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 - 1   ماده
   توسعه   چهارم   در برنامه    از نفت    حاصل  ز عواید ارزی   ا   استفاده   در میزان   منظور ایجاد ثبات     به 

   بـه    نفت   از فروش    حاصل  های   دارائی   و تبدیل    ایران   اسالمی   جمهوری   و فرهنگی   ، اجتماعی   اقتصادی
،    در برنامـه     شده  بینی   پیش  های   فعالیت   تحقق   امکان  کردن   و فراهم   گذاری   ذخایر و سرمایه    دیگر انواع 

   زیـر را معمـول      هـای   اقـدام »   از عواید نفت     حاصل   ارزی   ذخیره  حساب« با ایجاد      است  مکلف  دولت
 :دارد 

   در جـدول     شـده   بینـی    پیش   ارقام   به   نسبت   از نفت    مازاد عواید حاصل   1384   از سال  -   الف 
   عنـوان    تحت   ایران  می اسال   جمهوری   مرکزی   نزد بانک    دولت   سپرده   در حساب    قانون  این) 8 ( شماره

 .شود  می نگهداری»   از عواید نفت  حاصل  ارزی  ذخیره حساب«
) 60 (  مـاده   موضـوع »    خـام    از عواید نفـت      حاصل   ارزی   ذخیره  حساب «  مانده   معادل -   ب 

 بـا   17/1/1379   مصوب   ایران   اسالمی   جمهوری   و فرهنگی   ، اجتماعی    اقتصادی   توسعه   سوم   برنامه  قانون
   از تـسهیالت     ناشـی    از اشـخاص     دولـت    مطالبـات    مانده   و همچنین  1383   سال   در پایان    آن  اصالحات
  حـساب  «  بـه    بـانکی    شـبکه    از طریـق   1384   سال   در ابتدای    یادشده   حساب   موجودی   از محل   اعطائی
 .گردد واریز می»   از عواید نفت  حاصل  ارزی ذخیره

 صـرفاً    دولـت   عمومی  بودجه  مصارف  تأمین  برای  ارزی  ذخیره  حساب   از وجوه   ه استفاد -   ج 
   و عـدم     قـانون   ایـن ) 8 (  شـماره    جدول   ارقام   به   نسبت   از نفت    حاصل   عواید ارزی    کاهش  در صورت 

   مـالی   هـای   دارائـی    و واگذاری    عمومی   درآمدهای   سایر منابع    از محل    مصوب   اعتبارات   تأمین  امکان
   حـساب    از موجـودی     ماهه   سه   زمانی  تواند در فواصل     می  ، دولت    صورتی  در چنین . مجاز خواهد بود  

 واریـز     دولـت    درآمـد عمـومی      حـساب    بـه    وجـوه    ایـن    ریـالی   معادل.  نماید   پرداخت   ارزی  ذخیره
   عمـومی   بودجـه  از عواید غیرنفتی   ناشی  کسری  تأمین  برای  ارزی  ذخیره  از حساب  استفاده. گردد  می

 .  است ممنوع
   موجـودی   مانـده %) 50( درصـد      پنجـاه   شود حـداکثر معـادل       می   داده   اجازه   دولت   به - د   

 و    تولیـدی   هـای    از اعتبـار موردنیـاز طـرح         بخـشی    و تأمین   گذاری   سرمایه   برای   ارزی   ذخیره  حساب
 و   ، فنـاوری  ...) و   گردشـگری   ازجملـه  ( ، خـدمات     و نقـل     حمل ،  ، کشاورزی   ، معدنی    صنعتی  کارآفرینی
 تأییـد    آنهـا بـه      و اقتـصادی     فنـی    توجیـه    کـه    غیردولتـی    بخـش    مهندسـی  -   فنی   و خدمات   اطالعات
   خـارج    ایرانی  های   و بانک    داخلی   بانکی   شبکه   از طریق    است   رسیده  ربط   ذی   تخصصی  های  وزارتخانه
 . نماید  استفاده  کافی  با تضمین  تسهیالت رتصو از کشور به

   غیردولتی  بخش   به   ارزی   ذخیره   حساب   تخصیص   قابل  از منابع %) 10( درصد     ده   حداقل - هـ 
   در طرحهـای  گـذاری   سرمایه  جهت ، ریالی  ارزی  صورت  گیرد تا به     قرار می    کشاورزی  دراختیار بانک 

  شود توسط    می   انجام   صادرات   توسعه   با هدف    که   طرحهایی  درگردش   وسرمایه   کشاورزی   بخش  موجه
 . قرار گیرد  غیردولتی  دراختیار بخش  کشاورزی بانک

 .گردد  واریز می  ارزی  ذخیره  حساب  به  ارزی  صورت  به  تسهیالت  و سود این  اصل 



  هـای    بودجـه   صـرفاً در قالـب       مـاده    این   موضوع   ارزی   ذخیره   حساب   از وجوه    استفاده - و   
 . مجاز خواهد بود سنواتی

   کـشور، بانـک     ریـزی    و برنامـه     مـدیریت    پیشنهاد سـازمان     به   ماده   این   اجرایی  نامه   آیین - ز   
   این  االجرا شدن    از الزم    و قبل    تهیه   و دارایی    امور اقتصادی    و وزارت    ایران   اسالمی   جمهوری  مرکزی
 . خواهد رسید  وزیران  هیأت بتصوی  به قانون

 
 - 2   ماده

  :  برنامه  سالهای  در طی ای  و بودجه  مالی  انضباط منظور برقراری  به 
   غیرنفتـی    درآمـدهای    از محل    شده   تأمین  ای   هزینه   اعتبارات   سهم   است   مکلف   دولت -   الف 

 از   طور کامـل     به   دولت  ای   هزینه  ، اعتبارات    چهارم   برنامه   تا پایان    دهد که    افزایش  ای  گونه   را به   دولت
 . گردد  تأمین  غیرنفتی  و سایر درآمدهای  مالیاتی  درآمدهای طریق

 و    ایـران    اسـالمی    جمهـوری    مرکـزی    از بانک    استقراض   از طریق    بودجه   کسری   تأمین -   ب 
 .باشد  می  ممنوع  بانکی سیستم

 
 - 3   ماده

 مـازاد   دهـی  ، شـکل   تجدیدناپـذیر انـرژی    از منـابع  وری  بهـره   حداکثر رساندن ه منظور ب   به 
 و    و نیـز تجهیـزات       در تولید، مـصرف      و ارتقاء فناوری    سازی  ، بهینه    اقتصادی   اصالحات  ، انجام   اقتصادی
  آوردن   فـراهم    ضـمن    اسـت    مکلف  ، دولت    اجتماعی   عدالت   و برقراری    انرژی  کننده   مصرف  تأسیسات
   اقـدامهای    جبرانـی    مستقیم   سیاستهای   کردن   و عملیاتی    عمومی   و نقل    حمل   گسترش   ازجمله  مقدمات

 : اجرا گذارد  به  چهارم  برنامه  را از ابتدای ذیل
  فروشـی    عمـده    قیمتهای   برمبنای   گاز و بنزین    ، نفت    کوره   نفت  گذاری   قیمت   به   نسبت -   الف 

 : آورد  عمل  را به  ذیل  اقدامات  حاصله  منابع  و از محل  کرده اقدام،   فارس خلیج
 .پذیر  اقشار آسیب  به  اجتماعی  تأمین  نظام  ازطریق  و جبرانی  مستقیم  کمک- 1  
   سـاخت   سـازی    و بهینـه     زلزله   در مقابل    و روستائی    شهری   ساختمانها و مسکن    سازی   مقاوم - 2  

 . نرژی ا وسازها در مصرف
،    شـهری    و بـرون     شـهری   درون (  عمـومی    و نقل    حمل   و بهبود کیفیت     گسترش   به   کمک - 3  

 بـا     فـشرده    گـاز طبیعـی      عرضه   توسعه   سوز و همچنین     دوگانه  ، تولید خودروهای  ) ای   و جاده   آهن  راه
 .  شهری  درون  عمومی  ونقل  حمل  به ای  یارانه قیمتهای

 و  بیمارسـتانی   پـیش    پزشـکی    فوریتهـای    وتجهیـز شـبکه     ای  خیز جاده    حادثه   نقاط   کاهش - 4  
 . کشور بیمارستانی

  ، تجهیـزات     وسـایل    و ارتقـاء فنـاوری       اصـالح    بـه    و کمـک    سازی   بهینه   طرحهای   اجرای - 5  
ا و  هـو   و آلـودگی   انـرژی   مـصرف   کـاهش   در جهـت   انرژی  کننده  مصرف های  و سامانه   کارخانجات

 .  مصرف  کم  در کاربرد فناوریهای  مردم توانمندسازی
  صـورت    به  ای   سفید یارانه    نفت   با قیمت    کشاورزی   بخش   آب   تأمین   گاز برای    نفت - 1   تبصره 

 . خواهد شد  عرضه ای سهمیه
ـ    معـادل   ، هـر سـاله       کـشاورزی    بخش  آالت   گاز ماشین    نفت   درمورد مصرف  - 2   تبصره    ه یاران

   پیـشنهاد وزارت     بـه    که  ای  نامه   آئین  گیرد تا براساس     قرار می    جهاد کشاورزی    دراختیار وزارت   مربوطه
رسـد دراختیـار       مـی   وزیران   هیأت   تصویب   کشور به   ریزی   و برنامه    مدیریت   و سازمان   جهاد کشاورزی 

 . قرار گیرد  کشاورزی بخش



   کـشورهای    در صـنایع     آن   قیمت   سطح   کمترین  برمبنای   صنایع   برای   گاز طبیعی    قیمت -   ب 
 .شود  می  تعیین  برنامه  در ابتدای  دولت همجوار، توسط

 . گیرد  صورت  حمایت  مصرف  کم  از خانوارهای  برق  در انرژی-   ج 
  رانـه  یا  بـدون   قیمـت   به  و صنعتی  تجاری  مصارف   برای   سفید و گاز مایع      نفت   عرضه -   تبصره 
 .خواهد بود)   ماده این»  الف« بند   روال مطابق(
 . خواهد رسید  وزیران  هیأت  تصویب  به  تبصره  این  اجرایی نامه  آئین- د  
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 یـا     از مـستقیم    اعـم  (  مالیـات    از پرداخـت     و یـا معافیـت      ، تـرجیح     تخفیـف    هرگونه   برقراری 

   اشـخاص    بـرای    است   شده   تصویب   مربوطه   در قوانین    که   بر آنچه   وه عال   ورودی  و حقوق )  غیرمستقیم
   برنامـه    ایـن    سـالهای    در طـی     قـانون   ایـن ) 160 (  ماده   موضوع   دستگاههای   ازجمله   و حقوقی   حقیقی
 .باشد  می ممنوع
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 تولیـد     عوامـل    کـل   یور   ارتقـاء بهـره      به   مربوط   کمّی   و شاخصهای    اهداف   منظور تحقق    به 
 ):  قانون  این  هفتم بخش (2-2   شماره  در جدول مندرج

 و   ، استانی   ، بخشی    اسناد ملی    مکلفند در تدوین     و استانی    ملی   اجرایی   دستگاههای   تمام -   الف 
 و   مـات  و الزا    کـرده    را تعیـین     تولیـد در رشـد تولیـد مربوطـه           عوامل   کل  وری   ارتقاء بهره    سهم  ویژه
 اقتـصاد     یـک    محور بـه     نهاده   اقتصادی   کشور از یک     تحول   آنها را برای     تحقق   برای   الزم  کارهای  راه
 در رشد     عوامل   کل  وری   بهره   سهم   که  طوری   نمایند به    زیر مشخص    محورهای   به  ور محور باتوجه    بهره

 :برسد%) 3/31(رصد  د  دهم  و سه  و یک  سی  به  حداقل  داخلی تولید ناخالص
 گـردد     مـشخص    نهـاده    بـه    سـتانده    با شاخـصهای     و زیر بخش     هر بخش   گذاریهای   هدف - 1  
   مقـادیر حـداقل      تولید بـه     عوامل   و کل    کار، سرمایه    نیروی  وری   بهره   رشد ساالنه    متوسط   که  طوری  به
 . درصد برسد5/2 و 1، 5/3
 بخـشها و    کـار، سـرمایه      نیـروی   وری   بهـره    و اهـداف     عوامـل    کـل   وری   رشد بهـره     سهم - 2  

 و    مربوطه   و صنفی    علمی  های   کشور و انجمن     اجرائی   دستگاههای   همکاری   کشور براساس   زیربخشهای
 .گردد  می  کشور تعیین ریزی  و برنامه  مدیریت  سازمان توافق

   عملکرد دسـتگاههای     بررسی   به  سبت ن   است   کشور مکلف   ریزی   و برنامه    مدیریت   سازمان -   ب 
   منـابع    و تخصیص    نموده   اقدام   اجرایی   دستگاههای  بندی   و رتبه   وری   بهره   شاخصهای   در زمینه   اجرائی

  وری  ارتقـاء بهـره    بـه   مربوط  برآوردهای  به  را با توجه  سنواتی های  و بودجه    توسعه   چهارم   برنامه  مالی
 و عملکرد   فعالیتها، عملیات  نظارتی  و نظام    آورده  عمل   آنها به    تحقق   میزان  همچنین تولید و      عوامل  کل

 . متمرکز نماید وری  بهره  ارزیابی  را براساس  و مسؤولین مدیران
 و در     و غیردولتـی     دولتـی   ، خـدماتی    ، کـشاورزی     صـنعتی    واحـدهای    منظور تشویق    به -   ج 

 در   وری   بهره   راهبردهای   و تحقق    و خدمات    تولیدات  ا رویکرد ارتقاء کیفیت    ب  وری   ارتقاء بهره   راستای
   سـازمانی    تعـالی    از الگوهـای     را با اسـتفاده     وری   بهره   ملی  شود جایزه    می   داده   اجازه   دولت  ، به   برنامه

ور در     بهـره   دهای واحـ    بـه    چهـارم    برنامـه    سالهای   طی   ایران  وری   بهره   ملی   سازمان   و توسط   طراحی
 . اهدا نماید  مختلف سطوح



   مـؤثر در سـنجش       شاخـصهای    تـدوین    چگـونگی    متـضمن    مـاده    ایـن    اجرائی  نامه   آئین - د   
   هیـأت   تـصویب    کشور بـه    ریزی   و برنامه    مدیریت   پیشنهاد سازمان   ، به    اجرائی   در دستگاههای   وری  بهره

 .رسد  می وزیران
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   جمهوری   و فرهنگی   ، اجتماعی    اقتصادی   توسعه   چهارم   برنامه   کلی  های   سیاست  وب درچارچ 

   جمهـوری   اساسـی  قـانون ) 44 (  و چهـارم   چهـل   در صدر اصـل   موارد مشمول  از جمله  ایران  اسالمی
 کشور   وسعه در ت    غیردولتی   بخش   و توانمندسازی   سازی   خصوصی   برنامه   منظور تداوم   ، به    ایران  اسالمی

 :شود  می  داده  اجازه  دولت به
،   نظیـر اجـاره    (  مـدیریت   ، واگـذاری    زدایـی    از مقـررات    پـذیر، اعـم      امکان   روشهای   از همه  

 از   یـا بخـشی    تمام ، فروش  تملیک  شرط  به نظیر اجاره ( و مالکیت )   مدیریت   و پیمان    عمومی  پیمانکاری
 . شود  شرکتها استفاده  و ادغام ، انحالل  منظور واگذاری  به تجزیه)   اموال ، واگذاری سهام
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 و    بـازدهی    و افـزایش     دولتـی    شـرکتهای    از امکانـات     مطلوب   و استفاده    منظور ساماندهی    به 
   کردن   بمانند و نیز فراهم      باقی   دولتی   در بخش    است   ضروری   که   شرکتهائی   مطلوب   و اداره   وری  بهره
،    غیردولتی   بخش   به   است   غیرضروری   دولتی   آنها در بخش     فعالیت   ادامه   که   شرکتهائی   واگذاری  زمینه

،    دولتـی    شـرکتهای    و تجدید سازمان    ، ادغام   ، انحالل    واگذاری   به  شود نسبت    می   داده   اجازه   دولت  به
  هـای   نامـه    آئـین   ، تـصویب     و معـامالتی     مالی  های  نامه   آئین   شرکتها، تصویب    اساسنامه   و تصویب   اصالح

،    انـسانی   ، نیـروی     وظـایف    و انتقال    جائی   و جابه    مربوط   و قوانین    مقررات  ، با رعایت     و بیمه   استخدامی
 : کند  اقدام  موارد ذیل  آنها با رعایت  به  وابسته  و شرکتهای  دولتی  شرکتهای  و دارائیهای سهام

   دوم   سال   تا پایان    دولت   حاکمیت   وظایف   و اعمال    سیاستگذاری   به  مور مربوط  ا   کلیه -   الف 
   محـول   ربـط    ذی   تخصـصی    دولتـی   هـا و مؤسـسات       وزارتخانـه    و بـه     منفک   دولتی   از شرکتهای   برنامه
 .گردد می

ـ  (  عملیـاتی   و شـرکتهای    مادرتخصـصی    شـرکتهای    صرفاً در قالب     دولتی   شرکتهای -   ب    سلن
.  خواهنـد شـد      اداره   شـرکت    اساسنامه   در چارچوب    عمومی   و زیر نظر مجمع      شده  سازماندهی)  دوم
   تخصـصی   هـای    وزارتخانـه    و مقررات    ضوابط   تابع   بخشی  های   شرکتها از نظر سیاستها و برنامه       گونه  این

 . خواهند بود مربوطه
 و    مجـاز اسـت      اسـالمی    شـورای    مجلس  تصویب صرفاً با      دولتی   شرکتهای   تشکیل - 1   تبصره 

   شـرکت    بـه   اسـت %) 50( درصـد      در آنها کمتـر از پنجـاه         دولتی   شرکتهای   سهام   که   شرکتهائی  تبدیل
 .  است  ممنوع دولتی

 و   اعتبـاری   بانکها، مؤسسات    استثنای   به   دولتی   شرکتهای  گذاری   و سرمایه    مشارکت - 2   تبصره 
 .  است وزیران  مجوز از هیأت  کسب  مستلزم  ماده  این  موضوع  در سایر شرکتهای مه بی شرکتهای

%) 50( درصد     در آنها کمتر از پنجاه       دولتی   و شرکتهای    دولت   سهم   که   شرکتهایی - 3   تبصره 
 .باشند  نمی  دولتی  بر شرکتهای  حاکم  و مقررات  قوانین  و مشمول  بوده ، غیردولتی است

   برنامـه    اجـرای    از شـروع     پـس    دو سـال     مدت   حداکثر ظرف    است   مکلف   دولت - 4  تبصره  
   حـاکمیتی    ماهیـت    کـه    کشور، شـرکتهایی    ریزی   و برنامه    مدیریت   پیشنهاد سازمان   ، بنا به     توسعه  چهارم

 . نماید  منتقل ط مرتب  اجرائی  دستگاه  و به  داده  تغییر وضعیت  مناسب  سازمانی  شکل دارند، به



 و    مـدیریت    سـازمان    تـشخیص    بنـا بـه    1383   سـال    تا ابتدای    که   دولتی   شرکتهای - 5   تبصره 
   فعالیـت    شـروع   اند، اجـازه     بوده   راکد و غیرفعال     و دارائی    امور اقتصادی    کشور و وزرات    ریزی  برنامه

 .شوند  می  اعالم ندارند و منحل
   دولتـی    شرکتهای   دفاتر و شعب     کلیه   برنامه   اول   سال   تا پایان    است   موظف   دولت - 6   تبصره 

   و دارائـی   امور اقتصادی  پیشنهاد وزارت   بنا به   موارد ضروری .  نماید   از کشور را منحل     مستقر در خارج  
 . خواهد رسید  اداری  عالی  شورای تصویب  کشور به ریزی  و برنامه  مدیریت و سازمان

   غیردولتـی    بخـش    بـه    واگـذاری    مشمول   وزیران   هیأت   با تصویب    که   دولتی  شرکتهای -   ج 
 بـر     حـاکم    مقـررات    مشمول   واگذاری   برای   واگذاری   در هیأت    شده   تعیین   مدت  شوند صرفاً طی    می

 .شوند  می  اداره  تجارت  قانون  نخواهند بود و در چارچوب  دولتی شرکتهای
 :  است  زیر ممکن  تنها در شرایط  دولتی  شرکتهای عالیت ف  ادامه- د  
 . باشد  آنها انحصاری  فعالیت- 1  
 . باشد  را نداشته  زمینه  در آن  فعالیت  برای ای  انگیزه  غیردولتی  بخش- 2  
   بـا رعایـت      مـاده   ایـن )  ب(بنـد   ) 4 (  تبصره   موضوع   شرکتهای   کارکنان   وضعیت   تبدیل - هـ   

   هیأت  تصویب   به   خواهد بود که    ای  نامه   آئین   در قالب    دولتی  ها و مؤسسات     وزارتخانه   به   مکتسبه  حقوق
 . خواهد رسید وزیران

 و تجدیـد     ، انحـالل     از ادغـام    ناشـی  (  مـاده    ایـن    با اجرای    در ارتباط    سهام   و انتقال    نقل - و   
 .  است  معاف  مالیات از پرداخت)  سازمان

   مجمـع    ریاسـت    که  استثناء شرکتهائی   به (  مادر تخصصی    در شرکتهای    دولت   مالکیت  حق - ز   
   شـرکتهای   مالکیـت   یـا سـازمان    و دارائـی   امور اقتـصادی    وزارت  ازطریق)   جمهور است   آنها با رئیس  

ــی ــه دولتـ ــه  کـ ــن  بـ ــتناد ایـ ــانون  اسـ ــیس  قـ ــر رئـ ــشکیل  زیرنظـ ــور تـ ــد   جمهـ ــد شـ  خواهـ
   نحو مقتـضی    شرکتها به   گروه  این  اساسنامه  اصالح  به  نسبت  است  مکلف  شود،دولت  اعمال) تدول  تشخیص  به(

   متمرکـز دراختیـار رئـیس        مـذکور از ردیفهـای       سازمان   تشکیل   احتمالی  بار مالی .  نماید   قانونی  اقدام
 و    بـوده    نام   یا تصریح    ذکر نام    بر آنها مستلزم     قانون   شمول   که   شرکتهائی  کلیه. گردد   می  جمهور تأمین 

 .باشند  بند می  این  هستند مشمول  خاص  قانون یا دارای
  تـصویب    کـشور بـه     ریـزی    و برنامه    مدیریت   با پیشنهاد سازمان     سازمان   این   اساسنامه -   تبصره 

 . خواهد رسید  وزیران هیأت
   جمهوری   اساسی  قانون) 44(   و چهارم    چهل   اصل   نیز با رعایت     مادر تخصصی    شرکتهای -   ح 

  نحوه.   در آنها مجاز است      و تعاونی    خصوصی   بخشهای   هستند و مشارکت     واگذاری   قابل   ایران  اسالمی
   عمومی   پیشنهاد مجمع    بنا به    مادر تخصصی    در شرکتهای    و تعاونی    خصوصی   بخشهای   مشارکت  و روش 
 . خواهد رسید  وزیران  هیأت  تصویب  به ی واگذار  عالی  و تأیید هیأت ربط  ذی شرکت

   سـاختار و سـودآوری       اصـالح    به  ، نسبت    برنامه   سوم   حداکثر تا سال     است   مکلف   دولت -   ط 
   و در غیـراین      هـستند اقـدام      زیانـده    برنامـه    اول   سـال    مالی   استناد صورتهای    به   که   دولتی  شرکتهای
 . کند  آنها را منحل صورت

 سـازمانها، شـرکتها،       اساسـنامه    تـصویب   ، اجـازه     قـوانین    موجب   به   که   مواردی   در کلیه  -   ی 
   و همچنـین   قـانون  ایـن ) 160 (  مـاده    موضـوع    دستگاههای   ازجمله   دولت   به   و وابسته    دولتی  مؤسسات

 بـا پیـشنهاد      ساسـنامه  و تغییـر ا     ، اصـالح     است   شده   داده   دولت   به   غیردولتی   عمومی  نهادها و مؤسسات  
 .باشد  می  وزیران  کشور با هیأت ریزی  و برنامه  مدیریت  و تأیید سازمان ربط  ذی دستگاه

   بانکها و شـرکتهای      کلیه   اساسنامه   برنامه   دوم   سال   تا پایان    است   موظف   دولت   هیأت -   تبصره 
   اصـالح    نحـوی    کـشور بـه     ریـزی    و برنامه   یت مدیر   پیشنهاد سازمان    بند را براساس     این   موضوع  دولتی



 مـواد    بـا رعایـت    و بارزسـان     و مدیرعامل    مدیره   هیأت   اعضای   انتخاب   و چگونگی    اختیارات  نماید که 
 . گردد  همسان24/12/1347   مصوب  تجارت قانون) 125(و ) 124(، )119(، )118(، )116(، )108(، )107(
   ازجملـه    دولتـی    شـرکتهای    در مـورد کلیـه       توسـعه    سـوم    برنامه  ونقان) 62 (  مفاد ماده  -   ک 

آنهـا و      بـه    و وابـسته     تابعـه    و شـرکتهای     دولـت    بـه    آنها متعلق   سهام) 100( صددرصد     که   هایی  شرکت
   کـه   و درصـورتی   نافـذ بـوده    اسـت   نـام   یا تصریح  ذکر نام  بر آنها مستلزم  قانون  شمول  که  شرکتهائی

   اعمال   قابل   تجدید ارزیابی    باشد از زمان     شده   مزبور انجام    ماده   آنها مطابق    دارائیهای  جدید ارزیابی ت
 میـسر     توسـعه    سـوم    برنامه   آنها در دوران     تجدید ارزیابی    که  باشد و شرکتهائی     می   مربوط  در حسابهای 

الـذکر    فـوق   مفـاد مـاده    بار طبـق   یک   برای  ه توسع   چهارم   برنامه   دوم   باشد، مجازند تا آخر سال      نشده
 . نمایند  خود اقدام  ثابت  دارائیهای  تجدید ارزیابی  به نسبت

   درچـارچوب    وزیـران    هیـأت   مغایر با تصمیمات  )  ها و دستورالعملهای    نامه  آئین (  مقررات -   ل 
 . االثر است  ملغی  ماده  این  موضوع اختیارات

) 62 (  مـاده    نـو موضـوع      انرژیهـای    بخـش    اجرای   جهت   الزم   منابع   است   موظف   دولت -   م 
  برنامـه ) 3 ( ماده)  الف( بند     را از محل   27/11/1380   مصوب   دولت   مالی   از مقررات    بخشی   تنظیم  قانون
 . نماید تأمین

  آالت  ، ماشین   یسات، تأس    امالک   مالکیت   واگذاری   به  شود نسبت    می   داده   اجازه   دولت   به -   ن 
   و فاضـالبی     آب   شـرکتهای    دراختیار و تصرف     که   و فاضالب    آب   تأسیسات   به   مربوط   مالکیت  و هرگونه 

 یـا خواهـد     آنها قرار گرفته  مذکور ایجاد و دراختیار و تصرف     شرکتهای   یا بعد از تشکیل      قبل   که  است
 . نماید  شرکتها اقدام  به گرفت

 و مـواد      گردیده  بردار تلقی    بهره   دستگاه   عنوان   به   و فاضالب    آب   شرکتهای  وص خص   در این  
 .  اجرااست  درمورد آنها قابل10/12/1351   مصوب  و بودجه  برنامه قانون) 33(و ) 32(
   مـاده    مفـاد ایـن      مـشمول    قـانون   ایـن ) 160 (  مـاده    موضوع   اجرائی   دستگاههای   کلیه -   س 

 .باشند می
 

 - 8   ماده
   جمهوری   مرکزی   نزد بانک    خاصی   در حساب    دولتی   شرکتهای   سهام   از فروش    حاصل   وجوه 

   مربـوط    حـسابهای    و بـه     زیر اختـصاص     شرح   کشور، متمرکز و به      کل  داری   خزانه   نام   به   ایران  اسالمی
 :گردد  می منتقل

 مـادر     بـر عملکـرد شـرکت        مالیـات   الحساب  ی عل   عنوان  به%) 20( درصد     بیست   معادل -   الف 
 ). کشور  درآمد عمومی حساب (  آن  پوشش  تحت  یا شرکتهای ربط  ذی تخصصی

 مـادر     در شـرکت     دولـت    سـود سـهم     الحـساب    علـی    عنوان  به%) 10( درصد     ده   معادل -   ب 
 ). کشور  درآمد عمومی حساب ( ربط  ذی تخصصی

  :  موارد ذیل  برای ربط  ذی  مادر تخصصی  شرکت  حساب به%) 70( هفتاد درصد   معادل-   ج 
 و    دولتـی   هـا، مؤسـسات     وزارتخانـه  (  دولـت    بـه    مادر تخصـصی     شرکت   دیون   پرداخت - 1  

 ). کشور  کل داری خزانه
 .  واگذاری  برای  دولتی  ساختار شرکتهای  و اصالح ، بهسازی  سازی  آماده- 2  
)  مهـارتی  ( ای  و حرفـه     فنی   و آموزشهای    انسانی   نیروی   تعدیل  های   هزینه  أمین ت   به   کمک - 3  

 .  واگذاری  قابل  شرکتهای کارکنان
   در قالـب   اقتـصادی   در فعالیتهـای   و تعـاونی   خـصوصی    بخشهای   توانمندسازی   به   کمک - 4  

 .  سنواتی های بودجه
 .  مصوب  بودجه  در چارچوب گذاری ه و سرمای  تمام  نیمه  طرحهای  تکمیل- 5  



هـا و    وزارتخانه  نام به (  دولت  به  متعلق   در مورد سهام     از فروش    حاصل   وجوه   تمام - 1   تبصره 
 . کشور واریز گردد  درآمد عمومی  حساب  به بایستی)   دولتی مؤسسات

 سود    حساب   به   سهام   فروش  ال آنها در س     فروش   و بهای    سهام   دفتری   قیمت   تفاوت - 2   تبصره 
 .گردد منظور می)   آن  پوشش  تحت یا شرکتهای ( ربط  ذی  مادر تخصصی  شرکت  سال  همان و زیان

 
 - 9   ماده

 و   ، اجتمـاعی     اقتـصادی    توسـعه    سوم   برنامه  قانون) 27 ( الی) 20(و  ) 18 ( الی) 12(،  )10( مواد   
   چهـارم    برنامـۀ    دوره   بـرای    آن  هـای    و اصالحیه  17/1/1379  صوب م   ایران   اسالمی   جمهوری  فرهنگی

 .گردد تنفیذ می) 1388-1384(
 

 - 10   ماده
   مختلف   بخشهای  تفکیک (  بانکی   تسهیالت  بندی   سهمیه  ، هرگونه    چهارم   برنامه   از ابتدای  -   الف 

   تشویق  ، از طریق    وزیران   هیأت  ، با تصویب    بخشها و مناطق     به   مربوط  و اولویتهای )  ای   و منطقه   اقتصادی
 .گیرد  می  صورت  شده  اداره  و وجوه  نقدی  از یارانه  با استفاده  بانکی سیستم

 مجـاز     در صـورتی     عقود اسالمی    کمتر در قالب     با نرخ    تسهیالت   پرداخت   بانکها به    الزام -   ب 
 . شود  تأمین  دولت  توسط ه شد  اداره  یا وجوه  یارانه  از طریق  که است

 -   ج 
،    بـانکی    سیستم   مالی   منابع  وری   و بهبود بهره     تورم   و کنترل    رشد اقتصادی   منظور تأمین    به - 1  

   بـا منظـورکردن    چهـارم   برنامه  سالهای  و بانکها را طی  مرکزی  بانک  خود به   بدهی   است   مکلف  دولت
 . دهد  کاهش  سنواتی یها  در بودجه  بازپرداخت مبالغ

 بـا پیـشنهاد       خواهـد بـود کـه       ای  نامـه    آیین   مزبور براساس   های   بدهی   بازپرداخت   چگونگی 
   مرکـزی   کـشور و بانـک     ریـزی    و برنامـه     مـدیریت   ، سـازمان     و دارایی    امور اقتصادی    وزارت  مشترک

 . خواهد رسید  وزیران  هیأت تصویب  به  ایران  اسالمی جمهوری
   اعطـایی  از تـسهیالت %) 25( درصـد    و پنج    بیست  ، حداقل    چهارم   برنامه   سالهای   در طول  - 2  

   اختـصاص    و کـشاورزی     آب   بخـش    بـه   ربـط    ذی   اجرایی   دستگاههای   کشور با هماهنگی     بانکهای  کلیه
 .یابد می

   سـاالنه  طور متوسط ، به چهارم   برنامه  سالهای  بانکها طی    تکلیفی   تسهیالت   در مانده    افزایش - 3  
 .یابد  می  کاهش1383   سال  مصوب  رقم  به نسبت%) 20( درصد  بیست

   بانکـداری   نظـام    برقـراری    بـه   ، نـسبت     چهـارم    برنامـه    اول   از سـال     اسـت    مکلف   دولت - 4  
   در کلیـه  المللی  و بین  ملی   الکترونیکی   بانکی   و خدمات    پول   تبادل  های   رویه  سازی   و پیاده   الکترونیکی

 . نماید  اقدام  مشتریان  همه  کشور و برای بانکهای
منظور    کشور و به     بانکی   دور از انحصار در سیستم       و به    سالم   رقابتی   ایجاد فضای    در جهت  - د   

شـهرداریها،   و     عمـومی    و دیگر نهادهای     دولتی   و سازمانهای    بنگاهها، مؤسسات    فعالیت  نمودن  اقتصادی
 . نمایند  را رأساً انتخاب  عامل  مذکور مجازند بانک ، بنگاههای  بانکی  خدمات  دریافت برای

 از    بخـش    بنـد در مـورد آن        ایـن    موضـوع    ارگانهـای    توسط   عامل   بانک   انتخاب - 1   تبصره 
 امور    وزارت   موافقت   کسب   به  گردد، منوط    می   تأمین   دولتی   عمومی   بودجه   از محل    آنها که   وجوهات
 . مورد خواهد بود  بر حسب  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  و بانک  و دارایی اقتصادی

 کـشور     و بـانکی     پـولی   قانون) 12 (  ماده   موضوع   اجرایی   دستگاههای  های   سپرده - 2   تبصره 
   مقررات   طبق  شود و بایستی     نمی  تلقی بند     این   موضوع   عامل   بانک   سپرده  عنوان   به 18/4/1351  مصوب
 . گردد  منعکس  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  در حسابهای  یادشده قانون



 : از  است  عبارت  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  عمومی  مجمع  ترکیب- هـ 
 و    مـدیریت    سـازمان   ، رئـیس     و دارایـی    ، وزیر امور اقتـصادی    )  مجمع  ریاست( جمهور     رئیس 

 . وزیران  هیأت  انتخاب  نفر از وزراء به  و یک  کشور، وزیر بازرگانی ریزی برنامه
 جمهور و بعد از     پیشنهاد رئیس    به   ایران   اسالمی   جمهوری   مرکزی   بانک   کل   رئیس - 1   تبصره 

 .گردد  می  جمهور منصوب یس رئ  با حکم  ایران  اسالمی  جمهوری   مرکزی  بانک  عمومی تأیید مجمع
   اسـالمی    جمهـوری    مرکـزی    بانـک    کـل    پیشنهاد رئیس    به   مرکزی   بانک  مقام   قائم - 2   تبصره 

   جمهـوری    رئـیس    با حکـم     ایران   اسالمی   جمهوری   مرکزی   بانک   عمومی   از تأیید مجمع     و پس   ایران
 .شود  می منصوب

 :گردد   می  اصالح  ذیل  شرح اعتبار به و   پول  شورای  اعضای  ترکیب- و  
 .  وی  یا معاون  و دارایی  وزیر امور اقتصادی-  
 .  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  کل  رئیس-  
 .  وی  کشور یا معاون ریزی  و برنامه  مدیریت  سازمان  رئیس-  
 . وزیران  هیأت  انتخاب  از وزراء به  دو تن-  
 . رگانی وزیر باز-  
   جمهـوری    مرکـزی    بانک   کل   پیشنهاد رئیس    به   و بانکی    پولی   و متخصص    دو نفر کارشناس   -  

 .  جمهوری  و تأیید ریاست  ایران اسالمی
 .  وی  کشور یا معاون  کل  دادستان-  
 .  و معادن  و صنایع  بازرگانی  اتاق  رئیس-  
 .  تعاون  اتاق  رئیس-  
   اسـالمی   شـورای   مجلـس    و محاسبات    و بودجه     و  برنامه      اقتصادی  میسیونهای ک   نمایندگان -  
 .  مجلس  ناظر با انتخاب  عنوان به)  نفر  یک هرکدام(
 . خواهد بود  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  کل  رئیس  شورا برعهده  ریاست-   تبصره 
 حضور مـستمر بانکهـا     امکان آوردن  بانکها و فراهم  در   مناسب  منظور ایجاد ساختار مالی      به - ز   

   کفایـت    درمـورد نـسبت     المللی   بین   باید استانداردها و الزامات       همواره   المللی   بین   مالی  در بازارهای 
   از تـسویه  منظور پس بدین.  شود کند رعایت  می  و اعتبار تعیین  پول  شورای  که   بانکها در حدی    سرمایه
،   اقتـصادی   توسـعه   سـوم   برنامـه   قـانون ) 93 (  مـاده    موضـوع    ویـژه    مشارکت   و سود اوراق     اصل  کامل

   سـرمایه    کفایـت    نسبت   که   و تا زمانی   17/1/1379   مصوب   ایران   اسالمی   جمهوری   و فرهنگی   اجتماعی
ـ     پول   شورای   توسط   شده   تعیین   کمتر از حداقل     دولتی   از بانکهای   هر یک     سـاله   ، همـه    ار اسـت   و اعتب
   حـساب    از واریـز بـه       پـس    بانک   در آن    سود دولت    و سهم    مالیات   از محل    درآمد دولت    معادل  مبلغی
   صـورت   خواهـد شـد بـه    بینی  پیش  سنواتی های  در بودجه  که  اعتباراتی  عیناً از محل  کل  داری  خزانه

   ایـن   چنانچـه .  واریـز خواهـد شـد        بانک   آن   حساب  به   دولت   سرمایه  منظور افزایش    به   یافته  تخصیص
   سـهام    از فروش    حاصل   واریز وجوه    از طریق   التفاوت   نباشد، مابه    کافی   فوق   حداقل   تأمین   برای  وجوه

   سـنواتی    در بودجـه     اعتبـار الزم     بانکها و یا منظور نمـودن        سرمایه   حساب   بانکها به    سهام   تقدم  و یا حق  
 . خواهد شد  تأمین دولت

   داده   اجـازه    ایـران    اسالمی   جمهوری   مرکزی   بانک   به   پولی   سیاستهای  منظور اجرای    به -   ح 
   قـانون    موضـوع    عقـود اسـالمی      در قالـب     مشابه   و سایر ابزارهای     مشارکت   از ابزار اوراق    شود که   می

 . نماید  استفاده  اسالمی  شورای جلس م  با تصویب8/6/1362   ربا مصوب  بدون  بانکی عملیات
  وزارت. شـود   ها ایجاد می     سپرده   بیمه  ، نظام    بانکی  نظام   به   اعتماد عمومی   منظور حفظ    به -   ط 

   را معمـول     الزم   قانونی  ، اقدامات    چهارم   برنامه   اول   سال   تا پایان    است   مکلف   و دارایی   امور اقتصادی 
 .دارد



 .شود  می  تعیین ، وزیر جهاد کشاورزی  کشاورزی  بانک  عمومی ع مجم  رئیس-   ی 
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   بـر مبنـای    ایـران   اسالمی  جمهوری  مرکزی   بانکها نزد بانک     قانونی  از سپرده %) 3( درصد     سه 

 قرار گیـرد تـا    %) 1  هر بانک  (  و معدن    و صنعت   ، مسکن    کشاورزی   در اختیار بانکهای   1383  درصد سال 
  ، تکمیـل   و مـسکن     سـاختمان   ، احـداث     و دامپـروری     کـشاورزی    طرحهـای    بـه    تسهیالت   اعطای  صرف

 . باشد  اشتغالزایی  آنان  عمده  ویژگی  شود که  غیردولتی  بخش  و معدنی  صنعتی طرحهای
   توسـط  8/6/1362   ربا مصوب    بدون   بانکی   عملیات   قانون   با رعایت    ماده   این   اجرائی  نامه   آئین 

 .رسد  می وزیران  هیأت تصویب  و به  و اعتبار تهیه  پول شورای
 

 - 12   ماده
   جمهـوری    و فرهنگـی    ، اجتمـاعی     اقتصادی   توسعه   سوم   برنامه  قانون) 96(و  ) 67(،  )65( مواد   

تنفیـذ  ) 1384-1388 (  چهـارم    برنامه   دوره   برای   آن  های   و اصالحیه  17/1/1379   مصوب   ایران  اسالمی
 .گردد می
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   ملزم   قانون  این) 160 (  ماده   موضوع   کشور، دستگاههای    ارزی   تعهدات  منظور تنظیم    به -   الف 
 : هستند   موارد ذیل  رعایت به
 یـا     داخـل    در بانکهـای     کـه    ارزی   حـسابهای    خود را از طریق      ارزی   و معامالت    عملیات - 1  

  بانکهـای .  دهنـد   کنند، انجـام     یا می    کرده   افتتاح   ایران   اسالمی   جمهوری   مرکزی  ید بانک  با تأی   خارج
 . نمایند  تأمین المللی  بین  استانداردهای  موردنیاز آنها را در سطح  مکلفند خدمات  ایرانی عامل

   جمهـوری    مرکـزی    بانک   از کشور خود را به       جدید خارج    ارزی   حسابهای   کلیه   فهرست - 2  
 . آنها مؤثر گردد  فعالیت  از تأیید، ادامه  نمایند تا پس  اعالم  ایران اسالمی

  :  است  موظف  دولت-   ب 
 را    خـارجی   مـدت    و کوتـاه     مـدت    از میـان    ، اعم   ها و تعهدات     بدهی   پرداخت   زمانبندی - 1  
   تعهـدات    درنظرگرفتن  ، بدون   ها و تعهدات    هی بد   این   ساالنه   بازپرداختهای   نماید که    تنظیم  ای  گونه  به

 آخـر     در سال    دولت   ارزی  درآمدهای%) 30(درصد     از سی    چهارم   برنامه   در پایان    متقابل   از بیع   ناشی
 . خواهد بود  بلندمدت  با تسهیالت ، اولویت  خارجی  از تسهیالت در استفاده. ،  تجاوز نکند  چهارم برنامه

   تنظـیم  ای گونه  را به    چهارم   برنامه   کشور در سالهای     خارجی  های   و بدهی   عهدات ت   میزان - 2  
 بند    موضوع   از قراردادهای    ناشی   تعهدات   کشور بدون   ها و تعهدات     بدهی   خالص   حال  نماید تا ارزش  

  التفـاوت  مابـه  (19/12/1380   مـصوب    خـارجی   گـذاری    سـرمایه    و حمایت    تشویق  قانون) 3 ( ماده)  ب(
  در سـال  )   ایـران    اسالمی   جمهوری   مرکزی   بانک   کشور و ذخایر ارزی     ها، تعهدات    بدهی   حال  ارزش

  میلیــــــــــارد  از ســــــــــی  بــــــــــیش  چهــــــــــارم آخــــــــــر برنامــــــــــه 
 .دالر نباشد) 30  000  000 000 (
 مـذکور در      سـقف    و با رعایـت      دولت   تضمین   مجازند بدون    و تخصصی    تجاری   بانکهای - 3  
  المللـی   بـین   از منابع  غیردولتی های  بخش گذاری  سرمایه  طرحهای  مالی  منابع  تأمین  به  نسبت) 2(زء  ج

 . کنند اقدام
   قـانون   این) 160 (  ماده   موضوع   اجرایی  ، دستگاههای   گذاری   سرمایه   در مورد طرحهای   -   ج 

 : خواهند بود   موارد ذیل  رعایت  به کنند، موظف  می  استفاده  خارجی  مالی  از تسهیالت که



 و تأییـد     ربـط    ذی   دسـتگاه    اجرایـی    مقـام    وزیر و یا بـاالترین       طرحها با مسؤولیت     تمامی - 1  
 آنها    کامل   اجرای  های   هزینه   باشد و مجموع     و مالی   ، اقتصادی    فنی   توجیه   اقتصاد، باید دارای    شورای
 و    هـر طـرح      تـسهیالت    و بازپرداخـت     دریافـت    زمانبندی  تعیین.  تجاوز نکند    شده   تعیین  های  از سقف 
   و بـا رعایـت       داخلـی    و توانائیهـای    ها، امکانـات     ظرفیت   به   باتوجه   داخل   از ساخت    آن   استفاده  میزان
هـا     پروژه   کشور در اجرای     و اجرایی   ، صنعتی   ، تولیدی    و مهندسی    فنی   از توان    حداکثر استفاده   قانون

 در    محیطی   زیست   شرایط   و نیز رعایت   12/12/1375   مصوب  منظور صدور خدمات     به  و ایجاد تسهیالت  
 . اقتصاد برسد  شورای  تصویب  از طرحها باید به  هر یک اجرای

  ریزی   و برنامه    مدیریت  ، با سازمان     و اقتصادی    فنی   توجیهات   از عقد قرارداد، با ارائه       قبل - 2  
 . کنند  مبادله قتنامهکشور مواف

دالر ) 1  000  000 (  میلیـون   از یـک     بـیش    را کـه     خارجی   وقراردادهای   معامالت   تمامی - د   
 کـشور در    و اجرایـی  ، صـنعتی  ، تولیدی  و مهندسی  فنی  از توان   حداکثر استفاده    قانون  باشد با رعایت  

   مناقـصه   ، تنها از طریق   12/12/1375   مصوب  اتمنظور صدور خدم     به  ها و ایجاد تسهیالت      پروژه  اجرای
 و    داخلـی    الکترونیکی  های   کثیراالنتشار و رسانه    های   در روزنامه    آگهی  با درج  ( المللی  محدود و یا بین   

 و    از وزیـر امـور اقتـصادی         متشکل   نفره   سه   تأیید کمیته   موارد استثنا به  .  و منعقد نمایند    انجام)  خارجی
 . خواهد رسید  مربوطه  کشور و وزیر وزارتخانه ریزی  و برنامه  مدیریت  سازمان رئیس،  دارائی

   کاالهـای    کلیه   برای   قیمت   و کنترل    و کیفی    کمی   و بازرسی    کنترل  ها، حق    مناقصه   در کلیه  
   حسن  ، مسؤول   ربط   ذی   اجرایی   مقام  وزیر یا باالترین  .   است   خریدار محفوظ   ها برای    و پروژه   وارداتی
 .باشد  می  موضوع  این اجرای

 و   معــامالت  تعهــد یــا پرداخــت  مجــاز بــه  فقــط  ایــران  اســالمی  جمهــوری  مرکــزی  بانــک 
   بند را داشـته      مفاد این   بر رعایت   ، مبنی    اجرایی   دستگاههای   مقام   تأیید باالترین    که   است  قراردادهایی

 .باشد
   ارزی های  و پرداخت  دریافت  ، جداول    ساالنه   بودجه   با لوایح   راه هم   است   مکلف   دولت - هـ 

 . نماید  ارائه  چهارم  از برنامه  باقیمانده  سالهای را برای
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   قـانون   این) 160 (  ماده   موضوع   دستگاههای   متقابل   بیع   طرحهای   است   موظف   دولت -   الف 

   و بـه    بینـی    پـیش    سالیانه   بودجه   و بانکها را در لوایح       غیردولتی   عمومی   و نهادهای    مؤسسات  و همچنین 
 . نماید  تقدیم  اسالمی  شورای مجلس

،   در تولیـد اوپـک    ایـران   سـهمیه   و ارتقای  و حفظ    تولید نفت    ظرفیت  منظور افزایش    به -   ب 
 در   ویـژه   و گـاز بـه    نفـت   باالدستی های در فعالیت  خارجی ها و منابع  سرمایه  از جذب  و حمایت  تشویق
   ضـریب    بیشتر با افزایش     هرچه   و صیانت    از حفظ    کشور، اطمینان    اکتشافی   و طرحهای    مشترک  میادین
  بـرداری    و بهـره     جدید در توسعه     فناوریهای  کارگیری   و به    و گاز کشور، انتقال      نفت   از مخازن   بازیافت

   ملـی    شـرکت   ، بـه    المللـی    بین   قراردادی   مختلف   از روشهای    استفاده   و امکان    و گازی    نفتی  از میادین 
 انعقـاد    بـه   نـسبت   مـاده  ایـن )  ج( در بند   مندرج   تولید اضافی   شود تا سقف     می   داده   اجازه   ایران  نفت

   صـاحب   یا شـرکتهای     خارجی  های   با طرف    مالی   منابع   میدانها با تأمین     و توسعه    اکتشافی  قراردادهای
 : نماید   اقدام  ذیل  و شرایط  اصول  با رعایت  هر میدان  با شرایط ، متناسب  داخلی صالحیت

 . و گاز کشور  نفت  بر منابع  دولت  مالکانه  تصرفات  و اعمال  حاکمیت  حفظ- 1  
   اسالمی  جمهوری   مرکزی  ، بانک    دولت   توسط   ایجاد شده    تعهدات   بازگشت   تضمین   عدم - 2  

 .  دولتی  و بانکهای ایران



   تـأمین   های   و هزینه    و یا سود، ریسک     الزحمه  ، حق    سرمایه   اصل   بازپرداخت   کردن   منوط - 3  
 از    بخـشی    تخـصیص    از طریـق     طـرح    اجـرای    جهـت    ایجاد شده    جنبی  های   و سایر هزینه     مالی  منابع

 .  محصول  روز فروش  قیمت پایه بر   و یا عواید آن  میدان محصوالت
  ، غیراقتـصادی     مـوردنظر قـراردادی      اهداف   به   دستیابی   عدم   و ریسک    خطرات   پذیرش - 4  

   طـرف    توسط   ایجاد شده    مالی   تعهدات   استهالک   برای   میدان   محصول   بودن   و یا ناکافی     میدان  بودن
 .قرارداد

 و بـا    هر طـرح   با شرایط  قرارداد، متناسب  طرف  برای ریگذا  سرمایه  بازگشت   نرخ   تعیین - 5  
 . برداری  و بهره ، توسعه  در اکتشاف  بهینه  روشهای  بکارگیری  برای  ایجاد انگیزه رعایت

 . قرارداد  دوره  و گاز در طول  نفت  از مخازن  صیانتی  برداشت  تضمین- 6  
   کـشور براسـاس      و اجرایـی    ، صـنعتی    ، تولیـدی    دسی و مهن    فنی   از توان    حداکثر استفاده  - 7  

هـا     پروژه   کشور در اجرای     و اجرایی   ، صنعتی   ، تولیدی    و مهندسی    فنی   از توان    حداکثر استفاده   قانون
 .12/12/1375   مصوب منظور صدور خدمات  به و ایجاد تسهیالت

 .  محیطی  زیست  و مالحظات  مقررات  رعایت- 8  
 و گـاز تـا        نفـت    میـدانهای    توسـعه   شود برای    می   داده   اجازه   ایران   نفت   ملی  شرکت   به -   ج 

 گـاز     متـر مکعـب      میلیـون    و پنجـاه     و دویـست     خام   نفت   بشکه   میلیون   یک  ، روزانه    تولید اضافی   سقف
 اقتصاد و    شورای طرحها در      و اقتصادی    فنی   توجیه   از تصویب   ، پس    مشترک   میادین  ، با اولویت    طبیعی
 ایجـاد     تعهـدات    نمایـد و بازپرداخـت       کشور اقدام   ریزی   و برنامه    مدیریت   با سازمان    موافقتنامه  مبادله
 و در مـورد       طـرح    همان   اضافی   تولیدات  ، صرفاً از محل      و گازی    نفتی   از طرحهای    را در هر یک     شده

  انجـام )   ایـران    نفـت    ملی   شرکت   داخلی  منابع ( ح طر   همان   اضافی   تولیدات   از محل    گازی  طرحهای
 .دهد

 و    همـراه    گازهـای    آوری  منظور جمع   شود به    می   داده   اجازه   ایران   نفت   ملی   شرکت   به - د   
 ,DME (    مـایع  هـای   فـرآورده   به  گاز طبیعی ، تبدیل  نفتی  تأسیسات سازی  و بهینه  گاز، نوسازی تزریق

GTL, LNG ،    ( ...گازرسـانی   توسـعه   طرحهـای   شامل  سوخت  مصرف سازی  و بهینه  پاالیش تأسیسات   ،
 اقتـصاد و      طرحها در شورای     اقتصادی -   فنی   توجیه   از تصویب    پس   مربوطه   طرحهای   اجرای   به  نسبت
 ایجـاد     تعهـدات   اخـت  نمایـد و بازپرد      کشور اقدام   ریزی   و برنامه    مدیریت   با سازمان    موافقتنامه  مبادله
 . دهد انجام)   ایران  نفت  ملی  شرکت  داخلی منابع( طرحها   همان  درآمد اضافی  را از محل شده

 و    و گاز در سراسر کشور و نیز انتقال          نفت   بیشتر منابع    هرچه   و اکتشاف   منظور شناسایی    به - هـ 
   اسـتانهای  اسـتثنای  بـه ( کـشور    منـاطق  کلیـه  در   اکتـشافی   جدیـد در عملیـات    فناوریهای کارگیری  به

 و    پیمانکـار انجـام      بـا ریـسک      مربوط   اکتشافی   عملیات  که)  و بویراحمد    بوشهر و کهگیلویه   -  خوزستان
 مذکور در     ارقام  شود در قالب     می   داده   اجازه   دولت   شود، به    تولید تجاری    قابل   میدان   کشف  منجر به 

   مجلـس   توسـط    سـنواتی   های  ها در بودجه     طرحها و پروژه     عناوین   از تصویب    و پس    ماده  این)  ج(بند  
 کـشور    ریـزی    و برنامه    مدیریت   با سازمان    موافقتنامه   اقتصاد و مبادله     شورای   و تصویب    اسالمی  شورای
   مناقـصات   گـزاری  بر   از طریـق     و اسـتخراج     اکتـشاف    برای   توأم   متقابل   بیع   عقد قراردادهای    به  نسبت
در )   و غیرمـستقیم  مـستقیم (  اکتشافی های هزینه.  نماید  انتخاب  قانونی   ضوابط   و پیمانکار را مطابق     اقدام
  تولیـدی    محـصوالت    فروش   از محل    توسعه  های   هزینه   همراه   مذکور منظور و به      قرارداد منعقده   قالب
 و در هـر مـورد         محـدود بـوده      زمـان    دارای  صادره  مجوزهای. خواهد شد    بازپرداخت   میدان  همان
   مرحلـه    در پایـان     کـه   درصـورتی . باشـد    تمدید می    بار نیز قابل     و یک    شده   تعیین   نفت   وزارت  توسط

 و    خواهـد یافـت      باشد، قرارداد خاتمـه      نشده   کشف   از منطقه   ای   نقطه   در هیچ    تجاری  ، میدان   اکتشاف
 .  را نخواهدداشت  وجهی گونه  هیچ لبه مطا  قرارداد حق طرف



 کـشور،    ریـزی    و برنامـه     مـدیریت    سازمان   با پیشنهاد مشترک     ماده   این   اجرایی  نامه   آیین - و   
   هیأت تصویب  به  ایران  اسالمی  جمهوری   مرکزی   و بانک    نفت  ، وزارت    و دارایی    امور اقتصادی   وزارت
 . خواهد رسید وزیران
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  عمل   به   چهارم   برنامه  های   سال   را در طول     ذیل  های   اقدام   است   مکلف   بورس   شورای -   الف 
 :آورد 

   تاالرهـای   انـدازی    راه   از جملـه     مناسب   راهکارهای   از طریق    بورس   جغرافیائی   گسترش - 1  
 . ی محل  کارگزاران  و پذیرش  کارگزاری ، ایجاد شبکه ، استانی ای منطقه

 ). کاال بورس (  تخصصی  بازارهای  ایجاد و گسترش- 2  
 .  از بورس  بهادار خارج  اوراق  ایجاد بازارهای- 3  
   و پـذیرش     اطالعـات   منظـور مبادلـه      بـه    و جهـانی    ای   منطقه   با بورسهای    ارتباط   برقراری - 4  

 . بهادار  اوراق متقابل
 داد و سـتد    ملـی   شـبکه  انـدازی   و راه   طراحـی    بـه    نـسبت    است   موظف   بورس   شورای -   ب 

 و    و نظـارتی     تنظیمـی    چارچوب   و تدوین    پرداخت   جامع   نظام   بهادار در چارچوب     اوراق  الکترونیک
 . نماید  اقدام  آن ساز و کار اجرایی

نـد بـا     موظف   و دارایـی     امور اقتـصادی     و وزارت    ایران   اسالمی   جمهوری   مرکزی   بانک -   ج 
   خارجی  گذاری   سرمایه  ، امکان    الزم   و سازوکار اجرائی     و نظارتی    تنظیمی   چارچوب   و تدوین   طراحی

 . آورند  را فراهم  بهادار تهران  اوراق  بورس  کردن المللی  کشور و بین در بازار سرمایه
   مرکـزی    و بانـک    ایـی  و دار    امـور اقتـصادی      بـا پیـشنهاد وزارت       ماده   این   اجرایی  نامه   آیین 

 . خواهد رسید وزیران  هیأت تصویب  به  ایران  اسالمی جمهوری
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   برنامـه    سـاختار، براسـاس      از اصـالح     را پـس     تجـاری    بیمه   شرکتهای   سهام   مجاز است    دولت 

) 47( بنـد     رچوبرسـد، در چـا       می  وزیران   هیأت   تصویب   به   که  ای  نامه   آیین   و طبق    مشخص  زمانبندی
 . واگذار نماید  یا تعاونی  خصوصی بخش  به- خواهد شد   ابالغ  که-   توسعه  چهارم  برنامه سیاستهای
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   کشور را با نگرش      آب   کشور، منابع    در توسعه    آب   محوری   جایگاه  ، نظر به     است   مکلف   دولت 
   طبیعـی    پایدار در واحدهای     با رویکرد توسعه     آب   چرخه  ل و تقاضا در ک      و توأماً عرضه     جامع  مدیریت
  ای  گونه   به   مردم   و مشارکت    عمومی  سازی  ، آگاه    آب   اقتصادی   ارزش   نمودن   آبریز با لحاظ    های  حوزه
 : یابد  زیر تحقق های  هدف  نماید که  و مدیریت ریزی برنامه

   در طـول     توسـعه    سـوم    برنامه  قانون) 107 ( و ماده ) 106 ( ماده) 1 (  مفاد تبصره    اجرای -   الف 
 و بـا      مناسـب   بـرداری    بهـره    و استقرار نظام     آب   ساختار مصرف    و با اصالح     توسعه   چهارم   برنامه  اجرای
   ازای  بـه   آب  کـارایی   آن  تبـع   و بـه   آبیاری ، راندمان آبیاری  و کم    آبیاری   نوین  های   از روش   استفاده

 بـا     محـصوالت    بـه    و با اختصاص     یافته  افزایش%) 25( درصد     و پنج    بیست   برنامه   در طی   تر مکعب  م  یک
 . سازد  را فراهم  آب وری  بهره  افزایش  موجبات  از آن  بهینه  باال  و استفاده  اقتصادی ارزش

 بـا    هـای    در دشت   ی زیرزمین   آب  های   سفره   و برداشت    تغذیه   بین  منظور ایجاد تعادل     به -   ب 
  ، مجوزهای  و مدیریتی ای  سازه  موردنیاز و تمهیدات  مالی   با تجهیز منابع     است   مکلف  ، دولت   تراز منفی 

)   آب   عادالنـه    توزیـع   قـانون » 19 «  ماده  موضوع (  معقول   مصرف   دشتها را براساس     در این   برداری  بهره



 تـراز     چهـارم    برنامه   تا پایان    که  طوری   نماید به   ، اصالح    است  س دستر   قابل   آبیاری   نوین   با روشهای   که
 .بهبود یابد%) 25( درصد   و پنج  بیست  زیرزمینی  آب های  سفره منفی

ــصادی  ارزش-   ج  ــا لحــاظ هــای  از حــوزه  در هــر یــک  آب  اقت ــز، ب  و   ذاتــی  ارزش  آبری
.  منظـور گـردد      مصرف  های   بخش  های   در برنامه   یافت و باز    حفاظت  برداری   بهره  ، برای   گذاری  سرمایه
 . خواهد رسید وزیران  هیأت تصویب  و به  تهیه  برنامه  اول  سال  بند در طی  این  اجرایی نامه آیین

 حـداکثر از      و اسـتفاده    ، انتقـال    ، تنظـیم     استحـصال    طرحهای   در اجرای   منظور تسریع    به - د   
  از مجموع %) 2( دو درصد      ساالنه   است   موظف  ، دولت    مشترک   آب   و منابع    مرزی  های   رودخانه  آبهای

   تحـت   سـنواتی   بودجـه   را در لـوایح   عمومی  بودجه ای  سرمایه های   دارائی   تملک   طرحهای  اعتبارات
 کشور و    یریز   و برنامه    مدیریت   سازمان   بین   متبادله  های   موافقتنامه   منظور و در چارچوب      مستقل  برنامه

 . نماید ، هزینه  یافته تخصیص%) 100( صددرصد  صورت  مذکور به  طرحهای  اجرای  نیرو برای وزارت
و   نفعان   ذی   حقوق   پایدار، با رعایت     توسعه   از دیدگاه   ای   حوزه   بین   آب   انتقال   طرحهای - هـ 

 و    محیطـی    و زیـست    ، اجتمـاعی    تصادی، اق    فنی   توجیه   به  ، مشروط    مصرف   مختلف   نیازهای   تأمین  برای
 . موردنظر قرار گیرد  ملی منافع

   اساسـی   قـانون ) 77 (  هفتـاد و هفـتم       اصـل    همجوار بـا رعایـت       با کشورهای    آب   مبادله - و   
   براساس   محیطی   و زیست   ، اجتماعی   ، اقتصادی    فنی  های   و توجیه    ملی   و منافع    ایران   اسالمی  جمهوری

 . آید عمل  به وزیران  هیأت  کشور و با تصویب  آب ع جام طرح
  ، اصـالح     آب   بهینـه    مصرف   الگوی   تدوین  ، از طریق     آب   مصرف   و منطقی    صحیح   فرهنگ - ز   

   واحـدهای   کلیـه   بـرای   جداگانـه   کنتورهـای   بـا نـصب      تـدریج   ، به    پرمصرف   مشترکین  ها برای   تعرفه
 . یابد  کشور گسترش  در شهرها و روستاهای  آب  مصرف یریت مد  طرحهای  و اجرای مسکونی

،    اقتـصادی    توسعه   سوم   برنامه  قانون) 133 (  ماده   به   بند و دو تبصره      یک   الحاق   قانون -   تبصره 
 مازاد  های  الگو و هزینه    تعیین  موضوع (6/8/1380   مصوب   ایران   اسالمی   جمهوری   و فرهنگی   اجتماعی
 .گردد تنفید می) 1384-1388 (  چهارم  برنامه  دوره برای)   آب  مصرف یبر الگو

   مکمـل    و طرحهـای     آب   تـأمین    طرحهای   همزمان   و اجرای    در تهیه    اعتباری   هماهنگی -   ح 
   مخزنـی   سدهای   در باالدست    آبخیزداری   و طرحهای   دست   در پائین    و زهکشی    آبیاری  های  نظیر شبکه 

 .ید آ عمل به
  قـانون ) 106 (  و مـاده     توسـعه    دوم   برنامـه   قانون) 76 (  تبصره   احکام   اجرای   تداوم   برای -   ط 

،   آبیـاری  هـای   شـبکه   در طرحهـای  ، بـا اولویـت    گذاری  سرمایه منظور گسترش   و به    توسعه   سوم  برنامه
   بانـک    با منـابع     عمومی  ستند، منابع  ه   و اقتصادی    فنی   توجیه   دارای   که   آب   تأمین   و طرحهای   زهکشی

  وزیـران    هیـأت    تصویب   به   بند که    این   اجرایی  نامه  در آیین . گردد   می   تلفیق  برداران   و بهره   کشاورزی
 .گردد  می  مشخص  دولت  حمایت  و سهم  عناوین  تعیین رسد، چگونگی می

 . نماید  تدوین و  را تهیه  خشکسالی  مدیریت  اجرایی های  برنامه-   ی 
 و    مـدیریت    نیـرو و سـازمان       بـا پیـشنهاد وزارت       مـاده    ایـن    اجرایـی   هـای   نامـه    آیین -   ک 

 .رسد  می وزیران  هیأت تصویب  کشور به ریزی برنامه
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   بخـش    توسـعه    برنامـه    قـانون    ایـن    از تـصویب     پس   ماه   شش   مدت   ظرف   است   مکلف   دولت 

  ، تـأمین     کـشاورزی    اساسـی    در تولید محـصوالت      خودکفایی   را با محوریت     طبیعی  منابع و    کشاورزی
   رشـد ارزش    ، ارتقـای     کـشاورزی    محـصوالت    صادرات   تولید و توسعه    نمودن  ، اقتصادی    غذایی  امنیت
ـ   بخش) 2 (  شماره   در جدول    شده  بینی   رشد پیش    میزان   به   حداقل   کشاورزی   بخش  افزوده    ایـن   تم هف
 : اجرا در آورد   مرحله  به  ذیل  اقدامات  انجام  و از طریق  را تهیه قانون



  های   شبکه   و توسعه    و خاک    آب   زیربنایی   عملیات  منظور اجرای    به   الزم  گذاری   سرمایه -   الف 
 .  شده  تأمین  آب  دارای  کشاورزی  هکتار از اراضی  در دو میلیون  و زهکشی آبیاری

 از   حاصل  و منابع  بانکی  نظام با منابع)   شده  اداره  وجوه صورت به (  عمومی   بودجه   تلفیق -   ب 
   و صـنایع     کـشاورزی    بخـش   گـذاران    سـرمایه    بـه    تسهیالت  منظور پرداخت    به   تولیدکنندگان  مشارکت
 .  و تکمیلی تبدیلی

  برداری   تولید با بهره     و عوامل   کشاورزی   محصوالت   بیمه   درصدی   پنجاه   حداقل   پوشش -   ج 
 .  برنامه  تا پایان  و تعاونی  خصوصی  بخش  فنی از خدمات

   بخـش   گـذاری    سـرمایه    از توسعه    حمایت   صندوق   مادر تخصصی    شرکت   سرمایه   افزایش - د   
   غیردولتـی    اعتبـاری   یهـا    صندوق   به   و کمک    برنامه   سالهای   در طول    اولیه   سرمایه  میزان   به  کشاورزی

 . ای  سرمایه  دارایی  تملک  اعتبارات  و از طریق  شده  اداره  وجوه صورت  به  کشاورزی  بخش توسعه
 درصـد     کـه   نحـوی    بـه    کـشاورزی    بخـش    و تکمیلـی     تبدیلی   صنایع   از گسترش    حمایت - هـ 

   کـاهش   و موجبـات   یافتـه  افـزایش  موجـود     دوبرابر وضـع     میزان   به   حداقل   شده   فرآوری  محصوالت
 . گردد فراهم%) 50( درصد   پنجاه  میزان  به ضایعات

   که   نحوی   به   ساختار تغذیه    اصالح   در راستای    و آبزیان    دام   تولید مواد پروتئینی     افزایش - و   
 . یابد  افزایش  گرم  و نه  بیست  به  تغذیه  در الگوی  حیوانی  پروتئین  سهم سرانه

   جهـت    و کشاورزان    دولت   درآمدی   با مشارکت    درآمد کشاورزان    تثبیت   ایجاد صندوق  - ز   
ها و عملکرد      از تغییر قیمت     حاصل   خطرپذیری   که   نحوی   به   کشاورزان   درآمدی   حمایتی  های  سیاست

   شـش    مـدت    ظرف   یادشده   صندوق  اساسنامه.  دهد   کاهش   درآمد کشاورزان    منظور تثبیت   تولید را به  
 .رسد  می وزیران  هیأت  تصویب  به  قانون  این  از تصویب  پس ماه

 شـهرها و      قـانونی    از محـدوده     در خـارج     واقـع    کـشاورزی    اراضی   صدور سند مالکیت   -   ح 
   برنامـه    کشور تا پایان     اسناد و امالک     ثبت   سازمان   آنها از طریق     قانونی   مالکین  نام  شهرکها و روستاها به   

 . چهارم
   میـزان    شیبدار و مـستعد بـه        در اراضی    با اولویت    باغات   موجود و توسعه     باغات   نوسازی -   ط 

 .  صادرات  توسعه  و در راستای  قیمت  ارزان  منابع  هکتار با تأمین  میلیون یک
منظـور     بـه   دارانبـر    و بهـره     تولیدکنندگان   توسط   متخصصین   جذب   برای   ایجاد انگیزه  -   ی 

   حـداقل   میـزان    بـه    و تعـاونی     خـصوصی    بخـش    فنـی    از خدمات    با استفاده    و ترویج    آموزش  گسترش
   میـزان    بـه    کـشاورزی    کـاربردی    تحقیقـات    و توسـعه    برداران   و بهره   تولیدکنندگان%) 30(درصد    سی

 .  پایه  سال دوبرابر شرایط
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 اتخاذ نماید     ترتیبی   است   مکلف  ، دولت    و عشایری    روستایی   توسعه  خصهایمنظور ارتقاء شا     به 
: 
   زیرنظـر رئـیس      روستایی   در امور توسعه     و نظارت   ، راهبری   ریزی  ، برنامه    سیاستگذاری -   الف 

 . گیرد جمهور انجام
   و فرهنگـی    عی، اجتمـا     اقتـصادی    توسـعه    سـوم    برنامه   پایان   به   مذکور نسبت    شاخصهای -   ب 

 عـشایر بـا       اسکان   و ساماندهی    یافته  افزایش%) 25( درصد     و پنج    بیست   حداقل   ایران   اسالمی  جمهوری
 . پذیرد  عشایر کشور صورت جمعیت%) 50( درصد   در حد پنجاه  اقتصادی  ارتقاء توانمندیهای حفظ

   سـاالنه    مـصوبه    بودجـه    ارقـام   میـزان    بـه    برنامـه    در طول    و عشایری    روستایی   اعتبارات -   ج 
 . گردد  و پرداخت تخصیص%) 100(صددرصد 
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   و فرهنگـی    ، اجتمـاعی     اقتصادی   توسعه   سوم   برنامه  قانون) 134(و  ) 122(،  )121(،  )108( مواد   

-1388 ( چهـارم    برنامـه    دوره   بـرای    آن  هـای    و اصالحیه  17/1/1379   مصوب   ایران   اسالمی  جمهوری
 .گردد تنفیذ می) 1384
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   استراتژی   مطالعات   به   را باتوجه    و معدن    صنعت   بخشهای   توسعه   سند ملی    است   موظف   دولت 
  پذیری  رقابت  توسعه   با محوریت    قانون   این   تصویب   از تاریخ    ماه   شش   مدت   کشور ظرف    صنعتی  توسعه
 و دو   یـازده   ساالنه  متوسط  و معدنی  رشد تولید صنعتی     هدف   تحقق   و درجهت   اوری فن   بر توسعه   مبتنی
%) 9/16( درصـد      دهم   و نه    شانزده   و معدنی    صنعتی  گذاری   سرمایه  و رشد متوسط  %) 2/11( درصد    دهم

  در سـال  ) %14( درصـد      از چهـارده     داخلی   از تولید ناخالص     و معدن    صنعت   بخش   سهم   که  ای  گونه  به
   سـاالنه    از رشـد متوسـط       صنعتی   و صادرات  1388  در سال %) 2/16( درصد     و دو دهم     شانزده   به 1383

 : اجرا درآورد   را به  ذیل  و محورهای برخوردار گردد تهیه%) 8/14( درصد   دهم  و هشت چهارده
 در    سرریز فنـاوری     جریانهای  از  مندی   بهره   و ایجاد شرایط     فناوری  های   قابلیت   توسعه -   الف 

 .  نوین  باال در صنایع ای  توسعه  توان  دارای های  بر حوزه  و تأکید ویژه جهان
   بـر، صـنایع      انـرژی   صـنایع  (  بـر منـابع      مبتنی   صنایع   و توسعه    رقابتی  های   مزیت   تقویت -   ب 

 ) آنها دستی  پائین های  و زنجیره  کشاورزی  و تکمیلی  تبدیلی ، صنایع  پتروشیمی ، صنایع معدنی
 .  و متوسط  کوچک  و صنایع  کارآفرینی  توسعه کننده  پشتیبانی  نهادهای  و تقویت  اصالح-   ج 
   علـوم   های   داده   پایگاههای   و گسترش   ، توسعه    رسانی   اطالع  های   سیستم   بهبود و گسترش   - د   

 .  دولت  موردنیاز توسط  اطالعات  به رآفرینان و کا گذاران  سرمایه منظور دسترسی  به زمین
 . کشور  بازرگانی  سیاستهای  گرا در چارچوب  تولید صادرات  گسترش- هـ  
  :  و معدنی  صنعتی  در توسعه  الزم  تجهیز منابع  برای- و  
باً برابـر    را متناسـ     و معدن    صنعت   بانک   سرمایه   برنامه   سالهای   در طول    است   مکلف   دولت - 1  

 . دهد  افزایش  اساسنامه  مصوب سقف
،   ، استخراج    اکتشاف   از قبیل    معدنی  های   زمینه   در کلیه    نوین   و فناوریهای    از علوم    استفاده - 2  

 را در     خـارجی   گذاران   حضور سرمایه    زمینه   است   مکلف  ، دولت    معدنی   و صنایع    مواد معدنی   فرآوری
 .د آور  فراهم امور فوق

 از    با استفاده    غیردولتی   بخش   توسعه   در جهت   ای   توسعه   مادر تخصصی    شرکتهای   تقویت - 3  
   شـرکتهای    سـهام    و عرضـه     زیرمجموعه   شرکتهای   سهام   از فروش    ناشی   و منابع   ، خارجی    عمومی  منابع

  وارد مذکور در صدر اصـل      م  استثنای  به%) 49( درصد     و نه    چهل   تا سقف    در بازار بورس    مادرتخصصی
 .  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی قانون) 44 ( و چهارم چهل

  ، به    و معدنی    صنعتی   گاز در توسعه     از منابع    بیشتر و استفاده     افزوده   ایجاد ارزش    در جهت  - 4  
  000  000( میلیـارد      نـه    تا مبلـغ    برنامه) 13 (  ماده   مصوب   سقفهای  شود با رعایت     می   داده   اجازه  دولت

 تعهـد و      صـادراتی    با هدف    نسبی   مزیت   دارای   بر  و صنایع      انرژی   ایجاد صنایع   دالر در جهت  ) 9  000
 . نماید تأمین

 .  دولت  توسط  معدنی  و مناطق  بزرگ  در معادن  الزم  زیربناهای  تأمین- 5  
   و تحقیقـات     از توسـعه     حمایت   و صندوق   نی معد   فعالیتهای   بیمه   صندوق   اساسنامه   اصالح - 6  

   بخـش   گـذاری    سرمایه   مخاطرات  دهنده   پوشش   نهادهای   و توسعه    تقویت   در جهت    الکترونیک  صنعت
 .  نوین  خطرپذیر در صنایع گذاری  و سرمایه  مواد معدنی  اکتشاف  در زمینه خصوصی
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 را    خـودرو سـواری      صـنعت    تولیـدات   ، زمینه    الزم  گذاری با سیاست    است   مکلف   دولت -   الف 

 نمایـد و    فـراهم    رقـابتی    با قیمت    آن   و عرضه    در حد استاندارد جهانی      سوخت   مصرف   با میزان   مطابق
  ای   گونـه    را بـه     جـایگزین    و سوختهای    طبیعی   گاز فشرده    عرضه   و ساز و کار قیمت       تشویقی  سیاستهای
   خودروهـای   از کـل  %) 30( درصد     سی   حداقل   ایجاد عرضه    به   منتهی   اجراء درآورد که     و به   طراحی
 .سوز گردد  دوگانه صورت  به  و وارداتی تولیدی

 از    بـا حمایـت      بـزرگ    شـهرهای    ویـژه    کشور به    در شهرهای    است   موظف   نفت   وزارت -   ب 
 برساند  برداری بهره  و به  را احداث  ) CNG(  گاز    ه عرض   جایگاههای   تدریج  ، به    و تعاونی    خصوصی  بخش

 .باشند  می  خصوص  در این  الزم  همکاری  به و شهرداریها مکلف
بـا   (  بنزین  قیمت%) 40( درصد     چهل  ، حداکثر معادل   )CNG (   فشرده   گاز طبیعی    قیمت -   ج 

 .خواهد بود)   معادل  حرارتی ارزش
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 در  ویژه   به   و رقابتی    نسبی  های  ، با تأکید بر مزیت       اقتصادی  های   در فعالیت   افزایی  منظور هم    به 

  بـر و زنجیـره       انـرژی    آنهـا، صـنایع      پشتیبان   مهندسی   و خدمات    و صنایع   ، گاز و پتروشیمی      نفت  صنایع
، هر   چهارم  برنامه یها  سال  در طول  سرزمین  آمایش   ملی   طرح   موازین   آنها، در چارچوب    دستی  پایین
  هـای    دارائـی    تملـک    در طرحهـای    ، بـا درج      گـاز طبیعـی      مالکانـه   بهره%) 35( درصد     و پنج    سی  ساله

 و جزایـر      سواحل  سازی   و آماده    زیربنایی   طرحهای   اجرای   مصرف  ، منحصراً به     بودجه   قانون  ای  سرمایه
 و    مـدیریت    طرحها، با پیشنهاد سازمان     این. ا خواهد رسید   آنه   نفوذ مستقیم    و حوزه    فارس   خلیج  ایرانی
 .رسد  می وزیران  هیأت تصویب  کشور به ریزی برنامه
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   کیفیـت  ، ارتقـای   فنـاوری  ، ارتقـای   رشـد اقتـصادی   شـود جهـت     مـی    داده   اجازه   دولت   به 
،    از صـنعتی     اعـم    تولیـدی   مـرو فعالیتهـای    در قل    صادرات   و افزایش    شغلی   فرصتهای  ، افزایش   تولیدات
   و حمایـت     تـشویق    قـانون    در اجـرای     اطالعـات    و فنـاوری    ، خـدمات    ، زیربنـایی    ، کـشاورزی    معدنی
 را   الزم های ، زمینه  خارجی گذاری  سرمایه منظور جلب  به19/12/1380   مصوب  خارجی  گذاری  سرمایه

   ، مـصوب     خـارجی   گـذاری    سـرمایه    و حمایـت     تـشویق   قـانون ) 3 ( ماده)  ب( مذکور در بند      از طریق 
 . نماید   فراهم19/12/1380

 قرارداد    طرف   ایرانی   دولتی   شرکتهای   قراردادی   تعهدات   کلیه   پرداخت   است   موظف   دولت 
  شـورای    تـصویب    بـه    شود را کـه      خریداری   دولت   توسط  بایست   الزاماً می    که   کاالها و خدماتی    برای

   و منابع    وجوه   آن   از محل   ، تعهد و پرداخت      آنان   به   متعلق   و منابع    وجوه  ، از محل     است  اقتصاد رسیده 
 . باشد  عمومی  و منابع  وجوه  از محل  نبایستی  تعهد پرداخت این.  نماید را تضمین

 از    ناشـی    و خـسارات     تجـاری    نباید ریـسک     آن   تجاری   ماهیت  رغم   علی   صادره   نامه   ضمانت 
 . دهد  را پوشش  وی  قراردادی  تعهدات گذار در ایفای قصور سرمایه

ــه  ــه منظــور دســتیابی  ب ــه  ســالهای  در طــی  شــده بینــی  رشــد پــیش  ب ــارم  برنام ــرای  چه    ب
  :  خارجی های گذاری سرمایه

   مـستقیم   هـای   گـذاری   سـرمایه    در هـزار کـل       یک  شود معادل    می   داده   اجازه   دولت   به - 1  
) 19/12/1380  مـصوب  (  خـارجی   گذاری   سرمایه   و حمایت    تشویق   قانون   پوشش   تحت   واقعی  خارجی
  طـور سـالیانه      بـه    سـنواتی    بودجـه    در قـوانین     شده  بینی   پیش  های   در ردیف    سالیانه   بر بودجه   را عالوه 

 . قرار دهد  ایران و فنی   اقتصادی  و کمکهای گذاری  سرمایه دراختیار سازمان



 در    ایـران    و فنـی     اقتصادی   و کمکهای   گذاری   سرمایه   سازمان   کارآیی   منظور افزایش    به - 2  
   قـانون    بـه    و باتوجه    خارجی  گذاری   سرمایه   درخصوص   در برنامه    شده  بینی   پیش   اهداف   تحقق  جهت
 سـاختار     و اصـالح     تقویـت    بـه    نـسبت    اسـت    مکلـف   ، دولت    خارجی  گذاری   سرمایه   و حمایت   تشویق

 . نماید  مذکور اقدام  سازمان  و جایگاه تشکیالتی
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   انجـام   از ظرفیـت  %) 10(درصد     ده   خود حداقل    مالکیت   با حفظ    است   موظف   دولت -   الف 

 و    مـواد نفتـی      و نقـل    و حمـل    ، پخش    و گاز، پاالیش     و تولید نفت    ، استخراج    اکتشاف   به   مربوط  فعالیت
   فعالیـت  از انجـام %) 10(درصـد     ده   حـداقل    و همچنین  9/7/1366   مصوب   نفت   قانون   با رعایت   گازی
 انحـصار     موجـب    که   نحوی   به   برق   در تأمین    دولت   مسؤولیت   را با حفظ     برق   تولید و توزیع     به  مربوط

 و    حقیقـی   اشـخاص    گـردد بـه     الـذکر تـضمین      فوق   خدمات   نشود و استمرار ارائه      غیردولتی  در بخش 
 . واگذار نماید  داخلی حقوقی

   داخلی   سایر مؤسسات   منظور ترغیب   ، به    برق   تأمین   مسؤولیت   با حفظ    است   مکلف   دولت -   ب 
 و   شـرایط  نیـرو،      وزارت   و نظـارت     از مـدیریت     خارج   از نیروگاههای    برق   بیشتر نیروی    تولید هرچه   به

 . کند  و اعالم  تعیین  چهارم  برنامه  اول  سال  را تا پایان  خرید برق  تضمینی قیمتهای
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   نرخهای   نمودن   و نیز متناسب     و فاضالب   ، آب   ، گاز، تلفن     برق   هزینه   نمودن   منطقی   در جهت  

   از نمایندگان    متشکل  ای  کمیته)  یرتولیدی غ   با بخشهای   در مقایسه ( از تولید      حمایت   در جهت   ترجیحی
 کـشور   ریـزی   و برنامه    مدیریت  و سازمان )  مورد  حسب (  و زیربنائی    امور تولیدی    متولی  های  وزارتخانه

   و بـه   تهیه  فوق  با هدف را متناسب) ها  نهاده  و نرخ  از اشتراک اعم (  فروش   نرخ   تعیین   ضوابط   ساله  همه
 .اد پیشنهاد خواهد نمود اقتص شورای

  ، بـه    ، کشاورزی   ، معدنی   ، صنعتی    تولیدی   واحدهای   برای   فوق   زیربناهای   اشتراک  های   هزینه 
   کـه    غیردولتی   تولیدی   واحدهای   مورد استفاده    ساختمان   و پروانه    زمین  ، قیمت    حفر چاه    هزینه  عالوه
   دسـتگاههای    توسـط   ساله   پنج   با تقسیط   برداری   از بهره   ، پس کنند   می   انشعاب   تقاضای   چهارم   برنامه  طی
 . خواهد شد  دریافت ربط ذی

   تـا ورودی   دسترسـی   و راه ، گـاز و تلفـن   ، برق  آب  تأمین  برای  است   موظف   دولت -   تبصره 
 . آورد عمل   را به  الزم  اقدامهای ربط  ذی  دستگاه ، با اعالم  صنعتی  و نواحی  صنعتی شهرکهای
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   در سـطح     و اشتغال   گذاری   سرمایه   برای  منظور ایجاد انگیزه    شود به    می   داده   اجازه   دولت   به 
   اداره   وجـوه    و از طریـق      سـنواتی    بودجـه    لوایح  ، در قالب     یافته   کمتر توسعه    در مناطق    ویژه  کشور به 

 از سـود و       اشتغالزا و نیـز قـسمتی        در طرحهای   گذاری   سرمایه   متقاضیان   با سهم    متناسب  ، تسهیالت   شده
 . کند  مذکور را تأمین کارمزد تسهیالت
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   کشور، افزایش  سرزمینی  از موقعیت    مناسب  برداری  ، بهره    و نقل    اقتصاد حمل   منظور تقویت    به 

   و نقـل   حمـل   توسعه  برنامه  در چارچوب ت اس  موظف  بار و مسافر، دولت      و نقل    حمل   و سهولت   ایمنی
 کنـد     محقـق    توسـعه    چهارم   زیر را در برنامه      خواهد رسید، اهداف     وزیران   هیأت  تصویب   به  کشور که 



  های   از سقف    بخش   به   تخصیص   قابل   منابع   در قالب    آن   تحقق   موردنیاز برای    اعتبارات   بر اینکه   مشروط
 : تجاوز ننماید  قانون این) 4 ( ره شما  در جدول مندرج

 -   الف 
   اصـلی    در آزادراهها، بزرگراهها و راههـای        شده   خیز شناسایی    سانحه   نقاط   کامل   حذف - 1  

 .کشور
 . مراکز استانها  کننده  مرتبط  و بزرگراه  آزادراه شبکه%) 50( درصد   پنجاه  حداقل  تکمیل- 2  
ــل- 3   ــبکه%)100( صددرصــد   تکمی ــذرگاههای  ش ــمال  گ ــوب-   ش ــرق  جن ــرب-  ، ش  و   غ

 . کشور  در محدوده  آسیایی بزرگراههای
 . مراکز شهرستانها  کننده  مرتبط  اصلی  راههای شبکه%) 50( درصد   پنجاه  حداقل  تکمیل- 4  
 . مراکز بخشها  کننده  مرتبط  فرعی راههای%) 50( درصد   پنجاه  حداقل  تکمیل- 5  
   کـه   روسـتاهایی   کننده  مرتبط  روستایی  راههای شبکه%) 70( هفتاد درصد  حداقل  تکمیل - 6  

 . دارند  از یکصد خانوار جمعیت بیش
   اداره   از وجـوه    بـا اسـتفاده   ) بار و مـسافر    ( ای   جاده   عمومی   و نقل    حمل   ناوگان   نوسازی - 7  

 . برسد  سال  ده  حداکثر به  ناوگان ن س ، متوسط  برنامه  در پایان  که  نحوی  به شده
  )I.T.S(  هوشمند   کنترل  سامانه  کشور به  آزادراههای  کامل  پوشش- 8  
  هـای   در جـاده   رفـاهی   خـدمات  هـای   ایجاد مجتمع  جهت   الزم  های   زمینه  سازی   فراهم - 9  

   توسـط   رایگـان  صـورت   بـه  یعی طب  منابع  اراضی  و واگذاری  بالعوض  کمکهای   اعطای  کشور از طریق  
 .  جهاد کشاورزی وزارت

  -   ب 
 .  غرب-   و شرق  جنوب-   کاال و مسافر شمال  ترانزیت  آهن  راه  شبکه  اتمام- 1  
 . کشور  در محدوده  واقع  آسیایی آهن  راه  شبکه  اتمام- 2  
 . کشور آهن  راه  شبکه  به  غیردولتی  بخش  دسترسی  ایجاد امکان- 3  
 .  و ارتباطات  عالئم  سیستم  کشور به آهن  راه  شبکه  تجهیز کامل- 4  
   در پایـان     کـه    نحـوی   ، به    شده   اداره   از وجوه    کشور با استفاده    آهن   راه   ناوگان   نوسازی - 5  

 . برسد  سال  پانزده  حداکثر به  مسافری آهن  راه  ناوگان  سن  متوسط برنامه
 با مرکـز    گردشگری  و مراکز مهم   و جنوب    شمال   شهرها و سواحل     کالن   ارتباط  ری برقرا - 6  

 .  غیردولتی های  بخش  باال با مشارکت  سرعت با قطارهای
 -   ج 
 بـار و مـسافر     و نقـل   حمل  تقاضای  برآورد میزان  کشور براساس  فرودگاههای بندی   طبقه - 1  

 .  با آن  فرودگاهها متناسب  و تجهیز کامل  برنامه در پایان
 کـشور     فـضای    کل   راداری   و پوشش    هوایی   ناوبری  تجهیزات%) 100( صددرصد     تکمیل - 2  

 . المللی درحد استاندارد بین
   در پایان    که  نحوی   به   شده   اداره   از وجوه    با استفاده    هوایی   و نقل    حمل   ناوگان   نوسازی - 3  

 . برسد  سال  پانزده  حداکثر به  هوایی اوگان ن  سن ، متوسط برنامه
  وظایف. باشد   می   انتظامی   نیروی  عهده   کشور صرفاً به     فرودگاههای   کلیه   حفاظتی   وظایف - 4  

  تـصویب    بـه    و ترابـری     راه   کـشور و وزارت      با پیشنهاد وزارت     خواهد بود که    ای  نامه   برابر آیین   مربوط
 .رسد  می  وزیران هیأت

   شـامل    هـوایی    و نقـل     و حمـل     بر امـور هوانـوردی       و انحصار دولت     حاکمیت   با لحاظ  - 5  
   غیردولتی   از انحصار در بخش      جلوگیری   برای   مناسب   تمهیدات  بینی   و پیش    و برخاست    نشست  ناوبری

 را    ایران  اسالمی   جمهوری   هواپیمائی   شرکت   سهام   مجاز است   ، دولت    خدمات   استمرار ارائه   و تضمین 



   ایران   شرکت   بماند و سهام     باقی   دولت   در مالکیت   آن%) 51( درصد     و یک    پنجاه   حداقل   که   نحوی  به
 . واگذار نماید  غیردولتی بخش ایرتور را به

  - د  
  تـا    کـه   نحوی   آنها به   برداری   بهره   مدیریت   کشور و اصالح     بنادر تجاری    تجهیز و نوسازی   - 1  

   تـن   میلیـون    یکـصد و ده      به   حداقل   بنادر تجاری    و بارگیری    تخلیه  ، ظرفیت    توسعه   چهارم   برنامۀ  پایان
 .برسد

 .  شده  اداره  از وجوه  با استفاده  دریایی  و نقل  حمل  ناوگان  نوسازی- 2  
 - هـ 
 .  جهانی ی با استانداردها  و نقل  حمل  استانداردهای  و بکارگیری  تدوین- 1  
 کـاال و      ترانزیت   گسترش   برای  ربط   ذی   دستگاههای   بین   و هماهنگی    الزم   ایجاد تسهیالت  - 2  

 .مسافر
 .  زمینی  مرزی های  فرودگاهها، بنادر و پایانه  مدیریت  سازمان  سازی  یکپارچه- 3  
 .  جهانی مها و استانداردهای با نر  مطابق  و نقل  حمل  شده  احداث  از زیربناهای  نگهداری- 4  
 

 - 29   ماده
 و   ، اجتمـاعی     اقتـصادی    توسـعه    سوم   برنامه  قانون) 132(و  ) 131(،  )129(،  )128(،  )127( مواد   

   چهـارم    برنامـۀ    دورۀ   بـرای    آن  هـای    و اصالحیه  17/1/1379   مصوب   ایران   اسالمی   جمهوری  فرهنگی
 .گردد تنفیذ می) 1388-1384(
 
 

 - 30  ده ما
 و    سـاخت   بخشی   شهر و روستا، استحکام      سیمای   به   بخشی  منظور هویت    به   است   موظف   دولت 

 را در     ذیـل   هـای    در شهرها و روسـتاها، اقـدام         زندگی   پایدار و بهبود محیط      توسعه   به  سازها، دستیابی 
 : آورد  عمل  به  و مسکن  و روستایی  شهری  عمران های بخش

 و   و شهرسـازی   معماری  فرهنگ  و گسترش  سیما و کالبد شهرها، حفظ  به   بخشی   هویت -   الف 
  :  از طریق  شهری  خدمات  ارائه ساماندهی

 .  چهارم  برنامه  اول  سال  کشور تا پایان  و معماری  شهرسازی  جامع  قانون  و تدوین  تهیه- 1  
 و   حرکتـی -  جـسمی   و معلـولین   جانبازان  برای  و روستایی  شهری  فضاهای سازی   مناسب - 2  

 .  چهارم  برنامه  تا پایان  و دولتی  عمومی  و ساختمانهای  در اماکن  ضوابط  این اعمال
   تـا میـزان      عمومی   و نقل    حمل   سهم   افزایش   همراه   به   عبور و مرور شهری      بهبود وضعیت  - 3  

 .  شهری  درون  سفرهای  کل  به نسبت%) 75( درصد  هفتاد و پنج
 تـا    ترتیب   به   شهری   و فاضالب    شهری   آب   شبکه   پوشش   تحت   جمعیت  های   ارتقاء شاخص  - 4  

 %).40( درصد  و چهل%) 100( صددرصد  سقف
   شهرها براسـاس   محدوده  از گسترش  و ممانعت  شهری   و نامناسب    فرسوده   بافتهای   احیای - 5  

   سـاکنین    کشور با رویکرد توانمندسازی      در شهرهای   ای   حاشیه   بافتهای  ماندهی و سا    شهری   جامع  طرح
 . بافتها این

 و    انـسانی    خـسارات   منظـور کـاهش      سـاختمانها و شـهرها بـه        سازی   و مقاوم    سازی   ایمن -   ب 
  :  شامل  غیرمترقبه  از حوادث  ناشی اقتصادی



 و شهرکها و      و روستایی    شهری   نقاط   بنا در کلیه    داث اح  گذاران   و سرمایه    سازندگان   کلیه - 1  
 سـاختمانها     با طراحی   در رابطه )  ایران ( نامه   آیین   رعایت   به   شهرها و روستاها ملزم      از حریم    خارج  نقاط

 .باشند  می  زلزله در مقابل
   و ساخت    طراحی   مختلف   در مراحل    عالیه   نظارت   اعمال   به   مکلف   و شهرسازی    مسکن   وزارت 

 .باشد ساختمانها می
   چهـارم    برنامه   تا پایان    ساختمانی  سازی   مؤثر در مقاوم     و روشهای    مصالح   استانداردکردن - 2  

 . آنها  از تولیدکنندگان و حمایت
   بـه   منـوط   آپارتمـانی   مسکونی های  و مجتمع  عمومی  ساختمانهای  کار برای   صدور پایان  - 3  

 .باشد  می  ساختمان  کیفیت  نامه بیمه  ارائه
،   ، علـوم     و ارشاد اسالمی     فرهنگ  های   و وزارتخانه    ایران   اسالمی   جمهوری   صدا و سیمای   - 4  

 در    از سـکونت     ناشـی    مکلفنـد خطـرات      و پـرورش     و آموزش    و شهرسازی   ، مسکن    و فناوری   تحقیقات
   و سـازها و نیـز چگـونگی          در سـاخت     فنی   اصول   رعایت  لزوم و     زلزله   در مقابل    غیرمقاوم  ساختمانهای

 . دهند  آموزش  مردم  را به  از زلزله  ناشی  با خطرات مقابله
   سـایر کـشورها، نظـام        از تجارب    با استفاده    است   مکلف   و دارایی    امور اقتصادی    وزارت - 5  

   بیمه  شدن   همگانی   و راهکارهای    داده   را گسترش   ث و سایر حواد     زلزله   در مقابل    و ابنیه    ساختمان  بیمه
 . نماید  را فراهم  آن  اجرای  قانونی  و مقدمات  را مشخص حوادث

  سازی   شهرها و روستاها و مقاوم       قدیمی  های   بافت   و نوسازی    بازسازی   است   مکلف   دولت - 6  
  این) 13 ( ماده)  ب( مذکور در بند       و خارجی   داخلی   از منابع    را با استفاده     زلزله   موجود در مقابل    ابنیه

 امـر در    ایـن   بـه   مربوط  اجرایی  عملیات  سال  ده  حداکثر ظرف  اتخاذ نماید که   آغاز و ترتیباتی    قانون
 . یابد  کشور خاتمه کل

نـد بـا     مکلف   تابعـه    و شـرکتهای     اطالعـات    و فنـاوری    ، نیرو، ارتباطات     نفت  های   وزارتخانه - 7  
  ای  گونـه    را به   رسانی   و سوخت   ، گاز، مخابرات    ، برق    آب   خدماتی  ها، سیستم    فناوری   از آخرین   استفاده
 . نگردد  مختل  رسانی ، خدمات  دراثر بروز حوادث  سازند که ایمن

   طراحـی   هـای    نقشه   صحیح   اجرای   یا عدم    مربوطه  های  نامه   آیین   رعایت   عدم   درصورت - 8  
 از پیمانکـار و کارفرمـا و          ساختمانها اعـم     یا سازندگان    محاسب   مشاور یا مهندس     مهندسین   توسط  هشد

 خـود مقـصر       که  درصورتی (  و مالکین    ساکنین   به   وارده   خسارت   جبران   به   مکلف   ناظر مربوطه   مهندس
 . لغو خواهد شد  کار مقصرین  تکرار، پروانه در صورت. باشند می) نباشند

 و اقتـصاد      مـسکن    بخـش    متقابل   اثرات   به   باتوجه   است   مکلف   و شهرسازی    مسکن   وزارت -   ج 
 را    مـسکن    جـامع    نابرابریهـا، طـرح      و کـاهش     زندگی   کیفیت   در ارتقای    آن   بخشی   تعادل   و نقش   ملی

 بـر    مـشتمل   طـرح  این.  برساند وزیران   هیأت   تصویب   و به    تهیه   چهارم   برنامه   اول   سال  حداکثر تا پایان  
 :درآمد خواهد بود  اقشار کم  و توانمندسازی  اجتماعی  پایدار، عدالت  زیر با رویکرد توسعه محورهای

 .  مسکن  در بخش  فعال  و غیردولتی  خیریه ، سازمانهای  تولید مسکن های  تعاونی  تقویت- 1  
   شهر و روستا در چـارچوب        و توسعه    مسکن   تأمین   برای   زمین   و منسجم    یکپارچه   مدیریت - 2  

 .  و عمران  توسعه طرحهای
   اسـالمی    شـورای    مجلـس   تصویب   به   که   قانونی   ضوابط   براساس   رهن   بازار ثانویه    تشکیل - 3  

 .رسد می
 .  سوم  برابر عملکرد برنامه  سه  میزان  به  در امر ساخت سازی  انبوه  سهم  افزایش- 4  
 .  در بخش  سرمایه  تأمین  برای  و اتخاذ تدابیر الزم  مسکن  بازار سرمایه  گسترش- 5  
   اسـالمی    جمهـوری    اساسـی   قانون) 31 (  و یکم    سی   اصل   در اجرای    است   موظف   دولت - د   

 : برساند   انجام  را به  ذیل های ، اقدام ایران



ساز    خیر مسکن   ها و گروههای    ها، انجمن    تشکل  رکت از مشا   گیری   از ایجاد و بهره      حمایت - 1  
 .پذیر  اقشار آسیب برای

 .  مسکن  در بخش  خارجی گذاری  سرمایه  و ترغیب  تشویق- 2  
 و  ، تعـاونی   خـصوصی  هـای   بخـش  (  سـازندگان    بـه    مـسکن    کارمزد تسهیالت    یارانه   دادن - 3  

   مـصوب   و اسـتانداردهای   ضوابط  در چارچوب جاری و استی  قیمت  ارزان   مسکونی  واحدهای)  عمومی
،   درآمـد، کـارگران      کـم    گروههـای    کـشور بـرای      روسـتاهای    و کلیـه     و متوسط    کوچک  در شهرهای 
 . خانوار  سرپرست  و زنان کارمندان

 .  سوم  در برنامه  شاخص  تا دو برابر عملکرد این  روستایی  مسکن  بهسازی  ارتقاء شاخص- 4  
 .  مسکن  در بخش  بانکی  تسهیالت  اقساط  بازپرداخت کردن  پلکانی- 5  
 از    و حمایـت     روسـتایی    مـسکن    و نوسـازی     بهسازی   برای   و فنی    اعتباری   کمکهای   دادن - 6  

 .  فنی  خدمات کنندگان  و عرضه  ساختمانی  مصالح  تولید و عرضه ایجاد کارگاههای
 اسـتیجار،     قـانون   منظـور اجـرای     شـود بـه      می   داده   اجازه  رسازی و شه    مسکن   وزارت   به - هـ 

   موردنیاز را در بافتهای      مناسب   امالک   عمرانی   سایر طرحهای    و اجرای    مالکانه   نصاب   معوض  واگذاری
 . نماید  روز خریداری  کارشناسی  قیمت ، به  شهری  و نامناسب فرسوده

   از اعتبـارات     بخـشی   منظـور تـأمین     شود به    می   داده   اجازه   و شهرسازی    مسکن   وزارت   به - و   
، 23/3/1377   مـصوب    اسـتیجاری    مـسکونی    واحدهای   و احداث   ، عرضه    تشویق   قانون  موردنیاز اجرای 

 روز    کارشناسـی    از قیمـت     که   مزایده   صورت   روز و به     قیمت   را به    خویش   در تملک    شهری  های  زمین
 . رساند فروش  بهکمتر نخواهد بود

 
 - 31   ماده

  هــای  طرحهــا و پــروژه  و اثربخــشی  کارآمــدی منظــور افــزایش  بــه  اســت  موظــف  دولــت 
 و    اقتـصادی    بـا شـرایط     ، متناسب    کیفی   کنترل   سیستم   به  گرا و دستیابی     با رویکرد نتیجه    گذاری  سرمایه

 کـشور     و اجرایی    فنی   نظام   تدوین   به  ، نسبت    چهارم   برنامه   اول   سال   کشور، تا پایان     و اقلیمی   اجتماعی
 : نماید   اقدام  ذیل  شرح  به  قانون این) 160 (  ماده  موضوع  دستگاههای  در تمامی  آن و اجرای

  بـرداری   ، اجرا و بهره      طراحی   مراحل   را در تمامی     و زمان   ، کیفیت    هزینه   کنترل   نظام -   الف 
   و مـدیریت   کلیـد دردسـت    و سـاخت  ، نظیر طـرح   نوین های  از روش مندی و بهره ها و طرحها      پروژه
 .ها مستقر کند از طرح%) 40( درصد   چهل ، ایجاد و در حداقل  مشخص  برنامه  با ارائه طرح

   فرهنـگ   تـرویج   بـه   و سـازها، نـسبت    سـاخت    بناها و اسـتحکام      ایمنی   افزایش   با هدف  -   ب 
 و    و بازدارنـده     موردنیـاز بـا رویکـرد تـشویقی         هـای    و بخـشنامه    ، مقـررات     ضـوابط   ین و تـدو    بهسازی

 . نماید  اقدام  نوین  ساخت  و روشهای  مصالح کارگیری به
، در   ارزش  و مهندسـی   کیفیـت   مـدیریت  منظـور اسـتقرار نظـام     بـه   الزم  سـازوکارهای -   ج 

 . نماید  فراهم  چهارم  برنامه  اول از سال،  ای  سرمایه های  دارائی  تملک های پروژه
 اعتبار، با رویکرد      از تأمین    اطمینان   از حصول    پس   پیشنهادی  های   پروژه   سازوکار ارزیابی  - د   

 از    فاقـد توجیـه     هـای    پـروژه    از اجرای   منظور جلوگیری    را به    محیطی   و زیست   ، اقتصادی    فنی  توجیه
 .اد نماید ایج  چهارم  برنامه ابتدای

 .  و مشاوران  کار از پیمانکاران  در خاتمه  دولتی  حقوق  مفاصاحساب  تقاضای  حذف- هـ  
   تعیـین   برای»  ای   سرمایه  های   دارائی   تملک   طرحهای   حسابداری  استاندارد ملی  «  تدوین - و   

   طرحهـا براسـاس     ه شـد    تمـام    قیمـت    و تعیـین     عمـومی    بخش  گذاری   سرمایه   عملکرد حسابهای   دقیق
 . در آنها  ارزش  مدیریت  و اعمال  در هر بخش وری  بهره های شاخص



  تـصویب    کـشور بـه     ریزی   و برنامه    مدیریت   با پیشنهاد سازمان     ماده   این   اجرایی  نامه   آیین - ز   
 . خواهد رسید  وزیران هیأت
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   تـوجیهی   های   گزارش   جدید صرفاً براساس    ای   سرمایه  های   دارائی   تملک   طرحهای   اعتبارات 
   مورد نظر بـرای      طرح   که   سالی   ثابت   قیمت   یکبار و به     برای   تأییدشده   محیطی   و زیست   ، اقتصادی   فنی

 بعـد     و سـالهای     چهـارم    برنامـه    سـالهای    تفکیـک   گردد، به    منظور می    ساالنه   بودجه   بار در الیحه    اولین
 .رسد  می  اسالمی  شورای  مجلس تصویب به
   برنامه   باقیمانده   موردنیاز سالهای    اعتبارات   است   کشور موظف   ریزی   و برنامه    مدیریت   سازمان 

   در لـوایح     دسـتگاه  -   برنامـه    و برحـسب     نمـوده    خود محاسبه    ابالغی   تغییر نرخهای    را با اعمال    چهارم
 . کشور منظور نماید  کل  ساالنه بودجه

   و غیرانتفـاعی     انتفاعی  ای   سرمایه  های   دارائی   تملک   طرحهای   عملیات   شرح   موافقتنامه   مبادله 
   فنـی   و مشخـصات   فیزیکـی  ، پیـشرفت   مصوب ، اعتبارات  اجرائی  عملیات ، شرح  طرح  بر اهداف   مشتمل
 معتبـر و      چهارم   برنامه   دوران  ا برای ه   موافقتنامه  این. پذیرد   می   انجام   برنامه   یکبار در دوران     برای  فقط

 . خواهند بود  عمل مالک
   سـنواتی    بودجـه    طرحهـا بـا قـوانین        ساالنه   اعتبارات   میزان   انطباق   برای   که  هایی   موافقتنامه 

.  شـوند    طـرح   های   و تعداد پروژه     اهداف   افزایش   و نباید موجب     داشته   اصالحیه  شوند جنبه    می  مبادله
 جدیـد     طرحهـای   گردد مشابه   ها می    و یا تعداد پروژه      عملیات   حجم   افزایش   منجر به   د استثناء که  موار
 .گردند  می تلقی

   تـابع    دفـاع    بخـش    صـرفاً نظـامی     ای   سـرمایه   های   دارائی   تملک   طرحهای   موافقتنامه   مبادله 
   و پـشتیبانی   دفـاع  ، وزارت  مـسلح  هـای  نیرو  ستاد کل  پیشنهاد مشترک  به   که   است   خاصی  دستورالعمل

 خواهـد     مسلح   نیروهای   کل  تأیید فرماندهی    کشور به   ریزی   و برنامه    مدیریت   و سازمان    مسلح  نیروهای
 .رسید

   و نحـوه   ملی  طرحهای  اعتبارات  و تخصیص  ابالغ  چگونگی  شامل   ماده   این   اجرایی  نامه   آیین 
 و    مدیریت   با پیشنهاد سازمان     استانی  ای   سرمایه  های   دارائی   تملک   اعتبارات  برای   ماده   مفاد این   اعمال
 . خواهد رسید وزیران  هیأت تصویب  کشور به ریزی برنامه

 
   با اقتصاد جهانی  فعال  تعامل-   دوم  فصل

 
 - 33   ماده

  ، توسـعه    الملـل    بـین   ارت کشور در  تجـ       سهم  ، افزایش    تجارت  سازی   و روان   منظور نوسازی    به 
   کـشور در بازارهـای      صـادراتی    محصوالت   رقابتی   توان  ، تقویت    و خدمات    غیرنفتی   کاالهای  صادرات

   و تجـارت     در اقتصاد، بازرگـانی      و اطالعات    ارتباطات  آوری   کاربرد فن   منظور گسترش    و به   المللی  بین
  :  است لف مک  کشور، دولت  بازرگانی  سند ملی در قالب

،    و عبـور مطمـئن       ترانزیـت    توسـعه    به   کشور، نسبت    ورودی   و مجاری    با تجهیز مبادی   -   الف 
 . نماید  اقدام  رقابتی  با نرخ  کاالها و خدمات  کلیه آزاد و سریع

  هـای    حمایـت    در قالب   ها و جوایز صادراتی      یارانه   و ساماندهی    هدفمندسازی   به   نسبت -   ب 
 . نماید  اقدام  و غیرمستقیم یممستق



  التفـاوت    مابـه    و نیـز تـأمین       ایـران    صـادرات    ضـمانت    صندوق   سرمایه   افزایش   به   نسبت -   ج 
   ویژه  به  کاال و خدمات  صادرات  برای  هدف   در کشورهای   ای   بیمه   پوشش   و گسترش    اعتباری  های  نرخ

 . نماید  اقدام  و مهندسی  فنی خدمات
   در طول    و خدمات    غیرنفتی   کاالهای   صادرات   برای   و عوارض    مالیات   هرگونه   برقراری -  د 

   از آنهـا، عـوارض       بهینـه    و اسـتفاده     از منابع   منظور صیانت    به   مجاز است   دولت. باشد   می   ممنوع  برنامه
 مـواد    قبیـل   ایـن  تـشخیص . ید نما  و دریافت  وضع  نشده  فرآوری  مواد اولیه  صادرات   را برای   ای  ویژه

  هـای   وزارتخانـه   پیـشنهاد مـشترک    بـه    عـوارض   میـزان .  خواهـد بـود      صادرات   عالی   شورای  برعهده
 و    تعیین  وزیران   هیأت   و تصویب    و جهاد کشاورزی     و معادن   ، صنایع    و دارایی   ، امور اقتصادی    بازرگانی
 . خواهد شد تصویب

 و    اجبـاری    استانداردهای   استثنای   مجوز به    از اخذ هرگونه     خدمات  کاال و    صادرات -   تبصره 
 .باشند  می معاف)   خریداران مورد درخواست ( الملل  بین  در تجارت  مرسوم های گواهی

   کـه    ایجاد نماید طوری     اقتصادی   و بلوکهای    همکاری   طرف   با کشورهای    تجاری   توازن - هـ 
 1382  در سال %) 1/23( درصد     دهم   و یک    و سه    کشور از بیست     صادرات  ز کل  ا   غیرنفتی   صادرات  سهم
 . یابد  افزایش1388  در سال%) 6/33( درصد   دهم  و شش  و سه  سی به
 و    تـشکیل   ، معیارهـای     اجرایـی    نظـام    اصـالح    را از طریـق      مـرزی   ها و مبادالت     بازارچه - و   

 . نماید  ساماندهی  اداری های رویه
   و وضـع     شـرعی    مـوازین    بـا رعایـت      و غیرفنـی    ای   غیرتعرفه   موانع   کلیه   حذف   به   نسبت - ز   

   برنامـه    اول   سـال    حداکثر تا پایـان     آگهی   پیش   و در قالب     معین   با زمانبندی   ای   تعرفه   معادل  های  نرخ
 . نماید اقدام

 بـا     کـاالیی    کـه    در مـواردی    دامپینـگ  و ضد     ، جبرانی    مؤثر حفاظتی    تدابیر و اقدامات   -   ح 
 . نماید شود را اتخاذ و اعمال  کشور وارد می  به  توجه  و با امتیاز قابل  غیرمتعارف شرایط

   نظـام    اسـتانداردها و چـارچوب       و بـا رعایـت       مربوطـه    با تجهیز دستگاهها و واحدهای     -   ط 
 : دهد   زیر انجام  شرح  به  یادشده  دستگاههای  توسط را  الزم ، اقدامات  الکترونیکی  و تجارت بازرگانی

   در محـیط   مربوطه  دستگاه   خدمات  و ارائه  رسانی  پایگاهها و مراکز اطالع   روز نمودن    به - 1  
 . ای  و شبکه ای رایانه

 -  لی مـا   و عملیات  کاال و خدمات  خرید و فروش های ها و مسابقه ها، مزایده   مناقصه   انجام - 2  
 .  رسانی  اطالع های  و شبکه ای  رایانه  در محیط اعتباری

 .  مجازی  ایجاد بازارهای- 3  
 .  برنامه  دوم  از سال  الکترونیکی  تجارت  در قالب  و معامالتی  تدارکاتی های  فعالیت  انجام- 4  
   جـرایم    بررسـی   ای از دادگاههـا را بـر        یـا شـعبی      شـعبه    اسـت    موظـف    قضائیه   قوه -   تبصره 

 . دهد  سیار، اختصاص  و تجارت  الکترونیکی  تجارت  به  مربوط  و نیز جرائم الکترونیکی
   سـازمان  های  و یا نمایندگی   دفاتر، شعب   اندازی   راه   به   نسبت   بازرگانی   وزارت   از طریق  -   ی 

 . نماید اقدام  وزیران  از هیأت  با اخذ مصوبه  هدف  در کشورهای  تجارت توسعه
   از سـوی   ابالغـی   موظفند اسـتانداردهای   توزیع های  و شبکه  تجاری   بنگاههای   کلیه -   تبصره 

   جهـانی    تجارت   سازمان   به   کشور و پیوستن     توزیع  های   شبکه  سازی   نوین   را در جهت     بازرگانی  وزارت
 . نمایند رعایت

 .  تجاری  استراتژیک  با سیاستهای  و پولی  مالی  سیاستهای  میان  هماهنگی  برقراری-   ک 
   بـه   بخـشیدن    و رونـق     بـا اقتـصاد جهـانی        فعال  پیوندی  منظور هم    به   است   مکلف   دولت -   ل 

   آزاد تجـاری   مناطق  و قانون  امور گمرکی ، قانون  و واردات    صادرات   مقررات  ، قانون    خارجی  تجارت



  ربـط    ذی   مرجـع   تـصویب    و به    نموده   را تدوین    ضد دامپینگ    و مقررات   ح و اصال    را بازنگری   و صنعتی 
 .برساند
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  ، گـسترش     دریایی  ، استقرار صنایع     و نقل    و حمل    تجارت  منظور تسهیل    به   است   موظف   دولت 
   توسـعه  ، بـرای   منـاطق   از ایـن   بهینـه    و استفاده    شیالتی   پایدار منابع   برداری   بهره   به  ، کمک   گردشگری

 خـود،    بـرای   و نظارت ریزی ، برنامه  امور سیاستگذاری  ، با حفظ     دریایی   و خدمات    تولیدی  های  فعالیت
   و دریاهـا، بـا انجـام         سـاحلی    در منـاطق     غیردولتـی    بخـشهای    به   امور تصدی    رقابتی   واگذاری  ضمن

   اجرایـی    دسـتگاههای    وظـایف   ها و شـرح     ها، اساسنامه   مهنا  ، آیین   ، مقررات    در قوانین    تطبیقی  مطالعات
 و    مـرتبط    قوانین   را با اصالح     دریایی   فعالیتهای   توسعه   موردنیاز برای   ، لوایح    دریایی   با فعالیتهای   مرتبط
   از دستگاهها، تفکیک     هر یک    و متجانس    همگن   وظایف   و متضاد و تجمیع     ، مشابه    موازی   وظایف  حذف

   بـه    تـصویب    و بـرای     زیـر تهیـه      محورهـای    و براساس    حاکمیت   اعمال   دستگاهها برای    وظایف  ملکا
 : نماید   ارائه  اسالمی  شورای مجلس

   و اصــطالحات  تعــاریف بــا مالحظــه (  قــانونی  و اصــطالحات  تعــاریف ســازی  یکــسان-   الـف  
 . ضو آنها است ع  ایران  که المللی  بین کنوانسیونهای) المللی بین

 .  قضائی های  و رویه  حقوقی  مقررات ، تعیین  نظم  و تأمین  امنیت  برقراری-   ب 
 .  رسمی  و گمرکات  تجاری های   بنادر و اسکله  از طریق  امور تجاری  کلیه  انجام-   ج 
 . در دریا  و امداد و نجات  دریایی های  در دریا، بیمه  ایمنی- د  
   داخلـی    و آبهای    ساحلی   نواحی  بندی  ها و پهنه     حریم   و تعیین    زیست   از محیط    حفاظت - هـ   

 . المللی و بین
   اسـالمی    جمهـوری    از ناوگانهای   ، حمایت   ، دریایی    ساحلی   پایدار از نواحی    برداری   بهره - و   

  ، نظیر ؛ حمـل       اقتصادی  های  ها در فعالیت    گذاری   از سرمایه    و حمایت   المللی   قواعد بین    براساس  ایران
  آبزیـان  (  تجدیدپذیر دریایی ، منابع...) و   و گاز، معادن    نفت(  تجدیدناپذیر دریایی   ، منابع    دریایی  و نقل 

 .  دریایی  و صنعتی  پشتیبانی ، خدمات  دریایی گردشگری...) و
 و   ریـایی  د   تخصـصی   هـای    و مهـارت    ، حقـوقی    ، مـدیریت    ، مهندسی    علمی  های   آموزش - ز   

 . دریانوردی
   و ارتباطـات     اطالعـات    و فناوری   شناسی   اقیانوس   اطالعات   پایش  ، ثبت    دریایی   تحقیقات -   ح 

 . دریایی
 . المللی  قواعد بین  براساس  ملی  از ناوگان  حمایت-   ط 
 از   یگیری مـاه   هـای    فعالیـت    گسترش   برای   الزم  های   و زیرساخت    امکانات   کردن   فراهم -   ی 

  : جمله
 .  بنادر صیادی  و بهسازی ، تجهیز، نگهداری  توسعه 
 بـا    بنـادر مـاهیگیری    وری   و ارتقاء بهره     صید کوچک    و تجهیز مراکز تخلیه      سازماندهی -   ک 

 .  غیردولتی  بخش  مشارکت  صید و گسترش  افزوده  ارزش ، افزایش رویکرد بهبود کیفیت
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   در مناطق    مناسب   واحد و ایجاد رشد اقتصادی       مدیریت   منظور اعمال    به   است   مکلف   دولت 

 : دهد  زیر را انجام آزاد اقدامات
   اجرائـی    مقـام   ، باالترین    دولت   از طرف    نمایندگی   آزاد به    مناطق   سازمانهای   مدیریت -   الف 

   نهـادی   دسـتگاههای   استثنای  آزاد به ر در مناطق مستق  اجرائی  دستگاههای   و کلیه    شده   محسوب  منطقه



   آزاد تجـاری     منـاطق    اداره   چگـونگی   قـانون ) 27 (  مـاده    رعایت   هستند ضمن    مکلف   و امنیتی   دفاعی
 آزاد    منـاطق    خـود بـا مقـررات        مقرراتـی    مغایرتهای   و رفع    اصالح   به   نسبت 7/6/1372   مصوب  صنعتی
 . نمایند اقدام

   وظایف   در حیطه    دولت   به   و وابسته    دولتی  ها و شرکتهای    ها، سازمانها، مؤسسه    وزارتخانه -   ب 
 و سایر    ، سوخت   ، مخابرات   ، آب    برق   از قبیل    آزاد، خدمات    مناطق   با سازمانهای    هماهنگی   ضمن  قانونی

 خواهند   آزاد ارائه مناطق  به از کشور      جغرافیایی    منطقه    در همان    جاری   مصوب  های   را با نرخ    خدمات
 .نمود

   کـشور بـه      سـایر نقـاط      ورود بـه     آزاد هنگام    در مناطق    شده   تولید یا پردازش     کاالهای -   ج 
 مجـاز و    در آن  کار رفتـه   به  داخلی  و قطعات  داخلی  مواد اولیه  و ارزش   افزوده   ارزش   مجموع  میزان

 . خواهد بود  معاف  ورودی حقوق   و از پرداخت  محسوب تولید داخلی
   پرداخـت    بـه    در تولید مشروط    کار رفته    به   خارجی  ای   واسطه   و کاالهای    مواد اولیه  -   تبصره 

 .شود  می  محسوب  داخلی  و کاالی  مواد اولیه  در حکم  ورودی حقوق
  ها و شناورها بابـت       از کشتی    جاری   قوانین   طبق   که   بندری  های   و هزینه   ، عوارض    حقوق - د   

 و    خـصوصی    بخـش    بنـادر و لنگرگاههـا توسـط         ایـن    که  شود در صورتی     می   دریافت   بندری  خدمات
 .گردد  اخذ می  آزاد مربوطه  مناطق  سازمان  باشند توسط  آزاد ایجاد شده  و یا مناطق تعاونی

 . نمایند  اقدام مللیال  بین های  کشتی  و ترخیص  ثبت  به  آزاد مجازند نسبت  مناطق 
 بـا پیـشنهاد       و دفـاعی     امنیتـی    مسائل   با رعایت    قلمرو آن    آزاد که    مناطق   آبی   محدوده - هـ   

   اداره   چگـونگی    قـانون    خواهـد رسـید از امتیـازات         اسـالمی    شورای   مجلس   تصویب   به  وزیران  هیأت
   آن  بعـدی   و اصـالحات 7/6/1372  وب مـص   ایـران    اسـالمی    جمهـوری    صـنعتی  -   آزاد تجاری   مناطق

 .برخوردار خواهد بود
   حقـوق    آزاد از کلیـه      از کشور و نیز سایر منـاطق         آزاد و خارج     مناطق   کاال بین    مبادالت - و   

 -   آزاد تجـاری   مناطق  اداره  چگونگی قانون» 10 «  ماده  موضوع  عوارض استثنای به ( ، عوارض  ورودی
 .باشند  می  معاف و مالیات) 7/6/1372   مصوب  ایران اسالمی   جمهوری صنعتی

 معتبـر     و تحقیقـاتی     آموزشـی    بـا مراکـز و نهادهـای         علمـی    ارتباطات   گسترش   در زمینه  - ز   
 در    پزشـکی    و آمـوزش    ، درمـان     و بهداشـت     و فنـاوری    ، تحقیقـات     علـوم   هـای    وزارتخانـه   المللی  بین

 صـدور مجـوز     بـه   نـسبت   فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  و مصوبات    قانونی   و مقررات    ضوابط  چارچوب
 . نمایند  اقدام  صنعتی-   آزاد تجاری  در مناطق  خصوصی  ایجاد دانشگاههای جهت
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 و   ، اجتمـاعی     اقتـصادی    توسـعه    سوم   برنامه  قانون) 86 ( ماده) 2 ( و تبصره ) 117(،  )114( مواد   
   چهـارم    برنامـۀ    دورۀ   بـرای    آن  هـای    و اصالحیه  17/1/1379   مصوب   ایران   اسالمی   جمهوری  فرهنگی

 .گردد تنفیذ می) 1388-1384(
 
 
 
 

   اقتصادی پذیری  رقابت-   سوم  فصل
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   و تحکـیم     تقویـت    بـرای    مناسـب    ایجـاد فـضا و بـسترهای         در جهـت     اسـت    موظـف    دولت 
  و رشـد صـادرات    %) 5/3( درصد     و نیم    سه   ساالنه   کار متوسط    نیروی  وری   بهره   افزایش  و  پذیری  رقابت

   فنـاوری    کاالهـای    صـادرات   و ارتقـاء سـهم    %) 7/10( درصـد      دهم   و هفت    ده   ساالنه   متوسط  غیرنفتی
 : آورد   عمل  به را  ذیل های ، اقدام%)6( درصد   شش به%) 2( از دو درصد   غیرنفتی  در صادرات پیشرفته

   تقویـت    را در جهـت      مناسـب    و فنـی    ، بازرگـانی    ، اقتصادی   ، حقوقی    قانونی   نظامهای -   الف 
 . نماید  اقتصاد فراهم پذیری رقابت

   در کـشور از طریـق        و پیـشتاز فنـاوری       نـوین   های   در عرصه    از تولید کاالها و خدمات     -   ب 
 . آورد عمل  به  حمایت  تولیدات  خرید این  به  دولت  از تقاضای  بخشی اختصاص

 را در     مختلـف    بخـشهای    تخصـصی  -  صنفی   غیردولتی   قانونی  های   تشکل   مشارکت   زمینه -   ج 
 . ایجاد نماید  مربوطه های  و سیاستگذاری ریزی برنامه

 . و یا ایجاد نماید ه داد  را توسعه  پیشرفته ای  و بیمه ، بانکی ، مالی ، فنی  بازرگانی  خدمات- د  
  گـذاری    سـرمایه    خـود بـه      قـانونی    اساسـنامه    موجـب    به   که  ای   توسعه   سازمانهای - 1   تبصره 

  هـای  گردند و فعالیـت      می   منع   غیردولتی   با بخش   باشند، از رقابت     مجاز می    غیردولتی   با بخش   مشترک
 مـذکور در     گذاری   از سرمایه    و خروج   ولتی غیرد   بخش  گذاری   سرمایه   تقویت  خود را صرفاً در جهت    

 . خواهند نمود  ساماندهی  ممکن  زمان حداقل
   تـسهیالت   دریافـت   وثیقـه   عنـوان   بـه   بیمه  مؤسسات  از سوی  صادره  های   نامه   بیمه - 2   تبصره 

 .، معتبر خواهد بود بانکی
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   کـه    اقتـصادی    در قلمروهـای     چهـارم    برنامـه   ل او   سـال    تا پایان    است   موظف   دولت -   الف 

   از توسـعه     جدید ناشی    انحصارات   که   در قلمروهائی    وجود دارد و همچنین      و یا قانونی    انحصار طبیعی 
  ، الیحـه   شـهروندان   حقـوق  آید با رعایت  بوجود می   و ارتباطات    اطالعات   و فناوری   ای   شبکه  اقتصادی
 . کند  تقدیم  اسالمی  شورای  مجلس  و ضد انحصار را به  رقابتی  شرایط تسهیل

 و  29/1/1353   کـشور مـصوب     هـای    کارخانـه    قنـد و شـکر تولیـدی         توزیع   نحوه   قانون -   ب 
   اسـالمی    جمهـوری    و فرهنگـی    ، اجتمـاعی     اقتصادی   توسعه   چهارم   برنامه   در طول    آن   بعدی  اصالحیه

 .گردد االجرا می  موقوف ایران
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   چهـارم   ، در برنامه     اقتصادی   بخشهای   تجدید ساختار و نوسازی      در جهت    است   موظف   دولت 

 : آورد   عمل  را به  ذیل های اقدام
 آنهـا را   پذیری  رقابت  و تقویت  اقتصادی  بنگاههای  مناسب  ساختار و ساماندهی    اصالح -   الف 

 : نماید   زیر اصالح از طریق
   کمکهـای  اعطای ( ، بزرگ ، متوسط  کوچک  بنگاههای  بین  از ایجاد پیوند مناسب  حمایت - 1  

 -   فنـی    تـوان    تقویـت    بـرای    الزم   تمهیـدات   هـا و انجـام      ها و زنجیره    ها، خوشه    شبکه  توسعه) هدفمند
   مراکز اطالع توسعه و   و متوسط  کوچک  در بنگاههای   و بازاریاب    و توسعه   ، تحقیق    تخصصی -  مهندسی
 . آنها  برای  الکترونیک  و تجارت رسانی

 و   بلـوغ   بـه   و کمـک   و متوسـط   کوچـک  ، بنگاههای    رشد و توسعه     و موانع    مشکالت   رفع - 2  
 .  کنونی  ساختار قطبی پذیر و اصالح  و رقابت  بزرگ  بنگاههای  آنها به تبدیل

   سـطح    و ارتقـای    ، توسـعه    المللـی    بین   با استانداردهای   یت کیف   ارزیابی   نظامهای   انطباق -   ب 
   مـستمر انطبـاق     ، افـزایش    المللـی    بـین    اسـتانداردهای    در تدوین    فعال   و مشارکت    ملی  استانداردهای



   با استاندارد ملـی      غیرمنطبق   خرید کاالهای    و ممنوعیت   المللی   و بین    ملی   با استانداردهای   محصوالت
   و مجریـان     غیردولتـی    عمـومی   ، مؤسـسات     قانون  این) 160 (  ماده   مشمول   دستگاههای  توسط  اجباری
 . ای  سرمایه های  دارائی  تملک طرحهای

 محـدود     اساسـی    و کاالهـای     و انحـصاری     عمـومی    کاالها و خدمات    ، به   گذاری   قیمت -   ج 
  ، ظـرف     قواعـد اقتـصادی      براسـاس   ا و خدمات   کااله   اینگونه   قیمت   تعیین   و ضوابط   فهرست. گردد  می
  ، سـازمان     بازرگـانی    از وزارت    متـشکل    بـا پیـشنهاد کـار گروهـی          قانون   این   از تصویب    پس   ماه  شش

. گـردد    مـی    تعیـین   وزیـران    هیـأت    و تـصویب    ربط   ذی  های   کشور و وزارتخانه    ریزی   و برنامه   مدیریت
   شـده    تعیـین    کمتر از قیمـت      قیمتی  الذکر را به     فوق   کاال یا خدمات     فروش   هر دلیل    به   دولت  چنانچه
 و   اعتبـارات   و از محل  تعیین باید همزمان  می  شده  و تکلیف  شده  تعیین  قیمت التفاوت  کند، مابه   تکلیف
 .تر شود تها  دولت  به ربط  ذی  دستگاه  بدهی  گردد و یا از محل  اجرا پرداخت  در سال  دولت منابع
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   مختلـف    برتـر در بخـشهای       فناوریهـای    و جذب    سطح   ارتقای   در جهت    است   موظف   دولت 
 : آورد  عمل  به  چهارم  را در برنامه  ذیل های ، اقدام اقتصادی

 مجـاز     ذیـل   هـای   ، اقـدام     بزرگ   شرکتهای  گیری   شرکتها، بنگاهها و شکل      ادغام   برای -   الف 
 :  است

 ایجـاد     موجـب    کـه   ، مـادامی  »  تجـارت   قـانون   «  سوم   باب   موضوع   تجاری   شرکتهای   ادغام 
 و    پذیرنـده    شـرکت  - از شـرکتها       یکی  بقای (  جانبه   یک   شکل   نشود، به    انحصاری  تمرکز و بروز قدرت   

 در    سـهام    صـاحبان    چهـارپنجم   ، بـا تـصویب    ) جدید   شرکت - جدید     حقوقی   و ایجاد شخصیت    ادغام
   تجـاری    در سایر شـرکتهای      سرمایه   صاحبان   یا چهار پنجم     سهامی   شرکتهای  العاده   فوق   عمومی  مجمع

 .، مجاز خواهد بود  ادغام موضوع
  ، بـه     ادغـام    موضـوع    یـا شـرکتهای      شرکت   و مطالبات   ، دیون   ، دارائی    و تعهدات    حقوق   کلیه 

   ادغـام   پذیرنده ، شرکت  از ادغام  و پس  خواهند یافت    جدید انتقال     یا شرکت     ادغام   پذیرنده  شرکت
 . خواهد شد اداره»   تجارت قانون «  مقررات  مطابق  آن  نوع  به  جدید باتوجه یا شرکت

 خواهند    جدید انتقال    یا شرکت    ادغام   پذیرنده   شرکت   به   ادغام   موضوع   شرکتهای   کارکنان 
 جدیـد،     یـا شـرکت      ادغـام    پذیرنده   شرکت   به   با انتقال    کارکنان   برخی   تمایل  م عد  در صورت .  یافت

  چنانچـه . باشد   می 29/8/1369   کار مصوب    قانون   مقررات   مطابق   بازخرید آنان    به   مزبور مکلف   شرکت
   قانون  طابق باشد، م    کار مازاد مواجه     با نیروی    جدید در موارد خاص      یا شرکت    ادغام   پذیرنده  شرکت
   توسـعه    سـوم    برنامـه   قانون) 113 (  ماده   کشور و اصالح     صنایع   نوسازی   تسهیل   از مقررات    بخشی  تنظیم

 . خواهد شد  عمل26/5/1382   مصوب  ایران  اسالمی  جمهوری  و فرهنگی ، اجتماعی اقتصادی
   مجمـوع   گـردد تـا سـقف        می   بند حاصل    این   موضوع   شرکتهای   از ادغام    که   شرکتی   سرمایه 

   مـستقیم    مالیاتهـای   قـانون ) 48 (  ماده   موضوع   مالیات  ، از پرداخت     در آن    شده   ادغام   شرکتهای  سرمایه
 .  است  معاف  آن های  و اصالحیه3/12/1366  مصوب

  ، انحـصار، دامنـه       بـروز قـدرت      از ایجاد تمرکز، اعمال      پیشگیری   شرایط   است   موظف   دولت 
 . نماید بینی  انحصار پیش  و کنترل  رقابت  تسهیل  الیحه  و در تدوین مفید و مجاز ادغامها را تدوین

   ذیـل   ، اقـدامات     نـوین    در صنایع    فعال   بنگاههای  پذیری   رقابت   توان   افزایش   در جهت  -   ب 
 : پذیرد  انجام

 کشور و   صنعتی-   علمی در جوار قطبهای برتر را      بر فناوریهای   ، مبتنی    صنایع   ویژه   مناطق - 1  
 . ایجاد نماید  مناسب در مکانهای

 . ایجاد نماید  مناسب  را در مکانهای  فناوری  شهرکهای- 2  



، ایجـاد و    مـشترک  هـای  گـذاری   سرمایه  از طریق    غیردولتی   بنگاههای  گذاری   سرمایه   به - 3  
  گـذاری    سـرمایه    نهـاد مـالی      از قبیـل     نـوین    و صـنایع    ری فنـاو    مالی  ، تأمین    تخصصی   نهادهای  توسعه

 . نماید خطرپذیر کمک
   مـشارکت    و جدیـد از طریـق        پیشرفته   فناوریهای   توسعه   را برای    الزم   پژوهشی   مؤسسات - 4  

 .کشور ایجاد نماید)   عالی آموزش (  با مراکز پژوهشی  اقتصادی شرکتها و بنگاههای
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 و کـار در کـشور و     کـسب   بهبـود فـضای   ، در جهـت     چهـارم    در برنامـه     است   موظف  لت دو 

 : آورد   عمل  را به  ذیل های ، اقدام  پیرامون  با جهان  و تعامل  اقتصادی  توسعه سازی زمینه
   نرخ  صورت   ارز، به    نرخ  سازی   یکسان   سیاست   ارز در تداوم     شدید نرخ    نوسانات   کنترل -   الف 

   تـوان    حفـظ    مالحظـات    و تقاضا، بـادرنظرگرفتن      از ساز و کار عرضه       و با استفاده     شده  شناور مدیریت 
) 2 (  شـماره    جـدول   الزامـات ) 4( بند     با رعایت    صادرات   جهش   و سیاست    صادرکننده   بنگاههای  رقابت
 .  قانون این

بـر    مبتنـی )   و مواد اولیه    آالت  ماشین(تولید     کاالیی  های   نهاده   واردات  های   تعرفه   تنظیم -   ب 
   فعالیتهـای   تـسهیل   آنهـا و در جهـت     از تولیـد داخلـی       رقـابتی   های   با مزیت    و منطبق    منطقی  حمایت
 . گرا  صادرات تولیدی

  های   مزیت   تولید، خلق   های   هزینه   کاهش   زیربناها با هدف     توسعه   و اجرای    ریزی   برنامه -   ج 
 . کشور  اقتصادی  توسعه  با نیازهای  و منطبق رقابتی

 -  دولـت  (  گرایـی    جانبـه    کار با سازوکار سـه       نیروی   به   مربوط   و مقررات    قانون   بازنگری - د   
  :  که ای گونه به)  کارفرما-کارگر 

   منتزع 29/8/1369   کار مصوب    قانون  ، از متن     و شغلی    اجتماعی   تأمین   به   معطوف   تکالیف - 1  
 . گردد  منتقل  بیکاری  و بیمه  اجتماعی  تأمین  جامع  قانون و به

 . شود  لحاظ  در آن  اختالفات  حل  برای  الزم  انعطاف- 2  
 را در     خاصـی   ، مقـررات     اقتـصادی    مختلف   بخشهای   خاص   و مقتضیات    با شرایط    متناسب - 3  

 .رد مورد اجرا گذا  و به بینی  پیش  قانون متن
   را در سـال      انحـصارات   گیـری    از شکل    و جلوگیری    و کنترل    رقابت   تسهیل   جامع   الیحه - هـ 

 . کند  تقدیم  اسالمی  شورای  مجلس  و به  تهیه  چهارم  برنامه نخست
   اقـدام    در آن    مورداسـتفاده    ابزارهـای    و تنـوع     بازار سـرمایه     و تعمیق    گسترش   به   نسبت - و   

 .نماید
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   اسـالمی    جمهوری   و فرهنگی   ، اجتماعی    اقتصادی   توسعه   سوم   برنامه  قانون)  88(و  ) 34( مواد   

 .گردد تنفیذ می) 1384-1388 (  چهارم  برنامه  دوره  برای  آن های  و اصالحیه17/1/1379   مصوب ایران
 

   بر دانائی  مبتنی  توسعه-   چهارم  فصل
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  تـرین    اصـلی   عنـوان   ، بـه     و مهـارت     و فناوری    دانش   نقش   اهمیت   نظر به    است   موظف  دولت  

 : آورد عمل  زیر را به های ، اقدام  در اقتصاد نوین  افزوده  ایجاد ارزش عوامل



منظـور     بـه    و آموزشـی    ، فنـاوری     پژوهـشی    سیاستها و راهبردهای     و بازسازی    نوسازی -   الف 
 و    و صـنعتی    ، فرهنگی    اجتماعی   تقاضای   کشور به    و آموزشی   ، پژوهشی    مراکز علمی   سخگوئی پا  توانائی

 .  چهارم  برنامه  اول  سال ، طی  جهانی  عرصه  فزاینده  رقابت  در فضای کارکردن
   عـالی    بـا سـطوح      فنـاوری   ویژه  به( کشور     و فناوری    علمی   توسعه   جامع  های   برنامه    تهیه  -   ب 

 .  چهارم  برنامه  اول  سال ، طی  مختلف در بخشهای)   روز جهانی  و فناوری علوم
  ای   و منطقـه     ملی  های   حداکثر از ظرفیت    برداری  منظور بهره    به   الزم   تمهیدات  بینی   پیش -   ج 

 . ای ، هوافضاها و هسته  محیطی ، زیست  و ریزفناوری  زیستی ، فناوری  اطالعات  فناوری های حوزه
   و مطالعـات     انـسانی    علوم   و آموزش    تحقیقات   فرآیندهای   در ساختار و نوسازی      بازنگری - د   

   مذکور و ایجاد توانائی      در حوزه    پژوهش   شدن  ای   و حرفه    کیفی  منظور توسعه   ، به    و فرهنگ   اجتماعی
 در   سـازی    تـصمیم    نیازهـای    بـه    و پاسـخگوئی     جهانی   در سطح    اجتماعی  های   در حوزه   پردازی  نظریه

 .  چهارم  برنامه  اول  سال  کشور، طی  اجرائی دستگاههای
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 و   امـن   گـسترده   دسترسـی   و تـضمین   اطالعـاتی  منظور استقرار جامعه   به   است   موظف   دولت 

 : آورد عمل  را به  ذیل های  موردنیاز اقدام  اطالعات  به  شهروندان ارزان
   فارسـی    زبان   به   و اطالعات    محتوی   انواع   در تولید و عرضه     گذاری   از سرمایه    حمایت -   الف 

 .  و تعاونی خصوصی   بخش  بر توان  با تکیه ای  رایانه در محیط
  المللـی   بـین   و ارتباطات   از بازار اطالعات     مناسب   سهم  منظور کسب    به   اتخاذ تدابیر الزم   -   ب 

   و توسـعه     ملـی    اینترنتـی    مراکز اطالعـاتی     توسعه   از طریق    ایران   ارتباطی  ای   منطقه  صت از فر   استفاده
   مـشارکت   و جلـب   و تعـاونی   خـصوصی  هـای   بخـش   و تـوان   بر منابع  با تکیه  ارتباطی های  زیرساخت

 . المللی بین
 کـشور     اطالعات   تبادل  تولید و    در فضای    امنیت   برقراری   سند راهبردی    و تصویب    تهیه -   ج 

 .  چهارم  برنامه  اول  سال  حداکثر تا پایان ای  رایانه  های در محیط
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،   بنیـان    محـور و دانـش       دانـایی    بـازار محـصوالت     منظـور گـسترش      بـه    اسـت    موظف   دولت 

   در ایـن   و تعـاونی  خـصوصی    بخـش    نقـش    و گـسترش     و نوآوری    پژوهشی   دستاوردهای  سازی  تجاری
 : برساند   انجام  را به  ذیل های قلمرو، اقدام

 و  المللـی   و بـین  ، ملـی   معنـوی   مالکیـت   حقـوق   جـامع   نظام  و استقرار کامل  طراحی -   الف 
 .  الزم  اجرایی  ساختارهای بینی پیش

   در سـطح    )Patent (   جـواز امتیـاز علمـی        ثبت  های   از هزینه    بخشی   و پرداخت    تأمین -   ب 
 .  تولیدکنندگان ، توسط  داخلی  شده  ثبت  امتیاز علمی  و خرید جوازهای المللی بین

   و خدماتی    تولیدی   و فعالیتهای   ، فنی    پژوهشی   قراردادهای   بیمه   جهت   اتخاذ تدابیر الزم   -   ج 
 .گیرد  می  انجام  داخلی  پژوهشی های  یافته  دستاوردها و نتایج  براساس که

 اعتبـار در   بینـی   پـیش   از طریـق  )   متقاضـی   دارای (  سفارشـی    پژوهشهای   از کلیه    حمایت - د   
 وتعهـد    را کارفرما تأمین    آن  های  از هزینه %) 40( درصد     چهل   حداقل   اینکه   به  ، مشروط    سنواتی  بودجه
 . باشد کرده

 و    دولتـی    محور در بخش     دانایی  ی رشد فعالیتها    برای   الزم   ساختارها و زیربناهای     توسعه - هـ 
 .  و فناوری  پارکها و مراکز رشد علم  ایجاد و گسترش  ویژه  به خصوصی



 کـار و عقـد        ارجـاع    جهـت    الزم   و ایجاد تسهیالت     و مقررات    قوانین   اصالح   برای   اقدام - و   
   از ورود بخـش     حمایـت  و     و تعـاونی     خـصوصی    بـا بخـش      دولـت    و فنـی     پژوهشی  قرارداد فعالیتهای 

 .  و فناوری  در قلمرو دانش المللی  بین  بازارهای  به  و تعاونی خصوصی
   از مراکـز و شـرکتهای        مـستقیم    مـالی    حمایـت    جهـت    الزم   اتخاذ تدابیر و راهکارهـای     - ز   

  ، اختراع   بداع ا   منجر به    که  ای   توسعه   تحقیقات   انجام   برای   و تعاونی    خصوصی   بخش   و متوسط   کوچک
 .شود  و روشها می  محصوالت و ارتقای

 .  و فناوری  پژوهش  غیردولتی  صندوقهای  و توسعه  تأسیس  به  کمک-   ح 
   محـصوالت    و مبادلـه     گـذاری   منظور ارزش    به   الزم   و سازوکارهای    تمهیدات  بینی   پیش -   ط 

 . محور نامشهود دانایی
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 را    ذیـل   هـای   ، اقـدام     و فناوری    پژوهشی   جامع   نظام  منظور برپاسازی    به  است   موظف   دولت 

 : دهد  انجام
 و   فنـاوری   توسـعه   جـامع   برنامـه   براسـاس   نـوآوری   ملـی   نظام سازی   و پیاده    طراحی -   الف 

 .  نوین  صنایع گسترش
  از طریـق )   چهـارم   برنامـه   اول  سـال  تا پایان( کشور   و فناوری  پژوهش  نظام  ساماندهی -   ب 

   در قالـب     پژوهـشی    واحـدهای    سـاختاری    و اصـالح     اعتبـارات   هـا، هدفمنـد کـردن        اولویـت   تعیین
  :  ذیل های مأموریت

 .  و فناوری  روزآمد در فرآیند پژوهش  انسانی  نیروی  تربیت-  
 .  دانش  مرزهای  توسعه-  
 . جدید وشهای و ر  محصوالت  به  ایده  تبدیل-  
 .  صنعتی  نیمه  تحقیقات  و انجام  فنی  و تولید دانش  تدوین-  
 .  فناوری  و جذب  انتقال-  
 . کشور  و خدماتی  تولیدی های  بخش  رقابتی  توان منظور افزایش  به  پژوهش-  
 . کشور  مشکالت  حل  درخصوص  کاربردی  پژوهشهای  انجام-  
   واحـدهای   هـای   ایجـاد شـبکه   :   از جملـه     پـژوهش    بخـش    مدیریت  یها   شیوه   نوسازی -   ج 

   اعتبـارات    هدفدار و بهینـه      توزیع   با مأموریت    اجرایی   دستگاههای   عنوان   به   همگن   و فناوری   پژوهش
 .  جهانی  بر شاخصهای  با تکیه  مربوطه  علمی های  فعالیتها در زمینه  و پایش  و نظارت تحقیقاتی

 و    اصـالح    از طریـق     و فنـاوری     پژوهـشی    در عرصـه    المللـی    مؤثر بین    همکاریهای  وسعه ت - د   
 .  مربوطه  و مقررات  قوانین سازی ساده

   مأموریتهای  موضوع (  و فناوری    در امر پژوهش     دولت  گذاری   سرمایه   یکنواخت   افزایش - هـ 
   عمومی  اعتبارات  از محل  داخلی ولید ناخالصت%) 2( دو درصد    حداقل   میزان  به) » ب« در بند     مندرج

 سـود    اسـتثنای   بـه (، بانکهـا       دولتـی    شـرکتهای   درآمد عملیاتی %) 1( درصد     و یک    اجرایی  دستگاههای
 و   چهـارم   برنامـه    تـا پایـان      غیردولتـی    و بخـش     دولت   به   وابسته   انتفاعی  و مؤسسات )   بانکی  های  سپرده
 .گرا و تقاضامحور  مأموریت های  پژوهش  در جهت  فوق یگذار  سرمایه دهی سمت
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   داده  ، اجـازه    المللـی    بین   همکاریهای   و تقویت   بنیان   دانش   شرکتهای  منظور ایجاد و توسعه      به 
   انجـام   درجهـت   و فنـاوری   علـم   مستقر در پارکهای   و مهندسی    و فناوری    پژوهشی  شود واحدهای   می



 و    مالیـاتی   هـای    کـار، معافیـت      روابط   آزاد درخصوص    مناطق   قانونی   از مزایای    محوله  های  مأموریت
 . برخوردار گردند المللی  بین  مالی  و مبادالت  خارجی گذاری ، سرمایه عوارض

 
 - 48   ماده

 ،   فنـاوری    و توسـعه     آموزشـی    سـطوح    میـان    پیوسـتگی   منظور ارتقای    به   است   موظف   دولت 
 : دهد   را انجام  ذیل های  اقدام  چهارم  برنامه  در کشور، در طول  و تولید ثروت کارآفرینی

   فنـاوری    توسعه   غیردولتی   ایجاد شرکتهای    برای   الزم  های   حمایت   و انجام   سازی   زمینه -   الف 
 .  فناوری  و جذب  تولید، انتقال  با مأموریت  مهندسی  خدماتی و شرکتهای

   خـارجی   هـای    طـرف    تـشویق    در راسـتای     الزم  هـای    حمایـت    و ارائـه     ضوابط   تدوین -   ب 
   و توسـعه     تحقیـق    از فعالیتهـای     بخـشی    انتقال   برای   خارجی  گذاری   و سرمایه   المللی   بین  قراردادهای

 .  داخلی  شرکتهای  با مشارکت  آن  کشور و انجام  داخل  به مربوط
 دانـشگاهها     ورودی   کشور و آزمونهـای      آموزش   نظام   اصالح   درجهت  ر الزم  اتخاذ تدابی  -   ج 

  منظـور ارتقـای      دانـشگاهها بـه      مـشارکت    و جلـب     متوسطه   دوره   در سنوات    تحصیلی   سوابق   به  باتوجه
 و    آمـوختن    و ایجاد روحیـه      گیرندگان   آموزش   و کارآفرینی   ، خطرپذیری   ، نوآوری    خالقیت  توانایی

 .  جوان  نسل  در میان  مستقل وهشپژ
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مـدار،    و متعهد، دانـش   متخصص  انسانی  نیروی  و تربیت سازی  زمینه  برای   است   موظف   دولت 

   برنامه ، از ابتدای  و کیفی  کمی  توسعه  با هدف   افزاری   نرم   نهضت   با نیازهای   ، منطبق    و کارآفرین   خالق
   پاسخگویی   برای   عالی   آموزش  ها و ساختار دانشگاهها و مؤسسات        را در مأموریت    ل ذی   اقدامات  چهارم

 : برساند  انجام  کشور به  مختلف های  بخش  نیازهای به
  هـای    فرهنگـستان    و همچنـین     دولتـی    و پژوهشی    عالی   آموزش   دانشگاهها و مؤسسات   -   الف 

   و فنـاوری    ، تحقیقات    علوم  های   وزارتخانه   عالی  موزش آ   گسترش   مجوز از شورای     دارای   که  تخصصی
  باشـند صـرفاً براسـاس        مـی   ربـط    ذی   قـانونی    و سـایر مراجـع       پزشـکی    و آمـوزش    ، درمان   و بهداشت 

   مربـوط    امنـای   هـای    هیأت  ، مصوب    خاص   و تشکیالتی   ، استخدامی   ، مالی    اداری  ها و مقررات    نامه  آیین
 مـورد    حـسب   پزشـکی   و آمـوزش  ، درمـان   و بهداشـت   و فنـاوری  ، تحقیقات  علوم  تأیید وزرای  به  که
 و   و سـایر قـوانین    کـشوری   اسـتخدام  ، قـانون   عمومی  محاسبات  قانون  رعایت  به  الزام رسد، بدون   می

   مقـررات  هـا و    نامه   آیین   که   خواهند شد و تا زمانی       اداره   و استخدامی    و مالی    اداری   عمومی  مقررات
  ای   هزینه  اعتبارات.  خواهد شد    عمل   سابق   مقررات   طبق   است   امناء نرسیده    هیأت   تصویب  موردنیاز به 

   اختـصاص    یادشـده    اجرایـی    دسـتگاههای    به   شده   تمام   قیمت   براساس   دولت   عمومی   بودجه  از محل 
   شده   تلقی   کمک   مؤسسات   این   و اختصاصی   یا   سرمایه  های   دارائی  ، تملک   ای   هزینه  اعتبارات. یابد  می

   بخـش    عـالی    آمـوزش   هـای    در هزینه    دولت  سهم. گردد   منظور می    قطعی   هزینه   به   از پرداخت   و پس 
   جمعیـت    رشد پوشش    براساس   دولت   عمومی   بودجه   به   آن   و نسبت    تعیین   سرانه   هزینه   برمبنای  دولتی

   جمهـوری    و فرهنگـی    ، اجتمـاعی     اقتـصادی    توسـعه    سوم   در برنامه    عدد مشابه   با   در مقایسه   دانشجویی
 .یابد  می  افزایش  ایران اسالمی

   دانـشگاهها و مؤسـسات       و تـشکیالتی    ، اسـتخدامی    ، اداری    ساختار مـالی     اصالح   هرگونه -   ب 
   مـاده    مفـاد ایـن     اً مشمول  منحصر   تخصصی   فرهنگستانهای   و همچنین    دولتی   و پژوهشی    عالی  آموزش

 .باشند می
   و خصوصی    دولتی   پژوهشی   و مؤسسات    عالی   مستمر دانشگاهها و مراکز آموزش       ارزیابی -   ج 

   بـا همکـاری      پزشـکی    و آمـوزش    ، درمـان     و بهداشت    و فناوری   ، تحقیقات    علوم  های   وزارتخانه  توسط



  هـای   بر ایجاد قطب  و تکیه  منتخب  در علوم گذاری  سرمایه و     آن   براساس   و مداخله    علمی  های  انجمن
 . کشور  آتی  و نیازهای  نسبی های  مزیت  براساس علمی

،   علمـی  ، بازار کار و تحوالت  اجتماعی  نیازهای  برمبنای  دانشگاهی های  در رشته  بازنگری- د   
 .  انسانی  با تأکید بر علوم ای  رشته  میان  علوم  توسعه در راستای

 و    درخشان   استعدادهای   به   امور مربوط    و مدیریت    واحد در سیاستگذاری     ایجاد تولیت  - هـ   
  ، تحقیقـات     علوم  های  ، وزارتخانه    زمینه   موجود در این     و معنوی    مادی   از امکانات    بهینه  برداری  نیز بهره 

 از   و صـیانت   غیردولتـی   باشـگاه   تأسـیس  مجازنـد از   پزشـکی   و آمـوزش    ، درمان    و بهداشت   و فناوری 
 . نمایند  کشور حمایت  درخشان استعدادهای
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 از    بهینـه    با اسـتفاده     عالی   آموزش   ورود به    تقاضا برای    افزایش   به   مناسب  منظور پاسخگویی    به 
  :  مردمی  از مشارکتهای  موجود و حمایت های ظرفیت

  شـود بـرای      می   داده   اجازه   وابسته   عالی   واحد آموزش    دارای   اجرائی  ای دستگاهه   به -   الف 
 دانـشجو     کـاردانی    در مقطع    عالی   آموزش   گسترش   مازاد بر نیاز خود با اخذ مجوز از شورای          ظرفیت
 درآمـد    حـساب   را بـه   آن%) 100( و صددرصـد       دریافـت    را از متقاضـیان      آن   و هزینـه     کرده  پذیرش
   امور مـالی   انجام  نحوه  قانون) 4 (  مفاد ماده    مذکور مشمول   درآمد اختصاصی .  واریز نمایند   اصیاختص

   و براسـاس     اسـت  18/10/1369   مـصوب    و تحقیقـاتی     عـالی    آموزش   دانشگاهها و مؤسسات    و معامالتی 
 .یابد  می ص اختصا  واحد آموزشی  کیفیت ها و ارتقای  دوره  این  اجرای  به  مربوط مقررات

   یـا ارتقـاء رتبـه        تعهد خدمت    موجب   گیرنده   آموزش   آموزشها توسط    کسب   که   در مواردی  
 و   مـدیریت   را از سـازمان   مجـوز الزم  بایـستی   مـی   مربوطـه   گـردد، دسـتگاههای      فرد مـی    استخدامی

 . کشور اخذ کنند ریزی برنامه
 در دیگر دانشگاهها میـسر        آن   برگزاری   امکان  ه ک  هایی   در رشته    کارشناسی  های   دوره   اجرای 

   بالمـانع   عـالی   آمـوزش   گـسترش   استثنا و با اخذ مجوز از شـورای     صورت   نباشد به    و صالح    صرفه  یا به 
 . است

   دانـشجویی    جمعیـت    پوشـش    و ارتقای    برابر آموزشی   های   فرصت   به  منظور دسترسی    به -   ب 
  ، بـه     چهـارم    برنامـه   تا پایـان  %) 30( درصد     سی  به)   سال 24 تا   18   جمعیت  به  دانشجویی   جمعیت  نسبت(

   ارائـه   هـای    شـیوه    بـه    بخـشی    تنوع  شود از طریق     می   داده   اجازه   عالی   آموزش  دانشگاهها و مؤسسات  
  نیمـه ( دور    ، از راه     دوم  ، نوبـت    شـبانه :   از قبیـل     تحـصیلی   هـای    دوره   برگزاری   به   نسبت   عالی  آموزش
   خـاص  هـای   و دوره  معتبر خارجی  با دانشگاههای  مشترک های ، دوره   مجازی  های  ، آموزش ) حضوری

،    و بهداشـت     و فنـاوری    ، تحقیقـات     علـوم   هـای    را با تأیید وزارتخانـه       مربوط  های   و هزینه    کرده  اقدام
 دانشگاهها واریز     درآمد اختصاصی   حساب   اخذ و به     مورد از داوطلبان     حسب   پزشکی   و آموزش   درمان
   و معـامالتی     امـور مـالی      انجـام    نحـوه   قـانون ) 4 (  مفاد ماده    مذکور مشمول   درآمد اختصاصی . نمایند

 .  است18/10/1369   مصوب  و تحقیقاتی  عالی  آموزش دانشگاهها و مؤسسات
ــهریه  ــشجویان  ش ــست   دان ــاز بی ــنج  جانب ــد   و پ ــاال%) 25( درص ــدانو ب ــان تر و فرزن ،   آن

  و سازمان )  ره( خمینی  امدادامام  کمیته  پوشش   تحت   ودانشجویان   آنان  وفرزندان  شاهد،آزادگان  فرزندان
. شود   می   کشور تأمین   ریزی   و برنامه    مدیریت   سازمان   و توسط    خاص   ردیف   اعتبارات   از محل   بهزیستی

   نهادهـا و دسـتگاههای       توسـط    سـاله    باید همـه     هر استان    تفکیک   بند به    این   مشمول  تعداد دانشجویان 
   و آموزش    و محاسبات    و بودجه    برنامه   کشور و کمیسیونهای     ریزی   و برنامه    مدیریت   سازمان   به  ربط  ذی

 . شود  گزارش  اسالمی  شورای  مجلس و تحقیقات



 را   الحسنه   قرض   بلندمدت   وام   صورت   به   اعتباری  شود تسهیالت    می   داده   اجازه   دولت   به -   ج 
   از دانـشجویان     قراردهـد تـا بخـشی       ربـط    ذی   یا سایر نهادهـای      دانشجویان   رفاه  دراختیار صندوقهای 

 و    دولتـی    عـالی    آمـوزش    دانشگاهها و مؤسسات     و دانشجویان    ماده  این)  ب( مذکور در بند      های  دوره
 خـود را      شهریه   وام   از این    را ندارند بتوانند با استفاده       شهریه  رداخت پ   امکان   نور که    و پیام   غیردولتی
 . کنند  بازپرداخت  تدریج  به  از تحصیل  از فراغت  و پس پرداخت

   عـالی    آموزش   از مؤسسات    عده  ، آن    از دانشجویان   منظور حمایت    به   است   موظف   دولت - د   
 و   ، درمان    و بهداشت    و فناوری   ، تحقیقات    علوم  های  از وزارتخانه  مجوز     دارای   غیرانتفاعی -  غیردولتی
   بر اعتبارات  را عالوه  اعتبار خاصی  است  نشده  آنها تشکیل    دانشجویان   رفاه   صندوق   که   پزشکی  آموزش
  هالحـسن    قـرض    وام   عنـوان    قرار دهـد تـا بـه         دانشجویان   رفاه   در اختیار صندوق    طور موقت    به  معمول

   بـه    مذکور موظف    وام  کنندگان  استفاده.  قرار گیرد    مؤسسات  گونه   این   دراختیار دانشجویان   بلندمدت
 . هستند  از تحصیل  از فراغت  پس  بلندمدت  در اقساط  آن بازپرداخت

   و اعتبـارات     مردمـی   ، کمکهـای     از دانشجویان    شهریه   دریافت   نور از محل     پیام   دانشگاه - هـ   
 .گردد  می  اداره  عمومی ودجهب
 در    و تعـاونی     خـصوصی    بخش  گذاری   سرمایه   طرحهای  شود به    می   داده   اجازه   دولت   به - و   

   عـالی    آمـوزش    و سیاستهای    با ضوابط    انطباق   درصورت   عالی   آموزش   واحدهای   ایجاد و توسعه    زمینه
،   و علـوم   پزشـکی    و آمـوزش    ، درمـان     بهداشـت   هـای    وزارتخانه   ضوابط   مورد براساس   کشور و حسب  

ایجــاد .  اعطــا کنــد  بــانکی  ســود اعتبــارات ، یارانــه  عمــومی  بودجــه  از محــل  و فنــاوری تحقیقــات
   اسـتفاده  ، در اولویت  کاربردی-   علمی  کاردانی های  دوره  منظور توسعه   به   غیردولتی  های  آموزشکده
 .هد بود مذکور خوا  بانکی از تسهیالت

   مکلفند به    پزشکی   و آموزش   ، درمان    و بهداشت    و فناوری   ، تحقیقات    علوم  های   وزارتخانه - ز   
 در   و پژوهـشی   آموزشـی  هـای   کشور در زمینه  دولتی  مادر و مهم  دانشگاههای  منظور ارتقاء توانمندی  

  تصویب   به   برنامه   اول   سال   و حداکثر تا پایان      تهیه  ای   ویژه   برنامه  المللی   معتبر بین    با دانشگاههای   مقایسه
 . برسانند  وزیران هیأت

 هر    و تحت    هرصورت   به   دانشگاهی   مدرک   در اعطای    شدن   و یا واسطه     مدرک   اعطای -   ح 
   و آمـوزش    ، درمـان     و بهداشـت     و فنـاوری    ، تحقیقات    علوم  های   اخذ مجوز از وزارتخانه      بدون  عنوان
   تعطیـل    قـانون    واحـده    ماده   مشمول   متخلف   و اشخاص    ممنوع  ربط   ذی   قانونی   و سایر مراجع    پزشکی

 و    دائـر شـده      اخـذ مجـوز قـانونی        بـدون    کـه    و فرهنگی    و تحقیقاتی    آموزشی   و واحدهای   مؤسسات
 .باشند  می7/10/1372  شوند مصوب می

   بخـش   گـذاری    سـرمایه    بـرای   ازوکار الزم  سـ    نمـودن    و فراهم    اصولی   موافقت   اعطای -   ط 
  هـای   وزارتخانـه   توسط  عالی  آموزش  دانشگاهها و مؤسسات  ایجاد و توسعه     درزمینه   و تعاونی   خصوصی

 .پذیرد  می  صورت  پزشکی  و آموزش ، درمان  و بهداشت  و فناوری ، تحقیقات علوم
  برداری   بهره   برای   مؤسسات   بودن   و آماده    از تکمیل    مذکور پس    مؤسسات  اندازی   راه   ضوابط 

 . خواهد بود  مجری  علمی و مدیریت
 کـشور،     و فنـی    ، علمی   ، فکری    انسانی  های   سرمایه  رویه   بی   از خروج    منظور جلوگیری    به -   ی 

  هـای  راهکار   و بررسـی     مطالعـات    انجـام    ضـمن    توسعه   چهارم   برنامه   اول   در سال    است   موظف  دولت
 . آورد  عمل  را به  الزم  قانونی ، اقدامات مناسب
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،    اقتصادی   توسعه   سوم   برنامه  قانون) 144 ( ماده)  ب(و  )  الف ( و بندهای ) 154 ( ماده)  الف( بند   
  نامه بر   دوره   برای   آن  های   و اصالحیه  17/1/1379   مصوب   ایران   اسالمی   جمهوری   و فرهنگی   اجتماعی
 .گردد تنفیذ می) 1384-1388 ( چهارم
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   در منـاطق    ویژه   به   برابر آموزشی    فرصتهای   به   دسترسی   منظور تضمین    به   است   موظف   دولت 
 و    دختران   برای  ویژه   به   انسانی  های   سرمایه  وری   و ارتقاء بهره    ، مهارت    دانش  ، گسترش    یافته  کمتر توسعه 

   نـدارد را بـه       قانونگـذاری    جنبـه    که   ذیل   از اقدامهای    دسته   آن   عمومی   آموزش   و کیفی   می ک  توسعه
 : برساند انجام

 .  همه  برای  آموزش  برنامه  اجرای  برای  الزم های  زمینه  توسعه-   الف 
  تـدریج   و بـه  ت امکانـا   تأمین  تناسب ، به  راهنمایی  دوره  تا پایان   آموزش   کردن   اجباری -   ب 

   امـر محقـق      ایـن    چهارم   برنامه   در پایان    که   طوری  کند به    می   اعالم   و پرورش    آموزش   که  در مناطقی 
 .گردد

منظـور     بـه    اتخـاذ تـدابیر الزم       به  ، نسبت    آموزش   بخش   عمومی   اعتبارات   بر تأمین    عالوه -   ج 
 بیشتر    هرچه   استفاده  ، در جهت  ) مدارس (  آموزشی  حدهای وا   و اجرائی   ، مدیریتی    مالی   استقالل  توسعه

 . نماید  آنها اقدام وری  ظرفیتها و ارتقاء بهره ، در توسعه  غیردولتی  بخش  اجرایی  و توان از سرمایه
   و بهبـود آمـوزش       و تعمیـق     و درسـی     آموزشـی   هـای    برنامه   را در زمینه     الزم   اصالحات - د   

 . دهد  انجام  انگلیسی بان و ز ، علوم ریاضی
، از     معلـم   ای   حرفـه    اسـتانداردهای   ، با تـدوین      معلمان  ای   حرفه   و مهارت    ارتقاء توانایی  - هـ   

 . کشور  بومی  و شرایط المللی  بین  از تجارب ، رفتار و عملکرد با استفاده  دانش جهت
   نظـام   و اصـالح   مناسـب  ای  حرفـه   منزلت و  جایگاه  با تأمین  معلمان  شغلی  انگیزه   افزایش - و   

 . آنها  خدمات  و کیفیت وری  بهره  با میزان  متناسب پرداخت
   برنامـه    سالهای   در طول    و پرورش    آموزش   وزارت   انسانی   نیروی   خروجی   که   درصورتی - ز   

 باشـد،     فـوق    دستگاه   برای  نون قا  این) 9 (  شماره   در جدول    شده  بینی   پیش   از میزان    بیش   توسعه  چهارم
  کـارگیری    به   به   کشور نسبت   ریزی   و برنامه    مدیریت   از تأیید سازمان     پس   مجاز است    و پرورش   آموزش

   یافته   کمتر توسعه    در مناطق   ، با اولویت     شده  بینی   پیش   خروجی   مازاد بر سهمیه     از میزان   حداکثر نیمی 
 . نماید اقدام   امر آموزش و منحصراً برای

   و ارتقـاء سـطح       معلمـان   بنـدی    و رتبـه     علمـی    صالحیت   سنجش   نظام   و اجرای    تدوین -   ح 
 .  آنان آموزشی

 .  سالم  زندگی های  و شیوه  ارتقاء سالمت  آموزشی  برنامه  تدوین  برای ریزی  برنامه-   ط 
   شــرایط بــا درنظــر گــرفتن کــشور،   ســوادآموزی  راهبــردی  طــرح  و اجــرای  تــدوین-   ی 

 و    مردمـی    مـشارکتهای    کشور با رویکرد جلـب       مختلف   مناطق   و فرهنگی   ، اجتماعی   ، زیستی   جغرافیائی
 طور    به   سال   زیر سی    افراد حداقل   ، با سوادی     چهارم   برنامه   تا پایان    که   طوری   به   غیردولتی  سازمانهای

 . یابد  تحقق کامل
   کلیه   و درسی    آموزشی  های   برنامه   و اجرای    در تدوین    اطالعات   از فناوری   گیری   بهره -   ک 

 . رسانی  اطالع  و شبکه ای  رایانه  امکانات  کشور، به  و تجهیز مدارس سطوح
   فنـاوری    در زمینـه     و پـرورش     آمـوزش    کارکنان   و مهارتهای    دانش   روزآمد نگهداشتن  -   ل 

 .  و ارتباطات اطالعات



   و اسـتاندارد و متناسـب       سـازی   ، مقـاوم     نوسازی   برای   الزم   و امکانات    تسهیالت  بینی   پیش -  م  
   از خیـرین     حمـایتی    سـازوکارهای    و تنظـیم     دخترانـه    مـدارس    ویـژه   ، بـه     آموزشـی    فضاهای  نمودن
 .ساز مدرسه

 مـورد نیـاز       انـسانی   یروی ن   و نگهداشت   ، جذب    تأمین   برای   الزم   مقررات   و اجرای    وضع -   ن 
  ایـن ) 9 (  شماره   جدول  ، در قالب     استخدامی   صدور مجوزهای    کشور ازقبیل    یافته   کمتر توسعه   مناطق
 .  رفاهی  و اقدامهای  آموزشی  خرید خدمات قانون

   مـدارس   گسترش  ازطریق  آموزشی  محرومیت  رفع   برای   مناسب   امکانات   کردن   فراهم -   س 
، آمد     تغذیه   و تأمین   ای   دور و رسانه     از راه   ، آموزش    مرکزی   و خوابگاههای   ، روستا مرکزی    روزی  هشبان

   و نیز ایجاد و گـسترش    روزی   شبانه   مدارس   به   مربوط  های   و سایر هزینه    آموزان   دانش  و شد و بهداشت   
   الزم  هـای    برنامـه    و اجـرای    تهیـه  و     جنسیت   تناسب   به   و ورزشی   ، پرورشی    آموزشی   و فضاهای   اماکن
 .  دوزبانه  در مناطق ویژه  به  و آمادگی دبستانی  پیش  آموزش  گسترش برای

   بــا پیــشنهاد وزارت  مــاده ایــن)  ن(و )  م(، ) ی(، ) ح(، )و (  بنــدهای  اجرائــی نامــه  آئــین-   ع 
 .خواهدرسید وزیران أتهی تصویب کشور به ریزی وبرنامه  مدیریت  وسازمان وپرورش آموزش
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 و   ، اجتمـاعی     اقتصادی   توسعه   سوم   برنامه  قانون) 147 ( ماده)  الف(و بند   ) 151(و  ) 149( مواد   
   چهـارم    برنامـه    دوره   بـرای    آن  هـای    و اصالحیه  17/1/1379   مصوب   ایران   اسالمی   جمهوری  فرهنگی

 .گردد تنفیذ می) 1388-1384(
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 و    طراحـی    خود را برای    ای   هزینه   از اعتبارات    موظفند درصدی    اجرایی   دستگاههای -   الف 

)  کـشور    رسمی   عالی   آموزش   از نظام   خارج( خود     کارکنان   خدمت   ضمن   آموزشی  های   دوره  اجرای
 : کنند  و در موارد زیر هزینه بینی  پیش  دولت  کارکنان  آموزش در برنامه

منظـور     بـه    کارکنـان    موردتـصدی    با مـشاغل     متناسب   خدمت   ضمن   آموزشی  های   دوره - 1  
   از طریـق     ویـژه   بـه )   زنـان    بـرای   خـصوص   بـه  (  آنان   شغلی   مهارتهای   و ارتقای    کارایی   سطح  افزایش

 .  مدت  کوتاه آموزشهای
 .  مدیران  ویژه  آموزشی  دوره- 2  
  ریـزی    و برنامـه     مـدیریت    سـازمان    که   موظفند در چارچوبی    جرایی ا   دستگاههای   کلیه -   ب 

   آموزشـی  هـای  ، برنامـه   قـانون   ایـن    از تصویب    پس   ماه   شش   مدت  کند، حداکثر طی     می  کشور تعیین 
 . و اجرا نمایند  تهیه  چهارم  برنامه  دوران  خود را برای ساالنه

 اعتبـار بنـد    نمـودن   هزینـه   و چگونگی  اعتباری  سهم تعیین؛   شامل  ماده  این   اجرایی  نامه   آیین 
 بنا    قانون   این   از تصویب    پس   ماه   سه   مدت   طی   قانونی   و تشویقات    الزامات  بینی   و پیش    ماده  این)  الف(
 . خواهد رسید وزیران  هیأت تصویب  کشور به ریزی  و برنامه  مدیریت  پیشنهاد سازمان به
 

 - 55   ماده
 کار و ارتقا      نیروی   تحصیلی   هرم  ، اصالح    و مهارت    دانش  منظور گسترش    به   است   مکلف   دولت 

   کـار کـشور بـا سـطح          نیـروی    و مهارت    دانش   سطح   فاصله  ، کاهش    انسانی  های   سرمایه  و توانمندسازی 
 و   فنـی   آمـوزش   ام نظـ   ، بـرای     جوانـان    بـرای    جدیـد شـغلی      و ایجاد فرصتهای     جهانی  استانداردهای

   در محورهـای     قانون   این   تصویب   از تاریخ    سال   یک   مدت   کشور، ظرف    کاربردی -   و علمی   ای  حرفه
 : اجرا نماید   مناسب  الزامات بینی  و با پیش  را تهیه  الزم زیر، سازوکارهای



 و    فنـی   ار در آمـوزش    نهـاد سیاسـتگذ     منظـور برپـایی      بـه    الزم   قانونی   اقدامات   انجام -   الف 
   تـصویب    اصـلی    مرجـع   عنـوان    بـه    و داخلی    جهانی   تجربیات   به  ، باتوجه    کاربردی -   و علمی   ای  حرفه
   آموزشـهای    نهاد ستاد هماهنگی    گیری   شکل   و تا زمان     بخش   کالن  اندازها، راهبردها و سیاستهای     چشم
   جمهوری   و فرهنگی   ، اجتماعی    اقتصادی   توسعه   سوم  مه برنا  قانون) 151 (  ماده   موضوع  ای   و حرفه   فنی

 . خواهد داد کار خود ادامه  به17/1/1379   مصوب  ایران اسالمی
، )  و عـالی    متوسـطه  (  رسمی   آموزشهای   تمام   برای   و کارورزی    کارآموزی   استمرار نظام  -   ب 

 .  کاربردی-   و علمی ای  و حرفه  فنی غیر رسمی
 . المللی  کار کشور با رویکرد بین  نیروی  مهارت  استاندارد و ارزیابی  نظام دوین ت-   ج 
  ، ارتقـای    ، انگیـزش     ؛ جـذب     شـامل    بخـش    موردنیاز این    انسانی   منابع   توسعه   جامع   طرح - د   

 .  انسانی  نیروی  و نگهداشت ، بهسازی ، آموزش شغلی
   آموزشـهای  ، در توسـعه   غیردولتـی   و بخش   دولتی  ای و بنگاهه    از مؤسسات    حمایت   نظام - هـ 

 .  یافته  کمتر توسعه  در مناطق  ویژه  به  کاربردی-   و علمی ای  و حرفه فنی
 و   ای   و حرفـه     فنـی    آموزشـهای    کیفیت   و ارتقای    ساختارها، امکانات    و بازسازی    نوسازی - و   

 بـا حـداکثر       و ارتباطـات     اطالعات  ، فناوری   ای   و حرفه    فنی   مراکز آموزش    و توسعه    کاربردی -  علمی
 . المللی  بین  از همکاریهای گیری  و بهره  و تعاونی  خصوصی  بخش مشارکت

 و   فنـی   آموزشـهای  ، در توسـعه   و غیردولتـی   دولتـی   بخشهای  و امکانات  از توان  استفاده - ز   
 .  کاربردی-   و علمی ای حرفه

   و حمایـت     موردنیـاز و صـدور مجـوز الزم          کاردانی   انسانی   و برآورد نیروی     نیازسنجی -   ح 
   نحـوی   ، بـه     و تعـاونی     خصوصی   در بخش    کاردانی  های   دوره   مراکز آموزش    و توسعه   منظور تأسیس   به
 . موردنیاز ایجاد گردد های ، ظرفیت  برنامه  چهارم  تا سال که

 
 - 56   ماده

   و مکانی    آمار ملی   منظومه « دهی  منظور شکل   ، به    برنامه   اول   سال  در پایان    است   مکلف   دولت 
   و آمـار ملـی    اطالعـات   نهـاد مـدیریت    و تقویت  بر اصالح  آمار مبتنی  ملی  برنامه   تهیه   به  نسبت» کشور

   آمـاری    اطالعات  ی و ایجاد پایگاهها    ، تقویت    ثبتی   آمارهای  ، تولید و ارائه     کشور، استانداردها، ضوابط  
 را    الزم  هـای   ، همـاهنگی     دستگاهها، راهبـری     تعامل  ، چگونگی    آماری   فرهنگ  ، ارتقای    رسانی  و اطالع 
 . نماید  اقدام  برنامه  طی  آن  نمودن  اجرا و عملیاتی  و جهت انجام

 
 - 57   ماده

 بـر     اقتـصاد مبتنـی     ، تحقـق    اطالعـات    و فناوری    ارتباطات   بمنظور توسعه    است   موظف   دولت 
 : دهد   را انجام  ذیل های  اقدام  برتر منطقه  جایگاه  و کسب دانایی

   جهـت   الزم  تـسهیالت   منظـور برقـراری    بـه   چهارم   برنامه   تا پایان    است   موظف   دولت -   الف 
 آحاد    و رشد برای    مات خد   نوین   فرصتهای   و تمهید و گسترش      با کیفیت    گسترده   ارتباطات   به  دسترسی

   زمینـه   ای   اقتصاد شبکه    و تقویت    قلمروها، برپایی    شدن  ای   و شرکتها، شبکه     و خانوارها، مؤسسات    جامعه
 و   ، سی %)50( درصد     پنجاه   ترتیب   به   کشور حداقل   ، سیار و اینترنت      ثابت   نفوذ ارتباطات   ارتقاء ضریب 

 و چنـد      پرظرفیت   ایجاد ارتباط    کشور و همچنین    اد جمعیت آح%) 30( درصد    و سی %) 35( درصد    پنج
   مرسـوله    بیست   به   پستی   خدمات   ظرفیت   هزار نفر و افزایش      پنجاه   باالی   در شهرهای    حداقل  ای  رسانه

 . آورد بر نفر را فراهم
 .کشور در سراسر   اطالعات  و فناوری  ارتباطی  پایه  خدمات  ارائه  و تضمین  تأمین-   ب 
 .  چهارم  برنامه  اول در سال»   ارتباطات  جامع الیحه «  تهیه-   ج 



 
 

  ای  منطقه  و توازن  سرزمین ، آمایش  زیست  محیط  حفظ-   دوم  بخش
 

   زیست  محیط  حفظ-   پنجم  فصل
 

 - 58   ماده
   از تنـوع    داریبـر    و بهـره     حفاظـت    عمـل    برنامه   در اجرای    تسریع   برای   است   موظف   دولت 

 کشور    زیستی   تنوع  های  شاخص.  ایجاد نماید   ربط   ذی   دستگاههای   را بین    الزم   کشور، هماهنگی   زیستی
 . یابند  مناسب  شوند و وضعیت  نزدیک  جهانی  استانداردهای  سطح  به  چهارم  برنامه  تا پایان بایست می

 
 - 59   ماده

   زیـست    محیط   حفاظت   سازمان   با همکاری    است   کشور مکلف   ریزی   و برنامه    مدیریت   سازمان 
 و    محیطـی    و زیـست     طبیعـی    منـابع    اقتـصادی   منظور بـرآورد ارزشـهای       به   مرتبط  و سایر دستگاههای  

،    ملی   در حسابهای    آن   و محاسبه    در فرآیند توسعه     زیست   محیط   و تخریب    از آلودگی    ناشی  های  هزینه
،  ؛ جنگـل   از قبیـل   اولویـت   موارد دارای های  ارزشها و هزینه    محاسبه  های   دستورالعمل  یم تنظ   به  نسبت
   و در مراجـع      اقـدام    حـساس    در نقـاط     محیطی   زیست   و آلودگیهای    زیستی  ، تنوع   ، انرژی   ، خاک   آب
  ، در امکـان      رسـیده    تـصویب    آنها بـه     دستورالعمل   که  هایی  ارزشها و هزینه  .  برساند   تصویب   به  ربط  ذی

 . خواهد شد  درنظر گرفته ای  سرمایه های  دارائی  تملک  طرحهای سنجی
 

 - 60   ماده
 و    زیـست    بـا محـیط      مرتبط   ساختارهای   و توانمندسازی   منظور تقویت    به   است   موظف   دولت 

 در   زیـست   محـیط   و تخصـصی   عمـومی   آموزشهای   گسترش   را جهت    الزم  ، سازوکارهای    طبیعی  منابع
 و    زیـست    محـیط    در بخش   گذاری   از سرمایه   ، حمایت    عالی   و مراکز آموزش     آموزشی   واحدهای  کلیه
 اثرگذار   در دستگاههای   محیطی   زیست   فعالیتهای   برای   مناسب   ساختارهای  ، ایجاد تقویت     طبیعی  منابع

 . و برقرار نماید  تنظیم  زیست بر محیط
 

 - 61   ماده
 : آورد  عمل  را به  ذیل های  اقدام  چهارم  برنامه  در طول  است  مکلف  دولت 
   واحـدهای   کلیـه .  را آغـاز نمایـد      کننـده    آلوده   منابع   پایش   برای   خوداظهاری   طرح -   الف 

   بـه   نـسبت    زیـست    محـیط    حفاظـت    سـازمان    دسـتورالعمل    باید براساس    و زیربنایی   ، خدماتی   تولیدی
   مـذکور ارائـه      سـازمان    را بـه     و نتیجـه     خود اقدام    آلودگیها و تخریبهای    گیری   و اندازه   برداری  مونهن

 از    جلـوگیری    نحوه  قانون) 30 (  ماده   ننمایند مشمول    بند را مراعات     این   تکالیف   که  واحدهایی. دهند
 . خواهند بود3/2/1374   هوا مصوب آلودگی

   و کودهـای     نبـاتی    آفـات    دفـع    سـموم    مصرف  رویه   بی   از افزایش   یری منظور جلوگ    به -   ب 
   بـه    بیولوژیـک    و مبـارزه     بیـشتر از کـود کمپوسـت         استفاده   موجبات   نماید که   ، اتخاذ روشی    شیمیایی
   دفـع    و سـموم     شـیمیایی    کودهـای    و مـصرف    ، فرموالسیون    ورود، ساخت   ضوابط.  شود   فراهم  تدریج
،   ، بهداشـت     جهـاد کـشاورزی     هـای    وزارتخانـه    را توسط    محیطی   زیست   تأثیرات   از جهت   اتی نب  آفات
   ایـران    صنعتی   استاندارد و تحقیقات     و مؤسسه    زیست   محیط   حفاظت  ، سازمان    پزشکی   و آموزش   درمان
 . برساند وزیران  هیأت تصویب  و به تهیه



 شـهرداریها،     بـا همکـاری      کـه    کـشور و اتخـاذ روشـی         پسماندهای   مدیریت   برنامه   ارائه -   ج 
 در    که  طوری   اجرا شود به     و گلستان   ، گیالن    مازندران   استان   در سه    اول  بخشداریها، دهیاریها در وهله   

   زیـست    فنـی    پسماندها با روشـهای      کلیه   و دفع   ، بازیافت    و نقل   ، حمل    آوری  ، جمع    چهارم   برنامه  پایان
   جمـع   هـا و تأسیـسات       شبکه  ، کلیه    الزم   اعتبارات   تأمین   ضمن  همچنین.  شود   انجام  و بهداشتی   محیطی
   و تهـران    ، گلـستان    ، مازنـدران    ، گـیالن     خوزسـتان    استانهای   اجرای   در دست    فاضالب   و تصفیه   آوری

 و    سـایر شـهرها را انجـام        لعات و مطا    رسانده  برداری   بهره   مرحله   و به    مراکز استانها را تکمیل     وشهرهای
 . اجرا برساند  مرحله  به  اولویت  به باتوجه

 
 - 62   ماده

  :  است  مکلف  دولت 
، تبریـز،     ، اهـواز، اراک      تهران   شهرهای   هوای   آلودگی  ، میزان    چهارم   برنامه   در طول  -   الف 

   کـاهش   زیـست   محیط  حفاظت  عالی  شورای   را درحد استاندارد مصوب      و اصفهان   مشهد، شیراز، کرج  
 .دهد

 و    مـدیریت   ، سـازمان     زیـست    محـیط    حفاظـت    سـازمان    بنـد توسـط      ایـن    اجرایی  نامه   آیین 
 و   ، راه    پزشـکی    و آمـوزش    ، درمان   ، بهداشت    و معادن   ، صنایع    نفت  های   کشور و وزارتخانه    ریزی  برنامه

 . شود  رسانده وزیران   هیأت تصویب  و به  و کشور تهیه ترابری
  هـای    خودروهـا و موتورسـیکلت       کلیه   اتخاذ کند که    ، تمهیداتی    چهارم   برنامه   در طول  -   ب 

 . شوند  خارج  کشور از رده فرسوده
 

 - 63   ماده
 و   منظـور سـاماندهی     ، بـه     چهـارم    برنامـه    اول   سـال    حـداکثر تـا پایـان        است   موظف   دولت 

   کـه    سـواحل    ساماندهی   جامع   خزر، طرح    دریای  ، با اولویت     سواحل   و تخریب    از آلودگی   جلوگیری
،    سـواحل    یکپارچـه   ، استقرار مـدیریت      حریم   و آزادسازی   ؛ تعیین    همچون   ضروری  های   اقدام  متضمن
  و   و اصـالح     بـازبینی    پـروری    و آبـزی    ، صـیادی     و دریانوردی    محیطی   زیست   و استانداردهای   ضوابط
 اجرا    سیاستگذاری   در زمینه   ربط   ذی   دستگاههای   مسؤولیت   با تعیین    را همراه    و مقررات    قوانین  تکمیل

 .  نماید   تدوین و نظارت
   سـاماندهی    شـکلی    را بـه     دولتـی   ها و مؤسسات     وزارتخانه   کلیه   است   موظف   دولت -   تبصره 

  انجـام %) 100( دریـا صددرصـد    متـر حـریم  ) 60 (  شـصت  ینی نش ، عقب  چهارم  برنامه   تا پایان   نماید که 
 .پذیرد

   حفاظـت    کـشور، سـازمان     ریزی   و برنامه    مدیریت   سازمان   توسط   ماده   این   اجرایی  نامه   آیین 
، نیـرو و       و ترابـری    ، راه   ، کـشور، جهادکـشاورزی       و شهرسـازی     مـسکن   هـای   ، وزارتخانـه     زیست  محیط

 . خواهد رسید وزیران  هیأت تصویب  و به  تهیه ربط  ذی گاههای سایر دست عنداللزوم
 

 - 64   ماده
  :  است  مکلف  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
  منظـور حفـظ      پایـدار بـه      توسعه   به   و دستیابی    عمومی  های   آگاهی   ارتقای   در راستای  -   الف 

،    اقتـصادی    توسـعه    چهارم   برنامه  ار از ابتدای  د   اثرگذار و اولویت     و با تأکید بر گروههای       زیست  محیط
   عـالی    را بـا پیـشنهاد شـورای         مربـوط    اجرایی  نامه  ، آیین    ایران   اسالمی   جمهوری   و فرهنگی   اجتماعی
 و   دولتـی  های ، رسانه  ربط   ذی   دستگاههای  کلیه.  برساند   وزیران   هیأت  تصویب   به   زیست   محیط  حفاظت



   وجـه    دریافـت    بـدون    آموزشـی   هـای    برنامـه    اجـرای    به   ملزم   ایران   اسالمی  ری جمهو  صدا و سیمای  
 .باشند  می  ماده  این موضوع

   سال   تا پایان    و استانی   ، ملی   ای   منطقه   کشور را در سطوح      محیطی   زیست   اطالعات   نظام -   ب 
.  گـردد    فـراهم   محیطـی    زیـست    و ارزیابی   ی رسان  ، اطالع    پایش   ایجاد نماید تا زمینه      چهارم   برنامه  اول

 . نمایند  همکاری  نظام  این  نمودن  و اجرایی  مکلفند در تدوین ربط  ذی دستگاههای
 

  - 65   ماده
   در الگوهـای     ویژه  ، به    شناختی   پایدار بوم    توسعه   اصول   تدوین   به   نسبت   است   موظف   دولت 

   بـه    موظـف    مـرتبط   دسـتگاههای .  نمایـد    اقدام   مربوطه  سازی   بهینه  های   و دستورالعمل   تولید و مصرف  
 .باشند  خود می  اجرایی های  مذکور در طرحها و برنامه های  و دستورالعمل  اصول رعایت

 
 - 66   ماده

   کـاهش    موظفنـد جهـت      غیردولتـی    عمومی   ونهادهای   و مؤسسات    اجرایی   دستگاههای   کلیه 
   برنامـه   اجرای  برای  زیست  و محیط  پایه  منابع  بهینه  مصرف  سیاستهای ، اعمال  دولت ای  هزینه  اعتبارات
 مـواد    ، کـاهش  ) کاغـذ   شامل (  و تجهیزات   ، مواد اولیه    ، آب    انرژی   مصرف   مدیریت   سبز شامل   مدیریت

   حفاظـت    سازمان   توسط   که  ای  نامه   آیین  طبق)   نقلیه  در ساختمانها و وسایط   ( آنها    زائد جامد و بازیافت   
  تصویب   و به    تهیه  ربط   ذی   دستگاههای   کشور با همکاری    ریزی   و برنامه    مدیریت   و سازمان    زیست  محیط
 . نمایند  خواهد رسید اقدام  وزیران هیأت

 
 - 67   ماده

 و    تهیه   ارومیه   دریاچه   ویژه  ، به    حساس  های   بوم   در زیست    بومی   زیست   مدیریت   برنامه -   الف 
  ریـزی    و برنامـه     مـدیریت    سازمان   با همکاری    زیست   محیط   حفاظت  سازمان. آید   اجرا درمی    مرحله  به

   تـصویب    و بـه     را تهیـه     مـاده    ایـن    اجرایـی   نامـه   ، آیین    نیرو و جهاد کشاورزی     های  کشور و وزارتخانه  
 .رسانند  می وزیران هیأت

 بـا     اسـت    مکلـف   ، دولـت     زیـستی    تنـوع    و نابودی   رویه   از شکار بی    منظور جلوگیری    به -   ب 
   اتخـاذ نمایـد تـا ضـمن          ترتیبـی    ایران   اسالمی   جمهوری   مسلح   در نیروهای   ربط   ذی   مراجع  همکاری

 مـذکور، تعـداد      هـای    صـدور پروانـه      در ضوابط    و بازنگری    شکاری   اسلحه   حمل   پروانه  محدودکردن
   حفاظـت    سـازمان    تـشخیص    بـه    وحش   از حیات    برداشت   قابل   با جمعیت    را متناسب   ری شکا  سالحهای

 . نماید  اقدام  چهارم  برنامۀ  غیرمجاز تا پایان  سالحهای  آوری  جمع  به  برساند و نسبت  زیست محیط
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 و    آلـودگی    ذخـایر و رفـع      ، احیـاء، بازسـازی       حفاظـت    طـرح    اسـت    موظـف    دولت -   الف 

   توسـعه    چهـارم    برنامـه    اول   سـال    کشور، تـا پایـان       دریایی   پایدار از محیطهای    برداری   بهره  های  شیوه
 . اجرا گذارد  مرحله  و به  را تهیه  ایران  اسالمی  جمهوری  و فرهنگی ، اجتماعی اقتصادی

   جمهـوری    اساسـی   قـانون ) 85(و  ) 72 (  اصـول   شود با رعایت     می   داده   اجازه   دولت   به -   ب 
   محـیط    ملـی   صـندوق «،     آن   و تخریـب     زیـست    محیط   وارد به   های   آالینده   تقلیل   برای   ایران  اسالمی
   برای   یاد شده    مورد نیاز صندوق    منابع.  کند   را تأسیس    زیست   محیط   حفاظت   سازمان   به  وابسته»  زیست
  اساسنامه. گردد   می   تأمین   و خارجی    داخلی   غیردولتی   بخش  کهای کم   مذکور ازطریق    فعالیتهای  انجام

 و    امـور اقتـصادی     ، وزارت    زیـست    محـیط    حفاظـت    سازمان   مشترکاً توسط    زیست   محیط   ملی  صندوق
 . خواهد رسید  وزیران  هیأت تصویب  و به  کشور تهیه ریزی  و برنامه  مدیریت  و سازمان دارائی



   مالکیـت    و تثبیـت     نهـایی    تکلیـف    منظور تعیین    به   است   موظف  جهاد کشاورزی    وزارت -   ج 
   و تفکیـک   ممیزی   عملیات   اتمام   به   نسبت   چهارم   برنامه   تا پایان    و دولتی    ملی   منابع  های   بر عرصه   دولت
 کشور باید تا صدور  مالک اسناد و ا  ثبت سازمان.  کند  اقدام  و اشخاص  از مستثنیات   و دولتی    ملی  منابع

 قرار    عمل   و آنها را مالک      پذیرفته   اسناد رسمی   عنوان   را به    و دولتی    ملی   منابع   اراضی  های  اسناد، نقشه 
 .دهد
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   طبیعـی   از منـابع  بـرداری   و بهـره  ، توسـعه  ، احیـاء، اصـالح    حفـظ   برنامـه   است   مکلف   دولت 
 : مورد اجراء بگذارد  و به  زیر تنظیم های  اولویت  به  را باتوجه تجدیدشونده

   میـزان    به   چهارم   برنامه   تا پایان    شمال   نشینان   جنگل   و ساماندهی    از جنگل    دام   خروج -   الف 
 .1383   سال  در پایان نشینان  و جنگل  دام باقیمانده%) 70(هفتاد درصد 

   و همچنین    و مرتع    دام   بین   تعادل   جهت  ازاد از مراتع   م  دام%) 50( درصد     پنجاه   کاهش -   ب 
 .  مربوطه  چراهای  پروانه لغو و اصالح

   در دسـت     سدهای  های   حوزه  سطح%) 20( درصد     در بیست    آبخیزداری   عملیات   اجرای -   ج 
 .  سایر مناطق های حوزه%) 10( درصد   و ده  شده اجرا، تمام

 و    چـوب    واردات   تعرفه   یکصد هزار هکتار، حذف      حداقل   میزان   به   چوب   زراعت   توسعه - د   
 .  چوب  با قاچاق تشدید مبارزه

.  پانـصد هـزار هکتـار     حـداقل   میـزان   بـه   کاشـت   دسـت   سبز و جنگلهای  فضای  توسعه - هـ   
 . هکتار  میلیون و نیم   یک  حداقل  میزان زا به  بیابان  بحرانی  کانونهای  کنترل  عملیات  اجرای همچنین

 و    کـشاورزی    و سایر اراضی    ، روستائی    شهری  های   در حوزه    سیالب   پخش   عملیات   اجرای - و   
   بـه   بیابـانی   اراضـی   مشجر، تبدیل  منظور ایجاد مراتع  هکتار به  میلیون  و نیم  یک  میزان   به   طبیعی  منابع

 . آبخوانها  و تغذیه زراعی
 و    عمـان   ، خلـیج    ، ارسـباران    ، زاگـرس    شمال( کشور     در جنگلهای    حفاظتی  ل کام   پوشش - ز   

 ).  تورانی-  ایرانی
 .  و روستائیان نشینان  عشایر، جنگل  به رسانی  سوخت  کامل  پوشش-   ح 
   بـه   از جنگلهـا و مراتـع    در حفاظت  محلی  و بسیج    روستائی   شوراهای   مشارکت   گسترش -   ط 

 .  عملیاتی از سطح%) 15( درصد  ده پانز میزان
   جنگـل    حفـظ    و ضـروریات     اکولوژیـک    تعـدیل    صـرفاً براسـاس      از جنگل   برداری   بهره -   ی 

   حفاظت   سازمان   با همکاری    جهاد کشاورزی    وزارت   بند توسط    این   اجرائی  نامه  آئین. گیرد   می  صورت
 .خواهد رسید   وزیران  هیأت  تصویب  و به  تهیه  زیست محیط
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   و تنظـیم     طبیعـی    منـابع    منظـور پایـداری      بـه    چهـارم    برنامه   اول   از سال    است   مکلف   دولت 
   اجـرای   اتخـاذ نمایـد کـه      ترتیبـی )  عـشایر   دام( دامهـا      ذخایر ژنتیکـی     و حفظ    مراتع   چرای  مدیریت
   راستا واگذاری    گیرد و در همین      انجام  حق  ذی عشایر     ازطریق   مراتع   و مدیریت   داری   مرتع  طرحهای
   عشایر با حفظ     اسکان   ساماندهی   طرح   در چارچوب    کوچنده   خانوارهای   مستعد قلمرو عشایر به     اراضی
 . گیرد  آنها صورت حقوق

 و    مـدیریت    و سـازمان     جهاد کشاورزی    وزارت   با پیشنهاد مشترک     ماده   این   اجرائی  نامه   آئین 
 خواهـد     وزیـران    هیـأت    تصویب   به   قانون   این   از ابالغ    پس   ماه   شش   کشور حداکثر ظرف    ریزی  نامهبر

 .رسید
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   و فرهنگـی    ، اجتمـاعی     اقتصادی   توسعه   سوم   برنامه  قانون«) 104 ( ماده)  ج(و بند   ) 105 (  ماده 

-1388 (  چهـارم    برنامـه    دوره  بـرای »   آن  های   و اصالحیه  17/1/1379   مصوب   ایران   اسالمی  جمهوری
 .گردد تنفیذ می) 1384

 
  ای  منطقه  و توازن  سرزمین  آمایش-   ششم  فصل
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  ، بـا هـدف    سـرزمین   و فعالیتهـا در پهنـه    جمعیت   متناسب   منظور توزیع    به   است   مکلف   دولت 
   آمـایش  ، سـند ملـی    شـده   انجـام   از مطالعـات  ر، با اسـتفاده   کشو   کارآمد از قابلیتها و مزیتهای      استفاده
 : اجرا درآورد  مرحله  به  چهارم  برنامه  را از ابتدای  ذیل  بر سطوح  مشتمل سرزمین

 :  شامل  کالن  سطح-   الف 
   تحلیـل    نظـام    کلـی    سیاسـتهای    کشور، در چـارچوب      فضایی   توسعه  انداز بلندمدت    چشم - 1  

 .  سرزمین ، محدودیتها و مزیتهای  و امکانات المللی  و بین ای منطقه  شرایط
   و روسـتائی     شـهری    و نظـام     اسکان  ، الگوی    در سرزمین    جمعیت   توزیع   کلی   راهبردهای - 2  

 .کشور
 از   حفاظـت «،  »  و دفـاعی    امنیتـی  «  لحـاظ    به   که  هایی   و عرصه    مناطق   خاص   راهبردهای - 3  

 .باشند  می  ویژه  موقعیت دارای»   فرهنگی  و میراث  زیست ، محیط عی طبی منابع
 .  مرتبط  و اسناد تصویری  و جغرافیائی  مکانی  اطالعات  پایگاه- 4  
 :  شامل  بخشی  سطح-   ب 
   مختلـف    بخـشهای    فـضائی    و توزیـع     توسـعه    و سـازگار بلندمـدت       هماهنگ   راهبردهای - 1  

 .  سرزمین  با ویژگیهای  منطبق  و فرهنگی ی اجتماع-  اقتصادی
 . بخشها  و سرزمینی ای  منطقه های  سیاستها و توصیه- 2  
 .  بخش دار در توسعه  اولویت  اقدامها و عملیات- 3  
  :  شامل  استانی  سطح-   ج 
   و تعیـین  ستان ا دار در توسعه  و اولویت   محوری   بخشهای   استانها، حاوی    توسعه   پایه   نظریه - 1  

 .  کار ملی  در تقسیم  هر استان نقش
 ).  استان  در توسعه محورها و مراکز عمده (  استان  توسعه  فضائی  سازمان- 2  
 .  استان دار در توسعه  اولویت  اقدامها و عملیات- 3  
   سـیزدهم    فـصل   ، موضـوع     استان   توسعه   ملی   و سندهای    بخش   توسعه   ملی   سندهای -   تبصره 

 و   تنظیم  هر یک  با ویژگیهای  و متناسب    سرزمین   آمایش   سند ملی   های  گیری   جهت  ، براساس    قانون  این
   مکلـف   دولت. گیرد   قرار می    چهارم   برنامه   اجرائی   عملیات   تنظیم   مبنای   وزیران   هیأت   از تصویب   پس
 . نماید  اسالمی  شورای  مجلس  و تقدیم  تنظیم ق اسناد فو  را براساس  سنواتی های  بودجه  لوایح است

   ویـژه   و یا طرحهای ، استان  بخش  اصلی های گیری  جهت  که  راهبردی  است  سندی   سند ملی  
   شـورای    مجلـس   تـصویب    مورد به    و حسب   ، تبیین    توسعه   ساله  انداز بیست    چشم   تحقق  را در چارچوب  

 .رسد  می  وزیران  و یا هیأت اسالمی
   موضوعه  و سایر قوانین   سنواتی  های   بودجه   مصوبات   اسناد در چارچوب     این   اجرایی   عملیات 

 .پذیرد  می صورت
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   دربر دارنـده     را که    کشوری   تقسیمات   جامع   طرح   برنامه   اول   سال   ظرف   است   موظف   دولت 
 جدیـد و بـا        تقـسیماتی    ایجـاد سـطوح      موجود برای    تقسیماتی   واحدهای   ناظر بر بازنگری    شاخصهای

   عنـوان    بـه    اسـتانداران    نقـش    و تقویـت     محلـی    مـدیران    اختیار به    تمرکز و تفویض     عدم  گیری  جهت
 ایجـاد    هرگونـه .  نمایـد    تقدیم   اسالمی   شورای   مجلس   به   تصویب   و جهت    تهیه   دولت   عالی  نمایندگان

 . گیرد  صورت  ماده  مفاد این یت جدید باید با رعا سطوح
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 جدیـد    گـذاریهای    و سـرمایه     عمرانـی    عملیـات   سازی   منظور هماهنگ    به   است   مکلف   دولت 

   مناسـب  ، تحلیـل  نگـری   آینـده   مـوازین   ، با رعایـت     المللی   و بین    گذار ملی    در حال    با شرایط   متناسب
 و قابلیتهـا و      ، امکانـات     اسـالمی  -   ایرانی   هویت  شور، ساختار فرهنگی   ک  المللی   و بین   ای   منطقه  موقعیت
 : دهد  را انجام  ذیل  کشور، اقدامهای فرصتهای

   اصـلی    مرجـع    عنـوان    بـه    ملـی    و کالبـدی     سـرزمین    آمـایش    اسناد ملـی     قرار دادن  -   الف 
 .  اجرائی گیریهای  در تصمیم، ای  منطقه-   و بخشی ای  منطقه ، بین  بخشی  بین های هماهنگی

  ، علمی   ای  ، منطقه    جهانی   با تحوالت   ، متناسب    سرزمین   آمایش   سند ملی    نمودن   هنگام   به -   ب 
،    و بخـشی    ای   منطقـه    خـرد و کـالن       سطوح   و تعامل    و مکانی   ای   پایه   از اطالعات   گیری   و با بهره    و فنی 

   در سـازگاری   ایران  اسالمی  جمهوری  و فرهنگی ، اجتماعی  اقتصادی  توسعه   پنجم   برنامه   که  ای  گونه  به
 . گردد  تنظیم  سرزمین  آمایش با سند ملی
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   اجرائـی   سـایر دسـتگاههای    بـا همکـاری     اسـت    کشور مکلف   ریزی   و برنامه    مدیریت   سازمان 
   و جایگـاه     ارتقـاء نقـش      در راسـتای    سـرزمین    از قابلیتهـا و مزیتهـای       گیـری    منظور بهـره    ، به   ربط  ذی
   را در قالـب      ذیـل    آمایشی  ، راهبردها و اولویتهای     المللی   مؤثر در اقتصاد بین      کشور و تعامل    المللی  بین

 : اجرا درآورد  مرحله ، به  چهارم  برنامه  از ابتدای  اجرایی های برنامه
   توسعه  ، برای    سرزمین   مختلف  های   عرصه  نمندیهای و توا    از موقعیت    مناسب  گیری   بهره -   الف 

   فناوری   مراکز و پارکهای     تعیین   از جمله    مختلف  ، ازطرق    با اقتصاد جهانی     فعال   و تعامل    و فناوری   علم
 .  اقتصادی  آزاد و ویژه  و عملکرد مناطق  نقش  تعیین  و همچنین ، تخصصی ، تحقیقاتی علمی

 و ارتقـاء      فراملـی    نقش   تقویت   شهرها، در جهت     کالن   و توان    از قابلیت   اسب من   استفاده -   ب 
   شـهرها، تعیـین      و اجرا در ایـن      ریزی  ، برنامه    توسعه   مدیریت   تقویت   کشور، ازطریق   المللی   بین  جایگاه
 سـایر     آنهـا بـه     ای   و منطقـه     ملـی    وظایف   همزمان   و انتقال    هر یک   المللی   و بین    عملکرد فراملی   حوزه
 .شهرها

   خاص   محورهای  بندی   اولویت   کشور، ازطریق    ترانزیتی   از قابلیتهای    مناسب  گیری   بهره -   ج 
هـا و   ، شبکه  مبادی  توسعه  برنامه  کشور و تدوین  جنوبی-   و شمالی  غربی-   شرقی   ارتباطی  در داالنهای 

 . محورها  بر این  واقع  خاص نقاط
 جدیـد و ایجـاد        فعالیتهـای    پـذیرش   ، بـرای     سـرزمین    مختلـف   هـای    عرصه  سازی  ه آماد - د   

 .  زیربنائی های  و تجهیز شبکه ، توسعه  تکمیل ، ازطریق  هرمنطقه  با قابلیت  متناسب  شغلی فرصتهای
ـ    مناطق   در توسعه    و فراملی    ملی  گذاریهای   سرمایه   از آثار انتشاری    گیری   بهره - هـ      ونی پیرام
   نـوین   هـای    شـیوه    و گـسترش     چندبخـشی   هـای    برنامه   تهیه  ، ازطریق ) سدها   دشتها و پیرامون     ویژه  به(

 . و فعالیتها  استقرار جمعیت  و ساماندهی  و فعالیت معیشت



  ، در توسـعه   )  جنـوبی    پـارس    گـازی    مناطق   ویژه  به( و گاز      نفت   غنی   از منابع   گیری   بهره - و   
   جنـوبی    و فعالیتهـا در حاشـیه        جدید استقرار جمعیت    بر و سازماندهی     انرژی   و صنایع    مرتبط  یفعالیتها

 .  آن کشور برمبنای
 با اقتـصاد      مرزی   و پیوند مناطق     ملی  های   همگرایی   تقویت   با هدف    مرزی   مناطق   توسعه - ز   

 .  و فراملی ملی
 کـشور،     روستایی   مناطق   و فرهنگی   ، اجتماعی   تصادی، اق    محیطی   از قابلیتهای   گیری   بهره -   ح 

   خـدمات    ارائـه    نظـام   ، سـاماندهی     اقتـصادی    فعالیتهـای    بـه   بخـشی   ، تنوع    انسانی   منابع   توسعه  ازطریق
   و محلـی     همـاهنگی   ، با تأکید بـر افـزایش         روستائی   توسعه  ریزی   برنامه   نظام   و اصالح    شده  بندی  سطح

 .  آن فرآیند نمودن
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   فعالیتهای   بین   ایجاد هماهنگی    در راستای    است   کشور موظف   ریزی   و برنامه    مدیریت   سازمان 

 چنـد    مشارکت  آنها مستلزم  تحقق  که  چهارم  برنامه  و مضامین  از اهداف   دسته  ، آن    اجرائی  دستگاههای
 از    هـر یـک      و نقـش    تـدوین )  فرابخـشی  (  ویـژه   ایهـ    برنامـه   باشد را در قالب      می   و چند استان    بخش

   دسـتگاههای  کلیـه .  نمایـد   مـشخص   هـر دسـتگاه    قـانونی   وظایف  را درچارچوب   اجرائی  دستگاههای
 و   مدیریت  سازمان  توسط ها را که  برنامه گونه  این  و اقدامهای  موظفند عملیات   و استانی    بخشی  اجرائی
 . خود منظور و اجرا نمایند  اجرائی گردد، در برنامه  می ین کشور تعی ریزی برنامه
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،    اسـتانی    بـین   ای   و توسعه    در امور عمرانی     منظور هماهنگی   شود به    می   داده   اجازه   دولت   به 
   و تعیـین  کننـده   هماهنـگ   و ایجـاد نهادهـای    سـرزمین    آمایش   کشور از دیدگاه    بندی   منطقه   به  نسبت

 و    مـدیریت    با پیشنهاد سازمان     ماده   این   اجرائی  نامه  آئین.  نماید   اقدام   فرا استانی    آنها در سطح    وظایف
 .رسد  می  وزیران  هیأت تصویب  و به  تهیه ربط  ذی  دستگاههای  کشور و هماهنگی ریزی برنامه
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   بـه    سـاالنه    بودجـه   ، در قالب     هر استان   معین   خزانه   به   واریز شده    از درآمدهای    معینی   نسبت 
 پیشنهاد    مذکور به   نسبتهای. یابد   می   اختصاص   استان  همان)  ای   و سرمایه   ای  هزینه (  استان   بودجه  تأمین

 .گردد  می  تعیین  وزیران  هیأت  کشور توسط ریزی  و برنامه  مدیریت سازمان
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   از محـدوده   آن  کـاربردی    نتایج   که   دولت   از وظایف    دسته   و آن   مرانی ع  های   برنامه   عناوین 

 پیـشنهاد     اعتبار شود، بـه      تأمین   استانی   بودجه   در قالب   بایست  و می )   استانی  وظایف( فراتر نباشد     استان
 . خواهد رسید  وزیران  هیأت تصویب  کشور به ریزی  و برنامه  مدیریت سازمان
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، درآمـدها و       ساالنه   بودجه   تنظیم   هنگام   به   است   کشور مکلف   ریزی   و برنامه    مدیریت   سازمان 
   سـرجمع    استانها، کـه     و توسعه   ریزی   برنامه   شورای   توسط   شده  بینی   پیش   استانی  های   دارائی  واگذاری

   و بـه   کـرده   مـشخص   مـستقل  ین ردیفهـا و عنـاو     را در قالـب      است   شده   مشخص   بودجه   در قانون   آن
 . نماید  ابالغ  هر استان تفکیک
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   مرحله  به  استان  توسعه  سند ملی  استانها، براساس  ساالنه  ، بودجه    چهارم   برنامه   از ابتدای  -   الف 

 از   یافتـه  اختـصاص   ، سـهم     اسـتان   درآمدها و سایر منـابع     :   شامل   استان   ساالنه  بودجه. آید  اجرا در می  
 کـشور    کـل   بودجـه   در قانون ای  سرمایه های   دارائی   و تملک   ای   هزینه   اعتبارات   و سرجمع    ملی  منابع
   شـورای    رئـیس    و بـین     تنظـیم    قـراردادی   درقالـب »   استان   ساالنه  سند بودجه  «  صورت  به(باشد و     می

 .گردد  می مبادله)  کشور ریزی  و برنامه  مدیریت  و سازمان  استان  و توسعه ریزی برنامه
   و سـازمان     اسـتان    و توسـعه    ریزی   برنامه   شورای   تعهدات  که»   استان   ساالنه  سند بودجه  «-  ب 

   بر اهداف   نمایند، مشتمل    می   را مشخص    استان   توسعه   برنامه   اجرای   کشور، برای   ریزی   و برنامه   مدیریت
  ای   هزینـه    و اعتبارات   ای   سرمایه  های   دارائی   تملک  ، اعتبارات    هر بخش   ف هد  ، شاخصهای    استان  کمی
 .باشد  می استان

  گـردد، توسـط      کـشور مـی      و یـا کـل      چنـد اسـتان   :   شامل   آن   منافع   که   ملی   طرحهای -   ج 
 . اجرا خواهد شد  ملی  اجرائی دستگاههای

 را در   اسـتان   بودجـه   تنظـیم   نظـام    اسـت    کـشور مکلـف     ریزی   و برنامه    مدیریت   سازمان - د   
   هیأت  تصویب   و به    تهیه   قانون   این   از تصویب    ماه   شش   مدت  ظرف»   استان   توسعه  سند ملی  « چارچوب
 . برساند وزیران
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   زیـر را بـه    درآمـدی  ، اقالم  ا ستان   هزینه - درآمد     نظام   کامل   در اجرای    است   مکلف   دولت 
   واریـز و دراجـرای       اسـتان    معـین    خزانـه    بـه    کل  داری   خزانه   و ازطریق    وصول   درآمد استانی   عنوان
 : نماید ، هزینه  استانی  و عمرانی  جاری وظایف

 ).  دولتی  بر شرکتهای  مالیات استثنای به (  مستقیم  مالیاتهای  کلیه-   الف 
 .  ورودی  حقوق استثنای   به  بر کاالها و خدمات  مالیات-   ب 
   اسـتانهای    آنهـا در همـه       وصـول    کـه    دولت   از مالکیت    حاصل   از درآمدهای    دسته   آن -   ج 

 . دارد کشور عمومیت
   اسـتانی    دستگاههای  شود و توسط     می   در استانها عرضه     که   از خدمات    حاصل   درآمدهای - د   

 .  اسالمی  جمهوری  دادگستری  قضائی  و خدمات ز انفال ا  درآمد ناشی  استثنای گردد، به  می وصول
 استثناء درآمد    شود به    می   در استانها وصول     که   و خسارات    از جرائم    حاصل   درآمدهای - هـ   

 . و مواد مخدر  با قاچاق  مبارزه  از جرائم ناشی
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   و فرهنگـی  ، اجتمـاعی   اقتـصادی  سـعه  تو  سـوم   برنامه  قانون«) 181(و  ) 77(،  )71(،  )70( مواد   

   توسـعه    چهـارم    برنامـه    دوره  بـرای »   آن  هـای    و اصالحیه  17/1/1379   مصوب   ایران   اسالمی  جمهوری
 .گردد تنفیذ می) 1384-1388 (  ایران  اسالمی  جمهوری  و فرهنگی ، اجتماعی اقتصادی

 
 

   اجتماعی لت و عدا  انسانی ، امنیت  سالمت  توسعه-   سوم  بخش
 

   زندگی  و بهبود کیفیت  ارتقاء سالمت-   هفتم  فصل
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   و همـاهنگی    ، ارزشـیابی    ، سیاستگذاری    مدیریت   کردن   منظور نهادینه    به   است   موظف   دولت 
   ناشی   بیماریهای   و کاهش    غذایی   سبد مطلوب    در کشور، تأمین     غذا و تغذیه    امنیت:   قلمرو از جمله    این

 : آورد عمل  را به  ذیل های  در کشور، اقدام  همگانی  سالمت  و گسترش از سوء تغذیه
و »   غـذا و تغذیـه      شـورای  « بـا ادغـام   »   غذائی   و امنیت    سالمت   عالی  شورای «  تشکیل -   الف 
 .  قانونی  مراحل  از طی پس»   سالمت  عالی شورای«
  ای   و سـواد تغذیـه       منظـور ارتقـاء فرهنـگ        به   الزم   آموزشی  ایه   برنامه   و اجرای   تهیه «-   ب 

 . جامعه
 و    مکلفنـد در تـدوین       اجرائـی    و دستگاههای    ایران   اسالمی   جمهوری   صدا و سیمای     سازمان 

   و از تبلیـغ     همکـاری    پزشـکی    و آمـوزش    ، درمـان     بهداشـت    بـا وزارت     یاد شـده     جامع   برنامه  اجرای
 . نمایند  خودداری  سالمتی ر به مض کاالهای

 و   ، توزیـع     تولیـد، تـأمین      برای   الزم  ای   و یارانه    بانکی  ، تسهیالت    اعتباری   منابع   تخصیص -   ج 
 و    شـروع    بـرای    الزم   منـابع    و اختصاص    غذائی   سبد مطلوب    به   دستیابی  ، درجهت    مواد غذائی   مصرف
   غـذایی    کمک   و همچنین   آموزان   دانش   غذایی   وعدۀ   میان  قالب در     سالم   غذای   ترویج   برای  تدارک

 . اقشار نیازمند برای
  : های  برنامه  و اجرای  تهیه- د  
 . غذا  ایمنی- 1  
 .  مصرف  از تولید به  مواد غذایی  ضایعات  کاهش- 2  
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 و ارتقـاء      حفـظ   ، الیحـه    قانون   این   از تصویب    پس   ماه   شش   مدت   ظرف   است   موظف   دولت 

   و جهـت   تهیـه   ذیـل   بر نکـات   را مشتمل  سالمتی   تهدیدکننده   مخاطرات   و کاهش    آحاد جامعه   سالمت
 : کند  ارائه  اسالمی  شورای  مجلس  به تصویب

هـا و     خیـز جـاده      حادثـه    و محورهای    نقاط   شناسائی  ، ازطریق    و نقل    حمل   حوادث   کاهش -  
 .  چهارم  برنامه تا پایان%) 50( درصد   پنجاه  میزان  مذکور به  نقاط  و کاهش  مواصالتی راههای

 .  و رانندگی  راهنمایی  و مقررات  ایمنی  اصول  تأکید بر رعایت-  
   کشور و کـاهش      و بیمارستانی    بیمارستانی   پیش   پزشکی   فوریتهای   شبکه   و تکمیل    ساماندهی -  

 .  چهارم  برنامه تا پایان%) 50( درصد   پنجاه  میزان  به  و نقل  حمل  از حوادث ی و میر ناش مرگ
   و ایمنـی     انـسانی    مهندسی   استانداردهای   و اعمال    موتوری   نقلیه   وسائط   ایمنی   ارتقاء طرح  -  

 . الزم
،   خـاک ،     هـوا، آب    هـای    کـار، آالینـده      در محیط    سالمتی   تهدیدکننده   مخاطرات   کاهش -  

   و جـرائم   عـوارض   و وصـول   تعیـین   و نحـوه  ، میـزان   مصادیق   و تعریف    و دامی    کشاورزی  محصوالت
 .  حاصله  منابع  مصرف  و چگونگی جبرانی
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   اول   سـال    مکلفند تا پایان    ربط   ذی   و دستگاههای    پزشکی   و آموزش   ، درمان    بهداشت   وزارت 

   را جهـت     الزم  ، اقـدامات     ایـران    اسالمی   جمهوری   و فرهنگی   ، اجتماعی    اقتصادی  عه توس   چهارم  برنامه
 بـار     ایدز و نیز کـاهش       بیماری   و درمان    اعتیاد، پیشگیری    و اجتماعی    فردی   و زیانهای    خطرات  کاهش

 . دارد  معمول  روانی بیماریهای
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 حـضور     بـرای   سازی   منظور زمینه    به   است   موظف  شکی پز   و آموزش   ، درمان    بهداشت   وزارت 

   و پزشـکی     سـالمت    نیازهـای    مرکز رفع    به   ایران   اسالمی   جمهوری   و تبدیل    جهانی  مؤثر در بازارهای  
 و    توانائیها، عرضه    معرفی   را درخصوص    الزم  ، تسهیالت    تجاری   راهبردی   سیاستهای  ، درچارچوب   منطقه

   و داروئـی     پزشـکی   های   و فرآورده   ، تجهیزات    و تولیدات    پزشکی   و آموزش    سالمت  ات خدم  بازاریابی
 درصـد     سـی    مزبور معـادل     و تولیدات    خدمات   از صادرات    مقدار ارز حاصل     که   نحوی   نماید، به   ارائه

 .اشد ب  چهارم  برنامه  پایانی  سال ، در پایان  و درمان  بهداشت  بخش  ارزی مصارف%) 30(
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   منظـور ارتقـاء مـستمر کیفیـت          بـه    است   موظف   پزشکی   و آموزش   ، درمان    بهداشت   وزارت 

   بهداشتی   از امکانات    بهینه   و استفاده   وری   بهره  ، افزایش    بالینی   عملکرد خدمات    و تعالی    سالمت  خدمات
 : دهد  را انجام  ذیل  کشور، اقدامهای و درمانی

   و اصـالح     خدمات   بهبود کیفیت    استانداردها و شاخصهای     و ارزشیابی   ، نظارت    تدوین -   الف 
 .  عملکرد بالینی  ارتقای  الگوی  بیمارستانها براساس بندی رتبه

 فرآینـدها و سـاختار        اصالح  ، ازطریق   ، درمانی    بهداشتی   واحدهای  مدار نمودن    مشتری -   ب 
  ریـزی    بـر عملکـرد، بودجـه        مبتنـی   ، پرداخـت     حـسابداری    نظـام   صـالح  ا  ازجمله (  اقتصادی  مدیریت
 ). عملیاتی

 و یـا     امنـائی    هیـأت    صـورت   ، به    پزشکی   علوم   دانشگاههای   پیشنهادی   بیمارستانهای   اداره -   ج 
هـا در    آن   بـه    مالی -   و اداری    انسانی   نیروی  کارگیری   و به   ، جذب    مدیریت   اختیارات   و تفویض   شرکتی

 .  مصوب های  تعرفه چارچوب
 و    اعتباری   شاخصهای   و اعمال    و غیرآموزشی    آموزشی   بیمارستانها ازنظر تختهای     تفکیک - د   

 .  آن  براساس  انسانی نیروی
 .  ایرانی  شهروندان  سالمت  اطالعات  جامع  و استقرار نظام  طراحی- هـ  
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   بـه    مـردم    عادالنه   منظور دسترسی    به   است   مکلف   پزشکی   و آموزش   ، درمان    بهداشت   وزارت 

   ارائـه    کـشور، نظـام      مختلف   با نیازها در نقاط      متناسب   آن   نمودن   و منطقی   ، درمانی    بهداشتی  خدمات
.  نمایـد   طراحـی   خـدمات  بنـدی   بر سطح  کشور را مبتنی ، درمانی   بهداشتی   استاندارد خدمات   حداقل

   نیـروی   اختـصاص   کـشور و همچنـین      و درمـانی     پزشـکی    و تجهیز یا تغییر در ظرفیتهای       یجاد، توسعه ا
،   احـداث .  خواهد شـد     کشور انجام    درمانی   خدمات  بندی   با سطح   ، مطابق    خدمات   ارائه    جهت   انسانی

 و    قـانون   ایـن ) 160 (  مـاده    موضـوع    دستگاههای   توسط   و درمانی    بهداشتی   واحدهای  ایجاد و توسعه  
   وزیـران    هیـأت    و تـصویب     پزشـکی    و آمـوزش    ، درمان    بهداشت  ، صرفاً با تأیید وزارت       مسلح  نیروهای
 .پذیر خواهد بود امکان

   اختـصاصی    مقـررات   طبـق  ) H.S.E(  کـار      محـیط    و ایمنـی     سـالمت    واحدهای   درخصوص 
 . خواهد شد  عمل ربط ذی

   و اداره   گـذاری    سرمایه   از طریق    که   درمانی   بهداشتی   خدمات   شامل   ماده   مفاد این  -   تبصره 
 .باشد گردد، نمی  می  انجام  خصوصی بخش
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 و    و درمـانی     بهداشـتی    خدمات   به   مردم   عادالنه   در دسترسی    توزیعی   منظور ارتقاء عدالت     به 
 آنهـا،     و درمـانی     بهداشـتی   هـای   پـذیر از هزینـه      آسیبدرآمد و      کم   خانوارهای   سهم   کاهش  درجهت
   عادالنـه    مـشارکت   شاخص «  گیرد که    صورت   نحوی   باید به    و درمانی    بهداشتی   و امکانات    منابع  توزیع
 درصـد     حداکثر از سی     سالمت  های   از هزینه    مردم  ارتقاء یابد و سهم   %) 90( نود درصد     به»   مردم  مالی

   یـک   بـه   سـالمت   تحمـل   غیرقابـل  هـای  پذیر از هزینه  آسیب  خانوارهای  نیابد و میزان    افزایش%) 30(
   سـازمان    با مـشارکت     است   مکلف   پزشکی   و آموزش   ، درمان    بهداشت  وزارت.  یابد  کاهش%) 1(درصد  

   بهداشـت   منـابع    در تـأمین     مردم   سهم   نمودن   متعادل   چگونگی  نامه   کشور آئین   ریزی   و برنامه   مدیریت
   و بـرای     تهیـه    قـانون    این   از تصویب    پس   ماه   شش   مدت   مذکور را ظرف     اهداف   تحقق   برای  ودرمان
 . نماید  ارائه  وزیران  هیأت  به تصویب
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   بیمـه    نظام   و توسعه    در کشور و تقویت      سالمت   خدمات   ارائه   نظام   اثربخش   منظور افزایش    به 
 : خواهد شد  انجام  ذیل ، اقدامهای  درمانی دماتخ
   شـورای    و مقـررات     قـوانین    صرفاً با رعایـت      و غیرتجاری    تجاری   بیمه   شرکتهای   کلیه -   الف 

 .باشند  می  و مکمل  پایه  بیمه  خدمات  ارائه  مجاز به  درمانی  خدمات  بیمه عالی
 اسـتقرار     جهـت    الزم   تمهیدات   درمانی   خدمات   بیمه  عالی   شورای   چهارم   برنامه   تا پایان  -   ب 

 . نماید  را فراهم  ارجاع  و نظام  خانواده  پزشکی  با محوریت  سالمت بیمه
   پایـه    بیمـه   ، خـدمات     درمانی   بهداشتی   از خدمات   مندی   در بهره    عدالت  منظور تعمیم    به -   ج 

 .شود  و اجرا می  تعریف  شهری اطق من ، معادل   عشایری  روستائیان درمانی
 و    حـوادث    پوشـش    بـرای   نامـه    بیمه   دارا بودن    به   کشور موظف    مقیم   خارجی   اتباع   کلیه - د   

 .باشند  می  در ایران  اقامت  در مدت  احتمالی بیماریهای
   چهـارم   نامـه  بر   در طول    سنواتی  های   در بودجه    درمانی   خدمات  های   اعتبار بیمه    تأمین - هـ   

 .رسد  می  دولت  هیأت  تصویب  به  ساالنه  خواهد بود که  واقعی  سرانه براساس
   پزشکی  و آموزش ، درمان  بهداشت  وزارت  توسط  ماده  این  اجرائی نامه  آئین- و  

 . خواهد رسید  وزیران  هیأت  تصویب  و به  تهیه  قانون  این  از تصویب  ماه  سه  مدت  ظرف
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 قید و     و بدون    فوری   درمان   به   نسبت   است   مکلف   پزشکی   و آموزش   ، درمان    بهداشت   وزارت 

 . کند  اقدام  و درمانی  بهداشتی ، در مراکز خدمات  رانندگی  و سوانح  حوادث  مصدومین شرط
،    ثالث   شخص   بیمه  حق%) 10( درصد    ، ده    فوق   خدمات   ارائه   برای   الزم   منابع   منظور تأمین    به 

   وزارت   اختـصاصی    درآمـدهای    حـساب    و بـه     وصـول    تجـاری    بیمه   شرکتهای   و مازاد توسط    سرنشین
   کلیـه    درمـان   هـای   گـردد و هزینـه       واریز می    کل  داری   نزد خزانه    پزشکی   و آموزش   ، درمان   بهداشت
 موجود    و سایر منابع     حساب   این   به   واریز شده   جوه و   از محل    و رانندگی   ای  ، جاده    ترافیکی  مصدومان
   توسـط   گـر پایـه      بیمـه    از سـازمانهای     عملکرد هر یک     براساس   منابع   این  توزیع.  خواهد شد   پرداخت
 .  خواهد گرفت  بار صورت  یک  ماه ، هر شش  پزشکی  و آموزش ، درمان  بهداشت وزارت
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،    بهداشـت    وزارت   توسط   ساله   مجاز همه    داروهای   بازار دارو فهرست    نظیم منظور ت    به -   الف 
   ممنـوع    فـوق    از فهرسـت     و تجویز دارو خـارج      ورود، عرضه . شود   می   اعالم   پزشکی   و آموزش   درمان
 . است



،   بهداشـت   وزارت  آنها توسـط   فهرست  که ای  غیرنسخه  داروهای استثنای به( دارو    عرضه -   ب 
 .  است ها ممنوع  از داروخانه  خارج  نهائی کننده  مصرف به) شود  می  اعالم  پزشکی  و آموزش درمان

 دارو موظفنـد بـا        تولیدکننـده   هـای    کارخانه  ، کلیه    تولیدی   داروهای   منظور تضمین    به -   ج 
   خـود اقـدام      تولیدات  یت کیف   کنترل   به   نسبت  ربط   ذی   متخصصین  کارگیری   و به    کیفیت  ایجاد کنترل 

،    بهداشـت    وزارت  شـود بـا همـاهنگی        مـی    داده   اجازه  ربط   ذی  های   کارخانه   منظور به    این  به. نمایند
  مـاده ) 2 ( تبصره) 2( بند     اصالح   قانون  درآمد موضوع %) 50( درصد     از پنجاه    پزشکی   و آموزش   درمان

   سـاالنه   هـای    بودجه   در قالب  15/6/1371   مصوب   پزشکی  معه جا   و نوآموزی    بازآموزی   لزوم  قانون) 5(
 . کنند استفاده
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   ایران   اسالمی   جمهوری   و فرهنگی   ، اجتماعی    اقتصادی   توسعه   سوم   برنامه  قانون«) 194 (  ماده 
 .گردد یذ میتنف) 1384-1388 (  چهارم  برنامه  دوره برای»   آن های  و اصالحیه17/1/1379  مصوب

 
   اجتماعی  و عدالت  انسانی  ارتقاء امنیت-   هشتم  فصل
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 و   اجتماعی   نابرابریهای  ، کاهش    اجتماعی   و ثبات    منظور استقرار عدالت     به   است   مکلف   دولت 
قـر و    ف   درآمـد در کـشور و نیـز کـاهش            عادالنـه    و توزیع    درآمدی   دهکهای   فاصله  ، کاهش   اقتصادی
  ای   و یارانه    اجتماعی   تأمین   کارآمد و هدفمند منابع      تخصیص   فقرا، ازطریق    و توانمندسازی   محرومیت
 اجرا بگذارد و      و به    تهیه   ذیل   را با محورهای     اجتماعی   و عدالت    فقرزدایی   جامع  های  ، برنامه   پرداختی

   برای   لوایح   تهیه   و همچنین    مقررات   بازنگری  به  ، نسبت    قانون   این   از تصویب    پس   ماه   شش   مدت  ظرف
 : نماید  اقدام  ذیل  سیاستهای تحقق

 و    فراگیـری  -  ، در ابعـاد جامعیـت        اجتمـاعی    تـأمین    جـامع    نظـام    و تعمیـق     گسترش -   الف 
 . اثربخشی

 . درآمدها  عادالنه  باز توزیع ، با هدف  مالیاتی  سیاستهای  اعمال-   ب 
   خـدمات    نظـام    و سـاماندهی     متناسـب    توانمندسازی  های   برنامه   فقر و تبیین     خط   تعیین -   ج 

  ، بـرای     اجتمـاعی    تـأمین    و نظـام     فقر مطلق    زیر خط    جمعیت   کامل   پوشش  ، برای    اجتماعی  حمایتهای
   اقتـصادی   های  امه مستمر آثار برن     و ثبت    و پیگیری    فقر نسبی    و خط    فقر مطلق    خط   بین   جمعیت  پوشش

   پـائین    دهـک    درآمـد سـه      میـزان    فقـر، همچنـین      زیر خـط     فقر، جمعیت    خط   بر وضعیت   و اجتماعی 
   درآمـدی    پـائین    دهـک    سـه    بـه   ، اجتمـاعی     اقتصادی  های   آثار برنامه    فقر و جبران     و شکاف   درآمدی
 .  خرید آنان  قدرت  افزایش ازطریق

   برنامـه   دوم  سال  را حداکثر تا پایان  فقر مطلق  زیر خط   خانوارهای   کلیه   است   موظف   دولت 
 قرار    پوشش   و تحت    شناسائی   اجتماعی   تأمین   نظام   متولی   دستگاهها و نهادهای     توسط   کامل   صورت  به

 .دهد
   آمـوزش    اجتمـاعی    مـشارکتهای    جلـب   ، توانمندسـازی     اشتغال   ویژه  های   برنامه   طراحی - د   

 . در کشور  درآمدی  پائین  دهک  سه  جمعیتهای  برای  ویژه ،  به  زندگی  و مهارتهای  شغلی مهارتهای
 و    فقرزدایـی   هـای   ، در برنامـه      خیریـه    و مؤسـسات     غیردولتـی    نهادهای   ارتقاء مشارکت  - هـ   

  هـای    مـدیریت   سـط  کـشور تو     منـاطق    فقـر، در کلیـه       زیر خط   های   و خانواده    یتیم   کودکان  شناسائی
 و    آنـان    توسـط    افـراد یادشـده      بـرای    و اقتـصادی    ، فرهنگـی     اجتمـاعی    حمایتهای   و اعمال   ای  منطقه

 .  اجتماعی  تأمین  در نظام  مسؤول دستگاهها و نهادهای



   خـدمات    و تـضمین     غـذایی    سـبد مطلـوب      در راستای    و کافی    سالم   غذای   تأمین   امکان - و   
 از قـرار      اطمینان   حصول  ، همچنین    قیمت   ارزان   مسکن   و تأمین    رایگان   و توانبخشی   درمانی،    بهداشتی
 در    واقـع    خانوارهای   برای   رایگان   عمومی   آموزش   پوشش   تحت   سال   کمتر از هجده     جمعیت  گرفتن

 .اه  یارانه  کارآمد منابع  و تخصیص  جائی  جابه ، ازطریق  درآمدی  پائین  دهک سه
 از    دفـاع   ، بـرای     و مـددکاری     اجتمـاعی   هـای   ، مشاوره    حقوقی   حمایتهای   کردن   فراهم - ز   

 . فقرا  و اجتماعی ، خانوادگی  فردی حقوق
 و    توسعه   اساسی   نیازهای   الگوی  ، براساس    محلی   و مشارکت    اتخاذ رویکرد توانمندسازی   -   ح 

   بـرای   انگیزشـی   نظـام  ، ازطریـق   اجتمـاعی   خـدمات  رائـه  ا   بـرای    محلـی    جوامع   نیاز توسط   تشخیص
   در سـطوح     مـوارد فـوق      اعمـال    ازطریـق  -   محلی   با ظرفیتهای   ، متناسب    کوچک   عمرانی  های  پروژه
 .  عمومی  مشارکتهای  و با جلب محلی

 ایجـاد    و عـشایر     و درآمـد روسـتائیان      وری   بهـره     افـزایش     برای   الزم   روشهای   طراحی -   ط 
   با رویکـرد مـشارکت       و برداشت    کاشت   از فصول    خارج   زمانی  های   در دوره    ویژه   به   اشتغال  فرصتهای
   اشـتغال   و صـندوق    روسـتائی    اشـتغال    توسـعه   الحـسنه    قـرض    از صندوق    و عشایر، با حمایت     روستائیان
 . نیازمندان
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   چهـارم    در برنامـه     اجتماعی   تأمین   جامع   نظام  قرار سازمانی  است   به   با توجه    است   مکلف   دولت 
 و  ، خدمـــات  جمعیتــی ؛ پوشــش  ایــران  اســالمی  جمهــوری  و فرهنگــی ، اجتمــاعی  اقتــصادی توســعه

   را طبـق     ایران   اسالمی   جمهوری   اساسی  قانـون) 29 (  و نهم    بیست   مورد نظر در اصل      مالی  حمایتهـای
   فعالیتهـای   ، از طریـق      مـردم    از مـشارکت     حاصـل    و درآمـدهای     عمومی   درآمدهای  ل از مح   قوانین
 . اجرا بگذارد  و به  افزایش  ذیل  شرح  و به  تدریجی  صورت  به  و امدادی ، حمایتی ای بیمه
   کـه   ی شـهر    و عشایر و شـاغلین       روستائیان   به   خاص   با توجه    اجتماعی  های   بیمه   پوشش   افزایش -   الف

   و عشایر، با مـشارکت       روستائیان   اجتماعی  های   بیمه   برنامه   که   نحوی  اند، به    نبوده   پوشش   تحت  تاکنون
   اجـرا گذاشـته     ، بـه     چهارم   برنامه   دوم   از سال    دولت   و تصویب    از تهیه    و عشایر پس     و روستائیان   دولت
 .شود

 .  درمانی  خدمات  پایه  همگانی مه از بی جمعیتی) صددرصد (  کامل  پوشش-   ب 
 خانوار و     سرپرست   از زنان    حمایت  برای)   حمایتی   فعالیتهای  در قالب  (  خاص   بیمه   تأمین -   ج 

 . سرپرست  بی  کودکان  با اولویت سرپرست افراد بی
 و    مؤسـسات    پوشـش    افراد تحت    توانمندسازی   جهت   حمایتی   فعالیتهای   هدفمند نمودن  - د   

 . ای  بیمه  پوشش  ورود به  در راستای  حمایتی نهادهای
   نحـوی    بـه   ای   بیمـه    سازمانهای   به   دولت   بدهی   بازپرداخت   جهت   الزم   اتخاذ تمهیدات  - هـ   

   و فرهنگی   ، اجتماعی    اقتصادی   توسعه   چهارم   برنامه   جدید تا پایان     از ایجاد بدهی     جلوگیری   ضمن  که
 . باشد  شده  تسویه ای  بیمه  سازمانهای  به  دولت  بدهی ، کل  ایران المی اس جمهوری

   در جهـت     بیکـاری    از مقـرری     اسـتفاده    دوره   طول   کاهش   اتخاذ تدابیر مورد نیاز برای     - و   
  چهـارم    برنامـه    اول   در سال    بیکاری   بیمه   احراز مقرری    مورد نیاز برای     سابقه   بازار کار، افزایش    تنظیم
 .  ایران  اسالمی  جمهوری  و فرهنگی ، اجتماعی  اقتصادی توسعه

   و لـزوم     زنـدگی    امیـد بـه      جمعیتـی   هـای    شـاخص    و روند صـعودی      تغییرات   به   با توجه  - ز   
   موظـف    آنهـا، دولـت      محاسـباتی    در مبانی    منطقی   و اصالحات    اجتماعی  ای   بیمه   صندوقهای  پایداری

 . دارد  را معمول  الزم  اقدامات ای  بیمه  محاسبات  در چهارچوب  جهانی  از تجربه اده با استف است



 آنهـا     آخـر خـدمت      در دو سال     کارگران   شده   رشد دستمزد اعالم     نرخ   که   در صورتی  -   ح 
   ایـن  نکـه  بـر آ   سازگار نباشد، مشروط  قبل  و با سالهای  بوده  دستمزد کارگران  رشد طبیعی   از نرخ   بیش

  التفـاوت    مابـه    بـر دریافـت      عالوه   اجتماعی   تأمین   نباشد، سازمان    ارتقاء شغلی    دلیل   دستمزد به   افزایش
 از    قبـل    سـالهای    شـده    و دستمزد اعالم     دستمزد واقعی    نسبت   و کارفرما به     کارگران   کسور سهم   میزان

 و    تهیـه    وزیـران    هیـأت    توسـط    خواهد بود کـه     ای  الیحه   براساس   وارده  ، خسارت    ربط   ذی  کارفرمای
 .شود  می  تقدیم  اسالمی  شورای  مجلس  به  تصویب برای
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   جامع   طرح   تهیه   به  ، نسبت    اجتماعی   آسیبهای   و کاهش    منظور پیشگیری    به   است   مکلف   دولت 
   بـر محورهـای      مواد مخدر، مشتمل    از اعتیاد به    ،با تأکید بر پیشگیری      اجتماعی   آسیبهای   کاهش  کنترل
 : نماید  اقدام ذیل

   بنیـان   ، تقویـت     اجتمـاعی    مـددکاری    خدمات  ، گسترش    روان   بهداشت   سطح   ارتقای -   الف 
 .  آسیب  در معرض  افراد و گروههای  و توانمندسازی خانواده

   ارزشـهای   ، تعمیـق    ، اعتمـاد اجتمـاعی      ، امیدواری   ، شادابی    نشاط   روحیه   و گسترش    بسط -   ب 
 .  اجتماعی  و هنجارهای دینی

 شـهرها و      و حاشـیه     شـهری    در بافـت     اجتمـاعی   زای  خیز و بحران     آسیب   نقاط   شناسایی -   ج 
 و    اجتمـاعی   ، مـشاوره    ، مـددکاری     درمـانی  -   بهداشـتی   ، خدمات    اجتماعی   حمایتهای  تمرکز بخشیدن 

   مـدیریت    و سـامانه     بخـشی    بـین    راهبرد همکـاری    ، با اعمال    شده   حمایت   اشتغال  ایه   و برنامه   حقوقی
 .  یادشده  در مناطق  اجتماعی آسیبهای

   دوره   درسـی   هـای    برنامـه   اصـالح :   از طریـق     اجتماعی   از بروز آسیبهای     اولیه   پیشگیری - د   
 .  زندگی  مهارتهای ی و ارتقا  اجتماعی  آموزشهای بینی  و پیش  عمومی آموزش

   سـازمانهای    بـا مـشارکت      اجتماعی   آسیبهای   افراد در معرض     به   موقع   به  رسانی   خدمات - هـ   
 . غیردولتی

 .  جامعه  آنها به  بازگشت  زمینه  نمودن  و فراهم  اجتماعی دیدگان  آسیب  بازتوانی- و  
 :  ذیل  محورهای  براساس گردان با مواد مخدر و روان  مبارزه  ملی  طرح  تهیه- ز  
   و توانمندیهای    امکانات   از تمامی    با استفاده    آن   مواد مخدر و قاچاق      از اعتیاد به     پیشگیری -1  

 . ملی
   مهارتهـای   ، آمـوزش     و خطر، کار درمانی      آسیب   کاهش   استراتژی   قراردادن   در اولویت  -2  

 و    علمـی   هـای    از سـایر یافتـه      گیـری    و بهـره    مدار معتادان   ماع اجت  ، درمان   درمانی  ، روان    سالم  زندگی
 .  عملی  ریزیهای  در اقدامها و برنامه  جهانی تجارت

 .  و صنعتی  شیمیائی  داروهای  مواد مخدر به  مصرف  از تغییر الگوی  جلوگیری-3  
 .د مخدر و روانگردانها موا  مجرمانه  از فعالیتهای  تطهیر عواید ناشی  از هرگونه  جلوگیری-4  
 مواد    و ترانزیت    و نقل    با حمل    مقابله   برای   ملی   و توانمندیهای    امکانات   تمام   کارگرفتن   به -5  

 . در سراسر کشور  آن  و فروش  عرضه مخدر و همچنین
 . با اعتیاد  و مبارزه  در امر پیشگیری  غیردولتی  و سازمانهای  مردم  نقش  تقویت-6  
   حـداقل    بـا پوشـش      مـزمن    روانـی    بیماران   و توانبخشی    ساماندهی   طرح   اجرای   تداوم -   ح 

 .  برنامه  در پایان  هدف جمعیت%) 75( درصد  هفتاد و پنج
   و پـنج     بیـست    حـداقل    با پوشش    سالمندان   و توانبخشی    ساماندهی   طرح   اجرای   تداوم -   ط 

 .  هدف جمعیت%) 25(درصد 



 خـانوار بـا       و سرپرسـت     خودسرپرسـت    زنـان    توانمندسـازی    جامع   طرح   و تدوین   هیه ت -   ی 
 در    وزیـران    در هیـأت     آن   و تصویب    غیردولتی   و تشکلهای   ربط   ذی   سایر سازمانها و نهادهای     همکاری

 .  برنامه  اول  سال  نخست  ماهه شش
 و    بهزیـستی    در عرصـه     داوطلبانـه    و خـدمات     مردمـی    مـشارکتهای    و توسعه    ساماندهی -   ک 

 .  با رویکرد بهبود فعالیت  و غیردولتی  خیریه  از مؤسسات  حمایت  برای  الزم  و اقدامات ریزی برنامه
   خـانواده    سرپرست   و زنان   سرپرست   نیازمند و بی    های   خانواده   ماهیانه   مستمری   افزایش -   ل 

   اول   و دستمزد در سال      حقوق  حداقل%) 40( درصد     چهل  بنای بر م    حمایتی   دستگاههای   پوشش  تحت
 . برنامه
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 و   عمـومی   رضایتمندی ، ارتقای  اجتماعی  سرمایه   و ارتقای    منظور حفظ    به   است   مکلف   دولت 
 : دهد  را انجام  ذیل  اقدامهای  چهارم  برنامه  اول  سال ، طی  مدنی  نهادهای گسترش

 . کشور  اجتماعی  سرمایه  و ارزیابی  سنجش  ساز و کارهای  تهیه-   الف 
 .  تأثیرگذار بر آن  و عوامل  علل  کشور و احصای  اجتماعی  سرمایه  ساالنه  گزارش  ارائه-   ب 
 از اعتمـاد      اعـم    اجتمـاعی    سـرمایه    افـزایش    جهت   الزم   اجرایی    سازوکارهای    تصویب -   ج 

 .  و اجتماعی  فردی  و وجدان گرایی ، قانون اجتماعی  ، وفاق عمومی
 در اثـر عملکـرد        آن   و انتـشار تغییـرات       سـاالنه    صورت   به   عمومی  مندی   رضایت   ارزیابی - د   

 .  حاکمیت عمومی
،   ، در ابعاد حقوقی      زنان   از حقوق    و حمایت    توانمندسازی   جامع   طرح   و تصویب    تدوین - هـ   

 . ربط  ذی  در مراجع  آن  و اجرای صادی، اقت اجتماعی
   و شـوراهای     غیردولتـی   ، سازمانها، نهادهای     مردم   و نظارت    مشارکت   جامع   طرح   تدوین - و   

  ، با اعمـال      مدنی   نهادهای   و کیفی    کمی   گسترش   امکان  کردن   پایدار کشور و فراهم      در توسعه   اسالمی
 .  تشویقی سیاستهای
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   و اجـرای   تـدوین   بـه   ، نسبت    قانون   این   از تصویب    ماه   شش   مدت   ظرف   است   موظف   دولت 
، )  آنان   و خانواده   ، آزادگان    شهدا، جانبازان    معظم  خانواده (  ایثارگران   به  رسانی   خدمات  سند راهبردی 

،  ، درمـانی   اجتماعی  سطح رتقای، ا  قیمت   ارزان  ، مسکن    اشتغال   و بهبود وضعیت    با رویکرد توانمندسازی  
 و   نمـوده   اقـدام   آنـان   شـغلی   موقعیـت    و تثبیـت    ، حفـظ     و فرهنگی    آموزشی   و بهبود وضعیت    معیشتی

   عمـومی    بودجـه    سـند از محـل       مـالی   منابع.  نماید  بینی   سند را پیش     اجرای   بر حسن   سازوکار نظارت 
 و    از جـذب     اعـم    اشـتغالزایی   هـای    برنامـه   در تمـامی  . د شد  خواه   نهادها تأمین    داخلی   و منابع   دولت

   حمایتهای   است   موظف   هستند و دولت     در اولویت   ، ایثارگران    و تسهیالت    امتیازات   و اعطای   استخدام
 . نماید  را اعمال  آنان  شغلی  موقعیت  و تثبیت  در حفظ الزم
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 و   رشـد و تعـالی   هـای  ، اسـتقرار زمینـه    انـسانی   حقـوق  رتقای منظور ا    به   است   موظف   دولت 
،   پـذیر، ایثـارگر، مـؤمن       ، مـسؤولیت     فعـال    نـسلی    و تربیت    در جامعه    و اجتماعی    فردی   امنیت  احساس
   انقالب ، متعهد به  اجتماعی  و سازگاری  تعاون  با روحیه ، انضباط کاری مند، برخوردار از وجدان   رضایت
 بـر    را مـشتمل  »   شـهروندی   منـشور حقـوق   «،    بودن   ایرانی   و مفتخر به     ایران   و شکوفایی    اسالمی  و نظام 

 : برساند ربط  ذی  مراجع  تصویب  و به  تنظیم  ذیل محورهای



   و آئـین     قـانون    بـه    و احتـرام     نظـم    و رشـد فرهنـگ      مـداری    قـانون    عمومی   پرورش -   الف 
 . شهروندی

 و    شـدن    انتخـاب   ، در حـق      آزادی   و تـضمین     مـردم    از آرای    و صـیانت    دی آزا   تأمین -   ب 
 .  کردن انتخاب

   و تـضمین     و حمایـت     قـانونی    فرآیندهای   سمت   به  ، اجتماعی    سیاسی   فعالیتهای   هدایت -   ج 
 .  قانونی  فعالیتها و اجتماعات امنیت

   از حقـوق     صـیانت    در زمینـه     اجتمـاعی   های رشد تشکل    برای   الزم   و امنیت    آزادی   تأمین - د   
 .  و زنان کودکان

   و اقـوام     اجتمـاعی    گروههـای    بـه   آمیـز نـسبت      و احتـرام    آفرین   وحدت   مفاهیم   ترویج - هـ   
 .  ملی  در فرهنگ مختلف

 . افراد  خصوصی  از حریم  و صیانت  حفظ- و  
 . جامعه و   در مردم  اجتماعی  امنیت  احساس  ارتقای- ز  
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 کـار و      جدیـد عرصـه      گفتمان   عنوان   را به    کار شایسته    توسعه   ملی   برنامه   است   موظف   دولت 

   و امنیـت     فرصـتها، آزادی    ، برابـری     نفـس    عـزت    متضمن  که»  گرایی  جانبه  سه« راهبرد    ، براساس   توسعه
   برنامـه    اول   سـال    و تـا پایـان       تهیه   ذیل  بر محورهای    باشد و مشتمل     الزم   با صیانت    کار، همراه   نیروی
   اسـالمی    شـوای    مجلـس    تقـدیم    ایران   اسالمی   جمهوری   و فرهنگی   ، اجتماعی    اقتصادی   توسعه  چهارم
 .بنماید

   کار، حق    روابط   مدنی   تشکلهای   از حق    انجمنها و حمایت    آزادی( کار     بنیادین   حقوق -   الف 
   تبعیض  ، منع    ارزش   کار هم    و مرد در مقابل      زن   مزدها برای   ، تساوی   جمعی   دسته  و مذاکره   سازماندهی
 بـا     مـزد متناسـب      حداقل  ، رعایت    کار کودک    کار، ممنوعیت    سن   حداقل  ، رعایت    و حرفه   در اشتغال 

 ).  معیشت حداقل
  ارتقـای )  کار   روابط   مدنی  نهادهای (  اجتماعی   و شرکای    دولت   اجتماعی   و گوی    گفت -   ب 

 و  ، مـذاکرات   اجتمـاعی   شـرکای   کار، نقـش   و روابط  صنعتی  روابط ، ارتقای  و اجتماعی   انسانی  سرمایه
  ، گـسترش     ملـی    مـشاوره   جانبـه    سـه    شـورای   ، تـشکیل    جمعـی    دسـته   ، انعقاد پیمانهـای      جمعی  زنی  چانه

   و تقویـت     اجتمـاعی    و گـوی     گفـت   ، تـرویج     ساختاری  حات کار، اصال    در روابط   جانبه   سه  مکانیزمهای
 . کار  روابط  مدنی تشکلهای

ساز و     و تقویت   ، ایجاد توسعه     بیکاری  ، بیمه    اجتماعی  تأمین (  اجتماعی   حمایتهای   گسترش -   ج 
   و برابـری    ن معلـولی   ، توانبخـشی     بازار کار غیررسـمی      از شاغلین    اجتماعی  ، حمایتهای    جبرانی  کارهای

 ).  مناسب  شغلی  فرصتهای  به  دستیابی  از طریق  زنان  و توانمندسازی  و مردان  زنان فرصتها برای
 .  کارگری  و مدنی  صنفی  حقوق  پیگیری  حق- د  
  تغییـر در قـوانین    ( کـار      و روابـط     اجتمـاعی    تأمین   و مقررات    قوانین   و بازنگری    اصالح - هـ   

 و   منظـور تعامـل   به» ، کارگر و کارفرما     دولت « جانبه   سازوکار سه    کار براساس    و روابط   اعی اجتم  تأمین
 ). بیشتر در بازار کار انعطاف

  ، آموزشـهای     و متوسـط     کوچک   در واحدهای    اشتغال   برای  سازی  ظرفیت( مولد     اشتغال - و   
،    کـارآفرینی   ، آموزشـهای     اشـتغال   گیری  هت با ج    آموزشی  ریزی  ، برنامه    اشتغال   به  دار و معطوف    هدف
   رفـع    و اشـتغال     آمـوزش    کامـل    و همبستگی    بازار کار، ارتباط     اطالعات   و تحلیل    و تجزیه   آوری  جمع
 ). نیاز بازار کار  به  معطوف ای  و حرفه  فنی  مهارتی  آموزشهای ، توسعه  ساختاری  بیکاری موانع



 بـا اسـتانداردها و        ملـی    و مقـررات     قـوانین    انطبـاق    در جهـت    ات و مقرر    قوانین   اصالح - ز   
   اجتماعی  های   عرصه   در همه    تبعیض   کار و امحای     جهانی  ، تحوالت   ، کنسولی   المللی   بین  های  نامه  مقاوله

 .  کار و اشتغال  روابط  در عرصه  ویژه به
 . از کشور خارج   کار به  نیروی  اعزام  برای  اتخاذ تدابیر الزم-   ح 
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   بخـش    مؤثر از قابلیتهای     را با رویکرد استفاده      تعاونی   بخش   توسعه   برنامه   است   موظف   دولت 

گذاریها،    سرمایه   برای   الزم   منابع   درآمدها، تأمین    عادالنه   و توزیع    اجتماعی  ، در استقرار عدالت     تعاونی
   جمهـوری    اساسی  قانون) 43 (  و سوم    چهل  اصل) 2( بند    ، اجرای   وچک ک  های   سرمایه   تجمیع  از طریق 
  ، کـاهش     و کوچـک     متوسط   اقتصادی   بنگاههای   و توانمندسازی    رقابتی   قدرت  ، افزایش    ایران  اسالمی

 بـر     مـشتمل    اقتـصادی    در فعالیتهـای     مـردم    عامه   مشارکت   و توسعه    مالکیت  ، گسترش    دولتی  تصدیهای
 . نماید  اسالمی  شورای  مجلس  تقدیم1383   سال  و تا پایان  تهیه  ذیل رهایمحو

   کـار، در راسـتای       و سایر افراد جویـای      التحصیالن  ، فارغ   ، زنان    جوانان   توانمندسازی -   الف 
 .  تعاونی  واحدهای  فعالیت گیری  شکل  جهت  الزم  اجتماعی  تعامالت برقراری

 . تعاونیها  و بهبود مدیریت  و توسعه وری ه بهر  ارتقای-   ب 
 مـورد     قـانونی    لوایح   و ارائه    بخش   توسعه   حقوقی   محیط   و اصالح    تعاون   فرهنگ   ترویج -   ج 

 .نیاز
   دولتـی    بخـش    تـصدیهای    فعالیتهـا و کـاهش      ، در انتقـال      تعاونی   بخش   به   دادن   اولویت - د   

 .  غیردولتی  بخش اقتصاد به
   چهـارم   برنامه  کلی سیاستهای) 47( بند   ، در چارچوب     تعاونی   بخش   فعالیت   حیطه   توسعه -ـ   ه 

 . خواهد شد  بعداً ابالغ  که  ایران  اسالمی  جمهوری  و فرهنگی ، اجتماعی  اقتصادی توسعه
زارهـا و بهبـود      و با    نـوین   ، فناوریهـای    ، امکانـات     منابع   تعاونیها به    فرآیند دستیابی    تسهیل - و   

 . و کار  کسب محیط
 . تعاونیها  انواع  بین  و مالی ، اقتصادی  فنی  پیوندهای  و توسعه  ارتباطات  تسهیل- ز  
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،    اقتـصادی    توسـعه    سـوم    برنامه  قانون) 51 ( الی) 48(و مواد   ) 46 ( ماده)  الف(، بند   )42 (  ماده 

   برنامه   دوره   برای   آن  های   و اصالحیه  17/1/1379   مصوب   ایران  سالمی ا   جمهوری   و فرهنگی   اجتماعی
 .گردد تنفیذ می) 1384 - 1388 (  ایران  اسالمی  جمهوری  و فرهنگی ، اجتماعی  اقتصادی  توسعه چهارم

 
 

   ایرانی-   اسالمی  و فرهنگ  از هویت  صیانت-   چهارم  بخش
 

   فرهنگی  توسعه-   نهم  فصل
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 کـاال و     ، بهبـود کیفیـت       اشـتغال   ، افـزایش     اقتصاد فرهنگ    منظور رونق    به   است   مکلف   دولت 

 و ایجاد بـستر       فرهنگی   و خدمات    محصوالت   عادالنه   جدید، توزیع    منابع  ، خلق   پذیری  ، رقابت   خدمات
   محـصوالت    عرضـه    برای   کافی  اهای فض   و هنر و تأمین      فرهنگ   جهانی   بازارهای   ورود به    برای  مناسب
 : آورد  عمل  را به  ذیل ، اقدامهای فرهنگی



 و   پـذیری    رقابـت   ، تقویـت     انحـصاری    موانـع    رفـع    بـرای    و مقـررات     قـوانین    اصالح -   الف 
  و   در امور فرهنگی    ای   و حرفه   ، صنفی    غیردولتی  ، نهادهای    مردم   مشارکت   بسط  های   زمینه  سازی  فراهم
 . هنری

 از   منظـور حمایـت    بـه   ضـمانت   غیردولتـی    صندوقهای   تأسیس   برای   الزم   قانونی   اقدام -   ب 
   در سـطح     و ورزشـی    ، مطبوعاتی   ، سینمائی    و هنری    فرهنگی   کاالها و خدمات     و صادرات   تولید، توزیع 

 . المللی  و بین ملی
 و   مـورد نظـر در اقتـصاد ملـی           شاخـصهای   ، براساس    فرهنگ   بخش   احصاء و ارتقاء سهم    -   ج 

   در سـال     کـه    ملی   استانداردهای   به   دستیابی   برای   بودجه   در لوایح    ساالنه   رشد متناسب   منظور نمودن 
 .رسد  می  دولت  تصویب  به  چهارم  برنامه اول

،    فرهنگـی    کـشور از فـضاهای       مختلـف    نقـاط   مندی   بهره   استانداردهای   و ابالغ    تصویب - د   
 در   ربـط    ذی  هـای    برنامه   فصول   و استانی    ملی   اعتبارات   و تأمین    و توزیع    و گردشگری   ، ورزشی   هنری

 در    کـه    شاخـصهائی    شاخصها و اسـتانداردها براسـاس        به   رسیدن   برای   چهارم   برنامه   از سالهای   هر یک 
 .رسد  می  وزیران  هیأت  تصویب  به  چهارم  برنامه  اول سال

،    فرهنگـی    محـصوالت    رشد تولیـد و توزیـع        برای   الزم   ساختارها و زیربناهای     توسعه   به - هـ   
 . نماید  کمک  با اولویت  و تعاونی  خصوصی  بخش  توسط  و ورزشی هنری

   مـورد نیـاز صـنایع       و تجهیـزات    آالت  ، ماشین    ورود مواد اولیه     برای   ویژه   تمهید تسهیالت  - و   
 در    و ورزشـی    ، هنـری     فرهنگی   و صدور محصوالت     تولیدات   بهبود کیفیت    به   نیل   برای   فرهنگ  بخش

 .  جهانی مقیاسهای
   و دانشجویان   آموزان  ، دانش    کودکان   با اولویت    فرهنگ   بخش  ای   یارانه   نظام   ساماندهی - ز   

 و خریـد      اقـشار جامعـه      کلیـه   ، بـرای    ف مـصر    سـمت    از تولید بـه      یارانه   پرداخت  با رویکرد تغییر نظام   
 .  فرهنگی محصوالت

 آثـار     شخـصی    قصد ایجاد مـوزه      که  دارانی   و مجموعه    با هنرمندان    یا مشارکت    حمایت -   ح 
  ، با همکاری     امانی   صورت   به   دولتی   از فضاهای   استفاده :   را دارند، ازجمله     و یا کتابخانه     خویش  هنری
   شـهرداریها و سـایر دسـتگاههای        ، کلیـه     و شهرسـازی     مـسکن   ، وزارت    و ارشاد اسالمی     فرهنگ  وزارت
 . ربط  ذی اجرائی

   مـصوب    مقـررات    در چـارچوب     که   و حقوقی    حقیقی   از اشخاص    الزم   حمایتهای   انجام -   ط 
   در محیطهـای  تی و مطبوعـا  ، هنـری    فرهنگی   مجازی   فضاهای   در توسعه    فرهنگی   انقالب   عالی  شورای
 و  ای  رایانه  پایگاههای  برپایی  برای  الزم  تسهیالت  اعطای   ویژه  کنند و به     می   فعالیت   و اینترنتی   ای  رایانه
   بخـشهای    توسـط    فارسی   و خط    زبان   به   و علمی   ، تاریخی   ، دینی    فرهنگی   اطالعات   حاوی  رسانی  اطالع
   صـدا و سـیمای       توسـط    الزم   ایجـاد شـرایط      و همچنـین     عمـوم    استفاده   کشور جهت    اجرایی  مختلف

  رسـانی    اطالع  های   شبکه   از طریق    و تصویری    صوتی  های   برنامه   دریافت   برای   ایران   اسالمی  جمهوری
 .  ایران  اسالمی  جمهوری  صدا و سیمای  سازمان  ضوابط  براساس ای  ماهواره  و کانالهای کابلی

 و  ، ارتباطـات   و ارشـاد اسـالمی    فرهنگ های  وزارتخانه   با هماهنگی    مربوطه   اجرائی  نامه   آئین 
 خواهـد     وزیـران    هیـأت   تصویب   به   ایران   اسالمی   جمهوری   صدا و سیمای     و سازمان    اطالعات  فناوری
 .رسید

   ماده   موضوع  ی دستگاهها  از اعتبارات %)5/0( درصد    شود تا نیم     می   داده   اجازه   دولت   به -   ی 
 و   ، سـینمائی    ، هنـری     امـور فرهنگـی      انجـام    برای   مربوطه   دستگاه   را با پیشنهاد رئیس      قانون  این) 160(

 . نماید  خود هزینه  کارکنان  اسالمی  و معارف  اخالقی  فضائل  ترویج  جهت مطبوعاتی
 و    مـدیریت    و سـازمان    المی و ارشـاد اسـ       فرهنـگ    وزارت   بند توسـط     این   اجرائی  نامه   آئین 

 . خواهد رسید  وزیران  هیأت تصویب  و به  کشور تهیه ریزی برنامه



  ، ترتیبـی  منـدی    بهـره   های   و حداقل   ، فرهنگی   ، اجتماعی    جمعیتی   با ویژگیهای    متناسب -   ک 
   آخـر برنامـه     ل تـا سـا      مردمـی   ، شهرداریها و منابع      و تعاونی    خصوصی   بخش  اتخاذ نماید تا با همکاری    

  کتابخانـه  :   شـامل    و هنـری     فرهنگـی    ایجاد فـضاهای     به   شهرها و مراکز استانها، نسبت       در کلیه   چهارم
   برگـزاری    معاصـر و مرکـز دائمـی         هنرهـای   ، مـوزه     سینمائی   و هنر، پردیسهای    ، تاالر فرهنگ    مرکزی

 . آورد عمل به را   الزم های بینی ، پیش  و هنری  فرهنگی نمایشگاههای
   بخـش  تمـام   نیمـه   و هنـری   مراکز فرهنگی  تکمیل  هزینه%) 50( درصد     حداکثر تا پنجاه   -   ل 

  نامـه   آئـین   براسـاس   است  ضروری   عمومی   استفاده   از آنها برای    برداری   و بهره    تکمیل   را که   غیردولتی
   مراکـز از اسـتفاده      گونـه    ایـن   کـاربری  تغییـر     درصورت.  نماید   تأمین   کمک   صورت   به   دولت  مصوب
 . روز مسترد گردد  قیمت  به  شده  پرداخت  دولتی  باید وجوه  خصوصی  به عمومی

،    فرهنگـی    و فـضاهای     موظفند امکانات    قانون  این) 160 (  ماده   موضوع   دستگاههای   کلیه -   م 
  ای  نامه   آیین   طبق   و ورزشی   ، هنری    فرهنگی  یها   برنامه   اجرای   خود را برای     به   متعلق   و ورزشی   هنری

 . قرار دهند رسد دراختیار متقاضیان  می وزیران  هیأت تصویب  به که
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 و   ، اجتمـاعی     اقتـصادی    توسعه   سوم   برنامه  قانون) 162 ( ماده)  الف(و بند   ) 161(،  )156( مواد   

   چهـارم    برنامـه    دوره   بـرای    آن  هـای    و اصالحیه  17/1/1379   مصوب   ایران   اسالمی   جمهوری  فرهنگی
 .گردد تنفیذ می) 1384-1388 (  ایران  اسالمی  جمهوری  و فرهنگی ، اجتماعی  اقتصادی توسعه
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   هویـت    و نیـز حفـظ       معنویـت    ارزشها، باورهـا، فرهنـگ       منظور تعمیق    به   است   مکلف   دولت 
 : دهد  را انجام  ذیل های ، اقدام  قرآنی  فرهنگ  و توسعه  دینی  معرفت  اعتالی،  ایرانی-  اسالمی

   اقـدامهای   سازی   و زمینه    مردم   اقشار مختلف    در میان    اخالقی  ها و فضائل     آگاهی   بسط -   الف 
 از منکر     و نهی   معروف   امر به    فریضه   احیای   برای   مناسب   و شرایط    سالم   فرهنگی   ایجاد فضای    برای  الزم

 .  آن  به و اهتمام
،    فرهنگـی    با تهـاجم     مقابله   در جهت    جمعی   و ارتباط    ملی  های   رسانه   فعالیتهای   گسترش -   ب 

   آوردن  با فـراهم    چهارم   برنامه   کلی   سیاستهای   و تحقق    صحیح  رسانی  ، اطالع    عمومی   فضای  سازی  سالم
   آموزشـهای    بـه    جامعه   دسترسی   امکان   عملکرد دستگاهها و افزایش     های انتشار گزارش    مناسب  های  زمینه

   جمهـوری   صـدا و سـیمای    هـای    شـبکه    ازطریق   عالی   و آموزشهای   ، ترویجی   ای   حرفه -  ، فنی   عمومی
 .  ایران اسالمی

  ه و توسـع     دینـی    معرفـت    اعـتالی    در زمینـه     و بنیـادی     راهبردی   از پژوهشهای    حمایت -   ج 
 .  قرآنی فعالیتهای

 . نماز  فرهنگ  و توسعه  ترویج  جامع  طرح  تهیه- د  
 و    اسالمی   تبلیغات   سازمانهای   و مساجد توسط     مذهبی   فضاهای   گسترش   جامع   طرح   تهیه - هـ   

 .  چهارم  برنامه  اول  سال  تا پایان  فرهنگی  میراث  سازمان  با همکاری  و امور خیریه اوقاف
 . آموزی  قرآن  نهضت  تداوم- و  
   و طراحـی     محـروم    در کـشور، خـصوصاً منـاطق         دین   در حوزه    کتابخوانی   سهم   تقویت - ز   

 .  مذهبی  در مساجد و سایر اماکن  دین  حوزه کتابخانه
 .  و امور خیریه  وقف  فرهنگ ، با رویکرد گسترش  جامع  طرح  تهیه-   ح 
 .  دینی  تبلیغات  در عرصه  نوین ها و راهکارها و ابزارهای ه شیو کارگیری  به-   ط 



   در جهت    دینی   مبلغین   به   ضروری   آموزشهای   و ارائه   ، نیازسنجی   ریزی   از برنامه    حمایت -   ی 
 .  دینی  تبلیغات بهبود کیفیت

 .  ایثار و شهادت  فرهنگ  ترویج  طرح  استمرار اجرای-   ک 
   و سـاختارهای    ، استقرار محیط     درسی   کتب  ، بهبود محتوای    ای   رسانه  بلیغات ت   ساماندهی -   ل 

   میـراث    تعـالیم    براساس   نهاد خانواده   ، تقویت    ایرانی -   اسالمی   و ارتقاء هویت     حفظ   در جهت   حقوقی
 .  ایرانی  جامعه معنوی

   بـرای    اجتماعی   سطوح  ر کلیه  د   و ترویجی   ، تبلیغی    آموزشی  های   برنامه   و اجرای    تدوین -   م 
   در انجـام   آن  و رعایـت   زمان  ارزش ، شناخت  اجتماعی   کار و نظم     فرهنگ   و تعمیق   ، گسترش   آموزش

 . فعالیتها کلیه
   برنامـه    اول   سـال   ، حداکثر تا پایان      مذاهب   همگرایی   و اجرای    مطالعه   جامع   طرح   تهیه -   ن 

 . در کشور  اسالمی  مختلف ها و مذاهب  فرقه  بیشتر میان ایی همگر  تقویت  برای چهارم
   الزم   و اقـدامهای    ریـزی   ، برنامـه     دینـی    فرهنگ   در عرصه    مردمی  های   مشارکت   توسعه -   س 

   فعالیتها و پرهیز ازخرافـات       با رویکرد بهبود کیفیت      دینی   و تشکلهای    مذهبی   از هیأتهای    حمایت  برای
 . و انحرافات

 و    سـایر مراکـز آموزشـی        بـرای    که  هائی   و معافیت    تسهیالت   از تمامی    علمیه  های   حوزه -   ع 
 .گردد، برخوردار خواهند بود  یا می  گردیده  تعیین پژوهشی

   مسائل   به   و پاسخگوئی    نظام  ، دینی    نظری   بنیادهای   درخصوص   منظور ارتقاء پژوهش     به -   ف 
   در برنامـه   اسـت   موظـف   قـم    علمیه   حوزه   اسالمی  ، دفتر تبلیغات     ایران   اسالمی   در جمهوری   مستحدثه
   انجـام    بـه    پژوهـشی    دیـن    حوزه   علمی   و ظرفیتهای    از امکانات    را با استفاده     مناسب   ساماندهی  چهارم
 .رساند
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   ایـران    اسالمی   جمهوری   و فرهنگی   ، اجتماعی    اقتصادی   توسعه   سوم   برنامه  قانون) 163 (  ماده 
   و فرهنگی   ، اجتماعی    اقتصادی   توسعه   چهارم   برنامه   دوره   برای   آن  های   و اصالحیه  17/1/1379  مصوب

 .گردد تنفیذ می) 1384-1388 (  ایران  اسالمی جمهوری
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   عملـی    و سیرۀ    و سیاسی    دینی  شه اندی   نگهداشتن   و نمایان    منظور زنده    به   است   موظف   دولت 

 سیاسـتگذاریها     در تمام    معیار اساسی    یک   عنوان   به   آن   نقش   کردن  و برجسته )  ره (  خمینی   امام  حضرت
 : دهد  زیر را انجام ، اقدامهای  نظام  ارکان  در مجموعه  آن ها و تسری ریزی و برنامه

،   ، پژوهـشی    سـازی    فرهنـگ    در عرصـه     و کـاربردی    ی بنیاد   مطالعات   از انجام    حمایت -   الف 
   دانشگاهها و مؤسـسات      از ظرفیت    مناسب  گیری   و بهره   ، فناوری    بر علوم    با تکیه   رسانی   و اطالع   آموزشی
و )  ره (  امـام   بـه   مربوط  با موضوعات  تکمیلی  تحصیالت های  دوره های  نامه  از پایان  و حمایت  پژوهشی
 . المی اس انقالب

 بـا    امـام   حـضرت   بـه   مربـوط   و ادبـی  ، هنری  علمی  از تولید و نشر آثار ارزنده  حمایت -   ب 
 آثار منتـشر      کشور به    عمومی  های  و تجهیز کتابخانه  )  ره (  خمینی   و نشر آثار امام      تنظیم   مؤسسه  همکاری

 .  زمینه  در این شده
 و    سـیره    و بزرگداشـت     تبیـین    در جهـت     و متناسـب    وع متن  های   از تولید برنامه     حمایت -   ج 

 بـا     ایـران    اسـالمی    جمهـوری    در صدا و سـیمای       ایشان   جامع   چهره  و معرفی )  ره (  امام   حضرت  آرای
 ). ب( مذکور در بند   مؤسسه همکاری



   وقـایع   تـرین  مهم   کـه    و خیابانهـائی    ، میادین    اماکن   و نگهداری   ، حفظ   ، بازسازی    شناسائی - د   
   در جهـت     عمـومی    و فضاهای   ، هنری    از مراکز فرهنگی    گیری   و نیز بهره     را شاهد بوده     اسالمی  انقالب

 . شهرداریها توسط)  ره (  یاد امام  و بزرگداشت  عملی  و سیره  اندیشه نشر و تبلیغ
ـ    اشخاص   و همکاری    ارتباط   برای   مناسب  های   برنامه   تهیه - هـ     تأثیرگـذار    و حقـوقی  ی حقیق

 و    اسـالمی    و ارتباطـات     فرهنـگ    سـازمان    توسـط    مـاده    امور مذکور در این      از کشور در انجام     خارج
 .گیرد  می صورت)  ب( مذکور در بند   مؤسسه  با همکاری  امور خارجه وزارت

 مـذکور     مؤسسه  مکاری با ه    جوانان   ملی   سازمان   توسط   سازنده  های   برنامه   و اجرای    تهیه - و   
 .  اسالمی  انقالب  و آرمانهای  امام  و زندگی  با اندیشه  جوان  نسل  و ارتباط  منظور آشنائی به)  ب(در بند 

کننـد و شـهرداریها و         مـی    اسـتفاده    عمومی   از بودجه    نحوی   به   که   فرهنگی   دستگاههای - ز   
 اجـراء    خود را جهت  و تبلیغی  فرهنگی  عملیات ودجهاز ب%) 3( درصد     سه  فرهنگسراها موظفند حداقل  

 . دهند  اختصاص  ماده  مذکور در این وظایف
  و سـازمان  )  ره (  خمینـی    و نشر آثار امام      تنظیم   مؤسسه   توسط   ماده   این   اجرائی  نامه   آئین -   ح 

 .ید خواهد رس  وزیران  هیأت تصویب  و به  کشور تهیه ریزی  و برنامه مدیریت
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 از عناصـر   گیری  و بهره  ایران  تاریخی  هویت  و شناساندن    منظور حفظ    به   است   موظف   دولت 

 : دهد  را انجام  ذیل ، اقدامهای  فارسی  زبان  ویژه  به  ایرانی  هویت های و مؤلفه
   طـوالنی   و گذشـته  شناسی   ایران  در زمینه ای  رشته  و بین  علمی  از پژوهشهای    حمایت -   الف 

 .  و پژوهشی ، آموزشی  عمومی  مختلف  در سطوح  الزم  گزارشها و کتابهای  و تدوین تاریخی
 عناصـر    و رسـوم  ها، آداب ، گویشها و لهجه  شفاهی  تاریخ  یافته  نظام  و گردآوری  بررسی -   ب 

 .  و بومی  ملی فرهنگ
   و تـصویب     و تـدوین     فارسـی    و زبـان     خـط    بـه   العـات  و اط    منـابع    از گسترش    حمایت -   ج 

 . ای  رایانه  در محیطهای  فارسی  الفبای  نمایش المللی  و بین  ملی استانداردهای
   مختلـف   ، در مقـاطع      فارسـی    زبـان    درس   و کارآزموده    ورزیده   معلمان   و تشویق    تربیت - د   

 .  ابتدائی  مقطع  ویژه  به آموزشی
   وجـوه   و معرفـی   ملی   معنوی   و میراث    با فرهنگ    بومی   فرهنگها و زبانهای     تعامل  قویت ت - هـ   

 کشور،    آموزشی   در نظام    ویژه   به   ملی   وحدت   با رویکرد تحکیم     ملی   در سطح    بومی   فرهنگ  گوناگون
 .  و هنری  فرهنگی ها و تولید محصوالت رسانه

 و   ، ادبـی    ، هنـری    ، ورزشـی    ، فرهنگی    دینی  فاخر و آفرینشهای   م   و معرفی   ، تکریم    شناسائی - و   
 .  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  ضوابط  کشور، براساس علمی

   در شـهرها و روسـتاهای    اسـالمی -   ایرانی   معماری  گیری   شکل   و ضوابط    اصول   شناسائی - ز   
 مـورد     پژوهـشهای    انجـام    ازطریـق    اسالمی   ایرانی   معماری   هنرهای   ویژگیهای   منظور معرفی   کشور به 

 .نیاز
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   و همزیـستی     خـشونت   ، عـدم    ، مفاهمـه     صـلح    فرهنـگ    منظور تـرویج     به   است   مکلف   دولت 

   فرهنگها و تمـدنها، اقـدامهای        و گو میان     گفت   و تحقق   المللی   بین   ملتها در مناسبات    آمیز میان   مسالمت
 :هد د  را انجام ذیل

  ای   منطقـه    در فرآیندها، نهادها و مجامع       و حضور فعال     مشارکت   در زمینه   ریزی   برنامه -   الف 
 . تمدنها  و گوی  گفت  در باب المللی و بین



 و   ، هنرمندان   ، دانشمندان    متفکران   آراء و نظرهای     تبادل   برای   الزم   شرایط  سازی   فراهم -   ب 
 . و مدنی  ، فرهنگی  علمی نهادهای

 و    جهـانی   ، در سـایر منـاطق        ایـران    و ادبی   ، هنری    فرهنگی  های   جلوه   معرفی   به   اهتمام -   ج 
   بـه    نـسبت    ایرانی   و جامعه    و فرهنگی    و مراکز علمی     نخبگان   فعال   و انتخاب    آشنایی   زمینه  سازی  فراهم

 .  در جهان  جدید فرهنگی دستاوردهای
   شـرایط    آوردن   و فـراهم    المللـی    و بـین    ای  ، قاره   ای   منطقه   فرهنگی  های  ه عقد موافقتنام  - د   

 .  اجرائی  دستگاههای های ها در برنامه  موافقتنامه  این اجرای
   عملـی    تحقـق    برای   غیردولتی   نهادهای   از تأسیس    و حمایت    اجرائی   بهبود ساختارهای  - هـ   

 .  فعالیت  این  شدن  و غیردولتی  دولت  تصدی کرد کاهش فرهنگها و تمدنها با روی  و گوی گفت
   اول  کشور در سـال    ریزی   و برنامه    مدیریت   با پیشنهاد سازمان     ماده   این   اجرایی  نامه   آیین - و   

  وزیـران    هیـأت   تـصویب    به   ایران   اسالمی   جمهوری   و فرهنگی   ، اجتماعی    اقتصادی   توسعه   چهارم  برنامه
 .خواهد رسید
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   سـطح    فرصـتها و گـسترش       و توسعه    در جامعه    زنان   نقش   تقویت   با هدف    است   موظف   دولت 
 : دارد  را معمول  ذیل  آنها در کشور، اقدامهای مشارکت

   بـر بـازنگری      مـشتمل    زنـان    مـشارکت    توسـعه    جامع   برنامه   و اجرای   ، تصویب    تدوین -   الف 
   و تحـوالت     جامعـه    با نیازهـای     متناسب   زنان   مهارتهای  ، تقویت    مدنی   قانون   ویژه  ، به   ت و مقررا   قوانین
   جنسیتی   ترکیب   به   اشتغالزا، توجه    در فرصتهای   گذاری   سرمایه   ساختارهای   و افزایش   ، شناسائی   فناوری
 .  آنان  شایستگی  به  نسبت عمومی   باورهای  و نیز افزایش  زنان  زندگی  کار، ارتقاء کیفیت  نیروی عرضه

   در مراجـع   تـصویب   جهـت   نهـاد خـانواده    تحکـیم   بـه  ، مربـوط    لـوایح    و ارائـه     تنظیم -   ب 
 . صالح ذی

   بـه    و حقوقی    قانونی   و تمهیدات    پیشگیرانه  های   برنامه   تهیه   از جمله    الزم   اقدامهای   انجام -   ج 
 .  زنان  علیه  خشونت منظور رفع

 و    مـدنی   ، نهادهـای     غیردولتـی    سـازمانهای    از ایجـاد و گـسترش        حمایـت    الیحه   تقدیم - د   
 .  اسالمی  شورای  مجلس  به  زنان های تشکل

   موضـوع    قـانونی    تکـالیف    انجام   برای   موظفند اعتبار الزم     اجرایی   دستگاههای   کلیه -   تبصره 
،    مربـوط    برنامـه    ذیـل    سـنواتی    بودجـه    در لـوایح     آنها اسـت    قانونی   با وظایف    مرتبط   را که    ماده  این
 . آورند عمل  به  زنان  مرکز امور مشارکت  را با هماهنگی  الزم  و اقدامهای بینی پیش
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   سـرمایه    عنـوان   ، بـه     در جامعـه     جوانـان    جایگاه   و تقویت    منظور تبیین    به   است   مکلف   دولت 
   سـاماندهی   ، برنامه    جوان   نسل   اعتال و رشد و تعالی       به   ویژه   و اهتمام    کشور و عنایت     و اجتماعی   یانسان

 و ایجـاد      عمـومی    نگـرش    اصـالح   هـای    بر شـیوه    ، مشتمل    الزم   اجرائی  های   برنامه   حاوی  امور جوانان 
 و   ، حـضور، توانمندسـازی      ، علمـی     رشد فکری    برای  سازی  ، زمینه    جوان   به   نسبت  اندیشی   مثبت  فرهنگ

 و    جـسمی    و سالمت    رفاه   پایدار کشور، افزایش     در فرآیند توسعه     آنان  جانبه   همه   مشارکت  ارتقاء سطح 
  ، مسکن   ، ازدواج    شغلی  های   دغدغه   و رفع    جوانان   در میان    آینده   و امید به    ، انگیزه    و ایجاد شوق    روانی

   با استفاده    محوری   مشی   خط   یک   عنوان   و به    فرابخشی   نگرش   در چارچوب   ن آنا   اجتماعی  و آسیبهای 
 در کـشور و      سازی   و ظرفیت    غیردولتی   و سازمانهای    اجرایی   موجود دستگاههای   حداکثر از ظرفیتهای  

   نظام  مال اع  ، ازطریق    و فرهنگی   ، اجتماعی   ، اقتصادی    اداری   نظام   ساختارهای   از اصالح   گیری  نیز بهره 



   تهیـه    قـانون    ایـن    از تـصویب     ماه   شش   مدت   را ظرف    چهارم   برنامه  ، در چارچوب     راهبردی  مدیریت
 .نماید
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، در     و ایرانـی     اسـالمی    هویت   و نمادهای    مفاهیم   و توسعه    منظور تجلی    به   است   مکلف   دولت 
،  ، تـاریخی   فرهنگـی   ایـران   میـان   اثـربخش   و نیـز تعامـل    ی و علم   ، اجتماعی   ، اقتصادی   ساختار سیاسی 

 : پایدار  با رویکرد توسعه  و زبانی جغرافیائی
   و شهرسـازی  ، در معماری  و اسالمی   ایرانی  ها و آثار هنری      کاربرد نمادها و نشانه      طرح -   الف 

 و در   تهیـه   چهـارم    برنامـه   اول   سـال    را طـی     داخلـی    و محصوالت    اماکن  ، نامگذاری    شهری  و سیمای 
 . بعد اجرا نماید سالهای

   کوچـک   هـای   ، مـوزه     عمـومی    علمـی    و پارکهـای     و فناوری    علوم   موزه   احداث   برای -   ب 
   صـنعتی    نـوین    دسـتاوردهای    معرفی   و نمایشگاههای    مقدس  ، دفاع   ، صنعتی   ، تاریخی   ، ورزشی   فرهنگی

 . نماید سازی کشور زمینه
 خـود را      محصوالت   که   از تولیدکنندگانی    حمایتی   سیاستهای   و اجرای    تدوین   به   نسبت -   ج 

 . نماید کنند، اقدام  کشور تولید می  فرهنگی های  با مزیتها و مؤلفه متناسب
   اسـتفاده   المللـی    بـین    و مناسبات    و بهبود روابط     در تسهیل    فرهنگی   از ظرفیتها و مزیتهای    - د   
 .ایدنم
 از کـشور و    خـارج   فرهنگـی   از فعالیتهـای   و حمایـت  ، هماهنگی   سیاستگذاری   به   نسبت - هـ   

 . دارد  را معمول  الزم  از کشور، اقدامهای  خارج  ایرانیان  امور فرهنگی ریزی  و برنامه سیاستگذاری
 مجازنـد تـا      ای  رمایه سـ   های   دارائی   تملک   طرحهای   و مجریان    اجرائی   دستگاههای   کلیه - و   

 و  ، نـصب  ، سـاخت   طراحـی   خـود را بـرای    بناها و سـاختمانهای    احداث  از اعتبارات %) 1( درصد    یک
   صـرف    طـرح    در همـان     مقـدس    دفاع   و یادمانهای    و ملی    دینی   با فرهنگ    متناسب   آثار هنری   نمایش
 .نمایند
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، احیـاء،   ، مرمـت  ، پـژوهش  ، حفاظـت   در شناسـائی   ملی مام منظور اهت  به  است  موظف   دولت 
 و    و اشـتغالزایی    ، تولیـد ثـروت       گردشـگری    کشور و ارتقاء توان      فرهنگی   میراث   و معرفی   برداری  بهره

 : برساند  انجام  به  چهارم  برنامه  زیر را در طول  در کشور اقدامات  فرهنگی مبادالت
 و   قــانونی متــصرفین»   از مــالکین حمایــت «  بــه  مربــوط رحهــای ط  و اجــرای  تهیــه-   الــف 

 و   ، نظـارت    ، سـاماندهی    مدیریت« آنها و      در حریم    واقع   و امالک    فرهنگی -   آثار تاریخی   برداران  بهره
   برنامـه    اول   سـال   تـا پایـان   »  مجـاز    منقـول    تاریخی -   فرهنگی   اموال   و دارندگان    از مالکین   حمایت
 . چهارم

 .  اجرائی  دستگاههای  به  وابسته  تخصصی-   پژوهشی های  موزه  ایجاد و توسعه-   ب 
،   طـرح   اجـرای   جغرافیـائی   در محدوده  فرهنگی-   آثار تاریخی  و مستندسازی  شناسائی -   ج 

 .  و گردشگری  فرهنگی  میراث  و تأیید سازمان  با نظارت  مجری  دستگاه توسط
   اصـلی   کـشور و مـضامین    مهم  در آثار تاریخی  فرهنگی  میراث و تجهیز پایگاههای  ایجاد   - د   

 .  فرهنگی  میراث  با موضوع مرتبط
   موجود در کشورهای     ایران   فرهنگی   حوزه   تاریخی   از آثار فرهنگی     و حمایت    شناسائی - هـ   

 .  مشترک  فرهنگی  میراث  عنوان  به  و منطقه همسایه



   و گردشگری    فرهنگی   میراث  ، سازمان    و تعاونی    خصوصی   بخش   مشارکت   منظور جلب    به - و   
 و   مشاوره  و مؤسسات  و تخصصی  خصوصی های  موزه  و فعالیت   صدور مجوز تأمین     به   نسبت  مجاز ا ست  
   تـاریخی -   آثـار فرهنگـی    مرمـت  ، کارگاههای   فرهنگی   میراث   فعالیتهای   با موضوع    مرتبط  کارشناسی

   کارشناسی  ، مؤسسات    فرهنگی -   تاریخی  های  ها و محوطه     موزه   مدیریت  ، مؤسسات    و غیرمنقول   منقول
   بـا میـراث      مـرتبط    خـصوصی    و سایر مؤسـسات      سنتی   هنرهای  ، کارگاههای    تاریخی -   فرهنگی  اموال

   و گردشـگری   فرهنگـی   میـراث  سـازمان  پیـشنهاد      بنـد بـه      این   اجرائی  نامه   نماید، آئین    اقدام  فرهنگی
 . خواهد رسید  وزیران  هیات تصویب به
 مجـوز    منظـور اعطـای     شـود بـه      می   داده   اجازه   و گردشگری    فرهنگی   میراث   سازمان   به - ز   

   بخـش   گذاری   از سرمایه    احیاء با استفاده     قابل   تاریخی   از بناها و اماکن      مناسب  برداری   و بهره   کاربری
 را    فرهنگـی  -   تـاریخی    از بناهـا و امـاکن       بـرداری    احیاء و بهره    ، صندوق    و خارجی    داخلی  خصوصی

   تـشخیص    بـه   ملـی )   و امـوال    امالک (  نفایس  استثنای   احیاء به    قابل   تاریخی  بناها و اماکن  . ایجاد نماید 
 .  است  خارج1/6/1366  مصوب کشور   عمومی  محاسبات قانون) 115 (  ماده  مذکور از شمول سازمان

 . خواهد رسید  وزیران  هیات  تصویب  به  فوق  پیشنهاد سازمان  به  صندوق  این  اساسنامۀ 
   ازطریـق    گردشـگری    در صنعت   پذیری   رقابت   و افزایش    غیردولتی   بخش   ارتقاء جایگاه  -   ح 

   مؤسـسات    بـرای   ، بـانکی    ، اداری    حمـایتی   وابط ض  ، تهیه    الزم   تسهیالت   و ارائه    و مقررات    قوانین  اصالح
   و بیمـه  المللی  و بین  داخلی  تخصصی  مؤسسات  و مشارکت گذاران   سرمایه   و نیز جذب     غیردولتی  بخش
 .  تصویب  جهت  اسالمی  شورای  مجلس  به  آن  و ارائه  خارجی  گردشگران برای

 .  مرکز آمار ایران  و هدایت ا نظارت ب  گردشگری  آماری  جامع  نظام  تکمیل-   ط 
   توسـعه   بـرای   و ایجـاد جاذبـه   ، ملـی  ، ایلـی  ، قومی  سنتی  آثار و فرهنگ    منظور حفظ    به -   ی 

 در   ایلـی   آثـار و فرهنـگ    ایجاد مراکز حفظ  به   نسبت   است   مکلف   در کشور، دولت     گردشگری  صنعت
 و   ، مـوزه     ایلـی    تفرجگـاهی   های  ، مراکز و اطراق      توریستی  ه دهکد   کشور از قبیل    شهرستانها و استانهای  

.  نمایـد    اقـدام    سـاالنه    بودجـه    در قانون    الزم   و تسهیالت    اعتبارات  بینی   و با پیش     نموده   اقدام  نمایشگاه
   بـرای    خصوصی   بخش   به   اعطاء تسهیالت    امکانات   زمین   و واگذاری    و خصوصی    دولتی   بخش  مشارکت

 جهـاد     وزارت  پیـشنهاد مـشترک      بنـد بـه      ایـن    اجرایی  نامه  آیین.   است  ها بالمانع    پروژه   اینگونه  رایاج
 - کشور     محروم   و دفتر مناطق     و ارشاد اسالمی     فرهنگ  و وزارت )   امور عشایر ایران    سازمان ( کشاورزی

 . خواهد رسید  وزیران  هیأت تصویب  جمهور به ریاست
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   جمهـوری    و فرهنگـی    ، اجتمـاعی     اقتـصادی    توسـعه    سوم   برنامه  قانون) 166(و  ) 165(  مواد   

،    اقتـصادی    توسـعه    چهـارم    برنامـه    دوره   بـرای    آن  هـای    و اصالحیه  17/1/1379   مصوب   ایران  اسالمی
 .گردد تنفیذ می) 1384-1388 (  ایران  اسالمی  جمهوری  و فرهنگی اجتماعی
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   و امنیت   ، هنری    آثار فرهنگی    پدیدآورندگان   از حقوق    منظور حمایت    به   است   مکلف   دولت 

  هـای    در عرصـه    المللـی    حـضور بـین      بـرای   ، بسترسازی    و قلم    و هنر، مطبوعات     فرهنگ   اصحاب  شغلی
 و    با امـور فرهنگـی       مرتبط   و حقوقی    حقیقی   اشخاص   میان   و روابط   اسبات من   وتنظیم   و هنری   فرهنگی
 : آورد  عمل  را به  ذیل  اقدامهای هنری

 تا    فرهنگ   بخش   صنفی   و هنر و استقرار نظام       فرهنگ   اصحاب   شغلی   امنیت   الیحه   تهیه -   الف 
 .  چهارم  برنامه  اول  سال پایان



هـا     و رسانه    مطبوعات   حقوقی   جامع  ، نظام    و تبلیغات    مطبوعات   قوانین  ح و اصال    بازنگری -   ب 
 . و تبلیغات

   مـدت    بـه    دولت   تشخیص  دهند به    می   خود را از دست      شغل   و هنر که     فرهنگ   اصحاب -   ج 
   بودجـه    لـوایح    در چـارچوب    دولـت .  قرار گیرنـد     دولت   بیکاری   بیمه   پوشش   تحت   سال  حداکثر سه 

 . قرار خواهد داد  بیکاری  بیمه  دراختیار صندوق  اعتباری  کمکهای سنواتی
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   دسترسـی    و کیفی    کمی  ، توسعه    ورزش   فرهنگ  ، ترویج    بدنی   ساختار تربیت    منظور اصالح    به 
 امـور    ، توسعه   تی غیردول   حضور بخش   ، تقویت    استعدادیابی   نظام   و توسعه    و همگانی    پرورشی   ورزش  به

 :  چهارم  در برنامه  کیفی  انسانی  نیروی  و تربیت پژوهشی
 -   الف 
   نظـام    سند راهبـردی     کشور براساس    را از ورزش     الزم  های   پشتیبانی   است   موظف   دولت - 1  

 و   ، تهیـه    نی سـازما   ، سـاختار و تـشکیالت        مالی   منابع   تأمین   در بخش    و ورزش    بدنی   تربیت   توسعه  جامع
  ای  گونـه    آورد بـه     عمل   به   غیردولتی   بخش   با مشارکت    انسانی   نیروی   مورد نیاز و تربیت      قوانین  تدوین

سند .  یابد   افزایش   برنامه   تا پایان    متر مربع    یک  حداقل)  و روباز   سرپوشیده (  ورزشی   فضاهای   سرانه  که
 . دستگاهها خواهد بود  و کلیه  بدنی  تربیت ازمان س  ورزشی  فعالیتهای  تنظیم مذکور مبنای

 را از   الزم  شهرداریها و دهیاریهـا موظفنـد حمایتهـای     و کلیه  غیردولتی   عمومی   نهادهای - 2  
   فضاها و اماکن     به   مردم   آسان   دسترسی   جهت   الزم   و ایجاد تسهیالت     همگانی   ورزش   و گسترش   توسعه

 . آورند  عمل  به ورزشی
 و  ، درمـان   و بهداشـت   و فنـاوری  ، تحقیقـات  ، علـوم   و پـرورش   آمـوزش   های   وزارتخانه - 3  

،    مـدارس    ارتقـاء ورزش     جـامع   ، برنامـه    فـوق ) 1( بنـد      سند موضوع    موظفند براساس    پزشکی  آموزش
بـا   (  سرپوشیده   ورزشی   و فضاهای    اماکن  ، توسعه    دانشجویی   و رشد و ارتقاء ورزش       و انسجام   هماهنگی
   و تربیـت     ورزشـی   ، ایجـاد باشـگاههای       بـدنی    تربیت   درس   ساعات  و روباز، افزایش  )   دختران  اولویت
   وزیـران    هیـأت    از تـصویب     و پس    مورد را تنظیم     حسب   بدنی   تربیت   مورد نیاز بخش     انسانی  نیروهای

   و متخصـصان   کارشناسـان   از خـدمات   اسـتفاده  با  است  موظف  بدنی  تربیت ضمناً سازمان . اجرا نمایند 
   خـود را براسـاس      هـای    برنامه   و پشتیبانی   ، اجرائی    در مراکز ستادی     خارجی   و عنداللزوم    داخلی  عالی

 . اجراء درآورد  به فوق) 1( بند  سند موضوع
ـ    مجازند در طول     قانون  این) 160 (  ماده   موضوع   دستگاههای   کلیه -   ب     یـک    چهـارم   ه برنام

   اماکن   و توسعه    از احداث    اعم   و ورزش    بدنی   امور تربیت    انجام   خود را برای    از اعتبارات %) 1(درصد  
  ، باشـگاههای     المپیـک    ملـی   ، کمیتـه     بـدنی    تربیـت    سازمان   به   و کمک    ورزشی   خدمات  ، ارائه   ورزشی
   اختصاص  بدنی  تربیت  سازمان  با هماهنگی ری سیاستگذا  در چارچوب  ورزشی  و فدراسیونهای  ورزشی
 .دهند

 تغییر   اند درصورت    نموده   دریافت   بند کمک    این   منابع   از محل    که   خصوصی   ورزشی   اماکن 
 . مسترد نمایند  سنواتی  تورم  نرخ  را با محاسبه  دریافتی  مکلفند وجوه کاربری

 بنـد    ایـن   از محل  یافته  انجام  کمکهای  کامل  ارش بند مکلفند گز     مذکور در این     دستگاههای 
 و    و محاسـبات     و بودجـه     برنامـه    کـشور و کمیـسیونهای      ریزی   و برنامه    مدیریت   سازمان   به   ساله  را همه 
 . نمایند  ارائه  اسالمی  شورای  مجلس فرهنگی

   محیط   چهارگانه  ناطق و غیرم    غیرکشاورزی   اراضی   است   موظف   جهاد کشاورزی    وزارت -   ج 
 و دراختیـار دارد،       است   بدنی   تربیت   مورد نیاز سازمان     شهرها را که     استحفاظی   از حریم    خارج  زیست

   بـدنی    تربیـت    سـازمان    به  طور رایگان    و به    تأمین   ورزشی   و فضاهای    اماکن   و توسعه    منظور احداث   به



 را    فوق   با شرایط    اراضی   بدنی   تربیت   با تأیید سازمان     است   مذکور موظف   ضمناً وزارت . واگذار نماید 
   معـامالتی    ارزش   قیمـت    بـه    است   ورزشی   اماکن   احداث   برای   و تعاونی    خصوصی   مورد نیاز بخش    که

   هـیچ    بـه    اراضـی    قبیـل    این  کاربری.  واگذار نماید    و دارائی    امور اقتصادی    وزارت   توسط   شده  اعالم
 . هستند  بند مستثنی  مفاد این  از شمول  زیست  محیط  چهارگانه مناطق.  تغییر نخواهد کرد وجه

   فـضاهای   عادالنـه   و توزیـع   تـأمین   و شـهرداریها در راسـتای    و شهرسازی  مسکن   وزارت - د   
هرکها،  شـهرها، شـ      صدور مجوز احداث     هنگام   هستند به    در کشور، مکلف     و فرهنگی   ، ورزشی   آموزشی
   مـسکونی    با زیربنـای     مذکور متناسب    فضاهای   و احداث    تأمین   به   مذکور را نسبت    های   پروژه  مجریان
 . نمایند موظف

 را در سراسر کشور بـا    ورزشی  با کاربری    اراضی   است   مکلف   و شهرسازی    مسکن   وزارت - هـ   
 : واگذار نماید  ذیل روشهای   و به  نموده  خریداری  بدنی  تربیت  سازمان هماهنگی

   ورزشـی   اماکن  و نگهداری    توسعه   و شرکت    بدنی   تربیت   سازمان   برای   رایگان   صورت   به - 1  
 .کشور

 .  و تعاونی  خصوصی  بخش  برای  شده  تمام  قیمت  به- 2  
 و   بـدنی   تربیـت  ن، سازما  و شهرسازی  مسکن  بند با پیشنهاد وزارت     این   اجرای   نحوه  نامه   آئین 

 . خواهد رسید  وزیران  هیأت تصویب  و به  کشور تهیه ریزی  و برنامه  مدیریت سازمان
  ، باشـگاههای     امـاکن    و ا نتقـاالت      نقـل    بـه    مربـوط    ثبتی   عملیات  های   و هزینه   الثبت   حق - و   

   فرهنگـی    و اماکن    تأسیسات   برای  مقرر   تعرفه   مطابق   بدنی   تربیت   و ورزشگاهها با تأیید سازمان      ورزشی
 . شود  محاسبه و آموزشی

 و    قهرمـانی    ورزش   در توسعه   ای   حرفه   و باشگاههای    و تعاونی    خصوصی   تشکلها و بخشهای   - ز   
 در    الزم   و حمایـت     پـشتیبانی    کـشور و اعمـال       و ورزش    بدنی   ساختار تربیت    اصالح   ازطریق  ای  حرفه
   ذیـل   اهـداف   برنامـه   تـا پایـان    کـه  ای گونه شود، به  می  تقویت  انسانی  و منابع ، مالی  اداری های  زمینه

 : گردد حاصل
   پنجاه   به   حداقل   قهرمانی   ورزش   در توسعه    خصوصی   و باشگاههای    غیردولتی   بخش   سهم - 1  

 . یابد افزایش%) 50(درصد 
   بخـشهای    با عاملیـت    ای   حرفه   ورزش   منابع  ین و تأم    اجرائی  فعالیتهای%) 100( صددرصد   - 2  

 و   و اداری  قـانونی   پـشتیبانی   بـه   دولتـی   و حمایتهـای    گرفتـه    و باشـگاهها صـورت       و تعاونی   خصوصی
 . محدود گردد  موردی  اعتباری  و کمکهای تسهیالتی

 
 - 118   ماده

   جمهـوری    و فرهنگـی    ، اجتمـاعی    اقتـصادی    توسـعه    سـوم    برنامه  قانون) 170(و  ) 169( مواد   
،    اقتـصادی    توسـعه    چهـارم    برنامـه    دوره   بـرای    آن  هـای    و اصالحیه  17/1/1379   مصوب   ایران  اسالمی

 .گردد تنفیذ می) 1384-1388 (  ایران  اسالمی  جمهوری  و فرهنگی اجتماعی
 
 

   ملی  امنیت  مطمئن  تأمین-   پنجم  بخش
 

  لی م  امنیت-   دهم  فصل
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 را    الزم  ، اقـدامهای     اجتمـاعی    و انـضباط     عمومی   منظور ارتقاء امنیت     به   ا ست    موظف   دولت 
 : آورد  عمل  به  موارد ذیل  تحقق برای

 .  سالم ، مدارا و زیست ، نظم  قانونمداری  فرهنگ  وترویج  عمومی  آموزش-   الف 
 بـا    اطالعـات   و تبـادل    و ارتقـاء مـراودات       مـرزی   اههـای ، ر    مواصـالتی    خطوط   توسعه -   ب 

 کـاال و مـواد مخـدر، تـردد غیرمجـاز و              ، قاچـاق     منظور مهار جـرائم      به   و همسایگان    منطقه  کشورهای
 .  جمعی  امنیت  و ترتیبات  و چندجانبه  دوجانبه های  توافقنامه ، در قالب خرابکاری

  ، در نظـام      برابـر شـهروندی      حـق    براسـاس    ایرانیـان    همـه   جانبـه    همـه    مشارکت   توسعه -   ج 
 . کشور  اجرائی  و مدیریت گیری ، تصمیم سازی تصمیم

 بـا     و مخالفـت     ملی   از منافع    دفاع   روحیه   و ترویج    ملی   قدرت  های   مؤلفه   شناخت   تعمیق - د   
 . گری  و سلطه ظلم

ها   ، در پرتو مؤلفه   ) کشور   در مرزهای    ویژه  به(   جمعیت   ساختار و پراکندگی    سازی   ایمن - هـ   
 .  جمعیت  تعادل  منظور پرهیز از عدم  به  امنیتی و مالحظات

  ، مـشارکت   محـوری   کـشور بـا رویکـرد جامعـه      و امنیت  نظم  توسعه  راهبردی   طرح   تهیه - و   
ـ     جای   به   درونی   ارزشها و کنترلهای     و جایگزینی   همگانی  در    امنیـت    و ارتقـاء احـساس      ی رویکرد امنیت
 . جامعه

   و خـشونت     سیاسـی   ، خشونت    اجتماعی  ، ناسازگاری   هنجاری   بروز بی   های   با زمینه    مبارزه - ز   
 . شهری

 .  منزلتی  از بحرانهای  و پیشگیری  مردم  مختلف  گروههای  اجتماعی  و ارتقاء منزلت  حفظ-   ح 
   و امنیـت     نظـم    تـأمین   ، بـرای     مردمـی    مـشارکت    توسـعه   جهت   الزم   سازوکارهای   تهیه -   ط 

 . عمومی
 . در کشور  و احزاب  مدنی  نهادهای  تقویت  جهت  الزم  سازوکارهای  تهیه-   ی 
 

 - 120   ماده
   مـشارکت    و تقویت   شده   شناخته   دینی  های   اقلیت   به   مربوط   در مسائل    منظور سیاستگذاری    به 

   و ترکیب    وظایف   شرح  شود که    می   تشکیل  ، شورایی    ملی   همبستگی   امور کشور و تحکیم     ره در ادا   آنان
 .رسد  می  اسالمی  شورای  مجلس تصویب  و به  تهیه وزیران  هیأت  شورا توسط اعضای
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   نیروهـای    بازدارنـدگی    کشور و ارتقاء توان      دفاعی   بنیه  منظور تقویت    به   است   موظف   دولت 
   از منـافع     و حفاظـت     در برابر تهدیـدات      کشور و آمادگی     و امنیت    ارضی   از تمامیت    و حفاظت   مسلح
 را   ذیـل  ، اقدامهای  دفاعی  سیستمهای  کشور و هوشمندسازی  حیاتی  و منابع  ایران  اسالمی ، انقالب  ملی

 :آورد   عمل  به  مسلح  نیروهای  کل  فرماندهی  تصویب درصورت
، ارتقـاء      تجهیزات   و هوشمندسازی   سازی   با تأکید بر مدرن      دفاعی   بنیه  های   مؤلفه   تقویت - 1  

  ).C۴I (   فرماندهی  و سیستمهای  انسانی منابع
  هـای    سـامانه   کـارگیری    در بـه     اطالعـاتی    و هوشمند و سیستمهای      نوین   ارتقاء فناوریهای  - 2  

 .  و پدافند هوایی ، هوافضا، دریایی  الکترونیکی یها  سامانه ویژه  به دفاعی
 .  ملی  و پاسخگو در دفاع  چابک  و بهبود ساختارهای سازی  بهینه- 3  
  کـارگیری    از کشور و بـه       و دفاع    در استقرار امنیت     مردمی   نیروهای   ارتقاء حضور و سهم    - 4  

 .  انسانی  منابع  و توان  از امکانات  و بهینه متقابل
 .  نوین  صنعتی  و فرآیندهای  سامانه  به  با نگرش  دفاعی  و بهبود صنایع  و بازسازی  نوسازی- 5  



  ، منـابع     ملـی    از منـافع     مؤثر در برابر تهدیدها و حفاظت        مقابله   و توان    ارتقاء ابتکار عمل   - 6  
 .  ایران  اسالمی  و انقالب حیاتی

 .  و کیفی  کمی  صورت ، به  مسلح  نیروهای  و مهارت ش دان  سطح  ارتقاء و افزایش- 7  
 همکاریهـا بـا مراکـز         و گـسترش     دفاع   در بخش   ، فناوری   ، تحقیقات    آموزش   ارتقاء سطح  - 8  

 .  و خارجی  داخلی  دانشگاهی علمی
  ، دریـای     فـارس   خلـیج ( کـشور      آبی  های   با تهدیدها در حوزه      حضور و استقرار متناسب    - 9  

 ). خزر  و دریای انعم
 .  مسلح  نیروهای  کارکنان  و معیشت  اجتماعی  ارتقاء منزلت- 10  
 و یـا در       و مهـم     حـساس    طرحهای   و اجرای    در طراحی    پدافند غیرعامل    اصول   رعایت - 11  

 و   کـشور    و حیـاتی     اصـلی    و شـریانهای     حـساس    و سـاختمانهای     زیربنـائی    و نیز تأسیسات     مطالعه  دست
   منظور پیـشگیری    ، به    قانون  این) 160 (  ماده   موضوع   اجرائی   دستگاههای   توسط   مردم   عمومی  آموزش
 .  غیرطبیعی  از سوانح  ناشی  مخاطرات و کاهش

   سـازمان   ، توسـط     قـانون    ایـن    از تصویب    دو ماه    مدت   ظرف   ماده   این   اجرائی  های  نامه   آئین 
   تهیه   مسلح   نیروهای   و ستاد کل     مسلح   نیروهای   و پشتیبانی    دفاع   کشور و وزارت    ریزی   و برنامه   مدیریت

   مرحلـه    بـه    مـسلح    نیروهای   کل   تأیید فرماندهی    خواهد رسید و در صورت       وزیران   هیأت  تصویب  و به 
 . خواهد شد اجراء گذاشته
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شـود از    مـی   داده  کـشور اجـازه    وزارت ، بـه     مـسلح    نیروهای   کل   فرماندهی   از موافقت    پس 
   خـدمات    غیردولتـی    مؤسسات   تشکیل   متقاضیان   به   مجوز فعالیت    اعطای   به   نسبت   انتظامی   نیروی  طریق

   مـذکور بـا حفـظ       مؤسـسات    بـه    و حفاظتی    انتظامی   از خدمات    بخشی   و واگذاری    و مراقبتی   حفاظتی
   کـل   کشور و تأییـد فرمانـدهی        پیشنهاد وزارت    به   که   اجرائی  نامه   آئین  ساس برا   دقیق   و نظارت   کنترل

 . نماید رسد، اقدام  کشور می  امنیت  شورای تصویب  به  مسلح نیروهای
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 کـشور    امنیـت  ، شـورای   و انتظـامی   از فناوریها در امور امنیتی    استفاده   کردن   منظور بهینه    به 

   حفاظتی   سامانه   و استانداردسازی    سیاستگذاری   به   نسبت  ربط   ذی   دستگاههای   با همکاری    است  موظف
 . نماید ها، اقدام ، نهادها و وزارتخانه  مورد نیاز سازمانها، ادارات و امنیتی
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 : ربط  ذی  دستگاههای  بین  اطالعات  و تبادل  منظور ایجاد هماهنگی  به 
   کـشور، وزارت   اطالعـاتی   جامعـه   از ظرفیتهای  و استفاده  ، انسجام    منظور ساماندهی   به -   الف 

 و    و تمرکـز اطالعـات       تأسـیس    در قـانون     مـصرح    و اختیارات    با وظایف    متناسب   است   مکلف  اطالعات
   و ماحصل   دوین را ت    اطالعاتی   ساختار جامع    اصالح   قوا، طرح    کل   فرماندهی  های   مشی  سیاستها و خط  

 . نماید  ارائه  وزیران  هیأت  به  قانونی  تشریفات  طی  را جهت آن
   در مقـام     فرهنگـی    میـراث    و سـرقت     اقتصادی   مفاسد کالن    در کشف    اطالعات   وزارت -   ب 

 . آورد  عمل  را به  الزم  اقدامات  قضائیه  قوه ضابط
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   طرح   منظور تدوین    کشور و به    جانبه   همه   در رشد و توسعه      ملی  منیت ا   جایگاه   اهمیت   نظر به  
   است   موظف  ، دولت    آن   به   مربوط   و تحقیقات    کارآمد از مطالعات    گیری   با بهره    خصوص   در این   جامع

  وزارت   بـا مـسؤولیت      ملـی    امنیـت    جـامع    طـرح    تهیه   به   نسبت   مربوطه   دستگاه   از ظرفیتهای   با استفاده 
  ، دادگستری ، کشور، امور خارجه  مسلح  نیروهای   و پشتیبانی    دفاع  های   وزارتخانه   و با همکاری    اطالعات
   هیـأت    بـه    قـانونی    تـشریفات    طـی    را جهت    آن   و نتیجه    کشور اقدام   ریزی   و برنامه    مدیریت  و سازمان 
 . نماید  ارائه وزیران
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،    جهـاد کـشاورزی     ، وزارت    اجتماعی   و فعالیتهای    در سازندگی    جوانان  ارگیریک   منظور به    به 
 احمـر و سـایر        هـالل   ، شـهرداریها، دهیاریهـا، جمعیـت         پزشـکی    و آمـوزش    ، درمـان     بهداشت  وزارت

   اجتمـاعی    و خـدمات    ای   سـرمایه   های   دارائی   تملک   طرحهای   مجازند دراجرای   ربط   ذی  دستگاههای
   اسـتفاده    بـسیج    مقاومـت    و نیـروی     جوانـان    غیردولتی   از تشکلهای    کشور اعم    جوانان  ظرفیتخود از   
   و سـازمان     مسلح   نیروهای   و پشتیبانی    دفاع   وزارت   پیشنهاد مشترک    بند به    این   اجرائی  نامه  آئین. نمایند

 . خواهد رسید  وزیران أت هی  تصویب  به  جوانان  ملی  کشور و سازمان ریزی  و برنامه مدیریت
 

 - 127   ماده
   کـشور و در چـارچوب        خـارجی    منظور پیشبرد سیاسـت      به   است   مکلف   امور خارجه    وزارت 

 : آورد  عمل  را به  ذیل  اقدامهای  ملی  منافع  و توسعه حفظ
   از کشور به     خارج  م مقی   با ایرانیان    و مراوده    ارتباط  های   روشها و زمینه     و تقویت    توسعه -   الف 

 در    آنـان    و علمـی    ، معنـوی     مـادی   هـای    از سـرمایه    گیـری    و بهـره     و اسالمی    ملی   هویت  منظور حفظ 
 . از کشور  خارج  امور ایرانیان  عالی  شورای  مصوبات چارچوب

ر  منظـور ایجـاد بـازا        بـه    هدف   کشورهای   به   رسمی  ای   توسعه   کمکهای   و اعطای    تنظیم -   ب 
 .  ساالنه های  بودجه  قوانین  درچارچوب  و مهندسی  فنی  و صدور خدمات  ایرانی  کاالهای برای

   منظور افـزایش     به   اطالعات   از فناوری   گیری   با بهره    کنسولی   بهتر خدمات    و ارائه    تسهیل -   ج 
 .  رجوع  ارباب  و تکریم رضایتمندی

   سیاست   منظور پیشبرد اهداف     به   اجرائی   دستگاههای  کلیه  المللی   بین   بخشهای   هماهنگی - د   
 . خواهد رسید  وزیران  هیأت تصویب  منظور به  همین  به  که ای نامه  آئین  کشور در چارچوب خارجی
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   مـسلح    نیروهـای    نظر ستاد کـل      براساس   است   مکلف   مسلح   نیروهای   و پشتیبانی    دفاع   وزارت 

   و نـوع     بـا انـدازه      کـشور متناسـب      در سـطح     مـسلح    استقرار نیروهای    نحوه   جامع   طرح   تهیه   به  تنسب
   و حیـاتی     حساس   در استقرار تأسیسات     پراکندگی   منظور رعایت   ، به    محیطی   زیست   و شرایط   تهدیدات
 از    دفـاعی    صـنعتی    بـزرگ    و کارخانجـات     مراکز نظامی    پادگانهای   انتقال   و همچنین    دفاعی  و صنایع 
 . برساند  مسلح  نیروهای  کل  فرماندهی تصویب  و به  اقدام  تهران  ویژه  به  بزرگ شهرهای

  ، تغییر کاربری    ، زمین   ، بانکی    اعتباری   تسهیالت   و واگذاری    تأمین   به   نسبت   است   مکلف   دولت 
   از منـابع   دریـافتی   اعتبـارات .  آورد   عمـل    را به   م الز   مورد نیاز اقدامات     تأسیسات   جهت  و ایجاد حریم  

 .شود  می  بازپرداخت  شده  منتقل  اماکن  فروش  از محل بانکی
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،    اقتـصادی    توسـعه    سـوم    برنامـه   قـانون ) 186 ( الـی ) 183(و  ) 181 ( الـی ) 175(،  )171( مواد   
   برنامه   دوره   برای   آن  های   و اصالحیه  17/1/1379   مصوب   ایران   اسالمی   جمهوری   و فرهنگی   اجتماعی
 .گردد تنفیذ می) 1384-1388 (  ایران  اسالمی  جمهوری  و فرهنگی ، اجتماعی  اقتصادی  توسعه چهارم

 
   امور قضائی  توسعه-   یازدهم  فصل
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 : برساند صالح  ذی اجع مر  تصویب  و به  را تهیه  ذیل  لوایح  است  موظف  قضائیه  قوه 
 از    از آثـار سـوء ناشـی         منظـور جلـوگیری     بـه »   کیفری   از قوانین   زدایی  جرم «  الیحه -   الف 

 از    و جلـوگیری     کیفـری    عـدالت    نظـام   هـای    هزینه  ، کاهش    اهمیت   کم   درمورد تخلفات   انگاری  جرم
 .  عمومی  و آزادیهای  حقوق  جزا و تضییع  قلمرو حقوق رویه  بی گسترش

 و    اصـالح    نـوین    از روشـهای    گیری   منظور بهره   به»   حبس   مجازات  جایگزینهای «  الیحه -   ب 
 را    مجـرم    و شخـصیت     و مجـازات     جـرم    بیشتر میان    ایجاد تناسب    و همچنین    در جامعه    مجرمان  تربیت
 . نماید  و ارائه تهیه

 .» ن شهود و متهما  از حقوق حمایت «  الیحه-   ج 
 .»  اجتماعی  دیدگان  از بزه حمایت «  الیحه- د  
   افراد، در راسـتای   خصوصی  از حریم  و حمایت    شهروندی   و ارتقاء حقوق    حفظ «  الیحه - هـ   

 .»  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی قانون) 20 (  بیستم  اصل اجرای
 .»  جرائم از سایر  آن  و تفکیک  سیاسی  جرم تعریف «  الیحه- و  
 : نماید  اقدام  موارد ذیل  به  نسبت- ز  
،    قـانونی   بینـی    پـیش   ، قابـل    ، ارزان    در دسترس   ، بالسویه   ، دقیق    سریع   قضائی   استقرار نظام  - 1  

 .  و قاطع منصفانه
 . ، در قلمرو قضائی  و معنوی  خصوصی  مالکیت  حقوق  بنیادهای  و تضمین گذاری  پایه- 2  
 .  و قضائی ، در قلمرو حقوقی  و گروهی ، قومی  تبعیض  هرگونه ع رف- 3  
 و    یکـصد و پنجـاه       اصل  ، براساس    جرم   از وقوع    پیشگیری   برای   الزم   تمهید سازوکارهای  - 4  

 .  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی قانون) 156 ( ششم
منظـور     بـه    قـضائی    و مدیریت   ملیات،  ع   )M.I.S (   اطالعات   جامع   و استقرار نظام     طراحی - 5  

، تا   امور قضائی  انجام  فرآیندها و بهبود روشهای  کارآمد، اصالح   و مدیریت    عملیات   به   بخشیدن  سرعت
 .  چهارم  برنامه پایان

 .  غیردولتی  داوری  نهادهای  تشکیل  زمینه  نمودن  فراهم- 6  
 و نیـز      ایـران    اسـالمی    جمهـوری    اساسی  قانون) 35(   و پنجم    سی   اصل   منظور اجرای    به - 7  
،   انتخاب   حق   دعوی   از اصحاب    هر یک    حقوقی   خدمات   و گسترش    عامه   حقوق   و حفظ   منظور تأمین   به

   قـضائی    احکام   و اجرای   ، رسیدگی    از تحقیقات    اعم   دادرسی   مراحل  ، در تمامی     و حضور وکیل    معرفی
   موجـب   قاضـی   تـشخیص   به  دارد و یا حضور غیرمتهم  محرمانه  جنبه   موضوع   که  دی موار  استثنای  را به 

 .شود، دارند فساد می
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 :شود  می  داده  اجازه  قضائیه  قوه  به 
 کـشور و      کـل    دادسـتانی    با همکاری    وزیر دادگستری    توسط   که  ای  نامه   آئین   براساس -   الف 

رسد، اسـناد      می   قضائیه   قوه   تأیید رئیس    و به    تهیه   ایران   اسالمی   جمهوری   ملی  تابخانه اسناد و ک    سازمان



   از فناوریهـای    باشـد را بـا اسـتفاده         مـی    آنها ضروری    سوابق   نگهداری   که   قضائی  های   پرونده  و اوراق 
   کـه    بر آن    نماید مشروط   ا اقدام  آنه   امحای   به   نسبت   و سپس    تبدیل   اسناد الکترونیکی    روز، به   اطالعاتی
   مراجـع    در کلیـه     و اسناد تبدیلی    اطالعات.  باشد   آنها گذشته    قطعی    بایگانی   از مدت    سال   سی  حداقل
 . استناد خواهد بود  و قابل  داشته  سندیت  و اداری قضائی

   اسناد و کتابخانه    سازمان   دارد، توسط    تاریخی   سندیت   جنبه   که   و ملی    مهم  های   پرونده   اصل 
 . خواهد شد  و نگهداری  حفظ  ایران  اسالمی  جمهوری ملی

 را    خـدمات    و ارائـه    شود اقدامات    می   داده   کشور اجازه    اسناد و امالک     ثبت   سازمان   به -   ب 
  ، صـورتمجلس    اظهارنامـه    در تنظـیم     کتابت  اصل.  دهد   انجام  ای   رایانه   صورت   به   مختلف  در قسمتهای 

 . گردد  باید رعایت  و اسناد رسمی تحدید حدود و دفتر امالک
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 زندانها    منظور بهبود وضعیت     به   است   کشور مکلف    و تربیتی    تأمینی   زندانها و اقدامات     سازمان 

   اجتمـاعی   سالم زندگی   به  آنان   بازگشت   با هدف    زندانیان   و تربیت    و اصالح    مناسب  و ایجاد بازپروری  
 : نماید  اقدام  موارد ذیل  انجام  به  نسبت  آزاد شده  زندانیان  توسط  جرم  مجدد به  بازگشت و کاهش

 .  و تربیت  اصالح  کانونهای  توسعه  با اولویت  فیزیکی  فضاهای سازی  بهینه-   الف 
 و    مردمـی    خیریـه    سازمانها و نهادهای     ازطریق   و معدومین    زندانیان   از خانواده    حمایت -   ب 

 .  از زندانیان  حمایت  و انجمنهای غیردولتی
   جهـت    الزم   سـاز و کارهـای       الیحـه    تهیـه    برای   قضائیه   قوه   به   مقتضی   پیشنهادهای   ارائه -   ج 

 .  شده  اصالح  زندانیان  کیفری  سابقه حذف
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ـ      به   و   مـسکن   روسـتاها، وزارت   مـسکونی   در بافـت   واقـع   امـالک  ت منظور صدور سند مالکی

   برنامه   مدت   طی   روستائیان   از طرف    نمایندگی   به   است  موظف)   اسالمی   انقالب  بنیاد مسکن  ( شهرسازی
   دارای   روسـتاهای    کلیـه    بـرای    ایـران    اسالمی   جمهوری   و فرهنگی   ، اجتماعی    اقتصادی   توسعه  چهارم
 اسـناد و    ثبـت   اداره  و بـه   موجود روسـتا را تهیـه    وضع  تفکیکی  و مراکز دهستانها نقشه  اسالمی  یشورا

   ثبت   ندارد و ادارات     دولتی   تأیید سایر مراجع     نیاز به    شده   تهیه   تفکیکی  های  نقشه.  نماید   ارسال  امالک
 :نمایند  می  زیر اقدام  شرح  به  آن  براساس اسناد و امالک

 و   نقـشه    از کنتـرل    پس.  باشد   قبالً تحدید حدود شده      مورد عمل    محدودۀ   که   درصورتی - 1  
   و مشخـصات     حدود قطعات    حاوی   تفکیکی   صورتجلسه   متصرفین   مدارک   به   با توجه    با محل    آن  تطبیق

   اسـالمی    و شـورای    د مـسکن   بنیـا    امضاء نماینـده     و به    تنظیم  بردار ثبت    و نقشه    نماینده   توسط  متصرفین
باشـند سـند       مـی    بـر مالکیـت      دال   مـدارک    دارای   که   متصرفینی   نام   به   آن  رسد تا براساس    روستا می 
 . گردد  صادر و تسلیم مالکیت

   و تصرف    نماید، یا در مالکیت      ارائه   بر مالکیت    دال   نتواند مدارک    متصرف   که   درصورتی - 2  
   باشد یا عرصه     تحدید حدود نشده     مورد عمل    محدوده   که   درصورتی  شد، همچنین  با   اختالف  اشخاص

 در    باشـد، موضـوع      یـا اوقـاف      عمـومی    و نهادهای   ، سازمانها و مؤسسات      دولت   به   متعلق   از امالک   آن
   و یکـی  سالمی ا  انقالب  بنیاد مسکن  و رئیس  شهرستان  اسناد و امالک  ثبت  اداره  از رئیس    مرکب  هیأتی

 .گردد  صادر می  مقتضی  و رأی  مطرح  قضائیه  قوه  رئیس  انتخاب  به  دادگستری از قضات
 از    و یـا بـا اسـتفاده         اسـتفاده    ثبتـی    از خبرگـان     موضـوع    بـه    رسیدگی  تواند برای    می   هیأت 

   ابـالغ   طـرفین   بـه  محـل    ثبـت   توسط  صادره  رأی.  خود را صادر نماید      شهود رأی    و شهادت   تحقیقات
 و    اسناد و امـالک      ثبت  ، ادارات    رأی   ابالغ   روز از تاریخ     بیست   ظرف   اعتراض   عدم  شود، درصورت   می



،    اعتـراض    وصـول   درصـورت . باشـند    می   آن   اجرای   به   مورد مکلف    حسب   اسالمی   انقالب  بنیاد مسکن 
 . خواهد بود  از نوبت  خارج  در دادگاه  اعتراضات  این  به رسیدگی. شود  می  هدایت  دادگاه  به معترض

   و انتقـاالت    نقـل . باشـند    می   معاف   ثبتی  های   هزینه   کلیه   از پرداخت    قانون   این   مشمولین - 3  
 . نخواهد بود  معافیت  شامل بعد از صدور سند مالکیت

 و    ثبتـی    و خبرگـان     کارشناسـان   ب انتخا   هیأتها و نحوه     و اختیارات    جلسات   تشکیل   نحوه - 4  
 خواهد بود    ای  نامه   آئین   آنها مطابق    نمودن   و هزینه    دریافتی   مبالغ   و میزان    تفکیکی   نقشه   تهیه  چگونگی

)   اسالمی  انقالب بنیاد مسکن  (  و شهرسازی    مسکن   کشور و وزارت     اسناد و امالک     ثبت   سازمان   توسط  که
 .رسد  می  وزیران  هیأت  تصویب  و به هیه ت  دوماه حداکثر ظرف

   از پرداخت    بهزیستی  و سازمان )  ره (  خمینی   امداد امام    کمیته   پوشش   تحت  های   خانواده - 5  
 .باشند  می  دیگر معاف  هزینه  و هرگونه  و مالیات  عوارض هزینه
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   ایـران    اسالمی   جمهوری   و فرهنگی   ، اجتماعی    اقتصادی   توسعه   سوم   برنامه  قانون) 189 (  ماده 
 .گردد تنفیذ می) 1384-1388 (  چهارم  برنامه  دوره  برای  آن های  و اصالحیه17/1/1379  مصوب

 
   حاکمیت  و ارتقاء اثربخشی  دولت  نوسازی-   ششم  بخش

 
   حاکمیت  و ارتقاء اثربخشی  دولت  نوسازی-   دوازدهم  فصل
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 و   ، فرهنگی    اجتماعی  امور تصدیهای «،  » امور حاکمیتی  « های   در حوزه    دولت   و وظایف    نقش 
 : گردد  تنظیم  ذیل  شرح  و به تعریف»   اقتصادی امور تصدیهای«و »  امور زیربنائی«، » خدماتی

 :  امور حاکمیتی-   الف
   بـدون   آن  و منـافع   کشور است میت اقتدار حاک  موجب  آن  تحقق   که   دولت   امور حاکمیتی  

 :گردد عبارتند از  می  اقشار جامعه  همه  شامل محدودیت
 .  و فرهنگی ، اجتماعی  اقتصادی  در بخشهای  و نظارت ریزی ، برنامه  سیاستگذاری- 1  
 . درآمد  و باز توزیع  اجتماعی  و تأمین  عدالت  برقراری- 2  
 .  مردم  حقوق  از انحصار و تضییع  و جلوگیری  رقابت ای، بر  سالم  ایجاد فضای- 3  
 .  فقر و بیکاری  کشور و رفع  رشد و توسعه ، برای  الزم ها و مزیتهای  زمینه  نمودن  فراهم- 4  
 .  امور قضایی  و اداره  و امنیت ، استقرار نظم ، امور ثبتی  قانونگذاری- 5  
 .  ملی  دفاعی جاد آمادگی کشور و ای  ارضی  تمامیت  حفظ- 6  
 . ، اسالمی  ایرانی  از هویت  صیانت- 7  
 .  خارجی  کار و روابط  روابط ، تنظیم  عمومی ، مالیه  امور داخلی  اداره- 8  
 .  فرهنگی  و میراث  طبیعی  از منابع  و حفاظت  زیست  محیط  حفظ- 9  
 .  ملی ، آمار و اطالعات  بنیادی  و تحقیقات  علوم- 10  
   و بحرانهـای     طبیعـی    حـوادث    اثـرات    و کـاهش     واگیـر، مقابلـه      از بیماریهای    پیشگیری - 11  

 . پیچیده
 :  و خدماتی ، فرهنگی  اجتماعی  امور تصدیهای-   ب

   برتـری   فـردی   منـافع   بـه   از آنها نسبت     حاصل   اجتماعی   منافع   که   است   از وظایفی    دسته   آن 
 و    و فنـی     عمـومی    و پـرورش     آمـوزش   گردد، ازقبیـل     افراد می    زندگی  بهبود وضعیت   دارد و موجب  



 و    جمعـی    و ارتباطـات    ، اطالعـات     و ورزش    بدنی  ، تربیت    و درمان   ، بهداشت    وتحقیقات  ، علوم   ای  حرفه
 .  دینی  و تبلیغات ، هنری امور فرهنگی

 :  امور زیربنائی-   ج
   زیرسـاختهای    تقویـت    موجـب    که   است  ای   سرمایه  های   دارائی  لک تم   از طرحهای    دسته   آن 

 و   و روسـتائی   شـهری  ، عمـران     و خـاک     آب  گـردد، نظیـر طرحهـای        کـشور مـی      و تولیدی   اقتصادی
 .  و نقل  و حمل ، ارتباطات  رسانی  انرژی های شبکه

 :  اقتصادی  امور تصدیهای- د 
 و    اسـت    جامعـه    از امـوال    برداری   و بهره    اداره   متصدی  دولت   که   است   از وظایفی    دسته   آن 

،    در امـور صـنعتی      کنـد، نظیـر تـصدی        می   عمل   خصوصی   در حقوق    و حقوقی    حقیقی  مانند اشخاص 
 .  ماده این)  ج( در بند   مندرج  از طرحهای برداری  وبهره  و بازرگانی  و نقل ، حمل کشاورزی
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  وری   و بهـره     کـارآیی    کـشور، افـزایش      رشـد و توسـعه       بـرای    مناسـب   ظور ایجاد زمینه   من   به 
   در امـور کـشور، نحـوه         مـردم    مـشارکت    و توسعه    دولت   امور حاکمیتی   ، تقویت    اجرائی  دستگاههای

 :گردد  می  و اصالح  پاالیش  ذیل  طریق  به  قانون این) 135 (  مذکور در ماده  وظایف اجرای
   مـردم    مشارکت   با جلب    و عنداللزوم    دولتی   دستگاههای   توسط   دولت   امور حاکمیتی  -   الف 

 و    کـار، تجهیـزات      انجام  ، فناوری    انسانی   در ابعاد منابع    ربط   ذی   اجرائی  گردد و دستگاههای     می  انجام
 .  خواهند یافت  کیفی  و توسعه ، تقویت  منابع تخصیص

 و    بیـست    اصـول    با رعایت    دولت   و خدماتی   ، فرهنگی    اجتماعی   تصدیهای  امور   وظایف -   ب 
   انجـام    ذیـل   هـای    از شـیوه     بـا اسـتفاده      ایران   اسالمی   جمهوری   اساسی  قانون) 30 ( ام  و سی ) 29 ( نهم
 :گردد می

 .  وظایف  این  مجری  غیردولتی  بخش  توسعه  برای  الزم های  حمایت  اعمال- 1  
 .  غیردولتی  از بخش  خرید خدمات- 2  
   و منـابع   و تجهیـزات     امکانـات    و واگـذاری     اجـاره    ازطریق   غیردولتی   با بخش    مشارکت - 3  

 . فیزیکی
  ، در چـارچوب      غیردولتـی    بخـش    بـه    دولتـی    از واحـدهای     بخـشی    مدیریت   واگذاری - 4  

 .  ایران  اسالمی  جمهوری  و فرهنگی جتماعی، ا  اقتصادی  توسعه  چهارم  برنامه  کلی سیاستهای
   ایـن  144   مـاده   مطـابق (گرا     با رویکرد هدفمند و نتیجه       دولتی   واحدهای   ایجاد و اداره   - 5  

  هـای    از حالـت    کـدام    هـیچ    کـه    کـشور در منـاطقی      ریـزی    و برنامـه     مدیریت  با تأیید سازمان  )  قانون
 .پذیر نباشد الذکر امکان فوق

   دولتـی    دسـتگاهها و شـرکتهای       و نظـارت    ، حمایـت     با مدیریت    دولت   زیربنائی   وظایف -   ج 
 . خواهد شد  انجام  غیردولتی  بخش توسط

  قانون) 44 (  و چهارم    چهل   اصل   با رعایت    دولت   اقتصادی  های   تصدی   به   مربوط   وظایف - د   
   بـه    نـسبت    بخـش    در این   دولت. گردد  واگذار می    غیردولتی   بخش   به   ایران   اسالمی   جمهوری  اساسی
،    کننـدگان    و مـصرف     تولیدکننـدگان    حقـوق    از ایجاد انحصار، تضییع      جلوگیری   برای   مقررات  تنظیم

  تعریـف .  خواهد نمود    اقدام   و نظایر آن    گذاری   سرمایه   و امنیت   ، رشد توسعه     رقابت   سالم  ایجاد فضای 
 و   ، زیربنـایی    گـری    و تـصدی     امور حـاکمیتی     و تکالیف    و محدوده   رو و شرایط   و قلم    ضوابط  و تفصیل 

   تا پایـان     ماده   موارد این    کلیه   اجرای   و همچنین    نحو تفصیلی    به   مختلف   دستگاههای  موارد واگذاری 
 . شد خواهد  تقدیم  اسالمی  شورای  مجلس  و به  تهیه  دولت  توسط ای  الیحه  در قالب1383  سال
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 بـا    هـا را متناسـب       و وزارتخانه    اجرائی   دستگاههای   کالن   تشکیالت   است   مکلف   دولت -   الف 

  ، تعارضـهای     نـاقص    اثربخـشی    کردن   برطرف   سایر کشورها، جهت     و تجربه    برنامه   این  سیاستها و احکام  
  کاریهـا و همچنـین      تمرکـز امـور، مـوازی     ،     کفایـت   ، عـدم     جامعیت   و عدم    و غیرکارآمدی   دستگاهی

 و   ، ادغام    سازی  ، متناسب    نوسازی   کارآمد، با هدف     و روشهای    نوین   از فناوریهای   جانبه   همه  گیری  بهره
 و غیرمتمرکـز     ، اثـربخش    ، کارآمـد، فراگیـر و باکفایـت          منسجم   منظومه   یک   صورت  تجدید ساختار به  

   تقدیم   اسالمی   شورای   مجلس   به   قانون   این   از تصویب    پس   ماه  را شش   ربط   ذی   نماید و الیحه    طراحی
 . میسر باشد  چهارم  برنامه  دوم  سال  از ابتدای  آن  اجرای  امکان  که طوری کند، به

 شـهر     و عمران    در امور توسعه     دولتی   دستگاههای   واگذاری   قابل   از تصدیهای    دسته   آن -   ب 
 .شود  شهرداریها و دهیاریها واگذار می  به ربط  ذی  مالی  با منابع  همراه وزیران  هیأت ویبو روستا، باتص
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منظـور    به ربط   ذی   دستگاههای   با همکاری    است   کشور موظف   ریزی   و برنامه    مدیریت   سازمان 
   شـده    تمـام    قیمـت   صورت   و به    هدفمند و عملیاتی     روش   موجود به    از روش   ریزی   بودجه   نظام  اصالح

 : دهد  انجام  چهارم  برنامه  دوم  سال  را حداکثر تا پایان  ذیل ، اقدامات خدمات
 .نمایند  می  ارائه  اجرایی  دستگاههای  که  و خدماتی  و احصاء فعالیت  شناسایی-   الف 
 .  مشخص  جغرافیائی  و محل فیت با کی ، متناسب  فعالیتها و خدمات  شده  تمام  قیمت  تعیین-   ب 
 .  آن  شده  تمام  و قیمت  فعالیتها و خدمات  حجم  براساس  ساالنه  بودجه  الیحه  تنظیم-   ج 
   تمـام   بـا قیمـت    از فعالیتها و متناسـب   حاصل  عملکرد و نتایج  براساس  اعتبارات   تخصیص - د   

 .  آن شده
 کـشور    ریزی   بودجه   در تغییر نظام     تسریع   و همچنین    فوق  رویکرد   منظور تحقق    به - 1   تبصره 

،    سـاختار سـازمان      ا صـالح     ضـمن    اسـت    مذکور موظف   ، سازمان    و نظارت   ریزی   برنامه   نظام  و تقویت 
،    کوچـک    اتخـاذ نمایـد تـا بـا سـازمانی            خود، ترتیبی    اداری  ، روشها و فناوری      انسانی   نیروی  مدیریت
 طـور     بـه    محولـه    وظـایف    انجـام    امکان   و اندیشمندان    نخبگان  کارگیری   و به   اثربخش، کارا و      منعطف
 . گردد  فراهم  و بهینه مطلوب

   الزم  لـوایح   تهیـه   بـه   نـسبت   و دارائی  امور اقتصادی  الذکر و وزارت     فوق   سازمان - 2   تبصره 
   نحـوی   نماید بـه    کشور اقدام   ریزی   و بودجه   ی و استخدام   ، اداری    مالی   و مقررات    قوانین   اصالح  برای
 . گردد  و محصول  نتیجه  کنترل  نظام  به  موجود تبدیل  نظام که

  تـصویب   کـشور بـه   ریزی  و برنامه  مدیریت   با پیشنهاد سازمان     ماده   این   اجرائی  نامه   آئین - هـ   
 .رسد  می  وزیران هیأت
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 :گردد  می  انجام  ذیل ، اقدامهای  اجرائی  دستگاههای ساختار و تشکیالت   منظور اصالح  به 
 و   ، اجتمـاعی     اقتـصادی    توسـعه    چهـارم    برنامـه    اول   سال   تا پایان    است   موظف   دولت -   الف 

از تعـداد  %) 20( درصـد    بیـست   حداقل  و یا واگذاری   پیشنهاد حذف    ایران   اسالمی   جمهوری  فرهنگی
   دسـتگاههای    و انحـالل     سـایر بخـشها و ادغـام         را بـه     و شرکتها و نظایر آن      ا و نهادها، مؤسسات   سازمانه

 . کند  تقدیم  اسالمی  شورای  مجلس  به  تصویب غیرضرور را جهت
 و   دولتـی  ، شـرکت    غیردولتـی   ، نهاد عمـومی      دولتی  ، مؤسسه    ایجاد وزارتخانه    ممنوعیت -   ب 

   شـورای    مجلـس    و تـصویب     وزیران  ، مگر در موارد استثناء با تأیید هیأت          مشابه  ن با عناوی   دستگاههایی
 . اسالمی



  در سـطح  )   دولتـی    شـرکتهای   اسـتثنای   به (  هر وزارتخانه    سازمانی   واحدهای   کلیه   ادغام -   ج 
 در مرکـز    مربوطـه   واحـدهای   کـه   طـوری  ، بـه   واحـد سـازمانی    در یک ...  و    ، بخش   ، شهرستان   استان
 بند و مـوارد       این   موضوع   واحدهای   سازمانی  سطح.  آنها باشند    امور ستادی    و انجام   دار راهبری   عهده

تغییر یا  . رسد   می   اداری   عالی   شورای  تصویب   کشور به   ریزی   و برنامه    مدیریت  استثناء با پیشنهاد سازمان   
 خواهـد     اسالمی   شورای   مجلس  اند با تصویب    جاد شده  ای   قانون   موجب   به   که   استانی   واحدهای  ادغام
 .بود

پیـشنهاد     بـه    که   ضوابطی  ، براساس    اجرائی   دستگاههای   و تجدید ساختار داخلی      بازنگری - د   
   بـا اصـالح      کـه   درصـورتی . رسـد    مـی    وزیران   هیأت   تصویب   کشور به   ریزی   و برنامه    مدیریت  سازمان
   طبیعـی    پـستها صـرفاً تـا خـروج         گونـه    گردنـد، ایـن      حـذف    رسمی   شاغلین  ی دارا  ، پستهای   تشکیالت

 . پایدار خواهد بود ربط  ذی مستخدمین
   الزم  اقـدام    موظفند ضـمن     اجرائی  دستگاههای...  و    ، شهرستانی    استانی   واحدهای   کلیه - هـ   

  ریـزی    و برنامـه     مـدیریت   مان از تأییـد سـاز       خود، پس    و تجدید ساختار سازمانی      بازنگری  درخصوص
   مـستقر در همـان    سایر واحدهای   مازاد را به     مورد اجرا گذارند و نیروهای       را به    الزم   اصالحات  استان
 . نمایند  منتقل محل

   سـطوح   توسـعه   بـا رویکـرد عـدم     ، شـهر و بخـش        شهرسـتان    تشکیل   برای   جمعیت   نصاب - و   
 . خواهد شد  تعیین  وزیران  هیأت  توسط  چهارم  برنامه  اول  در سال  کشوری تقسیمات

 
 - 140   ماده

   مـشارکت    و جلـب     وتعـاونی    خـصوصی    بخش   منظور توسعه   شود به    می   داده   اجازه   دولت   به 
   کارآمـدی   امـور کـشور و افـزایش      در اداره    مـدنی    جامعـه   هـای    و سایر بخـش      غیردولتی  های  تشکل

 : دهد   را انجام  ذیل ، اقدامهای  ملی  از فرصتها و منابع  با چالشها و استفاده در مواجهه،   دولتی مدیریت
   توســعه  بــرای  الزم  غیردولتــی  نهادهــای  و قانونمنــدی  ایجــاد و توســعه  بــه  کمــک-   الــف 

ـ    از محـیط     و حفاظـت     اداری   و شـفافیت     سالمت  ، توسعه    خدمت   فرهنگ  ، ترویج   کارآفرینی  و   ست زی
 . پذیری  و مسؤولیت محوری  هدف ، بر مبنای  مردم  و سالمت  محیطی  زیست ارتقاء استانداردهای

  های  ، در زمینه     غیردولتی   از بخش    و حمایت    تقویت   برای   مناسب   واحد سازمانی    تشکیل -   ب 
  ریـزی    و برنامـه     مـدیریت   ن در سـازما     اداری   موانع   و رفع   ، توجیه   ، ایجاد تسهیالت    ، آموزش   نهادسازی

 . موجود  سازمانی  پستهای  از محل  دولتی  مستقل ها و سازمانهای  وزارتخانه کشور و کلیه
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،    مـدیران    در خدمات    و ایجاد ثبات    گرائی   شایسته   منظور استقرار نظام     به   است   موظف   دولت 

 . نماید  تقدیم  اسالمی  شورای  مجلس  و به  را تهیه  مربوطه  الیحه  موارد ذیل درخصوص
 . نماید بندی  و طبقه ، تعریف ای  و حرفه  سیاسی  را در دو بخش  مدیریتی  مشاغل-   الف 
 نماید تـا      را تعیین    الزم   تخصصی  ، شرایط   ای   حرفه   پستهای   افراد به    و انتصاب    در انتخاب  -   ب 

   انتخـاب   امکـان   طریـق   از ایـن   که در مواردی.  باالتر ارتقاء یابند    اتب مر   به  افراد از مسیر ارتقاء شغلی    
 . پذیرد  صورت ، انتخاب  الزم  و تخصصی  مدیریتی  ارزیابیهای  باشد، با انجام وجود نداشته

ــصب  عــزل  درخــصوص-   ج  ــستهای  و ن ــدیریت  پ ــارات  سیاســی  م ــه  الزم  اختی ــات  ب    مقام
 .د شو  داده کننده منصوب
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 موظفنـد     قانون  این) 160 (  ماده   موضوع   کشور و دستگاههای    ریزی   و برنامه    مدیریت   سازمان 
   اداری   نوین   از فناوریهای   ، با استفاده     مردم   در مقابل    اجرائی   دستگاههای   پاسخگوئی   منظور افزایش   به

   اداری  و آموزش مداری  مشتری  به  مربوط  های  ص فرآیندها و روشها و رشد شاخ        و مهندسی   و بازنگری 
 از مفاسـد      جلـوگیری    بـرای    الزم   عملکـرد و راهکارهـای       و ارزیـابی     مدیریت   فرهنگ   و توسعه   مردم
هـا،     و بخـشنامه     و مقـررات     ضـوابط    و در تـدوین      داده   خـود را افـزایش       خدمات   کیفی  ، سطح   اداری

 و تأثیرگـذار    اصـلی   از اهداف  یکی  عنوان  به  رجوع  ارباب  و تکریم ت رضای ربط  ذی های  دستورالعمل
 . نمایند  ملحوظ  کارکنان  و استخدامی  اداری در سرنوشت
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  ریزی   و برنامه    مدیریت   سازمان   دولتی   بخش   انسانی   نیروی   و بهبود مدیریت     منظور اصالح    به 
  عمـل    را بـه     ذیـل    موظفنـد اقـدامات      قـانون   ایـن ) 160 ( ذکور در ماده   م   اجرائی  کشور ودستگاههای 

 :آوردند
 .  و نخبگان  متخصصین  با رویکرد جذب  دولتی  مشاغل  و باز طراحی  و تحلیل  تجزیه-   الف 
 و    رقـابتی   الـذکر در فـضای       فوق   در دستگاههای    هر شکل    به   انسانی   نیروی  کارگیری   به -   ب 

 .  ادواری  استخدامی  در امتحانات  امتیازات قل حدا کسب
   مناسـب    تلفیـق    براسـاس    کارکنـان    حقوق   پرداخت   و دستورالعملهای    ضوابط  بینی   پیش -   ج 

 .  مزدی  وقت  جای  به وری  و بهره گرائی نتیجه
  شـرایط  و     آمـوزش    خـاص    ضـوابط   بینی   با پیش    و سرپرستان    مدیران   کیفی   ارتقاء سطح  - د   

 .  و سرپرستی  مدیریت از پستهای%) 20( درصد   بیست  حداقل  آنها و کاهش احراز تصدی
 و    اجرائی   دستگاههای   کارکنان   برای   مدت   کوتاه   و تخصصی    شغلی  های   آموزش   توسعه - هـ   

   دانـشگاهی   ارک مـد    دریافـت    منجر بـه     و مأموریت    دولتی   از امکانات    با استفاده    که  هائی   دوره  حذف
 .گردد  می  و یا غیررسمی رسمی

  تـصویب    کـشور بـه     ریـزی    و برنامه    مدیریت   پیشنهاد سازمان    بنا به    ماده   این   اجرائی  نامه   آئین 
 .رسد  می  وزیران هیأت
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  نظـام  و اسـتقرار      وری   و بهـره     کـارآیی    منظور افـزایش     موظفند به    اجرائی   دستگاههای   کلیه 
   بـرای    مـدیران    به   الزم   اختیارات   کار و اعطای     انجام   مراحل   کنترل   جای  ، به    و محصول    نتیجه  کنترل
  ، براسـاس     منـابع    تخـصیص    و هدفمند نمودن     مستقل   صورت   خود به    سرپرستی   تحت   واحدهای  اداره

  ، قیمـت     و دارائـی     امور اقتصادی   ارت کشور و وز    ریزی   و برنامه    مدیریت   سازمان   مشترک  دستورالعمل
  ازقبیـل ( را دارنـد       شـده    تمـام    قیمـت    تعیـین    قابلیـت    کـه    از فعالیتها و خـدماتی       دسته   آن   شده  تمام

   محل   و کیفیت    کمیت  ، براساس )  و اداری   ، خدماتی   ، درمانی    و بهداشتی   ، پژوهشی    آموزشی  واحدهای
   اختیـارات   و با اعطای  کشور یا استان ریزی  و برنامه  مدیریت ید سازمان از تأی  و پس   مشخص  جغرافیائی

 . اجرا نمایند ربط  ذی  مدیران  به الزم
   داده  نماینـد، اجـازه      مـی    خود را ارائه     خدمات   ماده   این   ضوابط   براساس   که   دستگاههایی   به 

  التفـاوت    و مابـه     اقـدام    هزینـه    اعتبـارات   هـای   و برنامـه     فصول  جائی   جابه   به   نیاز نسبت   شود حسب   می
   و پرداخـت    ، تجهیز سـازمان      خدمات   ارتقاء کیفی    را صرف    شده   تمام   با قیمت    فعالیت   قبلی  های  هزینه
 در    شـده    تمـام    قیمـت    براساس   که  اعتباراتی.  نمایند  ربط   ذی   واحدهای   و مدیران    کارکنان   به  پاداش

   بـه    از پرداخـت     و پـس     شـده    تلقی  گیرد، کمک    دراختیار واحدها قرار می     سنواتی   بودجه  چارچوب
 .گردد  منظور می  قطعی هزینه
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ــه  ــزایش  حجــم  منظــور کــاهش  ب ــصدیها و اف ــشارکت  ت ــور کــشور و   در اداره  مــردم  م  ام
 :شود  می  انجام  ذیل ، اقدامهای  دولت سازی کوچک

   روشـهای   ، صـرفاً ازطریـق       و خـدماتی    ، تولیـدی    ، فرهنگی    اجتماعی   فعالیتهای   توسعه -   الف 
 . گردد انجام) 136 ( ماده)  ب(مذکور در بند 

،   ، تولیـدی    ، فرهنگـی     اجتمـاعی   از تـصدیهای  %) 3( درصـد      سـه    حـداقل    ساالنه   کاهش -   ب 
) 3(، )2(، )1 (  مذکور در اجـزای   روشهای از  با استفاده  اجرائی  دستگاههای  توسط  و نظایر آن    خدماتی

 .  غیردولتی  بخشهای  توسعه  برای  مربوط  از منابع  بخشی و اختصاص) 136 ( ماده)  ب(بند ) 4(و 
 و    ملـی    در سطوح   ای   سرمایه  های   دارائی   تملک   و پروژه    طرح   هر نوع    شروع   ممنوعیت -   ج 

 و    مدیریت   با تأیید سازمان     که   و مواردی    و زیربنائی    امور حاکمیتی    به   موارد مربوط    استثنای   به  استانی
) 136 ( مـاده )  ب(بنـد  ) 3(و ) 2(، )1 (  مـذکور در اجـزای     هـای    از شـیوه     کـشور، اسـتفاده     ریزی  برنامه
   وجـوه   صـورت   بـه   مربـوط   فصول ای  سرمایه های  دارائی  تملک  طرحهای پذیر نباشد، اعتبارات    امکان
 .  خواهد یافت  اختصاص  فصل  در همان  غیردولتی  بخش  توسعه  برای  شده اداره

 در سـایر شـرکتها و سـازمانها و            دولتـی    جدیـد شـرکتهای     گذاریهای   و سرمایه    مشارکت - د   
 .باشد  می  ممنوع  و نظایر آن  دوم  نسل  به  موسوم  شرکتهای  و تکثیر آنها درقالب تفکیک

 آنهـا، در      اعتبـارات    و سقف    دولتی   شرکتهای  سازی   خصوصی   برنامه   کمی   اهداف   تعیین - هـ   
 تولیـد     کـشور بـه      کـل    و بودجـه     دولتی   شرکتهای   اعتبارات   نسبت   که   نحوی  ، به    ساالنه   بودجه  قوانین
 . یابد کاهش%) 2( دو درصد   حداقل  هرساله  داخلی ناخالص

 - و  
   میـزان    بـه    در آغاز برنامـه      از تعداد آن     دولت   کارکنان   تعداد کل    چهارم   برنامه   در پایان  -1  

 . یابد کاهش%) 5( درصد  پنج
   قـانون   این) 9 (  شماره   جدول   مطابق   دولتی   جدید در دستگاههای     استخدامهای   مجموع -2  

   اسـالمی    جمهـوری   رهنگـی  و ف   ، اجتماعی    اقتصادی   توسعه   چهارم   برنامه   کلی   سیاستهای  در چارچوب 
 وارد   ای   لطمـه    دولتـی    دستگاههای   حاکمیتی   وظیفه   به   که   نحوی  به)   مسلح   نیروهای   استثنای  به ( ایران

 . شوند تجاوز نکند  می  خارج  از خدمت  که تعداد کارکنانی%) 50( درصد  نشود از پنجاه
،   ، درمـانی    ، رفـاهی     مـسکونی   ائرسرا، مجتمـع   مهمانسرا، ز    هرگونه   ایجاد، اداره    ممنوعیت - ز   

  ، کلیـه     قـانون   ایـن ) 160 (  مـاده    موضـوع    دستگاههای  ، توسط    و نظایر آن     و تفریحی    ورزشی  فضاهای
   از آنها را حداکثر تـا پایـان         برداری   یا بهره    و خدمات    تأسیسات   نوع   موظفند، این    اجرائی  دستگاههای

   اجرائـی    با پیـشنهاد دسـتگاه      موارد مستثنی .  واگذار نمایند    غیردولتی   بخش  ، به    چهارم   برنامه   سوم  سال
  در انتقـال  .   است   بالمانع   وزیران   هیأت   کشور و تصویب    ریزی   و برنامه    مدیریت   و تأیید سازمان    مربوط

   جمهـوری   اساسـی  انونق) 83 (  هشتاد و سوم  اصل  باشد، رعایت   ملی   از نفایس    که   دولتی  بناها و اموال  
 .  است  الزامی  ایران اسالمی

،    قـانون   ایـن ) 160 (  مـاده    موضوع   دستگاههای   حاضر توسط    در حال    که   خدماتی   کلیه -   ح 
،    مصرف  ، تعاونیهای    سرویس   و آمد، سلف     رفت   نظیر سرویس    مختلف  های   خود در زمینه     کارکنان  برای

   صـورت    و یـا خریـد خـدمات         امـانی    صـورت    بـه    و موارد مـشابه      کودک ، مهد    کارکنان  امور ورزش 
   اداری  واحـدهای   خواهـد شـد و کلیـه     انجـام   مستقیم  یارانه   با پرداخت    برنامه   سوم  گیرد، از سال    می
 .شوند  می  نیازمند دیگر منتقل  واحدهای  آنها به  رسمی  و کارکنان  گردیده  منحل ربط ذی

   اجـرای   تواننـد بـرای      مـی   ای   و حرفه    فنی   و مراکز آموزش     و پرورش    آموزش  ت وزار -   ط 
   نمایند، به  استفاده  حقوق  بدون  از مرخصی  بر اینکه    خود مشروط   با کادر آموزشی  ) 136 ( ماده»  ب«بند



 کـسور    اخت با پرد    مستخدمین   گونه   این   خدمت  سوابق.  بند عقد قرارداد نمایند      مذکور در این    روش
 . منظور خواهد شد  مستخدم ربط  ذی  در صندوق بازنشستگی

) 136( مـاده )  ب(بنـد   ) 4(و  ) 3(،  )2 (  مذکور در اجـزای      روشهای   به   که   مدارسی   سرانه   هزینه 
   توسـط   منـاطق   هر بنـد و توانمنـدیهای    با ویژگیهای گردند، متناسب   می   اداره   غیردولتی   بخش  توسط
 .شود  می  و پرداخت مین تأ دولت

   جدول  ، در چارچوب     مستقل  ها و سازمانهای     از وزارتخانه    هریک   صدور مجوز استخدام   -   ی 
   هیـأت    کـشور و تـصویب      ریـزی    و برنامه    مدیریت   پیشنهاد سازمان   ، بنا به     قانون   این  پیوست) 9 ( شماره
 . وزیران

   تـصویب    کشور به   ریزی   و برنامه    مدیریت  پیشنهاد سازمان  با     ماده   این   اجرائی  نامه   آئین -   ک 
 .رسد  می  وزیران هیأت
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   و تطبیـق     آن   اصلی   و مأموریت    با اهداف    هر دستگاه    تعداد کارکنان   سازی   منظور متناسب    به 
  ، اقـدامهای     دولـت   ریت مـدی    توسعه   بخش   با سیاستها و احکام      اجرائی   دستگاههای   وظایف   انجام  نحوه
 : خواهد آمد  عمل  به ذیل

 و    اجرائـی    از دسـتگاههای     هـر کـدام      تعداد پرسنل   ، سقف    چهارم   برنامه   اول   در سال  -   الف 
   کـشور و دسـتگاه      ریـزی    و برنامـه     مـدیریت    سـازمان    مشترکاً توسـط     آن  ، تحقق    شده   زمانبندی  برنامه
 .رسد  می  اداری  عالی  شورای  تصویب  و به  تهیه ربط ذی

   بدون   شهرستان   یک   در سطح    اجرائی   مازاد دستگاههای    یا ثابت    رسمی   کارکنان   انتقال -   ب 
 بایـد     مـستخدم    سایر شهرسـتانها بـا موافقـت         به  ، انتقال   ربط   ذی   دستگاههای   با توافق    مستخدم  موافقت
 . گیرد صورت

   وزیـران    هیـأت    تـصویب    بـه    و مقـررات     قـوانین    با رعایـت     ماده  ین ا   اجرایی  نامه   آیین -   ج 
 .رسد می

   اجرائی  دستگاههای  و غیرمنقول  منقول  اموال  فروش ، از محل  ماده  این   اجرای   بار مالی  - د   
 .گردد  می  تأمین  عمومی  در بودجه  شده بینی  پیش و اعتبارات
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   عمـل    به   ذیل   اقدامهای   کارکنان   جابجائی   و سهولت    بازنشستگی   صندوقهای   منظور تقویت    به 
 :آید می

   کـه   شـود در صـورتی       مـی    داده   اجـازه    بازنشـستگی    صـندوقهای    مشمول   کارکنان   به -   الف 
  قـوق  ح   بـدون    از مرخصی    شوند و یا با استفاده       دیگر منتقل    دستگاههای   شوند و یا به     بازخرید خدمت 

 خـود     بازنشـستگی    صندوق   مشمول   یابند کماکان    اشتغال   غیردولتی  در بخش )   زمان   محدودیت  بدون(
 .باشند

تواننـد از نظـر     مـی   کشوری  بازنشستگی  صندوق  مشمول  دستگاههای  پیمانی  مستخدمین -   ب 
 . گردند  درمانی  خدمات یمه ب  و سازمان  کشوری  بازنشستگی  صندوق  مشمول  اجتماعی  تأمین مزایای
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 از   اسـتخدامی   سـوابق   حفظ ، نحوه  خدمت  پایان ، پاداش  استخدامی  رابطه  به  مربوط   ضوابط 
 .  و سایر موارد مربوط  بودن  بازنشستگی  صندوق  تابع حیث



   از پنجاه    بیش   که  ایی و واحده    قانون  این) 160 (  ماده   موضوع   اجرایی   دستگاههای   کارکنان 
 و  ، اجتمـاعی     اقتـصادی    توسـعه    سـوم    آنها از ابتـداء برنامـه        و یا مالکیت    ، دارائی   از سهام %) 50(درصد  
   تعیـین    قانون  شود، باید مطابق     و می    واگذار شده    غیردولتی   بخش   به   ایران   اسالمی   جمهوری  فرهنگی
 .رسد  می  وزیران  هیأت  تصویب  به  قوانین  در چارچوب  ماده  این  اجرایی نامه آیین.  گردد تکلیف

   قطـع   ربـط    ذی   اجرائـی    آنهـا بـا دسـتگاه        استخدامی   رابطه   که   کارکنان   گونه   این -   تبصره 
 . باشند  مربوط  بازنشستگی  صندوق  مقررات  تابع  همچنان  استخدامی  سوابق توانند با حفظ گردد می می
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 و    اداری   و انـضباط     نظم   منظور تقویت    به   است   کشور موظف   ریزی   و برنامه    مدیریت   سازمان 
   ضـوابط    تـدوین    به  ، نسبت    دولت  ای   هزینه   در اعتبارات   جوئی   امور کشور و صرفه      اداره   در نظام   مالی

 . شود  مورد اجرا گذاشته  به اجرائی   دستگاههای ، توسط  وزیران  هیأت  از تصویب  تا پس  اقدام مربوطه
   اجـرای   ، نحـوه     شاخـصهایی   ، بـا تـدوین       اسـت    کشور مکلف   ریزی   و برنامه    مدیریت   سازمان 

   هیـأت    را بـه     آن   گزارش   و هرساله    قرار داده    مورد ارزیابی    اجرائی   مذکور را در دستگاههای     ضوابط
 . نماید  تقدیم وزیران
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 و در     چهـارم    برنامـه    را طـی     دولـت    و بازنشستگان    کارکنان   کلیه   حقوق   است   موظف  لت دو 
 . دهد  افزایش  تورم  با نرخ ، متناسب  شغلی های  رشته  تمامی  برای  هر سال ابتدای

 از    کـه   اعتبـاراتی %) 70(شود تا هفتاد درصد        می   داده   اجازه   اجرائی   دستگاههای   به -   تبصره 
گـردد     منظـور مـی      سـاالنه    بودجه   در قانون    که   میزانی   به   انسانی   نیروی   ساختار و کاهش     اصالح  محل
   برجـسته    خـدمات    کـه    کارکنـانی    غیرمستمر بـه     کارآیی  العاده   فوق   عنوان  نمایند را به     می  جویی  صرفه
 . نمایند دهند، پرداخت  می انجام

   تـصویب   و بـه   کـشور تهیـه   ریزی  و برنامه   مدیریت   سازمان   توسط   ماده   این   اجرائی  نامه   آئین 
 .رسد  می  وزیران هیأت

 
 - 151   ماده 
 موظفنـد     مـسلح    نیروهای   و کشور و ستاد کل       مسلح   نیروهای   و پشتیبانی    دفاع  های   وزارتخانه 

   فصل  این  احکام  اجرای  برای م الز ، دستورالعملهای  مسلح  نیروهای  کل   تدابیر فرماندهی   در چارچوب 
   کـل    و تأییـد فرمانـدهی       وزیـران    هیـأت    از تـصویب     و پـس     تهیه   و انتظامی    نظامی   نیروهای  را برای 
 . نمایند  ابالغ ربط  ذی  واحدهای  اجرا به  جهت  مسلح نیروهای

 
 - 152   ماده

   کیفیـت    موجـود، ارتقـای      از امکانات    بهینه  ، استفاده    منظور ساماندهی    به   است   موظف   دولت 
 و    دولتـی    سـاختمانهای    و اسـتانداردها در احـداث       ، ضـوابط     مقررات   رعایت   و ساز و نیز لزوم      ساخت
   و اجـرای    ، طراحـی    ، مطالعـه    ریـزی   ، امـور برنامـه       غیرضـروری    تـشکیالت    حـذف    و همچنین   عمومی

، متمرکز    است   شده   تشکیل   قانون   منظور و براساس     بدین  که   دولتی   مزبور را در سازمانهای     ساختمانهای
 .نماید

 و    مـسکن    کـشور و وزارت     ریـزی    و برنامه    مدیریت   سازمان   توسط   ماده   این   اجرائی  نامه   آئین 
 . خواهد رسید  وزیران  هیأت  تصویب  و به  تهیه شهرسازی

 



 - 153   ماده
 و    دولـت    نوسـازی    بخش   احکام  موظفند در راستای  ) 160 (  مذکور در ماده     دستگاههای   کلیه 

   مـاه    عملکرد خود را هر شش       گزارش   فصل   این   احکام   دقیق   اجرای  ، ضمن    حاکمیت  ارتقاء اثربخشی 
   موفقیت   میزان  بندی   با رتبه    سازمان   نمایند و این     کشور ارائه   ریزی   و برنامه    مدیریت   سازمان   بار به   یک
 . نمایند  گزارش  اسالمی  شورای  مجلس  مربوط  و کمیسیونهای  وزیران  هیأت  را برای اهها نتیجهدستگ

 
 - 154   ماده

   جمهـوری    و فرهنگـی    ، اجتمـاعی     اقتصادی   توسعه   سوم   برنامه  قانون) 123(و  ) 90(،  )1( مواد   
،    اقتـصادی    توسـعه    چهـارم    برنامـه    دوره   بـرای    آن  هـای    و اصالحیه  17/1/1379   مصوب   ایران  اسالمی

 .گردد تنفیذ می) 1384-1388 (  ایران  اسالمی  جمهوری  و فرهنگی اجتماعی
 

   برنامه  اجرائی  عملیات  سامان-   سیزدهم  فصل
 

 - 155   ماده
 در    کـه   گـذاری    و سـرمایه    ای   سـرمایه   هـای    دارائـی    تملـک   ، طرحهای    اجرائی   عملیات   کلیه 

   توسـعه    و اسـناد ملـی       استانی   توسعه  ، اسناد ملی     بخشی   توسعه   اسناد ملی    بر مبنای    چهارم   برنامه  سالهای
 و اجـرا     رسد، سازماندهی    می   وزیران   هیأت   تصویب   به   قانون   این   و بر مبنای     ذیل  ، با خصوصیات    ویژه
 :شود می

،    قابلیتهـا، امکانـات      بـه    بـا توجـه     ه کـ    اسـت    راهبـردی   ، سندی    بخش   توسعه   سند ملی  -   الف 
،    مـدت    و میـان     بلندمـدت    و کیفـی     کمی  ، هدفهای    اصلی  گیریهای  ، جهت    اساسی  محدودیتها و مسائل  

   و فعالیتهـای   محـوری   مهـم   اقـدامهای   و همچنـین  ای   و منطقـه     فضایی   و سیاستهای    محوری  فعالیتهای
   سـازمان   پیـشنهاد مـشترک    به  امور بخشی  توسعه اسناد ملی. نماید  می  را تبیین  بخش دار توسعه  اولویت
 .شود  می ، تهیه ربط  ذی  اجرائی  کشور و دستگاههای ریزی  و برنامه مدیریت

   قابلیتها، محدودیتها و تنگناهـای   به  با توجه  که  است   راهبردی  ، سندی    استان   سند توسعه  -   ب 
، زیربناهـا و       طبیعـی   ، منـابع     انـسانی    و نیـروی     جمعیت  گیریها در زمینه     جهت  ترین  ، اصلی    استان  توسعه

   اسـتان   توسعه مدت   و میان    بلندمدت   و کیفی    کمی   و هدفهای    و فرهنگی   ، اجتماعی    اقتصادی  فعالیتهای
 و   عه توسـ    و طرحهـای     سـرزمین    آمـایش    و سند ملـی      چهارم   برنامه   کالن   راهبردهای  را در چارچوب  

 .نماید  می  تبیین  بخشی  توسعه  و اسناد ملی عمران
 فراگیـر     با پوشش    و فعالیت    از چند طرح    ای  ، مجموعه )  فرابخشی (  ویژه   توسعه   سند ملی  -   ج 

 و    یافتـه   ، موضـوعیت     و اشتغال   ، فقرزدایی    اجتماعی   مانند قلمرو تأمین     مختلف   و بخشهای    مناطق  برای
)   مختلـف  اسـتانهای  ( و مکانی)   مختلف بخشهای ( ، موضوعی  زمانی ، اولویتهای زمانبندی. ودش  می  تنظیم
 .شود  می  سند مشخص  در این  آن های  طرحها و پروژه اجرای

،   بخـشی    در اسـناد توسـعه       شده  بینی   پیش   هدفهای   تحقق   در جهت    که   اقدامها و عملیاتی   - د   
   تصویب   و به    کشور درج    کل   ساالنه   بودجه  یابند، در الیحه     اجرا می   ضرورت)  فرابخشی (  و ویژه   استانی
 .رسد  می  اسالمی  شورای مجلس

   خود را در قالب      و عملیاتی    اجرائی   کشور موظفند برنامه     ملی   اجرائی   دستگاههای   کلیه - هـ   
 و    کـشور تهیـه     ریزی   و برنامه    مدیریت   سازمان   با هماهنگی    فوق   ضوابط   در چارچوب    توسعه  اسناد ملی 

 اسناد    دستگاهها براساس    این   سنواتی  بودجه.  اجرا درآورند    مرحله   به   وزیران   در هیأت    از تصویب   پس
 .شود  می  تنظیم فوق



   خـود را درقالـب       و عملیـاتی     اجرائـی    موظفند، برنامـه     استانی   اجرائی   دستگاههای   کلیه - و   
   تهیـه    استان  ریزی   و برنامه    مدیریت   سازمان   با هماهنگی    فوق   ضوابط   در چارچوب    استانی  هاسناد توسع 

   سـنواتی   بودجـه .  اجـرا درآورنـد      مرحلـه    بـه    اسـتان    و توسـعه    ریزی   برنامه   شورای   از تصویب   و پس 
 .شود  می  اسناد تنظیم  این  براساس  استانی دستگاههای

،   بخـشی    اسـناد توسـعه      تلفیـق    به   نسبت   است   کشور مکلف   ریزی   و برنامه    مدیریت   سازمان - ز   
   وزیـران    هیـأت   تـصویب    و موارد را بـه       اقدام  ربط   ذی   اجرائی   دستگاههای   با هماهنگی    و ویژه   استانی
 .برساند

 
   دولت  مالی  از مقررات  بخشی  تنظیم  تنفیذ قانون-   چهاردهم  فصل

 
 - 156   ماده

   چهـارم    برنامـه    دوره   بـرای  27/11/1380   مصوب   دولت   مالی   از مقررات    بخشی   تنظیم  قانون  
 .گردد تمدید می) 1384-1388 (  ایران  اسالمی  جمهوری  و فرهنگی ، اجتماعی  اقتصادی توسعه

 
   نظارت-   پانزدهم  فصل

 
 - 157   ماده

 هـر     پیـشرفت    و ارزیابی    نظارت   جمهور گزارش   ، رئیس    چهارم   برنامه   اجرای   منظور حسن    به 
   ارائـه    اسـالمی    شـورای    مجلـس    بـه    موارد ذیل    بعد، شامل    سال   آذرماه   را حداکثر تا پایان      برنامه  سال
 :نماید

 .  برنامه  عملکرد مواد قانونی  بررسی-   الف 
 .  اجرائی  عملکرد سیاستهای  بررسی-   ب 
  ، تجارت گذاری  تولید و سرمایه ، از جمله     و بخشی    کالن   عمده   متغیرهای  عملکرد   بررسی -   ج 

 .  و بیکاری ، اشتغال  و تورم  پولی ، بخش ، تراز پرداختها، بودجه خارجی
 .  و ویژه ، استانی  بخشی  توسعه  اسناد ملی  عملیات  پیشرفت- د  
 .  با برنامه  مغایرت  علل  عملکرد و تبیین  نتایج  ارزیابی- هـ  
 .  منظور بهبود عملکرد برنامه  به  الزم  پیشنهادهای  ارائه- و  
 

 - 158   ماده
   کـشور درچـارچوب      پیشرفت   میزان   منظور ارزیابی    کشور به   ریزی   و برنامه    مدیریت   سازمان 

  المللی   بین   شاخصهای  با   را متناسب    مربوط  ، شاخصهای    نظام   کلی  انداز و سیاستهای     چشم   برنامه  موازین
   نقـاط    همراه   مذکور را به     شاخصهای  گیری   از اندازه    حاصل   نتایج   هر سال    و در تیرماه     و مقایسه   تنظیم
   و مجلـس  ، دولـت   رهبـری   معظـم   مقام  کشور به  بهبود وضعیت  مؤثر برای  و پیشنهادهای  و ضعف  قوت

 .نماید  می  تقدیم  اسالمی شورای
 

 - 159   ماده
  ها و دسـتورالعملهای     نامه   آئین   کلیه 1384   سال   اول   نیمه   حداکثر تا پایان     است   مکلف   دولت 

 . برساند تصویب  و به  را تهیه  قانون  این اجرائی
 

 - 160   ماده



   عمـومی    محاسـبات   قانون«) 4 (  ماده   موضوع   دولتی   و شرکتهای   ها، مؤسسات    وزارتخانه   کلیه 
 آنها منفـرداً    و سهام سرمایه%) 50( درصد   از پنجاه  بیش   که  و سایر شرکتهائی  » 1/6/1366  ، مصوب کشور

 و   اعتبـاری   بانکها و مؤسـسات   استثنای ، به  دولتی  و شرکتهای  دولتی ها، مؤسسات   وزارتخانه  یا مشترکاً به  
 و    قـوانین    شـمول    کـه    دولتـی   ا و مؤسسات   شرکته   باشند و همچنین     داشته  ، تعلق    قانونی   بیمه  شرکتهای
   و شـرکتهای   ایران  نفت  ملی شرکت :  ، ازجمله  است  نام  ذکر یا تصریح    آنها، مستلزم    به   عمومی  مقررات

   و شـرکتهای   ایران  صنایع   و نوسازی    گسترش   آنها، سازمان    تابعه   و شرکتهای    نفت   وزارت   به   وابسته  تابعه
،    در مـوارد مربـوط       تابعـه    و شـرکتهای     ایـران    معـدنی    و صنایع    معادن   و نوسازی    توسعه  زمان، سا   تابعه

 .باشند  می  قانون  این  مقررات مشمول
 

 - 161   ماده
 .باشد االثر می  ملغی  اجراء آن  در طول  قانون  مغایر با این  و مقررات  قوانین  کلیه 
 
   در جلـسه     جدول   و نُه    و چهار تبصره     و سی    ماده   و یک   شصت بر یکصد و       مشتمل   فوق   قانون 

   اسـالمی    شـورای    مجلس   یکهزار و سیصد و هشتاد و سه         شهریور ماه    یازدهم   مورخ   روز چهارشنبه   علنی
  ، نهایتاً با موافقـت       نظام   مصلحت   تشخیص   در مجمع    و طرح    نگهبان   شورای   به   از ارجاع    و پس   تصویب

 عـ. شد  ابالغ  دولت ، به  با پیشنهاد مجمع  رهبری  معظم مقام
 

   حداد عادل  غالمعلی
   اسالمی  شورای  مجلس  رئیس

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 اصالحات
   و فرهنگـی    ، اجتمـاعی     اقتـصادی    توسـعه    چهـارم    برنامـه   قـانون ) 3 (  ماده   اصالح  قانون

   ایران  اسالمی جمهوری
 
   جمهـوری    و فرهنگی   ، اجتماعی    اقتصادی   توسعه   چهارم   برنامه  قانون) 3 (  ماده -   واحده   ماده 

 :شود  می  زیر اصالح  شرح  به11/6/1383   مصوب  ایران اسالمی
،    نفتـی   هـای    و سایر فـرآورده      کوره   سفید، نفت   گاز، نفت   ، نفت    بنزین   فروش   قیمت - 3   ماده 

   برنامـه    اول   در سال    پستی   و مرسوالت    تلفن  ، ارتباطات   اضالب ف   خدمات   نرخ  ، همچنین    و آب   گاز، برق 
  ، تغییر در قیمـت       چهارم   برنامه   بعدی   سالهای  برای.  خواهد بود  1383 شهریور     پایان  های  ، قیمت   چهارم

شـود، پیـشنهاد  و         مـی    تقدیم   شهریور هر سال     حداکثر تا اول     که   لوایحی   مزبور طی   کاالها و خدمات  
 .رسد  می  اسالمی  شورای  مجلس تصویب هب
 . باشد ، اجتماعی  اقتصادی  با توجیه باید همراه  می  پیشنهاد هر قیمتی 
...  و  ، دیماند، عوارض    انشعاب  ، حق    اشتراک   حق   از جمله    مرتبط  های   سایر دریافتی  - 1   تبصره 

 .باشند  می  حکم  این مشمول
 و   ، اجتمـاعی     اقتـصادی    توسعه   چهارم   برنامه   دوم   سال   تا پایان    است   مکلف   دولت - 2   تبصره 

 و    نفتی  های   فرآورده   مصرف   کاهش   برای   الزم   اتخاذ تمهیدات    ضمن   ایران   اسالمی   جمهوری  فرهنگی
   تولیـدات   را از محـل      نفتـی   هـای    فـرآورده    بـه   ، نیـاز داخلـی       عمـومی    و نقـل     حمل   ظرفیت  افزایش
   خودروسازی  صنایع.  نماید  ، تأمین    تولید داخل    جایگزین  های   کشور و یا فرآورده      داخل  گاههایپاالیش

 و یـا سـازگار        انـرژی    حاملهـای    مصرف   کاهش   جهت  ریزی   برنامه   به   مکلف   مرتبط  و سایر کارخانجات  
. باشـند   خودروهـا، مـی    در     فشرده  ، مانند گازطبیعی     جایگزین  های   خود با فرآورده     محصوالت  ساختن
 مـورد     و بودجـه     ساخته   فراهم   تبصره   این   از اجرای    حمایت   را برای    سازوکار الزم    است   مکلف  دولت

 . نماید بینی  پیش  سالیانه  در بودجه  یادشده  از تغییرات  حمایت نیاز را برای
   منـدرج    وظیفـه    اجرای   به   مربوط   گزارش 1383   سال   تا پایان    است   مکلف   دولت - 3   تبصره 

   مـصوب    ایـران    اسالمی   جمهوری   و فرهنگی   ، اجتماعی    اقتصادی   توسعه   سوم   برنامه  قانون) 5 ( در ماده 
 . نماید  اسالمی  شورای  مجلس ها را تقدیم  هزینه  و کاهش وری  بهره  افزایش  برای17/1/1379

   و گـاز، بـه       بـرق    در مـصرف    جـویی    و صـرفه    غیرضـرور    مصارف   منظور کاهش    به - 4   تبصره 
   بـاالتر از الگـوی    با مصارف  غیرتولیدی کنندگان شود از مصرف  می  داده  و گاز اجازه  برق  های  شرکت
   الگـوی   هـای    سـقف   دولت.  واریز نمایند    در خزانه   درآمد عمومی    و به    دریافت   مقطوع  ، جریمه   مصرف
   اسـالمی   شـورای   مجلـس   به  بودجه  الیحه های  تبصره  ضمن را هر سال   مذکور     جریمه   و میزان   مصرف

 .نماید پیشنهاد می
   سراسـری   های   شبکه   ازطریق   است   موظف   ایران   اسالمی   جمهوری   صدا و سیمای   - 5   تبصره 

   مـاده   ق در مصادی    بهینه   مصرف   اعمال   ضرورت   درخصوص   تنویر افکار عمومی     به   خود نسبت   و استانی 
   و انـرژی     و محاسـبات     و بودجـه     برنامه   کمیسیونهای   به   عملکرد خود را ماهانه      و گزارش    اقدام  واحده
 . نماید  تقدیم  اسالمی  شورای مجلس

 کشور بـا     ریزی   و برنامه    مدیریت   سازمان   توسط   واحده   ماده   این   اجرائی  نامه   آئین - 6   تبصره 
   هیـأت   تـصویب    بـه    ابـالغ    از زمان    دو ماه    و حداکثر ظرف     تهیه  ربط   ذی  اجرائی   دستگاههای  همکاری
 . خواهد رسید وزیران

 .گردد  لغو می  قانون  این  در مواد آتی  واحده  ماده  مغایر با این  احکام- 7   تبصره 



 
  مـاه    دی   و دوم   ت بیـس    مـورخ   شنبه   روز سه    علنی   در جلسه    واحده   بر ماده    مشتمل   فوق   قانون 

 تأییـد    بـه 14/11/1383   و در تـاریخ   تـصویب   اسـالمی    شـورای    مجلـس   یکهزار و سیصد و هشتاد و سه      
 . رسید  نگهبان شورای

 
   حدادعادل غالمعلی

   اسالمی  شورای  مجلس رئیس
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 و   تمـاعی ، اج    اقتـصادی    توسـعه    چهـارم    برنامه  قانون) 73 (  ماده   اصالح  قانون
   ایران  اسالمی  جمهوری فرهنگی

 
   جمهوری   و فرهنگی   ، اجتماعی    اقتصادی   توسعه   چهارم   برنامه  قانون) 73 (  ماده -   واحده   ماده 

 :گردد  می  زیر اصالح  شرح  به  ایران اسالمی
   از مـاده » گیـرد   صـورت   مـاده    مفاد این    جدید باید با رعایت      ایجاد سطوح   هرگونه «  عبارت 
 .شود  می حذف) 73(
   تیرمـاه   و یکـم   بیـست   مـورخ  شـنبه    روز سه    علنی   در جلسه    واحده   بر ماده    مشتمل   فوق   قانون 

   تأیید شورای    به 5/5/1384   و در تاریخ     تصویب   اسالمی   شورای  یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس       
 . رسید نگهبان

 
   حدادعادل  غالمعلی
   اسالمی  شورای  مجلس  رئیس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 و   ، اجتمـاعی     اقتصادی   توسعه   چهارم   برنامه  قانون) 99 (  ماده   به   تبصره   یک   الحاق  قانون
   ایران  اسالمی  جمهوری فرهنگی

 
،    اقتـصادی    توسـعه    چهـارم    برنامه  قانون) 99 (  ماده   به   ذیل   شرح   به   تبصره   یک -   واحده   ماده 

 :گردد  می  الحاق11/6/1383   مصوب  ایران  اسالمی  جمهوری  و فرهنگی اجتماعی
   ایثـارگران   بـه   رسـانی   خدمات  سند راهبردی  تصویب  تازمان 1384   سال   از ابتدای  -   تبصره 
   مـاده  ) ج( بند     کماکان   است   موظف  دولت)   آنان   و خانواده   ، آزادگان    شهدا، جانبازان    معظم  خانواده(
 . را اجراء نماید  ایران  اسالمی  جمهوری  و فرهنگی ، اجتماعی  اقتصادی  توسعه  سوم  برنامه قانون) 37(
   مهرمـاه    و هفتم    بیست   مورخ   روز چهارشنبه    علنی   در جلسه    واحده   بر ماده    مشتمل   فوق   قانون 

 تأییـد     بـه  11/8/1384   و در تـاریخ      تـصویب    اسـالمی    شـورای   یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس       
 . رسید  نگهبان شورای

 
   حدادعادل غالمعلی

   اسالمی  شورای  مجلس رئیس
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   و فرهنگی ، اجتماعی  اقتصادی  توسعه  چهارم  برنامه قانون) 143 (  ماده  اصالح قانون
   بخشی  تنظیم  قانون  به  موادی  الحاق قانون) 69 (  ماده  و اصالح  ایران  اسالمی جمهوری

   دولت  مالی از مقررات
 
   و فرهنگی   ، اجتماعی    اقتصادی   توسعه   چهارم   برنامه  قانون) 143 ( ماده)  ب( بند   -   واحده   ماده 

   در دسـتگاههای     انـسانی    نیـروی    اسـتخدام    بـرای    ادواری   آزمون   و همچنین    ایران   اسالمی  جمهوری
 .گردد  می  حذف  عمومی  و نهادهای دولتی

 یکهزار و    ماه   دی   یازدهم   مورخ   روز یکشنبه    علنی   در جلسه    واحده   بر ماده    مشتمل   فوق   قانون 
   تأییـد شـورای    بـه 13/10/1384   و در تـاریخ      تـصویب    اسـالمی    شورای  سیصد و هشتاد و چهار مجلس     

 . رسید نگهبان
 

   حدادعادل غالمعلی
   اسالمی  شورای  مجلس  رئیس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



،   اقتصادی  توسعه  چهارم  برنامه قانون) 8(و ) 4 (  شماره و جداول) 3 (  ماده  اصالح قانون
 کشور  کل1384   سال  بودجه  و متمم  ایران  اسالمی  جمهوری  و فرهنگی اجتماعی

 
 1384   سـال   مـذکور در سـتون    خـام   نفـت  فروش از   حاصل  وجوه   به   مربوط   ارقام - 1   ماده 

   اسـالمی   جمهـوری   و فرهنگی ، اجتماعی  اقتصادی  توسعه  چهارم  برنامه قانون) 8(و  ) 4 (  شماره  جداول
  000 (  میلیـون   میلیـارد و دویـست       و هـشت     یکصد و هفتاد هزار و نهصد و سی          مبالغ   به   ترتیب   به  ایران
دالر ) 18  795  000  000 (  میلیـون    هزار و هفتصد و نود و پـنج           و هجده     ریال )170  938  200  000

 .شود  می اصالح
 - 2   ماده 
   هزار و پانصد و شـصت        و سه    بیست   معادل   ارزی  شود تا مبلغ     می   داده   اجازه   دولت   به -   الف 

  قـانون ) 8(و ) 4 (  شـماره   در جـداول  مذکور  از ارقام   ریال) 23  564  000  000  000(و چهار میلیارد    
  التفاوت  مابه (  یارانه   را بابت    ایران   اسالمی   جمهوری   و فرهنگی   ، اجتماعی    اقتصادی   توسعه   چهارم  برنامه
،   ، کـارمزد فـروش      ، توزیـع     انتقـال    ورودی  های   هزینه   با منظور کردن     فروش   یا قیمت    وارداتی  قیمت
   اختـصاص    خـام    بـا نفـت      یا معاوضه    خرید مستقیم    صورت   به   بنزین  واردات)  فی تکلی   و عوارض   مالیات
   سـال   بودجه  قانون  چهارم  منظور در قسمت503748 و 210101   شماره  ردیفهای  مذکور به   مبلغ. دهد

  ال سـ    بودجـه   قـانون ) 20 ( تبصره)  ح( بند     موضوع   کاهش  شود و مشمول     می   کشور افزوده    کل 1384
 . کشور نخواهد بود  کل1384

ــصره  ــغ-   تبـ ــادل  ارزی  مبلـ ــه  معـ ــی   سـ ــصد و سـ ــزار و ششـ ــشت  هـ ــارد  و هـ   میلیـ
 1384   سـال    بودجه  قانون) 11 ( تبصره) د(بند  ) 1( جزء     منابع   از محل   ریال) 3  638  000  000  000 (

 . خواهد شد  کشور تأمین کل
) 6( جـزء     موضوع%) 3/7( درصد     دهم   و سه    هفت   از محل   الحساب  طور علی    به   یاد شده    مبلغ 

 .شود  می  و تأمین  بند برداشت همین
   تـأمین    جهـت   ریال) 3  180  000  000  000( هزار و یکصد و هشتاد میلیارد          سه   معادل -   ب 

 مـازاد     خـام    نفت   از صادرات    از درآمد حاصل     روستایی   مسکن  سازی   مقاوم   سود تسهیالت   اعتبار کمک 
   و فرهنگی   ، اجتماعی    اقتصادی   توسعه   چهارم   برنامه  قانون) 8(و  ) 4 (  شماره   مذکور در جداول    بر ارقام 

   مورد نیاز برای    ، تسهیالت    عامل   از عقد قرارداد با بانکهای       یابد تا پس     تخصیص   ایران   اسالمی  جمهوری
 1384  را در سـال )  زده  زلزلـه   هـای    شهرستان  با اولویت (   روستایی   واحد مسکونی  200000  سازی  مقاوم
   بـا سـود سـالیانه       بانکی   تسهیالت  ریال) 50  000  000 (  میلیون   پنجاه   مبلغ   هر متقاضی    نماید تا به    تأمین
   پرداخـت    اسـالمی    انقـالب    بنیـاد مـسکن      با نظارت    روستایی   مسکن  سازی   مقاوم  برای%) 5( درصد    پنج

 .گردد
 .گردند  بند می  این  هزار نفر نیز مشمول  کمتر از دوازده  با جمعیت  شهرهای- 1   تبصره 
   منـزل    سـند مالکیـت      یـا تـرهین     ای   زنجیره   مذکور، سفته    بانکی   تسهیالت   ضمانت - 2   تبصره 

   بـه   مور مربـوط  ، ا   تواند با اخذ وکالت      می   صدور سند، بانک     عدم  درصورت. باشد   می   شده  سازی  مقاوم
   ثبت  و سازمان    اسالمی   انقالب   بنیاد مسکن    صورت  دراین.  دهد   از صدور سند رأساً انجام       را پس   ترهین

 .باشند  واحدها می  این  در صدور اسناد مالکیت  تسریع  به  کشور موظف اسناد و امالک
 
   در سـال   از کـشاورزان  خریـد گنـدم     مورد نیاز برای  یارانه  کسری  منظور تأمین  به - 3   ماده 

  ریـال ) 5  700  000  000  000(هزار و هفتصد میلیارد        پنج  شود تا مبلغ     می   داده   اجازه  دولت   به 1384
   چهـارم    برنامـه    قـانون    پیوسـت    چهارم   مذکور در جدول     خام   نفت   از صادرات    حاصل  از درآمدهای 



   مـذکور بـه     مبلـغ .  دهـد    اختـصاص    ایـران    اسـالمی    جمهـوری    و فرهنگی   ، اجتماعی    اقتصادی  توسعه
 .گردد  می  افزوده1384   سال  بودجه  قانون  به  مربوط ردیفهای

 
) 10  000  000  000  000( هـزار میلیـارد        ده  شود معادل    می   داده   اجازه   دولت   به - 4   ماده 

 و   ، اجتمـاعی     اقتـصادی    توسـعه    چهـارم    برنامـه   نقـانو ) 8(و  ) 4 (  شماره   مذکور جداول    از ارقام   ریال
 از    و جلـوگیری     و کشاورزی    مورد نیاز صنایع     برق   منظور تأمین    را به    ایران   اسالمی   جمهوری  فرهنگی

   و توزیـع     تولیـد و انتقـال       اجرایـی    از رکود عملیات     کشور ناشی    برق   سراسری   در شبکه   بروز نارسایی 
رسـاند     می   اتمام   به 1385 و   1384   سالهای   طی   که  هایی   طرحها و پروژه     در تکمیل   ریع و تس    برق  نیروی

شـود و از       مـی    اضـافه  210101   شـماره    درآمـدی    ردیف   به   طرف   مذکور از یک    مبلغ.  دهد  اختصاص
   اختـصاص    قـانون    ایـن    پیوست   در جدول    مندرج   شرح   به   برق   اعتبار طرحهای    افزایش   دیگر به   طرف
 .یابد می

  و معـابر و پارکهـا در           میـادین    روشـنایی    مـصرفی    بـرق    هزینه   تأمین 1384   در سال  -   تبصره 
 .باشد  نیرو می  وزارت  عهده  به  زیر یکصد هزار نفر جمعیت شهرهای

 
ور و   موت   بنزین   و مصرف    عرضه   و هدایت    منظور کنترل    به   است   مکلف   نفت   وزارت - 5   ماده 

   سـال   مـاه    بهمـن    تا پایـان     کند که    اقدام  ای   گونه  سوز به   سوز و گازوئیل     بنزین   نقلیه   وسائط   گاز به   نفت
 1/2/1385   شود و از تـاریخ       فعال   نفتی  های   فرآورده   عرضه  های   جایگاه   هوشمند در تمام     کارت 1384

 . شود  هوشمند انجام  کارت  مذکور تنها از طریق  نقلیه  وسائط  سوخت تحویل
   و از محـل      را تـأمین     طـرح    ایـن    اجرای   برای   اعتبار الزم    است   مکلف   نفت   وزارت -   تبصره 

 . نماید  جایگزین  شده تمام  قیمت  هوشمند به  کارت  از فروش درآمد ناشی
 
 نمایـد     تنظـیم    نحوی   را به    بنزین   خرید و فروش     مدیریت   است   مکلف   نفت   وزارت - 6   ماده 

 کمتـر نباشـد و      1384   سـال    ابتـدای    از موجـودی     سـال    کـشور در پایـان       ذخایر بنزین    موجودی  که
   بـه    هرمـاه    را در پایان     آن   معادل   و بنزین    شده   معاوضه   خام   نفت   مقدار و ارزش     است   مکلف  همچنین

   اسـالمی    شـورای    مجلـس    و انـرژی    حاسبات و م    و بودجه    برنامه   کشور و کمیسیونهای     کل  داری  خزانه
 . نماید اعالم

 
،   اقتـصادی   توسـعه    چهـارم    برنامـه    قـانون   اصالحی) 3 ( ماده) 2 (  اخیر تبصره    قسمت - 7   ماده 

 :گردد  می  زیر اصالح  شرح  به  ایران  اسالمی  جمهوری  و فرهنگی اجتماعی
 و در   سـاخته   را فـراهم   تبصره  این  از اجرای   مایت ح  ، برای    سازوکار الزم    است   مکلف   دولت 

 . نماید بینی  را پیش  تبصره  این  اجرای بندی ، مرحله  سنواتی های  و بودجه1385   سال بودجه
 
ــاده  ــت- 8   م ــف  دول ــت  موظ ــادل  اس ــغ  ارزی  مع ــشت  مبل ــارد   ه ــصد میلی ــزار و شش   ه

ــال) 8  600  000  000  000 ( ــت  از محــل ری ــه  هف ــم  و س ــد   ده ــزء  ، موضــوع%)3/7( درص  )1( ج
   رقـم    بـه    نـسبت    نفـت    قیمت   از افزایش    کشور ناشی    کل 1384   سال   بودجه  قانون) 11 ( تبصره) د( بند  
   سـال    بودجـه    قـانون    سـوم    قسمت 210207   ردیف   موضوع   درآمد عمومی    حساب   را به    بودجه  مبنای
   چهـارم    قـسمت  503823   اعتبـار ردیـف     ، از محل     واریزی   وجوه  عادلم.  کشور واریز نماید     کل 1384
  تخـصیص %) 100(یابـد و صددرصـد     مـی   موارد زیر اختـصاص   کشور به   کل 1384   سال   بودجه  قانون
 : خواهد شد  و پرداخت یافته



   آشـامیدنی    آب   تأمین   برای  ریال) 1  500  000  000  000( یکهزار و پانصد میلیارد        مبلغ - 1  
 از    سـالم    آشـامیدنی    از آب    محـروم    جمعیـت    براساس   روستایی   آشامیدنی   آب  های  روستاها و مجتمع  

 . نیرو  وزارت طریق
 و   ، تکمیـل     احـداث    بـرای   ریـال ) 1  500  000  000  000( یکهزار و پانصد میلیارد        مبلغ - 2  

 .  و ترابری راه   وزارت  ازطریق  روستایی  راههای  آسفالت روکش
  آمـوزان    دانش   سرانه   به   کمک   برای  ریال) 1  000  000  000  000( یکهزار میلیارد      مبلغ - 3  

 .  و پرورش  آموزش  وزارت از طریق
   و نقـل   حمـل   ناوگـان   توسعه  برای ریال) 2  000  000  000  000( دو هزار میلیارد       مبلغ - 4  

 و    شـهری    مترو و قطارهای     توسعه   برای  ریال) 1  000  000  000  000(میلیارد   یکهزار     نسبت  ، به   شهری
   وزارت   از طریـق    بـوس    و مینـی     خریـد اتوبـوس      برای  ریال) 1  000  000  000  000(یکهزار میلیارد   

 .کشور
   فنـی    خرید تجهیـزات     برای  ریال) 1 500  000  000  000( یکهزار و پانصد میلیارد        مبلغ - 5  

 .  ایران  اسالمی  جمهوری صدا و سیمای
 بنیاد    روستاها از طریق     بهسازی   برای  ریال) 1  000  000  000  000( یکهزار میلیارد      مبلغ - 6  

 .   اسالمی  انقالب مسکن
  العالج   صعب  های   بیماری   به   کمک   برای  ریال) 100  000  000  000( یکصد میلیارد      مبلغ - 7  

 .  پزشکی  و آموزش ، درمان  بهداشت  وزارت العمر از طریق دامو ما
%) 3/7( درصـد   دهـم   و سـه   هفـت   از محـل    الحساب   طور علی    به   مازاد یادشده    مبلغ -   تبصره 

 .شود  می  و تأمین  کشور برداشت  کل1384   سال  بودجه قانون) 11 ( تبصره) د(بند ) 6( جزء  موضوع
 
 و    هفـت    از محـل    ریـال ) 4  500  000  000  000( چهار هزار و پانصد میلیارد         مبلغ - 9   ماده 

 کـشور     کـل  1384   سـال    بودجـه   قـانون ) 11 ( تبصره) ر(بند  ) 6( جزء    موضوع%) 3/7( درصد     دهم  سه
یابـد و صددرصـد        مـی    موارد زیـر اختـصاص       کشور برای    کل  داری   خزانه   از واریز به     و پس   برداشت

 : خواهد شد  و پرداخت  یافته  تخصیص%)100(
   و درمان    مستمری   به   منظور کمک    به  ریال) 1  000  000  000  000( یکهزار میلیارد      مبلغ - 1  

و %) 80( هشتاد درصـد       ترتیب   به   نسبت   به  و بهزیستی )  ره (  خمینی   امداد امام    کمیته   پوشش  افراد تحت 
 %).20( درصد  بیست

 و    آبیـاری    شـبکه    احـداث    بابـت   ریـال ) 2  000  000  000  000( دو هزار میلیـارد        مبلغ - 2  
   دو سـال     طی   کشور که    کل 1384   سال   بودجه  قانون) 1 (  شماره   در پیوست    مندرج   و سدهای   زهکشی
 . نیرو  وزارت رسد توسط  می برداری  بهره  به آینده

   دریافـت    از منع    ناشی   زیان   تأمین   بابت  ریال) 300  000  000  000( سیصد میلیارد      مبلغ - 3  
 . استانها ای  منطقه  آب  شرکتهای  توسط  کشاورزی  آب النظاره حق

  ای   هزینه   اعتبارات   کسری   تأمین   بابت  ریال) 200  000  000  000( میلیارد     دویست   مبلغ - 4  
 . ای  و حرفه  فنی  آموزش سازمان

   پژوهـشی    مـواد و تجهیـزات       بابـت   ریـال ) 1  000  000  000  000( یکهزار میلیارد      مبلغ - 5  
 و   ، درمـان     و بهداشـت     و فناوری   ، تحقیقات    علوم  های   وزارتخانه   به   وابسته  دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی   

 . مذکور های  وزارتخانه  توسط  پزشکی آموزش
%) 3/7( درصـد      دهـم    و سـه     هفـت    از محل   الحساب  ر علی طو   به   مازاد یاد شده     مبلغ -   تبصره 

 .شود  می  و تأمین  کشور برداشت  کل1384   سال  بودجه قانون) 11 ( تبصره) د(بند ) 6( جزء  موضوع
 



 زیـر     شـرح    کـشور بـه      کل 1384   سال   بودجه   قانون   واحده   در ماده    مندرج   مبالغ - 10   ماده 
 :شود  می اصالح

 و ششصد   میلیون  یک  مبلغ  به  و مصارف  منابع  از حیث  واحده  در صدر ماده  مندرج لغ مب- 1  
  649  176  770  000  000 (  میلیارد و هفتصد و هفتاد میلیون  هزار و یکصد و هفتاد و شش  و نه و چهل

 . ریال) 1
 هزار و سیصد      و پنج   و بیست  ششصد     مبلغ   به   واحده  ماده)  الف( در صدر بند       مندرج   مبلغ - 2  

 . ریال) 625  386  060  000  000 (  میلیون  میلیارد و شصت و هشتاد و شش
 هـزار و    پانـصد و نـود و سـه     مبلـغ   بـه   واحـده  ماده)  الف(بند ) 1( در جزء   مندرج   مبلغ - 3  

 . ریال) 593  408  009  000  000 (  میلیون  میلیارد و نه چهارصد و هشت
 و هفتاد و دو هزار و هفتصد و           میلیون   یک   مبلغ   به   واحده  ماده)  ب( در بند      مندرج   مبلغ - 4  

 . ریال) 1  072  712  422  000  000 (  و دو میلیون  میلیارد و چهارصد و بیست دوازده
 
   چهـاردهم   خ مور   روز چهارشنبه    علنی   در جلسه    تبصره   و هفت    ماده   بر ده    مشتمل   فوق   قانون 

   بـه  28/10/1384   و در تـاریخ      تصویب   اسالمی   شورای   یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس          ماه  دی
 . رسید  نگهبان تأیید شورای

 
   حدادعادل غالمعلی

   اسالمی  شورای  مجلس رئیس
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



عی و فرهنگی قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتما) 1(قانون اصالح ماده
  سازی مدارس بدون استحکام جمهوری اسالمی ایران برای مقاوم

 
  ، اجتماعی    اقتصادی   توسعه  چهارم  برنامه    قانون  ) 52( ماده  )  م(بند    برای اجرای       -واحده     ماده 

هصد شود مبلغ سه میلیارد و ن       می  داده     اجازه     به دولت  1383 مصوب  ایران     اسالمی     جمهوری  و فرهنگی 
 از محـل  1388 تا  1385دالر مطابق جدول زیر طی سالهای       ) 3 954 000 000(و پنجاه و چهار میلیون      

و تجهیـز   ، توسـعه   نوسازی سازمان( و پرورش آموزش صندوق ذخیره ارزی برداشت و در اختیار وزارت    
کشور مبادلـه     ریزی    امه و برن   مدیریت  با سازمان     که    هایی   موافقتنامه  قرار دهد تا براساس   ) کشور  مدارس

   کـالس    باب  126010سازی       و مقاوم   خطرآفرین   کالس  باب131935   و نوسازی   تخریب  نماید برای     می  
 . نماید  هزینه  استحکام بدون

 اعتبار میلیون دالر سال
1385 609 
1386 1115 
1387 1115 
1388 1115 
 3954 جمع

 
 .ا به مبلغ مصوب ساالنه اضافه شود هر سال معادل تعدیل قیمته- 1تبصره  
بودن در برابـر زلزلـه بـه تأییـد پژوهـشگاه              شده باید از نظر مقاوم         مدارس ساخته  - 2تبصره   

شناسـی و مهندسـی زلزلـه و از نظـر واجـد شـرایط بـودن اسـتحکام سـاختمان و                        المللـی زلزلـه     بین
 .استانداردهای الزم به تأیید وزارت مسکن و شهرسازی برسد

 موارد موضوع این قانون با رعایت کامل مقررات ملی ساختمان ایران و الزامـات    -  3صره   تب 
 .مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان انجام پذیرد

ام  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنـی روز چهارشـنبه مـورخ سـی                   
 به 13/2/1385جلس شورای اسالمی  تصویب و در تاریخ         ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج م          فروردین

 . تأیید شورای نگهبان رسید
 

 غالمعلی حداد عادل
 رئیس مجلس شورای اسالمی

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



جتماعی و اچهارم  توسعه اقتصادی،  قانون برنامه) 8(و) 4(قانون اصالح جداول شماره
کشور به منظور  کل 1385ایران و قانون بودجه سال  فرهنگی جمهوری اسالمی

از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به %) 2(اختصاص دو درصد 
 شورکخیز و گازخیز و شهرستانها و بخشهای محروم  استانهای نفت

 
 تـا سـقف شـش هـزار میلیـارد      1385شـود در سـال      به دولت اجازه داده می     –ماده واحده    
یان برنامه چهارم توسعه اقتـصادی، اجتمـاعی و فرهنگـی           ساله تا پا    ریال و همه    )6,000,000,000,000(

از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گـاز طبیعـی را بـه               %) 2(جمهوری اسالمی ایران، دو درصد      
جهـت    )سوم  سوم و دو    به نسبت یک  (خیز و گازخیز و شهرستانها و بخشهای محروم کشور            استانهای نفت 
 .های عمرانی اختصاص دهد اجرای برنامه

 کل کشور و جداول     1385الذکر، جداول مربوط در قانون بودجه سال          متناسب با ارقام فوق    
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگـی جمهـوری اسـالمی ایـران               ) 8(و  ) 4(شماره

 .شود اصالح می
 ریـال جهـت گازرسـانی بـه منـاطق روسـتایی             )1,000,000,000,000(مبلغ یکهـزار میلیـارد       

 .یابد اختصاص می
ریـزی کـشور و بـا         نامه اجرایی این قانون توسط سازمان مـدیریت و برنامـه             آیین – 1تبصره   

 .رسد های نفت و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می همکاری وزارتخانه
 با تصویب ایـن قـانون، قـانون اختـصاص دو در هـزار درآمـد ناشـی از فـروش                      – 2تبصره   

 .شود خیز لغو می  ان و آبادانی مناطق نفتخام برای عمر نفت
 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهـم                  

 به تأیید   19/7/1385مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ                
 .شورای نگهبان رسید

 
 غالمعلی حدادعادل

 س شورای اسالمیرئیس مجل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



توسعه اقتصادی، اجتماعی و  چهارم قانون برنامه) 8(و) 4(قانون اصالح جداول شماره
  کل کشور1385ایران و متمم قانون بودجه سال  فرهنگی جمهوری اسالمی

 
 کل کشور جداول شـماره  1385 متناسب با تغییرات زیر در قانون بودجه سال   –ماده واحده    
 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسـالمی ایـران اصـالح                )8(و  ) 4(

 :شود می
 کل کـشور عبـارت مبلـغ دومیلیـارد و           1385قانون بودجه سال      )11(تبصره) د( در بند  –الف   

مبالغ یابد و     دالر تغییر می  ) 5,000,000,000(دالر به مبلغ پنج میلیارد      ) 2,500,000,000(پانصد میلیون   
 .شود  به همین نسبت اصالح می503748 و 210103 خرجی –های جمعی  مندرج در ردیف

دالر از درآمد حاصـل     ) 1,000,000,000( دولت موظف است معادل ریالی یک میلیارد         –ب   
قـانون برنامـه چهـارم توسـعه        ) 8(و  ) 4(از صادرات نفت خام مازاد بر ارقام مذکور در جداول شماره          

ماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران را به حساب درآمد عمـومی موضـوع ردیـف                اقتصادی، اجت 
 کل کشور واریز و معادل وجـوه واریـزی را از محـل              1385 قسمت سوم قانون بودجه سال       310309

 . کل کشور به موارد زیر اختصاص دهد1385 قسمت چهارم قانون بودجه سال 503880اعتبار ردیف
 .خصیص یافته و پرداخت خواهدشداین مبلغ ت%) 100(صددرصد 
دالر برای تأمین واگنهای مورد نیاز خطوط       ) 150,000,000( معادل یکصد و پنجاه میلیون       -1 

قطار شهری تهران و سایر کالنشهرهای کشور به نسبت جمعیت و متناسب با نیاز آنها با پیـشنهاد وزارت                   
 .یابد های مربوط اختصاص می اریریزی کشور به شهرد کشور و توسط سازمان مدیریت و برنامه

دالر برای توسعه حمل و نقل عمـومی        ) 150,000,000( معادل مبلغ یکصد و پنجاه میلیون        -2 
بوس و کمک به تعویض خودروهای فرسـوده اعـم از اتوبـوس،                مینی –شهری اعم از خرید اتوبوس      

 .یابد ص میبوس، کامیون، کامیونت، وانت و تاکسی با خودروهای گازسوز اختصا مینی
ریزی کشور و وزارت کـشور و         نامه اجرایی این جزء با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه           آئین 

 .رسد وزارت نفت حداکثر ظرف یک ماه به تصویب هیأت وزیران می
آهن، تکمیل فرودگاه     دالر برای طرحهای راه و راه     ) 100,000,000( معادل یکصد میلیون     -3 

خیـز، راه روسـتایی، طرحهـای ملـی اسـتانی شـده بـا اولویـت                   قاط حادثـه  ، حذف ن  )ره(امام خمینی 
 .رسند توسط وزارت راه و ترابری برداری می طرحهایی که طی دو سال آینده به بهره

دالر برای مطالعه، احداث طرحهـای تـأمین آب بـا           ) 100,000,000( معادل یکصد میلیون     -4 
برداری   ا، طرحهایی که طی دو سال آینده به بهره        اولویت مهار آبهای مرزی و تأمین آب شرب شهره        

 .رسند در اولویت هستند توسط وزارت نیرو می
دالر برای تکمیل و تجهیز بیمارستانهای دولتـی        ) 50,000,000( معادل مبلغ پنجاه میلیون      – 5 

 .توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 بــرای خریــد تجهیــزات آزمایــشگاهی دالر) 50,000,000( معــادل مبلــغ پنجــاه میلیــون -6 

های دولتی و مراکز پژوهشی و سرانه دانشجویی و کمک به مراکـز پیـام نـور توسـط وزارت                      دانشگاه
ایـن مبلـغ   %) 10(علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که ده درصد   

 .یابد به پیام نور اختصاص می
دالر برای تجهیزات صدا و سیما توسط سازمان صـدا و           ) 30,000,000( معادل سی میلیون     -7 

 .سیمای جمهوری اسالمی ایران
دالر بـرای تهیـه زمـین و احـداث زیرسـاخت            ) 20,000,000( معادل مبلغ بیست میلیـون       -8 

های صنعتی در شهرستانها و بخشهای محروم توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی                شهرک
 .ای محرومها و بخشه در شهرستان



دالر برای اکتشاف معادن توسط وزارت صنایع و  ) 20,000,000( معادل مبلغ بیست میلیون      -9 
 .معادن

دالر برای تکمیل و تجهیز مراکـز آمـوزش فنـی و            ) 40,000,000( معادل چهل میلیون     – 10 
وسـط  ای و کمک به طرحهای اشتغال مولد با اولویت طرحهای تولیدی کشاورزی و دامداری ت                حرفه

 .وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت جهاد کشاورزی
دالر برای کمک بـه اقـشار نیازمنـد تحـت پوشـش             ) 50,000,000( معادل پنجاه میلیون     -11 

 با اولویت ایجاد اشتغال برای افـراد تحـت          20 و   80و بهزیستی به نسبت     ) ره(کمیته امداد امام خمینی   
 .پوشش

های   دالر برای انسداد مرزها و احداث پاسگاه      ) 25,000,000( معادل بیست و پنج میلیون       -12 
 .انتظامی و پلیس راه توسط نیروی انتظامی و وزارت کشور

هـای مربـوط بـه        دالر برای افزایش اعتبار ردیف    ) 10,000,000( معادل مبلغ ده میلیون      -13 
ر شهرهای زیر یکصد    دیه افراد معسر، مرکز رسیدگی به امور مساجد و کمک به برگزاری نماز جمعه د              

ریـزی کـشور تعیـین        هـا توسـط سـازمان مـدیریت و برنامـه            هزار نفر جمعیت سهم هریک از دستگاه      
 .گردد می

دالر بـرای تجهیـز مـدارس و سـرانه          ) 25,000,000( معادل مبلغ بیـست و پـنج میلیـون           -14 
 .آموزی مناطق محروم دانش

 .برای گازرسانی روستاهادالر ) 80,000,000( معادل مبلغ هشتاد میلیون -15 
 .دالر برای آب شرب روستاها) 50,000,000( معادل مبلغ پنجاه میلیون -16 
 .دالر برای بهسازی روستاها) 50,000,000( معادل مبلغ پنجاه میلیون -17 
 
ماه یکهزار و     قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم آبان              

 به تأیید شورای محتـرم      17/8/1385 و پنج مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ           سیصد و هشتاد  
 .نگهبان رسید

 
 

 غالمعلی حدادعادل
 رئیس مجلس شورای اسالمی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه سوم برنامه قانون) 108(ماده استفساریه قانون

 اقتصادی، وسعهت چهارم برنامه قانون) 20(ماده در تنفیذی ایران اسالمی جمهوری
 ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی

 
 :استفساریه موضوع

 قـانون  )108(ماده موضوع دولت به متعلق اراضی سایر و موات و ملی اراضی تقویم آیا – واحده ماده
) 20(همـاد  در تنفیذشـده  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه سوم برنامه
 زمینهایی شامل صرفاً ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه چهارم برنامه قانون
 مختلف طرحهای برای که زمینهایی شامل یا و شود می اجراء آنها در کشاورزی طرحهای که شود می

 گردد؟ می نیز شوند می واگذار) معدنی – خدماتی -صنعتی(تولیدی
 

 :مجلس نظر
 طرحهـای  بـرای  کـه  آنهـایی  و شـود  می واگذار کشاورزی برای که آنها از اعم اراضی تمامی لشام 

 .گردد می شود می واگذار) معدنی – خدماتی – صنعتی (تولیدی مختلف
 

ماه یکهـزار و سیـصد و         شنبه مورخ سوم بهمن     تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه          
 به تأیید شورای محترم نگهبـان       18/11/1385تصویب و در تاریخ       المی  هشتاد و پنج مجلس شورای اس     

 .رسید
 

 غالمعلی حدادعادل
 رئیس مجلس شورای اسالمی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



اقتصادی، اجتماعی و  قانون برنامه چهارم توسعه) 8(و) 4(قانون اصالح جداول شماره
ظور تأمین کسری من کشور به  کل1385فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و بودجه سال 

 درمانی کشور پزشکی و خدمات بهداشتی  اعتبار دانشگاههای علوم 
 

شـود معـادل ارزی مبلـغ شـش هـزار و سیـصد و هفتـاد میلیـارد                     به دولت اجازه داده می     -ماده واحده 
ریال از حساب ذخیره ارزی برداشت و پس از فروش درآمد حاصله را به حـساب                )000/000/000/370/6(

 مندرج در قسمت سوم قانون بودجـه        310311داری کل کشور موضوع ردیف        ی نزد خزانه  درآمد عموم 
 منـدرج در    503942 و   503941هـای      کل کشور واریز و تا سقف مبلغ فـوق از محـل ردیـف              1385سال  

 :قسمت چهارم قانون مزبور به شرح زیر هزینه نماید
ریال تحـت ردیـف مـستقل       )000/000/000/370/4( معادل چهارهزار و سیصد و هفتادمیلیارد        -1 

گیرد تا برای تأمین کـسری اعتبـار           در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می          503941
جاری دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمـانی، مطالعـه و اجـراء بیمارسـتانهای جـایگزین                  

قانون بودجـه سـال     ) 2(تبصره) 27(بند  لویتبیمارستانهایی که بیش از پنجاه سال قدمت دارند موضوع او         
ناپـذیری    هـای درمـانی تحمـل       های درمانی بیمارانی که دچار هزینـه         کل کشور و کمک به هزینه      1385
 .ریزی کشور توزیع نماید باشند با پیشنهاد مشترک وزارت مذکور و سازمان مدیریت و برنامه می

 بـه نـسبت دوسـوم و        503942 تحت ردیف    ریال)000/000/000/000/2( مبلغ دوهزارمیلیارد    -2 
آوری و وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش            سوم به ترتیب در اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فـن            یک

های مزبور  گیرد تا برای تأمین کسری اعتبار جاری دانشگاههای کشور با پیشنهاد وزارتخانه          پزشکی قرار می  
 .توزیع گردد

ماه یکهزار و سیصد  ه در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهارم بهمن       قانون فوق مشتمل بر ماده واحد     
قانون ) 94(تصویب و در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم           و هشتاد و پنج مجلس شورای اسالمی        

 .اساسی جمهوری اسالمی ایران نظر شورای محترم نگهبان واصل نگردید
 

                                                    غالمعلی حدادعادل                                             
      رئیس مجلس شورای اسالمی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



اقتصادی، اجتماعی و  قانون برنامه چهارم توسعه) 13(ماده) ب(بند)3(قانون اصالح جزء
 11/6/1383فرهنگی جمهوری اسالمی ایرانمصوب 

 
هـای قطـار شـهری شـهرهای بـاالی            بع خارجی بـرای تـأمین مـالی پـروژه          استفاده از منا   -ماده واحده 

اقتـصادی،    قـانون برنامـه چهـارم توسـعه           )13(ماده) ب(بند) 3(پانصدهزارنفر جمعیت از شمول حکم جزء     
تواند بازپرداخت منابع مـذکور       شود و دولت می     اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مستثنی می       

 .یادشده تضمین نمایدهای  را درباره پروژه
 

ماه یکهـزار     قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم فروردین               
 بـه تأییـد شـورای    29/1/1386تـصویب و در تـاریخ    و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسـالمی         

 .محترم نگهبان رسید
 

 غالمعلی حدادعادل
      رئیس مجلس شورای اسالمی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ) 154(و ) 139(قانون اصالح مواد
 1383 مصوب –جمهوری اسالمی ایران 

 
 و اجتمـاعی  اقتـصادی،  توسعه چهارم برنامه قانون ) 139(ماده به تبصره عنوان به ذیل متن – 1 ماده

 .گردد می الحاق 11/6/1383 مصوب ایران اسالمی جمهوری فرهنگی
 مؤسـسات  و نهادها و دولتی شرکتهای و مؤسسات و ها وزارتخانه انحالل و ادغام هرگونه – تبصره 

 اسـالمی  شـورای  مجلـس  تـصویب  بـا  صـرفاً  شـود،  مـی  یـا  ایجادشده قانون موجب به که غیردولتی عمومی
 .خواهدبود
 

 جمهـوری  فرهنگـی  و اجتمـاعی  اقتـصادی،  وسـعه ت چهـارم  برنامه قانون) 154(ماده متن – 2 ماده
 :گردد می  اصالح ذیل شرح به 11/6/1383 مصوب ایران اسالمی

 .شود می اضافه »)1(مواد« عبارت از پس »)ب(بند)1(جزء استثناء به«عبارت – الف
) 139(مـاده  رعایـت  با شورا این مصوبات«عبارت به تنفیذی) 1(ماده) الف(بند) 8(جزء اخیر قسمت متن -ب

 تأییـد  از پس 1383 مصوب ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه چهارم برنامه قانون
 .یابد می تغییر »باشد می االجراء الزم جمهور رئیس

شـنبه مـورخ بیـست و دوم     قانون فوق مشتمل بر دوماده و یک تبـصره در جلـسه علنـی روز سـه        
 بـه   6/4/1386تـصویب و در تـاریخ         ش مجلس شورای اسـالمی      یکهزار و سیصد و هشتاد و ش        خردادماه  

 ن./تأیید شورای نگهبان واصل رسید
 

 غالمعلی حدادعادل
      رئیس مجلس شورای اسالمی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



قانون ) 8(و)4(تمدید زمان جذب اعتبارات موضوع قانون اصالح جداول شمارهقانون 
جمهوری اسالمی ایران و قانون بودجه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی  برنامه چهارم توسعه

 1385 و اعتبارات راههای روستایی در سال 12/7/1385 کل کشور مصوب 1385سال 
 
قانون برنامه چهارم ) 8(و ) 4(ماده واحده ـ زمان جذب اعتبارات قانون اصالح جداول شماره  

 کل کشور به 1385سال توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و قانون بودجه 
خیز و  خام و گازطبیعی به استانهای نفت از درآمد حاصل از صادرات نفت %)2(منظور اختصاص دودرصد

 و همچنین اعتبارات راههای روستایی 12/7/1385گازخیز و شهرستانها و بخشهای محروم کشور مصوب 
 .گردد  تمدید می1386ماه سال   کل کشور تا پایان آبان1385موضوع قانون بودجه سال 

  
شنبه مـورخ نهـم مردادمـاه یکهـزار و            قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه           

 به تأیید شورای نگهبـان     10/5/1386سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ             
 ن./رسید

 
 
 
 
 

 غالمعلی حدادعادل
      رئیس مجلس شورای اسالمی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ) 8(و ) 4(قانون اصالح جداول شماره  
کل کشور به منظور تأمین 1386فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و قانون بودجه سال 

 کسری اعتبار گازرسانی به روستاهای کشور
 

میلیـارد   زار و پانـصد هـ  شـود معـادل ارزی مبلـغ نـه          به دولـت اجـازه داده مـی        –ماده واحده    
ریال از حساب ذخیره ارزی برداشت و پس از فروش درآمد حاصله را به حـساب                ) 9,500,000,000,000(

داری کل کشور واریز و تا سقف مبلغ فوق برای تأمین کسری اعتبار گازرسـانی                 درآمد عمومی نزد خزانه   
 .به روستاهای کشور اختصاص دهد

 
شـنبه مـورخ هفـتم آذرمـاه یکهـزار و             ه در جلسه علنی روز چهار     قانون فوق مشتمل بر ماده واحد     

) 94(اسالمی تصویب و در مهلت مقرر موضـوع اصـل نـود وچهـارم            شورای  سیصد و هشتاد و شش مجلس     
 ن./قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نظر شورای محترم نگهبان واصل نگردید

 
 

 غالمعلی حدادعادل
 رئیس مجلس شورای اسالمی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 قانون ) 8(و ) 4(قانون الحاق یک تبصره به قانون اصالح جداول شماره 
برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و قانون بودجه 

از درآمد حاصل از صادرات نفت %) 2( کل کشور به منظور اختصاص دودرصد1385سال 
 های نفت خیز و گازخیز و شهرستانها و بخشهای محروم کشورخام و گاز طبیعی به استان

 
چهـارم    قـانون برنامـه   ) 8(و) 4( متن زیر به عنوان تبصره به قانون اصالح جداول شماره          -ماده واحده 

 کـل کـشور بـه       1385ایران و قانون بودجه سـال         توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی      
خیـز و   خام و گازطبیعی به استانهای نفت درآمد حاصل از صادرات نفت  از  %) 2(منظور اختصاص دودرصد  

 : الحاق می گردد12/7/1385گازخیز و شهرستانها و بخشهای محروم کشور مصوب 
های محروم بر مبنـای      از تاریخ تصویب این قانون اعتبارات مربوط به شهرستانها و بخش           -تبصره«

ــاه    ــداقل پنج ــع و ح ــا توزی ــت آنه ــد جمعی ــانی   ) %50(درص ــه گازرس ــرفاً ب ــتایی،  از آن ص روس
های رادیویی و     ، راه روستایی و بهسازی روستایی، تکمیل پوشش فرستنده        )روستایی  شرب  آب(آبرسانی  

روستایی، اصالح و بهینه سازی شبکه برق روستایی و برق رسانی به روستاها             ) ام.اف(F.Mتلویزیونی و   
 .یابد میاختصاص 
 ».ریزی شهرستان برسد الذکر باید به تصویب کمیته برنامه وقهای موضوع اعتبار ف پروژه

 
شنبه مورخ بیست و یکم آذرماه یکهزار         قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهار          

 به تأییـد شـورای نگهبـان        25/9/1386اسالمی تصویب و در تاریخ        شورای  و سیصد و هشتاد و شش مجلس      
 ن./رسید

 
 غالمعلی حدادعادل

 رئیس مجلس شورای اسالمی
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 قانون برنامه چهارم ) 8(و جدول شماره ) 1(قانون اصالح ماده 

 توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
 

ریال به ارقام جدول )45,000,000,000,000(ارزی مبلغ چهل و پنج هزارمیلیارد    معادل –ماده واحده   

 .ن برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران اضافه گردیدقانو) 8(شماره

 قـــــانون برنامـــــه چهـــــارم توســـــعه اقتـــــصادی، اجتمـــــاعی  ) 1(مـــــاده) و( بنـــــد-تبـــــصره

 :گردد و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران به شرح زیر اصالح می

هـای سـنواتی و    در قالـب بودجـه   استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضـوع ایـن مـاده صـرفاً        -و

 .های آن مجاز خواهد بود متمم

 .االجراء است این قانون از تاریخ تصویب الزم

 
مـاه    تیـر   مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلـسه علنـی روز یکـشنبه مـورخ نهـم                  فوق    قانون   

ییـد شـورای    بـه تأ  12/4/1387 یکهزار وسیصدوهشتادوهفت مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ        

 ن./ رسیدنگهبان

 
                                         علی الریجانی

 رئیس مجلس شورای اسالمی
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه چهارم برنامه قانون) 1(ماده) و(بند اصالح قانون

اه میلیون اختصاص معادل تا دویست و پنج و مربوط جداول و ایران اسالمی جمهوری
 دالر برای ماهواره سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران )250,000,000(

 
ــاده ــه -واحــده م ــأمین منظــور ب ــار ت ــد جهــت اعتب ــزات خری ــراردادن تجهی ــاهواره وق ــو م  و رادی

 میلیـون  وپنجاه تادویست ارزی مبلغ یافته، اختصاص مدار در)D.B.S٢) (2اس -بی -دی -ایران(تلویزیونی
 ایـران  اسـالمی  جمهـوری  سـیمای  و صـدا  سـازمان  بـرای  ارزی ذخیـره  حساب محل از دالر)250,000,000(

 .یابد می اختصاص
 .نماید اقدام ماهواره تأمین برای ایران فضایی سازمان همکاری با است موظف سازمان این

 هـوری جم فرهنگـی  و اجتمـاعی  اقتصادی، توسعه چهارم برنامه قانون) 1(ماده) و(بند حکم -تبصره
 .باشد نمی الرعایه الزم واحده ماده این خصوص در ایران اسالمی
 

 بیـست و پـنجم    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبـصره در جلـسه علنـی روز یکـشنبه مـورخ         
 از  20/7/1387تـصویب و در تـاریخ         اسـالمی   ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلـس شـورای             فروردین

 ن./ داده شد نظام با اصالحی موافق با مصلحت نظام تشخیصسوی مجمع تشخیص مصلحت
 

 علی الریجانی
 رئیس مجلس شورای اسالمی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
 ایران و اجراء سیاستهای کلی جمهوری اسالمی

 قانون اساسی ) 44(چهل و چهارماصل 
 

  تعاریف-ل فصل او
 

 :شود  کار برده می  در این قانون اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به-1ماده 
شـود کـه در آن خریـداران و فروشـندگان،                به فضایی جغرافیایی یا مجـازی اطـالق مـی          : بازار -1

 .کنند  کاالها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله می

 . گیرد  مورد مبادله و استفاده قرار تواند   مییرمنقول کهمنقول و یا غ  هرشیء : کاال-2
 .نیستاستفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک ی که  محصول غیرملموس: خدمت-3
کـه دارای     کنـد، اعـم از آن         یـا خـدمت فعالیـت مـی        کـاال     واحد اقتصادی کـه در تولیـد       : بنگاه -4

 .شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد
 حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خـاص حـسب مـورد تـشکیل شـده                    شخص :شرکت -5
  .باشد

 میزانی از سـهام یـک شـرکت کـه دارنـده آن طبـق اساسـنامه اختیـار تعیـین                      : سهام مدیریتی  -6
 .حداقل یک عضو را در هیأت مدیره شرکت دارد

بـه تعیـین اکثریـت    در کـه دارنـده آن قـا     حداقل میزان سهام مورد نیاز برای آن : سهام کنترلی  -7
 . اعضاء هیأت مدیره شرکت باشد

 شخص حقوقی است که با رعایت قـانون بخـش تعـاونی اقتـصاد جمهـوری                 : شرکت تعاونی  -8
 1350مـصوب     تعـاونی   شـرکتهای  و موادی از قـانون       مجلس شورای اسالمی   1370ایران مصوب     اسالمی

این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده       . است و اصالحات بعدی آنها تشکیل شده باشد         که نسخ نشده  
 .شود  می

 
عام است که بـا رعایـت قـانون تجـارت و            نوعی شرکت سهامی   :عام   شرکت تعاونی سهامی   -9

 . های مذکور در این قانون تشکیل شده باشد محدودیت
عام است که برای فقرزدایی       نوعی تعاونی متعارف یا سهامی    :  شرکت تعاونی فراگیر ملی    -10

عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولـی در بـدو             . شود    سه دهک پائین درآمدی تشکیل می     از  
 . دهک پائین درآمدی باشند اعضاء آن باید از سه%) 70(تشکیل حداقل هفتاد درصد

 وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولیدکننده، خریـدار و فروشـنده مـستقل بـرای                  : رقابت -11
یـک از تولیدکننـدگان،       طـوری کـه هـیچ       کننـد، بـه       یا فروش کاال یا خدمت فعالیـت مـی        تولید، خرید و    

خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا بـرای ورود بنگاههـا بـه بـازار یـا                   
 . محدودیتی وجود نداشته باشد از آنخروج



خریـدار و  ، کننـده   یـا شـرکت تولیـد     وضعیتی در بازار که سهم یک یـا چنـد بنگـاه            : انحصار -12
فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمـت و یـا مقـدار را در بـازار داشـته          

 . باشد، یا ورود بنگاههای جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد
تواند کاال یا   ولی بودن هزینه متوسط، می  وضعیتی از بازار که یک بنگاه به دلیل نز         : انحصار طبیعی  -13

  .خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد
 وضعیتی از بازار که به موجب قانون، تولید، فـروش و یـا خریـد کـاال و یـا       : انحصار قانونی  -14

 .گیرد   قرار میمعینه خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگا
 وضعیتی در بازار که در آن توانایی تعیین قیمت، مقـدار عرضـه              : وضعیت اقتصادی مسلط   -15

 قـرار    حقیقـی و یـا حقـوقی       یا تقاضای کاال یا خدمت یا شرایط قرارداد در اختیار یک یـا چنـد شـخص                
 . گیرد

خـود، شخـصیت    که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخـصیت حقـوقی               اقدامی : ادغام -16
 . حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند

که براساس آن یک شرکت ضمن محو شخـصیت حقـوقی خـود دو یـا چنـد         اقدامی : تجزیه -17
 . شخصیت حقوقی جدید تشکیل دهد

  بنگاه یا شـرکتی کـه از طریـق تملـک تمـام یـا قـسمتی از       :کننده  بنگاه یا شرکت کنترل   -18
 مدیریت و یا از طرق دیگر، فعالیتهای اقتصادی بنگاهها یا شرکتهای دیگـر را در یـک              یا سهام یا سرمایه  
 .کند  بازار کنترل می

 اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل و افراد دارای عناوین مشابه یا هر شخص              : مدیران شرکت  -19
، یـا بـه موجـب حکـم           اسنامه آن گیری در شرکت، به موجب قانون و یا اس          دیگری که مسؤولیت تصمیم   

 .باشدصالح قانونی به آنها واگذار شده  دادگاه و یا مراجع ذی
 مواردی که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عمـوم،             :اخالل در رقابت   -20

منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههـای خـاص، کـاهش مهـارت و ابتکـار در                       
 . و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شودجامعه

 
 خصوصیهای دولتی، تعاونی و   قلمرو فعالیتهای هر یک از بخش-فصل دوم 

 
ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کاالها و یا            فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسالمی     - 2ماده  

 :شود  خدمات به سه گروه زیر تقسیم می
  .اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این مادهفعالیتهای   تمامی-گروه یک

اساسی به جز مـوارد       قانون) 44 ( چهل و چهارم    فعالیتهای اقتصادی مذکور درصدراصل    -گروه دو 
 .مذکور در گروه سه این ماده

 : های مشمول این گروه عبارتند از  فعالیتها، مؤسسات و شرکت- گروه سه

 ، )فرکانس( امور واگذاری بسامدهای مادر مخابراتی و شبکه) 1



 های اصلی تجزیه و مبادالت و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،  شبکه) 2
 و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح،  ، انتظامی تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی) 3

 های استخراج و تولید نفت خام و گاز،  شرکت ملی نفت ایران و شرکت) 4

 دن نفت و گاز، معا) 5

ایران، بانـک ملـی ایـران، بانـک سـپه، بانـک صـنعت و معـدن،                بانک مرکزی جمهوری اسالمی   ) 6
 توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون،  بانک

 بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران، ) 7

 های اصلی انتقال برق،  شبکه) 8

 ایران،   بنادر و کشتیرانی جمهوری اسالمیسازمان هواپیمایی کشوری و سازمان) 9

 های بزرگ آبرسانی،  سدها و شبکه) 10

 رادیو و تلویزیون،) 11
بـه   اقتصادی موضوع این ماده بـا هـر یـک از سـه گـروه       و بنگاههایبندی فعالیتها انطباق و طبقه،  تشخیص

گروه ) 3( و در مورد بند رسد    یماه به تصویب هیأت وزیران م       ودارایی ظرف شش    پیشنهاد وزارت اموراقتصادی  
 .سه، مصوبه هیأت وزیران باید به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح برسد

 
 :شود  شرح زیر تعیین می بهدولت  قلمرو فعالیتهای اقتصادی - 3ماده 
کـه  بـرای دولـت در آن دسـته از بنگاههـای اقتـصادی      گذاری و مـدیریت       سرمایه مالکیت،   -الف  

طرحهـای تملـک داراییهـای    ، اعـم از ایـن قـانون اسـت    ) 2(مادۀ  نها مشمول گروه یک     موضوع فعالیت آ  
 بخـش   هـای خـصوصی و تعـاونی و         تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مـشارکت بـا بخـش           ای،    سرمایه
 .استبه هرمیزان ممنوع غیر دولتی، به هرنحو و عمومی

الـشرکه، حقـوق      هام و سهم   دولت مکلف است سهم، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از س           - 1تبصره  
، بنگاههـا و مؤسـسات دولتـی و غیـر دولتـی کـه               برداری و مدیریت خود را در شرکتها        ، حق بهره    مالکانه

ایـن قـانون اسـت، تـا پایـان قـانون برنامـه چهـارم توسـعه          ) 2(موضوع فعالیت آنها جزء گروه یـک مـادۀ    
ــصادی، اجتمــاعی و فرهنگــی جمهــوری اســالمی     ــران بــه بخــش   اقت ی خــصوصی، تعــاونی و  هــا ای

 .غیردولتی واگذار نماید عمومی
) 2( تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاههای مربوط به گـروه یـک مـاده                -2تبصره  

و   این قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهـوری اسـالمی                 
و برای مـدت      با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسالمی       یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها        

 . معین مجاز است
هـای نـوین و صـنایع پرخطـر، دولـت              در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در زمینه فنـاوری           - 3تبصره  

ای ماننـد سـازمان گـسترش و          از طریـق سـازمانهای توسـعه      ) 2(تواند برای فعالیتهای گروه یـک مـاده         می
گـذاری   هـای غیـر دولتـی مـشترکاً سـرمایه       با بخش %) 49(ونه درصد     ایران تا سقف چهل   نوسازی صنایع   

دراین موارد دولت مکلف است سهام دولتی را در بنگاه جدیـد حـداکثر ظـرف سـه سـال پـس از                       . کند



 . برداری به بخش غیر دولتی واگذار کند بهره
هــای دولتــی در هــر ســهام بنگاهاز ارزش مجمــوع %) 80( دولــت مکلــف اســت هــشتاددرصد-ب 

های خـصوصی، تعـاونی و        به بخش   را آهن  به استثناء راه و راه    این قانون   ) 2(فعالیت مشمول گروه دو ماده      
 .غیردولتی واگذار نماید عمومی

) 2( گروه دو ماده     مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیتهای           دولت   -1تبصره  
ت دولت، استقالل کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتـصادی            این قانون با توجه به حفظ حاکمی      

ارزش این فعالیتهـا در بـازار بیـشتر         %) 20(گذاری نماید که سهم دولت از بیست درصد           به میزانی سرمایه  
 . نباشد

بخـشهای دولتـی و    سهم بهینه . آهن هستند  ـ بخشهای غیردولتی مجاز به فعالیت در زمینه راه و راه 2تبصره 
وترابـری   ای خواهد بود که به پیشنهاد مـشترک وزارت راه  نامه غیردولتی در فعالیتهای راه و راه آهن مطابق آئین       

قانون ) 44(و وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم               
 .اساسی خواهد رسید

ران نسبت به تأمین کاالهای اساسی مانند گندم و سوخت حد مقابله با بحمکلف است در ـ دولت  3تبصره 
 .برای مدت معین، تمهیدات الزم را بیندیشد

ایـن قـانون    ) 2( گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههـای مـشمول گـروه سـه مـادۀ                  سرمایه -ج  
 .منحصراً در اختیار دولت است

 یتــهــای غیردول از بنگاههــای بخــش دمات مــالی، فنــی، مهندســی و مــدیریتیخریــد خــ -1تبــصره 
نامـه    دولت طبق آئـین   %) 100( این قانون به شرط حفظ مالکیت صددرصد      ) 2(درفعالیتهای گروه سه ماده   

ربـط   اقتصادی و دارایی با هماهنگی دسـتگاههای ذی  ماه به پیشنهاد وزارت امور ای که ظرف مدت شش  
  .مجاز استرسد،  به تصویب هیأت وزیران می

و امنیتی نیروهای مسلح و امنیتی حداکثر ظرف مـدت            ، انتظامی   مربوط به کاالها و خدمات نظامی     نامه    آئین
مـسلح  سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و جهت تصویب به فرمانـدهی کـل نیروهـای                     

 .تقدیم خواهد شد
شمول ایـن قـانون نیـست و    های سالمت، آمـوزش و تحقیقـات و فرهنـگ مـ      فعالیتهای حوزه  ـ 2تبصره 

هرگونه توسعه توسط بخشهای دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخـش غیردولتـی در ایـن            
سال از ابالغ این قانون به تصویب مجلـس شـورای             ای خواهد بود که ظرف مدت یک        ها مطابق الیحه    حوزه

 .رسد اسالمی می
 

 : شود  ردولتی به شرح زیر تعیین میقلمرو فعالیتهای اقتصادی بخش غی – 4ماده 
منحـصراً در  این قانون ) 2(مادۀ گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه یک            سرمایه –الف  

 . اختیار بخش غیردولتی است
 ایـن قـانون مجـاز       )3( ماده   )الف(بند) 3(و) 2(های   تبصره در این فعالیتها با رعایت    دولت   ورود   -تبصره  

 .است



هـای    برای بخش این قانون   ) 2(ماده  گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه دو          سرمایه -ب
  .غیردولتی مجاز است عمومیمؤسسات خصوصی، تعاونی و 

ایـن  ) 2(مـاده  غیردولتی در موارد مشمول گروه سه    فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی و عمومی       -ج
 . مجاز استقانون این )  3( ماده »ج« بند )1(با رعایت تبصرهقانون 
 

 که قبـل و     پولیبانکهای غیر دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه              - 5ماده  
شود صـرفاً     شوند و بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار می          بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می        

 تملـک سـهام      مجـاز  سـقف . الیـت هـستند   عام مجـاز بـه فع       سهامی عام و تعاونی    سهامی در قالب شرکتهای  
عـام یـا هـر مؤسـسه و نهـاد        عـام یـا تعـاونی سـهامی        سـهامی  طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شـرکت         به

%) 5( درصـد  پـنج  و برای اشخاص حقیقـی و سـایر اشـخاص حقـوقی             %)10( درصد  دهغیر دولتی     عمومی
ه توسط هر یک از اشخاص مذکور باطـل و          های مجاز در این ماد     معامالت بیش از سقف   . شود  تعیین می 

افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم اسـت و وراث ویـا اولیـاء                   . األثر است  ملغی
پـس از صـدور گـواهی حـصر وراثـت            مـاه    دوظـرف مـدت     ،  قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف       

هـای    مـاه بـه سـقف       ر باید ظرف مدت سـه     افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگ        . خواهند بود 
 . مجاز این ماده کاهش یابد

 اشخاص حقیقی سهامدار بنگاههای موضوع این ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر،              -1تبصره  
هستند سهام داشته باشـند کـه       مجاز  تا سقفی     منحصراًو مادر    فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر      

 . یش از یک عضو هیأت مدیره را در این بنگاه تعیین کنندنتوانند مشترکاً ب
رسد، اقـدامات     ـ دولت مکلف است با پیشنهاد بانک مرکزی که به تأیید شورای پول و اعتبار می 2تبصره 

بـه انجـام    قانونی الزم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تأسـیس و اداره بنگاههـای موضـوع ایـن مـاده                       
 .رساند

سال از تاریخ تصویب  گاههای غیر دولتی موجود موضوع این قانون موظفند ظرف یک          بن -3تبصره  
 . تطبیق دهندمادهاین قانون خود را با شرایط این 

ای کـه منحـصراً بـه امـر      الحـسنه  هـای قـرض   و صـندوق  الحـسنه  هـای اعتبـاری قـرض     ـ تعـاونی  4تبصره 
 .باشند  و تابع مقررات خود میپردازند، از شمول این ماده مستثنی بوده   الحسنه می قرض
 

 و  1366مـصوب      قانون محاسـبات عمـومی     )5(غیردولتی موضوع ماده       عمومی مؤسسات - 6ماده  
اصالحات بعدی آن و شرکتهای تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعـاً حـداکثر            

 .را دارندو یا خدمت سهم بازار هر کاال %) 40(چهل درصد تا 
بـه ایـن مؤسـسات، نهادهـا و شـرکتها از طریـق واگـذاری سـهام         دولـت  هـای      تأدیه بدهی  -1صرهتب

 .های مقرر در این قانون مجاز است موضوع این قانون تنها با رعایت سقف
 وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حسن اجراء ایـن مـاده و تبـصره آن نظـارت                     - 2تبصره



) 44(عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم     ، آن را به شورای    مغایرکند و در صورت مشاهده موارد       
 .جهت اتخاذ تصمیم اعالم نماید

 
گذاری و صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی بـرای           به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایه        - 7ماده  

ون، شـوراهای   ایـن قـان   ) 86(های غیردولتی در قلمروهای مجاز، دستگاههای دولتی موضـوع مـاده            بخش
های صنفی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه مقررات نـاظر        شهر، شهرداریها و مجامع و اتحادیه       اسالمی

وکار با رویکرد حـذف مجوزهـای غیرضـروری،     گذاری و کسب ها و مجوزهای سرمایه بر صدور پروانه 
رف شـش مـاه پـس از     سـازی فعالیتهـای اقتـصادی حـداکثر ظـ           تسهیل شرایط دریافت مجوزها و شـفاف      

پاسـخ متقاضـی حـداکثر ظـرف ده روز از           که  ای اصالح، تهیه و تدوین شود         تصویب این قانون به گونه    
ربط   در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذی      .ربط کتباً داده شود     تاریخ ثبت درخواست توسط مرجع ذی     

 کتباً به متقاضی اعـالم  موظف است فهرست مدارک مورد نیاز و عنداللزوم صورت هزینه های قانونی را 
و پس از دریافت مدارک کامل و اسناد واریز وجوه مورد نیاز به حسابهای اعالم شـده، حـداکثر ظـرف                     

چنانچه هریـک   . ماه نسبت به انجام کار، صدور پروانه، مجوز یا عقد قرارداد با متقاضی، اقدام نماید                یک
موافقت  لذکر قادر به انجام تعهد خود نباشد، باا ماه فوق از مراجع مسؤول صدور پروانه یا مجوز طی یک       

 . ماه دیگر فرصت خواهد یافت بار و حداکثر یک برای یکاستان گذاری  ستاد سرمایه
ربط موظف است علـت را بـه صـورت مـستند و       در صورت منفی بودن پاسخ، مرجع ذی       -1تبصره  

 .مکتوب به متقاضی اعالم نماید
ربط در پایان مدت اعالم شـده بـه تعهـد       خ، چنانچه مرجع ذی   در صورت مثبت بودن پاس     -2تبصره  

خود عمل ننماید و یا در صورت منفی بودن پاسخ، چنانچه متقاضی از پاسخ دریافتی قانع نشود اعتراض                  
 . گذاری استان قابل طرح است متقاضی در ستاد سرمایه

صـنایع  ی  وی و رؤسای سازمانها   ریزی   گذاری استان به ریاست استاندار یا معاون برنامه        ستاد سرمایه 
ادارات کل تعـاون    و معادن، جهاد کشاورزی، کاروامور اجتماعی، بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی و             

ایـن سـتاد مکلـف اسـت ظـرف مـدت پـانزده روز از                 .شود  زیست هر استان تشکیل می     حفاظت محیط و  
ربط رسیدگی و در صورت       ی ذی تاریخ دریافت اعتراض، به موضوع در چهارچوب مقررات دستگاهها        

کند و فرد یـا       وارد دانستن اعتراض، رئیس ستاد دستور تجدید رسیدگی به تقاضای متقاضی را صادر می             
گونـه افـراد      تخلف این ،  چنانچه هیأت . نماید  میربط معرفی     افراد متخلف را به هیأت تخلفات اداری ذی       

قـانون رسـیدگی بـه تخلفـات اداری         ) 9(ه بعـد مـاده    بـ » د«به مجازاتهـای مقـرر در بنـدهای       را تأیید نماید    
جلـسات سـتاد بـا حـضور دو سـوم اعـضاء رسـمیت دارد و                 .  خواهنـد شـد    محکوم) 7/9/1372مصوب  (

 .تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق حاضرین معتبر است
اعتـراض وی در    بـه   در مواردی که طرح متقاضی به موافقت دستگاههای فرااستانی نیاز داشته باشد             

و دارایـی یـا      الذکر بـه ریاسـت وزیـر امـور اقتـصادی            ربط فوق   یأتی متشکل از معاونین دستگاههای ذی     ه
 . معاون وی به ترتیب مقرر در این تبصره رسیدگی خواهد شد

دارایی موظف است ظرف شـش مـاه از تـصویب ایـن قـانون بـا         وزارت امور اقتصادی و   -3تبصره  



راهنمـای  کتـاب   بـرداری یـا نظـایر آن          نـه کـاری یـا بهـره       همکاری کلیـه مراجـع صـدور مجـوز یـا پروا           
بار با رویکرد تـسهیل مقـررات و          گذاری در کلیه فعالیتهای اقتصادی را منتشر و هر شش ماه یک             سرمایه

این کتـاب راهنمـا تنهـا مـستند تعیـین            .حذف مجوزهای غیر ضروری، آن را مورد تجدید نظر قرار دهد          
هیچ نهاد و مرجعـی حـق نـدارد بـرای اعطـاء مجـوز یـا پروانـه،                   . استگذاری   تکالیف متقاضیان سرمایه  

 .را مطالبه کندآن مدارک یا شرایطی بیشتر از موارد مصرح در 
زدایـی و تـسهیل شـرایط          مقـررات  بررئیس جمهور موظف است هیأتی را مأمور نظارت          -4تبصره  

ست برای مـواردی کـه تحقـق ایـن          این هیأت مکلف ا   . فعالیتهای اقتصادی نماید    صدور مجوزها و پروانه   
 .اهداف محتاج به تغییر قوانین است، لوایح مورد نظر را تهیه و تقدیم هیأت وزیران نماید

کنند، موظفنـد هـر      کلیه مراجعی که به هر نحو مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی صادر می             -5تبصره  
ال در هر کسب و کار را که ورود         بار اطالعات مربوط به مجوزهای صادره و واحدهای فع          شش ماه یک  

 .دنو برای اطالع عموم منتشر نمایداده به آنها به مجوز یا پروانه نیاز دارد در اختیار متقاضیان قرار 
مـاه بـه تـصویب        ودارایی ظرف مدت سـه     نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی         آئین

 .هیأت وزیران خواهد رسید
  

ایـن  ) 2(زی که برای بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی گـروه یـک و دو مـاده               هر امتیا  - 8ماده
شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مـشابه در بخـش خـصوصی، تعـاونی و                      قانون مقرر   

 . غیردولتی باید درنظر گرفته شود عمومی
کلیه امتیازات موجود موضوع    دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون             -تبصره  

 . این ماده را لغو کند یا تعمیم دهد
 

  سیاستهای توسعه بخش تعاون-فصل سوم 
پایـان سـال    تـا  )%25( درصد وپنج بیستمنظورافزایش سهم بخش تعاون دراقتصاد کشور به    به – 9ماده  

 :موظف است اقدامات زیر را معمول دارد، دولت 1393
سـازمان  کـشاورزی،      وزارت جهـاد   ن توسط وزارت تعاون با همکاری     بخش تعاو توسعه   سند   -الف
ــدیریت ــه م ــصادی  و برنام ــزی کــشور، وزارت اموراقت ــی، وزارت بازرگــانی، بانــک مرکــزی   ری و دارای

کـه در آن مجموعـه راهکارهـای        ایـران     مرکزی جمهوری اسالمی    تعاون   ایران و اطاق      جمهوری اسالمی 
تهیـه و بـرای   ، و مسؤولیت هر یک از دسـتگاهها تعیـین شـده باشـد          %)25(درصد   وپنج  بیستنیل به سهم    
 . های ساالنه قرار گیرد این سند باید مبنای تدوین بودجه. شود  وزیران تقدیم میهیأت تصویب به 

 -جـز مالیاتهـا        بـه  – در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مـشوقهایی را               -ب
 .  بیش از بخش غیرتعاونی خواهدبود%)20(درصد  بیستبرای تعاونیها کند، این حمایت   ارائه می
 :  تعاونی انجام خواهد گرفت های زیر در شرکتهای  این ماده، حمایت»ب« عالوه بر حمایت موضوع بند–ج 



الحـسنه بــرای تــأمین تمـام یــا بخــشی از آورده    قــرض تــسهیالت کمـک بالعــوض و پرداخـت   -1
 . آن درزمان دریافت این حمایت جزء سه دهک اول درآمدی جامعه باشند که اعضاء   تعاونییشرکتها
 . %)20(درصد  بیستمیزان  بیمه سهم کارفرما برای اعضاء شاغل در هر تعاونی به  تخفیف حق-2
صـورت    بـه ،  وری، آموزش کارآفرینی، مهارت، کـارآموزی       ارائه مشاوره، کمک به ارتقاء بهره      -3
 . رایگان
انـدازی   گـذاری اولیـه بـرای راه       هـای سـرمایه      سود تسهیالت بانکی و سایر هزینه      پرداخت یارانه  -4

 . شرکت تعاونی
 .سازی اراضی  کمک به انجام مطالعات، تهیه طرح، راه اندازی بانک اطالعاتی، تملک و آماده-5
اد های فراگیرملی برای فقرزدایی و ایج       عام و تعاونی    کمک به تشکیل شرکتهای تعاونی سهامی      -د  

 .و گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی
 .حمایت مالی برای توانمندسازی اطاقهای تعاون -هـ 
از محـل حـساب     پـنج هـزار میلیـارد ریـال         معـادل   بانک توسعه تعاون بـا سـرمایه اولیـه           تأسیس   -و  
 .ای بخش تعاون دولت برای تأمین منابع سرمایهتوسط ارزی  ذخیره

بـا رعایـت قـوانین و       سـه مـاه پـس از تـصویب ایـن قـانون              حداکثر ظرف مدت    بانک  این  اساسنامه  
بـه تـصویب هیـأت       اموراقتـصادی ودارایـی   وزارت  تعـاون و     وزارتمـشترک   مقررات بانکی با پیشنهاد     

 . بانک مذکور خواهد بود  وزیر تعاون رئیس مجمع عمومی.رسد وزیران می
ساسنامه به صندوق ضـمانت      صندوق تعاون پس از تأسیس بانک توسعه تعاون با اصالح ا           -1تبصره  

 .شود  می بدون داشتن حق ایجاد شعبه، تبدیل  تعاونگذاری سرمایه
 .شود  آن به بانک توسعه تعاون واگذار میدارایی و نیروی انسانی شعب صندوق با کلیه امکانات، 

و  ی  اقتصاد  حساب فی مابین صندوق و بانک توسط کارگروهی متشکل از وزیر تعاون، وزیرامور             تسویه
مـاه پـس از واگـذاری شـعب انجـام             ریزی کشور ظرف حداکثر سـه       دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه      

 .گردد  می
هـای   سود قابل تقسیم بانک توسـعه تعـاون بـرای تـأمین بخـشی از کمـک         سهم دولت از     -2تبصره  

 .شود  به بخش تعاون صرف میدولت 
 اختصاص سایر حمایتهای مربوط بـه اقـشار خـاص            حمایتهای مذکور در این ماده مانع از       -3تبصره  

 . تحت پوشش نهادهای حمایتی، ایثارگران و نظایر آن نخواهد بودافراد مثل روستاییان، 
گیـری و   شـکل « منابع الزم برای اجراء این ماده در بودجه ساالنه در ردیف مستقلی تحت عنوان          -ز

 . خواهد شدمنظور » ها توانمند سازی تعاونی
ت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرائی و مدیریتی تعاونیها                وزار -ح

مـاه    ایران ظرف شش    و بهبود سیاستهای توسعه بخش، با همکاری اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی           
پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی اقدام و لـوایح                    



 . نمایدپیشنهادنیاز را به هیأت وزیران مورد 
 

های تعاونی مجازند در بدو تأسـیس یـا هنگـام افـزایش سـرمایه تـا                   کلیه شرکتها و اتحادیه    - 10ماده  
کـل آراء و    %) 35(وپـنج     سـی سهام خود را با امکـان اعمـال رأی حـداکثر تـا              %) 49(ونه درصد     چهلسقف  

شرط عدم نقض حاکمیـت اعـضاء و رعایـت سـقف معـین      تصدی کرسیهای هیأت مدیره به همین نسبت به         
برای سهم و رأی هر سهامدار غیرعضو که در اساسنامه معـین خواهـد شـد بـه اشـخاص حقیقـی یـا حقـوقی                

گـذاری    فروش به اشخاص غیرایرانـی بایـد بـا رعایـت مقـررات حـاکم بـر سـرمایه                  . غیرعضو واگذار نمایند  
 . خارجی باشد

در چهـارچوب  هـای تعـاونی تخصـصی       د نسبت به تشکیل اتحادیه    همچنین شرکتهای تعاونی مجازن   
قانون ) 43(ماده  » 2« و بدون رعایت تبصره      1350قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال      ) 62(و  ) 61(مواد  

 .  اقدام نمایند1370 ایران مصوب بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی
میزان سـهام  تعداد اعضاء و عضاء متناسب با های تعاونی میزان رأی ا    در مجمع عمومی انواع اتحادیه    

 .گردد  یا حجم معامالت آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعیین می
قانون تجارت خواهـد    ) 129(های تعاونی مشمول ماده       معامالت مدیران شرکتهای تعاونی و اتحادیه     

 .بود
 و  1366  قـانون مالیاتهـای مـستقیم مـصوب        )105( مـاده    بـه » 6« عنوان تبصره    متن زیر به   -11ماده  

 :گردد   الحاق میاصالحات بعدی آن
هـای تعـاونی متعـارف و شـرکتهای تعـاونی          درآمد مشمول مالیـات ابـرازی شـرکتها و اتحادیـه           -6تبصره  

 . باشد  تخفیف از نرخ موضوع این ماده می %)25(عام مشمول بیست وپنج درصد سهامی
 

هـای   ظـف اسـت تمهیـدات الزم را بـه منظـور تـشکیل و توسـعه تعـاونی          وزارت تعـاون مو    -12 ماده
 :معمول داشته و بر حسن اجراء آن نظارت نمایدرعایت شرایط زیر با عام  سهامی
 حداکثر سهم هر شخص حقیقی، مستقیم و غیرمستقیم در زمان تأسیس و طول فعالیـت نبایـد از                   -1

 .نیم درصد سرمایه شرکت تجاوز کند
فراگیرملـی یـا    عـام، هرگـاه خـود شـرکت تعـاونی           قی سهامدار شرکت تعاونی سهامی     اشخاص حقو  -2

سایر اشخاص حقوقی متناسب    . سهام را دارند  %) 10(درصد   دهعام باشند حداکثر حق مالکیت        تعاونی سهامی 
 .از سهام را دارند%) 5( درصد پنج خود حداکثر حق مالکیت سهامداران مستقیم و غیرمستقیمبا تعداد 

در منـاطق کمتـر    بـا رعایـت مفـاد ایـن قـانون           هر یک از اشخاص حقوقی دولتی و مجموع آنها           -3
فعالیتهای مجاز در این قانون     %) 20(درصد بیستو در سایر مناطق تا      %) 49( درصد   ونه  چهلیافته تا     توسعه

ک تـا    غیـر دولتـی نیـز هـر یـ          مؤسسات عمـومی  . مجاز به مشارکت با تعاونی از منابع داخلی خود هستند         
 .مجاز به مشارکت هستند%) 49( درصد ونه چهلو جمعاً تا %) 20( درصدبیست



غیردولتـی و شـرکتهای دولتـی مـستقیم و            عمـومی مؤسـسات   در هر حال سـهم مجمـوع بنگاههـا و           
بیـشتر  %) 49(درصـد    ونـه   چهـل های هیأت مـدیره نبایـد از          غیرمستقیم چه در میزان سهام و چه در کرسی        

 .گردد
در صورتی که تمام یا برخـی سـهامداران از حـق تقـدم خـود اسـتفاده        ،  فزایش سرمایه  در زمان ا   -4

 .نکردند کارکنان غیرسهامدار شرکت در خرید این سهام تقدم دارند
عــام کــه تعــداد ســهامداران آن از پانــصد نفــر بیــشتر باشــد بــا   در تعــاونی ســهامی  مجــامع عمــومی-5
نماینـده انتخـاب کننـد و یـا       ،  مداران مخیرند از طریق بلوک    هر یک از سها   . بندی برگزار خواهد شد     بلوک
بنـدی در     بـرای رعایـت حقـوق سـهامداران خـرد نحـوه بلـوک             . حـضور یابنـد      در مجمـع عمـومی     مستقیماً
تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایـی پیـشنهاد و بـه               شود که مشترکاً توسط وزارت        ای تعیین می    نامه  آئین

 .رسد  میهیأت وزیران تصویب 
رعایـت  و ثبـت در دفتـر سـهام شـرکت     منوط بـه   تملک یا نقل و انتقال آن       بوده و   کلیه سهام، با نام      -6

به تشخیص هیأت مدیره است که نباید از سـقف مقـرر در ایـن مـاده                 سقف مالکیت سهام مقرر در اساسنامه       
 .هر توافقی بر خالف حکم این بند باطل و بالاثر خواهد بود. تجاوز کند

 .های تعاون درآیند توانند به عضویت اطاق  عام می کتهای تعاونی سهامیشر -7
 

  ساماندهی شرکت های دولتی-فصل چهارم 
منظــور ســاماندهی و اســتفاده مطلــوب از شــرکتهای دولتــی و افــزایش بــازدهی و   بــه - 13مــاده 

ماننـد    تـی بـاقی مـی   ایـن قـانون در بخـش دول   ) 3(وری و اداره مطلوب شرکتهایی که با رعایت ماده      بهره
 :دولت مکلف است

که به پیشنهاد وزارت امور     گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی را          کلیه امور مربوط به سیاست     -الف
طی دو سال از تاریخ تصویب این قانون از شرکتهای          شود      اقتصادی و دارایی و تصویب دولت تعیین می       

 .ربط محول کند صی ذیها و مؤسسات دولتی تخص دولتی منفک و به وزارتخانه

 در قالـب    هبـا رعایـت حقـوق مکتـسب       بنـد   تبدیل وضعیت کارکنان شرکتهای موضوع این        -تبصره  
 .ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید نامه آئین

شوند بـه اسـتثنای         مانند و یا براساس این قانون دولتی تشکیل می            ی که دولتی باقی می     شرکتهای -ب
 :ها صرفاً در دو قالب فعالیت خواهند کرد  بیمهبانکها و

شرکت مادرتخصصی یا اصلی که سهامدار آن مـستقیماً دولـت و یـا رئـیس مجمـع عمـومی آن        ) 1
 . جمهور است رئیس
تأسیس . شرکتهای عملیاتی یا فرعی که سهامداران آنها شرکتهای مادرتخصصی یا اصلی هستند           ) 2

وســط ایــن شــرکتها بــه شــرطی مجــاز اســت کــه اوالً  در شــرکت جدیــد یــا تملــک شــرکتهای دیگــر ت
سـهام شـرکتهای تأسـیس یـا        %) 100(ای که قانون برای آنها تعیین کرده باشد و ثانیاً صددرصـد             محدوده

 . تملک شده دولتی بوده یا به تملک دولت درآید



ی مجـاز   گذاری هر شرکت دولتی در سایر شرکتهای دولتی فقط در صـورت             مشارکت و سرمایه   -1تبصره  
گذار مرتبط باشد و دولـت جـواز آن را            پذیر با فعالیت شرکت سرمایه      است که موضوع فعالیت شرکت سرمایه     

 .شود   نمیآنهاگذاری  شرکتهای سرمایهها و  بانکها، مؤسسات اعتباری، بیمهاین حکم شامل . صادر کند
بانکهـای تجـاری و     میزان و چگونگی مالکیت سـهام سـایر بنگاههـای اقتـصادی توسـط                -2تبصره  

واعتبـار بـه تـصویب هیـأت وزیـران خواهـد رسـید ولـی در هـر                     تخصصی دولتی به پیشنهاد شورای پول     
ای باشد که در اختصاص منابع بـانکی بـه            گذاری بانکها در بنگاههای دیگر نباید به گونه         صورت سرمایه 

 . متقاضیان تسهیالت، خللی ایجاد نماید
شرکتهای دولتی تنها با پیشنهاد مشترک      خارج از کشور    یت دفاتر و شعب      افتتاح و تداوم فعال    -3تبصره  

 .کشوروتـصویب هیـأت وزیـران مجـاز اسـت           ریـزی   مدیریت وبرنامه   ودارایی وسازمان    وزارت اموراقتصادی 
 . های دولتی از شمول این حکم مستثنی هستند بانکها و بیمه
بنگاههـای دولتـی     غییر و تصویب اساسنامه    اتخاذ نماید که ت    یمکلف است ترتیبات  دولت   - 4 تبصره

گیرنـد بـه تـصویب مراجـع            و وابسته به دولت که بر اساس مفاد این قانون در جریان واگذاری قـرار مـی                
 .صالح برسد ذی

هـای مغـایر بـا موضـوع ایـن مـاده و               العمـل   هـا و دسـتور      نامـه   موظـف اسـت آئـین     دولت   - 5تبصره  
 .مایداالثر اعالم ن های آن را ملغی تبصره
 

سـال  باید به نحوی انجام گیرد کـه حـداکثر تـا پایـان              دولت   عملیات واگذاری توسط     - 14ماده  
 .ها خاتمه یابد کلیه واگذاری 1393
 

 –هـای تأسـیس انجمنهـای صـنفی      مـاه زمینـه     است حداکثر ظـرف شـش        دولت موظف  – 15ماده  
منهـا بـرای تحقـق مقـررات صـنفی و        ایـن انج  . ای را به صورت سازمانهای مردم نهاد فـراهم نمایـد            حرفه
. نماینـد  هـای مـرتبط فعالیـت مـی     و تکنولـوژی در رشـته   ای و توسـعه علمـی   حرفه  ای، اصول اخالق    حرفه

هـا نظـر مـشورتی أخـذ          دستگاههای اجرائی موظفند در تدوین واصالح ضوابط و مقررات از این انجمن           
 . نمایند
 
فظ  سطح اشـتغال و اسـتمرار تولیـد در بنگاههـای مـشمول               منظور حمایت از نیروی انسانی، ح       به – 16ماده  

در برابر بیکاری بیمه  واگذاری، هیأت واگذاری مکلف است کلیه کارکنان هر شرکت را پیش از واگذاری،         
 :نماید و به تناسب اقدامات زیر را انجام دهد

نایع مـصوب   قانون بازسازی و نوسـازی صـ      ) 10(و  ) 9( براساس مواد    بازنشستگی پیش از موعد    -1
 . گردد   تمدید می1393 که برای این بنگاهها تا پایان سال 26/10/1385

 . بر اساس توافقبازخرید  -2
 ـ پس از اقدامات فوق،  تعداد کارکنان هر شرکت قابل واگـذاری را در سـند واگـذاری ثبـت و ایـن       3       



ه تـا پـنج سـال حـق کـاهش تعـداد             شرط را در شرایط واگذاری بگنجاند که مدیران شرکتهای واگذار شـد           
 .کارکنان خویش را ندارند

 ـ برای خریداران شرکتهایی که حاضر باشند تعداد کارکنـان شـرکت را پـس از واگـذاری افـزایش       4        
 .دهند مشوقهای مالی و یا غیرمالی از جمله تخفیف در اصل قیمت اعالم نماید

ی دیگر راساً و یـا بـه کمـک خریـداران بنگاههـا بـا       کارگیری نیروی مازاد در واحدها  آموزش و به   -5
 . وغیرمالی استفاده از مشوقهای مالی

 خواهـد بـود   دسـتورالعملی  اعمال مشوقهای مالی و یا غیرمالی موضوع این ماده بر اساس      -1تبصره  
) 44(تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهـارم            پیشنهاد هیأت واگذاری به     که به   

 .ون اساسی خواهد رسیدقان
برنامـه کتبـی خـود را بـرای         ،   خریداران مکلفند در ازاء برخورداری از مشوقهای مالی و یا غیرمـالی            -2تبصره  

 . موجود و بازآموزی کارکنان بنگاه در حال واگذاری به هیأت واگذاری ارائه کنندسطح اشتغالحفظ 
 

  فرآیند واگذاری بنگاههای دولتی-فصل پنجم 
ماه از تصویب      شش  این قانون مکلفند ظرف    )86( ماده  موضوع دولتی کلیه دستگاههای    - 17 ماده

این قانون را در هر بازار بـر اسـاس   ) 2( ماده)2(و ) 1 (های مشمول گروه دولتی  این قانون کلیه بنگاههای     
آوری، وضـعیت مـالی، روابـط صـنعتی و میـزان حـساسیت مـصرف                  عواملی از جمله اندازه شرکت، فن     

ده نسبت به محصول تولیدی شرکت طبقـه بنـدی نمـوده و فهرسـت شـرکتها و حقـوق و داراییهـای                       کنن
تعداد نیروی انسانی، فهرست     همراه   این قانون، پیشنهاد واگذاری آنها را به      ) 3(ماده» 1«مصرح در تبصره    

بـه  را  ه   صورتهای مالی حسابرسی شد    اموال منقول و غیرمنقول، کلیه اطالعات و مدارک الزم و آخرین          
 .وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمایند

های مالی مربوط بـه   و صورت است اطالعات و مدارک  مکلفوزارت امور اقتصادی و دارایی       -الف  
 .بنگاههای قابل واگذاری را دریافت و توسط سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی بررسی و تأیید نماید

ی مکلف است در صورت تقاضای خریدار، اطالعات، مـدارک          وزارت امور اقتصادی و دارای     -ب
 . و صورتهای مالی تأیید شده را در اختیار آنها قرار دهد

بنگاههـای مـشمول    سازمان خصوصی سازی مکلف است با رعایت مفاد این ماده برای فـروش           -ج
بنـدی   بـا زمـان   ون  نموده و فرآیند واگذاری را پس از طی مراحل مذکور در این قـان             واگذاری بازاریابی   

 .مشخص دو ماهه انجام دهد
بنـدی بنگاههـا، تأییـد صـورتهای مـالی و بازاریـابی               نامه اجرائـی ایـن مـاده شـامل نحـوه طبقـه              آئین

مـاه بـه    ودارایی حداکثر ظرف مـدت سـه     بنگاههای مشمول واگذاری بنا به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی       
 .تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

خلف از احکام این ماده و یا ارائـه اطالعـات نـاقص یـا نادرسـت یـا کتمـان اطالعـات                       ت - 1تبصره  
 . این قانون است) 85(مشمول حکم ماده 



 اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل و سایر مدیران بنگاههایی که اقدام به کتمان وقایع مالی                - 2تبصره  
واقعی بنگاه نمایند متخلف محـسوب و       های مالی غیرواقع، جهت پنهان نمودن وضعیت          یا انتشار گزارش  

 . این قانون محکوم خواهند شد) 75(و ) 72(به مجازاتهای مقرر در مواد 
سازی مکلف است خسارات ناشی از کتمـان وقـایع مـالی و یـا انتـشار        سازمان خصوصی - 3تبصره  

 .نمایدربط به خریداران خسارت دیده پرداخت  های مالی غیرواقع را با رأی مراجع ذی گزارش
 

ی مـشمول واگـذاری، از زمـان تـصویب فهرسـت       جهت تسهیل امر واگـذاری بنگاههـا   -18 ماده
 :شود  میانجام زیر اقدامات بنگاهها توسط هیأت واگذاری 

 .شود  ودارایی منتقل می  کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاهها به وزارت اموراقتصادی-1
 بنگـاه بـدون مجـوز وزارت      ی ثابـت  داراییهااموال و    نقل و انتقال     از زمان تصویب واگذاری، هر گونه      -2

 .رد قانونی استامور اقتصادی و دارایی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و قابل پیگ
شود در اساسنامه ومقررات حـاکم بـر شـرکتهای قابـل واگـذاری بـه        می  ـ به هیأت واگذاری اجازه داده  3

در قالب قانون تجارت در جهـت تـسهیل در          ) سال و قابل تمدید تا دوسال       اً در مدت یک   صرف(بخش غیردولتی 
در دوره زمانی مذکور این شـرکتها مـشمول مقـررات           . واگذاری و اداره شرکتها، اصالحات الزم را انجام دهد        

 .حاکم بر شرکتهای دولتی نیستند
 را بـرای عرضـه در بـورس اوراق           وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم است کلیـه شـرایط الزم            -4

 . این قانون فراهم نماید) 20(ماده » الف«بهادار برای بنگاههای مشمول بند 
 ـ در اجـراء ایـن قـانون وزارت امـور اقتـصادی و دارایـی مجـاز اسـت آن دسـته از طرحهـا و            5

تــصدیهای اقتــصادی و زیربنــایی دولتــی قابــل واگــذاری را کــه بــه صــورت شــرکت مــستقل اداره   
باشند و صـرفاً   شوند و به نحو موجود قابل واگذاری نمی     شوند و یا در قالب غیرشرکتی اداره می         مین

به منظور واگذاری، ابتدا تبدیل به شخص حقوقی مناسب نموده و سـپس نـسبت بـه واگـذاری آنهـا                     
اقـدام   این قـانون  ) 3 (ماده» الف« بند »3« و   »2«های    و با رعایت تبصره   زمان تبدیل   ظرف یک سال از     

 . معتبر است1392این حکم تا پایان سال . نماید
تواند از خـدمات حقـوقی           وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت امر واگذاری بنگاهها می          - تبصره

 . و فنی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و یا غیردولتی حسب مورد استفاده کند
 

ا مفاد ایـن مـاده از کلیـه روشـهای            هیأت واگذاری مجاز است حسب شرایط متناسب ب        - 19 ماده
اجـاره بـه شـرط تملیـک، فـروش تمـام یـا بخـشی از سـهام،                   (  مالکیـت   و  برای واگذاری بنگاهها   ممکن

، تجزیه، واگـذاری،    )و پیمان مدیریت    اجاره، پیمانکاری عمومی  (  واگذاری مدیریت   و )واگذاری اموال   
 .ایداستفاده نمحسب مورد به شرح ذیل انحالل و ادغام شرکتها 

در مواردی که شرایط واگذاری از هر جهت آمـاده اسـت، هیـأت واگـذاری                :  واگذاری -الف  
 .دهد  رأی به واگذاری می

 در مواردی که مقدمات واگذاری بنگاه فـراهم نباشـد ولـی بـا انجـام                 : بازسازی ساختاری  -ب  



 در چهـارچوبی کـه   شود، وزارت امـور اقتـصادی و دارایـی         واگذاری می   اصالحات ساختاری بنگاه قابل   
دوره . کند، بنگاه را حـداکثر ظـرف یـک سـال بازسـازی سـاختاری نمایـد                   هیأت واگذاری مشخص می   

 .استبازسازی ساختاری در موارد خاص قابل تمدید 
توانـد نـسبت بـه دادن مجـوز قـرارداد اجـاره و پیمـان                    همچنین در موارد نیاز، هیأت واگـذاری مـی        

در ایـن مـوارد هیـأت واگـذاری         . های غیردولتی، موافقـت نمایـد        بخش همدیریت بنگاه قابل واگذاری ب    
برداری از شرکت مورد اجاره را دقیقـاً مـشخص نمایـد و پـس از بررسـی                    موظف است چهارچوب بهره   

 .دکناز طریق برگزاری مناقصه یا مزایده اقدام  صالحیت فنی و علمی
ایـن قـانون    ) 1( ماده) 12(ب بند    در مواردی که واگذاری شرکت دولتی در چهارچو        : تجزیه -ج  

 واگـذاری    شـود، هیـأت       هـای غیردولتـی مـی       موجب انتقال موقعیت انحصاری شرکت دولتـی بـه بخـش          
وری آن، نسبت به تفکیک و         و یا افزایش بهره    تواند در جهت کاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاری            می

 .ت دهدتجزیه شرکت اتخاذ تصمیم نماید و سپس حکم به واگذاری شرک
وزارت تواند چند شرکت قابل واگذاری دولتی را درهـم ادغـام کنـد و سـپس بـه        می دولت : ـ ادغام د

 .امور اقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری آن اقدام نماید
را بدون محو شخصیت    ) تحصیل شونده (تواند سهام چندشرکت قابل واگذاری      دولت می : تحصیل -هـ  

منتقـل کـرده و سـپس بـه وزارت          ) تحـصیل کننـده   (یـک شـرکت قابـل واگـذاری دیگـر         حقوقی هرکدام بـه     
 .اموراقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری شرکت تحصیل کننده اقدام نماید

مقدور نباشد و پس ازسه بار       در مواردی که بازسازی ساختاری بنگاه قابل واگذاری          : انحالل -و  
د، یا ارزش خالص داراییهای شرکت منفی باشد و یا به هـر دلیـل               آگهی، واگذاری شرکت ممکن نگرد    

 .تواند رأی به انحالل شرکت دهد  ، هیأت واگذاری میموجه انحالل آن مناسب تشخیص داده شود
تواند نسبت به هبه و یـا           میدولت   در چهارچوب مجوزهای قانونی،      : هبه یا صلح غیرمعوض    -ز

این قانون کـه غیـر قابـل عرضـه در بـورس             ) 2(مادهروه دو   صلح غیرمعوض شرکتهای دولتی موضوع گ     
که شرکت مورد واگـذاری در چهـارچوب وظـایف            غیردولتی مشروط بر این     عمومیمؤسسات  باشند به   
توسـط وزارت امـور     مـشترکاً   نامـه اجرائـی ایـن مـاده           آئـین . گیـری نمایـد     مذکور باشد، تـصمیم   مؤسسه  

 به تصویب هیأت وزیران     ماه  ظرف شش ریزی کشور تهیه و     امهمدیریت و برن     سازمان  و اقتصادی و دارایی  
 .رسد  می

بنگاههای مـشمول واگـذاری در     سهام، سهم الشرکه، حقوق مالکانه و حق تقدم          نقل و انتقال     -1 تبصره
فرایند تجزیه، ادغام، تحصیل و انحالل تا زمانی که بنگاه دولتی بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت مالیات        

شـوند یـا بـین دسـتگاههای اجرائـی            بنگاههایی که در اجراء این قـانون واگـذار مـی          . انتقال معاف است  و نقل
همچنین انتقـال سـهام بـه       . وانتقال معاف هستند   یابند تا زمان واگذاری نیز از شمول مالیات نقل            وانتقال می  نقل

 .وانتقال معاف است قلتأمین سرمایه که ناشی از تعهد پذیره نویسی باشد از مالیات نشرکتهای 
 پرداخت هر گونه غرامت، خسارت و نظایر آن در ارتباط با موارد ملی یـا مـصادره شـده                    -2تبصره  

 .استدولت که متعلق به دوره پیش از واگذاری باشد بر عهده 



 ایـن قـانون بـه       )3(تمام شرکتهای قابل واگـذاری مـشمول مـاده            نحوه واگذاری طرحهای نیمه    -ح
 : بودشرح زیر خواهد

 ، واگذاری طرحها به بخش غیردولتی از طریق مزایده-1
تمام به عنـوان سـهم دولتـی، و واگـذاری سـهم                مشارکت با بخش غیردولتی و آورده طرح نیمه        -2

 ،برداری آن دولتی به بخش غیردولتی ظرف سه سال بعد از بهره
  برداری از سهم دولتی در طرح به بخش غیر دولتی، حق بهره واگذاری -3
برداری در طرحهای غیرانتفاعی در مقابـل تکمیـل طـرح بـرای مـدت معـین                    واگذاری حق بهره   -4

 ،های طرح متناسب با هزینه

، اجتمـاعی و سیاسـی دارد از           طرحهایی که توجیه فنی، اقتصادی ندارد ولی جنبـه عمـومی           -تبصره  
 .صمیم خواهد شدشرکتهای قابل واگذاری دولتی، منفک و توسط دولت درباره آنها اتخاذ ت

 
 ه، بـ  و رعایـت ترتیـب    ) الـف (بنـد   بـا تـرجیح      واگـذاری بنگاههـا      بـرای  هیأت واگذاری    -20ماده  

 .گیرد  تصمیم میروشهای زیر 
 ، سهام در بورسهای داخلی یا خارجی  فروش بنگاه از طریق عرضه عمومی-الف
 ، ی و یا خارجیدر بازارهای داخل  از طریق مزایده عمومیی فروش بنگاه یا سهام بلوک-ب
 ،  از طریق مذاکرهی فروش بنگاه یا سهام بلوک-ج

ــصره ــت از        -1تب ــشویق و حمای ــانون ت ــت ق ــا رعای ــارجی ب ــهای خ ــهام دربورس ــه س  مجوزعرض
 ـ بـه   1/9/1384ایـران ـ مـصوب     گذاری خارجی و قـانون بـازار اوراق بهـادار جمهـوری اسـالمی       سرمایه

قانون اساسی  ) 44(چهل وچهارم   جراء سیاستهای کلی اصل   پیشنهاد هیأت واگذاری توسط شورای عالی ا      
 . شود  صادر می

کــه پــس از برگــزاری دو نوبــت مزایــده، خریــداری وجــود نداشــته باشــد  ی  در مــوارد-2تبــصره 
همچنـین اسـتفاده از روش      . واگذاری از طریق مذاکره به موجب مـصوبه هیـأت واگـذاری مجـاز اسـت               

، درخـصوص شـرکتهای      در قالـب سـهام عـدالت       یر ملـی  گهای فرا   یبه غیر از واگذاری به تعاون     مذاکره  
 عمــدتاًمــشاور و دانــش پایــه کــه دارای داراییهــای فیزیکــی و مــالی محــدودی بــوده و ارزش شــرکت  

عام که در آنها به اسـتفاده از تخصـصهای مـدیریتی نیـاز                و نیز شرکتهای سهامی    باشد   داراییهای نامشهود 
تشخیص شـرایط   . مدیران و کارشناسان متخصص همان بنگاه مجاز است       باشد به مدیران و یا گروهی از        

 .مدیران و متخصصین بر عهده هیأت واگذاری است
از سهام بنگاههای مشمول واگذاری به مدیران       %) 5(فروش اقساطی حداکثر پنج درصد       – 3 تبصره

خصص و کارآمـد مجـاز      به سایر مدیران باتجربه و مت     %) 5(و کارکنان همان بنگاه و حداکثر پنج درصد         
 .شود  شرایط مدیران مشمول و نیز ضوابط روش اقساطی، توسط هیأت واگذاری تعیین می. است

 وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلـف اسـت در زمـان عرضـه سـهام بنگاههـایی کـه بـا         -4تبصره  
بخش تعاونی در ، تا در شرایط یکسانشوند ترتیبی اتخاذ نماید      این ماده واگذار می   » ج«و  » ب«روشهای  



 .اولویت خرید قرار گیرد
گـذاری خـارجی    در کلیه مـوارد ایـن مـاده رعایـت قـانون تـشویق و حمایـت از سـرمایه                  -5تبصره  

 .است  الزامی1380مصوب 
 

بندی مناسب واگذاری بنگاههای دولتی متناسب با روش و گستره           گذاری و زمان     قیمت -21 ماده
 : بودهر بازار مطابق بندهای زیر خواهد

گذاری عرضـه اولـین بـسته از سـهام هـر          سهام، قیمت    در مورد واگذاری از طریق عرضه عمومی       -الف  
، شرکت، اندازه بسته سهام، روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضـی خریـد سـهام کنترلـی و مـدیریتی                   

 و سازی ن خصوصیسازمازمان مناسب عرضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات کارشناسی با پیشنهاد 
اوراق بهـادار   قـانون بـازار       سـهام رعایـت       در عرضـه عمـومی    . تصویب هیأت واگـذاری تعیـین خواهـد شـد         

 .است  ـ الزامی9/1384/ ایران ـ مصوب اسالمی جمهوری
 در مورد فروش داراییها، قراردادهای اجاره و پیمان مدیریت، تعیـین قیمـت فـروش داراییهـا،                  -ب  

الزحمه پیمان مدیریت و سایر شرایط الزم برای واگذاری مبتنی بر ارزیابی              اره و حق  االج  تعیین میزان مال  
در چهـارچوب قـانون مناقـصات و معـامالت دولتـی بـه پیـشنهاد سـازمان              فنی و مالی حسب مـورد بایـد         

 .سازی و تصویب هیأت واگذاری باشد خصوصی
 مجلس  1383مناقصات مصوب   ای در چهارچوب قانون       ای و دومرحله    مزایده یک مرحله   – تبصره

قابل اجراء است در صورت تغایر برگزاری مزایده با احکام این قانون، قوانین و مقـررات    شورای اسالمی 
 . ناظر بر معامالت دولتی مجری است

 
بانکهــا و شــرکتهای تــأمین ســرمایه و توانــد از خــدمات   ســازی مــی ســازمان خــصوصی - 22مــاده

توانند سهام      گونه مؤسسات می    این. نویسی یا تعهد خرید سهام استفاده نماید       گذاری جهت تعهد پذیره     سرمایه
نویسی که بـه تأییـد هیـأت واگـذاری خواهـد رسـید خریـداری                  عرضه شده را در چهارچوب قرارداد پذیره      

 .نمایند
مـاه از تـصویب ایـن قـانون بـه تـصویب               دستورالعمل اجرائی ایـن مـاده حـداکثر ظـرف مـدت سـه             

 .رسد  میدی وداراییوزیراموراقتصا
اعتبـاری و  مؤسـسات  بانکهـا،  الزحمـه   شود، حـق   سازی اجازه داده می    به سازمان خصوصی   -تبصره  

نویـسی یـا تعهـد خریـد سـهام را بـه عهـده             که تعهـد پـذیره    ،  قرارداد خود شرکتهای تأمین سرمایه طرف     
الزحمـه مزبـور در       ضـوابط پرداخـت حـق     . گیرند به صورت درصـدی از ارزش کـل معاملـه بپـردازد                می

 .موضوع این ماده درج خواهد شددستورالعمل 
 سازمان خصوصی سازی مکلف است پـس از انجـام هـر معاملـه، در مـورد واگـذاری                    - 23ماده  

سهام مدیریتی و کنترلی بنگاهها، بالفاصله با انتشار اطالعیه ای در روزنامه کثیـر االنتـشار مـوارد زیـر را                     



 : اعالم کند
 خالصه اطالعات مالی و مدیریتی آن، نام بنگاه و 

 خالصه ای از معامله انجام شده شامل میزان سهام واگذار شده، 
 نام مشاور یا مشاورانی که در فرایند معامله به سازمان خصوصی سازی، خدمات مشاوره ای داده اند، 

 نام و نشانی خریدار، 
 ردیده است، نام شرکت تأمین سرمایه که پذیره نویسی سهام را متعهد گ

 اند،  دادگستری یا مؤسسات خدمات مالی که قیمت گذاری بنگاه را انجام داده نام کارشناس رسمی
 وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گـزارش فعالیتهـای واگـذاری سـاالنه طبـق ایـن                  –تبصره  

 . برساند قانون را، تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به اطالع مجلس شورای اسالمی
 وزیـر، معاونـان، مـدیران وزارت امـور اقتـصادی و دارایـی و آن دسـته از کارکنـان ایـن                         -24 ماده

، اعـضاء هیـأت واگـذاری، اعـضاء شـورای عـالی اجـراء               وزارتخانه کـه در امـر واگـذاری دخالـت دارنـد           
 شـرکتها   قانون اساسی، وزراء، مشاوران، معاونان و مدیران دستگاههایی که سهام         ) 44(سیاستهای کلی اصل  

، اعضاء هیأت عامـل، رئـیس و        )حسب مورد   (گیرد    و مؤسسات تابعه و وابسته آنها مورد واگذاری قرار می         
انـدرکار   های فنـی و تخصـصی دسـت    سازی و اعضاء شرکتهای مشاور و کمیته    کارکنان سازمان خصوصی  

ق تقدم ناشـی از سـهام و       طور مستقیم یا غیرمستقیم در خرید سهام، سهم الشرکه، ح           واگذاری حق ندارند به   
 . قابل واگذاری را، خریداری نمایندبرداری مدیریت  الشرکه، حقوق مالکانه و حق بهره سهم

گیـرد، باطـل         ایـن مـاده صـورت مـی        حکمهایی که بر خالف        کلیه معامالت و واگذاری    -1تبصره  
 را مجدداً به مالکیـت   واگذار شده معامله شده یااست و دادگاه رسیدگی کننده مکلف است کلیه موارد      

 .برگردانددولت 
 حکم این ماده به بستگان تمام افراد مذکور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله                  -2تبصره  

 .یابد  تسری می و اصالحات بعدی آن 1337مصوب دولت کارکنان 
مـورد  حسب  ،  سازی قبل از واگذاری سهام کنترلی شرکتهای دولتی         سازمان خصوصی  - 25ه  ماد

وری شرکت، تـداوم تولیـد و         گذاری جدید در همان شرکت، ارتقاءکارایی و بهره         شرایطی نظیر سرمایه  
 در واگـذاری شـرط      ، را  و افـزایش یـا تثبیـت سـطح اشـتغال در بنگـاه              ارتقـاء فنـاوری   ،  ارتقاء سـطح آن   

 واگذاری مجاز   سازی هیأت   چنانچه خریدار به شرایط عمل نماید به پیشنهاد سازمان خصوصی         . نماید    می
 .است سود فروش اقساطی را کاهش یا دوره فروش اقساطی را تمدید یا در اصل قیمت تخفیف دهد

نحوه أخـذ  . قطعی سهام یا آزادسازی ضمانتهای خریدار متناسب با انجام این تعهدات خواهد بود            انتقال  
 رعایت ضـوابط و مقـررات       باتعهدات و درج این شروط توسط طرفین براساس دستورالعملی خواهد بود که             

خواهد ازتصویب قانون به تصویب هیأت واگذاری  سه ماه  به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی ظرف    قانونی
 .رسید
 



عنـوان    سـازی را بـه       رئـیس سـازمان خـصوصی      توانـد     وزیر امور اقتصادی و دارایی مـی       - 26ماده  
ات خویش در امر واگذاری موضوع این قانون االختیار خود در اعمال تمام یا بخشی از اختیار      نماینده تام 
 .تعیین کند

 
سازی با توجـه بـه مأموریتهـای جدیـد توسـط وزارت امـور         اساسنامه سازمان خصوصی   - 27ماده

 .اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید
هـای سـازمانی     تا سقف پست   با تصویب هیأت وزیران   سازی مجاز است      سازمان خصوصی  -1تبصره  

 .کارمند استخدام نماید، مصوب
 خـود سـازی کارشناسـان       دستگاههای اجرائی مکلفند بنا به درخواست سازمان خصوصی        -2تبصره  

 .را به آن سازمان مأمور یا منتقل نمایند
سازی مجاز است از خدمات فنی و تخصـصی کارشناسـان، اشـخاص                سازمان خصوصی  - 3تبصره  

 . به شکل ساعتی و کار معین استفاده کندا غیردولتی دولتی ویحقیقی و حقوقی
دولت مجاز است برای آموزشهای کوتاه مدت تخصـصی، ترغیـب و تـشویق و پـاداش                  - 4تبصره  

اعتبـارات  . کارکنان سازمان خصوصی سازی، هر ساله یک ردیف اعتبار در قانون بودجـه منظـور نمایـد     
 واگذاری بـه تـصویب شـورای عـالی اجـراء سیاسـتهای       ای که به پیشنهاد هیأت نامه این ردیف طبق آئین  

 . شود  قانون اساسی خواهد رسید هزینه می) 44(کلی اصل چهل و چهارم 
 

منابع مالی و شرایط تأمین مالی مورد نیاز بـرای اجـراء سیاسـتهای کلـی اصـل چهـل و                      - 28ماده  
 :قانون اساسی به شرح زیر است) 44(چهارم 
ایران مکلفند سـاالنه حـداقل        دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی      وزارت امور اقتصادی و      -1

هــای  گــذاریهای بخــش دالر خــط اعتبــاری جهــت تــأمین مــالی ســرمایه) 10,000,000,000(ده میلیــارد 
 .غیردولتی از خارج از کشور فراهم نمایند

 ارزی  دولت مکلف است سیاستهایی را اتخاذ نمایـد کـه از طریـق هیـأت امنـاء حـساب ذخیـره                     -2
از مانده حساب ذخیـره ارزی      %) 40(ایران و بانکهای عامل چهل درصد         بانک مرکزی جمهوری اسالمی   

سال پیش را به بخش غیردولتـی اختـصاص دهـد و در صـورت وجـود تقاضـا در ایـن بخـش و داشـتن                           
درهرصورت سهم بخـش غیردولتـی      . طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی به متقاضیان پرداخت نماید         

 . برداشت از حساب ذخیره ارزی در آن سال کمتر باشد%) 40(درصد رهرسال نباید از چهلد
شـود      ایران اجازه داده مـی       به هیأت امناء حساب ذخیره ارزی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی           -3

منظور افزایش سهم تسهیالت ارزی به بخش غیردولتـی، بخـشی از ارز حـساب ذخیـره ارزی و یـا ارز                     به
عنوان سپرده در بانکهای عامل جهت باز کردن خط اعتبـاری             ایران را به     جمهوری اسالمی  یرکزبانک م 

 .ارزی توسط بانکهای عامل و بانکهای خارجی و پرداخت تسهیالت بیشتر منظور نماید
 

های موضـوع ایـن قـانون از          سیاستهای کلی، وجوه حاصل از واگذاری     ) د( باتوجه به بند   -29ماده  



داری کل کشور واریز و در موارد         مادرتخصصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانه       جمله شرکتهای   
 :شود  زیر مصرف می

 های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی،   ایجاد خوداتکائی برای خانواده-1
هـای فراگیـر ملـی         از درآمـدهای حاصـل از واگـذاری بـه تعـاونی            %)30( سی درصد     اختصاص -2

 ، این قانون) 34(دایی، شامل تخفیفهای موضوع مادهمنظور فقرز به
 ، یافته  ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه-3
هـا و نوسـازی و بهـسازی بنگاههـای            بـرای تقویـت تعـاونی     ) وجوه اداره شـده   ( اعطاء تسهیالت    -4

های غیردولتـی در      گذاری بخش  اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاههای واگذار شده و نیز برای سرمایه          
  و تقویت منابع بانک توسعه تعاون، یافته توسعه مناطق کمتر توسعه

منظـور توسـعه       بـه  %)49( چهـل و نـه       های غیردولتی تا سقف      مشارکت شرکتهای دولتی با بخش     -5
 ، یافته اقتصادی مناطق کمتر توسعه

 ، نجم این قانونتمام شرکتهای دولتی با رعایت فصل پ  تکمیل طرحهای نیمه-6
 ه و پرخطر، های نوین با فناوری پیشرفت حوزهدر  ایفاء وظایف حاکمیتی دولت -7
 . سازی بنگاهها جهت واگذاری  بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده-8

 . اعتبارات بندهای فوق در قوانین بودجه ساالنه در جدولی واحد درج خواهد شد-1تبصره 
وزارت امـور  توسـط  از تصویب ایـن قـانون      ماه    سهنامه اجرائی این ماده ظرف مدت          آئین -2تبصره  

ریزی کشور و وزارت تعاون تهیه و بـه تـصویب             اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه        
 .رسد  هیأت وزیران می

 
هنگـی جمهـوری    قانون برنامه سوم توسعه اقتـصادی، اجتمـاعی و فر         ) 24(تا  ) 20( مواد   - 30ماده  

 .گردد  ایران تنفیذ می اسالمی
مـاه از   قـانون مزبـور حـداکثر ظـرف مـدت سـه           ) 24( دستورالعمل اجرائی موضـوع مـاده        -1تبصره  

 .تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت واگذاری خواهد رسید
قانون اساسی  ) 138(و یکصد و سی و هشتم     )85( پنجم  مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و        -2تبصره  

در صـورت اعـالم مغـایرت از     . گـردد   جمهوری اسالمی ایران برای ریاست مجلس شورای اسالمی ارسال مـی          
 .سوی رئیس مجلس شورای اسالمی، شورا موظف است نسبت به اصالح یا لغو مصوبات خود اقدام کند

ربـط   های دولتی واگذارشده با دستگاههای اجرائی ذی    کارکنان بنگاه   ارتباط استخدامی  - 31ماده
هـای   گردد و آن دسته از کارکنان بنگاههای دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صـندوق              قطع می 

خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه و مؤسسات و شرکتهای دولتی هستند و ارتباط استخدامی آنها بـا                 
توانند در صورت ادامه        گردد، می     اجراء سیاستهای فروش سهام، قطع می     ربط در     دستگاههای اجرائی ذی  

اشتغال در واحدهای فروخته شده و با رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شـده             
 .و کارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند



یمه و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در امور         کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق ب         -تبصره
قـانون  ) 50(و  ) 49(دریافت حق بیمه و أخذ جرائم ناشی از دیرکرد پرداخـت حـق بیمـه از جملـه مـواد                     

 .های فوق مجری خواهد بود  نسبت به افراد و صندوق1354تأمین اجتماعی مصوب 
 

قـانون و      جرائم ناشی از اجراء این      قوه قضائیه مکلف است برای رسیدگی به تخلفات و         – 32ماده  
ایـن  . شـعب خاصـی را تعیـین کنـد    ـ  1/9/1384ایران ـ مصوب   قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی

 .نماید  شعب منحصراً به دعاوی و شکایات مربوط به این دو قانون رسیدگی می
ع این قانون را حداکثر      قوه قضائیه مکلف است الیحه رسیدگی به تخلفات و جرائم موضو           -تبصره  

 .ماه از تصویب این قانون از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسالمی نماید ظرف مدت شش
ت یـ فیابی ک ی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف به انطباق نظام های ارز            – 33ماده  

. باشـد  ای اقتـصادی مـی  ه بنگاههـ یـ جی و قانونمنـد آن در کل ین المللـی و اعمـال تـدر    یبا استانداردهای بـ   
شنهاد مؤسـسه   یـ ن ماده شامل زمان بندی اعمال استانداردها ظرف مـدت سـه مـاه بـه پ                ی ا یئنامه اجرا   آئین

 . ران خواهد رسیدیب هیأت وزیاستاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصو
 

  توزیع سهام عدالت-فصل ششم 
ور تـأمین عـدالت اجتمـاعی، دولـت         منظـ   به    گسترش مالکیت عمومی     در اجراء سیاست   – 34ماده  

مجموع ارزش سهام بنگاههای قابـل واگـذاری در هـر بـازار موضـوع               %) 40(مجاز است تا چهل درصد      
 :این قانون را با ضوابط ذیل به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید) 2(گروه دو ماده 

%) 50(درصـد   و عـشایر، پنجـاه  الف ـ در مورد دو دهک پائین درآمدی با اولویت روستانـشینان   
 .تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله

 .سال حسب مورد داده خواهد شد در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا ده ب ـ 
 .گذاری، قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود  مبناء قیمت- 1تبصره 
های بالعوض به اقشار کـم        ه به حساب کمک   این ماد » الف«های مذکور در بند        تخفیف - 2تبصره  

 .شود  درآمد منظور می
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت رفاه و تأمین اجتمـاعی                - 3تبصره  

ربط حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب ایـن قـانون، افـراد مـشمول ایـن                     و سایر نهادهای ذی   
 .یق شناسایی و شرایط واگذاری سهام به مشموالن را فراهم نمایدو دق ماده را با سازوکارهای علمی

 
این قانون در قالب شـرکتهای تعـاونی شهرسـتانی          ) 34(ماده» ب«و» الف« مشمولین بندهای    – 35ماده  

تـشکیل    سـهامی   گـذاری اسـتانی بـه صـورت شـرکتهای           ساماندهی شده و ازترکیب آنهـا شـرکتهای سـرمایه         
اسـت جهـت پذیرفتـه شـدن شـرکتهای مـذکور              دولـت موظـف     . کننـد     یت مـی  تجارت فعال   وبراساس قانون   

 .های الزم را انجام دهد دربورس اوراق بهادار کمک



 
از هـر بنگـاه قابـل       ) 34(سـازی موظـف اسـت سـهام موضـوع مـاده              سـازمان خـصوصی    -36ماده  

رکتهای سـهم هـر یـک از شـ        . گـذاری اسـتانی تقـسیم کنـد         واگذاری را مستقیماً بین شـرکتهای سـرمایه       
 .های شهرستانی هر استان تعیین خواهد شد گذاری استانی متناسب با تعداد اعضاء تعاونی سرمایه

گـذاری اسـتانی از       سـازی بـه شـرکتهای سـرمایه         نقل و انتقال سهام از سازمان خـصوصی        -1تبصره  
 .مالیات معاف است

ریافـت سـهام از سـازمان       گـذاری اسـتانی ناشـی از د          افـزایش سـرمایه در شـرکتهای سـرمایه         -2تبصره  
سازی، همچنین افزایش سرمایه در شرکتهای تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارایی شـرکتهای      خصوصی
 .گذاری استانی مربوط از این محل، از مالیات معاف است سرمایه
 

گذاری استانی قبل از ورود این شـرکتها           فروش سهام واگذار شده به شرکتهای سرمایه       – 37ماده  
ه بورس به میزانی که اقساط آن پرداخت شده یا به همین نسبت مشمول تخفیف واقع شده در بازارهای                   ب

 .شود  خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همین نسبت از قید وثیقه آزاد می
 

یش ای واگذار نماید که موجبات افـزا  را به گونه) 34( دولت مکلف است سهام موضوع ماده  – 38ماده  
در انتخـاب مـدیران،     . یا تداوم مالکیـت و مـدیریت دولـت در شـرکتهای مـشمول واگـذاری را فـراهم ننمایـد                    

گـذاری اسـتانی      این قانون مجاز بـه أخـذ وکالـت از شـرکتهای سـرمایه             ) 86(دستگاههای اجرائی موضوع ماده     
دی و دارایی و وزارت تعاون و با        نامه اجرائی این فصل با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصا           آئین. نخواهند بود 

ربط ظرف مدت حداکثر سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تـصویب شـورای عـالی                     ذی  همکاری نهادهای   
 .ایران خواهد رسید قانون اساسی جمهوری اسالمی) 44(اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم 

قـانون اساسـی   ) 138(و یکصد و سی و هشتم)85( مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم     -تبصره  
در صـورت اعـالم مغـایرت از     . گـردد   جمهوری اسالمی ایران برای ریاست مجلس شورای اسالمی ارسال مـی          

 .سوی رئیس مجلس شورای اسالمی، شورا موظف است نسبت به اصالح یا لغو مصوبات خود اقدام کند
 

  هیأت واگذاری و وظایف آن-فصل هفتم 
منظــور همــاهنگی در اجــراء مــواد ایــن قــانون هیــأت واگــذاری بــه ریاســت وزیــر  بــه – 39مــاده

 : گردد  اقتصادی و دارایی متشکل از اعضاء زیر تشکیل می امور
  وزیر امور اقتصادی و دارایی، -1 
  وزیر دادگستری، -2 
 ، بدون حق رأیریزی کشور   رئیس سازمان مدیریت و برنامه-3 
 ربط بدون حق رأی،  ذی  وزیر وزارتخانه -4 
 . عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسالمی  دو نفر از نمایندگان مجلس به-5 



اقتصادی و  مصوبات هیأت مذکور را وزیر امور. سازی مستقر است دبیرخانه هیأت در سازمان خصوصی
 .کند  دارایی ابالغ می

 
 :است ـ وظایف و اختیارات هیأت واگذاری به شرح زیر 40ماده 
 -الف

 های کلی واگذاری و تعیین تکلیف بنگاههای مشمول واگذاری،  مشی ها و خط  ـ اجراء برنامه1
 نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری،   ـ تهیه آئین2
 هارچوب، های مذکور در همین چ گذاری بنگاهها و نحوه اعمال شیوه های قیمت نامه شیوه  ـ تهیه آئین3
 ـ تهیه نظام تأمین مالی، حمایت و تـشویق خریـداران بـه همـراه تعیـین چهـارچوب تعهـدات خریـداران و          4

 فروشنده، 
 ـ تهیه ضوابط نحوه انجام اصالح ساختار بنگاهها در موارد ضروری متضمن چهـارچوب حفـظ و صـیانت     5

 نیروی انسانی شاغل، 
 ،  بلیغاتی برای بسترسازی، بهبود و شفافیت امر واگذارینامه فعالیتهای فرهنگی ـ ت  ـ تهیه نظام6
  ـ تهیه پیشنهاد واگذاری بلوکی بنگاههای مشمول واگذاری در بورسهای خارجی، 7
 نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی به مدیران و کارکنان،   ـ تهیه آئین8

 قـانون  )44( چهـارم  و چهـل  اصـل  ـ موارد فوق باید به تصویب شورای عالی اجراء سیاسـتهای کلـی    1تبصره 
 . برسداساسی

قانون اساسـی   ) 138(هشتم  و  و یکصدوسی ) 85( مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم           -2تبصره  
گردد و در صـورت اعـالم مغـایرت از            جمهوری اسالمی ایران برای ریاست مجلس شورای اسالمی ارسال می         

 . است نسبت به اصالح یا لغو مصوبات خود اقدام کندسوی رئیس مجلس شورای اسالمی، شورا موظف
  -ب

 اندرکاران امر واگذاری،  نامه نحوه بیمه مجریان و دست  ـ تصویب آئین1
ـ تصویب فهرست هر یـک از مـوارد قابـل فـروش، انحـالل، ادغـام، تجزیـه، اجـاره و پیمـان مـدیریت و                           2 
بندی اقدام،  فهرست مذکور شامل برنامه زمان. ر هر سالبندی الزم به همراه میزان و روش واگذاری آنها د       زمان

روش، میزان و سایر شرایط واگذاری با توجه به وضـعیت هـر بـازار مـشترکاً توسـط وزارت امـور اقتـصادی و                         
 شود،   ربط تهیه می دارایی و وزارت ذی

  ـ تصویب قیمت موارد واگذاری، 3
گذاری مـشتمل بـر تعیـین اختیـارات و تعهـدات طـرفین        ـ تصویب دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای وا 4

قراردادها، وثایق و تضمینها، شرایط فسخ یا اقالـه، نحـوه اعمـال تخفیفـات و جـرائم در چهـارچوب ضـوابط و                        
 مقررات قانونی،

 ـ تصویب دستورالعمل مربوط به ویژگیهای الزم و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری  5



 اکره با رعایت مفاد این قانون، از طریق مذ
نویسی یا تعهد خریـد سـهام مؤسـسات      ـ تصویب دستورالعمل اجرائی نحوه تنظیم قراردادهای تعهد پذیره  6

 الزحمه آنها،  تأمین سرمایه متضمن ضوابط پرداخت حق
 . این قانون) 30( ـ تصویب دستورالعمل ماده 7 

 
قـانون اساسـی و     ) 44(ی اصل چهـل و چهـارم         شورای عالی اجراء سیاستهای کل     -فصل هشتم   

 آنوظایف 
قـانون اساسـی بـرای ایفـاء        ) 44( شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهـل و چهـارم             - 41ماده  

 :شود  وظایف محوله در این قانون مرکب از اعضاء زیر تشکیل می
 عنوان رئیس شورا،   رئیس جمهور یا معاون اول وی به-1 

 ، )دبیر شورا(تصادی و دارایی  وزیر امور اق-2 
  وزیر تعاون، -3 
 ربط،  های ذی  وزیر یا وزراء وزارتخانه-4 
  وزیر دادگستری، -5 
  وزیر اطالعات، -6 
 ریزی کشور،   رئیس سازمان مدیریت و برنامه-7 
 ایران،   رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی-8 
  دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، -9 
 ستان کل کشور،  داد-10 
  رئیس سازمان بازرسی کل کشور، -11 
  رئیس دیوان محاسبات کشور، -12 
 ،   سه نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسالمی-13 
 ایران،   رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی-14 
  رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، -15 
 ایران،  عاون مرکزی جمهوری اسالمی رئیس اطاق ت-16 
های خصوصی و تعاونی به پیشنهاد وزیـر امـور             سه نفر خبره و صاحبنظر اقتصادی از بخش        -17 

 اقتصادی و دارایی با حکم رئیس جمهور، 
 سازی،   رئیس سازمان خصوصی-18 
 . رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار-19 

بـه  ) 6(تـا ) 1(داره خواهد شد که توسط اعـضاء مـذکور در بنـدهای           ای ا   نامه   این شورا طبق آئین    -1تبصره  
 .خواهد بود) 42(نامه مشمول تبصره ماده رسد و این آئین تصویب می
 .شود دبیرخانه شورا زیرنظر وزارت اموراقتصادی و دارایی تشکیل می - 2تبصره 



 
قـانون اساسـی    ) 44( هارموچ  چهل   وظایف واختیارات شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل        - 42ماده  

 :به شرح زیر است
 های اجرائی ساالنه،  مشی  تبیین سیاستها و خط-1 
) 44( وچهـارم   چهـل   اصـل  نظارت بر فرآیند اجراء قوانین و مقررات مرتبط با سیاستهای کلـی              -2 

 ، قانون اساسی
) 44( وچهـارم  چهـل   اصل تبلیغاتی برای اجراء سیاستهای کلی       - سازماندهی فعالیتهای فرهنگی   -3 

  ، قانون اساسی
ها و ضوابطی که در این قانون مرجع تـصویب            نامه  ها، نظام   ها، دستورالعمل   نامه   تصویب آئین  -4 

 آن این شورا است، 
) 44( وچهـارم   چهـل   اصـل های اجرائی برای تحقق اهـداف سیاسـتهای کلـی              تصویب شاخص  -5 

 نها، منظور اعمال نظارت دقیق بر اجراء آ  بهقانون اساسی
  تدوین سازوکارهای جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی، -6 
  تبیین نقش سیاستگذاری و هدایت و نظارت دولت، -7 
) 44( وچهـارم   چهـل   اصـل  ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرائی در اجراء سیاستهای کلـی            -8 

  ، قانون اساسی
 .گذاری، کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار سرمایه ـ تمهیدات الزم برای تشویق عموم به 9

 .نماید   مصوبات این شورا را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابالغ می-تبصره 
 

  تسهیل رقابت و منع انحصار-فصل نهم 
، دولتـی، تعـاونی و خـصوصی          هـای عمـومی     اشخاص حقیقـی و حقـوقی بخـش         تمامی - 43ماده  

 .مشمول مواد این فصل هستند
 

اعم از کتبی، الکترونیکـی، شـفاهی و   ( هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم        -44ماده  
تواند اخالل  ب نتیجه آن    باشد به نحوی که   بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته             ) یا عملی 

  :در رقابت باشد ممنوع است
نحـوه تعیـین آن در بـازار بـه طـور            و  مت   مشخص کردن قیمتهای خرید یا فـروش کـاال یـا خـد             -1

 .مستقیم یا غیرمستقیم
 . محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کاال یا خدمت در بازار-2
 آمیز در معامالت همسان به طرفهای تجاری  تحمیل شرایط تبعیض-3
حمیـل کـردن شـروط قـرارداد بـه           ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یـا ت             -4
 .آنها



بـر عـرف      موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرفهـای دیگـر کـه بنـا                 -5
 .تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد

 . تقسیم یا تسهیم بازار کاال یا خدمت بین دو یا چند شخص-6
 .ق یا تفاهم به بازار محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، تواف-7

تـابع  ، منظـور تعیـین دسـتمزد و مزایـا       های کارگری و کارفرمایی به       قراردادهای میان تشکل   -تبصره
 .قانون کار است

 :شود، ممنوع است   اعمال ذیل که منجر به اخالل در رقابت می-45ماده 
  احتکار و استنکاف از معامله-الف 

امله و یا محـدود کـردن مقـدار کـاال یـا خـدمت موضـوع                  استنکاف فردی یا جمعی از انجام مع       -1
 .معامله
 . وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معامالت آنها با رقیب-2
 ذخیره یا نابود کردن کاال یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه خدمت بـه نحـوی کـه ایـن                         -3
 منجر به باال رفتن سـاختگی قیمـت کـاال یـا خـدمت در بـازار شـود، اعـم از         سازی، اقدام یا امتناع     ذخیره
 .که به طور مستقیم یا با واسطه انجام گیرد این

 آمیز گذاری تبعیض  قیمت-ب
عرضه و یا تقاضای کاال یا خدمت مشابه به قیمتهایی که حـاکی از تبعـیض بـین دو یـا چنـد طـرف                         

هـای حمـل و        به رغم یکسان بـودن شـرایط معاملـه و هزینـه            معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف       
 .های جانبی آن باشد سایر هزینه
  تبعیض در شرایط معامله-ج

 .آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان قائل شدن شرایط تبعیض
  گذاری تهاجمی  قیمت–د 
ه نحـوی کـه لطمـه جـدی بـه           تر از هزینـه تمـام شـده آن بـ             عرضه کاال یا خدمت به قیمتی پائین       -1

 .دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود
 . ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود-2

 . تشخیص لطمه جدی، بر عهده شورای رقابت است-تبصره 
 :کننده  اظهارات گمراه-هـ 

 :هر عملی کههر اظهار شفاهی، کتبی یا 
 

 کاال یا خدمت را به صورت غیرواقعی بـا کیفیـت، مقـدار، درجـه، وصـف، مـدل یـا اسـتاندارد                        -1
 .خاص نشان دهد و یا کاال و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد

 . کاالی تجدید ساخت شده یا دست دوم، تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند-2
هد به تعویض، نگهداری، تعمیر کاال یا هر قسمتی از           وجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تع       -3



آن و یا تکرار یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه معینی را القاء کند، در حالی که چنـین امکانـاتی وجـود                        
 .نداشته باشد

 .شود، فریب دهد   اشخاص را از حیث قیمت کاال یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده است یا می-4
 اجباری فروش یا خرید -و
 . منوط کردن فروش یک کاال یا خدمت به خرید کاال یا خدمت دیگر یا بالعکس-1
 وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالـث بـه صـورتی کـه اتمـام معاملـه بـه عرضـه یـا                           -2

 .تقاضای کاال یا خدمت دیگری ارتباط داده شود
 .ام معامله با رقیب امتناع ورزد معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انج-3
  عرضه کاال یا خدمت غیراستاندارد-ز

صالح از جملـه      عرضه کاال و یا خدمت مغایر با استانداردهای اجباری اعالم شده توسط مراجع ذی             
 .بندی راجع به کاربرد، ترکیب، کیفیت، محتویات، طراحی، ساخت، تکمیل و یا بسته

 امالت بنگاه یا شرکت رقیب مداخله در امور داخلی و یا مع-ح
ترغیب، تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار، صاحب سرمایه، مـدیر یـا کارکنـان یـک                    
بنگاه و یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق رأی، انتقال سهام، افشاء اسرار، مداخله در معامالت بنگاهها                  

 .رر رقیب باشدهای مشابه دیگر به انجام عملی که به ض و یا شرکتها یا روش
  سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط-ط 

 :های زیر سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از روش
  تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کاال یا خدمت به صورتی غیرمتعارف، -1
  تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه، -2
 ش و یا کاهش قیمت بازار، منظور افزای  تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به-3
منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حـذف بنگاههـا یـا شـرکتهای رقیـب در          ایجاد مانع به   -4

 یک فعالیت خاص، 
 مشروط کردن قراردادها به پذیرش شرایطی که از نظـر مـاهیتی یـا عـرف تجـاری، ارتبـاطی بـا                       -5

 موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد، 
 .صورتی که منجر به اخالل در رقابت شود ه و سهام شرکتها به تملک سرمای-6
  محدود کردن قیمت فروش مجدد-ی

 :مشروط کردن عرضه کاال یا خدمت به خریدار به پذیرش شرایط زیر
 اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود کردن وی در تعیین قیمـت فـروش بـه                     -1

 .هر شکلی
 به حفظ قیمت فروش کاال یا خدمتی معین، برای بنگاه یا شـرکتی کـه از او                 مقید کردن خریدار     -2

 .کند یا محدود کردن بنگاه یا شرکت مزبور در تعیین قیمت به هر شکلی کاال یا خدمت خریداری می
  کسب غیرمجاز، سوء استفاده از اطالعات و موقعیت اشخاص-ک 



داخلی رقبا در زمینـه تجـاری، مـالی، فنـی و            برداری غیرمجاز از هرگونه اطالعات         کسب و بهره   -1
 .نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث

، قبـل از افـشاء یـا اعـالن        برداری غیرمجاز از اطالعات و تصمیمات مراجع رسـمی           کسب و بهره   -2
 . به نفع خود یا اشخاص ثالث و یا کتمان آنهاعمومی آنها

 . اشخاص ثالث سوء استفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا-3
 

 هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجـاز نیـستند بـا هـدف                    -46ماده  
ایجاد محدودیت یا اخالل در رقابت در یک و یا چند بازار، به طور همزمان متصدی سمتی در شـرکت                    

 .دنو یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باش
 

 یا حقوقی نباید سرمایه یـا سـهام شـرکتها یـا بنگاههـای دیگـر را بـه                     هیچ شخص حقیقی   -47ماده
 .نحوی تملک کند که موجب اخالل در رقابت در یک و یا چند بازار گردد

 : استی موارد زیر از شمول این ماده مستثن-تبصره
گـری کـه بـه کـار خریـد و فـروش               وسیله کارگزار یا کارگزار معاملـه        تملک سهام یا سرمایه به     -1

 .که از حق رأی سهام برای اخالل در رقابت سوءاستفاده نشود وراق بهادار اشتغال دارد، مادامیا
 دارا بودن یا تحصیل حقوق رهنی نسبت به سهام و سرمایه شـرکتها و بنگاههـای فعـال در بـازار                      -2

 .ودکه منجر به اعمال حق رأی در این شرکتها یا بنگاهها نش اینمشروط بر یک کاال یا یک خدمت 
کـه    ایـن مـشروط بـر      در صورتی که سهام یا سرمایه تحت شرایط اضطراری تملک شده باشـد،               -3

حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تملک، موضوع به اطالع شورای رقابت برسد و بیـشتر از مـدت زمـانی                     
 .ادامه نیابدتملک ، کند  که شورا تعیین می

 
 : ممنوع است ادغام شرکتها یا بنگاهها در موارد زیر-48ماده 

 . اعمال شود)45(مذکور در ماده در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال -1
 .قیمت کاال یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد،  هرگاه در نتیجه ادغام-2
 . هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود-3
 .نده در بازار شودکن منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل،  هرگاه ادغام-4

 در مواردی که پیشگیری از توقف فعالیت بنگاهها و شرکتها یا دسترسی آنهـا بـه دانـش                   - 1تبصره  
این ماده شـود، مجـاز      ) 4(و  ) 3(پذیر نباشد، هر چند ادغام منجر به بندهای           فنی جز از طریق ادغام امکان     

 .است
 .کند  عالم می دامنه تمرکز شدید را شورای رقابت تعیین و ا- 2تبصره 
ایـن قـانون بـر اقـدامات        ) 48(و   )47(توانند در مورد شمول مواد           بنگاهها و شرکتها می    - 49ماده  

شورای رقابت مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ          . خود از شورای رقابت کسب تکلیف کنند      
وسـیله دادن پیـام       یـا بـه   طـور کتبـی       وصول تقاضا در هر یک از موارد مذکور آن را بررسی و نتیجه را به              



ایـن قـانون بـه اقـدامات        ) 48(و  ) 47(در صورت اعالم عدم شـمول مـواد         . مطمئن به متقاضی اعالم کند    
موضوع استعالم یا عدم ارسال پاسخ از سوی شورا ظرف مـدت مقـرر، اقـدامات مـذکور صـحیح تلقـی                      

 .شود  می
 

کاالهـا یـا   ) خـرده فروشـی  (زئـی   افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضـه ج       -50ماده  
 . هستندفصل مستثنیپردازند، از شمول این   خدمات می

 
) 44( حقوق و امتیازات انحـصاری ناشـی از مالکیـت فکـری نبایـد موجـب نقـض مـواد              -51ماده  

 زیـر را    تـصمیم این قانون شود، در این صورت شورای رقابت اختیار خواهد داشت یک یا چنـد                 )48(تا
 :اتخاذ کند
  توقف فعالیت یا عدم اعمال حقوق انحصاری از جمله تحدید دوره اعمال حقوق انحصاری، )الف
منع طرف قرارداد، توافق یا مـصالحه مـرتبط بـا حقـوق انحـصاری از انجـام تمـام یـا بخـشی از                  ) ب

 .شرایط و تعهدات مندرج در آن
ت مـؤثر نبـودن تـدابیر       ها یا تفاهم مرتبط بـا حقـوق انحـصاری در صـور              ابطال قراردادها، توافق  ) ج

 .این ماده» ب«و » الف«موضوع بندهای 
 

، ترجیح،  ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف    ( هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی        -52ماده  
آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بـازار                به صورت تبعیض  ،  )مشابه آن اطالعات یا   

 .منوع استیا اخالل در رقابت شود، م
 

. شـود     تـشکیل مـی   » شورای رقابـت  « شورایی تحت عنوان     فصل برای نیل به اهداف این       -53ماده  
 :شرح زیر است ترکیب و شرایط انتخاب اعضاء شورا به

  ترکیب اعضاء-الف 
و صنایع و   ، برنامه و بودجه و محاسبات        اقتصادی هایکمیسیونن اعضای   یاز ب  نماینده مجلس    سه -1
 .عنوان ناظر به ک نفر به انتخاب مجلس شورای اسالمییون ی کمیس از هرمعادن
 . نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه ـ دو2
 . برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهوردو صاحبنظر اقتصادی -3
 .جمهور به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیس حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی  یک-4
 . صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رئیس جمهوردو -5
 . یک صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رئیس جمهور-6
و شور زی کـ یـ ر ت و برنامـه یریس سازمان مـد  ی رئ  یک صاحبنظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد       -7



 .حکم رئیس جمهور
 .امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور  یک متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر-8
 .ک نفر به انتخاب اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ی -9

 .ایران  ک نفر به انتخاب اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمیی -10
به پیشنهاد اعضاء و ) 2(عضو شورا، موضوع بند قتصادی صاحبنظران ا رئیس شورا از بین   - 1تبصره  

 .شود  با حکم رئیس جمهور منصوب می
 .شود   نایب رئیس از بین اعضاء شورا به پیشنهاد اعضاء و با حکم رئیس شورا منصوب می- 2تبصره 

  شرایط انتخاب اعضاء-ب 
 ران، یت جمهوری اسالمی ای تابع-1
 ، دارا بودن حداقل چهل سال سن -2
 و حقوقدان و حـداقل مـدرک        صاحبنظر اقتصادی  دارا بودن مدرک دکترای معتبر برای اعضاء         -3

 ، کارشناسی برای صاحبنظران تجاری و صنعتی و خدمات زیربنایی و مالی
و یا محکومیـت قطعـی بـه          مکرر قانون مجازات اسالمی   ) 62( نداشتن محکومیتهای موضوع ماده    -4

 ، لبورشکستگی به تقصیر یا به تق
 ،  دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار مفید و مرتبط-5
دگی بـه تخلفـات     یقـانون رسـ   )9( موضوع ماده  به باال » د«از بند      نداشتن محکومیت قطعی انتظامی    -6
 )7/9/1372مصوب (اداری 

 .  به استثناء قاضی، بازنشسته بودن افراد مانع انتخاب نخواهد بود–تبصره
 

ای شورای رقابت، مرکز ملـی        م امور کارشناسی و اجرائی و فعالیتهای دبیرخانه       منظور انجا   به -54 ماده
شود که تشکیالت آن به پیـشنهاد      ای دولتی مستقل زیر نظر رئیس جمهور تشکیل می          رقابت در قالب مؤسسه   

 تغییرات بعدی تشکیالت مرکز ملـی . شود  وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می       
ریـزی کـشور و تـصویب هیـأت وزیـران             رقابت با پیشنهاد شورای رقابت و تأیید سـازمان مـدیریت و برنامـه             

 .خواهد بود
 .باشد  رئیس شورای رقابت، رئیس مرکز ملی رقابت نیز می-1 تبصره
و پیمـانی   مرکز ملی رقابت اولویت بـا کارکنـان رسـمی         مورد نیاز    در تأمین نیروی انسانی      -2 تبصره

 .سسات دولتی استؤها و دستگاهها و م انهوزارتخ
شنهاد وزارت  یـ ق اعضاء شورای رقابت و کارکنان مرکز ملـی رقابـت بـه پ             ینامه تشو    آئین -3تبصره  

 . رسد  ران مییب هیأت وزی به تصوییامور اقتصادی و دارا
 

شرح    دوره تصدی، اشتغال و رویه یا نحوه رسیدگی به تخلفات اعضاء شورای رقابت به              -55ماده  
 :زیر است



 دوره تصدی عضو قاضی دو سال و سایر اعضاء شش سال اسـت و انتـصاب مجـدد آنـان بـرای                       -1
 .عضو قاضی دو دوره و برای سایر اعضاء یک دوره دیگر مجاز خواهد بود

شـوند، بـه میـزان بقیـه دوره تـصدی                دوره تصدی کسانی که به دالیلی جانشین اعضاء شورا می          -2
 .دعضو قبلی خواهد بو

 اعطــاء مأموریــت بــه کارمنــدان دولــت و قــوه قــضائیه بــرای عــضویت آنــان در شــورا و هیــأت -3
 .است تجدیدنظر الزامی

تواننـد      افـراد مـذکور نمـی     . وقـت اسـت    صـورت تمـام      اشتغال رئیس و اعضاء شورای رقابـت بـه         -4
 .، خصوصی یا تعاونی داشته باشند  دیگری در بخش عمومیا مسؤولیتی و همزمان شغل
دانشگاهها در صورتی که حداکثر به انـدازه سـاعات موظـف تـدریس                 اعضاء هیأت علمی   - تبصره

 یاین قـانون از شـمول ایـن بنـد مـستثن           ) 53(ماده) الف(بند) 10(و)9(،)8(کنند و اعضاء مذکور در اجزاء     
 .هستند
ئیه و   به تخلفات اعضاء شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر، به جز قاضی منتخب رئیس قـوه قـضا                 -5

نیز کارمندان مرکز ملی رقابت برابر مقررات قانون نحوه رسیدگی به تخلفات اداری و به تخلفات قاضی                 
قـضات رسـیدگی      هـای انتظـامی     منتخب رئیس قوه قضائیه، طبق مقررات قـانونی در دادسـراها و دادگـاه             

 .خواهد شد
 

 :ح زیر استشر  تضمین موقعیت شغلی اعضاء شورا و نحوه استقالل آن به-56ماده 
 کرد  برکنارتوان برخالف میل او از عضویت در شورا              هیچ یک از اعضاء شورای رقابت را نمی        -1

 :مگر در موارد زیر
 .دو سوم اعضاء شورا ناتوانی در انجام وظایف محوله به تشخیص -الف
 .این قانون) 53(ماده » ب«بند » 5«و » 3« محکومیتهای مذکور در جزءهای -ب 
 .این قانون) 76(و  )75(استفاده از مقررات مواد  ءت قطعی به دلیل سو محکومی-ج
 . از دست دادن اهلیت استیفاء–د 

بـا  ،  از حـضور در شـورا      در هر سـال       غیبت غیرموجه بیش از دو ماه متوالی و سه ماه غیرمتوالی           -هـ  
 .تشخیص اکثریت اعضاء شورای رقابت

مـواد  این قانون و تخطی از مقـررات موضـوع          ) 86(ماده   نقض تکالیف و محدودیتهای موضوع       -و
 .به تشخیص اکثریت اعضاء شورای رقابت) 76(و ) 75(

گیری داوطلبانه یا فوت هر یک از اعضاء شـورا و همچنـین در صـورت بـروز                    در صورت کناره   -2
موجبات عزل به نحو مذکور در فوق، مراتب همراه با دالیل و مدارک و مستندات مربوط حسب مـورد                   

کننده عضو، جهت انتصاب عضو جانـشین اعـالم          وسط رئیس شورا یا نایب رئیس وی به مرجع انتصاب         ت
 حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضـا، در چهـارچوب مـاده    استمرجع مزبور مکلف   . شود    می



 .این قانون، عضو جانشین را انتخاب و به شورای رقابت معرفی کند) 53(
و یـا     توان به دلیل اتخاذ تصمیمات در چهارچوب وظـایف قـانونی               نمی  اعضاء شورای رقابت را    -3

 .کنند، تحت تعقیب قرار داد  اظهاراتی که به استناد قانون می
 از اسـتقالل کامـل برخـوردار        فصلگیری مطابق مقررات این       تصمیمو  شورای رقابت در رسیدگی      -4
 .است

 
س یب رئـ  یـ اب او نا  یـ س و در غ   یاست رئ ی ر  دو سوم اعضاء و به      جلسات شورا با حضور    -57ماده  

کـه از پـنج       ت اعضای صاحب رأی مشروط بـر آن       یاکثرتصمیمات شورا با رأی     . رسمیت خواهد داشت  
این قانون در صورتی اعتبـار      ) 61( معتبر خواهد بود و تصمیمات شورا درخصوص ماده          رأی کمتر نباشد  

 . باشدک قاضی عضو نیز در آن مثبتیحداقل خواهد داشت که رأی 
عالوه بر موارد تصریح شده در سایر مواد، ایـن شـورا وظـایف و اختیـارات زیـر را نیـز        -58ماده  

 :دارد
های ضدرقابتی و معافیتهای موضوع این قانون و اتخاذ تـصمیم در مـورد      تشخیص مصادیق رویه   -1

 .در خصوص امور موردی مندرج در این قانوناین معافیتها 
 ).48(تا ) 44(ن محدوده بازارکاالها وخدمات مرتبط با مواد  ارزیابی وضعیت وتعیی-2
هـای    و دسـتورالعمل فـصل منظور اجـراء ایـن    های الزم به  تدوین و ابالغ راهنماها و دستورالعمل  -3

 .داخلی شورا
 . ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز-4
ایط دسترسی به بازار کاالها و خدمات انحصاری در         تنظیم قیمت، مقدار و شر     دستورالعملتصویب   -5

 .با رعایت مقررات مربوط هر مورد
 

 انحصار طبیعی بازار آن مصداقتواند در حوزه کاال یا خدمتی خاص که   شورای رقابت می -59ماده 
یف و   از وظـا   قـسمتی کننده بخشی را برای تصویب به هیأت وزیران ارائه و            است، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم    

 .کننده بخشی واگذار نماید  تنظیم نهادخود در حوزه مزبور را به اختیارات تنظیمی
کننده بخشی به پیشنهاد شورای رقابت با تصویب هیأت وزیران تعیین            ترکیب اعضاء نهادهای تنظیم   

ا در ایـن قـانون اسـت و اعـضاء آنهـ     ) 53(ماده» ب«شرایط انتخاب اعضاء این نهادها، مطابق بند . شود    می
بینی شده در این قـانون بـرای اعـضاء شـورای      حیطه وظایف و اختیارات تفویض شده، مسؤولیتهای پیش    

 . دارند برعهدهرقابت را
تواند مغایر با این قانون یا مصوبات شـورای رقابـت در                نمی کننده بخشی  در هر حال هیچ نهاد تنظیم     
 .کند بگیرد یا اقدامی زمینه تسهیل رقابت تصمیمی

 
 :شرح زیر است  اختیار شورا برای بازرسی و تحقیق به-60ه ماد



  بازرسی-الف 
شورای رقابـت اختیـار دارد در اجـراء وظـایف و مأموریتهـای خـود بـرای رسـیدگی بـه دعـاوی و                         

های طرح شده، بنگاهها و شرکتها را بازرسی کند و اجازه ورود به اماکن، انبارها، وسـایل نقلیـه،                     پرونده
ها، دفـاتر و سـایر اوراق را          تیش آنها و نیز جواز بازرسی از فعالیتهای اقتصادی، اموال، رایانه          ها و تف    رایانه

آوری اطالعات مورد نیاز از جمله مصوبات هیـأت   و جمع شرکت در جلسات مجامع عمومی. صادر کند 
 . ، نیز مشمول اختیار بازرسی شورا استمدیره

  تحقیق-ب
 و مأموریتهای خـود، بـا اسـتفاده از یـک یـا چنـد راهکـار زیـر،         شورا اختیار دارد در اجراء وظایف     

 :رسیدگی به موضوعات مرتبط با این قانون و شکایات را انجام دهد
 .منظور انجام تحقیقات از او  احضار مشتکی عنه برای حضور در شورا یا مرکز به-1
یات ضـروری  منظـور رسـیدگی بـه شـکا      احضار شهود و یا هر شخص دیگر که حضور آنهـا بـه        -2

 .تشخیص داده شود
) اعـم از کاغـذی یـا الکترونیکـی        ( درخواست گزارش، اطالعات، مدارک، مستندات و سـوابق          -3

 .های ضدرقابتی از اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با رویه
 دعــوت از کارشناســان و مؤســسات تخصــصی و دریافــت اظهــارنظر آنــان در فراینــد تحقیــق و -4
 .بازرسی

 این ماده اجراء  رقابت باید صدور مجوز تحقیقات و بازرسی و محدوده آن را در              شورای   -1تبصره  
قاضـی کـه بـدین منظـور توسـط        عضو شورا یـا یکـی از پـنج      کی از قضات  ی  حسب مورد از   در هر مورد  

. شـوند، درخواسـت کنـد     انتخاب و معرفی مـی ) از بین قضات با حداقل ده سال سابقه      (رئیس قوه قضائیه    
قـات و بازرسـی منـوط بـه حکـم           ی انجـام تحق   . حداکثر ظرف دوهفته تصمیم بگیـرد      قاضی موظف است  

 . قاضی است
 

تواند امر تحقیـق و بازرسـی را بـه مؤسـسات تخصـصی و اشـخاص متخـصص                        شورا می  - 2تبصره  
 .اند، ارجاع کند حقیقی و حقوقی که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صالحیت شده

 
وصول شکایات یا انجام تحقیقات الزم احراز کند که یک یا چنـد             هرگاه شورا پس از      -61 ماده

اعمـال شـده اسـت،      ی   بنگـاه  توسـط این قـانون    ) 48(تا  ) 44(های ضدرقابتی موضوع مواد       مورد از رویه  
 :تصمیم زیر را بگیردتواند حسب مورد یک یا چند   می

تـا    )44(رقابتی موضـوع مـواد      هـای ضـد      دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه           -1
 .این قانون) 48(

 .های ضدرقابتی مورد نظر رویههای مرتبط با آن از ادامه  طرفین توافق یا توافق دستور به توقف -2
 .ضدرقابتی یا عدم تکرار آن رویههر  دستور به توقف -3
 .در جهت شفافیت بیشتر بازار رسانی عمومی  اطالع-4



 .اند این قانون انتخاب شده) 46(که برخالف مقررات ماده  دستور به عزل مدیرانی -5
این قـانون حاصـل   ) 47( دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاهها یا شرکتها که برخالف ماده   -6

 .شده است
این قانون انجـام  ) 48( الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام که برخالف ممنوعیت ماده             -7

 .م به تجزیه شرکتهای ادغام شدهشده و یا الزا
هـای ضـدرقابتی       دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیـف امـوالی کـه از طریـق ارتکـاب رویـه                   -8

 .صالح قضائی است از طریق مراجع ذی این قانون تحصیل شده) 48(تا ) 44(موضوع مواد 
 .قه یا مناطق خاص دستور به بنگاه یا شرکت جهت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منط-9

یا هیأت مدیره شرکتها یـا         دستور به اصالح اساسنامه، شرکتنامه یا صورتجلسات مجامع عمومی         -10
 . های شرکتها و مؤسسات بخش عمومی ارائه پیشنهاد الزم به دولت درخصوص اصالح اساسنامه

 .نحصاری الزام بنگاهها و شرکتها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط ا-11
ریال، ) 1,000,000,000(ریال تا یک میلیارد     ) 10,000,000( تعیین جریمه نقدی از ده میلیون        -12

 .این قانون) 45(در صورت نقض ممنوعیتهای ماده 
نامـه مربـوط بـه تعیـین میـزان جـرائم نقـدی متناسـب بـا عمـل ارتکـابی بـه پیـشنهاد مـشترک                              آئین
 .رسد  تصویب هیأت وزیران می بازرگانی و دادگستری تهیه و به ، های امور اقتصادی و دارایی وزارتخانه

 
های ضدرقابتی است و مکلف است رأسـاً و            شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه       -62ماده  

محـل، دیـوان    دادسـتان   کل یـا      یا براساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان            
های بخـشی، سـازمانها و نهادهـای وابـسته بـه              کننده  ی کل کشور، تنظیم   محاسبات کشور، سازمان بازرس   

کنندگان و دیگر سازمانهای غیردولتـی،       های حمایت از حقوق مصرف      های صنفی، انجمن    دولت، تشکل 
ایــن قــانون ) 61(هــای ضــدرقابتی را آغــاز و در چهــارچوب مــاده  بررســی و تحقیــق درخــصوص رویــه

 .بگیرد تصمیم
ای رسیدگی به موضوع شـکایات، وقـت رسـیدگی تعیـین و آن را بـه طـرفین                   شورا مکلف است بر   

توانند شخصاً در جلسه حضور یابند یا وکیل معرفـی نماینـد یـا الیحـه دفاعیـه بـه                        طرفین می . ابالغ نماید 
 .شورا تقدیم کنند

 تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظـام صـنفی چنانچـه موجـب اخـالل در رقابـت باشـد           -تبصره  
ای   در صـورت بـروز اخـتالف، حـل اخـتالف بـا کمیتـه              .  مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد      مطابق

مرکب از یکی از اعضاء شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیـأت عـالی نظـارت             
رأی اکثریـت   . قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگـستری خواهـد بـود              ) 53(موضوع ماده   

 .وزارت دادگستری خواهد بود محل استقرار کمیته، در. هیأت قطعی استاین اء اعض
 



، ظـرف بیـست روز از تـاریخ ابـالغ بـه             )61(موجـب مـاده        تصمیمات شورای رقابت بـه     -63ماده  
 این مدت برای اشخاص     .این قانون است  ) 64(نفع قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده           ذی

در صورت عـدم تجدیـد نظرخـواهی در مـدت یـاد شـده و همچنـین در                   . واهد بود مقیم خارج دو ماه خ    
 .استصورت تأیید تصمیمات شورا در هیأت تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی 

داشته باشد، پس از قطعیت باید   جنبه عمومی، به تشخیص شورا در مواردی که تصمیمات شورا- تبصره
 .راالنتشار منتشر شودبه هزینه محکوم علیه در یکی از جراید کثی

گیـری در ایـن هیـأت      محل استقرار، ترکیب هیأت تجدیدنظر، شرایط انتخاب و نحوه تصمیم          - 64ماده  
 :شرح زیر است به

 :شود   هیأت تجدیدنظر که در تهران مستقر خواهد بود، از افراد زیر تشکیل می-1
 .یه سه قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائ-الف
 . به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهورصاحبنظر اقتصادی دو -ب
مـشترک وزراء صـنایع و       دو صاحبنظر در فعالیتهای تجـاری و صـنعتی و زیربنـایی بـه پیـشنهاد                  -ج

 .بازرگانی و حکم رئیس جمهورمعادن و 
سـایر  .  کـار مفیـد و مـرتبط باشـند          اعضاء هیأت تجدیدنظر باید حداقل دارای پانزده سال سـابقه          -2

شرایط انتخاب اعضاء و همچنین ضوابط مرتبط بـا دوره تـصدی اعـضاء، اشـتغال، عـزل و رسـیدگی بـه                      
و حقوق و مزایای آنان بـه ترتیبـی خواهـد بـود               تخلفات اعضاء و نیز موقعیت شغلی و ضوابط استخدامی        

 .ذکر شده استاین قانون ) 56(و ) 55(و مواد ) 53(ماده » ب«که در بند 
 :شرح زیر است گیری هیأت تجدیدنظر به  نحوه تصمیم-3

تصویب اکثریت اعـضاء آن اسـت، ولـی رأی تجدیـدنظر در                تصمیمات هیأت تجدیدنظر منوط به     -الف
 . عضو قاضی این هیأت باشددواین قانون در عین حال باید متضمن موافقت حداقل ) 61(مورد تصمیمات ماده 

تواند، امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص حقیقی و                  می  هیأت تجدیدنظر  -ب
 .اند، ارجاع کند حقوقی متخصص که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صالحیت شده

تواند تصمیمات شورا را نقض یا عیناً تأیید یا حسب مورد آن را تعدیل یـا                     هیأت تجدیدنظر می   -ج
 .ری بگیرداصالح کند یا مستقالً تصمیم دیگ

 .االجراءخواهد بود شرح بند فوق قطعی و الزم  تصمیمات هیأت تجدیدنظر به-د
تواند طرفین دعوا را برای اداء توضیحات دعوت نماید و همچنین طرفین و                  هیأت تجدیدنظر می   -4

در یحات  توانند حضوراً یا با ارائه الیحه دفاعیه نسبت بـه ادای توضـ                یا وکیل آنها بنا به تشخیص خود می       
د، در غیـر ایـن صـورت هیـأت بـا توجـه بـه مـدارک و                   نـ اقـدام نمای  دگی به پرونده مطروحـه      یجلسه رس 

 .مستندات مضبوط در پرونده، تصمیم مقتضی خواهد گرفت
 

ایـن قـانون پـس از ابـالغ بـه              )61(ماده  » 12« تصمیمات شورای رقابت جز در مورد بند         -65ماده  



 .مانع اجراء نخواهد شد) 63(موجب ماده  نفع به نظرخواهی ذینفع قابل اجراء است و تجدید  ذی
گیـری    تواند همزمان با تجدید نظرخواهی یا پـس از آن تـا زمـان تـصمیم                   نفع می    ذی در هر صورت  

هیأت تجدیدنظر، توقف اجراء تصمیم شورای رقابت را تقاضا کند و هیـأت تجدیـدنظر فـوراً بـه تقاضـا         
خذ تأمین یا تضمین مناسب دستور توقف اجراء تصمیمات شورای رقابـت       با أ تواند      میرسیدگی کرده و    

 .کندرا صادر 
های ضدرقابتی مذکور در ایـن قـانون،          دیده از رویه     اشخاص حقیقی و حقوقی خسارت     -66ماده  

توانند حداکثر ظرف یک سال از زمان قطعیت تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدید نظر مبنی بر                     می
دادگـاه  . به دادگاه صـالحیتدار دادخواسـت بدهنـد        منظور جبران خسارت    های ضدرقابتی، به    اعمال رویه 

که خواهان رونوشـت رأی  کند   دگی مییبه دادخواست رسضمن رعایت مقررات این قانون در صورتی      
 .قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر را به دادخواست مذکور پیوست کرده باشد

داشـته و پـس از        صمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدیـدنظر جنبـۀ عمـومی           در مواردی که ت    -تبصره  
تواننـد بـا أخـذ گـواهی از        نفـع مـی     شود، اشـخاص ثالـث ذی         قطعیت از طریق جراید کثیراالنتشار منتشر می      

. شورای رقابت مبنی بر شمول تصمیم مذکور بر آنها، دادخواسـت خـود را بـه دادگـاه صـالحیتدار بدهنـد                     
بران خسارت، منوط بـه ارائـه گـواهی مـذکور اسـت و دادگـاه در صـورت درخواسـت                     صدور حکم به ج   

خواهان مبنی بر تقاضای صدور گواهی با صدور قرار اناطه، تـا اعـالم پاسـخ شـورای رقابـت از رسـیدگی                       
 .رسیدگی شورا به درخواستهای موضوع این تبصره خارج از نوبت خواهد بود. نماید  خودداری می

 
تواند در کلیه جرائم موضوع این قانون سمت شاکی داشته باشـد و از     رقابت می   شورای -67ماده  

 .درخواست رسیدگی کند دادگاه صالحیتدار برای جبران خسارت وارد شده به منافع عمومی
 

های اعضاء شورای رقابت، هیـأت تجدیـدنظر و کارکنـان مرکـز                تکالیف و محدودیت   -68ماده  
 :شرح زیر است ملی رقابت به

قانون آئین دادرسـی    ) 91( گیری در موارد موضوع ماده       ممنوعیت شرکت در جلسات و تصمیم      -1
 .و انقالب در امور مدنی دادگاههای عمومی

تصمیماتی که بدون رعایت این بند اتخاذ شود و منجر به تحصیل منافعی مستقیم و یا غیرمستقیم یـا                   
 . اثر قانونی خواهد بودمعافیت از تکلیفی برای عضو مربوط شود، باطل و فاقد

چنانچه بنا به محدودیت فوق فرد یا افرادی از اعضاء شـورای رقابـت یـا هیـأت تجدیـدنظر از                      - تبصره
کننده  گیری منع شوند، شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر از مرجع معرفی  و تصمیم شوراشرکت در جلسات  

 .کند  ه این موضوع میعضو مزبور، درخواست معرفی عضو جایگزین را برای رسیدگی ب
  وظیفه حفظ اطالعات داخلی-2

اعضاء شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و همچنین کارکنان مرکز ملـی رقابـت و هـر شخـصی کـه                    
قبالً در این سمتها مشغول به کار بوده است، نباید اطالعات داخلی بنگاهها، شرکتها یـا اشخاصـی را کـه             



طور مخفیانه از آن بـه نفـع    اند، فاش کنند یا به ت از آنها اطالع یافتهدر جریان انجام وظیفه یا به این مناسب  
 .خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرند

  ممنوعیت اظهارنظر قبل از اتخاذ تصمیم-3
اعضاء شورای رقابت و هیـأت تجدیـدنظر و نیـز کارکنـان مرکـز ملـی رقابـت نبایـد قبـل از اتخـاذ                        

یا اشخاص از مقـررات ایـن قـانون بـه صـورت کتبـی یـا                 تصمیم، درخصوص تخلفات بنگاهها، شرکتها      
 .شفاهی اظهارنظر کنند

 
ــاده ــین دسترســیشــورای رقابــت موظــف اســت امکــان   -69 م ــه ضــوابط، آئ ــه  عمــوم ب ــا و  نام ه
بـرای  های مرتبط با این فصل را فراهم و گزارش عملکرد سالیانه اجراء ایـن فـصل را تنظـیم و                       دستورالعمل

 .منتشر کندعموم 
 

 اجـراء  واحـد  توسـط  مـورد  حـسب  تجدیدنظر هیأت یا رقابت شورای قطعی تصمیمات -70 ماده
 .شود  اجراءمی دادگستری مدنی احکام
 

 و اسـتعالمات  ثبـت  تحقیـق،  بازرسی، نحوه جمله از فصل این موضوع اجرائی نامه آئین -71 ماده
 وزیـران  هیـأت  تـصویب  بـه  مـاه  شـش  مـدت  ظـرف  حـداکثر  رقابـت  شورای پیشنهاد به شکایات وصول

 .رسد  می
 هر کس برای أخذ گواهی یا مجوزهای موضوع این فـصل یـا در جریـان رسـیدگی بـه                   -72ماده  

های ضدرقابتی اعم از مرحله بازرسی و تحقیقات اظهارات خالف واقع کند و یا از ارائه اطالعـات                    رویه
تجدیـدنظر مـؤثر باشـد،      توانـد در نتیجـه تـصمیمات شـورای رقابـت و هیـأت                   و اسناد و مدارکی که می     

خودداری کند و همچنین هر کس که به شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و مرکز ملی رقابـت مـدارک                   
هـای ضـدرقابتی را       و اسناد جعلی یا خالف واقع تسلیم کند یا اطالعات، مدارک و اسناد مرتبط با رویـه                

ییـر دهـد یـا تحریـف کنـد، بـه حـبس        تغ کنـد،  طور مستقیم یا غیرمستقیم نابود نظر از قالب آنها به      صرف
ریـال تـا یکـصد میلیـون        ) 10,000,000(تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جـزای نقـدی از ده میلیـون                  

 .ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد) 100,000,000(
وزهـای  چنانچه ارائه اسناد و مدارک یا بیان اظهارات خالف واقع یا جعلی منجر به أخذ گـواهی یـا مج                   

نفع، حـسب     ذی  مذکور در این فصل شده باشد، دادگاه عالوه بر تعیین مجازات مقرر در این ماده، با تقاضای                
 .کند  مورد حکم به ابطال گواهی یا مجوز مزبور صادر می

 
هر کارشناس یا خبره یا صاحبنظری که شهادت یا اظهارنظر او برابر مقررات این فـصل                 -73ماده  

خالف واقع شهادتی دهد که در تصمیمات شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر مؤثر             درخواست شود و بر   
ریـال تـا    )30,000,000(واقع شود، به حبس تعزیری از یک تا سه سال یا به جزای نقـدی از سـی میلیـون                   



 .ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد )300,000,000(سیصدمیلیون
ذب مـشمول مجـازات مقـرر در قـانون مجـازات            شـهادت کـ    عالوه بـر مجازاتهـای فـوق،         -تبصره  

 .باشد  ز میین اسالمی
 

ای بنگاهها یا شرکتها و یا مـدیران           هر کس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاری و حرفه           -74ماده  
یا صاحبان آنها شکایتی به شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر تـسلیم کـرده باشـد کـه پـس از رسـیدگی                       

عالوه بر محکومیت به جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال یا بـه                 ثابت شود واهی بوده است،      
 .جزای نقدی معادل خسارت وارده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد

 
هر کس که به موجب این فصل مکلف به حفظ اطالعات داخلی شرکتها، بنگاهها و یـا       -75 ماده

یا از این اطالعات به نفع خود یا اشخاص دیگـر           سایر اشخاص شده است، آن را منتشر و یا افشاء کند و             
بگیرد، حسب مورد بـه حـبس تعزیـری از شـش مـاه تـا دو سـال یـا جـزای نقـدی از چهـل میلیـون               بهره  

ریال یا هر دو مجازات و نیز جبـران خـسارات           ) 400,000,000(ریال تا چهارصد میلیون     ) 40,000,000(
 .واهد شد اطالعات محکوم خ و یا انتشارناشی از افشاء

 
 هر یک از اعضاء شورای رقابت، اعضاء هیـأت تجدیـدنظر، رؤسـا و کارکنـان مرکـز ملـی        -76ماده  

 بگیــــران آنهــــا و اشــــخاص طــــرف قــــرارداد آنهــــا و   رقابــــت و همچنــــین هــــر یــــک از حقــــوق 
ای  زدن به منـافع مـالی یـا اعتبـار تجـاری و حرفـه            نیز هر شخص دیگری که از مقررات این قانون برای ضربه          

تعزیری از سه تا پنج سـال یـا           استفاده کند، عالوه بر جبران خسارات به حبس         شخاص حقیقی یا حقوقی سوء    ا
ریـال یـا هـر دو مجـازات     ) 500,000,000(میلیـون   ریال تا پانصد) 50,000,000(جزاء نقدی از پنجاه میلیون     

 .محکوم خواهد شد
 

محـسوب    این قـانون تخلـف انتظـامی      ) 68(ماده  » 3«و  » 2«،  »1« نقض هر یک از بندهای       -77ماده  
شود و مرتکب عالوه بر مجازاتهای مذکور در این قانون حسب مورد در یکی از مراجـع مـذکور در                        می
 .محاکمه خواهد شد) 55(ماده » 5«بند 

 
 هر کس که به هر شکلی مانع از انجام تحقیقات و بازرسی مأموران و بازرسـان مرکـز ملـی                     -78ماده  

ریال محکـوم   ) 20,000,000(ریال تا بیست میلیون      )5,000,000( جزای نقدی از پنج میلیون       رقابت شود، به  
جـزای  ریـال بـه     ) 1,000,000(تراشی به ازای هر روز، مبلغ یـک میلیـون              مانع ادامهخواهد شد و در صورت      

 . اضافه خواهد شدن شدهیینقدی تع
 



 :شرح زیر است  مجازات اشخاص حقوقی به-79ماده 
 اشخاص حقـوقی، مـدیران      توسطورت ارتکاب هر یک از جرائم موضوع مواد این فصل            در ص  -1

آنها در زمان ارتکاب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون برای اشخاص حقیقی محکوم خواهند                 
 .شد

بگیـران     شخص حقوقی، در نتیجه تعمد یا تقصیر هر یک از حقـوق            توسط چنانچه ارتکاب جرم     -2
شود، فرد مزبور نیز حسب مورد برابر مقررات این             می) 1( عالوه بر آنچه که مشمول بند        آن انجام گیرد،  

 .قانون مسؤولیت کیفری خواهد داشت
بگیران اشخاص حقوقی ثابـت کنـد کـه جـرم بـدون اطـالع         چنانچه هر یک از مدیران یا حقوق    -3

اند یا بالفاصله پس       آن به کار برده    آنان انجام گرفته یا آنان همه توان خود را برای جلوگیری از ارتکاب            
اند، از مجازات مربوط بـه        صالح اعالم کرده    از اطالع از وقوع جرم آن را به شورای رقابت یا مراجع ذی            

 .آن عمل معاف خواهد شد
در صورت پیش بینی این امر در اساسنامه یا دخالـت اشـخاص              در موارد لزوم جبران خسارت،       -تبصره
 .وقی متضامناً با افراد مذکور در این ماده مسؤول خواهند بوداشخاص حق در این امر

 
صـالح     مطالبه خسارات موضوع این قانون منوط بـه تقـدیم دادخواسـت بـه دادگـاه ذی                 -80ماده  

 .است
تـری در قـوانین       ، مجازاتهـای سـنگین    فـصل چنانچه درخصوص جرائم مـذکور در ایـن          -81 ماده
 .تر اعمال خواهد شد نگینبینی شده باشد، مجازاتهای س دیگر پیش

 
،    در دادسـراها و دادگاههـای عمـومی        فـصل ایـن     )78(تـا   ) 72( به جرائم موضـوع مـواد        -82ماده  

 .شود  مطابق مقررات جاری و مقررات این قانون و خارج از نوبت رسیدگی می
 

 در اجراء این قانون، ضابطان دادگستری مکلف به همکاری بـا شـورای رقابـت، هیـأت                 -83 ماده
 .تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت هستند

 
مبالغ جزای نقدی مندرج در این فصل هر سه سال یک بـار متناسـب بـا رشـد شـاخص                      -84 ماده

اعـالم    طـور رسـمی     ایـران بـه     اسـالمی   بهای کاالها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهـوری          
 شود  شود، با پیشنهاد شورای رقابت و تصویب هیأت وزیران تعدیل می  می

 
  مواد متفرقه-فصل دهم 

این قـانون، مـسؤول اجـراء     ) 86(باالترین مقام هر یک از دستگاههای اجرائی موضوع ماده           -85ماده  
باشد و موظف است گزارش پیشرفت کار را   صحیح و به موقع تکالیف مقرر شده برای آنها در این قانون می 

. قانون اساسی ارائـه نمایـد  ) 44( کلی اصل چهل و چهارم بار به شورای عالی اجراء سیاستهای هر سه ماه یک  
در صورت تأخیر یا تعلل یا توقف در انجام وظایف مشخص شده در این قانون باالترین مقام دستگاه موظف 



هیأت موظف است پس از . است حداکثر ظرف یک هفته فرد خاطی را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند         
قانون رسـیدگی بـه تخلفـات اداری را نـسبت بـه فـرد               ) 9(ماده) ط(تا  ) ج(ی  رسیدگی و احراز تخلف بندها    

چنانچه علت تأخیر، تعلل یا توقف، اشکال و یا نارسایی در قـانون باشـد دولـت موظـف         . خاطی اعمال نماید  
است حداکثر ظرف دو ماه پس از تشخیص، الیحه اصالح قانون را با قید یک فوریـت بـه مجلـس شـورای                       

 .  نمایدتقدیم اسالمی
قـانون محاسـبات    ) 4(های دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده        ها، مؤسسه   کلیه وزارتخانه  -86ماده  

 و همچنین کلیه دستگاههای اجرائی، شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی           1/6/1366کشور مصوب     عمومی
از جملـه  ،  تصریح نام آنها است   بر آنها مستلزم ذکر نام یا         وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی        

شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن، سایر شرکتهای وابسته به وزارت نفت و شـرکتهای                    
، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه آن، سازمان توسـعه و نوسـازی معـادن و           آن تابعه

زمان در حال تـصفیه صـنایع ملـی ایـران و شـرکتهای تابعـه آن،       صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه آن، سا       
الـذکر در شـرکتهای       مرکز تهیه و توزیع کاال و همچنین سهام متعلق به دستگاهها، سازمانها و شرکتهای فوق              

 در فعالیتهـای اقتـصادی      باشند و بانکها و مؤسـسات اعتبـاری           غیردولتی و شرکتهایی که تابع قانون خاص می       
 .ت این قانون خواهند بودمشمول مقررا

 
های مورد نیاز ایـن قـانون کـه مرجـع تهیـه آن مـشخص نـشده اسـت بـا                        نامه  کلیه آئین  – 87 ماده

ماه به تـصویب هیـأت وزیـران خواهـد      شش پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت   
شنهاد یـ خص نـشده باشـد بـه پ       ه آنهـا مـش    ین قانون که مرجع ته    یهای موضوع فصل سوم ا      نامه  نیآئ .رسید

 . دیران خواهد رسیب هیأت وزیه و به تصوی تهییوزارت تعاون با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارا
 

یـک بـار گـزارش عملکـرد        مـاه      شـش  وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر        –88 ماده
نظـام و مجلـس شـورای       بـه مجمـع تـشخیص مـصلحت         هـا     به تفکیک مواد و تبـصره     اجراء این قانون را     

  .ارائه و برای اطالع عموم منتشر نماید اسالمی
 

توسـعه اقتـصادی، اجتمـاعی و         قـانون برنامـه چهـارم     ) 161(این قـانون از شـمول مـاده          – 89ماده  
 .ایران مستثنی است فرهنگی جمهوری اسالمی

 
ـ 90ماده  مول واگذاری و یـا  هردلیل قیمت فروش کاالها یا خدمات بنگاههای مش  چنانچه دولت به 

سایر بنگاههای بخـش غیردولتـی را بـه قیمتـی کمتـر از قیمـت بـازار تکلیـف کنـد، دولـت مکلـف اسـت                            
التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیـین و از محـل اعتبـارات و منـابع دولـت در سـال اجـراء                           مابه

 .ر نمایدپرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کس
 
ـ 91ماده   پـذیری بخـش    به منظور تأمین شـرایط هرچـه مـساعدتر بـرای مـشارکت و مـسؤولیت        



 :غیردولتی در فعالیتهای اقتصادی
تواننـد در بررسـی لـوایح و طرحهـای اقتـصادی نظـر          مـی  الف ـ کلیه کمیسیونهای مجلس شـورای اسـالمی    

 .دهندمشورتی فعاالن اقتصادی را کسب و مورد استفاده قرار 
گیـری در دولـت مجازنـد در تـصمیمات اقتـصادی       ب ـ کلیه کمیسیونها، هیأتها، شوراها و ستادهای تـصمیم  

 . خود، نظر فعاالن اقتصادی را جویا شده و مورد توجه قرار دهند
دولت موظف است عضویت رئیس یا نماینـده اطـاق بازرگـانی و صـنایع و معـادن ایـران و اطـاق تعـاون در          

از این پس . های مربوطه رسمیت بخشد نامه گیری اقتصادی را از طریق اصالح قانون یا آئین  مشوراهای تصمی 
بـه ترکیـب اعـضاء شـورای         عنوان عضو رسمی    رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون به           

حمایـت  موضـوع قـانون جلـب و        (گـذاری خـارجی       اقتصاد، هیأت امناء حساب ذخیره ارزی، هیأت سرمایه       
موضوع قـانون برنامـه سـوم توسـعه اقتـصادی، اجتمـاعی و              (و هیأت عالی واگذاری   ) گذاری خارجی   سرمایه

 .شود  اضافه می) ایران فرهنگی جمهوری اسالمی
ها و  گونه پرونده های اقتصادی به داوری، در داوری این ج ـ قوه قضائیه موظف است با تشویق ارجاع پرونده 

عمـل   عات اقتصادی، از ظرفیتهای کارشناسی بخش غیردولتی نهایت استفاده را بههمچنین بازرسی در موضو 
 .آورد

د ـ اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون موظفند در ایفاء نقش قانونی خود بـه عنـوان مـشاور     
ن اقتـصادی را  ساز و کار الزم برای ساماندهی و هماهنگی تشکلهای اقتصادی و کسب نظرات فعـاال     سه قوه، 

فراهم نموده و با کمک به ایجاد فـضای تعامـل سـازنده بخـش خـصوصی بـا ارکـان حکومـت، در مـسائل                          
در این راستا، اطاقها موظفند با تأسـیس واحـد پـایش و    . اقتصادی پیشنهادهای کارشناسانه الزم را ارائه نمایند   

هـای مـنظم الزم را بـه          گـزارش ،   قـانون اساسـی      )44(چهـل وچهـارم     پیگیری اجراء سیاسـتهای کلـی اصـل       
تقـدیم نماینـد و همچنـین         قـانون اساسـی      )44(عـالی اجـراء سیاسـتهای کلـی اصـل چهـل و چهـارم                شورای
 .را تهیه و ارائه کنند »ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار«نویس قانون  پیش

گـردد و مـادام         ایر با آن نـسخ مـی       از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغ          -92ماده  
که در قوانین بعدی نسخ و یا اصالح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکـر نـام ایـن قـانون و مـاده                           

 . مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود
 

هشتم بهمن ماه یکهزار      شنبه مورخ    تبصره در جلسه علنی روز دو      90 ماده و    92قانون فوق مشتمل بر       
 از سوی مجمع تـشخیص      25/3/1387تصویب و در تاریخ       سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسالمی       و  

 ن./مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد
 علی الریجانی

 رئیس مجلس شورای اسالمی



توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  قانون برنامه چهارم) 10(ماده) ح(قانون اصالح بند
 1383ی ایران مصوب جمهوری اسالم

 
، اجتمـاعی و فرهنگـی        قانون برنامه چهارم توسـعه اقتـصادی      ) 10(ماده) ح( بند – ماده واحده  

 :گردد جمهوری اسالمی ایران به شرح زیر اصالح می
شـود تـا در    ایـران اجـازه داده مـی      اسـالمی   پولی به بانک مرکزی جمهوری       به منظور اجراء سیاستهای    -ح

 -ربـا     بـانکی بـدون      هدایت و کنترل حجم نقدینگی در چهـارچوب قـانون عملیـات            مواقع لزوم به منظور   
 . با تصویب شورای پول و اعتبار از ابزار اوراق مشارکت استفاده نماید-8/6/1362مصوب

 
ماه یکهـزار و   قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم آبان    

 بـه تأییـد شـورای نگهبـان         6/9/1387ت مجلس شورای اسـالمی تـصویب و در تـاریخ            سیصد و هشتاد و هف    
 .رسید

 
 علی الریجانی

 رئیس مجلس شورای اسالمی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 قانون استفاده از تسهیالت حساب ذخیره ارزی 

 برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها
 

ی حمـل و نقـل ریلـی شـهری و      هـا    در جهت عمل به قانون حمایت از سامانه        -ماده واحده 
 1386 و قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب              1385حومه مصوب   

دالر )1,000,000,000(ها دولت مکلف است مبلغ یک میلیارد          منظور تحقق هدفمند کردن یارانه      و به 
یلیـون  آهـن شـهری تهـران و حومـه، مبلـغ هفتـصد م               جهت تأمین تجهیزات و احداث خطـوط راه       

شـهرهای    دالر جهت تأمین تجهیزات و احداث خطوط قطارهای شهری سایر کالن          )700,000,000(
دالر جهـت اجرائـی کـردن       )300,000,000(دارای طرح مصوب قطار شهری و مبلغ سیـصدمیلیون          

 از محل حساب ذخیره ارزی      1389طرحهای جامع حمل و نقل و ترافیک سایر شهرها تا پایان سال             
 دیگر به صورت تسهیالت و با رعایت قانون حداکثر استفاده از تـوان فنـی و مهندسـی                   یا هر عنوان  

ها و ایجاد تسهیالت بـه منظـور صـدور خـدمات      تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور در اجراء پروژه    
تسهیالت منظور شده   . های مربوطه قرار دهد      اختصاص و در اختیار شهرداری     12/12/1375مصوب  

دولت تلقی شده و تـضمین بازپرداخـت صددرصـد          %) 50( سهم پنجاه درصدی     به عنوان بخشی از   
 .آن به عهده دولت خواهد بود%) 100(

 در  1389 و یا سال     1388وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است منابع فوق را در سال             
 .های مربوطه قرار دهد اختیار شهرداری

 
مـاه      شـنبه مـورخ بیـست و دوم دی          ز سـه  بر ماده واحده درجلسه علنـی رو        فوق مشتمل   قانون

 بـا   15/12/1388یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسالمی تـصویب  و در تـاریخ                  
 .اصالحاتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد
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  توسعه اقتصادی، قانون برنامه سومتنفیذی ) 117(قانون اصالح ماده

 )36(اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسالمی ایران موضوع ماده
 اجتماعی و فرهنگی قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،

 1383جمهوری اسالمی ایران مصوب 
 

تنفیذی قانون برنامه سوم توسـعه اقتـصادی،  اجتمـاعی و فرهنگـی              ) 117( ماده –ماده واحده    
قانون برنامه چهارم توسعه اقتـصادی، اجتمـاعی و فرهنگـی           ) 36(ضوع ماده جمهوری اسالمی ایران، مو   

 :گردد به شرح زیر اصالح می11/6/1383جمهوری اسالمی ایران مصوب 
راه و ترابـری، جهـاد      «عبـارت   » امور اقتصادی و دارایی   « در ماده یادشده پس از عبارت        -1 

کـشاورزی، جهـاد    «و  » معـادن و فلـزات    صـنایع،   «اضافه و عبارتهـای     » کشاورزی وصنایع و معادن     
 .گرددحذف می» سازندگی

» تا آخر پـاراگراف   ... سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی        « در ماده یادشده عبارات      -2 
 :به شرح زیر اصالح گردید

چهارنفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی از کمیسیونهای اقتصادی، برنامـه و بودجـه و                «
ــنا  ــبات، صـ ــاظر      محاسـ ــوان نـ ــه عنـ ــی بـ ــابع طبیعـ ــشاورزی، آب و منـ ــادن و کـ  یع و معـ

 ».نماینددر جلسات شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی شرکت می
 

ماه یکهزار و سیصد قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ پنجم مهر
 .به تأیید شورای نگهبان رسید 8/7/1388و در تاریخ و هشتاد و هشت مجلس شورای اسالمی تصویب 
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