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متن کامل قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در 

 خبرگزاری تسنیم منتشر شد. 
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االسالم حسن فرهنگی جمهوری اسالمی ایران توسط علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی به حجت
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مورد نیاز اجرای بـرنـامـه شـشـم تـوسـعـه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری  الیحه احکام

تقدیم مجلس شد و کمیسیون تلفیق برنامه ششم این الیحه را از مرداد ماه سال  75۳6اسالمی ایران دی ماه 

سالمی از جاری مورد بررسی قرار داد. گزارش کمیسیون تلفیق در مورد الیحه برنامه ششم توسعه جمهوری ا

 در صحن علنی مجلس بررسی شد. ۳3اواخر آذرماه 

 ۳3اسفندماه  76تبصره است که در جلسه علنی روز شنبه  7۸۲ماده و  7۸6قانون برنامه ششم توسعه مشتمل بر 

اسفندماه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصالح بند  ۸7مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

( موافق با 74( و تأیید ماده)41( بند)الف( ماده)7(، جزء)50(، ماده )7۸د )ب( ماده )(، بن6)الف( ماده )

 مصلحت نظام تشخیص داده شد.

 متن کامل قانون برنامه پنجساله ششم توسعه به شرح زیر است:

 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

 جمهوری اسالمی ایران

(7600 -75۳4) 

 اختصارات و تعاریف  -7ماده 

 ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم پنجساله برنامه: ششم برنامه          

(7600-75۳4) 

 رعایت با کشوری خدمات مدیریت قانون( 3) ماده موضوع اجرائی دستگاههای: اجرائی دستگاههای          

 ( قانون محاسبات عمومی کشور3و ماده ) 75۲4 مصوب قانون آن اصالحی( 771) ماده

 ایثارگران به رسانی خدمات جامع قانون موضوع ایثارگران: ایثارگران          

 ایثارگران امور و شهید بنیاد: بنیاد          

 کشور بودجه و برنامه سازمان: سازمان          

 ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک: مرکزی بانک          

 و محصول ارائه و تأمین تولید، که اجرائی دستگاههای سازمانی واحدهای از دسته آن:عملیاتی واحد          

 .دارند عهده به را اجرائی دستگاه نهائی و اصلی خدمات



 مرتبط( هایپروژه) طرحهای است موظف دولت. است برنامه محوری مسائل زیر موضوعات -۸ ماده            

الذکر را در بودجه ساالنه های ذیلنین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صرفاً در حوزههمچ و آنها با

 اعمال نماید.

 زیستمحیط و آب مورد در راهبردی خاص موضوعات -الف          

 ناکارآمد بافتهای بازآفرینی و اروند مَکران، سواحل توسعه مورد در محورمکان خاص موضوعات -ب          

 شهری)حاشیه شهرها و بافتهای فرسوده(، بافتهای تاریخی و مناطق روستایی

 گردشگری، کشاورزی، معدنی، صنایع و معدن مورد در اقتصاد رویپیش بخش خاص موضوعات -پ          

 انرژی و فناوری و علم کاربست و توسعه نوین، فناوری ریلی، نقل و حمل و( ترانزیت)عبوری

عات خاص کالن فرابخشی در مورد بهبود محیط کسب و کار، اشتغال، فضای مجازی، موضو -ت          

وری تأمین منابع مالی برای اقتصاد کشور، نظام عادالنه پرداخت و رفع تبعیض، توانمندسازی محرومان و بهره

ای و های بیمهیداری صندوقهای اجتماعی و ساماندهی و پافقرا )با اولویت زنان سرپرست خانوار(، بیمه

بازنشستگی و پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی و اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، فرهنگ 

 اسالمی -عمومی و سبک زندگی ایرانی

 امنیتی و دفاعی آمادگی توسعه -ث          

 کالن اقتصاد – 7بخش 

( 56/0( و ضریب جینی )%۲درصد)شته ساالنه متوسط دیاقتصا رشد به دستیابی منظور به -5 ماده          

 شود:( تعیین می5( و )۸(، )7در سال پایانی برنامه، اهداف کمّی کالن و بخشهای اقتصادی به تفکیک جداول )

 تصویر شاخص های مهم اقتصاد کالن در برنامه ششم -(7جدول شماره )

 واحد اندازه گیری نام شاخص ردیف

 سال پایه

75۳3 

75۳4 7600 
متوسط در برنامه 

 ششم )درصد(

7 
تولید ناخالص 

 داخلی

هزار میلیارد ریال به 

 75۲5قیمت ثابت 
۸0۳3 ۸۸34 501۲ 

)متوسط رشد 

 ۲   ساالنه(

)متوسط رشد  7/54 ۲/۸1 7/۸4میلیون ریال به ازای هر  تولید سرانه ۸



 1/4   ساالنه( 75۲5نفر به قیمت ثابت 

5 
بهره وری کل عوامل 

 تولید
 773 70۸ 700 (75۳3=700شاخص)

)متوسط رشد 

 ۲/۸   ساالنه(

6 
تشکیل سرمایه ثابت 

 ناخالص

هزار میلیارد ریال به 

 75۲5قیمت ثابت 
660 6۳3 7740 

)متوسط رشد 

 6/۸7ساالنه( 

3 
هزینه های مصرفی 

 کل

هزار میلیارد ریال به 

 75۲5قیمت ثابت 
77۳1 7۸45 73۸6 

)متوسط رشد 

 3ساالنه(

4 

صادرات غیر نفتی 

کاال و خدمات 

)بدون معیانات 

 گازی(

 77۸15۳ 613۲5 6۸730 میلیون دالر
)متوسط رشد 

 1/۸7ساالنه( 

 73۸6۳1 ۲4331 4۳۳41 میلیون دالر واردات کل 1
)متوسط رشد 

 ۳/74  ساالنه(

 ۸۲30۲ 73406 75005 هزار میلیارد ریال نقدینگی ۲
)متوسط رشد 

 71ساالنه( 

 ۳/1 5/۲ ۳/1 درصد نرخ تورم ۳
)متوسط برنامه( 

۲/۲ 

 4/۲ 7۸ 4/7۸ درصد نرخ بیکاری 70
)متوسط برنامه( 

۸/70 



 

 (درصد)  (: تصویر متغیرهای اقتصادی بخش های اقتصادی در دوره برنامه ششم۸جدول شماره )

 صنعت معدن نفت کشاورزی شاخص ها

آب 

 وبرق

 و گاز

 ساختمان
حمل و نقل و 

 انبارداری
 ارتباطات

 سایر

 خدمات

 جمع

متوسط رشد 

ساالنه ارزش 

 افزوده)درصد(

0/۲ 0/1 ۲/۲ 5/۳ 0/۳ 3/1 5/۲ 6/7۳ ۲/3 0/۲ 

متوسط 

رشدساالنه 

 اشتغال

 )درصد(

۳/5 7/۸ 4/6 6/5 4/4 1/5 0/3 3/۳ 5/6 ۳/5 

متوسط 

رشدساالنه 

 گذاریسرمایه

 )درصد(

5/۸0 3/5۳ 

صنعت و 

 معدن

7/۸4 

۸/50 3/۸4 4/۸۸ ۲/37 7/7۲ 3/۸7 

متوسط رشد 

 وریساالنه بهره

کل عوامل 

 تولید )درصد(

۸/5 ۲/7 6/۸ 0/۸ 0/۸ ۲/۸ 7/۸ 3/4 ۲/0 ۲/۸ 



 -6ماده 

( اقتصاد از محل ارتقای %۲( واحد درصد از رشد هشت درصد )۲/۸جهت تأمین حداقل دو و هشت دهم )

گذاری به میزان متوسط ساالنه بیست و یک و چهاردهم درصد تولید و همچنین رشد سرمایهوری کل عوامل بهره

( در طول سالهای اجرائی برنامه، کلیه دستگاههای اجرائی با هماهنگی با دولت اقدامات زیر را 6/۸7%)

 باشد:عمل آورند. مسؤولیت اجراء بر عهده دولت میبه

گذاری از جمله تأمین منابع برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایههای الزم ها و سیاستگیریجهت -الف

مالی خارجی تا متوسط ساالنه سی میلیارد دالر از خطوط اعتباری بانکهای خارجی در قالب تأمین مالی 

(دالر به شکل 73000000000000خارجی )فاینانس( خودگردان با اولویت تأمین مالی اسالمی، پانزده میلیارد )

 ( دالر قراردادهای مشارکتی خارجی۸0000000000000گذاری مستقیم خارجی و بیست میلیارد )مایهسر

هزار  -های مختلف تأمین (: منابع مالی ساالنه سرمایه گذاری برنامه ششم به تفکیک روش5جدول شماره )

 میلیارد ریال

  75۳3 75۳4 7600 

 متوسط

 برنامه

سهم در برنامه 

 ششم)درصد(

 ۳/7۸ ۳۳4 7610 4۸1 313 ایتملک داراییهای سرمایه

 1/۸6 7۳00 ۸313 7650 7۸0۸ گذاریتسهیالت بانکی برای سرمایه

 5/۳ 176 ۳۸۲ 3/51۳ 54۸ صندوق توسعه ملی

 6/7۸ ۳34 76۲7 6۲۲ 600 بازار سرمایه

شرکتها و موسسات دولتی و نهادهای عمومی 

 غیردولتی
405 17۸ 7۸57 ۳31 6/7۸ 

 0/5 ۸۸۲ 50۳ 717 766 اشخاص آورده

 5/۸3 7۳33 7313 ۸۳۳ 3/4۸ گذاری خارجیتأمین مالی و سرمایه

 700 1104 ۳34۳ 670۲ 556۳ کل منابع تأمین مالی برنامه ششم



استفاده دستگاههای اجرائی از تسهیالت مالی خارجی با اولویت تأمین مالی اسالمی در طول اجرای  -تبصره

 قانون برنامه ششم در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است.

آفرینی از راههای یت از حقوق مالکیت و تولید ثروت و نگاه ارزشی به کار و ثروتمحترم شمردن و حما -ب

داری نوین در بخش گیری فعاالن اقتصادی و تدوین نظام بنگاهقانونی و مشروع و عدم مداخله در تصمیم

قابت هایی که بخش خصوصی در رگذاری جدید برای بخش دولتی در فعالیتدولتی همراه با ممنوعیت سرمایه

باشد به نحوی که در پایان سال اول اجرای قانون سالم با هزینه کمتر و کارایی بیشتر قادر به انجام آن می

 برنامه اقدامات الزم برای اجرای این حکم توسط دولت تصویب و ابالغ گردد.

فناوری و اولویت اقتصادی در سیاست خارجی کشور با هدف جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب  -پ

توسعه بازارهای صادراتی )کاالیی و کشوری( خدمات فنی و مهندسی و کاالهای ایرانی، اعزام نیروی کار، 

جذب اساتید و متخصصان برای آموزش و انتقال فن و فناوری )تکنولوژی( برای نیروهای ایرانی، تالش برای 

ی ناروا علیه صادرات ایران با رعایت مصالح هاالحاق به سازمان تجارت جهانی برای جلوگیری از اعمال تبعیض

 کشور

ها تا مقطع کارشناسی ها، هنرستانالتحصیالن دبیرستانافزایش مهارت و تخصص نیروی کار به ویژه فارغ -ت

ای با استفاده از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با ارائه آموزشهای مهارتی، تخصصی و فنی و حرفه

 چم و کارورزی دانشجویانهای خدمت زیر پرظرفیت

و بودجه و  های برنامهماهه اول هر سال گزارش اجرای این بند را به کمیسیوندولت مکلف است در سه

 محاسبات و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.

با اولویت مشارکت با ای در زنجیره تولید داخلی به شکل مستقیم و جذب شرکتهای معتبر جهانی و منطقه -ث

پذیری و صادرات کاالها و خدمات منظور افزایش توانمندی، رقابتگذاران و تولیدکنندگان داخلی بهسرمایه

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

ش و پیشرفت فناورانه و نوآورانه در جهت حمایت حقوقی، مالی و نهادی الزم برای توسعه دان -ج

( ۲0سازی ایده و دانش در تولید محصول و خدمات با ارزش افزوده مثبت در چهارچوب بند)تجاری

 های کلی برنامه ششمسیاست



های بانکی با هدف تدوین سازوکار الزم و کارآمد برای کاهش فاصله بین نرخ سود تسهیالت و سپرده -چ

پذیری نظام بانکی در جذب و تجهیز منابع و اعطای تسهیالت به نحوی که در هر رقابت افزایش کارآمدی و

 ( نسبت به سال قبل کاهش یابد.%70سال از برنامه فاصله نرخ سود تسهیالت و سپرده بانکی حداقل ده درصد )

زار انرژی و عرضه توسعه بازار سرمایه با تأکید بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی و کاالیی، توسعه با -ح

اصالح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکتهای عام و نهادهای های نفتی در بورس انرژی، نفت خام و فرآورده

 مالی

اندازی مؤسسات های الزم برای ارتقای شفافیت اطالعات در بازار سرمایه و راهو سیاست گیریجهت -خ

گذاری برای جذب سرمایه 7/۳/75۲6اوراق بهادار مصوب ( قانون بازار 7( ماده )۸7بندی موضوع بند )رتبه

 المللیخارجی و تأمین مالی بین

اجازه حضور و مشارکت مؤسسات مالی و اعتباری خارجی در ایران در چهارچوب قانون اجرای  -د

و قانون تشویق و حمایت  ۸3/5/75۲1( قانون اساسی مصوب 66های کلی اصل چهل و چهارم )سیاست

 6/5/75۲7ری خارجی مصوب گذاسرمایه

ای حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه با رویکرد های ارزی و تجاری و تعرفهاصالح سیاست -ذ

 پذیر ساختن کاالهای تولید داخل برای صادراتارتقای کیفیت و رقابت

توجیه فنی، اقتصادی دولت مجاز است برای تأمین مالی خارجی طرحهای اقتصادی بخش غیردولتی که  -ر

ای را تضمین های توسعهآن به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد، تضامین الزم توسط بانک عامل و یا سازمان

 نماید.

های دولت مکلف است به منظور نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست -ز

بنیان مبتنی بر ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانشرفهافزایی و ارتقای دانش حزایی، مهارتاشتغال

سند ملی کار شایسته که حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی، اتاق تعاون و سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اقدام نماید. سند مزبور باید مبتنی بر 

( ساالنه در طول سالهای اجرای قانون برنامه %۲/0دهم درصد )کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل هشت

 باشد.

 -3ماده 



وری در اقتصاد، ضمن هدستگاههای اجرائی و نیروهای مسلح مکلفند برای محور قرار دادن رشد بهر -الف

زم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در وری در مجموعه خود، تمهیدات الاجرائی نمودن چرخه مدیریت بهره

وری ایران فراهم نموده و گزارش ساالنه آن را به واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره

وری ایران ارائه نمایند. دستگاههای اجرائی مکلفند در شش ماه نخست اجرای قانون برنامه، سازمان ملی بهره

های های غیردولتی در حوزهوری از طریق تسهیل و تشویق فعالیترای ارتقای بهرههای عملیاتی خود ببرنامه

وری رسانده و این سازمان نیز حداکثر ظرف مدت یکسال مجموعه مربوطه را به تأیید سازمان ملی بهره

 وزیران برساند.اقدامات مذکور را به تصویب هیأت

قوا از طریق ستاد کل نیروهای مسلح اجراء مانده کلاین حکم در خصوص نیروهای مسلح با إذن فر -تبصره

 شود.می

وری گیری کارایی و بهرهوری، دولت مکلف است نسبت به اندازهدر راستای ارتقای شاخص بهره -ب

را به مجلس دستگاههای اجرائی و واحدهای عملیاتی در هر سال اجرای قانون برنامه اقدام و گزارش آن

 اید.شورای اسالمی ارائه نم

 و مالیه عمومی بودجه – ۸بخش 

های عمومی، اصالح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع جویی در هزینهمنظور تحقق صرفهبه -4ماده 

 وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم:

 امه ممنوع است.برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برن -الف

و بندهای آن و نیز  71/۸/75۲1( قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 5۲عوارض موضوع ماده ) -ب

گذاری ( ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره7عوارض آالیندگی موضوع تبصره )

لیاتی کشور ما امور سازمان توسط مذکور ماده( ج) و( ب) ،(الف) بندهای مورد در زیر شرحبه  خودروها

 گردد:توزیع می

( قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر 5۲عوارض وصولی بند)الف(ماده) -7

داری کل کشور از طریق وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه

گردد، به داری کل کشور افتتاح میرخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانهحساب رابطی که بنا به د

( روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص جمعیت به %50درصد)( شهرها و سی%10نسبت هفتاددرصد)

گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب ها واریز میها و دهیاریحساب شهرداری



گردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقالب اسالمی در همان روستاها و های شهرستان مربوط واریز میانداریفرم

 مناطق عشایری هزینه شود.

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

 گردد.ها واریز میاریها و دهی( به حساب شهرداری%700تخصیص صددرصد)

( قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض 5۲عوارض موضوع بندهای )ب(، )ج( و )د( ماده ) -۸

گذاری خودروهای موضوع بند )ج( ماده ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض شماره

داری کل کشور واریز الیاتی کشور نزد خزانهنام سازمان امور م( قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه به65)

( سهم کالنشهرها، %7۸درصد)شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازدهمی

( روستاها و مناطق عشایری براساس شاخصهایی که %53درصد)وپنج( سایر شهرها و سی%35درصد)وسهپنجاه

ها و شود، محاسبه و بین تمام شهرداریوزارت کشور ابالغ میبه موجب دستورالعملی که توسط سازمان و 

گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، به حساب ها و مناطق عشایری توزیع میدهیاری

ریزی شهرستان های برنامهفرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته

( عوارض ارزش %50درصد)بادانی همان روستاها و مناطق عشایری شود. همچنین سیصرف امور عمران و آ

ها برای افزوده موضوع این جزء دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی شهرستان

نعتی تمام شهرکها و نواحی صهای( نیمهها و ارائه خدمات در آنها و تکمیل طرحهای )پروژهتأمین زیرساخت

گیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان به استان، در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی استان قرار می

 گردد.نسبت کسر می

( شهرکهای استان جهت ارائه خدمات مربوطه %50درصد )( از مبلغ موضوع سهم سی%3درصد)پنج -تبصره

انون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرکهای در همان شهرکها در اختیار شرکتهای خدماتی موضوع ق

گیرد. شرکت شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول قرار می 57/۸/75۲1صنعتی مصوب 

 این حکم هستند.

قانون  (5۳( ماده )۸( و )7های )( بند )ب( این ماده در بخش مغایرت بر تبصره۸در طول برنامه ششم جزء )

 ارزش افزوده حاکم است.مالیات بر 

( قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر 5۲( ماده)7آالیندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره)عوارض -5

ها )برای روستاهای فاقد دهیاری و مناطق ها و فرمانداریها، دهیاریشهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری

که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی)پنجاه نفر و بیشتر( گردد. در صورتی عشایری( همان شهرستان توزیع می



های اعالمی سازمان به به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست

ربط، مدیرکل های ذیای مرکب از رئیس سازمان استان و فرمانداران شهرستاننسبت تأثیرگذاری، در کمیته

 شود.های متأثر توزیع میور مالیاتی استان بین شهرستانمحیط زیست و مدیرکل ام

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

توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ )پنجاه نفر و بیشتر( متشکل از نماینده سازمان، رؤسای سازمان 

های ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استانهای ذیاستان

 های اعالمی سازمان اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.مربوطه براساس سیاست

و  ریزیهای سنواتی با قانون برنامه ششم، انضباط مالی، اصالح فرآیند برنامهمنظور انطباق بودجهبه -1ماده 

 های دولت:ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینهبودجه

متناسب با تحوالت و شاخص اقتصادی،  لوایح بودجه ساالنه با رعایت این قانون و با اعمال تعدیل -الف

( این قانون تهیه و تقدیم مجلس شورای 6اجتماعی و فرهنگی و با رعایت قواعد مالی مندرج در جدول شماره)

 شود.اسالمی می

 -ب

سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول  -7

شود. شود و ساالنه حداقل دوواحددرصد به این سهم اضافه می( تعیین می%50درصد)اجرای قانون برنامه سی

نسبت به واریز این وجوه و سهم بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بالفاصله 

( شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه %3/76چهارده و نیم درصد )

نیافته اقدام کند و از محل باقیمانده، سهم بودجه عمومی دولت خیز، گازخیز و توسعه( مناطق نفت%5درصد )

( این قانون تعیین و به حساب درآمد عمومی نزد 6ماره )از منابع موضوع این جزء در سقف جدول ش

 داری کل کشور واریز و مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.خزانه

ای بودجه عمومی دولت در سالهای اجرای قانون برنامه مطابق ارقام جدول سقف اعتبارات هزینه -۸

یش منابع و مصارف در این جدول حداکثر تا پانزده جایی و افزاشود. جابه( این قانون تعیین می6شماره)

 ( در قالب لوایح بودجه سنواتی مجاز است.%73درصد )

( دستگاههای %۸0درصد)دولت موظف است از سال اول اجرای قانون برنامه، ساالنه اعتبارات بیست -پ

نحوی که در تنظیم نماید، به ریزی بر مبنای عملکردصورت بودجهاجرائی مندرج در قوانین بودجه سنواتی را به



( دستگاهها، دارای بودجه مبتنی بر عملکرد باشند. مفاد این %700سال پایانی اجرای قانون برنامه، صددرصد)

 شود.بند شامل مدارس دولتی نمی

ایجاد و تحمیل هرگونه بارمالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاههای  -ت

های تبعی خرید، ز جمله دستگاههای مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینهاجرائی ا

ها و غیرآن، ایفای تعهدات خاص، کاالهای اساسی، جایزه جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده

حکم برعهده  این اجرای سؤولیتم. است ممنوع شود،می صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده 

باالترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم، تعهد زائد بر 

( کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی )تعزیرات و 3۳۲اعتبار محسوب و متخلف به مجازات موضوع ماده )

 گردد.اصالحات و الحاقات بعدی محکوم میبا  ۸/5/7513های بازدارنده( مصوب مجازات

ها، تغییرات تشکیالت، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه ها و دستورالعملها، بخشنامهنامهکلیه تصویب -ث

کارگیری نیرو و همچنین مصوبات بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به

مالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن هیأتهای امنا که متضمن بار

قبالً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرائی برخالف این حکم، تعهد زائد 

 شود.بر اعتبار محسوب می

قانون برنامه، بودجه سازمان ها و صندوق های ریزی نماید که تا پایان سال آخر اجرای ای برنامهدولت به گونه

 شده و از محل بودجه عمومی اعتباری به آنها پرداخت نگردد.بیمه گر اجتماعی مستقل

در مورد بندهای)ت( و )ث( این ماده کلیه دستگاههای اجرائی موظفند موارد مدنظر خود را پس از ابالغ  -ج

واتی به سازمان ارسال کنند تا اعتبارات مورد نیاز در قالب بخشنامه بودجه در قالب پیشنهادهای بودجه سن

بینی اعتبار، عمل بینی شود. در صورت عدم پذیرش پیشنهاد توسط سازمان و عدم پیشبودجه سنواتی پیش

 مراجع و دستگاههای اجرائی در حکم تعهد زائد بر اعتبار است.

منظور احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و هایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به وجوه هزینه -چ

شود با تأیید وزارت مذکور به عنوان کمک به وزارت ورزش و جوانان پرداخت میتوسعه ورزش همگانی و یا به

 گردد.های قابل قبول مالیاتی تلقی میعنوان هزینه

د تمرکز زدایی واثربخشی دولت مکلف است از سال اول اجرای قانون برنامه جهت عملیاتی کردن رویکر -ح

بخشی، توازن و آمایش سرزمینی توزیع سازی، تعادلمدیریت اجرائی در مراکز استانها و جهت زمینه

 ریزی استانها اختصاص دهد.ای کشور را به شورای برنامه( از اعتبارات تملک دارایی سرمایه%50درصد)سی



م استانها از اعتبارات طرحهای ملی و ملی استانی توزیع اعتبارات موضوع این ماده عالوه بر سه -تبصره

 باشد.می

های توسعه کشور ( قانون احکام دائمی برنامه74( این قانون بر احکام ماده )1احکام مندرج در ماده )

 ( بند )د( و بند )ح( حاکم است.1خصوص جزء )به

  



لی ابالغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر های ک( سیاست7۸منظور تحقق اهداف بند)دولت موظف است به -۲ماده 

تحول اساسی در ساختارها و اصالح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و همچنین مدیریت بدهیها 

 اقدامات زیر را مطابق قوانین مربوطه انجام دهد:

 داری کل کشور از طریق:ساماندهی خزانه -الف

 ی کل کشورداراصالح نظام مالی و محاسباتی خزانه -7

ارتقای نظام نظارت از طریق اصالح سامانه)سیستم( مالی و حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی  -۸

 بخش عمومی

 محاسباتی کشور از طریق: -ساماندهی نظام مالی -ب

 افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدیتهیه نرم -7

 افزار الزمهیه صورتهای مالی تلفیقی در سطح بخش عمومی و تدارک نرمت -۸

 تدوین بسته آموزش نظام حسابداری بخش عمومی برای کل کشور -5

 ریزی بر مبنای عملکرد از طریق:ارتقاء و انطباق نظام نظارت مالی با نظام بودجه -پ

 ریزی بر مبنای عملکردلی بر بودجهطراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت ما -7

 ریزی مبتنی بر عملکردشده بر مبنای بودجهاستقرار نظام نظارت مالی بازطراحی -۸

 ساماندهی بدهیهای دولت از طریق: -ت

( در سطح حداکثر G.D.Pحفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی ) -7

 (%60چهل درصد )

 اصل بدهیها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی ساماندهی -۸

 حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شورای اسالمی -5

مدت و تأدیه تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاه -6

 مدت و بلندمدتبه نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق ابزارهای بدهی میان بدهی دولت



( با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و %63افزایش شاخص نسبت بدهی تا چهل و پنج درصد ) -تبصره

ای اسالمی تواند با تصویب مجلس شورپذیر است. در شرایط اضطراری دولت میتأیید هیأت وزیران امکان

( افزایش دهد و متعاقب رفع شرایط اضطراری %30شاخص نسبت بدهی را برای مدت محدود تا پنجاه درصد )

 ( برساند.%60درصد)ساله از طریق تسویه بدهیها، شاخص نسبت بدهی را به چهلدر بازه زمانی حداکثر سه

انه تدارکات الکترونیکی دولت را برای دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سام -۳ماده 

ها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری اجرای تمامی مراحل انواع معامالت متوسط و بزرگ وزارتخانه

جز معامالت محرمانه، با رعایت و دیگر قوانین مالی و معامالتی بخش عمومی به 5/77/75۲5مناقصات مصوب 

تکمیل کند.  5/77/75۲5و قانون برگزاری مناقصات مصوب  71/70/75۲۸قانون تجارت الکترونیکی مصوب 

کلیه دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به رعایت قانون 

 برگزاری مناقصات و انجام معامالت خود از طریق سامانه مذکور هستند.

 مالی منابع تأمین و بانکی و پولی نظام – 5بخش 

منظور گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن )بازار پول، بازار ت بهاس مجاز دولت –70ماده 

 ها(:سرمایه و بیمه

شود را به قطعی شده یا می 75۳3معادل کل بدهیهای خود به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال  -الف

ود، تا پایان اجرای قانون برنامه از طریق انتشار اوراق شهایی که به پیشنهاد سازمان مشخص میترتیب اولویت

نماید. اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار جمهوری اسالمی بهادار با کسب رضایت طلبکاران تسویه 

ای که به پیشنهاد سازمان و نامهایران تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق آیین

 یابد.رسد، انتشار میور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میوزارت ام

از ابتدای اجرای قانون برنامه، بدهیهایی که توسط دولت ایجاد و مراحل حسابرسی را در مراجع  -تبصره

گونه افزایشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، تا زمان شده و از هیچمعتبر طی کرده و قطعی

بدهی توسط دولت از سودی معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعالم شده توسط بانک  پرداخت

موجب آن دولت ملتزم گردد تا شوند. در قراردادهای مربوط باید بندی اضافه شود که بهمرکزی برخوردار می

 .درصورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل نرخ مذکور را به طلبکار بپردازد

های مرتبط با اوراق بهادار مذکور)اعم از سود و اصل(، هرساله منظور تأمین اعتبار الزم برای پرداختبه -ب

 بینی کند و به تصویب مجلس شورای اسالمی برساند.خاصی را در الیحه بودجه سنواتی پیش ردیف



راق فقط در بازارهای متشکل اوراق اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم است و معامالت این او -تبصره

بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازارها مجاز و معامالت آنها خارج از 

بازارهای یادشده ملغی و بالاثر است. عرضه و معامالت این اوراق بهادار به کسر )کمتر از ارزش اسمی( و با 

مین بازخرید قبل از سررسید اوراق بهادار مذکور توسط بانکها و مؤسسات مالی و نرخ سود شناور مجاز و تض

باشد. بانکها، دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی که اوراق اعتباری و اشخاص تحت کنترل آنها، مجاز نمی

با دستورالعملی  گذاران را متناسبشود باید اطالعات موردنیاز سرمایهبهادار برای تأمین مالی آنها منتشر می

 رسد، منتشر نمایند.که به تصویب شورای بورس می

های دولت برای انتشار استفاده از دارایی منظورشود بهبه وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می -پ

ها و اموال در مالکیت دولت و شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت داراییبینیصکوک اسالمی پیش

های دولت، ضمن اجرای مرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر داراییت

سامانه جامع اطالعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرائی )سادا( حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد 

( قانون مدیریت خدمات 3ی موضوع ماده )ها و اموال دستگاههای اجرائنیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی

به استثنای انفال، اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد و  ۲/1/75۲4کشوری مصوب 

انتشار صکوک اسالمی نظیر  منظور پشتوانه( قانون اساسی به۲5مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم)

بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش ن و تغییر بهرهارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیی

( قانون مدیریت 3اموال مذکور با تصویب هیأت وزیران اقدام کند. کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده )

( قانون تنظیم 4۳( ماده )70( قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره )751خدمات کشوری در اجرای ماده )

ررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری الزم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ این قانون بخشی از مق

ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، امالک، ساختمان

وقفی یا ملکی در سامانه اقدام نمایند. ای یا هاز اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجار

بردار، فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره

 اطالعات در سامانه مذکور و أخذ شناسه )کد( رهگیری ممنوع است.

و سایر نهادهای حکومتی غیر  انتشار صکوک اسالمی برای دستگاههای وابسته به قوه قضائیه، قوه مقننه

 ترین مقام آنها است.ها و اموال این دستگاهها حسب مورد منوط به موافقت عالیمجریه و استفاده از داراییقوه

شود با تصویب هیأت وزیران و رعایت قانون اجرای به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می -ت

نامه اجرائی این بند از سهام ( قانون اساسی و در چهارچوب آیین66)های کلی اصل چهل و چهارم سیاست

 عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسالمی )صکوک( استفاده کند.دولت در شرکتها، به



منابع و  منظور رفع عدم تعادلوزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اسناد خزانه اسالمی را به -ث

سال مالی منتشر نماید. سازمان مکلف است حسب اعالم وزارت امور ر طی یکمصارف بودجه عمومی د

بینی و صورت کامل در لوایح بودجه ساالنه پیشاقتصادی و دارایی بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور را به

 شود.یافته تلقی می( تخصیص%700منظور کند. اعتبارات مربوط به بازپرداخت این اوراق صددرصد)

 بیمه مرکزی ایران موظف است: -77 ماده

های اقتصادی در راستای افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تأمین مالی و ایجاد فضای امن در سایر حوزه -الف

گذاری، از طریق شرکتهای بیمه نسبت به ارتقای نقش اقتصادی بیمه در از جمله فضای کسب و کار و سرمایه

ضریب نفوذ بیمه در کشور تا متوسط جهانی آن در طی سالهای برنامه  تأمین رفاه و امنیت مردم و افزایش

 عمل آورد:اقدامات الزم را جهت تحقق اهداف زیر به

 ( برسد.%1درصد)های بازرگانی در طول اجرای برنامه به هفتضریب نفوذ بیمه -7

( نسبت به سال %30درصد)اههای بازرگانی کشور حداقل تا پنجهای عمر از حق بیمه تولیدی بیمهسهم بیمه -۸

 پایه اجرای قانون برنامه افزایش یابد.

 ای در بخش تولیدی و تجاری اقتصاد ملی افزایش و گسترش یابد.های بیمهرشته -5

منظور استفاده مناسب از منابع مذکور در جهت ای بهگذاری ذخایر بیمههای سرمایهنامهمقررات و آیین -ب

 قتصاد ملی توسط شورای عالی بیمه بازنگری گردد.تأمین مالی پایدار در ا

 -7۸ماده 

دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی  -الف

شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای حسابرسی

( قانون اساسی و اصالحات بعدی آن، امالک مازاد بر نیاز 66رم )های کلی اصل چهل و چهاسیاست

دستگاههای اجرائی، تأدیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق اقدام کند. 

این بند شامل دستگاههای زیرنظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه و قضائیه و نهادهای عمومی غیردولتی 

 ود.شنمی

( بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی %70درصد)در اجرای حکم این بند باید ساالنه حداقل ده -تبصره

بینی و تسویه گردد و هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیش

 تأمین شود.



در طول اجرای قانون برنامه، حقوق  سازمان تأمین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه -ب

 سازی نماید.بگیران را متناسببازنشستگان و مستمری

( در طول اجرای قانون برنامه بر قانون راجع به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه 7۸بند )ب( ماده )

حقوق  و قانون نظام هماهنگ 50/5/7547کارکنان دولت و مشموالن صندوق تأمین اجتماعی مصوب 

 حاکم است. ۸5/4/7515بازنشستگی و وظیفه مصوب 

از  -هاتعهدات و داراییمؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد با کلیه وظایف، اختیارات،  -پ

جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق با حفظ هویت مستقل به وزارت 

 یابد.اجتماعی انتقال می تعاون، کار و رفاه

ای به میزانی که براساس مطالعات محاسبه بیمه -حداکثر طی مدت سه سال، کلیه تعهدات حال و آتی صندوق

ماه به تأیید سازمان حسابرسی برای تعیین ارزش فعلی تعهدات آتی )اکچوئری( که حداکثر ظرف مدت سه

الشرکه، اموال با منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم -گیردرسد و مورد تأیید سازمان قرار میکشور می

برداری از معادن و حقوق مالی دولت و سایر منابع حسب مورد از طریق سازمان شرکتها، امتیازات، حقوق بهره

های ساالنه ها هر ساله در بودجهداری کل کشور پرداخت خواهد شد. میزان واگذاریسازی و خزانهخصوصی

 ید.پادار خواهد گرد

های دوجانبه و چندجانبه وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است نسبت به ایجاد و انعقاد پیمان -75ماده 

های پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه کشورهای منطقه اقدام کند. در و همچنین پیمان

 ، حکمت و مصلحت ضروری است.کلی نظام براساس عزتهایاجرای این ماده رعایت قوانین و سیاست

برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی  -76ماده 

مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سالمت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به 

 تسهیالت:

تصویب شورای پول و اعتبار مربوطه در چهارچوب مصوباتی که بهبانک مرکزی مجاز است مطابق قوانین  -الف

حسب مورد  7۲/6/7537رسد، عالوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور مصوب می

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

طور ها بین سهامداران مؤثر، سلب حق رأی از آنها بهمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوختهاع -7

 موقت و سلب حق تقدم خرید از سهامداران مؤثر



 تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت -۸

 ناعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیرا -5

 ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیرهسلب صالحیت حرفه -6

 بانکها خواهد بود.موضوع این بند هیأت انتظامی مرجع رسیدگی به تخلفات نظارتی و انتظامی  -7تبصره

کند و یا به تشخیص مدیره را انتخاب میسهامدار مؤثر، سهامداری است که یک یا چند عضو هیأت -۸تبصره

 مدیره نقش دارد.انتخاب عضو هیأت بانک مرکزی در

انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری)لیزینگ(، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت  -ب

( سهام آنها را دارند و %30بانکها و مؤسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانکها بیش از پنجاه درصد)

گذاری و شرکتهای تأمین سرمایه بدون أخذ های سرمایهتأسیس صندوقیا در تعیین هیأت مدیره آنها مؤثرند در 

های تعزیری درجه شش مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات

 شود.جز حبس و شالق محکوم میبه 7/۸/75۳۸( قانون مجازات اسالمی مصوب 7۳ماده)

یه تعهدات و بدهیهای مؤسسات مذکور بر عهده هیأت امناء، هیأت مدیره، مسؤولیت بازپرداخت کل -7تبصره

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

الحسنه عالوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی کشور استثناء شده است صندوق قرض -۸تبصره

(ریال نیز از حکم این 50000000000000میلیارد )ر سراسر کشور براساس جذب منابع ساالنه تا سیای دشعبهتک

 دهد.بند مستثنی بوده و براساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می

( قانون تنظیم بازار 7( ماده )6( در طول اجرای برنامه در قسمت مغایرت، بر تبصره )76بند )ب( ماده )

( قانون مجازات اسالمی مصوب ۸0حاکم است و نسبت به ماده ) ۸۸/70/75۲5تشکل پولی مصوب غیرم

 حکم خاص تلقی گردیده و حاکم است. 7/۸/75۳۸

نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی رأساً شعبه یا مؤسسات را فاقد مجوز اعالم  -پ

 آنها اقدام کند.نماید، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن می

ای خواهد بود که ظرف مدت چهارماه نامههرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی براساس آیین -ت

رسد. عالوه بر وزیران میتصویب هیأتاالجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه و بهپس از الزم

ها از این حکم گردد، تخلف رسانهباری اعمال میاقدامات نظارتی انتظامی که بر مؤسسه پولی بانکی و اعت



داری کل کشور باشد که به حساب خزانهگرفته میمستوجب جریمه نقدی تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت

 شود.واریز می

ریزی کند که ربط، به نحوی برنامهقضائیه و سایر دستگاههای ذیبانک مرکزی موظف است با همکاری قوه -ث

کمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و سایر اقدامات اجرائی و نظارتی، نسبت تسهیالت غیرجاری به با ت

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

طرح هرگونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت  -ج

توان طرف دعوی قرار داد، جز در مواردی که موضوع دعوی، مدخل در امر نظارت را نمید ذیپذیرد و افرا

 انتساب جرم باشد.

منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانکها، مؤسسات اعتباری  -تبصره

الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد ی قرضهاجز صندوقالحسنه بههای قرضغیربانکی، تعاونی اعتبار و صندوق

ها و شرکتهای واسپاری)لیزینگ( در صالحیت بانک ( بند )ب( این ماده، صرافی۸اسالمی و موضوع تبصره )

عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مرکزی جمهوری اسالمی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به

 باشد.ازسازی، ادغام، انحالل و تصفیه میمجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، ب

 :گرددمی تعیین زیر شرحبه اعتبار و پول شورای اعضای ترکیب -73  ماده

 وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی

 رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 رئیس سازمان یا معاون وی

 دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران

 معدن و تجارتوزیر صنعت، 

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

 جمهوررئیس

 دادستان کل کشور یا معاون وی

 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران



 رئیس اتاق تعاون

ه و محاسبات مجلس شورای اسالمی)هر کدام یک نفر( های اقتصادی و برنامه و بودجنمایندگان کمیسیون

 عنوان ناظر با انتخاب مجلسبه

 ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران خواهد بود. -7تبصره 

یابند انتخاب مجدد آنها بار تغییر میهر یک از اعضای خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک -۸تبصره 

 بالمانع است.

( قانون پولی و بانکی با اصالحات بعدی مصوب 7۲( در طول برنامه ششم بر بند )ب( ماده )73حکم ماده )

 حاکم خواهد بود. 7۲/6/7537

برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت  -74ماده 

ها، های عملیاتی، دستورالعملها و ابزارهای رایج، شیوهر نسبت به رویهبر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظ

ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسالمی، شورای فقهی در بخشنامه

 شود:بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل می

 ر در مسائل پولی و بانکی(پنج فقیه )مجتهد متجزی در حوزه فقه معامالت وصاحب نظ -

 رئیس کل )یا معاون نظارتی( بانک مرکزی -

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

نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی با اولویت آشنایی با بانکداری اسالمی به انتخاب مجلس شورای یک -

 اسالمی )به عنوان عضو ناظر(

 یکی از مدیران عامل بانکهای دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی -

اعضای فقهی این شورا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید فقهای شورای نگهبان انتخاب و با  -7تبصره

 شوند.حکم رئیس کل بانک مرکزی منصوب می

الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و فقهی الزممصوبات شورای  -۸تبصره 

کند. حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل بر حسن اجرای آنها نظارت می

 باشد.( قانون اساسی نمی6چهارم)



و این مأموریت برای یک دوره دیگر  شوندرأی این شورا برای چهار سال تعیین میاعضای صاحب -5تبصره 

 قابل تمدید است.

جلسات شورای فقهی با حضور دوسوم اعضاء مشتمل بر رئیس شورا و حداقل سه نفر از فقهای عضو  -6تبصره 

 شود.یابد و تصمیمات شورا با رأی موافق اکثریت فقهای حاضر عضو شورا اتخاذ میشورا رسمیت می

  -71ماده 

اعتباری در راستای استفاده از منابع آنها در طول سالهای اجرای  مؤسسات و بانکها به یفتکل هرگونه -الف 

التفاوت بینی مابهجز سایر تکالیف قانونی مشروط به پیشقانون برنامه درخصوص تسهیالت با نرخ سود کمتر، به

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

سازی و ایجاد امکان ای دولت، شفافمنظور افزایش سرعت و کارایی گردش حسابهای درآمدی و هزینهبه -ب

نظارت برخط، بر کلیه حسابهای دستگاههای اجرائی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، 

ها، دانشگاههای ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتکلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه

داری کل کشور و نزد بانک مرکزی دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه

های خود را فقط از طریق حسابهای ها و پرداختشود. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافتافتتاح می

 شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.افتتاح

بانک مرکزی موظف است تمهیدات الزم برای بانکداری متمرکز و نگاهداری حسابهای مورد نیاز هر  -7بصرهت

داری کل کشور به اطالعات حسابهای دستگاههای مذکور را فراهم یک از دستگاهها و دسترسی بر خط خزانه

 نماید.

کرد آن توسط بانکهای عامل، نهنحوه انتقال حسابهای دستگاههای مذکور به بانک مرکزی و هزی -۸تبصره

االجراء شدن این قانون، به پیشنهاد مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از الزم

 رسد.مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان و بانک مرکزی، به تصویب شورای پول و اعتبار می

( این ماده به کلیه بانکها و ۸بالغ دستورالعمل موضوع تبصره)بانک مرکزی مکلف است نسبت به ا -5تبصره

مؤسسات اعتباری اقدام کند. هر نوع تخلف از دستورالعمل مذکور، توسط بانکها مشمول مجازات انتظامی 

( قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۳4( قانون پولی و بانکی کشور و تغییرات آن در ماده )66موضوع ماده)

اهد بود. همچنین هر نوع تخلف توسط سایر دستگاههای اجرائی، در حکم تصرف غیرقانونی خو 73/70/75۲۳

 شود.در وجوه و اموال عمومی محسوب می



 -7۲ماده 

های نظارتی برخط، زمینه بانک مرکزی موظف است در سال اول اجرای قانون برنامه با استقرار سامانه -الف

ای که زمینه کشف خطاها و تخلفهای احتمالی قبل از گونهاید، بهنظارت مستمر را در نظام بانکی فراهم نم

 وجود آید.وقوع به

ای متمرکز، امکان بانک مرکزی موظف است تا انتهای سال اول اجرای قانون برنامه با ایجاد سامانه -ب

مراجع های مورد نیاز، جهت اعطای تسهیالت یا پذیرش تعهدات از دریافت الکترونیکی و برخط استعالم

ربط نظیر استعالم اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ذی

 فراهم کند.

ربط که بانکها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیالت یا پذیرش تعهدات نیازمند تمامی مراجع ذی -7تبصره 

صورت الکترونیکی و برخط، فراهم های مذکور را بهمباشند، موظفند امکان أخذ استعالاستعالم از آن می

 نمایند.

 های مذکور را تعیین و ابالغ کند.بانک مرکزی موظف است مصادیق استعالم -۸تبصره 

دولت موظف است به منظور ارتقای مشارکت مردمی و فراهم کردن بستر اجرائی الزم برای تعاون و  -7۳ماده 

های اقتصادی تعاونی نسبت به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از سال لهمکاری آحاد مردم در قالب تشک

اول اجرای قانون برنامه از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از واریز به 

داری کل کشور در قالب قوانین بودجه سنواتی به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک مذکور منظور خزانه

 ماید.ن

منظور اصالح و تقویت نظام مالی کشور و تسهیل مبادالت مالی از طریق تأمین منابع مالی داخلی به -۸0ماده 

کنند با رعایت و خارجی، تمامی طرحهای دستگاههای اجرائی که از تسهیالت مالی خارجی استفاده می

و یا باالترین مقام اجرائی دستگاه  ( قانون اساسی با مسؤولیت وزیر66های کلی اصل چهل و چهارم )سیاست

بندی محیطی باشند. زمانربط و تأیید شورای اقتصاد باید دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیستذی

ها، امکانات و دریافت و بازپرداخت تسهیالت هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت

حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و » های داخلی و رعایت قانونتوانایی

و اصالح بعدی  7/3/75۳7های مستقیم مصوب ( قانون مالیات706تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده)

 باید به تصویب شورای اقتصاد برسد. 57/6/75۳6های مستقیم مصوب ( قانون مالیات706و اصالح ماده )« آن



 سازی و مناطق آزادوصیخص کار، و کسب محیط  -6ش بخ

 بخش گسترش و کار و کسب محیط بهبود و بیمه صنعت هایفعالیت توسعه جهت در است موظف دولت –۸7ماده 

 :غیردولتی

( قانون اساسی، سهام دولت در 66های کلی اصل چهل و چهارم )بر اساس قانون اجرای سیاست -الف

 اول سال دو  استثنای بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران را دربهشرکتهای بیمه 

 واگذار غیردولتی بخش به سازیخصوصی سازمان و سرمایه بازار در سهام عرضه طریق از برنامه قانون اجرای

 .کند

اساس اصالح نظام  گری دولت در صنعت بیمه و برشدن اقتصاد و کاهش نقش تصدیمنظور مردمیبه -ب

گری خود و کاهش بیمه اتکایی ای، بیمه مرکزی مکلف است نسبت به کاهش تدریجی نقش تصدینظارت تعرفه

 اجباری در صنعت بیمه بازرگانی اقدام نماید.

  –۸۸ماده 

ها، محیط کسب و کار را دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصالح قوانین، مقررات و رویه -الف

ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص گونهبه

انداز به المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشمهای بینالمللی و شاخصپذیری بینرقابت

شود. در شاخص کسب و کار هر سال ده ( از این هدف محقق %۸0درصد )رتبه سوم ارتقاء یابد و هرسال بیست

رتبه ارتقاء یافته و به کمتر از هفتاد در پایان اجرای قانون برنامه برسد. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف 

است در پایان شهریور و اسفندماه هر سال، گزارش میزان تحقق حکم این بند را همراه مستندات به مجلس 

 شورای اسالمی ارائه نماید.

گذاری و کارآفرینی در کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنیت سرمایه -ب

جذب متخصصان، صیانت، حفاظت و مقابله با اخالل در امنیت اشخاص و بنگاهها و کاهش خطرپذیری )ریسک( 

ر، معاونت علمی و اجتماعی در محیط کسب و کار، با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشو

های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور خارجه، اطالعات، دادگستری و کشور جمهور، وزارتخانهفناوری رئیس

 الزامات ارتقای امنیت فضای کسب و کار را تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.

دی جدید منوط به تصویب مجلس شورای صنعتی و ویژه اقتصا -ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری -۸5ماده 

های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، أخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تأییدیه اسالمی و تأمین زیرساخت



محیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب زیست

 3/۳/75۲6ژه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران مصوب و قانون تشکیل و اداره مناطق وی 1/4/751۸

 پذیر است.امکان

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

حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارائی منتقل و 

 صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود. -ربط مسؤول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجارییوزیر ذ

دولت مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی  -۸6ماده 

الزم را جهت دستیابی سهم  جمهوری اسالمی ایران حداکثر تا پایان اجرای قانون برنامه، تمهیدات قانونی

(، با رویکرد کارآفرینی، اشتغالزایی، حمایت از کسب و کارهای %۸3تعاون در اقتصاد به بیست و پنج درصد )

 عمل آورد.بنیان بهکوچک و متوسط و دانش

 -۸3ماده 

وری و همنظور افزایش بهرمنظور مردمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و بهبه -الف

دار وظایف اجتماعی، ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاههای اجرائی که عهده

فرهنگی و خدماتی هستند )از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز 

های کشاورزی و دامپروری( اجازه دهنده خدمات و نهادهآموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز ارائه

گردد، نسبت به ربط تعیین میشود در چهارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذیداده می

جای تولید خدمات( اقدام نمایند. در اجرای این بند واگذاری خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی )به

 مدارس دولتی ممنوع است.

جرائی این ماده شامل نحوه تعیین قیمت خرید خدمات و تعیین تکلیف نیروی انسانی و نامه اآیین -تبصره

ربط به تصویب هیأت ساختار به پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه اجرائی ذی

 رسد.وزیران می

صورت کنترلی، ار شده بهمنظور نظارت بیشتر بر بنگاههای در حال واگذاری و همچنین بنگاههای واگذبه -ب

سازی به سازمان ثبت در چهارچوب مصوبات هیأت واگذاری، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی

شود. سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است ثبت اسناد و امالک کشور و بانک مرکزی اعالم می

ال اموال و امالک بنگاههای مزبور را پس از جلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین نقل و انتقصورت

سازی انجام دهد. بانک مرکزی موظف است طی دستورالعمل اعالمی به أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی



بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیالت و یا ایجاد تعهدات به بنگاههای مذکور را 

 سازی نماید.ن خصوصیمشروط به أخذ مجوز از سازما

 پذیرای، توسعه روستایی و توانمندسازی اقشار آسیبوازن منطقهت – 3بخش 

ای و سرزمینی و تقویت خوداتکایی، افزایش انگیزه پذیر کردن عدالت بین منطقهمنظور رقابتبه -۸4ماده 

 استانی: وصول درآمد

 دولت موظف است: -الف

برنامه سند آمایش سرزمین ملی و استانی را تهیه کند و پس از تصویب در طول سال اول اجرای قانون  -7

  شورای عالی آمایش سرزمین از سال دوم اجرای قانون برنامه به اجراء در آورد.

هایی که ماهیت استانی دارند را تعیین و طی دوسال اول اجرای قانون برنامه در درآمدها و هزینه -۸

های ای و تملک داراییصورت سرجمع درآمدها، اعتبارات هزینهتانی بههزینه اس -چهارچوب نظام درآمد

داری کل کشور( در بودجه سنواتی اعمال نماید. مازاد بر ای هر استان )برمبنای وجوه واریزی به خزانهسرمایه

ت درآمدهای وصولی نسبت به سقف مصوب هر استان براساس دستورالعمل ابالغی سازمان برای تأمین اعتبارا

های ماهه بین استانای مصوب در قانون بودجه سنواتی، در مقاطع سههای سرمایهای و تملک داراییهزینه

 گردد.ربط توزیع میذی

( از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خالص صادرات گاز طبیعی را %5درصد)سه -5

یافته جهت های کمتر توسعهوسوم به مناطق و شهرستانخیز و گازخیز و دهای نفتسوم به استانترتیب یکبه

ها ریزی و توسعه این استانهای سنواتی با تصویب شورای برنامههای عمرانی در قالب بودجهاجرای برنامه

 حاکم( 1) ماده( ب) بند( 7) جزء حکم بر قانون این( ۸4) ماده( الف) بند  (5اختصاص دهد. حکم جزء )

( بند 5ر درمورد افزایش درصد در این بند، بر جزء )مقر حکم توسعه، ششم برنامه قانون اجرای طول در. است

( مصوب ۸( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )66)ب( ماده )

 حاکم است. 6/7۸/75۳5

اههای اجرائی به واحدهای در سال اول اجرای قانون برنامه کلیه اختیارات و وظایف قابل واگذاری دستگ -6

 ها را واگذار کند.ها و شهرستانمربوطه خود در استان

طرحهای هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور را با پیشنهاد کارشناسان فنی، زیر نظر  -3

تصویب آن در بنیاد مسکن و تأیید بخشداری هر بخش و با اطالع دهیاران و رؤسای شورای اسالمی روستاها و 



عنوان رئیس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، ای متشکل از رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بهکمیته

نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان، نماینده سازمان جهاد 

عنوان ناظر، تهیه ی و رئیس شورای اسالمی روستا بهکشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استاندار

 کند.

تا  %3ریزی شهرستان موظفند پنج تا هشت درصد )برنامه ریزی و توسعه استان و کمیتهشوراهای برنامه -ب

ای استانی مصوب قانون بودجه ساالنه را صرف تهیه و های سرمایه( از سرجمع اعتبارات تملک دارایی۲%

 ادی و بهسازی روستاهای شهرستان، توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی نمایند.اجرای طرحهای ه

های کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، شناسایی و دولت موظف است به منظور تحقق سیاست -۸1ماده 

های موجود در نواحی روستایی وارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستاها برداری از ظرفیتبهره

محور روستاها اقدامات زیر را مطابق قوانین قتصاد ملی و ایجاد بستر الزم برای شکوفایی و پیشرفت عدالتدر ا

 های سنواتی انجام دهد:و در قالب بودجه

 اقدامات اقتصادی و بخشی: -الف

محور ای و تقویت اقتصاد روستایی و توسعه اقتصاد صادراتریزی منطقهدولت مکلف است در راستای برنامه -7

های بومی و محیطی و هزار روستا با توجه به استعدادها و ظرفیتدر طول اجرای قانون برنامه هر سال، در پنج

های گیری از تسهیالت بانکی، حمایتاقتصادی آن منطقه، با مشارکت نیروهای محلی و با بهره -قابلیت محلی

وسیله سازمان و اشتغالزایی آن روستاها را بهگذاری بخش خصوصی، برنامه توسعه اقتصادی دولتی و سرمایه

ریزی استان مربوطه برساند. سازمان موظف است تعداد استان تهیه کند و به تصویب شورای توسعه و برنامه

 روستاهای سهمیه استانی را تا سه ماه اول سال اول اجرای قانون برنامه اعالم نماید.

مربوط به عمران و توسعه روستایی و عشایری در بودجه سنواتی،  تنظیم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات -۸

 و اختصاص بودجه عمرانی مربوط به این فصل انجام پذیرد.« عمران و توسعه روستایی»تحت پیوستی با عنوان 

ها و صدور پروانه ساخت بنگاههای اقتصادی روستایی و عشایری از کاهش مدت زمان پاسخ به استعالم -5

 ربط، به حداکثر پانزده روزدستگاههای ذیهرکدام از 

برداری و ساخت نود و هشت ناحیه صنعتی توسعه حداقل پنجاه و چهار خوشه کسب و کار روستایی، بهره -6

روستایی و ایجاد یک میلیون و نهصد و چهارده هزار فرصت شغلی در روستاها و مناطق عشایری از طریق 

 گرا از طریق بخشهای خصوصی و تعاونیپذیر و صادراتابتاحداث و توسعه بنگاههای اقتصادی رق



شده در های برخورداری تعیینشاخص (%3تأمین منابع مورد نیاز برای رشد ساالنه حداقل پنج درصد) -3

 ساماندهی عشایر

 های باالی بیست خانوارتهیه طرحهای هادی و طرحهای توسعه و بازنگری آنها برای همه روستاها و آبادی -4

 و مناطق عشایری در طول اجرای قانون برنامه با اولویت مناطق کمتر برخوردار

ریزی محلی، گر در زمینه برنامهعنوان عناصر پیشرو و تسهیلآموزش صدهزارنفر از روستاییان و عشایر به -1

و نظارت  های مردمیرسانی، جلب مشارکتهای فرهنگی، بهبود خدماتهای اقتصادی و برنامهتوسعه فعالیت

 بر اثربخشی طرحهای دستگاههای اجرائی

سازی این سکونتگاهها با شناسایی روستاهای در معرض خطر سوانح طبیعی جهت اجرای طرحهای ایمن -۲

 (%50درصد)نوعی که حداقل سیبه همکاری دستگاههای مسؤول و مشارکت مردم و نهادهای محلی،

 سازی شوند.نون برنامه ایمنروستاهای در معرض خطر تا پایان اجرای قا

های فرسوده و نابسامان روستایی و تهیه و اجرای طرحهای بهسازی بافتهای فرسوده تعیین شاخصهای بافت -۳

 در روستاهای دارای اولویت

شده به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و بخشودگی سود و جرائم تسهیالت پرداخت -70

دیده از حوادث طبیعی و غیرمترقبه که بازسازی اماکن مسکونی مناطق روستایی آسیب سازمان بهزیستی جهت

باشند، تا پایان اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه کشور با پرداخت معادل آن قادر به بازپرداخت اقساط خود نمی

انون تنظیم بخشی از ( ق70گردان موضوع ماده)به بانکهای عامل و امهال آن به مدت سه سال از محل تنخواه

 و اصالحات و الحاقات بعدی تا پایان اجرای قانون برنامه ششم ۸1/77/75۲0مقررات مالی دولت مصوب 

 :زیربنایی عمرانی اقدامات  -ب

های روستاها و های روستایی محدودههای دفع بهداشتی زبالهسنجی، طراحی و ایجاد سامانهامکان -7

نامه ربط. آییناز محدوده روستاها و شهرها و تعیین مسؤولیت دستگاههای ذی آوری و دفع آنها در خارججمع

 رسد.تصویب هیأت وزیران میاجرائی این جزء با پیشنهاد وزارت کشور به

های( دفع بهداشتی فاضالب در روستاها با اولویت روستاهای واقع در طراحی و اجرای طرحهای )پروژه -۸

دلیل نفوذپذیری کم اراضی دفع فاضالب در آنها دچار سدها و روستاهایی که به ها،ها، تاالبحریم رودخانه

 باشد از طریق بخش خصوصیمشکل می



های عمران و توسعه روستایی، عشایری و کشاورزی کشور و ها و برنامهسازی حداکثری فعالیتیکپارچه -5

جرای قانون برنامه ششم و ایجاد یکپارچگی پذیر تا پایان سال اول امدیریت آنها با رویکرد جهادی و نظارت

های جامع، براساس نیازها و ریزی و ارائه خدمات و طرحهای روستایی و عشایری در قالب برنامهبرنامه

 مشارکت واقعی مردم و شرایط انسانی، طبیعی، اقتصادی و اجتماعی

هداری راههای روستایی روستاهای تأمین و تخصیص اعتبار مورد نیاز جهت احداث، بهسازی و آسفالت و نگ -6

( از طریق %۸0درصد باالی بیست خانوار جمعیت و مناطق عشایری تا پایان اجرای قانون برنامه )هر سال بیست

 سازمان

( روستاهای مرزی با رویکرد %۸0درصد )تهیه و اجرای طرحهای ساماندهی و بهسازی حداقل بیست -3

 صادی، اجتماعی و فرهنگیپدافند غیرعامل جهت توانمندسازی اقت

 نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد -4بخش 

 تحول بر تأکید با کشور عمومی هایهزینه در جوییصرفه» موضوع اداری، نظام اصالح راستای در  -۸۲ماده 

 زاید، هایهزینه و غیرضرور و موازی دستگاههای حذف و دولت اندازه سازیمنطقی ساختارها، در اساسی

 :شودمی انجام زیر اقدامات

استثنای مدارس دولتی در طول اجرای کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرائی به -الف

( در پایان %3درصد)( نسبت به وضع موجود )حداقل پنج%73درصد)حداقل به میزان پانزدهقانون برنامه، 

خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت  سال دوم( از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید

ها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پستهای سازمانی، انحالل و ادغام تعاونی

ها و بنیاد ها و دهیاریها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاههای اجرائی به شهرداریسازمان

 عالی اداریمسکن انقالب اسالمی با تصویب شورای

انحالل، انتزاع و ادغام مؤسساتی که به موجب قانون تأسیس شده است، صرفاً با تصویب مجلس شورای  -تبصره

 باشد.پذیر میاسالمی امکان

کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین )مشخص( یا ساعتی برای اجرای وظایف پستهای سازمانی، به -ب

مجاز است. تمدید قراردادهای  ۲/1/75۲4ریت خدمات کشوری مصوب فقط در سقف مقرر در قانون مدی

 قبلی بالمانع است.



ای ساالنه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت در حدود اعتبارات هزینه -پ

ند. این دولت اعم از مشموالن و غیرمشموالن قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام ک

 ( قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.7۸3حکم درطول برنامه حاکم بر ماده )

( قانون ۸عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره )دولت مکلف است سنوات ارفاقی را به -ت

ی توسط سازمان تأمین اجتماعی به برقرار 3/4/75۲4بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 

مستمری بازنشستگان مشمول و براساس میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی از تاریخ 

( 5بازنشستگی آنان اقدام کند. شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره )

 باشند.قانون مذکور نیز با استفاده از منابع خود مشمول این حکم می

های بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی و یا حق بیمه صندوقسهم  -تبصره

سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات ساالنه دستگاههای اجرائی مشمول تأمین و به 

 شود.صندوقهای مذکور پرداخت می

اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا برنامه نسبت به راهدولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون  -۸۳ماده 

ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت

ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، ها، سازمانگانه جمهوری اسالمی ایران اعم از وزارتخانهسه

وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و مؤسسات انتفاعی 

نمایند(، نهادهای عمومی غیردولتی )در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می

ساسی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی، مجلس شورای اسالمی، شورای نگهبان قانون ا

شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر فقیه اداره میبنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی

آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت 

ن، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایرا

پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، سازمان بنادر و 

کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و 

کتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی سیمای جمهوری اسالمی ایران و شر

وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و 

امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطالعات، نیروهای مسلح و سازمان 

رژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاههای اقتصادی متعلق به ان



وزارت اطالعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد 

 بود.

های ها، کارانه، پرداختهزینهکمک ها،ها، هزینهالعادهدستگاههای مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق

غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی )معادل ریالی آن( و 

سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل )از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون 

، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمکهای 7/4/7544ب محاسبات عمومی کشور مصو

های ( قانون مالیات۸71رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده )

( قانون مالیات بر ارزش 5۳ماده )« 7»، تبصره 5/7۸/7544مستقیم با اصالحات و الحاقات بعدی مصوب 

و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری  ۸۸/۲/75۳0( قانون امور گمرکی مصوب 74۸( تا )740واد )افزوده، م

سازی، اعتبارات مربوط به ردیفهای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و و فروش شرکتها در سازمان خصوصی

ق، پرداخت کنند، سایر درآمدها و موارد مشابه(، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فو

به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بالفاصله در سامانه اطالعاتی هر 

  دستگاه مشخص باشد.

اطالعات مربوط به مقامات،  7/7/75۲۲کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ  -7تبصره 

ا به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف رؤسا، مدیران موضوع این ماده ر

سال به ماه تا یکاز ارائه اسناد و اطالعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه

شود. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق تشخیص مراجع قضائی محکوم می

های مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن ف و اختیارات قانونی خود اطالعات مربوط به پرداختوظای

که مبالغی برخالف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و درصورتی

 عمل آورند.شده باشد، اقدامات قانونی الزم را به

ازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند حسابرسان و ب -۸تبصره 

های در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش

صالح )اعضای مجمع عمومی، گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذیحسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت

 های تخلفات اداری، مرجع قضائی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور( اعالم نمایند.تهیأ

دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق  -5تبصره 

قامات، رؤسا، مدیران و و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختالف حقوق و مزایای بین م



( تجاوز نکند و %۸0درصد)کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست

 گیری قانونی قرار دهد.در مسیر تصمیم

های الزم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و دولت مکلف است بررسی -50ماده 

بگیران کشوری و لشکری ا و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمریهسازی دریافتمتناسب

 سنوات مختلف را انجام دهد.

 کشاورزی -1بخش 

های کلی اقتصاد مقاومتی در دولت موظف است برای حصول اهداف بندهای ششم و هفتم سیاست -57ماده 

ساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان نود و جهت تأمین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصوالت ا

ویژه محصوالت دارای مزیت ( درپایان اجرای قانون برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی به%۳3درصد)پنج

وری های تولید و توسعه صادرات و ارتقای بهرهصادراتی، رسیدن به تراز تجاری مثبت، تقویت و تکمیل زنجیره

های کمی به شرح مندرج در جداول ذیل انجام زیر را جهت حصول به شاخصآب و خاک کشاورزی اقدامات 

 دهد:

کارگیری ارقام زراعی، تولید و تأمین و بهنژادی و بهتوسعه کشاورزی حفاظتی، توسعه کشت نشایی، به -الف

( اسب 7۸/0صدم )مقاوم، خوداتکایی در تولید بذر و نهال، افزایش ضریب ماشینی کردن ساالنه حداقل دوازده

 بخار در هکتار

انجام به موقع خرید تضمینی محصوالت کشاورزی و درصورت وقفه در پرداخت خرید تضمینی، پرداخت  -ب

عنوان جبران خسارت ناشی از تأخیر در نظام بانکی. در طول ( این قانون به70مطابق تبصره بند )الف( ماده )

تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی مصوب (، قانون 57اجرای قانون برنامه، بند )ب( ماده )

 نماید.االجراء میبا اصالحات و الحاقات بعدی را در بخش مغایرت موقوف ۸7/4/754۲

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

دهای شیمیایی و استفاده بیشتر از کود فراهم نمودن امکانات مصرف بهینه سموم، دفع آفات نباتی و کو -ت

 آلی)کمپوست( و مبارزه زیستی و تدوین ضوابط ورود، ساخت و ترکیب ساخت )فرموالسیون( کود و سم

گذاری مورد نیاز جهت انجام امور تحقیقاتی و نظام نوین ترویج و انتقال فناوری، تقویت شرکتهای سرمایه -ث

 تجهیز مراکز جهادکشاورزی بنیان، استقرار مدیریت دانش ودانش



توسعه کشت محصوالت سالم و محصوالت زیستی )ارگانیک(، اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی  -ج

ها های گیاهی، مصرف بهینه نهادههای کشاورزی گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماریتولیدات و فرآورده

 پزشکی در راستای ارتقای سالمت انسان و جامعهگیاهاز جمله انواع سم و کود و حمایت از درمانگاههای 

ممنوعیت هرگونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصوالت تراریخته، در چهارچوب قانون ایمنی  -چ

المللی که به تصویب با رعایت مقررات و موازین ملی و بین 1/3/75۲۲زیستی جمهوری اسالمی ایران مصوب 

 است.مجلس شورای اسالمی رسیده 

های غذایی وارداتی را دولت موظف است اقدام الزم برای آزمایش مواد غذایی وارداتی و فرآورده -تبصره

رسانی مردم را از مواد غذایی تراریخته با خبر ساخته و عمل آورد و با اطالعجهت تشخیص مواد تراریخته به

 شود به مردم اعالم نماید.میخطرات احتمالی این مواد را که بر اساس آزمایشات معتبر معلوم 

های وارداتی دارای اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباعی)ترانس( بیش از حد أخذ عوارض از انواع چربی -ح

های گازدار مصرفی و صرف منابع حاصل از آنها در جهت افزایش سرانه شیر. میزان مصرف و مجاز و نوشابه

( مصوب ۸( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)6۲)نحوه هزینه در بودجه ساالنه با رعایت ماده 

 مشخص خواهد شد.6/7۸/75۳5

سازی )واکسیناسیون( دامهای سبک و سنگین و پرداخت یارانه مورد نیاز آنها مطابق قانون انجام ایمن -خ

 بودجه ساالنه

ه کشاورزی و دامی صنعتی و گذاری، بارنامه الکترونیکی و رهگیری کاال و نهاداندازی زیرساخت شناسهراه -د

 کننده نهائی در روزآمد کردن شناسه این کاالهاصنعتی تا رسیدن به مصرفنیمه

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

اک دام، حمایت از توسعه ظرفیت صادراتی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی مانند کارخانجات خور -ذ

 بندی محصوالت کشاورزی با توجه به مزیتهای طبیعی، نسبی و رقابتی این صنایعطیور و آبزیان و صنایع بسته

اعتباری به تشکلهای فراگیر  -تکمیل زنجیره تولید محصوالت کشاورزی از طریق اعطای کمکهای فنی -ر

 کشاورزی و روستایی

ده در جداول ذیل در جهت امنیت غذایی، سالمت و شهای معیندولت مکلف است برای حصول شاخص -ز

 های عرضه، اقدام کند.سازی محصوالت کشاورزی و توسعه صنایع کشاورزی در زنجیرهغنی



جویی در مصرف آب وری آب و خاک کشاورزی صرفهاهداف کمی راهبرد ارتقای بهره -3جدول شماره 

 کشاورزی و اعمال مدیریت تقاضا

 هدف کمی

یان وضعیت در پا

 75۳5سال 

 سالهای برنامه ششم

 سال دوم سال اول واحد عنوان
سال 

 سوم

سال 

 چهارم

سال 

 پنجم

های نوین آبیاری و توسعه سامانه

های فرعی آبیاری احداث شبکه

 و زهکشی

 هزار هکتار

۸400 

 )تجمعی(

300 300 300 300 300 

ایجاد و ساماندهی تشکلهای 

 برانآب
 تعداد تشکل

 
7۲0 ۸۸0 ۸۲0 5۸3 513 

 300 300 300 300 300 5۸0 هزار هکتار اصالح و بهبود خاک کشاورزی

 سازی محصوالت کشاورزی )بخش زراعت(اهداف کمی راهبرد امنیت غذایی، سالمت و غنی -4جدول شماره 

وضعیت در  هدف کمی

پایان سال 

75۳5 

 سالهای برنامه ششم

 سال سوم سال دوم سال اول واحد عنوان
سال 

 چهارم
 سال پنجم

 76300 76000 75600 7۸400 77۲00 7031۲ هزار تن گندم

 53۲۲ 567۸ 5۸36 5700 ۸۲۳0 ۸۳33 هزار تن جو

 5730 5005 5054 ۸۳۲6 ۸۳6۳ ۸561 هزار تن شلتوک

 5000 ۸600 ۸500 ۸۸00 ۸700 743۳ هزار تن ایذرت دانه

 77736 70۳60 7011۸4 7037۸ 70۸۳۲ ۳۲05 هزار تن ایذرت علوفه

 70۸00 41۸۸ 45۲0 3۲14 330۲ 6157 هزار تن چغندرقند



 145 161 157 174 100 473 هزار تن حبوبات

 5۸1 50۳ ۸۳7 ۸4۲ ۸30 7۲6 هزار تن وش

 ۳56 4۳۲ 355 517 ۸۸۲ 764 هزار تن کلزا

 557 ۸۳۲ ۸33 ۸05 714 76۸ هزار تن سویا

 7۲۳ 746 760 774 ۳5 33 هزار تن های روغنیسایر دانه

 1300 17۲۳ 10۸0 4۲۸0 415۸ 43۲۲ هزار تن نیشکر

 33۳4 3375 365۸ 3537 3۸1۸ 6۳۲۲ هزار تن زمینیسیب

 75۸13 774۳۸ 770۳6 70360 700۸0 ۲457 هزار تن ایمحصوالت علوفه

سازی محصوالت کشاورزی )باغبانی، دام، اهداف کمی راهبرد امنیت غذایی، سالمت و غنی - 1جدول شماره 

 آبزیان(طیور و 

وضعیت در  هدف کمی

پایان سال 

75۳5 

 سالهای برنامه ششم

 سال پنچم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول واحد عنوان

افزایش تولید گوشت 

 طیور
 ۸6۳1 ۸676 ۸555 ۸۸36 ۸71۳ ۸055 هزار تن

 ۲۳۳ ۲۲0 ۲3۳ ۲5۲ ۲7۳ 1۲3 هزار تن افزایش تولید گوشت قرمز

مرغ افزایش تولید تخم

 )تجاری و بومی(
 7705 7045 70۸6 ۳۲1 ۳37 ۳۸3 هزار تن

 77۲۳0 7750۸ 70155 707۲5 ۳43۸ ۲۲00 تنمیلیون افزایش تولید شیر

 ۳/۸7 ۲/۸0 ۲/7۳ 4/7۲ 1/71 7/71 تنمیلیون تولید محصوالت باغبانی

 6400 6740 5۸40 ۸160 ۸000 ۳470 هکتار های جدیداحداث گلخانه



وضعیت در  هدف کمی

پایان سال 

75۳5 

 سالهای برنامه ششم

 سال پنچم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول واحد عنوان

صید و 

 صیادی

آبهای صید در 

 شمال
 6۸000 6735۸ 67056 60354 6005۲ 5۳461 تن

صید در آبهای 

 جنوب
 43۲000 47۳۸00 3۳0۳00 331۲00 360000 353۲43 تن

آبزی 

 پروری

پروری )با آبزی

تأکید بر پرورش 

ماهی در قفس در 

 آبهای آزاد

 ۲77000 17۸۸10 47۲۲50 356۸00 617۸30 517171 تن

رهاسازی بچه 

ماهی و میگو 

جهت بازسازی 

 ذخایر

 300 613 650 5۲0 563 54۸ میلیون قطعه

اهداف کمی راهبرد حفاظت و صیانت از منابع طبیعی کشور و توسعه آن در چهارچوب  -۲جدول شماره 

 اصولی توسعه پایدار

وضعیت در  هدف کمی

پایان سال 

75۳5 

 سالهای برنامه ششم

 سال پنجم چهارمسال  سال سوم سال دوم سال اول واحد عنوان

های احیای رویشگاه

مرتعی و توسعه گیاهان 

 دارویی

 ۸۲00 ۸500 ۸000 7600 7700 ۲۸4 هزار هکتار

 ۸00 7۲۸ 743 76۲ 7۸0 53۳ هزار هکتارجنگلکاری و احیای 



 )تجمعی( هاجنگل

 هزار هکتار توسعه زراعت چوب

۲7 

 )تجمعی(

70 7۸ 73 7۲ ۸0 

حدنگاری )کاداستر( 

 منابع طبیعی
 50000 50000 ۸1000 ۸3000 ۸0000 5000 هزار هکتار

اجرای عملیات 

 آبخیزداری
 هزار هکتار

۳303 

 )تجمعی(

75۸0 71۲0 ۸0۲0 ۸540 ۸640 

تثبیت شنهای روان و مهار 

های بحرانی کانون

 فرسایش بادی

 هزار هکتار

۸17 

 )تجمعی(

740 7۲3 ۸۸0 ۸43 570 

 کشاورزی کمی راهبرد توسعه صنایعاهداف -۳جدول شماره 

 های عرضهو زنجیره

وضعیت در  هدف کمی

پایان سال 

75۳5 

 سالهای برنامه ششم

 سال سوم سال دوم سال اول واحد عنوان
سال 

 چهارم

سال 

 پنجم

حمایت از توسعه ظرفیت صنایع 

بخش کشاورزی تبدیلی و تکمیلی

 خام()افزایش ظرفیت جذب مواد 

میلیون 

 تن

53000 

 )تجمعی(

7۳1۸ ۸7۲6 ۸5۳4 ۸47۸ ۸۲54 

حمایت از بازسازی و نوسازی 

 واحدهای تبدیلی و تکمیلی
 واحد

7007 

 )تجمعی(

736 710 7۳6 ۸71 ۸30 

 -5۸ماده 



به منظور کاهش التهابات بازار کاالهای اساسی کشاورزی و کاهش نوسان غیرعادی فصلی محصوالت  -الف

منظور کاهش بار مالی دولت برای تأمین نقدینگی در گردش و هزینه تبعی مورد استفاده در بهکشاورزی و 

های تنظیم بازار و تأمین ذخایر محصوالت راهبردی )استراتژیک(، شرکت بازرگانی دولتی ایران یا سیاست

حسب مورد، هریک از شرکتهای دولتی مسؤول تنظیم بازار هر محصول به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، 

براساس برآوردهای ماهانه، فصلی و ساالنه عرضه داخلی و تقاضای هر یک از محصوالت، نسبت به اتخاذ 

( قانون بازار 7( ماده )۸6موقعیت مناسب خرید یا فروش در قراردادهای سلف و ابزارهای مالی موضوع بند)

های مشمول صدر این بند از داراییبر روی هر یک  7/۳/75۲6اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب 

 نمایند.در چهارچوب مقررات بازار سرمایه اقدام می

 عمل آورد:دولت مکلف است اقدامات ذیل را به -ب

گذاران محصوالت کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی در ایجاد ردیف مستقل پرداخت خسارت به بیمه -7

 ( تخصیص یافته درطول اجرای قانون برنامه%700ت صددرصد)صوربینی اعتبار بهلوایح بودجه ساالنه و پیش

 اصالح و بهبود خاک کشاورزی و افزایش کربن )ماده آلی( خاک به میزان ساالنه پانصدهزار هکتار -۸

 ارائه کمکهای فنی و اعتباری برای نوسازی باغهای فرسوده کشور -5

توسعه ملی نزد بانک عامل مطابق ضوابط  ( ورودی ساالنه صندوق%70درصد)اختصاص معادل ریالی ده -6

گذار بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی صندوق جهت پرداخت تسهیالت به متقاضیان غیردولتی سرمایه

این بخش، محیط زیست مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی و احداث بندهای انحرافی و سدهای کوچک 

 ه ششم و در چهارچوب اساسنامه صندوق توسعه ملیهای کلی برنام( سیاست70-6مطابق بند )

منظور های کلی اقتصاد مقاومتی و بهدولت مکلف است در اجرای بندهای سوم و ششم سیاست -55ماده 

گذاری، افزایش سازی ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی، تأمین و تجهیز منابع، توسعه و امنیت سرمایهمتنوع

افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی اقدامات ذیل را به ارزشصادرات محصوالت کشاورزی و 

 انجام برساند:

اساسی تبدیلی، تکمیلی و نگهداری محصوالت های ارزش، صنایعایجاد زمینه گسترش و تکمیل زنجیره -الف

 کشاورزی در قطبهای تولیدی، سردخانه و انبارهای فنی چندمنظوره

های حمایت از بخش کشاورزی جهت تسهیالت برای ( منابع صندوق%۸0د)درصتخصیص حداقل بیست -ب

 صادرات این بخش



های صادراتی به صادرات محصوالت های صادراتی، نشانهای تجاری و اختصاص مشوقایجاد خوشه -پ

 کشاورزی

را ساالنه  التفاوت قیمت تولید داخل با قیمت کاالی کشاورزی در بازارهای هدفدولت مکلف است مابه -تبصره

ها پرداخت نماید. وزارت جهادکشاورزی های صادراتی محاسبه و از منابع هدفمندی یارانهعنوان مشوقبه

التفاوت را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران مقررات تعیین کاالهای مشمول این بند و پرداخت مابه

 رساند.می

ولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف کنندگان ( شکاف قیمت دریافتی ت%70درصدی)کاهش حداقل ده -ت

 نهائی این محصوالت درطول اجرای قانون برنامه

های مشترک و واگیردار، پرداخت حداقل پوشش بیمه اجباری کلیه دامها در مقابل بیماری -ث

ینی بهای آلوده پس از پیشگر توسط دولت و اجرای برنامه حذف دام در کانون( سهم بیمه%30درصد)پنجاه

 در بودجه سنواتی

گذاری ( از ارزش سرمایه%1درصد)های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به هفتافزایش سرمایه صندوق -ج

المللی از محل فروش امالک بخش کشاورزی و افزایش سرمایه بانک کشاورزی مطابق با استانداردهای بین

ده از محل حساب ذخیره ارزی و سهم دولت در شمازاد وزارت جهاد کشاورزی و بازپرداخت تسهیالت پرداخت

 قالب بودجه سنواتی

ها به میزان ساالنه حداقل گذاریکشاورزی در کل سرمایهگذاری در بخشافزایش سهم سرمایه -چ

 (%۸دودرصد)

 ( ارزش تولید این بخش%۸ارتقای سطح کلی حمایت از کشاورزی، ساالنه تا دو درصد ) -ح

دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت بخشودگی سود و کارمزد -خ

اصل وام آنان به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، بانک 

 مربوطه و فرمانداری شهرستان

کیفی محصوالت کشاورزی  های آموزشی، ترویجی، مدیریت مصرف آب، بهبود کمی وتولید و پخش برنامه -د

های علمی به وری و انتقال یافتهزیست و منابع طبیعی کشور، بهرهو فرآوری تولیدات، حفاظت از محیط

 برداران، به سفارش و تأمین مالی وزارت جهاد کشاورزی توسط سازمان صدا و سیمابهره



 به کشور غیرتخصصی عامل هایبانک  ( از متوسط تسهیالت اعطایی%73اختصاص حداقل پانزده درصد ) -ذ

 کشاورزی بخش

کوبی و خشک کردن مانند گیری مانند شالیبندی، پوستانجماد، پاک کردن، درجه بندی،مراحل بسته -ر

 شود.چای و تفت دادن مانند نخودپزی، فرآوری محصوالت کشاورزی محسوب نمی

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

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی در امور تولید، پرورش، نگاهداری، توزیع، حمل و نقل،  -56ماده 

حمل و  بندی، توزیع،آوری، نگهداری، بستهآوری، جمععرضه، فروش دام زنده و نیز استحصال، تهیه، عمل

صورت تخطی از اجرای ضوابط و های با منشأ دامی و همچنین خوراک دام فعالیت دارند، درنقل فرآورده

کارگیری مسؤول فنی بهداشتی با رأی دادگاه مقررات بهداشتی به تشخیص سازمان دامپزشکی کشور یا عدم به

باشند. مسؤوالن فنی کنندگان اقالم غیربهداشتی یا ناسالم میصالح متعهد به پرداخت خسارت وارده به مصرف

وی سازمان دامپزشکی کشور به شرط سببیت در صورت قصور یا بهداشتی براساس شرح وظایف ابالغی از س

 باشند.تقصیر مسؤول می

ماده به پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی )سازمان دامپزشکی کشور(، نامه اجرائی اینآیین -تبصره

 رسد.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان به تصویب هیأت وزیران می

 آب - ۲بخش 

محیطی برای های زیستآبی، رهاسازی حقآبهمنظور مقابله با بحران کمدولت مکلف است به -53ماده 

های زیرزمینی و ارتقای بخشی به سفرهپایداری سرزمین، پایداری و افزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادل

ه میلیارد مترمکعب شود، میزانی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه یازدوری و جبران تراز آب، بهبهره

 عمل آورد:اقدامات زیر را به

وری در تولید محصوالت کشاورزی با اولویت محصوالت افزایش عملکرد در واحد سطح و افزایش بهره -الف

دارای مزیت نسبی و ارزش صادراتی باال و ارقام با نیاز آبی کمتر و سازگار با شوری، مقاوم به خشکی و رعایت 

 اسب با منطقهالگوی کشت من

بندها و ای(، توسعه آبای و غیرسازهب و خاک)سازهآ عملیات اجرای  توسعه روشهای آبیاری نوین، -ب

 های سطوح آبگیر حداقل به میزان ششصد هزار هکتار در سالسامانه)سیستم(



بالعوض  عنوان کمکها به( هزینه%۲3درصد)برای توسعه روشهای آبیاری نوین حداقل هشتادوپنج -تبصره

 شود.توسط دولت در قالب بودجه ساالنه تأمین و پرداخت می

شده و بازچرخانی پسابها، مدیریت ها و انتقال کشت از فضای باز به فضای کنترلحمایت از توسعه گلخانه -پ

 آبهای نامتعارف و مدیریت آب مجازی

وری آب در چهارچوب بهره طراحی و اجرای الگوی کشت با تأکید بر محصوالت راهبردی و ارتقای -ت

های کلی اقتصاد مقاومتی و تأمین منابع و الزامات مورد نیاز در قالب بودجه ساالنه و اعمال حمایت و سیاست

 های مناسب فقط در چهارچوب الگوی کشتمشوق

امه ( وضع موجود در طول اجرای قانون برن%3درصد)احیاء، مرمت و الیروبی قنوات به میزان ساالنه پنج -ث

 های آبخیزداری و آبخوانداری برای احیای قنواتبا تأکید بر فعالیت

هزارتن ماهی در قفس تا پایان اجرای قانون برنامه و ایجاد زیرساخت مورد نیاز برای پرورش دویست -ج

 های شیالتی و ایجاد تأسیسات زیربنایی در سواحل کشورتوسعه فعالیت

 برداریرای پروانه بهرهدار کردن چاههای کشاورزی دابرق -چ

( 7۸جویی در مصرف سوختهای فسیلی موضوع ماده)منابع مورد نیاز اجرای این بند از محل صرفه -تبصره

 گردد.تأمین می 7/۸/75۳6پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب قانون رفع موانع تولید رقابت

شده بر روی چاههای دارای پروانه ادارهنصب کنتور هوشمند و حجمی آب با اعطای تسهیالت از وجوه  -ح

 برداری تا پایان اجرای قانون برنامهبهره

 استفاده از آب استحصالی سدها، با اولویت تأمین آب شرب مورد نیاز در حوضه آبریز محل استقرار سد -خ

ها، ن رودخانهها از آب سدهای احداثی بر روی ایها و قناتها، چشمهتأمین حقابه کشاورزان از رودخانه -د

 هاها و چشمهقنات

کنندگی و تغییر ساختار مصرف آب شرکتهای فوالدی، آلیاژی و معدنی و اصالح سامانه)سیستم( خنک -ذ

 وشوی مواد خام تا پایان سال چهارم اجرای قانون برنامهشست

می نقاط کشور دولت موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طرح الگوی کشت را برای تما -ر

 تعریف نموده و در طی سالهای اجرای این قانون به مورد اجراء گذارد.



 وزارت نیرو موظف است تخصیص آب را مطابق طرح الگوی کشت در اختیار کشاورزان قرار دهد.

  – 54ماده 

اسی در ( قانون اس66های کلی اصل چهل و چهارم )دولت مکلف است اقدامات الزم را با رعایت سیاست -الف

را حداقل معادل وری مصرف آنوری استحصال و بهرهبرداری آب آشامیدنی، بهرهجهت اصالح نظام بهره

( آب آشامیدنی مناطق جنوبی کشور را ازطریق %50درصد)( ارتقاء دهد و نیز حداقل سی%50درصد)سی

 شیرین کردن آب دریا تا پایان اجرای قانون برنامه تأمین نماید.

رت نیرو موظف است تا پایان اجرای قانون برنامه تمهیدات الزم را جهت تأمین، طراحی و ساخت وزا -تبصره

های مورد نیاز در شهرهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان را کنشیرین( آب%10حداقل معادل هفتاددرصد)

کن از طریق شیرینشده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آباز جمله از طریق خرید تضمینی آب شیرین

انتقال فناوری به داخل انجام دهد. مدیریت انتقال فناوری از طریق جهاد دانشگاهی، دانشگاهها و مراکز 

 شود.بنیان انجام میپژوهشی و شرکتهای دانش

های آب معدنی و درمانی در محدوده شهرستانهائی که ظرفیت توسعه گردشگری عوارض حاصل از چشمه -ب

گیرد. منابع حاصله های همان منطقه قرار میها یا دهیاریمراحل قانونی در اختیار شهرداریدارند، با طی 

ریزی و توسعه متناسب با دریافت عوارض که به پیشنهاد شورای اسالمی شهر یا روستا به تصویب شورای برنامه

 شود.همان منطقه میهای گردشگری ریزی شهرستان صرف زیرساخترسد، با تصویب کمیته برنامهاستان می

 -51ماده 

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

( پوشش شبکه فاضالب شهری کشور %۸3درصد)وپنجبرنامه، عالوه بر وضع موجود جهت افزایش حداقل بیست

 را فراهم نماید.

المللی در ازای واگذاری های بینخصوصی داخلی و خارجی و سازمانگذاری بخشهاستفاده از سرمای -الف

 پساب استحصالی

بینی استفاده از منابع حاصل از فروش پساب فاضالب جهت توسعه و تکمیل طرحهای فاضالب شهری با پیش -ب

 منابع و مصارف آن در قانون بودجه سنواتی

 طبیعی منابع و زیست محیط –۳بخش 



 -5۲ماده 

 عمل آورد:زیست بهدولت موظف است اقدامات زیر را جهت حفاظت از محیط

ای و ارزیابی اثرات های توسعهها و برنامه( در سیاستSEAزیست)نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط -الف

( طرحهای بزرگ کلیه دستگاههای اجرائی و بخشهای خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی EIAمحیطی)زیست

ولتی در پهنه سرزمینی از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی براساس شاخصها، ضوابط و معیارهای غیرد

 زیست.پایداری محیط

های کشور با مشارکت سایر برداری مناسب از تاالباجرای برنامه عمل حفاظت، احیاء، مدیریت و بهره -ب

طوری که شده در کنوانسیون رامسر بههای ثبتویژه در ارتباط با تاالبدستگاههای اجرائی و جوامع محلی به

های بحرانی و در معرض تهدید کشور احیاء ( تاالب%۸0درصد)تا پایان اجرای قانون برنامه، حداقل بیست

 شوند و ضمن حفاظت و تثبیت، در روند بهبود قرار گیرند.

دولت جمهوری اسالمی ایران در  المللیتأمین اعتبارات ارزی و ریالی مورد نیاز جهت اجرای تعهدات بین -پ

( و 11های سنواتی. اجرای این بند منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم)زیست در قالب بودجهحوزه محیط

 باشد.( قانون اساسی می7۸3یکصد و بیست و پنجم)

ا زیستی مشترک بالمللی محیطهای( بینتأمین سهم دولت جمهوری اسالمی ایران در طرحهای )پروژه -ت

های گذاریمنظور تشویق و حمایت از جلب کمکها و سرمایهدولتها و اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به

های مربوط به کنوانسیون رامسر. اجرای این بند منوط به رعایت المللی داوطلبانه و کمک به تأمین هزینهبین

 اشد.ب( قانون اساسی می7۸3( و یکصد و بیست و پنجم)11اصول هفتاد و هفتم)

ها، جنگلها و دشتهای ویژه در سواحل دریاها، رودخانهنظارت بر اجرای طرحهای جامع مدیریت پسماند به -ث

 ( از حجم پسماندهای موجود با روش مناسب%۸0درصد)ها و مدیریت ساالنه حداقل بیستحاشیه تاالب

ها اها بر اقدامات شهرداریزیست موظف است در محدوده حریم شهرها و روستسازمان حفاظت محیط -تبصره

 ها در این خصوص نظارت کند.و دهیاری

تحت مدیریت سازمان جنگلها، مراتع و  تهیه و اجرای طرح جامع پیشگیری و اطفای حریق در عرصه -ج

 انتظامی و  زیست با همکاری دستگاههای اجرائی، نظامی)در زمان صلح(آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط

آوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضالب در شهرها و شهرکهای رای تأسیسات جمعتکمیل و اج -چ

صنعتی و خدماتی و سایر واحدهایی که فاضالب با آالیندگی بیش از حد مجاز از استانداردهای ملی تولید 



حهای توسعه فروش پساب خروجی تأسیسات موجود و یا طرنمایند از طریق عقد قرارداد فروش و یا پیشمی

 آتی

گذاران بخش خصوصی و یا عقد قرارداد با آنان نسبت به دولت مجاز است از طریق تشویق سرمایه -تبصره

 موارد این بند اقدام نماید.

 هکتار هزار پانزده و هشتصد  سازی جنگلها در سطحاحیاء، توسعه و غنی -ح

 میلیون هکتارل درسطح دهاجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخوان حداق -خ

 میلیون و یکصد و چهل هزار هکتارهای بحرانی آن حداقل درسطح یکزدایی وکنترل کانونبیابان -د

طبیعی حداقل یکصد و چهارده میلیون هکتار و اراضی کشاورزی های حدنگاری)کاداستر( منابعتهیه نقشه -ذ

 حدنگار)کاداستر(حداقل بیست میلیون هکتار با رعایت قانون 

( حفاظت از جنگلها، مراتع و اراضی ملی و دولتی و مناطق چهارگانه %700ارتقای پوشش صددرصد) -ر

منظور پایداری محیطی با مشارکت جوامع محلی و ارتقای ضریب حفاظت از جنگلها و مراتع کشور بهزیست

 (%70درصد)بخشی دام و مراتع ساالنه حداقل دهجنگلها و همچنین تعادل

اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه، تجهیزات و کاغذ، کاهش مواد  -ز

ها و وسائط نقلیه، در کلیه دستگاههای اجرائی و مؤسسات و نهادهای جامد زائد و بازیافت آنها در ساختمان

 عمومی غیردولتی در چهارچوب قوانین مربوطه

تصویب ائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست بهنامه اجرآیین -تبصره

 رسد.هیأت وزیران می

احیای رویشگاههای مرتعی و توسعه و فرآوری گیاهان دارویی به میزان حداقل نه میلیون و ششصدهزار  -ژ

حوی که در پایان اجرای قانون نهکتار و افزایش حداقل یکصدهزار هکتار به سطح زیر کشت گیاهان دارویی به

 ( هکتار برسد.۸300000هزار )برنامه به دویست و پنجاه

ارائه برنامه جامع مقابله با ریزگردها حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم و اجرای عملی و  -س

 مؤثر آن از سال دوم اجرای این قانون

( %70درصد)در بودجه ساالنه جهت از رده خارج کردن ساالنه دهبینی اعتبار الزم اعطای تسهیالت و پیش -ش

 های برقیهای بنزینی و جایگزینی با موتورسیکلتاز موتورسیکلت



کردن منابع ارزی و ریالی الزم جهت تبدیل پسماند به کود یا انرژی برای شهرهای مختلف در طول فراهم -ص

 هاداریاجرای قانون برنامه با همکاری بخش خصوصی و شهر

های مشترک اقدامات سیاسی، اقتصادی و عمرانی الزم برای تثبیت، استمرار و افزایش حقآبه به رودخانه -ض

 محیطی آنهاو مرزی مانند هیرمند و تأمین حقآبه زیست

های در محیط زیست و گونهعمل حفاظت و مدیریت از مناطق چهارگانه تهیه، تدوین و اجرای برنامه  -ط

های داوطلبانه و مشارکت گیری از ظرفیتوحش کشور با رویکرد بهرهد و خطر انقراض حیاتمعرض تهدی

 های مردم نهاد توسط سازمان حفاظت محیط زیستاشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت جوامع محلی و سازمان

ق با توجه بازنگری در محدوده مناطق چهارگانه محیط زیست و همچنین تعریف و تقسیم بندی جدید مناط -ظ

 ( توسط سازمان حفاظت محیط زیستIUCNبه تقسیمات نوین اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت)

کشاورزان و دامدارانی که محصوالت آنها با تشخیص جهادکشاورزی شهرستان در معرض تهدید  -ع

هارچوب توانند برای جلوگیری از خسارت نسبت به محصور نمودن مزارع خود در چباشد، میوحش میحیات

 قانون و مقررات مربوطه اقدام کنند.

های مربوط به طرحهای عمرانی دولتی و سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نسبت به پاسخ استعالم -غ

اقدام نماید و درصورت رد گزارشها و گذاران حداکثر ظرف مدت دوماه طرحهای اقتصادی سرمایه

نفعان اعالم ت شفاف مطابق قوانین و ضوابط فنی مربوطه به ذیصورهای مذکور دالیل را کتباً بهدرخواست

 باشد.منزله تأیید میکند. عدم پاسخ سازمان حفاظت محیط زیست در مهلت مقرر، به

 -ف

برداری چوبی از درختان جنگلهای کشور از ابتدای سال چهارم اجرای قانون برنامه، ممنوع هرگونه بهره -7

رسد، ا قراردادهای طرحهای جنگلداری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام میباشد. دولت در ارتباط بمی

 باشد.مجاز به تمدید قرارداد نمی

برداری چوبی در طرحهای جنگلداری طی سالهای اول تا سوم اجرای قانون برنامه توسعه صرفاً بهره -تبصره

 مربوطه خواهد بود.کن در چهارچوب قوانین و مقررات از درختان شکسته، افتاده و ریشه

دولت مکلف است نسبت به اصالح آن دسته از طرحهای جنگلداری که مدت اجرای آن تا پایان سال سوم  -۸

رسد، تعیین خسارت کارشناسی نموده و خسارت حاصله را در بودجه سنواتی اجرای قانون برنامه به اتمام نمی

 درج نماید.



زده غیرقابل احیاء تا پیش از شکسته، افتاده، خشک سرپا و آفتکن، برداری از درختان ریشهبهره -7تبصره

تصویب طرح جایگزین و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه صرفاً با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری 

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

 خیزداری کشور خواهد بود.آب

برداشت درختان جنگلی برای طرحهای عمرانی در صورت دارابودن ارزیابی زیست محیطی و  -۸تبصره 

برداری از شناسه )کد(شناسایی با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بالمانع است. همچنین بهره

چوب با تشخیص و مجوز سازمان جنگلها، مراتع و  منظور زراعتکاشت بههای دستدرختکاری و جنگلکاری

 آبخیزداری کشور مجاز است.

بینی اعتبارات و ( دولت مکلف است با اختصاص ردیف اعتباری مستقلی نسبت به پیش7منظور تحقق بند)به -5

های سنواتی جهت ارتقاء پوشش کامل و مؤثر حفاظت از جنگلهای کشور، مهار عوامل امکانات در بودجه

اپایداری، جلوگیری از تغییر کاربری، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مدیریت پایدار جنگل و ن

 اجرای تعهدات اقدام نماید.

دولت مکلف است تسهیالت الزم را جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اولیه صنایع مرتبط با  -تبصره

 اورزان طرف قرارداد آنان قرار دهد.چوب)سلولزی( در اختیار صاحبان صنایع و کش

 معدن و صنعت انرژی،  -70بخش 

 -5۳ماده 

ها در وری در مصرف آب و انرژی و هدفمندکردن یارانهمنظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهرهبه -الف

های شود که قیمت آب و حاملجهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده می

ای را با رعایت مالحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و انرژی و سایر کاالها و خدمات یارانه

( قانون 5( و )۸(، )7با توجه به مواد ) 7600تدریج تا پایان سال رقابتی برای صنایع و تولیدات، به

ت هدفمند برای افزایش تولید، صوراصالح و از منابع حاصل به 73/70/75۲۲ها مصوب هدفمندکردن یارانه

وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخصهای اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره

گذاری های عملیاتی و سرمایههای اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تأمین هزینهعدالت اجتماعی و حمایت

 عمل آورد.نه اقدام الزم را بههای ساالربط در چهارچوب بودجهشرکتهای ذی



های مرتبط با قانون ها و پرداختبه منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون، دولت مکلف است دریافت -ب

های سنواتی به مجلس شورای ای حاوی اقالم زیر همراه با بودجهها را در جدول جداگانههدفمند کردن یارانه

 اسالمی تقدیم کند:

 های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانههاکل دریافتی -7

 مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن -۸

 سهم شرکتهای تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت -5

منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، ها بهسهم سازمان هدفمند کردن یارانه -6

حمایت از تولید و اشتغال از طریق تأمین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصالح کمک به بخش سالمت و 

و قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب  6/7۸/75۲۳الگوی مصرف انرژی مصوب 

7۲/۳/75۲4 

ع ها را هر ساله در ردیف منابها از دریافتیدولت مکلف است سهم سازمان هدفمند کردن یارانه -7تبصره

( و مصارف مرتبط با آن را در ردیفهای مستقل و جداگانه در ارقام بودجه ۸7070۸بودجه عمومی)شماره 

 عمومی درج کند.

 استفاده از منابع مذکور به هر نحو دیگر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. -۸تبصره

ار به دیوان محاسبات کشور و مجلس بماه یکدولت مکلف است گزارش تفصیلی این بند را هر شش -5تبصره

 شورای اسالمی ارائه نماید.

و اصالحات و  73/70/75۲۲ها مصوب احکام این ماده درطول اجرای برنامه بر قانون هدفمندکردن یارانه

 الحاقات بعدی آن حاکم است.

 ها های هدفمندکردن یارانهها و پرداختیجدول درج دریافتی

 در سنوات برنامه ششم 

 ها)منابع(افتیدری
میلیارد 

 ریال
 ریال                 میلیارد  ها)مصارف(پرداختی

های حاصل از کل دریافتی
 

 مالیات بر ارزش افزوده
 



اجرای قانون هدفمندکردن 

 هایارانه

کننده سهم شرکتهای تولید و توزیع

 شرکتها(تفکیکانرژی )به

پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به 

 خانوارها

 کمک به بخش سالمت

حمایت از تولید و اشتغال از طریق 

تأمین اعتبارات مربوط به اجرای قانون 

اصالح الگوی مصرف انرژی مصوب 

و قانون توسعه حمل و  6/7۸/75۲۳

نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب 

7۲/۳/75۲4 

  

حداقل مستمری خانوارهای مددجویان 

امام پوشش کمیته امداد تحت

خمینی)ره( و سازمان بهزیستی موضوع 

 ( این قانون1۳ماده )

 

 -60ماده 

های نوین در زمینه مذکور دولت موظف است به منظور توسعه صنعت هوا و فضا و دستیابی به علوم و فناوری

 عمل آورد:اقدامات زیر را به

صنایع مرتبط با طراحی، ساخت، ها و بسترسازی و حمایت الزم به منظور ایجاد و توسعه زیرساخت -الف

 بر و ایستگاههای زمینیهای فضایی، ماهواره، ماهوارهبرداری از سامانهآزمایش، پرتاب و بهره

بینی تمهیدات الزم برای های مداری متعلق به جمهوری اسالمی ایران و پیشحفظ و نگهداری از موقعیت -ب

 هواره ملی در راستای حفظ نقاط یاد شدههای( ماها و اجرای طرحهای)پروژهایجاد زیرساخت

  -67ماده 



های کلی برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی، سازمان انرژی اتمی مکلف در راستای اجراء و پیشبرد سیاست -الف

است با رعایت اصول پدافند غیرعامل نسبت به تدوین طرح ملی مقابله با شرایط اضطراری نیروگاهها و تأسیسات 

های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کشور و امور خارجه و سازمان اری سازمان، وزارتخانهای با همکهسته

 عالی امنیت ملی کشور برساند.ربط اقدام کند و آنرا به تصویب شورایپدافند غیرعامل و سایر دستگاههای ذی

ونی و داخلی نیروگاهها ربط مکلفند نسبت به اجرای آن متناسب با شرایط بیردستگاههای اجرائی ذی -تبصره

 با نظارت و راهبری سازمان پدافند غیرعامل و سازمان انرژی اتمی به تناسب وظیفه اقدام نمایند.

درخصوص روستاهای هلیله و بندرگاه مجاور نیروگاه اتمی بوشهر براساس قوانین و مقررات مربوطه،  -ب

 ، تعیین تکلیف شود.توسط وزارت کشور و با همکاری سازمان انرژی اتمی و سازمان

  – 6۸ماده 

های الزم از قبیل ها و مساعدتهای کلی اقتصاد مقاومتی، حمایتدولت مکلف است در اجرای سیاست -الف

کمکهای مالی و اعتباری و تنظیم مقررات مورد نیاز برای استفاده از ظرفیت مازاد صنعت دفاعی و نیل به 

عمل آورد. همه اعی کشور را با مشارکت بخش خصوصی بهخوداتکایی در تأمین اقالم دفاعی و غیردف

 ها استفاده کنند.دستگاههای اجرائی مجازند از این ظرفیت

بنیان هواپیماسازی، تحقق اهداف اقتصاد های صنعت دانشبه منظور ارتقاء و به روز نمودن فناوری -ب

، نوسازی و تأمین ناوگان مسافری های شرکت صنایع هواپیماسازی ایرانسازی زیرساختمقاومتی و بهینه

 های این شرکت انجام گیرد.کشور)خرید هواپیما( با اولویت استفاده از ظرفیت

 -65ماده 

دولت مکلف است به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، در 

 طی سالهای اجرای قانون برنامه:

 :دهد تشکیل زیر اختیارات و وظایف  استان با ترکیب، شورای معادن در هر -الف

 ترکیب شورا: -7

 عنوان رئیس شورا)غیرقابل تفویض(استاندار به -

 معاون امور عمرانی استاندار -



 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت)دبیرشورا( -

 رئیس سازمان استان -

 استان)بدون حق رأی(رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی  -

 رئیس اتاق تعاون استان)بدون حق رأی( -

 نفر از قضات با معرفی رئیس قوه قضائیه)بدون حق رأی(یک -

رئیسه نظام مهندسی معدن استان)بدون حق دونفر از اعضای نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیأت -

 رأی(

 مدیرکل حفاظت محیط زیست استان -

 بیعی استانطمدیرکل منابع -

 رئیس سازمان جهادکشاورزی استان -

 ی استان)بدون حق رأی(انتظام نیروی فرمانده  -

 عنوان ناظر(دونفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی با رأی مجلس )به -

شورای معادن استان موظف است در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر  -۸

برداری با رعایت مالحظات ج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهرهاستخرا

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

 دستی انجام دهد.پایین

( قانون معادن مصوب 56( و )۸نامه بر مواد )( در طول اجرای قانون بر65( بند )الف( ماده )۸حکم جزء )

 حاکم است. ۸1/۸/751۸

 گردد.عالی معادن ارسال مییک نسخه از مصوبات شورای معادن استان به شورای -5

های محل حسابهای بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استان -6

شود و حوزه مالیاتی های مذکور مستقر میتر مالی و قانونی مربوطه در استانذخایر معدنی انجام پذیرد و دفا

 شود و شورای معادن استان موظف است بر اجرای این جزء نظارت کند.ها تعیین میآنها در همان استان



 ( قانون محاسبات عمومی کشور الزامی است.5۳درمورد معادن درمالکیت دولت، رعایت ماده ) -تبصره

هایی به اهالی ساکن خسارت های صنایع معدنی،برداری از معادن و فعالیتمواردی که به دلیل بهره در -3

در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، عالوه بر عوارض آالیندگی، با تصویب شورای معادن استان تا 

های جبران خسارتور بهداری کل کش( فروش آنها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه%7درصد)یک

های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه مذکور و درصورت وارد شدن آسیبهای عمومی، به فعالیت

 یابد.درگیر اختصاص می

 آوری آنها را پیگیری کند.روزشورای معادن استان موظف است اصالح فناوری آالینده و به -تبصره

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)ایدرو( و سازمان توسعه و نوسازی ای مانند های توسعهسازمان -ب

های کلی و قانون معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( و نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت سیاست

پذیر و ارتقای ( قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید رقابت66های کلی اصل چهل و چهارم )اجرای سیاست

گذاری در معدن و صنایع معدنی اولویت قائل مکلفند نسبت به سرمایه 7/۸/75۳6ام مالی کشور مصوب نظ

 شوند.

( قانون معادن مصوب 76درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی)با رعایت ماده) -پ

ع موانع تولید ( قانون رف53برداری )دولتی(، عواید حاصل از ماده)حق انتفاع پروانه بهره( ۸5/5/7511

( 4( ماده)5( و)۸)هایو عواید حاصل از تبصره 7/۸/75۳6پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب رقابت

منظور نزد ای که بدینحساب ویژهو اصالحات و الحاقات بعدی را به ۸5/5/7511قانون معادن مصوب 

بودجه سنواتی در امور ذیل صرف کند و  شود، واریز نماید تا در قالب قانونداری کل کشور تعیین میخزانه

شود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در ( تخصیص یافته تلقی می%700این اعتبار صددرصد)

 باشد:اموال عمومی می

 های عمومی صنایع معدنیهای مورد نیاز برای معادن و زیرساختتکمیل زیربناها و زیرساخت -7

( ۸3با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی( و مواد)( قانون معادن)76)( ماده4اجرای تبصره) -۸

 پذیر و ارتقای نظام مالی کشور( قانون رفع موانع تولید رقابت53( قانون معادن و ماده )57و)

 تشویق صادرات محصوالت صنایع معدنی دارای ارزش افزوده باال -5

 های معدنی کشورجویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیتشناسایی، پیشناسی های پایه زمینتکمیل نقشه -6



ای و در آن صورت سهم آورده های توسعهجذب مشارکت بخش خصوصی در طرحهای سازمان -ت

ای و تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آنها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری آنها، های توسعهسازمان

 شود.ل مالیات با نرخ صفر میناشی از تجدید ارزیابی، مشمو

 و معدن صنعت، وزارت  راههای کشور، برداری مناسب از شبکههای ملی و بهرهمنظور حفظ سرمایهبه -ث

 ایجاده بار حمل در مجاز وزن رعایت برای را الزم اقدامات قوانین، طبق مکلفند انتظامی نیروی و تجارت

 .آورند عملبه

 -66ماده 

است به منظور افزایش ارزش افزوده انرژی و تکمیل زنجیره ارزش و کاهش شدت انرژی دولت مکلف  -الف

 در طول اجرای قانون برنامه اقدامات زیر را انجام دهد:« مصرف انرژی برای واحد تولید»

 ( کاهش یابد.%3درصد)ترتیبی اتخاذ نماید که ساالنه تلفات انرژی در بخش ساختمان، پنج -7

االجراءشدن این قانون توسط ماه پس از الزماجرائی این جزء ظرف مدت شش نامهآیین -تبصره

 رسد.شود و به تصویب هیأت وزیران میهای نیرو، راه و شهرسازی و نفت تهیه میوزارتخانه

تسهیالت الزم برای ایجاد ظرفیت پاالیش مقدار دو میلیون و هفتصدهزار بشکه در روز نفت خام و میعانات  -۸

ریزی و اجراء کند تا ترکیب تولید ضریب پیچیدگی باال توسط بخش غیردولتی را به نحوی برنامه گازی با

تقطیر اختصاص یابد و سهم نفت کوره در الگوی پاالیش از تر و میانفرآورده آنها اساساً به محصوالت سبک

 ( بیشتر نشود.%70درصد)ده

ایش ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی جدید به گذاری بخش غیردولتی، برای افزبرای جلب سرمایه -5

ریزی و اجراء کند که تا آخر اجرای قانون برنامه ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی کشور به صد نحوی برنامه

های تولیدی که میلیون تن افزایش یابد. بدین منظور الزم است خوراک مورد نیاز برای واحدهای مجتمع

رت صنعت، معدن و تجارت را دارند و تأمین آب و برق مورد نیاز آنها میسر است و برداری از وزاپروانه بهره

 محیطی ندارند، با هماهنگی وزارت نفت تأمین گردد.مشکالت زیست

( قانون الحاق برخی 7( بند )الف( این ماده در طول اجرای برنامه بر بند )ی( ماده )5( و )۸حکم اجزای )

 ( حاکم است.۸مقررات مالی دولت ) مواد به قانون تنظیم بخشی از

در قالب طرح جامع حمل و نقل کشور نسبت به کاهش مصرف انرژی و کربن در ناوگان حمل و نقل اقدام و  -6

 را ندارند خودداری نماید. 6گذاری خودروهایی که شرایط یورواز شماره



 وگاهها:وری نیرمنظور افزایش بازدهی و ضریب بهرهوزارت نیرو موظف است به -ب

 ( صادر نماید.%40تا %33موافقت اصولی برای ایجاد نیروگاهها با بازدهی پنجاه و پنج تا شصت درصد ) -7

 قیمت خرید برق را با توجه به ساز و کار بازار در بورس تعیین نماید. -۸

به تصویب هیأت شود و های نیرو و نفت و سازمان تهیه مینامه اجرائی این بند توسط وزارتخانهآیین -تبصره

 رسد.وزیران می

( قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از 7احکام این ماده درطول اجرای قانون برنامه بر ماده )

 ( حاکم است.۸مقررات مالی دولت )

 -63ماده 

طرح جامع »ربط، برنامه اجرائی های نفت و نیرو موظفند با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذیوزارتخانه

را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه در چهارچوب قوانین مربوطه و در راستای سند ملی « انرژی کشور

 راهبرد انرژی کشور مصوب شورای عالی انرژی کشور، تهیه کنند و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

 -64ماده 

های کلی اقتصاد یع دارای اولویت سیاستمنظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنابه

 کنند:شرح زیر اقدام میربط بهمقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، دولت و دستگاههای اجرائی ذی

االجراء شدن این ماه پس از الزموزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف مدت شش -الف

معدنی( را با رعایت مالحظات آمایش سرزمینی و لویت صنایعهای صنعتی)با اوقانون، فهرست اولویت

 وزیران برساند.تصویب هیأتای بهبخشی منطقهتعادل

بازده صنعتی و پرمصرف مانند خودروهای فرسوده را دولت مکلف است طرح جایگزینی محصوالت کم -ب

 ای مورد نیاز اجراء نماید.( از سال دوم اجرای قانون برنامه با اعطای مشوقه%۸0درصد)ساالنه بیست

های صنعت، معدن و تجارت، نفت و نامه اجرائی مربوط با پیشنهاد مشترک سازمان، وزارتخانهآیین -تبصره

 رسد.وزیران میتصویب هیأتاالجراء شدن این قانون بهماه پس از الزمنیرو ظرف مدت شش



ای تنظیم پرداخت تسهیالت بانکی را به گونه هایبانک مرکزی )شورای پول و اعتبار( مکلف است سیاست -پ

نماید که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیالت پرداختی ساالنه طی اجرای قانون برنامه حداقل 

 ( باشد.%60درصد)چهل

پذیر و ارتقای نظام مالی ( قانون رفع موانع تولید رقابت۸0( ماده )5دولت مکلف است با رعایت تبصره ) -ت

ساالنه بیش از طی اجرای قانون برنامه سازوکار الزم برای پوشش خطرات افزایش 7/۸/75۳6کشور مصوب 

بینی کند و برای بنگاههای اقتصادی دریافت کننده تسهیالت ( نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش%70درصد)ده

 ارزی طراحی و به اجراء درآورد.

ی، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و امالک ها، محاکم دادگستردستگاههای اجرائی نظیر شهرداری -ث

افزاری خود را های نرمهای داخلی و زیرساختها و فرآیندکشور مکلفند تا پایان سال دوم برنامه دستورالعمل

ای آماده نمایند تا دریافت اطالعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی مانند بیمه، به گونه

ها و عوارض شهرداری و نیز اعتراضات وارده بر آن محاسبات های آنها، جریمهمالکانه و جریمه مالیات، حقوق

زمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه افزار و بدون حضور نیروی انسانی همصرفاً با استفاده از نرم

ها و ( به متقاضی اعالم و پرداختصورت برخط)آنالینمربوطه میسر شود و همراه با توضیح کامل محاسبات به

 ها از طریق الکترونیکی انجام شود.دریافت

ریزی و اقدام نماید که ورود کاالی قاچاق در طول ای برنامهدولت با همکاری سایر قوا مکلف است به گونه -ج

نون برنامه از ( کاهش یابد و از سال اول اجرای قا%70درصد)سالهای اجرای قانون برنامه، ساالنه حداقل ده

فعالیت مبادی ورودی غیرمجاز زمینی و دریایی که خارج از کنترل گمرک است جلوگیری به عمل آورده و 

 گزارش ساالنه آن را به مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.

( ساالنه)ارزی( از منابع ورودی صندوق توسعه ملی در قبال أخذ خط %70درصد)گذاری دهسپرده -چ

لی برای ارائه تسهیالت ریالی به صنایع کوچک و متوسط تعاونی و غیردولتی در چهارچوب اعتباری ریا

 شود.اساسنامه دائمی صندوق توسعه ملی از طریق بانکهای عامل دولتی انجام می

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، طرح نوسازی و  -ح

صنایع را به نحوی که منجر به کاهش مصرف و شدت انرژی و آالیندگی و افزایش بازدهی و ارتقای بازسازی 

پذیری آنها شود، تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران اجرائی نماید. دولت کیفیت تولیدات داخلی و رقابت

ا در قالب بودجه سنواتی موظف است اقدامات حمایتی و تشویقی و همچنین تأمین تسهیالت اعتباری مورد نیاز ر

 بینی کند.پیش



دولت مکلف است در راستای تقویت صادرات غیرنفتی و حمایت مؤثر از فعالیت صنایع کوچک و متوسط و  -خ

های معدنی، حمایت الزم را از صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت دریایی کشور و توسعه فعالیت

های معدنی و صنایع دریایی در توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیت گذاری صنایع کوچک، تحقیقات وسرمایه

 عمل آورد.طی سالهای اجرای قانون برنامه به

دولت مکلف است توسعه و هدفمندسازی پژوهش، آموزش، تولید و تبلیغات و همچنین توسعه تجارت  -د

بخشی، ارتقای کیفیت تولید و ویتالکترونیک فرش و ایجاد خانه فرش در بازارهای هدف و موردنظر برای ه

ها و پذیری، حمایت از ایجاد و توسعه و تجهیز کارگاههای متمرکز و غیرمتمرکز و اتحادیهسازی، سفارشروان

شرکتهای تعاونی فرش دستباف روستایی و شهری سراسر کشور و نیز صنایع و خدمات جانبی فرش دستباف 

عمل های داخلی و خارجی را بهیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابیوری، تثبمنظور ارتقاء و بهبود بهرهبه

 آورد.

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

 های توسعه کشور حاکم است.( قانون احکام دائمی برنامه71( این قانون بر حکم ماده )64حکم ماده )

 -61ماده 

های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاههای اقتصادی گاههای اجرائی از جمله وزارتخانهکلیه دست

های( خود و درشرایط نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند درطول اجرای قانون برنامه، در طرحهای)پروژه

تها و پیمانکاران، اولویت برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرک

کارگیری نیروهای بومی استانی )درشرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت با به

 تر( را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.نزدیک

 -6۲ماده 

 دولت مکلف است:

تولید و مشعل در کلیه میادین برداری از گازهای همراه آوری، مهار، کنترل و بهرهکلیه طرحهای جمع -الف

ماه از تاریخ نفتی و تأسیسات صنعت نفت را با تعیین نرخ عادالنه خوراک آنها ظرف مدت حداکثر سه

ای که تا پایان االجراء شدن این قانون از طریق فراخوان به مردم و بخش غیردولتی واگذار نماید به گونهالزم

 شعل مهار و کنترل شده باشد.( گازهای م%۳0برنامه حداقل نود درصد )



ها )بانکرینگ( و خدمات جانبی آن در خلیج فارس و رسانی به کشتیمنظور افزایش خدمات سوختبه -ب

گذاری های الزم از بخش غیردولتی در خرید شناورهای مخصوص، قیمتدریای عمان ضمن انجام حمایت

ها رسانی به کشتینیاز برای توسعه صنعت سوخت ها و صدور مجوزهای موردفرآورده، شرایط، تسهیالت، مشوق

رسانی به ( ساالنه، سهم کشور از بازار سوخت%70درصد)نحوی انجام دهد که ضمن رشد حداقل دهرا به

 ( برسد.%30ها در منطقه خلیج فارس و دریای عمان در پایان برنامه حداقل به پنجاه درصد )کشتی

افزایی در ها و پذیرش اجتماعی و مشارکتن در راستای ارتقای آگاهیاز طریق سازمان انرژی اتمی ایرا -پ

ای و هماهنگی اجتماعی خود اقدامات الزم را طبق قوانین و مقررات دستیابی به توسعه پایدار برق هسته

 عمل آورد.ای بهمربوطه در این خصوص، با اولویت مناطق دارای ساختگاه هسته

 رسد.طه با پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران به تصویب هیأت وزیران مینامه اجرائی مربوآیین -تبصره

از طریق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزایش توان تولید برق تا بیست و پنج هزار مگاوات  -ت

گذاری مؤسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع از طریق سرمایه

برداری و تصرف گذاری از جمله ساخت، بهرهصورت روشهای متداول سرمایهداخلی شرکتهای تابعه یا به

(BOOو ساخت، بهره )( برداری و انتقالBOT اقدام نماید. خرید تضمینی برق بر اساس نرخ تعیین شده توسط )

 شورای اقتصاد خواهد بود.

( از %7درصد)ی و نوآوری در صنعت نفت معادل یکمنظور افزایش و ارتقای توان علمی، فناوربه -ث

ای ساالنه شرکتهای تابعه را در طول اجرای قانون برنامه، جهت ایجاد ظرفیت جذب، اعتبارات طرحهای توسعه

کارگیری آنها در صنایع های تجدیدپذیر و بهدار نفت، گاز و پتروشیمی و انرژیهای اولویتتوسعه فناوری

سازی آنها وکاهش شدت مصرف انرژی ضمن مبادله موافقتنامه با های موجود و بومیوریمرتبط و ارتقای فنا

های انرژی و آموزش، تحقیقات و سازمان اختصاص دهد و گزارش عملکرد این بند را ساالنه به کمیسیون

طول فناوری مجلس شورای اسالمی ارائه نماید. همچنین به منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در 

(، از طریق وزارت نفت طی سال اول اجرای این قانون، برنامه %7درصد)اجرای قانون برنامه به میزان یک

بندی مخازن به تفکیک نواحی جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری را با رعایت اولویت

 عمل آورد.اقدامات الزم را به خشکی و مناطق دریایی تهیه کند و پس از تصویب آن توسط مراجع قانونی،

 -ج

های شرکتهای بخش ها و توانمندیوزارت نفت موظف است تمهیدات الزم را برای استفاده از ظرفیت -7

های اکتشاف، تولید و گذاری در فعالیتخصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای سرمایه



های کلی اصل چهل و یژه میادین مشترک در چهارچوب سیاستوبرداری )نه مالکیت( میادین نفت و گاز بهبهره

 عمل آورد.( قانون اساسی به66چهارم )

منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز با وزارت نفت موظف است به ذخایر راهبردی نفت و گاز به -۸

تا پایان سال اول اجرای قانون  ویژه در میادین مشترک راهای تولید نفت و گاز بهتأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت

 برنامه افزایش دهد.

های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی دولت موظف است فرهنگ شدن سیاستدر جهت اجرائی -5

گذاری و اشتغال مولد و اعطای وری، کارآفرینی، سرمایهجهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره

اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه را تقویت نماید و ابعاد اقتصاد مقاومتی و  نشان اقتصاد مقاومتی به

ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی را ویژه در محیطهای علمی، آموزشی و رسانهسازی آن بهگفتمان

 تبیین و ترویج نماید.

خی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ( قانون الحاق بر34این قانون بر حکم ماده ) (6۲حکم ماده )

 ( حاکم است.۸دولت )

 -6۳ماده

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

یه که شبکه برق کشور از شمال، جنوب، شرق و غرب به کشورهای همساطوریعمل آورد بهای برق بهمنطقه

 متصل شود.

 -30ماده 

گذاری بخش غیردولتی )داخلی و دولت مکلف است سهم نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک با اولویت سرمایه

( %3درصد)خارجی( با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی را تا پایان اجرای قانون برنامه به حداقل پنج

 ظرفیت برق کشور برساند.

 مسکن و نقل و حمل –77بخش 

 -37ه ماد

شدن اقتصاد و گسترش ( قانون اساسی در راستای مردمی66با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )

 ونقل:های مورد نیاز برای خدمات تجاری خارجی و افزایش عبور )ترانزیت( و حل مشکالت حملزیرساخت



شود با رعایت ن اجازه داده میبه سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایرا -الف

های کلی اصل چهل و چهارم ( قانون اساسی و قانون اجرای سیاست66های کلی اصل چهل و چهارم )سیاست

المللی)داخلی و الحاقات بعدی آن نسبت به مشارکت با شرکتهای معتبر بین 75۲1( قانون اساسی مصوب 66)

المللی و برداری از بنادر اصلی با کارکرد بینذاری و بهرهگو خارجی(، برای تشکیل شرکتهایی جهت سرمایه

ناوبری و نشست و برخاست هواپیما اقدام نماید. سهم شرکت فرودگاهها و استثنای خدمات کمکفرودگاهی به

( %37درصد)ویکناوبری هوایی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاه

 خواهد بود.

و  شود با حفظ وظایف حاکمیتی از طریق ارائه حمایتبه سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می -ب

برداری و مدیریت بنادر کوچک و محلی، اعطای مجوز احداث مشوقهای الزم، نسبت به واگذاری حق بهره

ررات داخلی و ای و معتبر غیردولتی با رعایت قوانین و مقبنادر کوچک جدید به اشخاص حقوقی حرفه

 نماید. المللی و اصول رقابتی اقدامبین

 -3۸ماده 

گذاری بخش غیردولتی در این زمینه و تسریع و منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل ریلی و ترغیب سرمایهبه

شده در این نوع حمل و ها( و افزایش رضایتمندی و اقبال عمومی از خدمات ارائهتسهیل اجرای طرحها)پروژه

 نقل:

شهری شهری و برونیلی درونر نقل و حمل از  برداریگذاری بخش غیردولتی در احداث و بهرهسرمایه -الف

یافته تلقی شده و مشمول کلیه قوانین و مقررات مرتبط با گذاری در مناطق کمترتوسعهمانند سرمایه

 یافته خواهد بود.گذاری در مناطق کمترتوسعهسرمایه

( 7۸( ماده )7۸های مذکور در بند )زوده خدمات حمل و نقل ریلی عالوه بر معافیتمالیات بر ارزش اف -ب

 قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.

( قانون اساسی و 66های کلی اصل چهل و چهارم )وزارت راه و شهرسازی موظف است با رعایت سیاست -پ

و الحاقات بعدی آن و  75۲1( قانون اساسی مصوب 66چهارم )های کلی اصل چهل و قانون اجرای سیاست

شرکت حمل و نقل ریلی  ۸۸/3/75۲3ای مصوب های حمل و نقل ریلی شهری و حومهقانون حمایت از سامانه

ای و ساخت خطوط ای را با هدف ساماندهی حاشیه شهرها و توسعه امور حمل و نقل ریلی حومهمسافری حومه

آهن جمهوری اسالمی ایران تشکیل دهد. این شرکت با همکاری یرمجموعه شرکت راهای در زمستقل حومه

باشد. فعالیت ای در کشور میهای مربوطه متولی کلیه امور حمل و نقل ریلی مسافری حومهشهرداری



 شرکت اساسنامه  طور مستقل در امور توسعه حمل و نقل ریلی حومه بالمانع است.شرکتهای قطارهای شهری به

ین قانون به پیشنهاد مشترک ا شدن االجراءالزم از پس ماهشش مدت ظرف ایحومه مسافری ریلی نقل و حمل

 رسد.سازمان، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می

 –35ماده 

کت راه آهن شرکت مادرتخصصی فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و شرکتهای فرودگاهی وابسته و شر -الف

 1/1/7510جمهوری اسالمی ایران مشمول مزایای قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 

 شوند.می

االجراء شدن این قانون نسبت به بازنگری از طریق تمهیدات قانونی و لغو دولت موظف است از زمان الزم -ب

ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، برداری از خدمات تخفیفات تکلیفی و معافیت در زمینه بهره

 خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط و واقعی نمودن نرخ آنها اقدام نماید.

گذاری سازمان هواپیمایی کشوری موظف است، به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل هوایی، ترغیب سرمایه -پ

ها و ارتقای سطح علمی و فنی صنعت هوایی ها و سرمایهتگیری از ظرفیدر بخش هوایی غیرنظامی، بهره

بنیان و انتقال فناوری پیشرفته به داخل و همچنین ایجاد کشور با رعایت اصل حمایت از صنایع داخلی دانش

عالی کرده، برنامه مدونی به منظور تحقق اهداف ذیل تهیه و پس از تأیید شورایاشتغال برای نیروهای تحصیل

 ی کشوری به اجراء بگذارد:هواپیمای

های مبتنی بر توسعه مشیهای توسعه ناوگان هوایی کشور با رعایت خطبینی و مدیریت نیازمندیپیش -7

 پایدار

سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر الزم برای چگونگی تأمین انواع هواپیما و بالگردهای مورد نیاز ناوگان  -۸

 المللی با اولویت حمایت از تولید داخلیای مشترک داخلی و بینهحمل و نقل هوایی کشور با همکاری

سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر الزم جهت مشارکت صنایع هوایی داخلی با اولویت بخش خصوصی در  -5

 پذیرد.ساخت و تولید انواع هواپیما و بالگردهایی که تأمین و خرید آنها از خارج کشور صورت می

از اقتصاد دانش بنیان و تقویت و توسعه صنعت هوایی، تمامی شرکتهای فعال در این به منظور حمایت  -ت

صنعت در حوزه های طراحی، ساخت، سرهم)مونتاژ( و تعمیر و نگهداری انواع وسایل پرنده و متعلقات آنها در 

ش بنیان طول اجرای این قانون از قوانین و سیاستهای حمایتی پیش بینی شده و مصوب برای شرکتهای دان

 برخوردار خواهند بود.



جمهور خواهد مایت ها بر عهده معاونت علمی و فناوری رئیسح این  صالحیت احراز و برخورداری از -تبصره

 بود.

( 1( قانون برنامه ششم توسعه در طول اجرای برنامه در بخش مغایرت بر ماده )35تبصره بند )ت( ماده )

 ها و اختراعات حاکم است.سازی نوآوریبنیان و تجاریدانشها و مؤسسات قانون حمایت از شرکت

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

 بود.

 -36ماده 

های جمهور، وزارتخانهوزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس

راه و شهرسازی ضمن حمایت از سازندگان داخلی تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل و نقل ریلی شهری و  کشور و

ای سازماندهی نماید که ضمن رعایت قانون حداکثر بین شهری، خرید خارجی تجهیزات مورد نیاز را به گونه

( 706صادرات و اصالح ماده ) استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر

با اصالحات و الحاقات بعدی به ازای خریدهای خارجی، انتقال  7/3/75۳7های مستقیم مصوب قانون مالیات

فناوری به داخل کشور صورت گیرد به نحوی که تا پایان اجرای قانون برنامه حداقل هشتاد و پنج درصد 

نعت حمل و نقل ریلی شهری و بین شهری با کمک و ( دانش طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز ص۲3%)

استفاده از نهادهای علمی و فناوری ملی نظیر جهاد دانشگاهی، دانشگاهها و مراکز پژوهشی و شرکتهای 

 بنیان داخلی صورت گیرد.دانش

 -33ماده 

و نقل  ای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملهای سرمایههزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک دارایی

ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت سهامی کشور، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، شرکت مجری ساختمان

( عملکرد %3/۸توسعه منابع آب و نیروی ایران و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تا دو و نیم درصد )

ت اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه، ربط با احتساب کل وجه دریافتی از بودجه عمومی دولتخصیص اعتبارات ذی

 گیرد.اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار تعیین و توسط سازمان در اختیار بنیاد و شرکتهای مذکور قرار می

ناپذیر بنیاد و شرکتهای مذکور در چهارچوب بودجه آنها از محل سازمان موظف به تخصیص اعتبارات اجنتاب

 باشد.( می%3/۸درصد)اعتبارات فوق تا دو و نیم

 -34ماده 



وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد موظفند بر طراحی و ساخت خودروهای داخلی 

 تصادفات در تا یافته ارتقاء سرعت حداکثر نحوی نظارت کنند که ایمنی خودروهای مذکور متناسب با به

 .برسد جهانی میانگین حداقل به تلفات ای،جاده

  –31ماده 

کردن های( حمل ونقل ریلی، دوخطهمنظور تکمیل و اجرای طرحهای)پروژهدولت مکلف است به -الف

خصوصی و افزایش اعتبارات این  -های دولتیالسیر، عالوه بر مشارکتمسیرها و احداث خطوط برقی و سریع

در قالب بودجه ساالنه ( منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت را %7درصد)حوزه در بودجه ساالنه، یک

یافته اجراء به وزارت راه و شهرسازی اختصاص دهد تا طرحهای حمل و نقل ریلی با اولویت مناطق کمترتوسعه

 گردد.

ای گونهبه 7۲/۳/75۲4با توجه به قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب  -ب

و سهم ( %50درصد)هم حمل و نقل ریلی بار حداقل به سیریزی شود که درطول اجرای قانون برنامه سبرنامه

 ( برسد.%۸0درصد)حمل و نقل ریلی مسافر حداقل به بیست

  –3۲ماده 

دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیالت و تأمین ناوگان و تجهیزات قطار شهری شهرها و حومه آنها از محل 

نماید که تا پایان اجرای قانون برنامه دوهزار دستگاه  نحوی اقدامبینی شده در بودجه سنواتی بهمنابع پیش

واگن و تجهیزات مربوط با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و 

با اصالحات بعدی آن به خطوط ریلی شهری اضافه شود.  7/3/75۳7تقویت آنها در امر صادرات مصوب 

 فند نسبت به توسعه قطار شهری از محل منابع خود اقدام نمایند.ها نیز موظشهرداری

  –3۳ماده 

 :۸3/۸/75۲1در چهارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 

ها مکلفند در طول برنامه نسبت به احیاء، بهسازی، های راه و شهرسازی و کشور و شهرداریوزارتخانه -الف

سازی و بازآفرینی ساالنه حداقل دویست و هفتاد محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی نوسازی و مقاوم

سکونتگاههای غیررسمی و  -یتاریخ -های مختلف )شامل ناکارآمدبازآفرینی شهری پایدار بر حسب گونه

محور در چهارچوب قوانین و ها با رویکرد محلهای( و ارتقای دسترسی به خدمات و بهبود زیرساختحاشیه

ساله با پیشنهاد وزارت راه و ربط اقدام نمایند. تسهیالت و اعتبارات مورد نیاز سهم دولت همهمقررات ذی



رسد و در قالب بودجه تاد ملی بازآفرینی شهری پایدار میها به تصویب سشهرسازی و هماهنگی شهرداری

گیرد. برنامه عملیاتی ها قرار میربط و شهرداریشود و در اختیار دستگاههای اجرائی ذیبینی میسنواتی پیش

ماهه اول اجرای قانون برنامه توسط ، در سهدر دو بخش نوسازی مسکن و تأمین خدمات و زیرساخت

ها و کلیه دستگاههای عضو ستاد ملی عالی استاناه و شهرسازی و کشور، سازمان، شورایهای روزارتخانه

های بازآفرینی شهری پایدار در سطح مدیریت ملی، استانی و شهری تهیه و تعهد و التزام به اجرای برنامه

 بازآفرینی شهری خواهند داشت.

، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و های تاریخی شهرهادر تهیه برنامه عملیاتی محدوده -تبصره

 شود.گردشگری به دستگاههای موصوف اضافه می

پذیری سکونتگاههای روستایی )با هدف بهسازی و نوسازی دولت موظف است به منظور کاهش آسیب -ب

درآمد شهری )در شهرهای کوچک( منابع مالی و مسکن روستایی( و همچنین تأمین مسکن برای اقشار کم

قیمت و زمین مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی در طول اجرای قانون برنامه تأمین و الت ارزانتسهی

 آورد:عملاقدامات ذیل را از طریق بنیاد مسکن انقالب اسالمی به

قیمت با بهسازی و نوسازی ساالنه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیالت ارزان -7

 التفاوت سود تسهیالت برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی.( و تأمین مابه%3درصد ) کارمزد پنج

( قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقالب اسالمی مصوب 4این حکم درطول اجرای قانون برنامه بر ماده )

 حاکم است. 71/۳/7544

مک به ساخت و یا خرید ساالنه حداقل قیمت و زمین مورد نیاز برای کتأمین منابع مالی و تسهیالت ارزان -۸

 درآمد در شهرها)با اولویت شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت(صد و پنجاه هزار واحد مسکن اقشار کم

بندی گروههای هدف و معرفی افراد واجد شرایط توسط بنیاد مسکن و با همکاری شناسایی و اولویت -تبصره

 ساز انجام خواهد شد.هزیستی و خیرین مسکنکمیته امداد امام خمینی)ره(، سازمان ب

بانک مسکن موظف است نسبت به تأمین باقیمانده تعهدات خود و تأمین منابع مورد نیاز مسکن مهر بدون  -پ

 تعهد احداث واحدهای جدید با تشخیص وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید.

ستگاهها بدون ایجاد تشکیالت جدید و استفاده وزارت راه و شهرسازی با رعایت وظایف و اختیارات سایر د -ت

پذیری طرحهای توسعه و عمران شهری و روستایی، از امکانات سایر دستگاهها مکلف است در راستای تحقق

آمایش و کنترل تخلفات، انضباط شهری و حفظ حقوق شهروندان نسبت به استقرار سامانه)سیستم( یکپارچه 



های گذاری دادهای مورد نیاز آن و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراکهاطالعات مکانی، تأمین زیرساخت

 یک از قوانین نیست.مکانی توسط کلیه دستگاههای مرتبط اقدام نماید. این حکم ناقض و ناسخ هیچ

با اصالحات و  ۸3/۸/75۲1( قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 7۲در ماده ) -تبصره

یابد. منابع مورد نیاز بندهای این ماده از این تغییر می« برنامه ششم»به « برنامه پنجم»عبارت  الحاقات بعدی

 محل قابل تأمین است.

 -40ماده 

ها و اصالح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن سازی ساختمانمنظور مقاومبه

 اقدامات زیر انجام گردد:

های ساختمانی اقدام د نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانهها مکلفنشهرداری -الف

ها، منوط به رعایت کامل این مقررات کار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانهنمایند. صدور پایان

 است.

سایر عوامل مرتبط ای( خود و در صورت نیاز، مسؤولیت کلیه مجریان دولتی موظفند مسؤولیت فنی)حرفه -ب

های تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یکی از با طراحی، محاسبه و نظارت بر ساختمان

 شرکتهای دارای صالحیت، بیمه نمایند.

 به منظور انجام مطالعات الزم برای کاهش خطرپذیری در برابر زلزله: -پ

 نشانگرهای زلزله توسعه یابد.نگاری و پیشنگاری و زلزلهشبکه ایستگاههای شتاب -7

صورت کامل سازی ساختمانی، بهدر طی اجرای قانون برنامه استانداردسازی مصالح و روشهای مقاوم -۸

 کنندگان مصالح و روشهای مذکور حمایت شود.محقق و از تولیدکنندگان و ارائه

  -47ماده 

احصاء مناطق ویژه نیازمند بهسازی و  عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف است نسبت بهشورای -الف

 های زیر اقدام نماید:بندی طرحهای واقع در این مناطق، با اولویتنوسازی در بافتهای فرسوده و دسته

 طرحهایی که به دلیل وجود منافع عمومی، اجرای به موقع آنها ضروری است. -7



ها ها و دهیاریو حمایت دولت، شهرداریطرحهایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم  -۸

 به مرور زمان قابل انجام است.

الیحه قانونی نحوه خرید و »های عمومی و عمرانی دولت موضوع ( مشمول برنامه7طرحهای گروه) -تبصره

شورای  71/77/753۲های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامه

تواند از طریق باشد که تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز آن میمی« اصالحات و الحاقات بعدی انقالب با

 بخشهای غیردولتی تأمین شود.

وری و استحصال زمین نسبت به احیای بافتهای منظور افزایش بهرهربط موظفند بهدستگاههای اجرائی ذی -ب

 فرسوده و نامناسب روستایی اقدام نمایند.

های تشویقی و در ها موظفند با اعمال سیاستهای راه و شهرسازی و کشور و شهرداریرتخانهوزا -پ

چهارچوب قانون حمایت از احیای بافتهای فرسوده از اقدامات بخش غیردولتی برای احیاء و بازسازی بافتهای 

 فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت نمایند.

های حمایتی، حقوقی، تشویقی و اعطای تسهیالت یارانه ای نسبت دولت مکلف است از طریق اعمال سیاست -ت

( از بافتهای فرسوده شهری با رعایت سرانه های رو بنائی و زیر بنائی %70درصد)به احیاء و بهسازی حداقل ده

ای مورد نیاز را همه ساله در توسط بخش غیردولتی و شهرداریها اقدام و مابه التفاوت سود تسهیالت یارانه

 وانین بودجه سنواتی پیش بینی نماید.ق

( قانون تشکیل وزارت راه و 6( و )7( قانون برنامه ششم توسعه در بخش مغایرت بر مواد )47بند )ت( ماده )

 حاکم است. 57/5/75۳0شهرسازی مصوب 

از دیده از جنگ تحمیلی و استفاده وزارت راه و شهرسازی موظف است ساماندهی و احیاء شهرهای آسیب -ث

 های مخروبه باقیمانده داخل شهرهای مورد نظر را در اولویت قرار دهد.اراضی رهاشده و ساختمان

 -4۸ماده 

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

 های غیرمجاز اقدامات زیر را انجام دهد:نگری و پیشگیری از ایجاد سکونتگاهآنها از مزایای شهرنشینی و پیش

ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه برنامه -الف

نشین و کاهش جمعیت آن به میزان نشینی با رویکرد تقویت مبادی مهاجرت، با ساماندهی مناطق حاشیهحاشیه

 (%70درصد)ساالنه ده



عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین نشین تعیین شده توسط شورایبخشی مناطق حاشیهسامان -ب

های و اجرای سازوکارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساکنان بافتهای واقع در داخل محدوده

و ایجاد « جازسند ملی توانمندسازی وساماندهی سکونتگاههای غیرم»شهری با مشارکت آنها، درچهارچوب 

 شهرکهای اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر

هادی برای روستاهای واقع در حریم شهرها با رویکرد کنترل محدوده روستاهای  تهیه و اجرای طرح -پ

 مذکور در حد رشد طبیعی آنها

ب ها با مشارکت دولت در قالطراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی توسط شهرداری -ت

 بودجه سنواتی

 فناوری و علم و عالی آموزش عمومی، آموزش –7۸بخش 

  -45ماده 

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

اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به نحوی که کلیه اقدامات وزارت آموزش و پرورش براساس  -7

 انجام شود و اقدامی مغایر با قانون و سند صورت نگیرد.این سند 

ها و عملکرد رقابتی ها براساس تخصص با شایستگیبندی معلمان و استقرار نظام پرداختتهیه نظام رتبه -۸

بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی براساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با مبتنی بر نظام رتبه

 رای اسالمی در قالب بودجه سنواتیتصویب مجلس شو

ارتقای جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و  -5

عنوان امر حاکمیتی با توسعه همکاری به آن بر نظارت و  های مصوب و هدایتدار اجرای سیاستانسانی عهده

 دستگاههای اجرائی

 ویژه اردوهای زیارتی و راهیان نورآموزی بهیل سفرهای فرهنگی دانشتوسعه و تسه -6

سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان موظفند به منظور ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت با جذب  -ب

معلم از طریق دانشگاههای فرهنگیان و شهید رجایی، در طول اجرای قانون برنامه، ردیفهای استخدامی و 

ین اعتبار مورد نیاز آموزش و پرورش را با رعایت قوانین و ضوابط مربوطه و ظرفیت جذب دانشجو در تأم

 ها در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.دانشگاههای یادشده برای جذب دانشجو معلم



نیاز،  وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به اختصاص نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات مورد -پ

آموزی براساس سازمان دانش -آموزیسازمان بسیج دانش -آموزانهای اسالمی دانشاتحادیه انجمن

 رسد اقدام نماید.مقرراتی که با پیشنهاد وزارت به تصویب هیأت وزیران می

 باشد و باید معادل کمکهایساز میهای حمایتی از خیرین مدرسهدولت مکلف به تنظیم و اجرای سیاست -ت

 تمام خیرین در بودجه سنواتی منظور نماید.های( نیمهیافته آنان را جهت تکمیل طرحهای)پروژهتحقق

االجراء شدن این قانون توسط وزارت نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف دو ماه پس از الزمآیین -تبصره

 رسد.آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیأت وزیران می

سازی مدارس و فضاهای پرورشی و ورزشی وزارت ه منظور افزایش ایمنی و مقاومدولت مکلف است ب -ث

(دالر در طول اجرای قانون برنامه از محل 5000000000000میلیارد )آموزش و پرورش معادل ریالی مبلغ سه

ی، تمام آموزشهای( نیمهحساب ذخیره ارزی پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی با اولویت طرحهای )پروژه

 پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش اختصاص دهد.

هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و  -ج

ها، سالنهای ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در روزی، کتابخانهپرورشی، خوابگاههای شبانه

شود با تأیید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز ریزی و توسعه استان انجام میمهچهارچوب مصوب شورای برنا

 شود.عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میمدارس کشور به

االجراء شدن این قانون توسط سازمان با همکاری ماه پس از الزمنامه اجرائی این بند ظرف سهآیین -تبصره

 رسد.شود و به تصویب هیأت وزیران میو دارایی و آموزش و پرورش تهیه میهای امور اقتصادی وزارتخانه

عنوان آموزی پس از واریز به خزانه بهکلیه درآمدها، کمکها و هدایای مردمی نقدی به سازمان دانش -چ

گردد. وزارت آموزش و پرورش موظف است مبالغ درآمد اختصاصی وزارت آموزش و پرورش محسوب می

آموزی در های فرهنگی و پرورشی توسط سازمان دانشقالب بودجه سنواتی را فقط برای فعالیتواریزی در 

 مدارس هزینه نماید.

دولت موظف است در طول سالهای برنامه اعتبار و منابع الزم را در جهت ترویج ارزشهای ایرانی اسالمی و  -ح

ق عشایری و مرزی در اختیار کانون پرورش توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش در مناطق محروم روستایی و مناط

 فکری کودکان و نوجوانان قرار دهد.

 -46ماده 



وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و بنیان، افزایش بهرهمنظور تحقق اقتصاد دانشبه

 المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور:تعامالت فعال بین

منظور ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاههای کشور و تعامالت شود بهبه دولت اجازه داده می -الف

المللی در طی اجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاههای بین

 -دانشگاه جامع علمی ای والمللی و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فنی و حرفهمعتبر بین

های شورای عالی انقالب فرهنگی اقدام نماید. نحوه کاربردی در داخل کشور در چهارچوب سیاست

نامه اجرائی که گذاری مشترک، تسهیل تعامالت ارزی و تردد اعضای هیأت علمی و دانشجویان در آیینسرمایه

ربط به تصویب هیأت وزیران اههای اجرائی ذیبا پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگ

 شود.رسد، مشخص میمی

( قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع 3کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده) -ب

مکلفند  73/۲/75۲6( مصوب 7( قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)30ماده)

( از %7درصد)وهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه ساالنه منظور شده است، یکعالوه بر اعتبارات پژ

های ( و در مورد شرکتهای دولتی از هزینه4( و )7استثنای فصول)ای بهیافته هزینهاعتبارات تخصیص

 غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.

های تحقیقاتی دستگاه چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویت دستگاههای مذکور ضمن رعایت -7تبصره 

کرد این بند را هر رسد مکلفند نحوه هزینهتصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری میربط که بهذی

بار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند. شورای عالی علوم، ماه یکشش

طور ساالنه حداکثر تا پایان مردادماه به مجلس قات و فناوری موظف است گزارش عملکرد این بند را بهتحقی

کرد تحقیق و شورای اسالمی ارائه کند. همچنین مرکز آمار ایران مکلف است ساالنه اطالعات مربوط به هزینه

 توسعه را منتشر نماید.

سازی، سازی، بومیسانی در دانشگاهها در ابعاد اسالمیدولت نسبت به تحول و ارتقای علوم ان -۸تبصره 

ها و کتابهای درسی و تربیت کارآمدی و روزآمدی با ایجاد تغییرات یا اصالحات در امور مربوط به سرفصل

 را در اولویت قرار دهد.استاد و انتخاب دانشجو اهتمام ورزیده و آن

های بیمه استثنای صندوقو شرکتهای وابسته و تابعه به کلیه شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی -پ

سازی پژوهش و نوآوری، در محور و تجاریهای مسألهمنظور حمایت از پژوهشو بازنشستگی موظفند به

( از سود قابل تقسیم سال قبل خود را برای %5درصد)های کلی برنامه ششم معادل حداقل سهاجرای سیاست



و توسعه فناوری در بودجه ساالنه، زیر نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری  مصرف در امور تحقیقاتی

 منظور نمایند.

شود و ربط تهیه مینامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان و با همکاری دستگاههای اجرائی ذیآیین -تبصره

 رسد.به تصویب هیأت وزیران می

های وری نظام ملی نوآوری، اجتناب از اجرای پژوهشزایش بهرهمنظور افدستگاههای اجرائی موظفند به -ت

های( تحقیقاتی و با هدف شناسایی و تکراری و انتشار اطالعات و ایجاد شفافیت در انجام طرحهای)پروژه

سازی دستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه، فهرست طرحهای پژوهشی و فناوری و کارگیری و تجاریبه

ثبت کنند. سازمان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری « سمات»های خود را در سامانه رساله ها ونامهپایان

االجراء شدن این قانون، ساز و کار اجرائی مورد نیاز را تهیه کنند و سال از تاریخ الزمموظفند ظرف مدت یک

 به تصویب هیأت وزیران برسانند.

بندی، موضوع با موضوعات امنیتی، دفاعی و دارای طبقهها نحوه عمل در خصوص اطالعات و داده -تبصره

نامه اجرائی و آیین -۸۳/77/7535مصوب  -قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی

های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطالعات و ای که سازمان و وزارتخانهنامهدر آیین -7536مصوب  -آن

رسد، کنند و به تصویب هیأت وزیران میفناوری پس از تأیید ستادکل نیروهای مسلح تهیه میعلوم، تحقیقات و 

 شود.معین می

منظور شناساندن و تکریم مفاخر و مشاهیر ایران تمامی دستگاههای اجرائی موضوع این قانون موظفند به -ث

گیری از توان و های مذکور و بهرههو حمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشور و تکریم پیشکسوتان حوز

های عملیاتی خود را منطبق با سند راهبردی کشور سال، برنامهطی مدت یک ظرفیت آنان برای توسعه کشور،

در امور نخبگان، با هماهنگی بنیاد ملی نخبگان تهیه کرده و از سال دوم اجرای قانون برنامه به مرحله اجراء 

مکلف است گزارش ساالنه عملکرد این بند را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و  درآورند. بنیاد ملی نخبگان

 فناوری مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.

بنیان و افزایش تولید و صادرات محصوالت و خدمات منظور پیشتازی در اقتصاد دانشدولت مجاز است به -ج

بنیان انتشار فناوری و حمایت از شرکتهای دانشهای کلی اقتصاد مقاومتی، برای توسعه و بنیان سیاستدانش

های تقاضامحور مشترک با دانشگاهها و مؤسسات مطابق قانون بودجه سنواتی نسبت به حمایت مالی از پژوهش

های علمیه در موارد ناظر به حل مشکالت کشور، مشروط به اینکه آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه



بردار تأمین و تعهد کرده باشد، اقدام را کارفرما و یا بهرههای آن( از هزینه%37حداقل پنجاه و یک درصد )

 نماید.

بنیان و ارتقای سطح فناوری در وری دانشدستگاههای اجرائی موضوع این قانون برای گسترش بهره -چ

ن اقتصادی کشور بنیان و فناور و فعاالشرکتهای ایرانی تمهیدات الزم را جهت تسهیل مشارکت شرکتهای دانش

ارتقای مشارکت فعاالن اقتصادی در »المللی فراهم آورند. سازمان مکلف است طرح در زنجیره تولید بین

را مطابق قانون بودجه سنواتی و قوانین موضوعه حداکثر تا پایان سال اول اجرای « المللیزنجیره تولید بین

 یاتی نماید.قانون برنامه تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران، عمل

سازمان مکلف است مطابق قانون بودجه سنواتی در راستای مأموریت جهاد دانشگاهی در سند نقشه جامع  -ح

های نهاد مذکور در جهت تحقق توسعه فرهنگی، علمی و فناوری و برداری از توانمندیعلمی کشور و بهره

های الزم را ریزیربط برنامهسایر مراجع ذیالتحصیالن دانشگاهها با هماهنگی آموزشی و تسهیل اشتغال فارغ

 انجام دهد.

دستگاههای اجرائی مجازند در راستای توسعه، انتشار و کاربست فناوری، مالکیت فکری، دانش فنی و  -خ

تجهیزاتی را که در چهارچوب قرارداد با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و حاصل شده 

 ا و مؤسسات یاد شده واگذار نمایند.است، به دانشگاهه

المللی و دانشگاههای داخلی شود با همکاری دانشگاههای معتبر بیننور اجازه داده میبه دانشگاه پیام -د

المللی جهت ارائه آموزشهای مجازی )الکترونیکی(، نیمه حضوری، باز و از راه نسبت به ایجاد قطب)هاب( بین

 دور اقدام نماید.

های فنی التدریس آموزشکدهعلوم، تحقیقات و فناوری مکلف است نسبت به ساماندهی مربیان حقوزارت  -ذ

اند، تا سال دوم اجرای قانون ای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش که به وزارت مذکور انتقال یافتهو حرفه

 برنامه اقدام نماید.

م خمینی)ره( و سازمان بهزیستی از محل شهریه دانشجویان داخل کشور تحت پوشش کمیته امداد اما -ر

 شود.اعتبارات برنامه مستقل توسط سازمان تأمین می

  – 43ماده 

گذاری زایی اقتصاد با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایهمنظور افزایش دروندولت مکلف است به -الف

ها و اختراعات مصوب وآوریسازی نبنیان و تجاریخارجی و قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش



بنیان در داخل کشور با مشارکت شرکتهای و اصالحات و الحاقات بعدی از تأسیس شرکتهای دانش 3/۲/75۲۳

خارجی صاحب صالحیت و دارای دانش برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری در 

ز و تبدیل نیروگاهی و اعطای تسهیالت الزم در این دستی نفت و گاهای انرژی شامل باالدستی و پایینحوزه

 زمینه در قالب قوانین بودجه سنواتی حمایت نماید.

نمایند باید شرکتی شرکتهایی که تحت عنوان انتقال فناوری با طرف ایرانی قرارداد منعقد می -تبصره

در داخل کشور برای این گذاران ایرانی ( سهم متخصصان و سرمایه%37ویک)بنیان با حداقل پنجاهدانش

 منظور به ثبت برسانند تا از طریق رشد فناوری در گذر تغییرات زمان، بومی گردد.

دولت موظف است به منظور افزایش سهم آموزشهای مهارتی در نظام آموزشی کشور با رویکرد تحقق  -ب

زنگری و اصالح ساختار نظام بنیان در طول اجرای قانون برنامه از طریق بااقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش

اداری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و افزایش منابع و تجهیزات نسبت به افزایش سهم دانشگاه فنی و 

ها، کاربردی در نظام آموزشی کشور اقدام و تجهیزات آموزشی هنرستان -ای و دانشگاه جامع علمیحرفه

 روز نماید.ای را بههای فنی و حرفهها و دانشکدهآموزشکده

ای در مقاطع کاردانی و کارشناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در قالب دانشگاه فنی و حرفه

 پیوسته و ناپیوسته به پذیرش دانشجو اقدام نماید.

ای زیرمجموعه وزارت آموزش و حرفههای فنیها و آموزشکدهاز ابتدای اجرای قانون برنامه دانشکده -پ

ها از ها و تعهدات و مسؤولیتا کلیه امکانات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و داراییپرورش ب

 گردد.وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملحق می

های واحده قانون پذیرش دانشجوی آموزشکده( ماده5این حکم در طول اجرای قانون برنامه بر حکم تبصره )

 حاکم است. 7۳/۸/75۲۳معلم و دانشگاه شهید رجایی مصوب ای، مراکز تربیتو حرفهفنی 

-75۲۳ای است که در سال تحصیلی های فنی حرفهها و آموزشکدهمبنای انتزاع و انتقال، دانشکده -تبصره

 اند.فعال بوده و مجوز داشته 75۲۲

و اصالحات و الحاقات  6/77/7517وب دولت موظف است با رعایت قانون صندوق رفاه دانشجویان مص -ت

ها و بهبود شرایط و امکانات رفاهی بعدی، به منظور تحول در نظام اقتصاد آموزش عالی، هدفمندسازی یارانه

های علوم، تحقیقات و فناوری و دانشجویان، ضمن تداوم و تقویت کمک به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه

بینی و تأمین اعتبار مورد نیاز ز ابتدای اجرای قانون برنامه، نسبت به پیشبهداشت، درمان و آموزش پزشکی ا



یارانه غذایی دانشجویی از محل درآمدهای عمومی عالوه بر اعتبارات فعلی اقدام کند و این اعتبارات را برای 

های تخانههای رفاه دانشجویان وزارصورت متمرکز در اختیار صندوقبضاعت مالی بهکمک به دانشجویان کم

ها مکلفند تا پایان اجرای قانون برنامه بخشی از یارانه را با تسهیالت بدون سود و مذکور قرار دهد. صندوق

ها بلندمدت جایگزین نمایند. وجوه حاصل از بازپرداخت تسهیالت اعطایی در قالب درآمد اختصاصی صندوق

 رسد.برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می

ریزی نماید تا سهم وقف ای برنامهگونهموظف است با تشویق خیرین و واقفین و رفع موانع موجود، به دولت -ث

 و خیریه از تأمین مالی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری افزایش یابد.

نه به انجام های فناوراخیرینی که طرحهایی را برای حمایت و توسعه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری

 ساز خواهند شد.های مربوط به خیرین مدرسهبرسانند، مشمول مزایا و حمایت

ای که اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای احداث، توسعه و تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و در دوره

زینه کمک آموزشی، پژوهشی، ورزشی و خدمات رفاهی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی ه

 های قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار گیرد.ها به عنوان هزینهنمایند این هزینه

 -44ماده 

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

ی و پژوهش و فناوری، در المللی و برقراری توازن و ارتقای کیفیت آموزش عالتربیت دانشجو در سطح بین

 ( را اجرائی نمایند.75( و )7۸( و )77طول برنامه جداول شماره)

 77جدول 

 7600 75۳۳ 75۳۲ 75۳1 75۳4 واحد عنوان

 ۲/7 3/7 ۸/7 7 ۲/0 درصد سهم دانشجویان خارجی

 63 ۲/66 4/66 5/66 ۸/66 درصد سهم دانشجویان غیردولتی

وزارت علوم، تحقیقات و  وقتنسبت دانشجو به هیأت علمی تمام

 های اجرائی )حضوری(فناوری و دستگاه
 ۸0 ۸0 ۸۸ ۸6 ۸3 نفر

 70 70 70 77 77 نفروقت وزارت بهداشت، درمان و نسبت دانشجو به هیأت علمی تمام



 آموزش پزشکی )حضوری(

 65 63 61 30 35 نفر های غیر دولتیوقت دانشگاهنسبت دانشجو به هیأت علمی تمام

هیأت علمی تمام وقت استادیار به باال به کل هیأت علمی نسبت 

های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و وقت در دانشگاهتمام

 فناوری )حضوری(

 ۳۸ ۳7 ۳0 ۲۳ ۲۲ نفر

وقت استادیار به باال به کل هیأت علمی نسبت هیأت علمی تمام

های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و وقت در دانشگاهتمام

 آموزش پزشکی نفر )حضوری(

 ۳5 ۳۸ ۳7 ۲۳ ۲1 نفر

 7۸جدول 

 7600 75۳۳ 75۳۲ 75۳1 75۳4 واحد عنوان

 6500000 65۸0000 65۲0000 6647000 6366000 نفر تعداد دانشجو

 36 36 1/35 0/35 ۳/37 درصد سال( 7۲-۸6نام )جمعیت نرخ ناخالص ثبت

 6۸۸5000 6۸۸3000 6576000 6603000 66۳۲000 نفر تعداد دانشجویان داخلی

 ۸5 ۸۸ ۸7 ۸0 7۳ درصد سهم دانشجویان کاردانی به کل دانشجویان

سهم دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل 

 دانشجویان
 50 50 ۸۲ ۸4 ۸6 درصد

سهم آموزشهای مهارتی تا پایان 

برنامه در نظام آموزشهای رسمی 

 آموزش متوسطه و آموزش عالی

آموزش و 

 پرورش
 30 61 65 60 5۲ درصد

آموزش 

 عالی
 50 ۸1 ۸6 ۸۸ ۸0 درصد

تعداد دانشجویان گروه علوم پایه به کل 

 دانشجویان
 5۲1000 510000 54۸400 55۳۲00 57۲600 نفر



تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی گروه علوم 

 پایه
 765000 753000 7۸۳000 771000 704000 نفر

برتر های در زمره صد دانشگاه تعداد دانشگاه

 آسیا
 70 ۳ ۲ 1 4 عدد

 74 75 70 ۲ 4 عدد تعداد شعب خارجی دانشگاههای کشور

 حمایت و تقویت پژوهش و فناوری، ایجاد نظام ملی نوآوری  -75جدول 

 ها و نظامات پشتیبان پژوهش و فناوریو تقویت زیرساخت

 7600 75۳۳ 75۳۲ 75۳1 75۳4 واحد عنوان

 7۸ 7۸ 75 76 73 رتبه رتبه تولید کمی مقاالت در دنیا

 60 67 67 6۸ 6۸ رتبه شاخص هرش در جهان

سهم اعتبارات پژوهش و فناوری بخش 

 دولتی از تولید ناخالص
 3/7 53/7 ۸5/7 73/7 7/7 درصد

شده در سال تعداد اختراعات و ابداعات ثبت

 المللیدر مراجع بین
 30 61 65 5۳ 56 تعداد

باال از درصد محصوالت با فناوری متوسط به 

 کل محصوالت صنعتی
 30 6۲ 63 6۸ 5۳ درصد

سهم محصوالت با فناوری متوسط به باال از 

 تولید ناخالص داخلی
 3 ۸/6 6/5 3/۸ 3/7 درصد

رتبه صادرات محصوالت با فناوری باال از کل 

 صادرات در منطقه
 5 5 6 3 4 رتبه

به تعداد  SCOPUSسرانه ساالنه مقاالت 

 وقتاعضای هیأت علمی تمام
 ۳3/0 ۲3/0 1۳/0 1۸/0 46/0 نفر/مقاله



درصد تعداد مقاالت مشترک با محققان 

 خارجی از کل
 53 55 50 ۸1 ۸3 درصد

 ۸400 ۸370 ۸۸۳0 ۸0۳۸ 7۳70 نفر تعداد پژوهشگران به یک میلیون نفر جمعیت

تعداد مقاالت نمایه شده در پایگاه استنادی 

 (ISCاسالم )جهان 
 به میزان دوبرابر وضع فعلی در پایان برنامه

تعداد نشریات ایرانی نمایه شده در پایگاه 

 المللی علم و دارای ضریب تأثیربین
63 30 33 40 43 10 

  اطالعات فناوری و ارتباطات –75بخش 

  -41ماده 

شودنسبتبهافزایشظرفیت انتقال)ترانزیت( پهنایباند عبوری بهوزارتارتباطاتوفناوریاطالعاتاجازهدادهمی-الف

ای سنجش از راه دوروتوسعه از کشوربه سی ترابیتبرثانیهاقدامنمایدوبرایارائهخدماتماهواره

خدماتوکاربردهایفناوریاطالعاتوارتباطاتازطریقدستگاههایوابستهنسبتبه 

های( های( فیبرنوریو طرحهای)پروژهگذاریبابخشخصوصیوشرکتهایخارجیدرطرحهای)پروژهمایهمشارکتوسر

هایعلوموفناوریفضایی هایسنجشیومخابراتیو توسعهزیرساختزیرساختیارتباطاتوفناوریاطالعات،ماهواره

دالت و مدیریت های اصلی تجزیه و مباهای مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکهاستثنای شبکهبه

های کلی ( قانون اساسی و سیاست66های کلی اصل چهل و چهارم )خدمات پایه پستی و با رعایت سیاست

ها و مصوبات ویژه مسائل امنیتی در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات و سیاستبرنامه ششم توسعه به

 عمآلورد:بهعالی فضای مجازی برایبرآوردهکردننیازهایکشوراقداماتزیر راشورای

الملل را به منظور شود شرکت انتقال)ترانزیت( ارتباطات بینبه شرکت ارتباطات زیرساخت اجازه داده می -7

المللی صدور خدمات فنی و مهندسی پهنای باند با مشارکت و ای و بینحضور مؤثر در بازارهای منطقه

رکتهای خارجی با رعایت منافع ملی ایجاد گذاری مشترک با بخشهای خصوصی و عمومی غیردولتی و شسرمایه

 رسد.نماید. اساسنامه شرکت مذکور به تصویب هیأت وزیران می

گذارینماید هایخدماتالکترونیکیدرمناطقمحروموروستاییسرمایهدر توسعه زیرساخت -۸

ایکهامکانارائهحداقلچهار خدمتالکترونیکیاصلیدولت)سالمت،آموزش، گونهبه

 پذیرگردد.( روستاهایباالیبیستخانوارکشورامکان%۲0تاددرصد)کشاورزیوبانکی(درهش



 -ب

هایارتباطیکشور،دستگاههوریزیرساختبهمنظورتوسعهدولتالکترونیکوحفظیکپارچگیشبکهملیاطالعاتوافزایشبهره

ایاجرائیونهادهای غیرنظامیکهدارایشبکهارتباطی 

اهمربوطمجازبوده وبرایارائهخدماتزیرساخت هایداخلیدستگباشندبرایاستفادهاختصاصیدرقلمروفعالیتمستقلمی

ارتباطیو مخابراتی بربسترشبکهملیاطالعاتبهسایراشخاصحقیقیوحقوقی 

وفققوانینومقرراتمربوطملزمبهأخذمجوزازوزارتارتباطاتوفناوریاطالعاتو وفق مصوباتشورایعالیفضای مجازی 

 باشند.می

یندهاوخدماتبا دستگاههایاجرائیموظفندنسبتبهالکترونیکیکردنکلیهفرآ -پ

قابلیتالکترونیکیوتکمیلبانکهایاطالعاتیمربوط،تاپایانسالسوماجرایقانون برنامهاقدام 

توانندبهمنظورالکترونیکیکردنفرآیندهاوخدماتازمشارکت بخشخصوصیاستفادهنمایند. کنند.دستگاههایاجرائیمی

گذارییابرونسپاریرابهدفاترپستی و دستگاههایاجرائیمکلفندکلیهخدماتقابالرائهدرخارج ازمحیطاداریخودوقابلوا

( روستایی حسبموردواگذارکنند. ICTدفاتر پیشخوانخدماتدولتودفاتر ارتباطاتوفناوریاطالعات)

تعرفهارائهپیشخوان خدماتدولت الکترونیکبایدبهتصویبکمیسیونتنظیممقرراتبرسد. وزارتارتباطاتوفناوری 

 هکمیسیونصنایعومعادنمجلسشورایاسالمیارائهکند.ماهیکبارگزارشعملکرداینبندراباطالعاتموظفاستهرشش

-ت

دستگاههایاجرائی،واحدهایزیرنظرمقامرهبریاعمازنظامیوغیرنظامیدرصورتموافقتایشان،شوراهایاسالمیشهرورو

هایالکترونیکیخود،اقالماطالعاتیوآمار دارمأموریتعمومیموظفنددرسامانهای عهدهستاومؤسساتخصوصیحرفه

ایرانموردنیازبرایایجادنظامجامعآمارهایثبتیوشبکهملی ثبتیموضوعقانونمرکزآمار

آمارایرانراایجادوحداکثرتاپایانسالدوماجرای قانون 

رابربسترشبکهملیاطالعاتبرایمرکزآمارایرانفراهمنمایند. برداریالکترونیکیوبرخطآنبرنامهامکانبهره

ها برایهریکازدستگاهمرکزآمارایرانمکلف استاقالمآمارثبتیونحوهتولیدآنراحداکثرظرفمدتنُهماه

 تهیهوبهآنهاابالغکند.

کلیهدستگاههایاجرائیکشورموظفندتاپایانسالدوماجرای قانون برنامه،امکانتبادل الکترونیکی اطالعات و  -ث

های مورد نیاز سایر دستگاههای پاسخگویی الکترونیکی به استعالم

 گانفراهمنمایند.اجرائیراحسبشرحوظایفآناندرچهارچوبقوانینخاصوموضوعی،بهصورت رای

نامهاجرائیاحصایکلیهاستعالماتوایجادنظاماستانداردسازیوتبادل آیین -7تبصره 

ماهاوالجرای قانون برنامهتوسطمرکز ملی فضای مجازی با اطالعاتبیندستگاهیدرشش



 فضای عالی ربطتدوینوبهتصویبشورایوسایردستگاههایاجرائیذی اطالعات وزارتارتباطاتوفناوری همکاری 

 رسد.زی میمجا

وزارتارتباطاتوفناوریاطالعاتموظفاستتاسالدوماجرای قانون برنامه،تمام  -۸تبصره 

هایالزمبرایتعامالطالعاتیبیندستگاههایاجرائیبربسترشبکهملیاطالعات، صرفاً از زیرساخت

( وبااستانداردهایفنی مصوب وزارت ارتباطات و فناوری NIXطریقمرکزملیتبادالتاطالعات )

 رافراهمکند. اطالعات 

-ج

داریالکترونیکیواصالتبخشیدنبهابهمنظورتوسعهدولتالکترونیکوعرضهخدماتالکترونیکیونیزتوسعهواستقرارخزانه

سنادالکترونیکیازجملهاسنادمالیوحذف 

اسنادکاغذیدرهرموردیکهبهموجبقانون،تنظیماوراقیااسناد،صدوریااعطایمجوز، 

اشد،انجامالکترونیکیآنبارعایت اخطاروابالغ،مبادلهوجه،استعالمومانندآنضروریب

 نماید.معتبربودهوکفایتمی 71/70/75۲۸مفادقانونتجارتالکترونیکیمصوب 

 -4۲ماده 

منظور ایجاد نظام اطالعات استنادپذیر الکترونیکی و کمک به مقابله با جعل، از پایان سال دوم اجرای به -الف

 موافقت با غیرنظامی  رهبری اعم از نظامی و قانون برنامه دستگاههای اجرائی، واحدهای زیر نظر مقام

 رعایت با عمومی مأموریت دارعهده ایحرفه خصوصی مؤسسات و روستا و شهر اسالمی شوراهای ایشان،

های ائیدار خدمات، و کاال حقیقی، اشخاص هویت استعالمات مکلفند مجازی، فضای عالی شورای مصوبات

 الکترونیکی صورتبه را محورمکان نشانی  وسایل نقلیه و اوارق بهادار( ومنقول و غیرمنقول )از جمله ملک، 

 .دهند انجام قانون چهارچوب در کشور الکترونیک دولت جامع نقشه مفاد براساس  و

سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نسبت به  -ب

شاخصهای توسعه کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و سنجش  توسعه و تکمیل نظام پایش

مستمر شاخصهای مذکور اقدام کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف است تا پایان اجرای قانون 

سطح یکی از برنامه نسبت به توسعه و تکمیل شبکه ملی اطالعات، امن و پایدار اقدام نماید تا امکان دسترسی به 

 سه کشور اول منطقه فراهم شود.



های فنی محتوا و خدمات و دولت الکترونیک، کلیه دستگاههای به منظور گسترش متوازن زیرساخت -پ

ها، وظایف قانونی خود و برخط شدن نیازهای اجرائی مکلفند متناسب با منابع، بودجه، تجهیزات، شبکه

 .بپردازند خود ترونیکالک خدمات و محتوا توسعه به  نفعانذی

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاههای  -ت

( %3/7۸اجرائی، از سال دوم اجرای قانون برنامه تمهیدات الزم برای کاهش حداقل دوازده و نیم درصد )

اهم کند به طوری که رتبه ایران در سطح جهان در ساالنه از مراجعه حضوری به دستگاههای اجرائی را فر

شاخصهای مرتبط از جمله شاخصهای توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات و توسعه دولت الکترونیک به میزان 

 سی رتبه در طی اجرای قانون برنامه، ارتقاء یابد.

( رشد %3/1ت و نیم درصد )در سال دوم اجرای قانون برنامه تمهیدات الزم برای دستیابی به حداقل هف -ث

 ساالنه الکترونیکی نمودن معامالت و تجارت کاال وخدمات کشور فراهم شود.

برابر کردن محتوای مناسب رقومی دولت مکلف است در طول سالهای اجرای قانون برنامه نسبت به ده -ج

ی اعتبار الزم از طریق های سنوات)دیجیتال( اقدامات الزم را به عمل آورده و هرساله در قوانین بودجه

 بینی کند.کمکهای فنی، اعتباری و حمایتی پیش

تواند به طریق الکترونیکی در مورد شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر می -چ

 رسد، صورت پذیرد:به روشی که به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار می

خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست ارسال گواهینامه حق تقدم  -7

 سفارشی،

ها از طرف شرکت به شکل های مجامع عمومی و اطالعیهنویسی و دعوتنامههای پذیرهانتشار اعالمیه -۸

 های کثیراالنتشار و جراید،الکترونیکی و یا انتشار در روزنامه

 شرکت، به جای مراجعه به بانک و تکمیل اوراق مربوطه، نویسی و تعهد خرید سهامپذیره -5

 حضور در مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رأی، -6

های حق تقدم خرید سهام شرکت به جای چاپ صدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهینامه -3

 کاغذی آنها،

 م شرکت، به جای ثبت آنها در دفاتر کاغذیهای حق تقدم خرید سهاثبت نقل و انتقاالت سهام و گواهینامه -4



های مالیات الکترونیکی، معامالت دولتی دولت مکلف است، تا پایان اجرای قانون برنامه سامانه -ح

نفعان مستقر و الکترونیکی)شامل مناقصه، مزایده، خرید کاال( و سالمت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذی

ت و فناوری اطالعات )شورای اجرای فناوری اطالعات( موظف به نظارت و برداری نماید. وزارت ارتباطابهره

ماهه به شورای عالی فضای های( مذکور و ارائه گزارش پیشرفت ششپیگیری مستمر اجرای طرحهای)پروژه

 مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی است.

ست جمهوری اسالمی ایران مکلفند نسبت به افزایش وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و شرکت ملـی پ -خ

( روستایی در چهارچوب وظایف قانونی خود اقدام ICTخدمات و فعالیت دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات )

نمایند و نیز با استفاده از مشارکت بخش خصوصی، تمهیدات الزم را برای افزایش صدور مجوز ایجاد ساالنه 

 ( روستایی به عمل آورند.ICTرتباطات و فناوری اطالعات )حداقل دو هزار دفتر ا

شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران مکلف است به منظور ایجاد تسهیالت برای کارورهای  -د

اندازی و ارائه خدمات راساً یا توسط دیگر اپراتورها در ایستگاههای راه )اپراتورهای( پستی، نسبت به راه

های مرزی کشور اقدام نماید. در این راستا این شرکت از پرداخت المللی و پایانهبین آهن، بنادر، فرودگاههای

 باشد.االمتیازها معاف میاالرض، اجاره و حقهای مربوط به ایجاد تسهیالت و امکانات مذکور شامل حقهزینه

بات شورای عالی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات)سازمان فناوری اطالعات( با رعایت مصو -4۳ماده 

فضای مجازی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه 

افزاری و محتوا( به کتب درسی، کمک نرم -افزاریهوشمندسازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک)سخت

ی، استعدادسنجی، آموزش ای آموزشآموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازیهای رایانه

آموزان شهرهای زیر بیست صورت رایگان برای کلیه دانشای، مهارتهای فنی و اجتماعی را بهمهارتهای حرفه

تواند از های این ماده میهزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم نماید. دولت برای تأمین هزینه

های قابل قبول مالیاتی تلقی عنوان هزینههای مذکور بهنهمشارکت بخش غیردولتی استفاده نماید. هزی

 شود.می

 سالمت، بیمه، سالمت و زنان و خانواده -76بخش 

های کلی سالمت، تأمین منابع مالی پایدار برای بخش دولت مکلف است به منظور تحقق سیاست -10ماده 

مت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت های سالمت و مدیریت منابع سالسالمت، توسعه کمی و کیفی بیمه

های کلی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه اقدامات زیر را بر اساس سیاست

 عمل آورد:سالمت به



پوشش بیمه سالمت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت  -الف

ای خواهد بود که به تصویب هیأت نامهاز طریق ارزیابی وسع و ضوابط ذیل و براساس آیینسرانه بیمه حق

 رسد.وزیران می

 تکفل آنان است.بیمه شامل سرپرست خانوار و کلیه افراد تحتاین حق -تبصره

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

( حداقل %1روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی معادل هفت درصد ) خانواده -7

گروههای اجتماعی بر مبنای بند )الف(  ( حق بیمه این%700حقوق و دستمزد مشموالن قانون کار. صددرصد )

 شود.این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین می

 ( حقوق و مزایای مستمر آنان%1اجرائی معادل هفت درصد )کارکنان دستگاههای  -۸

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

 خواهد شد.

 مشموالن تأمین اجتماعی کسر حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی -5

( درآمد، حداکثر %1گروههای درآمدی معادل هفت درصد )سهم خانوارهای سایر اقشار، متناسب با  -6

 معادل سقف درآمد کارکنان دولت

پوشش بیمه سالمت برای افرادخارجیمقیمدرکشور،ازجملهپناهندگانگروهی موردتأییددفتر اتباع خارجی  -3

ای نامهآیینبیمه براساسوزارت کشور،الزامیاست. شیوهدریافتحقبیمهوبرخورداریاز یارانه دولتبرایتأمین حق

رسد. حکم وزیران میتصویب هیأتاالجراء شدن این قانون بهماه از زمان الزمخواهد بود که حداکثر ظرف سه

 های توسعه کشور حاکم است.( قانون احکام دائمی برنامه6این جزء بر حکم ماده )

رائی را حداکثر ظرف مدت سه شده و دستگاه اجدستگاههای اجرائی مکلفند حق بیمه پایه سالمت سهم بیمه -پ

گر و تشخیص گر پایه مربوطه واریز نمایند. درصورت عدم واریز با اعالم سازمان بیمهماه به حساب سازمان بیمه

ربط برداشت و به و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از ردیف مربوطه و حساب جاری دستگاه اجرائی ذی

 شود.گر پایه واریز میحساب سازمان بیمه



شده برای خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین -ت

های بیمه پایه با اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول بسته بیمه پایه سالمت توسط شرکتهای بیمه تجاری و صندوق

 تحت هر عنوان ممنوع است.

دهنده خدمت، دارو و کاالهای سالمت در کشور اعم از مراکز ارائهکلیه پزشکان و پیراپزشکان، مؤسسات و  -ث

 های مصوب دولت ازدولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت تعرفه

های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر مشیخط

دهنده خدمت، دارو و کاالهای ط اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات و مراکز ارائهتعرفه مصوب دولت، توس

 سالمت، حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوطه خواهد بود.

سالمت توسط وزارت بهداشت،  پایه های بیمهخدمات )شمول و سطح خدمات( مورد تعهد صندوق بسته -ج

د. از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه خرید خدمت توسط شودرمان و آموزش پزشکی تعیین و ابالغ می

 پذیرد.گر درمانی صرفاً مطابق این بسته صورت میسازمان بیمه

شدگان درمان کشور در سال اول اجرای قانون برنامه در سازمان بیمه سالمت پایگاه اطالعات برخط بیمه -چ

شدگان از مراکز نامه، نحوه دریافت خدمات بیمهگردد. از ابتدای سال دوم اجرای قانون برتشکیل می

بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی به صورت واحد و یکسان توسط سازمان بیمه سالمت طراحی و اجراء 

 شود.می

های درمانی دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد وحدت رویه بین بیمه -ح

 ای در چهارچوب قانون اقدام کند.بیمههای ها و سازمانصندوق

 -17ماده 

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

التحصیالن دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام قانون برنامه نسبت به جذب فارغ

 باشند.مه کارفرما برای مدت دوسال از تاریخ شروع به کار معاف مینمایند، از پرداخت سهم بی

دار و نحوه تأمین هزینه به های کاری اولویتاجرائی این ماده شامل شیوه معرفی، زمینه نامهآیین -تبصره

ی پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق بودجه سنوات

 رسد.به تصویب هیأت وزیران می

 -1۸ماده 



های راهبردی، ریزیگذاری اجرائی، برنامهتولیت نظام سالمت از جمله بیمه سالمت شامل سیاست -الف

گردد. کلیه اشخاص ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می

ها و شرکتهای بیمه کنندگان خدمات سالمت، سازمانولتی، از جمله ارائهحقیقی وحقوقی اعم از دولتی و غیرد

های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأکید بر خرید مشی و سیاستپایه و تکمیلی، موظفند از خط

بندی ( قانون مدیریت خدمات کشوری وسطح75گری با رعایت ماده )راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی

 مات، تبعیت کنند.خد

از زمان ابالغ این قانون، سازمان بیمه سالمت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتزع و با حفظ شخصیت 

رسد، وابسته به ای که به تصویب هیأت وزیران میحقوقی و استقالل مالی و کلیه امکانات براساس اساسنامه

ود. اساسنامه این سازمان مطابق با قانون بیمه همگانی شوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اداره می

و در قالب شرکت دولتی به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و  5/۲/7515خدمات درمانی کشور مصوب 

 رسد.آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران می

یش سازی فرماندهی شبکه اورژانس پبه منظور توسعه کمی و کیفی و ساماندهی و یکپارچه -ب

بیمارستانی اورژانس کشور به عنوان مؤسسه دولتی وابسته به های پیش(، سازمان فوریت773بیمارستانی)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل منابع، ساختار و نیروی انسانی موجود بر اساس وظایف 

ن، سازمان اداری و استخدامی گردد. اساسنامه سازمان مذکور به پیشنهاد مشترک سازماقانونی خود ایجاد می

 رسد.کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران می

یافته صورت ادغامبیمارستانی کشور کماکان بههای پیشواحدهای استانی و شهرستانی سازمان فوریت -تبصره

 هند نمود.های بهداشتی درمانی زیر نظر سازمان مذکور ارائه خدمت خوادر شبکه

فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش  -پ

تخلف  گردد. تجویز داروهای خارج از فهرست یادشده،بار تدوین و منتشر میپزشکی حداکثر هر سه ماه یک

های رار آن، حسب مورد به مجازاتمحسوب شده و متخلف با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تک

 74/۲/75۲5( قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۸۲( ماده )7مندرج در تبصره )

 شود.محکوم می

اجرائی این بند در شش ماه اول اجرای قانون برنامه توسط سازمان و وزارت بهداشت،  نامهآیین -7تبصره

 رسد.شود و به تصویب هیأت وزیران میغذا و دارو( تهیه میدرمان و آموزش پزشکی )سازمان 



ها و داروهای به تهیه فهرست فرآوردهوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت -۸تبصره

 سنتی و گیاهی کشور اقدام نماید.

ار مجاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، مقد -ت

های غذایی و نیز مصرف کود شیمیایی را برای محصوالت مذکور سموم باقیمانده در مواد غذایی و فرآورده

اند را مشخص نماید و عرضه محصوالتی که به صورت غیرمجاز از سموم و کودهای شیمیایی استفاده کرده

 ممنوع نماید.

سازی و اقدام برای کاهش استفاده از سموم و گرسانی و فرهنوزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن اطالع

کودهای شیمیایی امکان دسترسی مردم را به محصوالتی که از سالمت الزم برخوردارند فراهم آورد. همچنین 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال اول اجرای قانون برنامه فهرست مواد و 

 سبد غذایی مطلوب برای گروههای سنی مختلف را اعالم کند.های غذایی سالم و ایمن و فرآورده

( قانون احکام دائمی 1ماده )« ب»و « الف»( این قانون بر احکام بندهای 1۸احکام مندرج در ماده )

حاکم  75۲5( قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 71( و )7۸های توسعه کشور و مواد )برنامه

 است.

 -15ماده 

از ابتدای اجرای قانون برنامه تولید و واردات انواع سیگار و محصوالت دخانی عالوه بر مالیات و  -الف

و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  5/7۸/7544عوارض موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 

 ، مشمول مالیات به شرح زیر است:71/۸/75۲1

( قیمت درب کارخانه و تولید مشترک %70ی به میزان ده درصد )مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخل -7

( قیمت درب کارخانه و %۸3المللی )برند( بیست و پنج درصد)(، تولید داخل با نشان بین%۸0بیست درصد)

 گردد.( تعیین میCif( قیمت کاال، بیمه و کرایه تا بندر مقصد )سیف %60وارداتی به میزان چهل درصد )

( قیمت درب %70اع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخلی به میزان ده درصد )مالیات انو -۸

( تعیین Cif( قیمت کاال، بیمه و کرایه تا بندر مقصد )سیف %60کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد )

 گردد.می

( 3۸مغایرت بر ماده ) های( در طول اجرای قانون برنامه در بخش15( بند )الف( ماده )۸( و )7های )جزء

 حاکم هستند. 71/۸/75۲1قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 



 موظف است: 75۳4وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال  -ب

فروشی انواع سیگار و محصوالت دخانی مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده را به مراجع قیمت خرده -7

 محصول اعالم نماید.ربط و برای درج بر روی پاکت ذی

امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه)سیستم( اطالعاتی واردات، تولید و توزیع  -۸

 سیگار و انواع محصوالت دخانی را فراهم نماید.

 ( این قانون در موارد مغایرت بر سایر مواد حاکم است.15حکم بند)ب( ماده )

کلیه احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثناء نرخ مضاعف  مالیات موضوع این ماده تابع -پ

مالیات این ماده خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات موضوع این ماده را وصول و آن را 

 داری کل کشور واریز نماید.به ردیف درآمدی نزد خزانه

وه بر عوارض موضوع بند)الف( این ماده، مالیات عملکرد، مالیات بر االجراء شدن این قانون، عالبا الزم -ت

( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی 4۳ارزش افزوده، حقوق ورودی، حق انحصار و بند)ب( ماده)

 گردد.( نیز به محصوالت دخانی اعمال می۸از مقررات مالی دولت)

های اجرای بند )الف( این ماده طی ردیفهایی که در بودجه( درآمدهای حاصل از %700صددرصد ) -تبصره

های ناشی از آن، شود در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماریسنواتی مشخص می

( قانون الحاق 4۳بازتوانی و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش موضوع بند )ب( ماده )

های در اختیار وزارتخانه 6/7۸/75۳5( مصوب ۸از مقررات مالی دولت )برخی مواد به قانون تنظیم بخشی 

 گیرد.ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می

( این قانون بر احکام قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 15( و )1۸(، )10احکام مواد )

 حاکم است. ۸7/۸/75۲5

 -16ماده 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سالمت مکلف است ظرف  -الف

های دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سالمت ایرانیان و سامانه

حوال کشور با حفظ حریم خصوصی اطالعاتی مراکز سالمت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت ا

ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام و منوط به اذن آنها و محرمانه بودن داده

 نماید.



ها و مراکز خدمات سالمت و بیمه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان

استقرار کامل سامانه فوق، خدمات بیمه سالمت را به صورت  سالمت حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از

ساماندهی « پرونده الکترونیکی سالمت ایرانیان»یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطالعات در تعامل با سامانه 

 نماید.

ربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه کلیه مراکز سالمت و واحدهای ذی -تبصره

 شند.بامی

کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی دستگاههای اجرائی موضوع  -ب

این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و 

انون ممنوعیت تصدی بیش واحده ق( ماده7های بخش خصوصی، عمومی غیردولتی با رعایت تبصره )بیمارستان

و یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی  77/70/7515از یک شغل مصوب 

های مربوطه مربوط به غیر از دستگاه اجرائی خود نیستند. مسؤولیت اجرای این بند به عهده وزرای وزارتخانه

دولت مکلف است در اجرای این حکم با جبران  و معاونان آنها و مسؤوالن مالی دستگاههای مذکور است.

خاص در چهارچوب بودجه سنواتی اقدام نماید. اجرای این حکم  نفعان از طریق اعمال تعرفهخدمات ذی

های مشروط به جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی، پرداخت حقوق مناسب و تأمین اعتبار در بودجه

 سنواتی است.

عنوان موارد استثناء به پیشنهاد دستگاه روم موضوع این ماده و نام فرد و علت آن بهمصادیق نقاط مح -7تبصره

 گردد.اجرائی مربوطه و تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین می

مطب پزشکان و دندانپزشکان متخصص در نقاط محروم درصورت نیاز و ضرورت به تشخیص رئیس  -۸تبصره

شود و مطب پزشکان و دندانپزشکان عمومی از شمول این لوم پزشکی آن نقطه تعیین میدانشگاه یا دانشکده ع

 بند مستثنی است.

دولت موظف است از بخشهای خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرکهای دانش سالمت، حمایت به عمل  -پ

ی قانون برنامه تهیه نامه اجرائی این بند درچهارچوب قوانین و بودجه سنواتی طی سال اول اجراآورد. آیین

 رسد.شود و به تصویب هیأت وزیران میمی

سازی کمیت و کیفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازهای نظام سالمت کشور، به منظور متناسب -ت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازهای آموزشی و ظرفیت ورودی کلیه دانشگاهها و 



الی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهای پزشک خانواده، نظام مؤسسات آموزش ع

 عمل آورد.بندی خدمات و نقشه جامع علمی کشور تعیین نموده و اقدامات الزم را بهارجاع و سطح

با « نظام خدمات جامع و همگانی سالمت»وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای  -ث

اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبتهای اولیه سالمت، با محوریت نظام ارجاع و پزشک 

های پرستاری در سطح کارگیری پزشکان عمومی و خانواده، گروه پرستاری در ارائه مراقبتخانواده با به

گری با رعایت اگذاری امور تصدیبندی خدمات، پرونده الکترونیک سالمت ایرانیان، وجامعه و منزل، سطح

( قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت مبتنی بر عملکرد مطابق قوانین مربوطه و احتساب حقوق 75ماده)

آنها اقدام نماید، به نحوی که تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه کلیه آحاد ایرانیان تحت پوشش نظام 

 ارجاع قرار گیرند.

مات تشخیصی و درمانی براساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه تجویز بندی تمامی خدسطح

گونه خدمات صرفاً براساس راهنماهای بالینی، طرح فاقد نام تجاری)ژنریک( و نظام دارویی ملی کشور این

 خواهد بود.

 4/6/75۲4ی مصوب های پرستارگذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانهدر چهارچوب قانون تعرفه -تبصره

های خدمات دولت مکلف است در قالب قوانین بودجه ساالنه در سقف کارانه پرستاری و در چهارچوب بسته

 تشخیصی درمانی موضوع قانون مذکور اعتبارات مورد نیاز را از محل منابع بودجه عمومی دولت تأمین نماید.

خرید راهبردی خدمات سالمت براساس گر پایه کشور مکلف به های بیمهها و صندوقسازمان -ج

ها و راهنماهای بالینی و فهرست رسمی داروهای فاقد نام تجاری)ژنریک( ایران در چهارچوب دستورالعمل

شدن نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده در کشور از سوی نظام ملی دارویی کشور همزمان با اجرائی

از طریق سامانه پرونده الکترونیکی سالمت ایرانیان موضوع  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صرفاً

 بند )الف( این ماده هستند.

های کلی سالمت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ( سیاست7۸به منظور تحقق بند ) -چ

اسالمی و مکمل موظف است نسبت به ادغام خدمات تأییدشده طب سنتی  -عنوانمتولی امر طب سنتی ایرانیبه

اسالمی در نظام سالمت و همچنین ساماندهی و توسعه ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی  -ایرانی

 این حوزه اقدام نماید.



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تقاضای تخصیص نیروهای پزشکی طرح نیروی  -ح

ری متقابل با اولویت مناطق محروم بررسی و انسانی مورد نیاز سازمان تأمین اجتماعی را براساس تفاهم و همکا

 تأمین نماید.

ای بوده و های نظام پزشکی و نظام دامپزشکی ملزم به تهیه بیمه مسؤولیت حرفهکلیه اعضای سازمان -خ

جز در مواردی که خسارات عمدی است و امکان عنوان وثیقه قرار تأمین بپذیرد بهدستگاه قضائی آن را به

د نداشته باشد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص لوایح حوزه وظایف و استیفای حق وجو

 ها، نظر مشورتی آنها را أخذ نماید.اختیارات این سازمان

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حمایت از تولید و عرضه و تجویز داروهای فاقد نام  -د

به داروهای فاقد نام تجاری)ژنریک( اختصاص دهد و با همکاری  ای را فقطتجاری)ژنریک( حمایت بیمه

های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و وزارتخانه

عمل آورد و محور بهاتاق تعاون مرکزی ایران حسب مورد تمهیدات الزم را درجهت صادرات محصوالت سالمت

 یافته ارتقاء دهد.سازی کودکان )واکسیناسیون( را تا حد و تراز کشورهای توسعهنبرنامه ایم

خیز و گازخیز و شرکتهای معدنی بزرگ دولتی در مناطق معدنی محل استقرار وزارت نفت در مناطق نفت -ذ

تکمیل،  خود در راستای مسؤولیت اجتماعی خود و جبران پیامدهای تهدیدکننده سالمت در آن مناطق نسبت به

رسانی به عموم مردم منطقه در تجهیز، ارتقاء خدمات مراکز بهداشتی و درمانی خود اقدام نمایند و به خدمت

های مصوب دولت در ( این قانون بر مبنای تعرفه10بندی خدمات با رعایت احکام ماده )چهارچوب نظام سطح

 مراکز دولتی اقدام کنند.

سازی پزشکی با همکاری سازمان پدافند غیرعامل کشور در جهت مصونوزارت بهداشت، درمان و آموزش  -ر

و افزایش توان بازدارندگی کشور موظف است انواع تهدیدات حوزه سالمت را بررسی و اقدام الزم جهت 

 سازی و مقابله با آن را مطابق قوانین مربوطه به انجام رساند.خنثی

 رم در اجرای این ماده ضروری است.رعایت جهات شرعی از جمله محرم و نامح -تبصره

های کلیه متقاضیان ازدواج باید جهت ثبت قانونی ازدواج دائم، گواهی انجام غربالگری در شبکه -13ماده 

شناسی)ژنتیکی( به دفاتر های پر خطر از نظر بروز اختالالت ژنبهداشت و درمان را به منظور شناسایی ازدواج

اوره اعم از مراکز بهداشت وابسته به وزارت توانند به مراکز مشازدواج ارائه نمایند. موارد در معرض خطر می

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مراکز مشاوره مورد تأیید سازمان بهزیستی ارجاع و چنانچه نیاز به 

 .شوند معرفی مجاز مراکز به قانون این (10) ماده احکام چهارچوب در باشد شناسی)ژنتیک( آزمایش ژن



شناسی)ژنتیک( نیازمند بررسی از نظر آزمایشات وره ژنمواردی که براساس مشا -7تبصره 

شناسی)ژنتیک( باشند به آزمایشگاههای مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارجاع ژن

 خواهند شد.

التحریر ثبت طالق افزایش یافته و منابع حاصله پس از واریز به خزانه و کمکهای ( حق%70درصد)ده -۸تبصره 

شناسی)ژنتیک( های آزمایش ژندولتی در چهارچوب بودجه سنواتی جهت کمک به تأمین هزینه مردمی و

گیرد. افراد نیازمند براساس آزمون وسع در اختیار سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی)ره( قرار می

بهزیستی رایگان  های مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمانهزینه انجام آزمایش

 است و توسط سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی)ره( پرداخت خواهد شد.

نامه چگونگی مراحل صدور گواهی و میزان کمک بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی)ره( آیین -5تبصره 

فاه اجتماعی )سازمان های تعاون، کار و رشناسی)ژنتیک( به پیشنهاد وزارتخانههای ژنجهت انجام آزمایش

االجراء شدن بهزیستی( و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان حداکثر سه ماه بعد از الزم

  رسد.شود و به تصویب هیأت وزیران میاین قانون تهیه می

هزیستی( های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی )سازمان بوزارتخانه -6تبصره 

باشند را به مراکز مشاوره فراهم نمایند تا در موظفند امکان دسترسی تمامی افراد که درصدد ازدواج می

 شناسی)ژنتیک( آنان را راهنمایی کنند.صورت نیاز به آزمایش ژن

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با استفاده از بخشهای خصوصی و تعاونی  -3تبصره 

 شناسی)ژنتیک( مورد تأیید خود فراهم سازد.دسترسی زوجها را به آزمایشگاههای ژنامکان 

 رعایت جهات شرعی از جمله محرم و نامحرم در اجرای این ماده ضروری است. -4تبصره 

های های کلی جمعیت، سالمت مادر و کودک و ارتقای شاخصدولت مکلف است با رعایت سیاست -14ماده 

 نوزادان را بر اساس جدول زیر تأمین نماید:نسبت مرگ مادر و 

 76جدول 

 7600 75۳۳ 75۳۲ 75۳1 75۳4 واحد عنوان

 کاهش نسبت مرگ مادران
در صدهزار تولد 

 زنده
7۲ 71 7403 74 73 



تا  7کاهش میزان مرگ کودکان 

 ماهه 3۳

میزان در هر هزار 

 تولد زنده
7304 7606 7505 7۸05 7705 

 3103 3403 3303 3603 3503 درصد طبیعیافزایش درصد زایمان 

 از بارداری،کاهش عوارض ناشی

 سقط و زایمان
 40۸ 403 40۲ 10۸ 104 هزار تولد زنده

   های اجتماعیبیمه اجتماعی، امور حمایتی و آسیب -73بخش 

 -11ماده 

جامعه، پیشگیری و آوری جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران به منظور افزایش ضریب ایمنی و تاب

کاهش خطرات ناشی از حوادث و سوانح، ارائه خدمات بشردوستانه در قالب قوانین بودجه سنواتی اقدامات 

 ذیل را انجام دهد:

های مردمی و افزایش کمک به حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی با استفاده از توان و ظرفیت -الف

 های اجتماعی مردممشارکت

بکه امداد و نجات کشور با هدف اقدامات پیشگیرانه و آمادگی برای پاسخگویی سریع و توسعه و تقویت ش -ب

 به موقع به حوادث و سوانح کشور

آوری های همگانی جهت کاهش خطرپذیری و افزایش تابهای عمومی به ویژه آموزشافزایش آگاهی -پ

 جامعه در مقابل حوادث و سوانح

( مندرج در %3/0درصد)ر زمینه مقابله با حوادث و سوانح، نیمدر راستای تأمین منابع پایدار د -ت

( افزایش پیدا نموده و منابع حاصله پس از واریز به خزانه در %7درصد)( قانون امور گمرکی به یک745ماده)

 گیرد.احمر قرار میقالب بودجه سنواتی در اختیار جمعیت هالل

پذیر و بسط اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب دولت مکلف است در راستای تحقق عدالت -1۲ماده 

به طراحی و اجرای های اجتماعی نسبتای و پیشگیری و کاهش آسیبهای امدادی، حمایتی و بیمهپوشش

بار به ماه یکهای الزم برای نیل به اهداف مندرج در جدول ذیل اقدام و گزارش پیشرفت کار را هر ششبرنامه

 مجلس ارائه کند:

 73جدول 



 ها و اهداف کمی و وضعیت موجود و مطلوب حوزه اجتماعی در برنامه ششمشاخص

وضعیت در 

 7600سال 

وضعیت در پایان سال 

75۳3 
 ردیف هدف کمی

7 4 
های کمرشکن سالمت از طریق کاهش درصد مواجهه خانوارها با هزینه

 های اجتماعی درمانی ـ درصد مراجعینتعمیم و ارتقاء بیمه
7 

 ۸ های اجتماعی درمانی پایه )کل( ـ درصدضریب پوشش بیمه ۳4 700

 5 متوسط مستمری دریافتی به متوسط هزینه خانوار ـ درصد 6۲ 5/6۳

 6 اشتغال افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی ـ نفر ـ ساالنه 43000 ۲۸000

 3 ایجاد مسکن برای نیازمندان )مسکن اجتماعی و حمایتی( ـ واحد 11000 ۳4000

 4 افزایش حمایت از معتادان ـ نفر 7500000 765۸6۳۲

 1 افزایش حمایت از سالمندان ـ نفر ۸431010 67۲0000

 ۲ نفر افزایش کودکان تحت پوشش حمایت غذایی ـ ۸06۳43 5500۳۲

 ۳ پرداخت شهریه دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی ـ نفر 7۸1۲01 745771

 70 سرپرست ـ نفرکودکان بیافزایش حمایت از  ۸560۸ ۸3۲5۲

 77 افزایش حمایت از کودکان یتیم ـ نفر ۸۲0300 50۳4۳3

 7۸ بخشی مددجویان مبتنی بر جامعه روستایی ـ نفرافزایش توان 6۸6000 400000

 75 بر جامعه شهری ـ نفربخشی مددجویان مبتنیافزایش توان - 7۲0000

۸۸0000 ۳۲000 
بخشی مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی توانافزایش تأمین وسایل 

 ـ تعداد
76 

 73 بیمه اجتماعی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی ـ نفر 6635۸7 341000



 74 کنترل افزایش طالق ـ تعداد 745۸۸۲ 71477۳

 71 افزایش حمایت از کودکان خیابانی ـ نفر ـ ساالنه 4000 143۲

 7۲ بینایی کودکان ـ نفرغربالگری  5000000 5735050

 7۳ غربالگری شنوایی ـ نفر ۳44000 7363000

 ۸0 کاهش سهم پرداخت از جیب ـ درصد 3۲ ۸3

 ۸7 های اجتماعی ـ درصدضریب پوشش بیمه 10 13

 ۸۸ متوسط نرخ جایگزینی ـ درصد ۲5 ۲0

 -1۳ماده 

فعلی، هرسال حداقل مستمری  دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه عالوه بر پرداخت یارانه

خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی را متناسب با سطح 

( حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، در چهارچوب بودجه %۸0محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد )

ا حذف خانوارهای پردرآمد و درج ردیف مستقل در ها بسنواتی و از محل درآمد قانون هدفمندکردن یارانه

 ( این قانون، از طریق دستگاههای مذکور پرداخت نماید.5۳جدول موضوع ماده )

 -۲0ماده 

دولت مکلف است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای اجتماعی به منظور پیشگیری و کاهش آسیبهای 

نشینی، یبهای اجتماعی با اولویت اعتیاد، طالق، حاشیهاجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آس

ای که آسیبهای اجتماعی در انتهای گونهکودکان کار و مفاسد اخالقی مشتمل بر محورهای ذیل اقدام کند به

 ( میزان کنونی کاهش یابد:%۸3برنامه به بیست و پنج درصد )

 پیشگیری -الف

ها و متون درسی دوره آموزش عمومی ی از طریق: اصالح برنامههای اجتماعپیشگیری اولیه از بروز آسیب -7

 های زندگیهای اجتماعی و ارتقای مهارتبینی آموزشو پیش



ای، ملی و بومی با توجه به آثار های کالن توسعههای اجتماعی در طراحی کلیه برنامهتهیه و تدوین پیوست -۸

های اجتماعی با تصویب شورای ها و آسیبگیری از ناهنجاریمنظور کنترل آثار یادشده و پیشمحیطی آنها و به

 اجتماعی کشور

 رسد.بند به پیشنهاد وزارت کشور )سازمان امور اجتماعی( به تصویب هیأت وزیران مینامه اجرائی اینآیین

های سالمت اجتماعی در تدوین ساالنه اطلس آسیبهای اجتماعی و سرمایه اجتماعی بر اساس شاخص -5

 ربطکشور توسط سازمان امور اجتماعی و ارائه آن به مراجع ذی

تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طبق « هاتدوین نظام جامع رصد آسیبهای اجتماعی و معلولیت» -6

 قوانین مربوطه و تصویب شورای اجتماعی و اجرای آن از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه

 انیرسانی و بازتوخدمت -ب

 های غیردولتیهای اجتماعی با مشارکت سازمانموقع به افراد در معرض آسیبرسانی بهخدمات -7

نوبتی کمیته تحت پوشش قرار دادن و تمهید تسهیالت اشتغال برای کلیه مددجویان واجد شرایط پشت -۸

های ری آنان در بودجهامداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی و لحاظ اعتبار مورد نیاز پرداخت مستم

 سنواتی ساالنه

های اجتماعی مطابق قوانین در شهرهای باالی پنجاه هزار نفر تا پایان سال اول اجرای توسعه مراکز فوریت -5

 های اجتماعیقانون برنامه و در سایر شهرها به تناسب جمعیت و گسترش آسیب

های گروهی و تأمین مالی مبتنی های مشارکتزههای مردم نهاد در حوبسط و توسعه نقش مردم و سازمان -6

 نفعان در تأمین منابع مورد نیازبر رویکرد خیر اجتماعی و تالش در جهت جلب مشارکت بیشتر ذی

 خیزشناسایی و بهبود نقاط آسیب -پ

زای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهرها و تمرکز بخشیدن خیز و بحرانشناسایی نقاط آسیب -7

های اشتغال های اجتماعی، خدمات بهداشتی ـ درمانی، مددکاری، مشاوره اجتماعی و حقوقی و برنامهحمایت

 های اجتماعی در مناطق یادشدهبخشی و سامانه مدیریت آسیبشده، با اعمال راهبرد همکاری بینحمایت

ق آمایش سرزمین، بهبود کیفیت زندگی ساکنان سکونتگاههای غیررسمی و ترویج مهاجرت معکوس از طری -۸

های اجتماعی در این مناطق با ایجاد شغل و توزیع مناسب جمعیت و منابع و جلوگیری از بروز و تشدید آسیب

 سکونتگاهی مناسب در روستاها



ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه برنامه -5

( نسبت به ساماندهی %70درصد )ای که ساالنه دهیت مبادی مهاجرت، به گونهنشینی با رویکرد تقوحاشیه

 نشینی اقدام شود.مناطق و کاهش جمعیت حاشیه

 حمایت از زنان سرپرست خانوار -ت

تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار طبق قوانین و مصوبات شورای اجتماعی تا 

رنامه توسط ریاست جمهوری )معاونت امور زنان( با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه پایان اجرای قانون ب

ربط و تأیید برنامه مذکور در هیأت وزیران و تصویب در مجلس شورای اسالمی و اجتماعی و سایر نهادهای ذی

 نظارت بر اجرائی شدن آن

 مقابله با اعتیاد با حمایت قوه قضائیه -ث

های قاچاقچیان با مواد مخدر جهت کشف و شناسایی اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه توسط ستاد مبارزه -7

ویژه سازهای مرتبط )بهها و پیشگردانتوزیع و انتقال )ترانزیت( مواد مخدر، روان های تولید،و شبکه

ربط اجرائی ذیها( در داخل و خارج از کشور و ضبط این اموال با همکاری دستگاههای سرباندها و سرشبکه

اقدام نماید. وجوه حاصل از فروش این اموال در اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر و اصالحات و الحاقات 

بعدی آن برای اجرای تکالیف مندرج در این قانون پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی در اختیار 

 گیرد.ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار می

گاههای اجرائی و نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران با اذن فرماندهی کل قوا در راستای از طریق دست -۸

های کلی برنامه ششم، ضمن اجرای دقیق قوانین های کلی مبارزه با مواد مخدر و سیاستاجرائی کردن سیاست

از اعتیاد، درمان، سازها با رویکرد اجتماعی و با اولویت پیشگیری ها و پیشگردانمربوطه درمورد روان

سازها و ها و پیشبازتوانی و کاهش آسیب، صیانت و حمایت اجتماعی، مقابله با عرضه مواد مخدر و روانگردان

 عمل آورند.های مرتبط اقدام قانونی الزم را بهبازنگری در عناوین مجرمانه و مجازات

ها نسبت به با همکاری شهرداری از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )سازمان بهزیستی( -5

اندازی مراکز خانمان و راهبرداری و تکمیل مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر و بیبهره

( این 10جامع توانمندسازی و صیانت اجتماعی برای معتادان بهبودیافته در استانها با رعایت احکام ماده )

گیری از ها حسب مورد با بهرهراکز به عهده سازمان بهزیستی کشور یا شهرداریقانون اقدام نماید. اداره این م

نهاد و بخش غیردولتی خواهد بود. نیروی انتظامی موظف است پس از أخذ دستور های مردمظرفیت سازمان

مراکز  آوری این معتادان و تحویل آنها به این مراکز اقدام نماید. ترخیص این افراد ازقضائی نسبت به جمع



نامه اجرائی مورد نظر با تأیید سازمان بهزیستی و با هماهنگی نیروی انتظامی و مقام قضائی خواهد بود. آیین

 رسد.اجتماعی کشور می این جزء توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر تهیه و به تصویب شورای

 حمایت از بیماران روانی مزمن و سالمندان -ج

بخشی بیماران روانی مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد دهی و توانتداوم اجرای طرح سامان -7

 ( جمعیت هدف در پایان اجرای قانون برنامه13%)

( جمعیت %۸3و پنج درصد )بخشی سالمندان با پوشش حداقل بیستتداوم اجرای طرح ساماندهی و توان -۸

 هدف

 تأمین مسکن نیازمندان -چ

های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی پذیر و گروههای هدف سازمانر آسیببه منظور تأمین نیاز اقشا -7

حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه 

 سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.

ساز برای هرکدام از ام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی و خیرین مسکنافراد تحت پوشش کمیته امداد ام -۸

های صدور پروانه ساختمانی، عوارض های حمایتی از پرداخت هزینهپوشش نهادها و سازمانافراد تحت

های انشعاب آب، فاضالب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به شهرداری و دهیاری و هزینه

 اس الگوی مصرف، فقط برای یک بار معافند.آنان براس

 ساماندهی کودکان کار -ح

نحوی که جمعیت کودکان با اقدام سازمان بهزیستی و همکاری سایر دستگاهها تا پایان اجرای قانون برنامه به

 ( کاهش یابد. %۸3کار حداقل بیست و پنج درصد )

 -۲7ماده 

کلی برنامه ششم، نسبت به تدوین برنامه، برقراری، استقرار های ( سیاست60دولت مکلف است در اجرای بند )

های و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی چند الیه مشتمل بر حوزه امدادی، حمایتی و بیمه

بندی خدمات در سطوح پایه، مازاد و مکمل براساس غربالگری اجتماعی جز سالمت با رعایت سطحاجتماعی به

نیازمندیابی فعال و مبتنی بر سطح دستمزد و یا درآمد افراد و خانواده اقدام و پس از طی  و آزمون وسع و

مراحل قانونی مطابق بودجه سنواتی به اجراء درآورد و به منظور ساماندهی منابع و مصارف مربوط به 



طریق ایجاد پایگاه ها، دسترسی عادالنه به خدمات، اجرای این نظام از پوشانیهای اجتماعی، رفع همیارانه

گیری پرونده الکترونیک رفاه و اطالعات، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تأمین اجتماعی و مبتنی بر شکل

( این قانون برای تمامی آحاد ۲6تأمین اجتماعی با تبعیت از پرونده الکترونیک سالمت ایرانیان موضوع ماده )

ها، نهادها و دستگاههای اجرائی فعال در حوزه رفاه و تأمین ندوقها، صپذیرد وکلیه سازمانجامعه صورت می

کنند و یا از دولت مجوز فعالیت اجتماعی که به هر نحوی از انحاء از بودجه دولتی و عمومی استفاده می

 نمایند مکلفند طبق ضوابط قانونی از این نظام تبعیت کنند.دریافت می

ه برقراری استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی های اجرائی مربوط بنامهآیین -تبصره

جز سالمت متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و همراستا با قانون برنامه ششم چند الیه به

درچهارچوب قوانین مربوطه با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان به تصویب هیأت 

 رسد.یوزیران م

 -۲۸ماده 

های بازنشستگی ) اعم از کشوری، لشکری، تأمین شدگان صندوقبرقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه

های بازنشستگی دستگاهها، نهادها و بانکها( بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی که اجتماعی و سایر صندوق

 باشد.دارای کسور بازنشستگی می

رانندگان وسائط نقلیه سنگین بین شهری، راهداری و راهسازی که حداقل بیست و پنج سال سابقه  -تبصره

توانند متناسب با دریافت حقوق و متناسب با روزهای پرداخت حق بیمه و پنجاه و پرداخت حق بیمه دارند می

 پنج سال سن، بازنشسته شوند.

 -۲5ماده 

( از %7درصد)نظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری یکهای مناطق آزاد مکلفند به مسازمان -الف

محل وصول عوارض ورود کاال و خدمات این مناطق را پس از واریز به خزانه کل کشور طبق بودجه سنواتی از 

طریق کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی برای اشتغال محرومان و نیازمندان بومی این مناطق 

 د.اختصاص دهن

پوشش خود کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی موظفند جهت توانمندسازی افراد تحت -ب

( سازمان %50( کمیته امداد امام خمینی)ره( و سی درصد )%10ساالنه یکصدهزار نفر به ترتیب هفتاد درصد )



الزم را در جهت تحقق این  الحسنهبهزیستی را صاحب شغل نمایند. دولت طبق بودجه سنواتی تسهیالت قرض

 امر درنظر خواهد گرفت.

 -۲6ماده 

آور محسوب کند. در طول نشانی و پرتوکاری اشعه را جزء مشاغل سخت و زیاندولت موظف است مشاغل آتش

 گردد.معتبر تلقی می ۸0/7/754۲اجرای قانون برنامه قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 

 -۲3ماده 

اند و یا خواهند پذیرفت باید و پرورش که عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان را پذیرفته کارکنان وزارت آموزش

( به حساب صندوق واریز کنند و دولت نیز موظف %3ماهانه درصدی از حقوق و مزایای خود را تا پنج درصد )

عتباری خاص طورکامل در ردیف اساله معادل سهم واریزی اعضاء به صندوق ذخیره فرهنگیان را بهاست همه

 در بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.

 ایثارگران امور  -74بخش 

  -۲4ماده 

های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و کلیه دستگاههای اجرائی موظفند نسبت به اجرای صحیح سیاست -الف

 اقدام نمایند. ۸۳/۸/75۲۳جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ابالغی 

پرورش مکلف است به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نسبت به معرفی الگوها و  وزارت آموزش و -ب

های پژوهشی و برگزاری مسابقات های تحصیلی و فعالیتقهرمانان ملی ایثار و شهادت در متون درسی کلیه پایه

بی نسبت علمی اقدام نموده و در جهت تعمیق ایمان و ترویج باورها در صیانت از فرهنگ دینی و انقال

 و آموزاندانش ویژه نور راهیان اردوهای برگزاری و فرهنگی و آموزدانش شهدای هاییادواره اجرای  به

 عمل آورد.ج همکاری الزم را بهبسی سازمان با فرهنگیان

های مختلف های شبکهصدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران موظف است ضمن اختصاص بخشی از برنامه -پ

های هنری نمایشی خود را ( از تولیدات برنامه%70یج فرهنگ ایثار و شهادت، حداقل ده درصد)به موضوع ترو

 به این موضوع اختصاص دهد.

گیری از دستاوردهای دوران دفاع مقدس و انتقال و ترویج فرهنگ جهاد دولت موظف است به منظور بهره -ت

دای سراسر کشور با رضایت والدین شهید و و مقاومت به نسلهای آینده نسبت به ساماندهی گلزارهای شه



های دفاع مقدس و مرمت و نگهداری آنها اقدام نماید. یادمان شهدای گمنام، احداث و تکمیل موزه

رسانی، های خدماتی مربوط به آبهای نیرو، نفت، راه و شهرسازی و کشور موظفند کلیه هزینهوزارتخانه

 را طبق بودجه سنواتی تأمین نمایند.رسانی، گازرسانی و جاده مواصالتی برق

های شاخص در حوزه ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و دولت موظف است به منظور تداوم اجرای برنامه -ث

 هایزیرساخت و هاظرفیت توسعه و ایجاد با نور راهیان برنامه نمودن فراگیر  شهادت به خصوص استمرار و

 و فرهنگی هایبرنامه اعتبارات سرفصل در موضوع دادن قرار به نسبت فرهنگی و اجرائی دستگاههای در الزم

 .نماید اقدام هاسازمان و هاوزارتخانه  ایهزینه

دولت مکلف است به منظور حفظ و ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت و تکریم از الگوهای این فرهنگ  -ج

( و باالتر یا %30و یک جانباز پنجاه درصد ) ماندگار به والدین شهیدی که دارای حداقل سه شهید یا دو شهید

( و باالتر هستند نشان ملی ایثار اعطا نموده و آنان را به عنوان چهره %30یک شهید و دو جانباز پنجاه درصد )

 ماندگار کشور به جامعه معرفی نماید.

آموزش و پرورش،  های فرهنگ و ارشاد اسالمی،صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، وزراتخانه -7تبصره 

علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع 

های ماندگار اقدام فرهنگی الزم را جهت مقدس و سایر نهادهای فرهنگی مکلفند جهت ارج نهادن به این چهره

 معرفی آنها انجام دهند.

ماه اول اجرای قانون برنامه به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ین بند در ششنامه اجرائی اآیین -۸تبصره 

 رسد.تصویب هیأت وزیران میایثارگران و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس به

( از اعتبارات فرهنگی خود %۸0کلیه دستگاههای اجرائی موضوع این قانون موظفند بیست درصد) -چ

ای را براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان در چهارچوب ششم اعتبارات هزینه استثنای فصول اول وبه

 های مصوب ابالغی شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت صرف این امور نمایند.سیاست

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس موظف است با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت  -ح

ها و سایر دستگاههای فرهنگی کشور گ و ارشاد اسالمی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و شهرداریفرهن

المعارف تا پایان اجرای قانون برنامه نسبت به توسعه و تکمیل مراکز اسناد و مدارک دفاع مقدس و تدوین دایره

 .دفاع مقدس و تدوین تاریخ دفاع مقدس مطابق بودجه سنواتی اقدام نماید



های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، دانشگاه وزارتخانه -خ

آزاد اسالمی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستادکل نیروهای مسلح به منظور تعمیق و ترویج ارزشهای دفاع 

و شهادت در مقاطع مختلف دانشگاهی مقدس به نسلهای بعدی، واحدهای درسی مرتبط با ترویج فرهنگ ایثار 

های( علمی و تحقیقاتی خود را ها و طرحهای)پروژهنامهرا ایجاد نموده و تعدادی از موضوعات پژوهشی، پایان

 به موضوع فرهنگ ایثار و شهادت اختصاص دهند.

رنامه در حوزه کلیه دستگاههای اجرائی موظفند گزارش عملکرد ساالنه خود را درطول اجرای قانون ب -تبصره

ترویج فرهنگ ایثار و جهاد و مقاومت و شهادت را به سازمان، بنیاد شهید و امور ایثارگران ، بنیاد حفظ آثار و 

 های مرتبط مجلس شورای اسالمی ارائه نمایند.ارزشهای دفاع مقدس و کمیسیون

 -۲1ماده 

رسانی به ایثارگران را به امع خدماتدولت موظف است اقدامات الزم برای اجرای صحیح و به موقع قانون ج

های اجرائی آن را حداکثر تا نامهبینی نماید و کلیه آیینعمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش

 شش ماهه سال اول اجرای قانون برنامه تصویب و ابالغ نماید.

انون تنظیم بخشی از مقررات مالی ( قانون الحاق برخی مواد به ق47دولت مکلف است در اجرای ماده ) -الف

ریزی نماید که تا دو سال اول اجرای قانون برنامه کلیه به نحوی برنامه 6/7۸/75۳5( مصوب ۸دولت )

کننده نهادهای متولی موظفند گواهی مورد نیاز مشموالن ماده مذکور تعیین تکلیف گردند. یگانهای اعزام

 کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران ارائه نمایند. افراد مشمول این ماده و صورت سانحه را به

سانحه بالینی بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که صورت -تبصره

کننده )نیروهای مسلح( همزمان مجروحیت را ندارند اما مجروحیت آنها توسط کمیسیون پزشکی نهاد اعزام

 گیرد.( جانبازی به آنها تعلق می%3عنوان جانباز تلقی نماید و حداقل پنج درصد )را بهگردد احراز می

 باشد.اجرای این تبصره مانع از احراز جانبازی بیش از درصد مذکور توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران نمی

( قانون 5۲تبصره ماده)دولت مکلف است در سال اول اجرای قانون برنامه اعتبار مورد نیاز برای اجرای  -ب

بینی نموده و از طریق سازمان تأمین رسانی به ایثارگران را در لوایح بودجه سنواتی پیشجامع خدمات

 اجتماعی نیروهای مسلح به کلیه آزادگان و جانبازان واجد شرایط پرداخت نماید.

اد تحت تکفل ایشان )والدین دولت موظف است خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و افر -پ

و همسران و فرزندان( دارای تابعیت غیرایرانی که در طول هشت سال دفاع مقدس یا بعد از آن در راستای 



اند پس از تأیید صالح به درجه رفیع شهادت یا جانبازی یا اسارت نائل آمدهمأموریت محوله از سوی مراجع ذی

ور ایثارگران قرار دهد و رزمندگان نیز بنابه تشخیص ستاد کل مراجع مذکور تحت پوشش بنیاد شهید و ام

 گیرند.نیروهای مسلح تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح )ساتا( قرار می

اعطای تابعیت و اقامت به افراد موضوع این ماده بر اساس ضوابط در چهارچوب قانون خواهد بود که  -تبصره

االجراءشدن این قانون توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری الزمحداکثر ظرف مدت سه ماه از 

های امورخارجه و کشور تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی با رعایت اصل یکصد و هفتاد و وزراتخانه

 رسد.( قانون اساسی می714ششم )

 شود:( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصالح می7۲ماده ) -ت

بنیاد موظف است در چهارچوب قوانین به منظور تعیین، تدوین و یا اصالح معیارهای تشخیص درصد جانبازی به 

عنوان مبنای ارائه خدمت به جانبازان و آزادگان در مواردی که نیاز به رأی کمیسیون باشد نسبت به تشکیل 

لی آنها، با در نظر گرفتن وضعیت فعلی های پزشکی اقدام و جهت تعیین نحوه از کارافتادگی ککمیسیون

ای که به نامهسالمت روحی، جسمی، اجتماعی، اقتصادی، شغلی و سابقه حضور در جبهه و براساس آیین

پیشنهاد بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تهیه و به 

 دام نماید.رسد اقتصویب هیأت وزیران می

به منظور حفظ کرامت ایثارگران و خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان، دستگاههای موضوع ماده  -ث

( قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نیستند 3رسانی به ایثارگران و ماده )( قانون جامع خدمات۸)

تخلفات اداری به عنوان نیروی مازاد  ایثارگران شاغل در آن دستگاه را به استثنای موارد محکومیت در هیأت

 )عدم نیاز( معرفی نمایند.

های آن و رسانی به ایثارگران و تبصره( قانون جامع خدمات۸7دولت مکلف است عالوه بر اجرای ماده ) -ج

( و باالتر را در طول اجرای %10اصالحات بعدی، تمام فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد )

 رنامه، استخدام نماید.قانون ب

جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته  -چ

توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی و پنج اند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال میشده

 گی نائل آیند.ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشست



در صورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول، پاداش مذکور مربوط به آن سنوات،  -تبصره

 گیرد.مجدداً به این افراد تعلق نمی

ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کلیه  -ح

 رسانی به ایثارگران مکلف به انجام آن هستند.قانون جامع خدمات (۸دستگاههای مشمول ماده )

رسانی به ( قانون جامع خدمات۸کلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل در دستگاههای موضوع ماده) -خ

 توانند با حداکثر هشت سال سنوات ارفاقی و با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند.ایثارگران می

شرح زیر در طول اجرای قانون برنامه اصالح و دو رسانی به ایثارگران به( قانون جامع خدمات۸4ماده ) -د

 شود:تبصره به آن الحاق می

جانبازان اعصاب و روان و »بعد از عبارت « جانبازان دارای محدودیت جسمی حرکتی»عبارت 

 .شودمی اضافه  «شیمیایی

های خاص و یا صعب العالج یا محدودیت که دارای بیماری والدین، همسران و فرزندان شهدا -7تبصره 

 شوند.جسمی حرکتی می باشند پس از تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد، مشمول این ماده می

مندی حق ( بهرهK( ضریب کا)%6۳( تا چهل و نه درصد )%۸3جانبازان گروه بیست و پنج درصد ) -۸تبصره 

 باشد.میپرستاری آنان به میزان درصد جانبازی 

 شود.رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصالح می( قانون جامع خدمات۸7ماده ) -ذ

اضافه « تأمین نیروهای مورد نیاز خود را»بعد از عبارت « اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی»عبارت 

 شود.می

 .گرددمی طعیقرسمی ماه سه  وضعیت استخدامی مشموالن این ماده حداکثر پس از -7تبصره 

 سابقه ماهشش حداقل با رزمندگان و  والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان -۸تبصره 

رسانی به ایثارگران و ( قانون جامع خدمات۸شاغل در کلیه دستگاههای مشمول ماده ) جبهه، در حضور

مؤسسات تابعه آنها و شرکتهای عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی باالتر، مشروط به عدم 

پست محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضائی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان 

 شوند.سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می



باشند با مند میایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی باالتر بهره -ر

توانند تا ( قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و می705داشتن مدرک کارشناسی، مشمول بند )الف( ماده )

 سال خدمت کنند. سی و پنج

اند، آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شده -ز

توانند برای یک بار و با رعایت شرط سنی زیر شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت، حسب مورد سی یا می

 عین سوابق اسارت به بازنشستگی نائل آیند. سی و پنج سال خدمت خود را تکمیل کنند و سپس با لحاظ

مسؤولیت رسیدگی و ارائه خدمات مطابق قوانین و مقررات به کلیه جانبازان، آزادگان و خانواده معظم  -ژ

باشند به عهده بنیاد بوده و مسؤول رسیدگی و ارائه خدمات شهداء که در بنیاد دارای پرونده ایثارگری می

قدس با معرفی و تأیید واحد یا مرکز امور ایثارگران نیروهای مسلح با سازمان سال دفاع مرزمندگان هشت

 باشد.تأمین اجتماعی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران)ساتا( می

 -۲۲ماده 

های معظم شهدا و ایثارگران)جانبازان و آزادگان( اعم دولت موظف است کلیه مطالبات معوق خانواده -الف

ت و وجوه مربوط به ذخیره مرخصی استفاده نشده و کلیه مطالبات قانونی آنان را به طور از پاداش پایان خدم

کامل حداکثر در دو سال اول اجرای قانون برنامه مطابق بودجه سنواتی تأمین و توسط بنیاد پرداخت نماید. به 

ثارگران و خانواده شهدا نحوی که در پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هیچگونه مطالبات معوقی در حوزه ای

 باقی نمانده باشد.

مطالبات مذکور در این ماده در خصوص جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال نیز بر حسب  -تبصره

مورد باید توسط بنیاد و دستگاه مربوطه در طی دو سال اول اجرای قانون برنامه طبق بودجه سنواتی تأمین و 

 پرداخت گردد.

وظف است اعتبار الزم را به منظور تأمین حداقل معیشت گروههای عنوان شده ذیل که فاقد شغل یا دولت م -ب

های سنواتی درج بینی و حداقل حقوق کارکنان دولت را به آنان جهت پرداخت در بودجهدرآمد باشند را پیش

 و در اختیار دستگاههای مربوطه قرار دهد.

 رافتادگی و آزادگان با حداقل سه ماه اسارتجانبازان با هر میزان درصد از کا -7

 رزمندگان با حداقل شش ماه حضور در جبهه و چریکهای جنگهای نامنظم)گم جن( -۸



افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی، آزادگان متوفی، رزمندگان متوفی )با حداقل شش ماه حضور  -5

 در جبهه(

جانبازان و آزادگان متوفی و ارائه خدمات به آنان به عهده بنیاد و تشخیص افراد تحت تکفل قانونی  -تبصره

تشخیص افراد تحت تکفل قانونی رزمندگان متوفی به عهده واحد ایثارگران نیروهای مسلح و ارائه خدمات به 

 باشد.آنان به عهده سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح )ساتا( می

 اند )پس از فوت والدین(ا که تحت تکفل والدین شهدا بودهنامادری شهید و خواهران مجرد شهد -6

های خاص و یا دارای بیماریبرادر و خواهر شهید دارای معلولیت جسمی، حرکتی، ذهنی، محجور،  -3

 العالج پس از تأیید کمیسیون پزشکی بنیادصعب

از شهادت شهید نگهداری همسران مطلقه شهدا که فرزند یا فرزندان شهید را حداقل پانزده سال بعد  -4

 اند با تأیید بنیاد )ماهانه معادل دو سوم حقوق کارکنان دولت(نموده

همسران و »عبارت « آزادگان»( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پس از عبارت 37در ماده) -پ

 گردد.اضافه می« فرزندان شهدا

( سرانه بیمه عمر و حوادث جانبازان و %700رصد )سازمان و بنیاد مکلفند نسبت به تأمین و پرداخت صدد -ت

 آزادگان، والدین، همسر و فرزندان شهدا فاقد پوشش بیمه عمر و حوادث، وفق بودجه سنواتی اقدام نمایند.

رسانی به ایثارگران در طول ( قانون جامع خدمات3۳( و )3۸(، )75( بر مواد )۲۲حکم بند )ت( ماده )

 است. اجرای قانون برنامه، حاکم

های رزمندگان هشت سال دفاع منظور حمایت و تجلیل از رشادتدولت مکلف است طبق بودجه سنواتی به -ث

( جانبازی و %۸3ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زیر بیست و پنج درصد )مقدس که حداقل شش

یالت رفاهی، معیشتی، بهداشتی، ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان تسهآزادگان با کمتر از شش

 درمانی و فرهنگی به شرح زیر ارائه نماید.

( هزینه شهریه تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمی، %50درصد)تأمین و پرداخت یا معافیت حداقل سی -7

، های علومهای مورد تأیید وزارتخانههای شبانه دانشگاههای دولتی، دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاهدوره

 تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وفق بودجه سنواتی

 مندی رایگان از خدمات مراکز فرهنگی عمومی و ناوگان حمل و نقل شهریبهره -۸



( هزینه از طریق هر یک از شرکتهای دولتی و خصوصی هواپیمایی، %50درصد )معافیت از پرداخت سی -5

 لی و عتبات عالیات برای یکبار در سالریلی و دریایی در سفرهای داخ

منظور ارج نهادن به والدین، همسران و ها و سازمان اوقاف و امور خیریه مکلفند بهها و دهیاریشهرداری -6

و فرزندان شهدا و آزادگان و همسران و فرزندان آنان، جانبازان و همسران و فرزندان جانبازان بیست

ماه و باالتر در جبهه را با رعایت مفاد وقفنامه در مندگان با سابقه حضور شش( و باالتر و رز%۸3درصد )پنج

 ها بدون أخذ هزینه اقدام نمایند.باشد و آرامستانامامزادگانی که دفن اموات در آنها مجاز می

 مندی از انشعاب رایگان آب، فاضالب، برق و گاز برای یک بار در یک واحد مسکونیبهره -3

ی از امتیازات یک مقطع تحصیلی باالتر مطابق قوانین مربوطه و برای رزمندگان با حداقل مندبهره -4

 ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزایای اجتماعیشش

جانبازان و آزادگان و »رسانی به ایثارگران پس از عبارت ( قانون جامع خدمات57در بند )الف( ماده) -ج

فرزندان جانبازان، فرزندان آزادگان، رزمندگان و فرزندان رزمندگان با حداقل »عبارت « فرزندان شاهد

 شود.اضافه می« ماه سابقه حضور در جبههشش

 شود.رسانی به ایثارگران الحاق می( مکرر به قانون جامع خدمات3۳متن زیر به عنوان ماده ) -چ

ی دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، کانون وکال»

( از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضائی و الکترونیک، %50درصد)وکالء و کارشناسان قوه قضائیه، مکلفند سی

سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان 

ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل دگان با داشتن حداقل سه(، آزا%70با حداقل ده درصد )

( و باالتر و فرزندان و همسران %۸3ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد)شش

ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده

 «نی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.س

رسانی به ایثارگران در طول اجرای ( قانون جامع خدمات3۳( و )3۸(، )75( بر مواد )۲۲حکم بند )چ( ماده )

 قانون برنامه، حاکم است.

بهه ماه سابقه حضور در جدر صورتی که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل دوازده -ح

مشمول صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگری گردد بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل 



 مندبهره صندوق آن بازنشستگی مستمری از صندوق دو  گردد و با تحقق بازنشستگی این افراد درانجام می

 .بود خواهد صندوق یک به فقط دولت کمک. گردندمی

فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه ایثارگران و  -خ

ای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی برای یک بار از پرداخت ما به التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه

قالب بودجه سنواتی توسط دولت  الیه از دولت منظور و درمعافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقلٌ

 شود.پرداخت و تسویه می

الحاق  ۸۳/1/7545( قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 63( به انتهای ماده )1عنوان بند )متن زیر به -د

 شود:می

 درصورت اذن فرماندهی کل قوا: -1

 مت از نظام وظیفهفرزندان رزمندگان با سابقه حضور در جبهه به ازای هرماه حضور یک ماه کسر خد -

 فرزندان آزادگان به ازای هرماه اسارت یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه -

 فرزندان جانبازان به ازای هردرصد جانبازی یک ماه کسر خدمت از -

 نظام وظیفه

مندی فرزندان جانبازان بر اساس درصد جانبازی صادره از کمیسیون عالی پزشکی نیروهای بهره -تبصره

گردد و در خصوص آموزش خدمت نظام وظیفه براساس مقررات ستاد کل نیروهای بنیاد اقدام میمسلح یا 

 گردد.مسلح عمل می

های ( قانون احکام دائمی برنامه55( ماده )۸( قانون برنامه ششم بر حکم تبصره )۲۲حکم بند )د( ماده )

 توسعه کشور، حاکم است.

به ایثارگران عبارت رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در رسانی ( قانون جامع خدمات34به ماده ) -ذ

 گردد.جبهه اضافه می

کسورات بازنشستگی سهم اسرا و »رسانی به ایثارگران پس از عبارت ( قانون جامع خدمات51به ماده ) -ر

اضافه « ههفرزندان شهداء و رزمندگان با حداقل بیست و چهار ماه حضور در جب»عبارت « آزادگان و جانبازان

 شود.می



فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز پنجاه درصد  -ز

( و باالتر به استثنای تسهیالت خودرو، حق پرستاری، کاهش ساعت کاری و حالت اشتغال برخوردارند. 30%)

 شود.شهید نمیامتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزند 

 شود:رسانی به ایثارگران اضافه می( قانون جامع خدمات40عبارت ذیل به ماده ) -ژ

 شود.اضافه می« همسران و فرزندان شهدا»عبارت « جانبازان و آزادگان»بعد ازعبارت 

 -۲۳ماده 

سبت به ارائه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است در طول اجرای قانون برنامه، ساالنه ن -الف

( به تعداد پنجاه هزار نفر به رزمندگان دارای %6بار با سود حداکثر چهاردرصد )تسهیالت مسکن فقط یک

باشند و ماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت که فاقد مسکن ملکی میحداقل شش

التفاوت های عامل اقدام نماید. مابهریق بانکاند از طتاکنون مسکن، زمین یا تسهیالت مسکن دریافت ننموده

سود مذکور تا سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مطابق بودجه سنواتی توسط دولت تأمین و به بانکهای 

شود. )تعیین اولویت و نحوه معرفی افراد واجد الشرایط به موجب دستورالعمل ستاد کل عامل پرداخت می

 نیروهای مسلح خواهد بود.(

 گردد:رسانی به ایثارگران الحاق میمکرر( قانون جامع خدمات 5تبصره ذیل به ماده ) -ب

الثبت و حقوق دولتی مربوط به خرید و فروش، ترهین اسناد های حقایثارگران در پرداخت هزینه -تبصره

 باشند.( معافیت برخوردار می%10مالکیت تسهیالت وام خرید یا ساخت مسکن از هفتاد درصد )

( منابع %70درصد)دولت )بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران( موظف است همه ساله حداقل ده -پ

الحسنه تمامی بانکها و مؤسسات پولی و اعتباری دولتی را در چهارچوب بودجه سنواتی جهت اشتغال قرض

 ایثارگران از طریق صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران اختصاص دهد.

رسانی به ایثارگران و مکرر( فصل دوم قانون جامع خدمات 5( و )5ت در اجرای مواد )دولت موظف اس -ت

اصالحات بعدی آن حداکثر تا پایان خردادماه هرسال شرایط پرداخت تسهیالت مسکن ارزان قیمت به 

 ایثارگران را مطابق بودجه سنواتی ابالغ نماید.

 ۸۲/۳/75۲۳ایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ( قانون ساماندهی و حم۲ماده واحده اصالح ماده) -ث

 گردد:شرح ذیل اصالح میبه



 گردد.اضافه می« با اولویت ایثارگران و فرزندان شهدا»عبارت « از طریق مزایده عمومی»بعد از عبارت 

 -۳0ماده 

ر ماده رسانی به ایثارگران و اصالحیه بعدی آن و د( قانون جامع خدمات10الحاقات زیر در ماده ) -الف

 گیرد:( به شرح زیر صورت می۸( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )61)

( و همسران و %۸3( سهمیه اختصاصی برای جانبازان زیر بیست و پنج درصد )%3درصد)سهمیه ورود با پنج

ماه حضور رزمندگان، با حداقل شش ( و همسران و فرزندان%۸3فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد )

 ( افزایش یابد.%50درصد)داوطلبانه در جبهه به سی

( قانون جامع 10( ایثارگران )مشمولین ماده)%۸3در صورتی که سهمیه بیست و پنج درصد ) -تبصره

ن زیر ( سهمیه اختصاصی جانبازا%3درصد )رسانی به ایثارگران و اصالح بعدی آن( تکمیل نگردد و پنجخدمات

( فرزندان و همسران %۸3( و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد )%۸3بیست و پنج درصد )

ماه حضور داوطلبانه در جبهه، پاسخگوی متقاضیان واجد الشرایط نباشد دولت مکلف رزمندگان با حداقل شش

( مذکور به جانبازان %3بر پنج درصد )( ایثارگران را مازاد %۸3است مانده ظرفیت خالی بیست و پنج درصد )

(فرزندان و %۸3( و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد )%۸3زیر بیست و پنج درصد )

ماه حضور داوطلبانه در جبهه که شرایط الزم را داشته باشند، اختصاص همسران رزمندگان با حداقل شش

 دهد.

نون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در دانشگاههای پردیس ( قا44هزینه شهریه مشموالن ماده ) -ب

های دانشگاه آزاد اسالمی داخل کشور الملل دانشگاههای دولتی یا غیردولتی حداکثر در سقف شهریهبین

 شود.پرداخت می

های علوم، تحقیقات و کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز علمی که از وزارتخانه -پ

اند و دانشگاه آزاد اسالمی مکلفند حداقل بیست اوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی أخذ مجوز نمودهفن

( اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل فرزندان و همسران شهدا، %۸0درصد )

ن، همسران و فرزندان جانبازان ( و باالتر، آزادگان و همسران و فرزندان آنا%73جانبازان پانزده درصد )

( و باالتر، رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه که دارای مدرک علمی %۸3بیست و پنج درصد )

باشد و های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میدکتری مورد تأیید وزارتخانه

گی را داشته باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت عالی انقالب فرهنشرایط علمی مصوب شورای

با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی، چنانچه شرایط علمی الزم را 



داشته باشند تأمین و از ابتداء آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی 

 های اخالقی استخدام کنند.رائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی و با رعایت صالحیتپژوهشی و اج

 شود.احکام و امتیازات این بند شامل اعضاء هیأت علمی فعلی دارای سوابق ایثارگری فوق نیز می

در اجرای این مسؤولیت اجرای احکام این ماده به طور مستقیم برعهده وزیر و رئیس دستگاههای مذکور است 

 حکم مقامات یادشده مکلف به اتخاذ تصمیم می باشند.

 شوند.مشموالن این بند با سی و پنج سال خدمت و حداقل شصت و پنج سال سن بازنشسته می -7تبصره 

در صورت تمایل فرد به بازنشستگی پس از اتمام سی سال خدمت و یا حداکثر شصت سال سن  -۸تبصره 

 زنشستگی نماید.تواند درخواست بامی

( قانون 17ماده )« الف»( این قانون در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر بند ۳0ماده )« پ»حکم بند 

و اصالحات بعدی و بر حکم ماده واحده قانون اصالح حداکثر سن  ۸/70/75۳7جامع ایثارگران مصوب 

 حاکم است. ۸۸/۸/7517داوطلبان استخدام مصوب 

های توسعه کشور به شرایط ( قانون احکام دائمی برنامه۸ارگران موضوع بند )پ( ماده )شرایط جامعه ایث

 شود.قانون برنامه اصالح می( ۳0جامعه ایثارگران موضوع بند )پ( ماده )

 -۳7ماده 

محکومیت مؤثر کیفری در جرائم امنیتی موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی )تعزیرات و 

 شود.موجب محرومیت از امتیازهای مقرر در این بخش می ۸/5/7513بازدارنده( مصوب مجازاتهای 

 فرهنگ، هنر و ورزش -71بخش 

 -۳۸ماده 

سازی فرهنگی، بسترسازی فرهنگی و دستیابی به سیاست ابالغی برنامه و اهداف به منظور ارتقاء، تعالی، مقاوم

مبنی بر تحقق توسعه متناسب با مقتضیات فرهنگی و متکی انداز نظام و اجرای سند مهندسی فرهنگی سند چشم

ساالری دینی، اصول و فضائل اخالقی و کرامت و بر حفظ و ارتقای ارزشهای اسالمی، انقالبی و ملی و مردم

حقوق انسانی، هویت و انسجام ملی و ایفای نقش کارآمد، اثربخش و متعالی نهادها و تشکلهای مردمی در این 

ن حمایت از تولیدات و محصوالت فرهنگی، مذهبی و هنری فاخر، صنایع دستی و میراث عرصه و همچنی

المللی و نیز ارتقای جایگاه و منزلت سرمایه فرهنگی ملموس و ناملموس و تقویت ظرفیت آن در تعامالت بین



 های فرهنگی اجتماعی و اصحاب فرهنگ، نخبگان و پیشکسوتان فرهنگ و هنر کشورانسانی در عرصه

و احیای موقوفات و پاسداشت منزلت امامزادگان و تقویت و توسعه « نیروهای مؤمن به انقالب اسالمی»و

 مذهبی در طول سالهای اجرای برنامه: -نهادهای فرهنگی

دولت مکلف است با همکاری قوه قضائیه تمهیدات قانونی الزم مربوط به تسهیل فرآیند صدور مجوز و  -الف

ط و مقررات محدودکننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری و ایجاد امنیت الزم برای بازنگری و کاهش ضواب

های فرهنگی و هنری دارای مجوز را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تولید و نشر آثار و اجرای برنامه

 بینی نماید.پیش

ربط مکلفند با رعایت ای ذیوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان صدا و سیما و سایر دستگاهه -ب

( قانون اساسی فهرست مجوزها و 66سیاستهای کلی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )

های گری فرهنگی و هنری با رعایت موازین شرعی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی و سازمانتصدی

شود در طول سالهای اجرای قانون برنامه ه تعیین مینهاد را که تا پایان سال اول اجرای قانون برناممردم

 واگذار نمایند.

نامه این بند شامل شیوه تعیین فهرست مذکور و نحوه واگذاری و فروش با پیشنهاد سازمان، آیین -تبصره

سازمان اداری و استخدامی کشور و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان صدا و سیما به تصویب 

 رسد.وزیران میهیأت 

دولت مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه با مشارکت سازمان صدا و سیما و وزارت ورزش و  -پ

جوانان، تمهیدات قانونی الزم در خصوص نحوه تقسیم درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را 

 بینی نماید.پیش

ها و همکاری سازمان، وزارت راه و شهرسازی، شهرداریسازمان اوقاف و امور خیریه مکلف است با  -ت

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور نسبت به صدور و أخذ اسناد موقوفات و تبدیل بقاع متبرکه با رعایت ضوابط 

 وقفی به قطبهای فرهنگی اقدام نماید.

های روستایی در تابخانهدولت مکلف است تمهیدات الزم را نسبت به توسعه فرهنگ کتابخوانی با اولویت ک -ث

-سرمایه جذب و تشویق رویکرد با  اییافته، بر اساس طرح آمایش سرزمین و نیازهای منطقهمناطق کمتر توسعه

 فراهم هنری و فرهنگی کاالهای سایر و فرهنگی محصوالت و کتاب تولید در تعاونی و خصوصی بخش گذاری

( مطابق قانون بودجه سنواتی %3نرخ رشد ساالنه پنج درصد ) با برنامه قانون اجرای اول سال پایان تا و کند

 نسبت به وضعیت موجود در طول اجرای قانون برنامه اقدام نماید.



ها و سازمان آب و فاضالب مکلفند با ارائه تعرفه فرهنگی و یا پروانه ساختمان در زمینه دولت و شهرداری -ج

ه از کاربری فرهنگی در فضاهای مسکونی از کتابفروشان، آب و برق و گاز، حمل و نقل و پست، با استفاد

 ناشران و مطبوعات که دارای مجوزهای قانونی الزم هستند حمایت کنند.

 هایوزارتخانه  نامه اجرائی موضوع این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با همکاریآیین -تبصره

 رسد.وزیران میویب هیأتتص به و تدوین نفت، و کشور نیرو، شهرسازی، و راه

دولت مکلف است به منظور حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار فرهنگی، هنری و امنیت شغلی اصحاب  -چ

های المللی در عرصهفرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم، صدا و سیما و رسانه، بسترسازی برای حضور بین

قی و حقوقی مرتبط با امور فرهنگی و هنری فرهنگی، هنری و تنظیم مناسبات و روابط میان اشخاص حقی

 عمل آورد:اقدامهای ذیل را به

تمهیدات قانونی الزم جهت امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم، صدا و سیما و رسانه و  -7

 استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ

ها و تبلیغات جهت طی ت و رسانهبازنگری و اصالح قوانین مطبوعات و تبلیغات نظام جامع حقوقی مطبوعا -۸

 مراحل قانونی

دهند تحت پوشش بیمه بیکاری اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه و صدا و سیما که شغل خود را از دست می -ح

های اعتباری را به این منظور در اختیار صندوق گیرند. دولت در چهارچوب لوایح بودجه سنواتی کمکقرار می

 .دهدبیمه بیکاری قرار می

االجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک ماه پس از الزمنامه اجرائی این بند ظرف مدت ششآیین -تبصره

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان تبلیغات اسالمی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و 

 رسد.سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می

 -۳5ماده 

از ابتدای اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی، سهم خود در تأمین بودجه سازمان  دولت مکلف است

( بودجه عمومی دولت لحاظ و تخصیص دهد. افزایش %1/0صداوسیما را حداقل به میزان هفت دهم درصد )

کمی و  ها، توسعه( استان%700اعتبار سازمان نسبت به سال پایه از محل این ماده جهت پوشش صددرصدی)

های فاخر های تولیدی )ملی، استانی و برون مرزی( پویانمایی)انیمیشن(، مستند و فیلمها و سریالکیفی برنامه



شود و هرگونه افزایش حقوق و مزایا جز به تناسب سایر بخشهای کشور که در بودجه و توسعه فنی هزینه می

 شود، ممنوع است.سنواتی مشخص می

وری اسالمی ایران گزارش ساالنه این ماده را به مجلس شورای اسالمی ارائه سازمان صدا و سیمای جمه

 کند.می

 -۳6ماده 

( مالیات بر ارزش افزوده را برای %۳( از کل نه درصد)%۸1/0دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد)

پهلوانی، ورزش ای و کشتی المللی ورزشهای زورخانهتوسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بین

ویژه در حوزه معلوالن و جانبازان اختصاص دهد. روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساختهای ورزش به

این مبلغ در ردیفهای مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتی 

 گیرد.ها قرار میتخانهشود و پس از مبادله موافقتنامه در اختیار این وزرابینی میپیش

 شود.ها هزینه میاین اعتبار فقط در استان -7تبصره 

ای ممنوع پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه -۸تبصره 

 است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

( موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، قبل از توزیع %۳درصدی )از مجموع عوارض و مالیات نه -5تبصره 

 نفعان، مبلغ مندرج در این ماده کسر خواهد شد.آن منابع بین ذی

( 15پنجم ازمنابع درآمدی ماده )( و یک۳6دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده ) -6تبصره 

عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان مطابق بودجه سنواتی این قانون را برای ازدواج و اشتغال جوانان به 

 بینی و هزینه نماید.پیش

 -۳3ماده 

عنوان گیری بهینه از اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد بهمنظور توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی و بهره به

 شود:یترین پایگاه عبادی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اقدامات زیر انجام ماصلی

ها موظفند در طراحی واجرای طرحهای وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقالب اسالمی و شهرداری -الف

جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی وشهرکها وشهرهای جدیداالحداث، اراضی مناسب برای احداث مساجد 



سازی بدون ی کنند و پس از آمادهبینوخانه 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.

های علمیه های دینی مصرح در قانون اساسی و حوزهها، اماکن صرفاً مذهبی اقلیتمساجد، مصلی -تبصره

حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضالب و عوارض های شامل مراکز آموزشی، پژوهشی و اداری از پرداخت هزینه

 باشند.ساخت و ساز فقط برای فضای اصلی معاف می

های تجاری، اداری و خدماتی جدیداالحداث موظفند نمازخانه مناسبی را در اماکن مالکان مجتمع -ب

ث در چهارچوب ها و مکان احدامذکور احداث نمایند. دستورالعمل این بند شامل تعداد واحدهای این مجتمع

 رسد.عالی شهرسازی و معماری میتصویب شورای های مصوب بهنقشه

ها موظفند نسبت به احداث یا اختصاص فضای ها، مراتع و آبخیزداری کشور و شهرداریسازمان جنگل -پ

 های شهری اقدام کنند.های ملی و بوستانکافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه در بوستان

های ورزشی، ها و مراکز درمانی، مجموعهستگاههای اجرائی، مراکز آموزشی، بیمارستانکلیه د -ت

های تجاری اعم از دولتی یا غیردولتی، موظفند نسبت به احداث یا های رفاهی، تفریحی و مجتمعمجتمع

 اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند.

ی راه و شهرسازی و نفت موظفند تمهیدات و اقدامات الزم را جهت احداث مسجد و نمازخانه هاوزارتخانه -ث

های مسافربری و جایگاههای عرضه سوخت بین شهری و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و در پایانه

 عمل آورند.های مذکور از طریق بخش غیردولتی بهنمازخانه

منظور ارتقای کارکرد فرهنگی و هنری مساجد، برقراری  ف است بهوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکل -ج

عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ اسالمی و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، با رعایت موازین اسالمی 

های فرهنگی و هنری بر ترتیبی اتخاذ نماید تا کلیه مساجد شهری و روستاهای باالی هزار نفر جمعیت از کانون

 ودجه سنواتی برخوردار گردند.اساس ب

 -۳4ماده 

وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی، اراضی ملی 

غیرکشاورزی خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها به استثنای اراضی واقع در مناطق چهارگانه 

ید وزارت ورزش و جوانان به قیمت ارزش معامالتی زیست را که مورد نیاز بخش غیردولتی است با تأیمحیط

اعالم شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت تشریفات قانونی به بخش غیردولتی و تعاونی با 



های ایثارگران واگذار نماید. تغییر کاربری این اراضی ممنوع است. منابع حاصل از اجرای این اولویت تعاونی

 گردد.یز میحکم به خزانه وار

 -۳1ماده 

دولت مکلف است به منظور تعمیق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسالمی و ترویج سیره و سنت اهل 

السالم( و استفاده بهینه از ظرفیت معنوی اماکن زیارتی در شهرهای مقدس مشهد، قم و شیراز و بیت )علیهم

روی اربعین، نسبت به انجام امور ذیل تا پایان اجرای قانون پیادهبرگزاری و تمهید امکانات الزم مراسم ساالنه 

 نماید:برنامه اقدام 

ریزی و تدوین سازوکارهای الزم جهت ساماندهی امور شناسایی دقیق نیازها و مشکالت زائران، برنامه -الف

 ها و بخشهای غیردولتیزائران و تأمین زیرساختهای الزم از طریق حمایت از شهرداری

های فرهنگی و خدمات زیارتی در قطبهای زیارتی و گردشگری مذهبی و فراهم توسعه امکانات، فعالیت -ب

 های سنواتیهای( زیربنایی مورد نیاز در قالب بودجهنمودن زمینه زیارت و اجرای طرحهای )پروژه

 -۳۲ماده

از صنایع دستی و تشویق و  دستگاههای اجرائی مکلفند به منظور صیانت از میراث فرهنگی و حمایت -الف

 توسعه گردشگری اقدامات زیر را انجام دهند:

های مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملی و هزینه -7

ربط آثار در اختیار و در حیطه وظایف تخصصی همان دستگاه را در قالب بودجه سنواتی از های ذیفهرست

صنایع عتبارات خود تأمین کنند. این اعتبارات در چهارچوب ضوابط قانونی سازمان میراث فرهنگی، محل ا

 شود.دستی و گردشگری هزینه می

های تأسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیت -۸

 اشد.مالیاتی است و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می ب

منظور حفظ و صیانت از میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است به -ب

منظور شناسایی، مستندسازی، ربط بهاقدام الزم را با همکاری و هماهنگی سایر دستگاههای اجرائی ذی

عی، ایجاد شهرهای جهانی حفاظت و مرمت و معرفی میراث فرهنگی )اعم از ملموس و ناملموس( میراث طبی

صنایع دستی و احیای هنرهای سنتی در حال زوال در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی و ثبت در فهرست میراث 

 عمل آورد.جهانی را طبق بودجه سنواتی به



 -۳۳ماده 

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است نسبت به

تهیه و اجرای طرح بهسازی و احیای حداقل سیصد روستای دارای بافت با ارزش تاریخی و فرهنگی و 

ای، تا پایان اجرای قانون برنامه در های سرمایهروستاهای هدف گردشگری را از محل اعتبارات تملک دارایی

 برداری قرار گیرد.رد بهرهبودجه سنواتی اقدام نماید تا در چهارچوب مفاد این ماده حفظ، نگهداری و مو

 -700ماده 

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه،  -الف

سند راهبردی توسعه گردشگری را درچهارچوب قوانین مربوطه با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی 

 عمل آورد:دولت موظف است تمهیدات زیر را بهجهت تصویب هیأت وزیران ارائه نماید. 

ای تهیه و الحاق پیوست تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای کلیه طرحهای توسعه -7

( قانون تشکیل سازمان 5های زیربنایی، تولیدی و خدمات دستگاههای موضوع ماده)بزرگ و مهم در حوزه

جهت تطبیق با اهداف و وظایف سازمان مذکور در سطوح  5/70/75۲۸میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 

 ای، استانی و شهریملی، منطقه

های مالیاتی و عوارضی به اختصاص یارانه و تسهیالت مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیت -۸

 تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی در چهارچوب قوانین مربوطه

، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفیت ناطق گردشگری از قبیل راههای مورد نیاز مایجاد زیرساخت -5

قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه گذاری، واگذاری تسهیالت ارزانبخش خصوصی در سرمایه

 سنواتی

نامه اجرائی این بند توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با همکاری آیین -تبصره

زیست و سازمان تهیه و به های کشور، جهادکشاورزی و راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیطارتخانهوز

  رسد. تصویب هیئت وزیران می

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همکاری سازمان موظف است تا پایان سال اول  -ب

غرب کشور و زاگرس، سواحل شمالی و ل و شمالاجرای قانون برنامه طرح ساماندهی گردشگری جنگلهای شما

 جنوبی با اولویت سواحل مکران طبق قوانین مربوطه را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.



دولت مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، تمهیدات و اقدامات قانونی الزم را جهت مدیریت  -پ

 عمل آورد.هنگی، صنایع دستی و گردشگری بهیکپارچه و جامع میراث فر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است کل درآمد اختصاصی و کمکهای مردمی از  -ت

( قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و 3ها را که در اجرای ماده)های تاریخی و موزهاماکن و محوطه

افتتاح  حسابی که نزد خزانهشوند بهامنائی تشکیل و اداره می صورت هیأتبه 5/70/75۲۸گردشگری مصوب 

وجوه حاصله و همچنین سهم کمکهای دولتی اختصاص داده شده به  (%700گردد، واریز نماید. صددرصد)می

گیرد این اماکن در قالب بودجه سنواتی در اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار می

 اداره، توسعه و مرمت این اماکن اختصاص یابد.تا برای 

گری و اجرائی خود را تواند بخشی از امور تصدیسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می -ث

 اند، واگذار کند.ای و تخصصی گردشگری که طبق قانون تشکیل شدهبه تشکلهای حرفه

تأیید سازمان مذکور، با تصویب هیأت وزیران توسط تشکلهای های قانونی هزینه این خدمات با تعرفه -تبصره

 باشد.تعیین شده قابل دریافت و هزینه می

( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از 43دولت مکلف است از محل منابع بند)الف( ماده) -ج

ز در اولویت قرار گازرسانی روستاهای هدف گردشگری را نی 6/7۸/75۳5( مصوب ۸مقررات مالی دولت)

 دهد.

 -707ماده 

( و بیست و یکم ۸0(، بیستم )70منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم )کلیه دستگاههای اجرائی موظفند به

های کلی برنامه ششم و ساله و سیاستانداز بیست( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، اهداف سند چشم۸7)

تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی »سیاستهای کلی خانواده مبنی بر 

مندی جامعه از سرمایه انسانی منظور بهرهو نیز به« ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنانزنان در همه عرصه

واده در زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خان

ها و طرحهای ها، برنامهدستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسالمی در سیاست

خود و ارزیابی آثار و تصمیمات براساس شاخصهای ابالغی ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقالب 

 فرهنگی اقدام نمایند.



ها، خانواده( موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاست ریاست جمهوری )معاونت امور زنان و -7تبصره 

طور ها و طرحهای دستگاهها و رصد مستمر ارتقای شاخصهای وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را بهبرنامه

 ساالنه به مجلس شورای اسالمی و هیئت وزیران ارائه نماید.

ازوکارهای نظارت و پایش شاخصها و وظایف نامه اجرائی این ماده در خصوص نحوه اعمال، سآیین -۸تبصره 

و الزامات دستگاههای اجرائی برای ارتقای شاخصهای مذکور، به پیشنهاد مشترک ریاست جمهوری )معاونت 

امور زنان و خانواده(، سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری سایر دستگاههای اجرائی 

االجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران ماه پس از الزمشش ربط در چهارچوب قوانین مربوطه،ذی

 خواهد رسید.

 -70۸ماده 

های کلی جمعیت و خانواده و سند جمعیت مصوب شورای عالی انقالب دولت موظف است براساس سیاست

تحکیم و  محور و تقویت وای خانوادهربط به منظور تقویت و تحکیم جامعهفرهنگی با همکاری نهادهای ذی

ایرانی با ایجاد  -تعالی خانواده و کارکردهای اصلی آن با رعایت شاخصهای الگو و سبک زندگی اسالمی

 عمل آورد:سازوکارها و تأمین اعتبارات الزم در قالب بودجه سنواتی اقدامات ذیل را به

( نسبت به سال %70)درصد سازی مناسب جهت کنترل و کاهش میانگین سن ازدواج به میزان دهزمینه -الف

 پایه درطول اجرای قانون برنامه

حمایت، پشتیبانی و ارتقای معیشت و اقتصاد خانواده از طریق توسعه مشاغل خانگی، بنگاههای زود بازده  -ب

ها نسبت به سال های تولیدی روستایی و خانواده محور و افزایش نرخ رشد مستمر فعالیتاقتصادی و تعاونی

 ن برنامهپایه اجرای قانو

سازی، های مخل ارزشها و برنامهمقابله فعال و هوشمند با جنگ نرم در عرصه خانواده و منع نشر برنامه -پ

 ربط در جهت تحکیم خانوادهآموزش، پژوهش و تبلیغ توسط کلیه دستگاههای ذی

باروری درطول ازای هر زن در سن فرزند به 3/۸( به حداقلTFRسازی جهت افزایش نرخ باروری )زمینه -ت

 اجرای قانون برنامه

پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق، پایدار و آسان، فرزندآوری و تربیت فرزند صالح،  -ث

 دانستن ازدواج و فرزندآوری از طریق تمهید و سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیالت و امکاناتارزش



کم ها قبل، حین و دستجوانان با اولویت خانوادهآموزش و مشاوره مستمر و مسؤوالنه نوجوانان و  -ج

های آموزش و پرورش، بهداشت، ربط، به ویژه وزارتخانهسال پس از ازدواج توسط همه دستگاههای ذیپنج

درمان و آموزش پزشکی و ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی، مؤسسات آموزشی عمومی و آموزش عالی 

ربط با برخورداری خدمات وانشناسی و مشاوره و سایر نهادهای ذیدولتی و غیردولتی، سازمان نظام ر

 های پایه و تکمیلیمشاوره و روانشناسی از تسهیالت و مزایای بیمه

 ارائه تسهیالت و امکانات ساخت و اجاره مسکن با اولویت زوجهای دارای فرزند در قالب بودجه سنواتی -چ

ت افزایش سالمت ازدواج و درمان ناباروری در قالب بودجه تمهیدات الزم از قبیل ارائه تسهیالت جه -ح

 سنواتی

های الزم مندی از قضات و وکالی مجرب با اولویت وکالی متأهل، با ارائه آموزشتمهیدات الزم جهت بهره -خ

های دعاوی خانواده و ایجاد مشوقهای الزم نسبت به در جهت تشویق صلح و سازش زوجها در پرونده

 مختومههای پرونده

حمایت و توسعه بیمه سالمت در بیمه پایه و تکمیلی برای مادران در کلیه مراحل دوران بارداری تا پایان  -د

 دوران شیرخوارگی

ستاد ملی زن و خانواده مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی در چهارچوب قانون، با تشکیل جلسات مستمر،  -ذ

ها، اقدامات و ارزیابی عملکرد مربوط به نظارت کالن بر برنامه دار هدایت، ایجاد هماهنگی بین بخشی،عهده

ربط و نهادهای عمومی و تشکلهای مردمی و نیز بسیج ملی برای جلب ها و دستگاههای اجرائی ذیوزارتخانه

های کلی ابالغی و رصد و پایش تحوالت خانواده و جمعیت خواهد بود و مشارکت فراگیر در تحقق سیاست

 بار به مجلس شورای اسالمی ارائه شود.ماه یکاید هر ششگزارش آن ب

 -705ماده 

گانه، بخشهای دولتی و عمومی االجراء شدن این قانون کلیه مردان شاغل در قوای سهاز تاریخ الزم -الف

 گردند.روز مرخصی تشویقی برخوردار میشوند از سهغیردولتی که صاحب فرزند می

ماه از های تحکیم خانواده ظرف ششه اجتماعی مکلف است در راستای سیاستوزارت تعاون، کار و رفا -ب

دار حداقل دارای االجراء شدن این قانون بررسی و طرح الزم برای ایجاد بیمه اجتماعی زنان خانهتاریخ الزم

 گیری قانونی ارائه نماید.سه فرزند را فراهم و جهت تصمیم



عمرانی خود را در قالب بودجه سنواتی به تأمین خوابگاههای مناسب دولت مکلف است بخشی از اعتبارات  -پ

 باشد.برای دانشجویان متأهل اختصاص دهد. اولویت استفاده از این خوابگاهها با زوج دارای فرزند می

  -706ماده 

یه ( سال پا%۸0درصد)سازمان بهزیستی مکلف است در راستای کنترل و کاهش نرخ طالق به میزان بیست -الف

های اجتماعی و مددکاری و مراکز سازی الزم را از طریق مرکز فوریتدرطول اجرای قانون برنامه زمینه

های خانوادگی و پیشگیری از عمل آورد تا جهت پیشگیری از اختالف و بحرانمشاوره و خدمات روانشناختی به

 وقوع طالق و با کمک نهادهای مردمی، خدمات خود را گسترش دهد.

های خود ترویج ازدواج، ضدارزش بودن طالق و آسیبهای زمان صدا و سیما مکلف است در برنامهسا -ب

اجتماعی آن برای زوجها و فرزندان، فرهنگ افزایش پایبندی زوجها به خانواده و حفظ حرمت خانواده را به 

 ایرانی مدنظر قرار دهد. -عنوان محورهای اصلی سبک زندگی اسالمی

 دفاعی و امنیتی  ، سیاسی – 7۲بخش 

 -703ماده 

پذیری اقتصاد کشور و در راستای اجرای مفاد مصرح در قانون اساسی و افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب

منظور مدیریت منسجم، هماهنگ و مؤثر روابط خارجی جمهوری اسالمی ایران بر مبنای اصل عزت، حکمت به

جز نیروهای مسلح مکلفند، تمامی اقدامات دستگاههای اجرائی بهو مصلحت و برای تحقق اهداف این قانون، 

خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند. وزارت امور خارجه موظف است 

 در چهارچوب قوانین نسبت به اجرای موارد زیر اقدام نماید:

جی درجهت تحقق اصول مربوطه قانون اساسی طراحی و اجرای اقدامات دیپلماتیک در سیاست خار -الف

 مخصوصاً در بعد مبارزه با استکبار و رژیم صهیونیستی و حمایت از جریان مقاومت و مستضعفین

جانبه با کشورهای هدف در های همهبخشی و تقویت پیوندایجاد بسترها و شرایط سیاسی الزم برای تنوع -ب

 های کلی نظامو قدرتهای نوظهور در چهارچوب سیاستویژه کشورهای منطقه، همسایگان جهان به

تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات کاال و خدمات فنی و  -پ

های الزم های نوین و ایجاد زمینهگذاری خارجی و دستیابی به فناوریمهندسی، تأمین مالی و جذب سرمایه

ویژه کشورهای ی در دیگر کشورهای منطقه و کشورهای جنوب غربی آسیا بهبرای حضور بخش غیردولت

 های کلی اقتصاد مقاومتیهمسایه و اسالمی در چهارچوب سیاست



سال از زمان وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت یک -ت 

های ایران در کشورهایی که بر اساس آمار سفارتخانه االجراء شدن این قانون، رایزنان بازرگانی درالزم

ای تعیین کند که کلیه این افراد دارای تحصیالت مرتبط گمرک بیشترین رابطه تجاری با ایران را دارند به گونه

های اقتصادی بوده و به زبان انگلیسی یا کشور هدف تسلط کامل داشته باشند. مدت خدمت این افراد با حوزه

 را حکم این اجرای ساالنه گزارش تجارت و معدن صنعت، وزارت  ست. وزارت امور خارجه با همکاریدو سال ا

 .کند ارائه اسالمی شورای مجلس به

تواند پیشنهادهای خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، می

 ارائه نماید.

 ایرانیان خارج از کشور و جلب مشارکت آنها در توسعه و پیشرفت کشورحمایت همه جانبه از حقوق  -ث

های دیپلماسی رسمی در سطوح دو و چندجانبه برای ایجاد محیط سیاسی و امنیتی با کارگیری ظرفیتبه -ج

 ثبات و پایدار در منطقه

ی در گستره فرامرزی رسانبرداری از دیپلماسی عمومی و روشها و ابزارهای نوین و کارآمد اطالعبهره -چ

برای تبیین دیدگاههای جمهوری اسالمی ایران در ابعاد گفتمانی و معنایی و ارتقای جایگاه ایران در افکار 

 عمومی جهان

 گراییگرایی، تروریسم و افراطکارگیری همه امکانات جمهوری اسالمی ایران برای مقابله با خشونتبه -ح

ری اسالمی ایران در رابطه با موضوعات حقوق بشری از طریق رصد و المللی جمهوصیانت از وجهه بین -خ

پایه آنان و گسترش حقوق بشر المللی، پاسخ متناسب به ادعاهای بیپایش وضعیت حقوق بشر در عرصه بین

 ربطاسالمی با همکاری دستگاههای ذی

های ه در راستای سیاستای به کشورهای هدف در چهارچوب قوانین بودجه ساالناعطای کمکهای توسعه -د

 کلی نظام

ریزی و اقدام مؤثر در راستای تحقق اهداف اصول قانون اساسی در بعد مبارزه با نظام سلطه و برنامه -ذ

 صهیونیزم و حمایت از جریان مقاومت، فلسطین و مستضعفین

ع جهانی تقریب های مجمویژه فعالیتآفرین در جهان اسالم بههای تقریبی و وحدتحمایت از جریان -ر

 مذاهب اسالمی و مقابله با توطئه دشمنان در ایجاد تفرقه در جهان اسالم



ای طراحی نماید که تا پایان اجرای های الزم جهت توسعه سیاسی را به گونهریزیدولت موظف است برنامه -ز

المی، مورد قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اس

 حمایت قرار گیرند.

  -704ماده 

های کلی برنامه ششم و به منظور افزایش توان دفاعی ( سیاست3۸دولت مکلف است در اجرای بند ) -الف

( از منابع بودجه عمومی و %3درصد)ای و تأمین منافع و امنیت ملی، حداقل پنجکشور در تراز قدرت منطقه

سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیفهای تقویت بنیه دفاعی در بودجه ساالنه کشور عنوان درآمدهای اختصاصی را به

 اختصاص دهد.

ای و های الزم را به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقهدولت موظف است پشتیبانی -ب

 عمل آورد:تأمین منافع و امنیت ملی، با انجام اقدامات اساسی زیر به

 ت بنیه دفاعی کشور با پشتیبانی از:تحکیم و تقوی -7

 توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی -7-7

 توسعه و تقویت توان پدافند هوایی در سطوح مختلف برد کوتاه، متوسط و بلند -7-۸

های مناسب پذیر و برخوردار از فناوریهای ارتباطی امن و پایدار و تعاملروزرسانی شبکهتوسعه و به -7-5

 قرار کامل سامانه فرماندهی و کنترلبا هدف است

 های تسلیحاتی متناسب با تهدیداتسازی برخی سامانههوشمند و متحرک -7-6

 توسعه و تقویت امکانات جنگ الکترونیک و دفاع رایانیکی )سایبری( -7-3

 تحقیق، طراحی و تولید اقالم مورد نیاز برای مواجهه و تقابل با گروههای مسلح تروریستی -7-4

های مختلف آفندی، پدافندی و پشتیبانی رزمی با اتکا به توسعه و تقویت توان ناوگان هوایی در حوزه -7-1

 های پیشرفته هواپیمایی، بالگردی و پهپادیسامانه

توسعه و بازسازی صنایع هوایی دفاعی برای پشتیبانی از ناوگان هوایی نیروهای مسلح )اعم از هواپیما،  -7-۲

 آنها( بالگرد و تسلیح

 روزرسانی توانمندی تولید پهپادها و تسلیح آنهاتوسعه و به -7-۳



 های ناوبری و کمک ناوبری و نظارتی ویژه نظامی هواپیماهای نیروهای مسلحنوسازی سامانه -7-70

توسعه ناوگان نیروی دریایی با تجهیز به شناورهای سطحی، زیرسطحی سنگین، یگانهای پروازی  -7-77

روز و های کشف، شناسایی و ردگیری و کنترل آتش و سالحهای پیشرفته و بهتسلیح آنها به سامانهدریاپایه و 

 کارآمد

 توسعه و تقویت یگانهای رزمی و تیپهای واکنش سریع نیروهای مسلح -7-7۸

( 5رعایت فاصله سطح حقوقی و دستمزد کارکنان نیروهای مسلح با کارکنان کشوری بر اساس تبصره ) -7-75

 ( قانون مدیریت خدمات کشوری771ده )ما

های امنیت و دفاع از کشور، تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان و حضور بیشتر نیروهای مردمی درصحنه -۸

 ازمنکر از طریق:معروف و نهیها و مبانی اندیشه انقالب اسالمی و توسعه فرهنگ امربهدفاع از آرمان

های مقاومت متناسب با توسعه و تغییرات نواحی شهرستانی و رده حمایت از زیرساختها برای توسعه -۸-7

 تقسیمات کشوری

های تربیتی، تعمیق ارزشهای انقالب اسالمی و توسعه فرهنگ و تفکر بسیجی با استفاده از هسته -۸-۸

 سازی اوقات فراغت، توسعه فرهنگ ارزش و استفاده از نخبگان بسیجیغنی

ای با های مختلف با اولویت حضور فزاینده در فضای مجازی و رایانهحوزهمقابله با جنگ نرم در  -۸-5

 رویکرد بومی

 کارگیری بسیج دهها میلیونی با رویکرد فرهنگی اجتماعی و علمی اقتصادیجذب و به -۸-6

 زدایی و سازندگی کشورتوسعه و مشارکت بسیج سازندگی در کمک به دولت در امر محرومیت -۸-3

 های محولهکارگیری بسیجیان در مأموریتهای ناشی از بهای و جبران خسارتشش بیمهتأمین پو -۸-4

توانند حداقل به منظور کمک به پیشرفت عمران و آبادانی روستاهای کشور دستگاههای اجرائی می -۸-1

ی هزینه یافته خود را با استفاده از ظرفیت و توانمندی بسیج سازندگ( از اعتبارات اختصاص%70درصد)ده

 نمایند.

پذیری زیرساختها و ارتقای پایداری ملی، کلیه دستگاههای اجرائی ملزم به رعایت به منظور کاهش آسیب -پ

 باشند:های پدافند غیرعامل و انجام اقدامات زیر میسیاست



می اجرای کامل پدافند غیرعامل برای کلیه مراکز حیاتی و حساس کشور بر اساس طرح مصوب کمیته دائ -7

 سازی آن و تصویب در مراجع قانونی آنپدافند غیرعامل مبتنی بر گسترش هوشمندانه و مصون

سازی و حفاظت از مراکز مهم کشور و به اجرا درآوردن آنها پس از تصویب تهیه و تدوین طرحهای ایمن -۸

 کمیته دائمی پدافند غیرعامل از منابع دستگاه مربوطه و تصویب در مراجع قانونی آن

تهیه پیوست پدافند غیرعامل برای طرحهای حساس جدید کشور و الزام به رعایت و اجرای آنها پس از  -5

 تصویب کمیته دائمی پدافند غیرعامل از منابع دستگاه مربوطه آن

جانبه با مواد مخدر و به منظور تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی، کاهش جرم و جنایت، مبارزه همه -ت

بینی اعتبارات مورد نیاز در بودجه ساالنه ا، پیشگیری و مقابله با قاچاق کاال و ارز از طریق پیشهگردانروان

 دستگاههای مربوطه اقدامات زیر به عمل آید:

انسداد الکتریکی، الکترونیکی، نوری)اپتیکی( و فیزیکی مرزها با اولویت مناطق مرزی مستعد ناامنی،  -7

زارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران و حمایت سپاه پاسداران انقالب اسالمی گیری از توان اطالعاتی وبهره

ایران، تقویت و توسعه زیرساختها و توان عملیاتی مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، 

های اطالعاتی و تقویت دیپلماسی مرزی براساس دهی مرزنشینان در طرحهای امنیتی، توسعه فعالیتمشارکت

)ارتقای امنیت و کنترل مؤثر مرزها( که توسط وزارت کشور با همکاری سازمان و نیروی انتظامی طرح 

االجراء شدن این ماه پس از الزمجمهوری اسالمی ایران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی ظرف مدت شش

 رسد.ت ملی میشود و پس از تأیید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب شورای عالی امنیقانون، تهیه می

( ساالنه در مصادیق %70درصدی )سازی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش دهریزی و زمینهبرنامه -۸

 ربطمهم آن توسط دستگاههای ذی

ها و مدیریت مصرف آنها با هدف کاهش گردانجانبه با مواد مخدر و روانریزی برای مبارزه همهبرنامه -5

 اعتیاد توسط دستگاههای مربوطه درطول اجرای قانون برنامه( %۸3درصدی )وپنجبیست

ریزی برای پیشگیری و مقابله با قاچاق کاال و ارز از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار برنامه -6

 ( ورود قاچاق کاهش یابد.%70درصد)نحوی که ساالنه حداقل دهبه

 -701ماده 

دفاع رایانیکی)سایبری( و تأمین پدافند و امنیت رایانیکی برای های قدرت نرم و منظور افزایش ظرفیتبه

زیرساختهای کشور، طرح جامع دربرگیرنده توسعه قدرت نرم دفاعی و رایانیکی و مقابله با جنگ نرم با 



مشارکت ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران در سال اول اجرای قانون برنامه 

 آید.و پس از تصویب شورای عالی فضای مجازی از سال دوم اجرای این قانون به اجراء در می شودتهیه می

 -70۲ماده 

به منظور ارتقای نظم و امنیت و توسعه پیشگیری و مقابله با جرائم، کنترل مؤثر مرزها و همچنین کاهش تخلفات 

 شود:یو حوادث رانندگی اقدامات زیر در طول اجرای قانون برنامه اجراء م

 ارتقای نظم و ایمنی حمل و نقل و عبور و مرور؛ -الف

دولت مکلف است اقدامات و سازوکار الزم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی با تأکید بر تجهیز و تقویت  -7

های امداد رسانی و پلیس راهنمایی و رانندگی، ارتقای کیفیت ایمنی وسایط نقلیه، تقویت و تکمیل شبکه

نحوی ای و توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی را فراهم نماید بهخیز جادهپزشکی، اصالح نقاط حادثههای فوریت

هزار دستگاه خودرو تا پایان اجرای قانون برنامه سی و یک درصد که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد ده

 ( کاهش یابد.57%)

های اصلی و شهرها و همچنین جادهها و کالناستانکلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراهها در مراکز  -۸

ها و وزارت های کنترلی و مراقبتی هوشمند توسط شهرداریروزرسانی سامانهآزادراهها با نصب، نگهداری و به

ها و دسترسی الزم آن در اختیار نیروی انتظامی قرار راه و شهرسازی تحت پوشش قرار گرفته و این سامانه

 گیرد.

به  7۲/۸/751۳( قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب 6( ماده)7۸قانون الحاق سه تبصره به بند)مفاد  -5

 یابد.شهرهای باالی یک میلیون نفر تسری می

شود نسبت به به منظور کنترل و مبارزه مؤثر با قاچاق کاال به نیروی انتظامی و گمرک اجازه داده می -ب

ری( در مبادی های کنترل خودرویی بارگنجی )کانتینری()ایکسهنصب، راه اندازی و به روزرسانی سامان

گمرکی، ورودی و خروجی مرزها و ایستگاههای بازرسی و کنترلی ناجا از طریق اشخاص و مؤسسات حقوقی 

ها حسب مورد در اختیار نیروی انتظامی و گمرک برداری از این سامانهغیردولتی اقدام نمایند. مدیریت و بهره

 باشد.می

های کنترلی خودرویی روزرسانی سامانهاندازی، نگهداری و بههای مربوط به راهمنظور تأمین هزینهبه

بارگنجی )کانتینری()ایکس ری( و تجهیزات مربوط به آن صاحبان بار یا خودرو مکلفند به هنگام کنترل و 



میزان این تعرفه در بودجه  صرفاً در مبادی ورودی و خروجی نسبت به پرداخت تعرفه مربوط اقدام کنند.

 شود.سنواتی تعیین می

های های اداری، تجاری، مسکونی و صنعتی و همچنین مراکز عمومی مکلفند پیوستکلیه شهرکها و مجتمع -پ

انتظامی الزم برای ارتقاء امنیت و ایمنی این اماکن و پیشگیری از سرقت را برابر استانداردهای  -حفاظتی

 می رعایت نمایند.اعالمی نیروی انتظا

های کشور و راه و شهرسازی نامه نحوه اجرای این بند و استانداردهای اعالمی توسط وزارتخانهآیین -تبصره

 رسد.ها تهیه و به تصویب هیأت وزیران میبا همکاری نیروی انتظامی و شورای عالی استان

سازی استعداد های مسلح به منظور متناسبشود با تأیید ستاد کل نیروبه نیروی انتظامی اجازه داده می -ت

نفر نیرو به ازای انتظامی کشور و کاهش فاصله این استعداد با شاخص پنج -نیروی انتظامی با نیازهای امنیتی

هر هزار نفر جمعیت، در طول اجرای برنامه ساالنه، پایور مورد نیاز و متناسب با بودجه سنواتی استخدام و به 

 نماید. موجودی خود اضافه

 -70۳ماده 

دولت مکلف است مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی و هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل اقدامات 

 ذیل را به عمل آورد:

ایجاد سامانه پدافند رایانیکی)سایبری( در سطح ملی و ارتقای قدرت رصد، پایش، تشخیص و  -الف

گیری از پیامدهای ناشی از وقوع احتمالی تهدید با بهره سازی و افزایش توان مقابله باهشداردهی، مصون

گونه تهدیدات بر اثرسازی اینسازی و یا بیظرفیت دستگاههای استانی و نیروهای مسلح با هدف مصون

 های ملیسرمایه

افزایش سطح آموزش رایانیکی)سایبری( مدیران و کارکنان دستگاههای اجرائی به منظور جلوگیری از  -ب

 هاآمادگی توسعه  ربط وافزاری دستگاه ذیمختل نمودن سامانه)سیستم(های نرم نفوذ و

 -770ماده 

هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح )نظامی و انتظامی( دولت مکلف است هرسال در بودجه سنواتی، کمک

داری کل کشور خزانههای سازمانی را پس از کسر از دریافتی آنان به حساب مخصوصی نزد ساکن در خانه

های ای نیروهای مسلح را برای تأمین هزینهواریز کند و معادل وجوه واریز شده به حساب ردیفهای بودجه

 بینی و واریز نماید.های سازمانی در طول اجرای این قانون پیشتعمیر و نگهداری خانه



 -777ماده 

 دولت مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

و احداث زیرساختهای نظامی، فرهنگی، رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در  استقرار -الف

 سواحل مکران

نفع در فراهم نمودن اعتبارات الزم جهت پرداخت مطالبات حق اشعه خلبانان و دیگر کارکنان اداری ذی -ب

 طول اجرای این قانون

 سلح برای تربیت نیروهای کارآمدارتقای کیفیت مراکز آموزشی و فرهنگی نیروهای م -پ

 -77۸ماده 

 های مناطق عملیاتی دفاع مقدس:های استانماندگیمنظور جبران عقببه

ستادکل نیروهای مسلح موظف است محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس را تا پایان سال اول اجرای  -الف

 قانون برنامه به سازمان اعالم نماید.

های این مناطق را تا سطح یافتگی زیرساختبی جامعی از وضعیت توسعهسازمان موظف است ارزیا -ب

 شهرستان تهیه کند.

ها و ارتقای ماندگیجبران عقبدولت موظف است ردیف متمرکزی را درقوانین بودجه سنواتی به -پ

ها ساالنه ای که این شاخصگونهشاخصهای برخورداری مناطق موضوع این ماده اختصاص دهد به

 .برسد  های برخوردار کشور( افزایش یافته و به سطح متوسط شهرستان%70صد)درده

میالدی )موضوع قانون عهدنامه  7۳13دولت موظف است از سال اول اجرای این قانون، در قالب قرارداد  -ت

( و قوانین مربوطه و در قالب ۸۳/۸/7533مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق مصوب 

( نسبت به الیروبی اروندرود و توسعه سواحل آن اقدام %۸3ودجه سنواتی، حداقل ساالنه بیست و پنج درصد)ب

 که در پایان چهارسال به اتمام برسد.طورینماید به

بینی پیش العادهسازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور موظفند اعتبار الزم را برای اعمال سقف فوق -ث

( قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول 4۲ماده) (7شده در بند)

 اجرای قانون برنامه تأمین و اعمال نمایند.



سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغالن مناطق  -ج

سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال  7514ی سال عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابالغ

 دوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند.

دستگاههایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند مکلفند از محل منابع مربوطه موارد  -تبصره

 صورت مشابه تأمین نمایند.موضوع بندهای )ث( و )ج( این ماده را به

 ی و قضائی حقوق -7۳بخش 

 -775ماده 

منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضائی، تحقق عدالت قضائی و احیای حقوق عامه، ارتقای به

کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضائی و کاهش 

 مجرمان و کاهش جمعیت کیفری:ها و پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی و اصالح ورودی پرونده

ای سازمان بهزیستی کشور مکلف است در راستای تحکیم نهاد خانواده نسبت به ارائه خدمات مشاوره -الف

رایگان برای افراد فاقد تمکن مالی با معرفی مقام قضائی که در اجرای قانون حمایت خانواده مصوب 

اختالف به آن سازمان برای مشاوره خانواده معرفی دار برای رفع توسط مقام قضائی صالحیت 7/7۸/75۳7

 عمل آورد.شوند، اقدام الزم را بهمی

االجرای سازمان ثبت اسناد االجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی الزممفاد اسناد رسمی الزم -ب

یه نسبت به شناسایی و شوند. ادارات مذکور مکلفند بالفاصله پس از تقاضای اجرائو امالک کشور اجراء می

توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به 

شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، 

 اد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.تواند با انصراف از اجرای مفمتعهدٌله سند می

نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و امالک آیین -7تبصره 

 رسد.کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می

ود یا جلب رضایت االجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خچنانچه متعهد سند الزم -۸تبصره 

های اجرائی معاف خواهد بود. در غیر این صورت مراتب جهت متعهدٌله سند اقدام نماید، از پرداخت هزینه

( این قانون منعکس خواهد شد. کلیه 774های مالی موضوع بند )پ( ماده )درج در سامانه سجل محکومیت

نعقاد هرگونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیالت، دستگاههای اجرائی و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری از ا



موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات به این شخص ممنوع هستند. تخلف از این 

 حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش )محرومیت از حقوق اجتماعی( خواهد بود.

های مالی با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت تواندچنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد، می -5تبصره

دادخواست اعسار خود را به مرجع قضائی صالح تقدیم کند و در صورت صدور حکم اعسار، متعهد سند از شمول 

 ( معاف خواهد بود.۸قسمت اخیر تبصره)

ای کلی برنامه هها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است در راستای اجرای سیاستسازمان زندان -پ

ها و بازداشتگاهها،اقدامات الزم برای تسریع در انتقال بیست ششم، موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زندان

 شهرها به خارج از شهرها را از طرق زیر انجام دهد:زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کالن

ها و دیگر ذاکره و توافق به شهرداریهای داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به روش مفروش زندان -7

های عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت مقررات و قوانین مربوط به سازمان

های داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به صورت نقد حداقل به قیمت کارشناسی یا فروش زندانمزایده به

شخاص ذکر شده در صدر این جزء( با رعایت کلیه قوانین و مقررات استثنای ااشخاص حقیقی و حقوقی )به

 مربوط

عمل آمده به حساب ویژه های مذکور که به تدریج و براساس توافق بهوجوه حاصل از فروش هر کدام از زندان

تی ها و اقدامات تأمینی و تربیگردد به عنوان درآمد اختصاصی سازمان زندانداری کل واریز مینزد خزانه

های جایگزین در همان استان گردد و در چهارچوب بودجه سنواتی صرف احداث زندانکشور تلقی می

 گردد.می

در صورت وجود مازاد درآمد حاصل از بند فوق، اعتبار مذکور صرف تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیزات دیگر 

 گردد.های همان استان میزندان

ها از شهرها به خارج شهرها ایجاد نماید به نحوی وان انتقال زنداندولت مکلف است ردیفی تحت عن -تبصره

 های قدیمی مبلغ مذکور به خزانه اعاده گردد.های جدید از محل فروش زندانکه پس از احداث زندان

ها و مراکز اقدامات ( قانون انتقال زندان۸( بر ماده )775( بند )پ( ماده )7در طول اجرای برنامه، حکم جزء )

 در بخش مغایرت حاکم است. 1/۳/75۲0أمینی و تربیتی موجود به خارج از شهر مصوب ت

ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و پس از در صورت تفاهم بین سازمان زندان -۸

به صورت اجاره برداری از زندان جدید عقد قرارداد رسمی، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره



بهای آن از مبلغ مورد تفاهم گیرد و اجارهها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار میدر اختیار سازمان زندان

 گردد.قیمت زندان کسر می

وزارت جهاد کشاورزی )سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور( و سازمان امور اراضی مکلفند نسبت  -5

های ها برای احداث زندانگان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به سازمان زندانبه واگذاری زمین رای

مذکور اقدام نمایند. همچنین کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند حسب مورد همکاری الزم را در صدور 

وری و مجوزهای قانونی و ایجاد و تأمین تأسیسات زیربنایی مورد نیاز )اعم از آب، برق، گاز، تلفن، کابل ن

 عمل آورند.مسیرهای دسترسی( در این طرحها، به

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است پس از استقرار زندانیان در محل زندان جدید خارج از شهر  -6

با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از اعالم رسمی وزارت دادگستری نسبت به انتقال کلیه اسناد و 

 مذکور به خریدار یا خریداران اقدام نماید. مدارک زندان

گذاری بخش غیردولتی و ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مجاز است مشارکت و سرمایهسازمان زندان -3

آموزی، اشتغال حین حبس های حرفههای الزم در زمینهبرداری و یا توسعه زیرساختعمومی را در حوزه بهره

سالمت و درمان، طرحهای حمایتی از خانواده زندانیان و کمک به خودکفایی  و پس از آزادی، آموزش،

 ها در قالب انواع مختلف قراردادهای رسمی جلب و یا توسعه دهد.زندان

وسیله سازمان االجراءشدن این قانون بهنامه اجرائی این بند ظرف مدت شش ماه پس از الزمآیین -تبصره

تربیتی کشور و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران ها و اقدامات تأمینی و زندان

 رسد.می

 ( ساالنه آمار مجرمان:%70به منظور پیشگیری از وقوع جرم با هدف کاهش ده درصدی ) -ت

گیری از مشارکت های تمامی دستگاههای اجرائی و بهرهقوه قضائیه مکلف است با استفاده از ظرفیت -7

نهاد و مراکز علمی و پژوهشی کشور نسبت به تهیه و تدوین برنامه جامع های مردممردم و سازماناجتماعی 

پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سالمت اجتماعی با رعایت قوانین مربوط تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه 

 اقدام نماید.

انون برنامه به منظور پیشگیری و کاهش جرم، قوه قضائیه مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم اجرای ق -۸

های قضائی هر دعاوی و اختالفات، نسبت به شناسایی عوامل مؤثر در بروز دعاوی و جرائم به تفکیک در حوزه



استان اقدام و پس از بررسی جامع پژوهشی، اقدامات الزم را انجام و لوایح مورد نیاز را تهیه و با رعایت اصل 

 ( قانون اساسی به مجلس شورای اسالمی تقدیم نماید.16هفتاد و چهارم)

ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضائی در سازمان زندان -5

صورت برخط و با رعایت خصوص وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به

دار قرار دهد. قضات با لحاظ ظرفیت اعالم شده و تناسب قرار قامات قضائی صالحیتجهات امنیتی در اختیار م

تأمین، از صدور قرارهای تأمین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جز در موارد ضروری به موجب قوانین 

ات، تعویق های جدید کیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازمربوط خودداری و با رعایت قوانین مربوط از تأسیس

های جایگزین حبس استفاده خواهند نمود. دادسرای انتظامی های مشروط و مجازاتصدور حکم، آزادی

 کند.قضات بر حسن اجرای این بند نظارت می

ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان زندان -تبصره

 رسد.به تصویب رئیس قوه قضائیه می وزارت دادگستری تهیه و

تواند ساالنه حداکثر هشتصد قاضی جدید برای قوه قضائیه )دادگستری جمهوری اسالمی ایران( می -ث

هزار و دویست نفر نیروی اداری و پشتیبانی تکمیل پستهای قضائی بالتصدی مصوب خود و حداکثر به تعداد سه

التصدی خود در سقف اعتبارات مصوب از طریق آزمون استخدامی و برای تکمیل پستهای اداری و پشتیبانی ب

 در فضای رقابتی از میان استعدادهای برتر و نخبگان دانشگاهی و حوزوی جذب نماید.

سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاههای دولتی و  -ج

( 7ها، مردم و بخشی از وظایف مذکور در ماده )درمانی، بیمه غیردولتی، نهادهای عمومی، مراکز تشخیصی و

( 7( ماده )7به استثنای موارد موضوع بند) ۸1/6/751۸قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 

 قانون مذکور را با اعمال نظارت کامل به گروه پزشکی معتمد که به این منظور تعیین خواهند شد واگذار نماید.

وسیله سازمان پزشکی قانونی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به نامه اجرائی این بند بهآیین -تبصره

 رسد.تصویب رئیس قوه قضائیه می

در اجرای سیاست بازنگری در قوانین جزائی و با هدف کاهش عناوین مجرمانه قوه قضائیه مکلف است  -چ

ای سالب حیات با توجه به تغییر شرایط، کاهش عناوین مجرمانه همنظور بازنگری در مصادیق عناوین مجازاتبه

ها با جرائم، سازی مجازاتو استفاده از ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی و متناسب

های قوانین جزائی با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور نسبت به تنقیح، اصالح و رفع خأل



و اصالحات بعدی آن اقدام و حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه اقدامات  ۸3/5/75۲۳صوب م

 عمل آورد.قانونی مورد نیاز را به

های به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاههای اجرائی به ویژه در زمینه -ح

تخدامی، تعرفه خدمات مذکور برای دستگاههای اجرائی که ریزی، حقوقی، اداری و اسریزی، برنامهبودجه

جمهور مطابق قوانین موضوعه مجاز به استفاده از آنها هستند توسط سازمان و با همکاری معاونت حقوقی رئیس

 رسد.تهیه و به تصویب هیأت وزیران می

مشتمل بر سازوکارهای مختلف المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملی در جهت حفاظت بهینه از بیت -خ

العاده تشویق و ماندگاری شاغالن در پستهای تخصصی حقوقی در دستگاههای اجرائی از جمله در مورد فوق

جمهور، وزیر دادگستری، رئیس سازمان اداری و استخدامی حمایت قضائی مشترکاً توسط معاون حقوقی رئیس

 گردد.ابالغ میت وزیران در چهارچوب قانون کشور و رئیس سازمان پیشنهاد و پس از تصویب هیأ

های توسعه حقوقی و قضائی در طول اجرای قانون برنامه قوه قضائیه مکلف است نسبت به ارتقاء شاخص -د

( اقدام کند. دولت نیز مکلف است اعتبارات مورد نیاز را بر اساس 74حداقل به شرح جدول شماره )

 موارد ازجمله  ها و وظایف قوه قضائیهبودجه متناسب با مأموریت های کلی قضائی مبنی بر تأمینسیاست

 .نماید تأمین و بینیپیش سنواتی هایبودجه در( 71) شماره جدول در مندرج

 های توسعه حقوقی و قضاییشاخص -(74جدول شماره )

 شاخص ردیف

واحد 

اندازه 

 گیری

 (75۳3وضعیت موجود سال پایه)
 

وضعیت 

مطلوب پایان 

 (7600برنامه)

متوسط 

 رشد

 روز هامیانگین زمان رسیدگی به پرونده  

 %۳4/7 64 37 دادسرای عمومی:

 %۸3/۸ 1۳ ۲۳ :۸دادگاه کیفری 

 %13/7 706 776 دادگاه های حقوقی:

 %03/۸ 10 1۲ دادگاه های بخش:

 %0۲/۸ ۲4 ۳4 دادگاه انقالب:



 شاخص ردیف

واحد 

اندازه 

 گیری

 (75۳3وضعیت موجود سال پایه)
 

وضعیت 

مطلوب پایان 

 (7600برنامه)

متوسط 

 رشد

 %۸ ۳0 700 دادگاه تجدید نظر:

 %۳1/7 ۸۸6 ۸66 :7کیفری  دادگاه

  
نسبت ابالغ الکترونیک اوراق قضایی به کل 

 اوراق ابالغی
 %70 %30 0 درصد

  
های بایگانی الکترونیک به کل نسبت پرونده

 های بایگانیپرونده
 درصد

 %۲7/5 %700 %۲6                                            ثبتی:

 %6/70 %700 %6۲                                          قضایی:

 %16/0 51/7۳ 43/73 نفر سرانه قاضی به صد هزار پرونده  

  
های مختومه اجرائی به کل نسبت پرونده

 های اجرائی احکامپرونده
 %6/7 ۲6/43 36/47 درصد

 0 760۳۸1 760۳۸1 فقره هزار نفر جمعیت 700سرانه ورودی پرونده به   

  
های منتهی به صلح و سازش به کل میزان پرونده

 های ورودیپرونده
 %۳6/0 %7/۸۸ %7/۸7 درصد

 %۳/0 %700 %5/۳3 درصد نسبت صدور کارنامه قضایی به کل قضات  

 %4/4 %700 %11 درصد نسبت شعب مورد بازرسی انتظامی به کل شعب  

  
های مختومه به وارده در نسبت پرونده

 دادسرای انتظامی قضات
 درصد

 
۲4% 775% ۸1% 

  
میانگین زمان رسیدگی به شکایات مردم از 

 عملکرد کارکنان و قضات در مراجع انضباطی
 روز

 -%۲/7۸ ۳0 ۸30 کارکنان:

 -%4/6 30 43 قضات )دادسرا(:



 شاخص ردیف

واحد 

اندازه 

 گیری

 (75۳3وضعیت موجود سال پایه)
 

وضعیت 

مطلوب پایان 

 (7600برنامه)

متوسط 

 رشد

 -%3/73 40 ۸10 قضات )دادگاه(:

 -%۲/7 ۸4۸ ۸۲۲ نفر هزار نفر جمعیت 700تعداد زندانیان به ازای   

  
نسبت بازگشتی زندانیان به زندان به کل 

 زندانیان
 -%3/۸ %76 %74 درصد

 -%6 %۸0 %۸3 درصد شدگان تحت قرار به کل قرارهانسبت بازداشت  

  
نسبت زندانیان تحت پوشش نظارت الکترونیک 

 به کل زندانیان
 %۸ %70 (0) درصد

 %3 77 13/۲ مترمربع سرانه فضای زندان برای هر زندانی  

 %6۲/71 %700 %4/7۸ درصد نسبت اراضی ثبت شده ملی به کل اراضی ملی  

  
نسبت صدور اسناد مالکیت حدنگاری 

 )کاداستری( به کل اسناد
 %۲4/71 ۸403000000 7600000000 فقره سند

  
نسبت پاسخ فوری )کمتر از دو روز( به 

 هااستعالمات امالک نسبت به کل استعالم
 %31/۲ %700 %10 درصد

  
نسبت ثبت الکترونیک فوری )کمتر از دو روز( 

 خالصه معامالت به کل معامالت
 %4۳/6 %700 %۲7 درصد

  

میزان جانمایی نقشه محدوده بستر و حریم 

ها و سواحل در بانک جامع اطالعات رودخانه

 امالک و حدنگاری )کاداستر(

 %73 - ۳15046۸ هکتار

  
های توافقی نسبت به کل طالقهای نسبت طالق

 صورت گرفته
 -%6/0 %41 %4۳ درصد



 شاخص ردیف

واحد 

اندازه 

 گیری

 (75۳3وضعیت موجود سال پایه)
 

وضعیت 

مطلوب پایان 

 (7600برنامه)

متوسط 

 رشد

 %۸ - - درصد نسبت آرای اعتراض نشده به کل آراء  

  
نسبت آرای قضایی تأیید شده به آرای مورد 

 اعتراض
 %5 ------ ----- درصد

  
نسبت آرای اجرا نشده دیوان عدالت اداری 

 نسبت به کل آرای اجرایی
 %۸۲/۳ %50 %34 درصد

  
میانگین زمان اظهارنظر پزشکی قانونی در 

 تشخیص علت فوت
 10 61/1۳ روز

 

 %۸ ---- --- درصد میزان رضایت عمومی از خدمات قضایی  

 %3۸/۳ ۸033۲0361 7015504۲1 مترمربع های قضایی قوه قضاییهزیربنای ساختمان  

  

نسبت پرونده شخصیت تشکیل شده برای متهمان 

قانون آ.د.ک نسبت به کل  ۸05موضوع ماده 

 مشمولین

 %۸0 %700 0 درصد

  

نسبت پرونده شخصیت تشکیل شده برای متهمان 

قانون آ.د.ک نسبت به کل  ۸۲4موضوع ماده 

 مشمولین )اطفال و نوجوانان(

 %۸0 %700 0 درصد

  
تعداد وکیل معاضدتی تعیین شده برای افراد 

 فاقد بضاعت
 %70 1۸03 6616 نفر

  
مشاوره حضوری رایگان برای افراد فاقد تعداد 

 بضاعت
 %70 700140۸31 44۲۸17 نفر

  
نسبت کارشناس رسمی تعیین شده برای افراد 

فاقد بضاعت به کل افراد فاقد بضاعت 
 %۸0 %700 0 درصد



 شاخص ردیف

واحد 

اندازه 

 گیری

 (75۳3وضعیت موجود سال پایه)
 

وضعیت 

مطلوب پایان 

 (7600برنامه)

متوسط 

 رشد

 درخواست کننده

  

نسبت مترجم رسمی تعیین شده برای افراد فاقد 

بضاعت به کل افراد فاقد بضاعت درخواست 

 کننده

 %۸0 %700 0 درصد

  

های وارده با موضوع حل اختالف نسبت پرونده

های عالی کشور نسبت به کل پروندهبه دیوان

 وارده

 %5 %70 %۸6 درصد

  
کاهش تخلفات کارکنان و قضات از ضوابط 

 قانونی و اداری به پنجاه درصد سال پایه
 %70 - - درصد

  
دادگاههای نسبت آرای صادر شده در شعب 

 تخصصی به کل آراء
 %5 - - درصد

  
نسبت آرای صادر شده به وسیله نهاد داوری به 

 آرای صادر شده محاکم دادگستری
 %3 - - درصد

  
نسبت آرای ابطال شده داوری به آرای اجرا 

 شده داوری
 -%3 - - درصد

                  

 قضائیه در برنامه ششمبرآورد مصارف بودجه عمومی قوه  -(71جدول شماره )

ردی

 ف
 عنوان

سال پایه 

75۳3 

سال اول 

75۳4 

سال هدف 

7600 
 مجموع برنامه

میزان رشد 

 ساالنه

واحد 

 گیریاندازه

   

7 
 نفر ۲00 6000 743۸۲ 755۸۲ 7۸،3۸۲ تأمین کادر قضایی



۸ 
تأمین کادر اداری و 

 پشتیبانی
 نفر 5۸00 74000 3446۳ 65۲6۳ 60،46۳

5 

کردن الکترونیکی 

فرآیند 

های پروندهدادرسی

 قضایی

 پرونده ۸0% 73،60۸،456 73،60۸،456 7۸،417،1۲4 7۸،04۲،541

6 

آرشیو الکترونیکی 

بایگان  هایپرونده

 راکد ی

 پرونده 73،000،000 13،000،000 73،000،000 73،000،000 0

3 
آرشیو الکترونیکی 

 ثبتی  هایپرونده
 پرونده 4،000،000 50،000،000 4،000،000 4،000،000 1،000،000

4 

آموزشهای قضایی، 

اداری، ضابطین و 

 مشاغل مرتبط

 نفر ساعت ۸7،000،000 703،000،000 ۸7،000،000 ۸7،000،000 5،۲00،000

1 

تکمیل تعمیر، 

سازی و تجهیز مقاوم

 فضاهای موجود
 

 متر مربع 677،170 ۸،03۲،361 677،170 677،170

۲ 

 تشکیل پرونده

شخصیت و 

الزحمه پزشکان حق

 و روانپزشکان

 پرونده 600،000 ۸،000،000 600،000 600،000 0

۳ 

صدور اسناد مالکیت 

اراضی و امالک 

دولتی، موقوفه و 

منابع طبیعی مبتنی 

 فقره  ۸،300،000 7۸،300،000 ۸،300،000 ۸،300،000 76،000،000



 بر طرح کاداستر

70 

تأمین وکیل 

معاضدتی برای 

افراد مشمول 

قانونی و سایر 

های قضایی هزینه

 قانونی

 پرونده ۲00،000 6،000،000 ۲00،000 ۲00،000 0

قوه قضائیه مکلف است گزارش دقیق عملکرد ساالنه خود در طول اجرای قانون برنامه را در پایان  -تبصره

 هرسال به مجلس شورای اسالمی ارائه کند.

 -776ماده 

اندازی و امالک کشور موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه نسبت به راهسازمان ثبت اسناد و 

ساماندهی دفتر امالک کشور به صورت الکترونیک اقدام نموده و کلیه معامالت راجع به امالک و اراضی را در 

ی و برخط در اآن به صورت آنی و الکترونیکی به نحوی ثبت نماید که امکان ثبت معامالت به صورت لحظه

دفتر امالک و نیز پاسخ آنی و برخط در همان لحظه به استعالمات فراهم باشد. دفتر مذکور پس از تکمیل 

 جایگزین دفتر امالک موجود و در حکم آن خواهد بود.

 -773ماده 

( قانون اساسی موظفند اموال و دارایی خود را مطابق 76۸کلیه مقامات موضوع اصل یکصد و چهل و دوم )

اصل مذکور به رئیس قوه قضاییه اعالم نمایند. عدم اعالم اموال یا کتمان آن یا گزارش ناقص آن، جرم و 

 باشد.مستوجب مجازات تعزیری درجه شش )محرومیت از حقوق اجتماعی( می

 -774ماده 

مکلف  در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضائی و تسریع در حل و فصل اختالفات، قوه قضائیه -الف

است با همکاری دولت به منظورافزایش حل و فصل اختالفات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری 

و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها، تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تمهیدات الزم را 

 بینی نماید.پیش



های نوین، سامانه بازرسی کارآمد جهت کشف تخلفات ز فناوریگیری اقوه قضائیه مکلف است با بهره -ب

قضات و کارکنان قضائی را فراهم نموده و با متخلفان مطابق ضوابط قانونی و در کمترین زمان ممکن برخورد 

 نماید.

های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبار سنجی، سامانه سازی فعالیتقوه قضائیه مکلف است در راستای شفاف -پ

های مالی اشخاص های مالی را ایجاد نماید تا امکان استعالم برخط کلیه محکومیتجل محکومیتس

علیهم از این سامانه برای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و دستگاههای اجرائی و دفاتر اسناد رسمی محکومٌ

 فراهم آید.

الجراء شدن این قانون به وسیله قوه قضائیه اماه پس از الزمنامه اجرائی این بند ظرف مدت ششآیین -تبصره

های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تهیه و و با همکاری وزارتخانه

 رسد.هیأت وزیران میبه تصویب 

 -771ماده 

اله در اجرای احکام در راستای تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها، کاهش اطاله دادرسی و کاهش اط

 االجراء:صادر شده دادگاهها و مفاد اسناد رسمی الزم

ای الکترونیک ایجاد نماید که امکان قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه -الف

صالح در خصوص اموال اشخاص پاسخگویی فوری و برخط به استعالمات مورد نیاز مراجع قضائی ذی

علیهم به طور متمرکز برای قوه قضائیه و تحت نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه از طریق دسترسی برخط حکومم

علیهم فراهم شود تا توقیف اموال مزبور به به کلیه بانکهای اطالعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکومٌ

مورد اموال اشخاص دارند، مانند  سرعت و سهولت انجام گیرد. تمام مراجعی که به هر نحو اطالعاتی در

ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، شهرداری

بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و سامانه شناسه)کد( رهگیری اتحادیه مشاوران 

ود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذکور و کلیه تغییرات راجع به آنها و هر امالک مکلفند کلیه اطالعات خ

نوع نقل و انتقال بعدی آنها را، به نحوی که این اطالعات به صورت برخط )آنالین( و آنی از طریق سامانه 

امانه دارای قضائیه قرار دهند. اطالعات قابل دسترسی از طریق این سمذکور قابل دسترس باشد، در اختیار قوه

بندی محرمانه است و صرفاً با تأیید قضات منصوب رئیس قوه قضائیه به درخواست مراجع قضائی صالح یا طبقه

گیرد. نحوه اجرای این مراجع اجراکننده رأی یا مراجع اجراکننده مفاد اسناد رسمی در اختیار آنان قرار می

االجراء شدن این قانون به وسیله قوه قضائیه س از الزمماه پای است که ظرف مدت ششنامهبند به موجب آیین



های دادگستری، ارتباطات و فناوری اطالعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به و با همکاری وزارتخانه

 رسد.هیأت وزیران میتصویب 

نی الزم برای سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدامات قانو -ب

 الکترونیک کردن فرآیندهای اجرای مفاد اسناد رسمی را انجام دهد.

االجراء صرفاً از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات هزینه اجرای مفاد اسناد الزم -پ

 گردد.متعهدٌله سند، به وسیله اجرای ثبت وصول می

( قانون ثبت اسناد و امالک 757( در بخش مغایرت بر ماده )771ده )در طول اجرای قانون برنامه بند )پ( ما

 و تبصره آن حاکم است. ۸4/7۸/7570مصوب 

قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه درگاه الکترونیک ایجاد نماید که با اتصال به  -ت

رد نیاز مراجع قضائی به صورت الکترونیک قابل های الکترونیک دستگاههای اجرائی، کلیه استعالمات موسامانه

انجام و پاسخگویی باشد. کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند در اجرای این بند با قوه قضائیه همکاری کنند و 

استعالمات مورد نیاز قوه قضائیه را به صورت الکترونیک و در کمترین زمان ممکن از طریق سامانه مذکور پاسخ 

 دهند.

االجراء شدن این قانون به وسیله قوه قضائیه ماه پس از الزمنامه اجرائی این بند ظرف مدت ششنآیی -تبصره

 رسد.هیأت وزیران میو با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب 

تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه ششم قوه قضائیه تمهیدات قانونی الزم مربوط به موضوع مسؤولیت  -ث

 بینی نماید.را پیشمدنی 

 -77۲ماده 

 قضائی،کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه

ربط حق استفاده از گردد. دستگاههای ذیشود به خزانه واریز میانتظامی و اداری و شرکتهای دولتی أخذ می

 درآمد فوق را ندارند.

هزینه تاکنون تأمین گردیده  -ست اعتبار مورد نیاز دستگاههای مذکور را که از محل درآمددولت موظف ا

 است در ردیفهای اعتبارات عمومی بودجه سنواتی مربوطه لحاظ نماید.

 گردد:االجراء میاالجراء شدن این قانون موقوفقوانین مغایر از جمله موارد ذیل از زمان الزم -7تبصره 



 با اصالحات و الحاقات بعدی 5/70/75۳۸( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 11)تبصره ماده  -7

( قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 63( ماده )6جزء )ب( بند ) -۸

 با اصالحات و الحاقات بعدی ۸0/۲/754۳

خص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ( قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به ش6ماده ) -5

 )در قسمت جزای نقدی( ۸0/۸/75۳3

 74/۳/75۳6( )در قسمت جزای نقدی( در بخش مغایرت قانون شوراهای حل اختالف مصوب ۸5ماده ) -6

و اصالحات بعدی  ۲/7۸/75۲۳( قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸5بندهای )ب( و )د( ماده ) -3

 آن

 ( در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه، در موارد ذیل حاکم است:77۲حکم ماده ) -۸تبصره 

با اصالحات و الحاقات بعدی،  5/70/75۳۸( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 11بر تبصره ماده ) -7

ارز به کاشفان دستگاههای  در بخش اختصاص ساالنه تا مبلغ دویست میلیارد ریال برای مبارزه با قاچاق کاال و

 کنندهربط و مراجع رسیدگیذی

( قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 63( ماده )6بر جزء )ب( بند ) -۸

( از محل پنجاه %5با اصالحات و الحاقات بعدی، در بخش اختصاص سه درصد) ۸0/۲/754۳مصوب 

دگی در هریک از شهرها )غیر از تهران( و همچنین معادل کلیه وجوه ( وجوه حاصل از جرایم رانن%30درصد)

شود، جهت تشویق مأمورانی ها که به حساب درآمد عمومی کشور واریز میحاصل از جرائم رانندگی در جاده

 کنند.که تخلف را تشخیص و اقدام به صدور اخطاریه می

وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل ( قانون بیمه اجباری خسارات 6بر بند )پ( ماده ) -5

 های بدنیدر بخش اختصاص صددرصد مبلغ جزای نقدی به صندوق تأمین خسارت ۸0/۸/75۳3نقلیه مصوب 

در بخش اختصاص درآمد حاصل از  74/۳/75۳6( قانون شوراهای حل اختالف مصوب ۸5بر ماده ) -6

 های قانونی به شوراهای حل اختالفجریمه

 -77۳ماده 



( از منابع بودجه %۳/۸درصد )دهمدولت موظف است در طول سنوات اجرای قانون برنامه حداقل دوونه

 سنواتی  هایهای وابسته در بودجههای قوه قضائیه و سازمانعمومی دولت را برای اجرای تکالیف و برنامه

 .نماید تأمین و بینیپیش

 نظارت و ارزشیابی برنامه -۸0بخش 

 -7۸0 ماده

دولت موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه اسناد ذیل را با رعایت قوانین و مقررات  -الف

 مربوطه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند:

 سند ملی کار شایسته -7

 سند ملی راهبرد انرژی کشور -۸

 رسمیسند ملی توانمندسازی و ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیر -5

قوه قضائیه موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سند امنیت قضائی را با رعایت قوانین و  -ب

 مقررات مربوطه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه برساند.

 -7۸7ماده 

 به منظور اجرائی نمودن جداول کمی و احکام این قانون و نظارت بر اجرای برنامه:

های نظارتی ساالنه قانون برنامه ششم شامل چگونگی تحقق اهداف کمی ست گزارشدولت مکلف ا -الف

های بخشی و فرابخشی را به همراه لوایح بودجه سنواتی به مجلس مندرج در جداول این قانون، احکام برنامه

 شورای اسالمی ارائه نماید.

کرد برنامه پنجساله ششم و سازمان مکلف است امکان دسترسی به شاخصهای کلیدی توسعه عمل -تبصره

های ساالنه را با تعریف شاخصهای متناسب و محاسبه منظم آنها، حداکثر تا سال دوم اجرای قانون برنامه بودجه

 های تخصصی مجلس شورای اسالمی فراهم نماید.برای کمیسیون

ا تعریف نظام جامع منظور احیاء و تحکیم نظام نظارت در اجرای قانون برنامه سازمان موظف است ببه -ب

ماهه و ساالنه را براساس وظایف مندرج در قانون برنامه و بودجه ماهه، ششهای سهنظارت عملیاتی، گزارش



های سنواتی و اجرای قانون برنامه ششم به مجلس شورای ، درباره اجرای قوانین بودجه70/7۸/7537مصوب 

 اسالمی تقدیم کند.

 -7۸۸ماده 

و اصالحات و الحاقات بعدی آن تنفیذ و  ۸1/77/75۲0مقررات مالی دولت مصوب قانون تنظیم بخشی از 

و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم  70/77/75۳3های توسعه کشور مصوب قانون احکام دائمی برنامه

( قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 44و ماده ) 6/7۸/75۳5( مصوب ۸بخشی از مقررات مالی دولت )

عنوان بخشی از این قانون در طول اجرای قانون برنامه حاکم با اصالحات و الحاقات بعدی به 7/4/7544

 گردد:بوده و با لحاظ موارد زیر اعمال می

 75۳3های توسعه کشور مصوب سال ( قانون احکام دائمی برنامه7بر احکام این قانون، حکم ماده ) -الف

 حاکم است.

های توسعه کشور در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر م دائمی برنامه( قانون احکا74حکم ماده ) -ب

 با اصالحات و الحاقات بعدی آن حاکم است. 5/7۸/7544های مستقیم مصوب قانون مالیات

 -7۸5ماده 

 االجراء است.های کلی ابالغی مقام معظم رهبری الزمهای کلی برنامه ششم و سایر سیاستسیاست

 -7۸6ماده 

ماه قبل از پایان باشد و دولت موظف است ششاالجراء شدن به مدت پنج سال معتبر میاین قانون از تاریخ الزم

 اعتبار این قانون الیحه برنامه پنجساله هفتم را به مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.

روز شنبه مورخ وهشت تبصره در جلسه علنی وچهارماده و یکصدوبیستبر یکصدوبیستقانون فوق مشتمل

از  ۸7/7۸/75۳3چهاردهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

( 7(، جزء)50(، ماده)7۸(، بند)ب( ماده)6سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصالح بند)الف( ماده)

 ده شد.( موافق با مصلحت نظام تشخیص دا74( و تأیید ماده)41بند)الف( ماده)

 علی الریجانی

 انتهای پیام/
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