
-1400(قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران 
)مجلس شوراي اسالمی14/12/1395مصوب ()1396

تعاریف و اختصارات-1ماده 

)1396- 1400(برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران : برنامه ششم

) 117(قانون مدیریت خدمات کشوري با رعایت ماده ) 5(دستگاههاي اجرائی موضوع ماده : دستگاههاي اجرائی
قانون محاسبات عمومی کشور) 5(و ماده 1386اصالحی آن قانون مصوب 

ایثارگران موضوع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران: ایثارگران

بنیاد شهید و امور ایثارگران: بنیاد

سازمان برنامه و بودجه کشور: ازمانس

بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران: بانک مرکزي

آن دسته از واحدهاي سازمانی دستگاههاي اجرائی که تولید، تأمین و ارائه محصول و خدمات : واحد عملیاتی
.اصلی و نهائی دستگاه اجرائی را به عهده دارند

مرتبط با آنها و ) هايپروژه(دولت موظف است طرحهاي . استموضوعات زیر مسائل محوري برنامه-2ماده 
.بودجهساالنهاعمالنمایدالذکر را درهاي ذیلهمچنین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صرفاً در حوزه

زیستموضوعات خاص راهبردي در مورد آب و محیط- الف

اروند و بازآفرینی بافتهاي ناکارآمد محور در مورد توسعه سواحل مکران، موضوعات خاص مکان-ب
، بافتهاي تاریخی و مناطق روستایی)حاشیه شهرها و بافتهاي فرسوده(شهري

روي اقتصاد در مورد معدن و صنایع معدنی، کشاورزي، گردشگري، موضوعات خاص بخش پیش-پ
و انرژيو حمل و نقل ریلی، فناوري نوین، توسعه و کاربست علم و فناوري ) ترانزیت(عبوري



وري تأمین موضوعات خاص کالن فرابخشی در مورد بهبود محیط کسب و کار، اشتغال، فضاي مجازي، بهره-ت
با اولویت (منابع مالی براي اقتصاد کشور، نظام عادالنه پرداخت و رفع تبعیض، توانمندسازي محرومان و فقرا 

اي و بازنشستگی و پیشگیري هاي بیمهاري صندوقهاي اجتماعی و ساماندهی و پاید، بیمه)زنان سرپرست خانوار
و کاهش آسیبهاي اجتماعی و اجراي سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، فرهنگ عمومی و سبک زندگی 

اسالمی-ایرانی

توسعه آمادگی دفاعی و امنیتی-ث

اقتصادکالن–1بخش 

در سال ) 34/0(و ضریب جینی %) 8(صددربه منظور دستیابی به رشد اقتصادي متوسط ساالنه هشت- 3ماده 
:شودتعیین می) 3(و ) 2(، )1(پایانی برنامه، اهداف کمی کالن و بخشهاي اقتصادي به تفکیک جداول 

تصویر شاخص هاي مهم اقتصاد کالن در برنامه ششم- )1(جدول شماره 





)درصد(برنامه ششمتصویر متغیرهاي اقتصادي بخش هاي اقتصادي در دوره): 2(جدول شماره 



هاي مختلف تأمین منابع مالی ساالنه سرمایه گذاري برنامه ششم به تفکیک روش): 3(جدول شماره 
هزار میلیارد ریال-

اقتصاد از محل %) 8(واحد درصد از رشد هشت درصد ) 8/2(جهت تأمین حداقل دو و هشت دهم -4ماده 
گذاري به میزان متوسط ساالنه بیست و یک و و همچنین رشد سرمایهوري کل عوامل تولید ارتقاي بهره

در طول سالهاي اجرائی برنامه، کلیه دستگاههاي اجرائی با هماهنگی با دولت اقدامات %) 4/21(چهاردهم درصد 
:باشدمسؤولیت اجراء بر عهده دولتت می. عمل آورندزیر را به

گذاري از جمله تأمین منابع تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایههاي الزم براي ها و سیاستگیريجهت- الف
مالی خارجی تا متوسط ساالنه سی میلیارد دالر از خطوط اعتباري بانکهاي خارجی در قالب تأمین مالی خارجی 

دالر به شکل )15.000.000.000(خودگردان با اولویت تأمین مالی اسالمی، پانزده میلیارد ) فاینانس(
دالر قراردادهاي مشارکتی خارجی) 20.000.000.000(گذاري مستقیم خارجی و بیست میلیارد سرمایه

استفاده دستگاههاي اجرائی از تسهیالت مالی خارجی با اولویت تأمین مالی اسالمی در طول اجراي - تبصره
.قانون برنامه ششم در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است



آفرینی از راههاي حقوق مالکیت و تولید ثروت و نگاه ارزشی به کار و ثروتمحترم شمردن و حمایت از-ب
داري نوین در بخش دولتی گیري فعاالن اقتصادي و تدوین نظام بنگاهقانونی و مشروع و عدم مداخله در تصمیم

سالم با هایی که بخش خصوصی در رقابت گذاري جدید براي بخش دولتی در فعالیتهمراه با ممنوعیت سرمایه
باشد به نحوي که در پایان سال اول اجراي قانون برنامه اقدامات هزینه کمتر و کارایی بیشتر قادر به انجام آن می

.الزم براي اجراي این حکم توسط دولت تصویب و ابالغ گردد

اولویت اقتصادي در سیاست خارجی کشور با هدف جذب دانش و نوآوري از کشورهاي صاحب فناوري و -پ
خدمات فنی و مهندسی و کاالهاي ایرانی، اعزام نیروي کار، جذب ) کاالیی و کشوري(توسعه بازارهاي صادراتی 

براي نیروهاي ایرانی، تالش براي الحاق به ) تکنولوژي(اساتید و متخصصان براي آموزش و انتقال فن و فناوري 
لیه صادرات ایران با رعایت مصالح کشورهاي ناروا عسازمان تجارت جهانی براي جلوگیري از اعمال تبعیض

ها تا مقطع کارشناسی ها، هنرستانالتحصیالن دبیرستانافزایش مهارت و تخصص نیروي کار به ویژه فارغ-ت
اي با استفاده از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با ارائه آموزشهاي مهارتی، تخصصی و فنی و حرفه

رزي دانشجویانهاي خدمت زیر پرچم و کاروظرفیت

و بودجه و هاي برنامهماهه اول هر سال گزارش اجراي این بند را به کمیسیوندولت مکلف است در سه
.محاسبات و آموزش، تحقیقات و فناوري مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید

مشارکت با اي در زنجیره تولید داخلی به شکل مستقیم و با اولویتجذب شرکتهاي معتبر جهانی و منطقه-ث
پذیري و صادرات کاالها و خدمات منظور افزایش توانمندي، رقابتگذاران و تولیدکنندگان داخلی بهسرمایه

تولیدي با رفع موانع قانونی و حقوقی براساس عزت، حکمت و مصلحت و مشروط به عدم نفوذ فرهنگ غربی

سازي پیشرفت فناورانه و نوآورانه در جهت تجاريحمایت حقوقی، مالی و نهادي الزم براي توسعه دانش و -ج
هاي کلی برنامه سیاست) 80(ایده و دانش در تولید محصول و خدمات با ارزش افزوده مثبت در چهارچوب بند

ششم

هاي بانکی با هدف افزایش تدوین سازوکار الزم و کارآمد براي کاهش فاصله بین نرخ سود تسهیالت و سپرده-چ
پذیري نظام بانکی در جذب و تجهیز منابع و اعطاي تسهیالت به نحوي که در هر سال از برنامه بتکارآمدي و رقا

.نسبت به سال قبل کاهش یابد%)10(فاصله نرخ سود تسهیالت و سپرده بانکی حداقل ده درصد



رژي و عرضه نفت توسعه بازار سرمایه با تأکید بر طراحی و مهندسی ابزارهاي مالی و کاالیی، توسعه بازار ان-ح
اصالح نهادي حاکمیت شرکتی براي شرکتهاي عام و نهادهاي مالیهاي نفتی در بورس انرژي، خام و فرآورده

اندازي مؤسسات هاي الزم براي ارتقاي شفافیت اطالعات در بازار سرمایه و راهو سیاستگیريجهت-خ
گذاري براي جذب سرمایه1/9/1384بهادار مصوب قانون بازار اوراق ) 1(ماده ) 21(بندي موضوع بند رتبه

المللیخارجی و تأمین مالی بین

هاي اجازه حضور و مشارکت مؤسسات مالی و اعتباري خارجی در ایران در چهارچوب قانون اجراي سیاست- د
گذاري و قانون تشویق و حمایت سرمایه25/3/1387قانون اساسی مصوب ) 44(کلی اصل چهل و چهارم 

4/3/1381جی مصوب خار

اي حداکثر تا پایان سال دوم اجراي قانون برنامه با رویکرد ارتقاي هاي ارزي و تجاري و تعرفهاصالح سیاست- ذ
پذیر ساختن کاالهاي تولید داخل براي صادراتکیفیت و رقابت

اقتصادي آن دولت مجاز است براي تأمین مالی خارجی طرحهاي اقتصادي بخش غیردولتی که توجیه فنی،-ر
اي را تضمین هاي توسعهبه تصویب شوراي اقتصاد رسیده باشد، تضامین الزم توسط بانک عامل و یا سازمان

.نماید

هاي دولت مکلف است به منظور نیل به رشد و توسعه اقتصادي بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست-ز
بنیان مبتنی بر مایت از مشاغل کوچک خانگی و دانشاي و حافزایی و ارتقاي دانش حرفهزایی، مهارتاشتغال

سند ملی کار شایسته که حداکثر تا پایان سال اول اجراي قانون برنامه با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه 
سند مزبور باید مبتنی بر . اجتماعی، اتاق تعاون و سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اقدام نماید

.ساالنه در طول سالهاي اجراي قانون برنامه باشد%) 8/0(دهم درصد یکاري به میزان حداقل هشتکاهش نرخ ب

-5ماده 

وري در اقتصاد، ضمن اجرائی هدستگاههاي اجرائی و نیروهاي مسلح مکلفند براي محور قرار دادن رشد بهر- الف
ي عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهاي وري در مجموعه خود، تمهیدات الزم را برانمودن چرخه مدیریت بهره

وري ایران فراهم نموده و گزارش ساالنه آن را به سازمان ملی تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره
هاي دستگاههاي اجرائی مکلفند در شش ماه نخست اجراي قانون برنامه، برنامه. وري ایران ارائه نمایندبهره

هاي مربوطه را به هاي غیردولتی در حوزهوري از طریق تسهیل و تشویق فعالیتبهرهعملیاتی خود براي ارتقاي



وري رسانده و این سازمان نیز حداکثر ظرف مدت یکسال مجموعه اقدامات مذکور را به تأیید سازمان ملی بهره
.وزیران برساندتصویب هیأت

وا از طریق ستاد کل نیروهاي مسلح اجراء قاین حکم در خصوص نیروهاي مسلح با إذن فرمانده کل- تبصره
.شودمی

وري دستگاههاي گیري کارایی و بهرهوري، دولت مکلف است نسبت به اندازهدر راستاي ارتقاي شاخص بهره-ب
را به مجلس شوراي اسالمی ارائه اجرائی و واحدهاي عملیاتی در هر سال اجراي قانون برنامه اقدام و گزارش آن

.نماید

بودجهومالیهعمومی–2بخش 

هاي عمومی، اصالح نظام درآمدي دولت و همچنین قطع وابستگی جویی در هزینهمنظور تحقق صرفهبه-6ماده 
:بودجه به نفت تا پایان اجراي قانون برنامه ششم

.تاسون برنامه ممنوعبرقراري هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهاي اجراي قان- الف

و بندهاي آن و نیز عوارض 17/2/1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ) 38(عوارض موضوع ماده -ب
گذاري ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره)1(آالیندگی موضوع تبصره

ر مالیاتی کشور توزیع ماده مذکور توسط سازمان امو) ج(و ) ب(، )الف(ندهاي شرحزیردرموردببهخودروها
:گرددمی

قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه ) 38(ماده)الف(عوارض وصولی بند- 1
داري کل کشور از طریق حساب رابطی مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه

گردد، به نسبت داري کل کشور افتتاح میمور مالیاتی کشور توسط خزانهکه بنا به درخواست سازمان ا
روستاها و مناطق عشایري و براساس شاخص جمعیت به حساب %) 30(درصدشهرها و سی%) 70(هفتاددرصد

هاي سهم روستاهاي فاقد دهیاري و مناطق عشایري به حساب فرمانداري. گرددها واریز میها و دهیاريشهرداري
گردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقالب اسالمی در همان روستاها و مناطق عشایري تان مربوط واریز میشهرس

.هزینه شود



عوارض وصولی موضوع این جزء نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با - تبصره
.گرددمیها واریز ها و دهیاريبه حساب شهرداري%) 100(تخصیص صددرصد

قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض ارزش ) 38(ماده ) د(و ) ج(، )ب(عوارض موضوع بندهاي - 2
قانون ) 43(ماده ) ج(گذاري خودروهاي موضوع بند افزوده گاز طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض شماره

وجوه . شودداري کل کشور واریز مید خزانهنام سازمان امور مالیاتی کشور نزمذکور به حساب تمرکز وجوه به
سایر %) 53(درصدوسهسهم کالنشهرها، پنجاه%) 12(درصدمذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده

روستاها و مناطق عشایري براساس شاخصهایی که به موجب دستورالعملی که %) 35(درصدوپنجشهرها و سی
ها و مناطق عشایري ها و دهیاريشود، محاسبه و بین تمام شهرداريغ میتوسط سازمان و وزارت کشور ابال

سهم روستاهاي فاقد دهیاري و مناطق عشایري، به حساب فرمانداري شهرستان مربوطه واریز . گرددتوزیع می
ریزي شهرستان صرف امور عمران و آبادانی همان هاي برنامهخواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته

عوارض ارزش افزوده موضوع این جزء دریافتی از %) 30(درصدهمچنین سی. ستاها و مناطق عشایري شودرو
ها و ارائه خدمات در ها براي تأمین زیرساختواحدهاي تولیدي مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی شهرستان

اختیار شرکت شهرکهاي تمام شهرکها و نواحی صنعتی استان، درنیمه) هايپروژه(آنها و تکمیل طرحهاي 
.گردداین سهم از مبلغ مربوط به شهرهاي استان به نسبت کسر می. گیردصنعتی استان قرار می

شهرکهاي استان جهت ارائه خدمات مربوطه در %) 30(درصد از مبلغ موضوع سهم سی%) 5(درصدپنج- تبصره
اري، مالکیت و اداره امور شهرکهاي صنعتی همان شهرکها در اختیار شرکتهاي خدماتی موضوع قانون نحوه واگذ

شرکت شهرکهاي صنعتی و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم . گیردقرار می31/2/1387مصوب 
.هستند

قانون )39(ماده ) 2(و ) 1(هاي این ماده در بخش مغایرت بر تبصره) ب(بند ) 2(در طول برنامه ششم جزء 
.کم استمالیات بر ارزش افزوده حا

قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان ) 38(ماده) 1(آالیندگی واحدهاي تولیدي موضوع تبصرهعوارض- 3
) براي روستاهاي فاقد دهیاري و مناطق عشایري(ها ها و فرمانداريها، دهیاريبه نسبت جمعیت بین شهرداري

به بیش از ) پنجاه نفر و بیشتر(اي بزرگ تولیديدر صورتی که آلودگی واحده. گرددهمان شهرستان توزیع می
هاي اعالمی سازمان به نسبت یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست



ربط، مدیرکل محیط هاي ذياي مرکب از رئیس سازمان استان و فرمانداران شهرستانتأثیرگذاري، در کمیته
.شودهاي متأثر توزیع مین بین شهرستانزیست و مدیرکل امور مالیاتی استا

هاي متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضاي کمیته توزیع در صورتی که شهرستان- تبصره
متشکل از نماینده سازمان، رؤساي سازمان ) پنجاه نفر و بیشتر(کننده عوارض آلودگی واحدهاي بزرگ 

هاي مربوطه سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استانربط، نماینده هاي ذياستان
.هاي اعالمی سازمان اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کردبراساس سیاست

ریزي و هاي سنواتی با قانون برنامه ششم، انضباط مالی، اصالح فرآیند برنامهمنظور انطباق بودجهبه-7ماده 
:هاي دولتو نظارت بر عملکرد و هزینهریزيبودجه

متناسب با تحوالت و شاخص اقتصادي، اجتماعی لوایح بودجه ساالنه با رعایت این قانون و با اعمال تعدیل- الف
این قانون تهیه و تقدیم مجلس شوراي اسالمی ) 4(و فرهنگی و با رعایت قواعد مالی مندرج در جدول شماره

.شودمی

-ب

توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال اول سهم صندوق- 1
. شودشود و ساالنه حداقل دوواحددرصد به این سهم اضافه میتعیین می%) 30(درصداجراي قانون برنامه سی

ین وجوه و سهم بانک مرکزي مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بالفاصله نسبت به واریز ا
شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازي و همچنین سهم سه %) 5/14(چهارده و نیم درصد 

نیافته اقدام کند و از محل باقیمانده، سهم بودجه عمومی دولت از خیز، گازخیز و توسعهمناطق نفت%) 3(درصد 
داري نون تعیین و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهاین قا) 4(منابع موضوع این جزء در سقف جدول شماره 

.کل کشور واریز و مابقی را به حساب ذخیره ارزي واریز نماید

) 4(اي بودجه عمومی دولت در سالهاي اجراي قانون برنامه مطابق ارقام جدول شمارهسقف اعتبارات هزینه- 2
در %) 15(در این جدول حداکثر تا پانزده درصد جایی و افزایش منابع و مصارفجابه. شوداین قانون تعیین می

.قالب لوایح بودجه سنواتی مجاز است

دستگاههاي اجرائی %) 20(درصددولت موظف است از سال اول اجراي قانون برنامه، ساالنه اعتبارات بیست-پ
نحوي که در سال ریزي بر مبناي عملکرد تنظیم نماید، بهصورت بودجهمندرج در قوانین بودجه سنواتی را به



مفاد این بند . دستگاهها، داراي بودجه مبتنی بر عملکرد باشند%) 100(پایانی اجراي قانون برنامه، صددرصد
.شودشامل مدارس دولتی نمی

ایجاد و تحمیل هرگونه بارمالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاههاي اجرائی از -ت
هاي تبعی خرید، جبران زیان، مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینهجمله دستگاههاي

ها و غیرآن، ایفاي تعهدات خاص، کاالهاي اساسی، جایزه صادراتی و مانند تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده
مقام دستگاه اجرائی برعهدهباالترینمسؤولیتاجرایاینحکم. شود،ممنوعاستمیآن که از اعتبارات عمومی استفاده

تخلف از این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و متخلف به . و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است
مصوب ) هاي بازدارندهتعزیرات و مجازات(کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی )598(مجازات موضوع ماده 

.گرددحکوم میبا اصالحات و الحاقات بعدي م2/3/1375

ها، تغییرات تشکیالت، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه ها و دستورالعملها، بخشنامهنامهکلیه تصویب-ث
کارگیري نیرو و همچنین مصوبات بندي مشاغل و افزایش مبناي حقوقی، اعطاي مجوز هر نوع استخدام و به

طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبالً هیأتهاي امنا که متضمن بارمالی باشد، در صورتی قابل
اقدام دستگاه اجرائی برخالف این حکم، تعهد زائد بر . محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد

.شوداعتبار محسوب می

ان ها و صندوق هاي ریزي نماید که تا پایان سال آخر اجراي قانون برنامه، بودجه سازماي برنامهدولت به گونه
.شده و از محل بودجه عمومی اعتباري به آنها پرداخت نگرددبیمه گر اجتماعی مستقل

این ماده کلیه دستگاههاي اجرائی موظفند موارد مدنظر خود را پس از ابالغ ) ث(و ) ت(در مورد بندهاي-ج
د تا اعتبارات مورد نیاز در قالب بخشنامه بودجه در قالب پیشنهادهاي بودجه سنواتی به سازمان ارسال کنن

بینی اعتبار، عمل در صورت عدم پذیرش پیشنهاد توسط سازمان و عدم پیش. بینی شودبودجه سنواتی پیش
.مراجع و دستگاههاي اجرائی در حکم تعهد زائد بر اعتبار است

یز فضاها، اماکن و هایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور احداث، تکمیل و تجهوجوه هزینه-چ
شود با تأیید وزارت مذکور به عنوان کمک به وزارت ورزش و جوانان پرداخت میتوسعه ورزش همگانی و یا به

.گرددهاي قابل قبول مالیاتی تلقی میعنوان هزینه



دولت مکلف است از سال اول اجراي قانون برنامه جهت عملیاتی کردن رویکرد تمرکز زدایی واثربخشی -ح
بخشی، توازن و آمایش سرزمینی توزیع سازي، تعادلدیریت اجرائی در مراکز استانها و جهت زمینهم

.ریزي استانها اختصاص دهداي کشور را به شوراي برنامهاز اعتبارات تملک دارایی سرمایه%) 30(درصدسی

.باشدحهاي ملی و ملی استانی میتوزیع اعتبارات موضوع این ماده عالوه بر سهم استانها از اعتبارات طر- تبصره

خصوص هاي توسعه کشور بهقانون احکام دائمی برنامه) 16(این قانون بر احکام ماده ) 7(احکام مندرج در ماده 
.حاکم است) ح(و بند ) د(بند ) 7(جزء 



مبنی بر هاي کلی ابالغی اقتصاد مقاومتی سیاست) 12(منظور تحقق اهداف بنددولت موظف است به-8ماده 
دولت و همچنین مدیریت بدهیها تحول اساسی در ساختارها و اصالح و ارتقاي نظام مدیریت مالی و محاسباتی

:اقدامات زیر را مطابق قوانین مربوطه انجام دهد

:داري کل کشور از طریقساماندهی خزانه- الف

داري کل کشوراصالح نظام مالی و محاسباتی خزانه- 1

مالی و حسابداري بخش عمومی و گزارشگري مالی بخش ) سیستم(ظارت از طریق اصالح سامانهارتقاي نظام ن- 2
عمومی

:محاسباتی کشور از طریق-ساماندهی نظام مالی-ب

افزار حسابداري واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهاي مالی بر مبناي حسابداري تعهديتهیه نرم- 1

افزار الزمطح بخش عمومی و تدارك نرمتهیه صورتهاي مالی تلفیقی در س- 2

تدوین بسته آموزش نظام حسابداري بخش عمومی براي کل کشور- 3

:ریزي بر مبناي عملکرد از طریقارتقاء و انطباق نظام نظارت مالی با نظام بودجه-پ

عملکردریزي بر مبناي طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجه- 1

ریزي مبتنی بر عملکردشده بر مبناي بودجهاستقرار نظام نظارت مالی بازطراحی- 2

:ساماندهی بدهیهاي دولت از طریق-ت

در سطح حداکثر (G.D.P)حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکتهاي دولتی به تولید ناخالص داخلی- 1
%)40(چهل درصد 

سویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومیساماندهی اصل بدهیها از طریق تمدید و ت- 2

حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شوراي اسالمی- 3



مدت و تأدیه بدهی تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهاي کوتاه- 4
مدت و بلندمدتو غیردولتی از طریق ابزارهاي بدهی میاندولت به نظام بانکی و نهادهاي عمومی 

با تشخیص وزیر امور اقتصادي و دارایی و %) 45(افزایش شاخص نسبت بدهی تا چهل و پنج درصد - تبصره
تواند با تصویب مجلس شوراي اسالمی در شرایط اضطراري دولت می. پذیر استتأیید هیأت وزیران امکان
افزایش دهد و متعاقب رفع شرایط اضطراري در %) 50(ي مدت محدود تا پنجاه درصد شاخص نسبت بدهی را برا

برساند%) 40(درصدساله از طریق تسویه بدهیها، شاخص نسبت بدهی را به چهلبازه زمانی حداکثر سه

راي دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجراي قانون برنامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را ب-9ماده 
ها و دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصات اجراي تمامی مراحل انواع معامالت متوسط و بزرگ وزارتخانه

جز معامالت محرمانه، با رعایت قانون و دیگر قوانین مالی و معامالتی بخش عمومی به3/11/1383مصوب 
کلیه . تکمیل کند3/11/1383ب و قانونن برگزاري مناقصات مصو17/10/1382تجارت الکترونیکی مصوب 

دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و نهادهاي عمومی غیردولتی مکلف به رعایت قانون برگزاري 
.مناقصات و انجام معامالت خود از طریق سامانه مذکور هستند

نظامپولیوبانکیوتأمینمنابعمالی–3بخش 

بازار پول، بازار (ق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهاي آن منظور گسترش و تعمیدولت مجاز است به–10ماده 
):هاسرمایه و بیمه

شود را به قطعی شده یا می1395معادل کل بدهیهاي خود به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال - الف
انتشار اوراق شود، تا پایان اجراي قانون برنامه از طریقهایی که به پیشنهاد سازمان مشخص میترتیب اولویت

اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران تا . نمایدبهادار با کسب رضایت طلبکاران تسویه 
اي که به پیشنهاد سازمان و وزارت امور نامهسقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق آیین

.یابدرسد، انتشار مین میاقتصادي و دارایی به تصویب هیأت وزیرا

از ابتداي اجراي قانون برنامه، بدهیهایی که توسط دولت ایجاد و مراحل حسابرسی را در مراجع معتبر - تبصره
گونه افزایشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، تا زمان پرداخت بدهی شده و از هیچطی کرده و قطعی

تا حداکثر نرخ سود سپرده اعالم شده توسط بانک مرکزي برخوردار توسط دولت از سودي معادل نرخ تورم 



موجب آن دولت ملتزم گردد تا درصورت عدم در قراردادهاي مربوط باید بندي اضافه شود که به. شوندمی
.پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل نرخ مذکور را به طلبکار بپردازد

، هرساله ردیف)اعم از سود و اصل(هاي مرتبط با اوراق بهادار مذکورداختمنظور تأمین اعتبار الزم براي پربه-ب
.بینی کند و به تصویب مجلس شوراي اسالمی برساندخاصی را در الیحه بودجه سنواتی پیش

اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم است و معامالت این اوراق فقط در بازارهاي متشکل اوراق - تبصره
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازارها مجاز و معامالت آنها خارج از بهادار 

و با نرخ ) کمتر از ارزش اسمی(عرضه و معامالت این اوراق بهادار به کسر . بازارهاي یادشده ملغی و بالاثر است
مذکور توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباري سود شناور مجاز و تضمین بازخرید قبل از سررسید اوراق بهادار 

بانکها، دستگاههاي اجرائی و شرکتهاي دولتی که اوراق بهادار براي . باشدو اشخاص تحت کنترل آنها، مجاز نمی
گذاران را متناسب با دستورالعملی که به تصویب شود باید اطالعات موردنیاز سرمایهتأمین مالی آنها منتشر می

.رسد، منتشر نمایندمیشوراي بورس 

هاي دولت براي انتشار استفاده از داراییمنظورشود بهبه وزارت امور اقتصادي و دارایی اجازه داده می-پ
ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت داراییبینیصکوك اسالمی پیش

هاي دولت، ضمن اجراي سامانه ول و سایر داراییاختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنق
حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز براي ) سادا(جامع اطالعات اموال غیرمنقول دستگاههاي اجرائی 

قانون مدیریت خدمات کشوري ) 5(ها و اموال دستگاههاي اجرائی موضوع ماده مدیریت و استفاده از دارایی
تثناي انفال، اموال دستگاههاي زیر نظر مقام معظم رهبري و موارد و مصادیق مندرج در به اس8/7/1386مصوب 

انتشار صکوك اسالمی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان منظور پشتوانهقانون اساسی به) 83(اصل هشتاد و سوم
موال مذکور با تصویب بردار، واگذاري و هرگونه نقل و انتقال یا فروش ارسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره

قانون مدیریت خدمات کشوري در اجراي ) 5(کلیه دستگاههاي اجرائی موضوع ماده . هیأت وزیران اقدام کند
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 69(ماده ) 10(قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره (137)ماده 

ز تاریخ ابالغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال مکلفند ضمن همکاري الزم حداکثر ظرف مدت سه ماه ا
ها و فضاهاي اداري در اختیار یا تصرف اعم از اینکه داراي سند غیرمنقول اعم از اراضی، امالك، ساختمان

صدور هرگونه مجوز . اي یا وقفی یا ملکی در سامانه اقدام نمایندهمالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجار
بردار، فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطالعات در سامانه مذکور گذاري حق استفاده، تغییر بهرهبراي وا

.رهگیري ممنوع است) کد(و أخذ شناسه 



انتشار صکوك اسالمی براي دستگاههاي وابسته به قوه قضائیه، قوه مقننه و سایر نهادهاي حکومتی غیر 
.ترین مقام آنها استاموال این دستگاهها حسب مورد منوط به موافقت عالیها ومجریه و استفاده از داراییقوه

شود با تصویب هیأت وزیران و رعایت قانون اجراي به وزارت امور اقتصادي و دارایی اجازه داده می-ت
ولت نامه اجرائی این بند از سهام دقانون اساسی و در چهارچوب آیین) 44(هاي کلی اصل چهل و چهارم سیاست

.استفاده کند(صکوك(عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسالمی در شرکتها، به

منابع و مصارف منظور رفع عدم تعادلوزارت امور اقتصادي و دارایی مجاز است اسناد خزانه اسالمی را به-ث
ور اقتصادي و دارایی سازمان مکلف است حسب اعالم وزارت ام. سال مالی منتشر نمایدبودجه عمومی در طی یک

اعتبارات . بینی و منظور کندصورت کامل در لوایح بودجه ساالنه پیشبازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور را به
.شودیافته تلقی میتخصیص%) 100(مربوط به بازپرداخت این اوراق صددرصد

:بیمه مرکزي ایران موظف است-11ماده 

هاي اقتصادي از یمه در نظام تأمین مالی و ایجاد فضاي امن در سایر حوزهدر راستاي افزایش نقش صنعت ب- الف
گذاري، از طریق شرکتهاي بیمه نسبت به ارتقاي نقش اقتصادي بیمه در جمله فضاي کسب و کار و سرمایه

تأمین رفاه و امنیت مردم و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور تا متوسط جهانی آن در طی سالهاي برنامه 
:عمل آورددامات الزم را جهت تحقق اهداف زیر بهاق

.برسد%) 7(درصدهاي بازرگانی در طول اجراي برنامه به هفتضریب نفوذ بیمه- 1

نسبت به سال %) 50(درصدهاي بازرگانی کشور حداقل تا پنجاههاي عمر از حق بیمه تولیدي بیمهسهم بیمه- 2
.پایه اجراي قانون برنامه افزایش یابد

.اي در بخش تولیدي و تجاري اقتصاد ملی افزایش و گسترش یابدهاي بیمهتهرش- 3

منظور استفاده مناسب از منابع مذکور در جهت اي بهگذاري ذخایر بیمههاي سرمایهنامهمقررات و آیین-ب
.تأمین مالی پایدار در اقتصاد ملی توسط شوراي عالی بیمه بازنگري گردد



-12ماده 

شده مکلف است در طول اجراي قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسیدولت - الف
هاي کلی اصل خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاري دولت در قالب قانون اجراي سیاست

ههاي اجرائی، تأدیه نقدي در قانون اساسی و اصالحات بعدي آن، امالك مازاد بر نیاز دستگا) 44(چهل و چهارم 
این بند شامل دستگاههاي زیرنظر مقام . بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق اقدام کند
.شودمعظم رهبري و قواي مقننه و قضائیه و نهادهاي عمومی غیردولتی نمی

دهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه ب%) 10(درصددر اجراي حکم این بند باید ساالنه حداقل ده- تبصره
بینی و تأمین گردد و هرگونه تعهد جدید براي سازمان تأمین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیش

.شود

سازمان تأمین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجراي قانون برنامه، حقوق بازنشستگان -ب
.سازي نمایدتناسببگیران را مو مستمري

در طول اجراي قانون برنامه بر قانون راجع به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه ) 12(ماده ) ب(بند 
و قانون نظام هماهنگ حقوق 30/3/1361کارکنان دولت و مشموالن صندوق تأمین اجتماعی مصوب 

.حاکم است23/6/1373بازنشستگی و وظیفه مصوب 

از جمله - هاتعهدات و داراییحمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد با کلیه وظایف، اختیارات، مؤسسه صندوق -پ
اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودي، اسناد و اوراق با حفظ هویت مستقل به وزارت تعاون، کار و 

.یابدرفاه اجتماعی انتقال می

اي به میزانی که براساس مطالعات محاسبه بیمه- آتی صندوقحداکثر طی مدت سه سال، کلیه تعهدات حال و
ماه به تأیید سازمان حسابرسی کشور که حداکثر ظرف مدت سه) اکچوئري(براي تعیین ارزش فعلی تعهدات آتی 

الشرکه، اموال شرکتها، با منابع حاصل از واگذاري سهام، سهم-گیردرسد و مورد تأیید سازمان قرار میمی
برداري از معادن و حقوق مالی دولت و سایر منابع حسب مورد از طریق سازمان ت، حقوق بهرهامتیازا

هاي ساالنه پادار ها هر ساله در بودجهمیزان واگذاري. داري کل کشور پرداخت خواهد شدسازي و خزانهخصوصی
.خواهد گردید



هاي دوجانبه و چندجانبه و و انعقاد پیمانوزارت امور اقتصادي و دارائی موظف است نسبت به ایجاد -13ماده 
. کشورهایمنطقهاقدامکندهاي پولی دوجانبه با کشورهاي طرف تجاري و هدف به ویژههمچنین پیمان

.کلی نظام براساس عزت، حکمت و مصلحت ضروري استهايسیاستدراجرایاینمادهرعایتقوانینو

مرکزي بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباري و ساماندهی براي اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک -14ماده 
:نسبتمطالباتغیرجاریبهتسهیالتمؤسسات و بازارهاي غیرمتشکل پولی جهت ارتقاي شفافیت و سالمت و کاهش

تصویب شوراي پول و اعتبار بانک مرکزي مجاز است مطابق قوانین مربوطه در چهارچوب مصوباتی که به- الف
حسب مورد یک 18/4/1351ختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور مصوب رسد، عالوه بر امی

:یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را در قبال بانکها و مؤسسات اعتباري متخلف اعمال نماید

طور موقت ز آنها بهها بین سهامداران مؤثر، سلب حق رأي ااعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوخته- 1
و سلب حق تقدم خرید از سهامداران مؤثر

تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت براي مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت- 2

اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایاي مدیران- 3

اي مدیران عامل و اعضاي هیأت مدیرهسلب صالحیت حرفه- 4

.بانکها خواهد بودموضوع این بند هیأت انتظامی تخلفات نظارتی و انتظامی مرجع رسیدگی به -1تبصره 

کند و یا به تشخیص مدیره را انتخاب میسهامدار مؤثر، سهامداري است که یک یا چند عضو هیأت- 2تبصره 
.مدیره نقش داردبانک مرکزي در انتخاب عضو هیأت

، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانکها و )لیزینگ(انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاري-ب
سهام آنها را دارند و یا در تعیین %) 50(مؤسسات اعتباري و اشخاص حقوقی تابعی که بانکها بیش از پنجاه درصد

گذاري و شرکتهاي تأمین سرمایه بدون أخذ مجوز از هاي سرمایههیأت مدیره آنها مؤثرند در تأسیس صندوق
هاي تعزیري درجه شش زي ممنوع است و مرتکب حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازاتبانک مرک

.شودجز حبس و شالق محکوم میبه1/2/1392قانون مجازات اسالمی مصوب ) 19(ماده



مسؤولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهیهاي مؤسسات مذکور بر عهده هیأت امناء، هیأت مدیره، -1تبصره
.باشدمی) متناسب با مراتب و شرایط بروز خسارت(سهامدار مؤثر متناسب با اشتغال ذمه هیأت مؤسس و 

اي شعبهالحسنه تکعالوه بر مواردي که در قانون پولی و بانکی کشور استثناء شده است صندوق قرض-2تبصره 
از حکم این بند ریال نیز )30.000.000.000(میلیارد در سراسر کشور براساس جذب منابع ساالنه تا سی

.دهدمستثنی بوده و براساس اساسنامه و مجوزهاي موجود ادامه فعالیت می

قانون تنظیم بازار ) 1(ماده ) 4(در طول اجراي برنامه در قسمت مغایرت، بر تبصره ) 14(ماده ) ب(بند 
وب قانون مجازات اسالمی مص) 20(حاکم است و نسبت به ماده 22/10/1383غیرمتشکل پولی مصوب 

.حکم خاص تلقی گردیده و حاکم است1/2/1392

نیروي انتظامی موظف است در مواردي که بانک مرکزي رأساً شعبه یا مؤسسات را فاقد مجوز اعالم -پ
.نماید، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آنها اقدام کندمی

اي خواهد بود که ظرف مدت چهارماه پس از نامههرگونه تبلیغ براي ارائه خدمات پولی و بانکی براساس آیین-ت
عالوه بر اقدامات نظارتی . رسدوزیران میتصویب هیأتاالجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزي تهیه و بهالزم

ها از این حکم مستوجب جریمه نقدي گردد، تخلف رسانهانتظامی که بر مؤسسه پولی بانکی و اعتباري اعمال می
.شودداري کل کشور واریز میباشد که به حساب خزانهگرفته میبر هزینه تبلیغ صورتتا میزان ده برا

ریزي کند که ربط، به نحوي برنامهقضائیه و سایر دستگاههاي ذيبانک مرکزي موظف است با همکاري قوه-ث
تسهیالت غیرجاري به با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و سایر اقدامات اجرائی و نظارتی، نسبت 

.ساالنه یک واحد درصد کاهش یابد) ارزي و ریالی(کل تسهیالت

طرح هرگونه دعوي که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزي باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد -ج
عوي، انتساب جرم توان طرف دعوي قرار داد، جز در مواردي که موضوع دمدخل در امر نظارت را نمیو افراد ذي

.باشد

منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستاي اعمال نظارت بر بانکها، مؤسسات اعتباري - تبصره
الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد هاي قرضجز صندوقالحسنه بههاي قرضغیربانکی، تعاونی اعتبار و صندوق

در صالحیت بانک ) لیزینگ(ها و شرکتهاي واسپاريصرافیاین ماده،) ب(بند ) 2(اسالمی و موضوع تبصره 



عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطاي مجوز، مرکزي جمهوري اسالمی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به
.باشدنظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازي، ادغام، انحالل و تصفیه می

:گرددشرح زیر تعیین میاعتبار بهترکیب اعضاي شوراي پول و -15ماده 

وزیر امور اقتصادي و دارایی یا معاون وي- 
رئیس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران-
رئیس سازمان یا معاون وي-
دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران-
وزیر صنعت، معدن و تجارت-

و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و دو نفر کارشناس و متخصص پولی- 
جمهورتأیید رئیس

دادستان کل کشور یا معاون وي- 
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران-
رئیس اتاق تعاون-
) هر کدام یک نفر(اي اسالمیهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورنمایندگان کمیسیون- 
عنوان ناظر با انتخاب مجلسبه

.ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران خواهد بود-1تبصره 

یابند انتخاب مجدد آنها بار تغییر میهر یک از اعضاي خبره شوراي پول و اعتبار هر دو سال یک-2تبصره 
.بالمانع است

قانون پولی و بانکی با اصالحات بعدي مصوب ) 18(ماده ) ب(در طول برنامه ششم بر بند )15(حکم ماده 
.حاکم خواهد بود18/4/1351

براي حصول اطمینان از اجراي صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر -16ماده 
اي رایج، ها و ابزارهعملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه

اجراي آنها از جهت انطباق با موازین فقه ها،چهارچوبقراردادهاونحوهها،بخشنامهعملیاتی،دستورالعملهايشیوه
:شوداسالمی، شوراي فقهی در بانک مرکزي با ترکیب زیر تشکیل می



)مجتهد متجزي در حوزه فقه معامالت وصاحب نظر در مسائل پولی و بانکی(پنج فقیه -

بانک مرکزي) یا معاون نظارتی(کل رئیس -

)هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزي(نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان یک-

نفر از نمایندگان مجلس شوراي اسالمی با اولویت آشنایی با بانکداري اسالمی به انتخاب مجلس شوراي یک-
)به عنوان عضو ناظر(اسالمی 

از مدیران عامل بانکهاي دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادي و دارایییکی-

اعضاي فقهی این شورا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزي و تأیید فقهاي شوراي نگهبان انتخاب و با -1تبصره 
.شوندحکم رئیس کل بانک مرکزي منصوب می

بانک مرکزي اجراي مصوبات شورا را پیگیري و بر رئیس کل . الرعایه استمصوبات شوراي فقهی الزم-2تبصره 
حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهاي شوراي نگهبان در اصل . کندحسن اجراي آنها نظارت می

.باشدقانون اساسی نمی) 4(چهارم

ر قابل شوند و این مأموریت براي یک دوره دیگرأي این شورا براي چهار سال تعیین میاعضاي صاحب- 3تبصره 
.تمدید است

جلسات شوراي فقهی با حضور دوسوم اعضاء مشتمل بر رئیس شورا و حداقل سه نفر از فقهاي عضو -4تبصره 
.شودیابد و تصمیمات شورا با رأي موافق اکثریت فقهاي حاضر عضو شورا اتخاذ میشورا رسمیت می

-17ماده 

راستاي استفاده از منابع آنها در طول سالهاي اجراي قانون هرگونه تکلیف به بانکها و مؤسسات اعتباري در - الف
التفاوت نرخ بینی مابهجز سایر تکالیف قانونی مشروط به پیشبرنامه درخصوص تسهیالت با نرخ سود کمتر، به

.سود مصوب شوراي پول و اعتبار و درج آن در قانون بودجه ساالنه است

سازي و ایجاد امکان اي دولت، شفافحسابهاي درآمدي و هزینهمنظور افزایش سرعت و کارایی گردش به-ب
نظارت برخط، بر کلیه حسابهاي دستگاههاي اجرائی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، 

ها، دانشگاههاي دولتی و ها، مؤسسات، شرکتها، سازمانکلیه حسابهاي بانکی اعم از ریالی و ارزي براي وزارتخانه



داري کل کشور و نزد بانک مرکزي افتتاح عتبارات دولتی نهادهاي عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانها
شده هاي خود را فقط از طریق حسابهاي افتتاحها و پرداختدستگاههاي یادشده موظفند کلیه دریافت. شودمی

.نزد بانک مرکزي انجام دهند

الزم براي بانکداري متمرکز و نگاهداري حسابهاي مورد نیاز هر بانک مرکزي موظف است تمهیدات-1تبصره 
داري کل کشور به اطالعات حسابهاي دستگاههاي مذکور را فراهم یک از دستگاهها و دسترسی بر خط خزانه

.نماید

کرد آن توسط بانکهاي عامل، نحوه انتقال حسابهاي دستگاههاي مذکور به بانک مرکزي و هزینه-2تبصره 
االجراء شدن این قانون، به پیشنهاد ق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از الزممطاب

.رسدمشترك وزارت امور اقتصادي و دارائی، سازمان و بانک مرکزي، به تصویب شوراي پول و اعتبار می

ین ماده به کلیه بانکها و ا) 2(بانک مرکزي مکلف است نسبت به ابالغ دستورالعمل موضوع تبصره-3تبصره 
هر نوع تخلف از دستورالعمل مذکور، توسط بانکها مشمول مجازات انتظامی موضوع . مؤسسات اعتباري اقدام کند

15/10/1389قانون برنامه پنجم توسعه مصوب (96(قانون پولی و بانکی کشور و تغییرات آن در ماده ) 44(ماده
سایر دستگاههاي اجرائی، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال همچنین هر نوع تخلف توسط. خواهد بود

.شودعمومی محسوب می

-18ماده 

هاي نظارتی برخط، زمینه بانک مرکزي موظف است در سال اول اجراي قانون برنامه با استقرار سامانه- الف
ها و تخلفهاي احتمالی قبل از وقوع اي که زمینه کشف خطاگونهنظارت مستمر را در نظام بانکی فراهم نماید، به

.وجود آیدبه

اي متمرکز، امکان دریافت بانک مرکزي موظف است تا انتهاي سال اول اجراي قانون برنامه با ایجاد سامانه-ب
ربط نظیر هاي مورد نیاز، جهت اعطاي تسهیالت یا پذیرش تعهدات از مراجع ذيالکترونیکی و برخط استعالم

.اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را براي بانکها و مؤسسات اعتباري غیربانکی فراهم کنداستعالم 

ربط که بانکها و مؤسسات اعتباري در اعطاي تسهیالت یا پذیرش تعهدات نیازمند تمامی مراجع ذي- 1تبصره 
.کترونیکی و برخط، فراهم نمایندصورت الهاي مذکور را بهباشند، موظفند امکان أخذ استعالماستعالم از آن می



.هاي مذکور را تعیین و ابالغ کندبانک مرکزي موظف است مصادیق استعالم-2تبصره 

دولت موظف است به منظور ارتقاي مشارکت مردمی و فراهم کردن بستر اجرائی الزم براي تعاون و -19ماده 
به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از سال اول هاي اقتصادي تعاونی نسبت همکاري آحاد مردم در قالب تشکل

داري کل اجراي قانون برنامه از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از واریز به خزانه
.کشور در قالب قوانین بودجه سنواتی بهه حساب افزایش سرمایه دولت در بانک مذکور منظور نماید

صالح و تقویت نظام مالی کشور و تسهیل مبادالت مالی از طریق تأمین منابع مالی داخلی و منظور ابه-20ماده 
کنند با رعایت خارجی، تمامی طرحهاي دستگاههاي اجرائی که از تسهیالت مالی خارجی استفاده می

ی دستگاه قانون اساسی با مسؤولیت وزیر و یا باالترین مقام اجرائ) 44(هاي کلی اصل چهل و چهارم سیاست
بندي دریافت زمان.محیطی باشندربط و تأیید شوراي اقتصاد باید داراي توجیه فنی،، اقتصادي، مالی و زیستذي

هاي ها، امکانات و تواناییو بازپرداخت تسهیالت هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت
تولیدي و خدماتی در تأمین نیازهاي کشور و تقویت آنها در امر حداکثر استفاده از توان»داخلی و رعایت قانون 
و اصالح ماده » و اصالح بعدي آن1/5/1391هاي مستقیم مصوب قانون مالیات) 104(صادرات و اصالح ماده

.دباید به تصویب شوراي اقتصاد برس31/4/1394هاي مستقیم مصوب قانون مالیات) 104(

سازیومناطقآزادخصوصیمحیطکسبوکار،-4بخش 

هاي صنعت بیمه و بهبود محیط کسب و کار و گسترش دولت موظف است در جهت توسعه فعالیت–21ماده 
:بخش غیردولتی

قانون اساسی، سهام دولت در شرکتهاي ) 44(هاي کلی اصل چهل و چهارم بر اساس قانون اجراي سیاست- الف
اجراي قانون دوساالولی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران را دراستثناي بیمه مرکزي جمهوري اسالمبیمه به

.سازي به بخش غیردولتی واگذار کندبرنامه از طریق عرضه سهام در بازار سرمایه و سازمان خصوصی

گري دولت در صنعت بیمه و بر اساس اصالح نظام نظارت شدن اقتصاد و کاهش نقش تصديمنظور مردمیبه-ب
گري خود و کاهش بیمه اتکایی اجباري مرکزي مکلف است نسبت به کاهش تدریجی نقش تصدياي، بیمهتعرفه

.در صنعت بیمه بازرگانی اقدام نماید



–22ماده 

اي گونهها، محیط کسب و کار را بهدولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصالح قوانین، مقررات و رویه- الف
در پایان سال چهارم اجراي قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا 

انداز به المللی حقوق مالکیت در میان کشورهاي منطقه سند چشمهاي بینالمللی و شاخصپذیري بینرقابت
در شاخص کسب و کار هر سال ده . از این هدف محقق شود%) 20(درصد رتبه سوم ارتقاء یابد و هرسال بیست

وزیر امور اقتصادي و دارایی مکلف است .ارتقاء یافته و به کمتر از هفتاد در پایان اجراي قانون برنامه برسدرتبه 
در پایان شهریور و اسفندماه هر سال، گزارش میزان تحقق حکم این بند را همراه مستندات به مجلس شوراي 

.اسالمی ارائه نماید

گذاري و کارآفرینی در کشور، با هدف تضمین امنیت سرمایهوزارت امور اقتصادي و دارایی موظف است-ب
جذب متخصصان، صیانت، حفاظت و مقابله با اخالل در امنیت اشخاص و بنگاهها و کاهش خطرپذیري 

اجتماعی در محیط کسب و کار، با همکاري سازمان، سازمان اداري و استخدامی کشور، معاونت علمی و )ریسک(
هاي تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور خارجه، اطالعات، دادگستري و کشور رتخانهجمهور، وزافناوري رئیس

.الزامات ارتقاي امنیت فضاي کسب و کار را تهیه و به تصویب شوراي عالی امنیت ملی برساند

صنعتی و ویژه اقتصادي جدید منوط به تصویب مجلس شوراي - ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاري-23ماده 
هاي مورد نیاز براي استقرار واحدهاي تولیدي، أخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تأییدیه و تأمین زیرساختاسالمی
و 7/6/1372محیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري صنعتی مصوب زیست

.پذیر استامکان5/9/1384قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادي جمهوریی اسالمی ایران مصوب 

کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیالت دبیرخانه شوراي عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادي با حفظ - تبصره
شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادي و دارائی منتقل و وزیر 

.صنعتی و ویژه اقتصادي خواهد بود-مناطق آزاد تجاريربط مسؤول اجراي قوانین مرتبط با حوزهذي

دولت مکلف است با همکاري اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزي ایران و اتاق تعاون مرکزي -24ماده 
جمهوري اسالمی ایران حداکثر تا پایان اجراي قانون برنامه، تمهیدات قانونی الزم را جهت دستیابی سهم تعاون 

، با رویکرد کارآفرینی، اشتغالزایی، حمایت از کسب و کارهاي کوچک و %)25(اد به بیست و پنج درصددر اقتص
.عمل آوردبنیان بهمتوسط و دانش



-25ماده 

وري و منظور افزایش بهرهمنظور مردمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و بهبه- الف
دار وظایف اجتماعی، بهینه هزینه به تمامی دستگاههاي اجرائی که عهدهارتقاي سطح کیفی خدمات و مدیریت

از قبیل واحدهاي بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، (فرهنگی و خدماتی هستند 
شود در اجازه داده می) هاي کشاورزي و دامپروريدهنده خدمات و نهادهفرهنگی، هنري و ورزشی و مراکز ارائه

گردد، نسبت به خرید خدمات از ربط تعیین میچهارچوب استانداردهاي کیفی خدمات که توسط دستگاه ذي
در اجراي این بند واگذاري مدارس دولتی ممنوع . اقدام نمایند) جاي تولید خدماتبه(بخش خصوصی و تعاونی 

.است

ید خدمات و تعیین تکلیف نیروي انسانی و نامه اجرائی این ماده شامل نحوه تعیین قیمت خرآیین- تبصره
ربط به تصویب هیأت وزیران ساختار به پیشنهاد سازمان، سازمان اداري و استخدامی کشور و دستگاه اجرائی ذي

.رسدمی

صورت کنترلی، در منظور نظارت بیشتر بر بنگاههاي در حال واگذاري و همچنین بنگاههاي واگذار شده بهبه-ب
سازي به سازمان ثبت اسناد و ات هیأت واگذاري، اسامی این بنگاهها از سوي سازمان خصوصیچهارچوب مصوب

جلسات سازمان ثبت اسناد و امالك کشور مکلف است ثبت صورت. شودامالك کشور و بانک مرکزي اعالم می
از أخذ مجوز کتبی مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین نقل و انتقال اموال و امالك بنگاههاي مزبور را پس 

بانک مرکزي موظف است طی دستورالعمل اعالمی به بانکها و مؤسسات . سازي انجام دهداز سازمان خصوصی
اعتباري خصوصی و دولتی، اعطاي هرگونه تسهیالت و یا ایجاد تعهدات به بنگاههاي مذکور را مشروط به أخذ 

.سازي نمایدمجوز از سازمان خصوصی

پذیراي،توسعهروستاییوتوانمندسازیاقشارآسیبهتوازنمنطق–5بخش 

اي و سرزمینی و تقویت خوداتکایی، افزایش انگیزه وصول پذیر کردن عدالت بین منطقهمنظور رقابتبه-26ماده 
:استانیدرآمد

:دولت موظف است- الف



د و پس از تصویب شوراي در طول سال اول اجراي قانون برنامه سند آمایش سرزمین ملی و استانی را تهیه کن- 1
.عالی آمایش سرزمین از سال دوم اجراي قانون برنامه به اجراء در آورد

هایی که ماهیت استانی دارند را تعیین و طی دوسال اول اجراي قانون برنامه در چهارچوب درآمدها و هزینه- 2
اي هر هاي سرمایهتملک داراییاي و صورت سرجمع درآمدها، اعتبارات هزینههزینه استانی به-نظام درآمد

مازاد بر درآمدهاي . در بودجه سنواتی اعمال نماید) داري کل کشوربرمبناي وجوه واریزي به خزانه(استان 
اي و وصولی نسبت به سقف مصوب هر استان براساس دستورالعمل ابالغی سازمان براي تأمین اعتبارات هزینه

ربط توزیع هاي ذيماهه بین استانانون بودجه سنواتی، در مقاطع سهاي مصوب در قهاي سرمایهتملک دارایی
.گرددمی

ترتیب از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازي خالص صادرات گاز طبیعی را به%) 3(درصدسه- 3
اجراي یافته جهت هاي کمتر توسعهخیز و گازخیز و دوسوم به مناطق و شهرستانهاي نفتسوم به استانیک

ها اختصاص ریزي و توسعه این استانهاي سنواتی با تصویب شوراي برنامههاي عمرانی در قالب بودجهبرنامه
در طول .حاکم است) 7(ماده ) ب(بند ) 1(این قانون بر حکم جزء ) 26(ماده ) الف(بند (3(حکم جزء . دهد

) 44(ماده ) ب(بند ) 3(صد در این بند، بر جزء اجراي قانون برنامه ششم توسعه، حکم مقرر درمورد افزایش در
.حاکم است4/12/1393مصوب ) 2(قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

در سال اول اجراي قانون برنامه کلیه اختیارات و وظایف قابل واگذاري دستگاههاي اجرائی به واحدهاي - 4
.ها را واگذار کندشهرستانها و مربوطه خود در استان

طرحهاي هادي روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور را با پیشنهاد کارشناسان فنی، زیر نظر - 5
بنیاد مسکن و تأیید بخشداري هر بخش و با اطالع دهیاران و رؤساي شوراي اسالمی روستاها و تصویب آن در 

عنوان رئیس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، ب اسالمی استان بهاي متشکل از رئیس بنیاد مسکن انقالکمیته
نماینده سازمان مسکن و شهرسازي استان، رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان، نماینده سازمان جهاد 

.دعنوان ناظر، تهیه کنکشاورزي استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداري و رئیس شوراي اسالمی روستا به

%) 8تا % 5(ریزي شهرستان موظفند پنج تا هشت درصد برنامهریزي و توسعه استان و کمیتهشوراهاي برنامه-ب
اي استانی مصوب قانون بودجه ساالنه را صرف تهیه و اجراي هاي سرمایهاز سرجمع اعتبارات تملک دارایی

.الب اسالمی نمایندطرحهاي هادي و بهسازي روستاهاي شهرستان، توسط بنیاد مسکن انق



برداري هاي کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، شناسایی و بهرهدولت موظف است به منظور تحقق سیاست-27ماده 
روستاییان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی هاي موجود در نواحی روستایی وارتقاي منزلت اجتماعیاز ظرفیت

محور روستاها اقدامات زیر را مطابق قوانین و در قالب عدالتو ایجاد بستر الزم براي شکوفایی و پیشرفت
:هاي سنواتی انجام دهدبودجه

:اقدامات اقتصادي و بخشی- الف

محور در اي و تقویت اقتصاد روستایی و توسعه اقتصاد صادراتریزي منطقهدولت مکلف است در راستاي برنامه- 1
هاي بومی و محیطی و ر روستا با توجه به استعدادها و ظرفیتهزاطول اجراي قانون برنامه هر سال، در پنج

هاي گیري از تسهیالت بانکی، حمایتاقتصادي آن منطقه، با مشارکت نیروهاي محلی و با بهره- قابلیت محلی
وسیله سازمان گذاري بخش خصوصی، برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزایی آن روستاها را بهدولتی و سرمایه

سازمان موظف است تعداد .ریزي استان مربوطه برساندهیه کند و به تصویب شوراي توسعه و برنامهاستان ت
.روستاهاي سهمیه استانی را تا سه ماه اول سال اول اجراي قانون برنامه اعالم نماید

نواتی، تنظیم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستایی و عشایري در بودجه س- 2
.و اختصاص بودجه عمرانی مربوط به این فصل انجام پذیرد» عمران و توسعه روستایی«تحت پیوستی با عنوان 

ها و صدور پروانه ساخت بنگاههاي اقتصادي روستایی و عشایري از کاهش مدت زمان پاسخ به استعالم- 3
ربط، به حداکثر پانزده روزهرکدام از دستگاههاي ذي

برداري و ساخت نود و هشت ناحیه صنعتی پنجاه و چهار خوشه کسب و کار روستایی، بهرهتوسعه حداقل- 4
روستایی و ایجاد یک میلیون و نهصد و چهارده هزار فرصت شغلی در روستاها و مناطق عشایري از طریق احداث 

گرا از طریق بخشهاي خصوصی و تعاونیپذیر و صادراتو توسعه بنگاههاي اقتصادي رقابت

شده در هاي برخورداري تعیینشاخص%)5(تأمین منابع مورد نیاز براي رشد ساالنه حداقل پنج درصد- 5
ساماندهی عشایر

هاي باالي بیست خانوار و تهیه طرحهاي هادي و طرحهاي توسعه و بازنگري آنها براي همه روستاها و آبادي- 6
اطق کمتر برخوردارمناطق عشایري در طول اجراي قانون برنامه با اولویت من



ریزي محلی، گر در زمینه برنامهعنوان عناصر پیشرو و تسهیلآموزش صدهزارنفر از روستاییان و عشایر به- 7
هاي مردمی و نظارت بر رسانی، جلب مشارکتهاي فرهنگی، بهبود خدماتهاي اقتصادي و برنامهتوسعه فعالیت

اثربخشی طرحهاي دستگاههاي اجرائی

سازي این سکونتگاهها با وستاهاي در معرض خطر سوانح طبیعی جهت اجراي طرحهاي ایمنشناسایی ر- 8
روستاهاي (%30(درصدنوعی که حداقل سیبههمکاري دستگاههاي مسؤول و مشارکت مردم و نهادهاي محلی،

.سازي شونددر معرض خطر تا پایان اجراي قانون برنامه ایمن

ده و نابسامان روستایی و تهیه و اجراي طرحهاي بهسازي بافتهاي فرسوده هاي فرسوتعیین شاخصهاي بافت- 9
در روستاهاي داراي اولویت

و سازمان ) ره(شده به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینیبخشودگی سود و جرائم تسهیالت پرداخت-10
عی و غیرمترقبه که قادر به دیده از حوادث طبیبهزیستی جهت بازسازي اماکن مسکونی مناطق روستایی آسیب

باشند، تا پایان اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه کشور با پرداخت معادل آن به بازپرداخت اقساط خود نمی
قانون تنظیم بخشی از ) 10(گردان موضوع مادهبانکهاي عامل و امهال آن به مدت سه سال از محل تنخواه

حات و الحاقات بعدي تا پایان اجراي قانون برنامه ششمو اصال27/11/1380مقررات مالی دولت مصوب 

:اقداماتعمرانیزیربنایی-ب

آوري هاي روستاها و جمعهاي روستایی محدودههاي دفع بهداشتی زبالهسنجی، طراحی و ایجاد سامانهامکان- 1
نامه اجرائی این آیین.ربطو دفع آنها در خارج از محدوده روستاها و شهرها و تعیین مسؤولیت دستگاههاي ذي

.رسدتصویب هیأت وزیران میجزء با پیشنهاد وزارت کشور به

دفع بهداشتی فاضالب در روستاها با اولویت روستاهاي واقع در حریم ) هايپروژه(طراحی و اجراي طرحهاي - 2
آنها دچار مشکل دلیل نفوذپذیري کم اراضی دفع فاضالب در ها، سدها و روستاهایی که بهها، تاالبرودخانه

باشد از طریق بخش خصوصیمی

هاي عمران و توسعه روستایی، عشایري و کشاورزي کشور و ها و برنامهسازي حداکثري فعالیتیکپارچه- 3
پذیر تا پایان سال اول اجراي قانون برنامه ششم و ایجاد یکپارچگی مدیریت آنها با رویکرد جهادي و نظارت

هاي جامع، براساس نیازها و مشارکت ت و طرحهاي روستایی و عشایري در قالب برنامهریزي و ارائه خدمابرنامه
واقعی مردم و شرایط انسانی، طبیعی، اقتصادي و اجتماعی



تأمین و تخصیص اعتبار مورد نیاز جهت احداث، بهسازي و آسفالت و نگهداري راههاي روستایی روستاهاي - 4
از طریق %) 20درصد هر سال بیست(ایري تا پایان اجراي قانون برنامه باالي بیست خانوار جمعیت و مناطق عش

سازمان

روستاهاي مرزي با رویکرد پدافند %) 20(درصد تهیه و اجراي طرحهاي ساماندهی و بهسازي حداقل بیست- 5
غیرعامل جهت توانمندسازي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی

ادنظام اداري، شفافیت و مبارزه با فس-6بخش 

هاي عمومی کشور با تأکید بر تحول جویی در هزینهصرفه«در راستاي اصالح نظام اداري، موضوع -28ماده 
هاي زاید، غیرضرور و هزینهسازي اندازه دولت و حذف دستگاههاي موازي واساسی در ساختارها، منطقی

:شوداقدامات زیر انجام می

استثناي مدارس دولتی در طول اجراي قانون تگاههاي اجرائی بهکاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دس- الف
از ) در پایان سال دوم(%5(درصدحداقل پنج(نسبت به وضع موجود %) 15(درصدحداقل به میزان پانزدهبرنامه، 

ها، حذف طریق واگذاري واحدهاي عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونی
ها و مؤسسات و غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پستهاي سازمانی، انحالل و ادغام سازمانواحدهاي 

ها و بنیاد مسکن انقالب اسالمی با تصویب ها و دهیاريواگذاري برخی از وظایف دستگاههاي اجرائی به شهرداري
عالی اداريشوراي

تأسیس شده است، صرفاً با تصویب مجلس شوراي انحالل، انتزاع و ادغام مؤسساتی که به موجب قانون- تبصره
.باشدپذیر میاسالمی امکان

یا ساعتی براي اجراي وظایف پستهاي سازمانی، فقط ) مشخص(کارگیري افراد در قالب قرارداد کار معین به-ب
مانع تمدید قراردادهاي قبلی بال. مجاز است8/7/1386در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 

.است



اي ساالنه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت در حدود اعتبارات هزینه-پ
این . دولت اعم از مشموالن و غیرمشموالن قانون مدیریت خدمات کشوري در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند

.وري خواهد بودقانون مدیریت خدمات کش) 125(حکم درطول برنامه حاکم بر ماده 

قانون ) 2(عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره دولت مکلف است سنوات ارفاقی را به-ت
توسط سازمان تأمین اجتماعی به برقراري مستمري 5/6/1386بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 

یمه سنوات ارفاقی از تاریخ بازنشستگی آنان بازنشستگان مشمول و براساس میانگین دو سال آخر پرداخت حق ب
قانون مذکور نیز با ) 3(شرکتهاي دولتی و مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی موضوع تبصره . اقدام کند

.باشنداستفاده از منابع خود مشمول این حکم می

گی و یا حق بیمه هاي بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستسهم صندوق- تبصره
سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات ساالنه دستگاههاي اجرائی مشمول تأمین و به 

.شودصندوقهاي مذکور پرداخت می

اندازي سامانه ثبت حقوق و مزایا دولت مکلف است طی سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به راه-29ماده 
ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههاي اجرائی شامل قواي ان تجمیع کلیه پرداختاقدام کند و امک

ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهاي دولتی، ها، سازمانگانه جمهوري اسالمی ایران اعم از وزارتخانهسه
ی، مؤسسات و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها وو مؤسسات اعتباري دولتی، شرکتهاي بیمه دولت

، مؤسسات )نماینددر مواردي که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می(نهادهاي عمومی غیردولتی 
عمومی، بنیادها و نهادهاي انقالب اسالمی، مجلس شوراي اسالمی، شوراي نگهبان قانون اساسی، بنیادها و 

ین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم شوند و همچنفقیه اداره میمؤسساتی که زیر نظر ولی
ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر 
وزارت جهاد کشاورزي، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، 

رش نوسازي صنایع ایران، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوري سازمان گست
اسالمی ایران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی 

وابسته به آنها را فراهم ایران و شرکتهاي تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههاي سازندگی و اشخاص حقوقی
نماید، به نحوي که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی براي 

وزارت اطالعات، نیروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمی ایران از شمول . نهادهاي نظارتی و عموم مردم فراهم شود



ص بنگاههاي اقتصادي متعلق به وزارت اطالعات، وزارت دفاع اجراي این حکم درخصو. این حکم مستثنی هستند
.و پشتیبانی نیروهاي مسلح تنها با مصوبه شوراي عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود

هاي ها، کارانه، پرداختهزینهها، کمکها، هزینهالعادهدستگاههاي مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق
و ) معادل ریالی آن)ختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدي و غیرنقدي غیرماهانه و مزایاي ناخالص پردا

از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون (سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل 
فاهی، ، درآمدهاي اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمکهاي ر1/6/1366محاسبات عمومی کشور مصوب 

هاي مستقیم با قانون مالیات) 217(اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده 
) 160(قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد ) 39(ماده ) 1(، تبصره 3/12/1366اصالحات و الحاقات بعدي مصوب 

خاص ناشی از واگذاري و فروش شرکتها در و یا اعتبارات22/8/1390قانون امور گمرکی مصوب ) 162(تا 
سازي، اعتبارات مربوط به ردیفهاي کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد سازمان خصوصی

، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوي که میزان )مشابه
هر یک از افراد مذکور بالفاصله در سامانه اطالعاتی هر دستگاه مشخص هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به

.باشد

اطالعات مربوط به مقامات، رؤسا، 1/1/1388کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ -1تبصره 
ف از ارائه مستنک.مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند

سال به تشخیص ماه تا یکاسناد و اطالعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه
دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و .شودمراجع قضائی محکوم می

اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه هاي مذکور را در اختیارات قانونی خود اطالعات مربوط به پرداخت
که مبالغی برخالف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده پرداخت شده رسیدگی نمایند و درصورتی

.عمل آورندباشد، اقدامات قانونی الزم را به

مکلفند در حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور-2تبصره 
هاي حسابرسی و حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش

هاي اعضاي مجمع عمومی، هیأت(صالح گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذيبازرس قانونی، تخلفات صورت
.اعالم نمایند) اسبات کشورتخلفات اداري، مرجع قضائی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان مح



دولت مکلف است طی سال اول اجراي قانون برنامه سازوکارهاي مناسب در نظامات پرداخت حقوق و - 3تبصره 
مزایا و نظام مالیاتی را به نحوي مدون نماید که اختالف حقوق و مزایاي بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان 

تجاوز نکند و در مسیر %) 20(درصدایط مشابه در هر صورت از بیستموضوع این ماده در مشاغل مشابه و شر
.گیري قانونی قرار دهدتصمیم

هاي الزم جهت برقراري عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و دولت مکلف است بررسی-30ماده 
ري و لشکري کشوبگیرانها و برخورداري از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمريسازي دریافتمتناسب

.سنوات مختلف را انجام دهد

کشاورزي-7بخش 

هاي کلی اقتصاد مقاومتی در دولت موظف است براي حصول اهداف بندهاي ششم و هفتم سیاست-31ماده 
جهت تأمین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصوالت اساسی زراعی، دامی و آبزي به میزان نود و 

ویژه محصوالت داراي مزیت راي قانون برنامه و افزایش تولیدات کشاورزي بهدرپایان اج%) 95(درصدپنج
وري هاي تولید و توسعه صادرات و ارتقاي بهرهصادراتی، رسیدن به تراز تجاري مثبت، تقویت و تکمیلل زنجیره

م هاي کمی به شرح مندرج در جداول ذیل انجاآب و خاك کشاورزي اقدامات زیر را جهت حصول به شاخص
:دهد

کارگیري ارقام زراعی، تولید و تأمین و بهنژادي و بهتوسعه کشاورزي حفاظتی، توسعه کشت نشایی، به- الف
اسب ) 12/0(صدم مقاوم، خوداتکایی در تولید بذر و نهال، افزایش ضریب ماشینی کردن ساالنه حداقل دوازده

بخار در هکتار

ورزي و درصورت وقفه در پرداخت خرید تضمینی، پرداخت انجام به موقع خرید تضمینی محصوالت کشا-ب
در طول . عنوان جبران خسارت ناشی از تأخیر در نظام بانکیاین قانون به) 10(ماده ) الف(مطابق تبصره بند 

با 21/6/1368، قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزي مصوب )31(ماده ) ب(اجراي قانون برنامه، بند 
.نمایداالجراء میحاقات بعدي را در بخش مغایرت موقوفاصالحات و ال

افزایش تولید محصوالت راهبردي و تبدیل پانصد هزار هکتار از اراضی شیبدار به باغات-پ

فراهم نمودن امکانات مصرف بهینه سموم، دفع آفات نباتی و کودهاي شیمیایی و استفاده بیشتر از کود -ت
کود و سم) فرموالسیون(و تدوین ضوابط ورود، ساخت و ترکیب ساخت و مبارزه زیستی ) کمپوست(آلی



گذاري مورد نیاز جهت انجام امور تحقیقاتی و نظام نوین ترویج و انتقال فناوري، تقویت شرکتهاي سرمایه-ث
بنیان، استقرار مدیریت دانش و تجهیز مراکز جهادکشاورزيدانش

، اعمال استانداردهاي ملی کنترل کیفی )ارگانیک(ستی توسعه کشت محصوالت سالم و محصوالت زی-ج
ها از هاي گیاهی، مصرف بهینه نهادههاي کشاورزي گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماريتولیدات و فرآورده

پزشکی در راستاي ارتقاي سالمت انسان و جامعهجمله انواع سم و کود و حمایت از درمانگاههاي گیاه

نه رهاسازي، تولید، واردات و مصرف محصوالت تراریخته، در چهارچوب قانون ایمنی زیستی ممنوعیت هرگو-چ
المللی که به تصویب مجلس با رعایت مقررات و موازین ملی و بین7/5/1388جمهوري اسالمی ایران مصوب 

.شوراي اسالمی رسیده است

هاي غذایی وارداتی را جهت اتی و فرآوردهدولت موظف است اقدام الزم براي آزمایش مواد غذایی وارد- تبصره
رسانی مردم را از مواد غذایی تراریخته با خبر ساخته و خطرات عمل آورد و با اطالعتشخیص مواد تراریخته به

.شود به مردم اعالم نمایداحتمالی این مواد را که بر اساس آزمایشات معتبر معلوم می

بیش از حد مجاز ) ترانس(تی داراي اسیدهاي چرب اشباع و غیر اشباعیهاي وارداأخذ عوارض از انواع چربی-ح
میزان مصرف و نحوه هزینه . هاي گازدار مصرفی و صرف منابع حاصل از آنها در جهت افزایش سرانه شیرو نوشابه

مشخص 4/12/1393مصوب ) 2(قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) 48(در بودجه ساالنه با رعایت ماده 
.خواهد شد

دامهاي سبک و سنگین و پرداخت یارانه مورد نیاز آنها مطابق قانون بودجه ) واکسیناسیون(سازي انجام ایمن-خ
ساالنه

گذاري، بارنامه الکترونیکی و رهگیري کاال و نهاده کشاورزي و دامی صنعتی و اندازي زیرساخت شناسهراه- د
در روزآمد کردن شناسه این کاالهاکننده نهائیصنعتی تا رسیدن به مصرفنیمه

.نمایدوزارت جهاد کشاورزي، فهرست کاالهاي مشمول این بند را اعالم می- تبصره

حمایت از توسعه ظرفیت صادراتی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزي مانند کارخانجات خوراك دام، - ذ
به مزیتهاي طبیعی، نسبی و رقابتی این صنایعبندي محصوالت کشاورزي با توجه طیور و آبزیان و صنایع بسته



اعتباري به تشکلهاي فراگیر -تکمیل زنجیره تولید محصوالت کشاورزي از طریق اعطاي کمکهاي فنی-ر
کشاورزي و روستایی

شده در جداول ذیل در جهت امنیت غذایی، سالمت و هاي معیندولت مکلف است براي حصول شاخص-ز
.هاي عرضه، اقدام کندورزي و توسعه صنایع کشاورزي در زنجیرهسازي محصوالت کشاغنی

جویی در مصرف وري آب و خاك کشاورزي صرفهاهداف کمی راهبرد ارتقاي بهره-5جدول شماره 
آب کشاورزي و اعمال مدیریت تقاضا

بخش (سازي محصوالت کشاورزي اهداف کمی راهبرد امنیت غذایی، سالمت و غنی- 6جدول شماره 
)زراعت



سازي محصوالت کشاورزي اهداف کمی راهبرد امنیت غذایی، سالمت و غنی- 7جدول شماره 
)باغبانی، دام، طیور و آبزیان(



اهداف کمی راهبرد حفاظت و صیانت از منابع طبیعی کشور و توسعه آن در - 8جدول شماره 
چهارچوب اصولی توسعه پایدار



هاي عرضهکشاورزي و زنجیرهکمی راهبرد توسعه صنایعافاهد-9جدول شماره 



-32ماده 

به منظور کاهش التهابات بازار کاالهاي اساسی کشاورزي و کاهش نوسان غیرعادي فصلی محصوالت - الف
منظور کاهش بار مالی دولت براي تأمین نقدینگی در گردش و هزینه تبعی مورد استفاده در کشاورزي و به

زرگانی دولتی ایران یا هریک ، شرکت با)استراتژیک(هاي تنظیم بازار و تأمین ذخایر محصوالت راهبردي سیاست
از شرکتهاي دولتی مسؤول تنظیم بازار هر محصول به تشخیص وزارت جهاد کشاورزي، حسب مورد، براساس 
برآوردهاي ماهانه، فصلی و ساالنه عرضه داخلی و تقاضاي هر یک از محصوالت، نسبت به اتخاذ موقعیت مناسب 

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري ) 1(ماده ) 24(مالی موضوع بندخرید یا فروش در قراردادهاي سلف و ابزارهاي 
هاي مشمول صدر این بند در چهارچوب مقررات بازار بر روي هر یک از دارایی1/9/1384اسالمی ایران مصوب 

.نمایندسرمایه اقدام می

:عمل آورددولت مکلف است اقدامات ذیل را به-ب

گذاران محصوالت کشاورزي و صندوق بیمه کشاورزي در لوایح به بیمهایجاد ردیف مستقل پرداخت خسارت- 1
تخصیص یافته درطول اجراي قانون برنامه%) 100(صورت صددرصدبینی اعتبار بهبودجه ساالنه و پیش

خاك به میزان ساالنه پانصدهزار هکتار) ماده آلی(اصالح و بهبود خاك کشاورزي و افزایش کربن - 2

نی و اعتباري براي نوسازي باغهاي فرسوده کشورارائه کمکهاي ف- 3



ورودي ساالنه صندوق توسعه ملی نزد بانک عامل مطابق ضوابط %) 10(درصداختصاص معادل ریالی ده- 4
گذار بخش کشاورزي، صنایع تبدیلی و تکمیلی صندوق جهت پرداخت تسهیالت به متقاضیان غیردولتی سرمایه

ش کشاورزي و منابع طبیعی و احداث بندهاي انحرافی و سدهاي کوچک این بخش، محیط زیست مرتبط با بخ
.هاي کلی برنامه ششم و در چهارچوب اساسنامه صندوق توسعه ملیسیاست) 10-4(مطابق بند 

منظور هاي کلی اقتصاد مقاومتی و بهدولت مکلف است در اجراي بندهاي سوم و ششم سیاست-33ماده 
گذاري، افزایش امنیت سرمایهاز بخش کشاورزي، تأمین و تجهیز منابع، توسعه وسازي ابزارهاي حمایت متنوع

افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصوالت کشاورزي اقدامات ذیل را به انجام صادرات محصوالت کشاورزي و ارزش
:برساند

اساسی محصوالت تبدیلی، تکمیلی و نگهداريهاي ارزش، صنایعایجاد زمینه گسترش و تکمیل زنجیره- الف
کشاورزي در قطبهاي تولیدي، سردخانه و انبارهاي فنی چندمنظوره

هاي حمایت از بخش کشاورزي جهت تسهیالت براي منابع صندوق%) 20(درصدتخصیص حداقل بیست-ب
صادرات این بخش

ت کشاورزيهاي صادراتی به صادرات محصوالهاي صادراتی، نشانهاي تجاري و اختصاص مشوقایجاد خوشه-پ

التفاوت قیمت تولید داخل با قیمت کاالي کشاورزي در بازارهاي هدف را ساالنه دولت مکلف است مابه- تبصره
وزارت جهادکشاورزي مقررات . ها پرداخت نمایدهاي صادراتی محاسبه و از منابع هدفمندي یارانهعنوان مشوقبه

.رسانداوت را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران میالتفتعیین کاالهاي مشمول این بند و پرداخت مابه

شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف کنندگان %) 10(درصديکاهش حداقل ده-ت
نهائی این محصوالت درطول اجراي قانون برنامه

حداقل هاي مشترك و واگیردار، پرداختپوشش بیمه اجباري کلیه دامها در مقابل بیماري-ث
بینی در هاي آلوده پس از پیشگر توسط دولت و اجراي برنامه حذف دام در کانونسهم بیمه%) 50(درصدپنجاه

بودجه سنواتی

گذاري از ارزش سرمایه%) 7(درصدهاي حمایت از توسعه بخش کشاورزي به هفتافزایش سرمایه صندوق-ج
المللی از محل فروش امالك مازاد با استانداردهاي بینبخش کشاورزي و افزایش سرمایه بانک کشاورزي مطابق 



شده از محل حساب ذخیره ارزي و سهم دولت در قالب وزارت جهاد کشاورزي و بازپرداخت تسهیالت پرداخت
بودجه سنواتی

%)2(ها به میزان ساالنه حداقل دودرصدگذاريکشاورزي در کل سرمایهگذاري در بخشافزایش سهم سرمایه-چ

ارزش تولید این بخش%) 2(ارتقاي سطح کلی حمایت از کشاورزي، ساالنه تا دو درصد -ح

دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهاي دریافتی کشاورزان خسارت-خ
ک اصل وام آنان به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزي، بان

مربوطه و فرمانداري شهرستان

هاي آموزشی، ترویجی، مدیریت مصرف آب، بهبود کمی و کیفی محصوالت کشاورزي و تولید و پخش برنامه- د
هاي علمی به وري و انتقال یافتهزیست و منابع طبیعی کشور، بهرهفرآوري تولیدات، حفاظت از محیط

هاد کشاورزي توسط سازمان صدا و سیمابرداران، به سفارش و تأمین مالی وزارت جبهره

از متوسط تسهیالت %) 15(اختصاص حداقل پانزده درصد - ذ
بانکهایعاملغیرتخصصیکشوربهبخشکشاورزياعطایی

کوبی و خشک کردن مانند چاي گیري مانند شالیبندي، پوستانجماد، پاك کردن، درجهبندي،مراحل بسته-ر
.شودري محصوالت کشاورزي محسوب نمیو تفت دادن مانند نخودپزي، فرآو

.باشدخدمات مزبور، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوي در امور تولید، پرورش، نگاهداري، توزیع، حمل و نقل، -34ماده 
حمل و نقل بندي، توزیع،نگهداري، بستهآوري، آوري، جمععرضه، فروش دام زنده و نیز استحصال، تهیه، عمل

هاي با منشأ دامی و همچنین خوراك دام فعالیت دارند، درصورت تخطی از اجراي ضوابط و مقررات فرآورده
کارگیري مسؤول فنی بهداشتی با رأي دادگاه صالح بهداشتی به تشخیص سازمان دامپزشکی کشور یا عدمم به

مسؤوالن فنی . باشندکنندگان اقالم غیربهداشتی یا ناسالم میمصرفمتعهد به پرداخت خسارت وارده به
بهداشتی براساس شرح وظایف ابالغی از سوي سازمان دامپزشکی کشور به شرط سببیت در صورت قصور یا 

.باشندتقصیر مسؤول می



، وزارت )کی کشورسازمان دامپزش(ماده به پیشنهاد مشترك وزارت جهادکشاورزي نامه اجرائی اینآیین- تبصره
.رسدبهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان به تصویب هیأت وزیران می

آب-8بخش 

محیطی براي پایداري هاي زیستآبی، رهاسازي حقآبهمنظور مقابله با بحران کمدولت مکلف است به-35ماده 
وري و هاي زیرزمینی و ارتقاي بهره فرهسبخشی بهسرزمین، پایداري و افزایش تولید در بخش کشاورزي، تعادل

میزانی که در سال پایانی اجراي قانون برنامه یازده میلیارد مترمکعب شود، اقدامات زیر را جبران تراز آب، به
:عمل آوردبه

وري در تولید محصوالت کشاورزي با اولویت محصوالت داراي افزایش عملکرد در واحد سطح و افزایش بهره- الف
نسبی و ارزش صادراتی باال و ارقام با نیاز آبی کمتر و سازگار با شوري، مقاوم به خشکی و رعایت الگوي مزیت

کشت مناسب با منطقه

بندها و ، توسعه آب)اياي و غیرسازهسازه(عملیات آب و خاكاجرايتوسعه روشهاي آبیاري نوین،-ب
هزار هکتار در سالهاي سطوح آبگیر حداقل به میزان ششصد )سیستم(سامانه

عنوان کمک بالعوض ها بههزینه%) 85(درصدبراي توسعه روشهاي آبیاري نوین حداقل هشتادوپنج- تبصره
.شودتوسط دولت در قالب بودجه ساالنه تأمین و پرداخت می

مدیریت شده و بازچرخانی پسابها، ها و انتقال کشت از فضاي باز به فضاي کنترلحمایت از توسعه گلخانه-پ
آبهاي نامتعارف و مدیریت آب مجازي

وري آب در چهارچوب طراحی و اجراي الگوي کشت با تأکید بر محصوالت راهبردي و ارتقاي بهره-ت
هاي کلی اقتصاد مقاومتی و تأمین منابع و الزامات مورد نیاز در قالب بودجه ساالنه و اعمال حمایت و سیاست
الگوي کشتهاي مناسب فقط در چهارچوبمشوق

وضع موجود در طول اجراي قانون برنامه با %) 5(درصداحیاء، مرمت و الیروبی قنوات به میزان ساالنه پنج-ث
هاي آبخیزداري و آبخوانداري براي احیاي قنواتتأکید بر فعالیت



نامه و توسعه هزارتن ماهی در قفس تا پایان اجراي قانون برایجاد زیرساخت مورد نیاز براي پرورش دویست-ج
هاي شیالتی و ایجاد تأسیسات زیربنایی در سواحل کشورفعالیت

برداريدار کردن چاههاي کشاورزي داراي پروانه بهرهبرق-چ

قانون ) 12(ی موضوع مادهجویی در مصرف سوختهاي فسیلمنابع مورد نیاز اجراي این بند از محل صرفه-تبصره
.گرددمیتأمین1/2/1394پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب رفع موانع تولید رقابت

شده بر روي چاههاي داراي پروانه نصب کنتور هوشمند و حجمی آب با اعطاي تسهیالت از وجوه اداره-ح
برداري تا پایان اجراي قانون برنامهبهره

صالی سدها، با اولویت تأمین آب شرب مورد نیاز در حوضه آبریز محل استقرار سداستفاده از آب استح-خ

ها، ها از آب سدهاي احداثی بر روي این رودخانهها و قناتها، چشمهتأمین حقابه کشاورزان از رودخانه- د
هاها و چشمهقنات

کنندگی و خنک) سیستم(انهتغییر ساختار مصرف آب شرکتهاي فوالدي، آلیاژي و معدنی و اصالح سام- ذ
وشوي مواد خام تا پایان سال چهارم اجراي قانون برنامهشست

دولت موظف است تا پایان سال اول اجراي قانون برنامه طرح الگوي کشت را براي تمامی نقاط کشور تعریف -ر
.نموده و در طی سالهاي اجراي این قانون به مورد اجراء گذارد

.خصیص آب را مطابق طرح الگوي کشت در اختیار کشاورزان قرار دهدوزارت نیرو موظف است ت

-36ماده 

قانون اساسی در ) 44(هاي کلی اصل چهل و چهارم دولت مکلف است اقدامات الزم را با رعایت سیاست- الف
را حداقل معادل وري مصرف آنوري استحصال و بهرهبرداري آب آشامیدنی، بهرهجهت اصالح نظام بهره

آب آشامیدنی مناطق جنوبی کشور را ازطریق شیرین %) 30(درصدارتقاء دهد و نیز حداقل سی%) 30(درصدسی
.کردن آب دریا تا پایان اجراي قانون برنامه تأمین نماید



وزارت نیرو موظف است تا پایان اجراي قانون برنامه تمهیدات الزم را جهت تأمین، طراحی و ساخت - تبصره
هاي مورد نیاز در شهرهاي حوزه خلیج فارس و دریاي عمان را از کنشیرینآب%) 70(فتاددرصدحداقل معادل ه

کن از طریق شیرینشده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آبجمله از طریق خرید تضمینی آب شیرین
گاهها و مراکز پژوهشی مدیریت انتقال فناوري از طریق جهاد دانشگاهی، دانش.انتقال فناوري به داخل انجام دهد

.شودبنیان انجام میو شرکتهاي دانش

هاي آب معدنی و درمانی در محدوده شهرستانهائی که ظرفیت توسعه گردشگري عوارض حاصل از چشمه-ب
منابع حاصله . گیردهاي همان منطقه قرار میها یا دهیاريدارند، با طی مراحل قانونی در اختیار شهرداري

ریزي و توسعه افت عوارض که به پیشنهاد شوراي اسالمی شهر یا روستا به تصویب شوراي برنامهمتناسب با دری
.شودهاي گردشگري همان منطقه میریزي شهرستان صرف زیرساخترسد، با تصویب کمیته برنامهاستان می

سازوکارهاي ذیل تا پایان اجراي دولت مکلف است تمهیدات الزم را با استفاده از انواع روشها از جمله -37ماده 
ر را پوشششبکهفاضالبشهریکشو%)25(درصدوپنجقانون برنامه، عالوه بر وضع موجود جهت افزایش حداقل بیست

.فراهم نماید

المللی در ازاي واگذاري پساب هاي بینخصوصی داخلی و خارجی و سازمانگذاري بخشاستفاده از سرمایه- الف
استحصالی

از منابع حاصل از فروش پساب فاضالب جهت توسعه و تکمیل طرحهاي فاضالب شهري با استفاده-ب
بینی منابع و مصارف آن در قانون بودجه سنواتیپیش

محیطزیستومنابعطبیعی–9بخش 

:عمل آوردزیست بهدولت موظف است اقدامات زیر را جهت حفاظت از محیط-38ماده 

اي و ارزیابی اثرات هاي توسعهها و برنامهدر سیاست(SEA)زیستحیطنظارت بر ارزیابی راهبردي م- الف
طرحهاي بزرگ کلیه دستگاههاي اجرائی و بخشهاي خصوصی و تعاونی، نهادهاي عمومی (EIA)محیطیزیست

غیردولتی در پهنه سرزمینی از جمله مناطق آزاد تجاري و صنعتی براساس شاخصها، ضوابط و معیارهاي پایداري 
.زیستمحیط



هاي کشور با مشارکت سایر برداري مناسب از تاالباجراي برنامه عمل حفاظت، احیاء، مدیریت و بهره-ب
طوري که تا شده در کنوانسیون رامسر بههاي ثبتویژه در ارتباط با تاالبدستگاههاي اجرائی و جوامع محلی به

اي بحرانی و در معرض تهدید کشور احیاء شوند و هتاالب%) 20(درصدپایان اجراي قانون برنامه، حداقل بیست
.ضمن حفاظت و تثبیت، در روند بهبود قرار گیرند

المللی دولت جمهوري اسالمی ایران در تأمین اعتبارات ارزي و ریالی مورد نیاز جهت اجراي تعهدات بین-پ
و ) 77(صول هفتاد و هفتماجراي این بند منوط به رعایت ا. هاي سنواتیزیست در قالب بودجهحوزه محیط

.باشدقانون اساسی می) 125(یکصد و بیست و پنجم

زیستی مشترك با المللی محیطبین) هايپروژه(تأمین سهم دولت جمهوري اسالمی ایران در طرحهاي -ت
هاي گذاريمنظور تشویق و حمایت از جلب کمکها و سرمایهدولتها و اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به

اجراي این بند منوط به رعایت .هاي مربوط به کنوانسیون رامسرللی داوطلبانه و کمک به تأمین هزینهالمبین
.باشدقانون اساسی می) 125(و یکصد و بیست و پنجم) 77(اصول هفتاد و هفتم

اي ها، جنگلها و دشتهویژه در سواحل دریاها، رودخانهنظارت بر اجراي طرحهاي جامع مدیریت پسماند به-ث
از حجم پسماندهاي موجود با روش مناسب%) 20(درصدها و مدیریت ساالنه حداقل بیستحاشیه تاالب

ها و زیست موظف است در محدوده حریم شهرها و روستاها بر اقدامات شهرداريسازمان حفاظت محیط- تبصره
.ها در این خصوص نظارت کنددهیاري

تحت مدیریت سازمان جنگلها، مراتع و اي حریق در عرصهتهیه و اجراي طرح جامع پیشگیري و اطف-ج
انتظامیو)در زمان صلح(زیست با همکاري دستگاههاي اجرائی، نظامیآبخیزداري و سازمان حفاظت محیط

آوري، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضالب در شهرها و شهرکهاي تکمیل و اجراي تأسیسات جمع-چ
یر واحدهایی که فاضالب با آالیندگی بیش از حد مجاز از استانداردهاي ملی تولید صنعتی و خدماتی و سا

فروش پساب خروجی تأسیسات موجود و یا طرحهاي توسعه آتینمایند از طریق عقد قرارداد فروش و یا پیشمی

سبت به موارد گذاران بخش خصوصی و یا عقد قرارداد با آنان ندولت مجاز است از طریق تشویق سرمایه- تبصره
.این بند اقدام نماید

هشتصدوپانزدههزارهکتارسازي جنگلها در سطحاحیاء، توسعه و غنی-ح



میلیون هکتاراجراي عملیات آبخیزداري و حفاظت از خاك و آبخوان حداقل درسطح ده-خ

هزار هکتارمیلیون و یکصد و چهل هاي بحرانی آن حداقل درسطح یکزدایی وکنترل کانونبیابان- د

طبیعی حداقل یکصد و چهارده میلیون هکتار و اراضی کشاورزي منابع(کاداستر(هاي حدنگاريتهیه نقشه- ذ
)کاداستر(حداقل بیست میلیون هکتار با رعایت قانون حدنگار

حفاظت از جنگلها، مراتع و اراضی ملی و دولتی و مناطق چهارگانه %) 100(ارتقاي پوشش صددرصد-ر
منظور پایداري یطی با مشارکت جوامع محلی و ارتقاي ضریب حفاظت از جنگلها و مراتع کشور بهمحزیست

%)10(درصدبخشی دام و مراتع ساالنه حداقل دهجنگلها و همچنین تعادل

اجراي برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژي، آب، مواد اولیه، تجهیزات و کاغذ، کاهش مواد جامد -ز
ها و وسائط نقلیه، در کلیه دستگاههاي اجرائی و مؤسسات و نهادهاي عمومی ازیافت آنها در ساختمانزائد و ب

غیردولتی در چهارچوب قوانین مربوطه

تصویب نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترك وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست بهآیین- تبصره
.رسدهیأت وزیران می

اي مرتعی و توسعه و فرآوري گیاهان دارویی به میزان حداقل نه میلیون و ششصدهزار هکتار احیاي رویشگاهه-ژ
نحوي که در پایان اجراي قانون برنامه به و افزایش حداقل یکصدهزار هکتار به سطح زیر کشت گیاهان دارویی به

.هکتار برسد) 250.000(هزار دویست و پنجاه

یزگردها حداکثر تا پایان سال اول اجراي قانون برنامه ششم و اجراي عملی و ارائه برنامه جامع مقابله با ر-س
مؤثر آن از سال دوم اجراي این قانون

از %) 10(درصدبینی اعتبار الزم در بودجه ساالنه جهت از رده خارج کردن ساالنه دهاعطاي تسهیالت و پیش-ش
برقیهاي هاي بنزینی و جایگزینی با موتورسیکلتموتورسیکلت

کردن منابع ارزي و ریالی الزم جهت تبدیل پسماند به کود یا انرژي براي شهرهاي مختلف در طول فراهم-ص
هااجراي قانون برنامه با همکاري بخش خصوصی و شهرداري

هاي مشترك و اقدامات سیاسی، اقتصادي و عمرانی الزم براي تثبیت، استمرار و افزایش حقآبه به رودخانه-ض
محیطی آنهامانند هیرمند و تأمین حقآبه زیستمرزي 



هاي در معرض محیط زیست و گونهعمل حفاظت و مدیریت از مناطق چهارگانه تهیه، تدوین و اجراي برنامه - ط
هاي داوطلبانه و مشارکت اشخاص گیري از ظرفیتوحش کشور با رویکرد بهرهتهدید و خطر انقراض حیات

هاي مردم نهاد توسط سازمان حفاظت محیط زیستجوامع محلی و سازمانحقیقی و حقوقی با اولویت 

بازنگري در محدوده مناطق چهارگانه محیط زیست و همچنین تعریف و تقسیم بندي جدید مناطق با توجه - ظ
توسط سازمان حفاظت محیط زیست(IUCN)به تقسیمات نوین اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت

وحش ی که محصوالت آنها با تشخیص جهادکشاورزي شهرستان در معرض تهدید حیاتکشاورزان و دامداران-ع
توانند براي جلوگیري از خسارت نسبت به محصور نمودن مزارع خود در چهارچوب قانون و مقررات باشد، میمی

.مربوطه اقدام کنند

رحهاي عمرانی دولتی و هاي مربوط به طسازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نسبت به پاسخ استعالم-غ
هاي اقدام نماید و درصورت رد گزارشها و درخواستگذاران حداکثر ظرف مدت دوماه طرحهاي اقتصادي سرمایه

عدم پاسخ . نفعان اعالم کندصورت شفاف مطابق قوانین و ضوابط فنی مربوطه به ذيمذکور دالیل را کتباً به
.باشدمنزله تأیید میسازمان حفاظت محیط زیست در مهلت مقرر، به

-ف

برداري چوبی از درختان جنگلهاي کشور از ابتداي سال چهارم اجراي قانون برنامه، ممنوع هرگونه بهره- 1
رسد، مجاز دولت در ارتباط با قراردادهاي طرحهاي جنگلداري مذکور که مدت اجراي آن به اتمام می. باشدمی

.باشدبه تمدید قرارداد نمی

برداري چوبی در طرحهاي جنگلداري طی سالهاي اول تا سوم اجراي قانون برنامه توسعه صرفاً از بهره- تبصره
.کن در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه خواهد بوددرختان شکسته، افتاده و ریشه

دولت مکلف است نسبت به اصالح آن دسته از طرحهاي جنگلداري که مدت اجراي آن تا پایان سال سوم - 2
رسد، تعیین خسارت کارشناسی نموده و خسارت حاصله را در بودجه سنواتی ي قانون برنامه به اتمام نمیاجرا

.درج نماید

زده غیرقابل احیاء تا پیش از کن، شکسته، افتاده، خشک سرپا و آفتبرداري از درختان ریشهبهره-1تبصره
با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري تصویب طرح جایگزین و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه صرفاً



باشد و پس از تصویب طرح جایگزین صرفاً براساس این طرح و با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و کشور مجاز می
.آبخیزداري کشور خواهد بود

سه برداشت درختان جنگلی براي طرحهاي عمرانی در صورت دارابودن ارزیابی زیست محیطی و شنا- 2تبصره 
برداري از همچنین بهره. شناسایی با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري کشور بالمانع است)کد(

منظور زراعت چوب با تشخیص و مجوز سازمان جنگلها، مراتع و کاشت بههاي دستدرختکاري و جنگلکاري
.آبخیزداري کشور مجاز است

بینی اعتبارات و اص ردیف اعتباري مستقلی نسبت به پیشدولت مکلف است با اختص) 1(منظور تحقق بندبه- 3
هاي سنواتی جهت ارتقاء پوشش کامل و مؤثر حفاظت از جنگلهاي کشور، مهار عوامل امکانات در بودجه

ناپایداري، جلوگیري از تغییر کاربري، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مدیریت پایدار جنگل و 
.دام نمایداجراي تعهدات اق

دولت مکلف است تسهیالت الزم را جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اولیه صنایع مرتبط با - تبصره
.در اختیار صاحبان صنایع و کشاورزان طرف قرارداد آنان قرار دهد) سلولزي(چوب

انرژي،صنعتومعدن- 10بخش 

-39ماده 

ها در جهت وري در مصرف آب و انرژي و هدفمندکردن یارانهبهرهمنظور ارتقاي عدالت اجتماعی، افزایش به- الف
شود که قیمت آب و حاملهاي انرژي و سایر افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده می

ع و اي را با رعایت مالحظات اجتماعی و اقتصادي و حفظ مزیت نسبی و رقابتی براي صنایکاالها و خدمات یارانه
ها مصوب قانون هدفمندکردن یارانه) 3(و ) 2(، )1(با توجه به مواد 1400تدریج تا پایان سال تولیدات، به

صورت هدفمند براي افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات اصالح و از منابع حاصل به15/10/1388
هاي خصهاي عدالت اجتماعی و حمایتوري، کاهش شدت انرژي، کاهش آلودگی هوا و ارتقاي شاغیرنفتی، بهره

ربط در چهارچوب گذاري شرکتهاي ذيهاي عملیاتی و سرمایهاجتماعی از خانوارهاي نیازمند و تأمین هزینه
.عمل آوردهاي ساالنه اقدام الزم را بهبودجه



با قانون هاي مرتبط ها و پرداختبه منظور ایجاد شفافیت در اجراي قانون، دولت مکلف است دریافت-ب
هاي سنواتی به مجلس شوراي اي حاوي اقالم زیر همراه با بودجهها را در جدول جداگانههدفمند کردن یارانه

:اسالمی تقدیم کند

هاهاي حاصل از اجراي قانون هدفمند کردن یارانهکل دریافتی- 1

مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن- 2

نرژي به تفکیک هر شرکتسهم شرکتهاي تولید و توزیع کننده ا- 3

منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدي و غیرنقدي به خانوارها، کمک ها بهسهم سازمان هدفمند کردن یارانه- 4
به بخش سالمت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تأمین اعتبارات مربوط به اجراي قانون اصالح الگوي 

18/9/1386حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب و قانون توسعه4/12/1389مصرف انرژي مصوب 

ها را هر ساله در ردیف منابع بودجه ها از دریافتیدولت مکلف است سهم سازمان هدفمند کردن یارانه-1تبصره 
و مصارف مرتبط با آن را در ردیفهاي مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج )210102شماره (عمومی

.کند

.تفاده از منابع مذکور به هر نحو دیگر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی استاس-2تبصره 

بار به دیوان محاسبات کشور و مجلس ماه یکدولت مکلف است گزارش تفصیلی این بند را هر شش-3تبصره 
.شوراي اسالمی ارائه نماید

و اصالحات و الحاقات 15/10/1388ها مصوب یارانهاحکام این ماده درطول اجراي برنامه بر قانون هدفمندکردن 
.بعدي آن حاکم است



ها در سنوات برنامه ششمهاي هدفمندکردن یارانهها و پرداختیجدول درج دریافتی

هاي نوین در زمینه دولت موظف است به منظور توسعه صنعت هوا و فضا و دستیابی به علوم و فناوري-40ماده 
:عمل آورداقدامات زیر را بهمذکور 

ها و صنایع مرتبط با طراحی، ساخت، بسترسازي و حمایت الزم به منظور ایجاد و توسعه زیرساخت- الف
بر و ایستگاههاي زمینیهاي فضایی، ماهواره، ماهوارهبرداري از سامانهآزمایش، پرتاب و بهره

بینی تمهیدات الزم براي وري اسالمی ایران و پیشهاي مداري متعلق به جمهحفظ و نگهداري از موقعیت-ب
ماهواره ملی در راستاي حفظ نقاط یاد شده) هايپروژه(ها و اجراي طرحهايایجاد زیرساخت



-41ماده 

هاي کلی برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی، سازمان انرژي اتمی مکلف در راستاي اجراء و پیشبرد سیاست- الف
ند غیرعامل نسبت به تدوین طرح ملی مقابله با شرایط اضطراري نیروگاهها و تأسیسات است با رعایت اصول پداف

هاي دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح، کشور و امور خارجه و سازمان اي با همکاري سازمان، وزارتخانههسته
.ملی کشور برساندعالی امنیت ربط اقدام کند و آنرا به تصویب شورايپدافند غیرعامل و سایر دستگاههاي ذي

ربط مکلفند نسبت به اجراي آن متناسب با شرایط بیرونی و داخلی نیروگاهها با دستگاههاي اجرائی ذي- تبصره
.نظارت و راهبري سازمان پدافند غیرعامل و سازمان انرژي اتمی به تناسب وظیفه اقدام نمایند

بوشهر براساس قوانین و مقررات مربوطه، توسط درخصوص روستاهاي هلیله و بندرگاه مجاور نیروگاه اتمی -ب
.وزارت کشور و با همکاري سازمان انرژي اتمی و سازمان، تعیین تکلیف شود

-42ماده 

هاي الزم از قبیل ها و مساعدتهاي کلی اقتصاد مقاومتی، حمایتدولت مکلف است در اجراي سیاست- الف
از براي استفاده از ظرفیت مازاد صنعت دفاعی و نیل به کمکهاي مالی و اعتباري و تنظیم مقررات مورد نی

همه دستگاههاي . عمل آوردخوداتکایی در تأمین اقالم دفاعی و غیردفاعی کشور را با مشارکت بخش خصوصی به
.ها استفاده کننداجرائی مجازند از این ظرفیت

پیماسازي، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بنیان هواهاي صنعت دانشبه منظور ارتقاء و به روز نمودن فناوري-ب
خرید (هاي شرکت صنایع هواپیماسازي ایران، نوسازي و تأمین ناوگان مسافري کشورسازي زیرساختو بهینه
.هاي این شرکت انجام گیردبا اولویت استفاده از ظرفیت) هواپیما

معدن و صنایع معدنی در اقتصاد دولت مکلف است به منظور حمایت، توسعه و ارتقاي جایگاه بخش -43ماده 
:ملی، در طی سالهاي اجراي قانون برنامه

:زیر تشکیل دهدوظایفواختیاراتشوراي معادن در هر استان با ترکیب،- الف

:ترکیب شورا- 1

)غیرقابل تفویض(عنوان رئیس شورااستاندار به-



معاون امور عمرانی استاندار-

)دبیرشورا(رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت-

رئیس سازمان استان-

)بدون حق رأي(رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزي استان-

)بدون حق رأي(رئیس اتاق تعاون استان-

)بدون حق رأي(نفر از قضات با معرفی رئیس قوه قضائیهیک-

)بدون حق رأي(ندسی معدن استانرئیسه نظام مهدونفر از اعضاي نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیأت-

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان-

طبیعی استانمدیرکل منابع-

رئیس سازمان جهادکشاورزي استان-

)بدون حق رأي(فرمانده نیروي انتظامی استان-

)عنوان ناظربه(دونفر از نمایندگان استان در مجلس شوراي اسالمی با رأي مجلس -

ان موظف است در چهارچوب قوانین و مصوبات شوراي عالی معادن ضمن نظارت بر شوراي معادن است- 2
برداري با رعایت مالحظات استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاري پروانه قبل از بهره

محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات الزم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع زیست
.دستی انجام دهدپایین

قانون معادن مصوب ) 34(و ) 2(در طول اجراي قانون برنامه بر مواد ) 43(ماده ) الف(بند ) 2(حکم جزء 
.حاکم است27/2/1372

.گرددعالی معادن ارسال مییک نسخه از مصوبات شوراي معادن استان به شوراي- 3



هاي محل ذخایر ا رعایت ضوابط قانونی، باید در استانحسابهاي بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن ب- 4
شود و حوزه مالیاتی آنها در هاي مذکور مستقر میمعدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان

.شود و شوراي معادن استان موظف است بر اجراي این جزء نظارت کندها تعیین میهمان استان

.قانون محاسبات عمومی کشور الزامی است) 39(درمالکیت دولت، رعایت ماده درمورد معادن - تبصره

هایی به اهالی ساکن در خسارتهاي صنایع معدنی،برداري از معادن و فعالیتدر مواردي که به دلیل بهره- 5
%) 1(درصدمنطقه و بخش کشاورزي آنها برسد، عالوه بر عوارض آالیندگی، با تصویب شوراي معادن استان تا یک

هاي مذکور و درصورت جبران خسارتداري کل کشور بهفروش آنها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه
هاي بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص وارد شدن آسیبهاي عمومی، به فعالیت

.یابدمی

.آوري آنها را پیگیري کندروزآالینده و بهشوراي معادن استان موظف است اصالح فناوري- تبصره

و سازمان توسعه و نوسازي ) ایدرو(اي مانند سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایرانهاي توسعهسازمان-ب
هاي کلی و قانون اجراي و نهادهاي عمومی غیردولتی با رعایت سیاست) ایمیدرو(معادن و صنایع معدنی ایران 

پذیر و ارتقاي نظام مالی قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید رقابت) 44(و چهارم هاي کلی اصل چهلسیاست
.گذاري در معدن و صنایع معدنی اولویت قائل شوندمکلفند نسبت به سرمایه1/2/1394کشور مصوب 

) 23/3/1377قانون معادن مصوب ) 14(با رعایت ماده(درآمدهاي حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی-پ
پذیر و ارتقاي نظام قانون رفع موانع تولید رقابت) 35(، عواید حاصل از ماده)دولتی(برداري حق انتفاع پروانه بهره

و 23/3/1377قانون معادن مصوب ) 6(ماده) 3(و) 2(هايو عواید حاصل از تبصره1/2/1394مالی کشور مصوب 
شود، واریز داري کل کشور تعیین میمنظور نزد خزانهاي که بدینحساب ویژهاصالحات و الحاقات بعدي را به

تخصیص یافته %) 100(نماید تا در قالب قانون بودجه سنواتی در امور ذیل صرف کند و این اعتبار صددرصد
:باشدشود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی میتلقی می

هاي عمومی صنایع معدنینیاز براي معادن و زیرساختهاي موردتکمیل زیربناها و زیرساخت- 1

) 31(و) 25(و مواد) با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی(قانون معادن) 14(ماده) 6(اجراي تبصره- 2
پذیر و ارتقاي نظام مالی کشورقانون رفع موانع تولید رقابت) 35(قانون معادن و ماده 



معدنی داراي ارزش افزوده باالتشویق صادرات محصوالت صنایع- 3

هاي معدنی کشورجویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیتشناسی شناسایی، پیهاي پایه زمینتکمیل نقشه- 4

هاي اي و در آن صورت سهم آورده سازمانهاي توسعهجذب مشارکت بخش خصوصی در طرحهاي سازمان-ت
در مشارکت نسبت به ارزش دفتري آنها، ناشی از تجدید اي و تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آنهاتوسعه

.شودارزیابی، مشمول مالیات با نرخ صفر می

وزارتصنعت،معدنوتجارتوراههاي کشور،برداري مناسب از شبکههاي ملی و بهرهمنظور حفظ سرمایهبه-ث
.عمل آورنداي بهنیروي انتظامی مکلفند طبق قوانین، اقدامات الزم را براي رعایت وزن مجاز در حمل بار جاده

-44ماده 

دولت مکلف است به منظور افزایش ارزش افزوده انرژي و تکمیل زنجیره ارزش و کاهش شدت انرژي -الف
:اقدامات زیر را انجام دهددر طول اجراي قانون برنامه» مصرف انرژي براي واحد تولید«

.کاهش یابد%) 5(درصدترتیبی اتخاذ نماید که ساالنه تلفات انرژي در بخش ساختمان، پنج- 1

هاي االجراءشدن این قانون توسط وزارتخانهماه پس از الزمنامه اجرائی این جزء ظرف مدت ششآیین- تبصره
.رسدهیأت وزیران میشود و به تصویبنیرو، راه و شهرسازي و نفت تهیه می

تسهیالت الزم براي ایجاد ظرفیت پاالیش مقدار دو میلیون و هفتصدهزار بشکه در روز نفت خام و میعانات - 2
ریزي و اجراء کند تا ترکیب تولید فرآورده گازي با ضریب پیچیدگی باال توسط بخش غیردولتی را به نحوي برنامه

تقطیر اختصاص یابد و سهم نفت کوره در الگوي پاالیش از تر و میانآنها اساساً به محصوالت سبک
.بیشتر نشود%) 10(درصدده

گذاري بخش غیردولتی، براي افزایش ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی جدید به نحوي براي جلب سرمایه- 3
ر به صد میلیون ریزي و اجراء کند که تا آخر اجراي قانون برنامه ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی کشوبرنامه

هاي تولیدي که پروانه بدین منظور الزم است خوراك مورد نیاز براي واحدهاي مجتمع. تن افزایش یابد
برداري از وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارند و تأمین آب و برق مورد نیاز آنها میسر است و مشکالت بهره

.محیطی ندارند، با هماهنگی وزارت نفت تأمین گرددزیست



قانون الحاق برخی مواد به ) 1(ماده ) ي(این ماده در طول اجراي برنامه بر بند ) الف(بند ) 3(و ) 2(حکم اجزاي 
.حاکم است) 2(قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

در قالب طرح جامع حمل و نقل کشور نسبت به کاهش مصرف انرژي و کربن در ناوگان حمل و نقل اقدام و از - 4
.را ندارند خودداري نماید4گذاري خودروهایی که شرایط یورورهشما

:وري نیروگاههامنظور افزایش بازدهی و ضریب بهرهوزارت نیرو موظف است به-ب

.صادر نماید%) 60تا% 55(موافقت اصولی براي ایجاد نیروگاهها با بازدهی پنجاه و پنج تا شصت درصد - 1

.ساز و کار بازار در بورس تعیین نمایدقیمت خرید برق را با توجه به - 2

شود و به تصویب هیأت هاي نیرو و نفت و سازمان تهیه مینامه اجرائی این بند توسط وزارتخانهآیین- تبصره
.رسدوزیران می

قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از ) 1(احکام این ماده درطول اجراي قانون برنامه بر ماده 
.حاکم است) 2(ت مالی دولت مقررا

طرح »ربط، برنامه اجرائی هاي نفت و نیرو موظفند با همکاري سایر دستگاههاي اجرائی ذيوزارتخانه-45ماده 
را تا پایان سال اول اجراي قانون برنامه در چهارچوب » جامع انرژي کشور

انرژي کشور، تهیه کنند و به تصویب هیأت مربوطهودرراستایسندملیراهبردانرژیکشورمصوبشورایعالیقوانین
.وزیران برسانند

هاي کلی اقتصاد منظور رونق تولید، نوسازي صنایع، حمایت هدفمند از صنایع داراي اولویت سیاستبه-46ماده 
:کنندشرح زیر اقدام میربط بهذيمقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، دولت و دستگاههاي اجرائی

االجراء شدن این قانون، ماه پس از الزموزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف مدت شش- الف
بخشی را با رعایت مالحظات آمایش سرزمینی و تعادل) معدنیبا اولویت صنایع(هاي صنعتیفهرست اولویت

.وزیران برساندتصویب هیأتاي بهمنطقه

بازده صنعتی و پرمصرف مانند خودروهاي فرسوده را ساالنه الت کمدولت مکلف است طرح جایگزینی محصو-ب
.از سال دوم اجراي قانون برنامه با اعطاي مشوقهاي مورد نیاز اجراء نماید%) 20(درصدبیست



هاي صنعت، معدن و تجارت، نفت و نیرو نامه اجرائی مربوط با پیشنهاد مشترك سازمان، وزارتخانهآیین- تبصره
.رسدوزیران میتصویب هیأتاالجراء شدن این قانون بهماه پس از الزمظرف مدت شش

اي تنظیم هاي پرداخت تسهیالت بانکی را به گونهمکلف است سیاست) شوراي پول و اعتبار(بانک مرکزي -پ
نماید که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیالت پرداختی ساالنه طی اجراي قانون برنامه حداقل 

.باشد) %40(درصدچهل

پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور قانون رفع موانع تولید رقابت)20(ماده ) 3(دولت مکلف است با رعایت تبصره -ت
ساالنه بیش از طی اجراي قانون برنامه سازوکار الزم براي پوشش خطرات افزایش1/2/1394مصوب 

نگاههاي اقتصادي دریافت کننده تسهیالت بینی کند و براي بنرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش%) 10(درصدده
.ارزي طراحی و به اجراء درآورد

ها، محاکم دادگستري، نیروي انتظامی و سازمان ثبت اسناد و امالك دستگاههاي اجرائی نظیر شهرداري-ث
ود را به افزاري خهاي نرمهاي داخلی و زیرساختها و فرآیندکشور مکلفند تا پایان سال دوم برنامه دستورالعمل

اي آماده نمایند تا دریافت اطالعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی مانند بیمه، مالیات، گونه
ها و عوارض شهرداري و نیز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفاً با هاي آنها، جریمهحقوق مالکانه و جریمه

زمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه نی همافزار و بدون حضور نیروي انسااستفاده از نرم
ها ها و دریافتبه متقاضی اعالم و پرداخت) آنالین(صورت برخطمیسر شود و همراه با توضیح کامل محاسبات به

.از طریق الکترونیکی انجام شود

نماید که ورود کاالي قاچاق در طول ریزي و اقدام اي برنامهدولت با همکاري سایر قوا مکلف است به گونه-ج
کاهش یابد و از سال اول اجراي قانون برنامه از %) 10(درصدسالهاي اجراي قانون برنامه، ساالنه حداقل ده

فعالیت مبادي ورودي غیرمجاز زمینی و دریایی که خارج از کنترل گمرك است جلوگیري به عمل آورده و 
.سالمی ارائه نمایدگزارش ساالنه آن را به مجلس شوراي ا

از منابع ورودي صندوق توسعه ملی در قبال أخذ خط اعتباري )ارزي(ساالنه%) 10(درصدگذاري دهسپرده-چ
ریالی براي ارائه تسهیالت ریالی به صنایع کوچک و متوسط تعاونی و غیردولتی در چهارچوب اساسنامه دائمی 

.شودانجام میصندوق توسعه ملی از طریق بانکهاي عامل دولتی 



وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر تا پایان سال اول اجراي قانون برنامه، طرح نوسازي و -ح
بازسازي صنایع را به نحوي که منجر به کاهش مصرف و شدت انرژي و آالیندگی و افزایش بازدهی و ارتقاي 

دولت . از تصویب هیأت وزیران اجرائی نمایدپذیري آنها شود، تدوین و پسکیفیت تولیدات داخلی و رقابت
موظف است اقدامات حمایتی و تشویقی و همچنین تأمین تسهیالت اعتباري مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی 

.بینی کندپیش

دولت مکلف است در راستاي تقویت صادرات غیرنفتی و حمایت مؤثر از فعالیت صنایع کوچک و متوسط و -خ
هاي معدنی، حمایت الزم را از صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت و توسعه فعالیتدریایی کشور

هاي معدنی و صنایع دریایی در گذاري صنایع کوچک، تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیتسرمایه
.عمل آوردطی سالهاي اجراي قانون برنامه به

ي پژوهش، آموزش، تولید و تبلیغات و همچنین توسعه تجارت دولت مکلف است توسعه و هدفمندساز- د
بخشی، ارتقاي کیفیت تولید و الکترونیک فرش و ایجاد خانه فرش در بازارهاي هدف و موردنظر براي هویت

ها و پذیري، حمایت از ایجاد و توسعه و تجهیز کارگاههاي متمرکز و غیرمتمرکز و اتحادیهسازي، سفارشروان
اونی فرش دستباف روستایی و شهري سراسر کشور و نیز صنایع و خدمات جانبی فرش دستباف شرکتهاي تع

.عمل آوردهاي داخلی و خارجی را بهوري، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابیمنظور ارتقاء و بهبود بهرهبه

.لت استوزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به پیگیري اجراي حکم این بند در دو- تبصره

.هاي توسعه کشور حاکم استقانون احکام دائمی برنامه) 17(این قانون بر حکم ماده ) 46(حکم ماده 

هاي نفت و نیرو و سازمان انرژي اتمی و بنگاههاي کلیه دستگاههاي اجرائی از جمله وزارتخانه-47ماده 
خود و ) هايپروژه(برنامه، در طرحهاياقتصادي نهادهاي عمومی غیردولتی مکلفند درطول اجراي قانون 

درشرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکتها و پیمانکاران، 
درشرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت (کارگیري نیروهاي بومی استانی اولویت با به

.بر حسن اجراي آن نظارت کنندرا درج و) ترنزدیک

:دولت مکلف است-48ماده 

برداري از گازهاي همراه تولید و مشعل در کلیه میادین نفتی آوري، مهار، کنترل و بهرهکلیه طرحهاي جمع- الف
االجراء شدنماه از تاریخ الزمو تأسیسات صنعت نفت را با تعیین نرخ عادالنه خوراك آنها ظرف مدت حداکثر سه



اي که تا پایان برنامه حداقل نود این قانون از طریق فراخوان به مردم و بخش غیردولتی واگذار نماید به گونه
.گازهاي مشعل مهار و کنترل شده باشد%) 90(درصد 

و خدمات جانبی آن در خلیج فارس و دریاي ) بانکرینگ(ها رسانی به کشتیمنظور افزایش خدمات سوختبه-ب
گذاري فرآورده، هاي الزم از بخش غیردولتی در خرید شناورهاي مخصوص، قیمتجام حمایتعمان ضمن ان

ها را رسانی به کشتیها و صدور مجوزهاي مورد نیاز براي توسعه صنعت سوختشرایط، تسهیالت، مشوق
ها کشتیرسانی بهساالنه، سهم کشور از بازار سوخت%) 10(درصدنحوي انجام دهد که ضمن رشد حداقل دهبه

.برسد%) 50(در منطقه خلیج فارس و دریاي عمان در پایان برنامه حداقل به پنجاه درصد 

افزایی در ها و پذیرش اجتماعی و مشارکتاز طریق سازمان انرژي اتمی ایران در راستاي ارتقاي آگاهی-پ
را طبق قوانین و مقررات مربوطه اي و هماهنگی اجتماعی خود اقدامات الزم دستیابی به توسعه پایدار برق هسته

.عمل آورداي بهدر این خصوص، با اولویت مناطق داراي ساختگاه هسته

.رسدنامه اجرائی مربوطه با پیشنهاد سازمان انرژي اتمی ایران به تصویب هیأت وزیران میآیین- تبصره

برق تا بیست و پنج هزار مگاوات از از طریق وزارت نیرو در طول اجراي برنامه نسبت به افزایش توان تولید-ت
گذاري مؤسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی طریق سرمایه

و (BOO)برداري و تصرفگذاري از جمله ساخت، بهرهصورت روشهاي متداول سرمایهشرکتهاي تابعه یا به
خرید تضمینی برق بر اساس نرخ تعیین شده توسط شوراي . دام نمایداق(BOT)برداري و انتقالساخت، بهره

.اقتصاد خواهد بود

از اعتبارات %) 1(درصدمنظور افزایش و ارتقاي توان علمی، فناوري و نوآوري در صنعت نفت معادل یکبه-ث
ت جذب، توسعه اي ساالنه شرکتهاي تابعه را در طول اجراي قانون برنامه، جهت ایجاد ظرفیطرحهاي توسعه

کارگیري آنها در صنایع مرتبط و هاي تجدیدپذیر و بهدار نفت، گاز و پتروشیمی و انرژيهاي اولویتفناوري
سازي آنها وکاهش شدت مصرف انرژي ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان هاي موجود و بومیارتقاي فناوري

هاي انرژي و آموزش، تحقیقات و فناوري مجلس سیوناختصاص دهد و گزارش عملکرد این بند را ساالنه به کمی
همچنین به منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول اجراي قانون برنامه . شوراي اسالمی ارائه نماید

، از طریق وزارت نفت طی سال اول اجراي این قانون، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد %)1(درصدبه میزان یک
بندي مخازن به تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی تهیه هیدروکربوري را با رعایت اولویتبرداشت از مخازن

.عمل آوردکند و پس از تصویب آن توسط مراجع قانونی، اقدامات الزم را به



-ج

هاي شرکتهاي بخش ها و توانمنديوزارت نفت موظف است تمهیدات الزم را براي استفاده از ظرفیت- 1
برداري هاي اکتشاف، تولید و بهرهگذاري در فعالیتنی و نهادهاي عمومی غیردولتی براي سرمایهخصوصی و تعاو

) 44(هاي کلی اصل چهل و چهارم ویژه میادین مشترك در چهارچوب سیاستمیادین نفت و گاز به) نه مالکیت(
.عمل آوردقانون اساسی به

منظور اثرگذاري در بازار جهانی نفت و گاز با تأکید بر بهوزارت نفت موظف است به ذخایر راهبردي نفت و گاز- 2
ویژه در میادین مشترك را تا پایان سال اول اجراي قانون برنامه هاي تولید نفت و گاز بهحفظ و توسعه ظرفیت

.افزایش دهد

هاي کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی دولت موظف است فرهنگشدن سیاستدر جهت اجرائی- 3
گذاري و اشتغال مولد و اعطاي نشان وري، کارآفرینی، سرمایهجهادي در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره

اقتصاد مقاومتی به اشخاص داراي خدمات برجسته در این زمینه را تقویت نماید و ابعاد اقتصاد مقاومتی و 
و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی را اي ویژه در محیطهاي علمی، آموزشی و رسانهسازي آن بهگفتمان

.تبیین و ترویج نماید

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ) 56(این قانون بر حکم ماده )48(حکم ماده 
حاکم است) 2(دولت 

اي و ایجاد ر منطقهدولت موظف است از سال اول برنامه اقدامات الزم را در راستاي تشکیل بازا-49ماده
که شبکه برق کشور از شمال، طوريعمل آورد بهاي برق بهمنطقه) هاب(قطب

شرقوغرببهکشورهایهمسایهمتصلشودجنوب،

گذاري بخش غیردولتی دولت مکلف است سهم نیروگاههاي تجدیدپذیر و پاك با اولویت سرمایه-50ماده 
%) 55(درصدداخلی را تا پایان اجراي قانون برنامه به حداقل پنجبا حداکثر استفاده از ظرفیت ) داخلی و خارجی)

.ظرفیت برق کشور برساند



حملونقلومسکن–11بخش 

شدن اقتصاد و قانون اساسی در راستاي مردمی) 44(با رعایت سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم -51ماده 
و حل مشکالت ) ترانزیت)هاي مورد نیاز براي خدمات تجاري خارجی و افزایش عبور گسترش زیرساخت

:ونقلحمل

شود با رعایت اجازه داده میبه سازمان بنادر و دریانوردي و شرکت فرودگاهها و ناوبري هوایی ایران - الف
هاي کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و قانون اجراي سیاست) 44(هاي کلی اصل چهل و چهارم سیاست

داخلی و (المللیو الحاقات بعدي آن نسبت به مشارکت با شرکتهاي معتبر بین1387قانون اساسی مصوب ) 44(
المللی و برداري از بنادر اصلی با کارکرد بینري و بهرهگذا، براي تشکیل شرکتهایی جهت سرمایه)خارجی

سهم شرکت فرودگاهها و . ناوبري و نشست و برخاست هواپیما اقدام نمایداستثناي خدمات کمکفرودگاهی به
خواهد %) 51(درصدویکناوبري هوایی ایران و سازمان بنادر و دریانوردي و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاه

.بود

و مشوقهاي شود با حفظ وظایف حاکمیتی از طریق ارائه حمایتسازمان بنادر و دریانوردي اجازه داده میبه -ب
برداري و مدیریت بنادر کوچک و محلی، اعطاي مجوز احداث بنادر کوچک الزم، نسبت به واگذاري حق بهره

المللی و اصول ت داخلی و بیناي و معتبر غیردولتی با رعایت قوانین و مقرراجدید به اشخاص حقوقی حرفه
.نمایدرقابتی اقدام

گذاري بخش غیردولتی در این زمینه و منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل ریلی و ترغیب سرمایهبه-52ماده 
شده در این نوع خدمات ارائهو افزایش رضایتمندي و اقبال عمومی از) هاپروژه(تسریع و تسهیل اجراي طرحها

:حمل و نقل

گذاري بخش غیردولتی در احداث و سرمایه- لفا
یافته تلقی شده و در مناطق کمترتوسعهگذاريشهریمانندسرمایهشهریوبرونازحملونقلریلیدرونبرداريبهره

.یافته خواهد بودگذاري در مناطق کمترتوسعهمشمول کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه

قانون ) 12(ماده ) 12(هاي مذکور در بند مل و نقل ریلی عالوه بر معافیتمالیات بر ارزش افزوده خدمات ح-ب
.مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد



قانون اساسی و ) 44(هاي کلی اصل چهل و چهارم وزارت راه و شهرسازي موظف است با رعایت سیاست-پ
و الحاقات بعدي آن و قانون 1387انون اساسی مصوب ق) 44(هاي کلی اصل چهل و چهارم قانون اجراي سیاست

شرکت حمل و نقل ریلی مسافري 22/5/1385اي مصوب هاي حمل و نقل ریلی شهري و حومهحمایت از سامانه
اي و ساخت خطوط مستقل اي را با هدف ساماندهی حاشیه شهرها و توسعه امور حمل و نقل ریلی حومهحومه
این شرکت با همکاري . آهن جمهوري اسالمی ایران تشکیل دهدت راهاي در زیرمجموعه شرکحومه

فعالیت شرکتهاي .باشداي در کشور میهاي مربوطه متولی کلیه امور حمل و نقل ریلی مسافري حومهشهرداري
طور مستقل در امور توسعه حمل و نقل ریلی حومه بالمانع قطارهاي شهري به

االجراء شدن این قانون به پیشنهاد ماه پس از الزمششایظرفمدتفریحومهاساسنامهشرکتحملونقلریلیمسا.است
.رسدمشترك سازمان، وزارت راه و شهرسازي و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می

–53ماده 

شرکت مادرتخصصی فرودگاهها و ناوبري هوایی ایران و شرکتهاي فرودگاهی وابسته و شرکت راه آهن - الف
.شوندمی7/7/1370اسالمی ایران مشمول مزایاي قانون توسعه صنعت ایرانگردي و جهانگردي مصوب جمهوري 

االجراء شدن این قانون نسبت به بازنگري از طریق تمهیدات قانونی و لغو دولت موظف است از زمان الزم-ب
گاهی، نشست و برخاست، برداري از خدمات ناوبري هوایی، فرودتخفیفات تکلیفی و معافیت در زمینه بهره

.خدمات پروازي، واگذاري اماکن و سایر موارد مرتبط و واقعی نمودن نرخ آنها اقدام نماید

گذاري سازمان هواپیمایی کشوري موظف است، به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل هوایی، ترغیب سرمایه-پ
و ارتقاي سطح علمی و فنی صنعت هوایی کشور ها ها و سرمایهگیري از ظرفیتدر بخش هوایی غیرنظامی، بهره

بنیان و انتقال فناوري پیشرفته به داخل و همچنین ایجاد اشتغال با رعایت اصل حمایت از صنایع داخلی دانش
عالی کرده، برنامه مدونی به منظور تحقق اهداف ذیل تهیه و پس از تأیید شورايبراي نیروهاي تحصیل

:بگذاردهواپیمایی کشوري به اجراء 

هاي مبتنی بر توسعه پایدارمشیهاي توسعه ناوگان هوایی کشور با رعایت خطبینی و مدیریت نیازمنديپیش- 1

سیاستگذاري و لحاظ کردن تدابیر الزم براي چگونگی تأمین انواع هواپیما و بالگردهاي مورد نیاز ناوگان حمل - 2
المللی با اولویت حمایت از تولید داخلینهاي مشترك داخلی و بیو نقل هوایی کشور با همکاري



سیاستگذاري و لحاظ کردن تدابیر الزم جهت مشارکت صنایع هوایی داخلی با اولویت بخش خصوصی در - 3
.پذیردساخت و تولید انواع هواپیما و بالگردهایی که تأمین و خرید آنها از خارج کشور صورت می

و تقویت و توسعه صنعت هوایی، تمامی شرکتهاي فعال در این به منظور حمایت از اقتصاد دانش بنیان-ت
و تعمیر و نگهداري انواع وسایل پرنده و متعلقات آنها در ) مونتاژ(صنعت در حوزه هاي طراحی، ساخت، سرهم

طول اجراي این قانون از قوانین و سیاستهاي حمایتی پیش بینی شده و مصوب براي شرکتهاي دانش بنیان 
.هند بودبرخوردار خوا

.جمهورخواهدبوداینحمایتهابرعهدهمعاونتعلمیوفناوریرئیسصالحیت احراز و برخورداري از- تبصره

قانون ) 7(قانون برنامه ششم توسعه در طول اجراي برنامه در بخش مغایرت بر ماده ) 53(ماده ) ت(تبصره بند 
.و اختراعات حاکم استها سازي نوآوريبنیان و تجاريها و مؤسسات دانشحمایت از شرکت

.سفارش ساخت هواپیما و بالگرد به سازندگان داخلی از پرداخت هزینه هاي ثبت سفارش معاف خواهد بود-ث

جمهور، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاري معاونت علمی و فناوري رئیس-54ماده 
ان داخلی تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل و نقل هاي کشور و راه و شهرسازي ضمن حمایت از سازندگوزارتخانه

اي سازماندهی نماید که ضمن رعایت ریلی شهري و بین شهري، خرید خارجی تجهیزات مورد نیاز را به گونه
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی در تأمینن نیازهاي کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصالح 

با اصالحات و الحاقات بعدي به ازاي خریدهاي 1/5/1391هاي مستقیم مصوب مالیاتقانون ) 104(ماده 
خارجی، انتقال فناوري به داخل کشور صورت گیرد به نحوي که تا پایان اجراي قانون برنامه حداقل هشتاد و پنج 

با کمک و دانش طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل و نقل ریلی شهري و بین شهري%)85(درصد 
استفاده از نهادهاي علمی و فناوري ملی نظیر جهاد دانشگاهی، دانشگاهها و مراکز پژوهشی و شرکتهاي 

.بنیان داخلی صورت گیرددانش

اي شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي هاي سرمایههزینه خدمات مدیریت طرحهاي تملک دارایی-55ماده 
ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت می، شرکت مجري ساختمانحمل و نقل کشور، بنیاد مسکن انقالب اسال

%) 5/2(سهامی توسعه منابع آب و نیروي ایران و شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشی تا دو و نیم درصد 
ربط با احتسابب کل وجه دریافتی از بودجه عمومی دولت اعم از وجوه نقد، اسناد عملکرد تخصیص اعتبارات ذي



وراق مشارکت و سایر اوراق بهادار تعیین و توسط سازمان در اختیار بنیاد و شرکتهاي مذکور قرار خزانه، ا
.گیردمی

ناپذیر بنیاد و شرکتهاي مذکور در چهارچوب بودجه آنها از محل سازمان موظف به تخصیص اعتبارات اجنتاب
.باشدمی%) 5/2(درصداعتبارات فوق تا دو و نیم

ت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد موظفند بر طراحی و ساخت خودروهاي وزارت صنع-56ماده 
ارتقاء یافته تا در تصادفات ثر سرعتحداکنحوي نظارت کنند که ایمنی خودروهاي مذکور متناسب باداخلی به

.اي، تلفات به حداقل میانگین جهانی برسدجاده

-57ماده 

کردن مسیرها و حمل ونقل ریلی، دوخطه) هايپروژه(و اجراي طرحهايمنظور تکمیلدولت مکلف است به- الف
خصوصی و افزایش اعتبارات این حوزه در -هاي دولتیالسیر، عالوه بر مشارکتاحداث خطوط برقی و سریع

منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت را در قالب بودجه ساالنه به وزارت راه %) 1(درصدبودجه ساالنه، یک
.یافته اجراء گرددو شهرسازي اختصاص دهد تا طرحهاي حمل و نقل ریلی با اولویت مناطق کمترتوسعه

اي گونهبه18/9/1386با توجه به قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب -ب
و سهم %) 30(درصدریزي شود که درطول اجراي قانون برنامه سهم حمل و نقل ریلی بار حداقل به سیبرنامه

.برسد%) 20(درصدحمل و نقل ریلی مسافر حداقل به بیست

دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیالت و تأمین ناوگان و تجهیزات قطار شهري شهرها و حومه -58ماده 
مه دوهزار نحوي اقدام نماید که تا پایان اجراي قانون برنابینی شده در بودجه سنواتی بهآنها از محل منابع پیش

دستگاه واگن و تجهیزات مربوط با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی در تأمین نیازهاي 
. باا اصالحات بعدي آن به خطوط ریلی شهري اضافه شود1/5/1391کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب 

.منابع خود اقدام نمایندها نیز موظفند نسبت به توسعه قطار شهري از محلشهرداري

:25/2/1387در چهارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب -59ماده 

ها مکلفند در طول برنامه نسبت به احیاء، بهسازي، هاي راه و شهرسازي و کشور و شهرداريوزارتخانه- الف
فتاد محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی سازي و بازآفرینی ساالنه حداقل دویست و هنوسازي و مقاوم



سکونتگاههاي غیررسمی و - تاریخی-شامل ناکارآمد(هاي مختلف بازآفرینی شهري پایدار بر حسب گونه
محور در چهارچوب قوانین و ها با رویکرد محلهو ارتقاي دسترسی به خدمات و بهبود زیرساخت) ايحاشیه

ساله با پیشنهاد وزارت راه و الت و اعتبارات مورد نیاز سهم دولت همهتسهی. ربط اقدام نمایندمقررات ذي
رسد و در قالب بودجه ها به تصویب ستاد ملی بازآفرینی شهري پایدار میشهرسازي و هماهنگی شهرداري

تی برنامه عملیا. گیردها قرار میربط و شهرداريشود و در اختیار دستگاههاي اجرائی ذيبینی میسنواتی پیش
ماهه اول اجراي قانون برنامه توسط ، در سهدر دو بخش نوسازي مسکن و تأمین خدمات و زیرساخت

ها و کلیه دستگاههاي عضو ستاد ملی عالی استانهاي راه و شهرسازي و کشور، سازمان، شورايوزارتخانه
هاي زام به اجراي برنامهبازآفرینی شهري پایدار در سطح مدیریت ملی، استانی و شهري تهیه و تعهد و الت

.بازآفرینی شهري خواهند داشت

هاي تاریخی شهرها، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري در تهیه برنامه عملیاتی محدوده- تبصره
.شودبه دستگاههاي موصوف اضافه می

بهسازي و نوسازي با هدف (پذیري سکونتگاههاي روستایی دولت موظف است به منظور کاهش آسیب-ب
منابع مالی و ) در شهرهاي کوچک(درآمد شهري و همچنین تأمین مسکن براي اقشار کم) مسکن روستایی
قیمت و زمین مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی در طول اجراي قانون برنامه تأمین و اقدامات تسهیالت ارزان

:ردآوعملذیل را از طریق بنیاد مسکن انقالب اسالمی به

قیمت با بهسازي و نوسازي ساالنه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیالت ارزان- 1
.التفاوت سود تسهیالت براي دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطیو تأمین مابه%)5(کارمزد پنج درصد 

مسکن انقالب اسالمی مصوب قانون اساسنامه بنیاد ) 6(این حکم درطول اجراي قانون برنامه بر ماده 
.حاکم است17/9/1366

قیمت و زمین مورد نیاز براي کمک به ساخت و یا خرید ساالنه حداقل تأمین منابع مالی و تسهیالت ارزان-2
)با اولویت شهرهاي زیر یکصد هزار نفر جمعیت(درآمد در شهرهاصد و پنجاه هزار واحد مسکن اقشار کم

بندي گروههاي هدف و معرفی افراد واجد شرایط توسط بنیاد مسکن و با همکاري تشناسایی و اولوی- تبصره
.ساز انجام خواهد شد، سازمان بهزیستی و خیرین مسکن)ره(کمیته امداد امام خمینی



بانک مسکن موظف است نسبت به تأمین باقیمانده تعهدات خود و تأمین منابع مورد نیاز مسکن مهر بدون -پ
.حدهاي جدید با تشخیص وزارت راه و شهرسازي اقدام نمایدتعهد احداث وا

وزارت راه و شهرسازي با رعایت وظایف و اختیارات سایر دستگاهها بدون ایجاد تشکیالت جدید و استفاده از -ت
پذیري طرحهاي توسعه و عمران شهري و روستایی، آمایش امکانات سایر دستگاهها مکلف است در راستاي تحقق

یکپارچه اطالعات ) سیستم(تخلفات، انضباط شهري و حفظ حقوق شهروندان نسبت به استقرار سامانهو کنترل 
هاي مکانی توسط گذاري دادههاي مورد نیاز آن و ایجاد ساختار مناسب براي اشتراكمکانی، تأمین زیرساخت

.ستیک از قوانین نیاین حکم ناقض و ناسخ هیچ. کلیه دستگاههاي مرتبط اقدام نماید

با اصالحات و 25/2/1387قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ) 18(در ماده - تبصره
منابع مورد نیاز بندهاي این ماده از این . یابدتغییر می» برنامه ششم«به » برنامه پنجم«الحاقات بعدي عبارت 
.محل قابل تأمین است

ها و اصالح الگوي مصرف به ویژه مصرف انرژي در بخش ساختمان و سازي ساختمانمنظور مقاومبه-60ماده 
:مسکن اقدامات زیر انجام گردد

هاي ساختمانی اقدام ها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانهشهرداري- الف
به رعایت کامل این مقررات ها، منوطکار براي واحدهاي احداث شده بر مبناي این پروانهصدور پایان. نمایند
.است

خود و در صورت نیاز، مسؤولیت سایر عوامل مرتبط با ) ايحرفه(کلیه مجریان دولتی موظفند مسؤولیت فنی-ب
هاي تحت پوشش خود اعم از شهري و روستایی را نزد یکی از شرکتهاي طراحی، محاسبه و نظارت بر ساختمان

.داراي صالحیت، بیمه نمایند

:نظور انجام مطالعات الزم براي کاهش خطرپذیري در برابر زلزلهبه م-پ

.نشانگرهاي زلزله توسعه یابدنگاري و پیشنگاري و زلزلهشبکه ایستگاههاي شتاب- 1

صورت کامل محقق و سازي ساختمانی، بهدر طی اجراي قانون برنامه استانداردسازي مصالح و روشهاي مقاوم- 2
.کنندگان مصالح و روشهاي مذکور حمایت شوداز تولیدکنندگان و ارائه



-61ماده 

عالی شهرسازي و معماري ایران مکلف است نسبت به احصاء مناطق ویژه نیازمند بهسازي و نوسازي شوراي- الف
:هاي زیر اقدام نمایدبندي طرحهاي واقع در این مناطق، با اولویتدر بافتهاي فرسوده و دسته

.وجود منافع عمومی، اجراي به موقع آنها ضروري استطرحهایی که به دلیل - 1

ها به ها و دهیاريطرحهایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت، شهرداري- 2
.مرور زمان قابل انجام است

ید و تملک الیحه قانونی نحوه خر«هاي عمومی و عمرانی دولت موضوع مشمول برنامه) 1(طرحهاي گروه- تبصره
شوراي انقالب با 17/11/1358هاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب اراضی و امالك براي اجراي برنامه

تواند از طریق بخشهاي باشد که تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز آن میمی» اصالحات و الحاقات بعدي
.غیردولتی تأمین شود

وري و استحصال زمین نسبت به احیاي بافتهاي منظور افزایش بهرهربط موظفند بهدستگاههاي اجرائی ذي-ب
.فرسوده و نامناسب روستایی اقدام نمایند

هاي تشویقی و در چهارچوب ها موظفند با اعمال سیاستهاي راه و شهرسازي و کشور و شهرداريوزارتخانه-پ
راي احیاء و بازسازي بافتهاي فرسوده در قانون حمایت از احیاي بافتهاي فرسوده از اقدامات بخش غیردولتی ب

.قالب بودجه مصوب حمایت نمایند

دولت مکلف است از طریق اعمال سیاستهاي حمایتی، حقوقی، تشویقی و اعطاي تسهیالت یارانه اي نسبت -ت
نائی از بافتهاي فرسوده شهري با رعایت سرانه هاي رو بنائی و زیر ب%) 10(درصدبه احیاء و بهسازي حداقل ده

اي مورد نیاز را همه ساله در قوانین توسط بخش غیردولتی و شهرداریها اقدام و مابه التفاوت سود تسهیالت یارانه
.بودجه سنواتی پیش بینی نماید

قانون تشکیل وزارت راه و ) 4(و ) 1(قانون برنامه ششم توسعه در بخش مغایرت بر مواد ) 61(ماده ) ت(بند 
.حاکم است31/3/1390شهرسازي مصوب 

دیده از جنگ تحمیلی و استفاده از وزارت راه و شهرسازي موظف است ساماندهی و احیاء شهرهاي آسیب-ث
.هاي مخروبه باقیمانده داخل شهرهاي مورد نظر را در اولویت قرار دهداراضی رهاشده و ساختمان



نشین و فراگیر ساکنان مناطق حاشیهدولت موظف است به منظور ارتقاي شرایط محیطی پایدار و -62ماده 
سکونتگاههاي غیرمجاز اقدامات زیر را نگري و پیشگیري از ایجادبرخورداري آنها از مزایاي شهرنشینی و پیش

:انجام دهد

ریزي براي مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه برنامه- الف
نشین و کاهش جمعیت آن به میزان رد تقویت مبادي مهاجرت، با ساماندهی مناطق حاشیهنشینی با رویکحاشیه

%)10(درصدساالنه ده

عالی شهرسازي و معماري ایران از طریق تدوین نشین تعیین شده توسط شورايبخشی مناطق حاشیهسامان-ب
هاي هاي واقع در داخل محدودهو اجراي سازوکارهاي حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازي ساکنان بافت

و ایجاد » سند ملی توانمندسازي وساماندهی سکونتگاههاي غیرمجاز«شهري با مشارکت آنها، درچهارچوب 
شهرکهاي اقماري براي اسکان جمعیت مهاجر

هادي براي روستاهاي واقع در حریم شهرها با رویکرد کنترل محدوده روستاهاي مذکور تهیه و اجراي طرح-پ
حد رشد طبیعی آنهادر

ها با مشارکت دولت در قالب بودجه طراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی توسط شهرداري-ت
سنواتی

آموزشعمومی،آموزشعالیوعلموفناوري–12بخش 

-63ماده 

:دولت مکلف است براي ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت اقدامات زیر را انجام دهد- الف

اجراي سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به نحوي که کلیه اقدامات وزارت آموزش و پرورش براساس این - 1
.سند انجام شود و اقدامی مغایر با قانون و سند صورت نگیرد

ها و عملکرد رقابتی ها براساس تخصص با شایستگیبندي معلمان و استقرار نظام پرداختتهیه نظام رتبه- 2
بندي معلمان و مهندسی نیروي انسانی براساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با م رتبهمبتنی بر نظا

تصویب مجلس شوراي اسالمی در قالب بودجه سنواتی



ارتقاي جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نهاد تربیت نیروي انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و انسانی - 3
اکمیتی با توسعه همکاري دستگاههاي عنوانامرحونظارتبرآنبهوب و هدایتهاي مصدار اجراي سیاستعهده

اجرائی

ویژه اردوهاي زیارتی و راهیان نورآموزي بهتوسعه و تسهیل سفرهاي فرهنگی دانش- 4

سازمان اداري و استخدامی کشور و سازمان موظفند به منظور ارتقاي کیفیت نظام تعلیم و تربیت با جذب -ب
یق دانشگاههاي فرهنگیان و شهید رجایی، در طول اجراي قانون برنامه، ردیفهاي استخدامی و تأمین معلم از طر

اعتبار مورد نیاز آموزش و پرورش را با رعایت قوانین و ضوابط مربوطه و ظرفیت جذب دانشجو در دانشگاههاي 
.دها در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهنیادشده براي جذب دانشجو معلم

وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به اختصاص نیروي انسانی، تجهیزات و امکانات مورد نیاز، -پ
آموزي براساس مقرراتی که سازمان دانش- آموزيسازمان بسیج دانش-آموزانهاي اسالمی دانشاتحادیه انجمن

.رسد اقدام نمایدبا پیشنهاد وزارت به تصویب هیأت وزیران می

باشد و باید معادل کمکهاي ساز میهاي حمایتی از خیرین مدرسهمکلف به تنظیم و اجراي سیاستدولت-ت
.تمام خیرین در بودجه سنواتی منظور نمایدنیمه) هايپروژه(یافته آنان را جهت تکمیل طرحهايتحقق

قانون توسط وزارت آموزش و االجراء شدن ایننامه اجرائی این بند حداکثر ظرف دو ماه پس از الزمآیین- تبصره
.رسدپرورش تهیه و به تصویب هیأت وزیران می

سازي مدارس و فضاهاي پرورشی و ورزشی وزارت آموزش دولت مکلف است به منظور افزایش ایمنی و مقاوم-ث
دالر در طول اجراي قانون برنامه از محل حساب )3.000.000.000(میلیارد و پرورش معادل ریالی مبلغ سه

تمام آموزشی، پرورشی و نیمه) هايپروژه)ذخیره ارزي پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی با اولویت طرحهاي 
.تربیت بدنی آموزش و پرورش اختصاص دهد

هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهاي آموزشی و -ج
ها، سالنهاي ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در کتابخانهروزي، پرورشی، خوابگاههاي شبانه

شود با تأیید سازمان توسعه، نوسازي و تجهیز ریزي و توسعه استان انجام میچهارچوب مصوب شوراي برنامه
شودعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میمدارس کشور به



االجراء شدن این قانون توسط سازمان با همکاري اه پس از الزممنامه اجرائی این بند ظرف سهآیین- تبصره
.رسدشود و به تصویب هیأت وزیران میهاي امور اقتصادي و دارایی و آموزش و پرورش تهیه میوزارتخانه

عنوان درآمد آموزي پس از واریز به خزانه بهکلیه درآمدها، کمکها و هدایاي مردمی نقدي به سازمان دانش-چ
وزارت آموزش و پرورش موظف است مبالغ واریزي در . گرددصاصی وزارت آموزش و پرورش محسوب میاخت

آموزي در مدارس هزینه هاي فرهنگی و پرورشی توسط سازمان دانشقالب بودجه سنواتی را فقط براي فعالیت
.نماید

رویج ارزشهاي ایرانی اسالمی و دولت موظف است در طول سالهاي برنامه اعتبار و منابع الزم را در جهت ت-ح
توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش در مناطق محروم روستایی و مناطق عشایري و مرزي در اختیار کانون پرورش 

.فکري کودکان و نوجوانان قرار دهد

وري، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش بنیان، افزایش بهرهمنظور تحقق اقتصاد دانشبه-64ماده 
:فناوریکشورالمللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی وهمکاري و تعامالت فعال بین

المللی در منظور ارتقاي علمی و رقابت بین دانشگاههاي کشور و تعامالت بینشود بهبه دولت اجازه داده می- الف
المللی و نشگاههاي معتبر بینطی اجراي قانون برنامه نسبت به ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دا

کاربردي در داخل -اي و دانشگاه جامع علمیدانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فنی و حرفه
گذاري مشترك، تسهیل نحوه سرمایه. هاي شوراي عالی انقالب فرهنگی اقدام نمایدکشور در چهارچوب سیاست

نامه اجرائی که با پیشنهاد سازمان، سازمان اداري شجویان در آیینتعامالت ارزي و تردد اعضاي هیأت علمی و دان
.شودرسد، مشخص میربط به تصویب هیأت وزیران میو استخدامی کشور و دستگاههاي اجرائی ذي

) 50(قانون مدیریت خدمات کشوري و دستگاههاي موضوع ماده(5(کلیه دستگاههاي اجرائی موضوع ماده-ب
مکلفند عالوه بر 15/8/1384مصوب ) 1(به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتقانون الحاق موادي 

از اعتبارات %) 1(درصداعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه ساالنه منظور شده است، یک
اتی را براي هاي غیرعملیو در مورد شرکتهاي دولتی از هزینه) 6(و ) 1(استثناي فصولاي بهیافته هزینهتخصیص

.امور پژوهشی و توسعه فناوري هزینه کنند

هاي تحقیقاتی دستگاه دستگاههاي مذکور ضمن رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویت-1تبصره 
کرد این بند را هر رسد مکلفند نحوه هزینهتصویب شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري میربط که بهذي



شوراي عالی علوم، . شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري و مرکز آمار ایران گزارش دهندبار به ماه یکشش
طور ساالنه حداکثر تا پایان مردادماه به مجلس تحقیقات و فناوري موظف است گزارش عملکرد این بند را به

کرد تحقیق و ه هزینههمچنین مرکز آمار ایران مکلف است ساالنه اطالعات مربوط ب. شوراي اسالمی ارائه کند
.توسعه را منتشر نماید

سازي، کارآمدي سازي، بومیدولت نسبت به تحول و ارتقاي علوم انسانی در دانشگاهها در ابعاد اسالمی-2تبصره 
ها و کتابهاي درسی و تربیت استاد و انتخاب و روزآمدي با ایجاد تغییرات یا اصالحات در امور مربوط به سرفصل

.را در اولویت قرار دهدمام ورزیده و آندانشجو اهت

هاي بیمه استثناي صندوقکلیه شرکتهاي دولتی و نهادهاي عمومی غیردولتی و شرکتهاي وابسته و تابعه به-پ
سازي پژوهش و نوآوري، در اجراي محور و تجاريهاي مسألهمنظور حمایت از پژوهشو بازنشستگی موظفند به

از سود قابل تقسیم سال قبل خود را براي مصرف در %) 3(درصدم معادل حداقل سههاي کلی برنامه ششسیاست
.امور تحقیقاتی و توسعه فناوري در بودجه ساالنه، زیر نظر شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري منظور نمایند

شود و به ربط تهیه مینامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان و با همکاري دستگاههاي اجرائی ذيآیین- تبصره
.رسدتصویب هیأت وزیران می

هاي وري نظام ملی نوآوري، اجتناب از اجراي پژوهشمنظور افزایش بهرهدستگاههاي اجرائی موظفند به-ت
تحقیقاتی و با هدف شناسایی و ) هايپروژه(تکراري و انتشار اطالعات و ایجاد شفافیت در انجام طرحهاي

سازي دستاوردهاي حاصل از پژوهش و توسعه، فهرست طرحهاي پژوهشی و فناوري و کارگیري و تجاريبه
سازمان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوري . ثبت کنند» سمات«هاي خود را در سامانه ها و رسالهنامهپایان

تهیه کنند و به االجراء شدن این قانون، ساز و کار اجرائی مورد نیاز راسال از تاریخ الزمموظفند ظرف مدت یک
.تصویب هیأت وزیران برسانند

بندي، موضوع قانون ها با موضوعات امنیتی، دفاعی و داراي طبقهنحوه عمل در خصوص اطالعات و داده- تبصره
مصوب -نامه اجرائی آنو آیین- 29/11/1353مصوب - مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتی

هاي دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح، اطالعات و علوم، تحقیقات که سازمان و وزارتخانهاينامهدر آیین- 1354
.شودرسد، معین میکنند و به تصویب هیأت وزیران میو فناوري پس از تأیید ستادکل نیروهاي مسلح تهیه می



اخر و مشاهیر ایران و منظور شناساندن و تکریم مفتمامی دستگاههاي اجرائی موضوع این قانون موظفند به-ث
گیري از توان و هاي مذکور و بهرهحمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنري کشور و تکریم پیشکسوتان حوزه

هاي عملیاتی خود را منطبق با سند راهبردي کشور سال، برنامهطی مدت یکظرفیت آنان براي توسعه کشور،
تهیه کرده و از سال دوم اجراي قانون برنامه به مرحله اجراء در امور نخبگان، با هماهنگی بنیاد ملی نخبگان

بنیاد ملی نخبگان مکلف است گزارش ساالنه عملکرد این بند را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و . درآورند
.فناوري مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید

لید و صادرات محصوالت و خدمات بنیان و افزایش تومنظور پیشتازي در اقتصاد دانشدولت مجاز است به-ج
بنیان هاي کلی اقتصاد مقاومتی، براي توسعه و انتشار فناوري و حمایت از شرکتهاي دانشبنیان سیاستدانش

هاي تقاضامحور مشترك با دانشگاهها و مؤسسات مطابق قانون بودجه سنواتی نسبت به حمایت مالی از پژوهش
هاي علمیه در موارد ناظر به حل مشکالت کشور، مشروط به اینکه آموزش عالی، پژوهشی و فناوري و حوزه

.بردار تأمین و تعهد کرده باشد، اقدام نمایدرا کارفرما و یا بهرههاي آناز هزینه%) 51(حداقل پنجاه و یک درصد 

بنیان و ارتقاي سطح فناوري دروري دانشدستگاههاي اجرائی موضوع این قانون براي گسترش بهره-چ
بنیان و فناور و فعاالن اقتصادي کشور شرکتهاي ایرانی تمهیدات الزم را جهت تسهیل مشارکت شرکتهاي دانش

ارتقاي مشارکت فعاالن اقتصادي در زنجیره «سازمان مکلف است طرح . المللی فراهم آورنددر زنجیره تولید بین
وعه حداکثر تا پایان سال اول اجراي قانون برنامه را مطابق قانون بودجه سنواتی و قوانین موض» المللیتولید بین

.تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران، عملیاتی نماید

سازمان مکلف است مطابق قانون بودجه سنواتی در راستاي مأموریت جهاد دانشگاهی در سند نقشه جامع -ح
فرهنگی، علمی و فناوري و هاي نهاد مذکور در جهت تحقق توسعهبرداري از توانمنديعلمی کشور و بهره

هاي الزم را ریزيربط برنامهالتحصیالن دانشگاهها با هماهنگی سایر مراجع ذيآموزشی و تسهیل اشتغال فارغ
.انجام دهد

دستگاههاي اجرائی مجازند در راستاي توسعه، انتشار و کاربست فناوري، مالکیت فکري، دانش فنی و -خ
ارداد با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و فناوري دولتی ایجاد و حاصل شده تجهیزاتی را که در چهارچوب قر

.است، به دانشگاهها و مؤسسات یاد شده واگذار نمایند



المللی و دانشگاههاي داخلی نسبت شود با همکاري دانشگاههاي معتبر بیننور اجازه داده میبه دانشگاه پیام- د
، نیمه حضوري، باز و از راه دور اقدام )الکترونیکی(ئه آموزشهاي مجازي المللی جهت ارابین) هاب(به ایجاد قطب

.نماید

هاي فنی و التدریس آموزشکدهوزارت علوم، تحقیقات و فناوري مکلف است نسبت به ساماندهی مربیان حق- ذ
راي قانون برنامه اند، تا سال دوم اجاي زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش که به وزارت مذکور انتقال یافتهحرفه

.اقدام نماید

و سازمان بهزیستی از محل ) ره(شهریه دانشجویان داخل کشور تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی-ر
.شوداعتبارات برنامه مستقل توسط سازمان تأمین می

-65ماده 

گذاري از سرمایهزایی اقتصاد با رعایت قانون تشویق و حمایتمنظور افزایش دروندولت مکلف است به- الف
ها و اختراعات مصوب سازي نوآوريبنیان و تجاريخارجی و قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش

بنیان در داخل کشور با مشارکت شرکتهاي و اصالحات و الحاقات بعدي از تأسیس شرکتهاي دانش5/8/1389
نصب تجهیزات و انتقال فناوري در خارجی صاحب صالحیت و داراي دانش براي طراحی، مهندسی، ساخت، 

دستی نفت و گاز و تبدیل نیروگاهی و اعطاي تسهیالت الزم در این هاي انرژي شامل باالدستی و پایینحوزه
.زمینه در قالب قوانین بودجه سنواتی حمایت نماید

بنیان باید شرکتی دانشنمایند شرکتهایی که تحت عنوان انتقال فناوري با طرف ایرانی قرارداد منعقد می- تبصره
گذاران ایرانی در داخل کشور براي این منظور به ثبت سهم متخصصان و سرمایه%) 51(ویکبا حداقل پنجاه

.برسانند تا از طریق رشد فناوري در گذر تغییرات زمان، بومی گردد

یکرد تحقق اقتصاد دولت موظف است به منظور افزایش سهم آموزشهاي مهارتی در نظام آموزشی کشور با رو-ب
بنیان در طول اجراي قانون برنامه از طریق بازنگري و اصالح ساختار نظام اداري مقاومتی و اقتصاد دانش

اي و دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و افزایش منابع و تجهیزات نسبت به افزایش سهم دانشگاه فنی و حرفه
ها و ها، آموزشکدهاقدام و تجهیزات آموزشی هنرستانکاربردي در نظام آموزشی کشور-دانشگاه جامع علمی

.روز نمایداي را بههاي فنی و حرفهدانشکده



اي در مقاطع کاردانی و کارشناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري مکلف است در قالب دانشگاه فنی و حرفه
.پیوسته و ناپیوسته به پذیرش دانشجو اقدام نماید

اي زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش حرفههاي فنیها و آموزشکدهانون برنامه دانشکدهاز ابتداي اجراي ق-پ
ها از وزارت مذکور ها و تعهدات و مسؤولیتبا کلیه امکانات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروي انسانی و دارایی

.گرددمنتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ملحق می

هاي فنی واحده قانون پذیرش دانشجوي آموزشکدهماده) 3(اي قانون برنامه بر حکم تبصره این حکم در طول اجر
.حاکم است19/2/1389معلم و دانشگاه شهید رجایی مصوب اي، مراکز تربیتو حرفه

- 1389اي است که در سال تحصیلی هاي فنی حرفهها و آموزشکدهمبناي انتزاع و انتقال، دانشکده- تبصره
.اندل بوده و مجوز داشتهفعا1388

و اصالحات و الحاقات بعدي، 4/11/1371دولت موظف است با رعایت قانون صندوق رفاه دانشجویان مصوب -ت
ها و بهبود شرایط و امکانات رفاهی به منظور تحول در نظام اقتصاد آموزش عالی، هدفمندسازي یارانه

هاي علوم، تحقیقات و فناوري و ه دانشجویان وزارتخانهدانشجویان، ضمن تداوم و تقویت کمک به صندوق رفا
بینی و تأمین اعتبار مورد نیاز بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ابتداي اجراي قانون برنامه، نسبت به پیش

یارانه غذایی دانشجویی از محل درآمدهاي عمومی عالوه بر اعتبارات فعلی اقدام کند و این اعتبارات را براي 
هاي هاي رفاه دانشجویان وزارتخانهصورت متمرکز در اختیار صندوقبضاعت مالی بهه دانشجویان کمکمک ب

ها مکلفند تا پایان اجراي قانون برنامه بخشی از یارانه را با تسهیالت بدون سود و صندوق.مذکور قرار دهد
ها الب درآمد اختصاصی صندوقوجوه حاصل از بازپرداخت تسهیالت اعطایی در ق. بلندمدت جایگزین نمایند

.رسدبراي پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می

ریزي نماید تا سهم وقف و اي برنامهگونهدولت موظف است با تشویق خیرین و واقفین و رفع موانع موجود، به-ث
.خیریه از تأمین مالی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوري افزایش یابد

هاي فناورانه به انجام برسانند، خیرینی که طرحهایی را براي حمایت و توسعه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري
.ساز خواهند شدهاي مربوط به خیرین مدرسهمشمول مزایا و حمایت



اي که اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی براي احداث، توسعه و تکمیل و تجهیز فضاهاي آموزشی و در دوره
ک آموزشی، پژوهشی، ورزشی و خدمات رفاهی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی هزینه نمایند کم

.هاي قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار گیردها به عنوان هزینهاین هزینه

دولت موظف است به منظور حضور موثر نظام آموزش عالی کشور در تولید، توسعه و نشر علم و -66ماده 
المللی و برقراري توازن و ارتقاي کیفیت آموزش عالی و پژوهش و فناوري، فناوري و تربیت دانشجو در سطح بین

.را اجرائی نمایند)13(و ) 12(و ) 11(در طول برنامه جداول شماره

11جدول 



12دول ج



ها و حمایت و تقویت پژوهش و فناوري، ایجاد نظام ملی نوآوري و تقویت زیرساخت-13جدول 
نظامات پشتیبان پژوهش و فناوري



و فناوري اطالعاتارتباطات–13بخش 

-67ماده 

) ترانزیت(شود نسبت به افزایش ظرفیت انتقال به وزارت ارتباطات وفناوري اطالعات اجازه داده می- الف
اي سنجش از راه دور و پهنایباند عبوري از کشوربه سی ترابیت برثانیه اقدام نماید و براي ارائه خدمات ماهواره

توسعه خدمات و کاربردهاي فناوري اطالعات و ارتباطات از طریق دستگاه هاي وابسته نسبت به مشارکت 
فیبر نوري و طرحهاي ) هايپروژه(گذاري با بخش خصوصی و شرکتهاي خارجی در طرحهايوسرمایه

هاي هاي سنجشی و مخابراتی و توسعه زیرساختزیرساختی ارتباطات و فناوري اطالعات، ماهواره(هايپروژه(
هاي اصلی تجزیه و هاي مادر مخابراتی، امور واگذاري فرکانس و شبکهاستثناي شبکهعلوموفناوریفضایی به

قانون اساسی و ) 44(هاي کلی اصل چهل و چهارم ستی و با رعایت سیاستمبادالت و مدیریت خدمات پایه پ
ها و ویژه مسائل امنیتی در بخش فناوري اطالعات و ارتباطات و سیاستهاي کلی برنامه ششم توسعه بهسیاست

:عمل آوردعالی فضاي مجازي براي برآورده کردن نیازهاي کشور اقدامات زیر رابهمصوبات شوراي

الملل را به منظور ارتباطات بین) ترانزیت(شود شرکت انتقالکت ارتباطات زیرساخت اجازه داده میبه شر- 1
المللی صدور خدمات فنی و مهندسی پهناي باند با مشارکت و اي و بینحضور مؤثر در بازارهاي منطقه

ت منافع ملی ایجاد گذاري مشترك با بخشهاي خصوصی و عمومی غیردولتی و شرکتهاي خارجی با رعایسرمایه
.رسداساسنامه شرکت مذکور به تصویب هیأت وزیران می. نماید

اي که گونهگذاري نماید بههاي خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی سرمایهدر توسعه زیرساخت- 2
هشتاد درصد در) سالمت، آموزش، کشاورزي و بانکی(امکان ارائه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت 

.پذیر گرددروستاهاي باالي بیست خانوار کشور امکان%) 80(

وري به منظورتوسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطالعات و افزایش بهره-ب
باشند هایارتباطیکشور،دستگاههایاجرائی و نهادهاي غیرنظامیکهداراي شبکه ارتباطی مستقلمیزیرساخت

هاي داخلی دستگاه مربوط مجازبوده و براي ارائه خدمات زیرساخت اصی درقلمرو فعالیتبرایاستفادهاختص
ارتباطی و مخابراتی بر بسترشبکه ملی اطالعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وفق قوانین و مقررات مربوط 

.باشندزي میملزمب هأخذمجوز از وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و وفق مصوبات شورایعالی فضاي مجا



دستگاه هاي اجرائی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و -پ
توانند به دستگاه هاي اجرائی می. تکمیل بانک هاي اطالعاتی مربوط،تاپایانسالسوماجرایقانون برنامهاقدام کنند

دستگاه هاي اجرائی . شارکت بخش خصوصی استفاده نمایندمنظور الکترونیکی کردن فرآیندها و خدمات از م
مکلفند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداري خود و قابل واگذاري یا برون سپاري رابه دفاتر پستی و 

. روستایی حسب مورد واگذارکنند(ICT)دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوري اطالعات
وزارت ارتباطات و . ه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک بایدبه تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسدتعرفه ارائ

ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس فناوري اطالعات موظف است هر شش
شوراي اسالمی ارائه کند

ز نظامی و غیرنظامی در صورت موافقت ایشان، دستگاههاي اجرائی، واحدهاي زیرنظر مقام رهبري اعم ا-ت
هاي دار مأموریت عمومی موظفند در سامانهاي عهدهشوراهاي اسالمی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه

الکترونیکی خود، اقالم اطالعاتی و آمار ثبتی موضوع قان و نمرکز آمار ایران مورد نیاز براي ایجاد نظام جامع 
برداري ه ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سال دوم اجراي قانون برنامه امکان بهرهآمارهاي ثبتی و شبک

مرکز آمار ایران مکلف . را بر بستر شبکه ملی اطالعات براي مرکز آمار ایران فراهم نمایندالکترونیکی و برخط آن
ها تهیه وبه آنها ابالغ براي هریک از دستگاهاست اقالم آمار ثبتی و نحوه تولید آن را حداکثر ظرف مدت نُه ماه

.کند

کلیه دستگاههاي اجرائی کشور موظفند تا پایان سال دوم اجراي قانون برنامه، امکان تبادل الکترونیکی -ث
هاي مورد نیاز سایر دستگاههاي اجرائی راحسب شرح وظایف آنان اطالعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعالم

.وانین خاص و موضوعی،به صورت رایگان فراهم نماینددر چهارچوب ق

نامه اجرائی احصاي کلیه استعالمات و ایجاد نظام استانداردسازي و تبادل اطالعات بین دستگاهی آیین-1تبصره 
اطالعات و وزارتارتباطاتوفناوريماه اول اجراي قانون برنامه توسط مرکز ملی فضاي مجازي با همکاريدر شش
.رسدربط تدوین وبه تصویب شوراي عالی فضاي مجازي میستگاه هاي اجرائی ذيسایر د

هاي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات موظف است تا سال دوم اجراي قانون برنامه، تمام زیرساخت-2تبصره 
مرکز ملی الزم براي تعامل اطالعاتی بین دستگاه هاي اجرائی بر بستر شبکه ملی اطالعات، صرفاً از طریق 

.و با استانداردهاي فنی مصوب وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات را فراهم کند(NIX)تبادالت اطالعات



داري الکترونیکی به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه-ج
الی و حذف اسناد کاغذي در هر موردي که به موجب و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد م

قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطاي مجوز، اخطار و ابالغ، مبادله وجه، استعالم و مانند آن ضروري باشد، 
.نمایدمعتبر بوده و کفایت می17/10/1382انجام الکترونیکی آن بارعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی مصوب 

-68ه ماد

منظور ایجاد نظام اطالعات استنادپذیر الکترونیکی و کمک به مقابله با جعل، از پایان سال دوم اجراي به- الف
قانون برنامه دستگاههاي اجرائی، واحدهاي زیر نظر مقام رهبري اعم از نظامی 

دار مأموریت عمومی با رعایت اي عهدهحرفهغیرنظامیباموافقتایشان،شوراهایاسالمیشهروروستاومؤسساتخصوصیو
هاي مصوبات شوراي عالی فضاي مجازي، مکلفند استعالمات هویت اشخاص حقیقی، کاال و خدمات، دارائی

صورت الکترونیکی بهمحوررانشانیمکانو) از جمله ملک، وسایل نقلیه و اوارق بهادار(منقول و غیرمنقول 
.چهارچوب قانون انجام دهندرونیککشوردربراساسمفادنقشهجامعدولتالکتو

سازمان، سازمان اداري و استخدامی کشور با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات نسبت به توسعه و -ب
تکمیل نظام پایش شاخصهاي توسعه کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و سنجش مستمر 

ارت ارتباطات و فناوري اطالعات مکلف است تا پایان اجراي قانون برنامه نسبت وز. شاخصهاي مذکور اقدام کند
به توسعه و تکمیل شبکه ملی اطالعات، امن و پایدار اقدام نماید تا امکان دسترسی به سطح یکی از سه کشور 

.اول منطقه فراهم شود

ترونیک، کلیه دستگاههاي اجرائی هاي فنی محتوا و خدمات و دولت الکبه منظور گسترش متوازن زیرساخت-پ
ها، وظایف قانونی خود و برخط شدن نیازهاي مکلفند متناسب با منابع، بودجه، تجهیزات، شبکه

.بهتوسعهمحتواوخدماتالکترونیکخودبپردازندنفعانذي

ي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات با همکاري سازمان، سازمان اداري و استخدامی کشور و دستگاهها-ت
ساالنه از %)12.5(اي کاهش حداقل دوازده و نیم درصداجرائی، از سال دوم اجراي قانون برنامه تمهیدات الزم بر

مراجعه حضوري به دستگاههاي اجرائی را فراهم کند به طوري که رتبه ایران در سطح جهان در شاخصهاي 
دولت الکترونیک به میزان سی رتبه در مرتبط از جمله شاخصهاي توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات و توسعه

.طی اجراي قانون برنامه، ارتقاء یابد



رشد %) 5/7(در سال دوم اجراي قانون برنامه تمهیدات الزم براي دستیابی به حداقل هفت و نیم درصد -ث
.ساالنه الکترونیکی نمودن معامالت و تجارت کاال وخدمات کشور فراهم شود

برابر کردن محتواي مناسب رقومی طول سالهاي اجراي قانون برنامه نسبت به دهدولت مکلف است در -ج
هاي سنواتی اعتبار الزم از طریق کمکهاي اقدامات الزم را به عمل آورده و هرساله در قوانین بودجه) دیجیتال(

.بینی کندفنی، اعتباري و حمایتی پیش

تواند به طریق الکترونیکی به راق بهادار، موارد زیر میدر مورد شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و او-چ
:رسد، صورت پذیردروشی که به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار می

ارسال گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به جاي استفاده از پست - 1
سفارشی،

ها از طرف شرکت به شکل هاي مجامع عمومی و اطالعیهمهنویسی و دعوتناهاي پذیرهانتشار اعالمیه- 2
هاي کثیراالنتشار و جراید،الکترونیکی و یا انتشار در روزنامه

نویسی و تعهد خرید سهام شرکت، به جاي مراجعه به بانک و تکمیل اوراق مربوطه،پذیره- 3

حضور در مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رأي،- 4

هاي حق تقدم خرید سهام شرکت به جاي چاپ کاغذي سهام، اوراق سهام و گواهینامهصدور گواهینامه موقت- 5
آنها،

هاي حق تقدم خرید سهام شرکت، به جاي ثبت آنها در دفاتر کاغذيثبت نقل و انتقاالت سهام و گواهینامه- 6

مالت دولتی هاي مالیات الکترونیکی، معادولت مکلف است، تا پایان اجراي قانون برنامه سامانه-ح
نفعان مستقر و و سالمت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذي) شامل مناقصه، مزایده، خرید کاال(الکترونیکی

موظف به نظارت و ) شوراي اجراي فناوري اطالعات(وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات . برداري نمایدبهره
ماهه به شوراي عالی فضاي رش پیشرفت ششمذکور و ارائه گزا(هايپروژه(پیگیري مستمر اجراي طرحهاي

.مجازي و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمی است

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و شرکت ملـی پست جمهوري اسالمی ایران مکلفند نسبت به افزایش -خ
ظایف قانونی خود اقدام روستایی در چهارچوب و(ICT)خدمات و فعالیت دفاتر ارتباطات و فناوري اطالعات



نمایند و نیز با استفاده از مشارکت بخش خصوصی، تمهیدات الزم را براي افزایش صدور مجوز ایجاد ساالنه 
.روستایی به عمل آورند(ICT)حداقل دو هزار دفتر ارتباطات و فناوري اطالعات

) اپراتورهاي(ت براي کارورهاي شرکت ملی پست جمهوري اسالمی ایران مکلف است به منظور ایجاد تسهیال- د
اندازي و ارائه خدمات راساً یا توسط دیگر اپراتورها در ایستگاههاي راه آهن، بنادر، پستی، نسبت به راه

هاي در این راستا این شرکت از پرداخت هزینه. هاي مرزي کشور اقدام نمایدالمللی و پایانهفرودگاههاي بین
.باشداالمتیازها معاف میاالرض، اجاره و حقانات مذکور شامل حقمربوط به ایجاد تسهیالت و امک

با رعایت مصوبات شوراي عالی فضاي ) سازمان فناوري اطالعات(وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات-69ماده 
مجازي مکلف است با همکاري وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال دوم اجراي قانون برنامه هوشمندسازي 

به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع ) افزاري و محتوانرم-افزاريسخت(امکان دسترسی الکترونیکمدارس،
اي، ایی آموزشی، استعدادسنجی، آموزش مهارتهاي حرفهاشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازیهاي رایانه

ت هزار نفر و روستاها و آموزان شهرهاي زیر بیسصورت رایگان براي کلیه دانشمهارتهاي فنی و اجتماعی را به
تواند از مشارکت بخش غیردولتی هاي این ماده میدولت براي تأمین هزینه. حاشیه شهرهاي بزرگ فراهم نماید

.شودهاي قابل قبول مالیاتی تلقی میعنوان هزینههاي مذکور بههزینه.استفاده نماید

سالمت، بیمه، سالمت و زنان و خانواده- 14بخش 

هاي کلی سالمت، تأمین منابع مالی پایدار براي بخش دولت مکلف است به منظور تحقق سیاست-70ماده 
نظام بیمه با محوریت وزارت هاي سالمت و مدیریت منابع سالمت از طریقسالمت، توسعه کمی و کیفی بیمه

هاي کلی ساس سیاستبهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان سال اول اجراي برنامه اقدامات زیر را بر ا
:عمل آوردسالمت به

پوشش بیمه سالمت براي تمامی آحاد جمعیت کشور اجباري بوده و برخورداري از یارانه دولت جهت - الف
اي خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران نامهسرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و ضوابط ذیل و براساس آیینحق
.رسدمی

.تکفل آنان استشامل سرپرست خانوار و کلیه افراد تحتبیمهاین حق- تبصره



:حق بیمه پایه سالمت خانوار به شرح ذیل، سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود-ب

حداقل %) 7(خانواده روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهاي حمایتی معادل هفت درصد - 1
) الف(گروههاي اجتماعی بر مبناي بند حق بیمه این%) 100(صددرصد . حقوق و دستمزد مشموالن قانون کار

.شوداین ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین می

حقوق و مزایاي مستمر آنان%) 7(کارکنان دستگاههاي اجرائی معادل هفت درصد - 2

قالب بودجه سنواتی تأمین بخشی از حق بیمه مشموالن این جزء از محل بودجه عمومی دولت در - تبصره
.خواهد شد

مشموالن تأمین اجتماعی کسر حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی- 3

درآمد، حداکثر معادل %) 7(سهم خانوارهاي سایر اقشار، متناسب با گروههاي درآمدي معادل هفت درصد - 4
سقف درآمد کارکنان دولت

درکشور،ازجملهپناهندگانگروهی موردتأییددفتر اتباع خارجی پوشش بیمه سالمت براي افرادخارجیمقیم- 5
اي خواهد نامهبیمه براساسآیینشیوهدریافتحقبیمهوبرخورداریاز یارانه دولتبرایتأمین حق. وزارت کشور،الزامیاست

جزء بر حکم این . رسدوزیران میتصویب هیأتاالجراء شدن این قانون بهماه از زمان الزمبود که حداکثر ظرف سه
.هاي توسعه کشور حاکم استقانون احکام دائمی برنامه) 4(حکم ماده 

شده و دستگاه اجرائی را حداکثر ظرف مدت دستگاههاي اجرائی مکلفند حق بیمه پایه سالمت سهم بیمه-پ
گر و درصورت عدم واریز با اعالم سازمان بیمه. گر پایه مربوطه واریز نمایندسه ماه به حساب سازمان بیمه

ربط تشخیص و توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی از ردیف مربوطه و حساب جاري دستگاه اجرائی ذي
.شودگر پایه واریز میبرداشت و به حساب سازمان بیمه

شده براي خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی مشمول عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین-ت
هاي بیمه پایه با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت یه سالمت توسط شرکتهاي بیمه تجاري و صندوقبسته بیمه پا

.هر عنوان ممنوع است

دهنده خدمت، دارو و کاالهاي سالمت در کشور اعم از کلیه پزشکان و پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه-ث
-هاي مصوب دولت از خطرعایت تعرفهدولتی، نهادهاي عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند ضمن 



دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه .هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایندمشی
دهنده خدمت، دارو و کاالهاي سالمت، مصوب دولت، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات و مراکز ارائه

.واهد بودحسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوطه خ

سالمت توسط وزارت بهداشت، پایههاي بیمهمورد تعهد صندوق) شمول و سطح خدمات(خدمات بسته-ج
از ابتداي سال دوم اجراي قانون برنامه خرید خدمت توسط . شوددرمان و آموزش پزشکی تعیین و ابالغ می

.پذیردگر درمانی صرفاً مطابق این بسته صورت میسازمان بیمه

شدگان درمان کشور در سال اول اجراي قانون برنامه در سازمان بیمه سالمت پایگاه اطالعات برخط بیمه-چ
شدگان از مراکز بهداشتی، از ابتداي سال دوم اجراي قانون برنامه، نحوه دریافت خدمات بیمه.گرددتشکیل می

.شودالمت طراحی و اجراء میتشخیصی، درمانی و دارویی به صورت واحد و یکسان توسط سازمان بیمه س

هاي درمانی دولت مکلف است طی سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به ایجاد وحدت رویه بین بیمه-ح
.اي در چهارچوب قانون اقدام کندهاي بیمهها و سازمانصندوق

جوان، چنانچه طی کار براي ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروي-71ماده 
التحصیالن دانشگاهی با مدرك اجراي قانون برنامه نسبت به جذب فارغ

براي مدت دوسال از تاریخ شروع به کار کارشناسیبهصورتکارورزیاقدامنمایند،ازپرداختسهمبیمهکارفرماحداقل
.باشندمعاف می

دار و نحوه تأمین هزینه به ري اولویتهاي کااجرائی این ماده شامل شیوه معرفی، زمینهنامهآیین- تبصره
پیشنهاد سازمان، سازمان اداري و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق بودجه سنواتی به 

.رسدتصویب هیأت وزیران می

-72ماده 

ردي، هاي راهبریزيگذاري اجرائی، برنامهتولیت نظام سالمت از جمله بیمه سالمت شامل سیاست- الف
کلیه اشخاص . گرددارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می

ها و شرکتهاي بیمه کنندگان خدمات سالمت، سازمانحقیقی وحقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، از جمله ارائه
مان و آموزش پزشکی، با تأکید بر خرید هاي وزارت بهداشت، درمشی و سیاستپایه و تکمیلی، موظفند از خط



بندي قانون مدیریت خدمات کشوري وسطح) 13(گري با رعایت ماده راهبردي خدمات و واگذاري امور تصدي
.خدمات، تبعیت کنند

از زمان ابالغ این قانون، سازمان بیمه سالمت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتزع و با حفظ شخصیت 
رسد، وابسته به اي که به تصویب هیأت وزیران میاستقالل مالی و کلیه امکانات براساس اساسنامهحقوقی و 

اساسنامه این سازمان مطابق با قانون بیمه همگانی .شودوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اداره می
شت، درمان و آموزش و در قالب شرکت دولتی به پیشنهاد وزارت بهدا3/8/1373خدمات درمانی کشور مصوب 

.رسدپزشکی به تصویب هیأت وزیران می

سازي فرماندهی شبکه اورژانس پیش به منظور توسعه کمی و کیفی و ساماندهی و یکپارچه-ب
بیمارستانی اورژانس کشور به عنوان مؤسسه دولتی وابسته به وزارت هاي پیش، سازمان فوریت)115(بیمارستانی

زشکی از محل منابع، ساختار و نیروي انسانی موجود بر اساس وظایف قانونی خود بهداشت، درمان و آموزش پ
اساسنامه سازمان مذکور به پیشنهاد مشترك سازمان، سازمان اداري و استخدامی کشور و وزارت . گرددایجاد می

.رسدبهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران می

یافته در صورت ادغامبیمارستانی کشور کماکان بههاي پیشتانی سازمان فوریتواحدهاي استانی و شهرس- تبصره
.هاي بهداشتی درمانی زیر نظر سازمان مذکور ارائه خدمت خواهند نمودشبکه

فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش -پ
تخلف تجویز داروهاي خارج از فهرست یادشده،. گرددبار تدوین و منتشر میپزشکی حداکثر هر سه ماه یک

هاي محسوب شده و متخلف با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات
محکوم 16/8/1383قانون سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران مصوب ) 28(ماده ) 1(مندرج در تبصره 

.شودمی

اجرائی این بند در شش ماه اول اجراي قانون برنامه توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان نامهآیین-1تبصره 
.رسدشود و به تصویب هیأت وزیران میتهیه می) سازمان غذا و دارو(و آموزش پزشکی 

ها و داروهاي ست فرآوردهبه تهیه فهروزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت-2تبصره 
.سنتی و گیاهی کشور اقدام نماید



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاري وزارت جهاد کشاورزي، مقدار مجاز سموم -ت
هاي غذایی و نیز مصرف کود شیمیایی را براي محصوالت مذکور مشخص باقیمانده در مواد غذایی و فرآورده

.اند را ممنوع نمایدصوالتی که به صورت غیرمجاز از سموم و کودهاي شیمیایی استفاده کردهنماید و عرضه مح

سازي و اقدام براي کاهش استفاده از سموم و رسانی و فرهنگوزارت جهاد کشاورزي موظف است ضمن اطالع
همچنین . هم آوردکودهاي شیمیایی امکان دسترسی مردم را به محصوالتی که از سالمت الزم برخوردارند فرا

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال اول اجراي قانون برنامه فهرست مواد و 
.هاي غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی مطلوب براي گروههاي سنی مختلف را اعالم کندفرآورده

هاي قانون احکام دائمی برنامه) 7(ماده » ب«و » الف«این قانون بر احکام بندهاي ) 72(احکام مندرج در ماده 
.حاکم است1383قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ) 17(و ) 12(توسعه کشور و مواد 

-73ماده 

از ابتداي اجراي قانون برنامه تولید و واردات انواع سیگار و محصوالت دخانی عالوه بر مالیات و عوارض - الف
، 17/2/1387و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 3/12/1366قیم مصوب موضوع قانون مالیاتهاي مست

:مشمول مالیات به شرح زیر است

قیمت درب کارخانه و تولید مشترك %) 10(مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان ده درصد - 1
قیمت درب کارخانه و %)25(دبیست و پنج درص) برند(المللی ، تولید داخل با نشان بین%)20(بیست درصد

.گرددتعیین می)Cifسیف(قیمت کاال، بیمه و کرایه تا بندر مقصد %) 40(وارداتی به میزان چهل درصد 

قیمت درب کارخانه %) 10(مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوي آماده مصرف تولید داخلی به میزان ده درصد - 2
.گرددتعیین می)Cifسیف(اال، بیمه و کرایه تا بندر مقصد قیمت ک%) 40(و وارداتی به میزان چهل درصد 

قانون ) 52(هاي مغایرت بر ماده در طول اجراي قانون برنامه در بخش) 73(ماده ) الف(بند ) 2(و ) 1(هاي جزء
.حاکم هستند17/2/1387مالیات بر ارزش افزوده مصوب 

:استموظف1396وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتداي سال -ب

فروشی انواع سیگار و محصوالت دخانی مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده را به مراجع قیمت خرده- 1
.ربط و براي درج بر روي پاکت محصول اعالم نمایدذي



اطالعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و ) سیستم(امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه- 2
.محصوالت دخانی را فراهم نمایدانواع 

.این قانون در موارد مغایرت بر سایر مواد حاکم است) 73(ماده ) ب(حکم بند

مالیات موضوع این ماده تابع کلیه احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثناء نرخ مضاعف -پ
ست مالیات موضوع این ماده را وصول و آن را به سازمان امور مالیاتی کشور مکلف ا. مالیات این ماده خواهد بود

.داري کل کشور واریز نمایدردیف درآمدي نزد خزانه

این ماده، مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش ) الف(االجراء شدن این قانون، عالوه بر عوارض موضوع بندبا الزم-ت
برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات قانون الحاق ) 69(ماده) ب(افزوده، حقوق ورودي، حق انحصار و بند

.گرددنیز به محصوالت دخانی اعمال می) 2(مالی دولت

هاي این ماده طی ردیفهایی که در بودجه) الف(درآمدهاي حاصل از اجراي بند %) 100(صددرصد - تبصره
از آن، بازتوانی هاي ناشیشود در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیري و درمان بیماريسنواتی مشخص می

قانون الحاق برخی مواد به قانون )69(ماده ) ب(و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش موضوع بند 
هاي ورزش و جوانان، آموزش و در اختیار وزارتخانه4/12/1393مصوب )2(تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

.یردگپرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می

این قانون بر احکام قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ) 73(و ) 72(، )70(احکام مواد 
.حاکم است21/2/1383

-74ماده 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سالمت مکلف است ظرف دو - الف
هاي اطالعاتی رار سامانه پرونده الکترونیکی سالمت ایرانیان و سامانهسال اول اجراي قانون برنامه نسبت به استق

مراکز سالمت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی و منوط به 
.ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نمایداذن آنها و محرمانه بودن داده



ها و مراکز خدمات سالمت و بیمه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاري سازمان
سالمت حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از استقرار کامل سامانه فوق، خدمات بیمه سالمت را به صورت 

.ساماندهی نماید» ایرانیانپرونده الکترونیکی سالمت«یکپارچه و مبتنی بر فناوري اطالعات در تعامل با سامانه 

ربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاري در این زمینه کلیه مراکز سالمت و واحدهاي ذي- تبصره
.باشندمی

کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی دستگاههاي اجرائی موضوع این -ب
هاي انتفاعی پزشکی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستانقانون هستند، مجاز به فعالیت

واحده قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل ماده) 1(بخش خصوصی، عمومی غیردولتی با رعایت تبصره 
و یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادي مربوط به غیر از 11/10/1373مصوب 

هاي مربوطه و معاونان آنها و مسؤولیت اجراي این بند به عهده وزراي وزارتخانه. جرائی خود نیستنددستگاه ا
نفعان از دولت مکلف است در اجراي این حکم با جبران خدمات ذي. مسؤوالن مالی دستگاههاي مذکور است

مشروط به جبران محرومیت اجراي این حکم. خاص در چهارچوب بودجه سنواتی اقدام نمایدطریق اعمال تعرفه
.هاي سنواتی استاز کار در بخش خصوصی، پرداخت حقوق مناسب و تأمین اعتبار در بودجه

عنوان موارد استثناء به پیشنهاد دستگاه مصادیق نقاط محروم موضوع این ماده و نام فرد و علت آن به-1تبصره 
.گرددشکی تعیین میاجرائی مربوطه و تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پز

مطب پزشکان و دندانپزشکان متخصص در نقاط محروم درصورت نیاز و ضرورت به تشخیص رئیس -2تبصره 
شود و مطب پزشکان و دندانپزشکان عمومی از شمول این دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی آن نقطه تعیین می

.بند مستثنی است

. اونی براي ایجاد شهرکهاي دانش سالمت، حمایت به عمل آورددولت موظف است از بخشهاي خصوصی و تع-پ
شود و نامه اجرائی این بند درچهارچوب قوانین و بودجه سنواتی طی سال اول اجراي قانون برنامه تهیه میآیین

.رسدبه تصویب هیأت وزیران می

یازهاي نظام سالمت کشور، سازي کمیت و کیفیت تربیت نیروي انسانی گروه پزشکی با نبه منظور متناسب-ت
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازهاي آموزشی و ظرفیت ورودي کلیه دانشگاهها و 



مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهاي پزشک خانواده، نظام 
.عمل آوردین نموده و اقدامات الزم را بهبندي خدمات و نقشه جامع علمی کشور تعیارجاع و سطح

با » نظام خدمات جامع و همگانی سالمت«وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجراي -ث
اولویت بهداشت و پیشگیري بر درمان و مبتنی بر مراقبتهاي اولیه سالمت، با محوریت نظام ارجاع و پزشک 

هاي پرستاري در سطح جامعه و ومی و خانواده، گروه پرستاري در ارائه مراقبتکارگیري پزشکان عمخانواده با به
) 13(گري با رعایت مادهبندي خدمات، پرونده الکترونیک سالمت ایرانیان، واگذاري امور تصديمنزل، سطح

قدام قانون مدیریت خدمات کشوري و پرداخت مبتنی بر عملکرد مطابق قوانین مربوطه و احتساب حقوق آنها ا
.نماید، به نحوي که تا پایان سال دوم اجراي قانون برنامه کلیه آحاد ایرانیان تحت پوشش نظام ارجاع قرار گیرند

بندي تمامی خدمات تشخیصی و درمانی براساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه تجویز سطح
و نظام دارویی ملی کشور خواهد ) ژنریک(نام تجاريگونه خدمات صرفاً براساس راهنماهاي بالینی، طرح فاقد این
.بود

6/4/1386هاي پرستاري مصوب گذاري خدمات پرستاري و تعدیل کارانهدر چهارچوب قانون تعرفه- تبصره
هاي خدمات دولت مکلف است در قالب قوانین بودجه ساالنه در سقف کارانه پرستاري و در چهارچوب بسته

.انون مذکور اعتبارات مورد نیاز را از محل منابع بودجه عمومی دولت تأمین نمایدتشخیصی درمانی موضوع ق

ها گر پایه کشور مکلف به خرید راهبردي خدمات سالمت براساس دستورالعملهاي بیمهها و صندوقسازمان-ج
ملی دارویی ایران در چهارچوب نظام) ژنریک(و راهنماهاي بالینی و فهرست رسمی داروهاي فاقد نام تجاري

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

عنوانمتولی زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بههاي کلی سالمت، وسیاست) 12(به منظور تحقق بند -چ
-اسالمی و مکمل موظف است نسبت به ادغام خدمات تأییدشده طب سنتی ایرانی-امر طب سنتی ایرانی

اسالمی در نظام سالمت و همچنین ساماندهی و توسعه ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی این حوزه اقدام 
.نماید



درمان و آموزش پزشکی موظف است تقاضاي تخصیص نیروهاي پزشکی طرح نیروي انسانی وزارت بهداشت،-ح
مورد نیاز سازمان تأمین اجتماعی را براساس تفاهم و همکاري متقابل با اولویت مناطق محروم بررسی و تأمین 

.نماید

اي بوده و ت حرفههاي نظام پزشکی و نظام دامپزشکی ملزم به تهیه بیمه مسؤولیکلیه اعضاي سازمان-خ
جز در مواردي که خسارات عمدي است و امکان عنوان وثیقه قرار تأمین بپذیرد بهدستگاه قضائی آن را به

استیفاي حق وجود نداشته باشد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص لوایح حوزه وظایف و 
.ها، نظر مشورتی آنها را أخذ نمایداختیارات این سازمان

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حمایت از تولید و عرضه و تجویز داروهاي فاقد نام - د
اختصاص دهد و با همکاري ) ژنریک(اي را فقط به داروهاي فاقد نام تجاريحمایت بیمه(ژنریک(تجاري

عادن و کشاورزي ایران و اتاق هاي جهاد کشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و موزارتخانه
عمل آورد و برنامه محور بهتعاون مرکزي ایران حسب مورد تمهیدات الزم را درجهت صادرات محصوالت سالمت

.یافته ارتقاء دهدرا تا حد و تراز کشورهاي توسعه) واکسیناسیون(سازي کودکان ایمن

معدنی بزرگ دولتی در مناطق معدنی محل استقرار خیز و گازخیز و شرکتهاي وزارت نفت در مناطق نفت- ذ
خود در راستاي مسؤولیت اجتماعی خود و جبران پیامدهاي تهدیدکننده سالمت در آن مناطق نسبت به 

رسانی به عموم مردم تکمیل، تجهیز، ارتقاء خدمات مراکز بهداشتی و درمانی خود اقدام نمایند و به خدمت
هاي مصوب این قانون بر مبناي تعرفه) 70(دي خدمات با رعایت احکام ماده بنمنطقه در چهارچوب نظام سطح
.دولت در مراکز دولتی اقدام کنند

سازي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاري سازمان پدافند غیرعامل کشور در جهت مصون-ر
سازي ا بررسی و اقدام الزم جهت خنثیافزایش توان بازدارندگی کشور موظف است انواع تهدیدات حوزه سالمت ر

.و مقابله با آن را مطابق قوانین مربوطه به انجام رساند

.رعایت جهات شرعی از جمله محرم و نامحرم در اجراي این ماده ضروري است- تبصره

اي هکلیه متقاضیان ازدواج باید جهت ثبت قانونی ازدواج دائم، گواهی انجام غربالگري در شبکه-75ماده 
به دفاتر ) ژنتیکی(شناسیهاي پر خطر از نظر بروز اختالالت ژنبهداشت و درمان را به منظور شناسایی ازدواج

توانند به مراکز مشاوره اعم از مراکز بهداشت وابسته به وزارت موارد در معرض خطر می. ازدواج ارائه نمایند



یید سازمان بهزیستی ارجاع و چنانچه نیاز به بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مراکز مشاوره موردد تأ
.این قانون به مراکز مجاز معرفی شوند)70(ماده باشددرچهارچوباحکام)ژنتیک(شناسیآزمایش ژن

) ژنتیک(شناسینیازمند بررسی از نظر آزمایشات ژن) ژنتیک(شناسیمواردي که براساس مشاوره ژن-1تبصره 
.تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارجاع خواهند شدباشند به آزمایشگاههاي مورد 

التحریر ثبت طالق افزایش یافته و منابع حاصله پس از واریز به خزانه و کمکهاي حق%) 10(درصدده-2تبصره 
افراد ) ژنتیک(شناسیهاي آزمایش ژنمردمی و دولتی در چهارچوب بودجه سنواتی جهت کمک به تأمین هزینه

هزینه . گیردقرار می) ره(د براساس آزمون وسع در اختیار سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینینیازمن
و سازمان بهزیستی رایگان است و ) ره(هاي مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینیانجام آزمایش

.پرداخت خواهد شد) ره(توسط سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی

جهت ) ره(نامه چگونگی مراحل صدور گواهی و میزان کمک بهزیستی و کمیته امداد امام خمینیآیین-3تبصره
و ) سازمان بهزیستی(هاي تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پیشنهاد وزارتخانه) ژنتیک(شناسیهاي ژنانجام آزمایش

االجراء شدن این قانون تهیه از الزمبهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاري سازمان حداکثر سه ماه بعد
.رسدشود و به تصویب هیأت وزیران میمی

) سازمان بهزیستی(هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارتخانه-4تبصره 
ند تا در صورت باشند را به مراکز مشاوره فراهم نمایموظفند امکان دسترسی تمامی افراد که درصدد ازدواج می

.آنان را راهنمایی کنند) ژنتیک(شناسینیاز به آزمایش ژن

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با استفاده از بخشهاي خصوصی و تعاونی امکان -5تبصره 
.مورد تأیید خود فراهم سازد) ژنتیک(شناسیدسترسی زوجها را به آزمایشگاههاي ژن

.شرعی از جمله محرم و نامحرم در اجراي این ماده ضروري استرعایت جهات- 6تبصره 

هاي هاي کلی جمعیت، سالمت مادر و کودك و ارتقاي شاخصدولت مکلف است با رعایت سیاست-76ماده 
:نسبت مرگ مادر و نوزادان را بر اساس جدول زیر تأمین نماید



14جدول 

هاي اجتماعیبیمه اجتماعی، امور حمایتی و آسیب-15بخش 

آوري جامعه، جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران به منظور افزایش ضریب ایمنی و تاب-77ماده 
قالب قوانین بودجه سنواتی پیشگیري و کاهش خطرات ناشی از حوادث و سوانح، ارائه خدمات بشردوستانه در

:اقدامات ذیل را انجام دهد

هاي هاي مردمی و افزایش مشارکتاجتماعی با استفاده از توان و ظرفیتکمک به حفظ و ارتقاي سرمایه- الف
اجتماعی مردم

توسعه و تقویت شبکه امداد و نجات کشور با هدف اقدامات پیشگیرانه و آمادگی براي پاسخگویی سریع و به -ب
موقع به حوادث و سوانح کشور

آوري جامعه هت کاهش خطرپذیري و افزایش تابهاي همگانی جهاي عمومی به ویژه آموزشافزایش آگاهی-پ
در مقابل حوادث و سوانح

) 163(مندرج در ماده%) 5/0(درصددر راستاي تأمین منابع پایدار در زمینه مقابله با حوادث و سوانح، نیم-ت
بودجه افزایش پیدا نموده و منابع حاصله پس از واریز به خزانه در قالب%) 1(درصدقانون امور گمرکی به یک

.گیرداحمر قرار میسنواتی در اختیار جمعیت هالل



هاي پذیر و بسط پوششدولت مکلف است در راستاي تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب-78ماده 
هاي الزم طراحی و اجراي برنامهبهنسبتهاي اجتماعیاي و پیشگیري و کاهش آسیبامدادي، حمایتی و بیمه

:بار به مجلس ارائه کندماه یکبراي نیل به اهداف مندرج در جدول ذیل اقدام و گزارش پیشرفت کار را هر شش



ها و اهداف کمی و وضعیت موجود و مطلوب حوزه اجتماعی در برنامه ششمشاخص-15جدول 



مه عالوه بر پرداخت یارانه فعلی، هرسال حداقل مستمري دولت موظف است در طول اجراي قانون برنا-79ماده 
و سازمان بهزیستی را متناسب با سطح ) ره(خانوارهاي مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی

حداقل دستمزد مصوب شوراي عالی کار، در چهارچوب بودجه %) 20(محرومیت بر مبناي متوسط بیست درصد 
ها با حذف خانوارهاي پردرآمد و درج ردیف مستقل در ون هدفمندکردنن یارانهسنواتی و از محل درآمد قان

.این قانون، از طریق دستگاههاي مذکور پرداخت نماید) 39(جدول موضوع ماده 

دولت مکلف است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شوراي اجتماعی به منظور پیشگیري و کاهش -80ماده 
هاي اجتماعی با اولویت اعتیاد، طالق، ه طرح جامع کنترل و کاهش آسیبآسیبهاي اجتماعی، نسبت به تهی

اي که آسیبهاي گونهنشینی، کودکان کار و مفاسد اخالقی مشتمل بر محورهاي ذیل اقدام کند بهحاشیه
:میزان کنونی کاهش یابد%)) 25(اجتماعی در انتهاي برنامه به بیست و پنج درصد 

پیشگیري- الف

ها و متون درسی دوره آموزش عمومی و اصالح برنامه: هاي اجتماعی از طریقاولیه از بروز آسیبپیشگیري - 1
هاي زندگیهاي اجتماعی و ارتقاي مهارتبینی آموزشپیش

اي، ملی و بومی با توجه به آثار هاي کالن توسعههاي اجتماعی در طراحی کلیه برنامهتهیه و تدوین پیوست- 2
هاي اجتماعی با تصویب شوراي ها و آسیبنظور کنترل آثار یادشده و پیشگیري از ناهنجاريممحیطی آنها و به

اجتماعی کشور

.رسدبه تصویب هیأت وزیران می) سازمان امور اجتماعی(بند به پیشنهاد وزارت کشور نامه اجرائی اینآیین

هاي سالمت اجتماعی در کشور خصتدوین ساالنه اطلس آسیبهاي اجتماعی و سرمایه اجتماعی بر اساس شا- 3
ربطتوسط سازمان امور اجتماعی و ارائه آن به مراجع ذي

تا پایان سال اول اجراي قانون برنامه طبق قوانین » هاتدوین نظام جامع رصد آسیبهاي اجتماعی و معلولیت«- 4
همربوطه و تصویب شوراي اجتماعی و اجراي آن از ابتداي سال دوم اجراي قانون برنام

رسانی و بازتوانیخدمت-ب

هاي غیردولتیهاي اجتماعی با مشارکت سازمانموقع به افراد در معرض آسیبرسانی بهخدمات- 1



نوبتی کمیته امداد تحت پوشش قرار دادن و تمهید تسهیالت اشتغال براي کلیه مددجویان واجد شرایط پشت- 2
هاي سنواتی مورد نیاز پرداخت مستمري آنان در بودجهو سازمان بهزیستی و لحاظ اعتبار ) ره)امام خمینی 

ساالنه

هاي اجتماعی مطابق قوانین در شهرهاي باالي پنجاه هزار نفر تا پایان سال اول اجراي توسعه مراکز فوریت- 3
هاي اجتماعیقانون برنامه و در سایر شهرها به تناسب جمعیت و گسترش آسیب

هاي گروهی و تأمین مالی مبتنی بر هاي مشارکتهاي مردم نهاد در حوزهبسط و توسعه نقش مردم و سازمان- 4
نفعان در تأمین منابع مورد نیازرویکرد خیر اجتماعی و تالش در جهت جلب مشارکت بیشتر ذي

خیزشناسایی و بهبود نقاط آسیب-پ

تمرکز بخشیدن زاي اجتماعی در بافت شهري و حاشیه شهرها و خیز و بحرانشناسایی نقاط آسیب- 1
هاي اشتغال هاي اجتماعی، خدمات بهداشتی ـ درمانی، مددکاري، مشاوره اجتماعی و حقوقی و برنامهحمایت
هاي اجتماعی در مناطق یادشدهبخشی و سامانه مدیریت آسیبشده، با اعمال راهبرد همکاري بینحمایت

هاجرت معکوس از طریق آمایش سرزمین، بهبود کیفیت زندگی ساکنان سکونتگاههاي غیررسمی و ترویج م- 2
هاي اجتماعی در این مناطق با ایجاد شغل و توزیع مناسب جمعیت و منابع و جلوگیري از بروز و تشدید آسیب

سکونتگاهی مناسب در روستاها

ریزي براي مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه برنامه- 3
نسبت به ساماندهی %) 10(درصد اي که ساالنه دهینی با رویکرد تقویت مبادي مهاجرت، به گونهنشحاشیه

.نشینی اقدام شودمناطق و کاهش جمعیت حاشیه

حمایت از زنان سرپرست خانوار-ت

تهیه و اجراي کامل طرح جامع توانمندسازي زنان سرپرست خانوار طبق قوانین و مصوبات شوراي اجتماعی تا 
با همکاري وزارت تعاون، کار و رفاه ) معاونت امور زنان(یان اجراي قانون برنامه توسط ریاست جمهوري پا

ربط و تأیید برنامه مذکور در هیأت وزیران و تصویب در مجلس شوراي اسالمی و اجتماعی و سایر نهادهاي ذي
نظارت بر اجرائی شدن آن

مقابله با اعتیاد با حمایت قوه قضائیه-ث



هاي قاچاقچیان و توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت کشف و شناسایی اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه- 1
ویژه سرباندها و به(سازهاي مرتبط ها و پیشگردانمواد مخدر، روان) ترانزیت(توزیع و انتقال هاي تولید،شبکه

. ربط اقدام نمایدمکاري دستگاههاي اجرائی ذيدر داخل و خارج از کشور و ضبط این اموال با ه) هاسرشبکه
وجوه حاصل از فروش این اموال در اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر و اصالحات و الحاقات بعدي آن براي 
اجراي تکالیف مندرج در این قانون پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی در اختیار ستاد مبارزه با مواد 

.گیردمخدر قرار می

از طریق دستگاههاي اجرائی و نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران با اذن فرماندهی کل قوا در راستاي - 2
هاي کلی برنامه ششم، ضمن اجراي دقیق قوانین هاي کلی مبارزه با مواد مخدر و سیاستاجرائی کردن سیاست
اولویت پیشگیري از اعتیاد، درمان، بازتوانی و سازها با رویکرد اجتماعی و با ها و پیشگردانمربوطه درمورد روان

سازها و بازنگري در ها و پیشکاهش آسیب، صیانت و حمایت اجتماعی، مقابله با عرضه مواد مخدر و روانگردان
.عمل آورندهاي مرتبط اقدام قانونی الزم را بهعناوین مجرمانه و مجازات

برداري و ها نسبت به بهرهبا همکاري شهرداري) ازمان بهزیستیس(از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - 3
اندازي مراکز جامع خانمان و راهتکمیل مراکز نگهداري، درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر و بی

این قانون اقدام ) 70(توانمندسازي و صیانت اجتماعی براي معتادان بهبودیافته در استانها با رعایت احکام ماده 
گیري از ظرفیت ها حسب مورد با بهرهاداره این مراکز به عهده سازمان بهزیستی کشور یا شهرداري.دنمای

نیروي انتظامی موظف است پس از أخذ دستور قضائی . نهاد و بخش غیردولتی خواهد بودهاي مردمسازمان
ص این افراد از مراکز مورد نظر با ترخی. آوري این معتادان و تحویل آنها به این مراکز اقدام نمایدنسبت به جمع

نامه اجرائی این جزء توسط آیین. تأیید سازمان بهزیستی و با هماهنگی نیروي انتظامی و مقام قضائی خواهد بود
.رسداجتماعی کشور میستاد مبارزه با مواد مخدر تهیه و به تصویب شوراي

حمایت از بیماران روانی مزمن و سالمندان-ج

%) 75(بخشی بیماران روانی مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد راي طرح ساماندهی و توانتداوم اج- 1
جمعیت هدف در پایان اجراي قانون برنامه

جمعیت %) 25(و پنج درصد بخشی سالمندان با پوشش حداقل بیستتداوم اجراي طرح ساماندهی و توان- 2
هدف



تأمین مسکن نیازمندان-چ

هاي حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی پذیر و گروههاي هدف سازمانن نیاز اقشار آسیببه منظور تأمی- 1
حداکثر تا پایان سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی 

.و اجراي برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید

ساز براي هرکدام از افراد و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن) ره(افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی - 2
هاي صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداري و هاي حمایتی از پرداخت هزینهپوشش نهادها و سازمانتحت

ونی اختصاص یافته به آنان براساس هاي انشعاب آب، فاضالب، برق و گاز براي واحدهاي مسکدهیاري و هزینه
.الگوي مصرف، فقط براي یک بار معافند

ساماندهی کودکان کار-ح

نحوي که جمعیت کودکان کار با اقدام سازمان بهزیستی و همکاري سایر دستگاهها تا پایان اجراي قانون برنامه به
.کاهش یابد% ) 25(حداقل بیست و پنج درصد 

هاي کلی برنامه ششم، نسبت به تدوین برنامه، برقراري، سیاست) 40(در اجراي بند دولت مکلف است-81ماده 
هاي استقرار و روزآمدسازي نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی چند الیه مشتمل بر حوزه امدادي، حمایتی و بیمه

ربالگري اجتماعی و بندي خدمات در سطوح پایه، مازاد و مکمل براساس غجز سالمت با رعایت سطحاجتماعی به
آزمون وسع و نیازمندیابی فعال و مبتنیی بر سطح دستمزد و یا درآمد افراد و خانواده اقدام و پس از طی مراحل 

هاي قانونی مطابق بودجه سنواتی به اجراء درآورد و به منظور ساماندهی منابع و مصارف مربوط به یارانه
ه به خدمات، اجراي این نظام از طریق ایجاد پایگاه اطالعات، سامانه ها، دسترسی عادالنپوشانیاجتماعی، رفع هم

گیري پرونده الکترونیک رفاه و تأمین اجتماعی با و پنجره واحد خدمات رفاه و تأمین اجتماعی و مبتنی بر شکل
رت این قانون براي تمامی آحاد جامعه صو) 84(تبعیت از پرونده الکترونیک سالمت ایرانیان موضوع ماده 

ها، نهادها و دستگاههاي اجرائی فعال در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی که به ها، صندوقپذیرد وکلیه سازمانمی
نمایند کنند و یا از دولت مجوز فعالیت دریافت میهر نحوي از انحاء از بودجه دولتی و عمومی استفاده می

.مکلفند طبق ضوابط قانونی از این نظام تبعیت کنند



هاي اجرائی مربوط به برقراري استقرار و روزآمدسازي نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی چند نامهآیین- تبصره
جز سالمت متناسب با شرایط اقتصادي و اجتماعی کشور و همراستا با قانون برنامه ششم درچهارچوب الیه به

.رسدسازمان به تصویب هیأت وزیران میقوانین مربوطه با پیشنهاد مشترك وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و

اعم از کشوري، ( هاي بازنشستگی شدگان صندوقبرقراري مستمري بازنشستگان براي کلیه بیمه-82ماده 
بر مبناي میانگین دو سال ) بانکهاهاي بازنشستگی دستگاهها، نهادها ولشکري، تأمین اجتماعی و سایر صندوق

.باشدازنشستگی میآخر دریافتی که داراي کسور ب

رانندگان وسائط نقلیه سنگین بین شهري، راهداري و راهسازي که حداقل بیست و پنج سال سابقه - تبصره
توانند متناسب با دریافت حقوق و متناسب با روزهاي پرداخت حق بیمه و پنجاه و پرداخت حق بیمه دارند می

.پنج سال سن، بازنشسته شوند

-83ماده 

از محل %) 1(درصداي مناطق آزاد مکلفند به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري یکهسازمان- الف
وصول عوارض ورود کاال و خدمات این مناطق را پس از واریز به خزانه کل کشور طبق بودجه سنواتی از طریق 

بومی این مناطق اختصاص و سازمان بهزیستی براي اشتغال محرومان و نیازمندان ) ره(کمیته امداد امام خمینی
.دهند

پوشش خود ساالنه و سازمان بهزیستی موظفند جهت توانمندسازي افراد تحت) ره(کمیته امداد امام خمینی-ب
سازمان بهزیستی %)30(و سی درصد ) ره(کمیته امداد امام خمینی%) 70(یکصدهزار نفر به ترتیب هفتاد درصد 

الحسنه الزم را در جهت تحقق این امر درنظر سنواتی تسهیالت قرضدولت طبق بودجه . را صاحب شغل نمایند
.خواهد گرفت

آور محسوب نشانی و پرتوکاري اشعه را جزء مشاغل سخت و زیاندولت موظف است مشاغل آتش-84ماده 
.گرددمعتبر تلقی می20/1/1368در طول اجراي قانون برنامه قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب .کند

اند و یا خواهند کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان را پذیرفته-85ده ما
به %) 5(پذیرفت باید ماهانه درصدي از حقوق و مزایاي خود را تا پنج درصد 

اعضاء به صندوق ذخیره فرهنگیان را سالهمعادلسهمواریزيصندوقواریزکنندودولتنیزموظفاستهمهحساب
.رکامل در ردیف اعتباري خاص در بودجه سنواتی منظور و پرداخت نمایدطوبه



امورایثارگران-16بخش 

-86ماده 

هاي کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و کلیه دستگاههاي اجرائی موظفند نسبت به اجراي صحیح سیاست- الف
.اقدام نمایند29/2/1389جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ابالغی 

وزارت آموزش و پرورش مکلف است به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نسبت به معرفی الگوها و -ب
هاي پژوهشی و برگزاري مسابقات هاي تحصیلی و فعالیتقهرمانان ملی ایثار و شهادت در متون درسی کلیه پایه

گ دینی و انقالبی نسبت علمی اقدام نموده و در جهت تعمیق ایمان و ترویج باورها در صیانت از فرهن
آموزان و فرهنگیان با آموز و فرهنگی و برگزاري اردوهاي راهیان نور ویژه دانشي شهداي دانشهااجراییادوارهبه

.عمل آوردسازمان بسیج همکاري الزم را به

هاي مختلف هاي شبکهصدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران موظف است ضمن اختصاص بخشی از برنامه-پ
هاي هنري نمایشی خود را به از تولیدات برنامه%) 10(به موضوع ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حداقل ده درصد

.این موضوع اختصاص دهد

گیري از دستاوردهاي دوران دفاع مقدس و انتقال و ترویج فرهنگ جهاد و دولت موظف است به منظور بهره-ت
گلزارهاي شهداي سراسر کشور با رضایت والدین شهید و یادمان مقاومت به نسلهاي آینده نسبت به ساماندهی

هاي نیرو، وزارتخانه. هاي دفاع مقدس و مرمت و نگهداري آنها اقدام نمایدشهداي گمنام، احداث و تکمیل موزه
رسانی، گازرسانی و رسانی، برقهاي خدماتی مربوط به آبنفت، راه و شهرسازي و کشور موظفند کلیه هزینه

.ده مواصالتی را طبق بودجه سنواتی تأمین نمایندجا

هاي شاخص در حوزه ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت دولت موظف است به منظور تداوم اجراي برنامه-ث
هاي الزم در دستگاههاي زیرساختهاوفراگیرنمودنبرنامهراهیاننورباایجادوتوسعهظرفیتبه خصوص استمرار و

هاي فرهنگی و اجرائی و فرهنگی نسبت به قرار دادن موضوع در سرفصل اعتبارات برنامه
.اقدام نمایدهاهاوسازمانوزارتخانهايهزینه



دولت مکلف است به منظور حفظ و ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت و تکریم از الگوهاي این فرهنگ -ج
و باالتر یا %) 50(ه والدین شهیدي که داراي حداقل سه شهید یا دو شهید و یک جانباز پنجاه درصد ماندگار ب

و باالتر هستند نشان ملی ایثار اعطا نموده و آنان را به عنوان چهره %) 50(یک شهید و دو جانباز پنجاه درصد 
.ماندگار کشور به جامعه معرفی نماید

هاي فرهنگ و ارشاد اسالمی، آموزش و پرورش، علوم، سالمی ایران، وزراتخانهصدا و سیماي جمهوري ا-1تبصره 
تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس و 

رفی آنها هاي ماندگار اقدام فرهنگی الزم را جهت معسایر نهادهاي فرهنگی مکلفند جهت ارج نهادن به این چهره
.انجام دهند

ماه اول اجراي قانون برنامه به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و نامه اجرائی این بند در ششآیین-2تبصره 
.رسدتصویب هیأت وزیران میبنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس به

استثناي از اعتبارات فرهنگی خود به%) 20(کلیه دستگاههاي اجرائی موضوع این قانون موظفند بیست درصد-چ
هاي اي را براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان در چهارچوب سیاستفصول اول و ششم اعتبارات هزینه

.مصوب ابالغی شوراي عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت صرف این امور نمایند

ا همکاري بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس موظف است ب-ح
ها و سایر دستگاههاي فرهنگی کشور فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگري و شهرداري

المعارف تا پایان اجراي قانون برنامه نسبت به توسعه و تکمیل مراکز اسناد و مدارك دفاع مقدس و تدوین دایره
.ن تاریخ دفاع مقدس مطابق بودجه سنواتی اقدام نمایددفاع مقدس و تدوی

هاي علوم، تحقیقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد وزارتخانه-خ
اسالمی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستادکل نیروهاي مسلح به منظور تعمیق و ترویج ارزشهاي دفاع مقدس 

نسلهاي بعدي، واحدهاي درسی مرتبط با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مقاطع مختلف دانشگاهی را ایجاد به 
علمی و تحقیقاتی خود را به موضوع ) هايپروژه(ها و طرحهاينامهنموده و تعدادي از موضوعات پژوهشی، پایان

.فرهنگ ایثار و شهادت اختصاص دهند



موظفند گزارش عملکرد ساالنه خود را درطول اجراي قانون برنامه در حوزه کلیه دستگاههاي اجرائی - تبصره
ترویج فرهنگ ایثار و جهاد و مقاومت و شهادت را به سازمان، بنیاد شهید و امور ایثارگران ، بنیاد حفظ آثار و 

.هاي مرتبط مجلس شوراي اسالمی ارائه نمایندارزشهاي دفاع مقدس و کمیسیون

رسانی به ظف است اقدامات الزم براي اجراي صحیح و به موقع قانون جامع خدماتولت مود-87ماده 
هاي اجرائی آن را نامهبینی نماید و کلیه آیینایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش

.حداکثر تا شش ماهه سال اول اجراي قانون برنامه تصویب و ابالغ نماید

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )61(کلف است در اجراي ماده دولت م- الف
ریزي نماید که تا دو سال اول اجراي قانون برنامه کلیه مشموالن ماده به نحوي برنامه4/12/1393مصوب ) 2(

ی مورد نیاز افراد مشمول این ماده کننده نهادهاي متولی موظفند گواهیگانهاي اعزام. مذکور تعیین تکلیف گردند
.و صورت سانحه را به کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران ارائه نمایند

سانحه بالینی بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که صورت- تبصره
احراز ) نیروهاي مسلح(کننده زشکی نهاد اعزامهمزمان مجروحیت را ندارند اما مجروحیت آنها توسط کمیسیون پ

.گیردجانبازي به آنها تعلق می%)5(عنوان جانباز تلقی نماید و حداقل پنج درصد گردد را بهمی

.باشداجراي این تبصره مانع از احراز جانبازي بیش از درصد مذکور توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران نمی

قانون جامع ) 38(ول اجراي قانون برنامه اعتبار مورد نیاز براي اجراي تبصره مادهدولت مکلف است در سال ا-ب
بینی نموده و از طریق سازمان تأمین اجتماعی رسانی به ایثارگران را در لوایح بودجه سنواتی پیشخدمات

.نیروهاي مسلح به کلیه آزادگان و جانبازان واجد شرایط پرداخت نماید

والدین و (نواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و افراد تحت تکفل ایشان دولت موظف است خا-پ
داراي تابعیت غیرایرانی که در طول هشت سال دفاع مقدس یا بعد از آن در راستاي ) همسران و فرزندان

د پس از تأیید انصالح به درجه رفیع شهادت یا جانبازي یا اسارت نائل آمدهمأموریت محوله از سوي مراجع ذي
مراجع مذکور تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دهد و رزمندگان نیز بنابه تشخیص ستاد کل 

.گیرندقرار می) ساتا(نیروهاي مسلح تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیروهاي مسلح 

ارچوب قانون خواهد بود که اعطاي تابعیت و اقامت به افراد موضوع این ماده بر اساس ضوابط در چه- تبصره
االجراءشدن این قانون توسط ستاد کل نیروهاي مسلح با همکاري حداکثر ظرف مدت سه ماه از الزم



هاي امورخارجه و کشور تهیه و به تصویب شوراي عالی امنیت ملی با رعایت اصل یکصد و هفتاد و وزراتخانه
.رسدقانون اساسی می) 176(ششم 

:شودجامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصالح میقانون) 18(ماده -ت

بنیاد موظف است در چهارچوب قوانین به منظور تعیین، تدوین و یا اصالح معیارهاي تشخیص درصد جانبازي به 
عنوان مبناي ارائه خدمت به جانبازان و آزادگان در مواردي که نیاز به رأي کمیسیون باشد نسبت به تشکیل 

هاي پزشکی اقدام و جهت تعیین نحوه از کارافتادگی کلی آنها، با در نظر گرفتن وضعیت فعلی سالمت نکمیسیو
اي که به پیشنهاد بنیاد و نامهروحی، جسمی، اجتماعی، اقتصادي، شغلی و سابقه حضور در جبهه و براساس آیین

سلح و سازمان تهیه و به تصویب هیأت ستاد کل نیروهاي مسلح و با همکاري وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي م
.رسد اقدام نمایدوزیران می

) 2(به منظور حفظ کرامت ایثارگران و خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان، دستگاههاي موضوع ماده -ث
ل قانون مدیریت خدمات کشوري مجاز نیستند ایثارگران شاغ) 5(رسانی به ایثارگران و ماده قانون جامع خدمات

معرفی ) عدم نیاز(در آن دستگاه را به استثناي موارد محکومیت در هیأت تخلفات اداري به عنوان نیروي مازاد 
.نمایند

هاي آن و رسانی به ایثارگران و تبصرهقانون جامع خدمات)21(دولت مکلف است عالوه بر اجراي ماده -ج
و باالتر را در طول اجراي قانون %) 70(هفتاد درصد اصالحات بعدي، تمام فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان 

.برنامه، استخدام نماید

جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادي و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته -چ
و پنج توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سیاند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال میشده

.ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند

در صورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول، پاداش مذکور مربوط به آن سنوات، مجدداً به - تبصره
.گیرداین افراد تعلق نمی

مربوط به خود بوده و کلیه ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص -ح
.رسانی به ایثارگران مکلف به انجام آن هستندقانون جامع خدمات) 2(دستگاههاي مشمول ماده 



رسانی به قانون جامع خدمات) 2(کلیه فرزندان و همسران شهداي شاغل در دستگاههاي موضوع ماده-خ
.ریافت حقوق و مزایاي کامل بازنشسته شوندتوانند با حداکثر هشت سال سنوات ارفاقی و با دایثارگران می

شرح زیر در طول اجراي قانون برنامه اصالح و دو تبصره رسانی به ایثارگران بهقانون جامع خدمات) 26(ماده - د
:شودبه آن الحاق می

جانبازان اعصاب و روان و «بعد از عبارت » جانبازان داراي محدودیت جسمی حرکتی«عبارت 
.شودهمیاضاف»شیمیایی

هاي خاص و یا صعب العالج یا محدودیت جسمی والدین، همسران و فرزندان شهدا که داراي بیماري-1تبصره 
.شوندحرکتی می باشند پس از تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد، مشمول این ماده می

مندي حق رهبه(K)ضریب کا%) 49(تا چهل و نه درصد %)25(جانبازان گروه بیست و پنج درصد -2تبصره 
.باشدپرستاري آنان به میزان درصد جانبازي می

.شودرسانی به ایثارگران به شرح زیر اصالح میقانون جامع خدمات) 21(ماده - ذ

اضافه » تأمین نیروهاي مورد نیاز خود را«بعد از عبارت » اعم از رسمی، پیمانی، قراردادي، شرکتی«عبارت 
.شودمی

.گرددقطعیمیسهماهرسمیاستخدامی مشموالن این ماده حداکثر پس ازوضعیت -1تبصره 

سابقه حضور در ماهورزمندگانباحداقلششوالدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان-2تبصره 
رسانی به ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها قانون جامع خدمات) 2(جبهه، شاغل در کلیه دستگاههاي مشمول ماده 

و شرکتهاي عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی باالتر، مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس 
آراء مراجع قضائی یا اداري به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایاي همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست 

.شوندبرخوردار میقبلی 

باشند با مند میایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی باالتر بهره-ر
توانند تا سی قانون مدیریت خدمات کشوري بوده و می) 103(ماده ) الف(داشتن مدرك کارشناسی، مشمول بند 

.و پنج سال خدمت کنند



اند، ل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شدهآزادگانی که به دلی-ز
توانند براي یک بار و با رعایت شرط سنی زیر شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت، حسب مورد سی یا می

.ندسی و پنج سال خدمت خود را تکمیل کنند و سپس با لحاظ عین سوابق اسارت به بازنشستگی نائل آی

مسؤولیت رسیدگی و ارائه خدمات مطابق قوانین و مقررات به کلیه جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهداء -ژ
باشند به عهده بنیاد بوده و مسؤول رسیدگی و ارائه خدمات رزمندگان که در بنیاد داراي پرونده ایثارگري می

ر ایثارگران نیروهاي مسلح با سازمان تأمین اجتماعی سال دفاع مقدس با معرفی و تأیید واحد یا مرکز اموهشت
.باشدمی) ساتا(نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران

-88ماده 

اعم از ) جانبازان و آزادگان(هاي معظم شهدا و ایثارگراندولت موظف است کلیه مطالبات معوق خانواده- الف
نشده و کلیه مطالبات قانونی آنان را به طور کامل پاداش پایان خدمت و وجوه مربوط به ذخیره مرخصی استفاده

به نحوي . حداکثر در دو سال اول اجراي قانون برنامه مطابق بودجه سنواتی تأمین و توسط بنیاد پرداخت نماید
که در پایان سال دوم اجراي قانون برنامه هیچگونه مطالبات معوقی در حوزه ایثارگران و خانواده شهدا باقی 

.شدنمانده با

مطالبات مذکور در این ماده در خصوص جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال نیز بر حسب - تبصره
مورد باید توسط بنیاد و دستگاه مربوطه در طی دو سال اول اجراي قانون برنامه طبق بودجه سنواتی تأمین و 

.پرداخت گردد

حداقل معیشت گروههاي عنوان شده ذیل که فاقد شغل یا دولت موظف است اعتبار الزم را به منظور تأمین-ب
هاي سنواتی درج و بینی و حداقل حقوق کارکنان دولت را به آنان جهت پرداخت در بودجهدرآمد باشند را پیش

.در اختیار دستگاههاي مربوطه قرار دهد

رتجانبازان با هر میزان درصد از کارافتادگی و آزادگان با حداقل سه ماه اسا- 1

)گم جن(رزمندگان با حداقل شش ماه حضور در جبهه و چریکهاي جنگهاي نامنظم- 2

با حداقل شش ماه حضور در (افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی، آزادگان متوفی، رزمندگان متوفی - 3
)جبهه



به عهده بنیاد و تشخیص افراد تحت تکفل قانونی جانبازان و آزادگان متوفی و ارائه خدمات به آنان- تبصره
تشخیص افراد تحت تکفل قانونی رزمندگان متوفی به عهده واحد ایثارگران نیروهاي مسلح و ارائه خدمات به 

.باشدمی(ساتا(آنان به عهده سازمان تأمین اجتماعی نیروهاي مسلح 

)الدینپس از فوت و(اند نامادري شهید و خواهران مجرد شهدا که تحت تکفل والدین شهدا بوده- 4

هاي خاص و یا داراي بیماريبرادر و خواهر شهید داراي معلولیت جسمی، حرکتی، ذهنی، محجور، - 5
العالج پس از تأیید کمیسیون پزشکی بنیادصعب

اند همسران مطلقه شهدا که فرزند یا فرزندان شهید را حداقل پانزده سال بعد از شهادت شهید نگهداري نموده- 6
)اهانه معادل دو سوم حقوق کارکنان دولتم(با تأیید بنیاد 

همسران و فرزندان «عبارت » آزادگان«قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پس از عبارت ) 51(در ماده-پ
.گردداضافه می» شهدا

سرانه بیمه عمر و حوادث جانبازان و %) 100(سازمان و بنیاد مکلفند نسبت به تأمین و پرداخت صددرصد -ت
.گان، والدین، همسر و فرزندان شهدا فاقد پوشش بیمه عمر و حوادث، وفق بودجه سنواتی اقدام نمایندآزاد

رسانی به ایثارگران در طول اجراي قانون جامع خدمات) 59(و ) 52(، )13(بر مواد ) 88(ماده ) ت(حکم بند 
.قانون برنامه، حاکم است

هاي رزمندگان هشت سال دفاع حمایت و تجلیل از رشادتمنظور دولت مکلف است طبق بودجه سنواتی به-ث
جانبازي و %)25(ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زیر بیست و پنج درصد مقدس که حداقل شش
ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان تسهیالت رفاهی، معیشتی، بهداشتی، درمانی آزادگان با کمتر از شش

.ح زیر ارائه نمایدو فرهنگی به شر

هاي هزینه شهریه تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمی، دوره%) 30(درصدتأمین و پرداخت یا معافیت حداقل سی- 1
هاي علوم، تحقیقات و هاي مورد تأیید وزارتخانهشبانه دانشگاههاي دولتی، دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاه

ق بودجه سنواتیفناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وف

مندي رایگان از خدمات مراکز فرهنگی عمومی و ناوگان حمل و نقل شهريبهره- 2



هزینه از طریق هر یک از شرکتهاي دولتی و خصوصی هواپیمایی، ریلی %) 30(درصد معافیت از پرداخت سی- 3
و دریایی در سفرهاي داخلی و عتبات عالیات براي یکبار در سال

منظور ارج نهادن به والدین، همسران و ها و سازمان اوقاف و امور خیریه مکلفند بهدهیاريها و شهرداري- 4
درصد و پنجفرزندان شهدا و آزادگان و همسران و فرزندان آنان، جانبازان و همسران و فرزندان جانبازان بیست

عایت مفاد وقفنامه در امامزادگانی که ماه و باالتر در جبهه را با رو باالتر و رزمندگان با سابقه حضور شش%) 25(
.ها بدون أخذ هزینه اقدام نمایندباشد و آرامستاندفن اموات در آنها مجاز می

مندي از انشعاب رایگان آب، فاضالب، برق و گاز براي یک بار در یک واحد مسکونیبهره- 5

ماه و براي رزمندگان با حداقل ششمندي از امتیازات یک مقطع تحصیلی باالتر مطابق قوانین مربوطهبهره- 6
.حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزایاي اجتماع

جانبازان و آزادگان و فرزندان «رسانی به ایثارگران پس از عبارت قانون جامع خدمات) 31(ماده ) الف(در بند -ج
ماه سابقه رزمندگان با حداقل ششفرزندان جانبازان، فرزندان آزادگان، رزمندگان و فرزندان«عبارت «شاهد

.شوداضافه می» حضور در جبهه

.شودرسانی به ایثارگران الحاق میمکرر به قانون جامع خدمات) 59(متن زیر به عنوان ماده -چ

قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و امالك کشور، کانون وکالي دادگستري، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکالء «
از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضائی و الکترونیک، سردفتري، %) 30(درصدان قوه قضائیه، مکلفند سیو کارشناس

صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستري را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده 
ماه حضور در اشتن حداقل ششماه سابقه اسارت و رزمندگان با د، آزادگان با داشتن حداقل سه%)10(درصد 

و باالتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان %) 25(جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد
ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد رزمندگان داراي حداقل دوازده

.»شرایط بودن اختصاص دهند

رسانی به ایثارگران در طول اجراي قانون جامع خدمات) 59(و ) 52(، )13(بر مواد ) 88(اده م) چ(حکم بند 
.قانون برنامه، حاکم است



ماه سابقه حضور در جبهه در صورتی که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل دوازده-ح
گردد بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل مشمول صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگري 

مند مستمري بازنشستگی آن صندوق بهرهدوصندوقازگردد و با تحقق بازنشستگی این افراد درانجام می
.کمک دولت فقط به یک صندوق خواهد بود. گردندمی

ماه سابقه حضور در جبهه براي ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده -خ
اي ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی یک بار از پرداخت ما به التفاوت براي پانزده سال سنوات بیمه

الیه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقلٌ. معافند
.شودپرداخت و تسویه می

الحاق 29/7/1363قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ) 45(به انتهاي ماده ) 7(عنوان بند ر بهمتن زی- د
:شودمی

:درصورت اذن فرماندهی کل قوا- 7

فرزندان رزمندگان با سابقه حضور در جبهه به ازاي هرماه حضور یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه-

کسر خدمت از نظام وظیفهفرزندان آزادگان به ازاي هرماه اسارت یک ماه -

فرزندان جانبازان به ازاي هردرصد جانبازي یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه-

مندي فرزندان جانبازان بر اساس درصد جانبازي صادره از کمیسیون عالی پزشکی نیروهاي مسلح بهره- تبصره
رات ستاد کل نیروهاي مسلح عمل گردد و در خصوص آموزش خدمت نظام وظیفه براساس مقریا بنیاد اقدام می

.گرددمی

هاي توسعه قانون احکام دائمی برنامه) 33(ماده ) 2(قانون برنامه ششم بر حکم تبصره )88(ماده ) د(حکم بند 
.کشور، حاکم است

رسانی به ایثارگران عبارت رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه قانون جامع خدمات) 56(به ماده - ذ
.گرددافه میاض



کسورات بازنشستگی سهم اسرا و «رسانی به ایثارگران پس از عبارت قانون جامع خدمات) 37(به ماده -ر
اضافه » فرزندان شهداء و رزمندگان با حداقل بیست و چهار ماه حضور در جبهه«عبارت » آزادگان و جانبازان

.شودمی

ر در قوانین و مقررات مختلف براي شخص جانباز پنجاه درصد فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایاي مقر-ز
. و باالتر به استثناي تسهیالت خودرو، حق پرستاري، کاهش ساعت کاري و حالت اشتغال برخوردارند%) 50(

.شودامتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزند شهید نمی

:شودبه ایثارگران اضافه میرسانی قانون جامع خدمات) 60(عبارت ذیل به ماده -ژ

.شوداضافه می» همسران و فرزندان شهدا«عبارت » جانبازان و آزادگان«بعد ازعبارت 

-89ماده 

بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف است در طول اجراي قانون برنامه، ساالنه نسبت به ارائه - الف
به تعداد پنجاه هزار نفر به رزمندگان داراي حداقل ) %4(بار با سود حداکثر چهاردرصد تسهیالت مسکن فقط یک

باشند و تاکنون ماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت که فاقد مسکن ملکی میشش
التفاوت سود مذکور مابه. هاي عامل اقدام نمایداند از طریق بانکمسکن، زمین یا تسهیالت مسکن دریافت ننموده

خ مصوب شوراي پول و اعتبار مطابق بودجه سنواتی توسط دولت تأمین و به بانکهاي عامل پرداخت تا سقف نر
تعیین اولویت و نحوه معرفی افراد واجد الشرایط به موجب دستورالعمل ستاد کل نیروهاي مسلح . (شودمی

).خواهد بود

:گرددایثارگران الحاق میرسانی به قانون جامع خدمات) مکرر3(تبصره ذیل به ماده -ب

الثبت و حقوق دولتی مربوط به خرید و فروش، ترهین اسناد هاي حقایثارگران در پرداخت هزینه- تبصره
.باشندمعافیت برخوردار می%) 70(مالکیت تسهیالت وام خرید یا ساخت مسکن از هفتاد درصد 

منابع %) 10(درصداله حداقل دهموظف است همه س(بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران(دولت -پ
الحسنه تمامی بانکها و مؤسسات پولی و اعتباري دولتی را در چهارچوب بودجه سنواتی جهت اشتغال قرض

.ایثارگران از طریق صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران اختصاص دهد



رسانی به ایثارگران و فصل دوم قانون جامع خدمات) مکرر3(و ) 3(دولت موظف است در اجراي مواد -ت
اصالحات بعدي آن حداکثر تا پایان خردادماه هرسال شرایط پرداخت تسهیالت مسکن ارزان قیمت به ایثارگران 

.را مطابق بودجه سنواتی ابالغ نماید

شرح به28/9/1389قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ) 8(ماده واحده اصالح ماده-ث
:گرددح میذیل اصال

.گردداضافه می» با اولویت ایثارگران و فرزندان شهدا«عبارت » از طریق مزایده عمومی«بعد از عبارت 

-90ماده 

) 47(رسانی به ایثارگران و اصالحیه بعدي آن و در ماده قانون جامع خدمات) 70(الحاقات زیر در ماده - الف
:گیردبه شرح زیر صورت می) 2(از مقررات مالی دولت قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی 

و همسران و %) 25(سهمیه اختصاصی براي جانبازان زیر بیست و پنج درصد %) 5(درصدسهمیه ورود با پنج
ماه حضور و همسران و فرزندان رزمندگان، با حداقل شش%) 25(فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد 

.افزایش یابد%) 30(درصدیداوطلبانه در جبهه به س

قانون جامع ) 70(مشمولین ماده(ایثارگران %)25(در صورتی که سهمیه بیست و پنج درصد - تبصره
سهمیه اختصاصی جانبازان زیر %) 5(درصد تکمیل نگردد و پنج) رسانی به ایثارگران و اصالح بعدي آنخدمات

فرزندان و همسران %)25(زیر بیست و پنج درصد و همسران و فرزندان جانبازان%) 25(بیست و پنج درصد 
ماه حضور داوطلبانه در جبهه، پاسخگوي متقاضیان واجد الشرایط نباشد دولت مکلف رزمندگان با حداقل شش

مذکور به جانبازان زیر %) 5(ایثارگران را مازاد بر پنج درصد %) 25(است مانده ظرفیت خالی بیست و پنج درصد 
فرزندان و همسران %)25(و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد %) 25(بیست و پنج درصد 

.ماه حضور داوطلبانه در جبهه که شرایط الزم را داشته باشند، اختصاص دهدرزمندگان با حداقل شش

الملل نقانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در دانشگاههاي پردیس بی) 66(هزینه شهریه مشموالن ماده -ب
.شودهاي دانشگاه آزاد اسالمی داخل کشور پرداخت میدانشگاههاي دولتی یا غیردولتی حداکثر در سقف شهریه

هاي علوم، تحقیقات و فناوري کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز علمی که از وزارتخانه-پ
دانشگاه آزاد اسالمی مکلفند حداقل بیست درصد اند و و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی أخذ مجوز نموده



اعضاي هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان %) 20(
و باالتر، آزادگان و همسران و فرزندان آنان، همسران و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد %) 15(پانزده درصد 

تر، رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه که داراي مدرك علمی دکتري مورد تأیید و باال%) 25(
باشد و شرایط علمی مصوب هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میوزارتخانه

با انتقال کارکنان دیگر عالی انقالب فرهنگی را داشته باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت شوراي
دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی، چنانچه شرایط علمی الزم را داشته باشند تأمین و از 
ابتداء آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی پژوهشی و اجرائی مرتبط و 

.هاي اخالقی استخدام کنندحیتتأثیر آن در پایه و مرتبه علمی و با رعایت صال

.شوداحکام و امتیازات این بند شامل اعضاء هیأت علمی فعلی داراي سوابق ایثارگري فوق نیز می

مسؤولیت اجراي احکام این ماده به طور مستقیم برعهده وزیر و رئیس دستگاههاي مذکور است در اجراي این 
.شندحکم مقامات یادشده مکلف به اتخاذ تصمیم می با

.شوندمشموالن این بند با سی و پنج سال خدمت و حداقل شصت و پنج سال سن بازنشسته می-1تبصره 

در صورت تمایل فرد به بازنشستگی پس از اتمام سی سال خدمت و یا حداکثر شصت سال سن - 2تبصره 
.تواند درخواست بازنشستگی نمایدمی

قانون ) 71(ماده » الف«راي قانون برنامه ششم توسعه بر بند این قانون در طول اج) 90(ماده » پ«حکم بند 
و اصالحات بعدي و بر حکم ماده واحده قانون اصالح حداکثر سن داوطلبان 2/10/1391جامع ایثارگران مصوب 

.حاکم است22/2/1371استخدام مصوب 

اي توسعه کشور به شرایط جامعه هقانون احکام دائمی برنامه) 2(ماده ) پ(شرایط جامعه ایثارگران موضوع بند 
.شودقانون برنامه اصالح می) 90(ماده ) پ(ایثارگران موضوع بند 

محکومیت مؤثر کیفري در جرائم امنیتی موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی -91ماده 
.شوداینبخشمیدرموجب محرومیت از امتیازهاي مقرر 2/3/1375مصوب ) تعزیرات و مجازاتهاي بازدارنده(



فرهنگ، هنر و ورزش-17بخش 

سازي فرهنگی، بسترسازي فرهنگی و دستیابی به سیاست ابالغی برنامه به منظور ارتقاء، تعالی، مقاوم-92ماده 
انداز نظام و اجراي سند مهندسی فرهنگی مبنی بر تحقق توسعه متناسب با مقتضیات و اهداف سند چشم
ساالري دینی، اصول و فضائل اخالقی حفظ و ارتقاي ارزشهاي اسالمی، انقالبی و ملی و مردمفرهنگی و متکی بر 

و کرامت و حقوق انسانی، هویت و انسجام ملی و ایفاي نقش کارآمد، اثربخش و متعالی نهادها و تشکلهاي 
، صنایع دستی و مردمی در این عرصه و همچنین حمایت از تولیدات و محصوالت فرهنگی، مذهبی و هنري فاخر

المللی و نیز ارتقاي جایگاه و منزلت میراث فرهنگی ملموس و ناملموس و تقویت ظرفیت آن در تعامالت بین
هاي فرهنگی اجتماعی و اصحاب فرهنگ، نخبگان و پیشکسوتان فرهنگ و هنر کشور سرمایه انسانی در عرصه

سداشت منزلت امامزادگان و تقویت و توسعه و احیاي موقوفات و پا» نیروهاي مؤمن به انقالب اسالمی«و
:مذهبی در طول سالهاي اجراي برنامه-نهادهاي فرهنگی

دولت مکلف است با همکاري قوه قضائیه تمهیدات قانونی الزم مربوط به تسهیل فرآیند صدور مجوز و - الف
ایجاد امنیت الزم براي بازنگري و کاهش ضوابط و مقررات محدودکننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنري و

هاي فرهنگی و هنري داراي مجوز را تا پایان سال اول اجراي قانون برنامه تولید و نشر آثار و اجراي برنامه
.بینی نمایدپیش

ربط مکلفند با رعایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان صدا و سیما و سایر دستگاههاي ذي-ب
قانون اساسی فهرست مجوزها و ) 44(یاستهاي کلی اصل چهل و چهارم سیاستهاي کلی و قانون اجراي س

هاي گري فرهنگی و هنري با رعایت موازین شرعی قابل واگذاري به بخش خصوصی و تعاونی و سازمانتصدي
شود در طول سالهاي اجراي قانون برنامه واگذارنهاد را که تا پایان سال اول اجراي قانون برنامه تعیین میمردم

.نمایند

نامه این بند شامل شیوه تعیین فهرست مذکور و نحوه واگذاري و فروش با پیشنهاد سازمان، آیین- تبصره
سازمان اداري و استخدامی کشور و همکاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان صدا و سیما به تصویب 

.رسدهیأت وزیران می

برنامه با مشارکت سازمان صدا و سیما و وزارت ورزش و جوانان، دولت مکلف است تا پایان سال اول اجراي-پ
بینی تمهیدات قانونی الزم در خصوص نحوه تقسیم درآمدهاي تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را پیش

.نماید



ن ها و سازماسازمان اوقاف و امور خیریه مکلف است با همکاري سازمان، وزارت راه و شهرسازي، شهرداري-ت
ثبت اسناد و امالك کشور نسبت به صدور و أخذ اسناد موقوفات و تبدیل بقاع متبرکه با رعایت ضوابط وقفی به 

.قطبهاي فرهنگی اقدام نماید

هاي روستایی در دولت مکلف است تمهیدات الزم را نسبت به توسعه فرهنگ کتابخوانی با اولویت کتابخانه-ث
-تشویق و جذب سرمایهبارویکردايطرح آمایش سرزمین و نیازهاي منطقهیافته، بر اساسمناطق کمتر توسعه

گذاري بخش خصوصی و تعاونی در تولید کتاب و محصوالت فرهنگی و سایر کاالهاي فرهنگی و هنري فراهم 
مطابق قانون بودجه سنواتی %) 5(کند و تا پایان سال اول اجراي قانون برنامه با نرخ رشد ساالنه پنج درصد 

.سبت به وضعیت موجود در طول اجراي قانون برنامه اقدام نمایدن

ها و سازمان آب و فاضالب مکلفند با ارائه تعرفه فرهنگی و یا پروانه ساختمان در زمینه آب دولت و شهرداري-ج
ن و و برق و گاز، حمل و نقل و پست، با استفاده از کاربري فرهنگی در فضاهاي مسکونی از کتابفروشان، ناشرا

.مطبوعات که داراي مجوزهاي قانونی الزم هستند حمایت کنند

نامه اجرائی موضوع این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با آیین- تبصره
.رسدوزیران مینیرو، کشور و نفت، تدوین و به تصویب هیأتهایراهوشهرسازي،وزارتخانههمکاري

قوق پدیدآورندگان آثار فرهنگی، هنري و امنیت شغلی اصحاب دولت مکلف است به منظور حمایت از ح-چ
هاي فرهنگی، المللی در عرصهفرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم، صدا و سیما و رسانه، بسترسازي براي حضور بین

هنري و تنظیم مناسبات و روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با امور فرهنگی و هنري اقدامهاي ذیل 
:ل آوردعمرا به

تمهیدات قانونی الزم جهت امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم، صدا و سیما و رسانه و - 1
استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ

ها و تبلیغات جهت طی بازنگري و اصالح قوانین مطبوعات و تبلیغات نظام جامع حقوقی مطبوعات و رسانه- 2
مراحل قانونی

دهند تحت پوشش بیمه بیکاري ر و رسانه و صدا و سیما که شغل خود را از دست میاصحاب فرهنگ و هن-ح
هاي اعتباري را به این منظور در اختیار صندوق دولت در چهارچوب لوایح بودجه سنواتی کمک.گیرندقرار می

.دهدبیمه بیکاري قرار می



جراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترك االماه پس از الزمنامه اجرائی این بند ظرف مدت ششآیین- تبصره
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان تبلیغات اسالمی، سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران و 

.رسدسازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می

تأمین بودجه دولت مکلف است از ابتداي اجراي قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی، سهم خود در-93ماده 
. بودجه عمومی دولت لحاظ و تخصیص دهد%) 7/0(سازمان صداوسیما را حداقل به میزان هفت دهم درصد 

ها، توسعه استان%) 100(افزایش اعتبار سازمان نسبت به سال پایه از محل این ماده جهت پوشش صددرصدي
هاي ، مستند و فیلمها و سریال)انیمیشن(پویانمایی) ملی، استانی و برون مرزي(هاي تولیدي کمی و کیفی برنامه

شود و هرگونه افزایش حقوق و مزایا جز به تناسب سایر بخشهاي کشور که در فاخر و توسعه فنی هزینه می
.شود، ممنوع استبودجه سنواتی مشخص می

.کنداسالمی ارائه میسازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران گزارش ساالنه این ماده را به مجلس شوراي 

مالیات بر ارزش افزوده را %) 9(از کل نه درصد%) 27/0(دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد-94ماده 
اي و کشتی پهلوانی، ورزش المللی ورزشهاي زورخانهبراي توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بین

این . ویژه در حوزه معلوالن و جانبازان اختصاص دهدش بهروستایی و عشایري، ورزش بانوان و زیرساختهاي ورز
بینی مبلغ در ردیفهاي مربوط به وزارت ورزش وو جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیش

.گیردها قرار میشود و پس از مبادله موافقتنامه در اختیار این وزراتخانهمی

.شودهزینه میها این اعتبار فقط در استان-1تبصره 

اي ممنوع پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه-2تبصره 
.است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است

آن موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، قبل از توزیع%) 9(درصدي از مجموع عوارض و مالیات نه-3تبصره 
.نفعان، مبلغ مندرج در این ماده کسر خواهد شدمنابع بین ذي

این ) 73(پنجم ازمنابع درآمدي ماده و یک) 94(دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدي ماده -4تبصره 
بینی وقانون را براي ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان مطابق بودجه سنواتی پیش

.هزینه نماید



گیري بهینه از اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد منظور توسعه فضاهاي مذهبی فرهنگی و بهرهبه-95ماده 
:شودترین پایگاه عبادي، تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اقدامات زیر انجام میعنوان اصلیبه

ها موظفند در طراحی واجراي طرحهاي شهرداريوزارت راه و شهرسازي، بنیاد مسکن انقالب اسالمی و- الف
جامع تفصیلی شهري و هادي روستایی وشهرکها وشهرهاي جدیداالحداث، اراضی مناسب براي احداث مساجد 

سازي بدون بینی کنند و پس از آمادهوخانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پیش
.عمومی در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهنددریافت هزینه و با حفظ مالکیت

هاي علمیه شامل هاي دینی مصرح در قانون اساسی و حوزهها، اماکن صرفاً مذهبی اقلیتمساجد، مصلی- تبصره
هاي حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضالب و عوارض ساخت و مراکز آموزشی، پژوهشی و اداري از پرداخت هزینه

.باشندفضاي اصلی معاف میساز فقط براي 

هاي تجاري، اداري و خدماتی جدیداالحداث موظفند نمازخانه مناسبی را در اماکن مذکور مالکان مجتمع-ب
هاي ها و مکان احداث در چهارچوب نقشهدستورالعمل این بند شامل تعداد واحدهاي این مجتمع. احداث نمایند

.رسدماري میعالی شهرسازي و معتصویب شورايمصوب به

ها موظفند نسبت به احداث یا اختصاص فضاي کافی ها، مراتع و آبخیزداري کشور و شهرداريسازمان جنگل-پ
.هاي شهري اقدام کنندهاي ملی و بوستانو مناسب براي مسجد یا نمازخانه در بوستان

هاي هاي ورزشی، مجتمعمجموعهها و مراکز درمانی، کلیه دستگاههاي اجرائی، مراکز آموزشی، بیمارستان-ت
هاي تجاري اعم از دولتی یا غیردولتی، موظفند نسبت به احداث یا اختصاص و رفاهی، تفریحی و مجتمع

.نگهداري فضاي کافی و مناسب براي مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند

حداث مسجد و نمازخانه در هاي راه و شهرسازي و نفت موظفند تمهیدات و اقدامات الزم را جهت اوزارتخانه-ث
هاي مسافربري و جایگاههاي عرضه سوخت بین شهري و همچنین نگهداري و مدیریت مساجد و پایانه

.عمل آورندهاي مذکور از طریق بخش غیردولتی بهنمازخانه

منظور ارتقاي کارکرد فرهنگی و هنري مساجد، برقراري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف است به-ج
دالت فرهنگی و ترویج فرهنگ اسالمی و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، با رعایت موازین اسالمی ترتیبی ع

هاي فرهنگی و هنري بر اساس اتخاذ نماید تا کلیه مساجد شهري و روستاهاي باالي هزار نفر جمعیت از کانون
.بودجه سنواتی برخوردار گردند



است به منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهاي ورزشی، اراضی ملی وزارت جهاد کشاورزي موظف-96ماده 
زیست غیرکشاورزي خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها به استثناي اراضی واقع در مناطق چهارگانه محیط

را که مورد نیاز بخش غیردولتی است با تأیید وزارت ورزش و جوانان به قیمت ارزش معامالتی اعالم شده توسط 
هاي وزارت امور اقتصادي و دارایی با رعایت تشریفاتت قانونی به بخش غیردولتی و تعاونی با اولویت تعاونی

منابع حاصل از اجراي این حکم به خزانه واریز .تغییر کاربري این اراضی ممنوع است. ایثارگران واگذار نماید
.گرددمی

اورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسالمی و ترویج سیره و دولت مکلف است به منظور تعمیق ارزشها، ب-97ماده 
در شهرهاي مقدس مشهد، قم و و استفاده بهینه از ظرفیت معنوي اماکن زیارتی) السالمعلیهم(سنت اهل بیت 

روي اربعین، نسبت به انجام امور ذیل تا پایان اجراي شیراز و برگزاري و تمهید امکانات الزم مراسم ساالنه پیاده
:نمایدنون برنامه اقدام قا

ریزي و تدوین سازوکارهاي الزم جهت ساماندهی امور زائران شناسایی دقیق نیازها و مشکالت زائران، برنامه- الف
ها و بخشهاي غیردولتیو تأمین زیرساختهاي الزم از طریق حمایت از شهرداري

اي زیارتی و گردشگري مذهبی و فراهم هاي فرهنگی و خدمات زیارتی در قطبهتوسعه امکانات، فعالیت-ب
هاي سنواتیزیربنایی مورد نیاز در قالب بودجه) هايپروژه(نمودن زمینه زیارت و اجراي طرحهاي 

-98ماده 

دستگاههاي اجرائی مکلفند به منظور صیانت از میراث فرهنگی و حمایت از صنایع دستی و تشویق و - الف
:ام دهندتوسعه گردشگري اقدامات زیر را انج

هاي مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملی و هزینه- 1
ربط آثار در اختیار و در حیطه وظایف تخصصی همان دستگاه را در قالب بودجه سنواتی از محل هاي ذيفهرست

صنایع دستی و نی سازمان میراث فرهنگی، این اعتبارات در چهارچوب ضوابط قانو. اعتبارات خود تأمین کنند
.شودگردشگري هزینه می

هاي تأسیسات گردشگري از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگري به استثناي معافیت- 2
.مالیاتی است و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشد



منظور حفظ و صیانت از میراث فرهنگی بهسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري موظف است -ب
منظور شناسایی، مستندسازي، حفاظت ربط بهاقدام الزم را با همکاري و هماهنگی سایر دستگاههاي اجرائی ذي

میراث طبیعی، ایجاد شهرهاي جهانی صنایع (اعم از ملموس و ناملموس(و مرمت و معرفی میراث فرهنگی 
ل زوال در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی و ثبت در فهرست میراث جهانی را دستی و احیاي هنرهاي سنتی در حا

.عمل آوردطبق بودجه سنواتی به

بنیاد مسکن انقالب اسالمی با همکاري سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري موظف -99ماده 
بافت با ارزش تاریخی و است نسبت به تهیه و اجراي طرح بهسازي و احیاي حداقل سیصد روستاي داراي 

اي، تا پایان اجراي قانون هاي سرمایهفرهنگی و روستاهاي هدف گردشگري را از محل اعتبارات تملک دارایی
برداري قرار برنامه در بودجه سنواتی اقدام نماید تا در چهارچوبب مفاد این ماده حفظ، نگهداري و مورد بهره

.گیرد

-100ماده 

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري مکلف است تا پایان سال اول اجراي قانون برنامه، سند - الف
راهبردي توسعه گردشگري را درچهارچوب قوانین مربوطه با رویکرد استفاده حداکثري از بخش خصوصی جهت 

:عمل آورددولت موظف است تمهیدات زیر را به. تصویب هیأت وزیران ارائه نماید

اي تهیه و الحاق پیوست تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري براي کلیه طرحهاي توسعه- 1
قانون تشکیل سازمان میراث ) 3(هاي زیربنایی، تولیدي و خدمات دستگاههاي موضوع مادهبزرگ و مهم در حوزه

جهت تطبیق با اهداف و وظایف سازمان مذکور در سطوح ملی، 3/10/1382فرهنگی و گردشگري مصوب 
اي، استانی و شهريمنطقه

هاي مالیاتی و عوارضی به تأسیسات اختصاص یارانه و تسهیالت مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیت- 2
ایرانگردي و جهانگردي در چهارچوب قوانین مربوطه

، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفیت ق گردشگري از قبیل راههاي مورد نیاز مناطایجاد زیرساخت- 3
قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتیگذاري، واگذاري تسهیالت ارزانبخش خصوصی در سرمایه



نامه اجرائی این بند توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري و با همکاري آیین- تبصره
زیست و سازمان تهیه و به تصویب هاي کشور، جهادکشاورزي و راه و شهرسازي، سازمان حفاظت محیطخانهوزارت

.رسدهیئت وزیران می

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري با همکاري سازمان موظف است تا پایان سال اول اجراي -ب
غرب کشور و زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی شمالقانون برنامه طرح ساماندهی گردشگري جنگلهاي شمال و 

.با اولویت سواحل مکران طبق قوانین مربوطه را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید

دولت مکلف است تا پایان سال اول اجراي قانون برنامه، تمهیدات و اقدامات قانونی الزم را جهت مدیریت -پ
.عمل آورد، صنایع دستی و گردشگري بهیکپارچه و جامع میراث فرهنگی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري مکلف است کل درآمد اختصاصی و کمکهاي مردمی از -ت
قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و ) 5(ها را که در اجراي مادههاي تاریخی و موزهاماکن و محوطه

افتتاح حسابی که نزد خزانهشوند بهائی تشکیل و اداره میصورت هیأت امنبه3/10/1382گردشگري مصوب 
وجوه حاصله و همچنین سهم کمکهاي دولتی اختصاص داده شده به %)100(صددرصد. گردد، واریز نمایدمی

گیرد تا این اماکن در قالب بودجه سنواتی در اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري قرار می
.ه، توسعه و مرمت این اماکن اختصاص یابدبراي ادار

گري و اجرائی خود را به تواند بخشی از امور تصديسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري می-ث
.اند، واگذار کنداي و تخصصی گردشگري که طبق قانون تشکیل شدهتشکلهاي حرفه

ازمان مذکور، با تصویب هیأت وزیران توسط تشکلهاي هاي قانونی هزینه این خدمات با تأیید ستعرفه- تبصره
.باشدتعیین شده قابل دریافت و هزینه می

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات ) 65(ماده)الف(دولت مکلف است از محل منابع بند-ج
.ویت قرار دهدگازرسانی روستاهاي هدف گردشگري را نیز در اول4/12/1393مصوب ) 2(مالی دولت

و ) 20(بیستم ،)10(منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم کلیه دستگاههاي اجرائی موظفند به-101ماده 
هاي کلی ساله و سیاستانداز بیستقانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، اهداف سند چشم) 21(بیست و یکم 

اد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفاي حقوق تقویت نه«برنامه ششم و سیاستهاي کلی خانواده مبنی بر 
مندي جامعه از منظور بهرهو نیز به» و توجه ویژه به نقش سازنده آنانهاعی و قانونی زنان در همه عرصهشر



سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده 
ها و طرحهاي ها، برنامهستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبناي اصول اسالمی در سیاستدر د

خود و ارزیابی آثار و تصمیمات براساس شاخصهاي ابالغی ستاد ملی زن و خانواده شوراي عالی انقالب فرهنگی 
.اقدام نمایند

ها، موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاست)معاونت امور زنان و خانواده(ریاست جمهوري -1تبصره 
طور ها و طرحهاي دستگاهها و رصد مستمر ارتقاي شاخصهاي وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را بهبرنامه

.ساالنه به مجلس شوراي اسالمی و هیئت وزیران ارائه نماید

نظارت و پایش شاخصها و وظایف و نامه اجرائی این ماده در خصوص نحوه اعمال، سازوکارهايآیین-2تبصره 
معاونت امور (الزامات دستگاههاي اجرائی براي ارتقاي شاخصهاي مذکور، به پیشنهاد مشترك ریاست جمهوري 

ربط در ، سازمان و سازمان اداري و استخدامی کشور و با همکاري سایر دستگاههاي اجرائی ذي)زنان و خانواده
.االجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسیدس از الزمماه پچهارچوب قوانین مربوطه، شش

هاي کلی جمعیت و خانواده و سند جمعیت مصوب شوراي عالی دولت موظف است براساس سیاست-102ماده 
محور و تقویت و تحکیم اي خانوادهربط به منظور تقویت و تحکیم جامعهانقالب فرهنگی با همکاري نهادهاي ذي

ایرانی با ایجاد -تعالی خانواده و کارکردهاي اصلی آن با رعایت شاخصهاي الگو و سبک زندگی اسالمیو 
:عمل آوردسازوکارها و تأمین اعتبارات الزم در قالبب بودجه سنواتی اقدامات ذیل را به

نسبت به سال %) 10(درصد سازي مناسب جهت کنترل و کاهش میانگین سن ازدواج به میزان دهزمینه- الف
پایه درطول اجراي قانون برنامه

حمایت، پشتیبانی و ارتقاي معیشت و اقتصاد خانواده از طریق توسعه مشاغل خانگی، بنگاههاي زود بازده -ب
ها نسبت به سال پایه هاي تولیدي روستایی و خانواده محور و افزایش نرخ رشد مستمر فعالیتاقتصادي و تعاونی

مهاجراي قانون برنا

سازي، هاي مخل ارزشها و برنامهمقابله فعال و هوشمند با جنگ نرم در عرصه خانواده و منع نشر برنامه-پ
ربط در جهت تحکیم خانوادهآموزش، پژوهش و تبلیغ توسط کلیه دستگاههاي ذي

درطول ازاي هر زن در سن باروريفرزند به5/2به حداقل(TFR)سازي جهت افزایش نرخ باروريزمینه-ت
اجراي قانون برنامه



دانستن پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق، پایدار و آسان، فرزندآوري و تربیت فرزند صالح، ارزش-ث
ازدواج و فرزندآوري از طریق تمهید و سازوکارهاي قانونی و اعطاي تسهیالت و امکانات

سال کم پنجها قبل، حین و دستبا اولویت خانوادهآموزش و مشاوره مستمر و مسؤوالنه نوجوانان و جوانان-ج
هاي آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و ربط، به ویژه وزارتخانهپس از ازدواج توسط همه دستگاههاي ذي

آموزش پزشکی و ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی، مؤسسات آموزشی عمومی و آموزش عالی دولتی و 
ربط با برخورداري خدمات مشاوره و سی و مشاوره و سایر نهادهاي ذيغیردولتی، سازمان نظام روانشنا

هاي پایه و تکمیلیروانشناسی از تسهیالت و مزایاي بیمه

ارائه تسهیالت و امکانات ساخت و اجاره مسکن با اولویت زوجهاي داراي فرزند در قالب بودجه سنواتی-چ

یش سالمت ازدواج و درمان ناباروري در قالب بودجه سنواتیتمهیدات الزم از قبیل ارائه تسهیالت جهت افزا-ح

هاي الزم در مندي از قضات و وکالي مجرب با اولویت وکالي متأهل، با ارائه آموزشتمهیدات الزم جهت بهره-خ
هاي هاي دعاوي خانواده و ایجاد مشوقهاي الزم نسبت به پروندهجهت تشویق صلح و سازش زوجها در پرونده

مختومه

حمایت و توسعه بیمه سالمت در بیمه پایه و تکمیلی براي مادران در کلیه مراحل دوران بارداري تا پایان - د
دوران شیرخوارگی

ستاد ملی زن و خانواده مصوب شوراي عالی انقالب فرهنگی در چهارچوب قانون، با تشکیل جلسات مستمر، - ذ
ها، اقدامات و ارزیابی عملکرد مربوط به کالن بر برنامهدار هدایت، ایجاد هماهنگی بین بخشی، نظارتعهده

ربط و نهادهاي عمومی و تشکلهاي مردمی و نیز بسیج ملی براي جلب ها و دستگاههاي اجرائی ذيوزارتخانه
هاي کلی ابالغی و رصد و پایش تحوالت خانواده و جمعیت خواهد بود و مشارکت فراگیر در تحقق سیاست

.بار به مجلس شوراي اسالمی ارائه شودماه یکششگزارش آن باید هر

-103ماده 

گانه، بخشهاي دولتی و عمومی االجراء شدن این قانون کلیه مردان شاغل در قواي سهاز تاریخ الزم- الف
.گردندروز مرخصی تشویقی برخوردار میشوند از سهغیردولتی که صاحب فرزند می



ماه از تاریخ هاي تحکیم خانواده ظرف ششاعی مکلف است در راستاي سیاستوزارت تعاون، کار و رفاه اجتم-ب
دار حداقل داراي سه فرزند را االجراء شدن این قانون بررسی و طرح الزم براي ایجاد بیمه اجتماعی زنان خانهالزم

.گیري قانونی ارائه نمایدفراهم و جهت تصمیم

خود را در قالب بودجه سنواتی به تأمین خوابگاههاي مناسب دولت مکلف است بخشی از اعتبارات عمرانی-پ
.باشداولویت استفاده از این خوابگاهها با زوج داراي فرزند می. براي دانشجویان متأهل اختصاص دهد

-104ماده 

سال پایه %) 20(درصدسازمان بهزیستی مکلف است در راستاي کنترل و کاهش نرخ طالق به میزان بیست- الف
هاي اجتماعی و مددکاري و مراکز مشاوره و سازي الزم را از طریق مرکز فوریتل اجراي قانون برنامه زمینهدرطو

هاي خانوادگی و پیشگیري از وقوع طالق عمل آورد تا جهت پیشگیري از اختالف و بحرانخدمات روانشناختی به
.و با کمک نهادهاي مردمی، خدمات خود را گسترش دهد

هاي خود ترویج ازدواج، ضدارزش بودن طالق و آسیبهاي ا و سیما مکلف است در برنامهسازمان صد-ب
اجتماعی آن براي زوجها و فرزندان، فرهنگ افزایش پایبندي زوجها به خانواده و حفظ حرمت خانواده را به 

.ایرانی مدنظر قرار دهد- عنوان محورهاي اصلی سبک زندگی اسالمی

منیتیسیاسی،دفاعیوا–18بخش 

پذیري در راستاي اجراي مفاد مصرح در قانون اساسی و افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب-105ماده 
منظور مدیریت منسجم، هماهنگ و مؤثر روابط خارجی جمهوري اسالمی ایران بر مبناي اصل اقتصاد کشور و به

جز نیروهاي مسلح مکلفند، بهعزت، حکمت و مصلحت و براي تحقق اهداف این قانون، دستگاههاي اجرائی 
وزارت امور خارجه . تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند

:موظف است در چهارچوب قوانین نسبت به اجراي موارد زیر اقدام نماید

ل مربوطه قانون اساسی طراحی و اجراي اقدامات دیپلماتیک در سیاست خارجی درجهت تحقق اصو- الف
مخصوصاً در بعد مبارزه با استکبار و رژیم صهیونیستی و حمایت از جریان مقاومت و مستضعفین



جانبه با کشورهاي هدف در هاي همهبخشی و تقویت پیوندایجاد بسترها و شرایط سیاسی الزم براي تنوع-ب
هاي کلی نظامدر چهارچوب سیاستویژه کشورهاي منطقه، همسایگان و قدرتهاي نوظهور جهان به

تقویت دیپلماسی اقتصادي با تمرکز بر ورود به بازارهاي جهانی براي صادرات کاال و خدمات فنی و -پ
هاي الزم هاي نوین و ایجاد زمینهگذاري خارجی و دستیابی به فناوريمهندسی، تأمین مالی و جذب سرمایه

ویژه کشورهاي همسایه منطقه و کشورهاي جنوب غربی آسیا بهبراي حضور بخش غیردولتی در دیگر کشورهاي
هاي کلی اقتصاد مقاومتیو اسالمی در چهارچوب سیاست

سال از زمان وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاري وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت یک-ت 
ایران در کشورهایی که بر اساس آمار گمرك هاي االجراء شدن این قانون، رایزنان بازرگانی در سفارتخانهالزم

-اي تعیین کند که کلیه این افراد داراي تحصیالت مرتبط با حوزهبیشترین رابطه تجاري با ایران را دارند به گونه

مدت خدمت این افراد دو سال . هاي اقتصادي بوده و به زبان انگلیسی یا کشور هدف تسلط کامل داشته باشند
اجراي این حکم را به مجلس شوراي وزارتصنعت،معدنوتجارتگزارشساالنهخارجه با همکاريوزارت امور . است

.اسالمی ارائه کند

تواند پیشنهادهاي خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزي، می
.نماید

جلب مشارکت آنها در توسعه و پیشرفت کشورحمایت همه جانبه از حقوق ایرانیان خارج از کشور و -ث

هاي دیپلماسی رسمی در سطوح دو و چندجانبه براي ایجاد محیط سیاسی و امنیتی با کارگیري ظرفیتبه-ج
ثبات و پایدار در منطقه

رسانی در گستره فرامرزي براي برداري از دیپلماسی عمومی و روشها و ابزارهاي نوین و کارآمد اطالعبهره-چ
تبیین دیدگاههاي جمهوري اسالمی ایران در ابعاد گفتمانی و معنایی و ارتقاي جایگاه ایران در افکار عمومی 

جهان

گراییگرایی، تروریسم و افراطکارگیري همه امکانات جمهوري اسالمی ایران براي مقابله با خشونتبه-ح



با موضوعات حقوق بشري از طریق رصد و پایش المللی جمهوري اسالمی ایران در رابطهصیانت از وجهه بین-خ
پایه آنان و گسترش حقوق بشر اسالمی با المللی، پاسخ متناسب به ادعاهاي بیوضعیت حقوق بشر در عرصه بین

ربطهمکاري دستگاههاي ذي

ی هاي کلاي به کشورهاي هدف در چهارچوب قوانین بودجه ساالنه در راستاي سیاستاعطاي کمکهاي توسعه- د
نظام

ریزي و اقدام مؤثر در راستاي تحقق اهداف اصول قانون اساسی در بعد مبارزه با نظام سلطه و صهیونیزم برنامه- ذ
و حمایت از جریان مقاومت، فلسطین و مستضعفین

هاي مجمع جهانی تقریب مذاهب ویژه فعالیتآفرین در جهان اسالم بههاي تقریبی و وحدتحمایت از جریان-ر
می و مقابله با توطئه دشمنان در ایجاد تفرقه در جهان اسالماسال

اي طراحی نماید که تا پایان اجراي هاي الزم جهت توسعه سیاسی را به گونهریزيدولت موظف است برنامه-ز
قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهاي سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شوراي اسالمی، مورد حمایت 

.رندقرار گی

-106ماده 

هاي کلی برنامه ششم و به منظور افزایش توان دفاعی کشور سیاست)52(دولت مکلف است در اجراي بند - الف
از منابع بودجه عمومی و درآمدهاي %) 5(درصداي و تأمین منافع و امنیت ملی، حداقل پنجدر تراز قدرت منطقه

یفهاي تقویت بنیه دفاعی در بودجه ساالنه کشور اختصاص عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در رداختصاصی را به
.دهد

اي و هاي الزم را به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقهدولت موظف است پشتیبانی-ب
:عمل آوردتأمین منافع و امنیت ملی، با انجام اقدامات اساسی زیر به

:انی ازتحکیم و تقویت بنیه دفاعی کشور با پشتیب- 1

توسعه و افزایش توان تولیدي موشکی-1- 1

توسعه و تقویت توان پدافند هوایی در سطوح مختلف برد کوتاه، متوسط و بلند-2- 1



هاي مناسب با پذیر و برخوردار از فناوريهاي ارتباطی امن و پایدار و تعاملروزرسانی شبکهتوسعه و به-3- 1
نترلهدف استقرار کامل سامانه فرماندهی و ک

هاي تسلیحاتی متناسب با تهدیداتسازي برخی سامانههوشمند و متحرك-4- 1

)سایبري(توسعه و تقویت امکانات جنگ الکترونیک و دفاع رایانیکی -5- 1

تحقیق، طراحی و تولید اقالم مورد نیاز براي مواجهه و تقابل با گروههاي مسلح تروریستی-6- 1

هاي مختلف آفندي، پدافندي و پشتیبانی رزمی با اتکا به هوایی در حوزهتوسعه و تقویت توان ناوگان -7- 1
هاي پیشرفته هواپیمایی، بالگردي و پهپاديسامانه

اعم از هواپیما، (توسعه و بازسازي صنایع هوایی دفاعی براي پشتیبانی از ناوگان هوایی نیروهاي مسلح -8- 1
)بالگرد و تسلیح آنها

توانمندي تولید پهپادها و تسلیح آنهاروزرسانی توسعه و به-9- 1

هاي ناوبري و کمک ناوبري و نظارتی ویژه نظامی هواپیماهاي نیروهاي مسلحنوسازي سامانه- 10- 1

توسعه ناوگان نیروي دریایی با تجهیز به شناورهاي سطحی، زیرسطحی سنگین، یگانهاي پروازي دریاپایه - 11- 1
روز و کارآمدایی و ردگیري و کنترل آتش و سالحهاي پیشرفته و بههاي کشف، شناسو تسلیح آنها به سامانه

توسعه و تقویت یگانهاي رزمی و تیپهاي واکنش سریع نیروهاي مسلح- 12- 1

) 3(رعایت فاصله سطح حقوقی و دستمزد کارکنان نیروهاي مسلح با کارکنان کشوري بر اساس تبصره - 13- 1
قانون مدیریت خدمات کشوري) 117(ماده 

هاي امنیت و دفاع از کشور، تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان و حضور بیشتر نیروهاي مردمی درصحنه- 2
:ازمنکر از طریقمعروف و نهیها و مبانی اندیشه انقالب اسالمی و توسعه فرهنگ امربهدفاع از آرمان

ب با توسعه و تغییرات هاي مقاومت متناسحمایت از زیرساختها براي توسعه نواحی شهرستانی و رده-1- 2
تقسیمات کشوري



سازي هاي تربیتی، غنیتعمیق ارزشهاي انقالب اسالمی و توسعه فرهنگ و تفکر بسیجی با استفاده از هسته-2- 2
اوقات فراغت، توسعه فرهنگ ارزش و استفاده از نخبگان بسیجی

اي با رویکرد فضاي مجازي و رایانههاي مختلف با اولویت حضور فزاینده درمقابله با جنگ نرم در حوزه-3- 2
بومی

کارگیري بسیج دهها میلیونی با رویکرد فرهنگی اجتماعی و علمی اقتصاديجذب و به-4- 2

زدایی و سازندگی کشورتوسعه و مشارکت بسیج سازندگی در کمک به دولت در امر محرومیت-5- 2

هاي محولهگیري بسیجیان در مأموریتکارهاي ناشی از بهاي و جبران خسارتتأمین پوشش بیمه-6- 2

توانند حداقل به منظور کمک به پیشرفت عمران و آبادانی روستاهاي کشور دستگاههاي اجرائی می-7- 2
.یافته خود را با استفاده از ظرفیت و توانمندي بسیج سازندگی هزینه نماینداز اعتبارات اختصاص%) 10(درصدده

زیرساختها و ارتقاي پایداري ملی، کلیه دستگاههاي اجرائی ملزم به رعایت پذیري به منظور کاهش آسیب-پ
:باشندهاي پدافند غیرعامل و انجام اقدامات زیر میسیاست

اجراي کامل پدافند غیرعامل براي کلیه مراکز حیاتی و حساس کشور بر اساس طرح مصوب کمیته دائمی - 1
سازي آن و تصویب در مراجع قانونی آنمصونپدافند غیرعامل مبتنی بر گسترش هوشمندانه و 

سازي و حفاظت از مراکز مهم کشور و به اجرا درآوردن آنها پس از تصویب تهیه و تدوین طرحهاي ایمن- 2
کمیته دائمی پدافند غیرعامل از منابع دستگاه مربوطه و تصویب در مراجع قانونی آن

دید کشور و الزام به رعایت و اجراي آنها پس از تهیه پیوست پدافند غیرعامل براي طرحهاي حساس ج- 3
تصویب کمیته دائمی پدافند غیرعامل از منابع دستگاه مربوطه آن

جانبه با مواد مخدر و به منظور تأمین امنیت پایدار مناطق مرزي، کاهش جرم و جنایت، مبارزه همه-ت
بینی اعتبارات مورد نیاز در بودجه ساالنه پیشها، پیشگیري و مقابله با قاچاق کاال و ارز از طریقگردانروان

:دستگاههاي مربوطه اقدامات زیر به عمل آید

و فیزیکی مرزها با اولویت مناطق مرزي مستعد ناامنی، ) اپتیکی(انسداد الکتریکی، الکترونیکی، نوري- 1
سداران انقالب اسالمی گیري از توان اطالعاتی وزارت اطالعات جمهوري اسالمی ایران و حمایت سپاه پابهره



دهی ایران، تقویت و توسعه زیرساختها و توان عملیاتی مرزبانی نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران، مشارکت
ارتقاي (هاي اطالعاتی و تقویت دیپلماسی مرزي براساس طرح مرزنشینان در طرحهاي امنیتی، توسعه فعالیت

کشور با همکاري سازمان و نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران که توسط وزارت ) امنیت و کنترل مؤثر مرزها
شود و پس از االجراء شدن این قانون، تهیه میماه پس از الزمو سپاه پاسداران انقالب اسالمی ظرف مدت شش

.رسدتأیید ستاد کل نیروهاي مسلح به تصویب شوراي عالی امنیت ملی می

ساالنه در مصادیق %) 10(درصدي هش جرم و جنایت با هدف کاهش دهسازي براي کاریزي و زمینهبرنامه- 2
ربطمهم آن توسط دستگاههاي ذي

ها و مدیریت مصرف آنها با هدف کاهش گردانجانبه با مواد مخدر و روانریزي براي مبارزه همهبرنامه- 3
امهاعتیاد توسط دستگاههاي مربوطه درطول اجراي قانون برن%) 25(درصدي وپنجبیست

نحوي که ریزي براي پیشگیري و مقابله با قاچاق کاال و ارز از مبادي ورودي تا محل عرضه آن در بازار بهبرنامه- 4
.ورود قاچاق کاهش یابد%) 10(درصدساالنه حداقل ده

رایانیکی و تأمین پدافند و امنیت ) سایبري(هاي قدرت نرم و دفاع رایانیکیمنظور افزایش ظرفیتبه-107ماده 
براي زیرساختهاي کشور، طرح جامع دربرگیرنده توسعه قدرت نرم دفاعی و رایانیکی و مقابله با جنگ نرم با 
مشارکت ستاد کل نیروهاي مسلح و وزارت اطالعات جمهوري اسالمی ایران در سال اول اجراي قانون برنامه 

.آیددوم اجراي این قانون به اجراء در میشود و پس از تصویب شوراي عالی فضایی مجازي از سال تهیه می

به منظور ارتقاي نظم و امنیت و توسعه پیشگیري و مقابله با جرائم، کنترل مؤثر مرزها و همچنین -108ماده 
:شودمیکاهش تخلفات و حوادث رانندگی اقدامات زیر در طول اجراي قانون برنامه اجراء

بور و مرور؛ارتقاي نظم و ایمنی حمل و نقل و ع- الف

دولت مکلف است اقدامات و سازوکار الزم براي کاهش تلفات حوادث رانندگی با تأکید بر تجهیز و تقویت - 1
هاي امداد رسانی و پلیس راهنمایی و رانندگی، ارتقاي کیفیت ایمنی وسایط نقلیه، تقویت و تکمیل شبکه

نحوي که رهنگ صحیح ترافیکی را فراهم نماید بهاي و توسعه فخیز جادههاي پزشکی، اصالح نقاط حادثهفوریت
هزار دستگاه خودرو تا پایان اجراي قانون برنامه سی و یک درصد تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد ده

.کاهش یابد%) 31(



اهها هاي اصلی و آزادرشهرها و همچنین جادهها و کالنکلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراهها در مراکز استان- 2
ها و وزارت راه و هاي کنترلی و مراقبتی هوشمند توسط شهرداريروزرسانی سامانهبا نصب، نگهداري و به

.ها و دسترسی الزم آن در اختیار نیروي انتظامی قرار گیردشهرسازي تحت پوشش قرار گرفته و این سامانه

به 18/2/1379یروي انتظامی مصوب قانون تشکیل ن) 4(ماده(12(مفاد قانون الحاق سه تبصره به بند- 3
.یابدشهرهاي باالي یک میلیون نفر تسري می

شود نسبت به نصب، به منظور کنترل و مبارزه مؤثر با قاچاق کاال به نیروي انتظامی و گمرك اجازه داده می-ب
ادي گمرکی، در مب) ريایکس)(کانتینري(هاي کنترل خودرویی بارگنجی راه اندازي و به روزرسانی سامانه

ورودي و خروجی مرزها و ایستگاههاي بازرسی و کنترلی ناجا از طریق اشخاص و مؤسسات حقوقی غیردولتی 
.باشدها حسب مورد در اختیار نیروي انتظامی و گمرك میبرداري از این سامانهمدیریت و بهره. اقدام نمایند

هاي کنترلی خودرویی بارگنجی روزرسانی سامانهي و بهاندازي، نگهدارهاي مربوط به راهمنظور تأمین هزینهبه
و تجهیزات مربوط به آن صاحبان بار یا خودرو مکلفند به هنگام کنترل و صرفاً در مبادي ) ایکس ري)(کانتینري(

.شودمیزان این تعرفه در بودجه سنواتی تعیین می. ورودي و خروجی نسبت به پرداخت تعرفه مربوط اقدام کنند

هاي هاي اداري، تجاري، مسکونی و صنعتی و همچنین مراکز عمومی مکلفند پیوسته شهرکها و مجتمعکلی-پ
انتظامی الزم براي ارتقاء امنیت و ایمنی این اماکن و پیشگیري از سرقت را برابر استانداردهاي اعالمی - حفاظتی

.نیروي انتظامی رعایت نمایند

هاي کشور و راه و شهرسازي با و استانداردهاي اعالمی توسط وزارتخانهنامه نحوه اجراي این بند آیین- تبصره
.رسدها تهیه و به تصویب هیأت وزیران میهمکاري نیروي انتظامی و شوراي عالی استان

سازي استعداد شود با تأیید ستاد کل نیروهاي مسلح به منظور متناسببه نیروي انتظامی اجازه داده می-ت
نفر نیرو به ازاي هر انتظامی کشور و کاهش فاصله این استعداد با شاخص پنج- با نیازهاي امنیتینیروي انتظامی 

هزار نفر جمعیت، در طول اجراي برنامه ساالنه، پایور مورد نیاز و متناسب با بودجه سنواتی استخدام و به 
.موجودي خود اضافه نماید

لی فضاي مجازي و هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل دولت مکلف است مطابق مصوبات شوراي عا-109ماده 
:اقدامات ذیل را به عمل آورد



در سطح ملی و ارتقاي قدرت رصد، پایش، تشخیص و هشداردهی، ) سایبري(ایجاد سامانه پدافند رایانیکی- الف
ظرفیت دستگاههاي گیري از سازي و افزایش توان مقابله با پیامدهاي ناشی از وقوع احتمالی تهدید با بهرهمصون

هاي ملیگونه تهدیدات بر سرمایهاثرسازي اینسازي و یا بیاستانی و نیروهاي مسلح با هدف مصون

مدیران و کارکنان دستگاههاي اجرائی به منظور جلوگیري از نفوذ و (سایبري(افزایش سطح آموزش رایانیکی-ب
هاتوسعهآمادگیوربطافزاري دستگاه ذيهاي نرم)سیستم(مختل نمودن سامانه

نظامی و (هزینه مسکن کارکنان نیروهاي مسلح دولت مکلف است هرسال در بودجه سنواتی، کمک-110ماده 
داري کل هاي سازمانی را پس از کسر از دریافتی آنان به حساب مخصوصی نزد خزانهساکن در خانه) انتظامی

هاي اي نیروهاي مسلح را براي تأمین هزینههاي بودجهکشور واریز کند و معادل وجوه واریز شده به حساب ردیف
.بینی و واریز نمایدهاي سازمانی درر طول اجراي این قانون پیشتعمیر و نگهداري خانه

:دولت مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد-111ماده 

جمهوري اسالمی ایران در استقرار و احداث زیرساختهاي نظامی، فرهنگی، رفاهی نیروي دریایی ارتش - الف
سواحل مکران

نفع در فراهم نمودن اعتبارات الزم جهت پرداخت مطالبات حق اشعه خلبانان و دیگر کارکنان اداري ذي-ب
طول اجراي این قانون

ارتقاي کیفیت مراکز آموزشی و فرهنگی نیروهاي مسلح براي تربیت نیروهاي کارآمد-پ

:هاي مناطق عملیاتی دفاع مقدسهاي استانماندگیمنظور جبران عقببه-112ماده 

ستادکل نیروهاي مسلح موظف است محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس را تا پایان سال اول اجراي - الف
.قانون برنامه به سازمان اعالم نماید

سطح شهرستان هاي این مناطق را تا یافتگی زیرساختسازمان موظف است ارزیابی جامعی از وضعیت توسعه-ب
.تهیه کند



ها و ارتقاي شاخصهاي ماندگیجبران عقبدولت موظف است ردیف متمرکزي را درقوانین بودجه سنواتی به-پ
افزایش %) 10(درصدها ساالنه دهاي که این شاخصگونهبرخورداري مناطق موضوع این ماده اختصاص دهد به

.برسدورهاي برخوردار کشیافته و به سطح متوسط شهرستان

موضوع قانون عهدنامه (میالدي 1975دولت موظف است از سال اول اجراي این قانون، در قالب قرارداد -ت
و قوانین مربوطه و در قالب ) 29/2/1355مربوط به مرز دولتی و حسن همجواري بین ایران و عراق مصوب 

وبی اروندرود و توسعه سواحل آن اقدام نسبت به الیر%) 25(بودجه سنواتی، حداقل ساالنه بیست و پنج درصد
.که در پایان چهارسال به اتمام برسدطورينماید به

بینی پیشالعادهسازمان و سازمان اداري و استخدامی کشور موظفند اعتبار الزم را براي اعمال سقف فوق-ث
ن مناطق از سال اول اجراي قانون مدیریت خدمات کشوري براي کارکنان شاغل در ای) 68(ماده)1(شده در بند

.قانون برنامه تأمین و اعمال نمایند

سازمان و سازمان اداري و استخدامی کشور مکلفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایاي شاغالن مناطق -ج
سازمان امور اداري و استخدامی کشور از سال دوم 1376عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابالغی سال 

.اي قانون برنامه اقدام نماینداجر

دستگاههایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوري نیستند مکلفند از محل منابع مربوطه موارد - تبصره
.صورت مشابه تأمین نماینداین ماده را به) ج(و ) ث(موضوع بندهاي 

حقوقی و قضائی-19بخش 

دمات قضائی، تحقق عدالت قضائی و احیاي حقوق عامه، منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خبه-113ماده 
ارتقاي کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر براي دسترسی 

دعاوي و اصالح مجرمان و کاهش جمعیت هاوپیشگیریازوقوعجرمومردمبهخدماتقضائیوکاهشورودیپروندهآحاد
:کیفري

اي تحکیم نهاد خانواده نسبت به ارائه خدمات مشاورهسازمان بهزیستی کشور مکلف است در راستاي - الف
1/12/1391رایگان براي افراد فاقد تمکن مالی با معرفی مقام قضائی که در اجراي قانون حمایت خانواده مصوب 



شوند، اقدام الزم دار براي رفع اختالف به آن سازمان براي مشاوره خانواده معرفی میتوسط مقام قضائی صالحیت
.عمل آوردرا به

االجراي سازمان ثبت اسناد و االجراء از طریق ادارات اجراي مفاد اسناد رسمی الزممفاد اسناد رسمی الزم-ب
ادارات مذکور مکلفند بالفاصله پس از تقاضاي اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف . شوندامالك کشور اجراء می

واند ظرف مدت دو ماه از تقاضاي اجراء، نسبت به شناسایی و چنانچه مرجع مذکور نت. اموال مدیون اقدام کنند
توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجراي مفاد سند اقدام نماید، متعهدله سند 

.تواند با انصراف از اجراي مفاد سند به محاکم دادگستري رجوع نمایدمی

به پیشنهاد وزارت دادگستري و با همکاري سازمان ثبت اسناد و امالك کشور نامه اجرائی این بند آیین-1تبصره 
.رسدتهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می

االجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت چنانچه متعهد سند الزم-2تبصره 
در غیر این صورت مراتب جهت درج . اف خواهد بودهاي اجرائی معمتعهدله سند اقدام نماید، از پرداخت هزینه

کلیه . این قانون منعکس خواهد شد) 116(ماده ) پ(هاي مالی موضوع بند در سامانه سجل محکومیت
دستگاههاي اجرائی و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباري از انعقاد هرگونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیالت، 

تخلف از این حکم . رگانی و پروانه صادرات و واردات به این شخص ممنوع هستندموافقت اصولی، صدور کارت باز
.خواهد بود) محرومیت از حقوق اجتماعی(موجب مجازات تعزیري درجه شش 

هاي مالی تواند با رعایت قانون نحوه اجراي محکومیتچنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد، می-3تبصره 
رجع قضائی صالح تقدیم کند و در صورت صدور حکم اعسار، متعهد سند از شمول دادخواست اعسار خود را به م

.معاف خواهد بود) 2(قسمت اخیر تبصره

هاي کلی برنامه ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است در راستاي اجراي سیاستسازمان زندان-پ
،اقدامات الزم براي تسریع در انتقال بیست ها و بازداشتگاههاششم، موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زندان

:شهرها به خارج از شهرها را از طرق زیر انجام دهدزندان داخل محدوده شهرها با اولویت کالن

ها و دیگر هاي داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به روش مذاکره و توافق به شهرداريفروش زندان- 1
دهاي عمومی بدون الزام به رعایت مقررات و قوانین مربوط به مزایده هاي عمومی غیردولتی و سایر نهاسازمان



هاي داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به اشخاص صورت نقد حداقل به قیمت کارشناسی یا فروش زندانبه
با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط) استثناي اشخاص ذکر شده در صدر این جزءبه(حقیقی و حقوقی 

عمل آمده به حساب ویژه نزد هاي مذکور که به تدریج و براساس توافق بهاصل از فروش هر کدام از زندانوجوه ح
ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تلقی گردد به عنوان درآمد اختصاصی سازمان زندانداري کل واریز میخزانه

.گرددزین در همان استان میهاي جایگگردد و در چهارچوب بودجه سنواتی صرف احداث زندانمی

در صورت وجود مازاد درآمد حاصل از بند فوق، اعتبار مذکور صرف تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیزات دیگر 
.گرددهاي همان استان میزندان

ها از شهرها به خارج شهرها ایجاد نماید به نحوي که دولت مکلف است ردیفی تحت عنوان انتقال زندان- تبصره
.هاي قدیمی مبلغ مذکور به خزانه اعاده گرددهاي جدید از محل فروش زنداناحداث زندانپس از

ها و مراکز اقدامات قانون انتقال زندان)2(بر ماده ) 113(ماده (پ(بند ) 1(در طول اجراي برنامه، حکم جزء 
.در بخش مغایرت حاکم است7/9/1380تأمینی و تربیتی موجود به خارج از شهر مصوب 

ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و پس از عقد در صورت تفاهم بین سازمان زندان- 2
برداري از زندان جدید به صورت اجاره در قرارداد رسمی، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره

بهاي آن از مبلغ مورد تفاهم گیرد و اجارهار میها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قراختیار سازمان زندان
.گرددقیمت زندان کسر می

و سازمان امور اراضی مکلفند نسبت به ) سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري کشور(وزارت جهاد کشاورزي - 3
ي مذکور اقدام هاها براي احداث زندانواگذاري زمین رایگان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به سازمان زندان

همچنین کلیه دستگاههاي اجرائی مکلفند حسب مورد همکاري الزم را در صدور مجوزهاي قانونی و . نمایند
در ) اعم از آب، برق، گاز، تلفن، کابل نوري و مسیرهاي دسترسی(ایجاد و تأمین تأسیسات زیربنایی مورد نیاز 

.عمل آورنداین طرحها، به

ك کشور مکلف است پس از استقرار زندانیان در محل زندان جدید خارج از شهر با سازمان ثبت اسناد و امال- 4
همکاري وزارت امور اقتصادي و دارایی و پس از اعالم رسمی وزارت دادگستري نسبت به انتقال کلیه اسناد و 

.مدارك زندان مذکور به خریدار یا خریداران اقدام نماید



گذاري بخش غیردولتی و ی و تربیتی کشور مجاز است مشارکت و سرمایهها و اقدامات تأمینسازمان زندان- 5
آموزي، اشتغال حین حبس و هاي حرفههاي الزم در زمینهبرداري و یا توسعه زیرساختعمومی را در حوزه بهره

در هاپس از آزادي، آموزش، سالمت و درمان، طرحهاي حمایتی از خانواده زندانیان و کمک به خودکفایی زندان
.قالب انواع مختلف قراردادهاي رسمی جلب و یا توسعه دهد

وسیله سازمان االجراءشدن این قانون بهنامه اجرائی این بند ظرف مدت شش ماه پس از الزمآیین- تبصره
ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاري وزارت دادگستري تهیه و به تصویب هیأت وزیران زندان

رسدمی

:ساالنه آمار مجرمان%) 10(به منظور پیشگیري از وقوع جرم با هدف کاهش ده درصدي -ت

گیري از مشارکت اجتماعی هاي تمامی دستگاههاي اجرائی و بهرهقوه قضائیه مکلف است با استفاده از ظرفیت- 1
مه جامع پیشگیري از نهاد و مراکز علمی و پژوهشی کشور نسبت به تهیه و تدوین برناهاي مردممردم و سازمان

.وقوع جرم و ارتقاي سالمت اجتماعی با رعایت قوانین مربوط تا پایان سال اول اجراي قانون برنامه اقدام نماید

قوه قضائیه مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم اجراي قانون برنامه به منظور پیشگیري و کاهش جرم، - 2
هاي قضائی هر مؤثر در بروز دعاوي و جرائم به تفکیک در حوزهدعاوي و اختالفات، نسبت به شناسایی عوامل 

استان اقدام و پس از بررسی جامع پژوهشی، اقدامات الزم را انجام و لوایح مورد نیاز را تهیه و با رعایت اصل 
.قانون اساسی به مجلس شوراي اسالمی تقدیم نماید) 74(هفتاد و چهارم

ی و تربیتی کشور مکلف است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضائی در ها و اقدامات تأمینسازمان زندان- 3
صورت برخط و با رعایت جهات خصوص وضعیت آمار زندانیان و فضاي آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به

قضات با لحاظ ظرفیت اعالم شده و تناسب قرار تأمین، . دار قرار دهدامنیتی در اختیار مقامات قضائی صالحیت
از صدور قرارهاي تأمین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جز در موارد ضروري به موجب قوانین مربوط 

هاي جدید کیفري مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور خودداري و با رعایت قوانین مربوط از تأسیس
دادسراي انتظامی قضات بر حسن . هاي جایگزین حبس استفاده خواهند نمودهاي مشروط و مجازاتحکم، آزادي

.کنداجراي این بند نظارت می

ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاري دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان زندان- تبصره
.رسدوزارت دادگستري تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می



تواند ساالنه حداکثر هشتصد قاضی جدید براي تکمیل می) دادگستري جمهوري اسالمی ایران(قوه قضائیه -ث
هزار و دویست نفر نیروي اداري و پشتیبانی براي پستهاي قضائی بالتصدي مصوب خود و حداکثر به تعداد سه

تکمیل پستهاي اداري و پشتیبانی بالتصدي خود در سقف اعتبارات مصوب از طریق آزمون استخدامی و در 
.تعدادهاي برتر و نخبگان دانشگاهی و حوزوي جذب نمایدفضاي رقابتی از میان اس

سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاههاي دولتی و غیردولتی، -ج
قانون تشکیل )1(ها، مردم و بخشی از وظایف مذکور در ماده نهادهاي عمومی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمه

قانون مذکور را با ) 1(ماده ) 1(به استثناي موارد موضوع بند27/4/1372قانونی کشور مصوب سازمان پزشکی
.اعمال نظارت کامل به گروه پزشکی معتمد که به این منظور تعیین خواهند شد واگذار نماید

تهیه و به وسیله سازمان پزشکی قانونی و با همکاري وزارت دادگستري نامه اجرائی این بند بهآیین- تبصره
.رسدتصویب رئیس قوه قضائیه می

در اجراي سیاست بازنگري در قوانین جزائی و با هدف کاهش عناوین مجرمانه قوه قضائیه مکلف است -چ
هاي سالب حیات با توجه به تغییر شرایط، کاهش عناوین مجرمانه منظور بازنگري در مصادیق عناوین مجازاتبه

ها با جرائم، سازي مجازاتانتظامی، انضباطی، مدنی، اداري و ترمیمی و متناسبو استفاده از ضمانت اجراهاي
هاي قوانین جزائی با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور نسبت به تنقیح، اصالح و رفع خأل

اقدامات قانونی و اصالحات بعدي آن اقدام و حداکثر تا پایان سال دوم اجراي قانون برنامه 25/3/1389مصوب 
.عمل آوردمورد نیاز را به

ریزي، هاي بودجهبه منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاههاي اجرائی به ویژه در زمینه-ح
ریزي، حقوقی، اداري و استخدامی، تعرفه خدمات مذکور براي دستگاههاي اجرائی که مطابق قوانین برنامه

جمهور تهیه و به اده از آنها هستند توسط سازمان و با همکاري معاونت حقوقی رئیسموضوعه مجاز به استف
.رسدتصویب هیأت وزیران می

المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملی مشتمل بر سازوکارهاي مختلف در جهت حفاظت بهینه از بیت-خ
العاده جرائی از جمله در مورد فوقتشویق و ماندگاري شاغالن در پستهاي تخصصی حقوقی در دستگاههاي ا

جمهور، وزیر دادگستري، رئیس سازمان اداري و استخدامی حمایت قضائی مشترکاً توسط معاون حقوقی رئیس
.گرددابالغ میکشور و رئیس سازمان پیشنهاد و پس از تصویب هیأت وزیران در چهارچوب قانون 



اي توسعه حقوقی و قضائی در طول اجراي قانون برنامه هقوه قضائیه مکلف است نسبت به ارتقاء شاخص- د
هاي دولت نیز مکلف است اعتبارات مورد نیاز را بر اساس سیاست. اقدام کند) 16(حداقل به شرح جدول شماره 

ازجملهمواردمندرجدرجدولشمارهها و وظایف قوه قضائیهکلی قضائی مبنی بر تأمین بودجه متناسب با مأموریت
.بینی و تأمین نمایدپیشهایسنواتیهدربودج) 17(

هاي توسعه حقوقی و قضاییشاخص-)16(جدول شماره 
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قوه قضائیه مکلف است گزارش دقیق عملکرد ساالنه خود در طول اجراي قانون برنامه را در پایان هرسال - تبصره
.به مجلس شوراي اسالمی ارائه کند

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور موظف است تا پایان سال دوم اجراي قانون برنامه نسبت به -114ماده 
اندازي و ساماندهی دفتر امالك کشور به صورت الکترونیک اقدام نموده و کلیه معامالت راجع به امالك و راه

اي و مالت به صورت لحظهاراضی را در آن به صورت آنی و الکترونیکی به نحوي ثبت نماید که امکان ثبت معا
دفتر مذکور پس از . برخط در دفتر امالك و نیز پاسخ آنی و برخط در همان لحظهه به استعالمات فراهم باشد

.تکمیل جایگزین دفتر امالك موجود و در حکم آن خواهد بود



دارایی خود را قانون اساسی موظفند اموال و ) 142(کلیه مقامات موضوع اصل یکصد و چهل و دوم -115ماده 
عدم اعالم اموال یا کتمان آن یا گزارش ناقص آن، جرم و . مطابق اصل مذکور به رئیس قوه قضاییه اعالم نمایند

.باشدمی) محرومیت از حقوق اجتماعی(مستوجب مجازات تعزیري درجه شش 

-116ماده 

اختالفات، قوه قضائیه مکلف در راستاي کاهش مراجعه مردم به مراجع قضائی و تسریع در حل و فصل- الف
است با همکاري دولت به منظورافزایش حل و فصل اختالفات از طریق داوري، ایجاد و توسعه نهادهاي داوري و 
اعتمادسازي و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها، تا پایان سال اول اجراي قانون برنامه تمهیدات الزم را 

.بینی نمایدپیش

هاي نوین، سامانه بازرسی کارآمد جهت کشف تخلفات قضات گیري از فناوريلف است با بهرهقوه قضائیه مک-ب
.و کارکنان قضائی را فراهم نموده و با متخلفان مطابق ضوابط قانونی و در کمترین زمان ممکن برخورد نماید

اعتبار سنجی، سامانه هاي اقتصادي و ایجاد زمینه سازي فعالیتقوه قضائیه مکلف است در راستاي شفاف-پ
هاي مالی اشخاص هاي مالی را ایجاد نماید تا امکان استعالم برخط کلیه محکومیتسجل محکومیت

علیهم از این سامانه براي بانکها و مؤسسات مالی و اعتباري و دستگاههاي اجرائی و دفاتر اسناد رسمی محکوم
.فراهم آید

االجراء شدن این قانون به وسیله قوه قضائیه و ماه پس از الزمت ششنامه اجرائی این بند ظرف مدآیین- تبصره
هاي دادگستري و امور اقتصادي و دارایی و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران تهیه و به با همکاري وزارتخانه

.رسدهیأت وزیران میتصویب 

طاله دادرسی و کاهش اطاله در در راستاي تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها، کاهش ا-117ماده 
:االجراءاجراي احکام صادر شده دادگاهها و مفاد اسناد رسمی الزم

اي الکترونیک ایجاد نماید که امکان قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال دوم اجراي قانون برنامه سامانه- الف
در خصوص اموال اشخاص صالح پاسخگویی فوري و برخط به استعالمات مورد نیاز مراجع قضائی ذي

ٌعلیهم به طور متمرکز براي قوه قضائیه و تحت نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه از طریق دسترسی محکوم
علیهم فراهم شود تا توقیف اموال مزبور برخط به کلیه بانکهاي اطالعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم



به هر نحو اطالعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، مانند تمام مراجعی که . به سرعت و سهولت انجام گیرد
ها، سازمان امور مالیاتی، نیروي انتظامی، سازمان بورس و اوراق سازمان ثبت اسناد و امالك کشور، شهرداري

رهگیري اتحادیه مشاوران ) کد(بهادار، بانک مرکزي و کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباري و سامانه شناسه
مکلفند کلیه اطالعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذکور و کلیه تغییرات راجع به آنها و هر نوع امالك 

و آنی از طریق سامانه مذکور قابل ) آنالین(نقل و انتقال بعدي آنها را، به نحوي که این اطالعات به صورت برخط 
بندي دسترسی از طریق این سامانه داراي طبقهاطالعات قابل. قضائیه قرار دهنددسترس باشد، در اختیار قوه

محرمانه است و صرفاً با تأیید قضات منصوب رئیس قوه قضائیه به درخواست مراجع قضائی صالح یا مراجع 
نحوه اجراي این بند به . گیرداجراکننده رأي یا مراجع اجراکننده مفاد اسناد رسمی در اختیار آنان قرار می

االجراء شدن این قانون به وسیله قوه قضائیه و با ماه پس از الزمت که ظرف مدت ششاي اسنامهموجب آیین
هیأت هاي دادگستري، ارتباطات و فناوري اطالعات و امور اقتصادي و دارایی تهیه و به تصویب همکاري وزارتخانه

.رسدوزیران می

ن برنامه اقدامات قانونی الزم براي الکترونیک سازمان ثبت اسناد و امالك کشور تا پایان سال اول اجراي قانو-ب
.کردن فرآیندهاي اجراي مفاد اسناد رسمی را انجام دهد

االجراء صرفاً از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات هزینه اجراي مفاد اسناد الزم-پ
.گرددمتعهدله سند، به وسیله اجراي ثبت وصول می

قانون ثبت اسناد و امالك ) 131(در بخش مغایرت بر ماده )117(ماده ) پ(نون برنامه بند در طول اجراي قا
.و تبصره آن حاکم است26/12/1310مصوب 

قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول اجراي قانون برنامه درگاه الکترونیک ایجاد نماید که با اتصال به -ت
اجرائی، کلیه استعالمات مورد نیاز مراجع قضائی به صورت الکترونیک قابل هاي الکترونیک دستگاههاي سامانه

کلیه دستگاههاي اجرائی مکلفند در اجراي این بند با قوه قضائیه همکاري کنند و . انجام و پاسخگویی باشد
کور پاسخ استعالمات مورد نیاز قوه قضائیه را به صورت الکترونیک و در کمترین زمان ممکن از طریق سامانه مذ

.دهند

االجراء شدن این قانون به وسیله قوه قضائیه و ماه پس از الزمنامه اجرائی این بند ظرف مدت ششآیین- تبصره
.رسدهیأت وزیران میبا همکاري وزارت دادگستري تهیه و به تصویب 



وط به موضوع مسؤولیت تا پایان سال دوم اجراي قانون برنامه ششم قوه قضائیه تمهیدات قانونی الزم مرب-ث
.بینی نمایدمدنی را پیش

کلیه وجوهی که به عنوان جزاي نقدي یا جریمه نقدي بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضائی، -118ماده 
ربط حق دستگاههاي ذي. گرددمیشود به خزانه واریزانتظامی و اداري و شرکتهاي دولتی أخذ میقضائی،شبه

.فوق را ندارنداستفاده از درآمد 

هزینه تاکنون تأمین گردیده است -دولت موظف است اعتبار مورد نیاز دستگاههاي مذکور را که از محل درآمد
.در ردیفهاي اعتبارات عمومی بودجه سنواتی مربوطه لحاظ نماید

:گردداء میاالجراالجراء شدن این قانون موقوفقوانین مغایر از جمله موارد ذیل از زمان الزم-1تبصره 

با اصالحات و الحاقات بعدي3/10/1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب ) 77(تبصره ماده - 1

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ) 45(ماده ) 4(بند ) ب(جزء - 2
با اصالحات و الحاقات بعدي20/8/1369

ري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب قانون بیمه اجبا) 4(ماده - 3
)در قسمت جزاي نقدي(20/2/1395

16/9/1394در بخش مغایرت قانون شوراهاي حل اختالف مصوب ) در قسمت جزاي نقدي) (23(ماده - 4

و اصالحات بعدي آن8/12/1389قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ) 23(ماده ) د(و ) ب(بندهاي - 5

:در طول اجراي قانون برنامه ششم توسعه، در موارد ذیل حاکم است) 118(حکم ماده -2تبصره 

با اصالحات و الحاقات بعدي، در 3/10/1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب ) 77(بر تبصره ماده - 1
براي مبارزه با قاچاق کاال و ارز به کاشفان دستگاههاي بخش اختصاص ساالنه تا مبلغ دویست میلیارد ریال 

کنندهربط و مراجع رسیدگیذي

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ) 45(ماده ) 4(بند ) ب(بر جزء - 2
وجوه %)50(از محل پنجاه درصد%) 3(با اصالحات و الحاقات بعدي، در بخش اختصاص سه درصد20/8/1369

و همچنین معادل کلیه وجوه حاصل از جرائم ) غیر از تهران(حاصل از جرایم رانندگی در هریک از شهرها 



شود، جهت تشویق مأمورانی که تخلف را ها که به حساب درآمد عمومی کشور واریز میرانندگی در جاده
.کنندتشخیص و اقدام به صدور اخطاریه می

ن بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل قانو) 4(ماده ) پ(بر بند - 3
هاي بدنیدر بخش اختصاص صددرصد مبلغ جزاي نقدي به صندوق تأمین خسارت20/2/1395نقلیه مصوب 

هاي در بخش اختصاص درآمد حاصل از جریمه16/9/1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب ) 23(بر ماده - 4
شوراهاي حل اختالفقانونی به

از منابع %) 9/2(درصد دهمدولت موظف است در طول سنوات اجراي قانون برنامه حداقل دوونه-119ماده 
هاي قوه قضائیه و بودجه عمومی دولت را براي اجراي تکالیف و برنامه

.بینیوتأمیننمایدسنواتیپیشهايوابستهدربودجههايسازمان

بی برنامهنظارت و ارزشیا-20بخش 

-120ماده 

دولت موظف است تا پایان سال دوم اجراي قانون برنامه اسناد ذیل را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه - الف
:تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند

سند ملی کار شایسته- 1

سند ملی راهبرد انرژي کشور- 2

سکونتگاههاي غیررسمیسند ملی توانمندسازي و ساماندهی و توانمندسازي - 3

قوه قضائیه موظف است تا پایان سال دوم اجراي قانون برنامه سند امنیت قضائی را با رعایت قوانین و -ب
.مقررات مربوطه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه برساند

:به منظور اجرائی نمودن جداول کمی و احکام این قانون و نظارت بر اجراي برنامه-121ماده 



هاي نظارتی ساالنه قانون برنامه ششم شامل چگونگی تحقق اهداف کمی مندرج دولت مکلف است گزارش- لفا
هاي بخشی و فرابخشی را به همراه لوایح بودجه سنواتی به مجلس شوراي در جداول این قانون، احکام برنامه

.اسالمی ارائه نماید

کلیدي توسعه عملکرد برنامه پنجساله ششم و سازمان مکلف است امکان دسترسی به شاخصهاي - تبصره
هاي ساالنه را با تعریف شاخصهاي متناسب و محاسبه منظم آنها، حداکثر تا سال دوم اجراي قانون برنامه بودجه

.هاي تخصصی مجلس شوراي اسالمی فراهم نمایدبراي کمیسیون

زمان موظف است با تعریف نظام جامع نظارت منظور احیاء و تحکیم نظام نظارت در اجراي قانون برنامه سابه-ب
ماهه و ساالنه را براساس وظایف مندرج در قانون برنامه و بودجه مصوب ماهه، ششهاي سهعملیاتی، گزارش

هاي سنواتی و اجراي قانون برنامه ششم به مجلس شوراي اسالمی ، درباره اجراي قوانین بودجه10/12/1351
.تقدیم کند

و اصالحات و الحاقات بعدي آن 27/11/1380تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب قانون-122ماده 
و قانون الحاق برخی مواد به قانون 10/11/1395هاي توسعه کشور مصوب تنفیذ و قانون احکام دائمی برنامه

ور مصوب قانون محاسبات عمومی کش) 66(و ماده 4/12/1393مصوب ) 2(تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 
عنوانن بخشی از این قانون در طول اجراي قانون برنامه حاکم بوده و با با اصالحات و الحاقات بعدي به1/6/1366

:گرددلحاظ موارد زیر اعمال می

حاکم 1395هاي توسعه کشور مصوب سال قانون احکام دائمی برنامه) 1(بر احکام این قانون، حکم ماده - الف
.است

هاي توسعه کشور در طول اجراي قانون برنامه ششم توسعه بر قانون احکام دائمی برنامه) 16(حکم ماده -ب
.با اصالحات و الحاقات بعدي آن حاکم است3/12/1366هاي مستقیم مصوب قانون مالیات

.تاالجراء اسهاي کلی ابالغی مقام معظم رهبري الزمهاي کلی برنامه ششم و سایر سیاستسیاست-123ماده 

ماه باشد و دولت موظف است ششاالجراء شدن به مدت پنج سال معتبر میاین قانون از تاریخ الزم-124ماده 
.اسالمیارائهنمایدقبل از پایان اعتبار این قانون الیحه برنامه پنجساله هفتم را به مجلس شوراي



جلسه علنی روز شنبه مورخ وهشت تبصره دروچهارماده و یکصدوبیستبر یکصدوبیستقانون فوق مشتمل
از 21/12/1395چهاردهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 

) الف(بند) 1(، جزء)30(، ماده)12(ماده) ب(، بند)4(ماده) الف(سوي مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصالح بند
.نظام تشخیص داده شدموافق با مصلحت ) 16(و تأیید ماده ) 67(ماده

رییس مجلس شوراي اسالمی-علی الریجانی


