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ساله کشور  20انداز  قانون برنامه چهارم توسعه نخستین برنامه توسعه اجرایی در چارچوب سند چشم
چهارم توسط های کلی برنامه  شود که کار تدوین آن در دولت اصالحات پیش از ابالغ سیاست محسوب می

 .آغاز شده بود) 1382در یازدهم آذرماه سال (مقام معظم رهبری 

 1384در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید و از سال  1383ماه سال  این قانون در یازدهم بهمن
  .بریم در چهارمین سال اجرای این قانون به سرمی 1387اکنون در سال  اجرای آن آغاز شد و هم

  
  چهارمقانون برنامه 

  

  بخش اول
  رشد اقتصاد ملي دانائي محور

  در تعامل با اقتصاد جهاني
   

  سازي براي رشد سريع اقتصادي بستر - فصل اول 
  :١ماده 

به منظور ايجاد ثبات در ميزان استفاده از عوايد ارزي حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادي،                  

هاي حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و  مي ايران و تبديل دارايياجتماعي و فرهنگي جمهوري اسال

بيني شده در برنامه، دولت مكلف است با ايجاد  گذاري و فراهم آردن امكان تحقق فعاليتهاي پيش سرمايه

  :اقدامهاي زير را معمول دارد» حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت«
اين قانون در ) ٨(بيني شده در جدول شماره  اصل از نفت نسبت به ارقام پيشمازاد عوايد ح ١٣٨٤از سال ) الف

حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد «حساب سپرده دولت نزد بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران تحت عنوان 

  .شود نگهداري مي» نفت
قانون برنامه سوم توسعه «) ٦٠(ماده موضوع » نفت خام عوایدحساب ذخيره ارزي حاصل از «معادل مانده ) ب

 ١٣٨٣در پايان سال » با اصالحات آن ١٧/١/١٣٧٩اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب 

ي از محل موجودي حساب ياد شده در و همچنين مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشي از تسهيالت اعطاي

  .گردد واريز مي» حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت«از طريق شبكه بانكي به  ١٣٨٤ابتداي سال 
استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي براي تأمين مصارف بودجه عمومي دولت صرفًا در صورت آاهش عوايد ) ج

اين قانون و عدم امكان تأمين اعتبارات مصوب از محل ساير  ٨ شماره ارزي حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول

تواند در فواصل  دولت مي ،در چنين صورتي. هاي مالي مجاز خواهد بود منابع درآمدهاي عمومي و واگذاري دارائي

معادل ريالي اين وجوه به حساب در آمد عمومي . زماني سه ماهه از موجودي حساب ذخيره ارزي پرداخت نمايد

استفاده از حساب ذخيره ارزي براي تأمين آسري ناشي از عوايد غيرنفتي بودجه عمومي . گردد لت واريز ميدو

  .ممنوع است



مانده موجودي حساب ذخيره ارزي براي %) ٥٠(شود حداآثر معادل پنجاه درصد  به دولت اجازه داده مي) د

يدي و آار آفريني صنعتي، معدني، آشاورزي، هاي تول گذاري و تأمين بخشي از اعتبار مورد نياز طرح سرمايه

دولتي  غير مهندسي بخش - آوري و اطالعات و خدمات فني ، فن....)از جمله گردشگري و (حمل و نقل، خدمات 

هاي تخصصي ذيربط رسيده است از طريق شبكه بانكي داخلي  آه توجيه فني و اقتصادي آنها به تأييد وزارتخانه

  .از آشور به صورت تسهيالت با تضمين آافي استفاده نمايدهاي ايراني خارج  و بانك
دولتي در اختيار بانك  غير از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزي به بخش %) ١٠(حداقل ده درصد ) هـ

گذاري در طرحهاي موجه بخش آشاورزي و سرمايه  گيرد تا به صورت ارزي ريالي جهت سرمايه آشاورزي قرار مي

شود توسط بانك آشاورزي در اختيار بخش غيردولتي  ي آه با هدف توسعه صادرات انجام ميدر گردش طرحهاي

  .قرار گيرد
  .گردد اصل و سود اين تسهيالت به صورت ارزي به حساب ذخيره ارزي واريز مي

  .هاي سنواتي مجاز خواهد بود استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي موضوع اين ماده صرفًا در قالب بودجه) و
ريزي آشور، بانك مرآزي جمهوري اسالمي  نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه آيين) ز 

االجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و قبل از الزم

  .رسيد
  :٢ماده 

  :اي در طي سالهاي برنامه ط مالي و بودجهبه منظور برقراري انضبا                 
اي  اي تأمين شده از محل درآمدهاي غير نفتي دولت را به گونه دولت مكلف است سهم اعتبارات هزينه) الف

اي دولت به طور آامل از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير  افزايش دهد آه تا پايان برنامه چهارم، اعتبارات هزينه

  .تأمين گردددرآمدهاي غيرنفتي 
تأمين آسري بودجه از طريق استقراض از بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران و سيستم بانكي ممنوع ) ب

  .باشد مي
   

  [1] :٣ماده 
هاي نفتي، گاز، برق و آب، همچنين  آوره و ساير فرآورده سفيد، نفت گاز، نفت قيمت فروش بنزين، نفت

چهارم، قيمتهاي پايان شهريور  مرسوالت پستي در سال اول برنامهنرخ خدمات فاضالب، ارتباطات تلفن و 

براي سالهاي بعدي برنامة چهارم، تغيير در قيمت آاالها و خدمات مزبور طي لوايحي آه . خواهدبود ١٣٨٣

  .رسد شود، پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسالمي مي حداآثر تا اول شهريور هر سال تقديم مي
  .بايد همراه با توجيه اقتصادي، اجتماعي باشد مي پيشنهاد هر قيمتي

مشمول اين ... هاي مرتبط از جمله حق اشتراك، حق انشعاب، ديماند، عوارض و  ساير دريافتي: ١تبصره 

  .باشند حكم مي
دولت مكلف است تا پايان سال دوم برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري : ٢تبصره 

هاي نفتي و افزايش ظرفيت حمل و نقل  ن ضمن اتخاذ تمهيدات الزم براي آاهش مصرف فرآوردهاسالمي ايرا

هاي  هاي داخل آشور و با فرآورده هاي نفتي را از محل توليدات پااليشگاه عمومي، نياز داخلي به فرآورده

ريزي جهت  به برنامهصنايع خودروسازي و ساير آارخانجات مرتبط مكلف . جايگزين توليد داخل، تأمين نمايد

هاي جايگزين، مانند گاز طبيعي  آاهش مصرف حاملهاي انرژي و يا سازگار ساختن محصوالت خود با فرآورده

دولت مكلف است سازوآار الزم را براي حمايت از اجراي اين تبصره فراهم . باشند فشرده در خودروها مي

  .بيني نمايد اد شده در بودجه ساليانه پيشساخته و بودجه مورد نياز را براي حمايت از تغييرات ي



قانون ) ٥(ماده گزارش مربوط به اجراي وظيفه مندرج در  ١٣٨٣دولت مكلف است تا پايان سال : ٣تبصره 

براي افرايش  ١٧/١/١٣٧٩مي ايران مصوب برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسال

  .ها را تهيه و تقديم مجلس شوراي اسالمي نمايد وري و آاهش هزينه بهره
جويي در مصرف برق و گاز، به شرآتهاي برق و گاز اجازه  به منظور آاهش مصارف غيرضرور و صرفه: ٤تبصره 

لگوي مصرف، جريمه مقطوع دريافت و به درآمد آنندگان غيرتوليدي با مصارف باالتر از ا شود از مصرف داده مي

دولت سقفهاي الگوي مصرف و ميزان جريمه مذآور را هر سال ضمن . عمومي در خزانه واريز نمايند

  .نمايد هاي اليحه بودجه به مجلس شوراي اسالمي پيشنهاد مي تبصره
راسري و استاني خود هاي س صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران موظف است از طريق شبكه: ٥تبصره 

نسبت به تنوير افكار عمومي درخصوص ضرورت اعمال مصرف بهينه در مصاديق ماده واحده اقدام و گزارش 

عملكرد خود را ماهانه به آميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسالمي تقديم 

  .نمايد
ريزي آشور با همكاري  ازمان مديريت و برنامهنامه اجرايي اين ماده واحده توسط س آئين: ٦تبصره 

  .ربط تهيه و حداآثر ظرف دو ماه از زمان ابالغ به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد دستگاههاي اجرايي ذي
  .گردد احكام مغاير با اين ماده واحده در موارد آتي اين قانون لغو مي: ٧تبصره 

   
  :۴ماده 

و ) ستقيمم اعم از مستقيم يا غير(فيف، ترجيح و يا معافيت از پرداخت ماليات برقراري هرگونه تخ                 

حقوق ورودي عالوه بر آنچه آه در قوانين مربوطه تصويب شده است براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله 

  .باشد اين قانون در طي سالهاي اين برنامه ممنوع مي) ١٦٠(دستگاههاي موضوع ماده 
   

  :۵ماده 
وري آل عوامل توليد مندرج در جدول  به منظور تحقق اهداف و شاخصهاي آمي مربوط به ارتقاء بهره                 

  ):بخش هفتم اين قانون( ٢-٢شماره 
تمام دستگاههاي اجرايي ملي و استاني مكلفند در تدوين اسناد ملي، بخشي، استاني و ويژه سهم ) الف

آارهاي الزم براي تحقق آنها را  شد توليد مربوطه را تعيين آرده و الزامات و راهوري آل عوامل توليد در ر ارتقاء بهره

ور محور با توجه به محورهاي زير مشخص نمايند  براي تحول آشور از يك اقتصاد نهاده محور به يك اقتصاد بهره

درصد ) ٣/٣١(دهم  سه و يك و وري آل عوامل در رشد توليد ناخالص داخلي حداقل به سي بطوريكه سهم بهره

  :برسد
گذاريهاي هر بخش و زيربخش با شاخصهاي ستانده به نهاده مشخص گردد بطوريكه متوسط رشد  هدف  -١

  .درصد برسد ٥/٢و  ١، ٥/٣وري نيروي آار، سرمايه و آل عوامل توليد به مقادير حداقل  ساالنه بهره
آار، سرمايه بخشها و زيربخشهاي آشور بر اساس وري نيروي  وري آل عوامل و اهداف بهره سهم رشد بهره  -٢

هاي علمي و صنفي مربوطه و توافق سازمان مديريت و  همكاري دستگاههاي اجرائي آشور و انجمن

  .ريزي آشور تعيين ميگردد برنامه
هاي اجرائي در زمينه ريزي آشور مكلف است نسبت به بررسي عملكرد دستگاه سازمان مديريت و برنامه) ب

بندي دستگاههاي اجرايي اقدام نموده و تخصيص منابع مالي برنامه چهارم توسعه و  وري و رتبه اي بهرهشاخصه

وري آل عوامل توليد و همچنين ميزان تحقق  هاي سنواتي را با توجه به برآوردهاي مربوطه به ارتقاي بهره بودجه

وري  ران و مسئولين را بر اساس ارزيابي بهرهعمل آورده و نظام نظارتي فعاليتها، عمليات و عملكرد مديه آنها ب

  .متمرآز نمايد



وري با  دولتي و در راستاي ارتقاي بهره غير به منظور تشويق واحدهاي صنعتي، آشاورزي، خدماتي دولتي و ) ج

شود  وري در برنامه، به دولت اجازه داده مي رويكرد ارتقاي آيفيت توليدات و خدمات و تحقق راهبردهاي بهره

وري ايران طي  وري را با استفاده از الگوهاي تعالي سازماني طراحي و توسط سازمان ملي بهره يزه ملي بهرهجا

  .ور در سطوح مختلف اهدا نمايد سالهاي برنامه چهارم به واحدهاي بهره
وري در دستگاههاي  نامه اجرائي اين ماده متضمن چگونگي تدوين شاخصهاي مؤثر در سنجش بهره آيين) د

  .رسد ريزي آشور به تصويب هيأت وزيران مي رائي، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهاج
   

  :۶ماده 
هاي آلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري  سياستدر چارچوب                  

به  ،قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران) ۴۴(اصل چهل و چهارم موارد مشمول صدر   از جمله مي ايراناسال

سازي بخش غيردولتي در توسعه آشور به دولت اجازه داده  سازي و توانمند منظور تداوم برنامه خصوصي

  :شود مي
نظير اجاره، پيمانكاري عمومي و پيمان (واگذاري مديريت  ،زداييپذير، اعم از مقرراتاز همه روشهاي امكان) الف

، تجزيه به منظور )ام يا بخشي از سهام واگذاري اموالنظير اجاره به شرط تمليك فروش تم(و مالكيت ) مديريت

  .واگذاري، انحالل و ادغام شرآتها استفاده شود
   
   

  : ٧ماده 
وري و  به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شرآتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره                 

ي باقي بمانند و نيز فراهم آردن زمينه واگذاري اداره مطلوب شرآتهائي آه ضروري است در بخش دولت

دولتي، به دولت اجازه داده  غير شرآتهائي آه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غيرضروري است به بخش 

شود نسبت به واگذاري، انحالل، ادغام و تجديد سازمان شرآتهاي دولتي، اصالح و تصويب اساسنامه  مي

هاي استخدامي و بيمه با رعايت مقررات و  نامه ي مالي و معامالتي، تصويب آيينها نامه شرآتها، تصويب آيين

قوانين مربوط و جابجائي و انتقال وظايف نيروي انساني، سهام و دارائيهاي شرآتهاي دولتي و شرآتهاي وابسته 

  :به آنها با رعايت موارد ذيل اقدام آند
ائف حاآميت دولت تا پايان سال دوم برنامه از شرآتهاي آليه امور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظ) الف

  .گردد ها و مؤسسات دولتي تخصصي ذيربط محول مي دولتي منفك و به وزارتخانه
سازماندهي شده ) نسل دوم(شرآتهاي دولتي صرفًا در قالب شرآتهاي مادر تخصصي و شرآتهاي عملياتي ) ب

اينگونه شرآتها از نظر سياستها و . ت اداره خواهند شدو زير نظر مجمع عمومي در چارچوب اساسنامه شرآ

  .هاي تخصصي مربوطه خواهند بود هاي بخشي تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه برنامه
تشكيل شرآتهاي دولتي صرفًا با تصويب مجلس شوراي اسالمي مجاز است و تبديل شرآتهائي آه  -١تبصره 

  .است به شرآت دولتي ممنوع است%) ۵٠(درصد ه پنجا سهام شرآتهاي دولتي در آنها آمتر از
ها، مؤسسات اعتباري و شرآتهاي بيمه  گذاري شرآتهاي دولتي به استثناي بانك مشارآت و سرمايه -٢تبصره 

  .در ساير شرآتهاي موضوع اين ماده مستلزم آسب مجوز از هيأت وزيران است
است غيردولتي بوده %) ۵٠(درصد پنجاه شرآتهائي آه سهم دولت و شرآتهاي دولتي در آنها آمتر از  - ٣تبصره 

  .باشند و مشمول قوانين و مقرارت حاآم بر شرآتهاي دولتي نمي



دولت مكلف است حداآثر ظرف مدت دو سال پس از شروع اجراي برنامه چهارم توسعه، بنا به  -٤تبصره 

ريزي آشور، شرآتهائي آه ماهيت حاآميتي دارند به شكل سازماني مناسب  ن مديريت و برنامهپيشنهاد سازما

  . تغيير وضعيت داده و به دستگاه اجرائي مرتبط منتقل نمايد
ريزي آشور و وزارت  بنا به تشخيص سازمان مديريت و برنامه ١٣٨٣شرآتهاي دولتي آه تا ابتداي سال  -٥تبصره 

  .شود اجازه شروع فعاليت ندارند و منحل اعالم مي ،اندئي راآد و غيرفعال بودهامور اقتصادي و دارا
دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه آليه دفاتر و شعب شرآتهاي دولتي مستقر در خارج از  - ٦تبصره 

ريزي  ريت و برنامهموارد ضروري بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان مدي. آشور را منحل نمايد

  . آشور به تصويب شورايعالي اداري خواهد رسيد
شوند صرفًا طي مدت  دولتي مي غير شرآتهاي دولتي آه با تصويب هيأت وزيران مشمول واگذاري به بخش ) ج

در هيأت واگذاري براي واگذاري مشمول مقررات حاآم بر شرآتهاي دولتي نخواهند بود و در  ،تعيين شده

  .شوند اداره مي قانون تجارتچارچوب 
  :ادامه فعاليت شرآتهاي دولتي تنها در شرايط زير ممكن است) د
  .فعاليت آنها انحصاري باشد    -١
  .داي براي فعاليت در آن زمينه را نداشته باش دولتي انگيزه غير بخش     -٢
اين ماده با رعايت حقوق مكتسبه به » ب«بند ) ٤(تبديل وضعيت آارآنان شرآتهاي موضوع تبصره ) هـ

  .اي خواهد بود آه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد نامه ها و مؤسسات دولتي در قالب آيين وزارتخانه
از پرداخت ماليات ) انحالل و تجديد سازمانناشي از ادغام، (نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجراي اين ماده ) و

  .معاف است
جمهور به استناء شرآتهائي آه رياست مجمع آنها با رئيس(حق مالكيت دولت در شرآتهاي مادر تخصصي ) ز

از طريق وزارت امور اقتصادي و دارائي يا سازمان مالكيت شرآتهاي دولتي آه به استناد اين قانون زير نظر ) است

اعمال شود، دولت مكلف است نسبت به اصالح اساسنامه ) به تشخيص دولت(تشكيل خواهد شد  جمهوررئيس

بار مالي احتمالي تشكيل سازمان مذآور از رديفهاي . اين گروه شرآتها به نحو مقتضي اقدام قانوني نمايد

آنها مستلزم ذآر نام يا تصريح  رآليه شرآتهائي آه شمول قانون ب. گردد جمهور تأمين ميمتمرآز در اختيار رئيس

  .باشند نام بوده و يا داراي قانون خاص هستند مشمول اين بند مي
ريزي آشور به تصويب هيأت وزيران خواهد  اساسنامه اين سازمان با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه -تبصره 

  .رسيد
قابل  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران) ٤٤(اصل چهل و چهارم شرآتهاي مادر تخصصي نيز با رعايت ) ح

هاي  نحوه و روش مشارآت بخش. هاي خصوصي و تعاوني در آنها مجاز است واگذاري هستند و مشارآت بخش

شرآت ذيربط و تأييد هيأت عالي خصوصي و تعاوني در شرآتهاي مادر تخصصي بنا به پيشنهاد مجمع عمومي 

  .واگذاري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد
دولت مكلف است حداآثر تا سال سوم برنامه، نسبت به اصالح ساختار و سودآوري شرآتهاي دولتي آه به ) ط

  .صورت آنها را منحل آند اين ده هستند اقدام و در غيراستناد صورتهاي مالي سال اول برنامه زيان
در آليه مواردي آه بموجب قوانين، اجازه تصويب اساسنامه سازمانها، شرآتها، مؤسسات دولتي و وابسته ) ي

و همچنين نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي  اين قانون) ١٦٠(به دولت از جمله دستگاههاي موضوع ماده 

و تأييد سازمان مديريت و  ، اصالح و تغيير اساسنامه با پيشنهاد دستگاه ذيربطبه دولت داده شده است

  .باشد ريزي آشور با هيأت وزيران مي برنامه
ها و شرآتهاي دولتي را براساس  هيأت دولت موظف است تا پايان سال دوم برنامه اساسنامه آليه بانك -تبصره

هيأت  ريزي آشور بنحوي اصالح نمايد آه اختيارات و چگونگي انتخاب اعضاي سازمان مديريت و برنامهپيشنهاد 



قانون تجارت  )١٢٥(و ) ١٢٤(، )١١٩(، )١١٨(، )١١٦(، )١٠٨(، )١٠٧(مديره و مديرعامل و بازرسان با رعايت مواد 

  .همسان گردد ٢۴/١٢/١٣٤٧مصوب 
در مورد آليه شرآتهاي دولتي از جمله شرآتهايي آه صددرصد  قانون برنامه سوم توسعه) ٦٢(ماده مفاد ) ك

آنها و شرآتهائي آه شمول قانون بر به ابعه و وابسته سهام آنها متعلق به دولت است و شرآتهاي ت%) ١٠٠(

آنها مستلزم ذآر يا تصريح نام است نافذ بوده و در صورتيكه تجديد ارزيابي دارائيهاي آنها مطابق ماده مزبور انجام 

ا باشد و شرآتهائي آه تجديد ارزيابي آنه شده باشد از زمان تجديد ارزيابي قابل اعمال در حسابهاي مربوط مي

مجازند تا آخر سال دوم برنامه چهارم توسعه براي يكبار طبق  ،در دوران برنامه سوم توسعه ميسر نشده باشد

  .الذآر نسبت به تجديد ارزيابي دارائيهاي ثابت خود اقدام نمايندمفاد ماده فوق
اختيارات موضوع اين ماده مغاير با تصميمات هيأت وزيران در چارچوب ) ها و دستورالعملهاي نامه آيين(مقررات ) ل

  .ر استثاالملغي
قانون تنظيم بخشي از ) ٦٢(ماده دولت موظف است منابع الزم جهت اجراي بخش انرژيهاي نو موضوع ) م

  .برنامه تأمين نمايد) ٣(ماده » الف«ا از محل بند ر ٢٧/١١/١٣٨٠مصوب مقررات مالي دولت 
آالت و هرگونه مالكيت شود نسبت به واگذاري مالكيت امالك، تأسيسات، ماشين به دولت اجازه داده مي) ن

آه قبل يا بعد از تشكيل  ي استمربوط به تأسيسات آب و فاضالب را آه در اختيار و تصرف شرآتهاي آب و فاضالب

  .تيار و تصرف آنها قرار گرفته يا خواهد گرفت به شرآتها اقدام نمايدشرآتهاي مذآور ايجاد و در اخ
قانون برنامه و ) ٣٣(و ) ٣٢(مواد بردار تلقي گرديده و در اين خصوص شرآتهاي آب و فاضالب بعنوان دستگاه بهره

  .در مورد آنها قابل اجراست ١٠/١٢/١٣٥١ بودجه مصوب
   .اين قانون مشمول مفاد اين ماده ميباشند) ١٦٠(آليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده ) س

   
  :٨ماده 

وجوه حاصل از فروش سهام شرآتهاي دولتي در حساب خاصي نزد بانك مرآزي جمهوري اسالمي                  

  :گردد متمرآز و به شرح زير اختصاص و به حسابهاي مربوط منتقل ميداري آل آشور،  ايران به نام خزانه
الحساب ماليات بر عملكرد شرآت مادر تخصصي ذيربط يا به عنوان علي%) ٢٠(معادل بيست درصد ) الف

  ).حساب درآمد عمومي آشور(شرآتهاي تحت پوشش آن 
حساب (تخصصي ذيربط   آت مادرالحساب سود سهم دولت در شربه عنوان علي%) ١٠(معادل ده درصد ) ب

  ).درآمد عمومي آشور
  :به حساب شرآت مادر تخصصي ذيربط براي موارد ذيل%) ٧٠(معادل هفتاد درصد ) ج
  ).داري آل آشور ها، مؤسسات دولتي و خزانه وزارتخانه(پرداخت ديون شرآت مادر تخصصي به دولت  -١
  .ي براي واگذاريسازي، بهسازي و اصالح ساختار شرآتهاي دولتآماده -٢
آارآنان شرآتهاي ) مهارتي(اي  هاي تعديل نيروي انساني و آموزشهاي فني و حرفه آمك به تأمين هزينه -٣

  .قابل واگذاري
  .در قالب بودجه سنواتي آمك به توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني در فعاليتهاي اقتصادي -۴
  .چارچوب بودجه مصوبگذاري در  تكميل طرحهاي نيمه تمام و سرمايه -۵

) ها و مؤسسات دولتي به نام وزارتخانه(تمام وجوه حاصل از فروش در مورد سهام متعلق به دولت  - ١تبصره 

  .بايستي به حساب درآمد عمومي آشور واريز گردد
تفاوت قيمت دفتري سهام و بهاي فروش آنها در سال فروش سهام به حساب سود و زيان همان سال  - ٢تبصره 

  .گردد منظور مي) يا شرآتهاي تحت پوشش آن(مادر تخصصي ذيربط  شرآت
   



  :٩ماده 
اجتماعي و فرهنگي  ،قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي« )٢٧(الي ) ٢٠(و  )١٨(الي ) ١٢(، )١٠(مواد 

 تنفيذ) ١٣٨۴-١٣٨٨(براي دوره برنامه چهارم  »هاي آن و اصالحيه ١٧/١/١٣٧٩جمهوري اسالمي ايران مصوب 

  .گردد مي
   

  :١٠ماده 
تفكيك بخشهاي مختلف اقتصادي و (بندي تسهيالت بانكي هرگونه سهميه ،ابتداي برنامه چهارماز ) الف

  و اولويتهاي) اي منطقه
مربوط به بخشها و مناطق، باتصويب هيأت وزيران از طريق تشويق سيستم بانكي با استفاده از يارانه نقدي و  

  .گيرد وجوه اداره شده، صورت مي
اخت تسهيالت با نرخ آمتر در قالب عقود اسالمي در صورتي مجاز است آه از طريق يارانه الزام بانكها به پرد) ب

  .يا وجوه اداره شده توسط دولت تأمين شود
  )ج
وري منابع مالي سيستم بانكي، دولت مكلف است  به منظور تأمين رشد اقتصادي و آنترل تورم و بهبود بهره  -١

طي سالهاي برنامه چهارم و با منظور آردن مبالغ بازپرداخت در بدهي خود به بانك مرآزي و بانكها را 

  .هاي سنواتي آاهش دهد بودجه
اي خواهد بود آه با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي  نامه چگونگي بازپرداخت بدهيهاي مزبور بر اساس آيين

ايران به تصويب هيأت وزيران ريزي آشور و بانك مرآزي جمهوري اسالمي  و دارايي، سازمان مديريت و برنامه

  .خواهد رسيد
ي آليه بانكهاي آشور با ياز تسهيالت اعطا%) ٢٥(در طول سالهاي برنامه چهارم حداقل بيست و پنج درصد   -٢

  .يابد هماهنگي دستگاههاي اجرايي ذيربط به بخش آب و آشاورزي اختصاص مي
متوسط ساالنه بيست درصد  ربرنامه چهارم به طوافزايش در مانده تسهيالت تكليفي بانكها طي سالهاي   -٣

  .يابد آاهش مي ١٣٨٣نسبت به رقم مصوب سال  ،%)٢٠(
سازي  دولت مكلف است از سال اول برنامه چهارم، نسبت به برقراري نظام بانكداري الكترونيكي و پياده    -٤

بانكهاي آشور و براي همه  المللي در آليه هاي تبادل پول و خدمات بانكي الكترونيكي ملي و بين رويه

  .مشتريان اقدام نمايد
در جهت ايجاد فضاي رقابتي سالم و به دور از انحصار در سيستم بانكي آشور و به منظور اقتصادي نمودن ) د

فعاليت بنگاهها، مؤسسات و سازمانهاي دولتي و ديگر نهادهاي عمومي و شهرداريها، براي دريافت خدمات 

  .مجازند بانك عامل را راسًا انتخاب نمايند بانكي بنگاههاي مذآور
انتخاب بانك عامل توسط ارگانهاي موضوع اين بند، در مورد آن بخش از وجوهات آنها آه از محل بودجه  -١تبصره

گردد، منوط به آسب موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مرآزي جمهوري  عمومي دولتي تأمين مي

  .ب مورد خواهد بوداسالمي ايران و بر حس
 »١٨/۴/١٣٥١ قانون پولي و بانكي آشور، مصوب«) ١٢(ماده هاي دستگاههاي اجرائي موضوع  سپرده -٢تبصره

نون ياد شده در حسابهاي شود و بايستي طبق مقررات قا به عنوان سپرده بانك عامل موضوع اين بند تلقي نمي

  .بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران منعكس گردد
  :ترآيب مجمع عمومي بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران عبارت است از) هـ

ريزي آشور، وزير  ، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه)رياست مجمع(جمهور رئيس

  . بازرگاني و يك نفر از وزراء به انتخاب هيأت وزيران



به پيشنهاد رئيس جمهور و بعد از تأييد مجمع عمومي جمهوري اسالمي ايران رئيس آل بانك مرآزي  -١تبصره 

  .دشو اسالمي ايران با حكم رئيس جمهور منصوب مي بانك مرآزي جمهوري
مقام بانك مرآزي به پيشنهاد رئيس آل بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران و پس از تأييد مجمع قائم - ٢تبصره 

  .شود جمهوري منصوب ميعمومي بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران با حكم رئيس
  :گردد ذيل اصالح مي ترآيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح) و 
  .وزير امور اقتصادي و دارائي يا معاون وي        -
  .رئيس آل بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران        -
  .ريزي آشور يا معاون وي رئيس سازمان مديريت و برنامه        -
  .دو تن از وزراء به انتخاب هيأت وزيران        -
  .وزير بازرگاني        -
نفر آارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس آل بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران و تأييد  دو    -

  .رياست جمهوري
  .دادستان آل آشور يا معاون وي        -
  .رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن        -
  .رئيس اتاق تعاون        -
آدام  هر(مجلس شوراي اسالمي » برنامه و بودجه و محاسبات«و » اقتصاديامور «نمايندگان آميسيونهاي     -

  .به عنوان ناظر با انتخاب مجلس) يك نفر
  .رياست شورا بر عهده رئيس آل بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران خواهد بود -تبصره

بازارهاي مالي  به منظور ايجاد ساختار مالي مناسب در بانكها و فراهم آوردن امكان حضور مستمر بانكها در) ز

المللي در مورد نسبت آفايت سرمايه بانكها در حدي آه  المللي همواره بايد استانداردها و الزامات بين بين

منظور پس از تسويه آامل اصل و سود اوراق مشارآت ويژه   بدين. آند رعايت شود شوراي پول و اعتبار تعيين مي

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، مصوب «) ٩٣(ماده موضوع 

و تا زماني آه نسبت آفايت سرمايه هر يك از بانكهاي دولتي آمتر از حداقل تعيين شده توسط  »١٧/١/١٣٧٩

شوراي پول و اعتبار است، همه ساله مبلغي معادل درآمد دولت از محل ماليات و سهم سود دولت در آن بانك 

شد به  بيني خواهد واتي پيشهاي سن داري آل عينًا از محل اعتباراتي آه در بودجه پس از واريز به حساب خزانه

چنانچه اين وجوه براي . صورت تخصيص يافته به منظور افزايش سرمايه دولت به حساب آن بانك واريز خواهد شد

التفاوت از طريق واريز وجوه حاصل از فروش سهام و يا حق تقدم سهام تأمين حداقل فوق آافي نباشد، مابه

  .ظور نمودن اعتبار الزم در بودجه سنواتي دولت تأمين خواهد شدبانكها به حساب سرمايه بانكها و يا من
شود آه از ابزار  به منظور اجراي سياستهاي پولي به بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران اجازه داده مي) ح

قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب اوراق مشارآت و ساير ابزارهاي مشابه در قالب عقود اسالمي موضوع 

  .با تصويب مجلس شوراي اسالمي استفاده نمايد ٨/٦/١٣٦٢
وزارت امور اقتصادي و  .شود ها ايجاد مي به منظور حفظ اعتماد عمومي به نظام بانكي، نظام بيمه سپرده) ط

  .رم اقدامات قانوني الزم را معمول دارددارائي مكلف است تا پايان سال اول برنامه چها
  .شود رئيس مجمع عمومي بانك آشاورزي، وزير جهاد آشاورزي تعيين مي) ي
   

  :١١ماده 
از سپرده قانوني بانكها نزد بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران بر مبناي درصد %) ٣(سه درصد                  

قرار گيرد تا صرف اعطاي %) ١ هر بانك(و صنعت و معدن در اختيار بانكهاي آشاورزي، مسكن  ١٣٨٣سال 



تسهيالت به طرحهاي آشاورزي و دامپروري، احداث ساختمان و مسكن، تكميل طرحهاي صنعتي و معدني 

  . دولتي شود آه ويژگي عمده آنان اشتغالزايي باشد غير بخش 
توسط شوراي پول و اعتبار تهيه و به  قانون عمليات بانكي بدون ربانامه اجرايي اين ماده با رعايت  آيين

  . رسد تصويب هيأت وزيران مي
   

  :١٢ماده 
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي « )٩٦(و  )٦٧(، )٦٥(مواد 

  .گردد تنفيذ مي) ١٣٨٤- ١٣٨٨(راي دوره برنامه چهارم ب» هاي آن و اصالحيه ١٧/١/١٣٧٩ايران مصوب 
   

  :١٣ماده 
اين قانون، ملزم به رعايت موارد ذيل ) ١٦٠(به منظور تنظيم تعهدات ارزي آشور دستگاههاي موضوع ماده ) الف

  :هستند
با تأييد بانك مرآزي  ،عمليات و معامالت ارزي خود را از طريق حسابهاي ارزي آه در بانكهاي داخل يا خارج  -١

بانكهاي عامل ايراني مكلفند، خدمات مورد نياز . آنند، انجام دهند جمهوري اسالمي ايران افتتاح آرده يا مي

  .المللي تأمين نمايند آنها را در سطح استانداردهاي بين
يران اعالم فهرست آليه حسابهاي ارزي جديد خارج از آشور خود را به بانك مرآزي جمهوري اسالمي ا  -٢

  .نمايند، تا پس از تأييد ادامه فعاليت آنها مؤثر گردد
  :دولت موظف است) ب
اي تنظيم نمايد آه  مدت خارجي را به گونهمدت و آوتاهبندي پرداخت بدهيها و تعهدات، اعم از ميانزمان  -١

بيع متقابل، در پايان برنامه بازپرداختهاي ساالنه اين بدهيها و تعهدات، بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشي از 

در استفاده از . درآمدهاي ارزي دولت در سال آخر برنامه چهارم، تجاوز نكند%) ٣٠(از سي درصد  ،چهارم

  .تسهيالت خارجي، اولويت باتسهيالت بلندمدت خواهد بود
ايد تا ارزش حال اي تنظيم نم ميزان تعهدات و بدهيهاي خارجي آشور در سالهاي برنامه چهارم را به گونه  -٢

قانون تشويق «) ٣(ماده » ب«بند موضوع خالص بدهيها و تعهدات آشور بدون تعهدات ناشي از قراردادهاي 

ال بدهيها، تعهدات آشور و التفاوت ارزش ح به ما( »١٩/١٢/١٣٨٠گذاري خارجي مصوب  و حمايت از سرمايه

در سال آخر برنامه چهارم بيش از سي ميليارد ) ذخاير ارزي بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران

  .دالر نباشد) ٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٣٠(
نسبت به تأمين ) ٢(بانكهاي تجاري و تخصصي مجازند بدون تضمين دولت و با عايت سقف مذآور در جزء   -٣

  .المللي اقدام آنند دولتي از منابع بين غير هاي  گذاري بخش همنابع مالي طرحهاي سرماي
اين قانون آه از تسهيالت مالي ) ١٦٠(گذاري، دستگاههاي اجرائي موضوع ماده  در مورد طرحهاي سرمايه) ج

  :آنند، موظف به رعايت موارد ذيل خواهند بود خارجي استقاده مي
ين مقام اجرائي دستگاه ذيربط و تأييد شوراي اقتصاد، بايد داراي تمامي طرحها با مسئوليت وزير و يا باالتر  -١

هاي اجراي آامل آنها از سقفهاي تعيين شده تجاوز  توجيه فني، اقتصادي و مالي باشند و مجموع هزينه

بندي دريافت و بازپرداخت تسهيالت هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به تعيين زمان. نكند

حداآثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، «قانون تها، امكانات و توانائيهاي داخلي و با رعايت ظرفي

و  »١٢/١٢/١٣٧٥ها و ايجاد تسهيالت به منظور صدور خدمات مصوب  صنعتي و اجرايي آشور در اجراي پروژه

  .محيطي در اجراي هر يك از طرحها بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسدنيز رعايت شرايط زيست



نامه ريزي آشور موافقت قبل از عقد قرارداد، با ارائه توجيهات فني و اقتصادي، با سازمان مديريت و برنامه  -٢

  .مبادله آنند
قانون حداآثر «دالر باشد با رعايت ) ٠٠٠،٠٠٠،١(يك ميليون تمامي معامالت و قراردادهاي خارجي آه بيش از ) د

ها و ايجاد تسهيالت به منظور  استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرائي آشور در اجراي پروژه

هاي  با درج آگهي در روزنامه(المللي  ، تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين»١٢/١٢/٧٥١٣صدور خدمات مصوب 

موارد استثناء به تأييد آميته سه . انجام و منعقد نمايند) هاي الكترونيكي داخلي و خارجي آثيراالنتشار و رسانه

شور و وزير وزارتخانه مربوطه ريزي آ نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارائي، رئيس سازمان مديريت و برنامه

  .خواهد رسيد
ها، حق آنترل و بازرسي آمي و آيفي و آنترل قيمت براي آليه آاالهاي وارداتي و  در آليه مناقصه                 

وزير يا باالترين مقام اجرائي ذيربط، مسئول حسن اجراي اين موضوع . ها براي خريدار محفوظ است پروژه

  .باشد مي
بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران فقط مجاز به تعهد يا پرداخت معامالت قراردادهايي است آه                  

  .تأييد باالترين مقام دستگاههاي اجرائي، مبني بر رعايت مفاد اين بند را داشته باشد
ي سالهاي باقيمانده دولت مكلف است همراه با لوايح بودجه ساالنه، جداول دريافت و پرداختهاي ارزي را برا) هـ

  .از برنامه چهارم ارائه نمايد
   

  :١۴ماده 
اين قانون و همچنين مؤسسات و ) ١٦٠(دولت موظف است طرحهاي بيع متقابل دستگاهاي موضوع ماده ) الف

بيني و به مجلس شوراي اسالمي تقديم  دولتي و بانكها را در لوايح بودجه ساليانه پيش غير نهادهاي عمومي 

  .نمايد
به منظور افزايش ظرفيت توليد نفت و حفظ و ارتقاي سهميه ايران در توليد اوپك، تشويق و حمايت از جذب )  ب

ها و منابع خارجي در فعاليتهاي باالدستي نفت و گاز به ويژه در ميادين مشترك و طرحهاي اآتشافي  سرمايه

فت از مخازن نفت و گاز آشور، انتقال و به آشور، اطمينان از حفظ و صيانت هر چه بيشتر با افزايش ضريب بازيا

برداري از ميادين نفتي و گازي و امكان استفاده از روشهاي مختلف  آوريهاي جديد در توسعه و بهره آارگيري فن

اين » ج«شود تا سقف توليد اضافي مندرج در بند  المللي، به شرآت ملي نفت ايران اجازه داده مي قراردادي بين

ا شرآتهاي ينعقاد قراردادهاي اآتشاف و توسعه ميدانها با تأمين منابع مالي با طرفهاي خارجي ماده نسبت به ا

  :صاحب صالحيت داخلي، متناسب با شرايط هر ميدان با رعايت اصول و شرايط ذيل اقدام نمايد
  .حفظ حاآميت و اعمال تصرفات مالكانه دولت، بر منابع نفت و گاز آشور    -١
ازگشت تعهدات ايجاد شده توسط دولت، بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران و بانكهاي عدم تضمين ب  -٢

  .دولتي
هاي تأمين منابع مالي و ساير  الزحمه و يا سود، ريسك و هزينهمنوط آردن بازپرداخت اصل سرمايه، حق  -٣

 ،يا عوايد آنهاي جنبي ايجاد شده جهت اجراي طرح از طريق تخصيص بخشي از محصوالت ميدان و  هزينه

  .بر پايه قيمت روز فروش محصول
پذيرش خطرات و ريسك عدم دستيابي به اهداف مورد نظر قراردادي، غيراقتصادي بودن ميدان و يا ناآافي   -٤

  .بودن محصول ميدان براي استهالك تعهدات مالي ايجاد شده توسط طرف قرارداد
ا رعايت ايجاد انگيزه براي بداد، متناسب با شرايط هر طرح و گذاري براي طرف قرار تعيين نرخ بازگشت سرمايه  -٥

  .برداري بكارگيري روشهاي بهينه در اآتشاف، توسعه و بهره
  .تضمين برداشت صيانتي از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد    -٦



قانون حداآثر «بر اساس (حداآثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي آشور   -٧

ها و ايجاد تسهيالت  استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي آشور در اجراي پروژه

  .)»١٢/١٢/١٣٧٥بمنظور صدور خدمات مصوب 
  .يرعايت مقررات و مالحظات زيست محيط    -٨
شود، براي توسعه ميدانهاي نفت و گاز تا سقف توليد اصالح  به شرآت ملي نفت ايران اجازه داده مي) ج

ميليون متر مكعب گاز طبيعي، با اولويت ميادين  پنجاه و روزانه يك ميليون بشكه نفت خام و دويست ،اضافي

مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و مشترك، پس از تصويب توجيه فني و اقتصادي طرحها در شوراي اقتصاد و 

ريزي آشور اقدام نمايد و بازپرداخت تعهدات ايجاد شده را در هر يك از طرحهاي نفتي و گازي، صرفًا از محل  برنامه

منابع داخلي شرآت (توليدات اضافي همان طرح و در مورد طرحهاي گازي از محل توليدات اضافي همان طرح 

  .دهد انجام) ملي نفت ايران
تزريق گاز، نوسازي و  وآوري گازهاي همراه  شود به منظور جمع به شرآت ملي نفت ايران اجازه داده مي) د 

تأسيسات پااليش ) DME, GTL, LNG ,....(هاي مايع  سازي تأسيسات نفتي، تبديل گاز طبيعي به فرآورده بهينه

به اجراي طرحهاي مربوطه پس از  رساني نسبت سازي مصرف سوخت شامل طرحهاي توسعه گاز و بهينه

ريزي آشور  اقتصادي طرحها در شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه- تصويب توجيه فني

منابع داخلي شرآت ملي (اقدام نمايد و بازپرداخت تعهدات ايجاد شده را از محل درآمد اضافي همان طرحها 

  .انجام دهد) نفت ايران
منظور شناسايي و اآتشاف هر چه بيشتر منابع نفت و گاز در سراسر آشور و نيز انتقال و به آارگيري  به) هـ

به استثناي استانهاي خوزستان، بوشهر و (آوريهاي جديد در عمليات اآتشافي در آليه مناطق آشور  فن

نجر به آشف ميدان قابل توليد آه عمليات اآتشافي مربوط به ريسك پيمانكار انجام و م  )آهكيلويه و بوير احمد

اين ماده و پس از تصويب عناوين » ج« شود در قالب ارقام مذآور در بند تجاري شود، به دولت اجازه داده مي

مبادله    ي سنواتي توسط مجلس شوراي اسالمي و تصويب شوراي اقتصاد و ها ها در بودجه طرحها و پروژه

يزي آشور نسبت به عقد قراردادهاي بيع متقابل توأم براي اآتشاف و ر امه با سازمان مديريت و برنامهنموافقت

هاي اآتشافي  هزينه. استخراج از طريق برگزاري مناقصات اقدام و پيمانكار را مطابق ضوابط قانوني انتخاب نمايد

فروش  هاي توسعه از محل هزينه  همراه  در قالب قرارداد منعقده مذآور منظور و به) مستقيم و غيرمستقيم(

مجوزهاي صادره، داراي زمان محدود بوده و در هر مورد . محصوالت توليدي همان ميدان باز پرداخت خواهد شد

  .توسط وزارت نفت تعيين شده و يكبار نيز قابل تمديد ميباشد
اشد، اي از منطقه آشف نشده ب در صورتي آه در پايان مرحله اآتشاف، ميدان تجاري در هيچ نقطه                 

  .قرارداد خاتمه خواهد يافت و طرف قرارداد حق مطالبه هيچگونه وجهي را نخواهد داشت
ريزي آشور، وزارت امور اقتصادي و  نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه آيين) و

  .خواهد رسيددارائي، وزارت نفت و بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران به تصويب هيأت وزيران 
   

  :١۵ماده 
  :اقدامهاي ذيل را در طول سالهاي برنامه چهارم به عمل آورد ،شوراي بورس مكلف است) الف
اي، استاني  گسترش جغرافيايي بورس از طريق راه آارهاي مناسب از جمله راه اندازي تاالرهاي منطقه  -١

  .ايجاد شبكه آارگزاري و پذيرش آارگزاران محلي
  ).بورس آاال(و گسترش بازارهاي تخصصي ايجاد     -٢
  .ايجاد بازارهاي اوراق بهادار خارج از بورس    -٣
  .اي و جهاني به منظور مبادله اطالعات و پذيرش متقابل اوراق بهادار برقراري ارتباط با بورسهاي منطقه    -٤



لكترونيك اوراق بهادار در اندازي شبكه ملي داد و ستد ا هشوراي بورس موظف است نسبت به طراحي و را) ب

  .چارچوب نظام جامع پرداخت و تدوين چارچوب تنظيمي و نظارتي و سازوآار اجرائي آن اقدام نمايد
بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارائي موظفند، با طراحي و تدوين چارچوب ) ج

المللي گذاري خارجي در بازار سرمايه آشور و بين مايهتنظيمي و نظارتي و سازوآار اجرائي الزم، امكان سر

  .آردن بورس اوراق بهادار تهران را فراهم آورند
نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مرآزي جمهوري اسالمي  آيين

  .ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد
   

  :١۶ماده 
بندي م شرآتهاي بيمه تجاري را پس از اصالح ساختار، بر اساس برنامه زمانسها ،دولت مجاز است

سياستهاي برنامه چهارم ) ٤٧(بند در چارچوب  ،رسد اي آه به تصويب هيأت وزيران مي نامه مشخص و طبق آيين

  .به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار نمايد -خواهد شدآه ابالغ  -توسعه
   

  :١٧ماده 
نظر به جايگاه محوري آب در توسعه آشور، منابع آب آشور را با نگرش مديريت  ،دولت مكلف است                 

با لحاظ هاي آبريز  مان عرضه و تقاضا در آل چرخه آب با رويكرد توسعه پايدار در واحدهاي طبيعي حوزهأجامع و تو

ريزي و مديريت نمايد آه  اي برنامه سازي عمومي و مشارآت مردم به گونه نمودن ارزش اقتصادي آب، آگاه

  :هدفهاي زير تحقق يابد
قانون برنامه سوم توسعه در طول اجراي برنامه چهارم  )١٠٧(ماده و  )١٠٦(ماده ) ١(تبصره اجراي مفاد ) الف

برداري مناسب و با استفاده از روشهاي نوين آبياري و  توسعه و با اصالح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره

%) ٢٥(ع آن آارايي آب به ازاي يك متر مكعب در طي برنامه بيست و پنج درصد آبياري، راندمان آبياري و به تبآم

وري آب  افزايش يافته و با اختصاص به محصوالت با ارزش اقتصادي باال و استفاده بهينه از آن موجبات افزايش بهره

  .را فراهم سازد
هاي با تراز منفي، دولت مكلف  ر دشتهاي آب زير زميني د به منظور ايجاد تعادل بين تغذيه و برداشت سفره) ب

برداري در اين دشتها را بر  هاي بهره اي و مديريتي، مجوز است با تجهيز منابع مالي مورد نياز و تمهيدات سازه

آه با روشهاي نوين آبياري قابل دسترس ) نه آبقانون توزيع عادال) ١٩(ماده موضوع (اساس مصرف معقول 

%) ٢٥(هاي آب زير زميني بيست و پنج درصد  است، اصالح نمايد بطوريكه تا پايان برنامه چهارم تراز منفي سفره

  .بهبود يابد
اظت برداري حف گذاري براي بهره هاي آبريز، با لحاظ ارزش ذاتي و سرمايه ارزش اقتصادي آب در هر يك از حوزه) ج

نامه اجرايي اين بند در طي سال اول برنامه تهيه و به  آيين. هاي مصرف منظور گردد هاي بخش و بازيافت در برنامه

  .تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد
هاي مرزي و  به منظور تسريع در اجراي طرحهاي استحصال، تنظيم، انتقال و استفاده حداآثر از آبهاي رودخانه) د

از مجموع اعتبارات طرحهاي تملك دارائيهاي %) ٢(دولت موظف است ساالنه دودرصد  منابع آب مشترك،

هاي  نامهاي بودجه عمومي را در لوايح بودجه سنواتي تحت برنامه مستقل منظور و در چارچوب موافقت سرمايه

صورت صددرصد  ريزي آشور و وزارت نيرو براي اجراي طرحهاي مذآور به متبادله بين سازمان مديريت و برنامه

  .تخصيص يافته هزينه نمايد%) ١٠٠(
اي آه از ديدگاه توسعه پايدار، با رعايت حقوق ذينفعان و براي تأمين نيازهاي  طرحهاي انتقال آب بين حوزه) هـ

  .محيطي و منافع ملي مورد نظر قرار گيرد مختلف مصرف، مشروط به توجيه فني اقتصادي، اجتماعي و زيست



و  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران) ٧٧(هفتاد و هفتم  اصلآشورهاي همجوار با رعايت  مبادله آب با) و

هاي فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي بر اساس طرح جامع آب آشور و با تصويب  منافع ملي و توجيه

  .به عمل آيد هيأت وزيران
ها براي مشترآين  فرهنگ صحيح و منطقي مصرف آب، از طريق تدوين الگوي مصرف بهينه آب، اصالح تعرفه) ز

پرمصرف، به تدريج با نصب آنتورهاي جداگانه براي آليه واحدهاي مسكوني و اجراي طرحهاي مديريت مصرف آب 

  .در شهرها و روستاهاي آشور گسترش يابد
اجتماعي و فرهنگي   قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،) ١٣٣(قانون الحاق يك بند و دو تبصره به ماده  -تبصره

براي دوره ) مازاد بر الگوي مصرف آب هاي موضوع تعيين الگو و هزينه( ٦/٨/١٣٨٠مصوب جمهوري اسالمي ايران 

  .گردد تنفيذ مي )١٣٨۴-١٣٨٨(برنامه چهارم 
هاي آبياري و  هماهنگي اعتباري در تهيه و اجراي همزمان طرحهاي تأمين آب و طرحهاي مكمل نظير شبكه) ح

  .زهكشي در پايين دست و طرحهاي آبخيزداري در باالدست سدهاي مخزني به عمل آيد
ه و ب قانون برنامه سوم توسعه) ١٠٦(ماده و  قانون برنامه دوم توسعه) ٧٦(تبصره اجراي احكام  براي تداوم) ط

هاي آبياري زهكشي و طرحهاي تأمين آب آه داراي  ذاري، با اولويت در طرحهاي شبكهگ منظور گسترش سرمايه

نامه  در آيين دبرداران تلفيق ميگردتوجيه فني و اقتصادي هستند، منابع عمومي با منابع بانك آشاورزي و بهره

ولت مشخص رسد چگونگي تعيين عناوين و سهم حمايت د اجرايي اين بند آه به تصويب هيأت وزيران مي

  .گردد مي
  .هاي اجرائي مديريت خشكسالي را تهيه و تدوين نمايد برنامه) ي
ريزي آشور به تصويب هيأت  پيشنهاد وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامه اهاي اجرائي اين ماده ب نامه آيين) ك

  .رسد وزيران مي
   

  :١٨ماده 
از تصويب اين قانون برنامه توسعه بخش آشاورزي و دولت مكلف است ظرف مدت شش ماه پس                  

اقتصادي  ،منابع طبيعي را با محوريت خودآفايي در توليد محصوالت اساسي آشاورزي، تأمين امنيت غذايي

نمودن توليد و توسعه صادرات محصوالت آشاورزي، ارتقاي رشد ارزش افزوده بخش آشاورزي حداقل به ميزان 

بخش هفتم اين قانون را تهيه و از طريق انجام اقدامات ذيل به مرحله ) ٢( ل شمارهبيني شده در جدو رشد پيش

  :اجرا درآورد
هاي آبياري و زهكشي در  گذاري الزم به منظور اجراي عمليات زير بنايي آب و خاك و توسعه شبكه سرمايه) الف

  .دو ميليون هكتار از اراضي آشاورزي داراي آب تأمين شده
با منابع نظام بانكي و منابع حاصل از مشارآت ) به صورت وجوه اداره شده(عمومي تلفيق بودجه ) ب

  .گذاران بخش آشاورزي و صنايع تبديلي و تكميلي توليدآنندگان به منظور پرداخت تسهيالت به سرمايه
ش برداري از خدمات فني بخ پوشش حداقل پنجاه درصدي بيمه محصوالت آشاورزي و عوامل توليد با بهره) ج

  .خصوصي و تعاوني تا پايان برنامه
گذاري بخش آشاورزي به ميزان  افزايش سرمايه شرآت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه) د

هاي اعتباري غيردولتي توسعه بخش آشاورزي به صورت  سرمايه اوليه در طول سالهاي برنامه و آمك به صندوق

  .اي دارايي سرمايه وجوه اداره شده و از طريق اعتبارات تملك
حمايت از گسترش صنايع تبديلي و تكميلي بخش آشاورزي به نحوي آه درصد محصوالت فرآوري شده ) هـ

فراهم %) ٥٠(حداقل به ميزان دو برابر وضع موجود افزايش يافته و موجبات آاهش ضايعات به ميزان پنجاه درصد 

  .گردد



در راستاي اصالح ساختار تغذيه به نحوي آه سرانه سهم پروتئين افزايش توليد مواد پروتئيني دام و آبزيان ) و

  .گرم افزايش يابد) ٢٩(حيواني در الگوي تغذيه به بيست و نه 
هاي حمايتي  ايجاد صندوق تثبيت درآمد آشاورزان با مشارآت درآمدي دولت و آشاورزان جهت سياست) ز

ها و عملكرد توليد را به منظور تثبيت درآمد  قيمتدرآمدي آشاورزان به نحوي آه خطر پذيري حاصل از تغيير 

اساسنامه صندوق يادشده ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب . آشاورزان آاهش دهد

  .رسد هيأت وزيران مي
صدور سند مالكيت اراضي آشاورزي واقع در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرآها و روستاها به نام ) ح

  .قانوني آنها از طريق سازمان ثبت اسناد و امالك آشور تا پايان برنامه چهارممالكين 
نوسازي باغات موجود و توسعه باغات با اولويت در اراضي شيبدار و مستعد به ميزان يك ميليون هكتار با ) ط

  .تأمين منابع ارزان قيمت و در راستاي توسعه صادرات
برداران به منظور گسترش آموزش و ترويج با  هط توليدآنندگان و بهرايجاد انگيزه براي جذب متخصصين توس) ي

برداران توليدآنندگان و بهره%) ٣٠(درصد  استفاده از خدمات فني بخش خصوصي و تعاوني به ميزان حداقل سي

  .و توسعه تحقيقات آاربردي آشاورزي به ميزان دو برابر شرايط سال پايه
   

  :١٩ماده 
  :منظور ارتقاء شاخصهاي توسعه روستايي و عشايري دولت مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايدبه                  

  .جمهور انجام گيردريزي، راهبري و نظارت در امور توسعه روستايي زير نظر رئيسسياستگذاري، برنامه) الف
و فرهنگي جمهوري اسالمي اجتماعي  ،شاخصهاي مذآور نسبت به پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي) ب

افزايش يافته و ساماندهي اسكان عشاير با حفظ ارتقاء توانمنديهاي %) ٢٥(درصد   پنج و حداقل بيستايران 

  .جمعيت عشاير آشور صورت پذيرد%) ٥٠(اقتصادي در حد پنجاه درصد 
تخصيص و %) ١٠٠(درصد اعتبارات روستايي و عشايري در طول برنامه بميزان ارقام بودجه مصوبه ساالنه صد) ج

  .پرداخت گردد
  :٢٠ماده 

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي « )١٣٤(و  )١٢٢(، )١٢١(، )١٠٨(مواد 

تنفيذ ) ١٣٨٤-١٣٨٨(براي دوره برنامه چهارم » هاي آن و اصالحيه ١٧/١/١٣٧٩جمهوري اسالمي ايران مصوب 

  .گردد يم
   

  :٢١ماده 
دولت موظف است سند ملي توسعه بخشهاي صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژي                  

پذيري مبتني بر توسعه صنعتي آشور ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با محوريت توسعه رقابت

درصد   دهم دو و معدني متوسط ساالنه يازده آوري و در جهت تحقق هدف رشد توليد صنعتي و توسعه فن

اي آه  به گونه%) ٩/١٦(درصد  دهم نه و گذاري صنعتي و معدني شانزده و رشد متوسط سرمايه%) ٢/١١(

به شانزده و دو دهم  ١٣٨٣در سال %) ١٤(سهم بخش صنعت و معدن از توليد ناخالص داخلي از چهارده درصد 

%) ٨/١٤(ت صنعتي از رشد متوسط ساالنه چهارده و هشت دهم درصد و صادرا ١٣٨٨در سال %) ٢/١٦(درصد 

  :تهيه و محورهاي ذيل را به اجراء درآورد ،برخوردار گردد
آوري در جهان و تأآيد ويژه  مندي از جريانهاي سرريز فنآوري و ايجاد شرايط بهره توسعه قابليتهاي فن) الف

  .نوين اي باال در صنايع هاي داراي توان توسعه برحوزه



بر، صنايع معدني، صنايع پتروشيمي، صنايع انرژي(تقويت مزيتهاي رقابتي و توسعه صنايع مبتني بر منابع ) ب

  ).هاي پايين دستي آنها صنايع تبديلي و تكميلي آشاورزي و زنجيره
  اصالح و تقويت نهادهاي پشتيباني آننده توسعه آار آفريني و صنايع آوچك و متوسط) ج
هاي علوم زمين بمنظور  رساني، توسعه و گسترش پايگاههاي دادهگسترش سيستمهاي اطالعبهبود و ) د

  .گذاران و آار آفرينان به اطالعات مورد نياز توسط دولت دسترسي سرمايه
  .گرا در چارچوب سياستهاي بازرگاني آشورگسترش توليد صادرات) هـ
  :براي تجهيز منابع الزم در توسعه صنعتي و معدني) و
سرمايه بانك صنعت و معدن را متناسبًا برابر سقف مصوب  ،دولت مكلف است در طول سالهاي برنامه  -١

  .اساسنامه افزايش دهد
هاي معدني از قبيل اآتشاف، استخراج فرآوري مواد  هاي نوين در آليه زمينه آوري استفاده از علوم و فن  -٢

  .گذاران خارجي را در امور فوق فراهم آورد سرمايهمعدني و صنايع معدني، دولت مكلف است زمينه حضور 
اي در جهت توسعه بخش غيردولتي با استفاده از منابع عمومي،  تقويت شرآتهاي مادر تخصصي توسعه  -٣

در و عرضه سهام شرآتهاي مادر تخصصي خارجي و منابع ناشي از فروش سهام شرآتهاي زيرمجموعه 

قانون ) ٤٤(اصل چهل و چهارم به استثناي موارد مذآور در صدر %) ٤٩(نه درصد وبازار بورس تا سقف چهل

  .اساسي جمهوري اسالمي ايران
ت اجازه داده در جهت ايجاد ارزش افزوده بيشتر و استفاده از منابع گاز در توسعه صنعتي و معدني به دول  -٤

در جهت ايجاد  دالر ) ٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٩( ميليارد برنامه تا مبلغ نه) ١٣(ميشود با رعايت سقفهاي مصوب ماده 

  .بر و صنايع داراي مزيت نسبي با هدف صادراتي تعهد و تأمين نمايدصنايع انرژي
  .تأمين زير بناهاي الزم در معادن بزرگ و مناطق معدني توسط دولت    -٥
اصالح اساسنامه صندوق بيمه فعاليتهاي معدني و صندوق حمايت از توسعه و تحقيقات صنعت الكترونيك در   -٦

 اتگذاري بخش خصوصي در زمينه اآتشاف جهت تقويت و توسعه نهادهاي پوشش دهنده مخاطرات سرمايه

  .گذاري خطرپذير در صنايع نوين مواد معدني و سرمايه
   

  :٢٢ماده 
گذاري الزم زمينه توليدات صنعت خودرو سواري را مطابق با ميزان مصرف ت با سياستف اسكلدولت م) الف

سوخت در حد استاندارد جهاني و عرضه آن با قيمت رقابتي فراهم نمايد و سياستهاي تشويقي و سازوآار 

هي به ايجاد اي طراحي و به اجراء درآورد آه منت قيمت عرضه گاز فشرده طبيعي و سوختهاي جايگزين را به گونه

  .سوز گرددگانهاز آل خودروهاي توليدي و وارداتي، به صورت دو%) ٣٠(درصد   عرضه حداقل سي
وزارت نفت موظف است در شهرهاي آشور به ويژه شهرهاي بزرگ با حمايت از بخش خصوصي و تعاوني، به ) ب

شهرداريها مكلف به همكاري الزم در اين برداري برساند و  را احداث و به بهره) CNG(تدريج جايگاههاي عرضه گاز 

  .باشند خصوص مي
، )با ارزش حرارتي معادل(قيمت بنزين %) ٤٠(حداآثر معادل چهل درصد ) CNG(قيمت گاز طبيعي فشرده ) ج

  .خواهد بود
  :٢٣ماده 

به ويژه در صنايع افزايي در فعاليتهاي اقتصادي، با تاآيد بر مزيتهاي نسبي و رقابتي به منظور هم                 

نفت، گاز و پتروشيمي و صنايع و خدمات مهندسي پشتيبان آنها، صنايع انرژي بر و زنجيره پايين دستي آنها، در 

بهره %) ٣٥(پنج درصد وچارچوب موازين طرح ملي آمايش سرزمين در طول سالهاي برنامه چهارم، هر ساله سي

اي قانون بودجه، منحصرًا به مصرف اجراي  هاي سرمايه رائيمالكانه گاز طبيعي با درج در طرحهاي تملك دا



اين . سازي سواحل و جزاير ايراني خليج فارس و حوزه نفوذ مستقيم آنها خواهد رسيدطرحهاي زير بنائي و آماده

  .رسد ريزي آشور، به تصويب هيأت وزيران مي طرحها، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه
   

  :٢۴ماده 
آوري، ارتقاي آيفيت توليدات، افزايش  شود جهت رشد اقتصادي، ارتقاي فن به دولت اجازه داده مي                 

فرصتهاي شغلي و افزايش صادرات در قلمرو فعاليتهاي توليدي، اعم از صنعتي، معدني، آشاورزي، زيربنائي، 

به  ١٩/١٢/١٣٨٠گذاري خارجي، مصوب  قانون تشويق و حمايت سرمايهآوري اطالعات در اجراي  خدمات و فن

قانون تشويق و حمايت ) ٣(ه ماد) ب(هاي الزم را از طريق مذآور در بند  گذاري خارجي، زمينه منظور جلب سرمايه

  .فراهم نمايد ١٩/١٢/١٣٨٠، مصوب گذاري خارجي سرمايه
دولت موظف است پرداخت آليه تعهدات قراردادي شرآتهاي دولتي ايراني طرف قرارداد براي آاالها                  

رسيده است، از محل  بايست توسط دولت خريداري شود را آه به تصويب شوراي اقتصاد و خدماتي آه الزامًا مي

اين تعهد پرداخت نبايستي . وجوه و منابع متعلق به آنان تعهد و پرداخت از محل آن وجوه و منابع را تضمين نمايد

  .از محل وجوه و منابع عمومي باشد
گذار  نامه صادره عليرغم ماهيت تجاري آن نبايد ريسك تجاري و خسارت ناشي از قصور سرمايهضمانت

  .دات قراردادي وي را پوشش دهددر ايفاي تعه
گذاري  بيني شده در طي سالهاي برنامه چهارم براي سرمايه به منظور دستيابي به رشد پيش                 

  :خارجي
گذاريهاي مستقيم خارجي واقعي تحت پوشش  شود معادل يك در هزار آل سرمايه به دولت اجازه داده مي  -١

را عالوه بر بودجه ساليانه در رديفهاي  )١٩/١٢/١٣٨٠مصوب (گذاري خارجي  قانون تشويق و حمايت سرمايه

گذاري و آمكهاي اقتصادي  بيني شده در قوانين بودجه سنواتي بطور ساليانه در اختيار سازمان سرمايه پيش

  .و فني ايران قرار دهد
گذاري و آمكهاي اقتصادي و فني ايران در جهت تحقق اهداف  به منظور افزايش آارآئي سازمان سرمايه  -٢

قانون تشويق و حمايت گذاري خارجي و با توجه به  بيني شده در برنامه در خصوص سرمايه پيش

، دولت مكلف است نسبت به تقويت و اصالح ساختار تشكيالتي و جايگاه سازمان گذاري خارجي يهسرما

  .مذآور اقدام نمايد
   

  :٢۵ماده 
از ظرفيت انجام فعاليت مربوط به اآتشاف، %) ١٠(دولت موظف است با حفظ مالكيت خود حداقل ده درصد   )الف

قانون نفت مصوب و نقل مواد نفتي و گازي با رعايت نفت و گاز، پااليش، پخش و حمل   استخراج و توليد

از انجام فعاليت مربوط به توليد و توزيع برق را با حفظ مسئوليت %) ١٠(و همچنين حداقل ده درصد  ٩/٧/١٣٦٦

الذآر دولتي نشود و استمرار ارائه خدمات فوق غير در بخش  مين برق به نحوي آه موجب انحصارأدولت در ت

  .تضمين گردد، به اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي واگذار نمايد
دولت مكلف است با حفظ مسئوليت تأمين برق، به منظور ترغيب ساير مؤسسات داخلي به توليد هر چه ) ب

زارت نيرو، شرايط و قيمتهاي تضميني خريد برق را تا بيشتر نيروي برق از نيروگاههاي خارج از مديريت و نظارت و

  .پايان سال اول برنامه چهارم تعيين و اعالم آند
   

  :٢۶ماده 



در جهت منطقي نمودن هزينه برق، گاز، تلفن، آب و فاضالب و نيز متناسب نمودن نرخهاي ترجيحي در 

هاي متولي  اي متشكل از نمايندگان وزارتخانه ، آميته)در مقايسه با بخشهاي غيرتوليدي(جهت حمايت از توليد 

ور همه ساله ضوابط تعيين نرخ فروش ريزي آش و سازمان مديريت و برنامه) حسب مورد(امور توليدي و زير بنايي 

  . را متناسب با هدف فوق تهيه و به شوراي اقتصاد پيشنهاد خواهد نمود) ها اعم از اشتراك و نرخ نهاده(
هاي اشتراك زيربناهاي فوق براي واحدهاي توليدي صنعتي، معدني، آشاورزي، به عالوه هزينه  هزينه

رد استفاده واحدهاي توليدي غيردولتي آه طي برنامه چهارم تقاضاي حفر چاه، قيمت زمين و پروانه ساختمان مو

  .برداري با تقسيط پنج ساله توسط دستگاههاي ذيربط دريافت خواهد شد آنند، پس از بهره انشعاب مي
دولت موظف است براي تأمين آب، برق، گاز، تلفن و راه دسترسي تا ورودي شهرآهاي صنعتي و نواحي  -تبصره

  . اعالم دستگاه ذيربط اقدامهاي الزم را به عمل آوردصنعتي، با 
   

  :٢٧ماده 
گذاري و اشتغال در سطح آشور، به  شود به منظور ايجاد انگيزه براي سرمايه به دولت اجازه داده مي                 

يالت متناسب ويژه در مناطق آمتر توسعه يافته، در قالب لوايح بودجه سنواتي و از طريق وجوه اداره شده، تسه

گذاري در طرحهاي اشتغالزاو نيز قسمتي از سود و آارمزد تسهيالت مذآور را تأمين  با سهم متقاضيان سرمايه

  .آند
   

  :٢٨ماده 
برداري مناسب از موقعيت سرزميني آشور افزايش ايمني  به منظور تقويت اقتصاد حمل و نقل، بهره                 

آه به » برنامه توسعه حمل و نقل آشور«فر، دولت موظف است در چارچوب مساو و سهولت حمل و نقل بار 

تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، اهداف زير را در برنامه چهارم توسعه محقق آند مشروط بر اينكه اعتبارات 

قانون اين ) ٤(هاي مندرج در جدول شماره  مورد نياز براي تحقق آن در قالب منابع قابل تخصيص به بخش از سقف

  .تجاوز ننمايد
  )الف
  . خيز شناسائي شده در آزاد راهها، بزرگراهها و راههاي اصلي آشورحذف آامل نقاط سانحه    -١
  .شبكه آزادراه و بزرگراه مرتبط آننده مراآز استانها%) ٥٠(تكميل حداقل پنجاه درصد     -٢
و بزرگراههاي آسيايي در محدوده غرب - جنوب، شرق-شبكه گذرگاههاي شمال%) ١٠٠(تكميل صددرصد   -٣

  .آشور
  .شبكه راههاي اصلي مرتبط آننده مراآز شهرستانها%) ٥٠(تكميل حداقل پنجاه درصد     -٤
  .راههاي فرعي مرتبط آننده مراآز بخشها%) ٥٠(تكميل حداقل پنجاه درصد     -٥
) ١٠٠(روستاهايي آه بيش از يكصد شبكه راههاي روستايي مرتبط آننده %) ٧٠(تكميل حداقل هفتاد درصد   -٦

  .خانوار جمعيت دارند
با استفاده از وجوه اداره شده به نحوي آه در ) بار و مسافر(اي  نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي جاده  -٧

  . سال برسد) ١٠(پايان برنامه، متوسط سن ناوگان حداآثر به ده 
  ).I.T.S(ل هوشمندهاي آشور به سامانه آنترپوشش آامل آزادراه    -٨
هاي آشور از طريق اعطاي  هاي خدمات رفاهي در جادههاي الزم جهت ايجاد مجتمع سازي زمينه فراهم  -٩

  .آمكهاي بالعوض و واگذاري اراضي منابع طبيعي به صورت رايگان توسط وزارت جهاد آشاورزي
  )ب
  .غرب-جنوب و شرق- آهن ترانزيت آاال و مسافر شمال اتمام شبكه راه    -١



  .آهن آسيايي واقع در محدوده آشور اتمام شبكه راه    -٢
  .آهن آشور دولتي به شبكه راه غير ايجاد امكان دسترسي بخش     -٣
  .آهن آشور به سيستم عالئم و ارتباطات تجهيز آامل شبكه راه    -٤
در پايان برنامه متوسط سن ناوگان آهن آشور با استفاده از وجوه اداره شده، به نحوي آه  هنوسازي ناوگان را  -٥

  .سال برسد) ١٥(آهن مسافري حداآثر به پانزده  راه
برقراري ارتباط آالن شهرها و سواحل شمال و جنوب و مراآز مهم گردشگري، با مرآز با قطارهاي سرعت   -٦

  .هاي غيردولتي باال با مشارآت بخش
  )ج
يزان تقاضاي حمل و نقل بار و مسافر در پايان برنامه و طبقه بندي فرودگاههاي آشور بر اساس برآورد م  -١

  .تجهيز آامل فرودگاهها متناسب با آن
تجهيــزات ناوبري هوايي و پوشش راداري آل فضاي آشور در حد اسـتاندارد بين%) ١٠٠(تكـميل صـددرصـد   -٢

  .المللي
به نحوي آه در پايان برنامه، متوسط سن نوسازي ناوگان حمل و نقل هوايي با استفاده از وجوه اداره شده   -٣

  .برسد) ١٥(ناوگان هوايي حداآثر به پانزده سال 
وظايف مربوط برابر . وظــايف حفــاظتي آليه فرودگاههاي آشور صرفًا به عهده نيروي انتظامي ميباشد  -٤

  .هيأت وزيران ميرسداي خواهد بود آه با پيشنهاد وزارت آشور و وزارت راه و ترابري به تصويب  نامه آيين
با لحاظ حاآميت و انحصار دولت بر امور هوانوردي و حمل و نقل هوايي شامل ناوبري نشست و برخاست و  -٥

يدات مناسب براي جلوگيري از انحصار در بخش غيردولتي و تضمين استمرار ارائه خدمات، دولت مهبيني ت پيش

آن در %) ٥١(يك درصد ون را به نحوي آه حداقل پنجاهمجاز است سهام شرآت هواپيماي جمهوري اسالمي ايرا

  .دولتي واگذار نمايد مالكيت دولت باقي بماند و سهام شرآت ايران ايرتور را به بخش غير
  )د
برداري آنها، به نحوي آه تا پايان برنامه چهارم  تجهيز و نوسازي بنادر تجاري آشور و اصالح مديريت بهره  -١

  .تن برسد) ٠٠٠،٠٠٠،١١٠( ميليون ده و و بارگيري بنادر تجاري حداقل به يكصدتوسعه، ظرفيت تخليه 
  . نوسازي ناوگان حمل و نقل دريايي با استفاده از وجوه اداره شده    -٢
   
  )هـ
  .تدوين و بكارگيري استانداردهاي حمل و نقل با استانداردهاي جهاني    -١
  .گاههاي ذيربط براي گسترش ترانزيت آاال و مسافرايجاد تسهيالت الزم و هماهنگي بين دست    -٢
  . هاي مرزي زميني سازي سازمان مديريت فرودگاهها، بنادر و پايانه يكپارچه    -٣
  . رمها و استانداردهاي جهانيننگهداري از زير بناهاي احداث شده حمل و نقل مطابق با     -٤
   

  :٢٩ماده 
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و « )١٣٢(و  )١٣١(، )١٢٩(، )١٢٨(، )١٢٧(مواد                  

) ١٣٨٤-١٣٨٨(براي دوره برنامه چهارم » آن هاي و اصالحيه ١٧/١/١٣٧٩فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب 

  .گردد يذ ميفتن
   

  :٣٠ماده 



دولت موظف است به منظور هويت بخشي به سيماي شهر و روستا، استحكام بخشي                  

سازها، دستيابي به توسعه پايدار و بهبود محيط زندگي در شهرها و روستاها، اقدامهاي ذيل را در  و ساخت

  .ان شهري و روستائي و مسكن بعمل آوردبخشهاي عمر
سيما و آالبد شهرها، حفظ و گسترش فرهنگ معماري و شهرسازي و ساماندهي ارائه  بههويت بخشي ) الف 

  :خدمات شهري از طريق
  .تهيه و تدوين قانون جامع شهرسازي و معماري آشور تا پايان سال اول برنامه چهارم    -١
و روستائي براي جانبازان و معلولين جسمي حرآتي و اعمال اين ضوابط در  سازي فضاهاي شهري مناسب  -٢

  .اماآن و ساختمانهاي عمومي و دولتي تا پايان برنامه چهارم
بهبود وضعيت عبور و مرور شهري بهمراه افزايش سهم حمل و نقل عمومي تا ميزان هفتاد و پنج درصد   -٣

  .شهرينسبت به آل سفرهاي درون%) ٧٥(
هاي جمعيت تحت پوشش شبكه آب شهري و فاضالب شهري به ترتيب تا سقف صددرصد  ارتقاء شاخص  -٤

  %).  ٤٠(و چهل درصد %) ١٠٠(
احياي بافتهاي فرسوده و نامناسب شهري و ممانعت از گسترش محدوده شهرها براساس طرح جامع   -٥

  .سازي ساآنين اين بافتها توانمند اي در شهرهاي آشور با رويكرد شهري و ساماندهي بافتهاي حاشيه
منظور آاهش خسارات انساني و اقتصادي ناشي از ه سازي ساختمانها و شهرها ب سازي و مقاوم ايمن) ب

  :حوادث غيرمترقبه شامل
گذاران احداث بنا در آليه نقاط شهري و روستائي و شهرآها و نقاط خارج از حريم  آليه سازندگان و سرمايه  -١

  . باشند در رابطه با طراحي ساختمانها در مقابل زلزله مي) ايران(نامه  ستاها ملزم به رعايت آيينشهرها و رو
وزارت مسكن و شهرسازي مكلف به اعمال نظارت عاليه در مراحل مختلف طراحي و ساخت ساختمانها 

  .باشد مي
برنامه چهارم و حمايت از  سازي ساختماني تا پايان استاندارد آردن مصالح و روشهاي مؤثر در مقاوم  -٢

  .توليدآنندگان آنها
نامه آيفيت  هاي مسكوني آپارتماني منوط به ارائه بيمه صدور پايان آار براي ساختمانهاي عمومي و مجتمع  -٣

  .باشد ساختمان مي
ري، آو هاي فرهنگ و ارشاد اسالمي، علوم، تحقيقات و فن صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و وزارتخانه  -٤

در مسكن و شهرسازي و آموزش و پرورش مكلفند خطرات ناشي از سكونت در ساختمانهاي غير مقاوم 

زلزله و لزوم رعايت اصول فني در ساخت و سازها و نيز چگونگي مقابله با خطرات ناشي از زلزله را به مقابل 

  .مردم آموزش دهند
از تجارب ساير آشورها نظام بيمه ساختمان و ابنيه در  وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است با استفاده  -٥

شدن بيمه حوادث را مشخص و مقدمات  مقابل زلزله و ساير حوادث را گسترش داده و راهكارهاي همگاني

  .قانوني اجراي آن را فراهم نمايد
ه موجود در سازي ابني هاي قديمي شهرها و روستاها و مقاوم دولت مكلف است بازسازي و نوسازي بافت  -٦

اين قانون آغاز و ترتيباتي ) ١٣(ماده  »ب«مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلي و خارجي مذآور در بند 

  .اتخاذ نمايد آه حداآثر ظرف ده سال عمليات اجرائي مربوط به اين امر، در آل آشور خاتمه يابد
و شرآتهاي تابعه مكلفند با استفاده از آخرين  آوري اطالعات ارتباطات و فن ،هاي نفت، نيرو وزارتخانه  -٧

اي ايمن سازند آه در اثر  رساني را به گونهها، سيستم خدماتي آب، برق، گاز، مخابرات و سوخت آوري فن

  .رساني مختل نگرددبروز حوادث، خدمات



وسط مهندسين هاي طراحي شده ت هاي مربوطه يا عدم اجراي صحيح نقشه نامه در صورت عدم رعايت آيين  -٨

مشاور يا مهندس محاسب يا سازندگان ساختمانها اعم از پيمانكار و آارفرما و مهندس ناظر مربوطه مكلف 

در صورت تكرار، . باشندمي) در صورتي آه خود مقصر نباشند(به جبران خسارت وارده به ساآنين و مالكين 

  .پروانه آار مقصرين لغو خواهد شد
مكلف است با توجه به اثرات متقابل بخش مسكن و اقتصاد ملي و نقش تعادل  وزارت مسكن و شهرسازي) ج

بخش آن در ارتقاي آيفيت زندگي و آاهش نابرابريها، طرح جامع مسكن را حداآثر تا پايان سال اول برنامه چهارم 

ر، عدالت اين طرح مشتمل بر محورهاي زير با رويكرد توسعه پايدا. تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند

  :سازي اقشار آم درآمد خواهد بود اجتماعي و توانمند
  .در بخش مسكنفعال تقويت تعاونيهاي توليد مسكن و سازمانهاي خيريه و غيردولتي     -١
مديريت يكپارچه و منسجم زمين براي تأمين مسكن و توسعه شهر و روستا در چارچوب طرحهاي توسعه و   -٢

  .عمران
  .رسد ، بر اساس ضوابط قانوني آه به تصويب مجلس شوراي اسالمي ميثانويه رهنتشكيل بازار  -٣
  . برابر عملكرد برنامه سوم ٣ميزان ه سازي در امر ساخت ب افزايش سهم انبوه -٤
  . گسترش بازار سرمايه مسكن و اتخاذ تدابير الزم براي تأمين سرمايه در بخش -٥
، اقدامهاي ذيل را به انجام قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران) ٣١(اصل دولت موظف است در اجراي ) د

  :برساند
ساز براي اقشار آسيبر مسكنحمايت از ايجاد و بهره گيري از مشارآت تشكلها، انجمنها و گروههاي خّي  -١

  .پذير
  .گذاري خارجي در بخش مسكن يق و ترغيب سرمايهتشو    -٢
واحدهاي ) بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي(دادن يارانه آارمزد تسهيالت مسكن به سازندگان   -٣

مسكوني ارزان قيمت و استيجاري درچارچوب ضوابط و استانداردهاي مصوب در شهرهاي آوچك و متوسط و 

  .آمد، آارگران، آارمندان و زنان سرپرست خانوارآليه روستاهاي آشور براي گروههاي آم در
  . ارتقاء شاخص بهسازي مسكن روستائي تا دو برابر عملكرد اين شاخص در برنامه سوم    -٤
  .پلكاني آردن بازپرداخت اقساط تسهيالت بانكي، در بخش مسكن    -٥
و حمايت از ايجاد آارگاههاي دادن آمكهاي اعتباري و فني، براي بهسازي و نوسازي مسكن و روستائي   -٦

  .آنندگان خدمات فنيتوليد و عرضه مصالح ساختماني و عرضه
منظور اجراي قانون استيجار، واگذاري معوض نصاب ه شود ب به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي) هـ

امناسب شهري، به مالكانه و اجراي ساير طرحهاي عمراني امالك مناسب مورد نياز را در بافتهاي فرسوده و ن

  .قيمت آارشناسي روز خريداري نمايد
قانون منظور تأمين بخشي از اعتبارات مورد نياز اجراي ه شود ب به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي) و

زمينهاي شهري در تملك خويش را  ٢٣/٣/١٣٧٧مصوب » استيجاري تشويق عرضه و احداث واحدهاي مسكوني«

  .به قيمت روز و به صورت مزايده آه از قيمت آارشناسي روز آمتر نخواهد بود به فروش رساند
   

  :٣١ماده 
گذاري با رويكرد  هاي سرمايه دولت موظف است، به منظور افزايش آارآمدي و اثر بخشي طرحها و پروژه

يابي به سيستم آنترل آيفي، متناسب با شرايط اقتصادي و اجتماعي و اقليمي آشور، تا پايان گرا و دستنتيجه

سال اول برنامه چهارم، نسبت به تدوين نظام فني و اجرايي آشور و اجراي آن در تمامي دستگاههاي موضوع 

  :اين قانون به شرح ذيل اقدام نمايد) ١٦٠(ماده 



ها و طرحها و بهره برداري پروژه مان را، در تمامي مراحل طراحي، اجراء و بهرهنظام آنترل هزينه، آيفيت و ز) الف

مندي از روشهاي نوين، نظير طرح و ساخت آليد در دست و مديريت طرح با ارائه برنامه مشخص، ايجاد و در 

  .ها مستقر آند از طرح%) ٤٠(حداقل چهل درصد 
سازها، نسبت به ترويج فرهنگ بهسازي و تدوين ضوابط،  با هدف افزايش ايمني بناها و استحكام ساخت و) ب

هاي مورد نياز با رويكرد تشويقي و بازدارنده و به آارگيري مصالح و روشهاي ساخت نوين  مقررات و بخشنامه

  .اقدام نمايد
هاي  هاي تملك دارائي سازوآارهاي الزم، به منظور استقرار نظام مديريت آيفيت و مهندسي ارزش، در پروژه) ج

  .اي، از سال اول برنامه چهارم، فراهم نمايد سرمايه
هاي پيشنهادي پس از حصول اطمينان از تأمين اعتبار، با رويكرد توجيه فني، اقتصادي و  سازوآار ارزيابي پروژه) د

  .هاي فاقد توجيه، از ابتداي برنامه چهارم، ايجاد نمايد زيست محيطي را، به منظور جلوگيري از اجراي پروژه
  .حذف تقاضاي مفاصاحساب حقوق دولتي در خاتمه آار از پيمانكاران و مشاوران) هـ
براي تعيين دقيق عملكرد » اي هاي سرمايه هاي تملك دارئي استاندارد ملي حسابداري طرح«تدوين ) و

وري در هر  هاي بهره گذاري بخش عمومي و تعيين قيمت تمام شده طرحها براساس شاخص حسابهاي سرمايه

  .بخش و اعمال مديريت ارزش در آنها
ريزي آشور به تصويب هيأت وزيران خواهد  نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه آيين) ز

  .رسيد
   

  :٣٢ماده 
اي جديد صرفًا بر اساس گزارشهاي توجيهي فني،  اعتبارات طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه                 

زيست محيطي تأييد شده براي يكبار و به قيمت ثابت سالي آه طرح مورد نظر براي اولين بار در  اقتصادي و

گردد، به تفــكيك سالهاي برنامه چهارم و سالهاي بعد به تصويب مجلس شوراي  اليحه بودجه ساالنه منظور مي

  .رسد اسالمي مي
موردنياز سالهاي باقيمانده برنامه چهارم را با ريزي آشور موظف است اعتبارات  سازمان مديريت و برنامه

دستگاه در لوايح بودجه ساالنه آل آشور  -اعمال تغيير نرخهاي ابالغي خود، محاسبه نمود و بر حسب برنامه

  .منظور نمايد
اي انتفاعي و غيرانتفاعي مشتمل بر  مبادله موافقتنامه شرح عمليات طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه

شرح عمليات اجرائي، اعتبارات مصوب، پيشرفت فيزيكي و مشخصات فني فقط براي يكبار در دوران  اهداف طرح،

  .ها براي دوران برنامه چهارم معتبر و مالك عمل خواهند بود پذيرد، اين موافقتنامه برنامه انجام مي
بودجه سنواتي مبادله  هائي آه بــراي انطــباق ميزان اعتبارات ساالنه طرحها با قوانين مــوافقــتنامه

موارد استثناء آه . هاي طرح شوند شوند جنبه اصالحيه داشته و نبايد موجب افزايش اهداف و تعداد پروژه مي

  .گردند ها ميگردد مشابه طرحهاي جديد تلقي مي منجر به افزايش حجم عمليات و يا تعداد پروژه
رفًا نظامي بخش دفاع تابع دستورالعمل اي ص مبادله موافقتنامه طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه

خاصي است آه به پيشنهاد مشترك ستاد آل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و 

  .ريزي آشور به تأييد فرماندهي آل نيروهاي مسلح خواهد رسيد سازمان مديريت و برنامه
اعتبارات طرحهاي ملي و نحوه اعمال مفاد نامه اجرائي اين ماده شامل چگونگي ابالغ و تخصيص  آيين

ريزي آشور به  پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ااي استاني ب اين ماده براي اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه

  .تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد
  بازگشت



  مل فعال با اقتصاد جهانيتعا -فصل دوم
  :٣٣ماده 

الملل، توسعه صادرات سازي تجارت، افزايش سهم آشور در تجارت بين به منظور نوسازي و روان

المللي و به منظور  آاالهاي غيرنفتي و خدمات، تقويت توان رقابتي محصوالت صادراتي آشور در بازارهاي بين

در اقتصاد، بازرگاني و تجارت در قالب سند ملي بازرگاني آشور، آوري ارتباطات و اطالعات  گسترش آاربرد فن

  :دولت مكلف است
با تجهيز مبادي و مجاري ورودي آشور، نسبت به توسعه ترانزيت و عبور مطمئن، آزاد و سريع آليه آاالها و ) الف

  .خدمات با نرخ رقابتي اقدام نمايد
مستقيم  هاي مستقيم و غير ز صادراتي در قالب حمايتسازي و ساماندهي يارانه و جواي نسبت به هدفمند) ب

  .اقدام نمايد
هاي اعتباري و گسترش  التفاوت نرخنسبت به افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران و نيز تأمين مابه) ج

  .اي در آشورهاي هدف براي صادرات آاال و خدمات بويژه خدمات فني و مهندسي اقدام نمايد پوشش بيمه
. باشد قراري هرگونه ماليات و عوارض براي صــادرات آاالهــاي غير نفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع ميبر) د

اي را براي صادرات مواد اوليه  دولت مجاز است بمنظور صيانت از منابع و استفاده بهينه از آنها، عوارض ويژه

ميزان . ده شوراي عالي صادرات خواهد بودتشخيص اين قبيل مواد بر عه. فرآوري نشده وضع و دريافت نمايد

هاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارائي، صنايع و معادن و جهاد آشاورزي و  عوارض به پيشنهاد مشترك وزارتخانه

  .تصويب هيأت وزيران تعيين و تصويب خواهد شد
هاي مرسوم در   ي و گواهيصادرات آاال و خدمات از أخذ هرگونه مجوز به استثناي استانداردهاي اجبار -تبصره

  .باشند معاف مي) مورد درخواست خريداران(الملل تجارت بين
نفتي  طوري آه سهم صادرات غير. توازن تجاري با آشورهاي طرف همكاري و بلوآهاي اقتصادي ايجاد نمايد) هـ

درصد  دهموششوسهبه سي ١٣٨٢در سال %) ١/٢٣(دهم درصد ويكوسهاز آل صادرات آشور از بيست

  .افزايش يابد ١٣٨٨در سال %) ٦/٣٣(
هاي اداري ساماندهي  ها و مبادالت مرزي را از طريق اصالح نظام اجرايي، معيارهاي تشكيل و رويه بازارچه) و

  .نمايد
اي با  هاي معادل تعرفه اي و غير فني با رعايت موازين شرعي و وضع نرخ نسبت به حذف آليه موانع غير تعرفه) ز

  .ي معين و در قالب پيش آگهي حداآثر تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايدبندزمان
متعارف و با امتياز  تدابير واقدامات مؤثر حفاظتي، جبراني و ضد دامپينگ در مواردي آه آااليي با شرايط غير) ح

  .شود را اتخاذ و اعمال نمايد قابل توجه به آشور وارد مي
اي مربوطه و با رعايت استانداردها و چارچوب نظام بازرگاني و تجارت الكترونيكي، با تجهيز دستگاهها و واحده) ط

  :اقدامات الزم را توسط دستگاههاي ياد شده به شرح زير انجام دهد
  .اي اي و شبكه رساني و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محيط رايانهبه روز نمــودن پايگاهها و مراآز اطالع    -١
اعتباري در محيط -هاي خريد و فروش آاال و خدمات و عمليات مالي ها و مسابقه ها، مزايده اقصهانجام من  -٢

  .رساني هاي اطالع اي و شبكه رايانه
  .ايجاد بازارهاي مجازي    -٣
  . هاي تدارآاتي و معامالتي در قالب تجارت الكترونيكي از سال دوم برنامه انجام فعاليت    -٤

موظف است شعبه يا شعبي از دادگاهها را براي بررسي جرايم الكترونيكي و نيز جرائم مربوط قوه قضائيه  -تبصره

  .به تجارت الكترونيكي و تجارت سيار، اختصاص دهد



هاي سازمان توسعه تجارت در  اندازي دفاتر، شعب و يا نمايندگياز طريق وزارت بازرگاني نسبت به راه) ي

  .ت وزيران اقدام نمايدآشورهاي هدف با أخذ مصوبه از هيأ
هاي توزيع موظفند استانداردهاي ابالغي از سوي وزارت بازرگاني را در  آليه بنگاههاي تجاري و شبكه –تبصره

  .هاي توزيع آشور و پيوستن به سازمان تجارت جهاني رعايت نمايند سازي شبكه جهت نوين
  . برقراري هماهنگي ميان سياستهاي مالي و پولي با سياستهاي استراتژيك تجاري) ك
قانون دولت مكلف است به منظور هم پيوندي فعال با اقتصاد جهاني و رونق بخشيدن به تجارت خارجي ) ل

را بازنگري و اصالح و مقررات  قانون مناطق آزاد تجاري و صنعتيو  قانون امور گمرآي، وارداتمقررات صادرات و 

  .به تصويب مرجع ذيربط برساند ضد دامپينگ را تدوين نموده و
  بازگشت

  :٣٤ماده 
دولت موظف است به منظور تسهيل تجارت و حمل و نقل، استقرار صنايع دريايي، گسترش گردشگري، 

ين مناطق، براي توسعه فعاليتهاي توليدي و خدمات برداري پايدار منابع شيالتي و استفاده بهينه از ا آمك به بهره

ريزي و نظارت براي خود، ضمن واگذاري رقابتي امور تصدي به  گذاري، برنامهدريايي، با حفظ امور سياست

ها،  نامه دولتي در مناطق ساحلي و درياها، با انجام مطالعات تطبيقي در قوانين، مقررات، آيين غير بخشهاي 

رح وظايف دستگاههاي اجرائي مرتبط با فعاليتهاي دريايي، لوايح مورد نياز براي توسعه ها و ش اساسنامه

فعاليتهاي دريايي را با اصالح قوانين مرتبط و حذف وظايف موازي، مشابه و متضاد و تجميع وظايف همگن و 

محورهاي زير  متجانس هر يك از دستگاهها، تفكيك آامل وظايف دستگاهها، براي اعمال حاآميت و بر اساس

  :تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد
آنوانسيونهاي ) المللي با مالحظه تعاريف و اصطالحات بين(سازي تعاريف و اصطالحات قانوني  يكسان) الف

  .المللي آه ايران عضو آنها است بين
  . هاي قضائي هبرقراري امنيت و تأمين نظم، تعيين مقررات حقوقي و روّي) ب 
  .هاي تجاري و گمرآات رسمي انجام آليه امور تجاري، از طريق بنادر و اسكله) ج
  . هاي دريايي و امداد و نجات در دريا ايمني در دريا، بيمه) د
  .المللي بندي نواحي ساحلي و آبهاي داخلي و بينحفاظت از محيط زيست و تعيين حريمها و پهنه) هـ
براساس قواعد بين  ر از نواحي ساحلي، دريايي حمايت از ناوگانهاي جمهوري اسالمي ايرانبرداري پايدا بهره) و

حمل و نقل دريايي منابع تجديد ناپذير دريايي : گذاريها در فعاليتهاي اقتصادي، نظير المللي و حمايت از سرمايه

دريايي، خدمات پشتيباني و صنعتي ، گردشگري )…آبزيان و (، منابع تجديدپذير دريايي )…نفت و گاز ، معادن و (

  .دريايي
  . آموزشهاي علمي، مهندسي، مديريت، حقوقي و مهارتهاي تخصصي دريايي و دريانوردي) ز
  .آوري اطالعات و ارتباطات دريايي شناسي و فنتحقيقات دريايي، ثبت پايش اطالعات اقيانوس) ح
  .المللي حمايت از ناوگان ملي بر اساس قواعد بين) ط
توسعه، تجهيز، : هاي الزم براي گسترش فعاليتهاي ماهيگيري، از جمله فراهم آردن امكانات و زيرساخت) ي

  .نگهداري و بهسازي بنادر صيادي
وري بنادر ماهيگيري با رويكرد بهبود آيفيت، افزايش  سازماندهي و تجهيز مراآز تخليه صيد آوچك و ارتقاء بهره) ك

  .دولتي غير ت بخش ارزش افزوده صيد و گسترش مشارآ
  بازگشت

  :٣٥ماده 



دولت مكلف است به منظور اعمال مديريت واحد و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در مناطق آزاد اقدامات 

  :زير را انجام دهد
مديريت سازمانهاي مناطق آزاد به نمايندگي از طرف دولت، باالترين مقام اجرائي منطقه محسوب شده و ) الف

آليه دستگاههاي اجرائي مستقر در مناطق آزاد به استثناي دستگاههاي نهادي دفاعي و امنيتي مكلف هستند 

نسبت به اصالح و رفع  ٧/٦/١٣٧٢قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي مصوب ) ٢٧(ضمن رعايت ماده 

  .مغايرتهاي مقرراتي خود با مقررات مناطق آزاد اقدام نمايند
ها و شرآتهاي دولتي و وابسته به دولت در حيطه وظايف قانوني ضمن  ها، سازمانها، مؤسسه وزارتخانه) ب

هاي  هنگي با سازمانهاي مناطق آزاد، خدمات از قبيل برق، آب، مخابرات، سوخت و ساير خدمات را با نرخهما

  .مصوب جاري در همان منطقه جغرافيايي از آشور به مناطق آزاد ارائه خواهند نمود
ع ارزش افزوده و آاالهاي توليد يا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به ساير نقاط آشور به ميزان مجمو) ج

ارزش مواد اوليه داخلي و قطعات داخلي به آار رفته در آن مجاز و توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق 

  .ورودي معاف خواهد بود
اي خارجي بكار رفته در توليد مشروط به پرداخت حقوق ورودي در حكم مواد  مواد اوليه و آاالهاي واسطه -تبصره

  .شود حسوب مياوليه و آاالي داخلي م
ها و شناورها بابت خدمات بندري دريافت  هاي بندري آه طبق قوانين جاري از آشتي حقوق، عوارض و هزينه) د

شود در صورتيكه اين بنادر و لنگرگاهها توسط بخش خصوصي و تعاوني و يا مناطق آزاد ايجاد شده باشند  مي

  .گردد توسط سازمان مناطق آزاد مربوطه أخذ مي
  .المللي اقدام نمايند هاي بين زاد مجازند نسبت به ثبت و ترخيص آشتيمناطق آ

محدوده آبي مناطق آزاد آه قلمرو آن با رعايت مسائل امنيتي و دفاعي به پيشنهاد هيأت وزيران و به تصويب ) هـ

صنعتي جمهوري - تجاريمناطق آزاد اداره قانون چگونگي  مجلس شوراي اسالمي خواهد رسيد از امتيازات

  .و اصالحات بعدي آن برخوردار خواهد بود٧/۶/١٣٧٢اسالمي ايران مصوب 
به (مبادالت آاال بين مناطق آزاد و خارج از آشور و نيز ساير مناطق آزاد از آليه حقوق ورودي، عوارض ) و

جمهوري اسالمي ايران صنعتي  -قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري) ١٠(ماده استثناي عوارض موضوع 

  .باشند و ماليات معاف مي )٧/٦/١٣٧٢مصوب 
المللي وزارتخانه علوم،  بر بيندر زمينه گسترش ارتباطات علمي با مراآز و نهادهاي آموزش و تحقيقاتي معت) ز

آوري و بهداشت، درمان وآموزش پزشكي در چارچوب ضوابط و مقررات قانوني و مصوبات شوراي  تحيقات و فن

صنعتي  –عالي انقالب فرهنگي نسبت به صدور مجوز جهت ايجاد دانشگاههاي خصوصي در مناطق آزاد تجاري

  .اقدام نمايند
  بازگشت

  :٣٦ماده 
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  )٨٦(ماده ) ٢(تبصره و  )١١٧(، )١١٤(مواد                  

تنفيذ ) ١٣٨٤-١٣٨٨(هاي آن براي دوره برنامه چهارم  و اصالحيه ١٧/١/١٣٧٩جمهوري اسالمي ايران مصوب 

  .ميگردد
  بازگشت

  رقابت پذيري اقتصاد -فصل سوم
  :٣٧ماده 

پذيري و  هاي مناسب، براي تقويت و تحكيم رقابت دولت موظف است، در جهت ايجاد فضا و بستر                 

نفتي متوسط ساالنه ده  و رشد صادرات غير%) ٥/٣(وري نيروي آار متوسط ساالنه سه و نيم درصد  افزايش بهره



پيشرفته در صادرات غيرنفتي از دو درصد آوري  و ارتقاء سهم صادرات آاالهاي فن%) ٧/١٠(و هفت دهم درصد 

  :اقدامهاي ذيل را به عمل آورد%) ٦(به شش درصد %) ٢(
پذيري اقتصاد فراهم  مناسب را در جهت تقويت رقابتفني نظامهاي قانوني، حقوقي، اقتصادي، بازرگاني و ) الف

  .نمايد
آشور، از طريق اختصاص بخشي از تقاضاي  آوري در هاي نوين و پيشتاز فن از توليد آاالها و خدمات در عرصه) ب

  .دولت به خريد اين توليدات حمايت بعمل آورد
ريزي و سياست تخصصي بخشهاي مختلف را، در برنامه -دولتي صنفي غير زمينه مشارآت تشكلهاي قانوني ) ج

  .هاي مربوطه ايجاد نمايد گذاري
  . را توسعه داده و يا ايجاد نمايد اي پيشرفته خدمات بازرگاني، فني، مالي، بانكي و بيمه) د

گذاري مشترك با بخش  اي آه به موجب اساسنامه قانوني خود به سرمايه سازمانهاي توسعه -١تبصره 

گردند و فعاليتهاي خود را صرفًا در جهت تقويت  دولتي منع مي غير باشند، از رقابت با بخش  دولتي مجاز مي غير 

  .گذاري مذآور در حداقل زمان ممكن، ساماندهي خواهند نمود خروج از سرمايهدولتي و  غير گذاري بخش  سرمايه
هاي صادره از سوي مؤسسات بيمه، به عنوان وثيقه دريافت تسهيالت بانكي، معتبرخواهد  بيمه نامه - ٢تبصره 

  .بود
  بازگشت

  :٣٨ماده 
هاي اقتصادي آه انحصار طبيعي و يا قانوني  دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه چهارم در قلمرو) الف

آوري اطالعات و  اي و فن وجود دارد و همچنين در قلمروهايي آه انحصارات جديد ناشي از توسعه اقتصادي شبكه

ل شرايط رقابتي و ضد انحصار را به مجلس آيند، با رعايت حقوق شهروندان اليحه تسهيارتباطات به وجود مي

  . شوراي اسالمي تقديم آند
و اصالحيه بعدي آن در طول  ٢٩/١/١٣۵٣قانون نحوه توزيع قند و شكر توليدي آارخانه هاي آشور مصوب ) ب

  .گردد االجرا مي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران موقوفبرنامه چهارم توسعه اقتصادي، 
  بازگشت

  :٣٩ماده 
دولت موظف است، در جهت تجديد ساختار و نوسازي بخشهاي اقتصادي، در برنامه چهارم،                  

  :ل آورداقدامهاي ذيل را به عم
پذيري آنها را، از طريق زير اصالح اصالح ساختار و ساماندهي مناسب بنگاههاي اقتصادي و تقويت رقابت) الف

  :نمايد
توسعه ) اعطاي آمكهاي هدفمند(بزرگ  و حمايت از ايجاد پيوند مناسب، بين بنگاههاي آوچك، متوسط  -١

تخصصي، تحقيق و  -مهندسي -براي تقويت توان فنيها و انجام تمهيدات الزم  ها و زنجيره ها، خوشه شبكه

  .رساني و تجارت الكترونيك براي آنهاتوسعه و بازارياب در بنگاههاي آوچك و متوسط و توسعه مراآز اطالع
رفع مشكالت و موانع رشد و توسعه، بنگاههاي آوچك و متوسط و آمك به بلوغ و تبديل آنها به بنگاههاي   -٢

  .و اصالح ساختار قطبي آنونيپذير بزرگ و رقابت
المللي، توسعه و ارتقاي سطح استانداردهاي ملي و  انطباق نظامهاي ارزيابي آيفيت با استانداردهاي بين) ب

المللي، افزايش مستمر انطباق محصوالت با استانداردهاي ملي و  مشارآت فعال در تدوين استانداردهاي بين

يرمنطبق با استاندارد ملي اجباري توسط دستگاههاي مشمول ماده المللي و ممنوعيت خريد آاالهاي غ بين

  . اي هاي سرمايه يردولتي و مجريان طرحهاي تملك دارائيغاين قانون، مؤسسات عمومي ) ١٦٠(



فهرست و ضوابط . گردد گذاري به آاالها و خدمات عمومي و انحصاري و آاالهاي اساسي محدود ميقيمت) ج

گونه آاالها و خدمات، براساس قواعد اقتصادي، ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون، با تعيين قيمت اين

هاي ذيربط و  و وزارتخانهآشور ريزي  پيشنهاد آارگروهي متشكل از وزارت بازرگاني، سازمان مديريت و برنامه

  .گردد تصويب هيأت وزيران تعيين مي
را به قيمتي آمتر از قيمت تعيين شده تكليف آند، مابه ذآرالقچنانچه دولت به هر دليل فروش آاال يا خدمات فو

بايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء  التفاوت قيمت تعيين شده و تكليف شده مي

  .پرداخت گردد و يا از محل بدهي دستگاه ذيربط به دولت تهاتر شود
  بازگشت

  :٤٠ماده 
هاي برتر در بخشهاي مختلف اقتصادي،  آوري دولت موظف است در جهت ارتقاي سطح و جذب فن                 

  :اقدامهاي ذيل را در برنامه چهارم به عمل آورد
  :ل مجاز استگيري شرآتهاي بزرگ، اقدامهاي ذيبراي ادغام شرآتها، بنگاهها و شكل) الف

مادامي آه موجب ايجاد تمرآز و بروز قدرت  »قانون تجارت«باب سوم ادغام شرآتهاي تجاري موضوع 

شخصيت حقوقي شرآت پذيرنده و ادغام و ايجاد  - بقاي يكي از شرآتها(شكل يك جانبه به انحصاري نشود، 

العاده شرآتهاي سهامي يا ، با تصويب چهار پنجم صاحبان سهام در مجمع عمومي فوق)شرآت جديد -جديد

  .چهار پنجم صاحبان سرمايه در ساير شرآتهاي تجاري موضوع ادغام، مجاز خواهد بود
آليه حقوق و تعهدات، دارائي، ديون و مطالبات شرآت يا شرآتهاي موضوع ادغام، به شرآت پذيرنده 

ادغام، يا شرآت جديد انتقال خواهند يافت و پس از ادغام، شرآت پذيرنده ادغام، يا شرآت جديد با توجه به نوع 

  .اداره خواهد شد »قانون تجارت«آن مطابق مقررات 
در صورت . آارآنان شرآتهاي موضوع ادغام به شرآت پذيرنده ادغام يا شرآت جديد انتقال خواهند يافت

عدم تمايل برخي آارآنان با انتقال شرآت پذيرنده ادغام، يا شرآت جديد، شرآت مزبور مكلف به بازخريد آنان 

باشد چنانچه شرآت پذيرنده ادغام يا شرآت جديد در موارد  مي »٢٩/٨/١٣٦٩قانون آار مصوب «مطابق مقررات 

قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع آشور و «خاص با نيروي آار مازاد مواجه باشد، مطابق 

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب ) ١١٣(اصالح ماده 

  .عمل خواهد شد »٢٦/٥/١٣٨٢
ع سرمايه گردد، تا سقف مجمو سرمايه شرآتي آه از ادغام شرآتهاي موضوع اين بند حاصل مي

قانون مالياتهاي مستقيم مصوب «) ٨۴(ماده شرآتهاي ادغام شده در آن، از پرداخت ماليات موضوع 

  .هاي آن معاف است و اصالحيه »٣/١٢/١٣٦٦
اد تمرآز، اعمال بروز قدرت، انحصار، دامنه مفيد و مجاز دولت موظف است شرايط پيشگيري از ايج                 

  .بيني نمايد پيش» اليحه تسهيل رقابت و آنترل انحصار«ادغامها را تدوين و در تدوين 
  :هاي فعال در صنايع نوين اقدامات ذيل انجام پذيرد پذيري بنگاهدر جهت افزايش توان رقابت) ب
صنعتي آشور و در مكانهاي  -هاي برتر را، در جوار قطبهاي علمي يآور مناطق ويژه صنايع مبتني بر فن  -١

  .مناسب ايجاد نمايد
  .آوري را در مكانهاي مناسب ايجاد نمايد شهرآهاي فن    -٢
گذاريهاي مشترك، ايجاد و توسعه نهادهاي تخصصي،  دولتي از طريق سرمايه غير گذاري بنگاههاي  به سرمايه  -٣

  .گذاري خطرپذير آمك نمايد وصنايع نوين از قبيل نهاد مالي سرمايهآوري  تأمين مالي فن
آوريهاي پيشرفته و جديد از طريق مشارآت شرآتها و  مــؤســسات پـژوهشي الزم را براي توسعه فن  -٤

  .آشور ايجاد نمايد) آموزش عالي(هاي اقتصادي با مراآز پژوهشي  بنگاه



  بازگشت
  :٤١ماده 

سازي  دولت موظف است، در برنامه چهارم، در جهت بهبود فضاي آسب و آار در آشور و زمينه                 

  :توسعه اقتصادي و تعامل با جهان پيرامون، اقدامهاي ذيل را به عمل آورد
سازي نرخ ارز، به صورت نرخ شناور مديريت شده و  نوسانات شديد نرخ ارز در تداوم سياست يكسان آنترل) الف

آننده و سياست  با استفاده از سازوآار عرضه و تقاضا، با در نظر گرفتن مالحظات حفظ توان رقابت بنگاههاي صادر

  .اين قانون) ٢(الزامات جدول شماره ) ٤(جهش صادرات با رعايت بند 
، مبتني بر حمايت منطقي و )آالت و مواد اوليهماشين(هاي آااليي توليد  هاي واردات نهاده تنظيم تعرفه) ب

  .گرامنطبق با مزيتهاي رقابتي از توليد داخلي آنها و در جهت تسهيل فعاليتهاي توليدي صادرات
مزيتهاي رقابتي و منطبق با هاي توليد، خلق  ريزي و اجراي توسعه زير بناها با هدف آاهش هزينه برنامه) ج

  .نيازهاي توسعه اقتصادي آشور
اي  به گونه) آارفرما -آارگر -دولت(بازنگري قانون و مقررات مربوط به نيروي آار، با سازوآار سه جانبه گرايي ) د

  :آه
قانون جامع منتزع و به  ٢٩/٨/١٣٦٩قانون آار مصوب تكاليف معطوف به تأمين اجتماعي و شغلي، از متن   -١

  .، منتقل گرددتأمين اجتماعي و بيمه بيكاري
  .انعطاف الزم براي حل اختالفات در آن لحاظ شود    -٢
بيني و  و مقتضيات خاص بخشهاي مختلف اقتصادي، مقررات خاصي را در متن قانون پيشمتناسب با شرايط   -٣

  .به مورد اجراء گذارد
اليحه جامع تسهيل رقابت و آنترل و جلوگيري از شكل گيري انحصارات را، در سال نخست برنامه چهارم ) هـ

  . تهيه و به مجلس شوراي اسالمي تقديم آند
  .بازار سرمايه و تنوع ابزارهاي مورد استفاده در آن اقدام نمايدنسبت به گسترش و تعميق ) و

  بازگشت
  :٤٢ماده 

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي « )٨٨(و  )٣٤(مواد                  

  .گردد تنفيذ مي) ١٣٨٤- ١٣٨٨(براي دوره برنامه چهارم » هاي آن و اصالحيه ١٧/١/١٣٧٩ايران مصوب 
  بازگشت

  توسعه مبتني بر دانائي -فصل چهارم
  :٤٣ماده 

ترين عوامل  آوري و مهارت، به عنوان اصلي دولت موظف است، نظر به اهميت نقش دانش و فن                 

  :ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوين، اقدامهاي زير را به عمل آورد
آوري و آموزشي، به منظور توانائي پاسخگوئي  نوسازي و بازسازي سياستها و راهبردهاي پژوهشي، فن) الف

مراآز علمي، پژوهشي و آموزشي آشور به تقاضاي اجتماعي، فرهنگي و صنعتي و آارآردن در فضاي رقابت 

  . فزاينده عرصه جهاني، طي سال اول برنامه چهارم
آوري روز  آوري با سطوح عالي علوم و فن به ويژه فن(آوري آشور  وسعه علمي و فنهاي جامع ت تهيه برنامه) ب

  .در بخشهاي مختلف، طي سال اول برنامه چهارم) جهاني
آوري  هاي فن اي حوزه هاي ملي و منطقه برداري حداآثر ظرفيت بيني تمهيدات الزم به منظور بهره پيش) ج

  .اي زيست محيطي، هوا فضا و هستهآوري،  آوري زيستي و ريز فن اطالعات، فن



، به يبازنگري در ساختار و نوسازي فرآيندهاي تحقيقات و آموزش علوم انساني و مطالعات اجتماعي و فرهنگ) د

هاي اجتماعي  پردازي در حوزهاي شدن پژوهش در حوزه مذآور و ايجاد توانائي نظريه منظور توسعه آيفي و حرفه

سازي در دستگاههاي اجرائي آشور، طي سال اول برنامه  نيازهاي تصميم در سطح جهاني و پاسخگوئي به

  .چهارم
  بازگشت

  :٤٤ماده 
دولت موظف است به منظور استقرار جامعه اطالعاتي و تضمين دسترسي گسترده امن و ارزان                  

  :هاي ذيل را به عمل آورد ان به اطالعات مورد نياز اقدامشهروند
اي با تكيه بر  ه محتوي و اطالعات به زبان فارسي در محيط رايانهضگذاري در توليد و عر حمايت از سرمايه) الف

  .توان بخش خصوصي و تعاوني
المللي استفاده از فرصت  اتخاذ تدابير الزم به منظور آسب سهم مناسب از بازار اطالعات و ارتباطات بين) ب

هاي ارتباطي با تكيه  اي ارتباطي ايران از طريق توسعه مراآز اطالعاتي اينترنتي ملي و توسعه زيرساخت منطقه

  .المللي هاي خصوصي و تعاوني و جلب مشارآت بين بر منابع و توان بخش
اي  هاي رايانه طالعات آشور در محيطتهــيه و تصويب سند راهبردي برقراري امنيت در فضاي توليد و تبادل ا) ج

  .حداآثر تا پايان سال اول برنامه چهارم
  بازگشت

   
  :٤٥ماده 

سازي  تجاري ،دولت موظف است، به منظور گسترش بازار محصوالت دانايي محور دانش بنيان                 

دستاوردهاي پژوهشي و نوآوري و گسترش نقش بخش خصوصي و تعاوني در اين قلمرو، اقدامهاي ذيل را به 

  :انجام برساند
هاي  بيني ساختار المللي و پيش طراحي و استقرار آامل نظام جامع حقوق مالكيت معنوي، ملي و بين) الف

  .اجرايي الزم
المللي و خريد  در سطح بين) patent(هاي ثبت جواز امتياز علمي  تأمين و پرداخت بخشي از هزينه) ب

  .جوازهاي امتياز علمي ثبت شده داخلي، توسط توليدآنندگان
اتخاذ تدابير الزم، جهت بيمه قراردادهاي پژوهشي، فني و فعاليتهاي توليدي و خدماتي آه بر اساس ) ج

  .گيرد هاي پژوهشي داخلي، انجام مي دستاوردها و نتايج يافته
بيني اعتبار در بودجه سنواتي، مشروط  از طريق پيش) داراي متقاضي(حمايت از آليه پژوهشهاي سفارشي ) د

  .هاي آن را، آارفرما تأمين و تعهد آرده باشد از هزينه%) ٤٠(به اينكه حداقل چهل درصد 
بخش دولتي و خصوصي، بويژه توسعه ساختارها و زير بناهاي الزم، براي رشد فعاليتهاي دانايي محور در ) هـ

  .آوري ايجاد و گسترش پارآها و مراآز رشد علم و فن
اقدام براي اصالح قوانين و مقررات و ايجاد تسهالت الزم، جهت ارجاع آار و عقد قرارداد فعاليتهاي پژوهشي و ) و

المللي در قلمرو  نفني دولت با بخش خصوصي و تعاوني وحمايت از ورود بخش خصوصي و تعاوني به بازارهاي بي

  .آوري دانش و فن
اتخاذ تدابير و راهكارهاي الزم، جهت حمايت مالي مستقيم از مراآز و شرآتهاي آوچك و متوسط بخش ) ز

اي آه منجر به ابداع، اختراع و ارتقاي محصوالت و روشها  خصوصي و تعاوني، براي انجام تحقيقات توسعه

  .شود مي
  .آوري قهاي غيردولتي پژوهش و فنآمك به تأسيس و توسعه صندو) ح



  .گذاري و مبادله محصوالت نامشهود دانايي محوربيني تمهدات و سازوآارهاي الزم به منظور ارزش پيش) ط
  بازگشت

  :٤٦ماده 
انجام به آوري اقدامهاي ذيل را  دولت موظف است به منظور برپاسازي نظام جامع پژوهشي و فن

  :رساند
  .آوري و گسترش صنايع نوين سازي نظام ملي نوآوري، بر اساس برنامه جامع توسعه فن طراحي و پياده) الف
از طريق تعيين اولويتها، هدفمند ) تا پايان سال اول برنامه چهارم(آوري آشور  ساماندهي نظام پژوهش و فن) ب

  :هاي ذيل آردن اعتبارات و اصالح ساختاري واحدهاي پژوهشي در قالب مأموريت
  .آوري تربيت نيروي انساني روزآمد در فرآيند پژوهش و فن        -
  .توسعه مرزهاي دانش        -
  .تبديل ايده به محصوالت و روشهاي جديد        -
  .توليد دانش فني و انجام تحقيقات نيمه صنعتيتدوين و         -
  .آوري انتقال و جذب فن        -
  .هاي توليدي و خدماتي آشور پژوهش به منظور افزايش توان رقابتي بخش        -
  .انجام پژوهشهاي آاربردي درخصوص حل مشكالت آشور        -
آوري همگن، به  هاي واحدهاي پژوهش و فن ههاي مديريت بخش پژوهش، از جمله ايجاد شبك نوسازي شيوه) ج

عنوان دستگاههاي اجرائي، با مأموريت توزيع هدفدار و بهينه اعتبارات تحقيقاتي و نظارت و پايش فعاليتها در 

  .هاي علمي مربوطه، با تكيه بر شاخصهاي جهاني زمينه
سازي قوانين و اصالح و سادهآوري از طريق  المللي درعرصه پژوهشي و فنتوسعه همكاريهاي مؤثر بين) د

  .مقررات مربوطه
به » ب« موضوع مأموريتهاي مندرج در بند(آوري  گذاري دولت در امر پژوهش و فن افزايش يكنواخت سرمايه) هـ

توليد ناخالص داخلي از محل اعتبارات عمومي دستگاههاي اجرائي و يك درصد %) ٢(ميزان حداقل دو درصد 

مؤسسات انتفاعي و ) هاي بانكي به استثناي سود سپرده(ها  هاي دولتي، بانك درآمد عملياتي شرآت%) ١(

فوق در جهت  هاي گذاري رمايهدهي سوابسته به دولت و بخش غيردولتي تا پايان برنامه چهارم و سمت

  .گرا و تقاضا محورهاي مأموريت پژوهش
   

  :٤٧ماده 
شود،  المللي، اجازه داده مي بنيان و تقويت همكاريهاي بينبه منظور ايجاد و توسعه شرآتهاي دانش

محوله هاي  آوري در جهت انجام مًاموريت آوري و مهندسي مستقر در پارآهاي علم و فن واحدهاي پژوهشي و فن

گذاري خارجي و مبادالت  از مزاياي قانوني مناطق آزاد در خصوص روابط آار، معافيتهاي مالياتي و عوارض، سرمايه

  .المللي برخوردار گردند مالي بين
   

  :٤٨ماده 
آوري، آارآفريني و  دولت موظف است، به منظور ارتقاي پيوستگي ميان سطوح آموزشي و توسعه فن

  :در طول برنامه چهارم، اقدامهاي ذيل را انجام دهد توليد ثروت در آشور،
آوري و شرآتهاي خدماتي  دولتي توسعه فن غير سازي و انجام حمايتهاي الزم، براي ايجاد شرآتهاي  زمينه) الف

  .آوري مهندسي، با مأموريت توليد، انتقال و جذب فن



المللي و  ي خارجي قراردادهاي بينها تدوين ضوابط و ارائه حمايتهاي الزم در راستاي تشويق طرف) ب

گذاري خارجي براي انتقال بخشي از فعاليتهاي تحقيق و توسعه مربوط به داخل آشور و انجام آن با  سرمايه

  .مشارآت شرآتهاي داخلي
اتخاذ تدابير الزم، در جهت اصالح نظام آموزش آشور و آزمونهاي ورودي دانشگاهها با توجه به سوابق ) ج

نوات دوره متوسطه و جلب مشارآت دانشگاهها، به منظور ارتقاي توانائي خالقيت، نوآوري، تحصيلي در س

  .پذيري و آارآفريني آموزش گيرندگان و ايجاد روحيه آموختن و پژوهش مستقل در ميان نسل جوان خطر
   

  : ٤٩ماده 
دار، خالق و مسازي و تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد، دانش براي زمينه ،دولت موظف است

افزاري، با هدف توسعه آمي و آيفي از ابتداي برنامه چهارم اقدامات ذيل آارآفرين، منطبق با نيازهاي نهضت نرم

هاي مختلف  ها و مؤسسات آموزش عالي براي پاسخگويي به نيازهاي بخش ها و ساختار دانشگاه را در مأموريت

  .آشور به انجام برساند
هاي تخصصي، آه داراي  ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستان دانشگاه) الف

آوري و بهداشت، درمان و آموزش  هاي علوم، تحقيقات و فن مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه

ات اداري، مالي، استخدامي و ها و مقرر نامه باشند صرفًا براساس آيين پزشكي و ساير مراجع قانوني ذيربط مي

آوري و بهداشت، درمان  هاي امناي مربوط آه به تأييد وزراي علوم، تحقيقات و فن تشكيالتي خاص، مصوب هيأت

 قانون استخدام آشوري، محاسبات عمومي قانونرسد، بدون الزام به رعايت  و آموزش پزشكي حسب مورد مي

ها و  نامه و ساير قوانين و مقررات عمومي اداري و مالي و استخدامي اداره خواهند شد و تا زماني آه آيين

اي  اعتبارات هزينه. طبق مقررات سابق عمل خواهد شدمقررات مورد نياز به تصويب هيأت امناء نرسيده است 

. يابد ازمحل بودجه عمومي دولت، براساس قيمت تمام شده به دستگاههاي اجرايي ياد شده اختصاص مي

اي و اختصاصي اين مؤسسات آمك تلقي شده و پس از پرداخت به  اي، تملك دارائيهاي سرمايه اعتبارات هزينه

هاي آموزش عالي بخش دولتي، بر مبناي هزينه سرانه  سهم دولت در هزينه. دگرد هزينه قطعي منظور مي

تعيين و نسبت آن به بودجه عمومي دولت، براساس رشد پوشش جمعيت دانشجويي، در مقايسه با عدد 

  .يابد مشابه در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، افزايش مي
ها و مؤسسات آموزش عالي و  ح ساختار مالي، اداري، استخدامي و تشكيالتي دانشگاههرگونه اصال) ب

  .باشند هاي تخصصي منحصرًا مشمول مفاد اين ماده مي پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستان
ارزيابي مستمر دانشگاه ها و مراآز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي دولتي و خصوصي توسط ) ج

هاي علمي و  آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري انجمن ، تحقيقات و فنهاي علوم وزارتخانه

هاي  هاي علمي، براساس مزيت گذاري در علوم منتخب و تكيه بر ايجاد قطب مداخله بر اساس آن در سرمايه

  . نسبي و نيازهاي آتي آشور
بازار آار و تحوالت علمي، در راستاي توسعه  هاي دانشگاهي، بر مبناي نيازهاي اجتماعي، بازنگري در رشته) هـ

  . اي با تأآيد بر علوم انساني علوم ميان رشته
برداري بهينه از  نيز بهره   ايجاد توليت واحد در سياستگذاري و مديريت امور مربوط به استعدادهاي درخشان و) و

آوري و بهداشت، درمان و آموزش  ت و فنهاي علوم، تحقيقا امكانات مادي و معنوي موجود در اين زمينه، وزارتخانه

  . پزشكي، مجازند از تأسيس باشگاه غيردولتي و صيانت از استعدادهاي درخشان آشور حمايت نمايند
   

  : ٥٠ماده 



به منظور پاسخگويي مناسب به افزايش تقاضا براي ورود به آموزش عالي، با استفاده بهينه از 

  :مردمي ظرفيتهاي موجود و حمايت از مشارآتهاي
به دستگاههاي اجرايي داراي واحد آموزش عالي وابسته، اجازه داده ميشود براي ظرفيت مازاد بر نياز خود، ) الف

با أخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي، در مقطع آارداني دانشجو پذيرش آرده و هزينه آن را از متقاضيان 

درآمد اختصاصي مذآور مشمول مفاد . واريز نمايند يصاصآن را به حساب درآمد اخت  %)١٠٠(دريافت و صددرصد 

قانون نحوه انجام امور مالي و معامالتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب «) ٤(ماده 

ها و ارتقاي آيفيت واحد آموزشي، اختصاص  ، به اجراي اين دورهاست و براساس مقررات مربوط »١٨/١٠/١٣٦٩

  .يابد مي
گردد،  گيرنده موجب تعهد خدمت يا ارتقاء رتبه استخدامي فرد ميدر مواردي آه آسب آموزشها توسط آموزش

  .ريزي آشور، أخذ آنند بايستي مجوز الزم را از سازمان مديريت و برنامه دستگاههاي مربوطه مي
ر يا به هايي آه امكان برگزاري آن در ديگر دانشگاهها ميّس هاي آارشناسي، در رشته اجراي دوره                 

  .و با أخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي بالمانع است ءصرفه و صالح نباشد، به صورت استثنا
نسبت جمعيت (ي هاي برابر آموزشي و ارتقاي پوشش جمعيت دانشجوي به منظور دسترسي به فرصت) ب

تا پايان برنامه چهارم، به دانشگاهها و مؤسسات %) ٣٠(به سي درصد ) سال ٢٤تا  ١٨دانشجويي به جمعيت 

هاي ارائه آموزش عالي نسبت به برگزاري  بخشي به شيوهشود از طريق تنوع آموزش عالي اجازه داده مي

هاي مشترك با  ، آموزش مجازي، دوره)نيمه حضوري(شبانه، نوبت دوم، از راه دور : هاي تحصيلي از قبيل دوره

هاي علوم،  ييد وزارتخانهأهاي مربوط را با ت هاي خاص، اقدام آرده و هزينه دانشگاههاي معتبر خارجي و دوره

آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد از داوطلبان أخذ و به حساب درآمد  تحقيقات و فن

قانون نحوه انجام امورمالي و ) ٤(ماده درآمد اختصاصي مذآور، مشمول مفاد . ز نماينداختصاصي دانشگاهها واري

  .است ١٨/١٠/١٣٦٩معامالتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 
التر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجويان تحت و با% ٢٥شهريه دانشجويان جانباز 

و سازمان بهزيستي از محل اعتبارات رديف خاص و توسط سازمان مديريت ) ره(پوشش آميته امداد امام خميني 

همه ساله تعداد دانشجويان مشمول اين بند به تفكيك هر استان بايد . شود ريزي آشور تأمين مي و برنامه

و و آميسيونهاي برنامه و بودجه آشور ريزي  توسط نهادها و دستگاههاي ذيربط به سازمان مديريت و برنامه

  . شود  و آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي گزارشمحاسبات 
اي الحسنه، در اختيار صندوقهشود، تسهيالت اعتباري به صورت وام بلندمدت قرض به دولت اجازه داده مي) ج

اين ماده » ب«هاي مذآور در بند  تا بخشي از دانشجويان دوره. ا ساير نهادهاي ذيربط قرار دهديرفاه دانشجويان 

و دانشجويان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي و پيام نور، آه امكان پرداخت شهريه را 

  .اخت و پس از فراغت از تحصيل، به تدريج بازپرداخت آنندندارند، بتوانند با استفاده از اين وام شهريه خود را پرد
غير  –دولت موظف است، به منظور حمايت از دانشجويان آن عده از مؤسسات آموزش عالي غيردولتي) د

آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي آه صندوق  هاي علوم، تحقيقات و فن انتفاعي داراي مجوز از وزارتخانه

اعتبار خاصي را عالوه بر اعتبارات معمول به طورموقت در اختيار . نها تشكيل نشده استرفاه دانشجويان آ

الحسنه بلند مدت در اختيار دانشجويان اين گونه صندوق رفاه دانشجويان قرار دهد تا به عنوان وام قرض

ت پس از فراغت از آنندگان وام مذآور، موظف به بازپرداخت آن در اقساط بلندمداستفاده. مؤسسات قرار گيرد

  .تحصيل هستند
هاي مردمي و اعتبارات و بودجه عمومي اداره  دانشگاه پيام نور از محل دريافت شهريه از دانشجويان، آمك) هـ

  . گردد مي



گذاري بخش خصوصي و تعاوني در زمينه ايجاد و توسعه  شود به طرحهاي سرمايه به دولت اجازه داده مي) و

صورت انطباق با ضوابط و سياستهاي آموزش عالي آشور و حسب مورد براساس  واحدهاي آموزش عالي، در

آوري از محل بودجه عمومي،  هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فن ضوابط وزارتخانه

 –علمي هاي آارداني هاي غيردولتي به منظور توسعه دوره ايجاد آموزشكده. يارانه سود اعتبارات بانكي اعطا آند

  . آاربردي، در اولويت استفاده از تسهيالت بانكي مذآور خواهند بود
آوري و بهداشت، درمان وآموزش پزشكي مكلفند به منظور ارتقاء توانمندي  هاي علوم، تحقيقات و فن وزارتخانه) ز

معتبر  هاي آموزشي و پژوهشي درمقايسه با دانشگاههاي دانشگاههاي مادر و مهم دولتي آشور در زمينه

  .اي تهيه و حداآثر تا پايان سال اول برنامه به تصويب هيأت وزيران برسانند المللي برنامه ويژه بين
اعطاي مدرك و يا واسطه شدن در اعطاي مدرك دانشگاهي به هر صورت و تحت هر عنوان بدون أخذ مجوز از ) ح

ش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذيربط ممنوع آوري و بهداشت، درمان و آموز هاي علوم، تحقيقات و فن وزارتخانه

قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي آه و اشخاص متخلف مشمول ماده واحده 

  .باشند مي ٧/١٠/١٣٧٢شوند مصوب  بدون أخذ مجوز قانوني دائر شده و مي
گذاري بخش خصوصي و تعاوني در زمينه  اعطاي موافقت اصولي و فراهم نمودن سازوآار الزم براي سرمايه) ط

آوري و بهداشت،  هاي علوم، تحقيقات و فن ايجاد و توسعه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي توسط وزارتخانه

  .پذيرد درمان و آموزش پزشكي صورت مي
برداري و مديريت  اندازي مؤسسات مذآور، پس از تكميل و آماده بودن مؤسسات براي بهرهبط راهضوا                 

  . علمي مجري خواهد بود
هاي انساني، فكري، علمي و فني آشور دولت موظف است در  رويه سرمايهمنظور جلوگيري از خروج بيه ب) ي

اهكارهاي مناسب اقدامات قانوني الزم را به سال اول برنامه چهارم توسعه ضمن انجام مطالعات و بررسي ر

  . عمل آورد
   

  : ٥١ماده 
توسعه اقتصادي، سوم قانون برنامه « )١٤٤(ماده » ب«و » الف« هايو بند )١٥٤(ماده » الف«بند                  

براي دوره برنامه چهارم  »هاي آن و اصالحيه ١٧/١/١٣٧٩اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب 

  .گردد تنفيذ مي) ١٣٨٤-١٣٨٨(
   

  :٥٢ماده 
دولت موظف است، به منظور تضمين دسترسي به فرصتهاي برابر آموزشي بويژه در مناطق آمتر 

و توسعه آمي به ويژه براي دختران هاي انساني  وري سرمايه توسعه يافته گسترش دانش، مهارت و ارتقاي بهره

  :انجام برساند گذاري ندارد را به و آيفي نظام آموزش عمومي آن دسته، اقدامهاي ذيل آه جنبه قانون
  .هاي الزم، براي اجراي برنامه آموزش براي همه توسعه زمينه) الف
اجباري آردن آموزش تا پايان دوره راهنمايي، به تناسب تأمين امكانات و به تدريج در مناطقي آه آموزش و ) ب

  .آند، به طوري آه در پايان برنامه چهارم اين امر محقق گردد پرورش اعالم مي
بر تأمين اعتبارات عمومي بخش آموزش، نسبت به اتخاذ تدابير الزم به منظور توسعه استقالل مالي،  عالوه) ج

، در جهت استفاده هر چه بيشتر از سرمايه و توان اجرايي بخش )مدارس(مديريتي و اجرايي واحدهاي آموزشي 

  .وري آنها اقدام نمايد دولتي، در توسعه ظرفيتها و ارتقاي بهره غير 
هاي آموزشي و درسي و تعميق و بهبود آموزش رياضي، علوم و زبان  صالحات الزم را در زمينه برنامها) د

  .انگليسي انجام دهد



اي معلم، از جهت دانش، رفتار و  اي معلمان، با تدوين استانداردهاي حرفه ارتقاي توانايي و مهارت حرفه) هـ

  .بومي آشورالمللي و شرايط  عملكرد، با استفاده از تجارب بين
اي مناسب و اصالح نظام پرداخت متناسب با  افزايش انگيزه شغلي معلمان، با تأمين جايگاه و منزلت حرفه) و

  .وري و آيفيت خدمات آنها ميزان بهره
در صورتيكه خروجي نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش در طول سالهاي برنامه چهارم توسعه، بيش از ) ز

اين قانون براي دستگاه فوق باشد، آموزش و پرورش مجاز است پس ) ٩(در جدول شماره  بيني شده ميزان پيش

بر سهميه خروجي  ريزي آشور نسبت به بكارگيري حداآثر نيمي از ميزان مازاد از تًاييد سازمان مديريت و برنامه

  .قدام نمايد، با اولويت در مناطق آمتر توسعه يافته و منحصرًا براي امر آموزش ابيني نشده پيش
  .بندي معلمان و ارتقاي سطح آموزشي و تحصيلي آنان تدوين و اجراي نظام سنجش صالحيت علمي و رتبه) ح
  .هاي زندگي سالم ريزي براي تدوين برنامه آموزشي ارتقاي سالمت و شيوه برنامه) ط
ي، زيستي، اجتماعي و تدوين و اجراي طرح راهبردي سوادآموزي آشور، با در نظر گرفتن شرايط جغرافياي) ي

دولتي به طوري آه تا پايان  غير فرهنگي مناطق مختلف آشور، با رويكرد جلب مشارآتهاي مردمي و سازمانهاي 

  .برنامه چهارم، باسوادي افراد حداقل زير سي سال، به طور آامل تحقق يابد
درسي آليه سطوح و تجهيز مدارس  هاي آموزشي و آوري اطالعات، در تدوين و اجراي برنامه گيري از فن بهره) ك

  .رساني اي و شبكه اطالع آشور، به امكانات رايانه
  .آوري اطالعات و ارتباطات روزآمد نگهداشتن دانش و مهارتهاي آارآنان آموزش و پرورش، در زمينه فن) ل
دن فضاهاي سازي و استاندارد و متناسب نمو بيني تسهيالت و امكانات الزم، براي نوسازي، مقاوم پيش) م

  .ساز آموزشي، به ويژه مدارس دخترانه و تنظيم سازوآارهاي حمايتي از خّيرين مدرسه
وضع و اجراي مقررات الزم براي تأمين جذب و نگهداشت نيروي انساني مورد نياز مناطق آمتر توسعه يافته ) ن

د خدمات آموزشي و اين قانون خري) ٩(آشور از قبيل صدور مجوزهاي استخدامي در قالب جدول شماره 

  .اقدامهاي رفاهي
روزي، روستا فراهم آردن امكانات مناسب براي رفع محروميت آموزشي از طريق گسترش مدارس شبانه) س

اي و تأمين تغذيه، آمد و شد و بهداشت دانش آموزان و  مرآزي و خوابگاههاي مرآزي، آموزش از راه دور و رسانه

انه روزي و نيز ايجاد و گسترش اماآن و فضاهاي آموزشي، پرورشي و هاي مربوط به مدارس شب ساير هزينه

هاي الزم براي گسترش آموزش پيش دبستاني و آمادگي  ورزشي به تناسب جنسيت و تهيه و اجراي برنامه

  .زبانه بويژه در مناطق دو
وزش و پرورش و اين ماده به پيشنهاد وزارت آم» ن«و » م«، »ي«، »ح«، »و«نامه اجرايي بندهاي  آيين) ع

  . به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيدآشور ريزي  سازمان مديريت و برنامه
  :٥٣ماده 

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  )١٤٧(ماده » الف«و بند  )١٥١(و  )١٤٩(مواد 

تنفيذ ) ١٣٨٤-١٣٨٨(هاي آن براي دوره برنامه چهارم  و اصالحيه ١٧/١/١٣٧٩جمهوري اسالمي ايران مصوب 

  .گردد مي
   

  :٥٤ماده 
هاي  اي خود را، براي طراحي و اجراي دوره دستگاههاي اجرايي موظفند، درصدي از اعتبارات هزينه) الف

در برنامه آموزش آارآنان دولت ) خارج از نظام آموزش عالي رسمي آشور(آموزشي ضمن خدمت آارآنان خود 

  :بيني و در موارد زير، هزينه آنند پيش



ناسب با مشاغل مورد تصدي آارآنان، به منظور افزايش سطح آارايي و هاي آموزشي ضمن خدمت مت دوره -١

  .به ويژه از طريق آموزشهاي آوتاه مدت) به خصوص براي زنان(ارتقاي مهارتهاي شغلي آنان 
  .آموزشي ويژه مديران  دوره -٢
آند،  تعيين ميريزي آشور  اند، در چارچوبي آه سازمان مديريت و برنامه آليه دستگاههاي اجرايي موظف) ب

هاي آموزشي ساالنه خود را، براي دوران برنامه  حداآثر طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، برنامه

  .چهارم تهيه و اجرا نمايند
اين ماده و » الف«تعيين سهم اعتباري و چگونگي هزينه نمودن اعتبار بند : نامه اجرايي اين ماده شامل آيين

يقات قانوني طي مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون، بنا به پيشنهاد سازمان بيني الزامات و تشو پيش

  .ريزي آشور، به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد مديريت و برنامه
   

  :٥٥ماده 
و  ءدولت مكلف است، به منظور گسترش دانش و مهارت، اصالح هرم تحصيلي نيروي آار و ارتقا

اهش فاصله سطح دانش و مهارت نيروي آار آشور با سطح هاي انساني، آ توانمندسازي سرمايه

 -اي و علمي استانداردهاي جهاني و ايجاد فرصتهاي جديد شغلي براي جوانان، براي نظام آموزش فني و حرفه

آاربردي آشور، ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب اين قانون در محورهاي زير، سازوآارهاي الزم را تهيه و با 

  :امات مناسب اجرا نمايدبيني الز پيش
آاربردي با  –اي و علمي منظور برپايي نهاد سياستگذار در آموزش فني و حرفهه انجام اقدامات قانوني الزم ب) الف

اندازها، راهبردها وسياستهاي آالن بخش توجه به تجربيات جهاني و داخلي به عنوان مرجع اصلي تصويب چشم

 قانون برنامه سوم) ١٥١(ماده اي موضوع  ستاد هماهنگي آموزشهاي فني و حرفه ،گيري نهادو تا زمان شكل

  . توسعه بكار خود ادامه خواهد داد
ررسمي فني و ، غي)متوسطه و عالي(نظام آارآموزي و آارورزي، براي تمام آموزشهاي رسمي استقرار ) ب

  .آاربردي -اي و علمي حرفه
  .المللي تدوين نظام استاندارد و ارزيابي مهارت نيروي آار آشور، با رويكرد بين) ج
جذب، انگيزش، ارتقاي شغلي، آموزش، : طرح جامع توسعه منابع انساني مورد نياز اين بخش، شامل) د

  .بهسازي و نگهداشت نيروي انساني
أي و  دولتي، در توسعه آموزشهاي فني و حرفه غير سات و بنگاههاي دولتي و بخش نظام حمايت از مؤس) هـ

  .آاربردي به ويژه در مناطق آمتر توسعه يافته –علمي
آاربردي و  - اي و علمي نوسازي و بازسازي ساختارها، امكانات و ارتقاي آيفيت آموزشهاي فني و حرفه) و

اطالعات و ارتباطات، با حداآثر مشارآت بخش خصوصي و تعاوني  آوري اي، فن توسعه مراآز آموزش فني و حرفه

  .المللي گيري از همكاريهاي بين و بهره
 - اي و علمي دولتي، در توسعه آموزشهاي فني و حرفه غير استفاده از توان و امكانات بخشهاي دولتي و ) ز

  .آاربردي
ر مجوز الزم و حمايت، به منظور تأسيس و توسعه نيازسنجي و برآورد نيروي انساني آارداني مورد نياز و صدو) ح

هاي آارداني در بخش خصوصي و تعاوني به نحوي آه تا سال چهارم برنامه ظرفيتهاي مورد  مراآز آموزش دوره

  .نياز ايجاد گردد
   

  :٥٦ماده 



» منظومه آمار مّلي و مكاني آشور«دهي  دولت مكلف است در پايان سال اول برنامه، به منظور شكل

نسبت به تهيه برنامه مّلي آمار، مبتني بر اصالح و تقويت نهاد مديريت اطالعات و آمار مّلي آشور، استانداردها، 

رساني، ارتقاي فرهنگ  عات آماري و اطالعضوابط، توليد و ارائه آمارهاي ثبتي، تقويت و ايجاد پايگاههاي اطال

طي آن آماري، چگونگي تعامل دستگاهها، راهبري، هماهنگيهاي الزم را انجام و جهت اجرا و عملياتي نمودن 

  .برنامه اقدام نمايد
  : ٥٧ماده 

آوري اطالعات، تحقق اقتصاد مبتني بر دانايي و  دولت موظف است، به منظور توسعه ارتباطات و فن

  :جايگاه برتر منطقه اقدامهاي ذيل را انجام دهدآسب 
دولت موظف است، تا پايان برنامه چهارم، به منظور برقراري تسهيالت الزم جهت دسترسي به ارتباطات ) الف

گسترده با آيفيت و تمهيد و گسترش فرصتهاي نوين خدمات و رشد، براي آحاد جامعه و خانوارها، مؤسسات و 

اي زمينه ارتقاي ضريب نفوذ ارتباطات ثابت، سيار  قلمروها، برپايي و تقويت اقتصاد شبكهشدن اي شرآتها، شبكه

، آحاد %)٣٠(و سي درصد %) ٣٥(، سي و پنج درصد %)٥٠(و اينترنت آشور حداقل به ترتيب پنجاه درصد 

هزار نفر و  اي حداقل در شهرهاي باالي پنجاه جمعيت آشور و همچنين ايجاد ارتباط پر ظرفيت و چند رسانه

  .مرسوله بر نفر را فراهم آورد) ٢٠(افزايش ظرفيت خدمات پستي به بيست 
  .آوري اطالعات در سراسر آشور تأمين و تضمين ارائه خدمات پايه ارتباطي و فن) ب
  .در سال اول برنامه چهارم» قانون جامع ارتباطات«تهيه اليحه ) ج
   

  بخش دوم
  اي زن منطقهزيست،آمايش سرزمين و تواحفظ محيط
  زيستحفظ محيط - فصل پنجم

  :٥٨ماده 
برداري از تنوع زيستي آشور،  دولت موظف است، براي تسريع در اجراي برنامه عمل حفاظت و بهره

بايست تا پايان برنامه  شاخصهاي تنوع زيستي آشور مي. ربط ايجاد نمايد هماهنگي الزم را بين دستگاههاي ذي

  .جهاني نزديك شوند و وضعيت مناسب يابندچهارم به سطح استانداردهاي 
   

  :۵٩ماده 
ريزي آشور مكلف است، با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست و ساير  سازمان مديريت و برنامه

هاي ناشي از  محيطي و هزينه هاي مرتبط، به منظور برآورد ارزشهاي اقتصادي منابع طبيعي و زيستدستگاه

رآيند توسعه و محاسبه آن در حسابهاي مّلي، نسبت به تنظيم آلودگي و تخريب محيط زيست در ف

جنگل، آب، خاك، انرژي، تنوع زيستي : هاي موارد داراي اولويت از قبيل دستورالعملهاي محاسبه ارزشها و هزينه

هايي  ارزشها و هزينه. ربط به تصويب برساند محيطي در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذي و آلودگيهاي زيست

اي در نظر گرفته  هاي سرمايه سنجي طرحهاي تملك دارايي دستورالعمل آنها به تصويب رسيده، در امكان آه

  .خواهد شد
   

  :٦٠ماده 
دولت موظف است، به منظور تقويت و توانمندسازي ساختارهاي مرتبط با محيط زيست و منابع طبيعي، 

سازوآارهاي الزم را جهت گسترش آموزشهاي عمومي و تخصصي محيط زيست، در آليه واحدهاي آموزشي و 



ويت ساختارهاي گذاري در بخش محيط زيست و منابع طبيعي، ايجاد تق مراآز آموزش عالي، حمايت از سرمايه

  .محيطي، در دستگاههاي اثرگذار بر محيط زيست، تنظيم و برقرار نمايد مناسب براي فعاليتهاي زيست
   

  :٦١ماده 
  :دولت مكلف است در طول برنامه چهارم اقدامهاي ذيل را به عمل آورد                 

آليه واحدهاي توليدي، خدماتي و زيربنايي بايد  .آننده را آغاز نمايد طرح خود اظهاري براي پايش منابع آلوده) الف

گيري آلودگيها و تخريبهاي  برداري و اندازه بر اساس دستورالعمل سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به نمونه

ماده واحدهايي آه تكاليف اين بند را مراعات ننمايند، مشمول . خود اقدام و نتيجه را به سازمان مذآور ارائه دهند

  .خواهند بود »٣/٢/١٣٧٤قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب «) ٠٣(
رويه مصرف سموم دفع آفات نباتي و آودهاي شيميايي، اتخاذ روشي  به منظور جلوگيري از افزايش بي) ب

ضوابط ورود، ساخت، . ز آود آمپوست و مبارزه بيولوژيك، به تدريج فراهم شودنمايد، آه موجبات استفاده بيشتر ا

محيطي را توسط  فرموالسيون و مصرف آودهاي شيميايي و سموم دفع آفات نباتي از جهت تأثيرات زيست

هاي جهاد آشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان حفاظت محيط زيست و مؤسسه  وزارتخانه

  .و تحقيقات صنعتي ايران، تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند استاندارد
ارائه برنامه مديريت پسماندهاي آشور و اتخاذ روشي آه با همكاري شهرداريها، بخشداريها، دهياريها در ) ج

، آوري وهله اول در سه استان مازندران، گيالن و گلستان اجرا شود، به طوري آه در پايان برنامه چهارم، جمع

همچنين . محيطي و بهداشتي انجام شود حمل و نقل، بازيافت و دفع آليه پسماندها با روشهاي فني، زيست

آوري و تصفيه فاضالب در دست اجراي استانهاي  ها و تأسيسات جمع ضمن تأمين اعتبارات الزم، آليه شبكه

برداري رسانده  تكميل و به مرحله بهرهخوزستان، گيالن، مازندران، گلستان و تهران و شهرهاي مراآز استانها را 

  .و مطالعات ساير شهرها را انجام و با توجه به اولويت به مرحله اجرا برساند
   

  :٦٢ماده 
  :دولت مكلف است                 

در طول برنامه چهارم، ميزان آلودگي هواي شهرهاي تهران، اهواز، اراك، تبريز، مشهد، شيراز، آرج و ) الف

نامه اجرايي اين بند،  آيين. در حد استاندارد مصوب شوراي عالي حفاظت محيط زيست آاهش دهد اصفهان را

هاي نفت، صنايع و معادن،  ريزي آشور و وزارتخانه توسط سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان مديريت و برنامه

  .ران رسانده شودبهداشت، درمان و آموزش پزشكي، راه و ترابري و آشور تهيه و به تصويب هيأت وزي
در طول برنامه چهارم، تمهيداتي اتخاذ آند آه آليه خودروها و موتورسيكلتهاي فرسوده آشور از رده خارج ) ب

  .شوند
   

  :٦٣ماده 
دولت موظف است، حداآثر تا پايان سال اول برنامه چهارم، به منظور ساماندهي و جلوگيري از                  

اولويت درياي خزر، طرح جامع ساماندهي سواحل آه متضمن اقدامهاي ضروري  آلودگي و تخريب سواحل، با

محيطي و  تعيين و آزادسازي حريم، استقرار مديريت يكپارچه سواحل، ضوابط و استانداردهاي زيست: همچون

 پروري بازبيني و اصالح و تكميل قوانين و مقررات را همراه با تعيين مسئوليتدريانوردي، صيادي و آبزي

  .گذاري، اجرا و نظارت، تدوين نمايد ربط در زمينه سياست دستگاههاي ذي
ها و مؤسسات دولتي را به شكلي ساماندهي نمايد آه تا پايان برنامه،  دولت موظف است آليه وزارتخانه -تبصره

  .انجام پذيرد%) ١٠٠(متر حريم دريا صددرصد ) ٦٠(عقب نشيني شصت 



ريزي آشور، سازمان حفاظت محيط  ايي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامهنامه اجر آيين                 

هاي مسكن و شهرسازي، آشور، جهاد آشاورزي، راه و ترابري، نيرو و عنداللزوم ساير  زيست، وزارتخانه

  .ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد دستگاههاي ذي
   

  :٦۴ماده 
  :حفاظت محيط زيست، مكلف استسازمان                  

در راستاي ارتقاي آگاهيهاي عمومي و دستيابي به توسعه پايدار به منظور حفظ محيط زيست و با تأآيد بر ) الف

دار از ابتداي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي  گروههاي اثرگذار و اولويت

. زيست به تصويب هيأت وزيران برساندا به پيشنهاد شوراي عالي حفاظت محيطنامه اجرايي مربوط ر ايران، آيين

هاي دولتي و صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران، ملزم به اجراي  ربط، رسانه آليه دستگاههاي ذي

  .باشند هاي آموزشي بدون دريافت وجه موضوع اين ماده قانوني مي برنامه
اي، مّلي و استاني تا پايان سال اول برنامه چهارم  ا در سطوح منطقهمحيطي آشور ر نظام اطالعات زيست) ب

اند، در  ربط مكلف دستگاههاي ذي. محيطي فراهم گردد رساني و ارزيابي زيست ايجاد نمايد تا زمينه پايش، اطالع

  .تدوين و اجرايي نمودن اين نظام همكاري نمايند
   

  :٦۵ماده 
شناختي، به ويژه در الگوهاي توليد و  ت به تدوين اصول توسعه پايدار بومدولت موظف است، نسب                 

دستگاههاي مرتبط موظف به رعايت اصول و . سازي مربوطه اقدام نمايد مصرف و دستورالعملهاي بهينه

  .باشند هاي اجرايي خود مي دستورالعملهاي مذآور در طرحها و برنامه
   

  :٦۶ماده 
دولتي موظفند، جهت آاهش  غير اههاي اجرايي و مؤسسات و نهادهاي عمومي آليه دستگ                 

  اي دولت،  اعتبارات هزينه
مديريت : اعمال سياستهاي مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيست، براي اجراي برنامه مديريت سبز شامل

در ساختمانها و (ازيافت آنها ، آاهش مواد زائد جامد و ب)شامل آاغذ(مصرف انرژي، آب، مواد اوليه و تجهيزات 

ريزي آشور  زيست و سازمان مديريت و برنامهاي آه توسط سازمان حفاظت محيط نامه ، طبق آيين)نقليه لوسائ

  .ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، اقدام نمايند با همكاري دستگاههاي ذي
   

  :٦٧ماده 
اجرا در مرحله مهاي حساس، به ويژه درياچه اروميه، تهيه و به بوبومي در زيستبرنامه مديريت زيست) الف

هاي نيرو و  ريزي آشور و وزارتخانه سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري سازمان مديريت و برنامه. آيد مي

  .رساند اين ماده را تهيه و به تصويب هيأت وزيران مياجرايي نامه  شاورزي، آيينآ جهاد
رويه و نابودي تنوع زيستي دولت مكلف است با همكاري مراجع ذيربط در از شكار بيمنظور جلوگيري ه ب) ب

نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد تا ضمن محدود آردن پروانه حمل اسلحه شكاري و 

اشت از حيات هاي مذآور تعداد سالحهاي شكاري را متناسب با جمعيت قابل برد بازنگري در ضوابط صدور پروانه

آوري سالحهاي غيرمجاز تا پايان وحش به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست برساند و نسبت به جمع

  .برنامه چهارم اقدام نمايد
   



  :٦٨ماده 
برداري پايدار از  هاي بهره ، بازسازي ذخاير و رفع آلودگي و شيوهءدولت موظف است طرح حفاظت، احيا) الف

توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري تا پايان سال اول برنامه چهارم  را محيطهاي دريايي آشور

  .اجرا گذاردمرحله تهيه و به اسالمي ايران، 
، براي اسالمي ايران جمهوري قانون اساسي) ٨٥(و ) ٧٢(اصول شود، با رعايت  به دولت اجازه داده مي) ب

وابسته به سازمان حفاظت » صندوق مّلي محيط زيست«هاي وارد به محيط زيست و تخريب آن،  تقليل آالينده

منابع مورد نياز صندوق ياد شده براي انجام فعاليتهاي مذآور از طريق آمكهاي . زيست را تأسيس آندمحيط

اساسنامه صندوق مّلي محيط زيست مشترآًا توسط سازمان . گردد دولتي داخلي و خارجي تأمين مي غير بخش 

ريزي آشور تهيه و به تصويب  حفاظت محيط زيست، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه

  .هيأت وزيران خواهد رسيد
هاي منابع  وزارت جهاد آشاورزي موظف است، به منظور تعيين تكليف نهايي و تثبيت مالكيت دولت بر عرصه) ج

زي و تفكيك منابع مّلي و دولتي از مستثنيات و مّلي و دولتي، تا پايان برنامه چهارم، نسبت به اتمام عمليات ممّي

هاي اراضي منابع مّلي و دولتي  سازمان ثبت اسناد و امالك آشور بايد تا صدور اسناد نقشه. اشخاص اقدام آند

  .ا مالك عمل قرار دهدرا به عنوان اسناد رسمي پذيرفته و آنها ر
  :۶٩ماده 

برداري از منابع طبيعي تجديدشونده را با  دولت مكلف است برنامه حفظ، احياء، اصالح، توسعه و بهره                 

  :هاي زير تنظيم و به مورد اجرا بگذارد توجه به اولويت
%) ٧٠(هارم به ميزان هفتاد درصد نشينان شمال تا پايان برنامه چخروج دام ازجنگل و ساماندهي جنگل) الف

  .١٣٨٣نشينان در پايان سال باقيمانده دام و جنگل
دام مازاد از مراتع جهت تعادل بين دام و مرتع و همچنين لغو و اصالح پروانه %) ٥٠(آاهش پنجاه درصد ) ب

  .چراهاي مربوطه
دست اجرا تمام شده و  هاي سدهاي در سطح حوزه%) ٢٠(اجراي عمليات آبخيزداري در بيست درصد ) ج

  .هاي ساير مناطق حوزه%) ١٠(درصد  ده
هكتار، حذف تعرفه واردات چوب و تشديد مبارزه ) ٠٠٠،١٠٠(توسعه زراعت چوب به ميزان حداقل يكصد هزار ) د 

  .با قاچاق چوب
اجراي همچنين و هكتار ) ٠٠٠،٥٠٠(توسعه فضاي سبز و جنگلهاي دست آاشت به ميزان حداقل پانصد هزار ) هـ

  .هكتار) ٠٠٠،۵٠٠،١(زا به ميزان حداقل يك و نيم ميليون هاي بحراني بيابان عمليات آنترل آانون
هاي شهري، روستايي و ساير اراضي آشاورزي و منابع طبيعي به  اجراي علميات پخش سيالب در حوزه) و

يل اراضي بياباني به زراعي و تغذيه هكتار به منظور ايجاد مراتع مشجر، تبد) ٠٠٠،٥٠٠،١(ميزان يك و نيم ميليون 

  .آبخوانها
  ).توراني -شمال، زاگرس، ارسباران، خليج عمان و ايراني(پوشش آامل حفاظتي در جنگلهاي آشور ) ز
  . نشينان و روستائيانرساني به عشاير، جنگلپوشش آامل سوخت) ح
و مراتع به ميزان پانزده درصد گسترش مشارآت شوراهاي روستايي و بسيج محلي در حفاظت از جنگلها ) ط

  .از سطح عملياتي%) ١٥(
نامه اجرايي  آيين. گيرد برداري از جنگل صرفًا براساس تعديل اآولوژيك و ضروريات حفظ جنگل صورت مي بهره) ي

دولت هيأت زيست تهيه و به تصويب اين بند توسط وزارت جهاد آشاورزي با همكاري سازمان حفاظت محيط

  . خواهد رسيد
   



  :٧٠ماده 
دولت مكلف است از سال اول برنامه چهارم به منظور پايداري منابع طبيعي و تنظيم مديريت چراي                  

داري و مديريت مراتع از ترتيبي اتخاذ نمايد آه اجراي طرحهاي مرتع) دام عشاير(مراتع و حفظ ذخاير ژنتيكي دامها 

راستا واگذاري اراضي مستعد قلمرو عشاير به خانوارهاي آوچنده در طريق عشاير ذيحق انجام گيرد و درهمين 

  .چارچوب طرح ساماندهي اسكان عشاير با حفظ حقوق آنها صورت گيرد
ريزي آشور  نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد آشاورزي و سازمان مديريت و برنامه آيين

  .ن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيدحداآثر ظرف شش ماه پس از ابالغ اين قانو
   

  :٧١ماده 
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،« )١٠٤(ماده » ج«بند و  )١٠٥(ماده 

  .گردد تنفيذ مي) ١٣٨٤- ١٣٨٨(براي دوره برنامه چهارم » هاي آن و اصالحيه ١٧/١/١٣٧٩ايران مصوب 
   

  اي آمايش سرزمين و توازن منطقه -فصل ششم
  :٧٢ماده 

سرزمين، با هدف استفاده  ةدولت مكلف است، به منظور توزيع مناسب جمعيت و فعاليتها در پهن                 

تهاي آشور، با استفاده از مطالعات انجام شده، سند مّلي آمايش سرزمين مشتمل بر آارآمد از قابليتها و مزّي

  :سطوح ذيل را از ابتداي برنامه چهارم به مرحله اجرا درآورد
  :سطح آالن شامل) الف
اي و  ، تحليل شرايط منطقهسياستهاي آلي نظامانداز بلند مدت توسعه فضايي آشور، در چارچوب  چشم -١

  .المللي و امكانات، محدوديتها و مزيتهاي سرزمين بين
  .راهبردهاي آلي توزيع جمعيت در سرزمين، الگوي اسكان و نظام شهري و روستايي آشور -٢
حفاظت از منابع طبيعي، محيط «، »امنيتي و دفاعي«هايي آه به لحاظ  ي خاص مناطق و عرصهراهبردها -٣

  .باشند داراي موقعيت ويژه مي» زيست و ميراث فرهنگي
  .پايگاه اطالعات مكاني و جغرافيايي و اسناد تصويري مرتبط -٤
  :سطح بخشي شامل) ب
اجتماعي و  –فضايي بخشهاي مختلف اقتصادي راهبردهاي هماهنگ و سازگار بلندمدت توسعه و توزيع -١

  .فرهنگي منطبق با ويژگيهاي سرزمين
  .اي و سرزميني بخشها هاي منطقه سياستها و توصيه -٢
  .دار در توسعه بخش اقدامها و عمليات اولويت -٣
  :سطح استاني شامل) ج
استان و تعيين نقش هر استان در دار در توسعه  نظريه پايه توسعه استانها، حاوي بخشهاي محوري و اولويت -١

  .تقسيم آار مّلي
  ).محورها و مراآز عمده در توسعه استان(سازمان فضايي توسعه استان  -٢
  .دار در توسعه استان اقدامها وعمليات اولويت -٣

سندهاي مّلي توسعه بخش و سندهاي مّلي توسعه استان، موضوع فصل سيزدهم اين قانون، بر  -تبصره

گيريهاي سند مّلي آمايش سرزمين و متناسب با ويژگيهاي هر يك تنظيم و پس از تصويب هيأت  جهتاساس 

هاي سنواتي  دولت مكلف است، لوايح بودجه. گيرد وزيران، مبناي تنظيم عمليات اجرايي برنامه چهارم قرار مي

  .را، بر اساس اسناد فوق تنظيم و تقديم مجلس شوراي اسالمي نمايد



  ملي تعريف سند 
، استان و يا طرحهاي ويژه را در  هاي اصلي بخش گيريسند ملي، سندي است راهبردي آه جهت                 

  چارچوب تحقق 
مي و يا هيأت وزيران ، تبيين و حسب مورد به تصويب مجلس شوراي اسالانداز بيست ساله توسعه چشم

  .رسد مي
هاي سنواتي و ساير قوانين موضوعه صورت  عمليات اجرايي اين اسناد در چارچوب مصوبات بودجه                 

  .پذيرد مي
   

  :٧٣ماده 
دولت موظف است ظرف سال اول برنامه طرح جامع تقسيمات آشوري را آه دربردارنده شاخصهاي                  

گيري عدم تمرآز و وجود براي ايجاد سطوح تقسيماتي جديد و با جهتمزنگري واحدهاي تقسيماتي ناظر بر با

تفويض اختيار به مديران محلي وتقويت نقش استانداران به عنوان نمايندگان عالي دولت تهيه و جهت تصويب به 

  . اين ماده صورت گيردمجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد هرگونه ايجاد سطوح جديد بايد با رعايت مفاد 
   

  :٧۴ماده 
گذاريهاي جديد متناسب با  سازي عمليات عمراني و سرمايه دولت مكلف است، به منظور هماهنگ                 

اي و  نگري، تحليل مناسب موقعيت منطقه المللي، با رعايت موازين آينده شرايط در حال گذار مّلي و بين

اسالمي، امكانات و قابليتها و فرصتهاي آشور، اقدامهاي ذيل  -هويت ايراني المللي آشور، ساختار فرهنگي بين

  :را انجام دهد
قرار دادن اسناد مّلي آمايش سرزمين و آالبدي مّلي به عنوان مرجع اصلي هماهنگيهاي بين بخشي، بين ) الف

  .گيريهاي اجرايي اي، در تصميم منطقه -اي و بخشي منطقه
اي، علمي و فني و با  ّلي آمايش سرزمين، متناسب با تحوالت جهاني، منطقهبه هنگام نمودن سند م) ب

اي آه برنامه  اي و بخشي، به گونه اي و مكاني و تعامل سطوح خرد و آالن منطقه گيري از اطالعات پايه بهره

مين پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در سازگاري با سند مّلي آمايش سرز

  .تنظيم گردد
   

  :٧۵ماده 
ربط، به  ريزي آشور مكلف است، با همكاري ساير دستگاههاي اجرايي ذي سازمان مديريت و برنامه                 

  گيري  منظور بهره
المللي آشور و تعامل مؤثر در اقتصاد  تهاي سرزمين در راستاي ارتقاي نقش و جايگاه بيناز قابليتها و مزّي

  المللي، راهبردها و  بين
  :هاي اجرايي از ابتداي برنامه چهارم، به مرحله اجرا درآورد اولويتهاي آمايشي ذيل را در قالب برنامه

آوري و  ختلف سرزمين، براي توسعه علم و فنهاي م گيري مناسب از موقعيت و توانمنديهاي عرصه بهره) الف

آوري علمي، تحقيقاتي تخصصي  تعيين مراآز و پارآهاي فنمختلف از جمله تعامل فعال با اقتصاد جهاني، از طرق 

  .و همچنين تعيين نقش و عملكرد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي موجود و جديد
المللي  ر جهت تقويت نقش فرامّلي و ارتقاي جايگاه بينشهرها، د استفاده مناسب از قابليت و توان آالن ) ب

ريزي و اجرا در اين شهرها، تعيين حوزه عملكرد فرامّلي و  آشور، از طريق تقويت مديريت توسعه، برنامه

  .اي آنها به ساير شهرها المللي هر يك و انتقال همزمان وظايف مّلي و منطقه بين



بندي محورهاي خاص در داالنهاي ارتباطي  انزيتي آشور، از طريق اولويتگيري مناسب، از قابليتهاي تر بهره) ج

ها و نقاط خاص واقع بر اين  جنوبي آشور و تدوين برنامه توسعه مبادي، شبكه - غربي و شمالي -شرقي

  .محورها
ا هاي مختلف سرزمين، براي پذيرش فعاليتهاي جديد و ايجاد فرصتهاي شغلي متناسب ب سازي عرصه  آماده) د

  .هاي زيربنايي قابليت هر منطقه، از طريق تكميل، توسعه و تجهيز شبكه
به ويژه دشتها و (گذاريهاي مّلي و فرامّلي، در توسعه مناطق پيراموني  گيري از آثار انتشاري سرمايه بهره) هـ

 هاي نوين معيشت و فعاليت و هاي چند بخشي و گسترش شيوه ، از طريق تهيه برنامه)پيرامون سدها

  .ساماندهي استقرار جمعيت و فعاليتها
، در توسعه فعاليتهاي مرتبط و صنايع )به ويژه مناطق گازي پارس جنوبي(گيري از منابع غني نفت و گاز  بهره) و

  .بر و سازماندهي جديد استقرار جمعيت و فعاليتها در حاشيه جنوبي آشور، بر مبناي آن انرژي
  .همگراييهاي مّلي و پيوند مناطق مرزي با اقتصاد مّلي و فرامّليتوسعه مناطق مرزي با هدف تقويت ) ز
گيري از قابليتهاي محيطي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مناطق روستايي آشور، از طريق توسعه  بهره) ح

بندي شده و اصالح نظام  بخشي به فعاليتهاي اقتصادي، ساماندهي نظام ارائه خدمات سطح منابع انساني، تنوع

  .ريزي توسعه روستايي، با تأآيد بر افزايش هماهنگي و محلي نمودن فرآيند آن مهبرنا
   

  :٧۶ماده 
ريزي آشور موظف است، در راستاي ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي  سازمان مديريت و برنامه                 

  دستگاههاي اجرايي، آن 
باشد را در  لزم مشارآت چند بخش و چند استان ميدسته از اهداف و مضامين برنامه چهارم آه تحقق آنها مست

  هاي قالب برنامه
تدوين و نقش هريك از دستگاههاي اجرايي را در چارچوب وظايف قانوني هردستگاه مشخص ) فرابخشي(ويژه  

ها را آه توسط  آليه دستگاههاي اجرايي بخشي و استاني موظفند، عمليات و اقدامهاي اينگونه برنامه. نمايد 

  .گردد در برنامه اجرايي خود منظور و اجرا نمايند ريزي آشور تعيين مي مان مديريت و برنامهساز
   

  :٧٧ماده 
اي بين استاني نسبت  شود به منظور هماهنگي در امور عمراني و توسعه به دولت اجازه داده مي                 

آننده و تعيين وظايف آنها در سطح فرا هماهنگبندي آشور از ديدگاه آمايش سرزمين و ايجاد نهادهاي به منطقه

ريزي آشور و هماهنگي  نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه آيين. استاني اقدام نمايد 

  . رسد دستگاههاي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي
   

  :٧٨ماده 
شده به خزانه معين هر استان در قالب بودجه ساالنه به تأمين نسبت معيني از درآمدهاي واريز                   

نسبتهاي مذآور به پيشنهاد سازمان  .يابد همان استان اختصاص مي) اي اي و سرمايه هزينه(بودجه استان 

  .گردد ريزي آشور توسط هيأت وزيران تعيين مي مديريت و برنامه
   

  :٧٩ماده



اني و آن دسته از وظايف دولت آه نتايج آاربردي آن از محدودة استان فراتر هاي عمر عناوين برنامه                 

بايست در قالب بودجه استاني تأمين اعتبار شود، به پيشنهاد سازمان مديريت و  و مي) وظايف استاني(نباشد 

  .ريزي آشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد برنامه
   

  :٨٠ماده 
ريزي آشور مكلف است، به هنگام تنظيم بودجه ساالنه، درآمدها و  يت و برنامهسازمان مدير                 

ريزي و توسعه استانها، آه سرجمع آن در  بيني شده توسط شوراي برنامه هاي استاني پيش واگذاري دارايي

  قانون بودجه مشخص شده است، را در قالب 
  .بالغ نمايدرديفها و عناوين مستقل مشخص آرده و به تفكيك هر استان ا

   
  :٨١ماده 
به مرحله اجرا در از ابتداي برنامه چهارم، اجراي بودجه ساالنه استانها، بر اساس سند مّلي توسعه استان ) الف

درآمدها و ساير منابع استان، سهم اختصاص يافته از منابع مّلي و سرجمع : بودجه ساالنه استان شامل. آيد مي

سند بودجه «باشد و به صورت  اي در قانون بودجه آل آشور مي هاي سرمايه ياي و تملك داراي اعتبارات هزينه

ريزي و توسعه استان و سازمان مديريت و  در قالب قراردادي تنظيم و بين رئيس شوراي برنامه» ساالنه استان

  .گردد مبادله مي ،ريزي آشور برنامه
ريزي  و توسعه استان و سازمان مديريت و برنامهريزي  آه تعهدات شوراي برنامه» سند بودجه ساالنه استان«) ب

نمايد، مشتمل بر اهداف آمي استان، شاخصهاي هدف  آشور،براي اجراي برنامه توسعه استان را مشخص مي

  .باشد اي استان مي اي و اعتبارات هزينه هاي سرمايه هر بخش، اعتبارات تملك دارايي
گردد، توسط دستگاههاي اجرايي مّلي اجرا  و يا آل آشور ميچند استان : طرحهاي مّلي آه منافع آن شامل) ج

  .خواهد شد
سند مّلي توسعه «ريزي آشور مكلف است، نظام تنظيم بودجه استان را در چارچوب  سازمان مديريت و برنامه) د

  .ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند» استان
   

  :٨٢ماده 
هزينه استان، اقالم درآمدي زير را به عنوان درآمد  - دولت مكلف است، در اجراي آامل نظام درآمد                 

داري آل به خزانه معين استان واريز و در اجراي وظايف جاري و عمراني استاني،  استاني وصول و از طريق خزانه

  :هزينه نمايد
  ).ي ماليات بر شرآتهاي دولتيبه استثنا(آليه مالياتهاي مستقيم ) الف
  .ماليات بر آاالها و خدمات به استثناي حقوق ورودي) ب
  .آن دسته از درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت آه وصول آنها در همه استانهاي آشور عموميت دارد) ج
د، به گرد شود و توسط دستگاههاي استاني وصول مي درآمدهاي حاصل از خدمات آه در استانها عرضه مي) د

  .استثناي درآمد ناشي از انفال و خدمات قضايي دادگستري جمهوري اسالمي
شود به استثناي درآمد ناشي از جرايم مبارزه  درآمدهاي حاصل از جرايم و خسارات آه در استانها وصول مي) هـ

  .با قاچاق و مواد مخدر
   

  :٨٣ماده 



قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري « )١٨١(و  )٧٧(، )٧١(، )٧٠(مواد                  

  .گردد تنفيذ مي) ١٣٨٤-١٣٨٨(براي دوره برنامه چهارم » هاي آن و اصالحيه ١٧/١/١٣٧٩اسالمي ايران مصوب 
   

  بخش سوم
  يت انساني و عدالت اجتماعيتوسعه سالمت، امن

  ارتقاي سالمت و بهبود آيفيت زندگي - فصل هفتم
  :٨۴ماده 

دولت موظف است، به منظور نهادينه آردن مديريت، سياستگذاري، ارزشيابي و هماهنگي اين                  

ناشي از سوء تغذيه ت غذا و تغذيه در آشور، تأمين سبد مطلوب غذايي و آاهش بيماريهاي قلمرو از جمله امنّي

  :و گسترش سالمت همگاني در آشور، اقدامهاي ذيل را به عمل آورد
شوراي عالي «و » شوراي غذا و تغذيه«با ادغام » شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي«تشكيل ) الف

  پس از طي مراحل قانوني » سالمت
  .اي جامعه غذيهمنظور ارتقاي فرهنگ و سواد ت  هاي آموزشي الزم به تهيه برنامه) ب

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و دستگاههاي اجرايي مكلفند در تدوين و اجراي                  

به سالمتي  برنامه جامع ياد شده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي همكاري و از تبليغ آاالهاي مضّر

  .خودداري نمايند
اي الزم براي توليد، تأمين، توزيع و مصرف مواد غذايي، در  ت بانكي و يارانهتخصيص منابع اعتباري، تسهيال) ج

جهت دستيابي به سبد مطلوب غذايي و اختصاص منابع الزم براي شروع و تدارك براي ترويج غذاي سالم در 

  .آموزان و همچنين آمك غذايي براي اقشار نيازمند وعدة غذايي دانش قالب ميان 
  :هاي رنامهتهيه و اجراي ب) د
  ايمني غذا -١
  آاهش ضايعات مواد غذايي از توليد به مصرف -٢
   

  :٨۵ماده 
دولت موظف است، ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، اليحه حفظ و ارتقاي سالمت                  

به مجلس آحاد جامعه و آاهش مخاطرات تهديد آننده سالمتي را مشتمل بر نكات ذيل تهيه و جهت تصويب 

  :شوراي اسالمي ارائه آند
ها و راههاي مواصالتي و  خيز جاده آاهش حوادث حمل و نقل، از طريق شناسايي نقاط و محورهاي حادثه -

  تا پايان برنامه چهارم%) ٥٠(آاهش نقاط مذآور به ميزان پنجاه درصد 
  .تأآيد بر رعايت اصول ايمني و مقررات راهنمايي و رانندگي -
بيمارستاني و بيمارستاني آشور و آاهش مرگ و مير يشپو تكميل شبكه فوريتهاي پزشكي  ساماندهي -

  .تا پايان برنامه چهارم%) ٥٠(ناشي از حوادث حمل و نقل به ميزان پنجاه درصد 
  .نقليه موتوري و اعمال استانداردهاي مهندسي انساني و ايمني الزم لارتقاي طرح ايمني وسائ -
هاي هوا، آب، خاك، محصوالت آشاورزي و دامي و  ديد آننده سالمتي در محيط آار، آاليندهآاهش مخاطرات ته -

  .تعريف مصاديق، ميزان و نحوه تعيين و وصول عوارض و جرايم جبراني و چگونگي مصرف منابع حاصله
   

  :٨۶ماده 



د، تا پايان سال اول برنامه ان ربط مكلف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دستگاههاي ذي                 

، اقدامات الزم را جهت آاهش خطرات و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران چهارم

  .زيانهاي فردي و اجتماعي اعتياد، پيشگيري و درمان بيماري ايدز و نيز آاهش بار بيماريهاي رواني معمول دارد
   
   

  :٨٧ماده 
سازي براي حضور مؤثر در  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است، به منظور زمينه                 

  بازارهاي جهاني و 
تبديل جمهوري اسالمي ايران به مرآز رفع نيازهاي سالمت و پزشكي منطقه، در چارچوب سياستهاي راهبردي 

، عرضه و بازاريابي خدمات سالمت و آموزش پزشكي و تجاري، تسهيالت الزم را در خصوص معرفي تواناييها

ارز حاصل از صادرات خدمات و مقدار هاي پزشكي و دارويي ارائه نمايد، به نحوي آه  توليدات، تجهيزات و فرآورده

سال پاياني برنامه چهارم پايان مصارف ارزي بخش بهداشت و درمان، در %) ٣٠(توليدات مزبور معادل سي درصد 

  .باشد
   

  :٨٨ماده 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است، به منظور ارتقاي مستمر آيفيت خدمات                  

وري و استفاده بهينه از امكانات بهداشتي درماني آشور،  سالمت و تعالي عملكرد خدمات باليني، افزايش بهره

  :اقدامهاي ذيل را انجام دهد
بندي بيمارستانها،  ي استانداردها و شاخصهاي بهبود آيفيت خدمات و اصالح رتبهتدوين، نظارت و ارزشياب) الف

  .عملكرد بالينيارتقاي براساس الگوي 
از (مدار نمودن واحدهاي بهداشتي درماني، از طريق اصالح فرآيندها و ساختار مديريت اقتصادي  مشتري ) ب

  ).ريزي عملياتي ودجهاصالح نظام حسابداري، پرداخت مبتني بر عملكرد، ب: جمله
اداره بيمارستانهاي پيشنهادي دانشگاههاي علوم پزشكي، به صورت هيأت امنايي و يا شرآتي و تفويض ) ج

  .هاي مصوب مالي به آنها در چارچوب تعرفه -آارگيري نيروي انساني و اداري  اختيارات مديريت، جذب و به
آموزشي و اعمال شاخصهاي اعتباري و نيروي انساني  رتفكيك بيمارستانها، از نظر تختهاي آموزشي و غي) د

  .براساس آن
  .طراحي و استقرار نظام جامع اطالعات سالمت شهروندان ايراني) هـ
   

  :٨٩ماده 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است، به منظور دسترسي عادالنه مردم به خدمات                  

دن آن متناسب با نيازها در نقاط مختلف آشور، نظام ارائة حداقل استاندارد بهداشتي، درماني و منطقي نمو

ايجاد، توسعه و تجهيز يا تغيير . بندي خدمات، طراحي نمايد خدمات بهداشتي، درماني آشور را مبتني بر سطح

در ظرفيتهاي پزشكي و درماني آشور و همچنين اختصاص نيروي انساني جهت ارائة خدمات مطابق با 

احداث، ايجاد و توسعه واحدهاي بهداشتي و درماني توسط . بندي خدمات درماني آشور انجام خواهد شد حسط

اين قانون و نيروهاي مسلح، صرفًا، با تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش ) ١٦٠(دستگاههاي موضوع ماده 

، )H.S.E(ت و ايمني محيط آار درخصوص واحدهاي سالم. پزشكي و تصويب هيأت وزيران امكان پذير خواهد بود

  .ربط عمل خواهد شد طبق مقررات اختصاصي ذي



گذاري و اداره بخش خصوصي انجام  درماني آه از طريق سرمايه -مفاد اين ماده شامل خدمات بهداشتي -تبصره

  .باشد گردد، نمي مي
   

  :٩٠ماده 
عادالنه مردم به خدمات بهداشتي و درماني و در جهت  يبه منظور ارتقاي عدالت توزيعي دردسترس                 

هاي بهداشتي و درماني آنها توزيع منابع و امكانات  پذير ازهزينهآاهش سهم خانوارهاي آم درآمد و آسيب

%) ٩٠(به نود درصد » شاخص مشارآت عادالنه مالي مردم«بهداشتي و درماني بايد به نحوي صورت گيرد آه 

افزايش نيابد و ميزان خانوارهاي %) ٣٠(هاي سالمت حداآثر از سي درصد  مردم از هزينهارتقا يابد و سهم 

وزارت بهداشت و درمان و آموزش . آاهش يابد%) ١(هاي غيرقابل تحمل سالمت به يك درصد  پذير از هزينهآسيب

ادل نمودن سهم نامه چگونگي متع ريزي آشور، آيين پزشكي مكلف است با مشارآت سازمان مديريت و برنامه

مردم در تأمين منابع بهداشت و درمان براي تحقق اهداف مذآور را ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون 

  .تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد
   

  :٩١ماده 
ظام بيمه به منظور افزايش اثربخشي نظام ارائه خدمات سالمت در آشور و تقويت و توسعه ن                 

  :خدمات درماني، اقدامهاي ذيل انجام خواهد شد
آليه شرآتهاي بيمه تجاري و غير تجاري صرفًا با رعايت قوانين و مقررات شوراي عالي بيمه خدمات درماني ) الف

  .باشند مجاز به ارائه خدمات بيمه پايه و مكمل مي
سالمت با  ةمهيدات الزم، جهت استقرار بيمتا پايان برنامه چهارم، شوراي عالي بيمه خدمات درماني ت) ب

  .محوريت پزشك خانواده و نظام ارجاع را فراهم نمايد
پايه درماني روستائيان و  ةمندي از خدمات بهداشتي درماني، خدمات بيم به منظور تعميم عدالت در بهره) ج

  .شود عشايري، معادل مناطق شهري تعريف و اجرا مي
نامه براي پوشش حوادث و بيماريهاي احتمالي در  آشور، موظف به دارا بودن بيمهآليه اتباع خارجي مقيم ) د

  .باشند مدت اقامت در ايران مي
هاي سنواتي در طول برنامه چهارم براساس سرانه واقعي  هاي خدمات درماني در بودجه بيمه اتتأمين اعتبار) هـ

  . رسد خواهد بود آه ساالنه به تصويب هيأت دولت مي
نامه اجرايي اين ماده، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ظرف مدت سه ماه از تصويب اين  نآيي) و

  .قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد
   

  :٩٢ماده 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است، نسبت به درمان فوري و بدون قيد و شرط                  

  .ث و سوانح رانندگي، در مراآز خدمات بهداشتي و درماني اقدام آندمصدومين حواد
حق بيمه شخص ثالث، %) ١٠(به منظور تأمين منابع الزم براي ارائه خدمات فوق، ده درصد                  

سرنشين و مازاد توسط شرآتهاي بيمه تجاري وصول و به حساب درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و 

اي و رانندگي  هاي درمان آليه مصدومان ترافيكي، جاده گردد و هزينه داري آل واريز مي پزشكي نزد خزانه آموزش

توزيع اين منابع بر اساس . از محل وجوه واريز شده به اين حساب و ساير منابع موجود پرداخت خواهد شد

آموزش پزشكي، هر شش ماه يك بار  گر پايه توسط وزارت بهداشت، درمان و عملكرد هر يك از سازمانهاي بيمه

  .صورت خواهد گرفت



   
  :٩٣ماده 
به منظور تنظيم بازار دارو فهرست داروهاي مجاز همه ساله توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ) الف

  . ه و تجويز دارو خارج از فهرست فوق ممنوع استضعر ،ورود. شود اعالم مي
اي آه فهرست آن توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش  غير نسخه به استثناي داروهاي(عرضه دارو ) ب

  .ها ممنوع است آننده نهايي خارج از داروخانهبه مصرف) شود پزشكي اعالم مي
هاي توليد آننده دارو موظفند با ايجاد آنترل آيفيت و  منظور تضمين داروهاي توليدي، آليه آارخانهه ب) ج

هاي ذيربط  به اين منظور به آارخانه. آنترل آيفيت توليدات خود اقدام نمايند بكارگيري متخصصين ذيربط نسبت به

 درآمد موضوع%) ٥٠(شود با هماهنگي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي از پنجاه درصد  اجازه داده مي

در  ١٥/٦/١٣٧١قانون لزوم بازآموزي و نوآموزي جامعه پزشكي مصوب ) ٥(ماده ) ٢(تبصره ) ٢(د قانون اصالح بن

  . هاي ساالنه استفاده آنند قالب بودجه
   

  :٩۴ماده 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران  قانون برنامه سوم توسعه«) ١٩٤(ماده                  

  .گردد تنفيذ مي) ١٣٨٤-١٣٨٨(براي دوره برنامه چهارم  »هاي آن و اصالحيه ١٧/١/١٣٧٩مصوب 
   

  ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي -فصل هشتم
  :٩۵ماده 

آاهش نابرابريهاي اجتماعي و  دولت مكلف است، به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي،                 

اقتصادي، آاهش فاصله دهكهاي درآمدي و توزيع عادالنه درآمد در آشور و نيز آاهش فقر و محروميت و 

هاي  ي پرداختي، برنامهها توانمندسازي فقرا، از طريق تخصيص آارآمد و هدفمند منابع تأمين اجتماعي و يارانه

محورهاي ذيل تهيه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از جامع فقرزدايي و عدالت اجتماعي را با 

  :تصويب اين قانون، نسبت به بازنگري مقررات و همچنين تهيه لوايح براي تحقق سياستهاي ذيل اقدام نمايد
  .فراگيري و اثربخشي -گسترش و تعميق نظام جامع تأمين اجتماعي، در ابعاد جامعيت) الف
  .مالياتي، با هدف باز توزيع عادالنه درآمدهااعمال سياستهاي ) ب
هاي توانمندسازي متناسب و ساماندهي نظام خدمات حمايتهاي اجتماعي،  تعيين خط فقر و تبيين برنامه) ج

براي پوشش آامل جمعيت زير خط فقر مطلق و نظام تأمين اجتماعي، براي پوشش جمعيت بين خط فقر مطلق 

هاي اقتصادي و اجتماعي بر وضعيت خط فقر، جمعيت زير  مستمر آثار برنامه و خط فقر نسبي و پيگيري و ثبت

هاي اقتصادي و اجتماعي  خط فقر، همچنين ميزان درآمد سه دهك پايين درآمدي و شكاف فقر و جبران آثار برنامه

  .به سه دهك پايين درآمدي از طريق افزايش قدرت خريد آنان
چهارم خانوارهاي زير خط فقر مطلق را حداآثر تا پايان سال دوم برنامه  دولت موظف است آليه                 

بصورت آامل توسط دستگاهها و نهادهاي متولي نظام تأمين اجتماعي شناسايي و تحت پوشش توسعه 

  .قراردهد
هاي ويژه اشتغال، توانمندسازي، جلب مشارآتهاي اجتماعي، آموزش مهارتهاي شغلي و  طراحي برنامه) د

  .تهاي زندگي، به ويژه براي جمعيتهاي سه دهك پايين درآمدي در آشورمهار
هاي فقرزدايي و شناسايي آودآان يتيم و  ه، در برنامهدولتي و مؤسسات خيرّي غير ارتقاي مشارآت نهادهاي ) هـ

، ي و اعمال حمايتهاي اجتماعيا هاي زير خط فقر، در آليه مناطق آشور، توسط مديريتهاي منطقه خانواده

  .فرهنگي و اقتصادي براي افراد ياد شده توسط آنان و دستگاهها و نهادهاي مسئول در نظام تأمين اجتماعي



امكان تأمين غذاي سالم و آافي، در راستاي سبد مطلوب غذايي و تضمين خدمات بهداشتي، درماني و ) و

ر گرفتن جمعيت آمتر از هجده توانبخشي رايگان و تأمين مسكن ارزان قيمت، همچنين حصول اطمينان از قرا

سال تحت پوشش آموزش عمومي رايگان براي خانوارهاي واقع در سه دهك پايين درآمدي، از طريق ) ١٨(

  .ها جايي و تخصيص آارآمد منابع يارانه جابه
هاي اجتماعي و مددآاري، براي دفاع از حقوق فردي، خانوادگي و  فراهم آردن حمايتهاي حقوقي، مشاوره) ز

  .ماعي فقرااجت
اتخاذ رويكرد توانمندسازي و مشارآت محلي، بر اساس الگوي نيازهاي اساسي توسعه و تشخيص نياز ) ح

هاي عمراني آوچك،  توسط جوامع محلي براي ارائه خدمات اجتماعي، از طريق نظام انگيزشي براي پروژه

  .جلب مشارآتهاي عموميبا در سطوح محلي و فوق از طريق اعمال موارد  -متناسب با ظرفيتهاي محلي
وري و درآمد روستائيان و عشاير ايجاد فرصتهاي اشتغال به ويژه در  طراحي روشهاي الزم براي افزايش بهره) ط

هاي زماني خارج از فصول آاشت و برداشت با رويكرد مشارآت روستائيان وعشاير، با حمايت از صندوق  دوره

  .وق اشتغال نيازمندانالحسنه توسعه اشتغال روستايي و صند قرض
   

  :٩۶ماده 
دولت مكلف است، با توجه به استقرار سازماني نظام جامع تأمين اجتماعي در برنامه چهارم توسعه                  

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران پوشش جمعيتي، خدمات و حمايتهاي مالي مورد نظر در 

را طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران) ٢٩(اصل بيست و نهم 

اي، حمايتي و امدادي به صورت تدريجي و به شرح  درآمدهاي حاصل از مشارآت مردم، از طريق فعاليتهاي بيمه

  :ذيل افزايش و به اجرا بگذارد
عشاير و شاغلين شهري آه تاآنون تحت  ،هاي اجتماعي با توجه خاص به روستائيان افزايش پوشش بيمه) الف

هاي اجتماعي روستائيان و عشاير، با مشارآت دولت و روستائيان و  اند، به نحوي آه برنامه بيمه پوشش نبوده

  .ال دوم برنامه چهارم، به اجرا گذاشته شودعشاير پس از تهيه و تصويب دولت از س
  .جمعيتي از بيمه همگاني پايه خدمات درماني) صددرصد(پوشش آامل ) ب
سرپرست با  ، براي حمايت از زنان سرپرست خانوار و افراد بي)در قالب فعاليتهاي حمايتي(تأمين بيمه خاص ) ج

  .سرپرست اولويت آودآان بي
مايتي، جهت توانمندسازي افراد تحت پوشش مؤسسات و نهادهاي حمايتي در هدفمند نمودن فعاليتهاي ح) د

  .اي راستاي ورود به پوشش بيمه
اي، به نحوي آه ضمن جلوگيري از  اتخاذ تمهيدات الزم جهت بازپرداخت بدهي دولت به سازمانهاي بيمه) هـ

گي جمهوري اسالمي ايران، آل ايجاد بدهي جديد تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهن

  .اي تسويه شده باشد بدهي دولت به سازمانهاي بيمه
اتخاذ تدابير مورد نياز براي آاهش طول دوره استفاده از مقرري بيكاري در جهت تنظيم بازار آار، افزايش سابقه ) و

، اجتماعي و فرهنگي توسعه اقتصاديچهارم  مورد نياز براي احراز مقرري بيمه بيكاري در سال اول برنامه

  .جمهوري اسالمي ايران
اي  با توجه به تغييرات و روند صعودي شاخصهاي جمعيتي اميد به زندگي و لزوم پايداري صندوقهاي بيمه) ز

اجتماعي و اصالحات منطقي در مباني محاسباتي آنها، دولت موظف است با استفاده از تجربه جهاني در 

  .ات الزم را معمول دارداي اقدام چهارچوب محاسبات بيمه
در صورتيكه نرخ رشد دستمزد اعالم شده آارگران در دو سال آخر خدمت آنها بيش از نرخ رشد طبيعي ) ح

دستمزد آارگران بوده و با سالهاي قبل سازگار نباشد، مشروط بر آنكه اين افزايش دستمزد بدليل ارتقاء شغلي 



التفاوت ميزان آسور سهم آارگران و آارفرما به نسبت فت مابهنباشد، سازمان تأمين اجتماعي عالوه بر دريا

اي خواهد  دستمزد واقعي و دستمزد اعالم شده سالهاي قبل از آارفرماي ذيربط خسارت وارده براساس اليحه

  .شود بود آه توسط هيأت وزيران تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسالمي تقديم مي
   

  :٩٧ماده 
دولت مكلف است، به منظور پيشگيري و آاهش آسيبهاي اجتماعي، نسبت به تهيه طرح جامع                  

آاهش آسيبهاي اجتماعي، با تأآيد بر پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر، مشتمل بر محورهاي ذيل اقدام آنترل 

  :نمايد
نواده و توانمندسازي ارتقاي سطح بهداشت روان، گسترش خدمات مددآاري اجتماعي، تقويت بنيان خا) الف

  .افراد و گروههاي در معرض آسيب
بسط و گسترش روحيه نشاط، شادابي، اميدواري، اعتماد اجتماعي، تعميق ارزشهاي ديني و هنجارهاي ) ب

  .اجتماعي
زاي اجتماعي در بافت شهري و حاشيه شهرها و تمرآز بخشيدن  خيز و بحران شناسايي نقاط آسيب) ج

هاي اشتغال  درماني، مددآاري، مشاوره اجتماعي و حقوقي و برنامه-دمات بهداشتيحمايتهاي اجتماعي، خ

  .حمايت شده، با اعمال راهبرد همكاري بين بخشي و سامانه مديريت آسيبهاي اجتماعي در مناطق ياد شده
 هاي درسي دوره آموزش عمومي و اصالح برنامه: پيشگيري اوليه از بروز آسيبهاي اجتماعي از طريق) د

  .بيني آموزشهاي اجتماعي و ارتقاي مهارتهاي زندگي پيش
  .رساني به موقع به افراد در معرض آسيبهاي اجتماعي با مشارآت سازمانهاي غيردولتي خدمات) هـ
  .ديدگان اجتماعي و فراهم نمودن زمينه بازگشت آنها به جامعه بازتواني آسيب) و
  :گردان بر اساس محورهاي ذيلتهيه طرح ملي مبارزه با مواد مخدر و روان) ز
  .پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر و قاچاق آن با استفاده از تمامي امكانات و توانمنديهاي ملي -١
در اولويت قراردادن استراتژي آاهش آسيب و خطر، آار درماني، آموزش مهارتهاي زندگي سالم، روان  -٢

هاي علمي و تجارب جهاني در اقدامها و  از ساير يافته گيري درماني، درمان اجتماع مدار معتادان و بهره

  .ريزيهاي عملي برنامه
  .جلوگيري از تغيير الگوي مصرف مواد مخدر به داروهاي شيميايي و صنعتي -٣
  .گردانهاجلوگيري از هرگونه تطهير عوايد ناشي از فعاليتهاي مجرمانه مواد مخدر و روان -٤
توانمنديهاي ملي براي مقابله با حمل و نقل و ترانزيت مواد مخدر و همچنين  به آار گرفتن تمام امكانات و -٥

  .عرضه و فروش آن در سراسر آشور
  .دولتي در امر پيشگيري و مبارزه با اعتياد غير تقويت نقش مردم و سازمانهاي  -٦
%) ٧٥(پنج درصد  فتاد وهتداوم اجراي طرح ساماندهي و توانبخشي بيماران رواني مزمن با پوشش حداقل ) ح

  .جمعيت هدف در پايان برنامه
جمعيت %) ٢٥(تداوم اجراي طرح ساماندهي و توانبخشي سالمندان با پوشش حداقل بيست و پنج درصد ) ط

  .هدف
سازي زنان خود سرپرست خانوار با همكاري ساير سازمانها و نهادهاي ذيربط  تهيه و تدوين طرح جامع توانمند) ي

  .ي و تصويب آن در هيأت وزيران در شش ماهه نخست سال اول برنامهو تشكلهاي غيردولت
ريزي و اقدامات  ساماندهي و توسعه مشارآتهاي مردمي و خدمات داوطلبانه در عرصه بهزيستي و برنامه) ك

  .دولتي با رويكرد بهبود فعاليت غير الزم براي حمايت از مؤسسات خيريه و 



سرپرست و زنان سرپرست خانواده تحت پوشش هاي نيازمند و بي افزايش مستمري ماهيانه خانواده) ل

  .حداقل حقوق و دستمزد در سال اول برنامه%) ٤٠(دستگاههاي حمايتي بر مبناي چهل درصد 
   

  :٩٨ماده 
مندي عمومي و دولت مكلف است، به منظور حفظ و ارتقاي سرمايه اجتماعي، ارتقاي رضايت                 

  :دني، طي سال اول برنامه چهارم، اقدامهاي ذيل را انجام دهدگسترش نهادهاي م
  .تهيه سازوآارهاي سنجش و ارزيابي سرمايه اجتماعي آشور) الف
  .ارائه گزارش ساالنه سرمايه اجتماعي آشور و احصاي علل و عوامل تأثيرگذار بر آن) ب
ز اعتماد عمومي، وفاق اجتماعي، تصويب سازوآارهاي اجرايي الزم جهت افزايش سرمايه اجتماعي اعم ا) ج

  .گرايي و وجدان فردي و اجتماعي قانون
  .مندي عمومي به صورت ساالنه و انتشار تغييرات آن در اثر عملكرد عمومي حاآميت ارزيابي رضايت) د
تدوين و تصويب طرح جامع توانمندسازي و حمايت از حقوق زنان ، در ابعاد حقوقي، اجتماعي، اقتصادي و ) هـ

  .ربط رايي در مراجع ذياج
دولتي و شوراهاي اسالمي، در توسعه  غير تدوين طرح جامع مشارآت و نظارت مردم، سازمانها، نهادهاي ) و

  .پايدار آشور و فراهم آردن امكان گسترش آمي و آيفي نهادهاي مدني، با اعمال سياستهاي تشويقي
   

  :٩٩ماده 
شش ماه از تصويب اين قانون، نسبت به تدوين و اجراي سند دولت موظف است، ظرف مدت                  

، با رويكرد )خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و خانواده آنان(رساني به ايثارگران راهبردي خدمات

توانمندسازي و بهبود وضعيت اشتغال، مسكن ارزان قيمت، ارتقاي سطح اجتماعي، درماني، معيشتي و بهبود 

ي و فرهنگي، حفظ و تثبيت موقعيت شغلي آنان اقدام نموده و سازوآار نظارت بر حسن اجراي وضعيت آموزش

. منابع مالي سند از محل بودجه عمومي دولت و منابع داخلي نهادها تأمين خواهد شد. بيني نمايد سند را پيش

يالت، ايثارگران در اولويت زايي اعم از جذب و استخدام و اعطاي امتيازات و تسههاي اشتغال در تمامي برنامه

  .هستند و دولت موظف است، حمايتهاي الزم در حفظ و تثبيت موقعيت شغلي آنان را اعمال نمايد
   

  :١٠٠ماده 
هاي رشد و تعالي و احساس  دولت موظف است، به منظور ارتقاي حقوق انساني، استقرار زمينه                 

مند، برخوردار از  پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايت تربيت نسلي فعال، مسئوليتامنيت فردي و اجتماعي در جامعه و 

وجدان آاري، انضباط با روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقالب و نظام اسالمي و شكوفايي ايران و 

ربط  اجع ذيرا مشتمل بر محورهاي ذيل تنظيم و به تصويب مر» منشور حقوق شهروندي«مفتخر به ايراني بودن، 

  :برساند
  مداري و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آيين شهرونديپرورش عمومي قانون) الف
  .تأمين آزادي و صيانت از آراي مردم و تضمين آزادي، در حق انتخاب شدن و انتخاب آردن) ب
نيت فعاليتها و هدايت فعاليتهاي سياسي، اجتماعي به سمت فرآيندهاي قانوني و حمايت و تضمين ام) ج

  .اجتماعات قانوني
  .تأمين آزادي و امنيت الزم، براي رشد تشكلهاي اجتماعي در زمينه صيانت از حقوق آودآان و زنان) د
  .آميز، نسبت به گروههاي اجتماعي و اقوام مختلف در فرهنگ مّليآفرين و احترامترويج مفاهيم وحدت) هـ
  .حفظ و صيانت از حريم خصوصي افراد) و



  .ارتقاي احساس امنيت اجتماعي در مردم و جامعه) ز
   

  :١٠١ماده 
را به عنوان گفتمان جديد عرصه آار و » آار شايسته«دولت موظف است، برنامه مّلي توسعه                  

آه متضمن عزت نفس، برابري فرصتها، آزادي و امنيت نيروي آار، » گرايي جانبه سه«توسعه، بر اساس راهبرد 

توسعه اقتصادي، چهارم اه با صيانت الزم باشد و مشتمل بر محورهاي ذيل تهيه و تا پايان سال اول برنامه همر

  :اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران تقديم مجلس شوراي اسالمي بنمايد
مذاآره آزادي انجمنها و حمايت از حق تشكلهاي مدني روابط آار، حق سازماندهي و (حقوق بنيادين آار ) الف

ارزش، منع تبعيض در اشتغال و حرفه، رعايت  جمعي، تساوي مزدها براي زن و مرد در مقابل آار هم  دسته

  ).حداقل سن آار، ممنوعيت آار آودك، رعايت حداقل مزد متناسب با حداقل معيشت
ي و اجتماعي، ارتقاي سرمايه انسان) نهادهاي مدني روابط آار(گفتگوي اجتماعي دولت و شرآاي اجتماعي ) ب

زني جمعي، انعقاد پيمانهاي  ارتقاي روابط صنعتي و روابط آار، نقش شرآاي اجتماعي، مذاآرات و چانه

جمعي، تشكيل شوراي سه جانبه مشاوره مّلي، گسترش مكانيزمهاي سه جانبه در روابط آار، اصالحات  دسته

  .ارساختاري، ترويج گفتگوي اجتماعي و تقويت تشكلهاي مدني روابط آ
تأمين اجتماعي، بيمه بيكاري، ايجاد، توسعه و تقويت سازوآارهاي جبراني، (گسترش حمايتهاي اجتماعي ) ج

حمايتهاي اجتماعي از شاغلين بازار آار غير رسمي، توانبخشي معلولين و برابري فرصتها براي زنان و مردان و 

  ).توانمندسازي زنان از طريق دستيابي به فرصتهاي شغلي مناسب
  .حق پيگيري حقوق صنفي و مدني آارگري) د
تغيير در قوانين تأمين اجتماعي و روابط آار بر (اصالح و بازنگري قوانين و مقررات تأمين اجتماعي و روابط آار ) هـ

  .، به منظور تعامل و انعطاف بيشتر در بازار آار)دولت، آارگر و آارفرما(جانبه  اساس سازوآار سه 
دار و معطوف به  سازي براي اشتغال در واحدهاي آوچك و متوسط، آموزشهاي هدف ظرفيت(د اشتغال موّل) و

آوري و تجزيه و تحليل اطالعات  گيري اشتغال، آموزشهاي آارآفريني، جمع ريزي آموزشي با جهت اشتغال، برنامه

ه آموزشهاي مهارتي بازار آار، ارتباط و همبستگي آامل آموزش و اشتغال، رفع موانع بيكاري ساختاري، توسع

  ).اي معطوف به نياز بازار آار فني و حرفه
المللي،  هاي بين نامه در جهت انطباق قوانين و مقررات مّلي با استانداردها و مقاوله(اصالح قوانين و مقررات ) ز

هاي اجتماعي به ويژه در عرصه روابط آار و  آنسولي، تحوالت جهاني آار و امحاي تبعيض در همه عرصه

  ).شتغالا
  .اتخاذ تدابير الزم براي اعزام نيروي آار به خارج از آشور) ح
   

  :١٠٢ماده 
دولت موظف است، برنامه توسعه بخش تعاوني را با رويكرد استفاده مؤثر از قابليتهاي بخش                  

گذاريها، از طريق  سرمايه تعاوني، در استقرار عدالت اجتماعي و توزيع عادالنه درآمدها، تأمين منابع الزم براي

، جمهوري اسالمي ايران قانون اساسي) ٤٣(اصل چهل و سوم ) ٢(هاي آوچك، اجراي بند  تجميع سرمايه

ديهاي دولتي، گسترش افزايش قدرت رقابتي و توانمندسازي بنگاههاي اقتصادي متوسط و آوچك، آاهش تص

مالكيت و توسعه مشارآت عامه مردم در فعاليتهاي اقتصادي مشتمل بر محورهاي ذيل تهيه و تا پايان سال 

  .تقديم مجلس شوراي اسالمي نمايد ١٣٨٣
التحصيالن و ساير افراد جوياي آار، در راستاي برقراري تعامالت اجتماعي  توانمندسازي جوانان، زنان، فارغ) الف

  .گيري فعاليت واحدهاي تعاوني م جهت شكلالز



  .وري و توسعه و بهبود مديريت تعاونيها ارتقاي بهره) ب
  ترويج فرهنگ تعاون و اصالح محيط حقوقي توسعه بخش و ارائه لوايح قانوني مورد نياز) ج
  .بخش غيردولتياولويت دادن به بخش تعاوني، در انتقال فعاليتها و آاهش تصديهاي بخش دولتي اقتصاد به ) د
سياستهاي آلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، ) ٤٧(بند توسعه حيطه فعاليت بخش تعاوني، در چارچوب ) هـ

  .آه بعدًا ابالغ خواهد شد اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
  .آوريهاي نوين و بازارها و بهبود محيط آسب و آار يند دستيابي تعاونيها به منابع، امكانات، فنتسهيل فرآ) و
  .تسهيل ارتباطات و توسعه پيوندهاي فني، اقتصادي و مالي بين انواع تعاونيها) ز
   

   :١٠٣ماده 
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، « )٥١(الي )٤٨(مواد و  )٤٦(ماده ) الف(، بند )٤٢(ماده                  

براي دوره برنامه چهارم » هاي آن و اصالحيه ١٧/١/١٣٧٩اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب 

  .گردد تنفيذ مي) ١٣٨٤- ١٣٨٨(توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 
   

  بخش چهارم
  ايراني - صيانت از هويت و فرهنگ اسالمي

  توسعه فرهنگي - فصل نهم
  :١٠۴ماده 

دولت مكلف است، به منظور رونق اقتصاد فرهنگ، افزايش اشتغال، بهبود آيفيت آاال و خدمات، 

پذيري، خلق منابع جديد، توزيع عادالنه محصوالت و خدمات فرهنگي و ايجاد بستر مناسب براي ورود به  رقابت

فضاهاي آافي براي عرضه محصوالت فرهنگي، اقدامهاي ذيل را به عمل بازارهاي جهاني فرهنگ و هنر و تأمين 

  :آورد
هاي بسط  سازي زمينه پذيري و فراهم اصالح قوانين و مقررات، براي رفع موانع انحصاري، تقويت رقابت) الف

  .اي در امور فرهنگي و هنري دولتي، صنفي و حرفه غير مشارآت مردم، نهادهاي 
دولتي ضمانت، به منظور حمايت از توليد، توزيع و صادرات  غير براي تأسيس صندوقهاي اقدام قانوني الزم ) ب

  .المللي آاالها و خدمات فرهنگي و هنري، سينمايي، مطبوعاتي و ورزشي در سطح مّلي و بين
احصا و ارتقاي سهم بخش فرهنگ، بر اساس شاخصهاي مورد نظر در اقتصاد مّلي و منظور نمودن رشد ) ج

ساالنه در لوايح بودجه براي دستيابي به استانداردهاي مّلي آه در سال اول برنامه چهارم به تصويب  متناسب

  .رسد دولت مي
مندي نقاط مختلف آشور، از فضاهاي فرهنگي، هنري، ورزشي و  تصويب و ابالغ استانداردهاي بهره) د

  گردشگري و توزيع و
ربط در هر يك از سالهاي برنامه چهارم براي رسيدن به  ي ذيها تأمين اعتبارات ملي و استاني فصول برنامه 

  .رسد شاخصها و استانداردها بر اساس شاخصهايي آه در سال اول برنامه چهارم به تصويب هيأت وزيران مي
به توسعه ساختارها و زيربناهاي الزم، براي رشد توليد و توزيع محصوالت فرهنگي، هنري و ورزشي توسط ) هـ

  .و تعاوني با اولويت آمك نمايدبخش خصوصي 
آالت و تجهيزات مورد نياز صنايع بخش فرهنگ، براي نيل به  تمهيد تسهيالت ويژه براي ورود مواد اوليه، ماشين) و

  .بهبود آيفيت توليدات و صدور محصوالت فرهنگي، هنري و ورزشي در مقياسهاي جهاني
آموزان و دانشجويان با رويكرد تغيير نظام  آودآان، دانش اي بخش فرهنگ، با اولويت ساماندهي نظام يارانه) ز

  .پرداخت يارانه از توليد به سمت مصرف، براي آليه اقشار جامعه و خريد محصوالت فرهنگي



داراني آه قصد ايجاد موزه شخصي آثار هنري خويش و يا آتابخانه  حمايت يا مشارآت با هنرمندان و مجموعه) ح

تفاده از فضاهاي دولتي به صورت اماني، با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، وزارت اس: را دارند، از جمله

  .ربط مسكن و شهرسازي، آليه شهرداريها و ساير دستگاههاي اجرايي ذي
انجام حمايتهاي الزم، از اشخاص حقيقي و حقوقي، آه در چارچوب مقررات مصوب شوراي عالي انقالب ) ط

اي و اينترنتي فعاليت  ي مجازي فرهنگي، هنري و مطبوعاتي در محيطهاي رايانهفرهنگي در توسعه فضاها

رساني حاوي اطالعات  اي و اطالع آنند و به ويژه اعطاي تسهيالت الزم براي برپايي پايگاههاي رايانه مي

فرهنگي، ديني، تاريخي و علمي به زبان و خط فارسي توسط بخشهاي مختلف اجرايي آشور جهت استفاده 

هاي صوتي  عموم و همچنين ايجاد شرايط الزم توسط صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران براي دريافت برنامه

اي براساس ضوابط سازمان صدا و سيماي  رساني آابلي و آانالهاي ماهواره هاي اطالع و تصويري از طريق شبكه

  .جمهوري اسالمي ايران
آوري  هاي فرهنگ و ارشاد اسالمي، ارتباطات و فن وزارتخانهنامه اجرايي مربوطه با هماهنگي  آيين

  .اطالعات و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد
اين قانون را با ) ١٦٠(از اعتبارات دستگاههاي موضوع ماده %) ٥/٠(شود تا نيم درصد  به دولت اجازه داده مي) ي

ترويج فضايل گاه مربوطه براي انجام امور فرهنگي، هنري، سينمايي و مطبوعاتي جهت پيشنهاد رئيس دست

  .و معارف اسالمي آارآنان خود هزينه نمايند ياخالق
ريزي تهيه  نامه اجرايي اين بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان مديريت و برنامه آيين                 

  . واهد رسيدخ زيرانو به تصويب هيأت و
مندي ترتيبي اتخاذ نمايد تا با همكاري  هاي بهره متناسب با ويژگيهاي جمعيتي، اجتماعي، فرهنگي و حداقل) ك

، شهرداريها و منابع مردمي، تا سال آخر برنامه چهارم در آليه شهرها و مراآز استانها، و تعاوني بخش خصوصي

بخانه مرآزي، تاالر فرهنگ و هنر، پرديسهاي سينمايي آتا: نسبت به ايجاد فضاهاي فرهنگي و هنري شامل

  .هاي الزم را به عمل آورد بيني موزه هنرهاي معاصر و مرآز دائمي برگزاري نمايشگاههاي فرهنگي و هنري، پيش
آه تكميل و دولتي را  غير تمام بخش مراآز فرهنگي و هنري نيمه تكميل هزينه%) ٥٠(حداآثر تا پنجاه درصد ) ل

نامه مصوب دولت به صورت آمك تأمين  اساس آئين بررداري از آنها براي استفاده عمومي ضروري است ب بهره

بايد وجوه دولتي پرداخت شده و به  ياينگونه مراآز از استفاده عمومي به خصوص يدرصورت تغيير آاربر. نمايد

  .قيمت روز مسترد گردد
ظفند امكانات و فضاهاي فرهنگي، هنري و ورزشي متعلق اين قانون مو) ١٦٠(آليه دستگاههاي موضوع ماده ) م

ي آه به تصويب هيأت وزيران ميرسد ا نامه هاي فرهنگي، هنري و ورزشي طبق آيين به خود را براي اجراي برنامه

  .در اختيار متقاضيان قرار دهند
   

  :١٠۵ماده 
نون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري قا« )٢١٦(ماده » الف«و بند  )١٦١(، )١٥٦(مواد 

براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و » هاي آن و اصالحيه ١٧/١/١٣٧٩اسالمي ايران مصوب 

  .گردد تنفيذ مي) ١٣٨٤-١٣٨٨(فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 
   

  :١٠۶ماده 
ايراني،  - ها، فرهنگ معنويت و نيز حفظ هويت اسالميدولت مكلف است، به منظور تعميق ارزشها، باور

  :اعتالي معرفت ديني و توسعه فرهنگ قرآني، اقدامهاي ذيل را انجام دهد



سازي اقدامهاي الزم، براي ايجاد فضاي  بسط آگاهيها و فضايل اخالقي، در ميان اقشار مختلف مردم و زمينه) الف

  .ضه امر به معروف و نهي از منكر و اهتمام به آنفرهنگي سالم و شرايط مناسب براي احياي فري
سازي فضاي  هاي ملي و ارتباط جمعي در جهت مقابله با تهاجم فرهنگي، سالم گسترش فعاليتهاي رسانه) ب

هاي مناسب انتشار  ، با فراهم آوردن زمينهبرنامه چهارمسياستهاي آلي رساني صحيح و تحقق عمومي، اطالع

اي، ترويجي  گزارشهاي عملكرد دستگاهها و افزايش امكان دسترسي جامعه به آموزشهاي عمومي، فني حرفه

  .هاي صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و آموزشهاي عالي از طريق شبكه
  .اعتالي معرفت ديني و توسعه فعاليتهاي قرآني حمايت از پژوهشهاي راهبردي و بنيادي در زمينه) ج
  .تهيه طرح جامع ترويج و توسعه فرهنگ نماز) د
تهيه طرح جامع گسترش فضاهاي مذهبي و مساجد، توسط سازمانهاي تبليغات اسالمي و اوقاف و امور ) هـ

  .نامه چهارمخيريه با همكاري سازمان ايرانگردي و جهانگردي و ميراث فرهنگي تا پايان سال اول بر
  .آموزيتداوم نهضت قرآن) و
تقويت سهم آتابخواني در حوزه دين در آشور، خصوصًا مناطق محروم و طراحي آتابخانه حوزه دين در مساجد ) ز

  .و ساير اماآن مذهبي
  .تهيه طرح جامع، با رويكرد گسترش فرهنگ وقف و امور خيريه) ح
  .ي نوين در عرصه تبليغات دينيها و راهكارها و ابزارها آارگيري شيوه به) ط
غين ديني در جهت بهبود آيفيت تبليغات ريزي، نيازسنجي و ارائه آموزشهاي ضروري به مبّل حمايت از برنامه) ي

  .ديني
  .استمرار اجراي طرح ترويج فرهنگ ايثار و شهادت) ك
رهاي حقوقي در جهت اي، بهبود محتواي آتب درسي، استقرار محيط و ساختا ساماندهي تبليغات رسانه) ل

  .ايراني، تقويت نهاد خانواده براساس تعاليم ميراث معنوي جامعه ايراني -حفظ و ارتقاي هويت اسالمي
هاي آموزشي، تبليغي و ترويجي در آليه سطوح اجتماعي براي آموزش، گسترش و  تدوين و اجراي برنامه) م

  .يت آن در انجام آليه فعاليتهاتعميق فرهنگ آار و نظم اجتماعي، شناخت ارزش زمان و رعا
تهيه طرح جامع مطالعه و اجراي همگرايي مذاهب، حداآثر تا پايان سال اول برنامه چهارم، براي تقويت ) ن

  .ها و مذاهب مختلف اسالمي در آشور همگرايي بيشتر ميان فرقه
هاي  براي حمايت از هيأتريزي و اقدامهاي الزم  توسعه مشارآتهاي مردمي در عرصه فرهنگ ديني، برنامه) س

  .مذهبي و تشكلهاي ديني با رويكرد بهبود آيفيت فعاليتها و پرهيز از خرافات و انحرافات
هايي آه براي ساير مراآز آموزشي و پژوهشي تعيين گرديده  هاي علميه از تمامي تسهيالت و معافيت حوزه) ع

  .گردد برخوردار خواهند بود يا مي
هش در خصوص بنيادهاي نظري، ديني نظام و پاسخگوئي به مسائل مستحدثه در به منظور ارتقاء پژو) ف

دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم موظف است در برنامه چهارم ساماندهي مناسب ايران جمهوري اسالمي 

  .دين پژوهشي را به انجام رساند هزحورا با استفاده از امكانات و ظرفيتهاي علمي 
   

  :١٠٧ماده 
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران «  )١٦٣(ماده                  

گي جمهوري براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهن» هاي آن و اصالحيه ١٧/١/١٣٧٩مصوب 

  .گردد تنفيذ مي) ١٣٨٤-١٣٨٨(اسالمي ايران 
   

  :١٠٨ماده 



دولت موظف است بمنظور زنده و نمايان نگهداشتن انديشه ديني و سياسي و سيره عملي حضرت                  

و  ريزيهاو برجسته آردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي در تمام سياستگذاريها و برنامه) ره(امام خميني 

  :ي آن در مجموعه ارآان نظام اقدامهاي زير را انجام دهدتسّر
رساني با سازي، پژوهشي، آموزشي و اطالع حمايت از انجام مطالعات بنيادي و آاربردي در عرضه فرهنگ) الف

گيري مناسب از ظرفيت دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و حمايت از پايانآوري و بهره تكيه بر علوم، فن

  .و انقالب اسالمي) ره(هاي تحصيالت تكميلي با موضوعات مربوط به امام  ي دورهها نامه
حمايت از توليد و نشر آثار ارزنده علمي، هنري و ادبي مربوط به حضرت امام با همكاري مؤسسه تنظيم و ) ب

  .ههاي عمومي آشور به آثار منتشر شده در اين زمين و تجهيز آتابخانه) ره(نشر آثار امام خميني 
و ) ره(هاي متنوع و متناسب در جهت تبيين و بزرگداشت سيره و آراي حضرت امام  حمايت از توليد برنامه) ج

  .معرفي چهره جامع ايشان در صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران با همكاري مؤسسه مذآور در بند ب
ترين وقايع انقالب اسالمي را شاهد شناسائي، بازسازي حفظ و نگهداري اماآن، ميادين و خيابانهائي آه مهم) د

گيري از مراآز فرهنگي، هنري و فضاهاي عمومي در جهت نشر و تبليغ انديشه و سيره عملي و بوده و نيز بهره

  .توسط شهرداريها) ره(بزرگداشت ياد امام 
شور، در انجام هاي مناسب براي ارتباط و همكاري اشخاص حقيقي و حقوقي تأثيرگذار خارج از آ تهيه برنامه) هـ

امور مذآور در اين ماده توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي و وزارت امور خارجه با همكاري مؤسسه 

  .گيرد صورت مي» ب«مذآور در بند 
به منظور » ب«هاي سازنده توسط سازمان ملي جوانان با همكاري مؤسسه مذآور در بند  تهيه و اجراي برنامه) و

  .ل جوان با انديشه و زندگي امام و آرمانهاي انقالب اسالميارتباط نس وآشنائي 
آنند و شهرداريها و فرهنگسراها موظفند  دستگاههاي فرهنگي آه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي) ز

از بودجه عمليات فرهنگي و تبليغي خود را جهت اجراء وظايف مذآور در اين ماده %) ٣(حداقل سه درصد 

  .اختصاص دهند
ريزي  و سازمان مديريت و برنامه) ره(خمينينامه اجرايي اين ماده توسط مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام  آيين) ح

  .تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيدآشور 
   

  :١٠٩ماده 
گيري از عناصر و دولت موظف است به منظور حفظ و شناساندن هويت تاريخي ايران و بهره                 

  :هاي هويت ايراني به ويژه زبان فارسي، اقدامهاي ذيل را انجام دهد لفهمؤ
و تدوين  يشناسي و گذشته طوالني تاريخاي، در زمينه ايران حمايت از پژوهشهاي علمي و بين رشته) الف

  .گزارشها و آتابهاي الزم، در سطوح مختلف عمومي، آموزشي و پژوهشي
  .ها، آداب و رسوم و عناصر فرهنگ ملي و بومي يخ شفاهي، گويشها و لهجهيافته تاربررسي و گردآوري نظام) ب
المللي  ي و بينحمايت از گسترش منابع و اطالعات به خط و زبان فارسي و تدوين و تصويب استانداردهاي مّل) ج

  .اي نمايش الفباي فارسي در محيطهاي رايانه
ان فارسي، درمقاطع مختلف آموزشي به ويژه مقطع تربيت و تشويق معلمان ورزيده و آارآزموده درس زب) د

  .ابتدايي
ه گوناگون فرهنگي جوي و معرفي وتقويت تعامل فرهنگها و زبانهاي بومي با فرهنگ و ميراث معنوي مّل) هـ

ها و توليد محصوالت  بومي، در سطح ملي با رويكرد تحكيم وحدت ملي به ويژه در نظام آموزشي آشور، رسانه

  .يفرهنگي و هنر



شناسايي، تكريم و معرفي مفاخر و آفرينشهاي ديني، فرهنگي، ورزشي، هنري، ادبي و علمي آشور ) و

  .براساس ضوابط شوراي عالي انقالب فرهنگي
اسالمي در شهرها و روستاهاي آشور به منظور  - گيري معماري ايرانيشناسايي اصول و ضوابط شكل) ز

  .اسالمي، از طريق انجام پژوهشهاي مورد نياز - معرفي ويژگيهاي هنرهاي معماري ايراني
   

  :١١٠ماده 
آميز دولت مكلف است به منظور ترويج فرهنگ صلح، مفاهمه، عدم خشونت و همزيستي مسالمت                 

  :المللي و تحقق گفتگو ميان فرهنگها وتمدنها، اقدامهاي ذيل را انجام دهد ميان ملتها در مناسبات بين
المللي در باب گفت اي و بين ريزي در زمينه مشارآت وحضور فعال در فرآيندها، نهادها و مجامع منطقه برنامه) الف

  .وگوي تمدنها
سازي شرايط الزم براي تبادل آرا و نظرهاي متفكران، دانشمندان، هنرمندان و نهادهاي علمي،  فراهم) ب

  .فرهنگي و مدني
سازي زمينه  و ادبي ايران، در ساير مناطق جهاني و فراهم هاي فرهنگي، هنري اهتمام به معرفي جلوه) ج

آشنايي و انتخاب فعال نخبگان و مراآز علمي و فرهنگي و جامعه ايراني، نسبت به دستاوردهاي جديد فرهنگي 

  .در جهان
ها  موافقتنامهالمللي و فراهم آوردن شرايط اجراي اين  اي و بين هاي، قاّر هاي فرهنگي منطقه عقد موافقتنامه) د

  .هاي دستگاههاي اجرايي در برنامه
دولتي، براي تحقق عملي گفتگوي فرهنگها و  غير بهبود ساختارهاي اجرائي و حمايت از تأسيس نهادهاي ) هـ

  .دولتي شدن اين فعاليت غير و دولت تمدنها، با رويكرد آاهش تصدي 
توسعه ريزي آشور درسال اول برنامه چهارم  ت و برنامهنامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديري آيين) و

  .به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيداقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 
   

  :١١١ماده 
دولت موظف است، با هدف تقويت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصتها و گسترش سطح مشارآت 

  :دارد آنها در آشور، اقدامهاي ذيل را معمول
به ويژه  بازنگري قوانين و مقررات،: تدوين، تصويب و اجراي برنامه جامع توسعه مشارآت زنان مشتمل بر) الف

افزايش آوري، شناسايي و  تقويت مهارتهاي زنان متناسب با نيازهاي جامعه و تحوالت فن قانون مدني،

تي عرضه نيروي آار، ارتقاي آيفيت جنسّيزا، توجه به ترآيب گذاري در فرصتهاي اشتغال ساختارهاي سرمايه

  .زندگي زنان و نيز افزايش باورهاي عمومي نسبت به شايستگي آنان
  .صالح تنظيم و ارائه لوايح، مربوط به تحكيم نهاد خانواده جهت تصويب در مراجع ذي) ب
وقي به منظور رفع خشونت هاي پيشگيرانه و تمهيدات قانوني و حق انجام اقدامهاي الزم، از جمله تهيه برنامه) ج

  .عليه زنان
به مجلس دولتي، نهادهاي مدني و تشكلهاي زنان  غير حمايت از ايجاد و گسترش سازمانهاي تقديم اليحه ) د

  .شوراي اسالمي
اند اعتبار الزم براي انجام تكاليف قانوني موضوع اين ماده را آه مرتبط با  آليه دستگاههاي اجرايي موظف -تبصره

بيني و اقدامهاي الزم را با هماهنگي  انوني آنها است در لوايح بودجه سنواتي ذيل برنامه مربوط، پيشوظايف ق

  .مرآز امور مشارآت زنان به عمل آورند
   



  :١١٢ماده 
دولت مكلف است، به منظور تبيين و تقويت جايگاه جوانان در جامعه، به عنوان سرمايه انساني و 

ام ويژه به اعتال و رشد و تعالي نسل جوان، برنامه ساماندهي امور جوانان، اجتماعي آشور و عنايت و اهتم

انديشي  هاي اصالح نگرش عمومي و ايجاد فرهنگ مثبت شيوه: هاي اجرايي الزم، مشتمل بر حاوي برنامه

جانبه  سازي براي رشد فكري، علمي، حضور، توانمندسازي و ارتقاي سطح مشارآت همه نسبت به جوان، زمينه

آنان در فرايند توسعه پايدار آشور، افزايش رفاه و سالمت جسمي و رواني و ايجاد شوق، انگيزه و اميد به آينده 

هاي شغلي، ازدواج، مسكن و آسيبهاي اجتماعي آنان در چارچوب نگرش  در ميان جوانان و رفع دغدغه

موجود دستگاههاي اجرايي و مشي محوري با استفاده حداآثر از ظرفيتهاي فرابخشي و به عنوان يك خط

گيري از اصالح ساختارهاي نظام اداري، اقتصادي،  سازي در آشور و نيز بهره دولتي و ظرفيت غير سازمانهاي 

اجتماعي و فرهنگي، از طريق اعمال نظام مديريت راهبردي، در چارچوب برنامه چهارم را ظرف مدت شش ماه از 

  .تصويب اين قانون تهيه نمايد
   

  :١١٣ماده 
دولت مكلف است، به منظور تجلي و توسعه مفاهيم و نمادهاي هويت اسالمي و ايراني، در ساختار 

سياسي، اقتصادي، اجتماعي و علمي و نيز تعامل اثربخش ميان ايران فرهنگي، تاريخي، جغرافيايي و زباني با 

  :رويكرد توسعه پايدار
ايراني و اسالمي، در معماري و شهرسازي و سيماي شهري، ها و آثار هنري  آاربرد نمادها و نشانه«طرح ) الف

  .را طي سال اول برنامه چهارم تهيه و در سالهاي بعد اجرا نمايد »نامگذاري اماآن و محصوالت داخلي
هاي آوچك فرهنگي، ورزشي، تاريخي،  آوري و پارآهاي علمي عمومي، موزه براي احداث موزه علوم و فن) ب

  .سازي نمايد نمايشگاههاي معرفي دستاوردهاي نوين صنعتي آشور زمينهصنعتي، دفاع مقدس و 
نسبت به تدوين و اجراي سياستهاي حمايتي از توليدآنندگاني آه محصوالت خود را متناسب با مزيتها و ) ج

  .آنند، اقدام نمايد هاي فرهنگي آشور توليد مي مؤلفه
  .المللي استفاده نمايد روابط و مناسبات بين از ظرفيتها و مزيتهاي فرهنگي، در تسهيل و بهبود) د
گذاري و  گذاري، هماهنگي و حمايت از فعاليتهاي فرهنگي خارج از آشور و سياست نسبت به سياست) هـ

  .ريزي امور فرهنگي ايرانيان خارج از آشور، اقدامهاي الزم را معمول دارد برنامه
از %) ١(اي مجازند، تا يك درصد  هاي سرمايه اراييآليه دستگاههاي اجرايي و مجريان طرحهاي تملك د) و

ساختمانهاي خود را براي طراحي، ساخت، نصب و نمايش آثار هنري متناسب با فرهنگ  و اعتبارات احداث بناها

  .ديني و مّلي و يادمانهاي دفاع مقدس در همان طرح صرف نمايند
  :١١۴ماده 

برداري و  ، بهرهءت، احيايي، حفاظت، پژوهش، مرّمدولت موظف است، به منظور اهتمام مّلي در شناسا

  معرفي ميراث
زايي و مبادالت فرهنگي در آشور، فرهنگي آشور و ارتقاء توان گردشگري، توليد ثروت و اشتغال 

  :اقدامات زير را در طول برنامه چهارم، به انجام برساند
فرهنگي و  -برداران آثار تاريخيين قانوني و بهرهفمتصّر» حمايت از مالكين«تهيه و اجراي طرحهاي مربوط به ) الف

تاريخي  -مديريت ساماندهي، نظارت و حمايت از مالكين و دارندگان اموال فرهنگي«و » امالك واقع در حريم آنها

  .تا پايان سال اول برنامه چهارم» منقول مجاز
  . يتخصصي وابسته به دستگاههاي اجراي - هاي پژوهشي ايجاد و توسعه موزه) ب



فرهنگي در محدوده جغرافيايي اجراي طرح، توسط دستگاه مجري با  - سازي آثار تاريخي شناسايي و مستند) ج

  .نظارت و تأييد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
هاي ميراث فرهنگي در آثار تاريخ مهم آشور و مضامين اصلي مرتبط با موضوع ميراث  ايجاد و تجهيز پايگاه) د

  .فرهنگي
ه ناسايي و حمايت از آثار فرهنگي تاريخي حوزه فرهنگي ايران موجود در آشورهاي همسايه و منطقه بش) هـ

  .عنوان ميراث فرهنگي مشترك
به منظور جلب مشارآت بخش خصوصي و تعاوني، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مجاز است نسبت ) و

مؤسسات مشاوره و آارشناسي مرتبط با هاي خصوصي و تخصصي و  به صدور مجوز تأمين و فعاليت موزه

تاريخي منقول و غير منقول، مؤسسات  -موضوع فعاليتهاي ميراث فرهنگي، آارگاههاي مرمت آثار فرهنگي

، آارگاههاي يتاريخ -فرهنگي، مؤسسات آارشناسي اموال فرهنگي –يهاي تاريخ ها و محوطه مديريت موزه

نامه اجرايي اين بند به  ميراث فرهنگي اقدام نمايد، آيين تي و ساير مؤسسات خصوصي مرتبط بانهنرهاي س

  .خواهد رسيد هيأت وزيرانپيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به تصويب 
برداري  شود به منظور اعطاي مجوز آاربري و بهره به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اجازه داده مي  )ز

گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي،  با استفاده ازسرمايه ءاحيا مناسب از بناها و اماآن تاريخي قابل

خي قابل احياء به يبناها و اماآن تار. فرهنگي را ايجاد نمايد - برداري از بناها و اماآن تاريخي صندوق احياء و بهره

قانون محاسبات عمومي ) ١١٥(ماده ملي به تشخيص سازمان مذآور از شمول ) امالك و اموال(استثناء نفايس 

  .ارج استخ ١/۶/١٣۶۶مصوب آشور 
  .اساسنامه اين صندوق به پيشنهاد سازمان فوق به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد                 

ي در صنعت گردشگري از طريق اصالح قوانين و مقررات و پذيرارتقاء جايگاه بخش غيردولتي و افزايش رقابت) ح

دولتي و نيز جذب  غير ارائه تسهيالت الزم، تهيه ضوابط حمايتي، اداري، بانكي براي مؤسسات بخش 

المللي و بيمه براي گردشگران خارجي و ارائه آن به  گذاران و مشارآت مؤسسات تخصصي داخلي و بين سرمايه

  .تصويب مجلس شوراي اسالمي جهت
  .تكميل نظام جامع آماري گردشگري با نظارت و هدايت مرآز آمار ايران) ط
به منظور حفظ آثار و فرهنگ سنتي، قومي، ايلي، ملي و ايجاد جاذبه براي توسعه صنعت گردشگري در ) ي

ور از هاي آش آشور، دولت مكلف است نسبت به ايجاد مراآز حفظ آثار و فرهنگ ايلي در شهرستانها و استان

بيني اعتبارات  هاي تفرجگاهي ايلي، موزه و نمايشگاه اقدام نموده و با پيش توريستي، مراآز و اتراق ةقبيل دهكد

مشارآت بخش دولتي و خصوصي و واگذاري زمين، . و تسهيالت الزم در قانون بودجه ساالنه اقدام نمايد

نامه اجرايي اين  آيين. ها بالمانع است پروژه امكانات، اعطاي تسهيالت به بخش خصوصي براي اجراي اين گونه

و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و ) سازمان امور عشاير ايران(بند به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد آشاورزي 

  .رياست جمهور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد -آشوردفتر مناطق محروم 
   

  :١١۵ماده 
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران « )١٦٦(و ) ١٦٥(مواد 

براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري » هاي آن و اصالحيه ١٧/١/١٣٧٩مصوب 

  .گردد تنفيذ مي) ١٣٨٤-١٣٨٨(اسالمي ايران 
   

  :١١۶ماده 



پديدآورندگان آثار فرهنگي، هنري و امنيت شغلي اصحاب دولت مكلف است، به منظور حمايت از حقوق 

هاي فرهنگي و هنري و تنظيم  المللي در عرصه فرهنگ و هنر، مطبوعات و قلم، بسترسازي براي حضور بين

  :مناسبات و روابط ميان اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با امور فرهنگي و هنري، اقدامهاي ذيل را به عمل آورد
امنيت شغلي اصحاب فرهنگ و هنر و استقرار نظام صنفي بخش فرهنگ تا پايان سال اول  تهيه اليحه) الف

  .برنامه چهارم
  .ها و تبليغات بازنگري و اصالح قوانين مطبوعات و تبليغات، نظام جامع حقوقي مطبوعات و رسانه) ب
آثر سه سال تحت دهند به تشخيص دولت به مدت حدا اصحاب فرهنگ و هنر آه شغل خود را از دست مي) ج

دولت در چارچوب لوايح بودجه سنواتي آمكهاي اعتباري در اختيار صندوق . پوشش بيمه بيكاري دولت قرار گيرند

  .بيمه بيكاري قرار خواهد داد
   

  :١١٧ماده 
ي و آيفي دسترسي به ورزش به منظور اصالح ساختار تربيت بدني، ترويج فرهنگ ورزش، توسعه آّم

توسعه نظام استعداديابي، تقويت حضور بخش غيردولتي، توسعه امور پژوهشي و تربيت  پرورشي و همگاني و

  :نيروي انساني آيفي در برنامه چهارم
  )الف
دولت موظف است، پشتيبانيهاي الزم را از ورزش آشور بر اساس سند راهبردي نظام جامع توسعه تربيت  -١

تشكيالت سازماني، تهيه و تدوين قوانين مورد نياز و بدني و ورزش در بخش تأمين منابع مالي، ساختار و 

اي آه سرانه فضاهاي ورزشي  گونهه دولتي به عمل آورد ب غير تربيت نيروي انساني، با مشارآت بخش 

سند مذآور مبناي تنظيم فعاليتهاي . حداقل يك متر مربع تا پايان برنامه افزايش يابد) سرپوشيده و رو باز(

  .بدني و آليه دستگاهها خواهد بودورزشي سازمان تربيت
اند، حمايتهاي الزم را از توسعه و گسترش  دولتي و آليه شهرداريها و دهياريها موظف غير نهادهاي عمومي    -٢

  .ورزش همگاني و ايجاد تسهيالت الزم، جهت دسترسي آسان مردم به فضاها و اماآن ورزش به عمل آورند
آوري و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي موظفند،  ش، علوم، تحقيقات و فنهاي آموزش و پرور وزارتخانه  -٣

برنامه جامع ارتقاي ورزش مدارس، هماهنگي و انسجام و رشد و ارتقاء فوق ) ١(براساس سند موضوع بند 

و روباز، افزايش ساعات ) با اولويت دختران(ورزش دانشجويي، توسعه اماآن و فضاهاي ورزشي سرپوشيده 

بدني حسب و تربيت نيروهاي انساني مورد نياز بخش تربيت يبدني، ايجاد باشگاههاي ورزشبيتدرس تر

بدني موظف است با استفاده از ضمنًا سازمان تربيت. مورد را تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران اجرا نمايند

اجرايي و پشتيباني خدمات آارشناسان و متخصصان عالي داخلي و عنداللزوم خارجي در مراآز ستادي، 

  .به اجرا درآورد  )١(هاي خود را براساس سند موضوع بند  برنامه
از اعتبارات %) ١(اين قانون مجازند، در طول برنامه چهارم، يك درصد ) ١٦٠(آليه دستگاههاي موضوع ماده ) ب

ه خدمات ورزشي و آمك بدني و ورزش اعم از احداث و توسعه اماآن ورزشي، ارائ خود را براي انجام امور تربيت

بدني، آميته مّلي المپيك، باشگاههاي ورزشي و فدراسيونهاي ورزشي در چارچوب  به سازمان تربيت

  .بدني اختصاص دهند سازمان تربيتبا هماهنگي گذاري  سياست
اماآن ورزشي خصوصي آه از محل منابع اين بند آمك دريافت نموده اند در صورت تغيير آاربري مكلفند 

  .دريافتي را با محاسبه نرخ تورم سنواتي مسترد نمايند وجوه
دستگاههاي مذآور در اين بند مكلفند گزارش آامل آمكهاي انجام يافته از محل اين بند را همه ساله به سازمان 

ريزي آشور و آميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگي مجلس شوراي اسالمي ارائه  مديريت و برنامه

  .نمايند



زيست خارج از حريم گانه محيط وزارت جهاد آشاورزي موظف است، اراضي غيرآشاورزي و غير مناطق چهار) ج

استحفاظي شهرها را آه مورد نياز سازمان تربيت بدني است و در اختيار دارد، به منظور احداث و توسعه اماآن 

ضمنًا وزارت مذآور موظف است، . گذار نمايدو فضاهاي ورزشي تأمين و به طور رايگان به سازمان تربيت بدني وا

بدني، اراضي با شرايط فوق را آه مورد نياز بخش خصوصي براي احداث اماآن ورزشي  با تأييد سازمان تربيت

آاربري اين قبيل . است به قيمت ارزش معامالتي اعالم شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي واگذار نمايد

  .زيست از شمول مفاد اين بند مستثنا هستندمناطق چهارگانه محيط. ر نخواهد آرداراضي به هيچ وجه تغيي
ورزشي و آموزشي، وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها، در راستاي تأمين و توزيع عادالنه فضاهاي ) د

را هاي مذآور  فرهنگي در آشور، مكلف هستند به هنگام صدور مجوز احداث شهرها، شهرآها، مجريان پروژه

  .نسبت به تأمين و احداث فضاهاي مذآور، متناسب با زيربناي مسكوني موظف نمايند
وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است، اراضي با آاربري ورزشي را در سراسر آشور با هماهنگي سازمان ) هـ

  :بدني خريداري نموده و به روشهاي ذيل واگذار نمايد تربيت
  .بدني و شرآت توسعه و نگهداري اماآن ورزشي آشور تربيت به صورت رايگان براي سازمان    -١
  . به قيمت تمام شده براي بخش خصوصي و تعاوني    -٢

بدني و سازمان  نامه نحوه اجراي اين بند، با پيشنهاد وزارت مسكن وشهرسازي، سازمان تربيت آيين                 

  .يران خواهد رسيدريزي آشور تهيه و به تصويب هيأت وز مديريت و برنامه
هاي عملياتي ثبتي مربوط به نقل و انتقاالت اماآن، باشگاههاي ورزشي و ورزشگاهها با  الثبت و هزينه حق) و

  .تأييد سازمان تربيت بدني، مطابق تعرفه مقرر براي تأسيسات و اماآن فرهنگي و آموزشي محاسبه شود
اي از طريق  اي در توسعه ورزش قهرماني و حرفه هتشكلها و بخشهاي خصوصي و تعاوني و باشگاههاي حرف) ز

هاي اداري، مالي و منابع  اصالح ساختار تربيت بدني و ورزش آشور و اعمال پشتيباني و حمايت الزم در زمينه

  : اي آه تا پايان برنامه اهداف ذيل حاصل گردد شود، به گونه انساني تقويت مي
%) ٥٠(در توسعه ورزش قهرماني حداقل به پنجاه درصد سهم بخش غيردولتي و باشگاههاي خصوصي   -١

  .افزايش يابد
اي، با عامليت بخشهاي خصوصي و تعاوني و  فعاليتهاي اجرايي و تأمين منابع ورزش حرفه%) ١٠٠(صددرصد   -٢

باشگاهها صورت گرفته و حمايتهاي دولتي به پشتيباني قانوني و اداري و تسهيالتي و آمكهاي اعتباري 

  .محدود گرددموردي 
   

  :١١٨ماده 
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران « )١٧٠(و ) ١٦٩(مواد 
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  .گردد تنفيذ مي) ١٣٨٤-١٣٨٨(اسالمي ايران 
   

  بخش پنجم
  تأمين مطمئن امنيت ملي

  يامنيت مل -فصل دهم
  :١١٩ماده 

دولت موظف است، به منظور ارتقاي امنيت عمومي و انضباط اجتماعي، اقدامهاي الزم را براي تحقق 

  :موارد ذيل به عمل آورد
  .آموزش عمومي و ترويج فرهنگ قانونمداري، نظم، مدارا و زيست سالم) الف



ات با آشورهاي منطقه و همسايگان توسعه خطوط مواصالتي، راههاي مرزي و ارتقاي مراودات و تبادل اطالع) ب

هاي دو جانبه و چند  به منظور مهار جرائم، قاچاق آاال و مواد مخدر، تردد غير مجاز و خرابكاري، در قالب توافقنامه

  .جانبه و ترتيبات امنيت جمعي
سازي،  توسعه مشارآت همه جانبه همه ايرانيان، بر اساس حق برابر شهروندي، در نظام تصميم) ج

  .گيري و مديريت اجرايي آشور يمتصم
  .گري هاي قدرت مّلي و ترويج روحيه دفاع از منافع مّلي و مخالفت با ظلم و سلطه تعميق شناخت مؤلفه) د
ها و مالحظات امنيتي به  ، در پرتو مؤلفه)به ويژه در مرزهاي آشور(سازي ساختار و پراآندگي جمعيت  ايمن) هـ

  .تمنظور پرهيز از عدم تعادل جمعي
تهيه طرح راهبردي توسعه نظم و امنيت آشور با رويكرد جامعه محوري، مشارآت همگاني و جايگزيني ) و

  .ارزشها و آنترلهاي دروني به جاي رويكرد امنيتي و ارتقاي احساس امنيت در جامعه
  .هنجاري، ناسازگاري اجتماعي، خشونت سياسي و خشونت شهري هاي بروز بي مبارزه با زمينه) ز
  .حفظ و ارتقاي منزلت اجتماعي گروههاي مختلف مردم و پيشگيري از بحرانهاي منزلتي )ح
  .تهيه سازوآارهاي الزم جهت توسعه مشارآت مردمي، براي تأمين نظم و امنيت عمومي) ط
  .تهيه سازوآارهاي الزم جهت تقويت نهادهاي مدني و احزاب در آشور) ي
   

  :١٢٠ماده 
مسائل مربوط به اقليتهاي ديني شناخته شده و تقويت مشارآت آنان در گذاري در  به منظور سياست

شود آه شرح وظايف و ترآيب اعضاي شورا  اداره امور آشور و تحكيم همبستگي ملي، شورايي تشكيل مي

  .رسد توسط هيأت وزيران تهيه و به تصويب مجلس شوراي اسالمي مي
  :١٢١ماده 

دفاعي آشور و ارتقاي توان بازدارندگي نيروهاي مسلح و دولت موظف است، به منظور تقويت بنيه 

  حفاظت از تماميت 
ارضي و امنيت آشور و آمادگي در برابر تهديدات و حفاظت از منافع ملي، انقالب اسالمي ايران و منابع 

حياتي آشور و هوشمندسازي سيستمهاي دفاعي، اقدامهاي ذيل را در صورت تصويب فرماندهي آل نيروهاي 

  :به عمل آورد مسلح
سازي و هوشمندسازي تجهيزات، ارتقاي منابع انساني و  هاي بنيه دفاعي، با تأآيد بر مدرن تقويت مولفه  -١

  ).C4I(سيستمهاي فرماندهي 
هاي دفاعي به ويژه  آارگيري سامانه آوريهاي نوين و هوشمند و سيستمهاي اطالعاتي در به ارتقاي فن   -٢

  .هوافضا، دريايي و پدافند هواييهاي الكترونيكي،  سامانه
  .سازي و بهبود ساختارهاي چابك و پاسخگو در دفاع ملي بهينه     -٣
آارگيري متقابل و بهينه از  ارتقاي حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از آشور و به   -٤

  .امكانات و توان منابع انساني
  .ايع دفاعي با نگرش به سامانه و فرآيندهاي صنعتي نويننوسازي و بازسازي و بهبود صن    -٥
ارتقاي ابتكار عمل و توان مقابله مؤثر در برابر تهديدها و حفاظت از منافع ملي، منابع حياتي و انقالب   -٦

  .اسالمي ايران
  .ي و آيفيارتقا و افزايش سطح دانش و مهارت نيروهاي مسلح، به صورت آّم     -٧
آوري در بخش دفاع و گسترش همكاريها با مراآز علمي دانشگاهي  آموزش، تحقيقات، فن ارتقاي سطح   -٨

  .داخلي و خارجي



  ).خزرفارس، درياي عمان و درياي خليج(هاي آبي آشور  حضور و استقرار متناسب با تهديدها در حوزه     -٩
  .ارتقاي منزلت اجتماعي و معيشت آارآنان نيروهاي مسلح- ١٠
ل پدافند غير عامل در طراحي و اجراي طرحهاي حساس و مهم و يا در دست مطالعه و نيز رعايت اصو- ١١

تأسيسات زيربنايي و ساختمانهاي حساس و شريانهاي اصلي و حياتي آشور و آموزش عمومي مردم 

اين قانون، به منظور پيشگيري و آاهش مخاطرات ناشي از ) ١٦٠(توسط دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 

  .غيرطبيعي سوانح
اجرايي اين ماده ظرف مدت دو ماه از تصويب اين قانون، توسط سازمان مديريت و  هاي نامه آيين

ريزي آشور و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد آل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت  برنامه

  .مرحله اجرا گذاشته خواهد شد وزيران خواهد رسيد و در صورت تأييد فرماندهي آل نيروهاي مسلح به
   

  :١٢٢ماده 
شود، از طريق نيروي  پس از موافقت فرماندهي آل نيروهاي مسلح به وزارت آشور اجازه داده مي

دولتي خدمات حفاظتي و مراقبتي و  غير انتظامي نسبت به اعطاي مجوز فعاليت به متقاضيان تشكيل مؤسسات 

حفاظتي به مؤسسات مذآور با حفظ آنترل و نظارت دقيق براساس واگذاري بخشي از خدمات انتظامي و 

، به تصويب شوراي امنيت و تأييد فرماندهي آل نيروهاي مسلح نامه اجرايي، آه به پيشنهاد وزارت آشور آيين

  .رسد اقدام نمايد آشور مي
   

  :١٢٣ماده 
شوراي امنيت آشور موظف  ،نيتي و انتظاميآوريها در امور ام بمنظور بهينه آردن استفاده از فن                 

گذاري و استانداردسازي سامانه حفاظتي و امنيتي است، با همكاري دستگاههاي ذيربط، نسبت به سياست

  .ها اقدام نمايد مورد نياز سازمانها، ادارات، نهادها و وزارتخانه
   

  :١٢۴ماده 
  :ربط ذي به منظور ايجاد هماهنگي و تبادل اطالعات بين دستگاههاي

انسجام و استفاده از ظرفيتهاي جامعه اطالعاتي آشور، وزارت اطالعات مكلف است  به منظور ساماندهي،) الف

فرماندهي  هاي مشيمتناسب با وظايف و اختيارات مصرح در قانون تأسيس و تمرآز اطالعات و سياستها و خط

ل آنرا جهت طي تشريفات قانوني به هيأت وزيران آل قوا، طرح اصالح ساختار جامعه اطالعاتي را تدوين و ماحص

  .ارائه نمايد
وزارت اطالعات در آشف مفاسد آالن اقتصادي و سرقت ميراث فرهنگي در مقام ضابط قوه قضائيه اقدامات ) ب

  .الزم را به عمل آورد
   

  :١٢۵ماده 
آشور و به منظور تدوين طرح جامع نظر به اهميت جايگاه امنيت ملي در رشد و توسعه همه جانبه                  

گيري آارآمد از مطالعات و تحقيقات مربوط به آن دولت موظف است با استفاده از ظرفيتهاي در اين خصوص با بهره

هاي  دستگاه مربوطه نسبت به تهيه طرح جامع امنيت ملي با مسئوليت وزارت اطالعات و با همكاري وزارتخانه

ريزي آشور اقدام و  برنامهو لح، آشور، امور خارجه، دادگستري و سازمان مديريت دفاع و پشتيباني نيروهاي مس

  .نتيجه آن را جهت طي تشريفات قانوني به هيأت وزيران ارائه نمايد
   



  :١٢۶ماده 
آارگيري جوانان در سازندگي و فعاليتهاي اجتماعي، وزارت جهاد آشاورزي، وزارت  به منظور به

ربط  زشكي، شهرداريها، دهياريها، جمعيت هالل احمر و ساير دستگاههاي ذيبهداشت، درمان و آموزش پ

ظرفيت جوانان آشور اعم از اي و خدمات اجتماعي خود از  مجازند در اجراي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه

نهاد نامه اجرايي اين بند، به پيش آيين. نيروي مقاومت بسيج استفاده نمايندهاي غيردولتي جوانان و  تشكل

به و سازمان ملي جوانان ريزي آشور  مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان مديريت و برنامه

  .تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد
   

  :١٢٧ماده 
وزارت امور خارجه مكلف است، به منظور پيشبرد سياست خارجي آشور و در چارچوب حفظ و توسعه 

  :به عمل آوردمنافع ملي اقدامهاي ذيل را 
هاي ارتباط و مراوده با ايرانيان مقيم خارج از آشور به منظور حفظ هويت  توسعه و تقويت روشها و زمينه) الف

هاي مادي، معنوي و علمي آنان در چارچوب مصوبات شوراي عالي امور  گيري از سرمايه ملي و اسالمي و بهره

  .ايرانيان خارج از آشور
اي رسمي به آشورهاي هدف به منظور ايجاد بازار براي آاالهاي ايراني و  توسعه تنظيم و اعطاي آمكهاي) ب

  .هاي ساالنه صدور خدمات فني و مهندسي در چارچوب قوانين بودجه
مندي و تكريم آوري اطالعات به منظور افزايش رضايت گيري از فن تسهيل و ارائه بهتر خدمات آنسولي با بهره) ج

  .رجوعارباب
المللي آليه دستگاههاي اجرايي به منظور پيشبرد اهداف سياست خارجي آشور  بخشهاي بين هماهنگي) د

  .اي آه به همين منظور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد نامه در چارچوب آيين
   

  :١٢٨ماده 
نسبت  وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلف است براساس نظر ستاد آل نيروهاي مسلح                 

به تهيه طرح جامع نحوه استقرار نيروهاي مسلح در سطح آشور متناسب با اندازه و نوع تهديدات و شرايط 

زيست محيطي، به منظور رعايت پراآندگي در استقرار تأسيسات حساس و حياتي و صنايع دفاعي و همچنين 

اي بزرگ به ويژه تهران اقدام و به انتقال پادگانهاي مراآز نظامي و آارخانجات بزرگ صنعتي دفاعي از شهره

  .عظم آل قوا برساندمتصويب فرماندهي 
دولت مكلف است نسبت به تأمين و واگذاري تسهيالت اعتباري، بانكي، زمين، تغيير آاربري و ايجاد                  

نكي از محل فروش حريم جهت تأسيسات مورد نياز اقدامات الزم را به عمل آورد اعتبارات دريافتي از منابع با

  .شود اماآن منتقل شده بازپرداخت مي
   

  :١٢٩ماده 
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و « )١٨٦(الي ) ١٨٣(و  )١٨١(الي ) ١٧٥(، )١٧١(مواد 
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  .گردد تنفيذ مي) ١٣٨٤-١٣٨٨(مي ايران اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسال
   

  توسعه امور قضايي -فصل يازدهم
  :١٣٠ماده 



  :صالح برساند قوه قضائيه موظف است، لوايح ذيل را تهيه و به تصويب مراجع ذي
انگاري در مورد تخلفات  ، به منظور جلوگيري از آثار سوء ناشي از جرم»زدايي از قوانين آيفري جرم«اليحه ) الف

رويه قلمرو حقوق جزا و تضييع  هاي نظام عدالت آيفري و جلوگيري از گسترش بي اهميت، آاهش هزينهآم

  .حقوق و آزاديهاي عمومي
گيري از روشهاي نوين اصالح و تربيت مجرمان در جامعه و  ، به منظور بهره»جايگزينهاي مجازات حبس«اليحه ) ب

  .شخصيت مجرم را تهيه و ارائه نمايد همچنين ايجاد تناسب بيشتر ميان جرم و مجازات و
  .»حمايت از شهود و متهمان«اليحه ) ج
  .»ديدگان اجتماعي حمايت از بزه«اليحه ) د
اصل بيستم حفظ و ارتقاي حقوق شهروندي و حمايت از حريم خصوصي افراد، در راستاي اجراي «اليحه ) هـ

  .» قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران) ٢٠(
  .»تعريف جرم سياسي و تفكيك آن از ساير جرائم«اليحه ) و
  :نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد) ز
  .بيني قانوني، منصفانه و قاطع استقرار نظام قضايي سريع، دقيق، بالسويه در دسترس، ارزان، قابل پيش    -١
  .گذاري و تضمين بنيادهاي حقوق مالكيت خصوصي و معنوي، در قلمرو قضايي پايه     -٢
  .رفع هرگونه تبعيض قومي و گروهي، در قلمرو حقوقي و قضايي    -٣
قانون ) ١٥٦(ششم  و پنجاه و اصل يكصدتمهيد سازوآارهاي الزم براي پيشگيري از وقوع جرم، بر اساس   -٤

  .اساسي جمهوري اسالمي ايران
، عمليات و مديريت قضايي به منظور سرعت بخشيدن به ).M.I.S(طراحي و استقرار نظام جامع اطالعات  -٥

  .يندها و بهبود روشهاي انجام امور قضايي، تا پايان برنامه چهارمآرعمليات و مديريت آارآمد، اصالح ف
  .دولتي غير فراهم نمودن زمينه تشكيل نهادهاي داوري     -٦
و نيز به منظور تأمين و حفظ  يرانقانون اساسي جمهوري اسالمي ا) ٣٥(اصل سي و پنجم به منظور اجراي   -٧

حق انتخاب، معرفي و حضور وآيل، در  يحقوق عامه و گسترش خدمات حقوقي هر يك از اصحاب دعو

به استثناي مواردي آه موضوع  - تمامي مراحل دادرسي اعم از تحقيقات، رسيدگي و اجراي احكام قضايي را

  .دارند -شود ي موجب فساد ميجنبة محرمانه دارد و يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاض
   

  :١٣١ماده 
  :شود به قوه قضائيه اجازه داده مي

اي آه توسط وزير دادگستري با همكاري دادستاني آل آشور و سازمان اسناد و  نامه بر اساس آيين) الف

هاي  دهرسد، اسناد و اوراق پرون آتابخانه مّلي جمهوري اسالمي ايران تهيه و به تأييد رئيس قوه قضائيه مي

آوريهاي اطالعاتي روز، به اسناد الكترونيكي  باشد را با استفاده از فن قضايي آه نگهداري سوابق آنها ضروري مي

مشروط برآن آه حداقل سي سال از مدت بايگاني قطعي آنها . تبديل و سپس نسبت به امحاي آنها اقدام نمايد

  .قضايي و اداري سنديت داشته و قابل استناد خواهد بوداطالعات و اسناد تبديلي در آليه مراجع . گذشته باشد
هاي مهم و مّلي آه جنبه سنديت تاريخي دارد، توسط سازمان اسناد و آتابخانه مّلي جمهوري  اصل پرونده

  .اسالمي ايران حفظ و نگهداري خواهد شد
خدمات را در قسمتهاي مختلف به شود اقدامات و ارائه  به سازمان ثبت اسناد و امالك آشور اجازه داده مي) ب

اصل آتابت در تنظيم اظهار نامه، صورتمجلس تحديد حدود و دفتر امالك و اسناد . اي انجام دهد صورت رايانه

  .رسمي بايد رعايت گردد
   



  :١٣٢ماده 
سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي آشور مكلف است، به منظور بهبود وضعيت زندانها و ايجاد 

محيط بازپروري مناسب و اصالح و تربيت زندانيان با هدف بازگشت آنان به زندگي سالم اجتماعي و آاهش 

  :بازگشت مجدد به جرم توسط زندانيان آزاد شده نسبت به انجام موارد ذيل اقدام نمايد
  .سازي فضاهاي فيزيكي با اولويت توسعه آانونهاي اصالح و تربيت بهينه) الف
ه مردمي و غيردولتي و انجمنهاي نوادة زندانيان و معدومين از طريق سازمانها و نهادهاي خيرّيحمايت از خا) ب

  .حمايت از زندانيان
ارائة پيشنهادهاي مقتضي به قوة قضاييه براي تهيه اليحة سازوآارهاي الزم جهت حذف سابقه آيفري ) ج

  .زندانيان اصالح شده
   

  :١٣٣ ماده
بنياد (مالك واقع در بافت مسكوني روستاها، وزارت مسكن و شهرسازي به منظور صدور سند مالكيت ا

موظف است، به نمايندگي از طرف روستائيان طي مدت برنامه چهارم توسعه اقتصادي، ) مسكن انقالب اسالمي

اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران براي آليه روستاهاي داراي شوراي اسالمي و مراآز دهستانها 

هاي تفكيكي تهيه  الك ارسال نمايند و نقشهميكي وضع موجود روستا را تهيه و به اداره ثبت اسناد و انقشه تفك

  .نمايند دولتي ندارد و ادارات ثبت اسناد و امالك بر اساس آن به شرح زير اقدام مي عشده نياز به تأييد ساير مراج
، پس از آنترل نقشه و تطبيق آن با محل با درصورتي آه محدوده مورد عمل قبًال تحديد حدود شده باشد  -١

توجه به مدارك متصرفين صورتجلسه تفكيكي حاوي حدود قطعات و مشخصات متصرفين توسط نماينده و 

رسد تا براساس آن بنام  نماينده بنياد مسكن و شوراي اسالمي روستا مي بردار ثبت تنظيم و به امضاء نقشه

  .باشند سند مالكيت صادر و تسليم گردد مالكيت ميبر  متصرفيني آه داراي مدارك داّل
بر مالكيت ارائه نمايد، يا در مالكيت و تصرف اشخاص اختالف باشد،  در صورتي آه متصرف نتواند مدارك داّل  -٢

همچنين در صورتي آه محدوده مورد عمل تحديد حدود نشده باشد يا عرصه آن از امالك متعلق به دولت،  

ت و نهادهاي عمومي يا اوقاف باشد، موضوع در هيأتي مرآب از رئيس اداره ثبت اسناد سازمانها و مؤسسا

و امالك شهرستان و رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمي و يكي از قضات دادگستري به انتخاب رئيس قوه 

  .گردد قضائيه مطرح و رأي مقتضي صادر مي
تحقيقات و شهادت با استفاده از ستفاده و يا تواند براي رسيدگي به موضوع از خبرگان ثبتي ا هيأت مي

شود، در صورت عدم اعتراض ظرف  رأي صادره توسط ثبت محل به طرفين ابالغ مي. شهود رأي خود را صادر نمايد

بيست روز از تاريخ ابالغ رأي، ادارات ثبت اسناد و امالك و بنياد مسكن انقالب اسالمي حسب مورد مكلف به 

رسيدگي به اين اعتراضات در . شود در صورت وصول اعتراض، معترض به دادگاه هدايت مي. اجراي آن ميباشند 

  .دادگاه خارج از نوبت خواهد بود
نقل و انتقاالت بعد از صدور سند . باشند هاي ثبتي معاف مي مشمولين اين قانون از پرداخت آليه هزينه  -٣

  .مالكيت شامل معافيت نخواهد بود
ت و اختيارات هيأتها ونحوه انتخاب آارشناسان و خبرگان ثبتي و چگونگي تهيه نقشه نحوه تشكيل جلسا  -٤

اي خواهد بود آه توسط سازمان ثبت  نامه تفكيكي و ميزان مبالغ دريافتي و هزينه نمودن آنها مطابق آيين

دو ماه حداآثر ظرف مدت ) بنياد مسكن انقالب اسالمي(اسناد و امالك آشور و وزارت مسكن و شهرسازي 

  .رسد تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي
و سازمان بهزيستي از پرداخت هزينه عوارض و ) ره(هاي تحت پوشش آميته امداد امام خميني  خانواده  -٥

  .دنباش ماليات و هر گونه هزينه ديگر معاف مي



   
  :١٣۴ماده 

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران « )١٨٩(ماده                  

براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري » هاي آن و اصالحيه ١٧/١/١٣٧٩مصوب 

  .گردد تنفيذ مي) ١٣٨٤-١٣٨٨(اسالمي ايران 
   

  بخش ششم
  نوسازي دولت و ارتقاي اثر بخشي حاآميت

  نوسازي دولت و ارتقاي اثر بخشي حاآميت -فصل دوازدهم
  :١٣۵ماده 

، »امور تصديهاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي«، »امور حاآميتي«هاي  نقش و وظايف دولت، در حوزه

  :تعريف و به شرح ذيل تنظيم گردد »تصديهاي اقتصادي«و امور  »امور زيربنايي«
  :امور حاآميتي) الف

امور حاآميتي دولت، آه تحقق آن موجب اقتدار و حاآميت آشور است و منافع آن بدون محدوديت 

  :گردد عبارتند از شامل همه اقشار جامعه مي
  .ريزي و نظارت در بخشهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي گذاري، برنامه سياست    -١
  .و بازتوزيع درآمد برقراري عدالت و تأمين اجتماعي     -٢
  .ايجاد فضاي سالم، براي رقابت و جلوگيري از انحصار و تضييع حقوق مردم     -٣
  .تهاي الزم، براي رشد و توسعه آشور و رفع فقر و بيكاريها و مزّي فراهم نمودن زمينه     -٤
  .قانونگذاري، امور ثبتي، استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضايي     -٥
  .ت ارضي آشور و ايجاد آمادگي دفاعي و مّليحفظ تمامّي     -٦
  .ت ايراني، اسالميصيانت از هوّي     -٧
  .ه عمومي، تنظيم روابط آار و روابط خارجياداره امور داخلي، مالّي     -٨
  .زيست و حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگيحفظ محيط     -٩
  .اطالعات مّليعلوم و تحقيقات بنيادي، آمار و - ١٠
  .پيشگيري از بيماريهاي واگير، مقابله و آاهش اثرات حوادث طبيعي و بحرانهاي پيچيده- ١١
  :امور تصديهاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي) ب

آن دسته از وظايفي است آه، منافع اجتماعي حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب 

اي، علوم و تحقيقات،  آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه: گردد، از قبيل ميبهبود وضعيت زندگي افراد 

  .بدني و ورزش، اطالعات و ارتباطات جمعي و امور فرهنگي، هنري و تبليغات ديني بهداشت و درمان، تربيت
  :امور زيربنايي) ج

ي اقتصادي و اي است آه، موجب تقويت زيرساختها هاي سرمايه آن دسته از طرحهاي تملك دارايي

رساني، ارتباطات  هاي انرژي گردد، نظير طرحهاي آب و خاك، عمران شهري و روستايي و شبكه توليدي آشور مي

  .و حمل و نقل
  :امور تصديهاي اقتصادي) د



برداري از اموال جامعه است و مانند اشخاص  آن دسته از وظايفي است آه دولت، متصدي اداره و بهره

آند، نظير تصدي در امور صنعتي، آشاورزي، حمل و نقل و  وق خصوصي عمل ميحقيقي و حقوقي در حق

  .اين ماده» ج«برداري از طرحهاي مندرج در بند  بازرگاني و بهره
   

  :١٣۶ماده 
وري دستگاههاي  به منظور ايجاد زمينه مناسب براي رشد و توسعه آشور، افزايش آارايي و بهره

و توسعه مشارآت مردم در امور آشور، نحوه اجراي وظايف مذآور در ماده اجرايي، تقويت امور حاآميتي دولت 

  :گردد اين قانون به طريق ذيل پااليش و اصالح مي) ١٣۵(
گردد و  امور حاآميتي دولت، توسط دستگاههاي دولتي و عنداللزوم و با جلب مشارآت مردم انجام مي) الف

آوري انجام آار، تجهيزات و تخصيص منابع، تقويت و  ، فنربط در ابعاد منابع انساني دستگاههاي اجرايي ذي

  .توسعه آيفي خواهند يافت
) ٠٣(ام  و سي) ٢٩( نهم  و اصول بيستوظايف امور تصديهاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي دولت با رعايت ) ب

  :گردد هاي ذيل انجام مي با استفاده از شيوه قانون اساسي
  .اعمال حمايتهاي الزم براي توسعه بخش غيردولتي مجري اين وظايف     -١
  .خريد خدمات از بخش غيردولتي     -٢
  .مشارآت با بخش غيردولتي از طريق اجاره و واگذاري امكانات و تجهيزات و منابع فيزيكي     -٣
 سياستهاي آلي برنامة چهارمي از واحدهاي دولتي به بخش غيردولتي، در چارچوب واگذاري مديريت بخش   -٤

  .توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
با تأييد سازمان ) اين قانون ١٤۴مطابق ماده (را گ ا يجاد و اداره واحدهاي دولتي با رويكرد هدفمند و نتيجه  -٥

  .الذآر امكانپذير نباشد ريزي آشور در مناطقي آه هيچكدام از حالتهاي فوق مديريت و برنامه
دولتي انجام  غير وظايف زيربنايي دولت با مديريت، حمايت و نظارت دستگاهها و شرآتهاي دولتي توسط بخش ) ج

  .خواهد شد
قانون اساسي جمهوري ) ٤٤(اصل چهل و چهارم ت يرعا ه تصديهاي اقتصادي دولت، باوظايف مربوط ب) د

دولت در اين بخش نسبت به تنظيم مقررات براي جلوگيري از . گردد دولتي واگذار مي غير به بخش  اسالمي ايران

آنندگان، ايجاد فضاي سالم رقابت، رشد، توسعه و امنيت  ، تضييع حقوق توليدآنندگان و مصرفايجاد انحصار

  .گذاري و نظاير آن اقدام خواهد نمود سرمايه
گري، زيربنايي و  تعريف و تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط و محدوده و تكاليف امور حاآميتي و تصدي

در  ١٣٨٣صيلي و همچنين اجراي آلية موارد اين ماده تا پايان سال هاي مختلف به نحو تف موارد واگذاري دستگاه

  .اي توسط دولت تهيه و به مجلس شوراي اسالمي تقديم خواهد شد قالب اليحه
   

  :١٣٧ماده 
ها را، متناسب با سياستها و احكام اين  دولت مكلف است، تشكيالت آالن دستگاههاي اجرايي و وزارتخانه) الف

ساير آشورها، جهت برطرف آردن اثربخشي ناقص، تعارضهاي دستگاهي و غير آارآمدي و عدم برنامه و تجربه 

آوريهاي نوين و روشهاي  گيري همه جانبه از فن آاريها و همچنين بهره جامعيت، عدم آفايت، تمرآز امور، موازي

نسجم، آارآمد، فراگير و سازي، ادغام و تجديد ساختار به صورت يك منظومه م آارآمد، با هدف نوسازي، متناسب

ربط را شش ماه پس از تصويب اين قانون به مجلس  با آفايت، اثربخش و غير متمرآز طراحي نمايد و اليحه ذي

  .شوراي اسالمي تقديم آند، به طوري آه امكان اجراي آن از ابتداي سال دوم برنامه چهارم ميسر باشد



دولتي، در امور توسعه و عمران شهر و روستا، با تصويب  آن دسته از تصديهاي قابل واگذاري دستگاههاي) ب

  .شود ربط به شهرداريها و دهياريها واگذار مي هيأت وزيران همراه با منابع مالي ذي
   

  :١٣٨ماده 
ريزي آشور موظف است با همكاري دستگاههاي ذيربط به منظور اصالح  سازمان مديريت و برنامه                 

از روش موجود به روش هدفمند و عملياتي و به صورت قيمت تمام شده خدمات اقدامات ذيل را  ريزينظام بودجه

  :حداآثر تا پايان سال دوم برنامه چهارم انجام دهد
  .نمايند فعاليت و خدماتي آه دستگاههاي اجرايي ارائه مي شناسايي و احصاء ) الف
  .آيفيت و محل جغرافيايي مشخص تعيين قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات، متناسب با) ب
  .تنظيم اليحه بودجه ساالنه براساس حجم فعاليتها و خدمات و قيمت تمام شده آن) ج
  .تخصيص اعتبارات براساس عملكرد و نتايج حاصل از فعاليتها و متناسب با قيمت تمام شده آن) د

ريزي آشور و تقويت نظام ودجهبه منظور تحقق رويكرد فوق و همچنين تسريع در تغيير نظام ب -١تبصره 

ريزي و نظارت، سازمان مذآور موظف است ضمن اصالح ساختار سازمان، مديريت نيروي انساني، روشها و  برنامه

آوري اداري خود، ترتيبي اتخاذ نمايد تا با سازماني آوچك، منعطف، آارا و اثربخش و به آارگيري نخبگان و فن

  .حوله به طور مطلوب و بهينه فراهم گرددانديشمندان امكان انجام وظايف م
الذآر و وزارت امور اقتصادي و دارائي نسبت به تهيه لوايح الزم براي اصالح قوانين و سازمان فوق - ٢تبصره 

ريزي آشور اقدام نمايد به نحوي آه نظام موجود تبديل به نظام آنترل اداري و استخدامي و بودجه  مقررات مالي،

  .رددنتيجه و محصول گ
  .رسد ريزي آشور به تصويب هيأت وزيران مي نامه اجرائي اين آماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه آيين) هـ

  :١٣٩ماده 
  :گردد به منظور اصالح ساختار و تشكيالت دستگاههاي اجرايي اقدامهاي ذيل انجام مي                 

هارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه چ) الف

از تعداد سازمانها و نهادها، مؤسسات و شرآتها و %) ٢٠(درصد  ايران پيشنهاد حذف و يا واگذاري حداقل بيست

نظاير آن را به ساير بخشها و ادغام و انحالل دستگاههاي غيرضرور را جهت تصويب به مجلس شوراي اسالمي 

  .تقديم آند
دولتي، شرآت دولتي و دستگاههايي با عناوين  غير ممنوعيت ايجاد وزارتخانه، مؤسسه دولتي، نهاد عمومي ) ب

  .با تأييد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسالمي ءمشابه، مگر در موارد استثنا
، شهرستان، در سطح استان) به استثناي شرآتهاي دولتي(ادغام آليه واحدهاي سازماني هر وزارتخانه ) ج

دار راهبري و انجام امور ستادي  در يك واحد سازماني، به طوري آه واحدهاي مربوطه در مرآز عهده... بخش و 

ريزي  سطح سازماني واحدهاي موضوع اين بند و موارد استثنا، با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه. آنها باشند

اند  ا ادغام واحدهاي استاني آه به موجب قانون ايجاد شدهرسد تغيير ي آشور به تصويب شوراي عالي اداري مي

  .با تصويب مجلس شوراي اسالمي خواهد بود
بازنگري و تجديد ساختار داخلي دستگاههاي اجرايي، بر اساس ضوابطي آه به پيشنهاد سازمان مديريت و ) د

كيالت، پستهاي داراي شاغلين در صورتي آه با اصالح تش. رسد ريزي آشور به تصويب هيأت وزيران مي برنامه

  .ربط پايدار خواهد بود رسمي حذف گردند، اينگونه پستها صرفًا تا خروج طبيعي مستخدمين ذي
اند، ضمن اقدام الزم در خصوص  دستگاههاي اجرايي موظف... آليه واحدهاي استاني، شهرستاني و ) هـ

ريزي استان اصالحات الزم را به  مديريت و برنامهبازنگري و تجديد ساختار سازماني خود، پس از تأييد سازمان 

  .مورد اجرا گذارند و نيروهاي مازاد را به ساير واحدهاي مستقر در همان محل منتقل نمايند



نصاب جمعيت براي تشكيل شهرستان، شهر و بخش با رويكرد عدم توسعه سطوح تقسيمات آشوري در ) و

  .يين خواهد شدسال اول برنامه چهارم توسط هيأت وزيران تع
   

  :١٤٠ماده 
شود، به منظور توسعه بخش خصوصي و تعاوني و جلب مشارآت تشكلهاي  به دولت اجازه داده مي

دولتي و ساير بخشهاي جامعه مدني در اداره امور آشور و افزايش آارآمدي مديريت دولتي، در مواجهه با  غير 

  :ذيل را انجام دهد چالشها و استفاده از فرصتها و منابع مّلي، اقدامهاي
دولتي الزم براي توسعه آارآفريني، ترويج فرهنگ خدمت،  غير آمك به ايجاد و توسعه و قانونمندي نهادهاي ) الف

محيطي و سالمت  زيست و ارتقاي استانداردهاي زيستتوسعه سالمت و شفافيت اداري و حفاظت از محيط

  .پذيري محوري و مسئوليت مردم، بر مبناي هدف
هاي نهادسازي، آموزش،  دولتي، در زمينه غير تشكيل واحد سازماني مناسب، براي تقويت و حمايت از بخش ) ب

ها و  ريزي آشور و آليه وزارتخانه ايجاد تسهيالت، توجيه و رفع موانع اداري در سازمان مديريت و برنامه

  .سازمانهاي مستقل دولتي از محل پستهاي سازماني موجود
   

  :١٤١ماده 
درخصوص  گرايي و ايجاد ثبات در خدمات مديران دولت موظف است، به منظور استقرار نظام شايسته

  :موارد ذيل اليحة مربوطه را تهيه و به مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد
  .بندي نمايد اي، تعريف و طبقه مشاغل مديريتي را در دو بخش سياسي و حرفه) الف
اي، شرايط تخصصي الزم را تعيين نمايد تا افراد از مسير ارتقاي  به پستهاي حرفهدر انتخاب و انتصاب افراد، ) ب

در مواردي آه از اين طريق امكان انتخاب وجود نداشته باشد، با انجام . يابند ءشغلي به مراتب باالتر ارتقا

  .هاي مديريتي و تخصصي الزم، انتخاب صورت پذيرد ارزيابي
  .آننده داده شودمديريت سياسي، اختيارات الزم به مقامات منصوبدر خصوص عزل و نصب پستهاي ) ج
   

  :١٤٢ماده 
اين قانون موظفند به منظور ) ١٦٠(ريزي آشور و دستگاههاي موضوع ماده  سازمان مديريت و برنامه                 

اداري و بازنگري و هاي نوين  آوري با استفاده از فن  افزايش پاسخگويي دستگاههاي اجرايي در مقابل مردم،

مداري و آموزش اداري مردم و توسعه فرهنگ هاي مربوط به مشتري مهندسي فرآيندها و روشها و رشد شاخص

مديريت و ارزيابي عملكرد و راهكارهاي الزم براي جلوگيري از مفاسد اداري، سطح آيفي خدمات خود را افزايش 

هاي ذيربط رضايت و تكريم ارباب رجوع به عنوان  ستورالعملها، د داده و در تدوين ضوابط و مقررات و بخشنامه

  .يكي از اهداف اصلي و تاثيرگذار در سرنوشت اداري و استخدامي آارآنان ملحوظ نمايند
   

  :١٤٣ماده 
ريزي آشور و  به منظور اصالح و بهبود مديريت نيروي انساني بخش دولتي سازمان مديريت و برنامه                 

  .موظفند اقدامات ذيل را بعمل آورنداين قانون ) ١٦٠(اي اجرائي مذآور در ماده دستگاهه
  .تجزيه و تحليل و بازطراحي مشاغل دولتي با رويكرد جذب متخصصين و نخبگان) الف
الذآر در فضاي رقابتي و آسب حداقل امتيازات در ر شكل در دستگاههاي فوقه بكارگيري نيروي انساني به) ب

  .استخدامي ادواريامتحانات 



وري  گرائي و بهرهبيني ضوابط و دستورالعملهاي پرداخت حقوق آارآنان براساس تلفيق مناسب نتيجه پيش) ج

  .بجاي وقت مزدي
بيني ضوابط خاص آموزش و شرايط احراز تصدي آنها و آاهش  ارتقاي سطح آيفي مديران و سرپرستان با پيش) د

  .مديريت و سرپرستياز پستهاي %) ٢٠(حداقل بيست درصد 
هائي آه با  هاي شغلي وتخصصي آوتاه مدت براي آارآنان دستگاههاي اجرائي و حذف دوره توسعه آموزش) هـ

  .گردد استفاده از امكانات دولتي و مأموريت منجر به دريافت مدارك دانشگاهي رسمي و غيررسمي مي
  .رسد ريزي به تصويب هيأت وزيران مي و برنامهنامه اجرائي اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان مديريت  آيين

   
  :١٤۴ماده 

وري و استقرار نظام آنترل نتيجه و  آليه دستگاههاي اجرايي موظفند، به منظور افزايش آارايي و بهره

محصول، به جاي آنترل مراحل انجام آار و اعطاي اختيارات الزم به مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي 

رت مستقل و هدفمند نمودن تخصيص منابع، بر اساس دستورالعمل مشترك سازمان مديريت و خود به صو

ريزي آشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي، قيمت تمام شده آن دسته از فعاليتها و خدماتي آه قابليت  برنامه

، )ي، خدماتي و ادارياز قبيل واحدهاي آموزشي، پژوهشي و بهداشتي، درمان(تعيين قيمت تمام شده را دارند 

ريزي آشور يا استان  بر اساس آميت و آيفيت محل جغرافيايي مشخص و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه

  .ربط اجرا نمايند و با اعطاي اختيارات الزم به مديران ذي
ود، ش نمايند، اجازه داده مي به دستگاههايي آه بر اساس ضوابط اين ماده خدمات خود را ارائه مي

هاي قبلي فعاليت  التفاوت هزينه هاي اعتبارات هزينه اقدام و مابه جايي فصول و برنامه حسب نياز نسبت به جابه

شده را صرف ارتقاي آيفي خدمات، تجهيز سازمان و پرداخت پاداش به آارآنان و مديران واحدهاي  با قيمت تمام

در چارچوب بودجه سنواتي در اختيار واحدها قرار اعتباراتي آه براساس قيمت تمام شده . ربط نمايند ذي

  .گردد گيرد، آمك تلقي شده و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور مي مي
   

  :١٤۵ماده 
سازي دولت،  به منظور آاهش حجم تصديها و افزايش مشارآت مردم در اداره امور آشور و آوچك

  :شود اقدامهاي ذيل انجام مي
ماده » ب«اجتماعي، فرهنگي، توليدي و خدماتي، صرفًا از طريق روشهاي مذآور در بند توسعه فعاليتهاي ) الف

  .انجام گردد) ١٣۶(
از تصديهاي اجتماعي، فرهنگي، توليدي، خدماتي و نظاير آن توسط %) ٣(آاهش ساالنه حداقل سه درصد ) ب

و اختصاص ) ١٣۶(ماده » ب«بند ) ٤( و) ٣(، )٢(، )١(دستگاههاي اجرايي با استفاده از روشهاي مذآور در اجزاي 

  .دولتي غير بخشي از منابع مربوط براي توسعه بخشهاي 
اي در سطوح مّلي و استاني به استثناي  هاي سرمايه ممنوعيت شروع هر نوع طرح و پروژه تملك دارايي) ج

ريزي آشور، استفاده از  رنامهموارد مربوط، به امور حاآميتي و زيربنايي و مواردي آه، با تأييد سازمان مديريت و ب

اعتبارات طرحهاي تملك . پذير نباشدامكان) ١٣۶(ماده » ب«بند ) ٣(و ) ٢(، )١(هاي مذآور در اجزاي  شيوه

دولتي در همان فصل  غير اي فصول مربوط به صورت وجوه اداره شده براي توسعه بخش  هاي سرمايه دارايي

  .اختصاص خواهد يافت
گذاريهاي جديد شرآتهاي دولتي در ساير شرآتها و سازمانها و تفكيك و تكثير آنها، در  مشارآت و سرمايه) د

  .باشد قالب شرآتهاي موسوم به نسل دوم و نظاير آن ممنوع مي



سازي شرآتهاي دولتي و سقف اعتبارات آنها، در قوانين بودجه ساالنه،  تعيين اهداف آمي برنامه خصوصي) هـ

شرآتهاي دولتي و بودجه آل آشور به توليد ناخالص داخلي هر ساله حداقل دو  به نحوي آه نسبت اعتبارات

  .آاهش يابد%) ٢(درصد 
  ) و
  .آاهش يابد%) ٥(در پايان برنامه چهارم تعداد آل آارآنان دولت از تعداد آن در آغاز برنامه به ميزان پنج درصد   -١
اين قانون در چارچوب ) ٩(جدول شماره  هاي دولتي مطابق مجموع استخدامهاي جديد در دستگاه   -٢

به استثناي ( سياستهاي آلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

ي وارد نشود، از پنجاه درصد ا هاي دولتي لطمه به نحوي آه به وظيفه حاآميتي دستگاه) نيروهاي مسلح

  .[1][2]شوند تجاوز نكند آل تعداد آارآناني آه از خدمت خارج مي%) ٥٠(
ممنوعيت ايجاد، اداره هر گونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسكوني، رفاهي، درماني، فضاهاي ورزشي و ) ز

اند، اين  اين قانون، آليه دستگاههاي اجرايي موظف) ١٦٠(تفريحي و نظاير آن، توسط دستگاههاي موضوع ماده 

دولتي  غير ال سوم برنامه چهارم، به بخش برداري از آنها را حداآثر تا پايان س نوع تأسيسات و خدمات يا بهره

ريزي آشور و  موارد مستثنا با پيشنهاد دستگاه اجرايي مربوط و تأييد سازمان مديريت و برنامه. واگذار نمايند

اصل هشتاد و تصويب هيأت وزيران بالمانع است در انتقال بناها و اموال دولتي آه از نفايس ملي باشد رعايت 

  .الزامي است قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران) ٨٣(سوم 
اين قانون، براي آارآنان خود در ) ١٦٠(آليه خدماتي آه در حال حاضر توسط دستگاههاي موضوع ماده ) ح

هاي مصرف، امور ورزش آارآنان، مهد آودك و سرويس، تعاوني هاي مختلف نظير سرويس رفت و آمد، سلف زمينه

گيرد، از سال سوم برنامه با پرداخت يارانه مستقيم  موارد مشابه به صورت اماني و يا خريد خدمات صورت مي

ربط منحل گرديده و آارآنان رسمي آنها به واحدهاي نيازمند ديگر  انجام خواهد شد و آليه واحدهاي اداري ذي

  .شوند منتقل مي
با آادر ) ١٣۶(ماده » ب«توانند براي اجراي بند  اي مي زارت آموزش و پرورش و مراآز آموزش فني و حرفهو) ط

آموزشي خود مشروط بر اينكه از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند، به روش مذآور در اين بند عقد قرارداد 

ربط مستخدم منظور  صندوق ذي سوابق خدمت اين گونه مستخدمين با پرداخت آسور بازنشستگي در. نمايند

  .خواهد شد
توسط بخش ) ١٣۶(  ماده» ب«بند ) ٤(و ) ٣(، )٢(هزينه سرانه مدارسي آه به روشهاي مذآور در اجزاي 

گردند، متناسب با ويژگيهاي هر بند و توانمنديهاي مناطق توسط دولت تأمين و پرداخت  دولتي اداره مي غير 

  .شود مي
پيوست اين ) ٩(ها و سازمانهاي مستقل، در چارچوب جدول شماره  يك از وزارتخانه صدور مجوز استخدام هر) ي

  .ريزي آشور و تصويب هيأت وزيران قانون، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه
  .رسد ريزي آشور به تصويب هيأت وزيران مي نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه آيين) ك
   
  :١٤۶ده ما

سازي تعداد آارآنان هر دستگاه با اهداف و مأموريت اصلي آن و تطبيق نحوه انجام  به منظور متناسب

  :وظايف دستگاههاي اجرايي با سياستها و احكام بخش توسعه مديريت دولت، اقدامهاي ذيل به عمل خواهد آمد
اههاي اجرايي و برنامه زمانبندي شده، در سال اول برنامه چهارم، سقف تعداد پرسنل هر آدام از دستگ) الف

ربط تهيه و به تصويب شوراي عالي  ريزي آشور و دستگاه ذي تحقق آن مشترآًا توسط سازمان مديريت و برنامه

  .رسد اداري مي



انتقال آارآنان رسمي يا ثابت مازاد دستگاههاي اجرايي در سطح يك شهرستان بدون موافقت مستخدم با ) ب

  .ربط، انتقال به ساير شهرستانها با موافقت مستخدم بايد صورت گيرد ذي توافق دستگاههاي
  .رسد نامه اجرائي اين ماده با رعايت قوانين و مقررات به تصويب هيأت وزيران مي آيين) ج
بيني  بار مالي اجراي اين ماده، از محل فروش اموال منقول و غير منقول دستگاههاي اجرايي و اعتبارات پيش) د

  .گردد ر بودجه عمومي تأمين ميشده د
   

  :١۴٧ماده 
  .آيد جايي آارآنان اقدامهاي ذيل به عمل مي به منظور تقويت صندوقهاي بازنشستگي و سهولت جابه

شود در صورتي آه بازخريد خدمت شوند و يا به  به آارآنان مشمول صندوقهاي بازنشستگي اجازه داده مي) الف

در بخش ) بدون محدوديت زمان(با استفاده از مرخصي بدون حقوق  دستگاههاي ديگر منتقل شوند و يا

  .غيردولتي اشتغال يابند آماآان مشمول صندوق بازنشستگي خود باشند
توانند از نظر مزاياي تأمين  مستخدمين پيماني دستگاههاي مشمول صندوق بازنشستگي آشور مي) ب

  .خدمات درماني گردنداجتماعي مشمول صندوق بازنشستگي آشوري و سازمان بيمه 
   

  :١۴٨ماده 
ضوابط مربوط به رابطه استخدامي پاداش پايان خدمت، نحوه حفظ سوابق استخدامي از حيث تابع 

اين قانون و ) ١٦٠(صندوق بازنشستگي بودن و ساير موارد مربوط آارآنان دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 

برنامه سوم توسعه  يدارايي و يا مالكيت آنها از ابتدااز سهام، %) ٥٠(واحدهايي آه بيش از پنجاه درصد 

شود، بايد مطابق  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران به بخش غيردولتي واگذار شده و مي

  . رسد نامه اجرايي اين ماده در چارچوب قوانين به تصويب هيأت وزيران مي آيين. قانون تعيين تكليف گردد
توانند با حفظ  گردد مي ه آارآنان آه رابطه استخدامي آنها با دستگاه اجرايي ذيربط قطع مياين گون -تبصره

  .سوابق استخدامي همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگي مربوط باشند
   

  :١۴٩ماده 
ريزي آشور موظف است، به منظور تقويت نظم و انضباط اداري و مالي در نظام  سازمان مديريت و برنامه

اي دولت، نسبت به تدوين ضوابط مربوطه اقدام تا پس از تصويب  جويي در اعتبارات هزينه ه امور آشور و صرفهادار

  .هيأت وزيران، توسط دستگاههاي اجرايي به مورد اجرا گذاشته شود
ريزي آشور مكلف است، با تدوين شاخصهايي نحوه اجراي ضوابط مذآور را در  سازمان مديريت و برنامه

  .اي اجرايي مورد ارزيابي قرار داده و هر ساله گزارش آن را به هيأت وزيران تقديم نمايددستگاهه
  :١٥٠ماده 

دولت موظف است، حقوق آليه آارآنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال 

  .هاي شغلي، متناسب با نرخ تورم افزايش دهد براي تمامي رشته
اعتباراتي آه از محل اصالح ساختار و %) ٧٠(شود تا هفتاد درصد  اي اجرايي اجازه داده ميبه دستگاهه -تبصره

نمايند را به عنوان  جويي مي گردد صرفه آاهش نيروي انساني به ميزاني آه در قانون بودجه ساالنه منظور مي

  .اخت نماينددهند، پرد العاده آارآيي غير مستمر به آارآناني آه خدمات برجسته انجام مي فوق
ريزي آشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران  نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه آيين

  .رسد مي
   



  :١٥١ماده 
اند در  هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و آشور و ستاد آل نيروهاي مسلح موظف وزارتخانه

ي الزم براي اجراي احكام اين فصل را براي نيروهاي نظامي و چارچوب تدابير فرمانده معظم آل قوا، دستورالعملها

انتظامي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران و پس از تأييد فرماندهي آل نيروهاي مسلح جهت اجرا به واحدهاي 

  .ربط ابالغ نمايند ذي
   

  :١٥٢ماده 
وساز قاي آيفيت ساختدولت موظف است، به منظور ساماندهي، استفاده بهينه از امكانات موجود، ارت

و نيز لزوم رعايت مقررات، ضوابط و استانداردها در احداث ساختمانهاي دولتي و عمومي و همچنين حذف 

ريزي، مطالعه، طراحي و اجراي ساختمانهاي مزبور را در سازمانهاي دولتي آه  تشكيالت غيرضروري، امور برنامه

  .مرآز نمايدبدين منظور و بر اساس قانون تشكيل شده است، مت
ريزي آشور و وزارت مسكن و شهرسازي تهيه  نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه آيين

  .خواهد رسيد زيرانو به تصويب هيأت و
   

  :١٥٣ماده 
موظفند در راستاي احكام بخش نوسازي دولت و ارتقاي اثر ) ١٦٠(آليه دستگاههاي مذآور در ماده                  

بخشي حاآميت، ضمن اجراي دقيق احكام اين فصل گزارش عملكرد خود را هر شش ماه يكبار به سازمان 

قيت دستگاهها نتيجه را براي هيأت فبندي ميزان موريزي آشور ارائه نمايند و اين سازمان با رتبه مديريت و برنامه

  .وزيران و آميسيونهاي مربوط مجلس شوراي اسالمي گزارش نمايند
   
  :١٥۴ده ما

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري « )١٢٣(و  )٩٠(، )١(مواد                  

براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و » هاي آن و اصالحيه ١٧/١/١٣٧٩اسالمي ايران مصوب 

  .گردد تنفيذ مي) ١٣٨٤-١٣٨٨(فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 
   

  سامان عمليات اجرايي برنامه -فصل سيزدهم
  :١٥۵ماده 

گذاري آه در سالهاي برنامه  اي و سرمايه هاي سرمايه آليه عمليات اجرايي، طرحهاي تملك دارايي

چهارم بر مبناي اسناد مّلي توسعه بخشي، اسناد مّلي توسعه استاني و اسناد مّلي توسعه ويژه، با 

  :شود دهي و اجرا ميرسد، سازمان خصوصيات ذيل و بر مبناي اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي
سند مّلي توسعه بخش، سندي راهبردي است آه با توجه به قابليتها، امكانات، محدوديتها و مسائل ) الف

مدت، فعاليتهاي محوري و سياستهاي ي و آيفي بلندمدت و ميانگيريهاي اصلي، هدفهاي آّم اساسي، جهت

. نمايد دار توسعه بخش را تبيين مي هاي اولويتاي و همچنين اقدامهاي مهم محوري و فعاليت فضايي و منطقه

ريزي آشور و دستگاههاي اجرايي  اسناد مّلي توسعه امور بخشي به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه

  .شود ربط، تهيه مي ذي
سند توسعه استان، سندي راهبردي است آه با توجه به قابليتها، محدوديتها و تنگناهاي توسعه استان، ) ب

گيريها در زمينه جمعيت و نيروي انساني، منابع طبيعي، زيربناها و فعاليتهاي اقتصادي،  ترين جهت اصلي

مدت توسعه استان را در چارچوب راهبردهاي آالن ي و آيفي بلندمدت و مياناجتماعي و فرهنگي و هدفهاي آّم



ناد مّلي توسعه بخشي تبيين برنامه چهارم و سند مّلي آمايش سرزمين و طرحهاي توسعه و عمران و اس

  .نمايد مي
اي از چند طرح و فعاليت با پوشش فراگير براي مناطق و  ، مجموعه)فرابخشي(سند مّلي توسعه ويژه ) ج

. شود بخشهاي مختلف مانند قلمرو تأمين اجتماعي، فقرزدايي و اشتغال موضوعيت يافته و تنظيم مي

اجراي طرحها و ) استانهاي مختلف(و مكاني ) اي مختلفبخشه(بندي، اولويتهاي زماني، موضوعي  زمان

  .شود هاي آن در اين سند مشخص مي پروژه
فرا (بيني شده در اسناد توسعه بخشي، استاني و ويژه  اقدامها و عملياتي آه، در جهت تحقق هدفهاي پيش) د

جلس شوراي اسالمي يابند، در اليحه بودجه ساالنه آل آشور درج و به تصويب م ضرورت اجرا مي) بخشي

  .رسد مي
اند، برنامه اجرايي و عملياتي خود را در قالب اسناد مّلي  آليه دستگاههاي اجرايي مّلي آشور موظف) هـ

ريزي آشور تهيه و پس از تصويب در هيأت  توسعه در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه

  .شود واتي اين دستگاهها بر اساس اسناد فوق تنظيم ميبودجه سن. وزيران به مرحله اجرا درآورند
آليه دستگاههاي اجرايي استاني موظند، برنامه اجرايي و عملياتي خود را در قالب اسناد توسعه استاني در ) و

ريزي  ريزي استان تهيه و پس از تصويب شوراي برنامه چارچوب ضوابط فوق با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه

بودجه سنواتي دستگاههاي استاني بر اساس اين اسناد تنظيم . استان به مرحله اجرا درآورند و توسعه

  .شود مي
ريزي آشور مكلف است، نسبت به تلفيق اسناد توسعه بخشي، استاني و ويژه با  سازمان مديريت و برنامه) ز

  .برساند ربط اقدام و موارد را به تصويب هيأت وزيران هماهنگي دستگاههاي اجرايي ذي
   

  تنفيذ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت -فصل چهاردهم
  :١۵۶ماده 

براي دوره برنامه چهارم توسعه  ٢٦/١٠/١٣٨٢قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 

  .گردد تمدید مي )١٣٨٤-١٣٨٨(جمهوري اسالمي ايران  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
   
  نظارت -فصل پانزدهم 

  :١۵٧ماده 
به منظور حسن اجراي برنامه چهارم، رئيس جمهور گزارش نظارت و ارزيابي پيشرفت هر سال برنامه را 

  :حداآثر تا پايان آذر ماه سال بعد، شامل موارد ذيل به مجلس شوراي اسالمي، ارائه نمايد
  .بررسي عملكرد مواد قانوني برنامه) الف
  .بررسي عملكرد سياستهاي اجرايي) ب
گذاري، تجارت خارجي، تراز  بررسي عملكرد متغيرهاي عمده آالن و بخشي، از جمله توليد و سرمايه) ج

  .پرداختها، بودجه، بخش پولي و تورم، اشتغال و بيكاري
  .اني و ويژهپيشرفت عمليات اسناد مّلي توسعه بخشي، است) د
  .ارزيابي نتايج عملكرد و تبيين علل مغايرت با برنامه) هـ
  .ارائه پيشنهادهاي الزم به منظور بهبود عملكرد برنامه) و
   

  :١۵٨ماده 



برنامه ريزي آشور، به منظور ارزيابي ميزان پيشرفت آشور در چارچوب موازين،  سازمان مديريت و برنامه

المللي تنظيم و مقايسه و  ، شاخصهاي مربوط را متناسب با شاخصهاي بينسياستهاي آلي نظامو  انداز چشم

گيري شاخصهاي مذآور را به همراه نقاط قوت و ضعف و پيشنهادهاي  اندازهدر تيرماه هر سال نتايج حاصل از 

  .نمايد مؤثر براي بهبود وضعيت آشور به مقام معظم رهبري، دولت و مجلس شوراي اسالمي تقديم مي
   

  :١۵٩ماده 
لعملهاي اجرائي ها و دستورا نامه آليه آيين ١٣٨٤دولت مكلف است حداآثر تا پايان نيمه اول سال                  

  .اين قانون را تهيه و به تصويب برساند
   

  :١۶٠ماده 
قانون محاسبات عمومي آشور، «) ٤(ماده ها، مؤسسات و شرآتهاي دولتي موضوع  آليه وزارتخانه

سرمايه و سهام آنها منفردًا يا مشترآًا به %) ٥٠(يي آه بيش از پنجاه درصد و ساير شرآتها »١/٦/١٣٦٦مصوب 

ها، مؤسسات دولتي و شرآتهاي دولتي، به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شرآتهاي بيمه  وزارتخانه

ها، قانوني، تعلق داشته باشند و همچنين شرآتها و مؤسسات دولتي آه شمول قوانين و مقررات عمومي به آن

شرآت مّلي نفت ايران و شرآتهاي تابع و وابسته به وزارت نفت و : مستلزم ذآر يا تصريح نام است، از جمله

شرآتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شرآتهاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي 

  .باشند ل مقررات اين قانون ميمعادن و صنايع معدني ايران و شرآتهاي تابعه در موارد مربوط، مشمو
   

  :١٦١ماده 
  .باشد االثر ميآليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون در طول اجراء آن ملغي                 

   
   

وچهار تبصره و نه جدول در جلسه علني روز  ويك ماده و سي قانون فوق مشتمل بر يكصدوشصت

وسيصدوهشتادوسه مجلس شوراي اسالمي تصويب و پس از ارجاع چهارشنبه مورخ يازدهم شهريور ماه يكهزار

نهايتٌا با موافقت مقام معظم رهبري با پيشنهاد  ،به شوراي نگهبان و طرح در مجمع تشخيص مصلحت نظام

  .به دولت ابالغ شد ،مجمع
 -----------------------------------------------------------------------------------------------  

  پاورقي
   

قبلي به  ٣مجلس شوراي اسالمي، متن ماده  ٢٢/١٠/٨٣مصوبه  ٣اصالح شده طبق قانون اصالح ماده  [1] 

  :شرح ذيل است
تجديد ناپذير انرژي، شكل دهي مازاد اقتصادي، انجام وري از منابع  به منظور به حداآثر رساندن بهره

آننده انرژي آوري در توليد، مصرف و نيز تجهيزات و تأسيسات مصرف سازي و ارتقاي فن اصالحات اقتصادي، بهينه

دولت مكلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل  ،و برقراري عدالت اجتماعي

  :سياستهاي مستقيم جبراني اقدامهاي ذيل را از ابتداي برنامه چهارم به اجراء گذارد عمومي و عملياتي آردن
فارس، اقدام آرده گذاري نفت آوره، نفت گاز و بنزين بر مبناي قيمتهاي عمده فروشي خليجنسبت به قيمت) الف

  :و از محل منابع حاصله اقدامات ذيل را به عمل آورد
   



  .پذيري از طريق نظام تأمين اجتماعي به اقشار آسيبآمك مستقيم و جبران      -١
سازها در وسازي ساخت سازي ساختمانها و مسكن شهري و روستائي در مقابل زلزله و بهينه مقاوم      -٢

  .مصرف انرژي
توليد  ،)اي آهن و جادهراه - شهريشهري و بروندرون(آمك به گسترش و بهبود آيفيت حمل و نقل عمومي    -٣

اي به حمل و نقل  سوز و همچنين توسعه عرضه گاز طبيعي فشرده با قيمتهاي يارانهخودروهاي دوگانه

  .عمومي درون شهري
  .بيمارستاني و بيمارستاني آشوراي و تجهيز شبكه فوريتهاي پزشكي پيش خيز جاده آاهش نقاط حادثه      -٤
هاي  آوري وسايل، تجهيزات آارخانجات و سامانه و ارتقاي فنسازي و آمك به اصالح  اجراي طرحهاي بهينه   -٥

آوريهاي آم  سازي مردم در آاربرد فن آننده انرژي در جهت آاهش مصرف انرژي و آلودگي هوا و توانمندمصرف

  .مصرف
اي عرضه خواهد  اي به صورت سهميه گاز براي تأمين آب بخش آشاورزي با قيمت نفت سفيد يارانهنفت - ١تبصره 

  .شد
آالت بخش آشاورزي، هر ساله معادل يارانه مربوطه در اختيار وزارت گاز ماشيندر مورد مصرف نفت - ٢تبصره 

اي آه به پيشنهاد وزارت جهاد آشاورزي و سازمان مديريت و  نامه گيرد تا بر اساس آيين جهاد آشاورزي قرار مي

  .ر بخش آشاورزي قرار گيردرسد در اختيا ريزي آشور به تصويب هيأت وزيران مي برنامه
قيمت گاز طبيعي براي صنايع بر مبناي آمترين سطح قيمت آن در صنايع آشورهاي همجوار توسط دولت در ) ب

  .شود ابتداي برنامه تعيين مي
  .در انرژي برق از خانوارهاي آم مصرف حمايت صورت گيرد) ج

» الف«مطابق روال بند (ي به قيمت بدون يارانه عرضه نفت سفيد و گاز مايع براي مصارف تجاري و صنعت -تبصره

  .خواهد بود )اين ماده
  .نامه اجرائي اين تبصره به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد آيين) د

  .حذف شد) ٩(از سطر ذيل جدول شماره » لشكري«آلمه  [2] 
 


