
 

 هاي توسعه كشور قانون احكام دائمي برنامه

 

ها و پاركهاي علم و فناوري كه داراي مجوز از شوراي  دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان - ۱ماده 

ساير مراگسترش آموزش عالي وزارتخانه  شت، درمان و آموزش پزشكي و  ربط جع قانوني ذي هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهدا

ويژه قانون محاسبات عمومي كشور، قانون مديريت باشند، بدون رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي به مي 

صوبات و آيين  صالحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب م صات و ا شوري، قانون برگزاري مناق هاي مالي،  نامهخدمات ك

شت،  معامالتي، سب مورد به تأييد وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهدا صوب هيأت امنا كه ح شكيالتي م ستخدامي و ت اداري، ا

ستان  شكي و در مورد فرهنگ شگاهها و مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي ها به تأييد رئيس درمان و آموزش پز جمهور و در مورد دان

 كنند.  رسد، عمل مي ستاد كل نيروهاي مسلح ميوابسته به نيروهاي مسلح به تأييد رئيس 

يافته از منابع عمومي دولت به اين مراكز و مؤسسات، كمك تلقي و بعد از پرداخت، به هزينه قطعي اعتبارات اختصاص  - ۱تبصره 

 شود و بر اساس بودجه تفصيلي مصوب هيأت امنا و با مسؤوليت آنها قابل هزينه است. منظور مي 

هرگونه استخدام جديد از محل منابع عمومي و توسعه تشكيالت اداري منوط به تأييد وزيران علوم، تحقيقات و فناوري  - ۲تبصره 

 و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي )حسب مورد( و سازمان اداري و استخدامي كشور است. 

صره  ساس ماده ) - ۳تب صوب ( ۲تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )قانون الحاق برخي مواد به قانون ( ۱۱هيأت امنا برا  ۱۲/ ۴م

شااود  تواند عالوه بر آنچه كه از محل منابع عمومي و درآمدهاي اختصاااصااي براي دانشااگاهها و مراكز مزبور پادار مينمي  ۱۳۹۳/

 گيري و سالهاي بعد مصوب كند.  تعهد جديدي براي سال تصميم

 شوند.  هاي آن مي مشمول اين ماده و تبصرههاي رفاه دانشجويان صندوق  - ۴تبصره 

هرگونه اصالح ساختار و مقررات مالي، اداري، معامالتي، استخدامي و تشكيالتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و  - ۵ تبصره

 هاي آن است.  هاي تخصصي فقط مشمول اين ماده و تبصره پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستان

ها و مجامع علمي و  هاي علمي، نخبگان و دانشاامندان كشااور در هماي  دولت موظف اساات براي مشاااركت انجمن - ۶ تبصااره

هاي دانشاامندان و نخبگان ايران در جهان و فراهم كردن فرصااتهاي گيري از توانمندي  المللي و برتر جهان و بهرهپژوهشااي بين 

 الزم را ايجاد نمايد.  مطالعاتي مناسب در داخل و خارج كشور ساز و كار

آموزي، دولت موظف است نسبت به تحقق موارد  منظور گسترش و ارتقاي كيفيت و اثربخشي آموزش عالي و مهارت به - ۷ تبصره

 زير اقدام كند: 

 ۱۰۰د )توانند با موافقت هيأت امناي همان دانشگاه نسبت به تشكيل مؤسسات و شركتهاي صد درصاعضاي هيأت علمي مي  - ۱

 بااناايااان اقاادام و يااا در اياان مااؤساااسااااات و شااااركااتااهااا مشاااااركاات كااناانااد. خصااااوصااااي داناا  %( 

شمول قانون منع مداخله  ستگاههاي اجرائي، م ستقيم با د ستقيم و يا غيرم شركتها براي انعقاد قرارداد پژوهشي م سسات و  اين مؤ

 كاركنان دولت در معامالت دولتي و اصالحات بعدي آن نيستند. 

سالمي، علمي  شود به لت اجازه داده ميبه دو - ۲ شگاههاي دولتي، آزاد ا شجويان دان نور و كاربردي و پيام  -منظور حمايت از دان

هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا  عالي غيردولتي كه داراي مجوز از وزارتخانهاي و مؤسااسااات آموزش  دانشااگاههاي فني و حرفه

شكي مي شت، درمان و آموزش پز ساير نهادهاي ذي  بهدا شجويان و يا  صندوق رفاه دان سهيالت اعتباري در اختيار  شند، ت ربط با

 الحسنه به دانشجويان قرار دهد.  براي پرداخت وام بلندمدت قرض



هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشااات، درمان و آموزش پزشاااكي مكلفند با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه  وزارتخانه - ۳

 هاي تحصيلي خود را متناسب با بازار كار تعيين نمايند. جتماعي و مركز آمار ايران، رشته ا

شگاه پيام  -۴ صتدان ش ست  صد ) نور مكلف ا سعه همان %(  ۶۰در شجويان هر واحد را براي تو شهريه دان صل از  از درآمدهاي حا

 محروم اختصاص دهد.  واحد و مابقي را براي توسعه و تجهيز واحدهاي دانشگاهي در مناطق

  -۲ماده 

هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با  دانشگاههاي كشور، حسب مورد به تشخيص وزارتخانه -الف 

صنعتي و  -توانند نسبت به تأسيس شعب در مناطق آزاد تجاري هاي مربوط، مي  عالي وزارتخانه تصويب شوراي گسترش آموزش

 صورت خودگردان و با دريافت شهريه از داوطلبان اقدام كنند.  ز در خارج از كشور بهني

صنعتي، براي دانشجويان غيرايراني بدون آزمون سراسري انجام  -پذيرش دانشجو در شعب دانشگاهها در مناطق آزاد تجاري  -ب 

قانون سنج  و  (۲پذيرش دانشجو موضوع ماده ) شود. ضوابط پذيرش دانشجو براي دوره كارشناسي توسط شوراي سنج  و مي

هاي تحصيالت تكميلي با پيشنهاد دانشگاهها  و براي دوره ۱۳۹۲پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب 

 شود. مي  هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين و حسب مورد با تأييد يكي از وزارتخانه

 صنعتي، همانند ساير دانشجويان از معافيت تحصيلي برخوردار هستند.  -دانشجويان ايراني شعب مناطق آزاد تجاري  -تبصره 

صوب ( ۵اين بند به ماده ) شور م شگاهها و مراكز آموزش عالي ك شجو در دان سنج  و پذيرش دان الحاق مي  ۱۳۹۲/ ۶/ ۱۰قانون 

 شود. 

ور استمرار، توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، در جهت حفظ كرامت ايثارگران با اولويت عرضه منابع مالي، دولت به منظ -پ 

شهدا و همچنين جانبازان، آزادگان و افراد تحت  سهيالت و امتيازات به ايثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان  فرصتها، امكانات و ت

 دهد:تكفل آنان، اقدام زير را انجام مي 

هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،  دانشگاهها و مراكز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و وزارتخانه

 علمي مورد نياز خود را از بين جامعه ايثارگران شامل رزمندگان با بي  از ش  اعضاي هيأت%(  ۲۰درصد )مكلفند حداقل بيست 

سال اسارت، همسران و فرزندان  ، آزادگان باالي سه%( ۲۵درصد )و پنج  انه در جبهه، جانبازان باالي بيستماه سابقه حضور داوطلب

سال اسارت كه داراي مدرك علمي  ، همسران و فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بي  از سه%( ۵۰درصد )جانبازان باالي پنجاه 

باشااند، حسااب مورد از طريق مي « بهداشاات، درمان و آموزش پزشااكي»و « ات و فناوريعلوم، تحقيق»هاي  مورد تأييد وزارتخانه

 علمي تأمين و از ابتداء آنان را به اسااتخدام و يا موافقت با انتقال كاركنان ديگر دسااتگاهها يا تبديل وضااعيت كاركنان غير هيأت

ضو هيأت شي و  صورت ع شي، پژوه سوابق آموز ساب  سمي قطعي با احت اجرائي مرتبط و تأثير آن در پايه و مرتبه علمي با علمي ر

رعايت شرايط اخالقي، علمي و سني و بدون آزمون و مصاحبه استخدام كنند. مسؤوليت اجراي اين حكم به طور مستقيم بر عهده 

صميم مي  شده در اين خصوص، مجاز به اتخاذ ت ست. مقامات ياد  ستگاههاي مذكور ا ساي د شند. احكاوزرا و رؤ م و امتيازات اين با

 شود.علمي فعلي داراي شرايط فوق نيز مي  بند شامل اعضاي هيأت

 شود.  مي ۱۳۹۱/ ۱۰/ ۲رساني به ايثارگران مصوب  قانون جامع خدمات( ۷۱اين بند، جايگزين ماده )

شرايط رقابتي و افزاي  كارآمدي بيمهبه  - ۳ماده  ستگي و جلوگ منظور فراهم نمودن  ش صار يا هاي بازن يري از ايجاد هرگونه انح

هاي بازنشستگي غيردولتي  شود صندوقهاي بازنشستگي اعم از خصوصي، تعاوني يا دولتي اجازه داده مي  امتياز ويژه براي صندوق

ش  تعهدات آتي بيمه ضمين پو ساس آيين  با ت سته برا ش شنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتنامه شدگان بازن ماعي و اي كه به پي

 رسد، ايجاد گردد. سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي 



 هاي مكمل و در قالب نظام تأمين اجتماعي چند اليه است.  ها در اليه بيمه گونه صندوق فعاليت اين - تبصره

هاي احتمالي در مدت اقامت    حوادث و بيمارينامه براي پوشكليه اتباع خارجي مقيم كشور موظف به دارا بودن بيمه  - ۴ماده 

شور  سازمان برنامه و بودجه ك ست كه به تأييد  شند. تعيين ميزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بيمه مركزي ايران ا در ايران مي با

 رسد. مي 

ت به افتتاح حسااابهاي انفرادي هاي بيمه اجتماعي مجازند نسااب منظور برقراري بيمه تكميلي بازنشااسااتگي، صااندوقبه  - ۵ماده 

 شده اقدام نمايند. شدگان با مشاركت فرد بيمه شخصي جهت بيمه 

  -۶ماده 

توانند در صورت انتقال به ساير دستگاهها يا بازخريدي، اخراج، استعفاء  هاي بازنشستگي مي كاركنان تحت پوش  صندوق -الف 

زمان كماكان مشمول صندوق بازنشستگي خود باشند. در اين صورت حق بيمه  و استفاده از مرخصي بدون حقوق، بدون محدوديت

 شده است. عهده بيمه  شده به استثناي افراد منتقل شده و كارفرما بهسهم بيمه 

صره ) -ب  ضوع تب ساله اعتبار الزم مو ست هر  صوب  (۲۸ماده )( ۲دولت موظف ا را در رديف  ۱۳۵۴/ ۴/ ۳قانون تأمين اجتماعي م

 بيني كند.  اي در قانون بودجه ساالنه پي  جداگانه

كه دريافتي ايثارگران و فرزندان شااهدا مشاامول صااندوق تأمين اجتماعي و االجراء شاادن اين قانون در صااورتي  از زمان الزم -پ 

ندوق تأمين اجتماعي شده و دولت و كارفرما مربوط به حق بيمه ص بازنشستگي ديگري گردد، در صورت پرداخت كسور سهم بيمه

صندوق به  ستگي در هر  ش صندوق، بازن ستگي آنها در هر  ش شرايط بازن سط اين افراد و با تحقق  ستقل انجام گيرد و از تو طور م

 شوند. مند مي  مستمري بازنشستگي هر دو صندوق بهره

 شود:  شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي با وظايف و تركيب زير تشكيل مي -۷ماده 

 وظايف: -الف 

 سياستگذاري براي ارتقاي سالمت و امنيت غذايي و سالمت مواد غذايي صادراتي و وارداتي -۱

 هاي ناظر بر سالمت و امنيت غذاييها و تدابيربخشي و فرابخشي در اجراي سياست بررسي و تصويب برنامه  -۲

 تعيين و پاي  شاخصهاي اساسي سالمت و امنيت غذايي -۳ 

 أييب استانداردهاي ملي پيوست سالمت براي طرحهاي بزرگ توسعه تصو -۴ 

 «خدمات جامع و همگاني سالمت و امنيت غذايي»تصويب برنامه اجرائي سامانه  -۵ 

 هاي نظارتيتصويب سازوكارهاي نظارتي و رسيدگي به گزارش  -۶ 

 ايجاد هماهنگي ميان دستگاههاي اجرائي مربوط  -۷ 

 

 



 تركيب: -ب 

 جمهور )رئيس(يس رئ -۱

 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي )دبير( -۲ 

 رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور -۳ 

 وزير كشور -۴ 

 وزير صنعت، معدن و تجارت -۵ 

 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي -۶ 

 وزير آموزش و پرورش -۷ 

 وزير جهاد كشاورزي -۸ 

 وزير ورزش و جوانان -۹ 

 ان حفاظت محيط زيسترئيس سازم -۱۰ 

 رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران -۱۱ 

هاي بهداشت و درمان، اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي يك نفر از اعضاي هر يك از كميسيون  -۱۲ 

 عنوان ناظر به

 رئيس كميته امداد امام خميني )ره( -۱۳ 

 تاندارد و تحقيقات صنعتي ايرانرئيس سازمان ملي اس -۱۴ 

هاي علمي و تخصصي حوزه سالمت بنا به پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  عنوان نماينده انجمنيك نفر به  -۱۵ 

 و تأييد رئيس شوراي عالي

د وزراي بهداشاات، درمان و هاي علمي و تخصااصااي حوزه امنيت غذا و ت ذيه بنا به پيشاانهاعنوان نماينده انجمن  يك نفر به -۱۶

 آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي و تأييد رئيس شوراي عالي 

 مصوبات شورا با تأييد رئيس جمهور قابل اجراء است.  -تبصره 

هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و  نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانهآيين 

 رسد. وزيران مي  ماه پس از ابالغ اين قانون به تصويب هيأت شود و حداكثر ظرف مدت ش  د كشاورزي تهيه ميجها



سااازي، توزيع، عرضااه و فروش كاالهاي دارويي، واكساان، مواد زيسااتي )بيولوييك(، طبيعي و  هرگونه واردات تجاري، ذخيره -پ 

شتي، سنتي، مكملهاي ت ذيه صالت طبق  اي، آرايشي، بهدا سامانه رهگيري و كنترل ا غذايي و ملزومات و تجهيزات پزشكي كه در 

شكي اعالم مي  شت، درمان و آموزش پز سوب مي ضوابطي كه وزارت بهدا شد جرم مح شده با شود و با مجرم مطابق كند، ثبت ن

 شود. برخورد مي ۳/۱۰/۱۳۹۲قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مصوب 

سؤوليت اجراي  صرف دامي در چهارچوب وظايف مذكور در اين م شيميايي و همچنين كاالهاي با م سموم و كود  اين بند در مورد 

 ماده بر عهده وزارت جهاد كشاورزي و سازمان دامپزشكي است. 

موزش منظور كنترل كيفي محصوالت كشاورزي و دامي و صيانت از سالمت آحاد جمعيت كشور وزارت بهداشت، درمان و آبه  -ت 

صوالت ارائه  ست مح شكي موظف ا صرف را از نظر ميزان آاليندهپز سي، اعالم و از توزيع مواد  شده به بازار م شيميايي برر هاي 

 غيرمجاز جلوگيري كند.

ها و ساااير دسااتگاههاي اجرائي موظفند از عرضااه محصااوالت داراي آالينده  تمام مراكز توزيع مواد غذايي وابسااته به شااهرداري

 هاي تحت نظارت و مديريت خود جلوگيري كنند.  يي در مراكز و مجتمعشيميا

هاي زيستي )بيولوييك( دامپزشكي موظفند در چهارچوب ضوابط  هاي خام دامي، دارو و فرآورده مراكز توليد و توزيع فرآورده -ث 

شكي اعالم مي  سازمان دامپز شتي كه از طرف  سامافني و بهدا ستقرار  سبت به ا شتي مربوطه اقدام كنند. افراد  نهشود، ن هاي بهدا

توانند با أخذ مجوز مربوط از سازمان دامپزشكي كشور در زمينه ارائه خدمات اجراء و مميزي غيررسمي اين  حقوقي غيردولتي مي

 ها فعاليت كنند. سامانه

ش   آيين سطنامه اجرائي اين بند، حداكثر ظرف مدت  شكي  ماه پس از ابالغ اين قانون تو سازمان دامپز شاورزي ) وزارت جهاد ك

 رسد. شود و به تصويب هيأت وزيران مي كشور( تهيه مي 

سيب -ج  ضوع ماده ) هرگونه تبلي ات خدمات و كاالهاي آ سالمت مو سان به  شي از ( ۴۸ر قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخ

درمان و آموزش پزشكي و سازمان ملي استاندارد ايران از سوي  ،براساس تشخيص و اعالم وزارت بهداشت( ۲مقررات مالي دولت )

 ها ممنوع است. همه رسانه 

شتي قرنطينه -چ  ضوابط فني و ايمني و بهدا ستانداردها و يا  صويب مرجع ذي واردات هر نوع كاال با رعايت ا ست كه پس از ت  اي ا

س شود. رعايت اين ضوابط براي تعيين اير مراجع مربوط ابالغ مي صالح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرك و 

يافته، كاالهاي بالصاحب و صاحب متواري و مكشوفات قاچاق الزامي است و ضوابط فني و تكليف كاالهاي متروكه، ضبطي، قطعيت 

شتي قرنطينه  ضوابط بهدا ستاندارد ايران و  سازمان ملي ا شت، درمان و آموزش اي از طرايمني اين كاالها از طريق  يق وزارت بهدا

 شود.  پزشكي و وزارت جهاد كشاورزي حسب مورد تأييد مي

شتي و درماني كه در  شده براي آن عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعيين - ۸ماده  دسته از خدمات تشخيصي، بهدا

سالمت اعالم مي سته بيمه پايه  شركتهاي بيمه تج ب سط  شخاص حقيقي و حقوقي شود تو سالمت ايران با ا سازمان بيمه  اري و 

تحت هر عنوان ممنوع است. پرداخت حق سرانه بيمه تكميلي به جز در مواردي كه در قوانين خاص معين شده است، برعهده افراد 

 شده است. منظور از بيمه تكميلي فهرست خدماتي است كه در تعهد بيمه پايه سالمت نيست. بيمه 

ص ضوع ماده ) -۱ رهتب ستگاههاي اجرائي مو ضوع اين حكم و رعايت ( ۵كليه د شوري موظف به اجراي مو قانون مديريت خدمات ك

 هاي مصوب هستند.  تعرفه

هاي امور اقتصااادي و دارايي )بيمه مركزي ايران( و تعاون، كار و رفاه اجتماعي حسااب مورد مسااؤول حساان  وزارتخانه -۲ تبصااره

 باشند. اده مي اجراي اين م



  - ۹ماده 

سبت به بازنگري  -الف  سال بعد در هيأت وزيران ن صويب بودجه  ساله قبل از ت ست هر  شور مكلف ا سالمت ك شوراي عالي بيمه 

دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخيص در كشور اعم از دولتي و ارزش نسبي و تعيين تعرفه خدمات سالمت براي كليه ارائه 

شتي، درماني و  غيردولتي سب بهدا صارف و قيمت واقعي در جهت تقويت رفتارهاي منا صل تعادل منابع و م صي با رعايت ا و خصو

ماده ( ۸مباني محاسباتي واحد و يكسان با حق فني واقعي يكسان براي بخ  دولتي و غيردولتي در شرايط رقابتي و براساس بند )

اقدام و مراتب را پس از تأييد سازمان برنامه و  ۱۳۷۳/ ۸/ ۳مات درماني كشور مصوب قانون بيمه همگاني خد( ۹و )( ۸و مواد )( ۱)

هيااأت  جهاات تصااااويااب بااه  بعااد  براي سااااال  هر سااااال  قباال از پااايااان  كنااد. بودجااه كشااااور،  يران ارائااه   وز

 گردد. حاق مي ال ۱۳۷۳/ ۸/ ۳قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب ( ۲عنوان يك ماده بعد از ماده ) اين بند به

هاي مربوط  آزماي  اجباري براي تأييد سالمت كليه رانندگان وسايل حمل و نقل عمومي مشمول بيمه سالمت است. هزينه -ب 

 شود. تأمين مي ( ۲قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )( ۳۰از محل اعتبار موضوع ماده )

 كاري در نظام آماري كشور: سازي، ساماندهي و رفع موازي ر يكپارچه منظوبه  -۱۰ماده 

 مركز آمار ايران مرجع رسمي تهيه، اعالم و انتشار آمارهاي رسمي كشور است. -الف 

 شود. الحاق مي  ۱۳۵۳/ ۱۱/ ۱۰قانون مركز آمار ايران مصوب ( ۲اين بند قبل از ماده )

ست -ب  شور مبتني بر فناوريمركز آمار ايران با همكاري د سبت به تهيه برنامه ملي آماري ك هاي نوين با رعايت  گاههاي اجرائي ن

ستقرار و ت ذيه مستمر پايگاه اطالعات آماري  ستقرار نظام آمارهاي ثبتي و ا شار آمارهاي رسمي، ا ضوابط توليد و انت ستانداردها و  ا

االجراء عالي آمار ايران براي دسااتگاههاي اجرائي الزم ان و تصااويب شااوراي كشااور اقدام كند. اين برنامه با پيشاانهاد مركز آمار اير

 است. 

شوراي  -پ  ستانداردهاي  ضوابط و ا ستگاههاي اجرائي مانند بانك مركزي مكلفند در حدود وظايف قانوني خود و در چهارچوب  د

سمي  كنند. در اينهاي مربوط به خود را توليد و اعالم  عالي آمار ايران، آمار تخصصي حوزه شره آمار تخصصي ر صورت آمار منت

 است. 

 گردد.  قانون مركز آمار ايران الحاق مي( ۹عنوان مواد جديد بعد از ماده ) بندهاي )ب( و )پ( به

هري در هاي پوششي و ش برداري و اطالعات مكاني، عكسبرداري هوايي، تهيه و توليد نقشههاي مرتبط با نقشه  فعاليت -۱۱ماده 

هاي  برداري كشور است. استانداردها و دستورالعمل هاي مختلف و نظارت بر آن در بخ  غيرنظامي، برعهده سازمان نقشه مقياس

 شود.  هاي كشور از جمله آماي  سرزمين تهيه و ابالغ مي گيريمربوط توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت جهت 

پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلفند دستورالعمل اجرائي اين ماده را به منظور  وزارت دفاع و - تبصره

 هاي مكاني تهيه و ابالغ نمايند.  ها و دادهنحوه اعمال مالحظات دفاعي و امنيتي در توليد و انتشار نقشه 

 گردد.  الحاق مي ۱۳۹۳/ ۱۱/ ۱۲امع حدنگار )كاداستر( كشور مصوب قانون ج( ۱۰عنوان يك ماده جديد بعد از ماده ) اين ماده به

  -۱۲ماده 

 شاااود:  به اين شااارح اصاااالح مي( ۱۳۹۰/ ۱۱/ ۱۶قانون بهبود مساااتمر محيط كساااب و كار )مصاااوب ( ۱۱صااادر ماده ) -الف 

بخشها، بررسي و رفع موانع كسب و هاي اقتصادي اين  نظر دولت و بخشهاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليتمنظور تبادل  به

كار و اتخاذ تصميم مؤثر براي اقدامات الزم در چهارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادها و راهكارهاي اجرائي مناسب به 

 شاااود:  گوي دولاات و بخ  خصاااوصاااي بااا تركيااب اعضاااااي زير تشاااكياال ميو  ربط، شاااوراي گفااتمراجع ذي 

 و دارايي )رئيس شورا( وزير امور اقتصادي -۱



 وزير صنعت، معدن و تجارت -۲

 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي )يا معاون( -۳ 

 وزير جهاد كشاورزي )يا معاون( -۴ 

 وزير نفت )يا معاون( -۵ 

 وزير نيرو )يا معاون( -۶ 

 وزير كشور )يا معاون( -۷ 

 رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران -۸ 

 زمان برنامه و بودجه كشور )يا معاون(رئيس سا -۹ 

 قضائيه به انتخاب رئيس قوه دو نفراز معاونان قوه -۱۰ 

 إسالميرئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي  -۱۱ 

 إسالميرئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي  -۱۲ 

 إسالميرئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي  -۱۳ 

 إسالمييسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي رئيس كم -۱۴ 

 هاي تخصصي و ويژه مجلس شوراي اسالمي )حسب مورد( ساير رؤساي كميسيون -۱۵ 

 رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران )دبير شورا( -۱۶ 

 أصنافرئيس اتاق  -۱۷ 

 ها عالي استان رئيس شوراي -۱۸ 

 عاون جمهوري اسالمي ايرانرئيس اتاق ت -۱۹ 

 شهردار يكي از كالنشهرها به انتخاب شهرداران كالنشهرها -۲۰ 

 هاي مختلف  هشت نفر از مديران عامل شركتهاي برتر خصوصي و تعاوني از بخشها و رشته -۲۱ 



ا طبق دستورالعملي است كه هو چگونگي تشكيل جلسات و ارائه پيشنهادها و گزارش ( ۲۱نحوه انتخاب اعضاي رديف ) - ۱تبصره 

 شود.  در نخستين جلسه شورا تهيه و تصويب مي

 محل دبيرخانه اين شورا بدون دريافت كمك از دولت در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران است.  - ۲تبصره 

 باشد. و گو، حداقل يك جلسه در ماه مي جلسات شوراي گفت  - ۳تبصره 

صره  ستور كار هيأت دولت قرار مي م - ۴تب سي روز در د شورا حداكثر ظرف مدت  سه هيأت دولت مطرح و صوبات  گيرد تا در جل

 گيري شود.  نسبت به آن تصميم

اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي موظف است با همكاري اتاق تعاون مركزي جمهوري اسالمي ايران و شوراي اصناف  -ب 

گذاري در كشاور اقدام نمايد و با نظرخواهي  هاي مخل توليد و سارمايهناساايي قوانين، مقررات و بخشانامه كشاور، نسابت به شا

طور مستمر گزارشها و هاي آنها، به مستمر از تشكلهاي توليدي و صادراتي سراسر كشور و بررسي و پردازش مشكالت و خواسته 

ز دو نفر از هر قوه به انتخاب رئيس آن قوه ارائه دهد. كميته مذكور موظف است اي متشكل اپيشنهادهايي را تهيه كند و به كميته 

 شده، راهكار قانوني الزم را اتخاذ كند. ضمن بررسي پيشنهادهاي ارائه 

صره  شنامه گزارش -۱تب صوبات و بخ ضوع اين بند در مورد قوانين و م ست يا ناقص  هاي مو هاي مزاحم، خأل قانوني، اجراي نادر

گذاري و توليد و  انين و همچنين پيشنهاد اصالح قوانين و مقررات و ارتقاي امنيت اقتصادي، حقوق مالكيت و حمايت از سرمايهقو

شده كاالها و خدمات در ايران همراه با ارتقاي كيفيت و رشد توليد و موارد مربوط  صادرات و اشت ال و چگونگي كاه  قيمت تمام

 شود. هاي موجود تهيه مي  ها و ظرفيت گذاري و استفاده بهينه از سرمايه گذاري و توليدبه سرمايه 

هاي كلي اصل چهل  هاي ارسالي را به شوراي عالي اجراي سياست كميته مذكور در اين بند يك نسخه از همه گزارش -۲تبصره 

 كند.  و گو ارسال ميقانون اساسي و شوراي گفت ( ۴۴و چهارم )

 گيرد.  بات جلسات مذكور حداكثر ظرف مدت سي روز كاري در دستور كار هيأت وزيران قرار ميمصو -۳تبصره 

ضوع بند )د( ماده ) به -۱۳ماده  صي و تعاوني و كمك به انجام وظايف قانوني، مو صو شكلهاي خ ساماندهي ت ( ۹۱منظور تقويت و 

اي  و ارائه خدمات بازاريابي، مشاوره ۱۳۸۷/ ۳/ ۲۵مصوب  قانون اساسي( ۴۴هاي كلي اصل چهل و چهارم )قانون اجراي سياست 

و كارشناسي كليه اعضاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون جمهوري اسالمي ايران مكلفند چهار در هزار 

سر ماليات براي انجام وظايف به ساالنه خود را پس از ك سا سود  سب مورد به ح ساالنه ح ب اتاقهاي مذكور واريز نمايند و صورت 

 تأييديه اتاقهاي مذكور را هنگام صدور و تمديد كارت بازرگاني و عضويت تسليم كنند. 

 باشند: منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور، دستگاههاي اجرائي ملزم به رعايت موارد زير مي  به -۱۴ماده 

سابه -الف  سالمي عمليات و معامالت ارزي خود را از طريق ح اي ارزي بانكهاي داخل يا خارج كه با تأييد بانك مركزي جمهوري ا

كنند، انجام دهند. بانكهاي عامل ايراني مكلفند خدمات مورد نياز آنها را در ساااطح اساااتانداردهاي بين ايران افتتاح كرده يا مي 

 المللي تأمين كنند. 

شور خود را به -ب  سابهاي ارزي خارج از ك ست كليه ح سالمي ايران اعالم كنند، تا پس از تأييد اين  فهر بانك مركزي جمهوري ا

 بانك، ادامه فعاليت آنها ميسر شود. 

شهرداري ها اجازه داده مي  -۱۵ماده  شركتهاي دولتي و  سرمايهبه  ستاي تأمين منابع ارزي طرحهاي  گذاري خود، با  شود در را

تأييد وزارت امور اقتصاااادي و دارايي با رعايت قوانين مالي مربوطه اقدام به  مجوز بانك مركزي جمهوري اساااالمي ايران و پس از

 هاي مذكور است.  انتشار اوراق مالي نمايند. تضمين اصل و سود اين اوراق با شركتها و شهرداري



از فروش نفت و گاز  شود با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي ناميده مي« صندوق»صندوق توسعه ملي كه در اين ماده  -۱۶ماده 

سرمايهو ميعانات گازي و فرآورده  سلهاي آينده از  هاي نفتي به ثروتهاي ماندگار، مولد و  سهم ن صادي و نيز حفظ  هاي زاينده اقت

 شود.هاي نفتي تشكيل مي منابع نفت و گاز و فرآورده 

شعبه  ساير نقاط كشور  ست و در تهران و  شت. اموال و دارايي اي نخواهصندوق در تهران مستقر ا صندوق متعلق به د دا هاي اين 

 باشد. اين ماده در حكم اساسنامه صندوق است. دولت جمهوري اسالمي ايران مي 

 اركان صندوق عبارتند از: -الف 

 هيأت امنا -۱

 هيأت عامل -۲

 هيأت نظارت  -۳

 ات زير است:عنوان باالترين ركن صندوق، داراي وظايف و اختيارهيأت امنا به  -ب 

 ها ها و خط مشي راهبري، تعيين سياست -۱

 گذاري به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي تصويب شرايط و نحوه اعطاي تسهيالت براي توليد و سرمايه -۲

 هاي راهبردي، بودجه ساالنه، صورتهاي مالي و گزارش عملكرد صندوق ها، برنامه تصويب نظامنامه -۳ 

 خاب رئيس و ساير اعضاي هيأت عامل مطابق بندهاي )ت( و )ث(انت -۴ 

 عزل رئيس و اعضاي هيأت عامل با پيشنهاد هريك از اعضاي هيأت امنا و تصويب هيأت امنا -۵ 

 أساسيقانون ( ۱۳۹اتخاذ تصميم درباره ارجاع دعاوي به داوري و صلح دعاوي با رعايت اصل يكصد و سي و نهم ) -۶

هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تساهيالت در بخشاها و زيربخشاهاي توليدي و خدماتي زاينده و با فعاليت تعيين انواع  -۷

 بازده مناسب اقتصادي

سرمايه -۸ صندوق و همچنين نرخ بازده مورد قبول طرحهاي توليدي و  گذاري براي  تعيين حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع 

سهيالت و تعي سرمايهپرداخت ت شاركت در طرحهاي  سهم م سط نرخ گذاري به  ين نرخ  نحوي كه ميانگين اين نرخها كمتر از متو

 هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي نباشد.  بازده سپرده

 هيأت امنا -پ 

 شرح زير است:تركيب اعضاي هيأت امنا به 

 رئيس جمهور )رئيس هيأت امنا( -۱



 جه كشور )دبير هيأت امنا(رئيس سازمان برنامه و بود -۲

 وزير امور اقتصادي و دارايي -۳ 

 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي -۴ 

 وزير نفت -۵ 

 رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران -۶ 

 رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي -۷ 

 به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأيرئيس اتاق تعاون ايران  -۸ 

 إسالميهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي  دو نفر نماينده از كميسيون -۹ 

 دادستان كل كشور  -۱۰

 شود. جلسات هيأت امنا حداقل سالي دو بار تشكيل مي  - ۱تبصره 

صره  سوم - ۲تب سات هيأت امنا با حداقل دو  صميمات آن با حداقل پنج رأي اتخاذ مي  جل سميت يافته و ت صاحب رأي ر ضاي  اع

 گردد. 

 توانند در جلسات هيأت امنا شركت نمايند. رؤساي هيأت عامل و هيأت نظارت بدون حق رأي مي  - ۳تبصره 

نتصاب رئيس و اعضاي هيأت عامل هرگونه تصميم هيأت امنا در مورد تصويب ترازنامه و صورتهاي مالي صندوق و نيز ا - ۴تبصره 

 گردد. هاي كثيراالنتشار به انتخاب هيأت امنا، درج مي در روزنامه رسمي كشور و نيز يكي از روزنامه 

دستور جلسه، تاريخ و محل جلسات هيأت امنا توسط دبير هيأت امنا تعيين و حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه  - ۵تبصره 

 شود. رسال مي براي اعضاي هيأت ا

 رسد.  بودجه ستاد صندوق به تصويب هيأت امنا مي - ۶تبصره 

سنامه و مصوبات هيأتبه  -ت  سا صندوق در چهارچوب مفاد ا صاحب منظور اداره امور   امنا، هيأت عامل مركب از پنج نفر از افراد 

صادي، حقوقي، شنام در امور اقت صيلي امه مالي، بانكي و برن نظر، با تجربه و خو سابقه مرتبط و مدرك تح سال  ريزي با حداقل ده 

 باشند: شوند و داراي وظايف و اختيارات زير مي كارشناسي ارشد توسط هيأت امنا انتخاب و با حكم رئيس جمهور منصوب مي 

خدماتي زاينده و با بازده  هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيالت در بخشها و زيربخشهاي توليدي و پيشنهاد فعاليت -۱

 مناسب اقتصادي به هيأت امنا 

 المللي و داخلي به هيأت امنا گذاري در بازارهاي پولي و مالي بين  پيشنهاد موارد سرمايه -۲

 دادها ها و اختيارات بانك عامل در چهارچوب اين قرارتعيين چهارچوب قراردادهاي عامليت با بانكهاي عامل و تعيين مسؤوليت  -۳

 هاي داخلي مناسب برقراري نظام حسابرسي داخلي و استقرار نظام كنترل  -۴

 تأييد صورتهاي مالي ارزي و ريالي و ارائه آن به هيأت امنا  -۵

 ها و شرايط و نحوه اعطاي تسهيالت  ارائه پيشنهاد به هيأت امنا درخصوص نظامنامه -۶



سبت به هرگونه اقدامي -۷ صميم ن سنامه به به اتخاذ ت سا صندوق در محدوده وظايف و اهداف مندرج در ا صميم  نام  جز آنچه ت

 صراحت در حوزه صالحيت هيأت امنا يا رئيس هيأت عامل است مگر اينكه به هيأت عامل تفويض شده باشد.  درباره آنها به

سط رئيس هيأت عامل در محدوده اختي -۸ صميم راجع به كليه اموري كه تو ستور كار هيأت عامل قرار مي اتخاذ ت ارات خود در د

 گيرد. 

 اجراي مصوبات هيأت امنا  -۹

 پيشنهاد ارجاع دعاوي به داوري، تعيين داور و صلح دعاوي به هيأت امنا  -۱۰

ستن حسابهاي ارزي در نزد بانك مركزي و معرفي صاحبان امضاي مجاز از بين اعضاي هيأت عامل، رئيس و  -۱۱ ساير افتتاح يا ب

 مديران صندوق 

 مالي براي ارزيابي، بهبود و ارتقاي عملكرد صندوق المللي در امور سرمايه گذاري و مهندسي انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بين  -۱۲

 ساير موارد ارجاعي از سوي هيأت امنا  -۱۳

 م اعضاي صاحب رأي هيأت امنا خواهد بود. بركناري و قبول استعفاي اعضاي هيأت عامل مشروط به تأييد دو سو - ۱تبصره 

گونه فعاليت اقتصادي و ش ل ديگري به استثناي تدريس نداشته باشند.  وقت بوده و هيچ اعضاي هيأت عامل بايد تمام - ۲تبصره 

 باشند. قانون اساسي مي ( ۱۴۲اعضاي هيأت عامل مشمول حكم مندرج در اصل يكصد و چهل و دوم )

 ه تصدي هيأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بالمانع است. دور - ۳تبصره 

ها، بروات، قراردادها و ساير اسناد تعهدآور با امضاي دو عضو از سه عضو هيأت عامل كه كليه اوراق بهادار، چكها، سفته  - ۴تبصره 

 شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود. توسط اين هيأت تعيين مي 

 تصميمات هيأت عامل با حداقل سه رأي نافذ است.  - ۵صره تب

رئيس هيأت عامل كه باالترين مقام اجرائي صندوق است از بين اعضاي هيأت عامل توسط هيأت امنا انتخاب و با حكم رئيس  -ث 

 باشد: شود. رئيس هيأت عامل داراي وظايف و اختيارات زير مي جمهور منصوب مي 

 دستور اجراي تصميمات هيأت عامل و نظارت بر حسن اجراي آن  ابالغ و صدور -۱

 تعيين دستور جلسه و اداره جلسات هيأت عامل  -۲

 اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هيأت عامل و هيأت امنا  -۳

 هاي موضوع صندوق  هاي اجرائي در حيطه فعاليت تهيه و تنظيم طرحها و برنامه -۴

 نويس گزارش هيأت عامل به هيأت امنا  نامه، بودجه، صورتهاي مالي صندوق و پي تهيه و تنظيم بر - ۵

 هاي جاري و اداري صندوق  كارگيري نيروي انساني و انجام هزينهاداره امور داخلي صندوق، به  - ۶

 بار ماه يك  تهيه و تنظيم گزارش عملكرد صندوق براي ارائه به هيأت عامل حداقل هر سه - ۷

نمايندگي صندوق در برابر اشخاص ثالث و كليه مراجع داخلي و خارجي اعم از قضائي، اداري، ثبتي و مشابه آنها با حق توكيل  - ۸

 طور مكرر  به غير ولو به

س - ۹ صندوق اعم از حقوقي و كيفري با كليه اختيارات مربوط به امور دادر شكايات مربوط به امور  ي به اقامه يا دفاع از دعاوي يا 

 جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوري 

 ساير امور ارجاعي از سوي هيأت عامل  -۱۰



منظور حصاااول اطمينان از تحقق اهداف صاااندوق و نظارت مساااتمر بر عمليات جاري آن و جلوگيري از هرگونه انحراف  به -ج 

سنامه، خط  سا شي احتمالي از مفاد ا ستم سيا سازمان ها، هيأت نظارت با تركي ها و  شور، رئيس  سبات ك ب رئيس ديوان محا

 شود.  حسابرسي كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور تشكيل مي

صره  شور  -۱تب سي كل ك سازمان بازر شور و  سبات ك ستگاههاي نظارتي نظير ديوان محا نظارت اين هيأت نافي وظايف قانوني د

 نخواهد بود. 

 رئيس و دبير خواهد بود كه در اولين جلسه هيأت نظارت انتخاب خواهند شد.  نائب هيأت نظارت داراي رئيس، -۲تبصره 

 وظايف هيأت نظارت:  -چ 

 براي هيأت امنا و مجلس شوراي اسالمي؛  هاي مالي صندوق و تهيه گزارشهاي موردي و ادواري رسيدگي به صورتها و گزارش - ۱

شار در روزنامه رسمي ها، مطالبات، تصورت ريز دارايي  رسيدگي به - ۲ صندوق و گواهي آنها براي انت عهدات و خالصه حسابهاي 

 كشور؛ 

 رساااياادگي بااه عملكرد صاااناادوق از لحاااا انطباااق بااا موازين قااانوني و اساااااسااانااامااه و اهااداف صاااناادوق  - ۳

سناد و دارايي صندو اين هيأت در ايفاي وظايف خود و بدون مداخله در امور جاري، كليه ا سابهاي  سيدگي قرار ها و ح ق را مورد ر

شته باشد. اين هيأت موظف است گزارشتواند به اطالعات و مدارك و مستندات صندوق كه الزم مي داده و مي   داند دسترسي دا

 بار به هيأت امنا و مجلس شوراي اسالمي ارائه دهد.  نظارتي خود را هر ش  ماه يك

ز عملكرد صندوق از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي صاحب صالحيت استفاده تواند براي حسابرسي اهيأت نظارت مي  -تبصره 

 نمايد. 

 منابع صندوق:  -ح 

هاي نفتي( در  خام، ميعانات گازي، گاز و فرآورده از منابع حاصاال از صااادرات نفت )نفت%(  ۳۰درصااد )حداقل معادل سااي  -۱

  سالهاي برنامه و تعيين مبلغ آن در قوانين بودجه سنواتي

 الذكر  ارزش صادرات تهاتري اقالم فوق%(  ۲۰درصد )حداقل بيست  -۲

 هرسال به ميزان سه واحد درصد ( ۲و )( ۱افزاي  سهم واريزي از منابع بندهاي ) - ۳

 و سالهاي بعد  ۱۳۸۹مانده نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال %(  ۵۰پنجاه درصد ) -۴

 المللي با مجوز هيأت امنا با رعايت قوانين مربوط هاي پولي بين منابع قابل تحصيل از بازار - ۵

 سود خالص صندوق طي سال مالي  - ۶

هاي بانك مركزي در بازارهاي  درآمد حاصل از سود موجودي حساب صندوق در بانك مركزي، معادل ميانگين نرخ سود سپرده - ۷

 بار خارجي با محاسبه و پرداخت هر سه ماه يك 

 كل كشور  ۱۳۸۹قانون بودجه سال ( ۴منابع موضوع جزء )د( بند )%(  ۲۰بيست درصد ) - ۸

صره  صندوق واريز و مجدداً در جهت  - ۱تب ساب  سعه ملي به ح صندوق تو سهيالت پرداختي از محل  سود ت صل و  بازپرداخت ا

 شود. كار گرفته مي  اهداف صندوق به

 ركزي نگهداري خواهد شد. حسابهاي صندوق فقط نزد بانك م - ۲تبصره 

 مصارف صندوق:  -خ 

اعطاي تسهيالت به بخشهاي خصوصي، تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه  - ۱

 هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي  گذاري سرمايه



هاي خارجي برنده مي  ركتهاي خصوصي و تعاوني ايراني كه در مناقصهاعطاي تسهيالت صادرات خدمات فني و مهندسي به ش - ۲

 اي )سنديكايي( شوند از طريق منابع خود يا تسهيالت اتحاديه 

 اعطاي تسهيالت خريد به طرفهاي خريدار كاال و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي كشور  - ۳

 ارجي گذاري در بازارهاي پولي و مالي خ سرمايه - ۴

گذاران خارجي با در نظر گرفتن شاارايط رقابتي و بازدهي مناسااب اقتصااادي به منظور جلب و  اعطاي تسااهيالت به ساارمايه - ۵

 باشد. قانون اساسي مي ( ۸۰گذاري در ايران با رعايت اصل هشتادم ) حمايت از سرمايه

 هاي صندوق تأمين هزينه  - ۶

صره  صند - ۱تب ستفاده از منابع  سرمايه اي و تملك داراييوق براي اعتبارات هزينه ا اي و بازپرداخت بدهيهاي دولت به هر  هاي 

 شكل ممنوع است. 

صره  سرمايه - ۲تب ست و  صورت ارزي ا ضوع اين بند فقط به  سهيالت مو سهيالت اجازه  اعطاي ت ستفاده كننده از اين ت گذاران ا

 ند. تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندار

 اعطاي كليه تسهيالت صندوق صرفاً از طريق عامليت بانكهاي دولتي و غيردولتي خواهد بود.  - ۳تبصره 

 ساير مقررات:  -د 

 سهم عامليت بانكها در شرايط رقابتي متناسب با نرخ كارمزد و توان تخصصي و كارشناسي بانكها توسط هيأت عامل تعيين مي - ۱

 شود. 

بند )ح( اين ماده ماهانه توسط بانك مركزي به حساب صندوق واريز و در پايان ( ۲و )( ۱ز منابع موضوع جزء )سهم صندوق ا - ۲

 شود. شدن منابع تسويه مي  سال مالي با توجه به قطعي

سط بانك عامل  - ۳ ضي تو صادي، مالي و اهليت متقا صندوق بدون تأييد توجيه فني، اقت سهيالت از محل منابع  ممنوع پرداخت ت

هاي توجيه فني، اقتصااادي و مالي و احراز كفايت  اساات و در حكم تصاارف غيرقانوني در اموال عمومي خواهد بود. ارزيابي گزارش

گذاري با لحاا عامل خطرپذيري، به ميزاني كه از نرخ سود تسهيالت مورد انتظار اعالم شده توسط هيأت بازدهي طرحهاي سرمايه 

 ه بانك عامل و به مثابه تضاامين بانك عامل در بازپرداخت اصاال و سااود تسااهيالت به صااندوق اساات. امنا كمتر نباشااد به عهد

گذاري بخ  كشاورزي، آب و منابع طبيعي را از طريق بانك عامل يا صندوق حمايت از  صندوق، منابع مورد نياز طرحهاي سرمايه

 دهد. گذاران بخ  قرار مي  ظاري كمتر در اختيار سرمايهصورت ارزي و با سود انت گذاري بخ  كشاورزي به توسعه سرمايه

يافته از منابع صندوق با عامليت بانكها به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي تابعه مجموع تسهيالت اختصاص  - ۴

 منابع صندوق باشد. %(  ۲۰و وابسته در هر حال نبايد بي  از بيست درصد )

سهام، يا %(  ۸۰شوند كه حداقل هشتاد درصد ) اين ماده مؤسسات و شركتها در صورتي غيرعمومي محسوب مياز نظر  - ۱تبصره 

علق بااه اشاااخاااص حقيقي باااشااااد. ساااهم  ت م قيم و يااا بااا واساااطااه اشاااخاااص حقوقي  ت نهااا مسااا  الشاااركااه آ

اي  هاي بيمه موقوفات، صندوق المنفعه نظيرمؤسسات و شركتهايي كه اكثريت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومي و عام 

و بازنشستگي و مؤسسات خيريه عمومي است از نظر اين ماده در حكم مؤسسات و شركتهاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي 

 هستند. 

قامات اعضاي هيأت مديره آنها توسط م%(  ۲۰درصد ) نظر از نوع مالكيت، بي  از بيستبنگاههاي اقتصادي كه صرف  - ۲تبصره 

 گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است. شوند از نظر اين ماده، دولتي محسوب مي دولتي تعيين مي 

 اي را مدنظر قرار دهد.  ها، توازن منطقهصندوق موظف است در توزيع منابع بين بخشهاي اقتصادي و استان  - ۳تبصره 

 اه هر سال تا پايان اسفند ماه همان سال است. م سال مالي صندوق از اول فروردين - ۵



صااندوق در امور اداري، اسااتخدامي، مالي و معامالتي تابع اين اساااساانامه و قوانين مؤسااسااات و نهادهاي عمومي غيردولتي و  - ۶

ران خواهد رسيد و هاي الزم به پيشنهاد هيأت امناي صندوق به تصويب هيأت وزي نامهباشد. آيين  هاي پولي و ارزي مي سياست

 قانون اساسي اقدام خواهد شد.  (۱۳۸طبق اصل يكصد و سي و هشتم )

ش  ماه يك - ۷ ست هر  صندوق توسعه ملي موظف ا صندوق را به  رئيس هيأت عامل  صارف  صارف و محل م بار ميزان منابع و م

 هيأت امنا، هيأت نظارت و مجلس شوراي اسالمي گزارش نمايد. 

 دارد. درصورت برخورد با تخلف و جرم در اجراي احكام اين ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعالم مي  هيأت نظارت - ۸

سه  - ۹ شكيل جل صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هيأت نظارت بايد حداقل پانزده روز قبل از ت سود و زيان  ترازنامه و حساب 

 به هيأت امنا تسليم گردد. 

رگونه ضاامانتنامه و پرداخت هرگونه تسااهيالت از محل منابع صااندوق فقط از طريق بانكهاي عامل اعم از دولتي يا صاادور ه - ۱۰

 شود. گذاري بخ  كشاورزي انجام مي غيردولتي و صندوق حمايت از توسعه سرمايه 

 يابد:  فعاليت حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت با شرايط زير تداوم مي - ۱۷ماده 

و همچنين مانده مطالبات دولت از اشخاص  ۱۳۹۴معادل مانده حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت خام، در پايان سال  -الف 

 قانون رفع موانع توليد رقابت( ۱۸با رعايت ماده ) ۱۳۹۵ناشي از تسهيالت اعطائي از محل موجودي حساب مذكور در ابتداي سال 

 شود. جزء موجودي حساب مذكور تلقي مي  پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

صورت نقدي و تهاتري و درآمد دولت از خالص صادرات گاز عوايد حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و ميعانات گازي به  -ب 

 شود.  شده در جداول قانون بودجه كل كشور به حساب ذخيره ارزي واريز ميبيني پس از كسر مصارف ارزي پي  

سبت به  - پ صادرات نفت خام، گاز و ميعانات گازي ن صل از  شي از كاه  منابع ارزي حا سري بودجه عمومي دولت نا تأمين ك

 شده در قوانين بودجه سنواتي  بيني ارقام پي 

اي عامل پيگيري وصول اقساط و سود تسهيالت اعطائي از محل حساب ذخيره ارزي و واريز آن به حساب مزبور از طريق بانكه -ت 

 عهده بانكها است.  به

صنايع  -ث  ايفاي باقيمانده تعهدات حساب ذخيره ارزي به بخشهاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني و پرداخت تسهيالت مورد نياز 

 باشد. عهده همين حساب است و ايجاد هرگونه تعهد جديد ممنوع مي  دفاعي به

صره سالمي ايران و وزارت امور نامه اجرائي اين ماده به پآيين  - تب شور، بانك مركزي جمهوري ا سازمان برنامه و بودجه ك شنهاد  ي

 رسد.  وزيران ميشود و به تصويب هيأت اقتصادي و دارايي ظرف مدت ش  ماه پس از ابالغ اين قانون تهيه مي 

هاي كلي اصل چهل و چهارم  اي سياستسقف سهم مشاركت طرف خارجي از تأسيس بانك ايراني با رعايت قانون اجر - ۱۸ماده 

صوب ( ۴۴) سي م سا صويب هيأت وزيران تعيين مي ۱۳۸۹/ ۳/ ۲۵قانون ا شنهاد بانك مركزي و ت صالحات بعدي آن با پي  شود.  و ا

 شود.  مي ۱۳۵۴/ ۴/ ۲۵قانون پولي و بانكي كشور اصالحي مصوب ( ۳۱اين ماده جايگزين بند )د( ماده )

 مع عمومي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران عبارت است از:تركيب مج -۱۹ماده 

 رئيس جمهور )رئيس مجمع( -الف

 وزير امور اقتصادي و دارايي -ب

 رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور -پ



 دو نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران  -ت

صره شنها قائم - ۱ تب سالمي ايران به پي صان مجرب پولي، مقام بانك مركزي جمهوري ا ص د رئيس كل بانك مركزي از ميان متخ

هاي مرتبط و داراي حسن شهرت ارشد در رشته  سال تجربه كاري و تحصيالت حداقل كارشناسي بانكي و اقتصادي با حداقل ده

 شود. جمهور منصوب مي پس از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران با حكم رئيس 

صره سه  - ۲ تب ست در مقاطع  ماهه گزارش عملكرد وظايف و اختيارات قانوني بانك مركزي را به رئيس كل بانك مركزي موظف ا

 جمهور، هيأت دولت و وزير امور اقتصادي و دارايي و مجلس شوراي اسالمي با يك محتوا گزارش دهد. تفصيل به رئيس 

  -۲۰ماده 

ضوع بند )ا -الف  ستگاههاي مو صوب ( ۱۲لف( ماده )كليه د شور م شان را  ۱۳۵۱/ ۴/ ۱۸قانون پولي و بانكي ك سابهاي كه تاكنون ح

ماه پس از ابالغ اين قانون كليه حساااابهاي بانكي خود را  اند، موظفند حداكثر ظرف مدت ساااه نزد بانك مركزي متمركز ننموده

يي، سااازمان برنامه و بودجه كشااور و بانك مركزي براساااس دسااتورالعملي كه به پيشاانهاد مشااترك وزرات امور اقتصااادي و دارا

شوراي پول و اعتبار مي  صويب  سالمي ايران به ت سات اعتباري جمهوري ا س سد، نزد آن بانك متمركز نمايند. تمامي بانكها و مؤ ر

 د. باشن غيربانكي و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز موظف به همكاري با بانك مركزي در اجراي اين ماده مي

 تخلف از اين قانون از سوي هر يك از طرفين، جرم تلقي شده و به منزله تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.  - ۱تبصره 

صره  سالمي ايران مي  - ۲تب سلح جمهوري ا ستاد نيروهاي م توانند بانك عامل خود را از بين بانكهاي دولتي، با هماهنگي و تأييد 

 اسالمي ايران تعيين نمايند.  كل نيروهاي مسلح جمهوري

صادر كننده  -ب  صي و تعاوني ايراني  شركتهاي بخ  خصو سسات مالي و اعتباري مجازند از كليه منابع خود به  كليه بانكها و مؤ

سهيالت ارزي پردا شابه ت سود م سهيالت ارزي يا معادل ريالي آن به نرخ روز بازار آزاد با نرخ  خت كاالها و خدمات فني مهندسي ت

 باشد. صورت ارزي مي  كنند. بازپرداخت اين تسهيالت و سود آن به

سرمايه در گردش  -پ  ساوي به ترتيب براي  شرايط م سات مالي و اعتباري در  س سط بانكها و مؤ سهيالت تو اولويت در پرداخت ت

گذاري براي توليد يا تجارت  اتي، سرمايهمورد نياز صادركنندگان، سرمايه در گردش مورد نياز توليدكنندگان كاالها يا خدمات صادر

گذاري براي توليد كاالها و يا خدمات داراي بازار و قابل فروش در داخل كشااور با سااودآوري  كاالها يا خدمات صااادراتي، ساارمايه

 باشد. بيشتر مي 

ست -ت  سيا صاد مقاومتي مبني بر فعال  در اجراي  شور، سازي منابع مالي و همچنين اهاي كلي اقت صالح و تقويت نظام مالي ك

شور،  ست. دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت پذيري در تجارت خارجي و با مالحظه تورم « شدهشناور مديريت »نظام ارزي ك ا

 شود. داخلي و جهاني و همچنين شرايط اقتصاد كالن از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي، تعيين مي 

 امور بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران براساس قانون پولي و بانكي كشور و اصالحات بعدي آن است.  اداره - ۲۱ماده 

هاي اعتبار، تأساايس، ثبت، فعاليت و انحالل نهادهاي پولي و اعتباري از قبيل بانكها، مؤسااسااات اعتباري غيربانكي، تعاوني  -الف 

صرافي هاي قرض صندوق  سنه،  شركتهاي والح سپاري )ليزينگها و  ها( و همچنين ثبت ت ييرات نهادهاي مذكور فقط با اخذ  ا

 پذير است. موجب مقررات مصوب شوراي پول و اعتبار امكان  مجوز از بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و به

، نيروي انتظامي جمهوري كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي از قبيل سازمان ثبت اسناد و امالك كشور -ب 

اسالمي ايران و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف به رعايت مفاد اين ماده و همكاري با بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 

 باشند. مي 

يت اي و ل و مجوز و محكومبانك مركزي جمهوري اسااالمي ايران براساااس مقررات قانوني، اختيار ساالب صااالحيت حرفه  -پ 

صالحيت حرفه سلب  صورت  ضاي هيأت متخلفان فعال در حوزه پولي به پرداخت جريمه را دارد. در  مديره و مديران عامل  اي، اع



شوند. ادامه تصدي مديران بانكها و مؤسسات اعتباري توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران از مسؤوليت مربوطه منفصل مي 

قانون پولي و بانكي كشور  (۴۴ماده )( ۲شود. مبلغ مندرج در بند ) در اموال عمومي محسوب ميمربوطه در حكم تصرف غيرقانوني 

بار براساس رشد شاخص بهاي كاال و خدمات مصرفي يابد و هر سه سال يك ريال افزاي  مي ( ۵۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰به پانصد ميليون )

 شود. ران تعديل مي وزي صورت رسمي به پيشنهاد بانك مركزي توسط هيأت اعالمي به

صالحيت حرفه انتخاب مديرعامل و هيأت -ت  صدور تأييد  سات مالي و اعتباري پس از  س اي و وثاقت و امانت  مديره بانكها و مؤ

هاي مالي، بانكي و بازرگاني و  پذير اساات. اين افراد بايد حداقل داراي ده سااال سااابقه در زمينهآنان از سااوي بانك مركزي امكان 

نشنامه كارشناسي مرتبط باشند. نحوه احراز شرايط اعتراض و رسيدگي به آن با پيشنهاد مشترك بانك مركزي جمهوري اسالمي دا

 شود. اعتبار تعيين مي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب شوراي پول و 

ي جمهوري اسالمي ايران ممنوع بوده و تصدي پستهاي ايجاد نهادهاي جديد در بازار غيرمتشكل پولي بدون مجوز بانك مركز -ث 

 شود.  مديريتي آنها در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي تلقي مي

 شود.  الحاق مي ۱۳۸۲/ ۱۰/ ۲۲قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي مصوب ( ۱بندهاي )الف( و )ث( اين ماده به ماده )

 گااردد:  الااحاااق مااي ۱۳۹۰/ ۸/ ۲۲امااور گاامااركااي مصااااوب  قااانااون( ۶۶مااتاان زياار بااه ماااده ) - ۲۲ماااده 

ضاء مي  برقراري موانع غيرتعرفه شرع اقت ست. حقوق اي و غيرفني براي واردات به جز در مواردي كه رعايت موازين  كند، ممنوع ا

سطه صادراتي به  اي كه به ورودي مواد اوليه و كاالهاي وا شركتهاي دان  منظور توليد  سط  شور مي بنويژه تو شود، يان وارد ك

 شود. ظرف مدت پانزده روز پس از صادرات به آنها مسترد مي 

  -۲۳ماده 

منظور  اي و جلوگيري از صااادرات هرگونه كاال بههرگونه وضااع ماليات يا عوارض براي صااادرات كاالهاي مجاز و غيريارانه  -الف 

ليااه كاااالهااا و  ك نوع اساااات و صاااادور  م م لي  خ يم بااازار دا ظ ن مي ت مجاااز  ير  موارد ز جز   باااشااااد: خاادمااات بااه 

 اشاااياااي عتيقااه و ميراث فرهنگي بااه تشاااخيص سااااازمااان ميراث فرهنگي، صااانااايع دساااتي و گردشاااگري  -۱

هايي كه جنبه حفظ ذخاير ينتيكي و يا حفاظت تنوع زيستي  آن دسته از اقالم خاص دامي، نباتي، خاك زراعي و مرتعي و گونه -۲

 وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست  داشته باشند، به تشخيص

ماه  ربط و تصويب شوراي اقتصاد تعيين و سه اي براي صادرات با پيشنهاد دستگاه ذيفهرست كاالهاي غيرمجاز و يارانه  -تبصره 

 شود. پس از ابالغ اجراء مي 

كند، تنها با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شوراي اخت مي صادرات كاالهايي كه دولت براي تأمين آنها يارانه مستقيم پرد - ب

هاي مسااتقيم پرداختي به  اقتصاااد مجاز اساات. در اين صااورت كليه صااادركنندگان موظفند گواهي مربوط به عودت كليه يارانه

 كاالهاي صادر شده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ كنند. 

سازي معافيتمنظور ه به -پ  شفاف دفمند ست ماليات با نرخ  سازي حمايت ها و  سازمان امور مالياتي موظف ا هاي مالي دولت، 

 خرجي بودجه ساالنه، محاسبه و درج نمايد.  -هاي قانوني كند و موارد آن را در رديفهاي جمعي  صفر را جايگزين معافيت

 وسااااط دولاات مااماانااوع اساااات. هااا تاا هاارگااونااه تااخاافاايااف و بااخشااااودگااي عااوارض شااااهاارداري -ت 

 شود. قانون امور گمركي مي ( ۱۲۶اين ماده جايگزين ماده )

شخص حقيقي و حقوقي به - ۲۴ماده  شاركت دو يا چند  شترك با م صادي با منافع م شكيل گروه اقت سترش  ت سهيل و گ منظور ت

ت در مرجع ثبت شااركتها در قالب شااركت فعاليت اقتصااادي و تجاري براي يك دوره محدود و براساااس قراردادي كتبي پس از ثب

 غير و منع انحصار مجاز است.  مدني و ضوابط و شرايط مربوط به آن و با رعايت موازين اسالمي و اصل منع اضرار به



صره ضاي گروه به - ۱ تب ست و اع ستناد ني شخاص ثالث قابل ا ضامن ت يير در حيطه اختيارات مديران در قرارداد در قبال ا ي طور ت

باشند، مگر اينكه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتيب ديگري توافق شده  مسؤول پرداخت ديون گروه از اموال شخصي خود مي

 كنند كه در قرارداد، شرايط تضامن قيد شده باشد. كننده در صورتي نسبت به ثبت اين شركتها اقدام مي  باشد. مراجع ثبت

اليحه قانوني اصااالح ( ۱۵۲و )( ۱۵۱قانون تجارت و مواد ) (۶فاتر تجاري و بازرسااي مطابق ماده )عمليات مربوط به د -۲ تبصااره

 شود و تصفيه تابع قرارداد بين شركاء خواهد بود. انجام مي  ۱۳۴۷/ ۱۲/ ۲۴قسمتي از قانون تجارت مصوب 

ورشااكسااتگي يكي از اشااخاص حقوقي موجب  فوت يا حجر يا ممنوعيت قانوني يكي از اشااخاص حقيقي يا انحالل يا - ۳ تبصااره

 شود مگر اينكه در قرارداد تشكيل گروه اقتصادي طور ديگري مقرر شده باشد. انحالل گروه مي 

نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت ش  ماه پس از ابالغ اين قانون با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت آيين  - ۴ تبصره

 رسد. صويب هيأت وزيران مي دادگستري به ت

  -۲۵ماده 

ساس قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه -الف   ۱۳۵۰/ ۳/ ۳۰گري مصوب  اداره امور بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران برا

 باشد. عالي بيمه مي  و مصوبات شوراي

منظور ايجاد شااركت بيمه  ت بخ  غيردولتي بهمشاااركت شااركتهاي بيمه خارجي با شااركتهاي بيمه تجاري داخلي با اولوي -ب 

شعب و نمايندگي  سيس و فعاليت  شركتهاي بيمه داخلي و همچنين تأ سط  سرمايه خارجي تو شترك بازرگاني در ايران، جذب  م

ست  سيا شعب آنها با رعايت  صل چهل و چهارم شركتهاي بيمه بازرگاني خارجي و مؤسسات كارگزاري بيمه خارجي و  هاي كلي ا

 قانون اساسي و قوانين مربوط مجاز است. بيمه مركزي ناظر بر حسن اجراي اين بند مي باشد. ( ۴۴)

هاي  صندوق بيمه محصوالت كشاورزي مجاز به ايجاد شركت مشترك بيمه با شركتهاي بيمه خارجي با رعايت سياست -تبصره 

 د. باشقانون اساسي و قوانين مربوط مي ( ۴۴كلي اصل چهل و چهارم )

سهامي بيمه ايران، موضوع ماده ) هاي دستگاههاي اجرائي به انجام بيمه -پ  قانون تأسيس بيمه ( ۳۰صورت انحصاري با شركت 

 شود.  گري ل و ميمركزي ايران و بيمه 

ني نيروگاهها و جايي، صدور سند و ت يير كاربري اراضي در محدوده ايمهرگونه احداث مستحدثات جديد، تملك، جابه  - ۲۶ماده 

عنوان سكونتگاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضي و امالك واقع در محدوده مذكور، براساس  اي به تأسيسات هسته

 ۱۷هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب شوراي انقالب  اليحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و امالك براي اجراي برنامه

شااود. تملك و تصاارف امالك مذكور پس از توافق يا كارشااناسااي و پرداخت نقدي يا غيرنقدي بهاي آن به  مين ميتأ ۱۳۵۸/ ۱۱/

ست. ذي  شود امكان مالكان كه به موجب قانون مذكور تعيين مي صورت اعتراض مي پذير ا ضائي نفع در  صالح ق تواند به مرجع 

 مراجعه نمايد. 

اي كشور كه توسط مركز نظام ايمني سازمان انريي اتمي ايران در زمينه مصوبات نظام ايمني هسته الزامات، مقررات و  - ۱تبصره 

سته صويب هيأت وزيران مي  فناوري ه شخاص حقيقي و حقوقي اي و پرتويي تهيه و به ت ستگاههاي اجرائي و ا سد، براي كليه د ر

 االجراء است. غيردولتي مرتبط، الزم 

شود نامه اجرائي اين ماده، ظرف مدت يك سال پس از ابالغ اين قانون توسط سازمان انريي اتمي ايران تهيه مي آيين  - ۲ تبصره

 رسد. تصويب هيأت وزيران مي و با پيشنهاد مشترك اين سازمان، وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور به 

 توسعه پايدار منابع آب در كشور، وزارت نيرو مكلف است: پيوسته( و  هم منظور مديريت جامع )بهبه  - ۲۷ماده 

 هاي آبريز اصلي تجديد سازمان نمايد.  تشكيالت ستاد آب كشور را بر مبناي حوضه -الف 

 مانند. قوت خود باقي مي برداري منابع آب كماكان به اي استاني با هدف حفاظت و بهره  شركتهاي آب منطقه -۱تبصره 



صره  ش  آيين  - ۲تب شترك وزارتخانهنامه اجرائي اين بند ظرف مدت  شنهاد م هاي نيرو، جهاد  ماه پس از ابالغ اين قانون، به پي

شود و پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور به كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه مي 

 رسد. تصويب هيأت وزيران مي 

شي از فروش حقآبه حقآبه د -ب  سر هزينهداران متعلق به حقآبه رآمد نا ست و پس از ك ساس آيين  داران ا اي كه با نامه ها و برا

 شود.  رسد، بين آنها توزيع مي پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيأت وزيران مي

سازمان جن به - ۲۸ماده  ضي دولتي، ملي و وقفي،  صرف از ارا ضي و منظور رفع ت سازمان امور ارا شور،  گلها، مراتع و آبخيزداري ك

سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان اوقاف و امور خيريه و وزارت راه و شهرسازي حسب مورد پس از تأييد باالترين مقام دستگاه 

 باشند. هاي دادرسي معاف مي  اجرائي مربوط، از پرداخت هزينه

  -۲۹ماده 

ربط و در چهارچوب مصوبات هيأت وزيران ممكن است جنگلها به پيشنهاد باالترين مقام دستگاه اجرائي ذي  برداري از بهره -الف 

شناختي )اكولوييك( و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن  برداري از مراتع و زيستگاههاي طبيعي تنها بر اساس توان بومو بهره 

برابر خسااارت وارد شااده به اي تا پنج  بر جبران خسااارت، ملزم به پرداخت جريمه ممنوع اساات. متخلف از احكام اين ماده عالوه

داري كل كشور واريز و پس از درج شده است. مبالغ دريافتي به حساب خزانه برداري يا تلف جنگل و يا مرتع و زيستگاه مورد بهره 

 شود.  ديده هزينه ميتگاههاي خسارت آن براي احياي جنگل، مرتع و زيس%(  ۱۰۰در بودجه سنواتي صد درصد )

شاادن اقتصاااد و ارتقاي مشاااركت جوامع محلي و توانمندسااازي آنان در امر حفظ و احياي منابع طبيعي و  منظور مردمي به -ب 

سازمان حفاظت محيط  محيط شور و  سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري ك ستگاههاي اجرائي مربوط ) شور به د ست ك ست( زي زي

شود با نظارت و مسؤوليت باالترين مقام دستگاه اجرائي مربوط با رعايت قانون برگزاري مناقصات و براساس آخرين اجازه داده مي 

هاي طرحهاي تملك  شده در موافقتنامه بيني هاي پي  در هر سال قرارداد اجراي عمليات و پرويه هاي بهاي پايه ابالغي، فهرست

 كنند.  هاي تخصاااصاااي مربوط منعقد ملي و اساااتاني خود را با تشاااكلهاي روساااتايي و عشاااايري و تعاونياي  دارايي سااارمايه

شكلها و تعاونيآيين  صالحيت ت شامل نحوه واگذاري كار، تعيين  ضامين الزم، متن قرارداد و  نامه اجرائي اين بند  هاي تخصصي، ت

بودجه كشور، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه ساير الزامات الزم به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و 

 رسد. وزيران مي  تصويب هيأتشود و به مي 

 شده اقدام كند. دولت مكلف است نسبت به حفظ حقوق عشاير داراي پروانه چراي دام مناطق مرتعي حفاظت  -پ 

با مراتع حريم روساتاها تداخل دارد وزارت جهاد كشااورزي )ساازمان منظور تعيين تكليف آن بخ  از مراتع عشاايري كه به  -ت 

ست حداكثر ظرف مدت يك سيق و مميزي و تفكيك محدوده مراتع  جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور( موظف ا سبت به تن سال ن

 عشايري از مراتع روستايي اقدام كند. 

  -۳۰ماده 

اي به ساااازمان راهداري و و نقل جاده برداري امور حمل  توساااعه و نگهداري و بهرهبه منظور تأمين منابع مورد نياز جهت  -الف 

هاي روستايي و عشايري  هاي كشور به استثناي جاده جايي كاال و مسافر در جاده شود از جابهاي اجازه داده مي  حمل و نقل جاده

اي و با تصااويب شااوراي  و نقل جادهازمان راهداري و حمل كيلومتر با پيشاانهاد مجمع عمومي ساا -كيلومتر و نفر  -براساااس تن 

 اقتصاد عوارض وصول نمايد. 

المللي كه مبادرت به و نقل بين كيلومتر حمل و نقل كاال در داخل كشاور از شاركتهاي حمل  -ميزان وصاول عوارض هر تن  -ب 

 شود. اقتصاد تعيين مي  راه و شهرسازي و تصويب شورايكنند با پيشنهاد وزارت  حمل و نقل كاالي عبوري و ترانزيت خارجي مي

 شود. خسارات وارده بر ابنيه فني و تأسيسات، از واردكننده خسارت توسط سازمان مذكور وصول مي %(  ۱۰۰صد درصد ) -پ 



هاي خدمات  ي و مجتمعهاي مسافري و بار اي بين شهري و احداث پايانهبه منظور كمك به تدارك ناوگان حمل و نقل جاده  -ت 

شااده از محل منابع داخلي  هاي ايثارگران، وجوه ادارهرفاهي بين راهي توسااط بخشااهاي خصااوصااي و تعاوني با اولويت تعاوني 

 شود. شركتهاي وابسته به وزارت راه و شهرسازي پرداخت مي 

هاي مورد نياز كه استانداردهاي روز اي، كاميون  دهشود با تأييد و تشخيص سازمان راهداري و حمل و نقل جااجازه داده مي  -ث 

سه  صرفرا دارا بوده و عمر كمتر از  ضوع قانون حمايت از حقوق م شروط به وجود خدمات پس از فروش مو شند م شته با  سال دا

عمال كند. وارد شااود. دولت مجاز اساات در اين رابطه تخفيفات و تسااهيالت گمركي را ا ۱۳۸۶/ ۳/ ۲۳كنندگان خودرو مصااوب 

ست.  سال به ازاي هر كاميون وارداتي ا ست و پنج  سوده با عمر بي  از بي ستفاده از اين تخفيفات منوط به خروج يك كاميون فر ا

هاي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه  نامه نحوه اجراي اين بند توسط وزارتخانهآيين 

 رسد. ماه پس از ابالغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي داكثر ظرف مدت ش  شود و حمي 

 هاي ج رافيايي كشور:  ها و موقعيت برداري بهينه از ظرفيتبه منظور بهره  -ج 

سبت به ايجاد بانك جامع حمل  - ۱ ست ن شاركت مركز آمار ايران موظف ا سازي با هماهنگي و م شهر شور و  و نقلوزارت راه و  ك

اسااتقرار سااامانه اطالعات جامع حوادث و سااوانح حمل و نقل كه دربرگيرنده اطالعات دريافتي از پليس، بخ  بهداشاات و درمان 

هاي  اي، هواپيمايي كشوري و بنادر و دريانوردي، شركت راه آهن و ساير سازمانو نقل جاده  هاي راهداري و حمل كشور، سازمان

ست با هدف تذي  شفافربط ا ستفاده در تحليل و تدوين اهداف و برنامه  سازي و ارائه داده جميع،  صحيح و قابل ا ها و اطالعات 

 شود.  هاي ملي ايمني اقدام نمايد. گزارش آماري حمل و نقل كشور همه ساله توسط مركز آمار ايران تدوين و منتشر مي

هاي  ضااهاي بالفعل و بالقوه و دساتيابي به جايگاه مناساب در حوزهطرح جامع حمل و نقل كشاور با هدف پاساخگويي به تقا - ۲

ش  ست تا مدت  صاد، حمل و نقل و محيط زي شدن اين قانون به ماه پس از الزم  ايمني، انريي، اقت صويب هيأت وزيران االجراء  ت

ل و نقل، فقط براساس اين طرح و رسد. از زمان تصويب طرح جامع، شروع كليه طرحهاي جديد توسعه و ساخت زيربناهاي حممي 

 در قالب بودجه سنواتي قابل اجراء است. 

از ميزان تلفات جاني ناشي از تصادفات %(  ۱۰درصد )دولت موظف است سازوكارهاي قانوني الزم را به منظور كاه  ساالنه ده  - ۳

 هاي كشور فراهم كند.  رانندگي در جاده

و نقل با توجه به مزيتهاي نساابي در زنجيره عرضااه و خدمات پذير كردن فعاليتهاي حمل  بتمنظور تسااهيل تجارت و رقابه  -چ 

 المللي، دولت مجاز است: اي و بين ترابري منطقه 

و نقل تركيبي مسااافري و باري و گسااترش بنادر ها، شااهركهاي حمل  از ايجاد پاركهاي پشااتيباني )لجسااتيك(،احداث پايانه - ۱

 صوصي و تعاوني حمايت كند. خشك توسط بخ  خ

و نقل تركيبي در شبكه اصلي و عبوري )ترانزيتي( كشور  هاي بارگُنج )كانتينري( و حمليابي پايانه  نسبت به تهيه طرح مكان - ۲

 غربي و نيز شبكه آسيايي از طريق بخ  خصوصي و تعاوني اقدام كند.  -جنوبي، شرقي  -اعم از شمالي 

 حجم عبور )ترانزيت( خارجي كاال، فراهم كند. %(  ۱۰زم را براي تحقق افزاي  ساالنه ده درصد )سازوكارهاي ال - ۳

هاي موضوع بندهاي )الف(، )ب( و )پ( اين ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداري و حمل و نقل كليه دريافتي  -۱ تبصره

 اساس بودجه ساالنه آن سازمان به مصرف برسد. شود تا برداري كل كشور واريز مي  اي نزد خزانهجاده 

در موارد موضوع بند )ت( اين ماده و همچنين در مورد ايجاد جايگاههاي عرضه سوخت، وزارت جهاد كشاورزي نسبت  - ۲ تبصره

سا به واگذاري حق بهره هاي  س سياستبرداري اراضي منابع ملي خارج از حريم شهرها به صورت قيمتهاي ترجيحي يا رايگان برا

 مصوب شوراي اقتصاد با معرفي وزارت راه و شهرسازي اقدام كند. 

  -۳۱ماده 



ستورالعملشوراي برنامه  -الف  ستان در اجراي وظايف محوله كه در قوانين و د سعه ا شخص مي  ريزي و تو شود و همچنين ها م

ضي رئيس  سرمايهجمهور در امور برنامه و بودجه و داجراي اختيارات تفوي سعه  گذاري  ر جهت هماهنگي و نظارت بر مديريت و تو

ها و تقويت نق  و جايگاه  جانبه و پايدار اسااتان، پيگيري عدالت ساارزميني، تقويت تمركز زدايي، افزاي  اختيارات اسااتانهمه 

متي، با تركيب اعضاي زير تشكيل اي و تحقق اهداف اقتصاد مقاوگراي منطقه ها در راهبري و مديريت توسعه درون و برون استان 

 رساااد: وزيران مي  نامه اجرائي اين ماده با پيشااانهاد ساااازمان برنامه و بودجه كشاااور به تصاااويب هيأت شاااود. آيينمي 

 استاندار )رئيس( -۱

 رئيس سازمان برنامه و بودجه استان )دبير( -۲ 

 نفر( هاي داراي واحد استاني )يك رئيس واحد استاني وزارتخانه -۳ 

 رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان -۴ 

 مديركل حفاظت محيط زيست استان -۵ 

 فرمانداران )حسب مورد( -۶ 

 فرمانده سپاه استان -۷ 

 دو نفر از نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسالمي به انتخاب مجلس شوراي اسالمي )به عنوان ناظر( -۸ 

 صدا و سيماي استان مديركل  -۹

گيري و نظارت درخصاوص توساعه اقتصاادي، اجتماعي و ريزي و توساعه اساتان باالترين نهاد تصاميم  شاوراي برنامه -۱تبصاره 

 باشد.  فرهنگي در سطح استان مي

 كند. لسات شورا شركت مي نفر از مديران به انتخاب وزير در جهايي كه چند واحد استاني دارند يك  در مورد وزارتخانه - ۲تبصره 

باشد. عضويت اعضاء، قائم به فرد است و جانشين حق رأي ندارد و در غياب استاندار، اداره جلسه شورا بر عهده دبير مي  - ۳تبصره 

 ت. گيري با ورقه و مخفي است. مصوبات با اكثريت اعضاي حاضر قابل اجراء اسيابد و رأي جلسات با دو سوم اعضاء رسميت مي 

دبير شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هر يك از دستگاههاي اجرائي غير عضو در شورا، از باالترين مقام  - ۴تبصره 

دستگاه اجرائي مرتبط در استان و هنگام طرح مباحث مربوط به هر شهرستان، از فرماندار آن شهرستان )بدون حق رأي( دعوت به 

 عمل آورد. 

هفته قبل از تشكيل جلسه دستور جلسه را همراه با دعوتنامه رسمي براي كليه اعضاء ارسال  بير شورا موظف است يكد - ۵تبصره 

 عمل آورد. كند و از دو نماينده مجلس شوراي اسالمي دعوت به 

 شود: وظايف و اختيارات شورا به شرح زير تعيين مي  -ب 

سعه  - ۱ سناد تو صويب ا سي، تأييد و ت شامل جهت  ي و برنامهابرر ستان كه  سعه ا ستان در  گيريهاي تو سعه بلندمدت ا هاي تو

مدت توسعه استان و تصويب هاي ميان هاي آماي  سرزمين و برنامه  گيريريزي كشور و در راستاي جهت  چهارچوب نظام برنامه

هاي كالن، آماي  سرزميني و بخشي و سازگار  استهاي بخشي و شهرستاني در چهارچوب سي هاي و طرحها و پروي اسناد توسعه

 مدت استاني و ملي است. هاي بلندمدت و ميان  با برنامه



بررسي و نظارت بر توسعه اقتصادي و اجتماعي متعادل استان و نيز سياستگذاري، هماهنگي و پاي  اقدامات مؤثر براي كاه   - ۲

هاي توسعه  هاي آماي  سرزمين و برنامه گيري كشور و در راستاي جهتريزي  نامهاستاني در چهارچوب نظام بردرون  عدم تعادل

 استاني 

ستا در قالب برنامه  - ۳ ستان و رو شهر سعه و عمران  صويب طرحهاي تو ست ت سيا ستان در چهارچوب  سعه ا صوب هاي تو هاي م

 عالي شهرسازي و معماري عالي آماي  سرزمين و شوراي  شوراي

ستان و ايجاد زمينه بندي قابليت اخت و اولويت شن - ۴ سبي ا سرمايه ها و مزيتهاي ن شاركت و  سعه م شويق و تو هاي الزم و ت

 نهاد  گذاري داخلي و خارجي از طريق بخ  خصوصي، تعاوني و مردم

دولتي و غيردولتي در سطح اي بخشهاي ها و اقدامات توسعه گذاري هاي مناسب جذب و رفع مشكل سرمايه  اتخاذ سياست - ۵

 اي استان هاي توسعه ها، نيازها و برنامه هاي اقتصاد مقاومتي و اولويت  ها و برنامهاستان در راستاي انطباق آنها با سياست 

عالي شاهرساازي و  هاي ابالغي شاوراي تصاويب طرحهاي جامع شاهرهاي تا پنجاه هزار نفر جمعيت در چهارچوب ساياسات - ۶

 ي معمار

 بررسي گزارش عملكرد برنامه و بودجه استاني و شهرستاني و ارسال آن به سازمان برنامه و بودجه كشور  - ۷

ست - ۸ سيا ست اتخاذ  سيا ستان در چهارچوب  صادرات غيرنفتي ا هاي كلي تجارت خارجي كشور و توسعه همكاري  ها و ارتقاي 

 هاي دولت  همسايه در چهارچوب سياست هاي تجاري، اقتصادي، علمي و فرهنگي با كشورهاي

 اندازهاي بخ  غيردولتي در استان بررسي راههاي تجهيز و جذب منابع و پس  - ۹

گيري موارد غيرمهم، مسااتمر و يا خاص را به كارگروهها و يا  تواند تصااميمريزي و توسااعه اسااتان مي شااوراي برنامه  - ۱تبصااره 

شود و مورد بررسي  فويض كند. گزارش تصميمات و اقدامات در جلسه بعدي شورا مطرح ميمديران دستگاههاي اجرائي مشخص ت

 هاي شورا نيست.  گيرد. اين تفويض اختيار رافع مسؤوليت قرار مي

صره  سرجمع اعتبارات تملك دارايي شوراي برنامه  -۲تب سؤوليت تعيين  صرفاً م ستان  سرمايهريزي و توسعه ا  اي و اعتبارات هاي 

ضوع قانون  سعه »مو سطح مناطق كمتر تو شور براي ارتقاي  ستفاده متوازن از امكانات ك ستان «يافتها شهر سهم  ساس ،  ها را برا

 ريزي شهرستان را ندارد.  عهده دارد و اين شورا حق دخالت در تصميمات كميته برنامهشاخصهاي جمعيت و محروميت به 

از اعتبارات تملك دارايي %(  ۵درصد ) مجاز است پس از ابالغ اعتبارات استان حداكثر تا پنجريزي استان شوراي برنامه  - ۳تبصره 

ريزي در قالب كمكهاي فني و اعتباري براي اي استان را با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصويب شوراي برنامه سرمايه 

ي همان استان يا شهرستان اختصاص دهد. همچنين اين شورا مجاز هاي حمايت از توسعه بخ  كشاورزافزاي  سرمايه صندوق 

صد ) ست در ست حداكثر بي سرمايه از اعتبارات تملك دارايي%(  ۲۰ا ستان را در قالب كمكهاي فني و اعتباري با اولويت  هاي  اي ا

 تكميل و اجراي طرحهاي اقتصاد مقاومتي اختصاص دهد. 

صره  ستان - ۴تب سبت به تمامي فعاليتهاي مقدس و قرارگ آ شخاص مذكور ن سته به ا سسات واب شركتها و مؤ سازندگي و   اههاي 

 شوند.  هاي اقتصادي خود، مشمول پرداخت ماليات مي

سرمايه هزينه خدمات مديريت طرحهاي تملك دارايي  - ۵تبصره  سالميهاي  ساختماناي بنياد مسكن انقالب ا سازمان مجري   ، 

و عمومي، شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور، شركت مادرتخصصي توليد ها و تأسيسات دولتي 

برق حرارتي، شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران، شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي و مؤسسه جهاد نصر، حداكثر 

صد ) تا دو و نيم ساب اعتبارات دريافتي از منابع بودجه عمومي كشور تعيين ربط با ا%( عملكرد تخصيص اعتبارات ذي  ۲/ ۵در حت

 گردد.  مي



سرزمين و نظارت بر اجراي آن  به - ۳۲ماده  سعه  ستقرار نظام راهبري تو سرزمينشوراي »منظور ا سؤوليت « عالي آماي   با م

 شود: رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با وظايف زير تشكيل مي 

  -الف 

 سي و نظارت بر اجراي نظام راهبري توسعه سرزمين و تنظيم روابط اركان و اجزاي آن برر - ۱

 اي و استاني  ها و طرحهاي توسعه سرزمين در سطوح ملي، منطقهتصويب، هماهنگي و نظارت مستمر بر تهيه برنامه بررسي،  - ۲

 اي و استاني  نطقههاي اجرائي آماي  سرزمين و اسناد آماي  ملي، م بررسي برنامه - ۳

اي و اسااتاني و ارزيابي عملكرد دسااتگاههاي  نظارت بر اجراي اصااول و ضااوابط ملي آماي  ساارزمين در سااطوح ملي، منطقه - ۴

 ربط اجرائي ذي 

 گيرياي تنظيم و اجراء كنند كه زمينه تحقق جهت گونه  هاي عملياتي خود را به دسااتگاههاي اجرائي مكلفند برنامه -۱تبصااره 

 هاي آماي  سرزمين فراهم آيد. 

تواند براي انجام وظايف نظارت بر اجراي مصوبات شورا بر عهده دبيرخانه )سازمان برنامه و بودجه كشور( است. شورا مي  - ۲تبصره 

 خود نسبت به تشكيل كارگروههاي موضوعي يا موضعي اقدام كند. 

س - ۳تبصره  شورا عالوه بر رئيس  ازمان برنامه و بودجه كشور عبارتند از: وزيران كشور، اطالعات، جهاد كشاورزي، تركيب اعضاي 

امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و سه نفر صاحب 

 جمهور نظر شاغل در دستگاههاي اجرائي به انتخاب رئيس 

 هاي خشكي و دريايي را توأماً لحاا نمايد. هاي آماي  سرزمين همواره سياست  ريزيظف است در برنامه دولت مو - ۴تبصره 

در اجراي آماي  سرزميني دولت مكلف است به منظور توسعه سواحل مكران )جنوب شرق كشور( جهت استقرار، ساماندهي،  -ب 

نظامي، فرهنگي و رفاهي نيروي دريايي ارت  جمهوري اسااالمي ايران اعتبارات الزم را در بودجه ساااالنه  هاي احداث زيرساااخت

 كشور لحاا كند. 

 شود: گذاري صنعتي و معدني كشور، اقدامات زير توسط دولت انجام مي  منظور تسهيل و تشويق سرمايه به -پ 

ستان  - ۱ شور مي هايي كه نرخ بيكاري آنها باالتر شهر شد بهاز ميانگين نرخ بيكاري ك شت ال  با عنوان مناطق غير برخوردار از ا

شوند. اين مناطق با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و تصويب هيأت وزيران  تعريف مي

 شااااااود. در سااااااال اول و ناااايااااز شاااااشاااااام هاااار دهااااه تااااعاااايااااياااان مااااي

سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب  تانشاخصهاي مناطق و شهرس شت ال موضوع اين جزء با پيشنهاد  هاي غيربرخوردار از ا

 رسد.  هيأت وزيران مي

عمل دولت موظف است مشوقهاي الزم جهت ايجاد اشت ال و كاه  نرخ بيكاري و ايجاد كارورزي بيكاران در اين مناطق را به  - ۲

 آن را در لوايح بودجه ساالنه منظور كند. آورده و اعتبارات مورد نياز 

شت ال را به ميزان معافيت -۳ صنعتي، معدني و خدماتي در مناطق غير برخوردار از ا شده  معافيت مالياتي واحدهاي  هاي منظور 

سهم خ -در مناطق آزاد تجاري  سعه واحد و نيز توليد كاالي جديد در اين واحدها به ميزان  شمول اين صنعتي اعمال كند. تو ود م

 باشند. حكم مي 

سه  -ت  ست  صد )دولت مكلف ا صادرات نفت خام و گاز طبيعي را به ترتيب يك%(  ۳در صل از  ستان از درآمد حا هاي  سوم به ا

خيز و گازخيز كه سهم هر استان براساس سهم آن استان در ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبيعي تعيين مي  نفت

ساس شاخصهاي توسعه هاي مناطق كمتر توسعه و دو سوم به شهرستان گردد نيافتگي به تفكيك شهرستان توسط  يافته كه برا



صرفاً به ها شود، جهت اجراي برنامه عمراني بودجهسازمان برنامه و بودجه كشور تعيين مي  سنواتي اختصاص دهد. اين اعتبار  ي 

 شود.  يابد و موجب كاه  سهم اعتبارات استاني اين مناطق نميه اختصاص مي نيافت خيز و مناطق توسعه مناطق نفت

قانون به پيشاانهاد سااازمان برنامه و بودجه كشااور ماه پس از ابالغ اين  نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شاا آيين  - تبصااره

 رسد. )دبيرخانه( به تصويب هيأت وزيران مي 

ها، نهادهاي عمومي  ها، دهياريييد سااتاد كل نيروهاي مساالح، قساامتي از نياز دولت، شااهرداري در زمان صاالح با تأ - ۳۳ماده 

سيون سسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي و فدرا شگاهها و مؤ ساني  غيردولتي، دان شي و واحدهاي توليدي به نيروي ان هاي ورز

ش ستفاده از خدمت م سانس( و باالتر با ا سي )لي شنا سيب به آمادگي رزمي داراي مدرك كار شروط به عدم ورود آ موالن وظيفه م

شور و پس از گذراندن دوره آموزش نظامي تأمين مي  ستاد ك سلح به  شتيباني نيروهاي م شود. اين نيازها از طريق وزارت دفاع و پ

 گردد.كل اعالم مي 

ستگاه به ستحقاقي در دوره خدمت از محل اعتبارات د شود. ميزان دريافتي اين قبيل رگيرنده تأمين مي كا حقوق و مزايا و جيره ا

 افااراد ناابااايااد در مااجاامااوع از حااد مااقاارر در قااوانااياان ناايااروهاااي مسااااالااح تااجاااوز كاانااد. 

صد )حداقل پنجاه  ساني مذكور كه فارغ%(  ۵۰در سعه  از نيروهاي ان ستند، بايد در مناطق تو شگاه ه صيل دان نيافته يا كمتر التح

 د. يافته كشور خدمت كننتوسعه 

هاي ورزشي از طريق وزارت ورزش و جوانان و صرفاً براي استفاده قهرمانان ورزشي داراي  سهميه مربوط به فدراسيون - ۱ تبصره

 يابد. ربط اختصاص مي مدال كشوري و باالتر و سهميه واحدهاي توليدي از طريق دستگاههاي اجرائي ذي 

 شااود:خدمت وظيفه عمومي به شاارح زير اصااالح و يك تبصااره به آن الحاق مي  قانون( ۴۵ماده )( ۳صاادر بند ) - ۲ تبصااره

ست  -۳ ست و چهار ماه آزادگي به دوازده ماه آزادگي، بي صورت تأييد فرماندهي كل قوا بي صد )پنج و در  جانبازي به ده %(  ۲۵در

نبااازي، ساااي %(  ۱۰درصااااد ) جبهااه بااه دوازدهجااا بقااه حضاااور در  بقااه ح ماااه سااااا جبهااه ماااه سااااا  ضاااور در 

 شود. محسوب مي %(  ۵۰فرزند شهيد مشابه جانباز پنجاه درصد ) -تبصره

ست به - ۳۴ماده  شي طرحهاي تملك دارايي  دولت موظف ا سرمايه منظور افزاي  كارآمدي و اثربخ اي با رعايت قانون نحوه هاي 

 ير را به اجراء درآورد: قانون اساسي اقدامات ز( ۴۴هاي كلي اصل چهل و چهارم ) اجراي سياست

سند نظام فني و »سال از تاريخ ابالغ اين قانون  سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است با لحاا موارد زير ظرف مدت يك -الف 

 شود: را تهيه و اجراء كند. ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چهارچوب اين نظام ابالغ مي « اجرائي كشور

ها( مربوط  ها و فرآيندها و اسناد )مقررات، ضوابط و دستورالعمل ائي يكپارچه كشور شامل عوامل، اصول، برنامهنظام فني و اجر -۱

 هاي ساخت و ساز باشد.  گذاري و پرويه برداري طرحهاي سرمايه به مديريت، پيداي ، پديدآوري و بهره

هايي كه از  كنندگان همه طرحها و پرويهمشاوران، سازندگان و تأمين قواعد اساسي حاكم بر كارفرمايان، مجريان، پيمانكاران،  - ۲

 كنند، در اين سند لحاا شود. وجوه عمومي كشور استفاده مي 

صورت مستمر بهبود  شده و بهبيني هاي بخشها، دستگاههاي اجرائي و تشكلهاي صنفي مرتبط بخ  خصوصي پي  ويژگي  -۳

 يابد. 

، «برداري و واگذاري تأمين منابع مالي، ساخت، بهره»از قبيل « خصوصي -مشاركت بخ  عمومي »ناسب روشهاي اجرائي م -ب 

بيني  را با پي « برداري و مالكيت ساخت، بهره»و يا « طرح و ساخت كليد در دست»، «برداريتأمين منابع مالي، ساخت و بهره »

 كار گيرد. اي به هاي كافي و تدابير بودجه تضمين 



سرمايه  -پ  سنادي ريالي و ارزي نزد سازوكار تأمين مالي طرحهاي تملك دارايي  اي بزرگ و متوسط از طريق گشاي  اعتبارات ا

ضميني را به تدريج به  بانكهاي داخلي و خارجي همراه با پي  اي پياده كند كه رابطه تأمين منابع مالي گونه بيني ابزارهاي مالي ت

 با نوسانات بودجه ساالنه كاه  يابد.  و اجراي طرحهاي فوق

صره ش   آيين - تب سازمان برنامه و بودجه االج ماه از تاريخ الزمنامه اجرائي اين ماده ظرف مدت  شنهاد  شدن اين قانون به پي راء 

 رسد. عنوان متولّي نظام فني و اجرائي يكپارچه كشور به تصويب هيأت وزيران مي  كشور به

دسااتگاههاي اجرائي درصااورت نياز به يگان حفاظت مكلفند پس از كسااب موافقت و مجوز سااتاد كل نيروهاي مساالح  - ۳۵ماده 

باشند كارگيري سالح و مهمات تابع ضوابط نيروهاي مسلح مي نسبت به تشكيل يگانهاي حفاظت اقدام كنند. اين يگانها از نظر به 

 شوند. ربط اداره مي  ترين مقام دستگاه ذيو با رعايت ضوابط نيروي انتظامي تحت نظر باال

دستورالعمل نحوه تشكيل يگانهاي حفاظت شامل اختيارات، حدود وظايف، چگونگي ساماندهي، تسليح، آموزش، انتصاب  - تبصره

 رسد. فرماندهان، ارتباط با نيروي انتظامي و نظارت بر عملكرد آنها به تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح مي 

شود.  منظور ارتقاي جايگاه بازار سرمايه در اقتصاد كشور و ساماندهي بازار متشكل اوراق بهادار اقدامات زير انجام ميبه  -۳۶ه ماد

 است.  ۱۳۸۴/ ۹/ ۱قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب ( ۴ساير تدابير ساماندهي، مطابق ماده )

االجراء شدن ماه پس از الزم  اند حداكثر ظرف مدت ش بت به انتشار اوراق بهادار اقدام كرده كليه اشخاصي كه تاكنون نس -الف 

شود ليكن مانع از اين قانون مكلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايند. عدم ثبت، تخلف محسوب مي 

شده نزد سازمان مذكور بايد اطالعات مالي خود را  باشد. ناشران اوراق بهادار ثبتاجراي تكاليف قانوني براي ناشر اوراق بهادار نمي 

 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران منتشر نمايند. ( ۴۵براساس ترتيبات مقرر در ماده )

اي مجوز و با رعايت مقررات معامالتي شده در سازمان فقط در بورسها و بازارهاي خارج از بورس دار معامالت اوراق بهادار ثبت -ب 

 پذير است و معامله اوراق بهادار مذكور بدون رعايت ترتيبات فوق فاقد اعتبار است.  هر يك از آنها حسب مورد امكان

شده پس از معامله اوراق بهادار ثبت -پ  سها يا بازارهاي خارج از بورس معامله  سازمان كه در يكي از بور كاالهاي  اند و شده نزد 

گذاري مركزي  شده در بورسهاي كااليي، عمليات تسويه وجوه و پاياپاي )نقل و انتقال( پس از معامالت در شركتهاي سپردهمعامله 

 گيرد. اوراق بهادار و تسويه وجوه صورت مي 

شااود كه قابليت بازسااازي معامالت را اي ثبت و نگهداري  گونه كنندگان آنها بايد به سااوابق معامالت اوراق بهادار و معامله -ت 

االجراء شدن اين قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار  داشته باشد. دستورالعمل اجرائي اين بند حداكثر تا دو ماه پس از الزم

 شود. تهيه و ابالغ مي 

اي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار مديره و مديرعامل تمامي اشخاص حقوقي كه تحت يكي از عناوين نهاده اعضاي هيأت -ث 

سعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به سالمي ايران و يا قانون تو ست جمهوري ا سيا سهيل اجراي  صل چهل و  منظور ت هاي كلي ا

ز آن دسته از اند و ني اند و نزد مرجع ثبت شركتها در سراسر كشور به ثبت رسيدهقانون اساسي تا كنون تشكيل شده ( ۴۴چهارم )

سازمان بورس و اوراق  ست، موظفند نهاد مالي تحت مديريت خود را نزد  صلي آنها نهاد مالي ا شخاص حقوقي كه موضوع فعاليت ا ا

قانون  (۴۹ماده )( ۱شود و فعاليت مديران آنها مشمول بند )بهادار به ثبت برسانند. خودداري از ثبت نهاد مالي تخلف محسوب مي 

هادار جمهوري اسالمي ايران است. سازمان ثبت اسناد و امالك كشور مكلف است نهادهاي مالي را فقط با مجوز سازمان بازار اوراق ب

سرمايه نهادهاي  سنامه و  سا بورس و اوراق بهادار ثبت كند و از ثبت نهادهاي مالي بدون مجوز خودداري كند. هرگونه ت ييرات در ا

اي مديران نهادهاي مالي  و اوراق بهادار طبق ضااوابط مربوط اساات. تأييد صااالحيت حرفه مالي نيز منوط به تأييد سااازمان بورس

 رسد. براساس دستورالعملي است كه به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي 



و مورد داد و ستد قرار شوند يافته و تحت نظارت پذيرفته مي عنوان بازار متشكل، سازمان كاالهايي كه در بورسهاي كااليي به  -ج 

گيرند. عرضاه، معامله، تساويه و تحويل شاده و مورد معامله قرار مي گيرند طبق قوانين و مقررات حاكم بر آن بورساها عرضاه مي 

 نهائي كاالهاي مذكور مشمول قوانين و مقررات مربوط به بازارهاي غيرمتشكل كااليي نيست. 

شخاص حقيقي و حقوقي كه به -چ  ضوع ماده  كليه ا شران اوراق بهادار مو شكلهاي خود انتظام و نا عنوان مديران نهادهاي مالي، ت

قانون اساسي ( ۴۴هاي كلي اصل چهل و چهارم ) منظور تسهيل اجراي سياست قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به( ۱۳)

صوب  شده يا مي  ۱۳۸۸/ ۹/ ۲۵م صيلي شوند مكلفند مدارك هويت و انتخاب  ش لي و تح سوابق  سناد و مدارك مربوط به  كليه ا

خود را جهت ثبت در پايگاه اطالعاتي مديران مربوطه به ساااازمان بورس و اوراق بهادار ارائه كنند. ساااازمان بورس و اوراق بهادار 

عملكرد آنها را از حيث  موظف است مشخصات و سوابق تحصيلي و تجربي مديران ياد شده را در پايگاه اطالعاتي مذكور ثبت كند و

رعايت قوانين و مقررات حاكم بر بازار اوراق بهادار و ساااوابق تخلفاتي و كيفري مربوط به آنها در طول مديريت در نهادهاي مالي و 

 رسد منتشر نمايد. ناشران اوراق بهادار براساس ترتيبات اجرائي كه به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي 

سيره عملي به  - ۳۷ماده  سي و فرهنگي و  سيا شه ديني،  سالم ناب محمدي )ص( و اندي شتن مباني ا منظور زنده و نمايان نگهدا

سالمي ايران و مقام معظم رهبري )مدظله ضرت امام خميني )ره( بنيانگذار جمهوري ا شان به ح سته كردن نق  اي  العالي( و برج

ها و تسري آن به مجموعه اركان نظام و نيز انتقال آن به نسلهاي آينده، دولت  و برنامه هاعنوان يك معيار اساسي در سياستگذاري 

ويژه آموزش و پرورش، دانشگاهها و مراكز علمي و جهاد دانشگاهي، گيري از ظرفيت همه دستگاههاي مربوط به  مكلف است با بهره

 نهاد و بسيج اقدامات زير را انجام دهد: ها و مؤسسات مردم  هاي علميه، صدا و سيما، شهرداري مراكز فرهنگي و هنري، حوزه

سازوكار و تأمين اعتبار الزم به  -الف  ست شدن خطمنظور اجرائي ايجاد  سيا شي حضرت امام خميني )ره( و  هاي ابالغي مقام  م

 العالي( معظم رهبري )مدظله 

شي حوزوي از طر -ب  شتيباني از مراكز تحقيقاتي و آموز شورايپ شكلهاي اجتماعي  عالي حوزه يق  شگاهي، ت  -هاي علميه و دان

ها و نهادها و  هاي انقالب اسالمي و شخصيت شناسي و انديشهشناسي، ايران  شناسي، شيعهنهاد در زمينه اسالم فرهنگي مردم 

اي و هنري با ساماندهي مادي و معنوي و هاي رسانه  المللي و فعاليت هاي مجازي بين مجامع تقريبي و همچنين گسترش شبكه

 تاااوساااااعاااه سااااارمااااياااه انسااااااناااي و ماااقاااابااالاااه باااا جاااباااهاااه ماااعااااناااد ناااظاااام اساااااالماااي 

هاي  ماه از تاريخ ابالغ اين قانون توسااط سااازمان برنامه و بودجه كشااور، وزارتخانهنامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شاا   آيين

هاي علميه، ساازمان صادا و سايماي  عالي حوزهارشااد اساالمي، شاوراي  آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و فرهنگ و

رهبري تهيه  جمهوري اسالمي ايران و مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني )ره( و مؤسسه تنظيم و نشر آثار مقام معظم

 رسد.  شود و به تصويب هيأت وزيران ميمي 

سبك زندگي ا -پ  سند جامع  ست  شاخصهاي كمّي و كيفي نظير الگوي مصرف، ترويج  -سالمي دولت موظف ا ايراني را با لحاا 

صرفه سالم بين مردم، قناعت و  شاركت و فرهنگ تعاون و رقابت  سب و كار حالل، احترام به قانون،  روحيه م جويي و احترام به ك

هاي اسالمي تدوين و با رعايت موارد زير اجراء  زيستي متناسب با آموزهكوشي و ساده تفريحات و اوقات فراغت سالم، ترويج سخت 

 نمايد: 

 حمايت، پشتيباني و تأمين اعتبار و ايجاد سازوكار الزم در اجراي سند  -۱

 هاي ديداري، شنيداري و مكتوب  ايراني و اجراي آن در تعامل با رسانه -سازي و ترويج فرهنگ سبك زندگي اسالمي  گفتمان - ۲

 ايراني براساس شاخصهاي مصوب و ارائه گزارش ساالنه به هيأت وزيران  -وضعيت سبك زندگي اسالمي  پاي  مستمر - ۳

 نهاد و تشكلهاي مردمي در اجراي سند هاي مردم واسپاري و حمايت از سازمان  - ۴

 ها  نمندسازي خانوادهاي زايمان و درمان ناباروري، آموزش و توارفع موانع ازدواج، كاه  سن ازدواج، پوش  بيمه  - ۵



شوراي  -ت  ست از طريق  سالمي و به عالي حوزهدولت مكلف ا ضور مؤثر و  هاي علميه در اجراي وظايف تكليفي نظام ا منظور ح

 عمل آورد:  هاي زير را به هاي علميه در حكم نهاد عمومي غيردولتي پشتيباني و حمايت هدفمند حوزه و روحانيت، از حوزه

 هاي علميه از پرداخت عوارض ساخت و ساز يت فضاهاي آموزشي، پژوهشي و اداري حوزه معاف -۱

ساس نياز حوزه - ۲ شور به حوزه ها برا ستفاده دولتي در مناطق مختلف ك ضاهاي بالا ضوابط ماده  واگذاري ف هاي علميه مطابق 

  ۱۳۸۰/ ۱۱/ ۲۷قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ( ۶۹)

عنوان مبل ان و مربيان قرآن و عترت )ع( و  آموختگان حوزوي به منظور آموزش، تربيت دان  الزم به پشتيباني و ارائه خدمات - ۳

سعه يافته از  سالمي با اولويت طرح هجرت طالب به مناطق كمتر تو مروجان فرهنگ ديني و رفع نيازهاي فرهنگي و ديني جامعه ا

 علميه هاي  عالي حوزهطريق شوراي 

بيني زمين با كاربري آموزشااي حوزوي در طرح جامع تفصاايلي شااهرها و واگذاري زمين با رعايت و ترتيبات صاادر ماده پي   -۴

 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( ۱۰۰)

ضاهاي مذهبي فرهنگي و بهرهبه  -ث  سعه ف سجد  منظور تو صلي به گيري بهينه از اماكن مذهبي و تثبيت جايگاه م ترين عنوان ا

 شود:  پايگاه عبادي، تربيتي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، اقدامات زير انجام مي

ها موظفند در طراحي و اجراي طرحهاي جامع تفصيلي شهري  وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقالب اسالمي و شهرداري -۱

شهرهاي جديداالحداث، ار شهركها و  ستايي و  ساجد جهت و هادي رو سجد و خانه عالم در جوار م سب براي احداث م ضي منا ا

ستفاده امام جماعت همان مسجد پي   سازي بدون دريافت هزينه و با حفظ مالكيت عمومي در اختيار  بيني كنند و پس از آمادها

 متقاضيان احداث مساجد قرار دهند. 

 باشند.  ز صرفاً براي فضاهاي اصلي معاف ميهاي عوارض ساخت و سا مساجد از پرداخت هزينه - تبصره

هاي تجاري، اداري و خدماتي جديداالحداث موظفند نمازخانه مناسااابي را در اماكن مذكور احداث نمايند.  مالكان مجتمع - ۲

عالي  ورايتصويب ش هاي مصوب بهها و مكان احداث در چهارچوب نقشه  دستورالعمل اين بند شامل تعداد واحدهاي اين مجتمع

 رسد. شهرسازي و معماري مي 

شهرداري  - ۳ شور و  سب براي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري ك ضاي كافي و منا صاص ف سبت به احداث يا اخت ها موظفند ن

 هاي شهري اقدام كنند.  هاي ملي و بوستانمسجد يا نمازخانه در بوستان 

هاي رفاهي، تفريحي و  هاي ورزشي، مجتمع ها و مراكز درماني، مجموعهي، بيمارستان كليه دستگاههاي اجرائي، مراكز آموزش - ۴

هاي تجاري اعم از دولتي يا غيردولتي، موظفند نسبت به احداث يا اختصاص و نگهداري فضاي كافي و مناسب براي مسجد  مجتمع

 يا نمازخانه اقدام نمايند. 

هاي  ت موظفند تمهيدات و اقدامات الزم را جهت احداث مساااجد و نمازخانه در پايانههاي راه و شاااهرساااازي و نفوزارتخانه  - ۵

ساجد و نمازخانه شهري و همچنين نگهداري و مديريت م سوخت بين  ضه  سافربري و جايگاههاي عر هاي مذكور از طريق بخ   م

 عمل آورند.  غيردولتي به

ساجد،  به -۶ سالمي و جذب جوانان و نوجوانان منظور ارتقاي كاركرد فرهنگي و هنري م برقراري عدالت فرهنگي و ترويج فرهنگ ا

به مساااجد، وزارت فرهنگ و ارشاااد اسااالمي مكلف اساات با رعايت موازين اسااالمي ترتيبي اتخاذ نمايد تا كليه مساااجد شااهري و 

 هاي فرهنگي و هنري برخوردار شوند.  روستاهاي باالي هزار نفر جمعيت از كانون

ك به قرآن و عترت )ع( و برخوردار از ايمان و عمل صااالح و گسااترش فرهنگ حياتمنظور دسااتيابي به جامعه  به -ج   اي متمسااّ

 بخ  قرآن كريم و عترت )ع( در راستاي اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآني دولت موظف است نسبت به موارد زير اقدام كند: 

 شده  هاي تعيين ها و فعاليت ها و سياستظور اجراي برنامه منتأمين اعتبارات و پشتيباني الزم به  -۱



سير، تبليغ، ترويج و  -۲ سواد قرآني جامعه با رويكرد روخواني و روانخواني، آموزش عمومي قرآن، تدبّر، تف سطح  حمايت از ارتقاي 

 هاي قرآني و عترت پژوه  

يم )جزء و كل( با اولويت آموزش و پرورش، دانشگاهها و مراكز آموزش منظور تربيت حداكثري حافظان قرآن كر حمايت الزم به -۳

 نهاد  عالي حوزوي و تشكلهاي مردم

شمول ماده ) -چ  ستگاههاي اجرائي م شوري مكلفند يك ( ۵كليه د صد )قانون مديريت خدمات ك اي خود اعتبارات هزينه %(  ۱در

ستثناي فصول )به   سازي و آگاهيشخص با سازمان صدا و سيما صرف توليد برنامه جهت فرهنگ را طي قرارداد م( ۶و )( ۴، )(۱ا

 رساني نمايند. بخشي و اطالع 

عنوان تعطيل رسمي  عصر )عج( به االول سالروز شهادت حضرت امام حسن عسكري )ع( و آغاز امامت حضرت وليهشتم ربيع  -ح 

 شود. تعيين مي 

  -۳۸ماده 

ضائيه مكل -الف  شگيري از وقوع جرم و اختالف، قوه ق ضائي با رويكرد پي صالح و رفع خألهاي قوانين ق سبت به تنقيح، ا ست ن ف ا

ها و جرائم، جايگزين كردن سازي مجازات هاي ديگر و متناسب كاه  عناوين مجرمانه و محكوميت حبس و تبديل آن به مجازات 

تظامي، انضباطي، مدني، اداري و ترميمي اقدام و لوايح مورد نياز را تهيه و از اجراء هاي غيركيفري مؤثر و روزآمد از قبيل ان ضمانت

 به مجلس شوراي اسالمي تقديم كند.  ۱۳۸۹/ ۳/ ۲۵طريق دولت با رعايت قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 

شگيري از وقوع جرم و كاه  دعاوي حقوقي -ب  ست در زمينه پي ضائيه مكلف ا سبت به انجام تكاليف قانوني با همكاري  قوه ق ن

 ربط اقدام كند.  ههاي ذيدستگا

صورتي مي هاي مردم  سازمان -پ  صوب قانون آيين ( ۶۶توانند از حق مذكور در ماده )نهاد در  سي كيفري م ، ۱۳۹۲/ ۱۲/ ۴دادر

ستفاده كنند كه از مراجع ذي  س صالح قانوني ذيا سازمان مردم ه ربط مجوز أخذ كنند و اگر  نهاد در بار متوالي اعالم جرم يك 

صالحه به  ستفاده از حق مذكور در ماده )محاكم  سال از ا شود، براي يك شده، محروم مي  (۶۶طور قطعي رد  شوند. اين قانون ذكر 

 شود. قانون أخيرالذكر مي ( ۶۶ماده )( ۳بند جايگزين تبصره )

  -ت 

ت، كارايي و امنيت در ارائه خدمات حقوقي و قضائي و تحقق نظام جامع دادرسي الكترونيك، قوه منظور افزاي  سرعت، صح به -۱

هاي وابسته نسبت به تكميل و روزآمد  قضائيه مكلف است براي توسعه الكترونيك اطالعات و ارتباطات قوه قضائيه، مراكز و سازمان

 ه و توسعه خدمات اين مركز و استقرار كامل شبكه ملي عدالت اقدام كند. هاي قوه قضائي ها و اطالعات مركز ملي داده كردن داده

صره ساير مراجع  -۱ تب ضائي كه در  ستگاهها و گروههاي مرتبط با مراجع ق ضائيه و كليه د ضابطان خاص قوه ق نيروي انتظامي و 

بندي در اختيار مركز قضائي را با رعايت طبقه هاي كنند، مكلفند اطالعات مورد نياز مراجع قضائي در مسير رسيدگي فعاليت مي 

 قرار دهند. 

هاي عمومي غيردولتي و اشخاص حقوقي پس از استقرار شبكه ملي عدالت مكلفند نسبت كليه دستگاههاي دولتي، نهاد - ۲ تبصره

 بااه ارسااااال پاااسااااخ بااه اسااااتااعااالمااات مااراجااع قضااااائااي از طااريااق اياان شاااابااكااه اقاادام كااناانااد. 

 شود. حذف مي  ۱۳۹۲/ ۱۲/ ۴قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ( ۶۵۲از تبصره الحاقي ماده )« بخ  خصوصي»عبارت 

ضائيه اجازه داده مي - ۲ ساس آيين به قوه ق ضائيه و نامه  شود برا ستري با همكاري معاونت حقوقي قوه ق سط وزير دادگ اي كه تو

سالمي ايران تهيه و سناد و كتابخانه ملي جمهوري ا ضائيه مي  سازمان ا صويب رئيس قوه ق سناد و اوراق پرونده به ت سد، ا هاي ر

هاي اطالعاتي روز، به اسناد الكترونيكي تبديل و سپس نسبت  قضائي را كه نگهداري سوابق آنها ضروري است با استفاده از فناوري



سناد تبديلي در كليه مراجع  ضوابط اقدام نمايد. اطالعات و ا ساس  ستناد به امحاي آنها برا شته و قابل ا سنديت دا ضائي و اداري  ق

 است. 

صره صل پرونده -۱ تب سالمي  ا سناد و كتابخانه ملي جمهوري ا سازمان ا سط  سنديت تاريخي دارد، تو هاي مهم و ملي كه جنبه 

 شود.  ايران، حفظ و نگهداري مي

اي كه توسط رئيس سازمان پيشنهاد و به تصويب نامه  نشود براساس آييبه سازمان تعزيرات حكومتي اجازه داده مي  - ۲ تبصره

 هاي تعزيراتي اقدام كند.  رسد نسبت به اجراي حكم اين ماده در مورد پروندهوزير دادگستري مي 

ريزي،  هاي برنامهمنظور تقويت زيرساااخت قانون مديريت خدمات كشااوري مكلفند به ( ۵كليه دسااتگاههاي موضااوع ماده ) -ث 

سمي و  ايجاد سناد و قراردادهاي ر صحت ا ضمين  شخاص و ت شگيري از جعل هويت ا ستقرار دولت الكترونيك و پي شفافيت و ا

سه  ستيابي قواي  ستعالم د شور به ا صورتگانه به بانكهاي اطالعاتي موجود ك سط هر  هاي  گرفته در حوزه وظايف قانوني خود تو

 صورت رايگان پاسخ دهند. گانه به يك از دستگاههاي وابسته به قواي سه 

نهاد،  ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرائي، مؤسسات عمومي و مردم سازمان زندان -ج 

 منظور بازاجتماعي شدن محكومان اقدامات زير را انجام دهد: به 

بندي  ها از طريق اقداماتي نظير طبقهحبس، اصاااالح محيط زندان با رويكرد ارتقاي بازدارندگي و جنبه اصاااالحي مجازات  - ۱

شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتكابي، تفكيك متهمان از محكومان در بازداشتگاههاي موقت در شهرهاي زندانيان و بازداشت 

 باالي بيست هزار نفر جمعيت 

صره شكي با هماهنگ - تب شت، درمان و آموزش پز سازمان زندانوزارت بهدا شور، زندان ي  ها را به  ها و اقدامات تأميني و تربيتي ك

 عنوان منطقه بهداشتي تحت پوش  خدمات جامع و همگاني سالمت كشور قرار دهد. 

 اي كشور آموزش زندانيان واجد شرايط با همكاري وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فني و حرفه  - ۲

بضاعت با همكاري كميته امداد امام خميني )ره(، سازمان بهزيستي كشور و ساير هاي زندانيان بي  انوادهرفع مشكل معيشتي خ -۳

 ربط و بيمه سالمت رايگان زندانيان و خانواده آنها نهادهاي ذي 

 شود.  بيني ميهاي سنواتي پي   اعتبار مورد نياز براي اجراي اين حكم هر ساله در بودجه - تبصره

ساماندهي و محدود كردن  - ۴ شت ال آنان با  شرافتمندانه و رفع موانع ا شت محكومان پس از تحمل كيفر به زندگي  سهيل بازگ ت

 موارد استعالم از سوء پيشينه به موارد خاص و رفع اثر محكوميت در چهارچوب قوانين مربوط 

 ي ربط پس از آزادمعرفي زندانيان نيازمند اشت ال به مراجع ذي  - ۵

صره ستگاههاي اجرائي ذي - تب شاورزي  كليه د صنايع، معادن و ك سالمي ايران، اتاقهاي بازرگاني،  ربط، نيروي انتظامي جمهوري ا

 باشند.  ايران، اصناف ايران و تعاون مركزي ايران موظف به همكاري در امور فوق مي

ماه از تاريخ ابالغ اين قانون توسط ربط ظرف مدت ش  تگاههاي ذي نامه اجرائي اين بند مربوط به همكاري و هماهنگي دس آيين

ستري با همكاري وزارتخانه شكي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و آموزش و پرورش و  وزارت دادگ شت، درمان و آموزش پز هاي بهدا

 رسد. ران مي شود و به تصويب هيأت وزي ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي سازمان زندان

سازمان پزشكي قانوني كشور مكلف است تحقيقات الزم براي بررسي عوامل منجر به مصدوميت و مرگهاي غيرطبيعي در موارد  -چ 

سنامه هويت ينتيكي متهمان، محكومان و متوفيان و با توجه به نتايج به شنا ست  ارجاعي را انجام دهد و با تهيه  سبت به د آمده، ن

 ي و آموزش براي پيشگيري و كاه  جرائم، تخلفات و آسيبهاي اجتماعي ناشي از آنها اقدام كند. ريز برنامه

  -۳۹ماده 



آالت و تجهيزات خطوط توليد كه توسااط  وزارت امور اقتصااادي و دارايي )سااازمان امور مالياتي كشااور( براي ورود ماشااين -الف 

ربط بدون دريافت  وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعايت مقررات قانوني ذيهاي توليدي صنعتي و معدني مجاز، با تشخيص واحد

و با اخذ تضاامين الزم، اجازه ترخيص از گمركات كشااور را  ۱۳۸۷ماليات و عوارض موضااوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصااوب 

 كند. صادر مي 

شااوند، چنانچه به هنگام خروج از كشااور در مراجع  كاالهايي كه براي عرضااه در نمايشااگاههاي خارجي از كشااور خارج مي -ب 

يات بر ارزش افزوده و حقوق گمركي نمي مال به كشاااور، مشااامول  عاده  ند در صاااورت ا باشااا بت شاااده  ند.  گمركي ث  شاااو

امور  ماه پس از ابالغ اين قانون به تصويب وزير دستورالعمل اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ظرف مدت سه

 رسد. اقتصادي و دارايي مي 

اي و مالي و درآمدهاي اختصاااصااي هاي ساارمايه  منابع بودجه عمومي دولت اعم از درآمدهاي عمومي، واگذاري دارايي - ۴۰ماده 

ضوع ماده ) ستگاههاي اجرائي مو سابهاي بانكي مربوط به نام خزانه( ۵د شوري كه به ح شور قانون مديريت خدمات ك  داري كل ك

هاي مسااتقيم و هاي موضااوع قانون ماليات  شااود، به اسااتثناي فعاليت پيمانكاري آنها، مشاامول پرداخت ماليات واريز شااده يا مي

 اصالحات بعدي آن نيست. 

اشخاص حقوقي خارجي مقيم خارج از ايران با معرفي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و موافقت وزير امور اقتصادي  - ۴۱ماده 

هاي مستقيم  اصالحي قانون ماليات( ۱۰۷ارايي در مورد اعطاي تسهيالت و تأمين مالي مشمول پرداخت ماليات موضوع ماده )و د

 باشند. نمي  ۱۳۹۴/ ۴/ ۳۱مصوب 

واردات تجاري هر نوع كاال به كشااور صاارفاً از مبادي و مرزهاي رساامي كشااور مجاز اساات و انجام آن منوط به رعايت  - ۴۲ماده 

ستانداردها و قرنطينه ضوا شتي، ا صويب مرجع ذيبط فني )گمركي و تجارت خارجي(، ايمني، بهدا ست كه پس از ت صالح  اي ا

 شود.  هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي )حسب مورد( به گمرك ابالغ مي مربوط توسط وزارتخانه

صره ضوابط عالوه بر كاالهاي ترخيص ق - ۱ تب ضبطي قطعيت رعايت اين  صاحب طعي، براي كاالهاي متروكه،  صاحب،  يافته، بال

 متواري و مكشوفات قاچاق نيز الزامي است. 

 باشد. واردات تجاري كاال، خارج از مسير قانوني و رسمي واردات، مشمول مقررات قاچاق كاال مي  - ۲ تبصره

مي ايران تحت نظارت هيأت نظارت اندوخته اسكناس موضوع ماده چك بانك مركزي جمهوري اسالچاپ و انتشار ايران  - ۴۳ماده 

 يابد. قانون پولي و بانكي كشور به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و تصويب شوراي پول و اعتبار ادامه مي ( ۲۱)

مجوز، امكان استقرار در شهركهاي  واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرحهاي صنعتي كه با تأييد دستگاه صادركننده - ۴۴ماده 

 باشد. صنعتي را ندارد، با رعايت ساير قوانين بالمانع مي 

  -۴۵ماده 

 ها و بدهيهاي ارزي بانك توسعه صادرات ايران، صندوق ضمانت صادرات ايران و شركت سود و زيان ناشي از تسعير دارايي -الف 

 ت با نرخ صفر است. گذاري خارجي ايران مشمول مالياسرمايه 

 سود تفاوت نرخ تسعير ارز حاصل از صادرات از هرگونه ماليات معاف است.  -ب 

  -۴۶ماده 

اي و تأمين منافع و امنيت ملي درصااورت موافقت فرماندهي كل  منظور افزاي  توان دفاعي كشااور در تراز قدرت منطقه به -الف 

 شود: همكاري دولت معمول مي  قوا اقدامات زير از طريق نيروهاي مسلح با

 ارتقاي توان بازدارندگي  -۱

 اي نيروهاي مسلح و افزاي  سهم تقويت بنيه دفاعي از بودجه دفاعي  اصالح ساختار بودجه -۲



 هاي صنايع دفاعي و مراكز آموزشي و نظامي نيروهاي مسلح  تهيه و اجراي طرح آماي  و نوسازي زيرساخت - ۳

 فيت مراكز آموزشي نيروهاي مسلح براي تربيت نيروهاي كارآمد ارتقاي كي - ۴

 هاي انريي، آب و برق نيروهاي مسلح سازي موارد هزينه از جمله در حوزه  جويي و بهينه صرفه - ۵

 هديد هاي دفاعي زميني متناسب با مناطق مورد ت افزاري، سامانه هاي نرم تأمين و توسعه نيروي انساني و زيرساخت - ۶

  مسلح نيروهاي كاركنان و معيشت اجتماعي ارتقاي منزلت - ۷

 عمل آورد:  دولت موظف است در جهت تأمين نظم و امنيت پايدار در كشور اقدامات زير را به -ب 

 خصصي افزاري، تجهيزات و تأسيسات در پاسگاههاي مرزي و ت هاي نرمتأمين و توسعه نيروي انساني و زيرساخت  - ۱

سامانه  - ۲ ستفاده از  شرايط اقليمي مناطق با ا سداد مرز در مناطق مرزي با توجه به  هاي رهگير هوشمند و در اجراي طرحهاي ان

 اختيار قرار دادن توان اطالعاتي واجا براساس طرحهاي مصوب ستاد كل نيروهاي مسلح 

ها، پاسااگاهها و تأمين نيروي انساااني مورد نياز نيروي انتظامي النتري هاي انتظامي، ك اندازي رده امنيت عمومي از طريق راه - ۳

 جمهوري اسالمي ايران متناسب با تقسيمات كشوري، رشد جمعيت، توسعه شهرها، راهها و بنادر 

نيت ربط بر ايفاي نق  فعال در ارتقاي نظم و امساااازي دساااتگاههاي ذي انضاااباط اجتماعي و ايمني راهها براسااااس ملزم  - ۴

شور تدوين مي نامهسازي رفتارهاي اجتماعي قانونمند برابر آيين سازي و نهادينه اجتماعي با فرهنگ  سط وزارت ك  اجرائي كه تو

 رسد. شود و به تصويب هيأت وزيران مي 

شكلهاي مردم  - ۵ شينان در تأمين ام نهاد بهامنيت مرز با ايجاد واحدها و ت شاركت مرزن سعه م نيت مرزها با هماهنگي منظور تو

 هاي تعامالت فراملي با توسعه ديپلماسي مرزي  ربط و افزاي  قابليتهاي ذي  سازمان

تسريع در شناسايي و تشخيص هويت ايرانيان و اتباع خارجي در حوادث، سوانح و افزاي  سرعت و توان كشف علمي جرائم، با  - ۶

 ايران اسالمي انتظامي جمهوري  چهره و عنبيه( نيرويارتقاي بانكهاي هويتي )ينتيكي، اثر انگشت، 

هاي مالي، درآمد هزينه اساااتثناي واگذاري دارايي  دولت مكلف اسااات حداقل پنج واحد درصاااد از منابع بودجه عمومي )به -پ 

صي( را به صا ستگاهها و درآمدهاي اخت سهم تقويت بنيه دفاعي در رديفهاي تقويت بنيه دفاعي در د شور  عنوان  ساالنه ك بودجه 

 هاي پنجساله توسعه، اين درصد را مورد بازنگري قرار دهد.  بار در برنامه سال يكاختصاص دهد و هر پنج 

ستفاده از ظرفيت -ت  ست با ا شرايط براي ارتقاي كمّي و كيفي ظرفيت  وزارت اطالعات موظف ا ساختهاي قانوني خود   ها و زير

علمي، فني، حفاظتي، حراسااتي و صاايانتي با هدف تحكيم امنيت پايدار و ارتقاي توانايي و برتري در نبرد هاي اطالعاتي، عملياتي، 

 وجود آورد. اطالعاتي را به 

ضعفان، آرمان به -ث  ست سيج م سعه فرهنگ امر به معروف و  منظور تقويت كمّي و كيفي ب سالمي، تو شه انقالب ا ها و مباني اندي

ضور  صحنه نهي از منكر و ح شتر نيروهاي مردمي در  سهيالت الزم بهبي شور، اقدامات و ت شرح زير فراهم  هاي امنيت و دفاع از ك

 شود: 

ساخت -۱ ستاني و رده حمايت از زير شهر سعه نواحي  سيمات  ها براي تو سعه و ت ييرات تق سب با تو سيج، متنا هاي مقاومت ب

 كشوري 

هاي پژوهشي و ويژه در فعاليت  بسيج اساتيد، دانشجو و طلبه در دستگاههاي اجرائي به هاي مقاومت بسيج وپشتيباني از رده  -۲

 علمي و بسيج زنان در راستاي تحكيم بنيان خانواده و تالش در جهت تقويت راههاي مقابله با جنگ نرم 

شركت در آموزش -۳ شاغل براي  سيجي فعال و ويژه  ستفاده از خدمت كاركنان ب ساير برنامهها و  امكان ا  ها حداكثر به اردوها و 

 مدت پانزده روز در سال به جاي خدمت اداري بدون دريافت حق مأموريت 



اي  شود از محل اعتبار مصوب خود حمايت الزم را براي تأمين پوش  بيمهبه سازمان بسيج مستضعفين اجازه داده مي  -۱تبصره 

ويژه دفاعي، امنيتي و  هاي مختلف بهاي در مأموريت يجيان فاقد پوشاا  بيمه كارگيري بساا هاي ناشااي از بهو جبران خسااارت 

 عمل آورد. هاي راهيان نور به  كاروان

سازندگي، اجراي بخشي از فعاليتبه دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي  -۲تبصره  سيج  سازمان ب سب با ميزان آمادگي   شود متنا

شتي، فرهنگي و غ شي، بهدا ساجد، مدارس و سازي اوقات فراغت و پرويه  نيهاي آموز هاي عمراني خود از قبيل احداث و تعمير م

ستايي، بيابانخانه  شت رو ساس مقررات  هاي بهدا ستايي و مرزي برا ستاها در مناطق محروم، رو ساني به رو زدايي، جنگلكاري، آبر

نحو سازمان  اي داوطلب بسيجي و مردمي و جوانان و متخصصان بهجاري كشور به آن سازمان واگذار نمايند تا با استفاده از نيروه

 يافته، اجراء كند. 

 شود. و اصالحات بعدي آن دائمي مي  ۱۳۹۱/ ۱۰/ ۲رساني به ايثارگران مصوب  قانون جامع خدمات - ۴۷ماده 

ت و ناوگان حمل و نقل كشور تشويق، حمايت منظور ايجاد سازوكارهاي تأمين منابع مالي پايدار براي توسعه زيرساخبه  - ۴۸ماده 

و نقل و مشاركت در ساخت، توسعه و نگهداري  ها در حوزه حمل گذاريها، بيمه سرمايه  گذاري زيرساخت و مشاركت در سرمايه

 ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰د )تواند صندوق توسعه حمل و نقل را با سرمايه اوليه يكصد و نود هزار ميليار ها، دولت مي ها و زيرساختشبكه 

سازمان ريال از دارايي ( ۱۹۰/ ۰۰۰/ سازي،  شهر سته به آن قرار هاي خود را كه در اختيار وزارت راه و  شركتهاي تابعه و واب ها و 

شده در اين ماده و نيروي انساني موجود وزارت راه و شهرسازي و با شخصيت حقوقي مستقل بيني دارد، با استفاده از منابع پي  

تي وابسته به وزارت راه و شهرسازي تشكيل دهد. اين صندوق، طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هيأت امنا متشكل دول

 كند. از وزراي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور توسط هيأت عامل، فعاليت مي 

مصاااارف، انحالل، اركان صاااندوق، وظايف و اختيارات هيأت امنا و هيأت عامل، به موجب  شااارايط و مقررات فعاليت، منابع، - ۱

سازمان برنامه و  صادي و دارايي و  سازي و هماهنگي وزارت امور اقت شهر شنهاد وزارت راه و  ست كه به پي صندوق ا سنامه آن  سا ا

 رسد. يأت وزيران مي ماه پس از ابالغ اين قانون به تصويب هبودجه كشور، حداكثر ظرف مدت سه 

 هاي آن پس از كسر تعهدات و بدهيها، به دولت تعلق دارد. در صورت انحالل صندوق، كليه اموال و دارايي  - ۲

 هاي صندوق از هرگونه ماليات و عوارض معاف است.  فعاليت - ۳

 منابع صندوق عبارتند از:  - ۴

 شود. هاي سنواتي تأمين مي  جهسرمايه اوليه دولت از طريق سازوكار بود -الف 

 تمام يا بخشي از عوارض خودرو، جاده، سوخت كه در قوانين درج گرديده است براساس اساسنامه مصوبه هيأت دولت  -ب 

 شود. برداري و نگهداري آن به بخ  غيردولتي واگذار مي درآمدهاي حاصل از طرحهاي دولتي كه بهره  -پ 

 يافته و به دولت منتقل شده است.  گذاري آن اتمامهاي مشاركتي كه استهالك اصل و فرع سرمايه  پرويهدرآمدهاي حاصل از  -ت 

 درآمد حاصل از واگذاري امالك و اراضي مازاد وزارت راه و شهرسازي  -ث 

گيرد.  با صندوق، صورت ميانجام كليه عمليات پولي صندوق صرفاً از طريق بانكهاي دولتي و غيردولتي طرف قرارداد عامليت  - ۵

سپرده صرفاً در بانكهاي طرف قرارداد،  ست منابع مالي خود را  ضامين به  صندوق موظف ا سهيالت و ارائه ت گذاري نمايد و اعطاي ت

 پذيرد.  گذاري صندوق نزد بانكهاي عامل صورت مي متقاضيان متناسب با سپرده

سيره و سنت اهل منظور تعميق ارزشها، باورها و به - ۴۹ماده  سالمي و ترويج  ستفاده بهينه  فرهنگ مبتني بر هويت ا بيت )ع( و ا

ريزي و تدوين سازوكارهاي  از ظرفيت معنوي شهرهاي مقدس قم، مشهد و شيراز و شناسايي دقيق نيازها و مشكالت زائران، برنامه

ها و بخشااهاي غيردولتي و توسااعه  مايت از شااهرداريهاي الزم از طريق ح الزم جهت ساااماندهي امور زائران و تأمين زيرساااخت



هاي  هاي فرهنگي و خدمات زيارتي در اين ساه شاهر مذهبي و فراهم نمودن زمينه زيارت مطلوب و اجراي پرويه امكانات، فعاليت

 بيني نمايد. هاي سنواتي پي   زيربنايي، دولت مجاز است اعتبار مورد نياز را در قالب بودجه

ها و دستگاههاي  دولت مجاز است سامانه تداركات الكترونيكي دولت را براي اجراي تمام مراحل انواع معامالت وزارتخانه - ۵۰ماده 

مشمول قانون برگزاري مناقصات و ساير قوانين مالي و معامالتي بخ  عمومي، با رعايت قانون تجارت الكترونيكي و قانون برگزاري 

 مااااااااااناااااااااااقصاااااااااااااات تااااااااااكاااااااااامااااااااااياااااااااال كاااااااااانااااااااااد. 

كنندگان بخ  عمومي، از جمله دستگاههايي كه شمول قانون بر آنان هاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و ديگر معامله دستگاه

مستلزم ذكر يا تصريح نام است و كليه مؤسسات دولتي يا عمومي غيردولتي، بايد برنامه زمانبندي مورد تأييد هيأت وزيران در اين 

ضاي سامانه ثبت ستعالم،  نام كنند و با ام ست ا الكترونيكي معتبر و رعايت مقررات مربوط، تمام مراحل معامالت خود مانند درخوا

فراخوان، توزيع و دريافت اسااناد، گشاااي  الكترونيكي پاكتها يا پيشاانهادها، انعقاد قرارداد و داد و سااتد وجوه و تضاامينات و نيز 

 طور الكترونيكي انجام دهند.  طريق اين سامانه و به هرگونه الحاق، اصالح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از

شاااده معامالت بخ  عمومي كليه پايگاههاي روز و تجميع با ايجاد بساااتر الكترونيكي معامالت و بانك اطالعاتي به  -۱تبصاااره 

ساني معامالت اين بخ  از جمله پايگاه ملي اطالع  اطالعاتي و اطالع صات، پايگاه اطالر ساني مناق ساني جامع معامالت بخ   عر ر

سامانه سط  عمومي و هرگونه  شود و از تعدّد و تكرار ورود اطالعات تو سامانه ت ذيه  هاي نظارت بر معامالت بايد فقط از طريق اين 

 دستگاههاي بخ  عمومي جلوگيري گردد. 

صره  سامانه كه ماهيت نظامي يا امنيتي دارد و موا آن -۲تب سته از معامالت اين  شاي اطالعات آنها د ردي كه به موجب قوانين، اف

صره ماده ) ستثناء با لحاا تب صاديق اين ا شخيص م ست. ت ستثني ا شار اطالعات م ست فقط از حيث انت شار و ( ۵ممنوع ا قانون انت

صوب  سي آزاد به اطالعات م ستر شتيباني  ۱۳۸۸/ ۵/ ۳۱د نيروهاي برعهده كارگروهي مركب از معاونان وزراي اطالعات، دفاع و پ

 مسلح، امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و رئيس دستگاه مربوط است. 

منظور تحقق مرجعيت علمي، افزاي  سهم پژوهشي از توليد ناخالص داخلي و مصرف بهينه منابع، گسترش حمايت  به - ۵۱ماده 

جمهور مجاز اساات محور، معاونت علمي و فناوري رئيس وهشااهاي مسااأله بنيان و حمايت از نوآوري و پژ از توسااعه اقتصاااد دان 

 اقدامات زير را انجام دهد: 

 هاي راهبردي و مورد نياز كشور در چهارچوب نقشه جامع علمي كشور، ايجاد زيست سازي فناوريحمايت از توسعه و تجاري  -۱

عالي، پژوهشي و فناوري با بخشهاي صنعتي، اقتصادي  سسات آموزشبوم نوآوري در بخشهاي علمي كشور و تقويت ارتباط ميان مؤ

 هاي نهادي مورد نياز براي اجراي اين مأموريت و اجتماعي و تقويت زيرساخت 

شركتهاي دان   -۲ سعه  سازي و تو صادي با بنيان و تقويت فعاليت حمايت از ايجاد، توانمند سعه بنگاههاي اقت هاي تحقيق و تو

 بنيان  وليد، تحريك تقاضا و ارتقاي صادرات كاالها و خدمات دان هدف افزاي  ت

ايجاد نظام مديريت يكپارچه فناوري و نوآوري در دساااتگاههاي اجرائي، ارتقاي يادگيري فناوري در ساااطح ملي و تقويت  - ۳

سعه توانمندي ستفاده حداكثري از ظرفيت طرحهاي تو ريدهاي دولتي از خارج و فعاليت اي ملي، خ هاي فناورانه داخلي از طريق ا

 گذاري شركتهاي خارجي در داخل كشور  و سرمايه

صره  شتاب -تب ستاي اجراي اين مأموريت و  صاد دان  در را شور، معاون علمي و فناوري رئيس  دهي به اقت جمهور به بنيان در ك

 شود.  اعضاي شوراي اقتصاد افزوده مي

س - ۵۲ماده  ش  كميته بانك مركزي جمهوري ا شت ال خرد و خانگي مددجويان تحت پو سعه ا ست جهت تو المي ايران مكلف ا

سنواتي  شد آن را كه در قوانين بودجه  سنه بانكي و ر سهيالت قرض الح ستي، مبال ي از ت سازمان بهزي امداد امام خميني )ره( و 

صد )تعيين مي  شصت در سبت  ستگاهها قرار دهد تا به ن صد )%(  ۶۰شود، در اختيار اين د سازمان %(  ۴۰كميته امداد و چهل در

 بهزيستي به افراد مشمول تحت پوش  پرداخت شود. 



 منظور ارتقاي ايمني و كيفيت خدمات حمل و نقل هوايي، ناوبري هوايي و فرودگاهي:  به - ۵۳ماده 

شركت - ۱ صي( و  ص شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران )مادر تخ از « ره»شهر فرودگاهي امام خميني  سازمان هواپيمايي و 

سنامه سا ستخدامي، مالي و معامالتي در چهارچوب ا سازمان نظر اداري، ا سازي و  شهر شنهاد وزارت راه و  هاي اداري و  هايي به پي

أت وزيران ماه از تاريخ تصويب و ابالغ اين قانون به تصويب هياستخدامي كشور و برنامه و بودجه كشور كه حداكثر ظرف مدت سه 

 شوند.  رسد اداره ميمي 

شوري )هزينه - ۲ سازمان هواپيمايي ك سرمايه اعتبارات  ساير درآمدهايي كه  اي و  صي، كمكها و  صا اي( از محل درآمدهاي اخت

شوراي صوب  ساس تعرفه م شود، تأمين م( ۳۹و )( ۳۸عالي هواپيمايي با رعايت مواد ) برا صول  شور و سبات عمومي ك ي قانون محا

 گردد. 

درآمدهاي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران )مادر تخصصي( و شركت شهر فرودگاهي امام خميني %(  ۱۰۰صد درصد ) - ۳

داري  شده توسط خزانههاي شركت، اختصاصي است و پس از واريز به حساب شركت، افتتاح  اعم از فروش خدمات و دارايي« ره»

هاي ناوبري هوايي و  هاي شركت از جمله نوسازي سامانه مهوري اسالمي ايران براي اجراي مأموريتكل كشور نزد بانك مركزي ج

 شود.  توسعه فرودگاههاي كشور هزينه مي

شهر فرودگاهي امام خميني  - ۴ شركت  صي( و  ص شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران )مادر تخ «  ره»سازمان هواپيمايي و 

 اساااات.  ۱۳۹۴/ ۲/ ۱پااذير و ارتقاااي نظااام مااالي كشاااور مصاااوب ن رفع موانع توليااد رقاااباات قااانو( ۵مشااامول ماااده )

 شود.  اضافه مي ۱۳۹۴/ ۲/ ۱پذير و ارتقاء نظام مالي كشور مصوب قانون رفع موانع توليد رقابت ( ۵حكم اين بند به ماده )

، موضوع تبصره « ره»كت شهر فرودگاهي امام خميني مطالبات شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران )مادر تخصصي( و شر - ۵

قانون تنظيم ( ۵۵و ماده ) ۱۳۹۰/ ۱۱/ ۱۸قانون وصااول برخي از درآمدهاي دولت مصااوب ( ۸۷قانون اصااالح ماده )( ۸۷ماده )( ۲)

جرائي كه حداكثر ظرف نامه اباشد و براساس آيين االجراء مي  برخي از مقررات مالي دولت در حكم مطالبات مستند به اسناد الزم

ش   ستري ميمدت  سازي و دادگ شهر صويب وزراي راه و  شركت مذكور و ت شنهاد  سد، قابل  ماه از تاريخ ابالغ اين قانون به پي ر

 شود. نامه مزبور احكام اين ماده توسط مأموران اجراي احكام دادگستري اجراء مي باشد. تا تصويب آيين  وصول مي

ست - ۵۴ماده  صنعتي و رقابت در را شهركها و نواحي  صنايع در  ستقرار  صنعتي و معدني به دولت اي حمايت از ا پذيري توليدات 

صنعتي دولتي و غيردولتي بهشود در قالب بودجه اجازه داده مي  شهركها و نواحي  سنواتي كمكهاي الزم را به  ويژه در امور  هاي 

دهاي مسااتقر در اين شااهركها انجام دهد. دسااتورالعمل اين ماده با پيشاانهاد وزارت تأمين راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودي واح

 رسد. صنعت، معدن و تجارت به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور مي 

صي كه به به وزارت امورخارجه اجازه داده مي  - ۵۵ماده  صا ساب درآمد اخت سولي را به ح صل از خدمات كن شود درآمدهاي حا

ساله در قوانين بودجه سنواتي  را از محلي كه همه شود، واريز كرده و معادل آن داري كل كشور افتتاح مي ور نزد خزانههمين منظ

 شود دريافت نمايد. بيني مي پي  

سازي اجازه داده مي  - ۵۶ماده  شهر سبت به جابهبه وزارت راه و  شهرها ن آن جايي خطوط ريلي و كاه  حريم  شود در محدوده 

شااده برابر  آوريها و واحدهاي اسااتاني وزارت مذكور مجاز به ايجاد و احداث خيابان در حريم خطوط جمع  اقدام كند. شااهرداري

 باشند. طرحهاي جامع و تفصيلي مي 

  -۵۷ماده 

ص به -الف  شتر عدالت اجتماعي در جامعه، كاه  فقر و نابرابري، تحقق اقت سترش هرچه بي سط و گ  اد مقاومتي و عدالتمنظور ب

صهاي رفاه و تأمين اجتماعي و  شاخ صد  سبت به ر ست ن صادي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف ا سعه اقت بنيان كردن تو

ها و اقدامات اقتصادي بر وضعيت و كيفيت زندگي اقشار و گروههاي هدف اقدام و نسبت به تهيه و تدوين تقويم و اثرسنجي برنامه 

 هاي سياستي( زير متناسب با فرآيندهاي رشد، توسعه و پيشرفت مبادرت كند:  بستهو اجراي )



صون - ۱ صيانت اجتماعي( مبتني بر م ستي ) سيا سته  سيبهاي اجتماعي و مداخله مؤثر  ب شگيري از بروز مخاطرات و آ سازي و پي

 براي كاه  و كنترل آسيبهاي اجتماعي و تحكيم و تقويت پيوندهاي اجتماعي 

بسته سياستي )حمايت اجتماعي( مبتني بر ارائه خدمات اجتماعي متناسب با نيازهاي جسمي و رواني اقشار و گروههاي هدف  - ۲

 ديده در اجتماع سازي بازگشت و حضور فعال افراد آسيب جهت برابرسازي فرصتها و زمينه 

ترميمي متناسااب با نيازهاي معنوي و مادي اقشااار و  بسااته سااياسااتي )مساااعدت اجتماعي( مبتني بر ارائه خدمات جبراني و - ۳

 هاي خوداتكائي آنها  آموزي و ايجاد زمينه گروههاي هدف از طريق توانمندسازي، كارگستري، مهارت

نفعان در تأمين مالي خدمات اجتماعي از هاي اجتماعي( مبتني بر ايجاد زمينه جلب مشاركت بيشتر ذي  بسته سياستي )بيمه - ۴

 هاي اجتماعي درماني و بازنشستگي در كشور  يق افزاي  ضريب نفوذ بيمهطر

اجراي مراتب فوق براساس نيازمند يابي فعال، غربالگري اجتماعي و آزمون وسع و متناسب با نيازهاي اقشار و گروههاي  -۱تبصره 

ها شااده و منابع مزبور به ساامت خانوارهاي  پذيرد به نحوي كه منجر به اثربخشااي بيشااتر اجراي هدفمندي يارانههدف انجام مي 

 اي، آموزشي و مسكن بهمنظور كاه  و رفع انواع مختلف فقر از قبيل فقر غذايي، معيشتي، بيمه نيازمند واجد شرايط هدايت و به 

مسكن اجتماعي و حمايتي اي )درمان، بازنشستگي و بيكاري( هاي نقدي، كااليي، بيمه  شود و در قالب اعطاي يارانه كار گرفته مي

 شود. و نظاير آن هزينه مي 

صره  ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و تقويت نظام چند اليه  به -۲تب سن اجراي قانون  منظور هماهنگي و نظارت بر ح

خدمات حمايتي و ها مشااتمل بر  تأمين اجتماعي با رعايت يكپارچگي، انسااجام ساااختاري، همسااويي و هماهنگي بين اين اليه

سيبهاي اجتماعي، بيمه ساير گروههاي هدف و كاه  آ سازي فقرا و محرومان و  ستمري توانمند شامل م هاي  هاي اجتماعي پايه 

ربط، تصويب شاخصهاي اجرائي براي تحقق هاي مكمل بازنشستگي و هماهنگي و نظارت بر عملكرد دستگاههاي ذي  پايه و بيمه

ضع آيين  شوراهاي تخصصي و راهبردي براي حوزه نامهاهداف، و سعه و ترتيبات  سناد تو شوراي و ا صميمات  عالي  هاي مذكور، ت

 جمهور و ابالغ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، الزمرفاه و تأمين اجتماعي با تصااويب وزراي عضااو شااوراي مذكور و تأييد رئيس 

 االجراء است. 

ست كليه بيمه -ب  سالگي شدگ دولت مكلف ا سن هفتاد  شاير را كه به  ستاييان و ع صندوق بيمه اجتماعي رو ش   ان تحت پو

اند، درصورت تقاضاي آنان و داشتن سابقه پرداخت حق بيمه به مدت ده سال به صندوق مذكور بازنشسته نموده و متناسب  رسيده

 با سنوات حق بيمه پرداختي، مستمري به آنان پرداخت نمايد. 

سال به سال از سقف سن بازنشستگي كم خواهد شد و يك سال، هر سال يك االجراء شدن اين بند تا پنج اريخ الزم از ت -۱تبصره 

 گردد. پردازي افزوده مي  سنوات بيمه

 گردد.  گذاران جديد اين صندوق حداكثر پنجاه سال تعيين مي شرط سني براي عضويت بيمه -۲تبصره 

صره  شي  -۳تب و ماده  ۱۳۸۸/ ۱۰/ ۱۵ها مصوب قانون هدفمند كردن يارانه  (۷از اجراي اين بند از محل بند )ب( ماده )بار مالي نا

ست ( ۲۹) سيا صل چهل و چهارم )قانون اجراي  صوب ( ۴۴هاي كلي ا سي م سا صالحات بعدي آن تأمين  ۱۳۸۸/ ۳/ ۲۵قانون ا و ا

 شود. مي 

ايراني، ايجاد زمينه تضامين حداقل  -بري، بساط و ترويج سابك زندگي اساالمي منظور رفع فقر و نابرا دولت مكلف اسات به -پ 

قانون ( ۱۶هاي اجتماعي، تأمين حداقل كيفيت زندگي و پيشااگيري از بروز آساايبهاي اجتماعي، وفق تبصااره ذيل ماده ) حمايت

صوب  شو۱۳۸۲/ ۲/ ۲۲ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي م ساماندهي  ضمن تجميع و  سالمندان، ،  راهاي مرتبط با امور 

عالي رفاه و تأمين اجتماعي  كودكان، معلوالن و نظاير آن در شااوراي راهبردي و تخصااصااي امور حمايتي در زيرمجموعه شااوراي

هاي مردمي و  محور و با اساااتفاده حداكثري از مشااااركت محور و خانواده هاي اجتماعنسااابت به انجام امور زير در قالب برنامه 

 هاي جمعي اقدام كند: همكاري 



هاي جسااامي، رواني و  ها و نارساااايياجراي طرحهاي حمايت از كودكان در معرض آسااايبهاي اجتماعي و يا داراي معلوليت  -۱

 خانوادگي و يا مبتال به فقر غذايي، آموزشي 

ن داراي مشكالت جسمي، رواني و خانوادگي اجراي طرحهاي حمايت از زنان و دختران با اولويت زنان سرپرست خانوار و دخترا -۲

 و در معرض آسيبهاي اجتماعي 

سالمندان و برنامه -۳ سالمندي به هاي غني  اجراي طرحهاي حمايت از  منظور ايجاد زمينه حضور فعال و مؤثر آنان سازي دوران 

 در عرصه اجتماع و خانواده 

سيبهاي اجتماعي -۴ سايي گروهها و  به ايجاد مركز اطالعات و مطالعات آ شنا سيبهاي اجتماعي و  منظور پاي  و پيماي  انواع آ

 اقشار هدف 

پذير مبتني بر اجراي طرحهاي غربالگري اجتماعي، امداد اجتماعي و توانمندساااازي اقشاااار و گروههاي نيازمند و آسااايب  -۵

 هاي اجتماعي به افراد آسيب ها و حمايت مساعدت هاي زندگي و ارائه انواعتوانبخشي جسمي، رواني و خانوادگي و آموزش مهارت 

 ديده و نيازمند واجد شرايط 

نهاد و نيز بنيادها و نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري در جهت پيشبرد هاي مردم ها، واقفان، سازمان  جلب مشاركت خيريه -۶

 برنامه هاي حمايت اجتماعي 

مكلف است متناسب با شرايط و مقتضيات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي روز كشور، نسبت به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي  -۷

موقع اقشااار و گروههاي هدف و در معرض آساايبهاي  سااازي )برنامه چتر ايمني اجتماعي( ضاامن شااناسااايي بهطراحي و پياده 

رد توانمندساااازي، كارگساااتري و ايجاد زمينه هاي اجتماعي با رويك ها و مسااااعدت اجتماعي و نيازمند دريافت خدمات، حمايت

را حسب بازگشت مجدد آنها به جامعه خانواده و بازار كار اقدام كند و الزامات قانوني، مقرراتي و منابع مالي و اعتباري مورد نياز آن 

 جه سنواتي لحاا كند. اجتماعي و با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور در قالب بود عالي رفاه و تأمين مصوبات شوراي

هاي اجتماعي، سازمان بهزيستي كشور متولي سالمت اجتماعي با رويكرد پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي و مداخله در بحران  -۸

سيب شي به كليه معلوالن، مددجويان و گروههاي آ سالمندان نيازمند  ارائه خدمات حمايتي و توانبخ پذير از قبيل زنان، كودكان، 

معااه  مي مي جااا ير  مور ز لياات در ا فعااا يس و  پروانااه تااأساااا جع صاااادور  مر ين  ن چ م ه  باااشااااد: باااشااااد. 

ها و مراكز ساارپرساات و خياباني، خانه سااالمت دختران و زنان، مجتمع  روزي كودكان بيمهدهاي كودك، مراكز نگهداري شاابانه 

ستي، كلينيك سي، مر ها و اوريانس خدمات بهزي شنا شاوره اجتماعي و روانهاي مددكاري اجتماعي و روان شناختي  اكز خدمات م

آموزي معلوالن، مراكز توانبخشي و نگهداري سالمندان، مراكز توانبخشي و درماني اجتماعي، مراكز توانبخشي معلوالن، مراكز حرفه 

ؤسسات غيردولتي و خيريه ها و م بيماران رواني مزمن، مراكز خدمات مشاوره ينتيك، مراكز درماني و بازتواني معتادان و نيز انجمن

 كنند. كه در راستاي اهداف سازمان بهزيستي كشور فعاليت مي 

دولت مكلف اساات نساابت به رعايت اصااول پدافند غيرعامل در مطالعه، طراحي و اجراي طرحهاي حساااس و مهم و نيز  -۵۸ماده 

آموزش عموم مردم توسط دستگاههاي اجرائي  هاي اصلي و حياتي كشور وهاي حساس و شريان  تأسيسات زيربنايي و ساختمان

منظور پيشگيري و كاه  مخاطرات ناشي از سوانح غير طبيعي و ايجاد سامانه  قانون مديريت خدمات كشوري به( ۵موضوع ماده )

 سازي درخصوص تهديدات نوين در مراكز مذكور اقدام كند. پاي ، هشدار، خنثي 

هاي  منظور توانمندسازي توليدكنندگان و ايجاد بستر مناسب انتقال دان  و يافته است بهوزارت جهاد كشاورزي مكلف  -۵۹ماده 

اندازي شاابكه مديريت دان ، بازسااازي و تجهيز كليه مراكز جهاد تحقيقاتي به آنان، در قالب طرح نظام نوين ترويج نساابت به راه 

 روز رساني دان  مروّجان و شبكه عامالن ترويج و به پهنه، به هاي توليدي و اختصاص يك كارشناس به هر كشاورزي، تعيين پهنه

 هاي توليدي اقدام نمايد.  كارگيري كليه فنون ترويجي در عرصه



شده و حمايت پذيري و كاه  قيمت تمام  منظور حمايت از بخ  كشاورزي، پايداري توليد، توسعه صادرات و رقابت به -۶۰ماده 

سازي و  سازي و نو ضمن تهيه طرح مطالعات جامع از باز ست  شاورزي، دولت موظف ا صنايع ك ساختار  صالح  ارتقاي فناوري و ا

ريزي  كاه  ضااايعات كشاااورزي و نيز طرح آماي  صاانايع تبديلي و نگهداري محصااوالت كشاااورزي با سااياسااتگذاري و برنامه

سين شين و پ صنايع پي ستقرار  ساماندهي و ا سبت به حمايت هدفمند از  صنايع تبديلي و نگهداري  به هماهنگ ن سترش  ويژه گ

 محصوالت اساسي كشاورزي توسط بخ  غيردولتي در قطبهاي توليدي اقدام كند. 

ستاي تحقق بند )ج( ماده )سود حاصل از سهام دولت در صندوق  -۱تبصره  قانون تنظيم ( ۲۸هاي توسعه بخ  كشاورزي، در را

 شود. هاي مذكور منظور مي  براي افزاي  سهم سرمايه دولت در صندوق ۱۳۹۳/ ۱۲/ ۴مصوب ( ۲بخشي از مقررات مالي دولت )

 ۴۹درصد ) و نهاساسي تا سقف چهل  قانون( ۴۴و چهارم ) هاي كلي اصل چهل دولت مجاز است در چهارچوب سياست -۲تبصره 

 هاي حمايت از توسعه بخ  كشاورزي، مشاركت كند. در صندوق %( 

منظور حفظ ظرفيت توليد و نيل به خودكفايي در توليد محصااوالت اساااسااي كشاااورزي و دامي از جمله گندم، جو،  به -۶۱ماده 

ستانداردهاي ذرت، برنج، دانه  ساس ا صرف برا صالح الگوي م شير و تخم مرغ، ا شت قرمز،  شكر، گو هاي روغني، چ ندر قند و ني

هاي امنيت غذايي و ارتقاي ارزش افزوده بخ  كشاورزي  ودن زيرساختبنيان، فراهم نم ت ذيه، گسترش كشاورزي صنعتي و دان 

 بر مبناي مالحظات توسعه پايدار اقدامات زير انجام مي شود: 

ساالنه ارتقاي بهره -۱ صورت تأمين منابع در بودجه  صت  در ش صد )وري )راندمان( آبياري بخ  به حداقل  پس از پنج %(  ۶۰در

ها،  از طريق اجراي عمليات زيربنايي آب و خاك از جمله طرحهاي تجهيز و نوسااازي، توسااعه شاابكهسااال از تصااويب اين قانون 

 نژادي و استمرار آن در سنوات بعدي  زراعي و بهزهكشها و روشهاي نوين آبياري و اجراي عمليات به 

اسااتفاده از مشاااركت بخ  دولتي و صااورت حجمي براساااس الگوي كشاات هر منطقه و با تحويل آب مورد نياز كشاااورزان به  -۲

 غيردولتي 

 ازاي واحد حجم مصرفي  وري مصرف آب در بخ  كشاورزي و افزاي  توليد محصول به ارتقاي شاخص بهره -۳

شناختي )بيولوييكي( و  هاي گياهي، مصرف بهينه سموم، كود شيميايي، مواد زيست گسترش مبارزه تلفيقي با آفات و بيماري -۴

ستداروها ستي )ارگانيك( مديريت تلفيقي توليد و اعمال  ي دامي و همچنين مبارزه زي شت زي سعه ك شناختي )بيولوييكي( و تو

 هاي كشاورزي در راستاي پوش  توليد  استانداردهاي ملي كنترل كيفي توليدات و فرآورده

شين  -۵ سازي ما شيننو شاورزي و از رده خارج كردن ما ش آالت ك سوده ك شيني آالت فر سعه ما سيون( اورزي و تو كردن )مكانيزا

 كردن آن  برمبناي اقليم و شرايط و همچنين قابليت و توانايي كشاورزان هر منطقه و رسيدن به ضريب نفوذ صد درصدي ماشيني

صالح  -۶ ستي )ارگانيك( بذور و نژادهاي دامي، طيور و آبزيان ا ستفاده از كودهاي آلي و زي شوترويج ا ر و افزاي  ميزان شده در ك

 گونه كودها، بذور و نژادهاي دامي، طيور و آبزيان در جهت توليد غذاي سالم  مصرف اين

سطح  -۷ سيدن به  شاورزي و عوامل توليد تا ر ش  بيمه توليدات بخ  ك سترش پو ساالنه گ صورت تأمين منابع در بودجه  در

 پوش  صد درصدي 

گونه شاااده مانند بيع، صااالح، اجاره، رهن و نيز وعده يا تعهد به انجام اين  يرمنقول ثبتكليه معامالت راجع به اموال غ -۶۲ماده 

طور رساامي در دفاتر اسااناد رساامي تنظيم شااود. اسااناد عادي كه درخصااوص معامالت راجع به اموال غيرمنقول معامالت بايد به 

س شرعي ا شخيص دادگاه داراي اعتبار  ساس ت سنادي كه برا شوند مگر ا ستناد بوده و تنظيم  شخاص ثالث غيرقابل ا ت در برابر ا

 قابليت معارضه با اسناد رسمي را ندارند. 



ستگاههاي  به وزارتخانه -۶۳ماده  سات و د س شگاهها و مؤ شكي و علوم، تحقيقات و فناوري، دان شت، درمان و آموزش پز هاي بهدا

سته و تابعه اجازه داده مي  ص شود بهواب سرمايه  شجويان وزارتخانهندوق منظور افزاي   ها از محل فروش امكانات و  هاي رفاه دان

 اموال قابل واگذاري پس از واريز وجوه به حساب خزانه و با رعايت مقررات مربوطه اقدام كنند. 

ين مربوط دالر باشااد با رعايت قوان( ۱۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰تمامي معامالت و قراردادهاي خارجي دولتي كه بي  از ده ميليون ) -۶۴ماده 

حداكثر اسااتفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشااور و تقويت آن در امر صااادرات و اصااالح ماده »از جمله قانون 

هاي  المللي با درج آگهي در روزنامهتنها از طريق مناقصه محدود و يا بين « ۱۳۹۱/ ۵/ ۱هاي مستقيم مصوب قانون ماليات ( ۱۰۴)

شار و سانه كثيراالنت سه هاي الكترونيكي داخلي و خارجي انجام و منعقد مي  ر ستثناء به تأييد كميته  شكل از شود. موارد ا نفره مت

رسد. در كليه ربط مي وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و وزير مربوطه يا باالترين مقام اجرائي ذي 

صه  سي كمّي و كيفي و كنترل قيمت براي كليه كاالهاي وارداتي و پرويهها، حق كنترل و بازمناق ست.  ر ها براي خريدار محفوا ا

ربط، مسااؤول حساان اجراي اين موضااوع اساات. بانك مركزي فقط مجاز به تعهد يا پرداخت بهاي وزير يا باالترين مقام اجرائي ذي 

 ههاي اجرائي، مبني بر رعايت مفاد اين ماده را داشاااته باشاااد. معامالت و قراردادهايي اسااات كه تأييد باالترين مقام دساااتگا

قراردادهايي كه به تشخيص هيأت وزيران ماهيت محرمانه دارند از شمول اين حكم مستثني بوده و نياز به طرح و تأييد موضوع در 

 هيأت مذكور را ندارند. 

صادي و ايفابه  -۶۵ماده  ساماندهي مناطق آزاد و ويژه اقت شممنظور  سند چ ست  ي نق  مؤثر آنها در تحقق اهداف  ساله انداز بي

پيوندي و تعامل اثرگذار اقتصاااد ملي با اقتصاااد نظام، اعمال مديريت يكپارچه و ايجاد رشااد اقتصااادي مناسااب در اين مناطق، هم 

 جهاني و ارائه الگوي توسعه ملي در بخشهاي مختلف: 

شاااوند و كليه وظايف،  نمايندگي از طرف دولت، باالترين مقام منطقه محساااوب مي بههاي مناطق آزاد  مديران ساااازمان -الف 

عهده آنها  اسااتثناي نهادهاي دفاعي و امنيتي به هاي دسااتگاههاي اجرائي دولتي مسااتقر در اين مناطق به اختيارات و مسااؤوليت

سازمان ست.  ساس قانون چگونگي اداره مناط ا صراً برا صالحات بعدي آن و قانون  -ق آزاد تجاري هاي مناطق آزاد منح صنعتي و ا

 شوند. كار اداره مي 

نظر مقام معظم رهبري، با موافقت ايشااان صااورت مي  هاي دسااتگاههاي تحت واگذاري وظايف، اختيارات و مسااؤوليت -۱تبصااره 

 پذيرد. 

صره  ستا  -۲تب شهر و رو سالمي  شوراهاي ا صوبات  سازمان منطقه آزاد واگذار اختيارات فرماندار در مورد م در مناطق آزاد به مدير 

 شود. مي 

صادي به كاالهاي توليد و يا پردازش -ب  سبت مجموع ارزش  شده در مناطق آزاد و ويژه اقت شور به ن ساير نقاط ك هنگام ورود به 

 رداخت حقوق ورودي معاف است. افزوده و ارزش مواد اوليه و قطعات داخلي به كار رفته در آن، توليد داخلي محسوب و از پ

كار رفته در توليد، مشاروط به پرداخت حقوق ورودي، در حكم مواد اوليه و  اي خارجي به مواد اوليه و كاالهاي واساطه -۱تبصاره 

 شود. كاالي داخلي محسوب مي 

ر مناطق آزاد و ويژه اقتصاااادي كه در شاااده دمواد اوليه و قطعات خارجي به كار رفته در كاالهاي توليد و يا پردازش  -۲تبصاااره 

كار گرفته شود  شود، بهشده و در توليد و يا پردازش محصولي كه به كشور وارد مي گذشته از ساير مناطق كشور به منطقه ارسال 

 شود و از پرداخت حقوق ورودي معاف است. در حكم مواد اوليه تلقي مي 

شود در صورتي كه اين ين جاري از كشتيها و شناورها بابت خدمات بندري دريافت مي هاي بندري مربوط كه طبق قوان هزينه -پ 

سازمان -بنادر توسط بخشهاي خصوصي، تعاوني و مناطق آزاد تجاري  شند، توسط  شده با  صنعتي در محدوده مناطق آزاد ايجاد 

المللي اقدام يص كشتيها طبق قوانين جاري و بين شود. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخهاي مناطق آزاد مربوطه أخذ مي 

 كنند. 



ساير مناطق آزاد از كليه عوارض )به -ت  ستثناي عوارض موضوع ماده ) مبادالت كاال بين مناطق آزاد و خارج از كشور و نيز  ( ۱۰ا

صوب  -قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري  سالمي ايران م ليات و حقوق ورودي معاف مي ، ما(۱۳۷۲/ ۶/ ۷صنعتي جمهوري ا

 باشند. 

شي و تحقيقاتي معتبر بين  -ث  سترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموز شگاههاي به منظور گ المللي، ايجاد نمايندگي دان

شگاههاي خصوصي در مناطق آزاد تجاري هاي ذي داخلي و معتبر خارجي بر طبق اعالم وزارتخانه  سيس دان عتي و صن -ربط و تأ

 ويژه اقتصادي با رعايت قوانين مربوط مجاز است. 

ستاد كل نيروهاي مسلح مي  -محدوده آبي مناطق آزاد تجاري  -ج  رسد صنعتي با رعايت مالحظات امنيتي و دفاعي كه به تأييد 

صد متر از قلمرو خاكي مناطق آزاد تعيين مي  شت صله ه صنعتي  -مناطق آزاد تجاري  شود و از امتيازات قانون چگونگي ادارهبه فا

 و اصالحات بعدي آن برخوردار است.  ۱۳۷۲/ ۶/ ۷ايران مصوب 

سازمان -چ  صد ) هاي مناطق آزاد موظفند حداقل يك به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري،  صول %(  ۱در از محل و

حمايتي به محرومان و نيازمندان بومي اين مناطق اختصاص عوارض ورود و صدور كاالها و خدمات اين مناطق را از طريق نهادهاي 

 دهند. 

شده و پسماندهاي حاصل از فعاليت، برچين   هاي مديريت سوخت مصرف منظور تأمين منابع الزم براي انجام هزينه به -۶۶ماده 

سات هسته  سي ضطراري در تأ شركت مادرتخصصي توليد و و حوادث ا سازمان انريي اتمي ) سعه انريي اتمي ايران( اجازه اي به  تو

اي كشور  از درآمد حاصل از فروش برق نيروگاههاي هسته%(  ۴شود با موافقت رئيس اين سازمان تا معادل چهار درصد )داده مي 

شركت نزد خزانه  ساب  ستقيماً به ح ساب را م شور تحت عنوان ح سنواتي « اندوخته احتياطي»داري كل ك كه در قوانين بودجه 

سنواتي معين ميبيني مي  پي  ستفاده موقت از منابع حساب اندوخته احتياطي به نحوي كه در بودجه  گردد  شود منظور دارد، ا

براي خريد اوراق مشاركت و صكوك اسالمي منتشر شده در كشور اعم از ريالي و ارزي بالمانع است و سود حاصل از خريد اوراق 

ستقيماً شده نيز م ضوع اين ماده منظور مي « دوخته احتياطيان»به حساب  ياد  شده به حساب اندوخته ياد مو شود. مبالغ منظور 

ستفاده از منابع اندوخته احتياطي با موافقت  شده مشمول پرداخت ماليات بر درآمد و سود سهام يا سود سهم دولت نمي باشد و ا

 شده در اين ماده مجاز مي بيني اي پي مليات جاري و سرمايه هاي ع رئيس سازمان انريي اتمي ايران منحصراً براي انجام هزينه

نه عادل هزي جام باشااااد و م جاري ان يات  نده حساااااب  هاي عمل ما ياطي»شااااده از  ته احت ندوخ  شاااود. كسااار مي « ا

سازمان انريي اتمي ايران و وزارت امور آيين  سازمان برنامه و بودجه كشور،  اقتصادي و دارايي به نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد 

 رسد.  تصويب هيأت وزيران مي

وجه براي ارائه اطالعات و پاساااخ به  در راساااتاي اصاااالح نظام اداري كشاااور، همه تكاليف و مجوزهاي قانوني دريافت -۶۷ماده 

 شود. استعالمات دستگاههاي اجرائي با يكديگر ل و مي 

پذيري اقتصاد كشور و اجراي  متي موضوع افزاي  توان مقاومت و كاه  آسيبهاي كلي اقتصاد مقاودر اجراي سياست  -۶۸ماده 

ها، نواحي و سواحل و جزاير كشور  هاي كلي برنامه ششم توسعه موضوع تقسيم كار و تعيين نق  ملي در مناطق، استان سياست

سرمايه صاد دريايگذاري در مناطق كمتر توسعه  و حمايت دولت از  سعه اقت صادي يافته، تو ي جنوب كشور و ايجاد مناطق مهم اقت

مندي جامعه محلي، استفاده از برداري از استعدادهاي سواحل جنوب شرقي كشور، بهره  منظور بهرههاي داراي مزيت به  در زمينه

سازمان توسعه  عنوان هاي مناطق كشور، سازمان توسعه سواحل مكران به ها و فرصتهاي بين المللي و كاه  عدم تعادل سرمايه

هاي توسعه در سواحل مكران در صورت تأمين اعتبار در بودجه  ريزي، اجراء و نظارت بر برنامهاي با شخصيت شركتي براي برنامه 

ستان شهر سك، چابهار و كنارك ايجاد مي  سنواتي در محدوده  سيريك، جا سازمان ظرف مدت هاي ميناب،  سنامه اين  سا شود. ا

 شااااود. صااااويااب هاايااأت وزيااران بااه مااجاالااس جااهاات تصااااويااب نااهااائااي ارائااه مااي چااهااار ماااه پااس از ت

غير از دفاعي، امنيتي، قضائي و امور خارجه و همچنين  تمام وظايف و اختيارات دستگاههاي اجرائي، نهادها و مؤسسات عمومي به



 برداري يا اجراء(، ها )در حال بهرهيه هاي دولت و دساااتگاههاي اجرائي اعم از منقول و غيرمنقول و تمام طرحها و پرو تمام دارايي

 -محدوده در چهارچوب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري شااود. اين در منطقه سااواحل مكران به اين سااازمان واگذار مي 

 شاااود. گااذاري خااارجي در ايران اداره مي  صااانعتي جمهوري اساااالمي ايران و قااانون جلااب و حماااياات از سااارمااايااه

 باط مناطق آزاد اين محدوده با سازمان، در اساسنامه تعيين مي شود. چگونگي ارت

بنيان و زا، ارتقاي توان توليد ملي، اقتصاد دان  هاي كلي اقتصاد مقاومتي موضوع توسعه درون  منظور تحقق سياست به -۶۹ماده 

 دستيابي به اهداف بخ  صنعت و معدن: 

سرمايه -۱ سعه  شگذاري  براي تو صي هاي م صو سازمان -ترك حقوقي خ سهم واقعي  سعه دولتي و تمهيد تعيين  اي در  هاي تو

هاي مزبور در شركت مشترك ارائه  عنوان سهم آورده بخ  دولتي سازمان هايي كه به هاي مزبور، تجديد ارزيابي دارايي مشاركت

 شود. مي

صل از تجديد ارزيابي دارايي شركتها در مازاد حا شركتهاي ذي  هاي ثابت و  سهام تحت ترازنامه  صاحبان  صل حقوق  سرف ربط در 

هاي مزبور به مأخذ بهاي تجديد ارزيابي  باشد. هزينه استهالك داراييبندي و معاف از ماليات مي عنوان مازاد تجديد ارزيابي طبقه 

 شود. قبول مالياتي محسوب مي شده توسط كارشناسي منتخب مجمع عمومي هزينه قابل  شده و برمبناي عمر مفيد تعيين

ت يير نام « صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته»به « صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك» -۲

هاي برنامه و بودجه كشور  ماه به پيشنهاد مشترك سازمان يابد. اساسنامه صندوق متناسب با مأموريت جديد ظرف مدت ش مي 

 رسد. اداري و استخدامي كشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصويب هيأت وزيران مي  و

ستخراج، جزء هزينه هاي اكتشافات معدني در هر مرحله از مطالعات زمين هزينه -۳  شناسي، اكتشافات تكميلي و اكتشاف حين ا

 شود.  هاي قابل قبول مالياتي دارندگان مجوز از مراجع قانوني محسوب مي

عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب  قانون تأسيس شوراي( ۵مجموع ت ييرات طرحهاي تفصيلي براي موضوع ماده ) -۷۰ماده 

سيون ماده مذكور در هر يك از موارد حداكثر تا پنج ۱۳۵۱/ ۱۲/ ۲۲ سط كمي صالحات بعدي آن تو صد ) و ا ست. %(  ۵در مجاز ا

 عالي شهرسازي و معماري ايران برسد.  يد به تصويب شورايت ييرات فراتر از اين ميزان با

صويب  -۷۱ماده  شنامه نامهكليه ت ستورالعمل  ها، بخ صوبات هيأتهاي امناء و مراجع و مقامات ها، د صميمات و م ها و همچنين ت

زنشستگي يا دستگاههاي اجرائي و هاي با اجرائي و دستگاههاي اجرائي به استثناي احكام قضائي كه متضمن بار مالي براي صندوق

ساالنه دولت مي  شور و يا بودجه  سبه و در قوانين بودجه كل ك شي از آن قبالً محا ست كه بار مالي نا صورتي قابل اجراء ا شد در  با

صندوق ذي  ستگاه يا  شد و ايجاد و تحميل هرگونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه د شده با سنواتي يا ربط تأمين 

شد در غير اينربط ممنوع مي صندوق ذي  شمول پرداخت از  با ست و م صورت عمل مراجع مذكور در حكم تعهد زائد بر اعتبار ا

صندوق  ستگاه يا  صندوقسوي د ستگاهها و  ست. د اجراي احكام مقامات اجرائي و مراجع قوه هاي مربوط مجاز به  هاي مربوطه ني

أمين نشااده اساات، نيسااتند. اجراي احكام ياد شااده فقط در حدود منابع مذكور ممكن اساات. در هر حال مجريه كه بار مالي آن ت

صندوق ستگاههاي اجرائي و  سري بودجه به دولت و د سؤوليت اجراي احكام اين ماده بر ها غيرقابل پذيرش مي  تحميل ك شد. م با

 ست. ها و مديران و مقامات مربوط ا عهده رؤساي دستگاهها و صندوق

شور، به تمامي -۷۲ماده  شمند ك ضرورت مرمت بناهاي تاريخي و فرهنگي و احياي بافتهاي ارز ستگاههاي  با توجه به اهميت و  د

اسااتثناي نفايس  شااده در فهرساات آثار ملي )به فرهنگي ثبت -برداري از بناها و اماكن تاريخي شااود بهره اجرائي اجازه داده مي 

صنايعملي( در اختيار خود ر شگري و  سازمان ميراث فرهنگي، گرد سوي  ضوابط و  ا با تعيين كاربري كه از  ستي در چهارچوب  د

قانون محاسبات ( ۱۱۵ماده )( ۳شود به بخ  خصوصي و تعاوني واگذار كنند. اجراي اين ماده از شمول جزء )مقررات مشخص مي 

 باشد.  مستثني مي ۱۳۶۶/ ۶/ ۱كشور مصوب  عمومي



 االجراء است.  اين قانون پس از انقضاي قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران الزم -۷۳ماده 

ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج  قانون فوق مشتمل بر هفتاد و سه ماده و صد تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دهم بهمن

 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.  ۱۳۹۵/ ۱۱/ ۲۷مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ 

 علي الريجاني  -رئيس مجلس شوراي اسالمي 
 
 


