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  صفحه  کنندهدستگاه اجراء  تاریخ تصویب  ) وحدت رویهاءقوانین و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

  ١  هاي اجرايي دستگاهكليه   ١٠/١١/١٣٩٥  هاي توسعه كشور قانون احكام دائمي برنامه

  سيالتدري الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق قانون
  ١٧  آموزش و پرورشوزارت   ٢٧/١١/١٣٩٥   سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش و آموزشياران نهضت

  ١٧  وزارت آموزش و پرورش  ٩/١٢/١٣٩٥  قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي ٢٠مادهصالح ا

  عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه  هيأت١٣٠٥الي   ١٣٠٣هاي رأي شماره
 ه شوراي اسالمي شهرستان كرج در خصوص تعيين بهر٢١/٣/١٣٩٣ـ ١١٥٣/٩٣/٤١/٤ شماره 

  متداول بانكي نسبت به تقسيط مطالبات ناشي از عوارض پروانه ساختماني و جريمه مقرر
   كميسيون ماده صد قانون شهرداري از تاريخ تصويب در رأي

  ١٧  كرجستان اسالمي شهرشوراي   ١٠/١٢/١٣٩٥

      
  
  
  
  

  ١٦/١/١٣٩٦                                                                              ١٠٥٤رهشما
  جناب آقاي محمدسينجلي جاسبي

  رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره » ١«با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده 

» هاي توسعه كشور هقانون احكام دائمي برنام«قانون مذكور، يك نسخه تصوير » ١«ماده 
  .گردد براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
  

  ١/١٢/١٣٩٥                                                                       ٩٦٦٨٣/٣٢رهشما
  حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني

  وري اسالمي ايرانرياست محترم جمه
در اجراي اصل يكصد و  ٤/٨/١٣٩٤ مورخ ٢٢٠/١٠/٥٢٤١٢عطف به نامه شماره 

هاي  قانون احكام دائمي برنامه ايران اسالمي  اساسي جمهوري قانون) ١٢٣(سوم بيست و
 شوراي اسالمي تقديم گرديده بود، با تصويب مجلسبا عنوان اليحه به كه  توسعه كشور

 پيوست و تأييد شوراي محترم نگهبان، به ١٠/١١/١٣٩٥كشنبه مورخ در جلسه علني روز ي
  .گردد ابالغ مي

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

  هاي توسعه كشور قانون احكام دائمي برنامه
ها و   و فرهنگستاني و پژوهشيدانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالـ ١ماده

 علوم، يها  وزارتخانهي گسترش آموزش عاليز از شورا مجوي كه داراي علم و فناوريپارکها
 ربط ي ذي مراجع قانونري و ساي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فناورقاتيتحق
 قانون ژهيو  بهي دولتي حاكم بر دستگاههاي عموممقررات و ني قوانتي بدون رعاباشند، يم

 مناقصات و يرگزار قانون ب،ي خدمات كشورتيري کشور، قانون مديمحاسبات عموم
 ،ي معامالت،يمال يها نامه نيي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آياصالحات و الحاقات بعد

 علوم، رانيوز ديي تأ بهرد امنا كه حسب موأتي مصوب هيالتي و تشكيخدامـ است،يادار
 دييها به تأ  و در مورد فرهنگستاني و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فناورقاتيتحق

 تحقيقاتي وابسته به نيروهاي  در مورد دانشگاهها و مراكز آموزش عالي ووجمهور  رئيس
  .كنند ميعمل ، رسد يمسلح به تأييد رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح م

 مراكز و مؤسسات، ني دولت به اي از منابع عمومافتهي اعتبارات اختصاص ـ١تبصره
 يليشود و براساس بودجه تفص ور مي منظي قطعنهي و بعد از پرداخت، به هزيكمك تلق

  . استنهي آنها قابل هزتيمصوب هيأت امنا و با مسؤول
 اداري التي از محل منابع عمومي و توسعه تشکديهرگونه استخدام جدـ ٢تبصره
 ي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و فناورقاتي علوم، تحقراني وزدييمنوط به تأ

  . کشور استدامياداري و استخو سازمان ) حسب مورد(
قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم ) ١١( مادهبر اساسهيأت امنا  ـ٣تبصره

تواند عالوه بر آنچه كه از   نمي٤/١٢/١٣٩٣ مصوب) ٢(بخشي از مقررات مالي دولت
شود   براي دانشگاهها و مراكز مزبور پادار مياختصاصيمحل منابع عمومي و درآمدهاي 

  .كند سالهاي بعد مصوب وگيري   تصميمتعهد جديدي براي سال

 ١٣٩٦ماه   فروردينبيستم يكشنبه
 

  ٢٠٩٩٤ شمارهوم سسال هفتاد و 
  

)٩٤٥( 
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  .شوند  آن مييها  هاي رفاه دانشجويان مشمول اين ماده و تبصره صندوقـ ٤تبصره
 و ي استخدام،ي معامالت،ي ادار،يهرگونه اصالح ساختار و مقررات مال ـ ٥تبصره

 يها  فرهنگستانني و همچني دولتي و پژوهشي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عاليالتيتشك
  . آن استيها   ماده و تبصرهني فقط مشمول ايتخصص

 دانشمندان هاي علمي، نخبگان و  دولت موظف است براي مشاركت انجمن ـ٦تبصره
گيري از  المللي و برتر جهان و بهره ها و مجامع علمي و پژوهشي بين كشور در همايش

صتهاي مطالعاتي هاي دانشمندان و نخبگان ايران در جهان و فراهم كردن فر توانمندي
  . داخل و خارج كشور سازوكار الزم را ايجاد نمايددرمناسب 

  گسترش و ارتقاي كيفيت و اثربخشي آموزش عالي ومنظور به ـ٧تبصره
  :دكنآموزي، دولت موظف است نسبت به تحقق موارد زير اقدام  مهارت
سبت  همان دانشگاه نيتوانند با موافقت هيأت امنا  هيأت علمي ميياعضاـ ١

بنيان اقدام و يا در اين   خصوصي دانش)%١٠٠(صددرصد تشكيل مؤسسات و شركتهاي به
  .كنندمؤسسات و شركتها مشاركت 

 مؤسسات و شركتها براي انعقاد قرارداد پژوهشي مستقيم و يا غيرمستقيم با اين
در معامالت دولتي و دولت دستگاههاي اجرائي، مشمول قانون منع مداخله كاركنان 

  . بعدي آن نيستندحاتاصال
منظور حمايت از دانشجويان دانشگاههاي دولتي،  شود به به دولت اجازه داده ميـ ٢

اي و مؤسسات  نور و دانشگاههاي فني و حرفه كاربردي و پيام ـ آزاد اسالمي، علمي
هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا  وزارتخانه عالي غيردولتي كه داراي مجوز از آموزش

 تسهيالت اعتباري در اختيار صندوق رفاه باشند، رمان و آموزش پزشكي ميبهداشت، د
الحسنه به  براي پرداخت وام بلندمدت قرضربط  دانشجويان و يا ساير نهادهاي ذي

  .قرار دهددانشجويان 
هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  وزارتخانهـ ٣

هاي   رشته،ن، كار و رفاه اجتماعي و مركز آمار ايرانمكلفند با همكاري وزارت تعاو
  . با بازار كار تعيين نمايندبتحصيلي خود را متناس

 از درآمدهاي حاصل از شهريه )%٦٠(درصد شصتنور مكلف است  دانشگاه پيامـ ٤
دانشجويان هر واحد را براي توسعه همان واحد و مابقي را براي توسعه و تجهيز واحدهاي 

  .در مناطق محروم اختصاص دهددانشگاهي 
  ـ ٢ماده
 و قاتي علوم، تحقيها  وزارتخانهصي كشور، حسب مورد به تشخيدانشگاهها ـ الف

 يعال  گسترش آموزشي شورابي با تصوي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكيفناور
و  يصنعتي ـ  شعب در مناطق آزاد تجارسي نسبت به تأستوانند ي مربوط، ميها وزارتخانه

  . از داوطلبان اقدام كنندهي شهرافتي با دروصورت خودگردان   در خارج از کشور بهزين
 براي ،ي ـ صنعتي دانشجو در شعب دانشگاهها درمناطق آزاد تجاررشيب ـ پذ

 دوره ي دانشجو برارشيضوابط پذ. شود  انجام مييدانشجويان غيرايراني بدون آزمون سراسر
قانون سنجش و ) ٢( دانشجو موضوع مادهشري سنجش و پذي توسط شورايكارشناس

 يها  دورهي و برا١٣٩٢ کشور مصوب يال دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عرشيپذ
 علوم، يها  از وزارتخانهيكي ديي دانشگاهها و حسب مورد با تأشنهادي با پيلي تكمالتيتحص
  .شود ي منيي تعي بهداشت، درمان و آموزش پزشكاي ي و فناورقاتيتحق

 ري همانند سا،يصنعت ـ ي شعب مناطق آزاد تجاريراني اانيدانشجو  ـتبصره
  .هستند برخوردار يلي تحصتي از معافانيدانشجو

قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش ) ٥(اين بند به ماده 
  .شود  الحاق مي١٠/٦/١٣٩٢عالي كشور مصوب 

و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، در جهت دولت به منظور استمرار، توسعه  ـ پ
حفظ كرامت ايثارگران با اولويت عرضه منابع مالي، فرصتها، امكانات و تسهيالت و 
امتيازات به ايثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنين جانبازان، آزادگان و 

  :دهد افراد تحت تكفل آنان، اقدام زير را انجام مي
هاي علوم، تحقيقات و  اكز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و وزارتخانهدانشگاهها و مر

اعضاي %) ٢٠(درصد فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مكلفند حداقل بيست
ماه   علمي مورد نياز خود را از بين جامعه ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از شش هيأت

، آزادگان باالي %)٢٥(درصد وپنج الي بيستسابقه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان با
، همسران و فرزندان %)٥٠(درصد سال اسارت، همسران و فرزندان جانبازان باالي پنجاه سه

سال اسارت كه داراي مدرك علمي مورد تأييد  شهدا و فرزندان آزادگان با بيش از سه
» زش پزشكيبهداشت، درمان و آمو«و » علوم، تحقيقات و فناوري«هاي  وزارتخانه

باشند، حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال كاركنان ديگر دستگاهها يا  مي
  صورت عضو هيأت علمي تأمين و از ابتداء آنان را به تبديل وضعيت كاركنان غير هيأت

علمي رسمي قطعي با احتساب سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرائي مرتبط و تأثير آن در 

ه علمي با رعايت شرايط اخالقي، علمي و سني و بدون آزمون و مصاحبه پايه و مرتب
مسؤوليت اجراي اين حكم به طور مستقيم برعهده وزرا و رؤساي . استخدام كنند

. باشند مقامات يادشده در اين خصوص، مجاز به اتخاذ تصميم مي. دستگاههاي مذكور است
  .شود  فعلي داراي شرايط فوق نيز ميعلمي احكام و امتيازات اين بند شامل اعضاي هيأت

رساني به ايثارگران مصوب  قانون جامع خدمات) ٧١(اين بند، جايگزين ماده 
  .شود  مي٢/١٠/١٣٩١

 هاي بازنشستگي منظور فراهم نمودن شرايط رقابتي و افزايش كارآمدي بيمه بهـ ٣ماده
هاي بازنشستگي اعم از  و جلوگيري از ايجاد هرگونه انحصار يا امتياز ويژه براي صندوق

هاي بازنشستگي غيردولتي با  شود صندوق خصوصي، تعاوني يا دولتي اجازه داده مي
 به پيشنهاد اي كه نامه ينيشدگان بازنشسته براساس آ تضمين پوشش تعهدات آتي بيمه

به تصويب هيأت وزيران كشور  وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه
  . ايجاد گردد،سدر مي

هاي مكمل و در قالب نظام تأمين  ها در اليه بيمه گونه صندوق فعاليت اين  ـتبصره
  .اجتماعي چند اليه است

 پوشش ي برانامه مهي كشور موظف به دارا بودن بمي مقي اتباع خارجهيكلـ ٤ماده
 تعرفه مطابق زاني منييتع. باشند ي مراني در مدت اقامت در اي احتماليها يماريحوادث و ب

  .رسد ي مسازمان برنامه و بودجه كشور ديي است كه به تأراني اي مركزمهيمقررات بر عهده ب
 ي اجتماعمهي بيها  صندوق،ي بازنشستگيلي تكممهي بيمنظور برقرار به ـ ٥ ماده

 با مشاركت فرد شدگان مهي جهت بي شخصي انفراديمجازند نسبت به افتتاح حسابها
  .نديما اقدام نشده مهيب

   ـ ٦ ماده
توانند در صورت انتقال  هاي بازنشستگي مي كاركنان تحت پوشش صندوق ـ الف

 ساير دستگاهها يا بازخريدي، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصي بدون حقوق، بدون به
در اين صورت حق . محدوديت زمان كماكان مشمول صندوق بازنشستگي خود باشند

  .شده است عهده بيمه شده به  منتقلراداستثناي اف فرما بهشده و كار بيمه سهم بيمه
قانون تأمين ) ٢٨(ماده) ٢(دولت موظف است هرساله اعتبار الزم موضوع تبصره ـ ب

  .كندبيني  اي در قانون بودجه ساالنه پيش  را در رديف جداگانه٣/٤/١٣٥٤اجتماعي مصوب 
ه دريافتي ايثارگران و فرزندان ك  شدن اين قانون در صورتيءاالجرا از زمان الزم ـ پ

شهدا مشمول صندوق تأمين اجتماعي و بازنشستگي ديگري گردد، در صورت پرداخت 
مربوط به حق بيمه صندوق تأمين اجتماعي توسط و دولت و كارفرما شده  كسور سهم بيمه

 افراد و با تحقق شرايط بازنشستگي آنها در هر صندوق، بازنشستگي در هر صندوق ينا
  .شوند مند مي صندوق بهرههر دو  و از مستمري بازنشستگي گيردطور مستقل انجام  هب

  :شود  ميلي تشکري ز و تركيبفي با وظايي غذاتي سالمت و امني عاليشوراـ ٧ماده
  :وظايف ـ الف
  سالمت و امنيت غذايي و سالمت مواد غذايي صادراتييسياستگذاري براي ارتقاـ ١
  و وارداتي
هاي   بخشي و فرابخشي در اجراي سياست ها و تدابير يب برنامهبررسي و تصوـ ٢

  ناظر بر سالمت و امنيت غذايي
  تعيين و پايش شاخصهاي اساسي سالمت و امنيت غذاييـ ٣
  اي تصويب استانداردهاي ملي پيوست سالمت براي طرحهاي بزرگ توسعهـ ٤
  » و امنيت غذاييخدمات جامع و همگاني سالمت« ـ تصويب برنامه اجرائي سامانه ٥
  هاي نظارتي تصويب سازوكارهاي نظارتي و رسيدگي به گزارش ـ ٦
  ايجاد هماهنگي ميان دستگاههاي اجرائي مربوطـ ٧
  :تركيب ـ ب
  )رئيس(جمهور  رئيسـ ١
  )دبير(وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ ٢
  رئيس سازمان برنامه و بودجه کشورـ ٣
  وزير كشورـ ٤
  معدن و تجارتوزير صنعت،  ـ ٥
  وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ ٦
  وزير آموزش و پرورشـ ٧
  وزير جهاد كشاورزي ـ ٨
  وزير ورزش و جوانانـ ٩
  رئيس سازمان حفاظت محيط زيستـ ١٠
  رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايرانـ ١١
عي و برنامه هاي بهداشت و درمان، اجتما يك نفر از اعضاي هر يك از كميسيونـ ١٢

  عنوان ناظر و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي به
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  )ره(رئيس كميته امداد امام خمينيـ ١٣
  رئيس سازمان ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرانـ ١٤
 پيشنهاد هاي علمي و تخصصي حوزه سالمت بنا به عنوان نماينده انجمن ـ يك نفر به١٥

  يد رئيس شوراي عاليي و تأيشکوزير بهداشت، درمان و آموزش پز
 علمي و تخصصي حوزه امنيت غذا و تغذيه يها عنوان نماينده انجمن يك نفر بهـ ١٦

يد رئيس يبنا به پيشنهاد وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي و تأ
  شوراي عالي

  .د رئيس جمهور قابل اجراء استييمصوبات شورا با تأ تبصره ـ
 کشور و برنامه و بودجه مشترک سازمان شنهادي په ببند ني اي اجرائنامه  آيين
شود و حداکثر   ميهي و جهاد كشاورزي تهيهاي بهداشت، درمان و آموزش پزشک وزارتخانه

  .رسد  ي مرانيوز ب هيأتي قانون به تصونيماه پس از ابالغ ا ظرف مدت شش
ي، يو فروش كاالهاي داروسازي، توزيع، عرضه   واردات تجاري، ذخيرههرگونه ـ پ

اي، آرايشي، بهداشتي،  ، طبيعي و سنتي، مكملهاي تغذيه)بيولوژيك(زيستيواكسن، مواد 
ي و ملزومات و تجهيزات پزشكي كه در سامانه رهگيري و كنترل اصالت طبق يغذا

كند، ثبت نشده باشد جرم   ميعالمضوابطي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ا
 ٣/١٠/١٣٩٢شود و با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مصوب  محسوب مي
  .شود برخورد مي
 در مورد سموم و كود شيميايي و همچنين كاالهاي با اجراي اين بند وليتؤمس

 برعهده وزارت جهاد كشاورزي و  در چهارچوب وظايف مذكور در اين مادهمصرف دامي
  .سازمان دامپزشكي است

ور كنترل كيفي محصوالت كشاورزي و دامي و صيانت از سالمت آحاد منظ به ـ ت
شده  جمعيت كشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است محصوالت ارائه

ي بررسي، اعالم و از توزيع مواد يهاي شيميا به بازار مصرف را از نظر ميزان آالينده
  .غيرمجاز جلوگيري كند

ها و ساير دستگاههاي اجرائي  ي وابسته به شهرداريي مراكز توزيع مواد غذاتمام
هاي تحت نظارت  مراكز و مجتمع موظفند از عرضه محصوالت داراي آالينده شيميايي در

  .كنندو مديريت خود جلوگيري 
  زيستيهاي هاي خام دامي، دارو و فرآورده  توليد و توزيع فرآوردهمراكز ـ ث

چوب ضوابط فني و بهداشتي كه از طرف سازمان  دامپزشكي موظفند در چهار)بيولوژيك(
افراد . نندكهاي بهداشتي مربوطه اقدام  ، نسبت به استقرار سامانهشود دامپزشكي اعالم مي
مجوز مربوط از سازمان دامپزشكي كشور در زمينه ارائه  اخذ توانند با حقوقي غيردولتي مي

  .نندكها فعاليت   و مميزي غيررسمي اين سامانهءخدمات اجرا
ماه پس از ابالغ اين قانون  ، حداكثر ظرف مدت ششبند اجرائي اين نامه آيين

شود و به تصويب  تهيه مي) سازمان دامپزشكي كشور( توسط وزارت جهادكشاورزي
  .رسد هيأت وزيران مي

) ٤٨( موضوع ماده به سالمترسان بي آسي خدمات و کاالهااتهرگونه تبليغ ـ ج
 و صي بر اساس تشخ)٢( دولتي از مقررات ماليم بخشينون تنظ به قايقانون الحاق مواد

 ياز سو استاندارد ايران يو سازمان مل ي درمان و آموزش پزشک اعالم وزارت بهداشت،
  .ها ممنوع است همه رسانه

واردات هر نوع كاال با رعايت استانداردها و يا ضوابط فني و ايمني و چ ـ 
صالح مربوط، توسط وزارت  تصويب مرجع ذياي است كه پس از  بهداشتي قرنطينه

رعايت اين . شود  مراجع مربوط ابالغ ميريصنعت، معدن و تجارت به گمرك و سا
 كاالهاي يافته، ضوابط براي تعيين تكليف كاالهاي متروكه، ضبطي، قطعيت

است و ضوابط فني و ايمني  بالصاحب و صاحب متواري و مكشوفات قاچاق الزامي
اي از  طريق سازمان ملي استاندارد ايران و ضوابط بهداشتي قرنطينهاين كاالها از 

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

دسته از   آني براشده نييعقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تع ـ ٨ماده
شود توسط   سالمت اعالم ميهيپا مهيدر بسته ب كه ي و درماني بهداشت،يصيخدمات تشخ

 تحت هر ي و حقوقيقي با اشخاص حقراني سالمت امهي و سازمان بي تجارمهي بيشركتها
 به جز در مواردي كه در قوانين يلي تكممهي برانهپرداخت حق س. عنوان ممنوع است

 فهرست يلي تكممهيمنظور از ب.  استشده مهي بر عهده افراد ب،خاص معين شده است
  .ستي سالمت نهيپا مهي است كه در تعهد بيخدمات

قانون مديريت خدمات كشوري ) ٥(كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده ـ١تبصره
  .هاي مصوب هستند موظف به اجراي موضوع اين حكم و رعايت تعرفه

و  و تعاون، كار) بيمه مركزي ايران(ييهاي امور اقتصادي و دارا وزارتخانهـ ٢تبصره
  .باشند ول حسن اجراي اين ماده ميؤرفاه اجتماعي حسب مورد مس

  ـ ٩ماده
 بودجه بي سالمت کشور مكلف است هر ساله قبل از تصومهي بيعال يشورا ـ الف

 تعرفه خدمات سالمت نيي و تعي ارزش نسبي نسبت به بازنگررانيسال بعد در هيأت وز
 و ي در كشور اعم از دولتصيشخدهندگان خدمات بهداشت، درمان و ت  ارائههي كليبرا
 در جهت ي واقعمتي و مصارف و قمنابع اصل تعادل تي با رعاي و خصوصيردولتيغ
 با حق فني كساني واحد و ي محاسباتي و مباني درمان،ي مناسب بهداشتي رفتارهاتيتقو

) ۱(ماده ) ۸( و بر اساس بندي رقابتطيواقعي يكسان براي بخش دولتي و غيردولتي در شرا
 اقدام و ٣/٨/١٣٧٣ کشور مصوب ي خدمات درماني همگانمهيقانون ب) ۹(و ) ۸( مواد و

 سال بعد ي هر سال برااني کشور، قبل از پابرنامه و بودجه سازمان دييمراتب را پس از تأ
  .كند ارائه رانيوز  به هيأت بيجهت تصو

ت درماني كشور قانون بيمه همگاني خدما) ٢(عنوان يك ماده بعد از ماده  اين بند به
  .گردد  الحاق مي٣/٨/١٣٧٣مصوب 
آزمايش اجباري براي تأييد سالمت كليه رانندگان وسايل حمل و نقل عمومي  ـ ب

قانون ) ٣٠( مربوط از محل اعتبار موضوع مادهيها نهي هز.مشمول بيمه سالمت است
  . ودش ين ميتأم) ٢( دولتي از مقررات ماليم بخشي مواد به قانون تنظيالحاق برخ
  : كشوري در نظام آماريكار ي و رفع موازي سامانده،يساز كپارچهيمنظور  بهـ ١٠ماده
  . کشور استي رسمي اعالم و انتشار آمارهاه،ي تهي مرجع رسمرانيمركز آمار ا ـ الف

  . شود  الحاق مي١٠/١١/١٣٥٣قانون مركز آمار ايران مصوب ) ٢( اين بند قبل از ماده 
 ي برنامه ملهي اجرائي نسبت به تهي دستگاههايبا همکار رانيمرکز آمار ا ـ ب

 و انتشار دي استانداردها و ضوابط تولتي با رعاني نويها  ي بر فناوري کشور مبتنيآمار
 اطالعات گاهي مستمر پاهي و استقرار و تغذي ثبتي  استقرار نظام آمارها،ي رسميآمارها
 آمار يعال ي شورابي و تصورانيمرکز آمار ا شنهادي برنامه با پنيا. كند کشور اقدام يآمار
  .االجراء است   اجرائي الزمي دستگاههاي برارانيا

 ـ دستگاههاي اجرائي مانند بانك مركزي مكلفند در حدود وظايف قانوني خود و در پ
هاي مربوط به  عالي آمار ايران، آمار تخصصي حوزه هاي شورايدارچوب ضوابط و استاندارهچ

  .آمار تخصصي رسمي استه صورت آمار منتشر در اين. و اعالم كنندخود را توليد 
قانون مركز آمار ايران الحاق ) ٩(عنوان مواد جديد بعد از ماده  به) پ(و ) ب(بندهاي

  .گردد مي
 ،يي هواي عكسبردار،ي و اطالعات مكانيبردار  مرتبط با نقشهيها تيفعالـ ١١ماده

 مختلف و نظارت بر آن در بخش يها اسيدر مق ي و شهري پوششيها  نقشهدي و تولهيته
هاي مربوط  استانداردها و دستورالعمل.  كشور استيبردار  برعهده سازمان نقشه،يرنظاميغ

 شي كشور از جمله آمايها يريگ  جهتتيکشور با رعابرنامه و بودجه توسط سازمان 
  .شود ي و ابالغ مهي تهنيسرزم

هاي مسلح و سازمان برنامه وبودجه كشور وزارت دفاع و پشتيباني نيرو تبصره ـ
مكلفند دستورالعمل اجرائي اين ماده را به منظور نحوه اعمال مالحظات دفاعي و امنيتي 

  .هاي مكاني تهيه و ابالغ نمايند ها و داده در توليد و انتشار نقشه
 )كاداستر(قانون جامع حدنگار ) ١٠(عنوان يك ماده جديد بعد از ماده  اين ماده به

  .گردد  الحاق مي١٢/١١/١٣٩٣كشور مصوب 
  ـ ١٢ماده
) ١٦/١١/١٣٩٠مصوب (قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار) ١١(صدر ماده ـ الف

  :شود به اين شرح اصالح مي
هاي   نظر دولت و بخشهاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليت منظور تبادل به

 اتخاذ تصميم مؤثر براي اقدامات اقتصادي اين بخشها، بررسي و رفع موانع کسب و کار و
الزم در چهارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادها و راهکارهاي اجرائي مناسب 

 زير ي دولت و بخش خصوصي با ترکيب اعضاگوي و تربط، شوراي گف به مراجع ذي
  :شود تشکيل مي
  )رئيس شورا(وزير امور اقتصادي و دارايي ـ ١
  و تجارتوزير صنعت، معدن ـ ٢
  ) معاوناي (يوزير تعاون، کار و رفاه اجتماعـ ٣
  ) معاوناي (يوزير جهاد کشاورزـ ٤
  ) معاوناي(وزير نفت  ـ ٥
  ) معاوناي(وزير نيرو  ـ ٦
  ) معاوناي( کشور ريوزـ ٧
  رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ـ ٨
  ) معاوناي( کشور برنامه و بودجه سازمان سيرئـ ٩
   قضائيه به انتخاب رئيس قوه راز معاونان قوهدو نفـ ١٠
  رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالميـ ١١
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  رئيس کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالميـ ١٢
  رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالميـ ١٣
  رئيس کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسالميـ ١٤
  )حسب مورد(هاي تخصصي و ويژه مجلس شوراي اسالمي ساي كميسيونؤـ ساير ر١٥
  )دبير شورا( ايرانيرئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزـ ١٦
  رئيس اتاق اصنافـ ١٧
  ها عالي استان رئيس شورايـ ١٨
   اتاق تعاون جمهوري اسالمي ايرانسيرئـ ١٩
  اب شهرداران كالنشهرهاشهردار يكي از كالنشهرها به انتخـ ٢٠
هشت نفر از مديران عامل شرکتهاي برتر خصوصي و تعاوني از بخشها و ـ ٢١
  هاي مختلف رشته

و چگونگي تشکيل جلسات و ارائه ) ٢١( رديف ينحوه انتخاب اعضا ـ١تبصره
ها طبق دستورالعملي است که در نخستين جلسه شورا تهيه و   پيشنهادها و گزارش

  .شود تصويب مي
محل دبيرخانه اين شورا بدون دريافت کمک از دولت در اتاق بازرگاني،  ـ٢صرهتب

  . ايران استيصنايع، معادن و کشاورز
  .باشد ي ماه م دروگو، حداقل يك جلسه  گفتيجلسات شوراـ ٣تبصره
مصوبات شورا حداكثر ظرف مدت سي روز در دستور كار هيأت دولت  ـ٤تبصره

  .گيري شود  دولت مطرح و نسبت به آن تصميمگيرد تا در جلسه هيأت قرار مي
 اتاق تعاون ي موظف است با همکاري و کشاورز و معادنعي صنا،ي بازرگاناتاق ـ ب
 مقررات ن،ي قوانيي اصناف کشور، نسبت به شناساي و شوراراني اي اسالمي جمهوريمرکز

 مستمر از يرخواه و با نظدي در كشور اقدام نمايگذار هي و سرمادي مخل توليها و بخشنامه
 يها  و پردازش مشکالت و خواستهي و بررسکشور سراسر ي و صادراتيدي توليتشکلها
 متشکل از دونفر از يا تهي كند و به کمهي را تهييشنهادهايطور مستمر گزارشها و پ هآنها، ب

 ي مذکور موظف است ضمن بررستهيکم.  آن قوه ارائه دهدسيهر قوه به انتخاب رئ
  .كند اتخاذ الزم را ي راهكار قانون،شده ارائه يشنهادهايپ

 يها  و مصوبات و بخشنامهني قواندر مورد بند ني موضوع ايها گزارش ـ١تبصره
 و ني اصالح قوانشنهادي پني و همچنني ناقص قواناي اجراي نادرست ،يمزاحم، خأل قانون
 و دي و توليارگذ هي از سرماتي و حماتي حقوق مالک،ي اقتصادتي امنيمقررات و ارتقا

 همراه با رانيشده کاالها و خدمات در ا مت تمامي کاهش قيصادرات و اشتغال و چگونگ
 از نهي و استفاده بهدي و توليگذار هي و موارد مربوط به سرمادي و رشد تولتيفي کيارتقا
  .شود تهيه مي موجود يها تي و ظرفها يگذار هيسرما

 ي شورا را بهي ارساليها  گزارشهخه از هم نسکي بند مذكور در اين تهيکمـ ٢تبصره
وگو   گفتي و شوراياساس قانون) ٤٤( چهارم و  اصل چهلي کليها استي اجراي سيعال

  .كند يارسال م
سي روز كاري در دستور مدت مصوبات جلسات مذكور حداكثر ظرف  ـ٣تبصره

  .گيرد كار هيأت وزيران قرار مي
  و كمك به انجامي و تعاوني خصوصيكلها تشي و ساماندهتيمنظور تقو بهـ ١٣ماده

 اصل چهل و ي كليها استي سيقانون اجرا) ۹۱(ماده) د( موضوع بند ،ي قانونفيوظا
 و يا  مشاوره،يابي و ارائه خدمات بازار٢٥/٣/١٣٨٧ مصوب يقانون اساس) ۴۴(چهارم 
عاون  و اتاق تراني اي معادن و کشاورزع،يصنا ،ي اتاق بازرگاني اعضاهي كليكارشناس
 پس از كسر ماليات براي چهار در هزار سود ساالنه خود را مكلفند راني اي اسالميجمهور

صورت ساالنه حسب مورد به حساب اتاقهاي مذكور واريز نمايند و تأييديه  انجام وظايف به
  .اتاقهاي مذكور را هنگام صدور و تمديد كارت بازرگاني و عضويت تسليم كنند

يم تعهدات ارزي كشور، دستگاههاي اجرائي ملزم به رعايت منظور تنظ بهـ ١٤ماده
  :باشند موارد زير مي
عمليات و معامالت ارزي خود را از طريق حسابهاي ارزي بانكهاي داخل يا  ـ الف

كنند، انجام   افتتاح كرده يا ميراني اي اسالميخارج كه با تأييد بانك مركزي جمهور
دمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهاي بانكهاي عامل ايراني مكلفند خ. دهند
  .كنندالمللي تأمين  بين

 يفهرست كليه حسابهاي ارزي خارج از كشور خود را به بانك مركزي جمهور ـ ب
  .شود پس از تأييد اين بانك، ادامه فعاليت آنها ميسر تا اعالم كنند، راني اياسالم

شود در راستاي   داده ميها اجازه به شركتهاي دولتي و شهرداريـ ١٥ماده
 يگذاري خود، با مجوز بانك مركزي جمهور تأمين منابع ارزي طرحهاي سرمايه

 با رعايت قوانين مالي يي و پس از تأييد وزارت امور اقتصادي و داراراني اياسالم
 اصل و سود اين اوراق با شركتها و ينتضم.  نماينديمربوطه اقدام به انتشار اوراق مال

  .اي مذكور استه شهرداري

شود با هدف   ناميده مي»صندوق«صندوق توسعه ملي كه در اين ماده ـ ١٦ماده
هاي نفتي به  از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده تبديل بخشي

نده از ي آيز حفظ سهم نسلهايهاي زاينده اقتصادي و ن ثروتهاي ماندگار، مولد و سرمايه
  .شود هاي نفتي تشكيل مي ز و فرآوردهمنابع نفت و گا

اي نخواهد  صندوق در تهران مستقر است و در تهران و ساير نقاط كشور شعبه
. باشد هاي اين صندوق متعلق به دولت جمهوري اسالمي ايران مي اموال و دارايي. داشت

  .اين ماده در حكم اساسنامه صندوق است
  :اركان صندوق عبارتند از ـ الف
  مناهيأت اـ ١
  هيأت عاملـ ٢
  هيأت نظارتـ ٣
  :عنوان باالترين ركن صندوق، داراي وظايف و اختيارات زير است هيأت امنا به ـ ب
 ها ها و خط مشي راهبري، تعيين سياستـ ١
گذاري به بخشهاي  د و سرمايهي توليتصويب شرايط و نحوه اعطاي تسهيالت براـ ٢

 خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي
هاي راهبردي، بودجه ساالنه، صورتهاي مالي و گزارش  ها، برنامه نظامنامهتصويب ـ ٣

 عملكرد صندوق
  )ث(و ) ت(انتخاب رئيس و ساير اعضاي هيأت عامل مطابق بندهايـ ٤
عزل رئيس و اعضاي هيأت عامل با پيشنهاد هريك از اعضاي هيأت امنا و  ـ ٥

  تصويب هيأت امنا
اوي به داوري و صلح دعاوي با رعايت اصل يكصد اتخاذ تصميم درباره ارجاع دع ـ ٦

  قانون اساسي) ١٣٩(و سي و نهم
هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيالت در بخشها  تعيين انواع فعاليتـ ٧

  و زيربخشهاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي
ق و همچنين نرخ بازده مورد تعيين حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندو ـ ٨

ن نرخ سهم ييگذاري براي پرداخت تسهيالت و تع  و سرمايهيديقبول طرحهاي تول
نحوي كه ميانگين اين نرخها كمتر از متوسط نرخ  گذاري به  سرمايهيمشاركت در طرحها

 .هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي نباشد بازده سپرده
  هيأت امنا ـ پ

  :شرح زير است امنا بهتركيب اعضاي هيأت 
 )رئيس هيأت امنا(رئيس جمهور ـ ١
 )دبير هيأت امنا(رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور ـ ٢
  وزير امور اقتصادي و داراييـ ٣
 ير تعاون، كار و رفاه اجتماعيوزـ ٤
  وزير نفت ـ ٥
 رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران ـ ٦
 معادن ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأيرئيس اتاق بازرگاني و صنايع و ـ ٧
 رئيس اتاق تعاون ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي ـ ٨
 انتخاب هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به ـ دو نفر نماينده از كميسيون٩

 مجلس شوراي اسالمي
 دادستان كل كشورـ ١٠

  .شود بار تشكيل ميجلسات هيأت امنا حداقل سالي دو ـ ١تبصره
جلسات هيأت امنا با حداقل دو سوم اعضاي صاحب رأي رسميت يافته و ـ ٢تبصره

  .گردد تصميمات آن با حداقل پنج رأي اتخاذ مي
توانند در جلسات  رؤساي هيأت عامل و هيأت نظارت بدون حق رأي ميـ ٣تبصره

  .هيأت امنا شركت نمايند
ورد تصويب ترازنامه و صورتهاي مالي هرگونه تصميم هيأت امنا در م ـ٤تبصره

صندوق و نيز انتصاب رئيس و اعضاي هيأت عامل در روزنامه رسمي كشور و نيز يكي از 
  .گردد هاي كثيراالنتشار به انتخاب هيأت امنا، درج مي روزنامه

دستور جلسه، تاريخ و محل جلسات هيأت امنا توسط دبير هيأت امنا   ـ٥تبصره
  .شود ده روز قبل از تشكيل جلسه براي اعضاي هيأت ارسال ميتعيين و حداقل پانز

  .رسد بودجه ستاد صندوق به تصويب هيأت امنا مي  ـ٦تبصره
امنا،  منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هيأت به ـ ت

تصادي، نظر، با تجربه و خوشنام در امور اق هيأت عامل مركب از پنج نفر از افراد صاحب
ريزي با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرك تحصيلي   مالي، بانكي و برنامه حقوقي،

شوند و  كارشناسي ارشد توسط هيأت امنا انتخاب و با حكم رئيس جمهور منصوب مي
  :باشند داراي وظايف و اختيارات زير مي
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بخشها و هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيالت در  پيشنهاد فعاليتـ ١
 زيربخشهاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي به هيأت امنا

المللي و داخلي  گذاري در بازارهاي پولي و مالي بين شنهاد موارد سرمايهــ پي٢
  هيأت امنابه

ها و  تعيين چهارچوب قراردادهاي عامليت با بانكهاي عامل و تعيين مسؤوليتـ ٣
  در چهارچوب اين قراردادهااختيارات بانك عامل

 هاي داخلي مناسب برقراري نظام حسابرسي داخلي و استقرار نظام كنترلـ ٤
 تأييد صورتهاي مالي ارزي و ريالي و ارائه آن به هيأت امنا ـ ٥
ها و شرايط و نحوه اعطاي  ارائه پيشنهاد به هيأت امنا درخصوص نظامنامه ـ ٦
 تسهيالت
نام صندوق در محدوده وظايف و اهداف  رگونه اقدامي بهاتخاذ تصميم نسبت به هـ ٧

صراحت در حوزه صالحيت هيأت امنا  جز آنچه تصميم درباره آنها به مندرج در اساسنامه به
 .يا رئيس هيأت عامل است مگر اينكه به هيأت عامل تفويض شده باشد

وده اتخاذ تصميم راجع به كليه اموري كه توسط رئيس هيأت عامل در محد ـ ٨
 .گيرد اختيارات خود در دستور كار هيأت عامل قرار مي

 اجراي مصوبات هيأت امناـ ٩
 پيشنهاد ارجاع دعاوي به داوري، تعيين داور و صلح دعاوي به هيأت امناـ ١٠
افتتاح يا بستن حسابهاي ارزي در نزد بانك مركزي و معرفي صاحبان امضاي ـ ١١

  ساير مديران صندوقمجاز از بين اعضاي هيأت عامل، رئيس و
مالي  گذاري و مهندسي  در امور سرمايهيالملل انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بينـ ١٢

   عملكرد صندوقيبراي ارزيابي، بهبود و ارتقا
 ساير موارد ارجاعي از سوي هيأت امناـ ١٣

سوم ضاي هيأت عامل مشروط به تأييد دوبركناري و قبول استعفاي اعـ ١تبصره
  .حب رأي هيأت امنا خواهد بوداعضاي صا

گونه فعاليت اقتصادي و  وقت بوده و هيچ اعضاي هيأت عامل بايد تمام ـ٢تبصره
اعضاي هيأت عامل مشمول حكم مندرج . شغل ديگري به استثناي تدريس نداشته باشند

  .باشند قانون اساسي مي) ١٤٢(در اصل يكصد و چهل و دوم
ال بوده و انتخاب مجدد اعضاء دوره تصدي هيأت عامل پنج سـ ٣تبصره
  .بالمانع است
ها، بروات، قراردادها و ساير اسناد تعهدآور  كليه اوراق بهادار، چكها، سفتهـ ٤تبصره

شوند همراه با  با امضاي دو عضو از سه عضو هيأت عامل كه توسط اين هيأت تعيين مي
  .مهر صندوق معتبر خواهد بود

  .اقل سه رأي نافذ استتصميمات هيأت عامل با حد  ـ٥تبصره
رئيس هيأت عامل كه باالترين مقام اجرائي صندوق است از بين اعضاي هيأت  ـ ث

رئيس هيأت . شود عامل توسط هيأت امنا انتخاب و با حكم رئيس جمهور منصوب مي
  :باشد عامل داراي وظايف و اختيارات زير مي

  ت بر حسن اجراي آنابالغ و صدور دستور اجراي تصميمات هيأت عامل و نظارـ ١
  تعيين دستور جلسه و اداره جلسات هيأت عاملـ ٢
  اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هيأت عامل و هيأت امناـ ٣
  هاي موضوع صندوق هاي اجرائي در حيطه فعاليت تهيه و تنظيم طرحها و برنامهـ ٤
ش هيأت نويس گزار تهيه و تنظيم برنامه، بودجه، صورتهاي مالي صندوق و پيش ـ ٥

  عامل به هيأت امنا
هاي جاري و  كارگيري نيروي انساني و انجام هزينه اداره امور داخلي صندوق، به ـ ٦

  اداري صندوق
 ماه ـ تهيه و تنظيم گزارش عملكرد صندوق براي ارائه به هيأت عامل حداقل هر سه٧
  بار يك

خارجي اعم از نمايندگي صندوق در برابر اشخاص ثالث و كليه مراجع داخلي و  ـ ٨
  طور مكرر قضائي، اداري، ثبتي و مشابه آنها با حق توكيل به غير ولو به

اقامه يا دفاع از دعاوي يا شكايات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقي و كيفري ـ ٩
  با كليه اختيارات مربوط به امور دادرسي به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوري

  سوي هيأت عاملساير امور ارجاعي از ـ ١٠
منظور حصول اطمينان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عمليات  به ـ ج

 ها، ها و سياست مشي جاري آن و جلوگيري از هرگونه انحراف احتمالي از مفاد اساسنامه، خط
هيأت نظارت با تركيب رئيس ديوان محاسبات كشور، رئيس سازمان حسابرسي كشور، 

  .شود  كل كشور تشكيل ميرئيس سازمان بازرسي
نظارت اين هيأت نافي وظايف قانوني دستگاههاي نظارتي نظير ديوان ـ ١تبصره

  .محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور نخواهد بود

رئيس و دبير خواهد بود كه در اولين   نائب هيأت نظارت داراي رئيس،ـ ٢تبصره
  . جلسه هيأت نظارت انتخاب خواهند شد

  : هيأت نظارتوظايف ـ چ
هاي مالي صندوق و تهيه گزارشهاي موردي و  رسيدگي به صورتها و گزارشـ ١
  براي هيأت امنا و مجلس شوراي اسالمي؛ ادواري
ها، مطالبات، تعهدات و خالصه حسابهاي صندوق و  صورت ريزدارايي رسيدگي بهـ ٢

 گواهي آنها براي انتشار در روزنامه رسمي كشور؛
لكرد صندوق از لحاظ انطباق با موازين قانوني و اساسنامه و رسيدگي به عمـ ٣

 اهداف صندوق
اين هيأت در ايفاي وظايف خود و بدون مداخله در امور جاري، كليه اسناد و 

تواند به اطالعات و مدارك و  قرار داده و ميهاي صندوق را مورد رسيدگي ها و حساب دارايي
  اين هيأت موظف است گزارش.  داشته باشدداند دسترسي مستندات صندوق كه الزم مي
  .بار به هيأت امنا و مجلس شوراي اسالمي ارائه دهد نظارتي خود را هر شش ماه يك

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

 :منابع صندوق ـ ح
خام،  نفت(از منابع حاصل از صادرات نفت %) ٣٠( درصد ل سيحداقل معادـ ١

در سالهاي برنامه و تعيين مبلغ آن در قوانين ) هاي نفتي ميعانات گازي، گاز و فرآورده
 بودجه سنواتي

  الذكر ارزش صادرات تهاتري اقالم فوق%) ٢٠(درصد  حداقل بيستـ ٢
 سال به ميزان سه واحد درصدهر) ٢(و ) ١(افزايش سهم واريزي ازمنابع بندهاي ـ ٣
 و ١٣٨٩مانده نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال %) ٥٠(پنجاه درصدـ ٤

 سالهاي بعد
المللي با مجوز هيأت امنا با رعايت  منابع قابل تحصيل از بازارهاي پولي بين ـ ٥

 قوانين مربوط
 سود خالص صندوق طي سال مالي ـ ٦
صندوق در بانك مركزي، معادل ـ درآمد حاصل از سود موجودي حساب ٧

هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي با محاسبه و پرداخت  ميانگين نرخ سود سپرده
  بار هر سه ماه يك

 ١٣٨٩قانون بودجه سال ) ٤(بند ) د(منابع موضوع جزء %) ٢٠( ـ بيست درصد٨
 كل كشور

 ملي بازپرداخت اصل و سود تسهيالت پرداختي از محل صندوق توسعه ـ١تبصره
  .شود كار گرفته مي به حساب صندوق واريز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به

  .حسابهاي صندوق فقط نزد بانك مركزي نگهداري خواهد شدـ ٢تبصره
  :مصارف صندوق ـ خ
ـ اعطاي تسهيالت به بخشهاي خصوصي، تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق ١

هاي داراي توجيه فني،  گذاري سعه سرمايه مؤسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توبه
  مالي و اقتصادي 

اعطاي تسهيالت صادرات خدمات فني و مهندسي به شركتهاي خصوصي و ـ ٢
شوند از طريق منابع خود يا تسهيالت  هاي خارجي برنده مي تعاوني ايراني كه در مناقصه

 )سنديكايي(اي  اتحاديه
 كاال و خدمات ايراني در بازارهاي اعطاي تسهيالت خريد به طرفهاي خريدارـ ٣

 هدف صادراتي كشور
 گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي سرمايهـ ٤
گذاران خارجي با در نظرگرفتن شرايط رقابتي و  اعطاي تسهيالت به سرمايه ـ ٥

گذاري در ايران با رعايت  بازدهي مناسب اقتصادي به منظور جلب و حمايت از سرمايه
 .باشد قانون اساسي مي) ٨٠(اصل هشتادم

  هاي صندوق تأمين هزينه ـ ٦
هاي  اي و تملك دارايي استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينه ـ١تبصره

  .اي و بازپرداخت بدهيهاي دولت به هر شكل ممنوع است سرمايه
 گذاران اعطاي تسهيالت موضوع اين بند فقط به صورت ارزي است و سرمايهـ ٢تبصره

  .ه كننده از اين تسهيالت اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارنداستفاد
اعطاي كليه تسهيالت صندوق صرفاً از طريق عامليت بانكهاي دولتي و ـ ٣تبصره

  .غيردولتي خواهد بود
  :ساير مقررات ـ د
سهم عامليت بانكها در شرايط رقابتي متناسب با نرخ كارمزد و توان تخصصي و ـ ١

 .شود شناسي بانكها توسط هيأت عامل تعيين ميكار
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اين ماده ماهانه توسط ) ح(بند) ٢(و ) ١(ـ سهم صندوق از منابع موضوع جزء ٢
شدن منابع  بانك مركزي به حساب صندوق واريز و در پايان سال مالي با توجه به قطعي

 .شود تسويه مي
 فني، اقتصادي، مالي پرداخت تسهيالت از محل منابع صندوق بدون تأييد توجيهـ ٣

و اهليت متقاضي توسط بانك عامل ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال 
هاي توجيه فني، اقتصادي و مالي و احراز كفايت  ارزيابي گزارش. عمومي خواهد بود

گذاري با لحاظ عامل خطرپذيري، به ميزاني كه از نرخ سود  بازدهي طرحهاي سرمايه
نتظار اعالم شده توسط هيأت امنا كمتر نباشد به عهده بانك عامل و تسهيالت مورد ا

  . مثابه تضمين بانك عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهيالت به صندوق استبه
گذاري بخش كشاورزي، آب و منابع  صندوق، منابع مورد نياز طرحهاي سرمايه

گذاري بخش كشاورزي  طبيعي را از طريق بانك عامل يا صندوق حمايت از توسعه سرمايه
 .دهد گذاران بخش قرار مي صورت ارزي و با سود انتظاري كمتر در اختيار سرمايه به

يافته از منابع صندوق با عامليت بانكها به مؤسسات و  مجموع تسهيالت اختصاصـ ٤
نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي تابعه و وابسته در هر حال نبايد بيش از بيست 

 .نابع صندوق باشدم%) ٢٠(درصد
عمومي محسوب ده مؤسسات و شركتها در صورتي غيراز نظر اين ما ـ١تبصره

الشركه آنها مستقيم و يا با واسطه  سهام، يا سهم%) ٨٠(شوند كه حداقل هشتاد درصد مي
 .اشخاص حقوقي متعلق به اشخاص حقيقي باشد

ت عمومي و مؤسسات و شركتهايي كه اكثريت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسا
اي و بازنشستگي و مؤسسات خيريه عمومي  هاي بيمه المنفعه نظير موقوفات، صندوق عام

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

 %)٢٠(درصد نظر از نوع مالكيت، بيش از بيست بنگاههاي اقتصادي كه صرفـ ٢تبصره
شوند از نظر اين ماده، دولتي  ديره آنها توسط مقامات دولتي تعيين مياعضاي هيأت م
  .گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است محسوب مي
ها،  صندوق موظف است در توزيع منابع بين بخشهاي اقتصادي و استان ـ٣تبصره
  .اي را مدنظر قرار دهد توازن منطقه

  .ماه هر سال تا پايان اسفندماه همان سال است دين ـ سال مالي صندوق از اول فرور٥
صندوق در امور اداري، استخدامي، مالي و معامالتي تابع اين اساسنامه و قوانين  ـ ٦

هاي  نامه آيين. باشد هاي پولي و ارزي مي مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و سياست
ن خواهد رسيد و طبق اصل الزم به پيشنهاد هيأت امناي صندوق به تصويب هيأت وزيرا

 .قانون اساسي اقدام خواهد شد )١٣٨(يكصد و سي و هشتم
بار ميزان  رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي موظف است هر شش ماه يكـ ٧

منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هيأت امنا، هيأت نظارت و مجلس شوراي 
  .اسالمي گزارش نمايد

خورد با تخلف و جرم در اجراي احكام اين ماده حسب هيأت نظارت درصورت بر ـ ٨
  .دارد مورد مراتب را به مراجع صالحه اعالم مي

ترازنامه و حساب سود و زيان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هيأت نظارت ـ ٩
  .بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه به هيأت امنا تسليم گردد

 پرداخت هرگونه تسهيالت از محل منابع صندوق صدور هرگونه ضمانتنامه وـ ١٠
فقط از طريق بانكهاي عامل اعم از دولتي يا غيردولتي و صندوق حمايت از توسعه 

  .شود گذاري بخش كشاورزي انجام مي سرمايه
  :يابد  تداوم ميري زطيفعاليت حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت با شراـ ١٧ماده
 سال اني نفت خام، در پادي حاصل از عواي ارزرهيمعادل مانده حساب ذخ ـ الف
 از محل ي اعطائالتي از تسهي مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشني و همچن١٣٩٤
قانون رفع موانع توليد ) ١٨(با رعايت ماده ١٣٩٥ سال ي حساب مذکور در ابتدايموجود
  .شود  يم ي حساب مذکور تلقيموجودپذير و ارتقاي نظام مالي كشور جزء  رقابت

صورت نقدي و  عوايد حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و ميعانات گازي به ـ ب
شده در  بيني تهاتري و درآمد دولت از خالص صادرات گاز پس از کسر مصارف ارزي پيش

  .شود جداول قانون بودجه کل کشور به حساب ذخيره ارزي واريز مي
ز کاهش منابع ارزي حاصل از  ـ تأمين کسري بودجه عمومي دولت ناشي اپ

شده در قوانين  بيني صادرات نفت خام، گاز و ميعانات گازي نسبت به ارقام پيش
  بودجه سنواتي

پيگيري وصول اقساط و سود تسهيالت اعطائي از محل حساب ذخيره ارزي و  ـ ت
  .عهده بانکها است واريز آن به حساب مزبور از طريق بانکهاي عامل به

يمانده تعهدات حساب ذخيره ارزي به بخشهاي غيردولتي، خصوصي و  باقيايفا ـ ث
عهده همين حساب است و ايجاد  تعاوني و پرداخت تسهيالت مورد نياز صنايع دفاعي به

  .باشد ميهرگونه تعهد جديد ممنوع 
 کشور، بانک برنامه و بودجه سازمان شنهادي ماده به پني اجرائي انامه  نييآ  ـبصرهت
 ظرف مدت شش ماه پس يي و داراي و وزارت امور اقتصادراني اي اسالمي جمهوريمرکز

  .رسد  ي مرانيوز  هيأتبيشود و به تصو  ميهي قانون تهنياز ابالغ ا
 قانون با رعايت يراني بانک اسي از تأسيسقف سهم مشارکت طرف خارجـ ١٨ماده

 و ٢٥/٣/١٣٨٩ مصوب يقانون اساس) ٤٤( اصل چهل و چهارم ي کليها  استي سياجرا
  .شود ي منيي تعهيأت وزيران بي و تصوي بانک مرکزشنهادياصالحات بعدي آن با پ

قانون پولي و بانكي كشور اصالحي مصوب ) ٣١(ماده ) د(اين ماده جايگزين بند 
  .شود  مي٢٥/٤/١٣٥٤

تركيب مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران عبارت است ـ ١٩ماده
  :از

  )رئيس مجمع(ر رئيس جمهو ـ الف
  ييوزير امور اقتصادي و دارا ـ ب
   کشوربرنامه و بودجه سازمان سيرئ ـ پ
  دو نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران ـ ت

مقام بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به پيشنهاد رئيس كل   قائمـ١تبصره
سال تجربه   با حداقل دهي و اقتصادي بانک،ي متخصصان مجرب پولانيبانك مركزي از م

 حسن شهرت ي مرتبط و دارايها   در رشتهارشد ي حداقل کارشناسالتي و تحصيکار
جمهور   ايران با حكم رئيساسالميپس از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري 

  .شود منصوب مي
ماهه گزارش عملكرد  رئيس كل بانك مركزي موظف است در مقاطع سه ـ٢تبصره

جمهور، هيأت دولت و وزير   بانك مركزي را به تفصيل به رئيسوظايف و اختيارات قانوني
  .ي و مجلس شوراي اسالمي با يك محتوا گزارش دهديامور اقتصادي و دارا

  ـ ٢٠ماده
قانون پولي و بانكي كشور ) ١٢(ماده) الف(كليه دستگاههاي موضوع بند ـ الف
اند،  ركز ننموده كه تاكنون حسابهايشان را نزد بانك مركزي متم١٨/٤/١٣٥١مصوب 

ماه پس از ابالغ اين قانون كليه حسابهاي بانكي خود را  موظفند حداكثر ظرف مدت سه
 امور اقتصادي و دارايي، سازمان وزراتبراساس دستورالعملي كه به پيشنهاد مشترك 

 كشور و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به تصويب شوراي پول و برنامه و بودجه
تمامي بانكها و مؤسسات اعتباري .  نزد آن بانك متمركز نمايندرسد، اعتبار مي
 در اجراي كزي وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز موظف به همكاري با بانك مرغيربانكي و
  .باشند اين ماده مي
تخلف از اين قانون از سوي هر يك از طرفين، جرم تلقي شده و به منزله  ـ١تبصره

  .مومي استدر اموال عغيرقانوني تصرف 
توانند بانك عامل خود را از  مينيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران ـ ٢تبصره

 بانكهاي دولتي، با هماهنگي و تأييد ستادكل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران بين
  .تعيين نمايند

به شركتهاي خود كليه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري مجازند از كليه منابع  ـ ب
صي و تعاوني ايراني صادركننده كاالها و خدمات فني مهندسي تسهيالت بخش خصو

ارزي يا معادل ريالي آن به نرخ روز بازار آزاد با نرخ سود مشابه تسهيالت ارزي پرداخت 
  .باشد صورت ارزي مي ه سود آن بوبازپرداخت اين تسهيالت  .كنند

لي و اعتباري در اولويت در پرداخت تسهيالت توسط بانكها و مؤسسات ما ـ پ
شرايط مساوي به ترتيب براي سرمايه در گردش مورد نياز صادركنندگان، سرمايه در 

گذاري براي توليد يا  گردش مورد نياز توليدكنندگان كاالها يا خدمات صادراتي، سرمايه
گذاري براي توليد كاالها و يا خدمات داراي بازار  مايهتجارت كاالها يا خدمات صادراتي، سر

  .باشد  قابل فروش در داخل كشور با سودآوري بيشتر ميو
سازي منابع مالي و  هاي كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر فعال در اجراي سياست ـ ت

. است» شده شناور مديريت« ارزي كشور، نظام، همچنين اصالح و تقويت نظام مالي كشور
و با مالحظه تورم داخلي و پذيري در تجارت خارجي  دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت

 جهاني و همچنين شرايط اقتصاد كالن از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي،
  .شود تعيين مي
 و ي بر اساس قانون پولرانيا ياسالم ي جمهوريمرکز اداره امور بانکـ ٢١ماده

  .است آن يو اصالحات بعد کشور يبانک
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اي پولي و اعتباري از قبيل بانكها، تأسيس، ثبت، فعاليت و انحالل نهاده ـ الف
ها و  الحسنه، صرافي هاي قرض هاي اعتبار، صندوق مؤسسات اعتباري غيربانكي، تعاوني

 اخذ و همچنين ثبت تغييرات نهادهاي مذكور فقط با) ها ليزينگ(شركتهاي واسپاري 
و موجب مقررات مصوب شوراي پول  مجوز از بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و به

  .پذير است اعتبار امكان
ب ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي از قبيل سازمان 
ثبت اسناد و امالك كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران و وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي مكلف به رعايت مفاد اين ماده و همكاري با بانك مركزي جمهوري 

  .باشند مياسالمي ايران 
 سلب اري اخت،ي براساس مقررات قانونراني اي اسالمي جمهوري ـ بانک مرکزپ
 به پرداخت ي متخلفان فعال در حوزه پولتي و لغو مجوز و محکوميا  حرفهتيصالح
 عامل راني و مدرهي مد  هيأتي اعضا،يا  حرفهتيدر صورت سلب صالح.  را داردمهيجر

 تي از مسؤولراني اي اسالمي جمهوريکزنک مر توسط بايبانکها و مؤسسات اعتبار
 در يرقانوني مربوطه در حکم تصرف غراني مديادامه تصد. شوند يمربوطه منفصل م

 ي و بانکيقانون پول) ٤٤(ماده ) ٢(مبلغ مندرج در بند . شود ي محسوب مياموال عموم
 بار کي و هر سه سال ابدي ي مشي افزاالير)٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (ونيليکشور به پانصد م

 شنهادي به پيصورت رسم  بهي اعالمي کاال و خدمات مصرفيبراساس رشد شاخص بها
  .شود ي ملي تعدراني وز  توسط هيأتيبانک مرکز
 پس از ي و اعتباري بانکها و مؤسسات مالرهي مد  و هيأترعامليانتخاب مد ـ ت
 ريپذ امکان ي بانک مرکزي آنان از سو و وثاقت و امانتيا  حرفهتي صالحتأييدصدور 
هاي مالي، بانكي و بازرگاني و  سال سابقه در زمينهده  ي حداقل دارادي افراد بانيا. است

 به آن با يدگيرس  اعتراض وطيشرانحوه احراز .  مرتبط باشنديدانشنامه کارشناس
 و يي و داراي و وزارت امور اقتصادراني اي اسالمي جمهوري مشترک بانک مرکزشنهاديپ

  .شود ي منيياعتبار تع پول و  ي شورابيتصو
 ي بدون مجوز بانک مرکزي پولرمتشکلي در بازار غدي جدي نهادهاجاديا ـ ث
 آنها در حکم تصرف يتيري مدي پستهاي ممنوع بوده و تصدراني اي اسالميجمهور

  .شود ي مي تلقي در اموال عموميرقانونيغ
ازار غيرمتشكل پولي قانون تنظيم ب) ١(اين ماده به ماده ) ث(و ) الف(بندهاي 

  .شود  الحاق مي٢٢/١٠/١٣٨٢مصوب 
  :گردد  الحاق مي٢٢/٨/١٣٩٠قانون امور گمركي مصوب ) ٦٦(متن زير به مادهـ ٢٢ماده
 تي که رعاي واردات به جز در مواردي برايرفني و غيا رتعرفهي موانع غيبرقرار

اي كه   كاالهاي واسطهحقوق ورودي مواد اوليه و . ممنوع استکند، ي شرع اقتضاء منيمواز
شود، ظرف   ميكشوربنيان وارد  ويژه توسط شركتهاي دانش منظور توليد صادراتي به به

  .شود مدت پانزده روز پس از صادرات به آنها مسترد مي
  ـ ٢٣ماده
اي و  هرگونه وضع ماليات يا عوارض براي صادرات كاالهاي مجاز و غيريارانه ـ الف

منظور تنظيم بازار داخلي ممنوع است و صدور كليه   كاال بهجلوگيري از صادرات هرگونه
  :باشد ميكاالها و خدمات به جز موارد زير مجاز 

 عي عتيقه و ميراث فرهنگي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي، صناياشياـ ١
  ي و گردشگريدست

هايي كه جنبه  آن دسته از اقالم خاص دامي، نباتي، خاك زراعي و مرتعي و گونهـ ٢
 داشته باشند، به تشخيص وزارت جهاد يحفظ ذخاير ژنتيكي و يا حفاظت تنوع زيست
  كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست

اي براي صادرات با پيشنهاد دستگاه  فهرست كاالهاي غيرمجاز و يارانه  ـتبصره
  .شود  ميءماه پس از ابالغ اجرا ربط و تصويب شوراي اقتصاد تعيين و سه ذي

 پرداخت مي مستقارانهي تأمين آنها ي كه دولت براييت كاالها ـ صادرا ب
.  اقتصاد مجاز استيوراـ شبيوطه و تصوـ دستگاه مربشنهاديها با پـ تنكند، يم

 هي مربوط به عودت كلي صادركنندگان موظفند گواههي صورت كلنيدر ا
رت امور  وزااز صادرشده را قبل از خروج، ي به كاالهاي پرداختمي مستقيها ارانهي

  . اخذ كننديي و داراياقتصاد
هاي مالي دولت،  سازي حمايت ها و شفاف  هدفمندسازي معافيتمنظور هب ـ پ

هاي قانوني كند و  سازمان امور مالياتي موظف است ماليات با نرخ صفر را جايگزين معافيت
  .خرجي بودجه ساالنه، محاسبه و درج نمايد ـ موارد آن را در رديفهاي جمعي

  .ها توسط دولت ممنوع است هرگونه تخفيف و بخشودگي عوارض شهرداري  ـت
  . شود قانون امور گمركي مي) ١٢٦(اين ماده جايگزين ماده 

 چند شخص اي با منافع مشترك با مشاركت دو ي گروه اقتصادليتشكـ ٢٤ماده
 دوره كي ي براي و تجاري اقتصادتي و گسترش فعالليمنظور تسه  بهي و حقوقيقيحق

 پس از ثبت در مرجع ثبت شركتها در قالب شركت ي كتبيحدود و براساس قراردادم
 ريغ   و اصل منع اضرار بهي اسالمنيواز متي مربوط به آن و با رعاطي و ضوابط و شرايمدن

  .و منع انحصار مجاز است
  در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابلراني مداراتي اختطهي در حرييتغ ـ۱تبصره

 ي گروه از اموال شخصوني مسؤول پرداخت ديطور تضامن  و اعضاي گروه بهستياستناد ن
 . باشد توافق شدهيگري دبي با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتنكهي مگر اباشند، يخود م

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

قانون تجارت و  )۶( مطابق مادهي بازرس وي مربوط به دفاتر تجاراتيعمل ـ۲رهتبص
 ٢٤/١٢/۱۳۴۷ از قانون تجارت مصوب ي اصالح قسمتي قانونحهيال) ۱۵۲(و ) ۱۵۱(مواد 
  . و تصفيه تابع قرارداد بين شركاء خواهد بودشود يانجام م

 اي انحالل اي يقي از اشخاص حقيكي ي قانونتي ممنوعاي حجر ايفوت  ـ۳تبصره
 در قرارداد نكهي مگر اشود ي موجب انحالل گروه مي از اشخاص حقوقيكي يورشكستگ

  . مقرر شده باشديگري طور دي گروه اقتصادليتشك
نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ اين قانون با  ينيآ ـ٤تبصره

  .رسد به تصويب هيأت وزيران مي كشور و وزارت دادگستري برنامه و بودجهپيشنهاد سازمان 
  ـ ٢٥ماده
اداره امور بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران براساس قانون تأسيس بيمه  ـ الف

  .باشد عالي بيمه مي  و مصوبات شوراي٣٠/٣/١٣٥٠گري مصوب  مركزي ايران و بيمه
 تي با اولوي داخلي تجارمهي بي با شرکتهاي خارجمهي بيمشارکت شرکتها ـ ب
 هي جذب سرماران،ي در اي مشترک بازرگانمهي شرکت بجادي امنظور به يردولتيبخش غ
 يندگي شعب و نماتي و فعالسي تأسني و همچني داخلمهي بي توسط شرکتهايخارج

 تي و شعب آنها با رعاي خارجمهي بي و مؤسسات کارگزاري خارجي بازرگانمهي بيشرکتها
.  مربوط مجاز استني و قوانياساسقانون ) ٤٤( اصل چهل و چهارم ي کليها  استيس

  .باشد بيمه مركزي ناظر بر حسن اجراي اين بند مي
صندوق بيمه محصوالت كشاورزي مجاز به ايجاد شركت مشترك بيمه با   ـتبصره

قانون ) ٤٤( اصل چهل و چهارم ي کليها  استي ستي با رعاي خارجمهي بيشرکتها
  .باشد ي مربوط مني و قوانياساس

 مهي بي با شرکت سهاميصورت انحصار  بهيئ اجراي دستگاههايها مهي بانجام ـ پ
  .شود ي لغو ميگر مهي و براني اي مرکزمهي بسيسأقانون ت) ٣٠( موضوع ماده ران،يا

 صدور سند و ،ييجا  تملك، جابهد،ي هرگونه احداث مستحدثات جدـ٢٦ماده
عنوان سكونتگاه   بهيا ته هسساتي و تأسروگاههاي نيمني در محدوده اي اراضي كاربررييتغ

 و امالك واقع در محدوده مذكور، يدائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراض
 ،ي عموميها  برنامهي اجراي و امالك براياض و تملك ارديبراساس اليحه قانوني نحوه خر

تملك و . شود ي تأمين م١٧/١١/١٣٥٨ دولت مصوب  شوراي انقالب ي و نظاميعمران
 آن ي يا غيرنقدي بهاي مذكور پس از توافق يا كارشناسي و پرداخت نقدتصرف امالك

نفع در صورت   ذي. استريپذ  امكانشود ي منيي مالكان که به موجب قانون مذکور تعبه
  . تواند به مرجع صالح قضائي مراجعه نمايد اعتراض مي
مركز  كشور كه توسط يا  هستهيمنيالزامات، مقررات و مصوبات نظام ا ـ١تبصره

 و به هي تهيي و پرتويا  هستهي فناورنهي در زمراني اي اتمي سازمان انرژيمنينظام ا
 ي و حقوقيقي اجرائي و اشخاص حقي دستگاههاهي كلي برارسد،  ي مراني هيأت وزبيتصو
  .االجراء است  مرتبط، الزميردولتيغ

 قانون ني سال پس از ابالغ اکي ماده، ظرف مدت ني اجرائي انامه نييآ ـ٢تبصره
 سازمان، وزارت ني مشترک اشنهاديشود و با پ  ميهي تهراني اي اتميتوسط سازمان انرژ

  .رسد ي مراني هيأت وزبيتصو  کشور بهبرنامه و بودجهکشور و سازمان 
 منابع آب در كشور، داريو توسعه پا) وستهيپ هم به( جامع تيريمنظور مد بهـ ٢٧ماده
  : مکلف استرويوزارت ن
  .دي سازمان نمادي تجداصلي زي آبريها   حوضهي ستاد آب کشور را بر مبناالتيک ـ تشالف

برداري منابع آب  اي استاني با هدف حفاظت و بهره شركتهاي آب منطقه ـ١تبصره
  .مانند قوت خود باقي مي هكماكان ب

 قانون، ني از ابالغ ا پسماه  بند ظرف مدت ششني اجرائي انامه نييآـ ٢تبصره
 و صنعت، معدن و تجارت و ي جهاد کشاورزرو،ي نيها   مشترک وزارتخانهدشنهاي پبه

 کشور برنامه و بودجه سازمان دييشود و پس از تأ  ميهي تهستي زطيسازمان حفاظت مح
  .رسد ي مراني هيأت وزبيبه تصو
داران است و پس از  داران متعلق به حقآبه درآمد ناشي از فروش حقآبه حقآبه ـ ب

اي كه با پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيأت وزيران  نامه  و براساس آيينها كسر هزينه
  .شود رسد، بين آنها توزيع مي مي
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 سازمان جنگلها، مراتع  و وقفي،ي مل،ي دولتي از اراضتصرفمنظور رفع  به ـ٢٨ماده
، سازمان اوقاف و ستي زطي و سازمان حفاظت محي كشور، سازمان امور اراضيزداريو آبخ
 مقام دستگاه ني باالترديي حسب مورد پس از تأ خيريه و وزارت راه و شهرسازيامور

  .باشند  معاف ميي دادرسيها نهياجرائي مربوط، از پرداخت هز
  ـ ٢٩ماده
ربط و در   از جنگلها به پيشنهاد باالترين مقام دستگاه اجرائي ذييبردار بهره ـ الف

 يستگاههاي از مراتع و زيبردار ه ممكن است و بهررانيچهارچوب مصوبات هيأت وز
آن  و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر) كياكولوژ(يشناخت  توان بوماساس تنها بر يعيطب

 ماده عالوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت ني احكاممتخلف از ا. ممنوع است
 اي يبردار ه مورد بهرستگاهي مرتع و زايبرابر خسارت واردشده به جنگل و   تا پنجيا مهيجر
پس از درج در داري كل كشور واريز و  مبالغ دريافتي به حساب خزانه. شده است تلف

 جنگل، مرتع و زيستگاههاي يآن براي احيا%) ١٠٠( صددرصدبودجه سنواتي 
  .شود  مينهديده هزي خسارت
 مشاركت جوامع محلي و توانمندسازي يشدن اقتصاد و ارتقا ي مردممنظور به ـ ب
ي ئزيست كشور به دستگاههاي اجرا  منابع طبيعي و محيطيامر حفظ و احياآنان در 
اجازه ) زيست سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و سازمان حفاظت محيط(مربوط 
 رعايت قانون ا مربوط بيئ مقام دستگاه اجراني باالترتيولؤشود با نظارت و مس داده مي

 در هر سال قرارداد   بهاي پايه ابالغي،هاي تسبرگزاري مناقصات و براساس آخرين فهر
 راييهاي طرحهاي تملك دا شده در موافقتنامه بيني هاي پيش اجراي عمليات و پروژه

هاي تخصصي  اي ملي و استاني خود را با تشكلهاي روستايي و عشايري و تعاوني سرمايه
  .كنند  مربوط منعقد
ي كار، تعيين صالحيت تشكلها و نامه اجرائي اين بند شامل نحوه واگذار آيين

هاي تخصصي، تضامين الزم، متن قرارداد و ساير الزامات الزم به پيشنهاد مشترك  تعاوني
سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست 

  .رسد وزيران مي تصويب هيأت شود و به تهيه مي
وق عشاير داراي پروانه چراي دام مناطق دولت مكلف است نسبت به حفظ حق ـ پ

  .كندشده اقدام  مرتعي حفاظت
منظور تعيين تكليف آن بخش از مراتع عشايري كه با مراتع حريم روستاها  به ـ ت

موظف ) سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور( تداخل دارد وزارت جهادكشاورزي
زي و تفكيك محدوده مراتع سال نسبت به تنسيق و ممي است حداكثر ظرف مدت يك

  .دعشايري از مراتع روستايي اقدام كن
  ـ ٣٠ماده
برداري امور  به منظور تأمين منابع مورد نياز جهت توسعه و نگهداري و بهره ـ الف

شود از  اي اجازه داده مي اي به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده ونقل جاده حمل
هاي روستايي و عشايري  شور به استثناي جادههاي ك جايي كاال و مسافر در جاده جابه
كيلومتر با پيشنهاد مجمع عمومي سازمان راهداري و  ـ كيلومتر و نفر ـ  اساس تنبر

 .دياي و با تصويب شوراي اقتصاد عوارض وصول نما ونقل جاده حمل
ب ـ ميزان وصول عوارض هر تن ـ كيلومتر حمل و نقل كاال در داخل كشور از 

المللي كه مبادرت به حمل و نقل كاالي عبوري و ترانزيت خارجي  ونقل بين شركتهاي حمل
 .شود اقتصاد تعيين مي كنند با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و تصويب شوراي مي

خسارات وارده بر ابنيه فني و تأسيسات، از واردكننده %) ١٠٠(صددرصد  ـ پ
 .شود خسارت توسط سازمان مذكور وصول مي

اي بين شهري و احداث  ور كمك به تدارك ناوگان حمل و نقل جادهبه منظ ـ ت
هاي خدمات رفاهي بين راهي توسط بخشهاي  هاي مسافري و باري و مجتمع پايانه

شده از محل منابع داخلي  هاي ايثارگران، وجوه اداره خصوصي و تعاوني با اولويت تعاوني
  .شود شركتهاي وابسته به وزارت راه و شهرسازي پرداخت مي

اي،  شود با تأييد و تشخيص سازمان راهداري و حمل و نقل جاده داده مياجازه  ـ ث
سال داشته باشند  هاي مورد نياز كه استانداردهاي روز را دارا بوده و عمر كمتر از سه كاميون

 كنندگان مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمايت از حقوق مصرف
دولت مجاز است در اين رابطه تخفيفات و . شود وارد ٢٣/٣/١٣٨٦خودرو مصوب 

استفاده از اين تخفيفات منوط به خروج يك كاميون . كندتسهيالت گمركي را اعمال 
نامه نحوه  ينيآ. فرسوده با عمر بيش از بيست و پنج سال به ازاي هر كاميون وارداتي است

 سازمان ي ويمور اقتصادي و دارا و اشهرسازي راه و يها اجراي اين بند توسط وزارتخانه
اين قانون  ابالغماه پس از   شش مدتو حداكثر ظرفشود  برنامه و بودجه كشور تهيه مي

 .رسد  هيأت وزيران ميتصويببه 
  :هاي جغرافيايي كشور ها و موقعيت برداري بهينه از ظرفيت به منظور بهره ـ ج

 آمار ايران موظف است وزارت راه و شهرسازي با هماهنگي و مشاركت مركزـ ١
ونقل كشور و استقرار سامانه اطالعات جامع حوادث و  نسبت به ايجاد بانك جامع حمل

سوانح حمل و نقل كه دربرگيرنده اطالعات دريافتي از پليس، بخش بهداشت و درمان 
اي، هواپيمايي كشوري و بنادر و دريانوردي،  ونقل جاده  راهداري و حمليها كشور، سازمان

سازي و ارائه  ربط است با هدف تجميع، شفاف هاي ذي  و ساير سازمانآهن راهت شرك
هاي ملي  ها و اطالعات صحيح و قابل استفاده در تحليل و تدوين اهداف و برنامه داده

گزارش آماري حمل و نقل كشور همه ساله توسط مركز آمار ايران . ايمني اقدام نمايد
 .شود يتدوين و منتشر م

مع حمل و نقل كشور با هدف پاسخگويي به تقاضاهاي بالفعل و بالقوه و طرح جاـ ٢
هاي ايمني، انرژي، اقتصاد، حمل و نقل و محيط  دستيابي به جايگاه مناسب در حوزه

تصويب هيأت وزيران  االجراء شدن اين قانون به ماه پس از الزم زيست تا مدت شش
حهاي جديد توسعه و ساخت از زمان تصويب طرح جامع، شروع كليه طر. رسد يم

 .زيربناهاي حمل و نقل، فقط براساس اين طرح و در قالب بودجه سنواتي قابل اجراء است
ـ دولت موظف است ساز و كارهاي قانوني الزم را به منظور كاهش ساالنه ٣

 .هاي كشور فراهم كند از ميزان تلفات جاني ناشي از تصادفات رانندگي در جاده%) ١٠(درصد ده
ونقل با توجه به مزيتهاي  پذيركردن فعاليتهاي حمل منظور تسهيل تجارت و رقابت  بهچ ـ

 :المللي، دولت مجاز است اي و بين نسبي در زنجيره عرضه و خدمات ترابري منطقه
ونقل تركيبي  ها، شهركهاي حمل ،احداث پايانه)لجستيك(ـ ازايجاد پاركهاي پشتيباني١

  .شك توسط بخش خصوصي و تعاوني حمايت كندمسافري و باري و گسترش بنادر خ
تركيبي ونقل  حملو ) كانتينري( بارگُنجيها انهييابي پا نسبت به تهيه طرح مكانـ ٢

غربي و نيز  ـ جنوبي، شرقي ـ كشور اعم از شمالي) ترانزيتي(در شبكه اصلي و عبوري 
  .كندشبكه آسيايي از طريق بخش خصوصي و تعاوني اقدام 

حجم عبور %) ١٠(ي الزم را براي تحقق افزايش ساالنه ده درصدساز و كارهاـ ٣
  .خارجي كاال، فراهم كند) ترانزيت(

اين ماده پس از ) پ(و ) ب(، )الف(هاي موضوع بندهاي كليه دريافتيـ ١تبصره
داري كل كشور واريز  اي نزد خزانه وصول، به حساب سازمان راهداري و حمل و نقل جاده

  .دجه ساالنه آن سازمان به مصرف برسدشود تا بر اساس بو مي
اين ماده و همچنين در مورد ايجاد جايگاههاي ) ت(در موارد موضوع بند ـ ٢تبصره

برداري اراضي منابع  عرضه سوخت، وزارت جهاد كشاورزي نسبت به واگذاري حق بهره
هاي  ملي خارج از حريم شهرها به صورت قيمتهاي ترجيحي يا رايگان بر اساس سياست

  .صوب شوراي اقتصاد با معرفي وزارت راه و شهرسازي اقدام كندم
  ـ ٣١ماده
ريزي و توسعه استان در اجراي وظايف محوله كه در قوانين و  شوراي برنامه ـ الف

جمهور در  شود و همچنين اجراي اختيارات تفويضي رئيس يها مشخص م دستورالعمل
گذاري  بر مديريت و توسعه سرمايهامور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگي و نظارت 

ي، افزايش اختيارات يجانبه و پايدار استان، پيگيري عدالت سرزميني، تقويت تمركززدا همه
گراي  ها در راهبري و مديريت توسعه درون و برون ها و تقويت نقش و جايگاه استان استان
نامه  آيين. شود ي م و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، با تركيب اعضاي زير تشكيليا منطقه

  :رسد وزيران مي اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت
  )رئيس(استاندارـ ١
 )دبير(رئيس سازمان برنامه و بودجه استانـ ٢
  )يك نفر(هاي داراي واحد استاني  رئيس واحد استاني وزارتخانهـ ٣
 ع دستي و گردشگري استانرئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايـ ٤
 مديركل حفاظت محيط زيست استان ـ ٥
 )حسب مورد(فرمانداران  ـ ٦
 فرمانده سپاه استانـ ٧
دو نفر از نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسالمي به انتخاب مجلس  ـ ٨

  )به عنوان ناظر(شوراي اسالمي 
  مديركل صدا و سيماي استانـ ٩

گيري و نظارت  ي و توسعه استان باالترين نهاد تصميمريز شوراي برنامه ـ١تبصره
  .باشد درخصوص توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سطح استان مي

نفر از مديران  هايي كه چند واحد استاني دارند يك مورد وزارتخانه درـ ٢تبصره
  .كند  انتخاب وزير در جلسات شورا شركت ميبه

ي ندارد و در غياب أد است و جانشين حق ر قائم به فر،عضويت اعضاءـ ٣تبصره
يابد   رسميت ميءاعضادوسوم جلسات با . باشد استاندار، اداره جلسه شورا بر عهده دبير مي

  .ستء امصوبات با اكثريت اعضاي حاضر قابل اجرا. گيري با ورقه و مخفي است يأو ر
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 دبير شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هر يك ازـ ٤تبصره
ي مرتبط در استان و ئي غير عضو در شورا، از باالترين مقام دستگاه اجرائدستگاههاي اجرا

) يأبدون حق ر(هنگام طرح مباحث مربوط به هر شهرستان، از فرماندار آن شهرستان 
  .عمل آورد دعوت به

 دستور جلسه را  از تشكيل جلسههفته قبل دبير شورا موظف است يك  ـ٥تبصره
نامه رسمي براي كليه اعضاء ارسال كند و از دو نماينده مجلس شوراي همراه با دعوت
  .عمل آورد هاسالمي دعوت ب

  :شود وظايف و اختيارات شورا به شرح زير تعيين مي ـ ب
هاي توسعه استان كه شامل  اي و برنامه تصويب اسناد توسعه بررسي، تأييد وـ ١
ريزي كشور و در  ظام برنامهارچوب نههاي توسعه بلندمدت استان در چ گيري جهت

مدت توسعه استان و تصويب  هاي ميان هاي آمايش سرزمين و برنامه گيري راستاي جهت
هاي  ارچوب سياسته و شهرستاني در چشيهاي بخ ه اي و طرحها و پروژ اسناد توسعه

مدت استاني و  هاي بلندمدت و ميان كالن، آمايش سرزميني و بخشي و سازگار با برنامه
  .استملي 

ـ بررسي و نظارت بر توسعه اقتصادي و اجتماعي متعادل استان و نيز سياستگذاري، ٢
ارچوب نظام هاستاني در چ  درون ثر براي كاهش عدم تعادلؤهماهنگي و پايش اقدامات م

  هاي توسعه استاني هاي آمايش سرزمين و برنامه گيري جهت كشور و در راستاي ريزي برنامه
هاي توسعه  سعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامهتصويب طرحهاي توـ ٣

عالي  عالي آمايش سرزمين و شوراي هاي مصوب شوراي استان در چهارچوب سياست
  شهرسازي و معماري

هاي الزم  ها و مزيتهاي نسبي استان و ايجاد زمينه بندي قابليت شناخت و اولويتـ ٤
خلي و خارجي از طريق بخش خصوصي، گذاري دا و تشويق و توسعه مشاركت و سرمايه

  نهاد تعاوني و مردم
ها و اقدامات  گذاري هاي مناسب جذب و رفع مشكل سرمايه اتخاذ سياست ـ ٥
ها  اي بخشهاي دولتي و غيردولتي در سطح استان در راستاي انطباق آنها با سياست توسعه
  اي استان ي توسعهها ها، نيازها و برنامه هاي اقتصاد مقاومتي و اولويت و برنامه
 هزار نفر جمعيت در چهارچوب پنجاهتصويب طرحهاي جامع شهرهاي تا  ـ ٦
   معماري و شهرسازيعالي  هاي ابالغي شوراي سياست
 سازمان ـ بررسي گزارش عملكرد برنامه و بودجه استاني و شهرستاني و ارسال آن به٧

   كشوربرنامه و بودجه
هاي  چهارچوب سياست ت غيرنفتي استان در صادرايها و ارتقا اتخاذ سياست ـ ٨

هاي تجاري، اقتصادي، علمي و فرهنگي با  كلي تجارت خارجي كشور و توسعه همكاري
  هاي دولت كشورهاي همسايه در چهارچوب سياست

  اندازهاي بخش غيردولتي در استان بررسي راههاي تجهيز و جذب منابع و پسـ ٩
گيري موارد غيرمهم،  تواند تصميم ستان ميريزي و توسعه ا شوراي برنامه ـ١تبصره

 .كندي مشخص تفويض ئمستمر و يا خاص را به كارگروهها و يا مديران دستگاههاي اجرا
شود و مورد بررسي قرار  گزارش تصميمات و اقدامات در جلسه بعدي شورا مطرح مي

  . نيستي شوراها وليتؤ مسافعاين تفويض اختيار ر. گيرد مي
وليت تعيين سرجمع ؤمس ريزي و توسعه استان صرفاً رنامهشوراي ب ـ٢تبصره

استفاده متوازن از امكانات «اي و اعتبارات موضوع قانون  هاي سرمايه اعتبارات تملك دارايي
 ها را براساس  سهم شهرستان،»يافته  سطح مناطق كمترتوسعهيكشور براي ارتقا

 دخالت در تصميمات كميته  اين شورا حقوعهده دارد  هشاخصهاي جمعيت و محروميت ب
  .ريزي شهرستان را ندارد برنامه

پس از ابالغ اعتبارات استان حداكثر ريزي استان مجاز است  شوراي برنامهـ ٣تبصره
اي استان را با پيشنهاد سازمان برنامه و  ي سرمايهياز اعتبارات تملك دارا) %٥(درصد  تا پنج

 قالب كمكهاي فني و اعتباري براي افزايش  درريزي بودجه استان و تصويب شوراي برنامه
هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي همان استان يا شهرستان  سرمايه صندوق
 از اعتبارات )%٢٠(بيست درصد همچنين اين شورا مجاز است حداكثر . اختصاص دهد

 و اي استان را در قالب كمكهاي فني و اعتباري با اولويت تكميل هاي سرمايه ييتملك دارا
  .اجراي طرحهاي اقتصاد مقاومتي اختصاص دهد

 و شرکتها و مؤسسات ي سازندگي مقدس و قرارگاههايها آستان ـ٤تبصره
 خود، مشمول ي اقتصاديها تي فعاليوابسته به اشخاص مذکور نسبت به تمام

  . شوند ي ماتيپرداخت مال
بنياد اي   سرمايههاي ييهزينه خدمات مديريت طرحهاي تملك دارا  ـ٥تبصره

ها و تأسيسات دولتي و عمومي، شركت  ، سازمان مجري ساختمان مسكن انقالب اسالمي
 دي توليمادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور، شرکت مادر تخصص

 شركت توسعه و نگهداري ان، شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي اير،يبرق حرارت

عملكرد تخصيص %) ٥/٢(درصد داكثر تا دوونيمسسه جهاد نصر، حؤاماكن ورزشي و م
  .گردد ربط با احتساب اعتبارات دريافتي از منابع بودجه عمومي كشور تعيين مي اعتبارات ذي
 نظام راهبري توسعه سرزمين و نظارت بر اجراي آنمنظور استقرار  بهـ ٣٢ماده

 فيکشور با وظاه برنامه و بودج سازمان سي رئتي مسؤولبا »ني سرزمشي آمايعال يشورا«
  :شود  ي مليتشکزير 

   ـ الف
 روابط ارکان و مي و تنظني توسعه سرزمي نظام راهبري و نظارت بر اجرايبررسـ ١

  اجزاي آن
 توسعه يها و طرحها  برنامههي و نظارت مستمر بر تهي هماهنگب،يتصو  ،يبررسـ ٢
  ي و استانيا  منطقه،ي در سطوح ملنيسرزم

  ي و استانيا  منطقه،ي ملشي و اسناد آماني سرزمشي آماجرائيهاي ا برنامه يبررسـ ٣
 يا  منطقه،ي در سطوح ملني سرزمشي آماي اصول و ضوابط ملينظارت بر اجراـ ٤
  ربط ي اجرائي ذي عملکرد دستگاههايابي و ارزيو استان

 و مي تنظيا گونه  خود را بهياتي عمليها  اجرائي مکلفند برنامهيدستگاهها ـ١تبصره
  .دي فراهم آني سرزمشي آمايها يريگ  تحقق جهتنهي که زمكننداء اجر

برنامه و بودجه سازمان  (رخانهي مصوبات شورا بر عهده دبينظارت بر اجراـ ٢تبصره
 ي کارگروههالي خود نسبت به تشکفي انجام وظاي براتواند يشورا م. است) کشور
  .كند اقدام ي موضعاي يموضوع

 عبارتند  عالوه بر رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور تركيب اعضاي شوراـ٣تبصره
وزيران كشور، اطالعات، جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي، دفاع : از

نظر  و پشتيباني نيروهاي مسلح و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و سه نفر صاحب
  جمهور شاغل در دستگاههاي اجرائي به انتخاب رئيس

هاي   سياستهاي آمايش سرزمين همواره ريزي دولت موظف است در برنامهـ ٤تبصره
  . لحاظ نمايدماًأي را تويخشكي و دريا

در اجراي آمايش سرزميني دولت مكلف است به منظور توسعه سواحل مكران  ـ ب
 و هاي نظامي، فرهنگي جهت استقرار، ساماندهي، احداث زيرساخت) جنوب شرق كشور(

ريايي ارتش جمهوري اسالمي  ايران اعتبارات الزم را در بودجه ساالنه رفاهي نيروي د
  .كندكشور لحاظ 
گذاري صنعتي و معدني كشور، اقدامات زير  منظور تسهيل و تشويق سرمايه هب ـ پ

  :شود توسط دولت انجام مي
باشد  هايي كه نرخ بيكاري آنها باالتر از ميانگين نرخ بيكاري كشور مي شهرستانـ ١

اين مناطق با پيشنهاد سازمان . شوند عنوان مناطق غيربرخوردار از اشتغال تعريف مي به
و رفاه اجتماعي و تصويب هيأت وزيران در سال  و وزارت تعاون، كاركشور  برنامه و بودجه

  .شود  تعيين ميههاول و نيز ششم هر د
ي و دولت موظف است مشوقهاي الزم جهت ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكارـ ٢

عمل آورده و اعتبارات مورد نياز آن را در لوايح  هايجاد كارورزي بيكاران در اين مناطق را ب
  .كندنه منظور بودجه ساال
معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي، معدني و خدماتي در مناطق غيربرخوردار از ـ ٣

. كندمال صنعتي اع ـ هاي منظورشده در مناطق آزاد تجاري اشتغال را به ميزان معافيت
توسعه واحد و نيز توليد كاالي جديد در اين واحدها به ميزان سهم خود مشمول اين 

  .باشند حكم مي
از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز %) ٣(درصد مكلف است سه دولتت ـ 

خيز و گازخيز كه سهم هر استان  هاي نفت سوم به استان طبيعي را به ترتيب يك
 در ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبيعي تعيين براساس سهم آن استان

يافته كه براساس شاخصهاي  هاي مناطق كمترتوسعه گردد و دوسوم به شهرستان مي
 كشور تعيين برنامه و بودجهنيافتگي به تفكيك شهرستان توسط سازمان  توسعه
ين اعتبار صرفاً ا .هاي سنواتي اختصاص دهد ، جهت اجراي برنامه عمراني بودجهشود مي

يابد و موجب كاهش سهم  نيافته اختصاص مي خيز و مناطق توسعه به مناطق نفت
  .شود اعتبارات استاني اين مناطق نمي

قانون  ماه پس از ابالغ اين نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش  آيين ـتبصره
  .رسد يران مي تصويب هيأت وزبه) دبيرخانه(کشور برنامه و بودجه  پيشنهاد سازمان به

 دولت، ازي از ني مسلح، قسمتيروهاي ستاد كل ندييدر زمان صلح با تأـ ٣٣ماده
، نهادهاي عمومي غيردولتي، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ها ياري دهها، يشهردار

 داراي ي انسانيرويهاي ورزشي و واحدهاي توليدي به ن دولتي و غيردولتي و فدراسيون
 مشروط به عدم فهي از خدمت مشموالن وظه و باالتر با استفاد)نسليسا( كارشناسيمدرك
. شود ي تأمين مي كشور و پس از گذراندن دوره آموزش نظامي رزمي به آمادگبيورود آس

  .دگرد ي مسلح به ستاد كل اعالم ميروهاي نيباني وزارت دفاع و پشتقياين نيازها از طر
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 ت از محل اعتبارات دستگاه در دوره خدمي استحقاقرهي و جاي و مزاحقوق
 در مجموع از حد مقرر در دي افراد نبالي قبني ايافتي درزانيم. شود ي تأمين مرندهيکارگ به
  .كند مسلح تجاوز يروهاي ننيقوان

 دانشگاه ليالتحص  كه فارغمذكور ي انسانيروهاياز ن%) ٥٠(درصد حداقل پنجاه
  . كشور خدمت كنندافتهي ه كمترتوسعاي افتهين  در مناطق توسعهديهستند، با

هاي ورزشي از طريق وزارت ورزش و جوانان  سهميه مربوط به فدراسيون ـ١تبصره
 كشوري و باالتر و سهميه واحدهاي داراي مدال براي استفاده قهرمانان ورزشي و صرفاً

  .يابد ربط اختصاص مي توليدي از طريق دستگاههاي اجرائي ذي
انون خدمت وظيفه عمومي به شرح زير اصالح و ق) ٤٥(ماده) ٣(صدر بندـ ٢تبصره

  :شود يك تبصره به آن الحاق مي
 بيست و چهار ماه آزادگي به دوازده ماه در صورت تأييد فرماندهي كل قواـ ٣

ماه سابقه حضور  جانبازي، سي%) ١٠(درصد جانبازي به ده%) ٢٥(درصد پنج و آزادگي، بيست
  جبههماه سابقه حضور در  در جبهه به دوازده
  .شود محسوب مي%) ٥٠(فرزند شهيد مشابه جانباز پنجاه درصد تبصره ـ

 تملك ي طرحهاي و اثربخشي كارآمدشيمنظور افزا  است بهوظفدولت مـ ٣٤ماده
 اصل چهل و چهارم ي کليها استي سي قانون نحوه اجراتي با رعايا هي سرمايها ييدارا

  :ورد را به اجراء درآري اقدامات زيقانون اساس) ۴۴(
لحاظ موارد زير ظرف مدت   كشور موظف است باه و بودجهسازمان برنام ـ الف

.  كندء را تهيه و اجرا»سند نظام فني و اجرائي كشور«سال از تاريخ ابالغ اين قانون  يك
  :شود ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چهارچوب اين نظام ابالغ مي

ها و فرآيندها و  امل، اصول، برنامهي يكپارچه كشور شامل عوئنظام فني و اجراـ ١
 برداري مربوط به مديريت، پيدايش، پديدآوري و بهره) ها مقررات، ضوابط و دستورالعمل(اسناد 

  .هاي ساخت و ساز باشد گذاري و پروژه طرحهاي سرمايه
قواعد اساسي حاكم بر كارفرمايان، مجريان، پيمانكاران، مشاوران، سازندگان و ـ ٢
كنند، در  هايي كه از وجوه عمومي كشور استفاده مي ن همه طرحها و پروژهكنندگا تأمين

  .اين سند لحاظ شود
 خصوصي ي و تشكلهاي صنفي مرتبط بخشئهاي بخشها، دستگاههاي اجرا ـ ويژگي٣
  .صورت مستمر بهبود يابد شده و به بيني پيش

مين تأ «لي از قب»يخصوص ـ يمشاركت بخش عموم« اجرائي مناسب يروشها ـ ب
 ،»يبردار  ساخت و بهره،يتأمين منابع مال «،»ي و واگذاريبردار  ساخت، بهره،يمنابع مال

 ينيب شي را با پ»تي و مالكيبردار ساخت، بهره «ايو »  در دستديطرح و ساخت كل«
  .رديكارگ  بهيا  بودجهري و تدابي كافيها نيتضم

 بزرگ و متوسط از يا هي سرمايي تملك داراي طرحهايسازوكار تأمين مال ـ پ
 همراه با ي و خارجي داخلي نزد بانكهاي و ارزيالي ري اعتبارات اسنادشي گشاقيطر
 كند كه رابطه تأمين منابع ادهي پيا گونه  بهجي را به تدريني تضمي مالي ابزارهاينيب شيپ
  .ابدي بودجه ساالنه كاهش سانات فوق با نوي طرحهاي و اجرايمال

االجراء شدن    الزمخيماه از تار  ماده ظرف مدت ششنيائي ا اجرنامه نييآ  ـتبصره
 و اجرائي ي نظام فنيعنوان متولّ  کشور بهه و بودجه سازمان برنامشنهادي قانون به پنيا
  .رسد ي مراني هيأت وزبي کشور به تصوکپارچهي

 اجرائي درصورت نياز به يگان حفاظت مكلفند پس از ي دستگاههاـ٣٥ماده
 حفاظت يگانهاي لي مسلح نسبت به تشكيروهايمجوز ستاد كل نكسب موافقت و 

 مسلح يروهاي سالح و مهمات تابع ضوابط نيريكارگ  از نظر بهگانهاي نيا. اقدام كنند
 ربط يدستگاه ذ  باالترين مقامر تحت نظي انتظاميروي ضوابط نتي و با رعاباشند يم

  .شوند اداره مي
 نهاي حفاظت شامل اختيارات، حدود وظايف،دستورالعمل نحوه تشكيل يگا  ـتبصره

 انتصاب فرماندهان، ارتباط با نيروي انتظامي و ،چگونگي ساماندهي، تسليح، آموزش
  .رسد نظارت بر عملكرد آنها به تصويب ستادكل نيروهاي مسلح مي

 بازار ي در اقتصاد کشور و ساماندههي بازار سرماگاهي جايمنظور ارتقا بهـ ٣٦ماده
) ٤( مطابق ماده ،ي ساماندهري تدابريسا. شود ي انجام مرياق بهادار اقدامات زمتشکل اور

  . است١/٩/١٣٨٤ مصوب راني اي اسالميقانون بازار اوراق بهادار جمهور
اند حداكثر  كليه اشخاصي كه تاكنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام كرده ـ الف

ن قانون مكلفند نسبت به ثبت آن نزد االجراء شدن اي  ماه پس از الزم ظرف مدت شش
شود ليكن مانع از  عدم ثبت، تخلف محسوب مي. سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايند

شده نزد  ناشران اوراق بهادار ثبت. باشد  ناشر اوراق بهادار نميياجراي تكاليف قانوني برا
قانون بازار ) ٤٥(ر در ماده سازمان مذكور بايد اطالعات مالي خود را براساس ترتيبات مقر

  .اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران منتشر نمايند

 خارج از يشده در سازمان فقط در بورسها و بازارها معامالت اوراق بهادار ثبت ـ ب
 ريپذ مورد امکان  از آنها حسبکي هر ي مقررات معامالتتي مجوز و با رعايبورس دارا

  . فوق فاقد اعتبار استباتي ترتتيور بدون رعااست و معامله اوراق بهادار مذک
 اي از بورسها يکيشده نزد سازمان که در  پس از معامله اوراق بهادار ثبت ـ پ
 اتي عمل،يي کااليشده در بورسها  معاملهياند و کاالها  خارج از بورس معامله شدهيبازارها
 ي مرکزيگذار  سپردهيهاپس از معامالت در شرکت) نقل و انتقال (ياپاي وجوه و پاهيتسو

  .رديگ ي صورت مجوه وهياوراق بهادار و تسو
 ثبت و يا گونه  بهديکنندگان آنها با سوابق معامالت اوراق بهادار و معامله ـ ت
 بند ني ايدستورالعمل اجرائ.  معامالت را داشته باشدي بازسازتي شود که قابلينگهدار

قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار اين  االجراء شدن  حداکثر تا دو ماه پس از الزم
  .شود ي و ابالغ مهيته

 از يکي که تحت ي اشخاص حقوقي تمامرعاملي و مدرهيمد  هيأتياعضا ـ ث
 قانون اي و راني اي اسالمي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري مالي نهادهانيعناو

 اصل چهل ي کليها  استي سي اجراليمنظور تسه  بهدي جدي ماليتوسعه ابزارها و نهادها
اند و نزد مرجع ثبت شرکتها در سراسر   شدهليشک تاکنون تيقانون اساس) ٤٤(و چهارم 

 آنها ي اصلتي که موضوع فعالي آن دسته از اشخاص حقوقزي و ناند دهيکشور به ثبت رس
راق بهادار  خود را نزد سازمان بورس و اوتيري تحت مدي است، موظفند نهاد مالينهاد مال

 آنها راني مدتيشود و فعال ي تخلف محسوب مي از ثبت نهاد ماليخوددار. به ثبت برسانند
سازمان .  استراني اي اسالميقانون بازار اوراق بهادار جمهور) ٤٩(ماده ) ١(مشمول بند 

 را فقط با مجوز سازمان بورس و ي ماليثبت اسناد و امالک کشور مکلف است نهادها
 راتييتغهرگونه . كند ي بدون مجوز خودداري ماليار ثبت كند و از ثبت نهادهااوراق بهاد

 سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ديي منوط به تأزي ني مالي نهادهاهيدر اساسنامه و سرما
 ي براساس دستورالعملي مالي نهادهاراني مديا  حرفهتي صالحدييتأ. ضوابط مربوط است
  .رسد ي بورس و اوراق بهادار مي عالي شورابياست که به تصو

 و تحت افتهي عنوان بازار متشکل، سازمان  بهيي کاالي که در بورسهاييکاالها ـ ج
 و مقررات حاکم بر ني طبق قوانرنديگ يشوند و مورد داد و ستد قرار م  ميرفتهينظارت پذ

 ي نهائليتحو و هيعرضه، معامله، تسو. دنريگ يشده و مورد معامله قرار م آن بورسها عرضه
  .ستي نيي کاالرمتشکلي غي و مقررات مربوط به بازارهانيقوان مذکور مشمول يکاالها
 ي تشکلها،ي مالي نهادهارانيعنوان مد  که بهي و حقوقيقي اشخاص حقهيکل ـ چ

 ي ماليقانون توسعه ابزارها و نهادها) ١٣(خودانتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده 
 يقانون اساس) ٤٤( اصل چهل و چهارم ي کليها استي سي اجراليسهمنظور ت  بهديجد

 اسناد و مدارک هي و کلتيشوند مکلفند مدارک هو ي ماي انتخاب شده ٢٥/٩/١٣٨٨مصوب 
 مربوطه راني مدي اطالعاتگاهي خود را جهت ثبت در پايلي و تحصيمربوط به سوابق شغل

مان بورس و اوراق بهادار موظف است ساز. كنندبه سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه 
 مذکور ثبت ي اطالعاتگاهي را در پاادشدهي راني مدي و تجربيليمشخصات و سوابق تحص

 و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار و ني قوانتي رعاثيكند و عملکرد آنها را از ح
ناشران  و ي مالي در نهادهاتيري مربوط به آنها در طول مديفري و کيسوابق تخلفات
 بورس و اوراق بهادار ي عالي شورابي اجرائي که به تصوباتي براساس ترتاوراق بهادار

  . ديرسد منتشر نما يم
و ) ص(منظور زنده و نمايان نگهداشتن مباني اسالم ناب محمدي بهـ ٣٧ماده

بنيانگذار ) ره(انديشه ديني، سياسي و فرهنگي و سيره عملي حضرت امام خميني
و برجسته كردن نقش ايشان ) العالي مدظله( ايران و مقام معظم رهبريجمهوري اسالمي

ها و تسري آن به مجموعه اركان   برنامهوها  عنوان يك معيار اساسي در سياستگذاري به
گيري از ظرفيت همه   دولت مكلف است با بهره،نظام و نيز انتقال آن به نسلهاي آينده

ش، دانشگاهها و مراكز علمي و جهاد دانشگاهي، ويژه آموزش و پرور دستگاههاي مربوط به
 نهاد ها و مؤسسات مردم سيما، شهرداري و هاي علميه، صدا مراكز فرهنگي و هنري، حوزه

  : را انجام دهدزير اقدامات و بسيج
مشي حضرت امام  شدن خط يئمنظور اجرا ايجاد سازوكار و تأمين اعتبار الزم به ـ الف
  )العالي مدظله(الغي مقام معظم رهبريهاي اب و سياست) ره(خميني
هاي  عالي حوزه از طريق شورايپشتيباني از مراكز تحقيقاتي و آموزشي حوزوي  ـ ب
شناسي،  نهاد در زمينه اسالم فرهنگي مردم ـ  و دانشگاهي، تشكلهاي اجتماعيعلميه
 مجامع ها و نهادها و هاي انقالب اسالمي و شخصيت شناسي و انديشه شناسي، ايران شيعه

اي و هنري  ههاي رسان المللي و فعاليت هاي مجازي بين تقريبي و همچنين گسترش شبكه
  با ساماندهي مادي و معنوي و توسعه سرمايه انساني و مقابله با جبهه معاند نظام اسالمي

توسط ماه از تاريخ ابالغ اين قانون   ماده ظرف مدت ششني اجرائي انامه نييآ
  و آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوريهاي تخانه کشور، وزارجهه و بودسازمان برنام
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هاي علميه، سازمان صدا و سيماي جمهوري  عالي حوزه  شوراي،فرهنگ و ارشاد اسالمي
 و مؤسسه تنظيم و )ره( و نشر آثار حضرت امام خميني ماسالمي ايران و مؤسسه تنظي

  .رسد ي مراني هيأت وزبيصوشود و به ت  ميهي تهرهبري نشر آثار مقام معظم
ايراني را با لحاظ  ـ  موظف است سند جامع سبك زندگي اسالميدولت ـ پ

ي و كيفي نظير الگوي مصرف، ترويج روحيه مشاركت و فرهنگ تعاون شاخصهاي كم
كار حالل، احترام كسب و جويي و احترام به  رقابت سالم بين مردم، قناعت و صرفه و
زيستي متناسب با  كوشي و ساده ختوقات فراغت سالم، ترويج س قانون، تفريحات و ابه

  : نمايدتدوين و با رعايت موارد زير اجراءهاي اسالمي  آموزه
  حمايت، پشتيباني و تأمين اعتبار و ايجاد سازوكار الزم در اجراي سندـ ١
ايراني و اجراي آن در  ـ سازي و ترويج فرهنگ سبك زندگي اسالمي گفتمانـ ٢
  هاي ديداري، شنيداري و مكتوب ا رسانهتعامل ب
شاخصهاي مصوب  ايراني براساس ـ پايش مستمر وضعيت سبك زندگي اسالميـ ٣

  و ارائه گزارش ساالنه به هيأت وزيران
  نهاد و تشكلهاي مردمي در اجراي سند هاي مردم واسپاري و حمايت از سازمانـ ٤
اي زايمان و درمان ناباروري،  هرفع موانع ازدواج، كاهش سن ازدواج، پوشش بيم ـ ٥

  ها آموزش و توانمندسازي خانواده
 در اجراي وظايف هاي علميه عالي حوزه از طريق شورايدولت مكلف است  ـ ت

هاي  ثر و هدفمند حوزه و روحانيت، از حوزهؤمنظور حضور م تكليفي نظام اسالمي و به
  :عمل آورد ه را بزيراي ه علميه در حكم نهاد عمومي غيردولتي پشتيباني و حمايت

هاي علميه از پرداخت عوارض  معافيت فضاهاي آموزشي، پژوهشي و اداري حوزهـ ١
  ساخت و ساز

ها براساس  واگذاري فضاهاي بالاستفاده دولتي در مناطق مختلف كشور به حوزهـ ٢
  قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت)٦٩(هاي علميه مطابق ضوابط ماده  نياز حوزه

  ٢٧/١١/١٣٨٠مصوب 
آموختگان حوزوي  منظور آموزش، تربيت دانش الزم به پشتيباني و ارائه خدماتـ ٣

ن فرهنگ ديني و رفع نيازهاي او مروج) ع(ن و مربيان قرآن و عترتاعنوان مبلغ هب
 يافته فرهنگي و ديني جامعه اسالمي با اولويت طرح هجرت طالب به مناطق كمترتوسعه

  هاي علميه  لي حوزهعا از طريق شوراي
يلي شهرها و واگذاري صبيني زمين با كاربري آموزشي حوزوي در طرح جامع تف ـ پيش٤

   قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت)١٠٠(ماده صدر زمين با رعايت و ترتيبات 
گيري بهينه از اماكن مذهبي و  منظور توسعه فضاهاي مذهبي فرهنگي و بهره به ـ ث

ترين پايگاه عبادي، تربيتي، سياسي، اجتماعي و  عنوان اصلي  مسجد بهتثبيت جايگاه
  :شود فرهنگي، اقدامات زير انجام مي

ها موظفند در  وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقالب اسالمي و شهرداريـ ١
يلي شهري و هادي روستايي و شهركها و شهرهاي صطراحي و اجراي طرحهاي جامع تف

اضي مناسب براي احداث مسجد و خانه عالم در جوار مساجد جهت جديداالحداث، ار
سازي بدون دريافت   و پس از آمادهدبيني كنن استفاده امام جماعت همان مسجد پيش

  .هزينه و با حفظ مالكيت عمومي در اختيار متقاضيان احداث مساجد قرار دهند
ي ها براي فضاهاي عوارض ساخت و ساز صرفاً مساجد از پرداخت هزينه  ـتبصره

  .باشند اصلي معاف مي
هاي تجاري، اداري و خدماتي جديداالحداث موظفند نمازخانه  مالكان مجتمعـ ٢

دستورالعمل اين بند شامل تعداد واحدهاي اين . مناسبي را در اماكن مذكور احداث نمايند
زي عالي شهرسا تصويب شوراي هاي مصوب به ها و مكان احداث در چهارچوب نقشه مجتمع

  .رسد و معماري مي
 احداث يا ها موظفند نسبت به سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و شهرداريـ ٣

 هاي هاي ملي و بوستان اختصاص فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه در بوستان
  .شهري اقدام كنند

ماني، ها و مراكز در كليه دستگاههاي اجرائي، مراكز آموزشي، بيمارستانـ ٤
هاي تجاري اعم از دولتي يا  هاي رفاهي، تفريحي و مجتمع هاي ورزشي، مجتمع مجموعه

غيردولتي، موظفند نسبت به احداث يا اختصاص و نگهداري فضاي كافي و مناسب براي 
  .مسجد يا نمازخانه اقدام نمايند

جهت ا رتمهيدات و اقدامات الزم موظفند هاي راه و شهرسازي و نفت  وزارتخانه ـ ٥
هاي مسافربري و جايگاههاي عرضه سوخت بين شهري  احداث مسجد و نمازخانه در پايانه

هاي مذكور از طريق بخش غيردولتي  و همچنين نگهداري و مديريت مساجد و نمازخانه
  .عمل آورند هب

رقراري عدالت فرهنگي و  كاركرد فرهنگي و هنري مساجد، بيمنظور ارتقا به ـ ٦
ترويج فرهنگ اسالمي و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمي مكلف است با رعايت موازين اسالمي ترتيبي اتخاذ نمايد تا كليه مساجد شهري و 
  .شوندهنري برخوردار   فرهنگي وهاي انونروستاهاي باالي هزار نفر جمعيت از ك

و برخوردار از ايمان ) ع(ن و عترتآك به قراي متمس ور دستيابي به جامعهمنظ به ـ ج
در راستاي اجراي ) ع(ن كريم و عترتآبخش قر و عمل صالح و گسترش فرهنگ حيات

  : اقدام كندزير  ني دولت موظف است نسبت به مواردآمنشور توسعه فرهنگ قر
ها و  ها و سياست رنامهمنظور اجراي ب تأمين اعتبارات و پشتيباني الزم بهـ ١
  شده هاي تعيين فعاليت
ني جامعه با رويكرد روخواني و روانخواني، آ سطح سواد قريحمايت از ارتقاـ ٢

  ني و عترتآهاي قر ر، تفسير، تبليغ، ترويج و پژوهشن، تدبآآموزش عمومي قر
 يتبا اولو) جزء و كل( ن كريمآ قرانفظامنظور تربيت حداكثري ح حمايت الزم بهـ ٣

  نهاد عالي حوزوي و تشكلهاي مردم آموزش و پرورش، دانشگاهها و مراكز آموزش
 قانون مديريت خدمات كشوري )٥( دستگاههاي اجرائي مشمول ماده كليه ـ چ

را طي  )٦(و  )٤(، )١( استثناي فصول اي خود به  اعتبارات هزينه%)١(درصد مكلفند يك
سازي و  وليد برنامه جهت فرهنگو سيما صرف ت داد مشخص با سازمان صدارقرا

  .رساني نمايند بخشي و اطالع آگاهي
و آغاز امامت ) ع(ريكعس االول سالروز شهادت حضرت امام حسن  ربيعهشتم ـ ح

  .شود عنوان تعطيل رسمي تعيين مي به) عج(عصر حضرت ولي
  ـ ٣٨ماده
 ي قضائني قواني اصالح و رفع خألهاح،ي مکلف است نسبت به تنقهيقوه قضائ ـ الف

 حبس و تي مجرمانه و محکومني از وقوع جرم و اختالف، کاهش عناويريشگي پکرديبا رو
 کردن نيگزيها و جرائم، جا  مجازاتيساز  و متناسبگري ديها  آن به مجازاتليتبد

 و ي ادار،ي مدن،ي انضباط،ي انتظاملي از قبزآمد مؤثر و رويفريرکي غيهاء اجرا ضمانت
 با رعايت قانون تدوين و تنقيح  دولتقي و از طرهي را تهازي مورد نحي اقدام و لوايميترم

  .كند مي تقدي اسالمي به مجلس شورا٢٥/٣/١٣٨٩قوانين و مقررات كشور مصوب 
 ي از وقوع جرم و کاهش دعاويريشگي پنهي مکلف است در زمهيقوه قضائ ـ ب
  .كند اقدام ربط ي ذيهها  دستگاي با همکاري قانونفي نسبت به انجام تکاليحقوق

 قانون )٦٦(توانند از حق مذكور در ماده  نهاد در صورتي مي هاي مردم  ـ سازمانپ
صالح قانوني  ، استفاده كنند كه از مراجع ذي٤/١٢/١٣٩٢ دادرسي كيفري مصوب ينيآ

نهاد در محاكم  بار متوالي اعالم جرم يك سازمان مردم  و اگر سهكنندربط مجوز اخذ  ذي
 قانون )٦٦( يكسال از استفاده از حق مذكور در مادهراي قطعي رد شود، بطور صالحه به

  .شود خيرالذكر ميأ قانون )٦٦( ماده )٣(جايگزين تبصرهند اين ب. شوند ذكرشده، محروم مي
   ـ ت
 و ي در ارائه خدمات حقوقتي و امنيي سرعت، صحت، کاراشيمنظور افزا بهـ ١
 توسعه ي قوه قضائيه مکلف است براک،يون الکتري و تحقق نظام جامع دادرسيقضائ

 و لي وابسته نسبت به تکميها  اطالعات و ارتباطات قوه قضائيه، مراکز و سازمانالكترونيك
 مرکز ني قوه قضائيه و توسعه خدمات ايها  دادهيها و اطالعات مرکز مل روزآمدکردن داده

  .كند عدالت اقدام يو استقرار کامل شبکه مل
 دستگاهها و هي و ضابطان خاص قوه قضائيه و کليانتظام يروين ـ١تبصره

 مکلفند اطالعات کنند، ي متي مراجع فعالري که در ساي مرتبط با مراجع قضائيگروهها
 اري در اختيبند   طبقهتي را با رعاي قضائيها  يدگي رسري در مسي مراجع قضائازيمورد ن

  .مرکز قرار دهند
 ي و اشخاص حقوقيردولتي غي عموميها اد نه،ي دولتي دستگاههاهيکل ـ٢تبصره

 عدالت مکلفند نسبت به ارسال پاسخ به استعالمات مراجع يپس از استقرار شبکه مل
  . شبکه اقدام کنندني اقي از طريقضائ

قانون آيين دادرسي كيفري ) ٦٥٢(از تبصره الحاقي ماده » بخش خصوصي«عبارت 
  .شود  حذف مي٤/١٢/١٣٩٢مصوب 
 ي دادگسترري که توسط وزيا نامه نيي براساس آشود يه اجازه داده مبه قوه قضائيـ ٢
 ي اسالمي جمهوري قوه قضائيه و سازمان اسناد و کتابخانه ملي معاونت حقوقيبا همکار

 را که ي قضائيها  اسناد و اوراق پروندهرسد، ي قوه قضائيه مسي رئبي و به تصوهي تهرانيا
 روز، به اسناد ي اطالعاتيها يستفاده از فناور است با اي سوابق آنها ضرورينگهدار
اطالعات و . دي آنها براساس ضوابط اقدام نماي و سپس نسبت به امحالي تبديکيالکترون

  . داشته و قابل استناد استتي سندي و اداري مراجع قضائهي در کليلياسناد تبد
سط  دارد، تويخي تارتي که جنبه سندي مهم و مليها اصل پرونده ـ١تبصره

  .شود  ميي حفظ و نگهدار،راني اي اسالمي جمهوريسازمان اسناد و کتابخانه مل
 که يا نامه نيي براساس آشود ي اجازه داده مي حکومتراتيبه سازمان تعز ـ٢تبصره

 حکم ي نسبت به اجرارسد ي مي دادگسترري وزتصويب و به شنهادي سازمان پسيتوسط رئ
  .كند اقدام ياتري تعزيها  ماده در مورد پروندهنيا
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 مکلفند ي خدمات کشورتيريقانون مد) ٥( موضوع ماده ي دستگاههاهيکل ـ ث
 و کي و استقرار دولت الکترونتي شفافجادي ا،يزير  برنامهيها رساختي زتيمنظور تقو به
 يابي و دستي رسمي صحت اسناد و قراردادهاني اشخاص و تضمتي از جعل هويريشگيپ
گرفته در حوزه   صورتيها  به استعالمشور موجود کي اطالعاتيگانه به بانکها  سهيقوا
 گانيصورت را گانه به  سهي وابسته به قواي از دستگاههاکي خود توسط هر ي قانونفيوظا

  .پاسخ دهند
 ي کشور مکلف است با همکاريتي و تربيها و اقدامات تأمين سازمان زندان ـ ج

 شدن محکومان يمنظور باز اجتماع د، بهنها  و مردمي اجرائي، مؤسسات عموميدستگاهها
  :انجام دهد را زيراقدامات 
 طي مجازات حبس، اصالح محي و جنبه اصالحي بازدارندگي ارتقاکرديبا روـ ١
شدگان براساس سابقه و   و بازداشتاني زندانيبند  طبقهري نظي اقداماتقيها از طر زندان

 ي موقت در شهرهاي بازداشتگاهها متهمان از محکومان درکي تفک،ينوع جرائم ارتکاب
  تي هزار نفر جمعستي بيباال

ها و   سازمان زنداني با هماهنگيوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک  ـتبصره
 تحت پوشش يها را به عنوان منطقه بهداشت  کشور، زندانيتي و تربياقدامات تأمين

  . سالمت کشور قرار دهديخدمات جامع و همگان
 وزارت آموزش و پرورش و سازمان ي با همکارطي واجد شراانيآموزش زندانـ ٢

   کشوريا  و حرفهيآموزش فن
 امداد امام تهي کمي با همکاربضاعت ي باني زندانيها  خانوادهيشتيرفع مشکل معـ ٣

 گاني سالمت رامهي و بربط ي ذي نهادهاري کشور و سايستي، سازمان بهز)ره(ينيخم
   و خانواده آنهاانيزندان

هاي سنواتي  اعتبار مورد نياز براي اجراي اين حكم هرساله در بودجه ه ـتبصر
  .شود بيني مي پيش

 شرافتمندانه و رفع ي به زندگفري بازگشت محکومان پس از تحمل کليتسهـ ٤
 به موارد نهيشي و محدود کردن موارد استعالم از سوءپيموانع اشتغال آنان با سامانده

   مربوطنيهارچوب قوان در چتيخاص و رفع اثر محکوم
  ي پس از آزادربط ي اشتغال به مراجع ذازمندي ناني زندانيمعرف ـ ٥

 ران،ي اي اسالمي جمهوري انتظاميروي نربط،  ي اجرائي ذي دستگاههاهيکل  ـتبصره
مركزي ايران و تعاون ايران  اصناف ران،ي اي معادن و کشاورزع،ي صنا،ي بازرگانياتاقها

  .باشند  يور فوق م در اميموظف به همکار
 ربط  ي ذي دستگاههاي و هماهنگي بند مربوط به همکارني اجرائي انامه نييآ

 ي با همکاريماه از تاريخ ابالغ اين قانون توسط وزارت دادگستر ظرف مدت شش
 ي و تعاون، کار و رفاه اجتماع،ي بهداشت، درمان و آموزش پزشکيها وزارتخانه

شود و   ميهي کشور تهيتي و تربيها و اقدامات تأمين آموزش و پرورش و سازمان زندان
  .رسد ي مراني هيأت وزبيبه تصو
 عوامل ي بررسي الزم براقاتي کشور مکلف است تحقي قانونيسازمان پزشک ـ چ

 هي را انجام دهد و با تهي در موارد ارجاعيعيطبري غي و مرگهاتيمنجر به مصدوم
آمده،  دست  بهجي و با توجه به نتاانيو متوف متهمان، محکومان يکي ژنتتيشناسنامه هو

 يبهاي و کاهش جرائم، تخلفات و آسيريشگي پي و آموزش برايزير نسبت به برنامه
  . از آنها اقدام کندي ناشياجتماع

  ـ ٣٩ماده
 ورود يبرا)  کشورياتيسازمان امور مال (يي و دارايوزارت امور اقتصاد ـ الف

 مجاز، ي و معدني صنعتيدي توليها  که توسط واحددي خطوط تولزاتي و تجهآالت نيماش
 افتي بدون درربط ي ذي مقررات قانونتي وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعاصيبا تشخ

 نيتضم اخذ  و با١٣٨٧ مصوب ارزش افزوده بر اتي و عوارض موضوع قانون مالاتيمال
  .كند  از گمرکات کشور را صادر ميصيالزم، اجازه ترخ

شوند،  ي كه براي عرضه در نمايشگاههاي خارجي از كشور خارج ميكاالهاي ـ ب
چنانچه به هنگام خروج از كشور در مراجع گمركي ثبت شده باشند در صورت اعاده به 

  .شوند ارزش افزوده و حقوق گمركي نمي كشور، مشمول ماليات بر
 مدت  کشور ظرفياتي سازمان امور مالشنهادي ماده به پني اجرائي ادستورالعمل

  .رسد  مييي و داراي امور اقتصادري وزبي قانون به تصونيماه پس از ابالغ ا سه
 يها يي داراي واگذار،ي عمومي دولت اعم از درآمدهايمنابع بودجه عموم ـ٤٠ماده

قانون ) ٥( اجرائي موضوع ماده ي دستگاههاي اختصاصي و درآمدهاي و ماليا هيسرما
 زي کل کشور واريدار  مربوط به نام خزانهي بانکي که به حسابهاي خدمات کشورتيريمد

 موضوع يها اتي آنها، مشمول پرداخت ماليمانکاريت پي فعالياستثنا  بهشود، ي مايشده 
  .ستي آن ني و اصالحات بعدمي مستقيها اتيقانون مال

 ي بانک مرکزي با معرفراني خارج از امي مقي خارجياشخاص حقوقـ ٤١ماده
 و التي تسهي در مورد اعطايي و داراي امور اقتصادري و موافقت وزنراي اي اسالميجمهور

 يها  اتي قانون مالياصالح) ١٠٧( موضوع ماده اتي مشمول پرداخت ماليتأمين مال
  .باشند ي نم٣١/٤/١٣٩٤ مصوب ميمستق

 ي رسمي و مرزهاي هر نوع کاال به کشور صرفاً از مباديواردات تجارـ ٤٢ماده
، )ي و تجارت خارجيگمرک (ي ضوابط فنتيجام آن منوط به رعاکشور مجاز است و ان

 صالح  ي مرجع ذبي است که پس از تصويا  نهي استانداردها و قرنط،ي بهداشت،يمنيا
) حسب مورد( و جهادكشاورزيتجارتهاي صنعت، معدن و  ط وزارتخانهـمربوط توس

  .شود  ي گمرک ابالغ مبه
 متروکه، ي کاالهاي برا،ي قطعصي ترخيالها ضوابط عالوه بر کاني اتي رعاـ١تبصره

  . استي الزامزي و مکشوفات قاچاق ني بالصاحب، صاحب متوارافته،ي تي قطعيضبط
 واردات، مشمول ي و رسمي قانونري کاال، خارج از مسيواردات تجار ـ٢تبصره

  .باشد مقررات قاچاق کاال مي
نظارت   تحتراني ايم اسالي جمهوريچک بانک مرکز رانيچاپ و انتشار اـ ٤٣ماده

 بانک شنهادي پ کشور بهي و بانکيقانون پول) ٢١(هيأت نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده 
  .ابدي  ي پول و اعتبار ادامه مي شورابي و تصوراني اي اسالمي جمهوريمرکز

 دستگاه ديي که با تأي صنعتي طرحهاي براي و دولتي ملي اراضيواگذارـ ٤٤ماده
 ني قوانري ساتي را ندارد، با رعاي صنعتي، امکان استقرار در شهرکهاصادرکننده مجوز

  .باشد  يبالمانع م
  ـ ٤٥ماده
 بانک توسعه صادرات ي ارزيهاي و بدهها  يي داراري از تسعي ناشانيسود و ز ـ الف

 مشمول ماليات راني اي خارجيگذار  هي سرما   و شرکتراني صندوق ضمانت صادرات اران،يا
  . استبا نرخ صفر
  .سود تفاوت نرخ تسعير ارز حاصل از صادرات از هرگونه ماليات معاف است ـ ب

   ـ ٤٦ماده
 و تأمين منافع و يا  کشور در تراز قدرت منطقهي توان دفاعشيمنظور افزا به ـ الف

 اقدامات زير از طريق نيروهاي مسلح با  درصورت موافقت فرماندهي كل قواي ملتيامن
 :شود يمهمكاري دولت معمول 

 ارتقاي توان بازدارندگيـ ١
 از ي دفاعهي بنتي سهم تقوشي مسلح و افزايروهاي نيا اصالح ساختار بودجهـ ٢

 يبودجه دفاع
 و مراکز ي دفاععي صنايها رساختي زي و نوسازشي طرح آماي و اجراهيتهـ ٣
  مسلح يروهاي ني و نظاميآموزش
  کارآمديروهاي نتي تربيرا مسلح بيروهاي ني مراکز آموزشتيفيارتقاي کـ ٤
 آب و برق ،ي انرژيها  از جمله در حوزهنهي موارد هزيساز نهي و بهييجو صرفه ـ ٥

  مسلحيروهاين
هاي دفاعي  افزاري، سامانه هاي نرم تأمين و توسعه نيروي انساني و زيرساخت ـ ٦

 زميني متناسب با مناطق مورد تهديد
    مسلح  نيروهاي اركنان ك  و معيشت  اجتماعي ارتقاي منزلتـ ٧
مين نظم و امنيت پايدار در كشور اقدامات زير را أدولت موظف است در جهت ت ـ ب

 :عمل آورد هب
سيسات أافزاري، تجهيزات و ت هاي نرم مين و توسعه نيروي انساني و زيرساختأتـ ١

 در پاسگاههاي مرزي و تخصصي
جه به شرايط اقليمي مناطق اجراي طرحهاي انسداد مرز در مناطق مرزي با توـ ٢

دادن توان اطالعاتي واجا براساس قرارهاي رهگير هوشمند و در اختيار با استفاده از سامانه
 طرحهاي مصوب ستاد كل نيروهاي مسلح

ها، پاسگاهها و  هاي انتظامي، كالنتري اندازي رده امنيت عمومي از طريق راهـ ٣
 متناسب با مي جمهوري اسالمي ايراننيروي انتظاتأمين نيروي انساني مورد نياز 

 تقسيمات كشوري، رشد جمعيت، توسعه شهرها، راهها و بنادر 
ربط بر ايفاي  سازي دستگاههاي ذي انضباط اجتماعي و ايمني راهها براساس ملزمـ ٤

سازي رفتارهاي  سازي و نهادينه نقش فعال در ارتقاي نظم و امنيت اجتماعي با فرهنگ
 تصويب شود و به  كه توسط وزارت كشور تدوين مي اجرائي نامه برابر آييناجتماعي قانونمند 
 .رسد هيأت وزيران مي

منظور توسعه مشاركت  نهاد به مرز با ايجاد واحدها و تشكلهاي مردم امنيت ـ ٥
هاي  ربط و افزايش قابليت هاي ذي مرزنشينان در تأمين امنيت مرزها با هماهنگي سازمان

  توسعه ديپلماسي مرزيتعامالت فراملي با
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تسريع در شناسايي و تشخيص هويت ايرانيان و اتباع خارجي در حوادث، سوانح  ـ ٦
ژنتيكي، اثر انگشت، ( بانكهاي هويتييو افزايش سرعت و توان كشف علمي جرائم، با ارتقا

  ايران اسالمي انتظامي جمهوري نيروي) چهره و عنبيه
 ياستثنا هب(رصد از منابع بودجه عموميدولت مكلف است حداقل پنج واحد د ـ پ

عنوان  را به) هاي مالي، درآمد هزينه دستگاهها و درآمدهاي اختصاصي يواگذاري داراي
سهم تقويت بنيه دفاعي در رديفهاي تقويت بنيه دفاعي در بودجه ساالنه كشور 

مورد  پنجساله توسعه، اين درصد را ايه بار در برنامه سال يك اختصاص دهد و هر پنج
 .بازنگري قرار دهد

هاي قانوني خود شرايط براي  وزارت اطالعات موظف است با استفاده از ظرفيت ـ ت
هاي اطالعاتي، عملياتي، علمي، فني،  ها و زيرساخت ارتقاي كمي و كيفي ظرفيت

حفاظتي، حراستي و صيانتي با هدف تحكيم امنيت پايدار و ارتقاي توانايي و برتري در 
 .وجود آورد هاتي را بنبرد اطالع
ها و مباني انديشه انقالب  منظور تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان، آرمان  ـ بهث

اسالمي، توسعه فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر و حضور بيشتر نيروهاي مردمي در 
 :شرح زير فراهم شود به هاي امنيت و دفاع از كشور، اقدامات و تسهيالت الزم صحنه
هاي مقاومت بسيج،  ها براي توسعه نواحي شهرستاني و رده ايت از زيرساختحمـ ١

  تقسيمات كشوريراتييمتناسب با توسعه و تغ
هاي مقاومت بسيج و بسيج اساتيد، دانشجو و طلبه در  پشتيباني از ردهـ ٢

هاي پژوهشي و علمي و بسيج زنان در راستاي  ويژه در فعاليت  بهي اجرائيدستگاهها
 نيان خانواده و تالش در جهت تقويت راههاي مقابله با جنگ نرمتحكيم ب
امكان استفاده از خدمت كاركنان بسيجي فعال و ويژه شاغل براي شركت در ـ ٣
مدت پانزده روز در سال به جاي خدمت  ها حداكثر به ها و اردوها و ساير برنامه آموزش

 اداري بدون دريافت حق مأموريت
شود از محل اعتبار مصوب   اجازه داده مينيج مستضعفبه سازمان بسي ـ١تبصره

كارگيري   ناشي از بهيها اي و جبران خسارت خود حمايت الزم را براي تأمين پوشش بيمه
ويژه دفاعي، امنيتي و  هاي مختلف به  در مأموريتيا بسيجيان فاقد پوشش بيمه

 .عمل آورد  راهيان نور بهيها کاروان
شود متناسب با ميزان آمادگي  رائي اجازه داده ميبه دستگاههاي اجـ ٢تبصره

 آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و يها سازمان بسيج سازندگي، اجراي بخشي از فعاليت
هاي عمراني خود از قبيل احداث و تعمير مساجد، مدارس  سازي اوقات فراغت و پروژه غني

به روستاها در مناطق  جنگلكاري، آبرساني دايي،ز هاي بهداشت روستايي، بيابان و خانه
 تا با نديمحروم، روستايي و مرزي براساس مقررات جاري كشور به آن سازمان واگذار نما

يافته،  نحو سازمان استفاده از نيروهاي داوطلب بسيجي و مردمي و جوانان و متخصصان به
  .اجراء كند
ات  و اصالح٢/١٠/١٣٩١رساني به ايثارگران مصوب  قانون جامع خدماتـ ٤٧ماده

  .شود بعدي آن دائمي مي
 و منظور ايجاد سازوكارهاي تأمين منابع مالي پايدار براي توسعه زيرساخت بهـ ٤٨ماده

ها، بيمه  گذاري زيرساخت ناوگان حمل و نقل كشور تشويق، حمايت و مشاركت در سرمايه
و ها  ونقل و مشاركت در ساخت، توسعه و نگهداري شبكه ها در حوزه حمل گذاري سرمايه

 نود و  با سرمايه اوليه يكصد رانقل صندوق توسعه حمل و تواند  دولت ميها، زيرساخت
 كه در اختيار وزارت خود راهاي  ريال از دارايي)٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٩٠(ميليارد  هزار

 منابعها و شركتهاي تابعه و وابسته به آن  قرار دارد، با استفاده از  راه و شهرسازي، سازمان
شده در اين ماده و نيروي انساني موجود وزارت راه و شهرسازي و با شخصيت  بيني پيش

اين صندوق، طبق . ددهحقوقي مستقل دولتي وابسته به وزارت راه و شهرسازي تشكيل 
شهرسازي و امور  ي راه واراساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هيأت امنا متشكل از وز

  .كند  كشور توسط هيأت عامل، فعاليت ميه و بودجهماقتصادي و دارايي و رئيس سازمان برنا
شرايط و مقررات فعاليت، منابع، مصارف، انحالل، اركان صندوق، وظايف و ـ ١

اختيارات هيأت امنا و هيأت عامل، به موجب اساسنامه آن صندوق است كه به پيشنهاد 
 ه و بودجهان برناموزارت راه و شهرسازي و هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازم

  .رسد ماه پس از ابالغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي  سهدتكشور، حداكثر ظرف م
هاي آن پس از كسر تعهدات و  در صورت انحالل صندوق، كليه اموال و داراييـ ٢

  .بدهيها، به دولت تعلق دارد
  .هاي صندوق از هرگونه ماليات و عوارض معاف است فعاليتـ ٣
  :بع صندوق عبارتند ازمناـ ٤
  .شود هاي سنواتي تأمين مي سرمايه اوليه دولت از طريق سازوكار بودجه ـ الف
تمام يا بخشي از عوارض خودرو، جاده، سوخت كه در قوانين درج گرديده است  ـ ب

  اساس اساسنامه مصوبه هيأت دولت بر

آن به بخش برداري و نگهداري  درآمدهاي حاصل از طرحهاي دولتي كه بهره ـ پ
  .شود غيردولتي واگذار مي

گذاري   سرمايههاي مشاركتي كه استهالك اصل و فرع درآمدهاي حاصل از پروژه ـ ت
  .يافته و به دولت منتقل شده است آن اتمام
  درآمد حاصل از واگذاري امالك و اراضي مازاد وزارت راه و شهرسازي ـ ث
ريق بانكهاي دولتي و غيردولتي انجام كليه عمليات پولي صندوق صرفاً از ط ـ ٥

صندوق موظف است منابع مالي خود را . گيرد طرف قرارداد عامليت با صندوق، صورت مي
گذاري نمايد و اعطاي تسهيالت و ارائه تضامين  صرفاً در بانكهاي طرف قرارداد، سپرده

  .پذيرد  صندوق نزد بانكهاي عامل صورت مياريگذ  متقاضيان متناسب با سپردهبه
منظور تعميق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتني بر هويت اسالمي و ترويج  بهـ ٤٩ماده

 و استفاده بهينه از ظرفيت معنوي شهرهاي مقدس قم، مشهد و )ع(بيت سيره و سنت اهل
ريزي و تدوين سازوكارهاي الزم  ن، برنامهاي دقيق نيازها و مشكالت زائريشيراز و شناسا

ها و  هاي الزم از طريق حمايت از شهرداري  و تأمين زيرساختنائرجهت ساماندهي امور زا
هاي فرهنگي و خدمات زيارتي در اين سه  بخشهاي غيردولتي و توسعه امكانات، فعاليت

دولت ي، يهاي زيربنا شهر مذهبي و فراهم نمودن زمينه زيارت مطلوب و اجراي پروژه
   .بيني نمايد واتي پيشهاي سن مجاز است اعتبار مورد نياز را در قالب بودجه

 است سامانه تداركات الكترونيكي دولت را براي اجراي تمام دولت مجاز ـ ٥٠ماده
ساير ها و دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و  مراحل انواع معامالت وزارتخانه

  و قانون برگزاريرونيكيقوانين مالي و معامالتي بخش عمومي، با رعايت قانون تجارت الكت
  .مناقصات تكميل كند
كنندگان بخش عمومي،   مشمول قانون برگزاري مناقصات و ديگر معاملهدستگاههاي

از جمله دستگاههايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است و كليه 
يد هيأت وزيران در أيمؤسسات دولتي يا عمومي غيردولتي، بايد برنامه زمانبندي مورد ت

نام كنند و با امضاي الكترونيكي معتبر و رعايت مقررات مربوط، تمام   ثبتاين سامانه
مراحل معامالت خود مانند درخواست استعالم، فراخوان، توزيع و دريافت اسناد، گشايش 
الكترونيكي پاكتها يا پيشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمينات و نيز هرگونه 

طور الكترونيكي   را از طريق اين سامانه و بهردادال و خاتمه قراالحاق، اصالح، فسخ، ابط
  .انجام دهند

شده  روز و تجميع با ايجاد بستر الكترونيكي معامالت و بانك اطالعاتي به ـ١تبصره
رساني معامالت اين بخش  معامالت بخش عمومي كليه پايگاههاي اطالعاتي و اطالع

رساني جامع معامالت بخش  صات، پايگاه اطالعرساني مناق از جمله پايگاه ملي اطالع
 بر معامالت بايد فقط از طريق اين سامانه رتهاي نظا عمومي و هرگونه سامانه

د و تكرار ورود اطالعات توسط دستگاههاي بخش عمومي  و از تعدشودتغذيه 
  .گرددجلوگيري 

دارد و دسته از معامالت اين سامانه كه ماهيت نظامي يا امنيتي  آن ـ٢تبصره
مواردي كه به موجب قوانين، افشاي اطالعات آنها ممنوع است فقط از حيث انتشار 

 قانون )٥( با لحاظ تبصره مادهءتشخيص مصاديق اين استثنا. اطالعات مستثني است
 برعهده كارگروهي مركب از ٣١/٥/١٣٨٨انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات مصوب 

تيباني نيروهاي مسلح، امور اقتصادي و دارايي، رئيس معاونان وزراي اطالعات، دفاع و پش
  . كشور و رئيس دستگاه مربوط استه و بودجهسازمان برنام
منظور تحقق مرجعيت علمي، افزايش سهم پژوهشي از توليد ناخالص  به ـ ٥١ماده

بنيان و حمايت از  داخلي و مصرف بهينه منابع، گسترش حمايت از توسعه اقتصاد دانش
 است جازجمهور م محور، معاونت علمي و فناوري رئيس لهأپژوهشهاي مسنوآوري و 

  :اقدامات زير را انجام دهد
هاي راهبردي و مورد نياز كشور در  سازي فناوري حمايت از توسعه و تجاريـ ١

بوم نوآوري در بخشهاي علمي كشور و  چهارچوب نقشه جامع علمي كشور، ايجاد زيست
عالي، پژوهشي و فناوري با بخشهاي صنعتي،  آموزشتقويت ارتباط ميان مؤسسات 

  موريتأ مورد نياز براي اجراي اين مديهاي نها اقتصادي و اجتماعي و تقويت زيرساخت
بنيان و تقويت  حمايت از ايجاد، توانمندسازي و توسعه شركتهاي دانشـ ٢
 تقاضا و هاي تحقيق و توسعه بنگاههاي اقتصادي با هدف افزايش توليد، تحريك فعاليت

  بنيان ارتقاي صادرات كاالها و خدمات دانش
 يايجاد نظام مديريت يكپارچه فناوري و نوآوري در دستگاههاي اجرائي، ارتقاـ ٣

هاي فناورانه داخلي از طريق استفاده  يادگيري فناوري در سطح ملي و تقويت توانمندي
ارج و فعاليت و اي ملي، خريدهاي دولتي از خ حداكثري از ظرفيت طرحهاي توسعه

   كشور لگذاري شركتهاي خارجي در داخ سرمايه
بنيان در  دهي به اقتصاد دانش موريت و شتابأ اين ميدر راستاي اجرا  ـتبصره

  .شود جمهور به اعضاي شوراي اقتصاد افزوده مي كشور، معاون علمي و فناوري رئيس
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سعه اشتغال بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است جهت تو ـ ٥٢ماده
و سازمان بهزيستي، ) ره(خرد و خانگي مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني

مبالغي از تسهيالت قرض الحسنه بانكي و رشد آن را كه در قوانين بودجه سنواتي تعيين 
كميته امداد و %) ٦٠(شود، در اختيار اين دستگاهها قرار دهد تا به نسبت شصت درصد مي

  .سازمان بهزيستي به افراد مشمول تحت پوشش پرداخت شود) %٤٠(چهل درصد
 ارتقاي ايمني و كيفيت خدمات حمل و نقل هوايي، ناوبري منظور به ـ ٥٣ماده

  : هوايي و فرودگاهي
مادر تخصصي و (هها و ناوبري هوايي ايران ي و شركت فرودگايسازمان هواپيماـ ١

ري، استخدامي، مالي و معامالتي در  از نظر ادا)»ره«شركت شهرفرودگاهي امام خميني
هاي اداري و  به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و سازماني ياه چهارچوب اساسنامه

ماه از تاريخ تصويب و   سهكه حداكثر ظرف مدت استخدامي كشور و برنامه و بودجه كشور 
  .دنشو رسد اداره مي ابالغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي

از محل درآمدهاي ) اي اي و سرمايه هزينه(  سازمان هواپيمايي كشورياعتباراتـ ٢
عالي هواپيمايي با  اختصاصي، كمكها و ساير درآمدهايي كه براساس تعرفه مصوب شوراي

  . گردد  تأمين مي، قانون محاسبات عمومي كشور وصول شود)٣٩( و )٣٨(رعايت مواد 
مادر ( ناوبري هوايي ايران  ودرآمدهاي شركت فرودگاهها%) ١٠٠(د صصددرـ ٣

هاي   اعم از فروش خدمات و دارايي)»ره«تخصصي و شركت شهرفرودگاهي امام خميني
داري  شده توسط خزانه حساب شركت، افتتاح اختصاصي است و پس از واريز به ،شركت

هاي شركت از  موريتأبراي اجراي مكل كشور نزد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 
  .  شود ي و توسعه فرودگاههاي كشور هزينه مييهاي ناوبري هوا  سامانهجمله نوسازي

مادر تخصصي و ( و ناوبري هوايي ايران و شركت فرودگاههاهواپيمايي سازمان ـ ٤
 قانون رفع موانع توليد )٥( مشمول ماده)»ره«شركت شهرفرودگاهي امام خميني

  .ست ا١/٢/١٣٩٤پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب  رقابت
پذير و ارتقاء نظام مالي كشور  قانون رفع موانع توليد رقابت) ٥(حكم اين بند به ماده 

  .شود  اضافه مي١/٢/١٣٩٤مصوب 
مادر تخصصي و شركت ( و ناوبري هوايي ايران مطالبات شركت فرودگاهها ـ ٥

 )٨٧( قانون اصالح ماده)٨٧( ماده )٢(، موضوع تبصره )»ره«شهرفرودگاهي امام خميني
 قانون تنظيم )٥٥( و ماده١٨/١١/١٣٩٠قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 

باشد و  االجراء مي برخي از مقررات مالي دولت در حكم مطالبات مستند به اسناد الزم
ماه از تاريخ ابالغ اين قانون به   كه حداكثر ظرف مدت ششئينامه اجرا ينيبراساس آ

رسد، قابل  راي راه و شهرسازي و دادگستري ميوزصويب پيشنهاد شركت مذكور و ت
موران اجراي احكام أاين ماده توسط ماحكام نامه مزبور  ينيتا تصويب آ. باشد وصول مي

  .شود  ميءدادگستري اجرا
 و ي صنعتي در شهرکها و نواحعي از استقرار صناتي حماي راستادر ـ ٥٤ماده

هاي   در قالب بودجهشود يازه داده مبه دولت اج ي و معدني صنعتداتي توليريپذ رقابت
 در امور ژهيو  بهيردولتي و غي دولتي صنعتيبه شهرکها و نواحرا  الزم يسنواتي کمکها

.  شهرکها انجام دهدني مستقر در اي واحدهايتأمين راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورود
سازمان برنامه و  ديي به تأصنعت، معدن و تجارت وزارت شنهادي با پماده نيدستورالعمل ا
  .رسد  ميبودجه كشور
شود درآمدهاي حاصل از خدمات   وزارت امورخارجه اجازه داده ميبه ـ ٥٥ماده

داري كل كشور  كنسولي را به حساب درآمد اختصاصي كه به همين منظور نزد خزانه
اتي ساله در قوانين بودجه سنو را از محلي كه همه  معادل آنشود، واريز كرده و افتتاح مي

  .شود دريافت نمايد بيني مي پيش
 نسبت ها شهرهشود در محدود  وزارت راه و شهرسازي اجازه داده ميبه ـ ٥٦ماده

ها و واحدهاي استاني  شهرداري. كندجايي خطوط ريلي و كاهش حريم آن اقدام  هبه جاب
شده برابر  آوري وزارت مذكور مجاز به ايجاد و احداث خيابان در حريم خطوط جمع

  .باشند يلي ميصرحهاي جامع و تفط
   ـ ٥٧ماده
 بسط و گسترش هرچه بيشتر عدالت اجتماعي در جامعه، كاهش فقر منظور به ـ الف

 بنيان كردن توسعه اقتصادي، وزارت تعاون، كار و نابرابري، تحقق اقتصاد مقاومتي و عدالت
عي و تقويم و رفاه اجتماعي مكلف است نسبت به رصد شاخصهاي رفاه و تأمين اجتما و

 بر وضعيت و كيفيت زندگي اقشار و گروههاي هدف يها و اقدامات اقتصاد اثرسنجي برنامه
زير متناسب با فرآيندهاي ) هاي سياستي بسته( اقدام و نسبت به تهيه و تدوين و اجراي

  :ندكرشد، توسعه و پيشرفت مبادرت 
شگيري از بروز سازي و پي مبتني بر مصون) صيانت اجتماعي(بسته سياستيـ ١

مخاطرات و آسيبهاي اجتماعي و مداخله مؤثر براي كاهش و كنترل آسيبهاي اجتماعي و 
  تحكيم و تقويت پيوندهاي اجتماعي

مبتني بر ارائه خدمات اجتماعي متناسب با ) حمايت اجتماعي(بسته سياستيـ ٢
سازي  ينهنيازهاي جسمي و رواني اقشار و گروههاي هدف جهت برابرسازي فرصتها و زم

  ديده در اجتماع بازگشت و حضور فعال افراد آسيب
مبتني بر ارائه خدمات جبراني و ترميمي ) مساعدت اجتماعي(بسته سياستيـ ٣

مادي اقشار و گروههاي هدف از طريق توانمندسازي،  متناسب با نيازهاي معنوي و
  ي آنهائهاي خوداتكا آموزي و ايجاد زمينه كارگستري، مهارت

مبتني بر ايجاد زمينه جلب مشاركت بيشتر ) هاي اجتماعي بيمه( سياستيبستهـ ٤
هاي  نفعان در تأمين مالي خدمات اجتماعي از طريق افزايش ضريب نفوذ بيمه ذي

  اجتماعي درماني و بازنشستگي در كشور
اجراي مراتب فوق براساس نيازمنديابي فعال، غربالگري اجتماعي و آزمون  ـ١تبصره

پذيرد به نحوي كه منجر به   با نيازهاي اقشار و گروههاي هدف انجام ميوسع و متناسب
 و منابع مزبور به سمت خانوارهاي نيازمند شدهها  اثربخشي بيشتر اجراي هدفمندي يارانه

منظور كاهش و رفع انواع مختلف فقر از قبيل فقر غذايي،  واجد شرايط هدايت و به
هاي  شود و در قالب اعطاي يارانه ارگرفته ميك هاي، آموزشي و مسكن ب معيشتي، بيمه

مسكن اجتماعي و حمايتي و نظاير ) درمان، بازنشستگي و بيكاري( اي نقدي، كااليي، بيمه
  .شود ميآن هزينه 

منظور هماهنگي و نظارت برحسن اجراي قانون ساختار نظام جامع  به ـ٢تبصره
جتماعي با رعايت يكپارچگي، رفاه و تأمين اجتماعي و تقويت نظام چنداليه تأمين ا
ها مشتمل بر خدمات حمايتي و  انسجام ساختاري، همسويي و هماهنگي بين اين اليه

ن و ساير گروههاي هدف و كاهش آسيبهاي اجتماعي، اتوانمندسازي فقرا و محروم
هاي مكمل بازنشستگي و  هاي پايه و بيمه هاي اجتماعي پايه شامل مستمري بيمه

ي براي ئربط، تصويب شاخصهاي اجرا بر عملكرد دستگاههاي ذيهماهنگي و نظارت 
 و راهبردي ينامه و اسناد توسعه و ترتيبات شوراهاي تخصص ينيتحقق اهداف، وضع آ

عالي رفاه و تأمين اجتماعي با تصويب وزراي  هاي مذكور، تصميمات شوراي براي حوزه
 كار و رفاه اجتماعي، ،نجمهور و ابالغ وزير تعاو عضو شوراي مذكور و تأييد رئيس

  .االجراء است الزم
شدگان تحت پوشش صندوق بيمه اجتماعي  دولت مكلف است كليه بيمه ـ ب

اند، درصورت تقاضاي آنان و داشتن  روستاييان و عشاير را كه به سن هفتادسالگي رسيده
سابقه پرداخت حق بيمه به مدت ده سال به صندوق مذكور بازنشسته نموده و متناسب 

  .با سنوات حق بيمه پرداختي، مستمري به آنان پرداخت نمايد
سال از سقف  سال، هر سال يك االجراء شدن اين بند تا پنج از تاريخ الزم ـ١تبصره

  .گردد پردازي افزوده مي سال به سنوات بيمه سن بازنشستگي كم خواهد شد و يك
داكثر پنجاه گذاران جديد اين صندوق ح شرط سني براي عضويت بيمه ـ٢تبصره

  .گردد سال تعيين مي
قانون ) ٧(ماده ) ب(بار مالي ناشي از اجراي اين بند از محل بند ـ ٣تبصره

هاي كلي اصل  قانون اجراي سياست ) ٢٩( و ماده ١٥/١٠/١٣٨٨ها مصوب  هدفمندكردن يارانه
  .شود  و اصالحات بعدي آن تأمين مي٢٥/٣/١٣٨٨قانون اساسي مصوب ) ٤٤(چهل و چهارم 

منظور رفع فقر و نابرابري، بسط و ترويج سبك زندگي   مكلف است بهدولت ـ پ
هاي اجتماعي، تأمين حداقل كيفيت   حمايتحداقلايراني، ايجاد زمينه تضمين  ـ اسالمي

 قانون ساختار )١٦(زندگي و پيشگيري از بروز آسيبهاي اجتماعي، وفق تبصره ذيل ماده
، ضمن تجميع و ساماندهي ٢٢/٢/١٣٨٢صوب نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي م

ن و نظاير آن در شوراي راهبردي و شوراهاي مرتبط با امور سالمندان، كودكان، معلوال
عالي رفاه و تأمين اجتماعي نسبت به انجام  تخصصي امور حمايتي در زيرمجموعه شوراي

ده حداكثري از محور و با استفا محور و خانواده هاي اجتماع امور زير در قالب برنامه
  :كندهاي جمعي اقدام  هاي مردمي و همكاري مشاركت
اجراي طرحهاي حمايت از كودكان در معرض آسيبهاي اجتماعي و يا داراي ـ ١
  هاي جسمي، رواني و خانوادگي و يا مبتال به فقر غذايي، آموزشي يها و نارساي معلوليت
زنان سرپرست خانوار و اجراي طرحهاي حمايت از زنان و دختران با اولويت ـ ٢

  دختران داراي مشكالت جسمي، رواني و خانوادگي و در معرض آسيبهاي اجتماعي
سازي دوران سالمندي  هاي غني اجراي طرحهاي حمايت از سالمندان و برنامهـ ٣

  منظور ايجاد زمينه حضور فعال و مؤثر آنان در عرصه اجتماع و خانواده به
منظور پايش و پيمايش  عات آسيبهاي اجتماعي بهايجاد مركز اطالعات و مطالـ ٤

  انواع آسيبهاي اجتماعي و شناسايي گروهها و اقشار هدف
اجراي طرحهاي غربالگري اجتماعي، امداد اجتماعي و توانمندسازي اقشار و  ـ ٥

پذير مبتني بر توانبخشي جسمي، رواني و خانوادگي و آموزش  گروههاي نيازمند و آسيب
ديده و  هاي اجتماعي به افراد آسيب ها و حمايت ي و ارائه انواع مساعدتهاي زندگ مهارت

  نيازمند واجد شرايط
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نهاد و نيز بنيادها و نهادهاي  هاي مردم ن، سازماناها، واقف جلب مشاركت خيريه ـ ٦
  هاي حمايت اجتماعي زير نظر مقام معظم رهبري در جهت پيشبرد برنامه

تماعي مكلف است متناسب با شرايط و مقتضيات و رفاه اج ت تعاون، كارروزاـ ٧
برنامه چتر ( سازي فرهنگي روز كشور، نسبت به طراحي و پياده اقتصادي، اجتماعي و

هاي بموقع اقشار و گروههاي هدف و در معرض آسي ضمن شناسايي به) ايمني اجتماعي
يكرد هاي اجتماعي با رو ها و مساعدت اجتماعي و نيازمند دريافت خدمات، حمايت

توانمندسازي، كارگستري و ايجاد زمينه بازگشت مجدد آنها به جامعه خانواده و بازاركار 
را حسب مصوبات  اقدام كند و الزامات قانوني، مقرراتي و منابع مالي و اعتباري مورد نياز آن

 كشور در قالب برنامه و بودجهاجتماعي و با همكاري سازمان  عالي رفاه و تأمين شوراي
  .كند سنواتي لحاظ بودجه
 ـ سازمان بهزيستي كشور متولي سالمت اجتماعي با رويكرد پيشگيري از آسيبهاي ٨

هاي اجتماعي، ارائه خدمات حمايتي و توانبخشي به كليه  اجتماعي و مداخله در بحران
پذير از قبيل زنان، كودكان، سالمندان نيازمند جامعه  معلوالن، مددجويان و گروههاي آسيب

  :باشد همچنين مرجع صدور پروانه تأسيس و فعاليت در امور زير مي. شدبا مي
سرپرست و خياباني، خانه  روزي كودكان بي  كودك، مراكز نگهداري شبانهمهدهاي

هاي  ها و اورژانس ها و مراكز خدمات بهزيستي، كلينيك سالمت دختران و زنان، مجتمع
شناختي  وره اجتماعي و روانمددكاري اجتماعي و روانشناسي، مراكز خدمات مشا

ن، مراكز توانبخشي و آموزي معلوال حرفهن، مراكز اجتماعي، مراكز توانبخشي معلوال
نگهداري سالمندان، مراكز توانبخشي و درماني بيماران رواني مزمن، مراكز خدمات مشاوره 

خيريه كه  مؤسسات غيردولتي وو ها  ن و نيز انجمناژنتيك، مراكز درماني و بازتواني معتاد
  .كنند در راستاي اهداف سازمان بهزيستي كشور فعاليت مي

 مكلف است نسبت به رعايت اصول پدافند غيرعامل در مطالعه، دولت ـ ٥٨ماده
هاي  ي و ساختمانيطراحي و اجراي طرحهاي  حساس و مهم و نيز تأسيسات زيربنا

ط دستگاههاي هاي اصلي و حياتي كشور و آموزش عموم مردم توس حساس و شريان
منظور پيشگيري و كاهش  خدمات كشوري بهمديريت  قانون )٥(ي موضوع مادهئاجرا

سازي درخصوص  طبيعي و ايجاد سامانه پايش، هشدار، خنثي غير ناشي از سوانحمخاطرات
  .كندتهديدات نوين در مراكز مذكور اقدام 

وليدكنندگان منظور توانمندسازي ت  جهاد كشاورزي مكلف است بهوزارت ـ ٥٩ماده
تحقيقاتي به آنان، در قالب طرح نظام نوين  هاي يافته و ايجاد بستر مناسب انتقال دانش و

 اندازي شبكه مديريت دانش، بازسازي و تجهيز كليه مراكز جهادكشاورزي، ترويج نسبت به راه
روزرساني دانش   يك كارشناس به هر پهنه، بهختصاصهاي توليدي و ا تعيين پهنه

هاي توليدي  كارگيري كليه فنون ترويجي در عرصه هن ترويج و ب و شبكه عامالناجمرو
  .اقدام نمايد
 حمايت از بخش كشاورزي، پايداري توليد، توسعه صادرات و منظور به ـ ٦٠ماده

شده و حمايت از بازسازي و نوسازي و ارتقاي فناوري و  پذيري و كاهش قيمت تمام رقابت
زي، دولت موظف است ضمن تهيه طرح مطالعات جامع اصالح ساختار صنايع كشاور

كاهش ضايعات كشاورزي و نيز طرح آمايش صنايع تبديلي و نگهداري محصوالت 
ريزي هماهنگ نسبت به حمايت هدفمند از ساماندهي  كشاورزي با سياستگذاري و برنامه

والت ويژه گسترش صنايع تبديلي و نگهداري محص و استقرار صنايع پيشين و پسين به
  .كنداساسي كشاورزي توسط بخش غيردولتي در قطبهاي توليدي اقدام 

هاي توسعه بخش كشاورزي، در  سود حاصل از سهام دولت در صندوق ـ١تبصره
مصوب ) ٢(قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت) ٢٨(ماده) ج(راستاي تحقق بند

 .شود كور منظور ميهاي مذ  براي افزايش سهم سرمايه دولت در صندوق٤/١٢/١٣٩٣
) ٤٤(وچهارم هاي كلي اصل چهل دولت مجاز است در چهارچوب سياست ـ٢تبصره

هاي حمايت از توسعه بخش  در صندوق%) ٤٩(درصد ونه چهل اساسي تا سقف قانون
  .كشاورزي، مشاركت كند

 حفظ ظرفيت توليد و نيل به خودكفايي در توليد محصوالت اساسي منظور به ـ ٦١ماده
هاي روغني، چغندر قند و نيشكر، گوشت   و دامي از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانهكشاورزي

قرمز، شير و تخم مرغ، اصالح الگوي مصرف براساس استانداردهاي تغذيه، گسترش كشاورزي 
 ارزش افزوده بخش يي و ارتقايهاي امنيت غذا  زيرساختنمودنبنيان، فراهم  صنعتي و دانش

  :شود حظات توسعه پايدار اقدامات زير انجام ميكشاورزي بر مبناي مال
 آبياري )راندمان(وري  بهره ي ارتقادرصورت تأمين منابع در بودجه ساالنهـ ١

سال از تصويب اين قانون از طريق   پس از پنج)%٦٠(درصد   شصتبخش به حداقل
ي آب و خاك از جمله طرحهاي تجهيز و نوسازي، توسعه ياجراي عمليات زيربنا

نژادي و  زراعي و به ها، زهكشها و روشهاي نوين آبياري و اجراي عمليات به هشبك
  استمرار آن در سنوات بعدي

صورت حجمي براساس الگوي كشت هر منطقه  تحويل آب مورد نياز كشاورزان بهـ ٢
  و با استفاده از مشاركت بخش دولتي و غيردولتي

 و افزايش توليد محصول وري مصرف آب در بخش كشاورزي  شاخص بهرهيارتقاـ ٣
   واحد حجم مصرفييازا به

مصرف بهينه سموم، كود  هاي گياهي، گسترش مبارزه تلفيقي با آفات و بيماريـ ٤
 شناختي و داروهاي دامي و همچنين مبارزه زيست) بيولوژيكي(شناختي شيميايي، مواد زيست

 و اعمال استانداردهايمديريت تلفيقي توليد ) ارگانيك(و توسعه كشت زيستي) بيولوژيكي(
  هاي كشاورزي در راستاي پوشش توليد فرآوردهملي كنترل كيفي توليدات و 

آالت فرسوده   ماشينكردنآالت كشاورزي و از رده خارج   ـ نوسازي ماشين٥
چنين قابليت مبر مبناي اقليم و شرايط و ه) مكانيزاسيون(كردن  توسعه ماشينيي وكشاورز

  كردن آن منطقه و رسيدن به ضريب نفوذ صددرصدي ماشينيو توانايي كشاورزان هر 
بذور و نژادهاي دامي، طيور و ) ارگانيك(ترويج استفاده از كودهاي آلي و زيستي ـ ٦

گونه كودها، بذور و نژادهاي دامي،  شده در كشور و افزايش ميزان مصرف اين آبزيان اصالح
  طيور و آبزيان در جهت توليد غذاي سالم

 گسترش پوشش بيمه توليدات بخش تأمين منابع در بودجه ساالنهدرصورت ـ ٧
  كشاورزي و عوامل توليد تا رسيدن به سطح پوشش صددرصدي

، شده مانند بيع، صلح، اجاره  معامالت راجع به اموال غيرمنقول ثبتكليه ـ ٦٢ماده
ر اسناد طور رسمي در دفات گونه معامالت بايد به رهن و نيز وعده يا تعهد به انجام اين

اسناد عادي كه درخصوص معامالت راجع به اموال غيرمنقول تنظيم . رسمي تنظيم شود
 در برابر اشخاص  مگر اسنادي كه بر اساس تشخيص دادگاه داراي اعتبار شرعي استشوند

  . بوده و قابليت معارضه با اسناد رسمي را ندارندستنادثالث غيرقابل ا
ت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات هاي بهداش  وزارتخانهبه ـ ٦٣ماده

شود  و فناوري، دانشگاهها و مؤسسات و دستگاههاي وابسته و تابعه اجازه داده مي
ها از محل فروش  هاي رفاه دانشجويان وزارتخانه منظور افزايش سرمايه صندوق به

 مقررات  خزانه و با رعايتسابامكانات و اموال قابل واگذاري پس از واريز وجوه به ح
  .كنندمربوطه اقدام 

 ونيلي كه بيش از ده م دولتيتمامي معامالت و قراردادهاي خارجي ـ ٦٤ماده
حداكثر استفاده از توان «دالر باشد با رعايت قوانين مربوط از جمله قانون ) ١٠,٠٠٠,٠٠٠(
 آن در امر صادرات و اصالح ماده تي کشور و تقويازهاي در تأمين ني و خدماتيديتول
 از طريق مناقصه محدود و يا نها ت»١/٥/۱۳٩١هاي مستقيم مصوب   قانون ماليات)١٠٤(

هاي الكترونيكي داخلي و  هاي كثيراالنتشار و رسانه المللي با درج آگهي در روزنامه بين
نفره متشكل از وزير امور  موارد استثناء به تأييد كميته سه. شود خارجي انجام و منعقد مي

 مقام ترينو وزير مربوطه يا باالبرنامه و بودجه كشور  سازمان سي رئ،يياقتصادي و دارا
ي و كيفي و كنترل ها، حق كنترل و بازرسي كم در كليه مناقصه. رسد ربط مي  ذييئاجرا

وزير يا باالترين . ها براي خريدار محفوظ است قيمت براي كليه كاالهاي وارداتي و پروژه
بانك مركزي فقط مجاز .  اين موضوع استياجراربط، مسؤول حسن  مقام اجرائي ذي

 بهاي معامالت و قراردادهايي است كه تأييد باالترين مقام دستگاههاي اخت تعهد يا پردبه
  .را داشته باشدماده  مبني بر رعايت مفاد اين ي،ئاجرا

 حکم ني محرمانه دارند از شمول اتي ماهراني وزأتي هصي که به تشخييقراردادها
  . مذکور را ندارندأتي موضوع در هديي به طرح و تأازيه و ن بوديمستثن

منظور ساماندهي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و ايفاي نقش مؤثر آنها  به ـ ٦٥ماده
ساله نظام، اعمال مديريت يكپارچه و ايجاد رشد  انداز بيست در تحقق اهداف سند چشم

گذار اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني پيوندي و تعامل اثر اقتصادي مناسب در اين مناطق، هم
  :و ارائه الگوي توسعه ملي در بخشهاي مختلف

نمايندگي از طرف دولت، باالترين مقام  هاي مناطق آزاد به مديران سازمان ـ الف
هاي دستگاههاي اجرائي  شوند و كليه وظايف، اختيارات و مسؤوليت يمنطقه محسوب م

. عهده آنها است  نهادهاي دفاعي و امنيتي بهاستثناي دولتي مستقر در اين مناطق به
 ـ هاي مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري سازمان

  .شوند صنعتي و اصالحات بعدي آن و قانون كار اداره مي
نظر مقام  هاي دستگاههاي تحت واگذاري وظايف، اختيارات و مسؤوليتـ ١تبصره

  .پذيرد قت ايشان صورت ميمعظم رهبري، با مواف
اختيارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهاي اسالمي شهر و روستا در  ـ٢تبصره

  .شود مناطق آزاد به مديرسازمان منطقه آزاد واگذار مي
هنگام ورود  شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به كاالهاي توليد و يا پردازش ـ ب

رزش افزوده و ارزش مواد اوليه و قطعات داخلي به ساير نقاط كشور به نسبت مجموع ا
  .كاررفته در آن، توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف است به
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كاررفته در توليد، مشروط به  اي خارجي به مواد اوليه و كاالهاي واسطه ـ١تبصره
  .شود  در حكم مواد اوليه و كاالي داخلي محسوب مي،پرداخت حقوق ورودي

شده  در كاالهاي توليد و يا پردازشكاررفته  بهمواد اوليه و قطعات خارجي ـ ٢تبصره
شده و  در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كه درگذشته از ساير مناطق كشور به منطقه ارسال

كار گرفته شود در حكم مواد  شود، به ي که به کشور وارد ميدر توليد و يا پردازش محصول
  .پرداخت حقوق ورودي معاف استشود و از  ياوليه تلقي م
هاي بندري مربوط كه طبق قوانين جاري از كشتيها و شناورها بابت  هزينه ـ پ

شود در صورتي كه اين بنادر توسط بخشهاي خصوصي، تعاوني  خدمات بندري دريافت مي
هاي  و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در محدوده مناطق آزاد ايجاد شده باشند، توسط سازمان

 ترخيص كشتيها طبق مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و. شود طق آزاد مربوطه اخذ ميمنا
  .المللي اقدام كنند قوانين جاري و بين

ت ـ مبادالت كاال بين مناطق آزاد و خارج از كشور و نيز ساير مناطق آزاد از 
اد قانون چگونگي اداره مناطق آز) ١٠(استثناي عوارض موضوع ماده به(كليه عوارض 

، ماليات و حقوق ورودي )٧/٦/١٣٧٢تجاري ـ صنعتي جمهوري اسالمي ايران مصوب 
  .باشند معاف مي
به منظور گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي  ـ ث

المللي، ايجاد نمايندگي دانشگاههاي داخلي و معتبر خارجي بر طبق اعالم  معتبر بين
صنعتي و  ـ و تأسيس دانشگاههاي خصوصي در مناطق آزاد تجاريربط  هاي ذي وزارتخانه

  .ويژه اقتصادي با رعايت قوانين مربوط مجاز است
صنعتي با رعايت مالحظات امنيتي و دفاعي  ـ محدوده آبي مناطق آزاد تجاري ـ ج

رسد به فاصله هشتصدمتر از قلمرو خاكي مناطق  مينيروهاي مسلح كه به تأييد ستادكل 
صنعتي ايران  ـ  و از امتيازات قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاريشود يين ميآزاد تع

  . و اصالحات بعدي آن برخوردار است٧/٦/١٣٧٢مصوب 
هاي مناطق آزاد  چ ـ به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري، سازمان

خدمات از محل وصول عوارض ورود و صدور كاالها و %) ١(درصد موظفند حداقل يك
اين مناطق را از طريق نهادهاي حمايتي به محرومان و نيازمندان بومي اين مناطق 

  .اختصاص دهند
 سوخت تيري مديها نهي انجام هزيمنظور تأمين منابع الزم برا بهـ  ٦٦ماده
 ساتيسأ در تي و حوادث اضطرارنشي برچت،ي حاصل از فعاليشده و پسماندها مصرف
) راني اي اتمي و توسعه انرژدي توليشرکت مادرتخصص (ياتم ي به سازمان انرژيا هسته

 حاصل رآمداز د%) ٤( تا معادل چهاردرصد با موافقت رئيس اين سازمانشود ياجازه داده م
داري   شركت نزد خزانه به حسابماًي کشور را مستقيا  هستهيروگاههاياز فروش برق ن

قوانين بودجه سنواتي كه در  »ياطياندوخته احت «كل كشور تحت عنوان حساب
 به نحوي ياطيمنظور دارد، استفاده موقت از منابع حساب اندوخته احتشود  بيني مي پيش

 ي اوراق مشارکت و صکوک اسالمدي خري براگردد كه در بودجه سنواتي معين مي
 اوراق دي است و سود حاصل از خرمانع بالي و ارزياليمنتشرشده در کشور اعم از ر

 .شود ي منظور مماده ني موضوع ا»ياطياندوخته احت« حساب به  ماًيق مستزيشده نادي
 بردرآمد و سود سهام اتيشده مشمول پرداخت مالاديمبالغ منظورشده به حساب اندوخته 

 سيئ رفقت با مواياطي و استفاده از منابع اندوخته احتباشد ي سود سهم دولت نماي
 يا هي و سرماي جاراتي عمليها نهي هز انجامي منحصراً براراني اي اتميسازمان انرژ

شده از   انجامي جاراتي عمليها نهي و معادل هزباشد ي مجاز مماده نيشده در ا ينيب شيپ
  .شود ي کسر م»ياطياندوخته احت«مانده حساب 
 ي، سازمان انرژ برنامه و بودجه كشور سازمانبه پيشنهاد ماده ني ايئ اجرانامه آيين

  .رسد يمبه تصويب هيأت وزيران  يي و دارايور اقتصاد و وزارت امراني اياتم
 ي قانوني و مجوزهافي تکالهمه کشور، ي اصالح نظام اداريدر راستاـ  ٦٧ماده

با يكديگر  ئي اجراي ارائه اطالعات و پاسخ به استعالمات دستگاههايوجه برا افتيدر
  .شود يلغو م

وضوع افزايش توان هاي كلي اقتصاد مقاومتي م در اجراي سياست ـ ٦٨ماده
هاي كلي برنامه ششم  پذيري اقتصاد كشور و اجراي سياست مقاومت و كاهش آسيب

ها، نواحي و سواحل و  توسعه موضوع تقسيم كار و تعيين نقش ملي در مناطق، استان
يافته، توسعه اقتصاد  گذاري در مناطق كمترتوسعه جزاير كشور و حمايت دولت از سرمايه

منظور  هاي داراي مزيت به  و ايجاد مناطق مهم اقتصادي در زمينهدريايي جنوب كشور
مندي جامعه محلي، استفاده  برداري از استعدادهاي سواحل جنوب شرقي كشور، بهره بهره

هاي مناطق كشور، سازمان توسعه  المللي و كاهش عدم تعادل ها و فرصتهاي بين از سرمايه
ريزي، اجراء و  ا شخصيت شركتي براي برنامهاي ب عنوان سازمان توسعه سواحل مكران به
هاي توسعه در سواحل مكران درصورت تأمين اعتبار در بودجه سنواتي در  نظارت بر برنامه

اساسنامه . شود هاي ميناب، سيريك، جاسك، چابهار و كنارك ايجاد مي محدوده شهرستان

جهت تصويب اين سازمان ظرف مدت چهارماه پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس 
  .شود نهائي ارائه مي

غير از  تمام وظايف و اختيارات دستگاههاي اجرائي، نهادها و مؤسسات عمومي به
هاي دولت و دستگاههاي  دفاعي، امنيتي، قضائي و امور خارجه و همچنين تمام دارايي

  ،)اجراءبرداري يا  در حال بهره(ها  اجرائي اعم از منقول و غيرمنقول و تمام طرحها و پروژه
محدوده درچهارچوب قانون  اين. شود در منطقه سواحل مكران به اين سازمان واگذار مي

صنعتي جمهوري اسالمي ايران و قانون جلب و  ـ چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري
  .شود گذاري خارجي در ايران اداره مي حمايت از سرمايه

  .شود در اساسنامه تعيين ميچگونگي ارتباط مناطق آزاد اين محدوده با سازمان، 
زا،   موضوع توسعه دروني كلي اقتصاد مقاومتيها استيمنظور تحقق س به ـ ٦٩ماده

  : به اهداف بخش صنعت و معدنيابي و دستانيبن  اقتصاد دانش،ي ملدي توان توليارتقا
 دي و تمهيدولت ـ ي خصوصي مشترک حقوقيها يگذار هي توسعه سرمايبراـ ١

 ييها يي دارايابي ارزدي مزبور، تجديها  در مشارکتيا  توسعهيها  سازماني سهم واقعنييتع
  .دشو ي مزبور در شرکت مشترک ارائه ميها  سازمانيعنوان سهم آورده بخش دولت هکه ب

 ي ثابت و شرکتها در ترازنامه شرکتهايها يي دارايابي ارزدي حاصل از تجدمازاد
 و يبند  طبقهيابي ارزدينوان مازاد تجدربط در سرفصل حقوق صاحبان سهام تحت ع يذ

 دي تجديخذ بهاأ مزبور به ميها يي استهالک دارانهيهز. باشد ي ماتيمعاف از مال
 ي منتخب مجمع عموميشده توسط کارشناس نييد تعي عمر مفيشده و بر مبنا يابيارز
  .شود محسوب مي ياتي قابل قبول مالنهيهز

 تيصندوق حما« به »کي الکترونعي صنا و توسعهقاتي از تحقتيصندوق حما«ـ ٢
اساسنامه صندوق متناسب با . ابدي ي نام مريي تغ»شرفتهي پعي و توسعه صناقاتياز تحق

برنامه و بودجه  هاي  مشترک سازمانشنهاديماه به پ ششمدت  ظرف دي جدتيمورأم
 تأيب هيو وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصوو اداري و استخدامي كشور  كشور
  .رسد ي مرانيوز

 اکتشافات ،يشناس ني در هر مرحله از مطالعات زمي اکتشافات معدنيها نهيهزـ ٣
 دارندگان مجوز از ياتي قابل قبول ماليها نهي استخراج، جزء هزني و اکتشاف حيليتکم

  .شود ي محسوب ميمراجع قانون
 سي قانون تأس)٥( موضوع مادهي برايلي تفصي طرحهاراتييمجموع تغـ ٧٠ماده

 و اصالحات بعدي آن توسط ٢٢/١٢/١٣٥١ مصوب راني اي و معماري شهرسازيعال يشورا
 راتييتغ. مجاز است%) ٥(درصد  پنج از موارد حداکثر تاکي  ماده مذکور در هرونيسيکم

  . و معماري ايران برسدي شهرسازيعال ي شورابي به تصودي بازاني منيفراتر از ا
ها و همچنين تصميمات و  دستورالعمل ها، امهها، بخشن نامه کليه تصويبـ ٧١ماده

  احکامي به استثنايئ اجراي و دستگاههايئمصوبات هيأتهاي امناء و مراجع و مقامات اجرا
 و دولت يئهاي بازنشستگي يا دستگاههاي اجرا  که متضمن بار مالي براي صندوقيئقضا
 محاسبه و در قوانين  بار مالي ناشي از آن قبالًهست کء اباشد در صورتي قابل اجرا مي

ربط تأمين شده باشد و ايجاد و  بودجه کل کشور و يا بودجه ساالنه دستگاه يا صندوق ذي
ربط  تحميل هرگونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي يا صندوق ذي

است و صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار  باشد در غيراين ممنوع مي
هاي  دستگاهها و صندوق. هاي مربوطه نيست مشمول پرداخت از سوي دستگاه يا صندوق

 و مراجع قوه مجريه که بار مالي آن تأمين يئاجراي احکام مقامات اجرا مربوط مجاز به
 در هر . استمکناجراي احکام يادشده فقط در حدود منابع مذکور م. نشده است، نيستند

ها غيرقابل پذيرش   و صندوقيئ به دولت و دستگاههاي اجراحال تحميل کسري بودجه
ها و مديران  عهده رؤساي دستگاهها و صندوقر بمادهاين احكام وليت اجراي ؤمس. باشد مي

  .و مقامات مربوط است
 يباتوجه به اهميت و ضرورت مرمت بناهاي تاريخي و فرهنگي و احياـ ٧٢ماده

برداري از  شود بهره ي اجازه داده ميئاههاي اجرادستگ به تمامي بافتهاي ارزشمند کشور،
در )  نفايس مليياستثنا به(شده در فهرست آثار ملي  فرهنگي ثبت ـ بناها و اماکن تاريخي

 از سوي سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و هاختيار خود را با تعيين کاربري ک
صوصي و تعاوني شود به بخش خ دستي در چهارچوب ضوابط و مقررات مشخص مي صنايع
کشور   قانون محاسبات عمومي)١١٥( ماده )٣( از شمول جزء مادهاجراي اين . كنندواگذار 
  .باشد مستثني مي١/٦/١٣٦٦مصوب 

اين قانون پس از انقضاي قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري ـ ٧٣ماده
  .االجراء است اسالمي ايران الزم

 ده و صد تبصره در جلسه علني روز يكشنبهقانون فوق مشتمل بر هفتاد و سه ما
ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در  مورخ دهم بهمن

  . به تأييد شوراي نگهبان رسيد٢٧/١١/١٣٩٥تاريخ 
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
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  ١٦/١/١٣٩٦                                                                                ١٠٧٦رهشما
  جناب آقاي محمدسينجلي جاسبي

  رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره » ١«با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده 

 تعيين تكليف قانون الحاق يك ماده به قانون«قانون مذكور، يك نسخه تصوير » ١«ماده 
التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و  استخدامي معلمين حق

  .گردد براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي» پرورش
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

  
  ١٨/١٢/١٣٩٥                                                                    ١٠٣٢٦٦/١٣٧رهشما

  حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني
  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
 ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون) ١٢٣( سوم در اجراي اصل يكصد و بيست و

التدريسي و  قانون الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق
با عنوان طرح احتساب كه در وزارت آموزش و پرورش آموزشياران نهضت سوادآموزي 

التدريسي استخدامي در آموزش و پرورش به مجلس شوراي  سابقه تدريس معلمان حق
 ٢٧/١١/١٣٩٥اسالمي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 

  .گردد و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابالغ مي
  وراي اسالمي ـ علي الريجانيرئيس مجلس ش

  
  التدريسي الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق قانون

   و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش
شرح زير به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين  يك ماده به واحده ـ ماده

ي در وزارت آموزش و پرورش مصوب التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموز حق
  :شود  و اصالحات بعدي آن الحاق مي١٥/٧/١٣٨٨

اند و  التدريسي كه به استخدام آموزش و پرورش درآمده معلمان حق ماده الحاقي ـ
توانند مياالجراء شدن اين قانون در وزارت آموزش و پرورش اشتغال دارند  تا زمان الزم

التدريس كه به تأييد وزارت آموزش و پرورش  ام حقاحتساب سابقه خدمت ايمنظور  به
يا ) يكجا(صورت نقد  رسد در سوابق خدمت و بازنشستگي، سهم خود و دولت را به مي

  .طور كامل پرداخت نمايند اقساط به
  مذكوراقساط موظف به احتساب سوابقاز دريافت پس نيز هاي بازنشستگي  صندوق

  .دباشن مي واجدان شرايط بازنشستگي در
 هريك از  قابل احتساب مدت پرداخت اقساط، معادل سابقه خدمتـ ١تبصره

  .باشد ميمعلمان 
يا دستمزد سال  حداقل حقوق ، بازنشستگييامبناي پرداخت حق بيمه ـ ٢تبصره

  .است قانون االجراء شدن اين الزم
وقت با  به تناسب خدمت تمامالتدريس خدمت دوره حقسابقه مدت ـ ٣تبصره

بندي مشاغل معلمان كشور و دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش و  طرح طبقهتوجه به 
همچنين پرداخت كسورات مربوطه، در سوابق خدمت دولتي و بازنشستگي افراد قابل 

  .باشد احتساب مي
مندي از اين قانون از تاريخ  حداكثر مهلت قانوني درخواست بهرهـ ٤تبصره

  .اشدب االجراء شدن به مدت يكسال مي الزم
ست و هفتم يواحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ب قانون فوق مشتمل بر ماده

ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ  بهمن
  . به تأييد شوراي نگهبان رسيد١١/١٢/١٣٩٥

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
  

  ١٥/١/١٣٩٦                                                                                ١٦١٧رهشما
   آموزش و پرورشوزارت

» قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي«پيرو ابالغيه 
 به پيوست ابالغيه مجلس شوراي اسالمي در ١٥/١٠/١٣٩٥ مورخ ١٢٧٦٧٠به شماره 

  در اجراي اصل٩/١٢/١٣٩٥ مورخ ٩٩٥٦٣/٣٤ور موضوع نامه شماره قانون مذك) ٢٠(ماده 
  .گردد  ابالغ ميء و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، جهت اجراتيكصد و بيس

   حسن روحانيرئيس جمهور ـ

  ٩/١٢/١٣٩٥                                                                         ٩٩٥٦٣/٣٤رهشما
   االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحانيحجت

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
  قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي ٢٠ماده اصالح 

 در اجراي اصل يكصد و بيست و ٨/١٠/١٣٩٥ مورخ ٧٨٣٠٧/٣٤پيرو نامه شماره 
قانون ) ٢٠(قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران از آنجايي كه بخشي از ماده ) ١٢٣(سوم 

ي و پرورشي غيردولتي مورد تصويب مجلس و تأييد تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزش
شوراي نگهبان قرار گرفته ولي در گزارش بعدي كميسيون مربوط و مكاتبات مجلس از 

  .شود قلم افتاده است؛ اصالحيه زير ابالغ مي
الحساب ماليات مراكز  مبلغ دريافتي به عنوان علي«عبارت ) ٢٠(به انتهاي ماده 

  .شود الحاق مي» اب مالياتي آنان لحاظ گرددمذكور تلقي و در مفاصاحس
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

  
  ٢٨/١٢/١٣٩٥                                                                      ٩٤/٩٧٤/ هـرهشما

  بسمه تعالي
  جناب آقاي جاسبي

  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران
  المبا س

ـ ١٣٠٣عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  رأي هيأت يك نسخه از
  : با موضوع١٠/١٢/١٣٩٥  مورخ١٣٠٥ـ ١٣٠٤
 شوراي اسالمي شهرستان كرج ٢١/٣/١٣٩٣ـ ١١٥٣/٩٣/٤١/٤ابطال مصوبه شماره «

 متداول بانكي نسبت به تقسيط مطالبات ناشي از عوارض پروانه هدر خصوص تعيين بهر
» ني و جريمه مقرر در رأي كميسيون ماده صد قانون شهرداري از تاريخ تصويبساختما

  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي
ـ مهدي دربين ديوان عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي هيأت مديركل   عدالت اداري 

  
  ١٣٠٣، ١٣٠٤، ١٣٠٥ :ماره دادنامهش            ١٠/١٢/١٣٩٥: خ دادنامهتاري
  ٩٤/٩٧٤، ٩٤/١٠٨٨، ٩٤/١٠٩٦: روندهالسه پک

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
ن يحسـ ٢ محمد خاوران ي با وکالت آقاين صفرياشکان و فرزـ ١: اني آقا:يشاك

   کل کشوريسازمان بازرسـ ٣تک دهقان 
 ي شورا٢١/٣/١٣٩٣ـ ١١٥٣/٩٣/٤١/٤ ابطال مصوبه شماره :موضوع شکايت و خواسته

 از يط مطالبات ناشي نسبت به تقسين بهره متداول بانکيي شهرستان کرج در خصوص تعياسالم
  ي قانون شهردار١٠٠ون ماده يسي کميمه مقرر در رأي و جريعوارض پروانه ساختمان
 ابطال نامه شماره ين تک دهقان به موجب دادخواستي حسيآقا)  الف:گردش کار

را خواستار % ٥/١تأديه   تأخير پرداخت خسارت بري مبن٢١/٣/١٣٩٣ـ ١١٥٣/٩٣/٤١/٤
  :ن خواسته اعالم کرده است کهييشده و در جهت تب

  يوان عدالت ادارياست محترم دير«
  کميسالم عل

رساند موکل اينجانب آقاي حسين تک دهقان  با احترام به استحضار حضرت عالي مي
 فرعي از ٥٤٨٦ به شماره  مالک دو دانگ از ششدانگ پالک ثبتي٣٩٦٨٢٧برابر سند شماره 

باشد متاسفانه در پي اقدام شوراي اسالمي شهر کرج مبني بر صدور نامه  اصلي واقع در کرج مي
که کامالً مغاير با قانون بوده و ] ٢١/٣/١٣٩٣ـ ١١٥٣/٩٣/٤١/٤[ـ ٢١/٣/١٣٩٣ـ ١١٥٣شماره 

 ٢٠/٩/١٣٩١ـ ٦٣٣ـ  ٦٢٨اين مطلب نيز در دادنامه صادر شده از هيأت عمومي به شماره 
شوراي اسالمي شهر کرج با عوض کردن صورت مسئله و کاهش . صراحتاً بيان شده است

 درصد مجدداً اقدام به صدور نامه فوق نموده که اين خود دور زدن ٥/١ درصدي را به ٢جريمه 
ـ ٦٣٣ ـ ٦٢٨قانون است و بدون در نظر گرفتن دادنامه صادره از هيأت عمومي ديوان شماره 

 درصدي از باب خسارت تأخير در پرداخت جريمه کرده است ٥/١ اقدام به جريمه ٢٠/٩/١٣٩١
 هاين در حالي است که کل جريمه موکل بند باشد که اين امر مغاير با بند ب دادنامه مذکور مي

 ميليون تومان پرداخته وليکن با ٦٤باشد که برابر فيشهاي واريزي مبلغ   ميليون تومان مي٩٥
باشد لذا با عنايت به موارد معروضه   ميليون تومان ديگر بدهکار مي٩٧ق مبلغ توجه به نامه فو

  ». مورد استدعاست١١٥٣نقض نامه شماره 
کايت آقاي حسين تک دهقان، رئيس شوراي اسالمي شهر کرج ـدر پاسخ به ش

  :ح داده است کهي توض٥/٧/١٣٩٥ـ ٣٧٦٩/٩٥/٤٢/٣حه شماره ي موجب البه
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  يوان عدالت اداري ديأت عموميرکل هيمعاون محترم مد«
  ن تک دهقاني حسي آقايميدر خصوص دادخواست تقد: موضوع
  کميسالم عل

ن تک دهقان به خواسته ابطال ي حسي آقايمياحتراماً، در خصوص دادخواست تقد
ط ي درصد بهره در زمان تقس٥/١ بر مطالبه ي مبن٢١/٣/١٣٩٣ـ ١١٥٣/٩٣مصوبه شماره 

  :رساند  مياستحضار به ي اشخاص به شهرداريبده
ر صراحتاً مطالبه وجه مازاد حداکثر يپذ د رقابتي قانون رفع موانع تول٥٩مطابق ماده 
  تأييدها مورديط مطالبات شهرداري پول و اعتبار در زمان تقسي عاليتا نرخ مصوب شورا
ها ي شهرداري مالنامه آيين ٣٢ه ماده يز شده است عالوه بر آن اصالحيقانونگذار واقع و تجو

 دولت مصوب ي از مقررات ماليم بر بخشي قانون تنظ٧٣به شرح مذکور در ماده 
  . داردتأکيد آن ي و بر لزوم اجرا تأييدن امر رايز اي ن٢٦/١٠/١٣٨٤

ک يان که حسب درخواست آنان و به لحاظ عذر از پرداخت ي مؤديط بدهيامر تقس
در : اًيشان و ثانيحل مشکل ا يدر راستا: اوالً: رديگ  مي صورتي مطالبات شهرداريجا

  .رديگ  مي عمل به قانون صورتيراستا
 مندي شهرداريها از بودجه دولتي و لزوم اجراي وظايف متعدد بر شمرده شده عدم بهره

ها را اقتضاء دارد تا ي و نه موجل حقوق و مطالبات شهرداريافت فوريدر قانون، ضرورت در
 ي در اجرا تأخير ازيناشهاي  نهي از هزيريلوگ و جي قانونيبا صرف به موقع آن در مجار

 از ي بعضي مالييمعذالک عدم توانا. ع حقوق عامه گردديي مانع از تضيعمرانهاي  پروژه
 ت واقع گردد وين پروسه مورد توجه و عنايد در اي است که بايز مطلبيشهروندان ن

  .داشته شهروندان توقع يکسان را از کلي ين خصوص عملکرديتوان در ا نمي
ده است، يب رسي که با توجه  لحاظ جهات اشاره شده به تصوعنه معترضٌمصوبه  

 به درخواست شهروندان ي داشته باشد پاسخ مثبتمدنظرها را يقبل از آن که منافع شهردار
  .شان بوده استي از عسر و حرج قرار دادن ايريدر جهت جلوگ
، رد عنه معترضٌ مصوبه ي قانونگاهيت به مراتب معروض و عطف توجه به جاي  با عنا

 و به دور از مصلحت يه قانوني محترم را که فاقد هرگونه توجي شاکيميدادخواست تقد
  ».باشد را استدعا دارد  ميشهر و شهروندان محترم

ـ ٢٦٧/٩٥/٣٠/٤حه شماره ي شهر کرج به موجب الي اسالميس شورايمتعاقباً، رئ
  : اعالم کرده است که١٥/٥/١٣٩٥

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي محترم دفتر هتيريمد«
  هيحه دفاعيال: موضوع
  کميسالم عل

 ي آقاي موضوع دعو٩٤/١٠٨٨ه صادره در پرونده کالسه ياحتراماً، بازگشت به اخطار
 ٢١/٣/١٣٩٣ـ ١١٥٣ن شورا به خواسته ابطال نامه شماره يه اين تک دهقان عليحس

  :دارد  مياعالمتأديه   تأخيرخت خسارت بر پردايمبن]  ٢١/٣/١٣٩٣ـ ١١٥٣/٩٣/٤١/٤[
 که ي به شماره فوق همراه دادخواست ابالغ نشده است در حالير نامه استنادي  تصو

 حسب مقررات و عمومات قانون آيين دادرسي مدني بايد تمامي مستندات همراه دادخواست
  .ت فراهم گرددي طرف شکايط دفاع برايابالغ که شرا
 در پرداخت  تأخيرمه خسارتي درصد جر٥/١ ابطال يک که خواسته شايدر صورت

ت از يأت محترم در شکاي آن ه٤٥٢/٩٤دارد در پرونده کالسه   ميمه باشد اعالميجر
 دائر بر ابطال ٢٥/٣/١٣٩٥ـ ٢٢٧مصوبه فوق در خصوص مصوبه فوق مطرح و حکم شماره 

ده فاقد ت مجدد خواسته ابطال مصوبه باطل شيمصوبه صادر شده است که طرح شکا
 و صدور حکم بر رد يدگي رسيبا توجه به مراتب فوق استدعا.  استيت قانونيموضوع
  ».ي را داردت شاکيشکا

 آقاي محمد خاوران به وکالت از آقايان اشکان و فرزين صفري به موجب دادخواستي) ب
 ي شهرستان کرج مبني اسالمي شورا٢١/٣/١٣٩٣ـ ١١٥٣/٩٣/٤١/٤ابطال مصوبه شماره 

مه مقرر ي مازاد بر مبلغ جريانه متداول بانکيبهره ماه%) ٥/١(م درصد يک و نيافت يبر در
وان عدالت ي قانون د١٣ مقررات ماده ي در اجراي شهردار١٠٠ون ماده يسي کميدر رأ
  :ن خواسته اعالم کرده است کهيي را خواستار شده و در جهت تبيادار

  يوان عدالت ادارياست محترم دير«
ان ي به وکالت از آقايم وکالتنامه ملصق به تمبر قانونيرام، ضمن تقدبا سالم و احت

د االحداث ين مالک ساختمان جديموکل: رساند  مي به استحضارين صفرياشکان و فرز
 ٢٥/١٢/١٣٩٣ ـ ٧٧٨٤٦ شماره ي قطعيباشند، به موجب رأ  مي١٥٧٠/١٦١ يپالک ثبت

مه جمعاً به مبلغ يت جر به پرداخي قانون شهردار١٠٠دنظر ماده يون تجديسيکم
 ي ماليي کرج محکوم شده و به علت عدم توانايال در حق شهرداري ر٠٠٠/٢٢٥/٧٢١/١٥

ـمه را نقداً ي کرج حـدود ثلث از مبلغ جريط آن را نموده انـد شهرداريدرخواست تقس

 بندي کرده و ضمن آن با استناد دريافت و الباقي را با دريافت ده فقره چک از موکلين قسط
ال ي ر٣٤٥/٩٣١/١٤٦/٤ شهرستان کـرج بـه مبلغ ي اسالميبـه مصوبـه صدرالذکر شـورا

گر از موکل ي دو فقره چک دي طيمه مقرره به عنوان بهره متداول بانکيمازاد بر جر
  .افت کرده استيدر

 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت دريافت هرگونه ٤نظر به اينکه مطابق ماده 
 خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي ممنوع اعالم شده است و وجه، کاال يا

 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ٦٢ ماده ٣نظر به اينکه مطابق تبصره 
 ايران دستگاههاي اجرايي در مقابل ارائه خدمات يا اعطاي مجوز حتي با توافق طرفين، اجازه

در قوانين و مقررات قانوني تجويز شده ندارند و نظر به اينکه مبالغي بيش از آنچه که اخذ 
وجه يا مال توسط مسؤوالن دولتي بر خالف  اخذ  قانون مجازات اسالمي٦٠٠برابر ماده 

  .باشد قانون يا زياده بر مقررات قانوني جرم بوده و مستوجب مجازات مي
ن جلسه مورخ ي شهرستان کرج که در هفتاد و چهارمي اسالمين شوراي بنابرا

توسط )  به اقساط مقررهيبهره متداول بانک% ٥/١ (يقانون غيرافت وجهي در٣٠/٢/١٣٩٣
االشعار بوده و به  ن و مقررات فوقيز نموده برخالف قواني کرج را مصوب و تجويشهردار

ـ ٦٣٣ ي ال٦٢٨ه شماره ياستناد مقررات مذکور و با وحدت مالک از آراء وحدت رو
 ين روي ابطال آن مورد استدعاست و از ايوان عدالت اداري ديومأت عمي ه٢٠/٩/١٣٩١

ون و يليکصد و چهل و شش ميارد و يليافت مبلغ چهار مي کرج به درياقدام شهردار
ن به موجب دو فقره يال بهره از موکليصد و چهل و پنج ريک هزار و سي و ينهصد و س

ر با ي و مغايشروع قانون ميز فاقد مباني بانک ملت ن٨١٦٣٦٢ و ٨١٦٣٦١چک شماره 
 بر يت مبني صدور حکم به ورود شکايشود تقاضا  مين شرع انور اسالم محسوبيمواز

 کرج و مآالً ي اقدام شهردارياعتبار ي شهرستان کرج و بي شوراالذکر فوقابطال مصوبه 
  ».داد دو فقره چک مذکور را دارداستر

 و ١٦/٩/١٣٩٤ ـ ٩٤٠٠٤٩٨شماره هاي  حهيان به موجب اليل شاکيمتعاقباً، وک
  : اعالم کرده است که١٨/٩/١٣٩٤ ـ ٩٤٠٠٩٤٨
  يوان عدالت اداري ديأت عمومياست محترم دفتر هير«

 ٩٤٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٤٩٨با سالم و احترام، پيرو دادخواست تقديمي که تحت شماره 
 اع گرديده است به وکالت از آقايان اشکان و فرزين صفريـه هيأت ارجـثبت به شعب

  :رساند  ميتحضاربه اس
  : عبارت است ازيميت و خواسته به شرح دادخواست تقدي  موضوع شکا

 شهرستان ي اسالمي شورا٢١/٣/١٣٩٣ـ ١١٥٣/٩٣/٤١/٤ابطال مصوبه شماره ـ ١  
مه مقرر در ين مازاد بر جري از موکليانه متداول بانکيبهره ماه% ٥/١افت ي بر دريکرج مبن

  با لحاظ بند٣٠/٢/١٣٩٣ـ ٧٤باشدکه در جلسه  مي شهرداري ١٠٠رأي کميسيون ماده 
 بعد يب شده است و به طور کليده و تصوي کرج اتخاذ گردي شهرداريشنهاديب موارد پ

ان ي بيمين باره در دادخواست تقدي در اي نبوده است و اگر مطلبمدنظر موضوع يشرع
ن شرع ير با موازيله عبارت مغاين وسيشده است مربوط به قسمت دوم خواسته بوده که بد

  .گردد ميز مسترد يانور اسالم در قسمت دوم ن
 دو فقره چک يبهره ط% ٥/١افت ي کرج به درياعتراض و ابطال اقدام شهردارـ ٢
  بانک ملت و مآالً استرداد چکهاي٢/٣/١٣٩٧ـ ٨١٦٣٦٢ و ٢/١٢/١٣٩٦ـ ٨١٦٣٦١شماره 
  .باشد  ميمزبور

 صادر شده است که يان عدالت اداروي ديأت محترم عمومي از هيآراء مشابهـ ٣
 مبني بر ابطال مصوبه (٢٠/٩/١٣٩١ـ ٦٣٣ الي ٦٢٨هاي  فتوکپي دو نمونه از آن به شماره

 بر ابطال يمبن (١٩/٥/١٣٩٢ ـ ٣٣٦و شماره ) مهيافت جري بر دري شهر کرج مبنيشورا
در  بذل توجه ياستدعا. گردد  ميم حضوريله تقدين وسيبد)  شهر گرگانيمصوبه شورا

  ».يت را دارد و صدور حکم به ورود شکايي و امعان نظر قضايدگيرس
حه شماره ي شهر کرج به موجب الي اسالميس شورايت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا

  :ح داده است کهي توض١١/١٢/١٣٩٤ـ ٧٣٢٠/٩٤/٣٠/٤
  يوان عدالت اداري ديأت عمومير دفتر محترم هيمد«

  هيحه دفاعيال: موضوع
  کميسالم عل

 ٩٤/٩٧٤ صادره در پرونده شماره ١٣/١٠/١٣٩٤ه مورخ يتراماً، بازگشت به اخطاراح
ابطال ـ ١ به خواسته ين شهرداريت ايره به طرفي و غي اشکان صفريت آقايموضوع شکا

 بابت مطالبات يانه متداول بانکي درصد بهره ماه٥/١افت ين شورا در خصوص دريمصوبه ا
  :رساند  ميت به استحضاريرد شکاک جهت ي منطقه ياقدامات شهردارـ ٢

وان ي ديأت عمومي در هيدگيق موضوعات قابل رسي از مصاديخواسته دوم شاکـ ١
  .منجز و محکوم به رد و بطالن است غير نبوده ضمن آن که خواسته مذکوريعدالت ادار
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 يانه بهره بانکي درصد ماه٥/١ اخذ ده است کهي گردي در دادخواست مدعيشاکـ ٢
ر قانون بوده ين ادعا کامالً مغاي که ايباشد در حال  مير قانوني مغايات شهرداربابت مطالب

  .گردد  ميل به حضور اعالميل آن به شرح ذيکه دال
 و قضات محترم مستحضر يوان عدالت ادارياست محترم ديهمان گونه که رـ ٣

 بابت ينکبهره متداول با اخذ بيني  پيشهاي شهرداري مالنامه آيين ٣٢هستند در ماده 
مستند بودن  غيرن امر داللت بري از بدهکاران شده است که ايط مطالبات شهرداريتقس
  . در دادخواست داردي شاکيادعا

 ي و ارتقاپذير رقابتد و ي قانون رفع موانع تول٥٩صرف نظر از آن حسب ماده ـ ٤
ز ين محترم نگهبان ي شورا تأييد که بهي اسالمي کشور مصوب مجلس شوراينظام مال

 نسبت ي شهر اجازه داده شده که در صورت پرداخت نقدي اسالميده است به شوراهايرس
به تعيين درصدي بابت تخفيف و در مقابل تقسيط تا نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار 

 االجرا الزم و ي قطعيفات قانوني تشري تمامي مبلغ اضافه شود که قانون مذکور با طبه
 يرقم بهره متداول بانک اخذ  بودنيقانون غير بري شاکيعاث ادين حيشده است که از ا

  .محکوم به رد و بطالن است
 ـ همان گونه کـه مصوبه موضوع شکايت داللت دارد ايـن شـورا جهت امکان اجرايي ٥

هاي جاري شهرداري نسبت به وضع مصوبه هفتاد و  هاي شهري و تامين هزينه کردن پروژه
که در آن براي پرداختهاي نقدي تخفيف قابل توجه لحاظ و چهارمين جلسه خود کرده است 

 درصد نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار اقدام کرده است که ٥/١در مقابل نيز بابت تقسيط نيز 
  .اين امر مستند به قانون مجلس شوراي اسالمي و تأييد شوراي نگهبان انجام شده است

 کشور ي نظام مالي و ارتقاپذير رقابتد و ي قانون رفع موانع تول٥٩ ماده ياز طرف ـ ٦
 ين دادرسيي قانون آ٥٢٢ و ماده ٢٢٥ و ٢٢١ از جمله مواد ين عمومير قوانيمستند به سا

 درصد نرخ ٥/١ اخذ  بودنيگر بر قانوني دتأکيدين امر يده است که ايب گردي تصويمدن
  .باشد  مي پول و اعتباريمصوب شورا

ي جمهوري اسالمي ايران طي نامه شماره از طرفي رياست محترم بانک مرکزـ ٧
 با عنوان وزير محترم کشور ضمن تأکيد به وصول مطالبات شهرداريها ٦/٤/١٣٩٤ـ٨٥٢٣٧/٩٤

پذير و ارتقاي نظام مالي کشور نسبت به اعالم   قانون رفع موانع توليد و رقابت٥٩با لحاظ ماده 
ست که نرخ تعيين در مصوبه ساليانه اقدام کرده ا% ٢١نرخ سود تسهيالت بانکي معادل 

ساليانه بوده که نرخ مذکور کمتر از نرخ مصوب % ١٨ درصد ماهيانه ٥/١موضوع شکايت معادل 
  .باشد که از اين لحاظ نيز دعوي محکوم به رد و بطالن است در قانون مي
 به صورت نقد بوده ين مکلف به پرداخت حقوق شهرداريصرف نظر از آن، مالک ـ ٨

 رداخت حقوق شهرداري موجب کاهش و ارزش مطالبات شهرداري و دارا شدنو تقسيط در پ
 است بلکه با عدل و انصاف ي نه تنها قانوني بهره بانک٥/١ اخذ ن بوده کهيخالف قانون مالک

  . داردتز کامالً مطابقين
 و صدور يدگي رسي لذا استدعايت شاکي وجه بودن شکايبا توجه به مراتب فوق و ب

 ٥٩ها، ماده ي شهرداري مالنامه آيين ٣٢ر ماده يتصو.  را دارديت شاکيحکم به رد شکا
ر نامه شماره ي کشور و تصوي نظام مالي و ارتقاپذير رقابتد و يقانون رفع موانع تول

  ».يوست استران پي اي اسالمي جمهوري بانک مرکز٦/٤/١٣٩٤ـ ٨٥٢٣٧/٩٤
  ثبت دفتر انديکاتور٩/١١/١٣٩٥ـ ١٧٧٣اي که به شماره  وکيل شاکي به موجب اليحه

  : شده اعالم کرده است کهيأت عموميه
  ني دربيجناب آقا«
  يوان عدالت اداري ديأت عموميرکل محترم هيمد

ان اشکان و ي به وکالت از آقا٩٤/٩٧٤با سالم و احترام، در رابطه با پرونده کالسه 
  :رساند  مين به استحضاريفرز

من غيرحق در ) مورد شکايت(پرونده مذکور شهرداري کرج با استناد به مصوبه موضوع 
 شهرداري طبق ١٠٠بهره بانکي مازاد برجرائم رأي قطعي کميسيون ماده % ٥/١مقام وصول 

رود تا رسيدگي به پرونده امر در هيأت  چکهاي ارائه شده از جانب موکلين بوده و بيم آن مي
زبور توسط شهرداري کرج مازاد بر جرائم م% ٥/١محترم عمومي مبالغ چکهاي صادره بابت 

 ١٣بنابراين به منظور جلوگيري از تضييع حقوق موکلين اعمال مقررات ماده . وصول گردد
  ».قانون ديوان عدالت اداري و ابطال مصوبه مورد شکايت از زمان تصويب آن مورد استدعاست

ت ي کل کشور به موجب شکاي سازمان بازرسي و نظارت همگانيمعاون حقوق) ج
  : اعالم کرده است که١٧/٩/١٣٩٤ـ ١٨٢٢٧٩اره نامه شم
  يوان عدالت اداريس محترم ديرئ«

  کميسالم عل
 استان البرز و مستندات مرتبط با آن ي از گزارش بازرسيريوست تصوياحتراماً، به پ

ون يسين و مقررات موضوعه که در کمي شهر کرج با قوانيرت مصوبه شورايراجع به مغا

 قرار گرفته  تأييد وين سازمان مورد بررسي با قانون ايادار يق مصوبات دستگاههايتطب
حه شماره ي کرج به موجب اليت گزارش مزبور، شهرداريگردد به حکا  مياست، ارسال
ط مطالبات ين شهر درخواست تقسي اي اسالمي عنوان شورا١٧/٢/١٣٩٢ـ ١٠٧٩١٠/٣/٨٩

  :ل کرده استيح ذ را به شر١٠٠م ماده ي و جراي از عوارض پروانه ساختمانيناش
  يعوارض پروانه ساختمان ـ الف... «
 به صورت اقساط با يالباق) يفاقد بخشودگ(نقد % ٣٠در صورت پرداخت تا ـ ١

   هر ماهي به ازايبهره متداول بانک% ٥/١ و با محاسبه يضمانت کاف
 به صورت اقساط با ي و الباقيبخشودگ% ١٠نقد % ٥٠در صورت پرداخت ـ ٢

   هر ماهي به ازايبهره متداول بانک% ٥/١حاسبه  و ميضمانت کاف
 به صورت اقساط با ي الباقيبخشودگ% ١٥ و ينقد% ٨٠در صورت پرداخت ـ ٣

   هر ماهي به ازايبهره متداول بانک% ٥/١ و محاسبه يضمانت کاف
  ونيسيم و عوارض بعد از کميجرا ـ ب
  . شده استيريگ مي در ماه اول و دوم قبالً تصميپرداخت نقدـ ١
) يفاقد بخشودگ (ينقد% ٣٠در صورت پرداخت در ماه سوم به بعد به صورت تا ـ ٢
   هر ماهي به ازايبهره متداول بانک% ٥/١ و محاسبه ي اقساط با ضمانت کافي طيالباق

 به صورت اقساط با ي و الباقيبخشودگ% ٥نقد و % ٥٠در صورت پرداخت ـ ٣
   هر ماهي به ازايل بانکبهره متداو% ٥/١افت ي با دريضمانت نامه کاف

 به صورت اقساط و با ي و الباقي درصد بخشودگ٧و % ٧٠در صورت پرداخت ـ ٤
  » هر ماهي به ازايبهره متداول بانک% ٥/١افت ي با دريضمانت نامه کاف

ـ ٧٥٨/٩٣/٤١/٤مصوبه شماره ) ٩( شهر کرج به موجب بند ي اسالميشورا
ط يشود نسبت به تقس  مي اجازه داده کرجيبه شهردار« مقرر نموده است ٤/٣/١٣٩٣

 ين مطلب که برايد ايبا ق... ديشنهادات ارائه شده اقدام نمايوصول مطالبات خود به شرح پ
ک خانواده معظم شهدا شامل پدر، مادر، همسر و فرزند و شخص آزاده و يبستگان درجه 

 آنان باشد از ت به ناميک نوبت مشروط بر آن که سند مالکي يبه باال برا% ٢٥جانباز 
افت گردد يال معاف و مازاد آن دريارد ريلي مصوب تا سقف دو ميبهره متداول بانک% ١٠٠
ر يون واژه سايسينه جرائم و عوارض بعد از کمي گزيحه به جايال) ب(نکه در بند يو ا

ر با يل مغايل ذي از مصوبه مذکور بنا به دال٩بند » ...ديمطالبات ذکر گردد، موافقت گرد
  :گردد  ميصيارات واضع تشخين و خارج از حدود و اختقانو

ن يد مخالف موازيم شوراها نبايتصم«دارد   مي عنواني قانون اساس١٥٠اصل ـ ١
  ».ن کشور باشدياسالم و قوان
 کشور و ي اسالميف و انتخابات شوراهايالت، وظاي قانون تشک٧٦ ماده ١٦بند ـ ٢

ر نوع و يين تغي عوارض شهر و همچنيرارح برقيب لوايتصو«انتخابات شهرداران تنها 
ا ي و  تأخير بابتيدرصد اخذ  شهر قرار داده است وي اسالميرا به عهده شورا» زان آنيم

طه يدر ح) ي قانون شهردار١٠٠ون ماده يسيموضوع آراء کم(م يط در پرداخت جرايتقس
  .باشد ي نمي اسالميف شوراهايوظا

 »يا بخشودگي و ي بهره متداول بانکاخذ«ها ي قانون شهردار١٠٠در ماده ـ ٣
هرگونه وجه مستلزم وضع قانون است اقدام  اخذ نکهي نشده است و با توجه به ابيني پيش
  .رفته استي صورت پذيارات قانونياد شده خارج از حدود و اختي يشورا

 ـ ش/٢٥٣٨/٨٧/٣ مصوبه شماره ي ط١٣٨٧ شهر کرج در سال ي اسالميشوراـ ٤
ب نموده ي را تصو١٠٠ون ماده يسير کرد جرائم کمي ديمه برايجر% ٢ نرخ ١٥/١٠/١٣٨٧

وان ي د٢٠/٩/١٣٩١ـ ٦٣٣ ي ال٦٢٨شماره هاي  که مصوبه موصوف به موجب دادنامه
  .ابطال شده است) ارات شورايل خروج از حدود اختيبه دل (يعدالت ادار

مي شهر کرج  شوراي اسال٤/٣/١٣٩٣ـ ٧٥٨/٩٣/٤١/٤ مصوبه شماره ٩بنا به مراتب بند 
 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات ٧٦ ماده ١٦ قانون اساسي و بند ١٥٠مغاير با اصل 

ه دادنامه  ٦٢٨هاي شماره  شوراهاي اسالمي کشور و انتخابات شهرداران بوده و با امعان نظر ـب
  .گردد  ديوان عدالت اداري خارج از حـدود اختيارات واضع تشخيص مي٢٠/١/١٣٩١ـ ٦٣٣الي 

قانون تشکيل اين ) ٢(ماده ) ٢( خواهمشند است دستور فرماييد در اجراي تبصره  
سازمان موضوع در هيأت عمومي آن ديوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد 

  ».موجب امتنان است که از تصميم متخذه اين سازمان را مطلع فرمايند. رسيدگي قرار گيرد
  :ر استيبه قرار زمتن مصوبه مورد اعتراض 

   ترکاشونديجناب آقا«
  شهردار محترم کرج

  کميسالم عل
:  شهرداري به شرح ذيل١٧/٢/١٣٩٢ـ ١٠٧٩١٠/٣/٨٩احتراماً، اليحه شماره 

ر منابع يث درآمد و ساي کرج از حي شهرداريد بودجه جاري گونه که مستحضرهمان((
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 است يهيوبرو بوده است، بد نسبت به سال گذشته ريش قابل توجهين اعتبار با افزايتام
 ي نسبت به وصول نقدي االمکان شهرداريد حتيبا  مي بودجهيبه منظور تحقق حداکثر
 شهروندان يتمندي رضايدر راستا( ييد مگر در موارد استثنايمطالبات خود اهتمام نما

 نامه آيين ي اصالح٣٢ار مندرج در ماده يز اختي به استناد و تجوي شهردارالوصف معز يعز
 از عوارض پروانه يط مطالبات خود ناشيها در نظر دارد نسبت به تقسي شهرداريمال

  .دير اقدام نماي به شرح ز١٠٠م ماده ي و جرايساختمان
  يعوارض پروانه ساختمان ـ الف
 به صورت اقساط با يالباق) يفاقد بخشودگ(نقد % ٣٠در صورت پرداخت تا ـ ١

   هر ماهي به ازايداول بانکبهره مت% ٥/١ و با محاسبه يضمانت کاف
 بخشودگي و الباقي به صورت اقساط با ضمانت% ١٠نقد % ٥٠ـ در صورت پرداخت ٢

   هر ماهي به ازايبهره متداول بانک% ٥/١ و محاسبه يکاف
 به صورت اقساط با ي الباقيبخشودگ% ١٥ و ينقد% ٨٠در صورت پرداخت ـ ٣

   هر ماهيبه ازا يبهره متداول بانک% ٥/١ و محاسبه يضمانت کاف
  ونيسيم و عوارض بعد از کميجرا ـ ب
  . شده استيريم گي در ماه اول و دوم قبالً تصميپرداخت نقدـ ١
) يفاقد بخشودگ (ينقد% ٣٠در صورت پرداخت در ماه سوم به بعد به صورت تا ـ ٢
   هر ماهي به ازايبهره متداول بانک% ٥/١ و محاسبه ي اقساط با ضمانت کافي طيالباق

 به صورت اقساط با ي و الباقيبخشودگ% ٥نقد و % ٥٠در صورت پرداخت  ـ٣
   هر ماهي به ازايبهره متداول بانک% ٥/١افت ي با دريضمانت نامه کاف

 به صورت اقساط و ي و الباقي درصد بخشودگ٧نقد و % ٧٠در صورت پرداخت ـ ٤
  ر ماه هي به ازايبهره متداول بانک% ٥/١افت ي با دريبا ضمانت نامه کاف
 شود نسبت به تقسيط و وصول مطالبات به شهرداري کرج اجازه داده مي«: متن اليحه

که در شانزدهمين جلسه کميسيون برنامه و )) ».خود به شرح پيشنهادات ارائه شده اقدام نمايد
 بررسي و با قيد اين ٣١/١/١٣٩٣بودجه و امور مالي و اداري شوراي اسالمي شهر کرج مورخ 

اي بستگان درجه يک خانواده معظم شهدا شامل پدر، مادر، همسر و فرزند و مطلب که بر
به باال براي يک نوبت مشروط بر آن که سند مالکيت به نام آنان % ٢٥شخص آزاده و جانباز 

بهره متداول بانکي مصوب تا سقف دو ميليارد ريال معاف و مازاد آن دريافت % ١٠٠باشد از 
 اليحه به جاي گزينه جرائم و عوارض بعد از کميسيون واژه ساير گردد و اين که در بند ب از

موضوع در هفتاد و چهارمين جلسه رسمي شوراي اسالمي . مطالبات ذکر گردد، موافقت گرديد
و به باال با اکثريت % ٢٥ مطرح و مصوبه کميسيون با قيد ٣٠/٢/١٣٩٣شهر کرج مورخ 

  ».گردد م الزم به حضور ارسال ميمراتب جهت اطالع و اقدا.  تصويب رسيدآراء به
در پاسخ به شکايت سازمان بازرسي کل کشور، رئيس شوراي اسالمي شهر کرج 

  : اعالم کرده است که٤/٧/١٣٩٥ـ ٣٧٤٢/٩٥/٣١٤٢/٤حه شماره ي موجب البه
  يوان عدالت اداري ديأت عمومير دفتر محترم هيمد«

 ـ اني مؤديط بدهيدر تقس ي درصد بهره متداول بانک٥/١ ـ هيحه دفاعيال: موضوع
   کل کشوري سازمان بازرسيشاک

  کميسالم عل
 کل ي سازمان بازرسي موضوع دعو٩٤/١٠٩٦احتراماً، در خصوص کالسه پرونده 

 شهر ي اسالمي شهر کرج و به خواسته ابطال مصوبه شوراي اسالميت شورايکشور به طرف
 يط مطالبات ناشي در تقسي بانکانه متداولي درصد بهره ماه٥/١افت يکرج در ارتباط با در

 ي، در مقام دفاع از حق و حقوق شورا١٠٠ و جرائم ماده ياز عوارض صدور پروانه ساختمان
  :دارد  ميل معروضي کل کشور، موارد ذي سازمان بازرسي شهر کرج و رد دعوياسالم
  :شگفتاريپ

داريها، داراي  قانون شهر٥٥از آنجا که شهرداري يک موسسه عمومي بوده و مطابق ماده 
باشد و در واقع شهرداري و  وظايف متعددي از جمله خدمت رساني به عموم مردم شهر مي

صوب و ـريفات قانوني منـي تشـس از طـل مردم يک شهر تلقي که پـردار نماينده و وکيـشه
 به عنوان وکيل مردم شهر مکلف به انجام وظايف قانوني محوله و در چارچوب قانون و با رعايت،

ورزد، مضافاً اينکه ارائه خدمات  اهتمام مي) عموم مردم شهر(صرفه و صالح موکلين خود 
هاي  شهري به شهروندان و عدم امکان دريافت مطالبات قانوني به صورت نقدي تحميل هزينه

هنگفت به شهرداري را داشته و نيز با توجه به تورم حاکم بر جامعه و تقسيط در پرداخت 
ري موجب کاهش ارزش مطالبات شهرداري را در پي خواهد داشت لذا حقوق مالي شهردا

 مطالبات خود از بدهکاران لبايد براي وصو ودجه، شهرداري ميـقق حداکثري بـ منظور تحبه
ليکن با توجه به مشکالت شهرداري و همچنين شهروندان . به صورت نقدي اقدام به عمل آورد

 و نيز رضايتمندي شهروندان مستنداً به مواد قانوني و با رعايت صرفه و صالح شهر و شهرداري
ذيل الذکر مبادرت به انجام توافق با بدهکاران در قالب تقسيط مطالبات خود ناشي از عوارض 

  . نموده است١٠٠صدور پروانه ساختماني و جرائم ماده 

  :اتيدفاع
  :يون و قانين شرعي با موازيات مربوط به انطباق موضوع دعويمستندات و دفاع

 تنها ي قانون اساس٩١ نگهبان که مطابق اصل ي شورايشهر کرج به کرات از فقها
رت مصوبات مجلس ي و اعالم نظر در خصوص عدم مغايص و بررسيصالح تشخيمرجع ذ
باشد، استعالم به عمل آورده  مي ين قانون اساسي و همچني با احکام شرعي اسالميشورا

 ـ ٤٢٦٢١/٣٠/٩٠ نگهبان به موجب نامه شماره يورار شيو در پاسخ، قائم مقام محترم دب
  . اعالم کرده استين شرعيرت مصوبه فوق را با موازي عدم مغا٢٩/٣/١٣٩٠

 يف و انتخابات شوراهايالت، وظاي قانون تشک٧١ ماده ١٤ و ٣، ٢ يمطابق بندهاـ ٢
 ازها وي و شناخت کمبودها، ني شهرها، بررسي اسالميفه شوراهاي کشور، وظياسالم

 و نارساييهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي و اقتصادي و تهيه طرحها و پيشنهادهاي اصالحي
 مصوبات شوراها و ين نظارت بر حسن اجراينه ها و همچنين زمي در اي کاربرديراه حلها
 و ي مالنامه آيينها در چارچوب يز معامالت شهردارين تجوي مصوب و همچنيطرحها
  .باشد  ميت صرفه و صالح شهريعاها و با ري شهرداريمعامالت
 راـ در خصوص توافق شهرداري کرج با مالکين بدهکار مبني بر تقسيط بدهي قانونگذ٣
ط يار تقسيها اختي آن به شهردارين اصالحيها و همچني شهرداري مالنامه آيين ٣٢در ماده 

اصـل بـر  کـه يدر حال.  داده استيه مطالبات خود را بدون در نظر گرفتن منشاء بدهيکل
ها ي شهرداري بـرايفيـچ تکليباشد و قـانونگذار ه  ميان مؤدي توسطي بدهيپرداخت نقد

ز در پرداخت يان ني مؤديعتاً برايجاد ننموده و طبيان اي مؤديط بدهيبه منظور انجام تقس
  . نشده استبيني ي پيش به صورت اقساط حقوقيبده

 يل در پرداخت بدهي بر تسهيمبنان  مؤدي کرج بنا به درخواستيجتاً، شهردارينت
، ١٠ت و اراده آنان در انجام توافق وفق دستورالعمل مصوب مستنداً به مواد يخود و با رضا

ث يز از حي شهر کرج ني اسالمي را انجام و شوراي توافقي قانون مدن٢٢٠ و ٢١٩، ١٩٠
تخابات ف و انيالت، وظاي قانون تشک٧١ ماده ١٤ خود مستنداً به بند يفه نظارتيوظ

 کرج را در قالب مشخص و ي شهرداريشنهادي کشور، دستورالعمل پي اسالميشوراها
  ).يمصوبه موضوع دعو(ز کرده است ي تجوينيشروط مع
 و پذير رقابتد و ي قانون رفع موانع تول٥٩، در ماده ١٣٩٤توجهاً قانونگذار در سال ـ ٤
 ي جمهوري به بانک مرکزر محترم کشورين نامه وزي کشور و همچني نظام ماليارتقا

 اسالمي شهرها و شهرداريها، تکليف و تأکيد بر وصول مطالبات شهرداريها با لحاظ کم شدن
  .ها در مدت اقساط را داده استي شهرداري و مالياليقدرت ارزش ر
 کل ي و سازمان بازرسيد محمدي اميان آقايشاک: رساند  ميان به استحضاريدر پا

 ٩٢ را مطرح نموده و مطابق مقررات ماده ي موضوع مشابهيکشور به موجب دادخواست
 کرج ين شورا و شهرداريندگان اي نمايوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک

م مقرره موضوع يات الزم ارائه و حسب تصميوان دعوت و دفاعي ديأت محترم عموميبه ه
نکه ي لذا با توجه به اشتر ارجاع شده استي بي مربوطه جهت بررسيأت تخصصيبه ه
ن رو يأت مذکور ارتباط داشته از ايث موضوع با پرونده مطروحه در هيت حاضر از حيشکا

 و ضمن بذل توجه يوان عدالت اداري ديأت تخصصيبا توجه به سبق ارجاع موضوع در ه
 و يدگي رسي استدعايوان عدالت اداري ديأت عموميبه مراتب فوق، از اعضاء محترم ه

  ».ي را داردم بر رد دعوحک صدور
ن يس و معاوني با حضور رئ١٠/١٢/١٣٩٥خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد
  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس

  
   هيأت عموميرأي

پذير و ارتقاي نظام مالي کشور   قانون رفع موانع توليد رقابت٥٩د در ماده هر چن
  مقرر شده است که در صورت پرداخت عوارض به صورت نسيه١٣٩٤مصوب سال 

رسـد حداکثر تا نرخ مصوب شوراي  به ميزاني که به تصويب شوراي اسـالمي شهر مي
 ١٣٩٤آنجا که اين قانون در سال شود، اما از  پول و اعتبار به ميزان عوارض اضافه مي

به تصويب رسيده و اثر آن به گذشته عطف نشده است و هيأت عمومي ديوان عدالت 
 مصوبه مشابه در زمينه ١٤/٤/١٣٩٢ ـ ٣٣٦اداري نيز پيش از اين در رأي شماره 

بيني بهره بانکي براي پرداخت اقساطي عوارض را ابطال کرده است، بنابراين  پيش
 شوراي اسالمي شهر کرج در خصوص ٢١/٣/١٣٩٣ـ ١١٥٣/٩٣/٤١/٤ مصوبه شماره

دريافت بهره ماهيانه به ازاء پرداخت اقساطي عوارض و جرائم از حدود اختيارات 
 ١شوراي اسالمي شهر کرج خارج است و مغاير قانون تشخيص شد و به استناد بند 

دالت اداري مصوب  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان ع١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ماده 
  .شود  از تاريخ تصويب ابطال مي١٣٩٢سال 

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR

