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    1396/1/16: تاريخ 1054شماره 
  جناب آقاي محمدسينجلي جاسبي 

  رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور 
قانون احكام دائمي قانون مذكور، يك نسخه تصوير » 1«قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده » 1«با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده 

  . گردد اي درج در روزنامه رسمي ارسال ميهاي توسعه كشور بر برنامه
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

  
   1395/12/1: تاريخ  32/96683: شماره

  حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني 
) 123(در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم 1394/8/4مورخ  52412/10/220رياست محترم جمهوري اسالمي ايران عطف به نامه شماره 

مجلس شوراي اسالمي تقديم  يحه بههاي توسعه كشور كه با عنوان ال ايران قانون احكام دائمي برنامه قانون اساسي جمهوري اسالمي
  . رددگ محترم نگهبان، به پيوست ابالغ ميو تأييد شوراي  1395/11/10بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ  گرديده

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني 
  
  

  قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور
  

هاي علم و فناوري كه داراي مجوز  ها و پارك ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان دانشگاه ـ1ماده
هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع  از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه

لتي به ويژه قانون محاسبات هاي دو ت عمومي حاكم بر دستگاهبدون رعايت قوانين و مقرراباشند،  ربط مي قانوني ذي
و فقط در  ها كشور، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصالحات و الحاقات بعدي آنعمومي 

به هاي مالي، معامالتي، اداري، استخدامي و تشكيالتي مصوب هيأت امنا كه حسب مورد  نامه چهارچوب مصوبات و آيين
ها به تأييد رئيس جمهور  تأييد وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستان

كل نيروهاي مسلح  ها و مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به نيروهاي مسلح به تأييد رئيس ستاد و در مورد دانشگاه
  . كنند مي رسد، عمل مي

پرداخت، به هزينه  رات اختصاص يافته از منابع عمومي دولت به اين مراكز و مؤسسات، كمك تلقي و بعد ازاعتبا ـ1تبصره
  . ها قابل هزينه است شود و براساس بودجه تفصيلي مصوب هيأت امنا و با مسؤوليت آن قطعي منظور مي

نوط به تأييد وزيران علوم، تحقيقات و هرگونه استخدام جديد از محل منابع عمومي و توسعه تشكيالت اداري م ـ2تبصره
  . و سازمان اداري و استخدامي كشور است) حسب مورد(فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

مصوب ) 2(قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت) 11(هيأت امنا بر اساس مادهـ 3تبصره
ها و مراكز مزبور پادار  نچه كه از محل منابع عمومي و درآمدهاي اختصاصي براي دانشگاهتواند عالوه بر آ نمي 1393/12/4

  . هاي بعد مصوب كند گيري و سال شود تعهد جديدي براي سال تصميم مي
  . شوند هاي آن مي انشجويان مشمول اين ماده و تبصرههاي رفاه د صندوق ـ4تبصره
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ها و مؤسسات آموزش  هرگونه اصالح ساختار و مقررات مالي، اداري، معامالتي، استخدامي و تشكيالتي دانشگاه ـ 5تبصره
  . هاي آن است خصصي فقط مشمول اين ماده و تبصرههاي ت پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستانعالي و 
ها و مجامع علمي  يشن كشور در هماهاي علمي، نخبگان و دانشمندا دولت موظف است براي مشاركت انجمن ـ 6تبصره
هاي دانشمندان و نخبگان ايران در جهان و فراهم كردن  گيري از توانمندي ي بين المللي و برتر جهان و بهرهو پژوهش
  . هاي مطالعاتي مناسب در داخل و خارج كشور سازوكار الزم را ايجاد نمايد فرصت
آموزي، دولت موظف است نسبت به  و مهارت خشي آموزش عاليبه منظور گسترش و ارتقاي كيفيت و اثرب ـ7تبصره

  : تحقق موارد زير اقدام كند
هاي  توانند با موافقت هيأت امناي همان دانشگاه نسبت به تشكيل مؤسسات و شركت ـ اعضاي هيأت علمي مي1

ها  مؤسسات و شركتاين . ها مشاركت كنند خصوصي دانش بنيان اقدام و يا در اين مؤسسات و شركت) %100(صددرصد
ي، مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در هاي اجراي براي انعقاد قرارداد پژوهشي مستقيم و يا غيرمستقيم با دستگاه

  .معامالت دولتي و اصالحات بعدي آن نيستند
علمي ـ كاربردي و پيام  هاي دولتي، آزاد اسالمي، شود به منظور حمايت از دانشجويان دانشگاه ـ به دولت اجازه داده مي2 

هاي علوم، تحقيقات و  ولتي كه داراي مجوز از وزارتخانهاي و مؤسسات آموزش عالي غيرد هاي فني و حرفه نور و دانشگاه
دانشجويان و يا ساير  باشند، تسهيالت اعتباري در اختيار صندوق رفاه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي فناوري يا

  . الحسنه به دانشجويان قرار دهد پرداخت وام بلندمدت قرضربط براي  نهادهاي ذي
هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه  ـ وزارتخانه3

  .هاي تحصيلي خود را متناسب با بازار كار تعيين نمايند اجتماعي و مركز آمار ايران، رشته
از درآمدهاي حاصل از شهريه دانشجويان هر واحد را براي توسعه ) %60(شگاه پيام نور مكلف است شصت درصدـ دان4 

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

  ـ2ماده
تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش هاي علوم،  ور، حسب مورد به تشخيص وزارتخانههاي كش دانشگاه الف ـ 

توانند نسبت به تأسيس شعب در مناطق آزاد  هاي مربوط، مي وراي گسترش آموزش عالي وزارتخانهپزشكي با تصويب ش
  .تجاري ـ صنعتي و نيز در خارج از كشور به صورت خودگردان و با دريافت شهريه از داوطلبان اقدام كنند

  
راني بدون آزمون سراسري ها درمناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، براي دانشجويان غيراي در شعب دانشگاهب ـ پذيرش دانشجو  

قانون ) 2(ضوابط پذيرش دانشجو براي دوره كارشناسي توسط شوراي سنجش و پذيرش دانشجو موضوع ماده. شود انجام مي
هاي تحصيالت تكميلي با  و براي دوره 1392ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب  سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه

ت، درمان و آموزش هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداش مورد با تأييد يكي از وزارتخانه ها و حسب پيشنهاد دانشگاه
  .شود پزشكي تعيين مي
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صيلي برخوردار دانشجويان ايراني شعب مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، همانند ساير دانشجويان از معافيت تح تبصره ـ 
 1392/6/10ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب  قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه) 5(اين بند به ماده . هستند

  . شود الحاق مي
  

پ ـ دولت به منظور استمرار، توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، در جهت حفظ كرامت ايثارگران با اولويت عرضه منابع 
ها، امكانات و تسهيالت و امتيازات به ايثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنين جانبازان، آزادگان  مالي، فرصت
  :دهد كفل آنان، اقدام زير را انجام ميو افراد تحت ت

و آموزش هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان  سات آموزشي و پژوهشي و وزارتخانهها و مراكز و مؤس دانشگاه 
اعضاي هيأت علمي مورد نياز خود را از بين جامعه ايثارگران شامل رزمندگان با ) %20(پزشكي، مكلفند حداقل بيست درصد

، آزادگان باالي سه سال اسارت، )%25(بيش از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان باالي بيست وپنج درصد
، همسران و فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بيش از سه سال )%50(پنجاه درصدهمسران و فرزندان جانبازان باالي 

» بهداشت، درمان و آموزش پزشكي«و » علوم، تحقيقات و فناوري«هاي مدرك علمي مورد تأييد وزارتخانه اسارت كه داراي
ها يا تبديل وضعيت كاركنان غير هيأت  باشند، حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال كاركنان ديگر دستگاه مي

ي ساب سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرايعلمي تأمين و از ابتداء آنان را به صورت عضو هيأت علمي رسمي قطعي با احت
. مرتبط و تأثير آن در پايه و مرتبه علمي با رعايت شرايط اخالقي، علمي و سني و بدون آزمون و مصاحبه استخدام كنند

ين خصوص، مقامات يادشده در ا. هاي مذكور است اجراي اين حكم به طور مستقيم برعهده وزرا و رؤساي دستگاهمسؤوليت 
. شود لمي فعلي داراي شرايط فوق نيز مياحكام و امتيازات اين بند شامل اعضاي هيأت ع. باشند مجاز به اتخاذ تصميم مي

  . شود مي 1391/10/2به ايثارگران مصوب رساني  قانون جامع خدمات) 71(اين بند، جايگزين ماده 
  

هاي بازنشستگي و جلوگيري از ايجاد هرگونه  يط رقابتي و افزايش كارآمدي بيمهبه منظور فراهم نمودن شرا ـ3ماده
هاي  شود صندوق ، تعاوني يا دولتي اجازه داده ميهاي بازنشستگي اعم از خصوصي نحصار يا امتياز ويژه براي صندوقا

اي كه به پيشنهاد وزارت  نامه شدگان بازنشسته براساس آيين آتي بيمه غيردولتي با تضمين پوشش تعهداتبازنشستگي 
  . رسد، ايجاد گردد جه كشور به تصويب هيأت وزيران ميتعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بود

  . نظام تأمين اجتماعي چند اليه استهاي مكمل و در قالب  ها در اليه بيمه گونه صندوق فعاليت اين تبصره ـ
  

حتمالي در مدت هاي ا ه نامه براي پوشش حوادث و بيماريكليه اتباع خارجي مقيم كشور موظف به دارا بودن بيمـ 4ماده
د سازمان برنامه و تعيين ميزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بيمه مركزي ايران است كه به تأيي. باشند اقامت در ايران مي

  . رسد دجه كشور ميبو
  

هاي  هاي بيمه اجتماعي مجازند نسبت به افتتاح حساب ري بيمه تكميلي بازنشستگي، صندوقبه منظور برقرا ـ 5ماده 
  .شدگان با مشاركت فرد بيمه شده اقدام نمايند انفرادي شخصي جهت بيمه
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   ـ 6ماده 
ها يا بازخريدي، اخراج،  انتقال به ساير دستگاه توانند در صورت هاي بازنشستگي مي كاركنان تحت پوشش صندوق -الف

در اين . داستعفاء و استفاده از مرخصي بدون حقوق، بدون محدوديت زمان كماكان مشمول صندوق بازنشستگي خود باشن
  . شده به عهده بيمه شده است كارفرما به استثناي افراد منتقل شده و صورت حق بيمه سهم بيمه

  
را در  1354/4/3صوب قانون تأمين اجتماعي م) 28(ماده) 2(ساله اعتبار الزم موضوع تبصرهب ـ دولت موظف است هر

  . كندبيني  در قانون بودجه ساالنه پيش اي رديف جداگانه
  

پ ـ از زمان الزم االجراء شدن اين قانون در صورتي كه دريافتي ايثارگران و فرزندان شهدا مشمول صندوق تأمين اجتماعي 
ديگري گردد، در صورت پرداخت كسور سهم بيمه شده و دولت و كارفرما مربوط به حق بيمه صندوق تأمين  و بازنشستگي

ها در هر صندوق، بازنشستگي در هر صندوق به طور مستقل  اجتماعي توسط اين افراد و با تحقق شرايط بازنشستگي آن
  . شوند زنشستگي هر دو صندوق بهره مند ميانجام گيرد و از مستمري با

  
  :شود ي با وظايف و تركيب زير تشكيل ميشوراي عالي سالمت و امنيت غذاي ـ7ماده

  :الف ـ وظايف 
  ؛گذاري براي ارتقاي سالمت و امنيت غذايي و سالمت مواد غذايي صادراتي و وارداتي ـ سياست1 
  ؛سالمت و امنيت غذاييهاي ناظر بر  شي و فرابخشي در اجراي سياستها و تدابير بخ ـ بررسي و تصويب برنامه2 
  ؛هاي اساسي سالمت و امنيت غذايي ـ تعيين و پايش شاخص3 
  ؛اي هاي بزرگ توسعه ـ تصويب استانداردهاي ملي پيوست سالمت براي طرح4 
  ؛»خدمات جامع و همگاني سالمت و امنيت غذايي«ي سامانه ـ تصويب برنامه اجراي 5 
  ؛هاي نظارتي گزارش كارهاي نظارتي و رسيدگي بهـ تصويب سازو 6 
  .هاي اجرايي مربوط ـ ايجاد هماهنگي ميان دستگاه7 

  
  : ب ـ تركيب

  ؛)رئيس(ـ رئيس جمهور 1
  ؛)دبير(ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 2 
  ؛ـ رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور3 
  ؛ـ وزير كشور4 
  ؛ـ وزير صنعت، معدن و تجارت 5 
  ؛ـ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 6 
  ؛ـ وزير آموزش و پرورش7 



 
   WWW.CBI.IR 

 

5 
 

  ؛ـ وزير جهاد كشاورزي 8 
  ؛ـ وزير ورزش و جوانان9 
  ؛ـ رئيس سازمان حفاظت محيط زيست10 
  ؛ـ رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران11 
اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي هاي بهداشت و درمان،  ك نفر از اعضاي هر يك از كميسيونـ ي12 

  ؛اسالمي به عنوان ناظر
   ؛)ره(ـ رئيس كميته امداد امام خميني13 

  ؛ـ رئيس سازمان ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران14
و آموزش  هاي علمي و تخصصي حوزه سالمت بنا به پيشنهاد وزير بهداشت، درمان ـ يك نفر به عنوان نماينده انجمن15 

  ؛پزشكي و تأييد رئيس شوراي عالي
هاي علمي و تخصصي حوزه امنيت غذا و تغذيه بنا به پيشنهاد وزراي بهداشت،  ـ يك نفر به عنوان نماينده انجمن16 

  ؛درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي و تأييد رئيس شوراي عالي
برنامه ي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان نامه اجراي آيين. استقابل اجراء  مصوبات شورا با تأييد رئيس جمهور تبصره ـ 

شود و حداكثر ظرف مدت زش پزشكي و جهاد كشاورزي تهيه مي هاي بهداشت، درمان و آمو و بودجه كشور و وزارتخانه
  . رسد ن قانون به تصويب هيأت وزيران ميشش ماه پس از ابالغ اي

  
، طبيعي )بيولوژيك(ي، توزيع، عرضه و فروش كاالهاي دارويي، واكسن، مواد زيستيپ ـ هرگونه واردات تجاري، ذخيره ساز

اي، آرايشي، بهداشتي، غذايي و ملزومات و تجهيزات پزشكي كه در سامانه رهگيري و كنترل  هاي تغذيه و سنتي، مكمل
شود و  باشد جرم محسوب ميكند، ثبت نشده  ت، درمان و آموزش پزشكي اعالم مياصالت طبق ضوابطي كه وزارت بهداش

مسؤوليت اجراي اين بند در مورد . شود برخورد مي 1392/10/3و ارز مصوب  با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق كاال
سموم و كود شيميايي و همچنين كاالهاي با مصرف دامي در چهارچوب وظايف مذكور در اين ماده برعهده وزارت جهاد 

  .كي استكشاورزي و سازمان دامپزش
  
ت ـ به منظور كنترل كيفي محصوالت كشاورزي و دامي و صيانت از سالمت آحاد جمعيت كشور وزارت بهداشت، درمان و  

هاي شيميايي بررسي، اعالم و از  ار مصرف را از نظر ميزان آاليندهآموزش پزشكي موظف است محصوالت ارائه شده به باز
ي موظفند هاي اجراي اير دستگاهها و س يع مواد غذايي وابسته به شهرداريمراكز توزتمام . توزيع مواد غيرمجاز جلوگيري كند

  . هاي تحت نظارت و مديريت خود جلوگيري كنند الينده شيميايي در مراكز و مجتمعاز عرضه محصوالت داراي آ
  

دامپزشكي موظفند در چهارچوب ) بيولوژيك(هاي زيستي  هاي خام دامي، دارو و فرآورده ث ـ مراكز توليد و توزيع فرآورده
م هاي بهداشتي مربوطه اقدا شود، نسبت به استقرار سامانه از طرف سازمان دامپزشكي اعالم ميضوابط فني و بهداشتي كه 

توانند با اخذ مجوز مربوط از سازمان دامپزشكي كشور در زمينه ارائه خدمات اجراء و مميزي  افراد حقوقي غيردولتي مي. كنند
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ي اين بند، حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ اين قانون توسط نامه اجراي آيين. ها فعاليت كنند اين سامانه غيررسمي
  . رسد شود و به تصويب هيأت وزيران مي تهيه مي) سازمان دامپزشكي كشور( وزارت جهادكشاورزي

  
قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي ) 48(رسان به سالمت موضوع ماده نه تبليغات خدمات و كاالهاي آسيبج ـ هرگو

ستاندارد بر اساس تشخيص و اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان ملي ا) 2(از مقررات مالي دولت
  . ها ممنوع است ايران از سوي همه رسانه

  
اي است كه پس از تصويب  ي قرنطينهط فني و ايمني و بهداشتچ ـ واردات هر نوع كاال با رعايت استانداردها و يا ضواب

رعايت اين . شود مرك و ساير مراجع مربوط ابالغ ميصالح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گ مرجع ذي
يافته، كاالهاي بالصاحب و صاحب متواري و مكشوفات قاچاق  ليف كاالهاي متروكه، ضبطي، قطعيتضوابط براي تعيين تك
اي از طريق  ران و ضوابط بهداشتي قرنطينهفني و ايمني اين كاالها از طريق سازمان ملي استاندارد ايالزامي است و ضوابط 

  . شود جهاد كشاورزي حسب مورد تأييد مي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت
  

تشخيصي، بهداشتي و درماني عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعيين شده براي آن دسته از خدمات  ـ 8ماده
هاي بيمه تجاري و سازمان بيمه سالمت ايران با اشخاص  شود توسط شركتم مي كه در بسته بيمه پايه سالمت اعال

پرداخت حق سرانه بيمه تكميلي به جز در مواردي كه در قوانين خاص معين . حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان ممنوع است
. منظور از بيمه تكميلي فهرست خدماتي است كه در تعهد بيمه پايه سالمت نيست. شده است شده است، بر عهده افراد بيمه

راي موضوع اين حكم و قانون مديريت خدمات كشوري موظف به اج) 5(ي موضوع مادههاي اجراي كليه دستگاهـ 1تبصره
  . هاي مصوب هستند رعايت تعرفه

و تعاون، كار و رفاه اجتماعي حسب مورد مسؤول ) بيمه مركزي ايران(هاي امور اقتصادي و دارايي وزارتخانه ـ2تبصره
  .باشند حسن اجراي اين ماده مي

  
  ـ9ماده 
الف ـ شوراي عالي بيمه سالمت كشور مكلف است هر ساله قبل از تصويب بودجه سال بعد در هيأت وزيران نسبت به  

دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخيص در كشور  رفه خدمات سالمت براي كليه ارائهبازنگري ارزش نسبي و تعيين تع
اعم از دولتي و غيردولتي و خصوصي با رعايت اصل تعادل منابع و مصارف و قيمت واقعي در جهت تقويت رفتارهاي 

خش دولتي و غيردولتي در مناسب بهداشتي، درماني و مباني محاسباتي واحد و يكسان با حق فني واقعي يكسان براي ب
 1373/8/3قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب ) 9(و ) 8(و مواد ) 1(ماده ) 8(شرايط رقابتي و بر اساس بند

  اقدام و مراتب را پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور، قبل از پايان هر سال براي سال بعد جهت تصويب به هيأت 
 1373/8/3قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب ) 2(اين بند به عنوان يك ماده بعد از ماده  .وزيران ارائه كند

  .گردد الحاق مي
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هاي  هزينه. ومي مشمول بيمه سالمت استب ـ آزمايش اجباري براي تأييد سالمت كليه رانندگان وسايل حمل و نقل عم 
تأمين ) 2(از مقررات مالي دولتق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي قانون الحا) 30(مربوط از محل اعتبار موضوع ماده

  . شود مي
  

  : سازي، ساماندهي و رفع موازي كاري در نظام آماري كشور چهبه منظور يكپارـ 10ماده
ركز قانون م) 2(اين بند قبل از ماده . الف ـ مركز آمار ايران مرجع رسمي تهيه، اعالم و انتشار آمارهاي رسمي كشور است

  .شود الحاق مي 1353/11/10ايران مصوب  آمار
  
هاي نوين با  ملي آماري كشور مبتني بر فناوري ي نسبت به تهيه برنامههاي اجراي ب ـ مركز آمار ايران با همكاري دستگاه 

مستمر پايگاه  رعايت استانداردها و ضوابط توليد و انتشار آمارهاي رسمي، استقرار نظام آمارهاي ثبتي و استقرار و تغذيه
هاي  اين برنامه با پيشنهاد مركز آمار ايران و تصويب شوراي عالي آمار ايران براي دستگاه. اطالعات آماري كشور اقدام كند

  . ي الزم االجراء استاجراي
  

استانداردهاي ي مانند بانك مركزي مكلفند در حدود وظايف قانوني خود و در چهارچوب ضوابط و هاي اجراي پ ـ دستگاه
در اين صورت آمار منتشره آمار . شوراي عالي آمار ايران، آمار تخصصي حوزه هاي مربوط به خود را توليد و اعالم كنند

  . گردد قانون مركز آمار ايران الحاق مي )9(به عنوان مواد جديد بعد از ماده ) پ(و ) ب(بندهاي. تخصصي رسمي است
  

نقشه هاي پوششي و  قشه برداري و اطالعات مكاني، عكسبرداري هوايي، تهيه و توليدهاي مرتبط با ن فعاليت ـ11ماده
استانداردها و . ر استبرداري كشو خش غيرنظامي، برعهده سازمان نقشههاي مختلف و نظارت بر آن در ب شهري در مقياس

له آمايش سرزمين تهيه شور از جمهاي ك گيري رنامه و بودجه كشور با رعايت جهتهاي مربوط توسط سازمان ب دستورالعمل
  .شود و ابالغ مي

ي اين ماده را به كشور مكلفند دستورالعمل اجرايوزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان برنامه وبودجه  تبصره ـ 
اين ماده به . ايندهاي مكاني تهيه و ابالغ نم ها و داده و امنيتي در توليد و انتشار نقشهمنظور نحوه اعمال مالحظات دفاعي 

  . گردد الحاق مي 1393/11/12كشور مصوب ) كاداستر(قانون جامع حدنگار ) 10(عنوان يك ماده جديد بعد از ماده 
  

  ـ12ماده
به منظور : شود به اين شرح اصالح مي) 1390/11/16مصوب (قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار) 11(الف ـ صدر ماده 

ها، بررسي و رفع موانع كسب و  هاي اقتصادي اين بخش خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليت يها تبادل نظر دولت و بخش
رائه پيشنهادها و راهكارهاي اجرايي كار و اتخاذ تصميم مؤثر براي اقدامات الزم در چهارچوب قوانين و مقررات موجود و ا

  :شود اعضاي زير تشكيل ميوصي با تركيب ربط، شوراي گفت و گوي دولت و بخش خص مناسب به مراجع ذي
  ؛)رئيس شورا(ـ وزير امور اقتصادي و دارايي 1 
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  ؛ـ وزير صنعت، معدن و تجارت2 
  ؛)يا معاون(ـ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 3 
  ؛)يا معاون(ـ وزير جهاد كشاورزي 4 
  ؛)يا معاون(ـ وزير نفت  5 
  ؛)يا معاون(ـ وزير نيرو  6 
  ؛)يا معاون(ـ وزير كشور 7 
  ؛ـ رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 8 
  ؛)يا معاون(ـ رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور 9 
  ؛ـ دو نفراز معاونان قوه قضائيه به انتخاب رئيس قوه10 
  ؛ـ رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي11 
  ؛ـ رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي12 
  ؛ـ رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي13 
  ؛ـ رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسالمي14 
  ؛)حسب مورد(هاي تخصصي و ويژه مجلس شوراي اسالمي ـ ساير رؤساي كميسيون15 
  ؛)دبير شورا(ـ رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران16 
  ؛س اتاق اصنافـ رئي17 
  ؛ها ـ رئيس شوراي عالي استان18 
  ؛ـ رئيس اتاق تعاون جمهوري اسالمي ايران19 
  ؛ـ شهردار يكي از كالنشهرها به انتخاب شهرداران كالنشهرها20 
  .هاي مختلف ها و رشته هاي برتر خصوصي و تعاوني از بخش ـ هشت نفر از مديران عامل شركت21 
ها طبق دستورالعملي  جلسات و ارائه پيشنهادها و گزارشو چگونگي تشكيل ) 21(ي رديف نحوه انتخاب اعضا ـ1تبصره 

  .شود خستين جلسه شورا تهيه و تصويب مياست كه در ن
. محل دبيرخانه اين شورا بدون دريافت كمك از دولت در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران است ـ2تبصره 

  .باشد وگو، حداقل يك جلسه در ماه مي فتجلسات شوراي گ ـ3تبصره
أت دولت گيرد تا در جلسه هي در دستور كار هيأت دولت قرار مي مصوبات شورا حداكثر ظرف مدت سي روز ـ4تبصره 

  .گيري شود مطرح و نسبت به آن تصميم
  
ي اسالمي ايران و ب ـ اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي موظف است با همكاري اتاق تعاون مركزي جمهور 

گذاري در كشور اقدام نمايد و  هاي مخل توليد و سرمايه ناسايي قوانين، مقررات و بخشنامهشوراي اصناف كشور، نسبت به ش
ها، به  هاي آن بررسي و پردازش مشكالت و خواسته هاي توليدي و صادراتي سراسر كشور و با نظرخواهي مستمر از تشكل
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اي متشكل از دونفر از هر قوه به انتخاب رئيس آن قوه ارائه  نهادهايي را تهيه كند و به كميتهها و پيش طور مستمر گزارش
  . شده، راهكار قانوني الزم را اتخاذ كند است ضمن بررسي پيشنهادهاي ارائه كميته مذكور موظف. دهد

خأل قانوني، اجراي نادرست يا  هاي مزاحم، مورد قوانين و مصوبات و بخشنامه هاي موضوع اين بند در گزارش ـ1تبصره
، حقوق مالكيت و حمايت از ناقص قوانين و همچنين پيشنهاد اصالح قوانين و مقررات و ارتقاي امنيت اقتصادي

گذاري و توليد و صادرات و اشتغال و چگونگي كاهش قيمت تمام شده كاالها و خدمات در ايران همراه با ارتقاي  سرمايه
هاي موجود تهيه  ها و ظرفيت گذاري و استفاده بهينه از سرمايهگذاري و توليد  موارد مربوط به سرمايهد توليد و كيفيت و رش

  .شود مي
هاي كلي  اي عالي اجراي سياستهاي ارسالي را به شور در اين بند يك نسخه از همه گزارشكميته مذكور  ـ2تبصره 

  .كند ل مياساسي و شوراي گفت وگو ارسا قانون) 44(اصل چهل و چهارم 
  . گيرد ر دستور كار هيأت وزيران قرار ميمصوبات جلسات مذكور حداكثر ظرف مدت سي روز كاري د ـ3تبصره 

  
) د( هاي خصوصي و تعاوني و كمك به انجام وظايف قانوني، موضوع بند به منظور تقويت و ساماندهي تشكلـ 13ماده
و ارائه خدمات  1387/3/25قانون اساسي مصوب ) 44(چهارم هاي كلي اصل چهل و  قانون اجراي سياست) 91(ماده

بازاريابي، مشاوره اي و كارشناسي كليه اعضاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون جمهوري 
نه حسب مورد اسالمي ايران مكلفند چهار در هزار سود ساالنه خود را پس از كسر ماليات براي انجام وظايف به صورت ساال

هاي مذكور را هنگام صدور و تمديد كارت بازرگاني و عضويت تسليم  هاي مذكور واريز نمايند و تأييديه اتاق به حساب اتاق
  .كنند

  
  : باشند هاي اجرايي ملزم به رعايت موارد زير مي به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور، دستگاه ـ14ماده 

هاي داخل يا خارج كه با تأييد بانك مركزي  هاي ارزي بانك را از طريق حساب الف ـ عمليات و معامالت ارزي خود
ها را در  هاي عامل ايراني مكلفند خدمات مورد نياز آن بانك. كنند، انجام دهند اسالمي ايران افتتاح كرده يا مي جمهوري

  . المللي تأمين كنند اردهاي بينسطح استاند
  

رج از كشور خود را به بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران اعالم كنند، تا پس از هاي ارزي خا ب ـ فهرست كليه حساب
  . ها ميسر شود تأييد اين بانك، ادامه فعاليت آن

  
گذاري  هاي سرمايه شود در راستاي تأمين منابع ارزي طرح ها اجازه داده مي ولتي و شهرداريهاي د به شركت ـ15ماده

اسالمي ايران و پس از تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي با رعايت قوانين مالي خود، با مجوز بانك مركزي جمهوري 
  .هاي مذكور است ها و شهرداري تضمين اصل و سود اين اوراق با شركت. مربوطه اقدام به انتشار اوراق مالي نمايند
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خشي از عوايد ناشي از فروش شود با هدف تبديل ب ناميده مي» صندوق«ه در اين ماده صندوق توسعه ملي ك ـ16ماده 
هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم  هاي ماندگار، مولد و سرمايه نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده هاي نفتي به ثروت

در تهران و ساير  صندوق در تهران مستقر است و. شود هاي نفتي تشكيل مي ده از منابع نفت و گاز و فرآوردههاي آين نسل
اين . باشد به دولت جمهوري اسالمي ايران مي هاي اين صندوق متعلق اموال و دارايي. اي نخواهد داشت شعبه نقاط كشور

  .ماده در حكم اساسنامه صندوق است
  ؛ـ هيأت نظارت3 ؛ـ هيأت عامل2 ؛ـ هيأت امنا1: الف ـ اركان صندوق عبارتند از 

  
  : ظايف و اختيارات زير استب ـ هيأت امنا به عنوان باالترين ركن صندوق، داراي و 
گذاري به  طاي تسهيالت براي توليد و سرمايهـ تصويب شرايط و نحوه اع2 ؛ها ها و خط مشي ـ راهبري، تعيين سياست1

هاي  هاي راهبردي، بودجه ساالنه، صورت ها، برنامه ـ تصويب نظامنامه3؛ هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي بخش
ـ عزل رئيس و  5 ؛)ث(و ) ت(ـ انتخاب رئيس و ساير اعضاي هيأت عامل مطابق بندهاي4 ؛ندوقمالي و گزارش عملكرد ص

ـ اتخاذ تصميم درباره ارجاع دعاوي به  6 ؛اعضاي هيأت عامل با پيشنهاد هريك از اعضاي هيأت امنا و تصويب هيأت امنا
هاي مورد قبول و واجد  ـ تعيين انواع فعاليت7؛ قانون اساسي) 139(داوري و صلح دعاوي با رعايت اصل يكصد و سي و نهم

ـ تعيين  8 ؛هاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي ها و زيربخش اولويت پرداخت تسهيالت در بخش
گذاري براي  ي توليدي و سرمايهها حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنين نرخ بازده مورد قبول طرح

ا كمتر از متوسط گذاري به نحوي كه ميانگين اين نرخه نرخ سهم مشاركت در طرحهاي سرمايهپرداخت تسهيالت و تعيين 
  . هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي نباشد نرخ بازده سپرده

  
ـ رئيس سازمان برنامه و 2 ؛)رئيس هيأت امنا(ـ رئيس جمهور 1: پ ـ هيأت امنا تركيب اعضاي هيأت امنا به شرح زير است

رئيس ـ 6 ؛ـ وزير نفت 5 ؛ـ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي4 ؛ـ وزير امور اقتصادي و دارايي3 ؛)دبير هيأت امنا(بودجه كشور 
ـ رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق 7 ؛كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

هاي اقتصادي و  ـ دو نفر نماينده از كميسيون9؛ ـ رئيس اتاق تعاون ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي 8 ؛رأي
  .ـ دادستان كل كشور10 ؛برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسالمي

  .شود امنا حداقل سالي دو بار تشكيل ميجلسات هيأت  ـ1تبصره 
ات آن با حداقل پنج رأي اتخاذ با حداقل دو سوم اعضاي صاحب رأي رسميت يافته و تصميم جلسات هيأت امنا ـ2تبصره 

  . گردد مي
  . توانند در جلسات هيأت امنا شركت نمايند امل و هيأت نظارت بدون حق رأي ميرؤساي هيأت ع ـ3تبصره
ق و نيز انتصاب رئيس و اعضاي هاي مالي صندو هرگونه تصميم هيأت امنا در مورد تصويب ترازنامه و صورت ـ4تبصره

  . گردد شار به انتخاب هيأت امنا، درج ميهاي كثيراالنت رسمي كشور و نيز يكي از روزنامه هيأت عامل در روزنامه
دستور جلسه، تاريخ و محل جلسات هيأت امنا توسط دبير هيأت امنا تعيين و حداقل پانزده روز قبل از تشكيل  ـ 5تبصره

  .شود يأت ارسال ميهجلسه براي اعضاي 
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  . رسد تاد صندوق به تصويب هيأت امنا ميبودجه س ـ 6تبصره 
  

ل مركب از پنج نفر از افراد ت ـ به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هيأت امنا، هيأت عام
ريزي با حداقل ده سال سابقه مرتبط و  برنامهدي، حقوقي، مالي، بانكي و نظر، با تجربه و خوشنام در امور اقتصا صاحب

و داراي وظايف و شوند  اب و با حكم رئيس جمهور منصوب ميمدرك تحصيلي كارشناسي ارشد توسط هيأت امنا انتخ
  :باشند اختيارات زير مي

خدماتي زاينده  هاي توليدي و ها و زيربخش هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيالت در بخش ـ پيشنهاد فعاليت1 
  ؛و با بازده مناسب اقتصادي به هيأت امنا

  ؛گذاري در بازارهاي پولي و مالي بين المللي و داخلي به هيأت امنا ـ پيـشنهاد موارد سرمايه2 
ها و اختيارات بانك عامل در چهارچوب اين  هاي عامل و تعيين مسؤوليت ـ تعيين چهارچوب قراردادهاي عامليت با بانك3 

  ؛ادهاقرارد
  ؛ـ برقراري نظام حسابرسي داخلي و استقرار نظام كنترل هاي داخلي مناسب4 
  و ريالي و ارائه آن به هيأت امنا؛هاي مالي ارزي  ـ تأييد صورت 5 
  ؛ها و شرايط و نحوه اعطاي تسهيالت اد به هيأت امنا درخصوص نظامنامهـ ارائه پيشنه 6
به نام صندوق در محدوده وظايف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه ـ اتخاذ تصميم نسبت به هرگونه اقدامي 7 

ها به صراحت در حوزه صالحيت هيأت امنا يا رئيس هيأت عامل است مگر اينكه به هيأت عامل تفويض  تصميم درباره آن
  ؛شده باشد

مل ت خود در دستور كار هيأت عاـ اتخاذ تصميم راجع به كليه اموري كه توسط رئيس هيأت عامل در محدوده اختيارا 8 
  ؛گيرد قرار مي

  ؛ـ اجراي مصوبات هيأت امنا9
  ؛ـ پيشنهاد ارجاع دعاوي به داوري، تعيين داور و صلح دعاوي به هيأت امنا10 
هاي ارزي در نزد بانك مركزي و معرفي صاحبان امضاي مجاز از بين اعضاي هيأت عامل،  ـ افتتاح يا بستن حساب11 

  ؛مديران صندوقرئيس و ساير 
گذاري و مهندسي مالي براي ارزيابي، بهبود و ارتقاي عملكرد  معتبر بين المللي در امور سرمايهـ انعقاد قرارداد با مشاور 12 

  ؛صندوق
  .ـ ساير موارد ارجاعي از سوي هيأت امنا13 
حب رأي هيأت امنا خواهد بركناري و قبول استعفاي اعضاي هيأت عامل مشروط به تأييد دوسوم اعضاي صا ـ1تبصره 

  .بود
اعضاي هيأت عامل بايد تمام وقت بوده و هيچ گونه فعاليت اقتصادي و شغل ديگري به استثناي تدريس  ـ2تبصره 

. باشند قانون اساسي مي) 142(و چهل و دوماعضاي هيأت عامل مشمول حكم مندرج در اصل يكصد . نداشته باشند
  .سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بالمانع استدوره تصدي هيأت عامل پنج  ـ3تبصره
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 ها، بروات، قراردادها و ساير اسناد تعهدآور با امضاي دو عضو از سه عضو هيأت كليه اوراق بهادار، چكها، سفتهـ 4تبصره 
  . شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود عامل كه توسط اين هيأت تعيين مي

  .تصميمات هيأت عامل با حداقل سه رأي نافذ است ـ 5تبصره
  
اب و با ي صندوق است از بين اعضاي هيأت عامل توسط هيأت امنا انتخمل كه باالترين مقام اجرايث ـ رئيس هيأت عا 

  : باشد ل داراي وظايف و اختيارات زير ميرئيس هيأت عام. شود حكم رئيس جمهور منصوب مي
  ؛اي تصميمات هيأت عامل و نظارت بر حسن اجراي آنـ ابالغ و صدور دستور اجر1
  ؛ـ تعيين دستور جلسه و اداره جلسات هيأت عامل2 
  ؛ـ اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هيأت عامل و هيأت امنا3 
  ؛هاي موضوع صندوق ها و برنامه هاي اجرايي در حيطه فعاليت ـ تهيه و تنظيم طرح4 
  ؛نويس گزارش هيأت عامل به هيأت امنا هاي مالي صندوق و پيش ـ تهيه و تنظيم برنامه، بودجه، صورت 5 
  ؛هاي جاري و اداري صندوق گيري نيروي انساني و انجام هزينهـ اداره امور داخلي صندوق، به كار 6 
  ؛ه ماه يك بارـ تهيه و تنظيم گزارش عملكرد صندوق براي ارائه به هيأت عامل حداقل هر س 7 
ها با  ي، اداري، ثبتي و مشابه آنمراجع داخلي و خارجي اعم از قضاي ـ نمايندگي صندوق در برابر اشخاص ثالث و كليه 8 

  ؛حق توكيل به غير ولو به طور مكرر
ط به امور ـ اقامه يا دفاع از دعاوي يا شكايات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقي و كيفري با كليه اختيارات مربو9 

  ؛دادرسي به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوري
  .ـ ساير امور ارجاعي از سوي هيأت عامل10 

  
ج ـ به منظور حصول اطمينان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عمليات جاري آن و جلوگيري از هرگونه  

نظارت با تركيب رئيس ديوان محاسبات كشور، رئيس ها، هيأت  ها و سياست حتمالي از مفاد اساسنامه، خط مشيانحراف ا
  .سازمان حسابرسي كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور تشكيل مي شود

هاي نظارتي نظير ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل  نظارت اين هيأت نافي وظايف قانوني دستگاه ـ1تبصره 
  .كشور نخواهد بود

  . س، نائب رئيس و دبير خواهد بود كه در اولين جلسه هيأت نظارت انتخاب خواهند شدهيأت نظارت داراي رئي ـ2تبصره 
  
  

  : چ ـ وظايف هيأت نظارت
هاي موردي و ادواري براي هيأت امنا و مجلس شوراي  هاي مالي صندوق و تهيه گزارش رشها و گزا ـ رسيدگي به صورت1

  اسالمي؛
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ها براي انتشار در روزنامه  هاي صندوق و گواهي آن تعهدات و خالصه حسابها، مطالبات،  ـ رسيدگي به صورت ريزدارايي2 
  رسمي كشور؛

ـ رسيدگي به عملكرد صندوق از لحاظ انطباق با موازين قانوني و اساسنامه و اهداف صندوق اين هيأت در ايفاي وظايف 3 
تواند به  ق را مورد رسيدگي قرار داده و ميهاي صندو ها و حساب امور جاري، كليه اسناد و دارايي خود و بدون مداخله در

اين هيأت موظف است گزارش نظارتي خود . داند دسترسي داشته باشد دارك و مستندات صندوق كه الزم مياطالعات و م
  .را هر شش ماه يك بار به هيأت امنا و مجلس شوراي اسالمي ارائه دهد

رد صندوق از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي صاحب هيأت نظارت مي تواند براي حسابرسي از عملك تبصره ـ 
  . صالحيت استفاده نمايد

  
  : ح ـ منابع صندوق

در ) نفت خام، ميعانات گازي، گاز و فرآورده هاي نفتي(از منابع حاصل از صادرات نفت ) %30(ـ حداقل معادل سي درصد 1
   ؛هاي برنامه و تعيين مبلغ آن در قوانين بودجه سنواتي سال

  ؛ارزش صادرات تهاتري اقالم فوق الذكر) %20(حداقل بيست درصد ـ 2
  ؛هرسال به ميزان سه واحد درصد) 2(و ) 1(ـ افزايش سهم واريزي ازمنابع بندهاي 3 
  ؛هاي بعد و سال 1389مانده نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال ) %50(ـ پنجاه درصد4 
   ؛ـ منابع قابل تحصيل از بازارهاي پولي بين المللي با مجوز هيأت امنا با رعايت قوانين مربوط 5 
  ؛ـ سود خالص صندوق طي سال مالي 6
هاي بانك مركزي در  ود سپردهـ درآمد حاصل از سود موجودي حساب صندوق در بانك مركزي، معادل ميانگين نرخ س7 

  ؛خت هر سه ماه يك باربازارهاي خارجي با محاسبه و پردا
  .كل كشور 1389قانون بودجه سال ) 4(بند ) د(منابع موضوع جزء ) %20(ـ بيست درصد 8 
بازپرداخت اصل و سود تسهيالت پرداختي از محل صندوق توسعه ملي به حساب صندوق واريز و مجدداً در  ـ1تبصره 

  . شود اهداف صندوق به كار گرفته مي جهت
  . دوق فقط نزد بانك مركزي نگهداري خواهد شدهاي صن حسابـ 2تبصره

  
  : خ ـ مصارف صندوق

دولتي براي توليد هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غير هاي خصوصي، تعاوني و بنگاه ـ اعطاي تسهيالت به بخش1
  ؛هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي گذاري و توسعه سرمايه

هاي خارجي  صي و تعاوني ايراني كه در مناقصههاي خصو ي و مهندسي به شركتـ اعطاي تسهيالت صادرات خدمات فن2 
  ؛)سنديكايي(اي  يق منابع خود يا تسهيالت اتحاديهاز طر ،شوند برنده مي

  اتي كشور؛هاي خريدار كاال و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادر ـ اعطاي تسهيالت خريد به طرف3 
  ؛پولي و مالي خارجيگذاري در بازارهاي  ـ سرمايه4
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به منظور جلب و  گذاران خارجي با در نظرگرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي ـ اعطاي تسهيالت به سرمايه 5 
  ؛باشد قانون اساسي مي) 80(ت اصل هشتادمگذاري در ايران با رعاي حمايت از سرمايه

  .هاي صندوق ـ تأمين هزينه 6 
هاي دولت  اي و بازپرداخت بدهي اي و تملك دارايي هاي سرمايه صندوق براي اعتبارات هزينه منابعاستفاده از  ـ1تبصره 

  .به هر شكل ممنوع است
كننده از اين تسهيالت  گذاران استفاده د فقط به صورت ارزي است و سرمايهاعطاي تسهيالت موضوع اين بن ـ2تبصره 

  . اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند
  .هاي دولتي و غيردولتي خواهد بود اعطاي كليه تسهيالت صندوق صرفاً از طريق عامليت بانك ـ3تبصره

  
  :د ـ ساير مقررات 
ها توسط هيأت عامل  ها در شرايط رقابتي متناسب با نرخ كارمزد و توان تخصصي و كارشناسي بانك ـ سهم عامليت بانك1

  .شود تعيين مي
اين ماده ماهانه توسط بانك مركزي به حساب صندوق واريز و در ) ح(بند) 2(و ) 1(موضوع جزء ـ سهم صندوق از منابع 2 

  .شود توجه به قطعي شدن منابع تسويه ميپايان سال مالي با 
ـ پرداخت تسهيالت از محل منابع صندوق بدون تأييد توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي توسط بانك عامل 3 

هاي توجيه فني، اقتصادي و مالي و  ارزيابي گزارش. عمومي خواهد بود ر حكم تصرف غيرقانوني در اموالممنوع است و د
گذاري با لحاظ عامل خطرپذيري، به ميزاني كه از نرخ سود تسهيالت مورد انتظار  هاي سرمايه احراز كفايت بازدهي طرح

به مثابه تضمين بانك عامل در بازپرداخت اصل و سود اعالم شده توسط هيأت امنا كمتر نباشد به عهده بانك عامل و 
گذاري بخش كشاورزي، آب و منابع طبيعي را از  هاي سرمايه صندوق، منابع مورد نياز طرح. تسهيالت به صندوق است

د انتظاري كمتر در گذاري بخش كشاورزي به صورت ارزي و با سو يا صندوق حمايت از توسعه سرمايه طريق بانك عامل
  .دهد گذاران بخش قرار مي ار سرمايهاختي

ها به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و  يافته از منابع صندوق با عامليت بانك ـ مجموع تسهيالت اختصاص4 
  . منابع صندوق باشد) %20(هاي تابعه و وابسته در هر حال نبايد بيش از بيست درصد شركت
) %80(قل هشتاد درصدشوند كه حدا در صورتي غيرعمومي محسوب مي ها از نظر اين ماده مؤسسات و شركت ـ1تبصره

هايي  مؤسسات و شركت. ها مستقيم و يا با واسطه اشخاص حقوقي متعلق به اشخاص حقيقي باشد الشركه آن سهام، يا سهم
و بازنشستگي و  اي هاي بيمه عام المنفعه نظير موقوفات، صندوقها متعلق به مؤسسات عمومي و  كه اكثريت مطلق سهام آن

هاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي  مؤسسات خيريه عمومي است از نظر اين ماده در حكم مؤسسات و شركت
  .هستند

ها توسط  اعضاي هيأت مديره آن) %20(هاي اقتصادي كه صرف نظر از نوع مالكيت، بيش از بيست درصد بنگاه ـ2تبصره 
. ها ممنوع است گردند و پرداخت از منابع صندوق به آن اين ماده، دولتي محسوب مياز نظر شوند  مقامات دولتي تعيين مي

  .اي را مدنظر قرار دهد ها، توازن منطقه هاي اقتصادي و استان صندوق موظف است در توزيع منابع بين بخش ـ3تبصره
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  .ـ سال مالي صندوق از اول فروردين ماه هر سال تا پايان اسفندماه همان سال است 5 
نهادهاي عمومي غيردولتي  ـ صندوق در امور اداري، استخدامي، مالي و معامالتي تابع اين اساسنامه و قوانين مؤسسات و 6 

هاي الزم به پيشنهاد هيأت امناي صندوق به تصويب هيأت وزيران خواهد  نامه آيين. باشد هاي پولي و ارزي مي و سياست
  . قانون اساسي اقدام خواهد شد) 138(رسيد و طبق اصل يكصد و سي و هشتم

ـ رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي موظف است هر شش ماه يك بار ميزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق 7
  .را به هيأت امنا، هيأت نظارت و مجلس شوراي اسالمي گزارش نمايد

راتب را به مراجع صالحه اعالم حسب مورد مـ هيأت نظارت درصورت برخورد با تخلف و جرم در اجراي احكام اين ماده  8 
  .دارد مي

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

هاي عامل اعم از  فقط از طريق بانك ـ صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهيالت از محل منابع صندوق10
  . شود گذاري بخش كشاورزي انجام مي ي و صندوق حمايت از توسعه سرمايهدولتي يا غيردولت

  
  :يابد تداوم مي فعاليت حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت با شرايط زير ـ17ماده

ت از و همچنين مانده مطالبات دول 1394يان سال الف ـ معادل مانده حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت خام، در پا 
قانون رفع ) 18(با رعايت ماده 1395ي از محل موجودي حساب مذكور در ابتداي سال اشخاص ناشي از تسهيالت اعطاي

  . شود ر جزء موجودي حساب مذكور تلقي ميپذير و ارتقاي نظام مالي كشو موانع توليد رقابت
اعم از نفت خام و ميعانات گازي به صورت نقدي و تهاتري و درآمد دولت از خالص  ب ـ عوايد حاصل از صادرات نفت

شور به حساب ذخيره ارزي واريز شده در جداول قانون بودجه كل ك ز پس از كسر مصارف ارزي پيش بينيصادرات گا
  . شود مي

ميعانات گازي نسبت  خام، گاز و پ ـ تأمين كسري بودجه عمومي دولت ناشي از كاهش منابع ارزي حاصل از صادرات نفت
  .شده در قوانين بودجه سنواتي بيني به ارقام پيش

ي از محل حساب ذخيره ارزي و واريز آن به حساب مزبور از طريق ي وصول اقساط و سود تسهيالت اعطايت ـ پيگير 
  . ها است هاي عامل به عهده بانك بانك

هاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني و پرداخت تسهيالت مورد نياز  ه بخشث ـ ايفاي باقيمانده تعهدات حساب ذخيره ارزي ب
  .باشد ايجاد هرگونه تعهد جديد ممنوع ميصنايع دفاعي به عهده همين حساب است و 

ي اين ماده به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و نامه اجراي آيين تبصره ـ 
  . رسد شود و به تصويب هيأت وزيران مي ه پس از ابالغ اين قانون تهيه ميتصادي و دارايي ظرف مدت شش ماوزارت امور اق
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هاي كلي اصل چهل و  راني با رعايت قانون اجراي سياستسقف سهم مشاركت طرف خارجي از تأسيس بانك اي ـ18ماده
زي و تصويب هيأت وزيران يشنهاد بانك مركو اصالحات بعدي آن با پ 1389/3/25قانون اساسي مصوب ) 44(چهارم 

  . شود مي 1354/4/25ي كشور اصالحي مصوب قانون پولي و بانك) 31(ماده ) د(اين ماده جايگزين بند . شود تعيين مي
  

  : تركيب مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران عبارت است از ـ19ماده
   ؛)رئيس مجمع(الف ـ رئيس جمهور 

  ور اقتصادي و دارايي؛ب ـ وزير ام
   ؛پ ـ رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور

   .ت ـ دو نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران
قائم مقام بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي از ميان متخصصان مجرب  ـ1تبصره

هاي مرتبط و داراي  الت حداقل كارشناسي ارشد در رشتهپولي، بانكي و اقتصادي با حداقل ده سال تجربه كاري و تحصي
. شود يران با حكم رئيس جمهور منصوب ميحسن شهرت پس از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسالمي ا

رئيس كل بانك مركزي موظف است در مقاطع سه ماهه گزارش عملكرد وظايف و اختيارات قانوني بانك  ـ2تبصره
مركزي را به تفصيل به رئيس جمهور، هيأت دولت و وزير امور اقتصادي و دارايي و مجلس شوراي اسالمي با يك محتوا 

  . گزارش دهد
  

   ـ20ماده
هايشان  كه تاكنون حساب 1351/4/18قانون پولي و بانكي كشور مصوب ) 12(ماده) الف(هاي موضوع بند الف ـ كليه دستگاه

هاي بانكي  اند، موظفند حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ اين قانون كليه حساب را نزد بانك مركزي متمركز ننموده
مشترك وزرات امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك  خود را براساس دستورالعملي كه به پيشنهاد

ها و  تمامي بانك. رسد، نزد آن بانك متمركز نمايند به تصويب شوراي پول و اعتبار مي مركزي جمهوري اسالمي ايران
مركزي در اجراي اين ماده بانك مؤسسات اعتباري غيربانكي و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز موظف به همكاري با 

  .باشند مي
تخلف از اين قانون از سوي هر يك از طرفين، جرم تلقي شده و به منزله تصرف غيرقانوني در اموال عمومي  ـ1تبصره 

  . است
هاي دولتي، با هماهنگي و  نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران مي توانند بانك عامل خود را از بين بانك ـ2تبصره
  .ادكل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران تعيين نمايندتأييد ست

هاي بخش خصوصي و تعاوني ايراني  ها و مؤسسات مالي و اعتباري مجازند از كليه منابع خود به شركت ب ـ كليه بانك 
مشابه  صادركننده كاالها و خدمات فني مهندسي تسهيالت ارزي يا معادل ريالي آن به نرخ روز بازار آزاد با نرخ سود

  . باشد سهيالت و سود آن به صورت ارزي ميبازپرداخت اين ت. تسهيالت ارزي پرداخت كنند
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ها و مؤسسات مالي و اعتباري در شرايط مساوي به ترتيب براي سرمايه در  پ ـ اولويت در پرداخت تسهيالت توسط بانك

گذاري براي  كاالها يا خدمات صادراتي، سرمايهان گردش مورد نياز صادركنندگان، سرمايه در گردش مورد نياز توليدكنندگ
ر داخل گذاري براي توليد كاالها و يا خدمات داراي بازار و قابل فروش د كاالها يا خدمات صادراتي، سرمايهتوليد يا تجارت 

  . باشد كشور با سودآوري بيشتر مي
  

بع مالي و همچنين اصالح و تقويت نظام مالي سازي منا كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر فعالهاي  ت ـ در اجراي سياست
پذيري در تجارت خارجي و با  وجه به حفظ رقابتدامنه نرخ ارز با ت. است» شناور مديريت شده«كشور، نظام ارزي كشور، 

  . شود مطلوبي از ذخاير خارجي، تعيين ميمالحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط اقتصاد كالن از جمله تعيين حد 
  

. اداره امور بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران بر اساس قانون پولي و بانكي كشور و اصالحات بعدي آن است ـ21ماده
هاي  مؤسسات اعتباري غيربانكي، تعاونيها،  الف ـ تأسيس، ثبت، فعاليت و انحالل نهادهاي پولي و اعتباري از قبيل بانك

و همچنين ثبت تغييرات نهادهاي مذكور ) ها ليزينگ(هاي واسپاري  شركت ها و الحسنه، صرافي هاي قرض اعتبار، صندوق
  . پذير است ت مصوب شوراي پول و اعتبار امكانفقط با اخذ مجوز از بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و به موجب مقررا

  
الك كشور، نيروي انتظامي ب ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي از قبيل سازمان ثبت اسناد و ام

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

  
محكوميت  اي و لغو مجوز و قانوني، اختيار سلب صالحيت حرفه پ ـ بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران براساس مقررات

اي، اعضاي هيأت مديره و مديران  در صورت سلب صالحيت حرفه. ا داردمتخلفان فعال در حوزه پولي به پرداخت جريمه ر
ادامه . شوند يران از مسؤوليت مربوطه منفصل ميها و مؤسسات اعتباري توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ا عامل بانك

) 44(ماده ) 2(مبلغ مندرج در بند . شود وني در اموال عمومي محسوب ميرقانتصدي مديران مربوطه در حكم تصرف غي
يابد و هر سه سال يك بار براساس رشد  ريال افزايش مي)500,000.000(قانون پولي و بانكي كشور به پانصد ميليون 

تعديل مركزي توسط هيأت وزيران شاخص بهاي كاال و خدمات مصرفي اعالمي به صورت رسمي به پيشنهاد بانك 
  .شود مي
  
اي و وثاقت و  ري پس از صدور تأييد صالحيت حرفهها و مؤسسات مالي و اعتبا ت ـ انتخاب مديرعامل و هيأت مديره بانك 

هاي مالي، بانكي و  اقل داراي ده سال سابقه در زمينهاين افراد بايد حد. امانت آنان از سوي بانك مركزي امكان پذير است
نحوه احراز شرايط اعتراض و رسيدگي به آن با پيشنهاد مشترك بانك مركزي . ارشناسي مرتبط باشندبازرگاني و دانشنامه ك

  . شود ويب شوراي پول و اعتبار تعيين ميجمهوري اسالمي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي و تص
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سالمي ايران ممنوع بوده و تصدي ث ـ ايجاد نهادهاي جديد در بازار غيرمتشكل پولي بدون مجوز بانك مركزي جمهوري ا

اين ماده به ماده ) ث(و ) الف(بندهاي . شود يرقانوني در اموال عمومي تلقي ميها در حكم تصرف غ هاي مديريتي آن پست
  . شود الحاق مي 1382/10/22ل پولي مصوب قانون تنظيم بازار غيرمتشك) 1(

  
اي و  برقراري موانع غيرتعرفه: گردد الحاق مي 1390/8/22ر گمركي مصوب قانون امو) 66(متن زير به ماده ـ22ماده

رودي مواد اوليه و حقوق و. كند، ممنوع است ي كه رعايت موازين شرع اقتضاء ميغيرفني براي واردات به جز در موارد
مدت شود، ظرف  هاي دانش بنيان وارد كشور مي اي كه به منظور توليد صادراتي به ويژه توسط شركت كاالهاي واسطه

  . شود ها مسترد مي ز پس از صادرات به آنپانزده رو
  

  ـ23ماده
اي و جلوگيري از صادرات هرگونه كاال به  يارانهالف ـ هرگونه وضع ماليات يا عوارض براي صادرات كاالهاي مجاز و غير 

  : باشد و خدمات به جز موارد زير مجاز ميمنظور تنظيم بازار داخلي ممنوع است و صدور كليه كاالها 
  ؛ـ اشياي عتيقه و ميراث فرهنگي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري1
هايي كه جنبه حفظ ذخاير ژنتيكي و يا حفاظت تنوع  ـ آن دسته از اقالم خاص دامي، نباتي، خاك زراعي و مرتعي و گونه2 

  .اظت محيط زيستزيستي داشته باشند، به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حف
ربط و تصويب شوراي اقتصاد تعيين  راي صادرات با پيشنهاد دستگاه ذياي ب فهرست كاالهاي غيرمجاز و يارانه تبصره ـ 

  . شود پس از ابالغ اجراء ميو سه ماه 
  

مربـوطه و  كند، تنـها با پيشنهاد دستگاه ها يارانه مستقيم پرداخت مي ب ـ صادرات كاالهايي كه دولت براي تأمين آن
هاي  گواهي مربوط به عودت كليه يارانهدر اين صورت كليه صادركنندگان موظفند . تصويب شـوراي اقتصاد مجاز است

  .مستقيم پرداختي به كاالهاي صادرشده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ كنند
  
ات با هاي مالي دولت، سازمان امور مالياتي موظف است مالي سازي حمايت ها و شفاف پ ـ به منظور هدفمندسازي معافيت 

هاي جمعي ـ خرجي بودجه ساالنه، محاسبه و درج  هاي قانوني كند و موارد آن را در رديف نرخ صفر را جايگزين معافيت
  .نمايد

قانون امور ) 126(ماده  اين ماده جايگزين. ها توسط دولت ممنوع است رداريه تخفيف و بخشودگي عوارض شهت ـ هرگون 
  .شود گمركي مي

   
تشكيل گروه اقتصادي با منافع مشترك با مشاركت دو يا چند شخص حقيقي و حقوقي به منظور تسهيل و  ـ24ماده

ها  از ثبت در مرجع ثبت شركتگسترش فعاليت اقتصادي و تجاري براي يك دوره محدود و براساس قراردادي كتبي پس 
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در قالب شركت مدني و ضوابط و شرايط مربوط به آن و با رعايت موازين اسالمي و اصل منع اضرار به غير و منع انحصار 
  . مجاز است
تغيير در حيطه اختيارات مديران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نيست و اعضاي گروه به طور  ـ1تبصره
باشند، مگر اينكه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتيب  ديون گروه از اموال شخصي خود مي مسؤول پرداخت تضامني

كنند كه در قرارداد، شرايط  ها اقدام مي مراجع ثبت كننده در صورتي نسبت به ثبت اين شركت. ديگري توافق شده باشد
  . تضامن قيد شده باشد

اليحه قانوني ) 152(و ) 151(قانون تجارت و مواد ) 6(اري و بازرسي مطابق مادهعمليات مربوط به دفاتر تج ـ2تبصره
  . شود و تصفيه تابع قرارداد بين شركاء خواهد بود انجام مي 1347/12/24تجارت مصوب  اصالح قسمتي از قانون

اشخاص حقوقي  فوت يا حجر يا ممنوعيت قانوني يكي از اشخاص حقيقي يا انحالل يا ورشكستگي يكي از ـ3تبصره
  . شود مگر اينكه در قرارداد تشكيل گروه اقتصادي طور ديگري مقرر شده باشد موجب انحالل گروه مي

ي اين ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ اين قانون با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور نامه اجراي آيين ـ4تبصره
  . رسد ادگستري به تصويب هيأت وزيران ميو وزارت د

  
  ـ25ماده

گري مصوب  ن تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمهالف ـ اداره امور بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران براساس قانو
  .باشد و مصوبات شوراي عالي بيمه مي 1350/3/30

  
شركت هاي بيمه تجاري داخلي با اولويت بخش غيردولتي به منظور ايجاد  هاي بيمه خارجي با شركت ب ـ مشاركت شركت 

هاي بيمه داخلي و همچنين تأسيس و فعاليت شعب و  بيمه مشترك بازرگاني در ايران، جذب سرمايه خارجي توسط شركت
هاي كلي  ستها با رعايت سيا هاي بيمه بازرگاني خارجي و مؤسسات كارگزاري بيمه خارجي و شعب آن نمايندگي شركت

. باشد زي ناظر بر حسن اجراي اين بند ميبيمه مرك. مجاز است قانون اساسي و قوانين مربوط) 44(اصل چهل و چهارم 
هاي بيمه خارجي با رعايت  صندوق بيمه محصوالت كشاورزي مجاز به ايجاد شركت مشترك بيمه با شركت تبصره ـ
  .باشد ي و قوانين مربوط ميقانون اساس) 44(هاي كلي اصل چهل و چهارم  سياست

  
قانون ) 30(ي به صورت انحصاري با شركت سهامي بيمه ايران، موضوع ماده اجراي هاي هاي دستگاه پ ـ انجام بيمه 

  . شود ه مركزي ايران و بيمه گري لغو ميتأسيس بيم
  

جايي، صدور سند و تغيير كاربري اراضي در محدوده ايمني  احداث مستحدثات جديد، تملك، جابههرگونه  ـ26ماده
گاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضي و امالك واقع در  سكونت اي به عنوان ها و تأسيسات هسته نيروگاه

هاي عمومي، عمراني و  اراضي و امالك براي اجراي برنامهمحدوده مذكور، براساس اليحه قانوني نحوه خريد و تملك 
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وافق يا كارشناسي تملك و تصرف امالك مذكور پس از ت. شود تأمين مي 1358/11/17نظامي دولت مصوب شوراي انقالب 
نفع در  ذي. پذير است شود امكان كه به موجب قانون مذكور تعيين ميو پرداخت نقدي يا غيرنقدي بهاي آن به مالكان 

  . تواند به مرجع صالح قضائي مراجعه نمايد صورت اعتراض مي
اتمي ايران اي كشور كه توسط مركز نظام ايمني سازمان انرژي  بات نظام ايمني هستهالزامات، مقررات و مصو ـ1تبصره

ي و اشخاص هاي اجراي رسد، براي كليه دستگاه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي اي و پرتويي در زمينه فناوري هسته
  .حقيقي و حقوقي غيردولتي مرتبط، الزم االجراء است

سازمان انرژي اتمي ايران تهيه سال پس از ابالغ اين قانون توسط ي اين ماده، ظرف مدت يك نامه اجراي آيين ـ2تبصره 
  . رسد جه كشور به تصويب هيأت وزيران ميشود و با پيشنهاد مشترك اين سازمان، وزارت كشور و سازمان برنامه و بود مي
  

  :مكلف است و توسعه پايدار منابع آب در كشور، وزارت نيرو) به هم پيوسته(به منظور مديريت جامع ـ 27ماده
  .هاي آبريز اصلي تجديد سازمان نمايد ت ستاد آب كشور را بر مبناي حوضهالف ـ تشكيال 
. شركتهاي آب منطقه اي استاني با هدف حفاظت و بهره برداري منابع آب كماكان به قوت خود باقي مي مانند ـ1تبصره 

هاي نيرو،  نون، به پيشنهاد مشترك وزارتخانهاين قاي اين بند ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ نامه اجراي آيينـ 2تبصره
شود و پس از تأييد سازمان برنامه و  سازمان حفاظت محيط زيست تهيه مي جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت و

  .رسد جه كشور به تصويب هيأت وزيران ميبود
  
اي كه  نامه ها و براساس آيين و پس از كسر هزينه داران است Ĥبهداران متعلق به حق درآمد ناشي از فروش حقĤبه حقĤبه ب ـ 

   .شود ها توزيع مي رسد، بين آن رت نيرو به تصويب هيأت وزيران ميبا پيشنهاد وزا
  

ها، مراتع و آبخيزداري كشور، سازمان امور  به منظور رفع تصرف از اراضي دولتي، ملي و وقفي، سازمان جنگلـ 28ماده
تأييد زيست، سازمان اوقاف و امور خيريه و وزارت راه و شهرسازي حسب مورد پس از اراضي و سازمان حفاظت محيط 

  .باشند هاي دادرسي معاف مي باالترين مقام دستگاه اجرايي مربوط، از پرداخت هزينه
  
  
   ـ29ماده 

بات هيأت وزيران ربط و در چهارچوب مصو شنهاد باالترين مقام دستگاه اجرايي ذيها به پي برداري از جنگل الف ـ بهره
ها  و ضرورت حفظ آن) اكولوژيك(هاي طبيعي تنها بر اساس توان بوم شناختي برداري از مراتع و زيستگاه ممكن است و بهره

اي تا پنج برابر  ران خسارت، ملزم به پرداخت جريمهمتخلف از احكام اين ماده عالوه بر جب. مجاز و مازاد بر آن ممنوع است
داري كل  مبالغ دريافتي به حساب خزانه. ستبرداري يا تلف شده ا ل و يا مرتع و زيستگاه مورد بهرهنگخسارت واردشده به ج
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ديده  هاي خسارت آن براي احياي جنگل، مرتع و زيستگاه) %100(كشور واريز و پس از درج در بودجه سنواتي صددرصد 
  . شود هزينه مي

  
ت جوامع محلي و توانمندسازي آنان در امر حفظ و احياي منابع طبيعي و شدن اقتصاد و ارتقاي مشارك ب ـ به منظور مردمي

حفاظت محيط  ها، مراتع و آبخيزداري كشور و سازمان سازمان جنگل(ي مربوط هاي اجراي محيط زيست كشور به دستگاه
ري مناقصات و ون برگزاي مربوط با رعايت قانؤوليت باالترين مقام دستگاه اجرايشود با نظارت و مس اجازه داده مي) زيست

شده در  بيني هاي پيش ال قرارداد اجراي عمليات و پروژههاي بهاي پايه ابالغي، در هر س براساس آخرين فهرست
اي ه هاي روستايي و عشايري و تعاوني اي ملي و استاني خود را با تشكل هاي تملك دارايي سرمايه هاي طرح موافقتنامه

هاي  ها و تعاوني ي اين بند شامل نحوه واگذاري كار، تعيين صالحيت تشكلاجراي نامه آيين. تخصصي مربوط منعقد كنند
تخصصي، تضامين الزم، متن قرارداد و ساير الزامات الزم به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت جهاد 

  . رسد شود و به تصويب هيأت وزيران مي سازمان حفاظت محيط زيست تهيه مي كشاورزي و
  

  .پ ـ دولت مكلف است نسبت به حفظ حقوق عشاير داراي پروانه چراي دام مناطق مرتعي حفاظت شده اقدام كند
  
ت ـ به منظور تعيين تكليف آن بخش از مراتع عشايري كه با مراتع حريم روستاها تداخل دارد وزارت جهادكشاورزي  
ت حداكثر ظرف مدت يك سال نسبت به تنسيق و مميزي و موظف اس) ها، مراتع و آبخيزداري كشور سازمان جنگل(

  .تفكيك محدوده مراتع عشايري از مراتع روستايي اقدام كند
  ـ30ماده 
سازمان راهداري و اي به  برداري امور حمل ونقل جاده نياز جهت توسعه و نگهداري و بهرهالف ـ به منظور تأمين منابع مورد  

هاي روستايي و  هاي كشور به استثناي جاده جايي كاال و مسافر در جادهشود از جابه  مياي اجازه داده  حمل و نقل جاده
اي و با  سازمان راهداري و حمل ونقل جاده عشايري بر اساس تن ـ كيلومتر و نفر ـ كيلومتر با پيشنهاد مجمع عمومي

  .تصويب شوراي اقتصاد عوارض وصول نمايد
  
المللي كه  هاي حمل ونقل بين ومتر حمل و نقل كاال در داخل كشور از شركتب ـ ميزان وصول عوارض هر تن ـ كيل 

ي و تصويب شوراي اقتصاد كنند با پيشنهاد وزارت راه و شهرساز كاالي عبوري و ترانزيت خارجي مي مبادرت به حمل و نقل
  .شود تعيين مي

  . شود ن مذكور وصول ميده خسارت توسط سازماخسارات وارده بر ابنيه فني و تأسيسات، از واردكنن) %100(پ ـ صددرصد  
  

هاي  هاي مسافري و باري و مجتمع اي بين شهري و احداث پايانه به تدارك ناوگان حمل و نقل جاده ت ـ به منظور كمك
هاي ايثارگران، وجوه اداره شده از محل  خصوصي و تعاوني با اولويت تعاونيهاي  خدمات رفاهي بين راهي توسط بخش

  . شود ه وزارت راه و شهرسازي پرداخت ميهاي وابسته ب داخلي شركتمنابع 
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هاي مورد نياز كه استانداردهاي  اي، كاميون سازمان راهداري و حمل و نقل جادهشود با تأييد و تشخيص  ث ـ اجازه داده مي
ضوع قانون حمايت از حقوق روز را دارا بوده و عمر كمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش مو

دولت مجاز است در اين رابطه تخفيفات و تسهيالت گمركي را اعمال . وارد شود 1386/3/23كنندگان خودرو مصوب  مصرف
زاي هر كاميون استفاده از اين تخفيفات منوط به خروج يك كاميون فرسوده با عمر بيش از بيست و پنج سال به ا. كند

مان برنامه هاي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و ساز وزارتخانهنحوه اجراي اين بند توسط نامه  آيين. وارداتي است
  . رسد ن قانون به تصويب هيأت وزيران ميشود و حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ اي و بودجه كشور تهيه مي

  
  :ايي كشورهاي جغرافي ها و موقعيت برداري بهينه از ظرفيت ج ـ به منظور بهره

ـ وزارت راه و شهرسازي با هماهنگي و مشاركت مركز آمار ايران موظف است نسبت به ايجاد بانك جامع حمل ونقل 1 
بخش كشور و استقرار سامانه اطالعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل كه دربرگيرنده اطالعات دريافتي از پليس، 

ردي، شركت راه اي، هواپيمايي كشوري و بنادر و دريانو حمل ونقل جادههاي راهداري و  بهداشت و درمان كشور، سازمان
در ها و اطالعات صحيح و قابل استفاده  ف تجميع، شفاف سازي و ارائه دادهربط است با هد هاي ذي آهن و ساير سازمان

ساله توسط مركز آمار  گزارش آماري حمل و نقل كشور همه. هاي ملي ايمني اقدام نمايد تحليل و تدوين اهداف و برنامه
  . شود تدوين و منتشر ميايران 

هاي  دستيابي به جايگاه مناسب در حوزهـ طرح جامع حمل و نقل كشور با هدف پاسخگويي به تقاضاهاي بالفعل و بالقوه و 2
يب هيأت ن قانون به تصوايمني، انرژي، اقتصاد، حمل و نقل و محيط زيست تا مدت شش ماه پس از الزم االجراء شدن اي

هاي جديد توسعه و ساخت زيربناهاي حمل و نقل، فقط  از زمان تصويب طرح جامع، شروع كليه طرح. رسد وزيران مي
  .براساس اين طرح و در قالب بودجه سنواتي قابل اجراء است

جاني ناشي از  از ميزان تلفات) %10(ـ دولت موظف است ساز و كارهاي قانوني الزم را به منظور كاهش ساالنه ده درصد3 
  .هاي كشور فراهم كند در جادهتصادفات رانندگي 

  
هاي نسبي در زنجيره عرضه و  هاي حمل ونقل با توجه به مزيت چ ـ به منظور تسهيل تجارت و رقابت پذيركردن فعاليت 

  :خدمات ترابري منطقه اي و بين المللي، دولت مجاز است
هاي حمل ونقل تركيبي مسافري و باري و گسترش  ها، شهرك احداث پايانه ،)لجستيك(هاي پشتيباني ـ ازايجاد پارك1 

  . بنادر خشك توسط بخش خصوصي و تعاوني حمايت كند
) ترانزيتي(و حمل ونقل تركيبي در شبكه اصلي و عبوري ) كانتينري(هاي بارگُنج يابي پايانه ـ نسبت به تهيه طرح مكان2

  .بي و نيز شبكه آسيايي از طريق بخش خصوصي و تعاوني اقدام كندكشور اعم از شمالي ـ جنوبي، شرقي ـ غر
. خارجي كاال، فراهم كند) ترانزيت(حجم عبور ) %10(ـ ساز و كارهاي الزم را براي تحقق افزايش ساالنه ده درصد3 

ي و حمل داراين ماده پس از وصول، به حساب سازمان راه) پ(و ) ب(، )الف(هاي موضوع بندهاي كليه دريافتيـ 1تبصره
  . شود تا بر اساس بودجه ساالنه آن سازمان به مصرف برسد كشور واريز ميداري كل  و نقل جاده اي نزد خزانه
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كشاورزي هاي عرضه سوخت، وزارت جهاد  اين ماده و همچنين در مورد ايجاد جايگاه) ت(در موارد موضوع بند  ـ2تبصره
ي يا رايگان بر هاي ترجيح ملي خارج از حريم شهرها به صورت قيمت برداري اراضي منابع نسبت به واگذاري حق بهره

  .هاي مصوب شوراي اقتصاد با معرفي وزارت راه و شهرسازي اقدام كند اساس سياست
  
  ـ31ماده 
شود و  ها مشخص مي محوله كه در قوانين و دستورالعملريزي و توسعه استان در اجراي وظايف  الف ـ شوراي برنامه 

نظارت بر مديريت و توسعه  راي اختيارات تفويضي رئيس جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگي وهمچنين اج
ها و تقويت  ركززدايي، افزايش اختيارات استانجانبه و پايدار استان، پيگيري عدالت سرزميني، تقويت تم گذاري همه سرمايه

تي، با اي و تحقق اهداف اقتصاد مقاوم گراي منطقه درون و برونهبري و مديريت توسعه ها در را نقش و جايگاه استان
جه كشور به تصويب هيأت ي اين ماده با پيشنهاد سازمان برنامه و بودنامه اجراي آيين. شود تركيب اعضاي زير تشكيل مي

  : رسد وزيران مي
  ؛)رئيس(ـ استاندار1
  ؛)دبير(زمان برنامه و بودجه استانـ رئيس سا2 
  ؛)يك نفر(هاي داراي واحد استاني  واحد استاني وزارتخانهـ رئيس 3
  ؛ـ رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان4
  ؛ـ مديركل حفاظت محيط زيست استان  5 
  ؛)حسب مورد(ـ فرمانداران  6
  ؛ـ فرمانده سپاه استان7 
  ؛)به عنوان ناظر(ه انتخاب مجلس شوراي اسالمي ـ دو نفر از نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسالمي ب 8 
  .ـ مديركل صدا و سيماي استان9 
جتماعي گيري و نظارت درخصوص توسعه اقتصادي، ا توسعه استان باالترين نهاد تصميمريزي و  شوراي برنامه ـ1تبصره 

  .باشد و فرهنگي در سطح استان مي
تخاب وزير در جلسات شورا شركت استاني دارند يك نفر از مديران به انهايي كه چند واحد  در مورد وزارتخانه ـ2تبصره 

  . كند مي
اداره جلسه شورا بر عهده دبير عضويت اعضاء، قائم به فرد است و جانشين حق رأي ندارد و در غياب استاندار،  ـ3تبصره

مصوبات با اكثريت اعضاي حاضر قابل . گيري با ورقه و مخفي است يابد و رأي جلسات با دوسوم اعضاء رسميت مي. باشد مي
  .اجراء است

ا، از ي غير عضو در شورهاي اجراي دبير شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هر يك از دستگاه ـ4تبصره 
بدون (ي مرتبط در استان و هنگام طرح مباحث مربوط به هر شهرستان، از فرماندار آن شهرستان باالترين مقام دستگاه اجراي

  .دعوت به عمل آورد) ق رأيح
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دبير شورا موظف است يك هفته قبل از تشكيل جلسه دستور جلسه را همراه با دعوتنامه رسمي براي كليه  ـ 5تبصره 
  .اعضاء ارسال كند و از دو نماينده مجلس شوراي اسالمي دعوت به عمل آورد

  
  :شود تيارات شورا به شرح زير تعيين ميب ـ وظايف و اخ 
دت استان در هاي توسعه بلندم اي توسعه استان كه شامل جهت گيريه اي و برنامه ي، تأييد و تصويب اسناد توسعهررسـ ب1 

توسعه استان و مدت  هاي ميان گيري هاي آمايش سرزمين و برنامه ستاي جهتريزي كشور و در را چهارچوب نظام برنامه
زميني و هاي كالن، آمايش سر شهرستاني در چهارچوب سياستخشي و هاي ب ها و پروژه اي و طرح تصويب اسناد توسعه

  .هاي بلندمدت و ميان مدت استاني و ملي است بخشي و سازگار با برنامه
گذاري، هماهنگي و پايش اقدامات مؤثر  ـ بررسي و نظارت بر توسعه اقتصادي و اجتماعي متعادل استان و نيز سياست2 

گيري هاي آمايش سرزمين و  ريزي كشور و در راستاي جهت چهارچوب نظام برنامه ن استاني دربراي كاهش عدم تعادل درو
  .هاي توسعه استاني برنامه

هاي  اي توسعه استان در چهارچوب سياسته در قالب برنامه هاي توسعه و عمران شهرستان و روستا ـ تصويب طرح3 
  .مصوب شوراي عالي آمايش سرزمين و شوراي عالي شهرسازي و معماري

و تشويق و توسعه مشاركت و هاي الزم  هاي نسبي استان و ايجاد زمينه ها و مزيت بندي قابليت ـ شناخت و اولويت4 
  .گذاري داخلي و خارجي از طريق بخش خصوصي، تعاوني و مردم نهاد سرمايه

ولتي و غيردولتي در هاي د اي بخش ها و اقدامات توسعه گذاري هاي مناسب جذب و رفع مشكل سرمايه ـ اتخاذ سياست 5 
اي هاي توسعه  ها، نيازها و برنامه هاي اقتصاد مقاومتي و اولويت ها و برنامه ها با سياست سطح استان در راستاي انطباق آن

  .استان
هاي ابالغي شوراي عالي شهرسازي  هزار نفر جمعيت در چهارچوب سياستهاي جامع شهرهاي تا پنجاه  ـ تصويب طرح 6 

  .و معماري
  .بررسي گزارش عملكرد برنامه و بودجه استاني و شهرستاني و ارسال آن به سازمان برنامه و بودجه كشور ـ7 
تجارت خارجي كشور و توسعه هاي كلي  چوب سياستها و ارتقاي صادرات غيرنفتي استان در چهار ـ اتخاذ سياست 8 

  .چهارچوب سياست هاي دولت هاي تجاري، اقتصادي، علمي و فرهنگي با كشورهاي همسايه در همكاري
  .هاي تجهيز و جذب منابع و پس اندازهاي بخش غيردولتي در استان ـ بررسي راه9 
ها و يا  گيري موارد غيرمهم، مستمر و يا خاص را به كارگروه تواند تصميم ريزي و توسعه استان مي شوراي برنامه ـ1تبصره 

شود و مورد  دامات در جلسه بعدي شورا مطرح ميتصميمات و اق گزارش. ي مشخص تفويض كندهاي اجراي مديران دستگاه
  . هاي شورا نيست اين تفويض اختيار رافع مسؤوليت. گيرد بررسي قرار مي

اي و  هاي سرمايه عيين سرجمع اعتبارات تملك داراييريزي و توسعه استان صرفاً مسؤوليت ت شوراي برنامه ـ2تبصره
ها  ، سهم شهرستان»ق كمترتوسعه يافتهتوازن از امكانات كشور براي ارتقاي سطح مناطاستفاده م«اعتبارات موضوع قانون 

ريزي  يته برنامههاي جمعيت و محروميت به عهده دارد و اين شورا حق دخالت در تصميمات كم را براساس شاخص
  .شهرستان را ندارد
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از اعتبارات  % ) 5(ستان حداكثر تا پنج درصد ريزي استان مجاز است پس از ابالغ اعتبارات ا شوراي برنامه ـ3تبصره 
هاي  ريزي در قالب كمك ودجه استان و تصويب شوراي برنامهاي استان را با پيشنهاد سازمان برنامه و ب تملك دارايي سرمايه

هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي همان استان يا شهرستان اختصاص  عتباري براي افزايش سرمايه صندوقفني و ا
اي استان را در قالب  هاي سرمايه از اعتبارات تملك دارايي) %20(د همچنين اين شورا مجاز است حداكثر بيست درص. دده

  .هاي اقتصاد مقاومتي اختصاص دهد هاي فني و اعتباري با اولويت تكميل و اجراي طرح كمك
شخاص مذكور نسبت به تمامي ته به اها و مؤسسات وابس هاي سازندگي و شركت هاي مقدس و قرارگاه آستان ـ4تبصره 

  . شوند ادي خود، مشمول پرداخت ماليات ميهاي اقتص فعاليت
ب اسالمي ، سازمان مجري اي بنياد مسكن انقال هاي سرمايه هاي تملك دارايي هزينه خدمات مديريت طرح ـ 5تبصره
اهاي حمل و نقل كشور، شركت مادر ها و تأسيسات دولتي و عمومي، شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربن ساختمان

تخصصي توليد برق حرارتي، شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران، شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي و 
ربط با احتساب اعتبارات دريافتي از  عملكرد تخصيص اعتبارات ذي) %2/5(نيم درصد و مؤسسه جهاد نصر، حداكثر تا دو

  .گردد ور تعيين ميمنابع بودجه عمومي كش
  
با » شوراي عالي آمايش سرزمين«به منظور استقرار نظام راهبري توسعه سرزمين و نظارت بر اجراي آن  ـ32ماده 

  :مسؤوليت رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با وظايف زير تشكيل مي شود
  الف ـ 
  ؛بط اركان و اجزاي آنـ بررسي و نظارت بر اجراي نظام راهبري توسعه سرزمين و تنظيم روا1 
هاي توسعه سرزمين در سطوح ملي، منطقه اي و  ها و طرح گي و نظارت مستمر بر تهيه برنامهـ بررسي، تصويب، هماهن2 

  ؛استاني
  ؛ي آمايش سرزمين و اسناد آمايش ملي، منطقه اي و استانيهاي اجراي ـ بررسي برنامه3 
هاي  اي و استاني و ارزيابي عملكرد دستگاه سرزمين در سطوح ملي، منطقهآمايش ـ نظارت بر اجراي اصول و ضوابط ملي 4 

  .ربط اجرايي ذي
تحقق اي تنظيم و اجراء كنند كه زمينه  هاي عملياتي خود را به گونه هاي اجرايي مكلفند برنامه دستگاه ـ1تبصره 

  .هاي آمايش سرزمين فراهم آيد گيري جهت
تواند براي  شورا مي. است) نامه و بودجه كشورسازمان بر(ا بر عهده دبيرخانه نظارت بر اجراي مصوبات شور ـ2تبصره 

  . هاي موضوعي يا موضعي اقدام كند انجام وظايف خود نسبت به تشكيل كارگروه
وزيران كشور، اطالعات، جهاد : تركيب اعضاي شورا عالوه بر رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور عبارتند از ـ3تبصره

امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست كشاورزي، 
  .ي به انتخاب رئيس جمهورهاي اجراي و سه نفر صاحب نظر شاغل در دستگاه
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اً لحاظ هاي خشكي و دريايي را توأم ي هاي آمايش سرزمين همواره سياستريز در برنامهدولت موظف است  ـ4تبصره 
  .نمايد

  
ستقرار، جهت ا) جنوب شرق كشور(ب ـ در اجراي آمايش سرزميني دولت مكلف است به منظور توسعه سواحل مكران  

هاي نظامي، فرهنگي و رفاهي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران اعتبارات الزم را در  ساماندهي، احداث زيرساخت
  .بودجه ساالنه كشور لحاظ كند

  
  :شود اقدامات زير توسط دولت انجام مي گذاري صنعتي و معدني كشور، به منظور تسهيل و تشويق سرمايهـ پ  
وردار از باشد به عنوان مناطق غيربرخ ر از ميانگين نرخ بيكاري كشور ميها باالت هايي كه نرخ بيكاري آن ـ شهرستان1 

ه و بودجه كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و تصويب اين مناطق با پيشنهاد سازمان برنام. شوند اشتغال تعريف مي
  .شود ل اول و نيز ششم هر دهه تعيين ميهيأت وزيران در سا

هاي الزم جهت ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري و ايجاد كارورزي بيكاران در اين مناطق  ـ دولت موظف است مشوق2 
  .ا در لوايح بودجه ساالنه منظور كندرا به عمل آورده و اعتبارات مورد نياز آن ر

هاي منظورشده  ار از اشتغال را به ميزان معافيتـ معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي، معدني و خدماتي در مناطق غيربرخورد3 
 ميزان سهم خود مشمول توسعه واحد و نيز توليد كاالي جديد در اين واحدها به. در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي اعمال كند

  . باشند اين حكم مي
  

يعي را به ترتيب يك سوم به از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طب) %3(ت ـ دولت مكلف است سه درصد
خالص صادرات گاز  خيز و گازخيز كه سهم هر استان براساس سهم آن استان در ارزش صادرات نفت خام و هاي نفت استان

نيافتگي به  هاي توسعه هاي مناطق كمترتوسعه يافته كه براساس شاخص گردد و دوسوم به شهرستان طبيعي تعيين مي
هاي سنواتي  ، جهت اجراي برنامه عمراني بودجهشود ان برنامه و بودجه كشور تعيين ميتفكيك شهرستان توسط سازم

م اعتبارات يابد و موجب كاهش سه نيافته اختصاص مي خيز و مناطق توسعه نفت مناطق اين اعتبار صرفاً به. اختصاص دهد
  .شود استاني اين مناطق نمي

ي اين ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ اين قانون به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور نامه اجراي آيين تبصره ـ 
  . رسد به تصويب هيأت وزيران مي) يرخانهدب(

  
ها، نهادهاي عمومي  ها، دهياري لح، قسمتي از نياز دولت، شهرداريدر زمان صلح با تأييد ستاد كل نيروهاي مس ـ33ماده

هاي ورزشي و واحدهاي توليدي به نيروي  الي دولتي و غيردولتي و فدراسيونها و مؤسسات آموزش ع غيردولتي، دانشگاه
اده از خدمت مشموالن وظيفه مشروط به عدم ورود آسيب به و باالتر با استف) ليسانس(انساني داراي مدرك كارشناسي

اين نيازها از طريق وزارت دفاع و پشتيباني . شود راندن دوره آموزش نظامي تأمين ميآمادگي رزمي كشور و پس از گذ
تگاه حقوق و مزايا و جيره استحقاقي در دوره خدمت از محل اعتبارات دس. گردد يروهاي مسلح به ستاد كل اعالم مين



 
   WWW.CBI.IR 

 

27 
 

. ميزان دريافتي اين قبيل افراد نبايد در مجموع از حد مقرر در قوانين نيروهاي مسلح تجاوز كند. شود كارگيرنده تأمين مي به
نيافته يا  شگاه هستند، بايد در مناطق توسعهاز نيروهاي انساني مذكور كه فارغ التحصيل دان) %50(حداقل پنجاه درصد

  . نديافته كشور خدمت كن كمترتوسعه
هاي ورزشي از طريق وزارت ورزش و جوانان و صرفاً براي استفاده قهرمانان ورزشي  سهميه مربوط به فدراسيونـ 1تبصره

  .يابد ربط اختصاص مي هاي اجرايي ذي داراي مدال كشوري و باالتر و سهميه واحدهاي توليدي از طريق دستگاه
  : شود اصالح و يك تبصره به آن الحاق ميمومي به شرح زير قانون خدمت وظيفه ع) 45(ماده) 3(صدر بند ـ2تبصره 
ازي به جانب) %25(ـ در صورت تأييد فرماندهي كل قوا بيست و چهار ماه آزادگي به دوازده ماه آزادگي، بيست و پنج درصد3

  .ماه سابقه حضور در جبهه به دوازده ماه سابقه حضور در جبهه  جانبازي، سي) %10(ده درصد
  . شود محسوب مي) %50(جانباز پنجاه درصدفرزند شهيد مشابه  تبصره ـ 

  
با رعايت قانون اي  هاي سرمايه هاي تملك دارايي دولت موظف است به منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرح ـ34ماده

  :قانون اساسي اقدامات زير را به اجراء درآورد) 44(هاي كلي اصل چهل و چهارم  نحوه اجراي سياست
سند «اين قانون  ـ سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است با لحاظ موارد زير ظرف مدت يك سال از تاريخ ابالغالف  

  : شود از در چهارچوب اين نظام ابالغ ميضوابط و مقررات ساخت و س. را تهيه و اجراء كند» ي كشورنظام فني و اجراي
) ها دستورالعملمقررات، ضوابط و (ها و فرآيندها و اسناد  ل، برنامهه كشور شامل عوامل، اصوي يكپارچـ نظام فني و اجراي1

  .هاي ساخت و ساز باشد گذاري و پروژه هاي سرمايه برداري طرح مديريت، پيدايش، پديدآوري و بهرهمربوط به 
هايي  ها و پروژه طرحكنندگان همه  اران، مشاوران، سازندگان و تأمينـ قواعد اساسي حاكم بر كارفرمايان، مجريان، پيمانك2 

  . كنند، در اين سند لحاظ شود كه از وجوه عمومي كشور استفاده مي
بيني شده و به صورت مستمر  هاي صنفي مرتبط بخش خصوصي پيش ي و تشكلهاي اجراي ها، دستگاه هاي بخش ـ ويژگي3

  . بهبود يابد
  

برداري و  تأمين منابع مالي، ساخت، بهره«ل از قبي» مشاركت بخش عمومي ـ خصوصي«ي مناسب هاي اجراي ب ـ روش
برداري و  ساخت، بهره«و يا » ت كليد در دستطرح و ساخ«، »برداري ع مالي، ساخت و بهرهتأمين مناب«، »واگذاري
  .اي به كارگيرد هاي كافي و تدابير بودجه بيني تضمين را با پيش» مالكيت

  
اي بزرگ و متوسط از طريق گشايش اعتبارات اسنادي ريالي و  ايههاي تملك دارايي سرم پ ـ سازوكار تأمين مالي طرح 

اي پياده كند كه رابطه  مالي تضميني را به تدريج به گونهبيني ابزارهاي  هاي داخلي و خارجي همراه با پيش ارزي نزد بانك
  .هاي فوق با نوسانات بودجه ساالنه كاهش يابد تأمين منابع مالي و اجراي طرح

ي اين ماده ظرف مدت شش ماه از تاريخ الزم االجراء شدن اين قانون به پيشنهاد سازمان برنامه نامه اجراي آيين تبصره ـ 
  .رسد چه كشور به تصويب هيأت وزيران ميو بودجه كشور به عنوان متولّي نظام فني و اجرائي يكپار
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موافقت و مجوز ستاد كل نيروهاي  ي درصورت نياز به يگان حفاظت مكلفند پس از كسبهاي اجراي دستگاهـ 35ماده 
همات تابع ضوابط نيروهاي ها از نظر به كارگيري سالح و م اين يگان. هاي حفاظت اقدام كنند مسلح نسبت به تشكيل يگان

  .شوند ربط اداره مي تحت نظر باالترين مقام دستگاه ذيباشند و با رعايت ضوابط نيروي انتظامي  مسلح مي
هاي حفاظت شامل اختيارات، حدود وظايف، چگونگي ساماندهي، تسليح،  دستورالعمل نحوه تشكيل يگان تبصره ـ 

  .رسد به تصويب ستادكل نيروهاي مسلح ميها  آموزش، انتصاب فرماندهان، ارتباط با نيروي انتظامي و نظارت بر عملكرد آن
  
هادار اقدامات زير انجام شور و ساماندهي بازار متشكل اوراق ببه منظور ارتقاي جايگاه بازار سرمايه در اقتصاد ك ـ36ماده 

. )است 1384/9/1قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب ) 4(ساير تدابير ساماندهي، مطابق ماده .(مي شود
ماه پس از الزم االجراء  اند حداكثر ظرف مدت شش انتشار اوراق بهادار اقدام كرده الف ـ كليه اشخاصي كه تاكنون نسبت به

، شود عدم ثبت، تخلف محسوب مي. نمايند شدن اين قانون مكلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام
ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان مذكور بايد . باشد نوني براي ناشر اوراق بهادار نميليكن مانع از اجراي تكاليف قا

  .قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران منتشر نمايند) 45(مالي خود را براساس ترتيبات مقرر در ماده  اطالعات
  
ها و بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز و با رعايت  ب ـ معامالت اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط در بورس 

پذير است و معامله اوراق بهادار مذكور بدون رعايت ترتيبات فوق فاقد  ها حسب مورد امكان مقررات معامالتي هر يك از آن
  .اعتبار است

  
اند و  ازارهاي خارج از بورس معامله شدهها يا ب پ ـ پس از معامله اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان كه در يكي از بورس 

هاي  پس از معامالت در شركت) نقل و انتقال(اي هاي كااليي، عمليات تسويه وجوه و پاياپ كاالهاي معامله شده در بورس
  . گيرد راق بهادار و تسويه وجوه صورت ميگذاري مركزي او سپرده

  
 ها بايد به گونه اي ثبت و نگهداري شود كه قابليت بازسازي معامالت كنندگان آن ق معامالت اوراق بهادار و معاملهت ـ سواب

و  ند حداكثر تا دو ماه پس از الزم االجراء شدن اين قانون توسط سازمان بورسي اين بدستورالعمل اجراي. را داشته باشد
  . شود اوراق بهادار تهيه و ابالغ مي

  
ث ـ اعضاي هيأت مديره و مديرعامل تمامي اشخاص حقوقي كه تحت يكي از عناوين نهادهاي مالي موضوع قانون بازار 

هاي  جديد به منظور تسهيل اجراي سياستسعه ابزارها و نهادهاي مالي اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران و يا قانون تو
ها در سراسر كشور به ثبت  اند و نزد مرجع ثبت شركت ون تشكيل شدهقانون اساسي تاكن) 44(كلي اصل چهل و چهارم 

د مالي تحت ها نهاد مالي است، موظفند نها رسيده اند و نيز آن دسته از اشخاص حقوقي كه موضوع فعاليت اصلي آن
شود و  ب ميخودداري از ثبت نهاد مالي تخلف محسو. مديريت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند

سازمان ثبت اسناد و . قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران است) 49(ماده ) 1(ها مشمول بند  ن فعاليت مديران آ
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اي مالي را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت كند و از ثبت نهادهاي مالي امالك كشور مكلف است نهاده
هرگونه تغييرات در اساسنامه و سرمايه نهادهاي مالي نيز منوط به تأييد سازمان بورس و اوراق . بدون مجوز خودداري كند

لي براساس دستورالعملي است كه به تصويب اي مديران نهادهاي ما تأييد صالحيت حرفه. بط مربوط استبهادار طبق ضوا
  . رسد راي عالي بورس و اوراق بهادار ميشو
  

شوند و مورد داد و  ان يافته و تحت نظارت پذيرفته ميج ـ كاالهايي كه در بورسهاي كااليي به عنوان بازار متشكل، سازم
عرضه، معامله، . گيرند عرضه شده و مورد معامله قرار مي ها گيرند طبق قوانين و مقررات حاكم بر آن بورس ستد قرار مي

  . ي كاالهاي مذكور مشمول قوانين و مقررات مربوط به بازارهاي غيرمتشكل كااليي نيستتسويه و تحويل نهاي
  

هاي خودانتظام و ناشران اوراق بهادار  چ ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه به عنوان مديران نهادهاي مالي، تشكل
هاي كلي اصل چهل و چهارم  جديد به منظور تسهيل اجراي سياستقانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي ) 13(ضوع ماده مو
شوند مكلفند مدارك هويت و كليه اسناد و مدارك مربوط به  انتخاب شده يا مي 1388/9/25ب قانون اساسي مصو) 44(

. عاتي مديران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه كنندسوابق شغلي و تحصيلي خود را جهت ثبت در پايگاه اطال
سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصيلي و تجربي مديران يادشده را در پايگاه اطالعاتي 

بق تخلفاتي و كيفري ها را از حيث رعايت قوانين و مقررات حاكم بر بازار اوراق بهادار و سوا مذكور ثبت كند و عملكرد آن
ي كه به تصويب شوراي وراق بهادار براساس ترتيبات اجرايها در طول مديريت در نهادهاي مالي و ناشران ا مربوط به آن

  . رسد منتشر نمايد الي بورس و اوراق بهادار ميع
  

سي و فرهنگي و سيره و انديشه ديني، سيا) ص(به منظور زنده و نمايان نگهداشتن مباني اسالم ناب محمديـ 37ماده
و برجسته كردن نقش ) مدظله العالي(بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران و مقام معظم رهبري) ره(عملي حضرت امام خميني

ها و تسري آن به مجموعه اركان نظام و نيز انتقال آن به  ها و برنامه گذاري ايشان به عنوان يك معيار اساسي در سياست
ها و  هاي مربوط به ويژه آموزش و پرورش، دانشگاه گيري از ظرفيت همه دستگاه لف است با بهرهاي آينده، دولت مكه نسل

نهاد و  ها و مؤسسات مردم هاي علميه، صدا و سيما، شهرداري ، حوزهمراكز علمي و جهاد دانشگاهي، مراكز فرهنگي و هنري
  :بسيج اقدامات زير را انجام دهد

هاي ابالغي  و سياست) ره(مشي حضرت امام خميني عتبار الزم به منظور اجرايي شدن خطتأمين االف ـ ايجاد سازوكار و  
  ؛)مدظله العالي(مقام معظم رهبري

هاي  هاي علميه و دانشگاهي، تشكل ي حوزوي از طريق شوراي عالي حوزهب ـ پشتيباني از مراكز تحقيقاتي و آموزش 
ها  هاي انقالب اسالمي و شخصيت شناسي و انديشه شناسي، ايران ي، شيعهشناس نهاد در زمينه اسالم اجتماعي ـ فرهنگي مردم

اي و هنري با ساماندهي  هاي رسانه تالمللي و فعالي هاي مجازي بين جامع تقريبي و همچنين گسترش شبكهو نهادها و م
ي اين ماده ظرف مدت شش ماه نامه اجراي با جبهه معاند نظام اسالمي آيين مادي و معنوي و توسعه سرمايه انساني و مقابله

هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و  برنامه و بودجه كشور، وزارتخانه از تاريخ ابالغ اين قانون توسط سازمان
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هاي علميه، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و مؤسسه تنظيم و  و ارشاد اسالمي، شوراي عالي حوزهفرهنگ 
شود و به تصويب هيأت وزيران  شر آثار مقام معظم رهبري تهيه ميو مؤسسه تنظيم و ن) ره(امام خميني نشر آثار حضرت 

  . رسد مي
  

هاي كمي و كيفي نظير الگوي مصرف،  پ ـ دولت موظف است سند جامع سبك زندگي اسالمي ـ ايراني را با لحاظ شاخص
جويي و احترام به كسب و كار حالل، احترام  مردم، قناعت و صرفهابت سالم بين ترويج روحيه مشاركت و فرهنگ تعاون و رق

هاي اسالمي تدوين و با رعايت  زيستي متناسب با آموزه كوشي و ساده ت و اوقات فراغت سالم، ترويج سختبه قانون، تفريحا
  :موارد زير اجراء نمايد

  ؛اجراي سنداعتبار و ايجاد سازوكار الزم در   ـ حمايت، پشتيباني و تأمين1 
هاي ديداري، شنيداري و  ني و اجراي آن در تعامل با رسانهسازي و ترويج فرهنگ سبك زندگي اسالمي ـ ايرا ـ گفتمان2 

  ؛مكتوب
هاي مصوب و ارائه گزارش ساالنه به هيأت  ـ پايش مستمر وضعيت سبك زندگي اسالمي ـ ايراني براساس شاخص3 

  ؛وزيران
  ؛هاي مردمي در اجراي سند نهاد و تشكل هاي مردم مانـ واسپاري و حمايت از ساز4 
  .اي زايمان و درمان ناباروري، آموزش و توانمندسازي خانواده ها دواج، كاهش سن ازدواج، پوشش بيمهـ رفع موانع از 5 

  
حضور  هاي علميه در اجراي وظايف تكليفي نظام اسالمي و به منظور كلف است از طريق شوراي عالي حوزهت ـ دولت م 

هاي زير را به عمل  عمومي غيردولتي پشتيباني و حمايتهاي علميه در حكم نهاد  هدفمند حوزه و روحانيت، از حوزه مؤثر و
  :آورد

  ؛هاي علميه از پرداخت عوارض ساخت و ساز حوزه ـ معافيت فضاهاي آموزشي، پژوهشي و اداري1 
هاي علميه مطابق ضوابط  ها براساس نياز حوزه كشور به حوزه لتي در مناطق مختلفـ واگذاري فضاهاي بالاستفاده دو2 

  ؛27/11/1380قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ) 69(ماده 
ـ پشتيباني و ارائه خدمات الزم به منظور آموزش، تربيت دانش آموختگان حوزوي به عنوان مبلغان و مربيان قرآن و 3

رح هجرت طالب به مناطق فع نيازهاي فرهنگي و ديني جامعه اسالمي با اولويت طو مروجان فرهنگ ديني و ر) ع(عترت
  ؛يافته از طريق شوراي عالي حوزه هاي علميه كمترتوسعه

بيني زمين با كاربري آموزشي حوزوي در طرح جامع تفصيلي شهرها و واگذاري زمين با رعايت و ترتيبات صدر  ـ پيش4 
  ؛مقررات مالي دولت قانون تنظيم بخشي از) 100(ماده 

  
تثبيت جايگاه مسجد به عنوان گيري بهينه از اماكن مذهبي و  وسعه فضاهاي مذهبي فرهنگي و بهرهث ـ به منظور ت 

  :شود فرهنگي، اقدامات زير انجام مي ترين پايگاه عبادي، تربيتي، سياسي، اجتماعي و اصلي
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هاي جامع تفصيلي  ها موظفند در طراحي و اجراي طرح شهرداري اد مسكن انقالب اسالمي وـ وزارت راه و شهرسازي، بني1 
ها و شهرهاي جديداالحداث، اراضي مناسب براي احداث مسجد و خانه عالم در جوار  شهري و هادي روستايي و شهرك

الكيت سازي بدون دريافت هزينه و با حفظ م بيني كنند و پس از آماده امام جماعت همان مسجد پيش مساجد جهت استفاده
  .عمومي در اختيار متقاضيان احداث مساجد قرار دهند

  . باشند صرفاً براي فضاهاي اصلي معاف مي هاي عوارض ساخت و ساز مساجد از پرداخت هزينه تبصره ـ 
. هاي تجاري، اداري و خدماتي جديداالحداث موظفند نمازخانه مناسبي را در اماكن مذكور احداث نمايند ـ مالكان مجتمع2

شوراي  هاي مصوب به تصويب ها و مكان احداث در چهارچوب نقشه ند شامل تعداد واحدهاي اين مجتمعدستورالعمل اين ب
  . رسد عالي شهرسازي و معماري مي

ها موظفند نسبت به احداث يا اختصاص فضاي كافي و مناسب  شهرداريها، مراتع و آبخيزداري كشور و  ـ سازمان جنگل3
  . هاي شهري اقدام كنند هاي ملي و بوستان خانه در بوستانبراي مسجد يا نماز

هاي رفاهي،  هاي ورزشي، مجتمع ها و مراكز درماني، مجموعه هاي اجرايي، مراكز آموزشي، بيمارستان ـ كليه دستگاه4
كافي و هاي تجاري اعم از دولتي يا غيردولتي، موظفند نسبت به احداث يا اختصاص و نگهداري فضاي  تفريحي و مجتمع

  . مناسب براي مسجد يا نمازخانه اقدام نمايند
هاي  احداث مسجد و نمازخانه در پايانههاي راه و شهرسازي و نفت موظفند تمهيدات و اقدامات الزم را جهت  ـ وزارتخانه 5

ز طريق هاي مذكور ا هداري و مديريت مساجد و نمازخانهشهري و همچنين نگ عرضه سوخت بينهاي  مسافربري و جايگاه
  .بخش غيردولتي به عمل آورند

ـ به منظور ارتقاي كاركرد فرهنگي و هنري مساجد، برقراري عدالت فرهنگي و ترويج فرهنگ اسالمي و جذب جوانان و  6 
نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مكلف است با رعايت موازين اسالمي ترتيبي اتخاذ نمايد تا كليه مساجد 

  . هاي فرهنگي و هنري برخوردار شوند ي باالي هزار نفر جمعيت از كانونو روستاهاشهري 
  

و برخوردار از ايمان و عمل صالح و گسترش فرهنگ ) ع(ج ـ به منظور دستيابي به جامعه اي متمسك به قرآن و عترت
ف است نسبت به موارد زير در راستاي اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآني دولت موظ) ع(حيات بخش قرآن كريم و عترت

  :اقدام كند
  ؛هاي تعيين شده ها و فعاليت ها و سياست باني الزم به منظور اجراي برنامهـ تأمين اعتبارات و پشتي1 
ر، تفسير، تبليغ، خواني، آموزش عمومي قرآن، تدب ـ حمايت از ارتقاي سطح سواد قرآني جامعه با رويكرد روخواني و روان2 

  ؛هاي قرآني و عترت ترويج و پژوهش
ها و  با اولويت آموزش و پرورش، دانشگاه) جزء و كل(ـ حمايت الزم به منظور تربيت حداكثري حافظان قرآن كريم  3 

  .هاي مردم نهاد مراكز آموزش عالي حوزوي و تشكل
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اي  اعتبارات هزينه) %1(لفند يك درصدقانون مديريت خدمات كشوري مك) 5(ي مشمول ماده هاي اجراي چ ـ كليه دستگاه 
سازي  را طي قرارداد مشخص با سازمان صدا و سيما صرف توليد برنامه جهت فرهنگ) 6(و ) 4(، )1(خود به استثناي فصول 

  .رساني نمايند بخشي و اطالع و آگاهي
  
تعطيل  به عنوان) جع(و آغاز امامت حضرت ولي عصر) ع(ح ـ هشتم ربيع االول سالروز شهادت حضرت امام حسن عسكري 

  . شود رسمي تعيين مي
  

  ـ38ماده
ي با رويكرد پيشگيري از وقوع جرم و ، اصالح و رفع خألهاي قوانين قضايالف ـ قوه قضائيه مكلف است نسبت به تنقيح 

م، ها و جراي سازي مجازات هاي ديگر و متناسب تاختالف، كاهش عناوين مجرمانه و محكوميت حبس و تبديل آن به مجازا
كردن ضمانت اجراهاي غيركيفري مؤثر و روزآمد از قبيل انتظامي، انضباطي، مدني، اداري و ترميمي اقدام و لوايح جايگزين 

به مجلس  1389/3/25مورد نياز را تهيه و از طريق دولت با رعايت قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 
  .شوراي اسالمي تقديم كند

  
م تكاليف قانوني با ست در زمينه پيشگيري از وقوع جرم و كاهش دعاوي حقوقي نسبت به انجاب ـ قوه قضائيه مكلف ا 

  . ربط اقدام كند هاي ذي ههمكاري دستگا
  

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ) 66(توانند از حق مذكور در ماده  نهاد در صورتي مي هاي مردم پ ـ سازمان
متوالي اعالم جرم يك ربط مجوز اخذ كنند و اگر سه بار  صالح قانوني ذي ، استفاده كنند كه از مراجع ذي1392/12/4

قانون ) 66(مادهنهاد در محاكم صالحه به طور قطعي رد شود، براي يكسال از استفاده از حق مذكور در  سازمان مردم
  . شود قانون أخيرالذكر مي) 66(ماده ) 3(اين بند جايگزين تبصره. شوند ذكرشده، محروم مي

  ـت 
ـ به منظور افزايش سرعت، صحت، كارايي و امنيت در ارائه خدمات حقوقي و قضائي و تحقق نظام جامع دادرسي 1 

هاي وابسته  اطات قوه قضائيه، مراكز و سازمانالكترونيك، قوه قضائيه مكلف است براي توسعه الكترونيك اطالعات و ارتب
هاي قوه قضائيه و توسعه خدمات اين مركز و استقرار  ركز ملي دادهها و اطالعات م نسبت به تكميل و روزآمدكردن داده

  . كامل شبكه ملي عدالت اقدام كند
هاي مرتبط با مراجع قضائي كه در ساير  ها و گروه نيروي انتظامي و ضابطان خاص قوه قضائيه و كليه دستگاهـ 1تبصره

بندي در  هاي قضائي را با رعايت طبقه ي در مسير رسيدگينياز مراجع قضائكنند، مكلفند اطالعات مورد  ميمراجع فعاليت 
  .اختيار مركز قرار دهند
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هاي عمومي غيردولتي و اشخاص حقوقي پس از استقرار شبكه ملي عدالت هاي دولتي، نهاد كليه دستگاه ـ2تبصره 
از » بخش خصوصي«رت عبا. مكلفند نسبت به ارسال پاسخ به استعالمات مراجع قضائي از طريق اين شبكه اقدام كنند

  . شود حذف مي 1392/12/4رسي كيفري مصوب قانون آيين داد) 652(تبصره الحاقي ماده 
اي كه توسط وزير دادگستري با همكاري معاونت حقوقي قوه قضائيه  شود براساس آيين نامه ـ به قوه قضائيه اجازه داده مي2

رسد، اسناد و اوراق  ه و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميهيو سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران ت
هاي اطالعاتي روز، به اسناد الكترونيكي  ضروري است با استفاده از فناوري ها هاي قضائي را كه نگهداري سوابق آن پرونده

اجع قضائي و اداري اطالعات و اسناد تبديلي در كليه مر. ها براساس ضوابط اقدام نمايد تبديل و سپس نسبت به امحاي آن
  . سنديت داشته و قابل استناد است

 هاي مهم و ملي كه جنبه سنديت تاريخي دارد، توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اصل پروندهـ 1تبصره
  .شود اسالمي ايران، حفظ و نگهداري مي

هاد و به ي كه توسط رئيس سازمان پيشنا نامه شود براساس آيين ي اجازه داده ميبه سازمان تعزيرات حكومت ـ2تبصره 
  . هاي تعزيراتي اقدام كند راي حكم اين ماده در مورد پروندهرسد نسبت به اج تصويب وزير دادگستري مي

  
ريزي،  اي برنامهه ي مكلفند به منظور تقويت زيرساختقانون مديريت خدمات كشور) 5(هاي موضوع ماده  ث ـ كليه دستگاه
اردادهاي رسمي و استقرار دولت الكترونيك و پيشگيري از جعل هويت اشخاص و تضمين صحت اسناد و قرايجاد شفافيت و 

هاي صورت گرفته در حوزه وظايف قانوني خود  اطالعاتي موجود كشور به استعالم هاي گانه به بانك دستيابي قواي سه
  . پاسخ دهندگانه به صورت رايگان  قواي سه هاي وابسته به توسط هر يك از دستگاه

  
هاي اجرايي، مؤسسات عمومي و  ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مكلف است با همكاري دستگاه ج ـ سازمان زندان

  :نهاد، به منظور باز اجتماعي شدن محكومان اقدامات زير را انجام دهد مردم
بندي  ها از طريق اقداماتي نظير طبقه زنداني مجازات حبس، اصالح محيط ـ با رويكرد ارتقاي بازدارندگي و جنبه اصالح1 

هاي موقت در  م ارتكابي، تفكيك متهمان از محكومان در بازداشتگاهشدگان براساس سابقه و نوع جراي زندانيان و بازداشت
  ؛شهرهاي باالي بيست هزار نفر جمعيت

مات تأميني و تربيتي كشور، اقداها و  نگي سازمان زندانوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با هماه تبصره ـ 
  .ها را به عنوان منطقه بهداشتي تحت پوشش خدمات جامع و همگاني سالمت كشور قرار دهد زندان

  ؛ـ آموزش زندانيان واجد شرايط با همكاري وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور2 
بهزيستي كشور و  ، سازمان)ره(اعت با همكاري كميته امداد امام خمينيهاي زندانيان بي بض ـ رفع مشكل معيشتي خانواده3 

  ؛ها ربط و بيمه سالمت رايگان زندانيان و خانواده آن ساير نهادهاي ذي
  .شود بيني مي هاي سنواتي پيش ي اجراي اين حكم هرساله در بودجهاعتبار مورد نياز برا تبصره ـ 
ـ تسهيل بازگشت محكومان پس از تحمل كيفر به زندگي شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندهي و محدود 4 

  ؛كردن موارد استعالم از سوءپيشينه به موارد خاص و رفع اثر محكوميت در چهارچوب قوانين مربوط
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  ؛ربط پس از آزادي نيان نيازمند اشتغال به مراجع ذيـ معرفي زندا 5 
هاي بازرگاني، صنايع، معادن و  ربط، نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران، اتاق اجرايي ذيهاي  كليه دستگاه تبصره ـ 

ي اين بند نامه اجراي آيين. باشند ن موظف به همكاري در امور فوق ميكشاورزي ايران، اصناف ايران و تعاون مركزي ايرا
رت دادگستري ربط ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابالغ اين قانون توسط وزا ذي هاي مربوط به همكاري و هماهنگي دستگاه

و آموزش و پرورش و سازمان  هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري وزارتخانه
  . رسد شود و به تصويب هيأت وزيران مي ات تأميني و تربيتي كشور تهيه ميها و اقدام زندان

  
هاي  چ ـ سازمان پزشكي قانوني كشور مكلف است تحقيقات الزم براي بررسي عوامل منجر به مصدوميت و مرگ

غيرطبيعي در موارد ارجاعي را انجام دهد و با تهيه شناسنامه هويت ژنتيكي متهمان، محكومان و متوفيان و با توجه به نتايج 
هاي اجتماعي ناشي از  م، تخلفات و آسيبيشگيري و كاهش جرايو آموزش براي پبه دست آمده، نسبت به برنامه ريزي 

  . ها اقدام كند آن
  

   ـ39ماده
تجهيزات خطوط توليد كه توسط آالت و  براي ورود ماشين) ر مالياتي كشورسازمان امو(الف ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي 

ربط بدون  تجارت با رعايت مقررات قانوني ذي هاي توليدي صنعتي و معدني مجاز، با تشخيص وزارت صنعت، معدن وواحد
ترخيص از و با اخذ تضمين الزم، اجازه  1387دريافت ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 

  . كند گمركات كشور را صادر مي
  

گام خروج از كشور در مراجع شوند، چنانچه به هن هاي خارجي از كشور خارج مي ب ـ كاالهايي كه براي عرضه در نمايشگاه
دستورالعمل . شوند بر ارزش افزوده و حقوق گمركي نميگمركي ثبت شده باشند در صورت اعاده به كشور، مشمول ماليات 

ب وزير امور ي اين ماده به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ اين قانون به تصوياجراي
  .رسد مياقتصادي و دارايي 

  
اي و مالي و درآمدهاي  هاي سرمايه درآمدهاي عمومي، واگذاري دارايي منابع بودجه عمومي دولت اعم از ـ40ماده 

هاي بانكي مربوط به نام  قانون مديريت خدمات كشوري كه به حساب) 5(ي موضوع ماده هاي اجراي اختصاصي دستگاه
هاي موضوع قانون  الياتها، مشمول پرداخت م تثناي فعاليت پيمانكاري آنشود، به اس داري كل كشور واريز شده يا مي خزانه
  .هاي مستقيم و اصالحات بعدي آن نيست ماليات

  
اشخاص حقوقي خارجي مقيم خارج از ايران با معرفي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و موافقت وزير امور  ـ41ماده 

اصالحي قانون  )107(اقتصادي و دارايي در مورد اعطاي تسهيالت و تأمين مالي مشمول پرداخت ماليات موضوع ماده 
  . باشند نمي 1394/4/31هاي مستقيم مصوب  ماليات
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ات تجاري هر نوع كاال به كشور صرفاً از مبادي و مرزهاي رسمي كشور مجاز است و انجام آن منوط به واردـ 42ماده
ويب مرجع اي است كه پس از تص بهداشتي، استانداردها و قرنطينه ، ايمني،)گمركي و تجارت خارجي(رعايت ضوابط فني 

. شود به گمرك ابالغ مي) حسب مورد(ورزياهاي صنعت، معدن و تجارت و جهادكش صالح مربوط توسـط وزارتخانه ذي
يافته، بالصاحب،  براي كاالهاي متروكه، ضبطي قطعيترعايت اين ضوابط عالوه بر كاالهاي ترخيص قطعي،  ـ1تبصره

  . صاحب متواري و مكشوفات قاچاق نيز الزامي است
  . باشد ات قاچاق كاال ميدات، مشمول مقررواردات تجاري كاال، خارج از مسير قانوني و رسمي وار ـ2تبصره

  
چاپ و انتشار ايران چك بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران تحت نظارت هيأت نظارت اندوخته اسكناس  ـ43ماده

ويب شوراي پول و قانون پولي و بانكي كشور به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و تص) 21(موضوع ماده 
  . يابد اعتبار ادامه مي

  
هاي صنعتي كه با تأييد دستگاه صادركننده مجوز، امكان استقرار در  واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرح ـ44ماده

  .باشد ت ساير قوانين بالمانع ميهاي صنعتي را ندارد، با رعاي شهرك
  
   ـ45ماده 

مانت صادرات ايران و وق ضهاي ارزي بانك توسعه صادرات ايران، صند ها و بدهي سود و زيان ناشي از تسعير داراييالف ـ 
  .گذاري خارجي ايران مشمول ماليات با نرخ صفر است شركت سرمايه

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

  
   ـ 46ماده 

درصورت موافقت فرماندهي اي و تأمين منافع و امنيت ملي  ن دفاعي كشور در تراز قدرت منطقهالف ـ به منظور افزايش توا
  : شود اي مسلح با همكاري دولت معمول ميكل قوا اقدامات زير از طريق نيروه

  ؛ـ ارتقاي توان بازدارندگي1
  ؛اي نيروهاي مسلح و افزايش سهم تقويت بنيه دفاعي از بودجه دفاعي ـ اصالح ساختار بودجه2 
  ؛صنايع دفاعي و مراكز آموزشي و نظامي نيروهاي مسلحهاي  جراي طرح آمايش و نوسازي زيرساختـ تهيه و ا3 
  ؛ـ ارتقاي كيفيت مراكز آموزشي نيروهاي مسلح براي تربيت نيروهاي كارآمد4 
  ؛هاي انرژي، آب و برق نيروهاي مسلح هزينه از جمله در حوزهسازي موارد  جويي و بهينه ـ صرفه 5 
  ؛هاي دفاعي زميني متناسب با مناطق مورد تهديد رم افزاري، سامانههاي ن و توسعه نيروي انساني و زيرساخت ـ تأمين 6 
  .ـ ارتقاي منزلت اجتماعي و معيشت كاركنان نيروهاي مسلح7 
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  :ب ـ دولت موظف است در جهت تأمين نظم و امنيت پايدار در كشور اقدامات زير را به عمل آورد 
  ؛هاي مرزي و تخصصي اري، تجهيزات و تأسيسات در پاسگاههاي نرم افز و توسعه نيروي انساني و زيرساخت ـ تأمين1 
هاي رهگير هوشمند و  ليمي مناطق با استفاده از سامانههاي انسداد مرز در مناطق مرزي با توجه به شرايط اق ـ اجراي طرح2 

  ؛هاي مصوب ستاد كل نيروهاي مسلح در اختيارقراردادن توان اطالعاتي واجا براساس طرح
ها و تأمين نيروي انساني مورد نياز نيروي  ها، پاسگاه هاي انتظامي، كالنتري اندازي رده مي از طريق راهـ امنيت عمو3 

  ؛ها و بنادر انتظامي جمهوري اسالمي ايران متناسب با تقسيمات كشوري، رشد جمعيت، توسعه شهرها، راه
اي نظم و امنيت ربط بر ايفاي نقش فعال در ارتق هاي ذي ها براساس ملزم سازي دستگاه ـ انضباط اجتماعي و ايمني راه4 

نامه اجرايي كه توسط وزارت كشور تدوين  ي قانونمند برابر آيينسازي رفتارهاي اجتماع سازي و نهادينه اجتماعي با فرهنگ
  .رسد هيأت وزيران ميشود و به تصويب  مي

ن امنيت مرزها با توسعه مشاركت مرزنشينان در تأمينهاد به منظور  هاي مردم ـ امنيت مرز با ايجاد واحدها و تشكل 5 
  ؛هاي تعامالت فراملي با توسعه ديپلماسي مرزي ربط و افزايش قابليت هاي ذي هماهنگي سازمان

افزايش سرعت و توان كشف علمي ـ تسريع در شناسايي و تشخيص هويت ايرانيان و اتباع خارجي در حوادث، سوانح و  6 
  .نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران) ژنتيكي، اثر انگشت، چهره و عنبيه(هاي هويتي كم، با ارتقاي بانجراي

  
هاي مالي، درآمد هزينه  به استثناي واگذاري دارايي(عموميپ ـ دولت مكلف است حداقل پنج واحد درصد از منابع بودجه  

هاي تقويت بنيه دفاعي در بودجه ساالنه  ديفرا به عنوان سهم تقويت بنيه دفاعي در ر) ها و درآمدهاي اختصاصي دستگاه
  .هاي پنجساله توسعه، اين درصد را مورد بازنگري قرار دهد د و هر پنج سال يك بار در برنامهكشور اختصاص ده

  
ها و  ط براي ارتقاي كمي و كيفي ظرفيتهاي قانوني خود شراي يتت ـ وزارت اطالعات موظف است با استفاده از ظرف 

ي اطالعاتي، عملياتي، علمي، فني، حفاظتي، حراستي و صيانتي با هدف تحكيم امنيت پايدار و ارتقاي توانايي و ها زيرساخت
  .برتري در نبرد اطالعاتي را به وجود آورد

  
ها و مباني انديشه انقالب اسالمي، توسعه فرهنگ امر به  آرمانث ـ به منظور تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان،  

هاي امنيت و دفاع از كشور، اقدامات و تسهيالت الزم به  ضور بيشتر نيروهاي مردمي در صحنههي از منكر و حمعروف و ن
  : شرح زير فراهم شود

هاي مقاومت بسيج، متناسب با توسعه و تغييرات تقسيمات  براي توسعه نواحي شهرستاني و ردهها  ـ حمايت از زيرساخت1
  ؛كشوري

هاي  هاي اجرايي به ويژه در فعاليت مقاومت بسيج و بسيج اساتيد، دانشجو و طلبه در دستگاههاي  ـ پشتيباني از رده2 
  ؛هاي مقابله با جنگ نرم پژوهشي و علمي و بسيج زنان در راستاي تحكيم بنيان خانواده و تالش در جهت تقويت راه

ها حداكثر  ها و اردوها و ساير برنامه آموزش و ويژه شاغل براي شركت در ـ امكان استفاده از خدمت كاركنان بسيجي فعال3 
  .به مدت پانزده روز در سال به جاي خدمت اداري بدون دريافت حق مأموريت
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راي تأمين پوشش شود از محل اعتبار مصوب خود حمايت الزم را ب مان بسيج مستضعفين اجازه داده ميبه ساز ـ1تبصره 
به ويژه دفاعي،  هاي مختلف اي در مأموريت ري بسيجيان فاقد پوشش بيمهكارگي هاي ناشي از به اي و جبران خسارت بيمه

  . هاي راهيان نور به عمل آورد امنيتي و كاروان
اجراي بخشي از شود متناسب با ميزان آمادگي سازمان بسيج سازندگي،  هاي اجرايي اجازه داده مي به دستگاه ـ2تبصره
داث و تعمير مساجد، هاي عمراني خود از قبيل اح سازي اوقات فراغت و پروژه ي آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و غنيها فعاليت

رساني به روستاها در مناطق محروم، روستايي و مرزي  كاري، آب زدايي، جنگل هاي بهداشت روستايي، بيابان مدارس و خانه
و  داوطلب بسيجي و مردمي و جوانانبراساس مقررات جاري كشور به آن سازمان واگذار نمايند تا با استفاده از نيروهاي 

  .اجراء كندمتخصصان به نحو سازمان يافته، 
  
  . شود و اصالحات بعدي آن دائمي مي 1391/10/2رساني به ايثارگران مصوب  قانون جامع خدمات ـ47ماده 

  
تشويق، و نقل كشور  به منظور ايجاد سازوكارهاي تأمين منابع مالي پايدار براي توسعه زيرساخت و ناوگان حمل ـ48ماده

ت در ساخت، توسعه و گذاري ها در حوزه حمل ونقل و مشارك ها، بيمه سرمايه گذاري زيرساخت حمايت و مشاركت در سرمايه
تواند صندوق توسعه حمل و نقل را با سرمايه اوليه يكصد و نود هزار ميليارد  ها، دولت مي ها و زيرساخت نگهداري شبكه

هاي تابعه و  ها و شركت يار وزارت راه و شهرسازي، سازمانهاي خود را كه در اخت ريال از دارايي )190/000/000/000/000(
شده در اين ماده و نيروي انساني موجود وزارت راه و شهرسازي و با  بيني ر دارد، با استفاده از منابع پيشوابسته به آن قرا

اين صندوق، طبق اساسنامه خود و در . زي تشكيل دهدشخصيت حقوقي مستقل دولتي وابسته به وزارت راه و شهرسا
 چهارچوب مصوبات هيأت امنا متشكل از وزراي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه

  . كند كشور توسط هيأت عامل، فعاليت مي
ف و اختيارات هيأت امنا و هيأت عامل، به موجب ـ شرايط و مقررات فعاليت، منابع، مصارف، انحالل، اركان صندوق، وظاي1

اساسنامه آن صندوق است كه به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان 
  .رسد به تصويب هيأت وزيران ميبرنامه و بودجه كشور، حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ اين قانون 

  .ها، به دولت تعلق دارد هاي آن پس از كسر تعهدات و بدهي الل صندوق، كليه اموال و داراييحـ در صورت ان2 
  .هاي صندوق از هرگونه ماليات و عوارض معاف است ـ فعاليت3 
  :ـ منابع صندوق عبارتند از4 
  .شود اي سنواتي تأمين ميه وليه دولت از طريق سازوكار بودجهالف ـ سرمايه ا 
شي از عوارض خودرو، جاده، سوخت كه در قوانين درج گرديده است بر اساس اساسنامه مصوبه هيأت ب ـ تمام يا بخ 

  .دولت
  . شود ري آن به بخش غيردولتي واگذار ميبرداري و نگهدا هاي دولتي كه بهره پ ـ درآمدهاي حاصل از طرح 

گذاري آن اتمام يافته و به دولت منتقل شده  كتي كه استهالك اصل و فرع سرمايههاي مشار ت ـ درآمدهاي حاصل از پروژه
  . است
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  .ث ـ درآمد حاصل از واگذاري امالك و اراضي مازاد وزارت راه و شهرسازي
رارداد عامليت با صندوق، صورت هاي دولتي و غيردولتي طرف ق ـ انجام كليه عمليات پولي صندوق صرفاً از طريق بانك 5 

گذاري نمايد و اعطاي تسهيالت و  هاي طرف قرارداد، سپرده خود را صرفاً در بانك صندوق موظف است منابع مالي. گيرد مي
  .پذيرد هاي عامل صورت مي گذاري صندوق نزد بانك مين به متقاضيان متناسب با سپردهارائه تضا

  
و ) ع(تها، باورها و فرهنگ مبتني بر هويت اسالمي و ترويج سيره و سنت اهل بي به منظور تعميق ارزش ـ49ماده 

ريزي  نيازها و مشكالت زائران، برنامه استفاده بهينه از ظرفيت معنوي شهرهاي مقدس قم، مشهد و شيراز و شناسايي دقيق
ها و  ي الزم از طريق حمايت از شهرداريها دهي امور زائران و تأمين زيرساختو تدوين سازوكارهاي الزم جهت سامان

زمينه هاي فرهنگي و خدمات زيارتي در اين سه شهر مذهبي و فراهم نمودن  اليتلتي و توسعه امكانات، فعهاي غيردو بخش
  . بيني نمايد هاي سنواتي پيش تبار مورد نياز را در قالب بودجههاي زيربنايي، دولت مجاز است اع زيارت مطلوب و اجراي پروژه

  
ها و  م مراحل انواع معامالت وزارتخانهتمادولت مجاز است سامانه تداركات الكترونيكي دولت را براي اجراي  ـ 50ماده

هاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و ساير قوانين مالي و معامالتي بخش عمومي، با رعايت قانون تجارت  دستگاه
كنندگان  لههاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و ديگر معام دستگاه. الكترونيكي و قانون برگزاري مناقصات تكميل كند

هايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است و كليه مؤسسات دولتي يا  ي، از جمله دستگاهبخش عموم
بندي مورد تأييد هيأت وزيران در اين سامانه ثبت نام كنند و با امضاي الكترونيكي معتبر  عمومي غيردولتي، بايد برنامه زمان

مانند درخواست استعالم، فراخوان، توزيع و دريافت اسناد، گشايش  و رعايت مقررات مربوط، تمام مراحل معامالت خود
ها يا پيشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمينات و نيز هرگونه الحاق، اصالح، فسخ، ابطال و  الكترونيكي پاكت

  .خاتمه قرارداد را از طريق اين سامانه و به طور الكترونيكي انجام دهند
ايجاد بستر الكترونيكي معامالت و بانك اطالعاتي به روز و تجميع شده معامالت بخش عمومي كليه با  ـ1تبصره 

رساني  رساني مناقصات، پايگاه اطالع ين بخش از جمله پايگاه ملي اطالعرساني معامالت ا هاي اطالعاتي و اطالع پايگاه
بايد فقط از طريق اين سامانه تغذيه شود و از تعدد و  هاي نظارت بر معامالت امالت بخش عمومي و هرگونه سامانهجامع مع

  .هاي بخش عمومي جلوگيري گردد تكرار ورود اطالعات توسط دستگاه
آن دسته از معامالت اين سامانه كه ماهيت نظامي يا امنيتي دارد و مواردي كه به موجب قوانين، افشاي  ـ2تبصره 

تشخيص مصاديق اين استثناء با لحاظ تبصره . اطالعات مستثني استها ممنوع است فقط از حيث انتشار  اطالعات آن
برعهده كارگروهي مركب از معاونان وزراي اطالعات،  1388/5/31قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات مصوب ) 5(ماده

  . يس دستگاه مربوط استدفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و رئ
  

سترش به منظور تحقق مرجعيت علمي، افزايش سهم پژوهشي از توليد ناخالص داخلي و مصرف بهينه منابع، گ ـ 51ماده
محور، معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور  هاي مسأله بنيان و حمايت از نوآوري و پژوهش حمايت از توسعه اقتصاد دانش

  :انجام دهدمجاز است اقدامات زير را 
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هاي راهبردي و مورد نياز كشور در چهارچوب نقشه جامع علمي كشور، ايجاد  يت از توسعه و تجاري سازي فناوريـ حما1 
هاي  هاي علمي كشور و تقويت ارتباط ميان مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري با بخش زيست بوم نوآوري در بخش

  .هاي نهادي مورد نياز براي اجراي اين مأموريت زيرساختت صنعتي، اقتصادي و اجتماعي و تقوي
هاي  هاي تحقيق و توسعه بنگاه نيان و تقويت فعاليت هاي دانش  ـ حمايت از ايجاد، توانمندسازي و توسعه شركت2 

  .اقتصادي با هدف افزايش توليد، تحريك تقاضا و ارتقاي صادرات كاالها و خدمات دانش بنيان
وري در سطح ملي و تقويت ي، ارتقاي يادگيري فناهاي اجراي يريت يكپارچه فناوري و نوآوري در دستگاهـ ايجاد نظام مد3 

دولتي از خارج و اي ملي، خريدهاي  هاي توسعه هاي فناورانه داخلي از طريق استفاده حداكثري از ظرفيت طرح توانمندي
  .هاي خارجي در داخل كشور گذاري شركت فعاليت و سرمايه

كشور، معاون علمي و فناوري  بنيان در دهي به اقتصاد دانش تاي اجراي اين مأموريت و شتابدر راس ـ تبصره 
  . شود به اعضاي شوراي اقتصاد افزوده ميجمهور  رئيس

  
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است جهت توسعه اشتغال خرد و خانگي مددجويان تحت پوشش  ـ 52ماده

در قوانين بودجه الحسنه بانكي و رشد آن را كه  بهزيستي، مبالغي از تسهيالت قرض و سازمان) ره(مينيكميته امداد امام خ
) %40(كميته امداد و چهل درصد) %60(ها قرار دهد تا به نسبت شصت درصد شود، در اختيار اين دستگاه سنواتي تعيين مي

  . سازمان بهزيستي به افراد مشمول تحت پوشش پرداخت شود
  

  : به منظور ارتقاي ايمني و كيفيت خدمات حمل و نقل هوايي، ناوبري هوايي و فرودگاهي ـ 53هماد
) »ره«مادر تخصصي و شركت شهرفرودگاهي امام خميني(ها و ناوبري هوايي ايران  ـ سازمان هواپيمايي و شركت فرودگاه1

هاي  راه و شهرسازي و سازمان به پيشنهاد وزارتهايي  و معامالتي در چهارچوب اساسنامه از نظر اداري، استخدامي، مالي
ن قانون به اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه كشور كه حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب و ابالغ اي

  . شوند رسد اداره مي تصويب هيأت وزيران مي
ها و ساير درآمدهايي  رآمدهاي اختصاصي، كمكاز محل د) اي اي و سرمايه هزينه(ت سازمان هواپيمايي كشوري ـ اعتبارا2

ت عمومي كشور وصول شود، قانون محاسبا) 39(و ) 38(كه براساس تعرفه مصوب شوراي عالي هواپيمايي با رعايت مواد 
  . گردد تأمين مي

ام مادر تخصصي و شركت شهرفرودگاهي ام(ها و ناوبري هوايي ايران  درآمدهاي شركت فرودگاه) %100(ـ صددرصد 3
ساب شركت، افتتاح شده هاي شركت، اختصاصي است و پس از واريز به ح فروش خدمات و دارايي اعم از) »ره«خميني

هاي شركت از جمله نوسازي  اسالمي ايران براي اجراي مأموريتداري كل كشور نزد بانك مركزي جمهوري  توسط خزانه
ها و ناوبري  ـ سازمان هواپيمايي و شركت فرودگاه4. شودهاي كشور هزينه مي  هاي ناوبري هوايي و توسعه فرودگاهسامانه 

پذير و  قانون رفع موانع توليد رقابت) 5(مشمول ماده) »ره«مادر تخصصي و شركت شهرفرودگاهي امام خميني(هوايي ايران 
انع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام قانون رفع مو) 5(حكم اين بند به ماده . است 1394/2/1ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 

  . شود اضافه مي 1394/2/1الي كشور مصوب م
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، موضوع )»ره«مادر تخصصي و شركت شهرفرودگاهي امام خميني(ها و ناوبري هوايي ايران  ـ مطالبات شركت فرودگاه 5
قانون ) 55(و ماده 1390/11/18قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب ) 87(قانون اصالح ماده) 87(ماده ) 2(تبصره 

ي كه نامه اجراي باشد و براساس آيين مستند به اسناد الزم االجراء مي تنظيم برخي از مقررات مالي دولت در حكم مطالبات
راي راه و شهرسازي و حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابالغ اين قانون به پيشنهاد شركت مذكور و تصويب وز

ن اجراي احكام دادگستري نامه مزبور احكام اين ماده توسط مأمورا تا تصويب آيين. باشد ابل وصول ميرسد، ق دادگستري مي
  .شود اجراء مي

  
ي و معدني به پذيري توليدات صنعت ها و نواحي صنعتي و رقابت در راستاي حمايت از استقرار صنايع در شهرك ـ 54ماده 

ها و نواحي صنعتي دولتي و غيردولتي به  هاي الزم را به شهرك نواتي كمكهاي س شود در قالب بودجه دولت اجازه داده مي
دستورالعمل اين ماده . ها انجام دهد ويژه در امور تأمين راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودي واحدهاي مستقر در اين شهرك

  .سدر د سازمان برنامه و بودجه كشور ميبا پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تأيي
  
صاصي كه شود درآمدهاي حاصل از خدمات كنسولي را به حساب درآمد اخت ميبه وزارت امورخارجه اجازه داده  ـ 55ماده 

قوانين بودجه شود، واريز كرده و معادل آن را از محلي كه همه ساله در  داري كل كشور افتتاح مي به همين منظور نزد خزانه
  . يدشود دريافت نما سنواتي پيش بيني مي

  
كاهش جايي خطوط ريلي و  ود در محدوده شهرها نسبت به جابهش ه ميبه وزارت راه و شهرسازي اجازه داد ـ 56ماده

و احداث خيابان در حريم خطوط ها و واحدهاي استاني وزارت مذكور مجاز به ايجاد  شهرداري. حريم آن اقدام كند
  .دباشن هاي جامع و تفصيلي مي شده برابر طرح آوري جمع

  
  ـ 57ماده 
الف ـ به منظور بسط و گسترش هرچه بيشتر عدالت اجتماعي در جامعه، كاهش فقر و نابرابري، تحقق اقتصاد مقاومتي و  

هاي رفاه و تأمين  عدالت بنيان كردن توسعه اقتصادي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است نسبت به رصد شاخص
هاي هدف اقدام و  ها و اقدامات اقتصادي بر وضعيت و كيفيت زندگي اقشار و گروه برنامهجتماعي و تقويم و اثرسنجي ا

  :زير متناسب با فرآيندهاي رشد، توسعه و پيشرفت مبادرت كند) هاي سياستي بسته(ت به تهيه و تدوين و اجراي نسب
هاي اجتماعي و مداخله  ات و آسيبسازي و پيشگيري از بروز مخاطر مبتني بر مصون) صيانت اجتماعي(تيـ بسته سياس1 

  .هاي اجتماعي و تحكيم و تقويت پيوندهاي اجتماعي مؤثر براي كاهش و كنترل آسيب
هاي  مبتني بر ارائه خدمات اجتماعي متناسب با نيازهاي جسمي و رواني اقشار و گروه) حمايت اجتماعي(ـ بسته سياستي2 

  .ديده در اجتماع شت و حضور فعال افراد آسيبي بازگساز ها و زمينه جهت برابرسازي فرصتهدف 
مبتني بر ارائه خدمات جبراني و ترميمي متناسب با نيازهاي معنوي و مادي اقشار و ) مساعدت اجتماعي(ـ بسته سياستي3 

  .ها هاي خوداتكائي آن ستري، مهارت آموزي و ايجاد زمينههاي هدف از طريق توانمندسازي، كارگ گروه



 
   WWW.CBI.IR 

 

41 
 

ي نفعان در تأمين مالي خدمات اجتماع ايجاد زمينه جلب مشاركت بيشتر ذيمبتني بر ) بيمه هاي اجتماعي(ـ بسته سياستي4 
  .هاي اجتماعي درماني و بازنشستگي در كشور از طريق افزايش ضريب نفوذ بيمه

نيازهاي اقشار و گري اجتماعي و آزمون وسع و متناسب با  اجراي مراتب فوق براساس نيازمنديابي فعال، غربالـ 1تبصره 
ها شده و منابع مزبور به سمت  شتر اجراي هدفمندي يارانهپذيرد به نحوي كه منجر به اثربخشي بي هاي هدف انجام مي گروه

اي،  از قبيل فقر غذايي، معيشتي، بيمهخانوارهاي نيازمند واجد شرايط هدايت و به منظور كاهش و رفع انواع مختلف فقر 
) درمان، بازنشستگي و بيكاري(اي  هاي نقدي، كااليي، بيمه شود و در قالب اعطاي يارانه رفته ميكارگ آموزشي و مسكن به

  . شود عي و حمايتي و نظاير آن هزينه ميمسكن اجتما
به منظور هماهنگي و نظارت برحسن اجراي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و تقويت نظام  ـ2تبصره

ها مشتمل بر خدمات  ، همسويي و هماهنگي بين اين اليهچنداليه تأمين اجتماعي با رعايت يكپارچگي، انسجام ساختاري
هاي اجتماعي پايه  هاي اجتماعي، بيمه و كاهش آسيبهاي هدف  حمايتي و توانمندسازي فقرا و محرومان و ساير گروه

ربط، تصويب  هاي ذي هاي مكمل بازنشستگي و هماهنگي و نظارت بر عملكرد دستگاه هاي پايه و بيمه شامل مستمري
راهاي تخصصي و راهبردي براي نامه و اسناد توسعه و ترتيبات شو هاي اجرايي براي تحقق اهداف، وضع آيين شاخص
مذكور، تصميمات شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي با تصويب وزراي عضو شوراي مذكور و تأييد رئيس جمهور هاي  حوزه

  .و ابالغ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، الزم االجراء است
  
ب ـ دولت مكلف است كليه بيمه شدگان تحت پوشش صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير را كه به سن  

لگي رسيده اند، درصورت تقاضاي آنان و داشتن سابقه پرداخت حق بيمه به مدت ده سال به صندوق مذكور هفتادسا
  .بازنشسته نموده و متناسب با سنوات حق بيمه پرداختي، مستمري به آنان پرداخت نمايد

تگي كم خواهد شد و از تاريخ الزم االجراء شدن اين بند تا پنج سال، هر سال يك سال از سقف سن بازنشس ـ1تبصره 
  .گردد به سنوات بيمه پردازي افزوده مي يك سال

  . گردد صندوق حداكثر پنجاه سال تعيين ميگذاران جديد اين  شرط سني براي عضويت بيمه ـ2تبصره 
و  1388/10/15ها مصوب  قانون هدفمندكردن يارانه) 7(اده م) ب(بار مالي ناشي از اجراي اين بند از محل بند  ـ3تبصره

و اصالحات بعدي آن  1388/3/25قانون اساسي مصوب ) 44(هاي كلي اصل چهل و چهارم  قانون اجراي سياست) 29(ماده 
  . شود تأمين مي

  
، ايجاد زمينه تضمين پ ـ دولت مكلف است به منظور رفع فقر و نابرابري، بسط و ترويج سبك زندگي اسالمي ـ ايراني

هاي اجتماعي، وفق تبصره ذيل  داقل كيفيت زندگي و پيشگيري از بروز آسيبهاي اجتماعي، تأمين ح حداقل حمايت
، ضمن تجميع و ساماندهي شوراهاي مرتبط 1382/2/22قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب ) 16(ماده

زيرمجموعه شوراي عالي با امور سالمندان، كودكان، معلوالن و نظاير آن در شوراي راهبردي و تخصصي امور حمايتي در 
و با استفاده حداكثري از  محور محور و خانواده هاي اجتماع ه انجام امور زير در قالب برنامهرفاه و تأمين اجتماعي نسبت ب

  :هاي جمعي اقدام كند هاي مردمي و همكاري مشاركت
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هاي جسمي، رواني  ها و نارسايي يتهاي اجتماعي و يا داراي معلول هاي حمايت از كودكان در معرض آسيب ـ اجراي طرح1 
  .و خانوادگي و يا مبتال به فقر غذايي، آموزشي

هاي حمايت از زنان و دختران با اولويت زنان سرپرست خانوار و دختران داراي مشكالت جسمي، رواني و  ـ اجراي طرح2 
  .هاي اجتماعي خانوادگي و در معرض آسيب

سازي دوران سالمندي به منظور ايجاد زمينه حضور فعال و مؤثر  هاي غني برنامه هاي حمايت از سالمندان و ـ اجراي طرح3 
  .آنان در عرصه اجتماع و خانواده

هاي اجتماعي و شناسايي  هاي اجتماعي به منظور پايش و پيمايش انواع آسيب ـ ايجاد مركز اطالعات و مطالعات آسيب4 
  .ها و اقشار هدف گروه

هاي نيازمند و آسيب پذير مبتني بر  گري اجتماعي، امداد اجتماعي و توانمندسازي اقشار و گروه هاي غربال ـ اجراي طرح 5 
هاي اجتماعي به افراد  ها و حمايت هاي زندگي و ارائه انواع مساعدت رواني و خانوادگي و آموزش مهارت توانبخشي جسمي،

  .ديده و نيازمند واجد شرايطآسيب 
معظم رهبري در جهت نهاد و نيز بنيادها و نهادهاي زير نظر مقام  هاي مردم قفان، سازمانها، وا ـ جلب مشاركت خيريه 6 

  .هاي حمايت اجتماعي پيشبرد برنامه
ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است متناسب با شرايط و مقتضيات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي روز كشور، 7 

هاي هدف و در معرض  ضمن شناسايي به موقع اقشار و گروه) چتر ايمني اجتماعي برنامه(سازي  نسبت به طراحي و پياده
هاي اجتماعي با رويكرد توانمندسازي، كارگستري و  دريافت خدمات، حمايت ها و مساعدتهاي اجتماعي و نيازمند  آسيب

قانوني، مقرراتي و منابع مالي و اعتباري ها به جامعه خانواده و بازاركار اقدام كند و الزامات  ايجاد زمينه بازگشت مجدد آن
مورد نياز آن را حسب مصوبات شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي و با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور در قالب 

  .بودجه سنواتي لحاظ كند
هاي  خله در بحرانهاي اجتماعي و مدا ـ سازمان بهزيستي كشور متولي سالمت اجتماعي با رويكرد پيشگيري از آسيب 8 

دكان، پذير از قبيل زنان، كو هاي آسيب اجتماعي، ارائه خدمات حمايتي و توانبخشي به كليه معلوالن، مددجويان و گروه
  : باشد ه تأسيس و فعاليت در امور زير ميهمچنين مرجع صدور پروان. باشد سالمندان نيازمند جامعه مي

ا و ه خانه سالمت دختران و زنان، مجتمعسرپرست و خياباني،  كودكان بيروزي  مراكز نگهداري شبانهمهدهاي كودك، 
اكز خدمات مشاوره اجتماعي و هاي مددكاري اجتماعي و روانشناسي، مر ها و اورژانس مراكز خدمات بهزيستي، كلينيك

نگهداري سالمندان، شناختي اجتماعي، مراكز توانبخشي معلوالن، مراكز حرفه آموزي معلوالن، مراكز توانبخشي و  روان
و بازتواني معتادان و نيز  مراكز توانبخشي و درماني بيماران رواني مزمن، مراكز خدمات مشاوره ژنتيك، مراكز درماني

  . كنند ف سازمان بهزيستي كشور فعاليت ميها و مؤسسات غيردولتي و خيريه كه در راستاي اهدا انجمن
  

هاي حساس و مهم  صول پدافند غيرعامل در مطالعه، طراحي و اجراي طرحدولت مكلف است نسبت به رعايت ا ـ 58ماده
هاي اصلي و حياتي كشور و آموزش عموم مردم توسط  هاي حساس و شريان نيز تأسيسات زيربنايي و ساختمان و
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وانح قانون مديريت خدمات كشوري به منظور پيشگيري و كاهش مخاطرات ناشي از س) 5(ي موضوع مادههاي اجراي دستگاه
  . سازي درخصوص تهديدات نوين در مراكز مذكور اقدام كند ايجاد سامانه پايش، هشدار، خنثي غيرطبيعي و

  
بستر مناسب انتقال دانش و  وزارت جهاد كشاورزي مكلف است به منظور توانمندسازي توليدكنندگان و ايجاد ـ 59ماده
اندازي شبكه مديريت دانش، بازسازي و تجهيز  ويج نسبت به راهطرح نظام نوين ترهاي تحقيقاتي به آنان، در قالب  يافته
روجان و روزرساني دانش م ختصاص يك كارشناس به هر پهنه، بههاي توليدي و ا ه مراكز جهادكشاورزي، تعيين پهنهكلي

  . هاي توليدي اقدام نمايد ارگيري كليه فنون ترويجي در عرصهك شبكه عامالن ترويج و به
  

پذيري و كاهش قيمت تمام شده و  اري توليد، توسعه صادرات و رقابتبه منظور حمايت از بخش كشاورزي، پايد ـ 60ماده
حمايت از بازسازي و نوسازي و ارتقاي فناوري و اصالح ساختار صنايع كشاورزي، دولت موظف است ضمن تهيه طرح 

ي و نگهداري محصوالت كشاورزي با مطالعات جامع كاهش ضايعات كشاورزي و نيز طرح آمايش صنايع تبديل
ريزي هماهنگ نسبت به حمايت هدفمند از ساماندهي و استقرار صنايع پيشين و پسين به ويژه  گذاري و برنامه سياست

. هاي توليدي اقدام كند گسترش صنايع تبديلي و نگهداري محصوالت اساسي كشاورزي توسط بخش غيردولتي در قطب
قانون ) 28(ماده) ج(هاي توسعه بخش كشاورزي، در راستاي تحقق بند دولت در صندوق اصل از سهامسود ح ـ1تبصره

هاي مذكور منظور  افزايش سهم سرمايه دولت در صندوقبراي  1393/12/4مصوب ) 2(تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
  .شود مي

سقف چهل ونه  ن اساسي تاقانو) 44(هاي كلي اصل چهل وچهارم دولت مجاز است در چهارچوب سياست ـ2تبصره 
  .هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي، مشاركت كند در صندوق) %49(درصد

  
جمله گندم،  به منظور حفظ ظرفيت توليد و نيل به خودكفايي در توليد محصوالت اساسي كشاورزي و دامي از ـ 61ماده 

مرغ، اصالح الگوي مصرف براساس  و تخم رمز، شيرهاي روغني، چغندر قند و نيشكر، گوشت ق جو، ذرت، برنج، دانه
هاي امنيت غذايي و ارتقاي  بنيان، فراهم نمودن زيرساخت ذيه، گسترش كشاورزي صنعتي و دانشاستانداردهاي تغ

  : شود سعه پايدار اقدامات زير انجام ميافزوده بخش كشاورزي بر مبناي مالحظات تو ارزش
پس از ) %60(آبياري بخش به حداقل شصت درصد ) راندمان(وري  تقاي بهرهالنه ارـ درصورت تأمين منابع در بودجه سا1

هاي تجهيز و نوسازي، توسعه  پنج سال از تصويب اين قانون از طريق اجراي عمليات زيربنايي آب و خاك از جمله طرح
  .در سنوات بعدينژادي و استمرار آن  زراعي و به ي نوين آبياري و اجراي عمليات بهها ها و روش ها، زهكش شبكه

ـ تحويل آب مورد نياز كشاورزان به صورت حجمي براساس الگوي كشت هر منطقه و با استفاده از مشاركت بخش دولتي 2 
  .و غيردولتي

  .وري مصرف آب در بخش كشاورزي و افزايش توليد محصول به ازاي واحد حجم مصرفي ـ ارتقاي شاخص بهره3 



 
   WWW.CBI.IR 

 

44 
 

هاي گياهي، مصرف بهينه سموم، كود شيميايي، مواد زيست  بيماريو ـ گسترش مبارزه تلفيقي با آفات 4 
 ،)ارگانيك(و توسعه كشت زيستي) بيولوژيكي(شناختي  روهاي دامي و همچنين مبارزه زيستو دا) بيولوژيكي(شناختي

  .پوشش توليد مديريت تلفيقي توليد و اعمال استانداردهاي ملي كنترل كيفي توليدات و فرآورده هاي كشاورزي در راستاي
) مكانيزاسيون(كردن آالت فرسوده كشاورزي و توسعه ماشيني كردن ماشين  شاورزي و از رده خارجآالت ك ـ نوسازي ماشين5 

بر مبناي اقليم و شرايط و همچنين قابليت و توانايي كشاورزان هر منطقه و رسيدن به ضريب نفوذ صددرصدي ماشيني 
  .كردن آن

شده در كشور و افزايش  ادهاي دامي، طيور و آبزيان اصالحبذور و نژ) ارگانيك(ـ ترويج استفاده از كودهاي آلي و زيستي 6 
  .ميزان مصرف اين گونه كودها، بذور و نژادهاي دامي، طيور و آبزيان در جهت توليد غذاي سالم

يدات بخش كشاورزي و عوامل توليد تا رسيدن به ـ درصورت تأمين منابع در بودجه ساالنه گسترش پوشش بيمه تول7 
  .سطح پوشش صددرصدي

  
كليه معامالت راجع به اموال غيرمنقول ثبت شده مانند بيع، صلح، اجاره، رهن و نيز وعده يا تعهد به انجام اين  ـ 62ماده 

معامالت راجع به اموال  اسناد عادي كه درخصوص. گونه معامالت بايد به طور رسمي در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شود
غيرمنقول تنظيم شوند مگر اسنادي كه بر اساس تشخيص دادگاه داراي اعتبار شرعي است در برابر اشخاص ثالث غيرقابل 

  . استناد بوده و قابليت معارضه با اسناد رسمي را ندارند
  

ها و مؤسسات و  ناوري، دانشگاههاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و ف به وزارتخانه ـ 63ماده
ز محل ها ا هاي رفاه دانشجويان وزارتخانه ود به منظور افزايش سرمايه صندوقش اي وابسته و تابعه اجازه داده ميه دستگاه

  .واگذاري پس از واريز وجوه به حساب خزانه و با رعايت مقررات مربوطه اقدام كنند فروش امكانات و اموال قابل
  
دالر باشد با رعايت قوانين ) 10,000,000(امي معامالت و قراردادهاي خارجي دولتي كه بيش از ده ميليون تم ـ 64ماده 

و حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آن در امر صادرات «مربوط از جمله قانون 
المللي با درج  تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين» 1391/5/1هاي مستقيم مصوب  قانون ماليات) 104(اصالح ماده 

موارد استثناء به تأييد . شود داخلي و خارجي انجام و منعقد مي هاي الكترونيكي هاي كثيراالنتشار و رسانه آگهي در روزنامه
ير مربوطه يا باالترين مقام كميته سه نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و وز

اي كليه كاالهاي وارداتي ها، حق كنترل و بازرسي كمي و كيفي و كنترل قيمت بر در كليه مناقصه. رسد ط ميرب اجرايي ذي
بانك . ربط، مسؤول حسن اجراي اين موضوع است وزير يا باالترين مقام اجرايي ذي. استها براي خريدار محفوظ  و پروژه

ي، مبني هاي اجراي از به تعهد يا پرداخت بهاي معامالت و قراردادهايي است كه تأييد باالترين مقام دستگاهمركزي فقط مج
قراردادهايي كه به تشخيص هيأت وزيران ماهيت محرمانه دارند از شمول اين حكم . بر رعايت مفاد اين ماده را داشته باشد

  .مذكور را ندارند مستثني بوده و نياز به طرح و تأييد موضوع در هيأت
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ها در تحقق اهداف سند چشم انداز  به منظور ساماندهي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و ايفاي نقش مؤثر آن ـ 65ماده 
بيست ساله نظام، اعمال مديريت يكپارچه و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در اين مناطق، هم پيوندي و تعامل اثرگذار اقتصاد 

  :هاي مختلف ارائه الگوي توسعه ملي در بخشملي با اقتصاد جهاني و 
كليه وظايف،  شوند و ت، باالترين مقام منطقه محسوب ميهاي مناطق آزاد به نمايندگي از طرف دول ـ مديران سازمانالف  

 ي دولتي مستقر در اين مناطق به استثناي نهادهاي دفاعي و امنيتي به عهدههاي اجراي هاي دستگاه اختيارات و مسؤوليت
ات بعدي هاي مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و اصالح سازمان. ها است آن

  . شوند آن و قانون كار اداره مي
رهبري، با موافقت ايشان صورت  هاي تحت نظر مقام معظم هاي دستگاه گذاري وظايف، اختيارات و مسؤوليتواـ 1تبصره

  .پذيرد مي
مديرسازمان منطقه آزاد اختيارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهاي اسالمي شهر و روستا در مناطق آزاد به  ـ2تبصره 

  .شود واگذار مي
  
ير نقاط كشور به نسبت مجموع شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به هنگام ورود به سا ب ـ كاالهاي توليد و يا پردازش 

د اوليه و قطعات داخلي به كاررفته در آن، توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف افزوده و ارزش موا ارزش
  . است

اد كاررفته در توليد، مشروط به پرداخت حقوق ورودي، در حكم مو اي خارجي به مواد اوليه و كاالهاي واسطه ـ1تبصره
  . شود اوليه و كاالي داخلي محسوب مي

شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كه  ته در كاالهاي توليد و يا پردازشكاررف ات خارجي بهمواد اوليه و قطع ـ2تبصره
شود، به كار  ردازش محصولي كه به كشور وارد ميدرگذشته از ساير مناطق كشور به منطقه ارسال شده و در توليد و يا پ
  .عاف استگرفته شود در حكم مواد اوليه تلقي مي شود و از پرداخت حقوق ورودي م

  
شود در صورتي  ورها بابت خدمات بندري دريافت ميها و شنا هاي بندري مربوط كه طبق قوانين جاري از كشتي پ ـ هزينه 

اد ايجاد شده باشند، هاي خصوصي، تعاوني و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در محدوده مناطق آز كه اين بنادر توسط بخش
ها طبق قوانين  مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخيص كشتي. شود اخذ ميهاي مناطق آزاد مربوطه  توسط سازمان

  . جاري و بين المللي اقدام كنند
  

به استثناي عوارض موضوع (ت ـ مبادالت كاال بين مناطق آزاد و خارج از كشور و نيز ساير مناطق آزاد از كليه عوارض 
، ماليات و حقوق )1372/6/7صنعتي جمهوري اسالمي ايران مصوب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ ) 10(ماده

  .باشند مي ورودي معاف
  



 
   WWW.CBI.IR 

 

46 
 

ث ـ به منظور گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بين المللي، ايجاد نمايندگي  
هاي خصوصي در مناطق آزاد  دانشگاهربط و تأسيس  هاي ذي بر خارجي بر طبق اعالم وزارتخانههاي داخلي و معت دانشگاه

  . تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي با رعايت قوانين مربوط مجاز است
  

به تأييد ستادكل نيروهاي مسلح ج ـ محدوده آبي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي با رعايت مالحظات امنيتي و دفاعي كه 
شود و از امتيازات قانون چگونگي اداره مناطق آزاد  يقلمرو خاكي مناطق آزاد تعيين م رسد به فاصله هشتصدمتر از مي

  .و اصالحات بعدي آن برخوردار است 1372/6/7تجاري ـ صنعتي ايران مصوب 
  
از محل ) %1(هاي مناطق آزاد موظفند حداقل يك درصد ز چهره مناطق آزاد تجاري، سازمانچ ـ به منظور زدودن فقر ا 

ات اين مناطق را از طريق نهادهاي حمايتي به محرومان و نيازمندان بومي اين وصول عوارض ورود و صدور كاالها و خدم
  .مناطق اختصاص دهند

  
هاي مديريت سوخت مصرف شده و پسماندهاي حاصل از فعاليت،  مين منابع الزم براي انجام هزينهبه منظور تأ ـ 66ماده 

انرژي اتمي شركت مادرتخصصي توليد و توسعه (تمي اي به سازمان انرژي ا و حوادث اضطراري در تأسيسات هستهبرچينش 
هاي  از درآمد حاصل از فروش برق نيروگاه) %4(شود با موافقت رئيس اين سازمان تا معادل چهاردرصد اجازه داده مي) ايران
كه در » اندوخته احتياطي«داري كل كشور تحت عنوان حساب  مستقيماً به حساب شركت نزد خزانهاي كشور را  هسته

نحوي كه در بودجه شود منظور دارد، استفاده موقت از منابع حساب اندوخته احتياطي به  بيني مي قوانين بودجه سنواتي پيش
گردد براي خريد اوراق مشاركت و صكوك اسالمي منتشرشده در كشور اعم از ريالي و ارزي بالمانع است  سنواتي معين مي

مبالغ . شود موضوع اين ماده منظور مي» حتياطياندوخته ا«قيماً به حساب و سود حاصل از خريد اوراق يادشده نيز مست
باشد و استفاده از  و سود سهام يا سود سهم دولت نمي منظورشده به حساب اندوخته يادشده مشمول پرداخت ماليات بردرآمد

هاي عمليات جاري و  هزينهايران منحصراً براي انجام  منابع اندوخته احتياطي با موافقت رئيس سازمان انرژي اتمي
اندوخته «ه حساب هاي عمليات جاري انجام شده از ماند دل هزينهباشد و معا شده در اين ماده مجاز مي بيني اي پيش سرمايه
ي اين ماده به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان انرژي اتمي ايران و نامه اجراي آيين. شود كسر مي» احتياطي

  .رسد دارايي به تصويب هيأت وزيران مي ر اقتصادي ووزارت امو
در راستاي اصالح نظام اداري كشور، همه تكاليف و مجوزهاي قانوني دريافت وجه براي ارائه اطالعات و پاسخ  ـ 67ماده 

  .شود هاي اجرايي با يكديگر لغو مي به استعالمات دستگاه
  
پذيري اقتصاد كشور  افزايش توان مقاومت و كاهش آسيب ي موضوعهاي كلي اقتصاد مقاومت در اجراي سياست ـ 68ماده 

ها، نواحي و سواحل و  و تعيين نقش ملي در مناطق، استانهاي كلي برنامه ششم توسعه موضوع تقسيم كار  و اجراي سياست
يجاد مناطق كشور و ايافته، توسعه اقتصاد دريايي جنوب  گذاري در مناطق كمتر توسعه اير كشور و حمايت دولت از سرمايهجز

ي جامعه مند دهاي سواحل جنوب شرقي كشور، بهرهبرداري از استعدا هاي داراي مزيت به منظور بهره مهم اقتصادي در زمينه
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احل مكران هاي مناطق كشور، سازمان توسعه سو هاي بين المللي و كاهش عدم تعادل ها و فرصت محلي، استفاده از سرمايه
هاي توسعه در سواحل مكران  ريزي، اجراء و نظارت بر برنامه اي با شخصيت شركتي براي برنامه به عنوان سازمان توسعه
. شود ، جاسك، چابهار و كنارك ايجاد ميهاي ميناب، سيريك بودجه سنواتي در محدوده شهرستان درصورت تأمين اعتبار در

تمام . شود مجلس جهت تصويب نهايي ارائه مي أت وزيران بهنامه اين سازمان ظرف مدت چهارماه پس از تصويب هي اساس
امور خارجه و ي، نهادها و مؤسسات عمومي به غير از دفاعي، امنيتي، قضائي و هاي اجراي وظايف و اختيارات دستگاه

در حال (ها  ها و پروژه ي اعم از منقول و غيرمنقول و تمام طرحهاي اجراي هاي دولت و دستگاه همچنين تمام دارايي
اين محدوده درچهارچوب قانون چگونگي اداره . شود ل مكران به اين سازمان واگذار مي، در منطقه سواح)رداري يا اجراءب بهره

. شود گذاري خارجي در ايران اداره مي ن و قانون جلب و حمايت از سرمايهمناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسالمي ايرا
  . شود سازمان، در اساسنامه تعيين ميبا چگونگي ارتباط مناطق آزاد اين محدوده 

  
قاي توان توليد ملي، اقتصاد زا، ارت وضوع توسعه درونهاي كلي اقتصاد مقاومتي م به منظور تحقق سياست ـ 69ماده
  : بنيان و دستيابي به اهداف بخش صنعت و معدن دانش

اي در  هاي توسعه و تمهيد تعيين سهم واقعي سازمان هاي مشترك حقوقي خصوصي ـ دولتي گذاري ـ براي توسعه سرمايه1
اي مزبور در شركت مشترك ه سهم آورده بخش دولتي سازمان هايي كه به عنوان هاي مزبور، تجديد ارزيابي دارايي مشاركت
فصل حقوق ربط در سر هاي ذي ها در ترازنامه شركت هاي ثابت و شركت اد حاصل از تجديد ارزيابي داراييماز. شود ارائه مي

زبور به هاي م ييهزينه استهالك دارا. باشد بندي و معاف از ماليات مي عنوان مازاد تجديد ارزيابي طبقه صاحبان سهام تحت
زينه قابل قبول شده و بر مبناي عمر مفيد تعيين شده توسط كارشناسي منتخب مجمع عمومي ه مأخذ بهاي تجديد ارزيابي

  . شود مالياتي محسوب مي
» صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته«به » وق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيكصند«ـ 2

هاي برنامه  شش ماه به پيشنهاد مشترك سازمان نامه صندوق متناسب با مأموريت جديد ظرف مدت اساس. يابد يتغيير نام م
  . رسد و تجارت به تصويب هيأت وزيران ميدن و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و وزارت صنعت، مع

و اكتشاف حين استخراج، جزء شناسي، اكتشافات تكميلي  دني در هر مرحله از مطالعات زمينهاي اكتشافات مع ـ هزينه3
  . شود ن مجوز از مراجع قانوني محسوب ميقبول مالياتي دارندگا هاي قابل هزينه
قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ) 5(براي موضوع مادههاي تفصيلي  مجموع تغييرات طرح ـ70ماده

مجاز ) %5(و اصالحات بعدي آن توسط كميسيون ماده مذكور در هر يك از موارد حداكثر تا پنج درصد 1351/12/22مصوب 
  . تغييرات فراتر از اين ميزان بايد به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران برسد. است

  
هاي امناء و مراجع و  ها و همچنين تصميمات و مصوبات هيأت ها، دستورالعمل ها، بخشنامه نامه كليه تصويب ـ71ماده

هاي بازنشستگي يا  هاي اجرايي به استثناي احكام قضايي كه متضمن بار مالي براي صندوق ي و دستگاهقامات اجرايم
باشد در صورتي قابل اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبالً محاسبه و در قوانين بودجه  هاي اجرايي و دولت مي دستگاه

ربط تأمين شده باشد و ايجاد و تحميل هرگونه بار مالي مازاد بر ارقام  بودجه ساالنه دستگاه يا صندوق ذيكل كشور و يا 
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غيراين صورت عمل مراجع مذكور در حكم تعهد زائد باشد در  ربط ممنوع مي قوانين بودجه سنواتي يا صندوق ذيمندرج در 
  هاي مربوط مجاز به  ندوقها و ص دستگاه. هاي مربوطه نيست ل پرداخت از سوي دستگاه يا صندوقبر اعتبار است و مشمو

ط در اجراي احكام يادشده فق. ي و مراجع قوه مجريه كه بار مالي آن تأمين نشده است، نيستنداجراي احكام مقامات اجراي
ها غيرقابل  هاي اجرايي و صندوق در هر حال تحميل كسري بودجه به دولت و دستگاه. حدود منابع مذكور ممكن است

  . ها و مديران و مقامات مربوط است ها و صندوق مسؤوليت اجراي احكام اين ماده برعهده رؤساي دستگاه. باشد پذيرش مي
  

هاي ارزشمند كشور، به تمامي  اي تاريخي و فرهنگي و احياي بافتباتوجه به اهميت و ضرورت مرمت بناه ـ72ماده
به (برداري از بناها و اماكن تاريخي ـ فرهنگي ثبت شده در فهرست آثار ملي  شود بهره هاي اجرايي اجازه داده مي دستگاه

 شگري و صنايع دستي دردر اختيار خود را با تعيين كاربري كه از سوي سازمان ميراث فرهنگي، گرد) استثناي نفايس ملي
) 3(اجراي اين ماده از شمول جزء . شود به بخش خصوصي و تعاوني واگذار كنند چهارچوب ضوابط و مقررات مشخص مي

  .باشد مستثني مي1366/6/1ومي كشور مصوب قانون محاسبات عم) 115(ماده 
  
  . اين قانون پس از انقضاي قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران الزم االجراء است ـ73ماده 

  
قانون فوق مشتمل بر هفتاد و سه ماده و صد تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس 

  .به تأييد شوراي نگهبان رسيد 1395/11/27شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ 
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني 

  
  
  


