
 

 

 (مجلس شورای اسالمی 10/11/1395های توسعه کشور )مصوب قانون احکام دائمی برنامه

 با اعمال اصالحات

 حضرت حجت االسالم والمسلمين جناب آقای دکتر حسن روحانی

 رئيس محترم جمهوری اسالمی ايران

( قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران قانون 123)در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم  4/8/1394مورخ  220/10/52412عطف به نامه شماره 

هاي توسعه كشور كه با عنوان اليحه به مجلس شوراي اسالمي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه احكام دائمي برنامه

 .گرددو تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابالغ مي10/11/1395مورخ 

 علی الريجانی -یرئيس مجلس شورای اسالم

 

 های توسعه کشورقانون احکام دائمی برنامه

 1ماده 

ها و پاركهاي علم و فناوري كه داراي مجوز از شوراي گسترش دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان 

باشند، بدون ربط ميو ساير مراجع قانوني ذيهاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي آموزش عالي وزارتخانه

قانون مديريت خدمات  ،قانون محاسبات عمومي كشور ويژهرعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي به

معامالتي،   هاي مالي،نامهو اصالحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آيين قانون برگزاري مناقصات ،كشوري

 آموزش و درمان بهداشت، و فناوري و تحقيقات علوم، وزيران  اداري، استخدامي و تشكيالتي مصوب هيأت امنا كه حسب مورد به تأييد

 به مسلح نيروهاي به وابسته تحقيقاتي  جمهور و در مورد دانشگاهها و مراكز آموزش عالي ورئيس تأييد به هافرهنگستان مورد در و پزشكي

 .كنندمي عمل رسد،مي مسلح نيروهاي كل ستاد رئيس تأييد

اين مراكز و مؤسسات، كمک تلقي و بعد از پرداخت، به هزينه قطعي منظور يافته از منابع عمومي دولت به اعتبارات اختصاص -1تبصره 

 .شود و براساس بودجه تفصيلي مصوب هيأت امنا و با مسؤوليت آنها قابل هزينه استمي

ي و هرگونه استخدام جديد از محل منابع عمومي و توسعه تشكيالت اداري منوط به تأييد وزيران علوم، تحقيقات و فناور -۲تبصره 

 .بهداشت، درمان و آموزش پزشكي )حسب مورد( و سازمان اداري و استخدامي كشور است

 4/12/13933مصوب  (2)شي از مقررات مالي دولت قانون تنظيم بخ قانون الحاق برخي مواد به( 11هيأت امنا بر اساس ماده ) -3تبصره 

شود تعهد جديدي براي ها و مراكز مزبور پادار ميتواند عالوه بر آنچه كه از محل منابع عمومي و درآمدهاي اختصاصي براي دانشگاهنمي

 .گيري و سالهاي بعد مصوب كندسال تصميم

 .شوندهاي آن ميتبصرههاي رفاه دانشجويان مشمول اين ماده و صندوق -۴تبصره 
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 و عالي آموزش مؤسسات و دانشگاهها تشكيالتي  هرگونه اصالح ساختار و مقررات مالي، اداري، معامالتي، استخدامي و -5تبصره 

 .است آن هايتبصره و ماده اين مشمول فقط تخصصي هايفرهنگستان  همچنين و دولتي پژوهشي

علمي و پژوهشي  مجامع و هاهمايش در كشور دانشمندان  هاي علمي، نخبگان وانجمندولت موظف است براي مشاركت  -۶تبصره 

هاي دانشمندان و نخبگان ايران در جهان و فراهم كردن فرصتهاي مطالعاتي مناسب در گيري از توانمنديالمللي و برتر جهان و بهرهبين

 .داخل و خارج كشور سازوكار الزم را ايجاد نمايد

ي، دولت موظف است نسبت به تحقق موارد زير آموزمهارت  منظور گسترش و ارتقاي كيفيت و اثربخشي آموزش عالي وبه -۷تبصره 

 :اقدام كند

خصوصي ( %100توانند با موافقت هيأت امناي همان دانشگاه نسبت به تشكيل مؤسسات و شركتهاي صددرصد)اعضاي هيأت علمي مي -1

 .سسات و شركتها مشاركت كنندبنيان اقدام و يا در اين مؤدانش

هاي اجرائي، مشمول قانون منع مداخله كاركنان اين مؤسسات و شركتها براي انعقاد قرارداد پژوهشي مستقيم و يا غيرمستقيم با دستگاه

 .دولت در معامالت دولتي و اصالحات بعدي آن نيستند

نور و نشگاههاي دولتي، آزاد اسالمي، علمي . كاربردي و پياممنظور حمايت از دانشجويان داشود بهبه دولت اجازه داده مي -2

هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، عالي غيردولتي كه داراي مجوز از وزارتخانهاي و مؤسسات آموزشدانشگاههاي فني و حرفه

ربط براي پرداخت وام ا ساير نهادهاي ذيباشند، تسهيالت اعتباري در اختيار صندوق رفاه دانشجويان و يدرمان و آموزش پزشكي مي

 .الحسنه به دانشجويان قرار دهدبلندمدت قرض

هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارتخانه .3

 .كار تعيين نمايند هاي تحصيلي خود را متناسب با بازارمركز آمار ايران، رشته

از درآمدهاي حاصل از شهريه دانشجويان هر واحد را براي توسعه همان واحد و ( %۶0درصد)نور مكلف است شصتدانشگاه پيام .4

 .مابقي را براي توسعه و تجهيز واحدهاي دانشگاهي در مناطق محروم اختصاص دهد

 ۲ماده 

هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با دانشگاههاي كشور، حسب مورد به تشخيص وزارتخانه -الف

 در نيز و صنعتي –توانند نسبت به تأسيس شعب در مناطق آزاد تجاري هاي مربوط، ميعالي وزارتخانهتصويب شوراي گسترش آموزش

 .كنند اقدام داوطلبان از شهريه دريافت با و خودگردان صورتبه كشور از خارج

شود. پذيرش دانشجو در شعب دانشگاهها درمناطق آزاد تجاري . صنعتي، براي دانشجويان غيرايراني بدون آزمون سراسري انجام مي -ب

ش دانشجو قانون سنجش و پذير( 2ضوابط پذيرش دانشجو براي دوره كارشناسي توسط شوراي سنجش و پذيرش دانشجو موضوع ماده )

هاي تحصيالت تكميلي با پيشنهاد دانشگاهها و حسب مورد با تأييد و براي دوره 1392در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب 

 .شودهاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين مييكي از وزارتخانه

 .دانشجويان ايراني شعب مناطق آزاد تجاري . صنعتي، همانند ساير دانشجويان از معافيت تحصيلي برخوردار هستند -تبصره

 .شودالحاق مي 10/۶/1392قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب ( 5اين بند به ماده )



 

 

دولت به منظور استمرار، توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، در جهت حفظ كرامت ايثارگران با اولويت عرضه منابع مالي،  -پ

 فرصتها، امكانات و تسهيالت و امتيازات به ايثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنين جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل

 :دهد  ا انجام ميآنان، اقدام زير ر

هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،   دانشگاهها و مراكز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و وزارتخانه

ماه سابقه علمي مورد نياز خود را از بين جامعه ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از شش اعضاي هيأت( %20درصد)مكلفند حداقل بيست

سال اسارت، همسران و فرزندان جانبازان باالي ، آزادگان باالي سه(%25درصد)وپنجحضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان باالي بيست

هاي   سال اسارت كه داراي مدرک علمي مورد تأييد وزارتخانه، همسران و فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بيش از سه(%50درصد)پنجاه

باشند، حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال كاركنان   مي« بهداشت، درمان و آموزش پزشكي»و « يقات و فناوريعلوم، تحق»

علمي رسمي قطعي با احتساب  صورت عضو هيأتعلمي تأمين و از ابتداء آنان را بهديگر دستگاهها يا تبديل وضعيت كاركنان غير هيأت

اجرائي مرتبط و تأثير آن در پايه و مرتبه علمي با رعايت شرايط اخالقي، علمي و سني و بدون آزمون و  سوابق آموزشي، پژوهشي و

ور مستقيم برعهده وزرا و رؤساي دستگاههاي مذكور است. مقامات يادشده در اين ط به حكم اين اجراي مسؤوليت. كنند استخدام  مصاحبه

 .شود علمي فعلي داراي شرايط فوق نيز مياحكام و امتيازات اين بند شامل اعضاي هيأتباشند.   خصوص، مجاز به اتخاذ تصميم مي

 .شودمي 2/10/1391مصوب  رساني به ايثارگرانقانون جامع خدمات( ۷1اين بند، جايگزين ماده )

 3ماده 

 براي ويژه امتياز يا انحصار هرگونه ايجاد از جلوگيري و  هاي بازنشستگيمنظور فراهم نمودن شرايط رقابتي و افزايش كارآمدي بيمهبه

هاي بازنشستگي غيردولتي با تضمين پوشش شود صندوقبازنشستگي اعم از خصوصي، تعاوني يا دولتي اجازه داده مي هايصندوق

اي كه به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه كشور به نامهشدگان بازنشسته براساس آيينتعهدات آتي بيمه

 .ايجاد گردد رسد،تصويب هيأت وزيران مي

 .هاي مكمل و در قالب نظام تأمين اجتماعي چند اليه استها در اليه بيمهگونه صندوقفعاليت اين -تبصره

 ۴ماده 

  هاي احتمالي در مدت اقامت در ايران مينامه براي پوشش حوادث و بيماريكليه اتباع خارجي مقيم كشور موظف به دارا بودن بيمه 

 .رسدتعرفه مطابق مقررات بر عهده بيمه مركزي ايران است كه به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور ميباشند. تعيين ميزان 

 5ماده 

  هاي انفرادي شخصي جهت بيمههاي بيمه اجتماعي مجازند نسبت به افتتاح حسابمنظور برقراري بيمه تكميلي بازنشستگي، صندوقبه

 .نمايندشده اقدام شدگان با مشاركت فرد بيمه

 ۶ماده 

توانند در صورت انتقال به ساير دستگاهها يا بازخريدي، اخراج، استعفاء و هاي بازنشستگي ميكاركنان تحت پوشش صندوق -الف

استفاده از مرخصي بدون حقوق، بدون محدوديت زمان كماكان مشمول صندوق بازنشستگي خود باشند. در اين صورت حق بيمه سهم 

 .شده استعهده بيمهشده بهاستثناي افراد منتقلا بهشده و كارفرمبيمه
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اي را در رديف جداگانه 3/4/1354قانون تأمين اجتماعي مصوب ( 28ماده)( 2دولت موظف است هرساله اعتبار الزم موضوع تبصره) -ب

 .بيني كنددر قانون بودجه ساالنه پيش

افتي ايثارگران و فرزندان شهدا مشمول صندوق تأمين اجتماعي و بازنشستگي كه درياالجراء شدن اين قانون در صورتياز زمان الزم -پ

شده و دولت و كارفرما مربوط به حق بيمه صندوق تأمين اجتماعي توسط اين افراد و با ديگري گردد، در صورت پرداخت كسور سهم بيمه

ستقل انجام گيرد و از مستمري بازنشستگي هر دو طور متحقق شرايط بازنشستگي آنها در هر صندوق، بازنشستگي در هر صندوق به

 .شوندمند ميصندوق بهره

 ۷ماده 

 :شودشوراي عالي سالمت و امنيت غذايي با وظايف و تركيب زير تشكيل مي 

 :وظايف -الف

 سياستگذاري براي ارتقاي سالمت و امنيت غذايي و سالمت مواد غذايي صادراتي و وارداتي .1

 هاي ناظر بر سالمت و امنيت غذاييها و تدابير بخشي و فرابخشي در اجراي سياستبرنامهبررسي و تصويب  .2

 تعيين و پايش شاخصهاي اساسي سالمت و امنيت غذايي .3

 ايتصويب استانداردهاي ملي پيوست سالمت براي طرحهاي بزرگ توسعه .4

 «امنيت غذاييخدمات جامع و همگاني سالمت و »تصويب برنامه اجرائي سامانه  .5

 هاي نظارتيتصويب سازوكارهاي نظارتي و رسيدگي به گزارش .۶

 ايجاد هماهنگي ميان دستگاههاي اجرائي مربوط .۷

 :ترکيب -ب

 (جمهور )رئيسرئيس .1

 (وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي )دبير .2

 رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور .3

 وزير كشور .4

 تجارت وزير صنعت، معدن و .5

 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي .۶

 وزير آموزش و پرورش .۷

 وزير جهاد كشاورزي .8

 وزير ورزش و جوانان .9



 

 

 رئيس سازمان حفاظت محيط زيست .10

 رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران .11

 عنوان ناظربرنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي بههاي بهداشت و درمان، اجتماعي و يک نفر از اعضاي هر يک از كميسيون .12

 (رئيس كميته امداد امام خميني)ره .13

 رئيس سازمان ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران .14

و تأييد ان و آموزش پزشكي درم بهداشت، وزير پيشنهاد  هاي علمي و تخصصي حوزه سالمت بنا بهعنوان نماينده انجمنيک نفر به .15

 رئيس شوراي عالي

هاي علمي و تخصصي حوزه امنيت غذا و تغذيه بنا به پيشنهاد وزراي بهداشت، درمان و آموزش عنوان نماينده انجمنيک نفر به .1۶

 پزشكي و جهاد كشاورزي و تأييد رئيس شوراي عالي

 .مصوبات شورا با تأييد رئيس جمهور قابل اجراء است -تبصره

هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانهنامه آيين

 .رسدوزيران ميماه پس از ابالغ اين قانون به تصويب هيأتشود و حداكثر ظرف مدت ششكشاورزي تهيه مي

فروش كاالهاي دارويي، واكسن، مواد زيستي)بيولوژيک(، طبيعي و سنتي، سازي، توزيع، عرضه و هرگونه واردات تجاري، ذخيره -پ

اي، آرايشي، بهداشتي، غذايي و ملزومات و تجهيزات پزشكي كه در سامانه رهگيري و كنترل اصالت طبق ضوابطي كه مكملهاي تغذيه

د و با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق شوكند، ثبت نشده باشد جرم محسوب ميوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعالم مي

 .شودبرخورد مي 3/10/1392كاال و ارز مصوب 

مسؤوليت اجراي اين بند در مورد سموم و كود شيميايي و همچنين كاالهاي با مصرف دامي در چهارچوب وظايف مذكور در اين ماده 

 .برعهده وزارت جهاد كشاورزي و سازمان دامپزشكي است

كنترل كيفي محصوالت كشاورزي و دامي و صيانت از سالمت آحاد جمعيت كشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش منظور به -ت

هاي شيميايي بررسي، اعالم و از توزيع مواد غيرمجاز شده به بازار مصرف را از نظر ميزان آاليندهپزشكي موظف است محصوالت ارائه

 .جلوگيري كند

ها و ساير دستگاههاي اجرائي موظفند از عرضه محصوالت داراي آالينده شيميايي در وابسته به شهرداريتمام مراكز توزيع مواد غذايي 

 .هاي تحت نظارت و مديريت خود جلوگيري كنندمراكز و مجتمع

ضوابط فني هاي زيستي )بيولوژيک( دامپزشكي موظفند در چهارچوب هاي خام دامي، دارو و فرآوردهمراكز توليد و توزيع فرآورده -ث

هاي بهداشتي مربوطه اقدام كنند. افراد حقوقي غيردولتي شود، نسبت به استقرار سامانهو بهداشتي كه از طرف سازمان دامپزشكي اعالم مي

 .ها فعاليت كنندتوانند با اخذ مجوز مربوط از سازمان دامپزشكي كشور در زمينه ارائه خدمات اجراء و مميزي غيررسمي اين سامانهمي

ماه پس از ابالغ اين قانون توسط وزارت جهادكشاورزي )سازمان دامپزشكي كشور( نامه اجرائي اين بند، حداكثر ظرف مدت ششآيين

 .رسدشود و به تصويب هيأت وزيران ميتهيه مي



 

 

نظيم بخشي از مقررات قانون الحاق موادي به قانون ت( 48رسان به سالمت موضوع ماده)هرگونه تبليغات خدمات و كاالهاي آسيب -ج

ها درمان و آموزش پزشكي و سازمان ملي استاندارد ايران از سوي همه رسانه بر اساس تشخيص و اعالم وزارت بهداشت،( 2مالي دولت)

 .ممنوع است

صالح اي است كه پس از تصويب مرجع ذيواردات هر نوع كاال با رعايت استانداردها و يا ضوابط فني و ايمني و بهداشتي قرنطينه -چ

شود. رعايت اين ضوابط براي تعيين تكليف مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک و ساير مراجع مربوط ابالغ مي

يافته، كاالهاي بالصاحب و صاحب متواري و مكشوفات قاچاق الزامي است و ضوابط فني و ايمني اين كاالهاي متروكه، ضبطي، قطعيت

اي از طريق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت كاالها از طريق سازمان ملي استاندارد ايران و ضوابط بهداشتي قرنطينه

 .شودجهاد كشاورزي حسب مورد تأييد مي

 ۸ماده 

دسته از خدمات تشخيصي، بهداشتي و درماني كه در بسته بيمه پايه شده براي آنرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعيينعقد ق 

شود توسط شركتهاي بيمه تجاري و سازمان بيمه سالمت ايران با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان ممنوع است. سالمت اعالم مي

شده است. منظور از بيمه تكميلي يلي به جز در مواردي كه در قوانين خاص معين شده است، بر عهده افراد بيمهپرداخت حق سرانه بيمه تكم

 .فهرست خدماتي است كه در تعهد بيمه پايه سالمت نيست

قانون مديريت خدمات كشوري موظف به اجراي موضوع اين حكم و رعايت ( 5كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده) -1تبصره 

 .هاي مصوب هستندتعرفه

هاي امور اقتصادي و دارايي)بيمه مركزي ايران( و تعاون، كار و رفاه اجتماعي حسب مورد مسؤول حسن اجراي اين وزارتخانه -۲تبصره 

 .باشندماده مي

 9ماده 

شوراي عالي بيمه سالمت كشور مكلف است هر ساله قبل از تصويب بودجه سال بعد در هيأت وزيران نسبت به بازنگري ارزش  -الف

دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخيص در كشور اعم از دولتي و غيردولتي و   نسبي و تعيين تعرفه خدمات سالمت براي كليه ارائه

ع و مصارف و قيمت واقعي در جهت تقويت رفتارهاي مناسب بهداشتي، درماني و مباني محاسباتي خصوصي با رعايت اصل تعادل مناب

قانون ( 9و )( 8و مواد )( 1ماده )( 8واحد و يكسان با حق فني واقعي يكسان براي بخش دولتي و غيردولتي در شرايط رقابتي و بر اساس بند)

دام و مراتب را پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور، قبل از پايان هر سال اق 3/8/13۷3بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 

 .وزيران ارائه كند   براي سال بعد جهت تصويب به هيأت

 .گرددالحاق مي 3/8/13۷3قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب ( 2عنوان يک ماده بعد از ماده )اين بند به

هاي مربوط از محل أييد سالمت كليه رانندگان وسايل حمل و نقل عمومي مشمول بيمه سالمت است. هزينهآزمايش اجباري براي ت -ب

 .شودتأمين مي( 2قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت)( 30اعتبار موضوع ماده)

 10ماده 

 :نظام آماري كشوركاري در سازي، ساماندهي و رفع موازيمنظور يكپارچهبه 



 

 

 .مركز آمار ايران مرجع رسمي تهيه، اعالم و انتشار آمارهاي رسمي كشور است -الف

 .شودالحاق مي 10/11/1353قانون مركز آمار ايران مصوب ( 2اين بند قبل از ماده )

هاي نوين با رعايت ر فناوريمركز آمار ايران با همكاري دستگاههاي اجرائي نسبت به تهيه برنامه ملي آماري كشور مبتني ب -ب

 كشور آماري اطالعات پايگاه مستمر تغذيه و استقرار و ثبتي آمارهاي نظام استقرار  استانداردها و ضوابط توليد و انتشار آمارهاي رسمي،

 .االجراء استالزم اجرائي دستگاههاي براي ايران آمار عاليشوراي تصويب و ايران آمار مركز پيشنهاد با برنامه اين. كند اقدام

دستگاههاي اجرائي مانند بانک مركزي مكلفند در حدود وظايف قانوني خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهاي شوراي عالي  -پ

 .صورت آمار منتشره آمار تخصصي رسمي استهاي مربوط به خود را توليد و اعالم كنند. در اينآمار ايران، آمار تخصصي حوزه

 .گرددقانون مركز آمار ايران الحاق مي( 9عنوان مواد جديد بعد از ماده )( و )پ( بهبندهاي )ب

 11ماده 

هاي مختلف و هاي پوششي و شهري در مقياسبرداري و اطالعات مكاني، عكسبرداري هوايي، تهيه و توليد نقشهمرتبط با نقشه هايفعاليت 

هاي مربوط توسط سازمان برنامه و برداري كشور است. استانداردها و دستورالعملنقشهنظارت بر آن در بخش غيرنظامي، برعهده سازمان 

 .شودهاي كشور از جمله آمايش سرزمين تهيه و ابالغ ميگيريبودجه كشور با رعايت جهت

ماده را به منظور نحوه  وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان برنامه وبودجه كشور مكلفند دستورالعمل اجرائي اين -تبصره

 .هاي مكاني تهيه و ابالغ نمايندها و دادهاعمال مالحظات دفاعي و امنيتي در توليد و انتشار نقشه

 .گرددالحاق مي 12/11/1393قانون جامع حدنگار )كاداستر( كشور مصوب ( 10عنوان يک ماده جديد بعد از ماده )اين ماده به

 1۲ماده 

 :شودبه اين شرح اصالح مي( 1۶/11/1390نون بهبود مستمر محيط كسب و كار)مصوب قا( 11صدر ماده) -الف

هاي اقتصادي اين بخشها، بررسي و رفع موانع كسب و كار و اتخاذ نظر دولت و بخشهاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليتمنظور تبادلبه

ربط، موجود و ارائه پيشنهادها و راهكارهاي اجرائي مناسب به مراجع ذيتصميم مؤثر براي اقدامات الزم در چهارچوب قوانين و مقررات 

 :شودگوي دولت و بخش خصوصي با تركيب اعضاي زير تشكيل ميوشوراي گفت

 (وزير امور اقتصادي و دارايي )رئيس شورا .1

 وزير صنعت، معدن و تجارت .2

 (وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي )يا معاون .3

 (اد كشاورزي )يا معاونوزير جه .4

 (وزير نفت )يا معاون .5

 (وزير نيرو )يا معاون .۶

 (وزير كشور )يا معاون .۷



 

 

 رئيس كل بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران .8

 (رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور )يا معاون .9

 قضائيه به انتخاب رئيس قوه دو نفراز معاونان قوه .10

 اقتصادي مجلس شوراي اسالميرئيس كميسيون  .11

 رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي .12

 رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي .13

 رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسالمي .14

 (اسالمي)حسب موردهاي تخصصي و ويژه مجلس شوراي ساير رؤساي كميسيون .15

 (رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران)دبير شورا .1۶

 رئيس اتاق اصناف .1۷

 هاعالي استانرئيس شوراي .18

 رئيس اتاق تعاون جمهوري اسالمي ايران .19

 شهردار يكي از كالنشهرها به انتخاب شهرداران كالنشهرها .20

 هاي مختلفكتهاي برتر خصوصي و تعاوني از بخشها و رشتههشت نفر از مديران عامل شر .21

ها طبق دستورالعملي است كه در و چگونگي تشكيل جلسات و ارائه پيشنهادها و گزارش( 21نحوه انتخاب اعضاي رديف ) -1تبصره 

 .شودنخستين جلسه شورا تهيه و تصويب مي

 .دولت در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران استمحل دبيرخانه اين شورا بدون دريافت كمک از  -۲تبصره 

 .باشدوگو، حداقل يک جلسه در ماه ميجلسات شوراي گفت -3تبصره 

گيرد تا در جلسه هيأت دولت مطرح و نسبت مصوبات شورا حداكثر ظرف مدت سي روز در دستور كار هيأت دولت قرار مي -۴تبصره 

 .گيري شودبه آن تصميم

اق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي موظف است با همكاري اتاق تعاون مركزي جمهوري اسالمي ايران و شوراي اصناف ات -ب

گذاري در كشور اقدام نمايد و با نظرخواهي مستمر از هاي مخل توليد و سرمايهكشور، نسبت به شناسايي قوانين، مقررات و بخشنامه

طور مستمر گزارشها و پيشنهادهايي را تهيه هاي آنها، بهكشور و بررسي و پردازش مشكالت و خواسته تشكلهاي توليدي و صادراتي سراسر

اي متشكل از دونفر از هر قوه به انتخاب رئيس آن قوه ارائه دهد. كميته مذكور موظف است ضمن بررسي پيشنهادهاي كند و به كميته

 .شده، راهكار قانوني الزم را اتخاذ كندارائه

هاي مزاحم، خأل قانوني، اجراي نادرست يا ناقص قوانين و هاي موضوع اين بند در مورد قوانين و مصوبات و بخشنامهگزارش -1تبصره 
گذاري و توليد و صادرات و اشتغال و همچنين پيشنهاد اصالح قوانين و مقررات و ارتقاي امنيت اقتصادي، حقوق مالكيت و حمايت از سرمايه



 

 

گذاري و توليد و شده كاالها و خدمات در ايران همراه با ارتقاي كيفيت و رشد توليد و موارد مربوط به سرمايهقيمت تمام چگونگي كاهش
 .شودهاي موجود تهيه ميها و ظرفيتگذارياستفاده بهينه از سرمايه

ي اصل چهل و كل هايسياست اجراي عالي شوراي  هاي ارسالي را بهكميته مذكور در اين بند يک نسخه از همه گزارش -۲تبصره 
 .كندوگو ارسال ميقانون اساسي و شوراي گفت( 44چهارم )

 .گيردمصوبات جلسات مذكور حداكثر ظرف مدت سي روز كاري در دستور كار هيأت وزيران قرار مي -3تبصره 

 13ماده 

قانون اجراي ( 91)د( ماده) بند موضوع قانوني، وظايف  منظور تقويت و ساماندهي تشكلهاي خصوصي و تعاوني و كمک به انجامبه 
اي و كارشناسي كليه اعضاي و ارائه خدمات بازاريابي، مشاوره 25/3/138۷قانون اساسي مصوب ( 44هاي كلي اصل چهل و چهارم )سياست

 كسر از پس  د راخو ساالنه سود هزار در رچها  اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون جمهوري اسالمي ايران مكلفند
 و صدور هنگام را مذكور اتاقهاي تأييديه و نمايند واريز مذكور اتاقهاي حساب به مورد حسب ساالنه صورتبه وظايف انجام براي ماليات
 .كنند تسليم عضويت و بازرگاني كارت تمديد

 1۴ماده 

 :باشنداجرائي ملزم به رعايت موارد زير ميمنظور تنظيم تعهدات ارزي كشور، دستگاههاي به

عمليات و معامالت ارزي خود را از طريق حسابهاي ارزي بانكهاي داخل يا خارج كه با تأييد بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران  -الف
 .المللي تأمين كنندتانداردهاي بينكنند، انجام دهند. بانكهاي عامل ايراني مكلفند خدمات مورد نياز آنها را در سطح اسافتتاح كرده يا مي

فهرست كليه حسابهاي ارزي خارج از كشور خود را به بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران اعالم كنند، تا پس از تأييد اين بانک،  -ب
 .ادامه فعاليت آنها ميسر شود

 15ماده 

گذاري خود، با مجوز بانک مركزي ع ارزي طرحهاي سرمايهشود در راستاي تأمين منابها اجازه داده ميبه شركتهاي دولتي و شهرداري
جمهوري اسالمي ايران و پس از تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي با رعايت قوانين مالي مربوطه اقدام به انتشار اوراق مالي نمايند. 

 .هاي مذكور استتضمين اصل و سود اين اوراق با شركتها و شهرداري

 1۶ماده 

شود با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و ناميده مي« صندوق»ملي كه در اين ماده  صندوق توسعه
هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسلهاي آينده از منابع نفت و گاز و هاي نفتي به ثروتهاي ماندگار، مولد و سرمايهفرآورده
 .شودهاي نفتي تشكيل ميفرآورده

هاي اين صندوق متعلق به دولت اي نخواهد داشت. اموال و داراييصندوق در تهران مستقر است و در تهران و ساير نقاط كشور شعبه
 .باشد. اين ماده در حكم اساسنامه صندوق استجمهوري اسالمي ايران مي

 :اركان صندوق عبارتند از -الف

 هيأت امنا -1

 هيأت عامل -2

 هيأت نظارت -3



 

 

 :عنوان باالترين ركن صندوق، داراي وظايف و اختيارات زير استهيأت امنا به -ب

 هاها و خط مشيراهبري، تعيين سياست -1

 گذاري به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتيتصويب شرايط و نحوه اعطاي تسهيالت براي توليد و سرمايه -2

 بودجه ساالنه، صورتهاي مالي و گزارش عملكرد صندوقهاي راهبردي، ها، برنامهتصويب نظامنامه -3

 (انتخاب رئيس و ساير اعضاي هيأت عامل مطابق بندهاي)ت( و )ث -4

 عزل رئيس و اعضاي هيأت عامل با پيشنهاد هريک از اعضاي هيأت امنا و تصويب هيأت امنا -5

 قانون اساسي( 139اصل يكصد و سي و نهم)اتخاذ تصميم درباره ارجاع دعاوي به داوري و صلح دعاوي با رعايت  -۶

 هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيالت در بخشها و زيربخشهاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصاديتعيين انواع فعاليت -۷

گذاري براي پرداخت طرحهاي توليدي و سرمايهتعيين حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنين نرخ بازده مورد قبول  -8

هاي نحوي كه ميانگين اين نرخها كمتر از متوسط نرخ بازده سپردهگذاري بهتسهيالت و تعيين نرخ سهم مشاركت در طرحهاي سرمايه

 .بانک مركزي در بازارهاي خارجي نباشد

 هيأت امنا -پ

 :شرح زير استتركيب اعضاي هيأت امنا به

 (ور )رئيس هيأت امنارئيس جمه -1

 (رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور )دبير هيأت امنا -2

 وزير امور اقتصادي و دارايي -3

 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي -4

 وزير نفت -5

 رئيس كل بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران -۶

 ون حق رأيرئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان عضو ناظر و بد -۷

 رئيس اتاق تعاون ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي -8

 اسالمي شوراي مجلس انتخاب  هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات بهدو نفر نماينده از كميسيون -9

 دادستان كل كشور -10

 .شودجلسات هيأت امنا حداقل سالي دو بار تشكيل مي -1تبصره 

 .گرددهيأت امنا با حداقل دو سوم اعضاي صاحب رأي رسميت يافته و تصميمات آن با حداقل پنج رأي اتخاذ ميجلسات  -۲تبصره 



 

 

 .توانند در جلسات هيأت امنا شركت نمايندرؤساي هيأت عامل و هيأت نظارت بدون حق رأي مي -3تبصره 

الي صندوق و نيز انتصاب رئيس و اعضاي هيأت عامل در هرگونه تصميم هيأت امنا در مورد تصويب ترازنامه و صورتهاي م -۴تبصره 

 .گرددهاي كثيراالنتشار به انتخاب هيأت امنا، درج ميروزنامه رسمي كشور و نيز يكي از روزنامه

دستور جلسه، تاريخ و محل جلسات هيأت امنا توسط دبير هيأت امنا تعيين و حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه براي  -5تبصره 

 .شوداعضاي هيأت ارسال مي

 .رسدبودجه ستاد صندوق به تصويب هيأت امنا مي -۶تبصره 

نظر، با امنا، هيأت عامل مركب از پنج نفر از افراد صاحبمنظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هيأتبه -ت

ريزي با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصيلي كارشناسي ارشد مالي، بانكي و برنامه تجربه و خوشنام در امور اقتصادي، حقوقي،

 :باشندشوند و داراي وظايف و اختيارات زير ميانتخاب و با حكم رئيس جمهور منصوب مي توسط هيأت امنا

هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيالت در بخشها و زيربخشهاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب پيشنهاد فعاليت .1

 اقتصادي به هيأت امنا

 المللي و داخلي به هيأت امنابازارهاي پولي و مالي بين گذاري درپيشنهاد موارد سرمايه .2

 ها و اختيارات بانک عامل در چهارچوب اين قراردادهاتعيين چهارچوب قراردادهاي عامليت با بانكهاي عامل و تعيين مسؤوليت .3

 هاي داخلي مناسببرقراري نظام حسابرسي داخلي و استقرار نظام كنترل .4

 لي ارزي و ريالي و ارائه آن به هيأت امناتأييد صورتهاي ما .5

 ها و شرايط و نحوه اعطاي تسهيالتارائه پيشنهاد به هيأت امنا درخصوص نظامنامه .۶

جز آنچه تصميم درباره آنها نام صندوق در محدوده وظايف و اهداف مندرج در اساسنامه بهاتخاذ تصميم نسبت به هرگونه اقدامي به .۷

 .صالحيت هيأت امنا يا رئيس هيأت عامل است مگر اينكه به هيأت عامل تفويض شده باشدصراحت در حوزه به

 .گيرداتخاذ تصميم راجع به كليه اموري كه توسط رئيس هيأت عامل در محدوده اختيارات خود در دستور كار هيأت عامل قرار مي .8

 اجراي مصوبات هيأت امنا .9

 عيين داور و صلح دعاوي به هيأت امناپيشنهاد ارجاع دعاوي به داوري، ت .10

 افتتاح يا بستن حسابهاي ارزي در نزد بانک مركزي و معرفي صاحبان امضاي مجاز از بين اعضاي هيأت عامل، رئيس و ساير مديران صندوق .11

 بهبود و ارتقاي عملكرد صندوقمالي براي ارزيابي، گذاري و مهندسيالمللي در امور سرمايهانعقاد قرارداد با مشاور معتبر بين .12

 ساير موارد ارجاعي از سوي هيأت امنا .13

 .بركناري و قبول استعفاي اعضاي هيأت عامل مشروط به تأييد دوسوم اعضاي صاحب رأي هيأت امنا خواهد بود -1تبصره 

استثناي تدريس نداشته باشند. اعضاي  گونه فعاليت اقتصادي و شغل ديگري بهوقت بوده و هيچاعضاي هيأت عامل بايد تمام -۲تبصره 

 .باشندقانون اساسي مي( 142هيأت عامل مشمول حكم مندرج در اصل يكصد و چهل و دوم )



 

 

 .دوره تصدي هيأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بالمانع است -3تبصره 

اسناد تعهدآور با امضاي دو عضو از سه عضو هيأت عامل كه ها، بروات، قراردادها و ساير كليه اوراق بهادار، چكها، سفته -۴تبصره 

 .شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بودتوسط اين هيأت تعيين مي

 .تصميمات هيأت عامل با حداقل سه رأي نافذ است -5تبصره 

منا انتخاب و با حكم رئيس جمهور رئيس هيأت عامل كه باالترين مقام اجرائي صندوق است از بين اعضاي هيأت عامل توسط هيأت ا -ث

 :باشدشود. رئيس هيأت عامل داراي وظايف و اختيارات زير ميمنصوب مي

 ابالغ و صدور دستور اجراي تصميمات هيأت عامل و نظارت بر حسن اجراي آن .1

 تعيين دستور جلسه و اداره جلسات هيأت عامل .2

 يأت امنااداره صندوق در چهارچوب مصوبات هيأت عامل و ه .3

 هاي موضوع صندوقهاي اجرائي در حيطه فعاليتتهيه و تنظيم طرحها و برنامه .4

 نويس گزارش هيأت عامل به هيأت امناتهيه و تنظيم برنامه، بودجه، صورتهاي مالي صندوق و پيش .5

 صندوقهاي جاري و اداري كارگيري نيروي انساني و انجام هزينهاداره امور داخلي صندوق، به .۶

 باريک  ماهتهيه و تنظيم گزارش عملكرد صندوق براي ارائه به هيأت عامل حداقل هر سه .۷

نمايندگي صندوق در برابر اشخاص ثالث و كليه مراجع داخلي و خارجي اعم از قضائي، اداري، ثبتي و مشابه آنها با حق توكيل به غير  .8

 طور مكررولو به

شكايات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقي و كيفري با كليه اختيارات مربوط به امور دادرسي به جز حق  اقامه يا دفاع از دعاوي يا .9

 مصالحه و ارجاع امر به داوري

 ساير امور ارجاعي از سوي هيأت عامل .10

 از احتمالي انحراف ونههرگ از جلوگيري و آن جاري  منظور حصول اطمينان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملياتبه -ج

ديوان محاسبات كشور، رئيس سازمان حسابرسي كشور، رئيس  رئيس تركيب با نظارت هيأت  ها،سياست و هامشيخط اساسنامه، مفاد

 .شودسازمان بازرسي كل كشور تشكيل مي

سازمان بازرسي كل كشور نخواهد  نظارت اين هيأت نافي وظايف قانوني دستگاههاي نظارتي نظير ديوان محاسبات كشور و -1تبصره 

 .بود

 .رئيس و دبير خواهد بود كه در اولين جلسه هيأت نظارت انتخاب خواهند شدنائب هيأت نظارت داراي رئيس، -۲تبصره 

 :وظايف هيأت نظارت -چ

 لس شوراي اسالمي؛براي هيأت امنا و مج هاي مالي صندوق و تهيه گزارشهاي موردي و ادواريرسيدگي به صورتها و گزارش .1

 ها، مطالبات، تعهدات و خالصه حسابهاي صندوق و گواهي آنها براي انتشار در روزنامه رسمي كشور؛صورت ريزداراييرسيدگي به .2



 

 

 رسيدگي به عملكرد صندوق از لحاظ انطباق با موازين قانوني و اساسنامه و اهداف صندوق .3

ها و حسابهاي صندوق را مورد رسيدگي قرار داده و مداخله در امور جاري، كليه اسناد و دارايياين هيأت در ايفاي وظايف خود و بدون 

نظارتي خود را  داند دسترسي داشته باشد. اين هيأت موظف است گزارشتواند به اطالعات و مدارک و مستندات صندوق كه الزم ميمي

 .رائه دهدبار به هيأت امنا و مجلس شوراي اسالمي اهر شش ماه يک

 .تواند براي حسابرسي از عملكرد صندوق از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي صاحب صالحيت استفاده نمايدهيأت نظارت مي -تبصره

 :منابع صندوق -ح

امه هاي نفتي( در سالهاي برنخام، ميعانات گازي، گاز و فرآوردهاز منابع حاصل از صادرات نفت )نفت( %30درصد )حداقل معادل سي .1

 و تعيين مبلغ آن در قوانين بودجه سنواتي

 الذكرارزش صادرات تهاتري اقالم فوق( %20درصد )حداقل بيست .2

 هرسال به ميزان سه واحد درصد( 2و )( 1افزايش سهم واريزي ازمنابع بندهاي ) .3

 و سالهاي بعد 1389مانده نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال ( %50پنجاه درصد) .4

 المللي با مجوز هيأت امنا با رعايت قوانين مربوطمنابع قابل تحصيل از بازارهاي پولي بين .5

 سود خالص صندوق طي سال مالي .۶

هاي بانک مركزي در بازارهاي درآمد حاصل از سود موجودي حساب صندوق در بانک مركزي، معادل ميانگين نرخ سود سپرده .۷

 بارماه يکخارجي با محاسبه و پرداخت هر سه 

 كل كشور 1389قانون بودجه سال ( 4منابع موضوع جزء )د( بند )( %20بيست درصد) .8

بازپرداخت اصل و سود تسهيالت پرداختي از محل صندوق توسعه ملي به حساب صندوق واريز و مجدداً در جهت اهداف  -1تبصره 

 .شودكار گرفته ميصندوق به

 .بانک مركزي نگهداري خواهد شدحسابهاي صندوق فقط نزد  -۲تبصره 

 :مصارف صندوق -خ

اعطاي تسهيالت به بخشهاي خصوصي، تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه  .1

 هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصاديگذاريسرمايه

شوند از هاي خارجي برنده ميشركتهاي خصوصي و تعاوني ايراني كه در مناقصهاعطاي تسهيالت صادرات خدمات فني و مهندسي به  .2

 (اي )سنديكاييطريق منابع خود يا تسهيالت اتحاديه

 اعطاي تسهيالت خريد به طرفهاي خريدار كاال و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي كشور .3

 گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجيسرمايه .4



 

 

گذاران خارجي با در نظرگرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به منظور جلب و حمايت از عطاي تسهيالت به سرمايها .5

 .باشدقانون اساسي مي( 80گذاري در ايران با رعايت اصل هشتادم)سرمايه

 هاي صندوقتأمين هزينه .۶

اي و بازپرداخت بدهيهاي دولت به هر شكل هاي سرمايهي و تملک داراييااستفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينه -1تبصره 

 .ممنوع است

 ارز تبديل اجازه تسهيالت اين از كننده استفاده  گذاراناعطاي تسهيالت موضوع اين بند فقط به صورت ارزي است و سرمايه -۲تبصره 

 .ندارند را داخلي بازار در ريال به

 .تسهيالت صندوق صرفاً از طريق عامليت بانكهاي دولتي و غيردولتي خواهد بوداعطاي كليه  -3تبصره 

 :ساير مقررات -د

 .شودسهم عامليت بانكها در شرايط رقابتي متناسب با نرخ كارمزد و توان تخصصي و كارشناسي بانكها توسط هيأت عامل تعيين مي .1

اين ماده ماهانه توسط بانک مركزي به حساب صندوق واريز و در پايان سال مالي بند)ح( ( 2و )( 1سهم صندوق از منابع موضوع جزء ) .2

 .شودشدن منابع تسويه ميبا توجه به قطعي

پرداخت تسهيالت از محل منابع صندوق بدون تأييد توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي توسط بانک عامل ممنوع است و در  .3

هاي توجيه فني، اقتصادي و مالي و احراز كفايت بازدهي طرحهاي ل عمومي خواهد بود. ارزيابي گزارشحكم تصرف غيرقانوني در اموا

 عهده به نباشد كمتر امنا هيأت توسط شده اعالم انتظار مورد تسهيالت  گذاري با لحاظ عامل خطرپذيري، به ميزاني كه از نرخ سودسرمايه

 .است صندوق به تسهيالت سود و اصل بازپرداخت در عامل بانک تضمين مثابه به و عامل بانک

گذاري بخش كشاورزي، آب و منابع طبيعي را از طريق بانک عامل يا صندوق حمايت از توسعه صندوق، منابع مورد نياز طرحهاي سرمايه

 .دهدگذاران بخش قرار ميصورت ارزي و با سود انتظاري كمتر در اختيار سرمايهگذاري بخش كشاورزي بهسرمايه

يافته از منابع صندوق با عامليت بانكها به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي تابعه و وابسته مجموع تسهيالت اختصاص .4

 .منابع صندوق باشد( %20در هر حال نبايد بيش از بيست درصد)

سهام، يا ( %80كه حداقل هشتاد درصد)شوند از نظر اين ماده مؤسسات و شركتها در صورتي غيرعمومي محسوب مي -1تبصره 

 .الشركه آنها مستقيم و يا با واسطه اشخاص حقوقي متعلق به اشخاص حقيقي باشدسهم

اي و هاي بيمهالمنفعه نظير موقوفات، صندوقمؤسسات و شركتهايي كه اكثريت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومي و عام

 .ت از نظر اين ماده در حكم مؤسسات و شركتهاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي هستندبازنشستگي و مؤسسات خيريه عمومي اس

اعضاي هيأت مديره آنها توسط مقامات دولتي ( %20درصد)نظر از نوع مالكيت، بيش از بيستبنگاههاي اقتصادي كه صرف -۲تبصره 

 .از منابع صندوق به آنها ممنوع است گردند و پرداختشوند از نظر اين ماده، دولتي محسوب ميتعيين مي

 .اي را مدنظر قرار دهدها، توازن منطقههاي اقتصادي و استانصندوق موظف است در توزيع منابع بين بخش -3تبصره 



 

 

 .ماه هر سال تا پايان اسفندماه همان سال استسال مالي صندوق از اول فروردين .5

هاي معامالتي تابع اين اساسنامه و قوانين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و سياست صندوق در امور اداري، استخدامي، مالي و .۶

هاي الزم به پيشنهاد هيأت امناي صندوق به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و طبق اصل يكصد و سي و نامهباشد. آيينپولي و ارزي مي

 .قانون اساسي اقدام خواهد شد(138هشتم)

بار ميزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هيأت امنا، مل صندوق توسعه ملي موظف است هر شش ماه يکرئيس هيأت عا .۷

 .هيأت نظارت و مجلس شوراي اسالمي گزارش نمايد

 .داردهيأت نظارت درصورت برخورد با تخلف و جرم در اجراي احكام اين ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعالم مي .8

ترازنامه و حساب سود و زيان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هيأت نظارت بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه به هيأت  .9

 .امنا تسليم گردد

تي و صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهيالت از محل منابع صندوق فقط از طريق بانكهاي عامل اعم از دولتي يا غيردول .10

 .شودگذاري بخش كشاورزي انجام ميصندوق حمايت از توسعه سرمايه

 1۷ماده 

 :يابدفعاليت حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت با شرايط زير تداوم مي 

شي از و همچنين مانده مطالبات دولت از اشخاص نا 1394معادل مانده حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت خام، در پايان سال  -الف

پذير و ارتقاي قانون رفع موانع توليد رقابت( 18با رعايت ماده) 1395تسهيالت اعطائي از محل موجودي حساب مذكور در ابتداي سال 

 .شودنظام مالي كشور جزء موجودي حساب مذكور تلقي مي

صورت نقدي و تهاتري و درآمد دولت از خالص صادرات گاز پس عوايد حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و ميعانات گازي به -ب

 .شودشده در جداول قانون بودجه كل كشور به حساب ذخيره ارزي واريز ميبينياز كسر مصارف ارزي پيش

ارزي حاصل از صادرات نفت خام، گاز و ميعانات گازي نسبت به ارقام تأمين كسري بودجه عمومي دولت ناشي از كاهش منابع  -پ

 شده در قوانين بودجه سنواتيبينيپيش

پيگيري وصول اقساط و سود تسهيالت اعطائي از محل حساب ذخيره ارزي و واريز آن به حساب مزبور از طريق بانكهاي عامل  -ت

 عهده بانكها استبه

اب ذخيره ارزي به بخشهاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني و پرداخت تسهيالت مورد نياز صنايع دفاعي ايفاي باقيمانده تعهدات حس -ث

 .باشدعهده همين حساب است و ايجاد هرگونه تعهد جديد ممنوع ميبه

وزارت امور اقتصادي نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور، بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران و آيين -تبصره

 .رسدوزيران ميشود و به تصويب هيأتو دارايي ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ اين قانون تهيه مي



 

 

 1۸ماده 

قانون ( 44هاي كلي اصل چهل و چهارم )سقف سهم مشاركت طرف خارجي از تأسيس بانک ايراني با رعايت قانون اجراي سياست 

 .شودو اصالحات بعدي آن با پيشنهاد بانک مركزي و تصويب هيأت وزيران تعيين مي 25/3/1389اساسي مصوب 

 .شودمي 25/4/1354قانون پولي و بانكي كشور اصالحي مصوب ( 31اين ماده جايگزين بند )د( ماده )

 19ماده 

 :تركيب مجمع عمومي بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران عبارت است از

 (رئيس جمهور )رئيس مجمع -الف

 وزير امور اقتصادي و دارايي -ب

 رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور -پ

 دو نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران -ت

مقام بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران به پيشنهاد رئيس كل بانک مركزي از ميان متخصصان مجرب پولي، بانكي و قائم -1تبصره 

هاي مرتبط و داراي حسن شهرت پس از تأييد مجمع ارشد در رشتهسال تجربه كاري و تحصيالت حداقل كارشناسيحداقل دهاقتصادي با 

 .شودجمهور منصوب ميعمومي بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران با حكم رئيس

رات قانوني بانک مركزي را به تفصيل به ماهه گزارش عملكرد وظايف و اختيارئيس كل بانک مركزي موظف است در مقاطع سه -۲تبصره 

 .جمهور، هيأت دولت و وزير امور اقتصادي و دارايي و مجلس شوراي اسالمي با يک محتوا گزارش دهدرئيس

 ۲0ماده 

كه تاكنون حسابهايشان را نزد بانک  18/4/1351قانون پولي و بانكي كشور مصوب ( 12كليه دستگاههاي موضوع بند)الف( ماده) -الف

ماه پس از ابالغ اين قانون كليه حسابهاي بانكي خود را براساس دستورالعملي اند، موظفند حداكثر ظرف مدت سهمركزي متمركز ننموده

ي ايران به تصويب كه به پيشنهاد مشترک وزرات امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانک مركزي جمهوري اسالم

رسد، نزد آن بانک متمركز نمايند. تمامي بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي و وزارت امور اقتصادي و دارايي شوراي پول و اعتبار مي

 .باشندنيز موظف به همكاري با بانک مركزي در اجراي اين ماده مي

 .تلقي شده و به منزله تصرف غيرقانوني در اموال عمومي استتخلف از اين قانون از سوي هر يک از طرفين، جرم  -1تبصره 

توانند بانک عامل خود را از بين بانكهاي دولتي، با هماهنگي و تأييد ستادكل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران مي -۲تبصره 

 .نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران تعيين نمايند

ي مجازند از كليه منابع خود به شركتهاي بخش خصوصي و تعاوني ايراني صادركننده كاالها و كليه بانكها و مؤسسات مالي و اعتبار -ب

خدمات فني مهندسي تسهيالت ارزي يا معادل ريالي آن به نرخ روز بازار آزاد با نرخ سود مشابه تسهيالت ارزي پرداخت كنند. 

 .باشدصورت ارزي ميبازپرداخت اين تسهيالت و سود آن به



 

 

يت در پرداخت تسهيالت توسط بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري در شرايط مساوي به ترتيب براي سرمايه در گردش مورد نياز اولو -پ

گذاري براي توليد يا تجارت كاالها يا صادركنندگان، سرمايه در گردش مورد نياز توليدكنندگان كاالها يا خدمات صادراتي، سرمايه

 .باشدي براي توليد كاالها و يا خدمات داراي بازار و قابل فروش در داخل كشور با سودآوري بيشتر ميگذارخدمات صادراتي، سرمايه

سازي منابع مالي و همچنين اصالح و تقويت نظام مالي كشور، نظام ارزي هاي كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر فعالدر اجراي سياست -ت

پذيري در تجارت خارجي و با مالحظه تورم داخلي و جهاني و با توجه به حفظ رقابت است. دامنه نرخ ارز« شدهشناور مديريت»كشور، 

 .شودهمچنين شرايط اقتصاد كالن از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي، تعيين مي

 ۲1ماده 

 .استاداره امور بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران بر اساس قانون پولي و بانكي كشور و اصالحات بعدي آن  

هاي هاي اعتبار، صندوقتأسيس، ثبت، فعاليت و انحالل نهادهاي پولي و اعتباري از قبيل بانكها، مؤسسات اعتباري غيربانكي، تعاوني -الف

ها( و همچنين ثبت تغييرات نهادهاي مذكور فقط با اخذ مجوز از بانک مركزي ها و شركتهاي واسپاري )ليزينگالحسنه، صرافيقرض

 .پذير استموجب مقررات مصوب شوراي پول و اعتبار امكانالمي ايران و بهجمهوري اس

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي از قبيل سازمان ثبت اسناد و امالک كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسالمي  -ب

 .باشندهمكاري با بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران مي ايران و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف به رعايت مفاد اين ماده و

اي و لغو مجوز و محكوميت متخلفان بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران براساس مقررات قانوني، اختيار سلب صالحيت حرفه -پ

يران عامل بانكها و مديره و مد اي، اعضاي هيأتفعال در حوزه پولي به پرداخت جريمه را دارد. در صورت سلب صالحيت حرفه

شوند. ادامه تصدي مديران مربوطه در مؤسسات اعتباري توسط بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران از مسؤوليت مربوطه منفصل مي

قانون پولي و بانكي كشور به پانصد ميليون ( 44ماده )( 2شود. مبلغ مندرج در بند )حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي

صورت رسمي به بار براساس رشد شاخص بهاي كاال و خدمات مصرفي اعالمي بهيابد و هر سه سال يکريال افزايش مي(500.000.000)

 .شودوزيران تعديل مي پيشنهاد بانک مركزي توسط هيأت

و وثاقت و امانت آنان از  ايمديره بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري پس از صدور تأييد صالحيت حرفه انتخاب مديرعامل و هيأت -ت

هاي مالي، بانكي و بازرگاني و دانشنامه كارشناسي پذير است. اين افراد بايد حداقل داراي ده سال سابقه در زمينهسوي بانک مركزي امكان

ارت امور مرتبط باشند. نحوه احراز شرايط اعتراض و رسيدگي به آن با پيشنهاد مشترک بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران و وز

 .شوداعتبار تعيين مياقتصادي و دارايي و تصويب شوراي پول و 

ايجاد نهادهاي جديد در بازار غيرمتشكل پولي بدون مجوز بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران ممنوع بوده و تصدي پستهاي  -ث

 .شودمديريتي آنها در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي تلقي مي

 .شودالحاق مي 22/10/1382قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي مصوب ( 1)ث( اين ماده به ماده ) بندهاي )الف( و



 

 

 ۲۲ماده 

 :گرددالحاق مي 22/8/1390قانون امور گمركي مصوب ( ۶۶متن زير به ماده) 

كند، ممنوع است. حقوق ورودي مياي و غيرفني براي واردات به جز در مواردي كه رعايت موازين شرع اقتضاء برقراري موانع غيرتعرفه

شود، ظرف مدت پانزده روز بنيان وارد كشور ميويژه توسط شركتهاي دانشمنظور توليد صادراتي بهاي كه بهمواد اوليه و كاالهاي واسطه

 .شودپس از صادرات به آنها مسترد مي

 ۲3ماده 

منظور تنظيم اي و جلوگيري از صادرات هرگونه كاال بهغيريارانه هرگونه وضع ماليات يا عوارض براي صادرات كاالهاي مجاز و -الف

 :باشدبازار داخلي ممنوع است و صدور كليه كاالها و خدمات به جز موارد زير مجاز مي

 اشياي عتيقه و ميراث فرهنگي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري .1

هايي كه جنبه حفظ ذخاير ژنتيكي و يا حفاظت تنوع زيستي داشته ، خاک زراعي و مرتعي و گونهآن دسته از اقالم خاص دامي، نباتي .2

 باشند، به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست

اه پس از مربط و تصويب شوراي اقتصاد تعيين و سهاي براي صادرات با پيشنهاد دستگاه ذيفهرست كاالهاي غيرمجاز و يارانه -تبصره

 .شودابالغ اجراء مي

كند، تن.ها با پيشنهاد دستگاه مرب.وطه و تصويب ش.وراي صادرات كاالهايي كه دولت براي تأمين آنها يارانه مستقيم پرداخت مي -ب

هاي مستقيم پرداختي به كاالهاي اقتصاد مجاز است. در اين صورت كليه صادركنندگان موظفند گواهي مربوط به عودت كليه يارانه

 .از وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ كنندصادرشده را قبل از خروج، 

هاي مالي دولت، سازمان امور مالياتي موظف است ماليات با نرخ صفر را سازي حمايتها و شفافمنظور هدفمندسازي معافيتبه -پ

 .هاي قانوني كند و موارد آن را در رديفهاي جمعي . خرجي بودجه ساالنه، محاسبه و درج نمايدجايگزين معافيت

 .ها توسط دولت ممنوع استهرگونه تخفيف و بخشودگي عوارض شهرداري -ت

 .شودقانون امور گمركي مي( 12۶اين ماده جايگزين ماده )

 ۲۴ماده 

منظور تسهيل و گسترش فعاليت اقتصادي و تجاري تشكيل گروه اقتصادي با منافع مشترک با مشاركت دو يا چند شخص حقيقي و حقوقي به 

دوره محدود و براساس قراردادي كتبي پس از ثبت در مرجع ثبت شركتها در قالب شركت مدني و ضوابط و شرايط مربوط به آن و براي يک 

 .غير و منع انحصار مجاز است با رعايت موازين اسالمي و اصل منع اضرار به

طور تضامني مسؤول ستناد نيست و اعضاي گروه بهتغيير در حيطه اختيارات مديران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل ا -1تبصره 

 مراجع. باشد  شده توافق ديگري ترتيب به قرارداد طرف ثالث اشخاص با اينكه مگر باشند،مي خود  پرداخت ديون گروه از اموال شخصي

 .باشدد، شرايط تضامن قيد شده قراردا در كه كنندمي اقدام شركتها اين ثبت به نسبت صورتي در كنندهثبت



 

 

اليحه قانوني اصالح قسمتي از ( 152و )( 151قانون تجارت و مواد )( ۶عمليات مربوط به دفاتر تجاري و بازرسي مطابق ماده) -۲تبصره 

 .بود خواهد شركاء بين قرارداد تابع تصفيه و  شودانجام مي 24/12/134۷قانون تجارت مصوب 

اشخاص حقيقي يا انحالل يا ورشكستگي يكي از اشخاص حقوقي موجب انحالل فوت يا حجر يا ممنوعيت قانوني يكي از  -3تبصره 

 .شود مگر اينكه در قرارداد تشكيل گروه اقتصادي طور ديگري مقرر شده باشدگروه مي

ارت نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ اين قانون با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و وزآيين -۴تبصره 

 .رسددادگستري به تصويب هيأت وزيران مي

 ۲5ماده 

و مصوبات  30/3/1350گري مصوب اداره امور بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران براساس قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه -الف

 .باشدعالي بيمه ميشوراي

منظور ايجاد شركت بيمه مشترک مشاركت شركتهاي بيمه خارجي با شركتهاي بيمه تجاري داخلي با اولويت بخش غيردولتي به -ب

بازرگاني در ايران، جذب سرمايه خارجي توسط شركتهاي بيمه داخلي و همچنين تأسيس و فعاليت شعب و نمايندگي شركتهاي بيمه 

قانون اساسي و ( 44هاي كلي اصل چهل و چهارم )مه خارجي و شعب آنها با رعايت سياستبازرگاني خارجي و مؤسسات كارگزاري بي

 .باشدقوانين مربوط مجاز است. بيمه مركزي ناظر بر حسن اجراي اين بند مي

ي هاي كلصندوق بيمه محصوالت كشاورزي مجاز به ايجاد شركت مشترک بيمه با شركتهاي بيمه خارجي با رعايت سياست -تبصره

 .باشدقانون اساسي و قوانين مربوط مي( 44اصل چهل و چهارم )

قانون تأسيس بيمه مركزي ( 30صورت انحصاري با شركت سهامي بيمه ايران، موضوع ماده )هاي دستگاههاي اجرائي بهانجام بيمه -پ

 .شودگري لغو ميايران و بيمه

 ۲۶ماده 

 تأسيسات و نيروگاهها ايمني محدوده در اراضي كاربري  ، صدور سند و تغييرجاييهرگونه احداث مستحدثات جديد، تملک، جابه 

 قانوني اليحه براساس مذكور، محدوده در واقع امالک و اراضي در حق صاحبان حقوق و است ممنوع دائم سكونتگاه عنوانبه ايهسته

تأمين  1۷/11/1358 انقالب شوراي  نظامي دولت مصوبهاي عمومي، عمراني و راضي و امالک براي اجراي برنامها تملک و خريد نحوه

 قانون موجب به كه مالكان  به آن بهاي غيرنقدي يا نقدي پرداخت و كارشناسي يا توافق از پس مذكور امالک تصرف  شود. تملک ومي

 .نمايد تواند به مرجع صالح قضائي مراجعهع در صورت اعتراض مينفذي. است پذيرامكان شودمي تعيين مذكور

اي كشور كه توسط مركز نظام ايمني سازمان انرژي اتمي ايران در زمينه فناوري الزامات، مقررات و مصوبات نظام ايمني هسته -1تبصره 

رسد، براي كليه دستگاههاي اجرائي و اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي مرتبط، اي و پرتويي تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميهسته

 .جراء استاالالزم

شود و با نامه اجرائي اين ماده، ظرف مدت يک سال پس از ابالغ اين قانون توسط سازمان انرژي اتمي ايران تهيه ميآيين -۲تبصره 

 .رسدتصويب هيأت وزيران ميپيشنهاد مشترک اين سازمان، وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور به



 

 

 ۲۷ماده 

 :پيوسته( و توسعه پايدار منابع آب در كشور، وزارت نيرو مكلف استهم)بهمنظور مديريت جامع به

 .هاي آبريز اصلي تجديد سازمان نمايدتشكيالت ستاد آب كشور را بر مبناي حوضه -الف

 .مانندقوت خود باقي ميبرداري منابع آب كماكان بهاي استاني با هدف حفاظت و بهرهشركتهاي آب منطقه -1تبصره 

هاي نيرو، جهاد كشاورزي و ماه پس از ابالغ اين قانون، به پيشنهاد مشترک وزارتخانهنامه اجرائي اين بند ظرف مدت ششآيين -۲ره تبص

شود و پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه مي

 .رسدوزيران مي

اي كه با پيشنهاد وزارت نامهها و براساس آيينداران است و پس از كسر هزينهداران متعلق به حقآبهدرآمد ناشي از فروش حقآبه حقآبه -ب

 .شودرسد، بين آنها توزيع مينيرو به تصويب هيأت وزيران مي

 ۲۸ماده 

تع و آبخيزداري كشور، سازمان امور اراضي و سازمان حفاظت منظور رفع تصرف از اراضي دولتي، ملي و وقفي، سازمان جنگلها، مرابه 

محيط زيست، سازمان اوقاف و امور خيريه و وزارت راه و شهرسازي حسب مورد پس از تأييد باالترين مقام دستگاه اجرائي مربوط، از 

 .باشندهاي دادرسي معاف ميپرداخت هزينه

 ۲9ماده 

ربط و در چهارچوب مصوبات هيأت وزيران ممكن است و باالترين مقام دستگاه اجرائي ذي برداري از جنگلها به پيشنهادبهره -الف

شناختي )اكولوژيک( و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع برداري از مراتع و زيستگاههاي طبيعي تنها بر اساس توان بومبهره

برابر خسارت واردشده به جنگل و يا مرتع و اي تا پنجبه پرداخت جريمه است. متخلف از احكام اين ماده عالوه بر جبران خسارت، ملزم

داري كل كشور واريز و پس از درج در بودجه سنواتي شده است. مبالغ دريافتي به حساب خزانهبرداري يا تلفزيستگاه مورد بهره

 .شودديده هزينه ميآن براي احياي جنگل، مرتع و زيستگاه هاي خسارت( %100صددرصد )

زيست شدن اقتصاد و ارتقاي مشاركت جوامع محلي و توانمندسازي آنان در امر حفظ و احياي منابع طبيعي و محيطمنظور مردميبه -ب

شود با زيست( اجازه داده ميكشور به دستگاههاي اجرائي مربوط )سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و سازمان حفاظت محيط

هاي بهاي پايه باالترين مقام دستگاه اجرائي مربوط با رعايت قانون برگزاري مناقصات و براساس آخرين فهرستنظارت و مسؤوليت 

اي ملي و استاني هاي طرحهاي تملک دارايي سرمايهشده در موافقتنامهبينيهاي پيشدر هر سال قرارداد اجراي عمليات و پروژه ابالغي،

 .كنند هاي تخصصي مربوط منعقديري و تعاونيخود را با تشكلهاي روستايي و عشا

هاي تخصصي، تضامين الزم، متن قرارداد و ساير نامه اجرائي اين بند شامل نحوه واگذاري كار، تعيين صالحيت تشكلها و تعاونيآيين

شود و يط زيست تهيه ميالزامات الزم به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت مح

 .رسدوزيران ميتصويب هيأتبه

 .شده اقدام كنددولت مكلف است نسبت به حفظ حقوق عشاير داراي پروانه چراي دام مناطق مرتعي حفاظت -پ



 

 

منظور تعيين تكليف آن بخش از مراتع عشايري كه با مراتع حريم روستاها تداخل دارد وزارت جهادكشاورزي )سازمان جنگلها، به -ت

سال نسبت به تنسيق و مميزي و تفكيک محدوده مراتع عشايري از مراتع مراتع و آبخيزداري كشور( موظف است حداكثر ظرف مدت يک

 .روستايي اقدام كند

 30ماده 

اي به سازمان راهداري و حمل و نقل ونقل جادهبرداري امور حملبه منظور تأمين منابع مورد نياز جهت توسعه و نگهداري و بهره -الف

هاي روستايي و عشايري بر اساس تن . كيلومتر و هاي كشور به استثناي جادهجايي كاال و مسافر در جادهشود از جابهاي اجازه داده ميجاده

 .اي و با تصويب شوراي اقتصاد عوارض وصول نمايدونقل جادهكيلومتر با پيشنهاد مجمع عمومي سازمان راهداري و حمل نفر .

المللي كه مبادرت به حمل و نقل كاالي ونقل بينميزان وصول عوارض هر تن . كيلومتر حمل و نقل كاال در داخل كشور از شركتهاي حمل -ب

 .شوداقتصاد تعيين ميكنند با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و تصويب شورايعبوري و ترانزيت خارجي مي

 .شودخسارات وارده بر ابنيه فني و تأسيسات، از واردكننده خسارت توسط سازمان مذكور وصول مي( %100صددرصد ) -پ

هاي خدمات رفاهي هاي مسافري و باري و مجتمعاي بين شهري و احداث پايانهبه منظور كمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده -ت

شده از محل منابع داخلي شركتهاي وابسته به هاي ايثارگران، وجوه ادارهبين راهي توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني با اولويت تعاوني

 .شودداخت ميوزارت راه و شهرسازي پر

 دارا را روز استانداردهاي كه نياز مورد هايكاميون  اي،شود با تأييد و تشخيص سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاجازه داده مي -ث

 خودرو  كنندگانسال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمايت از حقوق مصرفو عمر كمتر از سه بوده

وارد شود. دولت مجاز است در اين رابطه تخفيفات و تسهيالت گمركي را اعمال كند. استفاده از اين تخفيفات منوط  23/3/138۶ مصوب

نامه نحوه اجراي اين بند توسط به خروج يک كاميون فرسوده با عمر بيش از بيست و پنج سال به ازاي هر كاميون وارداتي است. آيين

ماه پس شود و حداكثر ظرف مدت ششسازي و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه ميهاي راه و شهروزارتخانه

 .رسداز ابالغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي

 :هاي جغرافيايي كشورها و موقعيتبرداري بهينه از ظرفيتبه منظور بهره -ج

ونقل كشور و استقرار كت مركز آمار ايران موظف است نسبت به ايجاد بانک جامع حملوزارت راه و شهرسازي با هماهنگي و مشار .1

سامانه اطالعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل كه دربرگيرنده اطالعات دريافتي از پليس، بخش بهداشت و درمان كشور، 

ربط است با هاي ذيآهن و ساير سازماندي، شركت راهاي، هواپيمايي كشوري و بنادر و دريانورونقل جادههاي راهداري و حملسازمان

هاي ملي ايمني اقدام نمايد. ها و اطالعات صحيح و قابل استفاده در تحليل و تدوين اهداف و برنامهسازي و ارائه دادههدف تجميع، شفاف

 .شودگزارش آماري حمل و نقل كشور همه ساله توسط مركز آمار ايران تدوين و منتشر مي

هاي ايمني، طرح جامع حمل و نقل كشور با هدف پاسخگويي به تقاضاهاي بالفعل و بالقوه و دستيابي به جايگاه مناسب در حوزه .2

رسد. از زمان تصويب هيأت وزيران مياالجراء شدن اين قانون بهماه پس از الزمانرژي، اقتصاد، حمل و نقل و محيط زيست تا مدت شش

كليه طرحهاي جديد توسعه و ساخت زيربناهاي حمل و نقل، فقط براساس اين طرح و در قالب بودجه سنواتي تصويب طرح جامع، شروع 

 .قابل اجراء است



 

 

از ميزان تلفات جاني ناشي از تصادفات ( %10درصد)دولت موظف است ساز و كارهاي قانوني الزم را به منظور كاهش ساالنه ده .3

 .ندهاي كشور فراهم كرانندگي در جاده

اي ونقل با توجه به مزيتهاي نسبي در زنجيره عرضه و خدمات ترابري منطقهپذيركردن فعاليتهاي حملمنظور تسهيل تجارت و رقابتبه -چ

 :المللي، دولت مجاز استو بين

بنادر خشک توسط ونقل تركيبي مسافري و باري و گسترش ها، شهركهاي حملازايجاد پاركهاي پشتيباني)لجستيک(،احداث پايانه .1

 .بخش خصوصي و تعاوني حمايت كند

ونقل تركيبي در شبكه اصلي و عبوري )ترانزيتي( كشور اعم از هاي بارگُنج)كانتينري( و حمليابي پايانهنسبت به تهيه طرح مكان .2

 .شمالي . جنوبي، شرقي . غربي و نيز شبكه آسيايي از طريق بخش خصوصي و تعاوني اقدام كند

 .حجم عبور )ترانزيت( خارجي كاال، فراهم كند( %10و كارهاي الزم را براي تحقق افزايش ساالنه ده درصد)ساز  .3

هاي موضوع بندهاي)الف(، )ب( و )پ( اين ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداري و حمل و نقل كليه دريافتي -1تبصره 

 .اساس بودجه ساالنه آن سازمان به مصرف برسد شود تا برداري كل كشور واريز مياي نزد خزانهجاده

در موارد موضوع بند )ت( اين ماده و همچنين در مورد ايجاد جايگاههاي عرضه سوخت، وزارت جهاد كشاورزي نسبت به  -۲تبصره 

هاي مصوب استبرداري اراضي منابع ملي خارج از حريم شهرها به صورت قيمتهاي ترجيحي يا رايگان بر اساس سيواگذاري حق بهره

 .شوراي اقتصاد با معرفي وزارت راه و شهرسازي اقدام كند

 31ماده 

شود و همچنين ها مشخص ميدر اجراي وظايف محوله كه در قوانين و دستورالعمل ريزی و توسعه استانشورای برنامه -الف

گذاري جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگي و نظارت بر مديريت و توسعه سرمايهاجراي اختيارات تفويضي رئيس

ها در ها و تقويت نقش و جايگاه استاناختيارات استان جانبه و پايدار استان، پيگيري عدالت سرزميني، تقويت تمركززدايي، افزايشهمه

نامه شود. آييناي و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، با تركيب اعضاي زير تشكيل ميگراي منطقهراهبري و مديريت توسعه درون و برون

 :رسدوزيران مياجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت

 (استاندار)رئيس .1

 (رئيس سازمان برنامه و بودجه استان)دبير .2

 (هاي داراي واحد استاني )يک نفررئيس واحد استاني وزارتخانه .3

 رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان .4

 مديركل حفاظت محيط زيست استان .5

 (فرمانداران )حسب مورد .۶

 فرمانده سپاه استان .۷

 (دو نفر از نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسالمي به انتخاب مجلس شوراي اسالمي )به عنوان ناظر .8



 

 

 مديركل صدا و سيماي استان .9

گيري و نظارت درخصوص توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در ريزي و توسعه استان باالترين نهاد تصميمشوراي برنامه -1تبصره 

 .باشدميسطح استان 

 .كندنفر از مديران به انتخاب وزير در جلسات شورا شركت ميهايي كه چند واحد استاني دارند يکدر مورد وزارتخانه -۲تبصره 

باشد. عضويت اعضاء، قائم به فرد است و جانشين حق رأي ندارد و در غياب استاندار، اداره جلسه شورا بر عهده دبير مي -3تبصره 

 .گيري با ورقه و مخفي است. مصوبات با اكثريت اعضاي حاضر قابل اجراء استيابد و رأيم اعضاء رسميت ميجلسات با دوسو

دبير شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هر يک از دستگاههاي اجرائي غير عضو در شورا، از باالترين مقام دستگاه  -۴تبصره 

 .عمل آوردمربوط به هر شهرستان، از فرماندار آن شهرستان )بدون حق رأي( دعوت به اجرائي مرتبط در استان و هنگام طرح مباحث

هفته قبل از تشكيل جلسه دستور جلسه را همراه با دعوتنامه رسمي براي كليه اعضاء ارسال كند و دبير شورا موظف است يک -5تبصره 

 .عمل آورداز دو نماينده مجلس شوراي اسالمي دعوت به

 :شودوظايف و اختيارات شورا به شرح زير تعيين مي -ب

هاي توسعه بلندمدت استان در چهارچوب نظام گيريهاي توسعه استان كه شامل جهتاي و برنامهبررسي، تأييد و تصويب اسناد توسعه .1

اي و طرحها و ن و تصويب اسناد توسعهمدت توسعه استاهاي ميانهاي آمايش سرزمين و برنامهگيريريزي كشور و در راستاي جهتبرنامه

مدت هاي بلندمدت و ميانهاي كالن، آمايش سرزميني و بخشي و سازگار با برنامههاي بخشي و شهرستاني در چهارچوب سياستهپروژ

 .استاني و ملي است

ايش اقدامات مؤثر براي كاهش عدم بررسي و نظارت بر توسعه اقتصادي و اجتماعي متعادل استان و نيز سياستگذاري، هماهنگي و پ .2

 هاي توسعه استانيهاي آمايش سرزمين و برنامهگيريكشور و در راستاي جهتريزياستاني در چهارچوب نظام برنامهدرون تعادل

عالي هاي مصوب شورايهاي توسعه استان در چهارچوب سياستتصويب طرحهاي توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه .3

 عالي شهرسازي و معماريآمايش سرزمين و شوراي

گذاري داخلي و هاي الزم و تشويق و توسعه مشاركت و سرمايهها و مزيتهاي نسبي استان و ايجاد زمينهبندي قابليتشناخت و اولويت .4

 نهادخارجي از طريق بخش خصوصي، تعاوني و مردم

اي بخشهاي دولتي و غيردولتي در سطح استان در راستاي ها و اقدامات توسعهگذاريرمايههاي مناسب جذب و رفع مشكل ساتخاذ سياست .5

 اي استانهاي توسعهها، نيازها و برنامههاي اقتصاد مقاومتي و اولويتها و برنامهانطباق آنها با سياست

 عالي شهرسازي و معماريابالغي شورايهاي تصويب طرحهاي جامع شهرهاي تا پنجاه هزار نفر جمعيت در چهارچوب سياست .۶

 كشور بودجه و برنامه سازمان  بررسي گزارش عملكرد برنامه و بودجه استاني و شهرستاني و ارسال آن به .۷

هاي هاي كلي تجارت خارجي كشور و توسعه همكاريها و ارتقاي صادرات غيرنفتي استان در چهارچوب سياستاتخاذ سياست .8

 هاي دولتعلمي و فرهنگي با كشورهاي همسايه در چهارچوب سياست تجاري، اقتصادي،

 اندازهاي بخش غيردولتي در استانبررسي راههاي تجهيز و جذب منابع و پس .9



 

 

گيري موارد غيرمهم، مستمر و يا خاص را به كارگروهها و يا مديران تواند تصميمريزي و توسعه استان ميشوراي برنامه -1تبصره 

گيرد. شود و مورد بررسي قرار مياجرائي مشخص تفويض كند. گزارش تصميمات و اقدامات در جلسه بعدي شورا مطرح مي دستگاههاي

 .هاي شورا نيستاين تفويض اختيار رافع مسؤوليت

اعتبارات موضوع قانون اي و هاي سرمايهريزي و توسعه استان صرفاً مسؤوليت تعيين سرجمع اعتبارات تملک داراييشوراي برنامه -۲تبصره 

ها را براساس شاخصهاي جمعيت و محروميت ، سهم شهرستان«يافتهاستفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي سطح مناطق كمترتوسعه»

 .ريزي شهرستان را نداردعهده دارد و اين شورا حق دخالت در تصميمات كميته برنامهبه

از اعتبارات تملک دارايي % (  5درصد )جاز است پس از ابالغ اعتبارات استان حداكثر تا پنجريزي استان مشوراي برنامه -3تبصره 

ريزي در قالب كمكهاي فني و اعتباري براي افزايش اي استان را با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصويب شوراي برنامهسرمايه

ان استان يا شهرستان اختصاص دهد. همچنين اين شورا مجاز است حداكثر هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي همسرمايه صندوق

اي استان را در قالب كمكهاي فني و اعتباري با اولويت تكميل و اجراي هاي سرمايهاز اعتبارات تملک دارايي( %20بيست درصد )

 .طرحهاي اقتصاد مقاومتي اختصاص دهد

هاي گي و شركتها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذكور نسبت به تمامي فعاليتهاي مقدس و قرارگاههاي سازندآستان -۴تبصره 

 .شونداقتصادي خود، مشمول پرداخت ماليات مي

ها و ، سازمان مجري ساختماناي بنياد مسكن انقالب اسالميهاي سرمايههاي تملک داراييهزينه خدمات مديريت طرح -5تبصره 

مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور، شركت مادر تخصصي توليد برق تأسيسات دولتي و عمومي، شركت 

حرارتي، شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران، شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي و مؤسسه جهاد نصر، حداكثر تا 

 .گردديافتي از منابع بودجه عمومي كشور تعيين ميربط با احتساب اعتبارات درعملكرد تخصيص اعتبارات ذي(  2%/5 ) درصددوونيم

 3۲ماده 

با مسؤوليت رئيس سازمان برنامه و « عالي آمايش سرزمينشوراي»منظور استقرار نظام راهبري توسعه سرزمين و نظارت بر اجراي آن به 

 :شودبودجه كشور با وظايف زير تشكيل مي

 -الف

 راهبري توسعه سرزمين و تنظيم روابط اركان و اجزاي آنبررسي و نظارت بر اجراي نظام  .1

 اي و استانيها و طرحهاي توسعه سرزمين در سطوح ملي، منطقهتصويب، هماهنگي و نظارت مستمر بر تهيه برنامهبررسي،  .2

 اي و استانيهاي اجرائي آمايش سرزمين و اسناد آمايش ملي، منطقهبررسي برنامه .3

اي و استاني و ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرائي اصول و ضوابط ملي آمايش سرزمين در سطوح ملي، منطقه نظارت بر اجراي .4

 ربطذي

هاي آمايش گيرياي تنظيم و اجراء كنند كه زمينه تحقق جهتگونههاي عملياتي خود را بهدستگاههاي اجرائي مكلفند برنامه -1تبصره 

 .سرزمين فراهم آيد



 

 

تواند براي انجام وظايف خود ت بر اجراي مصوبات شورا بر عهده دبيرخانه )سازمان برنامه و بودجه كشور( است. شورا مينظار -۲تبصره 

 .نسبت به تشكيل كارگروههاي موضوعي يا موضعي اقدام كند

 كشاورزي، جهاد اطالعات، كشور، وزيران: از عبارتند  تركيب اعضاي شورا عالوه بر رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور -3تبصره 

نظر پشتيباني نيروهاي مسلح و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و سه نفر صاحب و دفاع شهرسازي، و راه دارايي، و اقتصادي امور

 جمهورشاغل در دستگاههاي اجرائي به انتخاب رئيس

 .نمايد لحاظ توأماً را دريايي و خشكي هايسياست  هاي آمايش سرزمين هموارهريزيدولت موظف است در برنامه -۴تبصره 

در اجراي آمايش سرزميني دولت مكلف است به منظور توسعه سواحل مكران )جنوب شرق كشور( جهت استقرار، ساماندهي،  -ب

 كشور ساالنه بودجه در را الزم اعتبارات ايران  هاي نظامي، فرهنگي و رفاهي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمياحداث زيرساخت

 .كند لحاظ

 :شودگذاري صنعتي و معدني كشور، اقدامات زير توسط دولت انجام ميمنظور تسهيل و تشويق سرمايهبه -پ

عنوان مناطق غيربرخوردار از اشتغال تعريف باشد بههايي كه نرخ بيكاري آنها باالتر از ميانگين نرخ بيكاري كشور ميشهرستان .1

هاد سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و تصويب هيأت وزيران در سال اول و شوند. اين مناطق با پيشنمي

 .شودنيز ششم هر دهه تعيين مي

عمل آورده دولت موظف است مشوقهاي الزم جهت ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري و ايجاد كارورزي بيكاران در اين مناطق را به .2

 .مورد نياز آن را در لوايح بودجه ساالنه منظور كندو اعتبارات 

هاي منظورشده در مناطق آزاد معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي، معدني و خدماتي در مناطق غيربرخوردار از اشتغال را به ميزان معافيت .3

 .باشندسهم خود مشمول اين حكم ميتجاري . صنعتي اعمال كند. توسعه واحد و نيز توليد كاالي جديد در اين واحدها به ميزان 

خيز و هاي نفتسوم به استاناز درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي را به ترتيب يک( %3درصد)دولت مكلف است سه -ت

دوسوم به گردد و گازخيز كه سهم هر استان براساس سهم آن استان در ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبيعي تعيين مي

ين نيافتگي به تفكيک شهرستان توسط سازمان برنامه و بودجه كشور تعييافته كه براساس شاخصهاي توسعهق كمترتوسعههاي مناطشهرستان

نيافته اختصاص خيز و مناطق توسعههاي سنواتي اختصاص دهد. اين اعتبار صرفاً به مناطق نفتشود، جهت اجراي برنامه عمراني بودجهمي

 .شوديابد و موجب كاهش سهم اعتبارات استاني اين مناطق نميمي

قانون به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور )دبيرخانه( به ماه پس از ابالغ ايننامه اجرائي اين ماده ظرف مدت ششآيين -تبصره

 .رسدتصويب هيأت وزيران مي

 33ماده 

ها، نهادهاي عمومي غيردولتي، دانشگاهها و ها، دهياريقسمتي از نياز دولت، شهرداريدر زمان صلح با تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح، 

هاي ورزشي و واحدهاي توليدي به نيروي انساني داراي مدرک مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي و فدراسيون

آسيب به آمادگي رزمي كشور و پس از گذراندن كارشناسي)ليسانس( و باالتر با استفاده از خدمت مشموالن وظيفه مشروط به عدم ورود 

 .گرددشود. اين نيازها از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به ستاد كل اعالم ميدوره آموزش نظامي تأمين مي



 

 

 نبايد افراد قبيل اين دريافتي ميزان. شودمي تأمين كارگيرندهبه  حقوق و مزايا و جيره استحقاقي در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه

 .كند تجاوز مسلح نيروهاي قوانين در مقرر حد از مجموع در

يافته كشور نيافته يا كمترتوسعهالتحصيل دانشگاه هستند، بايد در مناطق توسعهاز نيروهاي انساني مذكور كه فارغ( %50درصد)حداقل پنجاه

 .خدمت كنند

اي ورزشي از طريق وزارت ورزش و جوانان و صرفاً براي استفاده قهرمانان ورزشي داراي مدال هسهميه مربوط به فدراسيون -1تبصره 

 .يابدربط اختصاص ميكشوري و باالتر و سهميه واحدهاي توليدي از طريق دستگاههاي اجرائي ذي

 :شودالحاق ميقانون خدمت وظيفه عمومي به شرح زير اصالح و يک تبصره به آن ( 45ماده)( 3صدر بند) -۲تبصره 

جانبازي به ( %25درصد)پنجودر صورت تأييد فرماندهي كل قوا بيست و چهار ماه آزادگي به دوازده ماه آزادگي، بيست -3

 ماه سابقه حضور در جبههماه سابقه حضور در جبهه به دوازدهجانبازي، سي( %10درصد)ده

 .شودب ميمحسو( %50فرزند شهيد مشابه جانباز پنجاه درصد) -تبصره

 3۴ماده 

هاي اي با رعايت قانون نحوه اجراي سياستهاي سرمايهمنظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرحهاي تملک داراييدولت موظف است به 

 :قانون اساسي اقدامات زير را به اجراء درآورد( 44كلي اصل چهل و چهارم )

سند نظام فني و »سال از تاريخ ابالغ اين قانون ارد زير ظرف مدت يکسازمان برنامه و بودجه كشور موظف است با لحاظ مو -الف

 :شودرا تهيه و اجراء كند. ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چهارچوب اين نظام ابالغ مي« اجرائي كشور

 به مربوط( هادستورالعمل و ضوابط مقررات،) اسناد  ها و فرآيندها ونظام فني و اجرائي يكپارچه كشور شامل عوامل، اصول، برنامه .1

 .باشد ساز و ساخت هايپروژه و گذاريسرمايه طرحهاي  برداريبهره و پديدآوري پيدايش، مديريت،

هايي كه از وجوه كنندگان همه طرحها و پروژهقواعد اساسي حاكم بر كارفرمايان، مجريان، پيمانكاران، مشاوران، سازندگان و تأمين .2

 .كنند، در اين سند لحاظ شودميعمومي كشور استفاده 

 .يابد بهبود مستمر صورتبه و شدهبينيپيش خصوصي  هاي بخشها، دستگاههاي اجرائي و تشكلهاي صنفي مرتبط بخشويژگي .3

تأمين »، «برداري و واگذاريتأمين منابع مالي، ساخت، بهره»از قبيل « مشاركت بخش عمومي . خصوصي»روشهاي اجرائي مناسب  -ب

هاي كافي و بيني تضمينرا با پيش« برداري و مالكيتساخت، بهره»و يا « طرح و ساخت كليد در دست»، «برداريمنابع مالي، ساخت و بهره

 .ارگيردكاي بهتدابير بودجه

اي بزرگ و متوسط از طريق گشايش اعتبارات اسنادي ريالي و ارزي نزد سازوكار تأمين مالي طرحهاي تملک دارايي سرمايه -پ

اي پياده كند كه رابطه تأمين منابع مالي و اجراي گونهبيني ابزارهاي مالي تضميني را به تدريج بهبانكهاي داخلي و خارجي همراه با پيش

 .ق با نوسانات بودجه ساالنه كاهش يابدطرحهاي فو

االجراء شدن اين قانون به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور ماه از تاريخ الزمنامه اجرائي اين ماده ظرف مدت ششآيين -تبصره

 .رسدعنوان متولّي نظام فني و اجرائي يكپارچه كشور به تصويب هيأت وزيران ميبه



 

 

 35ماده 

اجرائي درصورت نياز به يگان حفاظت مكلفند پس از كسب موافقت و مجوز ستاد كل نيروهاي مسلح نسبت به تشكيل دستگاههاي  

باشند و با رعايت ضوابط نيروي كارگيري سالح و مهمات تابع ضوابط نيروهاي مسلح مييگانهاي حفاظت اقدام كنند. اين يگانها از نظر به

 .شوندربط اداره ميگاه ذيانتظامي تحت نظر باالترين مقام دست

 انتصاب آموزش، تسليح، ساماندهي، چگونگي  دستورالعمل نحوه تشكيل يگانهاي حفاظت شامل اختيارات، حدود وظايف، -تبصره

 .رسدمي مسلح نيروهاي ستادكل تصويب به آنها عملكرد بر نظارت و انتظامي نيروي با ارتباط فرماندهان،

 3۶ماده 

شود. ساير تدابير جايگاه بازار سرمايه در اقتصاد كشور و ساماندهي بازار متشكل اوراق بهادار اقدامات زير انجام ميمنظور ارتقاي به

 .است 1/9/1384قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب ( 4ساماندهي، مطابق ماده )

االجراء شدن اين ماه پس از الزماند حداكثر ظرف مدت ششكليه اشخاصي كه تاكنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام كرده -الف

شود ليكن مانع از اجراي قانون مكلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايند. عدم ثبت، تخلف محسوب مي

شده نزد سازمان مذكور بايد اطالعات مالي خود را براساس باشد. ناشران اوراق بهادار ثبتشر اوراق بهادار نميتكاليف قانوني براي نا

 .قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران منتشر نمايند( 45ترتيبات مقرر در ماده )

شده در سازمان فقط در بورسها و بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز و با رعايت مقررات معامالتي هر يک از معامالت اوراق بهادار ثبت -ب

 .پذير است و معامله اوراق بهادار مذكور بدون رعايت ترتيبات فوق فاقد اعتبار استآنها حسب مورد امكان

اند و كاالهاي ده نزد سازمان كه در يكي از بورسها يا بازارهاي خارج از بورس معامله شدهشپس از معامله اوراق بهادار ثبت -پ

گذاري مركزي اوراق شده در بورسهاي كااليي، عمليات تسويه وجوه و پاياپاي )نقل و انتقال( پس از معامالت در شركتهاي سپردهمعامله

 .گيردبهادار و تسويه وجوه صورت مي

اي ثبت و نگهداري شود كه قابليت بازسازي معامالت را داشته باشد. گونهكنندگان آنها بايد بهاوراق بهادار و معامله سوابق معامالت -ت

 .شوداالجراء شدن اين قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهيه و ابالغ ميدستورالعمل اجرائي اين بند حداكثر تا دو ماه پس از الزم

ديره و مديرعامل تمامي اشخاص حقوقي كه تحت يكي از عناوين نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار ماعضاي هيأت -ث

( 44هاي كلي اصل چهل و چهارم )منظور تسهيل اجراي سياستجمهوري اسالمي ايران و يا قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به

اند و نيز آن دسته از اشخاص حقوقي كه نزد مرجع ثبت شركتها در سراسر كشور به ثبت رسيدهاند و قانون اساسي تاكنون تشكيل شده

موضوع فعاليت اصلي آنها نهاد مالي است، موظفند نهاد مالي تحت مديريت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. 

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري ( 49ماده )( 1ديران آنها مشمول بند )شود و فعاليت مخودداري از ثبت نهاد مالي تخلف محسوب مي

اسالمي ايران است. سازمان ثبت اسناد و امالک كشور مكلف است نهادهاي مالي را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت كند 

مه و سرمايه نهادهاي مالي نيز منوط به تأييد سازمان بورس و و از ثبت نهادهاي مالي بدون مجوز خودداري كند. هرگونه تغييرات در اساسنا

اي مديران نهادهاي مالي براساس دستورالعملي است كه به تصويب شوراي اوراق بهادار طبق ضوابط مربوط است. تأييد صالحيت حرفه

 .رسدعالي بورس و اوراق بهادار مي



 

 

شوند و مورد داد و ستد قرار يافته و تحت نظارت پذيرفته ميشكل، سازمانعنوان بازار متكاالهايي كه در بورسهاي كااليي به -ج

گيرند. عرضه، معامله، تسويه و تحويل نهائي شده و مورد معامله قرار ميگيرند طبق قوانين و مقررات حاكم بر آن بورسها عرضهمي

 .نيست كاالهاي مذكور مشمول قوانين و مقررات مربوط به بازارهاي غيرمتشكل كااليي

قانون ( 13عنوان مديران نهادهاي مالي، تشكلهاي خودانتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده )كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه به -چ

 25/9/1388قانون اساسي مصوب ( 44هاي كلي اصل چهل و چهارم )منظور تسهيل اجراي سياستتوسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به

شوند مكلفند مدارک هويت و كليه اسناد و مدارک مربوط به سوابق شغلي و تحصيلي خود را جهت ثبت در پايگاه انتخاب شده يا مي

 سوابق و مشخصات  اطالعاتي مديران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه كنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است

ه اطالعاتي مذكور ثبت كند و عملكرد آنها را از حيث رعايت قوانين و مقررات حاكم بر پايگا در را ادشدهي مديران تجربي و تحصيلي

 ترتيبات براساس  بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتي و كيفري مربوط به آنها در طول مديريت در نهادهاي مالي و ناشران اوراق بهادار

 .رسد منتشر نمايدمي بهادار اوراق و بورس عالي شوراي تصويب به كه اجرائي

 3۷ماده 

منظور زنده و نمايان نگهداشتن مباني اسالم ناب محمدي)ص( و انديشه ديني، سياسي و فرهنگي و سيره عملي حضرت امام خميني)ره( به 

عنوان يک معيار اساسي در بهالعالي( و برجسته كردن نقش ايشان بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران و مقام معظم رهبري)مدظله

گيري از ظرفيت ها و تسري آن به مجموعه اركان نظام و نيز انتقال آن به نسلهاي آينده، دولت مكلف است با بهرهها و برنامهسياستگذاري

هاي علميه، حوزه ويژه آموزش و پرورش، دانشگاهها و مراكز علمي و جهاد دانشگاهي، مراكز فرهنگي و هنري،همه دستگاههاي مربوط به

 :نهاد و بسيج اقدامات زير را انجام دهدها و مؤسسات مردمصدا و سيما، شهرداري

هاي ابالغي مقام معظم مشي حضرت امام خميني)ره( و سياستشدن خطمنظور اجرائيايجاد سازوكار و تأمين اعتبار الزم به -الف

 (العاليرهبري)مدظله

هاي علميه و دانشگاهي، تشكلهاي اجتماعي . فرهنگي عالي حوزهو آموزشي حوزوي از طريق شوراي پشتيباني از مراكز تحقيقاتي -ب

ها و نهادها و مجامع تقريبي و همچنين هاي انقالب اسالمي و شخصيتشناسي و انديشهشناسي، ايرانشناسي، شيعهنهاد در زمينه اسالممردم

اي و هنري با ساماندهي مادي و معنوي و توسعه سرمايه انساني و مقابله با جبهه اي رسانههالمللي و فعاليتهاي مجازي بينگسترش شبكه

 معاند نظام اسالمي

هاي آموزش و ماه از تاريخ ابالغ اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارتخانهنامه اجرائي اين ماده ظرف مدت ششآيين

هاي علميه، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي عالي حوزههنگ و ارشاد اسالمي، شورايپرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و فر

شود و به تصويب هيأت رهبري تهيه ميايران و مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني )ره( و مؤسسه تنظيم و نشر آثار مقام معظم

 .رسدوزيران مي

دولت موظف است سند جامع سبک زندگي اسالمي . ايراني را با لحاظ شاخصهاي كمّي و كيفي نظير الگوي مصرف، ترويج روحيه  -پ

جويي و احترام به كسب و كار حالل، احترام به قانون، تفريحات و مشاركت و فرهنگ تعاون و رقابت سالم بين مردم، قناعت و صرفه

 :هاي اسالمي تدوين و با رعايت موارد زير اجراء نمايدزيستي متناسب با آموزهوشي و سادهكاوقات فراغت سالم، ترويج سخت

 حمايت، پشتيباني و تأمين اعتبار و ايجاد سازوكار الزم در اجراي سند .1



 

 

 و مكتوبهاي ديداري، شنيداري سازي و ترويج فرهنگ سبک زندگي اسالمي . ايراني و اجراي آن در تعامل با رسانهگفتمان .۲

 پايش مستمر وضعيت سبک زندگي اسالمي . ايراني براساس شاخصهاي مصوب و ارائه گزارش ساالنه به هيأت وزيران .3

 نهاد و تشكلهاي مردمي در اجراي سندهاي مردمواسپاري و حمايت از سازمان .۴

 هاآموزش و توانمندسازي خانواده اي زايمان و درمان ناباروري،رفع موانع ازدواج، كاهش سن ازدواج، پوشش بيمه .5

منظور حضور مؤثر و هدفمند هاي علميه در اجراي وظايف تكليفي نظام اسالمي و بهعالي حوزهدولت مكلف است از طريق شوراي -ت

 :عمل آوردهاي زير را بههاي علميه در حكم نهاد عمومي غيردولتي پشتيباني و حمايتحوزه و روحانيت، از حوزه

 هاي علميه از پرداخت عوارض ساخت و سازيت فضاهاي آموزشي، پژوهشي و اداري حوزهمعاف -1

قانون ( ۶9هاي علميه مطابق ضوابط ماده )ها براساس نياز حوزهواگذاري فضاهاي بالاستفاده دولتي در مناطق مختلف كشور به حوزه -۲

 2۷/11/1380تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 

عنوان مبلغان و مربيان قرآن و عترت)ع( و مروجان آموختگان حوزوي بهمنظور آموزش، تربيت دانشالزم بهارائه خدمات پشتيباني و -3

عالي فرهنگ ديني و رفع نيازهاي فرهنگي و ديني جامعه اسالمي با اولويت طرح هجرت طالب به مناطق كمترتوسعه يافته از طريق شوراي

 هاي علميهحوزه

( 100زمين با كاربري آموزشي حوزوي در طرح جامع تفصيلي شهرها و واگذاري زمين با رعايت و ترتيبات صدر ماده )بيني پيش -۴

 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

عبادي، ترين پايگاه عنوان اصليگيري بهينه از اماكن مذهبي و تثبيت جايگاه مسجد بهمنظور توسعه فضاهاي مذهبي فرهنگي و بهرهبه -ث

 :شودتربيتي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، اقدامات زير انجام مي

ها موظفند در طراحي و اجراي طرحهاي جامع تفصيلي شهري و هادي وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقالب اسالمي و شهرداري .1

عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام  روستايي و شهركها و شهرهاي جديداالحداث، اراضي مناسب براي احداث مسجد و خانه

سازي بدون دريافت هزينه و با حفظ مالكيت عمومي در اختيار متقاضيان احداث بيني كنند و پس از آمادهجماعت همان مسجد پيش

 .مساجد قرار دهند

 .باشندهاي عوارض ساخت و ساز صرفاً براي فضاهاي اصلي معاف ميمساجد از پرداخت هزينه -تبصره

هاي تجاري، اداري و خدماتي جديداالحداث موظفند نمازخانه مناسبي را در اماكن مذكور احداث نمايند. دستورالعمل مالكان مجتمع .۲

عالي شهرسازي و معماري تصويب شورايهاي مصوب بهها و مكان احداث در چهارچوب نقشهاين بند شامل تعداد واحدهاي اين مجتمع

 .رسدمي

 يا مسجد براي مناسب و كافي فضاي اختصاص  يا احداث  ها موظفند نسبت بهلها، مراتع و آبخيزداري كشور و شهرداريسازمان جنگ .3

 .كنند اقدام شهري  هايبوستان و ملي هايبوستان در نمازخانه



 

 

هاي رفاهي، تفريحي و مجتمعهاي ورزشي، ها و مراكز درماني، مجموعهكليه دستگاههاي اجرائي، مراكز آموزشي، بيمارستان .۴

هاي تجاري اعم از دولتي يا غيردولتي، موظفند نسبت به احداث يا اختصاص و نگهداري فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا مجتمع

 .نمازخانه اقدام نمايند

هاي مسافربري و نه در پايانههاي راه و شهرسازي و نفت موظفند تمهيدات و اقدامات الزم را جهت احداث مسجد و نمازخاوزارتخانه .5

عمل هاي مذكور از طريق بخش غيردولتي بهجايگاههاي عرضه سوخت بين شهري و همچنين نگهداري و مديريت مساجد و نمازخانه

 .آورند

ن به منظور ارتقاي كاركرد فرهنگي و هنري مساجد، برقراري عدالت فرهنگي و ترويج فرهنگ اسالمي و جذب جوانان و نوجوانابه .۶

مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مكلف است با رعايت موازين اسالمي ترتيبي اتخاذ نمايد تا كليه مساجد شهري و روستاهاي 

 .هاي فرهنگي و هنري برخوردار شوندباالي هزار نفر جمعيت از كانون

بخش قرآن مان و عمل صالح و گسترش فرهنگ حياتاي متمسّک به قرآن و عترت)ع( و برخوردار از ايمنظور دستيابي به جامعهبه ج.

 :كند اقدام زير  كريم و عترت)ع( در راستاي اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآني دولت موظف است نسبت به موارد

 شدههاي تعيينها و فعاليتها و سياستمنظور اجراي برنامهتأمين اعتبارات و پشتيباني الزم به .1

ح سواد قرآني جامعه با رويكرد روخواني و روانخواني، آموزش عمومي قرآن، تدبّر، تفسير، تبليغ، ترويج و حمايت از ارتقاي سط .۲

 هاي قرآني و عترتپژوهش

 مراكز و دانشگاهها پرورش، و آموزش  منظور تربيت حداكثري حافظان قرآن كريم )جزء و كل( با اولويتحمايت الزم به . 3

 نهادمردم عالي حوزوي و تشكلهايآموزش

استثناي اي خود بهاعتبارات هزينه( %1درصد)قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند يک( 5كليه دستگاههاي اجرائي مشمول ماده ) -چ

رساني بخشي و اطالعسازي و آگاهيرا طي قرارداد مشخص با سازمان صدا و سيما صرف توليد برنامه جهت فرهنگ( ۶و )( 4، )(1فصول )

 .نمايند

عنوان تعطيل رسمي تعيين عصر)عج( بهاالول سالروز شهادت حضرت امام حسن عسكري)ع( و آغاز امامت حضرت وليهشتم ربيع -ح

 .شودمي

 3۸ماده 

قوه قضائيه مكلف است نسبت به تنقيح، اصالح و رفع خألهاي قوانين قضائي با رويكرد پيشگيري از وقوع جرم و اختالف، كاهش  -الف

  ها و جرائم، جايگزين كردن ضمانتسازي مجازاتهاي ديگر و متناسبعناوين مجرمانه و محكوميت حبس و تبديل آن به مجازات

د از قبيل انتظامي، انضباطي، مدني، اداري و ترميمي اقدام و لوايح مورد نياز را تهيه و از طريق دولت با اجراءهاي غيركيفري مؤثر و روزآم

 .به مجلس شوراي اسالمي تقديم كند 25/3/1389رعايت قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 

ي حقوقي نسبت به انجام تكاليف قانوني با همكاري قوه قضائيه مكلف است در زمينه پيشگيري از وقوع جرم و كاهش دعاو -ب

 .ربط اقدام كندههاي ذيدستگا



 

 

، استفاده كنند 4/12/1392دادرسي كيفري مصوب قانون آيين( ۶۶توانند از حق مذكور در ماده )نهاد در صورتي ميهاي مردمسازمان -پ

طور نهاد در محاكم صالحه بهمتوالي اعالم جرم يک سازمان مردم بارربط مجوز اخذ كنند و اگر سهصالح قانوني ذيكه از مراجع ذي

( ۶۶ماده )( 3شوند. اين بند جايگزين تبصره)قانون ذكرشده، محروم مي( ۶۶قطعي رد شود، براي يكسال از استفاده از حق مذكور در ماده)

 .شودقانون أخيرالذكر مي

 -ت

در ارائه خدمات حقوقي و قضائي و تحقق نظام جامع دادرسي الكترونيک، قوه منظور افزايش سرعت، صحت، كارايي و امنيت به .1

هاي وابسته نسبت به تكميل و روزآمدكردن قضائيه مكلف است براي توسعه الكترونيک اطالعات و ارتباطات قوه قضائيه، مراكز و سازمان

 .كز و استقرار كامل شبكه ملي عدالت اقدام كندهاي قوه قضائيه و توسعه خدمات اين مرها و اطالعات مركز ملي دادهداده

نيروي انتظامي و ضابطان خاص قوه قضائيه و كليه دستگاهها و گروههاي مرتبط با مراجع قضائي كه در ساير مراجع فعاليت  -1تبصره 

 .در اختيار مركز قرار دهند بنديهاي قضائي را با رعايت طبقهكنند، مكلفند اطالعات مورد نياز مراجع قضائي در مسير رسيدگيمي

هاي عمومي غيردولتي و اشخاص حقوقي پس از استقرار شبكه ملي عدالت مكلفند نسبت به كليه دستگاههاي دولتي، نهاد -۲تبصره 

 .ارسال پاسخ به استعالمات مراجع قضائي از طريق اين شبكه اقدام كنند

 .شودحذف مي 4/12/1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ( ۶52از تبصره الحاقي ماده )« بخش خصوصي»عبارت 

اي كه توسط وزير دادگستري با همكاري معاونت حقوقي قوه قضائيه و سازمان اسناد نامهشود براساس آيينبه قوه قضائيه اجازه داده مي .2

هاي قضائي را كه نگهداري د و اوراق پروندهرسد، اسناو كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي

هاي اطالعاتي روز، به اسناد الكترونيكي تبديل و سپس نسبت به امحاي آنها براساس ضوابط سوابق آنها ضروري است با استفاده از فناوري

 .ستاقدام نمايد. اطالعات و اسناد تبديلي در كليه مراجع قضائي و اداري سنديت داشته و قابل استناد ا

هاي مهم و ملي كه جنبه سنديت تاريخي دارد، توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران، حفظ اصل پرونده -1تبصره 

 .شودو نگهداري مي

 اي كه توسط رئيس سازمان پيشنهاد و به تصويب وزيرنامهشود براساس آيينبه سازمان تعزيرات حكومتي اجازه داده مي -۲تبصره 

 .هاي تعزيراتي اقدام كندرسد نسبت به اجراي حكم اين ماده در مورد پروندهدادگستري مي

ريزي، ايجاد هاي برنامهمنظور تقويت زيرساختقانون مديريت خدمات كشوري مكلفند به( 5كليه دستگاههاي موضوع ماده ) -ث

تضمين صحت اسناد و قراردادهاي رسمي و دستيابي قواي شفافيت و استقرار دولت الكترونيک و پيشگيري از جعل هويت اشخاص و 

گرفته در حوزه وظايف قانوني خود توسط هر يک از دستگاههاي وابسته هاي صورتگانه به بانكهاي اطالعاتي موجود كشور به استعالمسه

 .صورت رايگان پاسخ دهندگانه بهبه قواي سه

نهاد، كشور مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرائي، مؤسسات عمومي و مردم ها و اقدامات تأميني و تربيتيسازمان زندان -ج

 :منظور باز اجتماعي شدن محكومان اقدامات زير را انجام دهدبه



 

 

بندي زندانيان و ها از طريق اقداماتي نظير طبقهبا رويكرد ارتقاي بازدارندگي و جنبه اصالحي مجازات حبس، اصالح محيط زندان .1

شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتكابي، تفكيک متهمان از محكومان در بازداشتگاههاي موقت در شهرهاي باالي بيست هزار بازداشت

 نفر جمعيت

ها را به عنوان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، زندانوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با هماهنگي سازمان زندان -تبصره

 .تحت پوشش خدمات جامع و همگاني سالمت كشور قرار دهد منطقه بهداشتي

 اي كشورآموزش زندانيان واجد شرايط با همكاري وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فني و حرفه .2

ساير نهادهاي بضاعت با همكاري كميته امداد امام خميني)ره(، سازمان بهزيستي كشور و هاي زندانيان بيرفع مشكل معيشتي خانواده .3

 ربط و بيمه سالمت رايگان زندانيان و خانواده آنهاذي

 .شودبيني ميهاي سنواتي پيشاعتبار مورد نياز براي اجراي اين حكم هرساله در بودجه -تبصره

كردن موارد تسهيل بازگشت محكومان پس از تحمل كيفر به زندگي شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندهي و محدود  .4

 استعالم از سوءپيشينه به موارد خاص و رفع اثر محكوميت در چهارچوب قوانين مربوط

 ربط پس از آزاديمعرفي زندانيان نيازمند اشتغال به مراجع ذي .5

اورزي ايران، ربط، نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران، اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشكليه دستگاههاي اجرائي ذي -تبصره

 .باشنداصناف ايران و تعاون مركزي ايران موظف به همكاري در امور فوق مي

ماه از تاريخ ابالغ اين قانون توسط وزارت ربط ظرف مدت ششنامه اجرائي اين بند مربوط به همكاري و هماهنگي دستگاههاي ذيآيين

ش پزشكي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و آموزش و پرورش و سازمان هاي بهداشت، درمان و آموزدادگستري با همكاري وزارتخانه

 .رسدشود و به تصويب هيأت وزيران ميها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه ميزندان

اعي سازمان پزشكي قانوني كشور مكلف است تحقيقات الزم براي بررسي عوامل منجر به مصدوميت و مرگهاي غيرطبيعي در موارد ارج -چ

ريزي و آموزش آمده، نسبت به برنامهدسترا انجام دهد و با تهيه شناسنامه هويت ژنتيكي متهمان، محكومان و متوفيان و با توجه به نتايج به

 .براي پيشگيري و كاهش جرائم، تخلفات و آسيبهاي اجتماعي ناشي از آنها اقدام كند

 39ماده 

هاي آالت و تجهيزات خطوط توليد كه توسط واحدوزارت امور اقتصادي و دارايي )سازمان امور مالياتي كشور( براي ورود ماشين -الف

ربط بدون دريافت ماليات و توليدي صنعتي و معدني مجاز، با تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعايت مقررات قانوني ذي

 .كندو با اخذ تضمين الزم، اجازه ترخيص از گمركات كشور را صادر مي 138۷رزش افزوده مصوب عوارض موضوع قانون ماليات بر ا

شوند، چنانچه به هنگام خروج از كشور در مراجع گمركي كاالهايي كه براي عرضه در نمايشگاههاي خارجي از كشور خارج مي -ب

 .شوندفزوده و حقوق گمركي نميثبت شده باشند در صورت اعاده به كشور، مشمول ماليات بر ارزش ا

ماه پس از ابالغ اين قانون به تصويب وزير امور دستورالعمل اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ظرف مدت سه

 .رسداقتصادي و دارايي مي



 

 

 ۴0ماده 

و مالي و درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي  ايهاي سرمايهمنابع بودجه عمومي دولت اعم از درآمدهاي عمومي، واگذاري دارايي 

شود، داري كل كشور واريز شده يا ميقانون مديريت خدمات كشوري كه به حسابهاي بانكي مربوط به نام خزانه( 5اجرائي موضوع ماده )

 .عدي آن نيستهاي مستقيم و اصالحات بهاي موضوع قانون مالياتاستثناي فعاليت پيمانكاري آنها، مشمول پرداخت مالياتبه

 ۴1ماده 

اشخاص حقوقي خارجي مقيم خارج از ايران با معرفي بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران و موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد  

 .باشندنمي 31/4/1394هاي مستقيم مصوب اصالحي قانون ماليات( 10۷اعطاي تسهيالت و تأمين مالي مشمول پرداخت ماليات موضوع ماده )

 ۴۲ماده 

واردات تجاري هر نوع كاال به كشور صرفاً از مبادي و مرزهاي رسمي كشور مجاز است و انجام آن منوط به رعايت ضوابط فني  

صالح مربوط توس.ط اي است كه پس از تصويب مرجع ذي)گمركي و تجارت خارجي(، ايمني، بهداشتي، استانداردها و قرنطينه

 .شودصنعت، معدن و تجارت و جهادكشاورزي)حسب مورد( به گمرک ابالغ ميهاي وزارتخانه

يافته، بالصاحب، صاحب متواري رعايت اين ضوابط عالوه بر كاالهاي ترخيص قطعي، براي كاالهاي متروكه، ضبطي قطعيت -1تبصره 

 .و مكشوفات قاچاق نيز الزامي است

 .باشدقانوني و رسمي واردات، مشمول مقررات قاچاق كاال ميواردات تجاري كاال، خارج از مسير  -۲تبصره 

 ۴3ماده 

قانون پولي و ( 21چک بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران تحت نظارت هيأت نظارت اندوخته اسكناس موضوع ماده )چاپ و انتشار ايران

 .يابدمي ادامه اعتبار و پول شوراي تصويب و ايران اسالمي جمهوري مركزي بانک پيشنهاد  بانكي كشور به

 ۴۴ماده 

واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرحهاي صنعتي كه با تأييد دستگاه صادركننده مجوز، امكان استقرار در شهركهاي صنعتي را ندارد،  

 .باشدبا رعايت ساير قوانين بالمانع مي

 ۴5ماده 

 ها و بدهيهاي ارزي بانک توسعه صادرات ايران، صندوق ضمانت صادرات ايران و شركتسود و زيان ناشي از تسعير دارايي -الف

 .گذاري خارجي ايران مشمول ماليات با نرخ صفر استسرمايه

 .سود تفاوت نرخ تسعير ارز حاصل از صادرات از هرگونه ماليات معاف است -ب

 ۴۶ماده 

اي و تأمين منافع و امنيت ملي درصورت موافقت فرماندهي كل قوا افزايش توان دفاعي كشور در تراز قدرت منطقه منظوربه -الف

 :شوداقدامات زير از طريق نيروهاي مسلح با همكاري دولت معمول مي



 

 

 ارتقاي توان بازدارندگي -1

 ي از بودجه دفاعياي نيروهاي مسلح و افزايش سهم تقويت بنيه دفاعاصالح ساختار بودجه -2

 هاي صنايع دفاعي و مراكز آموزشي و نظامي نيروهاي مسلحتهيه و اجراي طرح آمايش و نوسازي زيرساخت -3

 ارتقاي كيفيت مراكز آموزشي نيروهاي مسلح براي تربيت نيروهاي كارآمد -4

 روهاي مسلحهاي انرژي، آب و برق نيسازي موارد هزينه از جمله در حوزهجويي و بهينهصرفه -5

 هاي دفاعي زميني متناسب با مناطق مورد تهديدافزاري، سامانههاي نرمتأمين و توسعه نيروي انساني و زيرساخت -۶

 مسلح نيروهاي كاركنان و معيشت اجتماعي ارتقاي منزلت -۷

 :عمل آورددولت موظف است در جهت تأمين نظم و امنيت پايدار در كشور اقدامات زير را به -ب

 افزاري، تجهيزات و تأسيسات در پاسگاههاي مرزي و تخصصيهاي نرمتأمين و توسعه نيروي انساني و زيرساخت .1

هاي رهگير هوشمند و در استفاده از سامانه اجراي طرحهاي انسداد مرز در مناطق مرزي با توجه به شرايط اقليمي مناطق با .2

 اختيارقراردادن توان اطالعاتي واجا براساس طرحهاي مصوب ستاد كل نيروهاي مسلح

ها، پاسگاهها و تأمين نيروي انساني مورد نياز نيروي انتظامي جمهوري هاي انتظامي، كالنترياندازي ردهامنيت عمومي از طريق راه .3

 سب با تقسيمات كشوري، رشد جمعيت، توسعه شهرها، راهها و بنادراسالمي ايران متنا

ربط بر ايفاي نقش فعال در ارتقاي نظم و امنيت اجتماعي با سازي دستگاههاي ذيانضباط اجتماعي و ايمني راهها براساس ملزم .4

 تصويب  به و شودمي تدوين كشور وزارت توسط كه اجرائي نامهآيين برابر قانونمند اجتماعي  سازي رفتارهايسازي و نهادينهفرهنگ

 .رسدمي وزيران هيأت

هاي منظور توسعه مشاركت مرزنشينان در تأمين امنيت مرزها با هماهنگي سازماننهاد بهامنيت مرز با ايجاد واحدها و تشكلهاي مردم .5

 هاي تعامالت فراملي با توسعه ديپلماسي مرزيربط و افزايش قابليتذي

يع در شناسايي و تشخيص هويت ايرانيان و اتباع خارجي در حوادث، سوانح و افزايش سرعت و توان كشف علمي جرائم، با تسر .۶

 ايراناسالميانتظامي جمهوريارتقاي بانكهاي هويتي)ژنتيكي، اثر انگشت، چهره و عنبيه( نيروي

هاي مالي، درآمد هزينه دستگاهها و ستثناي واگذاري داراييادولت مكلف است حداقل پنج واحد درصد از منابع بودجه عمومي)به -پ

عنوان سهم تقويت بنيه دفاعي در رديفهاي تقويت بنيه دفاعي در بودجه ساالنه كشور اختصاص دهد و هر درآمدهاي اختصاصي( را به

 .هاي پنجساله توسعه، اين درصد را مورد بازنگري قرار دهدبار در برنامهسال يکپنج

هاي ها و زيرساختخود شرايط براي ارتقاي كمّي و كيفي ظرفيت هاي قانونيرت اطالعات موظف است با استفاده از ظرفيتوزا -ت

اطالعاتي، عملياتي، علمي، فني، حفاظتي، حراستي و صيانتي با هدف تحكيم امنيت پايدار و ارتقاي توانايي و برتري در نبرد اطالعاتي را 

 .وجود آوردبه

ها و مباني انديشه انقالب اسالمي، توسعه فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر منظور تقويت كمّي و كيفي بسيج مستضعفان، آرمانبه -ث

 :شرح زير فراهم شودهاي امنيت و دفاع از كشور، اقدامات و تسهيالت الزم بهو حضور بيشتر نيروهاي مردمي در صحنه



 

 

 هاي مقاومت بسيج، متناسب با توسعه و تغييرات تقسيمات كشوريوسعه نواحي شهرستاني و ردهها براي تحمايت از زيرساخت .1

هاي پژوهشي و علمي و ويژه در فعاليتهاي مقاومت بسيج و بسيج اساتيد، دانشجو و طلبه در دستگاههاي اجرائي بهپشتيباني از رده .2

 هت تقويت راههاي مقابله با جنگ نرمبسيج زنان در راستاي تحكيم بنيان خانواده و تالش در ج

مدت پانزده ها حداكثر بهها و اردوها و ساير برنامهامكان استفاده از خدمت كاركنان بسيجي فعال و ويژه شاغل براي شركت در آموزش .3

 روز در سال به جاي خدمت اداري بدون دريافت حق مأموريت

اي و جبران شود از محل اعتبار مصوب خود حمايت الزم را براي تأمين پوشش بيمهيبه سازمان بسيج مستضعفين اجازه داده م -1تبصره 

هاي راهيان نور ويژه دفاعي، امنيتي و كاروانهاي مختلف بهاي در مأموريتكارگيري بسيجيان فاقد پوشش بيمههاي ناشي از بهخسارت

 .عمل آوردبه

هاي متناسب با ميزان آمادگي سازمان بسيج سازندگي، اجراي بخشي از فعاليت شودبه دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي -۲تبصره 

هاي هاي عمراني خود از قبيل احداث و تعمير مساجد، مدارس و خانهسازي اوقات فراغت و پروژهآموزشي، بهداشتي، فرهنگي و غني

روم، روستايي و مرزي براساس مقررات جاري كشور به آن زدايي، جنگلكاري، آبرساني به روستاها در مناطق محبهداشت روستايي، بيابان

 .يافته، اجراء كندنحو سازمانسازمان واگذار نمايند تا با استفاده از نيروهاي داوطلب بسيجي و مردمي و جوانان و متخصصان به

 ۴۷ماده 

 .دشوو اصالحات بعدي آن دائمي مي 2/10/1391رساني به ايثارگران مصوب قانون جامع خدمات

 ۴۸ماده 

 در مشاركت و حمايت تشويق، كشور نقل و حمل ناوگان و  منظور ايجاد سازوكارهاي تأمين منابع مالي پايدار براي توسعه زيرساختبه 

ها، ها و زيرساختونقل و مشاركت در ساخت، توسعه و نگهداري شبكهحمل حوزه در هاگذاريسرمايه بيمه ها،زيرساخت گذاريسرمايه

هاي خود ريال از دارايي( 000/000/000/000/190تواند صندوق توسعه حمل و نقل را با سرمايه اوليه يكصد و نود هزار ميليارد )ميدولت 

 ماده اين در شدهبينيپيش منابع از استفاده با دارد، قرار  ها و شركتهاي تابعه و وابسته به آنرا كه در اختيار وزارت راه و شهرسازي، سازمان

 اين. دهد تشكيل شهرسازي و راه وزارت به وابسته دولتي مستقل حقوقي  شخصيت با و شهرسازي و راه وزارت موجود انساني نيروي و

هرسازي و امور اقتصادي و دارايي و رئيس ش و راه وزراي از متشكل امنا هيأت مصوبات چهارچوب در و خود اساسنامه طبق صندوق،

 .كندتوسط هيأت عامل، فعاليت ميسازمان برنامه و بودجه كشور 

شرايط و مقررات فعاليت، منابع، مصارف، انحالل، اركان صندوق، وظايف و اختيارات هيأت امنا و هيأت عامل، به موجب اساسنامه آن  .1

ه كشور، حداكثر صندوق است كه به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودج

 .رسدماه پس از ابالغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميظرف مدت سه

 .هاي آن پس از كسر تعهدات و بدهيها، به دولت تعلق دارددر صورت انحالل صندوق، كليه اموال و دارايي .2

 .هاي صندوق از هرگونه ماليات و عوارض معاف استفعاليت .3

 :از منابع صندوق عبارتند .4

 .شودهاي سنواتي تأمين ميسرمايه اوليه دولت از طريق سازوكار بودجه -الف



 

 

 تمام يا بخشي از عوارض خودرو، جاده، سوخت كه در قوانين درج گرديده است بر اساس اساسنامه مصوبه هيأت دولت -ب

 .شودبرداري و نگهداري آن به بخش غيردولتي واگذار ميدرآمدهاي حاصل از طرحهاي دولتي كه بهره -پ

 .است شده منتقل دولت به و يافتهاتمام آن گذاريسرمايه  هاي مشاركتي كه استهالک اصل و فرعدرآمدهاي حاصل از پروژه -ت

 درآمد حاصل از واگذاري امالک و اراضي مازاد وزارت راه و شهرسازي -ث

گيرد. انجام كليه عمليات پولي صندوق صرفاً از طريق بانكهاي دولتي و غيردولتي طرف قرارداد عامليت با صندوق، صورت مي -5

نمايد و اعطاي تسهيالت و ارائه تضامين به گذاري صندوق موظف است منابع مالي خود را صرفاً در بانكهاي طرف قرارداد، سپرده

 .پذيردگذاري صندوق نزد بانكهاي عامل صورت ميمتقاضيان متناسب با سپرده

 ۴9ماده 

بيت)ع( و استفاده بهينه از ظرفيت معنوي منظور تعميق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتني بر هويت اسالمي و ترويج سيره و سنت اهلبه 

ريزي و تدوين سازوكارهاي الزم جهت ساماندهي هد و شيراز و شناسايي دقيق نيازها و مشكالت زائران، برنامهشهرهاي مقدس قم، مش

هاي فرهنگي و ها و بخشهاي غيردولتي و توسعه امكانات، فعاليتهاي الزم از طريق حمايت از شهرداريامور زائران و تأمين زيرساخت

هاي زيربنايي، دولت مجاز است اعتبار مورد اهم نمودن زمينه زيارت مطلوب و اجراي پروژهخدمات زيارتي در اين سه شهر مذهبي و فر

 .بيني نمايدهاي سنواتي پيشنياز را در قالب بودجه

 50ماده 

انون ها و دستگاههاي مشمول قدولت مجاز است سامانه تداركات الكترونيكي دولت را براي اجراي تمام مراحل انواع معامالت وزارتخانه 

برگزاري مناقصات و ساير قوانين مالي و معامالتي بخش عمومي، با رعايت قانون تجارت الكترونيكي و قانون برگزاري مناقصات تكميل 

 .كند

كنندگان بخش عمومي، از جمله دستگاههايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا دستگاه هاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و ديگر معامله

نام كنند و با امضاي تصريح نام است و كليه مؤسسات دولتي يا عمومي غيردولتي، بايد برنامه زمانبندي مورد تأييد هيأت وزيران در اين سامانه ثبت

 الكترونيكي معتبر و رعايت مقررات مربوط، تمام مراحل معامالت خود مانند درخواست استعالم، فراخوان، توزيع و دريافت اسناد، گشايش

اد را از طريق الكترونيكي پاكتها يا پيشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمينات و نيز هرگونه الحاق، اصالح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارد

 .طور الكترونيكي انجام دهنداين سامانه و به

 و اطالعاتي پايگاههاي كليه عمومي بخش معامالت  شدهتجميعروز و با ايجاد بستر الكترونيكي معامالت و بانک اطالعاتي به -1تبصره 

رساني جامع معامالت بخش عمومي و هرگونه ناقصات، پايگاه اطالعم رسانياطالع ملي پايگاه جمله از بخش اين معامالت رسانياطالع

ار ورود اطالعات توسط دستگاههاي بخش عمومي هاي نظارت بر معامالت بايد فقط از طريق اين سامانه تغذيه شود و از تعدّد و تكرسامانه

 .جلوگيري گردد

دسته از معامالت اين سامانه كه ماهيت نظامي يا امنيتي دارد و مواردي كه به موجب قوانين، افشاي اطالعات آنها ممنوع آن -۲تبصره 

قانون انتشار و دسترسي آزاد به ( 5تبصره ماده)است فقط از حيث انتشار اطالعات مستثني است. تشخيص مصاديق اين استثناء با لحاظ 



 

 

برعهده كارگروهي مركب از معاونان وزراي اطالعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، امور اقتصادي و  31/5/1388اطالعات مصوب 

 .دارايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و رئيس دستگاه مربوط است

 51ماده 

مي، افزايش سهم پژوهشي از توليد ناخالص داخلي و مصرف بهينه منابع، گسترش حمايت از توسعه اقتصاد منظور تحقق مرجعيت علبه 

 :جمهور مجاز است اقدامات زير را انجام دهدمحور، معاونت علمي و فناوري رئيسبنيان و حمايت از نوآوري و پژوهشهاي مسألهدانش

بوم بردي و مورد نياز كشور در چهارچوب نقشه جامع علمي كشور، ايجاد زيستهاي راهسازي فناوريحمايت از توسعه و تجاري .1

عالي، پژوهشي و فناوري با بخشهاي صنعتي، اقتصادي و نوآوري در بخشهاي علمي كشور و تقويت ارتباط ميان مؤسسات آموزش

 هاي نهادي مورد نياز براي اجراي اين مأموريتاجتماعي و تقويت زيرساخت

هاي تحقيق و توسعه بنگاههاي اقتصادي با هدف افزايش بنيان و تقويت فعاليتايجاد، توانمندسازي و توسعه شركتهاي دانش حمايت از .2

 بنيانتوليد، تحريک تقاضا و ارتقاي صادرات كاالها و خدمات دانش

هاي فناوري در سطح ملي و تقويت توانمنديايجاد نظام مديريت يكپارچه فناوري و نوآوري در دستگاههاي اجرائي، ارتقاي يادگيري  .3

گذاري اي ملي، خريدهاي دولتي از خارج و فعاليت و سرمايهفناورانه داخلي از طريق استفاده حداكثري از ظرفيت طرحهاي توسعه

 شركتهاي خارجي در داخل كشور

جمهور به اعضاي معاون علمي و فناوري رئيس بنيان در كشور،دهي به اقتصاد دانشدر راستاي اجراي اين مأموريت و شتاب -تبصره

 .شودشوراي اقتصاد افزوده مي

 5۲ماده 

بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است جهت توسعه اشتغال خرد و خانگي مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام  
شود، در اختيار كه در قوانين بودجه سنواتي تعيين مي خميني)ره( و سازمان بهزيستي، مبالغي از تسهيالت قرض الحسنه بانكي و رشد آن را

سازمان بهزيستي به افراد مشمول تحت پوشش ( %40كميته امداد و چهل درصد)( %۶0اين دستگاهها قرار دهد تا به نسبت شصت درصد)
 .پرداخت شود

 53ماده 

 :فرودگاهيمنظور ارتقاي ايمني و كيفيت خدمات حمل و نقل هوايي، ناوبري هوايي و به

از نظر اداري، «( ره»سازمان هواپيمايي و شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران )مادر تخصصي و شركت شهرفرودگاهي امام خميني .1
هاي اداري و استخدامي كشور و هايي به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و سازماناستخدامي، مالي و معامالتي در چهارچوب اساسنامه

 .شوندرسد اداره ميماه از تاريخ تصويب و ابالغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميبودجه كشور كه حداكثر ظرف مدت سه برنامه و

اي( از محل درآمدهاي اختصاصي، كمكها و ساير درآمدهايي كه براساس تعرفه مصوب اي و سرمايهاعتبارات سازمان هواپيمايي كشوري )هزينه .2
 .گرددقانون محاسبات عمومي كشور وصول شود، تأمين مي( 39و )( 38يمايي با رعايت مواد )عالي هواپشوراي

اعم «( ره»درآمدهاي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران )مادر تخصصي و شركت شهرفرودگاهي امام خميني( %100صددرصد ) .3
داري كل كشور نزد شده توسط خزانههاي شركت، اختصاصي است و پس از واريز به حساب شركت، افتتاحاز فروش خدمات و دارايي



 

 

هاي ناوبري هوايي و توسعه فرودگاههاي هاي شركت از جمله نوسازي سامانهتبانک مركزي جمهوري اسالمي ايران براي اجراي مأموري
 .شودكشور هزينه مي

مشمول «( ره»سازمان هواپيمايي و شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران )مادر تخصصي و شركت شهرفرودگاهي امام خميني .4
 .است 1/2/1394لي كشور مصوب پذير و ارتقاي نظام ماقانون رفع موانع توليد رقابت( 5ماده)

 .شوداضافه مي 1/2/1394پذير و ارتقاء نظام مالي كشور مصوب قانون رفع موانع توليد رقابت( 5حكم اين بند به ماده )

ماده ( 2، موضوع تبصره )«(ره»مطالبات شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران )مادر تخصصي و شركت شهرفرودگاهي امام خميني .5
قانون تنظيم برخي از مقررات مالي ( 55و ماده) 18/11/1390قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب ( 8۷قانون اصالح ماده) (8۷)

ماه از تاريخ ابالغ اين نامه اجرائي كه حداكثر ظرف مدت ششباشد و براساس آييناالجراء ميدولت در حكم مطالبات مستند به اسناد الزم
نامه مزبور باشد. تا تصويب آيينرسد، قابل وصول ميشركت مذكور و تصويب وزراي راه و شهرسازي و دادگستري مي قانون به پيشنهاد

 .شوداحكام اين ماده توسط مأموران اجراي احكام دادگستري اجراء مي

 5۴ماده 

شود در صنعتي و معدني به دولت اجازه داده ميپذيري توليدات در راستاي حمايت از استقرار صنايع در شهركها و نواحي صنعتي و رقابت 

ويژه در امور تأمين راه، آب، برق، گاز و تلفن هاي سنواتي كمكهاي الزم را به شهركها و نواحي صنعتي دولتي و غيردولتي بهقالب بودجه

ت، معدن و تجارت به تأييد سازمان تا ورودي واحدهاي مستقر در اين شهركها انجام دهد. دستورالعمل اين ماده با پيشنهاد وزارت صنع

 .رسدبرنامه و بودجه كشور مي

 55ماده 

شود درآمدهاي حاصل از خدمات كنسولي را به حساب درآمد اختصاصي كه به همين منظور نزد به وزارت امورخارجه اجازه داده مي 

شود دريافت بيني ميساله در قوانين بودجه سنواتي پيشرا از محلي كه همهشود، واريز كرده و معادل آنداري كل كشور افتتاح ميخزانه

 .نمايد

 5۶ماده 

جايي خطوط ريلي و كاهش حريم آن اقدام كند. شود در محدوده شهرها نسبت به جابهبه وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي 

شده برابر طرحهاي جامع و آوريخطوط جمعها و واحدهاي استاني وزارت مذكور مجاز به ايجاد و احداث خيابان در حريم شهرداري

 .باشندتفصيلي مي

 5۷ماده 

بنيان كردن منظور بسط و گسترش هرچه بيشتر عدالت اجتماعي در جامعه، كاهش فقر و نابرابري، تحقق اقتصاد مقاومتي و عدالتبه -الف

هاي رفاه و تأمين اجتماعي و تقويم و اثرسنجي توسعه اقتصادي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است نسبت به رصد شاخص

هاي ها و اقدامات اقتصادي بر وضعيت و كيفيت زندگي اقشار و گروههاي هدف اقدام و نسبت به تهيه و تدوين و اجراي )بستهبرنامه

 :سياستي( زير متناسب با فرآيندهاي رشد، توسعه و پيشرفت مبادرت كند

سازي و پيشگيري از بروز مخاطرات و آسيبهاي اجتماعي و مداخله مؤثر براي كاهش و بتني بر مصونبسته سياستي)صيانت اجتماعي( م .1

 كنترل آسيبهاي اجتماعي و تحكيم و تقويت پيوندهاي اجتماعي



 

 

 بسته سياستي)حمايت اجتماعي( مبتني بر ارائه خدمات اجتماعي متناسب با نيازهاي جسمي و رواني اقشار و گروههاي هدف جهت .2

 ديده در اجتماعسازي بازگشت و حضور فعال افراد آسيببرابرسازي فرصتها و زمينه

بسته سياستي)مساعدت اجتماعي( مبتني بر ارائه خدمات جبراني و ترميمي متناسب با نيازهاي معنوي و مادي اقشار و گروههاي هدف از  .3

 خوداتكائي آنهاهاي آموزي و ايجاد زمينهطريق توانمندسازي، كارگستري، مهارت

نفعان در تأمين مالي خدمات اجتماعي از طريق افزايش هاي اجتماعي( مبتني بر ايجاد زمينه جلب مشاركت بيشتر ذيبسته سياستي)بيمه .4

 هاي اجتماعي درماني و بازنشستگي در كشورضريب نفوذ بيمه

عي و آزمون وسع و متناسب با نيازهاي اقشار و گروههاي هدف اجراي مراتب فوق براساس نيازمنديابي فعال، غربالگري اجتما -1تبصره 

ها شده و منابع مزبور به سمت خانوارهاي نيازمند واجد شرايط پذيرد به نحوي كه منجر به اثربخشي بيشتر اجراي هدفمندي يارانهانجام مي

شود و در قالب كارگرفته مياي، آموزشي و مسكن بهمنظور كاهش و رفع انواع مختلف فقر از قبيل فقر غذايي، معيشتي، بيمههدايت و به

 .شوداي )درمان، بازنشستگي و بيكاري( مسكن اجتماعي و حمايتي و نظاير آن هزينه ميهاي نقدي، كااليي، بيمهاعطاي يارانه

ويت نظام چنداليه تأمين منظور هماهنگي و نظارت برحسن اجراي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و تقبه -۲تبصره 

ها مشتمل بر خدمات حمايتي و توانمندسازي فقرا و اجتماعي با رعايت يكپارچگي، انسجام ساختاري، همسويي و هماهنگي بين اين اليه

هاي مكمل هاي پايه و بيمههاي اجتماعي پايه شامل مستمريمحرومان و ساير گروههاي هدف و كاهش آسيبهاي اجتماعي، بيمه

نامه و اسناد ربط، تصويب شاخصهاي اجرائي براي تحقق اهداف، وضع آيينشستگي و هماهنگي و نظارت بر عملكرد دستگاههاي ذيبازن

عالي رفاه و تأمين اجتماعي با تصويب وزراي هاي مذكور، تصميمات شورايتوسعه و ترتيبات شوراهاي تخصصي و راهبردي براي حوزه

 .االجراء استجمهور و ابالغ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، الزمعضو شوراي مذكور و تأييد رئيس

اند، شدگان تحت پوشش صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير را كه به سن هفتادسالگي رسيدهدولت مكلف است كليه بيمه -ب

ازنشسته نموده و متناسب با سنوات حق بيمه درصورت تقاضاي آنان و داشتن سابقه پرداخت حق بيمه به مدت ده سال به صندوق مذكور ب

 .پرداختي، مستمري به آنان پرداخت نمايد

سال به سنوات سال از سقف سن بازنشستگي كم خواهد شد و يکسال، هر سال يکاالجراء شدن اين بند تا پنجاز تاريخ الزم -1تبصره 

 .گرددپردازي افزوده ميبيمه

 .گرددگذاران جديد اين صندوق حداكثر پنجاه سال تعيين ميهشرط سني براي عضويت بيم -۲تبصره 

قانون ( 29و ماده ) 15/10/1388ها مصوب قانون هدفمندكردن يارانه( ۷بار مالي ناشي از اجراي اين بند از محل بند )ب( ماده ) -3تبصره 

 .شودحات بعدي آن تأمين ميو اصال 25/3/1388قانون اساسي مصوب ( 44هاي كلي اصل چهل و چهارم )اجراي سياست

هاي منظور رفع فقر و نابرابري، بسط و ترويج سبک زندگي اسالمي . ايراني، ايجاد زمينه تضمين حداقل حمايتدولت مكلف است به -پ

مع رفاه و قانون ساختار نظام جا( 1۶اجتماعي، تأمين حداقل كيفيت زندگي و پيشگيري از بروز آسيبهاي اجتماعي، وفق تبصره ذيل ماده)

، ضمن تجميع و ساماندهي شوراهاي مرتبط با امور سالمندان، كودكان، معلوالن و نظاير آن در شوراي 22/2/1382تأمين اجتماعي مصوب 

هاي عالي رفاه و تأمين اجتماعي نسبت به انجام امور زير در قالب برنامهراهبردي و تخصصي امور حمايتي در زيرمجموعه شوراي

 :هاي جمعي اقدام كندهاي مردمي و همكاريمحور و با استفاده حداكثري از مشاركتو خانوادهمحور اجتماع



 

 

هاي جسمي، رواني و خانوادگي و ها و نارسايياجراي طرحهاي حمايت از كودكان در معرض آسيبهاي اجتماعي و يا داراي معلوليت .1

 يا مبتال به فقر غذايي، آموزشي

زنان و دختران با اولويت زنان سرپرست خانوار و دختران داراي مشكالت جسمي، رواني و خانوادگي و در  اجراي طرحهاي حمايت از .2

 معرض آسيبهاي اجتماعي

منظور ايجاد زمينه حضور فعال و مؤثر آنان در عرصه سازي دوران سالمندي بههاي غنياجراي طرحهاي حمايت از سالمندان و برنامه .3

 اجتماع و خانواده

 منظور پايش و پيمايش انواع آسيبهاي اجتماعي و شناسايي گروهها و اقشار هدفايجاد مركز اطالعات و مطالعات آسيبهاي اجتماعي به .4

پذير مبتني بر توانبخشي اجراي طرحهاي غربالگري اجتماعي، امداد اجتماعي و توانمندسازي اقشار و گروههاي نيازمند و آسيب .5

ديده و نيازمند هاي اجتماعي به افراد آسيبها و حمايتهاي زندگي و ارائه انواع مساعدتي و آموزش مهارتجسمي، رواني و خانوادگ

 واجد شرايط

هاي نهاد و نيز بنيادها و نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري در جهت پيشبرد برنامههاي مردمها، واقفان، سازمانجلب مشاركت خيريه .۶

 حمايت اجتماعي

رت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است متناسب با شرايط و مقتضيات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي روز كشور، نسبت به وزا .۷

موقع اقشار و گروههاي هدف و در معرض آسيبهاي اجتماعي و نيازمند سازي )برنامه چتر ايمني اجتماعي( ضمن شناسايي بهطراحي و پياده

هاي اجتماعي با رويكرد توانمندسازي، كارگستري و ايجاد زمينه بازگشت مجدد آنها به جامعه ساعدتها و مدريافت خدمات، حمايت

عالي رفاه و را حسب مصوبات شورايخانواده و بازاركار اقدام كند و الزامات قانوني، مقرراتي و منابع مالي و اعتباري مورد نياز آن

 .ودجه كشور در قالب بودجه سنواتي لحاظ كنداجتماعي و با همكاري سازمان برنامه و بتأمين

هاي اجتماعي، ارائه سازمان بهزيستي كشور متولي سالمت اجتماعي با رويكرد پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي و مداخله در بحران .8

باشد. سالمندان نيازمند جامعه ميپذير از قبيل زنان، كودكان، خدمات حمايتي و توانبخشي به كليه معلوالن، مددجويان و گروههاي آسيب

 :باشدهمچنين مرجع صدور پروانه تأسيس و فعاليت در امور زير مي

ها و مراكز خدمات سرپرست و خياباني، خانه سالمت دختران و زنان، مجتمعروزي كودكان بيمهدهاي كودک، مراكز نگهداري شبانه

شناختي اجتماعي، مراكز و روانشناسي، مراكز خدمات مشاوره اجتماعي و روانهاي مددكاري اجتماعي ها و اورژانسبهزيستي، كلينيک

آموزي معلوالن، مراكز توانبخشي و نگهداري سالمندان، مراكز توانبخشي و درماني بيماران رواني مزمن، توانبخشي معلوالن، مراكز حرفه

ها و مؤسسات غيردولتي و خيريه كه در راستاي اهداف انجمنمراكز خدمات مشاوره ژنتيک، مراكز درماني و بازتواني معتادان و نيز 

 .كنندسازمان بهزيستي كشور فعاليت مي

 5۸ماده 

 زيربنايي تأسيسات نيز و مهم و حساس  دولت مكلف است نسبت به رعايت اصول پدافند غيرعامل در مطالعه، طراحي و اجراي طرحهاي 

قانون ( 5ردم توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده)م عموم آموزش و كشور حياتي و اصلي هايشريان و حساس هايساختمان و

سازي منظور پيشگيري و كاهش مخاطرات ناشي از سوانح غيرطبيعي و ايجاد سامانه پايش، هشدار، خنثيمديريت خدمات كشوري به

 .درخصوص تهديدات نوين در مراكز مذكور اقدام كند



 

 

 59ماده 

هاي تحقيقاتي به آنان، منظور توانمندسازي توليدكنندگان و ايجاد بستر مناسب انتقال دانش و يافتهمكلف است به وزارت جهاد كشاورزي 

 هايپهنه تعيين  جهادكشاورزي، مراكز كليه تجهيز و بازسازي دانش، مديريت شبكه اندازيراه به نسبت ترويج  در قالب طرح نظام نوين

كارگيري كليه فنون ترويجي در ش مروّجان و شبكه عامالن ترويج و بهدان روزرسانيبه پهنه، هر به كارشناس يک اختصاص و توليدي

 .هاي توليدي اقدام نمايدعرصه

 ۶0ماده 

شده و حمايت از بازسازي و پذيري و كاهش قيمت تماممنظور حمايت از بخش كشاورزي، پايداري توليد، توسعه صادرات و رقابتبه 

فناوري و اصالح ساختار صنايع كشاورزي، دولت موظف است ضمن تهيه طرح مطالعات جامع كاهش ضايعات  نوسازي و ارتقاي

ريزي هماهنگ نسبت به حمايت كشاورزي و نيز طرح آمايش صنايع تبديلي و نگهداري محصوالت كشاورزي با سياستگذاري و برنامه

ه گسترش صنايع تبديلي و نگهداري محصوالت اساسي كشاورزي توسط بخش ويژهدفمند از ساماندهي و استقرار صنايع پيشين و پسين به

 .غيردولتي در قطبهاي توليدي اقدام كند

قانون تنظيم بخشي از مقررات ( 28هاي توسعه بخش كشاورزي، در راستاي تحقق بند)ج( ماده)سود حاصل از سهام دولت در صندوق -1تبصره 

 .شودهاي مذكور منظور ميبراي افزايش سهم سرمايه دولت در صندوق 4/12/1393مصوب ( 2مالي دولت)

در ( %49درصد)ونهاساسي تا سقف چهلقانون( 44وچهارم)هاي كلي اصل چهلدولت مجاز است در چهارچوب سياست -۲تبصره 

 .هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي، مشاركت كندصندوق

 ۶1ماده 

هاي نيل به خودكفايي در توليد محصوالت اساسي كشاورزي و دامي از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانهمنظور حفظ ظرفيت توليد و به 
روغني، چغندر قند و نيشكر، گوشت قرمز، شير و تخم مرغ، اصالح الگوي مصرف براساس استانداردهاي تغذيه، گسترش كشاورزي 

ي و ارتقاي ارزش افزوده بخش كشاورزي بر مبناي مالحظات توسعه پايدار هاي امنيت غذايبنيان، فراهم نمودن زيرساختصنعتي و دانش
 :شوداقدامات زير انجام مي

سال از پس از پنج( %۶0درصد )وري )راندمان( آبياري بخش به حداقل شصتدر صورت تأمين منابع در بودجه ساالنه ارتقاي بهره .1
ها، زهكشها و روشهاي و خاک از جمله طرحهاي تجهيز و نوسازي، توسعه شبكه تصويب اين قانون از طريق اجراي عمليات زيربنايي آب

 نژادي و استمرار آن در سنوات بعديزراعي و بهنوين آبياري و اجراي عمليات به

 صورت حجمي براساس الگوي كشت هر منطقه و با استفاده از مشاركت بخش دولتي و غيردولتيتحويل آب مورد نياز كشاورزان به .2

 ازاي واحد حجم مصرفيوري مصرف آب در بخش كشاورزي و افزايش توليد محصول بهارتقاي شاخص بهره .3

 داروهااي  و( بيولوژيكي)شناختييستز مواد شيميايي،  هاي گياهي، مصرف بهينه سموم، كودمبارزه تلفيقي با آفات و بيماري گسترش .4
 ملاي   اساتانداردهاي  اعماال  و تولياد  تلفيقي مديريت( ارگانيک)زيستي كشت توسعه و( بيولوژيكي) شناختيزيست مبارزه همچنين و دامي

 هاي كشاورزي در راستاي پوشش توليدو فرآورده توليدات كيفي كنترل

 مبنااي  بار ( مكانيزاسايون )كردناشينيم توسعه  آالت فرسوده كشاورز ي وآالت كشاورزي و از رده خارج كردن ماشيننوسازي ماشين .5
 كردن آنماشيني صددرصدي نفوذ ضريب به رسيدن و منطقه هر كشاورزان توانايي و قابليت همچنين و شرايط و اقليم



 

 

شده در كشور و افزايش ميزان مصرف ترويج استفاده از كودهاي آلي و زيستي)ارگانيک( بذور و نژادهاي دامي، طيور و آبزيان اصالح .۶
 دامي، طيور و آبزيان در جهت توليد غذاي سالمگونه كودها، بذور و نژادهاي اين

درصورت تأمين منابع در بودجه ساالنه گسترش پوشش بيمه توليدات بخش كشاورزي و عوامل توليد تا رسيدن به سطح پوشش  .۷
 صددرصدي

 ۶۲ماده 

طور گونه معامالت بايد بههد به انجام اينشده مانند بيع، صلح، اجاره، رهن و نيز وعده يا تعكليه معامالت راجع به اموال غيرمنقول ثبت 

رسمي در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شود. اسناد عادي كه درخصوص معامالت راجع به اموال غيرمنقول تنظيم شوند مگر اسنادي كه بر 

 .اسناد رسمي را ندارنداساس تشخيص دادگاه داراي اعتبار شرعي است در برابر اشخاص ثالث غيرقابل استناد بوده و قابليت معارضه با 

 ۶3ماده 

هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري، دانشگاهها و مؤسسات و دستگاههاي وابسته و تابعه به وزارتخانه 

ابل واگذاري پس از ها از محل فروش امكانات و اموال قهاي رفاه دانشجويان وزارتخانهمنظور افزايش سرمايه صندوقشود بهاجازه داده مي

 .واريز وجوه به حساب خزانه و با رعايت مقررات مربوطه اقدام كنند

 ۶۴ماده 

دالر باشد با رعايت قوانين مربوط از جمله قانون ( 10.000.000تمامي معامالت و قراردادهاي خارجي دولتي كه بيش از ده ميليون ) 

هاي قانون ماليات( 104نيازهاي كشور و تقويت آن در امر صادرات و اصالح ماده )حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين »

هاي الكترونيكي هاي كثيراالنتشار و رسانهالمللي با درج آگهي در روزنامهتنها از طريق مناقصه محدود و يا بين« 1/5/1391مستقيم مصوب 

نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان برنامه و تأييد كميته سهشود. موارد استثناء به داخلي و خارجي انجام و منعقد مي

ها، حق كنترل و بازرسي كمّي و كيفي و كنترل رسد. در كليه مناقصهربط ميبودجه كشور و وزير مربوطه يا باالترين مقام اجرائي ذي

ربط، مسؤول حسن اجراي اين وظ است. وزير يا باالترين مقام اجرائي ذيها براي خريدار محفقيمت براي كليه كاالهاي وارداتي و پروژه

موضوع است. بانک مركزي فقط مجاز به تعهد يا پرداخت بهاي معامالت و قراردادهايي است كه تأييد باالترين مقام دستگاههاي اجرائي، 

 .مبني بر رعايت مفاد اين ماده را داشته باشد

ت وزيران ماهيت محرمانه دارند از شمول اين حكم مستثني بوده و نياز به طرح و تأييد موضوع در هيأت قراردادهايي كه به تشخيص هيأ

 .مذكور را ندارند

 ۶5ماده 

ساله نظام، اعمال مديريت انداز بيستمنظور ساماندهي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و ايفاي نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشمبه 

پيوندي و تعامل اثرگذار اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني و ارائه الگوي توسعه ملي د رشد اقتصادي مناسب در اين مناطق، هميكپارچه و ايجا

 :در بخشهاي مختلف

شوند و كليه وظايف، اختيارات و نمايندگي از طرف دولت، باالترين مقام منطقه محسوب ميهاي مناطق آزاد بهمديران سازمان -الف
هاي مناطق آزاد عهده آنها است. سازماناستثناي نهادهاي دفاعي و امنيتي بههاي دستگاههاي اجرائي دولتي مستقر در اين مناطق بهمسؤوليت

 .شوندقانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري . صنعتي و اصالحات بعدي آن و قانون كار اداره مي منحصراً براساس



 

 

 .پذيردنظر مقام معظم رهبري، با موافقت ايشان صورت ميهاي تحتهاي دستگاهواگذاري وظايف، اختيارات و مسؤوليت -1تبصره 

اسالمي شهر و روستا در مناطق آزاد به مديرسازمان منطقه آزاد اختيارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهاي  -۲تبصره 
 .شودواگذار مي

هنگام ورود به ساير نقاط كشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي بهكاالهاي توليد و يا پردازش -ب
 .كاررفته در آن، توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف استمواد اوليه و قطعات داخلي به

كاررفته در توليد، مشروط به پرداخت حقوق ورودي، در حكم مواد اوليه و كاالي ي خارجي بهامواد اوليه و كاالهاي واسطه -1تبصره 
 .شودداخلي محسوب مي

شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كه درگذشته از كاررفته در كاالهاي توليد و يا پردازشمواد اوليه و قطعات خارجي به -۲تبصره 
كار گرفته شود در حكم مواد اوليه شود، بهشده و در توليد و يا پردازش محصولي كه به كشور وارد ميارسالساير مناطق كشور به منطقه 

 .شود و از پرداخت حقوق ورودي معاف استتلقي مي

نادر شود در صورتي كه اين بهاي بندري مربوط كه طبق قوانين جاري از كشتيها و شناورها بابت خدمات بندري دريافت ميهزينه -پ
 آزاد مناطق هايسازمان توسط باشند، شده ايجاد آزاد مناطق محدوده در صنعتي -تجاري آزاد مناطق و  توسط بخشهاي خصوصي، تعاوني

 .كنند اقدام الملليبين و جاري قوانين طبق كشتيها ترخيص  ند نسبت به ثبت ومجاز آزاد مناطق. شودمي اخذ مربوطه

قانون ( 10استثناي عوارض موضوع ماده)مبادالت كاال بين مناطق آزاد و خارج از كشور و نيز ساير مناطق آزاد از كليه عوارض )به -ت
 .باشند، ماليات و حقوق ورودي معاف مي(۷/۶/13۷2 مصوب ايران اسالمي جمهوري صنعتي –چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري 

المللي، ايجاد نمايندگي دانشگاههاي داخلي و به منظور گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بين -ث
ربط و تأسيس دانشگاههاي خصوصي در مناطق آزاد تجاري . صنعتي و ويژه اقتصادي با هاي ذيمعتبر خارجي بر طبق اعالم وزارتخانه

 .جاز استرعايت قوانين مربوط م

رسد به فاصله صنعتي با رعايت مالحظات امنيتي و دفاعي كه به تأييد ستادكل نيروهاي مسلح مي -محدوده آبي مناطق آزاد تجاري -ج
صنعتي ايران مصوب  -شود و از امتيازات قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاريهشتصدمتر از قلمرو خاكي مناطق آزاد تعيين مي

 .حات بعدي آن برخوردار استو اصال ۷/۶/13۷2

از محل وصول عوارض ( %1درصد)هاي مناطق آزاد موظفند حداقل يکبه منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري، سازمان -چ
 .ورود و صدور كاالها و خدمات اين مناطق را از طريق نهادهاي حمايتي به محرومان و نيازمندان بومي اين مناطق اختصاص دهند

 ۶۶ماده 

شده و پسماندهاي حاصل از فعاليت، برچينش و حوادث اضطراري در هاي مديريت سوخت مصرفمنظور تأمين منابع الزم براي انجام هزينهبه
شود با موافقت رئيس اين اي به سازمان انرژي اتمي )شركت مادرتخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران( اجازه داده ميتأسيسات هسته

داري كل ساب شركت نزد خزانهاي كشور را مستقيماً به حاز درآمد حاصل از فروش برق نيروگاههاي هسته( %4ان تا معادل چهاردرصد)سازم
شود منظور دارد، استفاده موقت از منابع حساب بيني ميكه در قوانين بودجه سنواتي پيش« اندوخته احتياطي»كشور تحت عنوان حساب 

گردد براي خريد اوراق مشاركت و صكوک اسالمي منتشرشده در كشور اعم از نحوي كه در بودجه سنواتي معين مياندوخته احتياطي به 
شود. موضوع اين ماده منظور مي« اندوخته احتياطي»به حساب  ريالي و ارزي بالمانع است و سود حاصل از خريد اوراق يادشده نيز مستقيماً

باشد و استفاده از منابع ادشده مشمول پرداخت ماليات بردرآمد و سود سهام يا سود سهم دولت نميمبالغ منظورشده به حساب اندوخته ي



 

 

شده در اين بينياي پيشهاي عمليات جاري و سرمايهاندوخته احتياطي با موافقت رئيس سازمان انرژي اتمي ايران منحصراً براي انجام هزينه
 .شودكسر مي« اندوخته احتياطي»شده از مانده حساب يات جاري انجامهاي عملباشد و معادل هزينهماده مجاز مي

نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان انرژي اتمي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب آيين
 .رسدهيأت وزيران مي

 ۶۷ماده 

وجه براي ارائه اطالعات و پاسخ به استعالمات دستگاههاي تكاليف و مجوزهاي قانوني دريافت در راستاي اصالح نظام اداري كشور، همه 
 .شوداجرائي با يكديگر لغو مي

 ۶۸ماده 

هاي كلي پذيري اقتصاد كشور و اجراي سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي موضوع افزايش توان مقاومت و كاهش آسيبدر اجراي سياست 
ها، نواحي و سواحل و جزاير كشور و حمايت دولت از موضوع تقسيم كار و تعيين نقش ملي در مناطق، استانبرنامه ششم توسعه 

منظور هاي داراي مزيت بهيافته، توسعه اقتصاد دريايي جنوب كشور و ايجاد مناطق مهم اقتصادي در زمينهگذاري در مناطق كمترتوسعهسرمايه
المللي و كاهش عدم ها و فرصتهاي بينمندي جامعه محلي، استفاده از سرمايهنوب شرقي كشور، بهرهبرداري از استعدادهاي سواحل جبهره

ريزي، اجراء و نظارت بر اي با شخصيت شركتي براي برنامهعنوان سازمان توسعههاي مناطق كشور، سازمان توسعه سواحل مكران بهتعادل
هاي ميناب، سيريک، جاسک، چابهار و اعتبار در بودجه سنواتي در محدوده شهرستان هاي توسعه در سواحل مكران درصورت تأمينبرنامه

 .شودشود. اساسنامه اين سازمان ظرف مدت چهارماه پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس جهت تصويب نهائي ارائه ميكنارک ايجاد مي

غير از دفاعي، امنيتي، قضائي و امور خارجه و همچنين تمام هتمام وظايف و اختيارات دستگاههاي اجرائي، نهادها و مؤسسات عمومي ب
در منطقه سواحل  برداري يا اجراء(،ها )در حال بهرههاي دولت و دستگاههاي اجرائي اعم از منقول و غيرمنقول و تمام طرحها و پروژهدارايي

اداره مناطق آزاد تجاري . صنعتي جمهوري اسالمي ايران و محدوده درچهارچوب قانون چگونگي شود. اينمكران به اين سازمان واگذار مي
 .شودگذاري خارجي در ايران اداره ميقانون جلب و حمايت از سرمايه

 .شودچگونگي ارتباط مناطق آزاد اين محدوده با سازمان، در اساسنامه تعيين مي

 ۶9ماده 

بنيان و دستيابي به اهداف زا، ارتقاي توان توليد ملي، اقتصاد دانشدرونهاي كلي اقتصاد مقاومتي موضوع توسعه منظور تحقق سياستبه 
 :بخش صنعت و معدن

هاي شاركتم در ايتوسعه هايسازمان واقعي سهم تعيين  هاي مشترک حقوقي خصوصي . دولتي و تمهيدگذاريبراي توسعه سرمايه .1
 .شودمي ارائه مشترک شركت در مزبور هايسازمان دولتي بخش هآورد سهم عنوانبه كه هاييدارايي  مزبور، تجديد ارزيابي

ربط در سرفصل حقوق صاحبان سهام تحت عنوان هاي ثابت و شركتها در ترازنامه شركتهاي ذيمازاد حاصل از تجديد ارزيابي دارايي
شده و بر مبناي مزبور به مأخذ بهاي تجديد ارزيابيهاي باشد. هزينه استهالک داراييبندي و معاف از ماليات ميمازاد تجديد ارزيابي طبقه

 .شودشده توسط كارشناسي منتخب مجمع عمومي هزينه قابل قبول مالياتي محسوب ميعمر مفيد تعيين

يابد. تغيير نام مي« صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته»به « صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيک .2
هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و ماه به پيشنهاد مشترک سازماناساسنامه صندوق متناسب با مأموريت جديد ظرف مدت شش

 .رسداستخدامي كشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصويب هيأت وزيران مي

هاي قابل يلي و اكتشاف حين استخراج، جزء هزينهشناسي، اكتشافات تكمهاي اكتشافات معدني در هر مرحله از مطالعات زمينهزينه .3
 .شودقبول مالياتي دارندگان مجوز از مراجع قانوني محسوب مي



 

 

 ۷0ماده 

و  22/12/1351عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب قانون تأسيس شوراي( 5مجموع تغييرات طرحهاي تفصيلي براي موضوع ماده) 
مجاز است. تغييرات فراتر از اين ميزان ( %5درصد)اصالحات بعدي آن توسط كميسيون ماده مذكور در هر يک از موارد حداكثر تا پنج

 .عالي شهرسازي و معماري ايران برسدبايد به تصويب شوراي

 ۷1ماده 

مصوبات هيأتهاي امناء و مراجع و مقامات اجرائي و دستگاههاي ها و همچنين تصميمات و ها، دستورالعمل ها، بخشنامه نامه  كليه تصويب 
باشد در صورتي قابل هاي بازنشستگي يا دستگاههاي اجرائي و دولت مياجرائي به استثناي احكام قضائي كه متضمن بار مالي براي صندوق

ربط تأمين شده باشد   بودجه ساالنه دستگاه يا صندوق ذياجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبالً محاسبه و در قوانين بودجه كل كشور و يا 
صورت عمل باشد در غيراينربط ممنوع ميو ايجاد و تحميل هرگونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي يا صندوق ذي

هاي هاي مربوطه نيست. دستگاهها و صندوقوقمراجع مذكور در حكم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوي دستگاه يا صند
اجراي احكام مقامات اجرائي و مراجع قوه مجريه كه بار مالي آن تأمين نشده است، نيستند. اجراي احكام يادشده فقط در   مربوط مجاز به

باشد.   ا غيرقابل پذيرش ميهحدود منابع مذكور ممكن است. در هر حال تحميل كسري بودجه به دولت و دستگاههاي اجرائي و صندوق
 .ها و مديران و مقامات مربوط استمسؤوليت اجراي احكام اين ماده برعهده رؤساي دستگاهها و صندوق

 ۷۲ماده 

دستگاههاي اجرائي اجازه داده باتوجه به اهميت و ضرورت مرمت بناهاي تاريخي و فرهنگي و احياي بافتهاي ارزشمند كشور، به تمامي 
استثناي نفايس ملي( در اختيار خود را با تعيين كاربري شده در فهرست آثار ملي )بهفرهنگي ثبت -برداري از بناها و اماكن تاريخيبهرهشود مي

شود به بخش خصوصي و دستي در چهارچوب ضوابط و مقررات مشخص ميكه از سوي سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع
 .باشدمستثني مي1/۶/13۶۶كشور مصوب قانون محاسبات عمومي( 115ماده )( 3اين ماده از شمول جزء ) تعاوني واگذار كنند. اجراي

 ۷3ماده 

 .االجراء استاين قانون پس از انقضاي قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران الزم 

ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس قانون فوق مشتمل بر هفتاد و سه ماده و صد تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دهم بهمن
 .به تأييد شوراي نگهبان رسيد 2۷/11/1395شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ 

 

 اسالمی شورای مجلس رئيس

 الريجانی علی


