
  و جایگاه آموزش پنجم توسعه  هسال مبرنامه پنج
  مقدمه 

  
، پنجمین برنامه پنج ساله توسعه جمهوري اسالمی ایران و دومین برنامه از )عج(با اتکال به ذات الیزال خداوند متعال و در سایه توجهات خاص ولی عصر 

را بنا به فرموده رهبر معظم انقالب اسالمی، اهتمام و دقت نظر تمام دست سند چشم انداز بیست ساله کشور را در حالی آغاز می کنیم که تصویب و اج
جه به تمامی ابعاد اندرکاران و مجریان را براي دستیابی به اهداف بلند و تعالی نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران و با رویکرد مبنایی پیشرفت و عدالت و تو

تحقق اهداف نگاشته شده دربرنامه پنجم، بار دیگر تصویري از توانمندي عظیم ملت ایران و همبستگی تحوالت داخلی و جهانی را می طلبد تا با اجرا و 
  .ایرانی را در دل رهروان حق روشن کند -قدرتمند ملت و دولت را به نمایش گذارد و پارقه هاي امید و بسط ایمان همراه با جوشش زاینده فرهنگ اسالمی

  
به عنوان اسوه هاي تقوا در سایه رهبري هاي حکیمانه مقام عظماي والیت، کوشش بی وقفه اي را طی سالها دنبال کرده و  مردان و زنان پاك نهاد ایرانی

برنامه پنجم توسعه با رعایت اصول زیر . خواهند کرد که بی گمان این دستیابی به جایگاه رفیع کشور را در مدیریت منطقه اي و جهانی در پی خواهد داشت
 .وین شده استتهیه و تد

 .دستیابی به جایگاه ترسیم شده براي کشور در سند چشم انداز بیست ساله در منطقه -
 .تحقیق کامل سیاست هاي کلی ابالغی مقام معظم رهبري -
 .ایرانی توسعه در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي - توجه به خطوط راهنمایی الگوي اسالمی -
 .از حقوق کرامت انسانی، تامین اجتماعی، نوزین مناسب درآمد به دور از فقر، فساد و تبعیضعدالت اجتماعی، دفاع  -
 .جلب گسترد ه مشارکت مردم و مردمی کردن حوزه هاي اقتصادي و اجتماعی -
 .ایجادفضاي مناسب براي تحقیق بلند اقتصادي و اجتماعی -

استمرار فعالیت انجام گرفته و در دست انجام، شکوفایی جنبش . اهداف مورد نظر آن تهیه شده استبرنامه پنجم توسعه در قالب الزام هاي سند چشم انداز و 
هاي کلی اصل نرم افزاري و برداشتن گام هاي بلند در مسیر دستیابی به جایگاه اول علمی و فناوري در منطقه اجراي کامل و کارآمد قانون اجراي سیاست 

شویق مردم به مشارکت گسترده در عرصه هاي مختلف که از چند سال پیش تاکنون جهت گیري اصلی دولت بوده است با ، مقررات زدایی، رفع موانع و ت44
 .شتابی بیشتر و در راستاي حرکت سمت جایگاه اول اقتصادي منطقه از موضوع هاي محوري بوده که شاکله برنامه را متأثر کرده است

عدالت و توجه به دین باوري و خودباوري، با تغییر رویکرداز دوره هاي گذشته در نظام برنامه ریزي نوآوري  به منظور تحقق دو شاخص پایه اي پیشرفت و
ایرانی به منظور حرکت شتابنده به سمت تحقیق جامعه اسالمی اسوه و  -تالش شده است که با ترسیم الگویی بومی و نقشه اسالمی. صورت گرفته است

و مشارکت مردمی در تمام عرصه ها با بهره مندي از قابلیت ها و ظرفیت هاي مادي و معنوي کشور، برنامه پنج ساله اول  شاهد؛ با رویکرد عدالت محوري
 .دهه پیشرفت و عدالت تهیه و تدوین شود

یتی، به گونه اي که در تمامی لذا تحول در ساختار اداري و مدیر. در برنامه پنجم به ساختار وظایف دولت در جهت تحقق دولت اسالمی توجه ویژه شده است
  .تابعاد و بخش هاي برنامه پنجم، اولویت تحول فرهنگی بر مبناي فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی و مهندسی فرهنگی لحاظ و مورد اهتمام جدي اس

می و انقالبی متحول شوند و از لحاظ اقتصادي و انتظار می رود بعد از اجراي برنامه پنجم،خانواده، مدرسه، دانشگاه ،مسجد، رسانه و اداره بر پایه هویت اسال
 .علمی و فناوري پیشرو بوبده و در رابطه با جهان اسالم، الهام بخش و در عرصه روابط بین الملل، تعامل سازنده و موثري داشته باشیم

برنامه هاي پنج ساله پیشین و استفاده از تجارب بدست  در فرایند تهیه و تدوین این برنامه، تالش شده با آسیب شناسی علمی، روند تهیه، تصویب و اجراي
صار، انعطاف پذري آمده در این زمینه؛ به ابعاد و مالحظاتی مانند هدفمندي، انسجام و هماهنگی درونی، انطباق با شرایط بومیف شفافیت، عملیاتی بودن، اخت

د تا سند برنامه از ضمانت اجرایی کافی برخوردار باشد بدیهی است، تحقیق برنامه و ارایه راهکارهاي روشن و اجرایی به گونه اي جدي و گسترده توجه شو
ایرانی توسعه نه تنها در گرو عزم ملی و همکاري و هماهنگی قواي سه گانه و مشارکت همه جانبه مردم است -پنج ساله با تدوین و طراحی الگوي اسالمی

بع انسانی متعهد به اسالم، وفادار به آرمان هاي انقالب و اندیشه هاي تابناك امام راحل ، والیتمدار، عاشق بلکه اجرایی کردن آن، بهره گیري از سرمایه و منا
  .خدمت به ملت با اخالص، امانتدار، صادق چابک، با ابتکار و خالقیت، با تدبیر و حکمت، با رأفت و رحمت و با انگیزه و نشاط ضرورت دارد

  
  ایرانی - فرهنگ اسالمی : م توسعه کشورفصل اول برنامه پنج ساله پنج 
  1-ماده 

الگوي «نامیده می شود با همکاري دسنگاه هاي ذي ربط  "معاونت"معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور که در این قانون به اختصار 
از الگوي فوق را به کلیه دستگاه هاي اجرایی براي اجرا ابالغ می را تا پایان سال دوم برنامه تدوین و شاخص ها و معیارهاي منبعث » ایرانی توسعه -اسالمی

  .نماید
  2- ماده

ب دولت موظف است براساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور و نظامنامه پیوست فرهنگی که تا پایان سال اول برنامه پنجم به تصویب شوراي عالی انقال
 .مهم و جدید اقدام نمایدفرهنگی می رسد نسبت به تهیه پیوست فرهنگی براي طرح هاي 



 .معاونت در سال اول برنامه عناوین طرح هاي مهم موضوع این ماده را تهیه و اعالم می نماید -تبصره
  3- ماده

معی، ایرانی، اعتالي معرفت دینی و تقویت هنجارهاي فرهنگی و اجتماعی و روحیه کار ج -به منظور تعمیق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسالمی
از قبیل اعطاي (قناعت و ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار، تبلیغ ارزشهاي اسالمی و انقالب اسالمی حسب مورد حمایت هاي مالی موضوه این قانون   ابتکار،

ود و کارمزد در قالب وجوه اداره تسهیال ت بانکی در قالب وجوه اداره شده و غیر آن، پرداخت کمک نقدي و غیر نقدي و یارانه از جمله یارانه ما به التفاوت س
رزان قیمت و شده و غیر آن، تسهیل اعطاي مجوزهاي مربوط دولتی و حق استفاده و بهره برداري از اموال منقول و غیر منقول به صورت رایگان یا اجازه ا

از ) آمدهاي حاصل از اقدام ها مزبور در جهت اهداف مذکوربخشودگی دیون دولتی و جرائم مالیاتی و بانکی و تعیین قیمبن و تعرفه ترجیحی و استفاده از در 
 بخش غیر دولتی شامل اشخاصل حقیقی و حقوقی خصوصی 

از قیل برنامه ترویج وتوسعه فرهنگ اهل ، نماز، زکات، وقف، امر به معروف و نهی از منکر، فرهنگ ایثار و شهادت،تقویت (برنامه اجرایی مربوط -الف
تماعی، بیت اصالح الگوي مصرف، وجدان کاري، خودباوري و تقویت نهاد خانواده، اماکن مذهبی و فرهنگی از قبیل مصلی ها، مساجد، قانونگرایی، انضباط اج

ویژه نوروز و نمازخانه ها، بقاع متبرکه و سایر اماکن مذهبی و فرهنگی و حمایت از میراث فرهنگی مشترك در زمینه زبان، ادبیات ،هنر و آداب رسول به 
که به تصویب هیات وزیران ...) اشورا و سایر برنامه هاي فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، علمی، تربیتی و هنري اعم از سینما، موسیقی، هنرهاي تجسمی و ع

 .می رسد
 .طراحی، تولید توزیع و صدور خدمات و محصوالت فرهنگی، هنري و سینمایی، صنایع دستی و میراث فرهنگی -ب
و نیز حضور فعال و تاثیر گذار در فضاي ) به ویژه بازیهاي رایانه اي(و فعالیتهاي رسانه اي نوین دیجیتال و نرم افزار هاي چند رسانه اي توسعه تولیدات  -ج

  .مجازي
 .گسترش سامانه هاي مبتنی بر خط و زبان فارسی و تاریخ هجري شمسی براي استفاده در تمامی نرم افزارها و سخت افزارها دیجیتال-د
 .توسعه و راه اندازي مؤسسات، هیأت ها و تشکلهاي فرهنگی، اجتماعی، هنري و قرآنی -ه

درصد از سرجمع اعتبارات و منابع مندرج در ردیفهاي بودجه کل کشور عالوه بر اعتبارات مندرج در ردیفهاي مربوط در بودجه ) 1(حداکثر تا یک  -تبصره
 .تصویب هیأت وزیران در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این ماده قرار دهدسنواتی در اختیار معاونت قرار می گیرد تا با 

  4- ماده
و مقام معظم رهبري و نیز شناساندن ) ره(، انقالب اسالمی و اندیشه هاي دینی و سیاسی حضرت امام خمینی )ص(به منظور تبیین مبانی اسالم ناب محمدي 

سند ملی توسعه «ترش خط زبان و ادبیات فارسی بویژه براي ایرانیان خارج از کشور، تاپایان سال اول برنامه ایرانی و گس -و معرفی فرهنگ و تمدن اسالمی
با تاکید بر تقویت گفتگو و همگرایی بین پیروان ادیان و مذاهب و نخبگان علمی و فکري جهان »روابط فرهنگی جمهوري اسالمی ایران در سطح بین الملل

سازمان ( ط با مراکز ایران شناسی، اسالم شناسی و صیانت از مفاخر معنوي، فرهنگی و علمی، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و توسعه همکاري و ارتبا
  .با همکاري سایر دستگاههاي مرتبط و شوراي عالی حوزه علمیه قم و تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید) فرهنگ و ارتباطات اسالمی

  5- ماده
ی، توسعه فضاهاي مذهبی و بهره گیري بهینه از بقاع متبرکه و اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد به عنوان اصلی ترین پایگاه عبادي و تربیت به منظور

 .سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اقدام ها زیر انجام می شود
شهري و هادي روستایی و شهرك هاي جدید االحداث، اراضی وزارت مسکن و شهرسازي و شهرداري ها در طراحی و اجراي طرح هاي جامع تفصیلی  -الف

 .مناسبی را براي احداث پیش بینی و پس از آماده سازي و بدون دریافت هزینه در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند
مل ابالغی شوراي عالی معماري و شهرسازي تائید مجتمع هاي تجاري و اداري، مستلزم پیش بینی محل مناسبی براي نمازخانه براساس دستورالع -تبصره

 .خواهد بود
سازمان جنگلها و مراتع کشور و شهرداري ها موظفند نسبت به اختصاص فضاي کافی و مناسب براي ایجاد مسجد یا نمازخانه درپارك هاي ملی و  -ب

 .بوستانهاي شهري اقدام نمایند
موظفند نسبت به اختصاص فضاي ) اعم از دولتی و غیر دولتی(راکز درمانی، مجموعه هاي ورزشی کلیه دستگاه هاي اجرایی، مدارس، بیمارستانها، و م -ج

 .کافی و مناسب براي مسجد یا نمازخانه براساس دستورالعمل ابالغی شوراي عالی معماري و شهرسازي اقدام نمایند
  6- ماده
و مقام معظم رهبري و برجسته کردن نقش آن به ) ره(علمی حضرت امام خمینی به منظور زنده و نمایان نگهداشتن اندیشه دینی و سیاسی و سیره -الف

ایرانی توسعه در تمام سیاستگذاري ها و برنامه ریزي ها و تسري آن در مجموعه ارکان نظام، نشان ملی  -عنوان یک معیار اساسی در تدوین الگوي اسالمی
پدید آورندگان آثار برتر علمی و فرهنگی، هنري و ادبی مرتبط و نیز چهره ها و شخصیت هاي قانون اساسی به  129با رعایت اصل )ره(حضرت امام خمینی

همچنین . انجام دهند اعطاء می شود) ره(انقالبی و عدالتخواه در سطح جهان بویژه افرادي که اقدام هاي موثري در جهت ترویج اندیشه حضرت امام خمینی
ایرانی  -سکه یادبود با تمثال فخردینی و فرهنگی و تصویر اماکن و نشانها و مواریث مقدس و فرهنگی اسالمی به دولت اجازه داده می شود نسبت به ضرب

 .اقدام نماید



ی دولت از انجام مطالعات بنیاد و کاربردي در عرصه فرهنگ سازي، پژوهشی و حمایت از پایان نامه هاي دوره هاي تحصیالت تکمیلی با موضوعات -ب
و انقالب اسالمی در داخل و خارج از کشور و تجهیز کتابخانه هاي عمومی کشور و کتابخانه هاي معتبر خارجی به آثار ) ره(امام خمینی مرتبط با حضرت 

 .منتشر شده در این زمینه حمایت مالی می نماید
  7- ماده

دولت از توسعه آموزشها و پژوهش هاي بنیادین کاربردي به منظور توسعه انجمن ها و قطب هاي علمی حوزوي و کرسی هاي نظریه پردازي نقد و مناظره، 
 .در حوزه هاي دین و نشر فرهنگ و معارف اسالم و گرایش تخصصی مرتبط حمایت هاي الزم را در ابعاد مالی،حقوقی به عمل آورد

  8- ماده
ز در بودبجه سنواتی پیش بینی می شد تا با تصویب درصد از سر جمع اعتبارات هزینه اي و تملک داراییهاي سرمایه اي بصورت ردیف متمرک) 1(حداقل 

 .هیأت وزیران به منظور حمایت مالی در زمینه هاي فرهنگی، هنري و اجتماعی اختصاص یابد
  9- ماده

ی و بین المللی و به دولت اجازه داده می شود از تأسیس و فعالیت صندوق هاي غیر دولتی به منظور توسعه فعالیتهاي فرهنگی، هنري و رسانه اي در سطح مل
 .تولید، توزیع و صادرات محصوالت، خدمات فرهنگی،هنري،سینمایی ومطبوعاتی و ورزشی حمایت مالی و حقوقی نماید

  10- ماده
توسعه براي به دولت اجازه داده می شود به منظور افزایش سرانه بهره مندي اقشار مختلف مردم از فضاهاي فرهنگی و هنري و ایجاد زیر ساخت هاي الزم 

 .فعالیت فرهنگی و هنري اقدام هاي زیر را انجام دهد
  
 .حمایت مالی و حقوقی از شهرکهاي سینمایی، تلویزیونی و رسانه اي -ب

  11- ماده
 : به دولت اجازه داده می شود

مت فضاي مجازي، رسانه اي دیجیتالی و به منظور ساماندهی فضاي رسانه اي کشور، مقابله با جریام و ناهنجاري هاي رسانه اي نسبت به ارتقاء سال -الف
هنگی شبکه هاي ارتباطی غیر مکالماتی و ایجاد ساز و کار مناسب براي نظارت برآن ها در چارچوب سیاست ها و ضوابط مصوب شوراي عالی انقالب فر

 .اقدام نماید
ورد نیاز در فضاي رسانه هاي نوین، تقویت رسانه هاي ماهوره اي نسبت به ارتقاء آگاهی، دانش و مهارت همگانی و تسهیل دسترسی مردم به اطالعات م -ب

 .و اینترنتی همسو و مقابله با رسانه هاي معارض خارجی اقدام نماید
 12 - ماده

دولت، صندوق توسعه گردشگري به صورت موسسه عمومی غیر دولتی با بهدف تشویق بو تسهیل سفرهاي ارزان قیمت براي عموم مردم بویژه براي کارکنان 
 .دانش آموزان و دانشجویان ایجاد و از طریق اعطاي کمک مالی بالعوض و تسهیالت توسط دولت حمایت مالی می شود

 .اساسنامه این صندوق به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید
  13- ماده

 :ایع دستی اجازه می شود نسبت به موارد زیر اقدام نمایدبه سازمان میراث فرهنگی، گردشگري و صن
  صدور مجوز فعالیت و حمایت از ایجاد مراکز و مؤسسات تخصصی در زمینه میراث فرهنگی از قبیل امور موزه ها، مرمت آثار فرهنگی و تاریخی، -الف

 .وزیران خواهد رسیدکارشناسی اموال تاریخی و فرهنگی در چارچوب آیین نامه اي که به تصویب هیأت 
 .صدور مجوز تاسیس و حمایت از موسسات خصوصی و تعاونی به منظور اعمال نطارت بر مراکز اقامتی،پذیرایی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگري -ب
 .حمایت مالی از راه اندازي موزه هاي تخصصی توسط موسسات یا نهادهاي عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی -ج
 .و معنوي از مالکیت و حقوق قانونی مالکین بناها و آثار و اشیاء تاریخی منقول در جهت حفظ ،صانت و کاربرد مناسب آنها حمایت مالی -د
 .شناسایی و حمایت از آقار فرهنگی تاریخی حوزه فرهنگی ایران موجود در کشورهاي همسایه و منطقه به عنوان میراث فرهنگی - و

بافتهاي و بناهاي تاریخی فرهنگی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگردي در شوراي عالی شهرسازي به منظور مرمت و احیاي  –تبصره 
و اصالحات  22/12/1351قانون تاسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران مصوب ) 5(و مهماري ایران و نمایندگان آن سازمان در کمسیونهاي ماده

 .عضویت می یابندبعدي تهران و شهرستان ها 
  14- ماده

ات زیر را انجام به دولت اجازه داده می شود به منظور ساماندهی، مدیریت بر امور زائران در مشهد مقدس، قم و شیراز و ارائه خدمات مناسب به آنان اقدام
  :دهد
 تدوین ساز و کارهاي الزم براي ساماندهی و مدیریت امور زائران توسط بخش غیر دولتی -الف
 توسعه امور فرهنگی از جمله زیر ساخت هاي فرهنگی و اجراي پروژه هاي زیر بنایی مورد نیاز در قالب بودجه هاي سنواتی -ب



  15- ماده
وجود در به سازمان تربیت بدنی اجازه داده می شود به منظور توسعه و احداث مکانهاي ورزشی مورد نیاز، زمین هاي تحت تملک خود از جمله فضاهاي م

 .هاي ورزشی رابه صورت اجاره بلند مدت ترجیحی و ارزان قیمت به بخش غیر دولتی و مراکز دینی و مذهبی واگذار نمایدمجتمع 
  16- ماده

درصد از اعتبارات خود را در امر تربیت ) 1(به منظور توسعه ورزش همگانی، ورزش قهرمانی و توسعه زیر ساختهاي ورزشی، دستگاه هاي اجرایی مکلفند یک 
 .ورزش هزینه نمایند بدنی

 .اعتبارات موضوع این ماده بر اساس آیین نامه اي که به تصویب هیات وزیران می رسد، هزینه خواهد شد -تبصره
  17- ماده

ان وزارت جهاد کشاورزي موظف است اراضی غیر کشاورزي و غیر مناطق چهارگانه محیط زیست خارج از حریم استحفاظی شهرها را که مورد نیاز سازم
ضمناً وزارت مذکور موظف . تربیت بدنی است، به منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهاي ورزشی تامین و به طور رایگان به سازمان تربیت بدنی واگذار نماید

به قیمت ارزش معامالتی  است با تائید سازمان تربیت بدنی، اراضی با شرایط فوق را که مورد نیاز بخش غیر دولتی و تعاونی براي احداث اماکن ورزشی است
 .اعالم شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی واگذار نماید

  علم وفناوري: فصل دوم برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور
  18ماده

نسانی و جنبش نرم به منظور تحقق تحول بنیادین در نظام آموزشی کشور با هدف ارتقاء کیفی در سه حوزه دانش، مهارت و تربیت اسالمی بویژه علوم ا
 :افزاري و تعمیق مبانی اعتقادي، اقدام هاي زیر انجام می گیرد

اسالمی و انقالبی و تقویت دوره هاي  -بازنگري متون، محتوا و برنامه هاي آموزشی و درسی مبتنی بر آموزه هاي و ارزش هاي دینی و هویت ایرانی -الف
در رشته هاي علوم انسانی و مطالعات میان رشته اي و توسعه همکاري و تعامل فعال دستگاههاي  تحصیالت تکمیلی، تدوین و ارتقاء شاخص هاي کیفی

  .آن و عترتمتولی آموزشی کشور با حوزه هاي علمیه به منظور تدیون رشته هاي جدید و میان رشته اي در حوزه علوم انسانی بویژه در رشته هاي علوم قر
حصیلی دانش آموزان در مقاطع تحصیلی راهنمایی و متوسطه، بستر سازي و ایجاد انگیزه الزم براي ورود دانش بازنگري اساسی در فرآیند هدایت ت -ب

ا نیازهاي آموزان مستعد به رشته هاي علوم انسانی و برنامه ریزي براي برقراري توازن بین تعداد دانش آموزان در رشته هاي مختلف تحصیلی متناسب ب
  .جامعه

  .تجارب علمی و عملی انقالب اسالمی و دفاع مقدس با انجام فعالیتهاي آموزشی، پژوهشی و نظریه پردازي در حوزه هاي مرتبطنهادینه کردن  -ج
م تعمیق ارزشهاي اسالمی و اخالق حرفه اي در آموزش، پژوهش و فناوري، گسترش کرسی هاي نظریه پردازي، نقد و آزاد اندیشی با هدف تولید عل -د

 .طب هاي علمی با تاکید بر علوم انسانیبومی و توسعه ق
 رفیت هاي حوزه در عرصه هاي مختلفهمکاري حوزه و دانشگاه و بهره مندي از ظ -ه
ز حمایت مالی از آموزش ها و پژوهش هاي بنیادین و کاربردي در رشته ها و گرایش هاي تخصصی علوم دینی با هدف رفع نیاز هاي نظام اسالمی ا - و

 .ت حوزه هاي علمیه که از نظر این قانون و اجراي برنامه بودجه، نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می شوندطریق مراکز مدیری
 19 - ماده

گاههاي ذیربط انجام به منظور تثبیت جایگاه دوم و دستیابی به آستانه جایگاه علمی و فناوري در منطقه و تثبیت آن تا پایان برنامه اقدام هاي زیر توسط دست
 :می شود

درصد امتیازان پژوهشی اعضاي هیات علمی ) 50(بازنگري آیین نامه ارتقاء اعضاي هیات علمی توسط دولت به نحوي که پس از پایان سال دوم برنامه -الف
 .در راستاي رفع مشکالت کشور و در حوزه هاي کاربردي باشد

 .حصیالت تکمیلیبرنامه ریزي و ایجاد تمهیدات الزم براي افزایش ورودي به دوره هاي ت -ب
  .م نورساماندهی و ارتقاء شاخص نسبت به عضو هیأت علمی تمام وقت به دانشجو در دانشگاه هاي آزاد اسالمی و مؤسسات غیر انتفاعی و دانشگاه پیا -ج
زمایشگاه کاربردي در دانشگاهها و دولت مجاز است از طریق دستگاههاي اجرایی و شرکتهاي تابعه و وابسته انها نسبت به ایجادو تجهیز و راه اندازي آ-د

 .موسسات آموزشی و پژوهشی اقدام نماید
ه به میزان به منظور افزایش سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی، به گونه اي برنامه ریزي نمایدکه سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی ساالن-ه
 .درصد برسد )3(درصد افزایش یافته وتا پایان برنامه به سه ) 5/0(

 20 - ماده
 :دولت مجاز است اقدام هاي زیر را انجام دهد

یقات حمایت مالی از پژوهش هاي تقاضا محور مشترك با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري وابسته به وزارتخانه هاي علوم، تحق -الف
اظر به حل یکی از مشکالت موجود در کشور می باشد و طرح هاي علمی خاص مانند و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ویژه مورادي که ن

درصد از هزینه هاي آن را کارفرما از ) 50(رصدخانه ملی از طریق پیش بینی اعتبار متمرکز در بودجه سنواتی این دو وزارتخانه، مشروط به اینکه حداقل 
 .بخش غیر دولتی تامین و تعهد کرده باشد



مالی از شرکت هاي دانش بینان و تجاري سازي نتایج حاصل از تحقیق،تولید و صادرات خدمات فنی و مهندسی به ویژه محصوالت مبتنی بر حمایت  -ب
 .فناوري هاي پیشرفته

نتقال دانش فنی و تدوین ضوابط و ارائه حمایتهاي الزم در راستاي تشویق طرف هاي خارجی قرار دادهاي بین المللی و سرمایه گذاري خارجی براي ا-ج
 .بخشی از فعالیتهاي تحقیق و توسعه مربوط به داخل کشور و انجام آن با مشارکت شرکت هاي داخلی

شرکتهاي تسري مزایاي قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت هاي مالیاتی و عوارض، سرمایه گذاري خارجی و مبادالت مالی بین المللی به -د
 .در شهرك هاي فناوري و پارك هاي علم و فناوري دانش بینان مستقر

ت و دستگاه هاي اجرایی مکلفند امکانات و تجهیزات پژوهشی آزمایشگاه ها و کارگاه ها را به صورت رایگان یا با نرخ ترجیحی در اختیار موسسا -تبصره
شت، درمان و آموزش پزشکی داشته باشند، در چارچوب مصوبه هیات شرکت هاي دانش بنیانی که مجوز از وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهدا

 .وزیران قرار دهند
زي و حمایت مالی از ایجادو توسعه بورس ایده و بازار فناوري به منظور استفاده از ظرفیتهاي علمی در جهت پاسخگویی به نیاز بخش صنعت، کشاور -ه

  .خدمات
 .لی که در راستاي حل مشکالت بخش دولتی و غیر دولتی می باشدحمایت مالی از پایان نامه تحصیالت تکمی - و
دبا دانشگاه ها در راستاي توسعه و انتشار فناوري، به دستگاه هاي اجرایی اجازه داده می شود مالکیت فکري، دانش فنی و تجهیزاتی که در چارچوب قرار دا-ز

 .موسسات یادشده واگذار نمایند و موسسات پژوهشی و فناوري دولتی ایجاد و حاصل شده است را به
 .تامین و پرداخت بخشی از هزینه ثبت اختراعات، تولید دانش فنی و حمایت مالی از تولید کنندگان براي خرید دانش و امتیاز اختراعات-ح
ح نسبت به ثبت اختراعات اقدام سازمان ثبت اسناد و امالك کشور موظف است صرفاً پس از ارائه گواهی ممیزي علمی اختراعات از سوي مراجع ذیصال-ط

  .نماید
 .حوزه هاي علمیه از معافیتهایی که براي سایر موسسات و مراکز آموزشی وپژوهشی تعیین گردیده، برخوردار می باشند -ي

عقاد قرار داد پژوهشی اعضاي هیات علمی براي ان. اعضاي هیات علمی می توانندبا تصویب هیات امنا در شرکتهاي دانش بنیان مشارکت نمایند -تبصره
 .مستقیم یا غیر مستقیم با دستگاههاي اجرایی مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معامالت دولتی و تغییرات بعدي آن نخواهند بود

  21- ماده
ش هاي بنیادي، کاربردي، به منظور اعطاي تسهیالت و حمایت مالی از توسعه خالقیت و فعالیت هاي نوآورانه و طرح هاي پژوهشی در حوزه هاي پژوه

و تجاري سازي با تاکید بر توانمندي سازي بخش غیر دولتی و حمایت هدفمند از نخبگان و نوآوران علمی و فناوري ) حوزوي و غیر حوزوي(توسعه اي
اساسنامه صندوق . اد می شودبه عنوان یک موسسه عمومی غیر دولتی داراي شخصیت حقوقی و استقالل مالی ایج» صندوق توسعه علمی و فناوري کشور«

 . با پیشنهاد وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات و فناوري، بهداشت درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
 منابع صندوق از طریق زیر تامین خواهدشد؛

 19ماده  "ه"بخشی از اعتبارات موضوع بند -1
 کمک از بودجه عمومی دولت -2
 حقیقی و حقوقیکمک اشخاص  -3
 کمک نهادهاي علمی بین المللی -4

مواردي  مازاد اعتبارات جذب نشده پژوهشی دستگاه هاي اجرایی در پایان هر سال مالی با تایید معاونت، به این صندوق وازیر خواهدشد؛ به استثناي -تبصره
 .که با تایید معاونت قبال بطور قانونی تعهد شده است

  22- ماده
 ش حمایت هاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران علمی و فناوري اقدام هاي زیر انجام می شود؛به منظور گستر

 ارتقاء گسترش حمایت هاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران علمی و فناوري اقدام هاي زیر انجام می شود؛ -الف
 .مورد عالقه در دوره هاي قبل از دانشگاه و دانشگاهیتسهیل در ارتقاء تحصیلی و ورود به رشته هاي تحصیلی  -ب
  .اناعطاي حمایت هاي مالی و بورس تحصیلی از طریق وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات و فناوري؛ بهداشت؛ درمان و آموزش پزشکی و بنیاد ملی نخبگ -ج
 .هدایت تحصیلی در زمینه ها و رشته هاي اولویت دار مورد نیاز کشور -د
 .بیمه تامین اجتماعی و بیمه پایه سالمت فرد و خانواده وي تامین -ه
 .رفع دغدغه خطر پذیري مالی و در انجام پژوهشی و امور نوآورانه - و
 .حمایت از تجاري سازي دستاوردهاي آنان -ز

 23 - ماده
ی آموزشی با هدف ارتقاء کیفی در سه حوزه دانش، مهارت و ایجاد هماهنگی و یکپارچگ) قبل و بعد از دانشگاه(به منظور ایجاد تحول در نظام آموزشی کشور 

و ایجاد هماهنگی و یکپارچگی ) از دبستان تا دانشگاه( و تربیت و نیز افزایش سالمت روحی و جسمی دانش آموزان و دانشجویان در کلیه مقاطه تحصیلی
از (المت روحی و جسمی دانش آموزان و دانشجویان در کلیه مقاطع تحصیلیآموزشی با هدف ارتقاء کیفی در سه حوزه دانش؛ مهارت و تربیت و نیز افزایش س



و ارتقاء مهارت هاي حرفه اي دانش آموزان و دانشجویان در جهت کارآفرینی و فن آفرینی از طریق کارورزي و کار آموزي در حین ) دبستان تا دانشگاه
در سال اول برنامه » طرح جامع تحول بنیادي آموزشی و پرورشی«و اولویت هاي کشور؛  آموزش مبتنی به فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی و براساس نیازها

 .تهیه و پس از تصویب دولت اجرا می گردد
 24 - ماده

کمی توسعه  به منظور زمینه سازي و تربیت نیروي انسانی متخصص و متعهد ، دانش مدار،خالق و کارافرین ؛ منطبق با نیازهاي نهضت نرم افزاري، با هدف
 :و کیفی

هزینه سرانه تربیت نیروي انسانی متخصص مورد تقاضاي دولت و هزینه هاي خدمات پژوهشی، تحقیقاتی، فناوري مورد حمایت در چارچوب بودجه  -الف
 .ریزي عملیاتی براي هر دانشگاه و موسسه آموزشی، تحقیقاتی و فناوري محاسبه و بطور سالیانه تامین می گردد

سات آموزش عالی وتحقیقات مجازند از ظرفیت مازاد خود براساس قیمت تمام شده یا توافقی با بخش غیردولتی با تایید هیات امنا در مقاطع دانشگاهها و موس
 .مختلف پذیرش دانشجو نمایند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد به حساب در آمدهاي اختصاصی منظور نمایند

ت به اداره خودگران تمام و یا بخشی از فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی با اخذ تمام یا به دولت اجازه داده می شود نسب -ب
 .قسمتی از هزینه تحصیلی از دانشجویان بصورت نقد یا موجل یا اقساطی اقدام نماید

یت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههاي دولتی بویژه قانون دانشگاه ها و مراکز موسسات و امور آموزش عالی و پژوهشی بدون الزام به رعا -ج
مه هاي محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصالحات و الحاقات بعدي آن و صرفاً در چارچوب مصوبات و آیین نا

سب مورد به تایید وزرا وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات فناوري، بهداشت، درمان، تشکیالتی مصوب هیات امناء که ح -استخدامی -مالی، معامالتی و اداري
  .تصمیمات و آیین نامه هاي مصوب قبلی نیز می گردد و مصوبات یادشده مادام که اصالح نگردیده به قوت خودباقی خواهند بود

مک تلقی شده و بعد از پرداخت به این مراکز به هزینه قطعی منظور و بر اعتبارات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز وموسسات ک -تبصره
 .هیات امنا در این چارچوب پاسخگو می باشد. اساس بودجه تفصیلی مصوب هیات امناء قابل هزینه خواهد بود

موقوفات جدید جذب می نمایند از محل در آمد  معادل درآمدهایی که موسسات و مراکز آموزشی عالی، پژوهشی و فناوري از محل تبرعات، هدایا و عواید -د
 .عمومی به عنوان تملک دارائی هاي سرمایه اي تامین می گردد

انی، معارف حمایت از توسعه مبادالت و همکاري بین المللی در حوزه آموزشی، پژوهشی و فناوري و تبادل استاد و دانشجو بویژه در زمینه هاي علوم انس -ه
 .و اولویت دار جمهوري اسالمی ایران با کشورهاي دیگر با تاکید بر کشورهاي منطقه و جهان اسالم دینی و علوم پیشرفته

 .به منظور ساماندهی، نظارت و ارزیابی این موسسات»سازمان آموزش، تحقیقات و فناوري موسسات و مراکز آموزش عالی غیر دولتی«ایجاد - و
ر کاهش تصدي گیري، تقویت نقش حاکمیتی وزارت علوم، وحدت رویه در سیاستگذاري و برنامه ریزي، به منظو» سازمان امور دانشجویان کشور«ایجاد-ز

 .بطارتقاء کمیت و کیفیت ارائه خدمات دانشجویی، افزایش رضایت مندي دانشجویان، تقویت امر نظارت و ارزیابی و صرفه جویی در کلیه امور مرت
دانشگاهها از نظر ساختاري به منظور رها سازي موسسات و افزایش ) ه(بخش غیر دولتی و جداسازي از بند واگذاري امور خدمات رفاهی دانشجویان به -ح

 .درصد 20در هر سال حداقل ) آموزش، پژوهش و فناوري( کارائی ماموریت هاي اصلی دانشگاهها
در راستاي توسعه پایدار و رفع نیاز هاي آموزشی و بازار کار داشته دانشگاه برتر که داراي عملکرد برجسته 10حمایت مالی و حقوقی و پشتیبانی ویژه از  -ط
  .اند
 و فرزندان شهدا) سال اسارت 5باالي(، آزادگان )050/0باالي(اعطاي بورس تحصیلی داخل و خارج کشور به جانبازان  -ي

یات وزیران می باشد ضمنا در این خصوص و دیگر موراد امور این ماده با پیشنهاد معاونت و تصویب ه "ز"و "و"ایجاد سازمان هاي موضوع بندهاي  -تبصره
  .همچنین متناسب با واگذاري فعالیت ها منابع تعدیل گردد. با استفاده از منابع موجود به نحوي ساماندهی می شود که بار مالی جدید بر دولت تحمیل نشود

 25 - ماده
 :کاربردي، فنی و حرفه اي و مهارتی اقدام هاي زیر را انجام دهد -عالیدولت مجاز است به منظور توسعه و تقویت آموزش هاي رسمی، 

ی وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات و فناوري ، آموزش و پرورش و کار اموراجتماعی مکلفند بر اساس نیازهاي جامعه در کلیه رشته هاي غیر پزشک -الف
نمایی، دبیرستان و آموزش هاي کوتاه مدت مهارتی ، نظام کار آموزي، کارورزي و و در مقاطع تحصیلی راه) به استثناي رشته هاي محض( دانشگاهها 

اجرا  کارآفرینی را در آموزش هاي رسمی و غیر رسمی طراحی و با مشارکت سایر دستگاه هاي ذیربط و بخش غیر دولتی حداکثر در سال دوم برنامه به
  .درآورند

شوق هاي مالیاتی، اعطاي تسهیالت مالی با نرخ ترجیحی و تامین فضاهاي فیزیکی و کالبدي با شرایط در راستاي ارتقاء مهارت در کشور، ازطریق م -ب
 .کاربردي کشور را فراهم سازد -سهل، زمینه حضور فعال و موثر بخش غیر دولتی در توسعه آموزش هاي رسمی و غیر رسمی مهارتی و علمی

  26- ماده
قانون  16و13ود ساز و کار اداره امور مدارس و مجتمع آموزشی در استان ها و مناطق خود را در چارچوب موادبه وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می ش

تهیه و به تصویب هیات وزیرات برساند به نحوي که ) با امکان بهره گیري از مشارکت مردم( مدیریت خدمات کشوري و به صورت هیات امناي مردمی
  .به صورت هیات امناي مردمی اداره شوند) حداکثر معادل قیمت تمام شده متوسط مدارس دولتی( مدارس دولتی درصد ) 20(تاپایان برنامه حداقل

 



  27- ماده
قانون ) 1(موضوع قانون اصالح ماده) با احتساب تعدیل سال هاي اجراي مطرح( دولت مجاز است مابه التفاوت اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصیص یافته

مجلس شوراي اسالمی را براي مقاوم سازي مدارس بدون استحکام از محل منابع  30/1/85ه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، مصوب برنامه چهارم توسع
 .صندوق توسعه ملی تامین و سیاستهاي حمایتی از خیرین مدرسه ساز را تنظیم و اجرا نماید

 .موزش و پرورش تهیه و به تصویب هیات وزیرات خواهدرسیدآیین نامه اجرایی این ماده در سال اول برنامه پنجم وزارت آ -تبصره
  28- ماده

ریت، به دولت اجازه داده میشود به منظور کاهش تصدي گري، با حفظ سیاست گذاري و نظارت کیفی، ازتوسعه مدارس غیر دولتی از طریق واگذاري مدی
بهره برداري و واگذاري زمینهاي دولتی با کاربري آموزشی بصورت اجاره بلند  فروش اقساطی یا اجاره بلند مدت، فروش ساختمان هاي نیمه تمام یا آماده

 .با نرخ ترجیحی و ارزان قیمت به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط حمایت نماید) با حفظ کاربري آموزشی( مدت
 اجتماعی: فصل سوم برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور

  29- ماده
سعه انسانی به سطح کشورهایی با سطح توسعه انسانی باالو هماهنگی رشد شاخص هاي اموزش ، بهداشت و اشتعال در به منظور ارتقاء سطح شاخص تو

 .پس از تصویب هیات وزیران اجرا شود "ارتقاء سطح شاخص توسعه انسانی"کشور سند راهبردي 
 بیمه هاي اجتماعی

  30- ماده
پایداري و تعدل منابع و مصارف صندوق هاي بازنشستگی نسبت به اصالح ساختار این صندوق ها  به دولت اجازه داده می شود در راستاي ایجاد ثبات ،

 :براساس اصول زیر اقدام نماید
  .در طول برنامه پنجم) به استثناي مشارکت دولت در پرداخت حق بیمه(کاهش وابستگی این صندوق ها به کمک از محل بودجه عمومی دولت -الف
ي نوین در اداره خدمات این صندوق ها از طریق مختلف از جمله تجدید نظر در ساختار بیمه هاي اجتماعی و صندوقهاي تابعه بویژه استفاده از روشها -ب

  .تصندوق خدمات درمانی و بازنشستگی کشوري و اصالح ساختار و تجهیز سایر صندوقهاي وابسته به دستگاههاي اجرایی براساس اساسنامه مصوب دول
تعیین مشاغل سخت و زیان آور، میزان و ترکیب حق بیمه، ) مشاغل غیر تخصصی(ط احراز، زمان بهره مندي، نظام امتیاز بندي بازنشستگیشرای -تبصره

 .افزایش سنواتی و چگونگی اصالح ساختار صندوق ها براساس آیین نامه اي خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسد
  31- ماده

برقراري و استمرار نظام جامع تامین اجتماعی چند الیه هاي متفاوت مساعدت هاي اجتماعی، مستمري هاي پایه ، بیمه هاي  دولت مجاز است نسبت به
 .اجتماعی، بیمه هاي مکمل اجتماعی و درمان اقدام نماید

  32- ماده
اي که به تصویب هیات وزیران می رسد، ایجاد  بیمه هاي اجتماعی و صندوق هاي بازنشستگی خصوصی توسط بخش غیر دولتی بر اساس ایین نامه -الف

  .گردد
» الف«می توانند نسبت به تغییر صندوق بیمه اي خود به صندوق هاي موضوع بند) به استثناي کادر نیروهاي مسلح و وزارت اطالعات(کلیه بیمه شدگان  -ب

این ماده تعیین می  "الف "صندوق هاي موضوع این بند در آئین نامه بند ضوابط تغییر صندوق و نقل انتقال حق بیمه و سوابق بیمه اي بین. اقدام نمایند
  .گردد

 "بندسهم دولت از حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد که خود را نزد یکی از صندوقهاي بیمه و بازنشستگی بیمه می نمایند در آیین نامه موضوع  -ج
 .این ماده تعیین می گردد "الف

  .در مدت اقامت در ایران می باشندیم کشور، موظف به دارا بودن بیمه نامه براي پوشش حوادث و بیماریهاي احتمالی کلیه اتباع خارجی مق -د
  33- ماده

وق دولت مکلف است تا پایان برنامه ضمن جلوگیري از ایجاد بدهی هاي جدید به سازمان هاي بیمه اي و کاهش بدهی هاي معوقه از محل منابع صند
و سایر تعهدات خود اقدام  اري دارائی ها و یا سهام شرکتهاي دولتی و سایر منابع ، همه ساله نسبت به پرداخت سهم مشارکت در حق بیمهتوسعه ملی، واگذ

  .نماید
  34- ماده

اده از مرخصی بدون به کارکنان مشمول صندوق هاي بازنشستگی اجازه داده می شود در صورت انتقال به سایر دستگاهها، بازخریدي، اخراج، انصراف و استف
به عهده ) به استثناي افراد منتقل شده( حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما. کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند) بدون محدودیت زمان( حقوق

 .بیمه شده می باشد
  35- ماده

یعی دستمزد کارگران بوده و با سالهاي قبل سازگار نباشد، درصورتیکه نرخ رشد دستمزد اعالم شده کارگران در دوسال آخر خدمت آنها بیش از رشد طب



کارفرما به نسبت  مشروط بر آنکه این افزایش دستمزد به دلیل ارتقاي شغلی نباشد سازمان تامین اجتماعی می تواند مابه التفاوت میزان کسور سهم کارگران و
 .ربط دریافت نمایددستمزد واقعی و دستمزد اعالم شده سالهاي قبل را از کارفرماي ذی

  سالمت
  36- ماده

 :به منظور حفظ یکپارچگی در سیاستگذاري و برنامه ریزي بخش سالمت به دولت اجازه داده می شود
ط استاندارهاي ملی پیوست سالمت براي طرح هاي بزرگ توسعه اي با پیشنهادوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید معاونت تدوین و توس -الف

 .ت براي اجر ابالغ می گرددمعاون
تهاي سامانه خدمات جامع وهمگانی سالمت مبتنی بر مراقبت هاي اولیه سالمت، محوریت پزشک خانواده در نام ارجاع و با اولویت استفاده از ظرفی -ب

 .بخش غیر دولتی را در سال اول برنامه باز طراحی و از ابتداي سال دوم در سراسر کشور اجرا نماید
 پزشکانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی مراکز درمانی و دولتی می باشند مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز درمانی و بیمارستان هاي بخش -تبصره

جبران به دولت اجازه داده می شود تعرفه خدمات درمانی در اینگونه بیمارستان ها حداکثر معادل هزینه تمام شده خدمات به منظور . خصوصی نمی باشند
مشروط به آنکه صرفاً از یک محل به . پزشکان در صورت مامورین به بخش غیر دولتی از شمول این حکم مستثنی می باشند. خدمات پشکان تعیین نماید

 .میزان بخش دولتی بدون هیچگونه دریافتی دیگري حقوق و مزایا دریافت نمایند
کشور، تاسیس و تخصیص و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی ، داندانپزشکی و آزمایشگاهی توسط  ایجاد، توسعه تغییر واحدهاي بهداشتی درمانی -تبصره

 .بخش دولتی بر مبناي نیازهاي کشور و در چارچوب سطح بندي خدمات سالمت صورت خواهد گرفت
ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی توسط ایجاد، توسعه و تغییر واحدهاي بهداشتی درمانی کشور، تاسیس ، تخصیص و توزیع تجهیزات و  -تبصره

 .بخش هاي دولتی برمبناي نیازهاي کشور و در چارچوب سطح بندي خدمات سالمت صورت خواهد گرفت
  37- ماده

ستمري از کار بمنظور پوشش تامین اجتماعی مشموالن وظیفه نیروهاي مسلح در صورت از کارافتادگی یا فوت بلحاظ خدمتی یا غیر خدمتی صندوق بیمه م
 .افتادگی، یبمه عمر و حوادث کارکنان فوق در سازمان تامین اجتماعی نیروهاي مسلح تشکیل می گردد

  .ن خواهدرسیداساسنامه فوق طی اول برنامه به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح پس از تائید ستاد کل نیروهاي مسلح به تصویب هیات وزیرا
  38- ماده

 :ر ایجاد و حفظ یکپارچگی در تامین، توسعه و تخصیص عادالنه منابع عمومی سالمتبه منظو
آیین نامه این بند طی سال اول برنامه تهیه و به . دولت حمایت مالی الزم را از بخش غیر دولتی براي ایجاد شهرك هاي دانش و سالمت به عمل آورد -الف

 .تصویب هیات وزیران می رسد
ست مواد و فرآورده هاي غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی مطلب و براي گروه هاي سنی مختلف را اعالم و مورد حمایت مالی قرار دولت ساالنه فهر -ب

  .دهد
  39- ماده

 به منظور حفظ یکپارچگی در مدیریت دانش و اطالعات حوزه سالمت، اقدام هاي زیر انجام می شود؛
هدف ارائه خدمات الکترونیکی سالمت نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سالمت ایرانیان و  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با -الف

کلیه مراکز سالمت . سامانه هاي اطالعاتی مراکز سالمت در هماهنگی با پایگاه ملی مرکز آمار ایران و بر اساس اطالعات طبقه بندي شده اقدام می نماید
 .وظف به همکاري در این زمینه می باشنداعم از دولتی و غیر دولتی م

ا بصورت وزارت رفاه و تامین اجتماعی با همکاري سازمانها و مراکز خدمات درمانی و بیمه اي، حداکثر ظرف دوسال اول برنامه، خدمات بیمه سالمت ر -ب
نیان ساماندهی می نمایدف کلیه واحدهاي ذیربط اعم از دولتی و یکپارچه و مبتنی بر فناوري اطالعات و در تعامل با سامانه پرونده الکترونیکی سالمت ایرا

 .غیر دولتی موظف به همکاري در این زمینه می باشند
  40- ماده

سد بطور به پزشکانی که بر اساس اعالم نیاز وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی در مناطق کمتر توسعه یافته که فهرست آنها به تایید معاونت می ر
خدمت نمایند با تصویب هیات وزیران فوق العاده خاص عالوه بر موارد موجود قانوین درمدت خدمت در مناطق یاد شده پرداخت می ) قل دوسالحدا(مستمر

  .شود
  41- ماده

  :شودبراي مقابله با بیماري ها و عوامل خطر ساز سالمتی که داراي بیشترین هزینه اقتصادي و اجتماعی هستند، اقدام هاي زیر انجام می 
فهرست کاالهاي مباح ولی آسیب رسان به سالمت به سالمت و داروهاي با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی و درصد  -الف

مور اقتصادي عوارض براي این کاال در ابتداي هر سال توسط کارگروهی با مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه هاي ا
 .و دارایی، بازرگانی، رفاه و تامین اجتماعی و معاونت تعیین و ابالغ می شود



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدام هاي الزم براي درمان فوري و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در  -ب
براي تامین . لتی، انتقال آنها در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروري بعدي را به عمل آوردتمامی واحدهاي بهداشتی و درمانی دولتی و غیر دو

درصد از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد ) 10(بخشی از منابع الزم جهت ارایه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومین فوق، عوارضی معادل ده
توزیع این . الحساب به حساب در آمد هاي اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وارزي می گرددتوسط شرکت هاي بیمه تجاري بطور علی 

وزارت . گیرد منابع توسط وزارتخانه مزبور با تایید معاونت بر اساس عملکرد واحدهاي فوق الذکر بر مبناي تعرفه هاي مصوب، هر سه ماه یک بار صورت می
 .ف است هزینه کردن اعتبارات مذکور را هر شش ماه یکبار به بیمه مرکزي و معاونت گزارش نمایدبهداشت، درمان و آموزش موظ

از سوي کلیه رسانه ها . تعیین و اعالم می شود»الف«تبلیغ خدمات و کاالهاي تهدید کنند سالمت که مصادیق آن ساالنه توسط کار گروه موضوع بند -ج
 .ممنوع است

میلیون ریال تایک میلیارد ریال خواهد بود، در صورت تکرار براي هر دفعه، 100این ماده مستوجب جزاي نقدي از» ج«عدم رعایت مفاد بند -تبصره
 .درصد به نصاب حداقل و حداکثر مذکور و قبلی جحسب مورد اضافه می شود) 20(بیست

 بیمه سالمت
  42- ماده

راگیر و عادالنه خدمات سالمت و کاهش سهم مردم از هزینه هاي سالمت به به منظور توسعه کمی و کیفی بیمه هاي سالمت، دستیابی به پوشش ف
محل درصد ازطرق مختلف مانند اصالح ساختار صندوق ها، مدیریت منابع، کاهش تعرفه ها، استفاده از منابع داخلی صندوق ها و در صورت لزوم از )30(سی

 :شود کمک دولت و منابع صندوق توسعه ملی اقدام هاي زیر انجام می
ي تحت دولت مکلف است ضوابط و سازوکارهاي الزم براي بیمه همگانی را تا پایان سال اول برنامه تعیین و ابالغ نموده و زمینه هاي الزم را برا -الف

 .پوشش قرار گرفتن آحاد جامعه فراهم نماید
پایه سالمت روستاییان و عشایر معادل مناطق شهري تعریف و اجرا می به منظور تعمیم عدالت در بهره مندي از خدمات بهداشتی، درمانی، خدمات بیمه  -ب

  .شود
 حق بیمه پایه سالمت به شرح زیر سهمی از درآمد بیمه شونده خواهد بود -ج

جه درصد حداقل دستمزد مشموالن قانون کار که صددرصد آن از بود) 5(اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهاي حمایتی و موسسات خیریه معادل پنج -1
 .عمویم دولت تامین می شود

درصد حقوق و مزایاي مستمر که حداکثر آن تا دو برابر حق بیمه مشمولین ) 5(خانوارهاي کارکنان کشوري و لشگري شاغل و بازنشسته معادل پنج -2
 .هد شدبخشی از حق بیمه مشمولین این جز، از بودجه عمومی دولت تامین خوا. جزء یک این بند خواهد بود،تعیین می گردد

 .خانوارهاي کارگران و مشمولین تامین اجتماعی مطابق قانون تامین اجتماعی  -3
 .سهم حق بیمه سالمت خانوارهاي سایر اقشار متناسب با گروه هاي در آمدي به تصویب هیات وزیران خواهد رسید -4

ظفین را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر ظرف مدت یک دستگاه هاي اجرایی مکلفند حق بیمه پایه سالمت سهم کارمندان، بازنشستگان و مو -تبصره
 .ماه به حساب سازمان بیمه گر مربوط واریز نمایند

وزارتخانه هاي رفاه و تامین اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ملکفند ساالنه نسبت به بازنگري ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات  -د
غیر دولتی و خصوصی حداکثر معادل قیمت تمام شده در شرایط رقابتی اقدام و مراتب را پس از تایید معاونت  استاندارد سالمت در بخش هاي دولتی و

 .جهت تصویب به هیات وزیران ارایه نمایند
ر اساس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است بدون تحمیل بار مالی جدید، نظارت برموسسات ارائه دهند خدمات سالمت را ب -1تبصره

به نسبتی که نظارت به موسسات مذکور واگذار می شود، . استاندارهاي اعتبار بخشی مصوب به موسسات مورد تایید در بخش غیر دولتی واگذار نماید
 .منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آزاد و تعدیل می گردد

درمان و آموزش پزشکی تهیه و قبل از پایان سال دوم برنامه به تصویب شوراي استاندارهاي خدمات پایه سالمت توسط وزارت بهداشت ،  -2تبصره
 .عالی استاندارد خواهدرسید

  .سازمان هاي ارایه کننده بیمه پایه سالمت مکلفند با رعایت نظام ارجاع نسبت به خرید راهبردي خدمات سالمت اقدام نمایند -ه
ام پرداخت، فهرست خدمات مورد تعهد بیمه پایه سالمت و الزام رعایت راهنماهاي بالینی ظرف مدت دستور العمل اجرایی این بند مشتمل بر اصالح نظ

 .یک سال توسط وزارتخانه هاي رفاه و تامین اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت تهیه و ابالغ خواهد شد
ط مصوب هیات وزیران مجازند در زمینه ارایه خدمات بیمه درمان به فعالیت سازمان هاي بیمه گر تجاري صرفاً در چارچوب سیاست هاي و ضواب- و

آیین نامه نحوه جابجایی بیمه شدگان بین صندوق هاي بیه اي پایه . بیمه شدگان مجازند نسبت به جابجایی صندوق هاي بیمه خوداقدام نمایند. بپردازند
 .سالمت ظرف مدت یکسال به تصویب هیات وزیران می رسد

 
 
 



 حمایتی و توانمندي سازي
  43- ماده

ها به منظور تحقق عدالت در تخصیص منابع و امکانات مادي کشور، کاهش فقر و نابرابري در آمدي، دولت در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه 
بیمه اي از طریق ادغام یا تجمیع  نسبت به تدوین سیاست ها و ساز و کحارهاي اجرایی مورد نیاز، اصالح ساختاري نهادهاي حمایتی و صندوق هاي

 .ساختاري یا مدیریتی، واگذاري وظایف و منابع و انحالل اقدام نماید
 .اجراي این حکم در مورد نهادهاي حمایتی زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبري منوط به اذن ایاشن خواهد بود: تبصره

  44- ماده
ویژه زنان سرپرست خانوار و معلوالن نیازمند با تاکید بر برنامه هاي اجتماع محور و خانوار محور، با به منظور توانمند سازي افراد و گروه هاي نیازمند ب

  :استفاده بودجه عمومی دولت، کمک هاي مردمی، کمک دستگاههاي اجرایی ومنابع صندوق توسعه ملی اقدام هاي زیر توسط دولت انجام می شود
و توانمند سازي متناسب با شرایط بومی، منطقه اي و گروه هاي هدف حداکثر تا پایان سال اول برنامه و طراحی نظام سطح بندي خدمات حمایتی  -الف

 .فراهم نمودن ظرفیت هاي الزم براي استقرار نظام مذکور در طول برنامه
تی به استثناي سالمندان و معلولین درصد خانوارهاي تحت پوشش دستگاه هاي حمای) 10(اجراي برنامه هاي توانمندي سازي بگونه اي که حداقل  -ب

 .ذهنی، توانمند شده از پوشش حمایتهاي مستقیم خارج شوند
 .تامین حق سرانه بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند، افراد بی سرپرست و معلولین نیازمند در طول سالهاي اجراي برنامه -ج
 

 سرمایه اجتماعی، جوانان، خانواده
  45- ماده

 .ملی ساماندهی امور جوانان توسط سازمان ملی جوانان تهیه و پس از تایید معاونت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید سند جامع
  46- ماده

 به منظور تحقق بخشیدن به منزلت و کرامت انسانی زنان خانه دار و ارزشگذاري مادي و معنوي امر مقدس خانه داري و خدمات آنان در فرآیند
اعی جامعه، وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارایی، کار و امور اجتماعی، رفاه و تامین اجتماعی، معاونت و بانک مرکزي و مرکز امور اقتصادي و اجتم

دام جتماعی اقزنان و خانواده ریاست جمهوري، در سال اول برنامه نسبت به تعریف و شناسایی کار خانه داري زنان در خانه به عنوان فعالیت اقتصادي و ا
 .و مرکز آمار ایران اثر فعالیتهاي مذکور را در حسابهاي ملی و سایر حسابهاي اقتصادي کشور لحاظ نماید

دوین دولت مجاز است مشوقهاي مالی الزم را براي حمایت از فعالیت هاي خانه داري زنان موضوع این ماده از جمله برنامه بیمه زنان خانه دار ت -تبصره
 .و ابالغ نماید

  47- ماده
اسالمی و با تاکید بر تسهیل ازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده،  -به منظور ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ ایرانی

  .اجتماعی نیازمند اخذ مجوز بر اساس آیین نامه مصوب هیات وزیران می باشد -تاسیس مراکز و ارائه هر گونه خدمات مشاوره اي شناختی
  

  ایثارگران
  48- ماده

سهیالت و به منظور استمرار توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جهت حفظ کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی، فرصت ها، امکانات و ت
  :اقدام هاي زیر انجام می شود) انپدر و مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آن(امتیازات به ایثارگران 

تامین صددرصد سرانه درمانی بیمه پایه سالمت و درمان شامل بیمه همگانی و مکلمل براي ایثارگران و افراد تحت تکفل آنها و هزینه کامل ) الف
و در خصوص ایثارگران غیر شاغل توسط دستگاه هاي اجرایی ) صرفا براي بیماري هاي خا ص ناشی از جراحات منجر به ایثارگري(درمانی خاص 

 .توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران
  .درصد اعتبارات فرهنگی خود را با تایید معاونت صرف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نمایند 20کلیه دستگاه هاي اجرایی موظفند تا ) ب
و دستگاه هاي اجرایی ذیربط مجاز به ارایه خدمات مربوطه بوده و به منظور کاهش هزینه هاي مهندسی ساخت مسکن بنیاد شهید و امور ایثارگران ) ج

 .خدمات ارا یه شده جایگزین خدمات مهندسی موضوع قانون نظام مهندسی ساختمان می باشد
بنیاد شهید و امور صددرصد هزینه تحصیلی فرزندان شهید و جانبازان باالي هفتاد درصد و آزادگان با سابقه حداقل پنج سال اسارت غیر شاغل توسط ) د

 .ایثارگران و چنانچه شاغل باشند توسط دستگاه اجرایی مربوط تامین و پرداخت می شود
 .دولت مجاز است حمایت هاي مالی و حقوقی این قانون را از ایثارگران در امور فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي به عمل آورد) ه
رصد نیاز استخدامی خود را ا زمیان جانبازان باالي پنجاه درصد و آزادگان یا حداقل سه سال دستگاه هاي اجرایی م وظفند حداقل بیست و پنج د) و

 سنی،سابقه اسارت و فرزندان شهدا و جانبازان باالي هفتاد درصد و آزادگانی که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند بدون الزام به رعایت شرط 
 .صورت رسمی قطعی استخدام نمایندتحصیلی و آزمون تامین و ابتدا آنان را به  



 10دانشگاه ها و مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموش پزشکی مکلفند حداقل ) ز
ال سابقه اسارت و فرزندان شهدا و جانبازان درصد اعضاي هیئت علمی مورد نیاز خود را از بین جانبازان باالي پنجاه درصد و آزادگان با حداقل سه س

افقت باالي هفتاد درصد و آزادگان با سابقه حداقل پنج سال اسارت که داراي مدرك دکتراي تخصصی می با شند حسب مورد از طریق استخدام و یا مو
ا آنان را به صورت عضو هیئت علمی رسمی قطعی با با انتقال کارکنان دیگر دستگاه ها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیئت علمی تامین و از ابتد

مسئولیت . احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی مرتبط و تاثیر آن در پایه و مرتبه علمی بدون الزام به رعایت شرط و آزمون استخدام نمایند
یاد شده در این خصوص راسا مجاز به اتخاذ تصمیم می  اجراي این حکم به طور مستقیم متوجه وزرا و روساي دستگاه هاي مذکور می باشد و مقامات

 .احکام و امتیازات این بند شامل اعضاي هیئت علمی فعلی داراي شرایط فوق نیز خواهد بود. باشند
  

 نظام اداري و مدیریت: فصل چهارم برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور
 49 - ماده

  :هره وري در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی اقدام هاي زیر انجام می شودبه منظور بسط خدمات دولت الکترونیکی و افزایش ب
ز توان و وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مکلف است نسبت به توسعه شبکه ملی اطالعات امن و پایدار با پهناي باند مناسب اقدام و با استفاده ا) الف

 .رسرعت را براي کلیه کاربران این شبکه فراهم نمایدظرفیت بخش غیردولتی، امکان دسترسی گسترده و پ
مانه کلیه دستگاه هاي اجرایی ضمن اتصال به شبکه ملی اطالعات، پایگاه هاي اطالعاتی خود را با رعایت استانداردهاي الزم به منظور ایجاد سا) ب

ارتباطات و فناوري اطالعات تدوین و ابالغ خواهد شد نسبت به اطالعاتی در این شبکه به اشتراك گذاشته و بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت 
 .تامین و حفظ امنیت تولید، پردازش، نگهداري و تبادل اطالعات رایانه اي خود اقدام می نمایند

 .رضه نماینددستگاه هاي اجرایی مکلفند تا پایان برنامه پنجم، خدمات قابل ارایه به صورت الکترونیکی خود را از طریق این شبکه ع) ج
کلیه اشخاص . وزارت کشور با همکاري دستگاه هاي ذیربط نسبت به تامین و صدور کارت هوشمند ملی چند منظوره براي آحاد مردم اقدام می نمایند) د

 .حقیقی و حقوقی مشمول مکلفند در ارایه خدمات خود به مردم از این کارت استفاده نمایند
ل زمان بندي، مصادیق موارد شمول، سطح دسترسی، میزان و نحوه اخذ هزینه صدور کارت و نحوه استفاده از آن به آیین نامه اجرایی این بند شام -

 .تصویب هیئت وزیران می رسد
  .نماید در سطوح ملی تا محلی و تدوین معیارها و ضوابط تولید و انتشار آنها اقدام می) NSDI(معاونت نسبت به ایجاد ساختار ملی داده هاي مکانی ) ه

کلیه دستگاه ها مکلفند اطالعات پایه اي مکانی خود را تولید و بر اساس دستورالعملی که توسط معاونت تدوین و ابالغ خواهد شد، بر روي  -تبصره
NSDI قرار دهند. 

 :سازمان ثبت اسناد و امالك کشور مکلف است) و
ایر دستگاه هاي ذیربط تا پایان برنامه نسبت به ایجاد پایگاه اطالعات حقوقی با همکاري و هماهنگی سازمان نقشه برداري کشور و همکاري س -1

 .امالك اقدام نماید
مالك در راستاي توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد رسمی و امالك، نسبت به الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل و انتقاالت، ثبت اسناد رسمی و ا -2

 .ایدتا پایان سال دوم برنامه اقدام نم
نسبت به اعطاي شناسه یکتا به اشخاص حقوقی و تکمیلی پایگاه اطالعاتی شرکت ها و موسسات ثبت شده بر اساس الگو و استانداردهاي اعالم  -3

سترسی شده توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و با ذکر مشخصات سهامداران، اعضاي هیئت مدیره و شماره کد ملی آنها با قابلیت جستجو و د
 .همگانی تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید

وزارت بازرگانی نسبت به گسترش سامانه الکترونیکی امن معامالت امالك و مستغالت در سطح کشور اقدام می نماید کلیه دستگاه هاي اجرایی ) ز
 .ذیربط موظف به همکاري براي اجراي کامل این سامانه می باشند

  .فناوري اطالعات نسبت به ایجاد زیرساخت هاي الزم به منظور توسعه شبکه علمی کشور اقدام نمایدوزارت ارتباطات و ) ح
زاري دانشگاه ها، حوزه هاي علمیه، موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوري دولتی موظفند ضمن اتصال به شبکه مزبور، محتواي علمی و امکانات نرم اف

 .وي با رعایت استانداردهاي الزم بر روي شبکه علمی قرار دهندو سخت افزاري خود را با حفظ مالکیت معن
 .بخش غیر دولتی در صورت تمایل به استفاده از شبکه علمی کشور موظف به رعایت مفاد این بند می باشد -تبصره

  
 50ماده 

ه اسناد الکترونیکی و کاهش اسناد کاغذي اقدام به منظور توسعه دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و عرضه خدمات الکترونیکی و اصالت بخشیدن ب
 :هاي زیر انجام می شود

برنامه  وزارت بازرگانی نسبت به توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیکی و کاربرد امضاي الکترونیکی به نحوي اقدام می نماید که تا پایان سال سوم) الف
 .ابزار استفاه نمایندسامانه هاي خدماتی و تجاري الکترونیکی بتوانند از این 

 .سند الکترونیکی در حکم سند کاغذي است مشروط بر آنکه اصالت صدور و تمامیت آن محرز باشد) ب



د، انجام در هر مورد که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد و همچنین صدور یا اعطاي مجوز، اخطار و ابالغ، مبادله وجه و مانند آن ضروري باش) ج
 .آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی مجاز بوده و کفایت می نمایدالکترونیکی 

 51ماده 
 :به منظور توسعه و تقویت نظام بانکداري اقدام هاي زیر انجام می شود

ي متمرکز و تبدیل کلیه حساب ها اعم از سپرده اشخاص و تسهیالت به حساب ها) Core Banking(استقرار کامل سیستم بانکداري متمرکز ) الف
 .توسط بانک ها با رعایت استانداردها و دستورالعمل هاي بانک مرکزي

ایجاد و بهره برداري مرکز صدور گواهی الکترونیکی براي شبکه بانکی با تعامل با مرکز صدور گواهی الکترونیکی کشور توسط بانک مرکزي ) ب
 .لکترونیکیجمهوري اسالمی ایران، به منظور افزایش امنیت تبادل اطالعات ا

 .کلیه بانک ها امکان استفاده از امضاي الکترونیکی در تعامالت بانکی خود را تسهیل نمایند -تبصره
 نظام اداري

 52ماده 
به نحوي که (هیئت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش ساالنه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوري ) الف

و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق العاده هاي موضوع فصل دهم ) طبیق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزایش نباشددرج تفاوت ت
صرفا (و تعیین امتیاز عیدي و امتیاز پاداش شش ماهه ) حداکثر تا پنجاه درصد(قانون مذکور از جمله تسري فوق العاده ایثارگري در مورد فرزندان شهید

و تعیین موارد و سقف کمک هاي رفاهی مستقیم و غیر مستقیم، تعیین ) براي کارکنانی که به تشخیص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده اند
 .مصوبات هیئت وزیران، شوراي حقوق و دستمزد و شوراي توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه هاي سنواتی می باشد. می گردد

 استفاده از بودجه عمومی دولت و سایر منابع براي افزایش حقوق و مزایاي کارکنان در مرحله تطبیق مشاغل عمومی، تخصصی و اختصاصی دستگاه) ب
 .ها با جداول مربوط، موکول به تعیین مشاغل مذکور و تصویب آن در شوراي توسعه مدیریت خواهد بود

ساالنه مربوط به حقوق و مزایاي کارکنان مندرج در قوانین بودجه سنواتی و اعتبارات دستگاه هاي اجرایی با درصد از منابع و اعتبارات  10حداکثر ) ج
 .تصویب هیئت وزیران به منظور رفع نابرابري و فاصله حقوق و مزایاي کارکنان دولت قابل هزینه خواهد بود

قانون مدیریت خدمات کشوري بر اساس )110(و) 109(اعمال احکام وجدوال موادبه منظور رفع نابرابري و تبعیض بین بازنشستگان سنوات مختلف، -د
 .ضریف مصوب دولت براي بازنشتگان با تصویب هیات وزیران مجاز است

ز منابع دولت مجاز است برنامه جامع بیمه بیکاري کارکنان رسمی و پیمانی و افراد طرف قرار داد با دستگاه هاي اجرایی را تصویب و با استفاده ا-ه
 .دستگاه اجرایی؛ صندوق توسعه ملی و منابع حاصل از مشارکت بیمه شدگان و از سال دوم برنامه پنجم اجرا نماید

یا ساعتی براي اجراي وظایف پستهاي سازمانی صرفا در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات ) مشخص(بکارگیري افراد در قالب قرار داد کار معین- و
 .مجاز است) تمدید قرار دادهاي قبلی به استثناي( کشوري

 53 - ماده
 :ودبه منظور متناسب سازي مجموع تعداد کارکنان دولت و دستگاه هاي اجرایی با اهداف و ماموریت هاي اصلی آن ها، اقدام هاي زیر انجام می ش

مشابه، دولت و دستگاه هاي اجرایی به نحوي که به رسمی، پیمانی،کارمعین، ساعتی و عناوین (در سال اول برنامه سقف تعداد نیروي انسانی -الف
 .وظایف حاکمیتی لطمه اي وارد نگردد توسط دولت تعیین می شود

سهیمه استخدامی سالنه هر یک از دستگاه هاي اجرایی با توجه به میزان خروج انسانی توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس -ب
 .اي توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می رسدجمهور پیشنهاد و به تصویب شور

انتقال یا ماموریت کارکنان رسمی و پیمانی و طرف قرار داد مازاد دستگاههاي اجرایی در سطح شهرستان بدون موافقت مستخدم و با توافق -ج
 .دستگاهها و انتقال به سایر شهرستانها با موافقت مستخدم صورت خواهد گرفت

قابل اجرا خواهد ) در طول قرارداد(تقال و ماموریت کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاه ها در مورد کارکنان پیمانی و قراردادي مقررات مربوط به ان) د
  .بود

در ) به استثناي مقامات و اعضاي هیئت علمی(هر گونه به کارگیري افرادي که در اجراي قوانین و مقررات بازخرید یا بازنشسته شده یا می شوند) ه
اه گاه هاي اجرایی و واحدهاي سازمانی ممنوع و همچنین هر گونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگدست

 .قانون مجازات اسالمی می باشند 597هاي اجرایی ي اداراي ردیف بودجه اي ممنوع و مشمول ماده 
 .رات خاص خود می باشندایثارگران موضوع این بند مشمول مقر -1تبصره
 .هر گونه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر این حکم می گردد -2تبصره

ون جذب نیروي انسانی و رسمی و پیمانی حداکثر تا پنج درصد مجوزهاي استخدامی یک دستگاه به تشخیص باالترین مقام دستگاه بدون نیاز به آزم) و
 .مجاز می باشد

و اجراي سایر احکام ) جانبازان، آزادگان، رزمندگان و فرزندان شهید(ت شغل و شاغل و فوق العاده هاي مربوط به ایثارگران تعیین و اعمال امتیازا) ز
نی نظیر قانون مدیریت خدمات کشوري در مورد آنان می تواند به گونه اي صورت گیرد که دریافتی آنان بابت ایثارگري کاهش نداشته و امتیازات قانو



قانون  68ماده  2مناطق جنگ زده موضوع بند . ه شرکت در آزمون هاي استخدامی و شرط سنی و تحصیلی کماکان اجرا و اعمال گرددعدم نیاز ب
 .مدیریت خدمات کشوري توسط دولت تعیین می شود

واهد بود نمایندگی سهام دولت در اصالح، تغییر و تصویب اساسنامه دستگاه هاي اجرایی بنا به پیشنهاد معاونت و تصویب هیئت وزیران مجاز خ) ح
و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به رعایت فرد بودن ) اعم از بانک ها و شرکت ها و موسسات بیمه دولتی(مجامع عمومی شرکت هاي دولتی 

رت راهبردي رییس جمهور دو یا مجموع تعداد اعضاي مجمع عمومی به عهده وزیر مسئول، وزیر امور اقتصادي و دارایی و معاون برنامه ریزي و نظا
 .چند وزیر دیگر که با تصویب هیئت وزیران تعیین می شوند یا نمایندگان آنان خواهد بود

ی نظام امتیاز دهی حقوق و مزایا در شرکت هاي دولتی و بانک ها و نحوه استقرار آن بر اساس ضوابطی خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران م) ط
  .رسد

هایی که از ادغام دو یا چند د ستگاه تشکیل می شوند و نیز در موارد خاص با تصویب دولت رعایت سقف تعداد معاونت دستگاه مندرج در  در دستگاه) ي
 .قانون مدیریت خدمات کشوري ضروري نیست

ز تابع قانون مذکور و اصالحات آن آن دسته از کارکنان دستگاه هایی که مشمول قانون تامین اجتماعی می باشند از جهت شرایط بازنشستگی نی) ك
 .خواهند بود

دولت مجاز است با بکار گیري روش هاي جدید بویژه از طریق تحقق اهداف دولت التکرونیک، امکان اجراي وظایف پست هاي سازمانی و امور ) ل
 .اقدام نماید "ر خانهطرح کار د"محوله به کارمندان در غیر محل اداري را فراهم و نسبت به تدوین به تدوین و اجراي 

 54ماده 
قانون  85همچنین در ماده . قانون مالیات هاي مستقیم در طول برنامه هر ساله توسط دولت تعیین می شود 85و  84سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد 

، شرکت ها و سایر دستگاه هاي وزارتخانه ها و موسسات"عبارت  "12/6/1370مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب "مذکور به جاي عبارت 
 "قانون مدیریت خدمات کشوري، قضات، اعضاي هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی 5و ماده  3و  2و  1دولتی موضوع مواد 

 .معتبر خواهد بود
 55ماده 

احدهاي مربوط به بخش غیر دولتی بویژه در بخش اجراي مقررات قانون مدیریت خدمات کشوري در خصوص تمرکززدایی و واگذاري وظایف و و
  .قانون اساسی و مقررات مربوط مجاز است 30و  29آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تربیت بدنی و امور فرهنگی، اجتماعی با رعایت اصول 

 56ماده 
ر در چارچوب سیاست هاي مصوب دولت در زمره در شرکت هایی که مشاغل آنها به تشخیص معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهو

قانون مدیریت خدمات کشوري قرار می گیرد و همچنین در سایر موارد مشمول ماده مذکور رعایت مقررات قانون کار  134مشاغل کارگري موضوع 
 .بویژه حداقل حقوق مصوب شوراي عالی کار ضروري است

 57ماده 
در مورد جانبازان، آزادگان، (استمرار امتیازات مکتسبه قانونی افرادي که از مزایاي نخبگی یا ایثارگري اجراي قانون مدیریت خدمات کشوري مانع 

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور نحوه معادل سازي امتیازات نخبگی و . استفاده نموده اند، نخواهند بود) رزمندگان و فرزندان شهید
  .اري و استخدامی با امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوري تهیه و به تصویب شوراي توسعه مدیریت می رساندایثارگري را در حوزه اد

 58ماده 
عالوه بر استفاده از ) اعم از اینکه قبل یا بعد از این قانون شرایط نخبگی را احراز نموده باشند(کارکنانی که طبق مصوبه دولت نخبه شناخته می شوند

 :انونی با تصویب دولت از مزایاي زیر نیز برخوردار خواهند بودسایر مزایاي ق
 کاهش ساعات موظفی با دریافت حقوق کامل در چارچوب مصوبه هیئت وزیران -1
 کسب رتبه ارشد در ابتداي خدمت -2
 .اولویت در استفاده از بورس هاي داخل و خارج کشور که در اختیار دستگاه ها قرار می گیرد -3
 ن مصوب دولتسایر مزایا -5

 59ماده 
به استثناي موارد تغییر سطح تقسیمات کشوري و نیز در مورد (احداث، خرید و یا اجاره ساختمان هاي جدید اداري توسط دستگاه هاي اجرایی 

 .ممنوع می باشد) تجمیع ساختمان هاي اداري موجود و تمرکززدایی
 60ماده 

دولت مجاز است به سازمان ها و صندوق هاي . قط براي یکبار سهام ترجیحی اعطا می گرددبه کارگران و کارکنان واحدهاي مورد واگذاري، ف
پرداخت مطالبات کارکنان دولت از طریق واگذاري سهام قابل عرضه در . بازنشستگی و کارکنان خود در ازاي مطالبات آنان سهم واگذار نماید

چگونگی واگذاري سهام قابل عرضه در بورس به . اجرایی مربوط به نیز مجاز است بورس به صندوق هاي بازنشستگی و تعاونی ها و دستگاه هاي



چگونگی واگذاري سهام مطابق آیین نامه اي خواهد بود که با . صندوق هاي بازنشستگی و تعاونی ها و دستگاه هاي اجرایی مربوط نیز مجاز است
 .پیشنهاد هیئت واگذاري به تصویب هیئت وزیران می رسد

 61ماده 
 .قانون مدیریت خدمات کشوري لغو می شود 17ماده ) الف
قانون مذکور به مواردي که  28و  27اختیارات هیئت وزیران در مورد تعیین نصاب معامالت موضوع قانون برگزاري مناقصات و نیز حکم مواد ) ب

 .معامله بر اساس مزایده انجام می شود تسري می یابد
خارجی که بیش از یک میلیون دالر باشد با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدي،  تمامی معامالت و قراردادهاي) ج

با درج (، تنها از طریق مناقصه محدود و یابین المللی 12/12/1375صنعتی و اجراي پروژه ه او ایجاد تسهیالت به منظور صدور خدمات مصوب 
موارد استثنا به تایید کمیته سه نفره . انجام و منعقد می شود) و رسانه هاي الکترونیکی داخلی و خارجیآگهی در روزنامه هاي کثیر االنتشار 

در کلیه مناقصه ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و . متشکل از وزیر امور اقتصادي و دارایی، معاونت و وزیر وزارتخانه مربوطه خواهد رسید
وزیر یا باالترین مقام اجرایی ذیربط، مسوول حسن اجراي این . ارداتی و پروژه ها براي خرید محفوظ استکنترل قیمت براي کلیه کاالهاي و

بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت معامالت و قرادادهایی است که تایید باالترین مقام دستگاه . موضوع می باشد
 .ن بند را داشته باشدهاي اجرایی، مبنی بر رعایت مفاد ای

 62ماده 
 به منظور ارتقاي شفافیت و سالمت در امور اداري و اجرایی کشور و تضمین حقوق مردم، دستگاه هاي اجرایی مکلفند کلیه قوانین و مقررات و

و مقررات در اختیار مجریان و  احکام الزم االجراي مورد عمل خود را در قالب مجموعه هاي موضوعی تدوین و از طریق پایگاه ملی انتشار قوانین
در هر حال دستگاه ها نمی توانند براي ارایه خدمات به مردم یا اجراي وظایف قانونی، مدارك، مستندات یا تکالیفی بیش از موارد . مردم قرار دهند

ز جمله در مورد چگونگی اداره پایگاه ملی آیین نامه اجرایی این بند ا. مصرح در مجموعه هاي موضوعی مذکور را مورد مطالبه و استناد قرار دهند
  .انتشار قوانین و مقررات ظرف سه ماه به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور و تایید معاونت به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

 63ماده 
ه ریزي، برنامه ریزي، حقوقی، اداري و به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاه هاي اجرایی به ویژه در زمینه هاي بودج

استخدامی، نظام تشخیص صالحیت شامل رتبه بندي، رسیدگی انتظامی و تعرفه خدمات کارشناسی مشاوران و کارشناسان مذکور به پیشنهاد 
  .وزیران می رسدمعاونت هاي حقوقی، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور به تصویب هیئت 

 64ماده 
به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی واگذار شده یا می ) و یا بنگاه ها و واحدهاي مربوط(در مواردي که در اجراي قوانین وظایف تصدي دولت 

ا نهادهایی که عهده دار در این موارد تنظیم رابطه دولت و موسسه ی. شود، واگذاري وظایف رافع مسوولیت کلی دولت در مقابل شهروندان نیست
این ضوابط شامل مواردي که قبال . وظیفه تصدي دولت یا بنگاه مربوط شده است بر اساس ضوابطی است که به تصویب هیئت وزیران می رسد

هاي متعارف در صورت عدم حصول نتیجه مورد نظر با توجه به ضوابط موضوع این ماده دولت با پرداخت هزینه . واگذار شده است نیز می باشد
انجام شده از سوي موسسه یا نهاد عمومی مربوط مجددا عهده دار وظیفه تصدي و بنگاه ها و واحدهاي یاد شده می باشد و مکلف است ضمن 
تداوم خدمت رسانی مستقیما یا از طریق موسسات یا شرکت هاي وابسته به تابعه خدمت رسانی به مردم در چارچوب سیاست هاي کلی در مورد 

 .تعیین تکلیف نماید آن
 65ماده 
ساعت در هفته با هیئت وزیران  44تغییر ساعات رسمی کشور و تربیت و تنظیم ساعات کار دستگاه هاي اجرایی در طول سال با احتساب ) الف

  .است
 .اعطاي مرخصی تشویقی به کارکنان دستگاه هاي اجرایی در چارچوب مصوب هیئت وزیران مجاز است) ب
  .تعطیالت رسمی در موارد ضرورت، هیئت وزیران می تواند در تمام کشور یا برخی از مناطق تعطیلی عمومی اعالم نمایدعالوه بر ) ج

  
  

  اقتصاد: فصل پنجم برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور
 

 بهبود فضاي کسب و کار
  66- ماده

مقررات و سیاست هاي تشویقی الزم از جمله اهداي جوایز یا اعطاي  به منظور بهبود فضاي کسب و کار در کشور به دولت اجازه داده می شود فهرست
و اجرا نماید که تسهیالت یا کمک هاي مالی براي استفاده کاالها و خدمات از نام و نشان تجاري در بازار خرده فروشی و عمده فروشی را به گونه اي تدوین 

  .ی که امکان استفاده از نام و نشان تجاري دارند فقط با نام و نشان تجاري ارایه گرددتا پایان برنامه پنجم، تولید، عرضه، صدور و ورود محصوالت



استنکاف از . کلیه فعاالن اقتصادي اعم از دولتی و غیر دولتی ملزم به ارایه اطالعات شفاف و به روز از طریق سامانه اطالع رسانی دولت می باشند -تبصره
مرجع . از مطالبه دستگاه مربوط، مشمول جریمه اي حداکثر معادل مبلغ کاال یا خدمت موضوع این ماده می باشدارایه اطالعات موضوع این تبصره بعد 

 .رسیدگی به پرونده هاي این تبصره سازمان تعزیرات حکومتی می باشد
  67- ماده

دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه،  در مورد آن دسته از فعالیت هاي اقتصادي که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه هاي متعدد می باشند،
ظر براي هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل مجوز را به عهده خواهد داشت به گونه اي که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد ن

 .تجاوز ننماید 44صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون نحوه اجراي اصل 
  68- دهما

 شرکت هاي دولتی که با تصویب هیئت وزیران مشمول واگذاري به بخش غیر دولتی می شوند صرفا طی مدت تعیین شده در مصوبه هیئت وزیران براي
خاص نظیر  واگذاري مشمول مقررات حاکم بر شرکت هاي دولتی از جمله مقررات مالی، معامالتی، محاسباتی، استخدامی، تشکیالتی، مالیاتی،و نظارت هاي

خروج . نظارت دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت و قانون کار و قوانین ناظر بر بخش خصوصی اداره می شوند
تاریخ تصویب شرکت از فهرست واگذاري صرفا با تصویب هیئت وزیران ممکن می باشد و در این صورت اجراي مقررات حاکم بر شرکت هاي دولتی از 

 .خروج شرکت الزامی خواهد بود
  

 بهره وري
  69- ماده

قانون اساسی، رقابتی نمودن اقتصاد و دستیابی به افزایش سهم ارتقاي بهره وري کل عوامل تولید در  44در راستاي تحقق اهداف سیاست هاي کلی اصل 
سازمان ) نیروي کار، سرمایه، انرژي و آب و خاك(ی بهره وري کلیه عوامل تولید رشد اقتصادي و براي برنامه ریزي، سیاستگذاري، راهبري، پایش و ارزیاب

ري و نظام ملی بهره وري ایران به صورت موسسه دولتی وابسته به معاونت نسبت به تدوین برنامه جامع بهره وري کشور شامل شاخص هاي استاندار بهره و
یت ها در کلیه بخش هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی اعم از بخش دولتی و غیر دولتی الزم االجرا اجرایی ارتقاي بهره وري شامل توزیع نقش ها و مسوول

 .براي کلیه دستگاه هاي اجرایی اقدام نموده و به تصویب هیئت وزیران می رساند
ه منوط به ارایه تایید معاونت مبنی بر رعایت درصد از هر مرحله تخصیص اعتبارات هزینه اي دستگاه در خزانه نگهداري و پرداخت آن به دستگا 3حداکثر 

 .مصوبات موضوع این ماده و دیگر تکالیف قانونی مربوط به بهره وري خواهد بود
گاه ها آیین نامه اجرایی این ماده شامل زمانبندي و تعیین میزان تخصیص در سقف ذکر شده در تبصره فوق الذکر و نحوه پایش شاخص ها و گزارش دست -

 .ئت وزیران تصویب می شودتوسط هی
  70- ماده

ندارد ملی ایران را بر به دولت اجازه داده می شود به منظور استقرار و توسعه استاندارد به کلیه کاالها، فعالیت ها و خدمات در حوزه هاي مختلف، سازمان استا
ام استاندارد سازي، مقررات گذاري، در مورد کاالها و خدمات، اساس اساسنامه مصوب دولت به صورت موسسه دولتی وابسته به معاونت با حوزه صالحیت ع

  .نماید قراردادها و دیگر موارد مشابه آنها که توسط بخش هاي دولتی و غیر دولتی اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی ارایه می شود ایجاد
  

  اشتغال
  71- ماده

ایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل هاي منطقه اي و توسعه مشاغل نو اقدام هاي زیر را انجام به دولت اجازه داده می شود در راستاي ایجاد اشتغال پ
  :دهد
اعطاي کمک هاي (حمایت مالی و تشویق توسعه شبکه ها، خوشه ها و زنجیرهاي تولیدي، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه هاي کوچک، متوسط، بزرگ ) الف

تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاه هاي کوچک و متوسط و توسعه مراکز  -مهندسی،  –براي تقویت توان فنی  و انجام تمهیدات الزم) هدفمند
 .اطالع رسانی و تجارت الکترونیک براي آنها

  .پذیر رفع مشکالت و موانع رشد و توسعه بنگاه هاي کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاه هاي بزرگ و رقابت) ب
خ گسترش کسب و کار خ انگی و مشاغل از راه دور و طرح هاي اشتغال زاي بخش خصوصی و تعاونی به ویژه در مناطق با نرخ بیکاري باالتر از نر) ج

 .بیکاري متوسط کشور
  .کل ها و واحدهاي حقوقیحمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیاست هاي تشویقی درجهت تبدیل فعالیت هاي غیر متشکل اقتصادي خانوار به تش) د
  .کاربردي –حمایت مالی از بخش غیر دولتی، به منظور توسعه و گسترش آموزش هاي کسب و کار، کارآفرینی، فنی و حرفه اي و علمی ) ه
ار و امور اجتماعی نسبت به اعمال تخفیف پلکانی و یا تامین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه هایی که با تایید و یا معرفی واحدهاي وزارت ک) و

  .به شرط آنکه واحد تازه تاسیس بوده و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروي کار نداشته باشد. بکارگیري نیروي کار جدید مبادرت می نماید



شش ماه پس از تصویب این قانون به  آیین نامه اجرایی این ماده شامل نحوه، میزان و مدت زمان استفاده از امتیازات موضوع بندي هاي فوق حداکثر ظرف -
 .تصویب هیئت وزیران می رسد

  
  ارز
  

  72ماده
 :به منظور تنظیم تعهدات ارزي کشور، دستگاه هاي اجرایی ملزم به رعایت موارد زیر می باشند

. زي افتتاح کرده یا می کنند، انجام دهندعملیات و معامالت ارزي خود را از طریق حساب هاي ارزي بانک ها ي داخل یا خارج که با تایید بانک مرک) الف
 .بانک هاي عامل ایرانی مکلفند، خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استادنداردهاي بین المللی تامین نمایند

  .سر گرددفهرست کلیه حساب هاي ارزي خارج از کشور خود را به بانک مرکزي اعالم کنند، تا پس از تایید این بانک ادامه فعالیت آنها می) ب
 73ماده 
ات به دستگاه هاي اجرایی اجازه داده می شود براي تامین منابع مالی طرح هاي خود از روش بیع متقابل با رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعهد) الف

 .ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزي و بانک هاي دولتی پس از تصویب شوراي اقتصاد استفاد نمایند
و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت، نسبت به تامین منابع مالی طرح هاي سرمایه گذاري بخش هاي غیردولتی از منابع بین  بانک هاي تجاري) ب

 .تعیین نسبت بدهی به دارایی هاي ارزي هر بانک با تصویب هیئت وزیران خواهد بود. المللی اقدام نمایند
 :ر توسط دستگاه هاي اجرایی و بانک هاي عامل ضروري استدر استفاده از تسهیالت مالی خارجی، رعایت موارد زی) ج
ی باشند و مجموع تمامی طرح ها با مسوولیت وزیر و یا باالترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط و تایید شوراي اقتصاد، باید داراي توجیه فنی، اقتصادي و مال -1

مان بندي دریافت و بازپرداخت تسهیالت هر طرح و میزان استفاده از آن از ساخت داخل ز. هزینه هاي اجراي کامل آنها از سقف هاي تعیین شده تجاوز نکند
در اجراي پروژه ها  با توه به ظرفیت ها، امکانات و توانایی هاي داخلی و رعایت قانون حداکثر استاده از توان فنی و مهندسی، تولیدي، صنعتی و اجرایی کشور

و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجراي هر یک از طرح ها باید به تصویب شوراي  12/12/1375ت مصوب و ایجاد تسهیالت به منظور صدور خدما
 .اقتصاد برسد

ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، حدول زمانی و میزان ) شامل فاینانس و وام هاي مستقیم(استفاده کننده از بیع متقابل و تسهیالت مالی خارجی  -2
پس از اجرایی شدن طرح . شده و یا استفاده شده و نیز زمان بندي باز پرداخت بدهی ها و تعهدات ارزي خود را در اختیار بانک مرکزي قرار دهدتعهدات ایجاد 

ونت اعالم در فواصل سه ماهه به بانک مرکزي و معا) مشتمل بر اصل و بهره وجوه دریافتی یا پرداختی و باقیمانده تعهد(هاي مذکور، گزارش عملکرد طرح 
 .خواهد شد

 74ماده 
للی اقدام به بانک مرکزي اجازه داده می شود جهت تامین مالی پروژه هاي زیربنایی توسعه اي نسبت به صدور اوراق مشارکت ارزي در بازارهاي بین الم) الف

  .نماید
گذاري خود، پس از تایید بانک مرکزي، اقدام به انتشار اوالق به شرکت هاي دولتی اجازه داده می شود در راستاي تامین منابع ارزي طرح هاي سرمایه ) ب

 .مشارکت ارزي نمایند، تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت هاي مذکور می باشد
 75ماده 

مقرر براي هر  باز پرداخت تسهیالت اعطایی از محل حساب ذخیره ارزي توسط بانک هاي عامل، پس از تهاتر تمامی بدهی دولت به این بانک ها، تاسقف
دولت در  بانک که توسط وزیر امور اقتصادي و دارایی با همکاري بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران اعالم خواهد شد، به حساب قوانین افزایش سرمایه

 .دولتی باقی می مانند، منظور می شود 44بانک هاي دولتی که بر اساس سیاست هاي اصل 
  

 76ماده 
ناشی از فروش منابع طبیعی به ثروت هاي ماندگار و مولد، صندوق توسعه ملی به صورت موسسه عمومی و غیر دولتی، با واریز حداقل به منظور تبدیل عواید 

آیین نامه این صندوق با رعایت موارد زیر، ظرف مدت شش ماه پس . درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده هاي نفتی، تشکیل می شود 20
  .رسید الغ این قانون توسط معاونت و با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارایی و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران به تصویب هیئت وزیران خواهداز اب
 :ارکان صندوق عبارتند از) الف

 هیئت امنا -1
 هیئت عامل  -2
 رییس کل -3
 هیئت نظارت -4



 :هیئت امناي صندوق توسعه ملی مرکب از اعضاي زیر می باشد) ب
 )رییس هیئت امنا(رییس جمهور  -1
 )دبیر هیئت امنا(معاون برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور  -2
 رییس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران -3
 وزیر نفت -4
 وزیر امور اقتصادي و دارایی -5
 دو نفر از سایر وزرا به انتخاب رییس جمهور -6
 به انتخاب هیئت امنا) تمام وقت(صان مالی به صورت موظف هیئت نظارت مرکب از سه نفر متخص) ج
 :منابع مالی صندوق توسعه ملی) د
 حداقل معادل بیست درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده هاي نفتی -1
 1388مانده حساب ذخیره ارزي در پایان سال  -2
 این قانون 75ي با رعایت موضوع ماده اقساط وصولی تسهیالت اعطایی از محل حساب ذخیره ارز -3
 منابع قابل تحصیل از بازارهاي پولی و مالی داخلی و بین المللی -4
 درآمد خاص فعالیت عملیاتی صندوق توسعه ملی طی سال مالی -6

 :مصارف صندوق توسعه ملی) ه
طرح هاي اقتصادي، زیر بنایی، صنایع نوین و فعالیت هاي  اعطاي تسهیالت به بخش هاي خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی با هدف تولید، اجراي -1

 .اقتصادي پرخطر و توسعه سرمایه گذاري در داخل و خارج از کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادي
 .این بند "1"هداف مقرر در جزء مشارکت هاي مالی توسعه اي با بخش هاي خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی یا کمک به آنها براي ا -2
 سرمایه گذاري مالی در بازارهاي پولی و مالی داخلی و خارجی -3
 سپرده گذاري در بانک هاي توسعه اي وتخصصی به منظور ارتقاي قدرت تسهیالت دهی آنها -4
 اعطاي تسهیالت به سرمایه گذاران خارجی به منظور جلب و حمایت از سرمایه گذاري در ایران -5
 خارجی –مشارکت و اعطاي تسهیالت به منظور ایجاد شرکت ها و بانک ها ي مشترك ایرانی  -6

 این قانون 93ماده  "د"پرداخت مابه التفاوت قیمت تکلیفی موضوع بند  -7
  بودجه سنواتیتأمین کسري بودجه عمومی دولت معادل کاهش عواید ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش بینی شده در قوانین  -8

 تامین نیازهاي ارزي احتیاطی کشور در شرایط بحرانی با تصویب شوراي عالی امنیت ملی -9
کمک هاي بالعوض، پرداخت یارانه و سود و کارمزد، پرداخت تسهیالت در قالب وجود اداره شده و سرمایه گذاري دولت در طرح هاي زاینده  -10

  هنگی، زیربنایی و تولیدي با اولویت آب و کشاورزي، حمل و نقل، اشتغال و مسکناقتصادي در بخش هاي مختلف اجتماعی، فر
 موارد ضروري و اجتناب ناپذیر با تشخیص هیئت امنا و در راستاي اهداف صندوق -11
 سایر موارد قانونی -12

 .کلیه تعهدات قانونی حساب ذخیره ارزي به صندوق توسعه ملی منتقل می شود -1تبصره
 .لویت تسهیالت اعطایی و مشارکت با سرمایه گذاري ها در داخل کشور می باشداو -2تبصره
 .استفاده از منابع صندوق براي هزینه هاي جاري دولت ممنوع می باشد -3تبصره

 .سود خالص ساالنه صندوق توسعه ملی به حساب افزایش سرمایه صندوق یاد شده انتقال می یابد و از مقررات مغایر مستثنی است) و
  

 پول و بانک
  77- ماده

 :به منظور گسترش و نهادینه کردن سنت پسندیده قرض الحسنه
شبکه بانکی کشور موظف است نسبت به تفکیک حساب ها و ایجاد سازوکارهاي مجزاي اداري به نحوي اقدام نماید که منابع تجهیز شده از حساب ) الف

مسوولیت حسن اجراي این بند با بانک . براي اعطاي تسهیالت قرض الحسنه صرف شود هاي پس انداز قرض الحسنه پس ازکسر ذخیره قانونی، صرفا
 مرکزي جمهوري اسالمی ایران می باشد

درصد از منابع صندوق توسعه ملی را از طریق سپرده گذاري نزد بانک ها و حساب هاي قرض الحسنه به پرداخت  20دولت مجاز است ساالنه تا ) ب
 .تصاص دهدتسهیالت قرض الحسنه اخ

 .دولت مجاز است با تشویق و حمایت مالی و حقوقی از صندوق هاي قرض الحسنه مردمی، سازوکار الزم را براي توسعه آنها فراهم نماید) ج



  78- ماده
راي مدیریت بازار پول و پولی ب) مصوب شوراي عالی بورس و اوراق بهادار(به بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران اجازه داده می شود از ابزارهاي مالی 

 .کشور در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و با تصویب شوراي پول و اعتبار استفاده نماید
  79- ماده

به اجراي به منظور توسعه فعالیت هاي نظام بانکی کشور رد سطح بین المللی، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران با تصویب شوراي پول و اعتبار مجاز 
 :زیر می باشد موارد
م صدور مجوز تشکیل بانک هاي مشترك ایرانی و خارجی براي فعالیت در داخل و خارج از کشور و تعیین درصد مشارکت سرمایه گذار خارجی در سها) الف

 .بانک هاي مزبور در ایران 
 .صدور مجوز ایجاد شعب و نمایندگی خارجی در کشور و بانک هاي ایرانی در خارج از کشور) ب
  80- ادهم

 :ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران عبارت است از
وزیر امور اقتصادي و دارایی، معاون برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزراء به انتخاب ) ریاست مجمع(رییس جمهور 
 هیئت وزیران

سالمی ایران به پیشنهاد جمهوري و پس از تایید مجمع عمومی بانک مرکزي با حکم رییس جمهور منصوب رییس کل بانک مرکزي جمهوري ا -1تبصره
 .می شود

قائم مقام بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزي و پس از تایید مجمع عمومی بانک مرکزي جمهوري اسالمی  -2تبصره
 .ب می شودایران با حکم رییس جمهور منصو

 .مصوبات و تصمیمات مجمع پس از تایید رییس جمهور الزم االجرا است -3تبصره
  81- ماده

 :طی سال هاي برنامه پنجم، ترکیب اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح زیر تعیین می شود
 )رییس شورا(رییس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران 

 يوزیر امور اقتصادي و دارایی یا معاون و
 معاون برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور یا معاون وي

 وزیر بازرگانی
 دو تن از وزراء به انتخاب هیئت وزیران

 دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، و تایید رییس جمهور
 دادستان کل کشور یا معاون وي

 زرگانی و صنایع و معادنرییس اتاق با
 رییس اتاق تعاون

  به عنوان ناظر با انتخاب مجلس شوراي اسالمی) هر کدام یک نفر(نماینده کمیسیون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه محاسبات مجلس شوراي اسالمی 
 .مصوبات و تصمیمات شورا پس از تایید رییس جمهور الزم االجرا است -تبصره

  
  82- ماده

 :جازه داده می شود در سال اول برنامه نسبت به موارد زیر اقدام نمایدبه دولت ا
یه دهنده تکمیل سامانه جامع تبادل اطالعات مشتریان با مشارکت کلیه موسسات پولی، مالی، سازمان امور مالیاتی و سایر سازمان ها و شرکت هاي ارا) الف

 .ختیار دارندخدمات عمومی که اطالعات مورد نیاز سامانه فوق را در ا
سازمان ثبت (فراهم نمودن امکان احراز صحت اسناد و اطالعات ارایه شده توسط مشتریان به بانک ها به صورت الکترونیکی از طریق وزارت کشور ) ب

 )سازمان ثبت اسناد و امالك کشور(و وزارت دادگستري ) احوال
در مواردي که نسبت به صحت اطالعات اعتباري ثبت شده خود نزد دفاتر ثبت اطالعات فراهم نمودن امکانات اجرایی رسیدگی به شکایات متقاضیان ) ج
 .اعترا دارند) دولتی و غیر دولتی(

  
  83- ماده

ار و کلیه موسسات اعتباري موظفند اطالعات و آمار مورد درخواست بانک مرکزي را در اختیار آن بانک قرار دهند حفظ اسرار حرفه اي در خصوص آم
 .ریافتی توسط بانک مرکزي بر عهده بانک مزبور استاطالعات د



  84- ماده
نسبت به اعتبار ) اشخاص حقیقی و حقوقی(بانک ها و موسسات اعتباري موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاي هر گونه وام و تسهیالت به مشتریان 

 .مایندسنجی و تعیین حد اعتباري آنها بر اساس دستور العمل بانک مرکزي اقدام ن
  85- ماده

و تامین مابه التفاوت  الزام بانک ها به پرداخت تسهیالت در قالب عقود مبادله با نرخ کمتر از نرخ اعالم شده توسط شوراي پول و اعتبار منوط به تایید معاونت
 .سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت می باشد

 .ود مبادله اي مصوب شوراي پول و اعتبار خواهد بودنرخ تسهیالت تکلیفی معادل نرخ عق -تبصره
  86- ماده

در بخش دولتی باقی خواهند ماند و بیمه ایران را  44دولت مجاز است با پیشنهاد معاون، بخشی از سود بانک هایی که به موجب سیاست هاي کلی اصل 
 .براي افزایش سرمایه دولت در بانک ها و بیمه ایران اختصاص دهد

  87- ماده
در نحوه تعیین بانک عامل بنگاه ها، موسسات، شرکت ها و سازمان هاي دولتی و موسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی براي دریافت خدمات بانکی 

یئت ب هچارچوب دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارایی، معاونت و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران به تصوی
 .وزیران می رسد

  88- ماده
و بازگشت به منظور حفظ اعتماد متقابل مردم و نظام بانکی کشور، موسسات مالی و اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه، نظام بیمه و تضمین اصل سپرده 

مرکزي مکلف اند تا پایان سال اول برنامه  وزارت امور اقتصادي و دارایی و بانک. تسهیالت با رعایت اصل حاکمیت اراده و رضاي مشتري ایجاد می شود
 .اقدام هاي الزم را براي طراحی و استقرار نظام مذکور به عمل آورند

  89- ماده
رزي، به دولت اجازه داده می شود از محل منابع صندوق توسعه ملی براي تقویت و افزایش سرمایه صندوق هاي حمایت از سرمایه گذاري در بخش کشاو

 .چک، ضمانت صادرات، بیمه محصوالت کشاوري و صنعتی و بانک هاي دولتی اقدام نمایدضمانت صنایع کو
 

 بازار سرمایه
 90 - ماده

شران اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در سال اول برنامه پایگاه اطالعاتی مدیران بازار سرمایه کشور را که در نهادهاي مالی و یا نا 
صالحیت مدیران نهادهاي مالی و ناشران اوراق بهادار شامل اعضاي هیئت مدیره و مدیرعامل باید به تایید سامازمان . دارند ایجاد نماید سمت یا مسوولیت

در صورت فقدان صالحیت یا سلب صالحیت نامبردگان، مرجع انتخاب کننده موظف است از انتخاب وي به سمت هاي یادشده . بورس و اوراق بهادار برسد
اعم ازاینکه عمل ارتکابی به موجب (در غیر این صورت عالوه بر مدیر فاقد صالحیت. ودداري نموده و یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت برکنار نمایدخ

شرایط و . اشتمتخلف محسوب می شوند و در مقابل سرمایه گذاران و سایر ذي نفعان مسوولیت نضامنی خواهند د) سایر قوانین جرم تلقی بشود یا نشود
  .ضوابط احراز صالحیت مدیران مذکور و نحوه سلب صالحیت آنان به موجب آیین نامه اي خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران می رسد

  
  91- ماده

صورت نقض مقررات ناشران اوراق بهادار، نهادهاي مالی و تشکل هاي خود انتظام و نیز اشخاص حقیقی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می شوند در 
ت بر اساس آیین قانونی، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط مربوط به فعالیت هریک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز اس

 .نامه اي که به تصویب هیئت وزیران می رسد از متخلفین جریمه اخذ و به حساب خزانه واریز نماید
ي صادره در خصوص اخذ جریم هها قطعی و الزم ال اجرا بوده و با تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق دوایر اجراي ثبت و اجراي آرا -1تبصره

 .احکام دادگاه ها و یا اجراییات سازمان امور مالیاتی قابل اجراست
ي وظایف مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می شود به منظور اجرا -2تبصره

بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیئت وزیران می رسد نسبت به تایید صالحیت اشخاص حقیقی براي انجام وظیفه به عنوان ضابطه  1384مصوب سال 
 .دادگستري، در موارد مذکور اقدام نماید

 92ماده 
اهش ریس سرمایه گذاري و افزایش شفافیت اطالعات بازار اوراق بهادار کشور سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است براي انجام وظایف و به منظور ک

را ملزم ا آنها مسوولیت هاي خود ،تمامی اسناد، مدارك و اطالعات موجود نزد ناشران، نهادهاي مالی، تشکل هاي خود انتظام تحت نظارت خود را دریافت و ی
 .به تهیه و ارایه اطالعات، اسناد و گزارش هاي خاص نماید



اجع و نهادهاي سازمان بورس و اوراق بهادار در صورت لزوم و به تشخیص خود مجاز است کلیه اطالعات، اسناد و مدارك مذکور را منتشر و یا آنها را به مر
قانون بازار اوراق بهادار  49خودداري از انجام موارد فوق، به مجازات مندرج در صدر ماده مدیران اشخاص حقوقی تحت نظارت در صورت . ذیصالح ارایه کند

 .جمهوري اسالمی ایران محکوم می شوند
 .دریافت، انتشار و ارایه اسناد و مدارك موضوع این ماده بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید -تبصره

  
  تجارت

  93- ماده
  :داده می شود به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقاي بهره وري شبکه توزیع و شفاف سازي فرآیند توزیع کاال و خدمات، به دولت اجازه

ت بازرگانی مشخص می نسبت به ساماندهی واحدهاي پخش کاال در سراسر کشور اقدام نموده و عرضه کاالهایی را که فهرست آنها ساالنه توسط وزار) الف
واحدهاي موضوع این بند مکلف به رعایت . شود به واحدهاي خرده فروشی، تنها از طریق سازوکاري که توسط وزارت بازرگانی تعریف می شود محدود نماید

  .قانون نظام صنفی خواهند بود 61قانون نظام صنفی و سازوکار هاي ابالغی دولت بوده و متخلفین مشمول ماده 
ارایه شده به اینگونه ) آب، برق، گاز، تلفن و خدمات شهري(سبت به ساماندهی واحدهاي صنفی بدون پروانه اقدام و نرخ مالیات و خدمات عمومی ن -ب

یین و دریافت تعواحدها را تا زمان اخذ پروانه کسب بر اساس آیین نامه اي که به تصویب هیئت وزیران می رسد، حداقل دو برابر نرخ مالیات و تعرفه مصوب 
  .این حکم مانع از اجراي سایر ضمانت هاي اجرایی مقرر در قوانین مربوط نخواهد بود. نماید

به منظور ایجاد نظام منسجم و یکپارچه براي تبادل اطالعات ) ایران کد(نسبت به توسعه نظام ملی طبقه بندي و خدمات شناسه کاال و خدمات ایران ) ج
اقدام نموده و کلیه عرضه کنندگان کاال و خدمات را مکلف به اخذ و روزآمد کردن این کد و دستگاه هاي اجرایی ذیربط را موظف مربوط به کاالها و خدمات 

 .به استفاده از آن نمایند
ي اساسی یا قیمت گذاري را با رعایت اجراي سیاست هاي کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به کاالها و خدمات عمومی و انحصاري و کاالها) د

فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کاالها و خدمات ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد کارگروهی متشکل از . ضروري محدود نماید
ت کمتر از قیمت تعیین چنانچه قیمت فروش کاال یا خدمات به قیم. وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه هاي ذیربط به تصویب شوراي اقتصاد خواهد رسید

تگاه ذیربط به شده تکلیف شود، ما به التفاوت قیمت ها از محل منابع دولت در سال اجرا یا منابع صندوق توسعه ملی پرداخت می شود و یا از محل بدهی دس
 .دولت تهاتر می گردد

  94- ماده
ساسی، امور اجرایی تنظیم بازار اعم از تامین، ذخیره سازي، توزیع، بازرسی و قانون ا 44وزارت بازرگانی مجاز است در راستاي اجراي سیاست هاي کلی اصل 

  .ین تشکل هاي مردمی واگذار نمایدقیمت گذاري کاالها و خدمات را به تشکل هاي صنفی، تولیدي، توزیعی و خدماتی، اتحادیه ها و تعاونی ها و همچن
ردمی موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذار شده در چارچوب دستورالعمل ابالغی وزارت تشکل ها، اتحادیه ها، تعاونی ها و تشکل هاي م -1تبصره

 .بازرگانی و معاونت پاسخگو و مسوول جبران خسارت خواهند بود
  .دام نمایدوزارت بازرگانی مجاز است حسب ضرورت از طریق اعطاي مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت به جبران نیازهاي داخلی اق -2تبصره

  95- ماده
دوره زمانی به منظور حمایت از تولید و مصرف داخلی، پشتیبانی از صادرات و حذف جریان هاي غیررسمی تجاري با اعمال حمایت هاي متناسب تعرفه اي در 

ین تعرفه ها در پایان پنجم نسبت به محدود و منطبق بر اهداف میان مدت و در راستاي ارتقاي کیفیت، کاهش قیمت تمام شده و افزایش بهره وري، میانگ
 .پایان برنامه چهارم کاهش می یابد

  96- ماده
ایت موازین ایجاد موانع غیر تعرفه اي و غیرفنی براي واردات د رطول سال هاي برنامه ممنوع است و در صورت وجود چنین موانعی، دولت مجاز است با رع

 آن اقدام نمایدشرع و وضع نرخ هاي معادل تعرفه اي نسبت به رفع 
  97- ماده
به منظور ارتقاي مشارکت بنگاه ها و افزایش سهم تشکل ها، خوشه ها، کنسرسیوم ها، شرکت هاي مدیریت صادرات و شرکت هاي بزرگ صادراتی و ) الف

درات غیرنفتی را از طریق این داراي تنوع محصول، دولت مجاز است کمک ها، تسهیالت، مشوق ها و حمایت هاي مستقیم و غیر مستقیم خود در حوزه صا
  .تشکل ها و بر اساس دستورالعملی که ظرف شش ماه توسط وزارت بازرگانی تهیه و پس از تایید معاونت ابالغ خواهد شد، اعطا نماید

ت پاسخگو و مسئول جبران تشکلهاي موضوع این ماده در مقابل اختیارات واگذر شده در چارچوب دستور العمل ابالغی و زارت بازرگانی و معاون -تبصره
 .خسارت خواهند بود

عوارض  برقراري هر گونه مالیات بر مالیات برصادرات کاالهاي غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع می باشد و به منظور صیانت از منابع کشور، -ب
 .افت می گرددویژه براي صادرات مواد خام یا با ارزش افزوده پایین با تصویب هیات وزیران وضع و دری

) مورد درخواست خریداران( صادرات کاال و خدمات از اخذ هر گونه مجاز به استثناي استانداردهاي اجباري و گواهی هاي مرسوم در تجارب بین الملل -ج
 .معاف می باشد



با امتیاز قابل توجه به کشور وارد می شود را اتخاذ و تدابیر و اقدام ها موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ درمواردي که کاالیی با شرایط غیر متعارف و  -د
 .اعمال نماید

 .تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی گردد و صدور کلیه کاالها و خدمات، به جز موارد زیر مجاز خواهد بود -ه
 اشیاي عتیقه و میراث فرهنگی -1
 .و یا حفاظت زیست داشته باشند اقالم خاص دامی، بناتی وگونه هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی -2
وطه و صادرات کاالهایی که دولت براي تامین آنها یارانه پرداخت می کند یاصدور آنها موجب ضرر عموم مردم می شود تنها با پیشنهاد دستگاه مرب -تبصره

 .تصویب شوراي اقتصاد مجاز می باشد
  98- ماده

عه اي خارجی در قالب اعطاي تسهیالت ، کمک بالعوض ، یارانه سود و کارمزد و اجراي پروژه ها به دولت اجازه داده می شود جهت اعطاي کمک هاي توس
 .اساسنامه صندوق به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ا اقدام کند.نسبت به تشکیل صندوق کمکهاي توسعه اي ج

 99 - ماده
بقاي یکی از شرکت (ایجاد تمرکز و بروز انحصاري نشود، به شکل یک جانبه  ادغام شرکت هایی تجاري موضوع باب سوم قانون تجارب مادامی که موجب

باتصویب چهار پنجم ) شرکت جدید -محو شخصیت حقوقی شرکت هاي ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید( و ادغام دو یا چند جانبه) پذیرنده
  .جم صاحبان سرمایه در سایر شرکت هاي تجاري موضوع ادغام مجاز می باشدصاحبان سهام در مجمع عمومی فوق العاده شرکت هاي سهامی با چهار پن

و پس از کلیه حقوق وتعهدات، دارایی ، دیون و مطالعات شرکت یاشرکت هاي موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهندیافت 
  .مطابق مقررات قانون تجاري اداره خواهد شدادغام ، شرکت پذیرنده ادغام، یاشرکت جدید باتوجه به نوع آن 

در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده . کارکنان شرکت هاي موضوع ادغام به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت
در مورد نیروي کار مازاد مطابق . ارکنان یاد شده پرداخت می شودادغام یا شرکت جدید، مزایاي پایان کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور به ک

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی  113قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازي صنایع کشور و اصالح ماده 
 .عمل خواهد شد 26/5/82ایران ، مصوب 

ي موضوع این بند حاصل می گردد تا سقف مجموع سرمایه شرکت هاي ادغام شده در آن از پرداخت مالیات موضوع ماده سرمایه شرکتی که ادغام شرکت ها
 .واصالحیه هاي آن معاف است 3/12/66قانون مالیات مستقیم  48

قانون اصالح موادي از قانون  9ابق فصل دولت موظف است شرایط پیشگیري از ایجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت، انحصار، دامنه مفید و مجاز ادغام رامط
 .قانون اساسی پیش بینی نماید 44برنامه چهارم و اجراي سیاستهاي کل اصل 

  100- ماده
  .درصد از مبادي ورودي و خروجی تا پایان برنامه پنجم کاهش می یابد 20به منطور تسهیل تجارت همزمان با کنترل دقیق محموله هاي خارجی، حداقل 

  101- ماده
به منظور تسهیل وگسترش فعالیت اقتصادي و تجاري براي یک ) حقیقی و حقوقی(شکیل گروه اقتصادي با منافع مشترك با مشارکت دو یا چند شخص ت

 .دوره محدود و براساس قراردادي کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها مجاز است
ل اشخاص ثالث قابل استناد نبوده و اعضاي گروه متضامنا مسئول پرداخت دیون گروه از اموال تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبا - 1تبصره 

 .شخصی خود می باشند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگري توافق شده باشد
الیحه قانونی اصالح قسمتی  152و  151نون مجازات ومواد و احکام باب یازدهم قا 6عملیات مربوط به دفاتر تجاري، بازرسی و تصفیه مطابق ماده  -2تبصره

 .خواهد بود 1347از قانون تجارت مصوب سال 
فوت با حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحالل یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحالل می شود مگر اینکه در  - 3تبصره 

درصد سرمایه مشارکت  50گري مقرر شده باشد به شرط اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی مذکور صاحب کمتر از قرار داد تشکیل گروه اقتصادي طور دی
  .باشند
 102 - ماده

هاي اجرایی،  خرید کاال یاخدمات از طریق بورس یا سامانه هاي مورد تائید معاونت، بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاري مناقصات، توسط دستگاه
 .استبالمانع 

 سرمایه گذاري خارجی
 

  103- ماده
سازمان ثبت اسناد و امالك کشور موظف است کلیه اطالعات مربوط به شرکت هاي ثبت شده از جمله شرکت هاي با مشارکت اشخاص خارجی را به 

 .تفکیک ، همزمان با ثبت ، به وزارت امور اقتصادي و دارایی و معاونت اعالم نماید
 



 104 - ماده
 زه داده می شود سازمان سرمایه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فنی ایران را متناسب با نیازهاي روز و ضرورت هاي تحقق اهداف کمی برنامه ،به دولت اجا

 .بازنگري و تصویب نماید
 

 مناطق آزاد
  105- ماده

ه نظام ، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادي سال 20به منظور ساماندهی و ایفاي مناطق آزاد و ویژه اقتصادي در تحقق اهداف سند چشم انداز 
  :مناسب دراین مناطق، هم پیوندي و تعامل اثر گذار و الهام بخش اقتصاد ملی یا اقتصاد جهانی و ارایه الگوي توسعه ملی در بخش هاي مختلف

مقام شوراي شهر و روستا محسوب شده و کلیه وظایف اختیارات و  مدیر سازمان مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، باالترین مقام منطقه و قائم) الف
 .مسئولیت هاي دستگاه هاي اجرایی و شوراهاي مذکور مستقر در این مناطق به عهده وي میباشد

فزوده و ارزش مواد اولیه و کاالهاي تولید ویا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادي به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش ا) ب 
 .قطعات داخلی به کار رفته در آن، اضافه تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف خواهد شد

مواد اولیه و کاالهاي واسطه اي خارجی به کار رفته در تولید مشروط به پرداخت حقوق ورودي درحکم مواد اولیه و کاالي داخلی محسوب می  -1تبصره 
  .شود

به منطقه  مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کاالهاي تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادي که قبالً از سایر نقاط کشور -2تبصره 
  .ی باشدارسال شده و در تولید و یا پردازش محصول به کار گرفته شده درحکم مواد اولیه تلقی شده و از پرداخت حقوق ورودي معاف م

نادر هزینه هاي بندري و حقوق و عوارض مربوط که طبق قوانین جاري که کشتی ها و شناورها بابت خدمات بندري دریافت می شود در صورتی که این ب) ج
. بوطه اخذ می گرددتوسط بخش خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاري، صنعتی درمحدوده منطقه آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمان هاي مناطق آزاد مر

  .همچنین مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتی هاي طبق قوانین جاري و بین المللی اقدام نمایند
قانون چگونگی اداره مناطق  10به استثناي عوارض موضوع ماده (مبادالت کاال بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض) د

  .مالیات و حقوق ورودي معاف می باشند 7/6/1372صنعتی جمهوري اسالمی ایران مصوب  -دتجاريآزا
خارجی و  به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهاي آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین المللی ، ایجاد نمایندگی دانشگاه هاي داخلی و معتبر) ه

  .عتی و ویژه اقتصادي با رعایت قوانین مربوط مجاز می باشدصن –تاسیس خصوصی در مناطق آزاد تجاري 
  .در قلمرو منطقه آزاد قرار می گیرد) به جز نقاط نظامی(از ابتداي برنامه پنجم کل جزیره قشم) و
ویب هیات وزیران میرسد و به تص) با رعایت مالحظات امنیتی دفاعی( صنعتی و ویژه اقتصادي و تعیین محدوده خاکی و ابی -ایجاد مناطق آزاد تجاري) ز

  پ.و اصالحات بعدي آن، برخوردار خواهد بود 7/6/1372صنعتی ایران مصوب  -محدوده آبی نیز از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري
  

 بیمه هاي بازرگانی
  106- ماده

مشترك بازرگانی درایران، جذب سرمایه خارجی توسط شرکت  مشارکت شرکت هاي بیمه خارجی با شرکت هاي بیمه داخلی به منظور ایجاد شرکت بیمه
 .هاي بیمه داخلی و همچنین تاسیس فعالیت شعب و نمایندگان شرکت هاي بیمه بازرگانی خارجی مجاز می باشند

  107- ماده
دوین و استقرار یکپارچه نظارتی جایگزین به دولت اجازه داده می شود ضمن اصالح نظام نظارت تعرفه اي و کاهش تدریجی حق بیمه بازرگانی ، نسبت به ت

  .مایدمشتعل برمقررات نظارت مالی، منبع انحصار و تسهیل رقابت ، توانگري و رتبه بندي موسسات بیمه حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام ن
  108- ماده

 .وضع و دریافت هر گونه عوارض منوط به تائید شوراي اقتصاد میباشد
  109- ماده

لغو  1350قانون بیمه مرکزي ایران و بیمه گري مصوب سال  30یمه هاي دستگاه هاي اجرائی به صورت انحصاري با شرکت بیمه ایران، موضوع ماده انجام ب
 .می شود

 
 کاهش وابستگی به نفت

  110- ماده
عمومی درتامین اعتبارات هزینه اي دولت ، به نحوي به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه اي به عواید نفت وگاز از طریق افزایش سهم درامدهاي 

 :اقدام شود که
 .درصد برسد 10در پایان برنامه پنجم نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حداقل به  -الف



 .ددرصد افزایش یاب 10نسبت درآمدهاي عمومی به استثناي درآمدهاي نفت و گاز به اعتبارات هزینه اي به طور متوسط ساالنه  -ب
 .اعتبارات هزینه اي دولت به قیمت ثابت، افزایش پیدا نکند -ج

  111- ماده
ی و فنی در به دستگاه هاي اجرایی اجازه داده میشود از محل اعتبارات طرح هاي تملک دارئیهاي سرمایه اي و منابع داخلی خود تسهیالت و کمک هاي مال

یر دولتی در طرح هاي حائز اولویت، نوسازي و بهسازي بنگاه هاي اقتصادي با اولویت بنگاه هاي قالب وجوه اداره شده به متقاضیان سرمایه گذاري بخش غ
  .اخت نمایدواگذار شده و سرمایه گذاري بخش هاي غیر دولتی در مناطق کمتر توسعه یافته اعطاء نماید و قسمتی از سود وکارمزد تسهیالت مذکور را پرد

  
 اصالح نظام مالیاتی

  112- ماده
موظف است در راستاي هدفمندکردن معافیت هاي مالیاتی و شفاف سازي حمایت هاي مالی دولت در بودجه، نسبت به جایگزینی سیاست اعتبار  دولت

 .مالیاتی با نرخ صفر معادل معافیت قانونی، ثبت معافیت ها به صورت جمعی خرجی و استرداد مبلغ معافیت اقدام نماید
  113- ماده

ی کشور مجاز است به منظور تسهیل در دریافت اظهار نامه هاي مالیاتی و سایر اوراقی که مودي مالیاتی مکلف به تسلیم آن می باشد و نیز سازمان امور مالیات
  .ابالغ اوراق مالیاتی به مودیان از فناوري هاي نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی امضا الکترونیکی با سایر روش ها استفاده نماید

  114- ماده
یهی نظیر ر راستاي افزایش ضمانت اجرایی وصول درآمدهاي مالیاتی و جلوگیري از فرار پرداخت مالیات، آئین نامه مربوط شامل تعیین مجازات هاي تنبد

نظایر آنها به و ...) کارت بازرگانی، پروانه کسب و کار، پروانه بهره برداري و( محرومیت مودیان مختلف از خدمات عمومی دولتی، کارتهاي کسب و کار
 .تصویب هیات وزیران می رسد

ارائه نکردن دفاتر قانونی و اسناد و مدارك ) ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه( عدم تسلیم اظهار نامه مالیاتی در هر سال  –تبصره 
قیقی و حقوقی حسب مورد، در صورت عدم توافق، مانع استفاده توسط اشخاص ح) صندوق فروش( مربوط و یا استفاده ننمودن ازسیستم هاي مکانیزه فروش

 .از معافیت هاي مالیاتی مقرر در قانون مربوط خواهد بود
  115- ماده

مقررات  مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی مجتمعاً یا منفرداً به پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی وهمچنین مالیاتهاي که اشخاص حقوقی به موجب
ند مالیاتهاي بر ارزش افزوده مکلف کسر یا وصول یا ابصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهقانون 
 .این مسئولیت مانع از مراجعه ضامنین به شخص حقوقی نیست. داشت

 توسعه تعاون
  116- ماده

رصد اقتصاد ملی تا پایان برنامه با رویکرد ایجاد اشتغال ، گسترش عدالت اجتماعی و توانمند سازي د 25به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقاء سهم آن به 
ی اصل چهل و اقشار متوسط و کم در آمد جامعه، با رعایت تکالیف و اختیارات مقرر در قانون اصالح موارد از قانون برنامه چهارم و اجراي سیاستهاي کل

 .زیر انجام می شودچهارم قانون اساسی اقدام هاي 
درصد در بازار پولی کشور تا سال چهارم برنامه از طریق فراهم نمودن تسهیالت الزم جهت صدور مجوز فعالیت  15افزایش سهم تعاونی ها به  -الف

 .موسسات مالی و پولی وبانک هاي تعاونی
ون در جهت ارتقاء سهم آنها د ررشد بخش تعاونی از محل بخشی از افزایش ساالنه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاري تعا -ب

قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به منظور اعطاي تسهیالت  29ماده  2منابع مالی جزء 
 .بانکی و پوشش ریسک تعاونی هاي فراگیر ملی

اقتصاد و دارایی، صنایع و معادن ، جهاد کشاورزي و معادن برنامه ریزي و نظارت ) رئیس(انک و صندوق مذکرو شامل وزراي تعاون اعضا مجمع ب –تبصره 
 .راهبردي رئیس جمهور می باشند

  117- ماده
ساسی، مشمول قانون اصالح موادي از قانون ا 30و  29فعالیت ها، واحدها و بنگاه هاي فعال درحوزه فرهنگ، آموزش ، تحقیقات و سالمت با رعایت اصول 

 .قانون برنامه چهارم و اجراي سیاست هاي کل اصل چهل و چهارم قانون اساسی خواهند بود
 نفت وگاز

  118- ماده
نفت خام و به وزارت نفت اجازه داده می شود از طریق شرکت هاي تابعه براي توسع میدان هاي نفت وگاز تا سقف تولید اضافی، روزانه یک میلیون بشکه 

دله موافقتامه دویست و پنجاه میلیون متر مکعب گاز طبیعی، با اولویت میادین مشترك، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادي طرح ها در شوراي اقتصاد و مبا



منابع داخلی (ت اضافی همان طرح ها بازپرداخت تعهدات ایجاد شده صرفا از محل تولیدا. با معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور اقدام نماید
وزارت نفت مجاز است تا سقف تولید اضافی مندرج در این ماده نسبت ه انعقاد قراردادهاي اکتشافی و توسعه . انجام خواهد شد ) شرکت هاي تابعه وزارت نفت

  :رایط هر میدان با رعایت اصول و شرایط زیر اقدام نمایدمیدانها با تامین منابع مالی توسط طرح هاي خارجی با شرکت هاي صاحب داخلی ، متناسب با ش
 .حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه بر منابع نفت وگاز کشور -الف
 .ا و بانکهاي دولتی.ا.عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزي ج -ب
سک و هزینه هاي تامین منابع مالی وسایر هزینه هاي جنبی، ایجاد شده جهت اجراي منوط کردن باز پرداخت اصل سرمایه، حق الزحمه و یا سود، ری -ج

 .طرح از طریق تخصیص بخشی از محصوالت میدان و یا عواید آن، برپایی قیمت روز فروش محصول
بودن محصول میدان براي استهالك پذیرش خطرات و ریسک عدم دستیابی به اهداف مورد نظر قرار دادي ، غیر اقتصادي بودن میدان و یا ناکافی  -د

 .تعهدات مالی ایجاد شده توسط طرف قرارداد
اکتشافات ،  تعیین نرخ بازگشت سرمایه گذاري براي طرف قرار داد، متناسب با شرایط هر طرح و با رعایت ایجاد انگیزه براي بکارگیري روشهاي بهینه در -ه

 .توسعه و بهره برداري
 .مخازن نفت وگاز در طول دوره قرار داد تضمین برداشت صیانتی از - و
 .رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدي، صنعتی و اجرایی کشور -ز
 .رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی -ح

  119- ماده
ر و نیز انتقال و به کارگیري فناوري هاي جدید به دولت اجازه داده می شود به منظور شناسایی و اکتشاف هر چه بیشتر منابع نفت وگاز در سراسر کشو

که عملیات اکتشافی مربوط با ریسک پیمانکار ) به استثناي استانهاي خوزستان، بوشهر و کهکیلویه و بویر احمد( درعملیات اکتشافی، درکلیه مناطق کشور 
این قانون و پس از مبادله موافقتانه با معاونت، نسبت به عقد  122ماده  انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاري می شود ، در قالب ارقام مذکور در

هزینه ها . خاب نمایدقرارداد هاي بیع متقابل توام براي اکتشاف و توسعه میادین جدید از طریق برگزاري مناقصات اقدام و پیمانکار را مطابق ضوابط قانون انت
داد منعقده مذکور منظور و به همراه هزینه هاي توسط از محل فروش محصوالت تولیدي همان میدان  در قالب قرار) مستقیم وغیر مستقیم( ي اکتشافی

 .بازپرداخت خواهد شد
درصورتی که در پایان مرحله اکتشاف ،میدان . مجوزهاي صادره داري زمان بوده ودرهرمورد توسط وزارت نفت تعیین شده ویکبارنیزقابل تمدید می باشد

 .قرارداد خاتمه خواهدیافت وطرف قرارداد حق مطالبه هیچ گونه اي وجهی رانخواهد داشت.شف نشده باشدتجاري ازمنطقه ک
  120- ماده

پاالیشگاه  به وزارت اجازه داده می شود ازطریق شرکت هاي تابعه وازمحل داخلی شرکت هاي مذکور ونیزمنابع خارجی نسبت به تامین منابع سرمایه گذاري
هزار بشکه درروزاقدام  120و 260وبه ترتیب با ظرفیت اسمی) درصد وبارعایت مالحظات زیست محیطی 100تا( بندرعباس وفارس هاي میعانات گازي در

ز با تصویب تا اتمام پروژه هاي موضوع این ماده وبهره برداري ازآنها،استفاده ازروش هاي تهاتري براي خرید وفروش نفت خام و فراورده هاي مورد نیا. نماید
 .اي اقتصاد درموارد ضروري مجازمی باشدشور
  121- ماده

د و با تکمیل به وزارت نفت اجازه داده می شود ازمحل منابع داخلی شرکت هاي تابعه ،نسبت به تامین منابع مالی مورد نیازبراي مشارکت درطرح هاي ایجا
 .پاالیشگاه ها توسط بخش غیردولتی یا تصویب شوراي اقتصاد اقدام نماید

  
  برق

  122- ادهم
نیرو موظف  به منظور تنوع درعرضه انرژي سازي بهینه سازي تولید و افزایش راندمان نیروگاه ها،کاهش اتالف وتوسعه تولید همزمان برق وحرارت ،وزارت

  :است
یاس کوچک وظرفیت هاي تولید برق ازمحل فروش نیروگاه ها موجود یادردست اجرا،نسبت به پرداخت یارانه خرید برق ازتولیدکنندگان برق پراکنده بامق-الف

 .مگاوات نیروگاه گازي به سیکل ترکیبی اقدام نماید 12000مشترکین ازطریق عقد قرارداد بلندمدت وهمچنین تبدیل تا
» الف«بنددرصورت تمایل بخش غیردولتی به تبدیل نیروگاه هاي گازي موجود خود به سیکل ترکیبی،وزارت نیرومجاز است ازمحل منابع موضوع  -تبصره

 .این ماده نسبت به پرداخت یارانه به آنها اقدام نماید
ت وزارت با تصویب دولت نسبت به انعقاد قراردادهاي خرید تضمینی برق تولیدي از منابع انرژي هاي نو وانرژي هاي پاك ونیروگاه هاي خارج ازمدیری -ب

متوسط ساالنه ارزش ) بازاربرق-دربازار رقابتی شبکه سراسري( برهزینه هاي تبدیل انرژي  درتعیین قیمت خرید برق این نیروگاه هاعالوه. نیرو اقدام نماید
ارانه وارداتی یاصادراتی سوخت مصرف نشده نیز براساس ترکیب سوخت مصرفی نیروگاه هاي حرارتی ولحاظ راندمان موردتایید دولت،ازمحل اعتبارات ی

همچنین به منظور تشویق وترغیب بخش خصوصی به سرمایه .دگان اینگونه انرژي قابل پرداخت می باشدانرژي منظور دربودجه هاي ساالنه به تولید کنن
یست به میزانی که گذاري درزمینه نیروگاه هایی که ازانرژي تجدید پذیر ویا بازیافت حرارت استفاده می کنند،بابت عدم انتشار آالینده ها وحفاظت ازمحیط ز



الم می نماید به ازاي هرکیلووات ساعت برق تولیدي ازمحل اعتباري که هرساله دربودجه ساالنه به همین منظورپیش بینی سازمان محیط زیست تعیین واع
 .می گردد پرداخت خواهدشد

 .تسهیالت الزم را براي نیروگاه ها جهت استفاده در شبکه سراسري برق فراهم نماید -تبصره
 .با مقیاس کوچک تولید توسط بخش غیردولتی را تنظیم واعالم نماید سیاستهاي تشویقی براي توسعه نیروگاه هاي -ج

 123 - ماده
به منظور اعمال صرفه جویی، تشویق وحمایت ازمصرف کنندگان درراستاي منطقی کردن واصالح الگوي مصرف انرژي وبرق حفظ ذخایر انرژي 

 .کشوروحفاظت ازمحیط زیست 
مجوز موظفند معیارها مصرفی انرژي مطابق با استانداردهاي مصوب را درهنگام صدورمجوز تاسیس وپروانه وزارت صنایع ومعادن وسایر مراجع صدور -الف

 .بهره برداري به واحدها وشرکت هاي صنعتی ،رعایت ونظارت نمایند
الگوي مصرف وبهینه سازي مصرف به وزارتخانه نیرو ونفت اجازه داده می شود با تصویب شوراي اقتصاد نسبت به اعمال مشوق هاي مالی جهت رعایت -ب

 .انرژي ،تولید محصوالت کم مصرف وبااستاندارد باال ویااخذ جرایم مالی ازمصارف مسرفانه اقدام نمایند
  

 انرژي هاي پاك
  124- ماده

همکاري وزارت کشور،وزارت امور حداکثر تاپایان سال اول طرح جامع ارتقاء مقابله با شرایط اضطراري نیروگاه هاي هسته اي توسط سارمان انرژي اتمی با 
 .خارجه ،معاونت وسایر دستگاه هاي ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

 .اشخاص حقیقی وحقوقی اعم ازدولتی وغیردولتی ملزم به رعایت مفاد طرح جامع موضوع این ماده می باشند-تبصره
  125- ماده

کیلومتري نیروگاه هاي هسته اي به عنوان سکونت گاه دائم ممنوع است  5اراضی در محدوده حریم پنج(اربريهرگونه تملک ، جابه جایی ،صدور سندو تغییرک
انی وحقوق صاحبان حق دراراضی وامالك واقع درمحدوده مذکور براساس قانون نحوه خرید وتملک اراضی وامالك براي اجراي برنامه هاي عمومی، عمر

 .ونظامی دولت تامین می گردد
براي کلیه دستگاه . الزامات ومقررات نظام ایمنی هسته اي کشور که توسط مرکز ایمنی سازمان درزمینه فناوري هسته اي و پرتوي ابالغ می شود -تبصره

 .هاي اجرایی واشخاص حقیقی وحقوقی غیردولتی مرتبط الزم االجرا است
 126-ماده 

ت قانون محسابات عمومی کشور وقانون مدیریت خدمات کشوري وسایر مقرارت عمومی بنا به مقررات مالی واستخدامی سازمان انرژي بدون الزوم به رعای
اجراي مقررات مذکور درسقف اعتبارت .پیشنهاد سازمان انرژي اتمی وتائید معاونت ومعاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی به تصویب هیات وزیران میرسد

 .مصوب مجاز می باشد
  

 منابع آب
  127- ماده
 :وتوسعه پایدار منابع آب در کشور) بهم پیوسته (منظور مدیریت جامع به 
، غیرسازه به منظور ایجاد تعادل بین تغدیه وبرداشت سفره هاي آب زیرزمینی دردشت هاي باتراز منفی، وزارت نیرو نسبت به اجراي پروژه هاي سازه اي-الف

زیر زمینی واعمال سیاست هاي حمایتی وتشویقی به نحوي اقدام نمایدکه تا پایان برنامه با توجه اي ،حفاظتی وجلوگیري از برداشت هاي غیرمجاز ازمنابع آب 
  .درصد بهبود یابد25به نزوالت آسمانی، تراز منفی سفره هاي آب زیرزمینی دراین دشت ها نسبت به سال آخر برنامه چهارم حداقل 

اري ، آبخوان داري، احیاءقنوات، بهبود واصالح روشهاي آبیاري واستقرار نظام بهره برداري وزارت جهاد کشاورزي طرح هاي تعادل بخشی نظیر آبخیزد -ب
 .مناسب دشت هاي موضوع بند الف به نحوي اجرا نماید که اهداف پیش بینی شده تحقق یابد

وجیه هاي فنی، اقتصادي ،اجتماعی وزیست واردات وصادرات آب باکشورهاي منطقه واجراي مشترك آبی باکشورهاي همجوار با رعایت منافع ملی وت -ج
 .محیطی با تائید شوراي اقتصاد مجاز می باشد

به اجراي  واحدهاي تولیدي، صنعتی، دامداري، خدماتی وسایر مصارفی که فاضالب با االیندگی بیش ازحد مجاز استانداردهاي ملی تولید می نمایند،موظف-د
 .درمورد واحدهاي متخلف نسبت به قطع آب آنها اقدام خواهد شد. تی پساب میباشندتاسیسات جمع آوري فاضالب،تصفیه ودفع بهداش

 128-ماده 
به منظور افزایش بهره وري آب کشاورزي، وزارت نیرونسبت به اصالح تخصیص هاي موجود آب وتحول حجمی آب به تشکل هاي آب بران اقدام  -الف

  .اهش یافته ودرجهت توسعه اراضی جدید بخش کشاوزري مورد استفاده قرار گیردنماید به نحویکه ساالنه یک درصد آب مصارف موجود ک
مبادله این . وزارت نیرو درطول دوسال اول برنامه نسبت به صدور سند بهره برداري آب براي حقابه داران و دارندگان مجوز تخصیص آب اقدام نماید -ب



رعایت قانون حفظ کاربري اراضی وباغات واصالحات بعدي آن وهمچنین رعایت حفظ سطح کشت  و با)شرکت هاي آب منطقه اي(اسناد با اطالع وزارت نیرو
 .دربازاهاي محلی مجازاست

  129- ماده
 :به منظور تقویت بازارهاي محلی ومنطقه اي وتوجه به ارزش آب

،آب مازاد ناشی از صرفه جویی حقایه ) داخلی وخارجی(به وزارت نیرو اجازه داده می شودخرید آب استحصالی وپساب تصفیه شده ازسرمایه گذاران  -الف
وب داران دربخش هاي مصرف وهمچنین هزینه هاي انتقال آب توسط بخش غیردولتی را با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه براساس دستورالعمل مص

 .شوراي اقتصاد می رسد،تضمین نماید
ا وشبکه آبرسانی با حفظ کلیه حقوق حقابه بران، توسط بنگاه ها ونهادهاي عمومی وبخشهاي تعاونی سرمایه گذاري ومالکیت، مدیریت وبهره برداري سده-ب

 .وخصوصی مجاز است
  

  کشاورزي
  130- ماده

ه بخش به منظور نیل به خودکفایی در تولید محصوالت اساسی کشاورزي، اصالح الگوي مصرف، گسترش کشاورزي صنعتی و دانش بنیان، ارتقا ارزش افزود
 :شاورزي بر مبناي مالحظات توسعه پایدار در طول سالهاي برنامه اقدام هاي زیر انجام می شودک

وین ارتقا راندمان آبیاري از طریق اجراي عملیات زیر بنایی آب و خاك، طرح هاي تجهیز و نوسازي اراضی، توسعه شبکه ها،زهکش ها و روش هاي ن -الف
 .میلیون هکتار اراضی 8نژادي، توسعه مکانیزاسیون و اجراي طرح هاي آبخیزداري در سطح آبیاري و اجراي عملیات به زراعی و به 

 .تحویل آب مورد نیاز کشاورزان به صورت حجمی بر اساس الگوي کشت هر منطقه و با استفاده از مشارکت بخش غیر دولتی -ب
 ).ه ازاي حجم آب مصرفیافزایش تولید محصول ب( ارتقا شاخص بهره وري مصرف آب در بخش کشاورزي -ج
دامی و  فراهم کردن زمینه گسترش تدریجی مبارزه تلفیقی با آفات و بیماري هاي گیاهی، مصرف بهینه سموم، کود شیمیایی، مواد بیولوژیک و داروهاي -د

فی تولیدات و فرآورده هاي کشاورزي در همچنین مبارزه بیولوژیکی و توسعه کشت ارگانیک، مدیریت تلفیقی تولید و اعمال استانداردهاي ملی کنترل کی
 .راستاي پوشش حداقل بیست و پنج درصد سطح تولید تا پایان برنامه

تخصصی و تصدي گري هاي بخش کشاورزي به بخش غیردولتی با تاکید بر بکارگیري کارشناسان تعیین صالحیت شده  - برون سپاري فعالیت هاي فنی -ه
منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی به عنوان ناظر و مشاور فنی مزارع کشاورزي و واحد هاي دامی و دامپروري  عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزي و

 .و آبزي پروري، تعاونی ها و تشکل هاي بخش کشاورزي
  131- ماده

  :قدام هاي زیر انجام می شودبه منظور حمایت از بخش کشاورزي، پایداري تولید و توسعه صادرات و رقابت پذیري و کاهش قیمت تمام شده ا
فاهم وزارتخانه هاي صنایع و معادن، وزارت جهاد کشاورزي، وزارت بازرگانی و مسکن و شهرسازي با سیاستگذاري و برنامه ریزي هماهنگ بر اساس ت -الف

ی و نگهداري محصوالت کشاورزي توسط بخش نامه اي که به تایید معاونت می رسد، نسبت به حمایت هدفمند از استقرار و گسترش صنایع تبدیلی، تکمیل
 .غیر دولتی در قطب هاي تولیدي اقدام کنند

لید ضوابط و سیاست هاي حاکم بر تنوع بخشیدن به ابزار هاي حمایتی و اصالح نظام قیمت گذاري محصوالت کشاورزي در راستاي حمایت از تولید تو -ب
. قیمت تضمینی محصوالت کشاورزي جایگزین خرید تضمینی به تصویب شوراي اقتصاد می رسد کنندگان و مصرف کنندگان محصوالت کشاورزي با تعیین

 .الزام افزایش ساالنه قیمت خرید تضمینی محصوالت متناسب با نرخ تورم از ابتداي برنامه ملغی االثر خواهد بود -تبصره
 132 - ماده

الت کشاورزي، ساماندهی مدیریت منابع، حفاظت از منابع پایه و ارزش افزایی و تکمیل به منظور اقتصادي و رقابتی کردن تولید و افزایش صادرات محصو
 :زنجیره ارزش محصوالت کشاورزي

حمایت از تولید محصوالت کشاورزي در قالب جبران بخشی از یارانه سود و کارمزد تسهیالت بانکی، کمک هاي بالعوض، پرداخت یارانه و سایر  -الف
  .منطقه اي و ضوابط و مقرراتی خواهد بود که مصوب وزارت جهاد کشاورزي و معاونت خواهد بود -یت الگوي کشت بهینه ملیمشوق ها منوط به رعا

  .ودمیزان تعرفه واردات محصوالت کشاورزي بر اساس حمایت از تولید داخل و رعایت حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان توسط دولت تعیین می ش -ب
سهمیه اي و زمانی براي کاالهاي اساسی کشاورزي شامل میزان سهمیه، زمان ورود و مقدار تعرفه داخل و خارج از سهمیه به پیشنهاد  برقراري تعرفه -ج

 .وزارت جهاد کشاورزي و با همکاري وزارت بازرگانی و معاونت تهیه و ابالغ خواهد شد
 .سهمیه این موضوع از طریق بورس کاال عرضه خواهد شد -تبصره

زي، عاملین و عملیات تولید، فرآوري، ذخیره سازي، قرنطینه و بازار رسانی محصوالت، نهاده ها و کاالهاي کشاورزي نو پدید، ارایه ي خدمات نوین کشاور -د
هیه و به تصویب هیات گواهی کنندگان فرایندها بر اساس ضوابط، مقررات و استاندارد هایی خواهد بود که توسط وزارت جهاد کشاورزي در سال اول برنامه ت

 .وزیران می رسد



  133- ماده
اي حقوقی با به منظور افزایش تولید و ارتقا بهره وري و بازده در هکتار زمین هاي کشاورزي، دولت حمایت هاي حقوقی و مالی الزم را از تشکیل تشکل ه

  .هاي تشویقی براي یک پارچه سازي زمین هاي کشاورزي به عمل آورداولویت تعاونی هاي تولید کشاورزي در راستاي اعمال مدیریت واحد یا اتخاذ سیاست 
 134 - ماده

 :به منظور توانمند سازي ساختار مدیریت منابع طبیعی و آبخیز داري کشور اقدام هاي زیر انجام می شود
پروژه هاي عمرانی، توسعه اي درمطالعات امکان منابع طبیعی، هزینه ها ومنافع اجتماعی طرحها و)کارکردهاي بازاري وغیربازاري (ارزش اقتصادي  -الف

 .سنجی طرح ها وپروژه ها مالك عمل قرار گیرد
 .به منظور رفع معارض ازاراضی دولتی وملی،سازمان جنگل ها ،مراتع وآبخیزداري کشور ازپرداخت هزینه هاي دادرسی معاف می باشد -ب

  135- ماده
 :هره برداري ازجنگلها ومراتع اقدام هاي زیررا انجام دهدبه دولت اجازه داده می شود جهت اصالح الگوي ب

 .توسعه زراعت چوب وتشدید مبارزه با قاچاق چوب ومحصوالت جنگلی ومرتعی وحذف تعرفه واردات چوب وامکان واردات چوب عمل آوري نشده-الف
 .درصد وحمایت ازتولید دام به روش صنعتی75ساماندهی خروج دام ازجنگلها به میزان -ج
 .درصد مازاد درمراتع وجایگزینی آن با دامداري صنعتی 65کاهش شصت وپنج -د
 .ساماندهی ساخت وساز درمناطق جنگلی -ه
 .اولویت گازرسانی به مناطق وروستاهاي جنگلی ودریافت هزینه باقیمت ترجیحی- و
 .توسعه جنگل هاي دست کاشت -ز
 .ري هاساماندهی تغییر کاربري اراضی کشاورزي به سایر کارب-ح

بهره برداري ازجنگلها صرفا درچارچوب مصوبات هیات وزیران ممکن است و بهره برداري ازمراتع وزیستگاه هاي طبیعی صرفا برمنباي توان  -تبصره
مه اي معادل تا متخلف ازاحکام این تبصره عالوه برجبران خسارت، ملزم به پرداخت جری. اکولوژیک وضرورت حفظ آنهامجاز ومازاد بر آن ممنوع می باشد

 .دوبرابر قیمت جنگل ویامرتفع وزیست گاه مورد بهره برداري باتلف شده می باشد
 136 - ماده

 :باهدف تامین امنیت غذایی، دولت مجاز است اقدام هاي زیررا انجام دهد
 .ر ارتقاء شاخص بهداشت کشتار انواع دامحمایت مالی ازتوسعه کشتارگاه هاي صنعتی وبهبود کشتارگاه هاي سنتی توسط بخش غیردولتی به منظو-الف
 .ارتقاء سطح کمی حمایت از کشاورزي به حداقل سی وپنج درصد ارزش تولید این بخش -ب
 .حمایت ازافزایش تولید پروتئین حیوانی حاصل ازانواع دام، طیور وآبزیان به منظور افزایش سهم آنها درسبد غذایی خانوار -ج

  
 صنعت معدن

  137- ماده
ور توسعه غذایی میانی وپایین دست پتروشیمی ،دولت مجازاست نسبت به ضع عوارض برصادرات آن دسته ازمحصوالتی که براي صنایع داخلی به منظ

شته خوراك محسوب میشوند به نحوي اقدام نماید که فروش این محصوالت به صنایع میانی وپایین دستی داخلی توجیه بیشتري نسبت به صادرات آن دا
  .باشد

 .معافیت هاي مالیاتی صادرات غیرنفتی کاالهاي موضوع این ماده نمی شود -بصرهت
  138- ماده

به منظور حمایت سرمایه گذاري خطرپذیر درصنایع نوین به دولت اجازه داده می شود بخشی از سرجمع کل تسهیالت اعطایی ساالنه به بخش هاي 
اي صنایع نوین دربودجه هاي ساالنه منظور می شود شامل اصل ،سود وکارمزد تسهیالت اعطایی خصوصی وتعاونی که درقالب اعتبارات وجوه اداره شده بر

 .مورد بخشودگی قراردهد
 139 - ماده

یه گذاري به دولت اجازه داده می شود درجهت تقویت سازمانهاي توسعه ازطریق اعمال اصالحات الزم دراساسنامه ومقررات ناظربرآنها وحذف موانع سرما
 .معدنی با رویکرد تحرك، کارایی ،خوداتکایی وریسک پذیري براساس مصوبات هیات وزیران اقدام نمایدصنعتی و

  140- ماده
اماندهی به منظور ساماندهی تشکلهاي غیردولتی فعال در بخش صنعت ومعدن واستفاده ازاین تشکلها درپیشبرد برنامه ها و سیاستگذاریها، دولت ضمن س

آئین نامه نحوه تشکیل این . ب بااهداف استراترژي صنعتی کشورنسبت به ایجاد نظام مهندسی صنعت درکشور اقدام می نمایدوضیت موجود تشکلها متناس
 .تشکلها درمرکز واستانها،اختیارات ونحوه برخورد باتخلفات به تصویب هیات وزیران میرسد



  141- ماده
به واحد هاي تولیدي متناسب با میزان تولید، منطقه، رشته اي صنعتی و معدنی مطابق  طبقه بندي و نحوه اعطاي تسهیالت، تخفیف ها ومعافیت ها نسبت

 .مصوبه شوراي اقتصاد خواهد بود
  142- ماده

ي اجراي پروژه هابه منظور افزایش مستمر انطباق محصوالت با استاندارد هاي ملی، بین المللی، کارخانه اي و تشویقی، کلیه دستگاه هاي اجرایی مکلفند در 
که فاقد  عمرانیخود ضوابط، مقررات و معیار هاي فنی و استاندارهاي ملی را رعایت نمایند و خرید هرگونه کاال و خدمات مشمول استاندارهاي اجباري -فنی

 .عالمت استاندارد ایران باشد توسط دستگاه هاي اجرایی موضوع این ماده ممنوع می باشد
  143- ماده

 :پتروشیمی و گسترش زنجیره ارزش صادراتی آن به منظور توسعه صنایع میانی
ت و شهرك هاي تخصصی که به منظور توسعه زنجیره هاي ارزش متانول، آمونیاك، استایرن و بوتادین با تصویب دولت تصویب می گردند، مشمول مقررا

  .ن وابستگی به وزارت صنایع و معادن خواهند بودو اصالحات بعدي آن بدو 1362مزایاي مربوط به قانون تاسیس شرکت شهرك هاي صنعتی ایران مصوب 
آیین نامه این بند . در آمد حاصل قرارداد هاي بلند مدت تامین خوراك صنایع میانی پتروشیمی، از معافیت هاي صادرات غیر نفتی برخوردار خواهند بود

توسط معاونت با همکاري سایر دستگاه ها ي مرتبط تهیه و تصویب مشتمل بر دامنه صنایع مشمول چهارچوب قراردادهاي بلند مدت و سایر ضوابط مربوطه 
 .هیات وزیران می رسد

 حمل و نقل
  144- ماده

همکاري به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد مدیریت یکپارچه حمل و نقل برون شهري و درون شهري براساس سند راهبردي که توسط معاونان با 
 .شور و سایر دستگاه ها ذي ربط در سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد، اقدام نمایدوزارت راه و ترابري، وزارت ک

 .کلیه دستگاه هاي اجرایی و بخش غیر دولتی موظف به اجراي مفاد این سند هستند -تبصره
  145- ماده

هاي داخلی و خارجی، متناسب با میزان تقاضاي حمل و نقل بین  دولت مجاز است نسبت به برقراري پرواز و جابه جایی کاال و مسافر از طریق شرکت
و اعطاي مجوز به شرکت هاي حمل و نقل هوایی خارجی براي پرواز در مسیر هاي ) از خارج کشور به یک فرودگاه بین المللی داخل کشور و بالعکس( المللی

 .داخلی اقدام نماید
  146- ماده

 .مجلس شوراي اسالمی تا پایان برنامه تمدید می شود 1386/ 9/ 18مدیریت سوخت مصوب  اجراي قانون توسعه حمل و نقل عمومی و
 147 - ماده
وارض از جابه جایی کاال و مسافر در جاده هاي کشور با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و با تصویب شوراي اقتصاد ع -الف

 .وصول می شود
کیلومتر حمل و نقل کاال در داخل کشور از شرکت هاي حمل و نقل بین المللی که مبادرت به حمل و نقل کاالي  -هرتنمیزان وصول عوارض  _ب

 .ترانزیتی می کنند با پیشنهاد وزارت راه و ترابري وتصویب شوراي اقتصاد تعیین می شود
 .ط سازمان مذکور وصول می شودصد در صد خسارت وارده بر ابنیه فنی و تاسیسات، از وارد کننده خسارت توس -ج

ب و ج این ماده پس از وصول، به حساب سازمان راه داري و حمل و نقل جاده اي نزد خزانه داري کل واریز  -کلیه دریافتی هاي موضوع بند الف -تبصره
 .می شود تا براساس بودجه ساالنه به مصرف برسد

بین شهري و احداث پایانه هاي مسافري و باري مجتمع هاي خدمات رفاهی بین راهی توسط به منظور کمک به تدارك ناوگان حمل و نقل جاده اي  -د
  .داخت می شودبخش خصوصی با اولویت تعاونی ها و ایثارگران، از محل منابع داخلی شرکت هاي وابسته به وزارت راه و ترابري در قالب وجوه اداره شده پر

اد جایگاه هاي عرصه سوخت، وزارت جهاد کشاورزي نسبت به واگذاري حق بهره برداري اراضی منابع ملی در موارد فوق و همچنین در مورد ایج -تبصره
  .خارج از حریم شرها به صورت قیمت ها ي ترجیحی یا رایگان بر اساس مصوب شوراي اقتصاد با معرفی وزارت راه و ترابري اقدام نماید

  
  148- ماده

بکه حمل و نقل ریلی و افزایش سهم و بار مسافر به دولت اجازه داده می شود نسبت به اصالح ساختار راه آهن به منظور ایجاد رویکرد توسعه اي در ش
جمهوري اسالمی ایران واگذاري بخش هاي مختلف آن به بخش خصوصی و ایجاد ظرفیت هاي جدید توسط بخش خصوصی اقدام و منابع خارجی و 

 .لیت هاي بخش خصوصی در این زمینه فراهم کندصندوق توسعه ملی را براي رشد و توسعه فعا
 
 



  مسکن
  149- ماده

ه مسکن زوج هاي جوان و گروه هاي کم درآمد، توسعه کیفی مسکن و ساختمان و جلوگیري از آسیب هاي  به منظور حمایت از تولید و تامین مسکن به وی
 :اجتماعی، به دولت اجازه داده می شود اقدام هاي زیر را انجام دهد

  
ژه الگوي مسکن زوج هاي جوان و گروه هاي کم در آمد همراه با تامین فضاهاي  اسالمی، به وی -تدوین و ابالغ ضوابط طراحی الگوي مسکن ایرانی -فال

 .عمومی و متناسب با جمعیت مراکز سکونتی ونیاز این اقشار تا پایان سال اول برنامه
توسط بخش غیر دولتی براي اجاره به زوج هاي جوان و گروه هاي کم درآمد، با تخصیص سهم حمایت از تولید و عرضه واحدهاي مسکونی کوچک  –ب 

از واگذاري بناها و مناسبی از منابع احداث مسکن شامل زمین ارزان قیمت یا رایگان ، واگذاري بناهاي نا تمام ، متعلق به دستگاه هاي اجراي یا منابع حاصل 
  .اعتبارات وجوه اداره شده و یارانه اي و کمک بالعوض و منابع صندوق توسعه ملیزمین هاي مذکور، تسهیالت بانکی ، 

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت باقی مانده از برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري  18در ماده  -تبصره
 .اسالمی ایران به عبارت برنامه پنجم تغییر می یابد

  150- ماده
 :در بخش ساختمان و مسکن اقدام هاي زیر انجام می شود) ژه انرژي به وی(به منظور مقاوم سازي ساختمان ها و صالح الگوي مصرف

حداث شد صدور پایان کار براي واحدهاي ا.شهرداري ها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه هاي ساختمانی اقدام نمایند -الف
 .بر مبناي این پروانه ها ، منوط به رعایت کامل این مقررات خواهد بود

متخلفین از مقررات ملی ساختمان اعم از طراح ، ناظر، مجري ، مالک و مشابه آن بر اساس آیین نامه اي که به تصویب هیات وزیران می رسد  -تبصره
 .عالوه بر جبران خسارت ، ملزم به پرداخت جریمه باشد

شرکت هاي بیمه مکلفند بر اساس بیمه نامه صادره .صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارایه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی خواهد بود-ب
 .سال به ساختمان احداثی ، خسارت هاي وارده را جبران نماید 10در صورت بروز هرگونه خسارت در طی مدت 

یر دولتی موظفند مسوولیت حرفه اي خود و در صورت نیاز ، مسوولیت سایر عوامل مرتبط در طراحی ، محاسبه و نظارت کلیه مجریان دولتی و غ -ج
 .را نزد یکی از شرکت هاي داراي صالحیت بیمه نمایند) اعم از شهري و روستایی( ساختمان هاي تحت پوشش خود

  151- ماده
و تقویت تعامالت اجتماعی در فضا هاي شهري و روستایی ، اقدام هاي زیر ) معماري بومی( اسالمی –ی به منظور ترویج الگوهاي معماري و شهرسازي ایران

 :توسط دولت انجام شود
، وزیر کشور، معاون برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس ) رییس شورا( اسالمی با ترکیب وزیر مسکن و شهر سازي  –شوراي معماري ایرانی  –الف 

، صنایع دستی و گردشگري و سه تا پنج نفر از اساتید ، خبرگان و متخصصین در رشته معماري و یک نفر از صاحب  ازمان میراث و فرهنگیجمهور ، رییس س
 :نظران حوزوي بنا به پیشنهاد رییس شورا و با حکم رییس جمهور و با وظایف اصلی زیر تشکیل می گردد

اسالمی بناها ، به ویژه بناهاي بلند مرتبه و تاثیر  –، اصول و ضوابط و مقررات مرتبط با معماري ایرانی بررسی ، تدوین و تصویت سیاست ها، برنامه ها -
 .گذار در سما و منظر شهر ها و روستاها 

ي عمومی و بررسی و تصویب طرح هاي معماري بناهاي عمومی و دولتی در مقیاس هاي ملی و بین المللی به تصویب ساز و کار هاي الزم براي بناها -
 .خصوصی در مقیاس هاي محلی و منطقه اي 

اسالمی از طریق تحقیق ، پژوهش ، اطالع رسانی، برگزاري همایش هاي تخصصی داخلی و خارجی و حمایت از الگو  –ترویج فرهنگ معماري ایرانی  -
  .سازي

 .روستا الزم االجرا است مصوبات این شورا براي کلیه دستگاه هاي اجرایی و شوراهاي اسالمی شهر و - 1تبصره 
 .شهرداري ها موظفند در چارچوب سیاست ها و مصوبات این شورا نسبت به تشکیل کمیسیون هاي سیما و منظر شهري اقدام نمایند - 2تبصره 

 .حرکتی  –بررسی و تدوین ضوابط تهیه طرح هاي مناسب سازي ساختمان ها و فضا هاي شهري و روستایی براي معلولین جسمی  -ب
شهرداري ها و دهیاري ها موظفند بر اساس ضوابط و طرح هاي موضوع این بحث نسبت به مناسب سازي معابر و فضا هاي عمومی شهري و  -تبصره

 .روستایی اقدام نمایند
وجه به معماري و شهر بازنگري در سر فصل ها، محتواي دروس و شیوه هاي آموزشی دانشگاهی رشته هاي معماري و شهر سازي با رویکرد آشنایی و ت -ج

 .اسالمی و تقویت و گسترش برنامه هاي آمزش مهارتی –سازي ایرانی 
  152- ماده

در طراحی و ساخت نماي ساختمان هاي خود براساس ) معماري بومی(اسالمی  -کلیه مالکین و سازندگان موظفند نسبت به رعایت اصول معماري ایرانی
 .اسالمی می رد اقدام نماید -رنامه به تصویب شوراي معماري ایرانیضوابط و مقرراتی که تا پایان سال دوم ب



در صورت عدم رعایت ضوابط و مقررات موضوع این ماده شهرداري مکلف است به هزینه متخلف نسبت به اصالح نماي ساختمان اقدام و مطالبات  -تبصره
 .را طبق مقررات شهرداري وصول نماید

  153- ماده
 :موظف است به منظور تحقق توسعه پایدار در مناطق شهري و روستایی اقدام هاي زیر را انجام دهد وزارت مسکن و شهر سازي

نفر با روستاهاي واقع در حریم آنها از طریق تهیه و اجراي  100000اجتماعی و کالبدي فی مابین شهرهاي با جمعیت  -ساماندهی تعامالت اقتصادي -الف
با رویکرد اولویت توسعه درونی شهرها، بهره گیري از ظرفیت هاي توسعه روستاهاي مستعد، صیانت از اراضی طرح هاي مجموعه شهري و جامع شهري 

 .کشاورزي وباغات واقع در داخل و حاشیه شهرها و روستاها و ممنوعیت تغییر کاربري اراضی کشاورزي
ضی بایر داخل شهرها با کسب رضایت مالکین در قالب خرید یا معاوضه، تدوین ساز و کار هاي الزم براي احیا بافت فرسوده شهري، استفاده از ارا -ب

پیش بینی شده در ( اختصاص اراضی منابع طبیعی و نهادهاي عمومی غیردولتی، بهره گیري از اراضی دولتی در راستاي تامین کاربري هاي خدمات عمومی 
  .گروه هاي کم در آمد و پیگیري اجراي آن پس از تصویب مراجع ذي ربطو مسکن به ویژه مسکن زوج هاي جوان و ) طرح هاي توسعه شهري مصوب

  154- ماده
 شورایعالی شهرسازي و معماري ایران مکلف است نسبت به احصاي مناطق ویژه نمازمند بهسازي و نوسازي در بافت هاي فرسوده و دسته بندي طرح -الف

سایر طرح هایی که از طریق تدوین  - ب. دلیل منافع عمومی، اجراي به موقع انها ضروري استطرح هایی که به  -با اولیت الف( هاي واقع در این مناطق 
طرح هاي گروه الف مشمول برنامه . اقدام کند) ظوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت، شهرداري ها و دهیاري ها به مرور زمان قابل انجام است

است که تمام یا بخشی از منابع مورد ) شوراي انقالب 1358انونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالك مصوب موضوع الیحه ق(هاي عمومی و عمرانی دولت 
 .نیاز آن می تواند از طریق بخش هاي غیر دولتی تامین شود

و نامناسب روستایی اقدام دستگاه هاي اجرایی ذي ربط موظف اند به منظور افزایش بهره وري و استحصال زمین نسبت به احیاي بافت هاي فرسوده  -ب
  .نمایند

  155- ماده
سکونتگاه به منظور ارتقا شرایط محیطی پایدار و فراگیر و بهره مندي ساکنان مناطق حاشیه نشین از حقوق شهروندي و پیش نگري و پیشگیري از ایجاد 

 :هاي غیر رسمی دولت موظف است اقدام هاي زیر را انجام دهد
ه نشین تعیین شده توسط شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران از طریق تدوین و اجراي سازو کار هاي حقوقی، مالی و سامان بخشی مناطق حاشی -الف

سند ملی توانمند  "فرهنگی و توانمند سازي ساکنان بافت هاي واقع در داخل محدوده هاي شهري با مشارکت آنها، با اولویت مراکز استان ها، در چهارچوب 
 .هی سکونتگاه هاي غیر رسمی و ایجاد شهرك هاي اغماري براي اسکان جمعیت مهاجرسازي و ساماند

 .اعمال ممنوعیت ارائه کلیه خدمات زیر بنایی به ساخت و ساز هاي غیر رسمی خارج از محدوده شهرها و روستاها و تخریب آنها -ب
 .یکرد کنترل محدوده روستاهاي مذکور در حد رشد طبیعی آنهاتهیه و اجراي طرح هادي براي روستاهاي واقع در حریم کالنشهرها با رو -ج
 .طراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی با اولویت شهرهاي بزرگ از طریق شهرداري ها -د

  156- ماده
بنیاد مسکن انقالب ( ن و شهرسازي هزار نفر جمعیت و روستاها، وزارت مسک 12به منظور صدور سند مالکیت امالك واقع در بافت مسکونی شهرهاي زیر 

موظف است به نمایندگی از طرف متقاضیان، براي شهرهاي مذکور و روستاهاي داراي شوراي اسالمی و مراکز دهستان نقشه تفکیکی وضع موجود ) اسالمی
 .را تهیه و به اداره ثبت اسناد و امالك ارسال نمایند

 :ر مراجع دولتی ندارد وادارت ثبت اسناد وامالك براساس آن شرح زیر اقدام می نمایدنقشه هاي تفکیکی تهیه شده نیاز به تائید سای
درصورتی که محدوده موردعمل قبال تحدید حدود شده باشد،پس ازکنترل نقشه وتطبیق آن بامحل باتوجه به مدارك متصرفین، صورتجلسه تفکیکی -الف

بردار ثبت تنظیم به امضاي نماینده بنیاد مسکن وشوراي اسالمی روستا می رسدتا براساس  حاوي حدود قطعات ومشخصات متصرفین توسط نماینده ونقشه
 .آن به نام متصرفین که داراي مدارك دال بر مالکیت می باشند،سند مالکیت صادر وتسلیم گردد

اشد، همچنین درصورتی که محدوده مورد عمل درصورتی که متصرف نتواند مدارك دال برمالکیت ارائه نماید یا درمالکیت وتصرف اشخاص، اختالف ب-ب
یس اداره تحدید حدود نشده باشد یا عرصه آن از امالك متعلق به دولت، سازمانها وموسسات ونهادهاي عمومی یا اوقاف باشد،موضوع درهیاتی مرکب ازرئ

 .صادر می گرددثبت اسناد وامالك شهرستان ، رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی وفرماندار مطرح وراي مقتضی 
  .مشمولین این قانون ازپرداخت کلیه هزینه هاي ثبتی معاف می باشند، نقل وانتقاالت بعد ازصدور سند مالکیت شامل معافیت نخواهد بود -ج
ی ونحوه هزینه نحوه تشکیل جلسات واختیارات هیات ها ونحوه انتخاب کارشناسان وخبرگان ثبتی وچگونگی تهیه نقشه تفکیکی ومیزان مبالغ دریافت-د

حداکثر ) بنیاد مسکن انقالب اسالمی(نمودن آنها مطابق آیین نامه اي خواهد بودکه توسط سازمان ثبت اسناد وامالك کشور و وزارت مسکن وشهرسازي 
 .ظرف مدت دو ماه تهیه وبه تصویب هیات وزیران می رسد

  وقف
  157- ماده

 :وفات واخوات ومقابله باپدیده موقوفه خواري اقدام هاي زیرانجام می شودبه منظور احیاء توسعه واستفاده بهینه ازظرفیت موق



 .ثبت موقوفاتی که تا کنون ثبت نشده اند توسط سازمان ثبت اسناد وامالك کشور با همکاري سازمان اوقاف و امورخیریه -الف
 .ده توسط قوه قضائیهتشکل دادگاهاي تخصصی وقف درمناطق مورد نیاز وتسریع دراسترداد موقوفات تصرف ش -ب

  158- ماده
محبوسات  به منظور ایجاد بانک اطالعات جامع موقوفات، کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی متولی وقف موظفند اطالعات کلیه موقوفات ، نذورات،اثالث باقیه،

  . رخیریه ایجاد می شود، قراردهنداوقاف وامو وموقوفات عام غیر متصرفی وداراي تولیت را برروي سامانه اي که تاپایان سال اول برنامه توسط سازمان
 

  توسعه منطقه اي: فصل ششم برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور
  159- ماده

مشی هاي به منظور تصمیم گیري، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه ریزي و بودجه استانها، در چارچوب برنامه ها و سیاست هاي و خط 
همچنین براي افزایش اختیارات شهرستان ها در چارچوب وظایف . ي برنامه ریزي و توسعه هر ا ستان به ریاست استاندار تشکیل می شودالن کشور، شورا

 .شوراي برنامه ریزي و توسعه استان، کمیته برنامه ریزي در هر شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل می گردد
برنامه ریزي استاندار می باشد که عزل و نصب وي با پیشنهاد استاندار و تایید معاونت انجام می گیرد و زیر  دبیري شوراي مذکور بر عهده معاون –تبصره 

 .نظر استاندار و تحت نظارت معاونت فعالیت می نماید
استان و کمیته برنامه ریزي آیین نامه اجرایی این بند شامل وظاي، اختیارات، ترکیب اعضاء و کارگروه هاي تخصصی شوراي برنامه ریزي و توسعه  -

 .شهرستان به پیشنهاد مشترك معاونت و وزارت کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
  160- ماده

 :هزینه استانی به شرح زیر ساماندهی می گردد –به منظور تمرکززدایی و افزایش ا ختیارات در جهت توسعه و عمران استان ها، نظام درآمد 
و مصارف ) درآمد استانی، درآمد اختصاصی، واگذاري دارائی هاي مالی و سرمایه اي، سهم از منابع مالی(منابع استانی : استانی شامل بودجه ساالنه –الف 

برنامه  –توزیع دستگاه . به صورت سرجمع د رقوانین بودجه سنواتی درج می گردد) اعتبارات هزینه اي و تملک دارائی هاي سرمایه اي و مالی(استانی 
 .برنامه اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي بر عهده شوراي برنامه ریزي و توسعه استان است -عتبارات هزینه اي و توزیع فصلا

شورا و سند بودجه ساالنه استان که تعهدات شوراي برنامه ریزي و توسعه استان و معاونت را مشخص می نماید در قالب قراردادي تنظیم و بین رییس  –ب 
 .قالب قرار داد مذکور توسط معاونت تهیه و ابالغ می شود. ونت مبادله می گرددمعا
خزانه داري کل موظف است براي . در هر استان، خزانه معین استان وابسته به خزانه داري کل و زیر نظر اداره کل امور اقتصادي استان تشکیل می شود –ج 

در مرکز استان ذي ربط افتتاح کند و در ابتداي هر ) خزانه معین استان( "حساب خزانه داري کل"ن هر یک از خزانه هاي معین استان یک حساب به عنوا
وردین ماه به سال نیز میزان تنخواه گردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزینه اي و تملک سرمایه اي آن استان محاسبه و حداکثر تا بیستم فر

 .واریز نماید) عین استانخزانه م(» حساب خزانه داري کل«
 به منظور تخصیص اعتبارات استانی و در اختیار استان با توجه به وضعیت تحقق درآمدها، سیاست ها و خط مشی هاي کلی ناظر بر بودجه عمومی –د 

دیر کل امور اقتصادي و دارایی استان دولت، کمیته تخصیص اعتبارات استان با مسئولیت استاندار و عضویت معاونین برنامه ریزي و عمرانی استاندار و م
 .تشکیل می شود

اه هاي به تناسب واگذاري فعالیت ها و طرح هاي تملک دارائی هاي سرمایه اي از ملی به استانی، معاونت نسبت به جابجایی بخشی از اعتبارات دستگ –ه 
 .اجرائی ملی به استان ها در طول سال اقدام می نماید

درصد از تسهیالت اختصاص یافته  20سرمایه گذاري ها در استان ها متناسب با نیازهاي منطقه از ابتداي برنامه، توزیع بین بخشی به منظور جهت دهی  –و 
 .به هر استان، با هماهنگی معاونت توسط شوراي برنامه ریزي و توسعه استان صورت می گیرد

  161- ماده
  :تگاه هاي اجرایی استانی و مدیریت منابع انسانی در استان ها اقدام هاي زیر انجام خواهد گرفتبه منظور اصالح و متناسب سازي ساختار و تشکیالت دس

ي و سهم هر استان از تعداد مجوز هاي استخدامی که به تصویب هیات وزیران رسیده است به استانداران ابالغ می شود تا توسط شوراي برنامه ریز –الف 
 .جرایی استان توزیع می شودتوسعه هر استان، بین دستگاه هاي ا

درصد از سایر نیروهاي شاغل در  10استانداران مجازند با تصویب شوراهاي برنامه ریزي و توسعه استانها، نیروهاي مازاد و همچنین تا سقف  –ب 
 .دستگاههاي اجرایی مستقر در استان را به سایر دستگاه هاي اجرایی مامور و یا منتقل نمایند

  162- ماده
النه و ستاي تحقق اصل چهل و هشتم قانون اساسی، سیاست هاي کلی و وصول به چشم انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عاددر را

ت وزیران درصد از سرجمع اعتبارات بودجه عمومی با تصویب هیا 10رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت حداقل 
 .براي حمایت مالی از امور عمرانی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و امنیتی اختصاص می یابد



  163- ماده
گذاري ها ملی به منظور ارتقاء نظام برنامه ریزي کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداري محیطی در کلیه فعالیت هاي توسعه اي و سرمایه 

منطقه اي به منظور رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصت ها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء  –یجاد هماهنگی بخشی، منطقه اي وبخشی و استانی، ا
تصویب هیات  توانمندي هاي مدیریتی استانها و انتقال اختیارات اجرایی به استانها و تمرکز امور حاکمیتی در مرکز، ساز و کارها و شاخص هاي الزم به

 .وزیران می رسد
  164- ماده

  :با شرح وظایف اصلی ذیل تشکیل می شود» شوراي آمایش سرزمین«به منظور هماهنگی و نظارت بر تهیه و اجراي برنامه ها و طرح هاي توسعه سرزمینی، 
 »نظام یکپارچه برنامه ریزي و مدیریت توسعه سرزمین«تدوین و تصویب -1
 .و تنظیم روابط ارکان اصلی آن» رنامه ریزي و مدیریت توسعه سرزمیننظام یکپارچه ب«نظارت بر استقرار -2
 .بررسی و تصویب برنامه ها و طرح هاي توسعه سرزمینی در سطوح ملی، منطقه اي و استانی و نظارت بر اجراي آنها-3
آن حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون به آیین نامه اجرایی این ماده شامل ترکیب اعضاء شرح وظایف تفصیلی، مسئولیت، اختیارات و ارکان  -

 .تصویب هیات وزیران خواهد رسید
  165- ماده

  .آورددستگاه هاي اجرایی مکلفند برنامه هاي عملیاتی خود را به گونه اي تنظیم نمایند که زمینه تحقق جهلت گیري هاي آمایش سرزمین را فراهم 
 .مفاد این ماده بر عهده معاونت می باشد مسئولیت پیگیري و نظارت بر تحقق - 1تبصره 
 دولت با پیشنهاد شوراي آمایش سرزمین، سیاست هاي تشویقی و بازدارنده، از جمله یارانه سود و کارمزد تسهیالت بانکی، تعرفه ها، عوارض، -2تبصره 

د که برنامه ها، اقدام ها و سرمایه گذاري ها بخش هاي عمومی و مالیات ها و سایر مقررات را براي فعالیت ها و مناطق مختلف کشور به گونه اي تنظیم نمای
 .غیردولتی در راستاي تحقق جهت گیري ها آمایش سرزمین هدایت شوند

  166- ماده
در سطوح ملی، منطقه اي و موضوعی براساس محورهاي ذیل » نظام ارزیابی راهبردي محیطی«قانون اساسی،  50بمنظور تحقق اهداف مندرج در اصل 

 :دوین و به اجرا در می آیدت
 راهبردهاي کلی توسعه مناطق و منظور نمودن اثرات تجمعی این راهبردها –الف 
 شاخص اثرات محیطی توسعه و شاخص ظرفیت زیستی –ب 
 .اعمال شاخص هاي پایداري منطقه اي و ملی –ج 
 پایش برنامه ها و طرح هاي توسعه اي منطقه و موضوعی –د 
 دسازي و تعیین سازو کار اجرایی ارزیابی راهبردي محیطیبرنامه توانمن –ه 

 .موضوعی می باشد –شورایعالی حفاظت محیط زیست، نهاد ملی مسئول ارزیابی راهبردي محیطی طرح ها و برنامه هاي توسعه ملی  - 1تبصره 
سعه اي منطقه اي براساس ضوابط مصوب شوراي عالی شوراهاي هماهنگی توسعه منطقه اي، مسئول ارزیابی راهبردي محیطی برنامه هاي تو – 2تبصره 

 .محیط زیست می باشند
 .آیین نامه اجرایی این ماده شامل فرآیند و ساز و کارهاي اجرایی ارزیابی راهبردید به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

  167- ماده
معاونت، شوراهاي هماهنگی توسعه منطقه اي در مناطق مذکور با  در راستاي هماهنگی در تصمیم گیري هاي فرا استانی، در صورت ضرورت با پیشنهاد

 .تصویب هیات وزیران تشکیل می شود
  168- ماده

و به اجرا در می به منظور بهره برداري خردمندانه از منابع طبیعی و پایه، نظام شاخص هاي پایداري محیطی تا سال دوم برنامه در چارچوب موارد ذیل تهیه 
  :آید
  

 ن مدل ملی شاخص هاي پایداريتدوی –الف 
 ایجاد بانک داده و اطالعات شاخص هاي پایداري –ب 

 ج تعیین شاخص هاي پایداري و کمی نمودن آن براي سالهاي برنامه پنجم
 .تعیین ضوابط و معیارهیا پایداري ناظر بر متعادل سازي بار محیطی و کنترل اثرات توسعه بر محیط طبیعی و انسانی –د 
یب مه اجرایی این ماده شامل دستگاه هاي اجرایی مسئول و همکار، رویکرد هاي کلی و زمانبندي تدوین و اجراي نظام و مراجع تصویب آن به تصوآیین نا -

 .هیات وزیران خواهد رسید



  169- ماده
بر بازنگري واحدهاي تقسیماتی موجود بر ایجاد به دولت اجازه داده می شود نسبت به تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوري که در بردارنده شاخص هاي ناظر 

نها و سطوح تقسیمات کشوري جدید با جهت گیري عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به عنوان عالی دولت در استا
ن و اختیارات استانداران و مدیران کل به فرمانداران ویژه براساس واگذاري اختیارات وزرا به استاندارا. مسئول مدیریت یکپارچه شهري می باشد، اقدام نماید

 .آیین نامه اي خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسد
 .در راستاي اصل یکصدم قانون اساسی، مصوبات شوراهاي اسالمی شهر و روستا نباید مغایر با مصوبات هیات وزیران باشد –تبصره 

  
 محیط زیست

  170- ماده
کثر تا پایان ولت اجازه داده می شود به منظور حفاظت، احیاء و بهره برداري پایدار از محیط زیست، منابع طبیعی و تنوع زیستی نسبت به موارد زیر حدابه د

 :سال دوم برنامه اقدام نماید
  ر از تنوع زیست بومهاي حساس و شکننده کشورتدوین و اجراي برنامه مدیریت یکپارچه زیست بومی و برنامه عمل حفاظت و بهره برداري پایدا –الف 
تدوین طرح جامع حفاظت، ساماندهی و مدیریت یکپارچه سواحل کشور متضمن تعیین حریم و آزادسازي سواحل و ممانع از تخریب و تغییر کاربري  –ب 

 .سواحل و اراضی جلگه اي مجاوز و اجراي آن در طول برنامه
 .می و انتظامی و شهرداري ها موظف به همکاري کامل با دولت براي تحقق مفاد این بند می باشندقوه قضائیه، نهادهاي نظا - 1تبصره 
 .سازمان حفاظت محیط زیست، مناطق صاحلی و دریایی با حساسیت باالي زیست محیطی را شناسایی و ا عالم نماید – 2تبصره 
 »صندوق ملی محیط زیست«اصالح اساسنامه  – 3تبصره 

  171- ماده
ا نظور تسهیل امر سرمایه گذاري، سازمان محیط زیست ضوابط و استانداري هاي زیست محیط مشخص، شفاف و ثابت براي یک دوره زمانی پنج ساله ربه م

ظرف شش ) قانون اجراي سیاست هاي کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی 7ماده  3موضوع تبصره (تدوین و جهت درج در کتاب راهنماي سرمایه گذاري 
 .کلیه واحدهاي تولیدي، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظف به رعایت آن می باشند. ماه اول برنامه ارائه نماید

  172- ماده
  :به منظور کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست کلیه واحدهاي بزرگ تولیدي، صنعتی عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظفند

ي بزرگ تولیدي، خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی براساس ضوابط طرح ها و پروژه ها –الف 
 .مصوب شوراي عالی محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار دهند

در چارچوب خود اظهار به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه  نسبت به نمونه برداري و اندازه گیري و تخریب زیست محیطی خود اقدام و نتیجه را –ب 
اه اندازي واحدهایی که قابلیت و ضرورت نصب و راه اندازي سیستم پایش لحظه اي و مداوم را دارند باید تا پایان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و ر. نمایند

 .وه جلوگیري از آلودگی هوا خواهند بودقانون نح 30متخلفین مشمول ماده . سیستم هاي مذکور اقدام نمایند
عی و مشخصات فنی خود را به نحوي ارتقاء دهند که با ضوابط و استانداري هاي محیط زیست و کاهش آلودگی و تخریب منابع پایه باالخص منابع طبی –ج 

متخلفین . قابل قبول مالیاتی این واحدها منظور می گردد هزینه هاي انجام شده با تائید سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان هزینه هاي. آب تطبیق یابد
صندوق  مشمول پرداخت جریمه زیست محیطی، خسارت وارده را به خزانه واریز می نمایند و معادل صددرصد وجوه حاصله در قالب بودجه ساالنه کشور به

 .بع محیط زیستی واریز می گرددملی محیط زیست جهت سالم سازي و رفع آلودگی ها و بهره برداري پایدار از منا
  173- ماده

 :شهرداري کانشهرها موظفند در راستاي مدیریت پسماند شهري و کاهش آلودگی هوا
 .کاسته شود) با تاکید بر زباله سوز مرکزي(درصد از حجم پسماند ورودي به محل هاي دفن  10به نحوي اقدام نماید که هر ساله  –الف 
 .کاهش آلودگی هوا تا حد استاندارد مصوب فراهم نمایندتمهیدات الزم را براي  –ب 
  

 توسعه روستایی
  174- ماده

رتقاء سطح دولت مکلف است به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاستگذاري، برنامه ریزي، راهبري، نظارت و هماهنگی بین دستگاه هاي اجرایی، ا
  :ش نابرابري هاي موجود بین جامعه روستایی، عشایري و جامعه شهري، اقدام هاي زیر را به عمل آورددرآمد و کیفیت زندگی روستاییان و کشاورزان و کاه

  
 ایجاد ساختار مناسب فرابخشی براي مدیریت هماهنگ توسعه روستایی و عشایري –الف 



  .روستایی با توجه به شرایط منطقه اي و محلیارتقاء شاخص هاي توسعه روستایی و ارائه خدمات نوین و تهیه برنامه هاي اولویت بندي خدمات  –ب 
کشاورزي کوچک و متوسط که بخش اعظم  –حمایت از گسترش کشاورزي صنعتی و صنایع روستایی با اولویت توسعه خوشه ها و زنجیره هاي صنعتی  –ج 

شگري وایجاد و توسعه بازارهاي محلی با اولویت مراکز نهاده ها و عوامل تولید آن در جغرافیاي روستایی وجود دارد و همچنین صنایع دستی و خدمات گرد
 .دهستان هاي داراي قابلیت توسعه

 تعیین الگوي مدیریت در آبادي هاي فاقد شوراي اسالمی –د 
 .د روستاییحمایت از صندوق هاي محلی اعتبارات خرد روستایی و عشایري و قرض الحسنه ها توسعه اشتغال روستایی با هدف تامین منابع مالی خر –ه 
 .ایجاد بانک تامین مالی خرد از طریق تغییر و تعیین وظایف یکی از بانک هیا موجود یا ایجاد بانک جدید –و 
 .و تثبیت نسبی جمعیت روستایی تا آخر سال اول برنامه) از شهر به روستا( تدوین سیاست هاي تشویقی در جهت مهاجرت معکوس  –ز 
اسالمی با مشارکت مردم، دولت و  –ایمن سازي ساختار کالبدي محیط و مسکن روستایی مبتنی بر الگوي معماري ایرانی  بهسازي، نوسازي، بازسازي و –ح 

 نهادهاي عمومی
ت ود کیفیآموزش فنی و حرفه اي مستمر روستاییان با هدف توانمند سازي براي ارائه و استفاده از خدمات نوین و مشارکت در فعالیت هاي صنعتی و بهب –ط 

  .تولیدات
ی و ساماندهی و استقرار فعالیت هاي کارآفرینی و اشتغال زاي کوچک و متوسط تولیدي و خدماتی در مناطق روستایی از طریق ارائه مشوق هاي مال –ي 

  اعتباري
 ساماندهی روستاها در قالب مجموعه هاي روستایی به منظور خدمات رسانی بهتر و موثرتر –ك 
 خانوار و پوشش برنامه هاي نگهداري و ایمن سازي شبکه راه هاي روستایی 50ل بار و مسافر در روستاهاي باالي ساماندهی حمل و نق –ل 

مدیریت آیین نامه اجرایی این ماده شامل تعیین مدیر ارشد روستا، چگونگی و فرایند اعمال حمایت هاي ذکر شده، نحوه مشارکت و تعاریف و چگونگی 
 . ول برنامه به تصویب هیات وزیران خواهد رسیدمجموعه روستایی در سال ا

  
  امور دفاعی، امنیتی و سیاسی: فصل هفتم برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور

 
 امور دفاعی

  175- ماده
تمامیت ارضی،  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح موظف است به منظور ارتقاء توانمندي هاي دفاعی و قدرت بازدارندگی به منظور دفاع از حاکمیت،

 :منافع و امنیت ملی و مقابله موثر با تهدیدهاي خارجی اقدام هاي زیر را انجام دهد
 .ارتقاء کمی و کیفی سامانه پدافند هوایی کشور و ایجاد همانگی تحت نظر قرارگاه هوایی پدافند کشور –الف 
وثرتر در حوزه هاي آبی کشور و حفاظت از خطوط دریایی کشور با تاکید بر آب تقویت حضور و ارتقاء زیرساختها به منظور گسترش حوزه و استقرار م –ب 

 .هاي آزاد و تکمیل سازمان ناوگان جنوب
بهره گیري بیش از فرصت خدمت وظیفه عمومی براي ارتقاء دانش و مهارت و ارتقاء منزلت اجتماعی جامعه هدف در خصوص مبانی و ارزش هاي  –ج 

و مقام معظم رهبري، ارتقا، معنویت، انضباط اجتماعی، تقویت تعامالت سازنده و ) ره(ویژه بر دیدگاه ها و سیره حضرت امام خمینی اسالم و انقالب با تکیه 
بهینه از مهارتهاي حرفه اي و افزایش ظرفیت بکارگیري تخصصی کارکنان وظیفه و غنی سازي شغلی و ارتقا معیشت و مزلت اجتماعی آنان و نیز استفاده 

 .والن در سازندگی کشورمشم
در شرایط ( ایجاد زیرساخت ها و ساز و کارهاي الزم براي مشارکت هر چه گسترده تر دستگاه هاي دولتی و بخش غیردولتی در برنامه هاي دفاعی  –د 

 برمبناي طرح مصوب) بحران و جنگ
ماه اول برنامه موظفند سطح مطلوب و الزامات  6لح حداکثر ظرف مدت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و با همکاري ستاد کل نیروهاي مس -تبصره

 .هر یک از بندهاي فوق را تدوین و به تصویب شوراي عالی امنیت ملی برساند
  176- ماده

ع از کشور، آرمانها و به دولت اجازه داده می شود به منظور تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان و حضور بیشتر نیروهاي مردمی در صحنه هاي امنیت و دفا
 :مبانی اندیشه انقالب اسالمی و توسعه فرهنگی امر به معروف و نهی از منکر اقدام ها و تسهیالت الزم را به شرح زیر فراهم نماید

 میلیون نفر بسیجی فعال و ویژه تا پایان برنامه پنجم 5/1پشتیبانی الزم براي افزایش حداقل  –الف 
 .مقاومت بسیج اساتید بویژه در فعالیت هاي پژوهشی و علمی در دستگاههاي اجرایی در قالب طرح مصوب پشتیبانی از رده هاي –ب 
رگیري به سازمان بسیج اجازه داده می شود از محل اعتبار مصوب خود حمایت الزم را براي تامین پوشش بیمه اي و تامین خسارت هاي ناشی از به کا –ج 

 .به ویژه دفاعی و امنیتی به عمل آوردبسیجیان در ماموریت هاي مختلف 



و ...) آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و (به دستگاه هاي اجرایی اجازه داده می شود متناسب با میزان آمادگی سازمان بسیج سازندگی، بخشی از فعالیت ها  –د 
ابان زدائی، جنگل کاري، آبرسانی به روستاها و مساجد در مناطق پروژه هاي عمرانی خود را از قبیل احداث و تعمیر مدارس و خانه هاي بهداشت روستایی، بی

 .مایندمحروم، روستایی و مرزي به آن سازمان واگذار تا با استفاده از نیروهاي داوطلب بسیجی و مردمی، جوانان و متخصصین سازمان یافته اجرا ن
  177- ماده

 :وري نیروهاي مسلح، اقدام هاي زیر را به عمل آوردبه دولت اجازه داده می شود به منظور توسعه توان علمی و فنا
پیش بینی اعتبارات مورد نیاز براي حمایت از کسب دانش و فناوري هاي نو و توسعه مرزهاي دانش و تولید محصوالت بدیع دفاعی با اختصاص  –الف 

  :ه در محورهاي زیر حرکتبه سمت خود اتکائی صورت پذیرددرصد از اعتبارات تجهیز و توسعه دفاعی، به طریقی که در طول سالهاي برنام 10حداقل 
  
 .تولید مواد حیاتی و کلیدي مورد نیاز صنایع دفاعی – 1
 .توسعه فناوري بدیع و نو ظهور بویژه در حوزه هاي میکرو الکترونیک، نانو، اطالعات و ارتباطات، شناختی و نرم – 2

 درصد 50دفاعی به میزان حداقل  افزایش صادرات محصوالت، خدمات فنی و مهندسی –ب 
 حمایت مالی و پشتیبانی از فعایت ها و پروژه هاي تحقیقاتی مرتبط با امور دفاعی در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی –ج 
نایع کشور در حمایت مالی در جهت بهره گیري صنعت کشور از ظرفیت هاي خاي صنایع دفاعی و همچنین حمایت مالی براي بهره گیري از ظرفیت ص –د 

 .جهت رفع نیازمندي هاي دفاعی مشروط بر اینکه به نیازهاي داخلی و صادرات لطمه نزند، بالمانع است
  178- ماده

کمیل چرخه به منظور کاهش آسیب پذیري زیرساخت هاف ارتقاء پایداري ملی، حفاظت از مردم و منابع ملی کشور و تضمین تداوم خدمات به آن در راستاي ت
 :ر نظامی، اقدام هاي زیر انجام می شوددفاع غی

 .تدوین استانداردهاي فنی موردنیاز پدافند غیرعامل طی سال اول برنامه –الف 
 .در مراکز حساس، حیاتی و مهم)  IWبیولوژي (ایجاد سامانه پایش، هشدار و خنثی سازي در خصوص تهدیدات نوین  –ب 
 و مهم کشور و تداوم فعالیت امن و پایدار آنانایمن سازي و حفاظت از مراکز حیاتی، حساس  –ج 

دستورالعمل الزم براي هماهنگی حوزه هاي پدافند غیرعامل و سازمان مدیریت . پدافند غیرعامل صرفا در حوزه تهدیدات دفاعی و امنیتی است –تبصره 
 .ت بحران به تصویب هیات وزیران می رسدبحران کشور با پیشنهاد مشترك دبیرخانه کمیته دائمی پدافند غیر عامل و سازمان مدیری

  179- ماده
دوره آموزشی در زمان صلح با تایید ستاد کل نیروهاي مسلح، قسمتی از نیازهاي نیروي انسانی دولت با استفاده از خدمت مشموالن وظیفه پس از گذراندن 

نیروي انسانی دولت از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح نیازهاي . نظامی به صورتی تامین می گردد که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید
 .جمهوري اسالمی ایران به ستاد کل اعالم می شود

دمت از محل هزینه هاي مربوط به دوره آموزش نظامی به عهده وزارت دفاع وو پشتیبانی نیروهاي مسلح بوده و حقوق و مزایا و جیره استحقاقی در دوره خ
  .میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین نیروهاي مسلح تجاوز کند. ه مربوطه تامین می گردداعتبارات دستگا

  .بایستی توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته کشور خدمت کنند) فارغ التحیالن دانشگاهها(درصد از نیروهاي انسانی فوق  50حداقل 
توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح با همکاري سازمان امور اداري و استخدامی کشور تهیه و پس از تایید ستاد کل  آیین نامه اجرایی این ماده

 .نیروهاي مسلح به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
  

 سیاسی، امنیتی
  180- ماده

است با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارایی، وزارت دادگستري،  در راستاي تامین امنیت پایدار مناطق مرزي و کنترل موثر مرزها وزارت کشور موظف
مه تهیه و به وزارت اطالعات، نیروي انتظامی و سایر وزارتخانه ها و سازمان هاي ذیربط طرح جامع امنیت پایدار مناطق مرزي را تا پایان سال اول برنا

 .تصویب شوراي عالی امنیت ملی برساند
ترل، مدیریت، حریم امنیتی، اقدام هاي عمرانی، انسداي، اطالعاتی، علمی، تجهیزاتی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و تقویت طرح جامع شامل کن -تبصره

هر گونه اقدام در مرزها و مناطق مرزي براساس برنامه و شاخص هاي مندرج این در این طرح صورت . مرزبانی، به کارگیري بسیج و نیروي مردمی می باشد
 .می پذیرد

  181- ماده
داکثري از دولت حمایت مالی و حقوقی الزم را از استقرار صنایع و شکل گیري تعاونی هاي مرزنشینان و واگذاري زمین هاي مستعد کشاورزي و استفاده ح

نیت پایدار مناطق مرزي به منابع طبیعی و گردشگري در مناطق مرزي در راستاي ارتقاء و تقویت اقتصاید و معیشت مرزنشینان با رعایت مالحظات تامین ام
 .عمل می آورد



  182- ماده
اضیان پس از موافقت فرماندهی کل نیروهاي مسلح به وزارت کشور اجازه داده می شود، از طریق نیروي انتظامی نسبت به اعطاي مجوز فعالیت به متق

حفاظتی به موسسات مذکور با حفظ کنترل و نظارت دقیق  تشکیل موسسات غیردولتی خدمات حفاظتی و مراقبتی و واگذاري بخشی از خدمات انتظامی و
 .مایدبراساس آیین نامه اجرایی، که به پیشنهاد وزارت کشور و تایید فرماندهی کل نیروهاي مسلح، به تصویب شوراي امنیت کشور می رسد، اقدام ن

  183- ماده
تعامل با جامعه اطالعاتی و مقابله و پیشگیري از تهدیدات و تهاجم اطالعاتی و وزارت اطالعات موظف است با هدف دفاع از حاکمیت ومنافع ملی و تقویت و 

 :امنیتی داخلی و خارجی به ویژه استکبار جهانی اقدام هاي زیر را انجام دهد
 ارتقاي کمی و کیفی زیرساخت هاي اطالعاتی با هدف تحکمی و تقویت امنیت پایدار و فراگیر –الف 
مفاسد و اختالف در امنیت اقتصادي، جرائم سازمان یافته ضد امنیتی، اقدامات تروریستی و تهدیدات نرم امنیتی در مقام ضابط قوه پیشگیري و مقابله با  –ب 

  قضاییه
  ایجاد و گسترش زیرساخت ها و سازو کارهاي الزم براي مشارکت هر چه بیشتر مردم در راستاي تقویت و تحکیم امنیت پایدار کشور –ج 

ن ماده حداکثر تا پایان سال اول برنامه توسط وزارت اطالعات و با همکاري معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور تهیه و به آئین نامه ای
 .تصویب شوراي عالی امنیت ملی می رسد

  184- ماده
ش مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی به میزان یک در دولت موظف است به منظور ارتقاء ایمنی و تسهیل در عبور و مرور و حمل و نقل با تاکید بر کا ه

 :هزار وسیله نقلیه اقدام هاي زیر را انجام دهد
براي  ایجاد و گسترش سامانه هاي هوشمند کنترلی و مراقبتی ترافیکی با پوشش تمامی راه هاي اصلی مورد نیاز کشور و سامانه هاي ناوبري هوشمند –الف 

 .عمومیتمامی ناوگان حمل و نقل 
د کلیه دستگاه هاي دولتی، موسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی که سامانه اي هوشمند کنترلی و مراقبتی ترافیکی را در اختیار دارند مکلفن –تبصره 

 .دسترسی نیروهاي انتظامی به این سامانه ها را فراهم آورند
  .مدیریت و نظارت نیروي انتظامی و اجراي آن توسط بخش خصوصی ایجاد و حمایت از سامانه یکپارچه امداد خودرو در کشور با –ب 
  

  185- ماده
نبه با مواد ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است براساس سیاست هاي کلی ابالغی، با مشارکت دستگاههاي اجرایی عضو و مرتبط، سند جامع مبارزه همه جا

 .یه دستگاه هاي اجرایی ذیربط ابالغ نمایدمخدر، روانگردان و پیش سازها را تهیه و جهت اجرا به کل
  

 سیاست خارجی
  186- ماده

  :ا و استفاده از فرصت هاي اقتصادي در منطقه و نظام بین الملل اقدام هاي زیر انجام خواهد شد.ا.به منظور اعتالي شان، موقعیت، اقتدار و نقش ج
  شورهاي داراي دیدگاه ها و مواضع غیرهمسو با جمهوري اسالمی ایرانتنظیم سطح روابط و مناسبات سیاسی، اقتصادي و فرهنگی با ک –الف 

دو  گسترش و تعمیق حضور فعال، موثر، راهبردي و الهام بخش جمهوري اسالمی ایران در زمینه هاي اقتصادي، فرهنگی، رسانه اي در عرصه مناسبات –ب 
 .جانبه و بین المللی 

یز استفاده از سایر ظرفیت هاي اقتصادي، حقوقی، سیاسی، فرهنگی،رسانه اي و بین المللی براي کاهش همکاري با کشورهاي منطقه و اسالمی و ن –ج 
 حضور نظامی بیگانگان در منطقه

 .حمایت موثر از مسلمانان و ملت هاي مظلوم و مستضعف بویژه ملت تحت ستم فلسطین –د 
 .در جهت ارتقاء صلح، امنیت، برادري و مراودات اقتصاديتالش براي افزایش همگرایی میان کشورهاي همسایه و اسالمی  –ه 
 .تالش براي اصالح ساز و کارها و نظامات حاکم بر جهان –و 
 .گسترش همه جانبه همکاري با کشورهاي منطقه جنوب غربی آسیا در تجارت، سرمایه گذاري و فناوري –ز 
 توسعه و تعمیق دیپلماسی عدالت خواهی در جهان  –ح 
 

  امور قضایی و حقوقی: برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور فصل هشتم
  187- ماده

به نحوي که نظام وضع قوانین جوامع و الحاق و تعیین محل مناسب احکام اصالحی، الحاقی و » وضع، تفسیر و تنقیح قوانین و مقررات«قواعد و ضوابط 



زیابی تاثیرات اجراي قوانین و مقررات به تصویب نمایندگان دولت و قوه قضاییه مخصوص قوانین در قانون جامع علمی و مشخص گردد و نیز شاخص هاي ار
 .و هیات رییسه مجلس شوراي اسالمی می رسد

  188- ماده
اد اسن صالحیت مشاورین امالك صرفا در حدود داللی تعریف و تاثیر کلیه عقود راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده موکول به ثبت سند آنها در دفاتر –الف 

 .رسمی است
ماهوي الزم آیین دادرسی جامع و عادالنه، پایدار، و تخصصی نمودن محاکم مبتنی بر استفاده از فناوري هاي نوین، به ویژه فناوري اطالعات و قوانین  –ب 

 .با تاکید بر ثبات آن حداکثر تا پایان سال دوم برنامه براي تصویب به مجلس شوراي اسالمی ارائه شود
خصصی نمودن پلیس در کشف جرم و توانمند سازي و آموزش تخصص ضابطان قضایی توسط قوه قضاییه با همکاري نیروهاي انتظامی تدوین طرح ت –ج 

 .و اجرا گردد
 .دادسراها و دادگاه هاي عمومی کیفري و حقوقی تخصصی به ویژه در امور اقتصاید حسب ضرورت و با تشخیص رئیس قوه قضاییه خواهد بود –د 
به منظور ارتقاء فرهنگی قانونگرایی، کاهش دعاوي قضایی، روش هاي حل و فصل درونی مشکالت قضائی، اعتماد سازي و ایجاد امنیت قضائی و  –ه 

درونی سازي ارزش هاي حقوق و اخالقی، قوه قضاییه موظف است با همکاري معاونت حقوقی رئیس جمهور موضوعات حقوقی و قضائی ضروري براي 
 .انی را تا پایان سال اول برنامه براي اجرا به دولت پیشنهاد شدآموزش همگ

  187- ماده
به نحوي که نظام وضع قوانین جوامع و الحاق و تعیین محل مناسب احکام اصالحی، الحاقی و » وضع، تفسیر و تنقیح قوانین و مقررات«قواعد و ضوابط 

ص هاي ارزیابی تاثیرات اجراي قوانین و مقررات به تصویب نمایندگان دولت و قوه قضاییه مخصوص قوانین در قانون جامع علمی و مشخص گردد و نیز شاخ
 .و هیات رییسه مجلس شوراي اسالمی می رسد

  188- ماده
فاتر اسناد صالحیت مشاورین امالك صرفا در حدود داللی تعریف و تاثیر کلیه عقود راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده موکول به ثبت سند آنها در د –الف 

 .رسمی است
ماهوي الزم آیین دادرسی جامع و عادالنه، پایدار، و تخصصی نمودن محاکم مبتنی بر استفاده از فناوري هاي نوین، به ویژه فناوري اطالعات و قوانین  –ب 

 .با تاکید بر ثبات آن حداکثر تا پایان سال دوم برنامه براي تصویب به مجلس شوراي اسالمی ارائه شود
طرح تخصصی نمودن پلیس در کشف جرم و توانمند سازي و آموزش تخصص ضابطان قضایی توسط قوه قضاییه با همکاري نیروهاي انتظامی تدوین  – ج

 .و اجرا گردد
 .بوددادسراها و دادگاه هاي عمومی کیفري و حقوقی تخصصی به ویژه در امور اقتصاید حسب ضرورت و با تشخیص رئیس قوه قضاییه خواهد  –د 
به منظور ارتقاء فرهنگی قانونگرایی، کاهش دعاوي قضایی، روش هاي حل و فصل درونی مشکالت قضائی، اعتماد سازي و ایجاد امنیت قضائی و  –ه 

درونی سازي ارزش هاي حقوق و اخالقی، قوه قضاییه موظف است با همکاري معاونت حقوقی رئیس جمهور موضوعات حقوقی و قضائی ضروري براي 
 .موزش همگانی را تا پایان سال اول برنامه براي اجرا به دولت پیشنهاد شدآ

 
  بودجه و نظارت: فصل نهم برنامه پنج ساله پنجم کشور

 189ماده 
امه را برنبه منظور حسن اجراي برنامه و ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب چشم انداز و سیاست هاي کلی برنامه، معاونت گزارش نظارتی هر سال 

 .حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد تهیه و به دولت ارائه تا جهت اطالع عموم منتشر نماید
 190ماده 

 :دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدي و اثربخشی طرح هاي عمرانی اقدام هاي زیر را به اجرا در آورد
و کنترل هر سه عامل هزینه و زمان و کیفیت در اجراي پروژه، تا سال سوم برنامه را با رویکردهاي نتیجه گرا  1385نظام فنی و اجرایی مصوب  –الف 

 .اصالح و از سال چهارم به مورد اجرا گذارد
، »طرح و ساخت کلید در دست«، »تامین منابع مالی، ساخت و بهره برداري«، »تامین منابع مالی، ساخت، بهره برداري و واگذاري«روش هاي اجرایی  –ب 

 .را با پیش بینی تضمین هاي کافی بکار گیرد» ساخت، بهره برداري و مالکیت«و یا » خصوصی –بخش عمومی  مشارکت«
  .از سال دوم برنامه نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش را در طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي بزرگ و متوسط اجرا کند –ج 
ایه اي بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادي ریالی و ارزي نزد بانک هاي داخلی و ساز و کار تامین مالی طرح هاي تملک دارایی سرم –د 

طرح هاي فوق با  خارجی همراه با پیش بینی ابزارهاي مالی تضمینی را به تدریج بگونه اي پیاده کند تا در پایان برنامه رابطه تامین منابع مالی و اجراي
 .نوسانات بودجه ساالنه قطع گردد



و  استانداردهاي ملی حسابداري و حسابرسی طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي و قیمت تمام شده را که توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه –ه 
 .توسط معاونت تایید و ابالع می گردد تا سال آخر برنامه در طرح هاي بزرگ و متوسط پیاده کند

 191ماده 
 :هاي سرمایه اي جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امکان پذیر استپیشنهاد طرح هاي تملک دارایی 

قانون برنامه و بودجه براساس گزارش  23و  22عناوین، اهداف کمی و اعتبارات طرح هاي تملک دارایی هاي سرمایه اي جدید با رعایت مواد  –الف 
ی و زیست محیطی مشاور و دستگاه اجرائی پس از تایید معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ، اقتصادي، مال)حجم کار، زمانبندي اجرا 0توجیهی فنی 

اي برنامه و رئیس جمهور براي یک بار به قیمت ثابت سالی که طرح هاي مورد نظر براي اولین بار در الیحه بودجه ساالنه منظور می گردد به تفکیک ساله
 .می می رسدسالهاي بعد به تصویب مجلس شوراي اسال

سازمان حفاظت محیط زیست موظف است استاندارد هاي زیست محیطی را در شش ماهه اول سال اول برنامه به معاونت جهت ابالغ به دستگاه  –تبصره 
  .هاي اجرایی و شرکت هاي مهندسین مشاور به منظور رعایت مفاد ان در طراحی هاي تملک دارایی هاي سرمایه اي خود اعالم نماید

مبادله موافقت نامه هاي شرح عملیات طرح هاي تملک دارایی هاي سرمایه اي مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات اجرایی، اعتبارات مصوب،  –ب 
  .داین موافقتنامه ها براي دوران برنامه معتبر و مالك عمل خواهند بو. پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی فقط یک بار در دوران برنامه انجام می پذیرد

اسبه اعتبارات مورد نیاز طرح هاي تملک دارایی هاي سرمایه اي براي سالهاي باقی مانده اجراي طرح در برنامه با اعمال ضرایب تعدیل محتمل مح –تبصره 
 .و توسط معاونت منظور می شود

مبادله می گردند جنبه اصالحی داشته ونباید موجب افزایش  موافقت نامه هایی که براي انطباق میزان اعتبارات ساالنه طرح ها با قوانین بودجه سنواتی –ج 
موارد استثنا که منجر به تغییر حجم عملیات یا تعداد پروژه ها می شوند با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط و تایید هیات . اهداف و تعداد پروژه هاي طرح شوند

 .این ماده بالمانع می باشد» الف«وزیران مفاد بند 
بانی ه موافقت نامه هاي طرح تملک دارایی هاي سرمایه اي محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیمبادل –د 

 .نیروهاي مسلح و معاونت به تایید هیات وزیران خواهد رسید
 192ماده 
دله با دستگاه هاي اجرایی، مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیت هاي موضوع تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجراي موافقتنامه هاي متبا –الف 

  .موافقتنامه و شروط الزام آوري که به منظور اعمال نظارت بیشتر بر اجراي برنامه و بودجه توسط معاونت درج می شود، خواهد بود
ط دولت صرفا براي پرداخت هزینه هاي اجتناب ناپذیر یا ضروري یا اجراي اولویت در طول برنامه جابجایی اعتبارات مندرج در قوانین بودجه ساالنه توس –ب 

 .هاي اهداف برنامه و ایجاد توازن منطقه اي در توسعه کشور ممکن است
 .متناسب با وظایف و اختیارات واگذار شده دستگاه هاي اجرائی به تشخیص معاونت، منابع دستگاه مربوط تعدیل می شود - ج 
 لت اجازه داده می شود براي پیش آگاهی ها، پیشگیري، امداد رسانی، بازسازي ونوسازي مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل،به دو –د 

ی اي فنزلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروي آب دریا، آفت هاي فراگیر محصوالت کشاورزي اپیدمی دامی و ایجاد توازن منطقه اي و اعطاي کمک ه
تنخواه مذکور حداکثر تا پایان . از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه تامین و هزینه نماید%) 3(و اعتباري تا معادل سه درصد 

 .همان سال از محل صرفه جویی در اعتبارات عمومی و یا اصالح بودجه ساالنه تسویه خواهد شد
گاه هاي اجرایی که در اجراي اصول یکصد و سی و چهارم و یکصد و سی نهم قانون اساسی و یا در اجراي قوانین و در مورد آراي حل اختالف دست –ه 

اي مرجع مقررات مربوط صادر می شود چنانچه به هر دلیل دستگاه هاي اجرایی ذي ربط از اجراي تصمیم مرجع حل اختالف خودداري ورزد معاونت مطابق ر
عایت محدودیت هاي جابه جایی در بودجه تملک دارایی هاي سرمایه اي و هزینه اي، از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و به مذکور، بدون الزام به ر

 .بودجه دستگاه اجرایی ذي نفع اضافه می نماید
 193ماده 

یی برنامه پنجم تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به کلیه وزارتخانه و موسسات دولتی موظف اند برنامه ا جرایی و عملیاتی خود را در قالب بسته هاي اجرا
 .بودجه سنواتی این دستگاه ها براساس برنامه عملیاتی موضوع این ماده تنظیم می شود. مرحله اجرا درآوردند

ار است که به منظور حل یک بسته اجرایی مجموعه اي از چندین پروژه به هم پیوسته و یا خوشه اي پروژه هاي متجانس و به ممرتبط اولویت د –تبصره 
 .مشکل اقتصادي، اجتماعی، و یا فرهنگی در چارچوب اهداف برنامه به اجرا در می آید

 194ماده 
قابلیت سازمان حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد مکلفند در جهت افزایش صرفه اقتصادي، کارایی و اثر بخشی فعالیت شرکت ها و 

) 4(عالوه بر حسابرسی مالی از تمام شرکت هاي دولتی موضوع ماده چهارم ) گزارش مدیریتی(هاي مالی نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی اعتماد گزارش 
  .یندقانون مدیریت خدمات کشوري که فهرت آن توسط دولت تعیین می شود، از سال دوم اجراي برنامه و حداقل یک بار تا پایان برنامه، اقدام نما

 .هاي مشمول ملزم به همکاري با حسابرس و بازرس قانونی در این ارتباط می باشندشرکت 
 .شرکت هایی که براساس مصوبه دولت داراي طبقه می باشند از شمول این ماده مستثنی هستند –تبصره 



 195ماده 
نه هاي الزم را براي تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاه به منظور استقرار نظام بودجه ریزي عملیاتی، دولت تا پایان سال دوم برنامه به تدریج زمی

دستور العمل اجرایی . هاي اجرایی فراهم آورد به نحوي که الیحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شوراي اسالمی شود
 .غ می شودتوسط معاون برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهرو تهیه و ابال

 196ماده 
هنگی و ارتقاء به منظور تجدید سازماندهی سازماندهی نهادهاي نظارتی در کشور، تقویت و کارآمد نمودن نظام نظارت، رفع تداخلها، شفاف سازي، ایجاد هما

بازنگري در قوانین و ساختارهاي نظارتی بهره وري نهاد هاي نظارتی، کارگروهی با مسئولیت دولت و با عضویت نمایندگان قوه قضائیه و مجلس با هدف 
 .تشکیل می گردد

 197ماده 
قانون مدیریت خدمات کشوري شامل کلیه ساختارهاي فعال در امور ) 5(در این قانون، کلیه دستگاه هاي اجرایی موضوع ماده » دستگاه اجرایی«منظور از 

وراي اسالمی، نهاد ریاست جمهوري، شوراي نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضائیه، مجلس ش. قانون مذکور می باشد 8حاکمیتی موضوع ماده 
ه و مجلس خبرگان رهبري، سازمان صدا و سیما، دیوان محاسبات کشور و مشابه آن و سازمان ها، تشکیالت، موسسات و واحدها و اشخاص حقوقی وابست

محاسبات عمومی کشور به طور کلی کلیه دارندگان ردیف بودجه اي اعم از اصلی و فرعی از قانون  5، و 4، 3، 2تابعه آنها و نیز دستگاه هاي موضوع مواد 
 .نظر این قانون و قوانین بودجه سنواتی دستگاه اجرایی محسوب می شوند

 198ماده 
برنامه تصویب آیین نامه، تصویب نامه،  در کلیه مواردي که براي اجراي احکام و موادي این قانون و قوانین بودجه سنواتی یا اجراي سایر قوانین در طول

ساس برنامه اي که تصمیم نامه، دستورالعمل ها، ضوابط، بسته اجرایی، و سایر مقررات نظیر اسناد توسعه ملی و استانی و اسناد راهبردي مورد نیاز باشد برا
دولت می رسد، پیشنهاد دستگاه مربوط پس از تایید معاونت از جهت براي این منظور حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون به تصویب 

شامل مجامع عمومی، هیات هاي امنا و شورها و کمیسیون (انطباق با اهداف برنامه و قانون بودجه به تصویب هیات وزیران یا مرجع پیش بینی شده در قانون 
رسد، با تدوین و تصویب اسناد توسعه ملی و استانی و بسته هاي اجرایی برنامه، تصویب،  می) ها و کمیته ها و هیات ها، کارگروه هاي مربوط و مشابه آن

 .تامین و تخصیص هرگونه اعتبار مربوطه صرفا در حدود اسناد مصوب و بسته هاي اجرایی آن خواهد بود
یات امنا، کارگروه ها، کمیته ها و هیات ها و کمیسیون ها و نظایر به منظور نظارت بر اجراي برنامه و قوانین بودجه سنواتی معاونت در کلیه شوراها، مجامع، ه

 .آن با حق راي عضویت خواهد داشت
اي معاونت در دستگاه هاي اجرایی موظفند کلیه اطالعات و اسناد و مدارك را در موارد الزم در اختیار معاونت قرار دهند و دستورالعمل ها و بخشنامه ه

ایر قوانین مربوط از جمله قانون برنامه و بودجه و قوانین سنواتی و آئین نامه هاي مربوط براي کلیه دستگاه هاي اجرایی الزم چارچوب مفاد این قانون و س
 .االجرا می باشد

 199ماده 
  . و اصالحات و الحاقات بعدي آن تنفیذه می شود 1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 

  )متن پیشنهادي قوه قضائیه(بخش حقوقی و قضایی  –پنجم توسعه  احکام برنامه: ضمیمه
و سند چشم انداز و الزامات آن و با توجه به سیاست هاي کلی نظام در امور  156به منظور نیل به اهداف قانون اساسی به ویژه اهداف مندرج در اصل : 1ماده 

 .سوي مقام معظم رهبري موارد ذیل مقرر می گردد ساله ابالغی از 5قضایی و با تاکید بر سیاست هاي کلی قضائی 
استانداردسازي ضمانت اجراهاي کیفري و جایگزین کردن ضمانت اجراهاي –قوه قضائیه مکلف است به منظور کاهش دعاوي و عناوین مجرمانه : الف

قوانین سابق لوایح مورد نیاز را به مجلس شوراي اسالم ضمن بررسی ) اداري و ترمیمی –مدنی  –انضباطی  –از قبیل انتظامی (غیرکیفري موثر و روزآمد 
 .تقدیم نمایند

 :مکلف است) سازمان ثبت اسناد و امالك کشور(قوه قضائیه : ب 
 به منظور ارتقاي امنیت حقوقی، شفافیت و سرعت در تمامی مراحل نقل و انتقال امالك و مستغالت اعم از مشاوره ثبت انجام خدمات مربوطه و: 1 –ب 

ین و آئین جراي اسناد رسمی با توسعه ظرفیت دفترخانه هاي اسناد رسمی ساختار مناسب و واحدي براساس قوانین موجود و عندالزوم پیشنهاد اصالح قوانا
 .نامه هاي مربوط ایجاد نماید

زش مشاوران امالك و خودرو فراهم سازد ودولت قوه قضائیه مکلف است با همکاري سایر دستگاه هاي ذیربط ساز و کار الزم را براي نظارت و آمو: 2 –ب 
 .نیز مکلف به همکاري و تامین اعتبارات الزم در هر مورد می باشد

دها در از این پس صالحیت مشاوران امالك در انجام معامالت اموال غیرمنقول در حد واسطه گري تعیین می گردد و فرم هاي استاندارد تمامی قراردا
پس از الزم االجرا شدن این قانون مشاوران امالك مجاز به تنظیم و ثبت اسناد معامالت . و عقود تهیه و به مشاوران مزبور ابالغ شود محدوده تعهد به معامله

 .اموال غیرمنقول نخواهد بود



 –مضاربه  -شرکت  –هبه  –صلح  –وکالت  –قوه قضائیه مکلف است تمهیداتی فراهم نماید تا تمامی عقود و قراردادها از قبیل بیع معاوضه اجاره : 3ب 
الزم است از طریق . وقف و حبس به صورت رسمی تنظم شودو به منظور تحقق این امر در مورد مزایاي تنظیم اسناد رسمی جامعی انجام دهد –وصیت 

آئین نامه اجراي این بند توسط . ه شودکانون هاي سردفتران هزینه هاي ثبتی براي اشخاص بی بضاعت حذف و یا پایین تر از تعرفه قانونی در نظر گرفت
 .سازمان ثبت اسناد و امالك تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران براي دوره برنامه پنجم تنفیذ می گردد الزم است در  133ماده : 4 –ب 
 .نفر نیز مشمول این ماده قرار گیرد 12000داراي جمعیت کمتر از برنامه پنجم شهرهاي 

کاهش جرایم و اصالح رفتار و حقوقی و قضایی مردم از طریق فرهنگ سازي و نهادینه کردن فرهنگ  –به منظور گسترش بهداشت حقوقی و قضایی : ج
 .ا انجام دهندقانون مداري در جامعه، وزارتخانه ها و نهادهاي زیر مکلفند اقدامات ذیل ر

 سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران برنامه هاي آموزش عمومی حقوق و قضایی و پیشگیري از وقوع جرم و دعوا را تهیه و پخش نماید و: 1 –ج 
 .زمانی کافی و مناسب به پخش برنامه هایی که در این رابطه توسط قوه قضائیه تهیه می شود تشخیص دهد

تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با همکاري قوه قضائیه نسبت به تهیه  –علوم  –ه هاي آموزش و پرورش وزارت خان: 2 –ج 
آموزشی  و تدوین متون مناسب آموزش هاي عمومی حقوقی و قضائی و پیشگیري از وقوع جرم و اختالف در کتب و برنامه هاي آموزشی اقدام و برنامه هاي

 .دانش آموزان و دانشجویان برگزار کنند–مدت را براي کارکنان کوتاه 
یت روش سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مکلف است جهت باز اجتماعی شدن محکومان و جلوگیري از بازگشت آنها به زندان، نسبت به تقو: د 

  :ي با سازمان هاي مردم نهاد اقدام کند دراین راستا الزم استهاي اصالح و تربیت و سالمت و مراقبت پس از خروج در چهارچوب همکار
 .سازمان فنی و حرفه اي و وزارت آموزش و پرورش نسبت به آموزش زندانیان واجد صالحیت اقدام نماید: 1 –د 
د امام خمینی، سازمان بهزیستی و سایر در جهت رفع مشکالت معیشتی خانواده هاي زندانیان بی بضاعت، سازمان زندان ها با هماهنگی کمیته امدا: 2 –د 

 .نهادهاي ذیربط اقدام الزم بعمل آورد
 .وزارت کار و امور اجتماعی زمینه اشتغال زندانیان نیازمند را پس از آزادي فراهم نماید: 3 –د 

ط وزیر دادگستري و با همکاري وزارتخانه ها و ، ج، د حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از الزم االجرا شدن برنامه توس2 –آیین نامه هاي اجرایی بندهاي ب 
 .نهادهاي ذیربط حسب مورد تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد

 سازمان پزشکی قانونی مکلف است ضمن انجام تحقیقات و بررسی هاي الزم علل و عوامل منجر به مصدومیت، تخلفات و مرگ هاي غیر طبیعی موارد: ه 
با توجه به نتایج حاصله برنامه ریزي و اقدام الزم به منظور آموزش و پرورش در جهت پیشگیري و کاهش جرائم تخلفات و آسیب ارجاعی را بررسی نموده و 

زم را هاي اجتماعی ناشی از آن انجام دهد مراکز پژوهشی مربوط، نیروي انتظامی و رسانه هاي ملی مکلف هستند در این خصوص همکاري و هماهنگی ال
 .ولت مکلف است اعتبارات الزم براي اجراي مفاد این ماده رادر غالب بودجه هاي سنواتی تامین نمایدانجام دهند د

 قانون اساسی قوه قضائیه مکلف است 44در اجراي سیاست هاي اصل : 2ماده 
فاده از مشاوران اقتصادي داراي تخصص نسبت به تشکیل دادسراها و دادگاه هاي عمومی کیفري و حقوقی تخصصی در امور اقتصادي و رسیدگی با است: الف

 .هاي مربوط اقدام نماید
 ساختار و تشکیل ضوابط مناسب براي استفاده از داوري تخصصی در امور اقتصادي تهیه و نسبت به معرفی داوران متخصص و مورد اعتماد به بخص: ب

 .خصوصی و مراجع قضایی اقدام نماید
راهنمایی و معاضدت حقوقی به سرمایه  –ت امور اقتصادي و دارایی نسبت به ایجاد تشکیالت الزم براي ارائه مشاوره با همکاري وزارت امور خارجه و وزار: ج

 .گذاران به ویژه سرمایه گذاران خارجی با استفاده از ظرفیت هاي بخش غیردولتی اقدام نماید
 .م شودبه منظور ارتقاي کیفیت رسیدگی به پرونده ها اقدامات زیر انجا: 3ماده 
صحت و سرعت در رسیدگی به پرونده ها جلوگري از تشتت رویه هاي قضائی کاهش زمان  –قوه قضائیه مکلف است تمهیدات الزم براي افزایش دقت : الف

  .را نمایددادرسی، استفاده از مجازات هاي اجتماعی و جایگزین زندان تخصصی کردن دادگاه ها و آموزش عمومی و اختصاصی کارکنان را تهیه و اج
در  به منظور افزایش سرعت و دقت کشف جرائم سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است با هکاري دادستانی کل کشور و نیروي انتظامی اقدامات الزم: ب

ه الزم در این جهت تقویت و انسجام گروه هاي بررسی صحنه جرم با بهره گیري از نیروهاي متخصص، روش ها و تجهیزات روزآمد به عمل آورد بودج
 .خصوص در چهارچوب بودجه سنواتی منظور خواهد شد

قانون دیوان عدالت اداري و برگزاري دوره  9دیوان عدالت اداري مکلف است از طریق تقویت کمیسیون هاي تخصصی و تحکیم و توسعه مشاوران ماده : ج
انشگاه هاي و نهادهاي دولتی نسبت به توانمندسازي دیوان عدالت اداري در اي آموزشی و علمی تخصصی قضات ضمن افزایش تعامل با وزارتخانه هاي و د

ه جهت اشراف به موضوعات تخصصی مورد شکایت، افزایش دقت و سرعت رسیدگی به پرونده ها و کاهش زمان دادرسی برنامه ریزي نماید تمامی دستگا
دولت مکلف است بودجه الزم براي تحقق این بند را در قالب بودجه هاي سنواتی  .هاي دولتی و عمومی موظف به همکاري با دیوان عدالت ادار یه ستند

 .تامین نماید



مان دیوان عدالت اداري مکلف است نسبت به ایجاد دفاتر استانی و گسترش شوراهاي حل اختالف تخصصی با همکاري مراجع قضایی ذیربط و دفاتر ساز: د
آئیین نامه اجرایی این بند ظرف شش ماه از تصویب برنامه توسط دیوان عدالت . رضایتمندي مردم اقدام نمایدبازرسی کل کشور با هدف قضازدایی و ایجاد 

  .امین می نمایداداري تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد دولت اعتبارات الزم براي اجراي مفاد این ماده را در قالب بودجه هاي سنواتی ت
  

زرسی کل کشور مکلف است با همکاري دیوان عدالت اداري و سایر مراجع قضائی و دیوان محاسبات کشور نسبت به آسیب شناسی نقض سازمان با: 4ماده 
دستورالعمل ها و مصوبات مغایر با قانون و شرع از سوي مراجع دولتی و عمومی غیردولتی و براي پرونده  –قوانین و مقررات صدور آئین نامه ها بخشنامه ها 

 .ي مختومه راهکارهاي مناسب براي پیشگیري و کاهش پرونده هاي مربوطه را ارائه نمایندها
ات به منظور افزایش سرعت و کارایی ارائه خدمات حقوقی و قضایی قوه قضائیه مکلف است اقدامات زیر را براي توسعه فناوري اطالعات و ارتباط: 5ماده 

 .انجام دهند
راه اندازي مرکز ملی داده هاي قوه قضائیه  –رتقاي سیستم هاي عملیاتی و اطالعاتی به ویژه سیستم مدیریت پرونده قضائی گسترش و ا –راه اندازي : الف 

اجرا و تکمیل سامانه مدیریت امنیت اطالعات و عرضه خدمات قضایی الکترونیکی به مردم و نیز استفاده از  -راه اندازي مرکز ملی داده هاي قوه قضائیه  –
می و تامین ي اطالعات در برقراري ارتباط بین مراجع قضایی و سایر نهادهاي مرتبط مانند سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی و نیروي انتظافناور

 صددرصد زیر ساخت هاي فنی الزم تا پایان برنامه پنجم
بازرسی  –نظارت  –زندانبانی  –پزشکی قانونی  –ثبتی –و اطالعات قضایی توسعه سطح استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در جهت ارائه خدمات : ب 

 –ارائه لوایح  –رسیدگی الکترونیکی  –احضار  –ابالغ  –شکوائیه  –و سایر خدمات در چارچوب وظایف هر دستگاه و در دادسی ها از قبیل ارائه درخواست 
 .ت با همکاري سایر دستگاه هاي اجرایی ذیربطاستماع اظهارات گواهان، براساس قوانین و مقررا –مشاوره 

 درصد تا پایان برنامه پنجم توسعه 100افزایش میزان پوشش کاداستر شهري و غیر شهري به : ج
ر محاکم د به سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اجازه داده می شود به منظور ارتقاء ضریب امنیت اسناد و مالکیت، تقلیل پرونده هاي مرتبط با اسناد: د

د آئین نامه قضائی، رقومی نمودن اقالم اطالعاتی سند و اجرایی نمودن ثبت نوین استفاده از فناوري اطالعات نسبت به تعویض اسناد مالکیت اقدام نمای
 .اجرایی این بند توسط سازمان ثبت اسناد و امالك کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد

 .نظارت الکترونیک سازمان بررسی کل کشور براي دوره پنجم توسعه تنفیذ می گرددایجاد نظام : ه
 .قانون بنرامه چهارم توسعه کشور براي دوره برنامه پنجم توسعه تنفیذ می گردد 131بند الف ماده : و
 فراهم آوردن تمهیدات الزم به منظور ارتقاء سطح استفاده از ظرفیت هاي وزارت دادگستري: ز

 :در راستاي توسعه دسترسی جامعه به عدالت قضایی و حفظ شأن و منزلت مراجعان و کارکنان اقدامات زیر انجام شود: 6ماده 
 –دادگستري ها  –قوه قضائی مکلف است نسب به احداث بازسازي و توسعه فضاهاي فیزیکی قوه قضاییه و سازمان هاي تابعه شامل ساختمانهاي ستادي 

ها و کانون اصالح و تربیت در مناطق مورد نیاز شوراهاي حل اختالف به ویژه در مناطق روستایی و دورافتاده؛ واحدهاي مثبتی؛ بازداشتگاه –زندان ها 
  .واحدهاي پزشکی قانونی؛ ادارات سازمان بازرسی کل کشور و سازمان قضائی نیروهاي مسلح با رعایت استانداردهاي الزم اقدام نماید

  


