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مصوبات مجلس شوراي اسالمي
مرجع تصوﯾب :مجلس شوراي اسالمي
شماره وﯾژه نامه٩۴۵ :

ﯾکشنبه ٢٠،فروردﯾن ١٣٩۶
سال ھفتاد و سه شماره ٢٠٩٩۴
قانون اﺣکام دائمی برنامهھای توسعه کشور

١۶/١/١٣٩۶

شماره١٠۵۴
جناب آقای مﺤمدسينجلی جاسبی
رئيس ھيأت مدﯾره و مدﯾرعامل مﺤترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مھلت مقرر در ماده » «١قانون مدنی و در اجرای مفاد تبﺼره ماده » «١قانون مذکور ،ﯾک نسخه تﺼوﯾر »قانون
اﺣکام دائمی برنامهھای توﺳعه کشور« برای درج در روزنامه رﺳمی ارﺳال میگردد.
رئيس مجلس شورای اﺳالمی ـ علی الرﯾجانی
١/١٢/١٣٩۵

شماره٩۶۶٨٣/٣٢
ﺣجت االﺳالم والمسلمين جناب آقای دکتر ﺣسن روﺣانی
رﯾاﺳت مﺤترم جمھوری اﺳالمی اﯾران
عطف به نامه شماره  ٢٢٠/١٠/۵٢۴١٢مورخ  ۴/٨/١٣٩۴در اجرای اصل ﯾکﺼد و بيست و ﺳوم) (١٢٣قانون اﺳاﺳی جمھوری
اﺳالمی اﯾران قانون اﺣکام دائمی برنامهھای توﺳعه کشور که با عنوان الﯾﺤه به مجلس شورای اﺳالمی تقدﯾم گردﯾده بود ،با
تﺼوﯾب در جلسه علنی روز ﯾکشنبه مورخ  ١٠/١١/١٣٩۵و تأﯾيد شورای مﺤترم نگھبان ،به پيوﺳت ابالغ میگردد.
رئيس مجلس شورای اﺳالمی ـ علی الرﯾجانی
قانون اﺣکام دائمی برنامهھای توسعه کشور
ماده١ـ دانشگاھھا ،مراکز و مؤﺳسات آموزش عالی و پژوھشی و فرھنگستانھا و پارکھای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای
گسترش آموزش عالی وزارتخانهھای علوم ،تﺤقيقات و فناوری و بھداشت ،درمان و آموزش پزشکی و ﺳاﯾر مراجع قانونی ذیربﻂ
میباشند ،بدون رعاﯾت قوانين و مقررات عمومی ﺣاکم بر دﺳتگاھھای دولتی بهوﯾژه قانون مﺤاﺳبات عمومی کشور ،قانون مدﯾرﯾت
خدمات کشوری ،قانون برگزاری مناقﺼات و اصالﺣات و الﺤاقات بعدی آنھا و فقﻂ در چھارچوب مﺼوبات و آﯾيننامهھای مالی،
معامالتی ،اداری ،اﺳتخدامی و تشکيالتی مﺼوب ھيأت امنا که ﺣسب مورد به تأﯾيد وزﯾران علوم ،تﺤقيقات و فناوری و بھداشت،
درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرھنگستانھا به تأﯾيد رئيسجمھور و در مورد دانشگاھھا و مراکز آموزش عالی و تﺤقيقاتی
وابسته به نيروھای مسلح به تأﯾيد رئيس ﺳتاد کل نيروھای مسلح میرﺳد ،عمل میکنند.
تبصره١ـ اعتبارات اختﺼاصﯾافته از منابع عمومی دولت به اﯾن مراکز و مؤﺳسات ،کمک تلقی و بعد از پرداخت ،به ھزﯾنه قطعی
منظور میشود و براﺳاﺱ بودجه تفﺼيلی مﺼوب ھيأت امنا و با مسؤوليت آنھا قابل ھزﯾنه اﺳت.
تبصره٢ـ ھرگونه اﺳتخدام جدﯾد از مﺤل منابع عمومی و توﺳعه تشکيالت اداری منوط به تأﯾيد وزﯾران علوم ،تﺤقيقات و فناوری و
بھداشت ،درمان و آموزش پزشکی )ﺣسب مورد( و ﺳازمان اداری و اﺳتخدامی کشور اﺳت.
تبصره٣ـ ھيأت امنا بر اﺳاﺱ ماده) (١١قانون الﺤاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت) (٢مﺼوب
 ۴/١٢/١٣٩٣نمیتواند عالوه بر آنچه که از مﺤل منابع عمومی و درآمدھای اختﺼاصی برای دانشگاھھا و مراکز مزبور پادار میشود
تعھد جدﯾدی برای ﺳال تﺼميمگيری و ﺳالھای بعد مﺼوب کند.
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تبصره۴ـ صندوقھای رفاه دانشجوﯾان مشمول اﯾن ماده و تبﺼرهھای آن میشوند.
تبصره ۵ـ ھرگونه اصالﺡ ﺳاختار و مقررات مالی ،اداری ،معامالتی ،اﺳتخدامی و تشکيالتی دانشگاھھا و مؤﺳسات آموزش عالی
و پژوھشی دولتی و ھمچنين فرھنگستانھای تخﺼﺼی فقﻂ مشمول اﯾن ماده و تبﺼرهھای آن اﺳت.
تبصره ۶ـ دولت موظف اﺳت برای مشارکت انجمنھای علمی ،نخبگان و دانشمندان کشور در ھماﯾشھا و مجامع علمی و
پژوھشی بينالمللی و برتر جھان و بھرهگيری از توانمندیھای دانشمندان و نخبگان اﯾران در جھان و فراھم کردن فرصتھای
مطالعاتی مناﺳب در داخل و خارج کشور ﺳازوکار الزم را اﯾجاد نماﯾد.
تبصره٧ـ بهمنظور گسترش و ارتقای کيفيت و اثربخشی آموزش عالی و مھارتآموزی ،دولت موظف اﺳت نسبت به تﺤقق موارد زﯾر
اقدام کند:
١ـ اعضای ھيأت علمی میتوانند با موافقت ھيأت امنای ھمان دانشگاه نسبت به تشکيل مؤﺳسات و شرکتھای صددرصد)(%١٠٠
خﺼوصی دانشبنيان اقدام و ﯾا در اﯾن مؤﺳسات و شرکتھا مشارکت کنند.
اﯾن مؤﺳسات و شرکتھا برای انعقاد قرارداد پژوھشی مستقيم و ﯾا غيرمستقيم با دﺳتگاھھای اجرائی ،مشمول قانون منع مداخله
کارکنان دولت در معامالت دولتی و اصالﺣات بعدی آن نيستند.
٢ـ به دولت اجازه داده میشود بهمنظور ﺣماﯾت از دانشجوﯾان دانشگاھھای دولتی ،آزاد اﺳالمی ،علمی ـ کاربردی و پيامنور و
دانشگاھھای فنی و ﺣرفهای و مؤﺳسات آموزشعالی غيردولتی که دارای مجوز از وزارتخانهھای علوم ،تﺤقيقات و فناوری ﯾا
بھداشت ،درمان و آموزش پزشکی میباشند ،تسھيالت اعتباری در اختيار صندوق رفاه دانشجوﯾان و ﯾا ﺳاﯾر نھادھای ذیربﻂ برای
پرداخت وام بلندمدت قرضالﺤسنه به دانشجوﯾان قرار دھد.
٣ـ وزارتخانهھای علوم ،تﺤقيقات و فناوری و بھداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکلفند با ھمکاری وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
و مرکز آمار اﯾران ،رشتهھای تﺤﺼيلی خود را متناﺳب با بازار کار تعيين نماﯾند.
۴ـ دانشگاه پيامنور مکلف اﺳت شﺼتدرصد) (%۶٠از درآمدھای ﺣاصل از شھرﯾه دانشجوﯾان ھر واﺣد را برای توﺳعه ھمان واﺣد و
مابقی را برای توﺳعه و تجھيز واﺣدھای دانشگاھی در مناطق مﺤروم اختﺼاص دھد.
ماده٢ـ
الف ـ دانشگاھھای کشور ،ﺣسب مورد به تشخيص وزارتخانهھای علوم ،تﺤقيقات و فناوری و بھداشت ،درمان و آموزش پزشکی با
تﺼوﯾب شورای گسترش آموزشعالی وزارتخانهھای مربوط ،میتوانند نسبت به تأﺳيس شعب در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و نيز
در خارج از کشور بهصورت خودگردان و با درﯾافت شھرﯾه از داوطلبان اقدام کنند.
ب ـ پذﯾرش دانشجو در شعب دانشگاھھا درمناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ،برای دانشجوﯾان غيراﯾرانی بدون آزمون ﺳراﺳری انجام
میشود .ضوابﻂ پذﯾرش دانشجو برای دوره کارشناﺳی توﺳﻂ شورای ﺳنجش و پذﯾرش دانشجو موضوﻉ ماده) (٢قانون ﺳنجش و
پذﯾرش دانشجو در دانشگاھھا و مراکز آموزش عالی کشور مﺼوب  ١٣٩٢و برای دورهھای تﺤﺼيالت تکميلی با پيشنھاد دانشگاھھا و
ﺣسب مورد با تأﯾيد ﯾکی از وزارتخانهھای علوم ،تﺤقيقات و فناوری ﯾا بھداشت ،درمان و آموزش پزشکی تعيين میشود.
تبصره ـ دانشجوﯾان اﯾرانی شعب مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ،ھمانند ﺳاﯾر دانشجوﯾان از معافيت تﺤﺼيلی برخوردار ھستند.
اﯾن بند به ماده ) (۵قانون ﺳنجش و پذﯾرش دانشجو در دانشگاھھا و مراکز آموزش عالی کشور مﺼوب  ١٠/۶/١٣٩٢الﺤاق میشود.
پ ـ دولت به منظور اﺳتمرار ،توﺳعه و تروﯾج فرھنگ اﯾثار و شھادت ،در جھت ﺣفظ کرامت اﯾثارگران با اولوﯾت عرضه منابع مالی،
فرصتھا ،امکانات و تسھيالت و امتيازات به اﯾثارگران ،پدر ،مادر ،ھمسر و فرزندان شھدا و ھمچنين جانبازان ،آزادگان و افراد تﺤت
تکفل آنان ،اقدام زﯾر را انجام می دھد:
دانشگاھھا و مراکز و مؤﺳسات آموزشی و پژوھشی و وزارتخانه ھای علوم ،تﺤقيقات و فناوری و بھداشت ،درمان و آموزش
پزشکی ،مکلفند ﺣداقل بيستدرصد) (%٢٠اعضای ھيأت علمی مورد نياز خود را از بين جامعه اﯾثارگران شامل رزمندگان با بيش از
ششماه ﺳابقه ﺣضور داوطلبانه در جبھه ،جانبازان باالی بيستوپنجدرصد) ،(%٢۵آزادگان باالی ﺳهﺳال اﺳارت ،ھمسران و
فرزندان جانبازان باالی پنجاهدرصد) ،(%۵٠ھمسران و فرزندان شھدا و فرزندان آزادگان با بيش از ﺳهﺳال اﺳارت که دارای مدرک
علمی مورد تأﯾيد وزارتخانه ھای »علوم ،تﺤقيقات و فناوری« و »بھداشت ،درمان و آموزش پزشکی« می باشند ،ﺣسب مورد از
طرﯾق اﺳتخدام و ﯾا موافقت با انتقال کارکنان دﯾگر دﺳتگاھھا ﯾا تبدﯾل وضعيت کارکنان غير ھيأتعلمی تأمين و از ابتداء آنان را
بهصورت عضو ھيأت علمی رﺳمی قطعی با اﺣتساب ﺳوابق آموزشی ،پژوھشی و اجرائی مرتبﻂ و تأثير آن در پاﯾه و مرتبه علمی
با رعاﯾت شراﯾﻂ اخالقی ،علمی و ﺳنی و بدون آزمون و مﺼاﺣبه اﺳتخدام کنند .مسؤوليت اجرای اﯾن ﺣکم به طور مستقيم
برعھده وزرا و رؤﺳای دﺳتگاھھای مذکور اﺳت .مقامات ﯾادشده در اﯾن خﺼوص ،مجاز به اتخاذ تﺼميم می باشند .اﺣکام و امتيازات
اﯾن بند شامل اعضای ھيأتعلمی فعلی دارای شراﯾﻂ فوق نيز می شود.
اﯾن بند ،جاﯾگزﯾن ماده ) (٧١قانون جامع خدماترﺳانی به اﯾثارگران مﺼوب  ٢/١٠/١٣٩١میشود.
ماده٣ـ بهمنظور فراھم نمودن شراﯾﻂ رقابتی و افزاﯾش کارآمدی بيمهھای بازنشستگی و جلوگيری از اﯾجاد ھرگونه انﺤﺼار ﯾا امتياز
وﯾژه برای صندوقھای بازنشستگی اعم از خﺼوصی ،تعاونی ﯾا دولتی اجازه داده میشود صندوقھای بازنشستگی غيردولتی با
تضمين پوشش تعھدات آتی بيمهشدگان بازنشسته براﺳاﺱ آﯾيننامهای که به پيشنھاد وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و
ﺳازمان برنامه و بودجه کشور به تﺼوﯾب ھيأت وزﯾران میرﺳد ،اﯾجاد گردد.
تبصره ـ فعاليت اﯾنگونه صندوقھا در الﯾه بيمهھای مکمل و در قالب نظام تأمين اجتماعی چند الﯾه اﺳت.
ماده۴ـ کليه اتباﻉ خارجی مقيم کشور موظف به دارا بودن بيمهنامه برای پوشش ﺣوادث و بيماریھای اﺣتمالی در مدت اقامت در
اﯾران می باشند .تعيين ميزان تعرفه مطابق مقررات بر عھده بيمه مرکزی اﯾران اﺳت که به تأﯾيد ﺳازمان برنامه و بودجه کشور می
رﺳد.
ماده  ۵ـ بهمنظور برقراری بيمه تکميلی بازنشستگی ،صندوقھای بيمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاﺡ ﺣسابھای انفرادی
شخﺼی جھت بيمه شدگان با مشارکت فرد بيمهشده اقدام نماﯾند.
ماده  ۶ـ
الف ـ کارکنان تﺤت پوشش صندوقھای بازنشستگی میتوانند در صورت انتقال به ﺳاﯾر دﺳتگاھھا ﯾا بازخرﯾدی ،اخراج ،اﺳتعفاء و
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اﺳتفاده از مرخﺼی بدون ﺣقوق ،بدون مﺤدودﯾت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند .در اﯾن صورت ﺣق بيمه
ﺳھم بيمهشده و کارفرما بهاﺳتثنای افراد منتقلشده بهعھده بيمهشده اﺳت.
ب ـ دولت موظف اﺳت ھرﺳاله اعتبار الزم موضوﻉ تبﺼره) (٢ماده) (٢٨قانون تأمين اجتماعی مﺼوب  ٣/۴/١٣۵۴را در ردﯾف
جداگانهای در قانون بودجه ﺳاالنه پيشبينی کند.
پ ـ از زمان الزماالجراء شدن اﯾن قانون در صورتیکه درﯾافتی اﯾثارگران و فرزندان شھدا مشمول صندوق تأمين اجتماعی و
بازنشستگی دﯾگری گردد ،در صورت پرداخت کسور ﺳھم بيمهشده و دولت و کارفرما مربوط به ﺣق بيمه صندوق تأمين اجتماعی
توﺳﻂ اﯾن افراد و با تﺤقق شراﯾﻂ بازنشستگی آنھا در ھر صندوق ،بازنشستگی در ھر صندوق بهطور مستقل انجام گيرد و از
مستمری بازنشستگی ھر دو صندوق بھرهمند میشوند.
ماده٧ـ شورای عالی ﺳالمت و امنيت غذاﯾی با وظاﯾف و ترکيب زﯾر تشکيل میشود:
الف ـ وظاﯾف:
١ـ ﺳياﺳتگذاری برای ارتقای ﺳالمت و امنيت غذاﯾی و ﺳالمت مواد غذاﯾی صادراتی و وارداتی
٢ـ بررﺳی و تﺼوﯾب برنامهھا و تدابير بخشی و فرابخشی در اجرای ﺳياﺳتھای ناظر بر ﺳالمت و امنيت غذاﯾی
٣ـ تعيين و پاﯾش شاخﺼھای اﺳاﺳی ﺳالمت و امنيت غذاﯾی
۴ـ تﺼوﯾب اﺳتانداردھای ملی پيوﺳت ﺳالمت برای طرﺣھای بزرگ توﺳعهای
 ۵ـ تﺼوﯾب برنامه اجرائی ﺳامانه »خدمات جامع و ھمگانی ﺳالمت و امنيت غذاﯾی«
 ۶ـ تﺼوﯾب ﺳازوکارھای نظارتی و رﺳيدگی به گزارشھای نظارتی
٧ـ اﯾجاد ھماھنگی ميان دﺳتگاھھای اجرائی مربوط
ب ـ ترکيب:
١ـ رئيسجمھور )رئيس(
٢ـ وزﯾر بھداشت ،درمان و آموزش پزشکی )دبير(
٣ـ رئيس ﺳازمان برنامه و بودجه کشور
۴ـ وزﯾر کشور
 ۵ـ وزﯾر صنعت ،معدن و تجارت
 ۶ـ وزﯾر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
٧ـ وزﯾر آموزش و پرورش
 ٨ـ وزﯾر جھاد کشاورزی
٩ـ وزﯾر ورزش و جوانان
١٠ـ رئيس ﺳازمان ﺣفاظت مﺤيﻂ زﯾست
١١ـ رئيس ﺳازمان صدا و ﺳيمای جمھوری اﺳالمی اﯾران
١٢ـ ﯾک نفر از اعضای ھر ﯾک از کميسيونھای بھداشت و درمان ،اجتماعی و برنامه و بودجه و مﺤاﺳبات مجلس شورای اﺳالمی
بهعنوان ناظر
١٣ـ رئيس کميته امداد امام خمينی)ره(
١۴ـ رئيس ﺳازمان ملی اﺳتاندارد و تﺤقيقات صنعتی اﯾران
١۵ـ ﯾک نفر بهعنوان نماﯾنده انجمنھای علمی و تخﺼﺼی ﺣوزه ﺳالمت بنا به پيشنھاد وزﯾر بھداشت ،درمان و آموزش پزشکی و
تأﯾيد رئيس شورای عالی
١۶ـ ﯾک نفر بهعنوان نماﯾنده انجمنھای علمی و تخﺼﺼی ﺣوزه امنيت غذا و تغذﯾه بنا به پيشنھاد وزرای بھداشت ،درمان و آموزش
پزشکی و جھاد کشاورزی و تأﯾيد رئيس شورای عالی
تبصره ـ مﺼوبات شورا با تأﯾيد رئيس جمھور قابل اجراء اﺳت.
آﯾيننامه اجرائی اﯾن بند به پيشنھاد مشترک ﺳازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانهھای بھداشت ،درمان و آموزش پزشکی و
جھاد کشاورزی تھيه میشود و ﺣداکثر ظرف مدت ششماه پس از ابالغ اﯾن قانون به تﺼوﯾب ھيأتوزﯾران میرﺳد.
پ ـ ھرگونه واردات تجاری ،ذخيرهﺳازی ،توزﯾع ،عرضه و فروش کاالھای داروﯾی ،واکسن ،مواد زﯾستی)بيولوژﯾک( ،طبيعی و ﺳنتی،
مکملھای تغذﯾهای ،آراﯾشی ،بھداشتی ،غذاﯾی و ملزومات و تجھيزات پزشکی که در ﺳامانه رھگيری و کنترل اصالت طبق ضوابطی
که وزارت بھداشت ،درمان و آموزش پزشکی اعالم میکند ،ثبت نشده باشد جرم مﺤسوب میشود و با مجرم مطابق قانون مبارزه
با قاچاق کاال و ارز مﺼوب  ٣/١٠/١٣٩٢برخورد میشود.
مسؤوليت اجرای اﯾن بند در مورد ﺳموم و کود شيمياﯾی و ھمچنين کاالھای با مﺼرف دامی در چھارچوب وظاﯾف مذکور در اﯾن ماده
برعھده وزارت جھاد کشاورزی و ﺳازمان دامپزشکی اﺳت.
ت ـ بهمنظور کنترل کيفی مﺤﺼوالت کشاورزی و دامی و صيانت از ﺳالمت آﺣاد جمعيت کشور وزارت بھداشت ،درمان و آموزش
پزشکی موظف اﺳت مﺤﺼوالت ارائهشده به بازار مﺼرف را از نظر ميزان آالﯾندهھای شيمياﯾی بررﺳی ،اعالم و از توزﯾع مواد
غيرمجاز جلوگيری کند.
تمام مراکز توزﯾع مواد غذاﯾی وابسته به شھرداریھا و ﺳاﯾر دﺳتگاھھای اجرائی موظفند از عرضه مﺤﺼوالت دارای آالﯾنده
شيمياﯾی در مراکز و مجتمعھای تﺤت نظارت و مدﯾرﯾت خود جلوگيری کنند.
ث ـ مراکز توليد و توزﯾع فرآوردهھای خام دامی ،دارو و فرآوردهھای زﯾستی )بيولوژﯾک( دامپزشکی موظفند در چھارچوب ضوابﻂ فنی و
بھداشتی که از طرف ﺳازمان دامپزشکی اعالم میشود ،نسبت به اﺳتقرار ﺳامانهھای بھداشتی مربوطه اقدام کنند .افراد
ﺣقوقی غيردولتی میتوانند با اخذ مجوز مربوط از ﺳازمان دامپزشکی کشور در زمينه ارائه خدمات اجراء و مميزی غيررﺳمی اﯾن
ﺳامانهھا فعاليت کنند.
آﯾيننامه اجرائی اﯾن بند ،ﺣداکثر ظرف مدت ششماه پس از ابالغ اﯾن قانون توﺳﻂ وزارت جھادکشاورزی )ﺳازمان دامپزشکی
کشور( تھيه میشود و به تﺼوﯾب ھيأت وزﯾران میرﺳد.
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ج ـ ھرگونه تبليغات خدمات و کاالھای آﺳيبرﺳان به ﺳالمت موضوﻉ ماده) (۴٨قانون الﺤاق موادی به قانون تنظيم بخشی از
مقررات مالی دولت) (٢بر اﺳاﺱ تشخيص و اعالم وزارت بھداشت ،درمان و آموزش پزشکی و ﺳازمان ملی اﺳتاندارد اﯾران از
ﺳوی ھمه رﺳانهھا ممنوﻉ اﺳت.
چ ـ واردات ھر نوﻉ کاال با رعاﯾت اﺳتانداردھا و ﯾا ضوابﻂ فنی و اﯾمنی و بھداشتی قرنطينهای اﺳت که پس از تﺼوﯾب مرجع
ذیصالﺡ مربوط ،توﺳﻂ وزارت صنعت ،معدن و تجارت به گمرک و ﺳاﯾر مراجع مربوط ابالغ میشود .رعاﯾت اﯾن ضوابﻂ برای تعيين
تکليف کاالھای متروکه ،ضبطی ،قطعيتﯾافته ،کاالھای بالصاﺣب و صاﺣب متواری و مکشوفات قاچاق الزامی اﺳت و ضوابﻂ فنی و
اﯾمنی اﯾن کاالھا از طرﯾق ﺳازمان ملی اﺳتاندارد اﯾران و ضوابﻂ بھداشتی قرنطينهای از طرﯾق وزارت بھداشت ،درمان و آموزش
پزشکی و وزارت جھاد کشاورزی ﺣسب مورد تأﯾيد میشود.
ماده ٨ـ عقد قرارداد و ھرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعيينشده برای آندﺳته از خدمات تشخيﺼی ،بھداشتی و درمانی که در
بسته بيمه پاﯾه ﺳالمت اعالم میشود توﺳﻂ شرکتھای بيمه تجاری و ﺳازمان بيمه ﺳالمت اﯾران با اشخاص ﺣقيقی و ﺣقوقی
تﺤت ھر عنوان ممنوﻉ اﺳت .پرداخت ﺣق ﺳرانه بيمه تکميلی به جز در مواردی که در قوانين خاص معين شده اﺳت ،بر عھده افراد
بيمهشده اﺳت .منظور از بيمه تکميلی فھرﺳت خدماتی اﺳت که در تعھد بيمه پاﯾه ﺳالمت نيست.
تبصره١ـ کليه دﺳتگاھھای اجرائی موضوﻉ ماده) (۵قانون مدﯾرﯾت خدمات کشوری موظف به اجرای موضوﻉ اﯾن ﺣکم و رعاﯾت
تعرفهھای مﺼوب ھستند.
تبصره٢ـ وزارتخانهھای امور اقتﺼادی و داراﯾی)بيمه مرکزی اﯾران( و تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ﺣسب مورد مسؤول ﺣسن اجرای
اﯾن ماده میباشند.
ماده٩ـ
الف ـ شورای عالی بيمه ﺳالمت کشور مکلف اﺳت ھر ﺳاله قبل از تﺼوﯾب بودجه ﺳال بعد در ھيأت وزﯾران نسبت به بازنگری
ارزش نسبی و تعيين تعرفه خدمات ﺳالمت برای کليه ارائه دھندگان خدمات بھداشت ،درمان و تشخيص در کشور اعم از دولتی و
غيردولتی و خﺼوصی با رعاﯾت اصل تعادل منابع و مﺼارف و قيمت واقعی در جھت تقوﯾت رفتارھای مناﺳب بھداشتی ،درمانی و
مبانی مﺤاﺳباتی واﺣد و ﯾکسان با ﺣق فنی واقعی ﯾکسان برای بخش دولتی و غيردولتی در شراﯾﻂ رقابتی و بر اﺳاﺱ بند)(٨
ماده ) (١و مواد ) (٨و ) (٩قانون بيمه ھمگانی خدمات درمانی کشور مﺼوب  ٣/٨/١٣٧٣اقدام و مراتب را پس از تأﯾيد ﺳازمان برنامه
و بودجه کشور ،قبل از پاﯾان ھر ﺳال برای ﺳال بعد جھت تﺼوﯾب به ھيأت وزﯾران ارائه کند.
اﯾن بند بهعنوان ﯾک ماده بعد از ماده ) (٢قانون بيمه ھمگانی خدمات درمانی کشور مﺼوب  ٣/٨/١٣٧٣الﺤاق میگردد.
ب ـ آزماﯾش اجباری برای تأﯾيد ﺳالمت کليه رانندگان وﺳاﯾل ﺣمل و نقل عمومی مشمول بيمه ﺳالمت اﺳت .ھزﯾنهھای مربوط از
مﺤل اعتبار موضوﻉ ماده) (٣٠قانون الﺤاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت) (٢تأمين میشود.
ماده١٠ـ بهمنظور ﯾکپارچهﺳازی ،ﺳاماندھی و رفع موازیکاری در نظام آماری کشور:
الف ـ مرکز آمار اﯾران مرجع رﺳمی تھيه ،اعالم و انتشار آمارھای رﺳمی کشور اﺳت.
اﯾن بند قبل از ماده ) (٢قانون مرکز آمار اﯾران مﺼوب  ١٠/١١/١٣۵٣الﺤاق میشود.
ب ـ مرکز آمار اﯾران با ھمکاری دﺳتگاھھای اجرائی نسبت به تھيه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوریھای نوﯾن با رعاﯾت
اﺳتانداردھا و ضوابﻂ توليد و انتشار آمارھای رﺳمی ،اﺳتقرار نظام آمارھای ثبتی و اﺳتقرار و تغذﯾه مستمر پاﯾگاه اطالعات آماری
کشور اقدام کند .اﯾن برنامه با پيشنھاد مرکز آمار اﯾران و تﺼوﯾب شورایعالی آمار اﯾران برای دﺳتگاھھای اجرائی الزماالجراء اﺳت.
پ ـ دﺳتگاھھای اجرائی مانند بانک مرکزی مکلفند در ﺣدود وظاﯾف قانونی خود و در چھارچوب ضوابﻂ و اﺳتانداردھای شورای عالی
آمار اﯾران ،آمار تخﺼﺼی ﺣوزهھای مربوط به خود را توليد و اعالم کنند .در اﯾنصورت آمار منتشره آمار تخﺼﺼی رﺳمی اﺳت.
بندھای)ب( و )پ( بهعنوان مواد جدﯾد بعد از ماده ) (٩قانون مرکز آمار اﯾران الﺤاق میگردد.
ماده١١ـ فعاليتھای مرتبﻂ با نقشهبرداری و اطالعات مکانی ،عکسبرداری ھواﯾی ،تھيه و توليد نقشهھای پوششی و شھری در
مقياﺱھای مختلف و نظارت بر آن در بخش غيرنظامی ،برعھده ﺳازمان نقشهبرداری کشور اﺳت .اﺳتانداردھا و دﺳتورالعملھای
مربوط توﺳﻂ ﺳازمان برنامه و بودجه کشور با رعاﯾت جھتگيریھای کشور از جمله آماﯾش ﺳرزمين تھيه و ابالغ میشود.
تبصره ـ وزارت دفاﻉ و پشتيبانی نيروھای مسلح و ﺳازمان برنامه وبودجه کشور مکلفند دﺳتورالعمل اجرائی اﯾن ماده را به منظور
نﺤوه اعمال مالﺣظات دفاعی و امنيتی در توليد و انتشار نقشهھا و دادهھای مکانی تھيه و ابالغ نماﯾند.
اﯾن ماده بهعنوان ﯾک ماده جدﯾد بعد از ماده ) (١٠قانون جامع ﺣدنگار )کاداﺳتر( کشور مﺼوب  ١٢/١١/١٣٩٣الﺤاق میگردد.
ماده١٢ـ
الف ـ صدر ماده) (١١قانون بھبود مستمر مﺤيﻂ کسب و کار)مﺼوب  (١۶/١١/١٣٩٠به اﯾن شرﺡ اصالﺡ میشود:
بهمنظور تبادلنظر دولت و بخشھای خﺼوصی و تعاونی و تسھيل فعاليتھای اقتﺼادی اﯾن بخشھا ،بررﺳی و رفع موانع کسب و کار
و اتخاذ تﺼميم مؤثر برای اقدامات الزم در چھارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنھادھا و راھکارھای اجرائی مناﺳب به مراجع
ذیربﻂ ،شورای گفتوگوی دولت و بخش خﺼوصی با ترکيب اعضای زﯾر تشکيل میشود:
١ـ وزﯾر امور اقتﺼادی و داراﯾی )رئيس شورا(
٢ـ وزﯾر صنعت ،معدن و تجارت
٣ـ وزﯾر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی )ﯾا معاون(
۴ـ وزﯾر جھاد کشاورزی )ﯾا معاون(
 ۵ـ وزﯾر نفت )ﯾا معاون(
 ۶ـ وزﯾر نيرو )ﯾا معاون(
٧ـ وزﯾر کشور )ﯾا معاون(
 ٨ـ رئيس کل بانک مرکزی جمھوری اﺳالمی اﯾران
٩ـ رئيس ﺳازمان برنامه و بودجه کشور )ﯾا معاون(
١٠ـ دو نفراز معاونان قوه قضائيه به انتخاب رئيس قوه
١١ـ رئيس کميسيون اقتﺼادی مجلس شورای اﺳالمی
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١٢ـ رئيس کميسيون برنامه و بودجه و مﺤاﺳبات مجلس شورای اﺳالمی
١٣ـ رئيس کميسيون صناﯾع و معادن مجلس شورای اﺳالمی
١۴ـ رئيس کميسيون کشاورزی ،آب و منابع طبيعی مجلس شورای اﺳالمی
١۵ـ ﺳاﯾر رؤﺳای کميسيونھای تخﺼﺼی و وﯾژه مجلس شورای اﺳالمی)ﺣسب مورد(
١۶ـ رئيس اتاق بازرگانی ،صناﯾع ،معادن و کشاورزی اﯾران)دبير شورا(
١٧ـ رئيس اتاق اصناف
١٨ـ رئيس شورایعالی اﺳتانھا
١٩ـ رئيس اتاق تعاون جمھوری اﺳالمی اﯾران
٢٠ـ شھردار ﯾکی از کالنشھرھا به انتخاب شھرداران کالنشھرھا
٢١ـ ھشت نفر از مدﯾران عامل شرکتھای برتر خﺼوصی و تعاونی از بخشھا و رشتهھای مختلف
تبصره١ـ نﺤوه انتخاب اعضای ردﯾف ) (٢١و چگونگی تشکيل جلسات و ارائه پيشنھادھا و گزارشھا طبق دﺳتورالعملی اﺳت که
در نخستين جلسه شورا تھيه و تﺼوﯾب میشود.
تبصره٢ـ مﺤل دبيرخانه اﯾن شورا بدون درﯾافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی ،صناﯾع ،معادن و کشاورزی اﯾران اﺳت.
تبصره٣ـ جلسات شورای گفتوگو ،ﺣداقل ﯾک جلسه در ماه میباشد.
تبصره۴ـ مﺼوبات شورا ﺣداکثر ظرف مدت ﺳی روز در دﺳتور کار ھيأت دولت قرار میگيرد تا در جلسه ھيأت دولت مطرﺡ و نسبت
به آن تﺼميمگيری شود.
ب ـ اتاق بازرگانی ،صناﯾع و معادن و کشاورزی موظف اﺳت با ھمکاری اتاق تعاون مرکزی جمھوری اﺳالمی اﯾران و شورای اصناف
کشور ،نسبت به شناﺳاﯾی قوانين ،مقررات و بخشنامهھای مخل توليد و ﺳرماﯾهگذاری در کشور اقدام نماﯾد و با نظرخواھی
مستمر از تشکلھای توليدی و صادراتی ﺳراﺳر کشور و بررﺳی و پردازش مشکالت و خواﺳتهھای آنھا ،بهطور مستمر گزارشھا و
پيشنھادھاﯾی را تھيه کند و به کميتهای متشکل از دونفر از ھر قوه به انتخاب رئيس آن قوه ارائه دھد .کميته مذکور موظف اﺳت
ضمن بررﺳی پيشنھادھای ارائهشده ،راھکار قانونی الزم را اتخاذ کند.
تبصره١ـ گزارشھای موضوﻉ اﯾن بند در مورد قوانين و مﺼوبات و بخشنامهھای مزاﺣم ،خأل قانونی ،اجرای نادرﺳت ﯾا ناقص قوانين
و ھمچنين پيشنھاد اصالﺡ قوانين و مقررات و ارتقای امنيت اقتﺼادی ،ﺣقوق مالکيت و ﺣماﯾت از ﺳرماﯾهگذاری و توليد و صادرات و
اشتغال و چگونگی کاھش قيمت تمامشده کاالھا و خدمات در اﯾران ھمراه با ارتقای کيفيت و رشد توليد و موارد مربوط به
ﺳرماﯾهگذاری و توليد و اﺳتفاده بھينه از ﺳرماﯾهگذاریھا و ظرفيتھای موجود تھيه میشود.
تبصره٢ـ کميته مذکور در اﯾن بند ﯾک نسخه از ھمه گزارشھای ارﺳالی را به شورای عالی اجرای ﺳياﺳتھای کلی اصل چھل و
چھارم ) (۴۴قانون اﺳاﺳی و شورای گفتوگو ارﺳال میکند.
تبصره٣ـ مﺼوبات جلسات مذکور ﺣداکثر ظرف مدت ﺳی روز کاری در دﺳتور کار ھيأت وزﯾران قرار میگيرد.
ماده١٣ـ بهمنظور تقوﯾت و ﺳاماندھی تشکلھای خﺼوصی و تعاونی و کمک به انجام وظاﯾف قانونی ،موضوﻉ بند )د( ماده)(٩١
قانون اجرای ﺳياﺳتھای کلی اصل چھل و چھارم ) (۴۴قانون اﺳاﺳی مﺼوب  ٢۵/٣/١٣٨٧و ارائه خدمات بازارﯾابی ،مشاورهای و
کارشناﺳی کليه اعضای اتاق بازرگانی ،صناﯾع ،معادن و کشاورزی اﯾران و اتاق تعاون جمھوری اﺳالمی اﯾران مکلفند چھار در ھزار
ﺳود ﺳاالنه خود را پس از کسر ماليات برای انجام وظاﯾف بهصورت ﺳاالنه ﺣسب مورد به ﺣساب اتاقھای مذکور وارﯾز نماﯾند و
تأﯾيدﯾه اتاقھای مذکور را ھنگام صدور و تمدﯾد کارت بازرگانی و عضوﯾت تسليم کنند.
ماده١۴ـ بهمنظور تنظيم تعھدات ارزی کشور ،دﺳتگاھھای اجرائی ملزم به رعاﯾت موارد زﯾر میباشند:
الف ـ عمليات و معامالت ارزی خود را از طرﯾق ﺣسابھای ارزی بانکھای داخل ﯾا خارج که با تأﯾيد بانک مرکزی جمھوری اﺳالمی اﯾران
افتتاﺡ کرده ﯾا میکنند ،انجام دھند .بانکھای عامل اﯾرانی مکلفند خدمات مورد نياز آنھا را در ﺳطح اﺳتانداردھای بينالمللی تأمين
کنند.
ب ـ فھرﺳت کليه ﺣسابھای ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمھوری اﺳالمی اﯾران اعالم کنند ،تا پس از تأﯾيد اﯾن
بانک ،ادامه فعاليت آنھا ميسر شود.
ماده١۵ـ به شرکتھای دولتی و شھردارﯾھا اجازه داده میشود در راﺳتای تأمين منابع ارزی طرﺣھای ﺳرماﯾهگذاری خود ،با مجوز
بانک مرکزی جمھوری اﺳالمی اﯾران و پس از تأﯾيد وزارت امور اقتﺼادی و داراﯾی با رعاﯾت قوانين مالی مربوطه اقدام به انتشار اوراق
مالی نماﯾند .تضمين اصل و ﺳود اﯾن اوراق با شرکتھا و شھردارﯾھای مذکور اﺳت.
ماده١۶ـ صندوق توﺳعه ملی که در اﯾن ماده »صندوق« ناميده میشود با ھدف تبدﯾل بخشی از عواﯾد ناشی از فروش نفت و گاز
و ميعانات گازی و فرآوردهھای نفتی به ثروتھای ماندگار ،مولد و ﺳرماﯾهھای زاﯾنده اقتﺼادی و نيز ﺣفظ ﺳھم نسلھای آﯾنده از منابع
نفت و گاز و فرآوردهھای نفتی تشکيل میشود.
صندوق در تھران مستقر اﺳت و در تھران و ﺳاﯾر نقاط کشور شعبهای نخواھد داشت .اموال و داراﯾیھای اﯾن صندوق متعلق به
دولت جمھوری اﺳالمی اﯾران میباشد .اﯾن ماده در ﺣکم اﺳاﺳنامه صندوق اﺳت.
الف ـ ارکان صندوق عبارتند از:
١ـ ھيأت امنا
٢ـ ھيأت عامل
٣ـ ھيأت نظارت
ب ـ ھيأت امنا بهعنوان باالترﯾن رکن صندوق ،دارای وظاﯾف و اختيارات زﯾر اﺳت:
١ـ راھبری ،تعيين ﺳياﺳتھا و خﻂ مشیھا
٢ـ تﺼوﯾب شراﯾﻂ و نﺤوه اعطای تسھيالت برای توليد و ﺳرماﯾهگذاری به بخشھای خﺼوصی ،تعاونی و عمومی غيردولتی
٣ـ تﺼوﯾب نظامنامهھا ،برنامهھای راھبردی ،بودجه ﺳاالنه ،صورتھای مالی و گزارش عملکرد صندوق
۴ـ انتخاب رئيس و ﺳاﯾر اعضای ھيأت عامل مطابق بندھای)ت( و )ث(
 ۵ـ عزل رئيس و اعضای ھيأت عامل با پيشنھاد ھرﯾک از اعضای ھيأت امنا و تﺼوﯾب ھيأت امنا
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 ۶ـ اتخاذ تﺼميم درباره ارجاﻉ دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعاﯾت اصل ﯾکﺼد و ﺳی و نھم) (١٣٩قانون اﺳاﺳی
٧ـ تعيين انواﻉ فعاليتھای مورد قبول و واجد اولوﯾت پرداخت تسھيالت در بخشھا و زﯾربخشھای توليدی و خدماتی زاﯾنده و با بازده
مناﺳب اقتﺼادی
 ٨ـ تعيين ﺣداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و ھمچنين نرخ بازده مورد قبول طرﺣھای توليدی و ﺳرماﯾهگذاری برای پرداخت
تسھيالت و تعيين نرخ ﺳھم مشارکت در طرﺣھای ﺳرماﯾهگذاری بهنﺤوی که ميانگين اﯾن نرخھا کمتر از متوﺳﻂ نرخ بازده
ﺳپردهھای بانک مرکزی در بازارھای خارجی نباشد.
پ ـ ھيأت امنا
ترکيب اعضای ھيأت امنا بهشرﺡ زﯾر اﺳت:
١ـ رئيس جمھور )رئيس ھيأت امنا(
٢ـ رئيس ﺳازمان برنامه و بودجه کشور )دبير ھيأت امنا(
٣ـ وزﯾر امور اقتﺼادی و داراﯾی
۴ـ وزﯾر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
 ۵ـ وزﯾر نفت
 ۶ـ رئيس کل بانک مرکزی جمھوری اﺳالمی اﯾران
٧ـ رئيس اتاق بازرگانی و صناﯾع و معادن اﯾران به عنوان عضو ناظر و بدون ﺣق رأی
 ٨ـ رئيس اتاق تعاون اﯾران به عنوان عضو ناظر و بدون ﺣق رأی
٩ـ دو نفر نماﯾنده از کميسيونھای اقتﺼادی و برنامه و بودجه و مﺤاﺳبات به انتخاب مجلس شورای اﺳالمی
١٠ـ دادﺳتان کل کشور
تبصره١ـ جلسات ھيأت امنا ﺣداقل ﺳالی دو بار تشکيل میشود.
تبصره٢ـ جلسات ھيأت امنا با ﺣداقل دو ﺳوم اعضای صاﺣب رأی رﺳميت ﯾافته و تﺼميمات آن با ﺣداقل پنج رأی اتخاذ میگردد.
تبصره٣ـ رؤﺳای ھيأت عامل و ھيأت نظارت بدون ﺣق رأی میتوانند در جلسات ھيأت امنا شرکت نماﯾند.
تبصره۴ـ ھرگونه تﺼميم ھيأت امنا در مورد تﺼوﯾب ترازنامه و صورتھای مالی صندوق و نيز انتﺼاب رئيس و اعضای ھيأت عامل در
روزنامه رﺳمی کشور و نيز ﯾکی از روزنامهھای کثيراالنتشار به انتخاب ھيأت امنا ،درج میگردد.
تبصره ۵ـ دﺳتور جلسه ،تارﯾخ و مﺤل جلسات ھيأت امنا توﺳﻂ دبير ھيأت امنا تعيين و ﺣداقل پانزده روز قبل از تشکيل جلسه برای
اعضای ھيأت ارﺳال میشود.
تبصره ۶ـ بودجه ﺳتاد صندوق به تﺼوﯾب ھيأت امنا میرﺳد.
ت ـ بهمنظور اداره امور صندوق در چھارچوب مفاد اﺳاﺳنامه و مﺼوبات ھيأتامنا ،ھيأت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاﺣبنظر ،با
تجربه و خوشنام در امور اقتﺼادی ،ﺣقوقی ،مالی ،بانکی و برنامهرﯾزی با ﺣداقل ده ﺳال ﺳابقه مرتبﻂ و مدرک تﺤﺼيلی
کارشناﺳی ارشد توﺳﻂ ھيأت امنا انتخاب و با ﺣکم رئيس جمھور منﺼوب میشوند و دارای وظاﯾف و اختيارات زﯾر میباشند:
١ـ پيشنھاد فعاليتھای مورد قبول و واجد اولوﯾت پرداخت تسھيالت در بخشھا و زﯾربخشھای توليدی و خدماتی زاﯾنده و با بازده
مناﺳب اقتﺼادی به ھيأت امنا
٢ـ پيـشنھاد موارد ﺳرماﯾهگذاری در بازارھای پولی و مالی بينالمللی و داخلی به ھيأت امنا
٣ـ تعيين چھارچوب قراردادھای عامليت با بانکھای عامل و تعيين مسؤوليتھا و اختيارات بانک عامل در چھارچوب اﯾن قراردادھا
۴ـ برقراری نظام ﺣسابرﺳی داخلی و اﺳتقرار نظام کنترلھای داخلی مناﺳب
 ۵ـ تأﯾيد صورتھای مالی ارزی و رﯾالی و ارائه آن به ھيأت امنا
 ۶ـ ارائه پيشنھاد به ھيأت امنا درخﺼوص نظامنامهھا و شراﯾﻂ و نﺤوه اعطای تسھيالت
٧ـ اتخاذ تﺼميم نسبت به ھرگونه اقدامی بهنام صندوق در مﺤدوده وظاﯾف و اھداف مندرج در اﺳاﺳنامه بهجز آنچه تﺼميم درباره
آنھا بهصراﺣت در ﺣوزه صالﺣيت ھيأت امنا ﯾا رئيس ھيأت عامل اﺳت مگر اﯾنکه به ھيأت عامل تفوﯾض شده باشد.
 ٨ـ اتخاذ تﺼميم راجع به کليه اموری که توﺳﻂ رئيس ھيأت عامل در مﺤدوده اختيارات خود در دﺳتور کار ھيأت عامل قرار میگيرد.
٩ـ اجرای مﺼوبات ھيأت امنا
١٠ـ پيشنھاد ارجاﻉ دعاوی به داوری ،تعيين داور و صلح دعاوی به ھيأت امنا
١١ـ افتتاﺡ ﯾا بستن ﺣسابھای ارزی در نزد بانک مرکزی و معرفی صاﺣبان امضای مجاز از بين اعضای ھيأت عامل ،رئيس و ﺳاﯾر
مدﯾران صندوق
١٢ـ انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بينالمللی در امور ﺳرماﯾهگذاری و مھندﺳیمالی برای ارزﯾابی ،بھبود و ارتقای عملکرد صندوق
١٣ـ ﺳاﯾر موارد ارجاعی از ﺳوی ھيأت امنا
تبصره١ـ برکناری و قبول اﺳتعفای اعضای ھيأت عامل مشروط به تأﯾيد دوﺳوم اعضای صاﺣب رأی ھيأت امنا خواھد بود.
تبصره٢ـ اعضای ھيأت عامل باﯾد تماموقت بوده و ھيچگونه فعاليت اقتﺼادی و شغل دﯾگری به اﺳتثنای تدرﯾس نداشته باشند.
اعضای ھيأت عامل مشمول ﺣکم مندرج در اصل ﯾکﺼد و چھل و دوم) (١۴٢قانون اﺳاﺳی میباشند.
تبصره٣ـ دوره تﺼدی ھيأت عامل پنج ﺳال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بالمانع اﺳت.
تبصره۴ـ کليه اوراق بھادار ،چکھا ،ﺳفتهھا ،بروات ،قراردادھا و ﺳاﯾر اﺳناد تعھدآور با امضای دو عضو از ﺳه عضو ھيأت عامل که
توﺳﻂ اﯾن ھيأت تعيين میشوند ھمراه با مھر صندوق معتبر خواھد بود.
تبصره ۵ـ تﺼميمات ھيأت عامل با ﺣداقل ﺳه رأی نافذ اﺳت.
ث ـ رئيس ھيأت عامل که باالترﯾن مقام اجرائی صندوق اﺳت از بين اعضای ھيأت عامل توﺳﻂ ھيأت امنا انتخاب و با ﺣکم رئيس
جمھور منﺼوب میشود .رئيس ھيأت عامل دارای وظاﯾف و اختيارات زﯾر میباشد:
١ـ ابالغ و صدور دﺳتور اجرای تﺼميمات ھيأت عامل و نظارت بر ﺣسن اجرای آن
٢ـ تعيين دﺳتور جلسه و اداره جلسات ھيأت عامل
٣ـ اداره صندوق در چھارچوب مﺼوبات ھيأت عامل و ھيأت امنا
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۴ـ تھيه و تنظيم طرﺣھا و برنامهھای اجرائی در ﺣيطه فعاليتھای موضوﻉ صندوق
 ۵ـ تھيه و تنظيم برنامه ،بودجه ،صورتھای مالی صندوق و پيشنوﯾس گزارش ھيأت عامل به ھيأت امنا
 ۶ـ اداره امور داخلی صندوق ،بهکارگيری نيروی انسانی و انجام ھزﯾنهھای جاری و اداری صندوق
 ٧ـ تھيه و تنظيم گزارش عملکرد صندوق برای ارائه به ھيأت عامل ﺣداقل ھر ﺳهماه ﯾکبار
 ٨ـ نماﯾندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کليه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضائی ،اداری ،ثبتی و مشابه آنھا با ﺣق توکيل
به غير ولو بهطور مکرر
٩ـ اقامه ﯾا دفاﻉ از دعاوی ﯾا شکاﯾات مربوط به امور صندوق اعم از ﺣقوقی و کيفری با کليه اختيارات مربوط به امور دادرﺳی به جز
ﺣق مﺼالﺤه و ارجاﻉ امر به داوری
١٠ـ ﺳاﯾر امور ارجاعی از ﺳوی ھيأت عامل
ج ـ بهمنظور ﺣﺼول اطمينان از تﺤقق اھداف صندوق و نظارت مستمر بر عمليات جاری آن و جلوگيری از ھرگونه انﺤراف اﺣتمالی از
مفاد اﺳاﺳنامه ،خﻂمشیھا و ﺳياﺳتھا ،ھيأت نظارت با ترکيب رئيس دﯾوان مﺤاﺳبات کشور ،رئيس ﺳازمان ﺣسابرﺳی
کشور ،رئيس ﺳازمان بازرﺳی کل کشور تشکيل میشود.
تبصره١ـ نظارت اﯾن ھيأت نافی وظاﯾف قانونی دﺳتگاھھای نظارتی نظير دﯾوان مﺤاﺳبات کشور و ﺳازمان بازرﺳی کل کشور
نخواھد بود.
تبصره٢ـ ھيأت نظارت دارای رئيس ،نائبرئيس و دبير خواھد بود که در اولين جلسه ھيأت نظارت انتخاب خواھند شد.
چ ـ وظاﯾف ھيأت نظارت:
١ـ رﺳيدگی به صورتھا و گزارشھای مالی صندوق و تھيه گزارشھای موردی و ادواری برای ھيأت امنا و مجلس شورای اﺳالمی؛
٢ـ رﺳيدگی بهصورت رﯾزداراﯾیھا ،مطالبات ،تعھدات و خالصه ﺣسابھای صندوق و گواھی آنھا برای انتشار در روزنامه رﺳمی
کشور؛
٣ـ رﺳيدگی به عملکرد صندوق از لﺤاظ انطباق با موازﯾن قانونی و اﺳاﺳنامه و اھداف صندوق
اﯾن ھيأت در اﯾفای وظاﯾف خود و بدون مداخله در امور جاری ،کليه اﺳناد و داراﯾیھا و ﺣسابھای صندوق را مورد رﺳيدگی قرار داده
و میتواند به اطالعات و مدارک و مستندات صندوق که الزم میداند دﺳترﺳی داشته باشد .اﯾن ھيأت موظف اﺳت گزارش
نظارتی خود را ھر شش ماه ﯾکبار به ھيأت امنا و مجلس شورای اﺳالمی ارائه دھد.
تبصره ـ ھيأت نظارت میتواند برای ﺣسابرﺳی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص ﺣقيقی و ﺣقوقی صاﺣب صالﺣيت اﺳتفاده
نماﯾد.
ﺡ ـ منابع صندوق:
١ـ ﺣداقل معادل ﺳیدرصد ) (%٣٠از منابع ﺣاصل از صادرات نفت )نفتخام ،ميعانات گازی ،گاز و فرآوردهھای نفتی( در ﺳالھای
برنامه و تعيين مبلغ آن در قوانين بودجه ﺳنواتی
٢ـ ﺣداقل بيستدرصد ) (%٢٠ارزش صادرات تھاتری اقالم فوقالذکر
٣ـ افزاﯾش ﺳھم وارﯾزی ازمنابع بندھای ) (١و ) (٢ھرﺳال به ميزان ﺳه واﺣد درصد
۴ـ پنجاه درصد) (%۵٠مانده نقدی ﺣساب ذخيره ارزی در پاﯾان ﺳال  ١٣٨٩و ﺳالھای بعد
 ۵ـ منابع قابل تﺤﺼيل از بازارھای پولی بينالمللی با مجوز ھيأت امنا با رعاﯾت قوانين مربوط
 ۶ـ ﺳود خالص صندوق طی ﺳال مالی
٧ـ درآمد ﺣاصل از ﺳود موجودی ﺣساب صندوق در بانک مرکزی ،معادل ميانگين نرخ ﺳود ﺳپردهھای بانک مرکزی در بازارھای
خارجی با مﺤاﺳبه و پرداخت ھر ﺳه ماه ﯾکبار
 ٨ـ بيست درصد) (%٢٠منابع موضوﻉ جزء )د( بند ) (۴قانون بودجه ﺳال  ١٣٨٩کل کشور
تبصره١ـ بازپرداخت اصل و ﺳود تسھيالت پرداختی از مﺤل صندوق توﺳعه ملی به ﺣساب صندوق وارﯾز و مجدداً در جھت اھداف
صندوق بهکار گرفته میشود.
تبصره٢ـ ﺣسابھای صندوق فقﻂ نزد بانک مرکزی نگھداری خواھد شد.
خ ـ مﺼارف صندوق:
١ـ اعطای تسھيالت به بخشھای خﺼوصی ،تعاونی و بنگاھھای اقتﺼادی متعلق به مؤﺳسات عمومی غيردولتی برای توليد و
توﺳعه ﺳرماﯾهگذاریھای دارای توجيه فنی ،مالی و اقتﺼادی
٢ـ اعطای تسھيالت صادرات خدمات فنی و مھندﺳی به شرکتھای خﺼوصی و تعاونی اﯾرانی که در مناقﺼهھای خارجی برنده
میشوند از طرﯾق منابع خود ﯾا تسھيالت اتﺤادﯾهای )ﺳندﯾکاﯾی(
٣ـ اعطای تسھيالت خرﯾد به طرفھای خرﯾدار کاال و خدمات اﯾرانی در بازارھای ھدف صادراتی کشور
۴ـ ﺳرماﯾهگذاری در بازارھای پولی و مالی خارجی
 ۵ـ اعطای تسھيالت به ﺳرماﯾهگذاران خارجی با در نظرگرفتن شراﯾﻂ رقابتی و بازدھی مناﺳب اقتﺼادی به منظور جلب و ﺣماﯾت از
ﺳرماﯾهگذاری در اﯾران با رعاﯾت اصل ھشتادم) (٨٠قانون اﺳاﺳی میباشد.
 ۶ـ تأمين ھزﯾنهھای صندوق
تبصره١ـ اﺳتفاده از منابع صندوق برای اعتبارات ھزﯾنهای و تملک داراﯾیھای ﺳرماﯾهای و بازپرداخت بدھيھای دولت به ھر شکل
ممنوﻉ اﺳت.
تبصره٢ـ اعطای تسھيالت موضوﻉ اﯾن بند فقﻂ به صورت ارزی اﺳت و ﺳرماﯾهگذاران اﺳتفاده کننده از اﯾن تسھيالت اجازه تبدﯾل ارز
به رﯾال در بازار داخلی را ندارند.
تبصره٣ـ اعطای کليه تسھيالت صندوق صرفاً از طرﯾق عامليت بانکھای دولتی و غيردولتی خواھد بود.
د ـ ﺳاﯾر مقررات:
١ـ ﺳھم عامليت بانکھا در شراﯾﻂ رقابتی متناﺳب با نرخ کارمزد و توان تخﺼﺼی و کارشناﺳی بانکھا توﺳﻂ ھيأت عامل تعيين
میشود.
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٢ـ ﺳھم صندوق از منابع موضوﻉ جزء ) (١و ) (٢بند)ﺡ( اﯾن ماده ماھانه توﺳﻂ بانک مرکزی به ﺣساب صندوق وارﯾز و در پاﯾان ﺳال
مالی با توجه به قطعیشدن منابع تسوﯾه میشود.
٣ـ پرداخت تسھيالت از مﺤل منابع صندوق بدون تأﯾيد توجيه فنی ،اقتﺼادی ،مالی و اھليت متقاضی توﺳﻂ بانک عامل ممنوﻉ اﺳت
و در ﺣکم تﺼرف غيرقانونی در اموال عمومی خواھد بود .ارزﯾابی گزارشھای توجيه فنی ،اقتﺼادی و مالی و اﺣراز کفاﯾت بازدھی
طرﺣھای ﺳرماﯾهگذاری با لﺤاظ عامل خطرپذﯾری ،به ميزانی که از نرخ ﺳود تسھيالت مورد انتظار اعالم شده توﺳﻂ ھيأت امنا کمتر
نباشد به عھده بانک عامل و به مثابه تضمين بانک عامل در بازپرداخت اصل و ﺳود تسھيالت به صندوق اﺳت.
صندوق ،منابع مورد نياز طرﺣھای ﺳرماﯾهگذاری بخش کشاورزی ،آب و منابع طبيعی را از طرﯾق بانک عامل ﯾا صندوق ﺣماﯾت از
توﺳعه ﺳرماﯾهگذاری بخش کشاورزی بهصورت ارزی و با ﺳود انتظاری کمتر در اختيار ﺳرماﯾهگذاران بخش قرار میدھد.
۴ـ مجموﻉ تسھيالت اختﺼاصﯾافته از منابع صندوق با عامليت بانکھا به مؤﺳسات و نھادھای عمومی غيردولتی و شرکتھای تابعه و
وابسته در ھر ﺣال نباﯾد بيش از بيست درصد) (%٢٠منابع صندوق باشد.
تبصره١ـ از نظر اﯾن ماده مؤﺳسات و شرکتھا در صورتی غيرعمومی مﺤسوب میشوند که ﺣداقل ھشتاد درصد) (%٨٠ﺳھام ،ﯾا
ﺳھمالشرکه آنھا مستقيم و ﯾا با واﺳطه اشخاص ﺣقوقی متعلق به اشخاص ﺣقيقی باشد.
مؤﺳسات و شرکتھاﯾی که اکثرﯾت مطلق ﺳھام آنھا متعلق به مؤﺳسات عمومی و عامالمنفعه نظير موقوفات ،صندوقھای
بيمهای و بازنشستگی و مؤﺳسات خيرﯾه عمومی اﺳت از نظر اﯾن ماده در ﺣکم مؤﺳسات و شرکتھای وابسته به نھادھای
عمومی غيردولتی ھستند.
تبصره٢ـ بنگاھھای اقتﺼادی که صرفنظر از نوﻉ مالکيت ،بيش از بيستدرصد) (%٢٠اعضای ھيأت مدﯾره آنھا توﺳﻂ مقامات دولتی
تعيين میشوند از نظر اﯾن ماده ،دولتی مﺤسوب میگردند و پرداخت از منابع صندوق به آنھا ممنوﻉ اﺳت.
تبصره٣ـ صندوق موظف اﺳت در توزﯾع منابع بين بخشھای اقتﺼادی و اﺳتانھا ،توازن منطقهای را مدنظر قرار دھد.
 ۵ـ ﺳال مالی صندوق از اول فروردﯾنماه ھر ﺳال تا پاﯾان اﺳفندماه ھمان ﺳال اﺳت.
 ۶ـ صندوق در امور اداری ،اﺳتخدامی ،مالی و معامالتی تابع اﯾن اﺳاﺳنامه و قوانين مؤﺳسات و نھادھای عمومی غيردولتی و
ﺳياﺳتھای پولی و ارزی میباشد .آﯾيننامهھای الزم به پيشنھاد ھيأت امنای صندوق به تﺼوﯾب ھيأت وزﯾران خواھد رﺳيد و
طبق اصل ﯾکﺼد و ﺳی و ھشتم)(١٣٨قانون اﺳاﺳی اقدام خواھد شد.
٧ـ رئيس ھيأت عامل صندوق توﺳعه ملی موظف اﺳت ھر شش ماه ﯾکبار ميزان منابع و مﺼارف و مﺤل مﺼارف صندوق را به ھيأت
امنا ،ھيأت نظارت و مجلس شورای اﺳالمی گزارش نماﯾد.
 ٨ـ ھيأت نظارت درصورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای اﺣکام اﯾن ماده ﺣسب مورد مراتب را به مراجع صالﺤه اعالم میدارد.
٩ـ ترازنامه و ﺣساب ﺳود و زﯾان صندوق به ھمراه گزارش و اظھارنظر ھيأت نظارت باﯾد ﺣداقل پانزده روز قبل از تشکيل جلسه به
ھيأت امنا تسليم گردد.
١٠ـ صدور ھرگونه ضمانتنامه و پرداخت ھرگونه تسھيالت از مﺤل منابع صندوق فقﻂ از طرﯾق بانکھای عامل اعم از دولتی ﯾا
غيردولتی و صندوق ﺣماﯾت از توﺳعه ﺳرماﯾهگذاری بخش کشاورزی انجام میشود.
ماده١٧ـ فعاليت ﺣساب ذخيره ارزی ﺣاصل از عواﯾد نفت با شراﯾﻂ زﯾر تداوم میﯾابد:
الف ـ معادل مانده ﺣساب ذخيره ارزی ﺣاصل از عواﯾد نفت خام ،در پاﯾان ﺳال  ١٣٩۴و ھمچنين مانده مطالبات دولت از اشخاص
ناشی از تسھيالت اعطائی از مﺤل موجودی ﺣساب مذکور در ابتدای ﺳال  ١٣٩۵با رعاﯾت ماده) (١٨قانون رفع موانع توليد
رقابتپذﯾر و ارتقای نظام مالی کشور جزء موجودی ﺣساب مذکور تلقی میشود.
ب ـ عواﯾد ﺣاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و ميعانات گازی بهصورت نقدی و تھاتری و درآمد دولت از خالص صادرات گاز پس از
کسر مﺼارف ارزی پيشبينیشده در جداول قانون بودجه کل کشور به ﺣساب ذخيره ارزی وارﯾز میشود.
پ ـ تأمين کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاھش منابع ارزی ﺣاصل از صادرات نفت خام ،گاز و ميعانات گازی نسبت به ارقام
پيشبينیشده در قوانين بودجه ﺳنواتی
ت ـ پيگيری وصول اقساط و ﺳود تسھيالت اعطائی از مﺤل ﺣساب ذخيره ارزی و وارﯾز آن به ﺣساب مزبور از طرﯾق بانکھای عامل
بهعھده بانکھا اﺳت.
ث ـ اﯾفای باقيمانده تعھدات ﺣساب ذخيره ارزی به بخشھای غيردولتی ،خﺼوصی و تعاونی و پرداخت تسھيالت مورد نياز صناﯾع
دفاعی بهعھده ھمين ﺣساب اﺳت و اﯾجاد ھرگونه تعھد جدﯾد ممنوﻉ میباشد.
تبصره ـ آﯾيننامه اجرائی اﯾن ماده به پيشنھاد ﺳازمان برنامه و بودجه کشور ،بانک مرکزی جمھوری اﺳالمی اﯾران و وزارت امور
اقتﺼادی و داراﯾی ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ اﯾن قانون تھيه میشود و به تﺼوﯾب ھيأتوزﯾران میرﺳد.
ماده١٨ـ ﺳقف ﺳھم مشارکت طرف خارجی از تأﺳيس بانک اﯾرانی با رعاﯾت قانون اجرای ﺳياﺳتھای کلی اصل چھل و چھارم
) (۴۴قانون اﺳاﺳی مﺼوب  ٢۵/٣/١٣٨٩و اصالﺣات بعدی آن با پيشنھاد بانک مرکزی و تﺼوﯾب ھيأت وزﯾران تعيين میشود.
اﯾن ماده جاﯾگزﯾن بند )د( ماده ) (٣١قانون پولی و بانکی کشور اصالﺣی مﺼوب  ٢۵/۴/١٣۵۴میشود.
ماده١٩ـ ترکيب مجمع عمومی بانک مرکزی جمھوری اﺳالمی اﯾران عبارت اﺳت از:
الف ـ رئيس جمھور )رئيس مجمع(
ب ـ وزﯾر امور اقتﺼادی و داراﯾی
پ ـ رئيس ﺳازمان برنامه و بودجه کشور
ت ـ دو نفر از وزرا به انتخاب ھيأت وزﯾران
تبصره١ـ قائممقام بانک مرکزی جمھوری اﺳالمی اﯾران به پيشنھاد رئيس کل بانک مرکزی از ميان متخﺼﺼان مجرب پولی ،بانکی و
اقتﺼادی با ﺣداقل دهﺳال تجربه کاری و تﺤﺼيالت ﺣداقل کارشناﺳیارشد در رشتهھای مرتبﻂ و دارای ﺣسن شھرت پس از تأﯾيد
مجمع عمومی بانک مرکزی جمھوری اﺳالمی اﯾران با ﺣکم رئيسجمھور منﺼوب میشود.
تبصره٢ـ رئيس کل بانک مرکزی موظف اﺳت در مقاطع ﺳهماھه گزارش عملکرد وظاﯾف و اختيارات قانونی بانک مرکزی را به تفﺼيل
به رئيسجمھور ،ھيأت دولت و وزﯾر امور اقتﺼادی و داراﯾی و مجلس شورای اﺳالمی با ﯾک مﺤتوا گزارش دھد.
ماده٢٠ـ
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الف ـ کليه دﺳتگاھھای موضوﻉ بند)الف( ماده) (١٢قانون پولی و بانکی کشور مﺼوب  ١٨/۴/١٣۵١که تاکنون ﺣسابھاﯾشان را نزد
بانک مرکزی متمرکز ننمودهاند ،موظفند ﺣداکثر ظرف مدت ﺳهماه پس از ابالغ اﯾن قانون کليه ﺣسابھای بانکی خود را براﺳاﺱ
دﺳتورالعملی که به پيشنھاد مشترک وزرات امور اقتﺼادی و داراﯾی ،ﺳازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمھوری
اﺳالمی اﯾران به تﺼوﯾب شورای پول و اعتبار میرﺳد ،نزد آن بانک متمرکز نماﯾند .تمامی بانکھا و مؤﺳسات اعتباری غيربانکی و
وزارت امور اقتﺼادی و داراﯾی نيز موظف به ھمکاری با بانک مرکزی در اجرای اﯾن ماده میباشند.
تبصره١ـ تخلف از اﯾن قانون از ﺳوی ھر ﯾک از طرفين ،جرم تلقی شده و به منزله تﺼرف غيرقانونی در اموال عمومی اﺳت.
تبصره٢ـ نيروھای مسلح جمھوری اﺳالمی اﯾران میتوانند بانک عامل خود را از بين بانکھای دولتی ،با ھماھنگی و تأﯾيد ﺳتادکل
نيروھای مسلح جمھوری اﺳالمی اﯾران تعيين نماﯾند.
ب ـ کليه بانکھا و مؤﺳسات مالی و اعتباری مجازند از کليه منابع خود به شرکتھای بخش خﺼوصی و تعاونی اﯾرانی صادرکننده
کاالھا و خدمات فنی مھندﺳی تسھيالت ارزی ﯾا معادل رﯾالی آن به نرخ روز بازار آزاد با نرخ ﺳود مشابه تسھيالت ارزی پرداخت
کنند .بازپرداخت اﯾن تسھيالت و ﺳود آن بهصورت ارزی میباشد.
پ ـ اولوﯾت در پرداخت تسھيالت توﺳﻂ بانکھا و مؤﺳسات مالی و اعتباری در شراﯾﻂ مساوی به ترتيب برای ﺳرماﯾه در گردش مورد
نياز صادرکنندگان ،ﺳرماﯾه در گردش مورد نياز توليدکنندگان کاالھا ﯾا خدمات صادراتی ،ﺳرماﯾهگذاری برای توليد ﯾا تجارت کاالھا ﯾا
خدمات صادراتی ،ﺳرماﯾهگذاری برای توليد کاالھا و ﯾا خدمات دارای بازار و قابل فروش در داخل کشور با ﺳودآوری بيشتر میباشد.
ت ـ در اجرای ﺳياﺳتھای کلی اقتﺼاد مقاومتی مبنی بر فعالﺳازی منابع مالی و ھمچنين اصالﺡ و تقوﯾت نظام مالی کشور،
نظام ارزی کشور» ،شناور مدﯾرﯾتشده« اﺳت .دامنه نرخ ارز با توجه به ﺣفظ رقابتپذﯾری در تجارت خارجی و با مالﺣظه تورم
داخلی و جھانی و ھمچنين شراﯾﻂ اقتﺼاد کالن از جمله تعيين ﺣد مطلوبی از ذخاﯾر خارجی ،تعيين میشود.
ماده٢١ـ اداره امور بانک مرکزی جمھوری اﺳالمی اﯾران بر اﺳاﺱ قانون پولی و بانکی کشور و اصالﺣات بعدی آن اﺳت.
الف ـ تأﺳيس ،ثبت ،فعاليت و انﺤالل نھادھای پولی و اعتباری از قبيل بانکھا ،مؤﺳسات اعتباری غيربانکی ،تعاونیھای اعتبار،
صندوقھای قرضالﺤسنه ،صرافیھا و شرکتھای واﺳپاری )ليزﯾنگھا( و ھمچنين ثبت تغييرات نھادھای مذکور فقﻂ با اخذ مجوز از
بانک مرکزی جمھوری اﺳالمی اﯾران و بهموجب مقررات مﺼوب شورای پول و اعتبار امکانپذﯾر اﺳت.
ب ـ کليه اشخاص ﺣقيقی و ﺣقوقی اعم از دولتی و غيردولتی از قبيل ﺳازمان ثبت اﺳناد و امالک کشور ،نيروی انتظامی جمھوری
اﺳالمی اﯾران و وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مکلف به رعاﯾت مفاد اﯾن ماده و ھمکاری با بانک مرکزی جمھوری اﺳالمی اﯾران
میباشند.
پ ـ بانک مرکزی جمھوری اﺳالمی اﯾران براﺳاﺱ مقررات قانونی ،اختيار ﺳلب صالﺣيت ﺣرفهای و لغو مجوز و مﺤکوميت متخلفان
فعال در ﺣوزه پولی به پرداخت جرﯾمه را دارد .در صورت ﺳلب صالﺣيت ﺣرفهای ،اعضای ھيأت مدﯾره و مدﯾران عامل بانکھا و
مؤﺳسات اعتباری توﺳﻂ بانک مرکزی جمھوری اﺳالمی اﯾران از مسؤوليت مربوطه منفﺼل میشوند .ادامه تﺼدی مدﯾران مربوطه
در ﺣکم تﺼرف غيرقانونی در اموال عمومی مﺤسوب میشود .مبلغ مندرج در بند ) (٢ماده ) (۴۴قانون پولی و بانکی کشور به پانﺼد
ميليون )(۵٠٠.٠٠٠.٠٠٠رﯾال افزاﯾش میﯾابد و ھر ﺳه ﺳال ﯾکبار براﺳاﺱ رشد شاخص بھای کاال و خدمات مﺼرفی اعالمی
بهصورت رﺳمی به پيشنھاد بانک مرکزی توﺳﻂ ھيأت وزﯾران تعدﯾل میشود.
ت ـ انتخاب مدﯾرعامل و ھيأت مدﯾره بانکھا و مؤﺳسات مالی و اعتباری پس از صدور تأﯾيد صالﺣيت ﺣرفهای و وثاقت و امانت آنان از
ﺳوی بانک مرکزی امکانپذﯾر اﺳت .اﯾن افراد باﯾد ﺣداقل دارای ده ﺳال ﺳابقه در زمينهھای مالی ،بانکی و بازرگانی و دانشنامه
کارشناﺳی مرتبﻂ باشند .نﺤوه اﺣراز شراﯾﻂ اعتراض و رﺳيدگی به آن با پيشنھاد مشترک بانک مرکزی جمھوری اﺳالمی اﯾران و
وزارت امور اقتﺼادی و داراﯾی و تﺼوﯾب شورای پول و اعتبار تعيين میشود.
ث ـ اﯾجاد نھادھای جدﯾد در بازار غيرمتشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی جمھوری اﺳالمی اﯾران ممنوﻉ بوده و تﺼدی پستھای
مدﯾرﯾتی آنھا در ﺣکم تﺼرف غيرقانونی در اموال عمومی تلقی میشود.
بندھای )الف( و )ث( اﯾن ماده به ماده ) (١قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولی مﺼوب  ٢٢/١٠/١٣٨٢الﺤاق میشود.
ماده٢٢ـ متن زﯾر به ماده) (۶۶قانون امور گمرکی مﺼوب  ٢٢/٨/١٣٩٠الﺤاق میگردد:
برقراری موانع غيرتعرفهای و غيرفنی برای واردات به جز در مواردی که رعاﯾت موازﯾن شرﻉ اقتضاء میکند ،ممنوﻉ اﺳت .ﺣقوق
ورودی مواد اوليه و کاالھای واﺳطهای که بهمنظور توليد صادراتی بهوﯾژه توﺳﻂ شرکتھای دانشبنيان وارد کشور میشود ،ظرف
مدت پانزده روز پس از صادرات به آنھا مسترد میشود.
ماده٢٣ـ
الف ـ ھرگونه وضع ماليات ﯾا عوارض برای صادرات کاالھای مجاز و غيرﯾارانهای و جلوگيری از صادرات ھرگونه کاال بهمنظور تنظيم بازار
داخلی ممنوﻉ اﺳت و صدور کليه کاالھا و خدمات به جز موارد زﯾر مجاز میباشد:
١ـ اشيای عتيقه و ميراث فرھنگی به تشخيص ﺳازمان ميراث فرھنگی ،صناﯾع دﺳتی و گردشگری
٢ـ آن دﺳته از اقالم خاص دامی ،نباتی ،خاک زراعی و مرتعی و گونھھاﯾی که جنبه ﺣفظ ذخاﯾر ژنتيکی و ﯾا ﺣفاظت تنوﻉ زﯾستی
داشته باشند ،به تشخيص وزارت جھاد کشاورزی و ﺳازمان ﺣفاظت مﺤيﻂ زﯾست
تبصره ـ فھرﺳت کاالھای غيرمجاز و ﯾارانهای برای صادرات با پيشنھاد دﺳتگاه ذیربﻂ و تﺼوﯾب شورای اقتﺼاد تعيين و ﺳهماه پس
از ابالغ اجراء میشود.
ب ـ صادرات کاالھاﯾی که دولت برای تأمين آنھا ﯾارانه مستقيم پرداخت میکند ،تنـھا با پيشنھاد دﺳتگاه مربـوطه و تﺼوﯾب شـورای
اقتﺼاد مجاز اﺳت .در اﯾن صورت کليه صادرکنندگان موظفند گواھی مربوط به عودت کليه ﯾارانهھای مستقيم پرداختی به کاالھای
صادرشده را قبل از خروج ،از وزارت امور اقتﺼادی و داراﯾی اخذ کنند.
پ ـ بهمنظور ھدفمندﺳازی معافيتھا و شفافﺳازی ﺣماﯾتھای مالی دولت ،ﺳازمان امور مالياتی موظف اﺳت ماليات با نرخ صفر
را جاﯾگزﯾن معافيتھای قانونی کند و موارد آن را در ردﯾفھای جمعی ـ خرجی بودجه ﺳاالنه ،مﺤاﺳبه و درج نماﯾد.
ت ـ ھرگونه تخفيف و بخشودگی عوارض شھرداریھا توﺳﻂ دولت ممنوﻉ اﺳت.
اﯾن ماده جاﯾگزﯾن ماده ) (١٢۶قانون امور گمرکی میشود.
ماده٢۴ـ تشکيل گروه اقتﺼادی با منافع مشترک با مشارکت دو ﯾا چند شخص ﺣقيقی و ﺣقوقی بهمنظور تسھيل و گسترش
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فعاليت اقتﺼادی و تجاری برای ﯾک دوره مﺤدود و براﺳاﺱ قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتھا در قالب شرکت مدنی و
ضوابﻂ و شراﯾﻂ مربوط به آن و با رعاﯾت موازﯾن اﺳالمی و اصل منع اضرار به غير و منع انﺤﺼار مجاز اﺳت.
تبصره ١ـ تغيير در ﺣيطه اختيارات مدﯾران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل اﺳتناد نيست و اعضای گروه بهطور تضامنی مسؤول
پرداخت دﯾون گروه از اموال شخﺼی خود میباشند ،مگر اﯾنکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتيب دﯾگری توافق شده باشد.
مراجع ثبتکننده در صورتی نسبت به ثبت اﯾن شرکتھا اقدام میکنند که در قرارداد ،شراﯾﻂ تضامن قيد شده باشد.
تبصره ٢ـ عمليات مربوط به دفاتر تجاری و بازرﺳی مطابق ماده) (۶قانون تجارت و مواد ) (١۵١و ) (١۵٢الﯾﺤه قانونی اصالﺡ قسمتی
از قانون تجارت مﺼوب  ٢۴/١٢/١٣۴٧انجام میشود و تﺼفيه تابع قرارداد بين شرکاء خواھد بود.
تبصره٣ـ فوت ﯾا ﺣجر ﯾا ممنوعيت قانونی ﯾکی از اشخاص ﺣقيقی ﯾا انﺤالل ﯾا ورشکستگی ﯾکی از اشخاص ﺣقوقی موجب
انﺤالل گروه میشود مگر اﯾنکه در قرارداد تشکيل گروه اقتﺼادی طور دﯾگری مقرر شده باشد.
تبصره۴ـ آﯾيننامه اجرائی اﯾن ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ اﯾن قانون با پيشنھاد ﺳازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت
دادگستری به تﺼوﯾب ھيأت وزﯾران میرﺳد.
ماده٢۵ـ
الف ـ اداره امور بيمه مرکزی جمھوری اﺳالمی اﯾران براﺳاﺱ قانون تأﺳيس بيمه مرکزی اﯾران و بيمهگری مﺼوب  ٣٠/٣/١٣۵٠و
مﺼوبات شورایعالی بيمه میباشد.
ب ـ مشارکت شرکتھای بيمه خارجی با شرکتھای بيمه تجاری داخلی با اولوﯾت بخش غيردولتی بهمنظور اﯾجاد شرکت بيمه
مشترک بازرگانی در اﯾران ،جذب ﺳرماﯾه خارجی توﺳﻂ شرکتھای بيمه داخلی و ھمچنين تأﺳيس و فعاليت شعب و نماﯾندگی
شرکتھای بيمه بازرگانی خارجی و مؤﺳسات کارگزاری بيمه خارجی و شعب آنھا با رعاﯾت ﺳياﺳتھای کلی اصل چھل و چھارم
) (۴۴قانون اﺳاﺳی و قوانين مربوط مجاز اﺳت .بيمه مرکزی ناظر بر ﺣسن اجرای اﯾن بند میباشد.
تبصره ـ صندوق بيمه مﺤﺼوالت کشاورزی مجاز به اﯾجاد شرکت مشترک بيمه با شرکتھای بيمه خارجی با رعاﯾت ﺳياﺳتھای
کلی اصل چھل و چھارم ) (۴۴قانون اﺳاﺳی و قوانين مربوط میباشد.
پ ـ انجام بيمهھای دﺳتگاھھای اجرائی بهصورت انﺤﺼاری با شرکت ﺳھامی بيمه اﯾران ،موضوﻉ ماده ) (٣٠قانون تأﺳيس بيمه
مرکزی اﯾران و بيمهگری لغو میشود.
ماده٢۶ـ ھرگونه اﺣداث مستﺤدثات جدﯾد ،تملک ،جابهجاﯾی ،صدور ﺳند و تغيير کاربری اراضی در مﺤدوده اﯾمنی نيروگاھھا و
تأﺳيسات ھستهای بهعنوان ﺳکونتگاه دائم ممنوﻉ اﺳت و ﺣقوق صاﺣبان ﺣق در اراضی و امالک واقع در مﺤدوده مذکور ،براﺳاﺱ
الﯾﺤه قانونی نﺤوه خرﯾد و تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامهھای عمومی ،عمرانی و نظامی دولت مﺼوب شورای انقالب
 ١٧/١١/١٣۵٨تأمين میشود .تملک و تﺼرف امالک مذکور پس از توافق ﯾا کارشناﺳی و پرداخت نقدی ﯾا غيرنقدی بھای آن به
مالکان که به موجب قانون مذکور تعيين میشود امکانپذﯾر اﺳت .ذینفع در صورت اعتراض میتواند به مرجع صالح قضائی مراجعه
نماﯾد.
تبصره١ـ الزامات ،مقررات و مﺼوبات نظام اﯾمنی ھستهای کشور که توﺳﻂ مرکز نظام اﯾمنی ﺳازمان انرژی اتمی اﯾران در زمينه
فناوری ھستهای و پرتوﯾی تھيه و به تﺼوﯾب ھيأت وزﯾران میرﺳد ،برای کليه دﺳتگاھھای اجرائی و اشخاص ﺣقيقی و ﺣقوقی
غيردولتی مرتبﻂ ،الزماالجراء اﺳت.
تبصره٢ـ آﯾيننامه اجرائی اﯾن ماده ،ظرف مدت ﯾک ﺳال پس از ابالغ اﯾن قانون توﺳﻂ ﺳازمان انرژی اتمی اﯾران تھيه میشود و با
پيشنھاد مشترک اﯾن ﺳازمان ،وزارت کشور و ﺳازمان برنامه و بودجه کشور بهتﺼوﯾب ھيأت وزﯾران میرﺳد.
ماده٢٧ـ بهمنظور مدﯾرﯾت جامع )بهھمپيوﺳته( و توﺳعه پاﯾدار منابع آب در کشور ،وزارت نيرو مکلف اﺳت:
الف ـ تشکيالت ﺳتاد آب کشور را بر مبنای ﺣوضهھای آبرﯾز اصلی تجدﯾد ﺳازمان نماﯾد.
تبصره١ـ شرکتھای آب منطقهای اﺳتانی با ھدف ﺣفاظت و بھرهبرداری منابع آب کماکان بهقوت خود باقی میمانند.
تبصره٢ـ آﯾيننامه اجرائی اﯾن بند ظرف مدت ششماه پس از ابالغ اﯾن قانون ،به پيشنھاد مشترک وزارتخانهھای نيرو ،جھاد
کشاورزی و صنعت ،معدن و تجارت و ﺳازمان ﺣفاظت مﺤيﻂ زﯾست تھيه میشود و پس از تأﯾيد ﺳازمان برنامه و بودجه کشور به
تﺼوﯾب ھيأت وزﯾران میرﺳد.
ب ـ درآمد ناشی از فروش ﺣقآبه ﺣقآبهداران متعلق به ﺣقآبهداران اﺳت و پس از کسر ھزﯾنهھا و براﺳاﺱ آﯾيننامهای که با
پيشنھاد وزارت نيرو به تﺼوﯾب ھيأت وزﯾران میرﺳد ،بين آنھا توزﯾع میشود.
ماده٢٨ـ بهمنظور رفع تﺼرف از اراضی دولتی ،ملی و وقفی ،ﺳازمان جنگلھا ،مراتع و آبخيزداری کشور ،ﺳازمان امور اراضی و
ﺳازمان ﺣفاظت مﺤيﻂ زﯾست ،ﺳازمان اوقاف و امور خيرﯾه و وزارت راه و شھرﺳازی ﺣسب مورد پس از تأﯾيد باالترﯾن مقام دﺳتگاه
اجرائی مربوط ،از پرداخت ھزﯾنهھای دادرﺳی معاف میباشند.
ماده٢٩ـ
الف ـ بھرهبرداری از جنگلھا به پيشنھاد باالترﯾن مقام دﺳتگاه اجرائی ذیربﻂ و در چھارچوب مﺼوبات ھيأت وزﯾران ممکن اﺳت و
بھرهبرداری از مراتع و زﯾستگاھھای طبيعی تنھا بر اﺳاﺱ توان بومشناختی)اکولوژﯾک( و ضرورت ﺣفظ آنھا مجاز و مازاد بر آن ممنوﻉ
اﺳت .متخلف از اﺣکام اﯾن ماده عالوه بر جبران خسارت ،ملزم به پرداخت جرﯾمهای تا پنجبرابر خسارت واردشده به جنگل و ﯾا مرتع
و زﯾستگاه مورد بھرهبرداری ﯾا تلفشده اﺳت .مبالغ درﯾافتی به ﺣساب خزانهداری کل کشور وارﯾز و پس از درج در بودجه ﺳنواتی
صددرصد ) (%١٠٠آن برای اﺣيای جنگل ،مرتع و زﯾستگاھھای خسارتدﯾده ھزﯾنه میشود.
ب ـ بهمنظور مردمیشدن اقتﺼاد و ارتقای مشارکت جوامع مﺤلی و توانمندﺳازی آنان در امر ﺣفظ و اﺣيای منابع طبيعی و
مﺤيﻂزﯾست کشور به دﺳتگاھھای اجرائی مربوط )ﺳازمان جنگلھا ،مراتع و آبخيزداری کشور و ﺳازمان ﺣفاظت مﺤيﻂزﯾست( اجازه
داده میشود با نظارت و مسؤوليت باالترﯾن مقام دﺳتگاه اجرائی مربوط با رعاﯾت قانون برگزاری مناقﺼات و براﺳاﺱ آخرﯾن
فھرﺳتھای بھای پاﯾه ابالغی ،در ھر ﺳال قرارداد اجرای عمليات و پروژهھای پيشبينیشده در موافقتنامهھای طرﺣھای تملک
داراﯾی ﺳرماﯾهای ملی و اﺳتانی خود را با تشکلھای روﺳتاﯾی و عشاﯾری و تعاونیھای تخﺼﺼی مربوط منعقد کنند.
آﯾيننامه اجرائی اﯾن بند شامل نﺤوه واگذاری کار ،تعيين صالﺣيت تشکلھا و تعاونیھای تخﺼﺼی ،تضامين الزم ،متن قرارداد و ﺳاﯾر
الزامات الزم به پيشنھاد مشترک ﺳازمان برنامه و بودجه کشور ،وزارت جھاد کشاورزی و ﺳازمان ﺣفاظت مﺤيﻂ زﯾست تھيه
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میشود و بهتﺼوﯾب ھيأتوزﯾران میرﺳد.
پ ـ دولت مکلف اﺳت نسبت به ﺣفظ ﺣقوق عشاﯾر دارای پروانه چرای دام مناطق مرتعی ﺣفاظتشده اقدام کند.
ت ـ بهمنظور تعيين تکليف آن بخش از مراتع عشاﯾری که با مراتع ﺣرﯾم روﺳتاھا تداخل دارد وزارت جھادکشاورزی )ﺳازمان جنگلھا،
مراتع و آبخيزداری کشور( موظف اﺳت ﺣداکثر ظرف مدت ﯾکﺳال نسبت به تنسيق و مميزی و تفکيک مﺤدوده مراتع عشاﯾری از
مراتع روﺳتاﯾی اقدام کند.
ماده٣٠ـ
الف ـ به منظور تأمين منابع مورد نياز جھت توﺳعه و نگھداری و بھرهبرداری امور ﺣملونقل جادهای به ﺳازمان راھداری و ﺣمل و نقل
جادهای اجازه داده میشود از جابهجاﯾی کاال و مسافر در جادهھای کشور به اﺳتثنای جادهھای روﺳتاﯾی و عشاﯾری بر اﺳاﺱ تن ـ
کيلومتر و نفر ـ کيلومتر با پيشنھاد مجمع عمومی ﺳازمان راھداری و ﺣملونقل جادهای و با تﺼوﯾب شورای اقتﺼاد عوارض وصول
نماﯾد.
ب ـ ميزان وصول عوارض ھر تن ـ کيلومتر ﺣمل و نقل کاال در داخل کشور از شرکتھای ﺣملونقل بينالمللی که مبادرت به ﺣمل و
نقل کاالی عبوری و ترانزﯾت خارجی میکنند با پيشنھاد وزارت راه و شھرﺳازی و تﺼوﯾب شورایاقتﺼاد تعيين میشود.
پ ـ صددرصد ) (%١٠٠خسارات وارده بر ابنيه فنی و تأﺳيسات ،از واردکننده خسارت توﺳﻂ ﺳازمان مذکور وصول میشود.
ت ـ به منظور کمک به تدارک ناوگان ﺣمل و نقل جادهای بين شھری و اﺣداث پاﯾانهھای مسافری و باری و مجتمعھای خدمات
رفاھی بين راھی توﺳﻂ بخشھای خﺼوصی و تعاونی با اولوﯾت تعاونیھای اﯾثارگران ،وجوه ادارهشده از مﺤل منابع داخلی
شرکتھای وابسته به وزارت راه و شھرﺳازی پرداخت میشود.
ث ـ اجازه داده میشود با تأﯾيد و تشخيص ﺳازمان راھداری و ﺣمل و نقل جادهای ،کاميونھای مورد نياز که اﺳتانداردھای روز را دارا
بوده و عمر کمتر از ﺳهﺳال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوﻉ قانون ﺣماﯾت از ﺣقوق مﺼرفکنندگان
خودرو مﺼوب  ٢٣/٣/١٣٨۶وارد شود .دولت مجاز اﺳت در اﯾن رابطه تخفيفات و تسھيالت گمرکی را اعمال کند .اﺳتفاده از اﯾن
تخفيفات منوط به خروج ﯾک کاميون فرﺳوده با عمر بيش از بيست و پنج ﺳال به ازای ھر کاميون وارداتی اﺳت .آﯾيننامه نﺤوه
اجرای اﯾن بند توﺳﻂ وزارتخانهھای راه و شھرﺳازی و امور اقتﺼادی و داراﯾی و ﺳازمان برنامه و بودجه کشور تھيه میشود و
ﺣداکثر ظرف مدت ششماه پس از ابالغ اﯾن قانون به تﺼوﯾب ھيأت وزﯾران میرﺳد.
ج ـ به منظور بھرهبرداری بھينه از ظرفيتھا و موقعيتھای جغرافياﯾی کشور:
١ـ وزارت راه و شھرﺳازی با ھماھنگی و مشارکت مرکز آمار اﯾران موظف اﺳت نسبت به اﯾجاد بانک جامع ﺣملونقل کشور و
اﺳتقرار ﺳامانه اطالعات جامع ﺣوادث و ﺳوانح ﺣمل و نقل که دربرگيرنده اطالعات درﯾافتی از پليس ،بخش بھداشت و درمان
کشور ،ﺳازمانھای راھداری و ﺣملونقل جادهای ،ھواپيماﯾی کشوری و بنادر و درﯾانوردی ،شرکت راهآھن و ﺳاﯾر ﺳازمانھای
ذیربﻂ اﺳت با ھدف تجميع ،شفافﺳازی و ارائه دادهھا و اطالعات صﺤيح و قابل اﺳتفاده در تﺤليل و تدوﯾن اھداف و برنامهھای
ملی اﯾمنی اقدام نماﯾد .گزارش آماری ﺣمل و نقل کشور ھمه ﺳاله توﺳﻂ مرکز آمار اﯾران تدوﯾن و منتشر میشود.
٢ـ طرﺡ جامع ﺣمل و نقل کشور با ھدف پاﺳخگوﯾی به تقاضاھای بالفعل و بالقوه و دﺳتيابی به جاﯾگاه مناﺳب در ﺣوزهھای
اﯾمنی ،انرژی ،اقتﺼاد ،ﺣمل و نقل و مﺤيﻂ زﯾست تا مدت ششماه پس از الزماالجراء شدن اﯾن قانون بهتﺼوﯾب ھيأت وزﯾران
میرﺳد .از زمان تﺼوﯾب طرﺡ جامع ،شروﻉ کليه طرﺣھای جدﯾد توﺳعه و ﺳاخت زﯾربناھای ﺣمل و نقل ،فقﻂ براﺳاﺱ اﯾن طرﺡ و در
قالب بودجه ﺳنواتی قابل اجراء اﺳت.
٣ـ دولت موظف اﺳت ﺳاز و کارھای قانونی الزم را به منظور کاھش ﺳاالنه دهدرصد) (%١٠از ميزان تلفات جانی ناشی از تﺼادفات
رانندگی در جادهھای کشور فراھم کند.
چ ـ بهمنظور تسھيل تجارت و رقابتپذﯾرکردن فعاليتھای ﺣملونقل با توجه به مزﯾتھای نسبی در زنجيره عرضه و خدمات ترابری
منطقهای و بينالمللی ،دولت مجاز اﺳت:
١ـ ازاﯾجاد پارکھای پشتيبانی)لجستيک(،اﺣداث پاﯾانهھا ،شھرکھای ﺣملونقل ترکيبی مسافری و باری و گسترش بنادر خشک
توﺳﻂ بخش خﺼوصی و تعاونی ﺣماﯾت کند.
٢ـ نسبت به تھيه طرﺡ مکانﯾابی پاﯾانهھای بارگُنج)کانتينری( و ﺣملونقل ترکيبی در شبکه اصلی و عبوری )ترانزﯾتی( کشور اعم از
شمالی ـ جنوبی ،شرقی ـ غربی و نيز شبکه آﺳياﯾی از طرﯾق بخش خﺼوصی و تعاونی اقدام کند.
٣ـ ﺳاز و کارھای الزم را برای تﺤقق افزاﯾش ﺳاالنه ده درصد) (%١٠ﺣجم عبور )ترانزﯾت( خارجی کاال ،فراھم کند.
تبصره١ـ کليه درﯾافتیھای موضوﻉ بندھای)الف() ،ب( و )پ( اﯾن ماده پس از وصول ،به ﺣساب ﺳازمان راھداری و ﺣمل و نقل
جادهای نزد خزانهداری کل کشور وارﯾز میشود تا بر اﺳاﺱ بودجه ﺳاالنه آن ﺳازمان به مﺼرف برﺳد.
تبصره٢ـ در موارد موضوﻉ بند )ت( اﯾن ماده و ھمچنين در مورد اﯾجاد جاﯾگاھھای عرضه ﺳوخت ،وزارت جھاد کشاورزی نسبت به
واگذاری ﺣق بھرهبرداری اراضی منابع ملی خارج از ﺣرﯾم شھرھا به صورت قيمتھای ترجيﺤی ﯾا راﯾگان بر اﺳاﺱ ﺳياﺳتھای
مﺼوب شورای اقتﺼاد با معرفی وزارت راه و شھرﺳازی اقدام کند.
ماده٣١ـ
الف ـ شورای برنامهرﯾزی و توﺳعه اﺳتان در اجرای وظاﯾف مﺤوله که در قوانين و دﺳتورالعملھا مشخص میشود و ھمچنين اجرای
اختيارات تفوﯾضی رئيسجمھور در امور برنامه و بودجه و در جھت ھماھنگی و نظارت بر مدﯾرﯾت و توﺳعه ﺳرماﯾهگذاری ھمهجانبه و
پاﯾدار اﺳتان ،پيگيری عدالت ﺳرزمينی ،تقوﯾت تمرکززداﯾی ،افزاﯾش اختيارات اﺳتانھا و تقوﯾت نقش و جاﯾگاه اﺳتانھا در راھبری
و مدﯾرﯾت توﺳعه درون و برونگرای منطقهای و تﺤقق اھداف اقتﺼاد مقاومتی ،با ترکيب اعضای زﯾر تشکيل میشود .آﯾيننامه
اجرائی اﯾن ماده با پيشنھاد ﺳازمان برنامه و بودجه کشور به تﺼوﯾب ھيأتوزﯾران میرﺳد:
١ـ اﺳتاندار)رئيس(
٢ـ رئيس ﺳازمان برنامه و بودجه اﺳتان)دبير(
٣ـ رئيس واﺣد اﺳتانی وزارتخانهھای دارای واﺣد اﺳتانی )ﯾک نفر(
۴ـ رئيس ﺳازمان ميراث فرھنگی ،صناﯾع دﺳتی و گردشگری اﺳتان
 ۵ـ مدﯾرکل ﺣفاظت مﺤيﻂ زﯾست اﺳتان
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 ۶ـ فرمانداران )ﺣسب مورد(
٧ـ فرمانده ﺳپاه اﺳتان
 ٨ـ دو نفر از نماﯾندگان مردم اﺳتان در مجلس شورای اﺳالمی به انتخاب مجلس شورای اﺳالمی )به عنوان ناظر(
٩ـ مدﯾرکل صدا و ﺳيمای اﺳتان
تبصره١ـ شورای برنامهرﯾزی و توﺳعه اﺳتان باالترﯾن نھاد تﺼميمگيری و نظارت درخﺼوص توﺳعه اقتﺼادی ،اجتماعی و فرھنگی در
ﺳطح اﺳتان میباشد.
تبصره٢ـ در مورد وزارتخانهھاﯾی که چند واﺣد اﺳتانی دارند ﯾکنفر از مدﯾران به انتخاب وزﯾر در جلسات شورا شرکت میکند.
تبصره٣ـ عضوﯾت اعضاء ،قائم به فرد اﺳت و جانشين ﺣق رأی ندارد و در غياب اﺳتاندار ،اداره جلسه شورا بر عھده دبير میباشد.
جلسات با دوﺳوم اعضاء رﺳميت میﯾابد و رأیگيری با ورقه و مخفی اﺳت .مﺼوبات با اکثرﯾت اعضای ﺣاضر قابل اجراء اﺳت.
تبصره۴ـ دبير شورا موظف اﺳت ھنگام طرﺡ مباﺣث مربوط به ھر ﯾک از دﺳتگاھھای اجرائی غير عضو در شورا ،از باالترﯾن مقام
دﺳتگاه اجرائی مرتبﻂ در اﺳتان و ھنگام طرﺡ مباﺣث مربوط به ھر شھرﺳتان ،از فرماندار آن شھرﺳتان )بدون ﺣق رأی( دعوت
بهعمل آورد.
تبصره ۵ـ دبير شورا موظف اﺳت ﯾکھفته قبل از تشکيل جلسه دﺳتور جلسه را ھمراه با دعوتنامه رﺳمی برای کليه اعضاء
ارﺳال کند و از دو نماﯾنده مجلس شورای اﺳالمی دعوت بهعمل آورد.
ب ـ وظاﯾف و اختيارات شورا به شرﺡ زﯾر تعيين میشود:
١ـ بررﺳی ،تأﯾيد و تﺼوﯾب اﺳناد توﺳعهای و برنامهھای توﺳعه اﺳتان که شامل جھتگيریھای توﺳعه بلندمدت اﺳتان در
چھارچوب نظام برنامهرﯾزی کشور و در راﺳتای جھتگيریھای آماﯾش ﺳرزمين و برنامهھای ميانمدت توﺳعه اﺳتان و تﺼوﯾب
اﺳناد توﺳعهای و طرﺣھا و پروژهھای بخشی و شھرﺳتانی در چھارچوب ﺳياﺳتھای کالن ،آماﯾش ﺳرزمينی و بخشی و ﺳازگار
با برنامهھای بلندمدت و ميانمدت اﺳتانی و ملی اﺳت.
٢ـ بررﺳی و نظارت بر توﺳعه اقتﺼادی و اجتماعی متعادل اﺳتان و نيز ﺳياﺳتگذاری ،ھماھنگی و پاﯾش اقدامات مؤثر برای کاھش
عدم تعادل دروناﺳتانی در چھارچوب نظام برنامهرﯾزیکشور و در راﺳتای جھتگيریھای آماﯾش ﺳرزمين و برنامهھای توﺳعه
اﺳتانی
٣ـ تﺼوﯾب طرﺣھای توﺳعه و عمران شھرﺳتان و روﺳتا در قالب برنامهھای توﺳعه اﺳتان در چھارچوب ﺳياﺳتھای مﺼوب
شورایعالی آماﯾش ﺳرزمين و شورایعالی شھرﺳازی و معماری
۴ـ شناخت و اولوﯾتبندی قابليتھا و مزﯾتھای نسبی اﺳتان و اﯾجاد زمينهھای الزم و تشوﯾق و توﺳعه مشارکت و ﺳرماﯾهگذاری
داخلی و خارجی از طرﯾق بخش خﺼوصی ،تعاونی و مردمنھاد
 ۵ـ اتخاذ ﺳياﺳتھای مناﺳب جذب و رفع مشکل ﺳرماﯾهگذاریھا و اقدامات توﺳعهای بخشھای دولتی و غيردولتی در ﺳطح
اﺳتان در راﺳتای انطباق آنھا با ﺳياﺳتھا و برنامهھای اقتﺼاد مقاومتی و اولوﯾتھا ،نيازھا و برنامهھای توﺳعهای اﺳتان
 ۶ـ تﺼوﯾب طرﺣھای جامع شھرھای تا پنجاه ھزار نفر جمعيت در چھارچوب ﺳياﺳتھای ابالغی شورایعالی شھرﺳازی و
معماری
٧ـ بررﺳی گزارش عملکرد برنامه و بودجه اﺳتانی و شھرﺳتانی و ارﺳال آن به ﺳازمان برنامه و بودجه کشور
 ٨ـ اتخاذ ﺳياﺳتھا و ارتقای صادرات غيرنفتی اﺳتان در چھارچوب ﺳياﺳتھای کلی تجارت خارجی کشور و توﺳعه ھمکاریھای
تجاری ،اقتﺼادی ،علمی و فرھنگی با کشورھای ھمساﯾه در چھارچوب ﺳياﺳتھای دولت
٩ـ بررﺳی راھھای تجھيز و جذب منابع و پساندازھای بخش غيردولتی در اﺳتان
تبصره١ـ شورای برنامهرﯾزی و توﺳعه اﺳتان میتواند تﺼميمگيری موارد غيرمھم ،مستمر و ﯾا خاص را به کارگروھھا و ﯾا مدﯾران
دﺳتگاھھای اجرائی مشخص تفوﯾض کند .گزارش تﺼميمات و اقدامات در جلسه بعدی شورا مطرﺡ میشود و مورد بررﺳی قرار
میگيرد .اﯾن تفوﯾض اختيار رافع مسؤوليتھای شورا نيست.
تبصره٢ـ شورای برنامهرﯾزی و توﺳعه اﺳتان صرفاً مسؤوليت تعيين ﺳرجمع اعتبارات تملک داراﯾیھای ﺳرماﯾهای و اعتبارات
موضوﻉ قانون »اﺳتفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای ﺳطح مناطق کمترتوﺳعهﯾافته« ،ﺳھم شھرﺳتانھا را براﺳاﺱ
شاخﺼھای جمعيت و مﺤروميت بهعھده دارد و اﯾن شورا ﺣق دخالت در تﺼميمات کميته برنامهرﯾزی شھرﺳتان را ندارد.
تبصره٣ـ شورای برنامهرﯾزی اﺳتان مجاز اﺳت پس از ابالغ اعتبارات اﺳتان ﺣداکثر تا پنجدرصد ) ( % ۵از اعتبارات تملک داراﯾی
ﺳرماﯾهای اﺳتان را با پيشنھاد ﺳازمان برنامه و بودجه اﺳتان و تﺼوﯾب شورای برنامهرﯾزی در قالب کمکھای فنی و اعتباری برای
افزاﯾش ﺳرماﯾه صندوقھای ﺣماﯾت از توﺳعه بخش کشاورزی ھمان اﺳتان ﯾا شھرﺳتان اختﺼاص دھد .ھمچنين اﯾن شورا مجاز
اﺳت ﺣداکثر بيست درصد ) (%٢٠از اعتبارات تملک داراﯾیھای ﺳرماﯾهای اﺳتان را در قالب کمکھای فنی و اعتباری با اولوﯾت
تکميل و اجرای طرﺣھای اقتﺼاد مقاومتی اختﺼاص دھد.
تبصره۴ـ آﺳتانھای مقدﺱ و قرارگاھھای ﺳازندگی و شرکتھا و مؤﺳسات وابسته به اشخاص مذکور نسبت به تمامی
فعاليتھای اقتﺼادی خود ،مشمول پرداخت ماليات میشوند.
تبصره ۵ـ ھزﯾنه خدمات مدﯾرﯾت طرﺣھای تملک داراﯾیھای ﺳرماﯾهای بنياد مسکن انقالب اﺳالمی ،ﺳازمان مجری ﺳاختمانھا و
تأﺳيسات دولتی و عمومی ،شرکت مادرتخﺼﺼی ﺳاخت و توﺳعه زﯾربناھای ﺣمل و نقل کشور ،شرکت مادر تخﺼﺼی توليد برق
ﺣرارتی ،شرکت ﺳھامی توﺳعه منابع آب و نيروی اﯾران ،شرکت توﺳعه و نگھداری اماکن ورزشی و مؤﺳسه جھاد نﺼر ،ﺣداکثر تا
دوونيمدرصد) (%۵/٢عملکرد تخﺼيص اعتبارات ذیربﻂ با اﺣتساب اعتبارات درﯾافتی از منابع بودجه عمومی کشور تعيين میگردد.
ماده٣٢ـ بهمنظور اﺳتقرار نظام راھبری توﺳعه ﺳرزمين و نظارت بر اجرای آن »شورایعالی آماﯾش ﺳرزمين« با مسؤوليت رئيس
ﺳازمان برنامه و بودجه کشور با وظاﯾف زﯾر تشکيل میشود:
الف ـ
١ـ بررﺳی و نظارت بر اجرای نظام راھبری توﺳعه ﺳرزمين و تنظيم روابﻂ ارکان و اجزای آن
٢ـ بررﺳی ،تﺼوﯾب ،ھماھنگی و نظارت مستمر بر تھيه برنامهھا و طرﺣھای توﺳعه ﺳرزمين در ﺳطوﺡ ملی ،منطقهای و اﺳتانی
٣ـ بررﺳی برنامهھای اجرائی آماﯾش ﺳرزمين و اﺳناد آماﯾش ملی ،منطقهای و اﺳتانی
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۴ـ نظارت بر اجرای اصول و ضوابﻂ ملی آماﯾش ﺳرزمين در ﺳطوﺡ ملی ،منطقهای و اﺳتانی و ارزﯾابی عملکرد دﺳتگاھھای اجرائی
ذیربﻂ
تبصره١ـ دﺳتگاھھای اجرائی مکلفند برنامهھای عملياتی خود را بهگونهای تنظيم و اجراء کنند که زمينه تﺤقق جھتگيریھای
آماﯾش ﺳرزمين فراھم آﯾد.
تبصره٢ـ نظارت بر اجرای مﺼوبات شورا بر عھده دبيرخانه )ﺳازمان برنامه و بودجه کشور( اﺳت .شورا میتواند برای انجام وظاﯾف
خود نسبت به تشکيل کارگروھھای موضوعی ﯾا موضعی اقدام کند.
تبصره٣ـ ترکيب اعضای شورا عالوه بر رئيس ﺳازمان برنامه و بودجه کشور عبارتند از :وزﯾران کشور ،اطالعات ،جھاد کشاورزی،
امور اقتﺼادی و داراﯾی ،راه و شھرﺳازی ،دفاﻉ و پشتيبانی نيروھای مسلح و رئيس ﺳازمان ﺣفاظت مﺤيﻂ زﯾست و ﺳه نفر
صاﺣبنظر شاغل در دﺳتگاھھای اجرائی به انتخاب رئيسجمھور
تبصره۴ـ دولت موظف اﺳت در برنامهرﯾزیھای آماﯾش ﺳرزمين ھمواره ﺳياﺳتھای خشکی و درﯾاﯾی را توأماً لﺤاظ نماﯾد.
ب ـ در اجرای آماﯾش ﺳرزمينی دولت مکلف اﺳت به منظور توﺳعه ﺳواﺣل مکران )جنوب شرق کشور( جھت اﺳتقرار،
ﺳاماندھی ،اﺣداث زﯾرﺳاختھای نظامی ،فرھنگی و رفاھی نيروی درﯾاﯾی ارتش جمھوری اﺳالمی اﯾران اعتبارات الزم را در
بودجه ﺳاالنه کشور لﺤاظ کند.
پ ـ بهمنظور تسھيل و تشوﯾق ﺳرماﯾهگذاری صنعتی و معدنی کشور ،اقدامات زﯾر توﺳﻂ دولت انجام میشود:
١ـ شھرﺳتانھاﯾی که نرخ بيکاری آنھا باالتر از ميانگين نرخ بيکاری کشور میباشد بهعنوان مناطق غيربرخوردار از اشتغال تعرﯾف
میشوند .اﯾن مناطق با پيشنھاد ﺳازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و تﺼوﯾب ھيأت وزﯾران در ﺳال
اول و نيز ششم ھر دھه تعيين میشود.
٢ـ دولت موظف اﺳت مشوقھای الزم جھت اﯾجاد اشتغال و کاھش نرخ بيکاری و اﯾجاد کارورزی بيکاران در اﯾن مناطق را بهعمل آورده
و اعتبارات مورد نياز آن را در لواﯾح بودجه ﺳاالنه منظور کند.
٣ـ معافيت مالياتی واﺣدھای صنعتی ،معدنی و خدماتی در مناطق غيربرخوردار از اشتغال را به ميزان معافيتھای منظورشده در
مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اعمال کند .توﺳعه واﺣد و نيز توليد کاالی جدﯾد در اﯾن واﺣدھا به ميزان ﺳھم خود مشمول اﯾن ﺣکم
میباشند.
ت ـ دولت مکلف اﺳت ﺳهدرصد) (%٣از درآمد ﺣاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعی را به ترتيب ﯾکﺳوم به اﺳتانھای نفتخيز
و گازخيز که ﺳھم ھر اﺳتان براﺳاﺱ ﺳھم آن اﺳتان در ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبيعی تعيين میگردد و
دوﺳوم به شھرﺳتانھای مناطق کمترتوﺳعهﯾافته که براﺳاﺱ شاخﺼھای توﺳعهنيافتگی به تفکيک شھرﺳتان توﺳﻂ ﺳازمان
برنامه و بودجه کشور تعيين میشود ،جھت اجرای برنامه عمرانی بودجهھای ﺳنواتی اختﺼاص دھد .اﯾن اعتبار صرفاً به مناطق
نفتخيز و مناطق توﺳعهنيافته اختﺼاص میﯾابد و موجب کاھش ﺳھم اعتبارات اﺳتانی اﯾن مناطق نمیشود.
تبصره ـ آﯾيننامه اجرائی اﯾن ماده ظرف مدت ششماه پس از ابالغ اﯾنقانون به پيشنھاد ﺳازمان برنامه و بودجه کشور )دبيرخانه(
به تﺼوﯾب ھيأت وزﯾران میرﺳد.
ماده٣٣ـ در زمان صلح با تأﯾيد ﺳتاد کل نيروھای مسلح ،قسمتی از نياز دولت ،شھرداریھا ،دھياریھا ،نھادھای عمومی
غيردولتی ،دانشگاھھا و مؤﺳسات آموزش عالی دولتی و غيردولتی و فدراﺳيونھای ورزشی و واﺣدھای توليدی به نيروی انسانی
دارای مدرک کارشناﺳی)ليسانس( و باالتر با اﺳتفاده از خدمت مشموالن وظيفه مشروط به عدم ورود آﺳيب به آمادگی رزمی
کشور و پس از گذراندن دوره آموزش نظامی تأمين میشود .اﯾن نيازھا از طرﯾق وزارت دفاﻉ و پشتيبانی نيروھای مسلح به ﺳتاد کل
اعالم میگردد.
ﺣقوق و مزاﯾا و جيره اﺳتﺤقاقی در دوره خدمت از مﺤل اعتبارات دﺳتگاه بهکارگيرنده تأمين میشود .ميزان درﯾافتی اﯾن قبيل افراد
نباﯾد در مجموﻉ از ﺣد مقرر در قوانين نيروھای مسلح تجاوز کند.
ﺣداقل پنجاهدرصد) (%۵٠از نيروھای انسانی مذکور که فارغالتﺤﺼيل دانشگاه ھستند ،باﯾد در مناطق توﺳعهنيافته ﯾا
کمترتوﺳعهﯾافته کشور خدمت کنند.
تبصره١ـ ﺳھميه مربوط به فدراﺳيونھای ورزشی از طرﯾق وزارت ورزش و جوانان و صرفاً برای اﺳتفاده قھرمانان ورزشی دارای
مدال کشوری و باالتر و ﺳھميه واﺣدھای توليدی از طرﯾق دﺳتگاھھای اجرائی ذیربﻂ اختﺼاص میﯾابد.
تبصره٢ـ صدر بند) (٣ماده) (۴۵قانون خدمت وظيفه عمومی به شرﺡ زﯾر اصالﺡ و ﯾک تبﺼره به آن الﺤاق میشود:
٣ـ در صورت تأﯾيد فرماندھی کل قوا بيست و چھار ماه آزادگی به دوازده ماه آزادگی ،بيستوپنجدرصد) (%٢۵جانبازی به
دهدرصد) (%١٠جانبازی ،ﺳیماه ﺳابقه ﺣضور در جبھه به دوازدهماه ﺳابقه ﺣضور در جبھه
تبصره ـ فرزند شھيد مشابه جانباز پنجاه درصد) (%۵٠مﺤسوب میشود.
ماده٣۴ـ دولت موظف اﺳت بهمنظور افزاﯾش کارآمدی و اثربخشی طرﺣھای تملک داراﯾیھای ﺳرماﯾهای با رعاﯾت قانون نﺤوه
اجرای ﺳياﺳتھای کلی اصل چھل و چھارم ) (۴۴قانون اﺳاﺳی اقدامات زﯾر را به اجراء درآورد:
الف ـ ﺳازمان برنامه و بودجه کشور موظف اﺳت با لﺤاظ موارد زﯾر ظرف مدت ﯾکﺳال از تارﯾخ ابالغ اﯾن قانون »ﺳند نظام فنی و
اجرائی کشور« را تھيه و اجراء کند .ضوابﻂ و مقررات ﺳاخت و ﺳاز در چھارچوب اﯾن نظام ابالغ میشود:
١ـ نظام فنی و اجرائی ﯾکپارچه کشور شامل عوامل ،اصول ،برنامهھا و فرآﯾندھا و اﺳناد )مقررات ،ضوابﻂ و دﺳتورالعملھا( مربوط به
مدﯾرﯾت ،پيداﯾش ،پدﯾدآوری و بھرهبرداری طرﺣھای ﺳرماﯾهگذاری و پروژهھای ﺳاخت و ﺳاز باشد.
٢ـ قواعد اﺳاﺳی ﺣاکم بر کارفرماﯾان ،مجرﯾان ،پيمانکاران ،مشاوران ،ﺳازندگان و تأمينکنندگان ھمه طرﺣھا و پروژهھاﯾی که از
وجوه عمومی کشور اﺳتفاده میکنند ،در اﯾن ﺳند لﺤاظ شود.
٣ـ وﯾژگیھای بخشھا ،دﺳتگاھھای اجرائی و تشکلھای صنفی مرتبﻂ بخش خﺼوصی پيشبينیشده و بهصورت مستمر بھبود ﯾابد.
ب ـ روشھای اجرائی مناﺳب »مشارکت بخش عمومی ـ خﺼوصی« از قبيل »تأمين منابع مالی ،ﺳاخت ،بھرهبرداری و واگذاری«،
»تأمين منابع مالی ،ﺳاخت و بھرهبرداری«» ،طرﺡ و ﺳاخت کليد در دﺳت« و ﯾا »ﺳاخت ،بھرهبرداری و مالکيت« را با پيشبينی
تضمينھای کافی و تدابير بودجهای بهکارگيرد.
پ ـ ﺳازوکار تأمين مالی طرﺣھای تملک داراﯾی ﺳرماﯾهای بزرگ و متوﺳﻂ از طرﯾق گشاﯾش اعتبارات اﺳنادی رﯾالی و ارزی نزد
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بانکھای داخلی و خارجی ھمراه با پيشبينی ابزارھای مالی تضمينی را به تدرﯾج بهگونهای پياده کند که رابطه تأمين منابع مالی و
اجرای طرﺣھای فوق با نوﺳانات بودجه ﺳاالنه کاھش ﯾابد.
تبصره ـ آﯾيننامه اجرائی اﯾن ماده ظرف مدت ششماه از تارﯾخ الزماالجراء شدن اﯾن قانون به پيشنھاد ﺳازمان برنامه و بودجه
کشور بهعنوان متول ّی نظام فنی و اجرائی ﯾکپارچه کشور به تﺼوﯾب ھيأت وزﯾران میرﺳد.
ماده٣۵ـ دﺳتگاھھای اجرائی درصورت نياز به ﯾگان ﺣفاظت مکلفند پس از کسب موافقت و مجوز ﺳتاد کل نيروھای مسلح نسبت
به تشکيل ﯾگانھای ﺣفاظت اقدام کنند .اﯾن ﯾگانھا از نظر بهکارگيری ﺳالﺡ و مھمات تابع ضوابﻂ نيروھای مسلح میباشند و با
رعاﯾت ضوابﻂ نيروی انتظامی تﺤت نظر باالترﯾن مقام دﺳتگاه ذیربﻂ اداره میشوند.
تبصره ـ دﺳتورالعمل نﺤوه تشکيل ﯾگانھای ﺣفاظت شامل اختيارات ،ﺣدود وظاﯾف ،چگونگی ﺳاماندھی ،تسليح ،آموزش ،انتﺼاب
فرماندھان ،ارتباط با نيروی انتظامی و نظارت بر عملکرد آنھا به تﺼوﯾب ﺳتادکل نيروھای مسلح میرﺳد.
ماده٣۶ـ بهمنظور ارتقای جاﯾگاه بازار ﺳرماﯾه در اقتﺼاد کشور و ﺳاماندھی بازار متشکل اوراق بھادار اقدامات زﯾر انجام میشود.
ﺳاﯾر تدابير ﺳاماندھی ،مطابق ماده ) (۴قانون بازار اوراق بھادار جمھوری اﺳالمی اﯾران مﺼوب  ١/٩/١٣٨۴اﺳت.
الف ـ کليه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بھادار اقدام کردهاند ﺣداکثر ظرف مدت ششماه پس از الزماالجراء شدن اﯾن
قانون مکلفند نسبت به ثبت آن نزد ﺳازمان بورﺱ و اوراق بھادار اقدام نماﯾند .عدم ثبت ،تخلف مﺤسوب میشود ليکن مانع از
اجرای تکاليف قانونی برای ناشر اوراق بھادار نمیباشد .ناشران اوراق بھادار ثبتشده نزد ﺳازمان مذکور باﯾد اطالعات مالی خود را
براﺳاﺱ ترتيبات مقرر در ماده ) (۴۵قانون بازار اوراق بھادار جمھوری اﺳالمی اﯾران منتشر نماﯾند.
ب ـ معامالت اوراق بھادار ثبتشده در ﺳازمان فقﻂ در بورﺳھا و بازارھای خارج از بورﺱ دارای مجوز و با رعاﯾت مقررات معامالتی ھر
ﯾک از آنھا ﺣسب مورد امکانپذﯾر اﺳت و معامله اوراق بھادار مذکور بدون رعاﯾت ترتيبات فوق فاقد اعتبار اﺳت.
پ ـ پس از معامله اوراق بھادار ثبتشده نزد ﺳازمان که در ﯾکی از بورﺳھا ﯾا بازارھای خارج از بورﺱ معامله شدهاند و کاالھای
معاملهشده در بورﺳھای کاالﯾی ،عمليات تسوﯾه وجوه و پاﯾاپای )نقل و انتقال( پس از معامالت در شرکتھای ﺳپردهگذاری مرکزی
اوراق بھادار و تسوﯾه وجوه صورت میگيرد.
ت ـ ﺳوابق معامالت اوراق بھادار و معاملهکنندگان آنھا باﯾد بهگونهای ثبت و نگھداری شود که قابليت بازﺳازی معامالت را داشته
باشد .دﺳتورالعمل اجرائی اﯾن بند ﺣداکثر تا دو ماه پس از الزماالجراء شدن اﯾن قانون توﺳﻂ ﺳازمان بورﺱ و اوراق بھادار تھيه و
ابالغ میشود.
ث ـ اعضای ھيأتمدﯾره و مدﯾرعامل تمامی اشخاص ﺣقوقی که تﺤت ﯾکی از عناوﯾن نھادھای مالی موضوﻉ قانون بازار اوراق بھادار
جمھوری اﺳالمی اﯾران و ﯾا قانون توﺳعه ابزارھا و نھادھای مالی جدﯾد بهمنظور تسھيل اجرای ﺳياﺳتھای کلی اصل چھل و
چھارم ) (۴۴قانون اﺳاﺳی تاکنون تشکيل شدهاند و نزد مرجع ثبت شرکتھا در ﺳراﺳر کشور به ثبت رﺳيدهاند و نيز آن دﺳته از
اشخاص ﺣقوقی که موضوﻉ فعاليت اصلی آنھا نھاد مالی اﺳت ،موظفند نھاد مالی تﺤت مدﯾرﯾت خود را نزد ﺳازمان بورﺱ و اوراق
بھادار به ثبت برﺳانند .خودداری از ثبت نھاد مالی تخلف مﺤسوب میشود و فعاليت مدﯾران آنھا مشمول بند ) (١ماده ) (۴٩قانون
بازار اوراق بھادار جمھوری اﺳالمی اﯾران اﺳت .ﺳازمان ثبت اﺳناد و امالک کشور مکلف اﺳت نھادھای مالی را فقﻂ با مجوز
ﺳازمان بورﺱ و اوراق بھادار ثبت کند و از ثبت نھادھای مالی بدون مجوز خودداری کند .ھرگونه تغييرات در اﺳاﺳنامه و ﺳرماﯾه
نھادھای مالی نيز منوط به تأﯾيد ﺳازمان بورﺱ و اوراق بھادار طبق ضوابﻂ مربوط اﺳت .تأﯾيد صالﺣيت ﺣرفهای مدﯾران نھادھای
مالی براﺳاﺱ دﺳتورالعملی اﺳت که به تﺼوﯾب شورای عالی بورﺱ و اوراق بھادار میرﺳد.
ج ـ کاالھاﯾی که در بورﺳھای کاالﯾی بهعنوان بازار متشکل ،ﺳازمانﯾافته و تﺤت نظارت پذﯾرفته میشوند و مورد داد و ﺳتد قرار
میگيرند طبق قوانين و مقررات ﺣاکم بر آن بورﺳھا عرضهشده و مورد معامله قرار میگيرند .عرضه ،معامله ،تسوﯾه و تﺤوﯾل نھائی
کاالھای مذکور مشمول قوانين و مقررات مربوط به بازارھای غيرمتشکل کاالﯾی نيست.
چ ـ کليه اشخاص ﺣقيقی و ﺣقوقی که بهعنوان مدﯾران نھادھای مالی ،تشکلھای خودانتظام و ناشران اوراق بھادار موضوﻉ ماده
) (١٣قانون توﺳعه ابزارھا و نھادھای مالی جدﯾد بهمنظور تسھيل اجرای ﺳياﺳتھای کلی اصل چھل و چھارم ) (۴۴قانون
اﺳاﺳی مﺼوب  ٢۵/٩/١٣٨٨انتخاب شده ﯾا میشوند مکلفند مدارک ھوﯾت و کليه اﺳناد و مدارک مربوط به ﺳوابق شغلی و
تﺤﺼيلی خود را جھت ثبت در پاﯾگاه اطالعاتی مدﯾران مربوطه به ﺳازمان بورﺱ و اوراق بھادار ارائه کنند .ﺳازمان بورﺱ و اوراق
بھادار موظف اﺳت مشخﺼات و ﺳوابق تﺤﺼيلی و تجربی مدﯾران ﯾادشده را در پاﯾگاه اطالعاتی مذکور ثبت کند و عملکرد آنھا را از
ﺣيث رعاﯾت قوانين و مقررات ﺣاکم بر بازار اوراق بھادار و ﺳوابق تخلفاتی و کيفری مربوط به آنھا در طول مدﯾرﯾت در نھادھای مالی
و ناشران اوراق بھادار براﺳاﺱ ترتيبات اجرائی که به تﺼوﯾب شورای عالی بورﺱ و اوراق بھادار میرﺳد منتشر نماﯾد.
ماده٣٧ـ بهمنظور زنده و نماﯾان نگھداشتن مبانی اﺳالم ناب مﺤمدی)ص( و اندﯾشه دﯾنی ،ﺳياﺳی و فرھنگی و ﺳيره عملی
ﺣضرت امام خمينی)ره( بنيانگذار جمھوری اﺳالمی اﯾران و مقام معظم رھبری)مدظلهالعالی( و برجسته کردن نقش اﯾشان بهعنوان
ﯾک معيار اﺳاﺳی در ﺳياﺳتگذاریھا و برنامهھا و تسری آن به مجموعه ارکان نظام و نيز انتقال آن به نسلھای آﯾنده ،دولت مکلف
اﺳت با بھرهگيری از ظرفيت ھمه دﺳتگاھھای مربوط بهوﯾژه آموزش و پرورش ،دانشگاھھا و مراکز علمی و جھاد دانشگاھی ،مراکز
فرھنگی و ھنری ،ﺣوزهھای علميه ،صدا و ﺳيما ،شھرداریھا و مؤﺳسات مردمنھاد و بسيج اقدامات زﯾر را انجام دھد:
الف ـ اﯾجاد ﺳازوکار و تأمين اعتبار الزم بهمنظور اجرائیشدن خﻂمشی ﺣضرت امام خمينی)ره( و ﺳياﺳتھای ابالغی مقام
معظم رھبری)مدظلهالعالی(
ب ـ پشتيبانی از مراکز تﺤقيقاتی و آموزشی ﺣوزوی از طرﯾق شورایعالی ﺣوزهھای علميه و دانشگاھی ،تشکلھای اجتماعی ـ
فرھنگی مردمنھاد در زمينه اﺳالمشناﺳی ،شيعهشناﺳی ،اﯾرانشناﺳی و اندﯾشهھای انقالب اﺳالمی و شخﺼيتھا و نھادھا و
مجامع تقرﯾبی و ھمچنين گسترش شبکهھای مجازی بينالمللی و فعاليتھای رﺳانهای و ھنری با ﺳاماندھی مادی و معنوی و
توﺳعه ﺳرماﯾه انسانی و مقابله با جبھه معاند نظام اﺳالمی
آﯾيننامه اجرائی اﯾن ماده ظرف مدت ششماه از تارﯾخ ابالغ اﯾن قانون توﺳﻂ ﺳازمان برنامه و بودجه کشور ،وزارتخانهھای آموزش و
پرورش ،علوم ،تﺤقيقات و فناوری و فرھنگ و ارشاد اﺳالمی ،شورایعالی ﺣوزهھای علميه ،ﺳازمان صدا و ﺳيمای جمھوری
اﺳالمی اﯾران و مؤﺳسه تنظيم و نشر آثار ﺣضرت امام خمينی )ره( و مؤﺳسه تنظيم و نشر آثار مقام معظمرھبری تھيه میشود
و به تﺼوﯾب ھيأت وزﯾران میرﺳد.
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می و کيفی نظير الگوی مﺼرف ،تروﯾج
پ ـ دولت موظف اﺳت ﺳند جامع ﺳبک زندگی اﺳالمی ـ اﯾرانی را با لﺤاظ شاخﺼھای ک ّ
روﺣيه مشارکت و فرھنگ تعاون و رقابت ﺳالم بين مردم ،قناعت و صرفهجوﯾی و اﺣترام به کسب و کار ﺣالل ،اﺣترام به قانون،
تفرﯾﺤات و اوقات فراغت ﺳالم ،تروﯾج ﺳختکوشی و ﺳادهزﯾستی متناﺳب با آموزهھای اﺳالمی تدوﯾن و با رعاﯾت موارد زﯾر اجراء
نماﯾد:
١ـ ﺣماﯾت ،پشتيبانی و تأمين اعتبار و اﯾجاد ﺳازوکار الزم در اجرای ﺳند
٢ـ گفتمانﺳازی و تروﯾج فرھنگ ﺳبک زندگی اﺳالمی ـ اﯾرانی و اجرای آن در تعامل با رﺳانهھای دﯾداری ،شنيداری و مکتوب
٣ـ پاﯾش مستمر وضعيت ﺳبک زندگی اﺳالمی ـ اﯾرانی براﺳاﺱ شاخﺼھای مﺼوب و ارائه گزارش ﺳاالنه به ھيأت وزﯾران
۴ـ واﺳپاری و ﺣماﯾت از ﺳازمانھای مردمنھاد و تشکلھای مردمی در اجرای ﺳند
 ۵ـ رفع موانع ازدواج ،کاھش ﺳن ازدواج ،پوشش بيمهای زاﯾمان و درمان ناباروری ،آموزش و توانمندﺳازی خانوادهھا
ت ـ دولت مکلف اﺳت از طرﯾق شورایعالی ﺣوزهھای علميه در اجرای وظاﯾف تکليفی نظام اﺳالمی و بهمنظور ﺣضور مؤثر و
ھدفمند ﺣوزه و روﺣانيت ،از ﺣوزهھای علميه در ﺣکم نھاد عمومی غيردولتی پشتيبانی و ﺣماﯾتھای زﯾر را بهعمل آورد:
١ـ معافيت فضاھای آموزشی ،پژوھشی و اداری ﺣوزهھای علميه از پرداخت عوارض ﺳاخت و ﺳاز
٢ـ واگذاری فضاھای بالاﺳتفاده دولتی در مناطق مختلف کشور به ﺣوزهھا براﺳاﺱ نياز ﺣوزهھای علميه مطابق ضوابﻂ ماده )(۶٩
قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مﺼوب ٢٧/١١/١٣٨٠
٣ـ پشتيبانی و ارائه خدماتالزم بهمنظور آموزش ،تربيت دانشآموختگان ﺣوزوی بهعنوان مبلغان و مربيان قرآن و عترت)ﻉ( و مروجان
فرھنگ دﯾنی و رفع نيازھای فرھنگی و دﯾنی جامعه اﺳالمی با اولوﯾت طرﺡ ھجرت طالب به مناطق کمترتوﺳعه ﯾافته از طرﯾق
شورایعالی ﺣوزهھای علميه
۴ـ پيشبينی زمين با کاربری آموزشی ﺣوزوی در طرﺡ جامع تفﺼيلی شھرھا و واگذاری زمين با رعاﯾت و ترتيبات صدر ماده )(١٠٠
قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت
ث ـ بهمنظور توﺳعه فضاھای مذھبی فرھنگی و بھرهگيری بھينه از اماکن مذھبی و تثبيت جاﯾگاه مسجد بهعنوان اصلیترﯾن پاﯾگاه
عبادی ،تربيتی ،ﺳياﺳی ،اجتماعی و فرھنگی ،اقدامات زﯾر انجام میشود:
١ـ وزارت راه و شھرﺳازی ،بنياد مسکن انقالب اﺳالمی و شھرداریھا موظفند در طراﺣی و اجرای طرﺣھای جامع تفﺼيلی شھری و
ھادی روﺳتاﯾی و شھرکھا و شھرھای جدﯾداالﺣداث ،اراضی مناﺳب برای اﺣداث مسجد و خانه عالم در جوار مساجد جھت
اﺳتفاده امام جماعت ھمان مسجد پيشبينی کنند و پس از آمادهﺳازی بدون درﯾافت ھزﯾنه و با ﺣفظ مالکيت عمومی در اختيار
متقاضيان اﺣداث مساجد قرار دھند.
تبصره ـ مساجد از پرداخت ھزﯾنهھای عوارض ﺳاخت و ﺳاز صرفاً برای فضاھای اصلی معاف میباشند.
٢ـ مالکان مجتمعھای تجاری ،اداری و خدماتی جدﯾداالﺣداث موظفند نمازخانه مناﺳبی را در اماکن مذکور اﺣداث نماﯾند.
دﺳتورالعمل اﯾن بند شامل تعداد واﺣدھای اﯾن مجتمعھا و مکان اﺣداث در چھارچوب نقشهھای مﺼوب بهتﺼوﯾب شورایعالی
شھرﺳازی و معماری میرﺳد.
٣ـ ﺳازمان جنگلھا ،مراتع و آبخيزداری کشور و شھرداریھا موظفند نسبت به اﺣداث ﯾا اختﺼاص فضای کافی و مناﺳب برای
مسجد ﯾا نمازخانه در بوﺳتانھای ملی و بوﺳتانھای شھری اقدام کنند.
۴ـ کليه دﺳتگاھھای اجرائی ،مراکز آموزشی ،بيمارﺳتانھا و مراکز درمانی ،مجموعهھای ورزشی ،مجتمعھای رفاھی ،تفرﯾﺤی و
مجتمعھای تجاری اعم از دولتی ﯾا غيردولتی ،موظفند نسبت به اﺣداث ﯾا اختﺼاص و نگھداری فضای کافی و مناﺳب برای مسجد
ﯾا نمازخانه اقدام نماﯾند.
 ۵ـ وزارتخانهھای راه و شھرﺳازی و نفت موظفند تمھيدات و اقدامات الزم را جھت اﺣداث مسجد و نمازخانه در پاﯾانهھای مسافربری
و جاﯾگاھھای عرضه ﺳوخت بين شھری و ھمچنين نگھداری و مدﯾرﯾت مساجد و نمازخانهھای مذکور از طرﯾق بخش غيردولتی
بهعمل آورند.
 ۶ـ بهمنظور ارتقای کارکرد فرھنگی و ھنری مساجد ،برقراری عدالت فرھنگی و تروﯾج فرھنگ اﺳالمی و جذب جوانان و نوجوانان به
مساجد ،وزارت فرھنگ و ارشاد اﺳالمی مکلف اﺳت با رعاﯾت موازﯾن اﺳالمی ترتيبی اتخاذ نماﯾد تا کليه مساجد شھری و
روﺳتاھای باالی ھزار نفر جمعيت از کانونھای فرھنگی و ھنری برخوردار شوند.
متمسک به قرآن و عترت)ﻉ( و برخوردار از اﯾمان و عمل صالح و گسترش فرھنگ ﺣياتبخش قرآن
ج ـ بهمنظور دﺳتيابی به جامعهای
ّ
کرﯾم و عترت)ﻉ( در راﺳتای اجرای منشور توﺳعه فرھنگ قرآنی دولت موظف اﺳت نسبت به موارد زﯾر اقدام کند:
١ـ تأمين اعتبارات و پشتيبانی الزم بهمنظور اجرای برنامهھا و ﺳياﺳتھا و فعاليتھای تعيينشده
٢ـ ﺣماﯾت از ارتقای ﺳطح ﺳواد قرآنی جامعه با روﯾکرد روخوانی و روانخوانی ،آموزش عمومی قرآن ،تدبّر ،تفسير ،تبليغ ،تروﯾج و
پژوھشھای قرآنی و عترت
 ٣ـ ﺣماﯾت الزم بهمنظور تربيت ﺣداکثری ﺣافظان قرآن کرﯾم )جزء و کل( با اولوﯾت آموزش و پرورش ،دانشگاھھا و مراکز آموزشعالی
ﺣوزوی و تشکلھای مردمنھاد
چ ـ کليه دﺳتگاھھای اجرائی مشمول ماده ) (۵قانون مدﯾرﯾت خدمات کشوری مکلفند ﯾکدرصد) (%١اعتبارات ھزﯾنهای خود
بهاﺳتثنای فﺼول ) (۴) ،(١و ) (۶را طی قرارداد مشخص با ﺳازمان صدا و ﺳيما صرف توليد برنامه جھت فرھنگﺳازی و
آگاھیبخشی و اطالﻉرﺳانی نماﯾند.
ﺡ ـ ھشتم ربيعاالول ﺳالروز شھادت ﺣضرت امام ﺣسن عسکری)ﻉ( و آغاز امامت ﺣضرت ولیعﺼر)عج( بهعنوان تعطيل رﺳمی
تعيين میشود.
ماده٣٨ـ
الف ـ قوه قضائيه مکلف اﺳت نسبت به تنقيح ،اصالﺡ و رفع خألھای قوانين قضائی با روﯾکرد پيشگيری از وقوﻉ جرم و اختالف،
کاھش عناوﯾن مجرمانه و مﺤکوميت ﺣبس و تبدﯾل آن به مجازاتھای دﯾگر و متناﺳبﺳازی مجازاتھا و جرائم ،جاﯾگزﯾن کردن
ضمانت اجراءھای غيرکيفری مؤثر و روزآمد از قبيل انتظامی ،انضباطی ،مدنی ،اداری و ترميمی اقدام و لواﯾح مورد نياز را تھيه و از
طرﯾق دولت با رعاﯾت قانون تدوﯾن و تنقيح قوانين و مقررات کشور مﺼوب  ٢۵/٣/١٣٨٩به مجلس شورای اﺳالمی تقدﯾم کند.
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ب ـ قوه قضائيه مکلف اﺳت در زمينه پيشگيری از وقوﻉ جرم و کاھش دعاوی ﺣقوقی نسبت به انجام تکاليف قانونی با ھمکاری
دﺳتگاھھای ذیربﻂ اقدام کند.
پ ـ ﺳازمانھای مردمنھاد در صورتی میتوانند از ﺣق مذکور در ماده ) (۶۶قانون آﯾيندادرﺳی کيفری مﺼوب  ،۴/١٢/١٣٩٢اﺳتفاده
کنند که از مراجع ذیصالﺡ قانونی ذیربﻂ مجوز اخذ کنند و اگر ﺳهبار متوالی اعالم جرم ﯾک ﺳازمان مردمنھاد در مﺤاکم صالﺤه
بهطور قطعی رد شود ،برای ﯾکسال از اﺳتفاده از ﺣق مذکور در ماده) (۶۶قانون ذکرشده ،مﺤروم میشوند .اﯾن بند جاﯾگزﯾن
تبﺼره) (٣ماده ) (۶۶قانون أخيرالذکر میشود.
تـ
١ـ بهمنظور افزاﯾش ﺳرعت ،صﺤت ،کاراﯾی و امنيت در ارائه خدمات ﺣقوقی و قضائی و تﺤقق نظام جامع دادرﺳی الکترونيک ،قوه
قضائيه مکلف اﺳت برای توﺳعه الکترونيک اطالعات و ارتباطات قوه قضائيه ،مراکز و ﺳازمانھای وابسته نسبت به تکميل و
روزآمدکردن دادهھا و اطالعات مرکز ملی دادهھای قوه قضائيه و توﺳعه خدمات اﯾن مرکز و اﺳتقرار کامل شبکه ملی عدالت اقدام
کند.
تبصره١ـ نيروی انتظامی و ضابطان خاص قوه قضائيه و کليه دﺳتگاھھا و گروھھای مرتبﻂ با مراجع قضائی که در ﺳاﯾر مراجع
فعاليت میکنند ،مکلفند اطالعات مورد نياز مراجع قضائی در مسير رﺳيدگیھای قضائی را با رعاﯾت طبقهبندی در اختيار مرکز قرار
دھند.
تبصره٢ـ کليه دﺳتگاھھای دولتی ،نھادھای عمومی غيردولتی و اشخاص ﺣقوقی پس از اﺳتقرار شبکه ملی عدالت مکلفند
نسبت به ارﺳال پاﺳخ به اﺳتعالمات مراجع قضائی از طرﯾق اﯾن شبکه اقدام کنند.
عبارت »بخش خﺼوصی« از تبﺼره الﺤاقی ماده ) (۶۵٢قانون آﯾين دادرﺳی کيفری مﺼوب  ۴/١٢/١٣٩٢ﺣذف میشود.
٢ـ به قوه قضائيه اجازه داده میشود براﺳاﺱ آﯾيننامهای که توﺳﻂ وزﯾر دادگستری با ھمکاری معاونت ﺣقوقی قوه قضائيه و
ﺳازمان اﺳناد و کتابخانه ملی جمھوری اﺳالمی اﯾران تھيه و به تﺼوﯾب رئيس قوه قضائيه میرﺳد ،اﺳناد و اوراق پروندهھای
قضائی را که نگھداری ﺳوابق آنھا ضروری اﺳت با اﺳتفاده از فناوریھای اطالعاتی روز ،به اﺳناد الکترونيکی تبدﯾل و ﺳپس
نسبت به امﺤای آنھا براﺳاﺱ ضوابﻂ اقدام نماﯾد .اطالعات و اﺳناد تبدﯾلی در کليه مراجع قضائی و اداری ﺳندﯾت داشته و قابل
اﺳتناد اﺳت.
تبصره١ـ اصل پروندهھای مھم و ملی که جنبه ﺳندﯾت تارﯾخی دارد ،توﺳﻂ ﺳازمان اﺳناد و کتابخانه ملی جمھوری اﺳالمی
اﯾران ،ﺣفظ و نگھداری میشود.
تبصره٢ـ به ﺳازمان تعزﯾرات ﺣکومتی اجازه داده میشود براﺳاﺱ آﯾيننامهای که توﺳﻂ رئيس ﺳازمان پيشنھاد و به تﺼوﯾب وزﯾر
دادگستری میرﺳد نسبت به اجرای ﺣکم اﯾن ماده در مورد پروندهھای تعزﯾراتی اقدام کند.
ث ـ کليه دﺳتگاھھای موضوﻉ ماده ) (۵قانون مدﯾرﯾت خدمات کشوری مکلفند بهمنظور تقوﯾت زﯾرﺳاختھای برنامهرﯾزی ،اﯾجاد
شفافيت و اﺳتقرار دولت الکترونيک و پيشگيری از جعل ھوﯾت اشخاص و تضمين صﺤت اﺳناد و قراردادھای رﺳمی و دﺳتيابی
قوای ﺳهگانه به بانکھای اطالعاتی موجود کشور به اﺳتعالمھای صورتگرفته در ﺣوزه وظاﯾف قانونی خود توﺳﻂ ھر ﯾک از
دﺳتگاھھای وابسته به قوای ﺳهگانه بهصورت راﯾگان پاﺳخ دھند.
ج ـ ﺳازمان زندانھا و اقدامات تأمينی و تربيتی کشور مکلف اﺳت با ھمکاری دﺳتگاھھای اجرائی ،مؤﺳسات عمومی و
مردمنھاد ،بهمنظور باز اجتماعی شدن مﺤکومان اقدامات زﯾر را انجام دھد:
١ـ با روﯾکرد ارتقای بازدارندگی و جنبه اصالﺣی مجازات ﺣبس ،اصالﺡ مﺤيﻂ زندانھا از طرﯾق اقداماتی نظير طبقهبندی زندانيان و
بازداشتشدگان براﺳاﺱ ﺳابقه و نوﻉ جرائم ارتکابی ،تفکيک متھمان از مﺤکومان در بازداشتگاھھای موقت در شھرھای باالی
بيست ھزار نفر جمعيت
تبصره ـ وزارت بھداشت ،درمان و آموزش پزشکی با ھماھنگی ﺳازمان زندانھا و اقدامات تأمينی و تربيتی کشور ،زندانھا را به
عنوان منطقه بھداشتی تﺤت پوشش خدمات جامع و ھمگانی ﺳالمت کشور قرار دھد.
٢ـ آموزش زندانيان واجد شراﯾﻂ با ھمکاری وزارت آموزش و پرورش و ﺳازمان آموزش فنی و ﺣرفهای کشور
٣ـ رفع مشکل معيشتی خانوادهھای زندانيان بیبضاعت با ھمکاری کميته امداد امام خمينی)ره( ،ﺳازمان بھزﯾستی کشور و ﺳاﯾر
نھادھای ذیربﻂ و بيمه ﺳالمت راﯾگان زندانيان و خانواده آنھا
تبصره ـ اعتبار مورد نياز برای اجرای اﯾن ﺣکم ھرﺳاله در بودجهھای ﺳنواتی پيشبينی میشود.
۴ـ تسھيل بازگشت مﺤکومان پس از تﺤمل کيفر به زندگی شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ﺳاماندھی و مﺤدود کردن
موارد اﺳتعالم از ﺳوءپيشينه به موارد خاص و رفع اثر مﺤکوميت در چھارچوب قوانين مربوط
 ۵ـ معرفی زندانيان نيازمند اشتغال به مراجع ذیربﻂ پس از آزادی
تبصره ـ کليه دﺳتگاھھای اجرائی ذیربﻂ ،نيروی انتظامی جمھوری اﺳالمی اﯾران ،اتاقھای بازرگانی ،صناﯾع ،معادن و کشاورزی
اﯾران ،اصناف اﯾران و تعاون مرکزی اﯾران موظف به ھمکاری در امور فوق میباشند.
آﯾيننامه اجرائی اﯾن بند مربوط به ھمکاری و ھماھنگی دﺳتگاھھای ذیربﻂ ظرف مدت ششماه از تارﯾخ ابالغ اﯾن قانون توﺳﻂ
وزارت دادگستری با ھمکاری وزارتخانهھای بھداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش و
ﺳازمان زندانھا و اقدامات تأمينی و تربيتی کشور تھيه میشود و به تﺼوﯾب ھيأت وزﯾران میرﺳد.
چ ـ ﺳازمان پزشکی قانونی کشور مکلف اﺳت تﺤقيقات الزم برای بررﺳی عوامل منجر به مﺼدوميت و مرگھای غيرطبيعی در موارد
ارجاعی را انجام دھد و با تھيه شناﺳنامه ھوﯾت ژنتيکی متھمان ،مﺤکومان و متوفيان و با توجه به نتاﯾج بهدﺳتآمده ،نسبت به
برنامهرﯾزی و آموزش برای پيشگيری و کاھش جرائم ،تخلفات و آﺳيبھای اجتماعی ناشی از آنھا اقدام کند.
ماده٣٩ـ
الف ـ وزارت امور اقتﺼادی و داراﯾی )ﺳازمان امور مالياتی کشور( برای ورود ماشينآالت و تجھيزات خطوط توليد که توﺳﻂ واﺣدھای
توليدی صنعتی و معدنی مجاز ،با تشخيص وزارت صنعت ،معدن و تجارت با رعاﯾت مقررات قانونی ذیربﻂ بدون درﯾافت ماليات و
عوارض موضوﻉ قانون ماليات بر ارزش افزوده مﺼوب  ١٣٨٧و با اخذ تضمين الزم ،اجازه ترخيص از گمرکات کشور را صادر میکند.
ب ـ کاالھاﯾی که برای عرضه در نماﯾشگاھھای خارجی از کشور خارج میشوند ،چنانچه به ھنگام خروج از کشور در مراجع گمرکی
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ثبت شده باشند در صورت اعاده به کشور ،مشمول ماليات بر ارزش افزوده و ﺣقوق گمرکی نمیشوند.
دﺳتورالعمل اجرائی اﯾن ماده به پيشنھاد ﺳازمان امور مالياتی کشور ظرف مدت ﺳهماه پس از ابالغ اﯾن قانون به تﺼوﯾب وزﯾر امور
اقتﺼادی و داراﯾی میرﺳد.
ماده۴٠ـ منابع بودجه عمومی دولت اعم از درآمدھای عمومی ،واگذاری داراﯾیھای ﺳرماﯾهای و مالی و درآمدھای اختﺼاصی
دﺳتگاھھای اجرائی موضوﻉ ماده ) (۵قانون مدﯾرﯾت خدمات کشوری که به ﺣسابھای بانکی مربوط به نام خزانهداری کل کشور وارﯾز
شده ﯾا میشود ،بهاﺳتثنای فعاليت پيمانکاری آنھا ،مشمول پرداخت مالياتھای موضوﻉ قانون مالياتھای مستقيم و اصالﺣات
بعدی آن نيست.
ماده۴١ـ اشخاص ﺣقوقی خارجی مقيم خارج از اﯾران با معرفی بانک مرکزی جمھوری اﺳالمی اﯾران و موافقت وزﯾر امور اقتﺼادی و
داراﯾی در مورد اعطای تسھيالت و تأمين مالی مشمول پرداخت ماليات موضوﻉ ماده ) (١٠٧اصالﺣی قانون مالياتھای مستقيم
مﺼوب  ٣١/۴/١٣٩۴نمیباشند.
ً
ماده۴٢ـ واردات تجاری ھر نوﻉ کاال به کشور صرفا از مبادی و مرزھای رﺳمی کشور مجاز اﺳت و انجام آن منوط به رعاﯾت ضوابﻂ
فنی )گمرکی و تجارت خارجی( ،اﯾمنی ،بھداشتی ،اﺳتانداردھا و قرنطينهای اﺳت که پس از تﺼوﯾب مرجع ذیصالﺡ مربوط توﺳـﻂ
وزارتخانهھای صنعت ،معدن و تجارت و جھادکشاورزی)ﺣسب مورد( به گمرک ابالغ میشود.
تبصره١ـ رعاﯾت اﯾن ضوابﻂ عالوه بر کاالھای ترخيص قطعی ،برای کاالھای متروکه ،ضبطی قطعيتﯾافته ،بالصاﺣب ،صاﺣب متواری
و مکشوفات قاچاق نيز الزامی اﺳت.
تبصره٢ـ واردات تجاری کاال ،خارج از مسير قانونی و رﺳمی واردات ،مشمول مقررات قاچاق کاال میباشد.
ماده۴٣ـ چاپ و انتشار اﯾرانچک بانک مرکزی جمھوری اﺳالمی اﯾران تﺤت نظارت ھيأت نظارت اندوخته اﺳکناﺱ موضوﻉ ماده )(٢١
قانون پولی و بانکی کشور به پيشنھاد بانک مرکزی جمھوری اﺳالمی اﯾران و تﺼوﯾب شورای پول و اعتبار ادامه میﯾابد.
ماده۴۴ـ واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرﺣھای صنعتی که با تأﯾيد دﺳتگاه صادرکننده مجوز ،امکان اﺳتقرار در شھرکھای
صنعتی را ندارد ،با رعاﯾت ﺳاﯾر قوانين بالمانع میباشد.
ماده۴۵ـ
الف ـ ﺳود و زﯾان ناشی از تسعير داراﯾیھا و بدھيھای ارزی بانک توﺳعه صادرات اﯾران ،صندوق ضمانت صادرات اﯾران و شرکت
ﺳرماﯾهگذاری خارجی اﯾران مشمول ماليات با نرخ صفر اﺳت.
ب ـ ﺳود تفاوت نرخ تسعير ارز ﺣاصل از صادرات از ھرگونه ماليات معاف اﺳت.
ماده ۴۶ـ
الف ـ بهمنظور افزاﯾش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقهای و تأمين منافع و امنيت ملی درصورت موافقت فرماندھی کل قوا
اقدامات زﯾر از طرﯾق نيروھای مسلح با ھمکاری دولت معمول میشود:
١ـ ارتقای توان بازدارندگی
٢ـ اصالﺡ ﺳاختار بودجهای نيروھای مسلح و افزاﯾش ﺳھم تقوﯾت بنيه دفاعی از بودجه دفاعی
٣ـ تھيه و اجرای طرﺡ آماﯾش و نوﺳازی زﯾرﺳاختھای صناﯾع دفاعی و مراکز آموزشی و نظامی نيروھای مسلح
۴ـ ارتقای کيفيت مراکز آموزشی نيروھای مسلح برای تربيت نيروھای کارآمد
 ۵ـ صرفهجوﯾی و بھينهﺳازی موارد ھزﯾنه از جمله در ﺣوزهھای انرژی ،آب و برق نيروھای مسلح
 ۶ـ تأمين و توﺳعه نيروی انسانی و زﯾرﺳاختھای نرمافزاری ،ﺳامانهھای دفاعی زمينی متناﺳب با مناطق مورد تھدﯾد
٧ـ ارتقای منزلت اجتماعی و معيشت کارکنان نيروھای مسلح
ب ـ دولت موظف اﺳت در جھت تأمين نظم و امنيت پاﯾدار در کشور اقدامات زﯾر را بهعمل آورد:
١ـ تأمين و توﺳعه نيروی انسانی و زﯾرﺳاختھای نرمافزاری ،تجھيزات و تأﺳيسات در پاﺳگاھھای مرزی و تخﺼﺼی
٢ـ اجرای طرﺣھای انسداد مرز در مناطق مرزی با توجه به شراﯾﻂ اقليمی مناطق با اﺳتفاده از ﺳامانهھای رھگير ھوشمند و در
اختيارقراردادن توان اطالعاتی واجا براﺳاﺱ طرﺣھای مﺼوب ﺳتاد کل نيروھای مسلح
٣ـ امنيت عمومی از طرﯾق راهاندازی ردهھای انتظامی ،کالنتریھا ،پاﺳگاھھا و تأمين نيروی انسانی مورد نياز نيروی انتظامی
جمھوری اﺳالمی اﯾران متناﺳب با تقسيمات کشوری ،رشد جمعيت ،توﺳعه شھرھا ،راھھا و بنادر
۴ـ انضباط اجتماعی و اﯾمنی راھھا براﺳاﺱ ملزمﺳازی دﺳتگاھھای ذیربﻂ بر اﯾفای نقش فعال در ارتقای نظم و امنيت اجتماعی
با فرھنگﺳازی و نھادﯾنهﺳازی رفتارھای اجتماعی قانونمند برابر آﯾيننامه اجرائی که توﺳﻂ وزارت کشور تدوﯾن میشود و به
تﺼوﯾب ھيأت وزﯾران میرﺳد.
 ۵ـ امنيت مرز با اﯾجاد واﺣدھا و تشکلھای مردمنھاد بهمنظور توﺳعه مشارکت مرزنشينان در تأمين امنيت مرزھا با ھماھنگی
ﺳازمانھای ذیربﻂ و افزاﯾش قابليتھای تعامالت فراملی با توﺳعه دﯾپلماﺳی مرزی
 ۶ـ تسرﯾع در شناﺳاﯾی و تشخيص ھوﯾت اﯾرانيان و اتباﻉ خارجی در ﺣوادث ،ﺳوانح و افزاﯾش ﺳرعت و توان کشف علمی جرائم،
با ارتقای بانکھای ھوﯾتی)ژنتيکی ،اثر انگشت ،چھره و عنبيه( نيرویانتظامی جمھوریاﺳالمیاﯾران
پ ـ دولت مکلف اﺳت ﺣداقل پنج واﺣد درصد از منابع بودجه عمومی)بهاﺳتثنای واگذاری داراﯾیھای مالی ،درآمد ھزﯾنه دﺳتگاھھا
و درآمدھای اختﺼاصی( را بهعنوان ﺳھم تقوﯾت بنيه دفاعی در ردﯾفھای تقوﯾت بنيه دفاعی در بودجه ﺳاالنه کشور اختﺼاص دھد و
ھر پنجﺳال ﯾکبار در برنامهھای پنجساله توﺳعه ،اﯾن درصد را مورد بازنگری قرار دھد.
می و کيفی ظرفيتھا و زﯾرﺳاختھای
ت ـ وزارت اطالعات موظف اﺳت با اﺳتفاده از ظرفيتھای قانونی خود شراﯾﻂ برای ارتقای ک ّ
اطالعاتی ،عملياتی ،علمی ،فنی ،ﺣفاظتی ،ﺣراﺳتی و صيانتی با ھدف تﺤکيم امنيت پاﯾدار و ارتقای تواناﯾی و برتری در نبرد
اطالعاتی را بهوجود آورد.
می و کيفی بسيج مستضعفان ،آرمانھا و مبانی اندﯾشه انقالب اﺳالمی ،توﺳعه فرھنگ امر به معروف و
ث ـ بهمنظور تقوﯾت ک ّ
نھی از منکر و ﺣضور بيشتر نيروھای مردمی در صﺤنهھای امنيت و دفاﻉ از کشور ،اقدامات و تسھيالت الزم بهشرﺡ زﯾر فراھم شود:
١ـ ﺣماﯾت از زﯾرﺳاختھا برای توﺳعه نواﺣی شھرﺳتانی و ردهھای مقاومت بسيج ،متناﺳب با توﺳعه و تغييرات تقسيمات
کشوری
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٢ـ پشتيبانی از ردهھای مقاومت بسيج و بسيج اﺳاتيد ،دانشجو و طلبه در دﺳتگاھھای اجرائی بهوﯾژه در فعاليتھای پژوھشی و
علمی و بسيج زنان در راﺳتای تﺤکيم بنيان خانواده و تالش در جھت تقوﯾت راھھای مقابله با جنگ نرم
٣ـ امکان اﺳتفاده از خدمت کارکنان بسيجی فعال و وﯾژه شاغل برای شرکت در آموزشھا و اردوھا و ﺳاﯾر برنامهھا ﺣداکثر بهمدت
پانزده روز در ﺳال به جای خدمت اداری بدون درﯾافت ﺣق مأمورﯾت
تبصره١ـ به ﺳازمان بسيج مستضعفين اجازه داده میشود از مﺤل اعتبار مﺼوب خود ﺣماﯾت الزم را برای تأمين پوشش بيمهای و
جبران خسارتھای ناشی از بهکارگيری بسيجيان فاقد پوشش بيمهای در مأمورﯾتھای مختلف بهوﯾژه دفاعی ،امنيتی و کاروانھای
راھيان نور بهعمل آورد.
تبصره٢ـ به دﺳتگاھھای اجرائی اجازه داده میشود متناﺳب با ميزان آمادگی ﺳازمان بسيج ﺳازندگی ،اجرای بخشی از
فعاليتھای آموزشی ،بھداشتی ،فرھنگی و غنیﺳازی اوقات فراغت و پروژهھای عمرانی خود از قبيل اﺣداث و تعمير مساجد،
مدارﺱ و خانهھای بھداشت روﺳتاﯾی ،بيابانزداﯾی ،جنگلکاری ،آبرﺳانی به روﺳتاھا در مناطق مﺤروم ،روﺳتاﯾی و مرزی براﺳاﺱ
مقررات جاری کشور به آن ﺳازمان واگذار نماﯾند تا با اﺳتفاده از نيروھای داوطلب بسيجی و مردمی و جوانان و متخﺼﺼان بهنﺤو
ﺳازمانﯾافته ،اجراء کند.
ماده۴٧ـ قانون جامع خدماترﺳانی به اﯾثارگران مﺼوب  ٢/١٠/١٣٩١و اصالﺣات بعدی آن دائمی میشود.
ماده۴٨ـ بهمنظور اﯾجاد ﺳازوکارھای تأمين منابع مالی پاﯾدار برای توﺳعه زﯾرﺳاخت و ناوگان ﺣمل و نقل کشور تشوﯾق ،ﺣماﯾت و
مشارکت در ﺳرماﯾهگذاری زﯾرﺳاختھا ،بيمه ﺳرماﯾهگذاریھا در ﺣوزه ﺣملونقل و مشارکت در ﺳاخت ،توﺳعه و نگھداری
شبکهھا و زﯾرﺳاختھا ،دولت میتواند صندوق توﺳعه ﺣمل و نقل را با ﺳرماﯾه اوليه ﯾکﺼد و نود ھزار ميليارد )٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠
(/١٩٠رﯾال از داراﯾیھای خود را که در اختيار وزارت راه و شھرﺳازی ،ﺳازمانھا و شرکتھای تابعه و وابسته به آن قرار دارد ،با
اﺳتفاده از منابع پيشبينیشده در اﯾن ماده و نيروی انسانی موجود وزارت راه و شھرﺳازی و با شخﺼيت ﺣقوقی مستقل دولتی
وابسته به وزارت راه و شھرﺳازی تشکيل دھد .اﯾن صندوق ،طبق اﺳاﺳنامه خود و در چھارچوب مﺼوبات ھيأت امنا متشکل از
وزرای راه و شھرﺳازی و امور اقتﺼادی و داراﯾی و رئيس ﺳازمان برنامه و بودجه کشور توﺳﻂ ھيأت عامل ،فعاليت میکند.
١ـ شراﯾﻂ و مقررات فعاليت ،منابع ،مﺼارف ،انﺤالل ،ارکان صندوق ،وظاﯾف و اختيارات ھيأت امنا و ھيأت عامل ،به موجب اﺳاﺳنامه
آن صندوق اﺳت که به پيشنھاد وزارت راه و شھرﺳازی و ھماھنگی وزارت امور اقتﺼادی و داراﯾی و ﺳازمان برنامه و بودجه کشور،
ﺣداکثر ظرف مدت ﺳهماه پس از ابالغ اﯾن قانون به تﺼوﯾب ھيأت وزﯾران میرﺳد.
٢ـ در صورت انﺤالل صندوق ،کليه اموال و داراﯾیھای آن پس از کسر تعھدات و بدھيھا ،به دولت تعلق دارد.
٣ـ فعاليتھای صندوق از ھرگونه ماليات و عوارض معاف اﺳت.
۴ـ منابع صندوق عبارتند از:
الف ـ ﺳرماﯾه اوليه دولت از طرﯾق ﺳازوکار بودجهھای ﺳنواتی تأمين میشود.
ب ـ تمام ﯾا بخشی از عوارض خودرو ،جاده ،ﺳوخت که در قوانين درج گردﯾده اﺳت بر اﺳاﺱ اﺳاﺳنامه مﺼوبه ھيأت دولت
پ ـ درآمدھای ﺣاصل از طرﺣھای دولتی که بھرهبرداری و نگھداری آن به بخش غيردولتی واگذار میشود.
ت ـ درآمدھای ﺣاصل از پروژهھای مشارکتی که اﺳتھالک اصل و فرﻉ ﺳرماﯾهگذاری آن اتمامﯾافته و به دولت منتقل شده اﺳت.
ث ـ درآمد ﺣاصل از واگذاری امالک و اراضی مازاد وزارت راه و شھرﺳازی
 ۵ـ انجام کليه عمليات پولی صندوق صرفاً از طرﯾق بانکھای دولتی و غيردولتی طرف قرارداد عامليت با صندوق ،صورت میگيرد.
صندوق موظف اﺳت منابع مالی خود را صرفاً در بانکھای طرف قرارداد ،ﺳپردهگذاری نماﯾد و اعطای تسھيالت و ارائه تضامين به
متقاضيان متناﺳب با ﺳپردهگذاری صندوق نزد بانکھای عامل صورت میپذﯾرد.
ماده۴٩ـ بهمنظور تعميق ارزشھا ،باورھا و فرھنگ مبتنی بر ھوﯾت اﺳالمی و تروﯾج ﺳيره و ﺳنت اھلبيت)ﻉ( و اﺳتفاده بھينه از
ظرفيت معنوی شھرھای مقدﺱ قم ،مشھد و شيراز و شناﺳاﯾی دقيق نيازھا و مشکالت زائران ،برنامهرﯾزی و تدوﯾن ﺳازوکارھای
الزم جھت ﺳاماندھی امور زائران و تأمين زﯾرﺳاختھای الزم از طرﯾق ﺣماﯾت از شھرداریھا و بخشھای غيردولتی و توﺳعه
امکانات ،فعاليتھای فرھنگی و خدمات زﯾارتی در اﯾن ﺳه شھر مذھبی و فراھم نمودن زمينه زﯾارت مطلوب و اجرای پروژهھای
زﯾربناﯾی ،دولت مجاز اﺳت اعتبار مورد نياز را در قالب بودجهھای ﺳنواتی پيشبينی نماﯾد.
ماده ۵٠ـ دولت مجاز اﺳت ﺳامانه تدارکات الکترونيکی دولت را برای اجرای تمام مراﺣل انواﻉ معامالت وزارتخانهھا و دﺳتگاھھای
مشمول قانون برگزاری مناقﺼات و ﺳاﯾر قوانين مالی و معامالتی بخش عمومی ،با رعاﯾت قانون تجارت الکترونيکی و قانون برگزاری
مناقﺼات تکميل کند.
دﺳتگاھھای مشمول قانون برگزاری مناقﺼات و دﯾگر معاملهکنندگان بخش عمومی ،از جمله دﺳتگاھھاﯾی که شمول قانون بر آنان
مستلزم ذکر ﯾا تﺼرﯾح نام اﺳت و کليه مؤﺳسات دولتی ﯾا عمومی غيردولتی ،باﯾد برنامه زمانبندی مورد تأﯾيد ھيأت وزﯾران در اﯾن
ﺳامانه ثبتنام کنند و با امضای الکترونيکی معتبر و رعاﯾت مقررات مربوط ،تمام مراﺣل معامالت خود مانند درخواﺳت اﺳتعالم،
فراخوان ،توزﯾع و درﯾافت اﺳناد ،گشاﯾش الکترونيکی پاکتھا ﯾا پيشنھادھا ،انعقاد قرارداد و داد و ﺳتد وجوه و تضمينات و نيز ھرگونه
الﺤاق ،اصالﺡ ،فسخ ،ابطال و خاتمه قرارداد را از طرﯾق اﯾن ﺳامانه و بهطور الکترونيکی انجام دھند.
تبصره١ـ با اﯾجاد بستر الکترونيکی معامالت و بانک اطالعاتی بهروز و تجميعشده معامالت بخش عمومی کليه پاﯾگاھھای
اطالعاتی و اطالﻉرﺳانی معامالت اﯾن بخش از جمله پاﯾگاه ملی اطالﻉرﺳانی مناقﺼات ،پاﯾگاه اطالﻉرﺳانی جامع معامالت بخش
دد و تکرار ورود اطالعات توﺳﻂ
عمومی و ھرگونه ﺳامانهھای نظارت بر معامالت باﯾد فقﻂ از طرﯾق اﯾن ﺳامانه تغذﯾه شود و از تع ّ
دﺳتگاھھای بخش عمومی جلوگيری گردد.
تبصره٢ـ آندﺳته از معامالت اﯾن ﺳامانه که ماھيت نظامی ﯾا امنيتی دارد و مواردی که به موجب قوانين ،افشای اطالعات آنھا
ممنوﻉ اﺳت فقﻂ از ﺣيث انتشار اطالعات مستثنی اﺳت .تشخيص مﺼادﯾق اﯾن اﺳتثناء با لﺤاظ تبﺼره ماده) (۵قانون انتشار و
دﺳترﺳی آزاد به اطالعات مﺼوب  ٣١/۵/١٣٨٨برعھده کارگروھی مرکب از معاونان وزرای اطالعات ،دفاﻉ و پشتيبانی نيروھای
مسلح ،امور اقتﺼادی و داراﯾی ،رئيس ﺳازمان برنامه و بودجه کشور و رئيس دﺳتگاه مربوط اﺳت.
ماده ۵١ـ بهمنظور تﺤقق مرجعيت علمی ،افزاﯾش ﺳھم پژوھشی از توليد ناخالص داخلی و مﺼرف بھينه منابع ،گسترش ﺣماﯾت
از توﺳعه اقتﺼاد دانشبنيان و ﺣماﯾت از نوآوری و پژوھشھای مسألهمﺤور ،معاونت علمی و فناوری رئيسجمھور مجاز اﺳت اقدامات
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زﯾر را انجام دھد:
١ـ ﺣماﯾت از توﺳعه و تجاریﺳازی فناوریھای راھبردی و مورد نياز کشور در چھارچوب نقشه جامع علمی کشور ،اﯾجاد زﯾستبوم
نوآوری در بخشھای علمی کشور و تقوﯾت ارتباط ميان مؤﺳسات آموزشعالی ،پژوھشی و فناوری با بخشھای صنعتی ،اقتﺼادی و
اجتماعی و تقوﯾت زﯾرﺳاختھای نھادی مورد نياز برای اجرای اﯾن مأمورﯾت
٢ـ ﺣماﯾت از اﯾجاد ،توانمندﺳازی و توﺳعه شرکتھای دانشبنيان و تقوﯾت فعاليتھای تﺤقيق و توﺳعه بنگاھھای اقتﺼادی با ھدف
افزاﯾش توليد ،تﺤرﯾک تقاضا و ارتقای صادرات کاالھا و خدمات دانشبنيان
٣ـ اﯾجاد نظام مدﯾرﯾت ﯾکپارچه فناوری و نوآوری در دﺳتگاھھای اجرائی ،ارتقای ﯾادگيری فناوری در ﺳطح ملی و تقوﯾت
توانمندیھای فناورانه داخلی از طرﯾق اﺳتفاده ﺣداکثری از ظرفيت طرﺣھای توﺳعهای ملی ،خرﯾدھای دولتی از خارج و فعاليت و
ﺳرماﯾهگذاری شرکتھای خارجی در داخل کشور
تبصره ـ در راﺳتای اجرای اﯾن مأمورﯾت و شتابدھی به اقتﺼاد دانشبنيان در کشور ،معاون علمی و فناوری رئيسجمھور به
اعضای شورای اقتﺼاد افزوده میشود.
ماده ۵٢ـ بانک مرکزی جمھوری اﺳالمی اﯾران مکلف اﺳت جھت توﺳعه اشتغال خرد و خانگی مددجوﯾان تﺤت پوشش کميته
امداد امام خمينی)ره( و ﺳازمان بھزﯾستی ،مبالغی از تسھيالت قرض الﺤسنه بانکی و رشد آن را که در قوانين بودجه ﺳنواتی
تعيين میشود ،در اختيار اﯾن دﺳتگاھھا قرار دھد تا به نسبت شﺼت درصد) (%۶٠کميته امداد و چھل درصد) (%۴٠ﺳازمان
بھزﯾستی به افراد مشمول تﺤت پوشش پرداخت شود.
ماده ۵٣ـ بهمنظور ارتقای اﯾمنی و کيفيت خدمات ﺣمل و نقل ھواﯾی ،ناوبری ھواﯾی و فرودگاھی:
١ـ ﺳازمان ھواپيماﯾی و شرکت فرودگاھھا و ناوبری ھواﯾی اﯾران )مادر تخﺼﺼی و شرکت شھرفرودگاھی امام خمينی»ره«( از نظر
اداری ،اﺳتخدامی ،مالی و معامالتی در چھارچوب اﺳاﺳنامهھاﯾی به پيشنھاد وزارت راه و شھرﺳازی و ﺳازمانھای اداری و
اﺳتخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور که ﺣداکثر ظرف مدت ﺳهماه از تارﯾخ تﺼوﯾب و ابالغ اﯾن قانون به تﺼوﯾب ھيأت وزﯾران
میرﺳد اداره میشوند.
٢ـ اعتبارات ﺳازمان ھواپيماﯾی کشوری )ھزﯾنهای و ﺳرماﯾهای( از مﺤل درآمدھای اختﺼاصی ،کمکھا و ﺳاﯾر درآمدھاﯾی که
براﺳاﺱ تعرفه مﺼوب شورایعالی ھواپيماﯾی با رعاﯾت مواد ) (٣٨و ) (٣٩قانون مﺤاﺳبات عمومی کشور وصول شود ،تأمين
میگردد.
٣ـ صددرصد ) (%١٠٠درآمدھای شرکت فرودگاھھا و ناوبری ھواﯾی اﯾران )مادر تخﺼﺼی و شرکت شھرفرودگاھی امام خمينی»ره«(
اعم از فروش خدمات و داراﯾیھای شرکت ،اختﺼاصی اﺳت و پس از وارﯾز به ﺣساب شرکت ،افتتاﺡشده توﺳﻂ خزانهداری کل
کشور نزد بانک مرکزی جمھوری اﺳالمی اﯾران برای اجرای مأمورﯾتھای شرکت از جمله نوﺳازی ﺳامانهھای ناوبری ھواﯾی و
توﺳعه فرودگاھھای کشور ھزﯾنه میشود.
۴ـ ﺳازمان ھواپيماﯾی و شرکت فرودگاھھا و ناوبری ھواﯾی اﯾران )مادر تخﺼﺼی و شرکت شھرفرودگاھی امام خمينی»ره«(
مشمول ماده) (۵قانون رفع موانع توليد رقابتپذﯾر و ارتقای نظام مالی کشور مﺼوب  ١/٢/١٣٩۴اﺳت.
ﺣکم اﯾن بند به ماده ) (۵قانون رفع موانع توليد رقابتپذﯾر و ارتقاء نظام مالی کشور مﺼوب  ١/٢/١٣٩۴اضافه میشود.
 ۵ـ مطالبات شرکت فرودگاھھا و ناوبری ھواﯾی اﯾران )مادر تخﺼﺼی و شرکت شھرفرودگاھی امام خمينی»ره«( ،موضوﻉ تبﺼره )(٢
ماده ) (٨٧قانون اصالﺡ ماده) (٨٧قانون وصول برخی از درآمدھای دولت مﺼوب  ١٨/١١/١٣٩٠و ماده) (۵۵قانون تنظيم برخی از
مقررات مالی دولت در ﺣکم مطالبات مستند به اﺳناد الزماالجراء میباشد و براﺳاﺱ آﯾيننامه اجرائی که ﺣداکثر ظرف مدت
ششماه از تارﯾخ ابالغ اﯾن قانون به پيشنھاد شرکت مذکور و تﺼوﯾب وزرای راه و شھرﺳازی و دادگستری میرﺳد ،قابل وصول
میباشد .تا تﺼوﯾب آﯾيننامه مزبور اﺣکام اﯾن ماده توﺳﻂ مأموران اجرای اﺣکام دادگستری اجراء میشود.
ماده ۵۴ـ در راﺳتای ﺣماﯾت از اﺳتقرار صناﯾع در شھرکھا و نواﺣی صنعتی و رقابتپذﯾری توليدات صنعتی و معدنی به دولت اجازه
داده میشود در قالب بودجهھای ﺳنواتی کمکھای الزم را به شھرکھا و نواﺣی صنعتی دولتی و غيردولتی بهوﯾژه در امور تأمين راه،
آب ،برق ،گاز و تلفن تا ورودی واﺣدھای مستقر در اﯾن شھرکھا انجام دھد .دﺳتورالعمل اﯾن ماده با پيشنھاد وزارت صنعت ،معدن و
تجارت به تأﯾيد ﺳازمان برنامه و بودجه کشور میرﺳد.
ماده ۵۵ـ به وزارت امورخارجه اجازه داده میشود درآمدھای ﺣاصل از خدمات کنسولی را به ﺣساب درآمد اختﺼاصی که به ھمين
منظور نزد خزانهداری کل کشور افتتاﺡ میشود ،وارﯾز کرده و معادل آنرا از مﺤلی که ھمهﺳاله در قوانين بودجه ﺳنواتی پيشبينی
میشود درﯾافت نماﯾد.
ماده ۵۶ـ به وزارت راه و شھرﺳازی اجازه داده میشود در مﺤدوده شھرھا نسبت به جابهجاﯾی خطوط رﯾلی و کاھش ﺣرﯾم آن
اقدام کند .شھرداریھا و واﺣدھای اﺳتانی وزارت مذکور مجاز به اﯾجاد و اﺣداث خيابان در ﺣرﯾم خطوط جمعآوریشده برابر طرﺣھای
جامع و تفﺼيلی میباشند.
ماده ۵٧ـ
الف ـ بهمنظور بسﻂ و گسترش ھرچه بيشتر عدالت اجتماعی در جامعه ،کاھش فقر و نابرابری ،تﺤقق اقتﺼاد مقاومتی و
عدالتبنيان کردن توﺳعه اقتﺼادی ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مکلف اﺳت نسبت به رصد شاخﺼھای رفاه و تأمين اجتماعی
و تقوﯾم و اثرﺳنجی برنامهھا و اقدامات اقتﺼادی بر وضعيت و کيفيت زندگی اقشار و گروھھای ھدف اقدام و نسبت به تھيه و تدوﯾن
و اجرای )بستهھای ﺳياﺳتی( زﯾر متناﺳب با فرآﯾندھای رشد ،توﺳعه و پيشرفت مبادرت کند:
١ـ بسته ﺳياﺳتی)صيانت اجتماعی( مبتنی بر مﺼونﺳازی و پيشگيری از بروز مخاطرات و آﺳيبھای اجتماعی و مداخله مؤثر برای
کاھش و کنترل آﺳيبھای اجتماعی و تﺤکيم و تقوﯾت پيوندھای اجتماعی
٢ـ بسته ﺳياﺳتی)ﺣماﯾت اجتماعی( مبتنی بر ارائه خدمات اجتماعی متناﺳب با نيازھای جسمی و روانی اقشار و گروھھای
ھدف جھت برابرﺳازی فرصتھا و زمينهﺳازی بازگشت و ﺣضور فعال افراد آﺳيبدﯾده در اجتماﻉ
٣ـ بسته ﺳياﺳتی)مساعدت اجتماعی( مبتنی بر ارائه خدمات جبرانی و ترميمی متناﺳب با نيازھای معنوی و مادی اقشار و
گروھھای ھدف از طرﯾق توانمندﺳازی ،کارگستری ،مھارتآموزی و اﯾجاد زمينهھای خوداتکائی آنھا
۴ـ بسته ﺳياﺳتی)بيمهھای اجتماعی( مبتنی بر اﯾجاد زمينه جلب مشارکت بيشتر ذینفعان در تأمين مالی خدمات اجتماعی از
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طرﯾق افزاﯾش ضرﯾب نفوذ بيمهھای اجتماعی درمانی و بازنشستگی در کشور
تبصره١ـ اجرای مراتب فوق براﺳاﺱ نيازمندﯾابی فعال ،غربالگری اجتماعی و آزمون وﺳع و متناﺳب با نيازھای اقشار و گروھھای
ھدف انجام میپذﯾرد به نﺤوی که منجر به اثربخشی بيشتر اجرای ھدفمندی ﯾارانهھا شده و منابع مزبور به ﺳمت خانوارھای
نيازمند واجد شراﯾﻂ ھداﯾت و بهمنظور کاھش و رفع انواﻉ مختلف فقر از قبيل فقر غذاﯾی ،معيشتی ،بيمهای ،آموزشی و مسکن
بهکارگرفته میشود و در قالب اعطای ﯾارانهھای نقدی ،کاالﯾی ،بيمهای )درمان ،بازنشستگی و بيکاری( مسکن اجتماعی و
ﺣماﯾتی و نظاﯾر آن ھزﯾنه میشود.
تبصره٢ـ بهمنظور ھماھنگی و نظارت برﺣسن اجرای قانون ﺳاختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعی و تقوﯾت نظام چندالﯾه تأمين
اجتماعی با رعاﯾت ﯾکپارچگی ،انسجام ﺳاختاری ،ھمسوﯾی و ھماھنگی بين اﯾن الﯾهھا مشتمل بر خدمات ﺣماﯾتی و
توانمندﺳازی فقرا و مﺤرومان و ﺳاﯾر گروھھای ھدف و کاھش آﺳيبھای اجتماعی ،بيمهھای اجتماعی پاﯾه شامل مستمریھای
پاﯾه و بيمهھای مکمل بازنشستگی و ھماھنگی و نظارت بر عملکرد دﺳتگاھھای ذیربﻂ ،تﺼوﯾب شاخﺼھای اجرائی برای تﺤقق
اھداف ،وضع آﯾيننامه و اﺳناد توﺳعه و ترتيبات شوراھای تخﺼﺼی و راھبردی برای ﺣوزهھای مذکور ،تﺼميمات شورایعالی رفاه و
تأمين اجتماعی با تﺼوﯾب وزرای عضو شورای مذکور و تأﯾيد رئيسجمھور و ابالغ وزﯾر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،الزماالجراء اﺳت.
ب ـ دولت مکلف اﺳت کليه بيمهشدگان تﺤت پوشش صندوق بيمه اجتماعی روﺳتاﯾيان و عشاﯾر را که به ﺳن ھفتادﺳالگی
رﺳيدهاند ،درصورت تقاضای آنان و داشتن ﺳابقه پرداخت ﺣق بيمه به مدت ده ﺳال به صندوق مذکور بازنشسته نموده و متناﺳب
با ﺳنوات ﺣق بيمه پرداختی ،مستمری به آنان پرداخت نماﯾد.
تبصره١ـ از تارﯾخ الزماالجراء شدن اﯾن بند تا پنجﺳال ،ھر ﺳال ﯾکﺳال از ﺳقف ﺳن بازنشستگی کم خواھد شد و ﯾکﺳال به
ﺳنوات بيمهپردازی افزوده میگردد.
تبصره٢ـ شرط ﺳنی برای عضوﯾت بيمهگذاران جدﯾد اﯾن صندوق ﺣداکثر پنجاه ﺳال تعيين میگردد.
تبصره٣ـ بار مالی ناشی از اجرای اﯾن بند از مﺤل بند )ب( ماده ) (٧قانون ھدفمندکردن ﯾارانهھا مﺼوب  ١۵/١٠/١٣٨٨و ماده )(٢٩
قانون اجرای ﺳياﺳتھای کلی اصل چھل و چھارم ) (۴۴قانون اﺳاﺳی مﺼوب  ٢۵/٣/١٣٨٨و اصالﺣات بعدی آن تأمين میشود.
پ ـ دولت مکلف اﺳت بهمنظور رفع فقر و نابرابری ،بسﻂ و تروﯾج ﺳبک زندگی اﺳالمی ـ اﯾرانی ،اﯾجاد زمينه تضمين ﺣداقل
ﺣماﯾتھای اجتماعی ،تأمين ﺣداقل کيفيت زندگی و پيشگيری از بروز آﺳيبھای اجتماعی ،وفق تبﺼره ذﯾل ماده) (١۶قانون ﺳاختار
نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعی مﺼوب  ،٢٢/٢/١٣٨٢ضمن تجميع و ﺳاماندھی شوراھای مرتبﻂ با امور ﺳالمندان ،کودکان،
معلوالن و نظاﯾر آن در شورای راھبردی و تخﺼﺼی امور ﺣماﯾتی در زﯾرمجموعه شورایعالی رفاه و تأمين اجتماعی نسبت به انجام
امور زﯾر در قالب برنامهھای اجتماﻉمﺤور و خانوادهمﺤور و با اﺳتفاده ﺣداکثری از مشارکتھای مردمی و ھمکاریھای جمعی اقدام
کند:
١ـ اجرای طرﺣھای ﺣماﯾت از کودکان در معرض آﺳيبھای اجتماعی و ﯾا دارای معلوليتھا و نارﺳاﯾیھای جسمی ،روانی و
خانوادگی و ﯾا مبتال به فقر غذاﯾی ،آموزشی
٢ـ اجرای طرﺣھای ﺣماﯾت از زنان و دختران با اولوﯾت زنان ﺳرپرﺳت خانوار و دختران دارای مشکالت جسمی ،روانی و خانوادگی و
در معرض آﺳيبھای اجتماعی
٣ـ اجرای طرﺣھای ﺣماﯾت از ﺳالمندان و برنامهھای غنیﺳازی دوران ﺳالمندی بهمنظور اﯾجاد زمينه ﺣضور فعال و مؤثر آنان در
عرصه اجتماﻉ و خانواده
۴ـ اﯾجاد مرکز اطالعات و مطالعات آﺳيبھای اجتماعی بهمنظور پاﯾش و پيماﯾش انواﻉ آﺳيبھای اجتماعی و شناﺳاﯾی گروھھا و
اقشار ھدف
 ۵ـ اجرای طرﺣھای غربالگری اجتماعی ،امداد اجتماعی و توانمندﺳازی اقشار و گروھھای نيازمند و آﺳيبپذﯾر مبتنی بر توانبخشی
جسمی ،روانی و خانوادگی و آموزش مھارتھای زندگی و ارائه انواﻉ مساعدتھا و ﺣماﯾتھای اجتماعی به افراد آﺳيبدﯾده و
نيازمند واجد شراﯾﻂ
 ۶ـ جلب مشارکت خيرﯾهھا ،واقفان ،ﺳازمانھای مردمنھاد و نيز بنيادھا و نھادھای زﯾر نظر مقام معظم رھبری در جھت پيشبرد
برنامهھای ﺣماﯾت اجتماعی
٧ـ وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مکلف اﺳت متناﺳب با شراﯾﻂ و مقتضيات اقتﺼادی ،اجتماعی و فرھنگی روز کشور ،نسبت به
طراﺣی و پيادهﺳازی )برنامه چتر اﯾمنی اجتماعی( ضمن شناﺳاﯾی بهموقع اقشار و گروھھای ھدف و در معرض آﺳيبھای
اجتماعی و نيازمند درﯾافت خدمات ،ﺣماﯾتھا و مساعدتھای اجتماعی با روﯾکرد توانمندﺳازی ،کارگستری و اﯾجاد زمينه بازگشت
مجدد آنھا به جامعه خانواده و بازارکار اقدام کند و الزامات قانونی ،مقرراتی و منابع مالی و اعتباری مورد نياز آنرا ﺣسب مﺼوبات
شورایعالی رفاه و تأميناجتماعی و با ھمکاری ﺳازمان برنامه و بودجه کشور در قالب بودجه ﺳنواتی لﺤاظ کند.
 ٨ـ ﺳازمان بھزﯾستی کشور متولی ﺳالمت اجتماعی با روﯾکرد پيشگيری از آﺳيبھای اجتماعی و مداخله در بﺤرانھای اجتماعی،
ارائه خدمات ﺣماﯾتی و توانبخشی به کليه معلوالن ،مددجوﯾان و گروھھای آﺳيبپذﯾر از قبيل زنان ،کودکان ،ﺳالمندان نيازمند
جامعه میباشد .ھمچنين مرجع صدور پروانه تأﺳيس و فعاليت در امور زﯾر میباشد:
مھدھای کودک ،مراکز نگھداری شبانهروزی کودکان بیﺳرپرﺳت و خيابانی ،خانه ﺳالمت دختران و زنان ،مجتمعھا و مراکز خدمات
بھزﯾستی ،کلينيکھا و اورژانسھای مددکاری اجتماعی و روانشناﺳی ،مراکز خدمات مشاوره اجتماعی و روانشناختی اجتماعی،
مراکز توانبخشی معلوالن ،مراکز ﺣرفهآموزی معلوالن ،مراکز توانبخشی و نگھداری ﺳالمندان ،مراکز توانبخشی و درمانی بيماران
روانی مزمن ،مراکز خدمات مشاوره ژنتيک ،مراکز درمانی و بازتوانی معتادان و نيز انجمنھا و مؤﺳسات غيردولتی و خيرﯾه که در
راﺳتای اھداف ﺳازمان بھزﯾستی کشور فعاليت میکنند.
ماده ۵٨ـ دولت مکلف اﺳت نسبت به رعاﯾت اصول پدافند غيرعامل در مطالعه ،طراﺣی و اجرای طرﺣھای ﺣساﺱ و مھم و نيز
تأﺳيسات زﯾربناﯾی و ﺳاختمانھای ﺣساﺱ و شرﯾانھای اصلی و ﺣياتی کشور و آموزش عموم مردم توﺳﻂ دﺳتگاھھای اجرائی
موضوﻉ ماده) (۵قانون مدﯾرﯾت خدمات کشوری بهمنظور پيشگيری و کاھش مخاطرات ناشی از ﺳوانح غيرطبيعی و اﯾجاد ﺳامانه
پاﯾش ،ھشدار ،خنثیﺳازی درخﺼوص تھدﯾدات نوﯾن در مراکز مذکور اقدام کند.
ماده ۵٩ـ وزارت جھاد کشاورزی مکلف اﺳت بهمنظور توانمندﺳازی توليدکنندگان و اﯾجاد بستر مناﺳب انتقال دانش و ﯾافتهھای
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تﺤقيقاتی به آنان ،در قالب طرﺡ نظام نوﯾن تروﯾج نسبت به راهاندازی شبکه مدﯾرﯾت دانش ،بازﺳازی و تجھيز کليه مراکز
جھادکشاورزی ،تعيين پھنهھای توليدی و اختﺼاص ﯾک کارشناﺱ به ھر پھنه ،بهروزرﺳانی دانش مروّجان و شبکه عامالن تروﯾج و
بهکارگيری کليه فنون تروﯾجی در عرصهھای توليدی اقدام نماﯾد.
ماده ۶٠ـ بهمنظور ﺣماﯾت از بخش کشاورزی ،پاﯾداری توليد ،توﺳعه صادرات و رقابتپذﯾری و کاھش قيمت تمامشده و ﺣماﯾت از
بازﺳازی و نوﺳازی و ارتقای فناوری و اصالﺡ ﺳاختار صناﯾع کشاورزی ،دولت موظف اﺳت ضمن تھيه طرﺡ مطالعات جامع کاھش
ضاﯾعات کشاورزی و نيز طرﺡ آماﯾش صناﯾع تبدﯾلی و نگھداری مﺤﺼوالت کشاورزی با ﺳياﺳتگذاری و برنامهرﯾزی ھماھنگ نسبت به
ﺣماﯾت ھدفمند از ﺳاماندھی و اﺳتقرار صناﯾع پيشين و پسين بهوﯾژه گسترش صناﯾع تبدﯾلی و نگھداری مﺤﺼوالت اﺳاﺳی
کشاورزی توﺳﻂ بخش غيردولتی در قطبھای توليدی اقدام کند.
تبصره١ـ ﺳود ﺣاصل از ﺳھام دولت در صندوقھای توﺳعه بخش کشاورزی ،در راﺳتای تﺤقق بند)ج( ماده) (٢٨قانون تنظيم
بخشی از مقررات مالی دولت) (٢مﺼوب  ۴/١٢/١٣٩٣برای افزاﯾش ﺳھم ﺳرماﯾه دولت در صندوقھای مذکور منظور میشود.
تبصره٢ـ دولت مجاز اﺳت در چھارچوب ﺳياﺳتھای کلی اصل چھلوچھارم) (۴۴قانوناﺳاﺳی تا ﺳقف چھلونهدرصد) (%۴٩در
صندوقھای ﺣماﯾت از توﺳعه بخش کشاورزی ،مشارکت کند.
ماده ۶١ـ بهمنظور ﺣفظ ظرفيت توليد و نيل به خودکفاﯾی در توليد مﺤﺼوالت اﺳاﺳی کشاورزی و دامی از جمله گندم ،جو ،ذرت،
برنج ،دانهھای روغنی ،چغندر قند و نيشکر ،گوشت قرمز ،شير و تخم مرغ ،اصالﺡ الگوی مﺼرف براﺳاﺱ اﺳتانداردھای تغذﯾه،
گسترش کشاورزی صنعتی و دانشبنيان ،فراھم نمودن زﯾرﺳاختھای امنيت غذاﯾی و ارتقای ارزش افزوده بخش کشاورزی بر
مبنای مالﺣظات توﺳعه پاﯾدار اقدامات زﯾر انجام میشود:
١ـ درصورت تأمين منابع در بودجه ﺳاالنه ارتقای بھرهوری )راندمان( آبياری بخش به ﺣداقل شﺼتدرصد ) (%۶٠پس از پنجﺳال از
تﺼوﯾب اﯾن قانون از طرﯾق اجرای عمليات زﯾربناﯾی آب و خاک از جمله طرﺣھای تجھيز و نوﺳازی ،توﺳعه شبکهھا ،زھکشھا و
روشھای نوﯾن آبياری و اجرای عمليات بهزراعی و بهنژادی و اﺳتمرار آن در ﺳنوات بعدی
٢ـ تﺤوﯾل آب مورد نياز کشاورزان بهصورت ﺣجمی براﺳاﺱ الگوی کشت ھر منطقه و با اﺳتفاده از مشارکت بخش دولتی و
غيردولتی
٣ـ ارتقای شاخص بھرهوری مﺼرف آب در بخش کشاورزی و افزاﯾش توليد مﺤﺼول بهازای واﺣد ﺣجم مﺼرفی
۴ـ گسترش مبارزه تلفيقی با آفات و بيماریھای گياھی ،مﺼرف بھينه ﺳموم ،کود شيمياﯾی ،مواد زﯾستشناختی)بيولوژﯾکی( و
داروھای دامی و ھمچنين مبارزه زﯾستشناختی )بيولوژﯾکی( و توﺳعه کشت زﯾستی)ارگانيک( مدﯾرﯾت تلفيقی توليد و اعمال
اﺳتانداردھای ملی کنترل کيفی توليدات و فرآوردهھای کشاورزی در راﺳتای پوشش توليد
 ۵ـ نوﺳازی ماشينآالت کشاورزی و از رده خارج کردن ماشينآالت فرﺳوده کشاورز ی و توﺳعه ماشينیکردن)مکانيزاﺳيون( بر
مبنای اقليم و شراﯾﻂ و ھمچنين قابليت و تواناﯾی کشاورزان ھر منطقه و رﺳيدن به ضرﯾب نفوذ صددرصدی ماشينیکردن آن
 ۶ـ تروﯾج اﺳتفاده از کودھای آلی و زﯾستی)ارگانيک( بذور و نژادھای دامی ،طيور و آبزﯾان اصالﺡشده در کشور و افزاﯾش ميزان
مﺼرف اﯾنگونه کودھا ،بذور و نژادھای دامی ،طيور و آبزﯾان در جھت توليد غذای ﺳالم
٧ـ درصورت تأمين منابع در بودجه ﺳاالنه گسترش پوشش بيمه توليدات بخش کشاورزی و عوامل توليد تا رﺳيدن به ﺳطح پوشش
صددرصدی
ماده ۶٢ـ کليه معامالت راجع به اموال غيرمنقول ثبتشده مانند بيع ،صلح ،اجاره ،رھن و نيز وعده ﯾا تعھد به انجام اﯾنگونه
معامالت باﯾد بهطور رﺳمی در دفاتر اﺳناد رﺳمی تنظيم شود .اﺳناد عادی که درخﺼوص معامالت راجع به اموال غيرمنقول تنظيم
شوند مگر اﺳنادی که بر اﺳاﺱ تشخيص دادگاه دارای اعتبار شرعی اﺳت در برابر اشخاص ثالث غيرقابل اﺳتناد بوده و قابليت
معارضه با اﺳناد رﺳمی را ندارند.
ماده ۶٣ـ به وزارتخانهھای بھداشت ،درمان و آموزش پزشکی و علوم ،تﺤقيقات و فناوری ،دانشگاھھا و مؤﺳسات و دﺳتگاھھای
وابسته و تابعه اجازه داده میشود بهمنظور افزاﯾش ﺳرماﯾه صندوقھای رفاه دانشجوﯾان وزارتخانهھا از مﺤل فروش امکانات و اموال
قابل واگذاری پس از وارﯾز وجوه به ﺣساب خزانه و با رعاﯾت مقررات مربوطه اقدام کنند.
ماده ۶۴ـ تمامی معامالت و قراردادھای خارجی دولتی که بيش از ده ميليون ) (١٠.٠٠٠.٠٠٠دالر باشد با رعاﯾت قوانين مربوط از
جمله قانون »ﺣداکثر اﺳتفاده از توان توليدی و خدماتی در تأمين نيازھای کشور و تقوﯾت آن در امر صادرات و اصالﺡ ماده ) (١٠۴قانون
مالياتھای مستقيم مﺼوب  «١/۵/١٣٩١تنھا از طرﯾق مناقﺼه مﺤدود و ﯾا بينالمللی با درج آگھی در روزنامهھای کثيراالنتشار و
رﺳانهھای الکترونيکی داخلی و خارجی انجام و منعقد میشود .موارد اﺳتثناء به تأﯾيد کميته ﺳهنفره متشکل از وزﯾر امور اقتﺼادی
و داراﯾی ،رئيس ﺳازمان برنامه و بودجه کشور و وزﯾر مربوطه ﯾا باالترﯾن مقام اجرائی ذیربﻂ میرﺳد .در کليه مناقﺼهھا ،ﺣق کنترل
می و کيفی و کنترل قيمت برای کليه کاالھای وارداتی و پروژهھا برای خرﯾدار مﺤفوظ اﺳت .وزﯾر ﯾا باالترﯾن مقام اجرائی
و بازرﺳی ک ّ
ذیربﻂ ،مسؤول ﺣسن اجرای اﯾن موضوﻉ اﺳت .بانک مرکزی فقﻂ مجاز به تعھد ﯾا پرداخت بھای معامالت و قراردادھاﯾی اﺳت که
تأﯾيد باالترﯾن مقام دﺳتگاھھای اجرائی ،مبنی بر رعاﯾت مفاد اﯾن ماده را داشته باشد.
قراردادھاﯾی که به تشخيص ھيأت وزﯾران ماھيت مﺤرمانه دارند از شمول اﯾن ﺣکم مستثنی بوده و نياز به طرﺡ و تأﯾيد موضوﻉ در
ھيأت مذکور را ندارند.
ماده ۶۵ـ بهمنظور ﺳاماندھی مناطق آزاد و وﯾژه اقتﺼادی و اﯾفای نقش مؤثر آنھا در تﺤقق اھداف ﺳند چشمانداز بيستﺳاله
نظام ،اعمال مدﯾرﯾت ﯾکپارچه و اﯾجاد رشد اقتﺼادی مناﺳب در اﯾن مناطق ،ھمپيوندی و تعامل اثرگذار اقتﺼاد ملی با اقتﺼاد جھانی
و ارائه الگوی توﺳعه ملی در بخشھای مختلف:
الف ـ مدﯾران ﺳازمانھای مناطق آزاد بهنماﯾندگی از طرف دولت ،باالترﯾن مقام منطقه مﺤسوب میشوند و کليه وظاﯾف ،اختيارات و
مسؤوليتھای دﺳتگاھھای اجرائی دولتی مستقر در اﯾن مناطق بهاﺳتثنای نھادھای دفاعی و امنيتی بهعھده آنھا اﺳت.
ﺳازمانھای مناطق آزاد منﺤﺼراً براﺳاﺱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصالﺣات بعدی آن و قانون کار اداره
میشوند.
تبصره١ـ واگذاری وظاﯾف ،اختيارات و مسؤوليتھای دﺳتگاھھای تﺤتنظر مقام معظم رھبری ،با موافقت اﯾشان صورت میپذﯾرد.
تبصره٢ـ اختيارات فرماندار در مورد مﺼوبات شوراھای اﺳالمی شھر و روﺳتا در مناطق آزاد به مدﯾرﺳازمان منطقه آزاد واگذار
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میشود.
ب ـ کاالھای توليد و ﯾا پردازششده در مناطق آزاد و وﯾژه اقتﺼادی بهھنگام ورود به ﺳاﯾر نقاط کشور به نسبت مجموﻉ ارزش افزوده
و ارزش مواد اوليه و قطعات داخلی بهکاررفته در آن ،توليد داخلی مﺤسوب و از پرداخت ﺣقوق ورودی معاف اﺳت.
تبصره١ـ مواد اوليه و کاالھای واﺳطهای خارجی بهکاررفته در توليد ،مشروط به پرداخت ﺣقوق ورودی ،در ﺣکم مواد اوليه و کاالی
داخلی مﺤسوب میشود.
تبصره٢ـ مواد اوليه و قطعات خارجی بهکاررفته در کاالھای توليد و ﯾا پردازششده در مناطق آزاد و وﯾژه اقتﺼادی که درگذشته از
ﺳاﯾر مناطق کشور به منطقه ارﺳالشده و در توليد و ﯾا پردازش مﺤﺼولی که به کشور وارد میشود ،بهکار گرفته شود در ﺣکم
مواد اوليه تلقی میشود و از پرداخت ﺣقوق ورودی معاف اﺳت.
پ ـ ھزﯾنهھای بندری مربوط که طبق قوانين جاری از کشتيھا و شناورھا بابت خدمات بندری درﯾافت میشود در صورتی که اﯾن بنادر
توﺳﻂ بخشھای خﺼوصی ،تعاونی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در مﺤدوده مناطق آزاد اﯾجاد شده باشند ،توﺳﻂ ﺳازمانھای
مناطق آزاد مربوطه اخذ میشود .مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخيص کشتيھا طبق قوانين جاری و بينالمللی اقدام کنند.
ت ـ مبادالت کاال بين مناطق آزاد و خارج از کشور و نيز ﺳاﯾر مناطق آزاد از کليه عوارض )بهاﺳتثنای عوارض موضوﻉ ماده) (١٠قانون
چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمھوری اﺳالمی اﯾران مﺼوب  ،(٧/۶/١٣٧٢ماليات و ﺣقوق ورودی معاف میباشند.
ث ـ به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نھادھای آموزشی و تﺤقيقاتی معتبر بينالمللی ،اﯾجاد نماﯾندگی دانشگاھھای
داخلی و معتبر خارجی بر طبق اعالم وزارتخانهھای ذیربﻂ و تأﺳيس دانشگاھھای خﺼوصی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و وﯾژه
اقتﺼادی با رعاﯾت قوانين مربوط مجاز اﺳت.
ج ـ مﺤدوده آبی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با رعاﯾت مالﺣظات امنيتی و دفاعی که به تأﯾيد ﺳتادکل نيروھای مسلح میرﺳد به
فاصله ھشتﺼدمتر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعيين میشود و از امتيازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اﯾران
مﺼوب  ٧/۶/١٣٧٢و اصالﺣات بعدی آن برخوردار اﺳت.
چ ـ به منظور زدودن فقر از چھره مناطق آزاد تجاری ،ﺳازمانھای مناطق آزاد موظفند ﺣداقل ﯾکدرصد) (%١از مﺤل وصول عوارض
ورود و صدور کاالھا و خدمات اﯾن مناطق را از طرﯾق نھادھای ﺣماﯾتی به مﺤرومان و نيازمندان بومی اﯾن مناطق اختﺼاص دھند.
ماده ۶۶ـ بهمنظور تأمين منابع الزم برای انجام ھزﯾنهھای مدﯾرﯾت ﺳوخت مﺼرفشده و پسماندھای ﺣاصل از فعاليت ،برچينش و
ﺣوادث اضطراری در تأﺳيسات ھستهای به ﺳازمان انرژی اتمی )شرکت مادرتخﺼﺼی توليد و توﺳعه انرژی اتمی اﯾران( اجازه داده
میشود با موافقت رئيس اﯾن ﺳازمان تا معادل چھاردرصد) (%۴از درآمد ﺣاصل از فروش برق نيروگاھھای ھستهای کشور را
مستقيماً به ﺣساب شرکت نزد خزانهداری کل کشور تﺤت عنوان ﺣساب »اندوخته اﺣتياطی« که در قوانين بودجه ﺳنواتی
پيشبينی میشود منظور دارد ،اﺳتفاده موقت از منابع ﺣساب اندوخته اﺣتياطی به نﺤوی که در بودجه ﺳنواتی معين میگردد
برای خرﯾد اوراق مشارکت و صکوک اﺳالمی منتشرشده در کشور اعم از رﯾالی و ارزی بالمانع اﺳت و ﺳود ﺣاصل از خرﯾد اوراق
ﯾادشده نيز مستقيماً به ﺣساب »اندوخته اﺣتياطی« موضوﻉ اﯾن ماده منظور میشود .مبالغ منظورشده به ﺣساب اندوخته ﯾادشده
مشمول پرداخت ماليات بردرآمد و ﺳود ﺳھام ﯾا ﺳود ﺳھم دولت نمیباشد و اﺳتفاده از منابع اندوخته اﺣتياطی با موافقت رئيس
ﺳازمان انرژی اتمی اﯾران منﺤﺼراً برای انجام ھزﯾنهھای عمليات جاری و ﺳرماﯾهای پيشبينیشده در اﯾن ماده مجاز میباشد و
معادل ھزﯾنهھای عمليات جاری انجامشده از مانده ﺣساب »اندوخته اﺣتياطی« کسر میشود.
آﯾيننامه اجرائی اﯾن ماده به پيشنھاد ﺳازمان برنامه و بودجه کشور ،ﺳازمان انرژی اتمی اﯾران و وزارت امور اقتﺼادی و داراﯾی به
تﺼوﯾب ھيأت وزﯾران میرﺳد.
ماده ۶٧ـ در راﺳتای اصالﺡ نظام اداری کشور ،ھمه تکاليف و مجوزھای قانونی درﯾافتوجه برای ارائه اطالعات و پاﺳخ به
اﺳتعالمات دﺳتگاھھای اجرائی با ﯾکدﯾگر لغو میشود.
ماده ۶٨ـ در اجرای ﺳياﺳتھای کلی اقتﺼاد مقاومتی موضوﻉ افزاﯾش توان مقاومت و کاھش آﺳيبپذﯾری اقتﺼاد کشور و اجرای
ﺳياﺳتھای کلی برنامه ششم توﺳعه موضوﻉ تقسيم کار و تعيين نقش ملی در مناطق ،اﺳتانھا ،نواﺣی و ﺳواﺣل و جزاﯾر
کشور و ﺣماﯾت دولت از ﺳرماﯾهگذاری در مناطق کمترتوﺳعهﯾافته ،توﺳعه اقتﺼاد درﯾاﯾی جنوب کشور و اﯾجاد مناطق مھم اقتﺼادی
در زمينهھای دارای مزﯾت بهمنظور بھرهبرداری از اﺳتعدادھای ﺳواﺣل جنوب شرقی کشور ،بھرهمندی جامعه مﺤلی ،اﺳتفاده از
ﺳرماﯾهھا و فرصتھای بينالمللی و کاھش عدم تعادلھای مناطق کشور ،ﺳازمان توﺳعه ﺳواﺣل مکران بهعنوان ﺳازمان
توﺳعهای با شخﺼيت شرکتی برای برنامهرﯾزی ،اجراء و نظارت بر برنامهھای توﺳعه در ﺳواﺣل مکران درصورت تأمين اعتبار در
بودجه ﺳنواتی در مﺤدوده شھرﺳتانھای ميناب ،ﺳيرﯾک ،جاﺳک ،چابھار و کنارک اﯾجاد میشود .اﺳاﺳنامه اﯾن ﺳازمان ظرف
مدت چھارماه پس از تﺼوﯾب ھيأت وزﯾران به مجلس جھت تﺼوﯾب نھائی ارائه میشود.
تمام وظاﯾف و اختيارات دﺳتگاھھای اجرائی ،نھادھا و مؤﺳسات عمومی بهغير از دفاعی ،امنيتی ،قضائی و امور خارجه و ھمچنين
تمام داراﯾیھای دولت و دﺳتگاھھای اجرائی اعم از منقول و غيرمنقول و تمام طرﺣھا و پروژهھا )در ﺣال بھرهبرداری ﯾا اجراء( ،در
منطقه ﺳواﺣل مکران به اﯾن ﺳازمان واگذار میشود .اﯾنمﺤدوده درچھارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
جمھوری اﺳالمی اﯾران و قانون جلب و ﺣماﯾت از ﺳرماﯾهگذاری خارجی در اﯾران اداره میشود.
چگونگی ارتباط مناطق آزاد اﯾن مﺤدوده با ﺳازمان ،در اﺳاﺳنامه تعيين میشود.
ماده ۶٩ـ بهمنظور تﺤقق ﺳياﺳتھای کلی اقتﺼاد مقاومتی موضوﻉ توﺳعه درونزا ،ارتقای توان توليد ملی ،اقتﺼاد دانشبنيان و
دﺳتيابی به اھداف بخش صنعت و معدن:
١ـ برای توﺳعه ﺳرماﯾهگذاریھای مشترک ﺣقوقی خﺼوصی ـ دولتی و تمھيد تعيين ﺳھم واقعی ﺳازمانھای توﺳعهای در
مشارکتھای مزبور ،تجدﯾد ارزﯾابی داراﯾیھاﯾی که بهعنوان ﺳھم آورده بخش دولتی ﺳازمانھای مزبور در شرکت مشترک ارائه
میشود.
مازاد ﺣاصل از تجدﯾد ارزﯾابی داراﯾیھای ثابت و شرکتھا در ترازنامه شرکتھای ذیربﻂ در ﺳرفﺼل ﺣقوق صاﺣبان ﺳھام تﺤت عنوان
مازاد تجدﯾد ارزﯾابی طبقهبندی و معاف از ماليات میباشد .ھزﯾنه اﺳتھالک داراﯾیھای مزبور به مأخذ بھای تجدﯾد ارزﯾابیشده و بر
مبنای عمر مفيد تعيينشده توﺳﻂ کارشناﺳی منتخب مجمع عمومی ھزﯾنه قابل قبول مالياتی مﺤسوب میشود.
٢ـ »صندوق ﺣماﯾت از تﺤقيقات و توﺳعه صناﯾع الکترونيک« به »صندوق ﺣماﯾت از تﺤقيقات و توﺳعه صناﯾع پيشرفته« تغيير نام
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میﯾابد .اﺳاﺳنامه صندوق متناﺳب با مأمورﯾت جدﯾد ظرف مدت ششماه به پيشنھاد مشترک ﺳازمانھای برنامه و بودجه کشور
و اداری و اﺳتخدامی کشور و وزارت صنعت ،معدن و تجارت به تﺼوﯾب ھيأت وزﯾران میرﺳد.
٣ـ ھزﯾنهھای اکتشافات معدنی در ھر مرﺣله از مطالعات زمينشناﺳی ،اکتشافات تکميلی و اکتشاف ﺣين اﺳتخراج ،جزء
ھزﯾنهھای قابل قبول مالياتی دارندگان مجوز از مراجع قانونی مﺤسوب میشود.
ماده٧٠ـ مجموﻉ تغييرات طرﺣھای تفﺼيلی برای موضوﻉ ماده) (۵قانون تأﺳيس شورایعالی شھرﺳازی و معماری اﯾران مﺼوب
 ٢٢/١٢/١٣۵١و اصالﺣات بعدی آن توﺳﻂ کميسيون ماده مذکور در ھر ﯾک از موارد ﺣداکثر تا پنجدرصد) (%۵مجاز اﺳت .تغييرات فراتر
از اﯾن ميزان باﯾد به تﺼوﯾب شورایعالی شھرﺳازی و معماری اﯾران برﺳد.
ماده٧١ـ کليه تﺼوﯾب نامه ھا ،بخشنامه ھا ،دﺳتورالعملھا و ھمچنين تﺼميمات و مﺼوبات ھيأتھای امناء و مراجع و مقامات
اجرائی و دﺳتگاھھای اجرائی به اﺳتثنای اﺣکام قضائی که متضمن بار مالی برای صندوقھای بازنشستگی ﯾا دﺳتگاھھای
اجرائی و دولت میباشد در صورتی قابل اجراء اﺳت که بار مالی ناشی از آن قبال ً مﺤاﺳبه و در قوانين بودجه کل کشور و ﯾا بودجه
ﺳاالنه دﺳتگاه ﯾا صندوق ذی ربﻂ تأمين شده باشد و اﯾجاد و تﺤميل ھرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه ﺳنواتی
ﯾا صندوق ذیربﻂ ممنوﻉ میباشد در غيراﯾنصورت عمل مراجع مذکور در ﺣکم تعھد زائد بر اعتبار اﺳت و مشمول پرداخت از ﺳوی
دﺳتگاه ﯾا صندوقھای مربوطه نيست .دﺳتگاھھا و صندوقھای مربوط مجاز به اجرای اﺣکام مقامات اجرائی و مراجع قوه مجرﯾه که
بار مالی آن تأمين نشده اﺳت ،نيستند .اجرای اﺣکام ﯾادشده فقﻂ در ﺣدود منابع مذکور ممکن اﺳت .در ھر ﺣال تﺤميل کسری
بودجه به دولت و دﺳتگاھھای اجرائی و صندوقھا غيرقابل پذﯾرش می باشد .مسؤوليت اجرای اﺣکام اﯾن ماده برعھده رؤﺳای
دﺳتگاھھا و صندوقھا و مدﯾران و مقامات مربوط اﺳت.
ماده٧٢ـ باتوجه به اھميت و ضرورت مرمت بناھای تارﯾخی و فرھنگی و اﺣيای بافتھای ارزشمند کشور ،به تمامیدﺳتگاھھای
اجرائی اجازه داده میشود بھرهبرداری از بناھا و اماکن تارﯾخی ـ فرھنگی ثبتشده در فھرﺳت آثار ملی )بهاﺳتثنای نفاﯾس ملی(
در اختيار خود را با تعيين کاربری که از ﺳوی ﺳازمان ميراث فرھنگی ،گردشگری و صناﯾعدﺳتی در چھارچوب ضوابﻂ و مقررات
مشخص میشود به بخش خﺼوصی و تعاونی واگذار کنند .اجرای اﯾن ماده از شمول جزء ) (٣ماده ) (١١۵قانون مﺤاﺳبات
عمومیکشور مﺼوب ١/۶/١٣۶۶مستثنی میباشد.
ماده٧٣ـ اﯾن قانون پس از انقضای قانون برنامه پنجساله پنجم توﺳعه جمھوری اﺳالمی اﯾران الزماالجراء اﺳت.
قانون فوق مشتمل بر ھفتاد و ﺳه ماده و صد تبﺼره در جلسه علنی روز ﯾکشنبه مورخ دھم بھمنماه ﯾکھزار و ﺳيﺼد و نود و پنج
مجلس شورای اﺳالمی تﺼوﯾب شد و در تارﯾخ  ٢٧/١١/١٣٩۵به تأﯾيد شورای نگھبان رﺳيد.
رئيس مجلس شورای اﺳالمی ـ علی الرﯾجانی
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