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  باسمه تعالي

  سازمان برنامه و بودجه

مجلس شوراي اسالمي با اصالحاتي  ١٧/١/١٣٧٩خقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران که در جلسه علني مور
رئيس محترم مجلس شوراي اسالمي واصل  ٢٨/١/١٣٧٩ق مورخ  -٣٧٠٣به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ١٧/١/١٣٧٩تصويب و در تاريخ 

  .گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابالغ مي گردد

، نظير جواني جمعيت، افزايش سطح مشارکت اجتماعي، اهتمام به امر اشتغال و فراهم آوردن رشد اقتصادي اين برنامه چالشهاي اساسي کشور در سالهاي آتي
مورد توجه جدي قرار مورد نياز براي کاستن از نرخ بيکاري فعلي، توسعه منابع انساني و فناوري و بهره مندي از منابع امکانات کشور و مزيت هاي متعدد آنرا 

سياست هاي کلي ابالغي از سوي مقام معظم رهبري و با استفاده از دانش و تجربه کارشناسان، مديران و مسئوالن دستگاه هاي اجرايي و  داده است و بر اساس
نحوي بنابراين مي توان يه عنوان سند وفاق ملي تلقي شده و مجموعه فعاليت هاي سالهاي آينده را به . صاحبنظران مراکز علمي و تحقيقاتي تنظيم شده است

  .منسجم و هدفمند هدايت نمايد

سوي اگر چه بعضي از تغييرات اعمال شده از سوي مجلس محترم شوراي اسالمي در اليحه پيشنهادي دولت، در برخي موارد موجب کاهش سرعت حرکت به 
  .برنامه برطرف شود اهداف برنامه مي گردد، اميد مي رود کاستي هاي ايجاد شده در جريان تنظيم لوايح بودجة ساالنه در طول

بيني شده در برنامه انتظار آن است که همکاران محترم در دستگاه هاي اجرايي که مسئوليت اجراي برنامه بر عهده آنها مي باشد، تمهيدات اجراي راهکارهاي پيش
اليحه برنامه به مجلس شوراي اسالمي وعده کردم، همه اعم از مواد قانوني و راهکارهاي اجرايي مصوب هيات وزيران را فراهم سازند و همانگونه که در تقديم 

  .شوند تالش خود را صرف اجراي برنامه سوم نمايند تا به حول و قوه الهي، اهداف برنامه تحقق يابد و ملت سرافراز ايران از نتايج آن بهره مند

سيدمحمد خاتمي

رئيس جمهوري اسالمي ايران

   
  نامه ابالغ رياست محترم مجلس شوراي اسالمي 

ق- ٣٧٠٣:شماره

١٣٧٩/١/٢٨:تاريخ

  

  حضرت حجه االسالم والمسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي 

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

    

قتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران که در جلسه علني روز دولت در خصوص برنامه سوم توسعه ا٢٤/١٦/١٣٧٨مورخ  ٣٣٠١٨اليحه شماره 
) ١٢٣(مجلس شوراي اسالمي با اصالحاتي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است در اجراي اصل يکصد و بيست وسوم ١٧/١/١٣٧٩چهارشنبه مورخ 

  .قانون اساسي يه پيوست ارسال مي گردد

 



 ٥

علي اکبر ناطق نوري 

مجلس شوراي اسالمي رئيس 

   
  اصالح ساختار اداري و مديريت  -فصل اول 

دولت، سيستمها و  ، سازماندهي و ساختار ادارة امور کشور، کاهش تصدي هايبه منظور تصحيح، بهسازي و اصالح نظام اداري در ابعاد تشکيالت -١ماده
عالي اداري با ترکيب، صالحيتها، وظايف  و افزايش بهره وري دستگاههاي اجرائي، شوراي) آئين نامه ها و دستورالعملها(روشها، مديريت منابع انساني، مقررات 

  :و اختيارات زير تشکيل مي گردد

  اعضاء: الف

  )رئيس شورا(رئيس جمهور يا معاون وي  -١

  .به انتخاب هيأت وزيران) ترجيحاً از بخشهاي مختلف(سه نفر از وزراء  -٢

  .وزير يا رئيس دستگاه مستقل ذيربط -٣

  .رئيس سازمان برنامه و بودجه در صورتي که فردي توسط رئيس جمهور به اين سمت منصوب شده باشد -٤

  .و استخدامی کشور در صورتی که فردی توسط رئيس جمهور به اين سمت منصوب شده باشد دبيرکل سازمان امور اداري -٥

  .چهار نفر صاحبنظر و متخصص در امور اداري و مديريت به انتخاب رئيس جمهور -٦

  .دو نفر از استانداران به انتخاب رئيس جمهور -٧

  .راي اسالمي دو نفر از نمايندگان مجلس به عنوان ناظر، به انتخاب مجلس شو -٨

  .مصوبات اين شورا پس از تأييد رئيس جمهور الزم االجراء خواهد بود

  .دبيرکل سازمان امور اداري و استخدامي کشور به عنوان دبير شوراء و مسئول نظارت بر حسن اجراي مصوبات آن خواهد بود -تبصره 

  وظايف و اختيارات : ب

  .و سازمانها به خارج از مرکز شور به استثناي وزارتخانه ها از طريق ادغام، انحالل و انتقال مؤسساتاصالح ساختار تشکيالت دستگاههاي اجرائي ک -١

جام تشکيالتي و تجديد نظر در ساختار داخلي وزارتخانه ها و وظايف وساختار داخلي سازمانها، شرکتهاي دولتي و شرکتهاي اقماري آنها به منظور ايجاد انس -٢
  .ابه و تکراريحذف وظايف موازي، مش

سياستگذاري، (وزارتخانه ها و محدود نمودن فعاليت حوزه هاي ستادي به اعمال حاکميت و امور راهبردي   تفکيک وظايف اجرائي از حوزه هاي ستادي -٣
  .و انتقال وظايف اجرائي به واحدهاي استاني و شهرستاني) برنامه ريزی و نظارت

  .ي استاني و شهرستاني وابسته به هر يک ا ز وزارتخانه ها در واحد سازمانيمورد ادغام واحدها  تصميم گيري در -٤

با هدف رها سازي دولت از تصديهاي  شناسايي و واگذاري وظايف، امور و فعاليتهاي قابل واگذاري دستگاههاي اجرائي به شهرداريها و بخش غير دولتي  -٥



 ٦

  .اسالمي روستا بخش و شهر اداري با شوراهاي   ات نظامغير ضرور و همچنين تعيين نحوه ارتباط و تنظيم مناسب

مراحل انجام کار، خودکارسازي  سازي   اصالح و مهندسي مجدد سيستمها، روشها و رويه هاي مورد عمل در دستگاههاي اجرائي کشور با گرايش ساده -٦
  .هزينه هاي اداري و اقتصادي نمودن فعاليتها ان، کاهش عمليات و کاهش ميزان ارتباط کارمندان با مراجعه کنندگان، افزايش رضايت مراجع

  .تصويب طرحهاي الزم براي ارتقاي بهره وري و کارآيي نيروي انساني و مديريت دستگاههاي اجرائي -٧

  .تصويب ضوابط و معيارهای الزم در جهت بهينه سازی ساختار، ترکيب و توزيع نيروی انسانی بخش دولتی -٨

اداری ادغام، منحل، واگذار و يا  ستورالعملهای مربوط به تعيين تکليف نيروی انسانی دستگاههائی که بر اساس مصوبات شورای عالی تصويب ضوابط و د -٩
  .وظايف آنها به ديگر دستگاهها منتقل می شود

  .تصويب ضوابط ناظر بر بهره برداری مطلوب از فضاهای اداری و جابجائی و تأمين ساختمانهای اداری -١٠

  .تعيين و پيشنهاد منابع مورد نياز برای تحقق برنامه های تحول نظام اداری و طرحهای مصوب شورا که نياز به منابع جديد دارد  -١١

  .تشخيص و اعالم دستگاههای اقدام کنندة برنامه های مرتبط با فعاليت دولت در زمينه نظام اداری و امور اجرائی -١٢

به منظور کاهش تصديها و تقويت اعمال حاکميت و نظارت دولت و فراهم نمودن زمينه توسعه مشارکت مؤثر مردم، بخش خصوصی و بخش تعاونی در  -٢ماده
اهداف برنامه سوم، دولت موظف است در  ينه تحقق مطلوب اداره امور، تبيين دقيق وظايف واحدهای ملی و استانی در برنامه ريزی و اجرا و فراهم نمودن زم

  :بعمل آورد طول سال اول برنامه اصالحات ساختاری الزم را با رعايت موارد زير در تشکيالت دولت 

  .رعايت اصل ارتباط، پيوستگی، همبستگی و تجانس وظايف -الف

  .فعاليتها تجميع فرايند انجام هرفعاليت در سازمان واحد و هدفگرا نمودن - ب

  .حذف واحدها و سازمانهای غير ضرور و حذف وظايف موازی و مشترک دستگاهها -ج

اعمال حاکميت،  رعايت اصل عدم تمرکز در توزيع وظايف ملی و استانی و محدود نمودن وظايف و مأموريتهای واحدهای ملی و ستادی به جنبه های  -د
  .ت و واگذاری امور اجرائی به واحدهای استانیسياستگذاری، برنامه ريزی کالن و هدايت و نظار

به (يک وزارتخانه  عدم گسترش تشکيالت دولت با تأکيد بر کوچک سازی دولت از سطوح پايين هرم تشکيالت از طريق تجميع کليه فعاليتهای مربوط به  -ه
  .در سازمان استانی واحد) جز شرکتهای مستقل

  : د کهبراساس اين ضوابط بايد ترتيبی اتخاذ شو

  .امورانرژی -١

  .امور کشاورزی، دام، توسعه و عمران روستائی -٢

  .امور صنعت و معدن -٣

  .در سه وزارتخانه تجميع شود

ا و تبيين اعمال دولت موظف است به منظور تحقق اين ماده، عناوين وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل را همراه با حدود مأموريتها واختيارات هر يک از آنه
نامه سوم اکميت و اعمال تصدی در حيطة فعاليت هر دستگاه و نحوة تحقق آنها همراه با پيش بينی زمان بندی مناسب برای تحقق آن در طول سال اول برح



 ٧

  .تنظيم و ظرف يک ماه اقدامات قانونی الزم معمول شود

  ٣ماده 

دمات به منظور بهينه سازی و اصالح ترکيب نيروی انسانی دستگاههای اجرائی، توزيع مناسب نيروی انسانی در مناطق مختلف کشور و بهبود ارائه خ -الف
رد زير تدوين و برنامه جامع نيروی انسانی بخش دولتی را با رعايت موا ١٣٧٩و اسخدامی کشور مکلف است در نيمه اول سال  دولتی، سازمان امور اداری 

  :تصويب به هيأت وزيران تقديم کند جهت 

  .کاهش يابد%) ٥(تعداد کل کارکنان دولت در پايان برنامه سوم توسعه از تعداد آن در آغاز برنامه به ميزان پنج درصد -١

  .يلی کارکنان دولت ارتقاء يابدشاخصهای کيفی نيروی انسانی به ويژه نسبت کارکنان مشاغل تخصصی به تعداد کل کارکنان و ترکيب تحص -٢

  .کل تعداد کارکنانی که از خدمت خارج می شود تجاوز نکند%) ٥٠(مجموع استخدامهای جديد در بخشهای دولتی از پنجاه درصد -٣

  است، به منظور کاهش استخدامهای جديد و تأمين نياز نيروی انسانی دستگاههای اجرائی که توسعه فعاليتهای آنها اجتناب ناپذير - ب

رسمی و غير (دولتی  سازمان امور اداری و استخدامی مکلف است با هماهنگی دستگاهها و شرکتهای دولتی نسبت به تعيين نيروی مازاد دستگاهها و شرکتهای  
  .اقدام الزم را بعمل آورد و به دستگاه ذيربط جهت صدور حکم انتقال اعالم نمايد) رسمی

  .نياز به کسب موافقت مستخدم ندارد ليکن انتقال به ساير شهرستانها با موافقت مستخدم امکان پذير می باشد انتقال افراد مذکور در همان شهر

  .موضوعه اقدام نمايند وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی می توانند نسبت به بازخريدی کارکنان داوطلب با پرداخت وجوه تشويقی عالوه بر قوانين و مقررات  -ج

است با احتساب  ست از ابتدای برنامه سوم توسعه، مقررات مربوط را در جهت برقراری کامل حقوق و مزايائی که مالک کسور بازنشستگی دولت موظف ا -د
  .معدل دو سال آخر خدمت برای کليه کارکنانی که طبق قانون بازنشسته می شود اصالح نمايد

هيأت علمی  رسمی و ثابت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اعضای دولت موظف است ازابتدای برنامه سوم توسعه به کارکنان  -ه
ان پاداش پايان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در هنگام بازنشستگی به ازاء هر سال خدمت يک ماه آخرين حقوق و فوق العاده ها يا مزايای مستمر به عنو

  .خدمت پرداخت نمايند

  .پيوست اين قانون تنظيم نمايند) ١(ول برنامه سوم تعداد پرسنل بخش دولتی را در چارچوب جدول شماره دولت موظف است در ط -و

ه های شغلی دولت مکلف است حقوق کليه کارکنان و کارگران را با هر قراردادی که کار می کنند را طی برنامه سوم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشت - ز
بود به طوری که دريافت ساالنه حقوق بگير و  مساوی با آن افزايش دهد و چنانچه در پايان هر سال رشد تورم بيش از افزايش حقوق متناسب با تورم و حداقل 

ديون در را به عنوان  افزايش آن کمتر از ميزان رشد تورم ماهانه ضرب در حقوق اسفند ماه سال قبل به اضافه دوازده برابر حقوق اسفندماه سال قبل گرديد تفاوت
  .اين بند شامل کليه بازنشستگان و مستمری بگيران هم می گردد. سه ماهه اول سال بعد پرداخت نمايد

ميزان وجوه تشويقی آيين نامه اجرائی اين ماده در زمينه ضوابط اعطای گروه تشويقی، تسهيالت و امتيازات استخدامی برای انتقال کارکنان به شهرهای ديگر و 
  .موارد مربوطه، توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران می رسد بازخريد و ساير

   
   ساماندهی شرکتهای دولتی -فصل دوم 

    

که ضروری است در بخش   به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزايش بازدهي و بهره وری و اداره مطلوب شرکتهائی -۴ماده 
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ردولتی، اصالح و تصويب دولتی باقی بمانند و نيز فراهم کردن زمينه واگذاری شرکتهائی که ادامه فعاليت آنها در بخش دولتی غير ضروری است به بخش غي
استخدامی و بيمه، با رعايت مقررات و قوانين مربوط و جابجائی و انتقال   اساسنامه شرکتها، تصويب آيين نامه های مالی و معامالتی، تصويب آيين نامه های

  :د ذيل اقدام کندو شرکتهای وابسته به آنها با رعايت موار  وظايف، نيروی انسانی، سهام و دارائی های شرکتهای دولتی

  .شرکتهای دولتی در قالب شرکتهای مادر تخصصی سازماندهی شده و زير نظر وزارتخانه ذيربط در چارچوب اساسنامه مربوط اداره می شود -الف

دولتی منفک و به تصدی و اداره امور شرکتهای دولتی از امر سياستگذاری وزارتخانه های ذيربط تفکيک می گردد و وظايف حامکيتی از شرکتهای  - ب
  .وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ذيربط محول می گردد

  .تشکيل شرکتهای دولتی صرفاً با تصويت مجلس شورای اسالمی مجاز است -۱تبصره 

جوز از هيأت مشارکت و سرمايه گذاری شرکتهای دولتی به استثنای بانکها ، شرکتهای بيمه و مؤسسات دولتی موضوع اين ماده مستلزم کسب م -۲تبصره 
   .وزيران است

پيشنهاد وزارت امور اقتصادی  موارد ضروری بنا به. دولت موظف است کليه دفاتر و شعبات شرکتهای دولتی مستقر در خارج از کشور را منحل نمايد -۳تبصره 
  .اهد رسيدو دارائی و سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی به تصويب شورای عالی اداری خو

 برای تشخيص ضرورت باقی ماندن برخی شرکتهای دولتی در بخش دولتی، اين شرکتها بايد دارای فعاليت در يکی ازدو مورد زير باشند تا ضرورت -۴تبصره 
  :ادامه فعاليت با سرمايه دولتی برای آنها ايجاب گردد

  .فعاليتهايی که بطور طبيعی در آنها انحصار وجود دارد -۱

  .ليتهايی که بخش غير دولتی انگيزه ای برای وارد شدن به آن فعاليتها نداردفعا -۲

ت شرکتهای دولتی که با تصويب هيأت وزيران مشمول واگذاری از طریق مزايده يا بورس به بخش غير دولتی می شود از تاريخ تصويب،مشمول مقررا -ج
  .ون تجارت اداره می شوندعمومی حاکم بر شرکتهای دولتی نخواهند بود و در چارچوب قان

به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در قالب آيين نامه ای خواهد بود که به تصويب هيأت وزيران خواهد » ج«مأموريت کارکنان شرکتهای دولتی و شرکتها بند  -د
  .رسيد

  .از پرداخت ماليات معاف است) انناشی از ادغام، انحالل و تجديد سازم(نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجرای اين ماده  -ه

  .انجام هر گونه فعاليت تجاری و غير آن که در اساسنامه شرکتهای دولتی پيش بينی نشده باشد ممنوع است -و

  .دولت موظف است نسبت به بازنگری مقررات روابط کار اقدام نموده و حداکثر ظرف شش ماه اقدامات قانونی الزم معمول نمايد - ز

امور اقتصادی و دارائی به   های اجرائی اين ماده به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت آيين نامه -ح
  .تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

مجاز نيست و با ملحوظ داشتن افزايش بهره وری و %) ۱۰(ت توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی ساليانه بيش از ده درصد افزايش قيمت کاالها و خدما -۵ماده
استثنای آن دسته از اقالمی که در مورد آنها حکم قانونی خاص در اين قانون و قوانين بودجه   کاهش هزينه ها قيمت گذاری کاال و خدمات شرکتهای دولتی به

  ود دارد، در چارچوب ضوابط اعالم شده از سوی هيأت وزيران خواهد بود سنواتی وج

ابه التفاوت قيمت و چنانچه دولت به هر دليل فروش کاال يا خدمات هر يک از شرکتهای دولتی را به قيمتی کمتر از قيمت تعيين شده به شرح فوق تکليف کند، م
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  .بع دولت به شرکت ذينفع پرداخت می گرددمحاسبه شده و قيمت تکليف شده از محل اعتبارات و منا

مول در کليه مواردی که به موجب قوانين، اجازه تصويب اساسنامه سازمانها، شرکتها، و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت از جمله مؤسساتی که ش -۶ماده 
ط و تلزم ذکر نام است و همچنين نهادها و مؤسسات عمومی غير دولتی به دولت داده شده است، اصالح و تغيير اساسنامه با پيشنهاد دستگاه ذيربقانون به آنها مس

  .تأييد سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با هيأت وزيران می باشد

ی و نمايندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکتهای دولتی با رعايت فرد بودن مجموع تعداد اعضای مجمع به عهده وزير مسئول، وزير امور اقتصاد -۷ماده 
  .هد بودنمايندگان آنان خوا دارائی، رئيس سازمان برنامه و بودجه و دو يا چند وزير ديگر که با تصويب هيأت وزيران تعيين می شوند يا

  .است مغاير با تصميمات هيأت وزيران در چارچوب اختيارات موضوع اين فصل ملغی االثر) آيين نامه ها و دستورالعملهای(مقررات  -۸ماده 

   
  واگذاری سهام و مديريت شرکتهای دولتی  -فصل سوم 

    

های و توسعه توانمندی بخش   به منظور ارتقاء کارآيی و افزايش بهره وری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن دولت در عرصه سياستگذاری -۹ماده 
آنها در بخش دولتی غير ضروری است، طبق مقررات اين قانون با   خصوصی و تعاونی، سهام شرکتهای قابل واگذاری بخش دولتی در شرکتهايی که ادامة فعاليت

  .و خصوصی فروخته خواهد شد  اولويت ايثارگران در شرايط مساوی، به بخشهای تعاونی

  :در واگذاری سهام موضوع اين فصل رعايت موارد ذيل الزامی است -۱۰ماده 

  .امر واگذاری در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد -الف

  .در چارچوب قانون اساسی صورت پذيرد - ب

  .بی نگرددموجب تهديد امنيت ملی و يا تزلزل ارزشهای اسالمی و انقال -ج

  .به خدشه دار شدن حاکميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نيانجامد -د

  .به استفاده از مديريت سالم منجر شده و ادارة امور را بهبود بخشد -ه

  .حتی المقدور به توسعه مشارکت عمومی منجر شود -و

و اصالحات  ۱/۶/۱۳۶۶مصوب   قانون محاسبات عمومی کشور) ۴(متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسه های دولتی، شرکتهای دولتی موضوع ماده  سهام -۱۱ماده 
مشترکاً متعلق به وزاتخانه ها،  سرمايه و يا سهام آنها منفرداً و يا%) ۵۰(بعدی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و ساير شرکتهائی که بيش از پنجاه درصد 

و همچنين ساير شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ) به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بيمه(مؤسسات دولتی شرکتهای دولتی 
نفت ايران و شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت و شرکتهای که شمول قوانين و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام است ازجمله شرکت ملی 

ال، همچنين سهام متعلق تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران و شرکتهای تابعه و سازمان صنايع ملی ايران و شرکتهای تابعه و مرکز تهيه و توزيع کا
  .مقررات اين فصل خواهد بود  که تابع قانون خاص می باشند، مشمول به دستگاههای فوق الذکر در شرکتهای غير دولتی و شرکتهائی

شده نيز مشمول   سهام متعلق به دستگاههای مذکور در اين ماده که مالکيت آنها به صورت هبه، صلح غيرمعوض يا هرگونه عقد ديگری انجام -۱تبصره 
  .مقررات اين فصل می شوند

  .شرکتهای بيمه و مؤسسات اعتباری در شرکتها، از شمول مقررات اين فصل مستثنی است مشارکت و سرمايه گذاری بانکها، -۲تبصره 
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وزير امور اقتصادی و دارائی به رياست » هيأت عالی واگذاری«به منظور هماهنگی، نظارت و کنترل فرآيند واگذاری و حسن اجرای مقررات اين قانون  -۱۲ماده 
  .دبيرخانه هيأت در وزارت امور اقتصادی و دارائی مستقر خواهد شد. تشکيل می گردد

  :هيأت عالی واگذاری مرکب از هفت نفر به شرح زير است -۱۳ماده 

  ) رئيس هيأت(ائیوزير امور اقتصادی و دار - الف 

  رئيس سازمان برنامه و بودجه  -ب 

  رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران  -ج 

  وزير وزارتخانه ذيربط -د 

  وزير دادگستری - ه 

  .به عنوان ناظر با انتخاب مجلس) هر کدام يک نفر(نمايندگان کميسيونهای امور اقتصادی و دارائی و تعاون و برنامه و بودجه  - و 

  :وظايف و اختيارات هيأت عالی واگذاری به شرح زير است -۱۴ماده 

رائی و امور اقتصادی و دا تأييد فهرست اسامی شرکتهای قابل فروش، انحالل و ادغام، پس از اعالم اسامی مزبور از سوی وزارتخانه ذيربط ويا وزارت - الف 
  .به هيأت وزيران جهت تصويب، متضمن برنامه زمان بندی مورد نظر و مشخص، حسب مورد و اعالم روش فروش با توجه به وضعيت بازار  ارائه آن

  .ی الزمتهيه برنامه ساالنه فروش، انحالل يا ادغام شرکتها در چارچوب مصوبات هيأت وزيران و تدوين و تبيين سياستها و خط مشی های اجرائ -ب 

  نظارت بر فرآيند واگذاری و ارائه گزارشهای نظارتی شش ماهه به رئيس جمهوری و مجلس شورای اسالمی، شامل تجزيه و تحليلها،  -ج 

  .بررسی تقاط قوت و ضعف و بازخوردهای فرآيند و راهکارهای پيش برنده

  .تبليغاتی برای امر واگذاری -سازماندهی فعاليتهای فرهنگی  -د 

  .يشنهاد آيين نامه برقراری نظام اقساطی فروش سهام در موارد ضروری به هيأت وزيرانپ - ه 

  .اعمال شيوه های قيمت گذاری سهام، تخفيفها و چگونگی پرداخت قيمت توسط خريداران در چارچوب آيين نامه مصوب هيأت وزيران - و 

  .قابل واگذاری، حسب پيشنهاد دبيرخانهتصويب دستورالعملهای مربوط به اولويتهای فروش سهام شرکتهای  -ز 

  .تصويب دستورالعمل مربوط به نحوة تنظيم قراردهای فروش سهام و قرارداد واگذاری -ح 

  .اين قانون، بنا به پيشنهاد دبيرخانه) ۱۸(تصويب ضوابط مربوط به اخذ مبلغ و يا کاالی موضوع ماده  -ط 

  .ن، به منظور تسهيل امر انتخاب خريداران سهام، حسب پيشنهاد دبيرخانهتصويب ضوابط، ظرفيت و اعتبار، تعهد و تضمي -ی 

سهام . يدسازی اقدام نما دولت موظف است با تغيير اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکيت واحدهای توليدی نسبت به تشکيل يک سازمان خصوصی -۱۵ماده 
واگذاری آنها مشخص شده است از طرف شرکتهای  زمانبندی آن دسته از شرکتهايی که توسط هيأت عالی واگذاری تعيين تکليف شده و روش فروش و برنامه

  .مادر تخصصی به منظور طی مراحل واگذاری به اين سازمان و کالتًآ ارائه خواهد شد
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امور اقتصادی و دارائی و  سنامه سازمان مذکور ظرف حداکثر سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد وزارتآيين نامه اجرائی اين ماده و تغييرات اسا
  .سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

  :يوة فروش سهام شرکتها موضوع اين قانون الزامی استرعايت اولويتهای زير در ش -۱۶ماده 

  .فروش سهام شرکتهای کوچک به کار آفرينان و اشخاصی که از مديريت توانمند برخوردارند - الف 

  .تجاری -فروش سهام شرکتهای متوسط حسب مورد، به گروهها، تعاونيها و تشکلهای تخصصی  -ب 

  .کنترل کننده مديريت، به عموم مردم فروش سهام شرکتهای بزرگ با حفظ سهام -ج 

ايثارگران و ساير کارگران و کارکنان دولت در شرايط مساوی . اعطای سهام ترجيحی با اولويت به کارگران و کارکنان همان واحد مد نظر قرار می گيرد -تبصره 
  .از اولويت برخوردارند

  .به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيدآيين نامه اجرائی اين ماده به پيشنهاد هيأت عالی واگذاری 

هيأت . می رسد» هيآت عالی واگذاری«دستورالعمل نحوة تنظيم قرارداد فروش سهام، واگذاری مديريت و اجاره و چگونگی فسخ قراردادها به تصوب  -۱۷ماده 
  : عمل مذکور نکات زير را مورد توجه قرار دهدمذبور بايد در دستورال

برخی تعيين ميزان تعهدات خريدار در مورد اشتغال، برنامه توليد، تعهد سرمايه گذاری جديد، اقدامات خاص به منظور حفظ محيط زيست اجتناب از  - الف 
  .اقدامات محدود کنندة تجاری و نظارت آن

  .اين قانون) ۱۴(ماده " و"سهام از طرف دولت در قبال تعهدات خريداران با توجه به آيين نامه موضوع بند نحوه اعمال تخفيفهای متقابل در قيمت  -ب 

  .محاسبه تأثير تعهدات مالياتی در قيمت فروش سهام -ج 

  .تعيين شرايط فسخ قرارداد در متن قرارداد، برای طرفين -د 

  .ن در امر انتخاب خريدارانمحاسبه تأثير ضوابط، ظرفيت و اعتبار و تعهد و تضمي - ه 

خدماتی و امثال آنها و  قانون اساسی، شرکتهای صنعتی يا کشاورزی يا) ۴۴(و چهل و چهارم ) ۴۳(دولت می تواند با رعايت اصول چهل و سوم  -۱۸ماده 
مالکيت و با رعايت موارد زير به صورت اجاره از  ی در اختيار دارد، در قبال دريافت وجه نقد و يا کاال با حفظ ساير حقوقاموالی را که به صورت اموال عموم

  :طريق مزايده در اختيار شرکتهای تعاونی و يا بخش خصوصی قراردهد

  .مبلغی نقد و يا کاال دريافت کند طبق قرارداد بابت استهالک يا بازسازی يا نگهداری يا توسعه شرکتهای موصوف ساالنه - الف 

رعايت سياستهای به هنگام واگذاری شرکتهای فوق يا ساير امکانات موضوع اين ماده، مقرراتی را به عنوان شرايط الزامی، مقرر دارد و طرف قرارداد را به  -ب 
  .دولت در قيمت گذاری و برنامه ريزی توليد و توزيع و تأمين منافع عمومی ملزم کند

کار  واگذاری مديريت شرکتهای دولتی به بخشهای غير دولتی به شرطی مجاز است که شخص حقيقی يا حقوقی که مديريت را به عهده گرفته است، انجام -ج 
در اموال  متخلفين به سلب امتياز واگذاری و محکوميت تصرف. را خود در طول مدت قرارداد عهده دار بوده و به شرکتها و اشخاص ديگری منتقل ننمايد

  .عمومی مجازات می شوند

شرکت تعاونی نمايند،  در واگذاری شرکتهای فوق يا ساير امکانات موضوع اين ماده، چنانچه کارکنان واجد شرايط شرکتهای مذکور مبادرت به تشکيل -د 
  .تعاونی کارکنان شرکت ذيربط در اولويت خواهد بود
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  .خواهد شد تصويب و ابالغ» هيأت عالی واگذاری«اين ماده طبق ضوابطی خواهد بود که توسط نحوه تعيين مبلغ نقد يا کاالی موضوع  -تبصره

ه مالی مورد نظر پس از واريز به درآمدهای ناشی ازفروش سهام شرکتها، فروش دارائيها، اجاره شرکتها و کليه قراردادهای موضوع اين فصل در دور -۱۹ماده 
  :خزانه به صورت زير هزينه می شود

با اولويت پرداخت بدهی شرکت قابل فروش به منظور اصالح ساختار شرکتهای در حال فروش و بهسازی و آماده سازی شرکتها %) ۵۰(پنجاه درصد  - الف 
  .برای فروش و توسعه صنعتی به حساب شرکتهای مادر ذيربط

  .برای تقويت خزانه کشور%) ۴۸(هشت درصد چهل و  -ب 

  .جهت هزينه های بسيج%) ۲(دو درصد  -ج 

هيأت داوری است  رسيدگی، اظهار نظر و اتخاذ تصميم در مورد شکايت اشخاص حقيقی و حقوقی از هر يک تصميمها در امر واگذاری در صالحيت -۲۰ماده 
  .و اين موضوع در قراردادهای تنظيمی واگذاری سهام قيد می شود و به امضای طرفين قرارداد می رسد

  :اين قانون مرکب از هفت نفر بشرح زير است) ۲۰(هيأت داوری موضوع ماده  -۲۱ماده 

مان برنامه ر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی، به پيشنهاد مشترک وزير امور اقتصادی و دارائی، وزير دادگستری و رئيس سازپنج نف -۱
  .و بودجه و تصويب هيأت وزيران برای مدت شش سال

  .رئيس اتاق تعاون -۲

  .انرئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن جمهوری اسالمی اير -۳

نحوه تشکيل جلسات هيأت و چگونگی اتخاذ تصميم آن بر . آين هيأت در مورد شکايات و اختالفات مربوط به واگذاری، رسيدگی و تصميم گيری خواهد کرد
  .اساس آيين نامه ای است که به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

در جلسه دارای اعتبار  جلسات هيأت داوری با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميمهای آن با رأی اکثريت اعضای حاضر -۲۲ماده 
  ).نظر اقليت نيز بايد در صورتمجلس قيد و به امضاء برسد(قانونی است 

انقضاء مدت مذکور صرفاً در  رأی هيأت داوری پس از ده روز از تاريخ ابالغ به طرفين، قطعی و الزم االجراست و چنانچه طی مدت مذکور و پس از -۲۳ماده 
دادگاهی که صالحيت رسيدگی به  اعتراض خود را کتباً به صورت وجود عذر موجه برای تأير يکی از طرفين نسبت به رأی صادره اعتراض داشته باشد بايد

. شعبه خاصی که توسط رئيس قوه قضائيه تعيين خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسيدگی و رأی مقتضی صادر می نمايد. اصل دعوا را دارد تقديم نمايد
  .رأی صادره قطعی و الزم االجراست

دولت مکلف است مسئوليت مدنی، محکوميت جزائی مالی و قابل خريد، محکوميت به جبران ضرر و زيان ناشی از جرم و هرمحکوميت قابل ديگر  -۲۴ماده 
عنوان مسئوليت  خريد ديگر مسئوالن و مجريان امر واگذاری را در قبال خطای غيرعمدی آنان به مناسبت واگذاری، چه به عنوان مسئوليت جمعی و چه به
ر يک از عناوين انفرادی، به هزينه خود به گونه ای بيمه کند که بيمه گر کليه هزينه ها و مخارجی را که هريک از مسئوالن و مجريان امر واگذاری، تحت ه

  .موصوف فوق ملزم به پرداخت آن می شوند، بپردازد

پرداخت هر گونه غرامت، خسارت و نظاير آن که مربوط به دوران پيش از فروش سهام شرکتهای ملی يا مصادره شده به بخش خصوصی يا تعاونی  -۲۵ماده 
  .است، از تاريخ فروش سهام بر عهده شرکت مادر خواهد بود

  .ت استتأديه ساير بدهيهای شرکت مورد واگذاری، به عهده خود شرک -تبصره 
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همچنين . سهامی که در اجرای اين قانون فروخته می شود و يا بين دستگاههای اجرائی نقل و انتقال می يابد از شمول ماليات نقل و انتقال معاف است -۲۶ماده 
و شرکتهای دولتی ) اعم از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی(سهام آنها متعلق به دولت %) ۱۰۰(ه صددرصد پرداخت ماليات عملکرد شرکتهای فروخته شده ک

  .است تا پايان سال مالی قبل از فروش، اعم از قطعی شده يا قطعی نشده به عهده دولت يا دستگاه اجرائی واگذارنده حسب مورد است

تهای آن دسته از کارکنان شرکتهای دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوقهای خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه ها و مؤسسات و شرک -۲۷ماده 
دد، می توانند در صورت ادامه اشتغال در دولتی هستند و ارتباط استخدامی آنها با دستگاه اجرائی ذيربط، در اجرای سياستهای فروش سهام، قطع می گر

ات واحدهای فروخته شده به بخش خصوصی يا تعاونی و رعايت ضوابط پرداخت حق بيمه مقرر به تفکيک سهم بيمه شده و کارفرما، همچنان تابع مقرر
  .صندوق بازنشستگی مربوط باشند

سازمان تأمين اجتماعی در امر دريافت حق بيمه و اخذ جرائم ناشی از ديرکرد پرداخت حق کليه قوانين و مقررات مربوط به کسر حق بيمه و اختيارات  -تبصره 
  .نسبت به افراد و صندوقهای فوق نافذ خواهد بود۱۳۵۴قانون تأمين اجتماعی مصوب ) ۵۰(و ) ۴۹(بيمه، از جمله مواد 

   
  تنظيم انحصارات و رقابتی کردن فعاليهای اقتصادی -چهارم فصل 

    

ن اي) ١٢٤(قانون اساسی با توجه به ضوابط و قلمروهای تعيين شده در ماده ) ٤٣(به دولت اجازه داده می شود به منظور نحقق اصل چهل و سوم  -٢٨ماده 
اطمينان از قانون، تمهيدات الزم به منظور عرضه خدمات پستی و مخابراتی توسط بخش غير دولتی داخلی را با حفظ امور حاکميت پست و مخابرات و پس از 

  .عدم ايجاد انحصار در بخش غير دولتی و استمرار ارائه خدمات فراهم آورد

 به دولت اجازه داده می شود براساس آيين نامه ای که توسط وزارت کشاورزی تهيه و به تصويب هيأت وزيران می رسد تمهيدات الزم برای خريد -٢٩ماده 
  .اهم کندبرگ سبز چای و تبديل آن به چای خشک و بسته بندی و توزيع آن توسط اشخاص حقيقی و حقوقی بخش تعاونی و خصوصی را فر

به دولت اجازه داده می شود براساس پيشنهاد وزارت راه و ترابری آيين نامه اجرائی اشتغال اشخاص حقيقی و حقوقی بخش تعاونی و خصوصی  -٣٠ماده 
آهن و امور مربوط از قبيل ايجاد، تجهيز، توسعه، نگهداری خطوط و تأسيسات راه آهن و بهره برداری  داخلی در زمينه امور حمل و نقل بار و مسافر توسط راه

  .اين قانون تصويب و اجراء کند) ١٢٨(از آنان، مطالعات و تحقيقات و آموزش نيروی انسانی را با رعايت مفاد ماده 

دولت  وزارت صنايع مکلف است طی مدت شش ماه لوايح و مقررات مورد نياز در زمينه توليد، توزيع، واردات و صادرات دخانيات را باتوجه به منافع -٣١ماده 
  .انحصار دخانيات پس از تصويب لوايح و مقررات مذکور،ملغی می گردد. تهيه کرده و به مراجع ذيصالح ارائه کند

و اصالحيه آن، براساس  ١٣٥٣به دولت اجازه داده می شود که بدون الزام به رعايت قانون نحوه توزيع قند و شکر توليدی کارخانه های کشور مصوب  -٣٢ماده 
ذاری، فروش، قيمت گ - آئين نامه ای که به پيشنهاد وزارتخانه های صنايع، بازرگانی و کشاورزی تصويب می کند، مقررات مربوط به استانداردهای توليدی 

  .توزيع و صادارت و واردات قند و شکر را تعيين کند

انحصار سياستگذاری و برنامه ريزی در امور مربوط به اکتشاف، استخرا ج وتوليد نفت خام و پااليش مواد نفتی و فرآورده های اصلی و فرعی آن، در -٣٣ماده 
نامه ای که طی مدت شش ماه توسط وزارت نفت تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد  دولت است و دولت می تواند در چارچوب اين قانون و نيز آئين

فرآورده های اصلی و فرعی آن را به نحوی که موجب انحصار در بخش    رسيد، انجام فعاليتهای مربوط به عمليات پااليش، پخش و حمل و نقل مواد نفتی و
  .د و استمرار ادائه خدمات تضمين گردد به اشخص حقيقی و حقوقی داخلی واگذار نمايدغيردولتی و سلب اختيار دولت در امور حاکميتی نشو

قانون بيمه مرکزی ايران و بيمه گری مصوب ) ٣٠(انجام بيمه های دستگاههای اجرائی به صورت انحصاری با شرکت سهامی بيمه ايران، موضوع ماده  -٣٤ماده 
  .ارداد بيمه با شرکتهای بيمه داخلی اقدام کنند، موقوف االجراء می شود نسبت به عقد قر١٣٥٠

  .ضوابط اجرائی اين ماده به پيشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارائی به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد
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اند طی مدت يک دولت مکلف است انحصاراتی را که به موجب دستورالعملها و مقررات مصوب خود و يا اعطای امتياز تخصيص منابع ايجاد شده  -٣٥ماده 
  .سال لغو کند

  .ائل شددر ارجاع کار و انجام معامله توسط بخش دولتی و عمومی، نبايد بين دستگاهها و شرکت های دولتی و عمومی با بخش تعاونی و خصوصی تبعيض ق

  .از فعاليتهای انحصارگرانه معمول نمايد همچنين دولت مکلف است ظرف يک سال پس از تصويب برنامه سوم، اقدامات قانونی برای لغو انحصار و جلوگيری

   
  نظام تأمين اجتماعی و يارانه ها  -فصل پنجم 

    

انون اساسی و به منظور توسعة عدالت اجتماعی، نظام تأمين اجتماعی با هدف حمايت از اقشار مختلف جامعه در ق) ٢٩(در اجرای اصل بيست و نهم  -٣٦ماده 
ی، حوادث و سوانح و برابر رويدادهای اقتصادی، اجتماعی و طبيعی و پيامدهای آن از نظر بازنشستگی، بيکاری، پيری، از کارافتادگی،بی سرپرستی، در راه ماندگ

حقی است ) حمايتی و امدادی(سمی، ذهنی، روانی و نياز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بيمه ای و غير آن ناتوانی های ج
ايک همگانی و دولت مکلف است طبق قوانين، از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمايتهای مالی فوق را برای يک

  .ر تأمين کندافراد کشو

  :فعاليتهای بيمه ای در دو بخش همگانی و مکمل انجام می شود و تعهدات و خدمات هر بخش براساس ضوابط ذيل تعيين می شود -٣٧ماده 

تأمين می گردد شامل بيمه درمان، ) حسب تکاليف قانونی آن(و دولت ) رت وجود کارفرمادر صو(خدمات بيمه همگانی که با مشارکت بيمه شده، کارفرما -الف
ق بيمه دريافتی و توان بازنشستگی، از کارافتادگی، بازماندگان و بيکاری است که کليه بيمه شدگان از آن بهره مند خواهند شد و حدود فعاليتهای آن متناسب با ح

  .کمک دولت طبق مصوبات هيأت وزيران تعيين می شودمالی سازمانهای بيمه ای و ميزان 

، خدماتی که در قوانين فعلی سازمانهای بيمه ای و صندوقهای بازنشستگی برای کليه بيمه شدگان تحت پوشش هر سازمان و صندوق تعيين شده است -تبصره 
  .به عنوان خدمات بيمه همگانی برای مشموالن همان سازمان و صندوق منظور خواهد شد

می کند  بخش مکمل بيمه های تأمين اجتماعی شامل خدماتی است که سطح باالتری از خدمات بيمه همگانی را دربر می گيرد و يا خدمات جديدی را ارائه - ب
با تعهد پرداخت هزينه  اين بخش از خدمات بيمه ای براساس توافق بيمه شدگان و بيمه گر و. و يا هزينه بيشتری نسبت به تعهد بيمه همگانی تأمين می نمايد

  .توسط بيمه شده فعاليت نموده و گسترش می يابد

  .بر عهده دولت می باشد) صدمات ناشی از مجروحيت(هزينه بيمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها %) ١٠٠(تأمين صددرصد  -ج

  :نيروی انتظامی به جهت نوع مأموريت خود موظف است -د

  .ه های مکمل نياز خدمات درمانی پرسنل خود را تأمين نمايدبا استفاده از بيم -١

  .نسبت به برقراری بيمه مسئوليت برای مأمورين اجرائی و عملياتی خود اقدام نمايد -٢

ايتی برای نيازمندان، عالوه بر خدمات ويژه ای که در برنامه های بخش اشتغال، مسکن و حمايتهای بخش غير بيمه ای پيشگيری، توان بخشی و حم -٣٨ماده 
  : آموزش برای گروههای نيازمند در نظر گرفته می شود مشتمل بر موارد ذيل است

  .پيشگيری از بروز آسيبهای اجتماعی و معلوليتهای جسمی و روانی برای آحاد جامعه -١

  .در چارچوب نظام بيمه همگانی خدمات درمانی پرداخت سرانه بيمه درمان -٢
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  .نانفراهم آوردن تسهيالت الزم برای نگهداری افرادی که نيازبه سرپرستی و يا نگهداری دارند و فراهم آوردن زمينه بازتوانی و خود اتکايی آ -٣

  .پرداخت مستمری به نيازمندانی که توان کار و فعاليت ندارند -٤

نی که برای تأمين معاش خود توان کار و فعاليت ندارند، براساس ضوابط مصوب دولت و مجلس شورای اسالمی از طريق کميته امداد امام کليه نيازمندا -تبصره 
  .مشمول تمام خدمات حمايتی می گردند) ره(خمينی 

دن امکان افزايش خدمات قابل ارائه به بيمه شدگان و جلوگيری از بروز بحران مالی در سازمانهای بيمه ای و تقويت بنيه مالی آنها به منظور فراهم کر -٣٩ماده 
  :اقدامات ذيل انجام می شود

بدهيهای %) ٥٠(م، پنجاه درصد دولت مکلف است ضمن پرداخت تعهدات ساليانه خود به سازمانهای بيمه ای و عدم ايجاد بدهی جديد تا پايان برنامه سو -الف
اسب با فعاليت آنها خود به سازمانهای مذکور را طبق تفاهم با آنان از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی و اموال و دارائيهای دولت و طرحهای نيمه تمام متن

  .تأديه کند

يش از نرخ رشد طبيعی دستمزد کارگران بوده و با سالهای قبل سازگار در صورتی که نرخ رشد دستمزد اعالم شده کارگران در دو سال آخر خدمت آنها ب - ب
ر سهم کارگر و نباشد، مشروط بر آن که اين افزايش دستمزد به دليل ارتقای شغل نباشد، سازمان تأمين اجتماعی عالوه بر دريافت مابه التفاوت ميزان کسو

  قبل ازکار فرمای ذيربط، کارفرمابه نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعالم شده سالهای 

ه تصويب هيأت خسارات وارده بر سازمان را براساس آيين نامه ای که توسط وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهيه و ب
  .وزيران می رسد از کارفرمايان اخذ خواهد کرد

  :مجلس شورای اسالمی به شرح ذيل اصالح می شود ٢٧/٧/١٣٧٦انون تأمين اجتماعی مصوبه ماده واحد ق) ٣(رديف ) ٣(در طول برنامه سوم تبصره  -ج

سنوات پرداخت حق بيمه بدون الزام   در صورت فوت بيمه شده ای که بين ده تا بيست سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد به بازماندگان وی به نسبت -١
  .همان قانون مستمری پرداخت می گردد) ٨٣(و به نسبت سهام مقرر در ماده  قانون تأمين اجتماعی) ١١١(به رعايت ماده 

ان وی در ازاء بيمه شده ای که از تاريخ تصويب اين قانون به بعد فوت می شود چنانچه سابقه پرداخت حق بيمه او از يک سال تا ده سال باشد به بازماندگ -٢
) ٨٣(يک ماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت بطور يکجا و به نسبت سهام مقرر در ماده  هر سال سابقه پرداخت حق بيمه غرامت مقطوعی معادل

  .قانون تأمين اجتماعی پرداخت می شود

خ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد مشترک سازمانهای برنامه و بودجه و امور در اجرای وظايف مذکور در اين فصل حداکثر طی مدت شش ماه از تاري -٤٠ماده 
  :گردداداری و استخدامی کشور ساختار سازمانی مناسب نظام تأمين اجتماعی با رعايت اصول ذيل طراحی و جهت تصويب تقديم مجلس شورای اسالمی می 

  .دستگاههای موازیرفع تداخل وظايف دستگاههای موجود و حذف و يا ادغام  -الف

  .تأمين پوشش کامل جمعيتی از نظر ابعاد نظام تأمين اجتماعی و جامعيت نظام - ب

  .افزايش کارآمدی و اثر بخشی سازمانهای مربوط وکاهش هزينه های اداری و پشتيبانی مجموعه نظام تأمين اجتماعی -ج

  .يربط و اتخاذ سياستهای واحد در باالترين سطح تصميم گيری اجرائیپيش بينی سازوکار الزم برای برقراری هماهنگی بين سازمانهای ذ -د

  .استفاده مؤثر از مؤسسات خيريه امکانات مردمی و وقف و همچنين شوراهای اسالمی شهر و روستا و مراکز دينی و مذهبی -ه

  .تأکيد بر استفاده از سازمانهای موجود و پرهيزاز ايجاد سازمانهای جديد -و
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  :به منظور افزايش بازده سرمايه گذاری ها و کاهش هزينه های جاری، مؤسسات بيمه ای مکلفند اقدامات ذيل را بعمل آورند -٤١ماده

در . يه فنی، اقتصادی و مالی دارای بازدهی مطلوب باشدسرمايه گذاريهای جديد سازمانهای بيمه ای بايد به گونه ای انجام شود که ضمن داشتن توج -الف
سازمانهای مذکور موظفند تدريجاً نسبت به اصالح ساختار سرمايه گذاری و يا   صورتی که سرمايه گذاری های موجود نيز از بازدهی مناسب برخوردار نباشد،

  .واگذاری دارايی های مشمول اين بند اقدام کنند

نی و نيروی انسانی مؤسسات بيمه ای و همچنين هزينه های اداری و باالسری آنها براساس ضوابطی که متناسب با تعداد افراد بيمه شده ميزان پستهای سازما - ب
  .و پراکندگی آنها به تصويب هيأت وزيران می رسد تعيين می گردد

نقل و انتقال . می توانند نسبت به تغيير سازمان بيمه ای خود اقدام کنند) به استثنای کادر نيروهای مسلح و کارکنان وزارت اطالعات(يه بيمه شدگان کل -٤٢ماده 
ستخدامی کشور، حق بيمه و کسورات بيمه ای بين صندوقهای بيمه ای بر اساس ضوابطی خواهد بود که حداکثر طی مدت شش ماه توسط سازمان امور اداری ا

  .وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس محاسبات بيمه ای تهيه و به تصويب هيأت وزيران می رسد

و ساماندهی خدمات ) سراء و همچنين آزادگان، جانبازان و خانواده آنهاخانواده معظم شهدا، مفقودين، ا(به منظور بهبود ارائه بهتر خدمات به ايثارگران  -٤٣ماده 
بودجه و امور قابل ارائه، طرح جامع خدمات به ايثارگران مشتمل بر نظام پرداخت حقوق و مستمری، خدمات درمانی و ساير خدمات توسط سازمانهای برنامه و

ويب هيأت وزيران از محل منابع داخلی نهادها و مؤسسات ذيربط و بودجة عمومی به اجراء درمی اداری و استخدامی کشور و نهادهای ذيربط تهيه و پس از تص
  .اختصاص بودجه عمومی منوط به عدم امکان اجرای طرح از منابع داخلی نهادهای ذيربط است. آيد

مات قابل ارائه به آنان کليه خدمات حمايتی به محرومين و به منظور بهبود ارائه خدمات به محرومين و اقشار آسيب پذير و ساماندهی متمرکز خد -١تبصره 
  .و کليه خدمات توانبخشی به معلولين توسط سازمان بهزيستی انجام می شود) ره(اقشار آسيب پذير توسط کميته امداد امام خمينی 

  .له ممکن خواهد بود اجرای مفاد اين ماده در مورد نهادهای تحت نظر مقام معظم رهبری، پس از تأييد معظم -٢تبصره 

با حوادث به منظور پيشگيری و کاهش اثرات باليای طبيعی و ايجاد آمادگی الزم در مردم و تأيين دقيق نقش و وظايف دستگاههای اجرائی،برای مقابله  -٤٤ماده 
ر جمهوری اسالمی ايران موظف است با هماهنگی وزارت کشور و نيروی مقاومت بسيج درسال اول برنامه، طرح جامع امداد و سوانح طبيعی جمعيت حالل احم

  . و نجات را با همکاری دستگاههای ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند

  : اين طرح مشتمل بر

ستگاههای اجرائی نقش صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران و رسانه های گروهی، مديريت بحران، آموزش و ايجاد آمادگی در مردم و نحوه مشارکت د
  .است... اقدامات و عمالت اجرائی، منابع مالی و تدارکاتی و 

  .نيروی مقاومت بسيج به عضويت ستادهای حوادث غير مترقبه کشور درمی آيد -تبصره 

  .دام کنندکليه شرکتهای بيمه ای تجاری مجازند با رعايت قوانين و مقررات مربوط، نسبت به ارائه خدمات بيمه ای همگانی و مکمل تأمين اجتماعی اق -٤٥ماده 

   -٤٦ماده 

کاالهای اساسی شامل گندم، برنج، روغن نباتی، قندو شکر، پنير، دارو و شيرخشک در برنامه سوم با حفظ کاالبرگ از نظر تعداد، سياست پرداخت يارانه  -الف
  .مقدار وزنی و قيمت آن مطابق با برنامه دوم ادامه خواهد يافت

  .بصورت ريالی و ارزی در بودجه ساالنه منظور نمايد دولت موظف است يارانه پرداختی به کاالهای اساسی را براساس مقدار سرانه در برنامه دوم

لتفاوت در سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان موظف است با اعالم وزارت بازرگانی پس از انجام محاسبات الزم نسبت به برقراری مابه ا - ب
دولت می تواند معادل صددرصد . ابه التفاوت مأخوذه را به حساب خزانه واريز نمايدمورد کاالهای وارداتی که دارای امتياز قابل توجه هستند، اقدام نمايد و م
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ت استفاده وجوه مابه التفاوت مأخوذه را براساس پيشنهاد وزارت بازرگانی و تصويب شورای اقتصاد در نظام پرداخت يارانه کاال و يا خدماتی که ضرور%) ١٠٠(
  .از يارانه را دارند استفاده نمايد

ی را به يارانه نهادهای کشاورزی مانند کود، سم و بذر در طی سالهای برنامه حفظ و ادامه می يابد و دولت وظيفه دارد قيمت تضمينی کاالهای اساس -٤٧ماده 
  .داخلی آنها با هزينه خريد اين کاالها از خارج برابری کندنحوی تعيين کند که در پايان سال سوم برنامه، قيمت خريد 

   
  سياستهاي اشتغال -فصل ششم 

اول برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران ترتيبی اتخاذ نمايد  وزارت کشور موظف است حداکثر درسال -٤٨ماده 
اين صورت آنها را در  که کليه افراد خارجی فاقد پروانه کار را جمع آوری نموده و در صورت عدم تهديد جانی، آنها را به کشور متبوع خود انبقال دهد و در غير

  .ص مجتمع نمايداردوگاههای مشخ

  .تشخيص وجود و يا عدم وجود تهديد جانی به عهده وزارت امور خارجه است

  .آيين نامه اجرائی اين ماده توسط وزارتخانه های کشور، امور خارجه و کار و امور اجتماعی تهيه و به تصويت هيأت وزيران خواهد رسيد

مراکز به منظور تشويق کارفرمايان کارگاههای موجود به استخدام نيروی کار جديد، دولت موظف است کارفرمايانی را که در دوران برنامه از طريق  -٤٩ماده 
  :قرار دهد خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به استخدام نيروی کار جديد نمايند مشمول تخفيفاتی به شرح زير

  . تخفيف در ميزان حق بيمه سهم کار فرما و پيش بينی اعتبار الزم برای جبران کاهش درآمد سازمان تأمين اجتماعی در بودجه کشور -الف

  .کاهش ماليات کارفرمايان اين گونه کارگاهها به ميزان ماليات بر حقوق دريافتی از کارکنان جديداالستخدام - ب

ماده حداکثر سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترک وزارتهای کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و  آيين نامه اجرائی اين
  .سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

اد بر پيش بينی در طرح و جواز تأسيس از مزايای اين ماده استفاده کارگاههايی که در دوران برنامه به بهره برداری می رسند نيز در مورد استغال ماز -تبصره 
  .خواهند کرد

  :به دولت اجازه داده می شود به منظور ايجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه يافته -٥٠ماده 

برای سرمايه گذارانی که دراين مناطق اقدام به سرمايه گذاری می نمايند، طبق آيين نامه ای بنا به پيشنهاد وزارتخانه  معافيت از حقوق و عوارض دولتی -الف
برنامه در نظر های امور اقتصادی و دارائی و صنايع و کار و امور اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت دولت می رسد در طول ساليان اجرای 

  .بگيرد

شايری و قسمتی از سود تسهيالت اعطائی به سرمايه گذاران بخش خصوصی و تعاونيها و تعاونيهای خدمات توليد کنندگان، تعاونيهای توليد روستائی، ع - ب
  .بهره برداری از منابع طبيعی و طرحهای خود اشتغالی را پرداخت کند

ای اجرائی آنها بايد طوری تقسيم شود که سهم مناطق کمتر توسعه يافته به نسبت شاخص تسهيالت اعطائی در قالب بودجه های سنواتی و آيين نامه ه -ج
  .بيکاری آنها بيشتر باشد بصورتی که در پايان برنامه جبران کمبود اشتغال اين مناطق شده باشد

منظور توسعه کمی و کيفی مهارتهای فنی و حرفه ای نيروی کار و ارائه آموزشهای متنوع مهارتی به گروههای مختلف، نسبت به  دولت موظف است به -٥١ماده 
ه ای اختصاص سهميه ای خاص درپرداخت يارانه سود تسهيالت به سرمايه گذاران بخش خصوصی و تعاونی در زمينه ايجاد آموزشگاههای آزاد فنی و حرف
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  .اقدام کند

در مقايسه با (در جهت منطقی نمودن هزينه برق، گاز، تلفن، آب و فاضالب و نيز متناسب نمودن نرخهای ترجيحی در جهت حمايت از توليد  -٥٢ماده 
و سازمان برنامه و بودجه، همه ساله تعيين )حسب مورد(متولّی امور توليدی و زيربنايی  ، کميته ای متشکل از نمايندگان وزارتخانه های)بخشهای غير توليدی

  .را متناسب با هدف فوق تهيه و به شورای اقتصادپيشنهاد خواهد نمود) اعم از اشتراک و نرخ نهاده ها(نرخ فروش 

ی، بعالوة هزينه حفر چاه، قيمت زمين و پروانه ساختمان مورد استفاده هزينه های اشتراک زيربناهای فوق برای واحدهای توليدی، صنعتی، معدنی، کشاورز
  .افت خواهد شدواحدهای توليدی غير دولتی که طی برنامه سوم تقاضای انشعاب می کنند، پس از بهره برداری با تقسيط پنج ساله توسط دستگاههای ذيربط دري

شهرک های صنعتی و نواحی   ترابری موظف به تأمين آب، برق، گاز، تلفن و راه دسترسی تا ورودی وزارتخانه های نيرو، نفت، پست و تلگراف و تلفن و راه و
  .صنعتی حسب اعالم وزارت صنايع می باشند

مور اقتصادی و دارائی و رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران برنامه ريزی، کميته ای متشکل از وزرای امور خارجه، کار و امور اجتماعی، ا -٥٣ماده 
آيين نامه اجرائی اين . هدايت و نظارت و پيش بينی تمهيدات الزم را از نظر قوانين و مقررات برای اعزام نيروی کار به خارج از کشور بر عهده خواهد داشت

و جذب درآمد ارزی افراد اعزام ) کاريابی های خصوصی(حمايتهای قانونی از اعزام شوندگان و اعزام کنندگان ماده مشتمل بر چگونگی برقراری تسهيالت و 
  .شده توسط اين کميته تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

؛ در فالب لوايح بودجه سنواتی و از طريق وجوه اداره شده، تسهيالت متناسب با سهم متقاضيان سرمايه گذاری در به دولت اجازه داده می شود -٥٤ماده 
  .طرحهای اشتغال زا و صنايع کوچک و نيز قسمتی از سود و کارمزد تسهيالت مذکور را در قالب اين قانون تأمين کند

  .ای حمايت از صنايع کوچک و اشتغال زا اختصاص يابدهمچنين بخشی از تسهيالت اعتباری سيستم بانکی بايد بر

  .آيين نامه اجرائی اين ماده حداکثر طی مدت شش ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

در اختيار بانکهای کشاورزی، مسکن  ١٣٧٨جمهوری اسالمی ايران بر مبنای درصد سال  از سپرده های قانونی بانکها نزد بانک مرکزی%) ٣(سه درصد  -٥٥ماده 
قرار می گيرد تا صرف اعطای تسهيالت به طرحهای کشاورزی و دامپروری، احداث ساختمان و مسکن، تکميل ) »%١«هر بانک يک درصد(و صنعت و معدن 

  .آنها اشتغال زايی می باشدطرحهای صنعتی و معدنی بخش غيردولتی شود که ويژگی عمده 

  .و اعتبار می رسد آيين نامة اجرائی اين ماده با رعايت قانون عمليات بانکی بدون ربا و به پيشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران به تصويب شورای پول

قانون اساسی، نظام بانکی کشور موطف است در طول سالهای برنامه سوم به نحوی برنامه ريزی و اقدام ) ٤٣(اصل چهل و سوم » ٢«در اجرای بند  -٥٦ماده 
آن تجاوز نمی کند، حداقل هفتاد %) ٢٠(نمايد که همواره پس از کسر ذخائر قانونی و احتياطی سپرده های قرض الحسنه پس انداز که حداکثر از بيست درصد 

اين تسهيالت به صورت وام بدون . بقيه را برای تهية ابزار کار در اختيار کسانی قرار دهد که برای کار کردن امکان تهيه وسائل کار خود را ندارند%) ٧٠( درصد
ين حرفه آموختگان بخشهای فنی بيکاران ساکن در روستاها و زنان بيکار سرپرست خانوار و همچن. بهره بوده و کارمزد آن را شورای پول و اعتبار معين می کند

ريال معين می شود و بانک مرکزی ) ١٠ر٠٠٠ر٠٠٠(مبلغ وام برای هر متقاضی حداکثر ده ميليون . و حرفه ای دولتی و غير دولتی از اولويت برخوردارند
يب هيأت وزيران می رساند، براساس اصل اعتماد و جمهوری اسالمی ايران موظف است مطابق آيين نامه اجرائی اين ماده که آن را ظرف سه ماه تهيه و به تصو

کند که  ساده ترين شکل اخذ تعهد، ترتيب اعطای تسهيالت را به متقاضيان فقط برای يک بار بدهد و بازپرداخت وجوه وام داده شده را به نحوی معين  اتّخاذ
  .واقع بينانه و مطابق با شرايط اقتصادی وام گيرنده باشد

ری اسالمی ايران وظيفه دارد با همکاری سازمانها و وزارتخانه ها و مؤسسات ذيربط در امر اشتغال و همچنين بخش غير دولتی برنامه های صدا و سيمای جمهو
ر د. دهد الزم به منظور آموزش نحوه پرداختن به حرف و مشاغل مختلف کوچک که احتياج به سرمايه کم دارد را از شبکه های مختلف خود به مردم آموزش

  .اين آموزشها تکيه بر استفاده از امکانات و تسهيالت و مواد اوليه و بازارهای محلی، يک اصل قلمداد خواهد شد

  .وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است گزارش عملکرد اين ماده را هر شش ماه يک بار به مجلس شورای اسالمی ارسال نمايد
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تثبيت در تمامی برنامه های استغال زايی و اعطای امتيازات و تسهيالت، ايثارگران در اولويت هستند و دولت موظف است حمايتهای الزم در حفظ و  -٥٧ماده 
  .موقعيت شغلی آنان را اعمال نمايد

   
  نظام مالياتي و بود جه -قصل هفتم 

    

اين قانون، مؤسسات، نهادهای )١١(کليه تخفيف ها، ترجيحات و معافيتهای مالياتی و حقوق گمرکی کليه دستگاه های موضوع ماده ١٣٧٩از سال  -٥٨ماده 
برای تهيه عمومی غير دولتی جز در مورد بخشهای فرهنگی و به غير از معافيتهای برقرار شده براساس کنوانسيونهای بين المللی تجاری و واردات کاغذ انقالبی و 

  .کتب درسی آموزش و پرورش، لغو می گردد

رهبری دارای مجوز می باشند، منوط به موافقت مقام معظم  يا مقام معظم) ره(اعمال اين ماده در مورد نهادهائی که از طرف حضرت امام خمينی  -١تبصره 
  .رهبری است

می  اقالم عمده دفاعی که توسط وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح و ساير نيروهای مسلح از خارج تأمين می شود، از شمول اين ماده مستثنی -٢تبصره 
  .گردد

  :در نظام مالياتی -٥٩ماده 

ماليات،  به دولت اجازه داده می شود به منظور افزايش کارآيی نظام مالياتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنين تمرکز کليه امور مربوط به اخذ -الف
قتصادی و دارايی ايجاد کند، با ايجاد اين سازمان کليه اختيارات، وظايف، را به صورت يک مؤسسه دولتی و زير نظر وزير امور ا» سازمان امور مالياتی کشور«

گرفته می شوند به  نيروی انسانی، امکانات و تجهيزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارائی که در معاونت امور مالياتی و بخشها و حوزه های مالياتی به کار
  .اين سازمان منتقل می گردد

ور و آيين نامه اجرائی اين بند به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور اداری و استخدانی کشور به تصويب تشکيالت سازمان مذک
  .هيأت وزيران می رسد

ياتی کشور اقدام کرده و وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است طی سه سال اول برنامه توسعه، نسبت به طراحی و راه اندازی نظام جامع اطالعات مال - ب
  .وسعه ترويج دهدبا گردآوری و پردازش اطالعات مربوط به فعاليت های اقتصادی مؤديان مالياتی در شبکه فراگير،روش خوداظهاری را در نظام مالياتی کشور ت

و تبديل دارائی حاصل از فروش نفت   در ميزان درآمدهای ارزی و ريالی حاصل از صدور نفت خام در دوران برنامه سوم توسعهدر جهت ايجاد ثبات  -٦٠ماده 
حساب ذخيره ارزی حاصل از «به ديگر انواع ذخاير و سرمايه گذاری و امکان تحقق دقيق فعاليت های پيش بينی شده در برنامه، دولت مکلف است با ايجاد 

  :اقدامات زير را به عمل آورد» حساب ذخيره ريالی«و » خام درآمد نفت

اين قانون در حساب ) ٢(مازاد درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام در پايان هر سال نسبت به ارقام پيش بينی شده در جدول شماره  ١٣٨٠از سال  -الف
  .نگهداری می شود» ره ارزی درآمد نفت خامحساب ذخي«سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران تحت عنوان 

اين قانون باشد، دولت در ) ٢(از آغاز سال سوم برنامه، در صورتی که درآمد ارزی حاصل از صدور نفت خام، کمتر از ارقام مندرج در جدول شماره  - ب
  .وجوه در حساب درآمد عمومی دولت منظور می گرددمعادل ريالی اين . فواصل زمانی شش ماهه می تواند از موجودی حساب ذخيره ارزی برداشت کند

اين ماده در چارچوب اولويتهای برنامه سوم جهت توسعه فعاليتهای توليدی و سرمايه گذاری براساس ) الف(بخشی از مانده وجوه ارزی حساب موضوع بند  -ج
  .ک مرکزی جمهوری اسالمی ايران نگهداری می شودنزد بان» حساب ذخيره مالی«نرخ مبادله روز به فروش رسيده و معادل ريالی آن در 

ايه گذاری از پس از حصول اطمينان از تحقق درآمدهای ريالی پيش بينی شده در قانون بودجه هرسال، اعطای وام کوتاه مدت برای فعاليتهای توليدی و سرم
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  .محل باقيمانده وجوه ارزی مجاز خواهد بود

برای تأمين هزينه های بودجه عمومی دولت صرفاً در صورت کاهش درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت » لیحساب ذخيره ريا«استفاده از وجوه  -د
آمدهای غير نفتی به رقم مصوب و عدم امکان تأمين اعتبارات مصوب از ماليات و ساير منابع، مجاز خواهد بود و استفاده از آن برای تأمين کسری ناشی از در

  .ت ممنوع استبودجه عمومی دول

ی طی مدت سه ماه آيين نامه اجرائی اين ماده به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران و وزارت امور اقتصادی و دارائ -ه
  .از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

. پذيرد مبادله موافقتنامه شرح عمليات طرحهای عمرانی به تفکيک مطالعاتی، انتفاعی و غير انتفاعی، فقط برای يک بار در دوران برنامه انجام می -الف -٦١ماده 
ود،جنبه اصالحيه داشته و نبايد موجب افزايش اهداف و تعداد موافقتنامه هائی که برای انطباق ميزان اعتبار ساالنه طرحها با قوانين بودجه سنواتی مبادله می ش

اين ماده صورت خواهد ) ب(موارد استثناء که منجر به افزايش حجم عمليات و ياتعداد پروژه ها می گردد، براساس ساز و کار بند . پروژه های طرح شود
  .پذيرفت

  :جديد صرفاً پس از طی مراحل زير مجاز خواهد بودمبادله موافقتنامه طرحهای عمرانی انتفاعی و غير انتفاعی  - ب

  .انجام مطالعات مبنی بر وجوه توجيه فنی، اقتصادی، اجتماعی، زيست محيطی -١

  .انجام مطالعات طراحی تفصيلی -٢

مبادله موافقتنامه .دستگاههای اجرائیحصول اطمينان از وجود اعتبار کافی و يا تأمين منابع، با توجه به تعهدات طرحهای عمرانی در دست اجرای هر يک از  -٣
نيروهای مسلح طرحهای عمرانی صرفاً نظامی بخش دفاع تابع دستور العمل خاصی است که به پيشنهاد مشترک ستاد کل نيروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتيبانی 

  .و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

با اعمال (طرحهای عمرانی در دست اجرای خود را به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به منظور ساده سازی و ارزان سازی  دستگاههای اجرائی موظفند -ج
  .ضمن رعايت استانداردهای فنی مورد بازنگری قرار دهند) مهندس ارزش

نی در دست اجراء را برای تخصيص اعتبار و تعيين زمان سازمان برنامه و بودجه موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی طرحها و پروژه های عمرا -د
  .اولويت بندی کند ١٣٧٩خاتمه با توجه به ميزان پيشرفت کار، به منظور صرفه جويی و تسريع در اجراء، حداکثر تا پايان سال 

  .آيين نامه اجرائی اين ماده با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران می رسد -ه

سهام آنها متعلق به دولت و يا متعلق به شرکتهای دولتی %) ١٠٠(به دولت اجازه داده می شود دارائی های ثابت شرکتهای دولتی را که صد درصد  -٦٢ماده 
مبالغ حاصل از تجديد ارزيابی شرکتهای دولتی ياد شده مشمول پرداخت . ديد ارزيابی قرار دهدمذکور هستند، در دوران برنامة سوم توسعه، يک بار مورد تج

رکتهای دولتی ياد ماليات بردرآمد و ساير انواع مالياتها نمی شود و مبالغ حاصل بايد حسب مورد به حساب افزايش سرماية دولت و يا شرکت دولتی مربوط در ش
ائی اين بند و چگونگی استهالک دارائی های ثابت استهالک پذير تجديد ارزيابی شده، به پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی آيين نامة اجر. شده منظور گردد

  .به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

با شاخص خرده فروشی کاال و خدمات،  ١٣٧٨بر مبنای سال ] قانون محاسبات عمومی) ٨٧(، )٨٦(، )٨٠(موضوع مواد [حدنصاب معامالت دولتی  -٦٣ماده 
  .همه ساله با پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصويب هيأت وزيران تعديل می گردد

اری و عمرانی اين قانون جهت درج در لوايح بودجه ساالنه کل کشور، با رعايت اصول و طبقه بندی وظايف دولت، مذکور در اين ماده و اعتبارات ج -٦٤ماده 
 شد و برنامهرعايت اولويت های ذيل بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران بر حسب امور و فصل بين بخشهای مختلف تقسيم خواهد 

  :های اجرائی هر بخش متناسب با اعتبارات پيش بينی شده از محل درآمدهای عمومی و منابع غير دولتی تنظيم می گردد
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ث ايجاد وظايف اعمال حاکميت دولت که منافع حاصل از انجام آن شامل همه اقشار جامعه می گردد و بهره مندی افراد از اين نوع خدمات نه تنها باع -الف
ات، استفاده ديگران نمی شود بلکه تحقق آن اقتدار دولت را نيز افزايش می دهد، از قبيل مديريت ملی و ادارة امور کشور، وضع قوانين و مقرر محدوديت برای

  .ستضعفانمايجاد نظم اجتماعی و استقرار عدالت اجتماعی، حفظ نظم و امنيت عمومی، عدالت قضائی و دفاع از مرزهای کشور و تقويت کمی و کيفی بسيج 

يافته جهت بهبود اعتبار مورد نياز برای انجام اين وظايف از محل درآمدهای عمومی تأمين می شود و براساس افزايش کارائی دستگاههای ذيربط،منابع اختصاص 
  .کيفيت ارائه خدمات به مردم در دوران برنامه سوم توسعه افزايش می يابد

نافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعيت زندگی افراد جامعه می وظايف مربوط به تصديهای اجتماعی که م - ب
  .گردد، از قبيل آموزش و پرورش عمومی و فنی حرفه ای، بهداشت و درمان، تربيت بدنی و ورزش، فعاليتهای فرهنگی، هنری و تبليغات دينی

از محل منابع بودجة عمومی و مشارکت بخش غيردولتی تأمين خواهد شد و دستگاههای ذيربط موظفند زمينه های الزم  اعتبار مورد نياز برای انجام اين وظايف
  .برای توسعه فعاليتهای بخش غيردولتی و واگذاری بخشی از فعاليتهای فعلی دولت را به اين بخش فراهم کنند

ه بخش غير دولتی، برای توسعه فعاليتهای دولت در مناطقی که بخش غير دولتی رغبتی به سرمايه منابع حاصل از واگذاری اين گونه فعاليتها ب%) ١٠٠(صددرصد 
  .گذاری ندارد و همچنين افزايش کيفيت خدمات فعلی هزينه خواهد شد

گردد که امکان سرمايه گذاری  اعتبار الزم برای اجرای طرح های عمرانی غيرانتفاعی که موجب تقويت آن گروه از زيرساخت های اقتصادی و اجتماعی می -ج
  .بخش خصوصی در آن وجود ندارد، از طريق بودجه عمومی دولت تأمين خواهد شد

ساير منابع  وظايف مربوط به تصديهای اقتصادی در بخشهای توليدی و زيربنائی، از منابع داخلی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و يا -د
عمومی دولت تأمين اعتبار خواهد شد، مگر در مواردی که با توجه به حجم باالی سرمايه گذاری و ساير ضرورت ها، با تصويب هيأت غيروابسته به بودجه 

  .وزيران سرمايه گذاری بخش دولتی ضروری تشخيص داده شود

ئی از محل منابع داخلی، چنانچه شرکتهای صنعتی و معدنی در زمينه سرمايه گذاری های زيربنائی عالوه بر سرمايه گذاری شرکتهای دولتی متولی امور زيربنا
های قابل قبول مالياتی  دولتی و يا غير دولتی نسبت به سرمايه گذاری در اين زمينه ها برای تأمين نيازهای خود اقدام نمايند، هزينه های مزبور به عنوان هزينه

  .رنامه به تدريج به بخش غير دولتی واگذار می گرددبخشی از وظايف دولت در اين قسمت در دوران ب.منظور خواهد شد

های به دولت اجازه داده می شود در تنظيم لوايح بودجه ساالنه، پرداخت بخشی از اعتبارات طرحهای عمرانی انتقاعی را در قالب تسهيالت و کمک -٦٥ماده 
وجوه برگشت شده طرحهای . و فنی، توسط بانکهای تخصصی و توسعه ای از طريق وجوه اداره شده يا ديگر روشهای مرسوم در نظام بانکی، منظور کندمالی 

  .نيز با سازوکار فوق به ساير طرحهای انتفاعی اختصاص می يابد ١٣٥١قانون برنامه وبودجه مصوب ) ٣٢(انتفاعی، موضوع ماده 

اين قانون و سازمان صداو سيمای جمهوری اسالمی ايران اجازه داده می شود با رعايت مقررات مربوط، نسبت ) ١١(به شرکتهای دولتی موضوع ماده  -٦٦ماده 
وجوه حاصله را در قالب بودجه مصوب خود %) ١٠٠(قدام کرده و معادل صدردصد به فروش اموال مازاد بر نياز خود، به استثنای خودرو، از طريق مزايده ا

  .وجوه سرمايه گذاری معادل مابه التفاوت قيمت دفتری و وجوه دريافتی از پرداخت ماليات بر درآمد معاف است. صرف هزينه های سرمايه گذاری کنند

لی و به وزارتخانه های صنايع، معادن و فلزات، نيرو و نفت اجازه داده می شود حسب مورد به منظور سرمايه گذاری های مولد و اعطای کمکهای ما -٦٧ماده 
به طرحهای مورد تأييد در بخش فن آوری برای ارتقاء سطح طراحی، مهندسی ساخت تجهيزات نمونه سازی ماشين آالت، مطالعات و عمليات اکتشافی و معدنی 

هيالت مذکور را ذيربط از محل بودجه عمومی در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها نسبت به تأمين تسهيالت اعتباری اقدام کرده و مابه التفاوت نرخ سود تس
  .در قانون بودجة هر سال تعيين می گردد ميزان وجوه اداره شدة مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ سود. پرداخت کنند

. گردددر صورت لزوم بخشی از نيازهای اعتباری طرحهای مذکور که از محل بودجه عمومی دولت تأمين می شود، می تواند به عنوان کمک بالعوض تلقی 
اين کمک توسط کميته ای مرکب از وزارتخانه های عناوين و سهم حمايت دولت در قالب کمک بالعوض و يارانه سود انتظاری در طرحهای مشمول دريافت 

  .ذيربط و سازمان برنامه و بودجه تعيين خواهد شد

مانده وجوه فوق . يردمبالغ دريافتی از بابت بازپرداخت اقساط تسهيالتی که از محل بودجه عمومی تأمين شده مجدداً به روش فوق الذکر مورد استفاده قرار می گ
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نيز اقساط بازپرداخت شده از محل تسهيالت مذکورپس از برنامه به حساب افزايش سرمايه بانک های تخصصی منظور و معادل آن از  الذکر در آخر برنامه و
  .بدهی دولت به نظام بانکی کسر خواهد شد

ی پست و تلگراف و تلفن، صنايع، معادن و فلزات، نيرو و نفت اجازه داده می شود به منظور اعطای کمکهای مالی و به شرکت های تابعه وزارتخانه ها -٦٨ماده
مع عمومی از فن آوری برای ارتقاء سطح طراحی، مهندسی، ساخت تجهيزات، نمونه سازی ماشين آالت، مطالعات و عمليات اکتشافی به طرحهای مورد تأييد مجا

خت در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها نسبت به تأمين تسهيالت اعتباری، اقدام کرده و مابه التفاوت نرخ سود را از منابع داخلی خود پردامحل منابع داخلی 
  .ميزان وجوه اداره شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ سود در بودجة ساالنة شرکتهای مذکور تعيين می گردد. کنند

دولت مکلف است اليحه بودجه های ساليانه را به نحوی تنظيم نمايد که کسری احتمالی از طريق استقراض ازبانک مرکزی و سيستم بانکی کشور  -٦٩ماده
  .تأمين نشده باشد

   
  هزينه استان -نظام درآمد -فصل هشتم

ها و به منظور تصميم گيری، تصويب هدايت هماهنگی و نظارت در امور برنامه ريزی و توسعه و عمران استانها، در چارچوب برنامه ها و سياست  -٧٠ماده 
  .خط مشی های کالن کشور، شورای برنامه ريزی و توسعه هر استان به رياست استاندار تشکيل می شود

 به منظور پيشبرد اهداف و انجام وظايف شورای برنامه ريزی و توسعة استان، کميته های تخصصی متشکل از مديران و رؤسای ادارات کل، شعب و -١تبصره 
ؤسسات و نهادهای غير دولتی در استان که مشمول نظام بودجه استانی بوده و يا قسمتی از وظايف عمرانی استانی را عهده دار نمايندگی سازمانهای دولتی، م

آيين نامه اجرائی شورای برنامه ريزی استان و کميته های تخصصی توسط سازمان برنامه و بودجه و تهيه و . تشکيل می گردد) دستگاههای اجرائی استانی(هستند 
  .ه تصويب هيأت وزيران خواهد رسيدب

 پس از تشکيل کميته های تخصصی موضوع اين ماده، ساير شوراها، کميته ها و ستادهای مرتبط موجود استان منحل و وظايف آنها در قالب وظايف -٢تبصره 
  .اين کميته ها ساماندهی و تنظيم می شود

  .ستان به عهده سازمان برنامه و بودجه استان استوظيفه دبيرخانه شورای برنامه ريزی و توسعه ا -٣تبصره 

  :شورای برنامه ريزی و توسعه استان وظايف زير را به عهده دارد -٧١ماده 

لند مدت استان، در چارچوب نظام برنامه ريزی کشور و در راستای بررسی و تأييد برنامه های بلند مدت توسعه استان شامل جهت گيری های توسعه ب -الف
  .جهت گيری های بلند مدت کشور و طرح آمايش ملی

اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و اولويتهای در توسعه   بررسی و تأييد برنامه های ميان مدت توسعه استان شامل هدفها، سياست ها و خط مشی های توسعه - ب
  .ب رهنمودهای کلی و سياستهای کالن و بخشی و سازگار با برنامه ميان مدت ملی برای دوره برنامه توسعه تهيه می شوداستان که در چارچو

لی تصويب طرحهای توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهری و روستائی در قالب برنامه های توسعه استان، با رعايت سياستهای مصوب شورای عا -ج
  .معماری و شهر سازی

تان واريز اتخاذ تدابير الزم برای تحقق آن قسمت از درآمدهای عمومی و اختصاصی دولت در استان که توسط دستگاه اجرائی استانی وصول و به خزانة اس -د
  .و پيشنهاد کسب منابع جديد درآمد در چارچوب سياستهای مصوب دولت) درآمد استانی(می گردد 

  .ی در هزينه ها و پيشنهاد راههای کاهش هزينه در چارچوب سياست های مصوب دولتاتخاذ تدابيرالزم برای صرفه جوي -ه

ی دستگاههای بررسی و تأييد بودجه پيشنهاد ساالنه استان شامل منابع مالی الزم از محل درآمدهای استان و سهمی از منابع ملی و اعتبارات جاری عمران -و
از محل درآمد اختصاصی، در چارچوب بخشنامه ها و دستور العملهای تهيه و تنظيم بودجه کل کشور، برای اجرائی استان از محل درآمد عمومی و اعتبارات 
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  .ارائه به سازمان برنامه وبودجه

يشنهاد اس پبررسی و توزيع اعتبارات عمرانی استانی مصوب بين فصول و برنامه ها و طرحهای عمرانی و دستگاههای اجرائی استان به تفکيک شهرستان براس - ز
  .سازمان برنامه و بودجه استان

  .بررسی و توزيع اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی استانی به تفکيک شهرستان براساس پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان -ح

اعم از بازارچه ها، تعاونی های بررسی و تصميم گيری در مورد توسعه صادرات غير نفتی استان و در صورت لزوم خط مشی های اجرائی مبادالت مرزی  - ط
  .مرزنشينی در چارچوب سياستهای کلی تجارت خارجی کشور

  .بررسی برنامه های ساالنه و ميان مدت اصالح و تحول اداری متناظر با برنامه های توسعه مصوب و پيشنهاد آن به مراجع ذيربط -ی

  .زم برای تشويق و توسعه سرمايه گذاريهای مردمی در امور اقتصادی، توليدی و اجتماعیشناخت قابليتها و مزيتهای نسبی استان و ايجاد زمينه های ال -ک

  . ساماندهی کمکها و توسعه مشارکتهای مردمی در اقدامات عمرانی و امور عام المنفعه -ل

  .است ها خط مشی های پولی کشوربررسی راههای تجهيز و جذب پس اندازهای مردم و به کارگيری آنها در امور توسعه استان در چارچوب سي - م

  پيشنهاد برنامه های توسعه و مشارکت زنان و جوانان به ويژه بسيجيان در فعاليتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان  -ن

  .به مراجع ذيربط و تنظيم سياستهای اجرائی مربوطه

  .ستهای اجرائی مربوطهپيشنهاد برنامه های توسعه منابع انسانی به مراجع ذيربط و تنظيم سيا -س

  .پيشنهاد برنامه های استقرار نظام تأمين اجتماعی ملی در سطح استان به مراجع ذيربط و تنظيم سياستهای اجرائی مربوطه -ع

  .بررسی وضعيت اشتغال در سطح استان و پيش بينی روشهای تشويق برای سرمايه گذاری در امور اشتغال زا - ف

  .ين منابع تقويت و توسعه بسيج استانپيشنهاد برنامه ها و تأم -ص

هزينة استانی، در هر استان خزانه معين استان، وابسته به خزانه داری کل و زير نظر اداره کل امور  -به منظور ساماندهی نظام غير متمرکز درآمد  -٧٢ماده 
  .ائی استان تشکيل می شوداقتصادی و دار

در مرکز ) خزانه معين استان(،»حساب خزانه داری کل«خزانه داری کل موظف است برای هر يک از خزانه های معين استان يک حساب به عنوان  -٧٣ماده 
  . نمايندگی خزانه در استان به خزانه معين استان تبديل خواهد شد ١٣٧٩ال از ابتدای س. استان ذيربط افتتاح کند

  :خزانه معين استان وظايف زير را بر عهده خواهد داشت -٧٤ماده 

  .قوانين و مقررات مربوطامور مربوط به ثبت و دريافت کليه درآمدهای استانی در چارچوب  -الف

  .امور مربوط به دريافت و پرداخت سهم از منابع ملی طبق قوانين مالی و مقرراتی کشور - ب

  .امور مربوط به پرداخت تنخواه گردان حسابداری به دستگاههای اجرائی استان مطابق دستورالعملها و قوانين جاری کشور -ج

  ).صرفنظر از اينکه دستگاه دارای بودجه استانی است يا ملی(استان برای کليه دستگاههای اجرائی استان  امور مربوط به افتتاح حسابهای دولتی در -د
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  .انجام امور مربوط به پرداخت اعتبارات جاری و عمرانی استان براساس مصوبات کميتة تخصيص اعتبار استان -ه

ارات جاری و عمرانی استان به دبيرخانه ستاد درآمد و تجهيز منابع استان و دبيرخانه کميته ارائه گزارشهای مالی از عملکرد درآمدهای استانی، عملکرد اعتب -و
  .تخصيص اعتبار استان در مقاطع سه ماهه

  . ساير اموری که براساس قوانين و مقررات موجود به عهدة نمايندگی خزانه محول شده است به خزانه معين استان واگذار می شود -١تبصره 

نه داری زانه معين استان عالوه بر وظايف استانی خود، در هر موردی که الزم باشد به تشخيص وزير امور اقتصادی و دارائی به عنوان نمايندگی خزاخ -٢تبصره 
  . کل در استان عمل خواهد کرد

ب برنامه های مصوب تنظيم می شود شامل درآمد استانی، سهم از درآمد ملی، اعتبارات جاری و اعتبارات عمرانی استان درقالب بودجه استان که در قال -٧٥ماده 
  .اليحه بودجه ساالنه کل کشور تقديم مجلس شورای اسالمی می شود

نسبت به بودجه ) مجموع استانها(درصد بودجه عمرانی استانی  در طول برنامه تخصيص اعتبارات عمرانی ساالنه استانها به نحوی بايد تنظيم گردد که -تبصره
در سال آخر برنامه سوم کمتر %) ٥٠(از پنجاه درصد %) ٦(در سال اول برنامه و با رشد ساالنه شش درصد %) ٢٦(عمرانی کل کشور از بيست و شش درصد 

  .نباشد

و تمام يا درصد معينی از درآمدهای واريزی به خرانه معين هر استان در قالب بودجه سنواتی به تأمين اعتبارات عمرانی همان استان اختصاص می يابد  -٧٦ماده 
به تناسب درآمد و . تأمين می شودقسمتی از هزينه های جاری هر استان منظور شده در قوانين بودجه سنواتی از محل درصد باقی مانده درآمدهای آن استان 

  .هزينه هر استان، نسبتهای مذکور به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه توسط هيأت وزيران تعيين می گردد

همان سال، يا چنانچه درآمد استان از درآمدهای پيش بينی شده در بودجه مصوب بيشتر شود، مازاد درآمد پس از واريز به خزانه در قالب قوانين بودجه  -تبصره
که بنا به  سال بعد، جهت تکميل طرحهای عمرانی و بهبود کيفيت ارائه خدمات و اصالح ساختارهای فنی، اقتصادی و مديريتی استان براساس آيين نامه ای

  .پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران می رسد، در اختيار استان قرار می گيرد

يل می کميته تخصيص اعتبار استانی مرکب از معاون عمرانی استاندار، رئيس سازمان برنامه و بودجه استان و مديرکل اقتصادی و دارائی استان تشک -٧٧ماده 
جاری دستگاههای اجرائی استان و اعتبارات عمرانی بر حسب فصول شود و براساس گزارش خزانه معين استان نسبت به تعيين سقف تخصيص اعتبارات 

  .تصميم گيری می کند

  .وظيفه دبيرخانه کميته تخصيص اعتبار استانی بر عهده سازمان برنامه و بودجه استان است -تبصره 

و می بايد در قالب ) وظايف استانی(ای عمرانی و آن دسته از وظايف دولت که نتايج کارکردی آن از محدوده استان فراتر نباشد عناوين برنامه ه -۷۸ماده 
  .بودجه استانی تأمين اعتبار شود به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

موضوع اين ماده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با هماهنگی دستگاههای اجرائی ذيربط قبل از  اختيارات الزم برای اجرای وظايف استانی -تبصره 
  .تنظيم لوايح بودجه سنواتی، تعيين و به عنوان شرح وظايف جديد دستگاههای اجرائی استانی ابالغ می شود

و وزارت امور اقتصادی و دارائی  طی مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون، عناوين درآمدهای استانی به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه -۷۹ماده 
  .تعيين و پس از تصويب هيأت وزيران ابالغ می گردد

همه ساله در اليحه بودجه سنواتی کل کشور درج و به تصويب مجلس عناوين و مجوز وصول درآمدهای استانی جديد که سابقه وصول ندارند،  -تبصره 
  .شورای اسالمی خواهد رسيد

جهت تصويب به مجلس شورای اسالمی  درآمدهای استانی هر استان که بايد به خزانه معين استان واريز شود، در اليحه بودجه ساالنه درج و سرجمع  -۸۰ماده 
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  .ارائه می شود

  .دستگاههای استانی وصول کننده درآمد موظف اند تمام وصولی هائی را که به موجب قانون دريافت می کنند به خزانه معين استان واريز کنند -تبصره 

منظور ساماندهی درآمدهای استان و بهبود مستمر روشهای کسب درآمدهای استانی و شناسائی منابع جديد درآمدی، ستاد درآمد و تجهيز منابع  به -۸۱ماده 
  .استان به رياست استاندار و مرکب از افراد ذيل درهر استان تشکيل می شود

  .استاندار -الف

  .رئيس سازمان برنامه و بودجه استان - ب

  .امور اقتصادی و دارائی استان مديرکل -ج

  ).به عنوان ناظر(يک نفر از نمايندگان استان با تصويب مجلس شورای اسالمی  -د

  ).به انتخاب استاندار(يک نفر صاحب نظر در امور اقتصادی و مالی  -ه

  .رئيس خزانه معين استان -و

  ).ورای اسالمی شهر مرکز استان جانشين وی خواهد بودتا تشکيل شورای اسالمی استان، رئيس ش(رئيس شورای اسالمی استان  - ز

در صورتی که موضوع مورد بحث در ستاد درآمد به بخش خاصی مربوط باشد، مسئول دستگاه اجرائی ذيربط در استان با حق رأی در جلسه شرکت  -۱تبصره 
  .خواهد کرد

  .اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان خواهد بود وظيفه دبيرخانه ستاد درآمد و تجهيز منابع استانی بر عهده -۲تبصره  

  :ستاد درآمد و تجهيز منابع استان وظايف ذيل را بر عهده دارد -۸۲ماده 

ن و پيشنهاد آن به شورای برنامه ريزی توسعه استان به هنگام تهيه و تنظيم برآورد منابع درآمدی استان برای سال بعد با توجه به ظرفيتهای درآمدی استا -الف
  .بودجه استان

  .بررسی و پيشنهاد منابع جديد درآمد برای استان به شورای برنامه ريزی و توسعه استان جهت درج در لوايح بودجه سنواتی کل کشور - ب

  .قوانين و مقررات موجود و ارائه آن به شورای برنامه ريزی و توسعه استان پيشنهاد بهبود روشهای کسب درآمد در استان در چارچوب -ج

  .بررسی و اظهارنظر در مورد گزارشهای مربوط به وصول درآمدهای استان که توسط خزانه معين استان ارائه می شوند -د

  .صول کننده و پيگيری رفع مشکالت آنهاتصويب سياستهای اجرائی وصول درآمد و نظارت بر نحوه وصول توسط دستگاههای اجرائی و -ه

   
   سياستهای پولی و ارزی -فصل نهم 

  :ح می گرددترکيب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذيل اصال -٨٣ماده 

  .وزير امور اقتصادی و دارائی -الف
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  .رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران - ب

  .رئيس سازمان برنامه وبودجه يا معاون اقتصادی وی -ج

  .دو تن از وزرا به انتخاب هيأت وزيران -د

  .وزير بازرگانی -ه

  .ک مرکزی و تأييد رياست جمهوریدو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پيشنهاد رئيس کل بان -و

  .دادستان کل کشور يا معاون وی - ز

  .رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن -ح

  .رئيس اتاق تعاون - ط

 س شورایيک نماينده از هر يک از کميسيونهای برنامه وبودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون مجلس شورای اسالمی به عنوان ناظر به انتخاب مجل -ی
  .اسالمی

ضوابط اجرائی اين ماده شامل نحوه تشکيل جلسات و چگونگی اتخاذ تصميمات با پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران و  -١تبصره 
  .تصويب شورای پول و اعتبار به مرحله اجرا گذارده خواهد شد

  .او با رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران خواهد بود رياست شورا بر عهده وزير امور اقتصادی و دارائی و درغياب -٢تبصره 

   -٨٤ماده 

  .می يابدکاهش  ١٣٧٨نسبت به ارقام مصوب سال %) ١٠(افزايش در مانده تسهيالت تکليفی طی سالهای برنامه سوم به طور متوسط ساالنه ده درصد  -الف

باز حمايتهای دولت در اعطای تسهيالت اعتباری به بخشها و فعاليتهای مختلف به شکل پرداخت يارانه نرخ سود، اعتبارات ترجيحی و قبول تضمين  - ب
  .پرداخت در چارچوب بودجه های ساالنه انجام خواهد شد

   -٨٥اده م

اين قانون، ملزم ) ١١(به منظور تنظيم تعهدات ارزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران، وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده  -الف
  :به رعايت موارد ذيل هستند

ا تأييد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران افتتاح می کنند، انجام عمليات و معامالت ارزی خود را از طريق حسابهای ارزی که در بانکهای داخل يا خارج ب -١
  .بانکهای عامل ايرانی مکلفند خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهای بين المللی تأمين کنند. دهند

المی ايران اعالم نمايند، ادامه کار آنها از اين ظرف سه ماه از تصويب اين قانون ليست کليه حسابهای ارزی خارج از کشور را به بانک مرکزی جمهوری اس -٢
  .پس منوط به تأييد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران است

  :دبه دولت اجازه داده می شود با رعايت شرايط زير نسبت به اخذ و يا تضمين تسهيالت مالی خارجی در قالب لوايح بودجه سنواتی اقدام نماين - ب

هی ها و تعهدات اعم از ميان مدت و کوتاه مدت خارجی بايد به گونه ای تنظيم گردد که بازپرداخت های ساالنه اين بدهی ها و زمان بندی بازپرداخت بد -١
درآمدهای ارزی دولت درسال آخر برنامه سوم %) ٣٠(پس از سال پايانی برنامه، از سی درصد  - بدون درنظر گرفتن تعهدات ناشی از بيع متقابل  -تعهدات 
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  .در استفاده از تسهيالت خارجی، اولويت با تسهيالت بلندمدت خداهد بود. نکندتجاوز 

ت دولت موظف است ميزان تعهدات و بدهی های خارجی کشور در طول برنامه سوم را به گونه ای تنظيم نمايد تا ارزش حال خالص بدهی ها و تعهدا -٢
در سال آخر برنامه سوم بيش از بيست و پنج )ير ارزی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايرانمابه التفاوت ارزش حال بدهی ها، تعهدات کشور و ذخا(کشور 

  .دالر نباشد) ٢٥ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ميليارد 

  :در مورد طرحهای دولتی که از تسهيالت مالی خارجی استفاده می کنند، دستگاههای اجرائی موظف به رعايت موارد ذيل خواهند بود -ج

وليت وزير و يا باالترين مقام اجرائی دستگاه ذيربط و تأييد شورای اقتصاد، دارای توجيه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزينه تمامی طرحها با مسئ -١
با توجه  تعيين زمان بندی دريافت و بازپرداخت تسهيالت هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل. های اجرای کامل آنها از سقفهای تعيين شده تجاوز نکند

حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی توليدی و صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه ها و ايجاد «به ظرفيتها، امکانات و توانائيهای داخلی و با رعايت قانون 
  .ايد به تصويب شورای اقتصاد برسدو نيز رعايت شرايط زيست محيطی در اجرای هر يک از طرحها ب» ١٢/١٢/١٣٧٥تسهيالت به منظور صدور خدمات مصوب 

  .قبل ازعقد قرارداد با ارائه توجيهات فنی و اقتصادی با سازمان برنامه و بودجه موافقتنامه مبادله کنند -٢

درج آگهی مناقصه در  با(دالر باشد تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين المللی ) ١ر٠٠٠ر٠٠٠(هرگونه معامله و قرارداد خارجی را که بيش از يک ميليون  -٣
  .انجام و منعقد کنند) روزنامه های کثيراالنتشار داخلی و خارجی

  . درکليه مناقصه هاحق کنترل و بازرسی کمی و کيفی و کنترل قيمت برای کليه کاالهای وارداتی و پروژه ها برای خريدار محفوظ است

  .ضوع می باشدوزير يا باالترين مقام اجرائی ذيربط مسئول حسن اجرای اين مو

  .دولت مکلف است همراه با لوايح بودجه ساالنه جداول دريافتها و پرداختهای ارزی را برای سالهای باقيمانده از برنامه ارائه نمايد -د

ها را در لوايح اين قانون و مؤسسات و نهادهای عمومی غير دولتی و بانک) ١١(دولت موظف است طرحهای بيع متقابل خود و دستگاههای موضوع ماده  -ه
  .بودجة ساليانة برنامه ارائه و پس از تصويب مجلس شورای اسالمی اجراء نمايد

ن، به تصويب آيين نامه اجرائی اين ماده با پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايرا -و
  .هيأت وزيران خواهد رسيد

امور به منظور تنظيم و ايجاد تعادل در بازار ارز و تشويق خريد کاال و خدمات از داخل کشور، کميته ای به رياست رئيس جمهورو عضويت وزيران  -٨٦ماده 
زی جمهوری اسالمی ايران، رئيس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از وزرا به انتخاب هيأت اقتصادی و دارائی، بازرگانی، امور خارجه و رئيس کل بانک مرک

  .وزيران تشکيل می شود

ن به انتخاب سه نفر از نمايندگان مجلس شورای اسالمی از کميسيونهای امور بازرگانی و توزيع، امور برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاو -١تبصره 
  .عنوان ناظر در اين کميته شرکت می نمايندمجلس ب

ه وامور اقتصادی و دبيرخانه کميته موظف است هر سه ماه يکبار گزارش عملکرد جلسات کميته را برای کميسيونهای امور بازرگانی و توزيع، امور برنامه و بودج
  .دارائی و تعاون به انتخاب مجلس بعنوان ناظر در اين کميته شرکت می نمايند

و امور اقتصادی يرخانه کميته موظف است هر سه ماه يکبار گزارش عملکرد جلسات کميته را برای کميسيونهای امور بازرگانی و توزيع، امور برنامه و بودجه دب
  .و دارائی و تعاون ارسال نمايد

  .دبيرخانه اين کميته در بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران مستقر خواهد شد
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زرگانی مسئول تنظيم تراز تجاری کشور خواهد بود و کليه وزارتخانه ها موظفند در تهيه برنامه های عملياتی و تقسيم اهداف کمی و کيفی، وزارت با -٢تبصره 
  .تنظيم و تفوق تراز تجاری کشور همکاری الزم با وزارت بازرگانی بعمل آورند

  .حفظ ارزش پولی ملی گرددسياست ارزی دولت بايد به گونه ای تنظيم گردد که موجب  -٣تبصره 

در داخل به منظور حمايت از توليدات داخلی، به دولت اجازه داده می شود بخشی از کاالهای اساسی که با ارز رسمی وارد می شود و امکان توليد آن  -٨٧ماده 
  .اری نموده و نسبت به فروش ارز صرفه جويی شده به قيمت واريزنامه ای اقدام و درآمدحاصل را به درآمد عمومی واريز نمايدوجود دارد را از داخل خريد

از سود تسهيالت سرمايه  معادل وجوه واريزی فوق، برای تأمين اعتبار مورد نياز جهت خريد کاالی جايگزين از توليدات داخلی و نيز پرداخت تمام يا قسمتی 
  .اری به منظور افزايش توليد کاالهای مذکور، در قالب لوايح بودجه سنواتی در اختيار دستگاههای اجرائی ذيربط قرار خواهد گرفتگذ

حوه رائی ذيربط، نآيين نامه اجرائی اين ماده شامل نحوة تصميم گيری برای خريد از داخل، نحوه واريز مابه التفاوت به خزانه و نحوه پرداخت به دستگاه اج
ايران و سازمان صدور تضمين خريد به توليد کنندگان و سازوکار تنظيم بازار کاالهای مذکور بنا به پيشنهاد وزارت بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

  .برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

جام کليه به منظور استفاده حداکثر از توان فنی و مهندسی، توليدی،صنعتی و اجرائی کشور، دستگاههای اجرائی موضوع اين قانون موظفند به هنگام ان -٨٨ماده 
انون حداکثر استفاده از توان فنی و معامالت از پيمانکاران و سازندگان ايرانی در چارچوب رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه دعوت به عمل آورند و با رعايت ق

  .ندمهندسی کشور در کلية معامالت، شرايط يکسان ارزی و ريالی جهت پيمانکاران، مشاوران سازندگان و توليدکنندگان داخلی و خارجی معمول دار

وليد و صادرات، کليه دستگاههای اجرائی که بابت خريد کاالها يا انجام پروژه ها از ارز استفاده می نمايند موظفند حداقل ده به منظور حمايت از ت -٨٩ماده 
  .قيمت کاال يا هزينه ارزی پروژه را از محل تحويل کاالهای ساخت داخل پرداخت نمايند%) ١٠(درصد 

  .ذيربط بالمانع است موارد استثناء با تأييد شورای اقتصاد يا وزير دستگاه

   
  ساماندهی بازارهای مالی  -فصل دهم 

اداری، استخدامی و   اين قانون آيين نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابطپس از تصويب   به دولت اجازه داده می شود حداکثر طی مدت شش ماه -٩٠ماده 
سيستم بانکی براساس   انضباطی خاص نظام بانکی را در چارچوب اساسنامه های بانکها و در جهت توسعه وبهبود کيفيت ارائه خدمات و رقابتی کردن فعاليت

  .ستخدامی کشور به تصويب رسانده و اجراء نمايدپيشنهاد مشترک مجمع عمومی بانکها و سازمان امور اداری وا

قانون ) ٢٠(ماده ) ٦(به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران اجازه داده می شود با تصويب شورای پول و اعتبار، عالوه بر موارد مندرج در بند  -٩١ماده 
از اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران به شرط عدم مغايرت با قانون عمليات بانکی بدون ربا  ٨/٦/١٣٦٢نکی بدون ربا مصوب عمليات با

  .استفاده نمايد

افزايش شرايط رقابتی بانکها و گسترش بازارهای مالی و تشويق پس انداز داخلی، زمينة بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران موظف است جهت  -٩٢ماده 
را فراهم و نظارت الزم بر آنها را اعمال نمايد و از فعاليت مؤسسات غيرمجاز ) غيردولتی(فعاليت مجاز انواع مؤسسات، سازمانها و واحدهای اعتباری غيربانکی 

  . جلوگيری به عمل آورد

تابع ضوابط تعيين شده ) غيردولتی(ط به تأسيس و نحوه فعاليت و ترتيب انحالل و ورشکستگی مؤسسات، سازمانها و واحدهای اعتباری غيربانکی شرايط مربو
تصاصاً و عدم فعاليت در اموری که بنا به تشخيص شورای پول و اعتبار اخ ١٣٥١برای مؤسسات اعتباری غيربانکی در قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 

  .بانکها بايد انجام دهند، خواهد بود

براساس ضوابط ) غيردولتی(موظف است بر حسن جريان امور بانکها و مؤسسات، سازمانها و واحدهای اعتباری غيربانکی   بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران
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  .مصوب نظارت نمايد

الهای برنامه به منظور تقويت پاية سرمايه بانکها و افزايش توان حضور بانکهای ايرانی در بانکداری بين المللی، به دولت اجازه داده می شود که در س -٩٣ماده 
معادل کل وجوه واريز . انکها، منتشر نمايدريال اوراق مشارکت ويژه برای تقويت پايه سرمايه ب) ٥و٠٠٠و٠٠٠و٠٠٠و٠٠٠(سوم، حداکثر تا مبلغ پنج هزار ميليارد 

تا زمان تسويه کامل اصل و . شده از اين محل به حساب خزانه، عيناً به بانکها مسترد خواهد شد تا به عنوان افزايش سهم مذکور، سود ساالنه بانکها منظور شود
  سود اوراق مشارکت مذکور، سود ساالنه بانکها 

  :يل توزيع خواهد شدقبل از کسر ماليات به ترتيب ذ

  .بازپرداخت نشدة اوراق به کل سرماية بانک به عنوان سود اوراق مشارکت ويژه به بانک پرداخت خواهد شد  معادل نسبت ماندة - الف 

  .باقيماندة سود ساالنة هر بانک به مصرف بازپرداخت قسمتی از اصل اوراق مشارکت ويژة موجود در آن بانک خواهد رسيد -ب 

و به مه اجرائی اين ماده طی سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران و وزارت امور اقتصادی و دارائی پيشنهاد آيين نا
  .تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

در سطح ملی و بين   اطالع رسانی رماية ايران جهت انجام داد و ستد الکترونيکی اوراق بهادار در سطح ملی و پوشش خدماتشبکه رايانه ای بازار س -٩٤ماده 
قانون برنامه ) ٢٦(انجام شده در قالب تبصرة  با فعاليتهای هماهنگ و مبادلة الکترونيکی و  نظام اطالع رسانی  المللی توسط شورای بورس پس از بررسی جامع

شورای بورس موظف است حداکثر طی مدت . ايجاد می شود ٢٠/٩/١٣٧٣ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران مصوب  پنج
جرائی داد ضوابط ا. شش ماه پس از تصويب اين قانون، مقررات الزم در زمينة نوع اطالعات، نحوه انتشار آنها، هماهنگی های شبکه بانکی کشور را تصويب کند

  .و ستد الکترونيکی ونحوه برخورد با متخلفين و ايمنی معامالت با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شورای اسالمی خواهد رسيد

  :شورای بورس مجاز است -٩٥ماده 

  .ای در سطح کشور در چارچوب قانون بورس اقدام کندنسبت به راه اندازی بورسهای منطقه  - الف 

قانون تأسيس   )١(ماده ) ٢(تمهيدات قانونی الزم جهت قابل معامله نمودن ساير ابزارهای مالی در بورس اوراق بهادار، عالوه بر موارد مندرج در بند  -ب 
  .را فراهم کند ٢٧/٢/١٣٤٥بورس اوراق بهادار مصوب 

  .س کاال با همکاری دستگاههای ذيربط اقدام نمايدنسبت به ايجاد بور -ج 

ها به دولت اجازه داده می شود آيين نامه ها و ضوابط مالی، اداری، استخدامی و انضباطی خاص صنعت بيمه را در چارچوب اساسنامه های خاص آن -٩٦ماده 
های وسعه و بهبود کيفيت خدمات و رقابتی کردن فعاليت صنعت بيمه، با پيشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور و مجمع عمومی شرکتدر جهت ت

  .بيمه و بيمه مرکزی ايران به تصويب رسانده و اجراء نمايد

تصادی به بانکهای صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات اجازه داده می شود برای تأمين منابع مالی طرحهای غيردولتی که دارای توجيه فنی، اق -٩٧ماده 
تعهد يا تضمينی در  دولت و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران هيچ گونه. آن را تعهد کنند  و مالی باشند، از منابع مالی خارجی استفاده کرده و بازپرداخت

  .اين قانون الزم الرعايه است) ٨٥(ماده ) ب(در هر حال الزامات مذکور در بند . قبال بازپرداخت اين منابع نخواهند داشت

يق پس انداز و سرمايه گذاری و ايجاد زمينه رشد و توسعه اقتصادی کشور وجلوگيری از به منظور افزايش شرايط رقابتی در بازارهای مالی و تشو -٩٨ماده 
قانون اساسی و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرايط تعيين شده در زير اجازه تأسيس بانک توسط ) ٤٤(ضرر و زيان جامعه با توجه به ذيل اصل چهل و چهارم 
  :داده می شود بخش غيردولتی به اشخاص حقيقی و حقوقی داخلی

 سياست گذاری پولی، اعتباری، ارزی، چاپ اسکناس، ضرب سکه، حفظ ذخاير ارزی، نظارت بر بانکها و صدور مجوز فعاليت بانکی در قلمرو وظايف - الف 
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  .دولت بوده و جهت اعمال حاکميت همچنان در اختيار دولت باقی می ماند

رعايت نسبتهای مالی تعيين شده جهت داشتن ساختار مالی سالم و نوع قراردادها و عقود و فعاليتهای بانکها  ضوابط مربوط به نحوه فعاليت بانکها از قبيل -ب 
  .و قانون عمليات بانکی بدون ربا خواهد بود ١٣٥١طبق قوانين پولی و بانکی کشور مصوب 

  :وز فعاليت اعطاء نمايددولت می تواند به افراد حقيقی و حقوقی داخلی در صورت دارا بودن شرايط زير مج -ج 

  .کار  داشتن تجربه و دانش الزم دراين -١

  .از نظر مالی توان تأمين سرمايه الزم و انجام کار را داشته باشد -٢

  .عدم داشتن هرگونه سوء پيشينه اعم از مالی و اخالقی -٣

   
   توسعه علوم و فن آوري -م فصل يازده

به » وزارت فرهنگ و آموزش عالي«امور اجرائي و سياست گذاري نظام علمي کشور، از ابتداي برنامه سوم توسعة کشور، به منظور انسجام بخشيدن به  -٩٩ماده 
تغييرنام مي يابد و وظايف برنامه ريزي، حمايت و پشتيباني، ارزيابي و نظارت، بررسي و تدوين سياست ها و اولويت هاي » ن آوريوزارت علوم، تحقيقات و ف«

  .راهبردي در حوزه هاي تحقيقات و فن آوري به وظايف وزارتخانه مذکور افزوده مي شود

ه مذکور را طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، تدوين و به مجلس دولت موظف است اصالحات الزم در اهداف، وظايف و تشکيالت وزارتخان
  .شوراي اسالمي تقديم نمايد

ي پژوهشي و فن آوري، باالخص پژوهشها به منظور ايجاد زمينه هاي مشارکت و سرمايه گذاري بخش غيردولتي و حمايت کمي و کيفي از فعاليتها  -١٠٠ماده 
شد و و فن آوريهاي کاربردي توسعه اي، دولت مجاز است در تأسيس صندوقهاي غيردولتي مشارکت کند و موظف به تقويت صندوقهاي دولتي موجود مي با

  . اي برنامه فراهم شودبايد ترتيبي اتخاذ کند که امکان استفاده اين صندوقها از يارانة سود تسهيالت مالي طي سالهاي اجر

زماني، اهداف و اساسنامة صندوق جديدالتأسيس و آيين نامه نحوة مشارکت بخش دولتي، نظام بانکي و بخش غيردولتي در تأمين منابع موردنياز آن، جايگاه سا
وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري حداکثر ظرف  وظايف اين صندوقها به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي کشور و

  .يک سال از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

ش غيردولتي طي سالهاي اجراي برنامه، براي اين دولت مکلف است به منظور کمک و حمايت از گسترش کمي و کيفي فعاليتهاي مراکز پژوهشي بخ -١٠١ماده 
  .مؤسسات در قوانين و مقررات موضوعه، استفاده از تسهيالت مالي و بيمه هاي حمايتي را پيش بيني کرده و به مورد اجرا گذارد

    -١٠٢ماده 

از پژوهشهايي که توسط وزارتخانه ها و ديگر دستگاههاي اجرائي به دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي دولتي و غيردولتي سفارش داده مي به منظور حمايت  -الف
زم را از هزينه هاي آن را کارفرما تأمين و تعهد کرده باشد، به دولت اجازه داده مي شود در لوايح بودجه سنواتي، اعتبارات ال%) ۴۰(شود و حداقل چهل درصد 

  .براي ادامه عمليات اين گونه پروژه ها تأمين کند

يکي هستند پژوهشهايي که دستگاههاي اجرائي از طريق مراکز تحقيقاتي و واحدهاي وابسته به خود انجام مي دهند و سفارش دهنده و سفارش گيرنده آنها 
  .مشمول تسهيالت پيش بيني شده در اين ماده نمي شوند

رف شده در امر تحقيقات از توليد ناخالص داخلي در طول برنامه پنج ساله سوم بطور يکنواخت افزايش يافته به نحوي که هزينه هاي سهم هزينه هاي ص - ب
توليد ناخالص داخلي از اعتبارات عمومي %) ۱(صرف شده در امر تحقيقات از توليد ناخالص داخلي در سال پايان برنامه در بخش دولتي به يک درصد 
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دولت موظف . توليد ناخالص داخلي از منابع بخش خصوصي و شرکتهاي دولتي و بانکها برسد%) ۵/۰( اي اجرائي و در بخش غيردولتي به نيم درصد دستگاهه
و منتهي مي از اين اعتبارات را در ارتباط با انجام پژوهش هاي بنيادي و پايه و پژوهش هايي که به جذب و توليد دانش فن آوري ن%) ۱۵(است پانزده درصد 

  .گردد هزينه نمايد

اي سازمان برنامه و بودجه مکلف است با هماهنگي شوراي پژوهشهاي علمي کشور در هر سال سهم بخش تحقيقات هريک از دستگاههاي اجرائي و شرکته -ج
تجهيزاتي که مرتبط با امر تحقيقات نيست و خريد  خريد  احداث، خريد واجاره ساختمانهاي اداري،. دولتي را تعيين و در رديف مستقل و جداگانه منظور نمايد

نمي تواند منظور خودروهاي سواري و پرداخت هرگونه هزينه اي که ارتباط با امر تحقيقات ندارد از چنين رديف هائي ممنوع است و به عنوان هزينه تحقيقاتي 
يين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد شوراي پژوهشهاي علمي کشور و آ. دولت موظف است حمايت الزم را از تحقيقات بخش خصوصي به عمل آورد. گردد

  .سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد

المي به ه آزاد اسآيين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه، شوراي پژوهشهاي علمي کشور، وزارت علوم و تحقيقات و فن آوری و دانشگا
  .تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

دولت موظف است امکانات الزم براي دستيابي آسان به اطالعات داخلي و خارجي، زمينه سازي براي اتصال کشور به شبکه هاي جهاني، بهبود   -١٠٣ماده 
  :ده از فن آوري هاي جديد را از طرق زير فراهم نمايدخدمات و ترويج استفا

ت الزم براي ايجاد زيرساختهاي ارتباطي و شاهراههاي اطالعاتي الزم، پهناي باند کافي و گسترده از طريق وزارت پست و تلگراف و تلفن و ايجاد تسهيال -الف
  .استفاده دانشجويان و اعضاي هيأت علمي

  ".تأمين کننده ارتباطات"و " تأمين کننده خدمات"، " تأمين کننده اطالعات"تفکيک وظايف مجموعه هاي  - ب

   
  سياست هاي زيست محيطي -فصل دوازدهم 

  :طبيعي کشور، اجراي موارد زير الزامي است  حفاظت از محيط زيست و بهره گيري پايدار از منابعبه منظور  -۱۰۴ماده 

بدين منظور دولت موظف است ضمن حفظ روند رشد توليدات و بهره . بهره برداري از منابع طبيعي کشور بايد براساس توان بالقوه منابع صورت گيرد -الف
تأمين علوفه دام و سوخت جنگل نشينان، عشاير و روستائيان، «و » جنگل  خروج دام از«، » تعادل دام و مرتع«رحهايي از قبيل برداي پايدار از منابع، با اجراي ط

» يم گيري و اجراءحفظ و حراست از منابع پايه و ذخائر ژنتيکي، هماهنگي در مديريت يکپارچه منابع پايه و نهادينه کردن مشارکت مردم در برنامه ريزي، تصم
  .ترتيبي اتخاذ نمايد که تعادل محيط زيست نيز حفظ شود

 آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر ضوابط زيست محيطي موردنظر، با پيشنهاد مشترک سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه هاي کشاورزي و
  .جهادسازندگي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

، کمکهاي مالي اشخاص حقيقي و حقوقي به اين سازمانها به » ازمانهاي غيردولتي حامي محيط زيست و منابع طبيعيس«به منظور تقويت و پشتيباني از  - ب
اين کمکها که به حساب خاصي در خزانه واريز مي گردد، دريافت و براساس آيين نامه اي که به پيشنهاد سازمان برنامه و . عنوان هزينة قابل قبول تلقي مي شود

مان حفاظت محيط زيست و وزارت جهاد سازندگي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد و مشتمل بر حداکثر ميزان کمکها و نحوة اعطاي بودجه و ساز
  .آنهاست، در اختيار اين سازمانها قرار خواهد گرفت

واحدهاي توليدي موظفند براي تطبيق مشخصات فني  به منظور کاهش عوامل آلوده کنندة محيط زيست، باالخص در مورد منابع طبيعي و منابع آب کشور، -ج
  .هزينه هاي انجام شده در اين مورد به عنوان هزينه هاي قابل قبول واحدها منظور مي گردد. خود با ضوابط محيط زيست و کاهش آلودگيها اقدام کنند

تخريب محيط زيست گردد، جريمه متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد  از واحدهائي که از انجام اين امر خودداري نمايند و فعاليتهاي آنها باعث آلودگي و
آيين نامه اين بند مشتمل بر مبلغ و . عمومي واريز مي گردد تا در قالب لوايح بودجه سنواتي براي اجراي طرحهاي سالم سازي محيط زيست هزينه شود
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  .محيط زيست به تصويب هيأت وزيران مي رسدچگونگي اخذ جرايم و نحوة هزينة آن به پيشنهاد سازمان حفاظت 

ستانداردهاي دولت مکلف است در طول برنامه سوم نسبت به کاهش ميزان آلودگي هواي شهرهاي تهران، مشهد، تبريز، اهواز، اراک، شيراز و اصفهان در حد ا -د
قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ) ۸۲(ئي تبصره آيين نامه اجرائي اين بند همان آيين نامه اجرا. سازمان بهداشت جهاني اقدام نمايد

  .مي باشد ۲۰/۹/۱۳۷۳جمهوري اسالمي ايران مصوب 

  .به منظور جلوگيري از آلودگي و ساماندهي ساحل درياي خزر، دولت موظف است نسبت به آزادسازي حريم دريا اقدام نمايد - هـ

  :توليدي و صنعتي مستقر در داخل محدوده شهرهاي کشور تمهيدات زير اتخاذ مي گرددبراي تشويق انتقال واحدهاي  -و

  .تغيير کاربري عرصه و اعيان کارخانجات طبق ضوابط شهرداري ها و با توافق مالکين حقيقي و حقوقي امکان پذير خواهد بود -۱

د حق االمتياز و حق االشتراک و ساير امتيازات مربوط به انشعاب گاز، آب، برق و وزارتخانه هاي نفت، نيرو و پست و تلگراف و تلفن موظفند نسبت به خري -۲
وقت و بدون مطالبه   عتلفن محل قبلي واحد مربوطه به قيمت عادالنه روز و يا انتقال امتيازات ياد شده، به متقاضياتي که صاحب امتياز معرفي مي نمايد در اسر

  .وجه اقدام نمايد

  :لودگي هوا در تهران بزرگ موارد ذيل در طي سال اول برنامه سوم انجام مي گيردبه منظور کاهش آ - ز

نجر به توليد کليه وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهاي دولتي و دستگاههاي اجرائي که بنحوي از بودجه عمومي استفاده مي کنند موظفند نسبت به رفع عيوب م -۱
  .اقدام نمايند )از هر نوعي که باشند(آلودگي خودروهاي خود 

  .شهرداري تهران موظف است خودروها و اتوبوس هاي دچار نقص فني منجر به سوخت بد خود را تعمير و اصالح نمايد -۲

  .تمديد جواز کار تاکسي ها و ميني بوس هاي تحت پوشش منوط به نداشتن نقص فني منجر به ايجاد آلودگي است -۳

ريال در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار مي گيرد تا منحصراً مصروف کمک به بخشي از هزينه ) ۲۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰(ساليانه مبلغ بيست ميليارد  -۴
  .موتورسيکلت ها و سواري هاي شخصي داراي نقص فني شود که آلودگي ايجاد مي کنند و متقاضي کمک هستند

به جزاي ) راننده(جرم محسوب مي شود و متخلف ) که باشند  از هر نوع(روها موتورسيکلت ها و خود  از سال دوم برنامه سوم آلوده سازي هوا توسط -۵
ريال در هر نوبت تخلف محکوم مي شود نوبت بعدي احتساب تخلف، حداقل گذشت يک هفته از تخلف قبلي و ارتکاب جرم ) ۵۰۰ر۰۰۰(نقدي پانصد هزار 

  .مي باشد

کليه طرحها و پروژه هاي بزرگ توليدي و خدماتي بايد پيش از اجرا و در مرحلة انجام مطالعات امکان سنجي و مکان يابي، براساس ضوابط   -۱۰۵ماده 
بي توسط مجريان طرحها و رعايت نتايج ارزيا. پيشنهادي شوراي عالي حفاظت محيط زيست و مصوب هيأت وزيران مورد ارزيابي زيست محيطي قرار گيرد

  .نظارت بر حسن اجراي اين ماده برعهدة سازمان برنامه و بودجه مي باشد. پروژه هاي مذکور الزامي است

سازمان حفاظت محيط زيست موظف است راهکارهاي عملي و اجرائي پروژه هاي عمراني و اشتغال زائي در مناطق حفاظت شده را به طريقي فراهم  - تبصره
  .توسعه عمراني متوقف نگردد  ضمن رعايت مسائل زيست محيطي، طرحهاي نمايد که

   
  آب و کشاورزي -فصل سيزدهم 

  :ودبه دولت اجازه داده مي ش  -۱۰۶ماده 

به منظور جلب منابع مالي بيشتر جهت سرمايه گذاري و تسريع در اجراي طرحهاي تأمين آب و خاک کشاورزي، شبکه هاي اصلي و فرعي آبياري و  -الف
ري، نوغانداري، آبخيزدا) جنگل، مرتع و بيابان(زهکشي طرحهاي کوچک آبي و احياء قنوات و چشمه سازها، دام و طيور و دامپزشکي و شيالت، منابع طبيعي 
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مبالغ پرداختي به بانک . در اختيار بانک کشاورزي قرار دهد  زراعت و باغداري اعتبارات الزم را در بودجه هاي ساالنه منظور و از طريق وزارتخانه ذيربط
سيستم بانکي و منابع حاصل از مشارکت بانک کشاورزي موظف است از محل تلفيق منابع مذکور با منابع اعتباري . کشاورزي به هزينة قطعي منظور مي شود

سهيالت توليد کنندگان و بهره برداران بخش کشاروزي جهت سرمايه گذاري در طرحهايي که داراي توجيه فني و اقتصادي هستند، د ر چارچوب مقررات، ت
  .اعطاء کند

. گردددر صورت لزوم بخشي از نيازهاي اعتباري طرحهاي مذکور که از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي شود، مي تواند به عنوان کمک بالعوض تلقي 
نه هاي عناوين و سهم حمايت دولت در قالب کمک بالعوض و يارانة سود انتظاري در طرحهاي مشمول دريافت اين کمک، توسط کميته اي مرکب از وزارتخا

مبالغ دريافتي از بابت بازپرداخت اقساط تسهيالتي که از محل بودجة عمومي تأمين شده است، مجدداً به . تعيين خواهد شد  و بودجه  ذيربط و سازمان برنامه
  .روش فوق الذکر مورد استفاده قرار مي گيرد

خشي از منابع خود را که در بودجه ساليانه مشخص خواهد شد، از طريق به منظور تجهيز منابع براي سرمايه گذاري در بخش کشاورزي هر ساله ب - ب
و بانک  دستگاههاي ذيربط به صورت کمک به صندوقهاي غيردولتي توسعه کشاورزي و دامداري و يا به صورت وجوه اداره شده در اختيار صندوقهاي مذکور

  .کشاورزي قرار دهد

از تسهيالت اعطايي کليه بانکهاي کشور را با هماهنگي دستگاههاي اجرائي ذيربط به بخش ) ۲۵(%نج درصد در طول سالهاي برنامه سوم حداقل بيست و پ -ج
  .آب و کشاورزي اختصاص دهد

تخصيص و ) ۱۰۰(%تأمين اعتبارات بخش آب و کشاورزي را در اولويت قرار داده و بدون توجه به ميزان وصول درآمدهاي پيش بيني شده، بطور صددرصد  -د
  .طريق خزانه پرداخت نمايداز 

  .دولت موظف است به جاي واردات روغن و کنجاله در جهت اشتغال و صرفه جوئي ارزي، دانه هاي روغني وارد نمايد - هـ

بيق الگوي کشت در دولت مکلف است به منظور افزايش توان توليد اقتصادي درآمدهاي ارزي، در طول برنامه با اتخاذ تدابير و اقدامات الزم امکان تط -۱تبصره 
ازدهي اقتصادي مناطق مختلف با امکانات و ظرفيت هاي آبي را فراهم و کارايي اقتصادي آب را از طريق تخصيص آب به توليد محصوالت با نياز آبي کمتر و ب

  .بيشتر افزايش دهد

ي دستگاههاي اجرائي در سال اول برنامه سوم توسط وزارت نيرو آيين نامه اجرائي اين تبصره متضمن اهداف کمي، نحوه سازماندهي، تأمين امکانات و هماهنگ
  .با مشارکت وزارت کشاورزي و جهادسازندگي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

طول برنامه اقدامات زيربنايي زير را به انجام به منظور حفاظت و سامان دهي نظامهاي بهره برداري از منابع آب کشور وزارات نيرو موظف است در  -۲تبصره 
  :برساند

  .توسعه و تجهيز شبکه هاي آماربرداري از منابع آب کشور از نظر کمي و کيفي -۱

  .ايجاد و توسعه شبکه هاي اندازه گيري منابع آلوده کننده آب و تقويت مباني مديريت کيفي آب -۲

  .تقويت بازارهاي محلي آب -۳

  .ه شبکه هاي اندازه گيري مصارف آب در بخش کشاورزيايجاد و توسع -۴

  .تقويت مباني حقوقي آب متناسب با تحوالت مديريتي و فن آوري -۵

  .ايجاد مباني الزم به منظور استقرار نظامهاي بهره برداري مناسب مبتني بر تقويت مديريت هاي محلي آب -۶

العوض و پرداخت يارانه سود و کارمزد توسط وزارتخانه هاي ذيربط، سازمان برنامه و بودجه، وزارت آيين نامه اجرائي اين ماده شامل شرايط و ضوابط کمک ب
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  .امور اقتصادي و دارائي و بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

داده مي شود به منظور اجراي سياست هاي صرفه جويي و هدايت مصرف کنندگان آب کشاورزي براي بهره برداري بهينه، آب را در   به دولت اجازه -۰۷۱ماده 
ي نظام بهره انهار و شبکه هاي آبياري و ايستگاههاي پمپاژ و چاههاي عميق و نيمه عميق براساس الگوي مصرف بهينه آب کشاورزي نسبت به تدوين و اجرا

و ايجاد تشکلهاي بهره برداري آب و خاک اقدام نمايد و براي اينگونه مصرف کنندگان، براساس ) حقّابه داران و مالکان(برداري، مشارکت بخشي غيردولتي 
  .قانون تثبيت نرخ آب بهاي زراعي قيمت گذاري نموده و تحويل دهد

ارزش واقعي آن و سهولت در نقل و انتقال آن، دولت موظف است نسبت به تهيه و صدور اسناد آب به به منظور بهره برداري اصولي از آب و حفظ  - تبصره
  .حقّابه داران و مالکان اقدام نمايد

  -۱۰۸ماده 

و کشاورزي با اولويت ساکنين روستاها، دولت مجاز است اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي  به منظور استفاده از نيروهاي متخصص و کارآفرينان بخش آب -الف
زم را از قبيل ايجاد را در عرصه هاي منابع طبيعي که قابل احياء و بهره برداري کشاورزي مي باشند، با شرايط مناسب در اختيار آنان قرار دهد و حمايتهاي ال

  .آورد زيربناها و پرداخت تسهيالت به عمل

اعم (ردم دولت موظف است ارزش آن قسمت از اراضي ملي و موات و ساير اراضي متعلق به دولت را که براي سرمايه گذاري در طرحهاي مختلف توليدي به م
. حداکثر پنج ساله دريافت نمايد واگذار مي نمايد در ابتداي واگذاري تقويم و برهمان اساس بعد از شروع دوره بهره برداري آن را با اقساط) از حقيقي و حقوقي

  .ارزش احياء و تبديل به احسن اين اراضي متعلق به بهره بردار بوده و دولت حق ندارد بابت آن وجهي دريافت نمايد

نه بهره برداري و يا بهره به منظور آزادسازي عرصه هاي منابع طبيعي و اعمال مديريت بهره برداري بهينه، دولت مکلف است به عشاير و دامداران داراي پروا - ب
راي کشاورزي و برداران عرفي و تشکلهاي اقتصادي آنها از اراضي مرتعي قابل احياء تحت تصرف خود و يا اراضي همان مناطق زيست آنها در ييالق و قشالق ب

ونه اي که معيشت آنها در حد باالي خط فقر تأمين گردد به گ) با قيد اولويت(از عرصه هاي مرتعي براي اجراي طرحهاي مرتعداري و توليد علوفه واگذار نمايد 
  .و بقيه اراضي جهت سرمايه گذاري و واگذاري براساس ضوابط مربوطه منظور مي گردد

يين و تع آيين نامه اجرائي اين ماده شامل نحوه قيمت گذاري، ضوابط تشخيص نيروهاي متخصص و کارآفرين، ضوابط تشخيص اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي
  .انواع حمايتها به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي کشاورزي و جهادسازندگي و نيرو به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

توسعه، منابع و عوامل مؤثر در فعاليتها با اولويتهاي زير موردنظر براي دسترسي بخش آب و کشاورزي به حداکثر رشد پيش بيني شده در برنامه سوم  -۱۰۹ماده 
  :قرار خواهد گرفت

  .تأمين ماشين آالت و ادوات کشاورزي و بهبود مديريت بهره برداري از ماشيتها و تجهيزات تا رفع بحران مکانيزاسيون -الف

  .يافزايش راندمان آبياري و بهره وري از آب و افزايش سطح زيرکشب آب - ب

  :دولت مکلف است از طرق گوناگون و ممکن زير با اولويت دادن نسبت به پروژه هاي ديگر استحصال آب - تبصره

  .ساخت سدهاي کوچک متعدد -۱

  ساخت سدهاي بزرگ مخزني -۲

  .تنظيم مسير عبور آب با احداث تونلهاي انحرافي و شبکه توزيع مناسب -۳

  .صول فني و مهندسيايستگاههاي پمپاژ طراحي شده براساس ا -۴
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به صورتيکه در پايان برنام سوم، ميزان استحصال آب از طريق رودخانه هاي مرزي به حداکثر ممکن خود رسيده و . از خروج آب از کشور جلوگيري نمايد
  .کمترين خروجي را از کشور داشته باشد

  .مديريت هماهنگ دام و مرتع و ساماندهي جامعه عشايري -ج

ش علوفه به ويژه ذرت، سويا و پودر ماهي به منظور کاهش وابستگي به علوفه وارداتي و حمايت از توليدکنندگان کود و سم در داخل براي کاه افزايش توليد -د
  .واردات

  .حمايت از ايجاد تعاوني هاي توليد کشاورزي و تشکلهاي بهره برداران آب و خاک و منابع طبيعي با اولويت تعاوني هاي ايثارگران - هـ

  .ت باغيافزايش کمي و کيفي محصوالت کشاورزي و آبزيان با هدف تأمين امنيت غذايي و توسعه صادرات و با اولويت دانه هاي روغني و زيتون و محصوال -و

توانمندي هاي توليد، مسکن، دولت مکلف است از آغاز برنامه سوم، عشاير سيار کشور را طي دو برنامه پنجساله از نظر اقتصادي و معيشتي و اشتغال با حفظ  - ز
  .ايجاد امکانات زيربنائي و خدمات رساني ، رفاه عمومي و اجتماعي سامان دهي نمايد

و سرعت اجراي آن متناسب با تغيير کاربري و واگذاري مرتع خواهد بود که در امر واگذاري عرصه ) ۴۰(%سهم تحقق اهداف برنامه سوم حداقل چهل درصد 
  .اشتن پروانه بهره برداري و يا عرف بهره برداری داراي اولويت خواهند بودمرتعي به علت د  هاي

   
  صنعت، معدن و بازرگاني -فصل چهاردهم 

صناف توليدي مستقر در شهرها چنانچه به شهرکهاي صنعتي منتقل شوند ضمن استفاده از تسهيالت ويژه در خصوص واگذاري اقساطي زمين کليه ا  -۱۱۰ماده 
  .در شهرکهاي صنعتي از حمايتها و تسهيالت اعتباري که توسط دولت تعيين مي گردد، برخوردار خواهند بود

در کشور  ۱۳۷۸که به منظور ساماندهي و قانونمند نمودن واحدهاي صنفي فاقد پروانه کسب که تا قبل از سال به وزارت بازرگاني اجازه داده مي شود  - تبصره
مانها، نهادها و ارگانها داير شده و داراي سند مالکيت يا اجاره نامه و يا مبايعه نامه و يا قرارداد واگذاري عين يا منافع ملک با اشخاص حقيقي يا حقوقي، ساز

اتحاديه هاي صنفي کشور با دريافت گواهي پرداخت عوارض ساليانه شهرداري و همچنين گواهي مشخص بودن وضعيت مالياتي، پروانه کسب  باشند توسط
  .موقت صادر نمايد

يل پروانه کسب مدت اعتبار پروانه کسب هاي موقت صادره سه سال پس از تاريخ صدور مي باشد و اتحاديه هاي صنفي موظفند ظرف مدت مزبور نسبت به تبد
  .هاي موقت به دائم اقدام نمايند

ود که توسط نحوه صدور پروانه کسب هاي موقت و شرايط تبديل آنها به پروانه کسب هاي دائم و همچنين ساير موارد الزم به موجب آئين نامه اي خواهد ب
  .وزارت بازرگاني تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد

به منظور فعال کردن بانک تخصصي صنعت و معدن در جهت تجهيز منابع مالي بخش صنعت و معدن و تشويق، ترويج و هدايت بخش غيردولتي   -۱۱۱ماده 
  :به عمل خواهد آمد در سرمايه گذاريهاي صنعتي و معدني، توسعه کارآفريني و کمک به انتقال فن آوري، اقدامات ذيل

  .بانک صنعت و معدن در دو سال نخست برنامه، سهام کلية شرکتهاي تحت پوشش خود را به بخشهاي تعاوني و خصوصي داخلي واگذار خواهد کرد -الف

  .در مأموريت بانک مزبور و سازماندهي دروني آن خط اعتباري خاصي براي حمايت از صنايع کوچک ايجاد مي گردد - ب

اخلي و انک صنعت و معدن اجازه داده مي شود صندوقهاي خاص سپرده گيري براي رشته ها يا طرحهاي معين ايجاد کرده و از امکانات بازارهاي مالي دبه ب -ج
  .خارجي در جهت اهداف مذکور در اساسنامه و مؤکد در اين قانون استفاده کند

محل اعتبارات عمراني بودجه هاي سنواتي فصول صنعت و معدن يا تسهيالت بين بانکي تأمين در طي برنامه سوم بخشي از منابع بانک صنعت و معدن از  -د
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  .خواهد شد تا در جهت اهداف فوق الذکر و يا اهدافي که توسط دولت تعيين مي شود مصرف کند

افع ملي و نيازهاي عمده الکترونيکي نظامي و غيرنظامي در داخل کشور دولت موظف است در طول برنامه صنايع الکترونيک به منظور تأمين من -۱۱۲ماده 
موجود در بخشهاي مختلف از طريق سياستگذاري و سرمايه گذاريهاي متمرکز و هماهنگ، سازماندهي و تقويت ) الکترونيکي، مخابراتي، اتوماسيون و اپتيک(

  .کند

  .واهد رسيدمه اجرائي اين ماده توسط وزارتخانه هاي صنايع، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و پست و تلگراف و تلفن تهيه و به تصويب هيأت وزيران خآيين نا

  :اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور به منظور تحقق جهش صادراتي در برنامه سوم توسعه -۱۱۳ماده 

س آيين حقوق گمرکي و سود بازرگاني مواد اوليه و واسطه اي وارداتي مورد استفاده در توليد کاالهاي صادراتي پس از صدور محصوالت توليدي براسا -الف
  .دنامه اي که به پيشنهاد وزارات بازرگاني تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد مسترد خواهد ش

  .کاالها و خدماتي که صادر مي شوند مشمول پرداخت عوارض و ماليات نخواهند بود - ب

معاف ) مورد درخواست خريداران(صادرات کاال و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناي استانداردهاي اجباري و گواهيهاي مرسوم در تجارت بين الملل  -ج
  .مي باشند

  .ه براي صادرات کاال وجود دارد به صادرات خدمات نيز تسري مي يابدکليه تشويقها و امتيازاتي ک -د

  .صندوقهاي غيردولتي توسعه صادرات مورد حمايت دولت قرار مي گيرد - هـ

ندسي منابع به تناسب افزايش صادرات غيرنفتي و خدمات فني و مه ۱۳۷۹به منظور پشتيباني از صادرات کاالهاي غيرنفتي و خدمات فني و مهندسي از سال  -و
قرار مي گيرد به ارزي و ريالي از محل مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت به عنوان سهم دولت در افزايش سرمايه بانک توسعه صادرات در اختيار بانک مزبور 

  .بوده و به تحقق اهداف مذکور کمک نمايدصورتي که اين افزايش سرماية بانک در طول هر سال و سال پايان برنامه سوم متناسب با اهداف مندرج در اين قانون 

بانک مرکزي تهيه و به آيين نامه مربوط به نحوه اعطاي اعتبار و شرايط آن مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه و با همکاري 
  .تصويب هيأت دولت خواهد رسيد

قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، ) ۲۵(تبصره ) هـ(ارز تنخواه صادراتي موضوع بند   هبانک توسعه صادرات مکلف است ماندة وصول نشد - ز
مبالغ وصول شده به عنوان سرمايه . را حداکثر تا پايان برنامة سوم سوم توسعه وصول نمايد ۲۰/۹/۱۳۷۳اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب 

نحوه تسويه تمامي تنخواه ارزي مذکور و نرخ سود متعلقه را هيأت . آن تسهيالت به صادر کنندگان پرداخت خواهد شددولت نزد بانک منظور شده و از محل 
  .وزيران ظرف سه ماه از تصويب اين قانون تعيين و به بانک توسعه صادرات ايران ابالغ خواهد نمود

ي عمومي غيردولتي و همچنين اشخاص حقيقي و حقوقي مقيم ايران مکلفند قبل از کليه وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتي و مؤسسات و نهادها -ج
صنعتي بين المللي در داخل و خارج از کشور و يا شرکت در نمايشگاههاي بين المللي، برنامه هاي خود را با مرکز توسعه  -برپايي هرگونه نمايشگاه تجاري 

  .انندصادرات ايران هماهنگ و به تائيد مرکز مزبور برس

  :تنظيم بازار داخلي موجب ممنوعيت صدور نمي گردد و صدور کليه کاالها و خدمات، به جز موارد ذيل مجاز خواهد بود -۱۱۴ماده 

  .اشياء عتيقه و ميراث فرهنگي -الف

  .اير ژنتيک و يا حفاظت محيط زيست داشته باشنداقالم دامي يا نباتي که جنبه حفظ ذخ - ب

  .اشدصادرات کاالهائي که دولت براي تأمين آنها مستقيماً يارانه پرداخت مي کند با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شوراي اقتصاد مجاز مي ب -ج
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ت در مواردي که تشخيص مي دهد از طريق واردات بدون انتقال ارز به منظور تنظيم بازار داخلي و جبران کمبود احتمالي، وزارت بازرگاني مجاز اس - تبصره
  .نسبت به جبران نيازهاي داخلي اقدام نمايد

تهاي شرعي حذف و نسبت به تهيه برنامه زمانبندي دولت موظف است براي رونق تجارت خارجي موانع غيرتعرفه اي و غيرفني را با رعايت ممنوعي -۱۱۵ماده 
  .اصالح نرخهاي معادل تعرفه و اعالم آن به صورت پيش آگهي و تعيين تعرفه هاي گمرکي اقدام کند

  :ر بازارهاي بين الملليبه منظور تقويت توان رقابت محصوالت صادراتي کشور د -۱۱۶ماده 

زي مرکز اطالع کليه وزارتخانه ها و سازمانهاي توليدي و خدماتي دولتي مرتبط با امر صادرات مکلفند تا پايان اولين سال برنامه سوم نسبت به راه اندا -الف
ع رساني الزم را در اختيار متقاضيان داخلي و خارجي رساني مربوط به خود، براساس طرح شبکه جامع اطالع رساني بازرگاني کشور اقدام کنند و خدمات اطال

  .وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است تسهيالت الزم جهت تقويت شبکه هاي مذکور را فراهم کند. قرار دهند

  .يان سال دوم برنامه سوم اقدام کندتا پا) داخلي و بين المللي(وزارت بازرگاني مکلف است نسبت به راه اندازي شبکه جامع اطالع رساني بازرگاني کشور  - ب

ي و دولت موظف است براي حضور فعال شرکتها و مؤسسات فني و مهندسي اعم از مشاور و پيمانکاري ايراني در بازارهاي جهاني و صادرات خدمات فن -ج
  .مهندسي تسهيالت زير را فراهم نموده و بر اجراي مستمر و احسن آن نظارت نمايد

  .مينة صدور ضمانتنامة بانکي با حداقل سپرده گذاريفراهم نمودن ز -۱

  .امکان خروج ماشين آالت موردنياز اجراي قرارداد، بدون وثيقه گذاري -۲

  .ارائه خدمات بيمه اي و بانکي با حداقل هزينه و کارمزد -۳

  .ايجاد نظام اعطاي اعتبار صادراتي به طرحهاي عمراني، به صورت اعتبار خريدار و فروشنده -۴

  .پيش بيني و تعيين سهمية خاص در سهميه بندي اعتبارات اعطائي نظام بانکي -۵

  .پيش بيني اعتبار در بودجة ساليانة کشور جهت مشارکت دولت در تأمين مالي اينگونه اعتبارات صادراتي -۶

سي، به عنوان يکي از منابع تأمين مالي طرحهاي اخذ فراهم نمودن زمينة صدور و عرضه اوراق مشارکت توسط شرکتهاي صادر کنندة خدمات فني و مهند -۷
  .شده توسط آنها

  .شرکتهاي متقاضي فوق الذکر بايد توسط سازمان برنامه و بودجه تشخيص صالحيت شده و داراي رتبه بندي مناسب باشند

م خط مشي هاي صادرات کشور و تعيين کمکها و تسهيالت قابل ارائه به بخش صادرات و رفع مشکالت و موانع آن و اجراي سياست به منظور تنظي -۱۱۷ماده 
و فلزات،  هاي مصوب برنامه سوم، شوراي عالي توسعه صادرت غيرنفتي به رياست رئيس جمهور يا معاون اول وي و عضويت وزيران بازرگاني، صنايع، معادن

ور خارجه، نفت، امور اقتصادي و دارائي، کشاورزي، جهادسازندگي و رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و مديرعامل بانک توسعه تعاون، ام
انه دبيرخ. ودصادرات و رؤساي مرکزي توسعه صادرات ايران، گمرک جمهوري اسالمي ايران، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون تشکيل مي ش

د تسهيالت شوراي مزبور در وزارت بازرگاني مستقر بوده و پيشنهادهاي اين شورا پس از تصويب هيأت وزيران در حدود قوانين مربوط در ارتباط با ايجا
حقوقي و حقيقي صادراتي براي کليه وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و همچنين اشخاص خصوصي اعم از 

سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي از کميسيونهاي امور بازرگاني و توزيع ، امور برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي و . الزم االجراء خواهد بود
ر موظف است گزارش عملکرد شورا را هر سه دبيرخانه شوراي مذکو. تعاون به عنوان ناظر در جلسات شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي شرکت مي نمايند

  .ماه يک بار به کميسيونهاي مذکور ارسال نمايد

و مديرعامل کميته توسط صادرات استان به رياست استاندار و عضويت مديران کل بازرگاني، گمرک، سازمان برنامه و بودجه و ادارات کل ذيربط حسب مورد 
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  .بيرخانه کميته توسعه صادرات استان برعهده اداره کل بازرگاني استان خواهد بودبانک صادرات استان تشکيل مي شود وظايف د

صوص تشکيل درخ ۱۲/۱۲/۱۳۷۵  وظايف و اختيارات وزارت بازرگاني موضوع قانون چگونگي اداره سازمان تعاون مصرف شهر و روستامصوب -۱۱۸ماده 
مذکور براي دو سال اول برنامه سوم توسعه کشور تمديد مي   شرکت سهامي عام بازرگاني شهر و روستا و اجراي ساير موضوعات پيش بيني شده در قانون

  .گردد

   
  انرژي -فصل پانزدهم 

برق، گاز طبيعي، نفت سفيد، بنزين، (به دولت اجازه داده مي شود براساس پيشنهاد وزارت نفت و وزارت نيرو قيمت فروش داخلي حاملهاي انرژي  -۱۱۹ماده 
  .را در لوايح بودجه سنواتي به مجلس ارائه نمايد) نفت گاز و نفت کوره

  -۱۲۰ماده 

ان و درآمد حاصل از صادرات فرآورده هاي نفتي، گاز و ميعانات گازي و برق حسب مورد به عنوان درآمد شرکت ملي نفت ايران و شرکت ملي گاز اير -الف
و اجراي طرحهاي سرمايه اي مصوب مجلس ) شامل واردات فرآورده هاي نفتي و گازطبيعي(ي شرکت توانير تلقي شده و به مصرف ارزي هزينه عمليات جار

  .شوراي اسالمي مي رسد

ران حسب مورد مبالغ سرمايه گذاري فوق از نظر مالياتي جزء هزينه هاي قابل قبول محسوب خواهد شد و به عنوان افزايش سرمايه دولت يا شرکت ملي نفت اي
  .منظور مي شود

ت رصد از درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام که ميزان آن در قوانين بودجه سنواتي تعيين خواهد شد در قالب ساز و کاري که به تصويب هيأد - ب
  .وزيران مي رسد، در اختيار شرکت ملي نفت ايران قرار خواهد گرفت تا به منظور تحقق اهداف برنامه طبق قوانين و مقررات موجود هزينه شود

مسئوليت تأمين نياز کشور و تنظيم بازار داخلي فرآوردهاي نفتي با وزارت نفت . صادرات فرآورده هاي نفتي پس از تأمين نيازهاي داخلي مجاز خواهد بود -ج
  .خواهد بود

اهش تصدي دولت و افزايش دولتي وابسته به وزارتين نفت و نيرو در راستاي اجراي سياست ک  دولت موظف است به منظور اصالح ساختار شرکتهاي -د
سوم اليحه اي را کارآمدي اقتصادي، فني اين شرکتها با در نظر گرفتن بهرة مالکانه نفت و گاز مورد مصرف داخلي به عنوان سرماية ملي طي سال اول برنامه 

  .تنظيم و جهت تصويب به مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد

  :دولت موظف است به منظور اعمال صرفه جويي، منطقي کردن مصرف انرژي و حفاظت از محيط زيست، اقدامات زير را انجام دهد -۱۲۱ماده 

ترتيبي که کلية مصرف  تهيه و تدوين معيارها و مشخصات فني مرتبط با مصرف انرژي در تجهيزات، فرايندها و سيستمهاي مصرف کنندة انرژي، به -الف
معيارهاي مذکور توسط کميته اي . کنندگان، توليد کنندگان و وارد کنندگان اين تجهيزات، فرايندها و سيستمها ملزم به رعايت اين مشخصات و معيارها باشند

  .محيط زيست و وزارتخانة ذيربط تدوين مي شودمتشکل از نمايندگان وزارت نيرو، وزارت نفت، مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، سازمان حفاظت 

  .نحوة تصويب اين معيارها را هيأت وزيران تعيين خواهد کرد

  .و کشور تهية آيين نامة تعيين ساعات کار اصناف در ايام سال به وپژه در فصل اوج مصرف برق توسط وزارت بازرگاني با همکاري وزارتخانه هاي نيرو - ب

اعات کار کارخانه ها و صنايع توسط وزارتخانه هاي ذيربط به نحوي که مصرف برق و انرژي در ماههايي که داراي حداکثر مصرف تنظيم برنامة فصلي س -ج
  .هستند، کاهش يابد و سياستهاي تشويقي براي مصرف کنندگان در غير ساعات اوج مصرف، اعمال گردد
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  .يان وارده مصرف کنندگان از پرداخت ديماند و ساير پرداخت هاي مربوط معاف خواهد بوددر صورت قطع برق با ايجاد محدوديت به نسبت ضرر و ز - تبصره

از اتالف تدوين مقررات و ضوابط مربوط به رعايت استانداردهاي مصرف انرژي در طراحي و ساخت ساختمانها در بخش دولتي و غيردولتي به منظور پرهيز  -د
مورد ساختمانهاي موجود براي بکارگيري استانداردهاي مصرف انرژي توسط کميته اي متشکل از نمايندگان انرژي و تنظيم و اجراي روشهاي تشويقي در 

  .وزارتخانه هاي مسکن و شهرسازي، کشور، نفت، صنايع، نيرو و سازمان برنامه وبودجه و نظام مهندسي کشور

مترمکعب معادل نفت کوره و يا قدرت مورد استفادة آنها بيش از ) ۵۰۰۰(هزار  قيمت انرژي براي واحدهايي که مصرف ساالنة سوخت آنها بيش از پنج - تبصره
  .مگاوات است، در صورت عدم رعايت معيارها، ضوابط و آيين نامه هاي مذکور در اين ماده با ارائه فرصت مناسب، افزايش خواهد يافت) ۵(پنج 

  .گاههاي اجرائي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيدآيين نامة اجرائي اين ماده توسط سازمان برنامه و بودجه و دست

  -۱۲۲ماده 

آنها داراي توجيه  وزارت نفت مجاز است بنا به تقاضاي بخش خصوصي يا تعاوني رأسًآ، يا با مشارکت خارجي که داراي توان مالي کافي بوده و تقاضاي -الف
وزارت مذکور موظف . فني و اقتصادي و زيست محيطي باشد، مجوز احداث پااليشگاه و واحدهاي توليد ساير محصوالت وابسته به صنايع نفت را صادر کند

وهمچنين مجوز صادرات محصوالت ) ازدر صورت ني(است طبق قرارداد تنظيمي مبني بر تحويل خوراک آنها و خريد فرآورده هاي آنها به قيمتهاي بين المللي 
  .مازاد بر مصرف اقدام کند

راي توجيه وزارت نيرو مجاز است بنا به تقاضاي بخش خصوصي يا تعاوني رأساً، يا با مشارکت خارجي که داراي توان مالي کافي بوده و تقاضاي آنها دا - ب
و توليد برق صادر کند و شرايط از جمله تسهيالت مربوط به تبديل درآمد شرکتهاي فني، اقتصادي و زيست محيطي باشد، مجوز الزم براي احداث نيروگاه 

  .مزبور به ارز و تضمين خريد برق اينگونه واحدها را مشخص واعالم کند

وزارت نيرو، همه دولت مکلف است به منظور ترغيب ساير مؤسسات داخلي به توليد هرچه بيشتر نيروي برق از نيروگاههاي خارج از مديريت و نظارت  -ج
  .ساله شرايط و قيمتهاي تضميني خريد برق را تعيين واعالم کند

تهاي توزيع به وزارت نيرو اجازه داده مي شود بخشي از تأسيسات و دارائي هاي شرکتهاي برق منطقه اي و آب و برق خوزستان در ولتاژ توزيع را به شرک -د
اين . برق به برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان تعلق مي گيرد   توزيع نيروي  ار شده، سهام شرکتهايمعادل دارائي هاي واگذ. نيروي برق واگذار کند

  .نقل و انتقال از معافيت مالياتي برخوردار خواهد بود

س آيين نامه هايي که توسط سازمان انرژي اتمي ايران، سازمان امور اداري و استخدامي کشور و وزارت امور به دولت اجازه داده مي شود براسا -۱۲۳ماده 
استخدامي کشوري و اقتصادي و دارائي پيشنهاد مي شود، مقررات مالي و استخدامي سازمان انرژي اتمي را بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و قانون 

  .تصويب و جهت اجرا ابالغ کند ساير مقررات عمومي

   
  پست و مخابرات - ١٦فصل 

   -١٢٤ماده 

براتي، تنظيم فضاي فرکانسي کشور و تضمين استمرار ارائه خدمات پستي و مخابراتي به منظور تحقق حاکميت دولت، ايجاد و حفظ شبکه هاي مادر مخا -الف
قانون اساسي، به منظور جلوگيري از ضرر و زيان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادي ) ٤٤(باتوجه به ذيل اصل چهل و چهارم . به عهده دولت خواهد بود

بخش مخابرات، شبکه هاي مستقل و موازي پستي و مخابراتي و در امور ذيل، حسب مجوز هيأت وزيران  کشور، بخش غيردولتي، در قلمرو شبکه هاي غيرمادر
  :اجازه فعاليت خواهد داشت

  .شبکه تلفن همراه -١



 ٤٠

  .شبکه پي جو -٢

  .مراکز تلفن کم ظرفيت تا پنج هزار شماره -٣

  .شبکه انتقال داده ها -٤

  .شبکه هاي ارائه خدمات ارزش افزوده -٥

  .بکه مخابرات روستاييش -٦

  .شبکه قبول پستي -٧

  .شبکه حمل و نقل پستي -٨

اري و بهره به منظور کمک به رشد و توسعه اقتصادي، به شرکتهاي دولتي مخابراتي اجازه داده مي شوده قسمتي از فعاليتهاي خود را در زمينه هاي نگهد - ب
و نيز خط مشي هاي دولت به ) الف(يل تجهيزات و شبکه ها با رعايت موارد مذکور در بند برداري، طراحي، مهندسي، نصب و راه اندازي، آزمايش و تحو

  .بخشهاي تعاوني و خصوصي داخلي واگذار کند

ئه مجوز فعاليت بخش غيردولتي در حيطه هاي مذکور در اين ماده و پس از حصول اطمينان از عدم ايجاد انحصار در بخش غيردولتي و استمرار ارا - تبصره
وزيران مي  دمات، براساس آئين نامه اي خواهد بود که به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت پست وتلگراف و تلفن تهيه و به تصويب هيأتخ

  .رسد

ت اجتماعي، توسعة ارتباطات به نقاط غير برخوردار، باال بردن بازده ملي و بازده بخش، شفاف سازي به منظور صيانت از منابع ملي، نيل به عدال -١٢٥ماده 
  :اقتصادي و بهبود رفاه اجتماعي دولت موظف است موارد زير را به اجرا گذارد

ي زيانده با تائيد وزير پست و تلگراف و تلفن و در مجاز کردن جابجايي اعتبار و درآمد بين شرکتهاي مخابرات استاني و ايران در جهت کمک به استانها -الف
  .چارچوب سهم دولت

و پستي و ديگر مؤسسات و شرکتهاي وابسته به وزارت پست و ) استاني و ايران(وجوه سرمايه گذاري شده در طرحهاي مصوب شرکتهاي مخابراتي  -ب 
منابع داخلي شرکتهاي مخابراتي جزء هزينه هاي قابل قبول مالياتي محسوب و به عنوان تلگراف و تلفن از محل درآمدها و منابع داخي خود آنها و يا از محل 

  .نمي باشد ١٣٥١قانون برنامه و بودجه مصوب ) ٣٢(منظور مي گردد و مشمول ماده ) حسب مورد(افزايش سرمايه دولت و يا شرکت مخابرات ايران 

   
  حمل و نقل - ١٧فصل 

به شرکت سهامي راه آهن جمهوري اسالمي ايران اجازه داده مي شود به منظور ارائه خدمات حمل و نقل منطقه اي، ترانزيتي و چند وجهي با  -١٢٦ماده 
  .نسبت به ايجاد شرکتهاي حمل و نقل بين المللي اقدام کند مشارکت کشورهاي عضو اکو

  :به وزارت راه و ترابري اجازه داده مي شود -١٢٧ماده 

شخيص مي دهد براساس آيين نامه اي که توسط وزارتخانه بخشي از ماشين آالت، تجهيزات و اماکني را که در راستاي تحقق سياست واگذاري، مازاد ت -الف
صورت اجاره به  هاي امور اقتصادي و دارائي، راه و ترابري و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد به فروش برساند و يا به

  .پيمانکاران و شرکتهاي تعاوني راهداري تشخيص صالحيت شده واگذار کند

هيأت نسبت به کاهش و تعديل نيروي انساني براساس آيين نامه اي که به پيشنهاد وزارت مذکور و سازمان امور اداري و استخدامي کشور به تصويب  - ب
اين ماده در قالب ) الف(منابع مالي موردنياز براي اصالح ساختار نيروي انساني نيز در راستاي کاهش تصدي فوق از محل بند . وزيران خواهد رسيد، اقدام کند



 ٤١

  .لوايح بودجه سنواتي تأمين مي شود

ريلي و اعمال سياست جامع و هماهنگ حمل و نقل ريلي کشور و   و ترابري اجازه داده مي شود با حفظ مالکيت دولت بر خطوط  به وزارت راه -١٢٨ماده 
به حمل و نقل بار و مسافر، تعمير، نگهداري و   ري از ايجاد انحصار در بخش غيردولتي و تضمين استمرار ارائه خدمات، بخشي از فعاليتهاي مربوطجلوگي

مشترک بين بازسازي شبکه و ناوگان حمل ونقل ريلي را به اشخاص حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي داخلي واگذار کند و در صورت لزوم با ايجاد شرکتهاي 
ضوابط و مقررات اين ماده به تصويب . بخش غيردولتي داخلي و راه آهن جمهوري اسالمي ايران از آنها حمايت و تسهيالت الزم در اين زمينه را فراهم سازد

  .هيأت وزيران خواهد رسيد

سازمان هواپيمائي (منحصراً در اختيار و در کنترل دولت ) شامل ناوبري، نشست و برخاست(ه اينکه امور هوانوردي و حمل و نقول هوايي باتوجه ب -١٢٩ماده 
مي  دهمي باشد، با پيش بيني تميهدات مناسب براي جلوگيري از ايجاد انحصار در بخش غيردولتي و تضمين استمرار ارائه خدمات، به دولت اجازه دا) کشوري

  :شود

، هواپيمايي آسمان، هواپيمايي پيام، حمل و نقل هوايي نفت، خدمات %)٤٩حداکثر تا (نسبت به واگذاري سهام شرکتهاي هواپيمائي جمهوري اسالمي ايران  -الف
  .و خصوصي داخلي اقدام کند، کشتيراني جمهوري اسالمي ايران و شرکتهاي تابعه آن و شرکت ملي نفتکش ايران به بخشهاي تعاوني )ساخه(هليکوپتري 

آسمان، پيام، حمل و نقل هوايي نفت، خدمات (با پيشنهاد مشترک شوراي عالي هواپيمايي کشوري و دستگاه اجرائي ذيربط اساسنامه شرکتهاي هوايي کشور  - ب
  .سالمي مي رسدتغييرات اساسنامه هواپيمائي جمهوري اسالمي ايران به تصويب مجلس شوراي ا. را اصالح کند) هليکوپتري

، به )١٢٩(توسط دولت و با رعايت صدر ماده ) شامل ناوبري، نشست و برخاست(با حفظ حاکميت دولت بر امور هوانوردي و حمل و نقل هوايي  -١٣٠ماده 
  :سازمان هواپيمايي کشوري اجازه داده مي شود

 نسبت به تکميل و اجراي طرحهاي فرودگاهي و پروازي و توسعة ناوگان هوايي با جلب سرمايه هاي داخلي و خارجي از طريق انعقاد قراردادهاي -فال
  .مشارکت، پيش فروش خدمات فرودگاهي و خدمات پروازي اقدام و تعهدات مربوط را تأديه کند

اري، بهسازي و امنيت پرواز و توسعة زيربناها در فرودگاهها و نيز استفاده از تجهيزات و سيستمهاي جديد به منظور تأمين هزينه اجراي برنامه هاي نگهد - ب
  .قيمت فروش بليط مسافران پروازهاي داخلي را دريافت کند%) ٢(فرودگاهي و هوانوردي و امنيتي، با تصويب شوراي عالي هواپيمايي کشوري دو درصد 

ث به سازمان حل و نقل جاده اي و پايانه هاي کشور اجازه داده مي شود به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده اي بين شهري و احدا -١٣١ماده 
يت تعاونيها و ايثارگران، از محل منابع داخلي در قالب وجوه پايانه هاي مسافري و باري ومجتمعهاي خدمات رفاهي بين راهي توسط بخش غيردولتي با اولو

ميزان وجوه اداره شده . اداره شده نزد بانکها نسبت به تأمين تسهيالت اعتباري بانکي، اقدام کرده و مابه التفاوت نرخ سود را از منابع داخلي خود پرداخت کند
  .ود در بودجة ساالنه سازمان مذکور تعيين مي گرددمذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ س

انه هاي به منظور تأمين منابع مالي موردنياز جهت توسعه، نگهداري و بهره برداري امور حمل و نقل جاده اي، به سازمان حمل و نقل جاده اي و پاي -١٣٢ماده 
  :شور اجازه داده مي شودک

ميزان اين عوارض همه ساله با پيشنهاد مجمع . کيلومتر عوارض وصول کند -کيلومتر و نفر  -از جابجايي کاال و مسافر در جاده هاي کشور براساس تن  -الف
  .عمومي سازمان حمل و نقل جاده اي وپايانه هاي کشور و تصويب شوراي اقتصاد تعيين مي گردد

کيلومتر حمل و نقل کاال در داخل کشور از شرکتهاي حمل و نقل بين المللي که مبادرت به حمل و نقل  -ريال براي هر تن ) ٥٠(معادل پنجاه حداکثر  - ب
  .کاالي ترانزيتي مي کنند با تائيد وزير راه و ترابري از طريق دفاتر مرزي خود دريافت کند

بجز خسارات وارده بر اثر حوادث و سوانح غيرمترقبه و طبيعي که دولت . أسيسات زيربنايي را وصول کندخسارت وارده بر ابنيه فني و ت%) ١٠٠(صددرصد  -ج
  .بنا به توان، موظف به جبران آن خواهد بود

ي شود تا براساس کليه دريافتيهاي موضوع اين ماده پس از وصول، به حساب سازمان حمل و نقل جاده اي و پايانه هاي کشور نزد خزانه داري کل واريز م -د



 ٤٢

  .بودجه ساالنة سازمان به مصرف برسد

   
  عمران شهري و توسعه و عمران روستايي - ١٨فصل 

   -١٣٣ماده 

داده مي شود با تشخيص وزارت نيرو نسبت به واگذاري مالکيت تأسيسات آب و فاضالب که قبل يا بعد از تشکيل شرکتهاي آب و به دولت اجازه  -الف
  .يا مي گردد به شرکتهاي مذکور اقدام کند  فاضالب احداث گرديده،

  .از شرکتهاي مذکور منفک و به وزارت نيرو انتقال مي يابدکلية وظايف حاکميتي مربوط به وزارت نيرو که توسط شرکتهاي آب و فاضالب انجام مي گردد  - ب

 تعرفه هاي آب بها، حق انشعاب و هزينه دفع فاضالب، در چارجوب ضوابط و سقف مصوب شوراي اقتصاد و با پيشنهاد شرکت آب و فاضالب و تصويب -ج
  .عرفة مصوب نزديکترين شهر مجاور هستندشهرهاي جديد فاقد شوراي اسالمي شهر مشمول ت. شوراي اسالمي شهر تعيين مي گردد

صدور هرگونه مجوز بهره برداري از منابع آب سطحي يا زيرزميني و شبکه توزيع شهري براي مصارف واحدهاي بزرگ توليدي، صنعتي، دامداري،  -١٣٤ماده 
که توليد فاضالب با حجم زياد مي کنند و همچنين استمرار مجوزهاي صادره در گذشته، منوط به اجراي تأسيسات جمع آوري  خدماتي و ساير مصارفي

تا زمان اجراي تأسيسات مناسب، از واحدهاي مصرف کننده آب با توجه به نوع و ميزان آلودگي، جرايمي بر مبناي . فاضالب، تصفيه و دفع بهداشتي پساب است
ي پيش ه و تعرفه مصوب دولت اخذ مي گردد که پس از واريز به خزانه، معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف خاصي که در قوانين بودجه سنواتآيين نام

خواهد  بيني خواهد شد در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار گيرد و براي طرحهاي حفاظت کيفي منابع آب و تصفيه و دفع بهداشتي فاضالب هزينه
اي تصويب وزارت نيرو با همکاري سازمان حفاظت محيط زيست کشور و دستگاه اجرايي ذيربط نسبت به تهية آيين نامه اجرائي اين ماده و پيشنهاد آن بر. شد

  .در هيأت وزيران اقدام خواهد کرد

لية وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي که داراي مراکز فرهنگي، هنري، ورزشي، بهداشتي، درماني، توانبخشي، آموزشي، اداري و نظامي هستند و به ک -١٣٥ماده 
ي به فروش ه عمومبراساس طرحهاي مصوب شهري الزاماً تغيير کاربري مي يابند اجازه داده مي شود که مراکز مذکور را با رعايت قوانين مربوط از طريق مزايد

وانين بودجه هاي برسانند و درآمد حاصل را به خزانه داري کل واريز و معادل آن را جهت جايگزيني، تکميل و نوسازي مراکز مشابه و تعمير و نگهداري طبق ق
  .سنواتي هزينه کنند

زه داده مي شود باتوجه به تواناييهاي شهرداريها، آن گروه از تصديهاي مربوط به دستگاههاي اجرائي در رابطه با مديريت شهري را که به دولت اجا -١٣٦ماده 
 شهرداريهاضروري تشخيص مي دهد، براساس پيشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان امور اداري و استخدامي کشور همراه با منابع تأمين اعتبار ذيربط به 

  .واگذار کند

  -١٣٧ماده 

ران برنامه به منظور تسريع در امر توسعه و عمران روستاها و توجه ويژه به بهبود معيشت روستاييان، دولت مکلف است نسبت به انجام موارد زير طي دو -الف
  :اقدام کند

لمرو وظايف وارتباطات دستگاهها و سازمانهاي مرتبط با توسعه و عمران روستاها در جهت سازماندهي مجدد و حذف فعاليتهاي مشابه و تعيين نقش و ق -١
  .موازي

  .واگذاري بخشي از فعاليتهاي اجرائي دستگاههاي دولتي به شوراهاي اسالمي و دستگاههاي محلي و مؤسسات و شرکتهاي غيردولتي -٢

براي خدمات زيربنايي در محيط روستايي و سطح بندي و ارائه خدمات و تجهيز فضاهاي روستايي کشور براساس طرحهاي توسعه و عمران  تعيين ضوابط -٣
  .مصوب



 ٤٣

اليتهاي ي فعحمايت از مؤسسات غيردولتي تأمين کننده اعتبارات خرد از قبيل صندوق عمران و توسعة روستايي به منظور ارائه تسهيالت به روستاييان برا -٤
  .اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

عيت و ساماندهي فضاها و سکونت گاههاي روستائي به منظور توسعه هماهنگ و موزون فعاليتهاي کشاورزي، صنعتي و خدماتي، از طريق توزيع مناسب جم -٥
  .استقرار بهينه خدمات در محيط هاي روستايي و حمايت از اجراي آن

ي خصوصي و مردمي در محيط روستايي با تأمين تسهيالت مناسب به ويژه براي سرمايه گذاريهاي اشتغال زا و پرداخت بخشي از حمايت از سرمايه گذاريها -٦
  .سود تسهيالت اعطايي براي مناطق توسعه نيافته

  .ساماندهي کوچ و حمايت از اسکان عشاير داوطلب -٧

کشور و انطباق مشخصات کليه ساختمانهاي مسکوني و غيرمسکوني کشور با ويژگيهاي فرهنگ  به منظور هويت بخشي به سيما و کالبد شهرها و روستاهاي - ب
و رعايت اصول و ضوابط مربوطه در نماسازي و طراحي شهري و روستائي کشور و جلوگيري از تخريب ) بومي(اسالمي  -معماري و شهرسازي ايراني 

هرسازي موظف است به تدريج و حداکثر تا پايان برنامه سوم ضمن انجام مطالعه و تحقيق و با ساختمانها و نماهاي باارزش در شهرها، وزارت مسکن و ش
بط مذکور را همکاري دستگاهها ومراجع ذيربط، نسبت به تهيه، تدوين و ارائه اصول، ضوابط و مقررات نماسازي در کليه ساخت و سازهاي کشور اقدام و ضوا

  .و تشکلهاي مهندسي کشور ابالغ نمايد به کليه شهرداريها و دستگاههاي ذيربط

بيست خانوار   دولت موظف است همه ساله اعتبارات خاصي را در لوايح بودجه به نحوي پيش بيني نمايد تا پس از پايان برنامه سوم، کليه روستاهاي باالي -ج
  .از راه مناسب، مدرسه، آب شرب بهداشتي، برق و تلفن برخوردار باشند

اد اشتغال در مناطق روستائي به ويژه در مناطق توسعه نيافته، صندوقي تحت عنوان صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستائي با سرمايه به منظور ايج -د
يس رئ -اساسنامه صندوق مذکور به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي جهادسازندگي و کشاورزي و دفتر امور مناطق محروم کشور . دولت و مردم تأسيس مي شود

  .جمهور و سازمان برنامه و بودجه تهيه و ظرف مدت دو ماه پس از ابالغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

شهرسازي و دفتر  آيين نامه اجرائي اين ماده، توسط سازمان امور اداري و استخدامي کشور، سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه هاي جهادسازندگي و مسکن و
  .رئيس جمهور پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد - مناطق محروم کشور امور 

   
  مسکن - ١٩فصل 

خصوصي (نبوه مسکن از کل ساخت و سازهاي کشور و همچنين افزايش توليد واحدهاي مسکوني کوچک، سازندگان به منظور افزايش سهم توليد ا -١٣٨ماده 
نفر و  ٠٠٠/٢٥٠مجتمعهاي مسکوني داراي سه واحد مسکوني و بيشتر در نقاط روستايي، پنج واحد مسکوني و بيشتر در شهرهاي با جمعيت کمتر از ) و تعاوني

  :ساير شهرها به شرح ذيل مورد حمايت قرار مي گيرند ده واحد مسکوني و بيشتر در

متناسب با  سازندگان موضوع اين قانون از پرداخت ماليات اولين نقل و انتقال قطعي امالک معاف مي شوند و درآمد مشمول ماليات مربوط به اين واحدها -الف
  .دارايي تعيين خواهد شد سطوح زيربناي هريک و صرفنظر از تعداد آنها توسط وزارت امور اقتصادي و

انتقال  وزارتخانه هاي نيرو، نفت و همچنين شهرداريها و ساير مراجع ذيصالح موظفند در چارچوب تراکم مصوب طبق طرح جامع نحوة اخذ هزينه تأمين، - ب
يافتي به ازاي هر واحد مسکوني احداث شدة و حق انشعاب آب، برق، گاز و عوارض صدور پروانه ساخت را به گونه اي تنظيم کنند که سرانة هزينه هاي در

  .موضوع اين قانون، حداکثر معادل هزينه هاي دريافتي از سازندگان انفرادي باشد

هاد وزارت ميزان و نحوة دريافت حق انشعاب و عوارض فوق الذکر براي مازاد بر تراکم مصوب طرحهاي جامع براساس آيين نامه اي خواهد بود که به پيشن
  .هرسازي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيدمسکن و ش



 ٤٤

  :سازمان تأمين اجتماعي مؤظف است پس از دريافت حق بيمه از سازندگان موضوع اين ماده به شرح زير، مفاصاحساب مربوطه را صادر کند -ج

  .براساس قانون تأمين اجتماعي: کارکنان ثابت -

  .ساختمانيبراساس قانون بيمه اجباري کارگران : کارگران فصلي -

هيه و به وزارت مسکن و شهرسازي موظف است با همکاري سازمان برنامه و بودجه طي مدت سه ماه از تصويب اين قانون آيين نامة اجرائي اين ماده را ت
  .تصويب هيأت وزيران برساند

  :ايت از متقاضيان مسکن و در راستاي تقويت توان مالي آنها و ساده سازي استفاده از تسهيالت بانکي براي خريد يا احداث مسکنبه منظور حم -١٣٩ماده 

اسبات اقساط ماهيانه تسهيالت اعتباري مسکن از بانکها از درآمد مشمول ماليات دريافت کنندگان تسهيالت کسر و مانده درآمد مکتسبه در شمول مح -الف
 ١٢٠استفاده از اين معافيت مالياتي فقط براي يکبار براي هر خانواده و يا افراد متأهل مجاز بوده و شامل واحدهاي با مساحت مفيد حداکثر . اتي قرار مي گيردمالي

  .متر مربع خواهد بود

  .بودبيمه نامه هاي صادره از سوي مؤسسات بيمه به عنوان وثيقه دريافت تسهيالت بانکي معتبر خواهد  - ب

و به باال و آزادگان اعطاي تسهيالت بانکي جهت خريد و يا ساخت مسکن با حداقل %) ٢٥(درخصوص خانوادة معظم شهداء، جانبازان بيست و پنج درصد  -ج
  .کارمزد و اقساط بلندمدت خواهد بود

ارايي، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزي جمهوري اسالمي آيين نامه هاي اجرائي اين ماده، توسط وزارتخانه هاي مسکن و شهرسازي و امور اقتصادي و د
  .ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

موظف است به ) بنياد مسکن انقالب اسالمي(ي به منظور صدور سند مالکيت امالک واقع در بافت مسکوني روستاها، وزارت مسکن و شهرساز -١٤٠ماده 
) ٢٠٠(ت نمايندگي از طرف روستائيان طي مدت برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران براي کليه روستاهاي باالي دويس

نقشه هاي تفکيکي تهيه شده نياز به تائيد ساير . و امالک ارسال نمايدموجود روستا را تهيه و به اداره ثبت اسناد   خانوار و مراکز دهستانها نقشة تفکيکي وضع
  :مراجع دولتي ندارد و ادارات ثبت اسناد و امالک براساس آن به شرح زير اقدام مي نمايند

متصرفين صورتجلسه تفکيکي  در صورتي که محدوده مورد عمل قبالً تحديد حدود شده باشد، پس از کنترل نقشه و تطبيق آن با محل باتوجه به مدارک -١
د تا براساس حاوي حدود قطعات و مشخصات متصرفين توسط نماينده و نقشه بردار ثبت تنظيم و به امضاء نماينده بنياد مسکن و شوراي اسالمي روستا مي رس

  .آن بنام متصرفيني که داراي مدارک دال بر مالکيت مي باشند سند مالکيت صادر و تسليم گردد

 تي که متصرف نتواند مدارک دال بر مالکيت ارائه نمايد، يا در مالکيت و تصرف اشخاص اختالف باشد، همچنين در صورتي که محدوده مورد عملدر صور -٢
يرکل ثبت از مدتحديد حدود نشده باشد يا عرصه آن از امالک متعلق به دولت، سازمانها و مؤسسات و نهادهاي عمومي يا اوقاف باشد، موضوع در هيأتي مرکب 
  .گردد اسناد وا مالک استان و رئيس بنياد مسکن انقالب اسالمي و يکي از قضات دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه مطرح و رأي مقتضي صادر مي

ه توسط ثبت محل به طرفين رأي صادر. هيأت مي تواند براي رسيدگي به موضوع از خبرگان ثبتي استفاده و با تحقيقات و شهادت شهود رأي خود را صادر نمايد
د مکلف به ابالغ مي شود، در صورت عدم اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ رأي، اداراث ثبت اسناد و امالک و بنياد مسکن انقالب اسالمي حسب مور

  .ادگاه خارج از نوبت خواهد بودرسيدگي به اين اعتراضات در د. در صورت وصول اعتراض، معترض به دادگاه هدايت مي شود. اجراي آن مي باشند

  .نقل و انتقاالت بعد از صدور سند مالکيت شامل معافيت نخواهد بود. مشمولين اين قانون از پرداخت کليه هزينه هاي ثبتي معاف مي باشند -٣

يکي و ميزان مبالغ دريافتي و هزينه نمودن آنها نحوه تشکيل جلسات و اختيارات هيأتها و نحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتي و چگونگي تهيه نقشه تفک -٤
حداکثر ظرف دو ماه تهيه ) بنياد مسکن انقالب اسالم(مطابق آيين نامه اي خواهد بود که توسط سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و وزارت مسکن و شهرسازي 



 ٤٥

  .و به تصويب هيأت وزيران مي رسد

  .و سازمان بهزيستي از پرداخت هزينه عوارض و ماليات و هرگونه هزينه ديگر معاف مي باشد) ره(خميني خانواده هاي تحت پوشش کميته امداد امام  -٥

   -١٤١ماده 

شي از اعتبارات موردنياز اجراي قانون تشويق احداث و به سازمان ملي زمين و مسکن وزارت مسکن و شهرسازي اجازه داده مي شود به منظور تأمين بخ -الف
قي که از عرضة واحدهاي مسکوني استيجاري يا اجاره به شرط تمليک، زمينهاي شهري در تملک خويش را به قيمت روز و به صورت مزايده يا با قيمت تواف

  .قيمت کارشناسي روز کمتر نخواهد بود به فروش رساند

ازي اجازه داده مي شود زمينهاي با کاربري آموزشي، فرهنگي، ورزشي و مذهبي را در طول برنامه سوم توسعه به قيمت منطقه اي به وزارت مسکن و شهرس - ب
  .واگذار نمايد

قد نموده سازمان ملي زمين و مسکن نمي تواند از اشخاص حقيقي و حقوقي که با سازمان مذکور جهت دريافت زمين پيش از تصويب اين قانون قرارداد منع -ج
قيمت زمين همان مبلغي است که در قرارداد قيد شده . و قيمت آن را مطابق قرارداد پرداخت کرده اند هيچگونه وجه ديگري بابت زمين مطالبه و دريافت نمايد

  .است

مکلف است در طي سنوات اجراي برنامه پنج به منظور حمايت از خانواده هاي شهداء و جانبازان متقاضي مسکن و در راستاي تقويت توان مالي آنان، دولت  -د
و آزادگان فاقد مسکن واجد شرايط در %) ٢٥(کليه خانواده های شهداء و جانبازان باالی بيست و پنج درصد  ساله سوم، به نحوي اقدام نمايد که مشکل مسکن

  .آخر برنامه سوم به اتمام برسد

  صه آن در دسترس نيست و خود متصرفين صاحب سند اعيان هستند،به منظور حل مشکل متصرفين زمين هائی که مالک عر - ه 

اسناد محل نسبت  قيمت عادالنه روز عرصه با اجازه ولی فقيه يا فرد مجاز از طرف ايشان تعيين و به حسابی که بدين منظور مشخص می کند واريز و اداره ثبت
  .کطن يا نماينده معرفی شده از طرف آنان قيمت ملک موردنظر پرداخت می گرددبه صدور سند به نام متصرفين اقدام نمايدکه در صورت مراجعه مال

معادل مبالغ . ماينددستگاههاي اجرائي مکلفند کلية عوايد حاصل از اجاره خانه هاي سازماني مربوط به کارکنان خود را به حساب خزانه واريز ن -١٤٢ هماد
که هزينه هاي  واريزي صرف هزينه هاي مربوط به تأمين، نگهداري و ساير خدمات مشترک خانه هاي سازمان مزبور گردد و عالوه بر آن، ترتيبي اتخاذ نمايند

  .و سوخت توسط استفاده کنندگان پرداخت شود  مربوط به آب، برق، مخابرات

ساکن در خانه هاي سازماني را پس از کسر از دريافتي آنان به حساب ) نظامي و انتظامي(مسکن کارکنان نيروهاي مسلح دولت مکلف است کمک هزينه  - تبصره
براي تأمين هزينه ) نظامي و انتظامي(مخصوصي در خزانه واريز نمايد و همه ساله معادل وجوه واريز شده به حساب فوق در سال قبل در بودجه نيروهاي مسلح 

  .هداري خانه هاي سازماني پيش بيني گرددتعمير و نگ

    

   
  آموزش - ٢٠فصل 

  -١٤٣ماده 

واصالح ساختار نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش و به کارگيري نيروهاي انساني در به دولت اجازه داده مي شود در طي برنامه سوم براي تنظيم  -الف
بازخريد، کاهش ساعات مناطق نيازمند و به خصوص مناطق توسعه نيافته يا کمتر توسعه يافته کشور، مقررات الزم را براي ايجاد انگيزه در زمينة نقل و انتقال، 

  .توسعه يافته، پرداخت پاداش اضافه کار و ساير موارد الزم، وضع و اجرا کند کار در مناطق توسعه نيافته يا کمتر

جاد دولت موظف است با هماهنگي و همکاري سازمانهاي برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي کشور در تأمين نيروي انساني کمي و کيفي و اي - ب



 ٤٦

و وسايل نقليه به گونه اي برنامه ريزي و اقدام نمايد که تبعيض بين مناطق شهري و روستايي فضاهاي آموزشي و پرورشي و فراهم نمودن تجهيزات آموزشي 
  .نباشد و براي ورود دانش اموزان از ابتدائي به راهنمائي و متوسطه امکانات الزم فراهم گردد

ه يک بار آنها به روستاها و مدارس و ساير هزينه هاي الزم هزينه تغذيه شبانه روزي دانش آموزان در مدارس شبانه روزي و سرويس اياب و ذهاب هر هفت -ج
  .در بودجه هاي سنواتي ديده شود

ه بودن رفت براي اياب و ذهاب دانش آموزان دختر و پسر در روستاهاي کوچک فاقد مدرسه راهنمائي و متوسطه به روستاهاي داراي مدرسه، در صورت به صرف
در مناطق آموزشي که نسبت به دانش آموزان راهنمائي و متوسطه به . روزي هزينه اياب و ذهاب منظور خواهد شدو آمد نسبت به تحصيل در مدارس شبانه 

  .ابتدائي آنها کمتر از متوسط کشور است حدنصاب تشکيل کالسهاي راهنمائي ده نفر و متوسطه حداقل پانزده نفر مي باشد

برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي کشور و وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت  آيين نامة اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترک سازمان
  .وزيران خواهد رسيد

  -١٤٤ماده 

تجهيز فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي و خوابگاه و سالن هاي در مواردي که اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي براي احداث، توسعه، تکميل و  -الف
ارچوب غذاخوري و کتابخانه ها و خوابگاههاي دانش آموزشي و دانشجوئي وابسته به وزارت آموزشي و پرورش و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در چ

  .ها به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي مورد محاسبه قرار مي گيردطرح جامع و يا طرح توسعه آنها هزينه هايي را انجام مي دهند، اين هزينه 

مؤسسات اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي که اموال خود را مانند ساختمان، منازل مسکوني، باغ، زمين، سهم االرث به آموزش و پرورش، دانشگاهها و  - ب
علميه و دانشگاه آزاد اسالمي و مراکز تحقيقاتي وابسته به دانشگاهها و سازمان تربيت بدني  و حوزه هاي) شامل رده ها(آموزش عالي و نيروي مقاومت بسيج 

  .انتقال مي دهند از پرداخت هرگونه عوارض و ماليات نقل و انتقال معاف مي باشند

ود را صرف خريد زمين براي احداث هر سال خ) ملي و استاني(از اعتبارات عمراني %) ١٠(وزارت آموزش و پرورش مجاز است تا سقف ده درصد  -ج
  .فضاهاي آموزشي و پرورشي و ورزشي مناسب نمايد

  -١٤٥ماده 

قانون تشکيل شوراهاي ) ١٣(ماده ) ٢(بمنظور تجهيز منابع غيردولتي بخش آموزش و پرورش، ميزان عوارض و عوايد کاالها و خدمات موضوع بند  -الف
  .افزايش مي يابد%) ٢(در استانها، شهرستانها و مناطق کشور به دو درصد  ٢٦/١٠/١٣٧٢آموزش و پرورش مصوب 

رش قانون تشکيل شوراهاي آموزش و پرو) ١٣(ماده ) ٢(از تاريخ تصويب اين قانون کاالهاي مصرفي وارداتي نيز به مجموعة کاالها و خدمات موضوع بند  - ب
  .عوارض موضوع ماده قانوني سابق الذکر از آنها اخذ مي گردد%) ٢(در استانها، شهرستانها و مناطق کشور افزوده مي شود و دو درصد 

در اين ماده در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي گيرد تا در جهت ايجاد تعادل ) ب(و ) الف(از درآمدهاي حاصل از اجراي بند %) ٣٠(سي درصد  -ج
  .استانهاي کشور به مصرف برسد

در دوران برنامه سوم واحدهاي آموزشي و پرورشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش و همچنين واحدهاي آموزشي فني و حرفه اي از پرداخت  -١٤٦ماده 
  .هستند هرگونه عوارض به شهرداري معاف

قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجماعي و فرهنگي ) ٦٣(تبصره   در جهت تحقق کامل اهداف تأسيس صندوق ذخيره فرهنگيان موضوع -١٤٧ماده 
  :بيشتر رفاه و ارتقاي وضعيت معيشتي فرهنگيان کشور، دولت مکلف استو تأمين هر چه  ٢٠/٩/١٣٧٣جمهوري اسالمي ايران مصوب 

ي خود کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضويت صندوق ذخيره فرهنگيان را پذيرفته اند و يا خواهند پذيرفت بايد ماهانه درصدي از حقوق و مزايا -الف
وظف است همه ساله معادل سهم واريزي اعضاء به صندوق ذخيره فرهنگيان به طور کامل در به حساب صندوق واريز کنند و دولت نيز م%) ٥(را تا پنج درصد 
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  .رديف اعتباري خاص در بودجه سال مربوطه منظور و پرداخت نمايد

هاي ساليانه  ايجاد شده است ظرف سه سال در لوايح بودجه ١٣٧٨دولت موظف است ديون خود نسبت به صندوق ذخيره فرهنگيان را که تا پايان سال  - ب
  .درج و نسبت به تسويه آن اقدام نمايد

  .در مورد عملکرد صندوق ذخيره فرهنگيان، وزير آموزش و پرورش در مقابل مجلس شوراي اسالمي مسئول مي باشد -ج

آموزشي مدارس متناسب با شرايط اقليمي و جغرافيايي هر منطقه با تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش تعيين از تاريخ تصويب اين قانون تقويم  -١٤٨ماده 
  .مي گردد

   -١٤٩ماده 

در فرصتهايي که از آنها استفاده نمي کند را از طريق انعقاد قرارداد و با به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود اجارة اماکن و فضاهاي آموزشي  -الف
در اين خصوص فرهنگيان مشمول قانون منع مداخلة کارکنان در . اين ماده هزينه نمايد) ب(حق اولويت براي فرهنگيان دريافت نموده و براساس مفاد بند 

  .معامالت دولتي نخواهند بود

رش اجازه داده مي شود، درآمدهايي را که براساس قوانين مصوب، دريافت مي کند به حسابهايي که توسط خزانه براي هريک از به وزارت آموزش و پرو - ب
وجوه %) ١٠٠(همه ساله معادل صددرصد . دستگاههاي اجرائي ملي و استاني افتتاح مي شود واريز کند تا به حساب درآمد اختصاصي دستگاه مربوط منظور شود

خواهد از محل اعتبار درآمد اختصاصي دستگاه ذيربط که به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش بيني مي شود، در اختيار دستگاه مربوط قرار واريزي، 
  .گرفت

ن و تعرفه هاي مربوط اين ماده در دستگاههاي اجرائي ملي بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيرا) الف(تعرفه هاي مربوط به بند  -ج
  .به دستگاههاي اجرائي استاني به تصويب شوراي آموزش و پرورش استان خواهد رسيد

  -١٥٠ماده 

خارج از نظام (اجراي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت  به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود، درصدي از اعتبارات جاري و عمراني خود را براي -الف
  :به شرح زير هزينه کنند) آموزش عالي رسمي کشور

اه مدت اجراي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدي کارکنان به منظور افزايش سطح کارايي آنان به وپژه از طريق آموزشهاي کوت -١
  .پودماني

  .زشي ويژة مديراناجراي دوره هاي آمو -٢

م و به کليه دستگاههاي اجرائي موظفند حداکثر طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، برنامه هاي آموزشي ساالنه خود را براي دوران برنامة سو - ب
هيه و جهت تائيد به سازمان تفکيک سال، شامل مباحث و موضوعات آموزشي، چگونگي اجراي دوره ها و همچنين چگونگي پوشش کلية کارکنان شاغل را ت

  .امور اداري و استخدامي کشور ارسال دارند

اين ماده و پيش بيني الزامات و تشويقات قانوني طي مدت سه ماه پس از ) الف(آيين نامة اجرائي اين ماده شامل ميزان و چگونگي هزينه نمودن اعتبار بند  -ج
  .امه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي کشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيدتصويب اين قانون بنا به پيشنهاد مشترک سازمان برن

و علمي کاربردي که متولي  به منظور هماهنگي امر سياست گذاري آموزشهاي فني و حرفه اي اعم از رسمي و غير رسمي شامل آموزشهاي کارداني -١٥١ماده 
وزارت آن وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و آموزشهاي فني و حرفه اي متوسطه و کار و دانش که متولي آن 

خدمت کارکنان دولت و مديريت  آموزش و پرورش و آموزشهاي فني و حرفه اي کوتاه مدت که متولي آن وزارت کار و امور اجتماعي و آموزشهاي ضمن
 ١٣٤٩قانون کارآموزي مصوب ) ٧(و ) ٦(و ) ٥(مواد [حرفه اي تخصصي که متولي آن سازمان امور اداري و استخدامي کشور مي باشند، شوراي عالي کارآموزی 
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و شوراي ) انقالب جمهوري اسالمي ايران شوراي ١٣٥٩مصوب (و شوراي عالي هماهنگي آموزش فني و حرفه اي کشور ] مجلسين سنا و شوراي ملي سابق
منحل و ستاد هماهنگي آموزش هاي فني و حرفه اي به رياست معاون اول ) شوراي عالي انقالب فرهنگي ١٣٦٩مصوب سال (عالي آموزشهاي علمي، کاربردي 

هداشت، درمان و آموزش پزشکي، کشاورزي و رئيس جمهور و عضويت وزراي آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعي، علوم، تحقيقات و فن آوري و ب
ساير وزرا . جهادسازندگي و رئيس سازمان برنامه و بودجه و دبيرکل سازمان امور اداري و استخدامي کشور ورئيس مرکز امور مشارکت زنان تشکيل مي گردد

ساير وظايف و اختيارات . ه و بودجه دبير ستاد مي باشدرئيس سازمان برنام. حسب مورد و به تشخيص و دعوت رئيس ستاد در جلسات شرکت خواهند نمود
تصميمات اين ستاد پس از تائيد هيأت وزيران براي کليه وزارتخانه ها و شوراها در امور مذکور . شوراهاي مذکور به وزارتخانه هاي ذيربط تفويض مي گردد

  .الزم االجرا خواهد بود

  .از تصويب اين قانون به پيشنهاد ستاد به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيدآيين نامه اجرائي اين ماده طي مدت سه ماه پس 

  :رکتهاي مردميبه منظور پاسخگويي مناسب به افزايش تقاضا براي ورود به آموزش عالي با استفادة بهينه از ظرفيتهاي موجود و حمايت از مشا -١٥٢ماده 

آموزش به دستگاههاي اجرائي داراي واحد آموزش عالي وابسته، اجازه داده مي شود براي ظرفيت مازاد بر نياز خود، با اخذ مجوز از شوراي گسترش  -الف
واريزي ضمن لوايح بودجة سنواتي در  معادل وجوه. عالي، در مقطع کارداني دانشجو پذيرش کرده و هزينة آن را از متقاضيان دريافت و به خزانه واريز کنند

شي اختصاص اختيار دستگاههاي مجري دوره هاي آموزشي مذکور قرار مي گيرد تا براساس مقررات مربوط به اجراي اين دوره ها و ارتقاي کيفيت واحد آموز
  .يابد

ه بايستي مجوز الزم را از سازمان امور اداري و استخدامي در مواردي که کسب آموزشها توسط آموزش گيرنده موجب تعهد خدمت مي گردد دستگاههاي مربوط
  .کشور اخذ کنند

خذ مجوز از شوراي اجراي دوره هاي کارشناسي در رشته هايي که امکان برگزاري آن در ديگر دانشگاهها مسير يا به صرفه و صالح نباشد به صورت استثنا و با ا
  .گسترش آموزش عالي بالمانع است

و مؤسسات آموزش عالي اجازه داده مي شود نسبت به برگزاري دوره هاي شبانه و دوره هاي خاص اقدام کرده و هزينه هاي مربوط را با تائيد  به دانشگاهها - ب
ن لوايح وجوه واريزي ضم. وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و علوم، تحقيقات و فن آوري حسب مورد از داوطلبان اخذ و به خزانه واريز کنند

  .بودجة سنواتي در اختيار دستگاههاي مربوط قرار مي گيرد

  .برگزاري دوره هاي خاص نبايد منجر به صدور مدرک دانشگاهي گردد

از %) ٥٠(و سازمان بهزيستي تا سقف پنجاه درصد ) ره(به طور کامل، دانشجويان تحت پوشش کميته امداد امام خميني %) ٢٥(جانبازان باالي بيست و پنج درصد 
  .پرداخت شهريه دوره هاي شبانه و دوره هاي خاص معاف مي باشند

ن دوره هاي به دولت اجازه داده مي شود، تسهيالت اعتباري به صورت وام بلندمدت در اختيار صندوقهاي رفاه دانشجويان قرار دهد تا بخشي از دانشجويا -ج
سات آموزش دولتي و غيردولتي و پيام نور به استثناء دوره هاي خاص که امکان پرداخت شهريه را اين ماده و دانشجويان دانشگاهها و مؤس) ب(مذکور در بند 

  .ندارند، بتوانند با استفاده از اين وام شهرية خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصيل به تدريج بازپرداخت کنند

به باال و فرزندان شاهد و فرزندان %) ٢٥(و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد  و سازمان بهزيستي) ره(دانشجويان تحت پوشش کميته امداد امام خميني 
  .آزادگان که عدم تمکن مالي آنها حسب مورد به تائيد دستگاههاي ذيربط مي رسند از پرداخت شهريه معاف مي باشند

هاي شبانه شهريه هاي اين دانشجويان را از محل اعتباراتي که به اين  ، پيام نور و دوره)غيردولتي(دانشگاه آزاد اسالمي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي 
  .منظور در بودجه سنواتي منظور مي گردد دريافت خواهند نمود

  .هزينه هاي دانشگاه پيام نور از محل دريافت شهريه از دانشجويان، کمکهاي مردمي و اعتبارات بودجه عمومي تأمين مي گردد -د

ده مي شود به طرحهاي سرمايه گذاري بخش خصوصي در زمينة ايجاد و توسعة واحدهاي آموزش عالي، در صورت انطباق با ضوابط و به دولت اجازه دا - هـ
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منظور توسعة دوره سياست هاي آموزش عالي کشور، از محل بودجة عمومي، يارانة سود اعتبارات بانکي اعطا کند، ايجاد آموزشکده هاي غيردولتي غيرانتفاعي به 
  .کاربردي در اولويت استفاده از تسهيالت بانکي مذکور خواهند بود -ي کارداني علمي ها

به تصويب هيأت امناء رسيده اند  ١٣٧٨کليه دانشجويان واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي و مراکزي که زيرنظر اين واحدها تحصيل مي نمايند و تا پايان سال  -و
  .اير دانشگاهها در نظر گرفته مي شود برخوردار خواهند شداز کليه تسهيالتي که براي دانشجويان س

  .به تصويب هيأت امناء خواهند رسيد بايستي تمامي مراحل مندرج در اساسنامه دانشگاه را طي نمايند ١٣٧٨واحدها و مراکزي که پس از سال 

ن تداوم و تقويت کمکهاي دولت به صندوقهاي رفاه دانشجويان و تأمين امکانات رفاهي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي، به منظور ضم -١٥٣ماده 
  :بهبود شرايط و امکانات رفاهي دانشجويي، ساماندهي نظام اعطاي يارانه و هدايت کمکهاي دولت به سمت دانشجويان کم درآمد

اي ريالي تسهيالت رفاهي که توسط دانشگاه در اختيار دانشجو قرار مي گيرد به عنوان وام قرض الحسنه بلندمدت از صندوقهاي رفاه بخشي از ما به از -الف
  .تلقي مي شود و استفاده کنندگان از خدمات مذکور موظف به پرداخت آن در اقساط بلندمدت پس از فراغت از تحصيل هستند

  .ط فوق، صرف بهبود شرايط و امکانات رفاهي از قبيل خوابگاهها به دانشجويان واجد شرايط خواهد شدوجوه حاصل از بازپرداخت اقسا - ب

موضوع قانوت تأمين وسايل و امکانات تحصيل اطفال و (دانش آموختگان دوره هاي روزانة دانشگاههاي دولتي که قبل از پايان مدت تعهد خدمت خود  -ج
عازم خارج از کشور هستند بايد قبل از خروج نسبت به پرداخت هزينه هاي تحصيلي ) ٣٠/٧/١٣٥٨اصالحيه آن مصوب و  ٣٠/٤/١٣٥٣جوانان ايراني، مصوب 

  .بورسيه هاي خارج از کشور دستگاههاي دولتي که تضمين ووثيقة کافي براي بازگشت سپرده اند از اين امر مستثني هستند. خود و با سپردن تعهد الزم اقدام کنند

اي اين ماده به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فن آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به تصويب هيأت وزيران خواهد آيين نامه ه
  .رسيد

لمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و جهت گيري پژوهشهاي دانشگاهي به سمت به منظور تسهيل در استفاده از تخصص و توان فني کادر ع -١٥٤ماده 
  :نيازهاي علمي و تخصصي کشور

به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي کشور و مراکز تحقيقاتي مصوب اجازه داده مي شود با رعايت مراتب زير نسبت به تشکيل شرکتهاي دولتي  -الف
  .مقررات خاص و تابع قانون تجارت مبادرت کنند خدمات علمي، تحقيقاتي و فني با

نيستند  خدمات اين شرکتها صرفاً در محدودة تحقيقات و خدمات علمي و فني است که شرکتها و مؤسسات بخش غيردولتي و غيرعمومي قادر به انجام آنها -١
  .و دانشگاه را از اهداف اصلي آموزشي و پژوهشي خود دور نمي کند

از سهامداران اين شرکتها اعضاي هيأت علمي، کارشناسان پژوهشي، تکنسينها و کارکنان همان دانشگاه، مؤسسه آموزش %) ٤٩(نه درصد حداکثر چهل و  -٢
 مندان دولت درعالي و مرکز تحقيقاتي و پژوهشي بوده و سهامداران و شرکت مربوطه از محدوديت قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين، دولت و کار

  .مستثني است ٢٢/١٠/١٣٣٧معامالت دولتي و کشوري مصوب 

مان برنامه و اساسنامة نمونه و يا خاص هريک از شرکتهاي فوق در هر يک از دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي و مراکز تحقيقاتي و پژوهشي با پيشنهاد ساز
  .بودجه به تصويب هيأت وزيران مي رسد

تصاصي برنامة تحقيقات دانشگاهها و مراکز پژوهشي که تابع قانون مربوط به مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي در نحوة هزينة اعتبارات جاري و اخ - ب
و قانون نحوة انجام امور مالي و معامالتي دانشگاهها و  ٣/٤/١٣٧٦خصوص ترکيب هيأت امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب 

و قانون نحوة انجام امور مالي و معامالتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب  ٣/٤/١٣٧٦ي مصوب مؤسسات آموزش عالي و پژوهش
) ٣١(به استثناي ماده  -هستند، صرفاً تابع قوانين مذکور و آيين نامه هاي مربوطه بوده و از شمول قوانين و مقررات عمومي و مؤسسات دولتي  ١٨/١٠/١٣٦٩

  .درآمدهاي حاصل از خدمات پژوهشي مراکز تحقيقاتي درآمد اختصاصي مراکز مذکور محسوب مي گردند. مستثني مي باشد -عمومي قانون محاسبات 
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  فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعي و تربيت بدني - ٢١فصل 

  -١٥٥ماده 

منظور  به منظور گسترش عدالت اجتماعي و فراهم کردن امکان استفاده عادالنه اقشار مختلف جامعه از کاالها و خدمات فرهنگي، ورزشي و هنري و به -الف
  :ايجاد تعادل و کاهش نابرابريها اجازه داده مي شود

اد اسالمي و سازمان تربيت بدني حسب مورد شاخصها و استانداردهاي مربوط به بهره مندي نقاط مختلف کشور از فضاهاي ورزشي، وزارت فرهنگ و ارش -١
اعي، فرهنگي، هنري و همچنين ميزان دسترسي ساکنين مناطق مختلف کشور به خدمات و توليدات فرهنگي، هنري و ورزشي را متناسب با ويژگيهاي اجتم

هيأت  ي و جغرافيائي هريک از اين مناطق، حداکثر تا پايان سال اول برنامه سوم تهيه و همراه با ارائه راه حلهاي مناسب براي ايجاد تعادل بهفرهنگي، جمعيت
  .وزيران ارائه دهند

مناطق شهري با اولويت شهرهاي دستگاههاي اجرائي امکانات، تأسيسات و فضاهاي فرهنگي، هنري و ورزشي، طرح هاي نيمه تمام و اراضي متعلق را در  -٢
ادهاي اجاره، بزرگ به بخشهاي غيردولتي با اولويت اشخاص حقيقي و حقوقي ايثارگران که داراي سوابق ورزشي، فرهنگي و هنري و شهرداريها در قالب قرارد

دل وجوه واريزي فوق از محل اعتبارات رديف خاصي که در معا. اجاره به شرط تمليک و فروش، واگذار نموده و درآمدهاي ناشي از آن را به خزانه واريز نمايد
داث فضاهاي قوانين بودجه سنواتي هريک از سالهاي برنامه پيش بيني خواهد شد، در اختيار دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند قرار مي گيرد تا براي اح

  .چوب سياستهاي برنامه سوم هزينه کندفرهنگي، هنري و ورزشي در مناطق توسعه نيافته يا کمتر توسعه يافته در چار

را باتوجه سازمان برنامه و بودجه موظف است در لوايح بودجه سنواتي هر يک از سالهاي برنامه اعتبارات بخشهاي فرهنگ و هنر، تربيت و بدني و ورزش  - ب
ي، فرهنگي و هنري در مناطق مختلف کشور به گونه اي توزيع کند اين ماده و با عنايت به وضعيت بهره برداري از فضاهاي ورزش) الف(به موارد مذکور در بند 

گي تقليل يافته و که نابرابريهاي موجود در زمينه برخورداري مناطق مختلف کشور از فضاهاي ورزشي، فرهنگي و هنري و دستيابي ساکنين آنها به توليدات فرهن
  .به تعادل برسد

ري امکانات، تأسيسات و فضاهاي فرهنگي، هنري و ورزشي، اراضي و طرح هاي نيمه تمام قابل واگذاري، نحوه آيين نامه اجرائي اين ماده شامل نحوه واگذا
امور اداري و  استفاده از تسهيالت بانکي و موارد و نحوه مصرف درآمدهاي ناشي از اجراي مفاد اين ماده، به پيشنهاد مشترک سازمانهاي برنامه و بودجه،

  .فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان تربيت بدني به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيداستخدامي کشور، وزارت 

  .اين قانون و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مشمول مفاد اين ماده مي باشد) ١١(کليه دستگاههاي موضوع ماده  -١تبصره 

  .معظم رهبري اداره مي شوند منوط به تائيد معظم له مي باشد اجراي مفاد اين ماده در مورد مؤسسات و نهادهايي که تحت نظر مقام -٢تبصره 

ر قانون به منظور استفاده از توانمنديهاي شوراهاي اسالمي شهر و روستا در انجام امور ديني و فرهنگي، شوراهاي مذکور عالوه بر وظايف مصرحه د -١٥٦ماده 
  .تشکيل آنها، موظف به انجام وظايف ذيل هستند

  .بررسي مشکالت و نارسائيهاي فرهنگي، هنري، ورزشي و آموزشي و ارائه پيشنهادهاي الزم به مسئوالن و مراجع ذيربط -الف

هنري و ورزشي و تالش براي جلب همکاري مساعدت و مشارکت در حفظ و نگهداري بناهاي فرهنگي و گلزار شهداء، بهره برداري از مراکز فرهنگي و  - ب
  .مردم در ايجاد تأسيسات و فضاهاي موردنياز
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  .همکاري در حفاظت از ابنيه و آثار تاريخي و فرهنگي و بافتها و محوطه هاي فرهنگي، تاريخي و ممانعت از تغيير کاربري آنها -ج

انجام وظايف مذکور به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسالمي و کشور،  آيين نامه اجرائي اين ماده شامل نحوة مشارکت و همکاري شوراها در
  .تربيت بدني به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد   سازمان تبليغات اسالمي و سازمان

ام جمهوري اسالمي ايران به حل مسائل جوانان و اعتالء و رشد نسل جوان کشور واستفاده بهينه از استعدادها و توانائيهاي با عنايت به اهتمام ويژه نظ -١٥٧ماده 
مان ملي جوانان اين نسل عزيز، مرکز ملي جوانان به منظور ساماندهي اساسي امور جوانان کشور بصورت ساختار و سازمان کار متناسب با اين مأموريت به ساز

  :ل مي گردد تا وظايف اساسي ذيل را برعهده گيردتبدي

لف سازمان ملي جوانان موظف است برنامه جامع ملي ساماندهي امور جوانان کشور با عنايت به جايگاه نقش و مأموريت هاي اساسي دستگاههاي مخت -الف
ازهاي جوانان در حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، شغلي، علمي، دولتي وغيردولتي مرتبط با امور جوانان نظير نيروي مقاومت بسيج و توجه اساسي به ني

  .تفريحي و تحصيلي را تهيه و تدوين نمايد

ي جوانان انجام شناسايي و پيگيري واگذاري آن دسته از فعاليتهاي دستگاههاي اجرائي که مي تواند با پيش بيني تمهيدات الزم از طريق سازمانهاي غيردولت - ب
  .گيرد

يتهاي تحقق مواردي که نياز به تهيه طرح دارد، سازمان ملي جوانان برحسب مورد طرحهاي الزم شامل اهداف، اصالحات سازماني، تسهيالت مالي، حما براي -ج
  .اجرائي از تشکلهاي غيردولتي را تهيه نمايد

جرائي، به پيشنهاد مشترک سازمان ملي جوانان و سازمان برنامه و آيين نامة اجرائي اين ماده مشتمل بر نحوة همکاري بين سازمان ملي جوانان و دستگاههاي ا
  .بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

ب زنان در توسعه کشور و تقويت نهاد مرکز امور مشارکت زنان رياست جمهوري موظف است در جهت زمينه سازي براي ايفاي نقش مناس   -١٥٨ماده 
  :خانواده، ضمن انجام مطالعات الزم با همکاري دستگاههاي اجرائي ذيربط اقدامات ذيل را به عمل آورد

ي کرده و با بهره گيري از اصول و مباني اسالمي و با در نظر گرفتن تحوالت آينده جامعه، نيازهاي آموزشي و فرهنگي و ورزشي خاص زنان را شناساي -الف
  .طرحهاي مناسب را برحسب مورد از طريق دستگاههاي اجرائي ذيربط تهيه و براي تصويب به مراجع مربوط پيشنهاد کند

ري در طرحهاي الزم براي افزايش فرصتهاي اشتغال زنان و ارتقاء شغلي آنان درچارچوب تمهيدات پيش بيني شده در اين قانون و متضمن اصالحات ضرو - ب
  .ي و حقوقي را تهيه و به منظور تصويب به هيأت وزيران ارائه کندامور ادار

مورد از  با سازماندهي فعاليتهاي مشترک با دستگاههاي مسؤول در قوه قضائيه، طرحهاي الزم براي تسهيل امور حقوقي و قضائي زنان را تهيه و برحسب -ج
  .طريق دستگاههاي مسؤول پيگيري کند

ت مختلف اجتماعي زنان در زمينه هاي مالي، حقوقي، مشاوره اي ، آموزشي و ورزشي، طرحهاي الزم با اولويت قايل شدن براي براي بهره گيري از خدما -د
دولتي، تهيه و زنان خودسرپرست و بي سرپرست مناطق توسعه نيافته يا کمتر توسعه يافته و گروههاي محروم جامعه در زمينه حمايت از تشکيل سازمانهاي غير

  .مورد به دستگاههاي اجرائي يا دولت منعکس کند تا پس از تصويب از طريق دستگاههاي ذيربط اجرا شوندبرحسب 

  .گزارش عملکرد ساليانه دستگاههاي اجرائي را در زمينه اجراي مفاد اين ماده به هيأت وزيران ارائه کند - هـ

و رهنمودهاي مقام معظم رهبري حضرت آيت اهللا ) ره(براي اعتالي معرفت ديني و قرآني و بهره گيري از انديشه هاي واالي حضرت امام خميني  -١٥٩ماده 
انه هاي آموزش و خامنه اي در تحکيم مباني فکري ارزشهاي انقالب اسالمي و فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه، به ويژه در جوانان و نوجوانان، وزارتخ

ان تبليغات پرورش، علوم، تحقيقات و فن آوري، بهداشت؛ درمان و آموزش پزشکي، فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان صدا و سيما، نيروي مقاومت بسيج، سازم
  :اسالمي، دفتر تبليغات اسالمي و ساير دستگاههايي که از بودجه عمومي استفاده مي کنند موظف اند
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اکز پژوهشي موجود خود را براي انجام مطالعات مستمر وهمه جانبه در زمينه هاي بهره گيري از علوم و فن آوري ها و هنر ديني و افکار يکي از مر -الف
ين امور مأمور کنند و با پيش بيني منابع الزم زمينه هاي مشارکت دانشجويان دوره هاي تحصيالت تکميلي را در پژوهشهاي مرتبط با ا) ره(حضرت امام خميني 

  .فراهم کنند

نه ها را تعميق در طرحها و فعاليتهاي فرهنگي و تربيتي، آموزشي با بهره گيري از انواع هنرها، علوم و فن آوريهاي جديد، اثربخشي فعاليتها در اين زمي - ب
  .ر را در اين عرصه ها فراهم سازندبخشند و با پيش بيني امکانات و امتيازات کافي زمينه جذب انديشمندان متعهد و استعدادهاي خالق،نوآو

ره وري از يکي از واحدهاي مناسب موجود خود را براي تحقيق و ارزيابي مستمر اثربخشي فعاليتهاي فرهنگي، تربيتي موجود و جديد و چگونگي ارتقاي به -ج
  .منابع موجود در اجراي اهداف سابق الذکر را تجهيز کنند

  .تربيتي و آموزشي در زمينه هاي فوق با ارائه توجيه مناسب مبتني بر نتايج اين ارزيابيها صورت خواهد پذيرفتشروع هرگونه فعاليت جديد فرهنگي، 

ع مقدس و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي موظف است به منظور ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و بزرگداشت ياد شهيدان و تجليل از ايثارگران و حماسه دفا -د
ان ه در فعاليتهاي فرهنگي، هنري به خانواده هاي معظم شاهد و ايثارگران با همکاري بنياد شهيد انقالب اسالمي و بنياد مستضعفان و جانبازاعطاي تسهيالت ويژ

  .انقالب اسالمي و بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس، طرح مناسبي را تهيه و به هيأت وزيران ارائه کند

منظور ترويج فرهنگ و ارزشهاي واالي اسالم و ايران اسالمي واستفاده از انديشه هاي ديني و سياسي حضرت امام خميني  دستگاههاي ذيربط موظفند به - هـ
  :، اقدامات ذيل را انجام دهند)ره(

ري و انديشه هاي ديني و سازمان امور اداري و استخدامي کشور موظف است برنامه آموزشي ويژه اي را براي مديران دولتي تهيه و از طريق آن مباني نظ -١
  .را آموزش دهد) ره(سياسي حضرت امام خميني 

ا سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فن آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ب -٢
  .و انديشه هاي معظم له را مورد عنايت خاص قرار دهند) ره(ام خميني تجديدنظر در برنامه هاي آموزشي و تربيتي خود معرفي شخصيت حضرت ام

با ) ره(وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري برنامه هاي خاصي را براي تقويت مطالعات و پژوهشهاي مربوط به شناخت افکار و انديشه هاي امام خميني  -٣
و با بهره گيري از ظرفيتهاي مؤسسات و مراکز پژوهشي و پايان نامه هاي دوره هاي تدوين ) ره(همکاري مؤسسة تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني 

  .تحصيالت تکميلي زمينه شناخت هر چه بيشتر افکار معظم له را فراهم سازد

  .به منظور اجراء، نظارت وارزيابي اين برنامه ها، ستادي در قالب آيين نامه اين بند تعيين مي شود -٤

باعنوان طرح (همگاني قرآن کريم، سازمان تبليغات اسالمي موظف است در سطح کشور و نقاط محروم نسبت به فراخوان و آموزش قران به منظور آموزش  -و
در اين راستا ضمن اولويت بخشيدن به جوانان و نوجوانان سازمان مذکور مجاز است تا در هريک از مراکز استانها نسبت به . اقدام نمايد) نهضت قران آموزي

  .تأسيس و حمايت مرکز تربيت معلم و مبلغ قرآن اقدامنمايد

أت وزيران خواهد آيين نامه اجرائي اين بند با مشارکت سازمان تبليغات اسالمي و سازمان اوقاف و امور خيريه تهيه و در سال اول برنامه سوم به تصويب هي
  .رسيد

دهستان هاي فاقد روحاني در ايام سال به مناسبت هاي مختلف سازمان تبليغات اسالمي موظف  به منظور هماهنگي اعزام مبلّغ خصوصاً جهت نقاط محروم و - ز
ح جامع است ضمن انجام مطالعات و تحقيقات ميداني الزم در خصوص نيازمنديهاي تبليغ ديني سراسر کشور در سال اول برنامه سوم نتيجه آن را با طر

  .دمدت و اعزام با مشارکت ساير ارگان ها و نهادهاي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساندشناسائي، گزينش و آموزش هاي کوتاه مدت، بلن

الت و به منظور بررسي و پژوهش هاي پيرامون مسائل مستحدثه و مشکالت مذهبي اقشار مختلف در زمينه فرهنگ ديني و نحوه پاسخگوئي منطقي به سئوا -ح
حوزه علميه قم موظف است ضمن هماهنگي با مراکز پژوهشي ديني، راهکارها و طرحهاي کاربردي و برنامه هاي عملي  مشکالت مذکور، دفتر تبيلغات اسالمي



 ٥٣

  .تحقق هدف فوق را طي سال اول برنامه سوم تهيه و به تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي برساند

شنهاد سازمان برنامه و بودجه و دستگاههاي فوق الذکر حداکثر ظرف شش ماه پس از آيين نامه اجرائي اين ماده، شامل نحوة همکاري دستگاههاي اجرائي، به پي
  .تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

د معظم له يانجام کليه فعاليتهاي پيش بيني شده در اين ماده در مورد مؤسسات و نهادهايي که تحت نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند، منوط به تائ - تبصره
  .مي باشد

مشمول مفاد قانون حمايت قانون مؤلفان و مصنّفان و هنرمندان » اثر«گزارشهاي پژوهشي، پايان نامه ها و نرم افزارهاي چند رسانه اي به عنوان  -١٦٠ماده 
شوراي عالي . م افزارهاي چند رسانه اي از لحاظ فني و رايانه اي توسط دبيرخانه شوراي عالي داده ورزي انجام مي شودثبت نر. مي گردد ١١/١٠/١٣٤٨مصوب 

  .ياد شده موظف است در موقع ثبت اثر، نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي را اخذ کند

ي براي استفاده از حق انحصاري توسط صاحبان آنها به موجب آيين نامه اي نحوة ثبت آثار فرهنگ مکتوب، هنري، سينمايي و نرم افزارهاي رايانه ا - تبصره
  .خواهد بود که به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به تصويب هيأت وزيران مي رسد

ازسازي سينماها و مجتمع هاي فرهنگي و ساخت سينماها و مجتمع هاي فرهنگي جديد و تاالرهاي نمايش در شهرهايي که بيش از پانزده به منظور ب -١٦١ماده 
  :نفر جمعيت دارند) ١٥٠٠٠(هزار 

  .تسهيالت بانکي استفاده کنندشهرداريهاي کشور مي توانند رأساً يا با مشارکت اشخاص حقيقي و حقوقي براي ساخت و بازسازي سينماهاي موجود از  -الف

ه تأمين زمين مناسب براي ساخت سينما و مجتمع فرهنگي در شهرکهاي جديد االحداث به عهدة وزارت مسکن و شهرسازي و در طرحهاي توسعة شهري ب - ب
  .عهدهة شهرداريها خواهد بود

  .يار اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي قرار مي گيردزمينهاي مذکور در اين بند به قيمت منطقه اي و به صورت اقساط ده ساله دراخت

تقال به شهرداريهاي شهرهاي مذکور اجازه داده مي شود زمينهاي مناسب براي ساخت سينما و مجتمع فرهنگي را که در مالکيت شهرداري است بدون ان -ج
  .سال در اختيار افراد حقيقي و حقوقي قرار دهند) ٢٥(مالکيت در قالب قرارداد با دريافت حداقل سهم بابت زمين براي مدت بيست و پنج 

دريافت  در موارد بازسازي سينماها و مجتمع هاي فرهنگي و يا ساخت سينماهاي جديد و تاالرهاي نمايش شهرداريها موظفند بدون اخذ هر نوع عوارض و -د
يربناي سالن هاي نمايش، مجوز ساخت تجاري و خدماتي صادر هزينه،پروانه ساخت صادر و در صورت هماهنگي با طرحهاي جامع شهري حداکثر معادل ز

  .سينماها و مجتمع هاي فرهگي که با استفاده از اين امتيازات ساخته مي شوند تا ده سال پس از بهره برداري مجاز به تغيير کاربري نيستند. کنند

رشاد اسالمي و کشور و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد آيين نامة اجرائي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي فرهنگ و ا
  .رسيد

نگ عمومي جامعه و به منظور شناخت تحوالت فرهنگي جامعه، افزايش کارايي دستگاههاي فرهنگي، ساماندهي مجموعه فعاليتهاي مؤثر بر فره -١٦٢ماده 
  :اعمال نظارت مستمر بر فعاليتهاي فرهنگي، اقدامات ذيل به عمل خواهد آمد

وزارت فرهنگ وارشاد اسالمي موظف است با انجام مطالعات الزم و با مشخص نمودن تعاريف، مفاهيم اصلي بخش فرهنگ نسبت به تعريف شاخص  -الف
جمهوري اسالمي و سياستهاي فرهنگي مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي اقدام و پس از تائيد شوراي  هاي فرهنگي متناسب با اهداف و آرمان هاي نظام

ت شاخص هاي مزبور طي مذکور با مبنا قرار دادن آنها و با همکاري مرکز آمار ايران به ترتيب ذيل نسبت به توليد اطالعات مربوط به آنها و اندازه گيري تحوال
  :م نمايدسالهاي برنامه سوم اقدا

اي ذيربط هر دو سال يک بار تحوالت شاخص هاي مربوط به تغييرات فکري، بينشي و رفتاري جامعه را تعيين و براي بررسي در اختيار دستگاهها و نهاده -١



 ٥٤

  .قرار دهد

  .يين کندهمه ساله تحوالت شاخص هاي مربوط به ميزان مصرف کاالها و خدمات فرهنگي در کل کشور و مناطق مختلف را تع -٢

به تفکيک  همه ساله اطالعات و آمار و تحوالت شاخص هاي مربوط به نيروي انساني، فضاها و تجهيزات فرهنگي اعم از دولتي و غيردولتي را در کل کشور -٣
  .استان تعيين نمايد

هاي فرهنگي دستگاههاي اجرايي متولي امور فرهنگي دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه سوم اقدامات قانوني الزم در خصوص نحوه انجام فعاليت - ب
ف فعاليتهاي اعم از دولتي؛ نهادها و سازمانهاي عمومي غيردولتي را با هدف شفاف سازي مسئوليت هاي دولت در قبال تحوالت فرهنگي، افزايش کارايي، حذ

دن زمينه هاي بيشتر مشارکت مردم در امور فرهنگي را در قالب طرح موازي، برقراري انضباط مالي، تنوع بخشيدن به روش هاي تأمين منابع، فراهم آور
  .ساماندهي امور فرهنگي تهيه نمايد

اير به منظور ارزيابي تحوالت فرهنگ عمومي و ميزان اثربخشي مجموعه فعاليتهاي فرهنگي که از طريق دستگاههاي آموزشي، فرهنگي، رسانه ها و س -ج
زيرنظر شوراي عالي انقالب فرهنگي تشکيل مي گردد تا نسبت به " ستاد نظارت وارزيابي. "زمانهاي غيردولتي صورت مي گيرددستگاههاي اجرائي و نهادها و سا

  :انجام فعاليتهاي زير اقدام نمايد

فرهنگي قابل پيش بيني ناشي از اين ماده و انجام مطالعات و تحقيقات الزم، چالش ها و بحران هاي ) الف(با استفاده از اطالعات و شاخص هاي موضوع بند  -١
  .منعکس نمايدتوسعه ارتباطات فرهنگي و تهاجم فرهنگ بيگانه را شناسايي و پس از تائيد شوراي عالي انقالب فرهنگي و برحسب مورد به دستگاههاي مسئول 

ستاي تحقق سياستهاي مصوب شوراي عالي انقالب ميزان و نحوه اثربخشي فعاليتهاي فرهنگي، آموزشي و پژوهشي دستگاههاي مختلف اجرائي را در را -٢
ائيد شوراي فرهنگي در مسائل فرهنگي و سياستهاي اجرايي بخش فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعي و تربيت بدني در برنامه سوم توسعه را ارزيابي و پس از ت

  .عالي انقالب فرهنگي به مراجع ذيربط گزارش نمايد

و مقام معظم رهبري در حوزه فرهنگ را در دستگاهها و نهادهاي ) ره(تحقق و پيگيري ديدگاههاي حضرت امام خميني با انجام مطالعات مستمر روند  -٣
  .مختلف و در فرهنگ عمومي جامعه ارزيابي و نتايج حاصل را در اختيار مراجع ذيربط قرار دهد

شار مختلف به ويژه نوجوانان و جوانان و تصويب آن از طرف شوراي عالي پس از تعيين شاخص هاي اصلي نشان دهنده تحوالت فکري، بينشي، رفتاري اق -٤
ه و پس از انقالب فرهنگي، به طور ساالنه و مستمر گزارشهاي الزم حاوي تحوالت شاخص ها و علل آن، راهکارهاي مؤثر براي بهبود اين شاخص ها را تهي

  .ر دهد تا براي اصالح سياستها و فعاليتهاي اجرايي مورد استفاده قرار گيردتائيد شوراي عالي انقالب فرهنگي در اختيار مراجع ذيربط قرا

هاي خود را کليه دستگاههاي اجرائي، نهادها و سازمانهاي عمومي غيردولتي موظف اند براساس رهنمودها و نتايج مطالعات و گزارشهاي اين ستاد، فعاليت -د
اين ماده را مدنظر ) ج(ه نيز در زمان تنظيم بودجه هاي ساليانه گزارش و تحليل هاي منتشره ستاد موضوع بند اصالح و يا تقويت نمايند و سازمان برنامه و بودج

  .قرار داده و تمهيدات الزم براي اجراي پيشنهادات اصالحي ستاد مذکور را فراهم آورد

که تحت نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند، منوط به تائيد معظم له مي  انجام کليه فعاليتهاي پيش بيني شده در اين بند در مورد مؤسسات و نهادهائي - تبصره
  . باشد

ريق مشارکتهاي باتوجه به اهميت گسترش فضاهاي مذهبي و مساجد ضمن حفظ اصل ساماندهي ساخت و ساز، احيا، تعمير و تجهيز مساجد از ط -١٦٣ماده 
  :مردمي و شوراهاي شهري و روستايي دستگاههاي اجرائي موضوع اين ماده موظفند طي سالهاي اجراي برنامه اقدامات زير را انجام دهند

يي موظفند وزارت مسکن و شهرسازي، شهرداريها و ساير سازمانهاي مسئول در زمينه طراحي و اجراي طرحهاي جامع، تفصيلي و هادي شهري و روستا -الف
  .طرحهاي مذکور را با محوريت مساجد تهيه و اجرا کنند

پيش وزارت مسکن و شهرسازي و شهرداريها موظفند در کلية شهرکهاي جديد االحداث اراضي مناسبي را براي احداث مسجد و پايگاههاي مقاومت بسيج  - ب
ن احداث مساجد و پايگاههاي مقاومت بسيج قرار دهند و قيمت اراضي را در هزينه بيني کرده و پس از آماده سازي بدون دريافت هزينه در اختيار متقاضيا



 ٥٥

  .مربوط به آماده سازي اراضي منظور کنند

ت عمراني و وزارتخانه هاي راه و ترابري و نفت موظفند به منظور تسهيل دسترسي مسافران به اماکن مذهبي با انجام هماهنگي هاي الزم از محل اعتبارا -ج
و ود نسبت به احداث مسجد و يا نمازخانه و همچنين نگهداري و مديريت مساجد و نمازخانه هاي موجود و جديداالحداث، در پايانه هاي مسافري جاري خ

  .پمپ بنزينهاي بين شهري اقدام کنند

احداث، تعمير و تجهيز مساجد و ساير وزارت امور اقتصادي ودارائي موظف است کلية وجوه پرداختي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در ارتباط با  -د
  .فضاهاي مذهبي را به عنوان هزينه قابل قبول منظور کند

ازخانه شهرداريها و سازمان جنگلها و مراتع کشور موظفند نسبت به اختصاص فضاي مناسب در پارکهاي ملي و عمومي حسب مورد براي ايجاد مسجد يا نم - هـ
  .اقدام کنند

ه مسجد و مدرسه در فعاليتهاي اجتماعي، فرهنگي محالت، روستاها و شهرها و هماهنگ سازي فعاليتهاي سازماندهي شده در اين با هدف اعتالي جايگا -و
ان وجوانان مکانها در جهت ارتقاي ايمان وارزشهاي معنوي و اخالقي و شکوفائي خالقيتهاي علمي، فرهنگي و هنري گروههاي مختلف جامعه به ويژه نوجوان

  :ذيل در سالهاي برنامه سوم توسعه انجام مي گيرداقدامات 

ماعي و حمايت مالي، قانوني و حقوقي از پزوهشهاي کاربردي با هدف شناخت راهکارهاي اجرائي براي ارتقاء جايگاه مسجد و مدرسه در فعاليتهاي اجت -١
  .فرهنگي کشور

آيين نامه ها و مقررات بخشهاي آموزش، فرهنگ و هنر و تبليغات اسالمي، تربيت  تعريف فعاليتهاي آموزشي، فرهنگي و هنري مشترک مسجد و مدرسه در -٢
  .بدني و ورزش

فعاليتهاي  به منظور ساماندهي نحوه اختصاص و مصرف منابع اعتباري دولت در زمينه احياء و بازسازي مساجد، کمک به مراکز تحقيقاتي حوزه هاي علميه، - ز
تقويت ومتناسب کردن مشارکت مردمي در تأمين منابع اين فعاليتها، سازمان تبليغات اسالمي موظف است طي يک سال در مربوط به تبيلغات ديني و با هدف 

زمان برنامه و چارچوب رهنمودهاي مقام معظم رهبري و مشورت با مراجع ذيربط و انجام مطالعات الزم با همکاري سازمان امور اداري و استخدامي کشور و سا
  .ا تهيه و به دولت ارائه دهد تا پس از بررسي و تصويب، مبناي پيش بيني و مصرف منابع دولتي در اين امور قرار گيردبودجه طرحي ر

  .باقيمانده را تأمين نمايد%) ٥٠(خودياري مردم براي احداث مسجد پنجاه درصد %) ٥٠(دولت موظف است در مناطق روستايي در صورت پنجاه درصد  - تبصره

ودي در طي سالهاي اجراي برنامة سوم، بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مقرراتي را معمول خواهد داشت که بانکهاي کشور بتوانند در مبادي ور -١٦٤ماده 
شعب نظام بانکي همچنين مي توانند . ارز گردشگراني که به ايران آمده اند اقدام کنندو دفاتر خدمات جهانگردي نسبت به خريد    هوايي، دريايي، زميني، هتلها

  .به اين گردشگران که قصد خروج از کشور دارند، به شرط ارائه مدارک الزم ارزهاي معتبر بفروشند

شده و ساير مقررات موردنياز به پيشنهاد مشترک بانک مرکزي  آيين نامة اجرائي اين ماده شامل نوع مدارک و مستندات الزم براي استفاده از تسهيالت پيش بيني
  .جمهوري اسالمي ايران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

  :از ميراث فرهنگي کشور اجازه داده مي شود به منظور حفظ و حراست -١٦٥ماده 

تشکيل  سازمان ميراث فرهنگي کشور با اخذ اجازه از ستاد فرماندهي کل نيروهاي مسلح يگان پاسداران ميراث فرهنگي کشور را زيرنظر سازمان مذکور -الف
  .دهد

حداکثر معادل وجوه واريزي در قالب لوايح . گي به درآمد عمومي واريز گرددکليه جرائم اخذ شده از حفاريهاي غيرمحاز و قاچاقچيان اموال تاريخي و فرهن - ب
  :اهد رسيدبودجه سنواتي و براساس آيين نامه اي که به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به تصويب هيأت وزيران مي رسد به شرح ذيل به مصرف خو
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  .ي که در اين زمينه همکاري مي کنند، به عنوان حق الکشف و پاداشپرداخت به کاشفان اموال قاچاق و اشخاص حقيقي و حقوق -١

  .تأمين هزينه هاي مربوط به تقويت امر حفاظت از ميراث فرهنگي -٢

ر مذکور، ود آثاخروج آثار منقول تاريخي و فرهنگي که براي انجام مطالعات، تعميرات و ساير موارد ضرور به ايران وارد مي شود موکول به ارائه گواهي ور -ج
  .صادره از سوي سازمان ميراث فرهنگي با ذکر کامل مشخصات خواهد بود

بافتها و در خصوص مرمت و احياي  ١/٢/١٣٦٧به منظور حسن اجراي وظايف مندرج در قانون اساسنامة سازمان ميراث فرهنگي کشور مصوب  -١٦٦ماده 
  :بناهاي تاريخي فرهنگي اقدامات ذيل انجام مي شود

قانون تأسيس شوراي ) [٥(رئيس سازمان ميراث فرهنگي کشور در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و نمايندگان آن سازمان در کميسيونهاي ماده  -الف
  .ان و شهرستانها عضويت مي يابندتهر   ]و اصالحات بعدي ٢٢/١٢/١٣٥١عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 

، اعالم شده و يا مي  ١/٢/١٣٦٧قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي کشور مصوب ) ٣(در شهرهاي داراي بافت تاريخي ارزشمند که حدود آن طبق ماده  - ب
بافت تاريخي اين گونه شهرها، سازوکار مديريتي مناسب در  شود تشکيالت شهرداريها مورد تجديدنظر قرار مي گيرد و به منظور انجام امور مربوط به حفاظت از

  .شهرداريهاي مذکور ايجاد مي گردد

هند تا با شوراهاي شهر درصدي از درآمد شهرداري هر شهر را متناسب با نياز بافتهاي تاريخي آن شهر در اختيار مديريت ذيربط در شهرداري قرار مي د -ج
  .ي کشور در جهت مرمت بناها، مجموعه ها و بافتهاي تاريخي همان محل به مصرف برسدنظارت واحدهاي سازمان ميراث فرهنگ

ز قبيل يونسکو براي دولت مکلف است امکانات و شرايط الزم جهت استفاده از منابع مالي و سرمايه هاي بين المللي و اعتبارات سازمانهاي فرهنگي بين المللي ا
  .اث فرهنگي را با سرمايه گذاري اوليه داخلي تا پايان سال دوم برنامه سوم فراهم نمايدتوسعة امکانات و حفاظت آثار ملي و مير

  .ان خواهد رسيدآيين نامة اجرائي اين بند بنا به پيشنهاد مشترک سازمان ميراث فرهنگي کشور، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزير

طبق نقشه و طرح نقشه و طرح )] ره(محدوده منتهي به حسينيه جماران و بيت حضرت امام خميني [منطقه جماران به منظور حفظ بافت قديمي و سنتي  -د
اخلي و مصوب شورايعالي شهرسازي و تملک امالک واقع در محدودة فوق الذکر و تبديل آن به مجموعه اي فرهنگي و خدماتي براي زائران و گردشگران د

  .قرار دهد) ره(است اقدام الزم را به عمل آورده و پس از تملک در اختيار مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني خارجي، شهرداري تهران موظف 

  .وزارت مسکن و شهرسازي بايد زمين مناسب را به صورت رايگان يا قيمت خريد اوليه جهت معوض امالک فوق در اختيارشهرداري قرار دهد

ا، شرکتهاي دولتي و نهادهاي انقالبي و عمومي مجازند امالکي که موردنياز دستگاه خود نمي باشد را جهت امر فوق تخصيص و همچنين وزارتخانه ها، سازمانه
  .در اختيار مجريان طرح قرار دهند

ري داير به جهت دهي رسانه ها به سمت سالم سازي فضاي عمومي در جهت رشد آگاهيها و فضايل به منظور تحقق رهنمودهاي مقام معظم رهب -١٦٧ماده 
  :اخالقي و اطالع رساني صحيح و تحقق سياست هاي کلي برنامة سوم توسعة کشور، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران موظف است

و تکميل پوشش جمعيتي و جغرافيايي شبکه ) بين الملل خبر(که هاي جديد استاني ملي و فراملي با تائيد سازمان برنامه و بودجه جهت متناسب سازي شب -الف
  .ها و بکارگيري فن آوريهاي نو در توليد و پخش اقدام کند

زم است به صورت و ال(در راستاي اطالع رساني مطلوب به جامعة، کلية دستگاههاي اجرائي، اطالعاتي را که زمينه سازي فرهنگ توسعة آن بخش است  - ب
. به سازمان صدا و سيما اعالم مي کنند تا با انجام مطالعات الزم در برنامه ها گنجانده شود) مستقيم وغيرمستقيم در برنامه هاي توليد صدا و سيما منعکس گردد

را اعالم داشته اند به دستگاه مربوطه منعکس کرده و سازمان صدا و سيما ساالنه گزارش عملکرد خود را در رابطه با دستگاههايي که اطالعات و نيازهاي خود 
  .گزارش کلي آن را براي رؤساي قواي سه گانه ارسال مي کند
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ص راديويي آن دسته از دستگاههاي اجرائي که تحقق وظايف آنها مستلزم مشارکت فکري و عملي قشر وسيعي از افراد جامعه است مي توانند برنامه هاي خا -ج
  .ه و در چارچوب ضوابط سازمان صدا و سيما براي پخش در زمان مناسب اقدام کنندو تلويزيوني تهي

تدوين براي افزايش امکان دسترسي جامعه به آموزشهاي عمومي و فني و حرفه اي و ترويجي و آموزشهاي عالي، با همکاري دستگاههاي مختلف نسبت به  -د
ود و ايجاد شبکه هاي آموزشي و ارتباط متقابل باتوجه به مفاد اساسنامة سازمان صدا و سيما نسبت به برنامه هاي الزم اقدام کرده وا ز طريق شبکه هاي موج

براي پشتيباني علمي برنامه آموزشي، سازمان صدا و سيما با هريک از دستگاههاي مربوطه کميته الزم را . توسعه و بهبود کيفيت آموزشهاي مختلف اقدام کند
  .تشکيل مي دهد

ابعاد المپ  کلية وارد کنندگان و توليد کنندگان گيرنده هاي تلويزيوني رنگي موظفند در قبال واردات يا توليد دستگاه گيرنده، عوارضي که متناسب با -١٦٨ماده 
هاد سازمان صدا و سيما و وزارتخانه هاي صنايع و بازرگاني به تصويب هيأت وزيران مي رسد، را به تصوير گيرنده و به تفکيک توليد داخلي و وارداتي به پيشن

معادل وجوه واريزي در قالب لوايح بودجة سنواتي در اختيار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران قرار خواهد گرفت تا . درآمد عمومي واريز کنند
  .ي تلويزيوني و توسعه و بهره برداري از شبکه هاي تلويزيوني شهرستانها به مصرف برسانددرجهت توليد و تأمين برنامه ها

کلية . اقتصادي و نيز همراه مسافر مشمول حکم اين ماده مي شوند   صنعتي و مناطق ويژه - گيرنده هاي تلويزيوني وارداتي از طريق مناطق آزاد تجاري 
ارض موضوع اين ماده را حداکثر طي مدت سه ماه از تاريخ فروش به حساب مربوطه نزد خزانه واريز کنند در غير توليدکنندگان گيرندة تلويزيوني موظفند عو

  .خواهند شد%) ٣٠(اين صورت مشمول جريمه دير کرد به ازاي هر سال سي درصد 

  .گيرنده هاي رنگي ساخت داخل که صادر مي شوند، از عوارض موضوع اين ماده معاف هستند

ط به منظور تأمين امکانات و حمايتهاي قانوني و اعتباري از فعاليتهاي ورزش عمومي و قهرماني طي سالهاي اجراي برنامة سوم، وجوهي که توس -١٦٩ماده 
شگاههاي ورزشي و ارائه خدمات ورزشي مي شود و يا به عنوان کمک به سازمان با   اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي صرف احداث و تکميل فضاها، اماکن

ازمان تربيت بدني به تربيت بدني، کميتة ملي المپيک ايران، فدراسيونها، هيأتها و انجمن هاي ورزشي و تربيت بدني نيروهاي مسلح پرداخت مي گردد، با تائيد س
  .عنوان هزينه قابل قبول تلقي مي گردد

  .امة اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيدآيين ن

درآمد عمومي واريز مي شود و معادل  درآمدهاي سازمان تربيت بدني ناشي از برگزاري مسابقات ورزشي، فروش بليط و استفاده از اماکن ورزشي به -١٧٠ماده 
  .وجوه واريزي در قالب لوايح بودجه سنواتي در اختيار سازمان مذکور قرار داده مي شود

  .آيين نامة اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترک سازمانهاي تربيت بدني و برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

   
  امور دفاعي وامنيتي - ٢٢فصل 

جديد و استراتژيک و  به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده مي شود به منظور تأمين نيازهاي نيروهاي مسلح، به ويژه در فن آوريهاي -١٧١ماده 
ارکت طرفهاي خريد اقالم موردنياز پس از تصويب هيأت وزيران و با کسب مجوز از فرماندهي معظم کل قوا، نسبت به ايجاد شرکتهاي صنعتي و خدماتي با مش

  .داخلي و خارجي اقدام کند

خوردار به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده مي شود مجموعه دارائيهاي غيرضرور بخش دفاع و صنايعي را که از فن آوري بااليي بر -١٧٢ماده 
  .اريز نمايدنيستند مورد بررسي قرار داده و پس از اخذ مجوز از فرماندهي معظم کل قوا از طريق مزايده به فروش رسانده و درآمد آن را به خزانه و

تخصيص يافته تلقي شده و در چارچوب قوانين بودجه ساليانه جهت رفع نيازهاي ضروري بخش دفاع اختصاص مي %) ١٠٠(درآمد حاصل از فروش صددرصد 
  .يابد

مکلف است براساس نظر ستاد کل نيروهاي مسلح نسبت به تهيه طرح جامع نحوه استقرار نيروهاي مسلح در وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح  -١٧٣ماده 
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فاعي و سطح کشور متناسب با اندازه و نوع تهديدات و شرايط زيست محيطي، به منظور رعايت پراکندگي در استقرار تأسيسات حساس و حياني و صنايع د
  .ظامي و کارخانجات بزرگ صنعتي دفاعي از شهرهاي بزرگ به ويژه تهران اقدام و به تصويب فرماندهي معظم کل قوا برساندهمچنين انتقال پادگانها و مراکز ن

زم را به عمل دولت مکلف است نسبت به تأمين و واگذاري تسهيالت اعتباري، بانکي، زمين، تغيير کاربري و ايجاد حريم جهت تأسيسات موردنياز اقدامات ال
  .بارات دريافتي از منابع بانکي از محل فروش اماکن منتقل شده بازپرداخت مي شوداعت. آورد

ي در هزينه هاي جاري، پس از کسب مجوز از فرماندهي معظم کل قوا به منظور ايجاد انسجام در نظام تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و صرفه جوي -١٧٤ماده 
شستگي نيروي از ادغام سازمان بيمه و بازنشستگي ارتش جمهوري اسالمي ايران و سازمان بيمه و بازنشستگي سپاه پاسداران انقالب اسالمي و بيمه و بازن

به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح  انتظامي جمهوري اسالمي و سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح، سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح وابسته
  .ايجاد مي شود

اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و . مراحل اجرايي تجديدنظر در سازمانهاي سابق الذکر با تصويب مقام معظم فرماندهي کل قوا، تعيين مي شود
مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري  آيين نامة اجرائي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترک ستاد کل نيروهاي

  .و استخدامي کشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

رهنمودهاي مقام معظم رهبري و فرماندهي کل قوا پيرامون ارتش بيست ميليوني و ايجاد بستر و ) ره(به منظور تحقق آرمانهاي حضرت امام خميني  -١٧٥ماده 
مي و کيفي مناسب جهت مشارکت نوجوانان و جوانان در امور اجتماعي، فرهنگي، دفاعي واشاعه تفکر بسيجي و مردمي کردن امنيت و دفاع از طريق تقويت ک

  .بسيج مستضعفين

اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي صرف تقويت و توسعه پاسگاههاي نيروي انتظامي و رده هاي مقاومت ارتش بيست ميليوني به  هزينه هايي که توسط -الف
آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت دفاع و . ويژه احداث و تکميل پايگاههاي مقاومت بسيج مي شوند، به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي شوند

  .تيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيدپش

از سود ناخالص کليه شرکتهاي دولتي و شرکتهاي تابعه و وابسته به آنها و شرکتهائي که شمول قانون بر آنها مستلزم %) ١(دولت موظف است يک درصد  - ب
 ت مانند شرکت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، شرکت مخابرات ايران و شرکت هواپيمائي جمهوري اسالمي ايران را جهتذکر نام اس

. نمايدداخت توسعه بسيج، پس از واريز به خزانه براساس رديف خاص که ميزان آن همه ساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد به نيروي مقاومت بسيج پر
از درآمدهاي حاصل از اجراي اين بند صرف توسعه رده هاي مقاومت آن دستگاه و مابقي به صورت متمرکز در اختيار نيروي مقاومت %) ٣٠(تا سي درصد 

  .بسيج قرار مي گيرد تا در جهت تعادل در ساير مناطق کشور هزينه شود

جامع ارتش بيست ميليوني که به تصويب مقام معظم فرماندهي کل قوا رسيده است، امکانات طرح   %)٥٠(دولت موظف است به منظور تحقق پنجاه درصد  -ج
  .و تجهيزات مربوط را در برنامه سوم پيش بيني نمايد

  .يندادارات و کارخانجات موظفند امکانات، تجهيزات و اعتبارات الزم براي فعاليتهاي جاري رده هاي مقاومت بسيج مربوط به خود را تأمين نما -د

ق، گاز و در برنامه پنج ساله سوم رده هاي مقاومت بسيج و کانونهاي فرهنگي ورزشي بسيج در ساختمانهاي جديد االحداث از پرداخت حق انشعاب آب، بر - هـ
  .يک خط تلفن موردنياز معاف مي باشند

 زمان صلح با تائيد ستادکل نيروهاي مسلح، قسمتي از نيازهاي نيروي انساني دولت با استفاده از خدمت مشموالن وظيفه پس از گذراندن دورهدر  -١٧٦ماده 
اي مسلح نيازهاي نيروي انساني دولت از طريق وزارت دفاع وپشتيباني نيروه. آموزش نظامي به صورت تأمين مي گردد که به آمادگي رزمي آسيبي وارد نيايد

  .جمهوري اسالمي ايران به ستاد کل اعالم مي شود

مت از محل هزينه هاي مربوط به دوره آموزش نظامي به عهده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح بوده و حقوق و مزايا و جيره استحقاقي در دوره خد
  .بايد در مجموع از حد مقرر در قوانين نيروهاي مسلح تجاوز کندميزان دريافتي اين قبيل افراد ن. اعتبارات دستگاه مربوطه تأمين مي گردد
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  .بايستي در مناطق توسعه نيافته يا کمتر توسعه يافته کشور خدمت کنند) فارغ التحصيالن دانشگاهها(از نيروهاي انساني فوق %) ٥٠(حداقل پنجاه درصد 

مسلح با همکاري سازمان امور اداري و استخدامي کشور تهيه و پس از تائيد ستاد کل نيروهاي  آيين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي
  .مسلح به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

روهاي مسلح کشور مکلفند پس از کسب مجوز از مقام معظم فرماندهي کل قوا وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران وني -١٧٧ماده 
و ) پس از اثبات مالکيت(نسبت به فروش عرصه واعيان پادگانها و ساير اماکن که در تملک يا تصرف قانوني آنها بوده و در محدودة خدمات شهري قرار دارد 

  .تغيير کاربري و تفکيک از طريق مزايده اقدام نمايند

از حقوق و عوارض %) ٢٠(سازمان ثبت اسناد و امالک کشور موظف است نسبت به صدور سند مالکيت عرصه و اعيان مزبور اقدام نموده و تنها بيست درصد 
  .قانوني مربوطه را دريافت کند

بعدي آن و شهرداريها موظفند نسبت به  و اصالحات ٢٢/١٢/١٣٥١قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ) ٥(کميسيون موضوع ماده 
ربري تغيير کاربري اين قبيل اراضي به کاربري هاي مناسب براساس طرحهاي توسعه و عمران شهري و همچنين صدور مجوز ساخت بدون اخذ حق تغيير کا

  .اقدام کنند

تخصيص %) ١٠٠(پيش بيني مي گردد واريز و به صورت صددرصد درآمد حاصل از فروش اماکن فوق الذکر به حساب رديف خاص که در قانون بودجه ساليانه 
  .يافته تلقي شده و به سازمان مربوطه جهت احداث جايگزين امالک فوق و خانه هاي سازماني پرداخت خواهد شد

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و به منظور استفاده از تخصصها و توانائيهاي نيرويهاي مسلح و ) ١٤٧( در اجراي اصل يکصد و چهل و هفتم -١٧٨ماده 
قانون تشکيل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري ) ١٠(و ) ٨(با رعايت مفاد مواد (وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در بازسازي کشور 

به واحدهاي اجرائي فوق اجازه داده مي شود با توجه به تخصصها و توانائيها و ظرفيت نيروهاي تحت نظر خود براي اجراي ) ٢٨/٥/١٣٦٨اسالمي ايران مصوب 
  .طرحها و پروژه هاي عمراني با دستگاههاي اجرائي، قرارداد پيمانکاري منعقد کنند

آن در %) ١٠٠(ي که همه ساله در قانون بودجه منظور مي شود واريز و معادل صددرصد کلية وجوه دريافتي از بابت قراردادهاي مذکور به رديف درآمد، هزينه ا
  .جهت اجراي قراردادهاي فوق و تقويت نيروي مربوطه و جايگزين استهالک ماشين آالت اختصاص مي يابد

ني نيروهاي مسلح و امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و آيين نامة اجرائي اين ماده توسط ستاد کل نيروهاي مسلح با همکاري وزارتخانه هاي دفاع و پشتيبا
  .بودجه تهيه و از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

اين . توانند پس از کسب موافقت و مجوز ستاد کل نيروهاي مسلح نسبت به تشکيل يگانهاي حفاظت اقدام کنند نهادها، سازمانها و وزارتخانه ها مي -١٧٩ماده 
  .اره خواهند شديگانها از نظر به کارگيري سالح و مهمات تابع ضوابط نيروهاي مسلح مي باشند و با رعايت ضوابط نيروي انتظامي تحت نظر دستگاه ذيربط اد

ت و سازماندهي و چگونگي تسليح اين يگانها و آموزش و انتصاب فرماندهي هريک از اين يگانها و چگونگي ارتباط آنها با نيروي شرح وظايف و اختيارا
  .انتظامي و نظارت بر عملکرد آنها به تصويب ستاد کل نيروهاي مسلح خواهد رسيد

    

   
  )سياست داخلي و روابط خارجي(امور عمومي  - ٢٣فصل 

، در زمينة ورود، اسکان، اخراج) آواره، پناهنده، مهاجر و اتباع خارجي داراي گذرنامه(به منظور ايجاد تمرکز در سياست گذاري امور اتباع خارجي  -١٨٠ماده 
پرورش،  اشتغال، آموزشي، بهداشت و درمان و روابط بين الملل، شوراي هماهنگي اجرائي اتباع بيگانه به رياست وزير کشور و عضويت وزيران آموزش و

ي، فرماندة نيروي اطالعات، امورخارجه، کار و امور اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، رئيس سازمان برنامه و بودجه، دبير شوراي عالي امنيت مل
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  .تضميمات شوراي مذکور پس از تائيد هيأت وزيران قابل اجرا خواهد بود. انتظامي و رئيس جمعيت هالل احمر تشکيل مي گردد

  .آيين نامة اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي کار و امور اجتماعي، کشور و اطالعات به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

  -١٨١ماده 

زم را در دولت موظف است به منظور پيشگيري، امدادرساني؛ بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده در حوادث غيرمترقبه در طي برنامة سوم، اعتبارات ال -الف
درصدي از اعتبارات فوق جهت مطالعات آسيب پذيري به منظور کاهش . تاد حوادث غيرمترقبه کشور قرار دهدلوايح بودجة سنواتي پيش بيني کند و در اختيار س

دريا هزينه اثرات بالياي طبيعي و اجراي پروژه هاي پيشگيري از حوادث غيرمترقبه از قبيل سيل و زلزله، خشکسالي، آتش سوزي، طوفان و يا پيشروي آب 
  .خواهد شد

تواند از محل منابع قرض الحسنه سيستم بانکي، وام و در صورت عدم تکافو از محل ساير منابع بانکي تسهيالت موردنياز را به مالکان  وزارت کشور مي - ب
ح مابه التفاوت سود و کارمزد تسهيالت اعطايي در لواي. واحدهاي مسکوني، تجاري، صنعتي، معدني و کشاورزي خسارت ديده در مناطق سابق الذکر اعطا ند

  .دولت موظف است بازپرداخت تسهيالت اعطايي توسط سيستم بانکي را که در اين بند پيش بيني شده است تضمين کند. بودجة ساالنه منظور خواهد شد

دوران برنامة  به منظور افزايش سهم صنعت بيمه در جبران خسارت ناشي از حوادث غيرمترقبه، دولت مجاز است شرايط الزم را به نحوي فراهم کند که در -ج
محصوالت کشاورزي، دامداري، صنايع دستي، شيالت، ابنيه عمومي، تأسيسات شهري و روستايي، ساختمانهاي مسکوني، ) ٥٠(%سوم حداقل پنجاه درصد 

  .تجاري و صنعتي تحت پوشش بيمه قرار گيرند

، سازمانهاي )تخصصي -صنفي (وزارت کشور مکلف است با رعايت قوانين نسبت به تهيه طرحهاي مربوط به ايجاد و تقويت تشکلهاي مردمي  -١٨٢ماده 
هاي تهاي دستگاهغيردوتلي و سازمانهاي محلي با هدف زمينه سازي براي واگذاري اعمال تصدي دولت به آنها و تقويت نظارتهاي سازمان يافته مردمي بر فعالي

  .دولتي، اقدام نموده و پس از تصويب هيأت وزيران به مورد اجرا گذارد

ر کلية روابط به منظور اعمال سياست هاي نظام جمهوري اسالمي ايران در روابط خارجي وايجادوحدت رويه در اين زمينه، وزارت امور خارج ب -١٨٣ماده 
خارجي اثرگذار  خارجي نظارت خواهد داشت و ساير دستگاهها و واحدهايي که به نحوي در خارج از کشور فعاليت دارند و يا فعاليت و اقدامات آنان در روابط

موظفند براساس آيين نامه اي که به  همچنين نمايندگيهاي آنها در خارج از کشور. است،ملزم به اجراي سياست هاي ابالغي توسط وزارت امور خارجه هستند
ز کشور پيشنهاد وزارت امور خارجه، به تصويب هيأت وزيران مي رسد، در انجام فعاليتهاي خود با نمايندگي سياسي جمهوري اسالمي ايران در خارج ا

  .هماهنگي الزم را به عمل آورند

يران و تمرکز در سياستگذاري و هماهنگي در فعاليتهاي فرهنگي و تبليغي خارج از به منظور اعمال سياست هاي فرهنگي نظام جمهوري اسالمي ا - ١تبصره
ردولتي در خارج از کشور و با اهداف استفاده بهينه از امکانات مادي و معنوي موجود انجام امور کليه فعاليتهاي فرهنگي تبليغي و هنري بخش هاي دولتي و غي

  .باطات اسالمي که به تائيد مقام معظم رهبري رسيده است با سازمان مذکور خواهد بودکشور براساس اساسنامه سازمان فرهنگ و ارت

يد معظم له انجام کليه فعاليتهاي پيش بيني شده در اين ماده در مورد مؤسسات و نهادهايي که تحت نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند، منوط به تائ -٢تبصره 
  .مي باشد

به منظور تنظيم سطح روابط جمهوري اسالمي ايران با کشورهاي جهان و مجامع بين المللي، دولت مکلف است براساس گزارش جامعي که وزارت  -١٨٤ماده 
شامل بررسي وضع موجود، ارزيابي (اي بين المللي و منطقه اي امور خارج از فعاليتهاي برون مرزي دستگاههاي اجرائي و همکاري و عضويت آنها در سازمانه

مي کند،در    تهيه و ارائه) عملکرد و ضرورت يا عدم ضرورت ادامة عضويت يا فعاليت دستگاههاي مذکور در خارج از کشور و يا کاهش سطح روابط و فعاليتها
سطح آن و وضعيت عضويت وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتهاي دولتي و نهادهاي انقالبي مورد ادامه و يا قطع فعاليت دستگاههاي اجرائي در خارج از کشور و 

  .در مجامع منطقه اي و بين المللي اتخاذ تصميم کند

دت شش اين قانون و نهادهاي عمومي غيردولتي، در صورت تائيد ادامه فعاليتشان در خارج از کشور موظفند حداکثر طي م) ١١(کلية دستگاههاي موضوع ماده 
  .ندماه تشکيالت و ساختار نمايندگيهاي خارج از کشور و نيز وضعيت عضويت خود در مجامع بين المللي را براساس مصوبات هيأت وزيران اصالح کن
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منوط به تائيد معظم له انجام کليه فعاليتهاي پيش بيني شده در اين ماده در مورد مؤسسات و نهادهايي که تحت نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند،  - تبصره
  .مي باشد

اين قانون و ) ١١(ايجاد هرگونه دفتر، نمايندگي، شعبه و واحد اداري جديد و عناوين مشابه در خارج از کشور توسط دستگاههاي موضوع ماده  -١٨٥ماده 
  .نوط به پيشنهاد دستگاه ذيربط و وزارت امور خارجه و تصويب هيأت وزيران خواهد بودنهادهاي عمومي غيردولتي م

  .بانکها و شرکتهاي بيمه از شمول اين ماده مستثني هستند -١تبصره 

شوند، منوط به تائيد معظم له  انجام کليه فعاليتهاي پيش بينی شده در اين ماده در مورد مؤسسات و نهادهايي که تحت نظر مقام معظم رهبري اداره مي -٢تبصره 
  .مي باشد

و  وزارت امور خارجه موظف است با بهره گيري از نظرات کليه دستگاههاي ذيربط راهبردهاي مناسب را براي اجراي دقيق سايستهاي کلي ذيل تهيه -١٨٦ماده 
  :ل اول برنامه سوم به شوراي عالي امنيت ملي ارائه نمايدجهت تصويب در سا

  .گسترش همکاريهاي دو جانبه، منطقه اي و بين المللي -١

  .ادامة پرهيز از تشنج در روابط با کشورهاي غير متخاصم -٢

  .بهره گيري از روابط براي افزايش توان ملي -٣

  .مقابله با افزون خواهي کشورهاي متخاصم -٤

  .اي رهايي از حضور بيگانگانتالش بر -٥

  .مقابله با تک قطبي شدن جهان -٦

  .حمايت از مسلمانان و ملتهاي مظلوم -٧

  .تالش براي ايجاد نزديکي بيشتر ميان کشورهاي اسالمي -٨

  .تالش براي اصالح ساختار سازمان ملل -٩

    

   
  امور قضائي - ٢٤صل ف

بت به به منظور اعمال حمايتهاي الزم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضائي و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائيه اجازه داده مي شود تا نس -١٨٧ماده 
  .ه حقوق جهت صدور مجوز تأسيس مؤسسات مشاوره حقوقي براي آنان اقدام نمايدتائيد صالحيت فارغ التحصيالت رشت

تائيد صالحيت . حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستري و ادارات وسازمانهاي دولتي و غيردولتي براي انجام امور وکالت متقاضيان مجاز خواهد بود
  .تکارشناسانرسمي دادگستري نيز به طريق فوق امکان پذير اس

  .آيين نامه اجرائي اين ماده و تعيين تعرفه کارشناسي افراد مذکور به تصويب رئيس قوة قضائيه خواهد رسيد
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ن آنها برحسب حجم عمليات، نيازهاي منطقه اي و قوه قضائيه موظف است به منظور ارتقاي کيفي و افزايش کارايي محاکم نسبت به تخصصي کرد -١٨٨ماده 
  .تخصص و تجارب قضات اقدام کند

  .چگونگي و نحوة اجراي اين ماده براساس دستورالعملي خواهد بود که به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد

به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائي و در راستاي توسعة مشارکتهاي مردمي، رفع اختالفات محلي و نيز حل و فصل اموري که ماهيت  -١٨٩ماده 
اين شوراها،  حدود وظايف و اختيارات. قضائي ندارد و يا ماهيت قضائي آن از پيچيدگي کمتري برخوردار است به شوراهاي حل اختالف واگذار مي گردد

تائيد رئيس قوه قضائيه مي   ترکيب و نحوة انتخاب اعضاي آن براساس آيين نامه اي خواهد بود که به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزيران و به
  .رسد

نها و ايجاد محيط مناسب بازپروري و اصالح و تربيت زندانيان در بازگشت انان به زندگي سالم اجتماعي اقدامات زير به منظور اصالح وضعيت زندا -١٩٠ماده 
  :صورت مي گيرد

و ايجاد ازمند سازمان زندانها موظف است با همکاري انجمنها و نهادهاي مردمي نسبت به فعالتر کردن انجمنهاي حمايت از خانوادة زندانيان و معدومين ني -الف
  .خانواده هاي نيازمند زندانيان و معدومين تحت پوشش قرار گيرند%) ١٠٠(انجمن در تمامي مراکز اقدام کند، به نحوي که تا پايان برنامه صددرصد 

از اتمام دورة محکوميت آنها وزير دادگستري موظف است نسبت به تهية آيين نامه کار زندانيان، با اولويت حرفه آموزي مناسب اقدام کند، به نحوي که پس  - ب
  .ضمن ارائه تائيدية اشتغال، امکان حذف سوء پيشينه و حضور مؤثر آنها در جامعه فراهم گردد

ازمانهاي وابسته به قوة قضائيه که برابر قانون وصول و به خزانه درآمد کليه دادگاهها و س%) ٥٠(دولت موظف است همه ساله معادل پنجاه درصد  -١٩١ماده 
ادگستري و واريز مي گردد را طي بودجه سنواتي به عنوان کمک در اختيار قوه قضائيه قرار داده تا پس از تصويب رئيس قوه قضائيه در موارد ذيل در د

  :سازمانهاي وابسته به قوة قضائيه هزينه گردد

  .خريد ساختمانهاي اداري و خانه هاي سازماني احداث، تکميل و -١

  .تجهيز ساختمانهاي اداري و خريد ملزومات و خودرو -٢

  .پرداخت کارانه، حق کشيک و مأموريت -٣

  .تأمين کسري هزينه هاي ضروري جاري دستگاهها -٤

  .پرداخت سود تسهيالت مسکن قضات و کارکنان -٥

  .قضائيهساير موراد ضروري به تشخيص رئيس قوه  -٦

   
  بهداشت و درمان - ٢٥فصل 

  -١٩٢ماده 

هت دسترسي آحاد مردم به اين خدمات و تعيين حدود تصدي به منظور افزايش کارآيي و توسعة خدمات بهداشتي درماني در کشور و ايجاد تسهيالت ج -الف
  :بخش دولتي و غيردولتي اقدامات زير انجام خواهد شد

  .کليه خدمات بهداشتي اعم از شهري و روستائي به صورت رايگان توسط دولت ارائه مي گردد -١
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توسعة مراکز درمان روستايي در مناطقي که امکان سرمايه گذاري بخش  .خدمات درمان سرپايي روستاييان در واحدهاي موجود توسط دولت ارائه مي شود -٢
  .خصوصي و تعاوني وجود ندارد توسط دولت انجام مي شود

. لکن توسعة آن با مشارکت بخش خصوصي و تعاوني خواهدبود. درمان سرپايي شهري در مراکز بهداشت و درمان شهري موجود به عهده دولت است -٣
  .خش دولتي منحصر به مناطقي خواهد بود که جاذبه اي براي بخش خصوصي وجود نداردتوسعة فعاليتهاي ب

و تأمين ) کمتر از يکصد هزارنفر جمعيت(ضمن استمرار تصدي دولت در درمان بستري براي مناطق توسعه نيافته يا کمتر توسعه يافته و شهرهاي کوچک  -٤
) بيشتر از يکصد هزار نفر جمعيت(هاي علوم پزشکي، توسعة مراکز درمان بستري در شهرهاي بزرگ تختهاي اموزشي متناسب با تعداد دانشجويان دانشگاه

همچنين در شهرهاي بزرگ جهت واگذاري امکانات درمان بستري موجود و ايجاد مراکز درمان بستري جديد براي بخش . برعهدة بخش غيردولتي خواهد بود
  .ي تسهيالت الزم ايجاد خواهد شدغيردولتي با اولويت تعاوني هاي گروه پزشک

و اجراي سازمان بهزيستي کشور مکلف در جهت سازماندهي و توانبخشي بيماران رواني مزمن و سالمندان در سال اول برنامه سوم نسبت به تهيه، تدوين  -٥
  .طرح ساماندهي بيماران ياد شده اقدام نمايد

  .، درمان و آموزش پزشکي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و تصويب هيأت وزيران خواهد رسيدآيين نامه اجرائي بند فوق با همکاري وزارت بهداشت

درماني و  به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اجازه داده مي شود در جهت ارتقاي کارآيي و مشارکت کارکنان و مردم در مورد امکانات بهداشتي و - ب
  :اين ماده اقدامات زير را انجام دهد) الف(د مذکور در بند داروئي و توانبخشي خود با رعايت موار

  .و همچنين از بخش غيردولتي) نظام کارمزدي به جاي روزمزدي(خريد خدمات تعريف شده از کارکنان خود طبق تعرفه هاي مصوب  -١

  .صورت کارانه براي افزايش کارائي آنانپرداخت بخشي از درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات به کارکنان در واحدهاي تحت تصدي دولت به  -٢

درآمدهاي حاصله در هر استان در قالب بودجه هاي ساالنه صرف توسعة . اين ماده در اليحة بودجة ساالنه منظور خواهد شد) ب(اعتبار الزم براي اجراي بند 
  .کمي و کيفي خدمات بهداشتي و درماني همان استان مي گردد

ماده شامل تعيين وضعيت کارکنان شاغل، ضوابط و نحوة واگذاري، تعريف خدمات قابل واگذاري و نحوة قيمت گذاري آنها، آيين نامه هاي اجرائي اين 
حداکثر در  روشهاي پرداخت، نحوة هزينه درآمدهاي حاصله و ساير موارد، مشترکاً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان برنامه و بودجه

  .از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد مدت شش ماه پس

بودن به منظور تأمين و توزيع متعادل خدمات درمان بستري مناسب با نياز در نقاط مختلف کشور، با در نظر گرفتن دو عامل مهم قابل دسترس  -١٩٣ماده 
با جبران هزينه نقل و انتقال بيماران وحفظ سهم   خدمات براي آحاد مردم و جلوگيري از سرمايه گذاريهاي خارج از حد نياز، سطح بندي خدمات درمان بستري

هرگونه . خواهد گرفتبستري بيماران اعزامي از سطوح پائين تر توسط دولت، حسب تخصص هاي مختلف و محلهاي استقرار آن، به تفکيک شهرستان صورت 
ت درماني احداث، ايجاد، توسعه و تجهيز ظرفيتهاي درمان بستري کشور و همچنين اختصاص نيروي انساني جهت ارائه خدمات درماني مطابق سطح بندي خدما

يب اين قانون مشترکاً توسط ضوابط و برنامه اجرائي سطح بندي خدمات درمان بستري کشور حداکثر طي مدت شش ماه از تاريخ تصو. کشور خواهد بود
  .وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

در راستاي تحقق اهداف سطح بندي خدمات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مکلف است در طي برنامة پنجسالة سوم جهت تطبيق ظرفيتهاي  -الف
هماهنگ با سطح بندي خدمات نسبت به رفع کمبودها وتعديل امکانات درماني مازاد اعم ) اورژانس(ود درمان بستري و ساماندهي خدمات فوري پزشکي موج

  .از نيروي انساني و تجهيزات، جايگزيني واحدهاي درماني فرسوده و غيراستاندارد اقدامات الزم را انجام دهد

را ايجاد کند و ) سيستم تروما(اماندهي رسيدگي به بيماران حادثه ديده و اورژانس سيستم رسيدگي به اين نوع بيماران دولت موظف است جهت س - تبصره
تبديل کرده و يا در صورتي که الزم باشد مراکز حوادث و سوانح جديداالحداث کند به ) تروما سنتر(بخشهائي را در مراکز درماني به مرکز حوادث و سوانح 

  .مام اين بيماران بدون پرداخت هزينه در اين مراکز بطور اورژانس تحت درمان قرار گيرندطوري که ت



 ٦٤

ازمان در تطبيق ظرفيتهاي مناسب و موردنياز با ظرفيتهاي موجود، کل امکانات درمان بستري کشور اعم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، س - ب
يروهاي مسلح، مؤسسات خيريه و خصوصي و ساير موارد به صورت يک مجموعه صرفنظر از مالکيت و مديريت تأمين اجتماعي، بانکها و شرکتهاي دولتي، ن

  .آنها منظور خواهد شد

مناسب به منظور ارتقاء سطح کيفي و کمي خدمات توانبخشي و دسترسي آحاد مردم به اين خدمات با هدف تساوي فرصتها و مشارکت معلولين در جامعه،  -ج
در طول برنامه سوم صورت مي گيرد و همچنين در طول برنامه سوم آسايشگاههائي براي بستري جانبازان زن ) خصوصي و دولتي(عمومي  سازي اماکن

  .قطع نخاع و اعصاب و روان و شيميايي به صورت رايگان منظور مي گردد%) ٧٠(اختصاص يافته و استفاده از آمبوالنس براي جانبازان باالي هفتاد درصد 

يأت وزيران ن نامه اجرائي مربوط به اين بند با همکاري وزارت مسکن و شهرسازي و سازمان بهزيستي کشور و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هآيي
  .خواهد رسيد

اکي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و همچنين مراکزي که در زمينه هاي فوق خدماتي را ارائه مي کنند موظفند کلية مراکز توليد و توزيع مواد خور -١٩٤ماده 
ي از افراد ضمن رعايت ضوابط بهداشتي که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دستگاههاي ذيربط اعالم مي گردد نسبت به اخذ تائيديه ادوار

وزارت . مدت معين تائيد شده است اقدام کنند   که صالحيت آنها حسب مورد از طرف دستگاههاي سابق الذکر براي) تي و يا غيردولتيدول(حقيقي و يا حقوقي 
نظارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دستگاههاي ذيربط موظفند حسب مورد بر خدمات افراد حقيقي و يا حقوقي تائيد صالحيت شده به صورت مستمر 

  .ت مشاهدة تخلف ضمن رد صالحيت آنها موضوع را به مراجع قانوني ارجاع نمايندو در صور

و خدماتي مشمول اين ماده، تعيين مقاطع زماني اخذ تائيديه بهداشتي براي هريک از مراکز    آيين نامة اين ماده مشتمل بر تعيين واحدهاي توليدي، توزيعي
ان اعم از اخذ جرايم و معرفي به دادگاه، ضوابط تعيين صالحيت اشخاص حقيقي و حقوقي نظارت کننده و ساير مربوطه، تعيين تعرفه ها، نحوة برخورد با متخلف

صويب موارد حداکثر طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با همکاري دستگاههاي ذيربط تهيه و به ت
  .هيأت وزيران خواهد رسيد

اين قانون و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به استثناي وزارت ) ١١(ايجاد و احداث هرگونه واحد درماني توسط دستگاههاي موضوع ماده  -١٩٥ماده 
. اين قانون اجازه داده شده، ممنوع است) ١٩٢(جز در مواردي که در ماده ) مجريبه عنوان (بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و وزارت مسکن و شهرسازي 

هيأت ايجاد و احداث واحدهاي درماني توسط دستگاههاي سابق الذکر در موارد ضروري، با تائيد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و با تصويب 
  .از اين امر مستثني مي باشد مراکز خاص درماني جانبازان. وزيران امکانپذير خواهد بود

ويه قيمت به منظور تنظيم بازار دارو، تأمين ارز موردنياز براي ورود مواد اولية دارويي و داروهاي ساخته شده وارداتي، جلوگيري از افزايش بي ر -١٩٦ماده 
  :والني مصرف ضروري، حمايت از نظام بيمه اي و جلوگيري از عوارض و مخاطرات دارويي اقدامات زير انجام خواهد يافتداروهاي بهداشتي و ط

ورود، توليد، عرضه و تجويز دارو خارج از فهرست . فهرست داروهاي مجاز همه ساله توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اعالم مي شود -الف
  .فوق ممنوع است

در صورت تغيير نرخ ارز، مابه التفاوت . اردات مواد اوليه ساخت دارو و داروهاي حمايتي وارداتي در دورة برنامة پنجساله سوم با ارز رسمي خواهد بودو - ب
  .نرخ مزبور محاسبه و به صورت يارانه ريالي در قانون بودجه منظور خواهد شد

اين ماده ) ب(موردنياز بيماران صعب العالج و جانبازان عالوه بر استفاده از تسهيالت مذکور در بند  داروهاي بهداشتي، طوالني مصرف ضروري و داروهاي -ج
  .کماکان مشمول دريافت يارانة ريالي خواهند بود

پوشش سازمانهاي بيمه گر به  اين ماده متناسب با جمعيت تحت) ج(و ) ب(با تقويت و تعميم نظام بيمه اي، يارانه ريالي و ما به التفاوت مذکور در بندهاي  -د
  .آنها پرداخت خواهد شد

به مصرف کنندة نهايي خارج ) به استثناي داروهاي غير نسخه اي که فهرست آن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اعالم مي شود(عرضة دارو  -و
  .از داروخانه ممنوع است
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انه هاي توليدکننده دارو موظفند با ايجادواحدهاي کنترل کيفيت و به کارگيري متخصصين ذيربط نسبت به منظور تضمين کيفيت داروهاي توليدي، کلية کارخ - ز
به اين منظور به کارخانه هاي ذيربط اجازه داده مي شود با هماهنگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي از . به کنترل کيفيت توليدات خود اقدام کنند

، در قالب  ١٥/٦/١٣٧١قانون لزوم بازآموزي و نوآموزي جامعة پزشکي مصوب ) ٥(ماده ) ٢(و تبصره ) ٢(وع قانون اصالح بند درآمد موض%) ٥٠(پنجاه درصد 
  .بودجه هاي ساالنه استفاده کنند

%) ٥٠(ن پنجاه درصد جانبازان و نيز بيمه مضاعف جانبازا ٣/٨/١٣٧٣حق سرانه موضوع قانون بيمه همگاني خدمات درماني کشور مصوب %) ١٠٠(صددرصد -ح
جانبازان با ارز رسمي بوده و از عوارض و ماليات و حقوق گمرکي و سود بازرگاني معاف مي   و به باال و تأمين واردات داروها و تجهيزات پزشکي و توانبخشي

  .باشند

  .ران خواهد رسيدآيين نامة اجرائي اين ماده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تهيه و به تصويب هيأت وزي

و بهبود تغذية مردم و کاهش بيماريهاي خاص از سوء تغذيه و ) دسترسي همة افراد جامعه به غذاي کافي و سالم(به منظور نهادينه کردن امنيت غذا  -١٩٧ماده 
درمان و آموزش پزشکي موظف است حداکثر طي مدت يک سال نسبت به تعيين سبد غذايي مطلوب اقدام کند و براي  ارتقاي سالمت جامعه، وزارت بهداشت،

  .تحقق آن دستگاههاي ذيربط بايد اقدامات ذيل را به عمل آورند

قاي فرهنگ و آگاهيهاي تغذيه اي و ارائه وزارتخانه هاي فرهنگي وآموزشي و همچنين سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران موظفند نسبت به ارت -الف
  .آموزش هاي الزم به منظور ترويج سبد مطلوب غذايي به عموم مردم اقدام کنند

سبد مطلوب شوراي اقتصاد در توزيع منابع اعتبار يارانه هاي در مورد مواد غذايي پس از کسب نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي زمينه اجراي  - ب
  .فراهم خواهد کردغذايي را 

ه نسبت به سايرين به منظور رفع سوء تغذية خانوارهاي کم درآمد، يارانة کاالهاي اساسي اعطايي به نيازمندان، روستاييان و ساکنين مناطق کمتر توسعه يافت -ج
  .افزايش مي يابد

است حداکثر تا پايان برنامة سوم استانداردهاي ايمني مواد غذايي را به منظور ارتقاي سطح سالمتي مردم مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف  -د
  .تکميل و جهت اعمال نظارت بر کيفيت توليد و عرضه موادغذايي به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و ساير دستگاههاي ذيربط اعالم کند

طي مدت شش ماه از تصويب اين قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش  ساختار و تشکيالت مناسب امنيت غذا و تغذيه در سطوح ملي و استاني - هـ
  .پزشکي تهيه و پس از تائيد سازمانهاي امور اداري و استخدامي کشور و برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

   
  را و نظارتاج - ٢٦فصل 

امل به منظور حسن اجراي قانون برنامة سوم، رئيس جمهور گزارش نظارت و ارزيابي پيشرفت هر سال برنامه را حداکثر تا شهريور ماه سال بعد، ش -١٩٨ماده 
  .نمايندموارد زير به مجلس شوراي اسالمي ارائه مي 

  .بررسي عملکرد مواد قانوني برنامه -الف

  .بررسي عملکرد سياست هاي اجرايي - ب

ال و بررسي عملکرد متغيرهاي عمده کالن و بخشي از جمله توليد و سرمايه گذاري، تجارت خارجي، تراز پرداختها، بودجه، بخش پولي و تورم، اشتغ -ج
  .بيکاري

  .مغايرت با برنامه ارزيابي نتايج عملکرد و تبيين علل -د



 ٦٦

  .ارائه پيشنهادهاي الزم به منظور بهبود عملکرد برنامه - هـ

نامه سوم دستگاههاي اجرائي موظفند براساس دستورالعملي که سازمان برنامه و بودجه ابالغ مي کند، نسبت به تهيه و ارائه گزارش پيشرفت عمليات بر - تبصره
  .به سازمان مذکور اقدام کنند

  .اجراء قوانين ومقررات مغاير با مفاد اين قانون در طي سالهاي برنامه سوم متوقف مي گردد -١٩٩ماده 

يکهزار و سيصد و هفتاد و نه قانون فوق مشتمل بر يکصد و نود و نه ماده و پنجاه و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفدهم فروردين ماه 
  .به تائيد شوراي نگهبان رسيده است ١٧/١/١٣٧٩مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

    

            علي اکبر ناطق نوري

رئيس مجلس شوراي اسالمي

  

    

  ١جدول شماره 

  به استثناي شرکتهاي دولتي -کشوري و لشگري  - تعداد کارکنان دولت

  در طول سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه

 جذب نيروي انساني در طول سال کاهش طبيعي نيروي انساني در طول سال )١(تعداد نيروي انساني موجود در ابتداي سال  سال
٢١٨٨٠ ٤٣٧٦٠ ٢١٢٨٢٣٠ ١٣٧٩ 
٢١٦٠٠ ٤٣٢٠٠ ٢١٠٦٣٥٠ ١٣٨٠ 
٢١٢٧٠ ٤٢٥٤٠ ٢٠٨٤٧٥٠ ١٣٨١ 
٢٠٩٥٠ ٤١٩٠٠ ٢٠٦٣٤٨٠ ١٣٨٢ 
٢٠٧١٠ ٤١٤٢٠ ٢٠٤٢٥٣٠ ١٣٨٣ 
٢٠٢١٨٢٠ ١٣٨٤ - - 

  .شامل کارکنان رسمي، ثابت، پيماني، قراردادي، خريدخدمت و کارگران) ١(

    

  

  

    



 ٦٧

  زي حاصل از صادرات نفت خامپيش بيني درآمد ار   :٢جدول شماره 

)ميليون دالر(

سال

 شرح
 جمع ١٣٨٣ ١٣٨٢ ١٣٨١ ١٣٨٠ ١٣٧٩ ١٣٧٨

 ٥٦٦٧٤ ٨/١٢٠٨٢ ٨/١١٥٧٨ ١١٠٥٨ ٨/١٠٨٦٤ ٦/١١٠٨٩ ٥/١٠٩٥١ صادرات نفت خام

   
 


