
١٣٩۶ فروردین ٢٠یکشنبه،
مصوبات مجلس شوراي اسالمي

مرجع تصویب: مجلس شوراي اسالمي
٩۴۵شماره ویژه نامه: 

٢٠٩٩۴شماره سال ھفتاد و سه 

قانون احکام دائمی برنامهھای توسعه کشور

١٠۵۴١۶/١/١٣٩۶شماره
جناب آقای محمدسينجلی جاسبی

رئيس ھيأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون احکام١» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «١با توجه به انقضای مھلت مقرر در ماده «

دائمی برنامهھای توسعه کشور» برای درج در روزنامه رسمی ارسال میگردد.
رئيس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

٩۶۶٨٣/٣٢١/١٢/١٣٩۵شماره
حجت االسالم والمسلمين جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمھوری اسالمی ایران
) قانون اساسی جمھوری اسالمی ١٢٣ در اجرای اصل یکصد و بيست و سوم(۴/٨/١٣٩۴ مورخ ٢٢٠/١٠/۵٢۴١٢عطف به نامه شماره 

که با عنوان الیحه به مجلس شورای اسالمی تقدیم گردیده بود، با تصویب درقانون احکام دائمی برنامهھای توسعه کشورایران
 و تأیيد شورای محترم نگھبان، به پيوست ابالغ میگردد.١٠/١١/١٣٩۵جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 

رئيس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
قانون احکام دائمی برنامهھای توسعه کشور

دانشگاھھا، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوھشی و فرھنگستانھا و پارکھای علم و فناوری که دارای مجوز از شورایـ ١ماده
گسترش آموزش عالی وزارتخانهھای علوم، تحقيقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط
میباشند، بدون رعایت قوانين و مقررات عمومی حاکم بر دستگاھھای دولتی بهویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت
خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصالحات و الحاقات بعدی آنھا و فقط در چھارچوب مصوبات و آیيننامهھای مالی، معامالتی،

وزیران علوم، تحقيقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموزشاداری، استخدامی و تشکيالتی مصوب ھيأت امنا که حسب مورد به تأیيد 
تحقيقاتی وابسته به نيروھایپزشکی و در مورد فرھنگستانھا به تأیيد رئيسجمھور و در مورد دانشگاھھا و مراکز آموزش عالی و

مسلح به تأیيد رئيس ستاد کل نيروھای مسلح میرسد، عمل میکنند.
 اعتبارات اختصاصیافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات، کمک تلقی و بعد از پرداخت، به ھزینه قطعی منظورـ١تبصره

میشود و براساس بودجه تفصيلی مصوب ھيأت امنا و با مسؤوليت آنھا قابل ھزینه است.
ھرگونه استخدام جدید از محل منابع عمومی و توسعه تشکيالت اداری منوط به تأیيد وزیران علوم، تحقيقات و فناوری وـ ٢تبصره

بھداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد) و سازمان اداری و استخدامی کشور است.
۴/١٢/١٣٩٣) مصوب ٢) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت(١١ھيأت امنا بر اساس ماده(ـ ٣تبصره

نمیتواند عالوه بر آنچه که از محل منابع عمومی و درآمدھای اختصاصی برای دانشگاھھا و مراکز مزبور پادار میشود تعھد جدیدی
برای سال تصميمگيری و سالھای بعد مصوب کند.
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صندوقھای رفاه دانشجویان مشمول این ماده و تبصرهھای آن میشوند.ـ ۴تبصره
تشکيالتی دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی وھرگونه اصالح ساختار و مقررات مالی، اداری، معامالتی، استخدامی و  ـ ۵تبصره

فرھنگستانھای تخصصی فقط مشمول این ماده و تبصرهھای آن است.پژوھشی دولتی و ھمچنين
ـ۶تبصره و  نخبگان  علمی،  انجمنھای  مشارکت  برای  است  موظف  دولت  و  علمی  مجامع  و  ھمایشھا  در  کشور  دانشمندان 

پژوھشی بينالمللی و برتر جھان و بھرهگيری از توانمندیھای دانشمندان و نخبگان ایران در جھان و فراھم کردن فرصتھای مطالعاتی
مناسب در داخل و خارج کشور سازوکار الزم را ایجاد نماید.

مھارتآموزی، دولت موظف است نسبت به تحقق موارد زیر بهمنظور گسترش و ارتقای کيفيت و اثربخشی آموزش عالی وـ٧تبصره
اقدام کند:

%)١٠٠تشکيل مؤسسات و شرکتھای صددرصد(ـ اعضای ھيأت علمی میتوانند با موافقت ھيأت امنای ھمان دانشگاه نسبت به١
خصوصی دانشبنيان اقدام و یا در این مؤسسات و شرکتھا مشارکت کنند.

این مؤسسات و شرکتھا برای انعقاد قرارداد پژوھشی مستقيم و یا غيرمستقيم با دستگاھھای اجرائی، مشمول قانون منع مداخله
کارکنان دولت در معامالت دولتی و اصالحات بعدی آن نيستند.

ـ به دولت اجازه داده میشود بهمنظور حمایت از دانشجویان دانشگاھھای دولتی، آزاد اسالمی، علمی ـ کاربردی و پيامنور و٢
یا فناوری  و  تحقيقات  علوم،  وزارتخانهھای  از  مجوز  دارای  که  غيردولتی  آموزشعالی  مؤسسات  و  حرفهای  و  فنی  دانشگاھھای 
بھداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشند، تسھيالت اعتباری در اختيار صندوق رفاه دانشجویان و یا سایر نھادھای ذیربط برای

پرداخت وام بلندمدت قرضالحسنه به دانشجویان قرار دھد.
ـ وزارتخانهھای علوم، تحقيقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با ھمکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و٣

مرکز آمار ایران، رشتهھای تحصيلی خود را متناسب با بازار کار تعيين نمایند.
%) از درآمدھای حاصل از شھریه دانشجویان ھر واحد را برای توسعه ھمان واحد و۶٠ـ دانشگاه پيامنور مکلف است شصتدرصد(۴

مابقی را برای توسعه و تجھيز واحدھای دانشگاھی در مناطق محروم اختصاص دھد.
ـ٢ماده

الف ـ دانشگاھھای کشور، حسب مورد به تشخيص وزارتخانهھای علوم، تحقيقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی با
تصویب شورای گسترش آموزشعالی وزارتخانهھای مربوط، میتوانند نسبت به تأسيس شعب در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و نيز در

خارج از کشور بهصورت خودگردان و با دریافت شھریه از داوطلبان اقدام کنند.
ب ـ پذیرش دانشجو در شعب دانشگاھھا درمناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، برای دانشجویان غيرایرانی بدون آزمون سراسری انجام

) قانون سنجش و٢میشود. ضوابط پذیرش دانشجو برای دوره کارشناسی توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو موضوع ماده(
 و برای دورهھای تحصيالت تکميلی با پيشنھاد دانشگاھھا و١٣٩٢پذیرش دانشجو در دانشگاھھا و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 

حسب مورد با تأیيد یکی از وزارتخانهھای علوم، تحقيقات و فناوری یا بھداشت، درمان و آموزش پزشکی تعيين میشود.
 دانشجویان ایرانی شعب مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، ھمانند سایر دانشجویان از معافيت تحصيلی برخوردار ھستند.تبصره ـ

 الحاق میشود.١٠/۶/١٣٩٢) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاھھا و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۵این بند به ماده (
پ ـ دولت به منظور استمرار، توسعه و ترویج فرھنگ ایثار و شھادت، در جھت حفظ کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی،
فرصتھا، امکانات و تسھيالت و امتيازات به ایثارگران، پدر، مادر، ھمسر و فرزندان شھدا و ھمچنين جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل

دھد:آنان، اقدام زیر را انجام می
ھای علوم، تحقيقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی،دانشگاھھا و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوھشی و وزارتخانه

%) اعضای ھيأت علمی مورد نياز خود را از بين جامعه ایثارگران شامل رزمندگان با بيش از ششماه٢٠مکلفند حداقل بيستدرصد(
%)، آزادگان باالی سهسال اسارت، ھمسران و فرزندان جانبازان٢۵سابقه حضور داوطلبانه در جبھه، جانبازان باالی بيستوپنجدرصد(

%)، ھمسران و فرزندان شھدا و فرزندان آزادگان با بيش از سهسال اسارت که دارای مدرک علمی مورد تأیيد۵٠باالی پنجاهدرصد(
باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یاھای «علوم، تحقيقات و فناوری» و «بھداشت، درمان و آموزش پزشکی» میوزارتخانه

موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاھھا یا تبدیل وضعيت کارکنان غير ھيأتعلمی تأمين و از ابتداء آنان را بهصورت عضو ھيأت علمی
رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوھشی و اجرائی مرتبط و تأثير آن در پایه و مرتبه علمی با رعایت شرایط اخالقی،

استخدام کنند. مسؤوليت اجرای این حکم به طور مستقيم برعھده وزرا و رؤسای دستگاھھایعلمی و سنی و بدون آزمون و مصاحبه 
باشند. احکام و امتيازات این بند شامل اعضای ھيأتعلمیمذکور است. مقامات یادشده در این خصوص، مجاز به اتخاذ تصميم می

شود.فعلی دارای شرایط فوق نيز می
 میشود.٢/١٠/١٣٩١) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب ٧١این بند، جایگزین ماده (

و جلوگيری از ایجاد ھرگونه انحصار یا امتيازبهمنظور فراھم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بيمهھای بازنشستگیـ ٣ماده
ویژه برای صندوقھای بازنشستگی اعم از خصوصی، تعاونی یا دولتی اجازه داده میشود صندوقھای بازنشستگی غيردولتی با
تضمين پوشش تعھدات آتی بيمهشدگان بازنشسته براساس آیيننامهای که به پيشنھاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان

برنامه و بودجه کشور به تصویب ھيأت وزیران میرسد، ایجاد گردد.
 فعاليت اینگونه صندوقھا در الیه بيمهھای مکمل و در قالب نظام تأمين اجتماعی چند الیه است.تبصره ـ
کليه اتباع خارجی مقيم کشور موظف به دارا بودن بيمهنامه برای پوشش حوادث و بيماریھای احتمالی در مدت اقامت درـ ۴ماده

باشند. تعيين ميزان تعرفه مطابق مقررات بر عھده بيمه مرکزی ایران است که به تأیيد سازمان برنامه و بودجه کشور میایران می
رسد.
انفرادیـ۵ماده  حسابھای  افتتاح  به  نسبت  مجازند  اجتماعی  بيمه  صندوقھای  بازنشستگی،  تکميلی  بيمه  برقراری  بهمنظور   

شدگان با مشارکت فرد بيمهشده اقدام نمایند.شخصی جھت بيمه
 ـ۶ماده 

 سایر دستگاھھا یا بازخریدی، اخراج، استعفاء والف ـ کارکنان تحت پوشش صندوقھای بازنشستگی میتوانند در صورت انتقال به
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استفاده از مرخصی بدون حقوق، بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بيمه
سھم بيمهشده و کارفرما بهاستثنای افراد منتقلشده بهعھده بيمهشده است.

 را در ردیف جداگانهای٣/۴/١٣۵۴) قانون تأمين اجتماعی مصوب ٢٨) ماده(٢ب ـ دولت موظف است ھرساله اعتبار الزم موضوع تبصره(
در قانون بودجه ساالنه پيشبينی کند.

و اجتماعی  تأمين  صندوق  مشمول  شھدا  فرزندان  و  ایثارگران  دریافتی  صورتیکه  در  قانون  این  شدن  الزماالجراء  زمان  از  ـ  پ 
بازنشستگی دیگری گردد، در صورت پرداخت کسور سھم بيمهشده و دولت و کارفرما مربوط به حق بيمه صندوق تأمين اجتماعی
توسط این افراد و با تحقق شرایط بازنشستگی آنھا در ھر صندوق، بازنشستگی در ھر صندوق بهطور مستقل انجام گيرد و از

مستمری بازنشستگی ھر دو صندوق بھرهمند میشوند.
شورای عالی سالمت و امنيت غذایی با وظایف و ترکيب زیر تشکيل میشود:ـ ٧ماده

الف ـ وظایف:
ـ سياستگذاری برای ارتقای سالمت و امنيت غذایی و سالمت مواد غذایی صادراتی و وارداتی١
ـ بررسی و تصویب برنامهھا و تدابير بخشی و فرابخشی در اجرای سياستھای ناظر بر سالمت و امنيت غذایی٢
ـ تعيين و پایش شاخصھای اساسی سالمت و امنيت غذایی٣
ـ تصویب استانداردھای ملی پيوست سالمت برای طرحھای بزرگ توسعهای۴
 ـ تصویب برنامه اجرائی سامانه «خدمات جامع و ھمگانی سالمت و امنيت غذایی»۵
 ـ تصویب سازوکارھای نظارتی و رسيدگی به گزارشھای نظارتی۶
ـ ایجاد ھماھنگی ميان دستگاھھای اجرائی مربوط٧

ب ـ ترکيب:
ـ رئيسجمھور (رئيس)١
ـ وزیر بھداشت، درمان و آموزش پزشکی (دبير)٢
ـ رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور٣
ـ وزیر کشور۴
 ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت۵
 ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی۶
ـ وزیر آموزش و پرورش٧
 ـ وزیر جھاد کشاورزی٨
ـ وزیر ورزش و جوانان٩
ـ رئيس سازمان حفاظت محيط زیست١٠
ـ رئيس سازمان صدا و سيمای جمھوری اسالمی ایران١١
ـ یک نفر از اعضای ھر یک از کميسيونھای بھداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی١٢

بهعنوان ناظر
ـ رئيس کميته امداد امام خمينی(ره)١٣
ـ رئيس سازمان ملی استاندارد و تحقيقات صنعتی ایران١۴
پيشنھاد وزیر بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیيدـ یک نفر بهعنوان نماینده انجمنھای علمی و تخصصی حوزه سالمت بنا به١۵

رئيس شورای عالی
ـ یک نفر بهعنوان نماینده انجمنھای علمی و تخصصی حوزه امنيت غذا و تغذیه بنا به پيشنھاد وزرای بھداشت، درمان و آموزش١۶

پزشکی و جھاد کشاورزی و تأیيد رئيس شورای عالی
 مصوبات شورا با تأیيد رئيس جمھور قابل اجراء است.تبصره ـ

آیيننامه اجرائی این بند به پيشنھاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانهھای بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و جھاد
کشاورزی تھيه میشود و حداکثر ظرف مدت ششماه پس از ابالغ این قانون به تصویب ھيأتوزیران میرسد.

پ ـ ھرگونه واردات تجاری، ذخيرهسازی، توزیع، عرضه و فروش کاالھای دارویی، واکسن، مواد زیستی(بيولوژیک)، طبيعی و سنتی،
مکملھای تغذیهای، آرایشی، بھداشتی، غذایی و ملزومات و تجھيزات پزشکی که در سامانه رھگيری و کنترل اصالت طبق ضوابطی
که وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم میکند، ثبت نشده باشد جرم محسوب میشود و با مجرم مطابق قانون مبارزه با

 برخورد میشود.٣/١٠/١٣٩٢قاچاق کاال و ارز مصوب 
مسؤوليت اجرای این بند در مورد سموم و کود شيميایی و ھمچنين کاالھای با مصرف دامی در چھارچوب وظایف مذکور در این ماده

برعھده وزارت جھاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی است.
ت ـ بهمنظور کنترل کيفی محصوالت کشاورزی و دامی و صيانت از سالمت آحاد جمعيت کشور وزارت بھداشت، درمان و آموزش
پزشکی موظف است محصوالت ارائهشده به بازار مصرف را از نظر ميزان آالیندهھای شيميایی بررسی، اعالم و از توزیع مواد غيرمجاز

جلوگيری کند.
تمام مراکز توزیع مواد غذایی وابسته به شھرداریھا و سایر دستگاھھای اجرائی موظفند از عرضه محصوالت دارای آالینده شيميایی

در مراکز و مجتمعھای تحت نظارت و مدیریت خود جلوگيری کنند.
ث ـ مراکز توليد و توزیع فرآوردهھای خام دامی، دارو و فرآوردهھای زیستی (بيولوژیک) دامپزشکی موظفند در چھارچوب ضوابط فنی و
بھداشتی که از طرف سازمان دامپزشکی اعالم میشود، نسبت به استقرار سامانهھای بھداشتی مربوطه اقدام کنند. افراد حقوقی
غيردولتی میتوانند با اخذ مجوز مربوط از سازمان دامپزشکی کشور در زمينه ارائه خدمات اجراء و مميزی غيررسمی این سامانهھا

فعاليت کنند.
آیيننامه اجرائی این بند، حداکثر ظرف مدت ششماه پس از ابالغ این قانون توسط وزارت جھادکشاورزی (سازمان دامپزشکی کشور)

تھيه میشود و به تصویب ھيأت وزیران میرسد.
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) قانون الحاق موادی به قانون تنظيم بخشی از مقررات۴٨ج ـ ھرگونه تبليغات خدمات و کاالھای آسيبرسان به سالمت موضوع ماده(
) بر اساس تشخيص و اعالم وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران از سوی ھمه٢مالی دولت(

رسانهھا ممنوع است.
چ ـ واردات ھر نوع کاال با رعایت استانداردھا و یا ضوابط فنی و ایمنی و بھداشتی قرنطينهای است که پس از تصویب مرجع ذیصالح
مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک و سایر مراجع مربوط ابالغ میشود. رعایت این ضوابط برای تعيين تکليف کاالھای
متروکه، ضبطی، قطعيتیافته، کاالھای بالصاحب و صاحب متواری و مکشوفات قاچاق الزامی است و ضوابط فنی و ایمنی این کاالھا
از طریق سازمان ملی استاندارد ایران و ضوابط بھداشتی قرنطينهای از طریق وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جھاد

کشاورزی حسب مورد تأیيد میشود.
عقد قرارداد و ھرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعيينشده برای آندسته از خدمات تشخيصی، بھداشتی و درمانی که در بسته ـ ٨ماده

بيمه پایه سالمت اعالم میشود توسط شرکتھای بيمه تجاری و سازمان بيمه سالمت ایران با اشخاص حقيقی و حقوقی تحت ھر
عنوان ممنوع است. پرداخت حق سرانه بيمه تکميلی به جز در مواردی که در قوانين خاص معين شده است، بر عھده افراد بيمهشده

است. منظور از بيمه تکميلی فھرست خدماتی است که در تعھد بيمه پایه سالمت نيست.
ماده(ـ١تبصره موضوع  اجرائی  دستگاھھای  کليه  رعایت۵  و  حکم  این  موضوع  اجرای  به  موظف  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون   (

تعرفهھای مصوب ھستند.
وزارتخانهھای امور اقتصادی و دارایی(بيمه مرکزی ایران) و تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد مسؤول حسن اجرای اینـ ٢تبصره

ماده میباشند.
ـ٩ماده

الف ـ شورای عالی بيمه سالمت کشور مکلف است ھر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در ھيأت وزیران نسبت به بازنگری ارزش
دھندگان خدمات بھداشت، درمان و تشخيص در کشور اعم از دولتی و غيردولتینسبی و تعيين تعرفه خدمات سالمت برای کليه ارائه

مبانی و  درمانی  تقویت رفتارھای مناسب بھداشتی،  جھت  در  واقعی  قيمت  و  مصارف  و  منابع  اصل تعادل  رعایت  با  و خصوصی 
) و١) ماده (٨محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غيردولتی در شرایط رقابتی و بر اساس بند(

 اقدام و مراتب را پس از تأیيد سازمان برنامه و بودجه٣/٨/١٣٧٣) قانون بيمه ھمگانی خدمات درمانی کشور مصوب ٩) و (٨مواد (
وزیران ارائه کند.کشور، قبل از پایان ھر سال برای سال بعد جھت تصویب به ھيأت 

 الحاق میگردد.٣/٨/١٣٧٣) قانون بيمه ھمگانی خدمات درمانی کشور مصوب ٢این بند بهعنوان یک ماده بعد از ماده (
ب ـ آزمایش اجباری برای تأیيد سالمت کليه رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی مشمول بيمه سالمت است. ھزینهھای مربوط از

) تأمين میشود.٢) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت(٣٠محل اعتبار موضوع ماده(
بهمنظور یکپارچهسازی، ساماندھی و رفع موازیکاری در نظام آماری کشور:ـ ١٠ماده

الف ـ مرکز آمار ایران مرجع رسمی تھيه، اعالم و انتشار آمارھای رسمی کشور است.
 الحاق میشود.١٠/١١/١٣۵٣) قانون مرکز آمار ایران مصوب ٢ این بند قبل از ماده (

ب ـ مرکز آمار ایران با ھمکاری دستگاھھای اجرائی نسبت به تھيه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوریھای نوین با رعایت
استانداردھا و ضوابط توليد و انتشار آمارھای رسمی،  استقرار نظام آمارھای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطالعات آماری

کشور اقدام کند. این برنامه با پيشنھاد مرکز آمار ایران و تصویب شورایعالی آمار ایران برای دستگاھھای اجرائی الزماالجراء است.
پ ـ دستگاھھای اجرائی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چھارچوب ضوابط و استانداردھای شورای عالی

آمار ایران، آمار تخصصی حوزهھای مربوط به خود را توليد و اعالم کنند. در اینصورت آمار منتشره آمار تخصصی رسمی است.
) قانون مرکز آمار ایران الحاق میگردد.٩بندھای(ب) و (پ) بهعنوان مواد جدید بعد از ماده (

فعاليتھای مرتبط با نقشهبرداری و اطالعات مکانی، عکسبرداری ھوایی، تھيه و توليد نقشهھای پوششی و شھری درـ ١١ماده
مقياسھای مختلف و نظارت بر آن در بخش غيرنظامی، برعھده سازمان نقشهبرداری کشور است. استانداردھا و دستورالعملھای

مربوط توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت جھتگيریھای کشور از جمله آمایش سرزمين تھيه و ابالغ میشود.
 وزارت دفاع و پشتيبانی نيروھای مسلح و سازمان برنامه وبودجه کشور مکلفند دستورالعمل اجرائی این ماده را به منظورتبصره ـ

نحوه اعمال مالحظات دفاعی و امنيتی در توليد و انتشار نقشهھا و دادهھای مکانی تھيه و ابالغ نمایند.
 الحاق میگردد.١٢/١١/١٣٩٣) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ١٠این ماده بهعنوان یک ماده جدید بعد از ماده (

ـ١٢ماده
) به این شرح اصالح میشود:١۶/١١/١٣٩٠) قانون بھبود مستمر محيط کسب و کار(مصوب ١١الف ـ صدر ماده(

بهمنظور تبادلنظر دولت و بخشھای خصوصی و تعاونی و تسھيل فعاليتھای اقتصادی این بخشھا، بررسی و رفع موانع کسب و کار و
اتخاذ تصميم مؤثر برای اقدامات الزم در چھارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنھادھا و راھکارھای اجرائی مناسب به مراجع

ذیربط، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با ترکيب اعضای زیر تشکيل میشود:
ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئيس شورا)١
ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت٢
ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (یا معاون)٣
ـ وزیر جھاد کشاورزی (یا معاون)۴
 ـ وزیر نفت (یا معاون)۵
 ـ وزیر نيرو (یا معاون)۶
ـ وزیر کشور (یا معاون)٧
 ـ رئيس کل بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران٨
ـ رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور (یا معاون)٩
ـ دو نفراز معاونان قوه قضائيه به انتخاب رئيس قوه١٠
ـ رئيس کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسالمی١١
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ـ رئيس کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی١٢
ـ رئيس کميسيون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی١٣
ـ رئيس کميسيون کشاورزی، آب و منابع طبيعی مجلس شورای اسالمی١۴
ـ سایر رؤسای کميسيونھای تخصصی و ویژه مجلس شورای اسالمی(حسب مورد)١۵
ـ رئيس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران(دبير شورا)١۶
ـ رئيس اتاق اصناف١٧
ـ رئيس شورایعالی استانھا١٨
ـ رئيس اتاق تعاون جمھوری اسالمی ایران١٩
ـ شھردار یکی از کالنشھرھا به انتخاب شھرداران کالنشھرھا٢٠
ـ ھشت نفر از مدیران عامل شرکتھای برتر خصوصی و تعاونی از بخشھا و رشتهھای مختلف٢١

) و چگونگی تشکيل جلسات و ارائه پيشنھادھا و گزارشھا طبق دستورالعملی است که در٢١نحوه انتخاب اعضای ردیف (ـ ١تبصره
نخستين جلسه شورا تھيه و تصویب میشود.

 محل دبيرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.ـ٢تبصره
جلسات شورای گفتوگو، حداقل یک جلسه در ماه میباشد.ـ ٣تبصره
 مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت سی روز در دستور کار ھيأت دولت قرار میگيرد تا در جلسه ھيأت دولت مطرح و نسبت بهـ۴تبصره

آن تصميمگيری شود.
ب ـ اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی موظف است با ھمکاری اتاق تعاون مرکزی جمھوری اسالمی ایران و شورای اصناف
کشور، نسبت به شناسایی قوانين، مقررات و بخشنامهھای مخل توليد و سرمایهگذاری در کشور اقدام نماید و با نظرخواھی مستمر
و گزارشھا  مستمر  بهطور  آنھا،  خواستهھای  و  مشکالت  پردازش  و  بررسی  و  کشور  سراسر  صادراتی  و  توليدی  تشکلھای  از 
پيشنھادھایی را تھيه کند و به کميتهای متشکل از دونفر از ھر قوه به انتخاب رئيس آن قوه ارائه دھد. کميته مذکور موظف است ضمن

بررسی پيشنھادھای ارائهشده، راھکار قانونی الزم را اتخاذ کند.
 گزارشھای موضوع این بند در مورد قوانين و مصوبات و بخشنامهھای مزاحم، خأل قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانين وـ١تبصره

ھمچنين پيشنھاد اصالح قوانين و مقررات و ارتقای امنيت اقتصادی، حقوق مالکيت و حمایت از سرمایهگذاری و توليد و صادرات و
به مربوط  موارد  و  توليد  رشد  و  کيفيت  ارتقای  با  ھمراه  ایران  در  خدمات  و  کاالھا  تمامشده  قيمت  کاھش  چگونگی  و  اشتغال 

سرمایهگذاری و توليد و استفاده بھينه از سرمایهگذاریھا و ظرفيتھای موجود تھيه میشود.
شورای عالی اجرای سياستھای کلی اصل چھل وکميته مذکور در این بند یک نسخه از ھمه گزارشھای ارسالی را بهـ ٢تبصره

) قانون اساسی و شورای گفتوگو ارسال میکند.۴۴چھارم (
 مصوبات جلسات مذکور حداکثر ظرف مدت سی روز کاری در دستور کار ھيأت وزیران قرار میگيرد.ـ٣تبصره
) قانون٩١وظایف قانونی، موضوع بند (د) ماده(بهمنظور تقویت و ساماندھی تشکلھای خصوصی و تعاونی و کمک به انجامـ ١٣ماده

) چھارم  و  چھل  اصل  کلی  سياستھای  مصوب ۴۴اجرای  اساسی  قانون  و٣/١٣٨٧/٢۵)  مشاورهای  بازاریابی،  خدمات  ارائه  و   
چھار در ھزارکارشناسی کليه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون جمھوری اسالمی ایران مکلفند 

پس از کسر ماليات برای انجام وظایف بهصورت ساالنه حسب مورد به حساب اتاقھای مذکور واریز نمایند و تأیيدیهسود ساالنه خود را
اتاقھای مذکور را ھنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت تسليم کنند.

بهمنظور تنظيم تعھدات ارزی کشور، دستگاھھای اجرائی ملزم به رعایت موارد زیر میباشند:ـ ١۴ماده
الف ـ عمليات و معامالت ارزی خود را از طریق حسابھای ارزی بانکھای داخل یا خارج که با تأیيد بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران
افتتاح کرده یا میکنند، انجام دھند. بانکھای عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نياز آنھا را در سطح استانداردھای بينالمللی تأمين

کنند.
ب ـ فھرست کليه حسابھای ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران اعالم کنند، تا پس از تأیيد این بانک،

ادامه فعاليت آنھا ميسر شود.
به شرکتھای دولتی و شھرداریھا اجازه داده میشود در راستای تأمين منابع ارزی طرحھای سرمایهگذاری خود، با مجوز بانکـ ١۵ماده

مرکزی جمھوری اسالمی ایران و پس از تأیيد وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانين مالی مربوطه اقدام به انتشار اوراق مالی
نمایند. تضمين اصل و سود این اوراق با شرکتھا و شھرداریھای مذکور است.

صندوق توسعه ملی که در این ماده «صندوق» ناميده میشود با ھدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز وـ ١۶ماده
ميعانات گازی و فرآوردهھای نفتی به ثروتھای ماندگار، مولد و سرمایهھای زاینده اقتصادی و نيز حفظ سھم نسلھای آینده از منابع نفت

و گاز و فرآوردهھای نفتی تشکيل میشود.
صندوق در تھران مستقر است و در تھران و سایر نقاط کشور شعبهای نخواھد داشت. اموال و داراییھای این صندوق متعلق به دولت

جمھوری اسالمی ایران میباشد. این ماده در حکم اساسنامه صندوق است.
الف ـ ارکان صندوق عبارتند از:

ـ ھيأت امنا١
ـ ھيأت عامل٢
ـ ھيأت نظارت٣

ب ـ ھيأت امنا بهعنوان باالترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختيارات زیر است:
ـ راھبری، تعيين سياستھا و خط مشیھا١
ـ تصویب شرایط و نحوه اعطای تسھيالت برای توليد و سرمایهگذاری به بخشھای خصوصی، تعاونی و عمومی غيردولتی٢
ـ تصویب نظامنامهھا، برنامهھای راھبردی، بودجه ساالنه، صورتھای مالی و گزارش عملکرد صندوق٣
ـ انتخاب رئيس و سایر اعضای ھيأت عامل مطابق بندھای(ت) و (ث)۴
 ـ عزل رئيس و اعضای ھيأت عامل با پيشنھاد ھریک از اعضای ھيأت امنا و تصویب ھيأت امنا۵
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) قانون اساسی١٣٩ ـ اتخاذ تصميم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نھم(۶
ـ تعيين انواع فعاليتھای مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسھيالت در بخشھا و زیربخشھای توليدی و خدماتی زاینده و با بازده٧

مناسب اقتصادی
 ـ تعيين حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و ھمچنين نرخ بازده مورد قبول طرحھای توليدی و سرمایهگذاری برای پرداخت٨

تسھيالت و تعيين نرخ سھم مشارکت در طرحھای سرمایهگذاری بهنحوی که ميانگين این نرخھا کمتر از متوسط نرخ بازده سپردهھای
بانک مرکزی در بازارھای خارجی نباشد.

پ ـ ھيأت امنا
ترکيب اعضای ھيأت امنا بهشرح زیر است:

ـ رئيس جمھور (رئيس ھيأت امنا)١
ـ رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور (دبير ھيأت امنا)٢
ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی٣
ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی۴
 ـ وزیر نفت۵
 ـ رئيس کل بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران۶
ـ رئيس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی٧
 ـ رئيس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی٨
انتخاب مجلس شورای اسالمیـ دو نفر نماینده از کميسيونھای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به٩
ـ دادستان کل کشور١٠

جلسات ھيأت امنا حداقل سالی دو بار تشکيل میشود.ـ ١تبصره
جلسات ھيأت امنا با حداقل دو سوم اعضای صاحب رأی رسميت یافته و تصميمات آن با حداقل پنج رأی اتخاذ میگردد.ـ ٢تبصره
رؤسای ھيأت عامل و ھيأت نظارت بدون حق رأی میتوانند در جلسات ھيأت امنا شرکت نمایند.ـ ٣تبصره
 ھرگونه تصميم ھيأت امنا در مورد تصویب ترازنامه و صورتھای مالی صندوق و نيز انتصاب رئيس و اعضای ھيأت عامل درـ۴تبصره

روزنامه رسمی کشور و نيز یکی از روزنامهھای کثيراالنتشار به انتخاب ھيأت امنا، درج میگردد.
 دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات ھيأت امنا توسط دبير ھيأت امنا تعيين و حداقل پانزده روز قبل از تشکيل جلسه برای ـ۵تبصره

اعضای ھيأت ارسال میشود.
 بودجه ستاد صندوق به تصویب ھيأت امنا میرسد. ـ۶تبصره

ت ـ بهمنظور اداره امور صندوق در چھارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات ھيأتامنا، ھيأت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحبنظر، با
تجربه و خوشنام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامهریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصيلی کارشناسی

ارشد توسط ھيأت امنا انتخاب و با حکم رئيس جمھور منصوب میشوند و دارای وظایف و اختيارات زیر میباشند:
ـ پيشنھاد فعاليتھای مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسھيالت در بخشھا و زیربخشھای توليدی و خدماتی زاینده و با بازده١

مناسب اقتصادی به ھيأت امنا
 ھيأت امناـ پيـشنھاد موارد سرمایهگذاری در بازارھای پولی و مالی بينالمللی و داخلی به٢
ـ تعيين چھارچوب قراردادھای عامليت با بانکھای عامل و تعيين مسؤوليتھا و اختيارات بانک عامل در چھارچوب این قراردادھا٣
ـ برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترلھای داخلی مناسب۴
 ـ تأیيد صورتھای مالی ارزی و ریالی و ارائه آن به ھيأت امنا۵
 ـ ارائه پيشنھاد به ھيأت امنا درخصوص نظامنامهھا و شرایط و نحوه اعطای تسھيالت۶
ـ اتخاذ تصميم نسبت به ھرگونه اقدامی بهنام صندوق در محدوده وظایف و اھداف مندرج در اساسنامه بهجز آنچه تصميم درباره آنھا٧

بهصراحت در حوزه صالحيت ھيأت امنا یا رئيس ھيأت عامل است مگر اینکه به ھيأت عامل تفویض شده باشد.
 ـ اتخاذ تصميم راجع به کليه اموری که توسط رئيس ھيأت عامل در محدوده اختيارات خود در دستور کار ھيأت عامل قرار میگيرد.٨
ـ اجرای مصوبات ھيأت امنا٩
ـ پيشنھاد ارجاع دعاوی به داوری، تعيين داور و صلح دعاوی به ھيأت امنا١٠
ـ افتتاح یا بستن حسابھای ارزی در نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بين اعضای ھيأت عامل، رئيس و سایر مدیران١١

صندوق
ـ انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بينالمللی در امور سرمایهگذاری و مھندسیمالی برای ارزیابی، بھبود و ارتقای عملکرد صندوق١٢
ـ سایر موارد ارجاعی از سوی ھيأت امنا١٣

برکناری و قبول استعفای اعضای ھيأت عامل مشروط به تأیيد دوسوم اعضای صاحب رأی ھيأت امنا خواھد بود.ـ ١تبصره
 اعضای ھيأت عامل باید تماموقت بوده و ھيچگونه فعاليت اقتصادی و شغل دیگری به استثنای تدریس نداشته باشند.ـ٢تبصره

) قانون اساسی میباشند.١۴٢اعضای ھيأت عامل مشمول حکم مندرج در اصل یکصد و چھل و دوم(
دوره تصدی ھيأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بالمانع است.ـ ٣تبصره
کليه اوراق بھادار، چکھا، سفتهھا، بروات، قراردادھا و سایر اسناد تعھدآور با امضای دو عضو از سه عضو ھيأت عامل کهـ ۴تبصره

توسط این ھيأت تعيين میشوند ھمراه با مھر صندوق معتبر خواھد بود.
 تصميمات ھيأت عامل با حداقل سه رأی نافذ است. ـ۵تبصره

ث ـ رئيس ھيأت عامل که باالترین مقام اجرائی صندوق است از بين اعضای ھيأت عامل توسط ھيأت امنا انتخاب و با حکم رئيس
جمھور منصوب میشود. رئيس ھيأت عامل دارای وظایف و اختيارات زیر میباشد:

ـ ابالغ و صدور دستور اجرای تصميمات ھيأت عامل و نظارت بر حسن اجرای آن١
ـ تعيين دستور جلسه و اداره جلسات ھيأت عامل٢
ـ اداره صندوق در چھارچوب مصوبات ھيأت عامل و ھيأت امنا٣
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ـ تھيه و تنظيم طرحھا و برنامهھای اجرائی در حيطه فعاليتھای موضوع صندوق۴
 ـ تھيه و تنظيم برنامه، بودجه، صورتھای مالی صندوق و پيشنویس گزارش ھيأت عامل به ھيأت امنا۵
 ـ اداره امور داخلی صندوق، بهکارگيری نيروی انسانی و انجام ھزینهھای جاری و اداری صندوق۶
یکبارـ تھيه و تنظيم گزارش عملکرد صندوق برای ارائه به ھيأت عامل حداقل ھر سهماه٧
 ـ نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کليه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضائی، اداری، ثبتی و مشابه آنھا با حق توکيل به٨

غير ولو بهطور مکرر
ـ اقامه یا دفاع از دعاوی یا شکایات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی و کيفری با کليه اختيارات مربوط به امور دادرسی به جز حق٩

مصالحه و ارجاع امر به داوری
ـ سایر امور ارجاعی از سوی ھيأت عامل١٠

جاری آن و جلوگيری از ھرگونه انحراف احتمالی ازج ـ بهمنظور حصول اطمينان از تحقق اھداف صندوق و نظارت مستمر بر عمليات 
ھيأت نظارت با ترکيب رئيس دیوان محاسبات کشور، رئيس سازمان حسابرسی کشور،مفاد اساسنامه، خطمشیھا و سياستھا،

رئيس سازمان بازرسی کل کشور تشکيل میشود.
نظارت این ھيأت نافی وظایف قانونی دستگاھھای نظارتی نظير دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور نخواھدـ ١تبصره

بود.
ھيأت نظارت دارای رئيس، نائبرئيس و دبير خواھد بود که در اولين جلسه ھيأت نظارت انتخاب خواھند شد.ـ ٢تبصره

چ ـ وظایف ھيأت نظارت:
ـ رسيدگی به صورتھا و گزارشھای مالی صندوق و تھيه گزارشھای موردی و ادواری برای ھيأت امنا و مجلس شورای اسالمی؛١
ـ رسيدگی بهصورت ریزداراییھا، مطالبات، تعھدات و خالصه حسابھای صندوق و گواھی آنھا برای انتشار در روزنامه رسمی کشور؛٢
ـ رسيدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اھداف صندوق٣

این ھيأت در ایفای وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری، کليه اسناد و داراییھا و حسابھای صندوق را مورد رسيدگی قرار داده و
میتواند به اطالعات و مدارک و مستندات صندوق که الزم میداند دسترسی داشته باشد. این ھيأت موظف است گزارش نظارتی

خود را ھر شش ماه یکبار به ھيأت امنا و مجلس شورای اسالمی ارائه دھد.
 ھيأت نظارت میتواند برای حسابرسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقيقی و حقوقی صاحب صالحيت استفادهتبصره ـ

نماید.
ح ـ منابع صندوق:

%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفتخام، ميعانات گازی، گاز و فرآوردهھای نفتی) در سالھای٣٠ـ حداقل معادل سیدرصد (١
برنامه و تعيين مبلغ آن در قوانين بودجه سنواتی

%) ارزش صادرات تھاتری اقالم فوقالذکر٢٠ـ حداقل بيستدرصد (٢
) ھرسال به ميزان سه واحد درصد٢) و (١ـ افزایش سھم واریزی ازمنابع بندھای (٣
 و سالھای بعد١٣٨٩%) مانده نقدی حساب ذخيره ارزی در پایان سال ۵٠ـ پنجاه درصد(۴
 ـ منابع قابل تحصيل از بازارھای پولی بينالمللی با مجوز ھيأت امنا با رعایت قوانين مربوط۵
 ـ سود خالص صندوق طی سال مالی۶
ـ درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل ميانگين نرخ سود سپردهھای بانک مرکزی در بازارھای٧

خارجی با محاسبه و پرداخت ھر سه ماه یکبار
 کل کشور١٣٨٩) قانون بودجه سال ۴%) منابع موضوع جزء (د) بند (٢٠ ـ بيست درصد(٨

 بازپرداخت اصل و سود تسھيالت پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجدداً در جھت اھدافـ١تبصره
صندوق بهکار گرفته میشود.

حسابھای صندوق فقط نزد بانک مرکزی نگھداری خواھد شد.ـ ٢تبصره
خ ـ مصارف صندوق:

 مؤسسات عمومی غيردولتی برای توليد و توسعهـ اعطای تسھيالت به بخشھای خصوصی، تعاونی و بنگاھھای اقتصادی متعلق به١
سرمایهگذاریھای دارای توجيه فنی، مالی و اقتصادی

برنده٢ مناقصهھای خارجی  ایرانی که در  تعاونی  به شرکتھای خصوصی و  مھندسی  و  فنی  تسھيالت صادرات خدمات  اعطای  ـ 
میشوند از طریق منابع خود یا تسھيالت اتحادیهای (سندیکایی)

ـ اعطای تسھيالت خرید به طرفھای خریدار کاال و خدمات ایرانی در بازارھای ھدف صادراتی کشور٣
ـ سرمایهگذاری در بازارھای پولی و مالی خارجی۴
 ـ اعطای تسھيالت به سرمایهگذاران خارجی با در نظرگرفتن شرایط رقابتی و بازدھی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از۵

) قانون اساسی میباشد.٨٠سرمایهگذاری در ایران با رعایت اصل ھشتادم(
 ـ تأمين ھزینهھای صندوق۶

 استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات ھزینهای و تملک داراییھای سرمایهای و بازپرداخت بدھيھای دولت به ھر شکلـ١تبصره
ممنوع است.

استفاده کننده از این تسھيالت اجازه تبدیل ارزاعطای تسھيالت موضوع این بند فقط به صورت ارزی است و سرمایهگذارانـ ٢تبصره
به ریال در بازار داخلی را ندارند.

اعطای کليه تسھيالت صندوق صرفاً از طریق عامليت بانکھای دولتی و غيردولتی خواھد بود.ـ ٣تبصره
د ـ سایر مقررات:

ـ سھم عامليت بانکھا در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانکھا توسط ھيأت عامل تعيين١
میشود.

) بند(ح) این ماده ماھانه توسط بانک مرکزی به حساب صندوق واریز و در پایان سال٢) و (١ـ سھم صندوق از منابع موضوع جزء (٢
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مالی با توجه به قطعیشدن منابع تسویه میشود.
ـ پرداخت تسھيالت از محل منابع صندوق بدون تأیيد توجيه فنی، اقتصادی، مالی و اھليت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و٣

در حکم تصرف غيرقانونی در اموال عمومی خواھد بود. ارزیابی گزارشھای توجيه فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدھی
تسھيالت مورد انتظار اعالم شده توسط ھيأت امنا کمترطرحھای سرمایهگذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، به ميزانی که از نرخ سود 

 مثابه تضمين بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسھيالت به صندوق است.نباشد به عھده بانک عامل و به
صندوق، منابع مورد نياز طرحھای سرمایهگذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبيعی را از طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از

توسعه سرمایهگذاری بخش کشاورزی بهصورت ارزی و با سود انتظاری کمتر در اختيار سرمایهگذاران بخش قرار میدھد.
ـ مجموع تسھيالت اختصاصیافته از منابع صندوق با عامليت بانکھا به مؤسسات و نھادھای عمومی غيردولتی و شرکتھای تابعه و۴

%) منابع صندوق باشد.٢٠وابسته در ھر حال نباید بيش از بيست درصد(
%) سھام، یا٨٠ از نظر این ماده مؤسسات و شرکتھا در صورتی غيرعمومی محسوب میشوند که حداقل ھشتاد درصد(ـ١تبصره

سھمالشرکه آنھا مستقيم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقيقی باشد.
مؤسسات و شرکتھایی که اکثریت مطلق سھام آنھا متعلق به مؤسسات عمومی و عامالمنفعه نظير موقوفات، صندوقھای بيمهای و
بازنشستگی و مؤسسات خيریه عمومی است از نظر این ماده در حکم مؤسسات و شرکتھای وابسته به نھادھای عمومی غيردولتی

ھستند.
اعضای ھيأت مدیره آنھا توسط مقامات دولتی%)٢٠بنگاھھای اقتصادی که صرفنظر از نوع مالکيت، بيش از بيستدرصد(ـ ٢تبصره

تعيين میشوند از نظر این ماده، دولتی محسوب میگردند و پرداخت از منابع صندوق به آنھا ممنوع است.
 صندوق موظف است در توزیع منابع بين بخشھای اقتصادی و استانھا، توازن منطقهای را مدنظر قرار دھد.ـ٣تبصره

 ـ سال مالی صندوق از اول فروردینماه ھر سال تا پایان اسفندماه ھمان سال است.۵
 ـ صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معامالتی تابع این اساسنامه و قوانين مؤسسات و نھادھای عمومی غيردولتی و۶

سياستھای پولی و ارزی میباشد. آیيننامهھای الزم به پيشنھاد ھيأت امنای صندوق به تصویب ھيأت وزیران خواھد رسيد و طبق
)قانون اساسی اقدام خواھد شد.١٣٨اصل یکصد و سی و ھشتم(

ـ رئيس ھيأت عامل صندوق توسعه ملی موظف است ھر شش ماه یکبار ميزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به ھيأت٧
امنا، ھيأت نظارت و مجلس شورای اسالمی گزارش نماید.

 ـ ھيأت نظارت درصورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای احکام این ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعالم میدارد.٨
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به ھمراه گزارش و اظھارنظر ھيأت نظارت باید حداقل پانزده روز قبل از تشکيل جلسه به٩

ھيأت امنا تسليم گردد.
ـ صدور ھرگونه ضمانتنامه و پرداخت ھرگونه تسھيالت از محل منابع صندوق فقط از طریق بانکھای عامل اعم از دولتی یا غيردولتی١٠

و صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری بخش کشاورزی انجام میشود.
فعاليت حساب ذخيره ارزی حاصل از عواید نفت با شرایط زیر تداوم مییابد:ـ ١٧ماده

 و ھمچنين مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی١٣٩۴الف ـ معادل مانده حساب ذخيره ارزی حاصل از عواید نفت خام، در پایان سال 
) قانون رفع موانع توليد رقابتپذیر و ارتقای١٨ با رعایت ماده(١٣٩۵از تسھيالت اعطائی از محل موجودی حساب مذکور در ابتدای سال 

نظام مالی کشور جزء موجودی حساب مذکور تلقی میشود.
ب ـ عواید حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و ميعانات گازی بهصورت نقدی و تھاتری و درآمد دولت از خالص صادرات گاز پس از

کسر مصارف ارزی پيشبينیشده در جداول قانون بودجه کل کشور به حساب ذخيره ارزی واریز میشود.
پ ـ تأمين کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاھش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و ميعانات گازی نسبت به ارقام

پيشبينیشده در قوانين بودجه سنواتی
ت ـ پيگيری وصول اقساط و سود تسھيالت اعطائی از محل حساب ذخيره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق بانکھای عامل

بهعھده بانکھا است.
ث ـ ایفای باقيمانده تعھدات حساب ذخيره ارزی به بخشھای غيردولتی، خصوصی و تعاونی و پرداخت تسھيالت مورد نياز صنایع

دفاعی بهعھده ھمين حساب است و ایجاد ھرگونه تعھد جدید ممنوع میباشد.
 آیيننامه اجرائی این ماده به پيشنھاد سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران و وزارت امورتبصره ـ

اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ این قانون تھيه میشود و به تصویب ھيأتوزیران میرسد.
سقف سھم مشارکت طرف خارجی از تأسيس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سياستھای کلی اصل چھل و چھارمـ ١٨ماده

 و اصالحات بعدی آن با پيشنھاد بانک مرکزی و تصویب ھيأت وزیران تعيين میشود.٢۵/٣/١٣٨٩) قانون اساسی مصوب ۴۴(
 میشود.٢۵/۴/١٣۵۴) قانون پولی و بانکی کشور اصالحی مصوب ٣١این ماده جایگزین بند (د) ماده (

ترکيب مجمع عمومی بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران عبارت است از:ـ ١٩ماده
الف ـ رئيس جمھور (رئيس مجمع)
ب ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

پ ـ رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور
ت ـ دو نفر از وزرا به انتخاب ھيأت وزیران

 قائممقام بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران به پيشنھاد رئيس کل بانک مرکزی از ميان متخصصان مجرب پولی، بانکی وـ١تبصره
اقتصادی با حداقل دهسال تجربه کاری و تحصيالت حداقل کارشناسیارشد در رشتهھای مرتبط و دارای حسن شھرت پس از تأیيد

مجمع عمومی بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران با حکم رئيسجمھور منصوب میشود.
 رئيس کل بانک مرکزی موظف است در مقاطع سهماھه گزارش عملکرد وظایف و اختيارات قانونی بانک مرکزی را به تفصيلـ٢تبصره

به رئيسجمھور، ھيأت دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی و مجلس شورای اسالمی با یک محتوا گزارش دھد.
ـ٢٠ماده

 که تاکنون حسابھایشان را نزد بانک١٨/۴/١٣۵١) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ١٢الف ـ کليه دستگاھھای موضوع بند(الف) ماده(
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براساس را  خود  بانکی  حسابھای  کليه  قانون  این  ابالغ  از  پس  سهماه  مدت  ظرف  حداکثر  موظفند  ننمودهاند،  متمرکز  مرکزی 
برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمھوری اسالمیدستورالعملی که به پيشنھاد مشترک وزرات امور اقتصادی و دارایی، سازمان 

 وزارت امورایران به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد، نزد آن بانک متمرکز نمایند. تمامی بانکھا و مؤسسات اعتباری غيربانکی و
اقتصادی و دارایی نيز موظف به ھمکاری با بانک مرکزی در اجرای این ماده میباشند.

تخلف از این قانون از سوی ھر یک از طرفين، جرم تلقی شده و به منزله تصرف غيرقانونی در اموال عمومی است.ـ ١تبصره
نيروھای مسلح جمھوری اسالمی ایران میتوانند بانک عامل خود را از بين بانکھای دولتی، با ھماھنگی و تأیيد ستادکلـ ٢تبصره

نيروھای مسلح جمھوری اسالمی ایران تعيين نمایند.
ب ـ کليه بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری مجازند از کليه منابع خود به شرکتھای بخش خصوصی و تعاونی ایرانی صادرکننده کاالھا
و خدمات فنی مھندسی تسھيالت ارزی یا معادل ریالی آن به نرخ روز بازار آزاد با نرخ سود مشابه تسھيالت ارزی پرداخت کنند.

بازپرداخت این تسھيالت و سود آن بهصورت ارزی میباشد.
پ ـ اولویت در پرداخت تسھيالت توسط بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری در شرایط مساوی به ترتيب برای سرمایه در گردش مورد
نياز صادرکنندگان، سرمایه در گردش مورد نياز توليدکنندگان کاالھا یا خدمات صادراتی، سرمایهگذاری برای توليد یا تجارت کاالھا یا

خدمات صادراتی، سرمایهگذاری برای توليد کاالھا و یا خدمات دارای بازار و قابل فروش در داخل کشور با سودآوری بيشتر میباشد.
ت ـ در اجرای سياستھای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعالسازی منابع مالی و ھمچنين اصالح و تقویت نظام مالی کشور، نظام
ارزی کشور، «شناور مدیریتشده» است. دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابتپذیری در تجارت خارجی و با مالحظه تورم داخلی و

جھانی و ھمچنين شرایط اقتصاد کالن از جمله تعيين حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعيين میشود.
اداره امور بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و اصالحات بعدی آن است.ـ ٢١ماده

الف ـ تأسيس، ثبت، فعاليت و انحالل نھادھای پولی و اعتباری از قبيل بانکھا، مؤسسات اعتباری غيربانکی، تعاونیھای اعتبار،
صندوقھای قرضالحسنه، صرافیھا و شرکتھای واسپاری (ليزینگھا) و ھمچنين ثبت تغييرات نھادھای مذکور فقط با اخذ مجوز از

بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران و بهموجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکانپذیر است.
ب ـ کليه اشخاص حقيقی و حقوقی اعم از دولتی و غيردولتی از قبيل سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، نيروی انتظامی جمھوری
اسالمی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به رعایت مفاد این ماده و ھمکاری با بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران

میباشند.
پ ـ بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران براساس مقررات قانونی، اختيار سلب صالحيت حرفهای و لغو مجوز و محکوميت متخلفان
فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد. در صورت سلب صالحيت حرفهای، اعضای ھيأت مدیره و مدیران عامل بانکھا و مؤسسات
اعتباری توسط بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران از مسؤوليت مربوطه منفصل میشوند. ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم

) قانون پولی و بانکی کشور به پانصد ميليون۴۴) ماده (٢تصرف غيرقانونی در اموال عمومی محسوب میشود. مبلغ مندرج در بند (
براساس رشد شاخص بھای کاال و خدمات مصرفی اعالمی بهصورت۵٠٠.٠٠٠.٠٠٠( )ریال افزایش مییابد و ھر سه سال یکبار 

رسمی به پيشنھاد بانک مرکزی توسط ھيأت وزیران تعدیل میشود.
ت ـ انتخاب مدیرعامل و ھيأت مدیره بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری پس از صدور تأیيد صالحيت حرفهای و وثاقت و امانت آنان از
سوی بانک مرکزی امکانپذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمينهھای مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه
کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط اعتراض و رسيدگی به آن با پيشنھاد مشترک بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران و

وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعيين میشود.
ث ـ ایجاد نھادھای جدید در بازار غيرمتشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران ممنوع بوده و تصدی پستھای

مدیریتی آنھا در حکم تصرف غيرقانونی در اموال عمومی تلقی میشود.
 الحاق میشود.٢٢/١٠/١٣٨٢) قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولی مصوب ١بندھای (الف) و (ث) این ماده به ماده (

 الحاق میگردد:٢٢/٨/١٣٩٠) قانون امور گمرکی مصوب ۶۶متن زیر به ماده(ـ ٢٢ماده
برقراری موانع غيرتعرفهای و غيرفنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضاء میکند، ممنوع است. حقوق ورودی
مواد اوليه و کاالھای واسطهای که بهمنظور توليد صادراتی بهویژه توسط شرکتھای دانشبنيان وارد کشور میشود، ظرف مدت پانزده

روز پس از صادرات به آنھا مسترد میشود.
ـ٢٣ماده

الف ـ ھرگونه وضع ماليات یا عوارض برای صادرات کاالھای مجاز و غيریارانهای و جلوگيری از صادرات ھرگونه کاال بهمنظور تنظيم بازار
داخلی ممنوع است و صدور کليه کاالھا و خدمات به جز موارد زیر مجاز میباشد:

ـ اشيای عتيقه و ميراث فرھنگی به تشخيص سازمان ميراث فرھنگی، صنایع دستی و گردشگری١
ـ آن دسته از اقالم خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونھھایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتيکی و یا حفاظت تنوع زیستی٢

داشته باشند، به تشخيص وزارت جھاد کشاورزی و سازمان حفاظت محيط زیست
 فھرست کاالھای غيرمجاز و یارانهای برای صادرات با پيشنھاد دستگاه ذیربط و تصویب شورای اقتصاد تعيين و سهماه پس ازتبصره ـ

ابالغ اجراء میشود.
ب ـ صادرات کاالھایی که دولت برای تأمين آنھا یارانه مستقيم پرداخت میکند، تنـھا با پيشنھاد دستگاه مربـوطه و تصویب شـورای
اقتصاد مجاز است. در این صورت کليه صادرکنندگان موظفند گواھی مربوط به عودت کليه یارانهھای مستقيم پرداختی به کاالھای

صادرشده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند.
پ ـ بهمنظور ھدفمندسازی معافيتھا و شفافسازی حمایتھای مالی دولت، سازمان امور مالياتی موظف است ماليات با نرخ صفر را

جایگزین معافيتھای قانونی کند و موارد آن را در ردیفھای جمعی ـ خرجی بودجه ساالنه، محاسبه و درج نماید.
ت ـ ھرگونه تخفيف و بخشودگی عوارض شھرداریھا توسط دولت ممنوع است.

) قانون امور گمرکی میشود.١٢۶این ماده جایگزین ماده (
تشکيل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقيقی و حقوقی بهمنظور تسھيل و گسترش فعاليتـ ٢۴ماده

اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتھا در قالب شرکت مدنی و ضوابط و
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شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسالمی و اصل منع اضرار به غير و منع انحصار مجاز است.
 تغيير در حيطه اختيارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نيست و اعضای گروه بهطور تضامنی مسؤولـ١تبصره

باشد. مراجعخود میباشند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتيب دیگری توافق شدهپرداخت دیون گروه از اموال شخصی 
ثبتکننده در صورتی نسبت به ثبت این شرکتھا اقدام میکنند که در قرارداد، شرایط تضامن قيد شده باشد.

) الیحه قانونی اصالح قسمتی از١۵٢) و (١۵١) قانون تجارت و مواد (۶ عمليات مربوط به دفاتر تجاری و بازرسی مطابق ماده(ـ٢تبصره
و تصفيه تابع قرارداد بين شرکاء خواھد بود. انجام میشود٢۴/١٢/١٣۴٧قانون تجارت مصوب 

 فوت یا حجر یا ممنوعيت قانونی یکی از اشخاص حقيقی یا انحالل یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحاللـ٣تبصره
گروه میشود مگر اینکه در قرارداد تشکيل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.

 آیيننامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ این قانون با پيشنھاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتـ۴تبصره
دادگستری به تصویب ھيأت وزیران میرسد.

ـ٢۵ماده
و٣٠/٣/١٣۵٠الف ـ اداره امور بيمه مرکزی جمھوری اسالمی ایران براساس قانون تأسيس بيمه مرکزی ایران و بيمهگری مصوب   

مصوبات شورایعالی بيمه میباشد.
ب ـ مشارکت شرکتھای بيمه خارجی با شرکتھای بيمه تجاری داخلی با اولویت بخش غيردولتی بهمنظور ایجاد شرکت بيمه مشترک
بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شرکتھای بيمه داخلی و ھمچنين تأسيس و فعاليت شعب و نمایندگی شرکتھای

) قانون۴۴بيمه بازرگانی خارجی و مؤسسات کارگزاری بيمه خارجی و شعب آنھا با رعایت سياستھای کلی اصل چھل و چھارم (
اساسی و قوانين مربوط مجاز است. بيمه مرکزی ناظر بر حسن اجرای این بند میباشد.

 صندوق بيمه محصوالت کشاورزی مجاز به ایجاد شرکت مشترک بيمه با شرکتھای بيمه خارجی با رعایت سياستھای کلیتبصره ـ
) قانون اساسی و قوانين مربوط میباشد.۴۴اصل چھل و چھارم (

) قانون تأسيس بيمه٣٠پ ـ انجام بيمهھای دستگاھھای اجرائی بهصورت انحصاری با شرکت سھامی بيمه ایران، موضوع ماده (
مرکزی ایران و بيمهگری لغو میشود.

تغييرـ٢۶ماده و  سند  صدور  جابهجایی،  تملک،  جدید،  مستحدثات  احداث  ھرگونه  و  نيروگاھھا  ایمنی  محدوده  در  اراضی  کاربری 
تأسيسات ھستهای بهعنوان سکونتگاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضی و امالک واقع در محدوده مذکور، براساس
الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامهھای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب  شورای انقالب

مالکانتصرف امالک مذکور پس از توافق یا کارشناسی و پرداخت نقدی یا غيرنقدی بھای آن به تأمين میشود. تملک و ١٧/١١/١٣۵٨
ذینفع در صورت اعتراض میتواند به مرجع صالح قضائی مراجعه نماید.که به موجب قانون مذکور تعيين میشود امکانپذیر است.

 الزامات، مقررات و مصوبات نظام ایمنی ھستهای کشور که توسط مرکز نظام ایمنی سازمان انرژی اتمی ایران در زمينهـ١تبصره
فناوری ھستهای و پرتویی تھيه و به تصویب ھيأت وزیران میرسد، برای کليه دستگاھھای اجرائی و اشخاص حقيقی و حقوقی

غيردولتی مرتبط، الزماالجراء است.
 آیيننامه اجرائی این ماده، ظرف مدت یک سال پس از ابالغ این قانون توسط سازمان انرژی اتمی ایران تھيه میشود و باـ٢تبصره

پيشنھاد مشترک این سازمان، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور بهتصویب ھيأت وزیران میرسد.
بهمنظور مدیریت جامع (بهھمپيوسته) و توسعه پایدار منابع آب در کشور، وزارت نيرو مکلف است:ـ ٢٧ماده

الف ـ تشکيالت ستاد آب کشور را بر مبنای حوضهھای آبریز اصلی تجدید سازمان نماید.
 شرکتھای آب منطقهای استانی با ھدف حفاظت و بھرهبرداری منابع آب کماکان بهقوت خود باقی میمانند.ـ١تبصره
 پيشنھاد مشترک وزارتخانهھای نيرو، جھاد کشاورزیآیيننامه اجرائی این بند ظرف مدت ششماه پس از ابالغ این قانون، بهـ ٢تبصره

و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محيط زیست تھيه میشود و پس از تأیيد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب ھيأت
وزیران میرسد.

ب ـ درآمد ناشی از فروش حقآبه حقآبهداران متعلق به حقآبهداران است و پس از کسر ھزینهھا و براساس آیيننامهای که با پيشنھاد
وزارت نيرو به تصویب ھيأت وزیران میرسد، بين آنھا توزیع میشود.

 بهمنظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی، سازمان جنگلھا، مراتع و آبخيزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمانـ٢٨ماده
حفاظت محيط زیست، سازمان اوقاف و امور خيریه و وزارت راه و شھرسازی حسب مورد پس از تأیيد باالترین مقام دستگاه اجرائی

مربوط، از پرداخت ھزینهھای دادرسی معاف میباشند.
ـ٢٩ماده

الف ـ بھرهبرداری از جنگلھا به پيشنھاد باالترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط و در چھارچوب مصوبات ھيأت وزیران ممکن است و
بھرهبرداری از مراتع و زیستگاھھای طبيعی تنھا بر اساس توان بومشناختی(اکولوژیک) و ضرورت حفظ آنھا مجاز و مازاد بر آن ممنوع
است. متخلف از احکام این ماده عالوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمهای تا پنجبرابر خسارت واردشده به جنگل و یا مرتع و
زیستگاه مورد بھرهبرداری یا تلفشده است. مبالغ دریافتی به حساب خزانهداری کل کشور واریز و پس از درج در بودجه سنواتی

%) آن برای احيای جنگل، مرتع و زیستگاھھای خسارتدیده ھزینه میشود.١٠٠صددرصد (
و طبيعی  منابع  احيای  و  حفظ  امر  در  آنان  توانمندسازی  و  محلی  جوامع  مشارکت  ارتقای  و  اقتصاد  مردمیشدن  بهمنظور  ـ  ب 
محيطزیست کشور به دستگاھھای اجرائی مربوط (سازمان جنگلھا، مراتع و آبخيزداری کشور و سازمان حفاظت محيطزیست) اجازه
آخرین براساس  و  مناقصات  برگزاری  قانون  رعایت  با  مربوط  اجرائی  دستگاه  مقام  باالترین  مسؤوليت  و  نظارت  با  میشود  داده 
فھرستھای بھای پایه ابالغی، در ھر سال قرارداد اجرای عمليات و پروژهھای پيشبينیشده در موافقتنامهھای طرحھای تملک

دارایی سرمایهای ملی و استانی خود را با تشکلھای روستایی و عشایری و تعاونیھای تخصصی مربوط منعقد کنند.
آیيننامه اجرائی این بند شامل نحوه واگذاری کار، تعيين صالحيت تشکلھا و تعاونیھای تخصصی، تضامين الزم، متن قرارداد و سایر
الزامات الزم به پيشنھاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت جھاد کشاورزی و سازمان حفاظت محيط زیست تھيه میشود

و بهتصویب ھيأتوزیران میرسد.
پ ـ دولت مکلف است نسبت به حفظ حقوق عشایر دارای پروانه چرای دام مناطق مرتعی حفاظتشده اقدام کند.
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ت ـ بهمنظور تعيين تکليف آن بخش از مراتع عشایری که با مراتع حریم روستاھا تداخل دارد وزارت جھادکشاورزی (سازمان جنگلھا،
مراتع و آبخيزداری کشور) موظف است حداکثر ظرف مدت یکسال نسبت به تنسيق و مميزی و تفکيک محدوده مراتع عشایری از

مراتع روستایی اقدام کند.
ـ٣٠ماده

الف ـ به منظور تأمين منابع مورد نياز جھت توسعه و نگھداری و بھرهبرداری امور حملونقل جادهای به سازمان راھداری و حمل و نقل
 اساس تن ـجابهجایی کاال و مسافر در جادهھای کشور به استثنای جادهھای روستایی و عشایری برجادهای اجازه داده میشود از 

کيلومتر و نفر ـ کيلومتر با پيشنھاد مجمع عمومی سازمان راھداری و حملونقل جادهای و با تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول
نماید.

ب ـ ميزان وصول عوارض ھر تن ـ کيلومتر حمل و نقل کاال در داخل کشور از شرکتھای حملونقل بينالمللی که مبادرت به حمل و نقل
کاالی عبوری و ترانزیت خارجی میکنند با پيشنھاد وزارت راه و شھرسازی و تصویب شورایاقتصاد تعيين میشود.

%) خسارات وارده بر ابنيه فنی و تأسيسات، از واردکننده خسارت توسط سازمان مذکور وصول میشود.١٠٠پ ـ صددرصد (
ت ـ به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جادهای بين شھری و احداث پایانهھای مسافری و باری و مجتمعھای خدمات رفاھی
بين راھی توسط بخشھای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونیھای ایثارگران، وجوه ادارهشده از محل منابع داخلی شرکتھای وابسته

به وزارت راه و شھرسازی پرداخت میشود.
کاميونھای مورد نياز که استانداردھای روز را داراث ـ اجازه داده میشود با تأیيد و تشخيص سازمان راھداری و حمل و نقل جادهای، 

خودروبوده و عمر کمتر از سهسال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان
 وارد شود. دولت مجاز است در این رابطه تخفيفات و تسھيالت گمرکی را اعمال کند. استفاده از این تخفيفات منوط٢٣/٣/١٣٨۶مصوب 

به خروج یک کاميون فرسوده با عمر بيش از بيست و پنج سال به ازای ھر کاميون وارداتی است. آیيننامه نحوه اجرای این بند توسط
وزارتخانهھای راه و شھرسازی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تھيه میشود و حداکثر ظرف مدت ششماه

پس از ابالغ این قانون به تصویب ھيأت وزیران میرسد.
ج ـ به منظور بھرهبرداری بھينه از ظرفيتھا و موقعيتھای جغرافيایی کشور:

ـ وزارت راه و شھرسازی با ھماھنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است نسبت به ایجاد بانک جامع حملونقل کشور و استقرار١
کشور، درمان  و  بھداشت  بخش  پليس،  از  دریافتی  اطالعات  دربرگيرنده  که  نقل  و  حمل  سوانح  و  حوادث  جامع  اطالعات  سامانه 
سازمانھای راھداری و حملونقل جادهای، ھواپيمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راهآھن و سایر سازمانھای ذیربط است
با ھدف تجميع، شفافسازی و ارائه دادهھا و اطالعات صحيح و قابل استفاده در تحليل و تدوین اھداف و برنامهھای ملی ایمنی اقدام

نماید. گزارش آماری حمل و نقل کشور ھمه ساله توسط مرکز آمار ایران تدوین و منتشر میشود.
ـ طرح جامع حمل و نقل کشور با ھدف پاسخگویی به تقاضاھای بالفعل و بالقوه و دستيابی به جایگاه مناسب در حوزهھای ایمنی،٢

انرژی، اقتصاد، حمل و نقل و محيط زیست تا مدت ششماه پس از الزماالجراء شدن این قانون بهتصویب ھيأت وزیران میرسد. از زمان
تصویب طرح جامع، شروع کليه طرحھای جدید توسعه و ساخت زیربناھای حمل و نقل، فقط براساس این طرح و در قالب بودجه

سنواتی قابل اجراء است.
%) از ميزان تلفات جانی ناشی از تصادفات١٠ـ دولت موظف است ساز و کارھای قانونی الزم را به منظور کاھش ساالنه دهدرصد(٣

رانندگی در جادهھای کشور فراھم کند.
و خدمات ترابری نسبی در زنجيره عرضه  به مزیتھای  با توجه  رقابتپذیرکردن فعاليتھای حملونقل  و  تجارت  چ ـ بهمنظور تسھيل 

منطقهای و بينالمللی، دولت مجاز است:
ـ ازایجاد پارکھای پشتيبانی(لجستيک)،احداث پایانهھا، شھرکھای حملونقل ترکيبی مسافری و باری و گسترش بنادر خشک توسط١

بخش خصوصی و تعاونی حمایت کند.
ـ نسبت به تھيه طرح مکانیابی پایانهھای بارُگنج(کانتينری) و حملونقل ترکيبی در شبکه اصلی و عبوری (ترانزیتی) کشور اعم از٢

شمالی ـ جنوبی، شرقی ـ غربی و نيز شبکه آسيایی از طریق بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند.
%) حجم عبور (ترانزیت) خارجی کاال، فراھم کند.١٠ـ ساز و کارھای الزم را برای تحقق افزایش ساالنه ده درصد(٣

کليه دریافتیھای موضوع بندھای(الف)، (ب) و (پ) این ماده پس از وصول، به حساب سازمان راھداری و حمل و نقلـ ١تبصره
جادهای نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود تا بر اساس بودجه ساالنه آن سازمان به مصرف برسد.

در موارد موضوع بند (ت) این ماده و ھمچنين در مورد ایجاد جایگاھھای عرضه سوخت، وزارت جھاد کشاورزی نسبت بهـ ٢تبصره
واگذاری حق بھرهبرداری اراضی منابع ملی خارج از حریم شھرھا به صورت قيمتھای ترجيحی یا رایگان بر اساس سياستھای مصوب

شورای اقتصاد با معرفی وزارت راه و شھرسازی اقدام کند.
ـ٣١ماده

الف ـ شورای برنامهریزی و توسعه استان در اجرای وظایف محوله که در قوانين و دستورالعملھا مشخص میشود و ھمچنين اجرای
اختيارات تفویضی رئيسجمھور در امور برنامه و بودجه و در جھت ھماھنگی و نظارت بر مدیریت و توسعه سرمایهگذاری ھمهجانبه و
پایدار استان، پيگيری عدالت سرزمينی، تقویت تمرکززدایی، افزایش اختيارات استانھا و تقویت نقش و جایگاه استانھا در راھبری و
مدیریت توسعه درون و برونگرای منطقهای و تحقق اھداف اقتصاد مقاومتی، با ترکيب اعضای زیر تشکيل میشود. آیيننامه اجرائی

این ماده با پيشنھاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب ھيأتوزیران میرسد:
ـ استاندار(رئيس)١
ـ رئيس سازمان برنامه و بودجه استان(دبير)٢
ـ رئيس واحد استانی وزارتخانهھای دارای واحد استانی (یک نفر)٣
ـ رئيس سازمان ميراث فرھنگی، صنایع دستی و گردشگری استان۴
 ـ مدیرکل حفاظت محيط زیست استان۵
 ـ فرمانداران (حسب مورد)۶
ـ فرمانده سپاه استان٧
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 ـ دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسالمی به انتخاب مجلس شورای اسالمی (به عنوان ناظر)٨
ـ مدیرکل صدا و سيمای استان٩

شورای برنامهریزی و توسعه استان باالترین نھاد تصميمگيری و نظارت درخصوص توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی درـ ١تبصره
سطح استان میباشد.

 انتخاب وزیر در جلسات شورا شرکت میکند.در مورد وزارتخانهھایی که چند واحد استانی دارند یکنفر از مدیران بهـ ٢تبصره
عضویت اعضاء، قائم به فرد است و جانشين حق رأی ندارد و در غياب استاندار، اداره جلسه شورا بر عھده دبير میباشد.ـ ٣تبصره

جلسات با دوسوم اعضاء رسميت مییابد و رأیگيری با ورقه و مخفی است. مصوبات با اکثریت اعضای حاضر قابل اجراء است.
دبير شورا موظف است ھنگام طرح مباحث مربوط به ھر یک از دستگاھھای اجرائی غير عضو در شورا، از باالترین مقامـ ۴تبصره

دستگاه اجرائی مرتبط در استان و ھنگام طرح مباحث مربوط به ھر شھرستان، از فرماندار آن شھرستان (بدون حق رأی) دعوت
بهعمل آورد.

 دبير شورا موظف است یکھفته قبل از تشکيل جلسه دستور جلسه را ھمراه با دعوتنامه رسمی برای کليه اعضاء ارسال ـ۵تبصره
کند و از دو نماینده مجلس شورای اسالمی دعوت بهعمل آورد.

ب ـ وظایف و اختيارات شورا به شرح زیر تعيين میشود:
ـ بررسی، تأیيد و تصویب اسناد توسعهای و برنامهھای توسعه استان که شامل جھتگيریھای توسعه بلندمدت استان در چھارچوب١

نظام برنامهریزی کشور و در راستای جھتگيریھای آمایش سرزمين و برنامهھای ميانمدت توسعه استان و تصویب اسناد توسعهای
و طرحھا و پروژهھای بخشی و شھرستانی در چھارچوب سياستھای کالن، آمایش سرزمينی و بخشی و سازگار با برنامهھای

بلندمدت و ميانمدت استانی و ملی است.
ـ بررسی و نظارت بر توسعه اقتصادی و اجتماعی متعادل استان و نيز سياستگذاری، ھماھنگی و پایش اقدامات مؤثر برای کاھش٢

توسعه برنامهھای  و  سرزمين  آمایش  جھتگيریھای  راستای  در  و  برنامهریزیکشور  نظام  چھارچوب  در  دروناستانی  تعادل  عدم 
استانی

مصوب٣ سياستھای  چھارچوب  در  استان  توسعه  برنامهھای  قالب  در  روستا  و  شھرستان  عمران  و  توسعه  طرحھای  تصویب  ـ 
شورایعالی آمایش سرزمين و شورایعالی شھرسازی و معماری

ـ شناخت و اولویتبندی قابليتھا و مزیتھای نسبی استان و ایجاد زمينهھای الزم و تشویق و توسعه مشارکت و سرمایهگذاری۴
داخلی و خارجی از طریق بخش خصوصی، تعاونی و مردمنھاد

 ـ اتخاذ سياستھای مناسب جذب و رفع مشکل سرمایهگذاریھا و اقدامات توسعهای بخشھای دولتی و غيردولتی در سطح۵
استان در راستای انطباق آنھا با سياستھا و برنامهھای اقتصاد مقاومتی و اولویتھا، نيازھا و برنامهھای توسعهای استان

 ـ تصویب طرحھای جامع شھرھای تا پنجاه ھزار نفر جمعيت در چھارچوب سياستھای ابالغی شورایعالی شھرسازی و معماری۶
سازمان برنامه و بودجه کشورـ بررسی گزارش عملکرد برنامه و بودجه استانی و شھرستانی و ارسال آن به٧
 ـ اتخاذ سياستھا و ارتقای صادرات غيرنفتی استان در چھارچوب سياستھای کلی تجارت خارجی کشور و توسعه ھمکاریھای٨

تجاری، اقتصادی، علمی و فرھنگی با کشورھای ھمسایه در چھارچوب سياستھای دولت
ـ بررسی راھھای تجھيز و جذب منابع و پساندازھای بخش غيردولتی در استان٩

 شورای برنامهریزی و توسعه استان میتواند تصميمگيری موارد غيرمھم، مستمر و یا خاص را به کارگروھھا و یا مدیرانـ١تبصره
دستگاھھای اجرائی مشخص تفویض کند. گزارش تصميمات و اقدامات در جلسه بعدی شورا مطرح میشود و مورد بررسی قرار

میگيرد. این تفویض اختيار رافع مسؤوليتھای شورا نيست.
 شورای برنامهریزی و توسعه استان صرفاً مسؤوليت تعيين سرجمع اعتبارات تملک داراییھای سرمایهای و اعتبارات موضوعـ٢تبصره

شاخصھایکشور برای ارتقای سطح مناطق کمترتوسعهیافته»، سھم شھرستانھا را براساسقانون «استفاده متوازن از امکانات   
جمعيت و محروميت بهعھده دارد و این شورا حق دخالت در تصميمات کميته برنامهریزی شھرستان را ندارد.

) از اعتبارات تملک دارایی%۵شورای برنامهریزی استان مجاز است پس از ابالغ اعتبارات استان حداکثر تا پنجدرصد (ـ ٣تبصره
سرمایهای استان را با پيشنھاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصویب شورای برنامهریزی در قالب کمکھای فنی و اعتباری برای
افزایش سرمایه صندوقھای حمایت از توسعه بخش کشاورزی ھمان استان یا شھرستان اختصاص دھد. ھمچنين این شورا مجاز

%) از اعتبارات تملک داراییھای سرمایهای استان را در قالب کمکھای فنی و اعتباری با اولویت تکميل٢٠است حداکثر بيست درصد (
و اجرای طرحھای اقتصاد مقاومتی اختصاص دھد.

 آستانھای مقدس و قرارگاھھای سازندگی و شرکتھا و مؤسسات وابسته به اشخاص مذکور نسبت به تمامی فعاليتھایـ۴تبصره
اقتصادی خود، مشمول پرداخت ماليات میشوند.

 ھزینه خدمات مدیریت طرحھای تملک داراییھای سرمایهای بنياد مسکن انقالب اسالمی، سازمان مجری ساختمانھا و ـ۵تبصره
تأسيسات دولتی و عمومی، شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناھای حمل و نقل کشور، شرکت مادر تخصصی توليد برق
حرارتی، شرکت سھامی توسعه منابع آب و نيروی ایران، شرکت توسعه و نگھداری اماکن ورزشی و مؤسسه جھاد نصر، حداکثر تا

%) عملکرد تخصيص اعتبارات ذیربط با احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه عمومی کشور تعيين میگردد.۵/٢دوونيمدرصد(
بهمنظور استقرار نظام راھبری توسعه سرزمين و نظارت بر اجرای آن «شورایعالی آمایش سرزمين» با مسؤوليت رئيسـ ٣٢ماده

سازمان برنامه و بودجه کشور با وظایف زیر تشکيل میشود:
الف ـ
ـ بررسی و نظارت بر اجرای نظام راھبری توسعه سرزمين و تنظيم روابط ارکان و اجزای آن١
ـ بررسی، تصویب، ھماھنگی و نظارت مستمر بر تھيه برنامهھا و طرحھای توسعه سرزمين در سطوح ملی، منطقهای و استانی٢
ـ بررسی برنامهھای اجرائی آمایش سرزمين و اسناد آمایش ملی، منطقهای و استانی٣
ـ نظارت بر اجرای اصول و ضوابط ملی آمایش سرزمين در سطوح ملی، منطقهای و استانی و ارزیابی عملکرد دستگاھھای اجرائی۴

ذیربط
دستگاھھای اجرائی مکلفند برنامهھای عملياتی خود را بهگونهای تنظيم و اجراء کنند که زمينه تحقق جھتگيریھایـ ١تبصره
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آمایش سرزمين فراھم آید.
نظارت بر اجرای مصوبات شورا بر عھده دبيرخانه (سازمان برنامه و بودجه کشور) است. شورا میتواند برای انجام وظایفـ ٢تبصره

خود نسبت به تشکيل کارگروھھای موضوعی یا موضعی اقدام کند.
عبارتند از: وزیران کشور، اطالعات، جھاد کشاورزی، امور ترکيب اعضای شورا عالوه بر رئيس سازمان برنامه و بودجه کشورـ٣تبصره

اقتصادی و دارایی، راه و شھرسازی، دفاع و پشتيبانی نيروھای مسلح و رئيس سازمان حفاظت محيط زیست و سه نفر صاحبنظر
شاغل در دستگاھھای اجرائی به انتخاب رئيسجمھور

سياستھای خشکی و دریایی را توأماً لحاظ نماید.دولت موظف است در برنامهریزیھای آمایش سرزمين ھموارهـ ۴تبصره
ب ـ در اجرای آمایش سرزمينی دولت مکلف است به منظور توسعه سواحل مکران (جنوب شرق کشور) جھت استقرار، ساماندھی،
احداث زیرساختھای نظامی، فرھنگی و رفاھی نيروی دریایی ارتش جمھوری اسالمی  ایران اعتبارات الزم را در بودجه ساالنه کشور

لحاظ کند.
پ ـ بهمنظور تسھيل و تشویق سرمایهگذاری صنعتی و معدنی کشور، اقدامات زیر توسط دولت انجام میشود:

ـ شھرستانھایی که نرخ بيکاری آنھا باالتر از ميانگين نرخ بيکاری کشور میباشد بهعنوان مناطق غيربرخوردار از اشتغال تعریف١
میشوند. این مناطق با پيشنھاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب ھيأت وزیران در سال اول

و نيز ششم ھر دھه تعيين میشود.
ـ دولت موظف است مشوقھای الزم جھت ایجاد اشتغال و کاھش نرخ بيکاری و ایجاد کارورزی بيکاران در این مناطق را بهعمل آورده و٢

اعتبارات مورد نياز آن را در لوایح بودجه ساالنه منظور کند.
ـ معافيت مالياتی واحدھای صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غيربرخوردار از اشتغال را به ميزان معافيتھای منظورشده در٣

مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اعمال کند. توسعه واحد و نيز توليد کاالی جدید در این واحدھا به ميزان سھم خود مشمول این حکم
میباشند.

%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعی را به ترتيب یکسوم به استانھای نفتخيز و٣ت ـ دولت مکلف است سهدرصد(
گازخيز که سھم ھر استان براساس سھم آن استان در ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبيعی تعيين میگردد و دوسوم
به شھرستانھای مناطق کمترتوسعهیافته که براساس شاخصھای توسعهنيافتگی به تفکيک شھرستان توسط سازمان برنامه و
بودجه کشور تعيين میشود، جھت اجرای برنامه عمرانی بودجهھای سنواتی اختصاص دھد. این اعتبار صرفاً به مناطق نفتخيز و

مناطق توسعهنيافته اختصاص مییابد و موجب کاھش سھم اعتبارات استانی این مناطق نمیشود.
 پيشنھاد سازمان برنامه و بودجه کشور (دبيرخانه) به آیيننامه اجرائی این ماده ظرف مدت ششماه پس از ابالغ اینقانون بهتبصره ـ

تصویب ھيأت وزیران میرسد.
در زمان صلح با تأیيد ستاد کل نيروھای مسلح، قسمتی از نياز دولت، شھرداریھا، دھياریھا، نھادھای عمومی غيردولتی،ـ ٣٣ماده

دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غيردولتی و فدراسيونھای ورزشی و واحدھای توليدی به نيروی انسانی دارای مدرک
کارشناسی(ليسانس) و باالتر با استفاده از خدمت مشموالن وظيفه مشروط به عدم ورود آسيب به آمادگی رزمی کشور و پس از

گذراندن دوره آموزش نظامی تأمين میشود. این نيازھا از طریق وزارت دفاع و پشتيبانی نيروھای مسلح به ستاد کل اعالم میگردد.
بهکارگيرنده تأمين میشود. ميزان دریافتی این قبيل افرادحقوق و مزایا و جيره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه

نباید در مجموع از حد مقرر در قوانين نيروھای مسلح تجاوز کند.
%) از نيروھای انسانی مذکور که فارغالتحصيل دانشگاه ھستند، باید در مناطق توسعهنيافته یا کمترتوسعهیافته۵٠حداقل پنجاهدرصد(
کشور خدمت کنند.

سھميه مربوط به فدراسيونھای ورزشی از طریق وزارت ورزش و جوانان و صرفاً برای استفاده قھرمانان ورزشی دارای مدالـ ١تبصره
کشوری و باالتر و سھميه واحدھای توليدی از طریق دستگاھھای اجرائی ذیربط اختصاص مییابد.

) قانون خدمت وظيفه عمومی به شرح زیر اصالح و یک تبصره به آن الحاق میشود:۴۵) ماده(٣صدر بند(ـ ٢تبصره
بيستوپنجدرصد(٣ آزادگی،  ماه  دوازده  به  آزادگی  ماه  چھار  و  بيست  قوا  کل  فرماندھی  تأیيد  صورت  در  به٢۵ـ  جانبازی   (%

%) جانبازی، سیماه سابقه حضور در جبھه به دوازدهماه سابقه حضور در جبھه١٠دهدرصد(
%) محسوب میشود.۵٠ فرزند شھيد مشابه جانباز پنجاه درصد(تبصره ـ
دولت موظف است بهمنظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحھای تملک داراییھای سرمایهای با رعایت قانون نحوه اجرایـ ٣۴ماده

) قانون اساسی اقدامات زیر را به اجراء درآورد:۴۴سياستھای کلی اصل چھل و چھارم (
الف ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با لحاظ موارد زیر ظرف مدت یکسال از تاریخ ابالغ این قانون «سند نظام فنی و

اجرائی کشور» را تھيه و اجراء کند. ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چھارچوب این نظام ابالغ میشود:
اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعملھا) مربوط بهـ نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور شامل عوامل، اصول، برنامهھا و فرآیندھا و ١

طرحھای سرمایهگذاری و پروژهھای ساخت و ساز باشد.مدیریت، پيدایش، پدیدآوری و بھرهبرداری
ـ قواعد اساسی حاکم بر کارفرمایان، مجریان، پيمانکاران، مشاوران، سازندگان و تأمينکنندگان ھمه طرحھا و پروژهھایی که از وجوه٢

عمومی کشور استفاده میکنند، در این سند لحاظ شود.
خصوصی پيشبينیشده و بهصورت مستمر بھبود یابد.ـ ویژگیھای بخشھا، دستگاھھای اجرائی و تشکلھای صنفی مرتبط بخش٣

ب ـ روشھای اجرائی مناسب «مشارکت بخش عمومی ـ خصوصی» از قبيل «تأمين منابع مالی، ساخت، بھرهبرداری و واگذاری»،
«تأمين منابع مالی، ساخت و بھرهبرداری»، «طرح و ساخت کليد در دست» و یا «ساخت، بھرهبرداری و مالکيت» را با پيشبينی

تضمينھای کافی و تدابير بودجهای بهکارگيرد.
پ ـ سازوکار تأمين مالی طرحھای تملک دارایی سرمایهای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد
بانکھای داخلی و خارجی ھمراه با پيشبينی ابزارھای مالی تضمينی را به تدریج بهگونهای پياده کند که رابطه تأمين منابع مالی و

اجرای طرحھای فوق با نوسانات بودجه ساالنه کاھش یابد.
 آیيننامه اجرائی این ماده ظرف مدت ششماه از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون به پيشنھاد سازمان برنامه و بودجه کشورتبصره ـ

بهعنوان متولّی نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور به تصویب ھيأت وزیران میرسد.

http://www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=13134

13 of 23 4/18/2017 1:33 PM



 دستگاھھای اجرائی درصورت نياز به یگان حفاظت مکلفند پس از کسب موافقت و مجوز ستاد کل نيروھای مسلح نسبت بهـ٣۵ماده
تشکيل یگانھای حفاظت اقدام کنند. این یگانھا از نظر بهکارگيری سالح و مھمات تابع ضوابط نيروھای مسلح میباشند و با رعایت

ضوابط نيروی انتظامی تحت نظر باالترین مقام دستگاه ذیربط اداره میشوند.
چگونگی ساماندھی، تسليح، آموزش، انتصاب دستورالعمل نحوه تشکيل یگانھای حفاظت شامل اختيارات، حدود وظایف،تبصره ـ

فرماندھان، ارتباط با نيروی انتظامی و نظارت بر عملکرد آنھا به تصویب ستادکل نيروھای مسلح میرسد.
بهمنظور ارتقای جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور و ساماندھی بازار متشکل اوراق بھادار اقدامات زیر انجام میشود.ـ ٣۶ماده

 است.١/٩/١٣٨۴) قانون بازار اوراق بھادار جمھوری اسالمی ایران مصوب ۴سایر تدابير ساماندھی، مطابق ماده (
الف ـ کليه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بھادار اقدام کردهاند حداکثر ظرف مدت ششماه پس از الزماالجراء شدن این
قانون مکلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بھادار اقدام نمایند. عدم ثبت، تخلف محسوب میشود ليکن مانع از اجرای
تکاليف قانونی برای ناشر اوراق بھادار نمیباشد. ناشران اوراق بھادار ثبتشده نزد سازمان مذکور باید اطالعات مالی خود را براساس

) قانون بازار اوراق بھادار جمھوری اسالمی ایران منتشر نمایند.۴۵ترتيبات مقرر در ماده (
ب ـ معامالت اوراق بھادار ثبتشده در سازمان فقط در بورسھا و بازارھای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معامالتی ھر

یک از آنھا حسب مورد امکانپذیر است و معامله اوراق بھادار مذکور بدون رعایت ترتيبات فوق فاقد اعتبار است.
پ ـ پس از معامله اوراق بھادار ثبتشده نزد سازمان که در یکی از بورسھا یا بازارھای خارج از بورس معامله شدهاند و کاالھای
معاملهشده در بورسھای کاالیی، عمليات تسویه وجوه و پایاپای (نقل و انتقال) پس از معامالت در شرکتھای سپردهگذاری مرکزی

اوراق بھادار و تسویه وجوه صورت میگيرد.
ت ـ سوابق معامالت اوراق بھادار و معاملهکنندگان آنھا باید بهگونهای ثبت و نگھداری شود که قابليت بازسازی معامالت را داشته
باشد. دستورالعمل اجرائی این بند حداکثر تا دو ماه پس از الزماالجراء شدن این قانون توسط سازمان بورس و اوراق بھادار تھيه و ابالغ

میشود.
ث ـ اعضای ھيأتمدیره و مدیرعامل تمامی اشخاص حقوقی که تحت یکی از عناوین نھادھای مالی موضوع قانون بازار اوراق بھادار
جمھوری اسالمی ایران و یا قانون توسعه ابزارھا و نھادھای مالی جدید بهمنظور تسھيل اجرای سياستھای کلی اصل چھل و چھارم

) قانون اساسی تاکنون تشکيل شدهاند و نزد مرجع ثبت شرکتھا در سراسر کشور به ثبت رسيدهاند و نيز آن دسته از اشخاص۴۴(
حقوقی که موضوع فعاليت اصلی آنھا نھاد مالی است، موظفند نھاد مالی تحت مدیریت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بھادار به

) قانون بازار اوراق۴٩) ماده (١ثبت برسانند. خودداری از ثبت نھاد مالی تخلف محسوب میشود و فعاليت مدیران آنھا مشمول بند (
بھادار جمھوری اسالمی ایران است. سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است نھادھای مالی را فقط با مجوز سازمان بورس و
اوراق بھادار ثبت کند و از ثبت نھادھای مالی بدون مجوز خودداری کند. ھرگونه تغييرات در اساسنامه و سرمایه نھادھای مالی نيز
براساس مالی  نھادھای  مدیران  حرفهای  صالحيت  تأیيد  است.  مربوط  ضوابط  طبق  بھادار  اوراق  و  بورس  سازمان  تأیيد  به  منوط 

دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بھادار میرسد.
ج ـ کاالھایی که در بورسھای کاالیی بهعنوان بازار متشکل، سازمانیافته و تحت نظارت پذیرفته میشوند و مورد داد و ستد قرار
میگيرند طبق قوانين و مقررات حاکم بر آن بورسھا عرضهشده و مورد معامله قرار میگيرند. عرضه، معامله، تسویه و تحویل نھائی

کاالھای مذکور مشمول قوانين و مقررات مربوط به بازارھای غيرمتشکل کاالیی نيست.
)١٣چ ـ کليه اشخاص حقيقی و حقوقی که بهعنوان مدیران نھادھای مالی، تشکلھای خودانتظام و ناشران اوراق بھادار موضوع ماده (

) قانون اساسی مصوب۴۴قانون توسعه ابزارھا و نھادھای مالی جدید بهمنظور تسھيل اجرای سياستھای کلی اصل چھل و چھارم (
 انتخاب شده یا میشوند مکلفند مدارک ھویت و کليه اسناد و مدارک مربوط به سوابق شغلی و تحصيلی خود را جھت٩/١٣٨٨/٢۵

است موظف  بھادار  اوراق  و  بورس  سازمان  کنند.  ارائه  بھادار  اوراق  و  بورس  سازمان  به  مربوطه  مدیران  اطالعاتی  پایگاه  در  ثبت 
مشخصات و سوابق تحصيلی و تجربی مدیران یادشده را در پایگاه اطالعاتی مذکور ثبت کند و عملکرد آنھا را از حيث رعایت قوانين و
مقررات حاکم بر بازار اوراق بھادار و سوابق تخلفاتی و کيفری مربوط به آنھا در طول مدیریت در نھادھای مالی و ناشران اوراق بھادار

براساس ترتيبات اجرائی که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بھادار میرسد منتشر نماید.
بهمنظور زنده و نمایان نگھداشتن مبانی اسالم ناب محمدی(ص) و اندیشه دینی، سياسی و فرھنگی و سيره عملیـ ٣٧ماده

حضرت امام خمينی(ره) بنيانگذار جمھوری اسالمی ایران و مقام معظم رھبری(مدظلهالعالی) و برجسته کردن نقش ایشان بهعنوان
یک معيار اساسی در سياستگذاریھا و برنامهھا و تسری آن به مجموعه ارکان نظام و نيز انتقال آن به نسلھای آینده، دولت مکلف
است با بھرهگيری از ظرفيت ھمه دستگاھھای مربوط بهویژه آموزش و پرورش، دانشگاھھا و مراکز علمی و جھاد دانشگاھی، مراکز

فرھنگی و ھنری، حوزهھای علميه، صدا و سيما، شھرداریھا و مؤسسات مردمنھاد و بسيج اقدامات زیر را انجام دھد:
الف ـ ایجاد سازوکار و تأمين اعتبار الزم بهمنظور اجرائیشدن خطمشی حضرت امام خمينی(ره) و سياستھای ابالغی مقام معظم

رھبری(مدظلهالعالی)
ب ـ پشتيبانی از مراکز تحقيقاتی و آموزشی حوزوی از طریق شورایعالی حوزهھای علميه و دانشگاھی، تشکلھای اجتماعی ـ
فرھنگی مردمنھاد در زمينه اسالمشناسی، شيعهشناسی، ایرانشناسی و اندیشهھای انقالب اسالمی و شخصيتھا و نھادھا و
مجامع تقریبی و ھمچنين گسترش شبکهھای مجازی بينالمللی و فعاليتھای رسانهای و ھنری با ساماندھی مادی و معنوی و

توسعه سرمایه انسانی و مقابله با جبھه معاند نظام اسالمی
آیيننامه اجرائی این ماده ظرف مدت ششماه از تاریخ ابالغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانهھای آموزش و
جمھوری سيمای  و  صدا  سازمان  علميه،  حوزهھای  شورایعالی  اسالمی،  ارشاد  و  فرھنگ  و  فناوری  و  تحقيقات  علوم،  پرورش، 
اسالمی ایران و مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خمينی (ره) و مؤسسه تنظيم و نشر آثار مقام معظمرھبری تھيه میشود و

به تصویب ھيأت وزیران میرسد.
شاخصھای کّمی و کيفی نظير الگوی مصرف، ترویجپ ـ دولت موظف است سند جامع سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی را با لحاظ 

قانون،روحيه مشارکت و فرھنگ تعاون و رقابت سالم بين مردم، قناعت و صرفهجویی و احترام به کسب و کار حالل، احترام به  
تفریحات و اوقات فراغت سالم، ترویج سختکوشی و سادهزیستی متناسب با آموزهھای اسالمی تدوین و با رعایت موارد زیر اجراء

نماید:
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ـ حمایت، پشتيبانی و تأمين اعتبار و ایجاد سازوکار الزم در اجرای سند١
ـ گفتمانسازی و ترویج فرھنگ سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی و اجرای آن در تعامل با رسانهھای دیداری، شنيداری و مکتوب٢
ـ پایش مستمر وضعيت سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی براساس شاخصھای مصوب و ارائه گزارش ساالنه به ھيأت وزیران٣
ـ واسپاری و حمایت از سازمانھای مردمنھاد و تشکلھای مردمی در اجرای سند۴
 ـ رفع موانع ازدواج، کاھش سن ازدواج، پوشش بيمهای زایمان و درمان ناباروری، آموزش و توانمندسازی خانوادهھا۵

ت ـ دولت مکلف است از طریق شورایعالی حوزهھای علميه در اجرای وظایف تکليفی نظام اسالمی و بهمنظور حضور مؤثر و ھدفمند
حوزه و روحانيت، از حوزهھای علميه در حکم نھاد عمومی غيردولتی پشتيبانی و حمایتھای زیر را بهعمل آورد:

ـ معافيت فضاھای آموزشی، پژوھشی و اداری حوزهھای علميه از پرداخت عوارض ساخت و ساز١
)۶٩ـ واگذاری فضاھای بالاستفاده دولتی در مناطق مختلف کشور به حوزهھا براساس نياز حوزهھای علميه مطابق ضوابط ماده (٢

٢٧/١١/١٣٨٠قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 
ـ پشتيبانی و ارائه خدماتالزم بهمنظور آموزش، تربيت دانشآموختگان حوزوی بهعنوان مبلغان و مربيان قرآن و عترت(ع) و مروجان٣

فرھنگ دینی و رفع نيازھای فرھنگی و دینی جامعه اسالمی با اولویت طرح ھجرت طالب به مناطق کمترتوسعه یافته از طریق
شورایعالی حوزهھای علميه

) قانون١٠٠ـ پيشبينی زمين با کاربری آموزشی حوزوی در طرح جامع تفصيلی شھرھا و واگذاری زمين با رعایت و ترتيبات صدر ماده (۴
تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت

ث ـ بهمنظور توسعه فضاھای مذھبی فرھنگی و بھرهگيری بھينه از اماکن مذھبی و تثبيت جایگاه مسجد بهعنوان اصلیترین پایگاه
عبادی، تربيتی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی، اقدامات زیر انجام میشود:

ـ وزارت راه و شھرسازی، بنياد مسکن انقالب اسالمی و شھرداریھا موظفند در طراحی و اجرای طرحھای جامع تفصيلی شھری و١
ھادی روستایی و شھرکھا و شھرھای جدیداالحداث، اراضی مناسب برای احداث مسجد و خانه عالم در جوار مساجد جھت استفاده
امام جماعت ھمان مسجد پيشبينی کنند و پس از آمادهسازی بدون دریافت ھزینه و با حفظ مالکيت عمومی در اختيار متقاضيان

احداث مساجد قرار دھند.
 مساجد از پرداخت ھزینهھای عوارض ساخت و ساز صرفاً برای فضاھای اصلی معاف میباشند.تبصره ـ

ـ مالکان مجتمعھای تجاری، اداری و خدماتی جدیداالحداث موظفند نمازخانه مناسبی را در اماکن مذکور احداث نمایند. دستورالعمل٢
مصوب بهتصویب شورایعالی شھرسازی و نقشهھای  احداث در چھارچوب  این بند شامل تعداد واحدھای این مجتمعھا و مکان 

معماری میرسد.
اختصاص فضای کافی و مناسب برای مسجد یااحداث یا ـ سازمان جنگلھا، مراتع و آبخيزداری کشور و شھرداریھا موظفند نسبت به٣

شھری اقدام کنند.نمازخانه در بوستانھای ملی و بوستانھای
ـ کليه دستگاھھای اجرائی، مراکز آموزشی، بيمارستانھا و مراکز درمانی، مجموعهھای ورزشی، مجتمعھای رفاھی، تفریحی و۴

مجتمعھای تجاری اعم از دولتی یا غيردولتی، موظفند نسبت به احداث یا اختصاص و نگھداری فضای کافی و مناسب برای مسجد یا
نمازخانه اقدام نمایند.

 ـ وزارتخانهھای راه و شھرسازی و نفت موظفند تمھيدات و اقدامات الزم را جھت احداث مسجد و نمازخانه در پایانهھای مسافربری و۵
جایگاھھای عرضه سوخت بين شھری و ھمچنين نگھداری و مدیریت مساجد و نمازخانهھای مذکور از طریق بخش غيردولتی بهعمل

آورند.
 ـ بهمنظور ارتقای کارکرد فرھنگی و ھنری مساجد، برقراری عدالت فرھنگی و ترویج فرھنگ اسالمی و جذب جوانان و نوجوانان به۶

و شھری  مساجد  کليه  تا  نماید  اتخاذ  ترتيبی  اسالمی  موازین  رعایت  با  است  مکلف  اسالمی  ارشاد  و  فرھنگ  وزارت  مساجد، 
روستاھای باالی ھزار نفر جمعيت از کانونھای فرھنگی و ھنری برخوردار شوند.

ج ـ بهمنظور دستيابی به جامعهای متمّسک به قرآن و عترت(ع) و برخوردار از ایمان و عمل صالح و گسترش فرھنگ حياتبخش قرآن
کریم و عترت(ع) در راستای اجرای منشور توسعه فرھنگ قرآنی دولت موظف است نسبت به موارد  زیر اقدام کند:

ـ تأمين اعتبارات و پشتيبانی الزم بهمنظور اجرای برنامهھا و سياستھا و فعاليتھای تعيينشده١
ـ حمایت از ارتقای سطح سواد قرآنی جامعه با رویکرد روخوانی و روانخوانی، آموزش عمومی قرآن، تدبّر، تفسير، تبليغ، ترویج و٢

پژوھشھای قرآنی و عترت
آموزش و پرورش، دانشگاھھا و مراکز آموزشعالیـ حمایت الزم بهمنظور تربيت حداکثری حافظان قرآن کریم (جزء و کل) با اولویت٣

حوزوی و تشکلھای مردمنھاد
) ماده  مشمول  اجرائی  دستگاھھای  کليه  ـ  یکدرصد(۵چ  مکلفند  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون  خود١)  ھزینهای  اعتبارات   (%

) فصول  (١بهاستثنای   ،(۴) و  و۶)  فرھنگسازی  جھت  برنامه  توليد  صرف  سيما  و  صدا  سازمان  با  مشخص  قرارداد  طی  را   (
آگاھیبخشی و اطالعرسانی نمایند.

ح ـ ھشتم ربيعاالول سالروز شھادت حضرت امام حسن عسکری(ع) و آغاز امامت حضرت ولیعصر(عج) بهعنوان تعطيل رسمی تعيين
میشود.

ـ٣٨ماده
الف ـ قوه قضائيه مکلف است نسبت به تنقيح، اصالح و رفع خألھای قوانين قضائی با رویکرد پيشگيری از وقوع جرم و اختالف، کاھش
ضمانت و جرائم، جایگزین کردن  متناسبسازی مجازاتھا  دیگر و  مجازاتھای  آن به  تبدیل  محکوميت حبس و  عناوین مجرمانه و 
اجراءھای غيرکيفری مؤثر و روزآمد از قبيل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترميمی اقدام و لوایح مورد نياز را تھيه و از طریق دولت

 به مجلس شورای اسالمی تقدیم کند.٢۵/٣/١٣٨٩با رعایت قانون تدوین و تنقيح قوانين و مقررات کشور مصوب 
ب ـ قوه قضائيه مکلف است در زمينه پيشگيری از وقوع جرم و کاھش دعاوی حقوقی نسبت به انجام تکاليف قانونی با ھمکاری

دستگاھھای ذیربط اقدام کند.
، استفاده۴/١٢/١٣٩٢) قانون آیيندادرسی کيفری مصوب ۶۶پ ـ سازمانھای مردمنھاد در صورتی میتوانند از حق مذکور در ماده (

کنند که از مراجع ذیصالح قانونی ذیربط مجوز اخذ کنند و اگر سهبار متوالی اعالم جرم یک سازمان مردمنھاد در محاکم صالحه بهطور
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) ماده٣) قانون ذکرشده، محروم میشوند. این بند جایگزین تبصره(۶۶قطعی رد شود، برای یکسال از استفاده از حق مذکور در ماده(
) قانون أخيرالذکر میشود.۶۶(

ت ـ
ـ بهمنظور افزایش سرعت، صحت، کارایی و امنيت در ارائه خدمات حقوقی و قضائی و تحقق نظام جامع دادرسی الکترونيک، قوه١

و تکميل  به  نسبت  وابسته  سازمانھای  و  مراکز  قضائيه،  قوه  ارتباطات  و  اطالعات  الکترونيک  توسعه  برای  است  مکلف  قضائيه 
روزآمدکردن دادهھا و اطالعات مرکز ملی دادهھای قوه قضائيه و توسعه خدمات این مرکز و استقرار کامل شبکه ملی عدالت اقدام کند.

نيروی انتظامی و ضابطان خاص قوه قضائيه و کليه دستگاھھا و گروھھای مرتبط با مراجع قضائی که در سایر مراجع فعاليتـ ١تبصره
میکنند، مکلفند اطالعات مورد نياز مراجع قضائی در مسير رسيدگیھای قضائی را با رعایت طبقهبندی در اختيار مرکز قرار دھند.

 کليه دستگاھھای دولتی، نھادھای عمومی غيردولتی و اشخاص حقوقی پس از استقرار شبکه ملی عدالت مکلفند نسبتـ٢تبصره
به ارسال پاسخ به استعالمات مراجع قضائی از طریق این شبکه اقدام کنند.

 حذف میشود.۴/١٢/١٣٩٢) قانون آیين دادرسی کيفری مصوب ۶۵٢عبارت «بخش خصوصی» از تبصره الحاقی ماده (
ـ به قوه قضائيه اجازه داده میشود براساس آیيننامهای که توسط وزیر دادگستری با ھمکاری معاونت حقوقی قوه قضائيه و سازمان٢

اسناد و کتابخانه ملی جمھوری اسالمی ایران تھيه و به تصویب رئيس قوه قضائيه میرسد، اسناد و اوراق پروندهھای قضائی را که
نگھداری سوابق آنھا ضروری است با استفاده از فناوریھای اطالعاتی روز، به اسناد الکترونيکی تبدیل و سپس نسبت به امحای آنھا

براساس ضوابط اقدام نماید. اطالعات و اسناد تبدیلی در کليه مراجع قضائی و اداری سندیت داشته و قابل استناد است.
 اصل پروندهھای مھم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمھوری اسالمی ایران،ـ١تبصره

حفظ و نگھداری میشود.
 به سازمان تعزیرات حکومتی اجازه داده میشود براساس آیيننامهای که توسط رئيس سازمان پيشنھاد و به تصویب وزیرـ٢تبصره

دادگستری میرسد نسبت به اجرای حکم این ماده در مورد پروندهھای تعزیراتی اقدام کند.
ماده ( موضوع  دستگاھھای  ـ کليه  ایجاد۵ث  برنامهریزی،  زیرساختھای  تقویت  بهمنظور  مکلفند  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون   (

شفافيت و استقرار دولت الکترونيک و پيشگيری از جعل ھویت اشخاص و تضمين صحت اسناد و قراردادھای رسمی و دستيابی قوای
سهگانه به بانکھای اطالعاتی موجود کشور به استعالمھای صورتگرفته در حوزه وظایف قانونی خود توسط ھر یک از دستگاھھای

وابسته به قوای سهگانه بهصورت رایگان پاسخ دھند.
ج ـ سازمان زندانھا و اقدامات تأمينی و تربيتی کشور مکلف است با ھمکاری دستگاھھای اجرائی، مؤسسات عمومی و مردمنھاد،

بهمنظور باز اجتماعی شدن محکومان اقدامات زیر را انجام دھد:
ـ با رویکرد ارتقای بازدارندگی و جنبه اصالحی مجازات حبس، اصالح محيط زندانھا از طریق اقداماتی نظير طبقهبندی زندانيان و١

بازداشتشدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتکابی، تفکيک متھمان از محکومان در بازداشتگاھھای موقت در شھرھای باالی بيست
ھزار نفر جمعيت

 وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی با ھماھنگی سازمان زندانھا و اقدامات تأمينی و تربيتی کشور، زندانھا را بهتبصره ـ
عنوان منطقه بھداشتی تحت پوشش خدمات جامع و ھمگانی سالمت کشور قرار دھد.

ـ آموزش زندانيان واجد شرایط با ھمکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور٢
ـ رفع مشکل معيشتی خانوادهھای زندانيان بیبضاعت با ھمکاری کميته امداد امام خمينی(ره)، سازمان بھزیستی کشور و سایر٣

نھادھای ذیربط و بيمه سالمت رایگان زندانيان و خانواده آنھا
 اعتبار مورد نياز برای اجرای این حکم ھرساله در بودجهھای سنواتی پيشبينی میشود.تبصره ـ

ـ تسھيل بازگشت محکومان پس از تحمل کيفر به زندگی شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندھی و محدود کردن موارد۴
استعالم از سوءپيشينه به موارد خاص و رفع اثر محکوميت در چھارچوب قوانين مربوط

 ـ معرفی زندانيان نيازمند اشتغال به مراجع ذیربط پس از آزادی۵
 کليه دستگاھھای اجرائی ذیربط، نيروی انتظامی جمھوری اسالمی ایران، اتاقھای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزیتبصره ـ

ایران، اصناف ایران و تعاون مرکزی ایران موظف به ھمکاری در امور فوق میباشند.
آیيننامه اجرائی این بند مربوط به ھمکاری و ھماھنگی دستگاھھای ذیربط ظرف مدت ششماه از تاریخ ابالغ این قانون توسط وزارت
دادگستری با ھمکاری وزارتخانهھای بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش و سازمان

زندانھا و اقدامات تأمينی و تربيتی کشور تھيه میشود و به تصویب ھيأت وزیران میرسد.
چ ـ سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است تحقيقات الزم برای بررسی عوامل منجر به مصدوميت و مرگھای غيرطبيعی در موارد
ارجاعی را انجام دھد و با تھيه شناسنامه ھویت ژنتيکی متھمان، محکومان و متوفيان و با توجه به نتایج بهدستآمده، نسبت به

برنامهریزی و آموزش برای پيشگيری و کاھش جرائم، تخلفات و آسيبھای اجتماعی ناشی از آنھا اقدام کند.
ـ٣٩ماده

الف ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالياتی کشور) برای ورود ماشينآالت و تجھيزات خطوط توليد که توسط واحدھای
توليدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی ذیربط بدون دریافت ماليات و عوارض

 و با اخذ تضمين الزم، اجازه ترخيص از گمرکات کشور را صادر میکند.١٣٨٧موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 
ب ـ کاالھایی که برای عرضه در نمایشگاھھای خارجی از کشور خارج میشوند، چنانچه به ھنگام خروج از کشور در مراجع گمرکی

ثبت شده باشند در صورت اعاده به کشور، مشمول ماليات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی نمیشوند.
دستورالعمل اجرائی این ماده به پيشنھاد سازمان امور مالياتی کشور ظرف مدت سهماه پس از ابالغ این قانون به تصویب وزیر امور

اقتصادی و دارایی میرسد.
اختصاصیـ۴٠ماده درآمدھای  و  مالی  و  سرمایهای  داراییھای  واگذاری  عمومی،  درآمدھای  از  اعم  دولت  عمومی  بودجه  منابع   

) قانون مدیریت خدمات کشوری که به حسابھای بانکی مربوط به نام خزانهداری کل کشور واریز۵دستگاھھای اجرائی موضوع ماده (
شده یا میشود، بهاستثنای فعاليت پيمانکاری آنھا، مشمول پرداخت مالياتھای موضوع قانون مالياتھای مستقيم و اصالحات بعدی

آن نيست.
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اشخاص حقوقی خارجی مقيم خارج از ایران با معرفی بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی وـ ۴١ماده
) اصالحی قانون مالياتھای مستقيم مصوب١٠٧دارایی در مورد اعطای تسھيالت و تأمين مالی مشمول پرداخت ماليات موضوع ماده (

 نمیباشند.١٣٩۴/۴/٣١
واردات تجاری ھر نوع کاال به کشور صرفاً از مبادی و مرزھای رسمی کشور مجاز است و انجام آن منوط به رعایت ضوابط فنیـ ۴٢ماده

ذیصالح  مرجع  تصویب  از  پس  که  است  قرنطينهای  و  استانداردھا  بھداشتی،  ایمنی،  خارجی)،  تجارت  و  توسـط(گمرکی  مربوط 
 گمرک ابالغ میشود.وزارتخانهھای صنعت، معدن و تجارت و جھادکشاورزی(حسب مورد) به

 رعایت این ضوابط عالوه بر کاالھای ترخيص قطعی، برای کاالھای متروکه، ضبطی قطعيتیافته، بالصاحب، صاحب متواری وـ١تبصره
مکشوفات قاچاق نيز الزامی است.

 واردات تجاری کاال، خارج از مسير قانونی و رسمی واردات، مشمول مقررات قاچاق کاال میباشد.ـ٢تبصره
)٢١نظارت ھيأت نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده (چاپ و انتشار ایرانچک بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران تحتـ ۴٣ماده

پيشنھاد بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار ادامه مییابد.قانون پولی و بانکی کشور به
واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرحھای صنعتی که با تأیيد دستگاه صادرکننده مجوز، امکان استقرار در شھرکھایـ ۴۴ماده

صنعتی را ندارد، با رعایت سایر قوانين بالمانع میباشد.
ـ۴۵ماده

الف ـ سود و زیان ناشی از تسعير داراییھا و بدھيھای ارزی بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت
سرمایهگذاری خارجی ایران مشمول ماليات با نرخ صفر است.

ب ـ سود تفاوت نرخ تسعير ارز حاصل از صادرات از ھرگونه ماليات معاف است.
 ـ۴۶ماده

الف ـ بهمنظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقهای و تأمين منافع و امنيت ملی درصورت موافقت فرماندھی کل قوا
اقدامات زیر از طریق نيروھای مسلح با ھمکاری دولت معمول میشود:

ـ ارتقای توان بازدارندگی١
ـ اصالح ساختار بودجهای نيروھای مسلح و افزایش سھم تقویت بنيه دفاعی از بودجه دفاعی٢
ـ تھيه و اجرای طرح آمایش و نوسازی زیرساختھای صنایع دفاعی و مراکز آموزشی و نظامی نيروھای مسلح٣
ـ ارتقای کيفيت مراکز آموزشی نيروھای مسلح برای تربيت نيروھای کارآمد۴
 ـ صرفهجویی و بھينهسازی موارد ھزینه از جمله در حوزهھای انرژی، آب و برق نيروھای مسلح۵
 ـ تأمين و توسعه نيروی انسانی و زیرساختھای نرمافزاری، سامانهھای دفاعی زمينی متناسب با مناطق مورد تھدید۶
ـ ارتقای منزلت اجتماعی و معيشت کارکنان نيروھای مسلح٧

ب ـ دولت موظف است در جھت تأمين نظم و امنيت پایدار در کشور اقدامات زیر را بهعمل آورد:
ـ تأمين و توسعه نيروی انسانی و زیرساختھای نرمافزاری، تجھيزات و تأسيسات در پاسگاھھای مرزی و تخصصی١
ـ اجرای طرحھای انسداد مرز در مناطق مرزی با توجه به شرایط اقليمی مناطق با استفاده از سامانهھای رھگير ھوشمند و در٢

اختيارقراردادن توان اطالعاتی واجا براساس طرحھای مصوب ستاد کل نيروھای مسلح
انتظامی٣ نيروی  نياز  مورد  انسانی  نيروی  تأمين  و  پاسگاھھا  کالنتریھا،  انتظامی،  ردهھای  راهاندازی  طریق  از  عمومی  امنيت  ـ 

جمھوری اسالمی ایران متناسب با تقسيمات کشوری، رشد جمعيت، توسعه شھرھا، راھھا و بنادر
ـ انضباط اجتماعی و ایمنی راھھا براساس ملزمسازی دستگاھھای ذیربط بر ایفای نقش فعال در ارتقای نظم و امنيت اجتماعی با۴

تصویباجتماعی قانونمند برابر آیيننامه اجرائی که توسط وزارت کشور تدوین میشود و بهفرھنگسازی و نھادینهسازی رفتارھای 
ھيأت وزیران میرسد.

ھماھنگی۵ با  مرزھا  امنيت  تأمين  در  مرزنشينان  مشارکت  توسعه  بهمنظور  مردمنھاد  تشکلھای  و  واحدھا  ایجاد  با  مرز  امنيت  ـ   
سازمانھای ذیربط و افزایش قابليتھای تعامالت فراملی با توسعه دیپلماسی مرزی

 ـ تسریع در شناسایی و تشخيص ھویت ایرانيان و اتباع خارجی در حوادث، سوانح و افزایش سرعت و توان کشف علمی جرائم، با۶
ارتقای بانکھای ھویتی(ژنتيکی، اثر انگشت، چھره و عنبيه) نيرویانتظامی جمھوریاسالمیایران

پ ـ دولت مکلف است حداقل پنج واحد درصد از منابع بودجه عمومی(بهاستثنای واگذاری داراییھای مالی، درآمد ھزینه دستگاھھا و
درآمدھای اختصاصی) را بهعنوان سھم تقویت بنيه دفاعی در ردیفھای تقویت بنيه دفاعی در بودجه ساالنه کشور اختصاص دھد و ھر

پنجسال یکبار در برنامهھای پنجساله توسعه، این درصد را مورد بازنگری قرار دھد.
ت ـ وزارت اطالعات موظف است با استفاده از ظرفيتھای قانونی خود شرایط برای ارتقای کّمی و کيفی ظرفيتھا و زیرساختھای
نبرد برتری در  امنيت پایدار و ارتقای توانایی و  با ھدف تحکيم  حفاظتی، حراستی و صيانتی  اطالعاتی، عملياتی، علمی، فنی، 

اطالعاتی را بهوجود آورد.
ث ـ بهمنظور تقویت کّمی و کيفی بسيج مستضعفان، آرمانھا و مبانی اندیشه انقالب اسالمی، توسعه فرھنگ امر به معروف و نھی

از منکر و حضور بيشتر نيروھای مردمی در صحنهھای امنيت و دفاع از کشور، اقدامات و تسھيالت الزم بهشرح زیر فراھم شود:
ـ حمایت از زیرساختھا برای توسعه نواحی شھرستانی و ردهھای مقاومت بسيج، متناسب با توسعه و تغييرات تقسيمات کشوری١
ـ پشتيبانی از ردهھای مقاومت بسيج و بسيج اساتيد، دانشجو و طلبه در دستگاھھای اجرائی بهویژه در فعاليتھای پژوھشی و٢

علمی و بسيج زنان در راستای تحکيم بنيان خانواده و تالش در جھت تقویت راھھای مقابله با جنگ نرم
ـ امکان استفاده از خدمت کارکنان بسيجی فعال و ویژه شاغل برای شرکت در آموزشھا و اردوھا و سایر برنامهھا حداکثر بهمدت٣

پانزده روز در سال به جای خدمت اداری بدون دریافت حق مأموریت
به سازمان بسيج مستضعفين اجازه داده میشود از محل اعتبار مصوب خود حمایت الزم را برای تأمين پوشش بيمهای وـ ١تبصره

جبران خسارتھای ناشی از بهکارگيری بسيجيان فاقد پوشش بيمهای در مأموریتھای مختلف بهویژه دفاعی، امنيتی و کاروانھای
راھيان نور بهعمل آورد.

ازـ ٢تبصره بخشی  اجرای  سازندگی،  بسيج  سازمان  آمادگی  ميزان  با  متناسب  میشود  داده  اجازه  اجرائی  دستگاھھای  به 
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فعاليتھای آموزشی، بھداشتی، فرھنگی و غنیسازی اوقات فراغت و پروژهھای عمرانی خود از قبيل احداث و تعمير مساجد،
مدارس و خانهھای بھداشت روستایی، بيابانزدایی، جنگلکاری، آبرسانی به روستاھا در مناطق محروم، روستایی و مرزی براساس
مقررات جاری کشور به آن سازمان واگذار نمایند تا با استفاده از نيروھای داوطلب بسيجی و مردمی و جوانان و متخصصان بهنحو

سازمانیافته، اجراء کند.
 و اصالحات بعدی آن دائمی میشود.٢/١٠/١٣٩١قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب ـ ۴٧ماده
و ناوگان حمل و نقل کشور تشویق، حمایت وبهمنظور ایجاد سازوکارھای تأمين منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساختـ ۴٨ماده

مشارکت در سرمایهگذاری زیرساختھا، بيمه سرمایهگذاریھا در حوزه حملونقل و مشارکت در ساخت، توسعه و نگھداری شبکهھا
)ریال٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٩٠و زیرساختھا، دولت میتواند صندوق توسعه حمل و نقل را با سرمایه اوليه یکصد و نود ھزار ميليارد (

از داراییھای خود را که در اختيار وزارت راه و شھرسازی، سازمانھا و شرکتھای تابعه و وابسته به آن  قرار دارد، با استفاده از منابع
حقوقی مستقل دولتی وابسته به وزارت راهپيشبينیشده در این ماده و نيروی انسانی موجود وزارت راه و شھرسازی و با شخصيت 

و شھرسازی تشکيل دھد. این صندوق، طبق اساسنامه خود و در چھارچوب مصوبات ھيأت امنا متشکل از وزرای راه و شھرسازی و
امور اقتصادی و دارایی و رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور توسط ھيأت عامل، فعاليت میکند.

ـ شرایط و مقررات فعاليت، منابع، مصارف، انحالل، ارکان صندوق، وظایف و اختيارات ھيأت امنا و ھيأت عامل، به موجب اساسنامه آن١
صندوق است که به پيشنھاد وزارت راه و شھرسازی و ھماھنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور،

حداکثر ظرف مدت سهماه پس از ابالغ این قانون به تصویب ھيأت وزیران میرسد.
ـ در صورت انحالل صندوق، کليه اموال و داراییھای آن پس از کسر تعھدات و بدھيھا، به دولت تعلق دارد.٢
ـ فعاليتھای صندوق از ھرگونه ماليات و عوارض معاف است.٣
ـ منابع صندوق عبارتند از:۴

الف ـ سرمایه اوليه دولت از طریق سازوکار بودجهھای سنواتی تأمين میشود.
ب ـ تمام یا بخشی از عوارض خودرو، جاده، سوخت که در قوانين درج گردیده است بر اساس اساسنامه مصوبه ھيأت دولت

پ ـ درآمدھای حاصل از طرحھای دولتی که بھرهبرداری و نگھداری آن به بخش غيردولتی واگذار میشود.
سرمایهگذاری آن اتمامیافته و به دولت منتقل شده است.ت ـ درآمدھای حاصل از پروژهھای مشارکتی که استھالک اصل و فرع

ث ـ درآمد حاصل از واگذاری امالک و اراضی مازاد وزارت راه و شھرسازی
 ـ انجام کليه عمليات پولی صندوق صرفاً از طریق بانکھای دولتی و غيردولتی طرف قرارداد عامليت با صندوق، صورت میگيرد.۵

صرفاً در بانکھای طرف قرارداد، سپردهگذاری نماید و اعطای تسھيالت و ارائه تضامين بهصندوق موظف است منابع مالی خود را 
متقاضيان متناسب با سپردهگذاری صندوق نزد بانکھای عامل صورت میپذیرد.

بهمنظور تعميق ارزشھا، باورھا و فرھنگ مبتنی بر ھویت اسالمی و ترویج سيره و سنت اھلبيت(ع) و استفاده بھينه ازـ ۴٩ماده
ظرفيت معنوی شھرھای مقدس قم، مشھد و شيراز و شناسایی دقيق نيازھا و مشکالت زائران، برنامهریزی و تدوین سازوکارھای
الزم جھت ساماندھی امور زائران و تأمين زیرساختھای الزم از طریق حمایت از شھرداریھا و بخشھای غيردولتی و توسعه امکانات،
فعاليتھای فرھنگی و خدمات زیارتی در این سه شھر مذھبی و فراھم نمودن زمينه زیارت مطلوب و اجرای پروژهھای زیربنایی، دولت

مجاز است اعتبار مورد نياز را در قالب بودجهھای سنواتی پيشبينی نماید.
دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونيکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معامالت وزارتخانهھا و دستگاھھای ـ ۵٠ماده

مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانين مالی و معامالتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونيکی و قانون برگزاری
مناقصات تکميل کند.

دستگاھھای مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معاملهکنندگان بخش عمومی، از جمله دستگاھھایی که شمول قانون بر آنان
مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کليه مؤسسات دولتی یا عمومی غيردولتی، باید برنامه زمانبندی مورد تأیيد ھيأت وزیران در این
سامانه ثبتنام کنند و با امضای الکترونيکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، تمام مراحل معامالت خود مانند درخواست استعالم،
فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونيکی پاکتھا یا پيشنھادھا، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمينات و نيز ھرگونه

الحاق، اصالح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق این سامانه و بهطور الکترونيکی انجام دھند.
معامالت بخش عمومی کليه پایگاھھای اطالعاتی وبا ایجاد بستر الکترونيکی معامالت و بانک اطالعاتی بهروز و تجميعشده ـ ١تبصره

اطالعرسانی معامالت این بخش از جمله پایگاه ملی اطالعرسانی مناقصات، پایگاه اطالعرسانی جامع معامالت بخش عمومی و
ھرگونه سامانهھای نظارت بر معامالت باید فقط از طریق این سامانه تغذیه شود و از تعّدد و تکرار ورود اطالعات توسط دستگاھھای

بخش عمومی جلوگيری گردد.
 آندسته از معامالت این سامانه که ماھيت نظامی یا امنيتی دارد و مواردی که به موجب قوانين، افشای اطالعات آنھاـ٢تبصره

انتشار و۵ممنوع است فقط از حيث انتشار اطالعات مستثنی است. تشخيص مصادیق این استثناء با لحاظ تبصره ماده( ) قانون 
 برعھده کارگروھی مرکب از معاونان وزرای اطالعات، دفاع و پشتيبانی نيروھای مسلح،٣١/۵/١٣٨٨دسترسی آزاد به اطالعات مصوب 

امور اقتصادی و دارایی، رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئيس دستگاه مربوط است.
بهمنظور تحقق مرجعيت علمی، افزایش سھم پژوھشی از توليد ناخالص داخلی و مصرف بھينه منابع، گسترش حمایت از ـ ۵١ماده

توسعه اقتصاد دانشبنيان و حمایت از نوآوری و پژوھشھای مسألهمحور، معاونت علمی و فناوری رئيسجمھور مجاز است اقدامات زیر
را انجام دھد:

ـ حمایت از توسعه و تجاریسازی فناوریھای راھبردی و مورد نياز کشور در چھارچوب نقشه جامع علمی کشور، ایجاد زیستبوم١
نوآوری در بخشھای علمی کشور و تقویت ارتباط ميان مؤسسات آموزشعالی، پژوھشی و فناوری با بخشھای صنعتی، اقتصادی و

اجتماعی و تقویت زیرساختھای نھادی مورد نياز برای اجرای این مأموریت
ـ حمایت از ایجاد، توانمندسازی و توسعه شرکتھای دانشبنيان و تقویت فعاليتھای تحقيق و توسعه بنگاھھای اقتصادی با ھدف٢

افزایش توليد، تحریک تقاضا و ارتقای صادرات کاالھا و خدمات دانشبنيان
ـ ایجاد نظام مدیریت یکپارچه فناوری و نوآوری در دستگاھھای اجرائی، ارتقای یادگيری فناوری در سطح ملی و تقویت توانمندیھای٣

فناورانه داخلی از طریق استفاده حداکثری از ظرفيت طرحھای توسعهای ملی، خریدھای دولتی از خارج و فعاليت و سرمایهگذاری
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شرکتھای خارجی در داخل کشور
 در راستای اجرای این مأموریت و شتابدھی به اقتصاد دانشبنيان در کشور، معاون علمی و فناوری رئيسجمھور به اعضایتبصره ـ

شورای اقتصاد افزوده میشود.
بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران مکلف است جھت توسعه اشتغال خرد و خانگی مددجویان تحت پوشش کميته امداد ـ ۵٢ماده

امام خمينی(ره) و سازمان بھزیستی، مبالغی از تسھيالت قرض الحسنه بانکی و رشد آن را که در قوانين بودجه سنواتی تعيين
%) سازمان بھزیستی به۴٠%) کميته امداد و چھل درصد(۶٠میشود، در اختيار این دستگاھھا قرار دھد تا به نسبت شصت درصد(

افراد مشمول تحت پوشش پرداخت شود.
بهمنظور ارتقای ایمنی و کيفيت خدمات حمل و نقل ھوایی، ناوبری ھوایی و فرودگاھی: ـ ۵٣ماده
ـ سازمان ھواپيمایی و شرکت فرودگاھھا و ناوبری ھوایی ایران (مادر تخصصی و شرکت شھرفرودگاھی امام خمينی«ره») از نظر١

و اداری  سازمانھای  و  شھرسازی  و  راه  وزارت  پيشنھاد  به  اساسنامهھایی  چھارچوب  در  معامالتی  و  مالی  اداری، استخدامی، 
استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور که حداکثر ظرف مدت سهماه از تاریخ تصویب و ابالغ این قانون به تصویب ھيأت وزیران

میرسد اداره میشوند.
ـ اعتبارات سازمان ھواپيمایی کشوری (ھزینهای و سرمایهای) از محل درآمدھای اختصاصی، کمکھا و سایر درآمدھایی که براساس٢

) قانون محاسبات عمومی کشور وصول شود، تأمين میگردد.٣٩) و (٣٨تعرفه مصوب شورایعالی ھواپيمایی با رعایت مواد (
%) درآمدھای شرکت فرودگاھھا و ناوبری ھوایی ایران (مادر تخصصی و شرکت شھرفرودگاھی امام خمينی«ره»)١٠٠ـ صددرصد (٣

اعم از فروش خدمات و داراییھای شرکت، اختصاصی است و پس از واریز به حساب شرکت، افتتاحشده توسط خزانهداری کل کشور
نزد بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران برای اجرای مأموریتھای شرکت از جمله نوسازی سامانهھای ناوبری ھوایی و توسعه

فرودگاھھای کشور ھزینه میشود. 
ـ سازمان ھواپيمایی و شرکت فرودگاھھا و ناوبری ھوایی ایران (مادر تخصصی و شرکت شھرفرودگاھی امام خمينی«ره») مشمول۴

 است.١/٢/١٣٩۴) قانون رفع موانع توليد رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۵ماده(
 اضافه میشود.١/٢/١٣٩۴) قانون رفع موانع توليد رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۵حکم این بند به ماده (

)٢ ـ مطالبات شرکت فرودگاھھا و ناوبری ھوایی ایران (مادر تخصصی و شرکت شھرفرودگاھی امام خمينی«ره»)، موضوع تبصره (۵
) قانون تنظيم برخی از مقررات۵۵ و ماده(١٨/١١/١٣٩٠) قانون وصول برخی از درآمدھای دولت مصوب ٨٧) قانون اصالح ماده(٨٧ماده (

مالی دولت در حکم مطالبات مستند به اسناد الزماالجراء میباشد و براساس آیيننامه اجرائی که حداکثر ظرف مدت ششماه از تاریخ
ابالغ این قانون به پيشنھاد شرکت مذکور و تصویب وزرای راه و شھرسازی و دادگستری میرسد، قابل وصول میباشد. تا تصویب

آیيننامه مزبور احکام این ماده توسط مأموران اجرای احکام دادگستری اجراء میشود.
در راستای حمایت از استقرار صنایع در شھرکھا و نواحی صنعتی و رقابتپذیری توليدات صنعتی و معدنی به دولت اجازه ـ ۵۴ماده

داده میشود در قالب بودجهھای سنواتی کمکھای الزم را به شھرکھا و نواحی صنعتی دولتی و غيردولتی بهویژه در امور تأمين راه،
آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدھای مستقر در این شھرکھا انجام دھد. دستورالعمل این ماده با پيشنھاد وزارت صنعت، معدن و

تجارت به تأیيد سازمان برنامه و بودجه کشور میرسد.
به وزارت امورخارجه اجازه داده میشود درآمدھای حاصل از خدمات کنسولی را به حساب درآمد اختصاصی که به ھمين ـ ۵۵ماده

منظور نزد خزانهداری کل کشور افتتاح میشود، واریز کرده و معادل آنرا از محلی که ھمهساله در قوانين بودجه سنواتی پيشبينی
میشود دریافت نماید.

به وزارت راه و شھرسازی اجازه داده میشود در محدوده شھرھا نسبت به جابهجایی خطوط ریلی و کاھش حریم آن اقدام ـ ۵۶ماده
کند. شھرداریھا و واحدھای استانی وزارت مذکور مجاز به ایجاد و احداث خيابان در حریم خطوط جمعآوریشده برابر طرحھای جامع و

تفصيلی میباشند.
 ـ۵٧ماده

الف ـ بهمنظور بسط و گسترش ھرچه بيشتر عدالت اجتماعی در جامعه، کاھش فقر و نابرابری، تحقق اقتصاد مقاومتی و عدالتبنيان
کردن توسعه اقتصادی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به رصد شاخصھای رفاه و تأمين اجتماعی و تقویم و
اثرسنجی برنامهھا و اقدامات اقتصادی بر وضعيت و کيفيت زندگی اقشار و گروھھای ھدف اقدام و نسبت به تھيه و تدوین و اجرای

(بستهھای سياستی) زیر متناسب با فرآیندھای رشد، توسعه و پيشرفت مبادرت کند:
ـ بسته سياستی(صيانت اجتماعی) مبتنی بر مصونسازی و پيشگيری از بروز مخاطرات و آسيبھای اجتماعی و مداخله مؤثر برای١

کاھش و کنترل آسيبھای اجتماعی و تحکيم و تقویت پيوندھای اجتماعی
ـ بسته سياستی(حمایت اجتماعی) مبتنی بر ارائه خدمات اجتماعی متناسب با نيازھای جسمی و روانی اقشار و گروھھای ھدف٢

جھت برابرسازی فرصتھا و زمينهسازی بازگشت و حضور فعال افراد آسيبدیده در اجتماع
اقشار و٣ و مادی  معنوی  نيازھای  با  متناسب  و ترميمی  جبرانی  خدمات  ارائه  بر  مبتنی  اجتماعی)  بسته سياستی(مساعدت  ـ 

گروھھای ھدف از طریق توانمندسازی، کارگستری، مھارتآموزی و ایجاد زمينهھای خوداتکائی آنھا
ـ بسته سياستی(بيمهھای اجتماعی) مبتنی بر ایجاد زمينه جلب مشارکت بيشتر ذینفعان در تأمين مالی خدمات اجتماعی از۴

طریق افزایش ضریب نفوذ بيمهھای اجتماعی درمانی و بازنشستگی در کشور
 اجرای مراتب فوق براساس نيازمندیابی فعال، غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و متناسب با نيازھای اقشار و گروھھایـ١تبصره

ھدف انجام میپذیرد به نحوی که منجر به اثربخشی بيشتر اجرای ھدفمندی یارانهھا شده و منابع مزبور به سمت خانوارھای نيازمند
واجد شرایط ھدایت و بهمنظور کاھش و رفع انواع مختلف فقر از قبيل فقر غذایی، معيشتی، بيمهای، آموزشی و مسکن بهکارگرفته
میشود و در قالب اعطای یارانهھای نقدی، کاالیی، بيمهای (درمان، بازنشستگی و بيکاری) مسکن اجتماعی و حمایتی و نظایر آن

ھزینه میشود.
 بهمنظور ھماھنگی و نظارت برحسن اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعی و تقویت نظام چندالیه تأمينـ٢تبصره

اجتماعی با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاری، ھمسویی و ھماھنگی بين این الیهھا مشتمل بر خدمات حمایتی و توانمندسازی
فقرا و محرومان و سایر گروھھای ھدف و کاھش آسيبھای اجتماعی، بيمهھای اجتماعی پایه شامل مستمریھای پایه و بيمهھای
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وضع اھداف،  تحقق  برای  اجرائی  شاخصھای  تصویب  ذیربط،  دستگاھھای  عملکرد  بر  نظارت  و  ھماھنگی  و  بازنشستگی  مکمل 
آیيننامه و اسناد توسعه و ترتيبات شوراھای تخصصی و راھبردی برای حوزهھای مذکور، تصميمات شورایعالی رفاه و تأمين اجتماعی

با تصویب وزرای عضو شورای مذکور و تأیيد رئيسجمھور و ابالغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، الزماالجراء است.
به سن ھفتادسالگی عشایر را که  و  اجتماعی روستایيان  بيمه  صندوق  پوشش  تحت  بيمهشدگان  کليه  است  مکلف  دولت  ب ـ 
رسيدهاند، درصورت تقاضای آنان و داشتن سابقه پرداخت حق بيمه به مدت ده سال به صندوق مذکور بازنشسته نموده و متناسب با

سنوات حق بيمه پرداختی، مستمری به آنان پرداخت نماید.
 از تاریخ الزماالجراء شدن این بند تا پنجسال، ھر سال یکسال از سقف سن بازنشستگی کم خواھد شد و یکسال بهـ١تبصره

سنوات بيمهپردازی افزوده میگردد.
 شرط سنی برای عضویت بيمهگذاران جدید این صندوق حداکثر پنجاه سال تعيين میگردد.ـ٢تبصره
ماده (ـ ٣تبصره بند (ب)  محل  از  بند  این  اجرای  از  ناشی  مالی  مصوب ٧بار  یارانهھا  ھدفمندکردن  قانون  ماده١٠/١٣٨٨/١۵)  و   

 و اصالحات بعدی آن تأمين میشود.٢۵/٣/١٣٨٨) قانون اساسی مصوب ۴۴) قانون اجرای سياستھای کلی اصل چھل و چھارم (٢٩(
حداقل تضمين  زمينه  ایجاد  ایرانی،  ـ  اسالمی  زندگی  سبک  ترویج  و  بسط  نابرابری،  و  فقر  رفع  بهمنظور  است  مکلف  دولت  ـ  پ 

) قانون ساختار١۶حمایتھای اجتماعی، تأمين حداقل کيفيت زندگی و پيشگيری از بروز آسيبھای اجتماعی، وفق تبصره ذیل ماده(
، ضمن تجميع و ساماندھی شوراھای مرتبط با امور سالمندان، کودکان، معلوالن٢٢/٢/١٣٨٢نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعی مصوب 

و نظایر آن در شورای راھبردی و تخصصی امور حمایتی در زیرمجموعه شورایعالی رفاه و تأمين اجتماعی نسبت به انجام امور زیر در
قالب برنامهھای اجتماعمحور و خانوادهمحور و با استفاده حداکثری از مشارکتھای مردمی و ھمکاریھای جمعی اقدام کند:

ـ اجرای طرحھای حمایت از کودکان در معرض آسيبھای اجتماعی و یا دارای معلوليتھا و نارساییھای جسمی، روانی و خانوادگی١
و یا مبتال به فقر غذایی، آموزشی

ـ اجرای طرحھای حمایت از زنان و دختران با اولویت زنان سرپرست خانوار و دختران دارای مشکالت جسمی، روانی و خانوادگی و در٢
معرض آسيبھای اجتماعی

ـ اجرای طرحھای حمایت از سالمندان و برنامهھای غنیسازی دوران سالمندی بهمنظور ایجاد زمينه حضور فعال و مؤثر آنان در عرصه٣
اجتماع و خانواده

ـ ایجاد مرکز اطالعات و مطالعات آسيبھای اجتماعی بهمنظور پایش و پيمایش انواع آسيبھای اجتماعی و شناسایی گروھھا و اقشار۴
ھدف

 ـ اجرای طرحھای غربالگری اجتماعی، امداد اجتماعی و توانمندسازی اقشار و گروھھای نيازمند و آسيبپذیر مبتنی بر توانبخشی۵
جسمی، روانی و خانوادگی و آموزش مھارتھای زندگی و ارائه انواع مساعدتھا و حمایتھای اجتماعی به افراد آسيبدیده و

نيازمند واجد شرایط
 ـ جلب مشارکت خيریهھا، واقفان، سازمانھای مردمنھاد و نيز بنيادھا و نھادھای زیر نظر مقام معظم رھبری در جھت پيشبرد۶

برنامهھای حمایت اجتماعی
ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است متناسب با شرایط و مقتضيات اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی روز کشور، نسبت به٧

طراحی و پيادهسازی (برنامه چتر ایمنی اجتماعی) ضمن شناسایی بهموقع اقشار و گروھھای ھدف و در معرض آسيبھای اجتماعی و
نيازمند دریافت خدمات، حمایتھا و مساعدتھای اجتماعی با رویکرد توانمندسازی، کارگستری و ایجاد زمينه بازگشت مجدد آنھا به
جامعه خانواده و بازارکار اقدام کند و الزامات قانونی، مقرراتی و منابع مالی و اعتباری مورد نياز آنرا حسب مصوبات شورایعالی رفاه و

تأميناجتماعی و با ھمکاری سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب بودجه سنواتی لحاظ کند.
 ـ سازمان بھزیستی کشور متولی سالمت اجتماعی با رویکرد پيشگيری از آسيبھای اجتماعی و مداخله در بحرانھای اجتماعی،٨

ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی به کليه معلوالن، مددجویان و گروھھای آسيبپذیر از قبيل زنان، کودکان، سالمندان نيازمند جامعه
میباشد. ھمچنين مرجع صدور پروانه تأسيس و فعاليت در امور زیر میباشد:

مھدھای کودک، مراکز نگھداری شبانهروزی کودکان بیسرپرست و خيابانی، خانه سالمت دختران و زنان، مجتمعھا و مراکز خدمات
بھزیستی، کلينيکھا و اورژانسھای مددکاری اجتماعی و روانشناسی، مراکز خدمات مشاوره اجتماعی و روانشناختی اجتماعی،
مراکز توانبخشی معلوالن، مراکز حرفهآموزی معلوالن، مراکز توانبخشی و نگھداری سالمندان، مراکز توانبخشی و درمانی بيماران
روانی مزمن، مراکز خدمات مشاوره ژنتيک، مراکز درمانی و بازتوانی معتادان و نيز انجمنھا و مؤسسات غيردولتی و خيریه که در

راستای اھداف سازمان بھزیستی کشور فعاليت میکنند.
دولت مکلف است نسبت به رعایت اصول پدافند غيرعامل در مطالعه، طراحی و اجرای طرحھای  حساس و مھم و نيز ـ ۵٨ماده

تأسيسات زیربنایی و ساختمانھای حساس و شریانھای اصلی و حياتی کشور و آموزش عموم مردم توسط دستگاھھای اجرائی
) قانون مدیریت خدمات کشوری بهمنظور پيشگيری و کاھش مخاطرات ناشی از سوانح غيرطبيعی و ایجاد سامانه۵موضوع ماده(

پایش، ھشدار، خنثیسازی درخصوص تھدیدات نوین در مراکز مذکور اقدام کند.
وزارت جھاد کشاورزی مکلف است بهمنظور توانمندسازی توليدکنندگان و ایجاد بستر مناسب انتقال دانش و یافتهھای ـ ۵٩ماده

نوین  نظام  طرح  قالب  در  آنان،  به  مراکزتحقيقاتی  کليه  تجھيز  و  بازسازی  دانش،  مدیریت  شبکه  راهاندازی  به  نسبت  ترویج 
تعيين پھنهھای توليدی و اختصاص یک کارشناس به ھر پھنه، بهروزرسانی دانش مروّجان و شبکه عامالن ترویج وجھادکشاورزی،

بهکارگيری کليه فنون ترویجی در عرصهھای توليدی اقدام نماید.
بهمنظور حمایت از بخش کشاورزی، پایداری توليد، توسعه صادرات و رقابتپذیری و کاھش قيمت تمامشده و حمایت از ـ ۶٠ماده

بازسازی و نوسازی و ارتقای فناوری و اصالح ساختار صنایع کشاورزی، دولت موظف است ضمن تھيه طرح مطالعات جامع کاھش
ضایعات کشاورزی و نيز طرح آمایش صنایع تبدیلی و نگھداری محصوالت کشاورزی با سياستگذاری و برنامهریزی ھماھنگ نسبت به
اساسی محصوالت  نگھداری  و  تبدیلی  صنایع  گسترش  بهویژه  پسين  و  پيشين  صنایع  استقرار  و  ساماندھی  از  ھدفمند  حمایت 

کشاورزی توسط بخش غيردولتی در قطبھای توليدی اقدام کند.
) قانون تنظيم بخشی٢٨ سود حاصل از سھام دولت در صندوقھای توسعه بخش کشاورزی، در راستای تحقق بند(ج) ماده(ـ١تبصره

 برای افزایش سھم سرمایه دولت در صندوقھای مذکور منظور میشود.۴/١٢/١٣٩٣) مصوب ٢از مقررات مالی دولت(
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%) در۴٩) قانوناساسی تا سقف چھلونهدرصد(۴۴ دولت مجاز است در چھارچوب سياستھای کلی اصل چھلوچھارم(ـ٢تبصره
صندوقھای حمایت از توسعه بخش کشاورزی، مشارکت کند.

بهمنظور حفظ ظرفيت توليد و نيل به خودکفایی در توليد محصوالت اساسی کشاورزی و دامی از جمله گندم، جو، ذرت، ـ ۶١ماده
برنج، دانهھای روغنی، چغندر قند و نيشکر، گوشت قرمز، شير و تخم مرغ، اصالح الگوی مصرف براساس استانداردھای تغذیه،
گسترش کشاورزی صنعتی و دانشبنيان، فراھم نمودن زیرساختھای امنيت غذایی و ارتقای ارزش افزوده بخش کشاورزی بر مبنای

مالحظات توسعه پایدار اقدامات زیر انجام میشود:
%) پس از پنجسال از۶٠ـ درصورت تأمين منابع در بودجه ساالنه ارتقای بھرهوری (راندمان) آبياری بخش به حداقل شصتدرصد (١

شبکهھا، زھکشھا و تجھيز و نوسازی، توسعه  از جمله طرحھای  و خاک  آب  قانون از طریق اجرای عمليات زیربنایی  تصویب این 
روشھای نوین آبياری و اجرای عمليات بهزراعی و بهنژادی و استمرار آن در سنوات بعدی

ـ تحویل آب مورد نياز کشاورزان بهصورت حجمی براساس الگوی کشت ھر منطقه و با استفاده از مشارکت بخش دولتی و غيردولتی٢
ـ ارتقای شاخص بھرهوری مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش توليد محصول بهازای واحد حجم مصرفی٣
شيميایی، مواد زیستشناختی(بيولوژیکی) وـ گسترش مبارزه تلفيقی با آفات و بيماریھای گياھی، مصرف بھينه سموم، کود ۴

زیستشناختی مبارزه  ھمچنين  و  دامی  اعمالداروھای  و  توليد  تلفيقی  مدیریت  زیستی(ارگانيک)  کشت  توسعه  و  (بيولوژیکی) 
ملی کنترل کيفی توليدات و فرآوردهھای کشاورزی در راستای پوشش توليداستانداردھای

توسعه ماشينیکردن(مکانيزاسيون) بر مبنایی و ـ نوسازی ماشينآالت کشاورزی و از رده خارج کردن ماشينآالت فرسوده کشاورز۵
اقليم و شرایط و ھمچنين قابليت و توانایی کشاورزان ھر منطقه و رسيدن به ضریب نفوذ صددرصدی ماشينیکردن آن

 ـ ترویج استفاده از کودھای آلی و زیستی(ارگانيک) بذور و نژادھای دامی، طيور و آبزیان اصالحشده در کشور و افزایش ميزان مصرف۶
اینگونه کودھا، بذور و نژادھای دامی، طيور و آبزیان در جھت توليد غذای سالم

ـ درصورت تأمين منابع در بودجه ساالنه گسترش پوشش بيمه توليدات بخش کشاورزی و عوامل توليد تا رسيدن به سطح پوشش٧
صددرصدی

کليه معامالت راجع به اموال غيرمنقول ثبتشده مانند بيع، صلح، اجاره، رھن و نيز وعده یا تعھد به انجام اینگونه معامالت ـ ۶٢ماده
باید بهطور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظيم شود. اسناد عادی که درخصوص معامالت راجع به اموال غيرمنقول تنظيم شوند مگر
اسنادی که بر اساس تشخيص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غيرقابل استناد بوده و قابليت معارضه با اسناد

رسمی را ندارند.
به وزارتخانهھای بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقيقات و فناوری، دانشگاھھا و مؤسسات و دستگاھھای ـ ۶٣ماده

وابسته و تابعه اجازه داده میشود بهمنظور افزایش سرمایه صندوقھای رفاه دانشجویان وزارتخانهھا از محل فروش امکانات و اموال
قابل واگذاری پس از واریز وجوه به حساب خزانه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام کنند.

) دالر باشد با رعایت قوانين مربوط از جمله١٠.٠٠٠.٠٠٠تمامی معامالت و قراردادھای خارجی دولتی که بيش از ده ميليون ( ـ ۶۴ماده
قانون١٠۴قانون «حداکثر استفاده از توان توليدی و خدماتی در تأمين نيازھای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصالح ماده (  (

» تنھا از طریق مناقصه محدود و یا بينالمللی با درج آگھی در روزنامهھای کثيراالنتشار و١/۵/١٣٩١مالياتھای مستقيم مصوب 
رسانهھای الکترونيکی داخلی و خارجی انجام و منعقد میشود. موارد استثناء به تأیيد کميته سهنفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و
دارایی، رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر مربوطه یا باالترین مقام اجرائی ذیربط میرسد. در کليه مناقصهھا، حق کنترل و

مقام اجرائیبازرسی کّمی و کيفی و کنترل قيمت برای کليه کاالھای وارداتی و پروژهھا برای خریدار محفوظ است. وزیر یا باالترین 
 تعھد یا پرداخت بھای معامالت و قراردادھایی است کهذیربط، مسؤول حسن اجرای این موضوع است. بانک مرکزی فقط مجاز به

تأیيد باالترین مقام دستگاھھای اجرائی، مبنی بر رعایت مفاد این ماده را داشته باشد.
قراردادھایی که به تشخيص ھيأت وزیران ماھيت محرمانه دارند از شمول این حکم مستثنی بوده و نياز به طرح و تأیيد موضوع در ھيأت

مذکور را ندارند.
بهمنظور ساماندھی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنھا در تحقق اھداف سند چشمانداز بيستساله نظام، ـ ۶۵ماده

اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، ھمپيوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جھانی و ارائه
الگوی توسعه ملی در بخشھای مختلف:

الف ـ مدیران سازمانھای مناطق آزاد بهنمایندگی از طرف دولت، باالترین مقام منطقه محسوب میشوند و کليه وظایف، اختيارات و
است. آنھا  بهعھده  امنيتی  و  دفاعی  نھادھای  بهاستثنای  مناطق  این  در  مستقر  دولتی  اجرائی  دستگاھھای  مسؤوليتھای 
سازمانھای مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصالحات بعدی آن و قانون کار اداره

میشوند.
واگذاری وظایف، اختيارات و مسؤوليتھای دستگاھھای تحتنظر مقام معظم رھبری، با موافقت ایشان صورت میپذیرد.ـ ١تبصره
واگذارـ٢تبصره آزاد  منطقه  مدیرسازمان  به  آزاد  مناطق  در  روستا  و  شھر  مصوبات شوراھای اسالمی  فرماندار در مورد  اختيارات   

میشود.
ب ـ کاالھای توليد و یا پردازششده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بهھنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و

ارزش مواد اوليه و قطعات داخلی بهکاررفته در آن، توليد داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.
 مواد اوليه و کاالھای واسطهای خارجی بهکاررفته در توليد، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اوليه و کاالیـ١تبصره

داخلی محسوب میشود.
مواد اوليه و قطعات خارجی بهکاررفته در کاالھای توليد و یا پردازششده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که درگذشته از سایرـ ٢تبصره

مناطق کشور به منطقه ارسالشده و در توليد و یا پردازش محصولی که به کشور وارد میشود، بهکار گرفته شود در حکم مواد اوليه
تلقی میشود و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

پ ـ ھزینهھای بندری مربوط که طبق قوانين جاری از کشتيھا و شناورھا بابت خدمات بندری دریافت میشود در صورتی که این بنادر
و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در محدوده مناطق آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمانھای مناطقتوسط بخشھای خصوصی، تعاونی 

ترخيص کشتيھا طبق قوانين جاری و بينالمللی اقدام کنند.آزاد مربوطه اخذ میشود. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و
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) قانون١٠ت ـ مبادالت کاال بين مناطق آزاد و خارج از کشور و نيز سایر مناطق آزاد از کليه عوارض (بهاستثنای عوارض موضوع ماده(
)، ماليات و حقوق ورودی معاف میباشند.٧/۶/١٣٧٢چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمھوری اسالمی ایران مصوب 

ث ـ به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نھادھای آموزشی و تحقيقاتی معتبر بينالمللی، ایجاد نمایندگی دانشگاھھای
داخلی و معتبر خارجی بر طبق اعالم وزارتخانهھای ذیربط و تأسيس دانشگاھھای خصوصی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه

اقتصادی با رعایت قوانين مربوط مجاز است.
ج ـ محدوده آبی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با رعایت مالحظات امنيتی و دفاعی که به تأیيد ستادکل نيروھای مسلح میرسد به
فاصله ھشتصدمتر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعيين میشود و از امتيازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران

 و اصالحات بعدی آن برخوردار است.٧/۶/١٣٧٢مصوب 
%) از محل وصول عوارض ورود١چ ـ به منظور زدودن فقر از چھره مناطق آزاد تجاری، سازمانھای مناطق آزاد موظفند حداقل یکدرصد(

و صدور کاالھا و خدمات این مناطق را از طریق نھادھای حمایتی به محرومان و نيازمندان بومی این مناطق اختصاص دھند.
بهمنظور تأمين منابع الزم برای انجام ھزینهھای مدیریت سوخت مصرفشده و پسماندھای حاصل از فعاليت، برچينش وـ ۶۶ماده

حوادث اضطراری در تأسيسات ھستهای به سازمان انرژی اتمی (شرکت مادرتخصصی توليد و توسعه انرژی اتمی ایران) اجازه داده
%) از درآمد حاصل از فروش برق نيروگاھھای ھستهای کشور را مستقيما۴ًمیشود با موافقت رئيس این سازمان تا معادل چھاردرصد(

به حساب شرکت نزد خزانهداری کل کشور تحت عنوان حساب «اندوخته احتياطی» که در قوانين بودجه سنواتی پيشبينی میشود
اوراق خرید  برای  میگردد  معين  سنواتی  بودجه  در  که  نحوی  به  احتياطی  اندوخته  حساب  منابع  از  موقت  استفاده  دارد،  منظور 
مشارکت و صکوک اسالمی منتشرشده در کشور اعم از ریالی و ارزی بالمانع است و سود حاصل از خرید اوراق یادشده نيز مستقيماً
به حساب «اندوخته احتياطی» موضوع این ماده منظور میشود. مبالغ منظورشده به حساب اندوخته یادشده مشمول پرداخت ماليات
بردرآمد و سود سھام یا سود سھم دولت نمیباشد و استفاده از منابع اندوخته احتياطی با موافقت رئيس سازمان انرژی اتمی ایران
منحصراً برای انجام ھزینهھای عمليات جاری و سرمایهای پيشبينیشده در این ماده مجاز میباشد و معادل ھزینهھای عمليات جاری

انجامشده از مانده حساب «اندوخته احتياطی» کسر میشود.
آیيننامه اجرائی این ماده به پيشنھاد سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به

تصویب ھيأت وزیران میرسد.
در راستای اصالح نظام اداری کشور، ھمه تکاليف و مجوزھای قانونی دریافتوجه برای ارائه اطالعات و پاسخ به استعالمات ـ ۶٧ماده

دستگاھھای اجرائی با یکدیگر لغو میشود.
در اجرای سياستھای کلی اقتصاد مقاومتی موضوع افزایش توان مقاومت و کاھش آسيبپذیری اقتصاد کشور و اجرای ـ ۶٨ماده

سياستھای کلی برنامه ششم توسعه موضوع تقسيم کار و تعيين نقش ملی در مناطق، استانھا، نواحی و سواحل و جزایر کشور
و حمایت دولت از سرمایهگذاری در مناطق کمترتوسعهیافته، توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور و ایجاد مناطق مھم اقتصادی در
از استفاده  محلی،  جامعه  بھرهمندی  کشور،  شرقی  جنوب  سواحل  استعدادھای  از  بھرهبرداری  بهمنظور  مزیت  دارای  زمينهھای 
سرمایهھا و فرصتھای بينالمللی و کاھش عدم تعادلھای مناطق کشور، سازمان توسعه سواحل مکران بهعنوان سازمان توسعهای
با شخصيت شرکتی برای برنامهریزی، اجراء و نظارت بر برنامهھای توسعه در سواحل مکران درصورت تأمين اعتبار در بودجه سنواتی
در محدوده شھرستانھای ميناب، سيریک، جاسک، چابھار و کنارک ایجاد میشود. اساسنامه این سازمان ظرف مدت چھارماه پس از

تصویب ھيأت وزیران به مجلس جھت تصویب نھائی ارائه میشود.
تمام وظایف و اختيارات دستگاھھای اجرائی، نھادھا و مؤسسات عمومی بهغير از دفاعی، امنيتی، قضائی و امور خارجه و ھمچنين
تمام داراییھای دولت و دستگاھھای اجرائی اعم از منقول و غيرمنقول و تمام طرحھا و پروژهھا (در حال بھرهبرداری یا اجراء)، در
صنعتی تجاری ـ  آزاد  مناطق  قانون چگونگی اداره  میشود. اینمحدوده درچھارچوب  این سازمان واگذار  به  مکران  منطقه سواحل 

جمھوری اسالمی ایران و قانون جلب و حمایت از سرمایهگذاری خارجی در ایران اداره میشود.
چگونگی ارتباط مناطق آزاد این محدوده با سازمان، در اساسنامه تعيين میشود.

بهمنظور تحقق سياستھای کلی اقتصاد مقاومتی موضوع توسعه درونزا، ارتقای توان توليد ملی، اقتصاد دانشبنيان و ـ ۶٩ماده
دستيابی به اھداف بخش صنعت و معدن:

تمھيد ١ و  دولتی  ـ  خصوصی  حقوقی  مشترک  سرمایهگذاریھای  توسعه  برای  درـ  توسعهای  سازمانھای  واقعی  سھم  تعيين 
داراییھایی که بهعنوان سھم آورده بخش دولتی سازمانھای مزبور در شرکت مشترک ارائهمشارکتھای مزبور، تجدید ارزیابی

میشود.
مازاد حاصل از تجدید ارزیابی داراییھای ثابت و شرکتھا در ترازنامه شرکتھای ذیربط در سرفصل حقوق صاحبان سھام تحت عنوان
مازاد تجدید ارزیابی طبقهبندی و معاف از ماليات میباشد. ھزینه استھالک داراییھای مزبور به مأخذ بھای تجدید ارزیابیشده و بر

مبنای عمر مفيد تعيينشده توسط کارشناسی منتخب مجمع عمومی ھزینه قابل قبول مالياتی محسوب میشود.
ـ «صندوق حمایت از تحقيقات و توسعه صنایع الکترونيک» به «صندوق حمایت از تحقيقات و توسعه صنایع پيشرفته» تغيير نام٢

مییابد. اساسنامه صندوق متناسب با مأموریت جدید ظرف مدت ششماه به پيشنھاد مشترک سازمانھای برنامه و بودجه کشور و
اداری و استخدامی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب ھيأت وزیران میرسد.

ـ ھزینهھای اکتشافات معدنی در ھر مرحله از مطالعات زمينشناسی، اکتشافات تکميلی و اکتشاف حين استخراج، جزء ھزینهھای٣
قابل قبول مالياتی دارندگان مجوز از مراجع قانونی محسوب میشود.

موضوع ماده(ـ ٧٠ماده تفصيلی برای  ایران مصوب۵مجموع تغييرات طرحھای  معماری  تأسيس شورایعالی شھرسازی و  ) قانون 
%) مجاز است. تغييرات فراتر از۵ و اصالحات بعدی آن توسط کميسيون ماده مذکور در ھر یک از موارد حداکثر تا پنجدرصد(٢٢/١٢/١٣۵١

این ميزان باید به تصویب شورایعالی شھرسازی و معماری ایران برسد.
ھا، دستورالعملھا و ھمچنين تصميمات و مصوبات ھيأتھای امناء و مراجع و مقامات اجرائی وھا، بخشنامهنامهکليه تصویبـ ٧١ماده

دستگاھھای اجرائی به استثنای احکام قضائی که متضمن بار مالی برای صندوقھای بازنشستگی یا دستگاھھای اجرائی و دولت
میباشد در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبالً محاسبه و در قوانين بودجه کل کشور و یا بودجه ساالنه دستگاه یا

ربط تأمين شده باشد و ایجاد و تحميل ھرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتی یا صندوق ذیربطصندوق ذی
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یا دستگاه  سوی  از  پرداخت  مشمول  و  است  اعتبار  بر  زائد  تعھد  حکم  در  مذکور  مراجع  عمل  غيراینصورت  در  میباشد  ممنوع 
اجرای احکام مقامات اجرائی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آنصندوقھای مربوطه نيست. دستگاھھا و صندوقھای مربوط مجاز به

تأمين نشده است، نيستند. اجرای احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است. در ھر حال تحميل کسری بودجه به دولت و
باشد. مسؤوليت اجرای احکام این ماده برعھده رؤسای دستگاھھا و صندوقھادستگاھھای اجرائی و صندوقھا غيرقابل پذیرش می

و مدیران و مقامات مربوط است.
باتوجه به اھميت و ضرورت مرمت بناھای تاریخی و فرھنگی و احيای بافتھای ارزشمند کشور، به تمامیدستگاھھای اجرائیـ ٧٢ماده

اجازه داده میشود بھرهبرداری از بناھا و اماکن تاریخی ـ فرھنگی ثبتشده در فھرست آثار ملی (بهاستثنای نفایس ملی) در اختيار
خود را با تعيين کاربری که از سوی سازمان ميراث فرھنگی، گردشگری و صنایعدستی در چھارچوب ضوابط و مقررات مشخص میشود

جزء ( شمول  از  ماده  این  اجرای  کنند.  واگذار  تعاونی  و  خصوصی  بخش  ماده (٣به  مصوب١١۵)  عمومیکشور  محاسبات  قانون   (
مستثنی میباشد.١٣۶۶/۶/١

این قانون پس از انقضای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسالمی ایران الزماالجراء است.ـ ٧٣ماده
قانون فوق مشتمل بر ھفتاد و سه ماده و صد تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دھم بھمنماه یکھزار و سيصد و نود و پنج

 به تأیيد شورای نگھبان رسيد.٢٧/١١/١٣٩۵مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ 
رئيس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

http://www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=13134
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