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 اول فصل

 براي رشد سريع اقتصادي بسترسازي

 1 ماده 

اقتصادي،  توسعهد ارزي حاصل از نفت در برنامه چهارم ايجاد ثبات در ميزان استفاده از عواي منظور به

نفت به ديگر انواع  فروشهاي حاصل از اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و تبديل دارايي

شده در برنامه، دولت مكلف است  بينيپيشگذاري و فراهم كردن امكان تحقق فعاليتهاي ذخاير و سرمايه

 زير را معمول دارد: اقدامهاي "نفت عوايدحاصل از ذخيره ارزي  حساب"با ايجاد 

( اين 8بيني شده در جدول شماره )پيش ارقاممازاد عوايد حاصل از نفت نسبت به  1384سال  از :الف

 حساب"جمهوري اسالمي ايران تحت عنوان  مركزيقانون در حساب سپرده دولت نزد بانك 

 د. شومي نگهداري "نفتذخيره ارزي حاصل از عوايد 

 سومبرنامه  قانون"( 60ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت خام موضوع ماده ) حساب"مانده  معادل :ب

 ،آن اصالحاتبا  17/1/1379توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب 

اعطايي از  تسهيالتو همچنين مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشي از  1383در پايان سال 

ذخيره  حساب" به ياز طريق شبكه بانك 1384حل موجودي حساب ياد شده در ابتداي سال م

 گردد.مي واريز "ارزي حاصل از عوايد نفت

حساب ذخيره ارزي براي تأمين مصارف بودجه عمومي دولت صرفاً در صورت  وجوهاز  استفاده :ج

عدم امكان تأمين  ين قانون و( ا8حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره ) ارزيكاهش عوايد 

 خواهدهاي مالي مجاز مصوب از محل ساير منابع درآمدهاي عمومي و واگذاري دارايي اعتبارات

ارزي  ذخيرهتواند در فواصل زماني سه ماهه از موجودي حساب بود. در چنين صورتي، دولت مي

از  استفادهگردد. ريز ميپرداخت نمايد. معادل ريالي اين وجوه به حساب درآمد عمومي دولت وا

 است. ممنوعحساب ذخيره ارزي براي تأمين كسري ناشي از عوايد غيرنفتي بودجه عمومي 



 

( مانده موجودي حساب ذخيره ارزي %50شود حداكثر معادل پنجاه درصد )مي دادهدولت اجازه  به :د

كارآفريني صنعتي، و تأمين بخشي از اعتبار مورد نياز طرحهاي توليدي و  گذاريسرمايهبراي 

 خدماتكشاورزي، حمل و نقل، خدمات )از جمله گردشگري و...(، فناوري و اطالعات و  معدني،

 تخصصيهاي مهندسي بخش غيردولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تأييد وزارتخانه -فني

صورت  بهربط رسيده است از طريق شبكه بانكي داخلي و بانكهاي ايراني خارج از كشور ذي

 تسهيالت با تضمين كافي استفاده نمايد. 

( از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزي به بخش غيردولتي در اختيار %10) درصدده  حداقل :هـ

گذاري در طرحهاي موجه ريالي جهت سرمايه گيرد تا به صورت ارزي،قرار مي كشاورزيبانك 

شود توسط ف توسعه صادرات انجام ميو سرمايه در گردش طرحهايي كه با هد كشاورزيبخش 

 در اختيار بخش غيردولتي قرار گيرد.  كشاورزيبانك 

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

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

 خواهد بود.

كشور، بانك مركزي جمهوري  ريزيبرنامهاجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و  نامهينيآ ز:

االجرا شدن اين قانون به تصويب و قبل از الزم تهيهاسالمي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي 

 هيئت وزيران خواهد رسيد.

 2 ماده 

 لهاي برنامه:اي در طي سابرقراري انضباط مالي و بودجه منظور به

نفتي دولت را  غير درآمدهايمحل  از شده تأمين ايهزينه اعتبارات سهم است مكلف دولت :الف

به طور كامل از طريق  دولت ايهزينه اعتباراتاي افزايش دهد كه تا پايان برنامه چهارم، گونهبه

 نفتي تأمين گردد.  درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غير

از طريق استقراض از بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و سيستم بانكي  بودجهكسري  ينتأم :ب

 باشد.ممنوع مي



 

 3 ماده 

دهي مازاد اقتصادي، انجام ناپذير انرژي، شكل وري از منابع تجديدبهره رساندنمنظور به حداكثر  به

مصرف  تأسيساتز تجهيزات و سازي و ارتقاي فناوري در توليد، مصرف و نياقتصادي، بهينه اصالحات

از جمله گسترش  مقدماتكننده انرژي و برقراري عدالت اجتماعي، دولت مكلف است ضمن فراهم آوردن 

ذيل را از ابتداي برنامه چهارم  اقدامهايحمل و نقل عمومي و عملياتي كردن سياستهاي مستقيم جبراني 

 به اجرا گذارد:

عمده فروشي خليج فارس،  قيمتهايفت گاز و بنزين بر مبناي گذاري نفت كوره، نبه قيمت نسبت :الف

 آورد: عملاقدام كرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذيل را به 

 اقشار آسيب پذير. بهمستقيم و جبراني از طريق نظام تأمين اجتماعي  كمك -1 

ازي ساخت و سزلزله و بهينه مقابلساختمانها و مسكن شهري و روستايي در  سازيمقاوم -2 

 سازها در مصرف انرژي.

آهن به گسترش و بهبود كيفيت حمل و نقل عمومي )درون شهري و برون شهري، راه كمك -3 

گاز طبيعي فشرده با  عرضهاي(، توليد خودروهاي دوگانه سوز و همچنين توسعه و جاده

 اي به حمل و نقل عمومي درون شهري.قيمتهاي يارانه

پيش بيمارستاني و  پزشكياي و تجهيز شبكه فوريتهاي خيز جادهنقاط حادثه كاهش -4 

 بيمارستاني كشور.

وسايل، تجهيزات  فناوريسازي و كمك به اصالح و ارتقاي طرحهاي بهينه اجراي -5 

و آلودگي هوا  انرژيهاي مصرف كننده انرژي در جهت كاهش مصرف كارخانجات و سامانه

 هاي كم مصرف.وريو توانمندسازي مردم در كاربرد فنا

اي به صورت سفيد يارانه نفتگاز براي تأمين آب بخش كشاورزي با قيمت  نفت -1 تبصره

 اي عرضه خواهد شد.سهميه

ساله معادل يارانه مربوطه در  هرآالت بخش كشاورزي، مورد مصرف نفت گاز ماشين در -2 تبصره

اي كه به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي نامهينآي اساسگيرد تا بر اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار مي



 

رسد در اختيار بخش كشاورزي قرار به تصويب هيئت وزيران مي كشورريزي و سازمان مديريت و برنامه

 گيرد.

كشورهاي همجوار،  صنايعگاز طبيعي براي صنايع بر مبناي كمترين سطح قيمت آن در  قيمت :ب

 شود.يتوسط دولت در ابتداي برنامه تعيين م

 انرژي برق از خانوارهاي كم مصرف حمايت صورت گيرد. در :ج

مصارف تجاري و صنعتي به قيمت بدون يارانه )مطابق  براينفت سفيد و گاز مايع  عرضه -تبصره

 بود. خواهدروال بند الف اين ماده( 

 خواهد رسيد. وزيراناجرايي اين تبصره به تصويب هيئت  نامهآيين :د

 4 ماده 

مستقيم( و  از پرداخت ماليات )اعم از مستقيم يا غير معافيتهرگونه تخفيف، ترجيح و يا  برقراري

در قوانين مربوطه تصويب شده است براي اشخاص حقيقي و حقوقي از  كهحقوق ورودي عالوه بر آنچه 

 باشد.( اين قانون در طي سالهاي اين برنامه ممنوع مي160ماده ) موضوعهاي جمله دستگاه

 5 ماده 

وري كل عوامل توليد مندرج در مربوط به ارتقاي بهره كميمنظور تحقق اهداف و شاخصهاي  به

 قانون(: اين)بخش هفتم  2-2جدول شماره 

ملي، بخشي، استاني و ويژه  اسناداند در تدوين هاي اجرايي ملي و استاني مكلفدستگاه تمامي :الف

كارهاي را تعيين كرده و الزامات و راه مربوطهوليد وري كل عوامل توليد در رشد تسهم ارتقاي بهره

ور از يك اقتصادي نهاده محور به يك اقتصاد بهره كشورالزم براي تحقق آنها را براي تحول 

وري كل عوامل در رشد كه سهم بهره طوريه نمايند ب مشخصمحور با توجه به محورهاي زير 

 ( برسد:%3/31م درصد )يك و سه ده وتوليد ناخالص داخلي حداقل به سي 



 

 طوريه بخش و زيربخش با شاخصهاي ستانده به نهاده مشخص گردد ب هر گذاريهايهدف -1 

 نيروي كار، سرمايه و كل عوامل توليد به مقادير حداقل  وريبهرهكه متوسط رشد ساالنه 

 درصد برسد. 5/2و  1، 5/3

كار، سرمايه بخشها و زيربخشهاي  نيروي وريوري كل عوامل و اهداف بهرهبهره رشد سهم -2 

هاي اجرايي كشور و انجمنهاي علمي و صنفي مربوطه و همكاري دستگاه براساسكشور 

 گردد.ريزي كشور تعيين ميمديريت و برنامه سازمانتوافق 

هاي اجرايي در دستگاه عملكردريزي كشور مكلف است نسبت به بررسي مديريت و برنامه سازمان :ب

نموده و تخصيص منابع مالي  اقدامهاي اجرايي بندي دستگاهوري و رتبههاي بهرهزمينه شاخص

وري كل برآوردهاي مربوط به ارتقاي بهره بههاي سنواتي را با توجه برنامه چهارم توسعه و بودجه

آورده و نظام نظارتي فعاليتها، عمليات و عملكرد  عمله بعوامل توليد و همچنين ميزان تحقق آنها 

 وري متمركز نمايد.بهره ارزيابييران و مسئولين را براساس مد

و در راستاي ارتقاي  غيردولتيمنظور تشويق واحدهاي صنعتي، كشاورزي، خدمات دولتي و  به :ج

وري در برنامه، راهبردهاي بهره تحققوري با رويكرد ارتقاي كيفيت توليدات و خدمات و بهره

با استفاده از الگوهاي تعالي سازماني طراحي و  راوري ملي بهره شود جايزهدولت اجازه داده ميبه

ور در سطوح سالهاي برنامه چهارم به واحدهاي بهره طيوري ايران توسط سازمان ملي بهره

 مختلف اهدا نمايد.

وري در در سنجش بهره مؤثراجرايي اين ماده متضمن چگونگي تدوين شاخصهاي  نامهآيين :د

به تصويب هيئت وزيران  كشورريزي يي، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامههاي اجرادستگاه

 رسد.مي

 6 ماده 

چارچوب سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي در 

( قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، 44ايران از جمله موارد مشمول در صدر اصل چهل و چهارم )



 

سازي و توانمندسازي بخش غير دولتي در توسعه كشور به دولت اجازه منظور تداوم برنامه خصوصيبه

 شود:داده مي

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

بخشي از سهام، واگذاري اموال( و پيمان مديريت( و مالكيت )نظير اجاره به شرط تمليك، فروش تمام يا 

 تجزيه به منظور واگذاري، انحالل و ادغام شركتها استفاده شود.

 7 ماده 

وري و و افزايش بازدهي و بهره دولتيمنظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شركتهاي  به

دن زمينه واگذاري باقي بمانند و نيز فراهم كر دولتياداره مطلوب شركتهايي كه ضروري است در بخش 

بخش دولتي غيرضروري است به بخش غيردولتي، به دولت اجازه  درشركتهايي كه ادامه فعاليت آنها 

انحالل، ادغام و تجديد سازمان شركتهاي دولتي، اصالح و تصويب  واگذاري،شود نسبت به داده مي

با  بيمه،هاي استخدامي و نامههاي مالي و معامالتي، تصويب آئيننامهتصويب آئين شركتها،اساسنامه 

هاي انتقال وظايف، نيروي انساني، سهام و دارايي وجايي قوانين مربوط و جابه ورعايت مقررات 

 آنها با رعايت موارد ذيل اقدام كند: بهشركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته 

سال دوم برنامه از تا پايان  دولتامور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظايف حاكميت  كليه :الف

 گردد. ربط محول ميتخصصي ذي دولتيها و مؤسسات شركتهاي دولتي منفك و به وزارتخانه

)نسل دوم(  عملياتيدولتي صرفاً در قالب شركتهاي مادرتخصصي و شركتهاي  شركتهاي :ب

ونه گخواهند شد. اين ادارهسازماندهي شده و زير نظر مجمع عمومي در چارچوب اساسنامه شركت 

هاي تخصصي مربوطه وزارتخانه مقرراتهاي بخشي تابع ضوابط و شركتها از نظر سياستها و برنامه

 خواهند بود.

صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسالمي مجاز است و تبديل  دولتي شركتهاي تشكيل -1 تبصره

ت دولتي ممنوع ( است به شرك%50درصد ) پنجاهدولتي در آنها كمتر از  شركتهايشركتهايي كه سهام 

 است.



 

گذاري شركتهاي دولتي به استثناي بانكها، مؤسسات اعتباري و سرمايه و مشاركت -2 تبصره

 ساير شركتهاي موضوع اين ماده مستلزم كسب مجوز از هيئت وزيران است. درشركتهاي بيمه 

( است، %50سهم دولت و شركتهاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد ) كه شركتهايي -3 تبصره

 باشند.مشمول قوانين و مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نمي وغيردولتي بوده 

است حداكثر ظرف مدت دو سال پس از شروع اجراي برنامه چهارم توسعه،  مكلف دولت -4 تبصره

ريزي كشور، شركتهايي كه ماهيت حاكميتي دارند، به شكل مديريت و برنامه سازمانبنا به پيشنهاد 

 مناسب تغيير وضعيت داده و به دستگاه اجرايي مرتبط منتقل نمايد. يسازمان

ريزي مديريت و برنامه سازمانبنا به تشخيص  1383دولتي كه تا ابتداي سال  شركتهاي -5 تبصره

اجازه شروع فعاليت ندارند و منحل اعالم  اند،بودهفعال  كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي راكد و غير

 د.نشومي

شعب شركتهاي دولتي مستقر در  وموظف است تا پايان سال اول برنامه كليه دفاتر  دولت -6 تبصره

وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان  پيشنهادخارج از كشور را منحل نمايد. موارد ضروري بنا به 

 اداري خواهد رسيد. شوراي عاليريزي كشور به تصويب مديريت و برنامه

شوند صرفاً غير دولتي مي بخشولتي كه با تصويب هيئت وزيران مشمول واگذاري به د شركتهاي :ج

حاكم بر شركتهاي دولتي  مقرراتدر هيئت واگذاري براي واگذاري مشمول  هطي مدت تعيين شد

 شوند.نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره مي

 كن است:فعاليت شركتهاي دولتي تنها در شرايط زير مم دامها :د

 آنها انحصاري باشد. فعاليت -1 

 نداشته باشد. رافعاليت در آن زمينه  براياي غيردولتي انگيزه بخش -2 

با رعايت حقوق مكتسبه به  ماده( بند )ب( اين 4وضعيت كاركنان شركتهاي موضوع تبصره ) تبديل :هـ

به تصويب هيئت وزيران خواهد بود كه  خواهداي نامهها و مؤسسات دولتي در قالب آيينوزارتخانه

 رسيد.

 ازدر ارتباط با اجراي اين ماده )ناشي از ادغام، انحالل و تجديد سازمان(  سهامو انتقال   نقل :و

 پرداخت ماليات معاف است.



 

شركتهايي كه رياست مجمع آنها با  ياستثنامالكيت دولت در شركتهاي مادر تخصصي )به  حق :ز

ي يا سازمان مالكيت شركتهاي دولتي كه يو دارا اقتصادوزارت امور رئيس جمهور است( از طريق 

تشكيل خواهد شد )به تشخيص دولت( اعمال شود، دولت  جمهوررئيساستناد اين قانون زيرنظر به

اساسنامه اين گروه شركتها به نحو مقتضي اقدام قانوني نمايد. بار  اصالحمكلف است نسبت به 

گردد. مذكور از رديفهاي متمركز در اختيار رئيس جمهور تأمين مي تشكيل سازمان احتماليمالي 

خاص  قانونشركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و يا داراي  كليه

 باشند.هستند مشمول اين بند مي

تصويب هيئت وزيران ريزي كشور به سازمان با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه اين اساسنامه - تبصره

 رسيد. خواهد

( قانون اساسي جمهوري اسالمي 44) چهارممادر تخصصي نيز با رعايت اصل چهل و  شركتهاي :ح

و تعاوني در آنها مجاز است. نحوه و  خصوصيايران قابل واگذاري هستند و مشاركت بخشهاي 

يشنهاد مجمع مادر تخصصي بنا به پ شركتهايروش مشاركت بخشهاي خصوصي و تعاوني در 

 به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. واگذاريربط و تأييد هيئت عالي عمومي شركت ذي

اصالح ساختار و سودآوري شركتهاي  بهمكلف است حداكثر تا سال سوم برنامه، نسبت  دولت :ط

نها را ده هستند اقدام و درغير اين صورت آزيان برنامهدولتي كه به استناد صورتهاي مالي سال اول 

 منحل كند.

شركتها، مؤسسات دولتي و  سازمانها،كليه مواردي كه به موجب قوانين، اجازه تصويب اساسنامه  در :ي

قانون و همچنين نهادها و مؤسسات  اين( 160هاي موضوع ماده )وابسته به دولت از جمله دستگاه

ربط و پيشنهاد دستگاه ذي اساسنامه با تغييرعمومي غيردولتي به دولت داده شده است، اصالح و 

 باشد.با هيئت وزيران مي كشورريزي تأييد سازمان مديريت و برنامه

و شركتهاي دولتي  بانكها كليهدولت موظف است تا پايان سال دوم برنامه اساسنامه  هيئت -تبصره

مايد كه نحوي اصالح نه ريزي كشور بمديريت و برنامه سازماناساس پيشنهاد  را برموضوع اين بند 

 (، 107هيئت مديره و مديرعامل و بازرسان با رعايت مواد ) اعضاياختيارات و چگونگي انتخاب 

 همسان گردد. 24/12/1347( قانون تجارت مصوب سال 125( و )124(، )119(، )118(، )116(، )108)



 

هايي كه ركتشركتهاي دولتي از جمله ش كليه( قانون برنامه سوم توسعه در مورد 62ماده ) مفاد :ك

و شركتهايي كه  به آنهاو شركتهاي تابعه و وابسته ( سهام آنها متعلق به دولت %100) صددرصد

كه تجديد ارزيابي  در صورتي وشمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است نافذ بوده 

ابل اعمال در حسابهاي تجديد ارزيابي ق زمانهاي آنها مطابق ماده مزبور انجام شده باشد از دارايي

آنها در دوران برنامه سوم توسعه ميسر نشده باشد،  ارزيابيباشد و شركتهايي كه تجديد مربوط مي

الذكر نسبت به بار طبق مفاد ماده فوق چهارم توسعه براي يك برنامهمجازند تا آخر سال دوم 

 ثابت خود اقدام نمايند. هايداراييتجديد ارزيابي 

هيئت وزيران در چارچوب اختيارات  تصميماتهاي( مغاير با لها و دستورالعمنامهين)آئ مقررات :ل

 االثر است.موضوع اين ماده ملغي

( قانون تنظيم 62نو موضوع ماده ) هايانرژيموظف است منابع الزم جهت اجراي بخش  دولت :م

( برنامه تأمين 3) مادهرا از محل بند )الف(  27/11/1380مصوب  بخشي از مقررات مالي دولت

 نمايد.

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

اختيار و تصرف شركتهاي آب و فاضالبي است  درمالكيت مربوط به تأسيسات آب و فاضالب كه 

نها قرار گرفته يا خواهد در اختيار و تصرف آ وكه قبل يا بعد از تشكيل شركتهاي مذكور ايجاد 

 گرفت به شركتها اقدام نمايد.

  و( 32) دبردار تلقي گرديده و مواخصوص شركتهاي آب و فاضالب به عنوان دستگاه بهره اين در 

 در مورد آنها قابل اجرا است. 10/12/1351( قانون برنامه و بودجه مصوب سال 33)

 باشند.مشمول مفاد اين ماده مي قانوناين ( 160هاي اجرايي موضوع ماده )دستگاه كليه :س

 8 ماده 

شركتهاي دولتي در حساب خاصي نزد بانك مركزي جمهوري اسالمي  سهامحاصل از فروش  وجوه

 گردد:كشور، متمركز و به حسابهاي مربوط منتقل مي كلداري ايران به نام خزانه



 

ربط شركت مادر تخصصي ذي عملكرد الحساب ماليات بر( به عنوان علي%20بيست درصد ) معادل :الف

 .يا شركتهاي تحت پوشش آن )حساب درآمد عمومي كشور(

ربط الحساب سود سهم دولت در شركت مادر تخصصي ذي( به عنوان علي%10ده درصد ) معادل :ب

 .)حساب درآمد عمومي كشور(

 ل:ربط براي موارد ذي( به حساب شركت مادر تخصصي ذي%70هفتاد درصد ) معادل :ج

داري ها، مؤسسات دولتي و خزانهشركت مادر تخصصي به دولت )وزارتخانه ديون پرداخت -1 

 كل كشور(.

 .واگذاريبهسازي و اصالح ساختار شركتهاي دولتي براي  سازي،آماده -2 

اي )مهارتي( انساني و آموزشهاي فني و حرفه نيرويهاي تعديل به تأمين هزينه كمك  -3 

 قابل واگذاري. كاركنان شركتهاي

اقتصادي در قالب  فعاليتهايبه توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني در  كمك  -4 

 هاي سنواتي.بودجه

 گذاري در چارچوب بودجه مصوب.طرحهاي نيمه تمام و سرمايه تكميل  -5 

ؤسسات ها و موزارتخانه ناموجوه حاصل از فروش در مورد سهام متعلق به دولت )به  تمام -1 تبصره

 دولتي( بايستي به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد.

و بهاي فروش آنها در سال فروش سهام به حساب سود و زيان  سهامقيمت دفتري  تفاوت -2 تبصره

 .گرددمي منظورربط )يا شركتهاي تحت پوشش آن( ذي تخصصيهمان سال شركت مادر 

 9 ماده 

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ( ”27) ( الي20( و )18( الي ) 12(، )10) مواد

 براي دوره برنامه چهارم “ هاي آنو اصالحيه 17/1/1379ايران مصوب  اسالميجمهوري 

 گردد.( تنفيذ مي1388-1384)



 

  10ماده 

 در واگذاري سهام موضوع اين فصل رعايت موارد ذيل الزامي است:

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

 در چارچوب قانون اساسي صورت پذيرد. :ب

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

 دار شدن حاكميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نينجامد.به خدشه :د

 امور را بهبود بخشد. ةمنجر شده و اداربه استفاده از مديريت سالم  :هــ

 المقدور به توسعه مشاركت عمومي منجر شود.حتي :و

  12ماده 

هيئت عالي »به منظور هماهنگي، نظارت و كنترل فرايند واگذاري و حسن اجراي مقررات اين قانون 

وزارت امور گردد. دبيرخانه هيئت در به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي« واگذاري

 اقتصادي و دارايي مستقر خواهد شد.

  13ماده 

 زير است: شرحهيئت عالي واگذاري مركب از هفت نفر به 

 )رئيس هيئت( وزير امور اقتصادي و دارايي :الف

 رئيس سازمان برنامه و بودجه :ب

 رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران :ج

 ربطوزير وزارتخانه ذي :د

 ستريوزير دادگ :هـ

نمايندگان كميسيونهاي امور اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات )هر كدام يك  :و

 نفر( به عنوان ناظر با انتخاب مجلس



 

  14ماده 

 وظايف و اختيارات هيئت عالي واگذاري به شرح زير است:

تأييد فهرست اسامي شركتهاي قابل فروش، انحالل و ادغام، پس از اعالم اسامي   :الف

ربط و يا وزارت امور اقتصادي و دارايي و ارائه آن از سوي وزارتخانه ذي مزبور

به هيئت وزيران جهت تصويب، متضمن برنامه زمانبندي مورد نظر و مشخص، 

 .حسب مورد و اعالم روش فروش با توجه به وضعيت بازار

ت در چارچوب مصوبات هيئ هاتهيه برنامه ساالنه فروش، انحالل يا ادغام شركت  :ب

 هاي اجرايي الزم.مشيوزيران و تدوين و تبيين سياستها و خط

ماهه به رئيس جمهوري نظارت بر فرايند واگذاري و ارائه گزارشهاي نظارتي شش  :ج

و مجلس شوراي اسالمي، شامل تجزيه و تحليلها، بررسي نقاط قوت و ضعف و 

 بازخوردهاي فرايند و راهكارهاي پيش برنده.

 تبليغاتي براي امر واگذاري. -اليتهاي فرهنگي سازماندهي فع :د

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

 .وزيران

گذاري سهام، تخفيفها و چگونگي پرداخت قيمت توسط هاي قيمتاعمال شيوه :و

 نامه مصوب هيئت وزيران.خريداران در چارچوب آيين

رالعملهاي مربوط به اولويتهاي فروش سهام شركتهاي قابل واگذاري، تصويب دستو :ز

 حسب پيشنهاد دبيرخانه.

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

 واگذاري.

( اين قانون، بنا به 18تصويب ضوابط مربوط به اخذ مبلغ و يا كاالي موضوع ماده ) :ط

 نه.پيشنهاد دبيرخا

تصويب ضوابط، ظرفيت و اعتبار، تعهد و تضمين، به منظور تسهيل امر انتخاب  :ي

 خريداران سهام، حسب پيشنهاد دبيرخانه.

در موارد خاص كه به دليل مشكالت ساختار مالي و نيروي انساني يا جذب فناوري و سرمايه  -تبصره

اي كه با پيشنهاد نامهذاكره مطابق آيينامكان فروش از طريق بورس يا مزايده نباشد، فروش از طريق م

 گردد.وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد انجام مي



 

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است موارد فوق را قبل از مذاكره از طريق 

 هاي كثيراالنتشار به اطالع عموم برساند.روزنامه

  15ماده 

مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي  سازمانا تغيير اساسنامه دولت موظف است ب

سازي اقدام نمايد. سهام آن دسته از شركتهايي كه نسبت به تشكيل يك سازمان خصوصي

توسط هيئت عالي واگذاري تعيين تكليف شده و روش فروش و برنامه زمانبندي واگذاري 

منظور طي مراحل واگذاري آنها مشخص شده است از طرف شركتهاي مادر تخصصي به 

 به اين سازمان وكالتاً ارائه خواهد شد.

سازمان مذكور ظرف حداكثر سه ماه از  اساسنامهنامه اجرايي اين ماده و تغييرات آيين

تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و 

 د.به تصويب هيئت وزيران خواهد رسي  بودجه

مسئوليت فروش و تعيين قيمت پايه سهام شركتهايي كه بر اساس مصوبه هيئت عالي  -تبصره

گيرد از زمان تصويب هيئت وزيران بر عهده واگذاري و تصويب هيئت وزيران در ليست فروش قرار مي

 وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.

و ماه اطالعات مالي و اند حداكثر ظرف دربط مكلفشركتهاي مادر تخصصي ذي

 سازي تسليم نمايند.مدارك مورد نياز را به سازمان خصوصي

  16ماده 

گردد، به كارگران و كاركنان واحدهاي مورد واگذاري، سهام ترجيحي اعطا مي

تواند به سازمانها و صندوقهاي بازنشستگي و كاركنان خود در ازاي همچنين دولت مي

 سهم واگذار كند. مطالبات آنان و با توافق آنها

اي خواهد بود كه توسط هيئت عالي واگذاري نامهچگونگي واگذاري سهام مطابق آيين

 پيشنهاد و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.



 

  17ماده 

دستورالعمل نحوه تنظيم قراردادهاي فروش سهام، واگذاري مديريت و اجاره و 

هيئت مزبور بايد در  .رسدمي« ذاريهيئت عالي واگ»چگونگي فسخ قراردادها به تصويب 

 دستورالعمل مذكور نكات زير را مورد توجه قرار دهد:

گذاري تعيين ميزان تعهدات خريدار در مورد اشتغال، برنامه توليد، تعهد سرمايه :الف

جديد، اقدامات خاص به منظور حفظ محيط زيست، اجتناب از برخي اقدامات محدود 

 كننده تجاري و نظاير آن.

نحوه اعمال تخفيفهاي متقابل در قيمت سهام از طرف دولت در قبال تعهدات  :ب

 ( اين قانون.14) نامه موضوع بند "و"مادهخريداران با توجه به آيين

 محاسبه تأثير تعهدات مالياتي در قيمت فروش سهام. :ج

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

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

  18ماده 

( قانون 44( و چهل و چهارم )43تواند با رعايت اصول چهل و سوم )دولت مي

صورت ه اساسي، شركتهاي صنعتي يا كشاورزي يا خدماتي و امثال آنها و اموالي را كه ب

فت وجه نقد و يا كاال با حفظ ساير حقوق اموال عمومي در اختيار دارد، در قبال دريا

مالكيت و با رعايت موارد زير به صورت اجاره از طريق مزايده در اختيار شركتهاي 

 تعاوني و يا بخش خصوصي قرار دهد:

طبق قرارداد بابت استهالك يا بازسازي يا نگهداري يا توسعه شركتهاي موصوف  :الف

 د.ساالنه مبلغي نقد و يا كاال دريافت كن

ه به هنگام واگذاري شركتهاي فوق يا ساير امكانات موضوع اين ماده، مقرراتي را ب :ب

عنوان شرايط الزامي مقرر دارد و طرف قرارداد را به رعايت سياستهاي دولت در 

 ريزي توليد و توزيع و تأمين منافع عمومي ملزم كند.گذاري و برنامهقيمت

بخشهاي غير دولتي به شرطي مجاز است كه  واگذاري مديريت شركتهاي دولتي به :ج

شخص حقيقي يا حقوقي كه مديريت را به عهده گرفته است، انجام كار را خود در 

دار بوده و به شركتها و اشخاص ديگري منتقل ننمايد. طول مدت قرارداد عهده



 

متخلفين به سلب امتياز واگذاري و محكوميت تصرف در اموال عمومي مجازات 

 د.نشومي

در واگذاري شركتهاي فوق يا ساير امكانات موضوع اين ماده، چنانچه كاركنان واجد  :د

شرايط شركتهاي مذكور مبادرت به تشكيل شركت تعاوني نمايند، تعاوني كاركنان 

 ربط در اولويت خواهد بود.شركت ذي

ه توسط نحوه تعيين مبلغ نقد و يا كاالي موضوع اين ماده طبق ضوابطي خواهد بود ك -هتبصر

 )هيئت عالي واگذاري( تصويب و ابالغ خواهد شد.

  20ماده 

رسيدگي، اظهار نظر و اتخاذ تصميم در مورد شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي از هر 

يك از تصميمها در امر واگذاري در صالحيت هيئت داوري است و اين موضوع در 

 رسد.ين قرارداد ميشود و به امضاي طرفقراردادهاي تنظيمي واگذاري سهام قيد مي

  21ماده 

 اين قانون مركب از هفت نفر به شرح زير است: (20ماده ) موضوعهيئت داوري 

پنج نفر از متخصصان امور اقتصادي، مالي، بازرگاني، فني و حقوقي، به پيشنهاد مشترك وزير امور  -1

هيئت وزيران براي  و تصويب بودجه اقتصادي و دارايي، وزير دادگستري و رئيس سازمان برنامه و

 مدت شش سال.

 رئيس اتاق تعاون. -2

 رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسالمي ايران. -3

گيري خواهد كرد. اين هيئت در مورد شكايات و اختالفات مربوط به واگذاري، رسيدگي و تصميم

اي است كه به تصويب هيئت نامهنحوه تشكيل جلسات هيئت و چگونگي اتخاذ تصميم آن بر اساس آيين

 وزيران خواهد رسيد.



 

  22ماده 

هاي آن با رأي جلسات هيئت داوري با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميم

اكثريت اعضاي حاضر در جلسه داراي اعتبار قانوني است )نظر اقليت نيز بايد در صورت مجلس قيد و به 

 امضاء برسد(.

  23ماده 

االجراست و چنانچه طي هيئت داوري پس از ده روز از تاريخ ابالغ به طرفين، قطعي و الزمرأي 

مدت مذكور و پس از انقضاء مدت مذكور صرفاً در صورت وجود عذر موجه براي تأخير يكي از طرفين 

ي به نسبت به رأي صادره اعتراض داشته باشد بايد اعتراض خود را كتباً به دادگاهي كه صالحيت رسيدگ

اصل دعوا را دارد تقديم نمايد. شعبه خاصي كه توسط رئيس قوه قضاييه تعيين خواهد شد خارج از نوبت 

 االجراست.نمايد. رأي صادره قطعي و الزمبه اعتراض رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي

  24ماده 

ن ضرر و دولت مكلف است مسئوليت مدني، محكوميت جزائي مالي و قابل خريد، محكوميت به جبرا

زيان ناشي از جرم و هر محكوميت قابل خريد ديگر مسئوالن و مجريان امر واگذاري را در قبال خطاهاي 

غير عمدي آنان به مناسبت واگذاري، چه به عنوان مسئوليت جمعي و چه به عنوان مسئوليت انفرادي، به 

را كه هر يك از مسئوالن و مجريان ها و مخارجي گر كليه هزينهاي بيمه كند كه بيمههزينه خود به گونه

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

  25ماده 

پرداخت هرگونه غرامت، خسارت و نظاير آنكه مربوط به دوران پيش از فروش سهام شركتهاي ملي 

 وش سهام بر عهده شركت مادر خواهد بود.يا مصادره شده به بخش خصوصي يا تعاوني است، از تاريخ فر

 خود شركت است. ةهاي شركت مورد واگذاري، به عهدتبصره ـ تأديه ساير بدهي



 

  26ماده 

يابد از هاي اجرايي نقل و انتقال ميشود و يا بين دستگاهسهامي كه در اجراي اين قانون فروخته مي

ماليات عملكرد شركتهاي فروخته شده كه شمول ماليات نقل و انتقال معاف است. همچنين پرداخت 

ها و مؤسسات دولتي( و شركتهاي دولتي ( سهام آنها متعلق به دولت )اعم از وزارتخانه%100صددرصد )

است تا پايان سال مالي قبل از فروش، اعم از قطعي شده يا قطعي نشده به عهده دولت يا دستگاه اجرايي 

 واگذارنده حسب مورد است.

  27ماده 

دسته از كاركنان شركتهاي دولتي كه از نظر مقررات بازنشستگي تابع صندوقهاي خاص آن 

ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي هستند و ارتباط استخدامي آنها با بازنشستگي وابسته به وزارتخانه

توانند در صورت ادامه گردد، ميربط، در اجراي سياستهاي فروش سهام، قطع ميدستگاه اجرايي ذي

غال در واحدهاي فروخته شده به بخش خصوصي يا تعاوني و رعايت ضوابط پرداخت حق بيمه مقرر اشت

 به تفكيك سهم بيمه شده و كارفرما، همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگي مربوط باشند.

كليه قوانين و مقررات مربوط به كسر حق بيمه و اختيارات سازمان تأمين اجتماعي در امر  -تبصره

( قانون تأمين 50و ) (49فت حق بيمه و اخذ جرائم ناشي از ديركرد پرداخت حق بيمه، از جمله مواد )دريا

 نسبت به افراد و صندوقهاي فوق نافذ خواهد بود 1354اجتماعي مصوب 

 10 ماده 

بانكي )تفكيك بخشهاي مختلف اقتصادي  تسهيالتبندي ابتداي برنامه چهارم، هر گونه سهميه از :الف

و مناطق، با تصويب هيئت وزيران، از طريق تشويق  بخشهااي( و اولويتهاي مربوط به قهو منط

 گيرد.نقدي و وجوه اداره شده, صورت مي يارانهسيستم بانكي با استفاده از 

از به پرداخت تسهيالت با نرخ كمتر در قالب عقود اسالمي در صورتي مجاز است كه  الزام بانكها :ب

 توسط دولت تأمين شود. وه اداره شده،وج ياطريق يارانه 



 

  :ج

وري منابع مالي سيستم بانكي، تأمين رشد اقتصادي و كنترل تورم و بهبود بهره منظور به -1 

 منظورمكلف است بدهي خود به بانك مركزي و بانكها را طي سالهاي برنامه چهارم با  دولت

 هاي سنواتي كاهش دهد.كردن مبالغ بازپرداخت در بودجه

اي خواهد بود كه با پيشنهاد مشترك نامهآيين اساس برهاي مزبور بازپرداخت بدهي چگونگي  

ريزي كشور و بانك مركزي مديريت و برنامه سازمانوزارت امور اقتصادي و دارايي، 

 خواهد رسيد. وزيرانجمهوري اسالمي ايران به تصويب هيئت 

تسهيالت اعطايي كليه  از( %25و پنج درصد )طول سالهاي برنامه چهارم، حداقل بيست  در -2 

و كشاورزي اختصاص  آبربط به بخش هاي اجرايي ذيبانكهاي كشور با هماهنگي دستگاه

 يابد.مي

مانده تسهيالت تكليفي بانكها طي سالهاي برنامه چهارم، به طور متوسط ساالنه  در افزايش -3 

 يابد.هش ميكا 1383(، نسبت به رقم مصوب سال %20) درصدبيست 

نظام بانكداري الكترونيكي و  برقراريمكلف است از سال اول برنامه چهارم، نسبت به  دولت -4 

المللي در كليه ملي و بين الكترونيكيهاي تبادل پول و خدمات بانكي سازي رويهپياده

 .نمايدبانكهاي كشور و براي همه مشتريان اقدام 

اقتصادي  منظورو به دور از انحصار در سيستم بانكي كشور و به جهت ايجاد فضاي رقابتي سالم  در :د

ها, براي و شهرداري عموميها, مؤسسات و سازمانهاي دولتي و ديگر نهادهاي نمودن فعاليت بنگاه

 انتخاب نمايند. رأساًهاي مذكور مجازند بانك عامل را دريافت خدمات بانكي بنگاه

مورد آن بخش از وجوهات آنها  درانهاي موضوع اين بند، بانك عامل توسط ارگ انتخاب -1 تبصره

موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي و  كسبگردد, منوط به كه از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي

 خواهد بود. موردبانك مركزي جمهوري اسالمي ايران بر حسب 

 و بانكي كشور، مصوب  پوليقانون ( ”12هاي اجرايي موضوع ماده )دستگاه هايسپرده -2 تبصره

و بايستي طبق مقررات قانون  شودنميبه عنوان سپرده بانك عامل موضوع اين بند تلقي “ 18/4/1351

 منعكس گردد. ايرانياد شده در حسابهاي بانك مركزي جمهوري اسالمي 



 

 عمومي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران عبارت است از: مجمع تركيب :هـ

ريزي دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه وياست مجمع(، وزير امور اقتصادي جمهور )ر رئيس 

 .انتخاب هيئت وزيران بهكشور، وزير بازرگاني و يك نفر از وزرا 

رئيس جمهور و بعد از تأييد  پيشنهادكل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به  رئيس -1 تبصره

 گردد.رئيس جمهور منصوب مي حكمران با مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسالمي اي

اسالمي ايران و  جمهوريمقام بانك مركزي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي  قائم -2 تبصره

 منصوببا حكم رئيس جمهوري جمهوري اسالمي ايران پس از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي 

 شود.مي

 گردد:مي اصالحاعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح ذيل  تركيب :و

 امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي وزير - 

 كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران رئيس - 

 ويريزي كشور يا معاون سازمان مديريت و برنامه رئيس - 

 تن از وزرا به انتخاب هيئت وزيران دو - 

 بازرگاني وزير - 

كل بانك مركزي جمهوري  سرئينفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد  دو - 

 اسالمي ايران و تأييد رياست جمهوري

 كل كشور يا معاون وي دادستان - 

 اتاق بازرگاني و صنايع و معادن رئيس - 

 اتاق تعاون رئيس - 

مجلس شوراي “ بودجه و محاسبات وبرنامه ”و “ امور اقتصادي”كميسيونهاي  نمايندگان - 

 مجلسناظر با انتخاب  اسالمي )هر كدام يك نفر( به عنوان

 ايران خواهد بود. اسالميشورا بر عهده رئيس كل بانك مركزي جمهوري  رياست -تبصره

در  بانكهامنظور ايجاد ساختار مالي مناسب در بانكها و فراهم آوردن امكان حضور مستمر  به :ز

مورد نسبت كفايت سرمايه  درالمللي المللي همواره بايد استانداردها و الزامات بينبازارهاي مالي بين



 

شود. بدين منظور پس از تسويه كامل  رعايتكند بانكها در حدي كه شوراي پول و اعتبار تعيين مي

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ( ”93اصل و سود اوراق مشاركت ويژه موضوع ماده )

نسبت كفايت سرمايه هريك  و تا زماني كه “17/1/1379 مصوبفرهنگي جمهوري اسالمي ايران، 

تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار است, همه ساله مبلغي  حداقلاز بانكهاي دولتي كمتر از 

ماليات و سهم سود دولت در آن بانك پس از واريز به حساب  محلمعادل درآمد دولت از 

واهد شد به صورت بيني خهاي سنواتي پيشاعتباراتي كه در بودجه محلداري كل عيناً از خزانه

افزايش سرمايه دولت به حساب آن بانك واريز خواهد شد. چنانچه  منظورتخصيص يافته شده به 

التفاوت از طريق واريز وجوه حاصل از فروش حداقل فوق كافي نباشد, مابه تأميناين وجوه براي 

 بودجهعتبار الزم در حق تقدم سهام بانكها به حساب سرمايه بانكها و يا منظور نمودن ا ياسهام و 

 سنواتي دولت تأمين خواهد شد.

شود كه از به منظور اجراي سياستهاي پولي به بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران اجازه داده مي :ح

ابزار اوراق مشاركت و ساير ابزارهاي مشابه در قالب عقود اسالمي موضوع قانون عمليات بانكي 

 مجلس شوراي اسالمي استفاده نمايد.با تصويب  8/6/1362بدون ربا مصوب 

شود. وزارت امور ها ايجاد ميبه منظور حفظ اعتماد عمومي به نظام بانكي، نظام بيمه سپرده :ط

 اقتصادي و دارايي مكلف است تا پايان سال اول برنامه چهارم، اقدامات قانوني الزم را معمول دارد.

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

 11 ماده 

( از سپرده قانوني بانكها نزد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران بر مبناي درصد %3سه درصد )

( قرار گيرد تا صرف %1در اختيار بانكهاي كشاورزي، مسكن و صنعت و معدن )هر بانك  1383سال 

ان و مسكن، تكميل طرحهاي اعطاي تسهيالت به طرحهاي كشاورزي و دامپروري، احداث ساختم

 صنعتي و معدني بخش غير دولتي شود كه ويژگي عمده آنان اشتغالزايي باشد.

توسط شوراي  8/6/1362نامه اجرايي اين ماده با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب آيين

 رسد.پول و اعتبار تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي



 

 12 ماده 

سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي  برنامه نقانو( ”96( و )67(، )65) مواد

 گردد.( تنفيذ مي1384-1388براي دوره برنامه چهارم )“ آن هاياصالحيهو  17/1/1379ايران مصوب 

  65ماده 

شود در تنظيم لوايح بودجه ساالنه، پرداخت بخشي از اعتبارات طرحهاي به دولت اجازه داده مي

اي از ي انتفاعي را در قالب تسهيالت و كمكهاي مالي و فني، توسط بانكهاي تخصصي و توسعهعمران

طريق وجوه اداره شده يا ديگر روشهاي مرسوم در نظام بانكي، منظور كند. وجوه برگشت شده طرحهاي 

طرحهاي  نيز با ساز و كار فوق به ساير 1351( قانون برنامه و بودجه مصوب 32موضوع ماده ) انتفاعي،

 يابد.انتفاعي اختصاص مي

  67ماده 

شود حسب مورد به منظور هاي صنايع، معادن و فلزات، نيرو و نفت اجازه داده ميبه وزارتخانه

هاي مولد و اعطاي كمكهاي مالي و فناوري براي ارتقاء سطح طراحي، مهندسي ساخت گذاريسرمايه

ليات اكتشافي و معدني به طرحهاي مورد تأييد در آالت، مطالعات و عمسازي ماشينتجهيزات، نمونه

ربط از محل بودجه عمومي در قالب وجوه اداره شده نزد بانكها نسبت به تأمين تسهيالت بخش ذي

التفاوت نرخ سود تسهيالت مذكور را پرداخت كنند. ميزان وجوه اداره شده اعتباري اقدام كرده و مابه

در  گردد.التفاوت نرخ سود در قانون بودجه هر سال تعيين ميبهت مامذكور شامل اعتبار مربوط به پرداخ

شود، صورت لزوم بخشي از نيازهاي اعتباري طرحهاي مذكور كه از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي

مي تواند به عنوان كمك بالعوض تلقي گردد. عناوين و سهم حمايت دولت در قالب كمك بالعوض و 

هاي اي مركب از وزارتخانهدر طرحهاي مشمول دريافت اين كمك توسط كميتهيارانه سود انتظاري 

مبالغ دريافتي از بابت بازپرداخت اقساط تسهيالتي  ربط و سازمان برنامه و بودجه  تعيين خواهد شد.ذي

گيرد. مانده وجوه الذكر مورد استفاده قرار ميكه از محل بودجه عمومي تأمين شده مجدداً به روش فوق



 

الذكر در آخر برنامه و نيز اقساط بازپرداخت شده از محل تسهيالت مذكور پس از برنامه به حساب فوق

 افزايش سرمايه بانكهاي تخصصي منظور و معادل آن از بدهي دولت به نظام بانكي كسر خواهد شد.

 96 ماده 

انضباطي خاص صنعت  ها و ضوابط مالي، اداري، استخدامي ونامهشود آيينبه دولت اجازه داده مي

هاي خاص آنها در جهت توسعه و بهبود كيفيت خدمات و رقابتي كردن بيمه را در چارچوب اساسنامه

و مجمع عمومي  فعاليت صنعت بيمه، با پيشنهاد مشترك سازمان امور اداري و استخدامي كشور

 شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران به تصويب رسانده و اجرا نمايد.

 13 ماده 

( اين قانون, ملزم به رعايت 160ماده ) موضوعهاي منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور، دستگاه به :الف

 موارد ذيل هستند:

معامالت ارزي خود را از طريق حسابهاي ارزي كه در بانكهاي داخل يا خارج، با  و عمليات -1 

نجام دهند. بانكهاي كنند, امركزي جمهوري اسالمي ايران افتتاح كرده يا مي بانكتأييد 

المللي تأمين اند، خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهاي بينمكلف ايرانيعامل 

 نمايند.

حسابهاي ارزي جديد خارج از كشور خود را به بانك مركزي جمهوري اسالمي  كليه فهرست  -2 

 نمايند، تا پس از تأييد، ادامه فعاليت آنها مؤثر گردد. اعالمايران 

 موظف است: دولت :ب

اي مدت خارجي را به گونهمدت و كوتاهها و تعهدات، اعم از ميانبدهي پرداخت بنديزمان -1 

ها و تعهدات، بدون در نظر گرفتن تعهدات كه بازپرداختهاي ساالنه اين بدهي نمايدتنظيم 

ارزي دولت در  ( درآمدهاي%30بيع متقابل، در پايان برنامه چهارم, از سي درصد ) ازناشي 



 

 تسهيالتآخر برنامه چهارم، تجاوز نكند. در استفاده از تسهيالت خارجي, اولويت با  سال

 بلندمدت خواهد بود.

اي تنظيم نمايد، برنامه چهارم را به گونه سالهايهاي خارجي كشور در تعهدات و بدهي ميزان -2 

ناشي از قراردادهاي موضوع بند بدون تعهدات  كشور،ها و تعهدات تا ارزش حال خالص بدهي

 19/12/1380خارجي مصوب  گذاريسرمايه( قانون تشويق و حمايت 3)ب( ماده )

ارزي بانك مركزي جمهوري  ذخايرها، تعهدات كشور و التفاوت ارزش حال بدهي)مابه

 ( دالر نباشد.30,000,000,000) ميليارداسالمي ايران( در سال آخر برنامه چهارم بيش از سي 

( 2و تخصصي مجازند بدون تضمين دولت و با رعايت سقف مذكور در جزء ) تجاري بانكهاي -3 

المللي دولتي از منابع بين گذاري بخشهاي غيرمنابع مالي طرحهاي سرمايه تأميننسبت به 

 اقدام كنند.

از ( اين قانون كه 160اجرايي موضوع ماده ) هايدستگاهگذاري، مورد طرحهاي سرمايه در :ج

 به رعايت موارد ذيل خواهند بود: موظفكنند، تسهيالت مالي خارجي استفاده مي

ربط و تأييد شوراي با مسئوليت وزير و يا باالترين مقام اجرايي دستگاه ذي طرحها تمامي -1 

 آنهاهاي اجراي كامل , بايد داراي توجيه فني, اقتصادي و مالي باشد و مجموع هزينهاقتصاد

طرح  هرعيين شده تجاوز نكند. تعيين زمانبندي دريافت و بازپرداخت تسهيالت از سقفهاي ت

و با  داخليهاي و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيتها, امكانات و توانايي

كشور در  اجراييحداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و ”رعايت قانون 

و نيز “ 12/12/1375اد تسهيالت به منظور صدور خدمات مصوب ها و ايجاجراي پروژه

هر يك از طرحها بايد به تصويب شوراي اقتصاد  اجرايمحيطي در رعايت شرايط زيست

 برسد.

ريزي عقد قرارداد، با ارائه توجيهات فني و اقتصادي، با سازمان مديريت و برنامه از قبل  -2 

 موافقتنامه مبادله كنند. كشور

( دالر باشد, با رعايت 1,000,000و قراردادهاي خارجي، كه بيش از يك ميليون ) معامالت اميتم :د

ها پروژه اجرايحداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در ” قانون



 

مناقصه محدود و  طريقتنها از “, 12/12/1375و ايجاد تسهيالت به منظور صدور خدمات مصوب 

الكترونيكي داخلي و خارجي(  هايرسانههاي كثيراالنتشار و المللي )با درج آگهي در روزنامهيا بين

كميته سه نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي،  تأييدانجام، و منعقد نمايند. موارد استثنا به 

 رسيد. كشور و وزير وزارتخانه مربوطه خواهد ريزيبرنامهرئيس سازمان مديريت و 

بازرسي كمي و كيفي و كنترل قيمت براي كليه كاالهاي وارداتي  وها، حق كنترل كليه مناقصه در 

ربط، مسئول حسن اجراي است. وزير يا باالترين مقام اجرايي ذي محفوظها براي خريدار و پروژه

 باشد.اين موضوع مي

اخت معامالت و قراردادهايي است تعهد يا پرد بهمركزي جمهوري اسالمي ايران فقط مجاز  بانك 

 مبني بر رعايت مفاد اين بند را داشته باشد. اجرايي،هاي كه تأييد باالترين مقام دستگاه

براي سالهاي  راپرداختهاي ارزي  ومكلف است همراه با لوايح بودجه ساالنه، جداول دريافت  دولت :هـ

 باقيمانده از برنامه چهارم ارائه نمايد.

 14 ماده 

( اين قانون و همچنين 160ماده ) موضوعهاي موظف است طرحهاي بيع متقابل دستگاه دولت :الف

بيني و به مجلس در لوايح بودجه ساليانه پيش رامؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و بانكها 

 شوراي اسالمي تقديم نمايد.

در توليد اوپك، تشويق و  ايرانمنظور افزايش ظرفيت توليد نفت و حفظ و ارتقاي سهميه  به :ب

نفت و گاز به ويژه در ميادين  باالدستيها و منابع خارجي در فعاليتهاي حمايت از جذب سرمايه

و صيانت هر چه بيشتر با افزايش ضريب  حفظمشترك و طرحهاي اكتشافي كشور، اطمينان از 

برداري د در توسعه و بهرههاي جديكارگيري فناوريبه وبازيافت از مخازن نفت و گاز كشور، انتقال 

المللي، به شركت ملي استفاده از روشهاي مختلف قراردادي بين امكاناز ميادين نفتي و گازي و 

 انعقادماده نسبت به  اين (ج)شود تا سقف توليد اضافي مندرج در بند مي دادهنفت ايران اجازه 

صاحب  شركتهايهاي خارجي يا ا طرفقراردادهاي اكتشافي و توسعه ميدانها با تأمين منابع مالي ب

 نمايد: اقدامصالحيت داخلي، متناسب با شرايط هر ميدان با رعايت اصول و شرايط ذيل 



 

 .نفت و گاز كشور منابعحاكميت و اعمال تصرفات مالكانه دولت، بر  حفظ -1 

ان بازگشت تعهدات ايجاد شده توسط دولت، بانك مركزي جمهوري اسالمي اير تضمين عدم -2 

 .دولتي بانكهايو 

هاي تأمين منابع الزحمه و يا سود، ريسك و هزينهبازپرداخت اصل سرمايه، حق كردن منوط -3 

هاي جنبي ايجاد شده جهت اجراي طرح از طريق تخصيص بخشي از و ساير هزينه مالي

 .ميدان و يا عوايد آن، بر پايه قيمت روز فروش محصول محصوالت

سك عدم دستيابي به اهداف مورد نظر قراردادي، غير اقتصادي بودن و ري خطرات پذيرش -4 

ناكافي بودن محصول ميدان براي استهالك تعهدات مالي ايجاد شده توسط طرف  ياميدان و 

 .قرارداد

گذاري براي طرف قرارداد، متناسب با شرايط هر طرح و با رعايت بازگشت سرمايه نرخ تعيين -5 

 .برداريارگيري روشهاي بهينه در اكتشاف، توسعه و بهرهكانگيزه براي به ايجاد

 .دوره قرارداد طولبرداشت صيانتي از مخازن نفت و گاز در  تضمين -6 

اساس قانون  از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور )بر استفاده حداكثر -7 

ها و ايي كشور در اجراي پروژهاز توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجر استفادهحداكثر 

 (12/12/1375تسهيالت به منظور صدور خدمات مصوب  ايجاد

 محيطيمقررات و مالحظات زيست رعايت -8 

نفت و گاز تا سقف توليد  ميدانهايشود، براي توسعه شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي به :ج

ه ميليون متر مكعب گاز طبيعي، با پنجا واضافي، روزانه يك ميليون بشكه نفت خام و دويست 

و اقتصادي طرحها در شوراي اقتصاد و مبادله  فنياولويت ميادين مشترك، پس از تصويب توجيه 

كشور اقدام نمايد و بازپرداخت تعهدات ايجاد شده را در  ريزيبرنامهموافقتنامه با سازمان مديريت و 

دات اضافي همان طرح و در مورد طرحهاي و گازي، صرفاً از محل تولي نفتيهر يك از طرحهاي 

 اضافي همان طرح )منابع داخلي شركت ملي نفت ايران( انجام دهد. توليداتگازي از محل 

آوري گازهاي همراه و تزريق گاز، جمع منظورشود به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي به :د

 هاي مايعفرآوردهگاز طبيعي به  تبديلتأسيسات نفتي،  سازينوسازي و بهينه



 

,DME, GTL, LNG …، مصرف سوخت شامل طرحهاي توسعه  سازيبهينهپااليش و  تأسيسات

اقتصادي طرحها در  - از تصويب توجيه فني پسگاز رساني، نسبت به اجراي طرحهاي مربوطه 

زپرداخت ريزي كشور اقدام نمايد و بامديريت و برنامه سازمانشوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با 

درآمد اضافي همان طرحها )منابع داخلي شركت ملي نفت ايران(  محلتعهدات ايجاد شده را از 

 انجام دهد.

بيشتر منابع نفت و گاز در سراسر كشور و نيز انتقال و  چهشناسايي و اكتشاف هر  منظوربه  :هـ

ه استثناي استانهاي كليه مناطق كشور )ب درهاي جديد در عمليات اكتشافي، فناوري كارگيريبه

عمليات اكتشافي مربوط با ريسك پيمانكار انجام و  كهيلويه و بويراحمد( گخوزستان، بوشهر و كه

در قالب ارقام مذكور در شود به دولت اجازه داده ميشود،  تجاريمنجر به كشف ميدان قابل توليد 

هاي سنواتي توسط مجلس جهها در بودعناوين طرحها و پروژهپس از تصويب و ماده  اين «ج»بند 

ريزي و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه اقتصادشوراي شوراي اسالمي و تصويب 

نسبت به عقد قراردادهاي بيع متقابل توأم براي اكتشاف و استخراج از طريق برگزاري كشور، 

هاي اكتشافي )مستقيم و نهمناقصات اقدام و پيمانكار را مطابق ضوابط قانوني انتخاب نمايد. هزي

هاي توسعه از محل فروش غير مستقيم( در قالب قرارداد منعقده مذكور منظور و به همراه هزينه

محصوالت توليدي همان ميدان بازپرداخت خواهد شد. مجوزهاي صادره داراي زمان محدود بوده و 

 درصورتي كه  درباشد. يدر هر مورد توسط وزارت نفت تعيين شده و يك بار نيز قابل تمديد م

اي از منطقه كشف نشده باشد، قرارداد خاتمه پايان مرحله اكتشاف، ميدان تجاري در هيچ نقطه

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

رت امور , وزاكشورريزي اجرايي اين ماده با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه نامهآيين :و

هيئت وزيران  تصويباقتصادي و دارايي، وزارت نفت و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به 

 خواهد رسيد.



 

 15 ماده 

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

ازي تاالرهاي انداز جمله راه مناسبجغرافيايي بورس از طريق راهكارهاي  گسترش -1 

 كارگزاران محلي پذيرشاستاني، ايجاد شبكه كارگزاري و  ،ايمنطقه

 و گسترش بازارهاي تخصصي )بورس كاال( ايجاد -2 

 بازارهاي اوراق بهادار خارج از بورس ايجاد -3 

منظور مبادله اطالعات و پذيرش متقابل  بهاي و جهاني ارتباط با بورسهاي منطقه برقراري -4 

 بهاداراوراق 

و ستد الكترونيك اوراق  داداندازي شبكه ملي بورس موظف است نسبت به طراحي و راه شوراي :ب

و نظارتي و ساز و كار اجرايي آن  تنظيميدر چارچوب نظام جامع پرداخت و تدوين چارچوب  ،بهادار

 اقدام نمايد.

اند، با طراحي و موظف داراييمركزي جمهوري اسالمي ايران و وزارت امور اقتصادي و  بانك :ج

گذاري خارجي در بازار , امكان سرمايهالزمتدوين چارچوب تنظيمي و نظارتي و ساز و كار اجرايي 

 تهران را فراهم آورند. بهادارالمللي كردن بورس اوراق سرمايه كشور و بين

ي جمهوري امور اقتصادي و دارايي و بانك مركز وزارتاجرايي اين ماده به پيشنهاد  نامهآيين

 خواهد رسيد. وزيراناسالمي ايران به تصويب هيئت 

 16 ماده 

زمانبندي  برنامهاساس  مجاز است، سهام شركتهاي بيمه تجاري را پس از اصالح ساختار, بر دولت

( سياستهاي 47در چارچوب بند )رسد, اي كه به تصويب هيئت وزيران مينامهو طبق آيين ،مشخص

 .يا تعاوني واگذار نمايد خصوصيبه بخش  -ه ابالغ خواهد شد ك -برنامه چهارم توسعه 



 

 17 ماده 

جايگاه محوري آب در توسعه كشور، منابع آب كشور را با نگرش مديريت  بهمكلف است، نظر  دولت

آبريز هاي و تقاضا در كل چرخه آب با رويكرد توسعه پايدار در واحدهاي طبيعي حوزه عرضه اًجامع و توأم

 وريزي اي برنامهسازي عمومي و مشاركت مردم به گونهدن ارزش اقتصادي آب، آگاهنمو لحاظبا 

 مديريت نمايد كه هدفهاي زير تحقق يابد:

( قانون برنامه سوم توسعه در طول اجراي برنامه 107) ماده( و 106ماده ) (1) تبصرهمفاد  اجراي :الف

برداري مناسب و با استفاده از ام بهرهمصرف آب و استقرار نظ ساختارچهارم توسعه و با اصالح 

يي آب به ازاي يك متر مكعب اآبياري، راندمان آبياري و به تبع آن كارو كم آبياريروشهاي نوين 

( افزايش يافته و با اختصاص به محصوالت با ارزش %25برنامه بيست و پنج درصد ) طيدر 

 وري آب را فراهم سازد.رهباال و استفاده بهينه از آن موجبات افزايش به اقتصادي

دولت  منفي،هاي آب زيرزميني در دشتهاي با تراز منظور ايجاد تعادل بين تغذيه و برداشت سفره به :ب

برداري بهره مجوزهاياي و مديريتي، مكلف است با تجهيز منابع مالي مورد نياز و تمهيدات سازه

كه با  [عادالنه آب توزيعقانون  (19)موضوع ماده ]در اين دشتها را بر اساس مصرف معقول 

تا پايان برنامه چهارم تراز  كه طوريروشهاي نوين آبياري قابل دسترس است، اصالح نمايد به 

 يابد. بهبود( %25هاي آب زيرزميني بيست و پنج درصد )منفي سفره

 براي، گذاريهاي آبريز، با لحاظ ارزش ذاتي و سرمايهاقتصادي آب در هر يك از حوزه ارزش :ج

نامه اجرايي اين هاي بخشهاي مصرف منظور گردد. آيينبرداري حفاظت و بازيافت در برنامهبهره

 .رسيدبند در طي سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد 

 آبهايمنظور تسريع در اجراي طرحهاي استحصال، تنظيم، انتقال و استفاده حداكثر از  به :د

 مجموع( از %2زي و منابع آب مشترك، دولت موظف است ساالنه دو درصد )هاي مررودخانه

تحت  سنواتياي بودجه عمومي را در لوايح بودجه هاي سرمايهاعتبارات طرحهاي تملك دارايي

ريزي و برنامه مديريتهاي متبادله بين سازمان برنامه مستقل منظور و در چارچوب موافقتنامه



 

( تخصيص يافته، %100) صداجراي طرحهاي مذكور به صورت صددركشور و وزارت نيرو براي 

 هزينه نمايد.

تأمين  براينفعان و اي از ديدگاه توسعه پايدار، با رعايت حقوق ذيانتقال آب بين حوزه طرحهاي :هـ

و منافع ملي  محيطينيازهاي مختلف مصرف، مشروط به توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست

 گيرد.مورد نظر قرار 

( قانون اساسي جمهوري اسالمي 77)هفتاد و هفتم رعايت اصل  همجوار با كشورهايآب با  مبادله :و

محيطي بر اساس طرح جامع آب اقتصادي، اجتماعي و زيست فني،هاي منافع ملي و توجيه و ايران

 به عمل آيد. وزيرانكشور و با تصويب هيئت 

ها ق تدوين الگوي مصرف بهينه آب، اصالح تعرفهصحيح و منطقي مصرف آب، از طري فرهنگ :ز

 ومشتركين پرمصرف، به تدريج با نصب كنتورهاي جداگانه براي كليه واحدهاي مسكوني  براي

 اجراي طرحهاي مديريت مصرف آب در شهرها و روستاهاي كشور گسترش يابد.

اجتماعي  م توسعه اقتصادي،برنامه سو قانون( 133الحاق يك بند و دو تبصره به ماده ) قانون -تبصره

هاي مازاد بر الگوي )موضوع تعيين الگو و هزينه 6/8/1380و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب 

 گردد.( تنفيذ مي1384-1388( براي دوره برنامه چهارم )آبمصرف 

نظير  ،تهيه و اجراي همزمان طرحهاي تأمين آب و طرحهاي مكمل دراعتباري  هماهنگي :ح

دست و طرحهاي آبخيزداري در باالدست سدهاي مخزني در پايين زهكشيهاي آبياري و شبكه

 عمل آيد.به

( قانون برنامه سوم 106و ماده ) توسعه( قانون برنامه دوم 76تداوم اجراي احكام تبصره ) براي :ط

و هاي آبياري، زهكشي در طرحهاي شبكه اولويتگذاري، با توسعه و به منظور گسترش سرمايه

اقتصادي هستند، منابع عمومي با منابع بانك  وطرحهاي تأمين آب، كه داراي توجيه فني 

نامه اجرايي اين بند كه به تصويب هيئت وزيران آيين درگردد. برداران تلفيق ميكشاورزي و بهره

 گردد.سهم حمايت دولت مشخص مي ورسد، چگونگي تعيين عناوين مي

 .نمايدت خشكسالي را تهيه و تدوين اجرايي مديري هايبرنامه :ي



 

كشور به  ريزيبرنامههاي اجرايي اين ماده با پيشنهاد وزارت نيرو و سازمان مديريت و نامهآيين :ك

 رسد.تصويب هيئت وزيران مي

 18 ماده 

برنامه توسعه بخش كشاورزي و  ،ماه پس از تصويب اين قانون ششمكلف است ظرف مدت  دولت

در توليد محصوالت اساسي كشاورزي، تأمين امنيت غذايي،  خودكفاييمحوريت  منابع طبيعي را با

ارتقاي رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي  ،توسعه صادرات محصوالت كشاورزي واقتصادي نمودن توليد 

 انجامبخش هفتم اين قانون را تهيه و از طريق  (2)بيني شده در جدول شماره رشد پيش ميزانحداقل به 

 ذيل به مرحله اجرا درآورد:اقدامات 

و  آبياريهاي الزم به منظور اجراي عمليات زيربنايي آب و خاك و توسعه شبكه گذاريسرمايه :الف

 زهكشي در دو ميليون هكتار از اراضي كشاورزي داراي آب تأمين شده.

از مشاركت  حاصلبودجه عمومي )به صورت وجوه اداره شده( با منابع نظام بانكي و منابع  تلفيق :ب

و صنايع تبديلي و  كشاورزيگذاران بخش كنندگان به منظور پرداخت تسهيالت به سرمايه توليد

 تكميلي.

 خدماتبرداري از درصدي بيمه محصوالت كشاورزي و عوامل توليد با بهره اهحداقل پنج پوشش :ج

 تا پايان برنامه.و تعاوني فني بخش خصوصي 

به  كشاورزيگذاري بخش صي صندوق حمايت از توسعه سرمايهسرمايه شركت مادرتخص افزايش :د

 توسعههاي اعتباري غيردولتي ميزان سرمايه اوليه در طول سالهاي برنامه و كمك به صندوق

 اي.بخش كشاورزي به صورت وجوه اداره شده و از طريق اعتبارات تملك دارايي سرمايه

كشاورزي به نحوي كه درصد محصوالت از گسترش صنايع تبديلي و تكميلي بخش  حمايت :هـ

 بهشده حداقل به ميزان دو برابر وضع موجود افزايش يافته و موجبات كاهش ضايعات  فرآوري

 ( فراهم گردد.%50ميزان پنجاه درصد )

سرانه سهم  كهتوليد مواد پروتئيني دام و آبزيان در راستاي اصالح ساختار تغذيه به نحوي  افزايش :و

 گرم افزايش يابد. بيست و نهدر الگوي تغذيه به  پروتئين حيواني



 

 سياستهايصندوق تثبيت درآمد كشاورزان با مشاركت درآمدي دولت و كشاورزان جهت  ايجاد :ز

توليد را  عملكردحمايتي درآمدي كشاورزان به نحوي كه خطرپذيري حاصل از تغيير قيمتها و 

مدت شش ماه پس  ظرفمه صندوق ياد شده منظور تثبيت درآمد كشاورزان كاهش دهد. اساسنابه

 رسد.از تصويب اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي

روستاها  وشهركها  و سند مالكيت اراضي كشاورزي واقع در خارج از محدوده قانوني شهرها صدور :ح

 .برنامه چهارم پايانبه نام مالكين قانوني آنها از طريق سازمان ثبت اسناد و امالك كشور تا 

موجود و توسعه باغات با اولويت در اراضي شيبدار و مستعد به ميزان يك ميليون  باغات نوسازي :ط

 با تأمين منابع ارزان قيمت و در راستاي توسعه صادرات. هكتار

برداران به منظور گسترش آموزش جذب متخصصين توسط توليدكنندگان و بهره برايانگيزه  ايجاد :ي

( %30به ميزان حداقل سي درصد )و تعاوني ز خدمات فني بخش خصوصي استفاده ا باو ترويج 

و توسعه تحقيقات كاربردي كشاورزي به ميزان دو برابر شرايط سال  بردارانبهرهتوليدكنندگان و 

 پايه.

 19 ماده 

 روستايي و عشايري، دولت مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد: توسعهمنظور ارتقاي شاخصهاي  به

نظر رئيس جمهور انجام  زير روستاييريزي، راهبري و نظارت در امور توسعه برنامه اري،سياستگذ :الف

 گيرد.

نسبت به پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري  مذكور شاخصهاي :ب

( افزايش يافته و ساماندهي اسكان عشاير با حفظ %25حداقل بيست و پنج درصد ) ايراناسالمي 

 ( جمعيت عشاير كشور صورت پذيرد.%50هاي اقتصادي در حد پنجاه درصد )توانمندي يارتقا

  درصد ميزان ارقام بودجه مصوبه ساالنه صده و عشايري در طول برنامه ب روستايي اعتبارات :ج

 ( تخصيص و پرداخت گردد.100%)



 

 20 ماده 

تصادي، اجتماعي و فرهنگي برنامه سوم توسعه اق قانون”( 134( و )122(، )121(، )108) مواد

( 1384-1388) براي دوره برنامه چهارم“ هاي آنو اصالحيه17/1/1379جمهوري اسالمي ايران مصوب 

 .گرددتنفيذ مي

 108 ماده 

به منظور استفاده از نيروهاي متخصص و كارآفرينان بخش آب و كشاورزي با اولويت ساكنين  :الف

هاي منابع طبيعي كه ا مقياس اقتصادي را در عرصهروستاها، دولت مجاز است اراضي بزرگ ب

باشند، با شرايط مناسب در اختيار آنان قرار دهد و برداري كشاورزي ميل احياء و بهرهبقا

 حمايتهاي الزم را از قبيل ايجاد زيربناها و پرداخت تسهيالت به عمل آورد.

راضي متعلق به دولت را كه دولت موظف است ارزش آن قسمت از اراضي ملي و موات و ساير ا 

نمايد گذاري در طرحهاي مختلف توليدي به مردم )اعم از حقيقي و حقوقي( واگذار ميبراي سرمايه

برداري آن را با اقساط حداكثر در ابتداي واگذاري تقويم و بر همان اساس بعد از شروع دوره بهره

بردار بوده و دولت اراضي متعلق به بهره ساله دريافت نمايد. ارزش احياء و تبديل به احسن اينپنج

 حق ندارد بابت آن وجهي دريافت نمايد.

برداري بهينه، دولت مكلف است هاي منابع طبيعي و اعمال مديريت بهرهبه منظور آزادسازي عرصه :ب

از برداران عرفي و تشكلهاي اقتصادي آنها برداري و يا بهرهبه عشاير و دامداران داراي پروانه بهره

اراضي مرتعي قابل احياء تحت تصرف خود و يا اراضي همان مناطق زيست آنها در ييالق و قشالق 

هاي مرتعي براي اجراي طرحهاي مرتعداري و توليد علوفه واگذار نمايد براي كشاورزي و از عرصه

ضي جهت اي كه معيشت آنها در حد باالي خط فقر تأمين گردد و بقيه ارابه گونه )با قيد اولويت(

 گردد.گذاري و واگذاري بر اساس ضوابط مربوطه منظور ميسرمايه



 

گذاري، ضوابط تشخيص نيروهاي متخصص و كارآفرين، نامه اجرايي اين ماده شامل نحوه قيمتآيين

ضوابط تشخيص اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي و تعيين انواع حمايتها به پيشنهاد مشترك 

 هاد سازندگي و نيرو به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.هاي كشاورزي و جوزارتخانه

  121ماده 

جويي، منطقي كردن مصرف انرژي و حفاظت از محيط دولت موظف است به منظور اعمال صرفه

 زيست، اقدامات زير را انجام دهد:

تهيه و تدوين معيارها و مشخصات فني مرتبط با مصرف انرژي در تجهيزات، فرايندها و  :الف

تمهاي مصرف كننده انرژي، به ترتيبي كه كليه مصرف كنندگان، توليد كنندگان و وارد سيس

كنندگان اين تجهيزات، فرايندها و سيستمها ملزم به رعايت اين مشخصات و معيارها باشند. 

اي متشكل از نمايندگان وزارت نيرو، وزارت نفت، مؤسسه استاندارد و معيارهاي مذكور توسط كميته

 شود.ربط تدوين ميصنعتي ايران، سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه ذيتحقيقات 

 نحوه تصويب اين معيارها را هيئت وزيران تعيين خواهد كرد. 

نامه تعيين ساعات كار اصناف در ايام سال به ويژه در فصل اوج مصرف برق توسط تهيه آيين  :ب

 كشور. هاي نيرو ووزارت بازرگاني با همكاري وزارتخانه

ربط به نحوي كه هاي ذيها و صنايع توسط وزارتخانهتنظيم برنامه فصلي ساعات كار كارخانه :ج

مصرف برق و انرژي در ماههايي كه داراي حداكثر مصرف هستند، كاهش يابد و سياستهاي 

 تشويقي براي مصرف كنندگان در غير ساعات اوج مصرف، اعمال گردد.

مصرف كنندگان از  ،ايجاد محدوديت به نسبت ضرر و زيان وارده در صورت قطع برق با -تبصره

 پرداخت ديماند و ساير پرداختهاي مربوط معاف خواهند بود.

تدوين مقررات و ضوابط مربوط به رعايت استانداردهاي مصرف انرژي در طراحي و ساخت  :د

تنظيم و اجراي روشهاي  ساختمانها در بخش دولتي و غير دولتي به منظور پرهيز از اتالف انرژي و

اي كارگيري استانداردهاي مصرف انرژي توسط كميتهتشويقي در مورد ساختمانهاي موجود براي به



 

نيرو و سازمان  ،هاي مسكن و شهرسازي، كشور، نفت، صنايع متشكل از نمايندگان وزارتخانه

 .و نظام مهندسي كشور برنامه و بودجه 

( متر 5000كه مصرف ساالنه سوخت آنها بيش از پنج هزار ) يواحدهايقيمت انرژي براي  -تبصره

( مگاوات است، در صورت عدم 5مكعب معادل نفت كوره و يا قدرت مورد استفاده آنها بيش از پنج )

 هاي مذكور در اين ماده با ارائه فرصت مناسب، افزايش خواهد يافت.نامهرعايت معيارها، ضوابط و آيين

ربط تهيه و به هاي اجرايي ذيماده توسط سازمان برنامه و بودجه و دستگاه نامه اجرايي اينآيين

 تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

  122ماده 

ت مجاز است بنا به تقاضاي بخش خصوصي يا تعاوني رأساً، يا با مشاركت خارجي كه فوزارت ن :الف

محيطي باشد، تصادي و زيستداراي توان مالي كافي بوده و تقاضاي آنها داراي توجيه فني و اق

مجوز احداث پااليشگاه و واحدهاي توليد ساير محصوالت وابسته به صنايع نفت را صادر كند. 

هاي وزارت مذكور موظف است طبق قرارداد تنظيمي مبني بر تحويل خوراك آنها و خريد فرآورده

صوالت مازاد بر مصرف و همچنين مجوز صادرات مح المللي )درصورت نياز(آنها به قيمتهاي بين

 اقدام كند.

وزارت نيرو مجاز است بنا به تقاضاي بخش خصوصي يا تعاوني رأساً، يا با مشاركت خارجي كه  :ب

محيطي باشد، داراي توان مالي كافي بوده و تقاضاي آنها داراي توجيه فني، اقتصادي و زيست

يط از جمله تسهيالت مربوط به تبديل مجوز الزم براي احداث نيروگاه و توليد برق صادر كند و شرا

 درآمد شركتهاي مزبور به ارز و تضمين خريد برق اين گونه واحدها را مشخص و اعالم كند.

دولت مكلف است به منظور تسريع ساير مؤسسات داخلي به توليد هر چه بيشتر نيروي برق از  :ج

ايط و قيمتهاي تضميني خريد نيروگاههاي خارج از مديريت و نظارت وزارت نيرو، همه ساله شر

 برق را تعيين و اعالم كند.

اي و آب و هاي شركتهاي برق منطقهشود بخشي از تأسيسات و داراييبه وزارت نيرو اجازه داده مي :د

هاي واگذار كند. معادل دارايي برق خوزستان در ولتاژ توزيع را به شركتهاي توزيع نيروي برق واگذار



 

اي و سازمان آب و برق خوزستان تعلق وزيع نيروي برق به برق منطقهشده، سهام شركتهاي ت

 گيرد. اين نقل و انتقال از معافيت مالياتي برخودار خواهد بود.مي

  134ماده 

برداري از منابع آب سطحي يا زيرزميني و شبكه توزيع شهري براي صدور هرگونه مجوز بهره

، خدماتي و ساير مصارفي كه توليد فاضالب با حجم مصارف واحدهاي بزرگ توليدي، صنعتي، دامداري

آوري كنند و همچنين استمرار مجوزهاي صادره درگذشته، منوط به اجراي تأسيسات جمعزياد مي

فاضالب، تصفيه و دفع بهداشتي پساب است. تا زمان اجراي تأسيسات مناسب، از واحدهاي مصرف كننده 

گردد كه نامه و تعرفه مصوب دولت اخذ مييمي بر مبناي آيينآب با توجه به نوع و ميزان آلودگي، جرا

پس از واريز به خزانه، معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي 

بيني خواهد شد در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار گيرد و براي طرحهاي حفاظت كيفي پيش

هداشتي فاضالب هزينه خواهد شد. وزارت نيرو با همكاري سازمان حفاظت منابع آب و تصفيه دفع ب

نامه اجرايي اين ماده و پيشنهاد آن ربط نسبت به تهيه آيينمحيط زيست كشور و دستگاه اجرايي ذي

 براي تصويب در هيئت وزيران اقدام خواهد كرد.

 21 ماده 

ا توجه به مطالعات استراتژي توسعه بخشهاي صنعت و معدن را ب توسعهموظف است سند ملي  دولت

پذيري مبتني بر شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با محوريت توسعه رقابت مدتظرف  ،صنعتي كشور

  درصد دهم و در جهت تحقق هدف رشد توليد صنعتي و معدني متوسط ساالنه يازده و دو فناوريتوسعه 

اي كه گونه( به%9/16ي شانزده و نه دهم درصد )گذاري صنعتي و معدنرشد متوسط سرمايه و( 2/11%)

دو  وبه شانزده  1383( در سال %14بخش صنعت و معدن از توليد ناخالص داخلي از چهارده درصد ) سهم

دهم درصد  هشتو صادرات صنعتي از رشد متوسط ساالنه چهارده و  1388( در سال %2/16دهم درصد )

 ي ذيل را به اجرا درآورد:( برخوردار گردد تهيه و محورها8/14%)



 

از جريانهاي سرريز فناوري در جهان و تأكيد  منديبهرهقابليتهاي فناوري و ايجاد شرايط  توسعه :الف

 باال در صنايع نوين ايتوسعههاي داراي توان ويژه بر حوزه

صنايع  بر، صنايع معدني،بر منابع )صنايع انرژي مبتنيمزيتهاي رقابتي و توسعه صنايع  تقويت :ب

 دستي آنها(پايين هايكشاورزي و زنجيره تكميليپتروشيمي، صنايع تبديلي و 

 كار آفريني و صنايع كوچك و متوسط توسعهو تقويت نهادهاي پشتيباني كننده  اصالح :ج

هاي علوم زمين هاي دادهو گسترش پايگاه توسعهرساني، و گسترش سيستمهاي اطالع بهبود :د

 اطالعات مورد نياز توسط دولت بهگذاران و كارآفرينان رمايهمنظور دسترسي سبه

 كشور بازرگانيگرا در چارچوب سياستهاي توليد صادرات گسترش :هـ

 :معدنيتجهيز منابع الزم در توسعه صنعتي و  براي :و

را متناسباً برابر سقف  معدنمكلف است در طول سالهاي برنامه سرمايه بانك صنعت و  دولت -1 

 اساسنامه افزايش دهد.مصوب 

هاي معدني از قبيل اكتشاف، استخراج، كليه زمينه هاي نوين درعلوم و فناوري از استفاده -2 

خارجي را  گذارانمكلف است زمينه حضور سرمايه دولتمواد معدني و صنايع معدني،  فرآوري

 در امور فوق فراهم آورد.

توسعه بخش غيردولتي با استفاده از منابع  جهت دراي شركتهاي مادرتخصصي توسعه تقويت -3 

شركتهاي زيرمجموعه و عرضه سهام  سهامعمومي، خارجي و منابع ناشي از فروش 

به استثناي موارد  (%49نه درصد ) وبورس تا سقف چهل  ارشركتهاي مادرتخصصي در باز

 ( قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران.44مذكور در صدر اصل چهل و چهارم )

استفاده از منابع گاز در توسعه صنعتي و معدني، به  وجهت ايجاد ارزش افزوده بيشتر  در -4 

 ( برنامه تا مبلغ نه ميليارد 13سقفهاي مصوب ماده ) رعايتشود با دولت اجازه داده مي

بر و صنايع داراي مزيت نسبي با هدف در جهت ايجاد صنايع انرژيدالر ( 9,000,000,000)

 تأمين نمايد. تعهد و صادراتي

 و مناطق معدني توسط دولت. بزرگزيربناهاي الزم در معادن  تأمين -5 



 

از توسعه و تحقيقات  حمايتاساسنامه صندوق بيمه فعاليتهاي معدني و صندوق  اصالح -6 

گذاري سرمايه مخاطراتصنعت الكترونيك در جهت تقويت و توسعه نهادهاي پوشش دهنده 

 در صنايع نوين. پذيرگذاري خطرافات مواد معدني و سرمايهبخش خصوصي در زمينه اكتش

 22 ماده 

است با سياستگذاري الزم، زمينه توليدات صنعت خودرو سواري را مطابق با ميزان  مكلف دولت :الف

سوخت در حد استاندارد جهاني و عرضه آن با قيمت رقابتي فراهم نمايد و سياستهاي  مصرف

و  طراحياي ضه گاز فشرده طبيعي و سوختهاي جايگزين را به گونهو ساز و كار قيمت عر تشويقي

توليدي و  خودروهاي( از كل %30به اجرا درآورد كه منتهي به ايجاد عرضه حداقل سي درصد )

 سوز گردد.وارداتي به صورت دوگانه

موظف است در شهرهاي كشور به ويژه شهرهاي بزرگ با حمايت از بخش خصوصي و  نفت وزارت :ب

ها برداري برساند و شهرداريو به بهره احداث را CNGهاي عرضه گاز تدريج جايگاه بهعاوني، ت

 باشند.مكلف به همكاري الزم در اين خصوص مي

(، قيمت بنزين )با ارزش حرارتي %40) درصدحداكثر معادل چهل  ،CNGگاز طبيعي فشرده  قيمت :ج

 معادل( خواهد بود.

 23 ماده 

فعاليتهاي اقتصادي، با تأكيد بر مزيتهاي نسبي و رقابتي به ويژه در صنايع  دري افزايمنظور هم به

 دستيپايينبر و زنجيره و پتروشيمي و صنايع و خدمات مهندسي پشتيبان آنها، صنايع انرژي گازنفت، 

ساله سي و پنج  هر چهارم،آنها، در چارچوب موازين طرح ملي آمايش سرزمين در طول سالهاي برنامه 

اي قانون بودجه، هاي سرمايهبا درج در طرحهاي تملك دارايي طبيعي،( بهره مالكانه گاز %35درصد )

سازي سواحل و جزاير ايراني خليج فارس و حوزه طرحهاي زيربنايي و آماده اجرايمنحصراً به مصرف 



 

تصويب  بهزي كشور ريآنها خواهد رسيد. اين طرحها، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه مستقيمنفوذ 

 رسد.هيئت وزيران مي

 24 ماده 

رشد اقتصادي، ارتقاي فناوري، ارتقاي كيفيت توليدات، افزايش  جهتشود داده مي هدولت اجاز به

صادرات در قلمرو فعاليتهاي توليدي اعم از صنعتي، معدني, كشاورزي،  افزايشفرصتهاي شغلي و 

 خارجي مصوب گذاريسرمايهو حمايت  قانون تشويق”اي و فناوري اطالعات در اجر خدمات زيربنايي،

 «ب»را از طريق مذكور در بند  الزمهاي گذاري خارجي، زمينه، به منظور جلب سرمايه“19/12/1380

 فراهم نمايد. 19/12/1380مصوب  ،خارجيگذاري ( قانون تشويق و حمايت سرمايه3ماده )

دي شركتهاي دولتي ايراني طرف قرارداد براي كاالها تعهدات قراردا كليهموظف است پرداخت  دولت

بايست توسط دولت خريداري شود را كه به تصويب شوراي اقتصاد رسيده است، از مي الزاماًو خدماتي كه 

. اين تعهد نمايدوجوه و منابع متعلق به آنان، تعهد و پرداخت از محل آن وجوه و منابع را تضمين  محل

 وجوه و منابع عمومي باشد. پرداخت نبايستي از محل

آن نبايد ريسك تجاري و خسارات ناشي از قصور تجاري  ماهيترغم نامه صادره عليضمانت

 قراردادي وي را پوشش دهد. تعهداتگذار در ايفاي سرمايه

هاي گذاريبيني شده در طي سالهاي برنامه چهارم براي سرمايهپيش رشدمنظور دستيابي به  به

 خارجي:

هاي مستقيم خارجي واقعي گذاريمعادل يك در هزار از كل سرمايه  شودميدولت اجازه داده  به -1

( را عالوه بر 19/12/1380گذاري خارجي )مصوب تشويق و حمايت سرمايه قانونتحت پوشش 

 سازمانطور ساليانه در اختيار ه بيني شده در قوانين بودجه سنواتي بدر رديفهاي پيش ساليانهبودجه 

 گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران قرار دهد.رمايهس

گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران در جهت تحقق سازمان سرمايه كاراييمنظور افزايش  به -2

گذاري خارجي و با توجه به قانون تشويق و در برنامه در خصوص سرمايه شدهبيني اهداف پيش



 

است نسبت به تقويت و اصالح ساختار تشكيالتي و  خارجي، دولت مكلف گذاريسرمايهحمايت 

 سازمان مذكور اقدام نمايد. جايگاه

 25 ماده 

( از ظرفيت انجام فعاليت مربوط به %10دولت موظف است با حفظ مالكيت خود حداقل ده درصد ) :الف

يت اكتشاف، استخراج و توليد نفت و گاز، پااليش، پخش و حمل و نقل مواد نفتي و گازي با رعا

( از انجام فعاليت مربوط به %10و همچنين حداقل ده درصد )“ 9/7/1366قانون نفت مصوب ”

توليد و توزيع برق را با حفظ مسئوليت دولت در تأمين برق به نحوي كه موجب انحصار در بخش 

الذكر تضمين گردد به اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي غير دولتي نشود و استمرار ارائه خدمات فوق

 گذار نمايد.وا

دولت مكلف است با حفظ مسئوليت تأمين برق، به منظور ترغيب ساير مؤسسات داخلي به توليد  ب:

هاي خارج از مديريت و نظارت وزارت نيرو، شرايط و قيمتهاي هرچه بيشتر نيروي برق از نيروگاه

 تضميني خريد برق را تا پايان سال اول برنامه چهارم تعيين و اعالم كند.

 26 ماده 

در جهت منطقي نمودن هزينه برق، گاز، تلفن، آب و فاضالب و نيز متناسب نمودن نرخهاي ترجيهي 

اي متشكل از نمايندگان در جهت حمايت از توليد )در مقايسه با بخشهاي غير توليدي( كميته

كشور  ريزيهاي متولي امور توليدي و زيربنايي )حسب مورد( و سازمان مديريت و برنامهوزارتخانه

ها( را متناسب با هدف فوق تهيه و به ساله ضوابط تعيين نرخ فروش )اعم از اشتراك و نرخ نهادههمه

 شوراي اقتصاد پيشنهاد خواهد نمود.

هاي اشتراك زيربناهاي فوق براي واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي، به عالوه هزينه

ن مورد استفاده واحدهاي توليدي غير دولتي كه طي برنامه هزينه حفر چاه، قيمت زمين و پروانه ساختما



 

ربط هاي ذيساله توسط دستگاهبرداري با تقسيط پنجكنند، پس از بهرهچهارم تقاضاي انشعاب مي

 دريافت خواهد شد.

دولت موظف است براي تأمين آب، برق، گاز و تلفن و راه دسترسي تا ورودي شهركهاي  -تبصره

 ربط اقدامهاي الزم را به عمل آورد.با اعالم دستگاه ذي عتي،صنعتي و نواحي صن

 27 ماده 

گذاري و اشتغال در سطح كشور، به منظور ايجاد انگيزه براي سرمايه شود،ميدولت اجازه داده  به

 تسهيالتمناطق كمتر توسعه يافته، در قالب لوايح بودجه سنواتي و از طريق وجوه اداره شده،  درويژه به

و كارمزد تسهيالت  سودزا و نيز قسمتي از گذاري در طرحهاي اشتغالسب با سهم متقاضيان سرمايهمتنا

 مذكور را تأمين كند.

 28 ماده 

برداري مناسب از موقعيت سرزميني كشور, افزايش ايمني و حمل و نقل, بهره اقتصادمنظور تقويت  به

كه  ،«كشورتوسعه حمل و نقل  برنامه»وب و نقل بار و مسافر، دولت موظف است در چارچ حملسهولت 

محقق كند. مشروط بر اينكه  توسعهبه تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد, اهداف زير را در برنامه چهارم 

هاي مندرج در جدول تخصيص به بخش از سقف قابلاعتبارات مورد نياز براي تحقق آن در قالب منابع 

 ( اين قانون تجاور ننمايد:4شماره )

  :الف

 هاي اصلي كشورها و راهها، بزرگراهشده در آزادراه شناسائيخيز كامل نقاط سانحه حذف -1 

 راه مرتبط كننده مراكز استانها( شبكه آزادراه و بزرگ%50) درصدحداقل پنجاه  تكميل -2 

هاي غرب و بزرگراه -جنوب، شرق  -هاي شمال ( شبكه گذرگاه%100صددرصد ) تكميل -3 

 كشوردر محدوده آسيايي 

 هاي اصلي مرتبط كننده مراكز شهرستانها( شبكه راه%50) درصدحداقل پنجاه  تكميل -4 



 

 ( راههاي فرعي مرتبط كننده مراكز بخشها%50) درصدحداقل پنجاه  تكميل -5 

هاي روستايي مرتبط كننده روستاهايي كه بيش از ( شبكه راه%70) درصدحداقل هفتاد  تكميل -6 

 دارند. جمعيتنوار يكصد خا

اي )بار و مسافر( با استفاده از وجوه اداره شده جاده عموميناوگان حمل و نقل  نوسازي -7 

 سال برسد. 10متوسط سن ناوگان حداكثر به  برنامه،نحوي كه در پايان به

 I.T.Sبه سامانه كنترل هوشمند  كشورهاي كامل آزادراه پوشش -8 

 هاي كشور ازجهت ايجاد مجتمعهاي خدمات رفاهي در جاده زمالهاي زمينه سازيفراهم -9 

و واگذاري اراضي منابع طبيعي به صورت رايگان توسط وزارت  بالعوضطريق اعطاي كمكهاي 

 جهاد كشاورزي.

 :ب

 غرب -جنوب و شرق  -كاال و مسافر شمال  ترانزيتآهن شبكه راه اتمام -1 

 محدوده كشور آسيايي واقع در آهنراهشبكه  اتمام -2 

 آهن كشورامكان دسترسي بخش غيردولتي به شبكه راه ايجاد -3 

 آهن كشور به سيستم عالئم و ارتباطاتكامل شبكه راه تجهيز -4 

 ،نحوي كه در پايان برنامه بهآهن كشور با استفاده از وجوه اداره شده، ناوگان راه نوسازي -5 

 .برسدبه پانزده سال آهن مسافري حداكثر متوسط سن ناوگان راه

با مركز با  گردشگريشهرها و سواحل شمال و جنوب و مراكز مهم ارتباط كالن برقراري -6 

 دولتي. قطارهاي سرعت باال با مشاركت بخشهاي غير

 :ج

نقل بار و مسافر در  واساس برآورد ميزان تقاضاي حمل  هاي كشور برفرودگاه بنديطبقه -1 

 ها متناسب با آن.امل فرودگاهپايان برنامه و تجهيز ك

فضاي كشور در حد  كل( تجهيزات ناوبري هوايي و پوشش راداري %100صد درصد ) تكميل -2 

 المللي.استاندارد بين



 

به نحوي كه در پايان برنامه،  شدهناوگان حمل و نقل هوايي با استفاده از وجوه اداره  نوسازي -3 

 .برسدزده سال متوسط سن ناوگان هوايي حداكثر به پان

باشد. وظايف مي انتظاميهاي كشور صرفاً به عهده نيروي حفاظتي كليه فرودگاه وظايف -4 

و وزارت راه و ترابري به  كشوراي خواهد بود كه با پيشنهاد وزارت نامهمربوط برابر آيين

 رسد.تصويب هيئت وزيران مي

و حمل و نقل هوايي شامل ناوبري با لحاظ حاكميت و انحصار دولت بر امور هوانوردي  -5 

بيني تمهيدات مناسب براي جلوگيري از انحصار در بخش نشست و برخاست و پيش

غيردولتي و تضمين استمرار ارائه خدمات، دولت مجاز است سهام شركت هواپيمايي جمهوري 

( آن در مالكيت دولت باقي %51اسالمي ايران را به نحوي كه حداقل پنجاه و يك درصد )

 بماند و سهام شركت ايران ايرتور را به بخش غيردولتي واگذار نمايد.

 :د

به نحوي كه تا  آنهابرداري و نوسازي بنادر تجاري كشور و اصالح مديريت و بهره تجهيز -1 

به يكصد و ده  حداقلپايان برنامه چهارم توسعه، ظرفيت تخليه و بارگيري بنادر تجاري 

 ميليون تن برسد.

 .شدهناوگان حمل و نقل دريايي با استفاده از وجوه اداره  نوسازي -2 

 :هـ

 جهانيكارگيري استانداردهاي حمل و نقل با استانداردهاي و به تدوين -1 

ترانزيت كاال و  گسترشربط براي هاي ذيتسهيالت الزم و هماهنگي بين دستگاه ايجاد -2 

 .مسافر

 زميني. مرزيهاي ، بنادر و پايانههاسازمان مديريت فرودگاه سازييكپارچه -3 

 جهاني. استانداردهاينرمها و  ااز زيربناهاي احداث شده حمل و نقل مطابق ب نگهداري -4 



 

 29 ماده 

سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  برنامهقانون ( ”132) ( و131(، )129(، )128، )(127) مواد

 براي دوره برنامه چهارم “ آن هايهاصالحيو  17/1/1379جمهوري اسالمي ايران مصوب 

 گردد.( تنفيذ مي1388-1384)

  127ماده 

 شود:به وزارت راه و ترابري اجازه داده مي

آالت، تجهيزات و اماكني را كه در راستاي تحقق سياست واگذاري، مازاد تشخيص بخشي از ماشين :الف

اقتصادي و دارايي، راه و ترابري و هاي امور اي كه توسط وزارتخانهنامهدهد بر اساس آيينمي

سازمان برنامه و بودجه  تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد به فروش برساند و يا به 

 صورت اجاره به پيمانكاران و شركتهاي تعاوني راهداري تشخيص صالحيت شده واگذار كند.

ه به پيشنهاد وزارت مذكور و اي كنامهنسبت به كاهش و تعديل نيروي انساني بر اساس آيين :ب

سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد، اقدام كند. منابع مالي 

 «الف»مورد نياز براي اصالح ساختار نيروي انساني نيز در راستاي كاهش تصدي فوق از محل بند 

 .شوداين ماده در قالب لوايح بودجه سنواتي تأمين مي

 128 ماده 

خطوط ريلي و اعمال سياست  شود با حفظ مالكيت دولت بربه وزارت راه و ترابري اجازه داده مي

جامع و هماهنگ حمل و نقل ريلي كشور و جلوگيري ازايجاد انحصار در بخش غير دولتي و تضمين 

داري و بازسازي استمرار ارائه خدمات، بخشي از فعاليتهاي مربوط به حمل و نقل بار و مسافر، تعمير، نگه

شبكه و ناوگان حمل و نقل ريلي را به اشخاص حقيقي و حقوقي بخش غير دولتي داخلي واگذار كند و 

در صورت لزوم با ايجاد شركتهاي مشترك بين بخش غير دولتي داخلي و راه آهن جمهوري اسالمي 



 

و مقررات اين ماده به تصويب ايران از آنها حمايت و تسهيالت الزم در اين زمينه را فراهم سازد. ضوابط 

 هيئت وزيران خواهد رسيد.

  129ماده 

با توجه به اينكه امور هوانوردي و حمل و نقل هوايي)شامل ناوبري، نشست و برخاست( منحصراً در 

بيني تمهيدات مناسب براي باشد، با پيش)سازمان هواپيمايي كشوري( مي اختيار و در كنترل دولت

صار در بخش غير دولتي و تضمين استمرار ارائه خدمات، به دولت اجازه داده جلوگيري از ايجاد انح

 شود:مي

هواپيمايي  (%49 نسبت به واگذاري سهام شركتهاي هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران )حداكثر تا :الف

آسمان، هواپيمايي پيام، حمل و نقل هوايي نفت، خدمات هليكوپتري )ساخه(، كشتيراني جمهوري 

ي ايران و شركتهاي تابعه آن و شركت ملي نفتكش ايران به بخشهاي تعاوني و خصوصي اسالم

 داخلي اقدام كند.

ربط اساسنامه شركتهاي با پيشنهاد مشترك شوراي عالي هواپيمايي كشوري و دستگاه اجرايي ذي :ب

تغييرات هوايي كشور )آسمان، پيام، حمل و نقل هوايي نفت، خدمات هليكوپتري( را اصالح كند. 

 رسد.اساسنامه هواپيمائي جمهوري اسالمي ايران به تصويب مجلس شوراي اسالمي مي

  131ماده 

شود به منظور كمك به تدارك هاي كشور اجازه داده مياي و پايانهبه سازمان حمل و نقل جاده

دمات هاي مسافري و باري و مجتمعهاي خناوگان حمل و نقل جاده اي بين شهري و احداث پايانه

رفاهي بين راهي توسط بخش غير دولتي با اولويت تعاونيها و ايثارگران، از محل منابع داخلي در قالب 

التفاوت نرخ سود را وجوه اداره شده نزد بانكها نسبت به تأمين تسهيالت اعتباري بانكي، اقدام كرده و مابه

شامل اعتبار مربوط به پرداخت از منابع داخلي خود پرداخت كند. ميزان وجوه اداره شده مذكور 

 گردد.التفاوت نرخ سود در بودجه ساالنه سازمان مذكور تعيين ميمابه



 

  132ماده 

اي، برداري امور حمل و نقل جادهبه منظور تأمين منابع مالي مورد نياز جهت توسعه، نگهداري و بهره

 ود:شهاي كشور اجازه داده مياي و پايانهبه سازمان حمل و نقل جاده

ـ كيلومتر و نفر ـ كيلومتر عوارض وصول  هاي كشور براساس تنجايي كاال و مسافر در جادهاز جابه الف:

اي و كند. ميزان اين عوارض همه ساله با پيشنهاد مجمع عمومي سازمان حمل و نقل جاده

 گرددهاي كشور و تصويب شوراي اقتصاد تعيين ميپايانه

ريال براي هر تن ـ كيلومتر حمل و نقل كاال در داخل كشور از ( 50حداكثر معادل پنجاه ) ب:

المللي كه مبادرت به حمل و نقل كاالي ترانزيتي مي كنند با تأييد وزير شركتهاي حمل و نقل بين

 راه و ترابري از طريق دفاتر مرزي خود دريافت كند.

جز خسارات ه را وصول كند. بخسارت وارده بر ابنيه فني و تاسيسات زيربنايي  %(100) صد درصد :ج

مترقبه و طبيعي كه دولت بنا به توان، موظف به جبران آن خواهد  وارده بر اثر حوادث و سوانح غير

 بود.

اي و هاي موضوع اين ماده پس از وصول، به حساب سازمان حمل و نقل جادهكليه دريافتي :د

اساس بودجه ساالنه سازمان به مصرف شود تا بر داري كل واريز ميهاي كشور نزد خزانهپايانه

 برسد.

 30 ماده 

سيماي شهر و روستا، استحكام بخشي ساخت و سازها،  بهبخشي موظف است به منظور هويت دولت

محيط زندگي در شهرها و روستاها، اقدامهاي ذيل را در بخشهاي  بهبوددستيابي به توسعه پايدار و 

 د:و مسكن به عمل آور روستاييعمران شهري و 

معماري و شهرسازي و ساماندهي  فرهنگبه سيما و كالبد شهرها، حفظ و گسترش  بخشيهويت :الف

 :ارائه خدمات شهري از طريق

 تدوين قانون جامع شهرسازي و معماري كشور تا پايان سال اول برنامه چهارم و تهيه -1 



 

حركتي و اعمال  -مي ي براي جانبازان و معلولين جسيشهري و روستا فضاهاي سازيمناسب -2 

 .و ساختمانهاي عمومي و دولتي تا پايان برنامه چهارم اماكناين ضوابط در 

افزايش سهم حمل و نقل عمومي تا ميزان هفتاد  همراهه بوضعيت عبور و مرور شهري  بهبود -3 

 .درون شهري سفرهاي( نسبت به كل %75و پنج درصد )

به ترتيب تا  شهريآب شهري و فاضالب  جمعيت تحت پوشش شبكه هايشاخص ارتقاي -4 

 (%40( و چهل درصد )%100سقف صد درصد )

اساس  گسترش محدوده شهرها بر ازبافتهاي فرسوده و نامناسب شهري و ممانعت  احياي -5 

كشور با رويكرد توانمندسازي  شهرهاياي در طرح جامع شهري و ساماندهي بافتهاي حاشيه

 ساكنين اين بافتها

شهرها به منظور كاهش خسارات انساني و اقتصادي ناشي از  وسازي ساختمانها ازي و مقاومسايمن :ب

 مترقبه شامل: حوادث غير

و روستايي و شهركها و نقاط  شهريگذاران احداث بنا در كليه نقاط سازندگان و سرمايه كليه -1 

رابطه با طراحي نامه )ايران( در خارج از حريم شهرها و روستاها ملزم به رعايت آيين

 باشند.ساختمانها در مقابل زلزله مي

اعمال نظارت عاليه در مراحل مختلف طراحي و ساخت  بهمسكن و شهرسازي مكلف  وزارت  

 باشد.ساختمانها مي

سازي ساختماني تا پايان برنامه چهارم و ثر در مقاومؤمصالح و روشهاي م كردن استاندارد -2 

 .هاكنندگان آنتوليدحمايت از 

آپارتماني منوط به ارائه  مسكونيپايان كار براي ساختمانهاي عمومي و مجمتعهاي  صدور -3 

 باشد.نامه كيفيت ساختمان ميبيمه

ارشاد اسالمي، علوم،  وهاي فرهنگ و سيماي جمهوري اسالمي ايران و وزارتخانه صدا -4 

ناشي از  خطراتد ناتحقيقات و فناوري، مسكن و شهرسازي و آموزش و پرورش مكلف

ساخت و  درمقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعايت اصول فني  سكونت در ساختمانهاي غير

 .دهندسازها و نيز چگونگي مقابله با خطرات ناشي از زلزله را به مردم آموزش 



 

اقتصادي و دارايي مكلف است با استفاده از تجارب ساير كشورها، نظام بيمه  امور وزارت -5 

ابنيه در مقابل زلزله و ساير حوادث را گسترش داده و راهكارهاي همگاني شدن  و ساختمان

 را مشخص و مقدمات قانوني اجراي آن را فراهم نمايد. حوادثبيمه 

سازي ابنيه است بازسازي و نوسازي بافتهاي قديمي شهرها و روستاها و مقام مكلف دولت -6 

 اين( 12)ماده نابع داخلي و خارجي مذكور در بند )ب( مقابل زلزله را با استفاده از م درموجود 

اين  بهسال عمليات اجرايي مربوط  10قانون آغاز و ترتيباتي اتخاذ نمايد كه حداكثر ظرف 

 امر در كل كشور خاتمه يابد.

ند با استفاده انيرو، ارتباطات و فناوري اطالعات و شركتهاي تابعه مكلف نفت، هايوزارتخانه -7 

اي رساني را به گونهسيستم خدماتي آب، برق، گاز، مخابرات و سوخت ها،فناوريين از آخر

 رساني مختل نگردد.كه در اثر بروز حوادث، خدمات سازندايمن 

هاي طراحي شده يا عدم اجراي صحيح نقشه ههاي مربوطنامهعدم رعايت آيين صورت در -8 

ان ساختمانها اعم از پيمانكار و كارفرما يا مهندس محاسب يا سازندگ مشاورتوسط مهندسين 

مربوطه مكلف به جبران خسارت وارده به ساكنين و مالكين )در صورتي كه  ناظرو مهندس 

 باشند. در صورت تكرار، پروانه كار مقصرين لغو خواهد شد.( مينباشندخود مقصر 

و اقتصاد ملي و  متقابل بخش مسكن اثراتمسكن و شهرسازي مكلف است با توجه به  وزارت :ج

ها، طرح جامع مسكن را حداكثر نابرابري كاهشبخشي آن در ارتقاي كيفيت زندگي و نقش تعادل

تصويب هيئت وزيران برساند. اين طرح مشتمل بر  بهتا پايان سال اول برنامه چهارم تهيه و 

 درآمد خواهد بود:اجتماعي و توانمندسازي اقشار كم عدالتمحورهاي زير با رويكرد توسعه پايدار، 

 فعال در بخش مسكن دولتيهاي توليد مسكن، سازمانهاي خيريه و غير تعاوني تقويت -1 

و منسجم زمين براي تأمين مسكن و توسعه شهر و روستا در چارچوب  يكپارچه مديريت -2 

 و عمران توسعهطرحهاي 

جلس شوراي اسالمي قانوني كه به تصويب مثانويه رهن، بر اساس ضوابط  بازار تشكيل -3 

 رسد.مي

 به ميزان سه برابر عملكرد برنامه سوم ،سازي در امر ساختانبوه سهم افزايش -4 



 

 سرمايه مسكن و اتخاذ تدابير الزم براي تأمين سرمايه در بخش بازار گسترش -5 

( قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، 31سي و يكم ) اصلموظف است در اجراي  دولت :د

 :برسانداي ذيل را به انجام اقدامه

ساز براي هاي خير مسكنگيري از مشاركت تشكلها، انجمنها و گروهايجاد و بهره از حمايت -1 

 پذير.آسيب اقشار

 .گذاري خارجي در بخش مسكنترغيب سرمايه و تشويق -2 

مي( كارمزد تسهيالت مسكن به سازندگان )بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمو يارانه دادن -3 

ارزان قيمت و استيجاري در چارچوب ضوابط و استانداردهاي مصوب در  مسكونيواحدهاي 

هاي كم درآمد، كارگران، متوسط و كليه روستاهاي كشور براي گروه وشهرهاي كوچك 

 .خانوار سرپرستكارمندان و زنان 

 .مه سومبهسازي مسكن روستايي تا دو برابر عملكرد اين شاخص در برنا شاخص ارتقاي -4 

 .بازپرداخت اقساط تسهيالت بانكي، در بخش مسكن كردن پلكاني -5 

اعتباري و فني، براي بهسازي و نوسازي مسكن روستايي و حمايت از ايجاد  كمكهاي دادن -6 

 .كنندگان خدمات فنيتوليد و عرضه مصالح ساختماني و عرضه هايكارگاه

شود به منظور اجراي قانون استيجار، واگذاري معوض داده مي اجازهوزارت مسكن و شهرسازي  به :هـ

ساير طرحهاي عمراني امالك مناسب مورد نياز را در بافتهاي فرسوده و  اجراينصاب مالكانه و 

 به قيمت كارشناسي روز خريداري نمايد. شهري،نامناسب 

رات مورد نياز از اعتبا بخشيشود به منظور تأمين وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي به :و

 ،“23/3/1377مصوب استيجاريعرضه و احداث واحدهاي مسكوني  تشويق،قانون ”اجراي 

كه از قيمت كارشناسي روز  مزايدهزمينهاي شهري در تملك خويش را به قيمت روز و به صورت 

 كمتر نخواهد بود به فروش رساند.



 

 31 ماده 

گذاري با هاي سرمايهطرحها و پروژه كارآمدي و اثربخشي افزايشموظف است، به منظور  دولت

با شرايط اقتصادي و اجتماعي و اقليمي  كنترل كيفي، متناسببه سيستم  دستيابيگرا و رويكرد نتيجه

 تماميدر  نسال اول برنامه چهارم، نسبت به تدوين نظام فني و اجرايي كشور و اجراي آ پايانكشور، تا 

 ن، به شرح ذيل اقدام نمايد:( اين قانو160هاي موضوع ماده )دستگاه

طرحها  وها برداري پروژههزينه، كيفيت و زمان را در تمامي مراحل طراحي، اجرا و بهره كنترل نظام :الف

برنامه  ارائهمندي از روشهاي نوين، نظير طرح و ساخت كليد در دست و مديريت طرح با و بهره

 مستقر كند.( از طرحها %40مشخص، ايجاد و در حداقل چهل درصد )

 تدوينافزايش ايمني بناها و استحكام ساخت و سازها، نسبت به ترويج فرهنگ بهسازي و  هدف با :ب

و  مصالحكارگيري هاي مورد نياز با رويكرد تشويقي و بازدارنده و بهضوابط، مقررات و بخشنامه

 روشهاي ساخت نوين اقدام نمايد.

هاي تملك نظام مديريت كيفيت و مهندسي ارزش، در پروژهكارهاي الزم، به منظور استقرار  و ساز :ج

 اي، از سال اول برنامه چهارم، فراهم نمايد.سرمايه هايدارايي

 توجيههاي پيشنهادي پس از حصول اطمينان از تأمين اعتبار، با رويكرد كار ارزيابي پروژه و ساز :د

از ابتداي  توجيههاي فاقد ي پروژهمحيطي را به منظور جلوگيري از اجرافني، اقتصادي و زيست

 برنامه چهارم ايجاد نمايد.

 .از پيمانكاران و مشاوران كارتقاضاي مفاصاحساب حقوق دولتي در خاتمه  حذف :هـ

تعيين دقيق  براي «ايهاي سرمايهدارايي تملكملي حسابداري طرحهاي  استاندارد» تدوين و:

تعيين قيمت تمام شده طرحها بر اساس و  عموميگذاري بخش عملكرد حسابهاي سرمايه

 ارزش در آنها. مديريتوري در هر بخش و اعمال شاخصهاي بهره

ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران و برنامه مديريتپيشنهاد سازمان  ااجرايي اين ماده ب نامهآيين ز:

 خواهد رسيد.



 

 32 ماده 

بر اساس گزارشهاي توجيهي فني،  صرفاً جديداي هاي سرمايهطرحهاي تملك دارايي اعتبارات

و به قيمت ثابت سالي كه طرح مورد نظر براي اولين  بار يكمحيطي تأييد شده براي اقتصادي و زيست

گردد، به تفكيك سالهاي برنامه چهارم و سالهاي بعد به تصويب مي منظوربار در اليحه بودجه ساالنه 

 رسد.مي اسالميمجلس شوراي 

نياز سالهاي باقيمانده برنامه چهارم  موردريزي كشور موظف است اعتبارات نامهمديريت و بر سازمان

دستگاه در لوايح بودجه ساالنه  - نموده و بر حسب برنامه محاسبهرا با اعمال تغيير نرخهاي ابالغي خود 

 كل كشور منظور نمايد.

فاعي و غيرانتفاعي مشتمل انت ايسرمايههاي دارايي موافقتنامه شرح عمليات طرحهاي تملك مبادله

پيشرفت فيزيكي و مشخصات فني فقط براي  مصوب،بر اهداف طرح، شرح عمليات اجرايي، اعتبارات 

ها براي دوران برنامه چهارم معتبر و مالك عمل موافقتنامه اينپذيرد. بار در دوران برنامه انجام مي يك

 خواهند بود.

طرحها با قوانين بودجه سنواتي مبادله  ساالنهعتبارات كه براي انطباق ميزان ا هاييموافقتنامه

هاي طرح شوند. موارد استثنا افزايش اهداف و تعداد پروژه موجبشوند جنبه اصالحيه داشته و نبايد مي

 گردند.گردد مشابه طرحهاي جديد تلقي ميها ميعمليات و يا تعداد پروژه حجمكه منجر به افزايش 

نظامي بخش دفاع تابع دستورالعمل  صرفاًاي هاي سرمايههاي تملك داراييموافقتنامه طرح مبادله

مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و  نيروهايخاصي است كه به پيشنهاد مشترك ستاد كل 

 .أييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح خواهد رسيدبه ت كشورريزي سازمان مديريت و برنامه

شامل چگونگي ابالغ و تخصيص اعتبارات طرحهاي ملي و نحوه اعمال  ادهماجرايي اين  نامهآيين

پيشنهاد سازمان مديريت و  ااي استاني بهاي سرمايهاعتبارات تملك دارايي برايمفاد اين ماده 

 كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ريزيبرنامه



 

 دوم فصل

 فعال با اقتصاد جهاني تعامل

 33 ماده 

الملل، توسعه صادرات تجارت بين در كشورسازي تجارت، افزايش سهم سازي و روانمنظور نو به

المللي و بين بازارهايو خدمات، تقويت توان رقابتي محصوالت صادراتي كشور در  غيرنفتيكاالهاي 

بازرگاني و تجارت در قالب سند ملي  اقتصاد،منظور گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و اطالعات در به

 زرگاني كشور، دولت مكلف است:با

ن، آزاد و سريع كليه ئكشور، نسبت به توسعه ترانزيت و عبور مطم وروديتجهيز مبادي و مجاري  با :الف

 نرخ رقابتي اقدام نمايد. باكاالها و خدمات 

ها و جوايز صادراتي در قالب حمايتهاي مستقيم و يارانه ساماندهيبه هدفمندسازي و  نسبت :ب

 .نمايدم اقدام غيرمستقي

التفاوت نرخهاي اعتباري ضمانت صادرات ايران و نيز تأمين مابه صندوقبه افزايش سرمايه  نسبت :ج

ويژه خدمات فني و ه در كشورهاي هدف براي صادرات كاال و خدمات ب ايبيمهو گسترش پوشش 

 .نمايدمهندسي اقدام 

طول برنامه ممنوع  اي غيرنفتي و خدمات دربراي صادرات كااله عوارضهرگونه ماليات و  برقراري :د

اي را به منظور صيانت از منابع و استفاده بهينه از آنها، عوارض ويژه استباشد. دولت مجاز مي

اوليه فرآوري نشده وضع و دريافت نمايد. تشخيص اين قبيل مواد بر عهده  موادبراي صادرات 

 امورهاي بازرگاني، يشنهاد مشترك وزارتخانهصادرات خواهد بود. ميزان عوارض به پ عاليشوراي 

 تصويباقتصادي و دارايي، صنايع و معادن و جهاد كشاورزي و تصويب هيئت وزيران تعيين و 

 خواهد شد.

هاي استثناي استانداردهاي اجباري و گواهي و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به كاال صادرات -تبصره

 باشند.واست خريداران( معاف ميالملل )مورد درخدر تجارت بين مرسوم



 

طرف همكاري و بلوكهاي اقتصادي ايجاد نمايد، طوري كه سهم  كشورهايتجاري با  توازن :هـ

 1382( در سال %1/23كل صادرات كشور از بيست و سه و يك دهم درصد ) ازصادرات غير نفتي 

 افزايش يابد. 1388( در سال %6/33دهم درصد ) ششبه سي و سه و 

هاي اداري اجرايي، معيارهاي تشكيل و رويه نظامو مبادالت مرزي را از طريق اصالح  هاارچهباز :و

 ساماندهي نمايد.

اي و غير فني با رعايت موازين شرعي و وضع نرخهاي معادل تعرفه غير موانعبه حذف كليه  نسبت :ز

 .نمايداول برنامه اقدام آگهي حداكثر تا پايان سال بندي معين و در قالب پيشزمان بااي تعرفه

مواردي كه كااليي با شرايط غير متعارف  حفاظتي، جبراني و ضد دامپينگ در مؤثرو اقدامات  تدابير :ح

 شود را اتخاذ و اعمال نمايد.قابل توجه به كشور وارد مي امتيازو با 

ام بازرگاني و تجارت مربوطه و با رعايت استانداردها و چارچوب نظ واحدهايها و تجهيز دستگاه با :ط

 هاي ياد شده به شرح زير انجام دهد:اقدامات الزم را توسط دستگاه الكترونيكي،

خدمات دستگاه مربوطه در محيط  ارائهرساني و ها و مراكز اطالعروز نمودن پايگاه به -1 

 اياي و شبكهرايانه

 - و عمليات مالي خدمات و خريد و فروش كاال هايها و مسابقهها، مزايدهمناقصه انجام -2 

 رسانيهاي اطالعاي و شبكهاعتباري در محيط رايانه

 بازارهاي مجازي ايجاد -3 

 الكترونيكي از سال دوم برنامه تجارتفعاليتهاي تداركاتي و معامالتي در قالب  انجام -4 

الكترونيكي و نيز ها را براي بررسي جرايم موظف است شعبه يا شعبي از دادگاه قضائيه قوه -تبصره

 مربوط به تجارت الكترونيكي و تجارت سيار، اختصاص دهد. جرائم

هاي سازمان توسعه تجارت شعب و يا نمايندگي دفاتر،اندازي طريق وزارت بازرگاني نسبت به راه از :ي

 وزيران اقدام نمايد. هيئتدر كشورهاي هدف با اخذ مصوبه از 

استانداردهاي ابالغي از سوي وزارت  اندهاي توزيع موظفكهتجاري و شب هايبنگاه كليه -تبصره

هاي توزيع كشور و پيوستن به سازمان تجارت جهاني رعايت سازي شبكهدر جهت نوين رابازرگاني 

 .نمايند



 

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

ي فعال با اقتصاد جهاني و رونق بخشيدن به تجارت خارجي، پيوندبه منظور هم استمكلف  دولت :ل

صادرات و واردات، قانون امور گمركي و قانون مناطق آزاد تجاري و صنعتي را  مقرراتقانون 

 .برساندربط دامپينگ را تدوين نموده و به تصويب مرجع ذي و اصالح و مقررات ضد بازنگري

 34 ماده 

تجارت و حمل و نقل، استقرار صنايع دريايي، گسترش تسهيل  منظورموظف است، به  دولت

منابع شيالتي و استفاده بهينه از اين مناطق، براي توسعه  پايداربرداري گردشگري، كمك به بهره

ريزي و نظارت براي خود، ضمن دريايي، با حفظ امور سياستگذاري، برنامه خدماتفعاليتهاي توليدي و 

تطبيقي  مطالعاتخشهاي غير دولتي در مناطق ساحلي و درياها، با انجام رقابتي امور تصدي به ب واگذاري

اجرايي مرتبط با فعاليتهاي  هايدستگاهها و شرح وظايف ها، اساسنامهنامهدر قوانين، مقررات، آيين

دريايي را با اصالح قوانين مرتبط و حذف وظايف موازي،  فعاليتهايدريايي، لوايح مورد نياز براي توسعه 

ها، تفكيك كامل وظايف وظايف همگن و متجانس هر يك از دستگاه تجميعشابه و متضاد و م

حاكميت و بر اساس محورهاي زير تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي  اعمالها، براي دستگاه

 :نمايداسالمي ارائه 

لمللي( اتعاريف و اصطالحات بين مالحظهتعاريف و اصطالحات قانوني )با  سازييكسان :الف

 .استالمللي كه ايران عضو آنها كنوانسيونهاي بين

 هاي قضاييو رويه حقوقيامنيت و تأمين نظم، تعيين مقررات  برقراري :ب

 و گمركات رسمي تجاريهاي كليه امور تجاري، از طريق بنادر و اسكله انجام :ج

 در دريا نجاتهاي دريايي و امداد و در دريا، بيمه ايمني :د

 الملليساحلي و آبهاي داخلي و بين نواحيبندي از محيط زيست و تعيين حريمها و پهنه ظتحفا :هـ

از ناوگانهاي جمهوري اسالمي ايران بر اساس  حمايتپايدار از نواحي ساحلي، دريايي،  برداريبهره :و

دريايي،  در فعاليتهاي اقتصادي، نظير: حمل و نقل هاگذاريسرمايهالمللي و حمايت از قواعد بين



 

...(،  ...(، منابع تجديدپذير دريايي )آبزيان و )نفت و گاز، معادن و درياييمنابع تجديدناپذير 

 خدمات پشتيباني و صنعتي دريايي دريايي،گردشگري 

 تخصصي دريايي و دريانوردي مهارتهايعلمي، مهندسي، مديريت، حقوقي و  آموزشهاي :ز

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

 المللياز ناوگان ملي بر اساس قواعد بين حمايت :ط

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

 صياديتجهيز، نگهداري و بهسازي بنادر  توسعه، 

بهبود  رويكردوري بنادر ماهيگيري با يد كوچك و ارتقاي بهرهو تجهيز مراكز تخليه ص سازماندهي :ك

 كيفيت، افزايش ارزش افزوده صيد و گسترش مشاركت بخش غيردولتي

 35 ماده 

اعمال مديريت واحد و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در مناطق آزاد  منظورمكلف است به  دولت

 دهد: انجاماقدامات زير را 

دولت، باالترين مقام اجرايي منطقه محسوب  طرفق آزاد به نمايندگي از سازمانهاي مناط مديريت :الف

هاي نهادي دفاعي و آزاد به استثناي دستگاه مناطقهاي اجرايي مستقر در شده و كليه دستگاه

چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي  قانون( 27امنيتي مكلف هستند ضمن رعايت ماده )

مقرراتي خود با مقررات مناطق آزاد اقدام  مغايرتهايح و رفع نسبت به اصال 7/6/1372مصوب 

 نمايند.

و وابسته به دولت در حيطه وظايف قانوني  دولتيها و شركتهاي سسهؤسازمانها، م ها،وزارتخانه :ب

از قبيل برق، آب، مخابرات، سوخت و ساير  خدماتضمن هماهنگي با سازمانهاي مناطق آزاد، 

جغرافيايي از كشور به مناطق آزاد ارائه خواهند  منطقهصوب جاري در همان خدمات را با نرخهاي م

 نمود.



 

ورود به ساير نقاط كشور به ميزان مجموع  هنگامتوليد يا پردازش شده در مناطق آزاد  كاالهاي :ج

قطعات داخلي به كار رفته در آن مجاز و توليد داخلي  وارزش افزوده و ارزش مواد اوليه داخلي 

 خواهد بود. معافو از پرداخت حقوق ورودي محسوب 

به پرداخت حقوق  مشروطاي خارجي به كار رفته در توليد اوليه و كاالهاي واسطه مواد -تبصره

 شود.ورودي در حكم مواد اوليه و كاالي داخلي محسوب مي

مات ها و شناورها بابت خداز كشتي جاريهاي بندري كه طبق قوانين عوارض و هزينه حقوق، :د

توسط بخش خصوصي و تعاوني و يا  هالنگرگاهكه اين بنادر و  شود در صورتيبندري دريافت مي

 گردد.آزاد مربوطه اخذ مي مناطقمناطق آزاد ايجاد شده باشند توسط سازمان 

 نمايند. اقدامالمللي هاي بينآزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخيص كشتي مناطق 

به هيئت وزيران  پيشنهاد اامنيتي و دفاعي ب مسائلكه قلمرو آن با رعايت  آبي مناطق آزاد محدوده :هـ

 -تجاري آزاد  مناطقاداره خواهد رسيد از امتيازات قانون چگونگي تصويب مجلس شوراي اسالمي 

 صالحات بعدي آن برخوردار خواهد بود.و ا 7/6/1372صنعتي جمهوري اسالمي ايران مصوب 

ورودي،  حقوقق آزاد و خارج از كشور و نيز ساير مناطق آزاد از كليه كاال بين مناط مبادالت :و

صنعتي  - تجاريقانون چگونگي اداره مناطق آزاد ” (10)به استثناي عوارض موضوع ماده ]عوارض 

 باشند.و ماليات معاف مي “[7/6/1372مصوب جمهوري اسالمي ايران 

المللي هاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بينو نهاد مراكززمينه گسترش ارتباطات علمي با  در :ز

در چارچوب ضوابط و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  وهاي علوم، تحقيقات وزارتخانه

نسبت به صدور مجوز جهت ايجاد مقررات قانوني و مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي 

 ند.صنعتي اقدام نماي - در مناطق آزاد تجاري خصوصيهاي دانشگاه

 36 ماده 

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ( ”86ماده ) 2 تبصره( و 117(، )114) مواد

 براي دوره برنامه چهارم “ هاي آنو اصالحيه 17/1/1379ايران مصوب  اسالميجمهوري 

 گردد.( تنفيذ مي1388-1384)



 

  114ماده 

د و صدور كليه كاالها و خدمات، به جز موارد ذيل گردتنظيم بازار داخلي موجب ممنوعيت صدور نمي

 مجاز خواهد بود:

 اشياء عتيقه و ميراث فرهنگي.  :الف

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

نهاد دستگاه پيش كند باصادرات كاالهائي كه دولت براي تأمين آنها مستقيماً يارانه پرداخت مي :ج

 باشد.مربوطه و تصويب شوراي اقتصاد مجاز مي

به منظور تنظيم بازار داخلي و جبران كمبود احتمالي، وزارت بازرگاني مجاز است در مواردي  -تبصره

 دهد از طريق واردات بدون انتقال ارز نسبت به جبران نيازهاي داخلي اقدام نمايد.كه تشخيص مي

  117ماده 

هاي صادرات كشور و تعيين كمكها و تسهيالت قابل ارائه به بخش مشيخط به منظور تنظيم

صادرات و رفع مشكالت و موانع آن و اجراي سياستهاي مصوب برنامه سوم، شوراي عالي توسعه 

صادرات غير نفتي به رياست رئيس جمهور يا معاون اول وي و عضويت وزيران بازرگاني، صنايع، معادن و 

ور خارجه، نفت، امور اقتصادي و دارايي، كشاورزي، جهاد سازندگي و رئيس كل بانك فلزات، تعاون، ام

مركزي جمهوري اسالمي ايران و مدير عامل بانك توسعه صادرات و رؤساي مركز توسعه صادرات ايران، 

شود. گمرك جمهوري اسالمي ايران، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون تشكيل مي

خانه شوراي مزبور در وزارت بازرگاني مستقر بوده و پيشنهادهاي اين شورا پس از تصويب هيئت دبير

ها، مؤسسات و وزيران در حدود قوانين مربوط در ارتباط با ايجاد تسهيالت صادراتي براي كليه وزارتخانه

ز حقوقي شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و همچنين اشخاص خصوصي اعم ا

االجرا خواهد بود. سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي از كميسيونهاي اقتصادي و و حقيقي الزم

برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان ناظر در جلسات شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي شركت 



 

اه يكبار به كميسيونهاي نمايند. دبيرخانه شوراي مذكور موظف است گزارش عملكرد شورا را هر سه ممي

 مذكور ارسال نمايد.

كميته توسعه صادرات استان به رياست استاندار و عضويت مديران كل بازرگاني، گمرك، سازمان 

 .شودربط حسب مورد و مدير عامل بانك صادرات استان تشكيل ميبرنامه و بودجه و ادارات كل ذي

 عهده اداره كل بازرگاني استان خواهد بود.وظايف دبيرخانه كميته توسعه صادرات استان بر 

  86ماده -2تبصره 

اند ها موظفـ وزارت بازرگاني مسئول تنظيم تراز تجاري كشور خواهد بود و كليه وزارتخانه2 تبصره

هاي عملياتي و تقسيم اهداف كمي و كيفي، تنظيم و تفوق تراز تجاري كشور همكاري در تهيه برنامه

 ني به عمل آورند.الزم با وزارت بازرگا

 





 

 سوم فصل

 ياقتصاد پذيريرقابت

 37 ماده 

پذيري و ايجاد فضا و بسترهاي مناسب، براي تقويت و تحكيم رقابت جهتموظف است، در  دولت

( و رشد صادرات غيرنفتي متوسط %5/3كار متوسط ساالنه سه و نيم درصد ) نيرويوري افزايش بهره

و ارتقاي سهم صادرات كاالهاي فناوري پيشرفته در صادرات  (%7/10هفت دهم درصد ) وساالنه ده 

 ( اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:%6( به شش درصد )%2از دو درصد ) يتغيرنف

اقتصاد پذيري در جهت تقويت رقابتمناسب را  فنياقتصادي، بازرگاني و  ،حقوقي ،قانوني نظامهاي :الف

 فراهم نمايد.

فناوري در كشور، از طريق اختصاص بخشي  پيشتازهاي نوين و در عرصهتوليد كاالها و خدمات  از :ب

 عمل آورد.ه ب حمايتاز تقاضاي دولت به خريد اين توليدات 

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

 هاي مربوطه ايجاد نمايد.و سياستگذاري

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

گذاري مشترك با خود به سرمايه قانونياي كه به موجب اساسنامه توسعه سازمانهاي -1 تبصره

گردند و فعاليتهاي خود را صرفاً در غيردولتي منع مي بخشباشند، از رقابت با دولتي مجاز مي بخش غير

گذاري مذكور در حداقل زمان ممكن، دولتي و خروج از سرمايه غير بخشگذاري سرمايه جهت تقويت

 .نمودساماندهي خواهند 

تسهيالت بانكي،  دريافتهاي صادره از سوي مؤسسات بيمه، به عنوان وثيقه نامهبيمه -2 تبصره

 معتبر خواهد بود.



 

 38 ماده 

هاي اقتصادي كه انحصار طبيعي و يا ارم در قلمروتا پايان سال اول برنامه چهموظف است،  دولت الف:

اي در قلمروهايي كه انحصارات جديد، ناشي از توسعه اقتصادي شبكه همچنينقانوني وجود دارد و 

اليحه تسهيل شرايط آيند، با رعايت حقوق شهروندان، و ارتباطات به وجود مي اطالعاتو فناوري 

 سالمي تقديم كند.رقابتي و ضد انحصار را به مجلس شوراي ا

بعدي و اصالحيه  29/1/1353 مصوبهاي كشور قانون نحوه توزيع قند و شكر توليدي كارخانه” ب:

در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران  “آن

 گردد.االجرا ميموقوف

 39 ماده 

اي اقتصادي, در برنامه چهارم، اقدامهاي تجديد ساختار و نوسازي بخشه جهتموظف است، در  دولت

 آورد: عملذيل را به 

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

 اصالح نمايد:

بزرگ )اعطاي كمكهاي  ،متوسط كوچك،هاي از ايجاد پيوند مناسب، بين بنگاه حمايت -1 

تمهيدات الزم براي تقويت توان فني  انجامها و ها و زنجيرهها، خوشهشبكه هدفمند(، توسعه

هاي كوچك و متوسط و توسعه بنگاه درتخصصي، تحقيق و توسعه و بازارياب  -مهندسي  -

 .رساني و تجارت الكترونيك براي آنهامراكز اطالع

كمك به بلوغ و تبديل و متوسط و  كوچكهاي مشكالت و موانع رشد و توسعه، بنگاه رفع -2 

 .قطبي كنوني ساختارپذير و اصالح هاي بزرگ و رقابتآنها به بنگاه

, توسعه و ارتقاي سطح استانداردهاي الملليبيننظامهاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي  انطباق :ب

ا المللي, افزايش مستمر انطباق محصوالت ببين استانداردهايملي و مشاركت فعال در تدوين 

منطبق با استاندارد ملي اجباري  ممنوعيت خريد كاالهاي غير والمللي استانداردهاي ملي و بين



 

( اين قانون, مؤسسات عمومي غير دولتي و مجريان 160) مادههاي مشمول توسط دستگاه

 .ايسرمايههاي طرحهاي تملك دارايي

 فهرستگردد. ي اساسي محدود ميبه كاالها و خدمات عمومي و انحصاري و كاالها گذاري،قيمت :ج

از  پسگونه كاالها و خدمات، بر اساس قواعد اقتصادي، ظرف شش ماه و ضوابط تعيين قيمت اين

ريزي و برنامه مديريتتصويب اين قانون، با پيشنهاد كارگروهي متشكل از وزارت بازرگاني، سازمان 

دولت به هر دليل  چنانچهگردد. مي ربط و تصويب هيئت وزيران تعيينهاي ذيكشور و وزارتخانه

التفاوت شده تكليف كند، مابه تعيينالذكر را به قيمتي كمتر از قيمت فروش كاال يا خدمات فوق

و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال  تعيينبايد همزمان قيمت تعيين شده و تكليف شده مي

 به دولت تهاتر شود.ربط ذي دستگاهاجرا، پرداخت گردد و يا از محل بدهي 

 40 ماده 

هاي برتر در بخشهاي مختلف اقتصادي، ارتقاي سطح و جذب فناوري جهتموظف است، در  دولت

 چهارم به عمل آورد: برنامهاقدامهاي ذيل را در 

بزرگ در مقياس جهاني، اقدامهاي ذيل مجاز  شركتهايگيري ها و شكلادغام شركتها، بنگاه براي :الف

 است:

مادامي كه موجب ايجاد تمركز و بروز  ،“تجارتقانون ”ركتهاي تجاري موضوع باب سوم ش ادغام 

و ادغام و ايجاد  رندهشركت پذي -قدرت انحصاري نشود، به شكل يك جانبه )بقاي يكي از شركتها 

با تصويب چهارپنجم صاحبان سهام در مجمع عمومي  ،(جديدشركت  -شخصيت حقوقي جديد 

صاحبان سرمايه در ساير شركتهاي تجاري موضوع ادغام،  پنجمسهامي يا چهارالعاده شركتهاي فوق

 مجاز خواهد بود.

شركت يا شركتهاي موضوع ادغام، به شركت  مطالباتحقوق و تعهدات، دارايي، ديون و  كليه 

يافت و پس از ادغام، شركت پذيرنده ادغام، يا شركت  خواهندپذيرنده ادغام، يا شركت جديد انتقال 

 ، اداره خواهد شد.“قانون تجارت”مقررات  مطابقيد با توجه به نوع آن جد



 

ادغام يا شركت جديد انتقال خواهند يافت. در  پذيرندهشركتهاي موضوع ادغام به شركت  كاركنان 

انتقال شركت پذيرنده ادغام، يا شركت جديد، شركت مزبور  باصورت عدم تمايل برخي كاركنان 

باشد. چنانچه شركت مي“ 29/8/1369قانون كار مصوب ”مقررات  مطابقمكلف به بازخريد آنان 

قانون تنظيم ”جديد در موارد خاص با نيروي كار مازاد مواجه باشد، مطابق  شركتپذيرنده ادغام، يا 

( قانون برنامه سوم توسعه 113مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصالح ماده ) ازبخشي 

 عمل خواهد شد.“ 26/5/1382گي جمهوري اسالمي ايران، مصوب اجتماعي و فرهن اقتصادي،

گردد، تا سقف مجموع سرمايه بند حاصل مي اينشركتي كه از ادغام شركتهاي موضوع  سرمايه 

قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ( ”48موضوع ماده ) مالياتشركتهاي ادغام شده در آن، از پرداخت 

 است. معافهاي آن و اصالحيه“ 3/12/1366

اعمال بروز قدرت، انحصار، دامنه مفيد و مجاز  تمركز،موظف است شرايط پيشگيري از ايجاد  دولت 

 بيني نمايد.، پيش“تسهيل رقابت و كنترل انحصار” اليحهادغامها را تدوين، و در تدوين 

 پذيرد:صنايع نوين، اقدامات ذيل انجام  درهاي فعال پذيري بنگاهت افزايش توان رقابتجه در :ب

صنعتي كشور و  - هاي علميهاي برتر را در جوار قطببر فناوري مبتنيويژه صنايع،  مناطق -1 

 نمايد. ايجاددر مكانهاي مناسب 

 .مناسب ايجاد نمايد مكانهايفناوري را در  شهركهاي -2 

سعه هاي مشترك، ايجاد و توگذاريغيردولتي از طريق سرمايه هايبنگاهگذاري سرمايه به -3 

گذاري فناوري و صنايع نوين از قبيل نهاد مالي سرمايه مالينهادهاي تخصصي، تأمين 

 خطرپذير كمك نمايد.

هاي پيشرفته و جديد از طريق مشاركت براي توسعه فناوري راپژوهشي الزم  مؤسسات -4 

 مراكز پژوهشي )آموزش عالي( كشور ايجاد نمايد. باهاي اقتصادي شركتها و بنگاه

 41 ماده 

سازي چهارم، در جهت بهبود فضاي كسب و كار در كشور و زمينه برنامهموظف است، در  دولت

 با جهان پيرامون، اقدامهاي ذيل را به عمل آورد: تعاملتوسعه اقتصادي و 



 

نرخ ارز، به صورت نرخ شناور مديريت  سازييكساننوسانات شديد نرخ ارز در تداوم سياست  كنترل :الف

تقاضا، با در نظر گرفتن مالحظات حفظ توان رقابت  وتفاده از ساز و كار عرضه شده و با اس

اين  2الزامات جدول شماره  «4»صادرات با رعايت بند  جهشهاي صادر كننده، و سياست بنگاه

 .قانون

مبتني بر حمايت  آالت و مواد اوليه(،)ماشين توليدهاي كااليي هاي واردات نهادهتعرفه تنظيم :ب

توليد داخلي آنها و در جهت تسهيل فعاليتهاي توليدي  ازقي و منطبق با مزيتهاي رقابتي منط

 .گراصادرات

هاي توليد، خلق مزيتهاي رقابتي و هزينه كاهشو اجراي توسعه زيربناها با هدف  ريزيبرنامه :ج

 منطبق با نيازهاي توسعه اقتصادي كشور

 -كارگر  -گرايي )دولت جانبهساز و كار سه باي كار، قانون و مقررات مربوط به نيرو بازنگري :د

 اي كه:كارفرما(، به گونه

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

 .گرددبه قانون جامع تأمين اجتماعي و بيمه بيكاري، منتقل 

 اظ شود.الزم براي حل اختالفات در آن لح انعطاف -2 

مقررات خاصي را در متن  اقتصادي،با شرايط و مقتضيات خاص بخشهاي مختلف  متناسب -3 

 بيني و به مورد اجرا گذارد.قانون پيش

در سال نخست  را، «گيري انحصاراتاز شكل جلوگيريجامع تسهيل رقابت و كنترل و  اليحه» :هـ

 د.اسالمي تقديم كن شورايبرنامه چهارم تهيه و به مجلس 

 نمايد. اقدامبه گسترش و تعميق بازار سرمايه و تنوع ابزارهاي مورد استفاده در آن  نسبت :و

 42 ماده 

برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران  قانون”( 88( و )34) مواد

 گردد.ذ مي( تنفي1384-1388براي دوره برنامه چهارم )“ هاي آنو اصالحيه 17/1/1379مصوب 



 

  34ماده 

 هاي اجرايي به صورت انحصاري با شركت سهامي بيمه ايران، موضوع ماده هاي دستگاهانجام بيمه

هاي اجرايي شود و به دستگاهاالجرا مي، موقوف1350گري مصوب ( قانون بيمه مركزي ايران و بيمه30)

 ه داخلي اقدام كنند.شود نسبت به عقد قرارداد بيمه با شركتهاي بيماجازه داده مي

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

 رسيد.

 88 ماده 

هاي به منظور استفاده حداكثر از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور، دستگاه

ليه معامالت از پيمانكاران و سازندگان ايراني در اند به هنگام انجام كاجرايي موضوع اين قانون موظف

دعوت به عمل آورند و با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان  بندي سازمان برنامه و بودجهچارچوب رتبه

فني و مهندسي كشور در كليه معامالت، شرايط يكسان ارزي و ريالي جهت پيمانكاران، مشاوران و 

 اخلي و خارجي معمول دارند.سازندگان و توليد كنندگان د

 



 

 چهارم فصل

 مبتني بر دانايي توسعه

 43 ماده 

ترين عوامل ايجاد اهميت نقش دانش و فناوري و مهارت، به عنوان اصلي بهموظف است، نظر  دولت

 اقتصاد نوين، اقدامهاي زير را به عمل آورد: درارزش افزوده 

و آموزشي، به منظور توانايي  فناوريهشي، و بازسازي سياستها و راهبردهاي پژو نوسازي :الف

و كار  اجتماعي، فرهنگي و صنعتي تقاضايپاسخگويي مراكز علمي، پژوهشي و آموزشي كشور به 

 .اول برنامه چهارم سالكردن در فضاي رقابت فزاينده عرصه جهاني، طي 

ح عالي علوم و فناوري كشور )به ويژه فناوري با سطو فناوريتوسعه علمي و  جامعهاي برنامه تهيه :ب

 .طي سال اول برنامه چهارم مختلف،روز جهاني( در بخشهاي 

هاي اي حوزهاز ظرفيتهاي ملي و منطقه حداكثربرداري تمهيدات الزم به منظور بهره بينيپيش :ج

 .ايو هسته هامحيطي، هوافضا زيست ريزفناوري،فناوري اطالعات، فناوري زيستي و 

و  اجتماعيار و نوسازي فرايندهاي تحقيقات و آموزش علوم انساني و مطالعات در ساخت بازنگري :د

 توانايياي شدن پژوهش در حوزه مذكور و ايجاد فرهنگ، به منظور توسعه كيفي و حرفه

در  سازيتصميمهاي اجتماعي در سطح جهاني و پاسخگويي به نيازهاي پردازي در حوزهنظريه

 .سال اول برنامه چهارمهاي اجرايي كشور، طي دستگاه

 44 ماده 

استقرار جامعه اطالعاتي و تضمين دسترسي گسترده امن و ارزان  منظورموظف است، به  دولت

 مورد نياز اقدامهاي ذيل را به عمل آورد: اطالعاتشهروندان به 

 اطالعات به زبان فارسي در محيط وگذاري در توليد و عرضه انواع محتوي از سرمايه حمايت :الف

 .اي با تكيه بر توان بخش خصوصي و تعاونيرايانه



 

المللي استفاده از و ارتباطات بين اطالعاتتدابير الزم به منظور كسب سهم مناسب از بازار  اتخاذ :ب

مراكز اطالعاتي اينترنتي ملي و توسعه  توسعهاي ارتباطي ايران از طريق فرصت منطقه

توان بخشهاي خصوصي و تعاوني و جلب مشاركت  وهاي ارتباطي با تكيه بر منابع زيرساخت

 .الملليبين

فضاي توليد و تبادل اطالعات كشور در  درو تصويب سند راهبردي برقراري امنيت  تهيه :ج

 برنامه چهارم. اولاي حداكثر تا پايان سال هاي رايانهمحيط

 45 ماده 

سازي بنيان، تجاريدانش محور وگسترش بازار محصوالت دانايي منظورموظف است، به  دولت

و نوآوري و گسترش نقش بخش خصوصي و تعاوني در اين قلمرو، اقدامهاي ذيل  پژوهشيدستاوردهاي 

 برساند: انجامرا به 

بيني ساختارهاي المللي و پيشملّي و بين معنوي،و استقرار كامل نظام جامع حقوق مالكيت  طراحي :الف

 .اجرايي الزم

المللي و سطح بين در PATENTعلمي  امتيازهاي ثبت جواز خشي از هزينهو پرداخت ب تأمين :ب

 .جوازهاي امتياز علمي ثبت شده داخلي، توسط توليد كنندگان خريد

فني و فعاليتهاي توليدي و خدماتي كه بر اساس  پژوهشي،تدابير الزم جهت بيمه قراردادهاي  اتخاذ :ج

 گيرد.ي انجام ميداخل پژوهشيهاي دستاوردها و نتايج يافته

بيني اعتبار در بودجه سنواتي، طريق پيش ازاز كليه پژوهشهاي سفارشي )داراي متقاضي(  حمايت :د

 آن را، كارفرما تأمين و تعهد كرده باشد. هايهزينه( از %40مشروط به اينكه حداقل چهل درصد )

محور در بخش دولتي و خصوصي، دانايي فعاليتهايساختارها و زيربناهاي الزم، براي رشد  توسعه :هـ

 .رشد علم و فناوري مراكزويژه ايجاد و گسترش پاركها و به

الزم، جهت ارجاع كار و عقد قرارداد  تسهيالتبراي اصالح قوانين و مقررات و ايجاد  اقدام :و

و تعاوني و حمايت از ورود بخش خصوصي و  خصوصيفعاليتهاي پژوهشي و فني دولت با بخش 

 .دانش و فناوري قلمروالمللي در بازارهاي بين تعاوني به



 

مستقيم از مراكز و شركتهاي كوچك و متوسط  ماليتدابير و راهكارهاي الزم، جهت حمايت  اتخاذ :ز

اي كه منجر به ابداع، اختراع و ارتقاي توسعه تحقيقاتبخش خصوصي و تعاوني براي انجام 

 شود.محصوالت و روشها مي

 .و فناوري پژوهشتوسعه صندوقهاي غير دولتي به تأسيس و  كمك :ح

و مبادله محصوالت نامشهود  گذاريارزشتمهيدات و سازوكارهاي الزم به منظور  بينيپيش :ط

 .محوردانايي

 46 ماده 

برپاسازي نظام جامع پژوهش و فناوري، اقدامهاي ذيل را به انجام  منظورموظف است، به  دولت

 رساند:

جامع توسعه فناوري و گسترش صنايع  برنامهازي نظام ملّي نوآوري، بر اساس سو پياده طراحي :الف

 .نوين

اول برنامه چهارم(، از طريق تعيين اولويتها،  سالنظام پژوهش و فناوري كشور )تا پايان  ساماندهي :ب

 پژوهشي در قالب ماموريتهاي ذيل: واحدهايهدفمند كردن اعتبارات، اصالح ساختاري 

 .فرايند پژوهش و فناوري در انساني روزآمد وينير تربيت - 

 .مرزهاي دانش توسعه - 

 .ايده به محصوالت و روشهاي جديد تبديل - 

 .صنعتيو توليد دانش فني و انجام تحقيقات نيمه تدوين - 

 .و جذب فناوري انتقال - 

 .خدماتي كشور وبه منظور افزايش توان رقابتي بخشهاي توليدي  پژوهش - 

 .پژوهشهاي كاربردي درخصوص حل مشكالت كشور مانجا - 

هاي واحدهاي پژوهش و فناوري شبكه ايجادهاي مديريت بخش پژوهش، از جمله: شيوه نوسازي :ج

توزيع هدفدار و بهينه اعتبارات تحقيقاتي و  مأموريتهاي اجرايي، با همگن، به عنوان دستگاه

 .طه، با تكيه بر شاخصهاي جهانيمربو علميهاي نظارت و پايش فعاليتها در زمينه



 

سازي و فناوري، از طريق اصالح و ساده يپژوهشالمللي در عرصه هاي مؤثر بينهمكاري توسعه :د

 .قوانين و مقررات مربوطه

موريتهاي مندرج در بند أموضوع م]و فناوري  پژوهشگذاري دولت در امر يكنواخت سرمايه افزايش :هـ

هاي ناخالص داخلي، از محل اعتبارات عمومي دستگاه توليد( %2رصد )، به ميزان حداقل دو د“[ب”

هاي شركتهاي دولتي، بانكها )به استثناي سود سپرده عملياتي( درآمد %1اجرايي و يك درصد )

دهي به دولت و بخش غيردولتي، تا پايان برنامه چهارم، و سمت وابستهبانكي( و مؤسسات انتفاعي 

 .محورگرا و تقاضار جهت پژوهشهاي مأموريتد فوقهاي گذاريسرمايه

 47 ماده 

شود، المللي، اجازه داده ميهاي بينو تقويت همكاري بنياندانشمنظور ايجاد و توسعه شركتهاي  به

و مهندسي مستقر در پاركهاي علم و فناوري در جهت انجام ماموريتهاي  فناوريواحدهاي پژوهشي و 

گذاري ق آزاد در خصوص روابط كار، معافيتهاي مالياتي و عوارض، سرمايهقانوني مناط مزايايمحوله، از 

 المللي برخوردار گردند.و مبادالت مالي بين خارجي

 48 ماده 

ارتقاي پيوستگي ميان سطوح آموزشي و توسعه فناوري، كارآفريني و  منظورموظف است، به  دولت

 ذيل را انجام دهد:در طول برنامه چهارم، اقدامهاي  كشور،توليد ثروت در 

دولتي توسعه فناوري و شركتهاي  غير شركتهايو انجام حمايتهاي الزم، براي ايجاد  سازيزمينه :الف

 .جذب فناوري وخدماتي مهندسي، با مأموريت توليد، انتقال 

المللي و طرفهاي خارجي قراردادهاي بين تشويقضوابط و ارائه حمايتهاي الزم، در راستاي  تدوين :ب

فعاليتهاي تحقيق و توسعه مربوط به داخل كشور و  ازگذاري خارجي، براي انتقال بخشي مايهسر

 .داخليانجام آن با مشاركت شركتهاي 



 

با توجه به  ها،دانشگاهتدابير الزم، در جهت اصالح نظام آموزش كشور و آزمونهاي ورودي  اتخاذ :ج

به منظور ارتقاي توانايي  ها،انشگاهدسوابق تحصيلي در سنوات دوره متوسطه و جلب مشاركت 

و ايجاد روحيه آموختن و پژوهش  گيرندگانخالقيت، نوآوري، خطرپذيري و كارآفريني آموزش 

 .مستقل در ميان نسل جوان

 49 ماده 

خالق و  ،مداردانش ،و تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد سازيزمينهموظف است، براي  دولت

 چهارمكيفي از ابتداي برنامه  وافزاري، با هدف توسعه كمي هاي نهضت نرمبا نياز منطبقكارآفرين، 

به نيازهاي  پاسخگوييها و مؤسسات آموزش عالي براي اقدامات ذيل را در ماموريتها و ساختار دانشگاه

 :رساندببخشهاي مختلف كشور به انجام 

فرهنگستانهاي تخصصي كه همچنين  وو مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي  هادانشگاه :الف

 ،علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت هايوزارتخانهداراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي و 

ها و نامهباشند، صرفاً بر اساس آيينربط ميقانوني ذي مراجعدرمان و آموزش پزشكي و ساير 

ي مربوط كه به تأييد و تشكيالتي خاص، مصوب هيئتهاي امنا استخداميمقررات اداري، مالي، 

رسد، بدون و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد مي تحقيقاتوزراي علوم، 

قانون محاسبات عمومي، قانون استخدام كشوري و ساير قوانين و مقررات عمومي  رعايتالزام به 

نياز به  موردقررات ها و منامهو مالي و استخدامي اداره خواهند شد و تا زماني كه آيين اداري

از محل  ايهزينهتصويب هيئت امناء نرسيده است طبق مقررات سابق عمل خواهد شد. اعتبارات 

يابد. اختصاص مي شدههاي اجرايي ياد بودجه عمومي دولت، بر اساس قيمت تمام شده به دستگاه

تلقي شده و پس  كمكاي و اختصاصي اين مؤسسات هاي سرمايهاي، تملك دارايياعتبارات هزينه

عالي بخش دولتي،  آموزشهاي گردد. سهم دولت در هزينهاز پرداخت به هزينه قطعي منظور مي

اساس رشد پوشش جمعيت  بربر مبناي هزينه سرانه تعيين و نسبت آن به بودجه عمومي دولت، 

ي جمهوري اجتماعي و فرهنگ اقتصادي،دانشجويي، در مقايسه با عدد مشابه در برنامه سوم توسعه 

 يابد.اسالمي ايران، افزايش مي



 

و مؤسسات آموزش عالي و  هادانشگاهاصالح ساختار مالي، اداري، استخدامي و تشكيالتي  هرگونه :ب

 مفاد اين ماده مي باشند. مشمولپژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستانهاي تخصصي منحصراً 

پژوهشي دولتي و خصوصي توسط  مؤسساتها و مراكز آموزش عالي و مستمر دانشگاه ارزيابي :ج

و آموزش پزشكي با همكاري انجمنهاي  درمانهاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، وزارتخانه

علوم منتخب و تكيه بر ايجاد قطبهاي علمي،  درگذاري سرمايه وعلمي و مداخله بر اساس آن 

 .كشوربراساس مزيتهاي نسبي و نيازهاي آتي 

اجتماعي، بازار كار و تحوالت علمي، در  نيازهايهاي دانشگاهي، بر مبناي رشتهدر  بازنگري د:

 .بر علوم انساني تأكيداي با رشتهراستاي توسعه علوم ميان

 نيزگذاري و مديريت امور مربوط به استعدادهاي درخشان و توليت واحد در سياست ايجاد هـ:

تحقيقات و  علوم،هاي جود در اين زمينه، وزارتخانهبرداري بهينه از امكانات مادي و معنوي موبهره

دولتي و صيانت از  غيرفناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مجازند از تأسيس باشگاه 

 استعدادهاي درخشان كشور حمايت نمايند.

 50 ماده 

از  به افزايش تقاضا براي ورود به آموزش عالي، با استفاده بهينه مناسبمنظور پاسخگويي  به

 و حمايت از مشاركتهاي مردمي: موجودظرفيتهاي 

شود، براي ظرفيت مازاد بر اجازه داده مي وابسته،هاي اجرايي داراي واحد آموزش عالي دستگاه به :الف

آموزش عالي، در مقطع كارداني دانشجو پذيرش كرده و  گسترشنياز خود، با اخذ مجوز از شوراي 

( آن را به حساب درآمد اختصاصي واريز %100و صد درصد ) تدريافهزينه آن را از متقاضيان 

قانون نحوه انجام امور مالي و معامالتي ( ”4مشمول مفاد ماده ) مذكورنمايند. درآمد اختصاصي 

است و بر اساس مقررات “ 18/10/1369آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب  مؤسساتها و دانشگاه

 يابد.كيفيت واحد آموزشي، اختصاص ميها و ارتقاي اين دوره اجرايمربوط به 



 

تعهد خدمت يا ارتقاي رتبه استخدامي  موجبگيرنده مواردي كه كسب آموزشها توسط آموزش در 

ريزي كشور، الزم را از سازمان مديريت و برنامه مجوزبايستي هاي مربوطه ميگردد، دستگاهفرد مي

 اخذ كنند.

ها ميسر يا به برگزاري آن در ديگر دانشگاه امكاني كه هايهاي كارشناسي، در رشتهدوره اجراي 

با اخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي بالمانع  وصرفه و صالح نباشد، به صورت استثنا 

 است.

پوشش جمعيت دانشجويي )نسبت جمعيت  ارتقايمنظور دسترسي به فرصتهاي برابر آموزشي و  به :ب

( تا پايان برنامه چهارم توسعه، به %30) درصده سي سال( ب 24تا  18دانشجويي به جمعيت 

هاي ارايه شود از طريق تنوع بخشي به شيوهمي دادهها و مؤسسات آموزش عالي اجازه دانشگاه

تحصيلي از قبيل: شبانه، نوبت دوم، از راه دور )نيمه  هايدورهآموزش عالي، نسبت به برگزاري 

هاي خاص، هاي معتبر خارجي و دورهرك با دانشگاههاي مشتدوره مجازي،حضوري(، آموزشهاي 

هاي علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان مربوط را با تأييد وزارتخانه هايهزينهاقدام كرده و 

 واريزها آموزش پزشكي، حسب مورد از داوطلبان اخذ و به حساب درآمد اختصاصي دانشگاه و

و معامالتي  ماليقانون نحوه انجام امور ( ”4فاد ماده )مشمول م ذكور،نمايند. درآمد اختصاصي م

 است.“ 18/10/1369ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب دانشگاه

فرزندان آنان، فرزندان شاهد، و باالتر  و( %25دانشجويان جانباز بيست و پنج درصد ) شهريه 

امام خميني )ره( و سازمان  كميته امداد پوششآزادگان و فرزندان آنان و دانشجويان تحت 

ريزي كشور سازمان سازمان مديريت و برنامه توسطبهزيستي از محل اعتبارت رديف خاص و 

بند به تفكيك هر استان بايد همه ساله توسط نهادها  اينشود. تعداد دانشجويان مشمول تأمين مي

ونهاي برنامه و بودجه و ريزي كشور و كميسيمديريت و برنامه سازمانربط به هاي ذيو دستگاه

 تحقيقات مجلس شوراي اسالمي گزارش شود. ومحاسبات و آموزش 

، در اختيار را صورت وام بلندمدت قرض الحسنه بهشود، تسهيالت اعتباري دولت اجازه داده مي به :ج

هاي ربط قرار دهد، تا بخشي از دانشجويان دورهذي نهادهايصندوقهاي رفاه دانشجويان يا ساير 

ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي و دانشجويان دانشگاه مادهاين  «ب»مذكور در بند 



 

 وپرداخت شهريه را ندارند، بتوانند با استفاده از اين وام شهريه خود را پرداخت  امكانو پيام نور، كه 

 پس از فراغت از تحصيل، به تدريج بازپرداخت كنند.

 -عده از مؤسسات آموزش عالي غير دولتي  آنر حمايت از دانشجويان موظف است، به منظو دولت :د

تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش  علوم،هاي غير انتفاعي داراي مجوز از وزارتخانه

تشكيل نشده است، اعتبار خاصي را عالوه بر اعتبارات  آنهاپزشكي كه صندوق رفاه دانشجويان 

الحسنه صندوق رفاه دانشجويان قرار دهد، تا به عنوان وام قرض ياراختمعمول به طور موقت در 

كنندگان وام مذكور، موظف به دانشجويان اين گونه مؤسسات قرار گيرد. استفاده اختياربلندمدت در 

 آن در اقساط بلندمدت پس از فراغت از تحصيل هستند. بازپرداخت

دانشجويان، كمكهاي مردمي و اعتبارات بودجه از  شهريهدانشگاه پيام نور، از محل دريافت   :هـ

 گردد.عمومي اداره مي

خصوصي و تعاوني در زمينه ايجاد و  بخشگذاري شود، به طرحهاي سرمايهدولت اجازه داده مي به :و

و سياستهاي آموزش عالي كشور و  ضوابطتوسعه واحدهاي آموزش عالي، در صورت انطباق با 

و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و  درمانهاي بهداشت، رتخانهحسب مورد بر اساس ضوابط وزا

هاي بانكي اعطا كند. ايجاد آموزشكده اعتباراتفناوري از محل بودجه عمومي، يارانه سود 

كاربردي، در اولويت استفاده از تسهيالت  -علمي  كاردانيهاي غيردولتي، به منظور توسعه دوره

 بانكي مذكور خواهد بود.

د به منظور انو آموزش پزشكي مكلف درمانعلوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت،  هايتخانهوزار :ز

هاي آموزشي و پژوهشي در در زمينه كشورهاي مادر و مهم دولتي ارتقاي توانمندي دانشگاه

ه اي تهيه و حداكثر تا پايان سال اول برنامه بويژه برنامهالمللي هاي معتبر بينمقايسه با دانشگاه

 .برسانندتصويب هيئت وزيران 

هر صورت و تحت هر عنوان بدون  بهمدرك و يا واسطه شدن در اعطاي مدرك دانشگاهي  اعطاي :ح

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير  وهاي علوم، تحقيقات و فناوري اخذ مجوز از وزارتخانه

قانون تعطيل مؤسسات و ”ماده واحده  مشمولخلف تربط ممنوع و اشخاص ممراجع قانوني ذي



 

 شوند مصوب اخذ مجوز قانوني دائر شده و مي بدونواحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه 

 د.نباشمي “7/10/1372

گذاري بخش خصوصي و تعاوني سرمايه برايموافقت اصولي و فراهم نمودن سازوكار الزم  اعطاي :ط

هاي علوم، تحقيقات و عالي توسط وزارتخانه موزشآها و مؤسسات در زمينه ايجاد و توسعه دانشگاه

 پذيرد.صورت مي پزشكيفناوري و بهداشت، درمان و آموزش 

برداري و براي بهره مؤسسات،اندازي مؤسسات مذكور، پس از تكميل و آماده بودن ضوابط راه 

 مديريت علمي مجري خواهد بود.

انساني، فكري، علمي و فني كشور دولت موظف  هايسرمايهرويه منظور جلوگيري از خروج بي به :ي

ضمن انجام مطالعات و بررسي راهكارهاي مناسب، اقدامات  توسعهاست در سال اول برنامه چهارم 

 .آوردعمل ه قانوني الزم را ب

 51 ماده 

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، ( ”144) ماده “ب” و “الف”( و بندهاي 154ماده ) “الف” بند

براي دوره برنامه “ هاي آنو اصالحيه 17/1/1379مصوب  ايرانفرهنگي جمهوري اسالمي  اجتماعي و

 گردد.( تنفيذ مي1384-1388)رم چها

  154ماده بند الف 

ها و مؤسسات آموزش عالي به منظور تسهيل در استفاده از تخصص و توان فني كادر علمي دانشگاه

 ي علمي و تخصصي كشور:گيري پژوهشهاي دانشگاهي به سمت نيازهاو جهت

شود با رعايت ها و مؤسسات آموزش عالي كشور و مراكز تحقيقاتي مصوب اجازه داده ميبه دانشگاه :الف

مراتب زير نسبت به تشكيل شركتهاي دولتي خدمات علمي، تحقيقاتي و فني با مقررات خاص و 

 تابع قانون تجارت مبادرت كنند.



 

حدوده تحقيقات و خدمات علمي و فني است كه شركتها و خدمات اين شركتها صرفاً در م -1 

عمومي قادر به انجام آنها نيستند و دانشگاه را از اهداف  مؤسسات بخش غير دولتي و غير

 كند.اصلي آموزشي و پژوهشي خود دور نمي

( از سهامداران اين شركتها اعضاي هيئت علمي، كارشناسان %49حداكثر چهل و نه درصد ) -2 

، تكنسينها و كاركنان همان دانشگاه، مؤسسه آموزش عالي و مركز تحقيقاتي و پژوهشي

قانون منع مداخله وزرا و ”پژوهشي بوده و سهامداران و شركت مربوطه از محدوديت 

  مصوب كشوري و دولتي معامالت در دولت كارمندان و دولت مجلسين، نمايندگان

 مستثنا است. “22/10/1337

ها، مؤسسات آموزش عالي ا خاص هر يك از شركتهاي فوق در هر يك از دانشگاهاساسنامه نمونه و ي

 رسد.به تصويب هيئت وزيران مي و مراكز تحقيقاتي و پژوهشي با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه

 144ماده  بند الف و ب 

ز فضاهاي كه اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي براي احداث، توسعه تكميل و تجهي در مواردي :الف

هاي ها و خوابگاهو كتابخانه غذاخوري سالنهاي و خوابگاه و ورزشي و پرورشي آموزشي،

ها و مؤسسات آموزش عالي آموزي و دانشجوئي وابسته به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاهدانش

ي ها و مؤسسات آموزش عالريزي و توسعه استان و در دانشگاهدر چارچوب مصوبات شوراي برنامه

ها به عنوان دهند، اين هزينههايي را انجام ميدر چارچوب طرح جامع و يا طرح توسعه آنها هزينه

 گيرد.هاي قابل قبول مالياتي مورد محاسبه قرار ميهزينه

اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي كه اموال خود را مانند ساختمان، منازل مسكوني، باغ، زمين،  :ب

ها و مؤسسات آموزش عالي و نيروي مقاومت بسيج پرورش، دانشگاهاالرث به آموزش و سهم

ها و هاي علميه و دانشگاه آزاد اسالمي و مراكز تحقيقاتي وابسته به دانشگاهها( و حوزه)شامل رده

دهند از پرداخت هر گونه عوارض و ماليات نقل و انتقال معاف بدني انتقال مي سازمان تربيت

 باشند.مي



 

 52 ماده 

تضمين دسترسي به فرصتهاي برابر آموزشي به ويژه در مناطق كمتر  منظورموظف است، به  تدول

هاي انساني به ويژه براي دختران و وري سرمايهدانش، مهارت و ارتقاي بهره گسترشتوسعه يافته, 

ام به انجرا  كه جنبه قانونگذاري ندارداقدامهاي ذيل  آن دسته ازكمي و كيفي آموزش عمومي, توسعه

 برساند:

 .براي همه آموزشهاي الزم، براي اجراي برنامه زمينه توسعه :الف

تأمين امكانات و به تدريج در مناطقي كه  تناسبكردن آموزش تا پايان دوره راهنمايي، به  اجباري :ب

 در پايان برنامه چهارم اين امر محقق گردد. كهكند، به طوري آموزش و پرورش اعالم مي

به اتخاذ تدابير الزم به منظور توسعه  نسبتتأمين اعتبارات عمومي بخش آموزش, بر  عالوه :ج

)مدارس(، در جهت استفاده هر چه بيشتر از  آموزشياستقالل مالي, مديريتي و اجرايي واحدهاي 

 وري آنها اقدام نمايد.در توسعه ظرفيتها و ارتقاي بهره دولتي،سرمايه و توان اجرايي بخش غير 

و تعميق و بهبود آموزش رياضي, علوم و  درسيهاي آموزشي و الزم را در زمينه برنامه تاصالحا :د

 زبان انگليسي انجام دهد.

اي معلم، از جهت دانش، استانداردهاي حرفه تدويناي معلمان، با توانايي و مهارت حرفه ارتقاي :هـ

 .كشورالمللي و شرايط بومي بين تجاربرفتار و عملكرد، با استفاده از 

اي مناسب و اصالح نظام پرداخت حرفه منزلتانگيزه شغلي معلمان، با تأمين جايگاه و  افزايش :و

 .آنهاوري و كيفيت خدمات متناسب با ميزان بهره

خروجي نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش در طول سالهاي برنامه چهارم  كه صورتي در :ز

( اين قانون براي دستگاه فوق باشد، 9جدول شماره )بيني شده در بيش از ميزان پيش توسعه،

ريزي كشور نسبت به و پرورش مجاز است پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه آموزش

بيني شده، با اولويت در مناطق حداكثر نيمي از ميزان مازاد بر سهميه خروجي پيش كارگيريبه

 نمايد. توسعه يافته و منحصراً براي امر آموزش اقدام كمتر

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



 

 .هاي زندگي سالمو شيوه سالمتبراي تدوين برنامه آموزشي ارتقاي  ريزيبرنامه :ط

نظر گرفتن شرايط جغرافيايي, زيستي,  درو اجراي طرح راهبردي سوادآموزي كشور، با  تدوين :ي

جلب مشاركتهاي مردمي و سازمانهاي  رويكردتماعي و فرهنگي مناطق مختلف كشور، با اج

كامل  طوردولتي به طوري كه تا پايان برنامه چهارم، باسوادي افراد حداقل زير سي سال، به غير

 تحقق يابد.

و  هاي آموزشي و درسي كليه سطوحبرنامه اجراياز فناوري اطالعات، در تدوين و  گيريبهره :ك

 .رسانيشبكه اطالع واي تجهيز مدارس كشور، به امكانات رايانه

و پرورش، در زمينه فناوري اطالعات و  آموزشداشتن دانش و مهارتهاي كاركنان  نگه روزآمد :ل

 .ارتباطات

سازي و استاندارد و متناسب نمودن , مقاومنوسازيتسهيالت و امكانات الزم، براي  بينيپيش :م

 .سازتنظيم ساز و كارهاي حمايتي از خيّرين مدرسه وي، به ويژه مدارس دخترانه فضاهاي آموزش

انساني مورد نياز مناطق كمتر  نيرويو اجراي مقررات الزم براي تأمين، جذب و نگهداشت  وضع :ن

خريد  ،اين قانون (9)در قالب جدول شماره ، توسعه يافته كشور از قبيل صدور مجوزهاي استخدامي

 .وزشي و اقدامهاي رفاهيخدمات آم

روزي، طريق گسترش مدارس شبانه ازكردن امكانات مناسب براي رفع محروميت آموزشي  فراهم :س

اي و تأمين تغذيه، آمد و شد و و رسانه دورهاي مركزي، آموزش از راه روستا مركزي و خوابگاه

و نيز ايجاد و گسترش اماكن روزي به مدارس شبانه مربوطهاي آموزان و ساير هزينهبهداشت دانش

هاي الزم براي به تناسب جنسيت و تهيه و اجراي برنامه ورزشيو فضاهاي آموزشي، پرورشي و 

 .و آمادگي به ويژه در مناطق دو زبانه دبستانيگسترش آموزش پيش 

رورش و پ واين ماده به پيشنهاد وزارت آموزش  )ن( ( وم)، (ي)، (ح)، (و)اجرايي بندهاي  نامهآيين :ع

 ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.مديريت و برنامه مانساز



 

 53 ماده 

( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 147) ماده “الف”( و بند 151( و )149) مواد

( 1384-1388) هاي آن براي دوره برنامه چهارمو اصالحيه 17/1/1379 مصوبجمهوري اسالمي ايران 

 گردد.تنفيذ مي

  149ماده 

اماكن و فضاهاي آموزشي در فرصتهايي كه از ة شود اجاربه وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي :الف

كند را از طريق انعقاد قرارداد و با حق اولويت براي فرهنگيان دريافت نموده و آنها استفاده نمي

ين خصوص فرهنگيان مشمول قانون منع مداخله اين ماده هزينه نمايد. در ا «ب»براساس مفاد بند 

 كاركنان در معامالت دولتي نخواهند بود.

شود، درآمدهايي را كه بر اساس قوانين مصوب، دريافت به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي :ب

هاي اجرايي ملي و استاني افتتاح كند به حسابهايي كه توسط خزانه براي هر يك از دستگاهمي

ود واريز كند تا به حساب درآمد اختصاصي دستگاه مربوط منظور شود. همه ساله معادل صد شمي

ربط كه به همين منظور ( وجوه واريزي، از محل اعتبار درآمد اختصاصي دستگاه ذي%100) درصد

 شود، در اختيار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت.بيني ميدر قانون بودجه هر سال پيش

هاي اجرايي ملي بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و مربوط به بند )الف( اين ماده در دستگاههاي تعرفه :ج

هاي اجرايي استاني به تصويب هاي مربوط به دستگاهپرورش به تصويب هيئت وزيران و تعرفه

 شوراي آموزش و پرورش استان خواهد رسيد.

  151ماده 

رسمي شامل  اي اعم از رسمي و غيرو حرفهبه منظور هماهنگي امر سياستگذاري آموزشهاي فني 

تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت،  آموزشهاي كارداني و علمي كاربردي كه متولي آن وزارت علوم،

اي متوسطه و كار و دانش كه متولي آن وزارت آموزش درمان و آموزش پزشكي و آموزشهاي فني و حرفه



 

ت كه متولي آن وزارت كار و امور اجتماعي و آموزشهاي مداي كوتاهو پرورش و آموزشهاي فني و حرفه

اي تخصصي كه متولي آن سازمان امور اداري و استخدامي ضمن خدمت كاركنان دولت و مديريت حرفه

مجلسين  1349( قانون كارآموزي مصوب 7( و )6( و )5مواد)[كشور مي باشند، شوراي عالي كارآموزي 

شوراي  1359اي كشور )مصوب لي هماهنگي آموزش فني و حرفهو شوراي عا ]سنا و شوراي ملي سابق

شوراي  1369انقالب جمهوري اسالمي ايران( و شوراي عالي آموزشهاي علمي، كاربردي )مصوب سال 

اي به رياست معاون اول رئيس عالي انقالب فرهنگي ( منحل و ستاد هماهنگي آموزشهاي فني و حرفه

ورش، كار و امور اجتماعي، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، جمهور و عضويت وزراي آموزش و پر

درمان و آموزش پزشكي، كشاورزي و جهاد سازندگي و رئيس سازمان برنامه و بودجه و دبير كل سازمان 

گردد. ساير وزرا حسب مورد امور اداري و استخدامي كشور و رئيس مركز امور مشاركت زنان تشكيل مي

رئيس ستاد در جلسات شركت خواهند نمود. رئيس سازمان برنامه و بودجه دبير و به تشخيص و دعوت 

گردد. ربط تفويض ميهاي ذيباشد. ساير وظايف و اختيارات شوراهاي مذكور به وزارتخانهستاد مي

 االجراها و شوراها در امور مذكور الزمتصميمات اين ستاد پس از تأييد هيئت وزيران براي كليه وزارتخانه

 خواهد بود.

نامه اجرايي اين ماده طي مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد ستاد به تصويب آيين

 هيئت وزيران خواهد رسيد.

 147ماده  بند الف 

اند و يا خواهند كاركنان وزارت آموزش و پرورش كه عضويت صندوق ذخيره فرهنگيان را پذيرفته :الف

%( به حساب صندوق واريز 5ز حقوق و مزاياي خود را تا پنج درصد )پذيرفت بايد ماهانه درصدي ا

موظف است همه ساله معادل سهم واريزي اعضاء به صندوق ذخيره فرهنگيان  كنند و دولت نيز

 طور كامل در رديف اعتباري خاص در بودجه سال مربوطه منظور و پرداخت نمايد.به



 

 54 ماده 

هاي خود را براي طراحي و اجراي دوره ايهزينهرصدي از اعتبارات اند داجرايي موظف هايدستگاه :الف

نظام آموزش عالي رسمي كشور( در برنامه آموزش  ازآموزشي ضمن خدمت كاركنان خود )خارج 

 هزينه كنند: زيربيني و در موارد كاركنان دولت پيش

منظور افزايش كاركنان به  تصديآموزشي ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد  هايدوره -1 

زنان( به ويژه از طريق  برايسطح كارايي و ارتقاي مهارتهاي شغلي آنان )به خصوص 

 آموزشهاي كوتاه مدت.

 آموزشي ويژه مديران هايدوره -2 

ريزي كشور تعيين مديريت و برنامه سازماناند، در چارچوبي كه هاي اجرايي موظفدستگاه كليه :ب

هاي آموزشي ساالنه خود را قانون، برنامه اينه پس از تصويب كند، حداكثر طي مدت شش مامي

 .نمايندبراي دوران برنامه چهارم تهيه و اجرا 

شامل: تعيين سهم اعتباري و چگونگي هزينه نمودن اعتبار بند )الف( اين  مادهاجرايي اين  نامهآيين

 پيشنهادويب اين قانون بنا به الزامات و تشويقات قانوني طي مدت سه ماه پس از تص بينيپيشماده و 

 ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.سازمان مديريت و برنامه

 55 ماده 

گسترش دانش و مهارت، اصالح هرم تحصيلي نيروي كار و ارتقا و  منظورمكلف است، به  دولت

ر با سطح انساني, كاهش فاصله سطح دانش و مهارت نيروي كار كشو هايسرمايهتوانمندسازي 

و  ايحرفهجهاني و ايجاد فرصتهاي جديد شغلي براي جوانان, براي نظام آموزش فني و  استانداردهاي

زير, ساز و  محورهايكاربردي كشور، ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب اين قانون در  -علمي 

 بيني الزامات مناسب اجرا نمايد:كارهاي الزم را تهيه و با پيش

-اي و علميدر آموزش فني و حرفه سياستگذارامات قانوني الزم به منظور برپايي نهاد اقد انجام :الف

اندازها, , به عنوان مرجع اصلي تصويب چشمداخليكاربردي, با توجه به تجربيات جهاني و 



 

گيري نهاد ستاد هماهنگي آموزشهاي فني و شكل زمانراهبردها و سياستهاي كالن بخش و تا 

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري توسعه  سوم( قانون برنامه 151ده )اي موضوع ماحرفه

 به كار خود ادامه خواهد داد.17/1/1379اسالمي ايران مصوب 

رسمي )متوسطه و عالي(، غير رسمي  آموزشهاينظام كارآموزي و كارورزي، براي تمام  رارماست :ب

 .كاربردي –اي و علمي فني و حرفه

 .الملليكشور، با رويكرد بين كارندارد و ارزيابي مهارت نيروي نظام استا تدوين :ج

شامل: جذب، انگيزش، ارتقاي شغلي، آموزش,  بخشجامع توسعه منابع انساني مورد نياز اين  طرح :د

 .بهسازي و نگهداشت نيروي انساني

فني و  هاي دولتي و بخش غير دولتي، در توسعه آموزشهاياز مؤسسات و بنگاه حمايت نظام :هـ

 .كاربردي به ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته -علمي  واي حرفه

-اي و علميآموزشهاي فني و حرفه كيفيتو بازسازي ساختارها، امكانات و ارتقاي  نوسازي :و

اطالعات و ارتباطات، با حداكثر مشاركت  فناورياي، كاربردي و توسعه مراكز آموزش فني و حرفه

 .الملليبينگيري از همكاريهاي و بهره و تعاوني بخش خصوصي

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

 .كاربردي –علمي 

منظور  بهو برآورد نيروي انساني كارداني مورد نياز و صدور مجوز الزم و حمايت،  نيازسنجي :ح

كه تا  نحويبه  ،هاي كارداني در بخش خصوصي و تعاونيورهتأسيس و توسعه مراكز آموزش د

 ظرفيتهاي مورد نياز ايجاد گردد. ،سال چهارم برنامه

 56 ماده 

 "آمار ملّي و مكاني كشور منظومه"دهي منظور شكل به، برنامهمكلف است، در پايان سال اول  دولت

ملّي كشور،  آمارد مديريت اطالعات و به تهيه برنامه ملّي آمار، مبتني بر اصالح و تقويت نها نسبت

و  آماري اطالعات هايپايگاه ايجاد و تقويت ثبتي، آمارهاي ارائه و توليد ضوابط، استانداردها،



 

هاي الزم را انجام و هماهنگي راهبري،ها، رساني، ارتقاي فرهنگ آماري، چگونگي تعامل دستگاهاطالع

 .نمايدقدام جهت اجرا و عملياتي نمودن آن طي برنامه ا

 57 ماده 

توسعه ارتباطات و فناوري اطالعات, تحقق اقتصاد مبتني بر دانايي و  منظورموظف است، به  دولت

 منطقه اقدامهاي ذيل را انجام دهد: برتركسب جايگاه 

به  دسترسيموظف است، تا پايان برنامه چهارم، به منظور برقراري تسهيالت الزم جهت  دولت الف:

آحاد جامعه و  برايده با كيفيت و تمهيد و گسترش فرصتهاي نوين خدمات و رشد ارتباطات گستر

اي زمينه اقتصاد شبكه تقويتاي شدن قلمروها، برپايي و خانوارها، مؤسسات و شركتها، شبكه

(، %50به ترتيب پنجاه درصد ) حداقلضريب نفوذ ارتباطات ثابت، سيار و اينترنت كشور  يارتقا

و همچنين ايجاد ارتباط پر ظرفيت  كشور(، آحاد جمعيت %30( و سي درصد )%35و پنج درصد )سي

نفر و افزايش ظرفيت خدمات پستي به بيست  هزاراي حداقل در شهرهاي باالي پنجاه و چند رسانه

 مرسوله بر نفر را فراهم آورد.

 .اطالعات در سراسر كشور فناوريو تضمين ارائه خدمات پايه ارتباطي و  تأمين ب:

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

 





 

 

 

 دوم بخش

 

 محيط زيست حفظ

 ايمنطقهسرزمين و توازن  آمايش





 

 پنجم فصل

 محيط زيست حفظ

 56 ماده 

برداري از تنوع زيستي كشور, تسريع در اجراي برنامه عمل حفاظت و بهره برايموظف است،  دولت 

 پايانبايست تا ربط ايجاد نمايد. شاخصهاي تنوع زيستي كشور ميهاي ذين دستگاهرا بي الزمهماهنگي 

 برنامه چهارم به سطح استانداردهاي جهاني نزديك شود و وضعيت مناسب يابند.

 59 ماده 

است، با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست و ساير  مكلفريزي كشور مديريت و برنامه سازمان

هاي محيطي و هزينهاقتصادي منابع طبيعي و زيست ارزشهايمنظور برآورد  هاي مرتبط، بهدستگاه

زيست در فرايند توسعه و محاسبه آن در حسابهاي ملّي, نسبت به تنظيم  محيطاز آلودگي و تخريب ناشي

هاي موارد داراي اولويت از قبيل: جنگل, آب, خاك، انرژي, ارزشها و هزينه محاسبههاي دستورالعمل

برساند.  تصويبربط به محيطي در نقاط حساس اقدام، و در مراجع ذيهاي زيست يستي و آلودگيز تنوع

هاي تملك دارايي طرحهايسنجي هايي كه دستورالعمل آنها به تصويب رسيده، در امكانارزشها و هزينه

 اي در نظر گرفته خواهد شد.سرمايه

 60 ماده 

ساختارهاي مرتبط با محيط زيست و منابع  دسازيتوانمنموظف است، به منظور تقويت و  دولت

گسترش آموزشهاي عمومي و تخصصي محيط زيست، در كليه  جهتطبيعي، ساز و كارهاي الزم را 

گذاري در بخش محيط زيست و منابع طبيعي، عالي، حمايت از سرمايه آموزشواحدهاي آموزشي و مراكز 



 

هاي اثرگذار بر محيط زيست، محيطي، در دستگاهيستمناسب براي فعاليتهاي ز ساختارهايايجاد تقويت 

 و برقرار نمايد. تنظيم

 61 ماده 

 برنامه چهارم اقدامهاي ذيل را به عمل آورد: طولمكلف است، كه در  دولت

نمايد. كليه واحدهاي توليدي, خدماتي و  آغازكننده را خوداظهاري براي پايش منابع آلوده طرح :الف

برداري و حفاظت محيط زيست نسبت به نمونه سازمانس دستورالعمل زيربنايي بايد بر اسا

اقدام و نتيجه را به سازمان مذكور ارائه دهند. واحدهايي كه  خودها و تخريبهاي گيري آلودگياندازه

قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا ”( 30) ننمايند، مشمول ماده مراعاتتكاليف اين بند را 

 د بود.خواهن “3/2/1374مصوب

آفات نباتي و كودهاي شيميايي، اتخاذ  دفعرويه مصرف سموم منظور جلوگيري از افزايش بي به :ب

كمپوست و مبارزه بيولوژيك، به تدريج فراهم شود.  كودروشي نمايد كه موجبات استفاده بيشتر از 

ز جهت مصرف كودهاي شيميايي و سموم دفع آفات نباتي ا وضوابط ورود, ساخت, فرموالسيون 

جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،  هايوزارتخانهمحيطي را توسط  تأثيرات زيست

و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تهيه و به تصويب  زيست،سازمان حفاظت محيط 

 .برساندهيئت وزيران 

ها، ها, بخشداريهرداريبرنامه مديريت پسماندهاي كشور و اتخاذ روشي كه با همكاري ش ارائه :ج

پايان  دردر وهله اول در سه استان مازندران, گيالن و گلستان اجرا شود، به طوري كه  هادهياري

محيطي فني زيست روشهايآوري, حمل و نقل, بازيافت و دفع كليه پسماندها با برنامه چهارم, جمع

آوري و و تأسيسات جمع هاشبكهه و بهداشتي انجام شود. همچنين ضمن تأمين اعتبارات الزم, كلي

, گلستان و تهران و شهرهاي مازندرانتصفيه فاضالب در دست اجراي استانهاي خوزستان، گيالن, 

و مطالعات ساير شهرها را انجام و با توجه  رساندهبرداري مراكز استانها را تكميل و به مرحله بهره

 به اولويت به مرحله اجرا برساند.



 

 62 ماده 

 لف است:مك دولت

تهران, اهواز, اراك, تبريز, مشهد, شيراز, كرج  شهرهايطول برنامه چهارم، ميزان آلودگي هواي  در :الف

 شوراي عالي حفاظت محيط زيست كاهش دهد.  مصوبو اصفهان را در حد استاندارد 

ي ريزمديريت و برنامه سازماناجرايي اين بند، توسط سازمان حفاظت محيط زيست,  نامهآيين 

و آموزش پزشكي، راه و ترابري و  درمانهاي نفت, صنايع و معادن, بهداشت, كشور و وزارتخانه

 .شودكشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران رسانده 

كشور از  فرسودههاي طول برنامه چهارم، تمهيداتي اتخاذ كند كه كليه خودروها و موتورسيكلت در  :ب

 رده خارج شوند.

 63 ماده 

پايان سال اول برنامه چهارم، به منظور ساماندهي و جلوگيري از آلودگي  تااست حداكثر  موظف دولت

با اولويت درياي خزر, طرح جامع ساماندهي سواحل كه متضمن اقدامهاي ضروري  سواحل،و تخريب 

 استانداردهاي و سواحل, ضوابط يكپارچه مديريت حريم, استقرار آزادسازي و : تعيينهمچون

قوانين و مقررات را همراه  تكميلو دريانوردي, صيادي و آبزي پروري، بازبيني و اصالح و  محيطيزيست

 و نظارت، تدوين نمايد. اجراگذاري, ربط در زمينه سياستهاي ذيبا تعيين مسئوليت دستگاه

را به شكلي ساماندهي نمايد كه تا  دولتيموظف است كليه وزارتخانه ها و مؤسسات  دولت -تبصره

 ( انجام پذيرد.%100حريم دريا صددرصد ) متر( 60ان برنامه چهارم، عقب نشيني شصت )پاي

ريزي كشور, سازمان حفاظت محيط زيست, مديريت و برنامه سازماناجرايي اين ماده توسط  نامهآيين

, كشور, جهاد كشاورزي, راه و ترابري, نيرو و عندالزوم ساير شهرسازيهاي مسكن و وزارتخانه

 و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. تهيهربط هاي ذيهدستگا



 

 64 ماده 

 مكلف است: زيست،حفاظت محيط  سازمان

با  به منظور حفظ محيط زيست و پايدار توسعههاي عمومي و دستيابي به راستاي ارتقاي آگاهي در :الف

تصادي، اجتماعي و فرهنگي توسعه اق دار از ابتداي برنامه چهارمتأكيد بر گروههاي اثرگذار و اولويت

شوراي عالي حفاظت محيط زيست  پيشنهاد اب جمهوري اسالمي ايران،آيين نامه اجرايي مربوط را

صدا و سيماي  وهاي دولتي ربط, رسانههاي ذيبرساند. كليه دستگاهبه تصويب هيئت وزيران 

موضوع اين ماده  جهوهاي آموزشي بدون دريافت جمهوري اسالمي ايران ملزم به اجراي برنامه

 باشند.قانوني مي

اول برنامه  سالاي، ملّي و استاني تا پايان محيطي كشور را در سطوح منطقهاطالعات زيست نظام :ب

هاي گردد. دستگاه فراهممحيطي رساني و ارزيابي زيستچهارم ايجاد نمايد تا زمينه پايش، اطالع

 .نماينداين نظام همكاري  اند، در تدوين و اجرايي نمودنربط مكلفذي

 65 ماده 

و  توليدشناختي، به ويژه در الگوهاي است نسبت به تدوين اصول توسعه پايدار بوم موظف دولت

به رعايت اصول و  موظفهاي مرتبط سازي مربوطه اقدام نمايد. دستگاهمصرف و دستورالعملهاي بهينه

 باشند.خود مي هاي اجراييدستورالعملهاي مذكور در طرحها و برنامه

 66 ماده 

اند، جهت كاهش اعتبارات عمومي غير دولتي موظف نهادهايهاي اجرايي و مؤسسات و دستگاه كليه

مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيست, براي اجراي برنامه مديريت  سياستهاياي دولت, اعمال هزينه

مل كاغذ(, كاهش مواد زائد جامد و مصرف انرژي, آب, مواد اوليه و تجهيزات )شا مديريتسبز شامل: 

محيط زيست و  حفاظتاي كه توسط سازمان نامهآنها )در ساختمانها و وسايط نقليه(، طبق آيين بازيافت



 

و به تصويب هيئت وزيران  تهيهربط هاي ذيريزي كشور با همكاري دستگاهسازمان مديريت و برنامه

 خواهد رسيد, اقدام نمايند.

 67 ماده 

مرحله اجرا  بهبومهاي حساس، به ويژه درياچه اروميه، تهيه و مديريت زيست بومي در زيست امهبرن :الف

كشور و  ريزيبرنامهآيد. سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري سازمان مديريت و در مي

 تهيه و به تصويب هيئت وزيران رانامه اجرايي اين ماده هاي نيرو و جهاد كشاورزي، آيينوزارتخانه

 رسانند.مي

مراجع  همكاريزيستي، دولت مكلف است با رويه و نابودي تنوعمنظور جلوگيري از شكار بي به :ب

محدود كردن پروانه  ضمنربط در نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد تا ذي

ي شكاري را سالحها تعدادهاي مذكور، ل اسلحه شكاري و بازنگري در ضوابط صدور پروانهمح

محيط زيست برساند  حفاظتمتناسب با جمعيت قابل برداشت از حيات وحش به تشخيص سازمان 

 نمايد. اقدامو نسبت به جمع آوري سالحهاي غيرمجاز تا پايان برنامه چهارم 

 68 ماده 

يدار برداري پابهره هايشيوهحفاظت, احيا, بازسازي ذخاير و رفع آلودگي و  دولت موظف است طرح :الف

توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دريايي كشور، تا پايان سال اول برنامه چهارم  محيطهاياز 

 تهيه و به مرحله اجرا گذارد.جمهوري اسالمي ايران را 

( قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 85( و )72رعايت اصول ) باشود، دولت اجازه داده مي به :ب

 وابسته "ملّي محيط زيست صندوق"به محيط زيست و تخريب آن،  دوارهاي براي تقليل آالينده

محيط زيست را تأسيس كند. منابع مورد نياز صندوق ياد شده براي انجام  حفاظتبه سازمان 

 اساسنامهگردد. مذكور از طريق كمكهاي بخش غير دولتي داخلي و خارجي تأمين مي فعاليتهاي



 

و  اقتصاديازمان حفاظت محيط زيست، وزارت امور صندوق ملّي محيط زيست مشتركاً توسط س

 .رسيد خواهدريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران دارايي و سازمان مديريت و برنامه

بر  دولتجهاد كشاورزي موظف است، به منظور تعيين تكليف نهايي و تثبيت مالكيت  وزارت :ج

مميزي و تفكيك  عملياترم، نسبت به اتمام هاي منابع ملّي و دولتي, تا پايان برنامه چهاعرصه

اسناد و امالك كشور بايد تا  ثبتت و اشخاص اقدام كند. سازمان ئامنابع ملّي و دولتي از مستثنا

عنوان اسناد رسمي پذيرفته و آنها را مالك  بههاي اراضي منابع ملّي و دولتي را صدور اسناد, نقشه

 عمل قرار دهد.

 69 ماده 

برداري از منابع طبيعي تجديد شونده را توسعه و بهره اصالح،برنامه حفظ، احيا،  مكلف است، دولت

 تنظيم و به مورد اجرا بگذارد: زيرباتوجه به اولويتهاي 

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

 .1383سال  پاياندر ( باقيمانده دام و جنگل نشينان 70%) 

بين دام و مرتع و همچنين لغو و اصالح  تعادل( دام مازاد از مراتع جهت %50پنجاه درصد ) كاهش :ب

 .پروانه چراهاي مربوطه

 شدههاي سدهاي در دست اجرا، تمام ( سطح حوزه%20عمليات آبخيزداري در بيست درصد ) اجراي :ج

 .هاي ساير مناطق( حوزه%10و ده درصد )

حذف تعرفه واردات چوب و تشديد مبارزه  هكتار،يكصد هزار  حداقلزراعت چوب به ميزان  توسعه :د

 .با قاچاق چوب

همچنين اجراي  ،هكتار پانصد هزار حداقلفضاي سبز و جنگلهاي دست كاشت به ميزان  توسعه :هـ

 .ارميليون هكت يك و نيم حداقلزا به ميزان عمليات كنترل كانونهاي بحراني بيابان

و ساير اراضي كشاورزي و منابع  روستاييهاي شهري، عمليات پخش سيالب در حوزه اجراي :و

مراتع مشجر، تبديل اراضي بياباني به  ايجادميليون هكتار به منظور  يك و نيمطبيعي به ميزان 

 .زراعي و تعذيه آبخوانها



 

 توراني( -خليج عمان و ايرانيارسباران،  زاگرس،كامل حفاظتي در جنگلهاي كشور )شمال،  پوشش :ز

 .روستاييانرساني به عشاير، جنگل نشينان و كامل سوخت پوشش :ح

مراتع به ميزان پانزده  وگسترش مشاركت شوراهاي روستايي و بسيج محلي در حفاظت از جنگلها  :ط

 .( از سطح عملياتي%15درصد )

گيرد. وريات حفظ جنگل صورت ميو ضر اكولوژيكبرداري از جنگل صرفاً براساس تعديل بهره :ي

كشاورزي با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست  جهادنامه اجرايي اين بند توسط وزارت آيين

 .رسيدتهيه و به تصويب هيئت دولت خواهد 

 70 ماده 

برنامه چهارم به منظور پايداري منابع طبيعي و تنظيم مديريت چراي  اولمكلف است از سال  دولت

داري و ژنتيكي دامها )دام عشاير(، ترتيبي اتخاذ نمايد كه اجراي طرحهاي مرتع ذخايرمراتع و حفظ 

عشاير  قلمروحق انجام گيرد و در همين راستا واگذاري اراضي مستعد مراتع از طريق عشاير ذي مديريت

 صورت گيرد. آنهابه خانوارهاي كوچنده در چارچوب طرح ساماندهي اسكان عشاير با حفظ حقوق 

جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و  وزارت مشترك پيشنهاد به ماده اين اجرايي نامهينآي

 ماه پس از ابالغ اين قانون به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.شش ريزي كشور حداكثر ظرف برنامه

 71 ماده 

ي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ( ”104) ماده «ج»( و بند 105) ماده

 چهارم  برنامه دوره براي“ آن هاياصالحيه و 17/1/1379 مصوب ايران اسالمي جمهوري

 .گرددمي( تنفيذ 1388-1384)



 

  105ماده 

هاي بزرگ توليدي و خدماتي بايد پيش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات كليه طرحها و پروژه

لي حفاظت محيط زيست و مصوب يابي، بر اساس ضوابط پيشنهادي شوراي عاسنجي و مكانامكان

محيطي قرار گيرد. رعايت نتايج ارزيابي توسط مجريان طرحها و هيئت وزيران مورد ارزيابي زيست

 باشد.هاي مذكور الزامي است. نظارت بر حسن اجراي اين ماده بر عهده سازمان برنامه و بودجه ميپروژه

هاي عمراني و ي عملي و اجرايي پروژهسازمان حفاظت محيط زيست موظف است راهكارها ـ تبصره

محيطي، اشتغالزائي در مناطق حفاظت شده را به طريقي فراهم نمايد كه ضمن رعايت مسائل زيست

 طرحهاي توسعه عمراني متوقف نگردد.

 104ماده  بند ج 

ر، ج ـ به منظور كاهش عوامل آلوده كننده محيط زيست، باالخص در مورد منابع طبيعي و منابع آب كشو

اند براي تطبيق مشخصات فني خود با ضوابط محيط زيست و كاهش واحدهاي توليدي موظف

هاي قابل قبول واحدها هاي انجام شده در اين مورد به عنوان هزينهآلودگيها اقدام كنند. هزينه

 گردد.منظور مي

دگي و تخريب محيط از واحدهائي كه از انجام اين امر خودداري نمايند و فعاليتهاي آنها باعث آلو 

گردد تا در قالب زيست گردد، جريمه متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومي واريز مي

نامه اين بند سازي محيط زيست هزينه شود. آيينلوايح بودجه سنواتي براي اجراي طرحهاي سالم

فاظت محيط زيست مشتمل بر مبلغ و چگونگي اخذ جرايم و نحوه هزينه آن به پيشنهاد سازمان ح

 رسد.به تصويب هيئت وزيران مي

 



 

 ششم فصل

 ايسرزمين و توازن منطقه آمايش

 72 ماده 

توزيع مناسب جمعيت و فعاليتها در پهنه سرزمين، با هدف استفاده  منظورمكلف است، به  دولت

 مشتمليش سرزمين و مزيتهاي كشور، با استفاده از مطالعات انجام شده, سند ملّي آما قابليتهاكارآمد از 

 بر سطوح ذيل را از ابتداي برنامه چهارم به مرحله اجرا درآورد:

 كالن شامل: سطح :الف

كلي نظام, تحليل شرايط  سياستهايبلندمدت توسعه فضايي كشور، در چارچوب  اندازچشم -1 

 سرزمين مزيتهايالمللي و امكانات, محدوديتها و و بين ايطقهمن

 نظام شهري و روستايي كشور ووزيع جمعيت در سرزمين, الگوي اسكان كلي ت راهبردهاي -2 

از منابع  حفاظت", "و دفاعي امنيتي"هايي كه به لحاظ خاص مناطق و عرصه راهبردهاي -3 

 باشند.موقعيت ويژه مي داراي "فرهنگيطبيعي, محيط زيست و ميراث 

 رتبطم تصويرياطالعات مكاني و جغرافيايي و اسناد  پايگاه -4 

 بخشي شامل: سطح :ب

 -فضايي بخشهاي مختلف اقتصادي  توزيعهماهنگ و سازگار بلندمدت توسعه و  راهبردهاي -1 

 هاي سرزمينفرهنگي منطبق با ويژگي واجتماعي  

 اي و سرزميني بخشهاهاي منطقهو توصيه سياستها -2 

 دار در توسعه بخشو عمليات اولويت اقدامها -3 

 شامل:استاني  سطح :ج

دار در توسعه استان و تعيين اولويت وپايه توسعه استانها، حاوي بخشهاي محوري  نظريه -1 

 نقش هر استان در تقسيم كار ملّي

 در توسعه استان( عمدهفضايي توسعه استان )محورها و مراكز  سازمان -2 



 

 دار در توسعه استانوعمليات اولويت اقدامها -3 

سيزدهم اين قانون،  فصله بخش و سندهاي ملّي توسعه استان، موضوع ملّي توسع سندهاي -تبصره

از هر يك تنظيم، و پس هايويژگيهاي سند ملّي آمايش سرزمين و متناسب با گيريبر اساس جهت

گيرد. دولت مكلف است، لوايح چهارم قرار مي برنامهتصويب هيئت وزيران, مبناي تنظيم عمليات اجرايي 

 .فوق تنظيم و تقديم مجلس شوراي اسالمي نمايد اسنادرا، بر اساس  هاي سنواتيبودجه

هاي اصلي بخش، استان و يا طرحهاي ويژه را در گيريسند ملي سندي است راهبردي كه جهت

انداز بيست ساله توسعه، تبيين و حسب مورد به تصويب مجلس شوراي اسالمي و يا چارچوب تحقق چشم

 رسد.هيئت وزيران مي

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

 پذيرد.مي

 73 ماده 

جامع تقسيمات كشوري را كه در بردارنده شاخصهاي  طرحموظف است ظرف سال اول برنامه  دولت

گيري عدم موجود براي ايجاد سطوح تقسيماتي جديد و با جهت تقسيماتيناظر بر بازنگري واحدهاي 

 وبه مديران محلي و تقويت نقش استانداران به عنوان نمايندگان عالي دولت تهيه  اختيارتمركز و تفويض 

مفاد اين  رعايتجهت تصويب به مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد. هرگونه ايجاد سطوح جديد بايد با 

 ماده صورت گيرد.

 74 ماده 

هاي جديد متناسب با گذارييات عمراني و سرمايهسازي عملهماهنگ منظورمكلف است به  دولت

 واي نگري, تحليل مناسب موقعيت منطقهالمللي، با رعايت موازين آيندهملّي و بين گذارشرايط در حال 

 كشور،اسالمي, امكانات و قابليتها و فرصتهاي  - المللي كشور، ساختار فرهنگي هويت ايرانيبين

 اقدامهاي ذيل را انجام دهد:



 

هاي بين به عنوان مرجع اصلي هماهنگي ملّيدادن اسناد ملّي آمايش سرزمين و كالبدي  قرار :لفا

 .اجرايي هايگيريتصميماي، در منطقه -اي و بخشي بخشي, بين منطقه

و فني و با  علمياي, هنگام نمودن سند ملّي آمايش سرزمين، متناسب با تحوالت جهاني, منطقه به :ب

اي گونهو بخشي, به ايمنطقهاي و مكاني و تعامل سطوح خرد و كالن طالعات پايهگيري از ابهره

اسالمي ايران در سازگاري با سند  جمهوريكه برنامه پنجم توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي 

 .ملّي آمايش سرزمين تنظيم گردد

 75 ماده 

ربط، هاي اجرايي ذيدستگاهمكلف است، با همكاري ساير  كشورريزي مديريت و برنامه سازمان

المللي كشور و و مزيتهاي سرزمين در راستاي ارتقاي نقش و جايگاه بين قابليتهاگيري از منظور بهرهبه

از  اجراييهاي المللي، راهبردها و اولويتهاي آمايشي ذيل را در قالب برنامهدر اقتصاد بين مؤثرتعامل 

 آورد:ابتداي برنامه چهارم، به مرحله اجرا در

سرزمين، براي توسعه علم و  مختلفهاي هاي عرصهمناسب از موقعيت و توانمندي گيريبهره :الف

از جمله تعيين مراكز و پاركهاي فناوري  مختلففناوري و تعامل فعال با اقتصاد جهاني، از طرق 

 و عملكرد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي. نقشعلمي, تحقيقاتي تخصصي و همچنين تعيين 

جهت تقويت نقش فراملّي و ارتقاي جايگاه  درشهرها، مناسب از قابليت و توان كالن استفاده :ب

ريزي و اجرا در اين شهرها, تعيين حوزه , برنامهتوسعهالمللي كشور، از طريق تقويت مديريت بين

 .اير شهرهااي آنها به سيك و انتقال همزمان وظايف ملّي و منطقه هرالمللي عملكرد فراملّي و بين

بندي محورهاي خاص در داالنهاي طريق اولويت ازمناسب، از قابليتهاي ترانزيتي كشور،  گيريبهره :ج

ها و نقاط و تدوين برنامه توسعه مبادي, شبكه كشورجنوبي  -غربي و شمالي  -ارتباطي شرقي 

 .خاص واقع بر اين محورها

جديد و ايجاد فرصتهاي شغلي  فعاليتهايرش هاي مختلف سرزمين، براي پذيعرصه سازيآماده :د

 هاي زيربنايي.و تجهيز شبكه توسعهمتناسب با قابليت هر منطقه، از طريق تكميل, 



 

و فراملّي، در توسعه مناطق پيراموني )به ويژه  ملّيهاي گذارياز آثار انتشاري سرمايه گيريبهره :هـ

هاي نوين معيشت و چند بخشي و گسترش شيوه هايبرنامه تهيهدشتها و پيرامون سدها(، از طريق 

 .جمعيت و فعاليتها استقرارفعاليت و ساماندهي 

گازي پارس جنوبي(، در توسعه فعاليتهاي  مناطقاز منابع غني نفت و گاز )به ويژه  گيريبهره :و

، استقرار جمعيت و فعاليتها در حاشيه جنوبي كشور جديدبر و سازماندهي مرتبط و صنايع انرژي

 .برمبناي آن

و پيوند مناطق مرزي با اقتصاد ملّي و  ملّيهاي مناطق مرزي با هدف تقويت همگرايي توسعه :ز

 .فراملّي

از طريق  كشور،از قابليتهاي محيطي, اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي مناطق روستايي  گيريبهره :ح

بندي خدمات سطح ارائهنظام  بخشي به فعاليتهاي اقتصادي, ساماندهيتوسعه منابع انساني, تنوع

هماهنگي و محلي نمودن  افزايشريزي توسعه روستايي، با تأكيد بر شده و اصالح نظام برنامه

 .فرايند آن

 76 ماده 

است، در راستاي ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي  موظفريزي كشور مديريت و برنامه سازمان

برنامه چهارم كه تحقق آنها مستلزم مشاركت چند و مضامين  اهدافهاي اجرايي, آن دسته از دستگاه

نقش هر يك از  و تدوينهاي ويژه )فرابخشي(  در قالب برنامه راباشد بخش و چند استان مي

هاي اجرايي دستگاه كليههاي اجرايي را در چارچوب وظايف قانوني هر دستگاه مشخص نمايد. دستگاه

كه توسط سازمان مديريت و  راها گونه برنامهي ايناند، عمليات و اقدامهابخشي و استاني موظف

 و اجرا نمايند. منظورگردد, در برنامه اجرايي خود ريزي كشور تعيين ميبرنامه



 

 77 ماده 

اي بين استاني، نسبت به هماهنگي در امور عمراني و توسعه منظورشود، به دولت اجازه داده مي به

ين و ايجاد نهادهاي هماهنگ كننده و تعيين وظايف آنها در آمايش سرزم ديدگاهبندي كشور از منطقه

كشور و  ريزيبرنامهپيشنهاد سازمان مديريت و  انامه اجرايي اين ماده، باقدام نمايد. آيين استانيسطح فرا 

 رسد.ربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران ميهاي ذيهماهنگي دستگاه

 78 ماده 

خزانه معين هر استان، در قالب بودجه ساالنه به تأمين  بهه معيني از درآمدهاي واريز شد نسبت

يابد. نسبتهاي مذكور به پيشنهاد سازمان ( همان استان اختصاص ميايسرمايهاي و بودجه استان )هزينه

 گردد.مي تعيينكشور توسط هيئت وزيران  ريزيبرنامهمديريت و 

 79 ماده 

ايف دولت كه نتايج كاربردي آن از محدودة استان فراتر از وظ دستههاي عمراني و آن برنامه عناوين

 مديريتبايست در قالب بودجه استاني تأمين اعتبار شود، به پيشنهاد سازمان ( و مياستانينباشد )وظايف 

 ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.و برنامه

 80 ماده 

ام تنظيم بودجه ساالنه، درآمدها و واگذاري است، به هنگ مكلفريزي كشور مديريت و برنامه سازمان

ريزي و توسعه استانها، كه سرجمع آن در قانون توسط شوراي برنامه شدهبيني هاي استاني پيشدارايي

را در قالب رديفها و عناوين مستقل مشخص كرده و به تفكيك هر استان  است،بودجه مشخص شده 

 .نمايدابالغ 



 

 81 ماده 

بر اساس سند ملّي توسعه استان به مرحله اجرا در  استانها،مه چهارم، بودجه ساالنه ابتداي برنا از :الف

شامل: درآمدها و ساير منابع استان، سهم اختصاص يافته از منابع ملّي  استاند. بودجه ساالنه يآمي

 باشد واي در قانون بودجه كل كشور ميهاي سرمايهاي و تملك داراييهزينه اعتباراتو سرجمع 

ريزي و برنامه شورايقالب قراردادي تنظيم و بين رئيس  در "بودجه ساالنه استان سند"صورت  به)

 گردد.مبادله مي (ريزي كشورتوسعه استان و سازمان مديريت و برنامه

و توسعه استان و سازمان مديريت و  ريزيبرنامهكه تعهدات شوراي “ بودجه ساالنه استان سند” :ب

نمايد, مشتمل بر اهداف كمي استان را مشخص مي توسعهر, براي اجراي برنامه ريزي كشوبرنامه

اي اي و اعتبارات هزينههاي سرمايهتملك دارايي اعتباراتاستان, شاخصهاي هدف هر بخش, 

 باشد.استان مي

هاي اجرايي گردد، توسط دستگاهكشور مي كلملّي كه منافع آن شامل: چند استان و يا  طرحهاي :ج

 لّي اجرا خواهد شد.م

 سند" چارچوبريزي كشور مكلف است، نظام تنظيم بودجه استان را در مديريت و برنامه سازمان :د

به تصويب هيئت وزيران  ومدت شش ماه از تصويب اين قانون تهيه  ظرف"ملّي توسعه استان

 .برساند

 82 ماده 

اقالم درآمدي زير را به عنوان درآمد هزينه استان،  -كامل نظام درآمد  اجرايمكلف است، در  دولت

 عمرانيداري كل به خزانه معين استان واريز و در اجراي وظايف جاري و و از طريق خزانه وصولاستاني 

 استاني، هزينه نمايد:

 .دولتي( شركتهايمالياتهاي مستقيم )به استثناي ماليات بر  كليه :الف

 .وروديق بر كاالها و خدمات به استثناي حقو ماليات :ب



 

آنها در همه استانهاي كشور عموميت  وصولدسته از درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت كه  آن :ج

 دارد.

هاي استاني وصول توسط دستگاه وشود حاصل از خدمات كه در استانها عرضه مي درآمدهاي :د

 .يدادگستري جمهوري اسالم قضاييگردد، به استثناي درآمد ناشي از انفال و خدمات مي

از  ناشيشود به استثناي درآمد حاصل از جرايم و خسارات كه در استانها وصول مي درآمدهاي :هـ

 .جرايم مبارزه با قاچاق و مواد مخدر

 83 ماده 

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ( ”181( و )77(، )71(، )70) مواد

توسعه اقتصادي، براي دوره برنامه چهارم “ هاي آنهو اصالحي 17/1/1379مصوب  ايراناسالمي 

 .گرددمي( تنفيذ 1384-1388)اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 

  70ماده 

ريزي و توسعه و عمران گيري، تصويب، هدايت، هماهنگي و نظارت در امور برنامهبه منظور تصميم

ريزي و توسعه هر اي كالن كشور، شوراي برنامههمشيها و سياستها و خطاستانها، در چارچوب برنامه

 شود.استان به رياست استاندار تشكيل مي

هاي استان، كميتهة ريزي و توسعبه منظور پيشبرد اهداف و انجام وظايف شوراي برنامه -1تبصره 

تخصصي متشكل از مديران و رؤساي ادارات كل، شعب و نمايندگي سازمانهاي دولتي، مؤسسات و 

اي عمومي غير دولتي در استآنكه مشمول نظام بودجه استاني بوده و يا قسمتي از وظايف عمراني نهاده

نامه اجرايي شوراي گردد. آيينهاي اجرايي استاني( تشكيل ميدار هستند )دستگاهاستاني را عهده

يئت وزيران هاي تخصصي توسط سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هريزي استان و كميتهبرنامه

 .خواهد رسيد



 

ها و ستادهاي هاي تخصصي موضوع اين ماده ساير شوراها، كميتهپس از تشكيل كميته -2تبصره 

ريزي شهرستان منحل و وظايف آنها در قالب وظايف اين مرتبط موجود استان به استثناء كميته برنامه

 شود.ها ساماندهي و تنظيم ميكميته

تان متشكل از فرماندار )رياست كميته(، نماينده سازمان مديريت و ريزي شهرسكميته برنامه -

هاي اجرايي كه مديران كل آنها عضو شوراي ريزي كشور )دبير كميته( و عضويت رؤساي دستگاهبرنامه

ريزي و توسعه استان هستند، خواهد بود. فرمانداران موظف هستند يك هفته قبل از تشكيل برنامه

يندگان شهرستان در مجلس شوراي اسالمي به عنوان ناظر درجلسات دعوت به جلسات كميته از نما

 عمل آورند.

ريزي شهرستان جهت مبادله هاي عمراني شهرستانها پس از تصويب در كميته برنامهپروژه -

 ريزي استان اعالم خواهد شد.ربط به سازمان مديريت و برنامههاي اجرايي ذيموافقتنامه با دستگاه

ريزي و توسعه استان به عهده سازمان برنامه و بودجه استان وظيفه دبيرخانه شوراي برنامه -3تبصره 

 .است

  71ماده 

 دارد:ريزي و توسعه استان وظايف زير را به عهدهشوراي برنامه

هاي توسعه بلندمدت استان، در گيريهاي بلندمدت توسعه استان شامل جهتبررسي و تأييد برنامه :الف

 هاي بلندمدت كشور و طرح آمايش ملي.گيريريزي كشور و در راستاي جهتنظام برنامه چارچوب

هاي توسعه مشيمدت توسعه استان شامل هدفها، سياستها و خطهاي ميانبررسي و تأييد برنامه :ب

گذاري در توسعه استآنكه در چارچوب اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و اولويتهاي سرمايه

مدت ملي براي دوره برنامه ي و سياستهاي كالن و بخشي و سازگار با برنامه ميانرهنمودهاي كل

 شود.توسعه تهيه مي

هاي در قالب برنامه ييتصويب طرحهاي توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهري و روستا :ج

 توسعه استان، بارعايت سياستهاي مصوب شوراي عالي معماري و شهرسازي.



 

الزم براي تحقق آن قسمت از درآمدهاي عمومي و اختصاصي دولت در استآنكه توسط  اتخاذ تدابير :د

گردد )درآمد استاني( و پيشنهاد كسب دستگاه اجرايي استاني وصول و به خزانه استان واريز مي

 منابع جديد درآمد در چارچوب سياستهاي مصوب دولت.

پيشنهاد راههاي كاهش هزينه در چارچوب  ها وجويي در هزينهاتخاذ تدابير الزم براي صرفه هـ:

 سياستهاي مصوب دولت.

بررسي و تأييد بودجه پيشنهادي ساالنه استان شامل منابع مالي الزم از محل درآمدهاي استان و  :و

هاي اجرايي استان از محل درآمد عمومي و سهمي از منابع ملي و اعتبارات جاري و عمراني دستگاه

ها و دستورالعملهاي تهيه و تنظيم بودجه اختصاصي، در چارچوب بخشنامه اعتبارات از محل درآمد

 كل كشور، براي ارائه به سازمان برنامه و بودجه

ها و طرحهاي عمراني و بررسي و توزيع اعتبارات عمراني استاني مصوب بين فصول و برنامه :ز

 مان برنامه و بودجه استان.هاي اجرايي استاني به تفكيك شهرستان بر اساس پيشنهاد سازدستگاه

هاي اجرايي استاني به تفكيك برنامه و فصول هزينه بررسي و توزيع اعتبارات جاري دستگاه :ح

 براساس پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان

هاي مشيگيري در مورد توسعه صادرات غير نفتي استان و در صورت لزوم خطبررسي و تصميم :ط

هاي مرزنشيني در چارچوب سياستهاي كلي تجارت ها، تعاونيي اعم از بازارچهاجرايي مبادالت مرز

 خارجي كشور.

هاي توسعه مصوب و مدت اصالح و تحول اداري متناظر با برنامههاي ساالنه و ميانبررسي برنامه :ي

 ربط.پيشنهاد آن به مراجع ذي

توسعه  و تشويق براي الزم يهازمينه ايجاد و استان نسبي مزيتهاي و قابليتها شناخت :ك

 هاي مردمي در امور اقتصادي، توليدي و اجتماعي.گذاريسرمايه

 المنفعه.ساماندهي كمكها و توسعه مشاركتهاي مردمي در اقدامات عمراني و امور عام :ل

كارگيري آنها در امور توسعه استان در اندازهاي مردم و بههاي تجهيز و جذب پسبررسي راه :م

 هاي پولي كشور.مشيب سياستها و خطچارچو



 

هاي توسعه مشاركت زنان و جوانان به ويژه بسيجيان در فعاليتهاي اقتصادي، پيشنهاد برنامه :ن

 ربط و تنظيم سياستهاي اجرايي مربوطه.اجتماعي و فرهنگي استان به مراجع ذي

 سياستهاي اجرايي مربوطه. ربط و تنظيمهاي توسعه منابع انساني به مراجع ذيپيشنهاد برنامه :س

ربط و تنظيم هاي استقرار نظام تأمين اجتماعي ملي در سطح استان به مراجع ذيپيشنهاد برنامه :ع

 سياستهاي اجرايي مربوطه.

گذاري در امور بيني روشهاي تشويقي براي سرمايهبررسي وضعيت اشتغال در سطح استان و پيش :ف

 اشتغالزا.

 و تأمين منابع تقويت و توسعه بسيج استان.ها پيشنهاد برنامه :ص

  77ماده 

كميته تخصيص اعتبار استاني مركب از معاون عمراني استاندار، رئيس سازمان برنامه و بودجه استان 

شود و بر اساس گزارش خزانه معين استان نسبت به و مديركل امور اقتصادي و دارايي استان تشكيل مي

حسب فصول  هاي اجرايي استان و اعتبارات عمراني برري دستگاهتعيين سقف تخصيص اعتبارات جا

 كند.گيري ميتصميم

 وظيفه دبيرخانه كميته تخصيص اعتبار استاني بر عهده سازمان برنامه و بودجه استان است. -تبصره

 181ه دام 

در  دهدييب سآنوسازي مناطق  وي زادرساني، بازسادما شگيري،پيمنظور  هوظف است بم تدول ف:لا

ي كند و در نيبشيپ يتوايح بودجه سنوالسوم، اعتبارات الزم را در  هماقبه در طي برنرتم حوادث غير

 العاتطمت هجاعتبارات فوق  زا قرار دهد. درصدير غير مترقبه كشو دثر ستاد حواايتاخ

حوادث  زا گيريشيپ هايعي و اجراي پروژهيباي طيالب تاثرا شهكا روظنم هب يپذيريبسآ

ينه زيشروي آب دريا هپاز قبيل سيل و زلزله، خشكسالي، آتش سوزي، طوفان و يا  هبترقغيرم

 د شد.هاوخ



 

از  افوتك دمع ترر صود و امو الحسنه سيستم بانكي،تواند از محل منابع قرض يمر شووزارت ك ب:

 نعتي،ص ،ريا به مالكان واحدهاي مسكوني، تجاريالت مورد نياز هست كيانب عبانم رياس محل

 دزر مفاوت سود و كاتلاهبد. ماكن ءاطعكر اذلاه در مناطق سابقديدشاورزي خسارت ك و معدني

ولت موظف است بازپرداخت د. دش دهاوخ روظنساالنه م جةدبو ايحور لدي طاياعتسهيالت 

 كند. نيبيني شده است تضمپيش كه در اين بند ار ط سيستم بانكيسوت يالت اعطاييهست

 دولت مجاز است ه،ر جبران خسارت ناشي از حوادث غيرمترقبدسهم صنعت بيمه  يشازبه منظور اف ج:

صوالت حم( %50)درصد  هاجنپ لقادح مورنامه سب ناروه در دك هم كندارف حوينرايط الزم را به ش

وستايي، ر وصنايع دستي، شيالت، ابنيه عمومي، تأسيسات شهري  ،دامداري ،رزيواشك

 و صنعتي تحت پوشش بيمه قرار گيرندسكوني، تجاري م ايهانمساخت





 

 

 

 سوم بخش

 

 سالمت، امنيت انساني توسعه

 عدالت اجتماعي و
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 هفتم فصل

 سالمت و بهبود كيفيت زندگي ارتقاي

 84 ماده 

نهادينه كردن مديريت، سياستگذاري، ارزشيابي و هماهنگي اين قلمرو  منظورموظف است، به  دولت

 تغذيههاي ناشي از سوء ور، تأمين سبد مطلوب غذايي و كاهش بيماريغذا و تغذيه در كش امنيتاز جمله: 

 و گسترش سالمت همگاني در كشور، اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:

عالي  شوراي" و "غذا و تغذيه شوراي" ادغامبا “ شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي” تشكيل :الف

 .يقانون پس از طي مراحل "سالمت

 .اي جامعهو سواد تغذيه فرهنگمنظور ارتقاي  هاي آموزشي الزم بهنامهو اجراي بر تهيه :ب

 اجرايند در تدوين و اهاي اجرايي مكلفصدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و دستگاه سازمان 

كاالهاي مضر  تبليغبرنامه جامع ياد شده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي همكاري و از 

 ي نمايند.به سالمتي خوددار

براي توليد، تأمين، توزيع و مصرف مواد  الزماي منابع اعتباري، تسهيالت بانكي و يارانه تخصيص :ج

و اختصاص منابع الزم براي شروع و تدارك براي  غذاييغذايي، در جهت دستيابي به سبد مطلوب 

براي اقشار  آموزان و همچنين كمك غذاييدانش غذاييوعدة ترويج غذاي سالم در قالب ميان

 .نيازمند

 هاي:و اجراي برنامه تهيه :د

 .غذا يمنيا -1 

 .مصرف بهضايعات مواد غذايي از توليد  كاهش -2 



 

 85 ماده 

شش ماه پس از تصويب اين قانون, اليحه حفظ و ارتقاي سالمت  مدتموظف است، ظرف  دولت

ت ذيل تهيه و جهت تصويب به تهديد كننده سالمتي را مشتمل بر نكا مخاطراتآحاد جامعه و كاهش 

 ارائه كند: اسالميمجلس شوراي 

ها و راههاي خيز جادهاز طريق شناسايي نقاط و محورهاي حادثه نقل،كاهش حوادث حمل و  -

 .( تا پايان برنامه چهارم%50مذكور به ميزان پنجاه درصد ) نقاطمواصالتي و كاهش 

 .يي و رانندگيو مقررات راهنما ايمنيبر رعايت اصول  تأكيد -

فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستاني و بيمارستاني كشور و كاهش مرگ  شبكهو تكميل  ساماندهي -

 .( تا پايان برنامه چهارم%50حمل و نقل به ميزان پنجاه درصد ) حوادثو مير ناشي از 

 .الزم نقليه موتوري و اعمال استانداردهاي مهندسي انساني و ايمني وسايطارتقاي طرح ايمني  -

هاي هوا, آب, خاك, محصوالت محيط كار, آالينده درمخاطرات تهديد كننده سالمتي  كاهش -

و نحوه تعيين و وصول عوارض و جرايم جبراني و چگونگي  ميزانكشاورزي و دامي, و تعريف مصاديق، 

 .مصرف منابع حاصله

 86 ماده 

اند، تا پايان سال اول برنامه مكلفربط هاي ذيو دستگاه پزشكيبهداشت، درمان و آموزش  وزارت

اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، اقدامات الزم را جهت كاهش ، توسعه اقتصادي چهارم

هاي زيانهاي فردي و اجتماعي اعتياد، پيشگيري و درمان بيماري ايدز و نيز كاهش بار بيماريخطرات و 

 معمول دارد.رواني 
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 87 ماده 

سازي براي حضور مؤثر در است، به منظور زمينه موظفو آموزش پزشكي  بهداشت، درمان وزارت

ايران به مركز رفع نيازهاي سالمت و پزشكي منطقه، در  اسالميبازارهاي جهاني و تبديل جمهوري 

ها، عرضه و بازاريابي تجاري، تسهيالت الزم را در خصوص معرفي توانايي راهبرديچارچوب سياستهاي 

 نمايد،هاي پزشكي و دارويي ارائه وزش پزشكي و توليدات، تجهيزات و فرآوردهو آم سالمتخدمات 

( مصارف ارزي %30نحوي كه مقدار ارز حاصل از صادرات خدمات و توليدات مزبور معادل سي درصد )به

 بخش بهداشت و درمان، در پايان سال پاياني برنامه چهارم باشد.

 88 ماده 

زشكي موظف است، به منظور ارتقاي مستمر كيفيت خدمات آموزش پ وبهداشت، درمان  وزارت

درماني و وري و استفاده بهينه از امكانات بهداشتي باليني، افزايش بهره خدماتسالمت و تعالي عملكرد 

 ذيل را انجام دهد: اقدامهايكشور، 

بندي بهخدمات و اصالح رت كيفيتنظارت و ارزشيابي استانداردها و شاخصهاي بهبود  تدوين، :الف

 بيمارستانها، بر اساس الگوي ارتقاي عملكرد باليني

مديريت  ختارواحدهاي بهداشتي، درماني، از طريق اصالح فرايندها و سا نمودن مدارمشتري :ب

 ريزي عملياتي(اقتصادي )از جمله اصالح نظام حسابداري، پرداخت مبتني بر عملكرد، بودجه

شركتي و  ياهاي علوم پزشكي، به صورت هيئت امنايي و شگاهبيمارستانهاي پيشنهادي دان اداره :ج

آنها در چارچوب  بهمالي  -كارگيري نيروي انساني و اداري تفويض اختيارات مديريت، جذب و به

 هاي مصوبتعرفه

نيروي  وبيمارستانها، از نظر تختهاي آموزشي و غير آموزشي و اعمال شاخصهاي اعتباري  تفكيك :د

 س آنانساني بر اسا

 و استقرار نظام جامع اطالعات سالمت شهروندان ايراني طراحي :هـ



 

 89 ماده 

آموزش پزشكي مكلف است، به منظور دسترسي عادالنه مردم به خدمات  وبهداشت، درمان  وزارت

نمودن آن متناسب با نيازها در نقاط مختلف كشور، نظام ارائة حداقل استاندارد  منطقيبهداشتي، درماني و 

با  تجهيزبندي خدمات طراحي نمايد. ايجاد، توسعه و درماني كشور را مبتني بر سطح بهداشتي،ت خدما

خدمات،  ارائةتغيير در ظرفيتهاي پزشكي و درماني كشور و همچنين اختصاص نيروي انساني جهت 

شتي و واحدهاي بهدا توسعهبندي خدمات درماني كشور انجام خواهد شد. احداث، ايجاد و مطابق با سطح

مسلح، صرفا،ً با تأييد وزارت  نيروهاي( اين قانون و 160هاي موضوع ماده )درماني توسط دستگاه

 پذير خواهد بود.امكان وزيرانبهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تصويب هيئت 

ربط عمل مقررات اختصاصي ذي طبق ،H.S.Eكار  محيطخصوص واحدهاي سالمت و ايمني  در

 خواهد شد.

گذاري و اداره بخش خدمات بهداشتي درماني كه از طريق سرمايه شاملاين ماده  مفاد -تبصره

 .باشدنمي ،گرددخصوصي انجام مي

 90 ماده 

عادالنه مردم به خدمات بهداشتي و درماني و در جهت  دسترسيمنظور ارتقاي عدالت توزيعي در  به

بهداشتي و درماني آنها, توزيع منابع و  هايپذير از هزينهو آسيب درآمدكاهش سهم خانوارهاي كم

نود  به «مردممشاركت عادالنه مالي  شاخص»و درماني بايد به نحوي صورت گيرد كه  بهداشتيامكانات 

( افزايش نيابد و %30از سي درصد ) حداكثرهاي سالمت سهم مردم از هزينه و ارتقا يابد (%90درصد )

( كاهش يابد. %1تحمل سالمت به يك درصد ) قابل غيري هاپذير از هزينهميزان خانوارهاي آسيب

ريزي كشور، است، با مشاركت سازمان مديريت و برنامه مكلفوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

سهم مردم در تأمين منابع بهداشت و درمان براي تحقق اهداف مذكور  نمودننامه چگونگي متعادل آيين

 يب اين قانون تهيه و براي تصويب به هيئت وزيران ارائه نمايد.ماه پس از تصو ششرا، ظرف مدت 
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 91 ماده 

نظام ارائه خدمات سالمت در كشور و تقويت و توسعه نظام بيمه خدمات  اثربخشيمنظور افزايش  به

 ذيل انجام خواهد شد: اقدامهايدرماني, 

مقررات شوراي عالي بيمه و  قوانينشركتهاي بيمه تجاري و غير تجاري صرفاً با رعايت  كليه :الف

 باشند.مي مكملخدمات درماني مجاز به ارائه خدمات بيمه پايه و 

بيمه سالمت  استقرارپايان برنامه چهارم، شوراي عالي بيمه خدمات درماني تمهيدات الزم، جهت  تا :ب

 با محوريت پزشك خانواده و نظام ارجاع را فراهم نمايد.

 درمانيمندي از خدمات بهداشتي درماني, خدمات بيمه پايه رهمنظور تعميم عدالت در به به :ج

 شود.روستاييان عشايري، معادل مناطق شهري تعريف و اجرا مي

 هايبيمارينامه براي پوشش حوادث و اتباع خارجي مقيم كشور, موظف به دارا بودن بيمه كليه :د

 باشند.در مدت اقامت در ايران مي لياحتما

 سرانهاساس  هاي سنواتي در طول برنامه چهارم برهاي خدمات درماني در بودجهبيمه اعتبار تأمين :هـ

 رسد.واقعي خواهد بود كه ساالنه به تصويب هيئت دولت مي

اين ماده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ظرف مدت سه ماه از  اجرايي نامهآيين :و

 ران خواهد رسيد.تهيه و به تصويب هيئت وزي قانونتصويب اين 

 92 ماده 

آموزش پزشكي مكلف است نسبت به درمان فوري و بدون قيد و شرط  وبهداشت، درمان  وزارت

 رانندگي، در مراكز خدمات بهداشتي و درماني اقدام كند. سوانحمصدومين حوادث و 

يمه ( حق ب%10خدمات فوق، عوارضي معادل ده درصد ) ارائهمنظور تأمين منابع الزم براي  به

شركتهاي بيمه تجاري وصول و به حساب درآمدهاي اختصاصي  توسطمازاد  و شخص ثالث، سرنشين

هاي درمان كليه مصدومان ترافيكي، گردد و هزينهپزشكي واريز مي آموزشوزارت بهداشت، درمان و 

شد. توزيع  محل وجوه واريز شده به اين حساب و ساير منابع موجود پرداخت خواهد ازاي و رانندگي جاده



 

 آموزشگر پايه توسط وزارت بهداشت، درمان و بر اساس عملكرد هر يك از سازمانهاي بيمه منابعاين 

 پزشكي، هر شش ماه يك بار صورت خواهد گرفت.

 93 ماده 

وزارت بهداشت، درمان و  توسطفهرست داروهاي مجاز همه ساله  ،منظور تنظيم بازار دارو به :الف

 فهرست فوق ممنوع است. ازشود. ورود، عرضه و تجويز دارو خارج يآموزش پزشكي اعالم م

توسط وزارت بهداشت، درمان و  هاآن فهرستاي كه نسخه دارو )به استثناي داروهاي غير عرضه :ب

 ها ممنوع است.خارج از داروخانه نهاييشود( به مصرف كننده آموزش پزشكي اعالم مي

ايجاد كنترل  بااند هاي توليد كننده دارو موظفكليه كارخانه منظور تضمين داروهاي توليدي، به :ج

اقدام نمايند. به اين  خودربط نسبت به كنترل كيفيت توليدات كيفيت و به كارگيري متخصصين ذي

وزارت بهداشت، درمان و آموزش  هماهنگيشود با ربط اجازه داده ميهاي ذيمنظور به كارخانه

( قانون 5ماده ) «2»تبصره  «2»بند  اصالحقانون ”درآمد موضوع  (%50پزشكي از پنجاه درصد )

هاي ساالنه استفاده ، در قالب بودجه“15/6/1371لزوم بازآموزي و نوآموزي جامعه پزشكي مصوب 

 كنند.

 94 ماده 

سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب  برنامهقانون ( ”194) ماده

 گردد.( تنفيذ مي1384-1388براي دوره برنامه چهارم )“ آن هاياصالحيه و 17/1/1379

 194ه دام 

در  هكمچنين مراكزي ه و هداشتيب و وليد و توزيع مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشيت زيه مراكلك

 وزارتف طر زا ابط بهداشتي كهضواند ضمن رعايت كنند موظفمي ئهخدماتي را ارا قوف ياهزمينه

سبت به اخذ تأييديه ادواري از گردد نربط اعالم ميذي ياههاگتدس و ن و آموزش پزشكيدرما، شتداهب
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 دستگاههاي مورد از طرف بسحصالحيت آنها  هك (تي و يا غير دولتيلود)افراد حقيقي و يا حقوقي 

 و يكزشزش پن و آمومازارت بهداشت، در. ود شده است اقدام كننديعين تأيم تدمالذكر براي قباس

ه به شدالحيت ص دا حقوقي تأييي و رد بر خدمات افراد حقيقيوم اند حسبموظف ربطذي ستگاههايد

 يت آنها موضوع را به مراجع قانونيحالتخلف ضمن رد ص مستمر نظارت و در صورت مشاهدة تروص

 اع نمايند.جرا

 نماده، تعيي نيول ادماتي مشمخ و ييعوزه مشتمل بر تعيين واحدهاي توليدي، تدامين نامة اين يآ

 با دخوربرة وحن ها،عيين تعرفهت طه،وبريك از مراكز م ره براي يتشتأييديه بهدا ذخا مقاطع زماني

رت اظن الحيت اشخاص حقيقي و حقوقييين صعت ه، ضوابطدادگا هب رايم و معرفيج ذاعم از اخ نفاتخلم

داشت، درمان و هنون توسط وزارت بتصويب اين قا ازس پ موارد حداكثر طي مدت ششماه ريكننده و سا

 سيد.تصويب هيئت وزيران خواهد ره ه و بهيربط تذي اري دستگاههايكمه وزش پزشكي بامآ

 





 

 هشتم فصل

 امنيت انساني و عدالت اجتماعي ارتقاي

 95 ماده 

هاي اجتماعي و استقرار عدالت و ثبات اجتماعي، كاهش نابرابري منظورمكلف است، به  دولت

دهكهاي درآمدي و توزيع عادالنه درآمد در كشور و نيز كاهش فقر و محروميت  فاصلهكاهش اقتصادي، 

 پرداختي،اي فقرا، از طريق تخصيص كارآمد و هدفمند منابع تأمين اجتماعي و يارانه توانمندسازيو 

ف مدت بگذارد و ظر اجراو عدالت اجتماعي را با محورهاي ذيل تهيه و به  داييهاي جامع فقرزبرنامه

تهيه لوايح براي تحقق  همچنينشش ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به بازنگري مقررات و 

 سياستهاي ذيل اقدام نمايد:

 .فراگيري و اثربخشي -جامعيت  ابعادو تعميق نظام جامع تأمين اجتماعي، در  گسترش :الف

 .درآمدها عادالنهسياستهاي مالياتي، با هدف باز توزيع  اعمال :ب

و ساماندهي نظام خدمات حمايتهاي  متناسبهاي توانمندسازي خط فقر و تبيين برنامه تعيين :ج

و نظام تأمين اجتماعي، براي پوشش  مطلقاجتماعي، براي پوشش كامل جمعيت زير خط فقر 

هاي اقتصادي و و ثبت مستمر آثار برنامه پيگيريجمعيت بين خط فقر مطلق و خط فقر نسبي و 

فقر، همچنين ميزان درآمد سه دهك پايين درآمدي  خطر وضعيت خط فقر، جمعيت زير اجتماعي ب

اجتماعي به سه دهك پايين درآمدي از طريق  اقتصادي،هاي و شكاف فقر و جبران آثار برنامه

 .افزايش قدرت خريد آنان

 صورتمه به خانوارهاي زير خط فقر مطلق را حداكثر تا پايان سال دوم برنا كليهموظف است  دولت 

 دهد. قرارها و نهادهاي متولي نظام تأمين اجتماعي شناسايي و تحت پوشش كامل توسط دستگاه

مشاركتهاي اجتماعي، آموزش مهارتهاي شغلي  جلبهاي ويژه اشتغال، توانمندسازي، برنامه طراحي :د

 .سه دهك پايين درآمدي در كشور جمعيتهايو مهارتهاي زندگي، به ويژه براي 



 

هاي فقرزدايي و شناسايي در برنامه خيريه،مشاركت نهادهاي غير دولتي و مؤسسات  ارتقاي :هـ

اي و كليه مناطق كشور توسط مديريتهاي منطقه درهاي زير خط فقر، كودكان يتيم و خانواده

ها و براي افراد ياد شده توسط آنان و دستگاه اقتصادياعمال حمايتهاي اجتماعي، فرهنگي و 

 .اجتماعيمسئول در نظام تأمين  نهادهاي

غذايي و تضمين خدمات بهداشتي،  مطلوبتأمين غذاي سالم و كافي، در راستاي سبد  امكان :و

همچنين حصول اطمينان از قرار گرفتن  قيمت،درماني و توانبخشي رايگان و تأمين مسكن ارزان 

ارهاي واقع در سه رايگان براي خانو عموميسال تحت پوشش آموزش  هجدهجمعيت كمتر از 

 .هاكارآمد منابع يارانه تخصيصجايي و دهك پايين درآمدي، از طريق جابه

و مددكاري، براي دفاع از حقوق فردي،  اجتماعيهاي كردن حمايتهاي حقوقي، مشاوره فراهم :ز

 .خانوادگي و اجتماعي فقرا

اي اساسي توسعه و تشخيص الگوي نيازه اساسرويكرد توانمندسازي و مشاركت محلي، بر  اتخاذ :ح

هاي از طريق نظام انگيزشي براي پروژه اجتماعي،نياز توسط جوامع محلي براي ارائه خدمات 

 و بااز طريق اعمال موارد فوق در سطوح محلي  - محليعمراني كوچك، متناسب با ظرفيتهاي 

 .جلب مشاركتهاي عمومي

اشتغال  فرصتهايد روستاييان و عشاير ايجاد وري و درآمروشهاي الزم براي افزايش بهره طراحي :ط

 وروستاييان  مشاركتهاي زماني خارج از فصول كاشت و برداشت با رويكرد به ويژه در دوره

 .نيازمندانصندوق اشتغال  والحسنه توسعه اشتغال روستايي قرض صندوقعشاير، با حمايت از 

 96 ماده 

نظام جامع تأمين اجتماعي در برنامه چهارم توسعه سازماني  استقرارمكلف است، با توجه به  دولت

پوشش جمعيتي، خدمات و حمايتهاي مالي  ؛فرهنگي جمهوري اسالمي ايران واقتصادي، اجتماعي 

را طبق قوانين از محل جمهوري اسالمي ايران قانون اساسي ( 29)و نهم  بيستموردنظر در اصل 

اي، حمايتي و امدادي م، از طريق فعاليتهاي بيمهمرد مشاركتدرآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از 

 افزايش و به اجرا بگذارد: ذيلبه صورت تدريجي و به شرح 



 

عشاير و شاغلين شهري كه  و روستاييانهاي اجتماعي با توجه خاص به پوشش بيمه افزايش :الف

عشاير، با  اجتماعي روستاييان و هايبيمهاند، به نحوي كه برنامه تاكنون تحت پوشش نبوده

و تصويب دولت از سال دوم برنامه چهارم، به  تهيهمشاركت دولت و روستاييان و عشاير پس از 

 اجرا گذاشته شود.

 .خدمات درماني پايهكامل )صد درصد( جمعيتي، از بيمه همگاني  پوشش :ب

و افراد حمايت از زنان سرپرست خانوار  برايبيمه خاص )در قالب فعاليتهاي حمايتي(،  تأمين :ج

 .سرپرستسرپرست با اولويت كودكان بيبي

تحت پوشش مؤسسات و نهادهاي  افرادنمودن فعاليتهاي حمايتي، جهت توانمندسازي  هدفمند :د

 .ايحمايتي در راستاي ورود به پوشش بيمه

اي، به نحوي كه ضمن سازمانهاي بيمه بهتمهيدات الزم جهت بازپرداخت بدهي دولت  اتخاذ :هـ

اجتماعي و فرهنگي  اقتصادي،توسعه  چهارمري از ايجاد بدهي جديد تا پايان برنامه جلوگي

 شده باشد. تسويهاي كل بدهي دولت به سازمانهاي بيمه ،ايران اسالميجمهوري 

مقرري بيكاري در جهت تنظيم بازار كار،  ازتدابير مورد نياز براي كاهش طول دوره استفاده  اتخاذ :و

بيكاري در سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي،  بيمهد نياز براي احراز مقرري افزايش سابقه مور

 .ايران اسالمياجتماعي و فرهنگي جمهوري 

اميد به زندگي و لزوم پايداري صندوقهاي  جمعيتيتوجه به تغييرات و روند صعودي شاخصهاي  با :ز

، دولت موظف است با استفاده از مباني محاسباتي آنها دراي اجتماعي و اصالحات منطقي بيمه

 اقدامات الزم را معمول دارد. ايبيمهتجربه جهاني در چارچوب محاسبات 

دو سال آخر خدمت آنها بيش از نرخ رشد  درصورتي كه نرخ رشد دستمزد اعالم شده كارگران  در :ح

افزايش دستمزد  سازگار نباشد، مشروط بر آنكه اين قبلطبيعي دستمزد كارگران بوده و با سالهاي 

التفاوت ميزان كسور تأمين اجتماعي عالوه بر دريافت مابه سازمانبه دليل ارتقاي شغلي نباشد، 

به نسبت دستمزد واقعي و دستمزد اعالم شده سالهاي قبل از كارفرماي  كارفرماسهم كارگران و 

يه و براي تصويب تههيئت وزيران اي خواهد بود كه توسط اليحهوارده براساس  خسارتربط، ذي

 شود.به مجلس شوراي اسالمي تقديم مي



 

 97 ماده 

پيشگيري و كاهش آسيبهاي اجتماعي، نسبت به تهيه طرح جامع كنترل  منظورمكلف است، به  دولت

با تأكيد بر پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر، مشتمل بر محورهاي ذيل اقدام  اجتماعي،كاهش آسيبهاي 

 :نمايد

و  خانواده بنيان تقويت اجتماعي، مددكاري خدمات گسترش روان، بهداشت طحس ارتقاي :الف

 .هاي در معرض آسيبتوانمندسازي افراد و گروه

اجتماعي، تعميق ارزشهاي ديني و  اعتمادو گسترش روحيه نشاط، شادابي، اميدواري،  بسط :ب

 .هنجارهاي اجتماعي

شهري و حاشيه شهرها و تمركز بخشيدن  بافتر زاي اجتماعي دخيز و بحراننقاط آسيب شناسايي :ج

هاي مددكاري، مشاوره اجتماعي و حقوقي و برنامه درماني، -حمايتهاي اجتماعي، خدمات بهداشتي 

همكاري بين بخشي و سامانه مديريت آسيبهاي اجتماعي در  راهبرداشتغال حمايت شده، با اعمال 

 .مناطق ياد شده

هاي درسي دوره آموزش عمومي : اصالح برنامهطريقبهاي اجتماعي از اوليه از بروز آسي پيشگيري :د

 .مهارتهاي زندگي ارتقايبيني آموزشهاي اجتماعي و و پيش

 .اجتماعي با مشاركت سازمانهاي غير دولتي آسيبهايرساني به موقع به افراد در معرض  خدمات :هـ

 .ازگشت آنها به جامعهب زمينهديدگان اجتماعي و فراهم نمودن آسيب بازتواني :و

 اساس محورهاي ذيل: برطرح ملي مبارزه با مواد مخدر و روانگردان  تهيه :ز

هاي از تمامي امكانات و توانمندي استفادهاز اعتياد به مواد مخدر و قاچاق آن با  پيشگيري -1 

 ملي.

هاي زندگي درماني، آموزش مهارت كاراولويت قراردادن استراتژي كاهش آسيب و خطر،  در -2 

هاي علمي و تجارب از ساير يافته گيريبهرهدرماني، درمان اجتماع مدار معتادان و سالم، روان

 .هاي عمليريزيجهاني در اقدامها و برنامه

 .و صنعتي شيميايياز تغيير الگوي مصرف مواد مخدر به داروهاي  جلوگيري -3 



 

 .مواد مخدر و روانگردانها مجرمانهتهاي از هرگونه تطهير عوايد ناشي از فعالي جلوگيري -4 

 موادهاي ملي براي مقابله با حمل و نقل و ترانزيت گرفتن تمام امكانات و توانمندي كار به -5 

 .مخدر و همچنين عرضه و فروش آن در سراسر كشور

 .مردم و سازمانهاي غير دولتي در امر پيشگيري و مبارزه با اعتياد نقش تقويت -6 

 با پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد  مزمناجراي طرح ساماندهي و توانبخشي بيماران رواني  تداوم :ح

 .هدف در پايان برنامه جمعيت( 75%) 

( %25پوشش حداقل بيست و پنج درصد ) بااجراي طرح ساماندهي و توانبخشي سالمندان  تداوم :ط

 .جمعيت هدف

سرپرست خانوار با همكاري ساير  ورپرست و تدوين طرح جامع توانمندسازي زنان خودس تهيه :ي

آن در هيئت وزيران در شش ماهه  تصويبربط و تشكلهاي غيردولتي و سازمانها و نهادهاي ذي

 .نخست سال اول برنامه

ريزي و عرصه بهزيستي و برنامه درو توسعه مشاركتهاي مردمي و خدمات داوطلبانه  ساماندهي :ك

 .با رويكرد بهبود فعاليت غيردولتيسات خيريه و اقدامات الزم براي حمايت از مؤس

تحت پوشش  خانوادههاي نيازمند و بي سرپرست و زنان سرپرست مستمري ماهيانه خانواده افزايش :ل

 .سال اول برنامه در( حداقل حقوق و دستمزد %40هاي حمايتي بر مبناي چهل درصد )دستگاه

 98 ماده 

اي سرمايه اجتماعي، ارتقاي رضايتمندي عمومي و گسترش حفظ و ارتق منظورمكلف است، به  دولت

 سال اول برنامه چهارم، اقدامهاي ذيل را انجام دهد: طينهادهاي مدني، 

 .اجتماعي كشور سرمايهساز و كارهاي سنجش و ارزيابي  تهيه :الف

 .علل و عوامل تأثيرگذار بر آن احصايگزارش ساالنه سرمايه اجتماعي كشور و  ارائه :ب

اجتماعي اعم از اعتماد عمومي، وفاق  سرمايهساز و كارهاي اجرايي الزم جهت افزايش  تصويب :ج

 .اجتماعيگرايي و وجدان فردي و اجتماعي، قانون



 

تغييرات آن در اثر عملكرد عمومي  انتشارمندي عمومي به صورت ساالنه و رضايت ارزيابي :د

 .حاكميت

حقوق زنان، در ابعاد حقوقي، اجتماعي،  اززي و حمايت و تصويب طرح جامع توانمندسا تدوين :هـ

 .ربطدر مراجع ذي آناقتصادي و اجراي 

در  اسالمي،طرح جامع مشاركت و نظارت مردم، سازمانها، نهادهاي غير دولتي و شوراهاي  تدوين :و

اعمال  باتوسعه پايدار كشور و فراهم كردن امكان گسترش كمي و كيفي نهادهاي مدني، 

 .هاي تشويقيسياست

 99 ماده 

اين قانون، نسبت به تدوين و اجراي سند  تصويبموظف است، ظرف مدت شش ماه از  دولت

راهبردي خدمات رساني به ايثارگران )خانواده معظم شهدا, جانبازان, آزادگان و خانواده آنان(، با رويكرد 

, درماني, معيشتي و تماعياجوضعيت اشتغال, مسكن ارزان قيمت, ارتقاي سطح  بهبودتوانمندسازي و 

بر  نظارتآموزشي و فرهنگي، حفظ و تثبيت موقعيت شغلي آنان اقدام نموده و ساز و كار  وضعيتبهبود 

و منابع داخلي نهادها  دولتبيني نمايد. منابع مالي سند از محل بودجه عمومي حسن اجراي سند را پيش

و استخدام و اعطاي امتيازات و تسهيالت,  جذباعم از  هاي اشتغالزاييتأمين خواهد شد. در تمامي برنامه

حمايتهاي الزم در حفظ و تثبيت موقعيت شغلي آنان را  استايثارگران در اولويت هستند و دولت موظف 

 اعمال نمايد.

 100 ماده 

هاي رشد و تعالي و احساس امنيت انساني، استقرار زمينه حقوقموظف است به منظور ارتقاي  دولت

مند، برخوردار از پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايتتربيت نسلي فعال، مسئوليت واجتماعي در جامعه  فردي و

با روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقالب و نظام اسالمي و شكوفايي  انضباطوجدان كاري، 



 

تنظيم و به  ذيل محورهايمشتمل بر  را "حقوق شهروندي منشور"و مفتخر به ايراني بودن،  ايران

 ربط برساند:تصويب مراجع ذي

 .به قانون و آيين شهروندي احترامعمومي قانون مداري و رشد فرهنگ نظم و  پرورش :الف

 .در حق انتخاب شدن و انتخاب كردن آزادي،آزادي و صيانت از آراي مردم و تضمين  تأمين :ب

ني و حمايت و تضمين امنيت فعاليتها قانو فرايندهايفعاليتهاي سياسي، اجتماعي به سمت  هدايت :ج

 .و اجتماعات قانوني

 .در زمينه صيانت از حقوق كودكان و زنان اجتماعيآزادي و امنيت الزم براي رشد تشكلهاي  تأمين :د

گروههاي اجتماعي و اقوام مختلف در فرهنگ  بهمفاهيم وحدت آفرين و احترام آميز نسبت  ترويج :هـ

 .ملّي

 .حريم خصوصي افراد و صيانت از حفظ و:

 .احساس امنيت اجتماعي در مردم و جامعه ارتقاي ز:

 101 ماده 

به عنوان گفتمان جديد عرصه كار و توسعه،  را "شايسته كار"توسعه  ملّيموظف است برنامه  دولت

نيروي كار،  امنيتمتضمن عزت نفس, برابري فرصتها, آزادي و  كه "گراييجانبهسه"راهبرد  اساسبر 

توسعه  برنامه چهارم اولسال  تا پايانه با صيانت الزم باشد و مشتمل بر محورهاي ذيل تهيه همرا

 اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران تقديم مجلس شوراي اسالمي بنمايد.

مدني روابط كار, حق سازماندهي و  تشكلهايبنيادين كار )آزادي انجمنها و حمايت از حق  حقوق :الف

ارزش, منع تبعيض در اشتغال و در مقابل كار هم مردجمعي, تساوي مزدها براي زن و ره دستهمذاك

 .كار كودك, رعايت حداقل مزد متناسب با حداقل معيشت( ممنوعيتحرفه, رعايت حداقل سن كار, 

روابط كار( ارتقاي سرمايه انساني و  مدنياجتماعي دولت و شركاي اجتماعي )نهادهاي  گفتگوي :ب

زني جمعي, شركاي اجتماعي, مذاكرات و چانه نقشجتماعي, ارتقاي روابط صنعتي و روابط كار, ا

سه جانبه مشاوره ملّي, گسترش مكانيزمهاي سه جانبه  شورايجمعي, تشكيل انعقاد پيمانهاي دسته

 ., ترويج گفتگوي اجتماعي و تقويت تشكلهاي مدني روابط كارساختاريدر روابط كار, اصالحات 



 

, ايجاد, توسعه و تقويت ساز و كارهاي بيكاريحمايتهاي اجتماعي )تأمين اجتماعي, بيمه  گسترش :ج

كار غير رسمي, توانبخشي معلولين و برابري فرصتها  بازارجبراني, حمايتهاي اجتماعي از شاغلين 

 .زنان از طريق دستيابي به فرصتهاي شغلي مناسب( توانمندسازيبراي زنان و مردان و 

 .گيري حقوق صنفي و مدني كارگريپي حق :د

روابط كار )تغيير در قوانين تأمين اجتماعي و  وتأمين اجتماعي  تو بازنگري قوانين و مقررا اصالح :هـ

به منظور تعامل و انعطاف بيشتر  ،((و كارفرما كارگر, دولت))جانبه روابط كار بر اساس ساز و كار سه

 .در بازار كار(

دار و كوچك و متوسط, آموزشهاي هدف واحدهايسازي براي اشتغال در ظرفيتمولد ) اشتغال :و

آوري و اشتغال, آموزشهاي كارآفريني, جمع گيريجهتريزي آموزشي با معطوف به اشتغال، برنامه

, ارتباط و همبستگي كامل آموزش و اشتغال, رفع موانع بيكاري كارتجزيه و تحليل اطالعات بازار 

 .اي معطوف به نياز بازار كار(مهارتي فني و حرفه آموزشهاي ساختاري, توسعه

هاي نامهملّي با استانداردها و مقاوله مقرراتقوانين و مقررات در جهت انطباق قوانين و  اصالح :ز

هاي اجتماعي به ويژه در و امحاي تبعيض در همه عرصه كارالمللي, كنسولي, تحوالت جهاني بين

 .غالعرصه روابط كار و اشت

 .تدابير الزم براي اعزام نيروي كار به خارج از كشور اتخاذ :ح

 102 ماده 

توسعه بخش تعاوني را با رويكرد استفاده مؤثر از قابليتهاي بخش تعاوني،  برنامهموظف است،  دولت

طريق  ازها، گذاريدرآمدها، تأمين منابع الزم براي سرمايه عدالت اجتماعي و توزيع عادالنه استقراردر 

، جمهوري اسالمي ايران قانون اساسي (43چهل و سوم )اصل  2هاي كوچك، اجراي بند تجميع سرمايه

هاي دولتي، هاي اقتصادي متوسط و كوچك، كاهش تصديو توانمندسازي بنگاه رقابتيافزايش قدرت 

تا ول تهيه و توسعه مشاركت عامه مردم در فعاليتهاي اقتصادي مشتمل بر محورهاي ذي مالكيتگسترش 

 تقديم مجلس شوراي اسالمي نمايد. 1383سال  پايان



 

افراد جوياي كار، در راستاي برقراري تعامالت  سايرالتحصيالن و جوانان، زنان، فارغ توانمندسازي :الف

 .واحدهاي تعاوني فعاليتگيري اجتماعي الزم جهت شكل

 .هاتعاونيوري و توسعه و بهبود مديريت بهره ارتقاي :ب

 .و ارائه لوايح قانوني مورد نياز بخشفرهنگ تعاون و اصالح محيط حقوقي توسعه  ترويج :ج

هاي بخش دولتي اقتصاد به و كاهش تصدي فعاليتهادادن به بخش تعاوني، در انتقال  اولويت :د

 .بخش غير دولتي

ارم توسعه ( سياستهاي كلي برنامه چه47در چارچوب بند ) حيطه فعاليت بخش تعاوني، توسعه :هـ

 اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايرآنكه بعداً ابالغ خواهد شد.

هاي نوين و بازارها و بهبود محيط فناوري امكانات،ها به منابع، فرايند دستيابي تعاوني تسهيل :و

 .كسب و كار

 .اهارتباطات و توسعه پيوندهاي فني، اقتصادي و مالي بين انواع تعاوني تسهيل :ز

 103 ماده 

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ” (51( الي )48)مواد  ( و46)و بند الف ماده  ،(42) هدام

 براي دوره برنامه چهارم“ هاي آنو اصالحيه 17/1/1379مصوب  ايرانفرهنگي جمهوري اسالمي 

 گردد.فيذ مي( تن1384-1388)توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 

  42ماده 

توانند نسبت به )به استثناي كادر نيروهاي مسلح و كاركنان وزارت اطالعات( مي كليه بيمه شدگان

 اي اي بين صندوقهاي بيمهاي خود اقدام كنند. نقل و انتقال حق بيمه و كسورات بيمهتغيير سازمان بيمه

توسط سازمان امور اداري و استخدامي بر اساس ضوابطي خواهد بود كه حداكثر طي مدت شش ماه 

اي تهيه و به تصويب هيئت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بر اساس محاسبات بيمه ،كشور

 رسد.وزيران مي



 

  46ماده 

دولت مكلف است حداكثر تا پايان سال دوم برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  :الف

هاي كارشناسي اقدامات قانوني به منظور ام مطالعات و بررسيجمهوري اسالمي ايران با انج

هدفمند نمودن پرداخت يارانه كاالهاي اساسي شامل گندم، برنج، روغن نباتي، قند، شكر، پنير، 

شير، دارو، شيرخشك، كود، بذر، سم، حاملهاي انرژي و ساير موارد را انجام دهد، به طوري كه از 

پرداخت يارانه با كميت مشخص در راستاي تحقق اهداف ذيل  سال سوم برنامه مذكور، نظام

 :متحول و تغيير يابد

 اي و جلوگيري از قاچاق اين نوع كاالها.منطقي كردن مصرف كاالهاي يارانه -1 

 اي.گذاري و حمايت از توليد داخلي كاالهاي يارانهشويق و توسعه سرمايهت -2 

 ها.افزايش سهم طبقات با درآمد پائين از يارانه كاهش سهم طبقات با درآمدهاي باال و -3 

 جايگزين نمودن تدريجي طرحهاي رفاه اجتماعي بجاي پرداخت يارانه. -4 

 زدائي كشور و توسعه اشتغال.گذاري زيربنائي و محروميتتأمين منابع براي سرمايه -5 

 وجوه اداره شده( توسعه اشتغال مولد با اعطاء وام از محل درآمدهاي حاصل )به صورت -6 

  48ماده 

ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و وزارت كشور موظف است حداكثر در سال اول برنامه پنج

آوري فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد كه كليه افراد خارجي فاقد پروانه كار را جمع

خود انتقال دهد و در غير اين صورت آنها را نموده و در صورت عدم تهديد جاني، آنها را به كشور متبوع 

 در اردوگاههاي مشخص مجتمع نمايد.

 تشخيص وجود و يا عدم وجود تهديد جاني به عهده وزارت امور خارجه است.

هاي كشور، امور خارجه و كار و امور اجتماعي تهيه و به نامه اجرايي اين ماده توسط وزارتخانهآيين

 رسيد.تصويب هيئت وزيران خواهد 



 

 49 ماده 

به منظور تشويق كارفرمايان كارگاههاي موجود به استخدام نيروي كار جديد، دولت موظف است 

كارفرماياني را كه در دوران برنامه از طريق مراكز خدمات اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي مبادرت به 

 د:استخدام نيروي كار جديد نمايند مشمول تخفيفاتي به شرح زير قرار ده

بيني اعتبار الزم براي جبران كاهش درآمد سازمان تخفيف در ميزان حق بيمه سهم كارفرما و پيش :الف

 تأمين اجتماعي در بودجه كشور.

كاهش ماليات كارفرمايان اين گونه كارگاهها به ميزان ماليات بر حقوق دريافتي از كاركنان  :ب

 جديداالستخدام.

مشترك  پيشنهاد به قانون اين تصويب از پس ماه سه ثرحداك ماده اين اجرايي نامهآيين

هاي كار و امور اجتماعي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه به وزارتخانه

 تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

رسند نيز در مورد اشتغال مازاد بر برداري ميي كه در دوران برنامه به بهرهيهاكارگاه -تبصره

 بيني در طرح و جواز تأسيس از مزاياي اين ماده استفاده خواهند كرد.پيش

  50ماده 

 شود به منظور ايجاد اشتغال در مناطق كمتر توسعه يافته:به دولت اجازه داده مي

گذاري گذاراني كه در اين مناطق اقدام به سرمايهمعافيت از حقوق و عوارض دولتي براي سرمايه :الف

اقتصادي و دارايي و صنايع و كار  هاي اموراي كه بنا به پيشنهاد وزارتخانهنامهق آيينطب نمايند،مي

رسد در طول ساليان اجراي و امور اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيئت دولت مي

 برنامه در نظر بگيرد.

هاي خدمات ا و تعاونيگذاران بخش خصوصي و تعاونيهقسمتي از سود تسهيالت اعطائي به سرمايه :ب

برداري از منابع طبيعي و طرحهاي خود هاي توليد روستايي، عشايري و بهرهتوليدكنندگان، تعاوني

 اشتغالي را پرداخت كند.



 

هاي اجرايي آنها بايد طوري تقسيم شود نامههاي سنواتي و آيينتسهيالت اعطائي در قالب بودجه :ج

نسبت شاخص بيكاري آنها بيشتر باشد به صورتي كه در  كه سهم مناطق كمتر توسعه يافته به

 پايان برنامه جبران كمبود اشتغال اين مناطق شده باشد.

  51ماده 

ي نيروي كار و ارائه اهدولت موظف است به منظور توسعه كمي و كيفي مهارتهاي فني و حرف

ص در پرداخت يارانه اي خاآموزشهاي متنوع مهارتي به گروههاي مختلف، نسبت به اختصاص سهميه

هاي آزاد فني و گذاران بخش خصوصي و تعاوني در زمينه ايجاد آموزشگاهسود تسهيالت به سرمايه

 اي اقدام كند.حرفه
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 نهم فصل

 فرهنگي توسعه

 104 ماده 

زايش اشتغال, بهبود كيفيت كاال و خدمات, رونق اقتصاد فرهنگ, اف منظورمكلف است، به  دولت

منابع جديد, توزيع عادالنه محصوالت و خدمات فرهنگي و ايجاد بستر مناسب براي  خلقپذيري, رقابت

 فرهنگي،به بازارهاي جهاني فرهنگ و هنر و تأمين فضاهاي كافي براي عرضه محصوالت  ورود

 اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:

هاي سازي زمينهپذيري و فراهم, تقويت رقابتانحصاريو مقررات، براي رفع موانع  قوانين اصالح :الف

 .اي در امور فرهنگي و هنري, صنفي و حرفهدولتيبسط مشاركت مردم, نهادهاي غير 

از توليد, توزيع و  حمايتصندوقهاي غير دولتي ضمانت، به منظور  تأسيساقدام قانوني الزم براي  :ب

ورزشي در سطح ملّي و  وخدمات فرهنگي و هنري, سينمايي، مطبوعاتي  صادرات كاالها و

 .الملليبين

نظر در اقتصاد ملّي و منظور نمودن  موردو ارتقاي سهم بخش فرهنگ، بر اساس شاخصهاي  احصا :ج

به استانداردهاي ملّي كه در سال اول برنامه  دستيابيرشد متناسب ساالنه در لوايح بودجه براي 

 رسد.تصويب دولت مي چهارم به

كشور، از فضاهاي فرهنگي، هنري، ورزشي  مختلفمندي نقاط و ابالغ استانداردهاي بهره تصويب :د

ربط در هر يك از هاي ذيو استاني فصول برنامه مليو گردشگري و توزيع و تأمين اعتبارات 

صهايي كه در سال اول شاخصها و استانداردها بر اساس شاخ بهسالهاي برنامه چهارم براي رسيدن 

 رسد.وزيران مي هيئتبرنامه چهارم به تصويب 

و توزيع محصوالت فرهنگي، هنري و ورزشي  توليدتوسعه ساختارها و زيربناهاي الزم، براي رشد  :هـ

 نمايد. كمكتوسط بخش خصوصي و تعاوني با اولويت 



 

يزات مورد نياز صنايع بخش و تجه آالتماشينتسهيالت ويژه براي ورود مواد اوليه,  تمهيد :و

صدور محصوالت فرهنگي، هنري و ورزشي در  وفرهنگ، براي نيل به بهبود كيفيت توليدات 

 .مقياسهاي جهاني

آموزان و دانشجويان با رويكرد , دانشكودكاناي بخش فرهنگ، با اولويت نظام يارانه ساماندهي :ز

براي كليه اقشار جامعه و خريد محصوالت مصرف،  سمتتغيير نظام پرداخت يارانه از توليد به 

 .فرهنگي

قصد ايجاد موزه شخصي آثار هنري خويش و  كهداراني يا مشاركت با هنرمندان و مجموعه حمايت :ح

فضاهاي دولتي به صورت اماني، با همكاري وزارت فرهنگ  ازيا كتابخانه را دارند، از جمله: استفاده 

 .ربطهاي اجرايي ذيها و ساير دستگاهسازي، كليه شهرداريشهر وو ارشاد اسالمي، وزارت مسكن 

مصوب شوراي عالي در چارچوب مقررات  كهحمايتهاي الزم، از اشخاص حقيقي و حقوقي،  انجام -ط

و  ايرايانهدر توسعه فضاهاي مجازي فرهنگي، هنري و مطبوعاتي در محيطهاي انقالب فرهنگي 

اي و رايانه هايپايگاهاعطاي تسهيالت الزم براي برپايي كنند و به ويژه اينترنتي فعاليت مي

و خط فارسي توسط  زبانرساني حاوي اطالعات فرهنگي، ديني، تاريخي و علمي به اطالع

توسط صدا و الزم  شرايطبخشهاي مختلف اجرايي كشور جهت استفاده عموم و همچنين ايجاد 

هاي اي صوتي و تصويري از طريق شبكههبراي دريافت برنامهسيماي جمهوري اسالمي ايران 

بر اساس ضوابط سازمان صدا و سيماي جمهوري اي و كانالهاي ماهواره كابليرساني اطالع

 اسالمي ايران.

هاي فرهنگ و ارشاد اسالمي، ارتباطات و فناوري مربوطه با هماهنگي وزارتخانه اجرايي نامهآيين 

 .رسيدالمي ايران به تصويب هيئت وزيران خواهد و سازمان صدا و سيماي جمهوري اس اطالعات

( اين 160هاي موضوع ماده )اعتبارات دستگاه از( %5/0شود تا نيم درصد )دولت اجازه داده مي به :ي

براي انجام امور فرهنگي، هنري، سينمايي و مطبوعاتي  مربوطهپيشنهاد رئيس دستگاه  اقانون را ب

 سالمي كاركنان خود هزينه نمايد. معارف ا وجهت ترويج فضايل اخالقي 

ريزي اسالمي و سازمان مديريت و برنامه ارشاداجرايي اين بند توسط وزارت فرهنگ و  نامهآيين 

 رسيد. خواهدكشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران 



 

 مندي، ترتيبي اتخاذ نمايد تابهره هايحداقلهاي جمعيتي، اجتماعي، فرهنگي و با ويژگي متناسب :ك

و منابع مردمي، تا سال آخر برنامه چهارم در  هاشهرداريبا همكاري بخش خصوصي و تعاوني، 

به ايجاد فضاهاي فرهنگي و هنري شامل: كتابخانه مركزي،  نسبتكليه شهرها و مراكز استانها، 

برگزاري  دائمي مركز و معاصر هنرهاي موزه، سينمايي پرديسهاي هنر، و فرهنگ تاالر

 هاي الزم را به عمل آورد.بينيپيش هنري،ي فرهنگي و هانمايشگاه

و هنري نيمه تمام بخش غيردولتي را  فرهنگي( هزينه تكميل مراكز %50تا پنجاه درصد ) حداكثر :ل

مصوب دولت  نامهعمومي ضروري است براساس آيين استفادهبرداري از آنها براي كه تكميل و بهره

گونه مراكز از استفاده عمومي به تغيير كاربري اين ورتصصورت كمك تأمين نمايد. در به

 شده به قيمت روز مسترد گردد. پرداختخصوصي بايد وجوه دولتي 

امكانات و فضاهاي فرهنگي، هنري و  اندموظف ( اين قانون160هاي موضوع ماده )دستگاه كليه :م

كه به  اينامهطبق آيينرزشي هاي فرهنگي، هنري و وبرنامه اجرايمتعلق به خود را براي  ورزشي

 رسد، در اختيار متقاضيان قرار دهند.تصويب هيئت وزيران مي

 105 ماده 

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ( ”162) ماده «الف»( و بند 161(، )156) مواد

توسعه  ارمبراي دوره برنامه چه“ هاي آنو اصالحيه 17/1/1379مصوب  ايران اسالمي جمهوري

 .گرددمي( تنفيذ 1384-1388)اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 

  156ماده 

هاي شوراهاي اسالمي شهر و روستا در انجام امور ديني و فرهنگي، به منظور استفاده از توانمندي

 ذيل هستند. شوراهاي مذكور عالوه بر وظايف مصرحه در قانون تشكيل آنها، موظف به انجام وظايف

هاي فرهنگي، هنري، ورزشي و آموزشي و ارائه بررسي مشكالت و نارسايي :الف

 ربط.پيشنهادهاي الزم به مسئوالن و مراجع ذي



 

مساعدت و مشاركت در حفظ و نگهداري بناهاي فرهنگي و گلزار شهدا،  :ب

برداري از مراكز فرهنگي و هنري و ورزشي و تالش براي جلب همكاري بهره

 .نياز دايجاد تأسيسات و فضاهاي مور دم درمر

هاي همكاري در حفاظت از ابنيه و آثار تاريخي و فرهنگي و بافتها و محوطه :ج

 فرهنگي، تاريخي و ممانعت از تغيير كاربري آنها.

نامه اجرايي اين ماده شامل نحوه مشاركت و همكاري شوراها در انجام وظايف مذكور به پيشنهاد آيين

هاي فرهنگ و ارشاد اسالمي و كشور، سازمان تبليغات اسالمي و سازمان تربيت بدني زارتخانهمشترك و

 به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

  161ماده 

به منظور بازسازي سينماها و مجتمعهاي فرهنگي و ساخت سينماها و مجتمعهاي فرهنگي جديد و 

 ( نفر جمعيت دارند:15000) تاالرهاي نمايش در شهرهايي كه بيش از پانزده هزار

و  ساخت براي رأساً يا با مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي توانندمي هاي كشورشهرداري :الف

 استفاده كنند. موجود از تسهيالت بانكي سينماهاي بازسازي

در شهركهاي جديداالحداث به عهده  ساخت سينما و مجتمع فرهنگي تأمين زمين مناسب براي  :ب

 ها خواهد بود.به عهده شهرداري توسعه شهري و طرحهاي و شهرسازي وزارت مسكن

و به صورت اقساط ده ساله در اختيار اشخاص  ايمذكور در اين بند به قيمت منطقه زمينهاي 

 گيرد.متقاضي قرار مي حقيقي و حقوقي

ا و مجتمع سينم مناسب براي ساخت شود زمينهايمذكور اجازه داده مي شهرهاي هايبه شهرداري :ج

قالب قرارداد با دريافت حداقل  را كه در مالكيت شهرداري است بدون انتقال مالكيت در فرهنگي

 سال در اختيار افراد حقيقي و حقوقي قرار دهند. (25)سهم بابت زمين براي مدت بيست و پنج 

نمايش  رهايجديد و تاال و يا ساخت سينماهاي سينماها و مجتمعهاي فرهنگي در موارد بازسازي :د

اند بدون اخذ هر نوع عوارض و دريافت هزينه، پروانه ساخت صادر و در صورت ها موظفشهرداري

و  سالنهاي نمايش، مجوز ساخت تجاري حداكثر معادل زيربناي با طرحهاي جامع شهري هماهنگي



 

شود تا ه ميفرهنگي كه با استفاده از اين امتيازات ساخت صادر كنند. سينماها و مجتمعهاي خدماتي

 نيستند. برداري مجاز به تغيير كاربريده سال پس از بهره

هاي فرهنگ و ارشاد اسالمي كشور و نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانهآيين 

 به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. سازمان برنامه و بودجه

 162ماده  بند الف 

 ،نمودن تعاريف موظف است با انجام مطالعات الزم و با مشخص ميوزارت فرهنگ و ارشاد اسال :الف

 فرهنگي متناسب با اهداف و آرمانهاي بخش فرهنگ نسبت به تعريف شاخصهاي مفاهيم اصلي

اقدام و پس از  انقالب فرهنگي فرهنگي مصوب شوراي عالي و سياستهاي نظام جمهوري اسالمي

مركز آمار ايران به ترتيب ذيل نسبت به  ها و با همكاريتاييد شوراي مذكور با مبنا قرار دادن آن

برنامه سوم  سالهاي گيري تحوالت شاخصهاي مزبور طيتوليد اطالعات مربوط به آنها و اندازه

 اقدام نمايد:

سال يك بار تحوالت شاخصهاي مربوط به تغييرات فكري، بينشي و  دو هر -1 

ربط ها و نهادهاي ذيتيار دستگاهرفتاري جامعه را تعيين و براي بررسي در اخ

 قرار دهد.

همه ساله تحوالت شاخصهاي مربوط به ميزان مصرف كاالها و خدمات  -2 

 فرهنگي در كل كشور و مناطق مختلف را تعيين كند.

همه ساله اطالعات و آمار و تحوالت شاخصهاي مربوط به نيروي انساني،  -3 

غير دولتي را در كل كشور به  فضاها و تجهيزات فرهنگي اعم از دولتي و

 تفكيك استان تعيين نمايد.

 106 ماده 

 -تعميق ارزشها، باورها، فرهنگ معنويت و نيز حفظ هويت اسالمي منظورمكلف است، به  دولت

 ديني و توسعه فرهنگ قرآني، اقدامهاي ذيل را انجام دهد: معرفتايراني، اعتالي 



 

اقدامهاي الزم، براي  سازيزمينهيان اقشار مختلف مردم و ها و فضايل اخالقي، در مآگاهي بسط :الف

امر به معروف و نهي از منكر و  فريضهايجاد فضاي فرهنگي سالم و شرايط مناسب براي احياي 

 .اهتمام به آن

 سازيسالمهاي ملي و ارتباط جمعي در جهت مقابله با تهاجم فرهنگي، فعاليتهاي رسانه گسترش :ب

آوردن  فراهمرساني صحيح و تحقق سياستهاي كلي برنامه چهارم، با  فضاي عمومي، اطالع

جامعه به  دسترسيها و افزايش امكان هاي مناسب انتشار گزارشهاي عملكرد دستگاهزمينه

صدا و سيماي  هايشبكهاي، ترويجي و آموزشهاي عالي از طريق حرفه -آموزشهاي عمومي، فني 

 .جمهوري اسالمي ايران

 .قرآني فعاليتهايپژوهشهاي راهبردي و بنيادي در زمينه اعتالي معرفت ديني و توسعه  از حمايت :ج

 .طرح جامع ترويج و توسعه فرهنگ نماز تهيه :د

و  اوقافطرح جامع گسترش فضاهاي مذهبي و مساجد، توسط سازمانهاي تبليغات اسالمي و  تهيه :هـ

 .ن سال اول برنامه چهارمامور خيريه با همكاري سازمان ميراث فرهنگي تا پايا

 .نهضت قرآن آموزي تداوم :و

حوزه  كتابخانهسهم كتابخواني در حوزه دين در كشور، خصوصاً مناطق محروم و طراحي  تقويت :ز

 .دين در مساجد و ساير اماكن مذهبي

 .طرح جامع، با رويكرد گسترش فرهنگ وقف و امور خيريه تهيه :ح

 .ها و ابزارهاي نوين در عرصه تبليغات دينيها و راهكارشيوه كارگيريبه :ط

بهبود كيفيت  جهتريزي، نيازسنجي و ارائه آموزشهاي ضروري به مبلغين ديني در از برنامه حمايت :ي

 .تبليغات ديني

 .اجراي طرح ترويج فرهنگ ايثار و شهادت استمرار :ك

در  حقوقيحيط و ساختارهاي اي، بهبود محتواي كتب درسي، استقرار متبليغات رسانه ساماندهي :ل

ميراث معنوي  تعاليماساس  ايراني، تقويت نهاد خانواده بر -جهت حفظ و ارتقاي هويت اسالمي 

 .جامعه ايراني



 

 آموزش،هاي آموزشي، تبليغي و ترويجي در كليه سطوح اجتماعي براي و اجراي برنامه تدوين :م

كليه  انجامزش زمان و رعايت آن در گسترش و تعميق فرهنگ كار و نظم اجتماعي، شناخت ار

 .فعاليتها

براي  چهارم،طرح جامع مطالعه و اجراي همگرايي مذاهب، حداكثر تا پايان سال اول برنامه  تهيه :ن

 .ها و مذاهب مختلف اسالمي در كشورتقويت همگرايي بيشتر ميان فرقه

از  حمايتقدامهاي الزم براي ريزي و امشاركتهاي مردمي در عرصه فرهنگ ديني، برنامه توسعه :س

 .و انحرافات خرافاتهيئتهاي مذهبي و تشكلهاي ديني با رويكرد بهبود كيفيت فعاليتها و پرهيز از 

از تمامي تسهيالت و معافيتهايي كه براي مراكز آموزشي و پژوهشي تعيين گرديده  علميه هايحوزه :ع

 برخوردار خواهند بود. ،گرددمي يا

 مستحدثهم و پاسخگويي به مسائل انظ ، دينيقاي پژوهش درخصوص بنيادهاي نظريبه منظور ارت :ف

چهارم  برنامهدر جمهوري اسالمي ايران، دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم موظف است در 

پژوهشي به انجام  دينتوسعه ساماندهي مناسب را با استفاده از امكانات و ظرفيتهاي علمي حوزه 

 رساند.

 107 ماده 

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب  توسعهقانون برنامه سوم ( ”163) ماده

توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري براي دوره برنامه چهارم  “آنهاي و اصالحيه 17/1/1379

 گردد( تنفيذ مي1384-1388)اسالمي ايران 

  163ماده 

هبي و مساجد ضمن حفظ اصل ساماندهي ساخت و ساز، با توجه به اهميت گسترش فضاهاي مذ

هاي احيا، تعمير و تجهيز مساجد از طريق مشاركتهاي مردمي و شوراهاي شهري و روستايي دستگاه

 اند طي سالهاي اجراي برنامه اقدامات زير را انجام دهند:اجرايي موضوع اين ماده موظف



 

سازمانهاي مسئول در زمينه طراحي و اجراي  ها و سايروزارت مسكن و شهرسازي، شهرداري :الف

اند طرحهاي مذكور را با محوريت طرحهاي جامع، تفصيلي و هادي شهري و روستايي موظف

 مساجد تهيه و اجرا كنند.

اند در كليه شهركهاي جديداالحداث اراضي ها موظفوزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري :ب

سازي بيني كرده و پس از آمادههاي مقاومت بسيج پيشمناسبي را براي احداث مسجد و پايگاه

هاي مقاومت بسيج قرار دهند و بدون دريافت هزينه در اختيار متقاضيان احداث مساجد و پايگاه

 سازي اراضي منظور كنند.قيمت اراضي را در هزينه مربوط به آماده

دسترسي مسافران به اماكن مذهبي اند به منظور تسهيل هاي راه و ترابري و نفت موظفوزارتخانه :ج

هاي الزم از محل اعتبارات عمراني و جاري خود نسبت به احداث مسجد و يا با انجام هماهنگي

هاي موجود و جديداالحداث، در نمازخانه و همچنين نگهداري و مديريت مساجد و نمازخانه

 هاي مسافري و پمپ بنزينهاي بين شهري اقدام كنند.پايانه

امور اقتصادي و دارايي موظف است كليه وجوه پرداختي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در  وزارت :د

ارتباط با احداث، تعمير و تجهيز مساجد و ساير فضاهاي مذهبي را به عنوان هزينه قابل قبول 

 منظور كند.

اند نسبت به اختصاص فضاي مناسب در ها و سازمان جنگلها و مراتع كشور موظفشهرداري :هـ

 پاركهاي ملي و عمومي حسب مورد براي ايجاد مسجد يا نمازخانه اقدام كنند.

با هدف اعتالي جايگاه مسجد و مدرسه در فعاليتهاي اجتماعي، فرهنگي محالت، روستاها و  :و

سازي فعاليتهاي سازماندهي شده در اين مكانها در جهت ارتقاي ايمان و شهرها و هماهنگ

شكوفائي خالقيتهاي علمي، فرهنگي و هنري گروههاي مختلف  ارزشهاي معنوي و اخالقي و

 گيرد:جامعه به ويژه نوجوانان و جوانان اقدامات ذيل در سالهاي برنامه سوم توسعه انجام مي

حمايت مالي، قانوني و حقوقي از پژوهشهاي كاربردي با هدف شناخت راهكارهاي اجرايي  -1 

 عاليتهاي اجتماعي و فرهنگي كشور.براي ارتقاء جايگاه مسجد و مدرسه در ف

ها و نامهتعريف فعاليتهاي آموزشي، فرهنگي و هنري مشترك مسجد و مدرسه در آيين -2 

 مقررات بخشهاي آموزش، فرهنگ و هنر و تبليغات اسالمي، تربيت بدني و ورزش.



 

 بازسازي نحوه اختصاص و مصرف منابع اعتباري دولت در زمينه احياء و به منظور ساماندهي :ز

مربوط به تبليغات ديني و با هدف  علميه، فعاليتهاي هايحوزه مساجد، كمك به مراكز تحقيقاتي

 فعاليتها، سازمان تبليغات اسالمي در تأمين منابع اين تقويت و متناسب كردن مشاركت مردمي

ط ربو مشورت با مراجع ذي مقام معظم رهبري يك سال در چارچوب رهنمودهاي موظف است طي

 همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه و انجام مطالعات الزم با

و مصرف منابع  بينيپيش و تصويب، مبناي طرحي را تهيه و به دولت ارائه دهد كه پس از بررسي

 دولتي در اين امور قرار گيرد.

خودياري مردم براي  (%50)درصد  در صورت پنجاه دولت موظف است در مناطق روستايي -تبصره

 باقيمانده را تأمين نمايد. (%50)احداث مسجد پنجاه درصد 

 108 ماده 

زنده و نمايان نگهداشتن انديشه ديني و سياسي و سيره عملي حضرت  منظورموظف است به  دولت

ها و امام خميني )ره( و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي در تمام سياستگذاري

 و تسري آن در مجموعه اركان نظام، اقدامهاي زير را انجام دهد: هاريزيبرنامه

سازي، پژوهشي، آموزشي و فرهنگ عرصهاز انجام مطالعات بنيادي و كاربردي در  حمايت :الف

ها و مؤسسات از ظرفيت دانشگاه مناسبگيري رساني با تكيه بر علوم، فناوري و بهرهاطالع

تكميلي با موضوعات مربوط به امام )ره(  تحصيالتهاي هاي دورهيت از پايان نامهپژوهشي و حما

 و انقالب اسالمي.

ادبي مربوط به حضرت امام با همكاري مؤسسه  واز توليد و نشر آثار ارزنده علمي، هنري  حمايت :ب

تشره شده در اين هاي عمومي كشور به آثار منكتابخانه تجهيزتنظيم و نشر آثار امام خميني )ره( و 

 زمينه.

تبيين و بزرگداشت سيره و آراي حضرت امام  جهتهاي متنوع و متناسب در از توليد برنامه حمايت :ج

سيماي جمهوري اسالمي ايران با همكاري مؤسسه  و)ره( و معرفي چهره جامع ايشان در صدا 

 .«ب»مذكور در بند 



 

ترين وقايع انقالب خيابانهايي كه مهم ودين حفظ و نگهداري اماكن، ميا ،بازسازي شناسايي، :د

فرهنگي، هنري و فضاهاي عمومي در جهت نشر و  مراكزگيري از اسالمي را شاهد بوده و نيز بهره

 ها.ياد امام )ره( توسط شهرداري بزرگداشتتبليغ انديشه و سيره عملي و 

حقوقي تاثيرگذار خارج از كشور حقيقي و  اشخاصهاي مناسب براي ارتباط و همكاري برنامه تهيه :هـ

فرهنگ و ارتباطات اسالمي و وزارت امور خارجه با  سازماندر انجام امور مذكور در اين ماده توسط 

 گيرد.صورت مي «ب»همكاري مؤسسه مذكور در بند 

 «ب»جوانان با همكاري مؤسسه مذكور در بند  مليهاي سازنده توسط سازمان و اجراي برنامه تهيه :و

 امام و آرمانهاي انقالب اسالمي. يو زندگ انديشهمنظور آشنايي و ارتباط نسل جوان با به

ها و فرهنگسراها كنند و شهرداريمي استفادهفرهنگي كه به نحوي از بودجه عمومي  هايدستگاه :ز

فرهنگي و تبليغي خود را جهت اجراي وظايف  عمليات( از بودجه %3اند حداقل سه درصد )موظف

 در اين ماده اختصاص دهند. رمذكو

)ره( و سازمان مديريت و خميني مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام  توسطاجرايي اين ماده  نامهآيين :ح

 خواهد رسيد.هيئت وزيران به تصويب  وريزي كشور، تهيه برنامه

 109 ماده 

عناصر و  گيري ازحفظ و شناساندن هويت تاريخي ايران و بهره منظورموظف است، به  دولت

 به ويژه زبان فارسي, اقدامهاي ذيل را انجام دهد: ايرانيهاي هويت مؤلفه

شناسي و گذشته طوالني تاريخي و ايران زمينهاي در رشتهاز پژوهشهاي علمي و بين حمايت :الف

 .عمومي, آموزشي و پژوهشي مختلفتدوين گزارشها و كتابهاي الزم، در سطوح 

ها, آداب و رسوم و عناصر فرهنگ و لهجه گويشهايافته تاريخ شفاهي,  و گردآوري نظام بررسي :ب

 .ملّي و بومي

و تدوين و تصويب استانداردهاي ملّي و  فارسياز گسترش منابع و اطالعات به خط و زبان  حمايت :ج

 .ايرايانه محيطهايالمللي نمايش الفباي فارسي در بين



 

فارسي، در مقاطع مختلف آموزشي به ويژه  زبانموده درس و تشويق معلمان ورزيده و كارآز تربيت :د

 مقطع ابتدايي

معنوي ملّي و معرفي وجوه گوناگون  ميراثتعامل فرهنگها و زبانهاي بومي با فرهنگ و  تقويت :هـ

ها به ويژه در نظام آموزشي كشور, رسانه ملّيفرهنگ بومي، در سطح ملّي با رويكرد تحكيم وحدت 

 .فرهنگي و هنريو توليد محصوالت 

، , فرهنگي, ورزشي، هنري، ادبي و علمي كشوردينيتكريم و معرفي مفاخر و آفرينشهاي  شناسايي، :و

 بر اساس ضوابط شوراي عالي انقالب فرهنگي.

 كشوراسالمي در شهرها و روستاهاي  -گيري معماري ايراني اصول و ضوابط شكل شناسايي :ز

 مورد نياز پژوهشهايمعماري ايراني اسالمي، از طريق انجام  هاي هنرهايمنظور معرفي ويژگيبه

 110 ماده 

آميز ترويج فرهنگ صلح، مفاهمه، عدم خشونت و همزيستي مسالمت منظورمكلف است، به  دولت

 :دهدالمللي و تحقق گفتگو ميان فرهنگها و تمدنها، اقدامهاي ذيل را انجام بين مناسباتميان ملتها در 

المللي در اي و بينو مجامع منطقه نهادهادر زمينه مشاركت و حضور فعال در فرايندها،  زيريبرنامه :الف

 .باب گفت و گوي تمدنها

نهادهاي  وشرايط الزم براي تبادل آرا و نظرهاي متفكران، دانشمندان، هنرمندان  سازيفراهم :ب

 علمي، فرهنگي و مدني

 سازيفراهمادبي ايران، در ساير مناطق جهاني و  هاي فرهنگي، هنري وبه معرفي جلوه اهتمام :ج

نسبت به  ايراني،زمينه آشنايي و انتخاب فعال نخبگان و مراكز علمي و فرهنگي و جامعه 

 دستاوردهاي جديد فرهنگي در جهان

اجراي اين  شرايطالمللي و فراهم آوردن اي و بينهاي، قارهاي فرهنگي منطقهموافقتنامه عقد :د

 .هاي اجراييهاي دستگاهها در برنامهمهموافقتنا

 گفتگويدولتي، براي تحقق عملي  ساختارهاي اجرايي و حمايت از تأسيس نهادهاي غير بهبود :هـ

 .دولتي شدن اين فعاليت فرهنگها و تمدنها، با رويكرد كاهش تصدي دولت و غير



 

ريزي كشور در سال اول برنامه هنامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامآيين :و

چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران به تصويب هيئت وزيران 

 خواهد رسيد.

 111 ماده 

تقويت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصتها و گسترش سطح مشاركت  هدفموظف است، با  دولت

 ذيل را معمول دارد: اقدامهايآنها در كشور، 

زنان مشتمل بر بازنگري قوانين و مقررات  مشاركتتصويب و اجراي برنامه جامع توسعه  تدوين، :الف

متناسب با نيازهاي جامعه و تحوالت فناوري, شناسايي  زنانويژه قانون مدني، تقويت مهارتهاي به

وي فرصتهاي اشتغالزا, توجه به تركيب جنسيتي عرضه نير درگذاري و افزايش ساختارهاي سرمايه

 .و نيز افزايش باورهاي عمومي نسبت به شايستگي آنان زنانكار، ارتقاي كيفيت زندگي 

 .صالحجهت تصويب در مراجع ذي خانوادهو ارائه لوايح، مربوط به تحكيم نهاد  تنظيم :ب

 و تمهيدات قانوني و حقوقي، به منظور رفع پيشگيرانههاي اقدامهاي الزم از جمله تهيه برنامه انجام :ج

 .خشونت عليه زنان

به  مدني و تشكلهاي زنان نهادهاياز ايجاد و گسترش سازمانهاي غير دولتي،  حمايتتقديم اليحه  :د

 مجلس شوراي اسالمي.

ماده را  ايناند اعتبار الزم براي انجام تكاليف قانوني موضوع هاي اجرايي موظفدستگاه كليه -تبصره

بيني و اقدامهاي پيش مربوط،ر لوايح بودجه سنواتي ذيل برنامه كه مرتبط با وظايف قانوني آنها است د

 .آورندالزم را با هماهنگي مركز امور مشاركت زنان به عمل 

 112 ماده 

جايگاه جوانان در جامعه، به عنوان سرمايه انساني و  تقويتمكلف است، به منظور تبيين و  دولت

رشد و تعالي نسل جوان، برنامه ساماندهي امور جوانان, ويژه به اعتال و  اهتماماجتماعي كشور و عنايت و 



 

انديشي هاي اصالح نگرش عمومي و ايجاد فرهنگ مثبتاجرايي الزم، مشتمل بر شيوه هايبرنامهحاوي 

 مشاركتسازي براي رشد فكري، علمي، حضور, توانمندسازي و ارتقاي سطح به جوان, زمينه نسبت

و ايجاد شوق, انگيزه  روانيپايدار كشور, افزايش رفاه و سالمت جسمي و جانبه آنان در فرايند توسعه همه

مسكن و آسيبهاي اجتماعي آنان در  ازدواج،هاي شغلي، و اميد به آينده در ميان جوانان و رفع دغدغه

با استفاده حداكثر از ظرفيتهاي موجود  محوريچارچوب نگرش فرابخشي و به عنوان يك خط مشي 

گيري از اصالح سازي در كشور و نيز بهرهو ظرفيت دولتييي و سازمانهاي غير هاي اجرادستگاه

, اجتماعي و فرهنگي، از طريق اعمال نظام مديريت راهبردي, در اقتصاديساختارهاي نظام اداري, 

 را ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون تهيه نمايد. چهارمچارچوب برنامه 

 113 ماده 

تجلي و توسعه مفاهيم و نمادهاي هويت اسالمي و ايراني، در ساختار  ظورمنمكلف است، به  دولت

 و, اجتماعي و علمي و نيز تعامل اثربخش ميان ايران فرهنگي, تاريخي, جغرافيايي اقتصاديسياسي, 

 زباني با رويكرد توسعه پايدار:

ي و شهرسازي و سيماي ايراني و اسالمي، در معمار هنريها و آثار نمادها و نشانه كاربرد طرح :الف

طي سال اول برنامه چهارم تهيه و در سالهاي بعد  را داخليشهري، نامگذاري اماكن و محصوالت 

 اجرا نمايد.

هاي كوچك فرهنگي، ورزشي، , موزهعمومياحداث موزه علوم و فناوري و پاركهاي علمي  براي :ب

 سازينهنوين صنعتي كشور زمي دستاوردهاي معرفيتاريخي، صنعتي، دفاع مقدس و نمايشگاههاي 

 نمايد.

كه محصوالت خود را متناسب با  توليدكنندگانيبه تدوين و اجراي سياستهاي حمايتي از  نسبت :ج

 , اقدام نمايد.كنندميهاي فرهنگي كشور توليد مزيتها و مؤلفه

 استفاده نمايد.المللي روابط و مناسبات بين بهبودظرفيتها و مزيتهاي فرهنگي، در تسهيل و  از :د

فرهنگي خارج از كشور و سياستگذاري و  فعاليتهايبه سياستگذاري، هماهنگي و حمايت از  نسبت :هـ

 از كشور، اقدامهاي الزم را معمول دارد. خارجريزي امور فرهنگي ايرانيان برنامه



 

 درصد  يكا اي مجازند، تهاي سرمايههاي اجرايي و مجريان طرحهاي تملك داراييدستگاه كليه :و

اعتبارات احداث بناها و ساختمانهاي خود را براي طراحي، ساخت، نصب و نمايش آثار  از( 1%)

 متناسب با فرهنگ ديني و ملّي و يادمانهاي دفاع مقدس در همان طرح صرف نمايند. هنري

 114 ماده 

برداري و بهره , حفاظت, پژوهش, مرمت, احيا,شناساييموظف است، به منظور اهتمام ملّي در  دولت

توان گردشگري، توليد ثروت و اشتغالزايي و مبادالت فرهنگي در  ارتقايمعرفي ميراث فرهنگي كشور و 

 را در طول برنامه چهارم به انجام برساند: زيركشور اقدامات 

 برداران آثار تاريخيمتصرفين قانوني و بهره «مالكينحمايت از »و اجراي طرحهاي مربوط به  تهيه :الف

مالكين و  ازمديريت ساماندهي، نظارت و حمايت »و امالك واقع در حريم آنها و  فرهنگي -

 .چهارمتا پايان سال اول برنامه  «تاريخي منقول مجاز -دارندگان اموال فرهنگي 

 .هاي اجراييدستگاه بهتخصصي وابسته  -هاي پژوهشي و توسعه موزه ايجاد :ب

جغرافيايي اجراي طرح، توسط دستگاه  محدودهفرهنگي، در  -ريخي و مستندسازي آثار تا شناسايي :ج

 .و گردشگري فرهنگيمجري با نظارت بر تأييد سازمان ميراث 

تاريخي مهم كشور و مضامين اصلي مرتبط با  آثارهاي ميراث فرهنگي در ايجاد و تجهيز پايگاه :د

 .موضوع ميراث فرهنگي

موجود در كشورهاي همسايه و  ايراناريخي حوزه فرهنگي و حمايت از آثار فرهنگي ت شناسايي :هـ

 عنوان ميراث فرهنگي مشتركه منطقه ب

مشاركت بخش خصوصي و تعاوني، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مجاز  جلبمنظور  به :و

هاي خصوصي و تخصصي و مؤسسات مشاوره و تأمين و فعاليت موزه زمجو صدوراست نسبت به 

تاريخي  -هاي مرمت آثار فرهنگي ا موضوع فعاليتهاي ميراث فرهنگي، كارگاهب مرتبطكارشناسي 

فرهنگي، مؤسسات  -هاي تاريخي ها و محوطهو غيرمنقول، مؤسسات مديريت موزه منقول

هاي هنرهاي سنتي و ساير مؤسسات خصوصي مرتبط تاريخي، كارگاه -اموال فرهنگي  كارشناسي



 

و  فرهنگينامه اجرايي اين بند به پيشنهاد سازمان ميراث يينميراث فرهنگي اقدام نمايد، آ با

 گردشگري به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

به منظور اعطاي مجوز كاربري و  شودميسازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اجازه داده  به :ز

خصوصي  گذاري بخشاحيا با هدف سرمايه قابلبرداري مناسب از بناها و اماكن تاريخي بهره

نمايد. بناها  ايجادرا فرهنگي  -بناها و اماكن تاريخي  ازبرداري احيا و بهره صندوقداخلي و خارجي 

تشخيص سازمان مذكور از استثناي نفايس )امالك و اموال( ملي به به  احياو اماكن تاريخي قابل 

 .استخارج  1/6/1366مصوب ( قانون محاسبات عمومي كشور 115شمول ماده )

 .اسنامه اين صندوق به پيشنهاد سازمان فوق به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيداس 

صنعت گردشگري از طريق اصالح  درپذيري جايگاه بخش غيردولتي و افزايش رقابت ارتقاي :ح

قوانين و مقررات و ارائه تسهيالت الزم، تهيه ضوابط حمايتي، اداري، بانكي براي مؤسسات بخش 

المللي و بيمه براي مشاركت مؤسسات تخصصي داخلي و بين وگذاران ب سرمايهغيردولتي و نيز جذ

 .و ارائه آن به مجلس شوراي اسالمي جهت تصويب گردشگران خارجي

 .نظام جامع آماري گردشگري با نظارت و هدايت مركز آمار ايران تكميل :ط

به براي توسعه صنعت و فرهنگ سنتي، قومي، ايلي، ملي و ايجاد جاذ آثارمنظور حفظ  به :ي

حفظ آثار و فرهنگ ايلي در  كزدولت مكلف است نسبت به ايجاد مرا كشور،گردشگري در 

كشور از قبيل دهكده توريستي، مراكز و اطراقهاي تفرجگاهي ايلي، موزه و  استانهايشهرستانها و 

اقدام نمايد.  ساالنه بيني اعتبارات و تسهيالت الزم در قانون بودجهاقدام نموده و با پيش نمايشگاه

به بخش خصوصي  تسهيالت يمشاركت بخش دولتي و خصوصي و واگذاري زمين امكانات اعطا

بند به پيشنهاد مشترك وزارت  ايننامه اجرايي ها بالمانع است. آيينگونه پروژهبراي اجراي اين

دفتر مناطق محروم و ارشاد اسالمي و  فرهنگوزارت و جهاد كشاورزي )سازمان امور عشاير ايران( 

 رسيد. خواهدرياست جمهور به تصويب هيئت وزيران  -كشور 



 

 115 ماده 

توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي  سومقانون برنامه ( ”166( و )165) مواد

توسعه اقتصادي، اجتماعي و براي دوره برنامه چهارم “ آن هاياصالحيهو  17/1/1379ايران مصوب 

 گردد.( تنفيذ مي1384-1388)مهوري اسالمي ايران فرهنگي ج

  165ماده 

 شود:به منظور حفظ و حراست از ميراث فرهنگي كشور اجازه داده مي

مسلح يگان پاسداران  سازمان ميراث فرهنگي كشور با اخذ اجازه از ستاد فرماندهي كل نيروهاي :الف

 د.ميراث فرهنگي كشور را زير نظر سازمان مذكور تشكيل ده

درآمد  غير مجاز و قاچاقچيان اموال تاريخي و فرهنگي به كليه جرايم اخذ شده از حفاريهاي :ب

و بر اساس  در قالب لوايح بودجه سنواتي عمومي واريز گردد. حداكثر معادل وجوه واريزي

رسد به تصويب هيئت وزيران مي اي كه به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي بهنامهآيين

 ح ذيل به مصرف خواهد رسيد:شر

و حقوقي كه در اين زمينه همكاري  پرداخت به كاشفان اموال قاچاق و اشخاص حقيقي -1 

 الكشف و پاداش.كنند، به عنوان حقمي

 مربوط به تقويت امر حفاظت از ميراث فرهنگي. هايتأمين هزينه -2 

ات، تعميرات و ساير موارد ضرور به ايران و فرهنگي كه براي انجام مطالع خروج آثار منقول تاريخي :ج

سازمان ميراث فرهنگي با ذكر  ورود آثار مذكور، صادره از سوي شود موكول به ارائه گواهيوارد مي

 كامل مشخصات خواهد بود.

  166ماده 

 به منظور حسن اجراي وظايف مندرج در قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 

 شود:ص مرمت و احياي بافتها و بناهاي تاريخي فرهنگي اقدامات ذيل انجام ميدر خصو 1/2/1367



 

ايران و نمايندگان آن  و معماري عالي شهرسازي رئيس سازمان ميراث فرهنگي كشور در شوراي :الف

ايران مصوب  عالي شهرسازي و معماري قانون تأسيس شوراي] (5)ماده سازمان در كميسيونهاي

 يابند.تهران و شهرستانها عضويت مي [حات بعديو اصال 22/12/1351

قانون اساسنامه سازمان  (3) ماده ارزشمند كه حدود آن طبق بافت تاريخي داراي در شهرهاي :ب

ها مورد شود تشكيالت شهرداري، اعالم شده و يا مي1/2/1367ميراث فرهنگي كشور مصوب 

اين گونه شهرها،  وط به حفاظت از بافت تاريخيگيرد و به منظور انجام امور مربتجديد نظر قرار مي

 گردد.مذكور ايجاد مي هايسازوكار مديريتي مناسب در شهرداري

تاريخي آن شهر در  هر شهر را متناسب با نياز بافتهاي از درآمد شهرداري شهر درصدي شوراهاي :ج

زمان ميراث فرهنگي سا دهند تا با نظارت واحدهايقرار مي ربط در شهردارياختيار مديريت ذي

 تاريخي همان محل به مصرف برسد. ها و بافتهايكشور در جهت مرمت بناها، مجموعه

و  الملليهاي بينو سرمايه دولت مكلف است امكانات و شرايط الزم جهت استفاده از منابع مالي 

و  ظت آثار مليتوسعه امكانات و حفا از قبيل يونسكو براي الملليبين فرهنگي اعتبارات سازمانهاي

 تا پايان سال دوم برنامه سوم فراهم نمايد. اوليه داخلي گذاريميراث فرهنگي را با سرمايه

اين بند بنا به پيشنهاد مشترك سازمان ميراث فرهنگي كشور، وزارت كشور و  نامه اجراييآيين 

 به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. سازمان برنامه و بودجه

به حسينيه جماران و بيت  محدوده منتهي] منطقه جماران و سنتي بافت قديميبه منظور حفظ  :د

شهرسازي و تملك امالك واقع  عالي طبق نقشه و طرح مصوب شوراي[ (ره)حضرت امام خميني 

زائران و گردشگران  و خدماتي براي فرهنگي ايالذكر و تبديل آن به مجموعهدر محدوده فوق

ان موظف است اقدام الزم را به عمل آورده و پس از تملك در و خارجي، شهرداري تهر داخلي

 قرار دهد.( ره)اختيار مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني 

بايد زمين مناسب را به صورت رايگان يا قيمت خريد اوليه جهت  وزارت مسكن و شهرسازي 

 قرار دهد. فوق در اختيار شهرداري معوض امالك

و عمومي مجازند امالكي كه  و نهادهاي انقالبي ها، سازمانها، شركتهاي دولتيهمچنين وزارتخانه 

 باشد را جهت امر فوق تخصيص و در اختيار مجريان طرح قرار دهند.مورد نياز دستگاه خود نمي



 

 116 ماده 

حمايت از حقوق پديد آورندگان آثار فرهنگي، هنري و امنيت شغلي  منظورمكلف است، به  دولت

هاي فرهنگي و المللي در عرصهمطبوعات و قلم، بسترسازي براي حضور بين هنرهنگ و اصحاب فر

مناسبات و روابط ميان اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با امور فرهنگي و هنري  تنظيمهنري و 

 ذيل را به عمل آورد: اقدامهاي

فرهنگ تا پايان سال نظام صنفي بخش  استقراراليحه امنيت شغلي اصحاب فرهنگ و هنر و  تهيه :الف

 .اول برنامه چهارم

 .ها و تبليغاتجامع حقوقي مطبوعات و رسانه نظامو اصالح قوانين مطبوعات و تبليغات,  بازنگري :ب

 سهدهند به تشخيص دولت به مدت حداكثر فرهنگ و هنر كه شغل خود را از دست مي اصحاب :ج

 كمكهايدر چارچوب لوايح بودجه سنواتي سال تحت پوشش بيمه بيكاري دولت قرار گيرند. دولت 

 اعتباري در اختيار صندوق بيمه بيكاري قرار خواهد داد.

 117 ماده 

بدني, ترويج فرهنگ ورزش, توسعه كمي و كيفي دسترسي به ورزش  تربيتمنظور اصالح ساختار  به

مور پژوهشي و نظام استعداديابي, تقويت حضور بخش غير دولتي, توسعه ا توسعهپرورشي و همگاني و 

 انساني كيفي در برنامه چهارم: نيرويتربيت 

  :الف

بر اساس سند راهبردي نظام جامع  كشورهاي الزم را از ورزش موظف است، پشتيباني دولت -1 

ساختار و تشكيالت سازماني، تهيه و  مالي،توسعه تربيت بدني و ورزش در بخش تأمين منابع 

با مشاركت بخش غيردولتي به عمل آورد  انساني،نيروي تدوين قوانين مورد نياز و تربيت 

اي كه سرانه فضاهاي ورزشي )سرپوشيده و روباز( حداقل يك مترمربع تا پايان برنامه گونهبه

فعاليتهاي ورزشي سازمان تربيت بدني و كليه  تنظيمافزايش يابد. سند مذكور مبناي 

 ها خواهد بود.دستگاه



 

اند، حمايتهاي الزم را از موظف هادهياريها و تي و كليه شهرداريعمومي غير دول نهادهاي -2 

الزم، جهت دسترسي آسان مردم به  تسهيالتتوسعه و گسترش ورزش همگاني و ايجاد 

 به عمل آورند. يفضاها و اماكن ورزش

و بهداشت، درمان و آموزش  فناوريآموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و  هايوزارتخانه -3 

جامع ارتقاي ورزش مدارس،  برنامهفوق، “ 1”اند، بر اساس سند موضوع بندوظفپزشكي م

اماكن و فضاهاي ورزشي  توسعههماهنگي و انسجام و رشد و ارتقاي ورزش دانشجويي، 

تربيت بدني، ايجاد باشگاههاي  درسسرپوشيده )با اولويت دختران( و روباز، افزايش ساعات 

بدني حسب مورد را تنظيم و پس از  تربيت بخشورد نياز ورزشي و تربيت نيروهاي انساني م

تربيت بدني موظف است با استفاده از  سازمانتصويب هيئت وزيران اجرا نمايند. ضمنا ً 

خارجي در مراكز ستادي، اجرايي و  عنداللزومخدمات كارشناسان و متخصصان عالي داخلي و 

 ( فوق به اجرا درآورد.1) بند موضوعهاي خود را براساس سند پشتيباني برنامه

( از 1%طول برنامه چهارم، يك درصد ) در( اين قانون مجازند 016هاي موضوع ماده )دستگاه كليه :ب

ورزش اعم از احداث و توسعه اماكن ورزشي, ارائه  وبدني اعتبارات خود را براي انجام امور تربيت

المپيك, باشگاههاي ورزشي و , كميته ملّي بدنيتربيتخدمات ورزشي و كمك به سازمان 

  .بدني اختصاص دهندبا هماهنگي سازمان تربيت گذاريسياستفدراسيونهاي ورزشي در چارچوب 

اند در صورت تغيير كاربري كه از محل منابع اين بند كمك دريافت نموده خصوصيورزشي  اماكن 

 د.دريافتي را با محاسبه نرخ تورم سنواتي مسترد نماين وجوهند امكلف

ند گزارش كامل كمكهاي انجام يافته از محل اين بند را همه ادر اين بند مكلف مذكور هايدستگاه 

فرهنگي  وو محاسبات  بودجهريزي كشور و كميسيونهاي برنامه و به سازمان مديريت و برنامه ساله

 مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايند.

گانه محيط زيست غير مناطق چهار وشاورزي جهاد كشاورزي موظف است، اراضي غير ك وزارت :ج

تربيت بدني است و در اختيار دارد,  سازمانخارج از حريم استحفاظي شهرها را كه مورد نياز 

تأمين و به طور رايگان به سازمان تربيت بدني  ورزشيمنظور احداث و توسعه اماكن و فضاهاي به

بدني، اراضي با شرايط فوق را أييد سازمان تربيتموظف است، با ت مذكورواگذار نمايد. ضمناً وزارت 



 

خصوصي و تعاوني براي احداث اماكن ورزشي است به قيمت ارزش معامالتي  بخشكه مورد نياز 

وجه وزارت امور اقتصادي و دارايي واگذار نمايد. كاربري اين قبيل اراضي به هيچ توسطاعالم شده 

 يست از شمول مفاد اين بند مستثنا هستند.نخواهد كرد. مناطق چهارگانه محيط ز تغيير

توزيع عادالنه فضاهاي آموزشي،  وها، در راستاي تأمين مسكن و شهرسازي و شهرداري وزارت :د

مجوز احداث شهرها, شهركها, مجريان  صدورورزشي و فرهنگي در كشور، مكلف هستند، به هنگام 

متناسب با زيربناي مسكوني موظف  ذكور،مهاي مذكور را نسبت به تأمين و احداث فضاهاي پروژه

 نمايند.

را در سراسر كشور با هماهنگي  ورزشيمسكن و شهرسازي مكلف است، اراضي با كاربري  وزارت :هـ

 واگذار نمايد: ذيلبدني خريداري نموده و به روشهاي سازمان تربيت

 .اماكن ورزشي كشورو نگهداري  توسعهبدني و شركت صورت رايگان براي سازمان تربيت به -1 

 .قيمت تمام شده براي بخش خصوصي و تعاوني به -2 

بدني و سازمان بند، با پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان تربيت ايننحوه اجراي  نامهآيين

 تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. كشورريزي مديريت و برنامه

انتقاالت اماكن، باشگاههاي ورزشي و  ومربوط به نقل هاي عمليات ثبتي و هزينه الثبتحق :و

مقرر براي تأسيسات و اماكن فرهنگي و  تعرفهها با تأييد سازمان تربيت بدني، مطابق ورزشگاه

 آموزشي محاسبه شود.

اي توسعه ورزش قهرماني و حرفه دراي هاي حرفهو بخشهاي خصوصي و تعاوني و باشگاه تشكلها :ز

هاي پشتيباني و حمايت الزم در زمينه اعمالاختار تربيت بدني و ورزش كشور و از طريق اصالح س

 اي كه تا پايان برنامه اهداف ذيل حاصل گردد: گونه بهشود، اداري، مالي و منابع انساني تقويت مي

هاي خصوصي در توسعه ورزش قهرماني حداقل به پنجاه غيردولتي و باشگاه بخش سهم -1 

 يابد. ايشافز( %50درصد )

اي، با عامليت بخشهاي ( فعاليتهاي اجرايي و تأمين منابع ورزش حرفه%100درصد ) صد  -2 

ها صورت گرفته و حمايتهاي دولتي به پشتيباني قانوني و اداري باشگاه وخصوصي و تعاوني 

 اعتباري موردي محدود گردد. كمكهايو تسهيالتي و 



 

 118 ماده 

رنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ب قانون”( 170( و )169) مواد

توسعه اقتصادي، اجتماعي و براي دوره برنامه چهارم “ هاي آنو اصالحيه 17/1/1379ايران مصوب 

 .گرددمي ( تنفيذ1384-1388)فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 

  169ماده 

از فعاليتهاي ورزش عمومي و قهرماني طي  به منظور تأمين امكانات و حمايتهاي قانوني و اعتباري

سالهاي اجراي برنامه سوم، وجوهي كه توسط اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي صرف احداث و تكميل 

شود و يا به عنوان كمك به سازمان تربيت فضاها، اماكن و باشگاههاي ورزشي و ارائه خدمات ورزشي مي

بدني نيروهاي مسلح  هيئتها و انجمنهاي ورزشي و تربيت بدني، كميته ملي المپيك ايران، فدراسيونها،

 گردد.بدني به عنوان هزينه قابل قبول تلقي مي گردد، با تأييد سازمان تربيتپرداخت مي

 .به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجهآيين

  170ماده 

بدني ناشي از برگزاري مسابقات ورزشي، فروش بليط و استفاده از اماكن درآمدهاي سازمان تربيت 

شود و معادل وجوه واريزي در قالب لوايح بودجه سنواتي در اختيار ورزشي به درآمد عمومي واريز مي

 شود.سازمان مذكور قرار داده مي

به تصويب  امه و بودجهبدني و برن نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترك سازمانهاي تربيتآيين

 هيئت وزيران خواهد رسيد.





 

 

 

 پنجم بخش

 

 مطمئن امنيت ملي تأمين





 

 دهم فصل

 ملّي امنيت

 119 ماده 

 تحققاست، به منظور ارتقاي امنيت عمومي و انضباط اجتماعي, اقدامهاي الزم را براي  موظف دولت

 موارد ذيل به عمل آورد:

 .و زيست سالم مدارامداري, نظم, عمومي و ترويج فرهنگ قانون آموزش :الف

و تبادل اطالعات با كشورهاي منطقه و  مراوداتخطوط مواصالتي، راههاي مرزي و ارتقاي  توسعه :ب

و مواد مخدر, تردد غير مجاز و خرابكاري، در قالب  كاالهمسايگان به منظور مهار جرائم, قاچاق 

 .يت جمعيجانبه و ترتيبات امن چندهاي دو جانبه و توافقنامه

سازي، همه جانبه همه ايرانيان، بر اساس حق برابر شهروندي، در نظام تصميم مشاركت توسعه :ج

 .مديريت اجرايي كشور وگيري تصميم

دفاع از منافع ملّي و مخالفت با ظلم و  روحيههاي قدرت ملّي و ترويج شناخت مؤلفه تعميق :د

 .گريسلطه

ها و مالحظات مرزهاي كشور(، در پرتو مؤلفه درجمعيت )به ويژه ساختار و پراكندگي  سازيايمن :هـ

 .جمعيتامنيتي به منظور پرهيز از عدم تعادل 

محوري، مشاركت همگاني و جامعه رويكردطرح راهبردي توسعه نظم و امنيت كشور با  تهيه :و

 .ت در جامعهامنيتي و ارتقاي احساس امني رويكردجايگزيني ارزشها و كنترلهاي دروني به جاي 

 .اجتماعي, خشونت سياسي و خشونت شهري ناسازگاريهنجاري, هاي بروز بيبا زمينه مبارزه :ز

 .و پيشگيري از بحرانهاي منزلتي مردمو ارتقاي منزلت اجتماعي گروههاي مختلف  حفظ :ح

 .تأمين نظم و امنيت عمومي برايساز و كارهاي الزم جهت توسعه مشاركت مردمي،  تهيه :ط

 .كشورسازوكارهاي الزم جهت تقويت نهادهاي مدني و احزاب در  تهيه :ي



 

 120 ماده 

و تقويت مشاركت آنان در  ي ديني شناخته شدهدر مسائل مربوط به اقليتها گذاريسياستمنظور  به

شرح وظايف و تركيب اعضاي  كه شودي تشكيل مييكشور و تحكيم همبستگي ملي، شورا اموراداره 

 رسد.تهيه و به تصويب مجلس شوراي اسالمي ميت وزيران هيئ توسطشورا 

 121 ماده 

 واست، به منظور تقويت بنيه دفاعي كشور و ارتقاي توان بازدارندگي نيروهاي مسلح  موظف دولت

انقالب  ملي،حفاظت از تماميت ارضي و امنيت كشور و آمادگي در برابر تهديدات و حفاظت از منافع 

الزم را براي تحقق  اقدامهايحياتي كشور و هوشمندسازي سيستمهاي دفاعي، اسالمي ايران و منابع 

 موارد مذكور به عمل آورد:

سازي و هوشمندسازي تجهيزات، ارتقاي بنيه دفاعي، با تأكيد بر مدرن هايمولفه تقويت -1 

 .I4Cسيستمهاي فرماندهي  ومنابع انساني 

هاي كارگيري سامانهدر به اطالعاتيهاي هاي نوين و هوشمند و سيستمفناوري ارتقاي -2 

 .و پدافند هوايي درياييهاي الكترونيكي، هوافضا، دفاعي به ويژه سامانه

 .ملي دفاعو بهبود ساختارهاي چابك و پاسخگو در  سازيبهينه -3 

كارگيري متقابل و دفاع از كشور و به امنيتحضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار  ارتقاي -4 

 .بهينه از امكانات و توان منابع انسانيو 

 .سامانه و فرايندهاي صنعتي نوين بهو بازسازي و بهبود صنايع دفاعي با نگرش  نوسازي -5 

تهديدها و حفاظت از منافع ملي، منابع حياتي  برابرابتكار عمل و توان مقابله مؤثر در  ارتقاي -6 

 .و انقالب اسالمي ايران

 .به صورت كمي و كيفي مسلح،طح دانش و مهارت نيروهاي و افزايش س ارتقا -7 

ها با مراكز علمي و گسترش همكاري دفاعسطح آموزش، تحقيقات، فناوري در بخش  ارتقاي -8 

 .دانشگاهي داخلي و خارجي



 

كشور )خليج فارس، درياي عمان و  آبيهاي و استقرار متناسب با تهديدها در حوزه حضور -9 

 .درياي خزر(

 .منزلت اجتماعي و معيشت كاركنان نيروهاي مسلح ارتقاي -10 

حساس و مهم و يا در دست  طرحهاياصول پدافند غير عامل در طراحي و اجراي  رعايت -11 

اصلي و حياتي كشور و  شريانهايمطالعه و نيز تأسيسات زيربنايي و ساختمانهاي حساس و 

( اين قانون، به منظور 160اده )هاي اجرايي موضوع مآموزش عمومي مردم توسط دستگاه

 .پيشگيري و كاهش مخاطرات ناشي از سوانح غير طبيعي

قانون، توسط سازمان مديريت و  يناين ماده ظرف مدت دو ماه از تصويب ا اجرايي هاينامهآيين

 تهيه و به تصويبو ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح  كشورريزي برنامه

و در صورت تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح به مرحله اجرا گذاشته خواهد  هيئت وزيران خواهد رسيد

 شد.

 122 ماده 

شود، از طريق نيروي داده مي اجازهوزارت كشور  به پس از موافقت فرماندهي كل نيروهاي مسلح، 

ولتي خدمات حفاظتي و مؤسسات غير د تشكيلانتظامي نسبت به اعطاي مجوز فعاليت به متقاضيان 

به مؤسسات مذكور با حفظ كنترل و نظارت  حفاظتيمراقبتي و واگذاري بخشي از خدمات انتظامي و 

به  نيروهاي مسلحكل  يپيشنهاد وزارت كشور و تأييد فرمانده بهنامه اجرايي، كه دقيق بر اساس آيين

 نمايد. اقدامرسد تصويب شوراي امنيت كشور مي

 123 ماده 

شوراي امنيت كشور موظف  ،ها در امور امنيتي و انتظاميكردن استفاده از فناوري بهينهور منظ به

و  حفاظتيگذاري و استانداردسازي سامانه ربط، نسبت به سياستهاي ذيبا همكاري دستگاه است،

 ها، اقدام نمايد.امنيتي مورد نياز سازمانها، ادارات، نهادها و وزارتخانه



 

 124 ماده 

 ربط:هاي ذيايجاد هماهنگي و تبادل اطالعات بين دستگاه رمنظو به

جامعه اطالعاتي كشور، وزارت اطالعات مكلف  ظرفيتهايمنظور ساماندهي، انسجام و استفاده از  به :الف

قانون تاسيس و تمركز اطالعات و سياستها و ”در  مصرحاست متناسب با وظايف و اختيارات 

ساختار جامع اطالعاتي را تدوين و ماحصل آن را  اصالحطرح  ،“هاي فرماندهي كل قوامشيخط

 ارائه نمايد. وزيرانجهت طي تشريفات قانوني به هيئت 

در مقام ضابط قوه و سرقت ميراث فرهنگي  اقتصاديوزارت اطالعات در كشف مفاسد كالن  ب:

 عمل آورد.اقدامات الزم را به ه قضائي

 125ماده 

لي در رشد و توسعه همه جانبه كشور و به منظور تدوين طرح جامع در امنيت م جايگاهبه اهميت  نظر

از  استفادهگيري كارآمد از مطالعات و تحقيقات مربوط به آن، دولت موظف است با با بهره خصوصاين 

اطالعات و با  وزارتظرفيتهاي دستگاه مربوطه نسبت به تهيه طرح جامع امنيت ملي با مسئوليت 

دادگستري و سازمان  ،هخارجي مسلح، كشور، امور هااي دفاع و پشتيباني نيروههمكاري وزارتخانه

 قانوني به هيئت وزيران ارائه نمايد. تشريفاتريزي كشور اقدام و نتيجه آن را جهت طي مديريت و برنامه

 126 ماده 

رت در سازندگي و فعاليتهاي اجتماعي، وزارت جهاد كشاورزي, وزا جوانانكارگيري منظور به به

هاي ها، جمعيت هالل احمر و ساير دستگاهها, دهياريآموزش پزشكي, شهرداري وبهداشت، درمان 

اي و خدمات اجتماعي خود, از ظرفيت هاي سرمايهدر اجراي طرحهاي تملك دارايي مجازندربط ذي

اجرايي  نامهينآيكشور اعم از تشكلهاي غيردولتي جوانان و نيروي مقاومت بسيج استفاده نمايند.  جوانان

ريزي مديريت و برنامه سازماناين بند، به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و 

 .رسيدكشور و سازمان ملي جوانان به تصويب هيئت وزيران خواهد 



 

 127 ماده 

 خارجه مكلف است، به منظور پيشبرد سياست خارجي كشور و در چارچوب حفظ و توسعه امور وزارت

 ملي اقدامهاي ذيل را به عمل آورد: منافع

با ايرانيان مقيم خارج از كشور به منظور حفظ  مراودههاي ارتباط و و تقويت روشها و زمينه توسعه :الف

هاي مادي، معنوي و علمي آنان در چارچوب مصوبات سرمايه ازگيري هويت ملي و اسالمي و بهره

 .وراز كش خارجشوراي عالي امور ايرانيان 

هدف به منظور ايجاد بازار براي كاالهاي  كشورهاياي رسمي به و اعطاي كمكهاي توسعه تنظيم :ب

 .هاي ساالنهچارچوب قوانين بودجه درايراني و صدور خدمات فني و مهندسي 

فناوري اطالعات به منظور افزايش  ازگيري بهره با كنسولي خدمات بهتر ارائه و تسهيل :ج

 .يم ارباب رجوعرضايتمندي و تكر

اهداف سياست خارجي  پيشبردهاي اجرايي به منظور المللي كليه دستگاهبخشهاي بين هماهنگي -د

 وزيران خواهد رسيد. هيئتاي كه به همين منظور به تصويب نامهينيكشور در چارچوب آ

 128 ماده 

هاي مسلح نسبت به و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلف است بر اساس نظر ستاد كل نيرو دفاع وزارت

تهديدات و  نوعو اجراي طرح جامع نحوه استقرار نيروهاي مسلح در سطح كشور متناسب با اندازه و  تهيه

حياتي و صنايع دفاعي  ومحيطي، به منظور رعايت پراكندگي در استقرار تأسيسات حساس شرايط زيست

بزرگ به ويژه تي دفاعي از شهرهاي و همچنين انتقال پادگانهاي مراكز نظامي و كارخانجات بزرگ صنع

 برساند. نيروهاي مسلحتهران اقدام و به تصويب فرماندهي كل 

به تأمين و واگذاري تسهيالت اعتباري، بانكي، زمين، تغيير كاربري و ايجاد  نسبتمكلف است  دولت

از محل  بانكيبع تأسيسات مورد نياز اقدامات الزم را به عمل آورد. اعتبارات دريافتي از منا جهتحريم 

 شود.فروش اماكن منتقل شده بازپرداخت مي



 

 129 ماده 

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ( ”186( الي )183( و )181( الي )175(، )171) مواد

 براي دوره برنامه چهارم“ هاي آنو اصالحيه 17/1/1379جمهوري اسالمي ايران مصوب  فرهنگي

 گردد.( تنفيذ مي1384-1388)اعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران اجتم توسعه اقتصادي،

  171ماده 

شود به منظور تأمين نيازهاي نيروهاي به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده مي

هاي جديد و استراتژيك و خريد اقالم مورد نياز پس از تصويب هيئت وزيران و مسلح، به ويژه در فناوري

مجوز از فرماندهي معظم كل قوا، نسبت به ايجاد شركتهاي صنعتي و خدماتي با مشاركت  با كسب

 طرفهاي داخلي و خارجي اقدام كند.

دولت مكلف است نسبت به تأمين و واگذاري تسهيالت اعتباري، بانكي، زمين، تغيير كاربري و ايجاد 

عتبارات دريافتي از منابع بانكي از محل حريم جهت تأسيسات مورد نياز اقدامات الزم را به عمل آورد. ا

 شود.فروش اماكن منتقل شده بازپرداخت مي

  175ماده 

به منظور تحقق آرمانهاي حضرت امام خميني )ره( و رهنمودهاي مقام معظم رهبري و فرماندهي 

ر كل قوا پيرامون ارتش بيست ميليوني و ايجاد بستر مناسب جهت مشاركت نوجوانان و جوانان در امو

اجتماعي، فرهنگي، دفاعي و اشاعه تفكر بسيجي و مردمي كردن امنيت و دفاع از طريق تقويت كمي و 

 كيفي بسيج مستضعفين:

هاي هايي كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي صرف تقويت و توسعه پاسگاههزينه :الف

هاي و تكميل پايگاههاي مقاومت ارتش بيست ميليوني به ويژه احداث نيروي انتظامي و رده

نامه اجرايي اين شود. آيينهاي قابل قبول مالياتي تلقي ميشود، به عنوان هزينهمقاومت بسيج مي



 

بند توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران و وزارت امور اقتصادي و 

 دارايي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

 حذف ب:

( طرح جامع ارتش بيست ميليوني كه به %50لت موظف است به منظور تحقق پنجاه درصد )دو :ج

تصويب مقام معظم فرماندهي كل قوا رسيده است، امكانات و تجهيزات مربوط را در برنامه سوم 

 بيني نمايد.پيش

هاي اري ردهاند امكانات، تجهيزات و اعتبارات الزم براي فعاليتهاي جادارات و كارخانجات موظف :د

 مقاومت بسيج مربوط به خود را تأمين نمايند.

هاي مقاومت بسيج و كانونهاي فرهنگي ورزشي بسيج درساختمانهاي ساله سوم ردهدر برنامه پنج :هـ

 .باشندجديداالحداث از پرداخت حق انشعاب، آب، برق، گاز و يك خط تلفن مورد نياز معاف مي

  176ماده 

ستاد كل نيروهاي مسلح، قسمتي از نيازهاي نيروي انساني دولت با استفاده از  در زمان صلح با تأييد

گردد كه به آمادگي خدمت مشموالن وظيفه پس از گذراندن دوره آموزش نظامي به صورتي تأمين مي

رزمي آسيبي وارد نيايد. نيازهاي نيروي انساني دولت از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 

 شود.اسالمي ايران به ستاد كل اعالم مي جمهوري

هاي مربوط به دوره آموزش نظامي به عهده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح بوده و هزينه

گردد. ميزان حقوق و مزايا و جيره استحقاقي در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تأمين مي

 از حد مقرر در قوانين نيروهاي مسلح تجاوز كند.دريافتي اين قبيل افراد نبايد در مجموع 

ها( بايستي در مناطق التحصيالن دانشگاه( از نيروهاي انساني فوق )فارغ%50حداقل پنجاه درصد )

 توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته كشور خدمت كنند.

ري سازمان امور اكمهوهاي مسلح با رين ياندفاع و پشتيب تراماده توسط وز نيا اجرايينامه آيين

واهد خيب هيئت وزيران وصت هب لحي مسستاد كل نيروها دييه و پس از تأيهت ورشي كماداري و استخدا

 رسيد.



 

 177ه دام 

 اندح كشور مكلفلسم هايومي ايران و نيرالسي ارووهاي مسلح جمهرين و پشتيبانيع ادفارت زو

روش عرصه و اعيان پادگانها و ساير ظم فرماندهي كل قوا نسبت به فمعمقام  ازاز كسب مجوز  سپ

از اثبات  س)پار دارد رق ه خدمات شهريدودا بوده و درمحهنآك يا تصرف قانوني لمته در ك ناماك

 .مايندن مق مزايده اقدايرط از كيكو تفتغيير كاربري  و( تيمالك

مزبور و اعيان  صهسند مالكيت عر ورامالك كشور موظف است نسبت به صد و دزمان ثبت اسنااس

 د.نك وطه را دريافتبرني موض قانراوع و قحقو زا( %20) ددرصت يسب هااقدام نموده و تن

 ران مصوب يا سازي و معماريرهش عالي يانون تأسيس شوراق”( 5) هدايسيون موضوع ممك

 هقبيل اراضي ب نيا يبرير كارغيت هباند نسبت ها موظفو شهرداري“ و اصالحات بعدي آن 22/12/1351

 ذخا نخت بدواس وزجدور مص ننيچمو ه هريشعه و عمران سوت طرحهاي مناسب بر اساس ياهبريارك

 اقدام كنند. يربحق تغيير كار

 بينيپيش هالذكر به حساب رديف خاص كه در قانون بودجه سالياناكن فوقام وشآمد حاصل از فررد

به سازمان مربوطه جهت ده و ش يصيص يافته تلقخت( %100)صورت صد درصد هبواريز و  گرددمي

 .خواهد شداخت درپ مانيزاهاي سهو خان قوفمالك ن ااحداث جايگزي

 178ه دما 

 ان و به منظورريا اسالمي يرهومجنون اساسي اق( 147) تمفه يكصد و چهل و لصا جرايا رد

ازسازي ت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در برازو و حلوهاي مسرين يهاتواناييتفاده از تخصصها و سا

 قوف واحدهاي اجرايي هب( حلسم وهايرين نيابيرت دفاع و پشتازو اتيمدي و خنف ون شركتهاينا)قكشور 

اي رجي احت نظر خود برات ييروهان تها و ظرفيبه تخصصها و تواناييه وجت شود بااجازه داده مي

 كنند. مانكاري منعقديپ ، قرارداداجرايي هايدستگاه اب انيرمع هايطرحها و پروژه



 

ون بودجه اناي كه همه ساله در ق، هزينهدمآور به رديف دركذم يابابت قرارداده زي اتفدريا وهجيه وكل

 رويويت نيقت وق ي فوردادهاارق ايراج تجه رد نآ( %100)واريز و معادل صد درصد  شودمي منظور

 يابد.ت اختصاص ميالآتهالك ماشينسا وطه و جايگزينبرم

 ع و پشتيبانيافد هايهمكاري وزارتخانه اح بلسم اين ماده توسط ستاد كل نيروهاي اجرايينامه آيين

باني يتشپ و عادف توزار قيره و ازطيهتودجه ب وازمان برنامه س دارايي و و اقتصادي روماو  وهاي مسلحرين

 .يب هيئت وزيران خواهد رسيدوصتوهاي مسلح به رين

 179ه دما 

ح لسم هايوجوز ستاد كل نيرمتوانند پس از كسب موافقت و ها ميارتخانهوزو ا مانهزاسها، ادهن

بط اوع ضتاب تاهمم و ن يگانها از نظر به كارگيري سالحيا. ظت اقدام كنندافح يگانهاي لينسبت به تشك

 ربط اداره خواهند شد.گاه ذيتسدظامي تحت نظر تنا ضوابط نيرويرعايت  اباشند و بح ميلسم وهايرني

يگانها و آموزش و انتصاب فرماندهي  نيگونگي تسليح اچ و ات و سازماندهيراياختح وظايف و رش

 داتستصويب  هنها بآ دركلمي انتظامي و نظارت بر عوريباط آنها با نترا نها و چگونگييگا اين زاهر يك 

 .ح خواهد رسيدلسم روهايين لك

 180ه دام 

جر و اتباع خارجي داراي اهمره، پناهنده، او)آ ر اتباع خارجيوما جاد تمركز در سياستگذارييا نظورم هب

 ، شورايللالمنبيط باور و نامران، اخراج، اشتغال، آموزش، بهداشت و دكسازمينه ورود،  رد( گذرنامه

ضويت وزيران آموزش و پرورش، اطالعات، امور ع وست وزير كشور اير اع بيگانه بهبتا هنگي اجراييامه

بير دجه، ودمان برنامه و بازان و آموزش پزشكي، رئيس سمدر ،شتادهب ماعي،تجار ومو ا خارجه، كار

گردد. حمر تشكيل ميا لئيس جمعيت هالر و ظاميتنا ويرين هدنامرفي، ليت منمي اشوراي عال

 هيئت وزيران قابل اجرا خواهد بود. ديكور پس از تايذاي مشورتصميمات 

شور و اطالعات ك هاي كار و امور اجتماعي،خانهمشترك وزارت داهماده به پيشن نيي انامه اجرايآيين

 دسير هدتصويب هيئت وزيران خوا به



 

 181ه دام 

در  دهدييب سآنوسازي مناطق  وي زادرساني، بازسادما شگيري،پيمنظور  هوظف است بم تدول ف:لا

و در  ي كندنيبشيپ يتوايح بودجه سنوالسوم، اعتبارات الزم را در  هماقبه در طي برنرتم حوادث غير

 العاتطمت هجاعتبارات فوق  زا قرار دهد. درصدير غيرمترقبه كشو دثر ستاد حواايتاخ

حوادث  زا گيريشيپ هايعي و اجراي پروژهيباي طيالب تاثرا شهكا روظنم هب يپذيريبسآ

ينه زيشروي آب دريا هپاز قبيل سيل و زلزله، خشكسالي، آتش سوزي، طوفان و يا  هبغيرمترق

 د شد.هاوخ

از  افوتك دمع ترر صود و امو الحسنه سيستم بانكي،تواند از محل منابع قرض يمر شووزارت ك ب:

نعتي، ص ،ريا به مالكان واحدهاي مسكوني، تجاريالت مورد نياز هست كيانب عبانم رياس محل

 دزر مفاوت سود و كاتلاهبد. ماكن ءاطعكر اذلاه در مناطق سابقديدشاورزي خسارت ك و معدني

ولت موظف است بازپرداخت د. دش دهاوخ روظنساالنه م جةدبو ايحور لدي طاياعالت تسهي

 كند. نيبيني شده است تضمپيش كه در اين بند ار ط سيستم بانكيسوت يالت اعطاييهست

 دولت مجاز است ه،ر جبران خسارت ناشي از حوادث غيرمترقبدسهم صنعت بيمه  يشازبه منظور اف ج:

صوالت حم( %50)درصد  هاجنپ لقادح مورنامه سب ناروه در دك هم كندارف ويحنرايط الزم را به ش

وستايي، ر و صنايع دستي، شيالت، ابنيه عمومي، تأسيسات شهري، دامداري، رزيواشك

 سكوني، تجاري و صنعتي تحت پوشش بيمه قرار گيرند.م ايهانمساخت

 183 ادهم 

بط خارجي و ايجاد وحدت رويه در اورن در مي ايراالسا م جمهورينظا ال سياستهاياعمر وظمنه ب

ها و واحدهايي اهد داشت و ساير دستگاهوط خارجي نظارت خبكليه روا بره رجاين زمينه، وزارت امور خا

رگذار است، ثا يجراخ طباور آنان درات امداقو  تيعالف ياو د دارن ليتاعفخارج از كشور  رد به نحوي كه

ا درخارج هنآ هايمور خارجه هستند. همچنين نمايندگيا تتوسط وزارغي البسياستهاي ا زم به اجرايمل

يب هيئت وزيران وصت ي كه به پيشنهاد وزارت امور خارجه، بهانامهاند بر اساس آيينموظف روشاز ك



 

ور شك ان در خارج ازريمي اي اسالرمهوج سيايس هاينمايندگيبا  دوخ رسد، در انجام فعاليتهاييم

 د.نروبه عمل آ م رازال هماهنگي

 ان و تمركز درريامي الاس رينگي نظام جمهوهرفعمال سياستهاي ا رمنظو هب -1 رهصتب

از  تفاده بهينهسا هدافا اج از كشور و براخ بليغيت نگي وهرف فعاليتهاي رد استگذاري و هماهنگييس

 دولتي و غير ياهبخشنري ه و م امور كليه فعاليتهاي فرهنگي تبليغياجنمكانات مادي و معنوي موجود اا

طات اسالمي كه به تأييد مقام معظم او ارتبگ هنفران مور بر اساس اساسنامه سازشك تي در خارج ازلود

 بود. دهمذكور خوا نامده است با سازيسر رهبري

مورد مؤسسات و نهادهايي كه تحت  رددر اين ماده  هدبيني شپيش كليه فعاليتهايم انجا -2 رهصتب

 باشد.له ميشود، منوط به تأييد معظمرهبري اداره مينظر مقام معظم 

 184ه دما 

المللي، دولت ن و مجامع بيناهج ان با كشورهايريا طح روابط جمهوري اسالميسظيم نت رظومن هب

هاي اجرايي ن مرزي دستگاهوراز فعاليتهاي ب جهراخ روما تراوز هك يامعج شارگز ساسا برت اسف مكل

 بيياارز د،وجول بررسي وضع مما)ش ايالمللي و منطقهمانهاي بينزاسا در ضويت آنهع و و همكاري

يا  و رر در خارج از كشوكوهاي مذت دستگاهليدم ضرورت ادامه عضويت يا فعاع اكرد و ضرورت يلمع

ايي در رجا هايادامه و يا قطع فعاليت دستگاه كند، در موردمي يه و ارائههت( اهفعاليتو بط اوركاهش سطح 

البي قنا هادهاين و يلتدوي ها، سازمانها، شركتهاشور و سطح آن و وضعيت عضويت وزارتخانهك زارج اخ

ن قانون و يا( 11)ده اوع مضوم هايدستگاه هيكند. كلم تصمي ذاللي اتخلماينب و ايطقهنم در مجامع

اند حداكثر طي ظفيد ادامه فعاليتشان در خارج از كشور مويأت، در صورت غير دولتي يمومع ادهايهن

يت عضويت خود در مجامع عنيز وضو ر شوز كاهاي خارج مدت شش ماه تشكيالت و ساختار نمايندگي

 صالح كنند.االمللي را بر اساس مصوبات هيئت وزيران بين

د مؤسسات و نهادهائي كه تحت نظر مور رداين ماده  در هدبيني شپيش ام كليه فعاليتهاينجا -هتبصر

 باشد.له ميبه تأييد معظم طوشود منره ميادا هبريمقام معظم ر



 

 185ه دما 

كشور توسط  زا در خارج هباد و عناوين مشيدج مايندگي، شعبه و واحد اداريندفتر، نه گوراد هجيا

ربط گاه ذيتسدط به پيشنهاد ونم مي غير دولتيومع ياهادهن و نن قانويا( 11)وع ماده ضوم هايدستگاه

 ه و تصويب هيئت وزيران خواهد بود.و وزارت امور خارج

 ند.تسه ده مستثناام ه از شمول اينميب ركتهايش وبانكها  -1 رهصتب

 كه تحتي سات و نهادهايسؤماين ماده در مورد  رد هدبيني شفعاليتهاي پيش هيلك امجان -2 رهصتب

 باشد.له ميبه تأييد معظم طوشود. منره ميادا ظر مقام معظم رهبرين

 186ده ما 

سب انمراهبردهاي  ربطذي هاينظرات كليه دستگاهاز  گيريهرهب اخارجه موظف است ب روت امارزو

ي لاع ياروش ه سوم بهمرنابول ل اار سد يبصوت يل تهيه و جهتذ يق سياستهاي كليقد يرارا براي اج

 مايد:ه نئارمنيت ملي اا

 .ليملالو بين ياجانبه، منطقه وي داهگسترش همكاري -1

 تخاصم.رميغ تشنج در روابط با كشورهاي زادامه پرهيز ا -2

 ايش توان ملي.زفا روابط براي زا بهره گيري -3

 واهي كشورهاي متخاصم.زونخمقابله با اف -4

 حضور بيگانگان. زا يياهر تالش براي -5

 بي شدن جهان.طق مقابله با تك -6

 وم.لظم ان و ملتهاينامحمايت از مسل -7

 مي.السا نزديكي بيشتر ميان كشورهاي داجتالش براي اي -8

ملل. نامار سازتخاح سالصا تالش براي -9
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 يازدهم فصل

 امور قضايي توسعه

 130 ماده 

 صالح برساند:ذيل را تهيه و به تصويب مراجع ذي لوايحقضائيه موظف است،  قوه

انگاري در مورد از جرم منظور جلوگيري از آثار سوء ناشي به ،«از قوانين كيفري زداييجرم» اليحه :الف

رويه قلمرو نظام عدالت كيفري و جلوگيري از گسترش بي هايهزينهتخلفات كم اهميت، كاهش 

 .هاي عموميو آزادي حقوقحقوق جزا و تضييع 

گيري از روشهاي نوين اصالح و تربيت بهره منظوربه  ،«مجازات حبس هاييجايگزين» اليحه :ب

بيشتر ميان جرم و مجازات و شخصيت مجرم را تهيه و  تناسبيجاد مجرمان در جامعه و همچنين ا

 ارائه نمايد.

 «.متهماناز حقوق شهود و  حمايت» اليحه :ج

 «.اجتماعيديدگان از بزه حمايت» اليحه :د

از حريم خصوصي افراد، در راستاي اجراي اصل  حمايتو ارتقاي حقوق شهروندي و  حفظ» اليحه :هـ

 «.ايراناسي جمهوري اسالمي قانون اس( 20)بيستم 

 «.مئجرا سايرجرم سياسي و تفكيك آن از  تعريف» اليحه :و

 به موارد ذيل اقدام نمايد: نسبت :ز

بيني قانوني، منصفانه ارزان، قابل پيش دسترس،نظام قضايي سريع، دقيق، بالسويه در  استقرار -1 

 .و قاطع

 .در قلمرو قضايي معنوي،صوصي و و تضمين بنيادهاي حقوق مالكيت خ گذاريپايه -2 

 .حقوقي و قضايي قلمروهرگونه تبعيض جنسيتي، قومي و گروهي، در  رفع -3 

يكصد و پنجاه و بر اساس اصل  جرم،ساز و كارهاي الزم براي پيشگيري از وقوع  تمهيد -4 

 .قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران (156ششم )



 

، عمليات و مديريت قضايي به منظور سرعت M.I.S اتو استقرار نظام جامع اطالع طراحي -5 

اصالح فرايندها و بهبود روشهاي انجام امور قضايي،  كارآمد،بخشيدن به عمليات و مديريت 

 .تا پايان برنامه چهارم

 .دولتينمودن زمينه تشكيل نهادهاي داوري غير  فراهم -6 

منظور به نيزهوري اسالمي ايران و قانون اساسي جم (35سي و پنجم )منظور اجراي اصل  به -7 

 انتخاب،تأمين و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقي هر يك از اصحاب دعوي حق 

 احكاممعرفي و حضور وكيل، در تمامي مراحل دادرسي اعم از تحقيقات، رسيدگي و اجراي 

به  به استثناي مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد و يا حضور غير متهمقضايي را 

 دارند.شود، تشخيص قاضي موجب فساد مي

 131 ماده 

 شود:مي دادهقوه قضائيه اجازه  به

همكاري دادستاني كل كشور و سازمان اسناد و  بااي كه توسط وزير دادگستري نامهاساس آيين بر :الف

اوراق رسد، اسناد و و به تأييد رئيس قوه قضائيه مي تهيهكتابخانه ملّي جمهوري اسالمي ايران 

هاي اطالعاتي باشد را با استفاده از فناوريسوابق آنها ضروري مي نگهداريهاي قضايي كه پرونده

الكترونيكي تبديل و سپس نسبت به امحاي آنها اقدام نمايد مشروط بر آنكه حداقل  اسنادروز، به 

قضايي  مراجعيه سال از مدت بايگاني قطعي آنها گذشته باشد. اطالعات و اسناد تبديلي در كل سي

 و اداري سنديت داشته و قابل استناد خواهد بود.

دارد، توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملّي  تاريخيهاي مهم و ملّي كه جنبه سنديت پرونده اصل 

 خواهد شد. نگهداريجمهوري اسالمي ايران حفظ و 

قسمتهاي  درارائه خدمات را شود اقدامات و سازمان ثبت اسناد و امالك كشور اجازه داده مي به :ب

مجلس تحديد حدود صورتاي انجام دهد. اصل كتابت در تنظيم اظهارنامه، مختلف به صورت رايانه

 و دفتر امالك و اسناد رسمي بايد رعايت گردد.
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و تربيتي كشور مكلف است، به منظور بهبود وضعيت زندانها و ايجاد  تأمينيزندانها و اقدامات  سازمان

و  اجتماعيمناسب و اصالح و تربيت زندانيان با هدف بازگشت آنان به زندگي سالم  بازپروريمحيط 

 اقدام نمايد: ذيلكاهش بازگشت مجدد به جرم توسط زندانيان آزاد شده نسبت به انجام موارد 

 .فضاهاي فيزيكي با اولويت توسعه كانونهاي اصالح و تربيت سازيبهينه :الف

غيردولتي و  ونوادة زندانيان و معدومين از طريق سازمانها و نهادهاي خيريه مردمي از خا حمايت :ب

 .انجمنهاي حمايت از زندانيان

ساز و كارهاي الزم جهت حذف سابقه ارائه پيشنهادهاي مقتضي به قوه قضائيه براي تهيه اليحه  :ج

 .كيفري زندانيان اصالح شده

 133 ماده 

در بافت مسكوني روستاها، وزارت مسكن و شهرسازي  واقعك منظور صدور سند مالكيت امال به

است به نمايندگي از طرف روستاييان طي مدت برنامه چهارم  موظف)بنياد مسكن انقالب اسالمي( 

و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران براي كليه روستاهاي داراي شوراي  اجتماعيتوسعه اقتصادي، 

 امالكي وضع موجود روستاها را تهيه و به اداره ثبت اسناد و نقشه تفكيك ،دهستانها مراكزاسالمي و 

ادارات ثبت اسناد و  وهاي تفكيكي تهيه شده نياز به تأييد ساير مراجع دولتي ندارد ارسال نمايد. نقشه

 نمايند:امالك بر اساس آن به شرح زير اقدام مي

پس از كنترل نقشه و تطبيق آن با مورد عمل قبالً تحديد حدود شده باشد،  محدودهصورتي كه  در -1

به مدارك متصرفين صورتجلسه تفكيكي حاوي حدود قطعات و مشخصات متصرفين  توجهمحل با 

بردار ثبت تنظيم و به امضاي نماينده بنياد مسكن و شوراي اسالمي روستا نقشه وتوسط نماينده 

باشند سند مالكيت الكيت ميبر اساس آن به نام متصرفيني كه داراي مدارك دال بر م تارسد مي

 و تسليم گردد. صادر



 

نتواند مدارك دال بر مالكيت ارائه نمايد، يا در مالكيت و تصرف اشخاص  متصرفصورتي كه  در -2

همچنين در صورتي كه محدوده مورد عمل تحديد حدود نشده باشد يا عرصه آن از  باشد،اختالف 

 هيئتينهادهاي عمومي يا اوقاف باشد، موضوع در متعلق به دولت، سازمانها و مؤسسات و  امالك

و يكي از  اسالميمركب از رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان و رئيس بنياد مسكن انقالب 

 .گرددمييه مطرح و رأي مقتضي صادر ئقضات دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضا

تحقيقات و استفاده از با يا اده و رسيدگي به موضوع از خبرگان ثبتي استف برايتواند مي هيئت 

شود، در صادر نمايد. رأي صادره توسط ثبت محل به طرفين ابالغ مي راشهادت شهود رأي خود 

بيست روز از تاريخ ابالغ رأي، ادارات ثبت اسناد و امالك و بنياد  ظرفصورت عدم اعتراض 

صورت وصول اعتراض، باشند. در حسب مورد مكلف به اجراي آن مي اسالميمسكن انقالب 

 شود. رسيدگي به اين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.مي هدايتمعترض به دادگاه 

. نقل و انتقاالت بعد از صدور باشندميهاي ثبتي معاف مشمولين اين قانون از پرداخت كليه هزينه -3

 سند مالكيت شامل معافيت نخواهد بود.

ختيارات هيئتها و نحوه انتخاب كارشناسان و خبرگان ثبتي و چگونگي و ا جلساتتشكيل  نحوه -4

كه  بوداي خواهد نامهتفكيكي و ميزان مبالغ دريافتي و هزينه نمودن آنها مطابق آيين نقشهتهيه 

 انقالبتوسط سازمان ثبت اسناد و امالك كشور و وزارت مسكن و شهرسازي )بنياد مسكن 

 رسد.هيئت وزيران مي تصويبهيه و به ظرف دو ماه ت حداكثر اسالمي(

پرداخت هزينه  تحت پوشش كميته امداد امام خميني )ره( و سازمان بهزيستي از هايخانواده -5

 د.نباشماليات و هرگونه هزينه ديگر معاف مي وعوارض 

 134 ماده 

ران مصوب سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي اي برنامهقانون ( ”189) ماده

 گردد.( تنفيذ مي1384-1388براي دوره برنامه چهارم )“ آن هاياصالحيهو  17/1/1379
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 189ه دما 

مي، رفع مرد تهايكمشار هوسعت ير راستاد و يائدم به محاكم قضمرمراجعات  هشاك ورظنم هب

پيچيدگي ماهيت قضايي ندارد و يا ماهيت قضائي آن از ه ك ريحل و فصل امو زين و يلحات مفتالاخ

يارات اين شوراها، تحدود وظايف و اخگردد. مي اگذارو الفتخا كمتري برخوردار است به شوراهاي حل

نهاد وزير دادگستري و شيپهد بود كه به اوخ يانامهآيين بر اساسن آ ياعضا بانتخا وهب و نحكيتر

 رسد.رئيس قوه قضاييه مي يدأيت به ويب هيئت وزيران وصت





 

 

 

 ششم بخش

 

 دولت ازينوس

 ارتقاي اثربخشي حاكميت و





 

 دوازدهم فصل

 دولت و ارتقاي اثربخشي حاكميت نوسازي

 135 ماده 

هاي اجتماعي، فرهنگي و تصدي امور» ،«حاكميتي امور» هايحوزهو وظايف دولت، در  نقش

 به شرح ذيل تنظيم گردد: و تعريف «اقتصادي هايصديتامور » و «زيربنايي امور» ،«خدماتي

 :حاكميتي امور :الف

كشور است و منافع آن بدون محدوديت  حاكميتحاكميتي دولت، كه تحقق آن موجب اقتدار  امور 

 :ازگردد عبارتند شامل همه اقشار جامعه مي

 .و فرهنگي اجتماعيريزي و نظارت در بخشهاي اقتصادي, , برنامهسياستگذاري -1 

 .درآمدع عدالت و تأمين اجتماعي و باز توزي برقراري -2 

 .و تضييع حقوق مردم انحصارفضاي سالم، براي رقابت و جلوگيري از  ايجاد -3 

 .و توسعه كشور و رفع فقر و بيكاري رشدها و مزيتهاي الزم، براي نمودن زمينه فراهم -4 

 .امور قضايي ادارهامور ثبتي، استقرار نظم و امنيت و  قانونگذاري، -5 

 .ملّيايجاد آمادگي دفاعي  تماميت ارضي كشور و حفظ -6 

 .از هويت ايراني، اسالمي صيانت -7 

 .و روابط خارجي كارامور داخلي, ماليه عمومي, تنظيم روابط  اداره -8 

 .فرهنگيمحيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي و ميراث  حفظ -9 

 .و تحقيقات بنيادي، آمار و اطالعات ملّي علوم -10 

 .طبيعي و بحرانهاي پيچيده حوادثي واگير، مقابله و كاهش اثرات از بيماريها پيشگيري -11 

 :هاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتيتصدي امور :ب

كه، منافع اجتماعي حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري دارد و  استدسته از وظايفي  آن 

اي، فني و حرفه ،گردد، از قبيل: آموزش و پرورش عموميزندگي افراد مي وضعيتموجب بهبود 



 

بدني و ورزش، اطالعات و ارتباطات جمعي و امور بهداشت و درمان، تربيت تحقيقات،علوم و 

 .و تبليغات ديني هنريفرهنگي، 

 :زيربنايي امور :ج

كه موجب تقويت زيرساختهاي اقتصادي و  ،اي استهاي سرمايهدارايي تملكدسته از طرحهاي  آن 

هاي طرحهاي آب و خاك، عمران شهري و روستايي و شبكهنظير  گردد،ميتوليدي كشور 

 .حمل و نقل ورساني، ارتباطات انرژي

 :هاي اقتصاديتصدي امور :د

اموال جامعه است و مانند  ازبرداري دسته از وظايفي است كه دولت، متصدي اداره و بهره آن 

ور صنعتي، در ام تصديكند، نظير اشخاص حقيقي و حقوقي در حقوق خصوصي عمل مي

 .( اين مادهج) طرحهاي مندرج در بند ازبرداري بهره و كشاورزي، حمل و نقل و بازرگاني
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هاي وري دستگاهبراي رشد و توسعه كشور، افزايش كارايي و بهره مناسبمنظور ايجاد زمينه  به

اجراي وظايف مذكور در  حاكميتي دولت و توسعه مشاركت مردم در امور كشور، نحوه اموراجرايي، تقويت 

 گردد:( اين قانون به طريق ذيل پااليش و اصالح مي135) ماده

گردد و جلب مشاركت مردم انجام مي باهاي دولتي و عندالزوم حاكميتي دولت، توسط دستگاه امور :الف

بع، فناوري انجام كار، تجهيزات و تخصيص منا انساني،ربط در ابعاد منابع هاي اجرايي ذيدستگاه

 .يافتتقويت و توسعه كيفي خواهند 

( و 29و خدماتي دولت با رعايت اصول بيست و نهم ) فرهنگيهاي اجتماعي، امور تصدي وظايف :ب

 گردد:هاي ذيل انجام ميايران با استفاده از شيوه اسالمي( قانون اساسي جمهوري 30ام )سي

 .اين وظايف ريمجحمايتهاي الزم براي توسعه بخش غيردولتي  اعمال -1 

 .خدمات از بخش غيردولتي خريد -2 

 .و تجهيزات و منابع فيزيكي امكاناتبا بخش غيردولتي از طريق اجاره و واگذاري  مشاركت -3 



 

در چارچوب سياستهاي كلي  غيردولتي،واحدهاي دولتي به بخش بخشي از مديريت  واگذاري -4 

 جمهوري اسالمي ايران. برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

اين قانون( با  144گرا )مطابق ماده نتيجه وو اداره واحدهاي دولتي با رويكرد هدفمند  ايجاد -5 

الذكر كدام از حالتهاي فوقمناطقي كه هيچ درريزي كشور تأييد سازمان مديريت و برنامه

 پذير نباشد.امكان

و شركتهاي دولتي توسط بخش  هادستگاهظارت زيربنايي دولت با مديريت، حمايت و ن وظايف :ج

 غيردولتي انجام خواهد شد.

( قانون اساسي 44چهل و چهارم ) اصلهاي اقتصادي دولت با رعايت مربوط به تصدي وظايف :د

در اين بخش نسبت به تنظيم  دولتگردد. جمهوري اسالمي ايران به بخش غير دولتي واگذار مي

كنندگان، ايجاد و مصرف توليدكنندگاناد انحصار، تضييع حقوق مقررات براي جلوگيري از ايج

تعريف و  نظاير آن اقدام خواهد نمود. وگذاري فضاي سالم رقابت، رشد توسعه و امنيت سرمايه

گري، زيربنايي و تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط و محدوده و تكاليف امور حاكميتي و تصدي

ه نحو تفصيلي و همچنين اجراي كليه موارد اين ماده تا پايان هاي مختلف بموارد واگذاري دستگاه

 اي توسط دولت تهيه و به مجلس شوراي اسالمي تقديم خواهد شد.در قالب اليحه 1383سال 

 137 ماده 

ها را، متناسب با سياستها و وزارتخانه وهاي اجرايي مكلف است، تشكيالت كالن دستگاه دولت :الف

برطرف كردن اثربخشي ناقص، تعارضهاي  جهتجربه ساير كشورها، احكام اين برنامه و ت

ها و همچنين كاريتمركز امور، موازي كفايت،دستگاهي و غير كارآمدي و عدم جامعيت، عدم 

سازي، روشهاي كارآمد، با هدف نوسازي، متناسب وهاي نوين گيري همه جانبه از فناوريبهره

منسجم، كارآمد، فراگير و با كفايت، اثربخش و  ظومهمنادغام و تجديد ساختار به صورت يك 

ربط را شش ماه پس از تصويب اين قانون به مجلس شوراي ذي اليحهغيرمتمركز طراحي نمايد و 

 كه امكان اجراي آن از ابتداي سال دوم برنامه چهارم ميسر باشد. طورياسالمي تقديم كند، به 



 

روستا، با  وهاي دولتي، در امور توسعه و عمران شهر گاههاي قابل واگذاري دستدسته از تصدي آن :ب

 شود.واگذار مي هادهياريها و ربط به شهرداريتصويب شوراي عالي اداري همراه با منابع مالي ذي

 138 ماده 

ربط به منظور اصالح هاي ذيكشور موظف است با همكاري دستگاه ريزيبرنامهمديريت و  سازمان

روش موجود به روش هدفمند و عملياتي و به صورت قيمت تمام شده خدمات،  ازريزي نظام بودجه

 حداكثر تا پايان سال دوم برنامه چهارم انجام دهد: رااقدامات ذيل 

 نمايند.ارائه مي اجراييهاي فعاليت و خدماتي كه دستگاه يو احصا شناسايي :الف

 يفيت و محل جغرافيايي مشخص.ك باقيمت تمام شده فعاليتها و خدمات، متناسب  تعيين :ب

 و خدمات و قيمت تمام شده آن. فعاليتهااليحه بودجه ساالنه بر اساس حجم  تنظيم :ج

 فعاليتها و متناسب با قيمت تمام شده آن. ازاعتبارات بر اساس عملكرد و نتايج حاصل  تخصيص :د

ريزي كشور و تقويت ودجهب نظاممنظور تحقق رويكرد فوق و همچنين تسريع در تغيير  به -1 تبصره

اصالح ساختار سازمان، مديريت  ضمنريزي و نظارت، سازمان مذكور موظف است نظام برنامه

 انمايد تا با سازماني كوچك، منعطف، كار اتخاذنيروي انساني، روشها و فناوري اداري خود، ترتيبي 

وله به طور مطلوب و بهينه امكان انجام وظايف مح انديشمندانكارگيري نخبگان و و اثربخش و به

 فراهم گردد.

نسبت به تهيه لوايح الزم براي اصالح  داراييالذكر و وزارت امور اقتصادي و فوق سازمان -2 تبصره

ريزي كشور اقدام نمايد به نحوي كه نظام و بودجه استخداميقوانين و مقررات مالي، اداري و 

 د.نتيجه و محصول گرد كنترلموجود تبديل به نظام 

تصويب هيئت  بهكشور  يزيراجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه نامهآيين :هـ

 رسد.وزيران مي



 

 139 ماده 

 گردد:هاي اجرايي، اقدامهاي ذيل انجام ميو تشكيالت دستگاه ساختارمنظور اصالح  به

ي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري چهارم توسعه اقتصادبرنامه سال اول موظف است تا پايان  دولت :لفا

نهادها،  و ( از تعداد سازمانها%20حداقل بيست درصد )اسالمي ايران پيشنهاد حذف و يا واگذاري 

را جهت هاي غير ضرور دستگاهبه ساير بخشها و ادغام و انحالل شركتها و نظاير آن را  ومؤسسات 

 تصويب به مجلس شوراي اسالمي تقديم كند.

هايي با غير دولتي، شركت دولتي و دستگاه عموميد وزارتخانه، مؤسسه دولتي، نهاد ايجا ممنوعيت :ب

 .تأييد هيئت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسالمي باعناوين مشابه، مگر در موارد استثنا 

شركتهاي دولتي( در سطح استان،  استثنايكليه واحدهاي سازماني هر وزارتخانه )به  ادغام :ج

دار كه واحدهاي مربوطه در مركز عهده طوري... در يك واحد سازماني، به  شهرستان، بخش و

سازماني واحدهاي موضوع اين بند و موارد استثنا، با  سطحراهبري و انجام امور ستادي آنها باشند. 

تغيير يا ادغام  رسد.كشور به تصويب شوراي عالي اداري مي ريزيبرنامهپيشنهاد سازمان مديريت و 

 اند با تصويب مجلس شوراي اسالمي خواهد بود.استاني كه به موجب قانون ايجاد شده واحدهاي

بر اساس ضوابطي كه به پيشنهاد سازمان  اجرايي،هاي و تجديد ساختار داخلي دستگاه بازنگري :د

رسد. در صورتي كه با اصالح تشكيالت، وزيران مي هيئتريزي كشور به تصويب مديريت و برنامه

گونه پستها صرفاً تا خروج طبيعي مستخدمين اين گردند،داراي شاغلين رسمي حذف پستهاي 

 ربط پايدار خواهد بود.ذي

اند، ضمن اقدام الزم در خصوص اجرايي موظف هايدستگاه...  واحدهاي استاني، شهرستاني و كليه :هـ

ريزي استان امهخود، پس از تأييد سازمان مديريت و برن سازمانيبازنگري و تجديد ساختار 

اجرا گذارند و نيروهاي مازاد را به ساير واحدهاي مستقر در همان محل  مورداصالحات الزم را به 

 .نمايندمنتقل 

جمعيت براي تشكيل شهرستان، شهر و بخش با رويكرد عدم توسعه سطوح تقسيمات  نصاب :و

 .در سال اول برنامه چهارم توسط هيئت وزيران تعيين خواهد شد كشوري



 

 140 ماده 

جلب مشاركت تشكلهاي  وشود، به منظور توسعه بخش خصوصي و تعاوني اجازه داده مي دولت به

كارآمدي مديريت دولتي، در  افزايشغيردولتي و ساير بخشهاي جامعه مدني در اداره امور كشور و 

 :اقدامهاي ذيل را انجام دهد ملّي،مواجهه با چالشها و استفاده از فرصتها و منابع 

الزم براي توسعه كارآفريني، ترويج  غيردولتيبه ايجاد و توسعه و قانونمندي نهادهاي  كمك :الف

و حفاظت از محيط زيست و ارتقاي استانداردهاي  اداريفرهنگ خدمت، توسعه سالمت و شفافيت 

 .پذيريمحوري و مسئوليتهدف مبنايمحيطي و سالمت مردم، بر زيست

هاي نهادسازي، بخش غير دولتي، در زمينه ازناسب، براي تقويت و حمايت واحد سازماني م تشكيل :ب

ريزي كشور و كليه اداري در سازمان مديريت و برنامه موانعآموزش، ايجاد تسهيالت، توجيه و رفع 

 .دولتي از محل پستهاي سازماني موجود مستقلها و سازمانهاي وزارتخانه

 141 ماده 

در گرايي و ايجاد ثبات در خدمات مديران، تقرار نظام شايستهاس منظورموظف است، به  دولت

 خصوص موارد ذيل اليحه مربوطه را تهيه و به مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد.

 بندي نمايد.و طبقه تعريفاي، مديريتي را در دو بخش سياسي و حرفه مشاغل :الف

تخصصي الزم را تعيين نمايد تا افراد از  شرايطاي، انتخاب و انتصاب افراد، به پستهاي حرفه در :ب

يابند. در مواردي كه از اين طريق امكان انتخاب وجود  ارتقامسير ارتقاي شغلي به مراتب باالتر 

 مديريتي و تخصصي الزم، انتخاب صورت پذيرد. هايارزيابينداشته باشد، با انجام 

زم به مقامات منصوب كننده داده ال اختياراتخصوص عزل و نصب پستهاي مديريت سياسي،  در :ج

 شود.



 

 142 ماده 

اند، ( اين قانون موظف160هاي موضوع ماده )دستگاه وريزي كشور مديريت و برنامه سازمان

هاي نوين اداري و اجرايي در مقابل مردم، با استفاده از فناوري هايدستگاهمنظور افزايش پاسخگويي به

مداري و آموزش اداري مردم و و رشد شاخصهاي مربوط به مشتري فرايندها و روشها مهندسيبازنگري و 

سطح كيفي  اداري،فرهنگ مديريت و ارزيابي عملكرد و راهكارهاي الزم براي جلوگيري از مفاسد  توسعه

ربط رضايت و ذي دستورالعملهايها، بخشنامهو خدمات خود را افزايش داده و در تدوين ضوابط و مقررات 

در سرنوشت اداري و استخدامي كاركنان  ثيرگذارأتوع به عنوان يكي از اهداف اصلي و تكريم ارباب رج

 ملحوظ نمايند.

 143 ماده 

و  كشورريزي سازمان مديريت و برنامه ،بهبود مديريت نيروي انساني بخش دولتي و اصالحمنظور  به

 آورند: عملل را به اند اقدامات ذي( اين قانون موظف160هاي اجرايي مذكور در ماده )دستگاه

 .دولتي با رويكرد جذب متخصصين و نخبگان مشاغلو تحليل و بازطراحي  تجزيه :الف

 حداقلالذكر در فضاي رقابتي و كسب هاي فوقنيروي انساني به هر شكل در دستگاه كارگيريبه :ب

 .امتيازات در امتحانات استخدامي ادواري

گرايي و نتيجهاخت حقوق كاركنان بر اساس تلفيق مناسب ضوابط و دستورالعملهاي پرد بينيپيش :ج

 .وري به جاي وقت مزديبهره

 تصديبيني ضوابط خاص آموزش و شرايط احراز سرپرستان با پيش سطح كيفي مديران و ارتقاي :د

 .پستهاي مديريت و سرپرستي از( %20آنها و كاهش حداقل بيست درصد )

 حذفهاي اجرايي و مدت براي كاركنان دستگاهوتاهآموزشهاي شغلي و تخصصي ك توسعه :هـ

رسمي و  دانشگاهيموريت منجر به دريافت مدارك أهايي كه با استفاده از امكانات دولتي و مهردو

 گردد.يا غير رسمي مي



 

ريزي كشور به تصويب هيئت سازمان مديريت و برنامه پيشنهاداجرايي اين ماده بنا به  نامهآيين

 .رسدوزيران مي

 144 ماده 

وري و استقرار نظام كنترل نتيجه اند، به منظور افزايش كارايي و بهرهموظف اجراييهاي دستگاه كليه

 واحدهاياداره  رايبه جاي كنترل مراحل انجام كار و اعطاي اختيارات الزم به مديران ب محصول،و 

 مشتركساس دستورالعمل تحت سرپرستي خود به صورت مستقل و هدفمند نمودن تخصيص منابع، بر ا

آن دسته از  شدهريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي، قيمت تمام سازمان مديريت و برنامه

واحدهاي آموزشي، پژوهشي و  قبيلفعاليتها و خدماتي كه قابليت تعيين قيمت تمام شده را دارند )از 

محل جغرافيايي مشخص و پس از تأييد  كيفيتبهداشتي، درماني، خدماتي و اداري(، بر اساس كميت و 

 ربط اجرا نمايند.و با اعطاي اختيارات الزم به مديران ذي استانريزي كشور يا سازمان مديريت و برنامه

شود، نمايند، اجازه داده ميماده خدمات خود را ارائه مي اينهايي كه بر اساس ضوابط دستگاه به

هاي قبلي التفاوت هزينههاي اعتبارات هزينه اقدام و مابهنامهو بر فصولجايي حسب نياز نسبت به جابه

 وتمام شده را صرف ارتقاي كيفي خدمات، تجهيز سازمان و پرداخت پاداش به كاركنان  قيمتفعاليت با 

چارچوب بودجه سنواتي در  ربط نمايند. اعتباراتي كه بر اساس قيمت تمام شده درمديران واحدهاي ذي

 گردد.گيرد، كمك تلقي شده و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور ميقرار مي واحدها اختيار

 145 ماده 

سازي دولت، و افزايش مشاركت مردم در اداره امور كشور و كوچك هاتصديمنظور كاهش حجم  به

 شود:مي انجاماقدامهاي ذيل 

ريق روشهاي مذكور در بند صرفاً از ط خدماتي،فعاليتهاي اجتماعي، فرهنگي، توليدي و  توسعه :الف

 ( انجام گردد.136) ماده "ب"



 

فرهنگي، توليدي، خدماتي و نظاير  اجتماعي،هاي ( از تصدي%3ساالنه حداقل سه درصد ) كاهش :ب

بند « 4»و « 3»و «2»و « 1»مذكور در اجزاي  روشهايهاي اجرايي با استفاده از آن توسط دستگاه

 .مربوط براي توسعه بخشهاي غير دولتي منابع( و اختصاص بخشي از 136ماده )“ ب”

در سطوح ملّي و استاني  ايسرمايههاي شروع هر نوع طرح و پروژه تملك دارايي ممنوعيت :ج

و مواردي كه، با تأييد سازمان مديريت و  زيربنايياستثناي موارد مربوط، به امور حاكميتي و به

( 136ماده )“ ب”بند  «3»و  «2»، «1»در اجزاي  مذكور هايشيوهريزي كشور، استفاده از برنامه

اي فصول مربوط به صورت وجوه هاي سرمايهتملك دارايي طرحهايپذير نباشد، اعتبارات امكان

 غير دولتي در همان فصل اختصاص خواهد يافت. بخشاداره شده براي توسعه 

و سازمانها و تفكيك و تكثير  ساير شركتها درهاي جديد شركتهاي دولتي گذاريو سرمايه مشاركت :د

 باشد.و نظاير آن، ممنوع مي دومآنها، در قالب شركتهاي موسوم به نسل 

و سقف اعتبارات آنها، در قوانين بودجه  دولتيسازي شركتهاي اهداف كمي برنامه خصوصي تعيين :هـ

اخالص داخلي دولتي و بودجه كل كشور به توليد ن شركتهايساالنه، به نحوي كه نسبت اعتبارات 

 يابد. كاهش( %2هر ساله حداقل دو درصد )

  :و

تعداد آن در آغاز برنامه به ميزان پنج درصد  ازپايان برنامه چهارم تعداد كل كاركنان دولت  در -1 

 ( كاهش يابد.5%)

در  ( اين قانون9جدول شماره ) مطابقدولتي  هايدستگاهاستخدامهاي جديد در  مجموع -2 

اي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري چارچوب سياسته

هاي اسالمي ايران )به استثناي نيروهاي مسلح( به نحوي كه به وظيفه حاكميتي دستگاه

شوند خارج مي خدمت( تعداد كاركناني كه از %50از پنجاه درصد ) اي وارد نشوددولتي لطمه

 تجاوز نكند.

مجتمع مسكوني، رفاهي، درماني، فضاهاي  زائرسرا،هرگونه مهمانسرا، ايجاد، اداره  ممنوعيت :ز

هاي ( اين قانون، كليه دستگاه160موضوع ماده ) هايدستگاهورزشي و تفريحي و نظاير آن، توسط 

برداري از آنها را حداكثر تا پايان سال سوم و خدمات يا بهره تأسيساتاند، اين نوع اجرايي موظف



 

بخش غير دولتي واگذار نمايند. موارد مستثنا با پيشنهاد دستگاه اجرايي مربوط و  بهبرنامه چهارم، 

در انتقال بناها و ريزي كشور و تصويب هيئت وزيران بالمانع است.سازمان مديريت و برنامه تأييد

( قانون اساسي جمهوري 83اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد،رعايت اصل هشتاد و سوم )

 الزامي است. اسالمي ايران

اين قانون، براي كاركنان  (160) مادههاي موضوع خدماتي كه در حال حاضر توسط دستگاه كليه :ح

هاي مصرف، امور تعاوني سرويس،سلفهاي مختلف نظير سرويس رفت و آمد، خود در زمينه

د، از گيرو يا خريد خدمات صورت مي امانيورزش كاركنان، مهد كودك و موارد مشابه به صورت 

ربط منحل خواهد شد و كليه واحدهاي اداري ذي انجامسال سوم برنامه با پرداخت يارانه مستقيم 

 شوند.نيازمند ديگر منتقل مي واحدهايگرديده و كاركنان رسمي آنها به 

( 136) ماده“ب”براي اجراي بند  توانندمياي آموزش و پرورش و مراكز آموزش فني و حرفه وزارت :ط

بدون حقوق استفاده نمايند، به روش مذكور در  مرخصيآموزشي خود مشروط بر اينكه از  با كادر

خدمت اين گونه مستخدمين با پرداخت كسور بازنشستگي در  سوابقاين بند عقد قرارداد نمايند. 

 شد. منظورخواهدربط مستخدم صندوق ذي

( 136ماده )“ ب”بند « 4» و« 3»و« 2»سرانه مدارسي كه به روشهاي مذكور در اجزاي  هزينه 

هاي مناطق و توانمندي بندهاي هر گردند، متناسب با ويژگيتوسط بخش غير دولتي اداره مي

 شود.توسط دولت تأمين و پرداخت مي

( 9مستقل، در چارچوب جدول شماره ) سازمانهايها و مجوز استخدام هر يك از وزارتخانه صدور :ي

 .ريزي كشور و تصويب هيئت وزيرانمديريت و برنامه سازماناد پيوست اين قانون، بنا به پيشنه

هيئت وزيران  تصويبريزي كشور به اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه نامهآيين :ك

 رسد.مي



 

 146 ماده 

كاركنان هر دستگاه با اهداف و مأموريت اصلي آن و تطبيق نحوه  تعدادسازي منظور متناسب به

عمل اجرايي با سياستها و احكام بخش توسعه مديريت دولت، اقدامهاي ذيل به هايدستگاهام وظايف انج

 آمد: خواهد

هاي اجرايي و برنامه زمانبندي از دستگاه كدامسال اول برنامه چهارم، سقف تعداد پرسنل هر  در :الف

ربط تهيه و به تگاه ذيريزي كشور و دسو برنامه مديريتشده، تحقق آن مشتركاً توسط سازمان 

 رسد.تصويب شوراي عالي اداري مي

در سطح يك شهرستان بدون موافقت  اجراييهاي كاركنان رسمي يا ثابت مازاد دستگاه انتقال :ب

ساير شهرستانها با موافقت مستخدم بايد صورت  بهربط، انتقال هاي ذيمستخدم با توافق دستگاه

 گيرد.

 رسد.به تصويب هيئت وزيران ميبا رعايت قوانين و مقررات اده، اجرايي اين م نامهآيين :ج

و اعتبارات  اجراييهاي مالي اجراي اين ماده، از محل فروش اموال منقول و غير منقول دستگاه بار -د

 گردد.بيني شده در بودجه عمومي تأمين ميپيش

 147 ماده 

 آيد:كاركنان اقدامهاي ذيل به عمل ميجايي بازنشستگي و سهولت جابه صندوقهايمنظور تقويت  به

شود در صورتي كه بازخريد خدمت شوند مي دادهكاركنان مشمول صندوقهاي بازنشستگي اجازه  به :الف

با استفاده از مرخصي بدون حقوق )بدون محدوديت  ياهاي ديگر منتقل شوند و و يا به دستگاه

 ل صندوق بازنشستگي خود باشند.كماكان مشمو يابنددولتي اشتغال  زمان( در بخش غير

 مزايايتوانند از نظر هاي مشمول صندوق بازنشستگي كشوري ميپيماني دستگاه مستخدمين :ب

 .گردندتأمين اجتماعي مشمول صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان بيمه خدمات درماني 



 

 148 ماده 

ابق استخدامي از حيث تابع ضوابط مربوط به رابطه استخدامي، پاداش پايان خدمت، نحوه حفظ سو

( اين 160ماده ) موضوعهاي اجرايي دستگاه كاركنانصندوق بازنشستگي بودن و ساير موارد مربوط 

برنامه سوم  ابتداي( از سهام، دارايي و يا مالكيت آنها از %50) قانون و واحدهايي كه بيش از پنجاه درصد

شود، دولتي واگذار شده و مي به بخش غيرايران توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي 

هيئت  تصويباجرايي اين ماده در چارچوب قوانين به  نامهآيين بايد مطابق قانون تعيين تكليف گردد.

 .رسدوزيران مي

 ،گرددقطع مي ربطذيگونه كاركنان كه رابطه استخدامي آنها با دستگاه اجرايي  اين -تبصره

 مربوط باشند. بازنشستگيق استخدامي همچنان تابع مقررات صندوق توانند با حفظ سوابمي

 149 ماده 

كشور موظف است، به منظور تقويت نظم و انضباط اداري و مالي در  ريزيبرنامهمديريت و  سازمان

اقدام تا  مربوطهاي دولت، نسبت به تدوين ضوابط جويي در اعتبارات هزينهامور كشور و صرفه ادارهنظام 

 شود. گذاشتههاي اجرايي به مورد اجرا تصويب هيئت وزيران، توسط دستگاه پس از

نحوه اجراي ضوابط مذكور  ،است، با تدوين شاخصهايي مكلفريزي كشور مديريت و برنامه سازمان

 قرار داده و هر ساله گزارش آن را به هيئت وزيران تقديم نمايد. ارزيابيهاي اجرايي مورد را در دستگاه

 150 ماده 

كاركنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم و در ابتداي هر  كليهموظف است، حقوق  دولت

 شغلي، متناسب با نرخ تورم افزايش دهد. هايرشتهسال براي تمامي 

كه از محل اصالح  اعتباراتي( %70شود تا هفتاد درصد )هاي اجرايي اجازه داده ميدستگاه به -تبصره

جويي صرفهگردد، به ميزاني كه در قانون بودجه ساالنه منظور مييروي انساني ساختار و كاهش ن



 

دهند، العاده كارآيي غير مستمر به كاركناني كه خدمات برجسته انجام ميفوق عنواننمايند را به مي

 نمايند. پرداخت

ويب هيئت ريزي كشور تهيه و به تصمديريت و برنامه سازماناجرايي اين ماده توسط  نامهآيين

 رسد.وزيران مي

 151 ماده 

اند در موظفو ستاد كل نيروهاي مسلح مسلح و كشور  نيروهايدفاع و پشتيباني  هايوزارتخانه

الزم براي اجراي احكام اين فصل را براي  دستورالعملهايكل نيروهاي مسلح،  يچارچوب تدابير فرمانده

و تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح ت وزيران و پس از تصويب هيئ تهيهنيروهاي نظامي و انتظامي 

 .نمايندربط ابالغ جهت اجرا به واحدهاي ذي

 152 ماده 

استفاده بهينه از امكانات موجود، ارتقاي كيفيت ساخت و  ساماندهي،موظف است، به منظور  دولت

مومي و همچنين مقررات، ضوابط و استانداردها در احداث ساختمانهاي دولتي و ع رعايتساز و نيز لزوم 

در  راريزي، مطالعه، طراحي و اجراي ساختمانهاي مزبور تشكيالت غيرضروري، امور برنامه حذف

 سازمانهاي دولتي كه بدين منظور و بر اساس قانون تشكيل شده است، متمركز نمايد.

سازي ريزي كشور و وزارت مسكن و شهرتوسط سازمان مديريت و برنامه مادهاجرايي اين  نامهآيين

 .هيئت وزيران خواهد رسيد تصويبتهيه و به 

 153 ماده 

در راستاي احكام بخش نوسازي دولت و ارتقاي اثر  اندموظف( 160در ماده ) مذكورهاي دستگاه كليه

گزارش عملكرد خود را هر شش ماه يكبار به اين فصل اجراي دقيق احكام  ضمنبخشي حاكميت، 



 

ها بندي ميزان موفقيت دستگاهر ارائه نمايند و اين سازمان با رتبهكشو ريزيبرنامهسازمان مديريت و 

 هاي مربوط مجلس شوراي اسالمي گزارش نمايند.را براي هيئت وزيران و كميسيون نتيجه

 154 ماده 

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ( ”123( و )90(، )1) مواد

توسعه اقتصادي، اجتماعي و براي دوره برنامه چهارم “ هاي آنو اصالحيه 17/1/1379 مصوبايران 

 گردد.( تنفيذ مي1384-1388)فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 

  1ماده 

به منظور تصحيح، بهسازي و اصالح نظام اداري در ابعاد تشكيالت، سازماندهي و ساختار اداره امور 

ها و نامهروشها، مديريت منابع انساني، مقررات )آيينهاي دولت، سيستمها و كشور، كاهش تصدي

اجرايي، شوراي عالي اداري با تركيب، صالحيتها، وظايف و  هايوري دستگاهدستورالعملها( و افزايش بهره

 گردد:اختيارات زير تشكيل مي

 اعضا:  :الف

 )رئيس شورا(. رئيس جمهور يا معاون وي -1 

 ز بخشهاي مختلف( به انتخاب هيئت وزيران.)ترجيحاً ا سه نفر از وزرا -2 

 ربط.وزير يا رئيس دستگاه مستقل ذي -3 

رئيس سازمان برنامه و بودجه در صورتي كه فردي توسط رئيس جمهور به اين سمت  -4 

 .منصوب شده باشد

كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور در صورتي كه فردي توسط رئيس جمهور به  دبير -5 

 .ت منصوب شده باشداين سم

 چهار نفر صاحبنظر و متخصص در امور اداري و مديريت به انتخاب رئيس جمهور. -6 

 دو نفر از استانداران به انتخاب رئيس جمهور. -7 



 

 دو نفر از نمايندگان مجلس به عنوان ناظر، به انتخاب مجلس شوراي اسالمي. -8 

 االجرا خواهد بود.يد رئيس جمهور الزمأيمصوبات اين شورا پس از ت

دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عنوان دبير شورا و مسئول نظارت بر حسن  -تبصره

 .اجراي مصوبات آن خواهد بود

 وظايف و اختيارات: :ب

ها از طريق ادغام، هاي اجرايي كشور به استثناي وزارتخانهاصالح ساختار تشكيالت دستگاه -1 

 مؤسسات و سازمانها به خارج از مركز. انحالل و انتقال

ها و وظايف و ساختار داخلي سازمانها، شركتهاي تجديد نظر در ساختار داخلي وزارتخانه -2 

دولتي و شركتهاي اقماري آنها به منظور ايجاد انسجام تشكيالتي و حذف وظايف موازي، 

 مشابه و تكراري.

هاي ها و محدود نمودن فعاليت حوزهزارتخانههاي ستادي وتفكيك وظايف اجرايي از حوزه -3 

ريزي و نظارت( و انتقال ستادي به اعمال حاكميت و امور راهبردي )سياستگذاري، برنامه

 وظايف اجرايي به واحدهاي استاني و شهرستاني.

ها گيري در مورد ادغام واحدهاي استاني و شهرستاني وابسته به هر يك از وزارتخانهتصميم -4 

 ك واحد سازماني.در ي

هاي اجرايي به ي و واگذاري وظايف، امور و فعاليتهاي قابل واگذاري دستگاهيشناسا -5 

ضرور و همچنين  هاي غيرها و بخش غير دولتي با هدف رهاسازي دولت از تصديشهرداري

 تعيين نحوه ارتباط و تنظيم مناسبات نظام اداري با شوراهاي اسالمي روستا، بخش و شهر.

هاي اجرايي هاي مورد عمل در دستگاهاصالح و مهندسي مجدد سيستمها، روشها و رويه -6 

سازي مراحل انجام كار، خودكارسازي عمليات و كاهش ميزان ارتباط كشور با گرايش ساده

هاي اداري و اقتصادي كارمندان با مراجعه كنندگان، افزايش رضايت مراجعان، كاهش هزينه

 نمودن فعاليتها.

هاي وري و كارآيي نيروي انساني و مديريت دستگاهتصويب طرحهاي الزم براي ارتقاي بهره -7 

 اجرايي.



 

سازي ساختار، تركيب و توزيع نيروي انساني تصويب ضوابط و معيارهاي الزم در جهت بهينه -8 

 بخش دولتي.

هايي كه بر گاهتصويب ضوابط و دستورالعملهاي مربوط به تعيين تكليف نيروي انساني دست -9 

ها اساس مصوبات شوراي عالي اداري ادغام، منحل، واگذار و يا وظايف آنها به ديگر دستگاه

 شود.منتقل مي

جائي و تأمين برداري مطلوب از فضاهاي اداري و جابهتصويب ضوابط ناظر بر بهره -10 

 ساختمانهاي اداري.

هاي تحول نظام اداري و طرحهاي مصوب برنامهتعيين و پيشنهاد منابع مورد نياز براي تحقق  -11 

 شورا كه نياز به منابع جديد دارد.

هاي مرتبط با فعاليت دولت در زمينه نظام هاي اقدام كننده برنامهتشخيص و اعالم دستگاه  -12 

 اداري و امور اجرايي.

 90 ماده 

ها، نامهانون، آيينشود حداكثر طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قبه دولت اجازه داده مي

هاي دستورالعملها و ضوابط اداري، استخدامي و انضباطي خاص نظام بانكي را در چارچوب اساسنامه

بانكها و در جهت توسعه و بهبود كيفيت ارائه خدمات و رقابتي كردن فعاليت سيستم بانكي بر اساس 

امي كشور به تصويب رسانده و اجرا پيشنهاد مشترك مجمع عمومي بانكها و سازمان امور اداري و استخد

 .نمايد

 123ماده 

هايي كه توسط سازمان انرژي اتمي ايران، سازمان امور نامهشود بر اساس آيينبه دولت اجازه داده مي

شود، مقررات مالي و استخدامي اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد مي

ن الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و قانون استخدامي كشوري و ساير سازمان انرژي اتمي را بدو

 .مقررات عمومي تصويب و جهت اجرا ابالغ كند



 

 سيزدهم فصل

 عمليات اجرايي برنامه سامان

 155 ماده 

گذاري كه در سالهاي برنامه اي و سرمايههاي سرمايهتملك دارايي طرحهايعمليات اجرايي,  كليه

 بااسناد ملّي توسعه بخشي, اسناد ملّي توسعه استاني و اسناد ملّي توسعه ويژه،  ايمبنچهارم بر 

 شود:مي اجرارسد، سازماندهي و خصوصيات ذيل و بر مبناي اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي

ل به قابليتها، امكانات، محدوديتها و مسائ توجهملّي توسعه بخش، سندي راهبردي است كه با  سند :الف

مدت، فعاليتهاي محوري و و كيفي بلندمدت و ميان كميهاي اصلي، هدفهاي گيرياساسي، جهت

دار توسعه اقدامهاي مهم محوري و فعاليتهاي اولويت همچنيناي و سياستهاي فضايي و منطقه

ملّي توسعه امور بخشي به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و  اسنادنمايد. بخش را تبيين مي

 شود.ربط، تهيه مياجرايي ذي هايدستگاهريزي كشور و برنامه

قابليتها، محدوديتها و تنگناهاي توسعه  بهتوسعه استان، سندي راهبردي است كه با توجه  سند :ب

و نيروي انساني، منابع طبيعي، زيربناها و  جمعيتها در زمينه گيريترين جهتاستان، اصلي

مدت توسعه و هدفهاي كمي و كيفي بلندمدت و ميان نگيفرهفعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و 

كالن برنامه چهارم و سند ملّي آمايش سرزمين و طرحهاي توسعه  راهبردهاياستان را در چارچوب 

 نمايد.ملّي توسعه بخشي تبيين مي اسنادو عمران و 

فراگير براي مناطق طرح و فعاليت با پوشش  چنداي از )فرا بخشي(، مجموعه ملّي توسعه ويژه سند :ج

فقرزدايي و اشتغال موضوعيت يافته و تنظيم  اجتماعي،و بخشهاي مختلف مانند قلمرو تأمين 

موضوعي )بخشهاي مختلف( و مكاني )استانهاي مختلف(  زماني،شود. زمانبندي، اولويتهاي مي

 شود.در اين سند مشخص مي آنهاي اجراي طرحها و پروژه



 

در اسناد توسعه بخشي، استاني و  شدهبيني ، در جهت تحقق هدفهاي پيشو عملياتي كه اقدامها :د

ساالنه كل كشور درج و به تصويب  بودجهيابند، در اليحه ويژه )فرابخشي( ضرورت اجرا مي

 رسد.مجلس شوراي اسالمي مي

اسناد ملّي  برنامه اجرايي و عملياتي خود را در قالب اند،موظفاجرايي ملّي كشور  هايدستگاه كليه :هـ

ريزي كشور تهيه و پس از فوق با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ضوابطتوسعه در چارچوب 

ها بر اساس اسناد فوق وزيران به مرحله اجرا درآورند. بودجه سنواتي اين دستگاه هيئتتصويب در 

 شود.مي تنظيم

را در قالب اسناد توسعه  خودعملياتي  اند، برنامه اجرايي واجرايي استاني موظف هايدستگاه كليه :و

ريزي استان تهيه و پس از برنامه واستاني در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگي سازمان مديريت 

هاي درآورند. بودجه سنواتي دستگاه اجراريزي و توسعه استان به مرحله تصويب شوراي برنامه

 شود.استاني بر اساس اين اسناد تنظيم مي

و  استانيريزي كشور مكلف است، نسبت به تلفيق اسناد توسعه بخشي، ديريت و برنامهم سازمان :ز

 برساند. وزيرانربط اقدام و موارد را به تصويب هيئت هاي اجرايي ذيويژه با هماهنگي دستگاه



 

 چهاردهم فصل

 دولتقانون تنظيم بخشي از مقررات مالي  تنفيذ

 156 ماده 

توسعه براي دوره برنامه چهارم  26/10/1382دولت مصوب  اليمتنظيم بخشي از مقررات  قانون

 .گردد( تمديد مي1384-1388)اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 





 

 پانزدهم فصل

 نظارت

 157 ماده 

چهارم, رئيس جمهور گزارش نظارت و ارزيابي پيشرفت هر سال برنامه  برنامهمنظور حسن اجراي  به

 ايان آذر ماه سال بعد، شامل موارد ذيل به مجلس شوراي اسالمي، ارائه نمايد:پ تارا حداكثر 

 .عملكرد مواد قانوني برنامه بررسي :الف

 .عملكرد سياستهاي اجرايي بررسي :ب

گذاري, تجارت خارجي, توليد و سرمايه جملهعملكرد متغيرهاي عمده كالن و بخشي، از  بررسي :ج

 .و بيكاري اشتغالولي و تورم, تراز پرداختها, بودجه, بخش پ

 .ويژه وعمليات اسناد ملّي توسعه بخشي, استاني  پيشرفت :د

 .برنامهنتايج عملكرد وتبيين علل مغايرت با  ارزيابي :هـ

 .پيشنهادهاي الزم به منظور بهبود عملكرد برنامه ارائه :و

 158 ماده 

ان پيشرفت كشور در چارچوب موازين به منظور ارزيابي ميز كشور،ريزي مديريت و برنامه سازمان

المللي تنظيم و كلي نظام، شاخصهاي مربوط را متناسب با شاخصهاي بين سياستهايانداز و برنامه، چشم

ضعف  وگيري شاخصهاي مذكور را به همراه نقاط قوت در تيرماه هر سال نتايج حاصل از اندازه ومقايسه 

اسالمي  شوراير به مقام معظم رهبري، دولت و مجلس و پيشنهادهاي مؤثر براي بهبود وضعيت كشو

 نمايد.تقديم مي



 

 159 ماده 

ها و دستورالعملهاي اجرايي اين نامهكليه آيين 1384اول سال  نيمهمكلف است حداكثر تا پايان  دولت

 تصويب برساند. بهقانون را تهيه و 

 160 ماده 

قانون محاسبات عمومي كشور، ( ”4اده )و شركتهاي دولتي موضوع م مؤسساتها، وزارتخانه كليه

( سرمايه و سهام آنها منفرداً يا %50ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد ) و“ 1/6/1366مصوب 

و  اعتباريها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي، به استثناي بانكها و مؤسسات وزارتخانه بهمشتركاً 

شمول قوانين و  كهمچنين شركتها و مؤسسات دولتي شركتهاي بيمه قانوني، تعلق داشته باشند و ه

ملّي نفت ايران و شركتهاي  شركتمقررات عمومي به آنها، مستلزم ذكر يا تصريح نام است، از جمله: 

گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي  سازمانوابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها،  هتابع

صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه در موارد مربوط، مشمول  ومعادن تابعه، سازمان توسعه و نوسازي 

 باشند.مقررات اين قانون مي

 161 ماده 

 باشد.االثر ميبا اين قانون در طول اجراي آن ملغي مغايرقوانين و مقررات  كليه

 جدول در جلسه علنينه  تبصره وسي و چهار  ماده ويك و شصت و  يكصدفوق مشتمل بر  قانون

تصويب  ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسالمي شهريوردهم ياز مورخشنبه چهارروز 

و پس از ارجاع به شوراي نگهبان و طرح در مجمع تشخيص مصلحت نظام، نهايتاً با موافقت مقام معظم 

 رهبري با پيشنهاد مجمع، به دولت ابالغ شد.

 

 غالمعلي حداد عادل                 

 مجلس شوراي اسالمي رئيس           



 

 

 

 بخش هفتم

 

جداول كمي برنامه چهارم 

توسعه





 



 

 

شاخصهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و مديريتي برنامه چهارم توسعه -1جدول شماره   



 

 

 



 

هاي چهارم و پنجم توسعهتصوير شاخصهاي كالن اقتصادي در برنامه -2جدول شماره   

 مبالغ به ميليارد لاير



 

 



 

 

توسعه توليد ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخشهای اقتصادی در برنامه چهارم -1-2جدول شماره   

1381قيمتهای ثابت  -ميليارد لاير   

 

 

توليد ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخشهای اقتصادی در برنامه چهارم توسعه -2-2جدول شماره   

1381قيمتهای ثابت  -ميليارد لاير   



 

 

 

3جدول شماره  بينی بخش واقعی اقتصاد در برنامه چهارم توسعهپيش –  

 ميليارد لاير



 

 

 

1384 -1388چارچوب کلی بودجه عمومی دولت در برنامه چهارم توسعه ) -4ول شماره جد ) 

 ميليارد لاير



 

 



 

 

بينی تراز پرداختهای خارجی در برنامه چهارم توسعهپيش –5جدول شماره   

رميليون دال  

 

 



 

خالصه ترازنامه تلفيقي سيستم بانكي -6جدول شماره   

 ميليارد لاير

 

 

منابع مالی برنامه چهارم توسعه -7ه جدول شمار  



 

 



 

 

بيني عوايد حاصل از نفتپيش -8جدول شماره   

 ميليون دالر

 

 

بيني عوايد حاصل از نفتپيش -8جدول شماره   

 ميليون دالر

 

 

تغييرات تعداد کارکنان دولت -9جدول شماره   



 

 

 

 

 قانون تنظيم بخشي از 

 مقررات مالي دولت 

 ( 156موضوع ماده )

قانون برنامه چهارم 

توسعه



 

   1ماده 

 «1/6/1366قانون محاسبات عمومي كشور مصوب »( 24متن زير به عنوان يك تبصره به ماده )

 گردد:الحاق مي

 گردد.( بودجه عمومي دولت تعيين مي%3حداكثر تا سه درصد ) گردان خزانهتبصره ـ ميزان تنخواه

   2ماده 

قانون محاسبات عمومي »( 4به مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتهاي دولتي موضوع ماده )

( سرمايه و يا سهام آنها %50و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد ) «1/6/1366كشور مصوب 

استثناي بانكها و مؤسسات  ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي )بهه وزارتخانهمنفرداً يا مشتركاً متعلق ب

اعتباري و شركتهاي بيمه( و همچنين ساير شركتهاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها 

مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت 

فت و شركتهاي تابعه آنها و سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه و مركز تهيه و توزيع كاال كه ن

شود با كسب نظر از سازمان مديريت و گردد، اجازه داده ميبودجه آنها در قوانين بودجه سنواتي درج مي

ساس سياستهاي دولت، يا ا ريزي كشور، ارقام مربوط به بودجه مندرج در قوانين مزبور را بربرنامه

تصميماتي كه طبق اساسنامه يا قانون تشكيل شركتها و مؤسسات مذكور، مجاز به اتخاذ آن هستند، يا در 

بر مقتضيات ناشي از  شدن موجبات افزايش توليد يا ديگر فعاليتهاي اصلي شركت يا بنا صورت فراهم

با رعايت مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير نوسان قيمتها، يا به تبع ديگر تحوالت اقتصادي و مالي، 

 دهند مشروط به اينكه اين تغيير:

موجب كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت و همچنين بازپرداخت وامهاي داخلي و خارجي از  اوالًـ

مندرج در بودجه مصوب  «5/12/1351قانون برنامه و بودجه مصوب »( 32جمله وام موضوع ماده )

 تمالي( نشود.)يا اصالحي اح

 ميزان استفاده شركت از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد. ثانياًـ

 ميزان تسهيالت قابل دريافت از سيستم بانكي كشور افزايش نيابد. ثالثاـ



 

مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتهاي موضوع اين ماده، در موقع رسيدگي و تصويب صورتهاي 

عمليات شركت با بودجه مصوب را كه با توجه به هدفهاي كمي توسط ند گزارش تطبيق امالي موظف

نظر روشن و صريح بازرس قانوني در  شود و پس از رسيدگي و اظهارشركت يا مؤسسه انتفاعي تهيه مي

عالي ارائه  هاي مصوب شركت به مجمع عمومي يا شورايي با هدفها و هزينهيباب انطباق عمليات اجرا

 ند و تصميمات مقتضي اتخاذ نمايند.گردد ارزيابي كنمي

رؤساي شوراهاي عالي و مجامع عمومي شركتهاي دولتي مسؤول اجراي اين ماده خواهند بود. آخرين 

زمان مجاز براي اصالح بودجه توسط شركتهاي دولتي موضوع اين ماده تا پانزدهم آبان ماه هر سال 

 شود.تعيين مي

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي »( 4ماده ) 2تبصره ـ در اجراي تبصره 

( براي شركتهاي دولتي موضوع %20، دولت مجاز است حداكثر تا بيست درصد )«جمهوري اسالمي ايران

 گذاري صادر نمايد.اين ماده مجوز مشاركت و سرمايه

   3ماده 

ري شركتهاي دولتي موضوع گذانياز براي سرمايه شود كمبود نقدينگي و وجوه مورداجازه داده مي

 ( اين قانون از منابع سيستم بانكي با رعايت موارد زير تأمين گردد:2ماده )

سقف ريالي تسهيالت بانكي قابل اعطا به شركتهاي دولتي بايد ضمن رعايت سياستهاي پولي  :الف

ي و حداكثر تا سقفها «8/6/1362قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب »( 19موضوع ماده )

تسهيالت بانكي براي سرمايه در گردش آنها با  يبيني شده در قوانين بودجه سنواتي، به استثناپيش

هاي مندرج در قوانين مزبور به طور جداگانه به تصويب هيئت وزيران رعايت مفاد ساير تبصره

 برسد.

ذخاير و پرداخت تسهيالت مذكور منوط به بازپرداخت اقساط سررسيد وامهاي قبلي از محل  :ب

ريزي كشور باشد. بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و سازمان مديريت و برنامهها مياندوخته

ند هر شش ماه يك بار عملكرد اين تسهيالت را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات اموظف

 مجلس شوراي اسالمي گزارش نمايند.



 

   4ماده 

ت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط گونه وجه، كاال و يا خدمات تح دريافت هر

ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا وزارتخانه

شود. همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال كليه معامالت اعم از داخلي و خارجي توسط مي

دولتي، مؤسسات و  دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيرها و مؤسسات دولتي و شركتهاي وزارتخانه

شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است و يا تابع قوانين خاص هستند 

 باشد.ممنوع مي

شناسي، ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي، فرهنگستانها، بنياد ايرانهاي دانشگاهبه كتابخانه

ملي ايران، سازمان ميراث فرهنگي كشور، كتابخانه ملي ايران و كتابخانه مجلس شوراي  سازمان اسناد

 ياي كه مجموعه كتابها و اشياهنري و موزه يشود به صاحبان كتابخانه، اشيااسالمي اجازه داده مي

مربوطه يا  يبا تأييد هيئت امنا ،كنندملكي خود و يا بخشي از آنها را به مؤسسات مذكور در فوق اهدا مي

 شصت درصد ربط مبالغي به عنوان هديه متقابل بپردازند. اين مبلغ نبايد ازباالترين مقام دستگاه ذي

 ( قيمت كارشناسي هدايا بيشتر باشد.60%)

ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت ي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامهينامه اجراآيين

 وزيران خواهد رسيد.

   5ماده 

الحاق  «1/6/1366قانون محاسبات عمومي كشور مصوب »مكرر( به  71ن زير به عنوان ماده )مت

 گردد:مي

ها و مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي گونه وجهي توسط وزارتخانه ـ پرداخت هر مكرر 71ماده 

نقدي  يري به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيهاي اجرا( اين قانون، به دستگاه2موضوع ماده )

هاي دولتي شود و مبالغي كه به دانشگاهبه جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي

شناسي، و احداث خوابگاههاي دانشجويي دولتي، مؤسسات آموزش عالي، فرهنگستانها و بنياد ايران



 

ازمان تربيت بدني ايران هاي علميه و آموزش و پرورش و سطرحهاي تحقيقاتي جهاد دانشگاهي و حوزه

و سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني )ره( و شهركهاي علمي و صنعتي فناوري و 

 گردد، ممنوع است.هاي بهداشتي و ورزشي روستايي پرداخت ميتحقيقاتي و اورژانس و پروژه

اي دولتي با رعايت ها، مؤسسات دولتي و شركتههداياي نقدي كه براي مصارف خاص به وزارتخانه

كل كشور براي  داريشود بايد تنها به حساب بانكي مجاز كه توسط خزانه( اين قانون اهدا مي4ماده )

شود واريز گردد. مصرف وجوه مذكور با رعايت هدفهاي اهدا كننده، هاي مذكور افتتاح شده يا ميدستگاه

تصويب هيئت وزيران  ادي و دارايي تهيه و بهاي خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصنامهبرابر آيين

گردد مشمول مقررات ها و مؤسسات دولتي اهدا مينقدي به وزارتخانه رسد. هدايايي كه به طور غيرمي

گونه موارد را بايد طبق اصول حسابداري در دفاتر خود  اموال دولتي خواهد بود و شركتهاي دولتي اين

سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني )ره( هداياي خاص ثبت نمايند. هداياي اهدا شده به 

كننده هدف خود را اعالم نكند با نظر شوراي مشاركت مردمي با بهزيستي و  شود و چنانچه اهداتلقي مي

 كميته امداد امام خميني )ره( به مصرف خواهد رسيد.

   6ماده 

ريزي كشور، براي انجام ان مديريت و برنامهاساس پيشنهاد سازم شود بربه دولت اجازه داده مي

نامه و...( و مطالبات پيمانكاران و معامالت دولتي ساير ضمانتهاي معتبر مانند اوراق بهادار )سفته، بيمه

هاي موجود يا سپرده نقدي مشاوران از محل صورت كاركرد و تعديل قطعي آنان را عالوه بر ضمانتنامه

 ضمانتنامه تعيين نمايد.چك( به عنوان  ي)به استثنا

   7ماده 

شود بعد از كليه اعتباراتي كه تحت عنوان وجوه اداره شده در قوانين برنامه و بودجه منظور مي

گردد. سود حاصل از وجوه پرداخت به سيستم بانكي و مؤسسات اعتباري به هزينه قطعي منظور مي

ي اين ماده تعيين ينامه اجراترتيبي كه در آيينمذكور و اقساط دريافتي ناشي از تسهيالت وجوه مذكور به 



 

هاي سنواتي مجدداً براي تحقق داري كل واريز و عيناً در بودجهاي در خزانهگردد به حساب ويژهمي

 نظر لحاظ خواهد شد. اهداف مورد

   8ماده 

 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب »( 9به ماده ) 3متن زير به عنوان تبصره 

 الحاق شود: «13/6/1370

مندي و اوالد براي بازنشستگان كشوري و لشكري كه داراي شصت ـ كمك هزينه عائله 3تبصره 

افتاده )بدون شرط سني( عالوه بر ميزان مقرر دريافتي  كار سال سن و بيشتر باشند و مستخدمين از

( حداقل حقوق مبناي %120د )رصد مندي معادل يكصد و بيستمطابق قانون، ماهانه كمك هزينه عائله

و حق اوالد به ازاي هر فرزند )حداكثر تا  «قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت»( 1) جدول ماده

 گردد.( حداقل حقوق مبناي جدول مذكور، پرداخت مي%35سه فرزند( معادل سي و پنج درصد )

   9ماده 

يالت استخدامي و اجتماعي جانبازان انقالب قانون تسه»( 11به ماده ) 2متن زير به عنوان تبصره 

 گردد:الحاق مي «31/3/1374اسالمي مصوب 

( و باالتر و %50ـ دولت موظف است به منظور حمايت از سالمت جانبازان پنجاه درصد ) 2تبصره 

اساس  جانبازان اعصاب و روان و شيميايي به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان امور جانبازان و بر

شود، نسبت به وع ضايعات ناشي از مجروحيت و ميزان ساعت كاري كه از جانبازان مراقبت ميشدت و ن

نياز را در  برقراري و پرداخت حق پرستاري به مبناي حداقل دستمزد ماهانه كارگران اقدام و اعتبار مورد

 لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد.



 

   10ماده 

رساني، بازسازي و نوسازي مناطق ها، پيشگيري، امداداهيآگشود براي پيشبه دولت اجازه داده مي

مترقبه از جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان، پيشروي آب دريا،  ديده از حوادث غيرآسيب

نياز را در لوايح بودجه ساالنه منظور  هاي دامي، اعتبار موردآفتهاي فراگير محصوالت كشاورزي و اپيدمي

 نمايد.

ربط كمكهاي هاي ذيريزي كشور و وزارت كشور با هماهنگي دستگاهريت و برنامهسازمان مدي

كنند كه سهم اعتبار اقدامات بيمه در ديدگان به طريقي تعيين ميبالعوض را براي پرداخت خسارت

شده نسبت به كمكهاي بالعوض، ساالنه افزايش يابد و با  مترقبه ياد جبران خسارت ناشي از حوادث غير

 اي كامل به تدريج كمكهاي بالعوض حذف شوند.بيمه پوشش

مترقبه از جمله خشكسالي، سيل و مانند آنها  شود در صورت وقوع حوادث غيربه دولت اجازه داده مي

گردان خزانه موضوع ماده ( از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه%1) يك درصد تا معادل

جويي در نمايد. تنخواه مذكور حداكثر تا پايان همان سال از محل صرفه( اين قانون تأمين و هزينه 1)

 اعتبارات عمومي و يا اصالح بودجه ساالنه تسويه خواهد شد.

ريزي كشور و وزارت كشور ي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهينامه اجراآيين

 به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

   11ماده 

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين »( 79تن مندرج در ماده )م

آن  «ج»و  «ب»درج و متون زير به عنوان بندهاي  «الف»تحت عنوان بند  «28/12/1373مصوب 

 گردد:الحاق مي

ع خارجي ب ـ وزارت كار و امور اجتماعي موظف است درآمد حاصل از صدور و تمديد پروانه كار اتبا

رسد، وصول و به حساب درآمد عمومي وزيران مي اي كه به تصويب هيئتاساس تعرفه در ايران را بر

 واريز نمايد.



 

هاي مربوط هاي سياسي خارجي كه در نمايندگيكاركنان محلي و مأمورين خدماتي اعزامي نمايندگي

 باشند.مي اداخت وجوه فوق مستثناشتغال دارند مشروط به رعايت عمل متقابل توسط كشور مذكور از پر

مجاز خارجي در بازار كار كشور، وزارت كار و امور  ج ـ به منظور جلوگيري از حضور نيروي كار غير

گيرند بابت هر روز اشتغال اجتماعي مكلف است كارفرماياني كه اتباع خارجي فاقد پروانه را به كار مي

اقل دستمزد روزانه جريمه نمايد، در صورت تكرار تخلف غيرمجاز هر كارگر خارجي معادل پنج برابر حد

داري كل( واريز خواهد شد. اين جريمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومي )نزد خزانه

توانند در محاكم صالحه طرح دعوي نمايند. در صورت كارفرمايان مذكور در صورت اعتراض مي

قانون كار »( 181اساس ماده ) مه مقرر در اين بند، تعقيب كيفري برخودداري كارفرمايان از پرداخت جري

 به عمل خواهد آمد. «مجمع تشخيص مصلحت نظام 29/8/1369مصوب 

 شود.هاي نگهداري آنان نميكارگيري اتباع خارجي در درون اردوگاهمفاد اين بند شامل به

   12ماده 

ل برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در قانون وصو»( 61متن زير به عنوان تبصره به ماده )

 گردد:الحاق مي «28/12/1373موارد معين مصوب 

شود مبالغي را اي اجازه داده ميتبصره ـ به وزارت كار و امور اجتماعي ـ سازمان آموزش فني و حرفه

آزاد و حق اي هاي فني و حرفهكه بابت تعيين درجه مهارت و صدور مجوز و تمديد پروانه كار آموزشگاه

رسد را دريافت و به حساب درآمد وزيران مي تصويب هيئت هاي آزاد بهآزمون كارآموزان آموزشگاه

 داري كل واريز نمايد.عمومي كشور نزد خزانه

مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني )ره( از پرداخت هزينه 

 باشند.معاف مي

   13ماده 

قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، »( 14به ماده ) 3به عنوان تبصره متن زير 

 شود:الحاق مي «26/10/1372شهرستانها و مناطق كشور مصوب 



 

هاي پرسنلي برنامه شود اعتبارات غيرـ به سازمان آموزش و پرورش استانها اجازه داده مي 3تبصره 

و  «1/6/1366قانون محاسبات عمومي كشور مصوب »به رعايت آموزشي و پرورشي خود را بدون الزام 

قانون تشكيل شوراهاي آموزش و »( 14ماده ) 2ديگر مقررات عمومي دولت و با رعايت ضوابط تبصره 

 هزينه نمايند. «پرورش استانها

در مناطقي كه شوراهاي آموزش و پرورش تشكيل نشده است، شوراي مالي مدرسه از جهت هزينه 

 ( قانون فوق جانشين شوراهاي مذكور خواهد بود.14( و )11ضوع مواد )وجوه مو

   14ماده 

شود با استفاده از به وزارت آموزش و پرورش )سازمانهاي آموزش و پرورش استانها( اجازه داده مي

ظرفيتهاي خالي مراكز آموزشي تحت پوشش خود نسبت به برگزاري مسابقات علمي و ورزشي، آزمونهاي 

هاي مدت با دريافت هزينههاي آموزش شبانه، تقويتي و جبراني و كوتاههمچنين برقراري دورهورودي و 

آموزشي از مؤسسات و افراد متقاضي اقدام نمايد. وجوه دريافتي از اين بابت به حساب درآمد اختصاصي 

براي تأمين شود و معادل آن در قوانين بودجه سنواتي همان استان نزد خزانه معين استان واريز مي

اختيار سازمانهاي آموزش و پرورش استانهاي  هاي مذكور منظور و دربخشي از اعتبار مدارس و دوره

 ربط قرار خواهد گرفت.ذي

   15ماده 

وزارت آموزش و پرورش )سازمانهاي آموزش و پرورش استانها( مكلف است درآمد حاصل از ارائه 

هاي معلم و همچنين مراكز بهداشتي، درماني گيان، خانهخدمات در مراكز رفاهي شامل باشگاههاي فرهن

اند را به حساب درآمدهاي كه با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأسيس شده ناـ فرهنگي

هاي تعمير و نگهداري، اختصاصي استانها واريز كند و معادل آن را در قوانين بودجه سنواتي براي هزينه

 برداري از مراكز مذكور منظور و به مصرف برساند.تجهيز، توسعه و بهره

 وزيران خواهد رسيد. نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيئتآيين



 

   16ماده 

نياز خود را از  ند مهمات و تجهيزات نظامي موردانيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران موظف

ي و سازمانهاي تابعه و يمي صنايع الكترونيك و سازمانهاي صنايع هواسازمان صنايع دفاع، شركت سها

وابسته و يا مورد تأييد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران تأمين نمايند و تنها 

آن قسمت از تجهيزات نظامي را كه به تأييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزير صنايع و معادن 

در داخل كشور قابل توليد نباشد، تنها از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از خارج خريداري 

 نمايند.

   17ماده 

ند در صورت تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح، انيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران مكلف

و هات الين و...( با  RD , FXعم از نيازهاي ضروري خود را )ا آن تعداد از كانالهاي مخابراتي مازاد بر

اختيار شركت مخابرات ايران و شركتهاي مخابراتي استانها قرار  حفظ امتياز جهت استفاده عمومي در

اختيار  گونه وجهي در ند در صورت نياز مجدد نيروها، بدون دريافت هيچادهند و شركتهاي مزبور موظف

 نيروي مزبور قرار دهند.

   18ماده 

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين »( 32ماده ) «3»و  «2»بندهاي 

به مادة مذكور اضافه  «5»و  «4»به شرح ذيل اصالح و دو بند به عنوان بندهاي  «28/12/1373مصوب 

 شود:مي

ريال  (350,000( ريال الي سيصد و پنجاه هزار )10,000ـ مجازات تخلفات رانندگي از ده هزار ) 2

شود. جداول مربوط به تخلفات رانندگي و تغييرات بعدي با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب تعيين مي

 هيئت وزيران خواهد بود.



 

ـ وجوه حاصل از جرايم رانندگي در خارج و داخل شهرها به حساب درآمد عمومي كشور نزد  3

بيني تا صرفاً قوانين بودجه ساالنه پيش شود. معادل وجوه واريزي همه ساله درداري كل واريز ميخزانه

 به مصرف بهبود عبور و مرور برسد.

نامه راهنمايي و رانندگي و امور ند نسبت به تهيه آييناهاي كشور و راه و ترابري مكلفـ وزارتخانه 4

 اجرا گذارده شود. ،حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمايند تا پس از تصويب هيئت وزيران به موقع

 ـ انجام معاينه فني خودروها با رعايت مفاد اين بند و متناسب با امكانات كشور اجباري است. 5

ها يا مراكز فني مجاز وظيفه انجام معاينه و صدور ستادهاي معاينه فني خودرو وابسته به شهرداري

رت بر انجام آن و عهده خواهند داشت. چگونگي اجراي اين بند و زمانبندي و نظا برگه معاينه فني را بر

هاي معاينه فني انواع خودروها و هزينه مربوطه متناسب با امكانات هر منطقه به پيشنهاد تعيين دوره

هاي كشور و راه و ترابري با تصويب هيئت وزيران خواهد بود. نيروي انتظامي جمهوري وزارتخانه

هاي فاقد برگ معاينه فني جلوگيري اساس تصويبنامه مذكور از تردد خودرو اسالمي ايران مكلف است بر

( ريال اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور 2,000نمايد. براي صدور هر برگ معاينه فني مبلغ دو هزار )

 داري كل واريز خواهد شد.نزد خزانه

   19ماده 

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين »( 31متن مندرج در ماده )

به  «ج»و  «ب»درج و بندهاي زير به عنوان بندهاي  «الف»تحت عنوان بند  «28/12/1373مصوب 

 گردد:( الحاق مي31ماده )

نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران موظف است وجوه اخذ شده از مشموالن وظيفه بابت  :ب

( 103) دار )سه ساله و پنج ساله( و همچنين بابت تضمين اجراي مادهاعطاي معافيتهاي مدت

اساس مقررات  را كه بر «29/7/1363قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب »نامه اجرايي آيين

 دارد به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.مربوط دريافت مي

مختلف  ينيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران موظف است از هر يك از مشموالني كه به انحا :ج

شوند منجمله مشموالن خدمت وظيفه در خارج از كشور و ياز انجام خدمت وظيفه عمومي معاف م



 

 ينمايند به استثناهمچنين از مشموالني كه از معافيتهاي پزشكي، كفالت، مازاد و تعهد استفاده مي

افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني )ره( و سازمان بهزيستي كشور و همچنين كساني كه 

هايي اساس تعرفه نمايند، مبالغي را براند و درخواست المثني ميكارت معافيت خود را مفقود نموده

داري كل( رسد، وصول و به حساب درآمد عمومي كشور )نزد خزانهكه به تصويب هيئت وزيران مي

 واريز نمايد.

   20ماده 

 مشود با موافقت وزارت كشور به منظور فراهبه نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران اجازه داده مي

هاي نمودن امتيازات ويژه براي پرسنلي كه به سبب شغل سازماني در مناطق مرزي كشور شامل پاسگاه

هاي مرزي و مرزي و ساحلي، پستهاي كنترل مرزهاي زميني و دريايي، مرزبانان و جانشين آنها، حوزه

نند از پرداخت كها و مناطق مرزي و پرسنلي كه در جزاير خدمت ميساحلي، مترجمين و مديران حوزه

 دهد معاف نمايد.هاي سازماني كه در اين مناطق دراختيار آنان قرار مياجاره خانه

   21ماده 

به منظور كمك به تأمين مسكن پرسنل نيروهاي نظامي و انتظامي، دولت موظف است كه به ازاي 

يكي از بانكهاي عامل يا مبالغي كه از سوي پرسنل كادر شاغل كه داوطلبانه و از دريافتي ماهانه خود در 

گذاري سازمانهاي نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران، ارتش جمهوري صندوقهاي تعاون و سرمايه

اسالمي ايران، سپاه پاسداران انقالب اسالمي، نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران، وزارت دفاع و 

نمايند، به ميزان يك چهارم مبلغ مي گذاريپشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح سپرده

العاده شغل آنان از محل رديف ( مجموع حقوق و فوق%5واريزي توسط پرسنل و حداكثر تا پنج درصد )

 گردد اقدام نمايند.بيني ميخاصي در قانون بودجه سنواتي به همين منظور پيش

 ام بانكي و ساير تسهيالتي كه برها عالوه بر ساير تسهيالت اعطايي توسط نظگذارياين قبيل سپرده

اساس قوانين و مقررات مربوط از طرف نيروهاي مسلح در امر وام مسكن نيروهاي مسلح به پرسنل 

ند اگيرد. صندوقهاي مذكور مكلفشود جهت خريد و يا احداث مسكن دراختيار پرسنل قرار ميواگذار مي



 

ك مركزي و كميسيونهاي امنيت ملي و سياست بار گزارش كامل عملكرد خود را به بان هر شش ماه يك

خارجي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايند. بانك مركزي جمهوري 

 گونه صندوقها را اعمال نمايد.اسالمي ايران مكلف است نظارت مستمر بر عملكرد اين

يباني نيروهاي مسلح و سازمان مديريت و نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتآيين

 ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.برنامه

   22ماده 

به نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران اجازه داده 

ن رزمي براي نظر خود با حفظ توا ها و ظرفيت نيروهاي تحتتوجه به تخصصها و توانايي شود بامي

هاي اجرايي كشور قرارداد پيمانكاري منعقد نمايند. كليه هاي اجرايي با دستگاهاجراي طرحها و پروژه

گردد و داري كل واريز ميوجوه دريافتي از بابت قراردادهاي مذكور به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه

آالت در ه و جايگزين استهالك ماشينمعادل آن در جهت اجراي قراردادهاي فوق و تقويت نيروي مربوط

 يابد.بودجه سنواتي اختصاص مي

هاي دفاع و پشتيباني ي اين ماده توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري وزارتخانهينامه اجراينيآ

ريزي كشور تهيه و از طريق وزارت ي و سازمان مديريت و برنامهينيروهاي مسلح و امور اقتصادي و دارا

 شتيباني نيروهاي مسلح به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.دفاع و پ

   23ماده 

احمر  اساس قوانين مصوب تحت عنوان جمعيت هالل دولت موظف است درآمدهايي را كه بر

كند، به حسابهايي كه توسط خزانه براي آن دستگاه اجرايي افتتاح جمهوري اسالمي ايران وصول مي

 درآمد اختصاصي اين دستگاه منظور شود.شود واريز كند، تا به حساب مي

احمر جمهوري اسالمي  همه ساله معادل وجوه واريزي از محل اعتبار درآمد اختصاصي جمعيت هالل

شود، در اختيار دستگاه مذكور قرار بيني ميايران، كه به همين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش

 خواهد گرفت.



 

   24ماده 

صدور و تمديد و  يشود وجوهي را در ازاو آموزش پزشكي اجازه داده مي به وزارت بهداشت، درمان

بندي آنها اصالح مجوز ورود و ساخت دارو، مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مواد اوليه و بسته

و تجهيزات پزشكي و صدور پروانه براي مسؤولين فني آنها، صدور و تمديد پروانه مطب، پروانه مؤسسات 

شكي و مسؤولين فني آنها اعم از بيمارستان، درمانگاه، آزمايشگاه، راديولوژي، داروخانه و مؤسسات پز

ي صدور يهاي دايم و موقت پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي و ماماوابسته به حرف پزشكي، صدور پروانه

و تجهيزات و ملزومات هاي داروسازي، مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي و اصالح و تمديد پروانه كارخانه

پزشكي و دندانپزشكي و آزمايشگاه، اجراي آزمايشات مربوط به آزمايشگاههاي تشخيص طبي و حق 

ها و مواد آزمايشگاهي و دارويي، خوراكي، آشاميدني، بهداشتي آرايشي و بيولوژيك و آزمايش فرآورده

هاي بيولوژيك پزشكي و فرآوردهها و ملزومات پزشكي و دندانكنترل كيفي انواع تجهيزات و دستگاه

ها و صدور پروانه تأسيس بيمارستان و مراكز بهداشتي و درماني و نمودن نقشه ساخت داخل، استاندارد

هايي كه به پيشنهاد وزارت معاينات شوراي عالي پزشكي و معاينه مشموالن وظيفه بر مبناي تعرفه

وزيران  ريزي كشور به تصويب هيئتيت و برنامهبهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد سازمان مدير

رسد از آنها دريافت و به حساب درآمدهاي اختصاصي قوانين بودجه سنواتي واريز نمايد. معادل مبالغ مي

اختيار  داري كل از محل اعتبار درآمد اختصاصي قوانين بودجه سنواتي درمزبور پس از واريز به خزانه

گيرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف ش پزشكي قرار ميوزارت بهداشت، درمان و آموز

هاي علوم پزشكي و اختيار دانشگاه است معادل وجه واريزي را حسب مورد از طريق ابالغ اعتبار در

 ربط قرار دهد تا طبق قوانين و مقررات مربوط هزينه گردد.خدمات بهداشتي و درماني و واحدهاي ذي

   25ماده 

هاي شود با رعايت سياستهاي برنامهت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده ميبه وزار

هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني سراسر كشور )خارج از هاي دانشگاهتوسعه كشور، داروخانه



 

كي به اي كه با پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشنامهبيمارستانها و مراكز( را مطابق آيين

 تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد به صورت خودگردان اداره نمايد.

هاي علوم پزشكي مربوطه وجوه حاصل از فروش دارو و خدمات به حساب درآمد اختصاصي دانشگاه

نزد خزانه واريز و معادل وجوه واريزي از محل هزينه و درآمدهاي اختصاصي كه در قوانين بودجه منظور 

هاي جاري و پرسنلي و خريد مجدد دارو قرار ار دانشگاه علوم پزشكي جهت هزينهخواهد شد دراختي

 خواهد گرفت.

   26ماده 

هاي كارشناسي براي متقاضيان فعاليت در امور سازمان بهزيستي كشور موظف است پس از بررسي

 زير پروانه فعاليت صادر نمايد:

 تأسيس مهدهاي كودك -1 

 سرپرست و خيابانيروزي كودكان بيهتأسيس مراكز نگهداري شبان -2 

 تأسيس خانه سالمت دختران و زنان -3 

 ا و مراكز خدمات بهزيستيهتأسيس مجتمع -4 

 تأسيس كلينيك و اورژانسهاي مددكاري اجتماعي -5 

 اي اجتماعيتأسيس مراكز خدمات مشاوره -6 

 تأسيس مراكز توانبخشي معلولين -7 

 علولينآموزي متأسيس مراكز حرفه -8 

 تأسيس مراكز توانبخشي و نگهداري سالمندان -9 

 تأسيس مراكز توانبخشي و درماني بيماران رواني مزمن -10 

 تأسيس مراكز خدمات مشاوره ژنتيك -11 

 تأسيس مراكز درماني و بازتواني معتادين -12 

بهزيستي دولتي و خيريه كه در راستاي اهداف سازمان  تأسيس انجمنها و مؤسسات غير -13 

 نمايند.كشور فعاليت مي



 

سازمان مذكور مجاز است در مقابل صدور پروانه براي آن تعداد از فعاليتهايي كه جنبه انتفاعي دارند 

رسد، وجوهي وزيران مي اي كه توسط سازمان بهزيستي كشور تعيين و به تصويب هيئتاساس تعرفه بر

داري ت دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور )نزد خزانهرا به عنوان هزينه صدور يا تمديد پروانه فعالي

كل( واريز نمايد. همه ساله معادل وجوه واريزي از محل رديف اعتباري كه در قوانين بودجه ساالنه 

گيرد تا در جهت نگهداري و اداره مراكز تحت پوشش گردد دراختيار سازمان مذكور قرار ميبيني ميپيش

 خود هزينه نمايد.

  27ه ماد 

قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب »( 9به ماده ) 3و  2هاي متن زير به عنوان تبصره

 گردد:الحاق مي «3/8/1373

ند حق سرانه بيمه اي طرف قرارداد با سازمان بيمه خدمات درماني مكلفيهاي اجراـ دستگاه 2تبصره 

وق ماهانه كسر و حداكثر در مدت يك ماه به درمان سهم كارمندان، بازنشستگان و موظفين را از حق

ند اگر ديگر مكلفهاي اجرايي طرف قرارداد با مؤسسات بيمهحساب سازمان مذكور واريز نمايند. دستگاه

حق سرانه بيمه درمان افراد مذكور را از حقوق ماهانه كسر و معادل دو نهم آن را به حساب سازمان 

 گر طرف قرارداد پرداخت نمايند.بيمه الذكر و مابقي آن را به مؤسسهفوق

ريزي كشور موظف است هر ساله اعتبارات مربوط به سهم دولت ـ سازمان مديريت و برنامه 3تبصره 

از حق سرانه بيمه خدمات درماني مستخدمين شاغل، بازنشسته و موظفين مشمول قانون استخدام 

دجه كل كشور با رعايت نصاب تعيين كشوري را به صورت يك رديف مشخص و جداگانه در قالب بو

هاي اجرايي كه شده در قانون بيمه همگاني، حسب مورد دراختيار سازمان بيمه خدمات درماني يا دستگاه

 گر ديگر هستند قرار دهد.طرف قرارداد با مؤسسات بيمه

   28ماده 

صتهايي كه از آنها شود، واحدهاي تحت پوشش خود را در فربه سازمان بهزيستي كشور اجازه داده مي

كند، براي ارائه خدمت و يا از طريق انعقاد قرارداد و يا اجاره مراكز و فضاهاي فوق با دريافت استفاده نمي



 

هاي مربوط از متقاضيان، واگذار نمايد. وجوه دريافتي از اين بابت را به حساب درآمد اختصاصي هزينه

 واريز كند.

اله در قانون بودجه ساالنه منظور و در اختيار سازمان معادل درآمدهاي اختصاصي مذكور هر س

هاي مراكز تحت پوشش آن سازمان بهزيستي كشور قرار خواهد گرفت تا براي تأمين بخشي از هزينه

 هزينه نمايد.

   29ماده 

شود نسبت به پذيرش بيماران هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اجازه داده ميبه دانشگاه

تصويب وزارت بهداشت، درمان و آموزش  هايي كه بهاساس تعرفه دام و هزينه مربوطه را برخارجي اق

داري كل كشور واريز نمايند. معادل رسد دريافت و به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانهپزشكي مي

بيني و در ( درآمد اختصاصي مذكور هر ساله در قوانين بودجه سنواتي كل كشور پيش%100صددرصد )

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه طبق مقررات « خدمات درماني»الب برنامه ق

 هزينه خواهد شد.

   30ماده 

قانون محاسبات عمومي كشور »( 4ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده )كليه وزارتخانه

يه و سهام آنها منفرداً يا ( سرما%50و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد ) «1/6/1366مصوب 

ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي، به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و مشتركاً به وزارتخانه

شركتهاي بيمه قانوني، تعلق داشته باشد و همچنين شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و 

از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است 

تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي 

تابعه، سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه و مركز تهيه و توزيع كاال كه مشمول مفاد اين ماده 

 باشند.مي



 

شود كه با رعايت سياست واگذاري امور اي اجرايي موضوع اين ماده اجازه داده ميهبه كليه دستگاه :الف

 دولتي و در قالب بودجه مصوب، خودروي سواري داخلي خريداري نمايند. خدماتي به بخش غير

هاي جمهوري اسالمي ايران در خارج از كشور از ممنوعيت خريد خودروي سواري تبصره ـ نمايندگي

تند. نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران مجاز است ساالنه با پيشنهاد وزارت خارجي مستثنا هس

 كشور و تصويب هيئت دولت از محل اعتبارات ساالنه مصوب خودروي خارجي خريداري نمايد.

ريزي نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهآيين :ب

 رسد.به تصويب هيئت وزيران ميكشور تدوين و 

   31ماده 

ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و شركتها و خريد يا اجاره نمودن هواپيماي اختصاصي توسط وزارتخانه

قانون »( 4مؤسسات دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است و مشموالن ماده )

هاي مذكور با الن و كاركنان دستگاهئونيز مسافرتهاي مسو  «1/6/1366محاسبات عمومي كشور مصوب 

صورت ضرورت با تصويب هيئت وزيران تعيين  هواپيماي اختصاصي مطلقاً ممنوع است و موارد استثنا در

 گردد. رؤساي سه قوه از شمول ممنوعيت اجاره هواپيما مستثنا هستند.مي

   32ماده 

( اين قانون براي چاپ تقويم و سالنامه و 30ور در ماده )هاي مذكگونه هزينه توسط دستگاه انجام هر

هاي فردي و هاي مربوط به تبريك و تشكر و تسليت و پالكاردهاي تشريفاتي و ميهمانياطالعيه آگهي

جمعي داخلي از محل اعتبارات جاري و عمراني و اعتبارات خارج از شمول و كمكها و درآمدهاي 

 قانوني در اموال دولتي و عمومي است. منوع و در حكم تصرف غيراختصاصي قوانين بودجه سنواتي م



 

   33ماده 

شناسي و فرهنگستانها و مركز آموزش ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي بنياد ايرانبه دانشگاه

شود به منظور استفاده بهينه از ساختمانها و مديريت دولتي و بيمارستانهاي آموزشي اجازه داده مي

اي وارد ننمايد و تأثير جود خود مشروط بر آنكه به فعاليتها و وظايف مستمر و جاري آنها لطمهامكانات مو

نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت اجاره يكساله يا كمتر و قابل تمديد به اشخاص حقيقي و حقوقي به 

صي نزد ند درآمد حاصل را به حساب درآمد اختصااهاي فوق مكلفقيمت روز اجاره دهند. دستگاه

 داري كل واريز نمايند.خزانه

   34ماده 

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در »( 24متن زير به عنوان تبصره به ماده )

 گردد:الحاق مي «28/12/1373موارد معين مصوب 

ه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه دادتبصره ـ به وزارتخانه

نمودن مدارك و وثائق و همچنين صدور اجراييه ثبتي دانشجويان  تعهد و آزاد شود كه براي خريدمي

كنند و ضامنهاي آنان، براي جبران تعهدات بورسيه و يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري كرده يا مي

تي به دانشجو در زمان التفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداخو خسارت مربوطه معادل مابه

بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي را از دانشجو يا ضامن وي و يا متضامناً دريافت و به حساب درآمد 

 عمومي كشور واريز نمايند.

هاي علوم، اي كه به پيشنهاد وزارتخانهنامهينيميزان بدهي و نحوه پرداخت بدهي به موجب آ

ريزي كشور به تصويب و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامهتحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان 

قانون »( 2هيئت وزيران خواهد رسيد تعيين خواهد شد. مفاد اين تبصره با توجه به قسمت اخير ماده )

به گذشته نيز تسري دارد. در صورت اقامه دعوا در مراجع قضايي،  «18/2/1307مدني مصوب 

و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از پرداخت هزينه دادرسي  هاي علوم، تحقيقاتوزارتخانه

 باشند.در كليه مراحل معاف مي



 

   35ماده 

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در »( 25به ماده ) «ج»متن زير به عنوان بند 

 گردد:الحاق مي «28/12/1373موارد معين مصوب 

هاي خود توانند براي تأمين بخشي از هزينهش عالي و پژوهشي ميها و مؤسسات آموزدانشگاه :ج

هاي ساير كشورها در نسبت به پذيرش دانشجويان خارجي يا دانشجويان ايراني كه در دانشگاه

رشته تحصيلي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

نمايند. سقف درصد پذيرش دانشجو، ضوابط و دستورالعمل  پزشكي مشغول به تحصيل هستند اقدام

هاي علوم، نحوه دريافت شهريه، شرايط پذيرش، ميزان شهريه، ساير شرايط به پيشنهاد وزارتخانه

ريزي كشور به تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه

 تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

هاي كوتاه مدت توانند از دانشجويان خارجي كه دورهشناسي و فرهنگستانها ميچنين بنياد ايرانهم 

هاي مربوط را دريافت نام و هزينه كنند، حق ثبتها طي ميآموزشي و پژوهشي را در اين دستگاه

كنند، مطابق ضوابط مذكور وجوه حاصل از اجراي اين بند به حساب درآمد اختصاصي مؤسسات 

 گردد تا طبق مقررات مربوطه هزينه گردد.ربط واريز مييذ

   36ماده 

هاي شهرهاي زير سي هزار نفر اعتباراتي كه در قوانين بودجه سنواتي با عناوين كمك به شهرداري

رسد با پيشنهاد سازمان ي شهرهاي كوچك به تصويب مييجمعيت و كمك به تأسيسات زيربنا

گردد. سهم هر ريزي كشور بين استانهاي كشور توزيع مييريت و برنامهها و تأييد سازمان مدشهرداري

ريزي و توسعه استان بين پيشنهاد استاندار و با نظر شوراي برنامه استان از محل رديفهاي ياد شده با

ريزي استان هاي نيازمند توزيع خواهد شد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهشهرداري

هاي شهرهاي زير سي هزار نفر جمعيت و احداث حسب مورد براي كمك به بودجه جاري شهرداري

 ي در شهرهاي زير پنجاه هزار نفر جمعيت هزينه خواهد شد.يتأسيسات زيربنا



 

   37ماده 

خريد اتوبوس و »، «يارانه بليط اتوبوسراني»اعتبار منظور شده در قوانين بودجه سنواتي تحت عناوين 

به منظور جبران كسري « يارانه بليط قطارهاي شهري»و « هاي شهرييدكي براي اتوبوسرانيقطعات 

ها بنا به پيشنهاد آهن شهري وابسته به شهرداريبرداري از سيستمهاي اتوبوسراني و راههاي بهرههزينه

د شده توزيع ريزي كشور بين سيستمهاي ياهاي كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامهسازمان شهرداري

ها ريزي كشور با سازمان شهرداريي كه بين سازمان مديريت و برنامهيهااساس موافقتنامه گردد تا برمي

گردد، براي حمايت از سيستمهاي حمل و نقل عمومي، جمعي شهرها نفع مبادله ميهاي ذيبا شهرداري

 به مصرف برسد.

   38ماده 

ها، كه برحسب قوانين و مقررات مربوطه توسط وزارتخانه داري كلوجوه متمركز در حسابهاي خزانه

ي ينامه اجراينياساس مفاد آ گردد، برها وصول و واريز ميمؤسسات و شركتهاي دولتي به نام شهرداري

ريزي كشور، هاي كشور( و تأييد سازمان مديريت و برنامهكه به پيشنهاد وزارت كشور )سازمان شهرداري

 گردد.هاي نيازمند و جديدالتأسيس توزيع ميرسد، بين شهرداريان ميبه تصويب هيئت وزير

هاي كشور تنظيم و به سازمان گزارش عملكرد اين قانون در مقاطع سه ماه توسط سازمان شهرداري

 گردد.ربط در مجلس شوراي اسالمي تقديم ميريزي كشور و كميسيونهاي ذيمديريت و برنامه

   39ماده 

 :گرددبه شرح ذيل اصالح مي «8/9/1343تأمين اعتبارات عمراني و عمومي مصوب  قانون»( 2ماده )

( بهاي آن تعيين %10ها از بابت فروش هر ليتر بنزين معادل ده درصد )ـ عوارض شهرداري 2ماده 

 گردد.مي



 

   40ماده 

ري در گذاري خودروهاي سوا( از كل هزينه شماره%10وزارت كشور موظف است به ميزان ده درصد )

رسد اخذ و به حساب درآمد برداري ميي كه سيستم قطار شهري آنها به مرحله اجرا يا بهرهيشهرها

داري كل واريز نمايد، معادل مبالغ واريزي از محل رديف خاصي كه در قوانين بودجه عمومي نزد خزانه

مبادله موافقتنامه با سازمان  گيرد تا پس ازربط قرار ميهاي ذياختيار شهرداري شود درسنواتي منظور مي

برداري هاي بهرهريزي كشور جهت تأمين بخشي از هزينه اجرا يا جبران بخشي از هزينهمديريت و برنامه

 خطوط قطار شهري همان شهر مصرف گردد.

ها موظف است هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد موارد درج شده در تبصره ـ سازمان شهرداري

ربط در مجلس شوراي اسالمي ريزي كشور و كميسيونهاي ذيازمان مديريت و برنامهاين ماده را به س

 ارائه نمايد.

   41ماده 

 اي ملي هر دستگاه، قبل از انجام مراحل تخصيص دره( از سرجمع اعتبارات طرح%5پنج درصد )

شرفت كار عمليات اساس پي گيرد تا حسب ضرورت بري قرار ميياختيار وزير يا باالترين مقام دستگاه اجرا

هاي مبادله شده تعهد و پرداخت گردد. شروع عمليات ربط در قالب شرح عمليات موافقتنامهطرحهاي ذي

 ي طرحهاي عمراني ملي جديد قبل از تصويب مجلس شوراي اسالمي ممنوع است.ياجرا

   42ماده 

نمايند و همچنين اده ميي كه از اعتبارات جاري و عمراني مربوط به پژوهشها استفيهاي اجرادستگاه

و مؤسسات  «1/6/1366قانون محاسبات عمومي كشور مصوب »( 4شركتهاي دولتي موضوع ماده )

ند اكنند، موظفانتفاعي وابسته به دولت كه از اعتبارات عمومي پژوهشي و يا مربوط به خود استفاده مي

از طريق عقد قراردادهاي پژوهشي با  ( از اعتبارات منحصراً تحقيقاتي مذكور را%20حداقل بيست درصد )

شناسي، مؤسسات دولتي، فرهنگستانها و بنياد ايران ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردانشگاه



 

هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد پژوهشي وابسته به وزارتخانه

اورزي يا اعضاي هيئت علمي با مجوز مديريت دانشگاهي، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كش

( كل %50درصد ) شود پنجاهها و مؤسسات پژوهشي ذكر شده هزينه نمايند. اجازه داده ميدانشگاه

و ديگر قوانين  «1/6/1366قانون محاسبات عمومي كشور مصوب »اعتبارات مذكور بدون الزام به رعايت 

وه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت و مقررات عمومي دولت و با رعايت قانون نح

 19/11/1364 و ديگر مقررات عمومي دولت مستثنا هستند مصوب «قانون محاسبات عمومي كشور»

ند در شهريور ماه هر سال گزارش اي مذكور در صدر اين ماده مكلفيهاي اجراهزينه گردد. دستگاه

ريزي كشور ارائه نمايند. سازمان مديريت و مديريت و برنامه مربوط به عملكرد اين ماده را به سازمان

ريزي كشور نيز مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را به كميسيونهاي مربوط مجلس شوراي برنامه

 اسالمي ارائه نمايد.

هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش ي اين ماده توسط وزارتخانهينامه اجراينيآ

 ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.زشكي و سازمان مديريت و برنامهپ

   43ماده 

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين »( 86متن مندرج در ماده )

 ( الحاق86به ماده ) «ب» درج و متن زير به عنوان بند «الف»تحت عنوان بند  «28/12/1373مصوب 

 گردد:مي

اي كه به پيشنهاد مشترك نامهاساس آيين شود برها و مؤسسات دولتي اجازه داده ميبه وزارتخانه :ب

تصويب هيئت وزيران  ي بهيريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و داراسازمان مديريت و برنامه

بر آنكه به فعاليتها و رسد به منظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات موجود خود مشروط مي

اي وارد ننمايد و تأثير نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت به وظايف مستمر و جاري آنها لطمه

 اشخاص حقيقي و حقوقي به قيمت روز به مدت يك سال يا كمتر اجاره دهند.



 

   44ماده 

اساس  ان، برريزي و توسعه استان موظف است پس از ابالغ بودجه مصوب ساالنه استشوراي برنامه

هاي توسعه ريزي استان و در چارچوب اهداف و سياستهاي برنامهپيشنهاد سازمان مديريت و برنامه

ها و اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در سطح كشور و استان و خط مشي

ها، ن فصول، برنامهريزي كشور، اعتبارات عمراني را بيدستورالعملهاي ابالغي سازمان مديريت و برنامه

هاي اجرايي و طرحهاي عمراني به تفكيك هر شهرستان و اعتبارات جاري مصوب هر دستگاه را دستگاه

 به تفكيك برنامه و فصول هزينه توزيع نمايد.

ريزي شهرستان متشكل از فرماندار )رياست كميته(، نماينده سازمان مديريت و كميته برنامه

هاي اجرايي كه مديران كل آنها عضو شوراي و عضويت رؤساي دستگاه ريزي )دبير كميته(برنامه

ريزي و توسعه استان هستند خواهد بود. فرمانداران موظف هستند يك هفته قبل از تشكيل جلسات برنامه

كميته از نمايندگان شهرستان در مجلس شوراي اسالمي به عنوان ناظر در جلسات دعوت به عمل آورند. 

ريزي شهرستان جهت مبادله موافقتنامه با اني شهرستانها پس از تصويب در كميته برنامههاي عمرپروژه

ريزي استان اعالم خواهد شد. وظيفه دبيرخانه ربط به سازمان مديريت و برنامههاي اجرايي ذيدستگاه

 ريزي استان است.ريزي و توسعه استان به عهده سازمان مديريت و برنامهشوراي برنامه

  45ه ماد 

هاي كوچك جديد و به پروژه« خودياري»اعتبارات منظور شده در قوانين بودجه سنواتي تحت عنوان 

 ( در شهرهاي زير پنجاه هزار نفر سي%10هاي نيمه تمام استاني، در روستاها ده درصد )تكميل پروژه

نها به وسيله مردم ( كه اعتبار آ%50( و در شهرهاي باالي پنجاه هزار نفر، پنجاه درصد )%30درصد )

ريزي و تصويب يابد. اعتبار هر استان به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهتأمين شود، اختصاص مي

 گردد.ريزي و توسعه استان بين شهرستانهاي استان توزيع ميشوراي برنامه



 

   46ماده 

و مؤسسات دولتي و ها سازمانهاي استاني ادارات كل و واحدهاي سازماني هم سطح تابعه وزارتخانه

مستقر در مراكز استانها يا شهرستانهايي غير از مراكز استانها كه اعتبارات آنها در قوانين بودجه سنواتي 

قانون »ها يا مؤسسه دولتي مربوط منظور شده است، از نظر اجراي مقررات ضمن بودجه وزارتخانه

 شوند.محلي محسوب مي در حكم دستگاه اجرايي «1/6/1366محاسبات عمومي كشور مصوب 

   47ماده 

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در »( 84به ماده ) «5»متن زير به عنوان بند 

 گردد:الحاق مي «28/12/1373موارد معين مصوب 

هاي تابعه اجازه داده در راستاي ايجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد كشاورزي و دستگاه - 5

از محل صدور و يا تجديد ساالنه پروانه چراي دام در مراتع، مبلغي را معادل يك در هزار شود مي

 داري كل( واريز نمايد.ارزش متوسط هر واحد دامي دريافت و به حساب درآمد عمومي )نزد خزانه

برداري مراتع( مدرك معارض محسوب شده و واگذاري اراضي ـ پروانه چرا )پروانه بهره 1تبصره  

هايي نامهاساس آيين برداري بربرداري با رعايت حقوق دارندگان پروانه بهرهدوده پروانه بهرهمح

ريزي كشور به خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه

 تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

مازاد بر ظرفيت تعيين شده در پروانه جرم ـ چراي دام در مراتع بدون پروانه چرا و يا  2تبصره  

( ارزش متوسط واحد دامي در سال %20شود و مستلزم پرداخت معادل بيست درصد )محسوب مي

 داري كل( واريز شود.خواهد بود كه پس از وصول بايد به حساب درآمد عمومي )نزد خزانه



 

   48ماده 

اي دولت و مصرف آن در موارد معين قانون وصول برخي از درآمده»( 27متن مندرج در ماده )

به اين ماده الحاق  «ب»درج و متن زير به عنوان بند  «الف»تحت عنوان بند  «28/12/1373مصوب 

 گردد:مي

شود درآمد حاصل از فروش به وزارت جهاد كشاورزي )شركت سهامي شيالت ايران( اجازه داده مي :ب

هاي هاي آن و جريمهواع صيد آبزي و فرآوردهمجاز صيد و قاچاق ان صيد و آالت و ادوات غير

 ناشي از اين بند را به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.

شود، باتوجه به وجوه واريزي به حساب درآمد عمومي متناسب با نياز دستگاه به دولت اجازه داده مي 

نابع آبزيان و اجرايي فوق اعتبار الزم را جهت توسعه و تجهيز و احداث واحدهاي حفاظت از م

 بازسازي ذخاير آبزي در لوايح بودجه منظور نمايد.

   49ماده 

هاي ضروري به قانون اصالح قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه»( 1به آخر ماده )

 گردد:عبارت زير الحاق مي «16/9/1376كاركنان دولت مصوب 

 ين قانون قابل احتساب نخواهد بود.خدمت مازاد بر سي سال در پرداخت پاداش موضوع ا

   50ماده 

گونه فعاليت تجاري اعم از خريد و فروش كاالهاي داخلي و خارجي و صدور و ورود آن و نيز  هر

هاي اجرايي موضوع گذاري براي اين نوع فعاليتها توسط دستگاهصدور مجوز سهميه مشاركت سرمايه

وظايف  ءدولتي كه فعاليت بازرگاني جز هاي عمومي غير( اين قانون و همچنين مؤسسات و نهاد30ماده )

 آنها نيست ممنوع است.

تبصره ـ صدور مجوز براي انجام فعاليتهاي موضوع اين ماده صرفاً بايستي توسط وزارتخانه يا 

 ربط صورت گيرد.مؤسسه دولتي ذي



 

   51ماده 

قانون وصول برخي از »( 1به ماده ) «ت»و  «ش»، «ر»، «ق»، «ص»بندهاي زير به عنوان بندهاي 

 شوند:الحاق مي «28/12/1373درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 

تعرفه ثبت اسناد رسمي قطعي از قبيل اسناد بيع، صلح، هبه و وكالت براي فروش به استثناي  :ص

سواري و  معامالت با حق استرداد انواع خودروهاي سبك و سنگين اعم از سواري و غير

آالت راهسازي و كشاورزي و موتورسيكلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهاي شينما

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين »( 1ماده ) «الف»مذكور در بند 

به مأخذ ده در هزار براي خودروها و موتورسيكلتهاي ساخت داخل و مونتاژ  «28/12/1373مصوب 

اساس جداول تعيين شده  و بيست در هزار براي خودروها و موتورسيكلتهاي ساخت خارج بر داخل

قانون اجازه »( 9ماده ) 2و  1هاي ي كه هر ساله به تجويز تبصرهيوزارت امور اقتصادي و دارا

مالك وصول ماليات  «16/7/1374مستقيم از برخي كاالها و خدمات مصوب  وصول ماليات غير

يابد. در صورتي كه به هر گيرد، تغيير ميخودروها وموتورسيكلتهاي مذكور قرار مي نقل و انتقال

الذكر قيد نشده باشد آالت مذكور در جداول فوقماشين C.I.Fعلت بهاي فروش يا ارزش سيف 

 الثبت با وزارت امور اقتصادي و دارايي است.تعيين بهاي آن براي وصول حق

شود بهاي اوراق و دفاتر مصرفي سازمان مذكور ك كشور اجازه داده ميبه سازمان ثبت اسناد و امال :ق

داري كل واريز نمايد. همچنين بهاي اوراق را به ميزان قيمت تمام شده آنها وصول و به خزانه

مصرفي سازمان ثبت اسناد و امالك كشور كه چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي 

م شده آنها توسط هيئتي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس است براساس قيمتهاي تما

ريزي كشور يا نمايندگان آنها سازمان ثبت اسناد و امالك كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه

 گردد.داري كل واريز ميتعيين و پس از وصول به خزانه

قانون »( 38ماده ) «2»مقرر در بند  سازمان ثبت اسناد و امالك كشور موظف است جريمه نقدي :ر

درخصوص سردفتران و دفترياران دفاتر اسناد رسمي و  «25/4/1354دفاتر اسناد رسمي مصوب 

اي كه به اساس تعرفه همچنين جريمه نقدي مربوط به تخلفات سردفتران ازدواج و طالق را بر

 مايد.رسد وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نتصويب هيئت وزيران مي



 

برداري ثبتي سازمان ثبت اسناد و امالك كشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطالعات نقشه :ش

رسد وصول و به حساب درآمد اي كه به تصويب هيئت وزيران مياساس تعرفه )كاداستر( را بر

 عمومي واريز نمايد.

ي )كاداستر(، در لوايح بودجه برداري ثبتاعتبار مورد نياز جهت تدارك و تجهيز و توسعه طرح نقشه 

ي كه توسط سازمان ثبت اسناد و امالك كشور و ينامه اجراينياساس آ بيني و بركل كشور پيش

رسد، قابل هزينه خواهد ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران ميسازمان مديريت و برنامه

 بود.

ال به شغل مشاورين امالك و خودرو سازمان ثبت اسناد و امالك كشور موظف است تقاضاي اشتغ :ت

را بررسي و نسبت به تطبيق وضع آنها كه تا تاريخ تصويب اين قانون به شغل مذكور اشتغال دارند، 

اي كه به تصويب اساس تعرفه طبق مقررات اقدام و در قبال صدور يا تمديد پروانه اشتغال، بر

 داري كل( واريز نمايد.مي )نزد خزانهرسد مبالغي وصول و به حساب درآمد عموهيئت وزيران مي

   52ماده 

شود درآمد ناشي از ارائه خدمات در زمينه برگزاري سمينارها و به وزارت امور خارجه اجازه داده مي

هاي سياسي و شود و خدمات ارائه شده به نمايندگيالمللي كه در ايران تشكيل ميكنفرانسهاي بين

هاي خارجي وصول و هاي برگزار كننده و نمايندگيسازمانها و دستگاهكنسولي خارجي مقيم ايران را از 

 داري كل( واريز نمايد.به درآمد عمومي )نزد خزانه

   53ماده 

شود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت به وزارت راه و ترابري و وزارت جهاد كشاورزي اجازه داده مي

هاي آسفالت خود را به فروش برسانند و يا آنكه هشكن يا توليدي كارخانتوليدي مراكز سرند و سنگ

آالت مذكور را به اجاره واگذار نمايند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور )نزد ماشين

 داري كل( واريز نمايند.خزانه



 

   54ماده 

ويه ي و تهيوزارت راه و ترابري از پرداخت هزينه حق انشعاب برق و بهاي برق مصرفي براي روشنا

زن در طول راههاي كشور و همچنين مساجد گير، چراغهاي چشمكتونلها و چراغهاي ويژه نقاط مه

 راهي معاف است.بين

   55ماده 

قانون وصول برخي از »( 63( و )62هاي كشور مكلف است درآمدهاي موضوع مواد )شركت فرودگاه

ا وصول نمايد و وجوه حاصل را به ر «28/12/1373درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 

 عنوان درآمد شركت تلقي نموده و در قالب بودجه مصوب سنواتي آن شركت هزينه نمايد.

هاي كشور مكلف است متناسب با سازي، شركت فرودگاهتبصره ـ در اجراي سياستهاي خصوصي

 آمادگي بخشهاي خصوصي و تعاوني خدمات فرودگاهي را به آنها واگذار نمايد.

   56ماده 

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در »( 85به ماده )« تبصره»متن زير به عنوان 

 الحاق گردد: «28/12/1373موارد معين مصوب 

ي و تصويب هيئت وزيران يتبصره ـ مبلغ مذكور در اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارا

 قابل افزايش است.

   57ماده 

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين »( 87درج در ماده )متن من

 گردد:به آن الحاق مي «ب» درج و متن زير به عنوان بند« الف»تحت عنوان بند  «28/12/1373مصوب 



 

ر شود از مسافراني كه از مرزهاي هوايي، دريايي و زميني عازم خارج از كشوبه دولت اجازه داده مي :ب

داري كل( ( ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي )نزد خزانه30,000باشند مبلغ سي هزار )مي

 واريز نمايد.

   58ماده 

ها و تكايا شركت ملي گاز ايران موظف است كه حق انشعاب گاز مساجد، مدارس علوم ديني، حسينيه

( متوسط %50مكعب با پنجاه درصد ) اساس هر متر را رايگان محاسبه كند و هزينه گاز مربوط آن را بر

 نرخ رايج محاسبه نمايد.

   59ماده 

كنندگان شهري نفت سفيد و گاز هاي نفتي موظف است مشابه مصرفشركت سهامي پخش فرآورده

نياز عشاير را در شعاع پنج كيلومتري محل زندگي  نياز روستاييان را در سراسر كشور و مورد مايع مورد

 أمين نمايد.آنان به قيمت رسمي ت

   60ماده 

ي يسازمان ثبت احوال كشور موظف است به ازاي كليه خدمات ويژه سجلي و صدور كارت شناسا

 داري كل( واريز نمايد.مبالغي را به شرح زير از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي )نزد خزانه

 ( ريال50,000تغيير نام و نام خانوادگي پنجاه هزار ) -1 

 ( ريال100,000يير سن يكصد هزار )تغ -2 

 ( ريال20,000حل اختالف سند سجل بيست هزار ) -3 

 ( ريال5,000الصاق عكس پنج هزار ) -4 

 ( ريال10,000صدور گواهي تجرد ده هزار ) -5 

 ( ريال50,000صدور نخستين شناسنامه المثني پنجاه هزار ) -6 



 

 ( ريال100,000صدور دومين شناسنامه المثني يكصد هزار ) -7 

 ( ريال2,500ي دو هزار و پانصد )يصدور كارت شناسا -8 

 ( ريال10,000صدور شناسنامه ده هزار ) -9 

   61ماده 

هاي پژوهشي، اعتبار طرحهايي كه تحت عنوان به منظور هماهنگي در تصويب، اجرا و نظارت پروژه

هاي اجرايي و نا به پيشنهاد دستگاهرسد، بطرح ملي تحقيقات در قوانين بودجه ساالنه به تصويب مي

ريزي كشور براي اجراي طرحهاي مشخص پژوهشي ملي اختصاص تصويب سازمان مديريت و برنامه

ربط قرار گيرد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و هاي اجرايي ذياختيار دستگاه يابد تا درمي

بار تخصيص يافته به هر دستگاه اجرايي مشمول، قابل ريزي كشور، به مصرف برسد. مانده اعتبرنامه

 انتقال به سال بعد بوده و صرفاً در قالب موافقتنامه مربوط قابل هزينه است.

توانند از اعتبارات اين تبصره از طريق دولتي و خصوصي مي ها و مراكز تحقيقاتي بخش غيردانشگاه

 يند.سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران استفاده نما

ريزي كشور، وزارت علوم، تحقيقات نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهآيين

 وزيران خواهد رسيد. و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيئت

   62ماده 

شهاي خصوصي و وزارت نيرو مكلف است انرژي برق توليدي توسط نيروگاهها و توليدكنندگان بخ

ريزي دولتي را با قيمتهاي تضميني خريداري نمايد. نرخ تضميني به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه

دولتي از منابع  كشور به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد. در مورد نرخ برق توليدي بخشهاي غير

ي ناشي از عدم مصرف منابع هاجوييمحيطي و صرفههاي مثبت زيستتوجه به جنبه هاي نو باانرژي

هر كيلووات ساعت براي  يگذاري در اين نوع توليد به ازامنظور تشويق سرمايه انرژي فسيلي و به

باري حداقل چهارصد و پنجاه ( ريال و براي ساعات كم650ساعات اوج و عادي حداقل ششصد و پنجاه )

 د مورد عمل قرار گيرد.روز( در محل تولي( ريال )حداكثر چهار ساعت در شبانه450)



 

   63ماده 

الحاق  «16/12/1361قانون توزيع عادالنه آب مصوب »( 24متن زير به عنوان يك تبصره به ماده )

 گردد:مي

ند در قبال واگذاري حق برداشت جديد ااي و آب و برق خوزستان مكلفتبصره ـ شركتهاي آب منطقه

ب با سهم آب تخصيصي، حق اشتراك دريافت و آب تحت پوشش طرحهاي تأمين و انتقال آب، متناس

ريزي كشور براي اجراي طرحهاي اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه درآمد حاصله را بر

برداري در همان منطقه به هاي آبي در دست بهرهعمراني مربوط با اولويت نگهداري و مرمت سازه

 مصرف برسانند.

قانون شامل تعرفه حق اشتراك با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و  نامه اجرايي اينآيين

 ريزي كشور و وزارت نيرو به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.برنامه

   64ماده 

برداري از ريزي در امر بهرهشود كه به منظور برنامهبه سازمان حفاظت محيط زيست اجازه داده مي

كارچيان نسبت به صدور دفترچه ويژه شناسايي اقدام بنمايد. تعرفه شكارگاهها در قبال دريافت وجه از ش

زني به پيشنهاد سازمان حفاظت زني و ساچمههاي گلولهمربوط به بهاي صدور دفترچه به تفكيك دفترچه

 محيط زيست به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

   65ماده 

بلغي را در اليحه بودجه ساالنه براي ريزي كشور موظف است هر ساله مسازمان مديريت و برنامه

التفاوت نرخ اعطاي اعتبار صدور خدمات فني و مهندسي )اعتبار فروشنده و اعتبار خريدار( و همچنين مابه

گردد و نحوه سود منظور دارد اين مبلغ به عنوان سپرده دولت نزد بانك توسعه صادرات منظور مي

اي خواهد بود كه به پيشنهاد سازمان مديريت و نامهاساس آيين پرداخت اعتبار و تفاوت سود و كارمزد بر



 

نفتي به تصويب هيئت وزيران خواهد  ريزي كشور با هماهنگي شوراي عالي توسعه صادرات غيربرنامه

 رسيد.

   66ماده 

قانون نحوه انجام امور »اساس  اعتبارات مركز آموزش مديريت دولتي در قوانين بودجه ساالنه بر

نامه آن و آيين «18/10/1369ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب عامالتي دانشگاهمالي و م

اين مركز  يالذكر، تشكيل و تركيب هيئت امناباشد. چگونگي اجرا و تطابق با قانون فوققابل هزينه مي

 وزيران خواهد رسيد. ريزي كشور به تصويب هيئتبه پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه

  67ده ما 

شود در قبال ارائه امكانات و خدمات خود مانند شناسي اجازه داده ميبه فرهنگستانها و بنياد ايران

اي نتايج تحقيقات علمي و فني و اطالعات توليدي و اطالعات بانكهاي چاپ، تكثير و تجهيزات رايانه

ه متقاضيان، وجوه هاي فشرده باطالعاتي و كتب و نشريات و نوارهاي صوتي و تصويري و صفحه

مناسب دريافت و به حساب درآمد اختصاصي واريز نمايند. معادل وجوه واريزي مذكور از محل اعتبار 

 بيني و دراختيار دستگاه مربوطه قرار خواهد گرفت.درآمد اختصاصي در بودجه سنواتي پيش

   68ماده 

ريزي كشور و متناسب با نامهاساس پيشنهاد سازمان مديريت و بر شود بربه دولت اجازه داده مي

هاي دولتي ناشي از اصالح ساختار اداري و كاهش نيروي انساني و نرخ عواملي همانند كاهش هزينه

تورم، هر سه سال يك بار نسبت به كاهش يا افزايش مبالغ ريالي مشخص مندرج در قوانين و مقررات در 

هاي لتي و عناوين مشابه با رعايت مفاد برنامهها و خدمات دولتي، حقوق دوزمينه ميزان جرائم، تعرفه

 توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران اقدام و مراتب را ابالغ نمايد.



 

   69ماده 

ها، مؤسسات دولتي از جمله مؤسساتي كه اي كه براي استفاده وزارتخانهكليه اراضي، امالك و ابنيه

ام يا تصريح نام يا تابع مقررات و قوانين خاص است به يكي از طرق شمول قانون برآنها مستلزم ذكر ن

شود متعلق به دولت بوده و قانوني تملك شده است و يا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خريداري شده يا مي

در اسناد مالكيت آنها نام دولت جمهوري اسالمي ايران به عنوان مالك با حق استفاده وزارتخانه يا 

باشد. كليه وزيران مي بردار در هر مورد به عهده هيئتگردد. تغيير دستگاه بهرهبوط درج ميمؤسسه مر

ي )اداره كل اموال ياسناد، سوابق، مدارك موجود مرتبط با اين اموال دراختيار وزارت امور اقتصادي و دارا

هاي مذكور مطابق گاهخصوص واگذاري حق استفاده از ساختمانهاي مازاد دست گيرد و دردولتي( قرار مي

 ( اين قانون اقدام خواهد شد.89ماده ) «ب»بند 

ها براي واگذاري ـ اراضي ملي و دولتي و منابع طبيعي كه حسب اختيارات قانوني دستگاه 1تبصره 

باشد و تاكنون واگذار نشده از اختيار آنها مي دولتي در جهت مصارف عمومي يا اختصاصي اشخاص غير

اليحه قانوني اصالح اليحه »( 32( و )31ختيار وزارت جهاد كشاورزي موضوع مواد )جمله اراضي درا

شوراي انقالب و  «21/1/1359قانوني احيا و واگذاري اراضي در حكومت جمهوري اسالمي ايران مصوب 

هاي تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاه «2/6/1366قانون زمين شهري مصوب »اراضي موضوع 

نيروهاي مسلح و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام يا تابع قوانين اجرايي، 

و مقررات خاص است براي نيازهاي عمومي و عمراني و يا عوض آن نياز به اين اراضي داشته باشند در 

اختيار آنها قرار رسد با رعايت مفاد اين ماده به صورت بالعوض درحدي كه به تصويب هيئت وزيران مي

 خواهد گرفت.

هاي واگذاري ( قانون مذكور و هيئت32( و )31در مورد اراضي واگذار شده توسط كميسيونهاي مواد )

اند چنانچه در داخل حريم و محدوده قانوني زمين مشروط بر آنكه مطابق طرح مصوب احيا گرديده

ازي يا سازمانهاي تابعه منتقل گرديده است شهرها قرار گرفته و مالكيت اراضي به وزارت مسكن و شهرس

ند اسناد اين اراضي را با قيمت كارشناسي روز بدون اوزارت مسكن و شهرسازي و سازمانهاي تابعه مكلف

 گذاران به آنها منتقل نمايند.گذاري انجام شده توسط سرمايهلحاظ كردن ارزش افزوده ناشي از سرمايه



 

اختيار شركتهاي  ك و اراضي كه دولت حق استفاده از آنها را درـ فروش و واگذاري امال 2تبصره 

هاي اين ماده نياز دستگاه دولتي قرار داده است نيز موكول به تصويب هيئت وزيران است مگر آنكه مورد

 گيرد.ها و مؤسسات دولتي قرار مياختيار وزارتخانه باشد كه به ترتيب مقرر در آن در

( 113منقول طرحهاي عمراني موضوع ماده ) اد اراضي و ساير اموال غيرـ نحوه تنظيم اسن 3تبصره 

سسات دولتي ؤها و مكه مجري آن وزارتخانه «1/6/1366قانون محاسبات عمومي كشور مصوب »

 باشند تابع مقررات اين ماده خواهد بود.مي

مالك و اراضي كه برداري، چگونگي تنظيم سند عرصه و اعيان ابردار، بهرهـ تعيين بهره 4تبصره 

هاي مربوط تابع ترتيبات مقرر نامهسسات دولتي وقف شده است با رعايت وقفؤبراي استفاده دولت و يا م

 در اين ماده خواهد بود.

 ـ واگذاري حق استفاده از اراضي و امالك اين قانون به نهادها و مؤسسات عمومي غير 5تبصره 

تصويب هيئت وزيران در جهت تحقق اهداف و احكام المنفعه با دولتي و مؤسسات خيريه و عام

پذير خواهد بود. پس از رفع نياز آنها به تشخيص وزارتخانه هاي پنج ساله و قوانين مربوط امكانبرنامه

 مربوط و تصويب هيئت وزيران، ملك يا زمين مورد واگذاري به دولت اعاده خواهد شد.

آوري و فروش اموال ب وظايف قانوني سازمان جمعـ چنانچه امالك و اراضي كه به موج 6تبصره 

هاي دولتي باشد، حسب مورد با پيشنهاد تمليكي دراختيار اين سازمان قرار گرفته است، مورد نياز دستگاه

ي دستگاه مستقل و تصويب هيئت وزيران و با رعايت شرايط اين ماده دراختيار يوزير يا باالترين مقام اجرا

 يرد.گآن دستگاه قرار مي

آوري و فروش اموال تمليكي مكلف است براي تسهيل در اجراي اين ماده فهرست سازمان جمع

 اختيار خود را به هيئت دولت ارائه نمايد. اموال غير منقول در

مجاز در  ـ عدم اجراي اين قانون توسط هر يك از مقامات و كارمندان در حكم تصرف غير 7تبصره 

 شود.اموال دولتي محسوب مي

ـ به منظور فراهم آوردن موجبات تسريع در رفع اختالفات مربوط به ساختمانها، تأسيسات و  8تبصره 

ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر اراضي وزارتخانه

اساس  ذشته بردولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي كه در گ نام است، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير



 

نيازها و ضرورتهاي مختص اوايل انقالب اسالمي و جنگ تحميلي، بدون اخذ مجوز قانوني و موافقت 

باشد نياز متصرفان پيشين مي متصرف پيشين يا با موافقت آن تصرف گرديده و در حال حاضر مورد

سكن و شهرسازي، جهاد ي، مياالختيار وزراي امور اقتصادي و داراكميسيوني مركب از نمايندگان تام

ي ياالختيار وزرا يا باالترين مقام اجراريزي كشور و نماينده تامكشاورزي، سازمان مديريت و برنامه

 هاي مستقل طرف اختالف با مسئوليت معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور تشكيل گردد.دستگاه

نظر مقام  دها و نيروهاي مسلح زيراجراي حكم اين ماده در مورد ساختمانهايي كه مورد تصرف نها

الذكر براي معظم رهبري است با رعايت نظر موافق آن مقام خواهد بود. آراي صادره كميسيون فوق

مذكور در مهلت تعيين شده به  ياالجرا است. در صورت عدم اجراي آراربط الزمي ذييهاي اجرادستگاه

ريزي كشور مكلف است معادل مديريت و برنامه ربط، سازمانهاي اجرايي ذيهر دليل توسط دستگاه

ارزش قيمت روز مايملك مورد تصرف را بنا به پيشنهاد كميسيون مذكور بر حسب مورد، بدون الزام به 

جايي در بودجه جاري و عمراني، از بودجه سنواتي دستگاه مذكور كسر و به هرعايت محدوديتهاي جاب

 ايد.نفع اضافه نمبودجه دستگاه اجرايي ذي

اساس اين قانون و  ـ سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، اسناد اراضي و امالك دولتي را بر 9تبصره 

ي و بدون نياز به اخذ نظر سازمان متصرف و يا سازماني كه اسناد ييا اعالم وزارت امور اقتصادي و دارا

د جديد، اسناد قبلي از درجه اعتبار نمايد. با صدور سنمالكيت را دراختيار دارد اصالح و سند جديد صادر مي

 ساقط خواهد بود.

ي موظف است بانك اطالعاتي جامع از اراضي و امالك يـ وزارت امور اقتصادي و دارا 10تبصره 

 هاي اجرايي قرار دهد.اي تهيه و دراختيار دستگاهدولت موضوع اين قانون با استفاده از تجهيزات رايانه

   70ماده 

صنعت گاز مايع و ارائه خدمات منطبق با استانداردهاي ملي و اجباري و عدم  به منظور بازسازي

ظرف و بدون  سازي، گازپركني و توزيع گاز مايع اعم از باگونه يارانه در مراحل انتقال، ذخيره دريافت هر

ور كنندگان نهايي، ارائه نرخ خدمات گاز مايع توسط شركتهاي توزيع كننده در سراسر كشظرف به مصرف



 

كنندگان و توليدكنندگان و شوراي بر مبناي عرضه و تقاضا بوده و با نظارت سازمان حمايت مصرف

 آيد.اسالمي شهر و روستا به اجرا درمي

   71ماده 

شود به منظور حفظ و صيانت هاي نفتي ايران اجازه داده ميبه شركت ملي پااليش و پخش فرآورده

اي نفتي به جز )نفت گاز و نفت سفيد، نفت كوره و بنزين ، گاز ههاي ملي، قيمت فرآوردهاز سرمايه

اساس قيمتهاي جهاني و با رعايت صرفه و صالح كشور تعيين و به  طبيعي مصرفي داخل كشور( را بر

 فروش برساند.

   72ماده 

ماده واحده قانون چگونگي » «ج»بند  «2»مباني و فاصله طبقات محاسبه ماليات موضوع جزء 

سازي وارداتي آالت راهوصول حقوق گمركي و سود بازرگاني و ماليات انواع خودروها و ماشين محاسبه و

 يابد.به نسبت چهار برابر افزايش مي «2/10/1371و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 

گردد و بار مالي ناشي از ماليات فروش خودروهاي سواري حذف مي 1381ـ از ابتداي سال  1تبصره 

 اين ماده تأمين خواهد شد. 2ديل نرخ سود بازرگاني مربوطه منظور شده در تبصره آن با تع

اي تنظيم نمايد كه موجبات تشويق افزايش ـ دولت مكلف است سود بازرگاني را به گونه 2تبصره 

( %60ساخت داخلي قطعات خودرو سواري را فراهم آورد و حداقل سود بازرگاني به ميزان شصت درصد )

( ساخت %50( براي خودرو با پنجاه درصد )%10و حداقل ) Pwh c.k.dوعه قطعات وارداتي براي مجم

 داخلي منظور نمايد.

ـ به ميزان درصد سهم ساخت داخلي با تأييد وزارت صنايع و معادن سود بازرگاني تعيين  3تبصره 

 شده متناسباً كاهش خواهد يافت.



 

   73ماده 

 شود:به شرح ذيل اصالح مي 12/4/1346ها مصوب نامه مالي شهرداري( آيين32ماده )

شود تا مطالبات خود را با اقساط حداكثر سي و هاي كل كشور اجازه داده ميـ به شهرداري 32ماده 

رسد شش ماهه مطابق دستورالعملي كه به پيشنهاد شهردار به تصويب شوراي اسالمي شهر مربوطه مي

 اب موكول به تأديه كليه بدهي مؤدي خواهد بود.دريافت نمايد. در هر حال صدور مفاصاحس

   74ماده 

 هاي آن مصوبقانون نحوه تأمين بودجه سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران و تبصره»

 گردد:به شرح زير اصالح مي «12/2/1378 

( از درآمدهاي وصولي خود را %4شهرداري تهران مكلف است در بودجه ساليانه خود چهار درصد )

امور فرهنگي، هنري و ورزشي اختصاص و در قالب بودجه ساالنه به تصويب برساند. پرداخت  براي

 تخصيصي بايستي به صورت ماهانه و يك دوازدهم صورت گيرد.

   75ماده 

هاي گذاريي خشك در كشور، دولت مكلف است در سرمايهيهاي آب و هواتوجه به وجود دوره با

هاي آب شهري و ي )برنامهيعي، منابع آب و عمران شهري و روستاجديد فصلهاي كشاورزي، منابع طبي

ي(، مهار آبها، اصالح روشهاي آبياري )با همكاري بخشهاي غير دولتي( و تقويت نظام بيمه يروستا

 محصوالت كشاورزي، كشور را براي مقابله با عوارض خشكسالي مجهز نمايد.

   76ماده 

اليه حريم راهها با هماهنگي وزارت راه و مخابرات در منتهيهاي برق، آب، گاز اجراي خطوط و شبكه

 باشد.گونه وجهي مجاز مي سيسات راه لطمه وارد نكند بدون پرداخت هرأصورتي كه به ت و ترابري در



 

   77ماده 

ريزي و تغيير نظام اساس نظام جديد بودجه كل كشور بر 1381با توجه به ارائه قانون بودجه سال 

كار برده شده در نظام جديد با ه افتها و پرداختهاي دولت، به منظور هماهنگي بين تعاريف ببندي دريطبقه

قانون برنامه و بودجه كشور »( 1تعاريف مندرج در قوانين موجود مالي و محاسباتي، تعاريف زير به ماده )

 گردد:اضافه مي «10/12/1351مصوب 

 هاي بخش دولتي است.ش كل بدهيها منهاي ارزييمنظور ارزش كل دارا :ارزش خالص

 دهد.منظور آن دسته از داد و ستدهاي بخش دولتي است كه ارزش خالص را افزايش مي :درآمد

منظور اعتبار آن دسته از داد و ستدهاي بخش دولتي است كه ارزش خالص را  :اعتبار هزينه

 دهد.كاهش مي

اي است كه طي مدت بيش از توليد نشده هاي توليد شده يامنظور دارايي :ايهاي سرمايهدارايي

 رود.كار ميه سال در فرايند توليد كاال و خدمات ب يك

هايي است كه در فرايند توليد حاصل گرديده است. دارايي منظور دارايي :هاي توليد شدهدارايي

 ود.شهاي ثابت، موجودي انبار و اقالم گرانبها تقسيم ميتوليد شده به سه گروه عمده دارايي

طور مكرر و ه سال ب اي است كه طي مدت بيش از يكهاي توليد شدهمنظور دارايي :هاي ثابتدارايي

 شود.مستمر در فرايند توليد به كار برده مي

منظور كاالها و خدماتي است كه توسط توليد كنندگان به منظور فروش، استفاده در  :موجودي انبار

 شوند.هداري ميتوليد و يا ساير مقاصد در آينده نگ

منظور اقالمي با ارزش قابل مالحظه است كه نه به منظور توليد و مصرف، بلكه به  :اقالم گرانبها

 شود. )مانند تابلو، كتب خطي، فلزات گرانبها(دليل ارزشي كه دارند نگهداري مي

اند. )مانند دههاي مورد نياز توليد است كه خودشان توليد نشمنظور دارايي :توليد نشده هايدارايي

 زمين و ذخاير معدني(

منظور يك سلسله عمليات و خدمات مشخص است كه براي تحقق بخشيدن به هدفهاي  :فعاليت

شود و منابع مورد نياز آن از محل اعتبارات مربوط به هزينه ساالنه برنامه طي يك سال اجرا مي

 گردد.تأمين مي



 

 ور اعتبار مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه برمنظ :ايهاي سرمايهاعتبار طرح تملك دارايي

شود طي ي انجام ميياساس مطالعات توجيهي، فني و اقتصادي و اجتماعي كه توسط دستگاه اجرا

مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدفهاي برنامه توسعه پنجساله به صورت 

گردد و منابع مورد نياز اجراي اي اجرا مييي سرمايهگذاري ثابت يا مطالعه براي ايجاد داراسرمايه

شود و به دو نوع انتفاعي و اي تأمين ميهاي سرمايهآن از محل اعتبارات مربوط به تملك دارايي

 گردد.انتفاعي تقسيم مي غير

   78ماده 

دولت موظف است حداكثر يك ماه پس از تصويب قانون بودجه ساالنه كل كشور، بودجه 

 ي را ابالغ نمايد.يهاي اجرادستگاه

اي توسط هاي سرمايهند پس از ابالغ اعتبارات مربوط به تملك دارايياي مكلفيهاي اجرادستگاه

هاي ريزي كشور موافقتنامه شرح عمليات مربوط به طرحهاي تملك داراييسازمان مديريت و برنامه

ادله موافقتنامه به سازمان مديريت و اي جديد مندرج در قوانين بودجه ساالنه را براي مبسرمايه

ريزي كشور نيز موظف است ظرف مدت يك ريزي كشور ارسال نمايند و سازمان مديريت و برنامهبرنامه

 ماه موافقتنامه مذكور را بررسي، اصالح و ابالغ و يا با ذكر دليل اعاده نمايد.

ند موافقتنامه شرح فعاليتهاي امكلف ريزي كشوري و سازمان مديريت و برنامهيهاي اجراكليه دستگاه

ريزي كشور به سازمان اساس فرمهاي ابالغي سازمان مديريت و برنامه اي را برمربوط به اعتبارات هزينه

مذكور ارسال دارند، سازمان مذكور موظف است نسبت به تأييد و ابالغ و يا اعاده موافقتنامه مذكور جهت 

 اصالح اقدام نمايد.

  79ماده 

ها و مؤسسات دولتي منظور در ها و فصول هزينه وزارتخانهيش اعتبار هزينه هريك از برنامهافزا

ربط، مشروط به آنكه در ها و فصول هزينه دستگاه ذيقوانين بودجه ساالنه، از محل كاهش ديگر برنامه

نهاد باالترين ( به پيش%30درصد ) اي آن دستگاه تغييري حاصل نشود حداكثر تا سيجمع اعتبارات هزينه



 

ها و مؤسسات باشد دانشگاهريزي كشور مجاز ميي و تأييد سازمان مديريت و برنامهيمقام دستگاه اجرا

هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارتخانه

نمايند و تخصيص دريافت را ميپزشكي كماكان بودجه خود را در قالب برنامه و طرح، تنظيم و اج

ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب سال قانون تشكيل هيئت امناي دانشگاه»كنند و تابع مي

ها و مؤسسات قانون نحوه انجام امور مالي و معامالتي دانشگاه»و  «شوراي عالي انقالب فرهنگي 1367

هاي مربوطه نامهو آيين «اسالمي مجلس شوراي 18/10/1369آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 

 باشند.مي

 باشد.تأمين و پرداخت كسور بازنشستگي سهم دولت از شمول محدوديتهاي اين ماده مستثنا مي

، خزانه مكلف است «8/3/1354اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري مصوب »( 11در اجراي ماده )

از تخصيص اعتبار آن دوره برداشت و به صندوق  به تقاضاي سازمان مذكور، كسور مربوط به هر دوره را

 بازنشستگي كشوري پرداخت نمايد.

  80ماده 

( از %10درصد ) شود در موارد لزوم حداكثر تا دهي مركزي اجازه داده مييهاي اجرابه دستگاه

 اي مصوب خود را به ادارات تابعه در استانها كه مشمول نظام بودجه استاني هستنداعتبارات هزينه

اختصاص دهند و در اين صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پيشنهاد وزير يا باالترين مقام دستگاه 

ي مذكور كسر يريزي كشور از بودجه دستگاه اجراربط توسط سازمان مديريت و برنامهي مركزي ذيياجرا

 مربوط اضافه خواهد شد. ي محليياي دستگاه اجراو بر حسب برنامه و فصول هزينه به اعتبارات هزينه

  81ماده 

بيني آالت، قطعات يدكي مورد نياز پيشبه منظور كمك به تهيه به موقع مصالح، تجهيزات، ماشين

ريزي كشور تا اي با تأييد سازمان مديريت و برنامههاي سرمايهشده در طراحي طرحهاي تملك دارايي

( %10درصد ) اي ملي و دههاي سرمايهارايي( اعتبارات مصوب طرحهاي تملك د%5ميزان پنج درصد )

اي مصوب استاني، جهت خريد لوازم و مصالح فوق اختصاص داده هاي سرمايهاعتبارات تملك دارايي



 

ند پس از تحويل كاالها و مصالح خريداري شده به اي حسب مورد مكلفيهاي اجراشود و دستگاهمي

بيني خواهد شد از صورت نامه اين ماده پيشينيني كه در آپيمانكاران، هزينه تمام شده آنها را به ميزا

 گردد.التفاوت به هزينه قطعي طرح منظور ميوضعيت كسر و مابه

  82ماده 

ي و تأييد يربط و يا باالترين مقام دستگاه اجرااساس پيشنهاد وزير ذي شود بربه دولت اجازه داده مي

ي از طرحهاي تملك يهاي تمام يا پروژهي، دستگاه اجراريزي كشور حسب موردسازمان مديريت و برنامه

 اي ملي مندرج در قوانين بودجه ساالنه را تغيير دهد.هاي سرمايهدارايي

  83ماده 

ها و مؤسسات دولتي و آموزشي و پژوهشي مجازند سهم ادارات و واحدهاي سازماني مذكور وزارتخانه

اي و از محل درآمد هاي سرمايهو تملك دارايي اياز محل اعتبارات مصوب مربوط اعم از هزينه

قانون ”( 75اختصاصي يا اعتبارات اختصاص يافته از محل رديفهاي متفرقه قانون بودجه را مطابق ماده )

 ربط ابالغ نمايند.به واحدهاي ذي “1/6/1366محاسبات عمومي كشور مصوب 

قوانين بودجه و ديگر قوانين و  اساس مقررات در موارد مذكور و همچنين ديگر مواردي كه بر

اي براي اجرا هاي سرمايهي از هر يك از طرحهاي تملك دارايييهاي تمام يا پروژهيمقررات، عمليات اجرا

شود، دستگاه يا ي يا نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران واگذار و ابالغ اعتبار مييهاي اجرابه دستگاه

اساس شرح  ان دستگاه صاحب اعتبار مكلف است همچنان برواحد سازماني گيرنده اعتبار به عنو

 هاي متبادله در حدود اعتبارات ابالغي تخصيص يافته عمل نمايد.فعاليتهاي موافقتنامه

  84ماده 

( اين قانون و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 2به شركتهاي دولتي مشمول ماده )

ربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نياز خود به استثناي شود با رعايت مقررات ماجازه داده مي



 

قانون ”( 14( و )12(، )11خودرو از طريق مزايده و همچنين كسب درآمد پخش آگهي ثبتي موضوع مواد )

طور نقد يا ه و اصالحات بعدي )قيمت و آگهي ثبت شركتها( ب “26/12/1310ثبت اسناد و امالك مصوب 

 .اقساط اقدام نمايند

  85ماده 

ريزي كشور ي و تأييد سازمان مديريت و برنامهيهاي اجراشود به پيشنهاد دستگاهاجازه داده مي :الف

اي مندرج در قوانين بودجه ساالنه هاي سرمايهتفكيك اعتبارات فصول طرحهاي تملك دارايي

 متناسب با پيشرفت عمليات هر طرح پس از اصالح موافقتنامه تغيير يابد.

ي و يهاي اجراف بين دستگاهيجايي وظاشود متناسب با تغيير تشكيالت، جابهدولت اجازه داده مي به :ب

ريزي كشور، اعتبارات اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه تغيير در تقسيمات كشوري بر

 اي مصوب را تغيير دهد.هاي سرمايهاي و تملك داراييهزينه

هاي ربط اين تبصره بايستي در موافقتنامهصوب ناشي از اجراي مفاد ذيهرگونه تغيير در اعتبارات م :ج

 اصالحي درج گردد.

  86ماده 

كنندگان و توليدكنندگان به درآمد عمومي و مازاد وصول التفاوت واريزي سازمان حمايت مصرفمابه

ماليات بر درآمد گردد، مشمول داري كل( واريز ميهاي اجرايي كه به درآمد عمومي )نزد خزانهدستگاه

 باشد.نمي

  87ماده 

گذاري از هاي سرمايهند كه تمام طرحها و پروژها( اين قانون مكلف2شركتهاي دولتي موضوع ماده )

( ريال خود را، براي يك بار به تأييد شوراي 8,000,000,000محل منابع داخلي بيش از هشت ميليارد )

 اقتصاد برسانند.



 

  88ماده 

( 30ام )( و سي29) تماعي دولت به ويژه تكاليف مذكور در اصول بيست و نهمدر اجراي وظايف اج

نمودن حجم و اندازه دولت و كاهش تدريجي  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و به منظور منطقي

دولتي و توسعه اشتغال و  اي و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشاركت بخش غيراعتبارات هزينه

( قانون 30ام )( و سي29(، بيست و نهم )3) و درآمدهاي عمومي با رعايت اصول سومصرف بودجه 

دار ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي كه عهدهاساسي جمهوري اسالمي ايران و مصالح عامه، وزارتخانه

اي، آموزش عمومي، ارائه خدمات اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و رفاهي از قبيل آموزش فني و حرفه

هاي سرپرست، كتابخانهبدني، درمان، توانبخشي، نگهداري از سالمندان، معلولين و كودكان بيتربيت 

باشند مجازند ي، ايرانگردي و جهانگردي مييعمومي، مراكز فرهنگي و هنري، خدمات شهري و روستا

اساس مقررات و ضوابط اين  هاي دولت بربراي توسعه كمي و كيفي خدمات خود و كاهش حجم تصدي

 ماده اقدامات ذيل را انجام دهند:

باشند اساس مفاد اين ماده مي دولتي كه متقاضي ارائه خدمات بر اشخاص حقيقي و حقوقي غير :الف

 ربط داشته باشند.بايست صالحيتهاي فني و اخالقي الزم و پروانه فعاليت از مراجع قانوني ذيمي

 ي به سه روش؛ خريد خدمات از بخش غيردولت ارائه خدمات موضوع اين ماده توسط بخش غير :ب

 شود.دولتي انجام مي دولتي و واگذاري مديريت بخش غير دولتي، مشاركت با بخش غير

ي مشمول اين ماده براي توسعه كمي خدمات خود با استفاده از ظرفيتهاي موجود يهاي اجرادستگاه :ج

خدمات، نسبت به خريد خدمات و موضوع بند الف و با پرداخت هزينه سرانه  دولتي در بخش غير

 ارائه آن به مردم طبق شرايط دولتي اقدام نمايند.

گونه واحدها، دولت موظف است حمايتهاي الزم از قبيل واگذاري براي ايجاد و توسعه اين -تبصره

ي و استفاده از تسهيالت وجوه اداره شده طبق ضوابط و به ميزاني كه در يزمين، ارائه خدمات زيربنا

 گردد اقدام نمايد.بيني مينين بودجه سنواتي پيشقوا

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ”( 64در اجراي بند ب ماده ) :د

هاي مشمول اين ماده مجازند مراكز و واحدهاي خدماتي، اجتماعي و ، دستگاه“اسالمي ايران



 

اجاره به اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بند الف تمام خود را به صورت رفاهي موجود و يا نيمه

 واگذار نمايند.

 در اجراي اين بند، رعايت اولويتهاي زير مشروط به رعايت بند الف الزامي است: -1تبصره

 .هاها و دهياريدولتي نظير شهرداري نهادهاي عمومي غير -

 شوند.اساس مجوزهاي قانوني تشكيل شده يا مي المنفعه كه برمؤسسات عام -

كننده، مشروط بر قطع رابطه استخدامي آنها با دستگاه  نهادهاي متشكل از كاركنان دستگاه واگذار -

 .دولتي

 .ساير اشخاص حقيقي و حقوقي -

 گردد.باشند مشمول حكم اين بند نميواگذاري بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي مي -2تبصره

باشد. در موارد استثنايي با شوند ممنوع ميي كه واگذار ميياتغيير كاربري مراكز و واحده -3تبصره

التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري به نفع دولت با ل موجه و پس از دريافت مابهيذكر دال

 وزيران بالمانع است. ربط و تصويب هيئتي ذييپيشنهاد باالترين مقام دستگاه اجرا

منقول در واحدهاي مشمول اين  گذاري كليه اموال منقول و غيرتتعيين ميزان اجاره و قيم -4تبصره

اساس متوسط نظر سه نفر كارشناس رسمي دادگستري صورت  بند با لحاظ نمودن كاربري آنها بر

 گيرد.مي

هاي كثيراالنتشار براي اطالع عموم از شرايط اجراي اين بند از طريق نشر آگهي در روزنامه -5تبصره

 نجام خواهد شد.ي ايدستگاه اجرا

دولتي،  اساس قرارداد منعقده با نهادهاي عمومي غير توانند برهاي مشمول اين ماده ميدستگاه :هـ

ي تشكيل شده يهايي كه از پرسنل منفك شده از دستگاه اجراالمنفعه، تعاونيمؤسسات عمومي عام

ا با حفظ مالكيت دولت بر باشند، مديريت واحدهاي خود راست و واجد شرايط مذكور در بند الف مي

اساس ضوابط حاكم  منقول به آنها واگذار نمايند. در اين صورت اين واحدها بر اموال منقول و غير

 بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد.

 باشد.مسئوليت حفظ و حراست و تعمير و نگهداري اموال دولت به عهده طرف قرارداد مي -1تبصره



 

ربط ي ذييهاي اجراند با دريافت سرانه متناسب كه از دستگاهادها موظفگونه واحاين -2تبصره

اساس بند ز اين ماده خدمت  ربط برهاي مصوب توسط مراجع ذياساس تعرفه نمايند بردريافت مي

 نمايند.

وظف است ضمن حفظ كاربري واحد مربوطه در صورت تقاضاي كاركنان مطرف قرارداد  -3تبصره

( از كاركنان شاغل را به عنوان مأمور بپذيرد و %50درصد ) در آن واحدها حداقل پنجاهبراي ادامه خدمت 

ربط حقوق و مزاياي آنها را طبق احكام رسمي پرداخت نمايد. بقيه كاركنان در ساير واحدهاي دستگاه ذي

 اشتغال خواهند يافت.

گونه واحدها با رعايت بر ايني، استانداردها، اعمال نظارت حاكميت دولت يتعيين سياستهاي اجرا :و

 ربط انجام خواهد شد.قوانين مربوطه توسط باالترين مقام دستگاه ذي

الذكر مطابق ضوابط قانوني مربوط تعيين دولتي فوق تعرفه ارائه خدمات توسط بخشهاي غير :ز

مقام  گردد و در مواردي كه ضابطه قانوني مشخص وجود ندارد با پيشنهاد وزير و يا باالترينمي

 ربط به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد.ي ذييدستگاه اجرا

ي اين ياجرا هاي دولت، برنامههاي جاري و حجم تصديدولت موظف است به منظور كاهش هزينه :ح

هاي دولتي و ي در هزينهيجوماده را حسب وظايف مربوط، شامل هدفهاي كمي و ميزان صرفه

دولتي را همه ساله در لوايح بودجه سنواتي  ها به بخش غيريارانه ميزان اعتبار مربوط براي پرداخت

 منظور نمايد.

 گردد.داري كل واريز ميهاي دولتي حاصل از اين ماده به حساب خزانهكليه درآمدهاي دستگاه :ط

ريزي و با ي اين ماده حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مديريت و برنامهينامه اجراآيين :ي

 رسد.ربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران ميهاي ذيري دستگاههمكا

  89ماده 

 شود:سسات دولتي اجازه داده ميؤها و مبه وزارتخانه

تمام و خاتمه يافته غير مورد نياز و مصالح و تجهيزات اي نيمههاي سرمايههاي تملك داراييپروژه :الف

ريزي كشور و با رعايت مقررات ان مديريت و برنامهمازاد طرحهاي خاتمه يافته را پس از تأييد سازم



 

مربوط، به طور نقد يا اقساط از طريق مزايده طبق قوانين و مقررات مربوطه به فروش رسانده و 

داري كل( واريز نمايند. اين حكم شامل شركتهاي وجوه حاصل را به درآمد عمومي )نزد خزانه

 شود.نيز ميدولتي  دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير

ها، مؤسسات و سازمانهاي هاي وابسته به وزارتخانهحق استفاده از ساختمانهاي مازاد بر نياز دستگاه :ب

ريزي كشور و تصويب هيئت وزيران در استانها دولتي در مركز به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه

ريزي ان و تصويب شوراي برنامهريزي استپيشنهاد استاندار يا رئيس سازمان مديريت و برنامه به

 هاي دولتي نيازمند واگذار گردد.بالعوض به دستگاه

  90ماده 

اساس پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان مديريت و  شود بربه دولت اجازه داده مي :الف

هاي اجرايي را متناسب با واگذاري فعاليت مديريت ريزي كشور اعتبارات مصوب دستگاهبرنامه

ربط قرار ي مربوط كسر و در اختيار شهرداري ذييها، از اعتبارات دستگاه اجرابه شهرداريشهري 

 دهد.

ريزي كشور مكلف است با تصويب هاي توسعه، سازمان مديريت و برنامهبا رعايت احكام برنامه :ب

مي ي به شوراهاي اساليهاي اجراهيئت دولت، متناسب با واگذاري هر يك از فعاليتهاي دستگاه

ي مربوط را كسر و در اختيار شوراي اسالمي روستا يا يها، اعتبارات دستگاه اجراروستاها و دهياري

 ربط قرار دهد.هاي ذيدهياري

( قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در مورد اعتبارات 55رعايت مفاد اصل پنجاه و پنجم ) -تبصره

 مذكور در اين ماده الزامي است.

  91ماده 

بيني شده در اين قانون، هاي پيششود از محل بودجهي اجازه داده مييهاي اجرااهبه دستگ

ي را كه به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي كشور، داراي ارزش فرهنگي و تاريخي هستند و يساختمانها

طبق تشخيص سازمان  ،هاي مورد نظر دستگاه قابل تطبيق هستند و ساختمانهاي حريم آنهابا كاربري



 

ث فرهنگي كشور، خريداري و با نظارت سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به تعمير، تجهيز و ميرا

 برداري از آنها اقدام نمايند.بهره

ند با تقاضاي اهاي مسكن و شهرسازي و جهاد كشاورزي موظفبراي تحقق اين هدف، وزارتخانه

ايگزين براي اجراي اين حكم و تملك ي خريدار و موافقت فروشنده نسبت به تأمين زمين جيدستگاه اجرا

 امالك و ساختمانهاي موضوع اين ماده با دريافت بهاي عادالنه اقدام نمايند.

  92ماده 

شود درآمد حاصل ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميبه سازمان پژوهش و برنامه

به حساب درآمد عمومي )نزد  از فروش و واگذاري توليد محصوالت آموزشي و كمك آموزشي خود را

 داري كل( واريز نمايد.خزانه

  93ماده 

ريزي كشور مكلف است در پايان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده سازمان مديريت و برنامه

گاز، مخابرات و بدهي به صندوقهاي بازنشستگي و بيمه  آهن و بهاي سوخت، آب، فاضالب، برق،راه

ي نظامي و انتظامي جمهوري اسالمي ايران را در صورت عدم پرداخت توسط خدمات درماني نيروها

ربط كسر و حسب مورد به دستگاه طلبكار و هاي ذيربط، از اعتبارات رديفهاي دستگاههاي ذيدستگاه

هاي سوخت، آب، برق، مخابرات و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح پرداخت نمايد. همچنين هزينه

ي از نيروهاي مسلح جمهوري يبردار و هزينه واحدهاهاي سازماني توسط بهرهزئي خانهتعميرات ج

پردازند، از محل درآمدهاي مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب اسالمي ايرآنكه به كارهاي انتفاعي مي

ند با افهاي مرزي، نيروهاي مسلح موظهاي سازماني پاسگاههاي سازماني به استثناي خانهو برق خانه

هاي كشور و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح هزينه برق و آب نصب كنتور مجزا با هماهنگي وزارتخانه

 بردار به شركتهاي خدمات دهنده پرداخت نمايند.مصرفي را مستقيماً توسط بهره



 

  94ماده 

مصوب قانون كار ”اساس ضوابط مندرج در  ند برادولتي و بخش خصوصي موظف جاتكليه كارخان

نسبت به ايجاد مراكز مراقبتهاي بهداشتي در محيط كار  “مجمع تشخيص مصلحت نظام 29/8/1369

هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي تهيه نامه پيشنهادي وزارتخانهمطابق آيين

ل خود را با ( از سود خالص سال قب%5/0درصد ) و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد، حداقل نيم

نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي آموزش و اجراي گسترش ضوابط بهداشت و 

هاي قابل هزينه وگيرد جزموجب اين ماده صورت مي ي كه بهيهادرمان به مصرف برساند. كل هزينه

 مذكور تلقي و از درآمد مشمول ماليات آنها كسر خواهد شد. جاتقبول مالياتي كارخان

  95ماده 

اساس پروتكلهاي منعقده بين  در ازاي صدور پروانه گذر مرزي براي مسافران مرزي كشور كه بر

نمايند حداقل جمهوري اسالمي ايران و كشورهاي همسايه در محدوده مجاز مورد تأييد دولت تردد مي

ال دريافت و به ( ري110,000( ريال و حداكثر يكصد و ده هزار )27,500بيست و هفت هزار و پانصد )

 داري كل( واريز نمايد.حساب درآمد عمومي كشور )نزد خزانه

  96ماده 

صدور دفترچه  ،ييشود در قبال ارائه خدمات ويژه )صدور كارت شناسابه وزارت كشور اجازه داده مي

قا بر اقامت موقت، صدور برگ تردد، صدور المثني براي اين موارد، صدور پروانه اقامت، تمديد تابعيت، ب

تابعيت پدر و رجوع به تابعيت اوليه( به پناهندگان و اتباع خارج مبالغي با تصويب هيئت وزيران دريافت و 

 به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.



 

  97ماده 

 موارد معين مصوب  قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در”( 26بند ب ماده )

 شود:ح ميبه شرح زير اصال “28/12/1373

( از حقوق و مزاياي كليه كاركنان خارجي را همراه با معادل مبلغ حق بيمه %30درصد ) معادل سي

شود از كارفرمايان مربوط دريافت و به حساب درآمد عمومي )نزد بيكاري كه براي كارگران ايراني اخذ مي

 داري كل( واريز نمايد.خزانه

  98ماده 

االجرا شدن )اعم از اجراييه اسناد ييه در خصوص وصول مهريه و الزمچنانچه زوجه پس از صدور اجرا

ي منصرف شود از پرداخت نيم يي( به هر علت از ادامه عمليات اجرايمحاكم و مراجع قضا يرسمي و آرا

 عشر دولتي معاف خواهند بود.

ا وصول نشده نيز عشر دولتي آنه اند و نيمي سابق كه مختومه شدهيهاي اجراحكم اين ماده به پرونده

 يابد.تسري مي

  99ماده 

شود با رعايت احكام قوانين به وزارت جهاد كشاورزي و سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده مي

درآمد حاصل از فروش  ،هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايرانبرنامه

داري كل( ق خود را به درآمد عمومي )نزد خزانههاي آبي، بادي و خورشيدي و فروش انرژي برنيروگاه

 واريز نمايند.

  100ماده 

شود نسبت به واگذاري به وزارت مسكن و شهرسازي )سازمان ملي زمين و مسكن( اجازه داده مي

ربط به اراضي دولتي با كاربري عمومي )آموزشي، ورزشي، بهداشتي و فرهنگي( به سازمان دولتي ذي



 

دولتي به قيمت كارشناسي روز به صورت اجاره به شرط تمليك )حداكثر  بخش غير قيمت تمام شده و به

 بيست ساله( اقدام نمايد.

  101ماده 

شود براي بهبود شرايط حمل و نقل شهري و كاستن از آلودگي هواي شهرها با اجازه داده مي

صي تأسيس شود ها، مؤسسات اتوبوسراني شهري به صورت شركتهاي تعاوني و خصومشاركت شهرداري

و از نظر رفت و آمد و ساير مقررات از تسهيالت و امتيازات شركتها و سازمانهاي اتوبوسراني موجود 

 استفاده كنند.

اي كه از طريق وزارت كشور اساس موافقتنامه وري بيشتر حمل و نقل شهري، بربراي توسعه و بهره

بيني شده در شود از محل اعتبار پيشمبادله ميريزي كشور و وزارت تعاون با سازمان مديريت و برنامه

هاي مزبور براي خريد خودروي جمعي به صورت گذاريقوانين بودجه سنواتي بخشي از هزينه سرمايه

 گردد.كمك، وام و يارانه سود تسهيالت به عنوان وجوه اداره شده پرداخت مي

زم را در مقابل تسهيالت و ند خدمات الاشركتها و سازمانهاي بخش خصوصي و تعاوني مكلف

كمكهاي دريافتي ارائه نمايند. دولت مكلف است از شركتها و سازمانهاي بخش خصوصي و تعاوني در 

ي تعهد و تضمين الزم براي خريد خودروي جمعي و ارائه خدمات در يمقابل تسهيالت و كمكهاي اعطا

ريزي و به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ي اين مادهينامه اجرامحورهاي تعيين شده را اخذ نمايد. آيين

 تصويب هيئت وزيران خواهد بود.

  102ماده 

هاي بهداشت و مراكز رساني به خانهوزارت نيرو مكلف است از محل منابع داخلي نسبت به برق

ي تا دويست متري شبكه و برق رساني يي و مراكز و دفاتر پستي مخابراتي روستايبهداشتي درماني روستا

هر خانوار در روستاها فقط با  يهاي روستايي تا فاصله دويست متر از شبكه فشار ضعيف به ازابه خانواده

 دريافت هزينه انشعاب و نصب كنتور بيست و پنج آمپر تك فاز اقدام نمايد.



 

  103ماده 

ها و اي و اختصاصي دانشگاههاي سرمايهاي، تملك داراييشود كل اعتبارات هزينهاجازه داده مي

هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، هاي آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارتخانهمؤسسه

ها كه داراي درمان و آموزش پزشكي و فرهنگستانها و مراكز آموزشي و پژوهشي وابسته به ساير دستگاه

ها و مناي دانشگاهقانون تشكيل هيئت ا”باشد، بر اساس مجوز از سوي شوراي گسترش آموزش عالي مي

قانون نحوه انجام امور ”و  “شوراي عالي انقالب فرهنگي 1367آموزش عالي پژوهشي مصوب  اتمؤسس

مجلس  18/10/1369هاي آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب ها و مؤسسهمالي و معامالتي دانشگاه

بدون الزام به رعايت  هاي مربوط در قالب برنامه و طرح به صورت كمك ونامهينيو آ “شوراي اسالمي

 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ”( 31ساير قوانين و مقررات عمومي كشور به استثناي ماده )

الذكر )به اي مراكز فوقهاي سرمايههاي طرحهاي تملك داراييهزينه شود. موافقتنامه “1/6/1366

ريزي كشور زمان مديريت و برنامههاي متبوع با ساطرحهاي تجهيزاتي( با هماهنگي وزارتخانه ياستثنا

ها و مؤسسات آموزش عالي و مراكز ساير گردد. انجام امور مالي و معامالتي دانشگاهمبادله مي

باشند صرفاً مشمول الذكر و يا مجلس شوراي اسالمي ميهايي كه داراي مجوز از شوراي فوقدستگاه

 باشد.مقررات اين ماده مي

  104ماده 

 اتها و مؤسساي و اختصاصي دانشگاههاي سرمايهاي و تملك داراييارات هزينهنحوه تخصيص اعتب

هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به وزارتخانه

هاي ها و مؤسسهقانون نحوه انجام امور مالي و معامالتي دانشگاه”( 4( و )3اساس مواد ) پزشكي بر

 هاي مربوطه خواهد بود.نامهينيو آ “18/10/1369آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 



 

  105ماده 

شود هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري اجازه داده ميبه وزارتخانه

اخذ و به  التحصيالن و دانشجويان انتقالي خارج از كشور را از آنهاهزينه ارزشيابي مدارك تحصيلي فارغ

 داري كل( واريز نمايند.حساب درآمد عمومي كشور )نزد خزانه

  106ماده 

اساس سياستهاي كلي دولت نسبت به انجام  شود كه برها و مراكز پژوهشي اجازه داده ميبه دانشگاه

ها و مراكز پژوهشي و صنعتي ساير كشورها قراردادهاي پژوهشي و توسعه همكاري علمي با دانشگاه

 م نمايند.اقدا

درآمدهاي ناشي از فروش دانش فني و اجراي امور پژوهشي پس از واريز به حساب درآمد عمومي 

داري كل( معادل وجوه واريزي از محل رديف خاصي كه در قوانين بودجه ساالنه منظور خواهد )نزد خزانه

ربط قرار خواهد هشي ذيها و مراكز پژوشد جهت توسعه كيفي امر آموزش و تحقيقات در اختيار دانشگاه

 گرفت.

  107ماده 

( اين قانون جهت اجراي 33هاي موضوع ماده )خريد دانش فني از خارج از كشور توسط دستگاه

اي مذكور در قوانين بودجه ساالنه به شرطي مجاز خواهد هاي سرمايههاي تملك داراييطرحها و پروژه

دانش فني مورد نياز آن در داخل كشور وجود نداشته بود كه با تشخيص وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

ربط حداكثر ظرف مدت دو ماه نظر باشد. وزارتخانه مذكور موظف است با كسب اطالع از كليه مراكز ذي

 ي درخواست كننده اعالم نمايد.يخود را حسب مورد به دستگاه اجرا



 

  108ماده 

انتفاعي وابسته به  اتاي دولتي و مؤسسدولتي، شركته اتي اعم از مؤسسيهاي اجراكليه دستگاه

هايي كه به ند قبل از انجام هرگونه خريد خارجي در زمينه مواد پرتوزا و دستگاهادولتي موظف دولت و غير

ساز سر و كار دارند از سازمان انرژي اتمي ايران گواهي عدم توليد يون ساز و غيرنحوي با پرتوهاي يون

را دريافت نمايند. سازمان مذكور موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه  داخلي و عدم دانش فني داخلي

 از تاريخ دريافت تقاضا نسبت به صدور گواهي مزبور اقدام نمايد.

ند از طريق عقد قرارداد با مراكز تحقيقاتي، ادر صورت توان داخلي طبق استانداردهاي الزم موظف

 ارات مربوط را هزينه نمايند.سازنده و توليدي سازمان انرژي اتمي ايران اعتب

  109ماده 

ايجاد و توسعه هرگونه دانشكده، مؤسسه آموزشي با مقطع تحصيلي باالتر از كارداني توسط 

جز ه كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ب اتيها و سازمانهاي دولتي و مؤسسوزارتخانه

هاي ان و آموزش پزشكي و همچنين دانشگاههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درموزارتخانه

 نيروهاي مسلح بدون مجوز شوراي گسترش آموزش عالي ممنوع است.

  110ماده 

وزارت جهاد كشاورزي موظف است اراضي واگذار شده توسط هيئتهاي واگذاري زمين را بدون استثنا 

اي حداكثر قيمت منطقهشرطي به كشاورزان متقاضي خريد با حفظ كاربري كشاورزي و بدون هيچ پيش

داري زمان واگذاري به صورت نقد يا اقساط بفروشد و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي )نزد خزانه

 كل( واريز نمايد.

وزارت جهاد كشاورزي مكلف است اراضي مورد نياز براي ايجاد مجتمعهاي دامپروري  -تبصره

گذاران و ساله در اختيار سرمايهبا اقساط پنجاي )شركتهاي صنعتي دامداري( را با قيمت منطقه

 برداران قرار دهد.بهره



 

  111ماده 

قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ”دولتي از امتيازات مقرر در  شهركهاي صنعتي غير

 گردند.هاي بعدي آن برخوردار ميو اصالحيه “7/12/1362ايران مصوب 

  112ماده 

هايي كه به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان س تعرفهاسا شود براجازه داده مي

برداري و استحصال رسد، درآمد حاصل از صدور مجوز بهرهمحيط زيست به تصويب هيئت وزيران مي

 واريز گردد. (داري كلآرتميا در پارك ملي درياچه اروميه به حساب درآمد عمومي )نزد خزانه

  113ماده 

هاي توسعه ند با رعايت قوانين برنامهاايع و معادن و جهاد كشاورزي موظفهاي صنوزارتخانه

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران حسب مورد نسبت به ايجاد بورسهاي تخصصي 

 فلزات و بورسهاي تخصصي كاالهاي عمده بخش كشاورزي اقدام نمايند.

  114ماده 

 گردد.باشد و قوانين مغاير با آن لغو ميالجرا مياالزم 1/1/1381اين قانون از تاريخ 

( 85قانون فوق مشتمل بر يكصد و چهارده ماده و بيست و هفت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم )

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در جلسه روز شنبه مورخ بيست و هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد 

سبات مجلس شوراي اسالمي تصويب و در جلسه علني روز و هشتاد كميسيون برنامه و بودجه و محا

چهارشنبه مورخ بيست و ششم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد با چهار سال مدت اجراي آزمايشي آن 

 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. 8/12/1380موافقت شده بود، در تاريخ 

 مهدي كروبي                                                                     

 رئيس مجلس شوراي اسالمي                                                                   


