
  قانون برنامه چھارم

ــد          ــاء کیفیــت تولی ــه ارتق ــام ب ــار آفرینــی ، درســتکاری و قناعــت و اھتم ــار ، ک ــار و ابتک ــه ک ــاعی و روحی ــضباط اجتم ــاری و ان ــت وجــدان ک تقوی

سند ملی توسعه بخشھای صنعت و معدن ( اصالح و تقویت نھادھای پشتیبانی کننده توسعه کارآفرینی و صنایع کوچک و متوسط-٢١ماده 

اتخـاذ تـدابیر الزم ، در جھـت اصـالح     .  ارتقای پیوستگی میان سطوح آموزشی و توسعه فناوری ، کارآفرینی و تولید ثروت در کشور        -٤٨ماده  

نظام آموزش کشور و آزمونھای ورودی دانشگاه ھا با توجه به سوابق تحصیلی سنوات دوره متوسطه و جلب مشارکت دانشگاه ھا به منظور         

 جـوان   نائی ، خالقیت ، نوآوری ، خطرپذیری و کارآفرینی آموزش گیرندگان و ایجاد روحیه آموختن و پژوھش مستقل در میـان نـسل          ارتقای توا 

 گسترش دانش و مھارت ، اصالح ھرم تحصیلی نیروی کار و ارتقاء و ت توانمندسازی سرمایه ھای انسانی ، کاھش فاصله سطح        - ٥٥ ماده

ــار   ــروی کــ ــارت نیــ ــان     دانــــش و مھــ ــرای جوانــ ــغلی بــ ــد شــ ــتھای جدیــ ــاد فرصــ ــانی و ایجــ ــتانداردھای جھــ ــطح اســ ــا ســ ــشور بــ کــ

ــا رویکــــــــرد بــــــــین المللــــــــی    ــار کــــــــشور بــــــ ــتاندارد و ارزیــــــــابی مھــــــــارت نیــــــــروی کــــــ  تــــــــدوین نظــــــــام اســــــ

طرح جـامع توسـعه منـابع انـسانی مـورد نیـاز شـامل جـذب ، انگیـزش ، ارتقـای شـغلی ، آمـوزش و بھـسازی و نگھداشـت نیـروی انـسانی                       

  کاربردی – توسعه آموزشھای فنی و حرفه ای ، علمی 

 طراحی برنامه ھای ویژه اشتغال ، توانمندسازی ، جلب مشارکت ھای اجتماعی ، آموزش مھارتھای شغلی و مھارتھای زندگی به -٩٥ماده 

 ویژه برای جمعیتھای سه دھک پائین درآمدی در کشور 

 نفس ، برابری فرصتھا ، آزادی و امنتی نیروی کار ھمراه با  ه جانبه گرائی که متضمن عزت سند کار شایسته براساس راھبرد س -١٠١ماده  

 صیانت الزم 

  گفتگوی اجتماعی دولت و شرکای اجتماعی –( .... حقوق بنیادین کار 

 اشتغال مولد 

  گسترش حمایت ھای احتماعی

  حق پیگیری حقوق صنفی و مدنی کارگری

  ی اعزام نیروی کار به خارج از کشور اتخاذ تدابیر الزم برا

 بمنظورھدفمند نمودن پرداخت یارانه کاالھای اساسی ، نظام پرداخت یارانه با کمیت مشخص در راستای تحقق اھـداف         -٤٦بند الف ماده    

  :ذیل تغییر یابد

 تامین منابع برای سرمایه گذاری زیربنایی و محرومیت زدایی کشور و توسعه اشتغال 

 ) بصورت وجوه اداره شده ( شتغال مولد با اعطاء وام از محل درآمدھای حاصل توسعه ا

  جمع آوری کلیه افراد خارجی فاقد پروانه کار -٤٨ ماده

موظف است کارفرمایانی را که در دوران برنامه  به منظور تشویق کارفرمایان کارگاھھای موجود به استخدام نیروی کار جدید ، دولت -٤٩ماده 

مـشمول تخفیفـاتی بـه شـرح زیـر قـرار       . از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کار جدید نمایند   

 :دھد

د سازمان تـامین اجتمـاعی در بودجـه کـشور      تخفیف در میزان حق بیمه سھم کارفرما و پیش بینی اعتبار الزم برای جبران کاھش درآم    -الف  

کـــاھش مالیـــات کارفرمایــــان ایـــن گونـــه کارگاھھــــا بـــه میـــزان مالیــــات بـــر حقـــوق دریــــافتی از کارکنـــان جدیـــد االســــتخدام             - ب

 . کارگاھھایی که در دوران برنامه به بھره برداری می رسند: تبصره 

ــواز     ــرح و جــ ــویس در طــ ــیش نــ ــر پــ ــازاد بــ ــتغال مــ ــورد اشــ ــز در مــ ــرد   نیــ ــد کــ ــتفاده خواھنــ ــاده اســ ــن مــ ــای ایــ ــیس از مزایــ  تاســ

 بــــــه دولــــــت اجــــــازه داده مــــــی شــــــود بــــــه منظــــــور ایجــــــاد اشــــــتغال در منــــــاطق کمتــــــر توســــــعه یافتــــــه   - ٥٠مــــــاده 



معافیت از حقوق و عوارض دولتی برای سرمایه گذارانی که در این مناطق اقدام به سرمایه گذاری می نمایند ، طبق آئین نامه ای که        –الف  

بنا به پیشنھاد وزارتخانه ھای امور اقتصادی و دارایی و صنایع و کار و امور اجتماعی وسازمان برنامه وبودجه به تصویب ھیئت دولت می رسد           

قسمتی از سود تسھیالت اعطائی به سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاون ھا و تعاونی ھـای     . در طول سالیان اجرای برنامه در نظر بگیرد       

 خدمات 

 تولیـد کننـدگان ، تعــاونی ھـا تولیــد روسـتایی ، عــشایری و بھـره بـرداری از منــابع طبیعـی و طرحھــای خـود اشــتغالی را پرداخـت کنــد         - ب

 تسھیالت اعطائی درقالب بودجه ھای سنواتی و آئین نامه ھای اجرایی آنھا باید طوری تقسیم شود که سھم مناطق کمتر توسعه یافته - ج

ــاخص بیکــا    ــه نــسبت ش ــاطق شــده باشــد             ب ــتغال ایــن من ــران کمبــود اش ــان برنامــه جب ــورتی کــه در پای ــد بــه ص ــا بیــشتر باش ری آنھ

 دولت موظف است به منظور توسعه کمی و کیفی مھارتھای فنـی و حرفـه ای نیـروی کـار و ارائـه آموزشـھای متنـوع مھـارتی بـه               - ٥١ماده  

 یارانه سود تسھیالت بـه سـرمایه گـذاران بخـش خـصوصی و تعـاونی در       گروھھای مختلف ، نسبت به اختصاص سھمیه ای خاص در پرداخت    

 . زمینه ایجاد آموزشگاه ھای آزاد فنی و حرفه ای اقدام کند

 


