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 1۱/۱۹1۹1۱ -1۴۰۱شماره
 جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

 رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی
 

قانون برنامه »مذکور، یک نسخه تصویر قانون « 1»قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده « 1»با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده 
 .گردد برای درج در روزنامه رسمی ارسال می« (1۱/۱ـ 1۰۴۴)پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

 
 رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

 
 //۱/۹1۱۹1۱ ۰۱//1۴۰۹1۴شماره

 
 ر حسن روحانیحجت االسالم والمسلمین جناب آقای دکت

 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
 

ایران قانون برنامه  اسالمی قانون اساسی جمهوری( 1۱۱)در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم 1۱/۰۹1۴۹۱۱مورخ  ۳۰//1۱عطف به نامه شماره 
 //1۰۹1۱۹1۱علنی روز شنبه مورخ مصوب جلسه ( 1۱/۱ـ  1۰۴۴)پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

ـ //1۱)الیحه احکام مورد نیاز اجرای بـرنـامـه شـشـم تـوسـعـه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران »مجلس که با عنوان 
سوی مجمع محترم اسالمی ایران از  قانون اساسی جمهوری (11۱) به مجلس شورای اسالمی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم« (//1۱

 .گردد تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابالغ می
 

 رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
 

 

 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

 (۰۹۳۱ـ  ۰۰۱۱)جمهوری اسالمی ایران 
 
 

 ـ تعاریف و اختصارات۰ماده

 (1۱/۱ـ  1۰۴۴)برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران : برنامه ششم
اصالحی آن ( 11۳)قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت ماده ( /)ی موضوع ماده های اجرای دستگاه: ییهای اجرا دستگاه

 قانون محاسبات عمومی کشور( /)و ماده  1۱۰۱قانون مصوب 
 ایثارگران موضوع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران: ایثارگران

 بنیاد شهید و امور ایثارگران: بنیاد
 سازمان برنامه و بودجه کشور: سازمان
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 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران: بانک مرکزی
ی ئه محصول و خدمات اصلی و نهایارا ی که تولید، تأمین وهای اجرای آن دسته از واحدهای سازمانی دستگاه :واحد عملیاتی
 .ی را به عهده دارنددستگاه اجرای

ها و همچنین  مرتبط با آن( های پروژه)های  دولت موظف است طرح. موضوعات زیر مسائل محوری برنامه است ـ۲ماده

 .دالذکر را در بودجه ساالنه اعمال نمای های ذیل مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صرفاً در حوزه
 زیست الف ـ موضوعات خاص راهبردی در مورد آب و محیط

حاشیه )های ناکارآمد شهری محور در مورد توسـعه سواحل مَکـران، اروند و بازآفرینی بافت ب ـ موضـوعات خاص مکان
 های تاریخی و مناطق روستایی ، بافت(های فرسوده شهرها و بافت

و ( ترانزیت)معدن و صنایع معدنی، کشاورزی، گردشگری، عبوری روی اقتصاد در مورد پ ـ موضوعات خاص بخش پیش
 حمل و نقل ریلی، فناوری نوین، توسعه و کاربست علم و فناوری و انرژی

وری تأمین منابع  ت ـ موضوعات خاص کالن فرابخشی در مورد بهبود محیط کسب و کار، اشتغال، فضای مجازی، بهره
با اولویت زنان سرپرست )پرداخت و رفع تبعیض، توانمندسازی محرومان و فقرا  مالی برای اقتصاد کشور، نظام عادالنه

های  ای و بازنشستگی و پیشگیری و کاهش آسیب های بیمه های اجتماعی و ساماندهی و پایداری صندوق ، بیمه(خانوار
 سالمیاجتماعی و اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، فرهنگ عمومی و سبک زندگی ایرانی ـ ا

 ث ـ توسعه آمادگی دفاعی و امنیتی
 

 ـ اقتصاد کالن۰بخش 

در سال پایانی برنامه، ( ۴۹۱۰)و ضریب جینی ( ۰۸)درصد به منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط ساالنه هشت ـ۹ماده

 :شود تعیین می( ۱)و ( ۱)، (1)های اقتصادی به تفکیک جداول  اهداف کمّی کالن و بخش
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وری  اقتصاد از محل ارتقای بهره( ۰۸)واحد درصد از رشد هشت درصد ( ۱۹۰)جهت تأمین حداقل دو و هشت دهم  ـ۰ماده

در طول ( ۱1۹۰۸)گذاری به میزان متوسط ساالنه بیست و یک و چهاردهم درصد  کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایه
مسؤولیت اجراء بر عهده . عمل آورند ماهنگی با دولت اقدامات زیر را بهی با ههای اجرای ی برنامه، کلیه دستگاههای اجرا سال

 :باشد دولت می
گذاری از جمله تأمین منابع مالی خارجی  های الزم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه ها و سیاست گیری الف ـ جهت

خودگردان با ( فاینانس)قالب تأمین مالی خارجی  های خارجی در تا متوسط ساالنه سی میلیارد دالر از خطوط اعتباری بانک
گذاری مستقیم خارجی و بیست میلیارد  دالر به شکل سرمایه( 1/۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴)اولویت تأمین مالی اسالمی، پانزده میلیارد 

 دالر قراردادهای مشارکتی خارجی( ۱۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴)

جی با اولویت تأمین مالی اسالمی در طول اجرای قانون برنامه ی از تسهیالت مالی خارهای اجرای استفاده دستگاه تبصره ـ

 .ششم در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است
های قانونی و  آفرینی از راه ب ـ محترم شمردن و حمایت از حقوق مالکیت و تولید ثروت و نگاه ارزشی به کار و ثروت

داری نوین در بخش دولتی همراه با ممنوعیت  دوین نظام بنگاهگیری فعاالن اقتصادی و ت مشروع و عدم مداخله در تصمیم
هایی که بخش خصوصی در رقابت سالم با هزینه کمتر و کارایی بیشتر  گذاری جدید برای بخش دولتی در فعالیت سرمایه

این حکم توسط باشد به نحوی که در پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدامات الزم برای اجرای  قادر به انجام آن می
 .دولت تصویب و ابالغ گردد
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پ ـ اولویت اقتصادی در سیاست خارجی کشور با هدف جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری و توسعه 
خدمات فنی و مهندسی و کاالهای ایرانی، اعزام نیروی کار، جذب اساتید و ( کاالیی و کشوری)بازارهای صادراتی 

برای نیروهای ایرانی، تالش برای الحاق به سازمان تجارت ( تکنولوژی)نتقال فن و فناوری متخصصان برای آموزش و ا
 های ناروا علیه صادرات ایران با رعایت مصالح کشور جهانی برای جلوگیری از اعمال تبعیض

ها و  کارشناسی دانشگاهها تا مقطع  ها، هنرستان التحصیالن دبیرستان ت ـ افزایش مهارت و تخصص نیروی کار به ویژه فارغ
های خدمت زیر پرچم و  ای با استفاده از ظرفیت های مهارتی، تخصصی و فنی و حرفه مؤسسات آموزش عالی با ارائه آموزش

و بودجه   های برنامه ماهه اول هر سال گزارش اجرای این بند را به کمیسیون دولت مکلف است در سه. کارورزی دانشجویان
 .تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسالمی ارائه نماید و محاسبات و آموزش،

ای در زنجیره تولید داخلی به شکل مستقیم و با اولویت مشارکت با  های معتبر جهانی و منطقه ث ـ جذب شرکت
ع پذیری و صادرات کاالها و خدمات تولیدی با رف منظور افزایش توانمندی، رقابت گذاران و تولیدکنندگان داخلی به سرمایه

 موانع قانونی و حقوقی براساس عزت، حکمت و مصلحت و مشروط به عدم نفوذ فرهنگ غربی
سازی ایده و دانش  ج ـ حمایت حقوقی، مالی و نهادی الزم برای توسعه دانش و پیشرفت فناورانه و نوآورانه در جهت تجاری

 های کلی برنامه ششم سیاست( ۰۴)در تولید محصول و خدمات با ارزش افزوده مثبت در چهارچوب بند
های بانکی با هدف افزایش کارآمدی  چ ـ تدوین سازوکار الزم و کارآمد برای کاهش فاصله بین نرخ سود تسهیالت و سپرده

پذیری نظام بانکی در جذب و تجهیز منابع و اعطای تسهیالت به نحوی که در هر سال از برنامه فاصله نرخ سود  و رقابت
 .نسبت به سال قبل کاهش یابد( 1۴۸)حداقل ده درصد  تسهیالت و سپرده بانکی

ح ـ توسعه بازار سرمایه با تأکید بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی و کاالیی، توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام و 
 های عام و نهادهای مالی اصالح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکت های نفتی در بورس انرژی،  فرآورده

بندی موضوع  اندازی مؤسسات رتبه های الزم برای ارتقای شفافیت اطالعات در بازار سرمایه و راه و سیاست  گیری خ ـ جهت
 المللی گذاری خارجی و تأمین مالی بین برای جذب سرمایه 1۱۰۰۹/۹1قانون بازار اوراق بهادار مصوب ( 1)ماده ( ۱1)بند 

های کلی اصل  خارجی در ایران در چهارچوب قانون اجرای سیاست د ـ اجازه حضور و مشارکت مؤسسات مالی و اعتباری
 1۱۰1۹۱۹۰گذاری خارجی مصوب  و قانون تشویق و حمایت سرمایه /1۱۰۳۹۱۹۱قانون اساسی مصوب ( ۰۰)چهل و چهارم 

قای کیفیت و ای حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه با رویکرد ارت های ارزی و تجاری و تعرفه ذ ـ اصالح سیاست
 پذیر ساختن کاالهای تولید داخل برای صادرات رقابت

های اقتصادی بخش غیردولتی که توجیه فنی، اقتصادی آن به تصویب  ر ـ دولت مجاز است برای تأمین مالی خارجی طرح
 .ای را تضمین نماید های توسعه شورای اقتصاد رسیده باشد، تضامین الزم توسط بانک عامل و یا سازمان

زایی،  های اشتغال ز ـ دولت مکلف است به منظور نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست
بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته که  ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش افزایی و ارتقای دانش حرفه مهارت

ا پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سازمان به تصویب حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ب
دهم درصد  سند مزبور باید مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل هشت. وزیران خواهد رسید، اقدام نماید هیأت

 .ساالنه در طول سالهای اجرای قانون برنامه باشد( ۴۹۰۸)
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 ـ ۵ماده
ی نمودن وری در اقتصاد، ضمن اجرای ه د بهری و نیروهای مسلح مکلفند برای محور قرار دادن رشاجرایهای  الف ـ دستگاه

وری در مجموعه خود، تمهیدات الزم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود  چرخه مدیریت بهره
. وری ایران ارائه نمایند ساالنه آن را به سازمان ملی بهرهوری ایران فراهم نموده و گزارش  با هماهنگی سازمان ملی بهره

وری از  های عملیاتی خود برای ارتقای بهره ی مکلفند در شش ماه نخست اجرای قانون برنامه، برنامههای اجرای دستگاه
نده و این سازمان وری رسا های مربوطه را به تأیید سازمان ملی بهره های غیردولتی در حوزه طریق تسهیل و تشویق فعالیت

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

 .شود قوا از طریق ستاد کل نیروهای مسلح اجراء می ذن فرمانده کلین حکم در خصوص نیروهای مسلح با اا تبصره ـ

ی و های اجرای وری دستگاه گیری کارایی و بهره ندازهوری، دولت مکلف است نسبت به ا ب ـ در راستای ارتقای شاخص بهره
 .را به مجلس شورای اسالمی ارائه نماید واحدهای عملیاتی در هر سال اجرای قانون برنامه اقدام و گزارش آن

 

 ـ بودجه و مالیه عمومی۲بخش

ین قطع وابستگی بودجه به های عمومی، اصالح نظام درآمدی دولت و همچن جویی در هزینه منظور تحقق صرفه به ـ ۱ماده

 :نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم
 .های اجرای قانون برنامه ممنوع است الف ـ برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال

 
یندگی و بندهای آن و نیز عوارض آال 1۱۰۳۹۱۹1۳قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ( ۱۰)ب ـ عوارض موضوع ماده 

شرح زیر در مورد  گذاری خودروها به ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره( 1)موضوع تبصره 
 :گردد ماده مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور توزیع می( ج)و ( ب)، (الف)بندهای 

عایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده، با ر( ۱۰)ماده( الف)ـ عوارض وصولی بند1
داری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست  قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه

شهرها و ( ۳۴۸)گردد، به نسبت هفتاددرصد  داری کل کشور افتتاح می سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانه
. گردد ها واریز می ها و دهیاری روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری( ۱۴۸)ددرص سی

گردد تا با مشارکت  های شهرستان مربوط واریز می سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداری
 .زینه شودبنیاد مسکن انقالب اسالمی در همان روستاها و مناطق عشایری ه

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

 .گردد ها واریز می ها و دهیاری به حساب شهرداری( 1۴۴۸)صددرصد
عوارض ارزش افزوده گاز قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ( ۱۰)ماده ( د)و ( ج)، (ب)ـ عوارض موضوع بندهای ۱

قانون مذکور به حساب تمرکز ( ۰۱)ماده ( ج)گذاری خودروهای موضوع بند  طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض شماره
وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به . شود داری کل کشور واریز می نام سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه وجوه به
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روستاها و مناطق ( ۱/۸)درصد وپنج سایر شهرها و سی( ۱۸/)درصد وسه شهرها، پنجاه سهم کالن( 1۱۸)درصد نسبت دوازده
شود، محاسبه و بین  هایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان و وزارت کشور ابالغ می عشایری براساس شاخص

اهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، به حساب سهم روست. گردد ها و مناطق عشایری توزیع می ها و دهیاری تمام شهرداری
ریزی شهرستان صرف امور  های برنامه فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته

عوارض ارزش افزوده موضوع این جزء ( ۱۴۸)درصد همچنین سی. عمران و آبادانی همان روستاها و مناطق عشایری شود
ها و ارائه خدمات در  ها برای تأمین زیرساخت ها و نواحی صنعتی شهرستان احدهای تولیدی مستقر در شهرکدریافتی از و

های صنعتی  ها و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرک تمام شهرک نیمه( های پروژه)های  ها و تکمیل طرح آن
 .گردد به نسبت کسر میاین سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان . گیرد استان قرار می

های استان جهت ارائه خدمات مربوطه در همان  شهرک( ۱۴۸)درصد  از مبلغ موضوع سهم سی( ۸/)درصد پنج تبصره ـ

های صنعتی مصوب  های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرک ها در اختیار شرکت شهرک
 .ی صنعتی و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستندها شرکت شهرک. گیرد قرار می 1۱۰۳۹۱۹۱1

قانون مالیات بر ارزش   (/۱)ماده ( ۱)و ( 1)های  این ماده در بخش مغایرت بر تبصره( ب)بند ( ۱)در طول برنامه ششم جزء 
 .افزوده حاکم است

ر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت قانون مالیات ب( ۱۰)ماده( 1)آالیندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره ـ عوارض۱
همان شهرستان ( برای روستاهای فاقد دهیـاری و مناطق عشایری)ها  ها و فرمانداری ها، دهیاری جمعیت بین شهرداری

به بیش از یک شهرستان در یک استان ( پنجاه نفر و بیشتر)در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی . گردد توزیع می
ای مرکب از رئیس  های اعالمی سازمان به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته ، عوارض آلودگی براساس سیاستسرایت کند

های  ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان های ذی سازمان استان و فرمانداران شهرستان
 .شود متأثر توزیع می

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

ربط، نماینده  های ذی متشکل از نماینده سازمان، رؤسای سازمان استان( پنجاه نفر و بیشتر)عوارض آلودگی واحدهای بزرگ 
های اعالمی سازمان  اس سیاستهای مربوطه براس سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان

 .اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد

ریزی و  ریزی و بودجه های سنواتی با قانون برنامه ششم، انضباط مالی، اصالح فرآیند برنامه منظور انطباق بودجه به ـ۷ماده

 :های دولت نظارت بر عملکرد و هزینه
متناسب با تحوالت و شاخص اقتصادی، اجتماعی و   قانون و با اعمال تعدیلالف ـ لوایح بودجه ساالنه با رعایت این 

 .شود این قانون تهیه و تقدیم مجلس شورای اسالمی می( ۰)فرهنگی و با رعایت قواعد مالی مندرج در جدول شماره
 ب ـ

ر سال اول اجرای قانون ـ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز د1
بانک مرکزی مکلف است . شود شود و ساالنه حداقل دوواحددرصد به این سهم اضافه می تعیین می( ۱۴۸)درصد برنامه سی

شرکت ملی ( 1۰۹/۸)در طول سال و متناسب با وصول منابع بالفاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد 
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نیافته  خیز، گازخیز و توسعه مناطق نفت( ۱۸)نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد نفت ایران از کل صادرات 
این قانون ( ۰)اقدام کند و از محل باقیمانده، سهم بودجه عمومی دولت از منابع موضوع این جزء در سقف جدول شماره 

 .به حساب ذخیره ارزی واریز نمایدداری کل کشور واریز و مابقی را  تعیین و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه
این قانون ( ۰)های اجرای قانون برنامه مطابق ارقام جدول شماره ای بودجه عمومی دولت در سال ـ سقف اعتبارات هزینه۱

در قالب لوایح بودجه ( 1/۸)جایی و افزایش منابع و مصارف در این جدول حداکثر تا پانزده درصد  جابه. شود تعیین می
 .از استسنواتی مج

ی مندرج در های اجرای دستگاه( ۱۴۸)درصد  پ ـ دولت موظف است از سال اول اجرای قانون برنامه، ساالنه اعتبارات بیست
نحوی که در سال پایانی اجرای قانون  ریزی بر مبنای عملکرد تنظیم نماید، به صورت بودجه قوانین بودجه سنواتی را به

 .شود مفاد این بند شامل مدارس دولتی نمی. دارای بودجه مبتنی بر عملکرد باشند ها، دستگاه( 1۴۴۸)برنامه، صددرصد 
ی از جمله های اجرای ت ـ ایجاد و تحمیل هرگونه بارمالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه

ی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم های تبع های مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه دستگاه
ها و غیر آن، ایفای تعهدات خاص، کاالهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی  بازار، یارانه نهاده

ران ی و یا مقامات مجاز و مدیرایمسؤولیت اجرای این حکم برعهده باالترین مقام دستگاه اج. شود، ممنوع است استفاده می
کتاب پنجم ( ۰//)تخلف از این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات موضوع ماده . مالی مربوط است

 .گردد با اصالحات و الحاقات بعدی محکوم می 1۱۳/۹۱۹۱مصوب ( های بازدارنده تعزیرات و مجازات)قانون مجازات اسالمی 
بندی مشاغل  تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقهها، تغییرات تشکیالت،  ورالعملها و دست ها، بخشنامه نامه ث ـ کلیه تصویب

های امنا که متضمن  کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأت و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به
محاسبه و در قانون بودجه کل  بارمالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبالً

 .شود ی برخالف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب میاقدام دستگاه اجرای. مین شده باشدکشور تأ
گر  های بیمه ها و صندوق ودجه سازمانریزی نماید که تا پایان سال آخر اجرای قانون برنامه، ب ای برنامه دولت به گونه

 .ها پرداخت نگردد بودجه عمومی اعتباری به آن شده و از محل اجتماعی مستقل
ی موظفند موارد مدنظر خود را پس از ابالغ بخشنامه بودجه های اجرای این ماده کلیه دستگاه( ث)و ( ت)ج ـ در مورد بندهای

در . بینی شود در قالب پیشنهادهای بودجه سنواتی به سازمان ارسال کنند تا اعتبارات مورد نیاز در قالب بودجه سنواتی پیش
ی در حکم تعهد زائد بر های اجرای بینی اعتبار، عمل مراجع و دستگاه پذیرش پیشنهاد توسط سازمان و عدم پیش صورت عدم
 .اعتبار است

هایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسعه ورزش  چ ـ وجوه هزینه
های قابل  شود با تأیید وزارت مذکور به عنوان هزینه ان کمک به وزارت ورزش و جوانان پرداخت میعنو همگانی و یا به

 .گردد قبول مالیاتی تلقی می
مرکززدایی و اثربخشی مدیریت ح ـ دولت مکلف است از سال اول اجرای قانون برنامه جهت عملیاتی کردن رویکرد ت

از اعتبارات ( ۱۴۸)درصد بخشی، توازن و آمایش سرزمینی توزیع سی ی، تعادلساز ها و جهت زمینه ی در مراکز استاناجرای
 .ریزی استانها اختصاص دهد ای کشور را به شورای برنامه تملک دارایی سرمایه
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 .باشد توزیع اعتبارات موضوع این ماده عالوه بر سهم استانها از اعتبارات طرحهای ملی و ملی استانی می تبصره ـ

بند ( ۳)خصوص جزء  های توسعه کشور به قانون احکام دائمی برنامه( 1۱)این قانون بر احکام ماده ( ۳)ر ماده احکام مندرج د
 .حاکم است( ح)و بند ( د)

 

 
های کلی ابالغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحول  سیاست( 1۱)منظور تحقق اهداف بند دولت موظف است به ـ ۸ماده

ها اقدامات زیر را  رتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و همچنین مدیریت بدهیاساسی در ساختارها و اصالح و ا
 :مطابق قوانین مربوطه انجام دهد

 :داری کل کشور از طریق الف ـ ساماندهی خزانه
 داری کل کشور ـ اصالح نظام مالی و محاسباتی خزانه1
 گری مالی بخش عمومی حسابداری بخش عمومی و گزارش مالی و( سیستم)ـ ارتقای نظام نظارت از طریق اصالح سامانه۱

 :ب ـ ساماندهی نظام مالی ـ محاسباتی کشور از طریق
 افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی ـ تهیه نرم1
 زمافزار ال های مالی تلفیقی در سطح بخش عمومی و تدارک نرم ـ تهیه صورت۱
 ـ تدوین بسته آموزش نظام حسابداری بخش عمومی برای کل کشور۱

 :ریزی بر مبنای عملکرد از طریق پ ـ ارتقاء و انطباق نظام نظارت مالی با نظام بودجه
 ریزی بر مبنای عملکرد ـ طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجه1
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 ریزی مبتنی بر عملکرد شده بر مبنای بودجه بازطراحیـ استقرار نظام نظارت مالی ۱
 :های دولت از طریق ت ـ ساماندهی بدهی

در سطح حداکثر چهل درصد (  G.D.P)های دولتی به تولید ناخالص داخلی  ـ حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکت1
(۰۴۸) 
 ج در بودجه عمومیها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق در ـ ساماندهی اصل بدهی۱
 ـ حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شورای اسالمی۱
مدت و تأدیه بدهی دولت به  ـ تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاه۰
 مدت و بلندمدت های بدهی میانظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق ابزارن

با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیأت ( ۰/۸)افزایش شاخص نسبت بدهی تا چهل و پنج درصد  تبصره ـ

تواند با تصویب مجلس شورای اسالمی شاخص نسبت بدهی را برای  در شرایط اضطراری دولت می. پذیر است وزیران امکان
ساله از طریق  افزایش دهد و متعاقب رفع شرایط اضطراری در بازه زمانی حداکثر سه( ۴۸/)صد مدت محدود تا پنجاه در

 .برساند( ۰۴۸)درصد تسویه بدهیها، شاخص نسبت بدهی را به چهل

دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی  ـ۳ماده

و  1۱۰۱۹11۹۱های مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب  ها و دستگاه مراحل انواع معامالت متوسط و بزرگ وزارتخانه
ت محرمانه، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب جز معامال دیگر قوانین مالی و معامالتی بخش عمومی به

های مشمول قانون برگزاری  کلیه دستگاه. تکمیل کند 1۱۰۱۹11۹۱و قانون برگزاری مناقصات مصوب  1۱۰۱۹1۴۹1۳
مناقصات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معامالت خود از طریق سامانه 

 .ستندمذکور ه
 

 ـ نظام پولی و بانکی و تأمین منابع مالی۹بخش

پول، بازار سرمایه و  بازار)منظور گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن  دولت مجاز است به ـ۰۱ماده

 (:ها بیمه
شود را به ترتیب  قطعی شده یا می //1۱های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال  الف ـ معادل کل بدهی

شود، تا پایان اجرای قانون برنامه از طریق انتشار اوراق بهادار با کسب  هایی که به پیشنهاد سازمان مشخص می اولویت
اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران تا سقف مندرج در قوانین . نماید رضایت طلبکاران تسویه 

 ای که به پیشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت نامه جه سنواتی و مصون از تورم، طبق آیینبود
 .یابد رسد، انتشار می وزیران می

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

گونه افزایشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت از سودی  ده و از هیچش و قطعی
در قراردادهای مربوط باید . شوند معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعالم شده توسط بانک مرکزی برخوردار می
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نرخ مذکور را درصورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل موجب آن دولت ملتزم گردد تا  بندی اضافه شود که به
 .به طلبکار بپردازد

خاصی را   ، هرساله ردیف(اعم از سود و اصل)های مرتبط با اوراق بهادار مذکور منظور تأمین اعتبار الزم برای پرداخت ب ـ به
 .برساند تصویب مجلس شورای اسالمیبینی کند و به  در الیحه بودجه سنواتی پیش

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

ها خارج از بازارهای یادشده ملغی و  نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازارها مجاز و معامالت آن
و با نرخ سود شناور مجاز و تضمین بازخرید ( کمتر از ارزش اسمی)عامالت این اوراق بهادار به کسر عرضه و م. بالاثر است

. باشد ها، مجاز نمی ها و مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت کنترل آن قبل از سررسید اوراق بهادار مذکور توسط بانک
شود باید اطالعات  ها منتشر می بهادار برای تأمین مالی آنهای دولتی که اوراق  ی و شرکتهای اجرای ها، دستگاه بانک

 .رسد، منتشر نمایند ورای بورس میگذاران را متناسب با دستورالعملی که به تصویب ش موردنیاز سرمایه

سالمی های دولت برای انتشار صکوک ا استفاده از دارایی  منظور شود به پ ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می
ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل  شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی بینی پیش

های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطالعات اموال غیرمنقول  و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی
ها و اموال  اراییسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دحسب مورد ن( سادا)ی های اجرای دستگاه
به استثنای انفال، اموال  1۱۰۱۹۳۹۰قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ( /)ی موضوع ماده های اجرای دستگاه
  منظور پشتوانه اساسی به قانون( ۰۱)های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم دستگاه

بردار، واگذاری و هرگونه نقل و  انتشار صکوک اسالمی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره
قانون مدیریت ( /)ی موضوع ماده های اجرای کلیه دستگاه. انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیأت وزیران اقدام کند

قانون تنظیم بخشی از ( /۱)ماده ( 1۴)قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره ( 1۱۳)ی در اجرای ماده خدمات کشور
مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری الزم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ این قانون نسبت به ثبت کلیه 

در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت ها و فضاهای اداری  اموال غیرمنقول اعم از اراضی، امالک، ساختمان
صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق . ای یا وقفی یا ملکی در سامانه اقدام نمایند ه بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجار

رهگیری ( کد)اسه خذ شنبردار، فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطالعات در سامانه مذکور و ا استفاده، تغییر بهره
 .ممنوع است

مجریه و  های وابسته به قوه قضائیه، قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر قوه انتشار صکوک اسالمی برای دستگاه
 .ها است ترین مقام آن موافقت عالیها حسب مورد منوط به  ها و اموال این دستگاه استفاده از دارایی

های کلی  شود با تصویب هیأت وزیران و رعایت قانون اجرای سیاست ایی اجازه داده میت ـ به وزارت امور اقتصادی و دار
عنوان  ها، به ی این بند از سهام دولت در شرکتنامه اجرای اسی و در چهارچوب آیینقانون اس( ۰۰)اصل چهل و چهارم 
 .استفاده کند( صکوک)ادار اسالمی پشتوانه انتشار اوراق به

منابع و مصارف بودجه   منظور رفع عدم تعادل ادی و دارایی مجاز است اسناد خزانه اسالمی را بهث ـ وزارت امور اقتص
سازمان مکلف است حسب اعالم وزارت امور اقتصادی و دارایی بازپرداخت اصل . سال مالی منتشر نماید عمومی در طی یک
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اعتبارات مربوط به بازپرداخت این . ینی و منظور کندب صورت کامـل در لوایح بودجه ساالنه پیش و سود اوراق مزبور را به 
 .شود یافته تلقی می تخصیص( 1۴۴۸)اوراق صددرصد

 

 :بیمه مرکزی ایران موظف است ـ۰۰ماده

های اقتصادی از جمله  الف ـ در راستای افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تأمین مالی و ایجاد فضای امن در سایر حوزه
های بیمه نسبت به ارتقای نقش اقتصادی بیمه در تأمین رفاه و امنیت  گذاری، از طریق شرکت سرمایهفضای کسب و کار و 

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

 .برسد( ۳۸)درصد برنامه به هفت های بازرگانی در طول اجرای ـ ضریب نفوذ بیمه1

اجرای نسبت به سال پایه ( ۴۸/)درصد های بازرگانی کشور حداقل تا پنجاه های عمر از حق بیمه تولیدی بیمه ـ سهم بیمه۱
 .قانون برنامه افزایش یابد

 .ای در بخش تولیدی و تجاری اقتصاد ملی افزایش و گسترش یابد های بیمه ـ رشته۱

منظور استفاده مناسب از منابع مذکور در جهت تأمین مالی پایدار  ای به گذاری ذخایر بیمه های سرمایه نامه ب ـ مقررات و آیین
 .ط شورای عالی بیمه بازنگری گردددر اقتصاد ملی توس

 ـ۰۲ماده
ود به شده خ الف ـ دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی

( ۰۰)های کلی اصل چهل و چهارم  سازمان تأمین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست
ی، تأدیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار های اجرای قانون اساسی و اصالحات بعدی آن، امالک مازاد بر نیاز دستگاه

های زیرنظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه و قضائیه و  این بند شامل دستگاه. م کندقانونی و امتیازات مورد توافق اقدا
 .شود نهادهای عمومی غیردولتی نمی

بدهـی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه گردد ( 1۴۸)درصد در اجرای حـکم این بند باید ساالنه حـداقل ده تبصره ـ

 .بینی و تأمین شود جتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیشو هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین ا

ب ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و 
 .سازی نماید بگیران را متناسب ریمستم

در طول اجرای قانون برنامه بر قانون راجع به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت و ( 1۱)ماده ( ب)بند 
و قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب  1۱۱1۹۱۹۱۴مشموالن صندوق تأمین اجتماعی مصوب 

 .حاکم است 1۱۳۱۹۱۹۱۱

ها ـ از جمله اموال  تعهدات و دارایی کلیه وظایف، اختیارات، پ ـ مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد با 
و رفاه اجتماعی  منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق با حفظ هویت مستقل به وزارت تعاون، کار

 .یابد انتقال می
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ای برای تعیین  طالعات محاسبه بیمهحداکثر طی مدت سه سال، کلیه تعهدات حال و آتی صندوق ـ به میزانی که براساس م
رسد و مورد تأیید  ماه به تأیید سازمان حسابرسی کشور می که حداکثر ظرف مدت سه( اکچوئری)ارزش فعلی تعهدات آتی 

برداری از معادن  ها، امتیازات، حقوق بهره الشرکه، اموال شرکت گیرد ـ با منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم سازمان قرار می
. داری کل کشور پرداخت خواهد شد سازی و خزانه حقوق مالی دولت و سایر منابع حسب مورد از طریق سازمان خصوصیو 

 .های ساالنه پادار خواهد گردید هها هر ساله در بودج میزان واگذاری

جانبه و همچنین های دوجانبه و چند ی موظف است نسبت به ایجاد و انعقاد پیمانوزارت امور اقتصادی و دارای ـ۰۹ماده

در اجرای این ماده رعایت . های پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه کشورهای منطقه اقدام کند پیمان
 .اس عزت، حکمت و مصلحت ضروری استکلی نظام براس های قوانین و سیاست

ی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسسات پولی، بانکـ ۰۰ماده

 :سبت مطالبات غیرجاری به تسهیالتبازارهای غیرمتشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سالمت و کاهش ن

رسد،  تصویب شورای پول و اعتبار می الف ـ بانک مرکزی مجاز است مطابق قوانین مربوطه در چهارچوب مصوباتی که به
حسب مورد یک یا چند مورد از  1۱/1۹۰۹1۰رر در قانون پولی و بانکی کشور مصوب عالوه بر اختیارات قانونی خود مق

 :سسات اعتباری متخلف اعمال نمایداقدامات نظارتی و انتظامی زیر را در قبال بانکها و مؤ

 و سلبطور موقت  ها به ها بین سهامداران مؤثر، سلب حق رأی از آن ـ اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوخته1
 حق تقدم خرید از سهامداران مؤثر

 ی مدت معین و یا لغو مجوز فعالیتـ تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برا۱

 یت پرداخت پاداش و مزایای مدیرانـ اعمال محدودیت یا ممنوع۱

 مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره ای ـ سلب صالحیت حرفه۰

 .ها خواهد بود بانک هیأت انتظامی موضوع این بند  نتظامی مرجع رسیدگی به تخلفات نظارتی و اـ ۰تبصره

کند و یا به تشخیص بانک  مدیره را انتخاب می سهامدار مؤثر، سهامداری است که یک یا چند عضو هیأت ـ۲تبصره

 .مدیره نقش دارد انتخاب عضو هیأتمرکزی در 

ها و  اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانک، صرافی توسط (لیزینگ)ب ـ انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری
ها را دارند و یا در تعیین هیأت  سهام آن( ۴۸/)ها بیش از پنجاه درصد مؤسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانک

های تأمین سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی  گذاری و شرکت های سرمایه ها مؤثرند در تأسیس صندوق مدیره آن
قانون مجازات اسالمی ( /1)های تعزیری درجه شش ماده است و مرتکب حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازاتممنوع 
 .شود جز حبس و شالق محکوم می به 1۱/۱۹۱۹1مصوب 

های مؤسسات مذکور بر عهده هیأت امناء، هیأت مدیره، هیأت  مسؤولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهی ـ۰تبصره

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

ای در  شعبه الحسنه تک عالوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی کشور استثناء شده است صندوق قرض ـ۲تبصره

ن بند مستثنی بوده و براساس ریال نیز از حکم ای(۱۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴)میلیارد  سراسر کشور براساس جذب منابع ساالنه تا سی
 .دهد اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می
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قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی ( 1)ماده ( ۰)در طول اجرای برنامه در قسمت مغایرت، بر تبصره ( 1۰)ماده ( ب)بند 
حکم خاص تلقی گردیده  1۱/۱۹۱۹1قانون مجازات اسالمی مصوب ( ۱۴)حاکم است و نسبت به ماده  1۱۰۱۹1۴۹۱۱مصوب 

 .و حاکم است

نماید، نسبت  پ ـ نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی رأساً شعبه یا مؤسسات را فاقد مجوز اعالم می
 .ها اقدام کند یا تعطیل نمودن آن به توقف فعالیت

خواهد بود که ظرف مدت چهارماه پس از ای  نامه ت ـ هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی براساس آیین
عالوه بر اقدامات نظارتی انتظامی . رسد وزیران می تصویب هیأت االجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه و به الزم

ها از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان ده برابر  گردد، تخلف رسانه که بر مؤسسه پولی بانکی و اعتباری اعمال می
 .شود کل کشور واریز می داری باشد که به حساب خزانه گرفته می زینه تبلیغ صورته

ریزی کند که با تکمیل  ربط، به نحوی برنامه های ذی قضائیه و سایر دستگاه ث ـ بانک مرکزی موظف است با همکاری قوه
ارزی و )ی و نظارتی، نسبت تسهیالت غیرجاری به کل تسهیالتاعتبارسنجی و سایر اقدامات اجرای و توسعه پایگاه داده ملی

 .واحد درصد کاهش یابدساالنه یک ( ریالی

ج ـ طرح هرگونه دعـوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد 
 .که موضوع دعوی، انتساب جرم باشدر مواردی توان طرف دعوی قرار داد، جز د مدخل در امر نظارت را نمی ذی

ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی،  منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانک تبصره ـ

الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسالمی و موضوع تبصره  های قرض جز صندوق الحسنه به های قرض تعاونی اعتبار و صندوق
در صالحیت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بوده و ( لیزینگ)های واسپاری ها و شرکت این ماده، صرافی( ب)بند ( ۱)

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

 :گردد شرح زیر تعیین می عتبار بهضای شورای پول و اترکیب اع ـ۰۵ماده

 وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی-

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران رئیس کل-

 رئیس سازمان یا معاون وی-

 ن از وزرا به انتخاب هیأت وزیراندو ت-

 وزیر صنعت، معدن و تجارت-

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

 دادستان کل کشور یا معاون وی-

 ی، صنایع، معادن و کشاورزی ایرانرئیس اتاق بازرگان-

 رئیس اتاق تعاون-
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عنوان ناظر  به( هر کدام یک نفر)های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی نمایندگان کمیسیون-
 انتخاب مجلس با 

 .جمهوری اسالمی ایران خواهد بود ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزیـ ۰تبصره

 .ها بالمانع است انتخاب مجدد آن یابند بار تغییر می هر یک از اعضای خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک ـ۲تبصره

 1۱/1۹۰۹1۰قانون پولی و بانکی با اصالحات بعدی مصوب ( 1۰)ماده ( ب)در طول برنامه ششم بر بند ( /1)حکم ماده 
 .اهد بودحاکم خو

برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد  ـ۰۱ماده

ها، چهارچوب  ها، بخشنامه دستورالعملهای عملیاتی،  ها و ابزارهای رایج، شیوه نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه
کزی با ترکیب زیر تشکیل ها از جهت انطباق با موازین فقه اسالمی، شورای فقهی در بانک مر قراردادها و نحوه اجرای آن

 :شود می
 (صاحب نظر در مسائل پولی و بانکیمجتهد متجزی در حوزه فقه معامالت و)ـ پنج فقیه 

 بانک مرکزی (یا معاون نظارتی)کل ـ رئیس 

 (دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزیهر )نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان  ـ یک

به )ورای اسالمی نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی با اولویت آشنایی با بانکداری اسالمی به انتخاب مجلس ش ـ یک
 (عنوان عضو ناظر

 تخاب وزیر امور اقتصادی و داراییهای دولتی به ان ـ یکی از مدیران عامل بانک

اعضای فقهی این شورا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید فقهای شورای نگهبان انتخاب و با حکم  ـ۰تبصره

 .شوند یس کل بانک مرکزی منصوب میرئ

رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن . الرعایه است مصوبات شورای فقهی الزم ـ۲تبصره

قانون اساسی ( ۰)حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم. کند ها نظارت می اجرای آن
 .باشد نمی

ی یک دوره دیگر قابل تمدید شوند و این مأموریت برا تعیین می رأی این شورا برای چهار سال اعضای صاحب ـ۹تبصره

 .است

جلسات شورای فقهی با حضور دوسوم اعضاء مشتمل بر رئیس شورا و حداقل سه نفر از فقهای عضو شورا  ـ۰تبصره

 .شود های حاضر عضو شورا اتخاذ مییابد و تصمیمات شورا با رأی موافق اکثریت فق رسمیت می

 ـ۰۷ماده
های اجرای قانون برنامه  ها در طول سال ها و مؤسسات اعتباری در راستای استفاده از منابع آن هرگونه تکلیف به بانک الف ـ

التفاوت نرخ سود مصوب شورای  بینی مابه جز سایر تکالیف قانونی مشروط به پیش درخصوص تسهیالت با نرخ سود کمتر، به
 .نه استج آن در قانون بودجه ساالپول و اعتبار و در
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 سازی و ایجاد امکان نظارت بر ای دولت، شفاف های درآمدی و هزینه منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب ب ـ به

های بانکی  ی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حسابهای اجرای خط، بر کلیه حسابهای دستگاه
های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای  ها، دانشگاه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت وزارتخانهاعم از ریالی و ارزی برای 

های یادشده موظفند کلیه  دستگاه. شود داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه
 .ه نزد بانک مرکزی انجام دهندشد های افتتاح های خود را فقط از طریق حساب ها و پرداخت دریافت

های مورد نیاز هر یک از  بانک مرکزی موظف است تمهیدات الزم برای بانکداری متمرکز و نگاهداری حسابـ ۰تبصره

 .های مذکور را فراهم نماید دستگاههای  داری کل کشور به اطالعات حساب ها و دسترسی بر خط خزانه دستگاه

های عامل، مطابق  کرد آن توسط بانک های مذکور به بانک مرکزی و هزینه دستگاههای  نحوه انتقال حساب ـ۲تبصره

مشترک وزارت امور االجراء شدن این قانون، به پیشنهاد  دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از الزم
 .رسد صویب شورای پول و اعتبار میی، سازمان و بانک مرکزی، به تاقتصادی و دارای

ها و مؤسسات  این ماده به کلیه بانک( ۱)بانک مرکزی مکلف است نسبت به ابالغ دستورالعمل موضوع تبصره ـ۹تبصره

قانون ( ۰۰)ها مشمول مجازات انتظامی موضوع ماده هر نوع تخلف از دستورالعمل مذکور، توسط بانک. اعتباری اقدام کند
همچنین هر . خواهد بود /1۱۰/۹1۴۹1ون برنامه پنجم توسعه مصوب قان( ۱/)پولی و بانکی کشور و تغییرات آن در ماده 

 .شود ی، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب میرایهای اج نوع تخلف توسط سایر دستگاه

 ـ۰۸ماده
زمینه نظارت مستمر های نظارتی برخط،  الف ـ بانک مرکزی موظف است در سال اول اجرای قانون برنامه با استقرار سامانه

 .وجود آید حتمالی قبل از وقوع بههای ا ای که زمینه کشف خطاها و تخلف گونه  را در نظام بانکی فراهم نماید، به

ای متمرکز، امکان دریافت  ب ـ بانک مرکزی موظف است تا انتهای سال اول اجرای قانون برنامه با ایجاد سامانه
ربط نظیر استعالم  رد نیاز، جهت اعطای تسهیالت یا پذیرش تعهدات از مراجع ذیهای مو الکترونیکی و برخط استعالم

 .نداعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فراهم ک

استعالم از ها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیالت یا پذیرش تعهدات نیازمند  ربط که بانک تمامی مراجع ذی ـ۰تبصره

 .لکترونیکی و برخط، فراهم نمایندصورت ا های مذکور را به باشند، موظفند امکان اخذ استعالم آن می

 .را تعیین و ابالغ کند های مذکور بانک مرکزی موظف است مصادیق استعالم ـ۲تبصره

زم برای تعاون و همکاری ی الکت مردمی و فراهم کردن بستر اجرایدولت موظف است به منظور ارتقای مشار ـ۰۳ماده

های اقتصادی تعاونی نسبت به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از سال اول اجرای قانون برنامه  آحاد مردم در قالب تشکل
داری کل کشور در قالب قوانین بودجه  از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از واریز به خزانه

 .دولت در بانک مذکور منظور نمایدساب افزایش سرمایه سنواتی به ح

منظور اصالح و تقویت نظام مالی کشور و تسهیل مبادالت مالی از طریق تأمین منابع مالی داخلی و خارجی،  به ـ۲۱ماده

چهل و  های کلی اصل کنند با رعایت سیاست ی که از تسهیالت مالی خارجی استفاده میهای اجرای های دستگاه تمامی طرح
ربط و تأیید شورای اقتصاد باید دارای  ی دستگاه ذییت وزیر و یا باالترین مقام اجرایقانون اساسی با مسؤول( ۰۰)چهارم 
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بندی دریافت و بازپرداخت تسهیالت هر طرح و میزان استفاده آن  زمان. محیطی باشند توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست
حداکثر استفاده از توان تولیدی و »های داخلی و رعایت قانون  ها، امکانات و توانایی از ساخت داخل با توجه به ظرفیت

های مستقیم مصوب  قانون مالیات( 1۴۰)خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده
اید به تصویب شورای ب 1۱/۰۹۰۹۱1های مستقیم مصوب  قانون مالیات( 1۴۰)و اصالح ماده « و اصالح بعدی آن 1۱/1۹/۹1

 .اقتصاد برسد

 

 سازی و مناطق آزاد ـ محیط کسب و کار، خصوصی۰بخش

 

های صنعت بیمه و بهبود محیط کسب و کار و گسترش بخش  دولت موظف است در جهت توسعه فعالیت ـ۲۰ماده

 :غیردولتی
های بیمه  ون اساسی، سهام دولت در شرکتقان( ۰۰)های کلی اصل چهل و چهارم  الف ـ بر اساس قانون اجرای سیاست

استثنای بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران را در دو سال اول اجرای قانون برنامه از طریق  به
 .ازی به بخش غیردولتی واگذار کندس عرضه سهام در بازار سرمایه و سازمان خصوصی

ای،  گری دولت در صنعت بیمه و براساس اصالح نظام نظارت تعرفه شدن اقتصاد و کاهش نقش تصدی منظور مردمی ب ـ به
صنعت بیمه گری خود و کاهش بیمه اتکایی اجباری در  بیمه مرکزی مکلف است نسبت به کاهش تدریجی نقش تصدی

 .بازرگانی اقدام نماید

 ـ۲۲ماده
ای امن،  گونه ها، محیط کسب و کار را به ام قانونی در جهت اصالح قوانین، مقررات و رویهالف ـ دولت مکلف است با اقد

المللی و  پذیری بین سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت
انداز به رتبه سوم ارتقاء یابد و هرسال  المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم های بین شاخص
در شاخص کسب و کار هر سال ده رتبه ارتقاء یافته و به کمتر از هفتاد در . از این هدف محقق شود( ۱۴۸)درصد  بیست

وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است در پایان شهریور و اسفندماه هر سال، گزارش . پایان اجرای قانون برنامه برسد
 .تحقق حکم این بند را همراه مستندات به مجلس شورای اسالمی ارائه نماید میزان

گذاری و کارآفرینی در کشور، جذب  ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنیت سرمایه
اجتماعی در ( ریسک)ها و کاهش خطرپذیری  متخصصان، صیانت، حفاظت و مقابله با اخالل در امنیت اشخاص و بنگاه

جمهور،  محیط کسب و کار، با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت علمی و فناوری رئیس
های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور خارجه، اطالعات، دادگستری و کشور الزامات ارتقای امنیت فضای کسب و  وزارتخانه

 .ت ملی برساندیب شورای عالی امنیکار را تهیه و به تصو

ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصویب مجلس شورای اسالمی و  ـ۲۹ماده

محیطی، نظامی و  های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، اخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تأییدیه زیست تأمین زیرساخت
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و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه  1۱۳۱۹۱۹۳داره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب امنیتی با رعایت قانون چگونگی ا
 .پذیر است امکان /1۱۰۰۹/۹اقتصادی جمهوری اسالمی ایران مصوب 

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

ربط مسؤول اجرای  ی منتقل و وزیر ذیطه به وزارت امور اقتصادی و دارایرعایت ضوابط و مقررات مربوحقوقی مستقل و با 
 .صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بودقوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری ـ 

زی جمهوری دولت مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرک ـ۲۰ماده

اسالمی ایران حداکثر تا پایان اجرای قانون برنامه، تمهیدات قانونی الزم را جهت دستیابی سهم تعاون در اقتصاد به بیست و 
 .عمل آورد بنیان به زایی، حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و دانش ، با رویکرد کارآفرینی، اشتغال(۱/۸)پنج درصد 

 ـ۲۵ماده
وری و ارتقای  منظور افزایش بهره ر مردمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و بهمنظو الف ـ به

دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی  ی که عهدههای اجرای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاه
بخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی و از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توان)هستند 

شود در چهارچوب استانداردهای کیفی خدمات  اجازه داده می( های کشاورزی و دامپروری دهنده خدمات و نهاده مراکز ارائه
 اقدام( جای تولید خدمات به)گردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی  ربط تعیین می که توسط دستگاه ذی

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

تکلیف نیروی انسانی و ساختار به  ی این ماده شامل نحوه تعیین قیمت خرید خدمات و تعییننامه اجرای آیین تبصره ـ

 .درس بط به تصویب هیأت وزیران میر ی ذیی و استخدامی کشور و دستگاه اجرایپیشنهاد سازمان، سازمان ادار

صورت کنترلی، در چهارچوب  های واگذار شده به های در حال واگذاری و همچنین بنگاه منظور نظارت بیشتر بر بنگاه ب ـ به
سازی به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و بانک  ها از سوی سازمان خصوصی مصوبات هیأت واگذاری، اسامی این بنگاه

جلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و  امالک کشور مکلف است ثبت صورت سازمان ثبت اسناد و. شود مرکزی اعالم می
بانک . سازی انجام دهد های مزبور را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی همچنین نقل و انتقال اموال و امالک بنگاه

ی هرگونه تسهیالت ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطا مرکزی موظف است طی دستورالعمل اعالمی به بانک
 .سازی نماید های مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی و یا ایجاد تعهدات به بنگاه

 

 پذیر ای، توسعه روستایی و توانمندسازی اقشار آسیب ـ توازن منطقه ۵بخش 

 

  زایش انگیزه وصول درآمدای و سرزمینی و تقویت خوداتکایی، اف پذیر کردن عدالت بین منطقه منظور رقابت به ـ۲۱ماده

 :استانی
 :الف ـ دولت موظف است

ـ در طول سال اول اجرای قانون برنامه سند آمایش سرزمین ملی و استانی را تهیه کند و پس از تصـویب شورای عالی 1
 .ـه به اجراء در آوردآمایش سرزمین از سال دوم اجـرای قانون بـرنام
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ستانی دارند را تعیین و طی دوسال اول اجرای قانون برنامه در چهارچوب نظام درآمد ـ هایی که ماهیت ا ـ درآمدها و هزینه۱
برمبنای وجوه واریزی )ای هر استان  های سرمایه ای و تملک دارایی صورت سرجمع درآمدها، اعتبارات هزینه هزینه استانی به

دهای وصولی نسبت به سقف مصوب هر استان مازاد بر درآم. در بودجه سنواتی اعمال نماید( داری کل کشور به خزانه
ای مصوب در قانون بودجه  های سرمایه ای و تملک دارایی براساس دستورالعمل ابالغی سازمان برای تأمین اعتبارات هزینه

 .گردد ربط توزیع می های ذی ماهه بین استان سنواتی، در مقاطع سه

سـوم  ترتیب یک میعانات گازی خالص صـادرات گـاز طبیعی را بهاز درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ( ۱۸)درصد ـ سه۱
های عمرانی در  یافته جهت اجرای برنامه های کمترتوسعه خیز و گازخیز و دوسـوم به مناطق و شهرستان های نفـت به استان

ماده ( الف)بند  (۱) حکم جزء. ها اختصاص دهد ریزی و توسعه این استان های سنواتی با تصویب شورای برنامه قالب بودجه
در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه، حکم مقرر درمورد . حاکم است( ۳)ماده ( ب)بند ( 1)این قانون بر حکم جزء ( ۱۱)

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ( ۰۰)ماده ( ب)بند ( ۱)افزایش درصد در این بند، بر جزء 
 .حاکم است 1۱/۱۹1۱۹۰مصوب ( ۱)دولت 

ی به واحدهای مربوطه خود در های اجرای ـ در سال اول اجرای قانون برنامه کلیه اختیارات و وظایف قابل واگذاری دستگاه۰
 .ها را واگذار کند ها و شهرستان استان

ی، زیر نظر بنیاد مسکن های هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور را با پیشنهاد کارشناسان فن ـ طرح /
ای متشکل از  و تأیید بخشداری هر بخش و با اطالع دهیاران و رؤسای شورای اسالمی روستاها و تصویب آن در کمیته

عنوان رئیس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و  رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان به
کن انقالب اسالمی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور شهرسازی استان، رئیس بنیاد مس

 .عنوان ناظر، تهیه کند عمرانی استانداری و رئیس شورای اسالمی روستا به
 

مع از سرج( ۰۸تا  ۸/)ریزی شهرستان موظفند پنج تا هشت درصد  برنامه  ریزی و توسعه استان و کمیته ب ـ شوراهای برنامه
های هادی و بهسازی  ای استانی مصوب قانون بودجه ساالنه را صرف تهیه و اجرای طرح های سرمایه اعتبارات تملک دارایی

 .روستاهای شهرستان، توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی نمایند

برداری از  های کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، شناسایی و بهره دولت موظف است به منظور تحقق سیاست ـ۲۷ماده

های موجود در نواحی روستایی وارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی و ایجاد بستر  ظرفیت
 :های سنواتی انجام دهد لب بودجهمحور روستاها اقدامات زیر را مطابق قوانین و در قا الزم برای شکوفایی و پیشرفت عدالت

 :بخشیالف ـ اقدامات اقتصادی و 

محور در طول  ای و تقویت اقتصاد روستایی و توسعه اقتصاد صادرات ریزی منطقه ـ دولت مکلف است در راستای برنامه1
های بومی و محیطی و قابلیت محلی ـ  هزار روستا با توجه به استعدادها و ظرفیت اجرای قانون برنامه هر سال، در پنج

گذاری  های دولتی و سرمایه گیری از تسهیالت بانکی، حمایت لی و با بهرهاقتصادی آن منطقه، با مشارکت نیروهای مح
وسیله سازمان استان تهیه کند و به تصویب شورای  زایی آن روستاها را به بخش خصوصی، برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

انی را تا سه ماه اول سال اول سازمان موظف است تعداد روستاهای سهمیه است. ریزی استان مربوطه برساند توسعه و برنامه
 .اجرای قانون برنامه اعالم نماید
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ـ تنظیم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستایی و عشایری در بودجه سنواتی، تحت پیوستی ۱
 .و اختصاص بودجه عمرانی مربوط به این فصل انجام پذیرد« عمران و توسعه روستایی»با عنوان 

های اقتصادی روستایی و عشایری از هرکدام از  ها و صدور پروانه ساخت بنگاه کاهش مدت زمان پاسخ به استعالم ـ۱
 ربط، به حداکثر پانزده روز دستگاههای ذی

برداری و ساخت نود و هشت ناحیه صنعتی روستایی و  ـ توسعه حداقل پنجاه و چهار خوشه کسب و کار روستایی، بهره۰
های  ون و نهصد و چهارده هزار فرصت شغلی در روستاها و مناطق عشایری از طریق احداث و توسعه بنگاهایجاد یک میلی

 های خصوصی و تعاونی گرا از طریق بخش پذیر و صادرات اقتصادی رقابت

 ساماندهی عشایرشده در  ری تعیینهای برخوردا شاخص  (۸/)ـ تأمین منابع مورد نیاز برای رشد ساالنه حداقل پنج درصد /
های باالی بیست خانوار و مناطق  ها برای همه روستاها و آبادی های توسعه و بازنگری آن های هادی و طرح ـ تهیه طرح ۱

 عشایری در طول اجرای قانون برنامه با اولویت مناطق کمتر برخوردار

ریزی محلی، توسعه  گر در زمینه برنامه عنوان عناصر پیشرو و تسهیل ـ آموزش صدهزارنفر از روستاییان و عشایر به۳
های مردمی و نظارت بر اثربخشی  رسانی، جلب مشارکت های فرهنگی، بهبود خدمات های اقتصادی و برنامه فعالیت

 یهای اجرای های دستگاه طرح

اری ها با همک سازی این سکونتگاه های ایمن ـ شناسایی روستاهای در معرض خطر سوانح طبیعی جهت اجرای طرح ۰
روستاهای در معرض خطر تا   (۱۴۸)درصد نوعی که حداقل سی به  های مسؤول و مشارکت مردم و نهادهای محلی، دستگاه

 .سازی شوند پایان اجرای قانون برنامه ایمن

های فرسوده در  های بهسازی بافت های فرسوده و نابسامان روستایی و تهیه و اجرای طرح های بافت ـ تعیین شاخص /
 های دارای اولویتروستا

و سازمان بهزیستی ( ره)شده به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ـ بخشودگی سود و جرائم تسهیالت پرداخت1۴
دیده از حوادث طبیعی و غیرمترقبه که قادر به بازپرداخت اقساط خود  جهت بازسازی اماکن مسکونی مناطق روستایی آسیب

های عامل و امهال آن به مدت سه  قانون برنامه پنجم توسعه کشور با پرداخت معادل آن به بانکباشند، تا پایان اعتبار  نمی
و اصالحات و  1۱۰۴۹11۹۱۳قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ( 1۴)گردان موضوع ماده سال از محل تنخواه

 الحاقات بعدی تا پایان اجرای قانون برنامه ششم

 :ربناییب ـ اقدامات عمرانی زی

ها  آوری و دفع آن های روستاها و جمع های روستایی محدوده های دفع بهداشتی زباله سنجی، طراحی و ایجاد سامانه ـ امکان1
ی این جزء با پیشنهاد وزارت نامه اجرای آیین. ربط های ذی در خارج از محدوده روستاها و شهرها و تعیین مسؤولیت دستگاه

 .رسد می تصویب هیأت وزیران کشور به

ها،  دفع بهداشتی فاضالب در روستاها با اولویت روستاهای واقع در حریم رودخانه( های پروژه)های  ـ طراحی و اجرای طرح۱
باشد از طریق بخش  مشکل میها دچار  دلیل نفوذپذیری کم اراضی دفع فاضالب در آن ها، سدها و روستاهایی که به تاالب

 خصوصی
ها با  های عمران و توسعه روستایی، عشایری و کشاورزی کشور و مدیریت آن ها و برنامه فعالیت سازی حداکثری ـ یکپارچه۱
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ریزی و ارائه خدمات و  پذیر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم و ایجاد یکپارچگی برنامه رویکرد جهادی و نظارت
یازها و مشارکت واقعی مردم و شرایط انسانی، طبیعی، های جامع، براساس ن های روستایی و عشایری در قالب برنامه طرح

 اقتصادی و اجتماعی

های روستایی روستاهای باالی بیست  ـ تأمین و تخصیص اعتبار مورد نیاز جهت احداث، بهسازی و آسفالت و نگهداری راه۰
 طریق سازماناز ( ۱۴۸درصد  هر سال بیست)خانوار جمعیت و مناطق عشایری تا پایان اجرای قانون برنامه 

روستاهای مرزی با رویکرد پدافند غیرعامل ( ۱۴۸)درصد  های ساماندهی و بهسازی حداقل بیست ـ تهیه و اجرای طرح /
 جهت توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

 

 ـ نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد ۱بخش

های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در  ر هزینهجویی د صرفه»در راستای اصالح نظام اداری، موضوع ـ ۲۸ماده

 :شود دامات زیر انجام میهای زاید، اق های موازی و غیرضرور و هزینه سازی اندازه دولت و حذف دستگاه ساختارها، منطقی
برنامه،  استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون ی بههای اجرای الف ـ کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه

از طریق واگذاری ( در پایان سال دوم( ۸/)درصد حداقل پنج)نسبت به وضع موجود ( 1/۸)درصد حداقل به میزان پانزده 
ها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش  واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونی

های  ها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه و ادغام سازمانهای سازمانی، انحالل  سطوح مدیریت، کاهش پست
 عالی اداری سالمی با تصویب شورایها و بنیاد مسکن انقالب ا ها و دهیاری ی به شهرداریاجرای

ورای اسالمی انحالل، انتزاع و ادغام مؤسساتی که به موجب قانون تأسیس شده است، صرفاً با تصویب مجلس ش تبصره ـ

 .باشد پذیر می نامکا

های سازمانی، فقط در سقف  یا ساعتی برای اجرای وظایف پست( مشخص)کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین  ب ـ به
 .بالمانع است تمدید قراردادهای قبلی. مجاز است 1۱۰۱۹۳۹۰مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 

نه و متناسب با نرخ تورم نـسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از ای ساال پ ـ دولت در حـدود اعتبارات هزینـه
این حکم درطول برنامه حاکم . مشموالن و غیرمشموالن قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند

 .ن مدیریت خدمات کشوری خواهد بودقانو( /1۱)بر ماده 

قانون بازنشستگی ( ۱)عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره  ا بهت ـ دولت مکلف است سنوات ارفاقی ر
توسط سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول و  /1۱۰۱۹۱۹پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 

های دولتی و  شرکت. کند براساس میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام
قانون مذکور نیز با استفاده از منابع خود مشمول این حکم ( ۱)مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره 

 .باشند می

های بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی و یا حق بیمه سهم  سهم صندوق تبصره ـ

های  ه صندوقی مشمول تأمین و بهای اجرای مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات ساالنه دستگاه
 .شود مذکور پرداخت می
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اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و  قانون برنامه نسبت به راه دولت مکلف است طی سال اول اجرایـ ۲۳ماده

گانه جمهوری اسالمی  ی شامل قوای سههای اجرای ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه امکان تجمیع کلیه پرداخت
ها  ت انتفاعی وابسته به دولت، بانکهای دولتی، مؤسسا ها، شرکت ها و مؤسسات و دانشگاه ها، سازمان ایران اعم از وزارتخانه

در مواردی که آن بنیادها و )های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی  و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت
، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی، مجلس شورای (نمایند نهادها از بودجه کل کشور استفاده می

ها و  شوند و همچنین دستگاه فقیه اداره می هبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولیاسالمی، شورای نگ
ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و  واحدهایی که شمول قانون بر آن

ت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرک
پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی 

می جمهوری اسالمی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسال
ها را فراهم نماید، به  های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آن ی و قرارگاهها، ستاد اجرای های تابعه آن ایران و شرکت

نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم 
اجرای . ی مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستندوزارت اطالعات، نیروها. مردم فراهم شود

های اقتصادی متعلق به وزارت اطالعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه  این حکم درخصوص بنگاه
 .عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود شورای

های غیرماهانه و مزایای  ها، کارانه، پرداخت هزینه ها، کمک ها، هزینه العاده  های مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق دستگاه
و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، ( معادل ریالی آن)ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی 

، 1۱۱۱۹۱۹1اسبات عمومی کشور مصوب از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون مح)مدیران موضوع این ماده را از هر محل 
های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین  درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک

ماده « 1»، تبصره 1۱۱۱۹1۱۹۱های مستقیم با اصالحات و الحاقات بعدی مصوب  قانون مالیات( ۱1۳)اعتبارات موضوع ماده 
و یا اعتبارات خاص ناشی  1۱/۴۹۱۹۰۱قانون امور گمرکی مصوب ( 1۱۱)تا ( 1۱۴)یات بر ارزش افزوده، مواد قانون مال( /۱)

های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی  سازی، اعتبارات مربوط به ردیف ها در سازمان خصوصی از واگذاری و فروش شرکت
، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که (و سایر درآمدها و موارد مشابه

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

اطالعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران  1۱۰۰۹1۹1کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ  ـ۰تبصره

مستنکف از ارائه اسناد و اطالعات . موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند
سال به تشخیص مراجع قضائی محکوم  ماه تا یک ز سهمورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی ا

دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطالعات مربوط . شود می
که مبالغی  های مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و درصورتی به پرداخت

 .عمل آورند ات قانونی الزم را بهرخالف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده باشد، اقدامب
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حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام  ـ۲تبصره

های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات  وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش
ی، سازمان های تخلفات اداری، مرجع قضای هیأتمع عمومی، اعضای مج)صالح  گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی صورت

 .اعالم نمایند( وان محاسبات کشوربازرسی کل کشور و دی

دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و  ـ۹تبصره

مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختالف حقوق و 
 .گیری قانونی قرار دهد سیر تصمیمتجاوز نکند و در م( ۱۴۸)درصد مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست

زی سا های الزم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب دولت مکلف است بررسی ـ۹۱ماده

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

 ـ کشاورزی۷بخش

های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت تأمین  دولت موظف است برای حصول اهداف بندهای ششم و هفتم سیاستـ ۹۰ماده

درپایان اجرای ( ۸//)درصد محصوالت اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان نود و پنج امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در
ویژه محصوالت دارای مزیت صادراتی، رسیدن به تراز تجاری مثبت، تقویت و  قانون برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی به

ی اقدامات زیر را جهت حصول به وری آب و خاک کشاورز های تولید و توسعه صادرات و ارتقای بهره تکمیل زنجیره
 :ح مندرج در جداول ذیل انجام دهدهای کمی به شر شاخص

کارگیری ارقام مقاوم،  زراعی، تولید و تأمین و به نژادی و به الف ـ توسعه کشاورزی حفاظتی، توسعه کشت نشایی، به
 اسب بخار در هکتار( ۴۹1۱)صدم  زدهخوداتکایی در تولید بذر و نهال، افزایش ضریب ماشینی کردن ساالنه حداقل دوا

ب ـ انجام به موقع خرید تضمینی محصوالت کشاورزی و درصورت وقفه در پرداخت خرید تضمینی، پرداخت مطابق تبصره 
( ب)در طول اجرای قانون برنامه، بند . عنوان جبران خسارت ناشی از تأخیر در نظام بانکی این قانون به( 1۴)ماده ( الف)بند 

با اصالحات و الحاقات بعدی را در بخش  1۱۱۰۹۱۹۱1، قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی مصوب (۱1)ماده 
 .نماید االجراء می مغایرت موقوف

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

( کمپوست)آفات نباتی و کودهای شیمیایی و استفاده بیشتر از کود آلیت ـ فراهم نمودن امکانات مصرف بهینه سموم، دفع 
 کود و سم( فرموالسیون)رکیب ساخت و مبارزه زیستی و تدوین ضوابط ورود، ساخت و ت

بنیان،  های دانش گذاری مورد نیاز جهت انجام امور تحقیقاتی و نظام نوین ترویج و انتقال فناوری، تقویت شرکت  ث ـ سرمایه
 کز جهادکشاورزیرار مدیریت دانش و تجهیز مرااستق

، اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و (ارگانیک)ج ـ توسعه کشت محصوالت سالم و محصوالت زیستی 
ها از جمله انواع سم و کود  های گیاهی، مصرف بهینه نهاده های کشاورزی گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری فرآورده
 ستای ارتقای سالمت انسان و جامعهپزشکی در را های گیاه یت از درمانگاهو حما
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چ ـ ممنوعیت هرگونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصوالت تراریخته، در چهارچوب قانون ایمنی زیستی جمهوری 
شورای اسالمی رسیده ب مجلس المللی که به تصوی با رعایت مقررات و موازین ملی و بین /1۱۰۰۹۳۹اسالمی ایران مصوب 

 .است

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

رسانی مردم را از مواد غذایی تراریخته با خبر ساخته و خطرات احتمالی این مواد را که  عمل آورد و با اطالع مواد تراریخته به
 .د به مردم اعالم نمایدشو زمایشات معتبر معلوم میبر اساس آ

بیش از حد مجاز و ( ترانس)های وارداتی دارای اسیدهای چرب اشباع و غیراشباعی ح ـ اخذ عوارض از انواع چربی
میزان مصرف و نحوه هزینه در بودجه . های گازدار مصرفی و صرف منابع حاصل از آنها در جهت افزایش سرانه شیر نوشابه

 .مشخص خواهد شد1۱/۱۹1۱۹۰مصوب ( ۱)قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت( ۰۰)االنه با رعایت ماده س
 ها مطابق قانون بودجه ساالنه دامهای سبک و سنگین و پرداخت یارانه مورد نیاز آن( واکسیناسیون)سازی  خ ـ انجام ایمن

نعتی تا ص کی و رهگیری کاال و نهاده کشاورزی و دامی صنعتی و نیمهگذاری، بارنامه الکترونی اندازی زیرساخت شناسه د ـ راه
 در روزآمد کردن شناسه این کاالهای کننده نهای رسیدن به مصرف

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

اورزی مانند کارخانجات خوراک دام، طیور و ذ ـ حمایت از توسعه ظرفیت صادراتی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کش
 طبیعی، نسبی و رقابتی این صنایع بندی محصوالت کشاورزی با توجه به مزیتهای آبزیان و صنایع بسته

های فراگیر کشاورزی و  های فنی ـ اعتباری به تشکل ر ـ تکمیل زنجیره تولید محصوالت کشاورزی از طریق اعطای کمک
 روستایی

سازی  شده در جداول ذیل در جهت امنیت غذایی، سالمت و غنی های معین است برای حصول شاخص ز ـ دولت مکلف
 .های عرضه، اقدام کند محصوالت کشاورزی و توسعه صنایع کشاورزی در زنجیره
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 ـ۹۲ماده

غیرعادی فصلی محصوالت کشاورزی و الف ـ به منظور کاهش التهابات بازار کاالهای اساسی کشاورزی و کاهش نوسان 
های تنظیم بازار و  منظور کاهش بار مالی دولت برای تأمین نقدینگی در گردش و هزینه تبعی مورد استفاده در سیاست به

های دولتی مسؤول تنظیم  ، شرکت بازرگانی دولتی ایران یا هریک از شرکت(استراتژیک)تأمین ذخایر محصوالت راهبردی 
ول به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، حسب مورد، براساس برآوردهای ماهانه، فصلی و ساالنه عرضه داخلی بازار هر محص

و تقاضای هر یک از محصوالت، نسبت به اتخاذ موقعیت مناسب خرید یا فروش در قراردادهای سلف و ابزارهای مالی 
های  بر روی هر یک از دارایی 1۱۰۰۹/۹1یران مصوب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ا( 1)ماده ( ۱۰)موضوع بند

 .نمایند ت بازار سرمایه اقدام میمشمول صدر این بند در چهارچوب مقررا
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 :عمل آورد ب ـ دولت مکلف است اقدامات ذیل را به

بودجه گذاران محصوالت کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی در لوایح  ـ ایجاد ردیف مستقل پرداخت خسارت به بیمه1
 یافته درطول اجرای قانون برنامهتخصیص ( 1۴۴۸)صورت صددرصد  بینی اعتبار به ساالنه و پیش

 به میزان ساالنه پانصدهزار هکتارخاک ( ماده آلی)ـ اصالح و بهبود خاک کشاورزی و افزایش کربن ۱
 های فرسوده کشور برای نوسازی باغ های فنی و اعتباری ـ ارائه کمک۱
ورودی ساالنه صندوق توسعه ملی نزد بانک عامل مطابق ضوابط صندوق جهت ( 1۴۸)درصد دل ریالی دهـ اختصاص معا۰

گذار بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی این بخش، محیط زیست  پرداخت تسهیالت به متقاضیان غیردولتی سرمایه
های کلی  سیاست( 1۴ـ ۰)وچک مطابق بند مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی و احداث بندهای انحرافی و سدهای ک

 ب اساسنامه صندوق توسعه ملیبرنامه ششم و در چهارچو

سازی  منظور متنوع های کلی اقتصاد مقاومتی و به دولت مکلف است در اجرای بندهای سوم و ششم سیاستـ ۹۹ماده

گذاری، افزایش صادرات محصوالت  ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی، تأمین و تجهیز منابع، توسعه و امنیت سرمایه
 :اقدامات ذیل را به انجام برساندافزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی  کشاورزی و ارزش

اساسی کشاورزی در  تبدیلی، تکمیلی و نگهداری محصوالت  های ارزش، صنایع الف ـ ایجاد زمینه گسترش و تکمیل زنجیره
 رهای فنی چندمنظورهردخانه و انباهای تولیدی، س قطب

جهت تسهیالت برای صادرات این های حمایت از بخش کشاورزی  منابع صندوق( ۱۴۸)درصد ب ـ تخصیص حداقل بیست
 بخش

 دراتی به صادرات محصوالت کشاورزیهای صا های تجاری و اختصاص مشوق های صادراتی، نشان پ ـ ایجاد خوشه

عنوان  لید داخل با قیمت کاالی کشاورزی در بازارهای هدف را ساالنه بهالتفاوت قیمت تو دولت مکلف است مابه تبصره ـ

وزارت جهادکشاورزی مقررات تعیین کاالهای . ها پرداخت نماید های صادراتی محاسبه و از منابع هدفمندی یارانه مشوق
 .رساند به تصویب هیأت وزیران می التفاوت را تهیه نموده و مشمول این بند و پرداخت مابه

ی این و قیمت پرداختی مصرف کنندگان نهایشکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان ( 1۴۸)درصدی ـ کاهش حداقل ده ت
 حصوالت درطول اجرای قانون برنامهم

سهم ( ۴۸/)درصد های مشترک و واگیردار، پرداخت حداقل پنجاه ها در مقابل بیماری ث ـ پوشش بیمه اجباری کلیه دام
 ر بودجه سنواتیبینی د های آلوده پس از پیش اجرای برنامه حذف دام در کانونگر توسط دولت و  بیمه

گذاری بخش  از ارزش سرمایه( ۳۸)درصد  های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به هفت ج ـ افزایش سرمایه صندوق
مازاد وزارت جهاد المللی از محل فروش امالک  کشاورزی و افزایش سرمایه بانک کشاورزی مطابق با استانداردهای بین

 و سهم دولت در قالب بودجه سنواتیشده از محل حساب ذخیره ارزی  کشاورزی و بازپرداخت تسهیالت پرداخت
 (۱۸)ها به میزان ساالنه حداقل دودرصد گذاری کشاورزی در کل سرمایه گذاری در بخش چ ـ افزایش سهم سرمایه

 ارزش تولید این بخش( ۱۸)دو درصد ح ـ ارتقای سطح کلی حمایت از کشاورزی، ساالنه تا 
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دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان  های دریافتی کشاورزان خسارت خ ـ بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وام
 بانک مربوطه و فرمانداری شهرستانبه مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، 

های آموزشی، ترویجی، مدیریت مصرف آب، بهبود کمی و کیفی محصوالت کشاورزی و فرآوری  پخش برنامهد ـ تولید و 
برداران، به سفارش و  های علمی به بهره وری و انتقال یافته زیست و منابع طبیعی کشور، بهره تولیدات، حفاظت از محیط

 کشاورزی توسط سازمان صدا و سیما تأمین مالی وزارت جهاد
های عامل غیرتخصصی کشور به بخش  از متوسط تسهیالت اعطایی بانک( 1/۸)ختصاص حداقل پانزده درصد ذ ـ ا

 کشاورزی
کوبی و خشک کردن مانند چای و تفت دادن  گیری مانند شالی بندی، پوست انجماد، پاک کردن، درجه  بندی، ر ـ مراحل بسته

 .دشو محصوالت کشاورزی محسوب نمی مانند نخودپزی، فرآوری
 .باشد اف میخدمات مزبور، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مع

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی در امور تولید، پرورش، نگاهداری، توزیع، حمل و نقل، عرضه،  ـ۹۰ماده

های با منشأ  رآوردهحمل و نقل ف  بندی، توزیع، آوری، نگهداری، بسته آوری، جمع فروش دام زنده و نیز استحصال، تهیه، عمل
دامی و همچنین خوراک دام فعالیت دارند، درصورت تخطی از اجرای ضوابط و مقررات بهداشتی به تشخیص سازمان 

کارگیری مسؤول فنی بهداشتی با رأی دادگاه صالح متعهد به پرداخت خسارت وارده به  دامپزشکی کشور یا عدم به
مسؤوالن فنی بهداشتی براساس شرح وظایف ابالغی از سوی . باشند می کنندگان اقالم غیربهداشتی یا ناسالم مصرف

 .باشند سازمان دامپزشکی کشور به شرط سببیت در صورت قصور یا تقصیر مسؤول می

، وزارت بهداشت، (سازمان دامپزشکی کشور)ماده به پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی  ی ایننامه اجرای آیین تبصره ـ

 .رسد ان به تصویب هیأت وزیران میزشکی و سازمدرمان و آموزش پ
 

 ـ آب ۸بخش

محیطی برای پایداری سرزمین،  های زیست آبی، رهاسازی حقآبه منظور مقابله با بحران کم دولت مکلف است به ـ۹۵ماده

 وری و جبران تراز آب، به های زیرزمینی و ارتقای بهره بخشی به سفره پایداری و افزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادل
 :عمل آورد ود، اقدامات زیر را بهمیلیارد مترمکعب ش میزانی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه یازده 

وری در تولید محصوالت کشاورزی با اولویت محصوالت دارای مزیت  الف ـ افزایش عملکرد در واحد سطح و افزایش بهره
اسب با ت الگوی کشت مننسبی و ارزش صادراتی باال و ارقام با نیاز آبی کمتر و سازگار با شوری، مقاوم به خشکی و رعای

 منطقه
بندها و  ، توسعه آب(ای ای و غیرسازه سازه)های آبیاری نوین، اجرای عملیات آب و خاک  ب ـ توسعه روش

 به میزان ششصد هزار هکتار در سالهای سطوح آبگیر حداقل  (سیستم)سامانه

ن کمک بالعوض توسط عنوا ها به هزینه( ۰/۸) درصد های آبیاری نوین حداقل هشتادوپنج برای توسعه روش تبصره ـ

 .شود ه ساالنه تأمین و پرداخت میدولت در قالب بودج
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های  بها، مدیریت آ شده و بازچرخانی پساب ها و انتقال کشت از فضای باز به فضای کنترل پ ـ حمایت از توسعه گلخانه
 نامتعارف و مدیریت آب مجازی

های کلی  وری آب در چهارچوب سیاست و ارتقای بهره ت ـ طراحی و اجرای الگوی کشت با تأکید بر محصوالت راهبردی
مناسب فقط در  های اقتصاد مقاومتی و تأمین منابع و الزامات مورد نیاز در قالب بودجه ساالنه و اعمال حمایت و مشوق

 چهارچوب الگوی کشت
قانون برنامه با تأکید بر  وضع موجود در طول اجرای( ۸/)درصد ث ـ احیاء، مرمت و الیروبی قنوات به میزان ساالنه پنج

 ی و آبخوانداری برای احیای قنواتهای آبخیزدار فعالیت
های  هزارتن ماهی در قفس تا پایان اجرای قانون برنامه و توسعه فعالیت ج ـ ایجاد زیرساخت مورد نیاز برای پرورش دویست

 تأسیسات زیربنایی در سواحل کشور شیالتی و ایجاد
 برداری شاورزی دارای پروانه بهرهای که دار کردن چاه چ ـ برق

قانون رفع ( 1۱)های فسیلی موضوع ماده جویی در مصرف سوخت منابع مورد نیاز اجرای این بند از محل صرفه تبصره ـ

 .گردد تأمین می 1۱/۰۹۱۹1پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب   موانع تولید رقابت
اری تا برد های دارای پروانه بهره شده بر روی چاه تسهیالت از وجوه ادارهح ـ نصب کنتور هوشمند و حجمی آب با اعطای 

 پایان اجرای قانون برنامه
 از در حوضه آبریز محل استقرار سدخ ـ استفاده از آب استحصالی سدها، با اولویت تأمین آب شرب مورد نی

ها و  ها، قنات ن رودخانهای احداثی بر روی ایها از آب سده ها و قنات ها، چشمه د ـ تأمین حقابه کشاورزان از رودخانه
 ها چشمه

وشوی  کنندگی و شست خنک( سیستم)های فوالدی، آلیاژی و معدنی و اصالح سامانه  ذ ـ تغییر ساختار مصرف آب شرکت
 ان سال چهارم اجرای قانون برنامهمواد خام تا پای

طرح الگوی کشت را برای تمامی نقاط کشور تعریف نموده و ر ـ دولت موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه 
 .این قانون به مورد اجراء گذارد های اجرای در طی سال

 .ت در اختیار کشاورزان قرار دهدوزارت نیرو موظف است تخصیص آب را مطابق طرح الگوی کش

 ـ۹۱ماده
قانون اساسی در جهت ( ۰۰)هل و چهارم های کلی اصل چ الف ـ دولت مکلف است اقدامات الزم را با رعایت سیاست

ارتقاء ( ۱۴۸)درصد را حداقل معادل سی وری مصرف آن وری استحصال و بهره برداری آب آشامیدنی، بهره اصالح نظام بهره
اجرای قانون آب آشامیدنی مناطق جنوبی کشور را ازطریق شیرین کردن آب دریا تا پایان ( ۱۴۸)درصد دهد و نیز حداقل سی

 .تأمین نماید برنامه

وزارت نیرو موظف است تا پایان اجرای قانون برنامه تمهیدات الزم را جهت تأمین، طراحی و ساخت حداقل  تبصره ـ

های مورد نیاز در شهرهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان را از جمله از طریق  کن شیرین آب( ۳۴۸)معادل هفتاددرصد
کن از طریق انتقال فناوری به داخل انجام  شیرین ت هوشمند و تجمیع خرید آبشده و نیز مدیری خرید تضمینی آب شیرین

 .شود بنیان انجام می های دانش ها و مراکز پژوهشی و شرکت مدیریت انتقال فناوری از طریق جهاد دانشگاهی، دانشگاه. دهد
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ت توسعه گردشگری دارند، با ی که ظرفیهای های آب معدنی و درمانی در محدوده شهرستان ب ـ عوارض حاصل از چشمه
منابع حاصله متناسب با دریافت عوارض . گیرد های همان منطقه قرار می ها یا دهیاری طی مراحل قانونی در اختیار شهرداری

رسد، با تصویب کمیته  ریزی و توسعه استان می که به پیشنهاد شورای اسالمی شهر یا روستا به تصویب شورای برنامه
 .شود های گردشگری همان منطقه می ستان صرف زیرساختریزی شهر برنامه

ها از جمله سازوکارهای ذیل تا پایان اجرای قانون  دولت مکلف است تمهیدات الزم را با استفاده از انواع روش ـ۹۷ماده

 هری کشور را فراهمپوشش شبکه فاضالب ش( ۱/۸)درصد وپنج برنامه، عالوه بر وضع موجود جهت افزایش حداقل بیست
 .نماید

 ی در ازای واگذاری پساب استحصالیالملل های بین خصوصی داخلی و خارجی و سازمان گذاری بخش الف ـ استفاده از سرمایه
بینی منابع و  های فاضالب شهری با پیش ب ـ استفاده از منابع حاصل از فروش پساب فاضالب جهت توسعه و تکمیل طرح

 بودجه سنواتیمصارف آن در قانون 
 

 ـ محیط زیست و منابع طبیعی۳بخش

 :عمل آورد زیست به حفاظت از محیطدولت موظف است اقدامات زیر را جهت ـ ۹۸ماده

ای و ارزیابی اثرات  های توسعه ها و برنامه در سیاست(  SEA)زیست الف ـ نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط
ی خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی ها ی و بخشهای اجرای طرحهای بزرگ کلیه دستگاه(  EIA)محیطی زیست

ط و معیارهای پایداری ها، ضواب غیردولتی در پهنه سرزمینی از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی براساس شاخص
 .زیست محیط

های  های کشور با مشارکت سایر دستگاه برداری مناسب از تاالب ب ـ اجرای برنامه عمل حفاظت، احیاء، مدیریت و بهره
طوری که تا پایان اجرای قانون  شده در کنوانسیون رامسر به های ثبت ویژه در ارتباط با تاالب جوامع محلی به ی واجرای

ثبیت، در روند های بحرانی و در معرض تهدید کشور احیاء شوند و ضمن حفاظت و ت تاالب( ۱۴۸)درصد  برنامه، حداقل بیست
 .بهبود قرار گیرند

المللی دولت جمهوری اسالمی ایران در حوزه  ریالی مورد نیاز جهت اجرای تعهدات بینپ ـ تأمین اعتبارات ارزی و 
و یکصد و بیست و پنجم ( ۳۳)اجرای این بند منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم. های سنواتی زیست در قالب بودجه محیط

 .باشد قانون اساسی می( /1۱)
ها و  زیستی مشترک با دولت المللی محیط بین( های پروژه)های  ت ـ تأمین سهم دولت جمهوری اسالمی ایران در طرح

المللی داوطلبانه و  های بین گذاری ها و سرمایه منظور تشویق و حمایت از جلب کمک اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به
و یکصد و ( ۳۳)ماجرای این بند منوط به رعایت اصول هفتاد و هفت. های مربوط به کنوانسیون رامسر کمک به تأمین هزینه

 .باشد قانون اساسی می( /1۱)بیست و پنجم
های حاشیه  ها و دشت ها، جنگل ویژه در سواحل دریاها، رودخانه های جامع مدیریت پسماند به ث ـ نظارت بر اجرای طرح

 جم پسماندهای موجود با روش مناسباز ح( ۱۴۸)درصد ها و مدیریت ساالنه حداقل بیست تاالب
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ها و  زیست موظف است در محدوده حریم شهرها و روستاها بر اقدامات شهرداری سازمان حفاظت محیط تبصره ـ

 .ها در این خصوص نظارت کند هیارید
ها، مراتع و آبخیزداری و  تحت مدیریت سازمان جنگل  ج ـ تهیه و اجرای طرح جامع پیشگیری و اطفای حریق در عرصه

 و انتظامی( در زمان صلح)های اجرایی، نظامی دستگاه زیست با همکاری سازمان حفاظت محیط
های صنعتی و  آوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضالب در شهرها و شهرک چ ـ تکمیل و اجرای تأسیسات جمع

عقد  نمایند از طریق خدماتی و سایر واحدهایی که فاضالب با آالیندگی بیش از حد مجاز از استانداردهای ملی تولید می
 های توسعه آتی سات موجود و یا طرحفروش پساب خروجی تأسی قرارداد فروش و یا پیش

ت به موارد این بند گذاران بخش خصوصی و یا عقد قرارداد با آنان نسب دولت مجاز است از طریق تشویق سرمایه تبصره ـ

 .اقدام نماید
 ه هزار هکتارپانزدها در سطح هشتصد و  سازی جنگل ح ـ احیاء، توسعه و غنی

 میلیون هکتار  ان حداقل درسطح دهخ ـ اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخو
 میلیون و یکصد و چهل هزار هکتار های بحرانی آن حداقل درسطح یک زدایی وکنترل کانون د ـ بیابان

هکتار و اراضی کشاورزی حداقل بیست  طبیعی حداقل یکصد و چهارده میلیون منابع( کاداستر)های حدنگاری ذ ـ تهیه نقشه
 (کاداستر)با رعایت قانون حدنگار میلیون هکتار

محیطی با  حفاظت از جنگلها، مراتع و اراضی ملی و دولتی و مناطق چهارگانه زیست( 1۴۴۸)ر ـ ارتقای پوشش صددرصد
ها و همچنین  اری جنگلمنظور پاید ها و مراتع کشور به مشارکت جوامع محلی و ارتقای ضریب حفاظت از جنگل

 (1۴۸)درصد بخشی دام و مراتع ساالنه حداقل ده تعادل
ز ـ اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه، تجهیزات و کاغذ، کاهش مواد جامد زائد و 

ردولتی در نهادهای عمومی غیی و مؤسسات و های اجرای ط نقلیه، در کلیه دستگاهها و وسای ها در ساختمان بازیافت آن
 چهارچوب قوانین مربوطه

تصویب هیأت وزیران  ی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست بهنامه اجرای آیین تبصره ـ

 .رسد می
ششصدهزار هکتار و افزایش های مرتعی و توسعه و فرآوری گیاهان دارویی به میزان حداقل نه میلیون و  ژ ـ احیای رویشگاه

نحوی که در پایان اجرای قانون برنامه به دویست و  حداقل یکصدهزار هکتار به سطح زیر کشت گیاهان دارویی به
 .هکتار برسد( ۱/۴۰۴۴۴)هزار  پنجاه

ر آن از ی و مؤثس ـ ارائه برنامه جامع مقابله با ریزگردها حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم و اجرای عمل
 سال دوم اجرای این قانون

از ( 1۴۸)درصد بینی اعتبار الزم در بودجه ساالنه جهت از رده خارج کردن ساالنه ده ش ـ اعطای تسهیالت و پیش
 های برقی جایگزینی با موتورسیکلتهای بنزینی و  موتورسیکلت
ود یا انرژی برای شهرهای مختلف در طول اجرای کردن منابع ارزی و ریالی الزم جهت تبدیل پسماند به ک ص ـ فراهم

 ها ا همکاری بخش خصوصی و شهرداریقانون برنامه ب
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های مشترک و مرزی مانند  ض ـ اقدامات سیاسی، اقتصادی و عمرانی الزم برای تثبیت، استمرار و افزایش حقآبه به رودخانه
 ها محیطی آن د و تأمین حقآبه زیستهیرمن

های در معرض تهدید و  محیط زیست و گونه عمل حفاظت و مدیریت از مناطق چهارگانه  جرای برنامه ط ـ تهیه، تدوین و ا
های داوطلبانه و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی با  گیری از ظرفیت وحش کشور با رویکرد بهره خطر انقراض حیات

 زیستهای مردم نهاد توسط سازمان حفاظت محیط  اولویت جوامع محلی و سازمان
ظ ـ بازنگری در محدوده مناطق چهارگانه محیط زیست و همچنین تعریف و تقسیم بندی جدید مناطق با توجه به تقسیمات 

 توسط سازمان حفاظت محیط زیست(  IUCN)نوین اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت 
وحش  ض تهدید حیاتها با تشخیص جهاد کشاورزی شهرستان در معر ع ـ کـشاورزان و دامدارانی که محـصوالت آن

نون و مقررات مربوطه توانند برای جلوگیری از خسارت نسبت به محصور نمودن مزارع خود در چهارچوب قا باشد، می می
 .اقدام کنند

های  های عمرانی دولتی و طرح های مربوط به طرح غ ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نسبت به پاسخ استعالم
های مذکور دالیل را  ها و درخواست اقدام نماید و درصورت رد گزارش حداکثر ظرف مدت دوماه گذاران  اقتصادی سرمایه

عدم پاسخ سازمان حفاظت محیط زیست . نفعان اعالم کند صورت شفاف مطابق قوانین و ضوابط فنی مربوطه به ذی کتباً به
 .باشد منزله تأیید می ت مقرر، بهدر مهل

 ف ـ
دولت . باشد های کشور از ابتدای سال چهارم اجرای قانون برنامه، ممنوع می بی از درختان جنگلبرداری چو ـ هرگونه بهره1

 .باشد د نمیرسد، مجاز به تمدید قراردا داری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام می های جنگل در ارتباط با قراردادهای طرح

اول تا سوم اجرای قانون برنامه توسعه صرفاً از درختان  های داری طی سال های جنگل برداری چوبی در طرح بهره تبصره ـ

 .انین و مقررات مربوطه خواهد بودکن در چهارچوب قو شکسته، افتاده و ریشه
داری که مدت اجرای آن تا پایان سال سوم اجرای قانون  های جنگل ـ دولت مکلف است نسبت به اصالح آن دسته از طرح۱

 .ه را در بودجه سنواتی درج نمایدن خسارت کارشناسی نموده و خسارت حاصلرسد، تعیی برنامه به اتمام نمی

زده غیرقابل احیاء تا پیش از تصویب طرح  کن، شکسته، افتاده، خشک سرپا و آفت برداری از درختان ریشه بهره ـ۰تبصره

باشد و پس  یزداری کشور مجاز میها، مراتع و آبخ جایگزین و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه صرفاً با مجوز سازمان جنگل
 .اتع و آبخیزداری کشور خواهد بودها، مر از تصویب طرح جایگزین صرفاً براساس این طرح و با مجوز سازمان جنگل

های عمرانی در صورت دارابودن ارزیابی زیست محیطی و شناسه  برداشت درختان جنگلی برای طرح ـ۲تبصره

کاری و  برداری از درخت همچنین بهره. ها، مراتع و آبخیزداری کشور بالمانع است شناسایی با مجوز سازمان جنگل(کد)
راتع و آبخیزداری کشور مجاز ها، م منظور زراعت چوب با تشخیص و مجوز سازمان جنگل کاشت به های دست کاری جنگل
 .است

بینی اعتبارات و امکانات در  پیش دولت مکلف است با اختصاص ردیف اعتباری مستقلی نسبت به( 1)منظور تحقق بند ـ به۱
های کشور، مهار عوامل ناپایداری، جلوگیری از تغییر  های سنواتی جهت ارتقاء پوشش کامل و مؤثر حفاظت از جنگل بودجه

 .نگل و اجرای تعهدات اقدام نمایدکاربری، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مدیریت پایدار ج
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دولت مکلف است تسهیالت الزم را جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اولیه صنایع مرتبط با  تبصره ـ

 .رزان طرف قرارداد آنان قرار دهددر اختیار صاحبان صنایع و کشاو( سلولزی)چوب
 

 ـ انرژی، صنعت و معدن۰۱بخش 

 ـ۹۳ماده 
ها در جهت افزایش  آب و انرژی و هدفمندکردن یارانه وری در مصرف منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره الف ـ به

های انرژی و سایر کاالها و خدمات  شود که قیمت آب و حامل تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده می
تدریج تا پایان  ای را با رعایت مالحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به یارانه
اصالح و از منابع حاصل  /1۱۰۰۹1۴۹1ها مصوب  قانون هدفمندکردن یارانه( ۱)و ( ۱)، (1)با توجه به مواد  1۰۴۴سال 

وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی  صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره به
های عملیاتی و  های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تأمین هزینه تماعی و حمایتهای عدالت اج هوا و ارتقای شاخص

 .عمل آورد النه اقدام الزم را بههای سا ربط در چهارچوب بودجه های ذی گذاری شرکت سرمایه
مند کردن های مرتبط با قانون هدف ها و پرداخت ب ـ به منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون، دولت مکلف است دریافت

 :به مجلس شورای اسالمی تقدیم کندهای سنواتی  ای حاوی اقالم زیر همراه با بودجه ها را در جدول جداگانه یارانه
 ها رای قانون هدفمند کردن یارانههای حاصل از اج ـ کل دریافتی1
 لیات بر ارزش افزوده مرتبط با آنـ ما۱
 تفکیک هر شرکتیع کننده انرژی به های تولید و توز ـ سهم شرکت۱
منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، کمک به بخش  ها به ـ سهم سازمان هدفمند کردن یارانه۰

سالمت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تأمین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصالح الگوی مصرف انرژی مصوب 
 1۱۰۱۹/۹1۰نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب و قانون توسعه حمل و  1۱۰/۹1۱۹۰

ها را هر ساله در ردیف منابع بودجه  ها از دریافتی دولت مکلف است سهم سازمان هدفمند کردن یارانه ـ۰تبصره

 .ه در ارقام بودجه عمومی درج کندهای مستقل و جداگان و مصارف مرتبط با آن را در ردیف( ۱1۴1۴۱شماره )عمومی

 .ف غیرقانونی در اموال عمومی استاز منابع مذکور به هر نحو دیگر در حکم تصراستفاده ـ ۲تبصره

مجلس شورای  بار به دیوان محاسبات کشور و ماه یک دولت مکلف است گزارش تفصیلی این بند را هر ششـ ۹تبصره

 .اسالمی ارائه نماید
و اصالحات و الحاقات بعدی آن  /1۱۰۰۹1۴۹1وب ها مص احکام این ماده درطول اجرای برنامه بر قانون هدفمندکردن یارانه

 .حاکم است
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کور های نوین در زمینه مذ دولت موظف است به منظور توسعه صنعت هوا و فضا و دستیابی به علوم و فناوری ـ۰۱ماده

 :عمل آورد اقدامات زیر را به
ع مرتبط با طراحی، ساخت، آزمایش، پرتاب و ها و صنای الف ـ بسترسازی و حمایت الزم به منظور ایجاد و توسعه زیرساخت

 های زمینی بر و ایستگاه ، ماهوارههای فضایی، ماهواره برداری از سامانه بهره
بینی تمهیدات الزم برای ایجاد  های مداری متعلق به جمهوری اسالمی ایران و پیش ب ـ حفظ و نگهداری از موقعیت

 ی در راستای حفظ نقاط یاد شدهماهواره مل( های پروژه)های ها و اجرای طرح زیرساخت

 ـ۰۰ماده
های کلی برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی، سازمان انرژی اتمی مکلف است با رعایت  الف ـ در راستای اجراء و پیشبرد سیاست

مکاری ای با ه ها و تأسیسات هسته اصول پدافند غیرعامل نسبت به تدوین طرح ملی مقابله با شرایط اضطراری نیروگاه
های  های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کشور و امور خارجه و سازمان پدافند غیرعامل و سایر دستگاه سازمان، وزارتخانه

 .عالی امنیت ملی کشور برساند رایرا به تصویب شو ربط اقدام کند و آن ذی

ها با نظارت و  یط بیرونی و داخلی نیروگاهربط مکلفند نسبت به اجرای آن متناسب با شرا ی ذیاجرایهای  دستگاه تبصره ـ

 .می به تناسب وظیفه اقدام نمایندراهبری سازمان پدافند غیرعامل و سازمان انرژی ات
ب ـ درخصوص روستاهای هلیله و بندرگاه مجاور نیروگاه اتمی بوشهر براساس قوانین و مقررات مربوطه، توسط وزارت 

 .عیین تکلیف شودو سازمان، تکشور و با همکاری سازمان انرژی اتمی 
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 ـ۰۲ماده
های  های الزم از قبیل کمک ها و مساعدت های کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت الف ـ دولت مکلف است در اجرای سیاست

مالی و اعتباری و تنظیم مقررات مورد نیاز برای استفاده از ظرفیت مازاد صنعت دفاعی و نیل به خوداتکایی در تأمین اقالم 
ها  مجازند از این ظرفیت یهای اجرای همه دستگاه. عمل آورد و غیردفاعی کشور را با مشارکت بخش خصوصی به دفاعی

 .استفاده کنند
بنیان هواپیماسازی، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و  های صنعت دانش ب ـ به منظور ارتقاء و به روز نمودن فناوری

با ( خرید هواپیما)سازی ایران، نوسازی و تأمین ناوگان مسافری کشورهای شرکت صنایع هواپیما سازی زیرساخت بهینه
 .های این شرکت انجام گیرد ظرفیت اولویت استفاده از

ر طی دولت مکلف است به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، دـ ۰۹ماده

 :سالهای اجرای قانون برنامه
 :وظایف و اختیارات زیر تشکیل دهدعادن در هر استان با ترکیب، الف ـ شورای م

 :ـ ترکیب شورا1
  (غیرقابل تفویض)عنوان رئیس شورا ـ استاندار به

 ـ معاون امور عمرانی استاندار
 (دبیرشورا)ان صنعت، معدن و تجارتـ رئیس سازم

 ـ رئیس سازمان استان
 (بدون حق رأی)ستانکشاورزی اـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و 

 (بدون حق رأی)س اتاق تعاون استانـ رئی
 (بدون حق رأی)فی رئیس قوه قضائیهنفر از قضات با معر  ـ یک
 (بدون حق رأی)مهندسی معدن استان رئیسه نظام نفر از اعضای نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیأت ـ دو

 ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
 طبیعی استان عمدیرکل منابـ 

 ـ رئیس سازمان جهادکشاورزی استان
 (بدون حق رأی)یروی انتظامی استانـ فرمانده ن

 (عنوان ناظر به)می با رأی مجلس ـ دونفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسال
ارت بر استخراج ماده ـ شورای معادن استان موظف است در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظ۱

محیطی و حداقل  برداری با رعایت مالحظات زیست معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره
 .دستی انجام دهد جاد صنایع پایینتخریب منابع طبیعی، اقدامات الزم را نسبت به تسهیل، تسریع و ای
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حاکم  1۱۳۱۹۱۹۱۳قانون معادن مصوب ( ۱۰)و ( ۱)جرای قانون برنامه بر مواد در طول ا( ۰۱)ماده ( الف)بند ( ۱)حکم جزء 
 .است

 .گردد عالی معادن ارسال می شورایـ یک نسخه از مصوبات شورای معادن استان به ۱
های محل ذخایر معدنی  های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استان ـ حساب۰

ها تعیین  ها در همان استان شود و حوزه مالیاتی آن های مذکور مستقر می ام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استانانج
 .شود و شورای معادن استان موظف است بر اجرای این جزء نظارت کند می

 .است لزامیقانون محاسبات عمومی کشور ا( /۱)درمورد معادن درمالکیت دولت، رعایت ماده  تبصره ـ

هایی به اهالی ساکن در منطقه و  خسارت  های صنایع معدنی، برداری از معادن و فعالیت ـ در مواردی که به دلیل بهره /
ها،  فروش آن( 1۸)درصد ها برسد، عالوه بر عوارض آالیندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک بخش کشاورزی آن

های  های مذکور و درصورت وارد شدن آسیب جبران خسارت داری کل کشور به زد خزانهپس از واریز به خزانه معین استان ن
 .یابد یاز منطقه درگیر اختصاص میهای بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد ن عمومی، به فعالیت

 .ها را پیگیری کند آوری آن روز بهشورای معادن استان موظف است اصالح فناوری آالینده و  تبصره ـ

و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ( ایدرو)ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران های توسعه مانب ـ ساز
های کلی اصل چهل  های کلی و قانون اجرای سیاست و نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت سیاست( ایمیدرو)معدنی ایران 

مکلفند نسبت  1۱/۰۹۱۹1پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب  رقابت قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید( ۰۰)و چهارم 
 .و صنایع معدنی اولویت قائل شوندگذاری در معدن  به سرمایه

حق انتفاع  ( 1۱۳۳۹۱۹۱۱قانون معادن مصوب ( 1۰)با رعایت ماده)پ ـ درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی
پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب  قانون رفع موانع تولید رقابت( /۱)حاصل از ماده، عواید (دولتی)برداری  پروانه بهره
و اصالحات و الحاقات بعدی را  1۱۳۳۹۱۹۱۱قانون معادن مصوب ( ۱)ماده( ۱)و( ۱) های و عواید حاصل از تبصره 1۱/۰۹۱۹1

یز نماید تا در قالب قانون بودجه سنواتی در شود، وار داری کل کشور تعیین می منظور نزد خزانه ای که بدین حساب ویژه به
شود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف  تخصیص یافته تلقی می( 1۴۴۸)امور ذیل صرف کند و این اعتبار صددرصد

 :باشد رقانونی در اموال عمومی میغی
 نیهای عمومی صنایع معد و زیرساختهای مورد نیاز برای معادن  ـ تکمیل زیربناها و زیرساخت1
قانون معادن و ( ۱1)و( /۱)و مواد( با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی )قانون معادن( 1۰)ماده( ۱)ـ اجرای تبصره۱

 پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بتقانون رفع موانع تولید رقا( /۱)ماده 
 یع معدنی دارای ارزش افزوده باالـ تشویق صادرات محصوالت صنا۱
 های معدنی کشور عمومی کلیه ظرفیتجویی و اکتشاف  شناسی شناسایی، پی های پایه زمین ـ تکمیل نقشه۰

ای  های توسعه ای و در آن صورت سهم آورده سازمان های توسعه های سازمان ت ـ جذب مشارکت بخش خصوصی در طرح
ی از تجدید ارزیابی، مشمول ها، ناش ها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری آن و تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آن

 .شود با نرخ صفر میمالیات 
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های کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی  راه  برداری مناسب از شبکه های ملی و بهره منظور حفظ سرمایه ث ـ به
 .عمل آورند ای به ر حمل بار جادهانتظامی مکلفند طبق قوانین، اقدامات الزم را برای رعایت وزن مجاز د

 ـ۰۰ماده
مصرف »الف ـ دولت مکلف است به منظور افزایش ارزش افزوده انرژی و تکمیل زنجیره ارزش و کاهش شدت انرژی 

 :رنامه اقدامات زیر را انجام دهددر طول اجرای قانون ب« انرژی برای واحد تولید
 .یابد کاهش( ۸/)درصد ـ ترتیبی اتخاذ نماید که ساالنه تلفات انرژی در بخش ساختمان، پنج1

های نیرو، راه و  االجراءشدن این قانون توسط وزارتخانه ماه پس از الزم ی این جزء ظرف مدت ششنامه اجرای آیین تبصره ـ

 .رسد و به تصویب هیأت وزیران می شود شهرسازی و نفت تهیه می
وز نفت خام و میعانات گازی با ـ تسهیالت الزم برای ایجاد ظرفیت پاالیش مقدار دو میلیون و هفتصدهزار بشکه در ر۱

ها اساساً به  ریزی و اجراء کند تا ترکیب تولید فرآورده آن ضریب پیچیدگی باال توسط بخش غیردولتی را به نحوی برنامه
 .بیشتر نشود( 1۴۸)درصد تقطیر اختصاص یابد و سهم نفت کوره در الگوی پاالیش از ده تر و میان محصوالت سبک

ریزی  گذاری بخش غیردولتی، برای افزایش ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی جدید به نحوی برنامه ـ برای جلب سرمایه۱
بدین . و اجراء کند که تا آخر اجرای قانون برنامه ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی کشور به صد میلیون تن افزایش یابد

برداری از وزارت صنعت، معدن و  که پروانه بهره های تولیدی منظور الزم است خوراک مورد نیاز برای واحدهای مجتمع
ا هماهنگی وزارت نفت محیطی ندارند، ب تجارت را دارند و تأمین آب و برق مورد نیاز آنها میسر است و مشکالت زیست

 .تأمین گردد
ی مواد به قانون تنظیم قانون الحاق برخ( 1)ماده ( ی)این ماده در طول اجرای برنامه بر بند ( الف)بند ( ۱)و ( ۱)حکم اجزای 

 .حاکم است( ۱)بخشی از مقررات مالی دولت 
ـ در قالب طرح جامع حمل و نقل کشور نسبت به کاهش مصرف انرژی و کربن در ناوگان حمل و نقل اقدام و از ۰

 .را ندارند خودداری نماید ۰گذاری خودروهایی که شرایط یورو شماره
 :ها وری نیروگاه ایش بازدهی و ضریب بهرهمنظور افز ب ـ وزارت نیرو موظف است به

 .صادر نماید( ۱۴۸تا ۸//)ها با بازدهی پنجاه و پنج تا شصت درصد  ـ موافقت اصولی برای ایجاد نیروگاه1
 .کار بازار در بورس تعیین نماید ـ قیمت خرید برق را با توجه به ساز و۱

شود و به تصویب هیأت وزیران  نیرو و نفت و سازمان تهیه میهای  ی این بند توسط وزارتخانهنامه اجرای آیین تبصره ـ

 .رسد می
قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ( 1)احکام این ماده درطول اجرای قانون برنامه بر ماده 

 .حاکم است( ۱)دولت 

طرح جامع »ی ربط، برنامه اجرای های اجرایی ذی های نفت و نیرو موظفند با همکاری سایر دستگاه وزارتخانه ـ۰۵ماده

را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه در چهارچوب قوانین مربوطه و در راستای سند ملی راهبرد انرژی « انرژی کشور
 .و به تصویب هیأت وزیران برسانندکشور مصوب شورای عالی انرژی کشور، تهیه کنند 
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های کلی اقتصاد مقاومتی و  نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاست منظور رونق تولید، به ـ۰۱ماده

 :کنند شرح زیر اقدام می ربط به یی ذهای اجرای همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، دولت و دستگاه
قانون، فهرست  االجراء شدن این ماه پس از الزم الف ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف مدت شش

تصویب  ای به بخشی منطقه را با رعایت مالحظات آمایش سرزمینی و تعادل( معدنی با اولویت صنایع)های صنعتی اولویت
 .وزیران برساند هیأت

بازده صنعتی و پرمصرف مانند خودروهای فرسوده را ساالنه  ب ـ دولت مکلف است طرح جایگزینی محصوالت کم
 .های مورد نیاز اجراء نماید مشوق دوم اجرای قانون برنامه با اعطایاز سال ( ۱۴۸)درصد بیست

های صنعت، معدن و تجارت، نفت و نیرو ظرف  ی مربوط با پیشنهاد مشترک سازمان، وزارتخانهنامه اجرای آیین تبصره ـ

 .رسد وزیران می تصویب هیأت ون بهاالجراء شدن این قان ماه پس از الزم مدت شش
ای تنظیم نماید که  های پرداخت تسهیالت بانکی را به گونه مکلف است سیاست( شورای پول و اعتبار) پ ـ بانک مرکزی

 .باشد( ۰۴۸)درصد سهم بخش صنعت و معدن از تسهیالت پرداختی ساالنه طی اجرای قانون برنامه حداقل چهل
پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب  ابتقانون رفع موانع تولید رق( ۱۴)ماده ( ۱)ت ـ دولت مکلف است با رعایت تبصره 

نرخ ارز را در ( 1۴۸)درصد ساالنه بیش از ده طی اجرای قانون برنامه سازوکار الزم برای پوشش خطرات افزایش 1۱/۰۹۱۹1
 .ت ارزی طراحی و به اجراء درآوردهای اقتصادی دریافت کننده تسهیال بینی کند و برای بنگاه بودجه سنواتی پیش

ها، محاکم دادگستری، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلفند  ی نظیر شهرداریهای اجرای اهث ـ دستگ
ای آماده نمایند تا  افزاری خود را به گونه های نرم های داخلی و زیرساخت ها و فرآیند تا پایان سال دوم برنامه دستورالعمل

ها،  های آن حقوق و عوارض دولتی مانند بیمه، مالیات، حقوق مالکانه و جریمه دریافت اطالعات از متقاضیان و محاسبه کلیه
افزار و بدون حضور نیروی انسانی  ها و عوارض شهرداری و نیز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفاً با استفاده از نرم جریمه

صورت  راه با توضیح کامل محاسبات بهزمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه میسر شود و هم هم
 .ا از طریق الکترونیکی انجام شوده ها و دریافت به متقاضی اعالم و پرداخت( آنالین)برخط

های  ریزی و اقدام نماید که ورود کاالی قاچاق در طول سال ای برنامه ج ـ دولت با همکاری سایر قوا مکلف است به گونه
کاهش یابد و از سال اول اجرای قانون برنامه از فعالیت مبادی ورودی ( 1۴۸)درصد حداقل دهاجرای قانون برنامه، ساالنه 

مجلس شورای  غیرمجاز زمینی و دریایی که خارج از کنترل گمرک است جلوگیری به عمل آورده و گزارش ساالنه آن را به
 .اسالمی ارائه نماید

بع ورودی صندوق توسعه ملی در قبال اخذ خط اعتباری ریالی برای از منا( ارزی)ساالنه( 1۴۸)درصد گذاری ده چ ـ سپرده
ارائه تسهیالت ریالی به صنایع کوچک و متوسط تعاونی و غیردولتی در چهارچوب اساسنامه دائمی صندوق توسعه ملی از 

 .شود های عامل دولتی انجام می انکطریق ب
سال اول اجرای قانون برنامه، طرح نوسازی و بازسازی  ح ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر تا پایان

صنایع را به نحوی که منجر به کاهش مصرف و شدت انرژی و آالیندگی و افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی 
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و دولت موظف است اقدامات حمایتی . ی نمایداز تصویب هیأت وزیران اجرایها شود، تدوین و پس  پذیری آن و رقابت
 .بینی کند قالب بودجه سنواتی پیشتشویقی و همچنین تأمین تسهیالت اعتباری مورد نیاز را در 

خ ـ دولت مکلف است در راستای تقویت صادرات غیرنفتی و حمایت مؤثر از فعالیت صنایع کوچک و متوسط و دریایی کشور 
گذاری صنایع  یران، صندوق ضمانت سرمایههای معدنی، حمایت الزم را از صندوق ضمانت صادرات ا و توسعه فعالیت

اجرای قانون برنامه های  های معدنی و صنایع دریایی در طی سال کوچک، تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیت
 .عمل آورد به

فرش  د ـ دولت مکلف است توسعه و هدفمندسازی پژوهش، آموزش، تولید و تبلیغات و همچنین توسعه تجارت الکترونیک
پذیری،  سازی، سفارش بخشی، ارتقای کیفیت تولید و روان و ایجاد خانه فرش در بازارهای هدف و موردنظر برای هویت

های تعاونی فرش دستباف  ها و شرکت های متمرکز و غیرمتمرکز و اتحادیه حمایت از ایجاد و توسعه و تجهیز کارگاه
وری، تثبیت و  منظور ارتقاء و بهبود بهره ت جانبی فرش دستباف بهروستایی و شهری سراسر کشور و نیز صنایع و خدما

 .عمل آورد ی داخلی و خارجی را بهها افزایش سهم صادراتی و بازاریابی

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

 .های توسعه کشور حاکم است برنامهم دائمی قانون احکا( 1۳)این قانون بر حکم ماده ( ۰۱)حکم ماده 

های اقتصادی  های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاه ی از جمله وزارتخانههای اجرای کلیه دستگاه ـ۰۷ماده

خود و درشرایط برابر به پیمانکاران ( های پروژه)های نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند درطول اجرای قانون برنامه، در طرح
کارگیری نیروهای بومی  ها و پیمانکاران، اولویت با به بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکت

 .ج و بر حسن اجرای آن نظارت کنندرا در( تر درشرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیک)استانی 

 :دولت مکلف است ـ۰۸ماده

برداری از گازهای همراه تولید و مشعل در کلیه میادین نفتی و  آوری، مهار، کنترل و بهره های جمع طرح الف ـ کلیه
االجراء شدن این قانون  ماه از تاریخ الزم ها ظرف مدت حداکثر سه تأسیسات صنعت نفت را با تعیین نرخ عادالنه خوراک آن
های گاز( ۴۸/)ای که تا پایان برنامه حداقل نود درصد  ید به گونهاز طریق فراخوان به مردم و بخش غیردولتی واگذار نما

 .مشعل مهار و کنترل شده باشد
و خدمات جانبی آن در خلیج فارس و دریای عمان ( بانکرینگ)ها  رسانی به کشتی منظور افزایش خدمات سوخت ب ـ به

گذاری فرآورده، شرایط، تسهیالت،  قیمتهای الزم از بخش غیردولتی در خرید شناورهای مخصوص،  ضمن انجام حمایت
نحوی انجام دهد که ضمن رشد  ها را به رسانی به کشتی ها و صدور مجوزهای مورد نیاز برای توسعه صنعت سوخت مشوق

ها در منطقه خلیج فارس و دریای عمان در پایان  رسانی به کشتی ساالنه، سهم کشور از بازار سوخت( 1۴۸)درصد حداقل ده
 .برسد( ۴۸/)اقل به پنجاه درصد برنامه حد

افزایی در دستیابی به  ها و پذیرش اجتماعی و مشارکت پ ـ از طریق سازمان انرژی اتمی ایران در راستای ارتقای آگاهی
ای و هماهنگی اجتماعی خود اقدامات الزم را طبق قوانین و مقررات مربوطه در این خصوص، با  توسعه پایدار برق هسته

 .عمل آورد ای به ای ساختگاه هستهدار اولویت مناطق

 .رسد ان به تصویب هیأت وزیران میی مربوطه با پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایرنامه اجرای آیین تبصره ـ
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ت ـ از طریق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزایش توان تولید برق تا بیست و پنج هزار مگاوات از طریق 
 های تابعه یا ات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکتگذاری مؤسس سرمایه

برداری و انتقال  و ساخت، بهره(  BOO)برداری و تصرف  گذاری از جمله ساخت، بهره های متداول سرمایه صورت روش  به
(BOT  )ط شورای اقتصاد خواهد بودسخرید تضمینی برق بر اساس نرخ تعیین شده تو. اقدام نماید. 

های  از اعتبارات طرح( 1۸)درصد منظور افزایش و ارتقای توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت نفت معادل یک ث ـ به
دار  های اولویت های تابعه را در طول اجرای قانون برنامه، جهت ایجاد ظرفیت جذب، توسعه فناوری ای ساالنه شرکت توسعه

های موجود و  ها در صنایع مرتبط و ارتقای فناوری کارگیری آن های تجدیدپذیر و به روشیمی و انرژینفت، گاز و پت
ها وکاهش شدت مصرف انرژی ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان اختصاص دهد و گزارش عملکرد این بند  سازی آن بومی

همچنین به منظور . شورای اسالمی ارائه نمایدهای انرژی و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس  را ساالنه به کمیسیون
، از طریق وزارت نفت طی سال (1۸)درصد افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول اجرای قانون برنامه به میزان یک

بندی مخازن به  اول اجرای این قانون، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری را با رعایت اولویت
 .عمل آورد ی، اقدامات الزم را بهتفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی تهیه کند و پس از تصویب آن توسط مراجع قانون

 ج ـ
های بخش خصوصی و  های شرکت ها و توانمندی ـ وزارت نفت موظف است تمهیدات الزم را برای استفاده از ظرفیت1

میادین ( نه مالکیت)برداری  های اکتشاف، تولید و بهره ری در فعالیتگذا تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای سرمایه
 .عمل آورد قانون اساسی به( ۰۰)های کلی اصل چهل و چهارم  ویژه میادین مشترک در چهارچوب سیاست  نفت و گاز به

گاز با تأکید بر حفظ و منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و  ـ وزارت نفت موظف است به ذخایر راهبردی نفت و گاز به۱
 .اجرای قانون برنامه افزایش دهد ویژه در میادین مشترک را تا پایان سال اول های تولید نفت و گاز به توسعه ظرفیت

های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی دولت موظف است فرهنگ جهادی در  شدن سیاست یـ در جهت اجرای۱
گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به  وری، کارآفرینی، سرمایه ، بهرهایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت

ویژه در  سازی آن به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه را تقویت نماید و ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان
 .تبیین و ترویج نمایدرا  ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی های علمی، آموزشی و رسانه محیط

( ۱)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۱/)این قانون بر حکم ماده   (۰۰)حکم ماده 
 .حاکم است

( هاب)ای و ایجاد قطب دولت موظف است از سال اول برنامه اقدامات الزم را در راستای تشکیل بازار منطقه ـ۰۳ماده

 .غرب به کشورهای همسایه متصل شودکه شبکه برق کشور از شمال، جنوب، شرق و  طوری  عمل آورد به برق بهای  منطقه

داخلی و )ری بخش غیردولتیگذا های تجدیدپذیر و پاک با اولویت سرمایه دولت مکلف است سهم نیروگاه ـ ۵۱ماده

ظرفیت برق کشور ( ۸/)درصد ن برنامه به حداقل پنجبا حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی را تا پایان اجرای قانو( خارجی
 .برساند
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 ـ حمل و نقل و مسکن۰۰بخش

شدن اقتصاد و گسترش  قانون اساسی در راستای مردمی( ۰۰)های کلی اصل چهل و چهارم  با رعایت سیاست ـ ۵۰ماده

 :ونقل ت حملمشکالو حل ( ترانزیت)های مورد نیاز برای خدمات تجاری خارجی و افزایش عبور  زیرساخت
های کلی  شود با رعایت سیاست ها و ناوبری هوایی ایران اجازه داده می الف ـ به سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت فرودگاه

قانون اساسی مصوب ( ۰۰)های کلی اصل چهل و چهارم  قانون اساسی و قانون اجرای سیاست( ۰۰)اصل چهل و چهارم 
هایی  ، برای تشکیل شرکت(داخلی و خارجی)المللی  های معتبر بین ت به مشارکت با شرکتو الحاقات بعدی آن نسب 1۱۰۳

ناوبری و نشست  استثنای خدمات کمک المللی و فرودگاهی به برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین گذاری و بهره جهت سرمایه
ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی ها و ناوبری هوایی  سهم شرکت فرودگاه. و برخاست هواپیما اقدام نماید

 .خواهد بود( 1۸/)درصد ویک داخلی حداقل پنجاه
های الزم،  و مشوق  شود با حفظ وظایف حاکمیتی از طریق ارائه حمایت ب ـ به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می

اعطای مجوز احداث بنادر کوچک جدید به اشخاص برداری و مدیریت بنادر کوچک و محلی،  نسبت به واگذاری حق بهره
 .نماید  للی و اصول رقابتی اقدامالم ای و معتبر غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات داخلی و بین حقوقی حرفه

گذاری بخش غیردولتی در این زمینه و تسریع و  منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل ریلی و ترغیب سرمایه به ـ ۵۲ماده

 :شده در این نوع حمل و نقل ارائهو افزایش رضایتمندی و اقبال عمومی از خدمات ( ها پروژه)ها رای طرحتسهیل اج
شهری مانند  شهری و برون برداری از حمل و نقل ریلی درون گذاری بخش غیردولتی در احداث و بهره الف ـ سرمایه

ناطق کمتر گذاری در م قوانین و مقررات مرتبط با سرمایهیافته تلقی شده و مشمول کلیه  گذاری در مناطق کمترتوسعه سرمایه
 .یافته خواهد بود توسعه

قانون مالیات بر ( 1۱)ماده ( 1۱)های مذکور در بند  ب ـ مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی عالوه بر معافیت
 .وده با نرخ صفر محاسبه خواهد شدارزش افز

قانون اساسی و قانون اجرای ( ۰۰)های کلی اصل چهل و چهارم  ست با رعایت سیاستپ ـ وزارت راه و شهرسازی موظف ا
های  و الحاقات بعدی آن و قانون حمایت از سامانه 1۱۰۳قانون اساسی مصوب ( ۰۰)های کلی اصل چهل و چهارم  سیاست

را با هدف ساماندهی ای  شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه 1۱۰۱۹/۹/۱ای مصوب  حمل و نقل ریلی شهری و حومه
آهن  ای در زیرمجموعه شرکت راه ای و ساخت خطوط مستقل حومه حاشیه شهرها و توسعه امور حمل و نقل ریلی حومه

های مربوطه متولی کلیه امور حمل و نقل ریلی  این شرکت با همکاری شهرداری. جمهوری اسالمی ایران تشکیل دهد
طور مستقل در امور توسعه حمل و نقل ریلی  های قطارهای شهری به ت شرکتفعالی. باشد ای در کشور می مسافری حومه

االجراء شدن این  ماه پس از الزم ای ظرف مدت شش اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه. حومه بالمانع است
 .رسد یور به تصویب هیأت وزیران مقانون به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کش

 ـ ۵۹ماده
های فرودگاهی وابسته و شرکت راه آهن جمهوری  ها و ناوبری هوایی ایران و شرکت الف ـ شرکت مادرتخصصی فرودگاه

 .شوند می 1۱۳۴۹۳۹۳اسالمی ایران مشمول مزایای قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 
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ن نسبت به بازنگری از طریق تمهیدات قانونی و لغو تخفیفات االجراء شدن این قانو ب ـ دولت موظف است از زمان الزم
برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری  تکلیفی و معافیت در زمینه بهره

 .ها اقدام نماید قعی نمودن نرخ آناماکن و سایر موارد مرتبط و وا
گذاری در بخش  است، به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل هوایی، ترغیب سرمایهپ ـ سازمان هواپیمایی کشوری موظف 

ها و ارتقای سطح علمی و فنی صنعت هوایی کشور با رعایت اصل  ها و سرمایه گیری از ظرفیت هوایی غیرنظامی، بهره
کرده،  ال برای نیروهای تحصیلبنیان و انتقال فناوری پیشرفته به داخل و همچنین ایجاد اشتغ حمایت از صنایع داخلی دانش

 :واپیمایی کشوری به اجراء بگذاردعالی ه برنامه مدونی به منظور تحقق اهداف ذیل تهیه و پس از تأیید شورای
 های مبتنی بر توسعه پایدار مشی طهای توسعه ناوگان هوایی کشور با رعایت خ بینی و مدیریت نیازمندی ـ پیش1
دابیر الزم برای چگونگی تأمین انواع هواپیما و بالگردهای مورد نیاز ناوگان حمل و نقل گذاری و لحاظ کردن ت ـ سیاست۱

 با اولویت حمایت از تولید داخلی المللی های مشترک داخلی و بین هوایی کشور با همکاری
ساخت و گذاری و لحاظ کردن تدابیر الزم جهت مشارکت صنایع هوایی داخلی با اولویت بخش خصوصی در  ـ سیاست۱

 .پذیرد ها از خارج کشور صورت می نتولید انواع هواپیما و بالگردهایی که تأمین و خرید آ
های فعال در این صنعت در  ت ـ به منظور حمایت از اقتصاد دانش بنیان و تقویت و توسعه صنعت هوایی، تمامی شرکت

ها در طول اجرای این قانون  ل پرنده و متعلقات آنو تعمیر و نگهداری انواع وسای( مونتاژ)های طراحی، ساخت، سرهم حوزه
 .دانش بنیان برخوردار خواهند بودهای  های حمایتی پیش بینی شده و مصوب برای شرکت از قوانین و سیاست

 .جمهور خواهد بود و فناوری رئیس ها بر عهده معاونت علمی صالحیت احراز و برخورداری از این حمایت تبصره ـ

قانون حمایت از ( ۳)قانون برنامه ششم توسعه در طول اجرای برنامه در بخش مغایرت بر ماده ( ۱/)ماده ( ت)تبصره بند 
 .ها و اختراعات حاکم است نوآوری سازی بنیان و تجاری ها و مؤسسات دانش شرکت

 .بود های ثبت سفارش معاف خواهد هث ـ سفارش ساخت هواپیما و بالگرد به سازندگان داخلی از پرداخت هزین

های  جمهور، وزارتخانه وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس ـ ۵۰ماده

کشور و راه و شهرسازی ضمن حمایت از سازندگان داخلی تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل و نقل ریلی شهری و بین 
ماندهی نماید که ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از توان ای ساز شهری، خرید خارجی تجهیزات مورد نیاز را به گونه

های مستقیم  قانون مالیات( 1۴۰)ها در امر صادرات و اصالح ماده  تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن
رت گیرد به با اصالحات و الحاقات بعدی به ازای خریدهای خارجی، انتقال فناوری به داخل کشور صو 1۱/1۹/۹1مصوب 

دانش طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت ( ۰/۸)نحوی که تا پایان اجرای قانون برنامه حداقل هشتاد و پنج درصد 
ها  حمل و نقل ریلی شهری و بین شهری با کمک و استفاده از نهادهای علمی و فناوری ملی نظیر جهاد دانشگاهی، دانشگاه

 .ی صورت گیردبنیان داخل های دانش و مراکز پژوهشی و شرکت

ای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل  های سرمایه های تملک دارایی هزینه خدمات مدیریت طرح ـ ۵۵ماده 

ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت سهامی توسعه منابع  کشور، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، شرکت مجری ساختمان
ربط  عملکرد تخصیص اعتبارات ذی( ۱۹/۸)نگهداری اماکن ورزشی تا دو و نیم درصد  آب و نیروی ایران و شرکت توسعه و
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با احتساب کل وجه دریافتی از بودجه عمومی دولت اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار تعیین 
 .گیرد های مذکور قرار می د و شرکتو توسط سازمان در اختیار بنیا

ها از محل اعتبارات  های مذکور در چهارچوب بودجه آن ناپذیر بنیاد و شرکت موظف به تخصیص اعتبارات اجنتابسازمان 
 .باشد می( ۱۹/۸)درصد  فوق تا دو و نیم

نحوی  وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد موظفند بر طراحی و ساخت خودروهای داخلی به ـ ۵۱ماده

ات به حداقل ای، تلف نظارت کنند که ایمنی خودروهای مذکور متناسب با حداکثر سرعت ارتقاء یافته تا در تصادفات جاده
 .میانگین جهانی برسد

 ـ  ۵۷ماده
کردن مسیرها و احداث  حمل ونقل ریلی، دوخطه( های پروژه)های منظور تکمیل و اجرای طرح الف ـ دولت مکلف است به

های دولتی ـ خصوصی و افزایش اعتبارات این حوزه در بودجه ساالنه،  السیر، عالوه بر مشارکت خطوط برقی و سریع
به وزارت راه و شهرسازی اختصاص منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت را در قالب بودجه ساالنه ( 1۸)درصد یک

 .یافته اجراء گردد اطق کمترتوسعهدهد تا طرحهای حمل و نقل ریلی با اولویت من
ریزی شود  ای برنامه گونه به 1۱۰۱۹/۹1۰ب ـ با توجه به قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 

و سهم حمل و نقل ریلی مسافر  ( ۱۴۸)درصد ر حداقل به سیکه درطول اجرای قانون برنامه سهم حمل و نقل ریلی با
 .برسد( ۱۴۸)درصد  حداقل به بیست

ها از  دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیالت و تأمین ناوگان و تجهیزات قطار شهری شهرها و حومه آن ـ ۵۸ماده

اجرای قانون برنامه دوهزار دستگاه واگن و نحوی اقدام نماید که تا پایان  بینی شده در بودجه سنواتی به محل منابع پیش
ها در امر  تجهیزات مربوط با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن

ها نیز موظفند نسبت به  شهرداری. با اصالحات بعدی آن به خطوط ریلی شهری اضافه شود 1۱/1۹/۹1صادرات مصوب 
 .از محل منابع خود اقدام نمایند قطار شهریتوسعه 

 :/1۱۰۳۹۱۹۱در چهارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب  ـ ۵۳ماده

ها مکلفند در طول برنامه نسبت به احیاء، بهسازی، نوسازی و  های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری الف ـ وزارتخانه
ه حداقل دویست و هفتاد محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بر سازی و بازآفرینی ساالن مقاوم

و ارتقای دستـرسی به خدمات ( ای شامل ناکارآمد ـ تاریخی ـ سکونتـگاههای غیررسمی و حاشیـه)های مختلف  حسب گونه
تسهیالت و اعتبارات مورد . ربط اقدام نمایند محور در چهارچوب قوانین و مقررات ذی ها با رویکرد محله و بهبود زیرساخت

ها به تصویب ستاد ملی بازآفرینی شهری  ساله با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی شهرداری نیاز سهم دولت همه
قرار ها  ربط و شهرداری ی ذیهای اجرای شود و در اختیار دستگاه بینی می رسد و در قالب بودجه سنواتی پیش پایدار می

ماهه اول اجرای قانون برنامه  ، در سه برنامه عملیاتی در دو بخش نوسازی مسکن و تأمین خدمات و زیرساخت. گیرد می
های عضو ستاد ملی بازآفرینی  ها و کلیه دستگاه عالی استان های راه و شهرسازی و کشور، سازمان، شورای توسط وزارتخانه

های بازآفرینی شهری خواهند  نی و شهری تهیه و تعهد و التزام به اجرای برنامهشهری پایدار در سطح مدیریت ملی، استا
 .داشت
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ه های تاریخی شهرها، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ب در تهیه برنامه عملیاتی محدوده تبصره ـ

 .شود دستگاههای موصوف اضافه می
با هدف بهسازی و نوسازی مسکن )های روستایی  نتگاهپذیری سکو ب ـ دولت موظف است به منظور کاهش آسیب

قیمت و  منابع مالی و تسهیالت ارزان( در شهرهای کوچک)درآمد شهری  و همچنین تأمین مسکن برای اقشار کم( روستایی
کن انقالب زمین مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی در طول اجرای قانون برنامه تأمین و اقدامات ذیل را از طریق بنیاد مس

 :آورد عمل اسالمی به
قیمت با کارمزد پنج  ـ بهسازی و نوسازی ساالنه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیالت ارزان1

 .وران مشارکت مدنی و فروش اقساطیالتفاوت سود تسهیالت برای د و تأمین مابه( ۸/)درصد 
حاکم  1۱۱۱۹/۹1۳قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقالب اسالمی مصوب ( ۱)ه این حکم درطول اجرای قانون برنامه بر ماد

 .است
قیمت و زمین مورد نیاز برای کمک به ساخت و یا خرید ساالنه حداقل صد و پنجاه  ـ تأمین منابع مالی و تسهیالت ارزان۱

 (عیتشهرهای زیر یکصد هزار نفر جمبا اولویت )درآمد در شهرها هزار واحد مسکن اقشار کم

های هدف و معرفی افراد واجد شرایط توسط بنیاد مسکن و با همکاری کمیته امداد  بندی گروه شناسایی و اولویت تبصره ـ

 .ساز انجام خواهد شد خیرین مسکن ، سازمان بهزیستی و(ره)امام خمینی
از مسکن مهر بدون تعهد احداث پ ـ بانک مسکن موظف است نسبت به تأمین باقیمانده تعهدات خود و تأمین منابع مورد نی

 .زارت راه و شهرسازی اقدام نمایدواحدهای جدید با تشخیص و
ها بدون ایجاد تشکیالت جدید و استفاده از امکانات  ت ـ وزارت راه و شهرسازی با رعایت وظایف و اختیارات سایر دستگاه

ران شهری و روستایی، آمایش و کنترل تخلفات، های توسعه و عم پذیری طرح ها مکلف است در راستای تحقق سایر دستگاه
های  یکپارچه اطالعات مکانی، تأمین زیرساخت( سیستم)انضباط شهری و حفظ حقوق شهروندان نسبت به استقرار سامانه

این . های مرتبط اقدام نماید های مکانی توسط کلیه دستگاه گذاری داده مورد نیاز آن و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک
 .یک از قوانین نیست ض و ناسخ هیچحکم ناق

با اصالحات و الحاقات  /1۱۰۳۹۱۹۱قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ( 1۰)در ماده  تبصره ـ

ماده از این محل قابل تأمین منابع مورد نیاز بندهای این . یابد تغییر می« برنامه ششم»به « برنامه پنجم»بعدی عبارت 
 .است

ها و اصالح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن  سازی ساختمان منظور مقاوم به ـ ۱۱ادهم

 :اقدامات زیر انجام گردد
صدور . های ساختمانی اقدام نمایند ها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه الف ـ شهرداری

 .ط به رعایت کامل این مقررات استها، منو حداث شده بر مبنای این پروانهکار برای واحدهای ا پایان
خود و در صورت نیاز، مسؤولیت سایر عوامل مرتبط با طراحی، ( ای حرفه)ب ـ کلیه مجریان دولتی موظفند مسؤولیت فنی

های دارای صالحیت،  های تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یکی از شرکت محاسبه و نظارت بر ساختمان
 .بیمه نمایند
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 :ی کاهش خطرپذیری در برابر زلزلهپ ـ به منظور انجام مطالعات الزم برا
 .نشانگرهای زلزله توسعه یابد پیشنگاری و  نگاری و زلزله های شتاب ـ شبکه ایستگاه1
صورت کامل محقق و از  سازی ساختمانی، به های مقاوم ـ در طی اجرای قانون برنامه استانداردسازی مصالح و روش۱

 .مصالح و روشهای مذکور حمایت شودکنندگان  تولیدکنندگان و ارائه

 ـ ۱۰ماده
عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف است نسبت به احصاء مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در  الف ـ شورای

 :های زیر اقدام نماید با اولویت اقع در این مناطق،های و بندی طرح های فرسوده و دسته بافت
 .ها ضروری است ، اجرای به موقع آنهایی که به دلیل وجود منافع عمومی ـ طرح1
ها به مرور زمان  ها و دهیاری هایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت، شهرداری ـ طرح۱

 .قابل انجام است

الیحه قانونی نحوه خرید و تملک »های عمومی و عمرانی دولت موضوع  مشمول برنامه( 1)های گروه طرح تبصره ـ

شورای انقالب با اصالحات  1۱/۰۹11۹1۳های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب  اراضی و امالک برای اجرای برنامه
 .های غیردولتی تأمین شود طریق بخشواند از ت باشد که تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز آن می می« و الحاقات بعدی

و های فرسوده  وری و استحصال زمین نسبت به احیای بافت منظور افزایش بهره ربط موظفند به ی ذیهای اجرای ب ـ دستگاه
 .نامناسب روستایی اقدام نمایند

تشویقی و در چهارچوب قانون  های ها موظفند با اعمال سیاست های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری پ ـ وزارتخانه
های فرسوده در قالب بودجه  های فرسوده از اقدامات بخش غیردولتی برای احیاء و بازسازی بافت حمایت از احیای بافت

 .ندمصوب حمایت نمای
های حمایتی، حقوقی، تشویقی و اعطای تسهیالت یارانه ای نسبت به احیاء  ت ـ دولت مکلف است از طریق اعمال سیاست

ی توسط بخش غیردولتی های روبنایی و زیربنای ه شهری با رعایت سرانههای فرسود از بافت( 1۴۸)درصد و بهسازی حداقل ده
 .ین بودجه سنواتی پیش بینی نمایدای مورد نیاز را همه ساله در قوان ها اقدام و مابه التفاوت سود تسهیالت یارانه و شهرداری

قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی ( ۰)و ( 1)ششم توسعه در بخش مغایرت بر مواد قانون برنامه ( ۱1)ماده ( ت)بند 
 .حاکم است 1۱/۴۹۱۹۱1مصوب 

دیده از جنگ تحمیلی و استفاده از اراضی  ث ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است ساماندهی و احیاء شهرهای آسیب
 .ر را در اولویت قرار دهدمورد نظهای مخروبه باقیمانده داخل شهرهای  رهاشده و ساختمان

نشین و برخورداری  دولت موظف است به منظور ارتقای شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیه ـ ۱۲ماده

 :رمجاز اقدامات زیر را انجام دهدهای غی نگری و پیشگیری از ایجاد سکونتگاه ها از مزایای شهرنشینی و پیش آن
نشینی با  ریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشیهریزی برای مدی الف ـ برنامه

 (1۴۸)درصد نشین و کاهش جمعیت آن به میزان ساالنه ده رویکرد تقویت مبادی مهاجرت، با ساماندهی مناطق حاشیه
ری ایران از طریق تدوین و اجرای عالی شهرسازی و معما نشین تعیین شده توسط شورای بخشی مناطق حاشیه ب ـ سامان

های شهری با مشارکت  های واقع در داخل محدوده سازوکارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساکنان بافت
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ی اقماری برای اسکان ها و ایجاد شهرک« های غیرمجاز سند ملی توانمندسازی وساماندهی سکونتگاه»ها، درچهارچوب  آن
 جمعیت مهاجر

اهای مذکور در حد هادی برای روستاهای واقع در حریم شهرها با رویکرد کنترل محدوده روست  تهیه و اجرای طرحپ ـ 
 ها رشد طبیعی آن

 شارکت دولت در قالب بودجه سنواتیها با م ت ـ طراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی توسط شهرداری
 

 و فناوری ـ آموزش عمومی، آموزش عالی و علم۰۲بخش

 ـ ۱۹ماده
 :تربیت اقدامات زیر را انجام دهدالف ـ دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و 

ـ اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به نحوی که کلیه اقدامات وزارت آموزش و پرورش براساس این سند انجام 1
 .شود و اقدامی مغایر با قانون و سند صورت نگیرد

ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام  ها براساس تخصص با شایستگی بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت تهیه نظام رتبه ـ۱
رای بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی براساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس شو رتبه

 اسالمی در قالب بودجه سنواتی
دار  ترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و انسانی عهده و پرورش به مثابه مهم ـ ارتقای جایگاه آموزش۱

 های اجرایی ا توسعه همکاری دستگاهعنوان امر حاکمیتی ب های مصوب و هدایت و نظارت بر آن به اجرای سیاست
 راهیان نوریژه اردوهای زیارتی و و آموزی به ـ توسعه و تسهیل سفرهای فرهنگی دانش۰

ب ـ سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان موظفند به منظور ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت با جذب معلم از 
های استخدامی و تأمین اعتبار مورد نیاز  های فرهنگیان و شهید رجایی، در طول اجرای قانون برنامه، ردیف طریق دانشگاه

های یادشده برای جذب دانشجو  ین و ضوابط مربوطه و ظرفیت جذب دانشجو در دانشگاهآموزش و پرورش را با رعایت قوان
 .وزارت آموزش و پرورش قرار دهند ها در اختیار معلم

پ ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به اختصاص نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات مورد نیاز، اتحادیه 
آموزی براساس مقرراتی که با پیشنهاد وزارت  آموزی ـ سازمان دانش آموزان ـ سازمان بسیج دانش های اسالمی دانش انجمن

 .رسد اقدام نماید هیأت وزیران میبه تصویب 
یافته  های تحقق باشد و باید معادل کمک ساز می های حمایتی از خیرین مدرسه ت مکلف به تنظیم و اجرای سیاستت ـ دول

 .ین در بودجه سنواتی منظور نمایدتمام خیر نیمه( های  پروژه)های آنان را جهت تکمیل طرح

این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش  االجراء شدن ی این بند حداکثر ظرف دو ماه پس از الزمنامه اجرای آیین تبصره ـ

 .رسد و به تصویب هیأت وزیران می تهیه
سازی مدارس و فضاهای پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و  ث ـ دولت مکلف است به منظور افزایش ایمنی و مقاوم

حساب ذخیره ارزی پس  دالر در طول اجرای قانون برنامه از محل( ۱۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴)میلیارد  پرورش معادل ریالی مبلغ سه
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بدنی آموزش و  تمام آموزشی، پرورشی و تربیت نیمه( های  پروژه)های  از کسر سهم صندوق توسعه ملی با اولویت طرح
 .پرورش اختصاص دهد

ج ـ هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، 
های ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چهارچوب مصوب شورای  ها، سالن روزی، کتابخانه نههای شبا خوابگاه
عنوان هزینه قابل قبول  شود با تأیید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور به ریزی و توسعه استان انجام می برنامه

 .شود مالیاتی محسوب می

االجراء شدن این قانون توسط سازمان با همکاری  ماه پس از الزم بند ظرف سهی این نامه اجرای آیین تبصره ـ

 .رسد و به تصویب هیأت وزیران می شود های امور اقتصادی و دارایی و آموزش و پرورش تهیه می وزارتخانه
نوان درآمد اختصاصی ع آموزی پس از واریز به خزانه به ها و هدایای مردمی نقدی به سازمان دانش چ ـ کلیه درآمدها، کمک

وزارت آموزش و پرورش موظف است مبالغ واریزی در قالب بودجه سنواتی را . گردد وزارت آموزش و پرورش محسوب می
 .آموزی در مدارس هزینه نماید انشهای فرهنگی و پرورشی توسط سازمان د فقط برای فعالیت

الزم را در جهت ترویج ارزشهای ایرانی اسالمی و توسعه های برنامه اعتبار و منابع  ح ـ دولت موظف است در طول سال
کری کودکان و فرهنگ مطالعه و پژوهش در مناطق محروم روستایی و مناطق عشایری و مرزی در اختیار کانون پرورش ف

 .نوجوانان قرار دهد

و اشتغال، گسترش همکاری وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل  بنیان، افزایش بهره منظور تحقق اقتصاد دانش به ـ ۱۰ماده

 :م در مدیریت علمی و فناوری کشورالمللی و افزایش نقش مرد و تعامالت فعال بین
المللی در طی  های کشور و تعامالت بین منظور ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاه شود به الف ـ به دولت اجازه داده می

ها و  المللی و دانشگاه های معتبر بین ش عالی با مشارکت دانشگاهاجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد واحدها و شعب آموز
ای و دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی در داخل کشور در چهارچوب  مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فنی و حرفه

اعضای  گذاری مشترک، تسهیل تعامالت ارزی و تردد نحوه سرمایه. های شورای عالی انقالب فرهنگی اقدام نماید سیاست
ی ها ی که با پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاهنامه اجرای ی و دانشجویان در آیینهیأت علم

 .شود رسد، مشخص می یأت وزیران میربط به تصویب ه ی ذیاجرای
قانون الحاق ( ۴/)مادههای موضوع  قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه( /)ی موضوع مادههای اجرای ب ـ کلیه دستگاه

مکلفند عالوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل  /1۱۰۰۹۰۹1مصوب ( 1)موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
و ( 1)استثنای فصول ای به یافته هزینه از اعتبارات تخصیص( 1۸)درصد دستگاه در قوانین بودجه ساالنه منظور شده است، یک

 .وهشی و توسعه فناوری هزینه کنندهای غیرعملیاتی را برای امور پژ ی دولتی از هزینهها و در مورد شرکت( ۱)

ربط که  های تحقیقاتی دستگاه ذی های مذکور ضمن رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویت دستگاه ـ۰تبصره

بار به شورای  ماه یک بند را هر شش کرد این رسد مکلفند نحوه هزینه تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری می به
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش . عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند

همچنین مرکز آمار ایران . طور ساالنه حداکثر تا پایان مردادماه به مجلس شورای اسالمی ارائه کند عملکرد این بند را به
 .د تحقیق و توسعه را منتشر نمایدکر ف است ساالنه اطالعات مربوط به هزینهمکل
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سازی، کارآمدی و  سازی، بومی ها در ابعاد اسالمی دولت نسبت به تحول و ارتقای علوم انسانی در دانشگاهـ ۲تبصره

بیت استاد و انتخاب دانشجو های درسی و تر ها و کتاب روزآمدی با ایجاد تغییرات یا اصالحات در امور مربوط به سرفصل
 .را در اولویت قرار دهد یده و آناهتمام ورز

های بیمه و  استثنای صندوق های وابسته و تابعه به های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت پ ـ کلیه شرکت
های  در اجرای سیاستسازی پژوهش و نوآوری،  محور و تجاری های مسأله منظور حمایت از پژوهش بازنشستگی موظفند به

از سود قابل تقسیم سال قبل خود را برای مصرف در امور تحقیقاتی و توسعه ( ۱۸)درصد کلی برنامه ششم معادل حداقل سه
 .تحقیقات و فناوری منظور نمایند فناوری در بودجه ساالنه، زیر نظر شورای عالی علوم،

و به تصویب  شود ربط تهیه می ی ذیهای اجرای و با همکاری دستگاه ی این بند به پیشنهاد سازماننامه اجرای آیین تبصره ـ

 .رسد هیأت وزیران می
های تکراری و  وری نظام ملی نوآوری، اجتناب از اجرای پژوهش منظور افزایش بهره ی موظفند بههای اجرای ت ـ دستگاه

سازی  کارگیری و تجاری با هدف شناسایی و به تحقیقاتی و( های  پروژه)های انتشار اطالعات و ایجاد شفافیت در انجام طرح
های خود را در سامانه  ها و رساله نامه های پژوهشی و فناوری و پایان دستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه، فهرست طرح

ن ء شدن ایاالجرا سال از تاریخ الزم سازمان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند ظرف مدت یک. ثبت کنند« سمات»
 .و به تصویب هیأت وزیران برسانندی مورد نیاز را تهیه کنند قانون، ساز و کار اجرای

بندی، موضوع قانون  ها با موضوعات امنیتی، دفاعی و دارای طبقه  نحوه عمل در خصوص اطالعات و داده تبصره ـ

ـ در 1۱/۰ی آن ـ مصوب نامه اجرای آیینـ و /1۱/۱۹11۹۱مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی ـ مصوب 
های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطالعات و علوم، تحقیقات و فناوری پس از تأیید  ای که سازمان و وزارتخانه نامه آیین
 .شود رسد، معین می یأت وزیران میکنند و به تصویب ه کل نیروهای مسلح تهیه می ستاد

منظور شناساندن و تکریم مفاخر و مشاهیر ایران و حمایت از  موضوع این قانون موظفند بهی های اجرای ث ـ تمامی دستگاه
گیری از توان و ظرفیت آنان برای  های مذکور و بهره نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشور و تکریم پیشکسوتان حوزه

دی کشور در امور نخبگان، با هماهنگی های عملیاتی خود را منطبق با سند راهبر سال، برنامه طی مدت یک  توسعه کشور،
بنیاد ملی نخبگان مکلف است . بنیاد ملی نخبگان تهیه کرده و از سال دوم اجرای قانون برنامه به مرحله اجراء درآورند

 .مجلس شورای اسالمی ارائه نماید گزارش ساالنه عملکرد این بند را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری
بنیان  بنیان و افزایش تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانش منظور پیشتازی در اقتصاد دانش ست بهج ـ دولت مجاز ا

بنیان مطابق قانون بودجه  های دانش های کلی اقتصاد مقاومتی، برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت سیاست
ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و  دانشگاههای تقاضامحور مشترک با  سنواتی نسبت به حمایت مالی از پژوهش

از ( 1۸/)های علمیه در موارد ناظر به حل مشکالت کشور، مشروط به اینکه حداقل پنجاه و یک درصد  فناوری و حوزه
 .و تعهد کرده باشد، اقدام نماید بردار تأمین را کارفرما و یا بهره های آن هزینه

های ایرانی  بنیان و ارتقای سطح فناوری در شرکت وری دانش ون برای گسترش بهرهی موضوع این قانهای اجرای چ ـ دستگاه
المللی  بنیان و فناور و فعاالن اقتصادی کشور در زنجیره تولید بین های دانش تمهیدات الزم را جهت تسهیل مشارکت شرکت

را مطابق قانون « المللی تولید بینارتقای مشارکت فعاالن اقتصادی در زنجیره »سازمان مکلف است طرح . فراهم آورند
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ویب هیأت وزیران، بودجه سنواتی و قوانین موضوعه حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تدوین و پس از تص
 .عملیاتی نماید

 ح ـ سازمان مکلف است مطابق قانون بودجه سنواتی در راستای مأموریت جهاد دانشگاهی در سند نقشه جامع علمی کشور
های نهاد مذکور در جهت تحقق توسعه فرهنگی، علمی و فناوری و آموزشی و تسهیل اشتغال  برداری از توانمندی و بهره

 .های الزم را انجام دهد ریزی امهربط برن ها با هماهنگی سایر مراجع ذی التحصیالن دانشگاه فارغ
ت فناوری، مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که ی مجازند در راستای توسعه، انتشار و کاربسهای اجرای خ ـ دستگاه

و مؤسسات  ها ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و حاصل شده است، به دانشگاه در چهارچوب قرارداد با دانشگاه
 .یادشده واگذار نمایند
های داخلی نسبت به ایجاد  مللی و دانشگاهال های معتبر بین شود با همکاری دانشگاه نور اجازه داده می د ـ به دانشگاه پیام

 .، باز و از راه دور اقدام نماید، نیمه حضوری(الکترونیکی)های مجازی  المللی جهت ارائه آموزش بین( هاب)قطب
ای  های فنی و حرفه التدریس آموزشکده ذ ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است نسبت به ساماندهی مربیان حق

 .اجرای قانون برنامه اقدام نمایداند، تا سال دوم  زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش که به وزارت مذکور انتقال یافته
و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات برنامه ( ره)ه امداد امام خمینیر ـ شهریه دانشجویان داخل کشور تحت پوشش کمیت

 .شود مستقل توسط سازمان تأمین می
 

 ـ ۱۵ماده
گذاری خارجی و  زایی اقتصاد با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه منظور افزایش درون الف ـ دولت مکلف است به

و اصالحات و  /1۱۰/۹۰۹ها و اختراعات مصوب  سازی نوآوری تجاریبنیان و  ها و مؤسسات دانش قانون حمایت از شرکت
های خارجی صاحب صالحیت و دارای  بنیان در داخل کشور با مشارکت شرکت های دانش الحاقات بعدی از تأسیس شرکت

دستی  های انرژی شامل باالدستی و پایین دانش برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری در حوزه
 .یدنفت و گاز و تبدیل نیروگاهی و اعطای تسهیالت الزم در این زمینه در قالب قوانین بودجه سنواتی حمایت نما

بنیان با  نمایند باید شرکتی دانش هایی که تحت عنوان انتقال فناوری با طرف ایرانی قرارداد منعقد می شرکت تبصره ـ

گذاران ایرانی در داخل کشور برای این منظور به ثبت برسانند تا از  مایهسهم متخصصان و سر( 1۸/)و یک  حداقل پنجاه 
 .بومی گردد طریق رشد فناوری در گذر تغییرات زمان،

های مهارتی در نظام آموزشی کشور با رویکرد تحقق اقتصاد  ب ـ دولت موظف است به منظور افزایش سهم آموزش
ها و مراکز  قانون برنامه از طریق بازنگری و اصالح ساختار نظام اداری دانشگاهبنیان در طول اجرای  مقاومتی و اقتصاد دانش

ای و دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی  آموزش عالی و افزایش منابع و تجهیزات نسبت به افزایش سهم دانشگاه فنی و حرفه
 .روز نماید ای را به فنی و حرفه های هها و دانشکد ها، آموزشکده در نظام آموزشی کشور اقدام و تجهیزات آموزشی هنرستان

ای در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در قالب دانشگاه فنی و حرفه
 .ته به پذیرش دانشجو اقدام نمایدناپیوس
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موعه وزارت آموزش و پرورش با کلیه ای زیرمج حرفه های فنی ها و آموزشکده پ ـ از ابتدای اجرای قانون برنامه دانشکده
ها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت  ها و تعهدات و مسؤولیت امکانات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و دارایی

 .گردد تحقیقات و فناوری ملحق می علوم،
های فنی و  دانشجوی آموزشکده واحده قانون پذیرش ماده( ۱)این حکم در طول اجرای قانون برنامه بر حکم تبصره 

 .حاکم است /1۱۰۱۹/۹1معلم و دانشگاه شهید رجایی مصوب   ای، مراکز تربیت حرفه

فعال  1۱۰۰ـ /1۱۰ای است که در سال تحصیلی  های فنی حرفه ها و آموزشکده مبنای انتزاع و انتقال، دانشکده تبصره ـ

 .اند بوده و مجوز داشته
و اصالحات و الحاقات بعدی، به  1۱۳1۹11۹۰ت ـ دولت موظف است با رعایت قانون صندوق رفاه دانشجویان مصوب 

ها و بهبود شرایط و امکانات رفاهی دانشجویان، ضمن تداوم  منظور تحول در نظام اقتصاد آموزش عالی، هدفمندسازی یارانه
ی علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ها و تقویت کمک به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه

بینی و تأمین اعتبار مورد نیاز یارانه غذایی دانشجویی از محل درآمدهای عمومی  ابتدای اجرای قانون برنامه، نسبت به پیش
صورت متمرکز در اختیار  ی بهبضاعت مال عالوه بر اعتبارات فعلی اقدام کند و این اعتبارات را برای کمک به دانشجویان کم

ها مکلفند تا پایان اجرای قانون برنامه بخشی از یارانه  صندوق. های مذکور قرار دهد های رفاه دانشجویان وزارتخانه صندوق
وجوه حاصل از بازپرداخت تسهیالت اعطایی در قالب درآمد . را با تسهیالت بدون سود و بلندمدت جایگزین نمایند

 .رسد ها برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می اختصاصی صندوق
ریزی نماید تا سهم وقف و خیریه از  ای برنامه گونه ث ـ دولت موظف است با تشویق خیرین و واقفین و رفع موانع موجود، به

 .و پژوهشی و فناوری افزایش یابد ها و مؤسسات آموزش عالی تأمین مالی دانشگاه
های فناورانه به انجام برسانند، مشمول  برای حمایت و توسعه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوریهایی را  خیرینی که طرح

 .خواهند شدساز  های مربوط به خیرین مدرسه مزایا و حمایت
ای که اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای احداث، توسعه و تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و کمک  در دوره

ها به  ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی هزینه نمایند این هزینه شی و خدمات رفاهی در دانشگاهآموزشی، پژوهشی، ورز
 .اسبه قرار گیردهای قابل قبول مالیاتی مورد مح عنوان هزینه

دولت موظف است به منظور حضور موثر نظام آموزش عالی کشور در تولید، توسعه و نشر علم و فناوری و  ـ ۱۱ماده

المللی و برقراری توازن و ارتقای کیفیت آموزش عالی و پژوهش و فناوری، در طول برنامه  و در سطح بینتربیت دانشج
 .را اجرائی نمایند( 1۱)و ( 1۱)و ( 11)جداول شماره
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 ـ ارتباطات و فناوری اطالعات۰۹بخش
 

 ـ ۱۷ماده
پهنای باند عبوری ( ترانزیت)شود نسبت به افزایش ظرفیت انتقال میالف ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اجازه داده 

ای سنجش از راه دور و توسعه خدمات و کاربردهای  از کشور به سی ترابیت بر ثانیه اقدام نماید و برای ارائه خدمات ماهواره
با بخش خصوصی و  گذاری های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه فناوری اطالعات و ارتباطات از طریق دستگاه

زیرساختی ارتباطات و فناوری اطالعات، ( های  پروژه)های  فیبرنوری و طرح( های  پروژه)های های خارجی در طرح شرکت
های مادر مخابراتی، امور  استثنای شبکه های علوم و فناوری فضایی به های سنجشی و مخابراتی و توسعه زیرساخت ماهواره

های کلی اصل  اصلی تجزیه و مبادالت و مدیریت خدمات پایه پستی و با رعایت سیاست های واگذاری فرکانس و شبکه
ویژه مسائل امنیتی در بخش فناوری اطالعات و  های کلی برنامه ششم توسعه به قانون اساسی و سیاست( ۰۰)چهل و چهارم 

 :عمل آورد شور اقدامات زیر را بههای کعالی فضای مجازی برای برآورده کردن نیاز ها و مصوبات شورای ارتباطات و سیاست
الملل را به منظور حضور مؤثر در  ارتباطات بین( ترانزیت)شود شرکت انتقال ـ به شرکت ارتباطات زیرساخت اجازه داده می1

های  گذاری مشترک با بخش المللی صدور خدمات فنی و مهندسی پهنای باند با مشارکت و سرمایه ای و بین بازارهای منطقه
ور به تصویب اساسنامه شرکت مذک. های خارجی با رعایت منافع ملی ایجاد نماید خصوصی و عمومی غیردولتی و شرکت

 .رسد هیأت وزیران می
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ای که امکان ارائه  گونه گذاری نماید به های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی سرمایه ـ در توسعه زیرساخت۱
روستاهای باالی ( ۰۴۸)در هشتاددرصد( سالمت، آموزش، کشاورزی و بانکی)کی اصلی دولت حداقل چهار خدمت الکترونی

 .پذیر گردد ست خانوار کشور امکانبی
های ارتباطی  وری زیرساخت ب ـ به منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطالعات و افزایش بهره

باشند برای استفاده اختصاصی در  می که دارای شبکه ارتباطی مستقل میی و نهادهای غیرنظاهای اجرای کشور، دستگاه
های داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارائه خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی بر بستر شبکه ملی  قلمرو فعالیت

زارت ارتباطات و فناوری اطالعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وفق قوانین و مقررات مربوط ملزم به اخذ مجوز از و
 .باشند شورای عالی فضای مجازی میاطالعات و وفق مصوبات 

ی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل های اجرای پ ـ دستگاه
توانند به منظور  ی میهای اجرای گاهدست. های اطالعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه اقدام کنند بانک

ی مکلفند کلیه خدمات های اجرای دستگاه. الکترونیکی کردن فرآیندها و خدمات از مشارکت بخش خصوصی استفاده نمایند
سپاری را به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و  قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون

تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت . روستایی حسب مورد واگذار کنند(  ICT)ارتباطات و فناوری اطالعات  دفاتر
ماه  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات موظف است هر شش. الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد
 .شورای اسالمی ارائه کند دن مجلسیکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون صنایع و معا

ی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی درصورت موافقت ایشان، شوراهای های اجرای ت ـ دستگاه
های الکترونیکی خود،  دار مأموریت عمومی موظفند در سامانه ای عهده اسالمی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه

موضوع قانون مرکز آمار ایران مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه ملی آمار  اقالم اطالعاتی و آمار ثبتی
را بر بستر شبکه  برداری الکترونیکی و برخط آن ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه امکان بهره

آمار ایران مکلف است اقالم آمار ثبتی و نحوه تولید آن را حداکثر مرکز . ملی اطالعات برای مرکز آمار ایران فراهم نمایند
 .ها تهیه و به آنها ابالغ کند اهظرف مدت نُه ماه برای هر یک از دستگ

ی کشور موظفند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطالعات و های اجرای ث ـ کلیه دستگاه
ی را حسب شرح وظایف آنان در چهارچوب قوانین های اجرای های مورد نیاز سایر دستگاه به استعالم پاسخگویی الکترونیکی

 .ی، به صورت رایگان فراهم نمایندخاص و موضوع

ی احصای کلیه استعالمات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطالعات بین دستگاهی در نامه اجرای یینآ ـ۰تبصره

ون برنامه توسط مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و سایر ماه اول اجرای قان شش
 .رسد ی مجازی میربط تدوین و به تصویب شورای عالی فضا ی ذیهای اجرای دستگاه

های الزم برای  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات موظف است تا سال دوم اجرای قانون برنامه، تمام زیرساخت ـ۲تبصره

( NIX)ی بر بستر شبکه ملی اطالعات، صرفاً از طریق مرکز ملی تبادالت اطالعات های اجرای تعامل اطالعاتی بین دستگاه
 .ری اطالعات را فراهم کندو فناو و با استانداردهای فنی مصوب وزارت ارتباطات
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داری الکترونیکی و اصالت  ج ـ به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرارخزانه
بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا 

ا اعطای مجوز، اخطار و ابالغ، مبادله وجه، استعالم و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت اسناد، صدور ی
 .نماید معتبر بوده و کفایت می 1۱۰۱۹1۴۹1۳مفاد قانون تجارت الکترونیکی مصوب 

 ـ ۱۸ماده
ا جعل، از پایان سال دوم اجرای قانون برنامه منظور ایجاد نظام اطالعات استنادپذیر الکترونیکی و کمک به مقابله ب الف ـ به
ی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی با موافقت ایشان، شوراهای اسالمی شهر و های اجرای دستگاه

دار مأموریت عمومی با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مکلفند  ای عهده روستا و مؤسسات خصوصی حرفه
از جمله ملک، وسایل نقلیه و اوارق )های منقول و غیرمنقول  ات هویت اشخاص حقیقی، کاال و خدمات، دارائیاستعالم

ور در چهارچوب قانون صورت الکترونیکی و براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کش محور را به و نشانی مکان( بهادار
 .انجام دهند

ور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نسبت به توسعه و تکمیل ب ـ سازمان، سازمان اداری و استخدامی کش
های  های توسعه کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و سنجش مستمر شاخص نظام پایش شاخص

ه توسعه و تکمیل وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف است تا پایان اجرای قانون برنامه نسبت ب. مذکور اقدام کند
 .از سه کشور اول منطقه فراهم شودشبکه ملی اطالعات، امن و پایدار اقدام نماید تا امکان دسترسی به سطح یکی 

ی مکلفند های اجرای های فنی محتوا و خدمات و دولت الکترونیک، کلیه دستگاه پ ـ به منظور گسترش متوازن زیرساخت
و خدمات نفعان به توسعه محتوا  ها، وظایف قانونی خود و برخط شدن نیازهای ذی بکهمتناسب با منابع، بودجه، تجهیزات، ش

 .الکترونیک خود بپردازند
ی، از های اجرای ت ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه

ساالنه از مراجعه حضوری به ( 1۱۹/۸)حداقل دوازده و نیم درصد  سال دوم اجرای قانون برنامه تمهیدات الزم برای کاهش
های  های مرتبط از جمله شاخص ی را فراهم کند به طوری که رتبه ایران در سطح جهان در شاخصهای اجرای دستگاه

 .ارتقاء یابد جرای قانون برنامه،توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات و توسعه دولت الکترونیک به میزان سی رتبه در طی ا
رشد ساالنه ( ۳۹/۸)ث ـ در سال دوم اجرای قانون برنامه تمهیدات الزم برای دستیابی به حداقل هفت و نیم درصد 

 .ارت کاال وخدمات کشور فراهم شودالکترونیکی نمودن معامالت و تج
( دیجیتال)ی مناسب رقومی برابر کردن محتوا های اجرای قانون برنامه نسبت به ده ج ـ دولت مکلف است در طول سال

اعتباری و  های فنی، های سنواتی اعتبار الزم از طریق کمک اقدامات الزم را به عمل آورده و هرساله در قوانین بودجه
 .بینی کند حمایتی پیش

وشی که تواند به طریق الکترونیکی به ر های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر می چ ـ در مورد شرکت
 :رسد، صورت پذیرد وراق بهادار میبه تأیید سازمان بورس و ا

 م به جای استفاده از پست سفارشی،ـ ارسال گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سها1
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لکترونیکی و یا ها از طرف شرکت به شکل ا های مجامع عمومی و اطالعیه نویسی و دعوتنامه های پذیره ـ انتشار اعالمیه۱
 های کثیراالنتشار و جراید، زنامهانتشار در رو

 ه به بانک و تکمیل اوراق مربوطه،نویسی و تعهد خرید سهام شرکت، به جای مراجع ـ پذیره۱
 جامع عمومی شرکت و اعمال حق رأی،ـ حضور در م۰
 ها، هام شرکت به جای چاپ کاغذی آنهای حق تقدم خرید س ـ صدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهینامه /
 ها در دفاتر کاغذی به جای ثبت آن های حق تقدم خرید سهام شرکت، ـ ثبت نقل و انتقاالت سهام و گواهینامه ۱

شامل )های مالیات الکترونیکی، معامالت دولتی الکترونیکی ح ـ دولت مکلف است، تا پایان اجرای قانون برنامه سامانه
وزارت ارتباطات و . برداری نماید نفعان مستقر و بهره و سالمت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذی( خرید کاالمناقصه، مزایده، 

مذکور ( های پروژه)های  موظف به نظارت و پیگیری مستمر اجرای طرح( شورای اجرای فناوری اطالعات)فناوری اطالعات 
 .و معادن مجلس شورای اسالمی است ی و کمیسیون صنایعماهه به شورای عالی فضای مجاز و ارائه گزارش پیشرفت شش

خ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و شرکت ملـی پست جمهوری اسالمی ایران مکلفند نسبت به افزایش خدمات و 
ستفاده از روستایی در چهارچوب وظایف قانونی خود اقدام نمایند و نیز با ا(  ICT)فعالیت دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات 

مشارکت بخش خصوصی، تمهیدات الزم را برای افزایش صدور مجوز ایجاد ساالنه حداقل دو هزار دفتر ارتباطات و فناوری 
 .روستایی به عمل آورند(  ICT)اطالعات 

پستی، ( اپراتورهای)د ـ شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران مکلف است به منظور ایجاد تسهیالت برای کارورهای 
المللی و  های بین های راه آهن، بنادر، فرودگاه اندازی و ارائه خدمات راساً یا توسط دیگر اپراتورها در ایستگاه سبت به راهن

های مربوط به ایجاد تسهیالت و امکانات  در این راستا این شرکت از پرداخت هزینه. های مرزی کشور اقدام نماید پایانه
 .باشد االمتیازها معاف می قه و حاالرض، اجار مذکور شامل حق

با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی ( سازمان فناوری اطالعات)وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ـ ۱۳ماده

مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هوشمندسازی مدارس، امکان 
کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره  به کتب درسی،( افزاری و محتوا افزاری ـ نرم سخت)دسترسی الکترونیک 

صورت  های فنی و اجتماعی را به ای، مهارت های حرفه ای آموزشی، استعدادسنجی، آموزش مهارت های رایانه تحصیلی، بازی
دولت برای . آموزان شهرهای زیر بیست هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم نماید رایگان برای کلیه دانش

قابل  های عنوان هزینه های مذکور به هزینه. تواند از مشارکت بخش غیردولتی استفاده نماید های این ماده می مین هزینهتأ
 .شود قبول مالیاتی تلقی می

 

 ـ سالمت، بیمه، سالمت و زنان و خانواده۰۰بخش

ایدار برای بخش سالمت، های کلی سالمت، تأمین منابع مالی پ  دولت مکلف است به منظور تحقق سیاست ـ۷۱ماده

های سالمت و مدیریت منابع سالمت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و  توسعه کمی و کیفی بیمه
 :عمل آورد کلی سالمت به های آموزش پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه اقدامات زیر را بر اساس سیاست
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سرانه بیمه از  آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حقالف ـ پوشش بیمه سالمت برای تمامی 
 .رسد که به تصویب هیأت وزیران میای خواهد بود  نامه طریق ارزیابی وسع و ضوابط ذیل و براساس آیین

 .تکفل آنان است و کلیه افراد تحتبیمه شامل سرپرست خانوار  این حق تبصره ـ

 :درآمد سرپرست خانوار خواهد بود سالمت خانوار به شرح ذیل، سهمی از ب ـ حق بیمه پایه
حداقل حقوق و ( ۳۸)ـ خانواده روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی معادل هفت درصد 1

ت ین ماده توسط دولا( الف)های اجتماعی بر مبنای بند  گروه  حق بیمه این( 1۴۴۸)صددرصد . دستمزد مشموالن قانون کار
 .شود در قالب بودجه سنواتی تأمین می

 حقوق و مزایای مستمر آنان( ۳۸)ی معادل هفت درصد های اجرای ـ کارکنان دستگاه۱

 .لب بودجه سنواتی تأمین خواهد شدبخشی از حق بیمه مشموالن این جزء از محل بودجه عمومی دولت در قا تبصره ـ

 بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی حق ـ مشموالن تأمین اجتماعی کسر۱
ثر معادل سقف درآمد درآمد، حداک( ۳۸)های درآمدی معادل هفت درصد  ـ سهم خانوارهای سایر اقشار، متناسب با گروه۰

 کارکنان دولت
وزارت ـ پوشش بیمه سالمت برای افراد خارجی مقیم در کشور، از جمله پناهندگان گروهی مورد تأیید دفتر اتباع خارجی  /

ای خواهد بود  نامه بیمه براساس آیین شیوه دریافت حق بیمه و برخورداری از یارانه دولت برای تأمین حق. کشور، الزامی است
حکم این جزء بر حکم ماده . رسد وزیران می تصویب هیأت االجراء شدن این قانون به ماه از زمان الزم که حداکثر ظرف سه

 .های توسعه کشور حاکم است هبرنامقانون احکام دائمی ( ۰)
ی را حداکثر ظرف مدت سه ماه به شده و دستگاه اجرای المت سهم بیمهی مکلفند حق بیمه پایه سهای اجرای پ ـ دستگاه

گر و تشخیص و توسط وزارت  درصورت عدم واریز با اعالم سازمان بیمه. گر پایه مربوطه واریز نمایند حساب سازمان بیمه
گر پایه  زمان بیمهربط برداشت و به حساب سا ی ذیمربوطه و حساب جاری دستگاه اجرای ارایی از ردیفامور اقتصادی و د

 .شود واریز می
شده برای خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی مشمول بسته بیمه  ت ـ عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین

های بیمه پایه با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع  قهای بیمه تجاری و صندو پایه سالمت توسط شرکت
 .است

دهنده خدمت، دارو و کاالهای سالمت در کشور اعم از دولتی،  ث ـ کلیه پزشکان و پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه 
ای مصوب ه مشیهای مصوب دولت از خطنهادهای عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت تعرفه

دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت، توسط اشخاص . وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند
مجازات قانونی دهنده خدمت، دارو و کاالهای سالمت، حسب مورد مشمول  حقیقی و حقوقی و مؤسسات و مراکز ارائه

 .مربوطه خواهد بود
سالمت توسط وزارت بهداشت، درمان و   پایه  های بیمه مورد تعهد صندوق( خدمات شمول و سطح)خدمات   ج ـ بسته

گر درمانی  از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه خرید خدمت توسط سازمان بیمه. شود آموزش پزشکی تعیین و ابالغ می
 .پذیرد ابق این بسته صورت میصرفاً مط
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ن کشور در سال اول اجرای قانون برنامه در سازمان بیمه سالمت تشکیل شدگان درما چ ـ پایگاه اطالعات برخط بیمه
شدگان از مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و  از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه، نحوه دریافت خدمات بیمه. گردد می

 .شود یمه سالمت طراحی و اجراء میدارویی به صورت واحد و یکسان توسط سازمان ب
ها و  های درمانی صندوق مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد وحدت رویه بین بیمه ح ـ دولت

 .ای در چهارچوب قانون اقدام کند های بیمه سازمان

کار جوان، چنانچه طی اجرای  برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی ـ۷۰ماده

التحصیالن دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند، از  نسبت به جذب فارغقانون برنامه 
 .باشند اریخ شروع به کار معاف میپرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت دوسال از ت

تأمین هزینه به پیشنهاد دار و نحوه  های کاری اولویت  ی این ماده شامل شیوه معرفی، زمینهاجرای  نامه آیین تبصره ـ

تی به تصویب هیأت وزیران سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق بودجه سنوا
 .رسد می

 ـ۷۲ماده
های راهبردی، ارزشیابی،  ریزی ی، برنامهگذاری اجرای مت شامل سیاستالف ـ تولیت نظام سالمت از جمله بیمه سال

کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از . گردد سنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز میاعتبار
مشی  های بیمه پایه و تکمیلی، موظفند از خط ها و شرکت کنندگان خدمات سالمت، سازمان دولتی و غیردولتی، از جمله ارائه

گری با  ا تأکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدیهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ب و سیاست
 .بندی خدمات، تبعیت کنند ری وسطحقانون مدیریت خدمات کشو( 1۱)رعایت ماده 

از زمان ابالغ این قانون، سازمان بیمه سالمت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتزع و با حفظ شخصیت حقوقی و 
رسد، وابسته به وزارت بهداشت درمان و  ای که به تصویب هیأت وزیران می کانات براساس اساسنامهاستقالل مالی و کلیه ام

 1۱۳۱۹۰۹۱اساسنامه این سازمان مطابق با قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب . شود آموزش پزشکی اداره می
 .رسد کی به تصویب هیأت وزیران میو در قالب شرکت دولتی به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش

، سازمان (/11)سازی فرماندهی شبکه اورژانس پیش بیمارستانی ب ـ به منظور توسعه کمی و کیفی و ساماندهی و یکپارچه
بیمارستانی اورژانس کشور به عنوان مؤسسه دولتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از  های پیش فوریت

اساسنامه سازمان مذکور به پیشنهاد . گردد اختار و نیروی انسانی موجود بر اساس وظایف قانونی خود ایجاد میمحل منابع، س
یب هیأت وزیران مشترک سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصو

 .رسد می

یافته در  صورت ادغام بیمارستانی کشور کماکان به ای پیشه واحدهای استانی و شهرستانی سازمان فوریت تبصره ـ

 .ن مذکور ارائه خدمت خواهند نمودهای بهداشتی درمانی زیر نظر سازما شبکه
پ ـ فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر 

تخلف محسوب شده و متخلف با توجه   تجویز داروهای خارج از فهرست یادشده،. گردد میبار تدوین و منتشر  هر سه ماه یک
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قانون ( ۱۰)ماده ( 1)های مندرج در تبصره  به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات
 .شود محکوم می 1۱۰۱۹۰۹1۱سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران مصوب 

ی این بند در شش ماه اول اجرای قانون برنامه توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش اجرای  نامه ینآی ـ۰تبصره

 .رسد و به تصویب هیأت وزیران می شود تهیه می( سازمان غذا و دارو)پزشکی 

سنتی و  داروهایها و  به تهیه فهرست فرآورده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبتـ ۲تبصره

 .گیاهی کشور اقدام نماید
ت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، مقدار مجاز سموم باقیمانده 

های غذایی و نیز مصرف کود شیمیایی را برای محصوالت مذکور مشخص نماید و عرضه  در مواد غذایی و فرآورده
 .اند را ممنوع نماید ستفاده کردهرت غیرمجاز از سموم و کودهای شیمیایی امحصوالتی که به صو

سازی و اقدام برای کاهش استفاده از سموم و کودهای  رسانی و فرهنگ وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن اطالع
وزارت بهداشت،  همچنین. شیمیایی امکان دسترسی مردم را به محصوالتی که از سالمت الزم برخوردارند فراهم آورد
های غذایی سالم و ایمن و  درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال اول اجرای قانون برنامه فهرست مواد و فرآورده

 .های سنی مختلف را اعالم کند گروهسبد غذایی مطلوب برای 
های توسعه کشور  دائمی برنامه قانون احکام( ۳)ماده « ب»و « الف»این قانون بر احکام بندهای ( ۳۱)احکام مندرج در ماده 

 .حاکم است 1۱۰۱قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ( 1۳)و ( 1۱)و مواد 

 ـ۷۹ماده
الف ـ از ابتدای اجرای قانون برنامه تولید و واردات انواع سیگار و محصوالت دخانی عالوه بر مالیات و عوارض موضوع 

، مشمول مالیات به 1۱۰۳۹۱۹1۳و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  1۱۱۱۹1۱۹۱های مستقیم مصوب  قانون مالیات
 :شرح زیر است

قیمت درب کارخانه و تولید مشترک بیست ( 1۴۸)ـ مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان ده درصد 1
درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل قیمت ( ۱/۸)بیست و پنج درصد( برند)المللی  ، تولید داخل با نشان بین(۱۴۸)درصد

 .گردد تعیین می(  Cifسیف )قیمت کاال، بیمه و کرایه تا بندر مقصد ( ۰۴۸)درصد 
قیمت درب کارخانه و وارداتی به ( 1۴۸)ـ مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخلی به میزان ده درصد ۱

 .گردد تعیین می(  Cifسیف )قیمت کاال، بیمه و کرایه تا بندر مقصد ( ۰۴۸)میزان چهل درصد 
قانون مالیات بر ( ۱/)های مغایرت بر ماده  در طول اجرای قانون برنامه در بخش( ۳۱)ماده ( الف)بند ( ۱)و ( 1)های  جزء

 .حاکم هستند 1۱۰۳۹۱۹1۳ارزش افزوده مصوب 
 :موظف است 1۱/۱ب ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال 

ربط و برای  فروشی انواع سیگار و محصوالت دخانی مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده را به مراجع ذی ـ قیمت خرده1
 .بر روی پاکت محصول اعالم نماید درج

ع و انوا اطالعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار( سیستم)ـ امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه۱
 .محصوالت دخانی را فراهم نماید
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 .این قانون در موارد مغایرت بر سایر مواد حاکم است( ۳۱)ماده ( ب)حکم بند
 

پ ـ مالیات موضوع این ماده تابع کلیه احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثناء نرخ مضاعف مالیات این ماده 
کشور مکلف است مالیات موضوع این ماده را وصول و آن را به ردیف درآمدی نزد سازمان امور مالیاتی . خواهد بود

 .داری کل کشور واریز نماید خزانه
این ماده، مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، ( الف)االجراء شدن این قانون، عالوه بر عوارض موضوع بند ت ـ با الزم

نیز ( ۱)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت( /۱)ماده( ب)حقوق ورودی، حق انحصار و بند
 .گردد به محصوالت دخانی اعمال می

های سنواتی  هایی که در بودجه این ماده طی ردیف( الف)درآمدهای حاصل از اجرای بند ( 1۴۴۸)صددرصد  تبصره ـ

های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض  یماریشود در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان ب مشخص می
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات ( /۱)ماده ( ب)حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش موضوع بند 

 مان و آموزشهای ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، در در اختیار وزارتخانه 1۱/۱۹1۱۹۰مصوب ( ۱)مالی دولت 
 .گیرد پزشکی قرار می

حاکم  1۱۰۱۹۱۹۱1این قانون بر احکام قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ( ۳۱)و ( ۳۱)، (۳۴)احکام مواد 
 .است

 ـ۷۰ماده
الف ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سالمت مکلف است ظرف دو سال اول 

های اطالعاتی مراکز سالمت با  برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سالمت ایرانیان و سامانهاجرای قانون 
ها و محرمانه بودن  هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی و منوط به اذن آن

 .ام ارجاع اقدام نمایدنواده و نظها و با اولویت شروع برنامه پزشک خا داده
ها و مراکز خدمات سالمت و بیمه سالمت حداکثر  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان

ظرف مدت شش ماه پس از استقرار کامل سامانه فوق، خدمات بیمه سالمت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری 
 .ساماندهی نماید« سالمت ایرانیاننده الکترونیکی پرو»اطالعات در تعامل با سامانه 

 .باشند ه همکاری در این زمینه میربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف ب کلیه مراکز سالمت و واحدهای ذی تبصره ـ

ن ی موضوع این قانوهای اجرای ب ـ کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی دستگاه
های بخش خصوصی،  هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان

و یا  1۱۳۱۹1۴۹11واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب  ماده( 1)عمومی غیردولتی با رعایت تبصره 
مسؤولیت . ی خود نیستندربوط به غیر از دستگاه اجرایادی مفعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ست

دولت . های مذکور است ها و مسؤوالن مالی دستگاه های مربوطه و معاونان آن اجرای این بند به عهده وزرای وزارتخانه
قدام خاص در چهارچوب بودجه سنواتی ا  نفعان از طریق اعمال تعرفه مکلف است در اجرای این حکم با جبران خدمات ذی
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اعتبار در اجرای این حکم مشروط به جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی، پرداخت حقوق مناسب و تأمین . نماید
 .های سنواتی است بودجه

ی استثناء به پیشنهاد دستگاه اجرای عنوان موارد مصادیق نقاط محروم موضوع این ماده و نام فرد و علت آن بهـ ۰تبصره

 .گردد ان و آموزش پزشکی تعیین میبهداشت درم مربوطه و تأیید وزارت

مطب پزشکان و دندانپزشکان متخصص در نقاط محروم درصورت نیاز و ضرورت به تشخیص رئیس دانشگاه یا ـ ۲تبصره

 .ومی از شمول این بند مستثنی استشود و مطب پزشکان و دندانپزشکان عم دانشکده علوم پزشکی آن نقطه تعیین می
. ایت به عمل آوردهای دانش سالمت، حم های خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرک است از بخشپ ـ دولت موظف 

ب شود و به تصوی ی این بند درچهارچوب قوانین و بودجه سنواتی طی سال اول اجرای قانون برنامه تهیه مینامه اجرای آیین
 .رسد هیأت وزیران می

نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازهای نظام سالمت کشور، وزارت سازی کمیت و کیفیت تربیت  ت ـ به منظور متناسب
ها و مؤسسات آموزش عالی  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازهای آموزشی و ظرفیت ورودی کلیه دانشگاه

مات و نقشه بندی خد علوم پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهای پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطح
 .عمل آورد و اقدامات الزم را به جامع علمی کشور تعیین نموده

با اولویت « نظام خدمات جامع و همگانی سالمت»ث ـ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای 
کارگیری  خانواده با بههای اولیه سالمت، با محوریت نظام ارجاع و پزشک  بهداشت و پیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبت

بندی خدمات، پرونده  های پرستاری در سطح جامعه و منزل، سطح پزشکان عمومی و خانواده، گروه پرستاری در ارائه مراقبت
قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت مبتنی ( 1۱)گری با رعایت ماده الکترونیک سالمت ایرانیان، واگذاری امور تصدی

ها اقدام نماید، به نحوی که تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه  نین مربوطه و احتساب حقوق آنبر عملکرد مطابق قوا
 .تحت پوشش نظام ارجاع قرار گیرندکلیه آحاد ایرانیان 

گونه خدمات  بندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی براساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه تجویز این سطح
 .نظام دارویی ملی کشور خواهد بودو ( ژنریک)اساس راهنماهای بالینی، طرح فاقد نام تجاری صرفاً بر

دولت مکلف  1۱۰۱۹۰۹۱های پرستاری مصوب  گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه  در چهارچوب قانون تعرفه تبصره ـ

های خدمات تشخیصی درمانی موضوع  تهاست در قالب قوانین بودجه ساالنه در سقف کارانه پرستاری و در چهارچوب بس
 .ع بودجه عمومی دولت تأمین نمایدقانون مذکور اعتبارات مورد نیاز را از محل مناب

ها و  گر پایه کشور مکلف به خرید راهبردی خدمات سالمت براساس دستورالعمل های بیمه ها و صندوق ج ـ سازمان
ملی دارویی کشور همزمان با  ایران در چهارچوب نظام( ژنریک)تجاری راهنماهای بالینی و فهرست رسمی داروهای فاقد نام

شدن نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده در کشور از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صرفاً از  یاجرای
 .این ماده هستند( الف)موضوع بند طریق سامانه پرونده الکترونیکی سالمت ایرانیان 

عنوان متولی امر طب  های کلی سالمت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سیاست( 1۱)تحقق بند چ ـ به منظور 
سنتی ایرانی ـ اسالمی و مکمل موظف است نسبت به ادغام خدمات تأییدشده طب سنتی ایرانی ـ اسالمی در نظام سالمت 

 .این حوزه اقدام نماید و درمانی و همچنین ساماندهی و توسعه ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی
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ح ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تقاضای تخصیص نیروهای پزشکی طرح نیروی انسانی مورد 
 .ناطق محروم بررسی و تأمین نمایدنیاز سازمان تأمین اجتماعی را براساس تفاهم و همکاری متقابل با اولویت م

ی ای بوده و دستگاه قضای ؤولیت حرفهو نظام دامپزشکی ملزم به تهیه بیمه مس های نظام پزشکی خ ـ کلیه اعضای سازمان
جز در مواردی که خسارات عمدی است و امکان استیفای حق وجود نداشته باشد و   عنوان وثیقه قرار تأمین بپذیرد به آن را به

ها را  ، نظر مشورتی آنها سازمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص لوایح حوزه وظایف و اختیارات این
 .اخذ نماید

د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حمایت از تولید و عرضه و تجویز داروهای فاقد نام 
های  اختصاص دهد و با همکاری وزارتخانه( ژنریک)ای را فقط به داروهای فاقد نام تجاری حمایت بیمه( ژنریک)تجاری

نعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی ایران حسب جهاد کشاورزی، ص
را ( واکسیناسیون)سازی کودکان  عمل آورد و برنامه ایمن محور به مورد تمهیدات الزم را درجهت صادرات محصوالت سالمت

 .یافته ارتقاء دهد کشورهای توسعهتا حد و تراز 
های معدنی بزرگ دولتی در مناطق معدنی محل استقرار خود در  خیز و گازخیز و شرکت نفت در مناطق نفتذ ـ وزارت 

راستای مسؤولیت اجتماعی خود و جبران پیامدهای تهدیدکننده سالمت در آن مناطق نسبت به تکمیل، تجهیز، ارتقاء 
بندی  به عموم مردم منطقه در چهارچوب نظام سطحرسانی  خدمات مراکز بهداشتی و درمانی خود اقدام نمایند و به خدمت

 .دولت در مراکز دولتی اقدام کنندهای مصوب  این قانون بر مبنای تعرفه( ۳۴)خدمات با رعایت احکام ماده 
سازی و افزایش  ر ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان پدافند غیرعامل کشور در جهت مصون

سازی و مقابله با آن را  ی کشور موظف است انواع تهدیدات حوزه سالمت را بررسی و اقدام الزم جهت خنثیتوان بازدارندگ
 .ق قوانین مربوطه به انجام رساندمطاب

 .ی این ماده ضروری استرعایت جهات شرعی از جمله محرم و نامحرم در اجرا تبصره ـ

های بهداشت و  گری در شبکه ازدواج دائم، گواهی انجام غربالکلیه متقاضیان ازدواج باید جهت ثبت قانونی ـ ۷۵ماده

موارد . به دفاتر ازدواج ارائه نمایند( ژنتیکی)شناسی های پر خطر از نظر بروز اختالالت ژن درمان را به منظور شناسایی ازدواج
درمان و آموزش پزشـکی یا توانند به مراکز مشاوره اعم از مراکز بهداشت وابسته به وزارت بهداشت،  در معرض خطر می

باشد در چهارچوب احکام ( ژنتیک)شناسی مراکز مشاوره مورد تأیـید سازمان بهزیستی ارجاع و چنانچه نیاز به آزمایش ژن
 .قانون به مراکز مجاز معرفی شونداین   (۳۴)ماده 

باشند به ( ژنتیک)شناسی نیازمند بررسی از نظر آزمایشات ژن( ژنتیک)شناسی مواردی که براساس مشاوره ژن ـ۰تبصره

 .و آموزش پزشکی ارجاع خواهند شد های مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان آزمایشگاه

های مردمی و  زانه و کمکالتحریر ثبت طالق افزایش یافته و منابع حاصله پس از واریز به خ حق( 1۴۸)درصد ده ـ۲تبصره

افراد نیازمند براساس آزمون ( ژنتیک)شناسی های آزمایش ژن دولتی در چهارچوب بودجه سنواتی جهت کمک به تأمین هزینه
های مددجویان تحت  هزینه انجام آزمایش. گیرد قرار می( ره)وسع در اختیار سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی

امام و سازمان بهزیستی رایگان است و توسط سازمان بهزیستی و کمیته امداد ( ره)مام خمینیپوشش کمیته امداد ا
 .پرداخت خواهد شد( ره)خمینی



 
   WWW.CBI.IR 

 

۱۱ 

 

جهت انجام ( ره)نامه چگونگی مراحل صدور گواهی و میزان کمک بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی آیین ـ۹تبصره

و بهداشت، درمان ( سازمان بهزیستی)های تعاون، کار و رفاه اجتماعی  نهبه پیشنهاد وزارتخا( ژنتیک)شناسی های ژن آزمایش
و به تصویب هیأت شود  االجراء شدن این قانون تهیه می و آموزش پزشکی با همکاری سازمان حداکثر سه ماه بعد از الزم

 . رسد وزیران می

موظفند ( سازمان بهزیستی)اه اجتماعی های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رف وزارتخانه ـ۰تبصره

باشند را به مراکز مشاوره فراهم نمایند تا در صورت نیاز به آزمایش  امکان دسترسی تمامی افراد که درصدد ازدواج می
 .آنان را راهنمایی کنند( ژنتیک)یشناس ژن

خصوصی و تعاونی امکان های  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با استفاده از بخش ـ ۵تبصره

 .مورد تأیید خود فراهم سازد( تیکژن)شناسی  های ژن ها را به آزمایشگاه دسترسی زوج

 .رعایت جهات شرعی از جمله محرم و نامحرم در اجرای این ماده ضروری است ـ ۱تبصره

های نسبت مرگ  های کلی جمعیت، سالمت مادر و کودک و ارتقای شاخص دولت مکلف است با رعایت سیاست ـ۷۱ماده

 :مادر و نوزادان را بر اساس جدول زیر تأمین نماید
  

 
 
 

 های اجتماعی ـ بیمه اجتماعی، امور حمایتی و آسیب۰۵بخش
 

آوری جامعه، پیشگیری و  ضریب ایمنی و تاب جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران به منظور افزایش ـ۷۷ماده

 :نواتی اقدامات ذیل را انجام دهدکاهش خطرات ناشی از حوادث و سوانح، ارائه خدمات بشردوستانه در قالب قوانین بودجه س
 های اجتماعی افزایش مشارکت های مردمی و الف ـ کمک به حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی با استفاده از توان و ظرفیت

 مردم
و به موقع به ب ـ توسعه و تقویت شبکه امداد و نجات کشور با هدف اقدامات پیشگیرانه و آمادگی برای پاسخگویی سریع 

 حوادث و سوانح کشور
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ری جامعه در مقابل آو های همگانی جهت کاهش خطرپذیری و افزایش تاب های عمومی به ویژه آموزش پ ـ افزایش آگاهی
 حوادث و سوانح

قانون امور ( 1۱۱)مندرج در ماده( ۴۹/۸)درصد  راستای تأمین منابع پایدار در زمینه مقابله با حوادث و سوانح، نیمت ـ در 
افزایش پیدا نموده و منابع حاصله پس از واریز به خزانه در قالب بودجه سنواتی در اختیار جمعیت ( 1۸)درصد گمرکی به یک

 .گیرد احمر قرار می هالل

های امدادی،  پذیر و بسط پوشش دولت مکلف است در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب ـ۷۸ماده

های الزم برای نیل به اهداف  به طراحی و اجرای برنامه های اجتماعی نسبت ای و پیشگیری و کاهش آسیب حمایتی و بیمه
 :بار به مجلس ارائه کند یک ماه مندرج در جدول ذیل اقدام و گزارش پیشرفت کار را هر شش
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دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه عالوه بر پرداخت یارانه فعلی، هرسال حداقل مستمری  ـ۷۳ماده

و سازمان بهزیستی را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای ( ره)خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی
حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون ۸( ۱۴)متوسط بیست درصد 

این قانون، از طریق ( /۱)ها با حذف خانوارهای پردرآمد و درج ردیف مستقل در جدول موضوع ماده  هدفمندکردن یارانه
 .دستگاههای مذکور پرداخت نماید

های  وطه و مصوبات شورای اجتماعی به منظور پیشگیری و کاهش آسیبدولت مکلـف است طبق قوانین مرب ـ ۸۱ماده

نشینی، کودکان کار  های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طالق، حاشیه اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب
برنامه به بیست و پنج های اجتماعی در انتهای  ای که آسیب گونه و مفاسد اخالقی مشتمل بر محورهای ذیل اقدام کند به

 :میزان کنونی کاهش یابد( ۱/۸)درصد 
 الف ـ پیشگیری

بینی  ها و متون درسی دوره آموزش عمومی و پیش اصالح برنامه: های اجتماعی از طریق ـ پیشگیری اولیه از بروز آسیب1
 های زندگی جتماعی و ارتقای مهارتهای ا آموزش

ای، ملی و بومی با توجه به آثار محیطی  های کالن توسعه طراحی کلیه برنامههای اجتماعی در  ـ تهیه و تدوین پیوست۱
 اعی با تصویب شورای اجتماعی کشورهای اجتم ها و آسیب منظور کنترل آثار یادشده و پیشگیری از ناهنجاری ها و به آن

 .رسد هیأت وزیران میبه تصویب ( یسازمان امور اجتماع)بند به پیشنهاد وزارت کشور  ی این نامه اجرای آیین
های سالمت اجتماعی در کشور توسط  های اجتماعی و سرمایه اجتماعی بر اساس شاخص ـ تدوین ساالنه اطلس آسیب ۱

 ربط ماعی و ارائه آن به مراجع ذیسازمان امور اجت
برنامه طبق قوانین مربوطه و تا پایان سال اول اجرای قانون « ها های اجتماعی و معلولیت تدوین نظام جامع رصد آسیب»ـ ۰

 رای قانون برنامهتصویب شورای اجتماعی و اجرای آن از ابتدای سال دوم اج
 رسانی و بازتوانی ب ـ خدمت

 های غیردولتی ی با مشارکت سازمانهای اجتماع موقع به افراد در معرض آسیب رسانی به ـ خدمات1
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نوبتی کمیته امداد امام خمینی  ی کلیه مددجویان واجد شرایط پشتـ تحت پوشش قرار دادن و تمهید تسهیالت اشتغال برا۱
 های سنواتی ساالنه آنان در بودجهو سازمان بهزیستی و لحاظ اعتبار مورد نیاز پرداخت مستمری ( ره)
ن برنامه های اجتماعی مطابق قوانین در شهرهای باالی پنجاه هزار نفر تا پایان سال اول اجرای قانو ـ توسعه مراکز فوریت۱

 های اجتماعی جمعیت و گسترش آسیب و در سایر شهرها به تناسب
های گروهی و تأمین مالی مبتنی بر رویکرد  های مشارکت های مردم نهاد در حوزه ـ بسط و توسعه نقش مردم و سازمان۰

 نفعان در تأمین منابع مورد نیاز خیر اجتماعی و تالش در جهت جلب مشارکت بیشتر ذی
 خیز یی و بهبود نقاط آسیبـ شناساپ 

های اجتماعی،  زای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهرها و تمرکز بخشیدن حمایت خیز و بحران ـ شناسایی نقاط آسیب1
شده، با اعمال راهبرد همکاری  های اشتغال حمایت خدمات بهداشتی ـ درمانی، مددکاری، مشاوره اجتماعی و حقوقی و برنامه

 های اجتماعی در مناطق یادشده سیبنه مدیریت آبخشی و ساما بین
های غیررسمی و ترویج مهاجرت معکوس از طریق آمایش سرزمین، توزیع  ـ بهبود کیفیت زندگی ساکنان سکونتگاه۱

غل و سکونتگاهی مناسب های اجتماعی در این مناطق با ایجاد ش مناسب جمعیت و منابع و جلوگیری از بروز و تشدید آسیب
 هادر روستا

نشینی با  ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشیه ـ برنامه۱
هش جمعیت نسبت به ساماندهی مناطق و کا( 1۴۸)درصد  ای که ساالنه ده رویکرد تقویت مبادی مهاجرت، به گونه

 .نشینی اقدام شود حاشیه
 انوارت ـ حمایت از زنان سرپرست خ

تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار طبق قوانین و مصوبات شورای اجتماعی تا پایان اجرای 
با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ( معاونت امور زنان)قانون برنامه توسط ریاست جمهوری 

 اسالمی و نظارت بر اجرائی شدن آنوزیران و تصویب در مجلس شورای ربط و تأیید برنامه مذکور در هیأت  ذی
 ه با اعتیاد با حمایت قوه قضائیهث ـ مقابل

های  های قاچاقچیان و شبکه ـ توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت کشف و شناسایی اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه1
در داخل و ( ها ویژه سرباندها و سرشبکه به)سازهای مرتبط  ها و پیش گردان انمواد مخدر، رو( ترانزیت)توزیع و انتقال   تولید،

وجوه حاصل از فروش این اموال در . ربط اقدام نماید ی ذیهای اجرای خارج از کشور و ضبط این اموال با همکاری دستگاه
ف مندرج در این قانون پس از گردش اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر و اصالحات و الحاقات بعدی آن برای اجرای تکالی

 .گیرد ارزه با مواد مخدر قرار میخزانه در قالب بودجه سنواتی در اختیار ستاد مب
ی کردن فرماندهی کل قوا در راستای اجرای ی و نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران با اذنهای اجرای ـ از طریق دستگاه۱

های کلی برنامه ششم، ضمن اجرای دقیق قوانین مربوطه درمورد  سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر و  سیاست
سازها با رویکرد اجتماعی و با اولویت پیشگیری از اعتیاد، درمان، بازتوانی و کاهش آسیب، صیانت و  ها و پیش گردان روان

های  اوین مجرمانه و مجازاتسازها و بازنگری در عن ها و پیش حمایت اجتماعی، مقابله با عرضه مواد مخدر و روانگردان
 .عمل آورند ام قانونی الزم را بهمرتبط اقد
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برداری و تکمیل  ها نسبت به بهره با همکاری شهرداری( سازمان بهزیستی)ـ از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱
امع توانمندسازی و صیانت اندازی مراکز ج خانمان و راه مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر و بی

اداره این مراکز به عهده . این قانون اقدام نماید( ۳۴)ها با رعایت احکام ماده  اجتماعی برای معتادان بهبودیافته در استان
نهاد و بخش غیردولتی خواهد  های مردم گیری از ظرفیت سازمان ها حسب مورد با بهره سازمان بهزیستی کشور یا شهرداری

ها به این مراکز  آوری این معتادان و تحویل آن ی نسبت به جمعمی موظف است پس از اخذ دستور قضایی انتظانیرو. بود
ماهنگی نیروی انتظامی و مقام قضایی ترخیص این افراد از مراکز مورد نظر با تأیید سازمان بهزیستی و با ه. اقدام نماید
 .رسد اجتماعی کشور می  ویب شورایارزه با مواد مخدر تهیه و به تصی این جزء توسط ستاد مبنامه اجرای آیین. خواهد بود

 ز بیماران روانی مزمن و سالمندانج ـ حمایت ا
جمعیت ( ۳/۸)بخشی بیماران روانی مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد  ـ تداوم اجرای طرح ساماندهی و توان1

 هدف در پایان اجرای قانون برنامه
 جمعیت هدف( ۱/۸)و پنج درصد  بخشی سالمندان با پوشش حداقل بیست  ح ساماندهی و توانـ تداوم اجرای طر۱

 چ ـ تأمین مسکن نیازمندان
های حمایتی به مسکن و رفع فـقر سکونتی حـداکثر تا  های هدف سازمان پذیر و گروه ـ به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب1

دوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین پایان سال اول اجـرای قانون برنامه نسبت به ت
 .ن اجتماعی و حمایتی اقدام نمایدمسک

ساز برای هرکدام از افراد  و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن( ره)ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ۱
های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و  های حمایتی از پرداخت هزینه پوشش نهادها و سازمان تحت
ی مصرف، فقط های انشعاب آب، فاضالب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگو هزینه

 .برای یک بار معافند
 ح ـ ساماندهی کودکان کار

نحوی که جمعیت کودکان کار حداقل  جرای قانون برنامه بهها تا پایان ا با اقدام سازمان بهزیستی و همکاری سایر دستگاه
 .کاهش یابد(  ۱/۸)بیست و پنج درصد 

های کلی برنامه ششم، نسبت به تدوین برنامه، برقراری، استقرار و  سیاست( ۰۴)دولت مکلف است در اجرای بند  ـ ۸۰ماده

جز  های اجتماعی به حوزه امدادی، حمایتی و بیمهروزآمدسازی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی چند الیه مشتمل بر 
گری اجتماعی و آزمون وسع و  بندی خدمات در سطوح پایه، مازاد و مکمل براساس غربال سالمت با رعایت سطح

نیازمندیابی فعال و مبتنی بر سطح دستمزد و یا درآمد افراد و خانواده اقدام و پس از طی مراحل قانونی مطابق بودجه سنواتی 
ها، دسترسی عادالنه به  پوشانی های اجتماعی، رفع هم به اجراء درآورد و به منظور ساماندهی منابع و مصارف مربوط به یارانه

خدمات، اجرای این نظام از طریق ایجاد پایگاه اطالعات، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تأمین اجتماعی و مبتنی بر 
این ( ۰۰)و تأمین اجتماعی با تبعیت از پرونده الکترونیک سالمت ایرانیان موضوع ماده گیری پرونده الکترونیک رفاه  شکل

ی فعال در حوزه رفاه های اجرای ها، نهادها و دستگاه ها، صندوق پذیرد وکلیه سازمان قانون برای تمامی آحاد جامعه صورت می
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کنند و یا از دولت مجوز فعالیت دریافت  استفاده میو تأمین اجتماعی که به هر نحوی از انحاء از بودجه دولتی و عمومی 
 .قانونی از این نظام تبعیت کنند نمایند مکلفند طبق ضوابط می

جز  ی مربوط به برقراری استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی چند الیه بههای اجرای نامه آیین تبصره ـ

عی کشور و همراستا با قانون برنامه ششم درچهارچوب قوانین مربوطه با سالمت متناسب با شرایط اقتصادی و اجتما
 .رسد ان به تصویب هیأت وزیران میپیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازم

اعم از کشوری، لشکری، ) های بازنشستگی  شدگان صندوق برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه ـ ۸۲ماده

ه بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی ک( ها ها، نهادها و بانک های بازنشستگی دستگاه تماعی و سایر صندوقتأمین اج
 .باشد دارای کسور بازنشستگی می

ط نقلیه سنگین بین شهری، راهداری و راهسازی که حداقل بیست و پنج سال سابقه پرداخت حق رانندگان وسای تبصره ـ

تناسب با دریافت حقوق و متناسب با روزهای پرداخت حق بیمه و پنجاه و پنج سال سن، بازنشسته توانند م بیمه دارند می
 .شوند

 ـ ۸۹ماده
از محل وصول ( 1۸)درصد های مناطق آزاد مکلفند به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری یک الف ـ سازمان

خزانه کل کشور طبق بودجه سنواتی از طریق کمیته امداد امام عوارض ورود کاال و خدمات این مناطق را پس از واریز به 
 .دان بومی این مناطق اختصاص دهندو سازمان بهزیستی برای اشتغال محرومان و نیازمن( ره)خمینی

پوشش خود ساالنه یکصدهزار  و سازمان بهزیستی موظفند جهت توانمندسازی افراد تحت( ره)ب ـ کمیته امداد امام خمینی
. سازمان بهزیستی را صاحب شغل نمایند( ۱۴۸)و سی درصد ( ره)کمیته امداد امام خمینی( ۳۴۸)ترتیب هفتاد درصد نفر به 

 .تحقق این امر درنظر خواهد گرفت الحسنه الزم را در جهت دولت طبق بودجه سنواتی تسهیالت قرض

در طول . آور محسوب کند سخت و زیاننشانی و پرتوکاری اشعه را جزء مشاغل  دولت موظف است مشاغل آتش ـ ۸۰ماده

 .گردد معتبر تلقی می 1۱۱۰۹1۹۱۴اجرای قانون برنامه قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 

اند و یا خواهند پذیرفت باید  کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان را پذیرفته ـ ۸۵ماده

ساله  به حساب صندوق واریز کنند و دولت نیز موظف است همه( ۸/)تا پنج درصد ماهانه درصدی از حقوق و مزایای خود را 
جه سنواتی منظور و طورکامل در ردیف اعتباری خاص در بود معادل سهم واریزی اعضاء به صندوق ذخیره فرهنگیان را به

 .پرداخت نماید
 

 ـ امور ایثارگران۰۱بخش

 ـ ۸۱ماده
های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و  ی موظفند نسبت به اجرای صحیح سیاستهای اجرای الف ـ کلیه دستگاه

 .اقدام نمایند /1۱۰۱۹/۹۱ساماندهی امور ایثارگران ابالغی 
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ب ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نسبت به معرفی الگوها و قهرمانان ملی 
های پژوهشی و برگزاری مسابقات علمی اقدام نموده و در  های تحصیلی و فعالیت ن درسی کلیه پایهایثار و شهادت در متو

آموز و  های شهدای دانش جهت تعمیق ایمان و ترویج باورها در صیانت از فرهنگ دینی و انقالبی نسبت به اجرای یادواره
 .عمل آورد سیج همکاری الزم را بهیان با سازمان بآموزان و فرهنگ فرهنگی و برگزاری اردوهای راهیان نور ویژه دانش

های مختلف به موضوع  های شبکه پ ـ صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران موظف است ضمن اختصاص بخشی از برنامه
خود را به این موضوع اختصاص های هنری نمایشی  از تولیدات برنامه( 1۴۸)ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حداقل ده درصد

 .دهد
گیری از دستاوردهای دوران دفاع مقدس و انتقال و ترویج فرهنگ جهاد و مقاومت به  ت ـ دولت موظف است به منظور بهره

نسلهای آینده نسبت به ساماندهی گلزارهای شهدای سراسر کشور با رضایت والدین شهید و یادمان شهدای گمنام، احداث و 
های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و کشور  وزارتخانه. ها اقدام نماید ی آنهای دفاع مقدس و مرمت و نگهدار تکمیل موزه

رسانی، گازرسانی و جاده مواصالتی را طبق بودجه سنواتی تأمین  رسانی، برق های خدماتی مربوط به آب موظفند کلیه هزینه
 .نمایند

هنگ ایثار، جهاد و شهادت به خصوص های شاخص در حوزه ترویج فر ث ـ دولت موظف است به منظور تداوم اجرای برنامه
ی و های اجرای های الزم در دستگاه ها و زیرساخت استمرار و فراگیر نمودن برنامه راهیان نور با ایجاد و توسعه ظرفیت

ها اقدام  ها و سازمان ای وزارتخانه های فرهنگی و هزینه فرهنگی نسبت به قرار دادن موضوع در سرفصل اعتبارات برنامه
 .نماید

ج ـ دولت مکلف است به منظور حفظ و ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت و تکریم از الگوهای این فرهنگ ماندگار به 
و باالتر یا یک شهید و دو جانباز ( ۴۸/)والدین شهیدی که دارای حداقل سه شهید یا دو شهید و یک جانباز پنجاه درصد 

عرفی یثار اعطا نموده و آنان را به عنوان چهره ماندگار کشور به جامعه مو باالتر هستند نشان ملی ا( ۴۸/)پنجاه درصد 
 .نماید

های فرهنگ و ارشاد اسالمی، آموزش و پرورش، علوم،  صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، وزراتخانه ـ۰تبصره

فاع مقدس و سایر نهادهای تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای د
 .ها انجام دهند م را جهت معرفی آنهای ماندگار اقدام فرهنگی الز فرهنگی مکلفند جهت ارج نهادن به این چهره

ماه اول اجرای قانون برنامه به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و بنیاد حفظ  ی این بند در ششنامه اجرای آیین ـ۲تبصره

 .رسد تصویب هیأت وزیران می دس بههای دفاع مق شآثار و نشر ارز
استثنای فصول اول  از اعتبارات فرهنگی خود به( ۱۴۸)ی موضوع این قانون موظفند بیست درصدی اجرایها چ ـ کلیه دستگاه

شورای های مصوب ابالغی  ای را براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان در چهارچوب سیاست و ششم اعتبارات هزینه
 .ار و شهادت صرف این امور نمایندعالی ترویج فرهنگ ایث

های دفاع مقدس موظف است با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت فرهنگ و  ح ـ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش
یان اجرای های فرهنگی کشور تا پا ها و سایر دستگاه ارشاد اسالمی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و شهرداری
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المعارف دفاع مقدس و تدوین تاریخ  قانون برنامه نسبت به توسعه و تکمیل مراکز اسناد و مدارک دفاع مقدس و تدوین دایره
 .مطابق بودجه سنواتی اقدام نمایددفاع مقدس 

ه آزاد اسالمی، های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، دانشگا خ ـ وزارتخانه
های بعدی،  های دفاع مقدس به نسل بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستادکل نیروهای مسلح به منظور تعمیق و ترویج ارزش

واحدهای درسی مرتبط با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مقاطع مختلف دانشگاهی را ایجاد نموده و تعدادی از موضوعات 
 .اختصاص دهندعلمی و تحقیقاتی خود را به موضوع فرهنگ ایثار و شهادت ( های پروژه)های رحها و ط نامه پژوهشی، پایان

ی موظفند گزارش عملکرد ساالنه خود را درطول اجرای قانون برنامه در حوزه ترویج های اجرای کلیه دستگاه تبصره ـ

های دفاع  یثارگران ، بنیاد حفظ آثار و ارزشفرهنگ ایثار و جهاد و مقاومت و شهادت را به سازمان، بنیاد شهید و امور ا
 .ورای اسالمی ارائه نمایندهای مرتبط مجلس ش مقدس و کمیسیون

رسانی به ایثارگران را به  دولت موظف است اقدامات الزم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات ـ ۸۷ماده

ی آن را حداکثر تا شش ماهه سال های اجرای نامه اید و کلیه آییننمبینی  عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش
 .نون برنامه تصویب و ابالغ نمایداول اجرای قا

( ۱)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۱1)الف ـ دولت مکلف است در اجرای ماده 
دو سال اول اجرای قانون برنامه کلیه مشموالن ماده مذکور تعیین ریزی نماید که تا  به نحوی برنامه 1۱/۱۹1۱۹۰مصوب 

کننده نهادهای متولی موظفند گواهی مورد نیاز افراد مشمول این ماده و صورت سانحه را به  های اعزام یگان. تکلیف گردند
 .و امور ایثارگران ارائه نمایند کمیسیون احراز بنیاد شهید

سانحه بالینی همزمان  ارگران موظف است رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که صورتبنیاد شهید و امور ایث تبصره ـ

گردد را  احراز می( نیروهای مسلح)کننده  ها توسط کمیسیون پزشکی نهاد اعزام مجروحیت را ندارند اما مجروحیت آن
 .گیرد ها تعلق می جانبازی به آن( ۸/)عنوان جانباز تلقی نماید و حداقل پنج درصد  به
 .باشد امور ایثارگران نمی جرای این تبصره مانع از احراز جانبازی بیش از درصد مذکور توسط بنیاد شهید وا

قانون جامع ( ۱۰)ب ـ دولت مکلف است در سال اول اجرای قانون برنامه اعتبار مورد نیاز برای اجرای تبصره ماده
نی نموده و از طریق سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به بی رسانی به ایثارگران را در لوایح بودجه سنواتی پیش خدمات

 .نبازان واجد شرایط پرداخت نمایدکلیه آزادگان و جا
والدین و همسران و )پ ـ دولت موظف است خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و افراد تحت تکفل ایشان 

هشت سال دفاع مقدس یا بعد از آن در راستای مأموریت محوله از سوی دارای تابعیت غیرایرانی که در طول ( فرزندان
اند پس از تأیید مراجع مذکور تحت پوشش بنیاد شهید  صالح به درجه رفیع شهادت یا جانبازی یا اسارت نائل آمده مراجع ذی

سازمان تأمین اجتماعی و امور ایثارگران قرار دهد و رزمندگان نیز بنابه تشخیص ستاد کل نیروهای مسلح تحت پوشش 
 .گیرند قرار می( ساتا)وهای مسلح نیر

اعطای تابعیت و اقامت به افراد موضوع این ماده بر اساس ضوابط در چهارچوب قانون خواهد بود که حداکثر  تبصره ـ

ورخارجه و های ام االجراءشدن این قانون توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه ظرف مدت سه ماه از الزم
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 .رسد قانون اساسی می( 1۳۱)کشور تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی با رعایت اصل یکصد و هفتاد و ششم 
 :شود ارگران به شرح زیر اصالح میقانون جامع خدمات رسانی به ایث( 1۰)ت ـ ماده 

های تشخیص درصد جانبازی به عنوان بنیاد موظف است در چهارچوب قوانین به منظور تعیین، تدوین و یا اصالح معیار
های پزشکی  مبنای ارائه خدمت به جانبازان و آزادگان در مواردی که نیاز به رأی کمیسیون باشد نسبت به تشکیل کمیسیون

ها، با در نظر گرفتن وضعیت فعلی سالمت روحی، جسمی، اجتماعی،  اقدام و جهت تعیین نحوه ازکارافتادگی کلی آن
ای که به پیشنهاد بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری  نامه و سابقه حضور در جبهه و براساس آییناقتصادی، شغلی 

 .رسد اقدام نماید هیأت وزیران میوزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تهیه و به تصویب 
قانون جامع ( ۱)های موضوع ماده  زادگان، دستگاهث ـ به منظور حفظ کرامت ایثارگران و خانواده معظم شهدا، جانبازان و آ

قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نیستند ایثارگران شاغل در آن دستگاه را به ( /)رسانی به ایثارگران و ماده  خدمات
 .معرفی نمایند( عدم نیاز)مازاد  استثنای موارد محکومیت در هیأت تخلفات اداری به عنوان نیروی

های آن و اصالحات  رسانی به ایثارگران و تبصره قانون جامع خدمات( ۱1)است عالوه بـر اجرای ماده ج ـ دولـت مکلف 
 .ای قانون برنامه، استخدام نمایدو باالتر را در طول اجر( ۳۴۸)بعدی، تمام فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد 
اند با  ش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شدهچ ـ جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پی

توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی و پنج ساله خود و با رعایت  رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال می
 .ط عمومی به بازنشستگی نائل آیندشرای

داً به این پاداش مذکور مربوط به آن سنوات، مجد در صورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول، تبصره ـ

 .گیرد افراد تعلق نمی
های  ح ـ ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کلیه دستگاه

 .ثارگران مکلف به انجام آن هستندرسانی به ای قانون جامع خدمات( ۱)مشمول ماده 
توانند  رسانی به ایثارگران می قانون جامع خدمات( ۱)های موضوع ماده کلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل در دستگاهخ ـ 

 .وق و مزایای کامل بازنشسته شوندبا حداکثر هشت سال سنوات ارفاقی و با دریافت حق
و دو تبصره به آن  ی قانون برنامه اصالحشرح زیر در طول اجرا رسانی به ایثارگران به قانون جامع خدمات( ۱۱)د ـ ماده 
 :شود الحاق می

 .شود اضافه می« جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی»بعد از عبارت « جانبازان دارای محدودیت جسمی حرکتی»عبارت 

العالج یا محدودیت جسمی حرکتی  های خاص و یا صعب والدین، همسران و فرزندان شهدا که دارای بیماری ـ۰تبصره

 .شوند بنیاد، مشمول این ماده می باشند پس از تأیید کمیسیون پزشکی می

مندی حق پرستاری  بهره(  K)ضریب کا( ۰/۸)تا چهل و نه درصد ( ۱/۸)جانبازان گروه بیست و پنج درصد ـ ۲تبصره

 .باشد به میزان درصد جانبازی می آنان
 .شود رح زیر اصالح میارگران به شرسانی به ایث قانون جامع خدمات( ۱1)ذ ـ ماده 
 .شود اضافه می« مورد نیاز خود راتأمین نیروهای »بعد از عبارت « اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی»عبارت 

 .گردد قطعی می  س از سه ماه رسمیوضعیت استخدامی مشموالن این ماده حداکثر پ ـ۰تبصره
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ماه سابقه حضور در جبهه،  آزادگان و رزمندگان با حداقل شش والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و ـ۲تبصره

های  ها و شرکت رسانی به ایثارگران و مؤسسات تابعه آن قانون جامع خدمات( ۱)های مشمول ماده  شاغل در کلیه دستگاه
ی یا اجع قضایها بر اساس آراء مر عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی باالتر، مشروط به عدم محکومیت آن

 .شوند غل و پست قبلی برخوردار میتراز ش اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا هم
باشند با داشتن مدرک  مند می ر ـ ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی باالتر بهره

 .دمت کنندتوانند تا سی و پنج سال خ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و می( 1۴۱)ه ماد( الف)کارشناسی، مشمول بند 
توانند برای  اند، می ز ـ آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شده

حسب مورد سی یا سی و پنج سال خدمت خود یک بار و با رعایت شرط سنی زیر شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت، 
 .ق اسارت به بازنشستگی نائل آیندرا تکمیل کنند و سپس با لحاظ عین سواب

ژ ـ مسؤولیت رسیدگی و ارائه خدمات مطابق قوانین و مقررات به کلیه جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهداء که در بنیاد 
سال دفاع مقدس با  ه بنیاد بوده و مسؤول رسیدگی و ارائه خدمات رزمندگان هشتباشند به عهد دارای پرونده ایثارگری می

وری اسالمی معرفی و تأیید واحد یا مرکز امور ایثارگران نیروهای مسلح با سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح جمه
 .باشد می( ساتا)ایران

 ـ ۸۸ماده
اعم از پاداش پایان ( جانبازان و آزادگان)ی معظم شهدا و ایثارگران ها الف ـ دولت موظف است کلیه مطالبات معوق خانواده

خدمت و وجوه مربوط به ذخیره مرخصی استفاده نشده و کلیه مطالبات قانونی آنان را به طور کامل حداکثر در دو سال اول 
ر پایان سال دوم اجرای قانون به نحوی که د. اجرای قانون برنامه مطابق بودجه سنواتی تأمین و توسط بنیاد پرداخت نماید

 .خانواده شهدا باقی نمانده باشد برنامه هیچگونه مطالبات معوقی در حوزه ایثارگران و

مطالبات مذکور در این ماده در خصوص جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال نیز بر حسب مورد باید  تبصره ـ

 .دجه سنواتی تأمین و پرداخت گرددل اجرای قانون برنامه طبق بوتوسط بنیاد و دستگاه مربوطه در طی دو سال او
های عنوان شده ذیل که فاقد شغل یا درآمد  ب ـ دولت موظف است اعتبار الزم را به منظور تأمین حداقل معیشت گروه

تیار ر اخهای سنواتی درج و د بینی و حداقل حقوق کارکنان دولت را به آنان جهت پرداخت در بودجه باشند را پیش
 .های مربوطه قرار دهد دستگاه

 و آزادگان با حداقل سه ماه اسارتـ جانبازان با هر میزان درصد از کارافتادگی 1
 (گم جن)های نامنظم های جنگ ـ رزمندگان با حداقل شش ماه حضور در جبهه و چریک۱
 (با حداقل شش ماه حضور در جبهه) یـ افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی، آزادگان متوفی، رزمندگان متوف ۱

تشخیص افراد تحت تکفل قانونی جانبازان و آزادگان متوفی و ارائه خدمات به آنان به عهده بنیاد و تشخیص  تبصره ـ

افراد تحت تکفل قانونی رزمندگان متوفی به عهده واحد ایثارگران نیروهای مسلح و ارائه خدمات به آنان به عهده سازمان 
 .باشد می( ساتا)عی نیروهای مسلح تماتأمین اج

 (پس از فوت والدین)اند  هدا بودهـ نامادری شهید و خواهران مجرد شهدا که تحت تکفل والدین ش۰
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پس از العالج  های خاص و یا صعب دارای بیماری ـ برادر و خواهر شهید دارای معلولیت جسمی، حرکتی، ذهنی، محجور،  /
 تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد

اند با تأیید  ـ همسران مطلقه شهدا که فرزند یا فرزندان شهید را حداقل پانزده سال بعد از شهادت شهید نگهداری نموده ۱
 (معادل دو سوم حقوق کارکنان دولتماهانه )بنیاد 

« و فرزندان شهدا همسران»عبارت « آزادگان»قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پس از عبارت ( 1/)پ ـ در ماده
 .گردد اضافه می

سرانه بیمه عمر و حوادث جانبازان و آزادگان، ( 1۴۴۸)ت ـ سازمان و بنیاد مکلفند نسبت به تأمین و پرداخت صددرصد 
 .والدین، همسر و فرزندان شهدا فاقد پوشش بیمه عمر و حوادث، وفق بودجه سنواتی اقدام نمایند

قانون برنامه، رسانی به ایثارگران در طول اجرای  قانون جامع خدمات( //)و ( ۱/)، (1۱)بر مواد ( ۰۰)ماده ( ت)حکم بند 
 .حاکم است

های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که  منظور حمایت و تجلیل از رشادت ث ـ دولت مکلف است طبق بودجه سنواتی به
ماه  جانبازی و آزادگان با کمتر از شش( ۱/۸)رصد ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زیر بیست و پنج د حداقل شش

 .فرهنگی به شرح زیر ارائه نماید سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان تسهیالت رفاهی، معیشتی، بهداشتی، درمانی و
شبانه های  هزینه شهریه تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمی، دوره( ۱۴۸)درصد ـ تأمین و پرداخت یا معافیت حداقل سی1

های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،  های مورد تأیید وزارتخانه های دولتی، دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاه دانشگاه
 و آموزش پزشکی وفق بودجه سنواتی درمان

 ی عمومی و ناوگان حمل و نقل شهریمندی رایگان از خدمات مراکز فرهنگ  ـ بهره۱
های دولتی و خصوصی هواپیمایی، ریلی و دریایی  هزینه از طریق هر یک از شرکت( ۱۴۸) درصد ـ معافیت از پرداخت سی۱

 عتبات عالیات برای یکبار در سال در سفرهای داخلی و
منظور ارج نهادن به والدین، همسران و فرزندان شهدا و  ها و سازمان اوقاف و امور خیریه مکلفند به ها و دهیاری ـ شهرداری۰

و باالتر و رزمندگان با ( ۱/۸)درصد  و پنج ان و فرزندان آنان، جانبازان و همسران و فرزندان جانبازان بیستآزادگان و همسر
باشد و  ها مجاز می ماه و باالتر در جبهه را با رعایت مفاد وقفنامه در امامزادگانی که دفن اموات در آن سابقه حضور شش

 .ها بدون اخذ هزینه اقدام نمایند آرامستان
 یک واحد مسکونیمندی از انشعاب رایگان آب، فاضالب، برق و گاز برای یک بار در  ـ بهره  /
ماه حضور  مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی باالتر مطابق قوانین مربوطه و برای رزمندگان با حداقل شش ـ بهره ۱

 ع مقدس در حقوق و مزایای اجتماعیداوطلبانه در دفا
« جانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد»رسانی به ایثارگران پس از عبارت  قانون جامع خدمات( ۱1)ماده( الف)ج ـ در بند 

اضافه « بقه حضور در جبههماه سا فرزندان جانبازان، فرزندان آزادگان، رزمندگان و فرزندان رزمندگان با حداقل شش»عبارت 
 .شود می

 :شود رسانی به ایثارگران الحاق می مع خدماتمکرر به قانون جا( //)چ ـ متن زیر به عنوان ماده 
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قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، کانون وکالی دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکالء و »
از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضائی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه ( ۱۴۸)درصد کارشناسان قوه قضائیه، مکلفند سی

، آزادگان با (1۴۸)، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد وکالت
ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیست  ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش داشتن حداقل سه

ماه سابقه حضور  آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازدهو باالتر و فرزندان و همسران ( ۱/۸)و پنج درصد
 «.ت واجد شرایط بودن اختصاص دهندداوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سنی در صور

ل اجرای قانون برنامه، رسانی به ایثارگران در طو قانون جامع خدمات( //)و ( ۱/)، (1۱)بر مواد ( ۰۰)ماده ( چ)حکم بند 
 .حاکم است

ماه سابقه حضور در جبهه مشمول صندوق  ح ـ در صورتی که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل دوازده
گردد و با تحقق  تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگری گردد بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام می

کمک دولت فقط به یک . گردند مند می بازنشستگی آن صندوق بهره بازنشستگی این افراد در دو صندوق از مستمری
 .وق خواهد بودصند

خ ـ ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه برای یک بار از 
این مبلغ به عنوان . ندوق بیمه و بازنشستگی معافندای ناشی از تغییر ص پرداخت ما به التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه

 .شود وسط دولت پرداخت و تسویه میالیه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتی ت مطالبه صندوق منتقلٌ
 :شود الحاق می /1۱۱۱۹۳۹۱قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ( /۰)به انتهای ماده ( ۳)عنوان بند  د ـ متن زیر به

 :ن فرماندهی کل قواـ درصورت اذ۳
 ر یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفهـ فرزندان رزمندگان با سابقه حضور در جبهه به ازای هرماه حضو

 ت یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفهـ فرزندان آزادگان به ازای هرماه اسار
 ی یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفهـ فرزندان جانبازان به ازای هردرصد جانباز

مندی فرزندان جانبازان بر اساس درصد جانبازی صادره از کمیسیون عالی پزشکی نیروهای مسلح یا بنیاد  بهره تبصره ـ

 .گردد اد کل نیروهای مسلح عمل میگردد و در خصوص آموزش خدمت نظام وظیفه براساس مقررات ست اقدام می
های توسعه کشور، حاکم  قانون احکام دائمی برنامه( ۱۱)ماده ( ۱)قانون برنامه ششم بر حکم تبصره ( ۰۰)ماده ( د)حکم بند 

 .است
اضافه « ماه حضور در جبههرزمندگان با حداقل دوازده »رسانی به ایثارگران عبارت  قانون جامع خدمات( ۱/)ذ ـ به ماده 

 .گردد می
هم اسرا و آزادگان و کسورات بازنشستگی س»رسانی به ایثارگران پس از عبارت  قانون جامع خدمات( ۱۳)ر ـ به ماده 

 .شود اضافه می« ماه حضور در جبههفرزندان شهداء و رزمندگان با حداقل بیست و چهار »عبارت « جانبازان
و ( ۴۸/)ز ـ فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز پنجاه درصد 

امتیازات ناشی از این بند . حق پرستاری، کاهش ساعت کاری و حالت اشتغال برخوردارندباالتر به استثنای تسهیالت خودرو، 
 .شود مل وابستگان فرزند شهید نمیشا
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 :شود سانی به ایثارگران اضافه میر قانون جامع خدمات( ۱۴)ژ ـ عبارت ذیل به ماده 
 .شود اضافه می« ن و فرزندان شهداهمسرا»عبارت « جانبازان و آزادگان»عبارت  بعد از

 ـ ۸۳ماده
الف ـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است در طول اجرای قانون برنامه، ساالنه نسبت به ارائه تسهیالت 

ماه سابقه حضور  به تعداد پنجاه هزار نفر به رزمندگان دارای حداقل شش( ۰۸)بار با سود حداکثر چهاردرصد  مسکن فقط یک
باشند و تاکنون مسکن، زمین یا تسهیالت مسکن  حداقل سه ماه اسارت که فاقد مسکن ملکی میدر جبهه و آزادگان با 

التفاوت سود مذکور تا سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار  مابه. های عامل اقدام نماید اند از طریق بانک دریافت ننموده
تعیین اولویت و نحوه معرفی افراد . )شود های عامل پرداخت می مطابق بودجه سنواتی توسط دولت تأمین و به بانک

 .(تاد کل نیروهای مسلح خواهد بودواجدالشرایط به موجب دستورالعمل س
 :گردد نی به ایثارگران الحاق میرسا قانون جامع خدمات( مکرر ۱)ب ـ تبصـره ذیل به ماده 

رید و فروش، ترهین اسناد مالکیت الثبت و حقوق دولتی مربوط به خ های حق ایثارگران در پرداخت هزینه تبصره ـ

 .باشند معافیت برخوردار می( ۳۴۸)تسهیالت وام خرید یا ساخت مسکن از هفتاد درصد 
الحسنه تمامی  منابع قرض( 1۴۸)درصد موظف است همه ساله حداقل ده( بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران)پ ـ دولت 

ها و مؤسسات پولی و اعتباری دولتی را در چهارچوب بودجه سنواتی جهت اشتغال ایثارگران از طریق صندوق اشتغال و  بانک
 .کارآفرینی ایثارگران اختصاص دهد

رسانی به ایثارگران و اصالحات بعدی  فصل دوم قانون جامع خدمات( مکرر ۱)و ( ۱)ت ـ دولت موظف است در اجرای مواد 
ایان خردادماه هرسال شرایط پرداخت تسهیالت مسکن ارزان قیمت به ایثارگران را مطابق بودجه سنواتی آن حداکثر تا پ

 .ابالغ نماید
شرح ذیل اصالح  به 1۱۰/۹۱۹/۰قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ( ۰)ث ـ ماده واحده اصالح ماده

 :گردد می
 .گردد اضافه می« و فرزندان شهدا با اولویت ایثارگران»بارت ع« از طریق مزایده عمومی»بعد از عبارت 

 ـ۳۱ماده
قانون الحاق ( ۰۳)رسانی به ایثارگران و اصالحیه بعدی آن و در ماده  قانون جامع خدمات( ۳۴)الف ـ الحاقات زیر در ماده 

 :گیرد به شرح زیر صورت می( ۱)برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 
و همسران و فرزندان جانبازان ( ۱/۸)سهمیه اختصاصی برای جانبازان زیر بیست و پنج درصد ( ۸/)درصد سهمیه ورود با پنج

ماه حضور داوطلبانه در جبهه به  و همسران و فرزندان رزمندگان، با حداقل شش( ۱/۸)زیر بیست و پنج درصد 
 .افزایش یابد( ۱۴۸)درصد سی

رسانی به  قانون جامع خدمات( ۳۴)مشمولین ماده)ایثارگران ( ۱/۸)ه بیست و پنج درصد در صورتی که سهمی تبصره ـ

و ( ۱/۸)سهمیه اختصاصی جانبازان زیر بیست و پنج درصد ( ۸/)درصد  تکمیل نگردد و پنج( ایثارگران و اصالح بعدی آن
ماه حضور داوطلبانه  ندگان با حداقل ششفرزندان و همسران رزم( ۱/۸)همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد 

( ۱/۸)در جبهه، پاسخگوی متقاضیان واجد الشرایط نباشد دولت مکلف است مانده ظرفیت خالی بیست و پنج درصد 
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و همسران و فرزندان جانبازان زیر ( ۱/۸)مذکور به جانبازان زیر بیست و پنج درصد ( ۸/)ایثارگران را مازاد بر پنج درصد 
زم را ماه حضور داوطلبانه در جبهه که شرایط ال فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش(۱/۸)ج درصد بیست و پن

 .داشته باشند، اختصاص دهد
الملل  های پردیس بین قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در دانشگاه( ۱۱)ب ـ هزینه شهریه مشموالن ماده 

 .شود اسالمی داخل کشور پرداخت میهای دانشگاه آزاد  در سقف شهریه های دولتی یا غیردولتی حداکثر دانشگاه
های علوم، تحقیقات و فناوری و  ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز علمی که از وزارتخانه پ ـ کلیه دانشگاه

اعضای ( ۱۴۸)درصد اند و دانشگاه آزاد اسالمی مکلفند حداقل بیست  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ مجوز نموده
و باالتر، ( 1/۸)هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان پانزده درصد 

و باالتر، رزمندگان با حداقل ( ۱/۸)آزادگان و همسران و فرزندان آنان، همسران و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد 
های علوم، تحقیقات و فناوری و  ور در جبهه که دارای مدرک علمی دکتری مورد تأیید وزارتخانهشش ماه سابقه حض

عالی انقالب فرهنگی را داشته باشند، حسب مورد  باشد و شرایط علمی مصوب شورای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می
دیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی، چنانچه شرایط ها یا تب از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاه

علمی الزم را داشته باشند تأمین و از ابتداء آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی 
 .های اخالقی استخدام کنند صالحیتپژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی و با رعایت 

 .شود سوابق ایثارگری فوق نیز می امتیازات این بند شامل اعضاء هیأت علمی فعلی دارای احکام و
های مذکور است در اجرای این حکم مقامات  مسؤولیت اجرای احکام این ماده به طور مستقیم برعهده وزیر و رئیس دستگاه

 .ه مکلف به اتخاذ تصمیم می باشندیادشد

 .شوند و پنج سال سن بازنشسته می پنج سال خدمت و حداقل شصت مشموالن این بند با سی و ـ۰تبصره

تواند  در صورت تمایل فرد به بازنشستگی پس از اتمام سی سال خدمت و یا حداکثر شصت سال سن می ـ۲تبصره

 .درخواست بازنشستگی نماید
قانون جامع ( ۳1)ماده « الف»این قانون در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر بند ( ۴/)ماده « پ»حکم بند 

و اصالحات بعدی و بر حکم ماده واحده قانون اصالح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب  1۱/1۹1۴۹۱ایثارگران مصوب 
 .حاکم است 1۱۳1۹۱۹۱۱

 های توسعه کشور به شرایط جامعه ایثارگران قانون احکام دائمی برنامه( ۱)ماده ( پ)شرایط جامعه ایثارگران موضوع بند 
 .شود قانون برنامه اصالح می ( ۴/)ماده ( پ)موضوع بند 

تعزیرات و )م امنیتی موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی رایمحکومیت مؤثر کیفری در ج ـ۳۰ماده

 .شود تیازهای مقرر در این بخش میموجب محرومیت از ام 1۱۳/۹۱۹۱مصوب ( های بازدارنده مجازات
 

 و ورزشـ فرهنگ، هنر ۰۷بخش

سازی فرهنگی، بسترسازی فرهنگی و دستیابی به سیاست ابالغی برنامه و اهداف  به منظور ارتقاء، تعالی، مقاوم ـ۳۲ماده

انداز نظام و اجرای سند مهندسی فرهنگی مبنی بر تحقق توسعه متناسب با مقتضیات فرهنگی و متکی بر حفظ و سند چشم
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ل اخالقی و کرامت و حقوق انسانی، هویت و ساالری دینی، اصول و فضای و مردم یهای اسالمی، انقالبی و مل ارتقای ارزش
های مردمی در این عرصه و همچنین حمایت از  انسجام ملی و ایفای نقش کارآمد، اثربخش و متعالی نهادها و تشکل

موس و تقویت ظرفیت تولیدات و محصوالت فرهنگی، مذهبی و هنری فاخر، صنایع دستی و میراث فرهنگی ملموس و نامل
های فرهنگی اجتماعی و اصحاب فرهنگ،  المللی و نیز ارتقای جایگاه و منزلت سرمایه انسانی در عرصه آن در تعامالت بین

و احیای موقوفات و پاسداشت منزلت « نیروهای مؤمن به انقالب اسالمی»نخبگان و پیشکسوتان فرهنگ و هنر کشور و
 :های اجرای برنامه هبی در طول سالهادهای فرهنگی ـ مذامامزادگان و تقویت و توسعه ن

الف ـ دولت مکلف است با همکاری قوه قضائیه تمهیدات قانونی الزم مربوط به تسهیل فرآیند صدور مجوز و بازنگری و 
ار و اجرای کاهش ضوابط و مقررات محدودکننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری و ایجاد امنیت الزم برای تولید و نشر آث

 .بینی نماید یشهای فرهنگی و هنری دارای مجوز را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه پ برنامه
های کلی و  ربط مکلفند با رعایت سیاست های ذی ب ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان صدا و سیما و سایر دستگاه

گری فرهنگی و هنری با  قانون اساسی فهرست مجوزها و تصدی( ۰۰)های کلی اصل چهل و چهارم  قانون اجرای سیاست
نهاد را که تا پایان سال اول اجرای  های مردم رعایت موازین شرعی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی و سازمان

 .رای قانون برنامه واگذار نمایندهای اج شود در طول سال قانون برنامه تعیین می

نامه این بند شامل شیوه تعیین فهرست مذکور و نحوه واگذاری و فروش با پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و  آیین تبصره ـ

 .رسد ما به تصویب هیأت وزیران میاستخدامی کشور و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان صدا و سی
رکت سازمان صدا و سیما و وزارت ورزش و جوانان، تمهیدات پ ـ دولت مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه با مشا

 .بینی نماید سابقات ورزشی را پیشقانونی الزم در خصوص نحوه تقسیم درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش م
ها و سازمان ثبت اسناد  ت ـ سازمان اوقاف و امور خیریه مکلف است با همکاری سازمان، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری

های فرهنگی  امالک کشور نسبت به صدور و اخذ اسناد موقوفات و تبدیل بقاع متبرکه با رعایت ضوابط وقفی به قطب و
 .اقدام نماید

های روستایی در مناطق ث ـ دولت مکلف است تمهیدات الزم را نسبت به توسعه فرهنگ کتابخوانی با اولویت کتابخانه
گذاری بخش ای با رویکرد تشویق و جذب سرمایهسرزمین و نیازهای منطقهیافته، بر اساس طرح آمایش  کمتر توسعه

خصوصی و تعاونی در تولید کتاب و محصوالت فرهنگی و سایر کاالهای فرهنگی و هنری فراهم کند و تا پایان سال اول 
یت موجود در طول مطابق قانون بودجه سنواتی نسبت به وضع( ۸/)اجرای قانون برنامه با نرخ رشد ساالنه پنج درصد 

 .اجرای قانون برنامه اقدام نماید
ها و سازمان آب و فاضالب مکلفند با ارائه تعرفه فرهنگی و یا پروانه ساختمان در زمینه آب و برق و  ج ـ دولت و شهرداری

ات که دارای گاز، حمل و نقل و پست، با استفاده از کاربری فرهنگی در فضاهای مسکونی از کتابفروشان، ناشران و مطبوع
 .ی قانونی الزم هستند حمایت کنندمجوزها

های راه و  ی موضوع این بند توسـط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با همکاری وزارتخانهنامه اجرای آیین تبصره ـ

 .رسد وزیران می و به تصویب هیأت شهرسازی، نیرو، کشور و نفت، تدوین
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پدیدآورندگان آثار فرهنگی، هنری و امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر  چ ـ دولت مکلف است به منظور حمایت از حقوق
های فرهنگی، هنری و تنظیم مناسبات  المللی در عرصه و مطبوعات و قلم، صدا و سیما و رسانه، بسترسازی برای حضور بین

 :وردعمل آ ی اقدامهای ذیل را بهو روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با امور فرهنگی و هنر
استقرار نظام ـ تمهیدات قانونی الزم جهت امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم، صدا و سیما و رسانه و 1

 صنفی بخش فرهنگ
 ا و تبلیغات جهت طی مراحل قانونیه ـ بازنگری و اصالح قوانین مطبوعات و تبلیغات نظام جامع حقوقی مطبوعات و رسانه۱

دهند تحت پوشش بیمه بیکاری قرار  ر و رسانه و صدا و سیما که شغل خود را از دست میح ـ اصحاب فرهنگ و هن
صندوق بیمه بیکاری قرار های اعتباری را به این منظور در اختیار  دولت در چهارچوب لوایح بودجه سنواتی کمک. گیرند می
 .دهد می

الجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت ا ماه پس از الزم ی این بند ظرف مدت ششنامه اجرای آیین تبصره ـ

و به  فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان تبلیغات اسالمی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و سازمان تهیه
 .رسد تصویب هیأت وزیران می

تأمین بودجه سازمان  دولت مکلف است از ابتدای اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی، سهم خود در ـ۳۹ماده

افزایش اعتبار سازمان . بودجه عمومی دولت لحاظ و تخصیص دهد( ۴۹۳۸)صداوسیما را حداقل به میزان هفت دهم درصد 
های تولیدی  ها، توسعه کمی و کیفی برنامه استان( 1۴۴۸)نسبت به سال پایه از محل این ماده جهت پوشش صددرصدی

شود و هرگونه  های فاخر و توسعه فنی هزینه می ها و سریال ، مستند و فیلم(انیمیشن)اییپویانم( ملی، استانی و برون مرزی)
 .شود، ممنوع است سنواتی مشخص می های کشور که در بودجه افزایش حقوق و مزایا جز به تناسب سایر بخش

 .کند می ارائه میمجلس شورای اسالسازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران گزارش ساالنه این ماده را به 

مالیات بر ارزش افزوده را برای ( ۸/)از کل نه درصد ( ۴۹۱۳۸)دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد ـ۳۰ماده

ای و کشتی پهلوانی، ورزش روستایی و  المللی ورزشهای زورخانه توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بین
های  این مبلغ در ردیف. ویژه در حوزه معلوالن و جانبازان اختصاص دهد بههای ورزش  عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت

شود و پس از مبادله موافقتنامه  بینی می مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیش
 .گیرد ها قرار می این وزراتخانه در اختیار

 .شود نه میها هزی ر فقط در استاناین اعتبا ـ۰تبصره

ای ممنوع است و در  پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه ـ۲تبصره

 .نونی در وجوه و اموال دولتی استحکم تصرف غیرقا

نابع بین موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، قبل از توزیع آن م( ۸/)درصدی  از مجموع عوارض و مالیات نه ـ۹تبصره

 .مندرج در این ماده کسر خواهد شدنفعان، مبلغ  ذی

این قانون را ( ۳۱)پنجم ازمنابع درآمدی ماده  و یک( ۰/)دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده  ـ۰تبصره

 .نماید بینی و هزینه سنواتی پیش برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان مطابق بودجه
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عنوان  گیری بهینه از اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد به منظور توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی و بهره  به ـ۳۵ماده

 :شود هنگی، اقدامات زیر انجام میترین پایگاه عبادی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فر اصلی
های جامع  ها موظفند در طراحی واجرای طرح اریالف ـ وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقالب اسالمی و شهرد

ها وشهرهای جدیداالحداث، اراضی مناسب برای احداث مساجد وخانه عالم در  تفصیلی شهری و هادی روستایی وشهرک
سازی بدون دریافت هزینه و با حفظ  بینی کنند و پس از آماده جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پیش

 .متقاضیان احداث مساجد قرار دهندومی در اختیار مالکیت عم

های علمیه شامل مراکز  های دینی مصرح در قانون اساسی و حوزه ها، اماکن صرفاً مذهبی اقلیت مساجد، مصلی تبصره ـ

ط برای های حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضالب و عوارض ساخت و ساز فق آموزشی، پژوهشی و اداری از پرداخت هزینه
 .باشند ای اصلی معاف میفض

. های تجاری، اداری و خدماتی جدیداالحداث موظفند نمازخانه مناسبی را در اماکن مذکور احداث نمایند ب ـ مالکان مجتمع
تصویب   های مصوب به ها و مکان احداث در چهارچوب نقشه دستورالعمل این بند شامل تعداد واحدهای این مجتمع

 .رسد معماری میعالی شهرسازی و  یشورا
ها موظفند نسبت به احداث یا اختصاص فضای کافی و مناسب  ها، مراتع و آبخیزداری کشور و شهرداری پ ـ سازمان جنگل

 .های شهری اقدام کنند های ملی و بوستان برای مسجد یا نمازخانه در بوستان
های رفاهی،  های ورزشی، مجتمع انی، مجموعهها و مراکز درم ی، مراکز آموزشی، بیمارستانهای اجرای ت ـ کلیه دستگاه
های تجاری اعم از دولتی یا غیردولتی، موظفند نسبت به احداث یا اختصاص و نگهداری فضای کافی و  تفریحی و مجتمع

 .مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند مناسب برای
های  جهت احداث مسجد و نمازخانه در پایانه های راه و شهرسازی و نفت موظفند تمهیدات و اقدامات الزم را ث ـ وزارتخانه

طریق های مذکور از  های عرضه سوخت بین شهری و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه مسافربری و جایگاه
 .عمل آورند بخش غیردولتی به

رقراری عدالت فرهنگی منظور ارتقای کارکرد فرهنگی و هنری مساجد، ب  ج ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف است به
و ترویج فرهنگ اسالمی و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، با رعایت موازین اسالمی ترتیبی اتخاذ نماید تا کلیه مساجد 

 .اس بودجه سنواتی برخوردار گردندهای فرهنگی و هنری بر اس شهری و روستاهای باالی هزار نفر جمعیت از کانون

زی موظف است به منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی، اراضی ملی وزارت جهاد کشاور ـ۳۱ماده

زیست را که مورد  غیرکشاورزی خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها به استثنای اراضی واقع در مناطق چهارگانه محیط
ه توسط وزارت امور اقتصادی نیاز بخش غیردولتی است با تأیید وزارت ورزش و جوانان به قیمت ارزش معامالتی اعالم شد

تغییر کاربری . های ایثارگران واگذار نماید و دارایی با رعایت تشریفات قانونی به بخش غیردولتی و تعاونی با اولویت تعاونی
 .گردد این حکم به خزانه واریز میمنابع حاصل از اجرای . این اراضی ممنوع است
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ها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسالمی و ترویج سیره و سنت  دولت مکلف است به منظور تعمیق ارزشـ ۳۷ماده

و استفاده بهینه از ظرفیت معنوی اماکن زیارتی در شهرهای مقدس مشهد، قم و شیراز و برگزاری ( السالم علیهم)اهل بیت 
 :نماید ای قانون برنامه اقدام جرروی اربعین، نسبت به انجام امور ذیل تا پایان ا و تمهید امکانات الزم مراسم ساالنه پیاده

ریزی و تدوین سازوکارهای الزم جهت ساماندهی امور زائران و تأمین  الف ـ شناسایی دقیق نیازها و مشکالت زائران، برنامه
 ها و بخشهای غیردولتی از شهرداریهای الزم از طریق حمایت  زیرساخت

های زیارتی و گردشگری مذهبی و فراهم نمودن زمینه  در قطب های فرهنگی و خدمات زیارتی ب ـ توسعه امکانات، فعالیت
 های سنواتی د نیاز در قالب بودجهزیربنایی مور( های پروژه)های  زیارت و اجرای طرح

 ـ۳۸ماده
ی مکلفند به منظور صیانت از میراث فرهنگی و حمایت از صنایع دستی و تشویق و توسعه های اجرای الف ـ دستگاه

 :زیر را انجام دهند شگری اقداماتگرد
های  های مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملی و فهرست ـ هزینه1

ربط آثار در اختیار و در حیطه وظایف تخصصی همان دستگاه را در قالب بودجه سنواتی از محل اعتبارات خود تأمین  ذی
 .شود یع دستی و گردشگری هزینه میصنا ب ضوابط قانونی سازمان میراث فرهنگی، این اعتبارات در چهارچو. کنند

های مالیاتی است و از  ـ تأسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیت۱
 .قانون نظام صنفی مستثنی می باشدشمول 

منظور حفظ و صیانت از میراث فرهنگی اقدام الزم  شگری موظف است بهب ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گرد
منظور شناسایی، مستندسازی، حفاظت و مرمت و معرفی  ربط به ی ذیهای اجرای را با همکاری و هماهنگی سایر دستگاه

رهای سنتی در میراث طبیعی، ایجاد شهرهای جهانی صنایع دستی و احیای هن( اعم از ملموس و ناملموس)میراث فرهنگی 
 .عمل آورد نواتی بهحال زوال در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی و ثبت در فهرست میراث جهانی را طبق بودجه س

بنیاد مسکن انقالب اسالمی با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است نسبت  ـ۳۳ماده

وستای دارای بافت با ارزش تاریخی و فرهنگی و روستاهای هدف به تهیه و اجرای طرح بهسازی و احیای حداقل سیصد ر
ای، تا پایان اجرای قانون برنامه در بودجه سنواتی اقدام نماید تا در  های سرمایه گردشگری را از محل اعتبارات تملک دارایی

 .برداری قرار گیرد ی و مورد بهرهچهارچوب مفاد این ماده حفظ، نگهدار

 ـ۰۱۱ماده
الف ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی 
توسعه گردشگری را درچهارچوب قوانین مربوطه با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصویب هیأت وزیران 

 :آورد عمل است تمهیدات زیر را بهدولت موظف . ارائه نماید
ای بزرگ و مهم  های توسعه ـ تهیه و الحاق پیوست تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای کلیه طرح1

قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ( ۱)های موضوع ماده های زیربنایی، تولیدی و خدمات دستگاه در حوزه
 ای، استانی و شهری وح ملی، منطقهزمان مذکور در سطجهت تطبیق با اهداف و وظایف سا 1۱۰۱۹1۴۹۱مصوب 
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های مالیاتی و عوارضی به تأسیسات ایرانگردی  ـ اختصاص یارانه و تسهیالت مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیت۱
 انگردی در چهارچوب قوانین مربوطهو جه

رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفیت بخش ، خدمات  های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه ـ ایجاد زیرساخت۱
 قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی گذاری، واگذاری تسهیالت ارزان خصوصی در سرمایه

های  ی این بند توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با همکاری وزارتخانهنامه اجرای آیین تبصره ـ

 . رسد و به تصویب هیأت وزیران میزیست و سازمان تهیه  کشور، جهادکشاورزی و راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط
ست تا پایان سال اول اجرای قانون ب ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همکاری سازمان موظف ا

غرب کشور و زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی با اولویت  های شمال و شمال برنامه طرح ساماندهی گردشگری جنگل
 .نماید سواحل مکران طبق قوانین مربوطه را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه

نامه، تمهیدات و اقدامات قانونی الزم را جهت مدیریت یکپارچه و پ ـ دولت مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون بر
 .عمل آورد ایع دستی و گردشگری بهجامع میراث فرهنگی، صن

های مردمی از اماکن و  ت ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است کل درآمد اختصاصی و کمک
قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ( /)دهها را که در اجرای ما های تاریخی و موزه محوطه

. گردد، واریز نماید افتتاح می  حسابی که نزد خزانه شوند به صورت هیأت امنائی تشکیل و اداره می به 1۱۰۱۹1۴۹۱
تی های دولتی اختصاص داده شده به این اماکن در قالب بودجه سنوا وجوه حاصله و همچنین سهم کمک  (1۴۴۸)صددرصد

و مرمت این اماکن  گیرد تا برای اداره، توسعه در اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار می
 .اختصاص یابد

های  ی خود را به تشکلی و اجرایگر تواند بخشی از امور تصدی ث ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می
 .اند، واگذار کند انون تشکیل شدهای و تخصصی گردشگری که طبق ق حرفه

های تعیین  های قانونی هزینه این خدمات با تأیید سازمان مذکور، با تصویب هیأت وزیران توسط تشکل تعرفه تبصره ـ

 .باشد ده قابل دریافت و هزینه میش
بخشی از مقررات مالی قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم ( /۱)ماده( الف)ج ـ دولت مکلف است از محل منابع بند

 .شگری را نیز در اولویت قرار دهدگازرسانی روستاهای هدف گرد 1۱/۱۹1۱۹۰مصوب ( ۱)دولت

و بیست و ( ۱۴)، بیستم (1۴)منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم  ی موظفند بههای اجرای کلیه دستگاه ـ۰۱۰ماده

های کلی برنامه ششم و  ساله و سیاست انداز بیست شمقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، اهداف سند چ( ۱1)یکم 
تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه »های کلی خانواده مبنی بر  سیاست
فرآیند توسعه پایدار و مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در  منظور بهره و نیز به« ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان عرصه

متوازن، با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر 
های ابالغی ستاد  های خود و ارزیابی آثار و تصمیمات براساس شاخص ها و طرح ها، برنامه مبنای اصول اسالمی در سیاست

 .الی انقالب فرهنگی اقدام نمایندده شورای عملی زن و خانوا
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ها و  ها، برنامه موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاست( معاونت امور زنان و خانواده)ریاست جمهوری  ـ۰تبصره

طور ساالنه به مجلس  های وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به ها و رصد مستمر ارتقای شاخص های دستگاه طرح
 .ی و هیأت وزیران ارائه نمایدالمشورای اس

ها و وظایف و الزامات  ی این ماده در خصوص نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت و پایش شاخصنامه اجرای آیین ـ۲تبصره

، (معاونت امور زنان و خانواده)های مذکور، به پیشنهاد مشترک ریاست جمهوری  ی برای ارتقای شاخصهای اجرای دستگاه
ربط در چهارچوب قوانین مربوطه،  ی ذیهای اجرای داری و استخدامی کشور و با همکاری سایر دستگاهسازمان و سازمان ا

 .ه تصویب هیأت وزیران خواهد رسیداالجراء شدن این قانون ب ماه پس از الزم شش

ب های کلی جمعیت و خانواده و سند جمعیت مصوب شورای عالی انقال دولت موظف است براساس سیاست ـ۰۱۲ماده 

محور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و  ای خانواده ربط به منظور تقویت و تحکیم جامعه فرهنگی با همکاری نهادهای ذی
های الگو و سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی با ایجاد سازوکارها و تأمین اعتبارات الزم  کارکردهای اصلی آن با رعایت شاخص

 :عمل آورد را بهاتی اقدامات ذیل در قالب بودجه سنو
ل پایه درطول نسبت به سا( 1۴۸)درصد  سازی مناسب جهت کنترل و کاهش میانگین سن ازدواج به میزان ده الف ـ زمینه

 اجرای قانون برنامه
های زود بازده اقتصادی و  ب ـ حمایت، پشتیبانی و ارتقای معیشت و اقتصاد خانواده از طریق توسعه مشاغل خانگی، بنگاه

 به سال پایه اجرای قانون برنامه ها نسبت ای تولیدی روستایی و خانواده محور و افزایش نرخ رشد مستمر فعالیته تعاونی
سازی، آموزش،  ها و برنامه های مخل ارزش پ ـ مقابله فعال و هوشمند با جنگ نرم در عرصه خانواده و منع نشر برنامه

 ت تحکیم خانوادهربط در جه های ذی پژوهش و تبلیغ توسط کلیه دستگاه
باروری درطول اجرای ازای هر زن در سن  فرزند به /۱۹به حداقل(  TFR)سازی جهت افزایش نرخ باروری  ت ـ زمینه

 قانون برنامه
دانستن ازدواج و  ث ـ پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق، پایدار و آسان، فرزندآوری و تربیت فرزند صالح، ارزش

 تمهید و سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیالت و امکانات فرزندآوری از طریق
سال پس از  کم پنج ها قبل، حین و دست ج ـ آموزش و مشاوره مستمر و مسؤوالنه نوجوانان و جوانان با اولویت خانواده

شکی و های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پز ربط، به ویژه وزارتخانه های ذی ازدواج توسط همه دستگاه
ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی، مؤسسات آموزشی عمومی و آموزش عالی دولتی و غیردولتی، سازمان نظام روانشناسی 

 پایه و تکمیلی های ربط با برخورداری خدمات مشاوره و روانشناسی از تسهیالت و مزایای بیمه و مشاوره و سایر نهادهای ذی
 ارای فرزند در قالب بودجه سنواتیاجاره مسکن با اولویت زوجهای د چ ـ ارائه تسهیالت و امکانات ساخت و

 ن ناباروری در قالب بودجه سنواتیح ـ تمهیدات الزم از قبیل ارائه تسهیالت جهت افزایش سالمت ازدواج و درما
الزم در جهت  های مندی از قضات و وکالی مجرب با اولویت وکالی متأهل، با ارائه آموزش خ ـ تمهیدات الزم جهت بهره

 های مختومه الزم نسبت به پرونده های های دعاوی خانواده و ایجاد مشوق ها در پرونده تشویق صلح و سازش زوج
ا پایان دوران د ـ حمایت و توسعه بیمه سالمت در بیمه پایه و تکمیلی برای مادران در کلیه مراحل دوران بارداری ت

 شیرخوارگی



 
   WWW.CBI.IR 

 

۰۱ 

 

دار  صوب شورای عالی انقالب فرهنگی در چهارچوب قانون، با تشکیل جلسات مستمر، عهدهذ ـ ستاد ملی زن و خانواده م
ها و  ها، اقدامات و ارزیابی عملکرد مربوط به وزارتخانه هدایت، ایجاد هماهنگی بین بخشی، نظارت کالن بر برنامه

برای جلب مشارکت فراگیر در تحقق های مردمی و نیز بسیج ملی  ربط و نهادهای عمومی و تشکل ی ذیهای اجرای دستگاه
به بار  ماه یک های کلی ابالغی و رصد و پایش تحوالت خانواده و جمعیت خواهد بود و گزارش آن باید هر شش سیاست

 .مجلس شورای اسالمی ارائه شود

 ـ۰۱۹ماده
های دولتی و عمومی غیردولتی که  گانه، بخش االجراء شدن این قانون کلیه مردان شاغل در قوای سه الف ـ از تاریخ الزم

 .گردند مرخصی تشویقی برخوردار میروز  شوند از سه صاحب فرزند می
ماه از تاریخ  های تحکیم خانواده ظرف شش ب ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در راستای سیاست

دار حداقل دارای سه فرزند را فراهم و  ی زنان خانهاالجراء شدن این قانون بررسی و طرح الزم برای ایجاد بیمه اجتماع الزم
 .گیری قانونی ارائه نماید تصمیم جهت

های مناسب برای  پ ـ دولت مکلف است بخشی از اعتبارات عمرانی خود را در قالب بودجه سنواتی به تأمین خوابگاه
 .باشد دارای فرزند میها با زوج  هاولویت استفاده از این خوابگا. دانشجویان متأهل اختصاص دهد

 ـ۰۱۰ماده
سال پایه درطول ( ۱۴۸)درصد الف ـ سازمان بهزیستی مکلف است در راستای کنترل و کاهش نرخ طالق به میزان بیست

های اجتماعی و مددکاری و مراکز مشاوره و خدمات  سازی الزم را از طریق مرکز فوریت اجرای قانون برنامه زمینه
های خانوادگی و پیشگیری از وقوع طالق و با کمک  تا جهت پیشگیری از اختالف و بحرانعمل آورد  روانشناختی به

 .مردمی، خدمات خود را گسترش دهد نهادهای
های اجتماعی آن  های خود ترویج ازدواج، ضدارزش بودن طالق و آسیب ب ـ سازمان صدا و سیما مکلف است در برنامه

ها به خانواده و حفظ حرمت خانواده را به عنوان محورهای اصلی  ایبندی زوجها و فرزندان، فرهنگ افزایش پ برای زوج
 .اسالمی ـ ایرانی مدنظر قرار دهدسبک زندگی 

 

 ـ سیاسی ، دفاعی و امنیتی۰۸بخش

پذیری اقتصاد کشور و  در راستای اجرای مفاد مصرح در قانون اساسی و افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب ـ۰۱۵ماده

یریت منسجم، هماهنگ و مؤثر روابط خارجی جمهوری اسالمی ایران بر مبنای اصل عزت، حکمت و مصلحت منظور مد به
جز نیروهای مسلح مکلفند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط  ی بههای اجرای و برای تحقق اهداف این قانون، دستگاه

به اجرای خارجه موظف است در چهارچوب قوانین نسبت وزارت امور . خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند
 :موارد زیر اقدام نماید

الف ـ طراحی و اجرای اقدامات دیپلماتیک در سیاست خارجی درجهت تحقق اصول مربوطه قانون اساسی مخصوصاً در بعد 
 ایت از جریان مقاومت و مستضعفینمبارزه با استکبار و رژیم صهیونیستی و حم
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ویژه  جانبه با کشورهای هدف در جهان به های همه بخشی و تقویت پیوند رها و شرایط سیاسی الزم برای تنوعب ـ ایجاد بست
 های کلی نظام ر در چهارچوب سیاستکشورهای منطقه، همسایگان و قدرتهای نوظهو

نی و مهندسی، تأمین پ ـ تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات کاال و خدمات ف
های الزم برای حضور بخش غیردولتی در  های نوین و ایجاد زمینه گذاری خارجی و دستیابی به فناوری مالی و جذب سرمایه

های کلی  وب سیاستویژه کشورهای همسایه و اسالمی در چهارچ دیگر کشورهای منطقه و کشورهای جنوب غربی آسیا به
 اقتصاد مقاومتی

االجراء  سال از زمان الزم ت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت یکت ـ وزارت صنع
های ایران در کشورهایی که بر اساس آمار گمرک بیشترین رابطه تجاری با  شدن این قانون، رایزنان بازرگانی در سفارتخانه

های اقتصادی بوده و به زبان انگلیسی ای تحصیالت مرتبط با حوزهای تعیین کند که کلیه این افراد دار ایران را دارند به گونه
وزارت امور خارجه با همکاری وزارت . مدت خدمت این افراد دو سال است. کشور هدف تسلط کامل داشته باشندزبان یا 

 .ه مجلس شورای اسالمی ارائه کندصنعت، معدن و تجارت گزارش ساالنه اجرای این حکم را ب
 .صنعت، معدن و تجارت ارائه نمایدتواند پیشنهادهای خود را به وزارت  نی، صنایع و معادن و کشاورزی، میاتاق بازرگا

 ها در توسعه و پیشرفت کشور رکت آنث ـ حمایت همه جانبه از حقوق ایرانیان خارج از کشور و جلب مشا
منیتی با ثبات و پایدار ایجاد محیط سیاسی و اهای دیپلماسی رسمی در سطوح دو و چندجانبه برای  کارگیری ظرفیت ج ـ به

 در منطقه
رسانی در گستره فرامرزی برای تبیین  ها و ابزارهای نوین و کارآمد اطالع برداری از دیپلماسی عمومی و روش چ ـ بهره

 انایگاه ایران در افکار عمومی جههای جمهوری اسالمی ایران در ابعاد گفتمانی و معنایی و ارتقای ج دیدگاه
 گرایی گرایی، تروریسم و افراط کارگیری همه امکانات جمهوری اسالمی ایران برای مقابله با خشونت ح ـ به

المللی جمهوری اسالمی ایران در رابطه با موضوعات حقوق بشری از طریق رصد و پایش وضعیت  خ ـ صیانت از وجهه بین
المی با همکاری پایه آنان و گسترش حقوق بشر اس بیالمللی، پاسخ متناسب به ادعاهای  حقوق بشر در عرصه بین

 ربط های ذی دستگاه
 های کلی نظام نه در راستای سیاستای به کشورهای هدف در چهارچوب قوانین بودجه ساال های توسعه د ـ اعطای کمک

سلطه و صهیونیزم و حمایت ریزی و اقدام مؤثر در راستای تحقق اهداف اصول قانون اساسی در بعد مبارزه با نظام  ذ ـ برنامه
 جریان مقاومت، فلسطین و مستضعفیناز 

های مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی و  ویژه فعالیت آفرین در جهان اسالم به های تقریبی و وحدت ر ـ حمایت از جریان
 ن اسالممقابله با توطئه دشمنان در ایجاد تفرقه در جها

ای طراحی نماید که تا پایان اجرای قانون برنامه  م جهت توسعه سیاسی را به گونههای الز ریزی ز ـ دولت موظف است برنامه
 .اسالمی، مورد حمایت قرار گیرند های سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای ششم، احزاب و تشکل

 ـ۰۱۱ماده
یش توان دفاعی کشور در تراز های کلی برنامه ششم و به منظور افزا سیاست( ۱/)الف ـ دولت مکلف است در اجرای بند 
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 از منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی را به( ۸/)درصد ای و تأمین منافع و امنیت ملی، حداقل پنج قدرت منطقه
 .اختصاص دهدعنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیفهای تقویت بنیه دفاعی در بودجه ساالنه کشور  

ای و تأمین منافع و  م را به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقههای الز ب ـ دولت موظف است پشتیبانی
 :عمل آورد اقدامات اساسی زیر به امنیت ملی، با انجام

 :بنیه دفاعی کشور با پشتیبانی ازـ تحکیم و تقویت 1
 موشکیـ توسعه و افزایش توان تولیدی 1ـ1
 ح مختلف برد کوتاه، متوسط و بلندـ توسعه و تقویت توان پدافند هوایی در سطو۱ـ1
ار های مناسب با هدف استقر پذیر و برخوردار از فناوری های ارتباطی امن و پایدار و تعامل روزرسانی شبکه ـ توسعه و به۱ـ1

 کامل سامانه فرماندهی و کنترل
 های تسلیحاتی متناسب با تهدیدات سازی برخی سامانه ـ هوشمند و متحرک۰ـ1
 (سایبری)ترونیک و دفاع رایانیکی ـ توسعه و تقویت امکانات جنگ الک /ـ 1
 های مسلح تروریستی تقابل با گروه ـ تحقیق، طراحی و تولید اقالم مورد نیاز برای مواجهه و ۱ـ1
های  های مختلف آفندی، پدافندی و پشتیبانی رزمی با اتکا به سامانه ـ توسعه و تقویت توان ناوگان هوایی در حوزه۳ـ1

 فته هواپیمایی، بالگردی و پهپادیپیشر
هواپیما، بالگرد و  اعم از)ـ توسعه و بازسازی صنایع هوایی دفاعی برای پشتیبانی از ناوگان هوایی نیروهای مسلح  ۰ـ 1

 (تسلیح آنها
 ها ها و تسلیح آنروزرسانی توانمندی تولید پهپاد ـ توسعه و به/ـ 1
 ه نظامی هواپیماهای نیروهای مسلحو کمک ناوبری و نظارتی ویژ های ناوبری ـ نوسازی سامانه1۴ـ1
های پروازی دریاپایه و تسلیح  ـ توسعه ناوگان نیروی دریایی با تجهیز به شناورهای سطحی، زیرسطحی سنگین، یگان11ـ1

 روز و کارآمد های پیشرفته و به های کشف، شناسایی و ردگیری و کنترل آتش و سالح ها به سامانه آن
 های واکنش سریع نیروهای مسلح تیپ های رزمی و ـ توسعه و تقویت یگان1۱ـ1
( 11۳)ماده ( ۱)ـ رعایت فاصله سطح حقوقی و دستمزد کارکنان نیروهای مسلح با کارکنان کشوری بر اساس تبصره 1۱ـ1

 قانون مدیریت خدمات کشوری
های امنیت و دفاع از کشور، دفاع از  مردمی در صحنهـ تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان و حضور بیشتر نیروهای ۱

 :ازمنکر از طریق معروف و نهی ربهها و مبانی اندیشه انقالب اسالمی و توسعه فرهنگ ام آرمان
وسعه و تغییرات تقسیمات های مقاومت متناسب با ت ها برای توسعه نواحی شهرستانی و رده ـ حمایت از زیرساخت1ـ ۱

 کشوری
سازی اوقات  های تربیتی، غنی  های انقالب اسالمی و توسعه فرهنگ و تفکر بسیجی با استفاده از هسته زشـ تعمیق ار۱ـ۱

 ارزش و استفاده از نخبگان بسیجی فراغت، توسعه فرهنگ
 ای با رویکرد بومی جازی و رایانههای مختلف با اولویت حضور فزاینده در فضای م ـ مقابله با جنگ نرم در حوزه۱ـ۱
 د فرهنگی اجتماعی و علمی اقتصادیها میلیونی با رویکر کارگیری بسیج ده جذب و بهـ ۰ـ ۱
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 زدایی و سازندگی کشور مر محرومیتـ توسعه و مشارکت بسیج سازندگی در کمک به دولت در ا /ـ ۱
 های محوله  ی بسیجیان در مأموریتکارگیر های ناشی از به ای و جبران خسارت ـ تأمین پوشش بیمه ۱ـ۱
از ( 1۴۸)درصد توانند حداقل ده ی میهای اجرای ـ به منظور کمک به پیشرفت عمران و آبادانی روستاهای کشور دستگاه۳ـ۱

 .مندی بسیج سازندگی هزینه نمایندیافته خود را با استفاده از ظرفیت و توان اعتبارات اختصاص
ی ملزم به رعایت های اجرای لیه دستگاهها و ارتقای پایداری ملی، ک پذیری زیرساخت پ ـ به منظور کاهش آسیب

 :باشند ل و انجام اقدامات زیر میهای پدافند غیرعام سیاست
ـ اجرای کامل پدافند غیرعامل برای کلیه مراکز حیاتی و حساس کشور بر اساس طرح مصوب کمیته دائمی پدافند 1

 انونی آنی آن و تصویب در مراجع قساز غیرعامل مبتنی بر گسترش هوشمندانه و مصون
ها پس از تصویب کمیته دائمی  سازی و حفاظت از مراکز مهم کشور و به اجرا درآوردن آن ـ تهیه و تدوین طرحهای ایمن۱

 پدافند غیرعامل از منابع دستگاه مربوطه و تصویب در مراجع قانونی آن
ها پس از تصویب کمیته  اجرای آن های حساس جدید کشور و الزام به رعایت و ـ تهیه پیوست پدافند غیرعامل برای طرح۱

 رعامل از منابع دستگاه مربوطه آندائمی پدافند غی
ها،  گردان جانبه با مواد مخدر و روان ت ـ به منظور تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی، کاهش جرم و جنایت، مبارزه همه

مربوطه اقدامات  های یاز در بودجه ساالنه دستگاهبینی اعتبارات مورد ن پیشگیری و مقابله با قاچاق کاال و ارز از طریق پیش
 :زیر به عمل آید

گیری از توان  و فیزیکی مرزها با اولویت مناطق مرزی مستعد ناامنی، بهره( اپتیکی)ـ انسداد الکتریکی، الکترونیکی، نوری1
ران، تقویت و توسعه اطالعاتی وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران و حمایت سپاه پاسداران انقالب اسالمی ای

های امنیتی،  دهی مرزنشینان در طرح ها و توان عملیاتی مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، مشارکت زیرساخت
که توسط وزارت ( ارتقای امنیت و کنترل مؤثر مرزها)های اطالعاتی و تقویت دیپلماسی مرزی براساس طرح  توسعه فعالیت

ماه  و نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی ظرف مدت شش کشور با همکاری سازمان
یب شورای عالی امنیت شود و پس از تأیید ستاد کل نیروهای مسلح به تصو االجراء شدن این قانون، تهیه می پس از الزم

 .رسد ملی می
یق مهم آن ساالنه در مصاد( 1۴۸)درصدی  ف کاهش دهسازی برای کاهش جرم و جنایت با هد ریزی و زمینه ـ برنامه۱

 ربط های ذی توسط دستگاه
ها با هدف کاهش  ها و مدیریت مصرف آن گردان جانبه با مواد مخدر و روان ریزی برای مبارزه همه ـ برنامه۱

 بوطه درطول اجرای قانون برنامههای مر اعتیاد توسط دستگاه( ۱/۸)درصدی  وپنج بیست
نحوی که ساالنه  زی برای پیشگیری و مقابله با قاچاق کاال و ارز از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار بهری ـ برنامه۰

 .ورود قاچاق کاهش یابد( 1۴۸)درصد حداقل ده

و تأمین پدافند و امنیت رایانیکی برای ( سایبری)های قدرت نرم و دفاع رایانیکی منظور افزایش ظرفیت بهـ ۰۱۷ماده

های کشور، طرح جامع دربرگیرنده توسعه قدرت نرم دفاعی و رایانیکی و مقابله با جنگ نرم با مشارکت ستاد کل  زیرساخت
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شود و پس از تصویب  نیروهای مسلح و وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران در سال اول اجرای قانون برنامه تهیه می
 .آید اجراء در می ی این قانون بهشورای عالی فضای مجازی از سال دوم اجرا

م، کنترل مؤثر مرزها و همچنین کاهش و توسعه پیشگیری و مقابله با جرایبه منظور ارتقای نظم و امنیت  ـ۰۱۸ماده

 :شود تخلفات و حوادث رانندگی اقدامات زیر در طول اجرای قانون برنامه اجراء می
 ایمنی حمل و نقل و عبور و مرور؛ الف ـ ارتقای نظم و

مکلف است اقدامات و سازوکار الزم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی با تأکید بر تجهیز و تقویت پلیس ـ دولت 1
های پزشکی،  های امداد رسانی و فوریت راهنمایی و رانندگی، ارتقای کیفیت ایمنی وسایط نقلیه، تقویت و تکمیل شبکه

نحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به  ا فراهم نماید بهای و توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی ر خیز جاده اصالح نقاط حادثه
 .کاهش یابد( ۱1۸)هزار دستگاه خودرو تا پایان اجرای قانون برنامه سی و یک درصد  تعداد ده

ها با نصب،  های اصلی و آزادراه شهرها و همچنین جاده ها و کالن ها در مراکز استان ـ کلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراه۱
ها و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش  های کنترلی و مراقبتی هوشمند توسط شهرداری روزرسانی سامانه داری و بهنگه

 .اختیار نیروی انتظامی قرار گیردها و دسترسی الزم آن در  قرار گرفته و این سامانه
الی به شهرهای با 1۱۳۱۹/۹1۰وب قانون تشکیل نیروی انتظامی مص( ۰)ماده( 1۱)ـ مفاد قانون الحاق سه تبصره به بند۱

 .یابد یک میلیون نفر تسری می
شود نسبت به نصب، راه اندازی  ب ـ به منظور کنترل و مبارزه مؤثر با قاچاق کاال به نیروی انتظامی و گمرک اجازه داده می

دی و خروجی مرزها و در مبادی گمرکی، ورو( ری ایکس()کانتینری)های کنترل خودرویی بارگنجی  و به روزرسانی سامانه
برداری از  مدیریت و بهره. های بازرسی و کنترلی ناجا از طریق اشخاص و مؤسسات حقوقی غیردولتی اقدام نمایند ایستگاه

 .باشد ر نیروی انتظامی و گمرک میها حسب مورد در اختیا این سامانه
 (کانتینری)های کنترلی خودرویی بارگنجی  نی سامانهروزرسا اندازی، نگهداری و به های مربوط به راه منظور تأمین هزینه به
و تجهیزات مربوط به آن صاحبان بار یا خودرو مکلفند به هنگام کنترل و صرفاً در مبادی ورودی و خروجی ( ایکس ری)

 .شود ودجه سنواتی تعیین میمیزان این تعرفه در ب. نسبت به پرداخت تعرفه مربوط اقدام کنند
های حفاظتی  های اداری، تجاری، مسکونی و صنعتی و همچنین مراکز عمومی مکلفند پیوست مجتمع ها و پ ـ کلیه شهرک

می نیروی انتظامی ـ انتظامی الزم برای ارتقاء امنیت و ایمنی این اماکن و پیشگیری از سرقت را برابر استانداردهای اعال
 .رعایت نمایند

های کشور و راه و شهرسازی با همکاری  اردهای اعالمی توسط وزارتخانهنامه نحوه اجرای این بند و استاند آیین تبصره ـ

 .رسد و به تصویب هیأت وزیران می ها تهیه نیروی انتظامی و شورای عالی استان
سازی استعداد نیروی انتظامی   شود با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح به منظور متناسب ت ـ به نیروی انتظامی اجازه داده می

نفر نیرو به ازای هر هزار نفر جمعیت، در طول  های امنیتی ـ انتظامی کشور و کاهش فاصله این استعداد با شاخص پنجبا نیاز
 .اجرای برنامه ساالنه، پایور مورد نیاز و متناسب با بودجه سنواتی استخدام و به موجودی خود اضافه نماید
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امل اقدامات ی مجازی و هماهنگی سازمان پدافند غیرعدولت مکلف است مطابق مصوبات شورای عالی فضا ـ۰۱۳ماده

 :ذیل را به عمل آورد
در سطح ملی و ارتقای قدرت رصد، پایش، تشخیص و هشداردهی، ( سایبری)الف ـ ایجاد سامانه پدافند رایانیکی

های استانی و  دستگاه گیری از ظرفیت سازی و افزایش توان مقابله با پیامدهای ناشی از وقوع احتمالی تهدید با بهره مصون
 های ملی گونه تهدیدات بر سرمایه اثرسازی این سازی و یا بی نیروهای مسلح با هدف مصون

ی به منظور جلوگیری از نفوذ و مختل های اجرای مدیران و کارکنان دستگاه( سایبری)ب ـ افزایش سطح آموزش رایانیکی
 ها توسعه آمادگی ربط و دستگاه ذیافزاری  های نرم(سیستم)نمودن سامانه

( نظامی و انتظامی)هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح  دولت مکلف است هرسال در بودجه سنواتی، کمک ـ۰۰۱ماده

داری کل کشور واریز کند و  های سازمانی را پس از کسر از دریافتی آنان به حساب مخصوصی نزد خزانه ساکن در خانه
های  های تعمیر و نگهداری خانه ای نیروهای مسلح را برای تأمین هزینه ای بودجهه معادل وجوه واریز شده به حساب ردیف

 .بینی و واریز نماید ن قانون پیشسازمانی در طول اجرای ای

 :ف است اقدامات زیر را انجام دهددولت مکلـ ۰۰۰ماده

ی اسالمی ایران در سواحل های نظامی، فرهنگی، رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهور الف ـ استقرار و احداث زیرساخت
 مکران

نفع در طول اجرای  ی ذیب ـ فراهم نمودن اعتبارات الزم جهت پرداخت مطالبات حق اشعه خلبانان و دیگر کارکنان ادار
 این قانون

 ت نیروهای کارآمدپ ـ ارتقای کیفیت مراکز آموزشی و فرهنگی نیروهای مسلح برای تربی

 :های مناطق عملیاتی دفاع مقدس انهای است گیماند منظور جبران عقب به ـ۰۰۲ماده

ن برنامه به الف ـ ستادکل نیروهای مسلح موظف است محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس را تا پایان سال اول اجرای قانو
 .سازمان اعالم نماید

 .ح شهرستان تهیه کنداطق را تا سطهای این من یافتگی زیرساخت ب ـ سازمان موظف است ارزیابی جامعی از وضعیت توسعه
های  ها و ارتقای شاخص ماندگی جبران عقب پ ـ دولت موظف است ردیف متمرکزی را درقوانین بودجه سنواتی به

افزایش یافته و به ( 1۴۸)درصد ها ساالنه ده ای که این شاخص گونه برخورداری مناطق موضوع این ماده اختصاص دهد به
 .ور برسدهای برخوردار کش شهرستانسطح متوسط 

موضوع قانون عهدنامه مربوط به مرز )میالدی  /1/۳ت ـ دولت موظف است از سال اول اجرای این قانون، در قالب قرارداد 
و قوانین مربوطه و در قالب بودجه سنواتی، حداقل ساالنه ( //1۱/۱۹۱۹دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق مصوب 

که در پایان چهارسال به اتمام  طوری وبی اروندرود و توسعه سواحل آن اقدام نماید بهنسبت به الیر( ۱/۸)بیست و پنج درصد
 .برسد

بینی شده در  پیش  العاده ث ـ سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور موظفند اعتبار الزم را برای اعمال سقف فوق
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ون برنامه تأمین و ین مناطق از سال اول اجرای قانقانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در ا( ۱۰)ماده  (1)بند
 .اعمال نمایند

ج ـ سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغالن مناطق عملیاتی 
جرای قانون سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم ا 1۱۳۱دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابالغی سال 

 .برنامه اقدام نمایند

هایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند مکلفند از محل منابع مربوطه موارد موضوع  دستگاه تبصره ـ

 .صورت مشابه تأمین نمایند را به این ماده( ج)و ( ث)بندهای 
 

 ـ حقوقی و قضائی۰۳بخش

ی و احیای حقوق عامه، ارتقای خدمات قضایی، تحقق عدالت قضایش دقت و سرعت در ارائه منظور افزای به ـ۰۰۹ماده

ها  ی و کاهش ورودی پروندهی دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایکیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برا
 :جرمان و کاهش جمعیت کیفریو پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی و اصالح م

ای رایگان برای  الف ـ سازمان بهزیستی کشور مکلف است در راستای تحکیم نهاد خانواده نسبت به ارائه خدمات مشاوره
ی توسط مقام قضای 1۱/1۹1۱۹1افراد فاقد تمکن مالی با معرفی مقام قضائی که در اجرای قانون حمایت خانواده مصوب 

 .عمل آورد وند، اقدام الزم را بهش شاوره خانواده معرفی میدار برای رفع اختالف به آن سازمان برای م صالحیت
االجرای سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  االجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی الزم ب ـ مفاد اسناد رسمی الزم

. ف اموال مدیون اقدام کنندیه نسبت به شناسایی و توقیضای اجرایادارات مذکور مکلفند بالفاصله پس از تقا. شوند اجراء می
چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا 

تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم  ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدٌله سند می
 .رجوع نمایددادگستری 

ی این بند به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تهیه و نامه اجرای آیین ـ۰تبصره

 .رسد ه تصویب رئیس قوه قضاییه میب

د االجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدٌله سن چنانچه متعهد سند الزم ـ۲تبصره

در غیر این صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل . ی معاف خواهد بودهای اجرای نماید، از پرداخت هزینهاقدام 
ها و  ی و بانکهای اجرای کلیه دستگاه. این قانون منعکس خواهد شد( 11۱)ماده ( پ)های مالی موضوع بند  محکومیت

و پرداخت تسهیالت، موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و پروانه  مؤسسات مالی و اعتباری از انعقاد هرگونه قرارداد مالی
میت از حقوق محرو)تخلف از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش . صادرات و واردات به این شخص ممنوع هستند

 .خواهد بود( اجتماعی

های مالی دادخواست  تواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت چنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد، می ـ۹تبصره

( ۱)اعسار خود را به مرجع قضائی صالح تقدیم کند و در صورت صدور حکم اعسار، متعهد سند از شمول قسمت اخیر تبصره
 .معاف خواهد بود



 
   WWW.CBI.IR 

 

/۴ 

 

های کلی برنامه ششم،  تربیتی کشور مکلف است در راستای اجرای سیاستها و اقدامات تأمینی و  پ ـ سازمان زندان
ها، اقدامات الزم برای تسریع در انتقال بیست زندان داخل محدوده  ها و بازداشتگاه موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زندان

 :شهرها را از طرق زیر انجام دهد شهرها به خارج از شهرها با اولویت کالن
های عمومی  ها و دیگر سازمان های داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به روش مذاکره و توافق به شهرداری ـ فروش زندان1

صورت نقد حداقل به قیمت  غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت مقررات و قوانین مربوط به مزایده به
استثنای اشخاص ذکر  به)د بر نیاز به اشخاص حقیقی و حقوقی های داخل شهرها و اموال مازا کارشناسی یا فروش زندان

 عایت کلیه قوانین و مقررات مربوطبا ر( شده در صدر این جزء
عمل آمده به حساب ویژه نزد  های مذکور که به تدریج و براساس توافق به وجوه حاصل از فروش هر کدام از زندان

گردد و  ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تلقی می ختصاصی سازمان زندانگردد به عنوان درآمد ا داری کل واریز می خزانه
 .گردد جایگزین در همان استان می های در چهارچوب بودجه سنواتی صرف احداث زندان

های  در صورت وجود مازاد درآمد حاصل از بند فوق، اعتبار مذکور صرف تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیزات دیگر زندان
 .گردد تان میهمان اس

ها از شهرها به خارج شهرها ایجاد نماید به نحوی که پس از  دولت مکلف است ردیفی تحت عنوان انتقال زندان تبصره ـ

 .مبلغ مذکور به خزانه اعاده گرددهای قدیمی  های جدید از محل فروش زندان احداث زندان
ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی  قانون انتقال زندان( ۱)اده بر م( 11۱)ماده ( پ)بند ( 1)در طول اجرای برنامه، حکم جزء 

 .در بخش مغایرت حاکم است 1۱۰۴۹/۹۳موجود به خارج از شهر مصوب 
ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و پس از عقد قرارداد  ـ در صورت تفاهم بین سازمان زندان۱

ها و  برداری از زندان جدید به صورت اجاره در اختیار سازمان زندان شهر تا اتمام احداث و بهرهرسمی، ساختمان زندان داخل 
 .گردد د تفاهم قیمت زندان کسر میبهای آن از مبلغ مور گیرد و اجاره اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار می

ازمان امور اراضی مکلفند نسبت به واگذاری و س( ها، مراتع و آبخیزداری کشور سازمان جنگل)ـ وزارت جهاد کشاورزی ۱
همچنین . های مذکور اقدام نمایند ها برای احداث زندان زمین رایگان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به سازمان زندان

ی مکلفند حسب مورد همکاری الزم را در صدور مجوزهای قانونی و ایجاد و تأمین تأسیسات های اجرای کلیه دستگاه
 .عمل آورند ها، به در این طرح( سیاعم از آب، برق، گاز، تلفن، کابل نوری و مسیرهای دستر)نایی مورد نیاز زیرب

ـ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است پس از استقرار زندانیان در محل زندان جدید خارج از شهر با همکاری ۰
ت دادگستری نسبت به انتقال کلیه اسناد و مدارک زندان مذکور به وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از اعالم رسمی وزار

 .خریدار یا خریداران اقدام نماید
گذاری بخش غیردولتی و عمومی را در  ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مجاز است مشارکت و سرمایه ـ سازمان زندان /

آموزی، اشتغال حین حبس و پس از آزادی، آموزش،  ای حرفهه های الزم در زمینه برداری و یا توسعه زیرساخت حوزه بهره
دادهای ها در قالب انواع مختلف قرار های حمایتی از خانواده زندانیان و کمک به خودکفایی زندان سالمت و درمان، طرح

 .رسمی جلب و یا توسعه دهد
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ها و  وسیله سازمان زندان این قانون بهاالجراءشدن  ی این بند ظرف مدت شش ماه پس از الزمنامه اجرای آیین تبصره ـ

 .رسد و به تصویب هیأت وزیران می اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت دادگستری تهیه
 :ساالنه آمار مجرمان( 1۴۸)ت ـ به منظور پیشگیری از وقوع جرم با هدف کاهش ده درصدی 

گیری از مشارکت اجتماعی مردم و  ی و بهرههای اجرای تمامی دستگاههای  ـ قوه قضائیه مکلف است با استفاده از ظرفیت1
نهاد و مراکز علمی و پژوهشی کشور نسبت به تهیه و تدوین برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای  های مردم سازمان

 .اجرای قانون برنامه اقدام نمایدسالمت اجتماعی با رعایت قوانین مربوط تا پایان سال اول 
ـ قوه قضائیه مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه به منظور پیشگیری و کاهش جرم، دعاوی و ۱

های قضائی هر استان اقدام و پس از  م به تفکیک در حوزهعوامل مؤثر در بروز دعاوی و جرای اختالفات، نسبت به شناسایی
 قانون اساسی به( ۳۰)وایح مورد نیاز را تهیه و با رعایت اصل هفتاد و چهارمبررسی جامع پژوهشی، اقدامات الزم را انجام و ل

 .مجلس شورای اسالمی تقدیم نماید
ی در خصوص وضعیت ست ضمن آگاهی دادن به مقامات قضایها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف ا ـ سازمان زندان۱

هات امنیتی در اختیار مقامات صورت برخط و با رعایت ج یان را بهآمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندان
قضات با لحاظ ظرفیت اعالم شده و تناسب قرار تأمین، از صدور قرارهای تأمین منتهی به . دار قرار دهد ی صالحیتقضای

های  ربوط از تأسیسبازداشت و یا احکام حبس جز در موارد ضروری به موجب قوانین مربوط خودداری و با رعایت قوانین م
های جایگزین حبس استفاده  های مشروط و مجازات جدید کیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی

 .کند حسن اجرای این بند نظارت میدادسرای انتظامی قضات بر . خواهند نمود

تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت  ها و اقدامات دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان زندان تبصره ـ

 .رسد ه تصویب رئیس قوه قضاییه میدادگستری تهیه و ب
های  تواند ساالنه حداکثر هشتصد قاضی جدید برای تکمیل پست می( دادگستری جمهوری اسالمی ایران)یه ث ـ قوه قضای

های  روی اداری و پشتیبانی برای تکمیل پستهزار و دویست نفر نی ی بالتصدی مصوب خود و حداکثر به تعداد سهقضای
اداری و پشتیبانی بالتصدی خود در سقف اعتبارات مصوب از طریق آزمون استخدامی و در فضای رقابتی از میان 

 .گان دانشگاهی و حوزوی جذب نمایداستعدادهای برتر و نخب
های دولتی و غیردولتی، نهادهای  ز دستگاهج ـ سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است خدمات پزشکی قانونی مورد نیا

قانون تشکیل سازمان پزشکی ( 1)ها، مردم و بخشی از وظایف مذکور در ماده    عمومی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمه
قانون مذکور را با اعمال نظارت کامل به گروه ( 1)ماده ( 1)به استثنای موارد موضوع بند 1۱۳۱۹۰۹۱۳قانونی کشور مصوب 

 .خواهند شد واگذار نمایدکی معتمد که به این منظور تعیین پزش

ه تصویب رئیس وسیله سازمان پزشکی قانونی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و ب ی این بند بهنامه اجرای آیین تبصره ـ

 .رسد قوه قضاییه می
منظور  قوه قضائیه مکلف است بهچ ـ در اجرای سیاست بازنگری در قوانین جزائی و با هدف کاهش عناوین مجرمانه 

های سالب حیات با توجه به تغییر شرایط، کاهش عناوین مجرمانه و استفاده از ضمانت  بازنگری در مصادیق عناوین مجازات
اصالح و رفع  ها با جرائم، نسبت به تنقیح، سازی مجازات اجراهای انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی و متناسب
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و اصالحات بعدی آن  /1۱۰/۹۱۹۱ی با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب انین جزایهای قو خأل
 .عمل آورد انونی مورد نیاز را بهاقدام و حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه اقدامات ق

ریزی،  های بودجه به ویژه در زمینه یهای اجرای ح ـ به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاه
ی که مطابق قوانین موضوعه مجاز به های اجرای ریزی، حقوقی، اداری و استخدامی، تعرفه خدمات مذکور برای دستگاه برنامه

 .رسد و به تصویب هیأت وزیران می جمهور تهیه ها هستند توسط سازمان و با همکاری معاونت حقوقی رئیس استفاده از آن
المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملی مشتمل بر سازوکارهای مختلف تشویق و  ر جهت حفاظت بهینه از بیتخ ـ د

ی مشترکاً العاده حمایت قضای له در مورد فوقی از جمهای اجرای های تخصصی حقوقی در دستگاه ماندگاری شاغالن در پست
زمان اداری و استخدامی کشور و رئیس سازمان پیشنهاد و جمهور، وزیر دادگستری، رئیس سا توسط معاون حقوقی رئیس

 .گردد ابالغ می ر چهارچوب قانون پس از تصویب هیأت وزیران د
ی در طول اجرای قانون برنامه حداقل به های توسعه حقوقی و قضای تقاء شاخصیه مکلف است نسبت به ارد ـ قوه قضای

ی مبنی بر های کلی قضای بر اساس سیاستاست اعتبارات مورد نیاز را دولت نیز مکلف . اقدام کند( 1۱)شرح جدول شماره 
های سنواتی  در بودجه( 1۳)یه ازجمله موارد مندرج در جدول شماره ها و وظایف قوه قضای ب با مأموریتتأمین بودجه متناس

  .بینی و تأمین نماید پیش
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به یه مکلف است گزارش دقیق عملکرد ساالنه خود در طول اجرای قانون برنامه را در پایان هرسال قوه قضای تبصره ـ

 .مجلس شورای اسالمی ارائه کند

اندازی و  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه نسبت به راه ـ۰۰۰ماده

لکترونیک اقدام نموده و کلیه معامالت راجع به امالک و اراضی را در آن به صورت ساماندهی دفتر امالک کشور به صورت ا
ای و برخط در دفتر امالک و نیز پاسخ آنی  آنی و الکترونیکی به نحوی ثبت نماید که امکان ثبت معامالت به صورت لحظه

ک موجود و در حکم آن ین دفتر امالدفتر مذکور پس از تکمیل جایگز. و برخط در همان لحظه به استعالمات فراهم باشد
 .خواهد بود

قانون اساسی موظفند اموال و دارایی خود را مطابق ( 1۰۱)کلیه مقامات موضوع اصل یکصد و چهل و دوم  ـ۰۰۵ماده

عدم اعالم اموال یا کتمان آن یا گزارش ناقص آن، جرم و مستوجب . اصل مذکور به رئیس قوه قضاییه اعالم نمایند
 .باشد می( محرومیت از حقوق اجتماعی)یری درجه شش مجازات تعز
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 ـ۰۰۱ماده
ی و تسریع در حل و فصل اختالفات، قوه قضائیه مکلف است با ی کاهش مراجعه مردم به مراجع قضایالف ـ در راستا

زی و همکاری دولت به منظورافزایش حل و فصل اختالفات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسا
 .بینی نماید تمهیدات الزم را پیشها، تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه  ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آن

ت کشف تخلفات قضات و های نوین، سامانه بازرسی کارآمد جه گیری از فناوری یه مکلف است با بهرهب ـ قوه قضای
 .کمترین زمان ممکن برخورد نماید ضوابط قانونی و در ی را فراهم نموده و با متخلفان مطابقکارکنان قضای

های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبار سنجی، سامانه سجل  سازی فعالیت یه مکلف است در راستای شفافپ ـ قوه قضای
انه علیهم از این سام های مالی اشخاص محکومٌ های مالی را ایجاد نماید تا امکان استعالم برخط کلیه محکومیت محکومیت
 .های اجرایی و دفاتر اسناد رسمی فراهم آید ها و مؤسسات مالی و اعتباری و دستگاه برای بانک

یه و با شدن این قانون به وسیله قوه قضای االجراء ماه پس از الزم ی این بند ظرف مدت ششنامه اجرای آیین تبصره ـ

ک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تهیه و به تصویب های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و بان همکاری وزارتخانه
 .رسد یران میهیأت وز 

در راستای تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها، کاهش اطاله دادرسی و کاهش اطاله در اجرای احکام ـ ۰۰۷ماده

 :االجراء و مفاد اسناد رسمی الزمها  صادر شده دادگاه
ای الکترونیک ایجاد نماید که امکان پاسخگویی  سال دوم اجرای قانون برنامه سامانهیه مکلف است تا پایان الف ـ قوه قضای
لیهم به طور متمرکز ٌع صالح در خصوص اموال اشخاص محکوم ی ذیه استعالمات مورد نیاز مراجع قضایفوری و برخط ب
های اطالعاتی اموال  ه بانکیه از طریق دسترسی برخط به کلیو تحت نظارت مستقیم رئیس قوه قضاییه برای قوه قضای

تمام مراجعی که . علیهم فراهم شود تا توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گیرد اشخاص حقیقی و حقوقی محکومٌ
ها، سازمان امور  به هر نحو اطالعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، شهرداری

ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سامانه  نتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانکمالیاتی، نیروی ا
رهگیری اتحادیه مشاوران امالک مکلفند کلیه اطالعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذکور و کلیه ( کد)شناسه

و آنی از ( آنالین)ا، به نحوی که این اطالعات به صورت برخط ها ر ها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آن تغییرات راجع به آن
اطالعات قابل دسترسی از طریق این سامانه دارای . یه قرار دهندقضای ل دسترس باشد، در اختیار قوهطریق سامانه مذکور قاب

ی صالح یا مراجع تأیید قضات منصوب رئیس قوه قضاییه به درخواست مراجع قضای بندی محرمانه است و صرفاً با طبقه
ای  نامه نحوه اجرای این بند به موجب آیین. گیرد اجراکننده رأی یا مراجع اجراکننده مفاد اسناد رسمی در اختیار آنان قرار می

های  یه و با همکاری وزارتخانهشدن این قانون به وسیله قوه قضای االجراء ماه پس از الزم است که ظرف مدت شش
 .رسد هیأت وزیران می فناوری اطالعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب دادگستری، ارتباطات و 

ب ـ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدامات قانونی الزم برای الکترونیک کردن 
 .ی مفاد اسناد رسمی را انجام دهدفرآیندهای اجرا
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االجراء صرفاً از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهدٌله  اد الزمپ ـ هزینه اجرای مفاد اسن
 .گردد ه وسیله اجرای ثبت وصول میسند، ب

قانون ثبت اسناد و امالک مصوب ( 1۱1)در بخش مغایرت بر ماده ( 11۳)ماده ( پ)در طول اجرای قانون برنامه بند 
 .و تبصره آن حاکم است 1۱1۴۹1۱۹۱۱
های  نهیه مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه درگاه الکترونیک ایجاد نماید که با اتصال به سامات ـ قوه قضای

ی به صورت الکترونیک قابل انجام و پاسخگویی ه استعالمات مورد نیاز مراجع قضایی، کلیهای اجرای الکترونیک دستگاه
یه را مات مورد نیاز قوه قضاییه همکاری کنند و استعالدر اجرای این بند با قوه قضای فندی مکلهای اجرای کلیه دستگاه. باشد

 .از طریق سامانه مذکور پاسخ دهندبه صورت الکترونیک و در کمترین زمان ممکن 

ا یه و بشدن این قانون به وسیله قوه قضای االجراء ماه پس از الزم ی این بند ظرف مدت ششنامه اجرای آیین تبصره ـ

 .رسد میهیأت وزیران  همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب 
مسؤولیت مدنی را ه تمهیدات قانونی الزم مربوط به موضوع اجرای قانون برنامه ششم قوه قضاییث ـ تا پایان سال دوم 

 .بینی نماید پیش

تخلفات توسط مراجع قضایی، زای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرایم و کلیه وجوهی که به عنوان ج ـ۰۰۸ماده

ستفاده از ربط حق ا های ذی دستگاه. گردد شود به خزانه واریز می های دولتی اخذ می انتظامی و اداری و شرکت  ی،قضای شبه
 .درآمد فوق را ندارند

در  های مذکور را که از محل درآمد ـ هزینه تاکنون تأمین گردیده است دولت موظف است اعتبار مورد نیاز دستگاه
 .های اعتبارات عمومی بودجه سنواتی مربوطه لحاظ نماید ردیف

 :گردد االجراء می ین قانون موقوفاالجراء شدن ا قوانین مغایر از جمله موارد ذیل از زمان الزم ـ۰تبصره

 با اصالحات و الحاقات بعدی 1۱/۱۹1۴۹۱قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب ( ۳۳)ـ تبصره ماده 1
با  1۱۱۱۹/۹۰۴قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ( /۰)ماده ( ۰)بند ( ب) ـ جزء۱

 اصالحات و الحاقات بعدی
 1۱/۱۹۱۹/۴قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ( ۰)ـ ماده ۱
 (در قسمت جزای نقدی)
 1۱/۰۹/۹1۱در بخش مغایرت قانون شوراهای حل اختالف مصوب ( در قسمت جزای نقدی( )۱۱)ـ ماده ۰
 و اصالحات بعدی آن 1۱۰/۹1۱۹۰قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ( ۱۱)ماده ( د)و ( ب)ـ بندهای  /

 :م توسعه، در موارد ذیل حاکم استدر طول اجرای قانون برنامه شش( 11۰)حکم ماده  ـ۲تبصره

با اصالحات و الحاقات بعدی، در بخش  1۱/۱۹1۴۹۱قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب ( ۳۳)ـ بر تبصره ماده 1
ربط و مراجع  های ذی اختصاص ساالنه تا مبلغ دویست میلیارد ریال برای مبارزه با قاچاق کاال و ارز به کاشفان دستگاه

 کننده رسیدگی
با  1۱۱۱۹/۹۰۴قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  (/۰)ماده ( ۰)بند ( ب)ـ بر جزء ۱

وجوه حاصل از جرایم رانندگی در ( ۴۸/)از محل پنجاه درصد( ۱۸)اصالحات و الحاقات بعدی، در بخش اختصاص سه درصد
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ها که به حساب درآمد  ر جادهم رانندگی دنین معادل کلیه وجوه حاصل از جرایو همچ( غیر از تهران)هریک از شهرها 
 .کنند اقدام به صدور اخطاریه می شود، جهت تشویق مأمورانی که تخلف را تشخیص و عمومی کشور واریز می

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ( ۰)ماده ( پ)ـ بر بند ۱
 های بدنی ی به صندوق تأمین خسارتصد مبلغ جزای نقددر بخش اختصاص صددر 1۱/۱۹۱۹/۴

های قانونی به  در بخش اختصاص درآمد حاصل از جریمه 1۱/۰۹/۹1۱قانون شوراهای حل اختالف مصوب ( ۱۱)ـ بر ماده ۰
 شوراهای حل اختالف

از منابع بودجه ( ۱۹/۸)درصد   دهم دولت موظف است در طول سنوات اجرای قانون برنامه حداقل دو و نهـ ۰۰۳ادهم

بینی و  سنواتی پیش های های وابسته در بودجه یه و سازمانهای قوه قضای ف و برنامهعمومی دولت را برای اجرای تکالی
 .تأمین نماید

 

 ـ نظارت و ارزشیابی برنامه ۲۱بخش

 ـ۰۲۱ماده
وانین و مقررات مربوطه تهیه و به الف ـ دولت موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه اسناد ذیل را با رعایت ق

 :ان برساندتصویب هیأت وزیر
 ـ سند ملی کار شایسته1
 ـ سند ملی راهبرد انرژی کشور۱
 های غیررسمی توانمندسازی سکونتگاهـ سند ملی توانمندسازی و ساماندهی و ۱

با رعایت قوانین و مقررات مربوطه  ی راجرای قانون برنامه سند امنیت قضاییه موظف است تا پایان سال دوم اب ـ قوه قضای
 .صویب رئیس قوه قضاییه برساندتهیه و به ت

 :قانون و نظارت بر اجرای برنامه ی نمودن جداول کمی و احکام اینبه منظور اجرای ـ۰۲۰ماده

های نظارتی ساالنه قانون برنامه ششم شامل چگونگی تحقق اهداف کمی مندرج در  الف ـ دولت مکلف است گزارش
مجلس شورای اسالمی ارائه  های بخشی و فرابخشی را به همراه لوایح بودجه سنواتی به اول این قانون، احکام برنامهجد

 .نماید

های  های کلیدی توسعه عملکرد برنامه پنجساله ششم و بودجه سازمان مکلف است امکان دسترسی به شاخص تبصره ـ

های  ها، حداکثر تا سال دوم اجرای قانون برنامه برای کمیسیون نظم آنهای متناسب و محاسبه م ساالنه را با تعریف شاخص
 .مجلس شورای اسالمی فراهم نماید تخصصی

منظور احیاء و تحکیم نظام نظارت در اجرای قانون برنامه سازمان موظف است با تعریف نظام جامع نظارت عملیاتی،  ب ـ به
، درباره 1۱/1۹1۱۹1۴ماهه و ساالنه را براساس وظایف مندرج در قانون برنامه و بودجه مصوب  ماهه، شش های سه گزارش

 .به مجلس شورای اسالمی تقدیم کندنون برنامه ششم های سنواتی و اجرای قا اجرای قوانین بودجه

و اصالحات و الحاقات بعدی آن تنفیذ و  1۱۰۴۹11۹۱۳قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  ـ۰۲۲ماده

و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از  ۹11۹1۴//1۱های توسعه کشور مصوب  قانون احکام دائمی برنامه
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با اصالحات و  1۱۱۱۹۱۹1قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ( ۱۱)و ماده  1۱/۱۹1۱۹۰مصوب ( ۱)الی دولت مقررات م
 :گردد عنوان بخشی از این قانون در طول اجرای قانون برنامه حاکم بوده و با لحاظ موارد زیر اعمال می الحاقات بعدی به

 .حاکم است //1۱های توسعه کشور مصوب سال  ئمی برنامهقانون احکام دا( 1)الف ـ بر احکام این قانون، حکم ماده 
های توسعه کشور در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر قانون  قانون احکام دائمی برنامه( 1۱)ب ـ حکم ماده 

 .ات و الحاقات بعدی آن حاکم استبا اصالح 1۱۱۱۹1۱۹۱های مستقیم مصوب  مالیات

 .االجراء است ام معظم رهبری الزمهای کلی ابالغی مق شم و سایر سیاستهای کلی برنامه ش سیاست ـ۰۲۹ماده

ماه قبل از  باشد و دولت موظف است شش االجراء شدن به مدت پنج سال معتبر می این قانون از تاریخ الزم ـ۰۲۰ماده

 .مجلس شورای اسالمی ارائه نماید پایان اعتبار این قانون الیحه برنامه پنجساله هفتم را به
 

وهشت تبصره در جلسه علنی روز شنبه مورخ چهاردهم اسفندماه یکهزار و سیصد و  وچهارماده و یکصدوبیست بر یکصدوبیست قانون فوق مشتمل
( ب)، بند(۰)ماده( الف)از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصالح بند //۱/۹1۱۹1۱نود و پنج مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

 .فق با مصلحت نظام تشخیص داده شدموا( 1۱)و تأیید ماده( ۱۳)ماده( الف)بند( 1)، جزء(۱۴)، ماده(1۱)ماده
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