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 تعاریف و اختصارات -1ماده 

 (4057-4133)ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  ساله پنجبرنامه : برنامه ششم 

اصالحی ( 446)قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت ماده ( 9)اجرائی موضوع ماده  های دستگاه: اجرائی های دستگاه 

 قانون محاسبات عمومی کشور( 9)و ماده  4017آن قانون مصوب 

 به ایثارگران رسانی خدماتایثارگران موضوع قانون جامع : ایثارگران 

 بنیاد شهید و امور ایثارگران: بنیاد 

 کشور وبودجه برنامهسازمان : زمانسا 

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران: بانک مرکزی 

اجرائی که تولید، تأمین و ارائه محصول و خدمات اصلی و نهائی  های دستگاهدسته از واحدهای سازمانی  آن :واحد عملیاتی 

 .دستگاه اجرائی را به عهده دارند

و همچنین  ها آنمرتبط با ( های پروژه) های طرحدولت موظف است . مه استموضوعات زیر مسائل محوری برنا -2ماده  

 .الذکر را در بودجه ساالنه اعمال نماید های ذیل مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صرفاً در حوزه

 زیست موضوعات خاص راهبردی در مورد آب و محیط -الف 

حاشیه ) یشهرناکارآمد  های بافتمَکران، اروند و بازآفرینی  محور در مورد توسعه سواحل موضوعات خاص مکان -ب 

 تاریخی و مناطق روستایی های بافت، (فرسوده های بافتشهرها و 

( ترانزیت) یعبورروی اقتصاد در مورد معدن و صنایع معدنی، کشاورزی، گردشگری،  موضوعات خاص بخش پیش -پ 

 علم و فناوری و انرژی ریلی، فناوری نوین، توسعه و کاربست ونقل حملو 

وری تأمین منابع  ، اشتغال، فضای مجازی، بهرهوکار کسبموضوعات خاص کالن فرابخشی در مورد بهبود محیط  -ت 

با اولویت زنان )مالی برای اقتصاد کشور، نظام عادالنه پرداخت و رفع تبعیض، توانمندسازی محرومان و فقرا 

ای و بازنشستگی و پیشگیری و  بیمه های صندوقاماندهی و پایداری های اجتماعی و س ، بیمه(سرپرست خانوار



5 
 

، فرهنگ عمومی و سبک زندگی وپرورش آموزشاجتماعی و اجرای سند تحول بنیادین  های آسیبکاهش 

 اسالمی -ایرانی

 توسعه آمادگی دفاعی و امنیتی -ث 
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تعیین ( 0)و ( 2)، (4)اقتصادی به تفکیک جداول  های بخشدر سال پایانی برنامه، اهداف کمّی کالن و ( 01/33)و ضریب جینی %( 1) درصد هشترشد اقتصادی متوسط ساالنه دستیابی به  منظور به -3ماده  

 :شود می

 مهم اقتصاد کالن در برنامه ششم های شاخصتصویر  -(4)جدول شماره 

 (درصد)متوسط در برنامه ششم  4133 4057 4059-پایهسال  گیری اندازهواحد  نام شاخص ردیف

 1 (متوسط رشد ساالنه) 0361 2297 2359 4010هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت  تولید ناخالص داخلی 4

 6/7 (متوسط رشد ساالنه) 4/07 1/26 4/27 4010میلیون ریال به ازای هر نفر به قیمت ثابت  تولید سرانه 2

 1/2 (متوسط رشد ساالنه) 449 432 433 (4059=433)شاخص  امل تولیدکل عو وری بهره 0

 1/24( متوسط رشد ساالنه) 4473 159 113 4010هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت  تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1

 9(متوسط رشد ساالنه) 4921 4270 4456 4010هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت  مصرفی کل های هزینه 9

 6/24( متوسط رشد ساالنه) 442605 16910 12493 میلیون دالر (عانات گازییبدون م)کاال و خدمات  غیرنفتیصادرات  7

 5/47 (متوسط رشد ساالنه) 492156 17996 75576 میلیون دالر واردات کل 6

 46( متوسط رشد ساالنه) 21931 49731 40330 هزار میلیارد ریال نقدینگی 1

 1/1( متوسط برنامه) 5/6 0/1 5/6 صددر نرخ تورم 5

 2/43( متوسط برنامه) 7/1 42 7/42 درصد نرخ بیکاری 43
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 (درصد) اقتصادی در دوره برنامه ششم های بخشتصویر متغیرهای اقتصادی (: 2)جدول شماره 

 صنعت معدن نفت کشاورزی ها شاخص

 و برقآب 

 و گاز

 ارتباطات و انبارداری ونقل حمل ساختمان

 ایرس

 خدمات

 جمع

متوسط رشد ساالنه 

 افزوده ارزش

 (درصد)

3/1 3/6 1/1 0/5 3/5 9/6 0/1 1/45 1/9 3/1 

 رشد ساالنهمتوسط 

 اشتغال

 (درصد)

5/0 4/2 7/1 1/0 7/7 6/0 3/9 9/5 0/1 5/0 

 رشد ساالنهمتوسط 

 گذاری سرمایه

 (درصد)

0/23 9/05 

 صنعت و معدن

4/27 

2/03 9/27 7/22 1/94 4/41 9/24 

متوسط رشد ساالنه 

عوامل  وری کل بهره

 (درصد)تولید 

2/0 1/4 1/2 3/2 3/2 1/2 4/2 9/7 1/3 1/2 
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 هزار میلیارد ریال -مختلف تأمین  های روشبرنامه ششم به تفکیک  گذاری سرمایهمنابع مالی ساالنه (: 3)جدول شماره 

 

 (درصد)ششم سهم در برنامه  برنامه متوسط 4133 4057 4059

 5/42 557 4163 726 969 ای سرمایه های داراییتملک 

 6/21 4533 2969 4103 4232 گذاری تسهیالت بانکی برای سرمایه

 0/5 641 521 9/065 072 صندوق توسعه ملی

 1/42 597 4114 111 133 بازار سرمایه

 1/42 596 4204 642 730 دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مؤسساتو  ها شرکت

 3/0 221 035 464 411 ورده اشخاصآ

 0/29 4599 4969 255 9/72 گذاری خارجی تأمین مالی و سرمایه

 433 6637 5975 1431 0015 کل منابع تأمین مالی برنامه ششم



33 
 

 

 -4ماده 

وری کل  محل ارتقای بهرهاقتصاد از %( 1)واحد درصد از رشد هشت درصد ( 1/2) دهم هشتجهت تأمین حداقل دو و 

در %( 1/24)و چهاردهم درصد  ویک بیستگذاری به میزان متوسط ساالنه  عوامل تولید و همچنین رشد سرمایه

مسؤولیت . آورند به عملاجرائی با هماهنگی با دولت اقدامات زیر را  های دستگاهاجرائی برنامه، کلیه  های سالطول 

 :باشد بر عهده دولت می اجرا

تأمین منابع مالی خارجی تا  ازجملهگذاری  سرمایه موردنیازهای الزم برای تجهیز منابع مالی  ها و سیاست گیری جهت -الف

( فاینانس)خارجی در قالب تأمین مالی خارجی  های بانکمتوسط ساالنه سی میلیارد دالر از خطوط اعتباری 

گذاری مستقیم  به شکل سرمایه دالر( 49033303330333)خودگردان با اولویت تأمین مالی اسالمی، پانزده میلیارد 

 دالر قراردادهای مشارکتی خارجی( 23033303330333)خارجی و بیست میلیارد 

اجرائی از تسهیالت مالی خارجی با اولویت تأمین مالی اسالمی در طول اجرای قانون برنامه  های دستگاهاستفاده  -تبصره

 .مجاز استششم در قالب قوانین بودجه سنواتی 

قانونی و  های راهاز  ثروت آفرینیمحترم شمردن و حمایت از حقوق مالکیت و تولید ثروت و نگاه ارزشی به کار و  -ب

داری نوین در بخش دولتی همراه با  گیری فعاالن اقتصادی و تدوین نظام بنگاه در تصمیم مداخله عدممشروع و 

هایی که بخش خصوصی در رقابت سالم با هزینه کمتر  ر فعالیتگذاری جدید برای بخش دولتی د ممنوعیت سرمایه

در پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدامات الزم برای اجرای  که نحوی بهباشد  و کارایی بیشتر قادر به انجام آن می

 .این حکم توسط دولت تصویب و ابالغ گردد

و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری و توسعه  جذب دانش باهدفاولویت اقتصادی در سیاست خارجی کشور  -پ

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

برای نیروهای ایرانی، تالش برای الحاق به سازمان ( تکنولوژی)متخصصان برای آموزش و انتقال فن و فناوری 

 های ناروا علیه صادرات ایران با رعایت مصالح کشور جلوگیری از اعمال تبعیض تجارت جهانی برای

و  ها دانشگاهها تا مقطع کارشناسی  ها، هنرستان التحصیالن دبیرستان فارغ ویژه بهافزایش مهارت و تخصص نیروی کار  -ت

های خدمت زیر  اده از ظرفیتای با استف مهارتی، تخصصی و فنی و حرفه های آموزشمؤسسات آموزش عالی با ارائه 

 پرچم و کارورزی دانشجویان

و محاسبات و آموزش،  وبودجه برنامههای  ماهه اول هر سال گزارش اجرای این بند را به کمیسیون دولت مکلف است در سه

 .تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسالمی ارائه نماید
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ولید داخلی به شکل مستقیم و با اولویت مشارکت با ای در زنجیره ت معتبر جهانی و منطقه های شرکتجذب  -ث

پذیری و صادرات کاالها و خدمات تولیدی  منظور افزایش توانمندی، رقابت گذاران و تولیدکنندگان داخلی به سرمایه

 عزت، حکمت و مصلحت و مشروط به عدم نفوذ فرهنگ غربی اساس بربا رفع موانع قانونی و حقوقی 

سازی ایده و دانش  و نهادی الزم برای توسعه دانش و پیشرفت فناورانه و نوآورانه در جهت تجاری حمایت حقوقی، مالی -ج

 های کلی برنامه ششم سیاست( 13) بندمثبت در چهارچوب  افزوده ارزشدر تولید محصول و خدمات با 

افزایش کارآمدی و  باهدفبانکی های  تدوین سازوکار الزم و کارآمد برای کاهش فاصله بین نرخ سود تسهیالت و سپرده -چ

در هر سال از برنامه فاصله نرخ سود  که نحوی بهپذیری نظام بانکی در جذب و تجهیز منابع و اعطای تسهیالت  رقابت

 .نسبت به سال قبل کاهش یابد%( 43)تسهیالت و سپرده بانکی حداقل ده درصد 

رهای مالی و کاالیی، توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام و توسعه بازار سرمایه با تأکید بر طراحی و مهندسی ابزا -ح

 عام و نهادهای مالی های شرکتاصالح نهادی حاکمیت شرکتی برای  های نفتی در بورس انرژی،  فرآورده

بندی موضوع  اندازی مؤسسات رتبه های الزم برای ارتقای شفافیت اطالعات در بازار سرمایه و راه و سیاست  گیری جهت -خ

گذاری خارجی و تأمین مالی  برای جذب سرمایه 4/5/4011قانون بازار اوراق بهادار مصوب ( 4)ماده ( 24)ند ب

 المللی بین

های کلی اصل  اجازه حضور و مشارکت مؤسسات مالی و اعتباری خارجی در ایران در چهارچوب قانون اجرای سیاست -د

گذاری خارجی مصوب  انون تشویق و حمایت سرمایهو ق 29/0/4016قانون اساسی مصوب ( 11)چهل و چهارم 

1/0/4014 

ای حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه با رویکرد ارتقای کیفیت و  های ارزی و تجاری و تعرفه اصالح سیاست -ذ

 پذیر ساختن کاالهای تولید داخل برای صادرات رقابت

اقتصادی بخش غیردولتی که توجیه فنی، اقتصادی آن به تصویب  یها طرحدولت مجاز است برای تأمین مالی خارجی  -ر

 .ای را تضمین نماید های توسعه شورای اقتصاد رسیده باشد، تضامین الزم توسط بانک عامل و یا سازمان

، زایی اشتغالهای  نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست منظور بهدولت مکلف است  -ز

بنیان مبتنی بر سند ملی کار  ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش افزایی و ارتقای دانش حرفه ارتمه

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

سند مزبور باید مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری به میزان . سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اقدام نماید

 .اجرای قانون برنامه باشد های سالساالنه در طول %( 1/3)دهم درصد  حداقل هشت

 -5ماده 
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وری در اقتصاد، ضمن اجرائی نمودن  ه برای محور قرار دادن رشد بهر اند مکلفاجرائی و نیروهای مسلح  های دستگاه -الف

وری در مجموعه خود، تمهیدات الزم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت  هچرخه مدیریت بهر

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

های عملیاتی خود  برنامه، برنامه در شش ماه نخست اجرای قانون اند مکلفاجرائی  های دستگاه. ایران ارائه نمایند

های مربوطه را به تأیید سازمان ملی  های غیردولتی در حوزه وری از طریق تسهیل و تشویق فعالیت برای ارتقای بهره

 رانیوز أتیهمجموعه اقدامات مذکور را به تصویب  یک سالوری رسانده و این سازمان نیز حداکثر ظرف مدت  بهره

 .برساند

 .شود می اجرااز طریق ستاد کل نیروهای مسلح  کل قوافرمانده  اذنحکم در خصوص نیروهای مسلح با این  -تبصره

اجرائی و  های دستگاهوری  گیری کارایی و بهره وری، دولت مکلف است نسبت به اندازه در راستای ارتقای شاخص بهره -ب

 .به مجلس شورای اسالمی ارائه نماید را نآواحدهای عملیاتی در هر سال اجرای قانون برنامه اقدام و گزارش 
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 بودجه و مالیه عمومی – 2بخش 
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های عمومی، اصالح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به  جویی در هزینه منظور تحقق صرفه به -6ماده 

 :نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم

 .اجرای قانون برنامه ممنوع است های سالمعافیت مالیاتی جدید طی برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا  -الف

و بندهای آن و نیز عوارض آالیندگی  46/2/4016مصوب  افزوده ارزشقانون مالیات بر ( 01)عوارض موضوع ماده  -ب

ر در زی به شرح گذاری خودروها گاز طبیعی و عوارض شماره افزوده ارزشماده مذکور و عوارض ( 4)موضوع تبصره 

 :گردد ماده مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور توزیع می( ج)و ( ب)، (الف)مورد بندهای 

، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در افزوده ارزشقانون مالیات بر ( 01) ماده( الف) بندعوارض وصولی  -4

داری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به  زانهتمرکز وجوه آن استان نزد خ حساب بهقانون مذکور و واریز 

%( 63) درصد هفتادگردد، به نسبت  داری کل کشور افتتاح می درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانه

ها و  شهرداری حساب بهشاخص جمعیت  اساس برروستاها و مناطق عشایری و %( 03) درصد یسشهرها و 

های شهرستان مربوط  فرمانداری حساب بهسهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری  .گردد ها واریز می دهیاری

 .گردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقالب اسالمی در همان روستاها و مناطق عشایری هزینه شود واریز می

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

 .گردد ها واریز می ها و دهیاری شهرداری حساب به%( 433) صددرصد

گاز  افزوده ارزشو همچنین عوارض  افزوده ارزشقانون مالیات بر ( 01)ماده ( د)و ( ج)، (ب)عوارض موضوع بندهای  -2

 حساب بهقانون مذکور ( 10)ماده ( ج)گذاری خودروهای موضوع بند  طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض شماره

وجوه مذکور حداکثر تا . شود داری کل کشور واریز می نام سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه تمرکز وجوه به

وپنج  سیسایر شهرها و %( 90) وسه درصد پنجاه، شهرها کالنسهم %( 42) درصد دوازدهپانزدهم ماه بعد به نسبت 

دستورالعملی که توسط سازمان و  موجب بهکه  هایی شاخص بر اساس روستاها و مناطق عشایری%( 09) درصد

سهم . گردد ها و مناطق عشایری توزیع می ها و دهیاری شود، محاسبه و بین تمام شهرداری وزارت کشور ابالغ می

ت فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررا حساب بهروستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، 

. ریزی شهرستان صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها و مناطق عشایری شود های برنامه و مصوبات کمیته

 ها شهرکموضوع این جزء دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در  افزوده ارزشعوارض %( 03) سی درصدهمچنین 

( های پروژه) های طرحو تکمیل  ها آندر ها و ارائه خدمات  ها برای تأمین زیرساخت و نواحی صنعتی شهرستان

این سهم از . گیرد صنعتی استان قرار می های شهرکو نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت  ها شهرکتمام  نیمه

 .گردد مبلغ مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر می

ت ارائه خدمات مربوطه در همان استان جه های شهرک%( 03) سی درصداز مبلغ موضوع سهم %( 9) در صد پنج -تبصره

صنعتی  های شهرکخدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور  های شرکتدر اختیار  ها شهرک
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صنعتی و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم  های شهرکشرکت . گیرد قرار می 04/2/4016مصوب 

 .هستند

قانون مالیات بر   (05)ماده ( 2)و ( 4)های  ین ماده در بخش مغایرت بر تبصرها( ب)بند ( 2)در طول برنامه ششم جزء 

 .حاکم است افزوده ارزش

در هر شهرستان به  افزوده ارزشقانون مالیات بر ( 01) ماده( 4) تبصرهواحدهای تولیدی موضوع  یندگیآال عوارض -0

همان ( روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایریبرای )ها  ها و فرمانداری ها، دهیاری نسبت جمعیت بین شهرداری

به بیش از یک ( پنجاه نفر و بیشتر) یدیتولآلودگی واحدهای بزرگ  که درصورتی. گردد شهرستان توزیع می

های اعالمی سازمان به نسبت تأثیرگذاری،  سیاست بر اساسشهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی 

و مدیرکل  زیست محیطربط، مدیرکل  های ذی سازمان استان و فرمانداران شهرستان ای مرکب از رئیس در کمیته

 .شود های متأثر توزیع می امور مالیاتی استان بین شهرستان

 کننده توزیعباشند، اعضای کمیته  شده واقعهای متأثر از آلودگی در دو یا چند استان  شهرستان که درصورتی -تبصره

ربط،  های ذی متشکل از نماینده سازمان، رؤسای سازمان استان( پنجاه نفر و بیشتر)رگ عوارض آلودگی واحدهای بز

های  سیاست بر اساسهای مربوطه  و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان زیست محیطنماینده سازمان حفاظت 

 .اعالمی سازمان اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد

ریزی و  ریزی و بودجه های سنواتی با قانون برنامه ششم، انضباط مالی، اصالح فرآیند برنامه بودجهمنظور انطباق  به -7ماده 

 :های دولت نظارت بر عملکرد و هزینه

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

 .شود این قانون تهیه و تقدیم مجلس شورای اسالمی می( 1) شمارهی مندرج در جدول و با رعایت قواعد مال

- ب

سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون  -4

بانک مرکزی . شود اضافه می درصد به این سهم واحد شود و ساالنه حداقل دو تعیین می%( 03) سی درصدبرنامه 

مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بالفاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد 

مناطق %( 0)شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد %( 9/41)

د و از محل باقیمانده، سهم بودجه عمومی دولت از منابع موضوع این جزء نیافته اقدام کن و توسعه گاز خیزخیز،  نفت

داری کل کشور واریز و مابقی را  درآمد عمومی نزد خزانه حساب بهاین قانون تعیین و ( 1)در سقف جدول شماره 

 .ذخیره ارزی واریز نماید حساب به
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این قانون ( 1) شمارهقانون برنامه مطابق ارقام جدول  اجرای های سالای بودجه عمومی دولت در  سقف اعتبارات هزینه -2

در قالب لوایح %( 49)جایی و افزایش منابع و مصارف در این جدول حداکثر تا پانزده درصد  جابه. شود تعیین می

 .بودجه سنواتی مجاز است

اجرائی مندرج در  های ستگاهد%( 23) درصد ستیبدولت موظف است از سال اول اجرای قانون برنامه، ساالنه اعتبارات  -پ

در سال پایانی اجرای  که نحوی بهریزی بر مبنای عملکرد تنظیم نماید،  صورت بودجه قوانین بودجه سنواتی را به

مفاد این بند شامل مدارس دولتی . ، دارای بودجه مبتنی بر عملکرد باشندها دستگاه%( 433) صددرصدقانون برنامه، 

 .شود نمی

 ازجملهاجرائی  های دستگاهمالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط  ل هرگونه بارایجاد و تحمی -ت

های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت  مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه های دستگاه

الهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از ، ایفای تعهدات خاص، کاآن ریغها و  قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده

باالترین مقام دستگاه اجرائی و  عهده برمسؤولیت اجرای این حکم . شود، ممنوع است می اعتبارات عمومی استفاده

تخلف از این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات . یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است

با اصالحات  2/0/4069مصوب ( بازدارنده مجازاتتعزیرات و )کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی ( 951)ه موضوع ماد

 .گردد و الحاقات بعدی محکوم می

 بندی طبقهها، تغییرات تشکیالت، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و  ها و دستورالعمل ها، بخشنامه نامه کلیه تصویب -ث

های  کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأت عطای مجوز هر نوع استخدام و بهمشاغل و افزایش مبنای حقوقی، ا

است که بار مالی ناشی از آن قبالً محاسبه و در  اجراو تصویب و  طرح قابلمالی باشد، در صورتی  امنا که متضمن بار

بر اعتبار محسوب  اقدام دستگاه اجرائی برخالف این حکم، تعهد زائد. قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد

 .شود می

 گر بیمه های صندوقو  ها سازمانریزی نماید که تا پایان سال آخر اجرای قانون برنامه، بودجه  برنامه ای گونه بهدولت 

 .پرداخت نگردد ها آنو از محل بودجه عمومی اعتباری به  شده مستقلاجتماعی 

موارد مدنظر خود را پس از ابالغ بخشنامه  اند موظفاجرائی  یها دستگاهاین ماده کلیه ( ث)و ( ت) یبندهادر مورد  -ج

در قالب بودجه سنواتی  موردنیازبودجه در قالب پیشنهادهای بودجه سنواتی به سازمان ارسال کنند تا اعتبارات 

 های دستگاهبینی اعتبار، عمل مراجع و  در صورت عدم پذیرش پیشنهاد توسط سازمان و عدم پیش. بینی شود پیش

 .اجرائی در حکم تعهد زائد بر اعتبار است

احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسعه ورزش  منظور بههایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی  وجوه هزینه -چ

های  هزینه عنوان بهشود با تأیید وزارت مذکور  عنوان کمک به وزارت ورزش و جوانان پرداخت می همگانی و یا به

 .گردد الیاتی تلقی میم قبول قابل
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مدیریت اجرائی  و اثربخشی تمرکززداییدولت مکلف است از سال اول اجرای قانون برنامه جهت عملیاتی کردن رویکرد  -ح

از اعتبارات %( 03) سی درصدبخشی، توازن و آمایش سرزمینی توزیع  سازی، تعادل و جهت زمینه ها استاندر مراکز 

 .اختصاص دهد ها استانریزی  را به شورای برنامهای کشور  تملک دارایی سرمایه

 .باشد ملی و ملی استانی می های طرحاز اعتبارات  ها استانتوزیع اعتبارات موضوع این ماده عالوه بر سهم  -تبصره

( 6)خصوص جزء  های توسعه کشور به قانون احکام دائمی برنامه( 47)این قانون بر احکام ماده ( 6)احکام مندرج در ماده 

 .حاکم است( ح)و بند ( د)بند 
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های کلی ابالغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحول  سیاست( 42) بندمنظور تحقق اهداف  دولت موظف است به -8ماده 

اقدامات  ها بدهیاساسی در ساختارها و اصالح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و همچنین مدیریت 

 :مربوطه انجام دهدزیر را مطابق قوانین 

 :داری کل کشور از طریق ساماندهی خزانه -الف

 داری کل کشور اصالح نظام مالی و محاسباتی خزانه -4

 مالی و حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی بخش عمومی( سیستم) سامانهارتقای نظام نظارت از طریق اصالح  -2

 :محاسباتی کشور از طریق -ساماندهی نظام مالی -ب

 افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی تهیه نرم -4

 افزار الزم مالی تلفیقی در سطح بخش عمومی و تدارک نرم های صورتتهیه  -2

 تدوین بسته آموزش نظام حسابداری بخش عمومی برای کل کشور -0

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

 ریزی بر مبنای عملکرد طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجه -4

 ریزی مبتنی بر عملکرد شده بر مبنای بودجه استقرار نظام نظارت مالی بازطراحی -2

 :دولت از طریق های بدهیساماندهی  -ت

در سطح حداکثر چهل درصد ( G.D.P)دولتی به تولید ناخالص داخلی  های شرکتنسبت بدهی دولت و  حفظ شاخص -4

(13)% 

 از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی ها بدهیساماندهی اصل  -2

 میحذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شورای اسال -0
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مدت و تأدیه بدهی دولت به  تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاه -1

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

ر اقتصادی و دارایی و تأیید هیأت با تشخیص وزیر امو%( 19)درصد  وپنج چهلافزایش شاخص نسبت بدهی تا  -تبصره

تواند با تصویب مجلس شورای اسالمی شاخص نسبت بدهی  در شرایط اضطراری دولت می. پذیر است وزیران امکان

افزایش دهد و متعاقب رفع شرایط اضطراری در بازه زمانی حداکثر %( 93) درصد پنجاهرا برای مدت محدود تا 

 .برساند%( 13) درصد چهلشاخص نسبت بدهی را به ، ها بدهیساله از طریق تسویه  سه

دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی  -9ماده 

مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب  های دستگاهها و  مراحل انواع معامالت متوسط و بزرگ وزارتخانه

جز معامالت محرمانه، با رعایت قانون تجارت  دیگر قوانین مالی و معامالتی بخش عمومی به و 0/44/4010

 های دستگاهکلیه . تکمیل کند 0/44/4010و قانون برگزاری مناقصات مصوب  46/43/4012الکترونیکی مصوب 

مناقصات و انجام  مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به رعایت قانون برگزاری

 .معامالت خود از طریق سامانه مذکور هستند
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 نظام پولی و بانکی و تأمین منابع مالی – 9بخش 
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بازار پول، بازار سرمایه و )منظور گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن  دولت مجاز است به –11ماده 

 (:ها بیمه

شود را به ترتیب  قطعی شده یا می 4059خود به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال  های بدهیمعادل کل  -الف

تا پایان اجرای قانون برنامه از طریق انتشار اوراق بهادار با  شود هایی که به پیشنهاد سازمان مشخص می اولویت

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

ای که به پیشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و  نامه مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق آیین

 .یابد رسد، انتشار می دارایی به تصویب هیأت وزیران می

حل حسابرسی را در مراجع معتبر طی کرده و که توسط دولت ایجاد و مرا هایی بدهیاز ابتدای اجرای قانون برنامه،  -تبصره

تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت از  گونه افزایشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند شده و از هیچ قطعی

در قراردادهای . شوند سودی معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعالم شده توسط بانک مرکزی برخوردار می

عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر  صورت درموجب آن دولت ملتزم گردد تا  اضافه شود که به مربوط باید بندی

 .معادل نرخ مذکور را به طلبکار بپردازد

خاصی  ، هرساله ردیف(اعم از سود و اصل) مذکورهای مرتبط با اوراق بهادار منظور تأمین اعتبار الزم برای پرداخت به -ب

 .بینی کند و به تصویب مجلس شورای اسالمی برسانداتی پیشرا در الیحه بودجه سنو

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

بازارهای یادشده  خارج از ها آننظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازارها مجاز و معامالت 

و با نرخ سود شناور مجاز و ( کمتر از ارزش اسمی)عرضه و معامالت این اوراق بهادار به کسر . ملغی و بالاثر است

و مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت  ها بانکتضمین بازخرید قبل از سررسید اوراق بهادار مذکور توسط 

 ها آندولتی که اوراق بهادار برای تأمین مالی  های شرکتاجرائی و  های تگاهدس، اه بانک. باشد، مجاز نمیها آنکنترل 

گذاران را متناسب با دستورالعملی که به تصویب شورای بورس شود باید اطالعات موردنیاز سرمایهمنتشر می

 .رسد، منتشر نمایند می

دولت برای انتشار صکوک اسالمی  های داراییاده از استف  منظور شود به به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می -پ

ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به  شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی بینی پیش

دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطالعات اموال  های داراییاموال منقول و غیرمنقول و سایر  وانتقال نقلنحوه 

برای مدیریت و استفاده از  موردنیازحسب مورد نسبت به انجام اقدامات ( سادا)اجرائی  های دستگاهنقول غیرم

 استثنای به 1/6/4017قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ( 9)اجرائی موضوع ماده  های دستگاهها و اموال  دارایی

قانون ( 10) سومادیق مندرج در اصل هشتاد و زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد و مص های دستگاهانفال، اموال 

انتشار صکوک اسالمی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر   منظور پشتوانه اساسی به

 های دستگاهکلیه . یا فروش اموال مذکور با تصویب هیأت وزیران اقدام کند وانتقال نقلبردار، واگذاری و هرگونه  بهره

قانون محاسبات عمومی کشور و ( 406)قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده ( 9)موضوع ماده  اجرائی
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ضمن همکاری الزم حداکثر ظرف مدت  اند مکلفقانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 75)ماده ( 43)تبصره 

ها و فضاهای  اراضی، امالک، ساختمان سه ماه از تاریخ ابالغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از

ای یا وقفی یا ملکی  ه اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجار

بردار، فروش اموال غیرمنقول  صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره. در سامانه اقدام نمایند

 .رهگیری ممنوع است( کد)شناسه  اخذبدون ثبت اطالعات در سامانه مذکور و دولتی 

مجریه و  وابسته به قوه قضائیه، قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر قوه های دستگاهانتشار صکوک اسالمی برای 

 .است ها نآترین مقام  حسب مورد منوط به موافقت عالی ها دستگاهها و اموال این  استفاده از دارایی

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

، ها شرکتنامه اجرائی این بند از سهام دولت در  قانون اساسی و در چهارچوب آیین( 11)اصل چهل و چهارم 

 .استفاده کند( صکوک) عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسالمی به

منابع و مصارف بودجه   منظور رفع عدم تعادل وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اسناد خزانه اسالمی را به -ث

سازمان مکلف است حسب اعالم وزارت امور اقتصادی و دارایی . مالی منتشر نماید یک سالعمومی در طی 

اعتبارات . بینی و منظور کند صورت کامل در لوایح بودجه ساالنه پیش بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور را به

 .شود یافته تلقی می تخصیص%( 433) صددرصدمربوط به بازپرداخت این اوراق 

 :بیمه مرکزی ایران موظف است -11ماده 

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

بیمه نسبت به ارتقای نقش اقتصادی بیمه در تأمین رفاه و  های شرکتگذاری، از طریق  و سرمایه وکار کسبفضای 

برنامه اقدامات الزم را جهت  های سالامنیت مردم و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور تا متوسط جهانی آن در طی 

 :آورد به عملتحقق اهداف زیر 

 .برسد%( 6) هفت درصدهای بازرگانی در طول اجرای برنامه به  ذ بیمهضریب نفو -4

نسبت به سال پایه %( 93) درصد های بازرگانی کشور حداقل تا پنجاه های عمر از حق بیمه تولیدی بیمه سهم بیمه -2

 .اجرای قانون برنامه افزایش یابد

 .یش و گسترش یابدای در بخش تولیدی و تجاری اقتصاد ملی افزا های بیمه رشته -0

منظور استفاده مناسب از منابع مذکور در جهت تأمین مالی  ای به گذاری ذخایر بیمه های سرمایه نامه مقررات و آیین -ب

 .پایدار در اقتصاد ملی توسط شورای عالی بیمه بازنگری گردد
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 -12ماده 

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

های کلی اصل چهل و  دولت در قالب قانون اجرای سیاست واگذاری قابلسازمان تأمین اجتماعی از محل سهام 

اجرائی، تأدیه نقدی در بودجه  های دستگاهقانون اساسی و اصالحات بعدی آن، امالک مازاد بر نیاز ( 11)چهارم 

مقام معظم رهبری  زیر نظر های دستگاهاین بند شامل . اقدام کند موردتوافققانونی و امتیازات سنواتی، اوراق بهادار 

 .شود و قوای مقننه و قضائیه و نهادهای عمومی غیردولتی نمی

بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه گردد و %( 43) درصد دهدر اجرای حکم این بند باید ساالنه حداقل  -تبصره

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

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

 .سازی نماید بگیران را متناسب مستمری

ون برنامه بر قانون راجع به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان در طول اجرای قان( 42)ماده ( ب)بند 

نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه  قانون و 03/0/4074دولت و مشموالن صندوق تأمین اجتماعی مصوب 

 .حاکم است 20/7/4060مصوب 

اموال  ازجمله -ها تعهدات و دارایی رات، مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد با کلیه وظایف، اختیا -پ

منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق با حفظ هویت مستقل به وزارت تعاون، کار و رفاه 

 .یابد اجتماعی انتقال می

ای برای  مطالعات محاسبه بیمه بر اساسبه میزانی که  -حداکثر طی مدت سه سال، کلیه تعهدات حال و آتی صندوق

به تأیید سازمان حسابرسی کشور  ماه سهکه حداکثر ظرف مدت ( اکچوئری)تعیین ارزش فعلی تعهدات آتی 

، ها شرکت، اموال الشراکه سهمبا منابع حاصل از واگذاری سهام،  -گیرد رسد و مورد تأیید سازمان قرار می می

سازی  ر منابع حسب مورد از طریق سازمان خصوصیبرداری از معادن و حقوق مالی دولت و سای امتیازات، حقوق بهره

 .های ساالنه پادار خواهد گردید در بودجه هرسالهها  میزان واگذاری. داری کل کشور پرداخت خواهد شد و خزانه

های دوجانبه و چندجانبه و همچنین  وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است نسبت به ایجاد و انعقاد پیمان -13ماده 

در اجرای این ماده . کشورهای منطقه اقدام کند ویژه بههای پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف  نپیما

 .عزت، حکمت و مصلحت ضروری است بر اساسنظام  های کلی سیاسترعایت قوانین و 

اندهی مؤسسات و برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و سام -14ماده 

 :به تسهیالت یجار ریغبازارهای غیرمتشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سالمت و کاهش نسبت مطالبات 
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رسد،  شورای پول و اعتبار می بیتصو بهبانک مرکزی مجاز است مطابق قوانین مربوطه در چهارچوب مصوباتی که  -الف

حسب مورد یک یا چند مورد  41/1/4094بانکی کشور مصوب  عالوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و

 :و مؤسسات اعتباری متخلف اعمال نماید ها بانکاز اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را در قبال 

طور موقت و سلب  به ها آنها بین سهامداران مؤثر، سلب حق رأی از  اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوخته -4

 د از سهامداران مؤثرحق تقدم خری

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

 اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران -0

 ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره سلب صالحیت حرفه -1

 .خواهد بود ها بانک ن بند هیأت انتظامی موضوع ای مرجع رسیدگی به تخلفات نظارتی و انتظامی  -4 تبصره

کند و یا به تشخیص بانک  را انتخاب می رهیمد أتیهسهامدار مؤثر، سهامداری است که یک یا چند عضو  -2 تبصره

 .نقش دارد هیأت مدیرهمرکزی در انتخاب عضو 

و  ها بانکی و مشارکت ، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوق(لیزینگ) یواسپارانجام هرگونه عملیات بانکی،  -ب

را دارند و یا در تعیین  ها آنسهام %( 93) درصد پنجاهبیش از  ها بانکمؤسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که 

مجوز از  اخذتأمین سرمایه بدون  های شرکتگذاری و  سرمایه های صندوقمؤثرند در تأسیس  ها آنهیأت مدیره 

قانون ( 45) مادهتعزیری درجه شش  مجازاتورد به یک یا چند مورد از بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب حسب م

 .شود جز حبس و شالق محکوم می به 4/2/4052مجازات اسالمی مصوب 

مؤسسات مذکور بر عهده هیأت امناء، هیأت مدیره، هیأت  های بدهیمسؤولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و  -4 تبصره

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

ای در سراسر  شعبه الحسنه تک عالوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی کشور استثناء شده است صندوق قرض -2 تبصره

بر ه و نیز از حکم این بند مستثنی بود الیر( 03033303330333) اردیلیم یسجذب منابع ساالنه تا  بر اساسکشور 

 .دهد اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می اساس

قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی ( 4)ماده ( 1)در طول اجرای برنامه در قسمت مغایرت، بر تبصره ( 41)ماده ( ب)بند 

ی حکم خاص تلق 4/2/4052قانون مجازات اسالمی مصوب ( 23)حاکم است و نسبت به ماده  22/43/4010مصوب 

 .گردیده و حاکم است
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نماید، نسبت به  نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی رأساً شعبه یا مؤسسات را فاقد مجوز اعالم می -پ

 .اقدام کند ها آنتوقف فعالیت یا تعطیل نمودن 

پس از  چهار ماهمدت  ای خواهد بود که ظرف نامه آیین بر اساسهرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی  -ت

عالوه بر اقدامات نظارتی . رسد می هیأت وزیران به تصویبشدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه و  االجرا الزم

ها از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا  گردد، تخلف رسانه انتظامی که بر مؤسسه پولی بانکی و اعتباری اعمال می

 .شود داری کل کشور واریز می خزانه حساب بهباشد که  گرفته می میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت

ریزی کند که با تکمیل و  ربط، به نحوی برنامه ذی های دستگاهو سایر  قوه قضائیهبانک مرکزی موظف است با همکاری  -ث

 التیتسهل به ک غیر جاریتوسعه پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و سایر اقدامات اجرائی و نظارتی، نسبت تسهیالت 

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

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

 .دتوان طرف دعوی قرار داد، جز در مواردی که موضوع دعوی، انتساب جرم باش مدخل در امر نظارت را نمی ذی

، مؤسسات اعتباری غیربانکی، ها بانکمنظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر  -تبصره

الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسالمی و موضوع  قرض های صندوقجز  الحسنه به قرض های صندوقتعاونی اعتبار و 

در صالحیت بانک مرکزی جمهوری ( لیزینگ) یواسپار ایه شرکتها و  این ماده، صرافی( ب)بند ( 2)تبصره 

در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت،  آمده عمل بهاسالمی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات 

 .باشد تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحالل و تصفیه می

 :گردد ین میزیر تعی به شرحترکیب اعضای شورای پول و اعتبار  -15 ماده

 وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی 

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران کل رئیس 

 رئیس سازمان یا معاون وی 

 دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران 

 وزیر صنعت، معدن و تجارت 

  ران و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ای کل رئیسدو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد

 جمهور رئیس

 دادستان کل کشور یا معاون وی 

 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

 رئیس اتاق تعاون 

 عنوان  به( یک نفر هرکدام) یاسالمو محاسبات مجلس شورای  وبودجه برنامههای اقتصادی و  نمایندگان کمیسیون

 ناظر با انتخاب مجلس
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 .بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران خواهد بود کل رئیسبر عهده ریاست شورا  -4تبصره 

 .بالمانع است ها آنیابند انتخاب مجدد  بار تغییر می هر یک از اعضای خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک -2تبصره 

 41/1/4094مصوب  قانون پولی و بانکی با اصالحات بعدی( 41)ماده ( ب)در طول برنامه ششم بر بند ( 49)حکم ماده 

 .حاکم خواهد بود

برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد  -16ماده 

ها، چهارچوب  ها، بخشنامه های عملیاتی، دستورالعمل ها و ابزارهای رایج، شیوه نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه

از جهت انطباق با موازین فقه اسالمی، شورای فقهی در بانک مرکزی با ترکیب زیر  ها آننحوه اجرای قراردادها و 

 :شود تشکیل می

 (در مسائل پولی و بانکی نظر صاحب ومجتهد متجزی در حوزه فقه معامالت )پنج فقیه  -

 بانک مرکزی( یا معاون نظارتی) کل رئیس -

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

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

 (عضو ناظر عنوان به)

 دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی های بانکیکی از مدیران عامل  -

بانک مرکزی و تأیید فقهای شورای نگهبان انتخاب و با حکم  کل رئیساعضای فقهی این شورا به پیشنهاد  -4 تبصره

 .شوند بانک مرکزی منصوب می کل رئیس

بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن  کل رئیس. الرعایه است مصوبات شورای فقهی الزم -2تبصره 

قانون ( 1) چهارمحکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل . کند مینظارت  ها آناجرای 

 .باشد اساسی نمی

شوند و این مأموریت برای یک دوره دیگر قابل تمدید  رأی این شورا برای چهار سال تعیین می اعضای صاحب -0تبصره 

 .است

مشتمل بر رئیس شورا و حداقل سه نفر از فقهای عضو شورا جلسات شورای فقهی با حضور دوسوم اعضاء  -1تبصره 

 .شود یابد و تصمیمات شورا با رأی موافق اکثریت فقهای حاضر عضو شورا اتخاذ می رسمیت می
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 -17ماده 

اجرای قانون  های سالدر طول  ها آنو مؤسسات اعتباری در راستای استفاده از منابع  ها بانکهرگونه تکلیف به  -الف 

التفاوت نرخ سود  بینی مابه جز سایر تکالیف قانونی مشروط به پیش تسهیالت با نرخ سود کمتر، به در خصوصه برنام

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

ت سازی و ایجاد امکان نظار ای دولت، شفاف درآمدی و هزینه های حسابمنظور افزایش سرعت و کارایی گردش  به -ب

اجرائی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه  های دستگاه های حساببرخط، بر کلیه 

دولتی و  های دانشگاهها،  ، سازمانها شرکتها، مؤسسات،  بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه های حساب

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

شده نزد بانک  افتتاح های حسابهای خود را فقط از طریق  ها و پرداخت کلیه دریافت اند موظفیادشده  های دستگاه

 .مرکزی انجام دهند

هر یک از  موردنیاز های حساببانک مرکزی موظف است تمهیدات الزم برای بانکداری متمرکز و نگاهداری  -4 تبصره

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

عامل، مطابق  های بانککرد آن توسط  مذکور به بانک مرکزی و هزینه های دستگاه های حسابنحوه انتقال  -2 تبصره

شدن این قانون، به پیشنهاد مشترک  االجرا الزماز دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس 

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

و مؤسسات  ها بانکاین ماده به کلیه ( 2) تبصرهبانک مرکزی مکلف است نسبت به ابالغ دستورالعمل موضوع  -0 تبصره

( 11) مادهمشمول مجازات انتظامی موضوع  ها بانکهر نوع تخلف از دستورالعمل مذکور، توسط  .اعتباری اقدام کند

. خواهد بود 49/43/4015قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ( 57)قانون پولی و بانکی کشور و تغییرات آن در ماده 

ر وجوه و اموال عمومی اجرائی، در حکم تصرف غیرقانونی د های دستگاههمچنین هر نوع تخلف توسط سایر 

 .شود محسوب می

 -18ماده 

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

 .وجود آید احتمالی قبل از وقوع به های تخلفای که زمینه کشف خطاها و  گونه را در نظام بانکی فراهم نماید، به

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

ربط نظیر استعالم  ، جهت اعطای تسهیالت یا پذیرش تعهدات از مراجع ذیموردنیازهای  و برخط استعالم

 .مؤسسات اعتباری غیربانکی فراهم کندو  ها بانکاعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای 
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و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیالت یا پذیرش تعهدات نیازمند استعالم از  ها بانکربط که  تمامی مراجع ذی -4تبصره 

 .صورت الکترونیکی و برخط، فراهم نمایند های مذکور را به استعالم اخذامکان  اند موظفباشند،  آن می

 .های مذکور را تعیین و ابالغ کند موظف است مصادیق استعالم بانک مرکزی -2تبصره 

ارتقای مشارکت مردمی و فراهم کردن بستر اجرائی الزم برای تعاون و همکاری  منظور بهدولت موظف است  -19ماده 

 اقتصادی تعاونی نسبت به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از سال اول اجرای های تشکلآحاد مردم در قالب 

داری کل کشور در  قانون برنامه از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از واریز به خزانه

 .افزایش سرمایه دولت در بانک مذکور منظور نماید حساب بهقالب قوانین بودجه سنواتی 

طریق تأمین منابع مالی داخلی و خارجی،  منظور اصالح و تقویت نظام مالی کشور و تسهیل مبادالت مالی از به -21ماده 

های کلی اصل  کنند با رعایت سیاست اجرائی که از تسهیالت مالی خارجی استفاده می های دستگاه های طرحتمامی 

ربط و تأیید شورای اقتصاد  قانون اساسی با مسؤولیت وزیر و یا باالترین مقام اجرائی دستگاه ذی( 11)چهل و چهارم 

بندی دریافت و بازپرداخت تسهیالت هر طرح و  زمان. محیطی باشند وجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیستباید دارای ت

حداکثر »های داخلی و رعایت قانون  ها، امکانات و توانایی میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت

( 431) مادهدر امر صادرات و اصالح  ها آناستفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت 

های مستقیم  قانون مالیات( 431)و اصالح ماده « و اصالح بعدی آن 4/9/4054های مستقیم مصوب  قانون مالیات

 .باید به تصویب شورای اقتصاد برسد 04/1/4051مصوب 
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سازی و مناطق  ، خصوصیوکار کسبمحیط  -0بخش 

 آزاد
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و گسترش بخش  وکار کسبهای صنعت بیمه و بهبود محیط  ف است در جهت توسعه فعالیتدولت موظ –21ماده 

 :غیردولتی

بیمه  های شرکتقانون اساسی، سهام دولت در ( 11)های کلی اصل چهل و چهارم  بر اساس قانون اجرای سیاست -الف

دو سال اول اجرای قانون برنامه از  استثنای بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران را در به

 .سازی به بخش غیردولتی واگذار کند طریق عرضه سهام در بازار سرمایه و سازمان خصوصی

ای،  گری دولت در صنعت بیمه و بر اساس اصالح نظام نظارت تعرفه شدن اقتصاد و کاهش نقش تصدی منظور مردمی به -ب

گری خود و کاهش بیمه اتکایی اجباری در صنعت  نقش تصدیبیمه مرکزی مکلف است نسبت به کاهش تدریجی 

 .بیمه بازرگانی اقدام نماید

 –22ماده 

ای امن، سالم،  گونه را به وکار کسبها، محیط  دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصالح قوانین، مقررات و رویه -الف

المللی و  پذیری بین ، رتبه ایران در دو شاخص رقابتسهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه

انداز به رتبه سوم ارتقاء یابد و هرسال  المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم بین های شاخص

هر سال ده رتبه ارتقاء یافته و به کمتر از هفتاد  وکار کسبدر شاخص . از این هدف محقق شود%( 23) درصد ستیب

وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است در پایان شهریور و اسفندماه هر سال، . ان اجرای قانون برنامه برسددر پای

 .گزارش میزان تحقق حکم این بند را همراه مستندات به مجلس شورای اسالمی ارائه نماید

فرینی در کشور، جذب گذاری و کارآ تضمین امنیت سرمایه باهدفوزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است  -ب

اجتماعی ( ریسک)و کاهش خطرپذیری  ها بنگاهمتخصصان، صیانت، حفاظت و مقابله با اخالل در امنیت اشخاص و 

جمهور،  ، با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت علمی و فناوری رئیسوکار کسبدر محیط 

مور خارجه، اطالعات، دادگستری و کشور الزامات ارتقای امنیت فضای های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ا وزارتخانه

 .را تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند وکار کسب

صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصویب مجلس شورای اسالمی و  -ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری -23ماده 

محیطی،  از قبیل تأییدیه زیست موردنیازمجوز  اخذار واحدهای تولیدی، برای استقر موردنیازهای  تأمین زیرساخت

و قانون تشکیل و اداره  6/7/4062نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 

 .پذیر است امکان 9/5/4011مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران مصوب 

ختیارات، ساختار و تشکیالت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت کلیه وظایف، ا -تبصره

 مسئولربط  حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارائی منتقل و وزیر ذی

 .هد بودصنعتی و ویژه اقتصادی خوا -اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری
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دولت مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری  -24ماده 

اسالمی ایران حداکثر تا پایان اجرای قانون برنامه، تمهیدات قانونی الزم را جهت دستیابی سهم تعاون در اقتصاد به 

های کوچک و متوسط و وکار کسب، حمایت از زایی اشتغالفرینی، ، با رویکرد کارآ%(29)درصد  وپنج بیست

 .آورد به عملبنیان  دانش

 -25ماده 

وری و ارتقای  منظور افزایش بهره منظور مردمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به به -الف

دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و  هدهاجرائی که ع های دستگاه تمامی بهسطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه 

، مراکز آموزشی، فرهنگی، بخشی تواناز قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و )خدماتی هستند 

شود در چهارچوب  اجازه داده می( پروری دامهای کشاورزی و  دهنده خدمات و نهاده هنری و ورزشی و مراکز ارائه

گردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و  ربط تعیین می وسط دستگاه ذیاستانداردهای کیفی خدمات که ت

 .در اجرای این بند واگذاری مدارس دولتی ممنوع است. اقدام نمایند( جای تولید خدمات به)تعاونی 

ر به نامه اجرائی این ماده شامل نحوه تعیین قیمت خرید خدمات و تعیین تکلیف نیروی انسانی و ساختا آیین -تبصره

 .رسد ربط به تصویب هیأت وزیران می پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه اجرائی ذی

صورت کنترلی، در چهارچوب  واگذار شده به های بنگاهدر حال واگذاری و همچنین  های بنگاهمنظور نظارت بیشتر بر  به -ب

سازی به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و  ازمان خصوصیاز سوی س ها بنگاهمصوبات هیأت واگذاری، اسامی این 

جلسات مجامع عمومی و  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است ثبت صورت. شود بانک مرکزی اعالم می

مجوز کتبی از سازمان  اخذمزبور را پس از  های بنگاهاموال و امالک  وانتقال نقلهیأت مدیره و همچنین 

و مؤسسات اعتباری  ها بانکبانک مرکزی موظف است طی دستورالعمل اعالمی به . دهدسازی انجام  خصوصی

مجوز از  اخذمذکور را مشروط به  های بنگاهخصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیالت و یا ایجاد تعهدات به 

 .سازی نماید سازمان خصوصی
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ای، توسعه روستایی و  توازن منطقه – 5بخش 

 پذیر اقشار آسیبتوانمندسازی 
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  ای و سرزمینی و تقویت خوداتکایی، افزایش انگیزه وصول درآمد پذیر کردن عدالت بین منطقه منظور رقابت به -26ماده 

 :استانی

 :دولت موظف است -الف

ی در طول سال اول اجرای قانون برنامه سند آمایش سرزمین ملی و استانی را تهیه کند و پس از تصویب شورای عال -4

  .در آورد اجراآمایش سرزمین از سال دوم اجرای قانون برنامه به 

اول اجرای قانون برنامه در چهارچوب نظام  دو سالهایی که ماهیت استانی دارند را تعیین و طی  درآمدها و هزینه -2

 بر)هر استان  ای سرمایه های داراییای و تملک  صورت سرجمع درآمدها، اعتبارات هزینه هزینه استانی به -درآمد

مازاد بر درآمدهای وصولی نسبت به . در بودجه سنواتی اعمال نماید( داری کل کشور مبنای وجوه واریزی به خزانه

 های داراییای و تملک  دستورالعمل ابالغی سازمان برای تأمین اعتبارات هزینه بر اساسسقف مصوب هر استان 

 .گردد ربط توزیع می های ذی ماهه بین استان اطع سهای مصوب در قانون بودجه سنواتی، در مق سرمایه

سوم  یک به ترتیباز درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خالص صادرات گاز طبیعی را %( 0) درصد سه -0

های  یافته جهت اجرای برنامه های کمتر توسعه و دوسوم به مناطق و شهرستان گاز خیزخیز و  های نفت به استان

حکم جزء . اختصاص دهد ها استانریزی و توسعه این  های سنواتی با تصویب شورای برنامه نی در قالب بودجهعمرا

در طول اجرای قانون برنامه . حاکم است( 6)ماده ( ب)بند ( 4)این قانون بر حکم جزء ( 27)ماده ( الف)بند  (0)

قانون الحاق برخی مواد ( 11)ماده ( ب)بند ( 0)افزایش درصد در این بند، بر جزء  در موردششم توسعه، حکم مقرر 

 .حاکم است 1/42/4050مصوب ( 2)به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

اجرائی به واحدهای مربوطه خود در  های دستگاه واگذاری قابلدر سال اول اجرای قانون برنامه کلیه اختیارات و وظایف  -1

 .کندها را واگذار  و شهرستان ها استان

هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور را با پیشنهاد کارشناسان فنی، زیر نظر بنیاد  های طرح -9

ای  دهیاران و رؤسای شورای اسالمی روستاها و تصویب آن در کمیته بااطالعمسکن و تأیید بخشداری هر بخش و 

عنوان رئیس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده  متشکل از رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان به

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

 .عنوان ناظر، تهیه کند استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس شورای اسالمی روستا به

از %( 1تا % 9)پنج تا هشت درصد  اند موظفریزی شهرستان  برنامه  ریزی و توسعه استان و کمیته هشوراهای برنام -ب

 های طرحای استانی مصوب قانون بودجه ساالنه را صرف تهیه و اجرای  سرمایه های داراییسرجمع اعتبارات تملک 

 .دهادی و بهسازی روستاهای شهرستان، توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی نماین
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برداری از  های کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، شناسایی و بهره تحقق سیاست منظور بهدولت موظف است  -27ماده 

منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی و  یارتقا وهای موجود در نواحی روستایی  ظرفیت

های  ها اقدامات زیر را مطابق قوانین و در قالب بودجهمحور روستا ایجاد بستر الزم برای شکوفایی و پیشرفت عدالت

 :سنواتی انجام دهد

 :اقدامات اقتصادی و بخشی -الف

محور در طول  ای و تقویت اقتصاد روستایی و توسعه اقتصاد صادرات ریزی منطقه دولت مکلف است در راستای برنامه -4

های بومی و محیطی و قابلیت  به استعدادها و ظرفیتروستا با توجه  هزار پنجاجرای قانون برنامه هر سال، در 

های دولتی و  گیری از تسهیالت بانکی، حمایت اقتصادی آن منطقه، با مشارکت نیروهای محلی و با بهره -محلی

وسیله سازمان استان تهیه کند  آن روستاها را به زایی اشتغالگذاری بخش خصوصی، برنامه توسعه اقتصادی و  سرمایه

سازمان موظف است تعداد روستاهای سهمیه استانی . ریزی استان مربوطه برساند یب شورای توسعه و برنامهو به تصو

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

تنظیم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستایی و عشایری در بودجه سنواتی، تحت  -2

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

اقتصادی روستایی و عشایری از هرکدام از  های بنگاهها و صدور پروانه ساخت  پاسخ به استعالم زمان مدتکاهش  -0

 ربط، به حداکثر پانزده روز ذی های دستگاه

ناحیه صنعتی روستایی و ایجاد  نودوهشتبرداری و ساخت  روستایی، بهره وکار کسبخوشه  وچهار پنجاهتوسعه حداقل  -1

 های بنگاهو نهصد و چهارده هزار فرصت شغلی در روستاها و مناطق عشایری از طریق احداث و توسعه  میلیون یک

 خصوصی و تعاونی های بخشگرا از طریق  پذیر و صادرات اقتصادی رقابت

 شده در ساماندهی عشایر برخورداری تعیین های شاخص  %(9) درصدبرای رشد ساالنه حداقل پنج  موردنیازع تأمین مناب -9

های باالی بیست خانوار و مناطق  برای همه روستاها و آبادی ها آنتوسعه و بازنگری  های طرحهادی و  های طرحتهیه  -7

 برخوردار عشایری در طول اجرای قانون برنامه با اولویت مناطق کمتر

ریزی محلی، توسعه  گر در زمینه برنامه عنوان عناصر پیشرو و تسهیل آموزش صدهزارنفر از روستاییان و عشایر به -6

های مردمی و نظارت بر اثربخشی  رسانی، جلب مشارکت های فرهنگی، بهبود خدمات های اقتصادی و برنامه فعالیت

 اجرائی های دستگاه های طرح
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با همکاری  ها سکونتگاهسازی این  ایمن های طرحهای در معرض خطر سوانح طبیعی جهت اجرای شناسایی روستا -1

روستاهای در معرض   %(03) سی درصدنوعی که حداقل  به  و مشارکت مردم و نهادهای محلی، مسئول های دستگاه

 .سازی شوند خطر تا پایان اجرای قانون برنامه ایمن

فرسوده در  های بافتبهسازی  های طرحده و نابسامان روستایی و تهیه و اجرای فرسو های بافت های شاخصتعیین  -5

 روستاهای دارای اولویت

و سازمان ( ره) ینیخمشده به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام  بخشودگی سود و جرائم تسهیالت پرداخت -43

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

 های بانکتا پایان اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه کشور با پرداخت معادل آن به  باشند بازپرداخت اقساط خود نمی

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ( 43) مادهگردان موضوع  عامل و امهال آن به مدت سه سال از محل تنخواه

 اصالحات و الحاقات بعدی تا پایان اجرای قانون برنامه ششم و 26/44/4013دولت مصوب 

 :اقدامات عمرانی زیربنایی -ب

آوری و دفع  های روستاها و جمع های روستایی محدوده های دفع بهداشتی زباله سنجی، طراحی و ایجاد سامانه امکان -4

نامه اجرائی این جزء با  آیین. ربط ذی های دستگاهدر خارج از محدوده روستاها و شهرها و تعیین مسؤولیت  ها آن

 .رسد هیأت وزیران می به تصویبپیشنهاد وزارت کشور 

دفع بهداشتی فاضالب در روستاها با اولویت روستاهای واقع در حریم ( های پروژه) های طرحطراحی و اجرای  -2

دچار مشکل  ها آنفاضالب در  دلیل نفوذپذیری کم اراضی دفع ها، سدها و روستاهایی که به ها، تاالب رودخانه

 باشد از طریق بخش خصوصی می

با  ها آنهای عمران و توسعه روستایی، عشایری و کشاورزی کشور و مدیریت  ها و برنامه سازی حداکثری فعالیت یکپارچه -0

ی و ارائه ریز پذیر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم و ایجاد یکپارچگی برنامه رویکرد جهادی و نظارت

نیازها و مشارکت واقعی مردم و شرایط  بر اساسهای جامع،  روستایی و عشایری در قالب برنامه های طرحخدمات و 

 انسانی، طبیعی، اقتصادی و اجتماعی

روستایی روستاهای باالی بیست  های راهجهت احداث، بهسازی و آسفالت و نگهداری  موردنیازتأمین و تخصیص اعتبار  -1

 از طریق سازمان%( 23درصد  هر سال بیست)جمعیت و مناطق عشایری تا پایان اجرای قانون برنامه  خانوار

روستاهای مرزی با رویکرد پدافند غیرعامل %( 23)درصد  ساماندهی و بهسازی حداقل بیست های طرحتهیه و اجرای  -9

 جهت توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
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 اداری، شفافیت و مبارزه با فسادنظام  -1بخش 
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های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در  جویی در هزینه صرفه»در راستای اصالح نظام اداری، موضوع  -28ماده 

های زاید، اقدامات زیر انجام  موازی و غیرضرور و هزینه های دستگاهسازی اندازه دولت و حذف  ساختارها، منطقی

 :شود می

استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه،  اجرائی به های دستگاهحجم، اندازه و ساختار مجموع  کاهش -الف

از طریق ( در پایان سال دوم%( 9) در صد پنجحداقل )نسبت به وضع موجود %( 49) درصد حداقل به میزان پانزده 

ها، حذف واحدهای  با اولویت تعاونی واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی

ها و مؤسسات و واگذاری برخی  سازمانی، انحالل و ادغام سازمان های پستغیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش 

 عالی اداری ها و بنیاد مسکن انقالب اسالمی با تصویب شورای ها و دهیاری اجرائی به شهرداری های دستگاهاز وظایف 

قانون تأسیس شده است، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسالمی  موجب بهاع و ادغام مؤسساتی که انحالل، انتز -تبصره

 .باشد پذیر می امکان

سازمانی، فقط در سقف  های پستیا ساعتی برای اجرای وظایف ( مشخص)کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین  به -ب

 .تمدید قراردادهای قبلی بالمانع است. مجاز است 1/6/4017مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 

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

 طول دراین حکم . مشموالن و غیرمشموالن قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند

 .قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود( 429)بر ماده برنامه حاکم 

قانون بازنشستگی پیش ( 2)تلقی و مطابق تبصره  قبول قابلعنوان سنوات خدمت  دولت مکلف است سنوات ارفاقی را به -ت

توسط سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول  9/7/4017از موعد کارکنان دولت مصوب 

 های شرکت. میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام کند اساس برو 

قانون مذکور نیز با استفاده از منابع خود مشمول ( 0)دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره 

 .باشند این حکم می

اخت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی و یا حق بیمه سهم بازنشستگی بابت پرد های صندوقسهم  -تبصره

اجرائی مشمول تأمین و به  های دستگاهمستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات ساالنه 

 .شود مذکور پرداخت می های صندوق

امانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و اندازی س دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه -29ماده 

گانه جمهوری  اجرائی شامل قوای سه های دستگاهها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه  امکان تجمیع کلیه پرداخت

دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به  های شرکت، ها دانشگاهها و مؤسسات و  ها، سازمان اسالمی ایران اعم از وزارتخانه

در )بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی  های شرکتو مؤسسات اعتباری دولتی،  ها بانکدولت، 

، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقالب (نمایند مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می
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فقیه اداره  ی که زیر نظر ولیاسالمی، مجلس شورای اسالمی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسسات

مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه  ها آنو واحدهایی که شمول قانون بر  ها دستگاهشوند و همچنین  می

قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت 

ن، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک ایران، شرکت ملی گاز ایرا

مرکزی جمهوری اسالمی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن 

ستاد اجرائی و ، ها آنتابعه  های شرکتجمهوری اسالمی ایران و  صداوسیمایو صنایع معدنی ایران، سازمان 

میزان ناخالص پرداختی به هر  که نحوی بهرا فراهم نماید،  ها آنسازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به  های قرارگاه

وزارت اطالعات، . یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود

 در خصوصاجرای این حکم . شمول این حکم مستثنی هستند نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از

اقتصادی متعلق به وزارت اطالعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی  های بنگاه

 .امنیت ملی مجاز خواهد بود

های غیرماهانه و  کارانه، پرداخت ها، هزینه ها، کمک ها، هزینه العاده  حقوق، فوق اند مکلفمشمول این ماده  های دستگاه

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

اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی  ازجمله)مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل 

رفاهی، اعتبارات بودجه  های کمکآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات ، در(4/7/4077کشور مصوب 

های مستقیم با اصالحات و الحاقات  قانون مالیات( 246)عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده 

قانون امور ( 472)تا ( 473)، مواد افزوده ارزشقانون مالیات بر ( 05)ماده « 4»، تبصره 0/42/4077بعدی مصوب 

سازی،  در سازمان خصوصی ها شرکتو یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش  22/1/4053گمرکی مصوب 

کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه، منحصراً در فیش  های ردیفاعتبارات مربوط به 

میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به  که نحوی به، حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند

  .هر یک از افراد مذکور بالفاصله در سامانه اطالعاتی هر دستگاه مشخص باشد

اطالعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران  4/4/4011از تاریخ  اند مکلفکلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده  -4تبصره 

مستنکف از ارائه اسناد و . حاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهندموضوع این ماده را به دیوان م

به تشخیص مراجع  یک سالماه تا  اطالعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه

ات قانونی طبق وظایف و اختیار اند مکلفدیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور . شود قضائی محکوم می

بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی  منظور بههای مذکور را در اسرع وقت  خود اطالعات مربوط به پرداخت

به که مبالغی برخالف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی الزم را  نمایند و درصورتی

 .آورند عمل

در حین  اند مکلفسازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور  ازجملهونی حسابرسان و بازرسان قان -2تبصره 

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

فات اداری، های تخل اعضای مجمع عمومی، هیأت)صالح  گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی قانونی، تخلفات صورت

 .اعالم نمایند( مرجع قضائی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور
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دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و  -0تبصره 

سا، مدیران و کارکنان موضوع این نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختالف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤ

گیری قانونی  تجاوز نکند و در مسیر تصمیم%( 23) درصد از بیست درهرصورتماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه 

 .قرار دهد

سازی  های الزم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب دولت مکلف است بررسی -31ماده 

بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را  رداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمریها و برخو دریافت

 .انجام دهد
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 کشاورزی -7بخش 
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های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت تأمین  دولت موظف است برای حصول اهداف بندهای ششم و هفتم سیاست -31ماده 

در %( 59) در صد پنجت اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان نود و امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصوال

ویژه محصوالت دارای مزیت صادراتی، رسیدن به تراز  اجرای قانون برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی به پایان

امات کشاورزی اقد وخاک آبوری  های تولید و توسعه صادرات و ارتقای بهره تجاری مثبت، تقویت و تکمیل زنجیره

 :کمی به شرح مندرج در جداول ذیل انجام دهد های شاخصزیر را جهت حصول به 

کارگیری ارقام مقاوم،  زراعی، تولید و تأمین و به نژادی و به توسعه کشاورزی حفاظتی، توسعه کشت نشایی، به -الف

اسب بخار در ( 42/3) دوازده صدمخوداتکایی در تولید بذر و نهال، افزایش ضریب ماشینی کردن ساالنه حداقل 

 هکتار

وقفه در پرداخت خرید تضمینی، پرداخت مطابق تبصره  در صورتخرید تضمینی محصوالت کشاورزی و  موقع بهانجام  -ب

در طول اجرای قانون برنامه، . عنوان جبران خسارت ناشی از تأخیر در نظام بانکی این قانون به( 43)ماده ( الف)بند 

با اصالحات و الحاقات  24/7/4071نون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی مصوب ، قا(04)ماده ( ب)بند 

 .نماید االجراء می بعدی را در بخش مغایرت موقوف

 به باغات دار شیبافزایش تولید محصوالت راهبردی و تبدیل پانصد هزار هکتار از اراضی  -پ

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

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

بنیان،  دانش های شرکتجهت انجام امور تحقیقاتی و نظام نوین ترویج و انتقال فناوری، تقویت  موردنیازگذاری   سرمایه -ث

 جهاد کشاورزیانش و تجهیز مراکز استقرار مدیریت د

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

انواع سم  ازجملهها  های گیاهی، مصرف بهینه نهاده های کشاورزی گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری فرآورده

 پزشکی در راستای ارتقای سالمت انسان و جامعه گیاه های درمانگاهو کود و حمایت از 

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

المللی که به تصویب مجلس شورای اسالمی  با رعایت مقررات و موازین ملی و بین 6/9/4011اسالمی ایران مصوب 

 .ده استرسی

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

خبر ساخته و خطرات احتمالی این دم را از مواد غذایی تراریخته بامر یرسان اطالع باآورد و  به عملمواد تراریخته 

 .شود به مردم اعالم نماید وم میمعتبر معل یها شیآزمامواد را که بر اساس 
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بیش از حد مجاز و ( ترانس) یاشباعهای وارداتی دارای اسیدهای چرب اشباع و غیر  عوارض از انواع چربی اخذ -ح

میزان مصرف و نحوه هزینه در . در جهت افزایش سرانه شیر ها آنهای گازدار مصرفی و صرف منابع حاصل از  نوشابه

 مشخص 1/42/4050مصوب ( 2) دولتقانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ( 11)ماده بودجه ساالنه با رعایت 

 خواهد شد

 مطابق قانون بودجه ساالنه ها آن موردنیازسبک و سنگین و پرداخت یارانه  های دام( واکسیناسیون)سازی  انجام ایمن -خ

صنعتی  و نهاده کشاورزی و دامی صنعتی و نیمهگذاری، بارنامه الکترونیکی و رهگیری کاال  اندازی زیرساخت شناسه راه -د

 کننده نهائی در روزآمد کردن شناسه این کاالها تا رسیدن به مصرف

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

خوراک دام، طیور و  یها کارخانهحمایت از توسعه ظرفیت صادراتی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی مانند  -ذ

 طبیعی، نسبی و رقابتی این صنایع های مزیتبندی محصوالت کشاورزی با توجه به  آبزیان و صنایع بسته

فراگیر کشاورزی و  های تشکلاعتباری به  -فنی های کمکتکمیل زنجیره تولید محصوالت کشاورزی از طریق اعطای  -ر

 روستایی

سازی  شده در جداول ذیل در جهت امنیت غذایی، سالمت و غنی معین های شاخصدولت مکلف است برای حصول  -ز

 .های عرضه، اقدام کند محصوالت کشاورزی و توسعه صنایع کشاورزی در زنجیره
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جویی در مصرف آب   کشاورزی صرفه وخاک آبوری  اهداف کمی راهبرد ارتقای بهره -5جدول شماره 

 کشاورزی و اعمال مدیریت تقاضا

 هدف کمی
ت در پایان وضعی

 4050سال 

 برنامه ششم های سال

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول واحد عنوان

های نوین آبیاری و  توسعه سامانه

های فرعی آبیاری  احداث شبکه

 و زهکشی

 هزار هکتار

2733 

 (تجمعی)

933 933 933 933 933 

 تعداد تشکل بران آب های تشکلایجاد و ساماندهی 

 

413 223 213 029 069 

 933 933 933 933 933 023 هزار هکتار اصالح و بهبود خاک کشاورزی
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 (بخش زراعت)سازی محصوالت کشاورزی  اهداف کمی راهبرد امنیت غذایی، سالمت و غنی -6جدول شماره 

وضعیت در پایان  هدف کمی

سال 

4050 

 برنامه ششم های سال

 سال پنجم سال چهارم سال سوم دوم سال سال اول واحد عنوان

 41933 41333 40133 42733 44133 43961 هزار تن گندم

 0911 0142 0291 0433 2153 2599 هزار تن جو

 0493 0330 0307 2511 2515 2016 هزار تن شلتوک

 0333 2133 2033 2233 2433 4795 هزار تن ای ذرت دانه

 44491 43513 436627 43942 43251 5130 هزار تن ای ذرت علوفه

 43233 7622 7013 9167 9931 1604 هزار تن چغندرقند

 670 616 604 647 633 749 هزار تن حبوبات

 026 035 254 271 293 411 هزار تن وش

 501 751 900 064 221 417 هزار تن کلزا

 004 251 299 230 467 412 هزار تن سویا

 415 471 413 447 50 99 هزار تن های روغنی  سایر دانه

 6933 6415 6323 7123 7602 7911 هزار تن نیشکر

 9957 9940 9102 9094 9262 1511 هزار تن زمینی سیب

 40269 44752 44351 43913 43323 1704 هزار تن ای محصوالت علوفه
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باغبانی، دام، ) سازی محصوالت کشاورزی اهداف کمی راهبرد امنیت غذایی، سالمت و غنی - 7جدول شماره 

 (طیور و آبزیان

وضعیت در پایان  هدف کمی

سال 

4050 

 برنامه ششم های سال

 پنجمسال  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول واحد عنوان

 2156 2141 2000 2291 2465 2300 هزار تن افزایش تولید گوشت طیور

 155 113 195 101 145 619 هزار تن افزایش تولید گوشت قرمز

 4430 4370 4321 516 594 529 هزار تن (تجاری و بومی)مرغ  افزایش تولید تخم

 44153 44032 43600 43410 5792 1133 تن میلیون افزایش تولید شیر

 5/24 1/23 1/45 7/41 6/46 4/46 تن میلیون تولید محصوالت باغبانی

 1733 1473 0273 2613 2333 5743 هکتار های جدید احداث گلخانه

ی
صید و صیاد

 12333 14902 14301 13907 13301 05716 تن شمال های آبصید در  

 791333 745233 953533 996133 913333 909179 تن جنوب های آبصید در 

ی
ی پرور

آبز
 

با تأکید بر )پروری  آبزی

پرورش ماهی در 

 های آبقفس در 
 (آزاد

 144333 642263 741103 901233 164293 064646 تن

زی بچه ماهی و رهاسا

میگو جهت 

 بازسازی ذخایر

 933 169 103 013 019 072 میلیون قطعه
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اهداف کمی راهبرد حفاظت و صیانت از منابع طبیعی کشور و توسعه آن در چهارچوب  -8جدول شماره 

 اصولی توسعه پایدار

 هدف کمی
وضعیت در پایان 

 4050سال 

 برنامه ششم های سال

 سال پنجم سال چهارم سال سوم ل دومسا سال اول واحد عنوان

مرتعی و  های رویشگاهاحیای 

 توسعه گیاهان دارویی
 2133 2033 2333 4133 4433 127 هزار هکتار

 هزار هکتار ها جنگلجنگلکاری و احیای 

095 

 (تجمعی)

423 411 479 412 233 

 هزار هکتار توسعه زراعت چوب

14 

 (تجمعی)

43 42 49 41 23 

 03333 03333 26333 29333 23333 0333 هزار هکتار منابع طبیعی( استرکاد)حدنگاری 

 هزار هکتار اجرای عملیات آبخیزداری

5939 

 (تجمعی)

4023 4613 2313 2073 2173 

تثبیت شنهای روان و مهار 

های بحرانی  کانون

 فرسایش بادی

 هزار هکتار

264 

 (تجمعی)

473 419 223 279 043 
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 های عرضه و زنجیره کشاورزی کمی راهبرد توسعه صنایع افاهد -9جدول شماره 

 هدف کمی
وضعیت در پایان 

 4050سال 

 برنامه ششم های سال

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول واحد عنوان

حمایت از توسعه ظرفیت صنایع تبدیلی و 

افزایش )بخش کشاورزی  تکمیلی

 (ظرفیت جذب مواد خام

 میلیون تن

09333 

 (تجمعی)

4562 2411 2057 2742 2107 

حمایت از بازسازی و نوسازی واحدهای تبدیلی 

 و تکمیلی
 واحد

4334 

 (تجمعی)

491 463 451 246 293 

  

 -32ماده 

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

های تنظیم  الی دولت برای تأمین نقدینگی در گردش و هزینه تبعی مورد استفاده در سیاستمنظور کاهش بار م به

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

برآوردهای ماهانه، فصلی  بر اساستنظیم بازار هر محصول به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، حسب مورد،  مسئول

و ساالنه عرضه داخلی و تقاضای هر یک از محصوالت، نسبت به اتخاذ موقعیت مناسب خرید یا فروش در 

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب ( 4)ماده ( 21) بندقراردادهای سلف و ابزارهای مالی موضوع 

 .نمایند مول صدر این بند در چهارچوب مقررات بازار سرمایه اقدام میمش های داراییبر روی هر یک از  4/5/4011

 :آورد به عملدولت مکلف است اقدامات ذیل را  -ب

گذاران محصوالت کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی در لوایح بودجه  ایجاد ردیف مستقل پرداخت خسارت به بیمه -4

 تخصیص یافته درطول اجرای قانون برنامه%( 433) صددرصدصورت  بینی اعتبار به ساالنه و پیش

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

 فرسوده کشور های باغفنی و اعتباری برای نوسازی  های کمکارائه  -0

بانک عامل مطابق ضوابط صندوق جهت  ورودی ساالنه صندوق توسعه ملی نزد%( 43) درصد اختصاص معادل ریالی ده -1

گذار بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی این بخش،  پرداخت تسهیالت به متقاضیان غیردولتی سرمایه
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-1)مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی و احداث بندهای انحرافی و سدهای کوچک مطابق بند  زیست محیط

 رچوب اساسنامه صندوق توسعه ملیهای کلی برنامه ششم و در چها سیاست( 43

سازی  منظور متنوع های کلی اقتصاد مقاومتی و به دولت مکلف است در اجرای بندهای سوم و ششم سیاست -33ماده 

گذاری، افزایش صادرات  ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی، تأمین و تجهیز منابع، توسعه و امنیت سرمایه

 :تکمیل زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی اقدامات ذیل را به انجام برساندافزایی و  محصوالت کشاورزی و ارزش

اساسی کشاورزی در  تبدیلی، تکمیلی و نگهداری محصوالت  های ارزش، صنایع ایجاد زمینه گسترش و تکمیل زنجیره -الف

 تولیدی، سردخانه و انبارهای فنی چندمنظوره های قطب

حمایت از بخش کشاورزی جهت تسهیالت برای صادرات این  های صندوقمنابع %( 23) درصد تخصیص حداقل بیست -ب

 بخش

 های صادراتی به صادرات محصوالت کشاورزی تجاری و اختصاص مشوق یها نشانهای صادراتی،  ایجاد خوشه -پ

عنوان  التفاوت قیمت تولید داخل با قیمت کاالی کشاورزی در بازارهای هدف را ساالنه به دولت مکلف است مابه -تبصره

مقررات تعیین  جهاد کشاورزیوزارت . ها پرداخت نماید های صادراتی محاسبه و از منابع هدفمندی یارانه مشوق

 .رساند التفاوت را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران می کاالهای مشمول این بند و پرداخت مابه

نهائی این  کنندگان مصرفو قیمت پرداختی شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان %( 43) یدرصد کاهش حداقل ده -ت

 محصوالت درطول اجرای قانون برنامه

سهم %( 93) درصد های مشترک و واگیردار، پرداخت حداقل پنجاه در مقابل بیماری ها دامپوشش بیمه اجباری کلیه  -ث

 ه سنواتیبینی در بودج های آلوده پس از پیش گر توسط دولت و اجرای برنامه حذف دام در کانون بیمه

گذاری بخش  از ارزش سرمایه%( 6) هفت درصدحمایت از توسعه بخش کشاورزی به  های صندوقافزایش سرمایه  -ج

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

حساب ذخیره ارزی و سهم دولت در قالب بودجه شده از محل  جهاد کشاورزی و بازپرداخت تسهیالت پرداخت

 سنواتی

 %(2) درصد دوها به میزان ساالنه حداقل  گذاری در کل سرمایه یکشاورز بخشگذاری در  افزایش سهم سرمایه -چ

 ارزش تولید این بخش%( 2)ارتقای سطح کلی حمایت از کشاورزی، ساالنه تا دو درصد  -ح
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دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان  دریافتی کشاورزان خسارت های وامبخشودگی سود و کارمزد و جریمه  -خ

به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری 

 شهرستان

والت کشاورزی و فرآوری های آموزشی، ترویجی، مدیریت مصرف آب، بهبود کمی و کیفی محص تولید و پخش برنامه -د

برداران، به  های علمی به بهره وری و انتقال یافته زیست و منابع طبیعی کشور، بهره تولیدات، حفاظت از محیط

 صداوسیماسفارش و تأمین مالی وزارت جهاد کشاورزی توسط سازمان 

غیرتخصصی کشور به بخش عامل  های بانک از متوسط تسهیالت اعطایی%( 49)اختصاص حداقل پانزده درصد  -ذ

 کشاورزی

مانند چای و تفت  کردن خشککوبی و  گیری مانند شالی بندی، پوست انجماد، پاک کردن، درجه  بندی، مراحل بسته -ر

 .شود دادن مانند نخودپزی، فرآوری محصوالت کشاورزی محسوب نمی

 .باشد معاف می افزوده ارزشخدمات مزبور، از پرداخت مالیات بر 

، عرضه، فروش ونقل حملکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی در امور تولید، پرورش، نگاهداری، توزیع،  -34ماده 

های با منشأ  فرآورده ونقل حمل  بندی، توزیع، آوری، نگهداری، بسته آوری، جمع دام زنده و نیز استحصال، تهیه، عمل

ز اجرای ضوابط و مقررات بهداشتی به تشخیص تخطی ا در صورتدامی و همچنین خوراک دام فعالیت دارند، 

فنی بهداشتی با رأی دادگاه صالح متعهد به پرداخت خسارت  مسئولکارگیری  سازمان دامپزشکی کشور یا عدم به

شرح وظایف ابالغی  بر اساسفنی بهداشتی  مسئوالن. باشند کنندگان اقالم غیربهداشتی یا ناسالم می وارده به مصرف

 .باشند می مسئولدامپزشکی کشور به شرط سببیت در صورت قصور یا تقصیر از سوی سازمان 

، وزارت بهداشت، (سازمان دامپزشکی کشور) جهاد کشاورزیبه پیشنهاد مشترک وزارت  ماده نیانامه اجرائی  آیین -تبصره

 .رسد درمان و آموزش پزشکی و سازمان به تصویب هیأت وزیران می
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محیطی برای پایداری سرزمین،  های زیست آبی، رهاسازی حقآبه منظور مقابله با بحران کم دولت مکلف است به -35ده ما

وری و جبران تراز  های زیرزمینی و ارتقای بهره بخشی به سفره پایداری و افزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادل

 :آورد به عملیازده میلیارد مترمکعب شود، اقدامات زیر را که در سال پایانی اجرای قانون برنامه  یزانیم بهآب، 

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

ت نسبی و ارزش صادراتی باال و ارقام با نیاز آبی کمتر و سازگار با شوری، مقاوم به خشکی و رعایت الگوی کش

 مناسب با منطقه

 سامانهبندها و  ، توسعه آب(ای غیر سازهای و  سازه) وخاک آباجرای عملیات  آبیاری نوین، های روشتوسعه  -ب

 هزار هکتار در سال صد ششهای سطوح آبگیر حداقل به میزان  (سیستم)

ان کمک بالعوض توسط دولت عنو ها به هزینه%( 19) درصد هشتادوپنجآبیاری نوین حداقل  های روشبرای توسعه  -تبصره

 .شود در قالب بودجه ساالنه تأمین و پرداخت می

 های آب، مدیریت ها پسابشده و بازچرخانی  ها و انتقال کشت از فضای باز به فضای کنترل حمایت از توسعه گلخانه -پ

 نامتعارف و مدیریت آب مجازی

های کلی  وری آب در چهارچوب سیاست ارتقای بهرهطراحی و اجرای الگوی کشت با تأکید بر محصوالت راهبردی و  -ت

های مناسب فقط  در قالب بودجه ساالنه و اعمال حمایت و مشوق موردنیازاقتصاد مقاومتی و تأمین منابع و الزامات 

 در چهارچوب الگوی کشت

نون برنامه با تأکید بر وضع موجود در طول اجرای قا%( 9) در صد پنجاحیاء، مرمت و الیروبی قنوات به میزان ساالنه  -ث

 برای احیای قنوات داری آبخوانهای آبخیزداری و  فعالیت

های  تن ماهی در قفس تا پایان اجرای قانون برنامه و توسعه فعالیت هزار  برای پرورش دویست موردنیازایجاد زیرساخت  -ج

 شیالتی و ایجاد تأسیسات زیربنایی در سواحل کشور

 برداری رزی دارای پروانه بهرهکشاو های چاهدار کردن  برق -چ

قانون رفع ( 42) مادهفسیلی موضوع  های سوختجویی در مصرف  اجرای این بند از محل صرفه موردنیازمنابع  -تبصره

 .گردد تأمین می 4/2/4051پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب   موانع تولید رقابت

برداری تا  دارای پروانه بهره های چاهبر روی  اداره شدهوجوه  نصب کنتور هوشمند و حجمی آب با اعطای تسهیالت از -ح

 پایان اجرای قانون برنامه

 در حوضه آبریز محل استقرار سد موردنیازاستفاده از آب استحصالی سدها، با اولویت تأمین آب شرب  -خ
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ها و  ها، قنات وی این رودخانهها از آب سدهای احداثی بر ر ها و قنات ها، چشمه تأمین حقابه کشاورزان از رودخانه -د

 ها چشمه

وشوی  کنندگی و شست خنک( سیستم) سامانهفوالدی، آلیاژی و معدنی و اصالح  های شرکتتغییر ساختار مصرف آب  -ذ

 مواد خام تا پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه

رای تمامی نقاط کشور تعریف نموده و در دولت موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طرح الگوی کشت را ب -ر

 .گذارد اجرااجرای این قانون به مورد  های سالطی 

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

 – 36ماده 

نون اساسی در جهت اصالح قا( 11)های کلی اصل چهل و چهارم  دولت مکلف است اقدامات الزم را با رعایت سیاست -الف

ارتقاء %( 03) سی درصدحداقل معادل  آن راوری مصرف  وری استحصال و بهره برداری آب آشامیدنی، بهره نظام بهره

شیرین کردن آب دریا تا پایان  از طریقآب آشامیدنی مناطق جنوبی کشور را %( 03) سی درصددهد و نیز حداقل 

 .اجرای قانون برنامه تأمین نماید

وزارت نیرو موظف است تا پایان اجرای قانون برنامه تمهیدات الزم را جهت تأمین، طراحی و ساخت حداقل معادل  -صرهتب

از طریق  ازجملهو دریای عمان را  فارس خلیجدر شهرهای حوزه  موردنیازهای  کن شیرین آب%( 63) درصد هفتاد

کن از طریق انتقال فناوری به  شیرین رید آبو نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خ شده نیریشخرید تضمینی آب 

 های شرکتو مراکز پژوهشی و  ها دانشگاهمدیریت انتقال فناوری از طریق جهاد دانشگاهی، . داخل انجام دهد

 .شود بنیان انجام می دانش

د، با که ظرفیت توسعه گردشگری دارن هایی شهرستانو درمانی در محدوده  معدنی آبهای  عوارض حاصل از چشمه -ب

منابع حاصله متناسب با دریافت . گیرد های همان منطقه قرار می ها یا دهیاری طی مراحل قانونی در اختیار شهرداری

رسد، با  ریزی و توسعه استان می عوارض که به پیشنهاد شورای اسالمی شهر یا روستا به تصویب شورای برنامه

 .شود گردشگری همان منطقه می های ریزی شهرستان صرف زیرساخت تصویب کمیته برنامه

 -37ماده 

سازوکارهای ذیل تا پایان اجرای قانون برنامه، عالوه  ازجمله ها روشدولت مکلف است تمهیدات الزم را با استفاده از انواع 

 .پوشش شبکه فاضالب شهری کشور را فراهم نماید%( 29) وپنج درصد بیستبر وضع موجود جهت افزایش حداقل 
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المللی در ازای واگذاری پساب  های بین داخلی و خارجی و سازمان بخش خصوصیگذاری  از سرمایه استفاده -الف

 استحصالی

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

 مصارف آن در قانون بودجه سنواتی
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 -38ماده 

 :آورد به عملزیست  دولت موظف است اقدامات زیر را جهت حفاظت از محیط

 یطیمح ای و ارزیابی اثرات زیست های توسعه ها و برنامه در سیاست( SEA) ستیز نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط -الف

(EIA )و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی در خصوصی  های بخشاجرائی و  های دستگاهبزرگ کلیه  های طرح

 .زیست ، ضوابط و معیارهای پایداری محیطها شاخص بر اساسمناطق آزاد تجاری و صنعتی  ازجملهپهنه سرزمینی 

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

تا پایان اجرای قانون  که طوری بهشده در کنوانسیون رامسر  های ثبت ویژه در ارتباط با تاالب ی بهاجرائی و جوامع محل

های بحرانی و در معرض تهدید کشور احیاء شوند و ضمن حفاظت و  تاالب%( 23) درصد برنامه، حداقل بیست

 .تثبیت، در روند بهبود قرار گیرند

المللی دولت جمهوری اسالمی ایران در حوزه  جهت اجرای تعهدات بین زموردنیاتأمین اعتبارات ارزی و ریالی  -پ

و  صد یکو ( 66) هفتماجرای این بند منوط به رعایت اصول هفتاد و . های سنواتی زیست در قالب بودجه محیط

 .باشد قانون اساسی می( 429) موپنج بیست

و  ها دولتزیستی مشترک با  المللی محیط بین( یها پروژه) های طرحتأمین سهم دولت جمهوری اسالمی ایران در  -ت

المللی  های بین گذاری و سرمایه ها کمکمنظور تشویق و حمایت از جلب  اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به

اجرای این بند منوط به رعایت اصول هفتاد و . های مربوط به کنوانسیون رامسر داوطلبانه و کمک به تأمین هزینه

 .باشد قانون اساسی می( 429) موپنج بیستو  صد یکو ( 66) هفتم

حاشیه  های دشتو  ها نگلجها،  ویژه در سواحل دریاها، رودخانه جامع مدیریت پسماند به های طرحنظارت بر اجرای  -ث

 از حجم پسماندهای موجود با روش مناسب%( 23) درصد ها و مدیریت ساالنه حداقل بیست تاالب

ها  ها و دهیاری موظف است در محدوده حریم شهرها و روستاها بر اقدامات شهرداریزیست  سازمان حفاظت محیط -تبصره

 .در این خصوص نظارت کند

، مراتع و آبخیزداری و ها جنگلتحت مدیریت سازمان   تهیه و اجرای طرح جامع پیشگیری و اطفای حریق در عرصه -ج

 و انتظامی (در زمان صلح) ینظاماجرائی،  های دستگاهزیست با همکاری  سازمان حفاظت محیط

صنعتی و  های شهرکآوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضالب در شهرها و  تکمیل و اجرای تأسیسات جمع -چ

نمایند از طریق  خدماتی و سایر واحدهایی که فاضالب با آالیندگی بیش از حد مجاز از استانداردهای ملی تولید می

 توسعه آتی های طرحفروش پساب خروجی تأسیسات موجود و یا  عقد قرارداد فروش و یا پیش
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گذاران بخش خصوصی و یا عقد قرارداد با آنان نسبت به موارد این بند  دولت مجاز است از طریق تشویق سرمایه -تبصره

 .اقدام نماید

 و پانزده هزار هکتار صد هشت در سطح ها جنگلسازی  احیاء، توسعه و غنی -ح

 میلیون هکتار  ده سطح درآبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخوان حداقل اجرای عملیات  -خ

 و چهل هزار هکتار صد یکمیلیون و  یک سطح درهای بحرانی آن حداقل  کانون کنترل وزدایی  بیابان -د

و چهارده میلیون هکتار و اراضی کشاورزی حداقل  صد یکحداقل  منابع طبیعی( کاداستر) یحدنگارهای  تهیه نقشه -ذ

 (کاداستر) حدنگارست میلیون هکتار با رعایت قانون بی

محیطی با  ، مراتع و اراضی ملی و دولتی و مناطق چهارگانه زیستها جنگلحفاظت از %( 433) صددرصدارتقای پوشش  -ر

و همچنین  ها جنگلمنظور پایداری  و مراتع کشور به ها جنگلمشارکت جوامع محلی و ارتقای ضریب حفاظت از 

 %(43) درصد دام و مراتع ساالنه حداقل دهبخشی  تعادل

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

اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی  های دستگاهها و وسائط نقلیه، در کلیه  در ساختمان ها آنبازیافت 

 ب قوانین مربوطهدر چهارچو

هیأت وزیران  تصویببه  زیست محیطنامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و سازمان حفاظت  آیین -تبصره

 .رسد می

مرتعی و توسعه و فرآوری گیاهان دارویی به میزان حداقل نه میلیون و ششصدهزار هکتار و افزایش  های رویشگاهاحیای  -ژ

در پایان اجرای قانون برنامه به دویست و  که نحوی بهار به سطح زیر کشت گیاهان دارویی حداقل یکصدهزار هکت

 .هکتار برسد( 2930333)هزار  پنجاه

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

 سال دوم اجرای این قانون

از %( 43) درصد بینی اعتبار الزم در بودجه ساالنه جهت از رده خارج کردن ساالنه ده عطای تسهیالت و پیشا -ش

 های برقی های بنزینی و جایگزینی با موتورسیکلت موتورسیکلت

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

 ها انون برنامه با همکاری بخش خصوصی و شهرداریق
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های مشترک و مرزی مانند  اقدامات سیاسی، اقتصادی و عمرانی الزم برای تثبیت، استمرار و افزایش حقآبه به رودخانه -ض

 ها آنمحیطی  هیرمند و تأمین حقآبه زیست

های در معرض تهدید و  و گونه زیست محیط انه عمل حفاظت و مدیریت از مناطق چهارگ تهیه، تدوین و اجرای برنامه  -ط

های داوطلبانه و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی  گیری از ظرفیت وحش کشور با رویکرد بهره خطر انقراض حیات

 زیست محیطهای مردم نهاد توسط سازمان حفاظت  با اولویت جوامع محلی و سازمان

و همچنین تعریف و تقسیم بندی جدید مناطق با توجه به  زیست محیطبازنگری در محدوده مناطق چهارگانه  -ظ

 زیست محیطتوسط سازمان حفاظت ( IUCN) عتیطبتقسیمات نوین اتحادیه جهانی حفاظت از 

باشد،  وحش می شهرستان در معرض تهدید حیات جهاد کشاورزیبا تشخیص  ها آنکشاورزان و دامدارانی که محصوالت  -ع

خسارت نسبت به محصور نمودن مزارع خود در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه اقدام توانند برای جلوگیری از  می

 .کنند

 های طرحعمرانی دولتی و  های طرحهای مربوط به  مکلف است نسبت به پاسخ استعالم زیست محیطسازمان حفاظت  -غ

های مذکور دالیل  و درخواست رد گزارشها در صورتاقدام نماید و  گذاران حداکثر ظرف مدت دوماه  اقتصادی سرمایه

عدم پاسخ سازمان حفاظت . نفعان اعالم کند صورت شفاف مطابق قوانین و ضوابط فنی مربوطه به ذی را کتباً به

 .باشد منزله تأیید می در مهلت مقرر، به زیست محیط

- ف

دولت . باشد ون برنامه، ممنوع میبرداری چوبی از درختان جنگلهای کشور از ابتدای سال چهارم اجرای قان هرگونه بهره -4

رسد، مجاز به تمدید قرارداد  جنگلداری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام می های طرحدر ارتباط با قراردادهای 

 .باشد نمی

اول تا سوم اجرای قانون برنامه توسعه صرفاً از درختان  های سالجنگلداری طی  های طرحبرداری چوبی در  بهره -تبصره

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

جنگلداری که مدت اجرای آن تا پایان سال سوم اجرای قانون  های طرحدولت مکلف است نسبت به اصالح آن دسته از  -2

 .نمایدرسد، تعیین خسارت کارشناسی نموده و خسارت حاصله را در بودجه سنواتی درج  برنامه به اتمام نمی

زده غیرقابل احیاء تا پیش از تصویب طرح  کن، شکسته، افتاده، خشک سرپا و آفت برداری از درختان ریشه بهره -4 تبصره

باشد  ، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز میها جنگلجایگزین و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه صرفاً با مجوز سازمان 

، مراتع و آبخیزداری کشور ها جنگلاین طرح و با مجوز سازمان  اساسبر و پس از تصویب طرح جایگزین صرفاً 

 .خواهد بود
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( کد)عمرانی در صورت دارابودن ارزیابی زیست محیطی و شناسه  های طرحبرداشت درختان جنگلی برای  -2تبصره 

از درختکاری و برداری  همچنین بهره. ، مراتع و آبخیزداری کشور بالمانع استها جنگلبا مجوز سازمان  ییشناسا

، مراتع و آبخیزداری کشور ها جنگلمنظور زراعت چوب با تشخیص و مجوز سازمان  کاشت به های دست جنگلکاری

 .مجاز است

بینی اعتبارات و امکانات  دولت مکلف است با اختصاص ردیف اعتباری مستقلی نسبت به پیش( 4) بندمنظور تحقق  به -0

وشش کامل و مؤثر حفاظت از جنگلهای کشور، مهار عوامل ناپایداری، جلوگیری های سنواتی جهت ارتقاء پ در بودجه

 .از تغییر کاربری، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مدیریت پایدار جنگل و اجرای تعهدات اقدام نماید

( سلولزی) چوبیع مرتبط با دولت مکلف است تسهیالت الزم را جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اولیه صنا -تبصره

 .در اختیار صاحبان صنایع و کشاورزان طرف قرارداد آنان قرار دهد
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 انرژی، صنعت و معدن -01بخش 
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 -39ماده 

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

شود که قیمت آب و حاملهای انرژی و سایر کاالها و  نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده میتولید و توسعه 

ای را با رعایت مالحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات،  خدمات یارانه

 49/43/4011ها مصوب  فمندکردن یارانهقانون هد( 0)و ( 2)، (4)با توجه به مواد  4133تدریج تا پایان سال  به

وری،  صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره اصالح و از منابع حاصل به

های اجتماعی از خانوارهای  عدالت اجتماعی و حمایت های شاخصکاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای 

های ساالنه اقدام الزم  ربط در چهارچوب بودجه ذی های شرکتگذاری  عملیاتی و سرمایههای  نیازمند و تأمین هزینه

 .آورد به عملرا 

های مرتبط با قانون هدفمند کردن  ها و پرداخت ایجاد شفافیت در اجرای قانون، دولت مکلف است دریافت منظور به -ب

 :های سنواتی به مجلس شورای اسالمی تقدیم کند ودجهای حاوی اقالم زیر همراه با ب ها را در جدول جداگانه یارانه

 ها های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه کل دریافتی -4

 مرتبط با آن افزوده ارزشمالیات بر  -2

 انرژی به تفکیک هر شرکت کننده توزیعتولید و  های شرکتسهم  -0

به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، کمک به بخش منظور اختصاص  ها به سهم سازمان هدفمند کردن یارانه -1

سالمت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تأمین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصالح الگوی مصرف انرژی 

 41/5/4017و مدیریت مصرف سوخت مصوب  ونقل حملو قانون توسعه  1/42/4015مصوب 

 یعمومدر ردیف منابع بودجه  هرسالهها را  ها از دریافتی زمان هدفمند کردن یارانهدولت مکلف است سهم سا -4 تبصره

 .مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج کند های ردیفو مصارف مرتبط با آن را در ( 243432شماره )

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

بار به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای  ماه یک دولت مکلف است گزارش تفصیلی این بند را هر شش -0 تبصره

 .اسالمی ارائه نماید

و اصالحات و الحاقات بعدی آن  49/43/4011ها مصوب  احکام این ماده درطول اجرای برنامه بر قانون هدفمندکردن یارانه

 .حاکم است
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 ها های هدفمندکردن یارانه ها و پرداختی دریافتیجدول درج  

 در سنوات برنامه ششم

 ریال میلیارد (مصارف)ها  پرداختی میلیارد ریال (منابع)ها  دریافتی

های حاصل از  کل دریافتی

اجرای قانون 

  ها هدفمندکردن یارانه

 افزوده ارزشمالیات بر 

 

کننده انرژی  تولید و توزیع های شرکتسهم 

 (شرکتها تفکیک 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 

و  ونقل حملو قانون توسعه  1/42/4015مصوب 

 41/5/4017مدیریت مصرف سوخت مصوب 

  

پوشش  ل مستمری خانوارهای مددجویان تحتحداق

و سازمان بهزیستی ( ره) ینیخمکمیته امداد امام 

  این قانون( 65)موضوع ماده 

  

 -41ماده 

های نوین در زمینه مذکور اقدامات زیر را  توسعه صنعت هوا و فضا و دستیابی به علوم و فناوری منظور بهدولت موظف است 

 :آورد به عمل

ها و صنایع مرتبط با طراحی، ساخت، آزمایش، پرتاب و  ایجاد و توسعه زیرساخت منظور بهی و حمایت الزم بسترساز -الف

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

 ماهواره ملی در راستای حفظ نقاط یاد شده( های پروژه) های طرحها و اجرای  زیرساخت

 -41ماده 

های کلی برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی، سازمان انرژی اتمی مکلف است با رعایت  و پیشبرد سیاست اجرادر راستای  -الف

ای با  با شرایط اضطراری نیروگاهها و تأسیسات هستهاصول پدافند غیرعامل نسبت به تدوین طرح ملی مقابله 

های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کشور و امور خارجه و سازمان پدافند غیرعامل و  همکاری سازمان، وزارتخانه

 .عالی امنیت ملی کشور برساند ربط اقدام کند و آنرا به تصویب شورای ذی های دستگاهسایر 

نسبت به اجرای آن متناسب با شرایط بیرونی و داخلی نیروگاهها با نظارت و  اند مکلفربط  ئی ذیاجرا های دستگاه -تبصره

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

، توسط وزارت قوانین و مقررات مربوطه بر اساسروستاهای هلیله و بندرگاه مجاور نیروگاه اتمی بوشهر  در خصوص -ب

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

 – 42ماده 

 های کمکهای الزم از قبیل  ها و مساعدت های کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت دولت مکلف است در اجرای سیاست -الف

دفاعی و نیل به خوداتکایی در تأمین  برای استفاده از ظرفیت مازاد صنعت موردنیازمالی و اعتباری و تنظیم مقررات 

اجرائی مجازند از این  های دستگاههمه . آورد به عملاقالم دفاعی و غیردفاعی کشور را با مشارکت بخش خصوصی 

 .ها استفاده کنند ظرفیت

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

خرید ) کشورهای شرکت صنایع هواپیماسازی ایران، نوسازی و تأمین ناوگان مسافری  سازی زیرساخت بهینه

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

 

 

 -43ماده 

 های سالی، در طی حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد مل منظور بهدولت مکلف است 

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

 :ترکیب شورا -4

  (غیرقابل تفویض) شوراعنوان رئیس  استاندار به -

 معاون امور عمرانی استاندار -

 (دبیرشورا) تجارترئیس سازمان صنعت، معدن و  -

 استان رئیس سازمان -

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

 (بدون حق رأی) استانرئیس اتاق تعاون  -

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

 (حق رأی بدون) استانرئیسه نظام مهندسی معدن  دونفر از اعضای نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیأت -

 استان زیست محیطمدیرکل حفاظت  -

 استان منابع طبیعیمدیرکل   -

 استان جهاد کشاورزیرئیس سازمان  -

 (بدون حق رأی) استانفرمانده نیروی انتظامی  -

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

رچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده شورای معادن استان موظف است در چها -2

محیطی و  برداری با رعایت مالحظات زیست معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره

 .هددستی انجام د حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات الزم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین

 26/2/4062قانون معادن مصوب ( 01)و ( 2)در طول اجرای قانون برنامه بر مواد ( 10)ماده ( الف)بند ( 2)حکم جزء 

 .حاکم است
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 .گردد عالی معادن ارسال می یک نسخه از مصوبات شورای معادن استان به شورای -0

های محل ذخایر معدنی  نونی، باید در استانبانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قا های حساب -1

در همان  ها آنشود و حوزه مالیاتی  های مذکور مستقر می انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان

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

 .قانون محاسبات عمومی کشور الزامی است( 05)رعایت ماده معادن درمالکیت دولت،  در مورد -تبصره

هایی به اهالی ساکن در منطقه و  خسارت  های صنایع معدنی، برداری از معادن و فعالیت در مواردی که به دلیل بهره -9

ش فرو%( 4) درصد برسد، عالوه بر عوارض آالیندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک ها آنبخش کشاورزی 

وارد  در صورتهای مذکور و  جبران خسارت داری کل کشور به ، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانهها آن

 .یابد منطقه درگیر اختصاص می موردنیازهای بهداشتی، درمانی و عمرانی  عمومی، به فعالیت های آسیبشدن 

 .را پیگیری کند ها آنآوری  روز بهشورای معادن استان موظف است اصالح فناوری آالینده و  -تبصره

و سازمان توسعه و نوسازی معادن و ( ایدرو) رانیاای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع  های توسعه سازمان -ب

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

پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب  قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید رقابت( 11)کلی اصل چهل و چهارم 

 .گذاری در معدن و صنایع معدنی اولویت قائل شوند نسبت به سرمایه اند مکلف 4/2/4051

 حق ( 20/0/4066قانون معادن مصوب ( 41) مادهبا رعایت ) یدولتدرآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق  -پ

پذیر و ارتقای نظام مالی  قانون رفع موانع تولید رقابت( 09) ماده، عواید حاصل از (دولتی)برداری  انتفاع پروانه بهره

و  20/0/4066قانون معادن مصوب ( 7) ماده( 0) و( 2) های و عواید حاصل از تبصره 4/2/4051کشور مصوب 

شود، واریز نماید  داری کل کشور تعیین می نظور نزد خزانهم ای که بدین حساب ویژه اصالحات و الحاقات بعدی را به

شود  تخصیص یافته تلقی می%( 433) صددرصدتا در قالب قانون بودجه سنواتی در امور ذیل صرف کند و این اعتبار 

 :باشد و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می

 های عمومی صنایع معدنی برای معادن و زیرساخت نیازموردهای  تکمیل زیربناها و زیرساخت -4

قانون ( 04) و( 29) موادو ( با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی ) معادنقانون ( 41) ماده( 7) تبصرهاجرای  -2

 پذیر و ارتقای نظام مالی کشور قانون رفع موانع تولید رقابت( 09)معادن و ماده 

 باال افزوده ارزشصنایع معدنی دارای  تشویق صادرات محصوالت -0

 های معدنی کشور جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت شناسی شناسایی، پی های پایه زمین تکمیل نقشه -1
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ای و  های توسعه ای و در آن صورت سهم آورده سازمان های توسعه سازمان های طرحجذب مشارکت بخش خصوصی در  -ت

، ناشی از تجدید ارزیابی، ها آندر مشارکت نسبت به ارزش دفتری  ها آنبه  تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق

 .شود مشمول مالیات با نرخ صفر می

وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی  کشور، های راه  برداری مناسب از شبکه های ملی و بهره منظور حفظ سرمایه به -ث

 .آورند به عملای  ی رعایت وزن مجاز در حمل بار جادهطبق قوانین، اقدامات الزم را برا اند مکلفانتظامی 

 -44ماده 

مصرف انرژی »انرژی و تکمیل زنجیره ارزش و کاهش شدت انرژی  افزوده ارزشافزایش  منظور بهدولت مکلف است  -الف

 :در طول اجرای قانون برنامه اقدامات زیر را انجام دهد« برای واحد تولید

 .کاهش یابد%( 9) در صد پنجاالنه تلفات انرژی در بخش ساختمان، ترتیبی اتخاذ نماید که س -4

های نیرو، راه و  االجراءشدن این قانون توسط وزارتخانه ماه پس از الزم نامه اجرائی این جزء ظرف مدت شش آیین -تبصره

 .رسد شود و به تصویب هیأت وزیران می شهرسازی و نفت تهیه می

فیت پاالیش مقدار دو میلیون و هفتصدهزار بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی با تسهیالت الزم برای ایجاد ظر -2

اساساً  ها آنکند تا ترکیب تولید فرآورده  اجراریزی و  ضریب پیچیدگی باال توسط بخش غیردولتی را به نحوی برنامه

بیشتر %( 43) درصد از ده تقطیر اختصاص یابد و سهم نفت کوره در الگوی پاالیش تر و میان به محصوالت سبک

 .نشود

گذاری بخش غیردولتی، برای افزایش ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی جدید به نحوی  برای جلب سرمایه -0

کند که تا آخر اجرای قانون برنامه ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی کشور به صد میلیون تن  اجراریزی و  برنامه

برداری از  های تولیدی که پروانه بهره برای واحدهای مجتمع موردنیازت خوراک بدین منظور الزم اس. افزایش یابد

محیطی  میسر است و مشکالت زیست ها آن موردنیازوزارت صنعت، معدن و تجارت را دارند و تأمین آب و برق 

 .ندارند، با هماهنگی وزارت نفت تأمین گردد

قانون الحاق برخی مواد به قانون ( 4)ماده ( ی)رای برنامه بر بند این ماده در طول اج( الف)بند ( 0)و ( 2)حکم اجزای 

 .حاکم است( 2)تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

اقدام و از  ونقل حملکشور نسبت به کاهش مصرف انرژی و کربن در ناوگان  ونقل حملدر قالب طرح جامع  -1

 .ی نمایدرا ندارند خوددار 1 ورویگذاری خودروهایی که شرایط  شماره

 :وری نیروگاهها منظور افزایش بازدهی و ضریب بهره وزارت نیرو موظف است به -ب
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 .صادر نماید%( 73 تا% 99)موافقت اصولی برای ایجاد نیروگاهها با بازدهی پنجاه و پنج تا شصت درصد  -4

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

شود و به تصویب هیأت وزیران  های نیرو و نفت و سازمان تهیه می نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه نآیی -تبصره

 .رسد می

قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ( 4)احکام این ماده درطول اجرای قانون برنامه بر ماده 

 .حاکم است( 2)دولت 

 -45ماده 

« طرح جامع انرژی کشور»ربط، برنامه اجرائی  اجرائی ذی های دستگاهبا همکاری سایر  اند موظفی نفت و نیرو ها وزارتخانه

را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه در چهارچوب قوانین مربوطه و در راستای سند ملی راهبرد انرژی کشور 

 .زیران برسانندمصوب شورای عالی انرژی کشور، تهیه کنند و به تصویب هیأت و

 -46ماده 

های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین  منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاست به

 :کنند زیر اقدام می به شرحربط  اجرائی ذی های دستگاهتوسعه صادرات غیرنفتی، دولت و 

شدن این قانون، فهرست  االجرا الزمماه پس از  ر ظرف مدت ششوزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکث -الف

به ای  بخشی منطقه را با رعایت مالحظات آمایش سرزمینی و تعادل( معدنی با اولویت صنایع) یصنعتهای  اولویت

 .برساند هیأت وزیران تصویب

های فرسوده را ساالنه بازده صنعتی و پرمصرف مانند خودرو دولت مکلف است طرح جایگزینی محصوالت کم -ب

 .نماید اجرا موردنیازاز سال دوم اجرای قانون برنامه با اعطای مشوقهای %( 23) درصد بیست

های صنعت، معدن و تجارت، نفت و نیرو ظرف مدت  نامه اجرائی مربوط با پیشنهاد مشترک سازمان، وزارتخانه آیین -تبصره

 .رسد می هیأت وزیران به تصویبشدن این قانون  االجرا الزمماه پس از  شش

تنظیم نماید که  ای گونه بههای پرداخت تسهیالت بانکی را  مکلف است سیاست( شورای پول و اعتبار)بانک مرکزی  -پ

 .باشد%( 13) درصد سهم بخش صنعت و معدن از تسهیالت پرداختی ساالنه طی اجرای قانون برنامه حداقل چهل

پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب  قانون رفع موانع تولید رقابت( 23)ماده ( 0) دولت مکلف است با رعایت تبصره -ت

نرخ ارز %( 43) درصد ساالنه بیش از ده طی اجرای قانون برنامه سازوکار الزم برای پوشش خطرات افزایش 4/2/4051
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 اجراارزی طراحی و به  اقتصادی دریافت کننده تسهیالت های بنگاهبینی کند و برای  را در بودجه سنواتی پیش

 .درآورد

ها، محاکم دادگستری، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  اجرائی نظیر شهرداری های دستگاه -ث

 ای گونه بهافزاری خود را  های نرم های داخلی و زیرساخت ها و فرآیند تا پایان سال دوم برنامه دستورالعمل اند مکلف

ریافت اطالعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی مانند بیمه، مالیات، حقوق آماده نمایند تا د

ها و عوارض شهرداری و نیز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفاً با استفاده از  ، جریمهها آنهای  مالکانه و جریمه

خواست یا اظهارنامه مربوطه میسر شود و زمان با ارسال الکترونیکی در افزار و بدون حضور نیروی انسانی هم نرم

ها از طریق  ها و دریافت به متقاضی اعالم و پرداخت( آنالین) برخطصورت  همراه با توضیح کامل محاسبات به

 .الکترونیکی انجام شود

 های سال ریزی و اقدام نماید که ورود کاالی قاچاق در طول برنامه ای گونه بهدولت با همکاری سایر قوا مکلف است  -ج

کاهش یابد و از سال اول اجرای قانون برنامه از فعالیت مبادی %( 43) درصد اجرای قانون برنامه، ساالنه حداقل ده

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

خط اعتباری ریالی برای  اخذاز منابع ورودی صندوق توسعه ملی در قبال ( ارزی) ساالنه%( 43) درصد اری دهگذ سپرده -چ

ارائه تسهیالت ریالی به صنایع کوچک و متوسط تعاونی و غیردولتی در چهارچوب اساسنامه دائمی صندوق توسعه 

 .شود عامل دولتی انجام می های بانکملی از طریق 

معدن و تجارت مکلف است حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، طرح نوسازی و بازسازی وزارت صنعت،  -ح

منجر به کاهش مصرف و شدت انرژی و آالیندگی و افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات  که نحوی بهصنایع را 

دولت موظف است اقدامات . نماید شود، تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران اجرائی ها آنپذیری  داخلی و رقابت

 .بینی کند را در قالب بودجه سنواتی پیش موردنیازحمایتی و تشویقی و همچنین تأمین تسهیالت اعتباری 

دولت مکلف است در راستای تقویت صادرات غیرنفتی و حمایت مؤثر از فعالیت صنایع کوچک و متوسط و دریایی  -خ

گذاری  ایت الزم را از صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت سرمایههای معدنی، حم کشور و توسعه فعالیت

 های سالهای معدنی و صنایع دریایی در طی  صنایع کوچک، تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیت

 .آورد به عملاجرای قانون برنامه 

غات و همچنین توسعه تجارت الکترونیک فرش دولت مکلف است توسعه و هدفمندسازی پژوهش، آموزش، تولید و تبلی -د

سازی،  بخشی، ارتقای کیفیت تولید و روان و ایجاد خانه فرش در بازارهای هدف و موردنظر برای هویت

تعاونی  های شرکتها و  پذیری، حمایت از ایجاد و توسعه و تجهیز کارگاههای متمرکز و غیرمتمرکز و اتحادیه سفارش

منظور ارتقاء و بهبود  هری سراسر کشور و نیز صنایع و خدمات جانبی فرش دستباف بهفرش دستباف روستایی و ش

 .آورد به عملهای داخلی و خارجی را  وری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابی بهره
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 .وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به پیگیری اجرای حکم این بند در دولت است -تبصره

 .های توسعه کشور حاکم است قانون احکام دائمی برنامه( 46)انون بر حکم ماده این ق( 17)حکم ماده 

 -47ماده 

اقتصادی نهادهای عمومی  های بنگاههای نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و  وزارتخانه ازجملهاجرائی  های دستگاهکلیه 

خود و درشرایط برابر به پیمانکاران بومی ( های پروژه) های طرحدرطول اجرای قانون برنامه، در  اند مکلفغیردولتی 

کارگیری نیروهای بومی  و پیمانکاران، اولویت با به ها شرکتواجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه 

را درج و بر حسن اجرای آن ( تر درشرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیک)استانی 

 .نظارت کنند

 

 

 -48ماده 

 :دولت مکلف است

برداری از گازهای همراه تولید و مشعل در کلیه میادین نفتی و  آوری، مهار، کنترل و بهره جمع های طرحکلیه  -الف

شدن این  االجرا الزمماه از تاریخ  ظرف مدت حداکثر سه ها آنتأسیسات صنعت نفت را با تعیین نرخ عادالنه خوراک 

که تا پایان برنامه حداقل نود درصد  ای گونه بهان به مردم و بخش غیردولتی واگذار نماید قانون از طریق فراخو

 .گازهای مشعل مهار و کنترل شده باشد%( 53)

و دریای عمان  فارس خلیجو خدمات جانبی آن در ( بانکرینگ)ها  رسانی به کشتی منظور افزایش خدمات سوخت به -ب

گذاری فرآورده، شرایط،  ش غیردولتی در خرید شناورهای مخصوص، قیمتهای الزم از بخ ضمن انجام حمایت

نحوی انجام دهد  ها را به رسانی به کشتی برای توسعه صنعت سوخت موردنیازها و صدور مجوزهای  تسهیالت، مشوق

و  فارس خلیجها در منطقه  رسانی به کشتی ساالنه، سهم کشور از بازار سوخت%( 43) درصد که ضمن رشد حداقل ده

 .برسد%( 93) درصد پنجاهدریای عمان در پایان برنامه حداقل به 

افزایی در دستیابی به  ها و پذیرش اجتماعی و مشارکت از طریق سازمان انرژی اتمی ایران در راستای ارتقای آگاهی -پ

ربوطه در این ای و هماهنگی اجتماعی خود اقدامات الزم را طبق قوانین و مقررات م توسعه پایدار برق هسته

 .آورد به عملای  خصوص، با اولویت مناطق دارای ساختگاه هسته
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 .رسد نامه اجرائی مربوطه با پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران به تصویب هیأت وزیران می آیین -تبصره

مگاوات از طریق هزار  وپنج بیستاز طریق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزایش توان تولید برق تا  -ت

 های شرکتگذاری مؤسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی  سرمایه

و ساخت، ( BOO)برداری و تصرف  ساخت، بهره ازجملهگذاری  متداول سرمایه های روشصورت  تابعه یا به

رق بر اساس نرخ تعیین شده توسط شورای اقتصاد خواهد خرید تضمینی ب. اقدام نماید( BOT)برداری و انتقال  بهره

 .بود

 های طرحاز اعتبارات %( 4) درصد منظور افزایش و ارتقای توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت نفت معادل یک به -ث

ای ه تابعه را در طول اجرای قانون برنامه، جهت ایجاد ظرفیت جذب، توسعه فناوری های شرکتای ساالنه  توسعه

های  در صنایع مرتبط و ارتقای فناوری ها آنکارگیری  های تجدیدپذیر و به دار نفت، گاز و پتروشیمی و انرژی اولویت

وکاهش شدت مصرف انرژی ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان اختصاص دهد و گزارش  ها آنسازی  موجود و بومی

. وزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسالمی ارائه نمایدهای انرژی و آم عملکرد این بند را ساالنه به کمیسیون

، از %(4) درصد افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول اجرای قانون برنامه به میزان یک منظور بههمچنین 

طریق وزارت نفت طی سال اول اجرای این قانون، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری را 

بندی مخازن به تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی تهیه کند و پس از تصویب آن توسط مراجع  رعایت اولویت با

 .آورد به عملقانونی، اقدامات الزم را 

- ج

بخش خصوصی و  های شرکتهای  ها و توانمندی وزارت نفت موظف است تمهیدات الزم را برای استفاده از ظرفیت -4

( نه مالکیت)برداری  های اکتشاف، تولید و بهره گذاری در فعالیت می غیردولتی برای سرمایهتعاونی و نهادهای عمو

قانون اساسی ( 11)های کلی اصل چهل و چهارم  ویژه میادین مشترک در چهارچوب سیاست میادین نفت و گاز به

 .آورد به عمل

اری در بازار جهانی نفت و گاز با تأکید بر حفظ و منظور اثرگذ وزارت نفت موظف است به ذخایر راهبردی نفت و گاز به -2

 .ویژه در میادین مشترک را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه افزایش دهد های تولید نفت و گاز به توسعه ظرفیت

های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی دولت موظف است فرهنگ جهادی در  شدن سیاست در جهت اجرائی -0

گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی  وری، کارآفرینی، سرمایه ، تولید ثروت، بهرهافزوده ارزشد ایجا

ویژه  سازی آن به به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه را تقویت نماید و ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان

 .گفتمان فراگیر و رایج ملی را تبیین و ترویج نمایدای و تبدیل آن به  در محیطهای علمی، آموزشی و رسانه

( 2)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 97)این قانون بر حکم ماده   (11)حکم ماده 

 .حاکم است
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 -49 ماده

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

 .که شبکه برق کشور از شمال، جنوب، شرق و غرب به کشورهای همسایه متصل شود طوری آورد به به عمل

 -51ماده 

با ( داخلی و خارجی)گذاری بخش غیردولتی  دولت مکلف است سهم نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک با اولویت سرمایه

ظرفیت برق کشور %( 9) در صد پنجلی را تا پایان اجرای قانون برنامه به حداقل حداکثر استفاده از ظرفیت داخ

 .برساند
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 و مسکن ونقل حمل –00بخش 
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 -51ماده 

های  شدن اقتصاد و گسترش زیرساخت قانون اساسی در راستای مردمی( 11)با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم 

 :ونقل و حل مشکالت حمل( ترانزیت)جی و افزایش عبور برای خدمات تجاری خار موردنیاز

های کلی  شود با رعایت سیاست به سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران اجازه داده می -الف

قانون اساسی ( 11)های کلی اصل چهل و چهارم  قانون اساسی و قانون اجرای سیاست( 11)اصل چهل و چهارم 

، برای (داخلی و خارجی) یالملل معتبر بین های شرکتو الحاقات بعدی آن نسبت به مشارکت با  4016صوب م

استثنای  المللی و فرودگاهی به برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین گذاری و بهره تشکیل شرکتهایی جهت سرمایه

کت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و سهم شر. ناوبری و نشست و برخاست هواپیما اقدام نماید خدمات کمک

 .خواهد بود%( 94) درصد ویک سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاه

و مشوقهای الزم،   شود با حفظ وظایف حاکمیتی از طریق ارائه حمایت به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می -ب

مدیریت بنادر کوچک و محلی، اعطای مجوز احداث بنادر کوچک جدید به  برداری و نسبت به واگذاری حق بهره

  المللی و اصول رقابتی اقدام ای و معتبر غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات داخلی و بین اشخاص حقوقی حرفه

 .نماید

 

 -52ماده 

ین زمینه و تسریع و تسهیل اجرای گذاری بخش غیردولتی در ا ریلی و ترغیب سرمایه ونقل حملمنظور تقویت اقتصاد  به

 :ونقل حملشده در این نوع  و افزایش رضایتمندی و اقبال عمومی از خدمات ارائه( ها پروژه) طرحها

شهری مانند  شهری و برون ریلی درون ونقل حملاز  برداری گذاری بخش غیردولتی در احداث و بهره سرمایه -الف

گذاری در  ه تلقی شده و مشمول کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایهیافت گذاری در مناطق کمترتوسعه سرمایه

 .یافته خواهد بود مناطق کمترتوسعه

قانون مالیات بر ( 42)ماده ( 42)های مذکور در بند  ریلی عالوه بر معافیت ونقل حملخدمات  افزوده ارزشمالیات بر  -ب

 .با نرخ صفر محاسبه خواهد شد افزوده ارزش

قانون اساسی و قانون اجرای ( 11)های کلی اصل چهل و چهارم  راه و شهرسازی موظف است با رعایت سیاستوزارت  -پ

و الحاقات بعدی آن و قانون حمایت از  4016قانون اساسی مصوب ( 11)های کلی اصل چهل و چهارم  سیاست

ای را  لی مسافری حومهری ونقل حملشرکت  22/9/4019ای مصوب  ریلی شهری و حومه ونقل حملهای  سامانه

ای در  ای و ساخت خطوط مستقل حومه ریلی حومه ونقل حملساماندهی حاشیه شهرها و توسعه امور  باهدف
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های مربوطه  این شرکت با همکاری شهرداری. آهن جمهوری اسالمی ایران تشکیل دهد زیرمجموعه شرکت راه

طور  قطارهای شهری به های شرکتفعالیت . باشد می ای در کشور ریلی مسافری حومه ونقل حملمتولی کلیه امور 

ای  ریلی مسافری حومه ونقل حملاساسنامه شرکت  .ریلی حومه بالمانع است ونقل حملمستقل در امور توسعه 

شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارت راه و شهرسازی و وزارت  االجرا الزمماه پس از  ظرف مدت شش

 .رسد هیأت وزیران میکشور به تصویب 

 –53ماده 

فرودگاهی وابسته و شرکت راه آهن جمهوری  های شرکتشرکت مادرتخصصی فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و  -الف

 .شوند می 6/6/4063اسالمی ایران مشمول مزایای قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 

ن این قانون نسبت به بازنگری از طریق تمهیدات قانونی و لغو تخفیفات شد االجرا الزمدولت موظف است از زمان  -ب

برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی،  تکلیفی و معافیت در زمینه بهره

 .اقدام نماید ها آنواگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط و واقعی نمودن نرخ 

گذاری در بخش  هوایی، ترغیب سرمایه ونقل حملتقویت اقتصاد  منظور بهوری موظف است، سازمان هواپیمایی کش -پ

ها و ارتقای سطح علمی و فنی صنعت هوایی کشور با رعایت اصل  ها و سرمایه گیری از ظرفیت هوایی غیرنظامی، بهره

جاد اشتغال برای نیروهای بنیان و انتقال فناوری پیشرفته به داخل و همچنین ای حمایت از صنایع داخلی دانش

 اجراعالی هواپیمایی کشوری به  تحقق اهداف ذیل تهیه و پس از تأیید شورای منظور بهکرده، برنامه مدونی  تحصیل

 :بگذارد

 های مبتنی بر توسعه پایدار مشی های توسعه ناوگان هوایی کشور با رعایت خط بینی و مدیریت نیازمندی پیش -4

 ونقل حملناوگان  موردنیازکردن تدابیر الزم برای چگونگی تأمین انواع هواپیما و بالگردهای سیاستگذاری و لحاظ  -2

 المللی با اولویت حمایت از تولید داخلی های مشترک داخلی و بین هوایی کشور با همکاری

ساخت و  سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر الزم جهت مشارکت صنایع هوایی داخلی با اولویت بخش خصوصی در -0

 .پذیرد از خارج کشور صورت می ها آنتولید انواع هواپیما و بالگردهایی که تأمین و خرید 

فعال در این صنعت در  های شرکتحمایت از اقتصاد دانش بنیان و تقویت و توسعه صنعت هوایی، تمامی  منظور به -ت

در طول اجرای  ها آنیل پرنده و متعلقات و تعمیر و نگهداری انواع وسا( مونتاژ) سرهمحوزه های طراحی، ساخت، 

دانش بنیان برخوردار خواهند  های شرکتاین قانون از قوانین و سیاستهای حمایتی پیش بینی شده و مصوب برای 

 .بود

 .جمهور خواهد بود این حمایت ها بر عهده معاونت علمی و فناوری رئیس صالحیت احراز و برخورداری از -تبصره
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قانون حمایت از ( 6)قانون برنامه ششم توسعه در طول اجرای برنامه در بخش مغایرت بر ماده ( 90)اده م( ت)تبصره بند 

 .ها و اختراعات حاکم است سازی نوآوری بنیان و تجاری و مؤسسات دانش ها شرکت

 .ودثبت سفارش معاف خواهد ب های هزینهسفارش ساخت هواپیما و بالگرد به سازندگان داخلی از پرداخت  -ث

 -54ماده 

های کشور و راه و  جمهور، وزارتخانه وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس

ریلی شهری و بین شهری، خرید  ونقل حملصنعت  موردنیازشهرسازی ضمن حمایت از سازندگان داخلی تجهیزات 

ی نماید که ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و سازمانده ای گونه بهرا  موردنیازخارجی تجهیزات 

های مستقیم  قانون مالیات( 431)در امر صادرات و اصالح ماده  ها آنخدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت 

با اصالحات و الحاقات بعدی به ازای خریدهای خارجی، انتقال فناوری به داخل کشور صورت  4/9/4054مصوب 

دانش طراحی و ساخت تجهیزات %( 19)تا پایان اجرای قانون برنامه حداقل هشتاد و پنج درصد  که نحوی بهرد گی

ریلی شهری و بین شهری با کمک و استفاده از نهادهای علمی و فناوری ملی نظیر جهاد  ونقل حملصنعت  موردنیاز

 .اخلی صورت گیردبنیان د دانش های شرکتو مراکز پژوهشی و  ها دانشگاهدانشگاهی، 

 -55ماده 

کشور، بنیاد  ونقل حملای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای  سرمایه های داراییتملک  های طرحهزینه خدمات مدیریت 

ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و  مسکن انقالب اسالمی، شرکت مجری ساختمان

ربط  عملکرد تخصیص اعتبارات ذی%( 9/2)اماکن ورزشی تا دو و نیم درصد نیروی ایران و شرکت توسعه و نگهداری 

با احتساب کل وجه دریافتی از بودجه عمومی دولت اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اوراق 

 .گیرد مذکور قرار می های شرکتبهادار تعیین و توسط سازمان در اختیار بنیاد و 

از محل اعتبارات  ها آنمذکور در چهارچوب بودجه  های شرکتناپذیر بنیاد و  خصیص اعتبارات اجنتابسازمان موظف به ت

 .باشد می%( 9/2) درصد فوق تا دو و نیم

 

 

 -56ماده 
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نحوی نظارت  بر طراحی و ساخت خودروهای داخلی به اند موظفوزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد 

ای، تلفات به حداقل  حداکثر سرعت ارتقاء یافته تا در تصادفات جاده دروهای مذکور متناسب باکنند که ایمنی خو

 .میانگین جهانی برسد

 –57ماده 

کردن مسیرها و احداث  حمل ونقل ریلی، دوخطه( های پروژه) های طرحمنظور تکمیل و اجرای  دولت مکلف است به -الف

خصوصی و افزایش اعتبارات این حوزه در بودجه ساالنه،  -های دولتی تالسیر، عالوه بر مشارک خطوط برقی و سریع

منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت را در قالب بودجه ساالنه به وزارت راه و شهرسازی %( 4) درصد یک

 .گردد اجرایافته  ریلی با اولویت مناطق کمترتوسعه ونقل حمل های طرحاختصاص دهد تا 

ریزی شود  ای برنامه گونه به 41/5/4017عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب  ونقل حملنون توسعه با توجه به قا -ب

ریلی مسافر  ونقل حملو سهم  %( 03) سی درصدریلی بار حداقل به  ونقل حملکه درطول اجرای قانون برنامه سهم 

 .برسد%( 23) درصد حداقل به بیست

 –58ماده 

از محل منابع  ها آنهیالت و تأمین ناوگان و تجهیزات قطار شهری شهرها و حومه دولت مکلف است نسبت به تضمین تس

نحوی اقدام نماید که تا پایان اجرای قانون برنامه دوهزار دستگاه واگن و  بینی شده در بودجه سنواتی به پیش

 ها آنای کشور و تقویت تجهیزات مربوط با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازه

ها نیز  شهرداری. با اصالحات بعدی آن به خطوط ریلی شهری اضافه شود 4/9/4054در امر صادرات مصوب 

 .نسبت به توسعه قطار شهری از محل منابع خود اقدام نمایند اند موظف

 –59ماده 

 :29/2/4016در چهارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 

در طول برنامه نسبت به احیاء، بهسازی، نوسازی و  اند مکلفها  های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری وزارتخانه -الف

سازی و بازآفرینی ساالنه حداقل دویست و هفتاد محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری  مقاوم

و ارتقای ( ای سکونتگاههای غیررسمی و حاشیه -ریخیتا -شامل ناکارآمد)های مختلف  پایدار بر حسب گونه

. ربط اقدام نمایند محور در چهارچوب قوانین و مقررات ذی ها با رویکرد محله دسترسی به خدمات و بهبود زیرساخت

ها به  ساله با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی شهرداری سهم دولت همه موردنیازتسهیالت و اعتبارات 

شود و در اختیار  بینی می رسد و در قالب بودجه سنواتی پیش ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار می تصویب

برنامه عملیاتی در دو بخش نوسازی مسکن و تأمین . گیرد ها قرار می ربط و شهرداری اجرائی ذی های دستگاه

ی راه و شهرسازی و کشور، سازمان، ها ماهه اول اجرای قانون برنامه توسط وزارتخانه ، در سه خدمات و زیرساخت
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عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در سطح مدیریت ملی، استانی و  های دستگاهو کلیه  ها استانعالی  شورای

 .های بازآفرینی شهری خواهند داشت شهری تهیه و تعهد و التزام به اجرای برنامه

هرها، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به های تاریخی ش در تهیه برنامه عملیاتی محدوده -تبصره

 .شود موصوف اضافه می های دستگاه

( بهسازی و نوسازی مسکن روستایی باهدف)پذیری سکونتگاههای روستایی  کاهش آسیب منظور بهدولت موظف است  -ب

قیمت و  تسهیالت ارزانمنابع مالی و ( در شهرهای کوچک)درآمد شهری  و همچنین تأمین مسکن برای اقشار کم

را در قالب بودجه سنواتی در طول اجرای قانون برنامه تأمین و اقدامات ذیل را از طریق بنیاد مسکن  موردنیاززمین 

 :آورد عمل انقالب اسالمی به

پنج قیمت با کارمزد  بهسازی و نوسازی ساالنه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیالت ارزان -4

 .التفاوت سود تسهیالت برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی و تأمین مابه%( 9)درصد 

حاکم  46/5/4077قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقالب اسالمی مصوب ( 7)این حکم درطول اجرای قانون برنامه بر ماده 

 .است

کمک به ساخت و یا خرید ساالنه حداقل صد و پنجاه  برای موردنیازقیمت و زمین  تأمین منابع مالی و تسهیالت ارزان -2

 (هزار نفر جمعیت صد یکبا اولویت شهرهای زیر ) شهرهادرآمد در  هزار واحد مسکن اقشار کم

بندی گروههای هدف و معرفی افراد واجد شرایط توسط بنیاد مسکن و با همکاری کمیته امداد  شناسایی و اولویت -تبصره

 .ساز انجام خواهد شد ان بهزیستی و خیرین مسکن، سازم(ره) ینیخمامام 

مسکن مهر بدون تعهد  موردنیازبانک مسکن موظف است نسبت به تأمین باقیمانده تعهدات خود و تأمین منابع  -پ

 .احداث واحدهای جدید با تشخیص وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید

بدون ایجاد تشکیالت جدید و استفاده از امکانات  ها دستگاهر وزارت راه و شهرسازی با رعایت وظایف و اختیارات سای -ت

توسعه و عمران شهری و روستایی، آمایش و کنترل  های طرحپذیری  مکلف است در راستای تحقق ها دستگاهسایر 

یکپارچه اطالعات مکانی، ( سیستم) سامانهتخلفات، انضباط شهری و حفظ حقوق شهروندان نسبت به استقرار 

های مکانی توسط کلیه  گذاری داده آن و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک موردنیازهای  رساختتأمین زی

 .یک از قوانین نیست این حکم ناقض و ناسخ هیچ. مرتبط اقدام نماید های دستگاه

ات بعدی با اصالحات و الحاق 29/2/4016قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ( 41)در ماده  -تبصره

بندهای این ماده از این محل قابل تأمین  موردنیازمنابع . یابد تغییر می« برنامه ششم»به « برنامه پنجم»عبارت 

 .است
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 -61ماده 

مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زیر  ویژه بهها و اصالح الگوی مصرف  سازی ساختمان منظور مقاوم به

 :انجام گردد

صدور . های ساختمانی اقدام نمایند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه اند مکلف ها شهرداری -الف

 .ها، منوط به رعایت کامل این مقررات است کار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانه پایان

ز، مسؤولیت سایر عوامل مرتبط با طراحی، خود و در صورت نیا( ای حرفه) یفنمسؤولیت  اند موظفکلیه مجریان دولتی  -ب

دارای  های شرکتهای تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یکی از  محاسبه و نظارت بر ساختمان

 .صالحیت، بیمه نمایند

 :انجام مطالعات الزم برای کاهش خطرپذیری در برابر زلزله منظور به -پ

 .نشانگرهای زلزله توسعه یابد نگاری و پیش نگاری و زلزله شبکه ایستگاههای شتاب -4

صورت کامل محقق و از  سازی ساختمانی، به مقاوم های روشدر طی اجرای قانون برنامه استانداردسازی مصالح و  -2

 .مذکور حمایت شود های روشکنندگان مصالح و  تولیدکنندگان و ارائه

 -61ماده 

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

 :های زیر اقدام نماید واقع در این مناطق، با اولویت های طرحبندی  فرسوده و دسته های بافت

 .ضروری است ها آن موقع بهطرحهایی که به دلیل وجود منافع عمومی، اجرای  -4

ها به مرور زمان  ها و دهیاری و مشارکت مردم و حمایت دولت، شهرداریطرحهایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات  -2

 .قابل انجام است

الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و »های عمومی و عمرانی دولت موضوع  مشمول برنامه( 4) گروه های طرح -تبصره

شورای انقالب با اصالحات و  46/44/4091های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب  امالک برای اجرای برنامه

 .غیردولتی تأمین شود های بخشتواند از طریق  آن می موردنیازباشد که تمام یا بخشی از منابع  می« الحاقات بعدی

فرسوده  های بافتوری و استحصال زمین نسبت به احیای  منظور افزایش بهره به اند موظفربط  اجرائی ذی های دستگاه -ب

 .اقدام نمایندو نامناسب روستایی 
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های تشویقی و در چهارچوب قانون  با اعمال سیاست اند موظفها  های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری وزارتخانه -پ

فرسوده در قالب  های بافتفرسوده از اقدامات بخش غیردولتی برای احیاء و بازسازی  های بافتحمایت از احیای 

 .بودجه مصوب حمایت نمایند

است از طریق اعمال سیاستهای حمایتی، حقوقی، تشویقی و اعطای تسهیالت یارانه ای نسبت به احیاء و  دولت مکلف -ت

فرسوده شهری با رعایت سرانه های رو بنائی و زیر بنائی توسط بخش  های بافتاز %( 43) درصد بهسازی حداقل ده

را همه ساله در قوانین بودجه سنواتی  موردنیازای  غیردولتی و شهرداریها اقدام و مابه التفاوت سود تسهیالت یارانه

 .پیش بینی نماید

قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی ( 1)و ( 4)قانون برنامه ششم توسعه در بخش مغایرت بر مواد ( 74)ماده ( ت)بند 

 .حاکم است 04/0/4053مصوب 

از جنگ تحمیلی و استفاده از اراضی دیده  وزارت راه و شهرسازی موظف است ساماندهی و احیاء شهرهای آسیب -ث

 .های مخروبه باقیمانده داخل شهرهای مورد نظر را در اولویت قرار دهد رهاشده و ساختمان

 -62ماده 

از  ها آننشین و برخورداری  ارتقای شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیه منظور بهدولت موظف است 

 :پیشگیری از ایجاد سکونتگاههای غیرمجاز اقدامات زیر را انجام دهدنگری و  مزایای شهرنشینی و پیش

نشینی با  ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشیه برنامه -الف

 درصد نه دهنشین و کاهش جمعیت آن به میزان ساال رویکرد تقویت مبادی مهاجرت، با ساماندهی مناطق حاشیه

(43)% 

عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرای  نشین تعیین شده توسط شورای بخشی مناطق حاشیه سامان -ب

های شهری با  واقع در داخل محدوده های بافتسازوکارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساکنان 

 های شهرکو ایجاد « ی وساماندهی سکونتگاههای غیرمجازسند ملی توانمندساز»، درچهارچوب ها آنمشارکت 

 اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر

هادی برای روستاهای واقع در حریم شهرها با رویکرد کنترل محدوده روستاهای مذکور در حد   تهیه و اجرای طرح -پ

 ها آنرشد طبیعی 

 ها با مشارکت دولت در قالب بودجه سنواتی رداریطراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی توسط شه -ت
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 -63ماده 

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

این سند انجام  بر اساس وپرورش آموزشوزارت  کلیه اقدامات که نحوی به وپرورش آموزشاجرای سند تحول بنیادین  -4

 .شود و اقدامی مغایر با قانون و سند صورت نگیرد

ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر  تخصص با شایستگی بر اساسها  بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت تهیه نظام رتبه -2

و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس سند تحول  بر اساسبندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی  نظام رتبه

 شورای اسالمی در قالب بودجه سنواتی

دار  به مثابه مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و انسانی عهده وپرورش آموزشارتقای جایگاه  -0

 اجرائی های دستگاهکاری عنوان امر حاکمیتی با توسعه هم و نظارت بر آن به های مصوب و هدایت اجرای سیاست

 ویژه اردوهای زیارتی و راهیان نور آموزی به توسعه و تسهیل سفرهای فرهنگی دانش -1

ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت با جذب معلم از  منظور به اند موظفسازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان  -ب

استخدامی و تأمین اعتبار  های ردیفای قانون برنامه، فرهنگیان و شهید رجایی، در طول اجر های دانشگاهطریق 

یادشده برای  های دانشگاهرا با رعایت قوانین و ضوابط مربوطه و ظرفیت جذب دانشجو در  وپرورش آموزش موردنیاز

 .قرار دهند وپرورش آموزشها در اختیار وزارت  جذب دانشجو معلم

های  ، اتحادیه انجمنموردنیازیروی انسانی، تجهیزات و امکانات مکلف است نسبت به اختصاص ن وپرورش آموزشوزارت  -پ

مقرراتی که با پیشنهاد وزارت به  بر اساسآموزی  سازمان دانش -آموزی سازمان بسیج دانش -آموزان اسالمی دانش

 .رسد اقدام نماید تصویب هیأت وزیران می

یافته  تحقق های کمکباشد و باید معادل  ساز می رسههای حمایتی از خیرین مد دولت مکلف به تنظیم و اجرای سیاست -ت

 .تمام خیرین در بودجه سنواتی منظور نماید نیمه( های  پروژه) های طرحآنان را جهت تکمیل 

تهیه  وپرورش آموزششدن این قانون توسط وزارت  االجرا الزمنامه اجرائی این بند حداکثر ظرف دو ماه پس از  آیین -تبصره

 .رسد أت وزیران میو به تصویب هی

 وپرورش آموزشسازی مدارس و فضاهای پرورشی و ورزشی وزارت  افزایش ایمنی و مقاوم منظور بهدولت مکلف است  -ث

در طول اجرای قانون برنامه از محل حساب ذخیره ارزی پس  دالر( 0033303330333)میلیارد  معادل ریالی مبلغ سه

تمام آموزشی، پرورشی و تربیت بدنی  نیمه( های  پروژه) های طرح از کسر سهم صندوق توسعه ملی با اولویت

 .اختصاص دهد وپرورش آموزش
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هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی،  -ج

که در چهارچوب مصوب  پرورشو آموزشها، سالنهای ورزشی وابسته به وزارت  روزی، کتابخانه خوابگاههای شبانه

عنوان  شود با تأیید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور به ریزی و توسعه استان انجام می شورای برنامه

 .شود مالیاتی محسوب می قبول قابلهزینه 

های  همکاری وزارتخانه شدن این قانون توسط سازمان با االجرا الزمماه پس از  نامه اجرائی این بند ظرف سه آیین -تبصره

 .رسد شود و به تصویب هیأت وزیران می تهیه می وپرورش آموزشامور اقتصادی و دارایی و 

عنوان درآمد اختصاصی  آموزی پس از واریز به خزانه به و هدایای مردمی نقدی به سازمان دانش ها کمککلیه درآمدها،  -چ

موظف است مبالغ واریزی در قالب بودجه سنواتی  وپرورش آموزشوزارت . گردد محسوب می وپرورش آموزشوزارت 

 .آموزی در مدارس هزینه نماید های فرهنگی و پرورشی توسط سازمان دانش را فقط برای فعالیت

برنامه اعتبار و منابع الزم را در جهت ترویج ارزشهای ایرانی اسالمی و توسعه  های سالدولت موظف است در طول  -ح

وهش در مناطق محروم روستایی و مناطق عشایری و مرزی در اختیار کانون پرورش فکری فرهنگ مطالعه و پژ

 .کودکان و نوجوانان قرار دهد

  -64ماده 

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

 :ر مدیریت علمی و فناوری کشورالمللی و افزایش نقش مردم د فعال بین

المللی در طی  کشور و تعامالت بین های دانشگاهمنظور ارتقای علمی و رقابت بین  شود به به دولت اجازه داده می -الف

المللی و  معتبر بین های دانشگاهاجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت 

کاربردی در داخل کشور در  -ای و دانشگاه جامع علمی زش عالی و پژوهشی و فنی و حرفهو مؤسسات آمو ها دانشگاه

گذاری مشترک، تسهیل تعامالت ارزی  نحوه سرمایه. های شورای عالی انقالب فرهنگی اقدام نماید چهارچوب سیاست

ازمان اداری و استخدامی نامه اجرائی که با پیشنهاد سازمان، س و تردد اعضای هیأت علمی و دانشجویان در آیین

 .شود رسد، مشخص می ربط به تصویب هیأت وزیران می اجرائی ذی های دستگاهکشور و 

قانون ( 93) مادهموضوع  های دستگاهقانون مدیریت خدمات کشوری و ( 9) مادهاجرائی موضوع  های دستگاهکلیه  -ب

عالوه بر اعتبارات  اند مکلف 49/1/4011وب مص( 4) دولتالحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 

یافته  از اعتبارات تخصیص%( 4) درصد پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه ساالنه منظور شده است، یک

های غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و  دولتی از هزینه های شرکتو در مورد ( 7)و ( 4) فصولاستثنای  ای به هزینه

 .زینه کنندتوسعه فناوری ه
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ربط که  های تحقیقاتی دستگاه ذی مذکور ضمن رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویت های دستگاه -4تبصره 

بار به  ماه یک کرد این بند را هر شش نحوه هزینه اند مکلفرسد  شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری می به تصویب

شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف . رکز آمار ایران گزارش دهندشورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و م

. طور ساالنه حداکثر تا پایان مردادماه به مجلس شورای اسالمی ارائه کند است گزارش عملکرد این بند را به

 .ایدکرد تحقیق و توسعه را منتشر نم همچنین مرکز آمار ایران مکلف است ساالنه اطالعات مربوط به هزینه

سازی، کارآمدی و  سازی، بومی در ابعاد اسالمی ها دانشگاهدولت نسبت به تحول و ارتقای علوم انسانی در  -2تبصره 

ها و کتابهای درسی و تربیت استاد و انتخاب  روزآمدی با ایجاد تغییرات یا اصالحات در امور مربوط به سرفصل

 .ددر اولویت قرار ده آن رادانشجو اهتمام ورزیده و 

بیمه و  های صندوقاستثنای  وابسته و تابعه به های شرکتدولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و  های شرکتکلیه  -پ

سازی پژوهش و نوآوری، در اجرای  محور و تجاری های مسأله منظور حمایت از پژوهش به اند موظفبازنشستگی 

د قابل تقسیم سال قبل خود را برای مصرف در از سو%( 0) درصد های کلی برنامه ششم معادل حداقل سه سیاست

 .امور تحقیقاتی و توسعه فناوری در بودجه ساالنه، زیر نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منظور نمایند

شود و به تصویب  ربط تهیه می اجرائی ذی های دستگاهنامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان و با همکاری  آیین -تبصره

 .رسد ت وزیران میهیأ

های تکراری و  وری نظام ملی نوآوری، اجتناب از اجرای پژوهش منظور افزایش بهره به اند موظفاجرائی  های دستگاه -ت

کارگیری و  شناسایی و به باهدفتحقیقاتی و ( های  پروژه) های طرحانتشار اطالعات و ایجاد شفافیت در انجام 

ها و  نامه پژوهشی و فناوری و پایان های طرحوهش و توسعه، فهرست سازی دستاوردهای حاصل از پژ تجاری

ظرف مدت  اند موظفسازمان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری . ثبت کنند« سمات»های خود را در سامانه  رساله

أت وزیران را تهیه کنند و به تصویب هی موردنیازشدن این قانون، ساز و کار اجرائی  االجرا الزماز تاریخ  یک سال

 .برسانند

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

در  -4091مصوب  -نامه اجرائی آن و آیین -25/44/4090مصوب  -انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی

ای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطالعات و علوم، تحقیقات و فناوری پس ه ای که سازمان و وزارتخانه نامه آیین

 .شود رسد، معین می کنند و به تصویب هیأت وزیران می از تأیید ستادکل نیروهای مسلح تهیه می

حمایت از منظور شناساندن و تکریم مفاخر و مشاهیر ایران و  به اند موظفاجرائی موضوع این قانون  های دستگاهتمامی  -ث

گیری از توان و ظرفیت آنان های مذکور و بهره نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشور و تکریم پیشکسوتان حوزه

های عملیاتی خود را منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان، ، برنامهیک سالطی مدت   برای توسعه کشور،

بنیاد ملی . درآورند اجراوم اجرای قانون برنامه به مرحله با هماهنگی بنیاد ملی نخبگان تهیه کرده و از سال د
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نخبگان مکلف است گزارش ساالنه عملکرد این بند را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای 

 .اسالمی ارائه نماید

بنیان  خدمات دانش بنیان و افزایش تولید و صادرات محصوالت و منظور پیشتازی در اقتصاد دانش دولت مجاز است به -ج

بنیان مطابق قانون  دانش های شرکتهای کلی اقتصاد مقاومتی، برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از  سیاست

و مؤسسات آموزش عالی،  ها دانشگاههای تقاضامحور مشترک با  بودجه سنواتی نسبت به حمایت مالی از پژوهش

ناظر به حل مشکالت کشور، مشروط به اینکه حداقل پنجاه و یک های علمیه در موارد  پژوهشی و فناوری و حوزه

 .بردار تأمین و تعهد کرده باشد، اقدام نماید کارفرما و یا بهره آن راهای  از هزینه%( 94)درصد 

ایرانی  های شرکتبنیان و ارتقای سطح فناوری در  وری دانش اجرائی موضوع این قانون برای گسترش بهره های دستگاه -چ

بنیان و فناور و فعاالن اقتصادی کشور در زنجیره تولید  دانش های شرکتهیدات الزم را جهت تسهیل مشارکت تم

را « المللی ارتقای مشارکت فعاالن اقتصادی در زنجیره تولید بین»سازمان مکلف است طرح . المللی فراهم آورند بین

ان سال اول اجرای قانون برنامه تدوین و پس از تصویب مطابق قانون بودجه سنواتی و قوانین موضوعه حداکثر تا پای

 .هیأت وزیران، عملیاتی نماید

سازمان مکلف است مطابق قانون بودجه سنواتی در راستای مأموریت جهاد دانشگاهی در سند نقشه جامع علمی کشور  -ح

ناوری و آموزشی و تسهیل های نهاد مذکور در جهت تحقق توسعه فرهنگی، علمی و ف برداری از توانمندی و بهره

 .های الزم را انجام دهد ریزی ربط برنامه با هماهنگی سایر مراجع ذی ها دانشگاهالتحصیالن  اشتغال فارغ

اجرائی مجازند در راستای توسعه، انتشار و کاربست فناوری، مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که  های دستگاه -خ

و  ها دانشگاهو مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و حاصل شده است، به  ها هدانشگادر چهارچوب قرارداد با 

 .مؤسسات یاد شده واگذار نمایند

داخلی نسبت به ایجاد  های دانشگاهالمللی و  معتبر بین های دانشگاهشود با همکاری  نور اجازه داده می به دانشگاه پیام -د

 .، نیمه حضوری، باز و از راه دور اقدام نماید(الکترونیکی)مجازی  های آموزشالمللی جهت ارائه  بین( هاب) قطب

ای  های فنی و حرفه التدریس آموزشکده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است نسبت به ساماندهی مربیان حق -ذ

 .امه اقدام نمایدتا سال دوم اجرای قانون برن اند که به وزارت مذکور انتقال یافته وپرورش آموزشزیرمجموعه وزارت 

و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات برنامه ( ره) ینیخمشهریه دانشجویان داخل کشور تحت پوشش کمیته امداد امام  -ر

 .شود مستقل توسط سازمان تأمین می

 

 – 65ماده 
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گذاری خارجی و  زایی اقتصاد با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه منظور افزایش درون دولت مکلف است به -الف

و  9/1/4015ها و اختراعات مصوب  سازی نوآوری بنیان و تجاری و مؤسسات دانش ها شرکتقانون حمایت از 

خارجی صاحب  های شرکتبنیان در داخل کشور با مشارکت  دانش های شرکتاصالحات و الحاقات بعدی از تأسیس 

های انرژی شامل  یزات و انتقال فناوری در حوزهصالحیت و دارای دانش برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجه

دستی نفت و گاز و تبدیل نیروگاهی و اعطای تسهیالت الزم در این زمینه در قالب قوانین بودجه  باالدستی و پایین

 .سنواتی حمایت نماید

بنیان با حداقل  کتی دانشنمایند باید شر شرکتهایی که تحت عنوان انتقال فناوری با طرف ایرانی قرارداد منعقد می -تبصره

گذاران ایرانی در داخل کشور برای این منظور به ثبت برسانند تا از  سهم متخصصان و سرمایه%( 94) کیو پنجاه

 .طریق رشد فناوری در گذر تغییرات زمان، بومی گردد

مهارتی در نظام آموزشی کشور با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی  های آموزشافزایش سهم  منظور بهدولت موظف است  -ب

و مراکز  ها دانشگاهبنیان در طول اجرای قانون برنامه از طریق بازنگری و اصالح ساختار نظام اداری  و اقتصاد دانش

 -علمی ای و دانشگاه جامع آموزش عالی و افزایش منابع و تجهیزات نسبت به افزایش سهم دانشگاه فنی و حرفه

ای  های فنی و حرفه ها و دانشکده ها، آموزشکده کاربردی در نظام آموزشی کشور اقدام و تجهیزات آموزشی هنرستان

 .روز نماید را به

ای در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در قالب دانشگاه فنی و حرفه

 .اقدام نماید ناپیوسته به پذیرش دانشجو

با کلیه  وپرورش آموزشای زیرمجموعه وزارت  حرفه های فنی ها و آموزشکده از ابتدای اجرای قانون برنامه دانشکده -پ

ها از وزارت مذکور منتزع و به  ها و تعهدات و مسؤولیت امکانات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و دارایی

 .گردد ملحق می وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

های فنی و  واحده قانون پذیرش دانشجوی آموزشکده ماده( 0)این حکم در طول اجرای قانون برنامه بر حکم تبصره 

 .حاکم است 45/2/4015معلم و دانشگاه شهید رجایی مصوب  ای، مراکز تربیت حرفه

فعال  4011-4015است که در سال تحصیلی ای  های فنی حرفه ها و آموزشکده مبنای انتزاع و انتقال، دانشکده -تبصره

 .اند بوده و مجوز داشته

 منظور بهو اصالحات و الحاقات بعدی،  1/44/4064دولت موظف است با رعایت قانون صندوق رفاه دانشجویان مصوب  -ت

ضمن تداوم ها و بهبود شرایط و امکانات رفاهی دانشجویان،  تحول در نظام اقتصاد آموزش عالی، هدفمندسازی یارانه

های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش  و تقویت کمک به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه

یارانه غذایی دانشجویی از محل  موردنیازبینی و تأمین اعتبار  پزشکی از ابتدای اجرای قانون برنامه، نسبت به پیش

بضاعت مالی  کند و این اعتبارات را برای کمک به دانشجویان کم درآمدهای عمومی عالوه بر اعتبارات فعلی اقدام
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تا پایان  اند مکلفها  صندوق. های مذکور قرار دهد رفاه دانشجویان وزارتخانه های صندوقصورت متمرکز در اختیار  به

صل از بازپرداخت وجوه حا. اجرای قانون برنامه بخشی از یارانه را با تسهیالت بدون سود و بلندمدت جایگزین نمایند

 .رسد ها برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می تسهیالت اعطایی در قالب درآمد اختصاصی صندوق

ریزی نماید تا سهم وقف و خیریه از  ای برنامه گونه دولت موظف است با تشویق خیرین و واقفین و رفع موانع موجود، به -ث

 .عالی و پژوهشی و فناوری افزایش یابدو مؤسسات آموزش  ها دانشگاهتأمین مالی 

های فناورانه به انجام برسانند، مشمول  خیرینی که طرحهایی را برای حمایت و توسعه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری

 .ساز خواهند شد های مربوط به خیرین مدرسه مزایا و حمایت

ه و تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و کمک ای که اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای احداث، توسع در دوره

و مراکز آموزش عالی و پژوهشی هزینه نمایند این  ها دانشگاهآموزشی، پژوهشی، ورزشی و خدمات رفاهی در 

 .مالیاتی مورد محاسبه قرار گیرد قبول قابلهای  هزینه عنوان بهها  هزینه

 -66ماده  

عالی کشور در تولید، توسعه و نشر علم و فناوری و تربیت دانشجو در حضور موثر نظام آموزش  منظور بهدولت موظف است 

 شمارهالمللی و برقراری توازن و ارتقای کیفیت آموزش عالی و پژوهش و فناوری، در طول برنامه جداول  سطح بین

 .را اجرائی نمایند( 40)و ( 42)و ( 44)
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 11جدول 

 4133 4055 4051 4056 4057 واحد عنوان

 1/4 9/4 2/4 4 1/3 درصد شجویان خارجیسهم دان

 19 1/11 7/11 0/11 2/11 درصد سهم دانشجویان غیردولتی

 23 23 22 21 29 نفر (حضوری)اجرائی  های دستگاهوقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و  نسبت دانشجو به هیأت علمی تمام

 43 43 43 44 44 نفر (حضوری)آموزش پزشکی وقت وزارت بهداشت، درمان و  نسبت دانشجو به هیأت علمی تمام

 10 19 16 93 90 نفر غیر دولتی های دانشگاهوقت  نسبت دانشجو به هیأت علمی تمام

وابسته به وزارت علوم،  های هدانشگاوقت در  نسبت هیأت علمی تمام وقت استادیار به باال به کل هیأت علمی تمام

 (حضوری)تحقیقات و فناوری 
 52 54 53 15 11 نفر

وابسته به وزارت بهداشت،  های دانشگاهوقت در  وقت استادیار به باال به کل هیأت علمی تمام نسبت هیأت علمی تمام

 (حضوری)درمان و آموزش پزشکی نفر 
 50 52 54 15 16 نفر
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 12جدول 

 4133 4055 4051 4056 4057 واحد عنوان

 1033333 1023333 1013333 1174333 1911333 نفر تعداد دانشجو

 91 91 6/90 3/90 5/94 درصد (سال 41-21جمعیت )نام  نرخ ناخالص ثبت

 1220333 1229333 1041333 1139333 1151333 نفر تعداد دانشجویان داخلی

 20 22 24 23 45 درصد سهم دانشجویان کاردانی به کل دانشجویان

 03 03 21 27 21 درصد سهم دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان

 رسمی آموزش متوسطه و آموزش عالی های آموزشمهارتی تا پایان برنامه در نظام  های آموزشسهم 

 93 16 10 13 01 درصد وپرورش آموزش

 03 26 21 22 23 درصد آموزش عالی

 016333 063333 072733 005133 041133 نفر تعداد دانشجویان گروه علوم پایه به کل دانشجویان

 410333 409333 425333 446333 437333 نفر عداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی گروه علوم پایهت

 43 5 1 6 7 عدد در زمره صد دانشگاه برتر آسیا های دانشگاهتعداد 

 47 40 43 1 7 عدد کشور های دانشگاهتعداد شعب خارجی 
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ها و نظامات  و تقویت زیرساخت وریحمایت و تقویت پژوهش و فناوری، ایجاد نظام ملی نوآ -13جدول 

 پشتیبان پژوهش و فناوری

 4133 4055 4051 4056 4057 واحد عنوان

 42 42 40 41 49 رتبه رتبه تولید کمی مقاالت در دنیا

 13 14 14 12 12 رتبه شاخص هرش در جهان

 9/4 09/4 20/4 49/4 4/4 درصد سهم اعتبارات پژوهش و فناوری بخش دولتی از تولید ناخالص

 93 16 10 05 01 تعداد المللی شده در سال در مراجع بین تعداد اختراعات و ابداعات ثبت

 93 11 19 12 05 درصد درصد محصوالت با فناوری متوسط به باال از کل محصوالت صنعتی

 9 2/1 1/0 9/2 9/4 درصد سهم محصوالت با فناوری متوسط به باال از تولید ناخالص داخلی

 0 0 1 9 7 رتبه ادرات محصوالت با فناوری باال از کل صادرات در منطقهرتبه ص

 59/3 19/3 65/3 62/3 71/3 مقاله/نفر وقت به تعداد اعضای هیأت علمی تمام SCOPUSسرانه ساالنه مقاالت 

 09 00 03 26 29 درصد درصد تعداد مقاالت مشترک با محققان خارجی از کل

 2733 2943 2253 2352 4543 نفر نفر جمعیت میلیون یکتعداد پژوهشگران به 

 به میزان دوبرابر وضع فعلی در پایان برنامه (ISC)تعداد مقاالت نمایه شده در پایگاه استنادی جهان اسالم 

 63 79 73 99 93 19 المللی علم و دارای ضریب تأثیر تعداد نشریات ایرانی نمایه شده در پایگاه بین
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 ارتباطات و فناوری اطالعات –09بخش 
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 -67ماده 

باند عبوری  پهنای( ترانزیت)انتقال ظرفیت  افزایش به شودنسبت می داده اجازه اطالعات وفناوری ارتباطات وزارت به-الف

 ای سنجش از راه دوروتوسعه خدمات ماهواره خدمات ارائه نمایدوبرای اقدام برثانیه از کشوربه سی ترابیت

 گذاریبابخشخصوصی وسرمایه به مشارکت نسبت وابسته های دستگاه وارتباطاتازطریق اطالعات اوریفن وکاربردهای

 وفناوری ارتباطات زیرساختی( های  پروژه) های طرحو  فیبرنوری( های  پروژه) یدرطرحها خارجی وشرکتهای

های مادر  استثنای شبکه به فضایی وفناوری علوم های زیرساخت و توسعه ومخابراتی سنجشی های ماهواره اطالعات،

های اصلی تجزیه و مبادالت و مدیریت خدمات پایه پستی و با رعایت  مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه

ویژه مسائل  های کلی برنامه ششم توسعه به قانون اساسی و سیاست( 11)های کلی اصل چهل و چهارم  سیاست

 کردن برآورده عالی فضای مجازی برای ها و مصوبات شورای ت و سیاستامنیتی در بخش فناوری اطالعات و ارتباطا

 :آورد عمل زیر رابه کشوراقدامات نیازهای

حضور مؤثر  منظور بهالملل را  ارتباطات بین( ترانزیت) انتقالشود شرکت  به شرکت ارتباطات زیرساخت اجازه داده می -4

گذاری مشترک با  نی و مهندسی پهنای باند با مشارکت و سرمایهالمللی صدور خدمات ف ای و بین در بازارهای منطقه

اساسنامه شرکت . خارجی با رعایت منافع ملی ایجاد نماید های شرکتخصوصی و عمومی غیردولتی و  های بخش

 .رسد مذکور به تصویب هیأت وزیران می

 رائه امکان که ای گونه نماید به گذاری سرمایه وروستایی محروم درمناطق الکترونیکی خدمات های در توسعه زیرساخت -2

 روستاهای%( 13) درهشتاددرصد( وبانکی ، کشاورزیآموزش سالمت،) دولت اصلی الکترونیکی چهار خدمت حداقل

 .پذیرگردد خانوارکشورامکان بیست باالی

 ارتباطیکشور، های تزیرساخ وری بهره وافزایش اطالعات ملی شبکه یکپارچگی وحفظ الکترونیک دولت توسعهمنظور به -ب

 اختصاصی استفاده باشندبرای می شبکهارتباطی مستقل دارای که ونهادهای غیرنظامی اجرائی های دستگاه

 و مخابراتی بربسترشبکه زیرساخت ارتباطی خدمات ارائه مجازبوده وبرای مربوط دستگاه داخلی های درقلمروفعالیت

 ارتباطات وزارت از أخذمجوز به ملز مربوط ومقررات وانینق وحقوقی وفق حقیقی سایراشخاص به اطالعات ملی

 .باشند فضای مجازی می شورایعالی و وفق مصوبات اطالعات وفناوری

 های بانک وتکمیل الکترونیکی با قابلیت فرآیندهاوخدمات کلیه کردن الکترونیکی به موظفندنسبت اجرائی های دستگاه -پ

 الکترونیکیمنظور به توانند می اجرائی های دستگاه .اقدام کنند قانون برنامه ایاجر سوم سال انیتاپا مربوط، اطالعاتی

 قابل خدمات مکلفندکلیه اجرائی های دستگاه. نمایند استفاده خصوصی ازمشارکت بخش فرآیندهاوخدمات کردن

ودفاتر  دولت خدمات دفاترپستی و دفاتر پیشخوان رابه یابرونسپاری واگذاری قابلخودو اداری درخارج ازمحیط ارائه

 دولت الکترونیک پیشخوان خدمات ارائه تعرفه. موردواگذارکنند روستایی حسب( ICT) اطالعات وفناوری ارتباطات

 ماه هرشش است موظف وفناوری اطالعات ارتباطات وزارت. برسد مقررات تنظیم کمیسیون صویب بایدبهت

 .کند ارائه اسالمی شورای مجلس ومعادن صنایع کمیسیون بندرابه عملکرداین یکبارگزارش
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 اسالمی یشوراها ایشان، موافقت در صورت وغیرنظامی ازنظامی اعم رهبری زیرنظرمقام یواحدها اجرائی، های دستگاه-ت

 اقالم خود، الکترونیکی های موظفنددرسامانه عمومی دارمأموریت ای عهده حرفه خصوصی شهروروستاومؤسسات

 ملی آمارایران وشبکه ثبتی آمارهای جامع ایجادنظام موردنیازبرای مرکزآمارایران نونقا موضوع وآمار ثبتی اطالعاتی

 ملی رابربسترشبکه آن وبرخط الکترونیکی برداری بهره امکان اجرای قانون برنامه دوم راایجادوحداکثرتاپایانسال

 تولیدآنراحداکثرظرف ونحوه ثبتیآمار اقالم مکلف است مرکزآمارایران. نمایند فراهم مرکزآمارایران برای اطالعات

 .کند ابالغ ها آن وبه ها تهیه ازدستگاه هریک برای ماه نُه مدت

تبادل الکترونیکی اطالعات و  امکان اجرای قانون برنامه، دوم سال کشورموظفندتاپایان اجرائی های دستگاه کلیه -ث

 ب درچهارچو آنان وظایف شرح راحسب جرائیا های دستگاهسایر  موردنیازهای  پاسخگویی الکترونیکی به استعالم

 .نمایند فراهم صورت رایگان به وموضوعی، خاص قوانین

 ماه درشش دستگاهی بین وتبادل اطالعات استانداردسازی وایجادنظام استعالمات کلیه احصای اجرائی نامه آیین -4تبصره 

وفناوری اطالعات  ارتباطات رتوزا مرکز ملی فضای مجازی با همکاری توسط اجرای قانون برنامه اول

 .رسد شورای عالی فضای مجازی می تصویب وبه تدوین ربط ذی اجرائی وسایردستگاههای

 برای الزم های زیرساخت تمام اجرای قانون برنامه، دوم تاسال است موظف اطالعات وفناوری ارتباطات وزارت -2تبصره 

اطالعات  تبادالت مرکزملی اطالعات، صرفاً از طریق ملی بربسترشبکه اجرائی های دستگاه بین اطالعاتی تعامل

(NIX )کند رافراهم فنی مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات وبااستانداردهای. 

 بخشیدن واصالت الکترونیکی داری واستقرارخزانه ونیزتوسعه الکترونیکی خدمات وعرضه الکترونیک دولت توسعهمنظور به-ج

 اسناد، یا اوراق میتنظ قانون، موج به که درهرموردی وحذف اسنادکاغذی اسنادمالی زجملها اسنادالکترونیکی به

بارعایت  آن الکترونیکی انجام باشد، ضروری ومانندآن استعالم وجه، مبادله مجوز، اخطاروابالغ، اعطای ایصدور

 .نماید می وکفایت معتبربوده 46/43/4012مصوب  الکترونیکی تجارت مفادقانون

 -68 ماده

منظور ایجاد نظام اطالعات استنادپذیر الکترونیکی و کمک به مقابله با جعل، از پایان سال دوم اجرای قانون برنامه  به -الف

غیرنظامی با موافقت ایشان، شوراهای اسالمی  اجرائی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و های دستگاه

دار مأموریت عمومی با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی،  عهده ای شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه

ملک، وسایل  ازجمله)های منقول و غیرمنقول  استعالمات هویت اشخاص حقیقی، کاال و خدمات، دارائی اند مکلف

ترونیک کشور مفاد نقشه جامع دولت الک بر اساس صورت الکترونیکی و محور را به نشانی مکان و( نقلیه و اوارق بهادار

 .در چهارچوب قانون انجام دهند

سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نسبت به توسعه و تکمیل  -ب

 های شاخصتوسعه کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و سنجش مستمر  های شاخصنظام پایش 
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وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف است تا پایان اجرای قانون برنامه نسبت به توسعه و  .مذکور اقدام کند

تکمیل شبکه ملی اطالعات، امن و پایدار اقدام نماید تا امکان دسترسی به سطح یکی از سه کشور اول منطقه فراهم 

 .شود

 اند مکلفاجرائی  های دستگاهالکترونیک، کلیه های فنی محتوا و خدمات و دولت  گسترش متوازن زیرساخت منظور به -پ

به توسعه محتوا و  نفعان ها، وظایف قانونی خود و برخط شدن نیازهای ذی متناسب با منابع، بودجه، تجهیزات، شبکه

 .خدمات الکترونیک خود بپردازند

اجرائی، از  های دستگاهور و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی کش -ت

ساالنه از مراجعه %( 9/42)سال دوم اجرای قانون برنامه تمهیدات الزم برای کاهش حداقل دوازده و نیم درصد 

 ازجملهمرتبط  های شاخصاجرائی را فراهم کند به طوری که رتبه ایران در سطح جهان در  های دستگاهحضوری به 

رتباطات و توسعه دولت الکترونیک به میزان سی رتبه در طی اجرای قانون توسعه فناوری اطالعات و ا های شاخص

 .برنامه، ارتقاء یابد

رشد ساالنه %( 9/6)در سال دوم اجرای قانون برنامه تمهیدات الزم برای دستیابی به حداقل هفت و نیم درصد  -ث

 .الکترونیکی نمودن معامالت و تجارت کاال وخدمات کشور فراهم شود

( دیجیتال)برابر کردن محتوای مناسب رقومی  اجرای قانون برنامه نسبت به ده های سالمکلف است در طول  دولت -ج

فنی، اعتباری و  های کمکهای سنواتی اعتبار الزم از طریق  اقدامات الزم را به عمل آورده و هرساله در قوانین بودجه

 .بینی کند حمایتی پیش

تواند به طریق الکترونیکی به روشی که به  ازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر میثبت شده نزد س های شرکتدر مورد  -چ

 :رسد، صورت پذیرد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار می

 ارسال گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی، -4

ها از طرف شرکت به شکل الکترونیکی و یا  های مجامع عمومی و اطالعیه نویسی و دعوتنامه رههای پذی انتشار اعالمیه -2

 های کثیراالنتشار و جراید، انتشار در روزنامه

 نویسی و تعهد خرید سهام شرکت، به جای مراجعه به بانک و تکمیل اوراق مربوطه، پذیره -0

 حضور در مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رأی، -1

 ،ها آنهای حق تقدم خرید سهام شرکت به جای چاپ کاغذی  صدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهینامه -9

 در دفاتر کاغذی ها آنهای حق تقدم خرید سهام شرکت، به جای ثبت  ت سهام و گواهینامهوانتقاال نقلثبت  -7
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شامل ) یکیالکترونالیات الکترونیکی، معامالت دولتی های م تا پایان اجرای قانون برنامه سامانه دولت مکلف است -ح

وزارت . برداری نماید نفعان مستقر و بهره و سالمت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذی( مناقصه، مزایده، خرید کاال

 های طرحموظف به نظارت و پیگیری مستمر اجرای ( شورای اجرای فناوری اطالعات)ارتباطات و فناوری اطالعات 

ماهه به شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن  مذکور و ارائه گزارش پیشرفت شش( های هپروژ)

 .مجلس شورای اسالمی است

نسبت به افزایش خدمات و  اند مکلفوزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و شرکت ملـی پست جمهوری اسالمی ایران  -خ

روستایی در چهارچوب وظایف قانونی خود اقدام نمایند و نیز با ( ICT)فعالیت دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات 

استفاده از مشارکت بخش خصوصی، تمهیدات الزم را برای افزایش صدور مجوز ایجاد ساالنه حداقل دو هزار دفتر 

 .روستایی به عمل آورند( ICT)ارتباطات و فناوری اطالعات 

پستی، ( اپراتورهای)ایجاد تسهیالت برای کارورهای  منظور بهف است شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران مکل -د

اندازی و ارائه خدمات راساً یا توسط دیگر اپراتورها در ایستگاههای راه آهن، بنادر، فرودگاههای  نسبت به راه

بوط به ایجاد های مر در این راستا این شرکت از پرداخت هزینه. های مرزی کشور اقدام نماید المللی و پایانه بین

 .باشد االمتیازها معاف می االرض، اجاره و حق تسهیالت و امکانات مذکور شامل حق

با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی ( سازمان فناوری اطالعات) اطالعاتوزارت ارتباطات و فناوری  -69ماده 

ن برنامه هوشمندسازی مدارس، امکان تا پایان سال دوم اجرای قانو وپرورش آموزشمکلف است با همکاری وزارت 

به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و ( افزاری و محتوا نرم -افزاری سخت) کیالکتروندسترسی 

ای، مهارتهای فنی و اجتماعی را  ای آموزشی، استعدادسنجی، آموزش مهارتهای حرفه مشاوره تحصیلی، بازیهای رایانه

آموزان شهرهای زیر بیست هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم  دانشصورت رایگان برای کلیه  به

های مذکور  هزینه. تواند از مشارکت بخش غیردولتی استفاده نماید های این ماده می دولت برای تأمین هزینه. نماید

 .شود مالیاتی تلقی می قبول قابلهای  عنوان هزینه به
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 سالمت و زنان و خانواده سالمت، بیمه، -00بخش 
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های کلی سالمت، تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سالمت، توسعه   تحقق سیاست منظور بهدولت مکلف است  -71ماده 

های سالمت و مدیریت منابع سالمت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و  کمی و کیفی بیمه

 :آورد به عملهای کلی سالمت  اجرای برنامه اقدامات زیر را بر اساس سیاست آموزش پزشکی تا پایان سال اول

سرانه بیمه  پوشش بیمه سالمت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق -الف

 .رسد وزیران می ای خواهد بود که به تصویب هیأت نامه آیین بر اساساز طریق ارزیابی وسع و ضوابط ذیل و 

 .تکفل آنان است بیمه شامل سرپرست خانوار و کلیه افراد تحت این حق -تبصره

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

اقل حقوق و حد%( 6)خانواده روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی معادل هفت درصد  -4

این ماده ( الف)گروههای اجتماعی بر مبنای بند   حق بیمه این%( 433)صددرصد . دستمزد مشموالن قانون کار

 .شود توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین می

 حقوق و مزایای مستمر آنان%( 6)اجرائی معادل هفت درصد  های دستگاهکارکنان  -2

 .ن این جزء از محل بودجه عمومی دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین خواهد شدبخشی از حق بیمه مشموال -تبصره

 مشموالن تأمین اجتماعی کسر حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی -0

درآمد، حداکثر معادل سقف درآمد %( 6)سهم خانوارهای سایر اقشار، متناسب با گروههای درآمدی معادل هفت درصد  -1

 کارکنان دولت

گروهی موردتأییددفتر اتباع خارجی وزارت  پناهندگان ازجمله درکشور، مقیم شش بیمه سالمت برای افرادخارجیپو -9

ای  نامه آیین بر اساسبیمه  تأمین حق برای از یارانه دولت وبرخورداری بیمه حق دریافت شیوه. است یالزام کشور،

حکم این . رسد می هیأت وزیران به تصویبن این قانون شد االجرا الزمماه از زمان  خواهد بود که حداکثر ظرف سه

 .های توسعه کشور حاکم است قانون احکام دائمی برنامه( 1)جزء بر حکم ماده 

شده و دستگاه اجرائی را حداکثر ظرف مدت سه ماه  حق بیمه پایه سالمت سهم بیمه اند مکلفاجرائی  های دستگاه -پ

گر و تشخیص و توسط  عدم واریز با اعالم سازمان بیمه در صورت. واریز نمایند گر پایه مربوطه سازمان بیمه حساب به

سازمان  حساب بهربط برداشت و  وزارت امور اقتصادی و دارایی از ردیف مربوطه و حساب جاری دستگاه اجرائی ذی

 .شود گر پایه واریز می بیمه
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ای خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی مشمول بسته شده بر عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین -ت

بیمه پایه با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر  های صندوقبیمه تجاری و  های شرکتبیمه پایه سالمت توسط 

 .عنوان ممنوع است

تی، دهنده خدمت، دارو و کاالهای سالمت در کشور اعم از دول کلیه پزشکان و پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه -ث

 های مصوب دولت ازضمن رعایت تعرفه اند موظفنهادهای عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه 

دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه . های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند مشیخط 

و و کاالهای سالمت، دهنده خدمت، دار مصوب دولت، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات و مراکز ارائه

 .حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوطه خواهد بود

سالمت توسط وزارت بهداشت، درمان و   پایه  بیمه های صندوقمورد تعهد ( شمول و سطح خدمات)خدمات   بسته -ج

گر  ن بیمهاز ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه خرید خدمت توسط سازما. شود آموزش پزشکی تعیین و ابالغ می

 .پذیرد درمانی صرفاً مطابق این بسته صورت می

شدگان درمان کشور در سال اول اجرای قانون برنامه در سازمان بیمه سالمت تشکیل  پایگاه اطالعات برخط بیمه -چ

 شدگان از مراکز بهداشتی، تشخیصی، از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه، نحوه دریافت خدمات بیمه. گردد می

 .شود می اجرادرمانی و دارویی به صورت واحد و یکسان توسط سازمان بیمه سالمت طراحی و 

ها و  های درمانی صندوق دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد وحدت رویه بین بیمه -ح

 .ای در چهارچوب قانون اقدام کند های بیمه سازمان

 -71ماده 

کار جوان، چنانچه طی اجرای قانون برنامه  مایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیرویبرای ترغیب کارفر

التحصیالن دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند، از پرداخت  نسبت به جذب فارغ

 .باشند از تاریخ شروع به کار معاف می دو سالسهم بیمه کارفرما برای مدت 

دار و نحوه تأمین هزینه به پیشنهاد سازمان،  های کاری اولویت  اجرائی این ماده شامل شیوه معرفی، زمینه  نامه آیین -تبصره

سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق بودجه سنواتی به تصویب هیأت وزیران 

 .رسد می

 -72ماده 

های راهبردی، ارزشیابی،  ریزی گذاری اجرائی، برنامه بیمه سالمت شامل سیاست ازجمله تولیت نظام سالمت -الف

کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی . گردد اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می
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یمه پایه و تکمیلی، ب های شرکتها و  کنندگان خدمات سالمت، سازمان ارائه ازجملهاعم از دولتی و غیردولتی، 

های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و  مشی و سیاست از خط اند موظف

 .بندی خدمات، تبعیت کنند قانون مدیریت خدمات کشوری وسطح( 40)گری با رعایت ماده  واگذاری امور تصدی

از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتزع و با حفظ شخصیت حقوقی و از زمان ابالغ این قانون، سازمان بیمه سالمت 

رسد، وابسته به وزارت بهداشت  ای که به تصویب هیأت وزیران می اساسنامه بر اساساستقالل مالی و کلیه امکانات 

مانی کشور اساسنامه این سازمان مطابق با قانون بیمه همگانی خدمات در. شود درمان و آموزش پزشکی اداره می

و در قالب شرکت دولتی به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت  0/1/4060مصوب 

 .رسد وزیران می

، سازمان (449) یمارستانیبسازی فرماندهی شبکه اورژانس پیش  توسعه کمی و کیفی و ساماندهی و یکپارچه منظور به -ب

مؤسسه دولتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش  عنوان بهس کشور بیمارستانی اورژان های پیش فوریت

اساسنامه . گردد پزشکی از محل منابع، ساختار و نیروی انسانی موجود بر اساس وظایف قانونی خود ایجاد می

وزش سازمان مذکور به پیشنهاد مشترک سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آم

 .رسد پزشکی به تصویب هیأت وزیران می

یافته در  صورت ادغام بیمارستانی کشور کماکان به های پیش واحدهای استانی و شهرستانی سازمان فوریت -تبصره

 .های بهداشتی درمانی زیر نظر سازمان مذکور ارائه خدمت خواهند نمود شبکه

لی کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی م -پ

تخلف محسوب شده و متخلف   تجویز داروهای خارج از فهرست یادشده،. گردد بار تدوین و منتشر می هر سه ماه یک

( 21)ماده ( 4)مندرج در تبصره  مجازاتبا توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به 

 .شود محکوم می 47/1/4010نون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران مصوب قا

اجرائی این بند در شش ماه اول اجرای قانون برنامه توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش   نامه آیین -4 تبصره

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

ها و داروهای سنتی و  به تهیه فهرست فرآورده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت -2 تبصره

 .گیاهی کشور اقدام نماید

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، مقدار مجاز سموم باقیمانده  -ت

یز مصرف کود شیمیایی را برای محصوالت مذکور مشخص نماید و عرضه های غذایی و ن در مواد غذایی و فرآورده

 .اند را ممنوع نماید محصوالتی که به صورت غیرمجاز از سموم و کودهای شیمیایی استفاده کرده
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سازی و اقدام برای کاهش استفاده از سموم و کودهای  رسانی و فرهنگ وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن اطالع

همچنین وزارت . کان دسترسی مردم را به محصوالتی که از سالمت الزم برخوردارند فراهم آوردشیمیایی ام

های غذایی  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال اول اجرای قانون برنامه فهرست مواد و فرآورده

 .سالم و ایمن و سبد غذایی مطلوب برای گروههای سنی مختلف را اعالم کند

های توسعه  قانون احکام دائمی برنامه( 6)ماده « ب»و « الف»این قانون بر احکام بندهای ( 62)ندرج در ماده احکام م

 .حاکم است 4010قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ( 46)و ( 42)کشور و مواد 

 -73ماده 

حصوالت دخانی عالوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون از ابتدای اجرای قانون برنامه تولید و واردات انواع سیگار و م -الف

، مشمول مالیات به شرح 46/2/4016مصوب  افزوده ارزشو قانون مالیات بر  0/42/4077مالیاتهای مستقیم مصوب 

 :زیر است

 درصد قیمت درب کارخانه و تولید مشترک بیست%( 43)مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان ده درصد  -4

قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان %( 29) درصد وپنج بیست( برند)المللی  ، تولید داخل با نشان بین%(23)

 .گردد تعیین می( Cif سیف)قیمت کاال، بیمه و کرایه تا بندر مقصد %( 13)چهل درصد 

قیمت درب کارخانه و وارداتی %( 43)درصد مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخلی به میزان ده  -2

 .گردد تعیین می( Cif سیف)قیمت کاال، بیمه و کرایه تا بندر مقصد %( 13)به میزان چهل درصد 

قانون مالیات بر ( 92)مغایرت بر ماده  های بخشدر طول اجرای قانون برنامه در ( 60)ماده ( الف)بند ( 2)و ( 4)های  جزء

 .حاکم هستند 46/2/4016مصوب  افزوده ارزش

 :موظف است 4057وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال  -ب

ربط و برای  فروشی انواع سیگار و محصوالت دخانی مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده را به مراجع ذی قیمت خرده -4

 .درج بر روی پاکت محصول اعالم نماید

اطالعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع ( سیستم) سامانهی کشور به امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیات -2

 .محصوالت دخانی را فراهم نماید

 .این قانون در موارد مغایرت بر سایر مواد حاکم است( 60)ماده ( ب) بندحکم 
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اء نرخ مضاعف مالیات این ماده به استثن افزوده ارزشمالیات موضوع این ماده تابع کلیه احکام مقرر در قانون مالیات بر  -پ

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات موضوع این ماده را وصول و آن را به ردیف درآمدی نزد . خواهد بود

 .داری کل کشور واریز نماید خزانه

، افزوده ارزشیات بر این ماده، مالیات عملکرد، مال( الف) بندشدن این قانون، عالوه بر عوارض موضوع  االجرا الزمبا  -ت

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ( 75) ماده( ب) بندحقوق ورودی، حق انحصار و 

 .گردد نیز به محصوالت دخانی اعمال می( 2) دولت

نواتی های س این ماده طی ردیفهایی که در بودجه( الف)درآمدهای حاصل از اجرای بند %( 433)صددرصد  -تبصره

های ناشی از آن، بازتوانی و درمان  شود در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری مشخص می

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم ( 75)ماده ( ب)عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش موضوع بند 

و  وپرورش آموزشهای ورزش و جوانان،  خانهدر اختیار وزارت 1/42/4050مصوب ( 2)بخشی از مقررات مالی دولت 

 .گیرد بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می

حاکم  24/2/4010این قانون بر احکام قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ( 60)و ( 62)، (63)احکام مواد 

 .است

 -74ماده 

ات الکترونیکی سالمت مکلف است ظرف دو سال اول ارائه خدم باهدفوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -الف

های اطالعاتی مراکز سالمت  اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سالمت ایرانیان و سامانه

و  ها آنبا هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی و منوط به اذن 

 .ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید ه بودن دادهمحرمان

ها و مراکز خدمات سالمت و بیمه سالمت حداکثر  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان

کپارچه و مبتنی بر ظرف مدت شش ماه پس از استقرار کامل سامانه فوق، خدمات بیمه سالمت را به صورت ی

 .ساماندهی نماید« پرونده الکترونیکی سالمت ایرانیان»فناوری اطالعات در تعامل با سامانه 

 .باشند ربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه می کلیه مراکز سالمت و واحدهای ذی -تبصره

اجرائی موضوع این قانون  های دستگاهخدام پیمانی و یا رسمی کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در است -ب

های بخش  هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان

واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب  ماده( 4)خصوصی، عمومی غیردولتی با رعایت تبصره 

عالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه و یا ف 44/43/4060

مالی  مسئوالنو  ها آنهای مربوطه و معاونان  مسؤولیت اجرای این بند به عهده وزرای وزارتخانه. اجرائی خود نیستند
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  عان از طریق اعمال تعرفهنف دولت مکلف است در اجرای این حکم با جبران خدمات ذی. مذکور است های دستگاه

اجرای این حکم مشروط به جبران محرومیت از کار در بخش . خاص در چهارچوب بودجه سنواتی اقدام نماید

 .های سنواتی است خصوصی، پرداخت حقوق مناسب و تأمین اعتبار در بودجه

د استثناء به پیشنهاد دستگاه اجرائی عنوان موار مصادیق نقاط محروم موضوع این ماده و نام فرد و علت آن به -4 تبصره

 .گردد مربوطه و تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین می

نیاز و ضرورت به تشخیص رئیس دانشگاه یا  در صورتمطب پزشکان و دندانپزشکان متخصص در نقاط محروم  -2 تبصره

نپزشکان عمومی از شمول این بند مستثنی شود و مطب پزشکان و دندا دانشکده علوم پزشکی آن نقطه تعیین می

 .است

. دانش سالمت، حمایت به عمل آورد های شهرکخصوصی و تعاونی برای ایجاد  های بخشدولت موظف است از  -پ

شود و به  نامه اجرائی این بند درچهارچوب قوانین و بودجه سنواتی طی سال اول اجرای قانون برنامه تهیه می آیین

 .رسد ن میتصویب هیأت وزیرا

سازی کمیت و کیفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازهای نظام سالمت کشور، وزارت  متناسب منظور به -ت

و مؤسسات  ها دانشگاهبهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازهای آموزشی و ظرفیت ورودی کلیه 

ب با راهبردهای پزشک خانواده، نظام ارجاع و آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی را متناس

 .آورد به عملبندی خدمات و نقشه جامع علمی کشور تعیین نموده و اقدامات الزم را  سطح

با اولویت « نظام خدمات جامع و همگانی سالمت»وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای  -ث

مراقبتهای اولیه سالمت، با محوریت نظام ارجاع و پزشک خانواده با بهداشت و پیشگیری بر درمان و مبتنی بر 

های پرستاری در سطح جامعه و منزل،  کارگیری پزشکان عمومی و خانواده، گروه پرستاری در ارائه مراقبت به

دیریت قانون م( 40) مادهگری با رعایت  بندی خدمات، پرونده الکترونیک سالمت ایرانیان، واگذاری امور تصدی سطح

 که نحوی بهاقدام نماید،  ها آنخدمات کشوری و پرداخت مبتنی بر عملکرد مطابق قوانین مربوطه و احتساب حقوق 

 .تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه کلیه آحاد ایرانیان تحت پوشش نظام ارجاع قرار گیرند

گونه  بر پزشک خانواده و اجازه تجویز ایننظام ارجاع مبتنی  بر اساسبندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی  سطح

 .و نظام دارویی ملی کشور خواهد بود( ژنریک) یتجارراهنماهای بالینی، طرح فاقد نام  بر اساسخدمات صرفاً 

دولت مکلف  7/1/4017های پرستاری مصوب  گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه  در چهارچوب قانون تعرفه -تبصره

های خدمات تشخیصی درمانی  ین بودجه ساالنه در سقف کارانه پرستاری و در چهارچوب بستهاست در قالب قوان

 .را از محل منابع بودجه عمومی دولت تأمین نماید موردنیازموضوع قانون مذکور اعتبارات 
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ها و  دستورالعمل بر اساسگر پایه کشور مکلف به خرید راهبردی خدمات سالمت  بیمه های صندوقها و  سازمان -ج

ایران در چهارچوب نظام ملی دارویی کشور ( ژنریک) یتجارراهنماهای بالینی و فهرست رسمی داروهای فاقد نام 

شدن نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده در کشور از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش  همزمان با اجرائی

 .این ماده هستند( الف)یرانیان موضوع بند پزشکی و صرفاً از طریق سامانه پرونده الکترونیکی سالمت ا

عنوانمتولی امر طب  های کلی سالمت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سیاست( 42)تحقق بند  منظور به -چ

اسالمی در نظام  -اسالمی و مکمل موظف است نسبت به ادغام خدمات تأییدشده طب سنتی ایرانی -سنتی ایرانی

 .اندهی و توسعه ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی این حوزه اقدام نمایدسالمت و همچنین سام

 موردنیازوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تقاضای تخصیص نیروهای پزشکی طرح نیروی انسانی  -ح

 .أمین نمایدتفاهم و همکاری متقابل با اولویت مناطق محروم بررسی و ت بر اساسسازمان تأمین اجتماعی را 

ای بوده و دستگاه قضائی  های نظام پزشکی و نظام دامپزشکی ملزم به تهیه بیمه مسؤولیت حرفه کلیه اعضای سازمان -خ

جز در مواردی که خسارات عمدی است و امکان استیفای حق وجود   عنوان وثیقه قرار تأمین بپذیرد به آن را به

ها،  لوایح حوزه وظایف و اختیارات این سازمان در خصوصزش پزشکی نداشته باشد و وزارت بهداشت، درمان و آمو

 .نماید اخذرا  ها آننظر مشورتی 

 یتجاروزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حمایت از تولید و عرضه و تجویز داروهای فاقد نام  -د

های  اص دهد و با همکاری وزارتخانهاختص( ژنریک) یتجارای را فقط به داروهای فاقد نام  حمایت بیمه( ژنریک)

جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی ایران 

سازی کودکان  آورد و برنامه ایمن به عملمحور  حسب مورد تمهیدات الزم را درجهت صادرات محصوالت سالمت

 .یافته ارتقاء دهد تراز کشورهای توسعه را تا حد و( واکسیناسیون)

معدنی بزرگ دولتی در مناطق معدنی محل استقرار خود در  های شرکتو  گاز خیزخیز و  وزارت نفت در مناطق نفت -ذ

راستای مسؤولیت اجتماعی خود و جبران پیامدهای تهدیدکننده سالمت در آن مناطق نسبت به تکمیل، تجهیز، 

رسانی به عموم مردم منطقه در چهارچوب  داشتی و درمانی خود اقدام نمایند و به خدمتارتقاء خدمات مراکز به

های مصوب دولت در مراکز دولتی  این قانون بر مبنای تعرفه( 63)بندی خدمات با رعایت احکام ماده  نظام سطح

 .اقدام کنند

سازی و افزایش  ل کشور در جهت مصونوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان پدافند غیرعام -ر

سازی و مقابله با  توان بازدارندگی کشور موظف است انواع تهدیدات حوزه سالمت را بررسی و اقدام الزم جهت خنثی

 .آن را مطابق قوانین مربوطه به انجام رساند

 .محرم و نامحرم در اجرای این ماده ضروری است ازجملهرعایت جهات شرعی  -تبصره
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های بهداشت و  کلیه متقاضیان ازدواج باید جهت ثبت قانونی ازدواج دائم، گواهی انجام غربالگری در شبکه -75ماده 

به دفاتر ازدواج ارائه ( ژنتیکی) یشناس های پر خطر از نظر بروز اختالالت ژن شناسایی ازدواج منظور بهدرمان را 

اعم از مراکز بهداشت وابسته به وزارت بهداشت، درمان و  توانند به مراکز مشاوره موارد در معرض خطر می. نمایند

 (ژنتیک) یشناس آموزش پزشکی یا مراکز مشاوره مورد تأیید سازمان بهزیستی ارجاع و چنانچه نیاز به آزمایش ژن

 .این قانون به مراکز مجاز معرفی شوند  (63)باشد در چهارچوب احکام ماده 

باشند به ( ژنتیک) یشناس نیازمند بررسی از نظر آزمایشات ژن( ژنتیک) یشناس ژن مشاوره بر اساسمواردی که  -4تبصره 

 .آزمایشگاههای مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارجاع خواهند شد

 مردمی و های کمکالتحریر ثبت طالق افزایش یافته و منابع حاصله پس از واریز به خزانه و  حق%( 43) درصد ده -2تبصره 

بر افراد نیازمند ( ژنتیک) یشناس های آزمایش ژن دولتی در چهارچوب بودجه سنواتی جهت کمک به تأمین هزینه

هزینه انجام . گیرد قرار می( ره) ینیخمآزمون وسع در اختیار سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام  اساس

زمان بهزیستی رایگان است و توسط و سا( ره) ینیخمهای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام  آزمایش

 .پرداخت خواهد شد( ره) ینیخمسازمان بهزیستی و کمیته امداد امام 

جهت انجام ( ره) ینیخمنامه چگونگی مراحل صدور گواهی و میزان کمک بهزیستی و کمیته امداد امام  آیین -0تبصره 

و ( سازمان بهزیستی)کار و رفاه اجتماعی های تعاون،  به پیشنهاد وزارتخانه( ژنتیک) یشناس های ژن آزمایش

شود  شدن این قانون تهیه می االجرا الزمبهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان حداکثر سه ماه بعد از 

  .رسد و به تصویب هیأت وزیران می

 اند موظف( ازمان بهزیستیس)های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی  وزارتخانه -1تبصره 

باشند را به مراکز مشاوره فراهم نمایند تا در صورت نیاز به  امکان دسترسی تمامی افراد که درصدد ازدواج می

 .آنان را راهنمایی کنند( ژنتیک) یشناس آزمایش ژن

اونی امکان خصوصی و تع های بخشوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با استفاده از  -9تبصره 

 .مورد تأیید خود فراهم سازد( ژنتیک) یشناس زوجها را به آزمایشگاههای ژندسترسی 

 .محرم و نامحرم در اجرای این ماده ضروری است ازجملهرعایت جهات شرعی  -7تبصره 

مرگ نسبت  های شاخصهای کلی جمعیت، سالمت مادر و کودک و ارتقای  دولت مکلف است با رعایت سیاست -76ماده 

 :مادر و نوزادان را بر اساس جدول زیر تأمین نماید
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 14جدول 

 4133 4055 4051 4056 4057 واحد عنوان

 49 47 4709 46 41 در صدهزار تولد زنده کاهش نسبت مرگ مادران

 4400 4200 4000 4101 4907 میزان در هر هزار تولد زنده ماهه 95تا  4کاهش میزان مرگ کودکان 

 9609 9709 9909 9109 9009 درصد صد زایمان طبیعیافزایش در

 702 709 701 602 607 هزار تولد زنده سقط و زایمان  از بارداری، کاهش عوارض ناشی
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 های آسیببیمه اجتماعی، امور حمایتی و  -05بخش 

  اجتماعی
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 -77ماده 

آوری جامعه، پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از  ایمنی و تاب افزایش ضریب منظور بهجمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران 

 :حوادث و سوانح، ارائه خدمات بشردوستانه در قالب قوانین بودجه سنواتی اقدامات ذیل را انجام دهد

 های اجتماعی مردم های مردمی و افزایش مشارکت کمک به حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی با استفاده از توان و ظرفیت -الف

به حوادث و  موقع بهاقدامات پیشگیرانه و آمادگی برای پاسخگویی سریع و  باهدفتوسعه و تقویت شبکه امداد و نجات کشور  -ب

 سوانح کشور

آوری جامعه در مقابل حوادث و  همگانی جهت کاهش خطرپذیری و افزایش تاب های آموزش ویژه بههای عمومی  افزایش آگاهی -پ

 سوانح

قانون امور گمرکی ( 470) مادهمندرج در %( 9/3) درصد ین منابع پایدار در زمینه مقابله با حوادث و سوانح، نیمدر راستای تأم -ت

افزایش پیدا نموده و منابع حاصله پس از واریز به خزانه در قالب بودجه سنواتی در اختیار جمعیت %( 4) درصد به یک

 .گیرد احمر قرار می هالل

های امدادی، حمایتی  پذیر و بسط پوشش در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب دولت مکلف است -78ماده  

های الزم برای نیل به اهداف مندرج در  به طراحی و اجرای برنامه اجتماعی نسبت های آسیبای و پیشگیری و کاهش  و بیمه

 :س ارائه کندبار به مجل ماه یک جدول ذیل اقدام و گزارش پیشرفت کار را هر شش
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 و اهداف کمی و وضعیت موجود و مطلوب حوزه اجتماعی در برنامه ششم ها شاخص :15جدول 

 ردیف هدف کمی 4059وضعیت در پایان سال  4133وضعیت در سال 

 4 صد مراجعینهای اجتماعی درمانی ـ در های کمرشکن سالمت از طریق تعمیم و ارتقاء بیمه کاهش درصد مواجهه خانوارها با هزینه 7 4

 2 ـ درصد( کل)های اجتماعی درمانی پایه  ضریب پوشش بیمه 57 433

 0 متوسط مستمری دریافتی به متوسط هزینه خانوار ـ درصد 11 0/15

 1 اشتغال افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی ـ نفر ـ ساالنه 79333 12333

 9 ـ واحد( حمایتی مسکن اجتماعی و)ایجاد مسکن برای نیازمندان  66333 57333

 7 افزایش حمایت از معتادان ـ نفر 4033333 4102151

 6 افزایش حمایت از سالمندان ـ نفر 2796363 1413333

 1 نفر  افزایش کودکان تحت پوشش حمایت غذایی ـ 231579 003351

 5 پرداخت شهریه دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی ـ نفر 426136 470446

 43 سرپرست ـ نفر افزایش حمایت از کودکان بی 20132 29101
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 44 افزایش حمایت از کودکان یتیم ـ نفر 213933 035759

 42 مددجویان مبتنی بر جامعه روستایی ـ نفر بخشی توانافزایش  121333 733333

 40 بر جامعه شهری ـ نفر مددجویان مبتنی بخشی توانافزایش  - 413333

 41 مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی ـ تعداد بخشی توانتأمین وسایل افزایش  51333 223333

 49 بیمه اجتماعی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی ـ نفر 119024 976333

 47 کنترل افزایش طالق ـ تعداد 470221 467445

 46 افزایش حمایت از کودکان خیابانی ـ نفر ـ ساالنه 7333 6791

 41 بالگری بینایی کودکان ـ نفرغر 0333333 0490303

 45 غربالگری شنوایی ـ نفر 577333 4919333

 23 کاهش سهم پرداخت از جیب ـ درصد 91 29

 24 های اجتماعی ـ درصد ضریب پوشش بیمه 63 69

 22 متوسط نرخ جایگزینی ـ درصد 10 13
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 -79ماده 

اخت یارانه فعلی، هرسال حداقل مستمری خانوارهای دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه عالوه بر پرد

و سازمان بهزیستی را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای ( ره) ینیخممددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام 

حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد %( 23)متوسط بیست درصد 

این ( 05)ها با حذف خانوارهای پردرآمد و درج ردیف مستقل در جدول موضوع ماده  یارانهقانون هدفمندکردن 

 .مذکور پرداخت نماید های دستگاهقانون، از طریق 

 -81ماده 

اجتماعی،  های آسیبپیشگیری و کاهش  منظور بهدولت مکلف است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای اجتماعی 

نشینی، کودکان کار  اجتماعی با اولویت اعتیاد، طالق، حاشیه های آسیبترل و کاهش نسبت به تهیه طرح جامع کن

اجتماعی در انتهای برنامه به  های آسیبای که  گونه و مفاسد اخالقی مشتمل بر محورهای ذیل اقدام کند به

 :میزان کنونی کاهش یابد%( 29)درصد  وپنج بیست

 پیشگیری -الف

بینی  ها و متون درسی دوره آموزش عمومی و پیش اصالح برنامه: اجتماعی از طریق های آسیبپیشگیری اولیه از بروز  -4

 های زندگی اجتماعی و ارتقای مهارت های آموزش

ای، ملی و بومی با توجه به آثار محیطی  های کالن توسعه های اجتماعی در طراحی کلیه برنامه تهیه و تدوین پیوست -2

اجتماعی با تصویب شورای اجتماعی  های آسیبها و  ثار یادشده و پیشگیری از ناهنجاریمنظور کنترل آ و به ها آن

 کشور

 .رسد به تصویب هیأت وزیران می( سازمان امور اجتماعی)بند به پیشنهاد وزارت کشور  نامه اجرائی این آیین

مت اجتماعی در کشور توسط سال های شاخصاجتماعی و سرمایه اجتماعی بر اساس  های آسیبتدوین ساالنه اطلس  -0

 ربط سازمان امور اجتماعی و ارائه آن به مراجع ذی

تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طبق قوانین مربوطه « ها اجتماعی و معلولیت های آسیبتدوین نظام جامع رصد » -1

 و تصویب شورای اجتماعی و اجرای آن از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه

 رسانی و بازتوانی تخدم -ب
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 های غیردولتی اجتماعی با مشارکت سازمان های آسیبموقع به افراد در معرض  رسانی به خدمات -4

نوبتی کمیته امداد امام  تحت پوشش قرار دادن و تمهید تسهیالت اشتغال برای کلیه مددجویان واجد شرایط پشت -2

 های سنواتی ساالنه پرداخت مستمری آنان در بودجه ازموردنیو سازمان بهزیستی و لحاظ اعتبار ( ره)خمینی 

های اجتماعی مطابق قوانین در شهرهای باالی پنجاه هزار نفر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه  توسعه مراکز فوریت -0

 اجتماعی های آسیبو در سایر شهرها به تناسب جمعیت و گسترش 

های گروهی و تأمین مالی مبتنی بر رویکرد  های مشارکت ردم نهاد در حوزههای م بسط و توسعه نقش مردم و سازمان -1

 موردنیازنفعان در تأمین منابع  خیر اجتماعی و تالش در جهت جلب مشارکت بیشتر ذی

 خیز شناسایی و بهبود نقاط آسیب -پ

های  بخشیدن حمایتزای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهرها و تمرکز  خیز و بحران شناسایی نقاط آسیب -4

شده، با  های اشتغال حمایت اجتماعی، خدمات بهداشتی ـ درمانی، مددکاری، مشاوره اجتماعی و حقوقی و برنامه

 اجتماعی در مناطق یادشده های آسیببخشی و سامانه مدیریت  اعمال راهبرد همکاری بین

معکوس از طریق آمایش سرزمین، توزیع  بهبود کیفیت زندگی ساکنان سکونتگاههای غیررسمی و ترویج مهاجرت -2

اجتماعی در این مناطق با ایجاد شغل و  های آسیبمناسب جمعیت و منابع و جلوگیری از بروز و تشدید 

 سکونتگاهی مناسب در روستاها

با نشینی  ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشیه برنامه -0

نسبت به ساماندهی مناطق و کاهش جمعیت %( 43)درصد  که ساالنه ده ای گونه بهرویکرد تقویت مبادی مهاجرت، 

 .نشینی اقدام شود حاشیه

 حمایت از زنان سرپرست خانوار -ت

اجرای تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار طبق قوانین و مصوبات شورای اجتماعی تا پایان 

با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر ( معاونت امور زنان)قانون برنامه توسط ریاست جمهوری 

ربط و تأیید برنامه مذکور در هیأت وزیران و تصویب در مجلس شورای اسالمی و نظارت بر اجرائی  نهادهای ذی

 شدن آن

 مقابله با اعتیاد با حمایت قوه قضائیه -ث

های قاچاقچیان و  ط ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت کشف و شناسایی اموال منقول و غیرمنقول و سرمایهتوس -4

ویژه سرباندها و  به)سازهای مرتبط  ها و پیش گردان مواد مخدر، روان( ترانزیت)توزیع و انتقال   های تولید، شبکه
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وجوه . ربط اقدام نماید اجرائی ذی های دستگاهری در داخل و خارج از کشور و ضبط این اموال با همکا( ها سرشبکه

حاصل از فروش این اموال در اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر و اصالحات و الحاقات بعدی آن برای اجرای تکالیف 

 .گیرد مندرج در این قانون پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار می

اجرائی و نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران با اذن فرماندهی کل قوا در راستای اجرائی کردن  های دستگاهاز طریق  -2

 در موردهای کلی برنامه ششم، ضمن اجرای دقیق قوانین مربوطه  های کلی مبارزه با مواد مخدر و سیاست سیاست

اولویت پیشگیری از اعتیاد، درمان، بازتوانی و کاهش آسیب، سازها با رویکرد اجتماعی و با  ها و پیش گردان روان

سازها و بازنگری در عناوین مجرمانه و  ها و پیش صیانت و حمایت اجتماعی، مقابله با عرضه مواد مخدر و روانگردان

 .آورند به عملمرتبط اقدام قانونی الزم را  مجازات

برداری و تکمیل  ها نسبت به بهره با همکاری شهرداری( ان بهزیستیسازم)از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  -0

اندازی مراکز جامع توانمندسازی و صیانت  خانمان و راه مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر و بی

اداره این مراکز به  .این قانون اقدام نماید( 63)با رعایت احکام ماده  ها استاناجتماعی برای معتادان بهبودیافته در 

نهاد و بخش  های مردم گیری از ظرفیت سازمان ها حسب مورد با بهره عهده سازمان بهزیستی کشور یا شهرداری

آوری این معتادان و  دستور قضائی نسبت به جمع اخذنیروی انتظامی موظف است پس از . غیردولتی خواهد بود

این افراد از مراکز مورد نظر با تأیید سازمان بهزیستی و با هماهنگی  ترخیص. به این مراکز اقدام نماید ها آنتحویل 

نامه اجرائی این جزء توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر تهیه و به  آیین. نیروی انتظامی و مقام قضائی خواهد بود

 .رسد اجتماعی کشور می  تصویب شورای

 حمایت از بیماران روانی مزمن و سالمندان -ج

جمعیت %( 69)بیماران روانی مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد  بخشی توانرای طرح ساماندهی و تداوم اج -4

 هدف در پایان اجرای قانون برنامه

 جمعیت هدف%( 29)و پنج درصد  سالمندان با پوشش حداقل بیست بخشی توانتداوم اجرای طرح ساماندهی و  -2

 تأمین مسکن نیازمندان -چ

های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا  پذیر و گروههای هدف سازمان مین نیاز اقشار آسیبتأ منظور به -4

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 افراد  و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن( ره)میته امداد امام خمینی افراد تحت پوشش ک -2

های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و  های حمایتی از پرداخت هزینه پوشش نهادها و سازمان تحت
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 بر اساسبه آنان  های انشعاب آب، فاضالب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته دهیاری و هزینه

 .الگوی مصرف، فقط برای یک بار معافند

 ساماندهی کودکان کار -ح

جمعیت کودکان کار حداقل  که نحوی بهتا پایان اجرای قانون برنامه  ها دستگاهبا اقدام سازمان بهزیستی و همکاری سایر 

 .کاهش یابد (%29)درصد  وپنج بیست

 -81ماده 

های کلی برنامه ششم، نسبت به تدوین برنامه، برقراری، استقرار و  سیاست( 13)دولت مکلف است در اجرای بند 

های اجتماعی  روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی چند الیه مشتمل بر حوزه امدادی، حمایتی و بیمه

ی و آزمون وسع غربالگری اجتماع بر اساسبندی خدمات در سطوح پایه، مازاد و مکمل  جز سالمت با رعایت سطح به

و نیازمندیابی فعال و مبتنی بر سطح دستمزد و یا درآمد افراد و خانواده اقدام و پس از طی مراحل قانونی مطابق 

ها،  پوشانی های اجتماعی، رفع هم ساماندهی منابع و مصارف مربوط به یارانه منظور بهدرآورد و  اجرابودجه سنواتی به 

ی این نظام از طریق ایجاد پایگاه اطالعات، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و دسترسی عادالنه به خدمات، اجرا

گیری پرونده الکترونیک رفاه و تأمین اجتماعی با تبعیت از پرونده الکترونیک  تأمین اجتماعی و مبتنی بر شکل

ها،  ها، صندوق ه سازمانپذیرد وکلی این قانون برای تمامی آحاد جامعه صورت می( 11)سالمت ایرانیان موضوع ماده 

اجرائی فعال در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی که به هر نحوی از انحاء از بودجه دولتی و عمومی  های دستگاهنهادها و 

 .طبق ضوابط قانونی از این نظام تبعیت کنند اند مکلفنمایند  کنند و یا از دولت مجوز فعالیت دریافت می استفاده می

جز  ای اجرائی مربوط به برقراری استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی چند الیه بهه نامه آیین -تبصره

سالمت متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و همراستا با قانون برنامه ششم درچهارچوب قوانین مربوطه با 

 .رسد ویب هیأت وزیران میپیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان به تص

 -82ماده 

اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و )بازنشستگی  های صندوقشدگان  برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه

بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور ( ها بانک، نهادها و ها دستگاهبازنشستگی  های صندوقسایر 

 .اشدب بازنشستگی می

سال سابقه پرداخت حق  وپنج بیسترانندگان وسائط نقلیه سنگین بین شهری، راهداری و راهسازی که حداقل  -تبصره

توانند متناسب با دریافت حقوق و متناسب با روزهای پرداخت حق بیمه و پنجاه و پنج سال سن،  بیمه دارند می

 .بازنشسته شوند
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 -83ماده 

از محل وصول %( 4) درصد زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری یک منظور به اند مکلف های مناطق آزاد سازمان -الف

عوارض ورود کاال و خدمات این مناطق را پس از واریز به خزانه کل کشور طبق بودجه سنواتی از طریق کمیته امداد 

 .مناطق اختصاص دهندو سازمان بهزیستی برای اشتغال محرومان و نیازمندان بومی این ( ره) ینیخمامام 

پوشش خود ساالنه  جهت توانمندسازی افراد تحت اند موظفو سازمان بهزیستی ( ره) ینیخمکمیته امداد امام  -ب

سازمان بهزیستی را %( 03)و سی درصد ( ره) ینیخمکمیته امداد امام %( 63)یکصدهزار نفر به ترتیب هفتاد درصد 

الحسنه الزم را در جهت تحقق این امر درنظر خواهد  ی تسهیالت قرضدولت طبق بودجه سنوات. صاحب شغل نمایند

 .گرفت

 -84ماده 

در طول اجرای . آور محسوب کند نشانی و پرتوکاری اشعه را جزء مشاغل سخت و زیان دولت موظف است مشاغل آتش

 .گردد معتبر تلقی می 23/4/4071قانون برنامه قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 

 -85ماده 

اند و یا خواهند پذیرفت باید ماهانه  که عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان را پذیرفته وپرورش آموزشکارکنان وزارت 

صندوق واریز کنند و دولت نیز موظف است  حساب به%( 9)درصدی از حقوق و مزایای خود را تا پنج درصد 

طورکامل در ردیف اعتباری خاص در بودجه  هساله معادل سهم واریزی اعضاء به صندوق ذخیره فرهنگیان را ب همه

 .سنواتی منظور و پرداخت نماید
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 -86ماده 

های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و  نسبت به اجرای صحیح سیاست اند موظفاجرائی  های دستگاهکلیه  -الف

 .اقدام نمایند 25/2/4015ساماندهی امور ایثارگران ابالغی 

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نسبت به معرفی الگوها و قهرمانان ملی ایثار  منظور بهمکلف است  وپرورش آموزشوزارت  -ب

های پژوهشی و برگزاری مسابقات علمی اقدام نموده و در  های تحصیلی و فعالیت و شهادت در متون درسی کلیه پایه

های شهدای  اجرای یادواره ر صیانت از فرهنگ دینی و انقالبی نسبت بهجهت تعمیق ایمان و ترویج باورها د

آموزان و فرهنگیان با سازمان بسیج همکاری الزم را  آموز و فرهنگی و برگزاری اردوهای راهیان نور ویژه دانش دانش

 .آورد به عمل

های مختلف به موضوع  شبکه های جمهوری اسالمی ایران موظف است ضمن اختصاص بخشی از برنامه صداوسیمای -پ

های هنری نمایشی خود را به این موضوع  از تولیدات برنامه%( 43) درصدترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حداقل ده 

 .اختصاص دهد

گیری از دستاوردهای دوران دفاع مقدس و انتقال و ترویج فرهنگ جهاد و مقاومت به  بهره منظور بهدولت موظف است  -ت

نسبت به ساماندهی گلزارهای شهدای سراسر کشور با رضایت والدین شهید و یادمان شهدای گمنام،  نسلهای آینده

های نیرو، نفت، راه و  وزارتخانه. اقدام نماید ها آنهای دفاع مقدس و مرمت و نگهداری  احداث و تکمیل موزه

رسانی، گازرسانی و جاده مواصالتی را  رسانی، برق های خدماتی مربوط به آب کلیه هزینه اند موظفشهرسازی و کشور 

 .طبق بودجه سنواتی تأمین نمایند

های شاخص در حوزه ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت به خصوص  تداوم اجرای برنامه منظور بهدولت موظف است  -ث

اجرائی و  های دستگاه های الزم در ها و زیرساخت فراگیر نمودن برنامه راهیان نور با ایجاد و توسعه ظرفیت استمرار و

ها  ها و سازمان وزارتخانه ای های فرهنگی و هزینه فرهنگی نسبت به قرار دادن موضوع در سرفصل اعتبارات برنامه

 .اقدام نماید

حفظ و ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت و تکریم از الگوهای این فرهنگ ماندگار به  منظور بهدولت مکلف است  -ج

و باالتر یا یک شهید و دو %( 93) درصد پنجاهدارای حداقل سه شهید یا دو شهید و یک جانباز  والدین شهیدی که

چهره ماندگار کشور به جامعه  عنوان بهو باالتر هستند نشان ملی ایثار اعطا نموده و آنان را %( 93) درصد پنجاهجانباز 

 .معرفی نماید

، علوم، تحقیقات و وپرورش آموزشهای فرهنگ و ارشاد اسالمی،  تخانهجمهوری اسالمی ایران، وزرا صداوسیمای -4تبصره 

فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و سایر نهادهای 

 .دهندانجام  ها آنهای ماندگار اقدام فرهنگی الزم را جهت معرفی  جهت ارج نهادن به این چهره اند مکلففرهنگی 
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ماه اول اجرای قانون برنامه به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و بنیاد  نامه اجرائی این بند در شش آیین -2تبصره 

 .رسد هیأت وزیران می به تصویبحفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس 

استثنای فصول  ارات فرهنگی خود بهاز اعتب%( 23) درصدبیست  اند موظفاجرائی موضوع این قانون  های دستگاهکلیه  -چ

های مصوب  موافقتنامه مبادله شده با سازمان در چهارچوب سیاست بر اساسای را  اول و ششم اعتبارات هزینه

 .ابالغی شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت صرف این امور نمایند

نیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت فرهنگ و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس موظف است با همکاری ب -ح

فرهنگی کشور تا پایان اجرای  های دستگاهها و سایر  ارشاد اسالمی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و شهرداری

المعارف دفاع مقدس و  قانون برنامه نسبت به توسعه و تکمیل مراکز اسناد و مدارک دفاع مقدس و تدوین دایره

 .فاع مقدس مطابق بودجه سنواتی اقدام نمایدتدوین تاریخ د

، دانشگاه آزاد اسالمی، وپرورش آموزشهای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و  وزارتخانه -خ

تعمیق و ترویج ارزشهای دفاع مقدس به نسلهای  منظور بهبنیاد شهید و امور ایثارگران و ستادکل نیروهای مسلح 

حدهای درسی مرتبط با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مقاطع مختلف دانشگاهی را ایجاد نموده و بعدی، وا

علمی و تحقیقاتی خود را به موضوع فرهنگ ایثار ( های پروژه) های طرحها و  نامه تعدادی از موضوعات پژوهشی، پایان

 .و شهادت اختصاص دهند

رش عملکرد ساالنه خود را درطول اجرای قانون برنامه در حوزه ترویج گزا اند موظفاجرائی  های دستگاهکلیه  -تبصره

فرهنگ ایثار و جهاد و مقاومت و شهادت را به سازمان، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد حفظ آثار و ارزشهای 

 .های مرتبط مجلس شورای اسالمی ارائه نمایند دفاع مقدس و کمیسیون

 -87ماده 

رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و  قانون جامع خدمات موقع بهمات الزم برای اجرای صحیح و دولت موظف است اقدا

های اجرائی آن را حداکثر تا شش ماهه سال اول  نامه بینی نماید و کلیه آیین اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش

 .اجرای قانون برنامه تصویب و ابالغ نماید

( 2)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 74)اجرای ماده دولت مکلف است در  -الف

ریزی نماید که تا دو سال اول اجرای قانون برنامه کلیه مشموالن ماده مذکور  به نحوی برنامه 1/42/4050مصوب 

افراد مشمول این ماده و صورت  یازموردنگواهی  اند موظفکننده نهادهای متولی  یگانهای اعزام. تعیین تکلیف گردند

 .سانحه را به کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران ارائه نمایند
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سانحه بالینی همزمان  بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که صورت -تبصره

گردد  احراز می( نیروهای مسلح)کننده  اد اعزامتوسط کمیسیون پزشکی نه ها آنمجروحیت را ندارند اما مجروحیت 

 .گیرد تعلق می ها آنجانبازی به %( 9)عنوان جانباز تلقی نماید و حداقل پنج درصد  را به

 .باشد اجرای این تبصره مانع از احراز جانبازی بیش از درصد مذکور توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران نمی

قانون جامع ( 01) مادهبرای اجرای تبصره  موردنیازرای قانون برنامه اعتبار دولت مکلف است در سال اول اج -ب

بینی نموده و از طریق سازمان تأمین اجتماعی نیروهای  رسانی به ایثارگران را در لوایح بودجه سنواتی پیش خدمات

 .مسلح به کلیه آزادگان و جانبازان واجد شرایط پرداخت نماید

والدین و همسران و )معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و افراد تحت تکفل ایشان  دولت موظف است خانواده -پ

دارای تابعیت غیرایرانی که در طول هشت سال دفاع مقدس یا بعد از آن در راستای مأموریت محوله از ( فرزندان

از تأیید مراجع مذکور تحت اند پس  صالح به درجه رفیع شهادت یا جانبازی یا اسارت نائل آمده سوی مراجع ذی

پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دهد و رزمندگان نیز بنابه تشخیص ستاد کل نیروهای مسلح تحت پوشش 

 .گیرند قرار می( ساتا)سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح 

قانون خواهد بود که حداکثر ظرف  اعطای تابعیت و اقامت به افراد موضوع این ماده بر اساس ضوابط در چهارچوب -تبصره

های امورخارجه و  االجراءشدن این قانون توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزراتخانه مدت سه ماه از الزم

قانون اساسی ( 467)و هفتاد و ششم  صد یککشور تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی با رعایت اصل 

 .رسد می

 :شود به ایثارگران به شرح زیر اصالح می رسانی خدمات قانون جامع( 41)ماده  -ت

 عنوان بهتعیین، تدوین و یا اصالح معیارهای تشخیص درصد جانبازی  منظور بهبنیاد موظف است در چهارچوب قوانین 

مبنای ارائه خدمت به جانبازان و آزادگان در مواردی که نیاز به رأی کمیسیون باشد نسبت به تشکیل 

، با در نظر گرفتن وضعیت فعلی سالمت ها آنپزشکی اقدام و جهت تعیین نحوه از کارافتادگی کلی  های کمیسیون

ای که به پیشنهاد بنیاد و  نامه آیین بر اساسروحی، جسمی، اجتماعی، اقتصادی، شغلی و سابقه حضور در جبهه و 

و سازمان تهیه و به تصویب هیأت  ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

 .رسد اقدام نماید وزیران می

قانون جامع ( 2)موضوع ماده  های دستگاهحفظ کرامت ایثارگران و خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان،  منظور به -ث

در آن دستگاه قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نیستند ایثارگران شاغل ( 9)رسانی به ایثارگران و ماده  خدمات

 .معرفی نمایند( عدم نیاز)نیروی مازاد  عنوان بهموارد محکومیت در هیأت تخلفات اداری  استثنای بهرا 
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های آن و اصالحات بعدی،  رسانی به ایثارگران و تبصره قانون جامع خدمات( 24)دولت مکلف است عالوه بر اجرای ماده  -ج

 .و باالتر را در طول اجرای قانون برنامه، استخدام نماید%( 63)فتاد درصد تمام فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان ه

اند با  جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده -چ

خود و با  ساله پنجو توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی  رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال می

 .رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند

در صورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول، پاداش مذکور مربوط به آن سنوات، مجدداً به این افراد  -تبصره

 .گیرد تعلق نمی

 های دستگاهربوط به خود بوده و کلیه ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص م -ح

 .رسانی به ایثارگران مکلف به انجام آن هستند قانون جامع خدمات( 2)مشمول ماده 

رسانی به ایثارگران  قانون جامع خدمات( 2) مادهموضوع  های دستگاهکلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل در  -خ

 .دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند توانند با حداکثر هشت سال سنوات ارفاقی و با می

زیر در طول اجرای قانون برنامه اصالح و دو تبصره به آن  به شرحرسانی به ایثارگران  قانون جامع خدمات( 27)ماده  -د

 :شود الحاق می

 .شود افه میاض «جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی»بعد از عبارت « جانبازان دارای محدودیت جسمی حرکتی»عبارت 

های خاص و یا صعب العالج یا محدودیت جسمی حرکتی می  والدین، همسران و فرزندان شهدا که دارای بیماری -4تبصره 

 .شوند باشند پس از تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد، مشمول این ماده می

مندی حق پرستاری آنان  بهره( K) کاضریب %( 15)تا چهل و نه درصد %( 29)درصد  وپنج بیستجانبازان گروه  -2تبصره 

 .باشد به میزان درصد جانبازی می

 .شود رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصالح می قانون جامع خدمات( 24)ماده  -ذ

 .شود اضافه می« خود را موردنیازتأمین نیروهای »بعد از عبارت « اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی»عبارت 

 .گردد قطعی می سه ماه رسمی خدامی مشموالن این ماده حداکثر پس ازوضعیت است -4تبصره 

ماه سابقه حضور در جبهه،  و رزمندگان با حداقل شش والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان -2تبصره 

و  ها آنعه رسانی به ایثارگران و مؤسسات تاب قانون جامع خدمات( 2)مشمول ماده  های دستگاهشاغل در کلیه 

بر اساس آراء  ها آنعمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی باالتر، مشروط به عدم محکومیت  های شرکت
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مراجع قضائی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی 

 .شوند برخوردار می

باشند با داشتن مدرک  مند می ین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی باالتر بهرهقوان موجب بهایثارگرانی که  -ر

توانند تا سی و پنج سال  قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و می( 430)ماده ( الف)کارشناسی، مشمول بند 

 .خدمت کنند

توانند برای  اند، می خدمت سی سال بازنشسته شدهآزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از  -ز

یک بار و با رعایت شرط سنی زیر شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت، حسب مورد سی یا سی و پنج سال 

 .خدمت خود را تکمیل کنند و سپس با لحاظ عین سوابق اسارت به بازنشستگی نائل آیند

ن و مقررات به کلیه جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهداء که در مسؤولیت رسیدگی و ارائه خدمات مطابق قوانی -ژ

سال  رسیدگی و ارائه خدمات رزمندگان هشت مسئولباشند به عهده بنیاد بوده و  بنیاد دارای پرونده ایثارگری می

ی نیروهای مسلح دفاع مقدس با معرفی و تأیید واحد یا مرکز امور ایثارگران نیروهای مسلح با سازمان تأمین اجتماع

 .باشد می( ساتا) رانیاجمهوری اسالمی 

 -88ماده 

اعم از پاداش پایان ( جانبازان و آزادگان) ثارگرانیاهای معظم شهدا و  دولت موظف است کلیه مطالبات معوق خانواده -الف

مل حداکثر در دو خدمت و وجوه مربوط به ذخیره مرخصی استفاده نشده و کلیه مطالبات قانونی آنان را به طور کا

در پایان سال  که نحوی به. سال اول اجرای قانون برنامه مطابق بودجه سنواتی تأمین و توسط بنیاد پرداخت نماید

 .دوم اجرای قانون برنامه هیچگونه مطالبات معوقی در حوزه ایثارگران و خانواده شهدا باقی نمانده باشد

جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال نیز بر حسب مورد باید مطالبات مذکور در این ماده در خصوص  -تبصره

 .توسط بنیاد و دستگاه مربوطه در طی دو سال اول اجرای قانون برنامه طبق بودجه سنواتی تأمین و پرداخت گردد

ل یا درآمد تأمین حداقل معیشت گروههای عنوان شده ذیل که فاقد شغ منظور بهدولت موظف است اعتبار الزم را  -ب

های سنواتی درج و در اختیار  بینی و حداقل حقوق کارکنان دولت را به آنان جهت پرداخت در بودجه باشند را پیش

 .مربوطه قرار دهد های دستگاه

 جانبازان با هر میزان درصد از کارافتادگی و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت -4

 (گم جن) نامنظمو چریکهای جنگهای  رزمندگان با حداقل شش ماه حضور در جبهه -2

 (با حداقل شش ماه حضور در جبهه)افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی، آزادگان متوفی، رزمندگان متوفی  -0



323 
 

تشخیص افراد تحت تکفل قانونی جانبازان و آزادگان متوفی و ارائه خدمات به آنان به عهده بنیاد و تشخیص افراد  -تبصره

نونی رزمندگان متوفی به عهده واحد ایثارگران نیروهای مسلح و ارائه خدمات به آنان به عهده سازمان تحت تکفل قا

 .باشد می( ساتا)تأمین اجتماعی نیروهای مسلح 

 (پس از فوت والدین)اند  نامادری شهید و خواهران مجرد شهدا که تحت تکفل والدین شهدا بوده -1

العالج پس از  های خاص و یا صعب دارای بیماری لیت جسمی، حرکتی، ذهنی، محجور، برادر و خواهر شهید دارای معلو -9

 تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد

اند با تأیید  همسران مطلقه شهدا که فرزند یا فرزندان شهید را حداقل پانزده سال بعد از شهادت شهید نگهداری نموده -7

 (ماهانه معادل دو سوم حقوق کارکنان دولت)بنیاد 

« همسران و فرزندان شهدا»عبارت « آزادگان»به ایثارگران پس از عبارت  رسانی خدماتقانون جامع ( 94) مادهدر  -پ

 .گردد اضافه می

سرانه بیمه عمر و حوادث جانبازان و آزادگان، %( 433)نسبت به تأمین و پرداخت صددرصد  اند مکلفسازمان و بنیاد  -ت

 .اقد پوشش بیمه عمر و حوادث، وفق بودجه سنواتی اقدام نمایندوالدین، همسر و فرزندان شهدا ف

رسانی به ایثارگران در طول اجرای قانون برنامه،  قانون جامع خدمات( 95)و ( 92)، (40)بر مواد ( 11)ماده ( ت)حکم بند 

 .حاکم است

ن هشت سال دفاع مقدس که های رزمندگا منظور حمایت و تجلیل از رشادت دولت مکلف است طبق بودجه سنواتی به -ث

جانبازی و آزادگان با کمتر از %( 29)درصد  وپنج بیستماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زیر  حداقل شش

ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان تسهیالت رفاهی، معیشتی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی به شرح  شش

 .زیر ارائه نماید

های شبانه  هزینه شهریه تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمی، دوره%( 03) سی درصداخت یا معافیت حداقل تأمین و پرد -4

های علوم، تحقیقات و فناوری و  مورد تأیید وزارتخانه های دانشگاهدولتی، دانشگاه پیام نور و سایر  های دانشگاه

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وفق بودجه سنواتی

 شهری ونقل حملیگان از خدمات مراکز فرهنگی عمومی و ناوگان مندی را  بهره -2

دولتی و خصوصی هواپیمایی، ریلی و  های شرکتهزینه از طریق هر یک از %( 03) سی درصدمعافیت از پرداخت  -0

 دریایی در سفرهای داخلی و عتبات عالیات برای یکبار در سال
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منظور ارج نهادن به والدین، همسران و فرزندان  به اند مکلفر خیریه ها و سازمان اوقاف و امو ها و دهیاری شهرداری -1

و %( 29) در صد پنجو  شهدا و آزادگان و همسران و فرزندان آنان، جانبازان و همسران و فرزندان جانبازان بیست

دگانی که دفن اموات ماه و باالتر در جبهه را با رعایت مفاد وقفنامه در امامزا باالتر و رزمندگان با سابقه حضور شش

 .هزینه اقدام نمایند اخذها بدون  باشد و آرامستان مجاز می ها آندر 

 مندی از انشعاب رایگان آب، فاضالب، برق و گاز برای یک بار در یک واحد مسکونی بهره - 9

ماه حضور  قل ششمندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی باالتر مطابق قوانین مربوطه و برای رزمندگان با حدا بهره -7

 داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزایای اجتماعی

« جانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد»رسانی به ایثارگران پس از عبارت  قانون جامع خدمات( 04) ماده( الف)در بند  -ج

اه سابقه حضور در م فرزندان جانبازان، فرزندان آزادگان، رزمندگان و فرزندان رزمندگان با حداقل شش»عبارت 

 .شود اضافه می« جبهه

 .شود رسانی به ایثارگران الحاق می مکرر به قانون جامع خدمات( 95)ماده  عنوان بهمتن زیر  -چ

قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، کانون وکالی دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکالء و »

از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضائی و الکترونیک، سردفتری، %( 03) سی درصد اند مکلفکارشناسان قوه قضائیه، 

صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده 

ور در جبهه ماه حض ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش ، آزادگان با داشتن حداقل سه%(43)درصد 

و باالتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان %( 29) درصد وپنج بیستو همسر و فرزندان جانبازان 

ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن  دارای حداقل دوازده

 «.اختصاص دهند

رسانی به ایثارگران در طول اجرای قانون برنامه،  قانون جامع خدمات( 95)و ( 92)، (40)بر مواد ( 11)ماده ( چ)حکم بند 

 .حاکم است

ماه سابقه حضور در جبهه مشمول صندوق  دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل دوازده که درصورتی -ح

گردد و با  صندوق به طور مستقل انجام می تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگری گردد بازنشستگی در هر

کمک دولت فقط . گردند مند می دو صندوق از مستمری بازنشستگی آن صندوق بهره تحقق بازنشستگی این افراد در

 .به یک صندوق خواهد بود

هه برای یک بار از ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جب -خ

این مبلغ . ای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معافند پرداخت ما به التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه

 .شود الیه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسویه می مطالبه صندوق منتقلٌ عنوان به
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 :شود الحاق می 25/6/4070قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ( 19)ه انتهای ماده ب( 6)عنوان بند  متن زیر به -د

6 

 :اذن فرماندهی کل قوا در صورت -

 فرزندان رزمندگان با سابقه حضور در جبهه به ازای هرماه حضور یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه -

 ظیفهفرزندان آزادگان به ازای هرماه اسارت یک ماه کسر خدمت از نظام و -

 نظام وظیفه فرزندان جانبازان به ازای هردرصد جانبازی یک ماه کسر خدمت از -

مندی فرزندان جانبازان بر اساس درصد جانبازی صادره از کمیسیون عالی پزشکی نیروهای مسلح یا بنیاد  بهره -تبصره

 .گردد ای مسلح عمل میمقررات ستاد کل نیروه بر اساسگردد و در خصوص آموزش خدمت نظام وظیفه  اقدام می

های توسعه کشور،  قانون احکام دائمی برنامه( 00)ماده ( 2)قانون برنامه ششم بر حکم تبصره ( 11)ماده ( د)حکم بند 

 .حاکم است

رسانی به ایثارگران عبارت رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه اضافه  قانون جامع خدمات( 97)به ماده  -ذ

 .گردد می

کسورات بازنشستگی سهم اسرا و آزادگان و »رسانی به ایثارگران پس از عبارت  قانون جامع خدمات( 06)به ماده  -ر

 .شود اضافه می« فرزندان شهداء و رزمندگان با حداقل بیست و چهار ماه حضور در جبهه»عبارت « جانبازان

و %( 93) درصد پنجاهررات مختلف برای شخص جانباز فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مق -ز

امتیازات ناشی از . تسهیالت خودرو، حق پرستاری، کاهش ساعت کاری و حالت اشتغال برخوردارند استثنای بهباالتر 

 .شود این بند شامل وابستگان فرزند شهید نمی

 :شود فه میرسانی به ایثارگران اضا قانون جامع خدمات( 73)عبارت ذیل به ماده  -ژ

 .شود اضافه می« همسران و فرزندان شهدا»عبارت « جانبازان و آزادگان»بعد ازعبارت 

 -89ماده 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است در طول اجرای قانون برنامه، ساالنه نسبت به ارائه تسهیالت مسکن  -الف

ماه سابقه  هزار نفر به رزمندگان دارای حداقل شش به تعداد پنجاه%( 1)بار با سود حداکثر چهاردرصد  فقط یک
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باشند و تاکنون مسکن، زمین یا  حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت که فاقد مسکن ملکی می

التفاوت سود مذکور تا سقف نرخ  مابه. عامل اقدام نماید های بانکاند از طریق  تسهیالت مسکن دریافت ننموده

تعیین . )شود عامل پرداخت می های بانکو اعتبار مطابق بودجه سنواتی توسط دولت تأمین و به  مصوب شورای پول

 .(دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود موجب بهاولویت و نحوه معرفی افراد واجد الشرایط 

 :گردد رسانی به ایثارگران الحاق می قانون جامع خدمات( مکرر 0)تبصره ذیل به ماده  -ب

الثبت و حقوق دولتی مربوط به خرید و فروش، ترهین اسناد مالکیت  های حق ایثارگران در پرداخت هزینه -تبصره

 .باشند معافیت برخوردار می%( 63)تسهیالت وام خرید یا ساخت مسکن از هفتاد درصد 

الحسنه تمامی  منابع قرض %(43) درصد موظف است همه ساله حداقل ده( بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران)دولت  -پ

و مؤسسات پولی و اعتباری دولتی را در چهارچوب بودجه سنواتی جهت اشتغال ایثارگران از طریق صندوق  ها بانک

 .اشتغال و کارآفرینی ایثارگران اختصاص دهد

اصالحات بعدی  رسانی به ایثارگران و فصل دوم قانون جامع خدمات( مکرر 0)و ( 0)دولت موظف است در اجرای مواد  -ت

آن حداکثر تا پایان خردادماه هرسال شرایط پرداخت تسهیالت مسکن ارزان قیمت به ایثارگران را مطابق بودجه 

 .سنواتی ابالغ نماید

ذیل  به شرح 21/5/4015قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ( 1) مادهماده واحده اصالح  -ث

 :گردد اصالح می

 .گردد اضافه می« با اولویت ایثارگران و فرزندان شهدا»عبارت « از طریق مزایده عمومی»ارت بعد از عب

 -91ماده 

قانون الحاق ( 16)رسانی به ایثارگران و اصالحیه بعدی آن و در ماده  قانون جامع خدمات( 63)الحاقات زیر در ماده  -الف

 :گیرد به شرح زیر صورت می( 2)برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

و همسران و فرزندان %( 29)درصد  وپنج بیستسهمیه اختصاصی برای جانبازان زیر %( 9) در صد پنجسهمیه ورود با 

ماه حضور داوطلبانه در جبهه  و همسران و فرزندان رزمندگان، با حداقل شش%( 29)درصد  وپنج بیستجانبازان زیر 

 .یابد افزایش%( 03) سی درصدبه 

رسانی به  قانون جامع خدمات( 63) مادهمشمولین )ایثارگران %( 29)درصد  وپنج بیستسهمیه  که درصورتی -تبصره

درصد  وپنج بیستسهمیه اختصاصی جانبازان زیر %( 9) در صد پنجتکمیل نگردد و ( ایثارگران و اصالح بعدی آن

ماه  فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش%( 29)درصد  نجوپ بیستو همسران و فرزندان جانبازان زیر %( 29)

حضور داوطلبانه در جبهه، پاسخگوی متقاضیان واجد الشرایط نباشد دولت مکلف است مانده ظرفیت خالی 
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و %( 29)درصد  وپنج بیستمذکور به جانبازان زیر %( 9)ایثارگران را مازاد بر پنج درصد %( 29)درصد  وپنج بیست

ماه حضور  و همسران رزمندگان با حداقل شش فرزندان( %29)درصد  وپنج بیستفرزندان جانبازان زیر  همسران و

 .داوطلبانه در جبهه که شرایط الزم را داشته باشند، اختصاص دهد

الملل  پردیس بین های دانشگاهبه ایثارگران در  رسانی خدماتقانون جامع ( 77)هزینه شهریه مشموالن ماده  -ب

 .شود های دانشگاه آزاد اسالمی داخل کشور پرداخت می دولتی یا غیردولتی حداکثر در سقف شهریه های دانشگاه

های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،  و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز علمی که از وزارتخانه ها دانشگاهکلیه  -پ

اعضای %( 23)حداقل بیست درصد  اند مکلفاسالمی اند و دانشگاه آزاد  مجوز نموده اخذدرمان و آموزش پزشکی 

%( 49)خود را از بین جامعه ایثارگران شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان پانزده درصد  موردنیازهیأت علمی 

و باالتر، %( 29)درصد  وپنج بیستو باالتر، آزادگان و همسران و فرزندان آنان، همسران و فرزندان جانبازان 

های علوم،  ن با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه که دارای مدرک علمی دکتری مورد تأیید وزارتخانهرزمندگا

عالی انقالب فرهنگی  باشد و شرایط علمی مصوب شورای تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می

یا تبدیل وضعیت  ها دستگاهرکنان دیگر را داشته باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کا

کارکنان غیر هیأت علمی، چنانچه شرایط علمی الزم را داشته باشند تأمین و از ابتداء آنان را به صورت عضو هیأت 

علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی و با 

 .القی استخدام کنندهای اخ رعایت صالحیت

 .شود احکام و امتیازات این بند شامل اعضاء هیأت علمی فعلی دارای سوابق ایثارگری فوق نیز می

مذکور است در اجرای این حکم  های دستگاهمسؤولیت اجرای احکام این ماده به طور مستقیم برعهده وزیر و رئیس 

 .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 -4 تبصره

تواند  در صورت تمایل فرد به بازنشستگی پس از اتمام سی سال خدمت و یا حداکثر شصت سال سن می -2تبصره 

 .درخواست بازنشستگی نماید

قانون جامع ( 64)ماده « الف»برنامه ششم توسعه بر بند این قانون در طول اجرای قانون ( 53)ماده « پ»حکم بند 

و اصالحات بعدی و بر حکم ماده واحده قانون اصالح حداکثر سن داوطلبان استخدام  2/43/4054ایثارگران مصوب 

 .حاکم است 22/2/4064مصوب 

شور به شرایط جامعه ایثارگران های توسعه ک قانون احکام دائمی برنامه( 2)ماده ( پ)شرایط جامعه ایثارگران موضوع بند 

 .شود قانون برنامه اصالح می ( 53)ماده ( پ)موضوع بند 
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 -91ماده 

تعزیرات و مجازاتهای )محکومیت مؤثر کیفری در جرائم امنیتی موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی 

 .شود می موجب محرومیت از امتیازهای مقرر در این بخش 2/0/4069مصوب ( بازدارنده
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 فرهنگ، هنر و ورزش -07بخش 
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 -92ماده 

-سازی فرهنگی، بسترسازی فرهنگی و دستیابی به سیاست ابالغی برنامه و اهداف سند چشم ارتقاء، تعالی، مقاوم منظور به

و  انداز نظام و اجرای سند مهندسی فرهنگی مبنی بر تحقق توسعه متناسب با مقتضیات فرهنگی و متکی بر حفظ

ساالری دینی، اصول و فضائل اخالقی و کرامت و حقوق انسانی،  ارتقای ارزشهای اسالمی، انقالبی و ملی و مردم

مردمی در این عرصه و همچنین  های تشکلهویت و انسجام ملی و ایفای نقش کارآمد، اثربخش و متعالی نهادها و 

نایع دستی و میراث فرهنگی ملموس و ناملموس حمایت از تولیدات و محصوالت فرهنگی، مذهبی و هنری فاخر، ص

های فرهنگی  المللی و نیز ارتقای جایگاه و منزلت سرمایه انسانی در عرصه و تقویت ظرفیت آن در تعامالت بین

و « نیروهای مؤمن به انقالب اسالمی» واجتماعی و اصحاب فرهنگ، نخبگان و پیشکسوتان فرهنگ و هنر کشور 

 های سالمذهبی در طول  -اشت منزلت امامزادگان و تقویت و توسعه نهادهای فرهنگیاحیای موقوفات و پاسد

 :اجرای برنامه

دولت مکلف است با همکاری قوه قضائیه تمهیدات قانونی الزم مربوط به تسهیل فرآیند صدور مجوز و بازنگری و  -الف

ایجاد امنیت الزم برای تولید و نشر آثار و کاهش ضوابط و مقررات محدودکننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری و 

 .بینی نماید های فرهنگی و هنری دارای مجوز را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه پیش اجرای برنامه

با رعایت سیاستهای کلی و  اند مکلفربط  ذی های دستگاهو سایر  صداوسیماوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان  -ب

گری فرهنگی و  قانون اساسی فهرست مجوزها و تصدی( 11)سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم  قانون اجرای

نهاد را که تا پایان سال  های مردم به بخش خصوصی و تعاونی و سازمان واگذاری قابلهنری با رعایت موازین شرعی 

 .ذار نماینداجرای قانون برنامه واگ های سالشود در طول  اول اجرای قانون برنامه تعیین می

نامه این بند شامل شیوه تعیین فهرست مذکور و نحوه واگذاری و فروش با پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و  آیین -تبصره

 .رسد به تصویب هیأت وزیران می صداوسیمااستخدامی کشور و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان 

و وزارت ورزش و جوانان، تمهیدات  صداوسیمارای برنامه با مشارکت سازمان دولت مکلف است تا پایان سال اول اج -پ

 .بینی نماید قانونی الزم در خصوص نحوه تقسیم درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را پیش

زمان ثبت اسناد ها و سا سازمان اوقاف و امور خیریه مکلف است با همکاری سازمان، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری -ت

 های قطباسناد موقوفات و تبدیل بقاع متبرکه با رعایت ضوابط وقفی به  اخذو امالک کشور نسبت به صدور و 

 .فرهنگی اقدام نماید

های روستایی در مناطق دولت مکلف است تمهیدات الزم را نسبت به توسعه فرهنگ کتابخوانی با اولویت کتابخانه -ث

گذاری با رویکرد تشویق و جذب سرمایه ایساس طرح آمایش سرزمین و نیازهای منطقهیافته، بر ا کمتر توسعه

بخش خصوصی و تعاونی در تولید کتاب و محصوالت فرهنگی و سایر کاالهای فرهنگی و هنری فراهم کند و تا 
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تی نسبت به وضعیت مطابق قانون بودجه سنوا%( 9)پایان سال اول اجرای قانون برنامه با نرخ رشد ساالنه پنج درصد 

 .موجود در طول اجرای قانون برنامه اقدام نماید

با ارائه تعرفه فرهنگی و یا پروانه ساختمان در زمینه آب و برق و  اند مکلفها و سازمان آب و فاضالب  دولت و شهرداری -ج

ناشران و مطبوعات که و پست، با استفاده از کاربری فرهنگی در فضاهای مسکونی از کتابفروشان،  ونقل حملگاز، 

 .دارای مجوزهای قانونی الزم هستند حمایت کنند

های راه و شهرسازی،  وزارتخانه نامه اجرائی موضوع این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با همکاری آیین -تبصره

 .رسد می هیأت وزیراننیرو، کشور و نفت، تدوین و به تصویب 

ایت از حقوق پدیدآورندگان آثار فرهنگی، هنری و امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و حم منظور بهدولت مکلف است  -چ

های فرهنگی، هنری و تنظیم  المللی در عرصه و رسانه، بسترسازی برای حضور بین صداوسیمامطبوعات و قلم، 

 :آورد به عملرا مناسبات و روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با امور فرهنگی و هنری اقدامهای ذیل 

و رسانه و استقرار نظام  صداوسیماتمهیدات قانونی الزم جهت امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم،  -4

 صنفی بخش فرهنگ

ها و تبلیغات جهت طی مراحل  بازنگری و اصالح قوانین مطبوعات و تبلیغات نظام جامع حقوقی مطبوعات و رسانه -2

 قانونی

دهند تحت پوشش بیمه بیکاری قرار  که شغل خود را از دست می صداوسیمافرهنگ و هنر و رسانه و اصحاب  -ح

اعتباری را به این منظور در اختیار صندوق بیمه  های کمکدولت در چهارچوب لوایح بودجه سنواتی . گیرند می

 .دهد بیکاری قرار می

شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ  االجرا الزماز ماه پس  نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش آیین -تبصره

جمهوری اسالمی ایران و سازمان تهیه و به تصویب  صداوسیمایو ارشاد اسالمی، سازمان تبلیغات اسالمی، سازمان 

 .رسد هیأت وزیران می

 -93ماده 

سهم خود در تأمین بودجه سازمان صداوسیما را دولت مکلف است از ابتدای اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی، 

افزایش اعتبار سازمان نسبت . بودجه عمومی دولت لحاظ و تخصیص دهد%( 6/3)حداقل به میزان هفت دهم درصد 

های تولیدی  ، توسعه کمی و کیفی برنامهها استان%( 433) یصددرصدبه سال پایه از محل این ماده جهت پوشش 

شود  های فاخر و توسعه فنی هزینه می ، مستند و فیلمها و سریال(انیمیشن) ییانمایپو( رزیملی، استانی و برون م)
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شود، ممنوع  کشور که در بودجه سنواتی مشخص می های بخشو هرگونه افزایش حقوق و مزایا جز به تناسب سایر 

 .است

 .کند شورای اسالمی ارائه می جمهوری اسالمی ایران گزارش ساالنه این ماده را به مجلس صداوسیمایسازمان 

 -94ماده 

را برای توسعه ورزش  افزوده ارزشمالیات بر %( 5) درصداز کل نه %( 26/3) درصددولت مکلف است بیست و هفت صدم 

ای و کشتی پهلوانی، ورزش روستایی و عشایری،  المللی ورزشهای زورخانه مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بین

 های ردیفاین مبلغ در . ویژه در حوزه معلوالن و جانبازان اختصاص دهد ختهای ورزش بهورزش بانوان و زیرسا

شود و پس از مبادله  بینی می در بودجه سنواتی پیش وپرورش آموزشمربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت 

 .گیرد ها قرار می موافقتنامه در اختیار این وزراتخانه

 .شود هزینه می ها تاناساین اعتبار فقط در  -4تبصره 

ای ممنوع است و در  پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه -2تبصره 

 .حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است

ز توزیع آن منابع بین ، قبل اافزوده ارزشموضوع قانون مالیات بر %( 5)درصدی  از مجموع عوارض و مالیات نه -0تبصره 

 .نفعان، مبلغ مندرج در این ماده کسر خواهد شد ذی

این قانون را ( 60)پنجم ازمنابع درآمدی ماده  و یک( 51)دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده  -1تبصره 

 .بینی و هزینه نماید سهم وزارت ورزش و جوانان مطابق بودجه سنواتی پیش عنوان بهبرای ازدواج و اشتغال جوانان 

 -95ماده 

ترین  عنوان اصلی گیری بهینه از اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد به توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی و بهره منظور به

 :شود پایگاه عبادی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اقدامات زیر انجام می

جامع  های طرحدر طراحی واجرای  اند موظفها  المی و شهرداریوزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقالب اس -الف

تفصیلی شهری و هادی روستایی وشهرکها وشهرهای جدیداالحداث، اراضی مناسب برای احداث مساجد وخانه عالم 

سازی بدون دریافت هزینه  بینی کنند و پس از آماده در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پیش

 .فظ مالکیت عمومی در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهندو با ح
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های علمیه شامل مراکز  های دینی مصرح در قانون اساسی و حوزه ها، اماکن صرفاً مذهبی اقلیت مساجد، مصلی -تبصره

فقط های حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضالب و عوارض ساخت و ساز  آموزشی، پژوهشی و اداری از پرداخت هزینه

 .باشند برای فضای اصلی معاف می

نمازخانه مناسبی را در اماکن مذکور احداث  اند موظفهای تجاری، اداری و خدماتی جدیداالحداث  مالکان مجتمع -ب

  های مصوب به ها و مکان احداث در چهارچوب نقشه دستورالعمل این بند شامل تعداد واحدهای این مجتمع. نمایند

 .رسد هرسازی و معماری میعالی ش تصویب شورای

نسبت به احداث یا اختصاص فضای کافی و  اند موظفها  ، مراتع و آبخیزداری کشور و شهرداریها جنگلسازمان  -پ

 .های شهری اقدام کنند های ملی و بوستان مناسب برای مسجد یا نمازخانه در بوستان

های رفاهی،  های ورزشی، مجتمع مراکز درمانی، مجموعهها و  اجرائی، مراکز آموزشی، بیمارستان های دستگاهکلیه  -ت

نسبت به احداث یا اختصاص و نگهداری فضای  اند موظفهای تجاری اعم از دولتی یا غیردولتی،  تفریحی و مجتمع

 .کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند

امات الزم را جهت احداث مسجد و نمازخانه در تمهیدات و اقد اند موظفهای راه و شهرسازی و نفت  وزارتخانه -ث

های  های مسافربری و جایگاههای عرضه سوخت بین شهری و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه پایانه

 .آورند به عملمذکور از طریق بخش غیردولتی 

مساجد، برقراری عدالت فرهنگی و  ارتقای کارکرد فرهنگی و هنری منظور بهوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف است  -ج

ترویج فرهنگ اسالمی و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، با رعایت موازین اسالمی ترتیبی اتخاذ نماید تا کلیه 

های فرهنگی و هنری بر اساس بودجه سنواتی برخوردار  مساجد شهری و روستاهای باالی هزار نفر جمعیت از کانون

 .گردند

 -96ماده 

احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی، اراضی ملی غیرکشاورزی خارج از  منظور بهجهاد کشاورزی موظف است وزارت 

بخش  موردنیاززیست را که  اراضی واقع در مناطق چهارگانه محیط استثنای بهحریم شهرها و محدوده روستاها 

اعالم شده توسط وزارت امور اقتصادی و  غیردولتی است با تأیید وزارت ورزش و جوانان به قیمت ارزش معامالتی

تغییر . های ایثارگران واگذار نماید دارایی با رعایت تشریفات قانونی به بخش غیردولتی و تعاونی با اولویت تعاونی

 .گردد منابع حاصل از اجرای این حکم به خزانه واریز می. کاربری این اراضی ممنوع است
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 -97ماده 

تعمیق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسالمی و ترویج سیره و سنت اهل بیت  رمنظو بهدولت مکلف است 

و استفاده بهینه از ظرفیت معنوی اماکن زیارتی در شهرهای مقدس مشهد، قم و شیراز و برگزاری و ( السالم علیهم)

ا پایان اجرای قانون برنامه اقدام روی اربعین، نسبت به انجام امور ذیل ت تمهید امکانات الزم مراسم ساالنه پیاده

 :نماید 

ریزی و تدوین سازوکارهای الزم جهت ساماندهی امور زائران و تأمین  شناسایی دقیق نیازها و مشکالت زائران، برنامه -الف

 غیردولتی های بخشها و  زیرساختهای الزم از طریق حمایت از شهرداری

زیارتی و گردشگری مذهبی و فراهم نمودن زمینه  های قطبات زیارتی در های فرهنگی و خدم توسعه امکانات، فعالیت -ب

 های سنواتی در قالب بودجه موردنیاززیربنایی ( های پروژه) های طرحزیارت و اجرای 

 -98 ماده

صیانت از میراث فرهنگی و حمایت از صنایع دستی و تشویق و توسعه  منظور به اند مکلفاجرائی  های دستگاه -الف

 :ی اقدامات زیر را انجام دهندگردشگر

های  های مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملی و فهرست هزینه -4

ربط آثار در اختیار و در حیطه وظایف تخصصی همان دستگاه را در قالب بودجه سنواتی از محل اعتبارات خود  ذی

صنایع دستی و گردشگری هزینه  در چهارچوب ضوابط قانونی سازمان میراث فرهنگی، این اعتبارات . تأمین کنند

 .شود می

های مالیاتی است و از  معافیت استثنای بهتأسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری  -2

 .شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشد

منظور حفظ و صیانت از میراث فرهنگی اقدام الزم  تی و گردشگری موظف است بهسازمان میراث فرهنگی، صنایع دس -ب

منظور شناسایی، مستندسازی، حفاظت و مرمت و  ربط به اجرائی ذی های دستگاهرا با همکاری و هماهنگی سایر 

احیای میراث طبیعی، ایجاد شهرهای جهانی صنایع دستی و ( اعم از ملموس و ناملموس)معرفی میراث فرهنگی 

هنرهای سنتی در حال زوال در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی و ثبت در فهرست میراث جهانی را طبق بودجه 

 .آورد به عملسنواتی 

 -99ماده 
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بنیاد مسکن انقالب اسالمی با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است نسبت به تهیه و 

قل سیصد روستای دارای بافت با ارزش تاریخی و فرهنگی و روستاهای هدف اجرای طرح بهسازی و احیای حدا

تا پایان اجرای قانون برنامه در بودجه سنواتی اقدام  ای سرمایه های داراییگردشگری را از محل اعتبارات تملک 

 .برداری قرار گیرد نماید تا در چهارچوب مفاد این ماده حفظ، نگهداری و مورد بهره

 

 -111ماده 

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی  -الف

توسعه گردشگری را درچهارچوب قوانین مربوطه با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصویب 

 :آورد به عملدولت موظف است تمهیدات زیر را . هیأت وزیران ارائه نماید

ای بزرگ و مهم  توسعه های طرحتهیه و الحاق پیوست تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای کلیه  -4

قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و ( 0) مادهموضوع  های دستگاههای زیربنایی، تولیدی و خدمات  در حوزه

ای، استانی و  زمان مذکور در سطوح ملی، منطقهجهت تطبیق با اهداف و وظایف سا 0/43/4012گردشگری مصوب 

 شهری

های مالیاتی و عوارضی به تأسیسات ایرانگردی  اختصاص یارانه و تسهیالت مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیت -2

 و جهانگردی در چهارچوب قوانین مربوطه

فاهی و اقامتی، استفاده از ظرفیت بخش ، خدمات ر مناطق گردشگری از قبیل راه موردنیازهای  ایجاد زیرساخت -0

 قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی گذاری، واگذاری تسهیالت ارزان خصوصی در سرمایه

های  نامه اجرائی این بند توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با همکاری وزارتخانه آیین -تبصره

زیست و سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران  ه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیطو را جهاد کشاورزیکشور، 

 .رسد می

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همکاری سازمان موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون  -ب

لی و جنوبی با اولویت غرب کشور و زاگرس، سواحل شما برنامه طرح ساماندهی گردشگری جنگلهای شمال و شمال

 .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 یکپارچه و  -پ

 .ردآو به عملجامع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 



333 
 

مردمی از اماکن و  های کمکسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است کل درآمد اختصاصی و  -ت

قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ( 9) مادهها را که در اجرای  های تاریخی و موزه محوطه

. گردد، واریز نماید افتتاح می  ابی که نزد خزانهحس شوند به صورت هیأت امنائی تشکیل و اداره می به 0/43/4012

دولتی اختصاص داده شده به این اماکن در قالب بودجه  های کمکوجوه حاصله و همچنین سهم   %(433) صددرصد

گیرد تا برای اداره، توسعه و مرمت  سنواتی در اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار می

 .اص یابداین اماکن اختص

 های تشکلگری و اجرائی خود را به  تواند بخشی از امور تصدی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می -ث

 .اند، واگذار کند ای و تخصصی گردشگری که طبق قانون تشکیل شده حرفه

تعیین شده  های تشکلران توسط های قانونی هزینه این خدمات با تأیید سازمان مذکور، با تصویب هیأت وزی تعرفه -تبصره

 .باشد قابل دریافت و هزینه می

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ( 79) ماده( الف) بنددولت مکلف است از محل منابع  -ج

 .گازرسانی روستاهای هدف گردشگری را نیز در اولویت قرار دهد 1/42/4050مصوب ( 2) دولت

 -111ماده 

( 24)م ویک بیستو ( 23)، بیستم (43)منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم  به اند موظفاجرائی  های دستگاهیه کل

های کلی برنامه ششم و  ساله و سیاست انداز بیست قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، اهداف سند چشم

ر آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن د»سیاستهای کلی خانواده مبنی بر 

مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند  منظور بهره و نیز به« ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان همه عرصه

توسعه پایدار و متوازن، با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال 

خود و ارزیابی آثار و تصمیمات  های طرحها و  ها، برنامه کرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسالمی در سیاستروی

 .ابالغی ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقالب فرهنگی اقدام نمایند های شاخص بر اساس

ها و  ها، برنامه و تطبیق سیاستموظف است ضمن ارزیابی ( معاونت امور زنان و خانواده)ریاست جمهوری  -4تبصره 

طور ساالنه به مجلس  وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به های شاخصو رصد مستمر ارتقای  ها دستگاه های طرح

 .شورای اسالمی و هیئت وزیران ارائه نماید

و وظایف و الزامات  ها شاخصنامه اجرائی این ماده در خصوص نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت و پایش  آیین -2تبصره 

معاونت امور زنان و )مذکور، به پیشنهاد مشترک ریاست جمهوری  های شاخصاجرائی برای ارتقای  های دستگاه

ربط در چهارچوب  اجرائی ذی های دستگاه، سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری سایر (خانواده

 .شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید االجرا الزمماه پس از  قوانین مربوطه، شش
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 -112ماده 

های کلی جمعیت و خانواده و سند جمعیت مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی با  سیاست بر اساسدولت موظف است 

محور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و  ای خانواده تقویت و تحکیم جامعه منظور بهربط  همکاری نهادهای ذی

ایرانی با ایجاد سازوکارها و تأمین اعتبارات  -الگو و سبک زندگی اسالمی های شاخصارکردهای اصلی آن با رعایت ک

 :آورد به عملالزم در قالب بودجه سنواتی اقدامات ذیل را 

ول نسبت به سال پایه درط%( 43)درصد  سازی مناسب جهت کنترل و کاهش میانگین سن ازدواج به میزان ده زمینه -الف

 اجرای قانون برنامه

زود بازده اقتصادی و  های بنگاهحمایت، پشتیبانی و ارتقای معیشت و اقتصاد خانواده از طریق توسعه مشاغل خانگی،  -ب

ها نسبت به سال پایه اجرای قانون  های تولیدی روستایی و خانواده محور و افزایش نرخ رشد مستمر فعالیت تعاونی

 برنامه

سازی، آموزش،  های مخل ارزشها و برنامه هوشمند با جنگ نرم در عرصه خانواده و منع نشر برنامهمقابله فعال و  -پ

 ربط در جهت تحکیم خانواده ذی های دستگاهپژوهش و تبلیغ توسط کلیه 

 ازای هر زن در سن باروری درطول اجرای قانون فرزند به 9/2 حداقلبه ( TFR)سازی جهت افزایش نرخ باروری  زمینه -ت

 برنامه

دانستن ازدواج و  پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق، پایدار و آسان، فرزندآوری و تربیت فرزند صالح، ارزش -ث

 فرزندآوری از طریق تمهید و سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیالت و امکانات

سال پس از  کم پنج ها قبل، حین و دست آموزش و مشاوره مستمر و مسؤوالنه نوجوانان و جوانان با اولویت خانواده -ج

، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وپرورش آموزشهای  وزارتخانه ویژه بهربط،  ذی های دستگاهازدواج توسط همه 

ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی، مؤسسات آموزشی عمومی و آموزش عالی دولتی و غیردولتی، سازمان نظام 

ربط با برخورداری خدمات مشاوره و روانشناسی از تسهیالت و مزایای  نهادهای ذی روانشناسی و مشاوره و سایر

 های پایه و تکمیلی بیمه

 ارائه تسهیالت و امکانات ساخت و اجاره مسکن با اولویت زوجهای دارای فرزند در قالب بودجه سنواتی -چ

 درمان ناباروری در قالب بودجه سنواتیتمهیدات الزم از قبیل ارائه تسهیالت جهت افزایش سالمت ازدواج و  -ح

الزم در جهت  های آموزشمندی از قضات و وکالی مجرب با اولویت وکالی متأهل، با ارائه  تمهیدات الزم جهت بهره -خ

 های مختومه های دعاوی خانواده و ایجاد مشوقهای الزم نسبت به پرونده تشویق صلح و سازش زوجها در پرونده
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بیمه سالمت در بیمه پایه و تکمیلی برای مادران در کلیه مراحل دوران بارداری تا پایان دوران حمایت و توسعه  -د

 شیرخوارگی

دار  ستاد ملی زن و خانواده مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی در چهارچوب قانون، با تشکیل جلسات مستمر، عهده -ذ

ها و  ، اقدامات و ارزیابی عملکرد مربوط به وزارتخانهها هدایت، ایجاد هماهنگی بین بخشی، نظارت کالن بر برنامه

مردمی و نیز بسیج ملی برای جلب مشارکت فراگیر در  های تشکلربط و نهادهای عمومی و  اجرائی ذی های دستگاه

ماه  های کلی ابالغی و رصد و پایش تحوالت خانواده و جمعیت خواهد بود و گزارش آن باید هر شش تحقق سیاست

 .مجلس شورای اسالمی ارائه شود بار به یک

 -113ماده 

دولتی و عمومی غیردولتی که  های بخشگانه،  شدن این قانون کلیه مردان شاغل در قوای سه رااالج الزماز تاریخ  -الف

 .گردند روز مرخصی تشویقی برخوردار می شوند از سه صاحب فرزند می

 االجرا الزمماه از تاریخ  های تحکیم خانواده ظرف شش راستای سیاستوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در  -ب

دار حداقل دارای سه فرزند را فراهم و جهت  شدن این قانون بررسی و طرح الزم برای ایجاد بیمه اجتماعی زنان خانه

 .گیری قانونی ارائه نماید تصمیم

بودجه سنواتی به تأمین خوابگاههای مناسب برای دولت مکلف است بخشی از اعتبارات عمرانی خود را در قالب  -پ

 .باشد اولویت استفاده از این خوابگاهها با زوج دارای فرزند می. دانشجویان متأهل اختصاص دهد

 -114ماده 

سال پایه درطول %( 23) درصد سازمان بهزیستی مکلف است در راستای کنترل و کاهش نرخ طالق به میزان بیست -الف

های اجتماعی و مددکاری و مراکز مشاوره و خدمات  سازی الزم را از طریق مرکز فوریت رنامه زمینهاجرای قانون ب

های خانوادگی و پیشگیری از وقوع طالق و با کمک  آورد تا جهت پیشگیری از اختالف و بحران به عملروانشناختی 

 .نهادهای مردمی، خدمات خود را گسترش دهد

اجتماعی آن برای  های آسیبهای خود ترویج ازدواج، ضدارزش بودن طالق و  ست در برنامهمکلف ا صداوسیماسازمان  -ب

محورهای اصلی  عنوان بهزوجها و فرزندان، فرهنگ افزایش پایبندی زوجها به خانواده و حفظ حرمت خانواده را 

 .ایرانی مدنظر قرار دهد -سبک زندگی اسالمی
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 -115ماده 

منظور  پذیری اقتصاد کشور و به در راستای اجرای مفاد مصرح در قانون اساسی و افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب

مدیریت منسجم، هماهنگ و مؤثر روابط خارجی جمهوری اسالمی ایران بر مبنای اصل عزت، حکمت و مصلحت و 

، تمامی اقدامات خود در زمینه اند مکلفجز نیروهای مسلح  بهاجرائی  های دستگاهبرای تحقق اهداف این قانون، 

وزارت امور خارجه موظف است در چهارچوب قوانین . روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند

 :نسبت به اجرای موارد زیر اقدام نماید

صول مربوطه قانون اساسی مخصوصاً در بعد طراحی و اجرای اقدامات دیپلماتیک در سیاست خارجی درجهت تحقق ا -الف

 مبارزه با استکبار و رژیم صهیونیستی و حمایت از جریان مقاومت و مستضعفین

ویژه  جانبه با کشورهای هدف در جهان به های همه بخشی و تقویت پیوند ایجاد بسترها و شرایط سیاسی الزم برای تنوع -ب

 های کلی نظام ر در چهارچوب سیاستکشورهای منطقه، همسایگان و قدرتهای نوظهو

تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات کاال و خدمات فنی و مهندسی، تأمین  -پ

های الزم برای حضور بخش  های نوین و ایجاد زمینه گذاری خارجی و دستیابی به فناوری مالی و جذب سرمایه

ویژه کشورهای همسایه و اسالمی در  ای منطقه و کشورهای جنوب غربی آسیا بهغیردولتی در دیگر کشوره

 های کلی اقتصاد مقاومتی چهارچوب سیاست

 االجرا الزماز زمان  یک سالوزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت  -ت 

ایران در کشورهایی که بر اساس آمار گمرک بیشترین رابطه های  شدن این قانون، رایزنان بازرگانی در سفارتخانه

های اقتصادی بوده و تعیین کند که کلیه این افراد دارای تحصیالت مرتبط با حوزه ای گونه بهتجاری با ایران را دارند 

خارجه با وزارت امور . مدت خدمت این افراد دو سال است. به زبان انگلیسی یا کشور هدف تسلط کامل داشته باشند

 .وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش ساالنه اجرای این حکم را به مجلس شورای اسالمی ارائه کند همکاری

 .تواند پیشنهادهای خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه نماید اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، می

 در توسعه و پیشرفت کشور ها آنشور و جلب مشارکت حمایت همه جانبه از حقوق ایرانیان خارج از ک -ث

های دیپلماسی رسمی در سطوح دو و چندجانبه برای ایجاد محیط سیاسی و امنیتی با ثبات و  کارگیری ظرفیت به -ج

 پایدار در منطقه

ی برای تبیین رسانی در گستره فرامرز و ابزارهای نوین و کارآمد اطالع ها روشبرداری از دیپلماسی عمومی و  بهره -چ

 دیدگاههای جمهوری اسالمی ایران در ابعاد گفتمانی و معنایی و ارتقای جایگاه ایران در افکار عمومی جهان

 گرایی گرایی، تروریسم و افراط کارگیری همه امکانات جمهوری اسالمی ایران برای مقابله با خشونت به -ح
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ر رابطه با موضوعات حقوق بشری از طریق رصد و پایش وضعیت المللی جمهوری اسالمی ایران د صیانت از وجهه بین -خ

پایه آنان و گسترش حقوق بشر اسالمی با همکاری  المللی، پاسخ متناسب به ادعاهای بی حقوق بشر در عرصه بین

 ربط ذی های دستگاه

 های کلی نظام تای به کشورهای هدف در چهارچوب قوانین بودجه ساالنه در راستای سیاس توسعه های کمکاعطای  -د

ریزی و اقدام مؤثر در راستای تحقق اهداف اصول قانون اساسی در بعد مبارزه با نظام سلطه و صهیونیزم و حمایت  برنامه -ذ

 از جریان مقاومت، فلسطین و مستضعفین

اهب اسالمی و های مجمع جهانی تقریب مذ ویژه فعالیت آفرین در جهان اسالم به های تقریبی و وحدت حمایت از جریان -ر

 مقابله با توطئه دشمنان در ایجاد تفرقه در جهان اسالم

طراحی نماید که تا پایان اجرای قانون برنامه  ای گونه بههای الزم جهت توسعه سیاسی را  ریزی دولت موظف است برنامه -ز

 .قرار گیرند سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسالمی، مورد حمایت های تشکلششم، احزاب و 

 -116ماده 

افزایش توان دفاعی کشور در تراز  منظور بههای کلی برنامه ششم و  سیاست( 92)دولت مکلف است در اجرای بند  -الف

از منابع بودجه عمومی و درآمدهای %( 9) در صد پنجای و تأمین منافع و امنیت ملی، حداقل  قدرت منطقه

تقویت بنیه دفاعی در بودجه ساالنه کشور اختصاص  های ردیفدفاعی در عنوان سهم تقویت بنیه  اختصاصی را به

 .دهد

ای و تأمین منافع و  افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه منظور بههای الزم را  دولت موظف است پشتیبانی -ب

 :آورد به عملامنیت ملی، با انجام اقدامات اساسی زیر 

 :ور با پشتیبانی ازتحکیم و تقویت بنیه دفاعی کش -4

 توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی -4-4

 توسعه و تقویت توان پدافند هوایی در سطوح مختلف برد کوتاه، متوسط و بلند -4-2

استقرار  باهدفهای مناسب  پذیر و برخوردار از فناوری های ارتباطی امن و پایدار و تعامل روزرسانی شبکه توسعه و به -4-0

 فرماندهی و کنترل کامل سامانه

 های تسلیحاتی متناسب با تهدیدات سازی برخی سامانه هوشمند و متحرک -4-1
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 (سایبری)توسعه و تقویت امکانات جنگ الکترونیک و دفاع رایانیکی  -4-9

 برای مواجهه و تقابل با گروههای مسلح تروریستی موردنیازتحقیق، طراحی و تولید اقالم  -4-7

های  های مختلف آفندی، پدافندی و پشتیبانی رزمی با اتکا به سامانه توان ناوگان هوایی در حوزه توسعه و تقویت -4-6

 پیشرفته هواپیمایی، بالگردی و پهپادی

اعم از هواپیما، بالگرد و )توسعه و بازسازی صنایع هوایی دفاعی برای پشتیبانی از ناوگان هوایی نیروهای مسلح  -4-1

 (ها آنتسلیح 

 ها آنروزرسانی توانمندی تولید پهپادها و تسلیح  ه و بهتوسع -4-5

 های ناوبری و کمک ناوبری و نظارتی ویژه نظامی هواپیماهای نیروهای مسلح نوسازی سامانه -4-43

توسعه ناوگان نیروی دریایی با تجهیز به شناورهای سطحی، زیرسطحی سنگین، یگانهای پروازی دریاپایه و تسلیح  -4-44

 روز و کارآمد های کشف، شناسایی و ردگیری و کنترل آتش و سالحهای پیشرفته و به سامانهبه  ها آن

 توسعه و تقویت یگانهای رزمی و تیپهای واکنش سریع نیروهای مسلح -4-42

ماده ( 0)رعایت فاصله سطح حقوقی و دستمزد کارکنان نیروهای مسلح با کارکنان کشوری بر اساس تبصره  -4-40

 مدیریت خدمات کشوری قانون( 446)

های امنیت و دفاع از کشور، دفاع از  تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان و حضور بیشتر نیروهای مردمی درصحنه -2

 :ازمنکر از طریق معروف و نهی ها و مبانی اندیشه انقالب اسالمی و توسعه فرهنگ امربه آرمان

های مقاومت متناسب با توسعه و تغییرات تقسیمات  ی و ردهحمایت از زیرساختها برای توسعه نواحی شهرستان -2-4

 کشوری

سازی اوقات  های تربیتی، غنی  تعمیق ارزشهای انقالب اسالمی و توسعه فرهنگ و تفکر بسیجی با استفاده از هسته -2-2

 فراغت، توسعه فرهنگ ارزش و استفاده از نخبگان بسیجی

 ای با رویکرد بومی با اولویت حضور فزاینده در فضای مجازی و رایانه های مختلف مقابله با جنگ نرم در حوزه -2-0

 کارگیری بسیج دهها میلیونی با رویکرد فرهنگی اجتماعی و علمی اقتصادی جذب و به -2-1

 زدایی و سازندگی کشور توسعه و مشارکت بسیج سازندگی در کمک به دولت در امر محرومیت -2-9
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 های محوله  کارگیری بسیجیان در مأموریت های ناشی از به بران خسارتای و ج تأمین پوشش بیمه -2-7

از %( 43) درصد توانند حداقل ده اجرائی می های دستگاهکمک به پیشرفت عمران و آبادانی روستاهای کشور  منظور به -2-6

 .ندیافته خود را با استفاده از ظرفیت و توانمندی بسیج سازندگی هزینه نمای اعتبارات اختصاص

های  اجرائی ملزم به رعایت سیاست های دستگاهپذیری زیرساختها و ارتقای پایداری ملی، کلیه  کاهش آسیب منظور به -پ

 :باشند پدافند غیرعامل و انجام اقدامات زیر می

اجرای کامل پدافند غیرعامل برای کلیه مراکز حیاتی و حساس کشور بر اساس طرح مصوب کمیته دائمی پدافند  -4

 سازی آن و تصویب در مراجع قانونی آن یرعامل مبتنی بر گسترش هوشمندانه و مصونغ

پس از تصویب کمیته دائمی  ها آنسازی و حفاظت از مراکز مهم کشور و به اجرا درآوردن  ایمن های طرحتهیه و تدوین  -2

 پدافند غیرعامل از منابع دستگاه مربوطه و تصویب در مراجع قانونی آن

پس از تصویب کمیته  ها آنحساس جدید کشور و الزام به رعایت و اجرای  های طرحیوست پدافند غیرعامل برای تهیه پ -0

 دائمی پدافند غیرعامل از منابع دستگاه مربوطه آن

ها،  گردان جانبه با مواد مخدر و روان تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی، کاهش جرم و جنایت، مبارزه همه منظور به -ت

مربوطه  های دستگاهدر بودجه ساالنه  موردنیازبینی اعتبارات  یری و مقابله با قاچاق کاال و ارز از طریق پیشپیشگ

 :اقدامات زیر به عمل آید

گیری از توان  و فیزیکی مرزها با اولویت مناطق مرزی مستعد ناامنی، بهره( اپتیکی) ینورانسداد الکتریکی، الکترونیکی،  -4

طالعات جمهوری اسالمی ایران و حمایت سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران، تقویت و توسعه اطالعاتی وزارت ا

 های طرحدهی مرزنشینان در  زیرساختها و توان عملیاتی مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، مشارکت

( قای امنیت و کنترل مؤثر مرزهاارت)طرح  بر اساسهای اطالعاتی و تقویت دیپلماسی مرزی  امنیتی، توسعه فعالیت

که توسط وزارت کشور با همکاری سازمان و نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

شود و پس از تأیید ستاد کل نیروهای مسلح به  شدن این قانون، تهیه می االجرا الزمماه پس از  ظرف مدت شش

 .رسد ی میتصویب شورای عالی امنیت مل

ساالنه در مصادیق مهم آن %( 43)درصدی  کاهش ده باهدفسازی برای کاهش جرم و جنایت  ریزی و زمینه برنامه -2

 ربط ذی های دستگاهتوسط 

کاهش  باهدف ها آنها و مدیریت مصرف  گردان جانبه با مواد مخدر و روان ریزی برای مبارزه همه برنامه -0

 مربوطه درطول اجرای قانون برنامه های دستگاهاد توسط اعتی%( 29)درصدی  وپنج بیست



343 
 

ساالنه  که نحوی بهریزی برای پیشگیری و مقابله با قاچاق کاال و ارز از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار  برنامه -1

 .ورود قاچاق کاهش یابد%( 43) درصد حداقل ده

 -117ماده 

و تأمین پدافند و امنیت رایانیکی برای زیرساختهای ( سایبری) یکیانیرااع های قدرت نرم و دف منظور افزایش ظرفیت به

کشور، طرح جامع دربرگیرنده توسعه قدرت نرم دفاعی و رایانیکی و مقابله با جنگ نرم با مشارکت ستاد کل 

و پس از شود  نیروهای مسلح و وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران در سال اول اجرای قانون برنامه تهیه می

 .آید در می اجراتصویب شورای عالی فضای مجازی از سال دوم اجرای این قانون به 

 -118ماده 

ارتقای نظم و امنیت و توسعه پیشگیری و مقابله با جرائم، کنترل مؤثر مرزها و همچنین کاهش تخلفات و حوادث  منظور به

 :ودش می اجرارانندگی اقدامات زیر در طول اجرای قانون برنامه 

 و عبور و مرور؛ ونقل حملارتقای نظم و ایمنی  -الف

دولت مکلف است اقدامات و سازوکار الزم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی با تأکید بر تجهیز و تقویت پلیس  -4

های  های امداد رسانی و فوریت راهنمایی و رانندگی، ارتقای کیفیت ایمنی وسایط نقلیه، تقویت و تکمیل شبکه

تلفات حوادث  که نحوی بهای و توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی را فراهم نماید  خیز جاده ی، اصالح نقاط حادثهپزشک

 .کاهش یابد%( 04)هزار دستگاه خودرو تا پایان اجرای قانون برنامه سی و یک درصد  رانندگی نسبت به تعداد ده

های اصلی و آزادراهها با نصب،  شهرها و همچنین جاده کالن و ها استانکلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراهها در مراکز  -2

ها و وزارت راه و شهرسازی تحت  های کنترلی و مراقبتی هوشمند توسط شهرداری روزرسانی سامانه نگهداری و به

 .ها و دسترسی الزم آن در اختیار نیروی انتظامی قرار گیرد پوشش قرار گرفته و این سامانه

به شهرهای باالی  41/2/4065قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب ( 1) ماده( 42) بندق سه تبصره به مفاد قانون الحا -0

 .یابد نفر تسری می میلیون یک

شود نسبت به نصب، راه اندازی  کنترل و مبارزه مؤثر با قاچاق کاال به نیروی انتظامی و گمرک اجازه داده می منظور به -ب

در مبادی گمرکی، ورودی و خروجی ( ری ایکس()کانتینری)ترل خودرویی بارگنجی های کن و به روزرسانی سامانه

مدیریت و . مرزها و ایستگاههای بازرسی و کنترلی ناجا از طریق اشخاص و مؤسسات حقوقی غیردولتی اقدام نمایند

 .باشد ها حسب مورد در اختیار نیروی انتظامی و گمرک می برداری از این سامانه بهره
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های کنترلی خودرویی بارگنجی  روزرسانی سامانه اندازی، نگهداری و به های مربوط به راه ر تأمین هزینهمنظو به

به هنگام کنترل و صرفاً در مبادی  اند مکلفو تجهیزات مربوط به آن صاحبان بار یا خودرو ( ایکس ری()کانتینری)

 .شود این تعرفه در بودجه سنواتی تعیین می میزان. ورودی و خروجی نسبت به پرداخت تعرفه مربوط اقدام کنند

های  پیوست اند مکلفهای اداری، تجاری، مسکونی و صنعتی و همچنین مراکز عمومی  و مجتمع ها شهرککلیه  -پ

انتظامی الزم برای ارتقاء امنیت و ایمنی این اماکن و پیشگیری از سرقت را برابر استانداردهای اعالمی  -حفاظتی

 .رعایت نمایندنیروی انتظامی 

های کشور و راه و شهرسازی با همکاری  نامه نحوه اجرای این بند و استانداردهای اعالمی توسط وزارتخانه آیین -تبصره

 .رسد تهیه و به تصویب هیأت وزیران می ها استاننیروی انتظامی و شورای عالی 

سازی استعداد نیروی انتظامی   متناسب منظور بهمسلح  شود با تأیید ستاد کل نیروهای به نیروی انتظامی اجازه داده می -ت

نفر نیرو به ازای هر هزار نفر جمعیت،  انتظامی کشور و کاهش فاصله این استعداد با شاخص پنج -با نیازهای امنیتی

 .یدو متناسب با بودجه سنواتی استخدام و به موجودی خود اضافه نما موردنیازدر طول اجرای برنامه ساالنه، پایور 

 -119ماده 

دولت مکلف است مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی و هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل اقدامات ذیل را به عمل 

 :آورد

در سطح ملی و ارتقای قدرت رصد، پایش، تشخیص و هشداردهی، ( سایبری) یکیانیراایجاد سامانه پدافند  -الف

 های دستگاهگیری از ظرفیت  امدهای ناشی از وقوع احتمالی تهدید با بهرهسازی و افزایش توان مقابله با پی مصون

 های ملی گونه تهدیدات بر سرمایه اثرسازی این سازی و یا بی مصون باهدفاستانی و نیروهای مسلح 

مختل جلوگیری از نفوذ و  منظور بهاجرائی  های دستگاهمدیران و کارکنان ( سایبری) یکیانیراافزایش سطح آموزش  -ب

 ها توسعه آمادگی ربط و افزاری دستگاه ذی نرم یها( سیستم) سامانهنمودن 

 -111ماده 

ساکن در ( نظامی و انتظامی)هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح  دولت مکلف است هرسال در بودجه سنواتی، کمک

ی کل کشور واریز کند و معادل دار مخصوصی نزد خزانه حساب بههای سازمانی را پس از کسر از دریافتی آنان  خانه

های  های تعمیر و نگهداری خانه ای نیروهای مسلح را برای تأمین هزینه بودجه های ردیف حساب بهوجوه واریز شده 

 .بینی و واریز نماید سازمانی در طول اجرای این قانون پیش

 -111ماده 
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 :دولت مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد

 زیرساختهای نظامی، فرهنگی، رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در سواحل مکراناستقرار و احداث  -الف

نفع در طول اجرای  فراهم نمودن اعتبارات الزم جهت پرداخت مطالبات حق اشعه خلبانان و دیگر کارکنان اداری ذی -ب

 این قانون

 تربیت نیروهای کارآمدارتقای کیفیت مراکز آموزشی و فرهنگی نیروهای مسلح برای  -پ

 -112ماده 

 :های مناطق عملیاتی دفاع مقدس های استان ماندگی منظور جبران عقب به

ستادکل نیروهای مسلح موظف است محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه به  -الف

 .سازمان اعالم نماید

های این مناطق را تا سطح شهرستان تهیه  یافتگی زیرساخت از وضعیت توسعهسازمان موظف است ارزیابی جامعی  -ب

 .کند

 های شاخصها و ارتقای  ماندگی جبران عقب دولت موظف است ردیف متمرکزی را درقوانین بودجه سنواتی به -پ

افزایش یافته %( 43) درصد ساالنه ده ها شاخصای که این  گونه برخورداری مناطق موضوع این ماده اختصاص دهد به

 .برسد های برخوردار کشور و به سطح متوسط شهرستان

موضوع قانون عهدنامه مربوط به مرز )میالدی  4569دولت موظف است از سال اول اجرای این قانون، در قالب قرارداد  -ت

تی، حداقل و قوانین مربوطه و در قالب بودجه سنوا( 25/2/4099دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق مصوب 

که در پایان  طوری نسبت به الیروبی اروندرود و توسعه سواحل آن اقدام نماید به%( 29) درصد وپنج بیستساالنه 

 .چهارسال به اتمام برسد

 بندبینی شده در  پیش  العاده اعتبار الزم را برای اعمال سقف فوق اند موظفسازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور  -ث

قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه ( 71) هماد  (4)

 .تأمین و اعمال نمایند

نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغالن مناطق عملیاتی  اند مکلفسازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور  -ج

سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای  4067سال دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابالغی 

 .قانون برنامه اقدام نمایند
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از محل منابع مربوطه موارد موضوع  اند مکلفدستگاههایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند  -تبصره

 .صورت مشابه تأمین نمایند این ماده را به( ج)و ( ث)بندهای 
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 -113ماده 

منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضائی، تحقق عدالت قضائی و احیای حقوق عامه، ارتقای کیفیت و کاهش  به

ها و  اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضائی و کاهش ورودی پرونده

 :و اصالح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی

ای رایگان برای  سازمان بهزیستی کشور مکلف است در راستای تحکیم نهاد خانواده نسبت به ارائه خدمات مشاوره -الف

توسط مقام  4/42/4054افراد فاقد تمکن مالی با معرفی مقام قضائی که در اجرای قانون حمایت خانواده مصوب 

 به عملشوند، اقدام الزم را  برای رفع اختالف به آن سازمان برای مشاوره خانواده معرفی میدار  قضائی صالحیت

 .آورد

االجرای سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا الزممفاد اسناد رسمی  -ب

اضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون بالفاصله پس از تق اند مکلفادارات مذکور . شوند می اجرا

، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد اجراچنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای . اقدام کنند

 تواند با انصراف از سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدٌله سند می

 .اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید

نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تهیه و به  آیین -4تبصره 

 .رسد تصویب رئیس قوه قضائیه می

ام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدٌله سند ، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجاالجرا الزمچنانچه متعهد سند  -2تبصره 

در غیر این صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل . های اجرائی معاف خواهد بود اقدام نماید، از پرداخت هزینه

 ها بانکاجرائی و  های دستگاهکلیه . این قانون منعکس خواهد شد( 447)ماده ( پ)های مالی موضوع بند  محکومیت

عتباری از انعقاد هرگونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیالت، موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و مؤسسات مالی و ا

تخلف از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش . و پروانه صادرات و واردات به این شخص ممنوع هستند

 .خواهد بود( محرومیت از حقوق اجتماعی)

های مالی دادخواست  تواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت شد، میچنانچه متعهد سند مدعی اعسار با -0 تبصره

اعسار خود را به مرجع قضائی صالح تقدیم کند و در صورت صدور حکم اعسار، متعهد سند از شمول قسمت اخیر 

 .معاف خواهد بود( 2) تبصره

های کلی برنامه ششم،  اجرای سیاستها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است در راستای  سازمان زندان -پ

الزم برای تسریع در انتقال بیست زندان داخل  اقدامات ها و بازداشتگاهها، موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زندان

 :شهرها به خارج از شهرها را از طرق زیر انجام دهد محدوده شهرها با اولویت کالن
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های عمومی  ها و دیگر سازمان نیاز به روش مذاکره و توافق به شهرداری های داخل شهرها و اموال مازاد بر فروش زندان -4

صورت نقد حداقل به  غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت مقررات و قوانین مربوط به مزایده به

استثنای  به) های داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به اشخاص حقیقی و حقوقی قیمت کارشناسی یا فروش زندان

 با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط( اشخاص ذکر شده در صدر این جزء

داری  ویژه نزد خزانه حساب به آمده عمل بهتوافق  بر اساسهای مذکور که به تدریج و  از زندان هرکداموجوه حاصل از فروش 

گردد و در  ت تأمینی و تربیتی کشور تلقی میها و اقداما درآمد اختصاصی سازمان زندان عنوان بهگردد  کل واریز می

 .گردد های جایگزین در همان استان می چهارچوب بودجه سنواتی صرف احداث زندان

های  در صورت وجود مازاد درآمد حاصل از بند فوق، اعتبار مذکور صرف تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیزات دیگر زندان

 .گردد همان استان می

پس از  که نحوی بهها از شهرها به خارج شهرها ایجاد نماید  ست ردیفی تحت عنوان انتقال زنداندولت مکلف ا -تبصره

 .های قدیمی مبلغ مذکور به خزانه اعاده گردد های جدید از محل فروش زندان احداث زندان

مراکز اقدامات تأمینی و ها و  قانون انتقال زندان( 2)بر ماده ( 440)ماده ( پ)بند ( 4)در طول اجرای برنامه، حکم جزء 

 .در بخش مغایرت حاکم است 6/5/4013تربیتی موجود به خارج از شهر مصوب 

ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و پس از عقد قرارداد  در صورت تفاهم بین سازمان زندان -2

از زندان جدید به صورت اجاره در اختیار سازمان  برداری رسمی، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره

بهای آن از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر  گیرد و اجاره ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار می زندان

 .گردد می

واگذاری  نسبت به اند مکلفو سازمان امور اراضی ( ، مراتع و آبخیزداری کشورها جنگلسازمان )وزارت جهاد کشاورزی  -0

. های مذکور اقدام نمایند ها برای احداث زندان زمین رایگان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به سازمان زندان

حسب مورد همکاری الزم را در صدور مجوزهای قانونی و ایجاد و تأمین  اند مکلفاجرائی  های دستگاههمچنین کلیه 

 به عملدر این طرحها، ( ، گاز، تلفن، کابل نوری و مسیرهای دسترسیاعم از آب، برق) موردنیازتأسیسات زیربنایی 

 .آورند

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است پس از استقرار زندانیان در محل زندان جدید خارج از شهر با همکاری  -1

اسناد و مدارک زندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از اعالم رسمی وزارت دادگستری نسبت به انتقال کلیه 

 .مذکور به خریدار یا خریداران اقدام نماید

گذاری بخش غیردولتی و عمومی را در  ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مجاز است مشارکت و سرمایه سازمان زندان -9

پس از آزادی، آموزی، اشتغال حین حبس و  های حرفه های الزم در زمینه برداری و یا توسعه زیرساخت حوزه بهره
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ها در قالب انواع مختلف  حمایتی از خانواده زندانیان و کمک به خودکفایی زندان های طرحآموزش، سالمت و درمان، 

 .قراردادهای رسمی جلب و یا توسعه دهد

و  ها وسیله سازمان زندان االجراءشدن این قانون به نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش ماه پس از الزم آیین -تبصره

 .رسد اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می

 :ساالنه آمار مجرمان%( 43)کاهش ده درصدی  باهدفپیشگیری از وقوع جرم  منظور به -ت

از مشارکت اجتماعی مردم و گیری  اجرائی و بهره های دستگاههای تمامی  قوه قضائیه مکلف است با استفاده از ظرفیت -4

نهاد و مراکز علمی و پژوهشی کشور نسبت به تهیه و تدوین برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و  های مردم سازمان

 .ارتقای سالمت اجتماعی با رعایت قوانین مربوط تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدام نماید

پیشگیری و کاهش جرم، دعاوی و  منظور بهان سال دوم اجرای قانون برنامه قوه قضائیه مکلف است حداکثر تا پای -2

های قضائی هر استان اقدام و  اختالفات، نسبت به شناسایی عوامل مؤثر در بروز دعاوی و جرائم به تفکیک در حوزه

( 61) چهارمهفتاد و  را تهیه و با رعایت اصل موردنیازپس از بررسی جامع پژوهشی، اقدامات الزم را انجام و لوایح 

 .قانون اساسی به مجلس شورای اسالمی تقدیم نماید

ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضائی در خصوص  سازمان زندان -0

امنیتی در صورت برخط و با رعایت جهات  وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به

قضات با لحاظ ظرفیت اعالم شده و تناسب قرار تأمین، از صدور . دار قرار دهد اختیار مقامات قضائی صالحیت

قوانین مربوط خودداری و با  موجب بهقرارهای تأمین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جز در موارد ضروری 

های  علیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادیهای جدید کیفری مانند ت رعایت قوانین مربوط از تأسیس

دادسرای انتظامی قضات بر حسن اجرای این بند نظارت . جایگزین حبس استفاده خواهند نمود مجازاتمشروط و 

 .کند می

ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت  دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان زندان -تبصره

 .رسد ادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه مید

 های پستقاضی جدید برای تکمیل  صد هشتتواند ساالنه حداکثر  می( دادگستری جمهوری اسالمی ایران)قوه قضائیه  -ث

هزار و دویست نفر نیروی اداری و پشتیبانی برای تکمیل  قضائی بالتصدی مصوب خود و حداکثر به تعداد سه

ی و پشتیبانی بالتصدی خود در سقف اعتبارات مصوب از طریق آزمون استخدامی و در فضای رقابتی ادار های پست

 .از میان استعدادهای برتر و نخبگان دانشگاهی و حوزوی جذب نماید

دولتی و غیردولتی، نهادهای  های دستگاه موردنیازسازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است خدمات پزشکی قانونی  -ج

قانون تشکیل سازمان ( 4)ها، مردم و بخشی از وظایف مذکور در ماده    مراکز تشخیصی و درمانی، بیمهعمومی، 
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قانون مذکور را با اعمال نظارت ( 4)ماده ( 4) بندموارد موضوع  استثنای به 26/1/4062پزشکی قانونی کشور مصوب 

 .ار نمایدکامل به گروه پزشکی معتمد که به این منظور تعیین خواهند شد واگذ

وسیله سازمان پزشکی قانونی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس  نامه اجرائی این بند به آیین -تبصره

 .رسد قوه قضائیه می

منظور بازنگری  کاهش عناوین مجرمانه قوه قضائیه مکلف است به باهدفدر اجرای سیاست بازنگری در قوانین جزائی و  -چ

سالب حیات با توجه به تغییر شرایط، کاهش عناوین مجرمانه و استفاده از ضمانت  مجازاتناوین در مصادیق ع

ها با جرائم، نسبت به تنقیح، اصالح و  سازی مجازات اجراهای انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی و متناسب

و اصالحات  29/0/4015رات کشور مصوب های قوانین جزائی با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقر رفع خأل

 .آورد به عملرا  موردنیازبعدی آن اقدام و حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه اقدامات قانونی 

ریزی،  های بودجه در زمینه ویژه بهاجرائی  های دستگاهاستفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در  منظور به -ح

اجرائی که مطابق قوانین موضوعه  های دستگاهاداری و استخدامی، تعرفه خدمات مذکور برای ریزی، حقوقی،  برنامه

جمهور تهیه و به تصویب هیأت  هستند توسط سازمان و با همکاری معاونت حقوقی رئیس ها آنمجاز به استفاده از 

 .رسد وزیران می

ورالعملی مشتمل بر سازوکارهای مختلف تشویق و المال و حقوق و اموال دولت، دست در جهت حفاظت بهینه از بیت -خ

العاده حمایت قضائی  در مورد فوق ازجملهاجرائی  های دستگاهتخصصی حقوقی در  های پستماندگاری شاغالن در 

جمهور، وزیر دادگستری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس  مشترکاً توسط معاون حقوقی رئیس

 .گردد ابالغ می تصویب هیأت وزیران در چهارچوب قانون سازمان پیشنهاد و پس از 

توسعه حقوقی و قضائی در طول اجرای قانون برنامه حداقل به شرح  های شاخصقوه قضائیه مکلف است نسبت به ارتقاء  -د

بر های کلی قضائی مبنی  را بر اساس سیاست موردنیازدولت نیز مکلف است اعتبارات . اقدام کند( 47)جدول شماره 

های  در بودجه( 46)ازجمله موارد مندرج در جدول شماره  ها و وظایف قوه قضائیه تأمین بودجه متناسب با مأموریت

 .بینی و تأمین نماید سنواتی پیش

 توسعه حقوقی و قضایی های شاخص -(47)جدول شماره 
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 ردیف

 

 شاخص

واحد 

گ اندازه

 یری

 هیپاوضعیت موجود سال 

(4059) 
 

برنامه ان وضعیت مطلوب پای

(4133) 

متوسط 

رش

 د

 روز ها میانگین زمان رسیدگی به پرونده  .4

 %57/4 17 94 :دادسرای عمومی

 %29/2 65 15 :2دادگاه کیفری 

 %69/4 431 441 :دادگاه های حقوقی

 %39/2 63 61 :دادگاه های بخش

 %31/2 17 57 :دادگاه انقالب

 %2 53 433 :دادگاه تجدید نظر

 %56/4 221 211 :4دادگاه کیفری 

 %43 %93 3 درصد نسبت ابالغ الکترونیک اوراق قضایی به کل اوراق ابالغی  .2

 درصد های بایگانی های بایگانی الکترونیک به کل پرونده نسبت پرونده  .0

 %14/0 %433 %11 :ثبتی

 %1/43 %433 %11 :قضایی
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 ردیف

 

 شاخص

واحد 

گ اندازه

 یری

 هیپاوضعیت موجود سال 

(4059) 
 

برنامه ان وضعیت مطلوب پای

(4133) 

متوسط 

رش

 د

 %61/3 06/45 79/49 نفر سرانه قاضی به صد هزار پرونده  .1

 %1/4 11/79 91/74 درصد های اجرائی احکام های مختومه اجرائی به کل پرونده نسبت پرونده  .9

 3 410526 410526 فقره هزار نفر جمعیت 433سرانه ورودی پرونده به   .7

 %51/3 %4/22 %4/24 درصد های ورودی های منتهی به صلح و سازش به کل پرونده میزان پرونده  .6

 %5/3 %433 %0/59 درصد ر کارنامه قضایی به کل قضاتنسبت صدو  .1

 %7/7 %433 %66 درصد نسبت شعب مورد بازرسی انتظامی به کل شعب  .5

 %26 %440 %17 درصد های مختومه به وارده در دادسرای انتظامی قضات نسبت پرونده  .43

 روز نضباطیمیانگین زمان رسیدگی به شکایات مردم از عملکرد کارکنان و قضات در مراجع ا  .44

 -%1/42 53 293 :کارکنان

 -%7/1 93 79 (:دادسرا)قضات 

 -%9/49 73 263 (:دادگاه)قضات 
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 ردیف

 

 شاخص

واحد 

گ اندازه

 یری

 هیپاوضعیت موجود سال 

(4059) 
 

برنامه ان وضعیت مطلوب پای

(4133) 

متوسط 

رش

 د

 -%1/4 272 211 نفر هزار نفر جمعیت 433تعداد زندانیان به ازای   .42

 -%9/2 %41 %47 درصد نسبت بازگشتی زندانیان به زندان به کل زندانیان  .40

 -%1 %23 %29 درصد به کل قرارها شدگان تحت قرار نسبت بازداشت  .41

 %2 %43 (3) درصد نسبت زندانیان تحت پوشش نظارت الکترونیک به کل زندانیان  .49

 %9 44 69/1 مترمربع سرانه فضای زندان برای هر زندانی  .47

 %11/46 %433 %7/42 درصد به کل اراضی ملی اراضی ثبت شده ملی نسبت  .46

 %17/46 2709330333 4103330333 فقره سند به کل اسناد( داستریکا)نسبت صدور اسناد مالکیت حدنگاری   .41

 %96/1 %433 %63 درصد ها به استعالمات امالک نسبت به کل استعالم( کمتر از دو روز)نسبت پاسخ فوری   .45

 %75/1 %433 %14 درصد خالصه معامالت به کل معامالت( کمتر از دو روز)نسبت ثبت الکترونیک فوری   .23

24.  
ها و سواحل در بانک جامع اطالعات امالک و حدنگاری ایی نقشه محدوده بستر و حریم رودخانهمیزان جانم

 (کاداستر)
 %49 - 5600712 هکتار
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 ردیف

 

 شاخص

واحد 

گ اندازه

 یری

 هیپاوضعیت موجود سال 

(4059) 
 

برنامه ان وضعیت مطلوب پای

(4133) 

متوسط 

رش

 د

 -%1/3 %76 %75 درصد های صورت گرفته های توافقی نسبت به کل طالق نسبت طالق  .22

 %2 - - درصد نسبت آرای اعتراض نشده به کل آراء  .20

 %0 ------ ----- درصد د شده به آرای مورد اعتراضنسبت آرای قضایی تأیی  .21

 %21/5 %03 %97 درصد نسبت آرای اجرا نشده دیوان عدالت اداری نسبت به کل آرای اجرایی  .29

 63 16/65 روز میانگین زمان اظهارنظر پزشکی قانونی در تشخیص علت فوت  .27

 

 %2 ---- --- درصد میزان رضایت عمومی از خدمات قضایی  .26

 %92/5 209910916 406000716 مترمربع های قضایی قوه قضاییهای ساختمانزیربن  .21

 %23 %433 3 درصد ک نسبت به کل مشمولین.د.قانون آ 230نسبت پرونده شخصیت تشکیل شده برای متهمان موضوع ماده   .25

03.  
ن ک نسبت به کل مشمولی.د.قانون آ 217نسبت پرونده شخصیت تشکیل شده برای متهمان موضوع ماده 

 (اطفال و نوجوانان)
 %23 %433 3 درصد

 %43 6239 1161 نفر تعداد وکیل معاضدتی تعیین شده برای افراد فاقد بضاعت  .04
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 ردیف

 

 شاخص

واحد 

گ اندازه

 یری

 هیپاوضعیت موجود سال 

(4059) 
 

برنامه ان وضعیت مطلوب پای

(4133) 

متوسط 

رش

 د

 %43 403670296 771264 نفر تعداد مشاوره حضوری رایگان برای افراد فاقد بضاعت  .02

 %23 %433 3 درصد ت درخواست کنندهنسبت کارشناس رسمی تعیین شده برای افراد فاقد بضاعت به کل افراد فاقد بضاع  .00

 %23 %433 3 درصد نسبت مترجم رسمی تعیین شده برای افراد فاقد بضاعت به کل افراد فاقد بضاعت درخواست کننده  .01

 %0 %43 %21 درصد های وارده  عالی کشور نسبت به کل پرونده های وارده با موضوع حل اختالف به دیوان نسبت پرونده  .09

 %43 - - درصد سال پایه درصد پنجاهکارکنان و قضات از ضوابط قانونی و اداری به کاهش تخلفات   .07

 %0 - - درصد نسبت آرای صادر شده در شعب دادگاههای تخصصی به کل آراء  .06

 %9 - - درصد نسبت آرای صادر شده به وسیله نهاد داوری به آرای صادر شده محاکم دادگستری  .01

 -%9 - - درصد ه آرای اجرا شده داورینسبت آرای ابطال شده داوری ب  .05
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 گیری واحد اندازه میزان رشد ساالنه مجموع برنامه 4133سال هدف  4057سال اول  4059سال پایه  عنوان ردیف

 

4 
 نفر 133 1333 47921 40021 42،921 تأمین کادر قضایی

 نفر 0233 47333 97715 10115 13،715 تأمین کادر اداری و پشتیبانی 2

 پرونده %23 49،132،701 49،132،701 42،764،617 42،371،076 های قضایی پرونده  الکترونیکی کردن فرآیند دادرسی 0

 پرونده 49،333،333 69،333،333 49،333،333 49،333،333 3 بایگانی راکد های پرونده آرشیو الکترونیکی  1

 پرونده 7،333،333 03،333،333 7،333،333 7،333،333 6،333،333 ثبتی های آرشیو الکترونیکی پرونده 9

 نفر ساعت 24،333،333 439،333،333 24،333،333 24،333،333 0،133،333 قضایی، اداری، ضابطین و مشاغل مرتبط های آموزش 7

 سازی و تجهیز فضاهای موجود تکمیل تعمیر، مقاوم 6

 

 متر مربع 144،643 2،391،916 144،643 144،643

 پرونده 133،333 2،333،333 133،333 133،333 3 الزحمه پزشکان و روانپزشکان تشکیل پرونده شخصیت و حق 1

 فقره 2،933،333 42،933،333 2،933،333 2،933،333 41،333،333 صدور اسناد مالکیت اراضی و امالک دولتی، موقوفه و منابع طبیعی مبتنی بر طرح کاداستر 5

 پرونده 133،333 1،333،333 133،333 133،333 3 های قضایی قانونی ی برای افراد مشمول قانونی و سایر هزینهتأمین وکیل معاضدت 43



356 
 

 برآورد مصارف بودجه عمومی قوه قضائیه در برنامه ششم -(46)جدول شماره 

در پایان هرسال به  قوه قضائیه مکلف است گزارش دقیق عملکرد ساالنه خود در طول اجرای قانون برنامه را -تبصره

 .مجلس شورای اسالمی ارائه کند

 -114ماده 

اندازی و ساماندهی دفتر  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه نسبت به راه

ه صورت آنی و امالک کشور به صورت الکترونیک اقدام نموده و کلیه معامالت راجع به امالک و اراضی را در آن ب

ای و برخط در دفتر امالک و نیز پاسخ آنی  الکترونیکی به نحوی ثبت نماید که امکان ثبت معامالت به صورت لحظه

دفتر مذکور پس از تکمیل جایگزین دفتر امالک موجود و در . و برخط در همان لحظه به استعالمات فراهم باشد

 .حکم آن خواهد بود

 -115ماده 

اموال و دارایی خود را مطابق اصل مذکور  اند موظفقانون اساسی ( 412)و چهل و دوم  صد یکوع اصل کلیه مقامات موض

عدم اعالم اموال یا کتمان آن یا گزارش ناقص آن، جرم و مستوجب مجازات . به رئیس قوه قضاییه اعالم نمایند

 .باشد می( محرومیت از حقوق اجتماعی)تعزیری درجه شش 

 -116ماده 

راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضائی و تسریع در حل و فصل اختالفات، قوه قضائیه مکلف است با در  -الف

افزایش حل و فصل اختالفات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی منظور بههمکاری دولت 

 .بینی نماید ون برنامه تمهیدات الزم را پیشتا پایان سال اول اجرای قان ها آنو ایجاد اقبال عمومی و حمایت از 

های نوین، سامانه بازرسی کارآمد جهت کشف تخلفات قضات و کارکنان  گیری از فناوری قوه قضائیه مکلف است با بهره -ب

 .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 سجل  سازی فعالیت است در راستای شفاف قوه قضائیه مکلف -پ

علیهم از این  های مالی اشخاص محکومٌ های مالی را ایجاد نماید تا امکان استعالم برخط کلیه محکومیت محکومیت

 .اسناد رسمی فراهم آیداجرائی و دفاتر  های دستگاهو مؤسسات مالی و اعتباری و  ها بانکسامانه برای 

شدن این قانون به وسیله قوه قضائیه و با همکاری  االجرا الزمماه پس از  نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش آیین -تبصره

هیأت  های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تهیه و به تصویب  وزارتخانه

 .رسد وزیران می
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 -117ماده 

در راستای تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها، کاهش اطاله دادرسی و کاهش اطاله در اجرای احکام صادر شده 

 :االجرا الزمدادگاهها و مفاد اسناد رسمی 

گویی ای الکترونیک ایجاد نماید که امکان پاسخ قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه -الف

ٌعلیهم به طور  صالح در خصوص اموال اشخاص محکوم مراجع قضائی ذی موردنیازفوری و برخط به استعالمات 

 های بانکمتمرکز برای قوه قضائیه و تحت نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه از طریق دسترسی برخط به کلیه 

وقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام علیهم فراهم شود تا ت اطالعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکومٌ

تمام مراجعی که به هر نحو اطالعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، . گیرد

و  ها بانکها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه  شهرداری

کلیه اطالعات خود در  اند مکلفرهگیری اتحادیه مشاوران امالک ( کد) شناسهلی و اعتباری و سامانه مؤسسات ما

 که نحوی بهرا،  ها آنبعدی  وانتقال نقلو هر نوع  ها آنمورد اموال متعلق به اشخاص مذکور و کلیه تغییرات راجع به 

قرار  قضائیه قوهکور قابل دسترس باشد، در اختیار و آنی از طریق سامانه مذ( آنالین)این اطالعات به صورت برخط 

بندی محرمانه است و صرفاً با تأیید قضات منصوب  اطالعات قابل دسترسی از طریق این سامانه دارای طبقه. دهند

رئیس قوه قضائیه به درخواست مراجع قضائی صالح یا مراجع اجراکننده رأی یا مراجع اجراکننده مفاد اسناد رسمی 

ماه پس از  ای است که ظرف مدت شش نامه آیین موجب بهنحوه اجرای این بند . گیرد یار آنان قرار میدر اخت

های دادگستری، ارتباطات و فناوری اطالعات  شدن این قانون به وسیله قوه قضائیه و با همکاری وزارتخانه االجرا الزم

 .رسد هیأت وزیران می و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدامات قانونی الزم برای الکترونیک کردن  -ب

 .فرآیندهای اجرای مفاد اسناد رسمی را انجام دهد

ات متعهدٌله صرفاً از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالب االجرا الزمهزینه اجرای مفاد اسناد  -پ

 .گردد سند، به وسیله اجرای ثبت وصول می

قانون ثبت اسناد و امالک مصوب ( 404)در بخش مغایرت بر ماده ( 446)ماده ( پ)در طول اجرای قانون برنامه بند 

 .و تبصره آن حاکم است 27/42/4043

های  یک ایجاد نماید که با اتصال به سامانهقوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه درگاه الکترون -ت

مراجع قضائی به صورت الکترونیک قابل انجام و  موردنیازاجرائی، کلیه استعالمات  های دستگاهالکترونیک 

در اجرای این بند با قوه قضائیه همکاری کنند و استعالمات  اند مکلفاجرائی  های دستگاهکلیه . پاسخگویی باشد

 .یه را به صورت الکترونیک و در کمترین زمان ممکن از طریق سامانه مذکور پاسخ دهندقوه قضائ موردنیاز
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شدن این قانون به وسیله قوه قضائیه و با همکاری  االجرا الزمماه پس از  نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش آیین -تبصره

 .رسد هیأت وزیران می وزارت دادگستری تهیه و به تصویب 

ل دوم اجرای قانون برنامه ششم قوه قضائیه تمهیدات قانونی الزم مربوط به موضوع مسؤولیت مدنی را تا پایان سا -ث

 .بینی نماید پیش

 -118ماده 

انتظامی و   قضائی، جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه عنوان بهکلیه وجوهی که 

ربط حق استفاده از درآمد فوق را  ذی های دستگاه. گردد د به خزانه واریز میشو می اخذدولتی  های شرکتاداری و 

 .ندارند

هزینه تاکنون تأمین گردیده است در  -مذکور را که از محل درآمد های دستگاه موردنیازدولت موظف است اعتبار 

 .اعتبارات عمومی بودجه سنواتی مربوطه لحاظ نماید های ردیف

 :گردد االجراء می شدن این قانون موقوف االجرا الزمموارد ذیل از زمان  ازجملهقوانین مغایر  -4تبصره 

 با اصالحات و الحاقات بعدی 0/43/4052قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب ( 66)تبصره ماده  -4

با  23/1/4075وب قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مص( 19)ماده ( 1)بند ( ب)جزء  -2

 اصالحات و الحاقات بعدی

 23/2/4059قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ( 1)ماده  -0

 (در قسمت جزای نقدی)

 47/5/4051در بخش مغایرت قانون شوراهای حل اختالف مصوب ( در قسمت جزای نقدی( )20)ماده  -1

 و اصالحات بعدی آن 1/42/4015قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ( 20)ماده ( د)و ( ب)دهای بن -9

 :در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه، در موارد ذیل حاکم است( 441)حکم ماده  -2تبصره 

الحاقات بعدی، در بخش با اصالحات و  0/43/4052قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب ( 66)بر تبصره ماده  -4

ربط و  ذی های دستگاهاختصاص ساالنه تا مبلغ دویست میلیارد ریال برای مبارزه با قاچاق کاال و ارز به کاشفان 

 کننده مراجع رسیدگی
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 23/1/4075قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ( 19)ماده ( 1)بند ( ب)بر جزء  -2

وجوه حاصل از جرایم %( 93) درصد پنجاهاز محل %( 0) درصدت و الحاقات بعدی، در بخش اختصاص سه با اصالحا

ها که  و همچنین معادل کلیه وجوه حاصل از جرائم رانندگی در جاده( غیر از تهران)رانندگی در هریک از شهرها 

ا تشخیص و اقدام به صدور اخطاریه شود، جهت تشویق مأمورانی که تخلف ر درآمد عمومی کشور واریز می حساب به

 .کنند می

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ( 1)ماده ( پ)بر بند  -0

 های بدنی در بخش اختصاص صددرصد مبلغ جزای نقدی به صندوق تأمین خسارت 23/2/4059

های قانونی  در بخش اختصاص درآمد حاصل از جریمه 47/5/4051اختالف مصوب  قانون شوراهای حل( 20)بر ماده  -1

 به شوراهای حل اختالف

 -119ماده 

از منابع بودجه عمومی دولت را %( 5/2)درصد  دهم دولت موظف است در طول سنوات اجرای قانون برنامه حداقل دوونه

 .بینی و تأمین نماید سنواتی پیش های وابسته در بودجه های های قوه قضائیه و سازمان برای اجرای تکالیف و برنامه
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 نظارت و ارزشیابی برنامه -21بخش 
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 -121ماده 

دولت موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه اسناد ذیل را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه و به  -الف

 :تصویب هیأت وزیران برساند

 یستهسند ملی کار شا -4

 سند ملی راهبرد انرژی کشور -2

 سند ملی توانمندسازی و ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی -0

قوه قضائیه موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سند امنیت قضائی را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه  -ب

 .تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه برساند

 -121 ماده

 :اجرائی نمودن جداول کمی و احکام این قانون و نظارت بر اجرای برنامه منظور به

های نظارتی ساالنه قانون برنامه ششم شامل چگونگی تحقق اهداف کمی مندرج در جداول  دولت مکلف است گزارش -الف

به مجلس شورای اسالمی ارائه  های بخشی و فرابخشی را به همراه لوایح بودجه سنواتی این قانون، احکام برنامه

 .نماید

های  ششم و بودجه ساله پنجکلیدی توسعه عملکرد برنامه  های شاخصسازمان مکلف است امکان دسترسی به  -تبصره

، حداکثر تا سال دوم اجرای قانون برنامه برای ها آنمتناسب و محاسبه منظم  های شاخصساالنه را با تعریف 

 .ای اسالمی فراهم نمایدهای تخصصی مجلس شور کمیسیون

منظور احیاء و تحکیم نظام نظارت در اجرای قانون برنامه سازمان موظف است با تعریف نظام جامع نظارت عملیاتی،  به -ب

، 43/42/4094مصوب  وبودجه برنامهوظایف مندرج در قانون  بر اساسماهه و ساالنه را  ماهه، شش های سه گزارش

 .های سنواتی و اجرای قانون برنامه ششم به مجلس شورای اسالمی تقدیم کند درباره اجرای قوانین بودجه

 -122ماده 

و اصالحات و الحاقات بعدی آن تنفیذ و قانون احکام  26/44/4013قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 

تنظیم بخشی از مقررات  و قانون الحاق برخی مواد به قانون 43/44/4059های توسعه کشور مصوب  دائمی برنامه

با اصالحات و  4/7/4077قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ( 77)و ماده  1/42/4050مصوب ( 2)مالی دولت 
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عنوان بخشی از این قانون در طول اجرای قانون برنامه حاکم بوده و با لحاظ موارد زیر اعمال  الحاقات بعدی به

 :گردد می

 .حاکم است 4059های توسعه کشور مصوب سال  قانون احکام دائمی برنامه( 4)اده بر احکام این قانون، حکم م -الف

های توسعه کشور در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر قانون  قانون احکام دائمی برنامه( 47)حکم ماده  -ب

 .با اصالحات و الحاقات بعدی آن حاکم است 0/42/4077های مستقیم مصوب  مالیات

 -123ماده 

 .است االجرا الزمهای کلی ابالغی مقام معظم رهبری  های کلی برنامه ششم و سایر سیاست سیاست

- 124ماده 

ماه قبل از پایان اعتبار این  باشد و دولت موظف است شش شدن به مدت پنج سال معتبر می االجرا الزماین قانون از تاریخ 

 .ای اسالمی ارائه نمایدهفتم را به مجلس شور ساله پنجقانون الیحه برنامه 

وهشت تبصره در جلسه علنی روز شنبه مورخ چهاردهم  وچهارماده و یکصدوبیست بر یکصدوبیست قانون فوق مشتمل

از سوی مجمع  24/42/4059اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

( 76) ماده( الف) بند( 4) جزء، (03) ماده، (42) ماده( ب) بند، (1) ماده( الف) بندتشخیص مصلحت نظام با اصالح 

 .موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد( 47) مادهو تأیید 

 

 

 نیعلی الریجا 


