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 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

 های فرابخشیحوزه -بخش اول 

 ساختار اداری و مدیریتاصالح  -فصل اول 

 به منظور تصحیح، بهسازی و اصالح نظام اداری در ابعاد تشکیالت، سازماندهی - 1ماده 

 سیستمها و روشها، مدیریت منابعهای دولت،و ساختار اداره امور کشور، کاهش تصدی

 وری دستگاههایها( و افزایش بهرهها و دستورالعملنامهآئینانسانی، مقررات )

 ترکیب، صالحیتها، وظایف و اختیارات زیر تشکیلائی، شورای عالی اداری بااجر

 گردد:می

 

 اعضاء : -الف 

 رئیس شورا(رئیس جمهور یا معاون وی ) - 1

 ترجیحاً از بخشهای مختلف( به انتخاب هیأت وزیران.سه نفر از وزراء ) - 2

 ربط.وزیر یا رئیس دستگاه مستقل ذی - 3

 ن برنامه و بودجه در صورتی که فردی توسط رئیس جمهور به این سمترئیس سازما - 4

 منصوب شده باشد.

 دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور در صورتی که فردی توسط رئیس جمهور - 5

 به این سمت منصوب شده باشد.
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 جمهور.نظر و متخصص در امور اداری و مدیریت به انتخاب رئیسچهار نفر صاحب - 6

 جمهور.دو نفر از استانداران به انتخاب رئیس - 7

 دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر، به انتخاب مجلس شورای اسالمی. - 8

 االجراء خواهد بود.مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس جمهور الزم

 مسؤولدبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیر شورا و  -تبصره 

 نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن خواهد بود.

 

 وظایف و اختیارات: -ب 

 ها از طریقاصالح ساختار تشکیالت دستگاههای اجرائی کشور به استثنای وزارتخانه - 1

 مرکز.ادغام، انحالل و انتقال مؤسسات و سازمانها به خارج از

 و ساختار داخلی سازمانها، ها و وظایفتجدید نظر در ساختار داخلی وزارتخانه - 2

 انسجام تشکیالتی و حذف وظایفشرکتهای دولتی و شرکتهای اقماری آنها به منظور ایجاد

 موازی، مشابه و تکراری.

 ها و محدود نمودن فعالیتهای ستادی وزارتخانهتفکیک وظایف اجرائی از حوزه - 3

 ریزی وگذاری، برنامهسیاستهای ستادی به اعمال حاکمیت و امور راهبردی)حوزه

 نظارت( و انتقال وظایف اجرائی به واحدهای استانی و شهرستانی.

 گیری در مورد ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر یک ازتصمیم - 4

 ها در یک واحد سازمانی.وزارتخانه

 اجرائی بهشناسائی و واگذاری وظایف، امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای  - 5

 تصدیهای غیرضرور و همچنین تعیینشهرداریها و بخش غیر دولتی با هدف رهاسازی دولت از

 نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای اسالمی روستا، بخش و شهر.

 های مورد عمل در دستگاههای اجرائیاصالح و مهندسی مجدد سیستمها، روشها و رویه - 6

 خودکارسازی عملیات و کاهش میزان ارتباطسازی مراحل انجام کار،ش سادهکشور با گرای

 های اداری وکنندگان، افزایش رضایت مراجعان، کاهش هزینهکارمندان با مراجعه

 اقتصادی نمودن فعالیتها.

 وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریتتصویب طرحهای الزم برای ارتقای بهره - 7

 دستگاههای اجرائی.

 سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیرویتصویب ضوابط و معیارهای الزم در جهت بهینه - 8

 انسانی بخش دولتی.



 تصویب ضوابط و دستورالعملهای مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاههائی که - 9

 واگذار و یا وظایف آنها به دیگربراساس مصوبات شورای عالی اداری ادغام، منحل،

 شود.هها منتقل میدستگا

 برداری مطلوب از فضاهای اداری و جابجائی و تأمینتصویب ضوابط ناظر بر بهره - 10

 ساختمانهای اداری.

 های تحول نظام اداری وتعیین و پیشنهاد منابع مورد نیاز برای تحقق برنامه - 11

 طرحهای مصوب شورا که نیاز به منابع جدید دارد.

 های مرتبط با فعالیت دولت درگاههای اقدام کننده برنامهتشخیص و اعالم دست - 12

 زمینه نظام اداری و امور اجرائی.

 

 به منظور کاهش تصدیها و تقویت اعمال حاکمیت و نظارت دولت و فراهم نمودن - 2ماده 

 بخش تعاونی در اداره امور، تبیین دقیقزمینه توسعه مشارکت مؤثر مردم، بخش خصوصی و

 ریزی و اجرا و فراهم نمودن زمینه تحقق مطلوبای ملی و استانی در برنامهوظایف واحده

 دولت موظف است در طول سال اول برنامه اصالحات ساختاری الزم رااهداف برنامه سوم،

 با رعایت موارد زیر در تشکیالت دولت به عمل آورد:

 رعایت اصل ارتباط، پیوستگی ، همبستگی و تجانس وظایف. -الف 

 گرا نمودن فعالیتها.تجمیع فرایند انجام هر فعالیت در سازمان واحد و هدف -ب 

 حذف واحدها و سازمانهای غیرضرور و حذف وظایف موازی و مشترک دستگاهها. -ج 

 رعایت اصل عدم تمرکز در توزیع وظایف ملی و استانی و محدود نمودن وظایف و -د 

 حاکمیت، سیاستگذاری،های اعمالمأموریتهای واحدهای ملی و ستادی به جنبه

 ریزی کالن و هدایت و نظارت و واگذاری امور اجرائی به واحدهای استانی.برنامه

 سازی دولت از سطوح پائین هرم تشکیالتعدم گسترش تشکیالت دولت با تأکید بر کوچک -ه 

 ( دربه جز شرکتهای مستقلوزارتخانه )از طریق تجمیع کلیه فعالیتهای مربوط به یک

 سازمان استانی واحد.

 براساس این ضوابط باید ترتیبی اتخاذ شود که:

 امور انرژی. - 1

 امور کشاورزی، دام، توسعه و عمران روستائی. - 2

 امور صنعت و معدن. - 3

 در سه وزارتخانه تجمیع شود.



 ل راها و سازمانهای مستقدولت موظف است به منظور تحقق این ماده، عناوین وزارتخانه

 اعمال حاکمیت و اعمالهمراه با حدود مأموریتها و اختیارات هریک از آنها و تبیین

 بندیبینی زمانتصدی در حیطه فعالیت هر دستگاه و نحوه تحقق آنها همراه با پیش

 برنامه سوم تنظیم و ظرف یک ماه اقدامات قانونیمناسب برای تحقق آن در طول سال اول

 الزم معمول شود.

 

 - 3ده ما

 سازی و اصالح ترکیب نیروی انسانی دستگاههای اجرائی، توزیعبه منظور بهینه -الف 

 ارائه خدمات دولتی، سازمان امورمناسب نیروی انسانی در مناطق مختلف کشور و بهبود

 برنامه جامع نیروی انسانی 1379اداری و استخدامی کشور مکلف است در نیمه اول سال 

 موارد زیر تدوین و جهت تصویب به هیأت وزیران تقدیم کند:رعایتبخش دولتی را با 

 تعداد کل کارکنان دولت در پایان برنامه سوم توسعه از تعداد آن در آغاز برنامه - 1

 ( کاهش یابد.%5به میزان پنج درصد )

 شاخصهای کیفی نیروی انسانی به ویژه نسبت کارکنان مشاغل تخصصی به تعداد کل - 2

 و ترکیب تحصیلی کارکنان دولت ارتقاء یابد.کارکنان 

 ( کل تعداد کارکنانی%50مجموع استخدامهای جدید در بخشهای دولتی از پنجاه درصد ) - 3

 شوند تجاوز نکند.که از خدمت خارج می

 به منظور کاهش استخدامهای جدید و تأمین نیاز نیروی انسانی دستگاههای اجرائی که -ب 

 امور اداری و استخدامی مکلف استا اجتناب ناپذیر است، سازمانتوسعه فعالیتهای آنه

 با هماهنگی دستگاهها و شرکتهای دولتی نسبت به تعیین نیروی مازاد دستگاهها و

 ربطغیررسمی( اقدام الزم را به عمل آورد و به دستگاه ذیرسمی وشرکتهای دولتی )

 جهت صدور حکم انتقال اعالم نماید.

 مذکور در همان شهر نیاز به کسب موافقت مستخدم ندارد لیکن انتقال بهانتقال افراد 

 باشد.سایر شهرستانها با موافقت مستخدم امکان پذیر می

 توانند نسبت به بازخریدی کارکنان داوطلب باها و مؤسسات دولتی میوزارتخانه -ج 

 د.موضوعه اقدام نماینپرداخت وجوه تشویقی عالوه بر قوانین و مقررات

 دولت موظف است از ابتدای برنامه سوم توسعه، مقررات مربوط را درجهت برقراری -د 

 با احتساب معدل دو سال آخر خدمتکامل حقوق و مزایائی که مالک کسور بازنشستگی است

 شوند اصالح نماید.برای کلیه کارکنانی که طبق قانون بازنشسته می



 م توسعه به کارکنان رسمی و ثابت مشمول قانوندولت موظف است از ابتدای برنامه سو -ه

 هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالینظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اعضای

 ها یاالعادهدر هنگام بازنشستگی به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و فوق

 عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت نماید.مزایای مستمر به

 دولت موظف است در طول برنامه سوم تعداد پرسنل بخش دولتی را در چارچوب جدول -و 

 ( پیوست این قانون تنظیم نماید.1شماره )

 کنند رادولت مکلف است حقوق کلیه کارکنان و کارگران با هر قراردادی که کار می -ز

 با تورم وشغلی متناسب هایطی برنامه سوم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته

 حداقل مساوی با آن افزایش دهد و چنانچه در پایان هر سال رشد تورم بیش از افزایش

 حقوق بگیر و افزایش آن کمتر از میزان رشد تورمحقوق بود به طوری که دریافت ساالنه

 ماهانه ضرب در حقوق اسفندماه سال قبل به اضافه دوازده برابر حقوق اسفندماه سال قبل

 را به عنوان دیون در سه ماهه اول سال بعد پرداخت نماید. این بند شاملتگردید تفاو

 گردد.بگیران هم میکلیه بازنشستگان و مستمری

 نامه اجرائی این ماده در زمینه ضوابط اعطای گروه تشویقی، تسهیالت و امتیازاتآیین

 بازخرید و سایر تشویقیاستخدامی برای انتقال کارکنان به شهرهای دیگر و میزان وجوه

 موارد مربوطه، توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب

 رسد.وزیران میهیأت

 

 ساماندهی شرکتهای دولتی -فصل دوم 

 

 به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش - 4ماده 

 است در بخش دولتی باقی بمانندائی که ضروریوری و اداره مطلوب شرکتهبازدهی و بهره

 و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهائی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی

 شود نسبت به واگذاری،به دولت اجازه داده میغیرضروری است به بخش غیردولتی،

 شرکتها،انحالل، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصالح و تصویب اساسنامه 

 های استخدامی و بیمه، بانامههای مالی و معامالتی، تصویب آییننامهآیینتصویب

 سهام ورعایت مقررات و قوانین مربوط و جابجائی و انتقال وظایف، نیروی انسانی،

 های شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام کند:دارائی

 ولتی در قالب شرکتهای مادر تخصصی سازماندهی شده و زیر نظرشرکتهای د -الف 



 شوند.میربط در چارچوب اساسنامه مربوط ادارهوزارتخانه ذی

 ربطهای ذیگذاری وزارتخانهتصدی و اداره امور شرکتهای دولتی از امر سیاست -ب 

 ها و مؤسساتمنفک و به وزارتخانهگردد و وظایف حاکمیتی از شرکتهای دولتیتفکیک می

 گردد.ربط محول میدولتی ذی

 تشکیل شرکتهای دولتی صرفاً با تصویب مجلس شورای اسالمی مجاز است. - 1تبصره 

 گذاری شرکتهای دولتی به استثنای بانکها، شرکتهای بیمهمشارکت و سرمایه - 2تبصره 

 مجوز از هیأت ماده مستلزم کسبو مؤسسات اعتباری در سایر شرکتهای دولتی موضوع این

 وزیران است.

 های دولتی مستقر در خارج ازدولت موظف است کلیه دفاتر و شعبات شرکت - 3تبصره 

 امور اقتصادی و دارائی وکشور را منحل نماید. موارد ضروری بنا به پیشنهاد وزارت

 یسازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب شورای عالی ادار

 خواهد رسید.

 ماندن برخی شرکتهای دولتی در بخش دولتی، اینبرای تشخیص ضرورت باقی - 4تبصره 

 تا ضرورت ادامه فعالیت باشرکتها باید دارای فعالیت در یکی از دو مورد زیر باشند

 سرمایه دولتی برای آنها ایجاب گردد:

 د.هایی که بطور طبیعی در آنها انحصار وجود دارفعالیت - 1

 ها ندارد.ای برای واردشدن به آن فعالیتهایی که بخش غیردولتی انگیزهفعالیت - 2

 شرکتهای دولتی که با تصویب هیأت وزیران مشمول واگذاری از طریق مزایده یا بورس -ج 

 مشمول مقررات عمومی حاکم بر شرکتهایشوند از تاریخ تصویب،به بخش غیردولتی می

 شوند.ر چارچوب قانون تجارت اداره میدولتی نخواهند بود و د

 ها وبه وزارتخانه« ج»مأموریت کارکنان شرکتهای دولتی و شرکتهای موضوع بند  -د 

 تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.ای خواهد بود که بهنامهمؤسسات دولتی در قالب آیین

 ام، انحالل وناشی از ادغنقل و انتقال سهام در ارتباط با اجرای این ماده ) -ه 

 تجدید سازمان( از پرداخت مالیات معاف است.

 بینیانجام هرگونه فعالیت تجاری و غیر آن که در اساسنامه شرکتهای دولتی پیش -و 

 نشده باشد ممنوع است.

 دولت موظف است نسبت به بازنگری مقررات روابط کار اقدام نموده و حداکثر ظرف شش -ز 

 معمول نماید. ماه اقدامات قانونی الزم

 های اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه،نامهآیین -ح 



 دارائی به تصویب هیأتسازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و

 وزیران خواهد رسید.

 

 یانه بیشافزایش قیمت کاالها و خدمات توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی سال - 5ماده 

 هاوری و کاهش هزینهافزایش بهره( مجاز نیست و با ملحوظ داشتن%10از ده درصد )

 گذاری کاال و خدمات شرکتهای دولتی به استثنای آن دسته از اقالمی که در موردقیمت

 قانون یا قوانین بودجه سنواتی وجود دارد، در چارچوبآنها حکم قانونی خاص در این

 از سوی هیأت وزیران خواهد بود و چنانچه دولت به هر دلیل فروش کاالضوابط اعالم شده 

 خدمات هر یک از شرکتهای دولتی را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده به شرح فوقیا

 شده از محل اعتبارات والتفاوت قیمت محاسبه شده و قیمت تکلیفتکلیف کند، مابه

 د.گردنفع پرداخت میمنابع دولت به شرکت ذی

 

 در کلیه مواردی که به موجب قوانین، اجازه تصویب اساسنامه سازمانها، - 6ماده 

 که شمول قانون به آنهاشرکتها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت از جمله مؤسساتی

 مستلزم ذکر نام است و همچنین نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به دولت داده شده

 ربط و تأیید سازمان امور اداریپیشنهاد دستگاه ذیمه بااست، اصالح و تغییر اساسنا

 باشد.و استخدامی کشور، با هیأت وزیران می

 

 نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکتهای دولتی با رعایت فرد بودن - 7ماده 

 امور اقتصادی و دارائی، رئیسمجموع تعداد اعضای مجمع به عهده وزیر مسؤول، وزیر

 رنامه و بودجه و دو یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیأت وزیران تعیینسازمان ب

 شوند یا نمایندگان آنان خواهد بود.می

 

 ها و دستورالعملهای( مغایر با تصمیمات هیأت وزیراننامهآیینمقررات ) - 8ماده 

 االثر است.در چارچوب اختیارات موضوع این فصل ملغی

 

 و مدیریت شرکتهای دولتیواگذاری سهام  -فصل سوم 

 

 وری منابع مادی و انسانی کشور وبه منظور ارتقای کارآیی و افزایش بهره - 9ماده 



 بخشهای خصوصی و تعاونی،گذاری و توسعه توانمندیکارآمد کردن دولت در عرصه سیاست

 سهام شرکتهای قابل واگذاری بخش دولتی در شرکتهائی که ادامه فعالیت آنها در بخش

 مقررات این قانون با اولویت ایثارگران در شرایط مساوی ،ولتی غیرضروری است، طبقد

 به بخشهای تعاونی و خصوصی فروخته خواهد شد.

 

 در واگذاری سهام موضوع این فصل رعایت موارد ذیل الزامی است: - 10ماده 

 د.امر واگذاری درجهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیر -الف 

 در چارچوب قانون اساسی صورت پذیرد. -ب 

 موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزشهای اسالمی و انقالبی نگردد. -ج 

 دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نیانجامد.به خدشه -د 

 خشد.به استفاده از مدیریت سالم منجر شده و اداره امور را بهبود ب -ه 

 المقدور به توسعه مشارکت عمومی منجر شود.حتی -و 

 

 های دولتی، شرکتهای دولتی موضوعها، مؤسسهسهام متعلق به وزارتخانه - 11ماده 

 و اصالحات بعدی و مؤسسات انتفاعی1366.6.1( قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 4ماده )

 ( سرمایه و یا سهام آنها%50ه درصد )وابسته به دولت و سایر شرکتهائی که بیش از پنجا

 بهها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی )به وزارتخانهمنفرداً یا مشترکاً متعلق

 استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه( و همچنین سایر شرکتهای دولتی

 مستلزممؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها و

 شرکتهای تابعه و وابستهذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و

 وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای

 شرکتهای تابعه و مرکز تهیه و توزیع کاال، همچنینتابعه و سازمان صنایع ملی ایران و

 های غیردولتی و شرکتهایی که تابع قانونالذکر در شرکتتگاههای فوقسهام متعلق به دس

 باشند، مشمول مقررات این فصل خواهند بود.میخاص

 سهام متعلق به دستگاههای مذکور در این ماده که مالکیت آنها به صورت - 1تبصره 

 صلمشمول مقررات این فهبه، صلح غیرمعوض یا هرگونه عقد دیگری انجام شده نیز

 شوند.می

 گذاری بانکها، شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری درمشارکت و سرمایه - 2تبصره 

 شرکتها، از شمول مقررات این فصل مستثنی است.



 

 به منظور هماهنگی، نظارت و کنترل فرآیند واگذاری و حسن اجرای مقررات - 12ماده 

 اقتصادی و دارائی تشکیلبه ریاست وزیر امور« هیأت عالی واگذاری»این قانون 

 گردد. دبیرخانه هیأت در وزارت امور اقتصادی و دارائی مستقر خواهد شد.می

 

 هیأت عالی واگذاری مرکب از هفت نفر به شرح زیر است: - 13ماده 

 رئیس هیأت(وزیر امور اقتصادی و دارائی ) -الف 

 رئیس سازمان برنامه و بودجه -ب 

 جمهوری اسالمی ایران رئیس کل بانک مرکزی -ج 

 ربطوزیر وزارتخانه ذی -د 

 وزیر دادگستری -ه 

 های اموراقتصادی و دارائی و تعاون و برنامه و بودجهنمایندگان کمیسیون -و 

 هرکدام یک نفر( به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.)

 

 وظایف و اختیارات هیأت عالی واگذاری به شرح زیر است: - 14ماده 

 تأیید فهرست اسامی شرکتهای قابل فروش، انحالل و ادغام، پس از اعالم اسامی -الف 

 اقتصادی و دارائی و ارائه آن بهربط و یا وزارت امورمزبور از سوی وزارتخانه ذی

 بندی مورد نظر و مشخص، حسب مورد و اعالمهیأت وزیران جهت تصویب، متضمن برنامه زمان

 زار.به وضعیت باروش فروش با توجه

 تهیه برنامه ساالنه فروش، انحالل یا ادغام شرکتها در چارچوب مصوبات هیأت -ب 

 الزم.های اجرائیها و خط مشیوزیران و تدوین و تبیین سیاست

 نظارت بر فرآیند واگذاری و ارائه گزارشهای نظارتی شش ماهه به رئیس جمهوری و -ج 

 نقاط قوت و ضعف و بازخوردهایررسیمجلس شورای اسالمی، شامل تجزیه و تحلیلها، ب

 برنده.فرآیند و راهکارهای پیش

 تبلیغاتی برای امر واگذاری. -سازماندهی فعالیتهای فرهنگی  -د 

 نامه برقراری نظام اقساطی فروش سهام درموارد ضروری بهپیشنهاد آیین -ه 

 وزیران.هیأت

 نگی پرداخت قیمت توسط خریدارانگذاری سهام، تخفیفها و چگوهای قیمتاعمال شیوه -و 

 نامه مصوب هیأت وزیران.در چارچوب آیین



 تصویب دستورالعملهای مربوط به اولویتهای فروش سهام شرکتهای قابل واگذاری، حسب -ز 

 پیشنهاد دبیرخانه.

 تصویب دستورالعمل مربوط به نحوه تنظیم قراردادهای فروش سهام و قرارداد -ح 

 واگذاری.

 ( این قانون، بنا به18ضوابط مربوط به اخذ مبلغ و یا کاالی موضوع ماده ) تصویب -ط 

 پیشنهاد دبیرخانه.

 تصویب ضوابط، ظرفیت و اعتبار، تعهد و تضمین، به منظور تسهیل امر انتخاب -ی 

 خریداران سهام، حسب پیشنهاد دبیرخانه.

 

 ترش مالکیت واحدهایدولت موظف است با تغییر اساسنامه سازمان مالی گس - 15ماده 

 اقدام نماید. سهام آن دسته از شرکتهاییتولیدی نسبت به تشکیل یک سازمان خصوصی سازی

 که توسط هیأت عالی واگذاری تعیین تکلیف شده و روش فروش و برنامه زمانبندی واگذاری

 منظور طی مراحل واگذاری به ایناست از طرف شرکتهای مادر تخصصی بهآنها مشخص شده

 ازمان وکالتاً ارائه خواهد شد.س

 نامه اجرائی این ماده و تغییرات اساسنامه سازمان مذکور ظرف حداکثر سه ماه ازآیین

 و سازمان برنامه وتاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی

 تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.بودجه به

 

 زیر در شیوه فروش سهام شرکتهای موضوع این قانون الزامیرعایت اولویتهای  - 16ماده 

 است:

 فروش سهام شرکتهای کوچک به کارآفرینان و اشخاصی که از مدیریت توانمند -الف 

 برخوردارند.

 -فروش سهام شرکتهای متوسط حسب مورد، به گروهها، تعاونیها و تشکلهای تخصصی  -ب 

 تجاری.

 حفظ سهام کنترل کننده مدیریت، به عموم مردم. فروش سهام شرکتهای بزرگ با -ج 

 اعطای سهام ترجیحی با اولویت به کارگران و کارکنان همان واحد مد نظر قرار -تبصره 

 شرایط مساوی از اولویتگیرد. ایثارگران و سایر کارگران و کارکنان دولت درمی

 برخوردارند.

 تصویب هیأت وزیرانی واگذاری بهنامه اجرائی این ماده به پیشنهاد هیأت عالآئین



 خواهد رسید.

 

 دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای فروش سهام، واگذاری مدیریت و اجاره و - 17ماده 

 رسد. هیأت مزبور باید درمی« واگذاریهیأت عالی»چگونگی فسخ قراردادها به تصویب 

 دستورالعمل مذکور نکات زیر را مورد توجه قرار دهد:

 تعیین میزان تعهدات خریدار در مورد اشتغال، برنامه تولید، تعهد -الف 

 اجتناب از برخی اقداماتگذاری جدید، اقدامات خاص به منظور حفظ محیط زیست،سرمایه

 محدودکننده تجاری و نظایر آن.

 نحوه اعمال تخفیفهای متقابل در قیمت سهام از طرف دولت درقبال تعهدات خریداران -ب 

 قانون.( این14ماده ) "و"نامه موضوع بند به آیین با توجه

 محاسبه تأثیر تعهدات مالیاتی در قیمت فروش سهام. -ج 

 تعیین شرایط فسخ قرارداد در متن قرارداد، برای طرفین. -د 

 محاسبه تأثیر ضوابط، ظرفیت و اعتبار و تعهد و تضمین در امر انتخاب خریداران. -ه 

 

 ( قانون44( و چهل و چهارم )43تواند با رعایت اصول چهل و سوم )دولت می - 18ماده 

 امثال آنها و اموالی را که بصورتاساسی، شرکتهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و

 اموال عمومی در اختیار دارد، در قبال دریافت وجه نقد و یا کاال با حفظ سایر حقوق

 از طریق مزایده دراختیار شرکتهایصورت اجاره بهمالکیت و با رعایت موارد زیر

 تعاونی و یا بخش خصوصی قرار دهد:

 طبق قرارداد بابت استهالک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه شرکتهای موصوف -الف 

 ساالنه مبلغی نقد و یا کاال دریافت کند.

 بهبه هنگام واگذاری شرکتهای فوق یا سایر امکانات موضوع این ماده، مقرراتی را  -ب 

 رعایت سیاستهای دولت درعنوان شرایط الزامی، مقرر دارد و طرف قرارداد را به

 ریزی تولید وتوزیع و تأمین منافع عمومی ملزم کند.گذاری و برنامهقیمت

 واگذاری مدیریت شرکتهای دولتی به بخشهای غیردولتی به شرطی مجاز است که شخص -ج 

 است، انجام کار را خود در طول مدتگرفتهحقیقی یا حقوقی که مدیریت را به عهده 

 دار بوده و به شرکتها و اشخاص دیگری منتقل ننماید. متخلفین به سلبقرارداد عهده

 شوند.تصرف در اموال عمومی مجازات میامتیاز واگذاری و محکومیت

 در واگذاری شرکتهای فوق یا سایر امکانات موضوع این ماده، چنانچه کارکنان واجد -د 



 نمایند، تعاونی کارکنان شرکتشرایط شرکتهای مذکور مبادرت به تشکیل شرکت تعاونی

 ربط در اولویت خواهد بود.ذی

 نحوه تعیین مبلغ نقد و یا کاالی موضوع این ماده طبق ضوابطی خواهد بود که -تبصره 

 تصویب و ابالغ خواهد شد.« هیأت عالی واگذاری»توسط 

 

 اشی از فروش سهام شرکتها، فروش دارائیها، اجاره شرکتها ودرآمدهای ن - 19ماده 

 صورتواریز به خزانه بهکلیه قراردادهای موضوع این فصل در دوره مالی موردنظر پس از

 شود:زیر هزینه می

 منظور اصالح( با اولویت پرداخت بدهی شرکت قابل فروش به%50پنجاه درصد ) -الف 

 شرکتها برای فروش و توسعه صنعتیسازیبهسازی و آماده ساختار شرکتهای درحال فروش و

 ربط.به حساب شرکتهای مادر ذی

 ( برای تقویت خزانه کشور.%48چهل و هشت درصد ) -ب 

 های بسیج.( جهت هزینه%2دو درصد ) -ج 

 

 رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از - 20ماده 

 داوری است و این موضوع در قراردادهاییمها در امر واگذاری درصالحیت هیأتهریک ازتصم

 رسد.شود و به امضای طرفین قرارداد میتنظیمی واگذاری سهام قید می

 

 ( این قانون مرکب از هفت نفر بشرح زیر است:20هیأت داوری موضوع ماده ) - 21ماده 

 بازرگانی، فنی و حقوقی، به پیشنهادپنج نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی،  - 1

 سازمان برنامه و بودجه ومشترک وزیر امور اقتصادی و دارائی ، وزیر دادگستری و رئیس

 تصویب هیأت وزیران برای مدت شش سال.

 رئیس اتاق تعاون. - 2

 رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسالمی ایران. - 3

 گیری خواهداختالفات مربوط به واگذاری، رسیدگی و تصمیم این هیأت در مورد شکایات و

 ای است کهنامهآن براساس آئینکرد. نحوه تشکیل جلسات هیأت و چگونگی اتخاذ تصمیم

 به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 

 جلسات هیأت داوری با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و - 22ماده 



 نظردارای اعتبار قانونی است )با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه های آنتصمیم

 اقلیت نیز باید در صورتمجلس قید و به امضاء برسد(.

 

 رأی هیأت داوری پس از ده روز از تاریخ ابالغ به طرفین، قطعی و - 23ماده 

 ورت وجودمذکور صرفاً در صاالجراست و چنانچه طی مدت مذکور و پس از انقضاء مدتالزم

 عذر موجه برای تأخیر یکی از طرفین نسبت به رأی صادره اعتراض داشته باشد باید

 صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید.اعتراض خود را کتباً به دادگاهی که

 شعبه خاصی که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی

 االجراست.نماید. رأی صادره قطعی و الزمادر میرأی مقتضی صو

 

 دولت مکلف است مسؤولیت مدنی، محکومیت جزائی مالی و قابل خرید، محکومیت - 24ماده 

 محکومیت قابل خرید دیگر مسؤوالن و مجریانبه جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و هر

 اگذاری، چه به عنوانامر واگذاری را درقبال خطاهای غیرعمدی آنان به مناسبت و

 ای بیمه کند کهگونهچه به عنوان مسؤولیت انفرادی، به هزینه خود بهمسؤولیت جمعی و

 تحتها و مخارجی را که هر یک از مسؤوالن و مجریان امر واگذاری،گر کلیه هزینهبیمه

 شوند، بپردازد.هر یک از عناوین موصوف فوق ملزم به پرداخت آن می

 

 داخت هرگونه غرامت، خسارت و نظایر آن که مربوط به دوران پیش از فروشپر - 25ماده 

 یا تعاونی است، از تاریخ فروش سهامسهام شرکتهای ملی یا مصادره شده به بخش خصوصی

 بر عهده شرکت مادر خواهد بود.

 تأدیه سایر بدهیهای شرکت مورد واگذاری، به عهده خود شرکت است. -تبصره 

 

 شود و یا بین دستگاههای اجرائیامی که در اجرای این قانون فروخته میسه - 26ماده 

 است. همچنین پرداخت مالیاتیابد از شمول مالیات نقل و انتقال معافنقل و انتقال می

 اعم از( سهام آنها متعلق به دولت )%100عملکرد شرکتهای فروخته شده که صددرصد )

 تهای دولتی است تا پایان سال مالی قبل از فروش،دولتی( و شرکها و مؤسساتوزارتخانه

 اجرائی واگذارندهعهده دولت یا دستگاهنشده بهشده یاقطعیاعم ازقطعی

 است.موردحسب

 



 آن دسته از کارکنان شرکتهای دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع - 27ماده 

 ات و شرکتهای دولتی هستند ومؤسسها وصندوقهای خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه

 های فروش سهام ،ربط، در اجرای سیاستارتباط استخدامی آنها با دستگاه اجرائی ذی

 در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده به بخش خصوصیتوانندگردد، میقطع می

 ما،کارفریا تعاونی و رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و

 همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.

 کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین -تبصره 

 پرداخت حق بیمه، ازاجتماعی در امر دریافت حق بیمه و اخذ جرائم ناشی از دیرکرد

 سبت به افراد و صندوقهاین 1354( قانون تأمین اجتماعی مصوب 50( و )49جمله مواد )

 فوق نافذ خواهد بود.

 

 تنظیم انحصارات و رقابتی کردن فعالیتهای اقتصادی -فصل چهارم 

 

 ( قانون43منظور تحقق اصل چهل و سوم )شود بهبه دولت اجازه داده می - 28ماده 

 الزم ( این قانون، تمهیدات124اساسی باتوجه به ضوابط و قلمروهای تعیین شده در ماده)

 منظور عرضه خدمات پستی و مخابراتی توسط بخش غیردولتی داخلی را با حفظ اموربه

 پس از اطمینان از عدم ایجاد انحصار در بخش غیردولتی وحاکمیتی پست و مخابرات و

 استمرار ارائه خدمات فراهم آورد.

 

 زارت کشاورزیای که توسط ونامهشود براساس آیینبه دولت اجازه داده می - 29ماده 

 خرید برگ سبز چای و تبدیلرسد تمهیدات الزم برایتصویب هیأت وزیران میتهیه و به

 بندی و توزیع آن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بخش تعاونی وآن به چای خشک و بسته

 خصوصی را فراهم کند.

 

 یشود براساس پیشنهاد وزارت راه و ترابربه دولت اجازه داده می - 30ماده 

 خصوصی داخلی در زمینهنامه اجرائی اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی بخش تعاونی وآیین

 آهن و امور مربوط از قبیل ایجاد، تجهیز،امور حمل و نقل بار و مسافر توسط راه

 برداری از آنان، مطالعات و تحقیقاتآهن و بهرهراهتوسعه، نگهداری خطوط و تأسیسات

 ( این قانون تصویب و اجراء کند.128ا با رعایت مفاد ماده )و آموزش نیروی انسانی ر



 

 وزارت صنایع مکلف است طی مدت شش ماه لوایح و مقررات مورد نیاز در زمینه - 31ماده 

 به منافع دولت تهیه کرده و بهتولید، توزیع، واردات و صادرات دخانیات را با توجه

 س از تصویب لوایح و مقررات مذکور، ملغیصالح ارائه کند. انحصار دخانیات پمراجع ذی

 گردد.می

 

 شود بدون الزام به رعایت قانون نحوه توزیع قند وبه دولت اجازه داده می - 32ماده 

 ای که بهنامهبراساس آئینو اصالحیه آن، 1353های کشور مصوب شکر تولیدی کارخانه

 کند، مقررات مربوط بهویب میهای صنایع، بازرگانی و کشاورزی تصپیشنهاد وزارتخانه

 فروش، توزیع و صادرات و واردات قند و شکر راگذاری،قیمت -استانداردهای تولیدی 

 تعیین کند.

 

 ریزی در امور مربوط به اکتشاف، استخراج و تولیدسیاستگذاری و برنامه - 33ماده 

 حصار دولت است ودر انهای اصلی و فرعی آن،نفت خام و پاالیش مواد نفتی و فرآورده

 ای که طی مدت شش ماه توسطنامهتواند در چارچوب این قانون و نیز آئیندولت می

 های مربوط بهوزیران خواهد رسید، انجام فعالیتتصویب هیأتوزارت نفت تهیه و به

 های اصلی و فرعی آن را بهعملیات پاالیش، پخش و حمل و نقل مواد نفتی و فرآورده

 انحصار در بخش غیردولتی و سلب اختیار دولت در امور حاکمیتی نشود وموجب نحوی که

 داخلی واگذار نماید.استمرار ارائه خدمات تضمین گردد به اشخاص حقیقی و حقوقی

 

 های دستگاههای اجرائی به صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمهانجام بیمه - 34ماده 

 ،1350گری مصوب بیمهایران و ( قانون بیمه مرکزی30ایران، موضوع ماده )

 شود نسبت به عقدشود و به دستگاههای اجرائی اجازه داده میاالجراء میموقوف

 کنند.قرارداد بیمه با شرکتهای بیمه داخلی اقدام

 ضوابط اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب

 وزیران خواهد رسید.هیأت

 

 دولت مکلف است انحصاراتی را که به موجب دستورالعملها و مقررات مصوب خود - 35ماده 

 طی مدت یک سال لغو کند.اندو یا اعطای امتیاز تخصیص منابع ایجاد شده



 در ارجاع کار و انجام معامله توسط بخش دولتی و عمومی، نباید بین دستگاهها و

 قائل شد.بعیضهای دولتی و عمومی با بخش تعاونی و خصوصی تشرکت

 همچنین دولت مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب برنامه سوم، اقدامات قانونی برای

 نماید.لغو انحصار و جلوگیری از فعالیتهای انحصارگرانه معمول

 

 هانظام تأمین اجتماعی و یارانه -فصل پنجم 

 

 ر توسعه عدالت( قانون اساسی و به منظو29در اجرای اصل بیست و نهم ) - 36ماده 

 مختلف جامعه در برابراجتماعی، نظام تأمین اجتماعی با هدف حمایت از اقشار

 رویدادهای اقتصادی، اجتماعی و طبیعی و پیامدهای آن ازنظر بازنشستگی، بیکاری، پیری،

 های جسمی، ذهنی،ماندگی، حوادث و سوانح و ناتوانیدرراهسرپرستی،ازکارافتادگی، بی

 ای وهای پزشکی به صورت بیمهز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتروانی و نیا

 حمایتی و امدادی( حقی است همگانی و دولت مکلف است طبق قوانین، از محل آن )غیر

 های مالی فوق راخدمات و حمایتدرآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم،

 برای یکایک افراد کشور تأمین کند.

 

 شود و تعهدات وای در دو بخش همگانی و مکمل انجام میفعالیتهای بیمه - 37 ماده

 شود:خدمات هر بخش براساس ضوابط ذیل تعیین می

 در صورت وجود کارفرما(خدمات بیمه همگانی که با مشارکت بیمه شده، کارفرما ) -الف 

 ، بازنشستگی،شامل بیمه درمانگرددحسب تکالیف قانونی آن( تأمین میو دولت )

 مند خواهندازکارافتادگی، بازماندگان و بیکاری است که کلیه بیمه شدگان از آن بهره

 ایحق بیمه دریافتی و توان مالی سازمانهای بیمهشد و حدود فعالیتهای آن متناسب با

 شود.و میزان کمک دولت طبق مصوبات هیأت وزیران تعیین می

 ای و صندوقهای بازنشستگی برایلی سازمانهای بیمهخدماتی که در قوانین فع -تبصره 

 شده است، به عنوان خدمات بیمهشدگان تحت پوشش هر سازمان و صندوق تعیینکلیه بیمه

 همگانی برای مشموالن همان سازمان و صندوق منظور خواهد شد.

 های تأمین اجتماعی شامل خدماتی است که سطح باالتری از خدماتبخش مکمل بیمه -ب 

 کند و یا هزینه بیشتریرا ارائه میگیرد و یا خدمات جدیدیبیمه همگانی را دربر می

 ای براساس توافقنماید. این بخش از خدمات بیمهنسبت به تعهد بیمه همگانی تأمین می



 تعهد پرداخت هزینه توسط بیمه شده فعالیت نموده و گسترشگر و بابیمه شدگان و بیمه

 یابد.می

 ( هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها%100صد در صد ) تأمین -ج 

 باشد.صدمات ناشی از مجروحیت( برعهده دولت می)

 نیروی انتظامی به جهت نوع مأموریت خود موظف است: -د 

 های مکمل نیاز خدمات درمانی پرسنل خود را تأمین نماید.با استفاده از بیمه - 1

 قراری بیمه مسؤولیت برای مأمورین اجرائی و عملیاتی خود اقدام نماید.نسبت به بر - 2

 

 بخشی و حمایتی برای نیازمندان،ای پیشگیری، توانحمایتهای بخش غیربیمه - 38ماده 

 مسکن و آموزش برای گروههایهای بخش اشتغال،ای که در برنامهعالوه بر خدمات ویژه

 ل بر موارد ذیل است:شود مشتمنیازمند در نظر گرفته می

 های جسمی و روانی برای آحادهای اجتماعی و معلولیتپیشگیری از بروز آسیب - 1

 جامعه.

 پرداخت سرانه بیمه درمان در چارچوب نظام بیمه همگانی خدمات درمانی. - 2

 فراهم آوردن تسهیالت الزم برای نگهداری افرادی که نیاز به سرپرستی و یا - 3

 و فراهم آوردن زمینه بازتوانی و خود اتکایی آنان. نگهداری دارند

 پرداخت مستمری به نیازمندانی که توان کار و فعالیت ندارند. - 4

 کلیه نیازمندانی که برای تأمین معاش خود توان کار و فعالیت ندارند، -تبصره 

 ره(ی)کمیته امداد امام خمینبراساس ضوابط مصوب دولت و مجلس شورای اسالمی از طریق

 گردند.مشمول تمام خدمات حمایتی می

 

 به منظور فراهم کردن امکان افزایش خدمات قابل ارائه به بیمه شدگان و - 39ماده 

 مالی آنها اقداماتای و تقویت بنیهجلوگیری از بروز بحران مالی در سازمانهای بیمه

 شود:ذیل انجام می

 ای و عدمالیانه خود به سازمانهای بیمهدولت مکلف است ضمن پرداخت تعهدات س -الف 

 ( بدهیهای خود به سازمانهای%50ایجاد بدهی جدید تا پایان برنامه سوم، پنجاه درصد)

 مذکور را طبق تفاهم با آنان از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی و اموال و

 متناسب با فعالیت آنها تأدیه کند.دارائیهای دولت و طرحهای نیمه تمام

 در صورتی که نرخ رشد دستمزد اعالم شده کارگران در دو سال آخر خدمت آنها بیش از -ب 



 قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن کهنرخ رشد طبیعی دستمزد کارگران بوده و با سالهای

 این افزایش دستمزد به دلیل ارتقای شغل نباشد، سازمان تأمین اجتماعی عالوه بر

 سهم کارگر و کارفرما به نسبت دستمزد واقعی وکسور التفاوت میزاندریافت مابه

 ربط، خسارات وارده بر سازمان رادستمزد اعالم شده سالهای قبل از کارفرمای ذی

 های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان وکه توسط وزارتخانهاینامهبراساس آیین

 کرد.رمایان اخذ خواهدرسد از کارفآموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می

 ( ماده واحده قانون تأمین اجتماعی مصوبه3( ردیف )3در طول برنامه سوم تبصره ) -ج 

 شود:اصالح میمجلس شورای اسالمی به شرح ذیل 1376.7.27

 ای که بین ده تا بیست سال سابقه پرداخت حق بیمه داشتهدر صورت فوت بیمه شده - 1

 بیمه بدون الزام به رعایت مادهسبت سنوات پرداخت حقباشد به بازماندگان وی به ن

 ( همان قانون مستمری83نسبت سهام مقرر در ماده )( قانون تأمین اجتماعی و به111)

 گردد.پرداخت می

 شود چنانچه سابقهبعد فوت میای که از تاریخ تصویب این قانون بهبیمه شده - 2

 وی در ازاء هر سالباشد به بازماندگانپرداخت حق بیمه او از یک سال تا ده سال 

 سابقه پرداخت حق بیمه غرامت مقطوعی معادل یک ماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان

 ( قانون تأمین اجتماعی پرداخت83در ماده )نسبت سهام مقررفوت بطور یکجا و به

 شود.می

 

 شش ماه از تاریخ تصویبدر اجرای وظایف مذکور در این فصل حداکثر طی مدت  - 40ماده 

 بودجه و امور اداری و استخدامیاین قانون بنا به پیشنهاد مشترک سازمانهای برنامه و

 کشور ساختار سازمانی مناسب نظام تأمین اجتماعی با رعایت اصول ذیل طراحی و جهت

 گردد:شورای اسالمی میتصویب تقدیم مجلس

 حذف و یا ادغام دستگاههای موازی. رفع تداخل وظایف دستگاههای موجود و -الف 

 تأمین پوشش کامل جمعیتی از نظر ابعاد نظام تأمین اجتماعی و جامعیت نظام. -ب 

 های اداری و پشتیبانیافزایش کارآمدی و اثربخشی سازمانهای مربوط و کاهش هزینه -ج 

 مجموعه نظام تأمین اجتماعی.

 ربط و اتخاذاهنگی بین سازمانهای ذیبینی ساز وکار الزم برای برقراری همپیش -د 

 گیری اجرائی.های واحد در باالترین سطح تصمیمسیاست

 استفاده مؤثر از مؤسسات خیریه و امکانات مردمی و وقف و همچنین شوراهای اسالمی -ه 



 شهر و روستا و مراکز دینی و مذهبی.

 سازمانهای جدید.تأکید بر استفاده از سازمانهای موجود و پرهیز از ایجاد  -و 

 

 های جاری، مؤسساتگذاریها و کاهش هزینهبه منظور افزایش بازده سرمایه - 41ماده 

 ای مکلفند اقدامات ذیل را به عمل آورند:بیمه

 ای انجام شود که ضمنای باید به گونهگذاریهای جدید سازمانهای بیمهسرمایه -الف 

 باشد در صورتی کهبازدهی مطلوبداشتن توجیه فنی، اقتصادی و مالی دارای 

 گذاریهای موجود نیز از بازدهی مناسب برخوردار نباشد، سازمانهای مذکورسرمایه

 گذاری و یا واگذاری دارائیهای مشمولسرمایهموظفند تدریجاً نسبت به اصالح ساختار

 این بنداقدام کنند.

 های اداریو همچنین هزینهای میزان پستهای سازمانی و نیروی انسانی مؤسسات بیمه -ب 

 افراد بیمه شده و پراکندگی آنهاو باالسری آنها براساس ضوابطی که متناسب با تعداد

 گردد.رسد تعیین میبه تصویب هیأت وزیران می

 

 استثنای کادر نیروهای مسلح و کارکنان وزارتبهکلیه بیمه شدگان ) - 42ماده 

 نقل و انتقال حقای خود اقدام کنند.ازمان بیمهتوانند نسبت به تغییر ساطالعات( می

 ای براساس ضوابطی خواهد بود که حداکثرهای بیمهای بین صندوقبیمه و کسورات بیمه

 کشور، وزارت بهداشت، درمان واداری و استخدامیطی مدت شش ماه توسط سازمان امور

 رسد.وزیران می ای تهیه وبه تصویب هیأتآموزش پزشکی و براساس محاسبات بیمه

 

 خانواده معظم شهدا،به منظور بهبود ارائه خدمات به ایثارگران ) - 43ماده 

 ساماندهی خدمات قابلمفقودین، اسراء و همچنین آزادگان، جانبازان و خانواده آنها( و

 ارائه، طرح جامع خدمات به ایثارگران مشتمل بر نظام پرداخت حقوق و مستمری، خدمات

 سازمانهای برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشورایر خدمات توسطدرمانی و س

 ربط تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران از محل منابع داخلی نهادهاو نهادهای ذی

 آید. اختصاص بودجه عمومی منوط بهربط و بودجه عمومی به اجراء در میمؤسسات ذیو

 است.ربطهادهای ذیعدم امکان اجرای طرح از منابع داخلی ن

 پذیر و ساماندهیبه منظور بهبود ارائه خدمات به محرومین و اقشار آسیب - 1تبصره 

 پذیرمحرومین و اقشار آسیبمتمرکز خدمات قابل ارائه به آنان کلیه خدمات حمایتی به



 ره( و کلیه خدمات توانبخشی به معلولین توسط سازمانتوسط کمیته امداد امام خمینی )

 شود.هزیستی انجام میب

 اجرای مفاد این ماده در مورد نهادهای تحت نظر مقام معظم رهبری، پس از - 2تبصره 

 له ممکن خواهد بود.تأیید معظم

 

 به منظور پیشگیری و کاهش اثرات بالیای طبیعی و ایجاد آمادگی الزم در - 44ماده 

 مقابله با حوادث و سوانحرایمردم و تعیین دقیق نقش و وظایف دستگاههای اجرائی، ب

 طبیعی، جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران موظف است با هماهنگی وزارت کشور و

 اول برنامه، طرح جامع امداد و نجات را با همکارینیروی مقاومت بسیج در سال

 ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. این طرح مشتمل بر:دستگاههای ذی

 حران، آموزش و ایجاد آمادگی در مردم و نحوه مشارکت دستگاههای اجرائی، نقشمدیریت ب

 گروهی، اقدامات و عملیات اجرائی،هایصدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و رسانه

 منابع مالی و تدارکاتی و... است.

 آید.نیروی مقاومت بسیج به عضویت ستادهای حوادث غیر مترقبه کشور درمی -تبصره 

 

 ای تجاری مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوط،کلیه شرکتهای بیمه - 45ماده 

 اجتماعی اقدام کنند.ای همگانی و مکمل تأمیننسبت به ارائه خدمات بیمه

 

 - 46ماده 

 نباتی، قندو شکر،سیاست پرداخت یارانه کاالهای اساسی شامل گندم، برنج، روغن -الف 

 از نظر تعداد، مقدار وزنی وک در برنامه سوم با حفظ کاالبرگپنیر، دارو و شیر خش

 قیمت آن مطابق با برنامه دوم ادامه خواهد یافت.

 دولت موظف است یارانه پرداختی به کاالهای اساسی را براساس مقدار سرانه در برنامه

 دوم بصورت ریالی و ارزی در بودجه ساالنه منظور نماید.

 صرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف است با اعالم وزارتسازمان حمایت از م -ب 

 التفاوت در مورد کاالهایمابهبازرگانی پس از انجام محاسبات الزم نسبت به برقراری

 التفاوت مأخوذه راوارداتی که دارای امتیاز قابل توجه هستند، اقدام نماید و مابه

 التفاوت( وجوه مابه%100ددرصد )تواند معادل صمیبه حساب خزانه واریز نماید. دولت

 مأخوذه را براساس پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد در نظام پرداخت



 کاالها و یا خدماتی که ضرورت استفاده از یارانه را دارند استفاده نماید.یارانه

 

 نامه حفظهای کشاورزی مانند کود، سم و بذر در طی سالهای بریارانه نهاده - 47ماده 

 نحوی تعیین کنداساسی را بهیابد ودولت وظیفه دارد قیمت تضمینی کاالهایوادامه می

 که در پایان سال سوم برنامه، قیمت خرید داخلی آنها با هزینه خرید این کاالها از

 خارج برابری کند.

 

 های اشتغالسیاست -فصل ششم 

 

 اول برنامه پنجساله سوم توسعه وزارت کشور موظف است حداکثر در سال - 48ماده 

 ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه افراداقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

 خارجی فاقد پروانه کار را جمع آوری نموده و در صورت عدم تهدید جانی، آنها را به

 مجتمع غیر این صورت آنها را در اردوگاههای مشخصکشور متبوع خود انتقال دهد و در

 نماید.

 تشخیص وجود و یا عدم وجود تهدید جانی به عهده وزارت امور خارجه است.

 های کشور، امور خارجه و کار و امورنامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانهآئین

 تصویب هیات وزیران خواهد رسید.اجتماعی تهیه و به

 

 ود به استخدام نیروی کار جدید،به منظور تشویق کارفرمایان کارگاههای موج - 49ماده 

 طریق مراکز خدمات اشتغالدولت موظف است کارفرمایانی را که در دوران برنامه از

 وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کار جدید نمایند مشمول تخفیفاتی

 به شرح زیر قرار دهد:

 نی اعتبار الزم برای جبرانبیتخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما و پیش -الف 

 کاهش درآمد سازمان تأمین اجتماعی در بودجه کشور.

 گونه کارگاهها به میزان مالیات بر حقوق دریافتی ازکاهش مالیات کارفرمایان این -ب 

 کارکنان جدیداالستخدام.

 نامه اجرائی این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترکآیین

 پزشکی و سازمان برنامه وهای کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزشوزارتخانه

 بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.



 رسند نیز در موردبرداری میکارگاههائی که در دوران برنامه به بهره -تبصره 

 استفاده خواهندبینی در طرح و جواز تأسیس از مزایای این مادهاشتغال مازاد بر پیش

 کرد.

 

 شود به منظور ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعهبه دولت اجازه داده می - 50ماده 

 یافته:

 گذارانی که در این مناطق اقداممعافیت از حقوق و عوارض دولتی برای سرمایه -الف 

 هایهپیشنهاد وزارتخانای که بنا بهنامهنمایند. طبق آیینگذاری میبه سرمایه

 امور اقتصادی و دارائی و صنایع و کار و امور اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به

 اجرای برنامه درنظر بگیرد.رسد درطول سالیانتصویب هیأت دولت می

 گذاران بخش خصوصی و تعاونیها وقسمتی از سود تسهیالت اعطائی به سرمایه -ب 

 برداری ازروستائی، عشایری و بهرهی تولیدتعاونیهای خدمات تولیدکنندگان، تعاونیها

 منابع طبیعی و طرحهای خود اشتغالی را پرداخت کند.

 های اجرائی آنها بایدنامههای سنواتی و آیینتسهیالت اعطائی در قالب بودجه -ج 

 شاخص بیکاری آنها بیشترطوری تقسیم شود که سهم مناطق کمتر توسعه یافته به نسبت

 در پایان برنامه جبران کمبود اشتغال این مناطق شده باشد. باشد بصورتی که

 

 ای نیرویدولت موظف است به منظور توسعه کمی و کیفی مهارتهای فنی و حرفه - 51ماده 

 ای خاصمختلف، نسبت به اختصاص سهمیهکار و ارائه آموزشهای متنوع مهارتی به گروههای

 گذاران بخش خصوصی و تعاونی در زمینهدر پرداخت یارانه سود تسهیالت به سرمایه

 ای اقدام کند.آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهایجاد

 

 در جهت منطقی نمودن هزینه برق، گاز، تلفن، آب و فاضالب و نیز متناسب - 52ماده 

 مقایسه با بخشهای غیر تولیدی(،درنمودن نرخهای ترجیحی در جهت حمایت از تولید )

 حسبهای متولی امور تولیدی و زیربنایی )نمایندگان وزارتخانهای متشکل از کمیته

 اعم از اشتراک وهمه ساله ضوابط تعیین نرخ فروش )مورد( وسازمان برنامه وبودجه،

 ها( را متناسب با هدف فوق تهیه وبه شورای اقتصاد پیشنهاد خواهد نمود.نرخ نهاده

 ی تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی،های اشتراک زیربناهای فوق برای واحدهاهزینه

 استفاده واحدهای تولیدیبعالوه هزینه حفر چاه، قیمت زمین و پروانه ساختمان مورد



 برداری با تقسیطکنند، پس از بهرهغیردولتی که طی برنامه سوم تقاضای انشعاب می

 دریافت خواهد شد.ربطساله توسط دستگاههای ذیپنج

 فت، پست وتلگراف و تلفن و راه وترابری موظف به تأمین آب،های نیرو، نوزارتخانه

 نواحی صنعتی حسب اعالمهای صنعتی وبرق، گاز، تلفن و راه دسترسی تا ورودی شهرک

 باشند.وزارت صنایع می

 

 

 ای متشکل از وزرای امور خارجه، کار و امور اجتماعی، امور اقتصادیکمیته - 53ماده 

 ریزی، هدایت و نظارت وبرنامهنک مرکزی جمهوری اسالمی ایرانو دارائی و رئیس کل با

 بینی تمهیدات الزم را از نظر قوانین و مقررات برای اعزام نیروی کار به خارج ازپیش

 نامه اجرائی این ماده مشتمل بر چگونگی برقراریآیینکشور بر عهده خواهد داشت.

 کاریابیهای خصوصی(و اعزام کنندگان )تسهیالت و حمایتهای قانونی از اعزام شوندگان 

 درآمد ارزی افراد اعزام شده توسط این کمیته تهیه و به تصویب هیأت وزیرانو جذب

 خواهد رسید.

 

 شود؛ در قالب لوایح بودجه سنواتی و از طریق وجوهبه دولت اجازه داه می - 54ماده 

 زا وری در طرحهای اشتغالگذاسرمایهاداره شده، تسهیالت متناسب با سهم متقاضیان

 صنایع کوچک و نیز قسمتی از سود و کارمزد تسهیالت مذکور را در قالب این قانون تأمین

 تسهیالت اعتباری سیستم بانکی باید برای حمایت از صنایع کوچک وکند. همچنین بخشی از

 زا اختصاص یابد.اشتغال

 به تصویب هیأت وزیران خواهدنامه اجرائی این ماده حداکثر طی مدت شش ماه آیین

 رسید.

 

 های قانونی بانکها نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی( از سپرده%3سه درصد) - 55ماده 

 هرکشاورزی، مسکن و صنعت و معدن )در اختیاز بانکهای 1378ایران برمبنای درصد سال 

 شاورزی وگیرد تا صرف اعطای تسهیالت به طرحهای ک(( قرار می%1بانک یک درصد )

 ساختمان و مسکن، تکمیل طرحهای صنعتی و معدنی بخش غیردولتی شود کهدامپروری، احداث

 باشد.زائی میویژگی عمده آنها اشتغال

 نامه اجرایی این ماده با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و به پیشنهادآیین



 رسد.میتباربانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به تصویب شورای پول و اع

 

 ( قانون اساسی، نظام بانکی کشور43( اصل چهل و سوم )2در اجرای بند ) - 56ماده 

 ریزی و اقدام نماید که هموارهبرنامهنحویموظف است در طول سالهای برنامه سوم به

 انداز که حداکثر ازالحسنه پسهای قرضپس از کسر ذخائر قانونی و احتیاطی سپرده

 ( بقیه را برای تهیه%70کند، حداقل هفتاد درصد )نمی( آن تجاوز%20بیست درصد )

 ابزار کار دراختیار کسانی قرار دهد که برای کار کردن امکان تهیه وسائل کار خود را

 صورت وام بدون بهره بوده وکارمزد آن را شورای پول واعتبارتسهیالت بهندارند. این

 همچنینا و زنان بیکار سرپرست خانوار وکند. بیکاران ساکن در روستاهمعین می

 ای دولتی وغیردولتی از اولویت برخوردارند. مبلغهای فنی وحرفهآموختگان بخشحرفه

 شود و بانک مرکزی( ریال معین می00010 000وام برای هر متقاضی حداکثر ده میلیون )

 ه آن را ظرف سهنامه اجرایی این ماده کجمهوری اسالمی ایران موظف است مطابق آیین

 ترینرساند، براساس اصل اعتماد و اتخاذ سادههیات وزیران میتصویبماه تهیه و به

 شکل اخذ تعهد، ترتیب اعطای تسهیالت را به متقاضیان فقط برای یک بار بدهد

 بینانه و مطابق بانحوی معین کند که واقعبازپرداخت وجوه وام داده شده را بهو

 گیرنده باشد.شرایط اقتصادی وام

 ها وها ووزارتخانهصدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران وظیفه دارد با همکاری سازمان

 منظورهای الزم بهبرنامهربط در امر اشتغال و همچنین بخش غیردولتیموسسات ذی

 آموزش نحوه پرداختن به حِرَف ومشاغل مختلف کوچک که احتیاج به سرمایه کم دارد را از

 ها تکیه بر استفاده ازآموزش دهد. در این آموزشی مختلف خود به مردمهاشبکه

 امکانات و تسهیالت و مواد اولیه و بازارهای محلی، یک اصل قلمداد خواهد شد.

 وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار

 به مجلس شورای اسالمی ارسال نماید.

 

 

 زائی واعطای امتیازات و تسهیالت، ایثارگرانهای اشتغالدر تمامی برنامه - 57اده م

 حفظ و تثبیت موقعیت شغلی آنانهای الزم دردر اولویت هستند و دولت موظف است حمایت

 را اعمال نماید.

 



 نظام مالیاتی و بودجه -فصل هفتم 

 

 های مالیاتی و حقوق گمرکیمعافیتها، ترجیحات و کلیه تخفیف 1379از سال  - 58ماده 

 مؤسسات، نهادهای انقالبی و عمومی( این قانون،11کلیه دستگاههای موضوع ماده )

 غیردولتی جز در مورد بخشهای فرهنگی و به غیر از معافیتهای برقرار شده براساس

 ،تجاری و واردات کاغذ برای تهیه کتب درسی آموزش و پرورشالمللیکنوانسیونهای بین

 گردد.لغو می

 ره( یااعمال این ماده در مورد نهادهائی که از طرف حضرت امام خمینی ) - 1تبصره 

 مقام معظم رهبری است.باشند، منوط به موافقتمقام معظم رهبری دارای مجوز می

 اقالم عمده دفاعی که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر - 2تبصره 

 گردد.مستثنی میشود، از شمول این مادهاز خارج تأمین می نیروهای مسلح

 

 در نظام مالیاتی: - 59ماده 

 شود به منظور افزایش کارآیی نظام مالیاتی و رفعبه دولت اجازه داده می -الف 

 سازمان امور»مالیات، موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ

 به صورت یک مؤسسه دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارائی را« مالیاتی کشور

 اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات وایجاد کند، با ایجاد این سازمان کلیه

 تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارائی که در معاونت امور مالیاتی و بخشها و

 گردد.این سازمان منتقل می شوند بهمالیاتی به کار گرفته میهایحوزه

 نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت امورتشکیالت سازمان مذکور و آیین

 تصویب هیأت وزیراناقتصادی و دارائی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به

 رسد.می

 ه، نسبتوزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است طی سه سال اول برنامه سوم توسع -ب 

 مالیاتی کشور اقدام کرده و با گردآوری واندازی نظام جامع اطالعاتبه طراحی و راه

 پردازش اطالعات مربوط به فعالیتهای اقتصادی مؤدیان مالیاتی در شبکه فراگیر، روش

 مالیاتی کشور توسعه و ترویج دهد.خوداظهاری را در نظام

 

 درآمدهای ارزی و ریالی حاصل از صدور نفتدر جهت ایجاد ثبات در میزان  - 60ماده 

 فروش نفت به دیگر انواعخام در دوران برنامه سوم توسعه و تبدیل دارائی حاصل از



 بینی شده در برنامه، دولتگذاری و امکان تحقق دقیق فعالیتهای پیشذخایر و سرمایه

 حساب ذخیره»و « ارزی حاصل از درآمد نفت خامحساب ذخیره»مکلف است با ایجاد 

 اقدامات زیر را به عمل آورد:« ریالی

 مازاد درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام در پایان هر سال نسبت 1380از سال  -الف 

 در حساب سپرده دولت نزد بانک( این قانون2بینی شده در جدول شماره )به ارقام پیش

 نگهداری« زی درآمد نفت خامحساب ذخیره ار »مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان 

 شود.می

 از آغاز سال سوم برنامه، در صورتی که درآمد ارزی حاصل از صدور نفت خام، کمتر -ب 

 دولت در فواصل زمانی شش ماهه( این قانون باشد،2از ارقام مندرج در جدول شماره )

 در حساب تواند از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت کند. معادل ریالی این وجوهمی

 گردد.منظور میدرآمد عمومی دولت

 الف( این ماده در چارچوب اولویتهایبخشی از مانده وجوه ارزی حساب موضوع بند ) -ج 

 گذاری براساس نرخ مبادله روز بهسرمایهبرنامه سوم جهت توسعه فعالیتهای تولیدی و

 ک مرکزی جمهوری اسالمینزد بان« حساب ذخیره ریالی»فروش رسیده و معادل ریالی آن در 

 بینی شده درشود. پس از حصول اطمینان از تحقق درآمدهای ریالی پیشمیایران نگهداری

 گذاری ازسرمایهقانون بودجه هر سال، اعطای وام کوتاه مدت برای فعالیتهای تولیدی و

 محل باقیمانده وجوه ارزی مجاز خواهد بود.

 های بودجه عمومی دولتبرای تأمین هزینه« ریالیحساب ذخیره »استفاده از وجوه  -د 

 نفت خام نسبت به رقم مصوب و عدمصرفاً در صورت کاهش درآمد ارزی حاصل از صادرات

 امکان تأمین اعتبارات مصوب از مالیات و سایر منابع، مجاز خواهد بود و استفاده از

 ولت ممنوع است.از درآمدهای غیرنفتی بودجه عمومی دآن برای تأمین کسری ناشی

 نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، بانکآیین -ه 

 طی مدت سه ماه از تصویبمرکزی جمهوری اسالمی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارائی

 این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 

 - 61ماده 

 یات طرحهای عمرانی به تفکیک مطالعاتی، انتفاعی ومبادله موافقتنامه شرح عمل -الف 

 هائی کهپذیرد. موافقتنامهمیغیرانتفاعی، فقط برای یک بار در دوران برنامه انجام

 شود،برای انطباق میزان اعتبار ساالنه طرحها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می



 های طرح شود. مواردروژهافزایش اهداف و تعداد پجنبه اصالحیه داشته و نباید موجب

 گردد، براساسها میاستثناء که منجر به افزایش حجم عملیات و یا تعداد پروژه

 ماده صورت خواهد پذیرفت.سازوکار بند )ب( این

 مبادله موافقتنامه طرحهای عمرانی انتفاعی و غیرانتفاعی جدید صرفاً پس از طی -ب 

 مراحل زیر مجاز خواهد بود:

 العات مبنی بر وجود توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی.انجام مط - 1

 انجام مطالعات طراحی تفصیلی. - 2

 حصول اطمینان از وجود اعتبار کافی و یا تأمین منابع، با توجه به تعهدات طرحهای - 3

 عمرانی در دست اجرای هر یک از دستگاههای اجرائی.

  نظامی بخش دفاع تابع دستورالعمل خاصی استمبادله موافقتنامه طرحهای عمرانی صرفاً

 و پشتیبانی نیروهای مسلح وکه به پیشنهاد مشترک ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع

 سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 دستگاههای اجرائی موظفند طرحهای عمرانی در دست اجرای خود را به پیشنهاد سازمان -ج 

 با اعمال مهندسی ارزش( ضمن رعایتسازی و ارزان سازی)برنامه و بودجه به منظور ساده

 استانداردهای فنی مورد بازنگری قرار دهند.

 سازمان برنامه و بودجه موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی طرحها و -د 

 خاتمه باتوجه بهتعیین زمان های عمرانی در دست اجراء را برای تخصیص اعتبار وپروژه

 1379جویی و تسریع در اجراء، حداکثر تا پایان سال میزان پیشرفت کار، به منظور صرفه

 اولویت بندی کند.

 نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویبآیین -ه 

 رسد.وزیران میهیأت

 

 های دولتی را کهبت شرکتهای ثاشود دارائیبه دولت اجازه داده می - 62ماده 

 های دولتی مذکور هستند،شرکت( سهام آنها متعلق به دولت و یا متعلق به%100صددرصد )

 در دوران برنامه سوم توسعه، یک بار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد. مبالغ حاصل از

 عیادشده مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سایر انواهای دولتیتجدید ارزیابی شرکت

 شود و مبالغ حاصل باید حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت و یاها نمیمالیات

 نامه اجرائی این بندهای دولتی یادشده منظور گردد. آییندولتی مربوط در شرکتشرکت

 شده، به پیشنهادپذیر تجدید ارزیابیهای ثابت استهالکو چگونگی استهالک دارائی



 ارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.وزارت امور اقتصادی و د

 

 ( قانون محاسبات87( و )86(، )80موضوع مواد )حد نصاب معامالت دولتی [ - 63ماده 

 کاال و خدمات، همه ساله با پیشنهادفروشیبا شاخص خرده 1378عمومی]][ بر مبنای سال 

 ردد.گوزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیأت وزیران تعدیل می

 

 اعتبارات جاری و عمرانی این قانون جهت درج در لوایح بودجه ساالنه کل - 64ماده 

 این ماده و رعایتبندی وظایف دولت، مذکور درکشور، با رعایت اصول و طبقه

 های ذیل بنابه پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران بر حسباولویت

 های اجرائی هر بخش متناسبخواهد شد و برنامهتلف تقسیمهای مخامور و فصل بین بخش

 گردد:بینی شده از محل درآمدهای عمومی و منابع غیردولتی تنظیم میبا اعتبارات پیش

 وظایف اعمال حاکمیت دولت که منافع حاصل از انجام آن شامل همه اقشار جامعه -الف 

 موجب ایجاد محدودیت برایتنهامندی افراد از این نوع خدمات نه گردد و بهرهمی

 دهد، از قبیلشود بلکه تحقق آن اقتدار دولت را نیز افزایش میاستفاده دیگران نمی

 وضع قوانین و مقررات، ایجاد نظم اجتماعی و استقرارمدیریت ملی و اداره امور کشور،

 ر وعدالت اجتماعی، حفظ نظم و امنیت عمومی، عدالت قضائی و دفاع از مرزهای کشو

 کمی و کیفی بسیج مستضعفان.تقویت

 شود واعتبار مورد نیاز برای انجام این وظایف از محل درآمدهای عمومی تأمین می

 جهت بهبود کیفیتربط، منابع اختصاص یافتههای ذیبراساس افزایش کارایی دستگاه

 یابد.ارائه خدمات به مردم در دوران برنامه سوم توسعه افزایش می

 های اجتماعی که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافعیف مربوط به تصدیوظا -ب 

 گردد، از قبیل آموزش وافراد جامعه میفردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی

 هایای، بهداشت و درمان، تربیت بدنی و ورزش، فعالیتپرورش عمومی و فنی و حرفه

 تبلیغات دینی.فرهنگی، هنری و

 اعتبار مورد نیاز برای انجام این وظایف از محل منابع بودجه عمومی و مشارکت بخش

 های الزم برای توسعهزمینهربط موظفندغیردولتی تأمین خواهد شد و دستگاههای ذی

 فعالیتهای بخش غیردولتی و واگذاری بخشی از فعالیتهای فعلی دولت را به این بخش

 فراهم کنند.

 ها به بخش غیردولتی، برایگونه فعالیتابع حاصل از واگذاری این( من%100صددرصد )



 گذاری ندارد وبه سرمایهتوسعه فعالیتهای دولت در مناطقی که بخش غیردولتی رغبتی

 همچنین افزایش کیفیت خدمات فعلی هزینه خواهد شد.

 روه ازاعتبار الزم برای اجرای طرح های عمرانی غیرانتفاعی که موجب تقویت آن گ -ج 

 گذاری بخش خصوصی درآن وجودسرمایهگردد که امکانهای اقتصادی و اجتماعی میزیرساخت

 ندارد، از طریق بودجه عمومی دولت تأمین خواهد شد.

 های اقتصادی در بخشهای تولیدی و زیربنایی، از محل منابعوظایف مربوط به تصدی -د 

 به دولت و یا سایر منابع غیروابستهتههای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسداخلی شرکت

 به بودجه عمومی دولت تأمین اعتبار خواهد شد، مگر در مواردی که باتوجه به حجم باالی

 گذاری بخش دولتی ضروریها، با تصویب هیأت وزیران سرمایهضرورتگذاری و سایرسرمایه

 گذاریسرمایههای زیربنائی عالوه برگذاریتشخیص داده شود. در زمینه سرمایه

 های صنعتی وهای دولتی متولی امور زیربنائی از محل منابع داخلی، چنانچه شرکتشرکت

 ها برای تأمینگذاری دراین زمینهسرمایهمعدنی دولتی و یا غیردولتی نسبت به

 های قابل قبول مالیاتیهای مزبور به عنوان هزینهنیازهای خود اقدام نمایند، هزینه

 شد. منظور خواهد

 بخشی از وظایف دولت در این قسمت در دوران برنامه به تدریج به بخش غیردولتی واگذار

 گردد.می

 

 شود در تنظیم لوایح بودجه ساالنه، پرداخت بخشیبه دولت اجازه داده می - 65ماده 

 کمکهای مالی و فنی، توسطاز اعتبارات طرحهای عمرانی انتفاعی را در قالب تسهیالت و

 ای از طریق وجوه اداره شده یا دیگر روشهای مرسوم درنظامهای تخصصی و توسعهبانک

 ( قانون برنامه و32شده طرحهای انتفاعی، موضوع ماده )بانکی، منظور کند. وجوه برگشت

 یابد.نیز با سازوکار فوق به سایر طرحهای انتفاعی اختصاص می 1351بودجه مصوب 

 

 ( این قانون و سازمان صدا و سیمای11وضوع ماده )به شرکتهای دولتی م - 66ماده 

 مربوط، نسبت به فروش اموالشود با رعایت مقرراتجمهوری اسالمی ایران اجازه داده می

 مازاد برنیاز خود، به استثنای خودرو، از طریق مزایده اقدام کرده و معادل صددرصد

 گذاری کنند.های سرمایهبودجه مصوب خود صرف هزینه( وجوه حاصله را در قالب100%)

 التفاوت قیمت دفتری و وجوه دریافتی از پرداختگذاری معادل مابهوجوه سرمایه

 بردرآمد معاف است.مالیات



 

 شودهای صنایع، معادن و فلزات، نیرو و نفت اجازه داده میخانهبه وزارت - 67ماده 

 آوری برایی مالی و فنکمکهاهای مولد و اعطایگذاریمنظور سرمایهحسب مورد به

 آالت، مطالعات و عملیاتسازی ماشینارتقاء سطح طراحی ، مهندسی ساخت تجهیزات، نمونه

 ربط از محل بودجه عمومی در قالبطرحهای مورد تأیید در بخش ذیاکتشافی و معدنی به

 وجوه اداره شده نزد بانکها نسبت به تأمین تسهیالت اعتباری اقدام کرده

 شده مذکورتفاوت نرخ سود تسهیالت مذکور را پرداخت کنند. میزان وجوه ادارهالمابهو

 بودجه هر سال تعیینالتفاوت نرخ سود در قانونشامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه

 گردد.می

 های مذکور که از محل بودجه عمومی دولتدر صورت لزوم بخشی از نیازهای اعتباری طرح

 گردد. عناوین و سهم حمایت دولتند به عنوان کمک بالعوض تلقیتواشود، میتأمین می

 های مشمول دریافت این کمک توسطدر قالب کمک بالعوض و یارانه سود انتظاری در طرح

 ربط و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد.های ذیخانهوزارتای مرکب ازکمیته

 یالتی که از محل بودجه عمومی تأمین شدهمبالغ دریافتی از بابت بازپرداخت اقساط تسه

 الذکر در آخروجوه فوقگیرد. ماندهالذکر مورداستفاده قرار میمجدداً به روش فوق

 برنامه و نیز اقساط بازپرداخت شده از محل تسهیالت مذکور پس از برنامه به حساب

 م بانکی کسرو معادل آن از بدهی دولت به نظاهای تخصصی منظورافزایش سرمایه بانک

 خواهد شد.

 

 های پست و تلگراف و تلفن، صنایع، معادن وبه شرکتهای تابعه وزارتخانه - 68ماده 

 آوری برایکمکهای مالی و فنمنظور اعطایشود بهفلزات، نیرو و نفت اجازه داده می

 اتآالت، مطالعات و عملیسازی ماشینارتقای سطح طراحی، مهندسی، ساخت تجهیزات، نمونه

 مورد تأیید مجامع عمومی از محل منابع داخلی در قالب وجوه ادارهطرحهایاکتشافی به

 سودالتفاوت نرخشده نزد بانکها نسبت به تأمین تسهیالت اعتباری، اقدام کرده و مابه

 را از منابع داخلی خود پرداخت کنند. میزان وجوه اداره شده مذکور شامل اعتبار مربوط

 گردد.شرکتهای مذکور تعیین میالتفاوت نرخ سود در بودجه ساالنهبه پرداخت مابه

 

 های سالیانه را به نحوی تنظیم نماید که کسریدولت مکلف است الیحه بودجه - 69ماده 

 بانکی کشور تأمین نشده باشد.احتمالی از طریق استقراض از بانک مرکزی و سیستم



 

 هزینه استان -نظام درآمد  -فصل هشتم 

 

 گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امورمنظور تصمیمبه - 70ماده 

 ها و خطسیاستها وریزی و توسعه و عمران استانها، در چارچوب برنامهبرنامه

 ریزی و توسعه هر استان به ریاست استاندار تشکیلهای کالن کشور، شورای برنامهمشی

 شود.می

 ریزی و توسعهاهداف و انجام وظایف شورای برنامه به منظور پیشبر د - 1تبصره 

 کل، شعب و نمایندگیهای تخصصی متشکل از مدیران و رؤسای اداراتاستان، کمیته

 سازمانهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در استان که مشمول نظام بودجه

 دستگاههایهستند )دار عمرانی استانی را عهدهاستانی بوده و یا قسمتی از وظایف

 ریزی استان ونامه اجرائی شورای برنامهگردد. آییناجرائی استانی( تشکیل می

 تصویب هیأت وزیران خواهدتوسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و بههای تخصصیکمیته

 رسید .

 ها وهای تخصصی موضوع این ماده، سایر شوراها، کمیتهپس از تشکیل کمیته - 2تبصره 

 ها ساماندهیقالب وظایف این کمیتهادهای مرتبط موجود استان منحل و وظایف آنها درست

 شود.و تنظیم می

 ریزی و توسعه استان به عهده سازمان برنامهوظیفه دبیرخانه شورای برنامه - 3تبصره 

 و بودجه استان است.

 

 ه دارد:ریزی و توسعه استان وظایف زیر را به عهدشورای برنامه - 71ماده 

 گیریهای توسعه بلندهای بلندمدت توسعه استان شامل جهتبررسی و تأیید برنامه -الف 

 گیریهای بلندمدت کشورراستای جهتریزی کشور و درمدت استان، در چارچوب نظام برنامه

 و طرح آمایش ملی.

 وها های میان مدت توسعه استان شامل هدفها، سیاستبررسی و تأیید برنامه -ب 

 گذاری در توسعههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اولویتهای سرمایهخط مشی

 و بخشی و سازگار با برنامههای کالناستان که در چارچوب رهنمودهای کلی و سیاست

 شود.مدت ملی برای دوره برنامه توسعه تهیه میمیان

 شهری و روستائی در قالبتصویب طرحهای توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات  -ج 



 مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی.هایهای توسعه استان، با رعایت سیاستبرنامه

 اتخاذ تدابیر الزم برای تحقق آن قسمت از درآمدهای عمومی و اختصاصی دولت در -د 

 درآمدگردد )خزانه استان واریز میاستان که توسط دستگاه اجرائی استانی وصول و به

 های مصوب دولت.استانی( و پیشنهاد کسب منابع جدید درآمد در چارچوب سیاست

 ها و پیشنهاد راههای کاهش هزینه درجوئی در هزینهاتخاذ تدابیر الزم برای صرفه -ه 

 های مصوب دولت.چارچوب سیاست

 بررسی و تأیید بودجه پیشنهادی ساالنه استان شامل منابع مالی الزم از محل -و 

 عمرانی دستگاههای اجرائیمدهای استان و سهمی از منابع ملی و اعتبارات جاری ودرآ

 ها واستان ازمحل درآمد عمومی واعتبارات ازمحل درآمد اختصاصی، در چارچوب بخشنامه

 بودجه کل کشور، برای ارائه به سازمان برنامه و بودجه.دستورالعملهای تهیه و تنظیم

 ها و طرحهایات عمرانی استانی مصوب بین فصول و برنامهبررسی و توزیع اعتبار -ز 

 شهرستان براساس پیشنهاد سازمان برنامهعمرانی و دستگاههای اجرائی استانی به تفکیک

 و بودجه استان.

 بررسی و توزیع اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی استانی به تفکیک برنامه و فصول -ح 

 امه و بودجه استان.هزینه براساس پیشنهاد سازمان برن

 گیری در مورد توسعه صادرات غیرنفتی استان و در صورت لزوم خطبررسی و تصمیم -ط 

 تعاونیهای مرزنشینی در چارچوبها،های اجرائی مبادالت مرزی اعم از بازارچهمشی

 های کلی تجارت خارجی کشور.سیاست

 هایداری متناظر با برنامههای ساالنه و میان مدت اصالح و تحول ابررسی برنامه -ی 

 ربط.توسعه مصوب و پیشنهاد آن به مراجع ذی

 های الزم برای تشویق وشناخت قابلیتها و مزیتهای نسبی استان و ایجاد زمینه -ک 

 اجتماعی.گذاریهای مردمی در امور اقتصادی، تولیدی وتوسعه سرمایه

 مات عمرانی و امورساماندهی کمکها و توسعه مشارکتهای مردمی در اقدا -ل 

 المنفعه.عام

 اندازهای مردم و به کارگیری آنها در امور توسعهبررسی راههای تجهیز و جذب پس -م 

 کشور.های پولیها و خط مشیاستان در چارچوب سیاست

 ویژه بسیجیان در فعالیتهایهای توسعه مشارکت زنان و جوانان بهپیشنهاد برنامه -ن 

 های اجرائیتنظیم سیاستربط وفرهنگی استان به مراجع ذیاقتصادی، اجتماعی و 

 مربوطه.



 هایربط و تنظیم سیاستهای توسعه منابع انسانی به مراجع ذیپیشنهاد برنامه -س 

 اجرائی مربوطه.

 های استقرار نظام تأمین اجتماعی ملی در سطح استان به مراجعپیشنهاد برنامه -ع 

 رائی مربوطه.های اجربط و تنظیم سیاستذی

 گذاریبینی روشهای تشویقی برای سرمایهبررسی وضعیت اشتغال در سطح استان و پیش -ف 

 زا.در امور اشتغال

 ها و تأمین منابع تقویت و توسعه بسیج استان.پیشنهاد برنامه -ص 

 

 هزینه استانی، در هر استان -به منظور ساماندهی نظام غیرمتمرکز درآمد  - 72ماده 

 امور اقتصادی وداری کل و زیر نظر اداره کله معین استان، وابسته به خزانهخزان

 شود.دارائی استان تشکیل می

 

 های معین استان یک حسابداری کل موظف است برای هر یک از خزانهخزانه - 73ماده 

 ربط افتتاحدر مرکز استان ذیاستان(خزانه معین، )«داری کلحساب خزانه»عنوان به

 نمایندگی خزانه در استان به خزانه معین استان تبدیل خواهد 1379کند. از ابتدای سال 

 شد.

 

 خزانه معین استان وظایف زیر را برعهده خواهد داشت: - 74ماده 

 امور مربوط به ثبت و دریافت کلیه درآمدهای استانی در چارچوب قوانین و -الف 

 مقررات مربوط.

 فت و پرداخت سهم از منابع ملی طبق قوانین و مقررات مالیامور مربوط به دریا -ب 

 کشور.

 گردان حسابداری به دستگاههای اجرائی استان مطابقامور مربوط به پرداخت تنخواه -ج 

 دستورالعملها و قوانین جاری کشور.

 امور مربوط به افتتاح حسابهای دولتی در استان برای کلیه دستگاههای اجرائی -د 

 ملی(.صرفنظر از اینکه دستگاه دارای بودجه استانی است یااستان )

 انجام امور مربوط به پرداخت اعتبارات جاری و عمرانی استان براساس مصوبات کمیته -ه 

 تخصیص اعتبار استان.

 ارائه گزارشهای مالی از عملکرد درآمدهای استانی، عملکرد اعتبارات جاری و -و 



 دبیرخانه کمیته تخصیصتاد درآمد و تجهیز منابع استان وعمرانی استان به دبیرخانه س

 اعتبار استان در مقاطع سه ماهه.

 سایر اموری که براساس قوانین و مقررات موجود به عهده نمایندگی خزانه - 1تبصره 

 شود.محول شده است به خزانه معین استان واگذار می

 نی خود، در هر موردی که الزم باشدخزانه معین استان عالوه بر وظایف استا - 2تبصره 

 داری کل در استاننمایندگی خزانهبه تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارائی به عنوان

 عمل خواهد کرد.

 

 شود شامل درآمدهای مصوب تنظیم میبودجه استان که در قالب برنامه - 75ماده 

 استان در قالب الیحهیاستانی، سهم از درآمد ملی، اعتبارات جاری و اعتبارات عمران

 شود.بودجه ساالنه کل کشور تقدیم مجلس شورای اسالمی می

 نحوی باید تنظیمدر طول برنامه تخصیص اعتبارات عمرانی ساالنه استانها به -تبصره 

 نسبت به بودجه عمرانی کل کشورمجموع استانها(گردد که درصد بودجه عمرانی استانی )

 ( از پنجاه%6در سال اول برنامه و با رشد ساالنه شش درصد ) (%26از بیست و شش درصد )

 برنامه سوم کمتر نباشد.( سال آخر%50درصد )

 

 درصد معینی از درآمدهای واریزی به خزانه معین هر استان در قالب بودجه - 76ماده 

 یابد و تمام یا قسمتی ازمیسنواتی به تأمین اعتبارات عمرانی همان استان اختصاص

 های جاری هر استان منظور شده در قوانین بودجه سنواتی از محل درصد باقیماندهزینهه

 به تناسب درآمد و هزینه هر استان، نسبتهای مذکورشود.درآمدهای آن استان تأمین می

 گردد.به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه توسط هیأت وزیران تعیین می

 بینی شده در بودجه مصوب بیشتر شود،مدهای پیشچنانچه درآمد استان از درآ -تبصره 

 همان سال، یا سال بعد، جهتمازاد درآمد پس از واریز به خزانه در قالب قوانین بودجه

 تکمیل طرحهای عمرانی و بهبود کیفیت ارائه خدمات و اصالح ساختارهای فنی، اقتصادی و

 ازمان برنامه و بودجه بهای که بنا به پیشنهاد سنامهآیینمدیریتی استان براساس

 گیرد.رسد، دراختیار استان قرار میتصویب هیأت وزیران می

 

 کمیته تخصیص اعتبار استانی مرکب از معاون عمرانی استاندار، رئیس سازمان - 77ماده 

 شود و براساساستان تشکیل میبرنامه و بودجه استان و مدیرکل امور اقتصادی و دارائی



 استان نسبت به تعیین سقف تخصیص اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی گزارش خزانه معین

 کند.گیری میعمرانی بر حسب فصول تصمیماستان و اعتبارات

 وظیفه دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استانی بر عهده سازمان برنامه و بودجه -تبصره 

 استان است.

 

 ز وظایف دولت که نتایج کارکردی آنهای عمرانی و آن دسته اعناوین برنامه - 78ماده 

 قالب بودجه استانیباید دروظایف استانی( و میاز محدوده استان فراتر نباشد )

 تأمین اعتبار شود به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد

 رسید.

 ط سازمان اموراختیارات الزم برای اجرای وظایف استانی موضوع این ماده توس -تبصره 

 ربط قبل از تنظیم لوایحاجرائی ذیاداری و استخدامی کشور با هماهنگی دستگاههای

 بودجه سنواتی، تعیین و به عنوان شرح وظایف جدید دستگاههای اجرائی استانی ابالغ

 شود.می

 

 طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، عناوین درآمدهای استانی به - 79ماده 

 اقتصادی و دارائی تعیین و پس ازمشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور پیشنهاد

 گردد.تصویب هیأت وزیران ابالغ می

 سالهعناوین و مجوز وصول درآمدهای استانی جدید که سابقه وصول ندارند، همه -تبصره 

 سید.مجلس شورای اسالمی خواهد ردر الیحه بودجه سنواتی کل کشور درج و به تصویب

 

 سرجمع درآمدهای استانی هر استان که باید به خزانه معین استان واریز - 80ماده 

 شود.شورای اسالمی ارائه میشوند، در الیحه بودجه ساالنه درج و جهت تصویب به مجلس

 هائی را که بهاند تمام وصولیدستگاههای استانی وصول کننده درآمد موظف -تبصره 

 کنند.کنند به خزانه معین استان واریزمیموجب قانون دریافت 

 

 به منظور ساماندهی درآمدهای استان و بهبود مستمر روشهای کسب درآمدهای - 81ماده 

 تجهیز منابع استان به ریاستاستانی و شناسائی منابع جدید درآمدی، ستاد درآمد و

 شود.استاندار و مرکب از افراد ذیل در هر استان تشکیل می

 استاندار -الف 



 رئیس سازمان برنامه و بودجه استان -ب 

 مدیرکل امور اقتصادی و دارائی استان -ج 

 به عنوان ناظر(.یک نفر از نمایندگان استان باتصویب مجلس شورای اسالمی ) -د 

 به انتخاب استاندار(.یک نفر صاحب نظر در امور اقتصادی و مالی ) -ه 

 رئیس خزانه معین استان. -و 

 تا تشکیل شورای اسالمی استان، رئیس شورای اسالمیرئیس شورای اسالمی استان ) -ز 

 شهر مرکز استان جانشین وی خواهد بود(.

 در صورتی که موضوع مورد بحث در ستاد درآمد به بخش خاصی مربوط باشد، - 1تبصره 

 رد.جلسه شرکت خواهد کربط در استان با حق رأی درمسؤول دستگاه اجرائی ذی

 وظیفه دبیرخانه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان بر عهده اداره کل امور - 2تبصره 

 اقتصادی و دارائی استان خواهد بود.

 

 ستاد درآمد و تجهیز منابع استان وظایف ذیل را برعهده دارد: - 82ماده 

 دی استانبرآورد منابع درآمدی استان برای سال بعد با توجه به ظرفیتهای درآم -الف 

 تهیه و تنظیم بودجهریزی توسعه استان به هنگامو پیشنهاد آن به شورای برنامه

 استان.

 ریزی و توسعهبررسی و پیشنهاد منابع جدید درآمد برای استان به شورای برنامه -ب 

 استان جهت درج در لوایح بودجه سنواتی کل کشور.

 در چارچوب قوانین و مقررات موجود وپیشنهاد بهبود روشهای کسب درآمد در استان  -ج 

 ریزی و توسعه استان.ارائه آن به شورای برنامه

 بررسی و اظهارنظر در مورد گزارشهای مربوط به وصول درآمدهای استان که توسط -د 

 شوند.خزانه معین استان ارائه می

 ههایهای اجرائی وصول درآمد و نظارت بر نحوه وصول توسط دستگاتصویب سیاست -ه 

 اجرائی وصول کننده و پیگیری رفع مشکالت آنها.

 

 های پولی و ارزیسیاست -فصل نهم 

 

 گردد:ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصالح می - 83ماده 

 وزیر امور اقتصادی و دارائی. -الف 



 رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. -ب 

 بودجه یا معاون اقتصادی وی.رئیس سازمان برنامه و  -ج 

 دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران. -د 

 وزیر بازرگانی. -ه 

 دونفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید -و 

 ریاست جمهوری.

 دادستان کل کشور یا معاون وی. -ز 

 رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن. -ح 

 رئیس اتاق تعاون. -ط 

 یک نماینده از هر یک از کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و -ی 

 شورای اسالمی.تعاون مجلس شورای اسالمی به عنوان ناظر به انتخاب مجلس

 ضوابط اجرائی این ماده شامل نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات - 1تبصره 

 ایران و تصویب شورای پول و اعتبار بهیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمیبا پیشنهاد رئ

 مرحله اجرا گذارده خواهد شد.

 ریاست شورا برعهده وزیر امور اقتصادی و دارائی و در غیاب او با رئیس کل - 2تبصره 

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران خواهد بود.

 

 - 84ماده 

 الت تکلیفی طی سالهای برنامه سوم به طور متوسط ساالنهافزایش در مانده تسهی -الف 

 یابد.کاهش می1378( نسبت به ارقام مصوب سال %10ده درصد )

 حمایتهای دولت در اعطای تسهیالت اعتباری به بخشها و فعالیتهای مختلف به شکل -ب 

 تضمین بازپرداخت در چارچوبپرداخت یارانه نرخ سود، اعتبارات ترجیحی و قبول

 های ساالنه انجام خواهد شد.بودجه

 

 - 85ماده 

 به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، -الف 

 این قانون، ملزم به رعایت(11ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده )وزارتخانه

 موارد ذیل هستند:

 ابهای ارزی که در بانکهای داخل یاعملیات و معامالت ارزی خود را از طریق حس - 1



 کنند، انجام دهند.میخارج با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران افتتاح

 بانکهای عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای

 المللی تأمین کنند.بین

 خارج از کشور را به ظرف سه ماه از تصویب این قانون لیست کلیه حسابهای ارزی - 2

 آنها از این پس منوط بهبانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم نمایند، ادامه کار

 تأیید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران است.

 شود با رعایت شرایط زیر نسبت به اخذ و یا تضمین تسهیالتبه دولت اجازه داده می -ب 

 نماید:ی اقداممالی خارجی در قالب لوایح بودجه سنوات

 مدت خارجی بایدمدت و کوتاهها و تعهدات اعم از میانبندی بازپرداخت بدهیزمان - 1

 بدون در -ها و تعهدات بدهیهای ساالنه اینای تنظیم گردد که بازپرداختگونهبه

 (%30درصد )پس از سال پایانی برنامه، از سی -نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل

 آخر برنامه سوم تجاوز نکند. در استفاده از تسهیالتهای ارزی دولت در سالدرآمد

 خارجی، اولویت با تسهیالت بلندمدت خواهد بود.

 های خارجی کشور درطول برنامه سوم رادولت موظف است میزان تعهدات و بدهی - 2

 التفاوتمابهتعهدات کشور )ها وای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهیگونهبه

 ها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران( درارزش حال بدهی

 ( دالر نباشد.25 000 000 000بیست و پنج میلیارد )سال آخر برنامه سوم بیش از

 کنند، دستگاههایدر مورد طرحهای دولتی که از تسهیالت مالی خارجی استفاده می -ج 

 ت موارد ذیل خواهند بود:اجرائی موظف به رعای

 ربط و تأییدتمامی طرحها با مسؤولیت وزیر و یا باالترین مقام اجرایی دستگاه ذی - 1

 های اجرایمجموع هزینهشورای اقتصاد، دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و

 بندی دریافت و بازپرداختکامل آنها از سقفهای تعیین شده تجاوز نکند. تعیین زمان

 ساخت داخل با توجه به ظرفیتها، امکانات وتسهیالت هر طرح و میزان استفاده آن از

 حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی»توانائیهای داخلی و با رعایت قانون 

 ها و ایجاد تسهیالت به منظور صدور خدماتکشور در اجرای پروژهو صنعتی و اجرایی

 طرحها باید بهرعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک ازو نیز « 1375.12.12مصوب 

 تصویب شورای اقتصاد برسد.

 قبل از عقد قرارداد با ارائه توجیهات فنی و اقتصادی با سازمان برنامه و بودجه - 2

 موافقتنامه مبادله کنند.



 باشد ( دالر1 000 000هرگونه معامله و قرارداد خارجی را که بیش از یک میلیون ) - 3

 هایمناقصه در روزنامهبا درج آگهیالمللی )تنها از طریق مناقصه محدود یا بین

 کثیراالنتشار داخلی و خارجی( انجام و منعقد کنند.

 ها حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کاالهایدر کلیه مناقصه

 ربطمقام اجرائی ذییا باالترینها برای خریدار محفوظ است. وزیر وارداتی و پروژه

 باشد.مسؤول حسن اجرای این موضوع می

 هایها و پرداختدولت مکلف است همراه با لوایح بودجه ساالنه جداول دریافت -د 

 های باقیمانده از برنامه ارائه نماید.ارزی را برای سال

 ( این قانون11ماده )های موضوع های بیع متقابل خود و دستگاهدولت موظف است طرح -ه 

 را در لوایح بودجه سالیانه برنامهو مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانکها

 ارائه و پس از تصویب مجلس شورای اسالمی اجراء نماید.

 نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، وزارتآیین -و

 تصویب هیأت وزیرانی جمهوری اسالمی ایران، بهامور اقتصادی و دارائی و بانک مرکز

 خواهد رسید.

 

 به منظور تنظیم و ایجاد تعادل در بازار ارز و تشویق خرید کاال و خدمات - 86ماده 

 وزیران امور اقتصادی وای به ریاست رئیس جمهور و عضویتاز داخل کشور، کمیته

 زی جمهوری اسالمی ایران، رئیسدارائی، بازرگانی، امور خارجه و رئیس کل بانک مرک

 شود.به انتخاب هیأت وزیران تشکیل میسازمان برنامه و بودجه و دو نفر از وزرا

 سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی از کمیسیونهای امور بازرگانی و - 1تبصره 

 تعاون به انتخاب مجلستوزیع، امور برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و

 نمایند.بعنوان ناظر در این کمیته شرکت می

 دبیرخانه کمیته موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد جلسات کمیته را برای

 اقتصادی و دارائیهای امور بازرگانی و توزیع ، امور برنامه و بودجه و امورکمیسیون

 و تعاون ارسال نماید.

 ی اسالمی ایران مستقر خواهد شد.دبیرخانه این کمیته در بانک مرکزی جمهور

 وزارت بازرگانی مسؤول تنظیم تراز تجاری کشور خواهد بود و کلیه - 2تبصره 

 کمی و کیفی، تنظیمهای عملیاتی و تقسیم اهدافها موظفند در تهیه برنامهوزارتخانه

 و تفوق تراز تجاری کشور همکاری الزم با وزارت بازرگانی بعمل آورند.



 ای تنظیم گردد که موجب حفظ ارزش پول ملیگونهسیاست ارزی دولت باید به - 3تبصره 

 گردد.

 

 شود بخشی ازبه منظور حمایت از تولیدات داخلی، به دولت اجازه داده می - 87ماده 

 آن در داخل وجود دارد راشود و امکان تولیدکاالهای اساسی که با ارز رسمی وارد می

 ایجویی شده به قیمت واریزنامهنسبت به فروش ارز صرفه از داخل خریداری نموده و

 عمومی واریز نماید.اقدام و درآمد حاصل را به درآمد

 معادل وجوه واریزی فوق، برای تأمین اعتبار مورد نیاز جهت خرید کاالی جایگزین از

 ورگذاری به منظسرمایهتولیدات داخلی و نیز پرداخت تمام یا قسمتی از سود تسهیالت

 افزایش تولید کاالهای مذکور، در قالب لوایح بودجه سنواتی دراختیار دستگاههای

 ربط قرار خواهد گرفت.اجرائی ذی

 گیری برای خرید از داخل، نحوه واریزنامه اجرائی این ماده شامل نحوه تصمیمآیین

 تضمین نحوه صدورربط،التفاوت به خزانه و نحوه پرداخت به دستگاه اجرائی ذیمابه

 خرید به تولیدکنندگان و سازو کار تنظیم بازار کاالهای مذکور بنا به پیشنهاد وزارت

 تصویب هیأتسازمان برنامه و بودجه بهبازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و

 وزیران خواهد رسید.

 

 و اجرائیمنظور استفاده حداکثر از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی به - 88ماده 

 هنگام انجام کلیه معامالت ازکشور، دستگاههای اجرائی موضوع این قانون موظفند به

 بندی سازمان برنامه و بودجه دعوت بهپیمانکاران و سازندگان ایرانی در چارچوب رتبه

 حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور در کلیهعمل آورند و با رعایت قانون

 یکسان ارزی و ریالی جهت پیمانکاران، مشاوران و سازندگان ومعامالت، شرایط 

 داخلی و خارجی معمول دارند.تولیدکنندگان

 

 منظور حمایت از تولید و صادرات ، کلیه دستگاههای اجرائی که بابتبه - 89ماده 

 حداقل ده درصدنمایند موظفندها از ارز استفاده میخرید کاالها یا انجام پروژه

 یمت کاال یا هزینه ارزی پروژه را از محل تحویل کاالهای ساخت داخل پرداخت( ق10%)

 نمایند.

 ربط بالمانع است.موارد استثناء با تأیید شورای اقتصاد یا وزیر دستگاه ذی



 

 ساماندهی بازارهای مالی -فصل دهم 

 

 این قانونشود حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب به دولت اجازه داده می - 90ماده 

 استخدامی و انضباطی خاص نظام بانکیها و ضوابط اداری ،ها، دستورالعملنامه، آیین

 های بانکها و در جهت توسعه و بهبود کیفیت ارائه خدمات ورا در چارچوب اساسنامه

 سیستم بانکی براساس پیشنهاد مشترک مجمع عمومی بانکها و سازمانرقابتی کردن فعالیت

 تصویب رسانده و اجراء نماید.و استخدامی کشور بهامور اداری 

 

 شود باتصویب شورایبه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اجازه داده می - 91ماده 

 قانون عملیات بانکی بدون(20( ماده )6پول و اعتبار، عالوه بر موارد مندرج در بند )

 اسالمی ایران به شرط عدم از اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری1362.6.8ربا مصوب 

 بدون ربا استفاده نماید.مغایرت با قانون عملیات بانکی

 

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است جهت افزایش شرایط رقابتی - 92ماده 

 داخلی، زمینه فعالیت مجاز انواعاندازبانکها و گسترش بازارهای مالی و تشویق پس

 غیردولتی( را فراهم و نظارت الزمی اعتباری غیربانکی )مؤسسات، سازمانها و واحدها

 عمل آورد.فعالیت مؤسسات غیرمجاز جلوگیری بهبر آنها را اعمال نماید و از

 شرایط مربوط به تأسیس و نحوه فعالیت و ترتیب انحالل و ورشکستگی مؤسسات، سازمانها

 ین شده برای مؤسسات اعتباریتعیغیردولتی( تابع ضوابطو واحدهای اعتباری غیربانکی )

 و عدم فعالیت در اموری که بنا 1351غیربانکی در قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 

 و اعتبار اختصاصاً بانکها باید انجام دهند، خواهد بود.به تشخیص شورای پول

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است برحسن جریان امور بانکها و مؤسسات،

 براساس ضوابط مصوب نظارت نماید.غیردولتی(مانها و واحدهای اعتباری غیربانکی )ساز

 

 منظور تقویت پایه سرمایه بانکها و افزایش توان حضور بانکهای ایرانیبه - 93ماده 

 سالهای برنامه سوم،شود که درالمللی، به دولت اجازه داده میدر بانکداری بین

 ریال اوراق مشارکت ویژه (5 000 000 000 000یلیارد )حداکثر تا مبلغ پنج هزار م

 معادل کل وجوه واریز شده از این محلبرای تقویت پایه سرمایه بانکها، منتشر نماید.



 به حساب خزانه، عیناً به بانکها مسترد خواهد شد تا به عنوان افزایش سهم دولت در

 سود اوراق مشارکت مذکور، سود تا زمان تسویه کامل اصل وسرمایه بانکها منظور شود.

 ساالنه بانکها قبل از کسر مالیات به ترتیب ذیل توزیع خواهد شد:

 معادل نسبت مانده بازپرداخت نشده اوراق به کل سرمایه بانک به عنوان سود -الف 

 اوراق مشارکت ویژه به بانک پرداخت خواهد شد.

 اخت قسمتی از اصل اوراق مشارکتباقیمانده سود ساالنه هر بانک به مصرف بازپرد -ب 

 ویژه موجود در آن بانک خواهد رسید.

 نامه اجرائی این ماده طی سه ماه پس از تصویب این قانون توسط بانک مرکزیآیین

 تصویببهجمهوری اسالمی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارائی پیشنهاد و

 وزیران خواهد رسید.هیأت

 

 ای بازار سرمایه ایران جهت انجام داد و ستد الکترونیکیشبکه رایانه - 94ماده 

 المللی توسطملی و بیناوراق بهادار در سطح ملی و پوشش خدمات اطالع رسانی در سطح

 شورای بورس پس از بررسی جامع نظام اطالع رسانی و مبادله الکترونیکی و هماهنگ با

 مه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی،( قانون برنا26فعالیتهای انجام شده در قالب تبصره)

 شود. شورایایجاد می 1373.9.20اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 

 موظف است حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، مقررات الزم در زمینهبورس

 وابطکشور را تصویب کند. ضهای شبکه بانکینوع اطالعات، نحوه انتشار آنها، هماهنگی

 اجرائی داد و ستد الکترونیکی و نحوه برخورد با متخلفین و ایمنی معامالت با پیشنهاد

 اسالمی خواهد رسید.دولت به تصویب مجلس شورای

 

 شورای بورس مجاز است: - 95ماده 

 ای در سطح کشور در چارچوب قانون بورساندازی بورسهای منطقهنسبت به راه -الف 

 اقدام کند.

 نمودن سایر ابزارهای مالی در بورس اوراقیدات قانونی الزم جهت قابل معاملهتمه -ب 

 تأسیس بورس اوراق بهادار( قانون1( ماده )2بهادار، عالوه بر موارد مندرج در بند )

 را فراهم کند. 1345.2.27مصوب 

 ربط اقدام نماید.نسبت به ایجاد بورس کاال با همکاری دستگاههای ذی -ج 

 



 ها و ضوابط مالی، اداری، استخدامینامهشود آیینبه دولت اجازه داده می - 96ماده 

 خاص آنها در جهت توسعه و بهبودهایو انضباطی خاص صنعت بیمه را در چارچوب اساسنامه

 کردن فعالیت صنعت بیمه، با پیشنهاد مشترک سازمان امور اداریکیفیت خدمات و رقابتی

 های بیمه و بیمه مرکزی ایران به تصویب رسانده ومومی شرکتمجمع عو استخدامی کشور و

 اجراء نماید.

 

 شودبه بانکهای صنعت و معدن ، کشاورزی و توسعه صادرات اجازه داده می - 97ماده 

 فنی، اقتصادی و مالی باشند،برای تأمین منابع مالی طرحهای غیردولتی که دارای توجیه

 رده و بازپرداخت آن را تعهد کنند. دولت و بانک مرکزیاز منابع مالی خارجی استفاده ک

 تعهد یا تضمینی در قبال بازپرداخت این منابع نخواهندجمهوری اسالمی ایران هیچ گونه

 الرعایه است.( این قانون الزم85داشت. در هر حال الزامات مذکور در بند )ب( ماده )

 

 انداز وزارهای مالی و تشویق پسمنظور افزایش شرایط رقابتی در بابه - 98ماده 

 جلوگیری از ضرر و زیانگذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور وسرمایه

 ( قانون اساسی و در چارچوب ضوابط، قلمرو و44جامعه باتوجه به ذیل اصل چهل و چهارم )

 یقی وتأسیس بانک توسط بخش غیردولتی به اشخاص حقشرایط تعیین شده در زیر اجازه

 شود:حقوقی داخلی داده می

 سیاست گذاری پولی ، اعتباری، ارزی، چاپ اسکناس، ضرب سکه، حفظ ذخایر ارزی، -الف 

 قلمرو وظایف دولت بوده و جهت اعمالنظارت بر بانکها و صدور مجوز فعالیت بانکی در

 ماند.حاکمیت همچنان در اختیار دولت باقی می

 شده جهتالیت بانکها از قبیل رعایت نسبتهای مالی تعیینضوابط مربوط به نحوه فع -ب 

 فعالیتهای بانکها طبق قوانینداشتن ساختار مالی سالم و نوع قراردادها و عقود و

 و قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود. 1351پولی و بانکی کشور مصوب 

 ا بودن شرایط زیر مجوزتواند به افراد حقیقی و حقوقی داخلی در صورت داردولت می -ج 

 فعالیت اعطاء نماید:

 داشتن تجربه و دانش الزم در این کار. -1

 از نظر مالی توان تأمین سرمایه الزم و انجام کار را داشته باشد. -2

 پیشینه اعم از مالی و اخالقیعدم داشتن هرگونه سوء -3

 



 آوریتوسعه علوم و فن -فصل یازدهم 

 

 گذاری نظام علمی کشور،نسجام بخشیدن به امور اجرائی و سیاستمنظور ابه - 99ماده 

 وزارت علوم،"به  "آموزش عالیوزارت فرهنگ و"از ابتدای برنامه سوم توسعه کشور، 

 ریزی، حمایت و پشتیبانی،یابد و وظایف برنامهتغییر نام می "آوریتحقیقات و فن

 هایهای راهبردی در حوزهلویتها و اوسیاستارزیابی و نظارت، بررسی و تدوین

 شود.آوری به وظایف وزارتخانه مذکور افزوده میتحقیقات و فن

 دولت موظف است اصالحات الزم در اهداف، وظایف و تشکیالت وزارتخانه مذکور را طی مدت

 مجلس شورای اسالمی تقدیم نماید.شش ماه پس از تصویب این قانون، تدوین و به

 

 گذاری بخش غیردولتی و حمایتهای مشارکت و سرمایهنظور ایجاد زمینهمبه - 100ماده 

 آوریهایپژوهشها و فنآوری، باالخصکمی و کیفی از فعالیتهای پژوهشی و فن

 های غیردولتی مشارکت کند و موظفای، دولت مجاز است در تأسیس صندوقتوسعهکاربردی

 ترتیبی اتخاذ کند که امکان استفاده باشد و بایدموجود میتقویت صندوقهای دولتیبه

 این صندوقها از یارانه سود تسهیالت مالی طی سالهای اجرای برنامه فراهم شود.

 نامه نحوه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخشاساسنامه صندوق جدیدالتأسیس و آیین

 این صندوقهااهداف و وظایف غیردولتی در تأمین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی،

 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و

 تصویبحداکثر ظرف یک سال از تصویب این قانون بهآوریوزارت علوم، تحقیقات و فن

 هیأت وزیران خواهد رسید.

 

 فعالیتهای منظور کمک و حمایت از گسترش کمی و کیفیدولت مکلف است به - 101ماده 

 برنامه، برای این مؤسسات در قوانین ومراکز پژوهشی بخش غیردولتی طی سالهای اجرای

 بینی کرده و بههای حمایتی را پیشمقررات موضوعه، استفاده از تسهیالت مالی و بیمه

 مورد اجرا گذارد.

 

 - 102ماده 

 دیگر دستگاههای اجرائیها و منظور حمایت از پژوهشهایی که توسط وزارتخانهبه -الف 

 شود و حداقل چهلسفارش داده میبه دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیردولتی



 های آن را کارفرما تأمین و تعهد کرده باشد، به دولت اجازه( از هزینه%40درصد )

 گونهسنواتی، اعتبارات الزم را برای ادامه عملیات اینشود در لوایح بودجهداده می

 ها تأمین کند.وژهپر

 پژوهشهایی که دستگاههای اجرائی از طریق مراکز تحقیقاتی و واحدهای وابسته به خود

 هستند مشمول تسهیالتگیرنده آنها یکیدهند و سفارش دهنده و سفارشانجام می

 شوند.بینی شده در این ماده نمیپیش

 الص داخلی در طول برنامههای صرف شده در امر تحقیقات از تولید ناخسهم هزینه -ب 

 های صرف شده در امرهزینهپنج ساله سوم بطور یکنواخت افزایش یافته به نحوی که

 (%1تحقیقات از تولید ناخالص داخلی در سال پایان برنامه در بخش دولتی به یک درصد )

 اعتبارات عمومی دستگاههای اجرائی و در بخش غیردولتی به نیمتولید ناخالص داخلی از

 بانکها( تولید ناخالص داخلی از منابع بخش خصوصی و شرکتهای دولتی و%0.5درصد )

 ( از این اعتبارات را در ارتباط با انجام%15برسد. دولت موظف است پانزده درصد )

 آوری نو منتهیتولید دانش فنهایی که به جذب وهای بنیادی و پایه و پژوهشپژوهش

 گردد هزینه نماید.می

 زمان برنامه و بودجه مکلف است با هماهنگی شورای پژوهشهای علمی کشور در هرسا -ج 

 اجرائی و شرکتهای دولتی را تعیین و در ردیفسال سهم بخش تحقیقات هریک از دستگاههای

 مستقل و جداگانه منظور نماید. احداث ، خرید و اجاره ساختمانهای اداری ، خرید

 ت نیست و خرید خودروهای سواری و پرداخت هرگونهامر تحقیقاتجهیزاتی که مرتبط با

 هائی ممنوع است وای که ارتباط با امر تحقیقات ندارد از چنین ردیفهزینه

 تواند منظور گردد. دولت موظف است حمایت الزم را ازهزینه تحقیقاتی نمیعنوانبه

 اد شورایپیشنهنامه اجرائی این بند بهعمل آورد. آیینتحقیقات بخش خصوصی به

 تصویب هیأت دولت خواهدپژوهشهای علمی کشور و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به

 رسید.

 نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه ، شورای پژوهشهایآیین

 تصویب هیأتاسالمی بهآوری و دانشگاه آزادعلمی کشور، وزارت علوم و تحقیقات و فن

 د رسید.وزیران خواه

 

 دولت موظف است امکانات الزم برای دستیابی آسان به اطالعات داخلی و - 103ماده 

 جهانی، بهبود خدمات و ترویجهایسازی برای اتصال کشور به شبکهخارجی ، زمینه



 های جدید را از طرق زیر فراهم نماید:آوریاستفاده از فن

 ای اطالعاتی الزم، پهنای باند کافی وهایجاد زیرساختهای ارتباطی و شاهراه -الف 

 تسهیالت الزم برای استفادهگسترده از طریق وزارت پست و تلگراف و تلفن وایجاد

 دانشجویان و اعضای هیأت علمی.

 و "تأمین کننده خدمات"،  "تأمین کننده اطالعات"های تفکیک وظایف مجموعه -ب 

 ."تأمین کننده ارتباطات"

 

 های زیست محیطییاستس -فصل دوازدهم 

 

 گیری پایدار از منابع طبیعی کشور،منظور حفاظت از محیط زیست و بهرهبه - 104ماده 

 اجرای موارد زیر الزامی است:

 برداری از منابع طبیعی کشور باید براساس توان بالقوه منابع صورت گیرد.بهره -الف 

 برداری پایدار ازات و بهرهتولیدبدین منظور دولت موظف است ضمن حفظ روند رشد

 و "خروج دام از جنگل"، "تعادل دام و مرتع"منابع، با اجرای طرحهایی از قبیل 

 نشینان، عشایر و روستائیان، حفظ و حراست از منابعتأمین علوفه دام و سوخت جنگل"

 رکتکردن مشاپایه و ذخائر ژنتیکی، هماهنگی در مدیریت یکپارچه منابع پایه و نهادینه

 ترتیبی اتخاذ نماید که تعادل محیط زیست "گیری و اجراءریزی، تصمیمبرنامهمردم در

 نیز حفظ شود.

 نامه اجرائی این بند مشتمل بر ضوابط زیست محیطی موردنظر، با پیشنهاد مشترکآیین

 تصویب هیأتجهاد سازندگی بههای کشاورزی وسازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه

 خواهد رسید. وزیران

 سازمانهای غیردولتی حامی محیط زیست و منابع"منظور تقویت و پشتیبانی از به -ب 

 سازمانها به عنوان هزینه قابلاین، کمکهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی به"طبیعی

 گردد، دریافت وشود. این کمکها که به حساب خاصی در خزانه واریز میقبول تلقی می

 سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محیطای که به پیشنهادامهنبراساس آیین

 رسد و مشتمل بر حداکثرتصویب هیأت وزیران میزیست و وزارت جهاد سازندگی تهیه و به

 کمکها و نحوه اعطای آنهاست، در اختیار این سازمانها قرار خواهد گرفت.میزان

 زیست، باالخص در مورد منابع طبیعی وکننده محیط منظور کاهش عوامل آلودهبه -ج 

 مشخصات فنی خود با ضوابط محیطمنابع آب کشور، واحدهای تولیدی موظفند برای تطبیق



 عنوانهای انجام شده در این مورد بهزیست و کاهش آلودگیها اقدام کنند. هزینه

 گردد.منظور میهای قابل قبول واحدهاهزینه

 امر خودداری نمایند و فعالیتهای آنها باعث آلودگی و از واحدهائی که از انجام این

 درآمد عمومی واریزبهتخریب محیط زیست گردد، جریمه متناسب با خسارت وارده اخذ و

 گردد تا در قالب لوایح بودجه سنواتی برای اجرای طرحهای سالم سازی محیط زیستمی

 اخذ جرایم و نحوه هزینه آنمبلغ و چگونگی نامه این بند مشتمل برهزینه شود. آیین

 رسد.وزیران میتصویب هیأتبه پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به

 دولت مکلف است در طول برنامه سوم نسبت به کاهش میزان آلودگی هوای شهرهای -د 

 حد استانداردهای سازمانتهران، مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان در

 نامه اجرائی تبصرهنامه اجرائی این بند همان آییننماید. آیین بهداشت جهانی اقدام

 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی( قانون برنامه پنجساله دوم توسعه82)

 باشد.می 1373.9.20ایران مصوب 

 منظور جلوگیری از آلودگی و ساماندهی ساحل دریای خزر، دولت موظف است نسبت بهبه -ه 

 حریم دریا اقدام نماید.آزادسازی 

 برای تشویق انتقال واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در داخل محدوده شهرهای کشور -و 

 گردد:تمهیدات زیر اتخاذ می

 ها و با توافق مالکینتغییر کاربری عرصه و اعیان کارخانجات طبق ضوابط شهرداری -1

 حقیقی و حقوقی امکان پذیر خواهد بود.

 های نفت، نیرو و پست و تلگراف و تلفن موظفند نسبت به خریدوزارتخانه -2

 آب، برق و تلفناالشتراک و سایر امتیازات مربوط به انشعاب گاز،االمتیاز وحقحق

 محل قبلی واحد مربوطه به قیمت عادالنه روز و یا انتقال امتیازات یادشده ، به

 قت و بدون مطالبه وجه اقدامونماید در اسرعمتقاضیانی که صاحب امتیاز معرفی می

 نماید.

 منظور کاهش آلودگی هوا درتهران بزرگ موارد ذیل در طی سال اول برنامه سومبه -ز 

 گیرد:انجام می

 های دولتی و دستگاههای اجرائی که بنحوی ازمؤسسات، شرکتها،کلیه وزارتخانه -1

 تولید آلودگینجر بهعیوب مکنند موظفند نسبت به رفعبودجه عمومی استفاده می

 از هرنوعی که باشند( اقدام نمایند.خودروهای خود )

 های دچار نقص فنی منجر به سوخت بد خودشهرداری تهران موظف است خودروها و اتوبوس -2



 را تعمیر واصالح نماید.

 های تحت پوشش منوط به نداشتن نقص فنی منجربوستمدید جواز کار تاکسی ها و مینی -3

 جاد آلودگی است.ایبه

 ( ریال در اختیار سازمان حفاظت محیط20 000 000 000سالیانه مبلغ بیست میلیارد ) -4

 ها وبخشی از هزینه موتورسیکلتمصروف کمک به "گیرد تا منحصرازیست قرار می

 کنند و متقاضی کمک هستند.های شخصی دارای نقص فنی شود که آلودگی ایجاد میسواری

 ازها و خودروها )سازی هوا توسط موتورسیکلتوم برنامه سوم آلودهاز سال د - 5

 000جزای نقدی پانصدهزار )راننده( بههرنوع که باشند( جرم محسوب میشود و متخلف )

 ( ریال درهر نوبت تخلف محکوم میشود نوبت بعدی احتساب تخلف، حداقل گذشت یک هفته500

 ارتکاب جرم میباشد.از تخلف قبلی و

 

 های بزرگ تولیدی و خدماتی باید پیش از اجرا و درکلیه طرحها و پروژه - 105ماده 

 ضوابط پیشنهادی شورای عالییابی، براساسمرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان

 حفاظت محیط زیست و مصوب هیأت وزیران مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گیرد. رعایت

 های مذکور الزامی است. نظارت بر حسنطرحها و پروژهمجریان نتایج ارزیابی توسط

 باشد.اجرای این ماده برعهده سازمان برنامه و بودجه می

 هایسازمان حفاظت محیط زیست موظف است راهکارهای عملی و اجرائی پروژه -تبصره 

 طریقی فراهم نماید که ضمن رعایتبهعمرانی و اشتغال زائی در مناطق حفاظت شده را

 ائل زیست محیطی، طرحهای توسعه عمرانی متوقف نگردد.مس

 

 امور بخشی -بخش دوم 

 

 

 آب و کشاورزی -فصل سیزدهم 

 

 شود:به دولت اجازه داده می - 106ماده 

 گذاری و تسریع در اجرای طرحهایمنظور جلب منابع مالی بیشتر جهت سرمایهبه -الف 

 آبیاری و زهکشی طرحهای کوچک آبی وو فرعیهای اصلی تأمین آب و خاک کشاورزی، شبکه

 جنگل،سارها، دام و طیور و دامپزشکی و شیالت، منابع طبیعی )احیاء قنوات و چشمه



 آبخیزداری، نوغانداری، زراعت و باغداری اعتبارات الزم را درمرتع و بیابان(

 اورزیربط دراختیار بانک کشهای ساالنه منظور و از طریق وزارتخانه ذیبودجه

 شود. بانکهزینه قطعی منظور میدهد. مبالغ پرداختی به بانک کشاورزی بهقرار

 بانکی و منابعکشاورزی موظف است از محل تلفیق منابع مذکور با منابع اعتباری سیستم

 گذاری دربرد اران بخش کشاورزی جهت سرمایهحاصل از مشارکت تولیدکنندگان و بهره

 هستند، در چارچوب مقررات، تسهیالت اعطاءفنی و اقتصادی طرحهایی که دارای توجیه

 کند.

 در صورت لزوم بخشی از نیازهای اعتباری طرحهای مذکور که از محل بودجه عمومی دولت

 گردد. عناوین و سهم حمایت دولتتواند به عنوان کمک بالعوض تلقیشود، میتأمین می

 ر طرحهای مشمول دریافت این کمک، توسطدر قالب کمک بالعوض و یارانه سود انتظاری د

 ربط و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد.های ذیوزارتخانهای مرکب ازکمیته

 شدهمبالغ دریافتی از بابت بازپرداخت اقساط تسهیالتی که از محل بودجه عمومی تأمین

 گیرد.الذکر مورد استفاده قرار میاست، مجدداً به روش فوق

 گذاری در بخش کشاورزی هر ساله بخشی از منابعمنظور تجهیز منابع برای سرمایهبه  -ب 

 ربط به صورت کمکطریق دستگاههای ذیخود را که در بودجه سالیانه مشخص خواهد شد، از

 به صندوقهای غیردولتی توسعه کشاورزی و دامداری و یا به صورت وجوه اداره شده

 کشاورزی قرار دهد.مذکور و بانک دراختیار صندوقهای

 ( از تسهیالت اعطایی کلیه%25در طول سالهای برنامه سوم حداقل بیست و پنج درصد ) -ج 

 ربط به بخش آب و کشاورزی اختصاصذیبانکهای کشور را با هماهنگی دستگاههای اجرائی

 دهد.

 یزانتأمین اعتبارات بخش آب و کشاورزی را در اولویت قرارداده و بدون توجه به م -د 

 ( تخصیص و از طریق خزانه پرداخت%100بینی شده، بطور صددرصد)وصول درآمدهای پیش

 نماید.

 جوئی ارزی،جای واردات روغن و کنجاله در جهت اشتغال و صرفهدولت موظف است به -ه

 های روغنی وارد نماید.دانه

 های ارزی،دولت مکلف است به منظور افزایش توان تولید اقتصادی درآمد - 1تبصره 

 الگوی کشت در مناطقدرطول برنامه با اتخاذ تدابیر و اقدامات الزم امکان تطبیق

 های آبی را فراهم و کارآیی اقتصادی آب را از طریق تخصیصمختلف با امکانات و ظرفیت

 کمتر و بازدهی اقتصادی بیشتر افزایش دهد.آب به تولید محصوالت با نیاز آبی



 ن تبصره متضمن اهداف کمی ، نحوه سازماندهی ، تأمین امکانات ونامه اجرائی ایآیین

 وزارت نیرو با مشارکت وزارتهماهنگی دستگاههای اجرائی در سال اول برنامه سوم توسط

 کشاورزی و جهاد سازندگی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران

 خواهد رسید.

 برداری از منابع آب کشوران دهی نظامهای بهرهبه منظور حفاظت و سام - 2تبصره 

 را به انجام برساند:وزارت نیرو موظف است در طول برنامه اقدامات زیربنایی زیر

 های آماربرداری از منابع آب کشور از نظر کمی و کیفی.توسعه و تجهیز شبکه -1

 یت مبانی مدیریتگیری منابع آلوده کننده آب و تقوهای اندازهایجاد و توسعه شبکه -2

 کیفی آب.

 تقویت بازارهای محلی آب. -3

 گیری مصارف آب در بخش کشاورزی.های اندازهایجاد و توسعه شبکه -4

 آوری.تقویت مبانی حقوقی آب متناسب با تحوالت مدیریتی و فن -5

 برداری مناسب مبتنی بر تقویتایجاد مبانی الزم به منظور استقرار نظامهای بهره -6

 های محلی آب.ریتمدی

 نامه اجرائی این ماده شامل شرایط و ضوابط کمک بالعوض و پرداخت یارانه سود وآیین

 وزارت امور اقتصادی وربط، سازمان برنامه و بودجه،های ذیکارمُزد توسط وزارتخانه

 دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد

 رسید.

 

 جویی وهای صرفهشود به منظور اجرای سیاستبه دولت اجازه داده می - 107ماده 

 هایآب را در انهار و شبکهبرداری بهینه،هدایت مصرف کنندگان آب کشاورزی برای بهره

 آبیاری و ایستگاههای پمپاژ و چاههای عمیق و نیمه عمیق براساس الگوی مصرف بهینه آب

 برداری، مشارکت بخشی غیر دولتیاجرای نظام بهرهو کشاورزی نسبت به تدوین

 برداری آب و خاک اقدام نماید و برایداران و مالکان( و ایجاد تشکلهای بهرهحقابه)

 گذاری نموده وکنندگان، براساس قانون تثبیت نرخ آب بهای زراعی قیمتمصرفگونهاین

 تحویل دهد.

 ز آب و حفظ ارزش واقعی آن و سهولت در نقل وبرداری اصولی امنظور بهرهبه -تبصره 

 داران و مالکاناسناد آب به حقابهانتقال آن ، دولت موظف است نسبت به تهیه و صدور

 اقدام نماید.



 

 - 108ماده 

 به منظور استفاده از نیروهای متخصص و کارآفرینان بخش آب و کشاورزی با -الف 

 هایمقیاس اقتصادی را در عرصهت اراضی بزرگ بااولویت ساکنین روستاها، دولت مجاز اس

 باشند، با شرایط مناسببرداری کشاورزی میمنابع طبیعی که قابل احیاء و بهره

 الزم را از قبیل ایجاد زیربناها و پرداختدراختیار آنان قرار دهد و حمایتهای

 تسهیالت به عمل آورد.

 موات و سایر اراضی متعلق به دولت رادولت موظف است ارزش آن قسمت از اراضی ملی و 

 اعم از حقیقی و حقوقی(مردم )گذاری در طرحهای مختلف تولیدی بهکه برای سرمایه

 نماید در ابتدای واگذاری تقویم و برهمان اساس بعد از شروع دورهواگذار می

 ل بهدریافت نماید. ارزش احیاء و تبدیبرداری آن را با اقساط حداکثر پنج سالهبهره

 بردار بوده و دولت حق ندارد بابت آن وجهی دریافتاحسن این اراضی متعلق به بهره

 نماید.

 برداری بهینه،های منابع طبیعی و اعمال مدیریت بهرهمنظور آزاد سازی عرصهبه -ب 

 بردارانبرداری و یا بهرهدولت مکلف است به عشایر و دامداران دارای پروانه بهره

 تحت تصرف خودویااراضی همانی اقتصادی آنها از اراضی مرتعی قابل احیاءعرفی و تشکلها

 های مرتعی برای اجرایوقشالق برای کشاورزی واز عرصهمناطق زیست آنها در ییالق

 ای که معیشتبه گونهباقیداولویت(طرحهای مرتعداری وتولید علوفه واگذارنماید)

 یه اراضی جهت سرمایه گذاری و واگذاریآنها درحد باالی خط فقر تامین گردد و بق

 براساس ضوابط مربوطه منظور می گردد.

 گذاری، ضوابط تشخیص نیروهای متخصص ونامه اجرائی این ماده شامل نحوه قیمتآیین

 و تعیین انواع حمایتها بهکارآفرین، ضوابط تشخیص اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی

 وزیرانزی و جهاد سازندگی و نیرو به تصویب هیأتهای کشاورپیشنهاد مشترک وزارتخانه

 خواهد رسید.

 

 بینی شده در برنامهبرای دسترسی بخش آب و کشاورزی به حداکثر رشد پیش - 109ماده 

 زیر مورد نظر قرار خواهدسوم توسعه، منابع و عوامل مؤثر در فعالیتها با اولویتهای

 گرفت:

 برداری از ماشینها واورزی و بهبود مدیریت بهرهآالت و ادوات کشتأمین ماشین -الف 



 تجهیزات تا رفع بُحران مکانیزاسیون.

 وری از آب و افزایش سطح زیر کشت آبی.افزایش راندمان آبیاری و بهره -ب 

 دولت مکلف است از طرق گوناگون و ممکن زیر با اولویت دادن نسبت به -تبصره 

 های دیگر استحصال آب:پروژه

 ت سدهای کوچک متعدد.ساخ - 1

 ساخت سدهای بزرگ مخزنی. - 2

 تنظیم مسیر عبور آب با احداث تونلهای انحرافی و شبکه توزیع مناسب. - 3

 های پمپاژ طراحی شده براساس اصول فنی و مهندسی.ایستگاه - 4

 از خروج آب از کشور جلوگیری نماید. به صورتیکه در پایان برنامه سوم، میزان

 و کمترین خروجی راهای مرزی به حداکثر ممکن خود رسیدهاز طریق رودخانه استحصال آب

 از کشور داشته باشد.

 مدیریت هماهنگ دام و مرتع و ساماندهی جامعه عشایری. -ج 

 رت، سویا و پودر ماهی به منظور کاهش وابستگی بهافزایش تولید علوفه به ویژه ذُ -د 

 داخل برای کاهش واردات.ندگان کود و سم درعلوفه وارداتی و حمایت از تولیدکن

 برداران آب و خاک وهای تولید کشاورزی و تشکلهای بهرهحمایت از ایجاد تعاونی -ه 

 های ایثارگران.منابع طبیعی با اولویت تعاونی

 افزایش کمی و کیفی محصوالت کشاورزی و آبزیان با هدف تأمین امنیت غذایی و -و 

 محصوالت باغی.های روغنی و زیتون واولویت دانهتوسعه صادرات و با 

 سالهدولت مکلف است از آغاز برنامه سوم، عشایر سیار کشور را طی دو برنامه پنج -ز 

 تولید، مسکن، ایجاد امکاناتهایاز نظر اقتصادی و معیشتی و اشتغال با حفظ توانمندی

 دهی نماید.زیربنائی و خدمات رسانی، رفاه عمومی و اجتماعی سامان

 ( و سرعت اجرای آن متناسب با تغییر%40سهم تحقق اهداف برنامه سوم حداقل چهل درصد )

 علت داشتنهای مرتعی بهعرصهکاربری و واگذاری مرتع خواهد بود که در امر واگذاری

 برداری دارای اولویت خواهند بود.برداری و یا عرف بهرهپروانه بهره

 

 معدن و بازرگانی صنعت، -فصل چهاردهم 

 

 کلیه اصناف تولیدی مستقر در شهرها چنانچه به شهرکهای صنعتی منتقل شوند - 110ماده 

 اقساطی زمین در شهرکهای صنعتی ازضمن استفاده از تسهیالت ویژه در خصوص واگذاری



 گردد، برخوردار خواهند بود.حمایتها و تسهیالت اعتباری که توسط دولت تعیین می

 منظور ساماندهی وشود که بهبه وزارت بازرگانی اجازه داده می -تبصره 

 در کشور دایر1378قانونمندنمودن واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب که تا قبل از سال 

 نامه و یا مبایعه نامه و یا قرارداد واگذاری عینشده و دارای سند مالکیت یا اجاره

 نهادها و ارگانها باشند توسطسازمانها،یا منافع ملک با اشخاص حقیقی یا حقوقی، 

 های صنفی کشور با دریافت گواهی پرداخت عوارض سالیانه شهرداری و همچنیناتحادیه

 مالیاتی، پروانه کسب موقت صادر نماید.بودن وضعیتگواهی مشخص

 باشد وهای موقت صادره سه سال پس از تاریخ صدور میمدت اعتبار پروانه کسب

 های موقت به دائمپروانه کسبصنفی موظفند ظرف مدت مزبور نسبت به تبدیل هایاتحادیه

 اقدام نمایند.

 های دائم وهای موقت و شرایط تبدیل آنها به پروانه کسبنحوه صدور پروانه کسب

 توسط وزارت بازرگانیای خواهد بود کهنامههمچنین سایر موارد الزم به موجب آئین

 رسد.وزیران میتصویب هیأت تهیه و به

 

 کردن بانک تخصصی صنعت و معدن درجهت تجهیز منابع مالیمنظور فعالبه - 111ماده 

 گذاریهای صنعتی وغیردولتی در سرمایهبخش صنعت و معدن و تشویق، ترویج و هدایت بخش

 عمل خواهد آمد:آوری، اقدامات ذیل بهمعدنی، توسعه کارآفرینی و کمک به انتقال فن

 بانک صنعت و معدن در دو سال نخست برنامه، سهام کلیه شرکتهای تحت پوشش خود -الف 

 خواهد کرد.را به بخشهای تعاونی و خصوصی داخلی واگذار

 در مأموریت بانک مزبور و سازماندهی درونی آن خط اعتباری خاصی برای حمایت از -ب 

 گردد.صنایع کوچک ایجاد می

 هاگیری برای رشتهشود صندوقهای خاص سپردهداده می به بانک صنعت و معدن اجازه -ج 

 مالی داخلی و خارجی درجهت اهدافیا طرحهای معین ایجاد کرده و از امکانات بازارهای

 مذکور در اساسنامه و مؤکد در این قانون استفاده کند.

 در طی برنامه سوم بخشی از منابع بانک صنعت و معدن از محل اعتبارات عمرانی -د 

 بانکی تأمین خواهد شد تا در جهتهای سنواتی فصول صنعت و معدن یا تسهیالت بینبودجه

 شود مصرف کند.الذکر و یا اهدافی که توسط دولت تعیین میاهداف فوق

 

 به منظور تأمین منافع ملی و نیازهای عمده الکترونیکی نظامی و غیرنظامی - 112ماده 



 الکترونیکی،الکترونیک )ول برنامه صنایعدر داخل کشور دولت موظف است در ط

 گذاری ومخابراتی، اتوماسیون و اپتیک( موجود در بخشهای مختلف از طریق سیاست

 سازماندهی و تقویت کند.گذاریهای متمرکز و هماهنگ،سرمایه

 های صنایع، دفاع و پشتیبانی نیروهاینامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانهآیین

 خواهد رسید.و تلگراف و تلفن تهیه و به تصویب هیأت وزیران مسلح و پست

 

 به منظور تحقق جهش صادراتی در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و - 113ماده 

 فرهنگی کشور:

 ای وارداتی مورد استفاده درحقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و واسطه -الف 

 ای که بهنامهبراساس آییندور محصوالت تولیدیتولید کاالهای صادراتی پس از ص

 پیشنهاد وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد مسترد خواهد شد.

 شوند مشمول پرداخت عوارض و مالیات نخواهند بود.کاالها و خدماتی که صادر می -ب 

 ردهای اجباریصادرات کاال و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنای استاندا -ج 

 باشند.خریداران( معاف میمورد درخواستالملل )وگواهیهای مرسوم در تجارت بین

 کلیه تشویقها و امتیازاتی که برای صادرات کاال وجود دارد به صادرات خدمات نیز -د 

 یابد.تسری می

 گیرد.صندوقهای غیردولتی توسعه صادرات مورد حمایت دولت قرار می -ه 

 نظور پشتیبانی از صادرات کاالهای غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی از سالمبه -و 

 مهندسی منابع ارزی و ریالی ازتناسب افزایش صادرات غیرنفتی و خدمات فنی وبه 1379

 عنوان سهم دولت در افزایش سرمایه بانکمحل مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت به

 صورتی که این افزایش سرمایهگیرد بهقرار میمزبور توسعه صادرات در اختیار بانک

 بانک در طول هر سال و سال پایان برنامه سوم متناسب با اهداف مندرج در این قانون

 تحقق اهداف مذکور کمک نماید.بوده و به

 نامه مربوط به نحوه اعطای اعتبار و شرایط آن مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادیآیین

 تصویب هیأتتهیه و بهبرنامه و بودجه و با همکاری بانک مرکزی و دارائی و سازمان

 دولت خواهد رسید.

 بانک توسعه صادرات مکلف است مانده وصول نشده ارز تنخواه صادراتی موضوع بند -ز 

 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری( قانون برنامه پنجساله دوم توسعه25)ه( تبصره )

 را حداکثر تا پایان برنامه سوم توسعه وصول نماید. 1373.9.20اسالمی ایران مصوب 



 عنوان سرمایه دولت نزد بانک منظور شده و از محل آن تسهیالت بهبهمبالغ وصول شده

 سودصادرکنندگان پرداخت خواهد شد. نحوه تسویه تمامی تنخواه ارزی مذکور و نرخ

 تعیین و به بانک توسعه متعلقه را هیأت وزیران ظرف سه ماه از تصویب این قانون

 صادرات ایران ابالغ خواهد نمود.

 ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتیکلیه وزارتخانه -ح 

 مکلفند قبل از برپایی هرگونه نمایشگاهو همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم ایران

 ور و یا شرکت در نمایشگاههایالمللی در داخل و خارج از کشصنعتی بین -تجاری 

 تأیید مرکزرا با مرکز توسعه صادرات ایران هماهنگ و بههای خودالمللی، برنامهبین

 مزبور برسانند.

 

 گردد و صدور کلیه کاالها وتنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی - 114ماده 

 خدمات، به جز موارد ذیل مجاز خواهد بود:

 یقه و میراث فرهنگی.اشیاء عت -الف 

 اقالم دامی یا نباتی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیک و یا حفاظت محیط زیست داشته -ب 

 باشند.

 کند باصادرات کاالهائی که دولت برای تأمین آنها مستقیماً یارانه پرداخت می -ج 

 باشد.پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز می

 ظیم بازار داخلی و جبران کمبود احتمالی، وزارت بازرگانی مجازمنظور تنبه -تبصره 

 انتقال ارز نسبت به جبراندهد از طریق واردات بدوناست در مواردی که تشخیص می

 نیازهای داخلی اقدام نماید.

 

 ای و غیر فنی رادولت موظف است برای رونق تجارت خارجی موانع غیرتعرفه - 115ماده 

 بندی اصالح نرخهای معادلبرنامه زمانتهای شرعی حذف و نسبت به تهیهبا رعایت ممنوعی

 های گمرکی اقدام کند.آگهی و تعیین تعرفهتعرفه و اعالم آن به صورت پیش

 

 به منظور تقویت توان رقابت محصوالت صادراتی کشور در بازارهای - 116ماده 

 المللی:بین

 ولیدی و خدماتی دولتی مرتبط با امر صادراتها و سازمانهای تکلیه وزارتخانه -الف 

 مرکز اطالع رسانی مربوطاندازیمکلفند تا پایان اولین سال برنامه سوم نسبت به راه



 به خود، براساس طرح شبکه جامع اطالع رسانی بازرگانی کشور اقدام کنند و خدمات اطالع

 وزارت پست و تلگراف و داخلی و خارجی قرار دهند.رسانی الزم را دراختیار متقاضیان

 های مذکور را فراهم کند.تلفن موظف است تسهیالت الزم جهت تقویت شبکه

 اندازی شبکه جامع اطالع رسانی بازرگانیوزارت بازرگانی مکلف است نسبت به راه -ب 

 سوم اقدام کند.المللی( تا پایان سال دوم برنامهداخلی و بینکشور )

 ضور فعال شرکتها و مؤسسات فنی و مهندسی اعم از مشاور ودولت موظف است برای ح -ج 

 خدمات فنی و مهندسی تسهیالت زیر راپیمانکاری ایرانی در بازارهای جهانی و صادرات

 فراهم نمود ه و بر اجرای مستمر و احسن آن نظارت نماید.

 گذاری.فراهم نمودن زمینه صدور ضمانتنامه بانکی با حداقل سپرده -1

 گذاری.آالت مورد نیاز اجرای قرارداد، بدون وثیقهخروج ماشین امکان -2

 ای و بانکی با حداقل هزینه و کارمزد.ارائه خدمات بیمه -3

 صورت اعتبار خریدار وایجاد نظام اعطای اعتبار صادراتی به طرحهای عمرانی، به -4

 فروشنده.

 عطائی نظام بانکی.بندی اعتبارات ابینی و تعیین سهمیه خاص در سهمیهپیش -5

 بینی اعتبار در بودجه سالیانه کشور جهت مشارکت دولت در تأمین مالی اینگونهپیش -6

 اعتبارات صادراتی.

 نمودن زمینه صدور و عرضه اوراق مشارکت توسط شرکتهای صادرکننده خدمات فنیفراهم -7

 ط آنها.طرحهای اخذ شده توسو مهندسی ، به عنوان یکی از منابع تأمین مالی

 الذکر باید توسط سازمان برنامه و بودجه تشخیص صالحیت شده وشرکتهای متقاضی فوق

 بندی مناسب باشند.دارای رتبه

 

 های صادرات کشور و تعیین کمکها و تسهیالت قابلبه منظور تنظیم خط مشی - 117ماده 

 مصوب برنامه سوم،های اجرای سیاستارائه به بخش صادرات و رفع مشکالت و موانع آن و

 شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی به ریاست رئیس جمهور یا معاون اول وی و عضویت

 صنایع، معادن و فلزات، تعاون، امور خارجه، نفت، امور اقتصادی ووزیران بازرگانی،

 ودارائی، کشاورزی، جهاد سازندگی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 ک توسعه صادرات و رؤسای مرکز توسعه صادرات ایران، گمرک جمهوری اسالمیمدیرعامل بان

 شود. دبیرخانهتعاون تشکیل میایران، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و اتاق

 شورای مزبور در وزارت بازرگانی مستقر بوده و پیشنهادهای این شورا پس از تصویب هیأت



 ارتباط با ایجاد تسهیالت صادراتی برای کلیهمربوط در وزیران در حدود قوانین

 ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ووزارتخانه

 االجراء خواهد بود. سه نفر ازاشخاص خصوصی اعم از حقوقی و حقیقی الزمهمچنین

 مور برنامه وانمایندگان مجلس شورای اسالمی از کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع،

 عنوان ناظر در جلسات شورای عالی توسعهبودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون به

 نصادرات غیرنفتی شرکت می

 شورای مذکور موظف است گزارش عملکرد شورا را هر سه ماه یکبار بهمایند. دبیرخانه

 کمیسیونهای مذکور ارسال نماید.

 ت استاندار و عضویت مدیران کل بازرگانی، گمرک،کمیته توسعه صادرات استان به ریاس

 مدیرعامل بانک صادرات استانربط حسب مورد وسازمان برنامه و بودجه و ادارات کل ذی

 شود وظایف دبیرخانه کمیته توسعه صادرات استان بر عهده اداره کل بازرگانیتشکیل می

 استان خواهد بود.

 

 بازرگانی موضوع قانون چگونگی اداره سازمانوظایف و اختیارات وزارت  - 118ماده 

 خصوص تشکیل شرکت سهامی عام بازرگانیدر 1375.12.12تعاون مصرف شهر و روستا مصوب 

 بینی شده در قانون مذکور برای دو سال اولشهر و روستا و اجرای سایر موضوعات پیش

 گردد.توسعه کشور تمدید میبرنامه سوم

 

 انرژی -فصل پانزدهم 

 

 شود براساس پیشنهاد وزارت نفت و وزارت نیروبه دولت اجازه داده می - 119ماده 

 سفید، بنزین، نفت گاز و نفتبرق ، گاز طبیعی، نفتقیمت فروش داخلی حاملهای انرژی )

 کوره( را در لوایح بودجه سنواتی به مجلس ارائه نماید.

 

 - 120ماده 

 های نفتی، گاز و میعانات گازی و برق حسب مورددرآمد حاصل از صادرات فرآورده -الف 

 گاز ایران و شرکت توانیر تلقی شده وبه عنوان درآمد شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی

 های نفتی و گاز طبیعی( وشامل واردات فرآوردهبه مصرف ارزی هزینه عملیات جاری )

 رسد.ای مصوب مجلس شورای اسالمی میسرمایهاجرای طرحهای



 های قابل قبول محسوب خواهد شد وگذاری فوق از نظر مالیاتی جزء هزینهمبالغ سرمایه

 شود.حسب مورد منظور میبه عنوان افزایش سرمایه دولت یا شرکت ملی نفت ایران

 درصدی از درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام که میزان آن در قوانین بودجه -ب 

 رسد،تصویب هیأت وزیران میبهساز و کاری که سنواتی تعیین خواهد شد در قالب

 منظور تحقق اهداف برنامه طبقدراختیار شرکت ملی نفت ایران قرار خواهد گرفت تا به

 هزینه شود.قوانین و مقررات موجود

 های نفتی پس از تأمین نیازهای داخلی مجاز خواهد بود. مسؤولیتصادرات فرآورده -ج 

 با وزارت نفت خواهد بود.های نفتیبازار داخلی فرآورده تأمین نیاز کشور و تنظیم

 های دولتی وابسته به وزارتین نفت ومنظور اصالح ساختار شرکتدولت موظف است به -د 

 و افزایش کارآمدی اقتصادی، فنی ایننیرو در راستای اجرای سیاست کاهش تصدی دولت

 عنوان سرمایهورد مصرف داخلی بهشرکتها با درنظر گرفتن بهره مالکانه نفت و گاز م

 ای را تنظیم و جهت تصویب به مجلس شورای اسالمیالیحهملی طی سال اول برنامه سوم

 تقدیم نماید.

 

 کردن مصرف انرژی وجویی، منطقیمنظور اعمال صرفهدولت موظف است به - 121ماده 

 حفاظت از محیط زیست، اقدامات زیر را انجام دهد:

 و تدوین معیارها و مشخصات فنی مرتبط با مصرف انرژی در تجهیزات،تهیه  -الف 

 مصرف کنندگان،ترتیبی که کلیهفرایندها و سیستمهای مصرف کننده انرژی، به

 تولیدکنندگان و واردکنندگان این تجهیزات، فرایندهاو سیستمها ملزم به رعایت این

 ای متشکل از نمایندگان وزارتتوسط کمیتهمشخصات و معیارها باشند. معیارهای مذکور

 نیرو، وزارت نفت، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست

 شود.ربط تدوین میذیو وزارتخانه

 نحوه تصویب این معیارها را هیأت وزیران تعیین خواهد کرد.

 ه در فصل اوج مصرفویژتهیه آیین نامه تعیین ساعات کار اصناف در ایام سال به -ب 

 و کشور.های نیروبرق توسط وزارت بازرگانی با همکاری وزارتخانه

 ربطهای ذیها و صنایع توسط وزارتخانهتنظیم برنامه فصلی ساعات کار کارخانه -ج 

 حداکثر مصرف هستند، کاهش یابد ونحوی که مصرف برق و انرژی در ماههایی که دارایبه

 کنندگان درغیر ساعات اوج مصرف، اعمال گردد.مصرف های تشویقی برایسیاست

 کنندگاننسبت ضرر و زیان وارده مصرفدر صورت قطع برق با ایجاد محدودیت به -تبصره 



 خواهد بود.های مربوط معافاز پرداخت دیماند و سایر پرداخت

 حی وتدوین مقررات و ضوابط مربوط به رعایت استانداردهای مصرف انرژی در طرا -د 

 پرهیز از اتالف انرژی و تنظیم ومنظورساخت ساختمانها در بخش دولتی و غیردولتی به

 کارگیری استانداردهای مصرفاجرای روشهای تشویقی در مورد ساختمانهای موجود برای به

 های مسکن و شهرسازی، کشور، نفت،متشکل از نمایندگان وزارتخانهایانرژی توسط کمیته

 سازمان برنامه و بودجه و نظام مهندسی کشور. صنایع، نیرو و

 هزارقیمت انرژی برای واحدهایی که مصرف ساالنه سوخت آنها بیش از پنج -تبصره 

 (5آنها بیش از پنج )( متر مکعب معادل نفت کوره و یا قدرت مورد استفاده5000)

 ور در این مادههای مذکنامهمگاوات است، در صورت عدم رعایت معیارها، ضوابط و آیین

 یافت.با ارائه فرصت مناسب، افزایش خواهد

 ربطنامه اجرائی این ماده توسط سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرائی ذیآیین

 تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 

 - 122ماده 

 با مشارکت وزارت نفت مجاز است بنابه تقاضای بخش خصوصی یا تعاونی رأساً، یا -الف 

 دارای توجیه فنی و اقتصادی وخارجی که دارای توان مالی کافی بوده و تقاضای آنها

 زیست محیطی باشد، مجوز احداث پاالیشگاه و واحدهای تولید سایر محصوالت وابسته به

 وزارت مذکور موظف است طبق قرارداد تنظیمی مبنی بر تحویلصنایع نفت را صادر کند.

 در صورت نیاز(المللی )های آنها به قیمتهای بینرید فرآوردهخوراک آنها و خ

 همچنین مجوز صادرات محصوالت مازاد بر مصرف اقدام کند.و

 وزارت نیرو مجاز است بنابه تقاضای بخش خصوصی یا تعاونی رأساً، یا با مشارکت -ب 

 اقتصادی ودارای توجیه فنی، خارجی که دارای توان مالی کافی بوده و تقاضای آنها

 زیست محیطی باشد، مجوز الزم برای احداث نیروگاه و تولید برق صادر کند و شرایط از

 درآمد شرکتهای مزبور به ارز و تضمین خرید برق اینجمله تسهیالت مربوط به تبدیل

 گونه واحدها را مشخص و اعالم کند.

 هرچه بیشتر نیروی دولت مکلف است به منظور ترغیب سایر مؤسسات داخلی به تولید -ج 

 ساله شرایط و قیمتهایوزارت نیرو، همهبرق از نیروگاههای خارج از مدیریت و نظارت

 تضمینی خرید برق را تعیین واعالم کند.

 های شرکتهای برقشود بخشی از تأسیسات و دارائیبه وزارت نیرو اجازه داده می -د 



 شرکتهای توزیع نیروی برق واگذاربه ای و آب و برق خوزستان در ولتاژ توزیع رامنطقه

 ایهای واگذار شده، سهام شرکتهای توزیع نیروی برق به برق منطقهکند. معادل دارائی

 گیرد. این نقل و انتقال از معافیت مالیاتیتعلق میو سازمان آب و برق خوزستان

 برخوردار خواهد بود.

 

 هایی که توسط سازماننامهیینشود براساس آبه دولت اجازه داده می - 123ماده 

 وزارت امور اقتصادی وانرژی اتمی ایران، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و

 شود، مقررات مالی و استخدامی سازمان انرژی اتمی را بدون الزامدارائی پیشنهاد می

 ویب وقانون استخدامی کشوری و سایر مقررات عمومی تصبه رعایت قانون محاسبات عمومی و

 جهت اجرا ابالغ کند.

 

 پست و مخابرات - 16فصل 

 

 - 124ماده 

 های مادر مخابراتی، تنظیممنظور تحقق حاکمیت دولت، ایجاد و حفظ شبکهبه -الف 

 عهده دولتپستی و مخابراتی بهفضای فرکانسی کشور و تضمین استمرار ارائه خدمات

 منظور جلوگیری از( قانون اساسی، به44)خواهد بود. باتوجه به ذیل اصل چهل و چهارم 

 رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غیردولتی، در قلمروضرر و زیان جامعه و تحقق

 های مستقل و موازی پستی و مخابراتی و درهای غیر مادر بخش مخابرات، شبکهشبکه

 ذیل، حسب مجوز هیأت وزیران اجازه فعالیت خواهد داشت:امور

 همراه.شبکه تلفن  - 1

 شبکه پی جو. - 2

 مراکز تلفن کم ظرفیت تا پنج هزار شماره. - 3

 ها.شبکه انتقال داده - 4

 های ارائه خدمات ارزش افزوده.شبکه - 5

 شبکه مخابرات روستایی. - 6

 شبکه قبول پستی. - 7

 شبکه حمل و نقل پستی. - 8

 تی مخابراتی اجازه دادهمنظور کمک به رشد و توسعه اقتصادی ، به شرکتهای دولبه -ب 



 برداری، طراحی،نگهداری و بهرههایشود قسمتی از فعالیتهای خود را در زمینهمی

 اندازی ، آزمایش و تحویل تجهیزات و شبکه ها با رعایت مواردمهندسی، نصب و راه

 های دولت به بخشهای تعاونی و خصوصی داخلی واگذارمشیالف( و نیز خطمذکور در بند )

 د.کن

 های مذکور در این ماده و پس از حصولمجوز فعالیت بخش غیردولتی در حیطه -تبصره 

 استمرار ارائه خدمات، براساساطمینان از عدم ایجاد انحصار در بخش غیردولتی و

 ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت پست ونامهآئین

 رسد.هیأت وزیران میتصویبتلگراف و تلفن تهیه و به

 

 منظور صیانت از منابع ملی، نیل به عدالت اجتماعی، توسعه ارتباطاتبه - 125ماده 

 شفاف سازی اقتصادی وبه نقاط غیر برخوردار، باال بردن بازده ملی و بازده بخش،

 بهبود رفاه اجتماعی، دولت موظف است موارد زیر را به اجرا گذارد:

 ردن جابجایی اعتبار و درآمد بین شرکتهای مخابرات استانی و ایران درمجاز ک -الف 

 و تلفن و در چارچوب سهمجهت کمک به استانهای زیانده با تأیید وزیر پست و تلگراف

 دولت.

 استانی و ایران( وگذاری شده در طرحهای مصوب شرکتهای مخابراتی )وجوه سرمایه -ب 

 پست و تلگراف و تلفن از محل درآمدهاابسته به وزارتپستی و دیگر مؤسسات و شرکتهای و

 هایو منابع داخلی خود آنها و یا از محل منابع داخلی شرکتهای مخابراتی جزء هزینه

 عنوان افزایش سرمایه دولت و یا شرکت مخابرات ایرانمحسوب و بهقابل قبول مالیاتی

 1351برنامه و بودجه مصوب( قانون 32گردد و مشمول ماده )حسب مورد( منظور می)

 باشد.نمی

 

 حمل و نقل - 17فصل 

 

 شود بهآهن جمهوری اسالمی ایران اجازه داده میبه شرکت سهامی راه - 126ماده 

 وجهی با مشارکت کشورهای عضوای، ترانزیتی و چندمنظور ارائه خدمات حمل و نقل منطقه

 ی اقدام کند.المللاکو نسبت به ایجاد شرکتهای حمل و نقل بین

 

 شود:به وزارت راه و ترابری اجازه داده می - 127ماده 



 آالت، تجهیزات و اماکنی را که در راستای تحقق سیاست واگذاری،بخشی از ماشین -الف 

 های امور اقتصادی ووزارتخانهای که توسطنامهدهد براساس آیینمازاد تشخیص می

 امه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهددارائی، راه و ترابری و سازمان برن

 صورت اجاره به پیمانکاران و شرکتهای تعاونی راهداریرسید به فروش برساند و یا به

 تشخیص صالحیت شده واگذار کند.

 ای که به پیشنهاد وزارتنامهنسبت به کاهش و تعدیل نیروی انسانی براساس آیین -ب 

 تصویب هیأت وزیران خواهد رسید،و استخدامی کشور به مذکور و سازمان امور اداری

 اقدام کند. منابع مالی مورد نیاز برای اصالح ساختار نیروی انسانی نیز در راستای

 الف( این ماده در قالب لوایح بودجه سنواتی تأمینکاهش تصدی فوق از محل بند)

 شود.می

 

 شود با حفظ مالکیت دولت بر خطوطبه وزارت راه و ترابری اجازه داده می - 128ماده 

 کشور و جلوگیری از ایجاد انحصارریلی و اعمال سیاست جامع و هماهنگ حمل و نقل ریلی

 در بخش غیردولتی و تضمین استمرار ارائه خدمات، بخشی از فعالیتهای مربوط به حمل و

 یلی را بهنگهداری و بازسازی شبکه و ناوگان حمل و نقل رنقل بار و مسافر، تعمیر،

 اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی داخلی واگذار کند و در صورت لزوم با

 آهن جمهوری اسالمی ایران ازشرکتهای مشترک بین بخش غیردولتی داخلی و راهایجاد

 مقررات این مادهآنها حمایت و تسهیالت الزم در این زمینه را فراهم سازد. ضوابط و

 هد رسید.به تصویب هیأت وزیران خوا

 

 شامل ناوبری، نشستباتوجه به اینکه امور هوانوردی و حمل و نقل هوایی ) - 129ماده 

 باشد، باهواپیمائی کشوری( میسازمانو برخاست( منحصراً دراختیار و در کنترل دولت )

 بینی تمهیدات مناسب برای جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش غیردولتی و تضمینپیش

 شود:دولت اجازه داده میرائه خدمات، بهاستمرار ا

 حداکثر تانسبت به واگذاری سهام شرکتهای هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران ) -الف 

 هوایی نفت، خدمات هلیکوپتری(، هواپیمایی آسمان، هواپیمایی پیام، حمل و نقل49%

 ملی نفتکش ایران ساخه(، کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و شرکتهای تابعه آن و شرکت)

 خصوصی داخلی اقدام کند.به بخشهای تعاونی و

 ربط اساسنامهبا پیشنهاد مشترک شورای عالی هواپیمایی کشوری و دستگاه اجرائی ذی -ب 



 هوایی نفت، خدمات هلیکوپتری( راآسمان، پیام، حمل و نقلشرکتهای هوایی کشور )

 تصویب مجلس شورایری اسالمی ایران بهاصالح کند. تغییرات اساسنامه هواپیمائی جمهو

 رسد.اسالمی می

 

 شاملبا حفظ حاکمیت دولت بر امور هوانوردی و حمل و نقل هوایی ) - 130ماده 

 (، به سازمان هواپیمایی129ماده )ناوبری، نشست و برخاست( توسط دولت و با رعایت صدر

 شود:کشوری اجازه داده می

 ای طرحهای فرودگاهی و پروازی و توسعه ناوگان هوایی بانسبت به تکمیل و اجر -الف 

 قراردادهای مشارکت، پیش فروش خدماتهای داخلی و خارجی از طریق انعقادجلب سرمایه

 فرودگاهی و خدمات پروازی اقدام و تعهدات مربوط را تأدیه کند.

 رواز و توسعههای نگهداری، بهسازی و امنیت پبه منظور تأمین هزینه اجرای برنامه -ب 

 سیستمهای جدید فرودگاهی وزیربناها در فرودگاهها و نیز استفاده از تجهیزات و

 ( قیمت فروش%2هوانوردی و امنیتی، با تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری دو درصد )

 داخلی را دریافت کند.بلیط مسافران پروازهای

 

 شود بههای کشور اجازه داده میهای و پایانبه سازمان حمل و نقل جاده - 131ماده 

 های مسافریاحداث پایانهای بین شهری ومنظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده

 و باری و مجتمعهای خدمات رفاهی بین راهی توسط بخش غیر دولتی با اولویت تعاونیها و

 بت به تأمیندر قالب وجوه اداره شده نزد بانکها نسایثارگران، از محل منابع داخلی

 التفاوت نرخ سود را از منابع داخلی خودتسهیالت اعتباری بانکی، اقدام کرده و مابه

 التفاوتمیزان وجوه اداره شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابهپرداخت کند.

 گردد.نرخ سود در بودجه ساالنه سازمان مذکور تعیین می

 

 مالی مورد نیاز جهت توسعه، نگهداری و به منظور تأمین منابع - 132ماده 

 هایپایانهای وای، به سازمان حمل و نقل جادهبرداری امور حمل و نقل جادهبهره

 شود:کشور اجازه داده می

 کیلومتر و-های کشور براساس تناز جابه جایی کاال و مسافر در جاده -الف 

 پیشنهاد مجمع عمومیساله باهکیلومتر عوارض وصول کند. میزان این عوارض هم-نفر

 گردد.های کشور و تصویب شورای اقتصاد تعیین میای و پایانهسازمان حمل و نقل جاده



 کیلومتر حمل و نقل کاال در داخل -( ریال برای هر تن 50حداکثر معادل پنجاه ) -ب 

 یتیحمل و نقل کاالی ترانزالمللی که مبادرت بهکشور از شرکتهای حمل و نقل بین

 کنند با تأیید وزیر راه و ترابری از طریق دفاتر مرزی خود دریافت کند.می

 ( خسارت وارده بر ابنیه فنی و تاسیسات زیربنایی را وصول کند. بجز%100صددرصد ) -ج 

 طبیعی که دولت بنا به توان، موظفخسارات وارده بر اثر حوادث و سوانح غیرمترقبه و

 به جبران آن خواهد بود.

 کلیه دریافتیهای موضوع این ماده پس از وصول، به حساب سازمان حمل و نقل - د

 براساس بودجه ساالنهشود تاهای کشور نزد خزانه داری کل واریز میای و پایانهجاده

 سازمان به مصرف برسد.

 

 عمران شهری و توسعه و عمران روستایی - 18فصل 

 

 - 133ماده 

 شود با تشخیص وزارت نیرو نسبت به واگذاری مالکیتمی به دولت اجازه داده -الف 

 آب و فاضالب احداث گردیده، یاتأسیسات آب و فاضالب که قبل یا بعد از تشکیل شرکتهای

 گردد به شرکتهای مذکور اقدام کند.می

 کلیه وظایف حاکمیتی مربوط به وزارت نیرو که توسط شرکتهای آب و فاضالب انجام -ب 

 یابد.انتقال میرکتهای مذکور منفک و به وزارت نیروگردد از شمی

 های آب بها، حق انشعاب و هزینه دفع فاضالب، در چارچوب ضوابط و سقف مصوبتعرفه -ج 

 فاضالب و تصویب شورای اسالمی شهر تعیینشورای اقتصاد و با پیشنهاد شرکت آب و

 ه مصوب نزدیکترین شهرگردد. شهرهای جدید فاقد شورای اسالمی شهر مشمول تعرفمی

 هستند.مجاور

 

 برداری از منابع آب سطحی یا زیرزمینی و شبکهصدور هر گونه مجوز بهره - 134ماده 

 صنعتی، دامداری، خدماتی و سایر مصارفیتوزیع شهری برای مصارف واحدهای بزرگ تولیدی،

 دره در گذشته،کنند و همچنین استمرار مجوزهای صاکه تولید فاضالب با حجم زیاد می

 آوری فاضالب، تصفیه و دفع بهداشتی پساب است. تا زمانتأسیسات جمعمنوط به اجرای

 میزان آلودگی،اجرای تأسیسات مناسب، از واحدهای مصرف کننده آب با توجه به نوع و

 گردد که پس از واریز به خزانه،نامه و تعرفه مصوب دولت اخذ میجرایمی برمبنای آیین



 خاصی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینیوه واریزی از محل اعتبارات ردیفمعادل وج

 خواهد شد در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گیرد و برای طرحهای حفاظت کیفی

 تصفیه و دفع بهداشتی فاضالب هزینه خواهد شد. وزارت نیرو با همکاریمنابع آب و

 نامهآیینربط نسبت به تهیهتگاه اجرائی ذیزیست کشور و دسسازمان حفاظت محیط 

 اجرائی این ماده و پیشنهاد آن برای تصویب در هیأت وزیران اقدام خواهدکرد.

 

 ها و مؤسسات دولتی که دارای مراکز فرهنگی، هنری،به کلیه وزارتخانه - 135ماده 

 راساس طرحهاینظامی هستند و بورزشی، بهداشتی، درمانی، توانبخشی، آموزشی، اداری و

 شود که مراکز مذکور را بایابند اجازه داده میمصوب شهری الزاماً تغییر کاربری می

 مزایده عمومی به فروش برسانند و درآمد حاصل را بهرعایت قوانین مربوط از طریق

 داری کل واریز و معادل آن را جهت جایگزینی، تکمیل و نوسازی مراکز مشابه وخزانه

 های سنواتی هزینه کنند.اری طبق قوانین بودجهنگهدتعمیر و

 

 شود با توجه به تواناییهای شهرداریها، آن گروهبه دولت اجازه داده می - 136ماده 

 شهری را که ضروری تشخیصاز تصدیهای مربوط به دستگاههای اجرائی در رابطه با مدیریت

 اداری و استخدامی کشور دهد، براساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان امورمی

 ربط به شهرداریها واگذار کند.ذیهمراه با منابع تأمین اعتبار

 

 - 137ماده 

 منظور تسریع در امر توسعه و عمران روستاها و توجه ویژه به بهبود معیشتبه -الف 

 طی دوران برنامه اقدام کند:روستاییان، دولت مکلف است نسبت به انجام موارد زیر

 یین نقش و قلمرو وظایف و ارتباطات دستگاهها و سازمانهای مرتبط با توسعه وتع - 1

 فعالیتهای مشابه و موازی.عمران روستاها در جهت سازماندهی مجدد و حذف

 واگذاری بخشی از فعالیتهای اجرائی دستگاههای دولتی به شوراهای اسالمی و - 2

 دستگاههای محلی و مؤسسات و شرکتهای غیر دولتی.

 بندی و ارائه خدمات وتعیین ضوابط برای خدمات زیربنایی در محیط روستایی و سطح - 3

 توسعه و عمران مصوب.تجهیز فضاهای روستایی کشور براساس طرحهای

 حمایت از مؤسسات غیر دولتی تأمین کننده اعتبارات خُرد از قبیل صندوق عمران و - 4

 برای فعالیتهای اقتصادی،روستاییان منظور ارائه تسهیالت بهتوسعه روستایی به



 اجتماعی و فرهنگی.

 منظور توسعه هماهنگ و موزونگاههای روستائی بهساماندهی فضاها و سکونت - 5

 مناسب جمعیت و استقرار بهینههای کشاورزی، صنعتی و خدماتی، از طریق توزیعفعالیت

 خدمات در محیط های روستایی و حمایت از اجرای آن.

 گذاریهای خصوصی و مردمی در محیط روستایی با تأمین تسهیالتایت از سرمایهحم - 6

 پرداخت بخشی از سود تسهیالتزا وگذاریهای اشتغالمناسب به ویژه برای سرمایه

 اعطایی برای مناطق توسعه نیافته.

 ساماندهی کوچ و حمایت از اسکان عشایر داوطلب. - 7

 کالبد شهرها و روستاهای کشور و انطباق مشخصات منظور هویت بخشی به سیما وبه -ب 

 ویژگیهای فرهنگ معماری و شهرسازیکلیه ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی کشور با

 بومی( و رعایت اصول و ضوابط مربوطه در نماسازی و طراحی شهری واسالمی ) -ایرانی 

 در شهرها، وزارت مسکنجلوگیری از تخریب ساختمانها و نماهای باارزش روستائی کشور و

 انجام مطالعه وو شهرسازی موظف است به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه سوم ضمن

 ربط، نسبت به تهیه، تدوین و ارائه اصول ،تحقیق و با همکاری دستگاهها و مراجع ذی

 سازهای کشور اقدام و ضوابط مذکور را بهضوابط و مقررات نماسازی در کلیه ساخت و

 ربط و تشکلهای مهندسی کشور ابالغ نماید.شهرداریها و دستگاههای ذیکلیه 

 بینیدولت موظف است همه ساله اعتبارات خاصی را در لوایح بودجه به نحوی پیش -ج 

 بیست خانوار از راه مناسب،نماید تا پس از پایان برنامه سوم، کلیه روستاهای باالی

 وردار باشند.مدرسه، آب شرب بهداشتی، برق و تلفن برخ

 منظور ایجاد اشتغال در مناطق روستائی به ویژه در مناطق توسعه نیافته،به -د 

 روستائی با سرمایه دولت و مردمالحسنه توسعه اشتغالصندوقی تحت عنوان صندوق قرض

 های جهادشود. اساسنامه تأسیس صندوق مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانهتأسیس می

 رئیس جمهور و سازمان برنامه و -دفتر امور مناطق محروم کشور رزی وسازندگی و کشاو

 خواهدتصویب هیأت وزیرانبودجه تهیه و ظرف مدت دو ماه پس از ابالغ این قانون به

 رسید.

 نامه اجرائی این ماده، توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمانآیین

 شهرسازی و دفتر امور مناطقاد سازندگی و مسکن وهای جهخانهبرنامه و بودجه و وزارت

 رئیس جمهور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. -محروم کشور 

 



 مسکن - 19فصل 

 

 به منظور افزایش سهم تولید انبوه مسکن از کل ساخت و سازهای کشور و - 138ماده 

 خصوصی و تعاونی( مجتمعهای)سازندگان همچنین افزایش تولید واحدهای مسکونی کوچک،

 مسکونی دارای سه واحد مسکونی و بیشتر در نقاط روستایی، پنج واحد مسکونی و بیشتر در

 نفر و ده واحد مسکونی و بیشتر در سایر شهرها به 250.000جمعیت کمتر از شهرهای با

 گیرند:شرح ذیل مورد حمایت قرار می

 داخت مالیات اولین نقل و انتقال قطعی امالکسازندگان موضوع این قانون از پر -الف 

 واحدها متناسب با سطوح زیر بنایشوند و درآمد مشمول مالیات مربوط به اینمعاف می

 هر یک و صرفنظر از تعداد آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین خواهد شد.

 ع ذیصالح موظفند درهای نیرو، نفت و همچنین شهرداریها و سایر مراجوزارتخانه -ب 

 تامین، انتقال و حق انشعاب آب،چارچوب تراکم مصوب طبق طرح جامع نحوه اخذ هزینه

 هایای تنظیم کنند که سرانه هزینهبرق، گاز و عوارض صدور پروانه ساخت را به گونه

 مسکونی احداث شده موضوع این قانون، حداکثر معادلدریافتی به ازای هر واحد

 یافتی از سازندگان انفرادی باشد.های درهزینه

 الذکر برای مازاد بر تراکم مصوبمیزان و نحوه دریافت حق انشعاب و عوارض فوق

 وزارت مسکن و شهرسازی بهای خواهد بود که به پیشنهادنامهطرحهای جامع براساس آیین

 تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 دریافت حق بیمه از سازندگان موضوع اینسازمان تأمین اجتماعی مؤظف است پس از  -ج 

 ماده به شرح زیر، مفاصاحساب مربوطه را صادر کند:

 کارکنان ثابت : براساس قانون تأمین اجتماعی. -

 کارگران فصلی : براساس قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی. -

 دت سه ماه ازوزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه طی م

 به تصویب هیأت وزیراننامه اجرائی این ماده را تهیه وتصویب این قانون آیین

 برساند.

 

 به منظور حمایت از متقاضیان مسکن و در راستای تقویت توان مالی آنها و - 139ماده 

 احداث مسکن:ساده سازی استفاده از تسهیالت بانکی برای خرید یا

 سهیالت اعتباری مسکن از بانکها از درآمد مشمول مالیاتاقساط ماهیانه ت -الف 



 محاسبات مالیاتی قراردریافت کنندگان تسهیالت کسر و مانده درآمد مکتسبه در شمول

 گیرد. استفاده از این معافیت مالیاتی فقط برای یکبار برای هر خانواده و یامی

 متر مربع خواهد 120داکثر مفید حافراد متاهل مجاز بوده و شامل واحدهای با مساحت

 بود.

 های صادره از سوی مؤسسات بیمه به عنوان وثیقه دریافت تسهیالت بانکیبیمه نامه -ب 

 معتبر خواهد بود.

 ( و به باال و%25در خصوص خانواده معظم شهداء، جانبازان بیست و پنج درصد ) -ج 

 حداقل کارمزد و اقساطمسکن با آزادگان اعطای تسهیالت بانکی جهت خرید و یا ساخت

 بلندمدت خواهد بود.

 های مسکن و شهرسازی و امورهای اجرائی این ماده، توسط وزارتخانهنامهآیین

 اسالمی ایران تهیه واقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری

 به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 

 مالکیت امالک واقع در بافت مسکونی روستاها، وزارت منظور صدور سندبه - 140ماده 

 نمایندگی از طرفموظف است بهبنیاد مسکن انقالب اسالمی( مسکن و شهرسازی )

 روستائیان طی مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی

 ستانها نقشه تفکیکی( خانوار و مراکز ده200باالی دویست )ایران برای کلیه روستاهای

 هایوضع موجود روستا را تهیه و به اداره ثبت اسناد و امالک ارسال نماید. نقشه

 تهیه شده نیاز به تأیید سایر مراجع دولتی ندارد و ادارات ثبت اسناد و امالکتفکیکی

 نمایند:براساس آن به شرح زیر اقدام می

 حدود شده باشد، پس از کنترل نقشه ودر صورتی که محدوده مورد عمل قبالً تحدید  - 1

 صورتجلسه تفکیکی حاوی حدود قطعات وتطبیق آن با محل باتوجه به مدارک متصرفین

 مشخصات متصرفین توسط نماینده و نقشه بردار ثبت تنظیم و به امضاء نماینده بنیاد

 رک دالرسد تا براساس آن بنام متصرفینی که دارای مدااسالمی روستا میمسکن و شورای

 باشند سند مالکیت صادر و تسلیم گردد.بر مالکیت می

 در صورتی که متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت ارائه نماید ، یا در مالکیت و - 2

 محدوده موردعمل تحدید حدود نشده باشدتصرف اشخاص اختالف باشد، همچنین در صورتی که

 ا و مؤسسات و نهادهای عمومی یا اوقافیا عرصه آن از امالک متعلق به دولت ، سازمانه

 هیأتی مرکب از مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان و رئیس بنیاد مسکنباشد، موضوع در



 و رأی مقتضیانقالب اسالمی و یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه مطرح

 گردد.صادر می

 تی استفاده و با تحقیقات و شهادتتواند برای رسیدگی به موضوع از خبرگان ثبهیأت می

 شود، درطرفین ابالغ میشهود رأی خود را صادر نماید. رأی صادره توسط ثبت محل به

 صورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ رأی ، ادارات ثبت اسناد و امالک و

 صولباشند. در صورت ومورد مکلف به اجرای آن میبنیاد مسکن انقالب اسالمی حسب

 شود. رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج ازاعتراض ، معترض به دادگاه هدایت می

 خواهد بود.نوبت

 باشند. نقل وهای ثبتی معاف میمشمولین این قانون از پرداخت کلیه هزینه -3

 انتقاالت بعد از صدور سند مالکیت شامل معافیت نخواهد بود.

 ات هیأتها و نحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتی ونحوه تشکیل جلسات و اختیار -4

 نمودن آنها مطابقهزینهچگونگی تهیه نقشه تفکیکی و میزان مبالغ دریافتی و

 ای خواهد بود که توسط سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و وزارت مسکن ونامهآیین

 تصویبو بهحداکثر ظرف دو ماه تهیه بنیاد مسکن انقالب اسالمی(شهرسازی )

 رسد.وزیران میهیأت

 ره( و سازمان بهزیستی ازهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )خانواده - 5

 باشد.میپرداخت هزینه عوارض و مالیات و هرگونه هزینه دیگر معاف

 

 - 141ماده 

 شود بهبه سازمان ملی زمین و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می -الف 

 تشویق احداث و عرضه واحدهاینظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرای قانونم

 مسکونی استیجاری یا اجاره به شرط تملیک، زمینهای شهری در تملک خویش را به قیمت روز

 با قیمت توافقی که از قیمت کارشناسی روز کمتر نخواهد بود بهصورت مزایده یاو به

 فروش رساند.

 شود زمینهای باکاربری آموزشی، فرهنگی،ارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میبه وز -ب 

 ای واگذار نماید.قیمت منطقهورزشی و مذهبی را در طول برنامه سوم توسعه به

 تواند از اشخاص حقیقی و حقوقی که با سازمان مذکورسازمان ملی زمین و مسکن نمی -ج 

 منعقد نموده و قیمت آن را مطابقنون قراردادجهت دریافت زمین پیش از تصویب این قا

 گونه وجه دیگری بابت زمین مطالبه و دریافت نماید.اند هیچقرارداد پرداخت کرده



 در قرارداد قید شده است.قیمت زمین همان مبلغی است که

 های شهداء و جانبازان متقاضی مسکن و در راستایمنظور حمایت از خانوادهبه -د 

 اجرای برنامه پنج ساله سوم، بهن مالی آنان، دولت مکلف است در طی سنواتتقویت توا

 های شهداء و جانبازان باالی بیست ونحوی اقدام نماید که مشکل مسکن کلیه خانواده

 مسکن واجد شرایط در آخر برنامه سوم به اتمام برسد.( و آزادگان فاقد%25پنج درصد )

 هائی که مالک عرصه آن در دسترس نیست و خودنمنظور حل مشکل متصرفین زمیبه -ه

 عرصه با اجازه ولی فقیه یا فردمتصرفین صاحب سند اعیان هستند، قیمت عادالنه روز

 کند واریز و اداره ثبتمجاز از طرف ایشان تعیین و به حسابی که بدین منظور مشخص می

 در صورت مراجعه مالکیننام متصرفین اقدام نماید که سند بهاسناد محل نسبت به صدور

 گردد.یا نماینده معرفی شده از طرف آنان قیمت ملک موردنظر پرداخت می

 

 های سازمانیدستگاههای اجرائی مکلفند کلیه عواید حاصل از اجاره خانه - 142ماده 

 معادل مبالغ واریزی صرفمربوط به کارکنان خود را به حساب خزانه واریز نمایند.

 های سازمانی مزبورط به تأمین، نگهداری و سایر خدمات مشترک خانههای مربوهزینه

 های مربوط به آب، برق، مخابراتنمایند که هزینهگردد و عالوه بر آن، ترتیبی اتخاذ

 کنندگان پرداخت شود.و سوخت توسط استفاده

 ی(نظامی و انتظامدولت مکلف است کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح ) -تبصره 

 آنان به حساب مخصوصی در خزانههای سازمانی را پس از کسر از دریافتیساکن در خانه

 واریز نماید و همه ساله معادل وجوه واریز شده به حساب فوق در سال قبل در بودجه

 هایانتظامی( برای تأمین هزینه تعمیر و نگهداری خانهنظامی ونیروهای مسلح )

 بینی گردد.سازمانی پیش

 

 آموزش - 20فصل 

 

 - 143ماده 

 شود در طی برنامه سوم برای تنظیم واصالح ساختاربه دولت اجازه داده می -الف 

 انسانی در مناطق نیازمند وکارگیری نیروهاینیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش و به

 ایجادخصوص مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته کشور، مقررات الزم را برای به

 کاهش ساعات کار در مناطق توسعه نیافته یاانگیزه در زمینه نقل و انتقال، بازخرید،



 کمتر توسعه یافته، پرداخت پاداش اضافه کار و سایر موارد الزم، وضع و اجرا کند.

 های برنامه و بودجه و امور اداری ودولت موظف است با هماهنگی و همکاری سازمان -ب 

 کیفی و ایجاد فضاهای آموزشی و پرورشی وتأمین نیروی انسانی کمی و استخدامی کشور در

 ریزی و اقدام نمایدای برنامهنمودن تجهیزات آموزشی و وسایل نقلیه به گونهفراهم

 آموزان از ابتدائی بهشهری و روستایی نباشد و برای ورود دانشکه تبعیض بین مناطق

 گردد. راهنمائی و متوسطه امکانات الزم فراهم

 روزی و سرویس ایاب و ذهابآموزان در مدارس شبانههزینه تغذیه شبانه روزی دانش -ج 

 هایهای الزم در بودجههزینههر هفته یک بار آنها به روستاها و مدارس و سایر

 سنواتی دیده شود.

 آموزان دختر و پسر در روستاهای کوچک فاقد مدرسه راهنمائی وبرای ایاب و ذهاب دانش

 بودن رفت و آمد نسبت به تحصیل درمتوسطه به روستاهای دارای مدرسه، در صورت به صرفه

 روزی هزینه ایاب و ذهاب منظور خواهد شد. در مناطق آموزشی که نسبت بهمدارس شبانه

 و متوسطه به ابتدائی آنها کمتر از متوسط کشور است حد نصابآموزان راهنمائیدانش

 باشد.ئی ده نفر و متوسطه حداقل پانزده نفر میتشکیل کالسهای راهنما

 نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امورآیین

 هیأت وزیران خواهد رسید.اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش به تصویب

 

 - 144ماده 

 یردولتی برای احداث، توسعه تکمیل ودر مواردی که اشخاص حقیقی و حقوقی غ -الف 

 هاهای غذاخوری و کتابخانهو سالنتجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی و خوابگاه

 آموزی و دانشجوئی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاهها وو خوابگاههای دانش

 ان و درریزی و توسعه استعالی در چارچوب مصوبات شورای برنامهمؤسسات آموزش

 هاییآنها هزینهدانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در چارچوب طرح جامع و یا طرح توسعه

 های قابل قبول مالیاتی موردها به عنوان هزینهدهند ، این هزینهرا انجام می

 گیرد.محاسبه قرار می

 ونی،اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که اموال خود را مانند ساختمان، منازل مسک -ب 

 دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و نیرویباغ، زمین، سهم االرث به آموزش و پرورش،

 های علمیه و دانشگاه آزاد اسالمی و مراکزها( و حوزهشامل ردهمقاومت بسیج )

 دهند از پرداخت هردانشگاهها و سازمان تربیت بدنی انتقال میتحقیقاتی وابسته به



 باشند.و انتقال معاف می گونه عوارض و مالیات نقل

 ملی( از اعتبارات عمرانی )%10وزارت آموزش و پرورش مجاز است تا سقف ده درصد ) -ج 

 احداث فضاهای آموزشی و پرورشی و ورزشیو استانی( هر سال خود را صرف خرید زمین برای

 مناسب نماید.

 

 - 145ماده 

 پرورش، میزان عوارض و عواید بمنظور تجهیز منابع غیردولتی بخش آموزش و -الف 

 شوراهای آموزش و پرورش مصوب( قانون تشکیل13( ماده )2کاالها و خدمات موضوع بند )

 یابد.( افزایش می%2در استانها، شهرستانها و مناطق کشور به دو درصد ) 1372.10.26

 و خدماتاز تاریخ تصویب این قانون کاالهای مصرفی وارداتی نیز به مجموعه کاالها  -ب 

 آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها( قانون تشکیل شوراهای13( ماده )2موضوع بند )

 الذکر از( عوارض موضوع ماده قانونی سابق%2شود و دودرصد )و مناطق کشور افزوده می

 گردد.آنها اخذ می

 ر اختیارالف( و )ب( این ماده د( از درآمدهای حاصل از اجرای بند )%30سی درصد ) -ج 

 ایجاد تعادل در استانهای کشور به مصرفگیرد تا در جهتوزارت آموزش و پرورش قرار می

 برسد.

 

 در دوران برنامه سوم واحدهای آموزشی و پرورشی وابسته به وزارت آموزش و - 146ماده 

 از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداریایپرورش و همچنین واحدهای آموزشی فنی و حرفه

 اف هستند.مع

 

 (63درجهت تحقق کامل اهداف تأسیس صندوق ذخیره فرهنگیان موضوع تبصره ) - 147ماده 

 اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایرانقانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی،

 و تأمین هرچه بیشتر رفاه و ارتقای وضعیت معیشتی فرهنگیان کشور، 1373.9.20مصوب 

 است:دولت مکلف

 اندکارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان را پذیرفته -الف 

 (%5مزایای خود را تا پنج درصد )و یا خواهند پذیرفت باید ماهانه درصدی از حقوق و

 به حساب صندوق واریز کنند و دولت نیز موظف است همه ساله معادل سهم واریزی اعضاء به

 یان به طور کامل در ردیف اعتباری خاص در بودجه سال مربوطه منظورفرهنگصندوق ذخیره



 و پرداخت نماید.

 1378دولت موظف است دیون خود نسبت به صندوق ذخیره فرهنگیان را که تا پایان سال  -ب 

 های سالیانه درج و نسبت به تسویه آنبودجهایجاد شده است ظرف سه سال در لوایح

 اقدام نماید.

 د عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان، وزیر آموزش و پرورش درمقابل مجلس شورایدر مور -ج 

 باشد.اسالمی مسؤول می

 

 از تاریخ تصویب این قانون تقویم آموزشی مدارس متناسب با شرایط اقلیمی - 148ماده 

 گردد.پرورش تعیین میو جغرافیایی هر منطقه با تصویب شورای عالی آموزش و

 

 - 149ماده 

 شود اجاره اماکن و فضاهای آموزشی دربه وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می -لف ا

 قرارداد و با حق اولویتکند را از طریق انعقادفرصتهایی که از آنها استفاده نمی

 برای فرهنگیان دریافت نموده و براساس مفاد بند )ب( این ماده هزینه نماید. در این

 مداخله کارکنان در معامالت دولتی نخواهند بود.ن منعخصوص فرهنگیان مشمول قانو

 شود، درآمدهایی را که براساس قوانینبه وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می -ب 

 هر یک از دستگاههای اجرائیکند به حسابهایی که توسط خزانه برایمصوب، دریافت می

 د اختصاصی دستگاه مربوطشود واریز کند تا به حساب درآمملی و استانی افتتاح می

 ( وجوه واریزی، از محل اعتبار درآمد%100صددرصد )منظور شود. همه ساله معادل

 شود،بینی میهمین منظور در قانون بودجه هر سال پیشربط که بهاختصاصی دستگاه ذی

 اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت.در

 در دستگاههای اجرائی ملی بنابه الف( این مادههای مربوط به بند )تعرفه -ج 

 های مربوط به دستگاههایتعرفهپیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران و

 اجرائی استانی به تصویب شورای آموزش و پرورش استان خواهد رسید.

 

 - 150ماده 

 عمرانیشود، درصدی از اعتبارات جاری و به دستگاههای اجرائی اجازه داده می -الف 

 خارج از نظام آموزش عالی رسمی کشور(های آموزشی ضمن خدمت)خود را برای اجرای دوره

 به شرح زیر هزینه کنند:



 منظورهای آموزشی ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدی کارکنان بهاجرای دوره - 1

 مدت پودمانی.کوتاهافزایش سطح کارایی آنان به ویژه از طریق آموزشهای

 های آموزشی ویژه مدیران.اجرای دوره - 2

 کلیه دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، -ب 

 سوم و به تفکیک سال، شاملهای آموزشی ساالنه خود را برای دوران برنامهبرنامه

 لیه کارکنانها و همچنین چگونگی پوشش کمباحث و موضوعات آموزشی، چگونگی اجرای دوره

 تأیید به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال دارند.شاغل را تهیه و جهت

 الف(نامه اجرائی این ماده شامل میزان و چگونگی هزینه نمودن اعتبار بند )آیین -ج 

 سه ماه پس از تصویب اینبینی الزامات و تشویقات قانونی طی مدتاین ماده و پیش

 یشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامیقانون بنا به پ

 خواهد رسید.کشور به تصویب هیأت وزیران

 

 ای اعم از رسمیگذاری آموزشهای فنی و حرفهبه منظور هماهنگی امر سیاست - 151ماده 

 تحقیقاتکه متولی آن وزارت علوم، و غیررسمی شامل آموزشهای کاردانی و علمی کاربردی

 ای متوسطه وآوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزشهای فنی و حرفهو فن

 مدتای کوتاهمتولی آن وزارت آموزش و پرورش و آموزشهای فنی و حرفهکار و دانش که

 دولت و مدیریتکه متولی آن وزارت کار و امور اجتماعی و آموزشهای ضمن خدمت کارکنان

 باشند، شورایی که متولی آن سازمان امور اداری و استخدامی کشور میای تخصصحرفه

 مجلسین سنا و 1349قانون کارآموزی مصوب (7( و )6( و )5مواد )عالی کار آموزی [

 1359مصوب ای کشور )شورای ملی سابق]][ و شورای عالی هماهنگی آموزش فنی و حرفه

 مصوبی عالی آموزشهای علمی، کاربردی )انقالب جمهوری اسالمی ایران( و شوراشورای

 ایهای فنی و حرفههماهنگی آموزششورای عالی انقالب فرهنگی( منحل و ستاد 1369سال 

 به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت وزرای آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی،

 ی و جهادسازندگی وکشاورزآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،فنعلوم، تحقیقات و

 کشور و رئیسرئیس سازمان برنامه و بودجه و دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی

 مرکز امور

 گردد. سایر وزرا حسب مورد و به تشخیص و دعوت رئیس ستاد درمشارکت زنان تشکیل می

 باشد. سایررئیس سازمان برنامه و بودجه دبیر ستاد میجلسات شرکت خواهند نمود.

 گردد. تصمیماتربط تفویض میهای ذیوظایف و اختیارات شوراهای مذکور به وزارتخانه



 ها و شوراها در امور مذکورستاد پس از تأیید هیأت وزیران برای کلیه وزارتخانهاین

 االجرا خواهد بود.الزم

 تادنامه اجرائی این ماده طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سآیین

 به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 

 عالی بامنظور پاسخگویی مناسب به افزایش تقاضا برای ورود به آموزشبه - 152ماده 

 مردمی:استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود و حمایت از مشارکتهای

 شود برایبه دستگاههای اجرائی دارای واحد آموزش عالی وابسته، اجازه داده می -الف 

 گسترش آموزش عالی، در مقطع کاردانیظرفیت مازاد بر نیاز خود، با اخذ مجوز از شورای

 دانشجو پذیرش کرده و هزینه آن را از متقاضیان دریافت و به خزانه واریز کنند. معادل

 های آموزشیلوایح بودجه سنواتی در اختیار دستگاههای مجری دورهوجوه واریزی ضمن

 کیفیتها و ارتقایتا براساس مقررات مربوط به اجرای این دورهگیرد مذکور قرار می

 واحد آموزشی اختصاص یابد.

 گردد دستگاههایدر مواردی که کسب آموزشها توسط آموزش گیرنده موجب تعهد خدمت می

 استخدامی کشور اخذ کنند.مربوطه بایستی مجوز الزم را از سازمان امور اداری و

 هایی که امکان برگزاری آن در دیگر دانشگاههااسی در رشتههای کارشناجرای دوره

 شورای گسترش آموزشمیسر یا به صرفه و صالح نباشد به صورت استثنا و با اخذ مجوز از

 عالی بالمانع است.

 هایشود نسبت به برگزاری دورهبه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اجازه داده می -ب 

 هایمربوط را با تأیید وزارتخانههایام کرده و هزینههای خاص اقدشبانه و دوره

 آوری حسب مورد از داوطلبان اخذبهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فن

 وجوه واریزی ضمن لوایح بودجه سنواتی در اختیار دستگاههایو به خزانه واریز کنند.

 گیرد.مربوط قرار می

 منجر به صدور مدرک دانشگاهی گردد. های خاص نبایدبرگزاری دوره

 ( به طور کامل، دانشجویان تحت پوشش کمیته%25جانبازان باالی بیست و پنج درصد )

 ( از پرداخت شهریه%50درصد )ره( و سازمان بهزیستی تا سقف پنجاهامداد امام خمینی )

 باشند.های خاص معاف میهای شبانه و دورهدوره

 شود، تسهیالت اعتباری به صورت وام بلندمدت در اختیاره میبه دولت اجازه داد -ج 

 های مذکور در بند )ب(دانشجویان دورهصندوقهای رفاه دانشجویان قرار دهد تا بخشی از



 ها و مؤسسات آموزش دولتی و غیردولتی و پیام نور بهاین ماده و دانشجویان دانشگاه

 را ندارند، بتوانند با استفاده از این که امکان پرداخت شهریههای خاصاستثناء دوره

 وام شهریه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند.

 ره( و سازمان بهزیستی و فرزنداندانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )

 ن که عدمفرزندان آزادگا( به باال و فرزندان شاهد و%25جانبازان بیست و پنج درصد )

 رسند از پرداخت شهریه معافربط میهای ذیتأیید دستگاهتمکن مالی آنها حسب مورد به

 باشند.می

 غیردولتی( ، پیام نور ودانشگاه آزاد اسالمی و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی )

 به این منظور درهای این دانشجویان را از محل اعتباراتی کههای شبانه شهریهدوره

 گردد دریافت خواهند نمود.دجه سنواتی منظور میبو

 های دانشگاه پیام نور از محل دریافت شهریه از دانشجویان، کمکهای مردمیهزینه -د 

 گردد.و اعتبارات بودجه عمومی تأمین می

 گذاری بخش خصوصی در زمینه ایجاد وشود به طرحهای سرمایهبه دولت اجازه داده می -ه 

 های آموزش عالی کشور،ضوابط و سیاستعالی، در صورت انطباق باآموزشتوسعه واحدهای 

 هایاز محل بودجه عمومی، یارانه سوداعتبارات بانکی اعطا کند. ایجاد آموزشکده

 کاربردی در اولویت -های کاردانی علمی منظور توسعه دورهغیردولتی غیرانتفاعی به

 د.استفاده از تسهیالت بانکی مذکور خواهند بو

 کلیه دانشجویان واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی و مراکزی که زیر نظر این واحدها -و 

 اند از کلیهامناء رسیدهبه تصویب هیأت 1378نمایند و تا پایان سال تحصیل می

 شود برخوردار خواهندتسهیالتی که برای دانشجویان سایر دانشگاهها در نظر گرفته می

 شد.

 به تصویب هیأت امناء خواهند رسید بایستی تمامی 1378ه پس از سال واحدها و مراکزی ک

 مراحل مندرج در اساسنامه دانشگاه را طی نمایند.

 

 ضمن تداوم و تقویت کمکهای دولت به صندوقهای رفاه دانشجویان و تأمین - 153ماده 

 ط ودولتی، به منظور بهبود شرایعالیامکانات رفاهی دانشگاهها و مؤسسات آموزش

 امکانات رفاهی دانشجویی، ساماندهی نظام اعطای یارانه و هدایت کمکهای دولت به سمت

 دانشجویان کم درآمد:

 ازای ریالی تسهیالت رفاهی که توسط دانشگاه در اختیار دانشجوبخشی از مابه -الف 



 شود وصندوقهای رفاه تلقی میالحسنه بلندمدت ازگیرد به عنوان وام قرضقرار می

 استفاده کنندگان از خدمات مذکور موظف به بازپرداخت آن در اقساط بلندمدت پس از

 فراغت از تحصیل هستند.

 وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط فوق، صرف بهبود شرایط و امکانات رفاهی از قبیل -ب 

 خوابگاهها به دانشجویان واجد شرایط خواهد شد.

 شگاههای دولتی که قبل از پایان مدت تعهدهای روزانه داندانش آموختگان دوره -ج 

 تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، مصوبموضوع قانون تأمین وسایل و امکاناتخدمت خود )

 ( عازم خارج از کشور هستند باید قبل از خروج1358.7.30و اصالحیه آن مصوب  1353.4.30

 هایقدام کنند. بورسیههای تحصیلی خود و یا سپردن تعهد الزم اپرداخت هزینهنسبت به

 اند از اینبازگشت سپردهخارج از کشور دستگاههای دولتی که تضمین و وثیقه کافی برای

 امر مستثنی هستند.

 آوری وهای علوم، تحقیقات وفنپیشنهاد مشترک وزارتخانههای این ماده بهنامهآیین

 سید.ربهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران خواهد

 

 منظور تسهیل در استفاده از تخصص و توان فنی کادر علمی دانشگاهها وبه - 154ماده 

 دانشگاهی به سمت نیازهای علمی و تخصصیگیری پژوهشهایمؤسسات آموزش عالی و جهت

 کشور:

 به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور و مراکز تحقیقاتی مصوب اجازه داده -الف 

 شرکتهای دولتی خدمات علمی، تحقیقاتی وایت مراتب زیر نسبت به تشکیلشود با رعمی

 فنی با مقررات خاص و تابع قانون تجارت مبادرت کنند.

 خدمات این شرکتها صرفاً در محدوده تحقیقات و خدمات علمی و فنی است که شرکتها و - 1

 نشگاه را از اهدافانجام آنها نیستند و دامؤسسات بخش غیردولتی و غیرعمومی قادر به

 کند.اصلی آموزشی و پژوهشی خود دور نمی

 ( از سهامداران این شرکتها اعضای هیأت علمی،%49حداکثر چهل و نه درصد ) - 2

 مؤسسه آموزش عالی و مرکزکارشناسان پژوهشی، تکنسینها و کارکنان همان دانشگاه،

 حدودیت قانون منع مداخلهتحقیقاتی و پژوهشی بوده و سهامداران و شرکت مربوطه از م

 دولت و کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوری مصوبوزراء و نمایندگان مجلسین،

 مستثنی است. 1337.10.22

 اساسنامه نمونه و یا خاص هریک از شرکتهای فوق در هریک از دانشگاهها، مؤسسات آموزش



 امه و بودجه به تصویب هیأتبرنعالی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی با پیشنهاد سازمان

 رسد.وزیران می

 نحوه هزینه اعتبارات جاری و اختصاصی برنامه تحقیقات دانشگاهها و مراکز پژوهشی -ب 

 انقالب فرهنگی در خصوص ترکیب هیأت امناءکه تابع قانون مربوط به مصوبات شورای عالی

 قانون نحوه انجام امورو  1376.4.3ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب دانشگاه

 هستند، 1369.10.18معامالتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب مالی و

 شمول قوانین و مقرراتهای مربوطه بوده و ازنامهصرفاً تابع قوانین مذکور و آیین

 مستثنی -( قانون محاسبات عمومی31به استثنای ماده ) -عمومی و مؤسسات دولتی 

 پژوهشی مراکز تحقیقاتی درآمد اختصاصی مراکز مذکوراشد. درآمدهای حاصل از خدماتبمی

 گردند.محسوب می

 

 فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعی و تربیت بدنی - 21فصل 

 

 - 155ماده 

 به منظور گسترش عدالت اجتماعی و فراهم کردن امکان استفاده عادالنه اقشار -الف 

 هنری و به منظور ایجاد تعادل وخدمات فرهنگی ، ورزشی و مختلف جامعه از کاالها و

 شود:کاهش نابرابریها اجازه داده می

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان تربیت بدنی حسب مورد شاخصها و - 1

 فضاهای ورزشی ، فرهنگی، هنریمندی نقاط مختلف کشور ازاستانداردهای مربوط به بهره

 سی ساکنین مناطق مختلف کشور به خدمات و تولیدات فرهنگی، هنری وو همچنین میزان دستر

 با ویژگیهای اجتماعی، فرهنگی ، جمعیتی و جغرافیائی هر یک از اینورزشی را متناسب

 مناسبحلهایمناطق، حداکثر تا پایان سال اول برنامه سوم تهیه و همراه با ارائه راه

 دهند. برای ایجاد تعادل به هیأت وزیران ارائه

 هایهای اجرائی امکانات ، تأسیسات و فضاهای فرهنگی ، هنری و ورزشی، طرحدستگاه - 2

 اولویت شهرهای بزرگ به بخشهایتمام و اراضی متعلق را در مناطق شهری بانیمه

 غیردولتی با اولویت اشخاص حقیقی و حقوقی ایثارگران که دارای سوابق ورزشی، فرهنگی و

 قالب قراردادهای اجاره، اجاره به شرط تملیک و فروش، واگذاردر هنری و شهرداریها

 نموده و درآمدهای ناشی از آن را به خزانه واریز نماید. معادل وجوه واریزی فوق از

 بینیاعتبارات ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی هریک از سالهای برنامه پیشمحل



 گیرد تا برای احداثمیضوع این بند قرارخواهدشد، دراختیار دستگاههای اجرائی مو

 فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته در چارچوب

 سیاستهای برنامه سوم هزینه کند.

 سازمان برنامه و بودجه موظف است در لوایح بودجه سنواتی هر یک از سالهای برنامه -ب 

 ورزش را با توجه به موارد مذکور در بندر، تربیت بدنی واعتبارات بخشهای فرهنگ و هن

 برداری از فضاهای ورزشی، فرهنگی و هنریالف( این ماده و با عنایت به وضعیت بهره)

 ای توزیع کند که نابرابریهای موجود در زمینهکشور به گونهدر مناطق مختلف

 آنهاهنری و دستیابی ساکنین برخورداری مناطق مختلف کشور از فضاهای ورزشی، فرهنگی و

 به تولیدات فرهنگی تقلیل یافته و به تعادل برسد.

 نامه اجرائی این ماده شامل نحوه واگذاری امکانات، تأسیسات و فضاهای فرهنگی،آیین

 نحوه استفاده از تسهیالتتمام قابل واگذاری،های نیمههنری و ورزشی، اراضی و طرح

 ف درآمدهای ناشی از اجرای مفاد این ماده، به پیشنهادبانکی و موارد و نحوه مصر

 اداری و استخدامی کشور، وزارت فرهنگ ومشترک سازمانهای برنامه و بودجه ، امور

 ارشاد اسالمی و سازمان تربیت بدنی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 ؤسسات عمومی( این قانون و نهادها و م11های موضوع ماده )کلیه دستگاه -1تبصره 

 باشد.غیردولتی مشمول مفاد این ماده می

 اجرای مفاد این ماده در مورد مؤسسات و نهادهایی که تحت نظر مقام معظم - 2تبصره 

 باشد.له میشوند منوط به تأیید معظمرهبری اداره می

 

 جامبه منظور استفاده از توانمندیهای شوراهای اسالمی شهر و روستا در ان - 156ماده 

 مصرحه در قانون تشکیل آنها،بر وظایفامور دینی و فرهنگی، شوراهای مذکور عالوه

 موظف به انجام وظایف ذیل هستند.

 بررسی مشکالت و نارسائیهای فرهنگی ، هنری ، ورزشی و آموزشی و ارائه -الف 

 ربط.پیشنهادهای الزم به مسؤوالن و مراجع ذی

 برداریگهداری بناهای فرهنگی و گلزار شهداء، بهرهمساعدت و مشارکت در حفظ و ن -ب 

 جلب همکاری مردم در ایجاد تأسیسات واز مراکز فرهنگی و هنری و ورزشی و تالش برای

 فضاهای مورد نیاز.

 هایهمکاری در حفاظت از ابنیه و آثار تاریخی و فرهنگی و بافتها و محوطه -ج 

 آنها. فرهنگی، تاریخی و ممانعت از تغییر کاربری



 نامه اجرائی این ماده شامل نحوه مشارکت و همکاری شوراها در انجام وظایفآیین

 کشور ، سازمانهای فرهنگ و ارشاد اسالمی ومذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه

 تبلیغات اسالمی و سازمان تربیت بدنی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 

 ویژه نظام جمهوری اسالمی ایران به حل مسائل جوانانبا عنایت به اهتمام  - 157ماده 

 استعدادها وتوانائیهای این نسلو اعتالء و رشد نسل جوان کشور و استفاده بهینه از

 عزیز ، مرکز ملی جوانان به منظور ساماندهی اساسی امور جوانان کشور بصورت ساختار و

 گردد تا وظایفنان تبدیل میمأموریت به سازمان ملی جواسازمان کار متناسب با این

 اساسی

 ذیل را بر عهده گیرد:

 سازمان ملی جوانان موظف است برنامه جامع ملی ساماندهی امور جوانان کشور با -الف 

 دستگاههای مختلف دولتی و غیردولتی مرتبطهای اساسیعنایت به جایگاه نقش و مأموریت

 هایه اساسی به نیازهای جوانان درحوزهبا امور جوانان نظیر نیروی مقاومت بسیج و توج

 اجتماعی، سیاسی ، شغلی، علمی ، تفریحی و تحصیلی را تهیه و تدوین نماید.فرهنگی،

 تواندگیری واگذاری آن دسته از فعالیتهای دستگاههای اجرائی که میشناسایی و پی -ب 

 ام گیرد.جوانان انجبینی تمهیدات الزم از طریق سازمانهای غیردولتیبا پیش

 برای تحقق مواردی که نیاز به تهیه طرح دارد، سازمان ملی جوانان برحسب مورد -ج 

 تسهیالت مالی، حمایتهای اجرائی ازطرحهای الزم شامل اهداف ، اصالحات سازمانی،

 تشکلهای غیردولتی را تهیه نماید.

 وانان ونامه اجرائی این ماده مشتمل بر نحوه همکاری بین سازمان ملی جآیین

 برنامه و بودجه بهدستگاههای اجرائی، به پیشنهاد مشترک سازمان ملی جوانان و سازمان

 تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 

 سازی برایمرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری موظف است در جهت زمینه - 158ماده 

 من انجام مطالعات الزمنهاد خانواده، ضایفای نقش مناسب زنان در توسعه کشور و تقویت

 ربط اقدامات ذیل را به عمل آورد:با همکاری دستگاههای اجرایی ذی

 گیری از اصول و مبانی اسالمی و با درنظر گرفتن تحوالت آینده جامعه،با بهره -الف 

 شناسایی کرده و طرحهای مناسب رانیازهای آموزشی و فرهنگی و ورزشی خاص زنان را

 ربط تهیه و برای تصویب به مراجع مربوطق دستگاههای اجرایی ذیبرحسب مورد از طری



 پیشنهاد کند.

 طرحهای الزم برای افزایش فرصتهای اشتغال زنان و ارتقاء شغلی آنان در چارچوب -ب 

 اصالحات ضروری در امور اداری و حقوقیبینی شده در این قانون و متضمنتمهیدات پیش

 یأت وزیران ارائه کند.را تهیه و به منظور تصویب به ه

 با سازماندهی فعالیتهای مطالعاتی مشترک با دستگاههای مسؤول در قوه قضائیه، -ج 

 تهیه و برحسب مورد از طریقطرحهای الزم برای تسهیل امور حقوقی و قضائی زنان را

 گیری کند.دستگاههای مسؤول پی

 های مالی، حقوقی،ینهگیری از خدمات مختلف اجتماعی زنان در زمبرای بهره -د 

 شدن برای زنان خودسرپرست وای، آموزشی و ورزشی، طرحهای الزم بااولویت قایلمشاوره

 سرپرست مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته و گروههای محروم جامعه در زمینهبی

 غیر دولتی، تهیه و برحسب مورد به دستگاههای اجرائی یاحمایت از تشکیل سازمانهای

 ربط اجرا شوند.دولت منعکس کند تا پس از تصویب از طریق دستگاههای ذی

 گزارش عملکرد سالیانه دستگاههای اجرائی را در زمینه اجرای مفاد این ماده به -ه 

 هیأت وزیران ارائه کند.

 

 های واالی حضرتگیری از اندیشهبرای اعتالی معرفت دینی و قرآنی و بهره - 159ماده 

 ای در تحکیماهلل خامنهحضرت آیتره( و رهنمودهای مقام معظم رهبرینی )امام خمی

 مبانی فکری ارزشهای انقالب اسالمی و فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه، به ویژه در

 آوری،های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فنوزارتخانهجوانان و نوجوانان،

 نیرویشاد اسالمی، سازمان صدا و سیما،بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ار

 مقاومت بسیج، سازمان تبلیغات اسالمی، دفتر تبلیغات اسالمی و سایر دستگاههایی که از

 اند:کنند موظفبودجه عمومی استفاده می

 جانبه دریکی از مراکز پژوهشی موجود خود را برای انجام مطالعات مستمر و همه -الف 

 افکار حضرت امام خمینیها و هنر دینی وآوریز علوم و فنگیری اهای بهرهزمینه

 هایهای مشارکت دانشجویان دورهبینی منابع الزم زمینهره( مأمور کنند و با پیش)

 مرتبط با این امور فراهم کنند.تحصیالت تکمیلی را در پژوهشهای

 ز انواع هنرها،گیری ادر طرحها و فعالیتهای فرهنگی و تربیتی، آموزشی با بهره -ب 

 تعمیق بخشند و باها راآوریهای جدید، اثربخشی فعالیتها در این زمینهعلوم و فن

 بینی امکانات و امتیازات کافی زمینه جذب اندیشمندان متعهد و استعدادهای خالق،پیش



 ها فراهم سازند.نوآور را در این عرصه

 و ارزیابی مستمر اثربخشی یکی از واحدهای مناسب موجود خود را برای تحقیق -ج 

 وری از منابع موجودارتقای بهرهفعالیتهای فرهنگی، تربیتی موجود و جدید و چگونگی

 در اجرای اهداف سابق الذکر را تجهیز کنند.

 های فوق با ارائهشروع هرگونه فعالیت جدید فرهنگی، تربیتی و آموزشی در زمینه

 یها صورت خواهد پذیرفت.توجیه مناسب مبتنی بر نتایج این ارزیاب

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی موظف است به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و -د 

 دفاع مقدس و اعطای تسهیالت ویژهبزرگداشت یاد شهیدان و تجلیل از ایثارگران و حماسه

 یادهای معظم شاهد و ایثارگران با همکاری بندر فعالیتهای فرهنگی، هنری به خانواده

 مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی و بنیاد حفظ آثار وشهید انقالب اسالمی و بنیاد

 ارزشهای دفاع مقدس ، طرح مناسبی را تهیه و به هیأت وزیران ارائه کند.

 ربط موظفند به منظور ترویج فرهنگ و ارزشهای واالی اسالم و ایراندستگاههای ذی -ه 

 ره(، اقدامات ذیلحضرت امام خمینی )های دینی و سیاسیاسالمی و استفاده از اندیشه

 را انجام دهند:

 ای را برایسازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است برنامه آموزشی ویژه - 1

 های دینی و سیاسی حضرت اماماندیشهمدیران دولتی تهیه و از طریق آن مبانی نظری و

 ره( را آموزش دهد.خمینی )

 های آموزش و پرورش، علوم،مان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و وزارتخانهساز - 2

 هایپزشکی با تجدیدنظر در برنامهآوری و بهداشت، درمان و آموزشتحقیقات و فن

 له راهای معظمره( و اندیشهآموزشی و تربیتی خود معرفی شخصیت حضرت امام خمینی )

 دهند.مورد عنایت خاص قرار

 های خاصی را برای تقویت مطالعات وآوری برنامهزارت علوم، تحقیقات و فنو - 3

 ره( با همکاری مؤسسههای امام خمینی)پژوهشهای مربوط به شناخت افکار و اندیشه

 گیری از ظرفیتهای مؤسساتره( تدوین و با بهرهتنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی )

 های تحصیالت تکمیلی زمینه شناخت هرچه بیشترورهدهاینامهو مراکز پژوهشی و پایان

 له را فراهم سازد.افکار معظم

 نامه اینها، ستادی در قالب آیینبه منظور اجراء، نظارت و ارزیابی این برنامه - 4

 شود.بند تعیین می

 به منظور آموزش همگانی قرآن کریم، سازمان تبلیغات اسالمی موظف است در سطح -و 



 آموزی(باعنوان طرح نهضت قرآنقاط محروم نسبت به فراخوان و آموزش قران)کشور و ن

 اقدام نماید. در این راستا ضمن اولویت بخشیدن به جوانان و نوجوانان سازمان مذکور

 مراکز استانها نسبت به تأسیس و حمایت مرکز تربیت معلم ومجاز است تا در هر یک از

 مبلغ قرآن اقدام نماید.

 امه اجرائی این بند با مشارکت سازمان تبلیغات اسالمی و سازمان اوقاف و امورنآیین

 خواهد رسید.خیریه تهیه و در سال اول برنامه سوم به تصویب هیأت وزیران

 های فاقد روحانیبه منظور هماهنگی اعزام مُبلغ خصوصاً جهت نقاط محروم و دهستان -ز 

 اسالمی موظف است ضمن انجامزمان تبلیغاتهای مختلف سادر ایام سال به مناسبت

 های تبلیغ دینی سراسر کشور در سالمطالعات و تحقیقات میدانی الزم در خصوص نیازمندی

 های کوتاه مدت،آن را با طرح جامع شناسائی، گزینش و آموزشاول برنامه سوم نتیجه

 ه و به تصویبربط تهیها و نهادهای ذیبلندمدت و اعزام با مشارکت سایر ارگان

 وزیران برساند.هیأت

 به منظور بررسی و پژوهش پیرامون مسائل مستحدثه و مشکالت مذهبی اقشار مختلف در -ح 

 سؤاالت و مشکالت مذکور، دفتر تبلیغاتزمینه فرهنگ دینی و نحوه پاسخگوئی منطقی به

 هکارها واسالمی حوزه علمیه قم موظف است ضمن هماهنگی با مراکز پژوهشی دینی، را

 های عملی تحقق هدف فوق را طی سال اول برنامه سوم تهیه وو برنامهطرحهای کاربردی

 تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی برساند.به

 نامه اجرائی این ماده، شامل نحوه همکاری دستگاههای اجرائی، به پیشنهادآیین

 پس از تصویب اینف شش ماهالذکر حداکثر ظرسازمان برنامه و بودجه و دستگاههای فوق

 قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 بینی شده در این ماده در مورد مؤسسات وانجام کلیه فعالیتهای پیش -تبصره 

 لهتأیید معظمشوند، منوط بهنهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می

 باشد.می

 

 ای به عنوانافزارهای چند رسانهها و نرممهناگزارشهای پژوهشی، پایان - 160ماده 

 1348.10.11هنرمندان مصوب مشمول مفاد قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و "اثر"

 ای توسط دبیرخانهای از لحاظ فنی و رایانهگردد. ثبت نرم افزارهای چند رسانهمی

 است در موقع ثبت اثر، عالی یاد شده موظفشود. شورایمیورزی انجامشورای عالی داده

 نظر وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی را اخذ کند.



 ای برایافزارهای رایانهنحوه ثبت آثار فرهنگ مکتوب، هنری، سینمایی و نرم -تبصره 

 ای خواهد بود که بهنامهآییناستفاده از حق انحصاری توسط صاحبان آنها به موجب

 ت فرهنگ و ارشاد اسالمی به تصویب هیأت وزیرانپیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزار

 رسد.می

 

 های فرهنگی و ساخت سینماها وبه منظور بازسازی سینماها و مجتمع - 161ماده 

 (15000بیش از پانزده هزار )های فرهنگی جدید و تاالرهای نمایش در شهرهایی کهمجتمع

 نفر جمعیت دارند:

 رأساً یا با مشارکت اشخاص حقیقی وحقوقی برای ساختتوانند شهرداریهای کشور می -الف 

 استفاده کنند.و بازسازی سینماهای موجود از تسهیالت بانکی

 تأمین زمین مناسب برای ساخت سینما و مجتمع فرهنگی در شهرکهای جدیداالحداث به -ب 

 ود.توسعه شهری به عهده شهرداریها خواهد بعهده وزارت مسکن و شهرسازی و در طرحهای

 ساله در اختیارصورت اقساط دهای و بهزمینهای مذکور در این بند به قیمت منطقه

 گیرد.اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی قرار می

 شود زمینهای مناسب برای ساخت سینمابه شهرداریهای شهرهای مذکور اجازه داده می -ج 

 مالکیت در قالب قراردادبدون انتقال و مجتمع فرهنگی را که در مالکیت شهرداری است

 ( سال در اختیار افراد25با دریافت حداقل سهم بابت زمین برای مدت بیست و پنج )

 حقیقی و حقوقی قرار دهند.

 های فرهنگی و یا ساخت سینماهای جدید ودر موارد بازسازی سینماها و مجتمع -د 

 یافت هزینه، پروانهعوارض و درتاالرهای نمایش شهرداریها موظفند بدون اخذ هر نوع

 هایساخت صادر و در صورت هماهنگی با طرحهای جامع شهری حداکثر معادل زیربنای سالن

 های فرهنگی که باتجاری و خدماتی صادر کنند. سینماها و مجتمعنمایش ، مجوز ساخت

 برداری مجاز بهشوند تا ده سال پس از بهرهاستفاده از این امتیازات ساخته می

 ربری نیستند.کاتغییر

 های فرهنگ و ارشادخانهنامه اجرائی این ماده بنابه پیشنهاد مشترک وزارتآیین

 خواهد رسید.اسالمی و کشور و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران

 

 منظور شناخت تحوالت فرهنگی جامعه، افزایش کارایی دستگاههای فرهنگی،به - 162ماده 

 عمومی جامعه و اعمال نظارت مستمر برفعالیتهای مؤثر بر فرهنگ ساماندهی مجموعه



 عمل خواهد آمد:فعالیتهای فرهنگی ، اقدامات ذیل به

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی موظف است با انجام مطالعات الزم و با -الف 

 های فرهنگی متناسبتعریف شاخصنمودن تعاریف، مفاهیم اصلی بخش فرهنگ نسبت بهمشخص

 های نظام جمهوری اسالمی و سیاستهای فرهنگی مصوب شورای عالیبا اهداف و آرمان

 پس از تأیید شورای مذکور با مبناقراردادن آنها و با همکاریانقالب فرهنگی اقدام و

 گیریترتیب ذیل نسبت به تولید اطالعات مربوط به آنها و اندازهمرکز آمار ایران به

 ی سالهای برنامه سوم اقدام نماید:های مزبور طشاخصتحوالت

 های مربوط به تغییرات فکری، بینشی و رفتاریهر دو سال یک بار تحوالت شاخص - 1

 ربط قرار دهد.نهادهای ذیجامعه را تعیین و برای بررسی دراختیار دستگاهها و

 لهای مربوط به میزان مصرف کاالها و خدمات فرهنگی در کساله تحوالت شاخصهمه - 2

 کشور و مناطق مختلف را تعیین کند.

 های مربوط به نیروی انسانی، فضاهاهمه ساله اطالعات و آمار و تحوالت شاخص - 3

 کشور به تفکیک استان تعیینوتجهیزات فرهنگی اعم از دولتی و غیردولتی را در کل

 نماید.

 م در خصوص نحوهدولت موظف است تا پایان سال اول برنامه سوم اقدامات قانونی الز -ب 

 امور فرهنگی اعم از دولتی، نهادهاانجام فعالیتهای فرهنگی دستگاههای اجرایی متولی

 های دولت در قبال تحوالتسازی مسؤولیتو سازمانهای عمومی غیردولتی را با هدف شفاف

 کارایی، حذف فعالیتهای موازی، برقراری انضباط مالی، تنوع بخشیدن بهفرهنگی، افزایش

 فرهنگی راهای بیشتر مشارکت مردم در امورآوردن زمینههای تأمین منابع ، فراهمروش

 تهیه نماید. "طرح ساماندهی امور فرهنگی"در قالب 

 منظور ارزیابی تحوالت فرهنگ عمومی و میزان اثربخشی مجموعه فعالیتهای فرهنگیبه -ج 

 ر دستگاههای اجرایی و نهادهاها و سایرسانهکه از طریق دستگاههای آموزشی، فرهنگی،

 زیر نظر شورای عالی "ستاد نظارت و ارزیابی"گیرد و سازمانهای غیردولتی صورت می

 گردد تا نسبت به انجام فعالیتهای زیر اقدام نماید:تشکیل میانقالب فرهنگی

 الف( این ماده و انجام مطالعاتهای موضوع بند )با استفاده از اطالعات و شاخص - 1

 بینی ناشی از توسعه ارتباطاتپیشهای فرهنگی قابلها و بحرانو تحقیقات الزم، چالش

 فرهنگی و تهاجم فرهنگ بیگانه را شناسایی و پس از تأیید شورای عالی انقالب فرهنگی و

 دستگاههای مسؤول منعکس نماید.بر حسب مورد به

 پژوهشی دستگاههای مختلفمیزان و نحوه اثربخشی فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و  - 2



 عالی انقالب فرهنگی در مسائل فرهنگیاجرائی را در راستای تحقق سیاستهای مصوب شورای

 و سیاستهای اجرایی بخش فرهنگ و هنر ، ارتباطات جمعی و تربیت بدنی در برنامه سوم

 شربط گزارپس از تأیید شورای عالی انقالب فرهنگی به مراجع ذیتوسعه را ارزیابی و

 نماید.

 ره( وبا انجام مطالعات مستمر روند تحقق و پیگیری دیدگاههای حضرت امام خمینی) - 3

 نهادهای مختلف و در فرهنگ عمومیمقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ را در دستگاهها و

 ربط قرار دهد.جامعه ارزیابی و نتایج حاصل را در اختیار مراجع ذی

 دهنده تحوالت فکری، بینشی، رفتاری اقشار مختلفلی نشانهای اصپس از تعیین شاخص - 4

 طورشورای عالی انقالب فرهنگی، بهبه ویژه نوجوانان و جوانان و تصویب آن از طرف

 کارهای مؤثر برایها و علل آن، راهساالنه و مستمر گزارشهای الزم حاوی تحوالت شاخص

 عالی انقالب فرهنگی دراختیار مراجعرا تهیه و پس از تأیید شورای هابهبود این شاخص

 ربط قرار دهد تا برای اصالح سیاستها و فعالیتهای اجرایی مورداستفاده قرار گیرد.ذی

 اند براساسکلیه دستگاههای اجرائی، نهادها و سازمانهای عمومی غیردولتی موظف -د 

 صالح و یا تقویتفعالیتهای خود را ارهنمودها و نتایج مطالعات و گزارشهای این ستاد،

 ها وهای سالیانه گزارشنمایند و سازمان برنامه و بودجه نیز در زمان تنظیم بودجه

 بند )ج( این ماده را مدنظر قرارداده و تمهیدات الزمهای منتشره ستاد موضوعتحلیل

 برای اجرای پیشنهادات اصالحی ستاد مذکور را فراهم آورد.

 بینی شده در این بند در مورد مؤسسات و نهادهائیپیشانجام کلیه فعالیتهای  -تبصره 

 باشد.له میتأیید معظمشوند، منوط بهکه تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می

 

 باتوجه به اهمیت گسترش فضاهای مذهبی و مساجد ضمن حفظ اصل ساماندهی - 163ماده 

 مردمی و شوراهای شهری ومشارکتهای ساخت و ساز، احیا، تعمیر و تجهیز مساجد از طریق

 روستایی دستگاههای اجرائی موضوع این ماده موظفند طی سالهای اجرای برنامه اقدامات

 زیر را انجام دهند:

 وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها و سایر سازمانهای مسؤول در زمینه طراحی و -الف 

 حهای مذکور را باروستایی موظفند طراجرای طرحهای جامع، تفصیلی و هادی شهری و

 محوریت مساجد تهیه و اجرا کنند.

 وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها موظفند در کلیه شهرکهای جدیداالحداث اراضی -ب 

 بینی کرده و پس ازمقاومت بسیج پیشمناسبی را برای احداث مسجد و پایگاههای



 د و پایگاههای مقاومتسازی بدون دریافت هزینه در اختیار متقاضیان احداث مساجآماده

 قیمت اراضی را در هزینه مربوط به آماده سازی اراضی منظور کنند.بسیج قرار دهند و

 های راه و ترابری و نفت موظفند به منظور تسهیل دسترسی مسافران بهوزارتخانه -ج 

 عمرانی و جاری خود نسبت بههای الزم از محل اعتباراتاماکن مذهبی با انجام هماهنگی

 های موجود واحداث مسجد و یا نمازخانه و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه

 های مسافری و پمپ بنزینهای بین شهری اقدام کنند.پایانهجدیداالحداث، در

 وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است کلیه وجوه پرداختی توسط اشخاص حقیقی و -د 

 مساجد و سایر فضاهای مذهبی را به عنوانعمیر و تجهیزحقوقی در ارتباط با احداث، ت

 هزینه قابل قبول منظور کند.

 شهرداریها و سازمان جنگلها و مراتع کشور موظفند نسبت به اختصاص فضای مناسب در -ه 

 مسجد یا نمازخانه اقدام کنند.پارکهای ملی و عمومی حسب مورد برای ایجاد

 و مدرسه در فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی محالت، با هدف اعتالی جایگاه مسجد -و 

 شده در این مکانها در جهتسازی فعالیتهای سازماندهیروستاها و شهرها و هماهنگ

 ارتقای ایمان و ارزشهای معنوی و اخالقی و شکوفائی خالقیتهای علمی، فرهنگی و هنری

 در سالهای برنامه سومویژه نوجوانان و جوانان اقدامات ذیل گروههای مختلف جامعه به

 گیرد:توسعه انجام می

 حمایت مالی ، قانونی و حقوقی از پژوهشهای کاربردی با هدف شناخت راهکارهای - 1

 اجتماعی و فرهنگی کشور.اجرائی برای ارتقاء جایگاه مسجد و مدرسه در فعالیتهای

 ها ونامهآیینتعریف فعالیتهای آموزشی، فرهنگی و هنری مشترک مسجد و مدرسه در  - 2

 اسالمی، تربیت بدنی و ورزش.مقررات بخشهای آموزش، فرهنگ و هنر و تبلیغات

 به منظور ساماندهی نحوه اختصاص و مصرف منابع اعتباری دولت در زمینه احیاء و -ز 

 علمیه، فعالیتهای مربوط به تبلیغاتهایبازسازی مساجد، کمک به مراکز تحقیقاتی حوزه

 تقویت و متناسب کردن مشارکت مردمی در تأمین منابع این فعالیتها، دینی و با هدف

 موظف است طی یک سال در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری وسازمان تبلیغات اسالمی

 اداری وربط و انجام مطالعات الزم با همکاری سازمان امورمشورت با مراجع ذی

 ی را تهیه و به دولت ارائه دهد تا پس ازاستخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه طرح

 دولتی در این امور قرار گیرد.بینی و مصرف منابعبررسی و تصویب، مبنای پیش

 ( خودیاری مردم%50دولت موظف است در مناطق روستائی در صورت پنجاه درصد ) -تبصره 

 را تأمین نماید.( باقیمانده%50برای احداث مسجد پنجاه درصد )



 

 در طی سالهای اجرای برنامه سوم، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران - 164ماده 

 مبادی ورودی هوایی،مقرراتی را معمول خواهد داشت که بانکهای کشور بتوانند در

 دریایی، زمینی، هتلها و دفاتر خدمات جهانگردی نسبت به خرید ارز گردشگرانی که به

 توانند به این گردشگران کههمچنین مینکیاند اقدام کنند. شعب نظام باایران آمده

 قصد خروج از کشور دارند، به شرط ارائه مدارک الزم ارزهای معتبر بفروشند.

 نامه اجرائی این ماده شامل نوع مدارک و مستندات الزم برای استفاده ازآیین

 جمهوریمرکزی بینی شده و سایر مقررات مورد نیاز به پیشنهاد مشترک بانکتسهیالت پیش

 اسالمی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت

 وزیران خواهد رسید.

 

 شود:منظور حفظ و حراست از میراث فرهنگی کشور اجازه داده میبه - 165ماده 

 سازمان میراث فرهنگی کشور با اخذ اجازه از ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح -الف 

 مذکور تشکیل دهد.یگان پاسداران میراث فرهنگی کشور را زیر نظر سازمان

 کلیه جرایم اخذ شده از حفاریهای غیر مجاز و قاچاقچیان اموال تاریخی و فرهنگی -ب 

 در قالب لوایح بودجه سنواتیبه درآمد عمومی واریز گردد. حداکثر معادل وجوه واریزی

 نهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به تصویب هیأتای که به پیشنامهو براساس آیین

 مصرف خواهد رسید:رسد به شرح ذیل بهوزیران می

 پرداخت به کاشفان اموال قاچاق و اشخاص حقیقی و حقوقی که در این زمینه همکاری - 1

 الکشف و پاداش.کنند، به عنوان حقمی

 اث فرهنگی.های مربوط به تقویت امر حفاظت از میرتأمین هزینه - 2

 خروج آثار منقول تاریخی و فرهنگی که برای انجام مطالعات، تعمیرات و سایر موارد -ج 

 آثار مذکور، صادره از سویشود موکول به ارائه گواهی ورودضرور به ایران وارد می

 سازمان میراث فرهنگی با ذکر کامل مشخصات خواهد بود.

 

 مندرج در قانون اساسنامه سازمان میراثمنظور حسن اجرای وظایف به - 166ماده 

 احیای بافتها و بناهای تاریخی فرهنگیدر خصوص مرمت و 1367.2.1فرهنگی کشور مصوب 

 شود:اقدامات ذیل انجام می

 رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و -الف 



 تأسیس شورای عالی شهرسازی وقانون([5نمایندگان آن سازمان در کمیسیونهای ماده )

 و اصالحات بعدی]][ تهران و شهرستانها عضویت 1351.12.22معماری ایران مصوب 

 یابند.می

 ( قانون اساسنامه3در شهرهای دارای بافت تاریخی ارزشمند که حدود آن طبق ماده ) -ب 

 ود تشکیالت شهرداریهاشاعالم شده و یا می،1367.2.1کشور مصوب سازمان میراث فرهنگی

 منظور انجام امور مربوط به حفاظت از بافت تاریخیگیرد و بهمورد تجدیدنظر قرار می

 گردد.سازوکار مدیریتی مناسب در شهرداریهای مذکور ایجاد میگونه شهرها،این

 شوراهای شهر درصدی از درآمد شهرداری هر شهر را متناسب با نیاز بافتهای تاریخی -ج 

 دهند تا با نظارت واحدهایمیربط در شهرداری قرارهر در اختیار مدیریت ذیآن ش

 ها و بافتهای تاریخی همان محلسازمان میراث فرهنگی کشور در جهت مرمت بناها، مجموعه

 به مصرف برسد.

 هایدولت مکلف است امکانات و شرایط الزم جهت استفاده از منابع مالی و سرمایه

 یونسکو برای توسعهالمللی از قبیلبارات سازمانهای فرهنگی بینالمللی و اعتبین

 گذاری اولیه داخلی تا پایانامکانات و حفاظت آثار ملی و میراث فرهنگی را با سرمایه

 سال دوم برنامه سوم فراهم نماید.

 نامه اجرائی این بند بنابه پیشنهاد مشترک سازمان میراث فرهنگی کشور، وزارتآیین

 رسید.سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد کشور و

 محدوده منتهی به حسینیهبه منظور حفظ بافت قدیمی و سنتی منطقه جماران [ -د 

 مصوب شورایعالی شهرسازی وره(]][ طبق نقشه و طرحجماران و بیت حضرت امام خمینی )

 ای فرهنگی و خدماتیه مجموعهالذکر و تبدیل آن بتملک امالک واقع در محدوده فوق

 و خارجی، شهرداری تهران موظف است اقدام الزم را بهبرای زائران و گردشگران داخلی

 ره(عمل آورده و پس از تملک دراختیار مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی )

 دهد.قرار

 خرید اولیه جهت وزارت مسکن و شهرسازی باید زمین مناسب را به صورت رایگان یا قیمت

 معوض امالک فوق دراختیار شهرداری قرار دهد.

 ها، سازمانها ، شرکتهای دولتی و نهادهای انقالبی و عمومی مجازندهمچنین وزارتخانه

 تخصیص و دراختیار مجریانباشد را جهت امر فوقامالکی که مورد نیاز دستگاه خود نمی

 طرح قرار دهند.

 



 ها بهدهی رسانهقق رهنمودهای مقام معظم رهبری دایر به جهتمنظور تحبه - 167ماده 

 رسانی صحیح وفضایل اخالقی و اطالعسازی فضای عمومی در جهت رشد آگاهیها وسمت سالم

 های کلی برنامه سوم توسعه کشور، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمیتحقق سیاست

 ایران موظف است:

 های جدید استانی ملیه و بودجه جهت متناسب سازی شبکهبا تأیید سازمان برنام -الف 

 ها و بکارگیریجغرافیایی شبکهالمللی خبر( و تکمیل پوشش جمعیتی وبینو فراملی )

 آوریهای نو در تولید و پخش اقدام کند.فن

 در راستای اطالع رسانی مطلوب به جامعه، کلیه دستگاههای اجرائی، اطالعاتی را که -ب 

 صورت مستقیم و غیر مستقیم دربهو الزم استاز فرهنگ توسعه آن بخش است )سزمینه

 کنند تاهای تولید صدا و سیما منعکس گردد( به سازمان صدا و سیما اعالم میبرنامه

 ها گنجانده شود. سازمان صدا و سیما ساالنه گزارشبرنامهبا انجام مطالعات الزم در

 گاههایی که اطالعات و نیازهای خود را اعالمعملکرد خود را در رابطه با دست

 گانهدستگاه مربوطه منعکس کرده و گزارش کلی آن را برای رؤسای قوای سهاند بهداشته

 کند.ارسال می

 آن دسته از دستگاههای اجرائی که تحقق وظایف آنها مستلزم مشارکت فکری و عملی -ج 

 خاص رادیویی و تلویزیونی تهیههایمهتوانند برناقشر وسیعی از افراد جامعه است می

 و در چارچوب ضوابط سازمان صدا و سیما برای پخش در زمان مناسب اقدام کنند.

 ای و ترویجیبرای افزایش امکان دسترسی جامعه به آموزشهای عمومی و فنی و حرفه -د 

 زم اقدامهای النسبت به تدوین برنامهو آموزشهای عالی، با همکاری دستگاههای مختلف

 های آموزشی و ارتباط متقابل با توجههای موجود و ایجاد شبکهکرده و از طریق شبکه

 صدا و سیما نسبت به توسعه و بهبود کیفیت آموزشهای مختلفبه مفاد اساسنامه سازمان

 های آموزشی، سازمان صدا و سیما با هر یکاقدام کند. برای پشتیبانی علمی برنامه

 دهد.بوطه کمیته الزم را تشکیل میدستگاههای مراز

 

 های تلویزیونی رنگی موظفند درکلیه واردکنندگان و تولیدکنندگان گیرنده - 168ماده 

 ابعاد المپ تصویر گیرندهقبال واردات یا تولید دستگاه گیرنده، عوارضی که متناسب با

 هایو وزارتخانهو به تفکیک تولید داخلی و وارداتی به پیشنهاد سازمان صدا و سیما 

 رسد، را به درآمد عمومی واریز کنند.وزیران میصنایع و بازرگانی به تصویب هیأت

 معادل وجوه واریزی در قالب لوایح بودجه سنواتی در اختیار سازمان صدا و سیمای



 هایایران قرار خواهد گرفت تا در جهت تولید و تأمین برنامهجمهوری اسالمی

 های تلویزیونی شهرستانها به مصرف برساند.برداری از شبکهبهره تلویزیونی و توسعه و

 صنعتی و مناطق ویژه -های تلویزیونی وارداتی از طریق مناطق آزاد تجاری گیرنده

 تولیدکنندگان گیرندهشوند. کلیهاقتصادی و نیز همراه مسافر مشمول حکم این ماده می

 حداکثر طی مدت سه ماه از تاریخ فروش به تلویزیونی موظفند عوارض موضوع این ماده را

 غیر این صورت مشمول جریمه دیرکرد به ازای هرحساب مربوطه نزد خزانه واریز کنند در

 ( خواهند شد.%30سال سی درصد )

 شوند، از عوارض موضوع این ماده معاف هستند.های رنگی ساخت داخل که صادر میگیرنده

 

 مکانات و حمایتهای قانونی و اعتباری از فعالیتهایمنظور تأمین ابه - 169ماده 

 که توسط اشخاص اعم ازورزش عمومی و قهرمانی طی سالهای اجرای برنامه سوم، وجوهی

 حقیقی یا حقوقی صرف احداث و تکمیل فضاها، اماکن و باشگاههای ورزشی و ارائه خدمات

 میته ملی المپیک ایران،کمک به سازمان تربیت بدنی، کشود و یا به عنوانورزشی می

 گردد،های ورزشی و تربیت بدنی نیروهای مسلح پرداخت میفدراسیونها، هیأتها و انجمن

 گردد.تأیید سازمان تربیت بدنی به عنوان هزینه قابل قبول تلقی میبا

 نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأتآیین

 سید.وزیران خواهد ر

 

 درآمدهای سازمان تربیت بدنی ناشی از برگزاری مسابقات ورزشی، فروش بلیط - 170ماده 

 شود و معادل وجوه واریزی درمیو استفاده از اماکن ورزشی به درآمد عمومی واریز

 شود.قالب لوایح بودجه سنواتی در اختیار سازمان مذکور قرار داده می

 پیشنهاد مشترک سازمانهای تربیت بدنی و برنامه و نامه اجرائی این ماده بهآیین

 بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 

 امور دفاعی و امنیتی - 22فصل 

 

 منظورشود بهبه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می - 171ماده 

 اتژیک و خرید اقالماسترآوریهای جدید وتأمین نیازهای نیروهای مسلح، به ویژه در فن

 مورد نیاز پس از تصویب هیأت وزیران و با کسب مجوز از فرماندهی معظم کل قوا، نسبت



 خدماتی با مشارکت طرفهای داخلی و خارجی اقدام کند.به ایجاد شرکتهای صنعتی و

 

 شود مجموعهبه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می - 172ماده 

 باالیی برخوردار نیستندآوریغیر ضرور بخش دفاع و صنایعی را که از فن داراییهای

 مورد بررسی قرار داده و پس از اخذ مجوز از فرماندهی معظم کل قوا از طریق مزایده

 واریز نماید.فروش رسانده و درآمد آن را به خزانهبه

 چارچوب قوانین بودجهشده و در ( تخصیص یافته تلقی%100درآمد حاصل از فروش صددرصد )

 یابد.اختصاص میسالیانه جهت رفع نیازهای ضروری بخش دفاع

 

 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است براساس نظر ستاد - 173ماده 

 نیروهای مسلح در سطح کشورنیروهای مسلح نسبت به تهیه طرح جامع نحوه استقرارکل

 منظور رعایت پراکندگی درشرایط زیست محیطی ، به متناسب با اندازه و نوع تهدیدات و

 حیاتی و صنایع دفاعی و همچنین انتقال پادگانها و مراکزاستقرار تأسیسات حساس و

 نظامی و کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران اقدام و به

 فرماندهی معظم کل قوا برساند.تصویب

 تأمین و واگذاری تسهیالت اعتباری، بانکی، زمین، تغییردولت مکلف است نسبت به 

 عمل آورد. اعتباراتبهکاربری و ایجاد حریم جهت تأسیسات مورد نیاز اقدامات الزم را

 شود.شده بازپرداخت میدریافتی از منابع بانکی از محل فروش اماکن منتقل

 

 منظور ایجاد انسجام درپس از کسب مجوز از فرماندهی معظم کل قوا به  - 174ماده 

 های جاری، از ادغام سازمانهزینهجویی درنظام تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صرفه

 بیمه و بازنشستگی ارتش جمهوری اسالمی ایران و سازمان بیمه و بازنشستگی سپاه

 و بازنشستگی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی و سازمانپاسداران انقالب اسالمی و بیمه

 ات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح وابسته بهخدم

 شود.دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایجاد میوزارت

 الذکر با تصویب مقام معظم فرماندهی کلاجرایی تجدیدنظر درسازمانهای سابقمراحل

 نامهو آیین مسلحاساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای شود.تعیین میقوا،

 اجرائی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و

 سازمان اموراداری و استخدامی کشورپشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان برنامه و بودجه و



 به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 

 و رهنمودهای مقام معظمره( منظور تحقق آرمانهای حضرت امام خمینی)به - 175ماده 

 ایجاد بستر مناسب جهت مشارکترهبری و فرماندهی کل قوا پیرامون ارتش بیست میلیونی و

 نوجوانان و جوانان در امور اجتماعی ، فرهنگی، دفاعی و اشاعه تفکر بسیجی و

 تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین:کردن امنیت و دفاع از طریقمردمی

 ه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی صرف تقویت و توسعههایی کهزینه -الف 

 ویژه احداث وبیست میلیونی بههای مقاومت ارتشپاسگاههای نیروی انتظامی و رده

 های قابل قبول مالیاتی تلقیعنوان هزینهشوند، بهتکمیل پایگاههای مقاومت بسیج می

 ع و پشتیبانی نیروهای مسلحبند توسط وزارت دفانامه اجرائی اینشوند. آیینمی

 تصویب هیأت وزیرانجمهوری اسالمی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به

 رسید.خواهد

 ( از سود ناخالص کلیه شرکتهای دولتی و شرکتهای تابعه%1دولت موظف است یک درصد ) -ب 

 نام است مانند شرکت آنها مستلزم ذکرو وابسته به آنها و شرکتهائی که شمول قانون بر

 ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت مخابرات ایران و شرکت

 اسالمی ایران را جهت توسعه بسیج ، پس از واریز به خزانه براساسهواپیمائی جمهوری

 مقاومتردیف خاص که میزان آن همه ساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد به نیروی

 ( از درآمدهای حاصل از اجرای این بند صرف توسعه%30پرداخت نماید. تا سی درصد ) بسیج

 متمرکز دراختیار نیروی مقاومت بسیج قرارصورتهای مقاومت آن دستگاه و مابقی بهرده

 گیرد تا در جهت تعادل در سایر مناطق کشور هزینه شود.می

 ( طرح جامع ارتش بیست میلیونی که%50منظور تحقق پنجاه درصد )دولت موظف است به -ج 

 است، امکانات و تجهیزات مربوط را درتصویب مقام معظم فرماندهی کل قوا رسیدهبه

 بینی نماید.برنامه سوم پیش

 ادارات و کارخانجات موظفند امکانات ، تجهیزات و اعتبارات الزم برای -د 

 نمایند.ا تأمینهای مقاومت بسیج مربوط به خود رهای جاری ردهفعالیت

 های مقاومت بسیج و کانونهای فرهنگی ورزشی بسیج دردر برنامه پنج ساله سوم رده -ه 

 آب، برق، گاز و یک خط تلفن مورد نیازهای جدیداالحداث از پرداخت حق انشعابساختمان

 باشند.معاف می

 



 نیازهای نیرویدر زمان صلح با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح ، قسمتی از  - 176ماده 

 گذراندن دوره آموزش نظامیانسانی دولت با استفاده از خدمت مشموالن وظیفه پس از

 گردد که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید. نیازهای نیروی انسانیصورتی تأمین میبه

 نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران به ستاد کلپشتیبانیدولت از طریق وزارت دفاع و

 شود.یاعالم م

 های مربوط به دوره آموزش نظامی به عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحهزینه

 محل اعتبارات دستگاه مربوطهبوده و حقوق و مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از

 گردد. میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانینتأمین می

 لح تجاوز کند.نیروهای مس

 التحصیالن دانشگاهها(فارغ( از نیروهای انسانی فوق )%50حداقل پنجاه درصد )

 بایستی در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته کشور خدمت کنند.

 نامه اجرائی این ماده توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاریآیین

 نیروهای مسلح بهکلمی کشور تهیه و پس از تأیید ستادسازمان امور اداری و استخدا

 تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 

 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و نیروهای - 177ماده 

 فرماندهی کل قوا نسبت به فروش عرصهمسلح کشور مکلفند پس از کسب مجوز از مقام معظم

 سایر اماکن که در تملک یا تصرف قانونی آنها بوده و در محدوده و اعیان پادگانها و

 پس از اثبات مالکیت( و تغییر کاربری و تفکیک از طریق مزایدهخدمات شهری قرار دارد)

 اقدام نمایند.

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور موظف است نسبت به صدور سند مالکیت عرصه و اعیان

 عوارض قانونی مربوطه را( از حقوق و%20بیست درصد )مزبور اقدام نموده و تنها 

 دریافت کند.

 عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب( قانون تأسیس شورای5کمیسیون موضوع ماده )

 نسبت به تغییر کاربری این قبیلو اصالحات بعدی آن و شهرداریها موظفند 1351.12.22

 سعه و عمران شهری و همچنین صدور مجوزهای مناسب براساس طرحهای تواراضی به کاربری

 تغییر کاربری اقدام کنند.ساخت بدون اخذ حق

 الذکر به حساب ردیف خاص که در قانون بودجه سالیانهدرآمد حاصل از فروش اماکن فوق

 تخصیص یافته تلقی شده و به سازمان(%100صورت صددرصد )گردد واریز و بهبینی میپیش



 های سازمانی پرداخت خواهد شد.یگزین امالک فوق و خانهمربوطه جهت احداث جا

 

 ( قانون اساسی جمهوری اسالمی147در اجرای اصل یکصد و چهل و هفتم ) - 178ماده 

 نیروهای مسلح و وزارت دفاع ومنظور استفاده از تخصصها و تواناییهایایران و به

 ( قانون10( و )8د مواد )با رعایت مفاپشتیبانی نیروهای مسلح در بازسازی کشور )

 ( به1368.5.28نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران مصوب تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی

 شود با توجه به تخصصها و تواناییها وواحدهای اجرائی فوق اجازه داده می

 های عمرانی با دستگاههاینیروهای تحت نظر خود برای اجرای طرحها و پروژهظرفیت

 قرارداد پیمانکاری منعقد کنند.اجرائی، 

 ای که همه سالهکلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به ردیف درآمد، هزینه

 آن درجهت اجرای(%100شود واریز و معادل صددرصد )در قانون بودجه منظور می

 آالت اختصاصقراردادهای فوق و تقویت نیروی مربوطه و جایگزین استهالک ماشین

 یابد.می

 هاینامه اجرائی این ماده توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانهآیین

 برنامه و بودجهدفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارائی و سازمان

 تهیه و از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب هیأت وزیران خواهد

 رسید.

 

 توانند پس از کسب موافقت و مجوزها مینهادها، سازمانها و وزارتخانه - 179ماده 

 اقدام کنند. این یگانها از نظرستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تشکیل یگانهای حفاظت

 باشند و با رعایت ضوابط نیرویکارگیری سالح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح میبه

 داره خواهند شد.ربط اذیانتظامی تحت نظر دستگاه

 شرح وظایف و اختیارات و سازماندهی و چگونگی تسلیح این یگانها و آموزش و انتصاب

 انتظامی و نظارت برنیرویفرماندهی هریک از این یگانها و چگونگی ارتباط آنها با

 عملکرد آنها به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح خواهد رسید.

 

 ی و روابط خارجیامور عمومی سیاست داخل - 23فصل 

 

 آواره،گذاری امور اتباع خارجی )به منظور ایجاد تمرکز درسیاست - 180ماده 



 اسکان، اخراج،پناهنده، مهاجر و اتباع خارجی دارای گذرنامه( در زمینه ورود،

 الملل، شورای هماهنگی اجرائی اتباعاشتغال، آموزش، بهداشت و درمان وروابط بین

 آموزش و پرورش، اطالعات، امور خارجه،یر کشور و عضویت وزیرانبیگانه به ریاست وز

 کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس سازمان برنامه و بودجه،

 احمر تشکیلامنیت ملی، فرمانده نیروی انتظامی و رئیس جمعیت هاللدبیر شورای عالی

 بود.یأت وزیران قابل اجرا خواهدگردد. تصمیمات شورای مذکور پس از تأیید همی

 های کار و امور اجتماعی ،نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانهآیین

 کشور و اطالعات به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 

 - 181ماده 

 منظور پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیبدولت موظف است به -الف 

 اعتبارات الزم را در لوایح بودجهدر حوادث غیر مترقبه در طی برنامه سوم،دیده 

 بینی کند و در اختیار ستاد حوادث غیر مترقبه کشور قرار دهد. درصدی ازسنواتی پیش

 منظور کاهش اثرات بالیای طبیعی و اجرایپذیری بهآسیباعتبارات فوق جهت مطالعات

 مترقبه از قبیل سیل و زلزله، خشکسالی، آتش سوزی،های پیشگیری از حوادث غیر پروژه

 طوفان و یا پیشروی آب دریا هزینه خواهد شد.

 الحسنه سیستم بانکی، وام و در صورت عدمتواند از محل منابع قرضوزارت کشور می -ب 

 را به مالکان واحدهای مسکونی،تکافو از محل سایر منابع بانکی تسهیالت مورد نیاز

 الذکر اعطا کند.تی، معدنی و کشاورزی خسارت دیده در مناطق سابقتجاری، صنع

 تسهیالت اعطایی در لوایح بودجه ساالنه منظور خواهد شد.التفاوت سود و کارمزدمابه

 دولت موظف است بازپرداخت تسهیالت اعطایی توسط سیستم بانکی را که در این

 یبنی شده است تضمین کند.پیشبند

 زایش سهم صنعت بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه، دولتمنظور افبه -ج 

 دوران برنامه سوم حداقل پنجاهمجاز است شرایط الزم را به نحوی فراهم کند که در

 ( محصوالت کشاورزی، دامداری، صنایع دستی، شیالت، ابنیه عمومی، تأسیسات%50درصد )

 ری و صنعتی تحت پوشش بیمه قرار گیرند.ساختمانهای مسکونی، تجاشهری و روستایی،

 

 وزارت کشور مکلف است بارعایت قوانین نسبت به تهیه طرحهای مربوط به - 182ماده 

 سازمانهای غیر دولتی و سازمانهایتخصصی(، -صنفی ایجاد و تقویت تشکلهای مردمی )



 یت نظارتهایسازی برای واگذاری اعمال تصدی دولت به آنها و تقومحلی با هدف زمینه

 اقدام نموده و پس از تصویب هیأتفعالیتهای دستگاههای دولتی،سازمان یافته مردمی بر

 وزیران به مورد اجرا گذارد.

 

 های نظام جمهوری اسالمی ایران در روابط خارجی ومنظور اعمال سیاستبه - 183ماده 

 ابط خارجی نظارت خواهدکلیه روایجاد وحدت رویه در این زمینه، وزارت امور خارجه بر

 داشت و سایر دستگاهها و واحدهایی که به نحوی در خارج از کشور فعالیت دارند و یا

 هایروابط خارجی اثرگذار است، ملزم به اجرای سیاستفعالیت و اقدامات آنان در

 ابالغی توسط وزارت امور خارجه هستند. همچنین نمایندگیهای آنها در خارج از

 ای که به پیشنهاد وزارت امور خارجه، به تصویب هیأتنامهبراساس آیینموظفند کشور

 جمهوری اسالمی ایرانرسد، در انجام فعالیتهای خود با نمایندگیهای سیاسیوزیران می

 در خارج از کشور هماهنگی الزم را به عمل آورند.

 ن و تمرکز درهای فرهنگی نظام جمهوری اسالمی ایرابه منظور اعمال سیاست -1تبصره 

 تبلیغی خارج از کشور و با اهدافسیاستگذاری و هماهنگی در فعالیتهای فرهنگی و

 استفاده بهینه از امکانات مادی و معنوی موجود انجام امور کلیه فعالیتهای فرهنگی

 و غیردولتی در خارج از کشور براساس اساسنامه سازمانهای دولتیتبلیغی و هنری بخش

 ات اسالمی که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است با سازمانفرهنگ و ارتباط

 خواهد بود.مذکور

 بینی شده در این ماده در مورد مؤسسات وانجام کلیه فعالیتهای پیش - 2تبصره 

 لهتأیید معظمشوند، منوط بهنهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می

 باشد.می

 

 یم سطح روابط جمهوری اسالمی ایران با کشورهای جهان ومنظور تنظبه - 184ماده 

 جامعی که وزارت امور خارجه ازالمللی، دولت مکلف است براساس گزارشمجامع بین

 فعالیتهای برون مرزی دستگاههای اجرائی و همکاری و عضویت آنها در سازمانهای

 د و ضرورت یا عدمبررسی وضع موجود، ارزیابی عملکرشاملای )المللی و منطقهبین

 روابطضرورت ادامه عضویت یا فعالیت دستگاههای مذکور در خارج از کشور و یا کاهش سطح

 کند، در مورد ادامه و یا قطع فعالیت دستگاههای اجرائیو فعالیتها( تهیه و ارائه می

 ها، سازمانها، شرکتهای دولتی ووزارتخانهدر خارج از کشور و سطح آن و وضعیت عضویت



 المللی اتخاذ تصمیم کند.ای و بیننهادهای انقالبی در مجامع منطقه

 ( این قانون و نهادهای عمومی غیردولتی، در صورت11کلیه دستگاههای موضوع ماده )

 مدت شش ماه تشکیالت وتأیید ادامه فعالیتشان در خارج از کشور موظفند حداکثر طی

 المللی راعیت عضویت خود در مجامع بینساختار نمایندگیهای خارج از کشور و نیز وض

 اصالح کنند.براساس مصوبات هیأت وزیران

 بینی شده در این ماده در مورد مؤسسات وانجام کلیه فعالیتهای پیش -تبصره 

 لهتأیید معظمشوند، منوط بهنهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می

 باشد.می

 

 فتر، نمایندگی، شعبه و واحد اداری جدید و عناوین مشابهایجاد هرگونه د - 185ماده 

 قانون و نهادهای عمومی غیر( این11در خارج از کشور توسط دستگاههای موضوع ماده )

 ربط و وزارت امور خارجه و تصویب هیأت وزیراندولتی منوط به پیشنهاد دستگاه ذی

 خواهد بود.

 این ماده مستثنی هستند.بانکها و شرکتهای بیمه از شمول  -1تبصره 

 بینی شده در این ماده در مورد مؤسسات وانجام کلیه فعالیتهای پیش - 2تبصره 

 لهتأیید معظمشوند، منوط بهنهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می

 باشد.می

 

 گیری از نظرات کلیه دستگاههایوزارت امورخارجه موظف است با بهره - 186ماده 

 کلی ذیل تهیه و جهت تصویب درربط راهبردهای مناسب را برای اجرای دقیق سیاستهایذی

 سال اول برنامه سوم به شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید:

 المللی.ای و بینگسترش همکاریهای دوجانبه، منطقه -1

 ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشورهای غیر متخاصم. -2

 وابط برای افزایش توان ملی.گیری از ربهره -3

 خواهی کشورهای متخاصم.مقابله با افزون -4

 تالش برای رهایی از حضور بیگانگان. -5

 مقابله با تک قطبی شدن جهان. -6

 حمایت از مسلمانان و ملتهای مظلوم. -7

 تالش برای ایجاد نزدیکی بیشتر میان کشورهای اسالمی. -8



 ان ملل.تالش برای اصالح ساختار سازم -9

 

 امور قضائی - 24فصل 

 

 منظور اعمال حمایتهای الزم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدماتبه - 187ماده 

 شود تا نسبت به تأیید صالحیتمیقضایی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه داده

 آنان التحصیالن رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برایفارغ

 اقدام نماید.

 حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمانهای دولتی و غیردولتی

 صالحیت کارشناسان رسمیبرای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود. تأیید

 پذیر است.دادگستری نیز به طریق فوق امکان

 ناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوهنامه اجرائی این ماده و تعیین تعرفه کارشآیین

 قضائیه خواهد رسید.

 

 منظور ارتقای کیفی و افزایش کارایی محاکم نسبتقوه قضائیه موظف است به - 188ماده 

 ای و تخصص و تجارب قضاتمنطقهکردن آنها بر حسب حجم عملیات، نیازهایبه تخصصی

 اقدام کند.

 س دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد وزیرچگونگی و نحوه اجرای این ماده براسا

 رسد.تصویب رئیس قوه قضائیه میدادگستری به

 

 منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی و در راستای توسعهبه - 189ماده 

 اموری که ماهیت قضائی ندارد ومشارکتهای مردمی، رفع اختالفات محلی و نیز حل و فصل

 ز پیچیدگی کمتری برخورداراست به شوراهای حل اختالف واگذاریا ماهیت قضائی آن ا

 اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن براساسگردد. حدود وظایف ومی

 ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران ونامهآیین

 رسد.تأیید رئیس قوه قضائیه میبه

 

 منظور اصالح وضعیت زندانها و ایجاد محیط مناسب بازپروری و اصالح وبه - 190ماده 

 گیرد:اقدامات زیر صورت میتربیت زندانیان در بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی



 سازمان زندانها موظف است با همکاری انجمنها و نهادهای مردمی نسبت به فعالتر -الف 

 نیازمند و ایجاد انجمن دردانیان و معدومینکردن انجمنهای حمایت از خانواده زن

 های( خانواده%100نحوی که تا پایان برنامه صددرصد )تمامی مراکز اقدام کند، به

 قرار گیرند.نیازمند زندانیان و معدومین تحت پوشش

 نامه کار زندانیان، با اولویتوزیر دادگستری موظف است نسبت به تهیه آیین -ب 

 محکومیت آنها ضمن ارائهاقدام کند، به نحوی که پس از اتمام دوره آموزی مناسبحرفه

 پیشینه و حضور مؤثر آنها در جامعه فراهم گردد.تأییدیه اشتغال، امکان حذف سوء

 

 ( درآمد کلیه دادگاهها و%50دولت موظف است همه ساله معادل پنجاه درصد ) - 191ماده 

 گردد راو به خزانه واریز میبر قانون وصولسازمانهای وابسته به قوه قضائیه که برا

 طی بودجه سنواتی به عنوان کمک در اختیار قوه قضائیه قرارداده تا پس از تصویب رئیس

 دادگستری و سازمانهای وابسته به قوه قضائیه هزینهقوه قضائیه در موارد ذیل در

 گردد:

 مانی.های سازاحداث، تکمیل و خرید ساختمانهای اداری و خانه -1

 تجهیز ساختمانهای اداری و خرید ملزومات و خودرو. -2

 پرداخت کارانه، حق کشیک و مأموریت. -3

 های ضروری جاری دستگاهها.تأمین کسری هزینه -4

 پرداخت سود تسهیالت مسکن قضات و کارکنان. -5

 سایر موارد ضروری به تشخیص رئیس قوه قضائیه. -6

 

 بهداشت و درمان - 25فصل 

 

 - 192اده م

 منظور افزایش کارآیی و توسعه خدمات بهداشتی درمانی در کشور و ایجادبه -الف 

 حدود تصدی بخش دولتی و غیرتسهیالت جهت دسترسی آحاد مردم به این خدمات و تعیین

 دولتی اقدامات زیر انجام خواهد شد:

 وسط دولت ارائهصورت رایگان تکلیه خدمات بهداشتی اعم از شهری و روستائی به - 1

 گردد.می

 شود. توسعهخدمات درمان سرپایی روستاییان در واحدهای موجود توسط دولت ارائه می - 2



 گذاری بخش خصوصی و تعاونی وجودسرمایهمراکز درمان روستایی در مناطقی که امکان

 شود.ندارد توسط دولت انجام می

 عهده دولت است لکنشهری موجود بهدرمان سرپایی شهری در مراکز بهداشت و درمان  - 3

 خواهد بود. توسعه فعالیتهای بخش دولتیتوسعه آن با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی

 ای برای بخش خصوصی وجود ندارد.منحصر به مناطقی خواهد بود که جاذبه

 ضمن استمرار تصدی دولت در درمان بستری برای مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه - 4

 جمعیت( و تأمین تختهای آموزشی متناسبکمتر از یکصد هزار نفرو شهرهای کوچک ) یافته

 با تعداد دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی، توسعه مراکز درمان بستری در شهرهای

 همچنین دریکصد هزار نفر جمعیت( بر عهده بخش غیر دولتی خواهد بود.بیشترازبزرگ )

 درمان بستریکانات درمان بستری موجود و ایجاد مراکزشهرهای بزرگ جهت واگذاری ام

 های گروه پزشکی تسهیالت الزم ایجادجدید برای بخش غیر دولتی با اولویت تعاونی

 خواهد شد.

 سازمان بهزیستی کشور مکلف است در جهت ساماندهی و توانبخشی بیماران روانی مزمن - 5

 تدوین و اجرای طرح ساماندهیهیه،و سالمندان در سال اول برنامه سوم نسبت به ت

 بیماران یادشده اقدام نماید.

 نامه اجرائی بند فوق با همکاری وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و سازمانآیین

 تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.برنامه و بودجه تهیه و به

 هت ارتقای کارآییشود در جبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می -ب 

 بهداشتی و درمانی و داروئی و توانبخشیو مشارکت کارکنان و مردم در مورد امکانات

 الف( این ماده اقدامات زیر را انجام دهد:خود با رعایت موارد مذکور در بند )

 نظام کارمزدی بههای مصوب )خرید خدمات تعریف شده از کارکنان خود طبق تعرفه - 1

 ( و همچنین از بخش غیر دولتی.جای روزمزدی

 پرداخت بخشی از درآمدهای حاصل از ارائه خدمات به کارکنان در واحدهای تحت تصدی - 2

 دولت به صورت کارانه برای افزایش کارآیی آنان.

 اعتبار الزم برای اجرای بند )ب( این ماده در الیحه بودجه ساالنه منظور خواهد شد.

 توسعه کمی و کیفی خدماتهای ساالنه صرفان در قالب بودجهدرآمدهای حاصله در هر است

 گردد.بهداشتی و درمانی همان استان می

 های اجرائی این ماده شامل تعیین وضعیت کارکنان شاغل، ضوابط و نحوهنامهآیین

 روشهای پرداخت، نحوهگذاری آنها،واگذاری، تعریف خدمات قابل واگذاری و نحوه قیمت



 های حاصله و سایر موارد، مشترکاً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزشهزینه درآمد

 حداکثر در مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه وپزشکی و سازمان برنامه و بودجه

 به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 

 به منظور تأمین و توزیع متعادل خدمات درمان بستری مناسب با نیاز در - 193ماده 

 دسترس بودن خدمات برای آحادنقاط مختلف کشور، با در نظرگرفتن دو عامل مهم قابل

 بندی خدمات درمان بستریگذاریهای خارج از حد نیاز، سطحمردم و جلوگیری از سرمایه

 بیماران و حفظ سهم بستری بیماران اعزامی از سطوحبا جبران هزینه نقل و انتقال

 صهای مختلف و محلهای استقرار آن، به تفکیکتر توسط دولت، حسب تخصپائین

 صورت خواهد گرفت. هر گونه احداث، ایجاد، توسعه و تجهیز ظرفیتهای درمانشهرستان

 بندیدرمانی مطابق سطحبستری کشور و هم چنین اختصاص نیروی انسانی جهت ارائه خدمات

 خدمات درمان بستریبندی خدمات درمانی کشور خواهد بود. ضوابط و برنامه اجرائی سطح

 ماه از تاریخ تصویب این قانون مشترکاً توسط وزارت بهداشت،کشور حداکثر طی مدت شش

 خواهددرمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران

 رسید.

 یبندی خدمات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکدر راستای تحقق اهداف سطح -الف 

 تطبیق ظرفیتهای موجود درمان بستری ومکلف است در طی برنامه پنجساله سوم جهت

 بندی خدمات نسبت به رفعاورژانس( هماهنگ با سطح ساماندهی خدمات فوری پزشکی )

 امکانات درمانی مازاد اعم از نیروی انسانی و تجهیزات، جایگزینیکمبودها و تعدیل

 ستاندارد اقدامات الزم را انجام دهد.واحدهای درمانی فرسوده و غیر ا

 دولت موظف است جهت ساماندهی رسیدگی به بیماران حادثه دیده و اورژانس -تبصره 

 ایجاد کند و بخشهائی را درسیستم تروما( راسیستم رسیدگی به این نوع بیماران )

 ورتی کهتروما سنتر( تبدیل کرده و یا در صمراکز درمانی به مرکز حوادث و سوانح )

 طوری که تمام این بیماران بدوناحداث کند بهالزم باشد مراکز حوادث و سوانح جدید

 پرداخت هزینه در این مراکز بطور اورژانس تحت درمان قرارگیرند.

 در تطبیق ظرفیتهای مناسب و مورد نیاز با ظرفیتهای موجود، کل امکانات درمان -ب 

 پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی،مان و آموزشبستری کشور اعم از وزارت بهداشت، در

 بانکها و شرکتهای دولتی، نیروهای مسلح، مؤسسات خیریه و خصوصی و سایر موارد به صورت

 صرفنظر از مالکیت و مدیریت آنها منظور خواهد شد.یک مجموعه



 منظور ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات توانبخشی و دسترسی آحاد مردم به اینبه -ج 

 جامعه ، مناسب سازی اماکن عمومیمات با هدف تساوی فرصتها و مشارکت معلولین درخد

 گیرد. و همچنین در طول برنامه سومخصوصی و دولتی( در طول برنامه سوم صورت می)

 بستری جانبازان زن اختصاص یافته و استفاده از آمبوالنس برایهائی برایآسایشگاه

 ( قطع نخاع و اعصاب و روان و شیمیایی به%70جانبازان باالی هفتاد درصد )

 گردد.رایگان منظور میصورت

 نامه اجرائی مربوط به این بند با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانآیین

 وزیران خواهد رسید.تصویب هیأتبهزیستی کشور و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به

 

 ع مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی وکلیه مراکز تولید و توزی - 194ماده 

 کنند موظفند ضمن رعایتمیهای فوق خدماتی را ارائههمچنین مراکزی که در زمینه

 ربطضوابط بهداشتی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاههای ذی

 دولتی و یاحقوقی ) اخذ تأییدیه ادواری از افراد حقیقی و یاگردد نسبت بهاعالم می

 الذکر برای مدتغیر دولتی( که صالحیت آنها حسب مورد از طرف دستگاههای سابق

 تأیید شده است اقدام کنند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاههایمعین

 تأیید صالحیت شده به صورتربط موظفند حسب مورد بر خدمات افراد حقیقی و یا حقوقیذی

 ظارت و در صورت مشاهده تخلف ضمن رد صالحیت آنها موضوع را به مراجع قانونیمستمر ن

 ارجاع نمایند.

 نامه این ماده مشتمل بر تعیین واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی مشمول اینآیین

 مراکز مربوطه، تعیینماده، تعیین مقاطع زمانی اخذ تأییدیه بهداشتی برای هریک از

 خورد با متخلفان اعم از اخذ جرایم و معرفی به دادگاه، ضوابطها، نحوه برتعرفه

 کننده و سایر موارد حداکثر طی مدت شش ماهتعیین صالحیت اشخاص حقیقی و حقوقی نظارت

 پس از تصویب این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری

 هد رسید.ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواذیدستگاههای

 

 ( این11ایجاد و احداث هرگونه واحد درمانی توسط دستگاههای موضوع ماده) - 195ماده 

 استثنای وزارت بهداشت، درمان و آموزشقانون و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به

 ( این192عنوان مجری( جز در مواردی که در ماده )بهپزشکی و وزارت مسکن و شهرسازی )

 داده شده، ممنوع است. ایجاد و احداث واحدهای درمانی توسط دستگاههایجازهقانون ا



 پزشکی و باالذکر در موارد ضروری، با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزشسابق

 تصویب هیأت وزیران امکانپذیر خواهد بود. مراکز خاص درمانی جانبازان از این امر

 باشد.مستثنی می

 

 ور تنظیم بازار دارو، تأمین ارز مورد نیاز برای ورود مواد اولیهمنظبه - 196ماده 

 رویه قیمت داروهایبیدارویی و داروهای ساخته شده وارداتی، جلوگیری از افزایش

 ای و جلوگیری از عوارض و مخاطراتبهداشتی و طوالنی مصرف ضروری، حمایت از نظام بیمه

 خواهد یافت:دارویی اقدامات زیر انجام

 فهرست داروهای مجاز همه ساله توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم -لف ا

 از فهرست فوق ممنوع است.شود. ورود، تولید، عرضه و تجویز دارو خارجمی

 واردات مواد اولیه ساخت دارو و داروهای حمایتی وارداتی در دوره برنامه پنجساله -ب 

 التفاوت نرخ مزبور محاسبهمابهصورت تغییر نرخ ارز،سوم با ارز رسمی خواهد بود. در 

 و به صورت یارانه ریالی در قانون بودجه منظور خواهد شد.

 العالج وداروهای بهداشتی، طوالنی مصرف ضروری و داروهای مورد نیاز بیماران صعب -ج 

 ولاز تسهیالت مذکور در بند)ب( این ماده کماکان مشمبر استفادهجانبازان عالوه

 دریافت یارانه ریالی خواهندبود.

 التفاوت مذکور در بندهایای، یارانه ریالی و مابهبا تقویت و تعمیم نظام بیمه -د 

 گربیمهسازمانهایمتناسب باجمعیت تحت پوششمادهاین)ب( و )ج(

 خواهد شد.آنهاپرداختبه

 ن توسط وزارت بهداشت،ای که فهرست آبه استثنای داروهای غیرنسخهعرضه دارو ) -و 

 کننده نهایی خارج از داروخانه ممنوعشود( به مصرفدرمان و آموزش پزشکی اعالم می

 است.

 های تولیدکننده دارومنظور تضمین کیفیت داروهای تولیدی، کلیه کارخانهبه -ز 

 ربط نسبت به کنترلذیموظفند با ایجاد واحدهای کنترل کیفیت و به کارگیری متخصصین

 ربط اجازه دادههای ذیکیفیت تولیدات خود اقدام کنند. به این منظور به کارخانه

 ( درآمد%50آموزش پزشکی از پنجاه درصد )شود با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان ومی

 ( قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی5( ماده )2( و تبصره )2موضوع قانون اصالح بند )

 های ساالنه استفاده کنند.، در قالب بودجه1371.6.15مصوب جامعه پزشکی

 ( حق سرانه موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب%100صددرصد ) -ح 



 ( و به باال و تأمین%50پنجاه درصد )جانبازان و نیز بیمه مضاعف جانبازان 1373.8.3

 بوده و از عوارض و واردات داروها و تجهیزات پزشکی و توانبخشی جانبازان با ارز رسمی

 باشند.و سود بازرگانی معاف میمالیات و حقوق گمرکی

 نامه اجرائی این ماده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و بهآیین

 تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 

 دسترسی همه افراد جامعه به غذایمنظور نهادینه کردن امنیت غذا )به - 197ماده 

 سوء تغذیه و ارتقایی و سالم( و بهبود تغذیه مردم و کاهش بیماریهای حاصل ازکاف

 سالمت جامعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر طی مدت یک سال

 ربط بایدمطلوب اقدام کند و برای تحقق آن دستگاههای ذینسبت به تعیین سبد غذایی

 اقدامات ذیل را به عمل آورند.

 های فرهنگی و آموزشی و همچنین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمیوزارتخانه -الف 

 ای و ارائه آموزشهای الزم بهتغذیهایران موظفند نسبت به ارتقای فرهنگ و آگاهیهای

 منظور ترویج سبد مطلوب غذایی به عموم مردم اقدام کنند.

 ها در مورد مواد غذایی پس از کسبهشورای اقتصاد در توزیع منابع اعتباری یاران -ب 

 اجرای سبد مطلوب غذایی را فراهمنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی زمینه

 خواهد کرد.

 به منظور رفع سوء تغذیه خانوارهای کم درآمد، یارانه کاالهای اساسی اعطایی به -ج 

 به سایرین افزایشنسبت نیازمندان، روستاییان و ساکنین مناطق کمتر توسعه یافته

 یابد.می

 منظور ارتقای سطح سالمتی مردم مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظفبه -د 

 مواد غذایی را تکمیل و جهتاست حداکثر تا پایان برنامه سوم استانداردهای ایمنی

 شاعمال نظارت بر کیفیت تولید و عرضه مواد غذایی به وزارت بهداشت، درمان و آموز

 ربط اعالم کند.ذیپزشکی و سایر دستگاههای

 ساختار و تشکیالت مناسب امنیت غذا و تغذیه در سطوح ملی و استانی طی مدت شش ماه -ه 

 درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تأییداز تصویب این قانون توسط وزارت بهداشت،

 ب هیأت وزیران خواهدسازمانهای امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه به تصوی

 رسید.

 



 اجرا و نظارت -بخش سوم 

 

 

 اجرا و نظارت - 26فصل 

 

 منظور حسن اجرای قانون برنامه سوم، رئیس جمهور گزارش نظارت وبه - 198ماده 

 بعد، شامل موارد زیر بهارزیابی پیشرفت هر سال برنامه را حداکثر تا شهریورماه سال

 نمایند.مجلس شورای اسالمی ارائه می

 بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه. -الف 

 های اجرائی.بررسی عملکرد سیاست -ب 

 گذاری، تجارتبررسی عملکرد متغیرهای عمده کالن و بخشی از جمله تولید و سرمایه -ج 

 اشتغال و بیکاری.خارجی، تراز پرداختها، بودجه، بخش پولی و تورم،

 یین علل مغایرت با برنامه.ارزیابی نتایج عملکرد و تب -د 

 منظور بهبود عملکرد برنامه.ارائه پیشنهادهای الزم به -ه 

 دستگاههای اجرائی موظفند براساس دستورالعملی که سازمان برنامه و بودجه -تبصره

 عملیات برنامه سوم به سازمانکند، نسبت به تهیه و ارائه گزارش پیشرفتابالغ می

 مذکور اقدام کنند.

 

 اجراء قوانین و مقررات مغایر با مفاد این قانون در طی سالهای برنامه - 199ده ما

 گردد.سوم متوقف می

 قانون فوق مشتمل بر یکصد و نود و نه ماده و پنجاه و هفت تبصره در جلسه علنی روز

 نه مجلس شورای اسالمیچهارشنبه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و

 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. 1379.1.17در تاریخ  تصویب و

 

 نوریاکبر ناطقعلی

 رئیس مجلس شورای اسالمی

 

 1جدول شماره 

 به استثنای شرکتهای دولتی -کشوری و لشگری  -تعداد کارکنان دولت 



 در طول سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه

 

 عی نیروی انسانی جذب نیروی انسانیکاهش طبیتعدادنیروی انسانی موجود سال 

 در طول سالدرطول سال ( 1در ابتدای سال)

1379 2128230 43760 21880 

1380 2106350 43200 21600 

1381 2084750 42540 21270 

1382 2063480 41900 20950 

1383 2042530 41420 20710 

1384 2021820 - - 

 ردادی ، خرید خدمت و کارگران.( شامل کارکنان رسمی، ثابت، پیمانی، قرا1)

 

- 

 بینی درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام: پیش 2جدول شماره 

 میلیون دالر()

 جمع 1383 1382 1381 1380 1379 1378سال 

 شرح

 

 56674 12082.8 11578.8 11058 10864.8 11089.6 10951.5خام نفتصادرات

 1379.1.28تاریخ تصویب 

 1379.1.28ورای نگهبان تاریخ تایید ش

 


