
10/11/1395مصوب هاي توسعه کشورقانون احکام دائمی برنامه

ها و پارکهاي علم و فناوري که داراي دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان. 1ماده 
آموزشودرمانبهداشت،وفناوريوتحقیقاتعلوم،هايوزارتخانهعالیآموزشگسترششورايمجوز از
باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههاي ربط میسایر مراجع قانونی ذيوپزشکی

ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوري، قانون برگزاري مناقصات و دولتی به
تی، اداري، استخدامی معامالی،مالهاينامهآیینومصوباتچهارچوباصالحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در

ودرمانبهداشت،وفناوريوتحقیقاتعلوم،وزیرانو تشکیالتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید
وعالیآموزشمراکزودانشگاههامورددروجمهوررئیستأییدبههافرهنگستانمورددروپزشکیآموزش

.کنندرسد، عمل میئیس ستاد کل نیروهاي مسلح میرتأییدبهمسلحنیروهايبهوابستهتحقیقاتی

یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات، کمک تلقی و بعد از پرداخت، اعتبارات اختصاص.1تبصره
.شود و براساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امنا و با مسؤولیت آنها قابل هزینه استبه هزینه قطعی منظور می

هرگونه استخدام جدید از محل منابع عمومی و توسعه تشکیالت اداري منوط به تأیید وزیران علوم، .2تبصره
.و سازمان اداري و استخدامی کشور است) حسب مورد(تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

) 2(بخشی از مقررات مالی دولتقانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم) 11(هیأت امنا بر اساس ماده.3تبصره
تواند عالوه بر آنچه که از محل منابع عمومی و درآمدهاي اختصاصی براي دانشگاهها و نمی4/12/13933مصوب 

.گیري و سالهاي بعد مصوب کندشود تعهد جدیدي براي سال تصمیممراکز مزبور پادار می

.شوندهاي آن میتبصرههاي رفاه دانشجویان مشمول این ماده و صندوق. 4تبصره

مؤسساتودانشگاههاتشکیالتیهرگونه اصالح ساختار و مقررات مالی، اداري، معامالتی، استخدامی و. 5تبصره
آنهايتبصرهومادهاینمشمولفقطتخصصیهايفرهنگستانهمچنینودولتیپژوهشیوعالیآموزش

.است

وهاهمایشدرکشوردانشمندانهاي علمی، نخبگان ونجمندولت موظف است براي مشارکت ا. 6تبصره
درایراننخبگانودانشمندانهايتوانمنديازگیريبهرهوجهانبرتروالمللیبینپژوهشیوعلمیمجامع
.نمایدایجادراالزمسازوکارکشورخارجوداخلدرمناسبمطالعاتیفرصتهايکردنفراهموجهان



نسبتاستموظفدولتآموزي،مهارتظور گسترش و ارتقاي کیفیت و اثربخشی آموزش عالی ومنبه. 7تبصره
:کنداقدامزیرمواردتحققبه

شرکتهايومؤسساتتشکیلتوانند با موافقت هیأت امناي همان دانشگاه نسبت بهاعضاي هیأت علمی می.1
.سسات و شرکتها مشارکت کنندبنیان اقدام و یا در این مؤخصوصی دانش) %100(صددرصد

این مؤسسات و شرکتها براي انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاههاي اجرائی، مشمول 
.قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی و اصالحات بعدي آن نیستند

کاربردي . شگاههاي دولتی، آزاد اسالمی، علمی منظور حمایت از دانشجویان دانشود بهبه دولت اجازه داده می.2
هاي علوم، عالی غیردولتی که داراي مجوز از وزارتخانهاي و مؤسسات آموزشنور و دانشگاههاي فنی و حرفهو پیام

باشند، تسهیالت اعتباري در اختیار صندوق رفاه تحقیقات و فناوري یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می
.الحسنه به دانشجویان قرار دهدربط براي پرداخت وام بلندمدت قرضسایر نهادهاي ذيدانشجویان و یا

هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با همکاري وزارت تعاون، وزارتخانه.3
.کار تعیین نمایندهاي تحصیلی خود را متناسب با بازار کار و رفاه اجتماعی و مرکز آمار ایران، رشته

از درآمدهاي حاصل از شهریه دانشجویان هر واحد را براي ) %60(درصدنور مکلف است شصتدانشگاه پیام.4
.توسعه همان واحد و مابقی را براي توسعه و تجهیز واحدهاي دانشگاهی در مناطق محروم اختصاص دهد

.2ماده

هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و انهدانشگاههاي کشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخ. الف
شعبتأسیسبهنسبتتوانندمیمربوط،هايوزارتخانهعالیآموزشگسترششورايتصویبباپزشکیآموزش

داوطلبانازشهریهدریافتباوخودگردانصورتبهکشورازخارجدرنیزوصنعتی–تجاريآزادمناطقدر
.کننداقدام

صنعتی، براي دانشجویان غیرایرانی بدون آزمون . پذیرش دانشجو در شعب دانشگاهها درمناطق آزاد تجاري . ب 
ضوابط پذیرش دانشجو براي دوره کارشناسی توسط شوراي سنجش و پذیرش دانشجو . شودسراسري انجام می

و براي 1392کشور مصوب قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ) 2(موضوع ماده
وتحقیقاتعلوم،هايوزارتخانهازیکیتأییدباموردحسبودانشگاههاپیشنهادباتکمیلیتحصیالتهايدوره

.شودمیتعیینپزشکیآموزشودرمانبهداشت،یافناوري

معافیت تحصیلی صنعتی، همانند سایر دانشجویان از. دانشجویان ایرانی شعب مناطق آزاد تجاري . تبصره 



.برخوردار هستند

قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ) 5(این بند به ماده 
.شودالحاق می10/6/1392

دولت به منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در جهت حفظ کرامت ایثارگران با اولویت . پ 
ی، فرصتها، امکانات و تسهیالت و امتیازات به ایثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و عرضه منابع مال

:دهدهمچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان، اقدام زیر را انجام می 

، درمان هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشتدانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه 
علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه اعضاي هیأت) %20(درصدو آموزش پزشکی، مکلفند حداقل بیست

ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان باالي ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش
، )%50(درصدان باالي پنجاهسال اسارت، همسران و فرزندان جانباز، آزادگان باالي سه)%25(درصدوپنجبیست

سال اسارت که داراي مدرك علمی مورد تأیید همسران و فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بیش از سه
باشند، حسب مورد از می » بهداشت، درمان و آموزش پزشکی«و » علوم، تحقیقات و فناوري«هاي وزارتخانه 

علمی تأمین و ان دیگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأتطریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکن
علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرائی مرتبط و صورت عضو هیأتاز ابتداء آنان را به

. کننداستخدامتأثیر آن در پایه و مرتبه علمی با رعایت شرایط اخالقی، علمی و سنی و بدون آزمون و مصاحبه
دریادشدهمقامات. استمذکوردستگاههايرؤسايووزرابرعهدهمستقیمطوربهحکمایناجرايمسؤولیت

علمی فعلی داراي احکام و امتیازات این بند شامل اعضاي هیأت. باشندمیتصمیماتخاذبهمجازخصوص،این
.شودشرایط فوق نیز می 

.شودمی2/10/1391رسانی به ایثارگران مصوب جامع خدماتقانون ) 71(این بند، جایگزین ماده 

ایجادازجلوگیريوهاي بازنشستگیمنظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدي بیمهبه.3ماده
شود ی، تعاونی یا دولتی اجازه داده میخصوصازاعمبازنشستگیهايصندوقبرايویژهامتیازیاانحصارهرگونه

اي که نامهشدگان بازنشسته براساس آیینهاي بازنشستگی غیردولتی با تضمین پوشش تعهدات آتی بیمهوقصند
رسد، به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می

.ایجاد گردد

.مکمل و در قالب نظام تأمین اجتماعی چند الیه استهايها در الیه بیمهگونه صندوقفعالیت این. تبصره 

هاي احتمالی نامه براي پوشش حوادث و بیماريکلیه اتباع خارجی مقیم کشور موظف به دارا بودن بیمه. 4ماده



تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بیمه مرکزي ایران است که به . باشنددر مدت اقامت در ایران می 
.رسدزمان برنامه و بودجه کشور می تأیید سا

هاي بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح منظور برقراري بیمه تکمیلی بازنشستگی، صندوقبه. 5ماده 
.شده اقدام نمایندشدگان با مشارکت فرد بیمههاي انفرادي شخصی جهت بیمه حساب

.6ماده 

توانند در صورت انتقال به سایر دستگاهها یا بازخریدي، میهاي بازنشستگیکارکنان تحت پوشش صندوق. الف 
اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق، بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی 

.شده استعهده بیمهشده بهاستثناي افراد منتقلشده و کارفرما بهدر این صورت حق بیمه سهم بیمه. خود باشند

3/4/1354قانون تأمین اجتماعی مصوب ) 28(ماده) 2(ولت موظف است هرساله اعتبار الزم موضوع تبصرهد. ب 
.بینی کنداي در قانون بودجه ساالنه پیشرا در ردیف جداگانه

که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول صندوق تأمین االجراء شدن این قانون در صورتیاز زمان الزم. پ 
شده و دولت و کارفرما مربوط به حق ی و بازنشستگی دیگري گردد، در صورت پرداخت کسور سهم بیمهاجتماع

بیمه صندوق تأمین اجتماعی توسط این افراد و با تحقق شرایط بازنشستگی آنها در هر صندوق، بازنشستگی در 
.شوندمند میطور مستقل انجام گیرد و از مستمري بازنشستگی هر دو صندوق بهرههر صندوق به

:شودشوراي عالی سالمت و امنیت غذایی با وظایف و ترکیب زیر تشکیل می. 7ماده

:وظایف. الف 

سیاستگذاري براي ارتقاي سالمت و امنیت غذایی و سالمت مواد غذایی صادراتی و وارداتی. 1

ظر بر سالمت و امنیت غذاییهاي ناها و تدابیر بخشی و فرابخشی در اجراي سیاستبررسی و تصویب برنامه. 2

تعیین و پایش شاخصهاي اساسی سالمت و امنیت غذایی. 3

ايتصویب استانداردهاي ملی پیوست سالمت براي طرحهاي بزرگ توسعه. 4

»خدمات جامع و همگانی سالمت و امنیت غذایی«تصویب برنامه اجرائی سامانه . 5



هاي نظارتیرشتصویب سازوکارهاي نظارتی و رسیدگی به گزا. 6

ایجاد هماهنگی میان دستگاههاي اجرائی مربوط. 7

:ترکیب. ب 

)رئیس(جمهور رئیس. 1

)دبیر(وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی . 2

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور. 3

وزیر کشور. 4

وزیر صنعت، معدن و تجارت. 5

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی. 6

وزش و پرورشوزیر آم. 7

وزیر جهاد کشاورزي. 8

وزیر ورزش و جوانان. 9

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست. 10

رئیس سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران. 11

هاي بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس یک نفر از اعضاي هر یک از کمیسیون. 12
اظرعنوان نشوراي اسالمی به

)ره(رئیس کمیته امداد امام خمینی. 13

رئیس سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. 14

ودرمانبهداشت،وزیرپیشنهادهاي علمی و تخصصی حوزه سالمت بنا بهعنوان نماینده انجمنیک نفر به.15



عالیشورايرئیستأییدوپزشکیآموزش

هاي علمی و تخصصی حوزه امنیت غذا و تغذیه بنا به پیشنهاد وزراي انجمنعنوان نماینده یک نفر به.16
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزي و تأیید رئیس شوراي عالی

.مصوبات شورا با تأیید رئیس جمهور قابل اجراء است. تبصره 

هاي بهداشت، درمان و شور و وزارتخانهنامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه کآیین
ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب شود و حداکثر ظرف مدت ششآموزش پزشکی و جهاد کشاورزي تهیه می

.رسدوزیران میهیأت

سازي، توزیع، عرضه و فروش کاالهاي دارویی، واکسن، مواد هرگونه واردات تجاري، ذخیره. پ 
اي، آرایشی، بهداشتی، غذایی و ملزومات و تجهیزات پزشکی ی و سنتی، مکملهاي تغذیه، طبیع)بیولوژیک(زیستی

کند، که در سامانه رهگیري و کنترل اصالت طبق ضوابطی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم می
3/10/1392ب شود و با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوثبت نشده باشد جرم محسوب می

.شودبرخورد می

مسؤولیت اجراي این بند در مورد سموم و کود شیمیایی و همچنین کاالهاي با مصرف دامی در چهارچوب 
.وظایف مذکور در این ماده برعهده وزارت جهاد کشاورزي و سازمان دامپزشکی است

اد جمعیت کشور وزارت بهداشت، منظور کنترل کیفی محصوالت کشاورزي و دامی و صیانت از سالمت آحبه. ت 
هاي شیمیایی شده به بازار مصرف را از نظر میزان آالیندهدرمان و آموزش پزشکی موظف است محصوالت ارائه
.بررسی، اعالم و از توزیع مواد غیرمجاز جلوگیري کند

ز عرضه محصوالت ها و سایر دستگاههاي اجرائی موظفند اتمام مراکز توزیع مواد غذایی وابسته به شهرداري
.هاي تحت نظارت و مدیریت خود جلوگیري کنندداراي آالینده شیمیایی در مراکز و مجتمع

دامپزشکی موظفند در ) بیولوژیک(هاي زیستی هاي خام دامی، دارو و فرآوردهمراکز تولید و توزیع فرآورده. ث 
هاي شود، نسبت به استقرار سامانهمیچهارچوب ضوابط فنی و بهداشتی که از طرف سازمان دامپزشکی اعالم 

توانند با اخذ مجوز مربوط از سازمان دامپزشکی کشور افراد حقوقی غیردولتی می. بهداشتی مربوطه اقدام کنند
.ها فعالیت کننددر زمینه ارائه خدمات اجراء و ممیزي غیررسمی این سامانه

از ابالغ این قانون توسط وزارت جهادکشاورزي ماه پس نامه اجرائی این بند، حداکثر ظرف مدت ششآیین



.رسدشود و به تصویب هیأت وزیران میتهیه می) سازمان دامپزشکی کشور(

قانون الحاق موادي به قانون )48(رسان به سالمت موضوع مادههرگونه تبلیغات خدمات و کاالهاي آسیب. ج 
درمان و آموزش پزشکی و الم وزارت بهداشت،بر اساس تشخیص و اع) 2(تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

.ها ممنوع استسازمان ملی استاندارد ایران از سوي همه رسانه

اي است که پس از واردات هر نوع کاال با رعایت استانداردها و یا ضوابط فنی و ایمنی و بهداشتی قرنطینه. چ 
به گمرك و سایر مراجع مربوط ابالغ صالح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب مرجع ذي

یافته، کاالهاي بالصاحب و رعایت این ضوابط براي تعیین تکلیف کاالهاي متروکه، ضبطی، قطعیت. شودمی
صاحب متواري و مکشوفات قاچاق الزامی است و ضوابط فنی و ایمنی این کاالها از طریق سازمان ملی استاندارد 

اي از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزي ایران و ضوابط بهداشتی قرنطینه
.شودحسب مورد تأیید می

دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و شده براي آنعقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین. 8ماده
ایرانسالمتبیمهسازمانوتجاريبیمهشرکتهايتوسطشودمیاعالمسالمتپایهبیمهبستهدرکهدرمانی

کهموارديدرجزبهتکمیلیبیمهسرانهحقپرداخت. استممنوععنوانهرتحتحقوقیوحقیقیاشخاصبا
منظور از بیمه تکمیلی فهرست خدماتی است که . شده استخاص معین شده است، بر عهده افراد بیمهقوانیندر

.در تعهد بیمه پایه سالمت نیست

قانون مدیریت خدمات کشوري موظف به اجراي موضوع این ) 5(کلیه دستگاههاي اجرائی موضوع ماده. 1رهتبص
.هاي مصوب هستندحکم و رعایت تعرفه

و تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد ) بیمه مرکزي ایران(هاي امور اقتصادي و داراییوزارتخانه.2تبصره
.باشندمسؤول حسن اجراي این ماده می

.9ماده

شوراي عالی بیمه سالمت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیأت وزیران . الف 
دهندگان خدمات بهداشت، نسبت به بازنگري ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سالمت براي کلیه ارائه 

اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت 
واقعی در جهت تقویت رفتارهاي مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی 

قانون بیمه ) 9(و ) 8(و مواد ) 1(ماده )8(یکسان براي بخش دولتی و غیردولتی در شرایط رقابتی و بر اساس بند
اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، 3/8/13733وب همگانی خدمات درمانی کشور مص



.وزیران ارائه کندقبل از پایان هر سال براي سال بعد جهت تصویب به هیأت

الحاق 3/8/1373قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ) 2(عنوان یک ماده بعد از ماده این بند به
.گرددمی

. یش اجباري براي تأیید سالمت کلیه رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی مشمول بیمه سالمت استآزما. ب 
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات ) 30(هاي مربوط از محل اعتبار موضوع مادههزینه

.شودتأمین می) 2(مالی دولت

:کاري در نظام آماري کشوروازيسازي، ساماندهی و رفع ممنظور یکپارچهبه. 10ماده

.مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعالم و انتشار آمارهاي رسمی کشور است. الف 

.شودالحاق می10/11/1353قانون مرکز آمار ایران مصوب ) 2(مادهازقبلبنداین

هاي اري کشور مبتنی بر فناوريمرکز آمار ایران با همکاري دستگاههاي اجرائی نسبت به تهیه برنامه ملی آم. ب 
واستقراروثبتیآمارهاينظاماستقرارنوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهاي رسمی،

عالیشورايتصویبوایرانآمارمرکزپیشنهادبابرنامهاین. کنداقدامکشورآمارياطالعاتپایگاهمستمرتغذیه
.استاالجراءالزماجرائیتگاههايدسبرايایرانآمار

دستگاههاي اجرائی مانند بانک مرکزي مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و . پ 
در . هاي مربوط به خود را تولید و اعالم کننداستانداردهاي شوراي عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه

.استصورت آمار منتشره آمار تخصصی رسمیاین

.گرددقانون مرکز آمار ایران الحاق می) 9(عنوان مواد جدید بعد از ماده به) پ(و ) ب(بندهاي

هاي پوششی برداري و اطالعات مکانی، عکسبرداري هوایی، تهیه و تولید نقشههاي مرتبط با نقشهفعالیت.11ماده
. استکشوربردارينقشهسازمانعهدهبرغیرنظامی،بخشدرآنبرنظارتومختلفهايمقیاسدرشهريو

هاي کشور از گیريط سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت جهتتوسمربوطهايدستورالعملواستانداردها
.شودجمله آمایش سرزمین تهیه و ابالغ می

مل اجرائی این وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و سازمان برنامه وبودجه کشور مکلفند دستورالع. تبصره 
هاي مکانی تهیه و ابالغ ها و دادهماده را به منظور نحوه اعمال مالحظات دفاعی و امنیتی در تولید و انتشار نقشه



.نمایند

12/11/1393کشور مصوب ) کاداستر(قانون جامع حدنگار ) 10(عنوان یک ماده جدید بعد از ماده این ماده به
.گرددالحاق می

.12ماده

:شودبه این شرح اصالح می) 16/11/1390مصوب (قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار) 11(در مادهص. الف 

هاي اقتصادي این بخشها، بررسی و رفع نظر دولت و بخشهاي خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتمنظور تبادلبه
و مقررات موجود و ارائه موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر براي اقدامات الزم در چهارچوب قوانین

گوي دولت و بخش خصوصی با ترکیب وربط، شوراي گفتپیشنهادها و راهکارهاي اجرائی مناسب به مراجع ذي
:شوداعضاي زیر تشکیل می

)رئیس شورا(وزیر امور اقتصادي و دارایی . 1

وزیر صنعت، معدن و تجارت. 2

)یا معاون(وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی . 3

)یا معاون(وزیر جهاد کشاورزي . 4

)یا معاون(وزیر نفت . 5

)یا معاون(وزیر نیرو . 6

)یا معاون(وزیر کشور . 7

رئیس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران. 8

)یا معاون(رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور . 9

قضائیه به انتخاب رئیس قوهدو نفراز معاونان قوه. 10

میسیون اقتصادي مجلس شوراي اسالمیرئیس ک. 11



رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمی. 12

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمی. 13

رئیس کمیسیون کشاورزي، آب و منابع طبیعی مجلس شوراي اسالمی. 14

)حسب مورد(المیهاي تخصصی و ویژه مجلس شوراي اسسایر رؤساي کمیسیون. 15

)دبیر شورا(رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران. 16

رئیس اتاق اصناف. 17

هاعالی استانرئیس شوراي. 18

رئیس اتاق تعاون جمهوري اسالمی ایران. 19

شهردار یکی از کالنشهرها به انتخاب شهرداران کالنشهرها. 20

هاي مختلفهاي برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشتههشت نفر از مدیران عامل شرکت. 21

ها طبق و چگونگی تشکیل جلسات و ارائه پیشنهادها و گزارش) 21(نحوه انتخاب اعضاي ردیف .1تبصره
.شوددستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می

ر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت د. 2تبصره
.است

.باشدوگو، حداقل یک جلسه در ماه میجلسات شوراي گفت. 3تبصره

گیرد تا در جلسه هیأت مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت سی روز در دستور کار هیأت دولت قرار می.4تبصره
.گیري شوددولت مطرح و نسبت به آن تصمیم

گانی، صنایع و معادن و کشاورزي موظف است با همکاري اتاق تعاون مرکزي جمهوري اسالمی اتاق بازر. ب 
گذاري در هاي مخل تولید و سرمایهایران و شوراي اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه

بررسی و پردازش کشور اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکلهاي تولیدي و صادراتی سراسر کشور و
اي متشکل از دونفر طور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه کند و به کمیتههاي آنها، بهمشکالت و خواسته



شده، کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهاي ارائه. از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد
.راهکار قانونی الزم را اتخاذ کند

هاي مزاحم، خأل قانونی، اجراي هاي موضوع این بند در مورد قوانین و مصوبات و بخشنامهزارشگ.1تبصره
نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصالح قوانین و مقررات و ارتقاي امنیت اقتصادي، حقوق مالکیت و 

شده کاالها و خدمات در گذاري و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمامحمایت از سرمایه
گذاري و تولید و استفاده بهینه از ایران همراه با ارتقاي کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه

.شودهاي موجود تهیه میها و ظرفیتگذاريسرمایه

هاياستسیاجرايعالیشورايهاي ارسالی را بهکمیته مذکور در این بند یک نسخه از همه گزارش.2تبصره
.کندوگو ارسال میقانون اساسی و شوراي گفت) 44(چهارموچهلاصلکلی

.گیردمصوبات جلسات مذکور حداکثر ظرف مدت سی روز کاري در دستور کار هیأت وزیران قرار می. 3تبصره

بندوضوعمقانونی،وظایفمنظور تقویت و ساماندهی تشکلهاي خصوصی و تعاونی و کمک به انجامبه.13ماده
و ارائه 25/3/1387قانون اساسی مصوب ) 44(هاي کلی اصل چهل و چهارم قانون اجراي سیاست) 91(ماده) د(

اتاقوایرانکشاورزيومعادنصنایع،بازرگانی،اتاقاعضايکلیهکارشناسیوايمشاورهبازاریابی،خدمات
وظایفانجامبرايمالیاتکسرازپسراخودساالنهسودهزاردرچهارمکلفندایراناسالمیجمهوريتعاون

االنه حسب مورد به حساب اتاقهاي مذکور واریز نمایند و تأییدیه اتاقهاي مذکور را هنگام صدور و سصورتبه
.تمدید کارت بازرگانی و عضویت تسلیم کنند

:باشندایت موارد زیر میمنظور تنظیم تعهدات ارزي کشور، دستگاههاي اجرائی ملزم به رعبه. 14ماده

عملیات و معامالت ارزي خود را از طریق حسابهاي ارزي بانکهاي داخل یا خارج که با تأیید بانک مرکزي . الف 
بانکهاي عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها . کنند، انجام دهندجمهوري اسالمی ایران افتتاح کرده یا می

.لمللی تأمین کنندارا در سطح استانداردهاي بین

فهرست کلیه حسابهاي ارزي خارج از کشور خود را به بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران اعالم کنند، تا . ب 
.پس از تأیید این بانک، ادامه فعالیت آنها میسر شود

شود در راستاي تأمین منابع ارزي طرحهاي ها اجازه داده میبه شرکتهاي دولتی و شهرداري.15ماده
پس از تأیید وزارت امور اقتصادي و دارایی با وایراناسالمیجمهوريمرکزيبانکمجوزگذاري خود، بارمایهس

تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتها و . رعایت قوانین مالی مربوطه اقدام به انتشار اوراق مالی نمایند



.هاي مذکور استشهرداري

شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از نامیده می» صندوق«ماده صندوق توسعه ملی که در این.16ماده
واقتصاديزایندههايسرمایهومولدماندگار،ثروتهايبهنفتیهايفرآوردهوگازيمیعاناتوگازونفتفروش

.شودمیتشکیلنفتیهايفرآوردهوگازونفتمنابعازآیندهنسلهايسهمحفظنیز

هاي این اموال و دارایی. اي نخواهد داشتران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبهصندوق در ته
.این ماده در حکم اساسنامه صندوق است. باشدصندوق متعلق به دولت جمهوري اسالمی ایران می

:ارکان صندوق عبارتند از. الف 

هیأت امنا. 1

هیأت عامل. 2

هیأت نظارت. 3

:عنوان باالترین رکن صندوق، داراي وظایف و اختیارات زیر استههیأت امنا ب. ب 

هاها و خط مشیراهبري، تعیین سیاست. 1

گذاري به بخشهاي خصوصی، تعاونی و عمومی تصویب شرایط و نحوه اعطاي تسهیالت براي تولید و سرمایه. 2
غیردولتی

صورتهاي مالی و گزارش عملکرد صندوقهاي راهبردي، بودجه ساالنه،ها، برنامهتصویب نظامنامه. 3

)ث(و ) ت(انتخاب رئیس و سایر اعضاي هیأت عامل مطابق بندهاي. 4

عزل رئیس و اعضاي هیأت عامل با پیشنهاد هریک از اعضاي هیأت امنا و تصویب هیأت امنا. 5

قانون ) 139(ی و نهماتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوي به داوري و صلح دعاوي با رعایت اصل یکصد و س. 6
اساسی

هاي مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیالت در بخشها و زیربخشهاي تولیدي و تعیین انواع فعالیت.7
خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادي



تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرحهاي تولیدي و. 8
نحوي که گذاري بهگذاري براي پرداخت تسهیالت و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرحهاي سرمایهسرمایه

.هاي بانک مرکزي در بازارهاي خارجی نباشدمیانگین این نرخها کمتر از متوسط نرخ بازده سپرده

هیأت امنا. پ 

:شرح زیر استترکیب اعضاي هیأت امنا به

)امنارئیس هیأت (رئیس جمهور . 1

)دبیر هیأت امنا(رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور . 2

وزیر امور اقتصادي و دارایی. 3

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی. 4

وزیر نفت. 5

رئیس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران. 6

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي. 7

رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي. 8

اسالمیشورايمجلسانتخابهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات بهدو نفر نماینده از کمیسیون. 9

دادستان کل کشور. 10

.شودجلسات هیأت امنا حداقل سالی دو بار تشکیل می. 1تبصره

حداقل دو سوم اعضاي صاحب رأي رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج جلسات هیأت امنا با . 2تبصره
.گرددرأي اتخاذ می

.توانند در جلسات هیأت امنا شرکت نمایندرؤساي هیأت عامل و هیأت نظارت بدون حق رأي می. 3تبصره

انتصاب رئیس و هرگونه تصمیم هیأت امنا در مورد تصویب ترازنامه و صورتهاي مالی صندوق و نیز.4تبصره



هاي کثیراالنتشار به انتخاب هیأت امنا، درج اعضاي هیأت عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامه
.گرددمی

دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیأت امنا توسط دبیر هیأت امنا تعیین و حداقل پانزده روز قبل از . 5تبصره
.شودل میتشکیل جلسه براي اعضاي هیأت ارسا

.رسدبودجه ستاد صندوق به تصویب هیأت امنا می. 6تبصره

امنا، هیأت عامل مرکب از پنج نفر منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأتبه. ت 
داقل ده سال ریزي با حمالی، بانکی و برنامهنظر، با تجربه و خوشنام در امور اقتصادي، حقوقی،از افراد صاحب

سابقه مرتبط و مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد توسط هیأت امنا انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب 
:باشندشوند و داراي وظایف و اختیارات زیر میمی

هاي مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیالت در بخشها و زیربخشهاي تولیدي و خدماتی پیشنهاد فعالیت.1
بازده مناسب اقتصادي به هیأت امنازاینده و با

المللی و داخلی به هیأت امناگذاري در بازارهاي پولی و مالی بینشنهاد موارد سرمایه.پی. 2

ها و اختیارات بانک عامل در تعیین چهارچوب قراردادهاي عاملیت با بانکهاي عامل و تعیین مسؤولیت. 3
چهارچوب این قراردادها

هاي داخلی مناسببرسی داخلی و استقرار نظام کنترلبرقراري نظام حسا. 4

تأیید صورتهاي مالی ارزي و ریالی و ارائه آن به هیأت امنا. 5

ها و شرایط و نحوه اعطاي تسهیالتارائه پیشنهاد به هیأت امنا درخصوص نظامنامه. 6

جز هداف مندرج در اساسنامه بهنام صندوق در محدوده وظایف و ااتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به.7
صراحت در حوزه صالحیت هیأت امنا یا رئیس هیأت عامل است مگر اینکه به هیأت آنچه تصمیم درباره آنها به

.عامل تفویض شده باشد

اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموري که توسط رئیس هیأت عامل در محدوده اختیارات خود در دستور کار . 8
.گیردمیهیأت عامل قرار 



اجراي مصوبات هیأت امنا. 9

پیشنهاد ارجاع دعاوي به داوري، تعیین داور و صلح دعاوي به هیأت امنا. 10

افتتاح یا بستن حسابهاي ارزي در نزد بانک مرکزي و معرفی صاحبان امضاي مجاز از بین اعضاي هیأت . 11
عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق

مالی براي ارزیابی، بهبود و ارتقاي گذاري و مهندسیالمللی در امور سرمایهر معتبر بینانعقاد قرارداد با مشاو. 12
عملکرد صندوق

سایر موارد ارجاعی از سوي هیأت امنا. 13

برکناري و قبول استعفاي اعضاي هیأت عامل مشروط به تأیید دوسوم اعضاي صاحب رأي هیأت امنا . 1تبصره
.خواهد بود

گونه فعالیت اقتصادي و شغل دیگري به استثناي تدریس وقت بوده و هیچت عامل باید تماماعضاي هیأ.2تبصره
قانون اساسی ) 142(اعضاي هیأت عامل مشمول حکم مندرج در اصل یکصد و چهل و دوم. نداشته باشند

.باشندمی

.دوره تصدي هیأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بالمانع است. 3تبصره

ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضاي دو عضو از سه عضو کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته.4هتبصر
.شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بودهیأت عامل که توسط این هیأت تعیین می

.تصمیمات هیأت عامل با حداقل سه رأي نافذ است. 5تبصره

الترین مقام اجرائی صندوق است از بین اعضاي هیأت عامل توسط هیأت امنا رئیس هیأت عامل که با. ث 
:باشدرئیس هیأت عامل داراي وظایف و اختیارات زیر می. شودانتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می

ابالغ و صدور دستور اجراي تصمیمات هیأت عامل و نظارت بر حسن اجراي آن. 1

جلسات هیأت عاملتعیین دستور جلسه و اداره. 2

اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هیأت عامل و هیأت امنا. 3



هاي موضوع صندوقهاي اجرائی در حیطه فعالیتتهیه و تنظیم طرحها و برنامه. 4

نویس گزارش هیأت عامل به هیأت امناتهیه و تنظیم برنامه، بودجه، صورتهاي مالی صندوق و پیش. 5

هاي جاري و اداري صندوقکارگیري نیروي انسانی و انجام هزینهصندوق، بهاداره امور داخلی. 6

باریکماهتهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق براي ارائه به هیأت عامل حداقل هر سه. 7

نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضائی، اداري، ثبتی و مشابه . 8
طور مکررا با حق توکیل به غیر ولو بهآنه

اقامه یا دفاع از دعاوي یا شکایات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی و کیفري با کلیه اختیارات مربوط به .9
امور دادرسی به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوري

سایر امور ارجاعی از سوي هیأت عامل. 10

ازجلوگیريوآنجاريتحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیاتمنظور حصول اطمینان از به. ج 
دیوانرئیسترکیببانظارتهیأتها،ها و سیاستمشیحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خطانهرگونه

.شودمیتشکیلکشورکلبازرسیسازمانرئیسکشور،حسابرسیسازمانرئیسکشور،محاسبات

هیأت نافی وظایف قانونی دستگاههاي نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور و سازمان نظارت این . 1تبصره
.بازرسی کل کشور نخواهد بود

رئیس و دبیر خواهد بود که در اولین جلسه هیأت نظارت انتخاب نائبهیأت نظارت داراي رئیس،. 2تبصره
.خواهند شد

:وظایف هیأت نظارت. چ 

براي هیأت امنا و مجلس اي مالی صندوق و تهیه گزارشهاي موردي و ادواريهرسیدگی به صورتها و گزارش. 1
شوراي اسالمی؛

ها، مطالبات، تعهدات و خالصه حسابهاي صندوق و گواهی آنها براي انتشار در صورت ریزداراییرسیدگی به. 2
روزنامه رسمی کشور؛



و اساسنامه و اهداف صندوقرسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی. 3

ها و حسابهاي صندوق را این هیأت در ایفاي وظایف خود و بدون مداخله در امور جاري، کلیه اسناد و دارایی
داند دسترسی داشته تواند به اطالعات و مدارك و مستندات صندوق که الزم میمورد رسیدگی قرار داده و می

بار به هیأت امنا و مجلس شوراي اسالمی تی خود را هر شش ماه یکنظاراین هیأت موظف است گزارش. باشد
.ارائه دهد

تواند براي حسابرسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب هیأت نظارت می. تبصره 
.صالحیت استفاده نماید

:منابع صندوق. ح 

هاي خام، میعانات گازي، گاز و فرآوردهنفت(ت از منابع حاصل از صادرات نف) %30(درصد حداقل معادل سی.1
در سالهاي برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی) نفتی

الذکرارزش صادرات تهاتري اقالم فوق) %20(درصد حداقل بیست. 2

هرسال به میزان سه واحد درصد) 2(و ) 1(افزایش سهم واریزي ازمنابع بندهاي . 3

و سالهاي بعد1389مانده نقدي حساب ذخیره ارزي در پایان سال %) 50(پنجاه درصد. 4

المللی با مجوز هیأت امنا با رعایت قوانین مربوطمنابع قابل تحصیل از بازارهاي پولی بین. 5

سود خالص صندوق طی سال مالی. 6

هاي بانک سپردهدرآمد حاصل از سود موجودي حساب صندوق در بانک مرکزي، معادل میانگین نرخ سود.7
بارمرکزي در بازارهاي خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یک

کل کشور1389قانون بودجه سال ) 4(بند ) د(منابع موضوع جزء ) %20(بیست درصد. 8

بازپرداخت اصل و سود تسهیالت پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و .1تبصره
.شودکار گرفته میهداف صندوق بهمجدداً در جهت ا

.حسابهاي صندوق فقط نزد بانک مرکزي نگهداري خواهد شد. 2تبصره



:مصارف صندوق. خ 

اعطاي تسهیالت به بخشهاي خصوصی، تعاونی و بنگاههاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی .1
و اقتصاديهاي داراي توجیه فنی، مالیگذاريبراي تولید و توسعه سرمایه

هاي اعطاي تسهیالت صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکتهاي خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه.2
)سندیکایی(اي شوند از طریق منابع خود یا تسهیالت اتحادیهخارجی برنده می

ی کشوراعطاي تسهیالت خرید به طرفهاي خریدار کاال و خدمات ایرانی در بازارهاي هدف صادرات. 3

گذاري در بازارهاي پولی و مالی خارجیسرمایه. 4

گذاران خارجی با در نظرگرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادي به اعطاي تسهیالت به سرمایه. 5
.باشدقانون اساسی می) 80(گذاري در ایران با رعایت اصل هشتادممنظور جلب و حمایت از سرمایه

صندوقهاي تأمین هزینه. 6

اي و بازپرداخت بدهیهاي هاي سرمایهاي و تملک داراییاستفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزینه. 1تبصره
.دولت به هر شکل ممنوع است

ن ایازکنندهاستفادهگذاراناعطاي تسهیالت موضوع این بند فقط به صورت ارزي است و سرمایه.2تبصره
.ریال در بازار داخلی را ندارندتسهیالت اجازه تبدیل ارز به 

.اعطاي کلیه تسهیالت صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانکهاي دولتی و غیردولتی خواهد بود. 3تبصره

:سایر مقررات. د 

سهم عاملیت بانکها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانکها توسط هیأت . 1
.شودعامل تعیین می

این ماده ماهانه توسط بانک مرکزي به حساب صندوق ) ح(بند) 2(و ) 1(سهم صندوق از منابع موضوع جزء .2
.شودشدن منابع تسویه میواریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعی

پرداخت تسهیالت از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فنی، اقتصادي، مالی و اهلیت متقاضی توسط .3
هاي توجیه فنی، ارزیابی گزارش. نک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بودبا



گذاري با لحاظ عامل خطرپذیري، به میزانی که از نرخ اقتصادي و مالی و احراز کفایت بازدهی طرحهاي سرمایه
بانکتضمینمثابهبهوعاملبانکعهدهبهنباشدکمترامناهیأتتوسطشدهاعالمانتظارموردتسهیالتسود
.استصندوقبهتسهیالتسودواصلبازپرداختدرعامل

گذاري بخش کشاورزي، آب و منابع طبیعی را از طریق بانک عامل یا صندوق، منابع مورد نیاز طرحهاي سرمایه
انتظاري کمتر در اختیار صورت ارزي و با سود گذاري بخش کشاورزي بهصندوق حمایت از توسعه سرمایه

.دهدگذاران بخش قرار میسرمایه

یافته از منابع صندوق با عاملیت بانکها به مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی و مجموع تسهیالت اختصاص.4
.منابع صندوق باشد) %20(شرکتهاي تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از بیست درصد

شوند که حداقل هشتاد مؤسسات و شرکتها در صورتی غیرعمومی محسوب میاز نظر این ماده .1تبصره
.الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشدسهام، یا سهم) %80(درصد

المنفعه نظیر موقوفات، مؤسسات و شرکتهایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومی و عام
اي و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حکم مؤسسات و هاي بیمهصندوق

.شرکتهاي وابسته به نهادهاي عمومی غیردولتی هستند

اعضاي هیأت مدیره آنها ) %20(درصدنظر از نوع مالکیت، بیش از بیستبنگاههاي اقتصادي که صرف.2تبصره
گردند و پرداخت از منابع صندوق به از نظر این ماده، دولتی محسوب میشوندتوسط مقامات دولتی تعیین می

.آنها ممنوع است

اي را مدنظر قرار ها، توازن منطقهصندوق موظف است در توزیع منابع بین بخشهاي اقتصادي و استان. 3تبصره
.دهد

.استماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سالسال مالی صندوق از اول فروردین. 5

صندوق در امور اداري، استخدامی، مالی و معامالتی تابع این اساسنامه و قوانین مؤسسات و نهادهاي عمومی . 6
هاي الزم به پیشنهاد هیأت امناي صندوق به تصویب نامهآیین. باشدهاي پولی و ارزي میغیردولتی و سیاست

.قانون اساسی اقدام خواهد شد)138(هیأت وزیران خواهد رسید و طبق اصل یکصد و سی و هشتم

بار میزان منابع و مصارف و محل مصارف رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یک.7
.صندوق را به هیأت امنا، هیأت نظارت و مجلس شوراي اسالمی گزارش نماید



ه حسب مورد مراتب را به مراجع هیأت نظارت درصورت برخورد با تخلف و جرم در اجراي احکام این ماد. 8
.داردصالحه اعالم می

ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هیأت نظارت باید حداقل پانزده روز قبل از .9
.تشکیل جلسه به هیأت امنا تسلیم گردد

فقط از طریق بانکهاي عامل صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهیالت از محل منابع صندوق.10
.شودگذاري بخش کشاورزي انجام میاعم از دولتی یا غیردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه

:یابدفعالیت حساب ذخیره ارزي حاصل از عواید نفت با شرایط زیر تداوم می. 17ماده

و همچنین مانده مطالبات 1394سال معادل مانده حساب ذخیره ارزي حاصل از عواید نفت خام، در پایان . الف 
با رعایت 1395دولت از اشخاص ناشی از تسهیالت اعطائی از محل موجودي حساب مذکور در ابتداي سال 

.شودپذیر و ارتقاي نظام مالی کشور جزء موجودي حساب مذکور تلقی میقانون رفع موانع تولید رقابت) 18(ماده

صورت نقدي و تهاتري و درآمد دولت از از نفت خام و میعانات گازي بهعواید حاصل از صادرات نفت اعم. ب 
شده در جداول قانون بودجه کل کشور به حساب ذخیره بینیخالص صادرات گاز پس از کسر مصارف ارزي پیش

.شودارزي واریز می

گاز و میعانات تأمین کسري بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزي حاصل از صادرات نفت خام،. پ 
شده در قوانین بودجه سنواتیبینیگازي نسبت به ارقام پیش

پیگیري وصول اقساط و سود تسهیالت اعطائی از محل حساب ذخیره ارزي و واریز آن به حساب مزبور از . ت 
.عهده بانکها استطریق بانکهاي عامل به

یردولتی، خصوصی و تعاونی و پرداخت تسهیالت ایفاي باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزي به بخشهاي غ. ث 
.باشدعهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع میمورد نیاز صنایع دفاعی به

نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزي جمهوري اسالمی آیین. تبصره 
شود و به تصویب ایی ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ این قانون تهیه میایران و وزارت امور اقتصادي و دار

.رسدوزیران میهیأت

هاي کلی اصل سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجراي سیاست.18ماده
مرکزي و تصویب و اصالحات بعدي آن با پیشنهاد بانک25/3/1389قانون اساسی مصوب ) 44(چهل و چهارم 



.شودهیأت وزیران تعیین می

.شودمی25/4/1354قانون پولی و بانکی کشور اصالحی مصوب ) 31(ماده ) د(این ماده جایگزین بند 

:ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران عبارت است از. 19ماده

)رئیس مجمع(رئیس جمهور . الف 

اییوزیر امور اقتصادي و دار. ب 

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور. پ 

دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران. ت 

مقام بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزي از میان متخصصان قائم.1تبصره
هاي رشد در رشتهاسال تجربه کاري و تحصیالت حداقل کارشناسیمجرب پولی، بانکی و اقتصادي با حداقل ده

مرتبط و داراي حسن شهرت پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران با حکم 
.شودجمهور منصوب میرئیس

ماهه گزارش عملکرد وظایف و اختیارات قانونی بانک رئیس کل بانک مرکزي موظف است در مقاطع سه.2تبصره
أت دولت و وزیر امور اقتصادي و دارایی و مجلس شوراي اسالمی با یک جمهور، هیمرکزي را به تفصیل به رئیس

.محتوا گزارش دهد

.20ماده

که تاکنون 18/4/1351قانون پولی و بانکی کشور مصوب ) 12(ماده) الف(کلیه دستگاههاي موضوع بند. الف 
قانوناینابالغازپسماهسهمدتظرفحداکثرموظفنداند،ننمودهمتمرکزمرکزيبانکنزدراحسابهایشان

ك وزرات امور اقتصادي و دارایی، مشترپیشنهادبهکهدستورالعملیبراساسراخودبانکیحسابهايکلیه
رسد، نزد سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران به تصویب شوراي پول و اعتبار می

و مؤسسات اعتباري غیربانکی و وزارت امور اقتصادي و دارایی نیز موظف تمامی بانکها . آن بانک متمرکز نمایند
.باشندبه همکاري با بانک مرکزي در اجراي این ماده می

تخلف از این قانون از سوي هر یک از طرفین، جرم تلقی شده و به منزله تصرف غیرقانونی در اموال . 1تبصره
.عمومی است



توانند بانک عامل خود را از بین بانکهاي دولتی، با هماهنگی می ایران مینیروهاي مسلح جمهوري اسال.2تبصره
.و تأیید ستادکل نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران تعیین نمایند

کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباري مجازند از کلیه منابع خود به شرکتهاي بخش خصوصی و تعاونی . ب 
ات فنی مهندسی تسهیالت ارزي یا معادل ریالی آن به نرخ روز بازار آزاد با نرخ ایرانی صادرکننده کاالها و خدم

.باشدصورت ارزي میبازپرداخت این تسهیالت و سود آن به. سود مشابه تسهیالت ارزي پرداخت کنند

اولویت در پرداخت تسهیالت توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباري در شرایط مساوي به ترتیب براي. پ 
سرمایه در گردش مورد نیاز صادرکنندگان، سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان کاالها یا خدمات 

گذاري براي تولید کاالها و یا گذاري براي تولید یا تجارت کاالها یا خدمات صادراتی، سرمایهصادراتی، سرمایه
.باشدمیخدمات داراي بازار و قابل فروش در داخل کشور با سودآوري بیشتر 

سازي منابع مالی و همچنین اصالح و تقویت نظام هاي کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعالدر اجراي سیاست. ت 
پذیري در تجارت دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت. است» شدهشناور مدیریت«مالی کشور، نظام ارزي کشور، 

رایط اقتصاد کالن از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی و با مالحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین ش
.شودخارجی، تعیین می

اداره امور بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و اصالحات بعدي آن . 21ماده
.است

اعتباري غیربانکی، تأسیس، ثبت، فعالیت و انحالل نهادهاي پولی و اعتباري از قبیل بانکها، مؤسسات . الف 
و همچنین ثبت ) هالیزینگ(ها و شرکتهاي واسپاري الحسنه، صرافیهاي قرضهاي اعتبار، صندوقتعاونی

موجب مقررات مصوب تغییرات نهادهاي مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و به
.پذیر استشوراي پول و اعتبار امکان

قیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و امالك کشور، نیروي کلیه اشخاص ح. ب 
انتظامی جمهوري اسالمی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به رعایت مفاد این ماده و همکاري با 

.باشندبانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران می

اي و لغو مجوز و ران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صالحیت حرفهبانک مرکزي جمهوري اسالمی ای. پ 
اي، اعضاي در صورت سلب صالحیت حرفه. محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد

مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباري توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران از مسؤولیت هیأت
ادامه تصدي مدیران مربوطه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب . شوندربوطه منفصل میم



ریال )500.000.0000(قانون پولی و بانکی کشور به پانصد میلیون )44(ماده ) 2(مبلغ مندرج در بند . شودمی
صورت رسمی مصرفی اعالمی بهبار براساس رشد شاخص بهاي کاال و خدمات یابد و هر سه سال یکافزایش می

.شودوزیران تعدیل میبه پیشنهاد بانک مرکزي توسط هیأت

اي و مدیره بانکها و مؤسسات مالی و اعتباري پس از صدور تأیید صالحیت حرفهانتخاب مدیرعامل و هیأت. ت 
اي ده سال سابقه در این افراد باید حداقل دار. پذیر استوثاقت و امانت آنان از سوي بانک مرکزي امکان

نحوه احراز شرایط اعتراض و رسیدگی به . هاي مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشندزمینه
آن با پیشنهاد مشترك بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و وزارت امور اقتصادي و دارایی و تصویب شوراي 

.شوداعتبار تعیین میپول و 

ادهاي جدید در بازار غیرمتشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران ممنوع بوده ایجاد نه. ث 
.شودو تصدي پستهاي مدیریتی آنها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می

الحاق22/10/1382قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ) 1(این ماده به ماده ) ث(و ) الف(بندهاي 
.شودمی

:گرددالحاق می22/8/1390قانون امور گمرکی مصوب ) 66(متن زیر به ماده. 22ماده

کند، اي و غیرفنی براي واردات به جز در مواردي که رعایت موازین شرع اقتضاء میبرقراري موانع غیرتعرفه
ویژه توسط شرکتهاي اتی بهمنظور تولید صادراي که بهحقوق ورودي مواد اولیه و کاالهاي واسطه. ممنوع است

.شودشود، ظرف مدت پانزده روز پس از صادرات به آنها مسترد میبنیان وارد کشور میدانش

.23ماده

اي و جلوگیري از صادرات هرگونه هرگونه وضع مالیات یا عوارض براي صادرات کاالهاي مجاز و غیریارانه. الف 
:باشدت و صدور کلیه کاالها و خدمات به جز موارد زیر مجاز میمنظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اسکاال به

اشیاي عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري. 1

هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا آن دسته از اقالم خاص دامی، نباتی، خاك زراعی و مرتعی و گونه.2
شته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزي و سازمان حفاظت محیط زیستحفاظت تنوع زیستی دا

ربط و تصویب شوراي اقتصاد اي براي صادرات با پیشنهاد دستگاه ذيفهرست کاالهاي غیرمجاز و یارانه. تبصره 



.شودماه پس از ابالغ اجراء میتعیین و سه

ها با پیشنهاد دستگاه .کند، تنمستقیم پرداخت میصادرات کاالهایی که دولت براي تأمین آنها یارانه. ب
در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به . وراي اقتصاد مجاز است.وطه و تصویب ش.مرب

هاي مستقیم پرداختی به کاالهاي صادرشده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادي و دارایی عودت کلیه یارانه
.اخذ کنند

هاي مالی دولت، سازمان امور مالیاتی موظف است سازي حمایتها و شفافمنظور هدفمندسازي معافیتبه. پ 
خرجی بودجه ساالنه، . هاي قانونی کند و موارد آن را در ردیفهاي جمعی مالیات با نرخ صفر را جایگزین معافیت

.محاسبه و درج نماید

.توسط دولت ممنوع استها هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداري. ت 

.شودقانون امور گمرکی می) 126(این ماده جایگزین ماده 

منظور تشکیل گروه اقتصادي با منافع مشترك با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به.24ماده
درثبتازپسکتبیقرارداديبراساسومحدوددورهیکبرايتجاريواقتصاديفعالیتگسترشتسهیل و

اصل منع واسالمیموازینرعایتباوآنبهمربوطشرایطوضوابطومدنیشرکتقالبدرشرکتهاثبتمرجع
.غیر و منع انحصار مجاز استاضرار به

تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضاي گروه . 1تبصره
طرفثالثاشخاصبااینکهمگرباشند،میخوداخت دیون گروه از اموال شخصیطور تضامنی مسؤول پردبه

اقدامشرکتهااینثبتبهنسبتصورتیدرکنندهثبتمراجع. باشدشدهتوافقدیگريترتیببهقرارداد
.باشدشدهقیدتضامنشرایطقرارداد،درکهکنندمی

الیحه ) 152(و ) 151(قانون تجارت و مواد ) 6(رسی مطابق مادهعملیات مربوط به دفاتر تجاري و باز. 2تبصره
شرکاءبینقراردادتابعتصفیهوشودانجام می24/12/1347قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب 

.بودخواهد

فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحالل یا ورشکستگی یکی از اشخاص .3تبصره
.شود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادي طور دیگري مقرر شده باشدوقی موجب انحالل گروه میحق

نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ این قانون با پیشنهاد سازمان برنامه و آیین.4تبصره



.رسدبودجه کشور و وزارت دادگستري به تصویب هیأت وزیران می

.25ماده

گري اداره امور بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران براساس قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه. الف 
.باشدعالی بیمه میو مصوبات شوراي30/3/1350مصوب 

منظور ایجاد مشارکت شرکتهاي بیمه خارجی با شرکتهاي بیمه تجاري داخلی با اولویت بخش غیردولتی به. ب 
بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شرکتهاي بیمه داخلی و همچنین تأسیس شرکت بیمه مشترك 

و فعالیت شعب و نمایندگی شرکتهاي بیمه بازرگانی خارجی و مؤسسات کارگزاري بیمه خارجی و شعب آنها با 
کزي ناظر بیمه مر. قانون اساسی و قوانین مربوط مجاز است) 44(هاي کلی اصل چهل و چهارم رعایت سیاست

.باشدبر حسن اجراي این بند می

صندوق بیمه محصوالت کشاورزي مجاز به ایجاد شرکت مشترك بیمه با شرکتهاي بیمه خارجی با . تبصره 
.باشدقانون اساسی و قوانین مربوط می) 44(هاي کلی اصل چهل و چهارم رعایت سیاست

قانون ) 30(ري با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده صورت انحصاهاي دستگاههاي اجرائی بهانجام بیمه. پ 
.شودگري لغو میتأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه

محدودهدراراضیکاربريجایی، صدور سند و تغییرهرگونه احداث مستحدثات جدید، تملک، جابه.26ماده
اراضی و درحقصاحبانحقوقوستاممنوعدائمسکونتگاهعنوانبهايهستهتأسیساتونیروگاههاایمنی

هاي امالك واقع در محدوده مذکور، براساس الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالك براي اجراي برنامه
امالكتصرفتملک و. شودتأمین می17/11/1358انقالبشورايعمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب

مذکورقانونموجببهکهمالکاناي آن بهبهغیرنقديیانقديداختپروکارشناسییاتوافقازپسمذکور
.نمایدمراجعهقضائیصالحمرجعبهتواندمیاعتراضصورتدرنفعذي. استپذیرامکانشودمیتعیین

اي کشور که توسط مرکز نظام ایمنی سازمان انرژي اتمی الزامات، مقررات و مصوبات نظام ایمنی هسته.1تبصره
رسد، براي کلیه دستگاههاي اجرائی اي و پرتویی تهیه و به تصویب هیأت وزیران مییران در زمینه فناوري هستها

.االجراء استو اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مرتبط، الزم

ان نامه اجرائی این ماده، ظرف مدت یک سال پس از ابالغ این قانون توسط سازمان انرژي اتمی ایرآیین.2تبصره
تصویب هیأت شود و با پیشنهاد مشترك این سازمان، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور بهتهیه می

.رسدوزیران می



:و توسعه پایدار منابع آب در کشور، وزارت نیرو مکلف است) پیوستههمبه(منظور مدیریت جامع به. 27ماده

.هاي آبریز اصلی تجدید سازمان نمایدتشکیالت ستاد آب کشور را بر مبناي حوضه. الف 

قوت خود باقی برداري منابع آب کماکان بهاي استانی با هدف حفاظت و بهرهشرکتهاي آب منطقه. 1تبصره
.مانندمی

هاي ماه پس از ابالغ این قانون، به پیشنهاد مشترك وزارتخانهنامه اجرائی این بند ظرف مدت ششآیین.2تبصره
شود و پس از تأیید شاورزي و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه مینیرو، جهاد ک

.رسدسازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می

ها و براساس داران است و پس از کسر هزینهداران متعلق به حقآبهدرآمد ناشی از فروش حقآبه حقآبه. ب 
.شودرسد، بین آنها توزیع مید وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران میاي که با پیشنهانامهآیین

منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري کشور، سازمان به.28ماده
وردمحسبشهرسازيوراهوزارتوخیریهامورواوقافسازمانزیست،محیطحفاظتسازمانواراضیامور
.باشندهاي دادرسی معاف مین مقام دستگاه اجرائی مربوط، از پرداخت هزینهباالتریتأییدازپس

.29ماده

ربط و در چهارچوب مصوبات هیأت برداري از جنگلها به پیشنهاد باالترین مقام دستگاه اجرائی ذيبهره. الف 
و ) اکولوژیک(شناختیی تنها بر اساس توان بومبرداري از مراتع و زیستگاههاي طبیعوزیران ممکن است و بهره

متخلف از احکام این ماده عالوه بر جبران خسارت، ملزم به . ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع است
. شده استبرداري یا تلفبرابر خسارت واردشده به جنگل و یا مرتع و زیستگاه مورد بهرهاي تا پنجپرداخت جریمه

آن براي ) %100(داري کل کشور واریز و پس از درج در بودجه سنواتی صددرصد فتی به حساب خزانهمبالغ دریا
.شوددیده هزینه میاحیاي جنگل، مرتع و زیستگاههاي خسارت

شدن اقتصاد و ارتقاي مشارکت جوامع محلی و توانمندسازي آنان در امر حفظ و احیاي منظور مردمیبه. ب 
سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري کشور و (زیست کشور به دستگاههاي اجرائی مربوط منابع طبیعی و محیط
شود با نظارت و مسؤولیت باالترین مقام دستگاه اجرائی مربوط با اجازه داده می) زیستسازمان حفاظت محیط

قرارداد اجراي در هر سالهاي بهاي پایه ابالغی،رعایت قانون برگزاري مناقصات و براساس آخرین فهرست
باراخوداستانیوملیايسرمایهداراییتملکطرحهايهايموافقتنامهدرشدهبینیهاي پیشعملیات و پروژه

.کنندمنعقدمربوطتخصصیهايتعاونیوعشایريوروستاییتشکلهاي



هاي تخصصی، تضامین الزم، ینامه اجرائی این بند شامل نحوه واگذاري کار، تعیین صالحیت تشکلها و تعاونآیین
متن قرارداد و سایر الزامات الزم به پیشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت جهاد کشاورزي و 

.رسدوزیران میتصویب هیأتشود و بهسازمان حفاظت محیط زیست تهیه می

شده اقدام طق مرتعی حفاظتدولت مکلف است نسبت به حفظ حقوق عشایر داراي پروانه چراي دام منا. پ 
.کند

منظور تعیین تکلیف آن بخش از مراتع عشایري که با مراتع حریم روستاها تداخل دارد وزارت به. ت 
سال نسبت به موظف است حداکثر ظرف مدت یک) سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري کشور(جهادکشاورزي 

.مراتع روستایی اقدام کندتنسیق و ممیزي و تفکیک محدوده مراتع عشایري از 

.30ماده

اي به سازمان ونقل جادهبرداري امور حملبه منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداري و بهره. الف 
هاي کشور به استثناي جایی کاال و مسافر در جادهشود از جابهاي اجازه داده میراهداري و حمل و نقل جاده

کیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداري . کیلومتر و نفر . شایري بر اساس تن هاي روستایی و عجاده
.اي و با تصویب شوراي اقتصاد عوارض وصول نمایدونقل جادهو حمل

المللی که ونقل بینکیلومتر حمل و نقل کاال در داخل کشور از شرکتهاي حمل. میزان وصول عوارض هر تن . ب 
کنند با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازي و تصویب نقل کاالي عبوري و ترانزیت خارجی میمبادرت به حمل و 

.شوداقتصاد تعیین میشوراي

خسارات وارده بر ابنیه فنی و تأسیسات، از واردکننده خسارت توسط سازمان مذکور ) %100(صددرصد . پ 
.شودوصول می

هاي مسافري و باري و اي بین شهري و احداث پایانهدهبه منظور کمک به تدارك ناوگان حمل و نقل جا. ت 
هاي ایثارگران، وجوه هاي خدمات رفاهی بین راهی توسط بخشهاي خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونیمجتمع

.شودشده از محل منابع داخلی شرکتهاي وابسته به وزارت راه و شهرسازي پرداخت میاداره

کهنیازموردهايکامیوناي،د و تشخیص سازمان راهداري و حمل و نقل جادهشود با تأییاجازه داده می. ث 
فروشازپسخدماتوجودبهمشروطباشندداشتهسالسهازکمترعمروبودهداراراروزاستانداردهاي

دولت مجاز است در این. وارد شود23/3/1386مصوبخودروکنندگانمصرفحقوقازحمایتقانونموضوع
استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده . ت گمرکی را اعمال کندتسهیالرابطه تخفیفات و



نامه نحوه اجراي این بند توسط آیین. با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازاي هر کامیون وارداتی است
شود و حداکثر نامه و بودجه کشور تهیه میهاي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارایی و سازمان بروزارتخانه

.رسدماه پس از ابالغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میظرف مدت شش

:هاي جغرافیایی کشورها و موقعیتبرداري بهینه از ظرفیتبه منظور بهره. ج 

اد بانک جامع وزارت راه و شهرسازي با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است نسبت به ایج.1
ونقل کشور و استقرار سامانه اطالعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل که دربرگیرنده اطالعات دریافتی حمل

اي، هواپیمایی کشوري و بنادر و ونقل جادههاي راهداري و حملاز پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمان
ها و سازي و ارائه دادهبط است با هدف تجمیع، شفافرهاي ذيآهن و سایر سازماندریانوردي، شرکت راه

گزارش آماري . هاي ملی ایمنی اقدام نمایداطالعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه
.شودحمل و نقل کشور همه ساله توسط مرکز آمار ایران تدوین و منتشر می

ی به تقاضاهاي بالفعل و بالقوه و دستیابی به جایگاه مناسب طرح جامع حمل و نقل کشور با هدف پاسخگوی.2
االجراء شدن این ماه پس از الزمهاي ایمنی، انرژي، اقتصاد، حمل و نقل و محیط زیست تا مدت ششدر حوزه
از زمان تصویب طرح جامع، شروع کلیه طرحهاي جدید توسعه و ساخت . رسدتصویب هیأت وزیران میقانون به

.حمل و نقل، فقط براساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی قابل اجراء استزیربناهاي

از میزان تلفات جانی ) %10(درصددولت موظف است ساز و کارهاي قانونی الزم را به منظور کاهش ساالنه ده.3
.هاي کشور فراهم کندناشی از تصادفات رانندگی در جاده

ونقل با توجه به مزیتهاي نسبی در زنجیره عرضه یرکردن فعالیتهاي حملپذمنظور تسهیل تجارت و رقابتبه. چ 
:المللی، دولت مجاز استاي و بینو خدمات ترابري منطقه

ونقل ترکیبی مسافري و باري و ها، شهرکهاي حمل،احداث پایانه)لجستیک(ازایجاد پارکهاي پشتیبانی.1
.کندگسترش بنادر خشک توسط بخش خصوصی و تعاونی حمایت

ونقل ترکیبی در شبکه اصلی و عبوري و حمل) کانتینري(هاي بارگُنجیابی پایانهنسبت به تهیه طرح مکان.2
غربی و نیز شبکه آسیایی از طریق بخش خصوصی و تعاونی . جنوبی، شرقی . کشور اعم از شمالی ) ترانزیتی(

.اقدام کند

خارجی کاال، فراهم ) ترانزیت(حجم عبور ) %10(ه ده درصدساز و کارهاي الزم را براي تحقق افزایش ساالن. 3
.کند



این ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداري ) پ(و ) ب(، )الف(هاي موضوع بندهايکلیه دریافتی.1تبصره
شود تا بر اساس بودجه ساالنه آن سازمان به مصرف داري کل کشور واریز میاي نزد خزانهو حمل و نقل جاده

.دبرس

این ماده و همچنین در مورد ایجاد جایگاههاي عرضه سوخت، وزارت جهاد ) ت(در موارد موضوع بند .2تبصره
برداري اراضی منابع ملی خارج از حریم شهرها به صورت قیمتهاي کشاورزي نسبت به واگذاري حق بهره

.راه و شهرسازي اقدام کندهاي مصوب شوراي اقتصاد با معرفی وزارت ترجیحی یا رایگان بر اساس سیاست

.31ماده

شود ها مشخص میریزي و توسعه استان در اجراي وظایف محوله که در قوانین و دستورالعملشوراي برنامه. الف 
جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگی و نظارت بر و همچنین اجراي اختیارات تفویضی رئیس

جانبه و پایدار استان، پیگیري عدالت سرزمینی، تقویت تمرکززدایی، افزایش هگذاري هممدیریت و توسعه سرمایه
اي و گراي منطقهها در راهبري و مدیریت توسعه درون و برونها و تقویت نقش و جایگاه استاناختیارات استان

ه با پیشنهاد نامه اجرائی این مادآیین. شودتحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، با ترکیب اعضاي زیر تشکیل می
:رسدوزیران میسازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت

)رئیس(استاندار. 1

)دبیر(رئیس سازمان برنامه و بودجه استان. 2

)یک نفر(هاي داراي واحد استانی رئیس واحد استانی وزارتخانه. 3

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان. 4

حفاظت محیط زیست استانمدیرکل. 5

)حسب مورد(فرمانداران . 6

فرمانده سپاه استان. 7

به عنوان (دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شوراي اسالمی به انتخاب مجلس شوراي اسالمی . 8
)ناظر



مدیرکل صدا و سیماي استان. 9

گیري و نظارت درخصوص توسعه اقتصادي، یمریزي و توسعه استان باالترین نهاد تصمشوراي برنامه.1تبصره
.باشداجتماعی و فرهنگی در سطح استان می

نفر از مدیران به انتخاب وزیر در جلسات شورا هایی که چند واحد استانی دارند یکدر مورد وزارتخانه. 2تبصره
.کندشرکت می

غیاب استاندار، اداره جلسه شورا بر عضویت اعضاء، قائم به فرد است و جانشین حق رأي ندارد و در .3تبصره
مصوبات با . گیري با ورقه و مخفی استیابد و رأيجلسات با دوسوم اعضاء رسمیت می. باشدعهده دبیر می

.اکثریت اعضاي حاضر قابل اجراء است

، دبیر شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هر یک از دستگاههاي اجرائی غیر عضو در شورا.4تبصره
از باالترین مقام دستگاه اجرائی مرتبط در استان و هنگام طرح مباحث مربوط به هر شهرستان، از فرماندار آن 

.عمل آورددعوت به) بدون حق رأي(شهرستان 

هفته قبل از تشکیل جلسه دستور جلسه را همراه با دعوتنامه رسمی براي دبیر شورا موظف است یک. 5تبصره
.عمل آوردند و از دو نماینده مجلس شوراي اسالمی دعوت بهکلیه اعضاء ارسال ک

:شودوظایف و اختیارات شورا به شرح زیر تعیین می. ب 

هاي توسعه بلندمدت گیريهاي توسعه استان که شامل جهتاي و برنامهبررسی، تأیید و تصویب اسناد توسعه.1
هاي هاي آمایش سرزمین و برنامهگیريجهتریزي کشور و در راستاي استان در چهارچوب نظام برنامه

هاي بخشی و شهرستانی در چهارچوب هاي و طرحها و پروژمدت توسعه استان و تصویب اسناد توسعهمیان
.مدت استانی و ملی استهاي بلندمدت و میانهاي کالن، آمایش سرزمینی و بخشی و سازگار با برنامهسیاست

تصادي و اجتماعی متعادل استان و نیز سیاستگذاري، هماهنگی و پایش اقدامات بررسی و نظارت بر توسعه اق.2
هاي گیريکشور و در راستاي جهتریزياستانی در چهارچوب نظام برنامهدرونمؤثر براي کاهش عدم تعادل

هاي توسعه استانیآمایش سرزمین و برنامه

هاي توسعه استان در چهارچوب لب برنامهتصویب طرحهاي توسعه و عمران شهرستان و روستا در قا.3
عالی شهرسازي و معماريعالی آمایش سرزمین و شورايهاي مصوب شورايسیاست

هاي الزم و تشویق و توسعه مشارکت و ها و مزیتهاي نسبی استان و ایجاد زمینهبندي قابلیتشناخت و اولویت.4



نهاداونی و مردمگذاري داخلی و خارجی از طریق بخش خصوصی، تعسرمایه

اي بخشهاي دولتی و ها و اقدامات توسعهگذاريهاي مناسب جذب و رفع مشکل سرمایهاتخاذ سیاست. 5
ها، نیازها و هاي اقتصاد مقاومتی و اولویتها و برنامهغیردولتی در سطح استان در راستاي انطباق آنها با سیاست

اي استانهاي توسعهبرنامه

عالی هاي ابالغی شورايجامع شهرهاي تا پنجاه هزار نفر جمعیت در چهارچوب سیاستتصویب طرحهاي. 6
شهرسازي و معماري

کشوربودجهوبرنامهسازمانبررسی گزارش عملکرد برنامه و بودجه استانی و شهرستانی و ارسال آن به. 7

هاي کلی تجارت خارجی کشور و ها و ارتقاي صادرات غیرنفتی استان در چهارچوب سیاستاتخاذ سیاست. 8
هاي دولتهاي تجاري، اقتصادي، علمی و فرهنگی با کشورهاي همسایه در چهارچوب سیاستتوسعه همکاري

اندازهاي بخش غیردولتی در استانبررسی راههاي تجهیز و جذب منابع و پس. 9

رمهم، مستمر و یا خاص را به گیري موارد غیتواند تصمیمریزي و توسعه استان میشوراي برنامه.1تبصره
گزارش تصمیمات و اقدامات در جلسه بعدي . کارگروهها و یا مدیران دستگاههاي اجرائی مشخص تفویض کند

.هاي شورا نیستاین تفویض اختیار رافع مسؤولیت. گیردشود و مورد بررسی قرار میشورا مطرح می

اي هاي سرمایهؤولیت تعیین سرجمع اعتبارات تملک داراییریزي و توسعه استان صرفاً مسشوراي برنامه.2تبصره
، سهم »یافتهاستفاده متوازن از امکانات کشور براي ارتقاي سطح مناطق کمترتوسعه«و اعتبارات موضوع قانون 

عهده دارد و این شورا حق دخالت در تصمیمات ها را براساس شاخصهاي جمعیت و محرومیت بهشهرستان
.زي شهرستان را نداردریکمیته برنامه

از % ) 5(درصد ریزي استان مجاز است پس از ابالغ اعتبارات استان حداکثر تا پنجشوراي برنامه.3تبصره
ریزي اي استان را با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصویب شوراي برنامهاعتبارات تملک دارایی سرمایه

هاي حمایت از توسعه بخش کشاورزي همان افزایش سرمایه صندوقدر قالب کمکهاي فنی و اعتباري براي
از اعتبارات تملک ) %20(همچنین این شورا مجاز است حداکثر بیست درصد . استان یا شهرستان اختصاص دهد

اي استان را در قالب کمکهاي فنی و اعتباري با اولویت تکمیل و اجراي طرحهاي اقتصاد هاي سرمایهدارایی
.اختصاص دهدمقاومتی 

هاي مقدس و قرارگاههاي سازندگی و شرکتها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذکور نسبت به آستان.4تبصره



.شوندهاي اقتصادي خود، مشمول پرداخت مالیات میتمامی فعالیت

ن ، سازمااي بنیاد مسکن انقالب اسالمیهاي سرمایههزینه خدمات مدیریت طرحهاي تملک دارایی. 5تبصره
ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهاي حمل و نقل مجري ساختمان

کشور، شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروي ایران، شرکت توسعه و 
ربط د تخصیص اعتبارات ذيعملکر) %5/2(درصدنگهداري اماکن ورزشی و مؤسسه جهاد نصر، حداکثر تا دوونیم

.گرددبا احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه عمومی کشور تعیین می

با » عالی آمایش سرزمینشوراي«منظور استقرار نظام راهبري توسعه سرزمین و نظارت بر اجراي آن به.32ماده
:دشومسؤولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با وظایف زیر تشکیل می

.الف 

بررسی و نظارت بر اجراي نظام راهبري توسعه سرزمین و تنظیم روابط ارکان و اجزاي آن. 1

ها و طرحهاي توسعه سرزمین در سطوح ملی، تصویب، هماهنگی و نظارت مستمر بر تهیه برنامهبررسی، . 2
اي و استانیمنطقه

اي و استانیملی، منطقههاي اجرائی آمایش سرزمین و اسناد آمایش بررسی برنامه. 3

اي و استانی و ارزیابی عملکرد نظارت بر اجراي اصول و ضوابط ملی آمایش سرزمین در سطوح ملی، منطقه. 4
ربطدستگاههاي اجرائی ذي

اي تنظیم و اجراء کنند که زمینه تحقق گونههاي عملیاتی خود را بهدستگاههاي اجرائی مکلفند برنامه.1تبصره
.ي آمایش سرزمین فراهم آیدهاگیريجهت

تواند شورا می. است) سازمان برنامه و بودجه کشور(نظارت بر اجراي مصوبات شورا بر عهده دبیرخانه .2تبصره
.براي انجام وظایف خود نسبت به تشکیل کارگروههاي موضوعی یا موضعی اقدام کند

اطالعات،کشور،وزیران: ازعبارتنددجه کشورترکیب اعضاي شورا عالوه بر رئیس سازمان برنامه و بو.3تبصره
سازمانرئیسومسلحنیروهايپشتیبانیودفاعشهرسازي،وراهدارایی،واقتصاديامورکشاورزي،جهاد

جمهوررئیسانتخاببهاجرائیدستگاههايدرشاغلنظرصاحبنفرسهوزیستمحیطحفاظت

توأماًرادریاییوخشکیهايسیاستهاي آمایش سرزمین هموارهریزيدولت موظف است در برنامه. 4تبصره



.نمایدلحاظ

جهت ) جنوب شرق کشور(در اجراي آمایش سرزمینی دولت مکلف است به منظور توسعه سواحل مکران . ب 
ایرانهاي نظامی، فرهنگی و رفاهی نیروي دریایی ارتش جمهوري اسالمیاستقرار، ساماندهی، احداث زیرساخت

.کندلحاظکشورساالنهبودجهدرراالزماعتبارات

:شودگذاري صنعتی و معدنی کشور، اقدامات زیر توسط دولت انجام میمنظور تسهیل و تشویق سرمایهبه. پ 

عنوان مناطق غیربرخوردار باشد بههایی که نرخ بیکاري آنها باالتر از میانگین نرخ بیکاري کشور میشهرستان.1
این مناطق با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه . شوندال تعریف میاز اشتغ

.شوداجتماعی و تصویب هیأت وزیران در سال اول و نیز ششم هر دهه تعیین می

ن دولت موظف است مشوقهاي الزم جهت ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاري و ایجاد کارورزي بیکاران در ای.2
.عمل آورده و اعتبارات مورد نیاز آن را در لوایح بودجه ساالنه منظور کندمناطق را به

معافیت مالیاتی واحدهاي صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیربرخوردار از اشتغال را به میزان .3
کاالي جدید در این توسعه واحد و نیز تولید. صنعتی اعمال کند. هاي منظورشده در مناطق آزاد تجاري معافیت

.باشندواحدها به میزان سهم خود مشمول این حکم می

سوم به از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یک) %3(درصددولت مکلف است سه. ت 
خیز و گازخیز که سهم هر استان براساس سهم آن استان در ارزش صادرات نفت خام و خالص هاي نفتاستان

یافته که براساس شاخصهاي هاي مناطق کمترتوسعهگردد و دوسوم به شهرستانصادرات گاز طبیعی تعیین می
شود، جهت اجراي برنامه نیافتگی به تفکیک شهرستان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین میتوسعه

نیافته اختصاص ز و مناطق توسعهخیاین اعتبار صرفاً به مناطق نفت. هاي سنواتی اختصاص دهدعمرانی بودجه
.شودیابد و موجب کاهش سهم اعتبارات استانی این مناطق نمیمی

قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه ماه پس از ابالغ ایننامه اجرائی این ماده ظرف مدت ششآیین. تبصره 
.رسدبه تصویب هیأت وزیران می) دبیرخانه(کشور 

ها، نهادهاي ها، دهیاريح با تأیید ستاد کل نیروهاي مسلح، قسمتی از نیاز دولت، شهرداريدر زمان صل.33ماده
واحدهايوورزشیهايفدراسیونوغیردولتیودولتیعالیآموزشمؤسساتودانشگاههاغیردولتی،عمومی
ت مشموالن وظیفه تر با استفاده از خدمباالو) لیسانس(کارشناسیمدركدارايانسانینیرويبهتولیدي

این . شودمشروط به عدم ورود آسیب به آمادگی رزمی کشور و پس از گذراندن دوره آموزش نظامی تأمین می



.گرددنیازها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح به ستاد کل اعالم می

میزان. شودمیتأمینارگیرندهکبهحقوق و مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه
.کندتجاوزمسلحنیروهايقوانیندرمقررحدازمجموعدرنبایدافرادقبیلایندریافتی

التحصیل دانشگاه هستند، باید در مناطق از نیروهاي انسانی مذکور که فارغ) %50(درصدحداقل پنجاه
.یافته کشور خدمت کنندنیافته یا کمترتوسعهتوسعه

هاي ورزشی از طریق وزارت ورزش و جوانان و صرفاً براي استفاده قهرمانان سهمیه مربوط به فدراسیون.1تبصره
ربط اختصاص ورزشی داراي مدال کشوري و باالتر و سهمیه واحدهاي تولیدي از طریق دستگاههاي اجرائی ذي

.یابدمی

زیر اصالح و یک تبصره به آن الحاق قانون خدمت وظیفه عمومی به شرح ) 45(ماده) 3(صدر بند. 2تبصره
:شودمی

) %25(درصدپنجودر صورت تأیید فرماندهی کل قوا بیست و چهار ماه آزادگی به دوازده ماه آزادگی، بیست.3
ماه سابقه حضور در جبههماه سابقه حضور در جبهه به دوازدهجانبازي، سی) %10(درصدجانبازي به ده

.شودمحسوب می) %50(جانباز پنجاه درصدفرزند شهید مشابه. تبصره 

اي با رعایت هاي سرمایهمنظور افزایش کارآمدي و اثربخشی طرحهاي تملک داراییدولت موظف است به.34ماده
:قانون اساسی اقدامات زیر را به اجراء درآورد)44(هاي کلی اصل چهل و چهارم قانون نحوه اجراي سیاست

سال از تاریخ ابالغ این قانون دجه کشور موظف است با لحاظ موارد زیر ظرف مدت یکسازمان برنامه و بو. الف 
ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چهارچوب این نظام . را تهیه و اجراء کند» سند نظام فنی و اجرائی کشور«

:شودابالغ می

وضوابطمقررات،(اسنادها وها و فرآیندنظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور شامل عوامل، اصول، برنامه.1
هايپروژهوگذاريسرمایهطرحهايبرداريبهرهوپدیدآوريپیدایش،مدیریت،بهمربوط) هادستورالعمل

.باشدسازوساخت

کنندگان همه طرحها و قواعد اساسی حاکم بر کارفرمایان، مجریان، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و تأمین.2
.کنند، در این سند لحاظ شوداز وجوه عمومی کشور استفاده میهایی کهپروژه



صورتبهوشدهبینیپیشخصوصیهاي بخشها، دستگاههاي اجرائی و تشکلهاي صنفی مرتبط بخشویژگی. 3
.یابدبهبودمستمر

تأمین منابع مالی، ساخت، «از قبیل » خصوصی. مشارکت بخش عمومی «روشهاي اجرائی مناسب . ب 
و یا » طرح و ساخت کلید در دست«، »برداريتأمین منابع مالی، ساخت و بهره«، »برداري و واگذاريبهره

.کارگیرداي بههاي کافی و تدابیر بودجهبینی تضمینرا با پیش» برداري و مالکیتساخت، بهره«

ش اعتبارات اسنادي اي بزرگ و متوسط از طریق گشایسازوکار تأمین مالی طرحهاي تملک دارایی سرمایه. پ 
اي گونهبینی ابزارهاي مالی تضمینی را به تدریج بهریالی و ارزي نزد بانکهاي داخلی و خارجی همراه با پیش

.پیاده کند که رابطه تأمین منابع مالی و اجراي طرحهاي فوق با نوسانات بودجه ساالنه کاهش یابد

االجراء شدن این قانون به پیشنهاد سازمان ه از تاریخ الزممانامه اجرائی این ماده ظرف مدت ششآیین. تبصره 
.رسدعنوان متولّی نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور به تصویب هیأت وزیران میبرنامه و بودجه کشور به

دستگاههاي اجرائی درصورت نیاز به یگان حفاظت مکلفند پس از کسب موافقت و مجوز ستاد کل .35ماده
تابعمهماتوسالحکارگیريبهنظرازیگانهااین. کننداقدامحفاظتیگانهايتشکیلبهنسبتمسلحنیروهاي

ادارهربطذيدستگاهمقامباالتریننظرتحتانتظامینیرويضوابطرعایتباوباشندمیمسلحنیروهايضوابط
.شوندمی

تسلیح،ساماندهی،چگونگیحدود وظایف،دستورالعمل نحوه تشکیل یگانهاي حفاظت شامل اختیارات،. تبصره 
مسلحنیروهايستادکلتصویببهآنهاعملکردبرنظارتوانتظامینیرويباارتباطفرماندهان،انتصابآموزش،

.رسدمی

منظور ارتقاي جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور و ساماندهی بازار متشکل اوراق بهادار اقدامات زیر به.36ماده
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران مصوب ) 4(سایر تدابیر ساماندهی، مطابق ماده . شودجام میان

.است1/9/1384

ماه پس از اند حداکثر ظرف مدت ششکلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده. الف 
عدم ثبت، . بت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماینداالجراء شدن این قانون مکلفند نسبت به ثالزم

ناشران اوراق بهادار . باشدشود لیکن مانع از اجراي تکالیف قانونی براي ناشر اوراق بهادار نمیتخلف محسوب می
ار اوراق قانون باز) 45(شده نزد سازمان مذکور باید اطالعات مالی خود را براساس ترتیبات مقرر در ماده ثبت

.بهادار جمهوري اسالمی ایران منتشر نمایند



شده در سازمان فقط در بورسها و بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز و با رعایت معامالت اوراق بهادار ثبت. ب 
پذیر است و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات مقررات معامالتی هر یک از آنها حسب مورد امکان

.ق فاقد اعتبار استفو

شده نزد سازمان که در یکی از بورسها یا بازارهاي خارج از بورس معامله پس از معامله اوراق بهادار ثبت. پ 
پس از معامالت ) نقل و انتقال(شده در بورسهاي کاالیی، عملیات تسویه وجوه و پایاپاي اند و کاالهاي معاملهشده

.گیردراق بهادار و تسویه وجوه صورت میگذاري مرکزي اودر شرکتهاي سپرده

اي ثبت و نگهداري شود که قابلیت بازسازي گونهکنندگان آنها باید بهسوابق معامالت اوراق بهادار و معامله. ت 
االجراء شدن این قانون توسط دستورالعمل اجرائی این بند حداکثر تا دو ماه پس از الزم. معامالت را داشته باشد

.شودورس و اوراق بهادار تهیه و ابالغ میسازمان ب

مدیره و مدیرعامل تمامی اشخاص حقوقی که تحت یکی از عناوین نهادهاي مالی موضوع قانون اعضاي هیأت. ث 
منظور تسهیل اجراي بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران و یا قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالی جدید به

اند و نزد مرجع ثبت شرکتها در قانون اساسی تاکنون تشکیل شده) 44(اصل چهل و چهارم هاي کلی سیاست
اند و نیز آن دسته از اشخاص حقوقی که موضوع فعالیت اصلی آنها نهاد مالی است، سراسر کشور به ثبت رسیده

خودداري از ثبت نهاد . دموظفند نهاد مالی تحت مدیریت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانن
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري ) 49(ماده ) 1(شود و فعالیت مدیران آنها مشمول بند مالی تخلف محسوب می

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور مکلف است نهادهاي مالی را فقط با مجوز سازمان بورس و . اسالمی ایران است
هرگونه تغییرات در اساسنامه و سرمایه . هاي مالی بدون مجوز خودداري کنداوراق بهادار ثبت کند و از ثبت نهاد

اي تأیید صالحیت حرفه. نهادهاي مالی نیز منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوط است
.رسدمدیران نهادهاي مالی براساس دستورالعملی است که به تصویب شوراي عالی بورس و اوراق بهادار می

شوند و مورد یافته و تحت نظارت پذیرفته میعنوان بازار متشکل، سازمانکاالهایی که در بورسهاي کاالیی به. ج 
. گیرندشده و مورد معامله قرار میگیرند طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورسها عرضهداد و ستد قرار می

ر مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهاي غیرمتشکل عرضه، معامله، تسویه و تحویل نهائی کاالهاي مذکو
.کاالیی نیست

عنوان مدیران نهادهاي مالی، تشکلهاي خودانتظام و ناشران اوراق بهادار کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به. چ 
اصل هاي کلیمنظور تسهیل اجراي سیاستقانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالی جدید به) 13(موضوع ماده 

شوند مکلفند مدارك هویت و کلیه انتخاب شده یا می25/9/1388قانون اساسی مصوب ) 44(چهل و چهارم 
اسناد و مدارك مربوط به سوابق شغلی و تحصیلی خود را جهت ثبت در پایگاه اطالعاتی مدیران مربوطه به 



وتحصیلیسوابقومشخصاتموظف استسازمان بورس و اوراق بهادار . سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند
ت مقرراوقوانینرعایتحیثازراآنهاعملکردوکندثبتمذکوراطالعاتیپایگاهدررایادشدهمدیرانتجربی

حاکم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتی و کیفري مربوط به آنها در طول مدیریت در نهادهاي مالی و ناشران 
.نمایدمنتشررسدمیبهاداراوراقوبورسعالیشورايتصویببهکهاجرائیترتیباتاساسبراوراق بهادار

و اندیشه دینی، سیاسی و فرهنگی و ) ص(منظور زنده و نمایان نگهداشتن مبانی اسالم ناب محمديبه.37ماده
و) العالیمدظله(ريرهبمعظممقاموایراناسالمیجمهوريبنیانگذار) ره(خمینیامامحضرتعملیسیره

مجموعهبهآنتسريوهابرنامهوهاسیاستگذاريدراساسیمعیاریکعنوانبهایشاننقشکردنبرجسته
گیري از ظرفیت همه دستگاههاي مربوط قال آن به نسلهاي آینده، دولت مکلف است با بهرهانتنیزونظامارکان

هاي علمیه، لمی و جهاد دانشگاهی، مراکز فرهنگی و هنري، حوزهویژه آموزش و پرورش، دانشگاهها و مراکز عبه
:نهاد و بسیج اقدامات زیر را انجام دهدها و مؤسسات مردمصدا و سیما، شهرداري

هاي و سیاست) ره(مشی حضرت امام خمینیشدن خطمنظور اجرائیایجاد سازوکار و تأمین اعتبار الزم به. الف 
)العالیدظلهم(ابالغی مقام معظم رهبري

هاي علمیه و دانشگاهی، عالی حوزهپشتیبانی از مراکز تحقیقاتی و آموزشی حوزوي از طریق شوراي. ب 
هاي انقالب شناسی و اندیشهشناسی، ایرانشناسی، شیعهنهاد در زمینه اسالمفرهنگی مردم. تشکلهاي اجتماعی 
هاي المللی و فعالیتهاي مجازي بینگسترش شبکهها و نهادها و مجامع تقریبی و همچنیناسالمی و شخصیت

اي و هنري با ساماندهی مادي و معنوي و توسعه سرمایه انسانی و مقابله با جبهه معاند نظام اسالمیرسانه

ماه از تاریخ ابالغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، نامه اجرائی این ماده ظرف مدت ششآیین
هاي عالی حوزهآموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوري و فرهنگ و ارشاد اسالمی، شورايهايوزارتخانه

و ) ره(علمیه، سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران و مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی 
.درسشود و به تصویب هیأت وزیران میرهبري تهیه میمؤسسه تنظیم و نشر آثار مقام معظم

ایرانی را با لحاظ شاخصهاي کمی و کیفی نظیر الگوي . دولت موظف است سند جامع سبک زندگی اسالمی . پ 
جویی و احترام به کسب مصرف، ترویج روحیه مشارکت و فرهنگ تعاون و رقابت سالم بین مردم، قناعت و صرفه

زیستی متناسب با کوشی و سادهسختو کار حالل، احترام به قانون، تفریحات و اوقات فراغت سالم، ترویج
:هاي اسالمی تدوین و با رعایت موارد زیر اجراء نمایدآموزه

حمایت، پشتیبانی و تأمین اعتبار و ایجاد سازوکار الزم در اجراي سند. 1

هاي دیداري، ایرانی و اجراي آن در تعامل با رسانه. سازي و ترویج فرهنگ سبک زندگی اسالمی گفتمان. 2



یداري و مکتوبشن

ایرانی براساس شاخصهاي مصوب و ارائه گزارش ساالنه به هیأت . پایش مستمر وضعیت سبک زندگی اسالمی . 3
وزیران

نهاد و تشکلهاي مردمی در اجراي سندهاي مردمواسپاري و حمایت از سازمان. 4

باروري، آموزش و توانمندسازي اي زایمان و درمان نارفع موانع ازدواج، کاهش سن ازدواج، پوشش بیمه. 5
هاخانواده

منظور هاي علمیه در اجراي وظایف تکلیفی نظام اسالمی و بهعالی حوزهدولت مکلف است از طریق شوراي. ت 
هاي علمیه در حکم نهاد عمومی غیردولتی پشتیبانی و حضور مؤثر و هدفمند حوزه و روحانیت، از حوزه

:عمل آوردهاي زیر را بهحمایت

هاي علمیه از پرداخت عوارض ساخت و سازمعافیت فضاهاي آموزشی، پژوهشی و اداري حوزه. 1

هاي علمیه مطابق ها براساس نیاز حوزهواگذاري فضاهاي بالاستفاده دولتی در مناطق مختلف کشور به حوزه.2
27/11/1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ) 69(ضوابط ماده 

عنوان مبلغان و مربیان قرآن آموختگان حوزوي بهمنظور آموزش، تربیت دانشالزم بهتیبانی و ارائه خدماتپش.3
و مروجان فرهنگ دینی و رفع نیازهاي فرهنگی و دینی جامعه اسالمی با اولویت طرح هجرت طالب ) ع(و عترت

هاي علمیهعالی حوزهبه مناطق کمترتوسعه یافته از طریق شوراي

بینی زمین با کاربري آموزشی حوزوي در طرح جامع تفصیلی شهرها و واگذاري زمین با رعایت و یشپ.4
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) 100(ترتیبات صدر ماده 

گیري بهینه از اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد منظور توسعه فضاهاي مذهبی فرهنگی و بهرهبه. ث 
:شودن پایگاه عبادي، تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اقدامات زیر انجام میتریعنوان اصلیبه

ها موظفند در طراحی و اجراي طرحهاي وزارت راه و شهرسازي، بنیاد مسکن انقالب اسالمی و شهرداري.1
جد جامع تفصیلی شهري و هادي روستایی و شهرکها و شهرهاي جدیداالحداث، اراضی مناسب براي احداث مس

سازي بدون بینی کنند و پس از آمادهو خانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پیش
.دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومی در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند



.باشندمیهاي عوارض ساخت و ساز صرفاً براي فضاهاي اصلی معاف مساجد از پرداخت هزینه. تبصره 

هاي تجاري، اداري و خدماتی جدیداالحداث موظفند نمازخانه مناسبی را در اماکن مذکور مالکان مجتمع.2
هاي ها و مکان احداث در چهارچوب نقشهدستورالعمل این بند شامل تعداد واحدهاي این مجتمع. احداث نمایند

.رسدعالی شهرسازي و معماري میتصویب شورايمصوب به

کافیفضاياختصاصیااحداثها موظفند نسبت بهسازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري کشور و شهرداري.3
.کننداقدامشهريهايهاي ملی و بوستانبوستاندرنمازخانهیامسجدبرايمناسبو

هاي شی، مجتمعهاي ورزها و مراکز درمانی، مجموعهکلیه دستگاههاي اجرائی، مراکز آموزشی، بیمارستان.4
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

مازخانه در هاي راه و شهرسازي و نفت موظفند تمهیدات و اقدامات الزم را جهت احداث مسجد و نوزارتخانه. 5
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 عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ اسالمی و جذب به. 6
وجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف است با رعایت موازین اسالمی ترتیبی اتخاذ جوانان و ن

.هاي فرهنگی و هنري برخوردار شوندنماید تا کلیه مساجد شهري و روستاهاي باالي هزار نفر جمعیت از کانون

ر از ایمان و عمل صالح و گسترش و برخوردا) ع(اي متمسک به قرآن و عترتمنظور دستیابی به جامعهبه. ج 
در راستاي اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآنی دولت موظف است ) ع(بخش قرآن کریم و عترتفرهنگ حیات
:زیر اقدام کندنسبت به موارد

شدههاي تعیینها و فعالیتها و سیاستمنظور اجراي برنامهتأمین اعتبارات و پشتیبانی الزم به. 1

تقاي سطح سواد قرآنی جامعه با رویکرد روخوانی و روانخوانی، آموزش عمومی قرآن، تدبر، تفسیر، حمایت از ار.2
هاي قرآنی و عترتتبلیغ، ترویج و پژوهش

پرورش،وآموزشبا اولویت) جزء و کل(منظور تربیت حداکثري حافظان قرآن کریم حمایت الزم به. 3
نهادمردمتشکلهايوحوزويعالیآموزشمراکزودانشگاهها

اعتبارات ) %1(درصدقانون مدیریت خدمات کشوري مکلفند یک) 5(کلیه دستگاههاي اجرائی مشمول ماده . چ 



را طی قرارداد مشخص با سازمان صدا و سیما صرف تولید برنامه ) 6(و ) 4(، )1(استثناي فصول اي خود بههزینه
.مایندرسانی نبخشی و اطالعسازي و آگاهیجهت فرهنگ

عنوان به) عج(عصرو آغاز امامت حضرت ولی) ع(االول سالروز شهادت حضرت امام حسن عسکريهشتم ربیع. ح 
.شودتعطیل رسمی تعیین می

.38ماده

قوه قضائیه مکلف است نسبت به تنقیح، اصالح و رفع خألهاي قوانین قضائی با رویکرد پیشگیري از وقوع . الف 
سازي هاي دیگر و متناسبوین مجرمانه و محکومیت حبس و تبدیل آن به مجازاتجرم و اختالف، کاهش عنا

اجراءهاي غیرکیفري مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، ها و جرائم، جایگزین کردن ضمانتمجازات
و تنقیح قوانین و مدنی، اداري و ترمیمی اقدام و لوایح مورد نیاز را تهیه و از طریق دولت با رعایت قانون تدوین 

.به مجلس شوراي اسالمی تقدیم کند25/3/1389مقررات کشور مصوب 

قوه قضائیه مکلف است در زمینه پیشگیري از وقوع جرم و کاهش دعاوي حقوقی نسبت به انجام تکالیف . ب 
.ربط اقدام کندههاي ذيقانونی با همکاري دستگا

دادرسی کیفري مصوب قانون آیین)66(ند از حق مذکور در ماده تواننهاد در صورتی میهاي مردمسازمان. پ 
بار متوالی اعالم جرم ربط مجوز اخذ کنند و اگر سهصالح قانونی ذي، استفاده کنند که از مراجع ذي4/12/1392

) 66(طور قطعی رد شود، براي یکسال از استفاده از حق مذکور در مادهنهاد در محاکم صالحه بهیک سازمان مردم
.شودقانون أخیرالذکر می) 66(ماده )3(این بند جایگزین تبصره. شوندقانون ذکرشده، محروم می

.ت 

منظور افزایش سرعت، صحت، کارایی و امنیت در ارائه خدمات حقوقی و قضائی و تحقق نظام جامع به.1
ارتباطات قوه قضائیه، مراکز و دادرسی الکترونیک، قوه قضائیه مکلف است براي توسعه الکترونیک اطالعات و 

هاي قوه قضائیه و توسعه ها و اطالعات مرکز ملی دادههاي وابسته نسبت به تکمیل و روزآمدکردن دادهسازمان
.خدمات این مرکز و استقرار کامل شبکه ملی عدالت اقدام کند

مرتبط با مراجع قضائی که در نیروي انتظامی و ضابطان خاص قوه قضائیه و کلیه دستگاهها و گروههاي.1تبصره
هاي قضائی را با رعایت کنند، مکلفند اطالعات مورد نیاز مراجع قضائی در مسیر رسیدگیسایر مراجع فعالیت می

.بندي در اختیار مرکز قرار دهندطبقه

ی هاي عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی پس از استقرار شبکه ملکلیه دستگاههاي دولتی، نهاد.2تبصره



.عدالت مکلفند نسبت به ارسال پاسخ به استعالمات مراجع قضائی از طریق این شبکه اقدام کنند

حذف 4/12/1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ) 652(از تبصره الحاقی ماده » بخش خصوصی«عبارت 
.شودمی

ستري با همکاري معاونت حقوقی اي که توسط وزیر دادگنامهشود براساس آیینبه قوه قضائیه اجازه داده می.2
رسد، قوه قضائیه و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوري اسالمی ایران تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می

هاي اطالعاتی روز، هاي قضائی را که نگهداري سوابق آنها ضروري است با استفاده از فناورياسناد و اوراق پرونده
اطالعات و اسناد تبدیلی . دیل و سپس نسبت به امحاي آنها براساس ضوابط اقدام نمایدبه اسناد الکترونیکی تب

.در کلیه مراجع قضائی و اداري سندیت داشته و قابل استناد است

هاي مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی اصل پرونده.1تبصره
.شودنگهداري میجمهوري اسالمی ایران، حفظ و

اي که توسط رئیس سازمان پیشنهاد نامهشود براساس آیینبه سازمان تعزیرات حکومتی اجازه داده می.2تبصره
.هاي تعزیراتی اقدام کندرسد نسبت به اجراي حکم این ماده در مورد پروندهو به تصویب وزیر دادگستري می

هاي منظور تقویت زیرساختیریت خدمات کشوري مکلفند بهقانون مد) 5(کلیه دستگاههاي موضوع ماده . ث 
ریزي، ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیک و پیشگیري از جعل هویت اشخاص و تضمین صحت برنامه

هاي گانه به بانکهاي اطالعاتی موجود کشور به استعالماسناد و قراردادهاي رسمی و دستیابی قواي سه
صورت رایگان گانه بهایف قانونی خود توسط هر یک از دستگاههاي وابسته به قواي سهگرفته در حوزه وظصورت

.پاسخ دهند

ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است با همکاري دستگاههاي اجرائی، مؤسسات سازمان زندان. ج 
:دهدمنظور باز اجتماعی شدن محکومان اقدامات زیر را انجام نهاد، بهعمومی و مردم

ها از طریق اقداماتی نظیر با رویکرد ارتقاي بازدارندگی و جنبه اصالحی مجازات حبس، اصالح محیط زندان.1
شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتکابی، تفکیک متهمان از محکومان در بندي زندانیان و بازداشتطبقه

بازداشتگاههاي موقت در شهرهاي باالي بیست هزار نفر جمعیت

ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هماهنگی سازمان زندان. بصره ت
.ها را به عنوان منطقه بهداشتی تحت پوشش خدمات جامع و همگانی سالمت کشور قرار دهدزندان



اي کشورزش فنی و حرفهآموزش زندانیان واجد شرایط با همکاري وزارت آموزش و پرورش و سازمان آمو. 2

، سازمان )ره(بضاعت با همکاري کمیته امداد امام خمینیهاي زندانیان بیرفع مشکل معیشتی خانواده.3
ربط و بیمه سالمت رایگان زندانیان و خانواده آنهابهزیستی کشور و سایر نهادهاي ذي

.شودبینی میاي سنواتی پیشهاعتبار مورد نیاز براي اجراي این حکم هرساله در بودجه. تبصره 

تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندهی و .4
محدود کردن موارد استعالم از سوءپیشینه به موارد خاص و رفع اثر محکومیت در چهارچوب قوانین مربوط

ربط پس از آزاديمراجع ذيمعرفی زندانیان نیازمند اشتغال به . 5

ربط، نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران، اتاقهاي بازرگانی، صنایع، کلیه دستگاههاي اجرائی ذي. تبصره 
.باشندمعادن و کشاورزي ایران، اصناف ایران و تعاون مرکزي ایران موظف به همکاري در امور فوق می

ماه از تاریخ ابالغ ربط ظرف مدت ششي و هماهنگی دستگاههاي ذينامه اجرائی این بند مربوط به همکارآیین
هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و این قانون توسط وزارت دادگستري با همکاري وزارتخانه

شود و به تصویبها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میرفاه اجتماعی و آموزش و پرورش و سازمان زندان
.رسدهیأت وزیران می

سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است تحقیقات الزم براي بررسی عوامل منجر به مصدومیت و مرگهاي . چ 
غیرطبیعی در موارد ارجاعی را انجام دهد و با تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی متهمان، محکومان و متوفیان و با 

ریزي و آموزش براي پیشگیري و کاهش جرائم، تخلفات و آسیبهاي آمده، نسبت به برنامهدستتوجه به نتایج به
.اجتماعی ناشی از آنها اقدام کند

.39ماده

آالت و تجهیزات خطوط تولید براي ورود ماشین) سازمان امور مالیاتی کشور(وزارت امور اقتصادي و دارایی . الف 
رت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات هاي تولیدي صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزاکه توسط واحد

و با اخذ 1387ربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب قانونی ذي
.کندتضمین الزم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر می

چنانچه به هنگام خروج از کشور شوند، کاالهایی که براي عرضه در نمایشگاههاي خارجی از کشور خارج می. ب 
در مراجع گمرکی ثبت شده باشند در صورت اعاده به کشور، مشمول مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی 



.شوندنمی

ماه پس از ابالغ این قانون به دستورالعمل اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه
.رسددي و دارایی میتصویب وزیر امور اقتصا

اي و مالی و درآمدهاي هاي سرمایهمنابع بودجه عمومی دولت اعم از درآمدهاي عمومی، واگذاري دارایی.40ماده
قانون مدیریت خدمات کشوري که به حسابهاي بانکی مربوط )55(اختصاصی دستگاههاي اجرائی موضوع ماده 

استثناي فعالیت پیمانکاري آنها، مشمول پرداخت ود، بهشداري کل کشور واریز شده یا میبه نام خزانه
.هاي مستقیم و اصالحات بعدي آن نیستهاي موضوع قانون مالیاتمالیات

اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران با معرفی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و موافقت .41ماده
ت و تأمین مالی مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده وزیر امور اقتصادي و دارایی در مورد اعطاي تسهیال

.باشندنمی31/4/1394هاي مستقیم مصوب اصالحی قانون مالیات) 1077(

واردات تجاري هر نوع کاال به کشور صرفاً از مبادي و مرزهاي رسمی کشور مجاز است و انجام آن منوط .42ماده
ازپسکهاستايقرنطینهواستانداردهابهداشتی،یمنی،ا،)خارجیتجارتوگمرکی(فنیضوابطرعایتبه

به ) حسب مورد(هاي صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزيط وزارتخانه.ح مربوط توسصالذيمرجعتصویب
.شودگمرك ابالغ می

، یافتهرعایت این ضوابط عالوه بر کاالهاي ترخیص قطعی، براي کاالهاي متروکه، ضبطی قطعیت.1تبصره
.بالصاحب، صاحب متواري و مکشوفات قاچاق نیز الزامی است

.باشدواردات تجاري کاال، خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات، مشمول مقررات قاچاق کاال می. 2تبصره

چک بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته چاپ و انتشار ایران.43ماده
ن و ایرااسالمیجمهوريمرکزيبانکپیشنهادقانون پولی و بانکی کشور به) 21(ه اسکناس موضوع ماد

.یابدتصویب شوراي پول و اعتبار ادامه می

واگذاري اراضی ملی و دولتی براي طرحهاي صنعتی که با تأیید دستگاه صادرکننده مجوز، امکان .44ماده
.باشدیر قوانین بالمانع میاستقرار در شهرکهاي صنعتی را ندارد، با رعایت سا

.45ماده

ها و بدهیهاي ارزي بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی. الف 



.گذاري خارجی ایران مشمول مالیات با نرخ صفر استسرمایهایران و شرکت

.ونه مالیات معاف استسود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگ. ب 

.46ماده

اي و تأمین منافع و امنیت ملی درصورت موافقت منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقهبه. الف 
:شودفرماندهی کل قوا اقدامات زیر از طریق نیروهاي مسلح با همکاري دولت معمول می

ارتقاي توان بازدارندگی. 1

اي نیروهاي مسلح و افزایش سهم تقویت بنیه دفاعی از بودجه دفاعیاصالح ساختار بودجه. 2

هاي صنایع دفاعی و مراکز آموزشی و نظامی نیروهاي مسلحتهیه و اجراي طرح آمایش و نوسازي زیرساخت. 3

ارتقاي کیفیت مراکز آموزشی نیروهاي مسلح براي تربیت نیروهاي کارآمد. 4

هاي انرژي، آب و برق نیروهاي مسلحهزینه از جمله در حوزهسازي مواردجویی و بهینهصرفه. 5

هاي دفاعی زمینی متناسب با مناطق مورد افزاري، سامانههاي نرمتأمین و توسعه نیروي انسانی و زیرساخت. 6
تهدید

مسلحنیروهايکارکنانو معیشتاجتماعیارتقاي منزلت. 7

:عمل آوردو امنیت پایدار در کشور اقدامات زیر را بهدولت موظف است در جهت تأمین نظم. ب 

افزاري، تجهیزات و تأسیسات در پاسگاههاي مرزي و هاي نرمتأمین و توسعه نیروي انسانی و زیرساخت. 1
تخصصی

هاي رهگیر اجراي طرحهاي انسداد مرز در مناطق مرزي با توجه به شرایط اقلیمی مناطق با استفاده از سامانه.2
شمند و در اختیارقراردادن توان اطالعاتی واجا براساس طرحهاي مصوب ستاد کل نیروهاي مسلحهو

ها، پاسگاهها و تأمین نیروي انسانی مورد نیاز هاي انتظامی، کالنترياندازي ردهامنیت عمومی از طریق راه.3
توسعه شهرها، راهها و بنادرنیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران متناسب با تقسیمات کشوري، رشد جمعیت،

ربط بر ایفاي نقش فعال در ارتقاي نظم و سازي دستگاههاي ذيانضباط اجتماعی و ایمنی راهها براساس ملزم.4



توسطکهاجرائینامهآیینبرابرقانونمنداجتماعیسازي رفتارهايسازي و نهادینهامنیت اجتماعی با فرهنگ
.رسدمیوزیرانهیأتتصویببهوشودمیتدوینکشوروزارت

منظور توسعه مشارکت مرزنشینان در تأمین امنیت مرزها نهاد بهامنیت مرز با ایجاد واحدها و تشکلهاي مردم. 5
هاي تعامالت فراملی با توسعه دیپلماسی مرزيربط و افزایش قابلیتهاي ذيبا هماهنگی سازمان

رانیان و اتباع خارجی در حوادث، سوانح و افزایش سرعت و توان تسریع در شناسایی و تشخیص هویت ای. 6
انتظامی نیروي) ژنتیکی، اثر انگشت، چهره و عنبیه(کشف علمی جرائم، با ارتقاي بانکهاي هویتی

ایراناسالمیجمهوري

لی، هاي مااستثناي واگذاري داراییبه(دولت مکلف است حداقل پنج واحد درصد از منابع بودجه عمومی. پ 
عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیفهاي تقویت بنیه را به) درآمد هزینه دستگاهها و درآمدهاي اختصاصی

هاي پنجساله توسعه، این درصد را بار در برنامهسال یکدفاعی در بودجه ساالنه کشور اختصاص دهد و هر پنج
.مورد بازنگري قرار دهد

هاي قانونی خود شرایط براي ارتقاي کمی و کیفی اده از ظرفیتوزارت اطالعات موظف است با استف. ت 
هاي اطالعاتی، عملیاتی، علمی، فنی، حفاظتی، حراستی و صیانتی با هدف تحکیم امنیت ها و زیرساختظرفیت

.وجود آوردپایدار و ارتقاي توانایی و برتري در نبرد اطالعاتی را به

ها و مبانی اندیشه انقالب اسالمی، توسعه فرهنگ امر مستضعفان، آرمانمنظور تقویت کمی و کیفی بسیج به. ث 
هاي امنیت و دفاع از کشور، اقدامات و به معروف و نهی از منکر و حضور بیشتر نیروهاي مردمی در صحنه

:شرح زیر فراهم شودتسهیالت الزم به

ومت بسیج، متناسب با توسعه و تغییرات هاي مقاها براي توسعه نواحی شهرستانی و ردهحمایت از زیرساخت. 1
تقسیمات کشوري

ویژه در هاي مقاومت بسیج و بسیج اساتید، دانشجو و طلبه در دستگاههاي اجرائی بهپشتیبانی از رده.2
هاي پژوهشی و علمی و بسیج زنان در راستاي تحکیم بنیان خانواده و تالش در جهت تقویت راههاي فعالیت

مقابله با جنگ نرم

ها و اردوها و سایر امکان استفاده از خدمت کارکنان بسیجی فعال و ویژه شاغل براي شرکت در آموزش.3
مدت پانزده روز در سال به جاي خدمت اداري بدون دریافت حق مأموریتها حداکثر بهبرنامه

الزم را براي تأمین شود از محل اعتبار مصوب خود حمایتبه سازمان بسیج مستضعفین اجازه داده می.1تبصره



هاي مختلف اي در مأموریتکارگیري بسیجیان فاقد پوشش بیمههاي ناشی از بهاي و جبران خسارتپوشش بیمه
.عمل آوردهاي راهیان نور بهویژه دفاعی، امنیتی و کاروانبه

سازندگی، اجراي شود متناسب با میزان آمادگی سازمان بسیجبه دستگاههاي اجرائی اجازه داده می.2تبصره
هاي عمرانی خود از قبیل سازي اوقات فراغت و پروژههاي آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و غنیبخشی از فعالیت

زدایی، جنگلکاري، آبرسانی به روستاها در هاي بهداشت روستایی، بیاباناحداث و تعمیر مساجد، مدارس و خانه
اري کشور به آن سازمان واگذار نمایند تا با استفاده از مناطق محروم، روستایی و مرزي براساس مقررات ج

.یافته، اجراء کندنحو سازماننیروهاي داوطلب بسیجی و مردمی و جوانان و متخصصان به

.شودو اصالحات بعدي آن دائمی می2/10/1391رسانی به ایثارگران مصوب قانون جامع خدمات. 47ماده

کشورنقلوحملناوگانوي تأمین منابع مالی پایدار براي توسعه زیرساختمنظور ایجاد سازوکارهابه.48ماده
مشارکتوونقلحملحوزهدرهاگذاريسرمایهبیمهها،زیرساختگذاريسرمایهدرمشارکتوحمایتتشویق،

سرمایه توسعه حمل و نقل را باصندوقتواندمیدولتها،زیرساختوهاشبکهنگهداريوتوسعهساخت،در
هاي خود را که در اختیار وزارت راه و ریال از دارایی)000/000/000/000/190(اولیه یکصد و نود هزار میلیارد 

مادهایندرشدهبینیپیشمنابعازاستفادهبادارد،قرارها و شرکتهاي تابعه و وابسته به آنشهرسازي، سازمان
وراهوزارتبهوابستهدولتیمستقلحقوقیي و با شخصیتود وزارت راه و شهرسازموجانسانینیرويو

وزرايازمتشکلامناهیأتمصوباتچهارچوبدروخوداساسنامهطبقصندوق،این. دهدتشکیلشهرسازي
عالیت فعامل،هیأتتوسطکشوربودجهوبرنامهسازمانرئیسوداراییواقتصادياموروشهرسازيوراه
.کندمی

ط و مقررات فعالیت، منابع، مصارف، انحالل، ارکان صندوق، وظایف و اختیارات هیأت امنا و هیأت عامل، شرای.1
به موجب اساسنامه آن صندوق است که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازي و هماهنگی وزارت امور اقتصادي و 

الغ این قانون به تصویب هیأت ماه پس از ابدارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، حداکثر ظرف مدت سه
.رسدوزیران می

.هاي آن پس از کسر تعهدات و بدهیها، به دولت تعلق دارددر صورت انحالل صندوق، کلیه اموال و دارایی. 2

.هاي صندوق از هرگونه مالیات و عوارض معاف استفعالیت. 3

:منابع صندوق عبارتند از. 4

.شودهاي سنواتی تأمین میازوکار بودجهسرمایه اولیه دولت از طریق س. الف 



تمام یا بخشی از عوارض خودرو، جاده، سوخت که در قوانین درج گردیده است بر اساس اساسنامه مصوبه . ب 
هیأت دولت

.شودبرداري و نگهداري آن به بخش غیردولتی واگذار میدرآمدهاي حاصل از طرحهاي دولتی که بهره. پ 

دولتبهویافتهاتمامآنگذاريسرمایههاي مشارکتی که استهالك اصل و فرعپروژهدرآمدهاي حاصل از. ت 
.استشدهمنتقل

درآمد حاصل از واگذاري امالك و اراضی مازاد وزارت راه و شهرسازي. ث 

دوق، انجام کلیه عملیات پولی صندوق صرفاً از طریق بانکهاي دولتی و غیردولتی طرف قرارداد عاملیت با صن. 5
گذاري نماید و صندوق موظف است منابع مالی خود را صرفاً در بانکهاي طرف قرارداد، سپرده. گیردصورت می

گذاري صندوق نزد بانکهاي عامل صورت اعطاي تسهیالت و ارائه تضامین به متقاضیان متناسب با سپرده
.پذیردمی

و ) ع(بیتر هویت اسالمی و ترویج سیره و سنت اهلمنظور تعمیق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتنی ببه.49ماده
زائران،مشکالتونیازهادقیقشناساییوشیرازومشهدقم،مقدسشهرهايمعنويظرفیتازبهینهاستفاده

یق حمایت طرازالزمهايزیرساختتأمینوزائرانامورساماندهیجهتالزمسازوکارهايتدوینوریزيبرنامه
هاي فرهنگی و خدمات زیارتی در این سه شهر ا و بخشهاي غیردولتی و توسعه امکانات، فعالیتهاز شهرداري

هاي زیربنایی، دولت مجاز است اعتبار مورد نیاز را در مذهبی و فراهم نمودن زمینه زیارت مطلوب و اجراي پروژه
.بینی نمایدهاي سنواتی پیشقالب بودجه

دارکات الکترونیکی دولت را براي اجراي تمام مراحل انواع معامالت دولت مجاز است سامانه ت. 50ماده
ها و دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و سایر قوانین مالی و معامالتی بخش عمومی، با وزارتخانه

.رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاري مناقصات تکمیل کند

کنندگان بخش عمومی، از جمله دستگاههایی که قصات و دیگر معاملهدستگاههاي مشمول قانون برگزاري منا
شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، باید برنامه 

رات نام کنند و با امضاي الکترونیکی معتبر و رعایت مقرزمانبندي مورد تأیید هیأت وزیران در این سامانه ثبت
مربوط، تمام مراحل معامالت خود مانند درخواست استعالم، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش 
الکترونیکی پاکتها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصالح، فسخ، 

.ترونیکی انجام دهندطور الکابطال و خاتمه قرارداد را از طریق این سامانه و به



کلیهعمومیبخشمعامالتشدهروز و تجمیعبا ایجاد بستر الکترونیکی معامالت و بانک اطالعاتی به.1تبصره
پایگاهمناقصات،رسانیاطالعملیپایگاهجملهازبخشاینمعامالترسانیاطالعواطالعاتیپایگاههاي

هاي نظارت بر معامالت باید فقط از طریق این سامانه ونه سامانهامالت بخش عمومی و هرگمعجامعرسانیاطالع
.تغذیه شود و از تعدد و تکرار ورود اطالعات توسط دستگاههاي بخش عمومی جلوگیري گردد

دسته از معامالت این سامانه که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و مواردي که به موجب قوانین، افشاي آن.2تبصره
تشخیص مصادیق این استثناء با لحاظ . ممنوع است فقط از حیث انتشار اطالعات مستثنی استاطالعات آنها 

برعهده کارگروهی مرکب از معاونان 31/5/1388قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب )5(تبصره ماده
ان برنامه و بودجه کشور و وزراي اطالعات، دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح، امور اقتصادي و دارایی، رئیس سازم

.رئیس دستگاه مربوط است

منظور تحقق مرجعیت علمی، افزایش سهم پژوهشی از تولید ناخالص داخلی و مصرف بهینه منابع، به. 51ماده
ی و علممعاونتمحور،مسألهپژوهشهايونوآوريازحمایتوبنیاندانشاقتصادتوسعهازحمایتگسترش

:مجاز است اقدامات زیر را انجام دهدجمهورفناوري رئیس

هاي راهبردي و مورد نیاز کشور در چهارچوب نقشه جامع علمی سازي فناوريحمایت از توسعه و تجاري.1
عالی، پژوهشی و بوم نوآوري در بخشهاي علمی کشور و تقویت ارتباط میان مؤسسات آموزشکشور، ایجاد زیست

هاي نهادي مورد نیاز براي اجراي این و اجتماعی و تقویت زیرساختفناوري با بخشهاي صنعتی، اقتصادي
مأموریت

هاي تحقیق و توسعه بنگاههاي بنیان و تقویت فعالیتحمایت از ایجاد، توانمندسازي و توسعه شرکتهاي دانش.2
بنیاناقتصادي با هدف افزایش تولید، تحریک تقاضا و ارتقاي صادرات کاالها و خدمات دانش

ایجاد نظام مدیریت یکپارچه فناوري و نوآوري در دستگاههاي اجرائی، ارتقاي یادگیري فناوري در سطح ملی .3
اي ملی، خریدهاي هاي فناورانه داخلی از طریق استفاده حداکثري از ظرفیت طرحهاي توسعهو تقویت توانمندي

ورگذاري شرکتهاي خارجی در داخل کشدولتی از خارج و فعالیت و سرمایه

بنیان در کشور، معاون علمی و فناوري دهی به اقتصاد دانشدر راستاي اجراي این مأموریت و شتاب. تبصره 
.شودجمهور به اعضاي شوراي اقتصاد افزوده میرئیس

بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است جهت توسعه اشتغال خرد و خانگی مددجویان تحت . 52ماده
راآنرشدوبانکیالحسنهقرضتسهیالتازمبالغیبهزیستی،سازمانو) ره(خمینیامامامدادکمیتهپوشش

) %60(درصدشصتنسبتبهتادهدقراردستگاههاایناختیاردرشود،میتعیینسنواتیبودجهقوانیندرکه



.سازمان بهزیستی به افراد مشمول تحت پوشش پرداخت شود) %40(کمیته امداد و چهل درصد

:منظور ارتقاي ایمنی و کیفیت خدمات حمل و نقل هوایی، ناوبري هوایی و فرودگاهیبه. 53ماده

مادر تخصصی و شرکت شهرفرودگاهی امام (سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاهها و ناوبري هوایی ایران .1
ی به پیشنهاد وزارت راه و هایاز نظر اداري، استخدامی، مالی و معامالتی در چهارچوب اساسنامه) »ره«خمینی

ماه از تاریخ هاي اداري و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور که حداکثر ظرف مدت سهشهرسازي و سازمان
.شوندرسد اداره میتصویب و ابالغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می

درآمدهاي اختصاصی، کمکها و سایر از محل) اياي و سرمایههزینه(اعتبارات سازمان هواپیمایی کشوري .2
قانون محاسبات عمومی ) 39(و ) 38(عالی هواپیمایی با رعایت مواد درآمدهایی که براساس تعرفه مصوب شوراي

.گرددکشور وصول شود، تأمین می

مادر تخصصی و شرکت شهرفرودگاهی (درآمدهاي شرکت فرودگاهها و ناوبري هوایی ایران ) %100(صددرصد .3
هاي شرکت، اختصاصی است و پس از واریز به حساب شرکت، اعم از فروش خدمات و دارایی) »ره«م خمینیاما

هاي داري کل کشور نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران براي اجراي مأموریتشده توسط خزانهافتتاح
.شودمیهاي ناوبري هوایی و توسعه فرودگاههاي کشور هزینهشرکت از جمله نوسازي سامانه

مادر تخصصی و شرکت شهرفرودگاهی امام (سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاهها و ناوبري هوایی ایران .4
1/2/1394پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب قانون رفع موانع تولید رقابت) 5(مشمول ماده) »ره«خمینی

.است

اضافه 1/2/1394پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب قانون رفع موانع تولید رقابت)5(حکم این بند به ماده 
.شودمی

، )»ره«مادر تخصصی و شرکت شهرفرودگاهی امام خمینی(مطالبات شرکت فرودگاهها و ناوبري هوایی ایران . 5
قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت مصوب ) 87(قانون اصالح ماده) 87(ماده ) 2(موضوع تبصره 

قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت در حکم مطالبات مستند به اسناد )555(و ماده18/11/1390
ماه از تاریخ ابالغ این قانون به نامه اجرائی که حداکثر ظرف مدت ششباشد و براساس آییناالجراء میالزم

تا تصویب . باشدرسد، قابل وصول میپیشنهاد شرکت مذکور و تصویب وزراي راه و شهرسازي و دادگستري می
.شودنامه مزبور احکام این ماده توسط مأموران اجراي احکام دادگستري اجراء میآیین

پذیري تولیدات صنعتی و در راستاي حمایت از استقرار صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی و رقابت. 54ماده



را به شهرکها و نواحی صنعتی هاي سنواتی کمکهاي الزم شود در قالب بودجهه میداداجازهدولتمعدنی به
ویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودي واحدهاي مستقر در این شهرکها دولتی و غیردولتی به

دستورالعمل این ماده با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تأیید سازمان برنامه و بودجه . انجام دهد
.رسدکشور می

شود درآمدهاي حاصل از خدمات کنسولی را به حساب درآمد امورخارجه اجازه داده میبه وزارت. 55ماده
کهمحلیازراآنمعادلوکردهواریزشود،میافتتاحکشورکلداريخزانهنزدمنظورهمینبهاختصاصی که

.شود دریافت نمایدبینی میشپیسنواتیبودجهقوانیندرسالههمه

جایی خطوط ریلی و شود در محدوده شهرها نسبت به جابهراه و شهرسازي اجازه داده میبه وزارت . 56ماده
درخیاباناحداثوایجادبهمجازمذکوروزارتاستانیواحدهايوهاشهرداري. کنداقدامآنحریمکاهش
.باشندجامع و تفصیلی میطرحهايبرابرشدهآوريجمعخطوطحریم

.57ماده

ور بسط و گسترش هرچه بیشتر عدالت اجتماعی در جامعه، کاهش فقر و نابرابري، تحقق اقتصاد منظبه. الف 
بنیان کردن توسعه اقتصادي، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به رصد مقاومتی و عدالت

وضعیت و کیفیت زندگی ها و اقدامات اقتصادي بر شاخصهاي رفاه و تأمین اجتماعی و تقویم و اثرسنجی برنامه
زیر متناسب با فرآیندهاي ) هاي سیاستیبسته(اقشار و گروههاي هدف اقدام و نسبت به تهیه و تدوین و اجراي 

:رشد، توسعه و پیشرفت مبادرت کند

سازي و پیشگیري از بروز مخاطرات و آسیبهاي اجتماعی و مبتنی بر مصون) صیانت اجتماعی(بسته سیاستی.1
ر براي کاهش و کنترل آسیبهاي اجتماعی و تحکیم و تقویت پیوندهاي اجتماعیمداخله مؤث

مبتنی بر ارائه خدمات اجتماعی متناسب با نیازهاي جسمی و روانی اقشار و ) حمایت اجتماعی(بسته سیاستی.2
عدیده در اجتماسازي بازگشت و حضور فعال افراد آسیبگروههاي هدف جهت برابرسازي فرصتها و زمینه

مبتنی بر ارائه خدمات جبرانی و ترمیمی متناسب با نیازهاي معنوي و ) مساعدت اجتماعی(بسته سیاستی.3
هاي خوداتکائی آموزي و ایجاد زمینهمادي اقشار و گروههاي هدف از طریق توانمندسازي، کارگستري، مهارت

آنها

نفعان در تأمین مالی شارکت بیشتر ذيمبتنی بر ایجاد زمینه جلب م) هاي اجتماعیبیمه(بسته سیاستی.4
هاي اجتماعی درمانی و بازنشستگی در کشورخدمات اجتماعی از طریق افزایش ضریب نفوذ بیمه



اجراي مراتب فوق براساس نیازمندیابی فعال، غربالگري اجتماعی و آزمون وسع و متناسب با نیازهاي .1تبصره
ها شده و وي که منجر به اثربخشی بیشتر اجراي هدفمندي یارانهپذیرد به نحاقشار و گروههاي هدف انجام می

منظور کاهش و رفع انواع مختلف فقر از قبیل منابع مزبور به سمت خانوارهاي نیازمند واجد شرایط هدایت و به
یی، هاي نقدي، کاالشود و در قالب اعطاي یارانهکارگرفته میاي، آموزشی و مسکن بهفقر غذایی، معیشتی، بیمه

.شودمسکن اجتماعی و حمایتی و نظایر آن هزینه می) درمان، بازنشستگی و بیکاري(اي بیمه

منظور هماهنگی و نظارت برحسن اجراي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تقویت به.2تبصره
ها هماهنگی بین این الیهتأمین اجتماعی با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاري، همسویی و چندالیهنظام

مشتمل بر خدمات حمایتی و توانمندسازي فقرا و محرومان و سایر گروههاي هدف و کاهش آسیبهاي اجتماعی، 
هاي مکمل بازنشستگی و هماهنگی و نظارت بر عملکرد هاي پایه و بیمههاي اجتماعی پایه شامل مستمريبیمه

نامه و اسناد توسعه و ترتیبات اي تحقق اهداف، وضع آیینربط، تصویب شاخصهاي اجرائی بردستگاههاي ذي
عالی رفاه و تأمین اجتماعی با تصویب هاي مذکور، تصمیمات شورايشوراهاي تخصصی و راهبردي براي حوزه

.االجراء استجمهور و ابالغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، الزموزراي عضو شوراي مذکور و تأیید رئیس

شدگان تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را که به سن کلف است کلیه بیمهدولت م. ب 
اند، درصورت تقاضاي آنان و داشتن سابقه پرداخت حق بیمه به مدت ده سال به صندوق هفتادسالگی رسیده

.یدمذکور بازنشسته نموده و متناسب با سنوات حق بیمه پرداختی، مستمري به آنان پرداخت نما

سال از سقف سن بازنشستگی کم خواهد شد سال، هر سال یکاالجراء شدن این بند تا پنجاز تاریخ الزم.1تبصره
.گرددپردازي افزوده میسال به سنوات بیمهو یک

.گرددگذاران جدید این صندوق حداکثر پنجاه سال تعیین میشرط سنی براي عضویت بیمه. 2تبصره

ها مصوب قانون هدفمندکردن یارانه) 7(ماده ) ب(ی از اجراي این بند از محل بند بار مالی ناش.3تبصره
قانون اساسی مصوب ) 44(هاي کلی اصل چهل و چهارم قانون اجراي سیاست) 29(و ماده 15/10/1388
.شودو اصالحات بعدي آن تأمین می25/3/1388

ایرانی، ایجاد زمینه . و ترویج سبک زندگی اسالمی منظور رفع فقر و نابرابري، بسط دولت مکلف است به. پ 
هاي اجتماعی، تأمین حداقل کیفیت زندگی و پیشگیري از بروز آسیبهاي اجتماعی، وفق تضمین حداقل حمایت

، ضمن تجمیع و 22/2/13822قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب )16(تبصره ذیل ماده
امورتخصصیوراهبرديشورايدرآننظایرومعلوالنکودکان،سالمندان،امورباساماندهی شوراهاي مرتبط

هايبرنامهقالبدرزیرامورانجامبهنسبتاجتماعیتأمینورفاهعالیشورايزیرمجموعهدرحمایتی



:اقدام کندهاي جمعی هاي مردمی و همکاريبا استفاده حداکثري از مشارکتومحورخانوادهومحوراجتماع

هاي ها و نارساییاجراي طرحهاي حمایت از کودکان در معرض آسیبهاي اجتماعی و یا داراي معلولیت.1
جسمی، روانی و خانوادگی و یا مبتال به فقر غذایی، آموزشی

اجراي طرحهاي حمایت از زنان و دختران با اولویت زنان سرپرست خانوار و دختران داراي مشکالت جسمی، .2
انی و خانوادگی و در معرض آسیبهاي اجتماعیرو

منظور ایجاد زمینه حضور سازي دوران سالمندي بههاي غنیاجراي طرحهاي حمایت از سالمندان و برنامه.3
فعال و مؤثر آنان در عرصه اجتماع و خانواده

آسیبهاي اجتماعی و منظور پایش و پیمایش انواع ایجاد مرکز اطالعات و مطالعات آسیبهاي اجتماعی به. 4
شناسایی گروهها و اقشار هدف

پذیر اجراي طرحهاي غربالگري اجتماعی، امداد اجتماعی و توانمندسازي اقشار و گروههاي نیازمند و آسیب. 5
ها و هاي زندگی و ارائه انواع مساعدتمبتنی بر توانبخشی جسمی، روانی و خانوادگی و آموزش مهارت

دیده و نیازمند واجد شرایطافراد آسیبهاي اجتماعی به حمایت

نهاد و نیز بنیادها و نهادهاي زیر نظر مقام معظم رهبري هاي مردمها، واقفان، سازمانجلب مشارکت خیریه. 6
هاي حمایت اجتماعیدر جهت پیشبرد برنامه

اجتماعی و فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است متناسب با شرایط و مقتضیات اقتصادي،.7
موقع اقشار و گروههاي ضمن شناسایی به) برنامه چتر ایمنی اجتماعی(سازي روز کشور، نسبت به طراحی و پیاده

هاي اجتماعی با رویکرد ها و مساعدتهدف و در معرض آسیبهاي اجتماعی و نیازمند دریافت خدمات، حمایت
جدد آنها به جامعه خانواده و بازارکار اقدام کند و الزامات توانمندسازي، کارگستري و ایجاد زمینه بازگشت م

اجتماعی و با عالی رفاه و تأمینرا حسب مصوبات شورايقانونی، مقرراتی و منابع مالی و اعتباري مورد نیاز آن
.همکاري سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب بودجه سنواتی لحاظ کند

المت اجتماعی با رویکرد پیشگیري از آسیبهاي اجتماعی و مداخله در سازمان بهزیستی کشور متولی س. 8
پذیر از هاي اجتماعی، ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی به کلیه معلوالن، مددجویان و گروههاي آسیببحران

ر همچنین مرجع صدور پروانه تأسیس و فعالیت در امو. باشدقبیل زنان، کودکان، سالمندان نیازمند جامعه می
:باشدزیر می

سرپرست و خیابانی، خانه سالمت دختران و زنان، روزي کودکان بیمهدهاي کودك، مراکز نگهداري شبانه



هاي مددکاري اجتماعی و روانشناسی، مراکز خدمات ها و اورژانسها و مراکز خدمات بهزیستی، کلینیکمجتمع
آموزي معلوالن، مراکز معلوالن، مراکز حرفهشناختی اجتماعی، مراکز توانبخشیمشاوره اجتماعی و روان

توانبخشی و نگهداري سالمندان، مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن، مراکز خدمات مشاوره ژنتیک، 
ها و مؤسسات غیردولتی و خیریه که در راستاي اهداف سازمان مراکز درمانی و بازتوانی معتادان و نیز انجمن

.کنندلیت میبهزیستی کشور فعا

دولت مکلف است نسبت به رعایت اصول پدافند غیرعامل در مطالعه، طراحی و اجراي طرحهاي. 58ماده
تی کشور و آموزش حیاواصلیهايشریانوحساسهايساختمانوزیربناییتأسیساتنیزومهموحساس

منظور پیشگیري و مات کشوري بهقانون مدیریت خد) 5(عموم مردم توسط دستگاههاي اجرائی موضوع ماده
سازي درخصوص تهدیدات نوین کاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیرطبیعی و ایجاد سامانه پایش، هشدار، خنثی

.در مراکز مذکور اقدام کند

منظور توانمندسازي تولیدکنندگان و ایجاد بستر مناسب انتقال وزارت جهاد کشاورزي مکلف است به. 59ماده
دانش،مدیریتشبکهاندازيراهبهنسبتترویجنویننظامطرحقالبدرآنان،بهتحقیقاتیهايفتهیادانش و
ر پهنه، هبهکارشناسیکاختصاصوتولیديهايپهنهتعیینجهادکشاورزي،مراکزکلیهتجهیزوبازسازي

هاي تولیدي اقدام رویجی در عرصهکارگیري کلیه فنون تروزرسانی دانش مروجان و شبکه عامالن ترویج و بهبه
.نماید

پذیري و کاهش قیمت منظور حمایت از بخش کشاورزي، پایداري تولید، توسعه صادرات و رقابتبه. 60ماده
فناوري و اصالح ساختار صنایع کشاورزي، دولت موظف است ارتقايونوسازيوبازسازيازحمایتشده وتمام

کاهش ضایعات کشاورزي و نیز طرح آمایش صنایع تبدیلی و نگهداري ضمن تهیه طرح مطالعات جامع 
ریزي هماهنگ نسبت به حمایت هدفمند از ساماندهی و استقرار محصوالت کشاورزي با سیاستگذاري و برنامه

ویژه گسترش صنایع تبدیلی و نگهداري محصوالت اساسی کشاورزي توسط بخش صنایع پیشین و پسین به
.اي تولیدي اقدام کندغیردولتی در قطبه

) 28(ماده) ج(هاي توسعه بخش کشاورزي، در راستاي تحقق بندسود حاصل از سهام دولت در صندوق.1تبصره
براي افزایش سهم سرمایه دولت در 4/12/1393مصوب ) 2(قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

.شودهاي مذکور منظور میصندوق

اساسی تا سقف قانون) 44(وچهارمهاي کلی اصل چهلهارچوب سیاستدولت مجاز است در چ.2تبصره
.هاي حمایت از توسعه بخش کشاورزي، مشارکت کنددر صندوق) %49(درصدونهچهل

منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصوالت اساسی کشاورزي و دامی از جمله به. 61ماده



الگوياصالحمرغ،تخموشیرقرمز،گوشتنیشکر،وقندچغندرروغنی،ايهدانهبرنج،ذرت،جو،گندم،
هايزیرساختنمودنفراهمبنیان،دانشوصنعتیکشاورزيگسترشتغذیه،استانداردهايبراساسمصرف
:شودرزش افزوده بخش کشاورزي بر مبناي مالحظات توسعه پایدار اقدامات زیر انجام میاارتقايوغذاییامنیت

) %60(درصد آبیاري بخش به حداقل شصت) راندمان(وري درصورت تأمین منابع در بودجه ساالنه ارتقاي بهره.1
سال از تصویب این قانون از طریق اجراي عملیات زیربنایی آب و خاك از جمله طرحهاي تجهیز و پس از پنج

نژادي و استمرار آن در زراعی و بهملیات بهها، زهکشها و روشهاي نوین آبیاري و اجراي عنوسازي، توسعه شبکه
سنوات بعدي

صورت حجمی براساس الگوي کشت هر منطقه و با استفاده از مشارکت تحویل آب مورد نیاز کشاورزان به. 2
بخش دولتی و غیردولتی

یازاي واحد حجم مصرفوري مصرف آب در بخش کشاورزي و افزایش تولید محصول بهارتقاي شاخص بهره. 3

موادشیمیایی،هاي گیاهی، مصرف بهینه سموم، کودگسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماري.4
کشتتوسعهو) بیولوژیکی(شناختیزیستمبارزههمچنینودامیداروهايو) بیولوژیکی(شناختیزیست
هايفرآوردهواتتولیدکیفیکنترلملیمدیریت تلفیقی تولید و اعمال استانداردهاي) ارگانیک(زیستی

تولیدپوششراستايدرکشاورزي

توسعهآالت فرسوده کشاورز ي وآالت کشاورزي و از رده خارج کردن ماشیننوسازي ماشین. 5
و همچنین قابلیت و توانایی کشاورزان هر منطقه و رسیدن شرایطواقلیممبنايبر) مکانیزاسیون(کردنماشینی

کردن آننیبه ضریب نفوذ صددرصدي ماشی

شده در کشور و بذور و نژادهاي دامی، طیور و آبزیان اصالح) ارگانیک(ترویج استفاده از کودهاي آلی و زیستی. 6
گونه کودها، بذور و نژادهاي دامی، طیور و آبزیان در جهت تولید غذاي سالمافزایش میزان مصرف این

بیمه تولیدات بخش کشاورزي و عوامل تولید تا درصورت تأمین منابع در بودجه ساالنه گسترش پوشش . 7
رسیدن به سطح پوشش صددرصدي

شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به کلیه معامالت راجع به اموال غیرمنقول ثبت. 62ماده
درخصوص اسناد عادي که . طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شودگونه معامالت باید بهنایانجام

معامالت راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادي که بر اساس تشخیص دادگاه داراي اعتبار شرعی 
.است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند



و فناوري، دانشگاهها و مؤسسات هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقاتبه وزارتخانه. 63ماده
دانشجویانرفاههايصندوقسرمایهافزایشمنظوربهشودمیدادهاجازهتابعهووابستهدستگاههايو

س از واریز وجوه به حساب خزانه و با رعایت مقررات پواگذاريقابلاموالوامکاناتفروشمحلازهاوزارتخانه
.مربوطه اقدام کنند

دالر باشد با رعایت ) 10.000.000(مامی معامالت و قراردادهاي خارجی دولتی که بیش از ده میلیون ت. 64ماده
حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی در تأمین نیازهاي کشور و تقویت آن «قوانین مربوط از جمله قانون 
تنها از طریق مناقصه محدود » 1/5/1391هاي مستقیم مصوب قانون مالیات) 104(در امر صادرات و اصالح ماده 

وانجامخارجیوداخلیالکترونیکیهايرسانهوکثیراالنتشارهايروزنامهدرآگهیالمللی با درجو یا بین
نفره متشکل از وزیر امور اقتصادي و دارایی، رئیس سازمان سهکمیتهتأییدبهاستثناءموارد. شودمیمنعقد

ها، حق کنترل و در کلیه مناقصه. رسدربط میوزیر مربوطه یا باالترین مقام اجرائی ذيبرنامه و بودجه کشور و 
وزیر یا . ها براي خریدار محفوظ استبازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت براي کلیه کاالهاي وارداتی و پروژه

مجاز به تعهد یا بانک مرکزي فقط . ربط، مسؤول حسن اجراي این موضوع استباالترین مقام اجرائی ذي
پرداخت بهاي معامالت و قراردادهایی است که تأیید باالترین مقام دستگاههاي اجرائی، مبنی بر رعایت مفاد این 

.ماده را داشته باشد

قراردادهایی که به تشخیص هیأت وزیران ماهیت محرمانه دارند از شمول این حکم مستثنی بوده و نیاز به طرح 
.ت مذکور را ندارندو تأیید موضوع در هیأ

منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادي و ایفاي نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند به. 65ماده
پیوندي و مناسب در این مناطق، هماقتصاديرشدایجادویکپارچهمدیریتاعمالنظام،سالهبیستاندازچشم

:رائه الگوي توسعه ملی در بخشهاي مختلفتعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ا

شوند و کلیه نمایندگی از طرف دولت، باالترین مقام منطقه محسوب میهاي مناطق آزاد بهمدیران سازمان. الف 
استثناي نهادهاي دفاعی و هاي دستگاههاي اجرائی دولتی مستقر در این مناطق بهوظایف، اختیارات و مسؤولیت

. هاي مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري سازمان. ا استعهده آنهامنیتی به
.شوندصنعتی و اصالحات بعدي آن و قانون کار اداره می

نظر مقام معظم رهبري، با موافقت ایشان هاي دستگاههاي تحتواگذاري وظایف، اختیارات و مسؤولیت. 1تبصره
.پذیردصورت می

یارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهاي اسالمی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیرسازمان اخت. 2تبصره



.شودمنطقه آزاد واگذار می

هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادي بهکاالهاي تولید و یا پردازش. ب 
کاررفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت ت داخلی بهمجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعا

.حقوق ورودي معاف است

کاررفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودي، در حکم اي خارجی بهمواد اولیه و کاالهاي واسطه.1تبصره
.شودمواد اولیه و کاالي داخلی محسوب می

شده در مناطق آزاد و ویژه فته در کاالهاي تولید و یا پردازشکاررمواد اولیه و قطعات خارجی به.2تبصره
شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور اقتصادي که درگذشته از سایر مناطق کشور به منطقه ارسال

.شود و از پرداخت حقوق ورودي معاف استکار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی میشود، بهوارد می

شود هاي بندري مربوط که طبق قوانین جاري از کشتیها و شناورها بابت خدمات بندري دریافت مینههزی. پ 
مناطقمحدودهدرصنعتی. تجاريآزادمناطقودر صورتی که این بنادر توسط بخشهاي خصوصی، تعاونی

وثبتبهنسبتمجازندزادآمناطق. شودمیاخذمربوطهآزادمناطقهايسازمانتوسطباشند،شدهایجادآزاد
.کننداقدامالمللیبینوجاريقوانینطبقکشتیهاترخیص

استثناي عوارض به(مبادالت کاال بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض . ت 
مصوبرانایاسالمیجمهوريصنعتی–قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري ) 10(موضوع ماده
.باشند، مالیات و حقوق ورودي معاف می)7/6/13722

المللی، ایجاد به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهاي آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین. ث 
ربط و تأسیس دانشگاههاي هاي ذينمایندگی دانشگاههاي داخلی و معتبر خارجی بر طبق اعالم وزارتخانه

.صنعتی و ویژه اقتصادي با رعایت قوانین مربوط مجاز است. ق آزاد تجاري خصوصی در مناط

صنعتی با رعایت مالحظات امنیتی و دفاعی که به تأیید ستادکل نیروهاي -محدوده آبی مناطق آزاد تجاري. ج 
ونگی اداره شود و از امتیازات قانون چگرسد به فاصله هشتصدمتر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین میمسلح می

.و اصالحات بعدي آن برخوردار است7/6/1372صنعتی ایران مصوب - مناطق آزاد تجاري

از ) %1(درصدهاي مناطق آزاد موظفند حداقل یکبه منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري، سازمان. چ 
حمایتی به محرومان و محل وصول عوارض ورود و صدور کاالها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهاي

.نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند



شده و پسماندهاي حاصل از هاي مدیریت سوخت مصرفمنظور تأمین منابع الزم براي انجام هزینهبه. 66ماده
تولیدمادرتخصصیشرکت(اتمیانرژيسازمانبهايهستهتأسیساتدراضطراريحوادثوبرچینشفعالیت،

از درآمد ) %4(چهاردرصدمعادلتاسازماناینرئیسموافقتباشودمیدادهاجازه) ایراناتمیانرژيهتوسعو
داري کل کشور تحت اي کشور را مستقیماً به حساب شرکت نزد خزانهحاصل از فروش برق نیروگاههاي هسته

ود منظور دارد، استفاده موقت از شبینی میکه در قوانین بودجه سنواتی پیش» اندوخته احتیاطی«عنوان حساب 
گردد براي خرید اوراق مشارکت و منابع حساب اندوخته احتیاطی به نحوي که در بودجه سنواتی معین می

صکوك اسالمی منتشرشده در کشور اعم از ریالی و ارزي بالمانع است و سود حاصل از خرید اوراق یادشده نیز 
مبالغ منظورشده به حساب اندوخته . شودموضوع این ماده منظور می» اندوخته احتیاطی«به حساب مستقیماً

باشد و استفاده از منابع اندوخته یادشده مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سود سهام یا سود سهم دولت نمی
ي اهاي عملیات جاري و سرمایهاحتیاطی با موافقت رئیس سازمان انرژي اتمی ایران منحصراً براي انجام هزینه

اندوخته «شده از مانده حساب هاي عملیات جاري انجامباشد و معادل هزینهشده در این ماده مجاز میبینیپیش
.شودکسر می» احتیاطی

نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان انرژي اتمی ایران و وزارت امور آیین
.رسدوزیران میاقتصادي و دارایی به تصویب هیأت

وجه براي ارائه اطالعات و در راستاي اصالح نظام اداري کشور، همه تکالیف و مجوزهاي قانونی دریافت. 67ماده
.شودپاسخ به استعالمات دستگاههاي اجرائی با یکدیگر لغو می

پذیري اقتصاد یبهاي کلی اقتصاد مقاومتی موضوع افزایش توان مقاومت و کاهش آسدر اجراي سیاست. 68ماده
ها، تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استانموضوعتوسعهششمبرنامهکلیهايسیاستاجرايوکشور

یافته، توسعه اقتصاد گذاري در مناطق کمترتوسعهنواحی و سواحل و جزایر کشور و حمایت دولت از سرمایه
برداري از منظور بهرههاي داراي مزیت بهینهدریایی جنوب کشور و ایجاد مناطق مهم اقتصادي در زم

المللی و ها و فرصتهاي بینمندي جامعه محلی، استفاده از سرمایهاستعدادهاي سواحل جنوب شرقی کشور، بهره
اي با شخصیت عنوان سازمان توسعههاي مناطق کشور، سازمان توسعه سواحل مکران بهکاهش عدم تعادل
هاي توسعه در سواحل مکران درصورت تأمین اعتبار در بودجه اجراء و نظارت بر برنامهریزي، شرکتی براي برنامه

اساسنامه این . شودهاي میناب، سیریک، جاسک، چابهار و کنارك ایجاد میسنواتی در محدوده شهرستان
.شودسازمان ظرف مدت چهارماه پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس جهت تصویب نهائی ارائه می

غیر از دفاعی، امنیتی، قضائی و امور ام وظایف و اختیارات دستگاههاي اجرائی، نهادها و مؤسسات عمومی بهتم
هاي دولت و دستگاههاي اجرائی اعم از منقول و غیرمنقول و تمام طرحها و خارجه و همچنین تمام دارایی

محدوده این. شوداین سازمان واگذار میدر منطقه سواحل مکران به،)برداري یا اجراءدر حال بهره(ها پروژه



صنعتی جمهوري اسالمی ایران و قانون جلب و حمایت از . درچهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري 
.شودگذاري خارجی در ایران اداره میسرمایه

.شودچگونگی ارتباط مناطق آزاد این محدوده با سازمان، در اساسنامه تعیین می

زا، ارتقاي توان تولید ملی، هاي کلی اقتصاد مقاومتی موضوع توسعه درونمنظور تحقق سیاستبه. 69ماده
:بنیان و دستیابی به اهداف بخش صنعت و معدناقتصاد دانش

هايسازمانواقعیسهمتعییندولتی و تمهید. هاي مشترك حقوقی خصوصی گذاريبراي توسعه سرمایه.1
هاي تی سازماندولبخشآوردهسهمعنوانبهکههاییداراییارزیابیتجدیدمزبور،هايمشارکتدرايتوسعه

.شودمزبور در شرکت مشترك ارائه می

ربط در سرفصل حقوق هاي ثابت و شرکتها در ترازنامه شرکتهاي ذيمازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی
هزینه استهالك . باشدبندي و معاف از مالیات میصاحبان سهام تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی طبقه

شده توسط کارشناسی منتخب شده و بر مبناي عمر مفید تعیینهاي مزبور به مأخذ بهاي تجدید ارزیابیدارایی
.شودمجمع عمومی هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می

ایت از تحقیقات و توسعه صنایع صندوق حم«به » صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک«.2
ماه به پیشنهاد اساسنامه صندوق متناسب با مأموریت جدید ظرف مدت شش. یابدتغییر نام می» پیشرفته

هاي برنامه و بودجه کشور و اداري و استخدامی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به مشترك سازمان
.رسدتصویب هیأت وزیران می

شناسی، اکتشافات تکمیلی و اکتشاف حین فات معدنی در هر مرحله از مطالعات زمینهاي اکتشاهزینه.3
.شودهاي قابل قبول مالیاتی دارندگان مجوز از مراجع قانونی محسوب میاستخراج، جزء هزینه

عالی شهرسازي و قانون تأسیس شوراي) 5(مجموع تغییرات طرحهاي تفصیلی براي موضوع ماده.70ماده
و اصالحات بعدي آن توسط کمیسیون ماده مذکور در هر یک از موارد 22/12/1351رانمصوب معماري ای

عالی شهرسازي و تغییرات فراتر از این میزان باید به تصویب شوراي. مجاز است) %55(درصدحداکثر تا پنج
.معماري ایران برسد

چنین تصمیمات و مصوبات هیأتهاي امناء و ها و همها، دستورالعملها، بخشنامه نامه کلیه تصویب . 71ماده
هاي مراجع و مقامات اجرائی و دستگاههاي اجرائی به استثناي احکام قضائی که متضمن بار مالی براي صندوق

باشد در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبالً بازنشستگی یا دستگاههاي اجرائی و دولت می



ربط تأمین شده باشد و ایجاد و ه کل کشور و یا بودجه ساالنه دستگاه یا صندوق ذي محاسبه و در قوانین بودج
باشد در ربط ممنوع میتحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی یا صندوق ذي

ي دستگاه یا صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوغیراین
اجراي احکام مقامات اجرائی و مراجع قوه هاي مربوط مجاز به دستگاهها و صندوق. هاي مربوطه نیستصندوق

. اجراي احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است. مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند
. باشدها غیرقابل پذیرش می جرائی و صندوقدر هر حال تحمیل کسري بودجه به دولت و دستگاههاي ا

.ها و مدیران و مقامات مربوط استمسؤولیت اجراي احکام این ماده برعهده رؤساي دستگاهها و صندوق

باتوجه به اهمیت و ضرورت مرمت بناهاي تاریخی و فرهنگی و احیاي بافتهاي ارزشمند کشور، به.72ماده
فهرست درشدهثبتفرهنگی. تاریخیاماکنوبناهاازبرداريبهرهشودمیدادهاجازهاجرائیدستگاههايتمامی

در اختیار خود را با تعیین کاربري که از سوي سازمان میراث فرهنگی، ) استثناي نفایس ملیبه(آثار ملی 
ر شود به بخش خصوصی و تعاونی واگذادستی در چهارچوب ضوابط و مقررات مشخص میگردشگري و صنایع

مستثنی 1/6/1366کشور مصوب قانون محاسبات عمومی) 115(ماده ) 3(اجراي این ماده از شمول جزء . کنند
.باشدمی

.االجراء استاین قانون پس از انقضاي قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران الزم. 73ماده

ماه یکهزار و سه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمنقانون فوق مشتمل بر هفتاد و سه ماده و صد تبصره در جل
.به تأیید شوراي نگهبان رسید1395/11/27سیصد و نود و پنج مجلس شوراي اسالمی تصویب شد و در تاریخ 


