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عد   :اما 
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  عربی متحده امارات و ایران اسالمی جمهوری بین مجرمین استرداد موافقتنامه قانون. 1

 
 متحده امارات و ایران اسالمی جمهوری بین مجرمین استرداد موافقتنامه ـ واحده ماده
 .شود می داده آن اسناد مبادله اجازه و تصویب پیوست شرح به عربی
 

م ن ا  سم اهّلل ا
 

 عربی متحده امارات و ایران اسالمی جمهوری بین مجرمین استرداد موافقتنامه

 خوانده »طرفین« پس این از که عربی متحده امارات و ایران اسالمی جمهوری
 منافع پایه بر مجرمین استرداد زمینه در قضائی همکاریهای تحکیم به تمایل با شوند؛ می

 :نمودند توافق زیر موارد در کشور؛ دو حاکمیت به احترام و مشترک
  

 استرداد به تعهد ـ1ماده
 در که را یاشخاص موافقتنامه این مفاد رعایت با و تقاضا به بنا کنندمی تعهد طرفین
 .دارند مسترد یکدیگر به حکم اجراء برای یا تعقیب منظور به شوند می یافت آنان سرزمین

  
 استرداد قابل جرائم ـ2ماده

 شده استرداد تقاضای آن موجب به که عملی که شود می انجام صورتی در استرداد ـ1
 .باشد جرم طرف دو هر قوانین مطابق است
 به که شود می انجام جرائمی مورد در شخص علیه کیفری تعقیب منظور به استرداد ـ2

 شدیدتری مجازات یا سال یک حداقل مدت به حبس مجازات طرف دو قوانین موجب
 .باشد داشته

 از باقیمانده مدت که شود می انجام صورتی در حکم اجراء منظور به استرداد ـ3
 .باشد استرداد اضایتق دریافت زمان در ماه شش حداقل استرداد مورد فرد محکومیت
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 مطابق طرف دو قوانین موجب به که است جرمی ارتکابی عمل که این تعیین در ـ4
 را ارتکابی عمل دوطرف، قوانین که ندارد اهمیتی است، مجازات قابل ماده این) 1(بند

 .باشد داشته یکسان عنوان جرم آن که این یا نمایند توصیف یکسان
 ذکر شرایط با آنها از بعضی که است عمل چند به ربوطم استرداد درخواست چنانچه ـ 5
 شود می انجام اعمالی برای تنها استرداد ندارند، انطباق ماده این) 3( تا) 1(بندهای در شده
 .باشند مذکور شرایط دارای که

     
 استرداد از امتناع ـ3ماده

 :شود نمی پذیرفته زیر موارد در استرداد ـ1
 .باشد سیاسی جرم یک شود می تقاضا آن برای اداسترد که جرمی اگر ـ الف
 قانون اصول یا عمومی نظم امنیت، حاکمیت، با استرداد درخواست اجراء چنانچه ـ ب

 .باشد داشته منافات شونده درخواست طرف اساسی
 استرداد که باشد اعتقاد این بر معتبر شواهد براساس شونده درخواست طرف چنانچه ـ ج
 مذهب، نژاد، دلیل به فرد مجازات یا تعقیب منظور به عادی نهمجرما عمل یک برای
 فوق دالیل واسطه به شخص آن موقعیت به یا شده درخواست وی سیاسی عقاید یا ملّیت
 .شودمی وارد لطمه
 قوانین براساس است گرفته صورت استرداد درخواست آن برای که جرمی چنانچه دـ
 .باشد نظامی جرم شونده درخواست طرف
 شونده درخواست طرف تبعه است شده وی استرداد درخواست که شخصی چنانچه ـ ـ ه
 .باشد
 مورد در است،  شده تقاضا او استرداد که فردی علیه شونده درخـواست طرف چنانچه وـ

 .باشد کرده صادر نهایی حکم است، شده تقاضا آن مبناء بر استرداد که جرمی
 و باشد غیابی حکم براساس کننده درخواست طرف توسط استرداد درخواست چنانچه زـ
 .شد خواهد انجام مجدد رسیدگی استرداد، از پس که ندهد تضمین کننده درخواست طرف
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 که فردی کننده درخواست طرف یا شونده درخواست طرف قوانین موجب به چنانچه ـ ح
 یا کیفری یبتعق از دیگر قانونی دلیل یا زمان مرور دلیل به است شده تقاضا وی استرداد
 .باشد شده معاف حکم اجراء
 شونده درخواست طرف قلمرو در است شده تقاضا وی استرداد که شخصی چنانچه ـ ط
 آن ارتکاب دلیل به که جرمی مورد در عمومی عفو قانون یا باشد شده واقع عفو مورد

 .باشد شده تصویب است، شده استرداد تقاضای
 :شود رد زیر موارد در است ممکن استرداد ـ2

 طرف قلمرو در جزئاً یا کالً است شده استرداد تقاضای آن مورد در که جرمی ـ الف
 .باشد شده واقع شونده درخواست

 تقاضای که جرمی به رسیدگی برای خود ملی قوانین مطابق شونده درخواست طرف ـ ب
 طرف قلمرو از خارج که جرایمی جمله از است، گرفته صورت آن مورد در استرداد

 .باشد صالحیت دارای افتاده اتفاق شونده درخواست
 :آید نمی حساب به سیاسی جرم زیر موارد موافقتنامه، این اجراء در ـ3

 جمهور، رهبری،رئیس مقام علیه سوءقصد هرگونه: ایران اسالمی جمهوری مورد در ـ الف
 منظا مصلحت تشخیص مجمع رئیس و قضائیه قوه رئیس اسالمی، شورای مجلس رئیس

 آنها؛ های خانواده اعضاء از کدام هر یا
 یا آن نایب یا دولت رئیس علیه سوءقصد گونه هر: متحده عربی امارات دولت مورد در

 هر یا عالی شورای اعضاء از یک هر یا آنها های خانواده اعضاء از کدام هر یا حکومت رئیس
 آنها؛ های خانواده اعضاء از کدام
 تروریستی؛ جرائم ـ ب
 تصریح آن به هستند آن عضو طرف دو که المللی بین موافقتنامه یک در که رمیج ـ ج
 قرار استرداد یا پیگرد تحت جرم آن دلیل به را مجرم باشند ملزم آن موجب به و باشد شده
 .دهند
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 استرداد از امتناع صورت در پیگرد ـ4ماده
 طرف شود، امتناع استرداد از موافقتنامه این) 3(ماده) 1(بند) هـ(جزء موجب به چنانچه
 در فرد علیه پیگرد تا داد خواهد ارجاع خود صالح ذی مقام به را پرونده شونده درخواست

. شود انجام است، شده استرداد تقاضای آنها مورد در که جرائمی از یک هر یا تمام مورد
 نتایج از و مورد این در اقدامی گونه هر از را کننده درخواست طرف شونده، درخواست طرف

 .شد خواهد تعیین جرم ارتکاب زمان در تابعیت،. نمود خواهد مطلع رسیدگیها
 اختیار در را پرونده به مربوط دالیل و اسناد باید کننده درخواست طرف منظور این برای
 .دهد قرار شونده درخواست طرف
  

 ارتباط ـ 5ماده
 مجاری از و خود کزیمر مقامات طریق از طرفین موافقتنامه، این مقاصد برای ـ

 .کرد خواهند برقرار ارتباط یکدیگر با دیپلماتیک
 .باشد می قضائیه قوه سوی از دادگستری وزارت ایران اسالمی جمهوری مرکزی مقام ـ
 .است دادگستری وزارت متحده عربی امارات درمورد مرکزی مقام ـ
  

 الزم مدارک و استرداد درخواست ـ 6ماده
 :باشد زیر مدارک همراه به و مکتوب یدبا استرداد تقاضای ـ1

 کننده؛ درخواست مقام نام ـ الف
 شونده؛ درخواست مقام نام ـ ب
 ملّیت، جنسیت، سن، است شده تقاضا وی استرداد که شخصی خانوادگی نام و نام ـ ج

 .نماید کمک وی شناسایی به که اطالعاتی سایر و او مکان یا اقامت محل شغل،
 آن؛ نتایج و ارتکابی جرم به مربوط وقایع شرح ملشا موضوع عنوان ـ د
 برای زمانی محدودیت همچنین و مجازات و جرم که مربوطه قانونی مقررات متن ـ  هـ
 .نماید می تعیین را حکم اجراء یا پیگرد
 اثر و عکس است، شده درخواست وی استرداد که شخصی ظاهری خصوصیات شرح ـ و

 امکان؛ صورت در انگشت
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 صالح ذی مقام توسط که تقاضا مورد شخص دستگیری حکم از تأییدشده نسخه ـ ز
 منظور به مجرم استرداد تقاضای که صورتی در باشد شده صادر کننده درخواست طرف
 .باشد کیفری پیگرد
 شده االجراء الزم حکم که این بر دال یادداشتی همراه به حکم از شده تأیید نسخه ـ ح
 تقاضای به که صورتی در است، شده اجراء قبالً حکم که زمانی مدت تعیین با است

 .باشد شده پیوست حکم اجراء منظور به استرداد
 رسمی مهر و مجاز شخص امضاء به باید آن همراه مدارک و مجرم استرداد تقاضای ـ2
 .برسد کننده درخواست طرف صالح ذی مقام
 انگلیسی زبان به یا شونده درخواست طرف زبان به باید الذکر فوق مدارک تمام ـ3

 .شود رسمی ترجمه
  

 اقدامات نتیجه اعالم ـ 7 ماده
 بررسی خود ملی قوانین مطابق را مجرم استرداد تقاضای باید شونده، درخواست طرف ـ1

 .نماید مطلع خود تصمیم از فوراً را کننده درخواست طرف و نموده
 از را کننده درخواست طرف باید شونده درخواست طرف استرداد، از امتناع صورت در ـ2
 .نماید مطلع تقاضا رد دلیل
 علیه کیفری پیگرد نتایج از را شونده درخواست طرف باید کننده درخواست طرف ـ3

 در را نهائی حکم از مصدقی نسخه محکومیت، صورت در و کند آگاه استرداد مورد شخص
 .دهد قرار شونده درخواست طرف اختیار

  
 تکمیلی اطالعات ـ8 ماده

 استرداد تقاضای در شده ارائه اطالعات دهد تشخیص شونده درخواست طرف چنانچه
 اطالعات تقاضای تواند می است، ناکافی موافقتنامه این موجب به گیری تصمیم برای

 دالیل وجود صورت در. گیرد قرار اختیار در روز سی ظرف باید اطالعات این. نماید اضافی
 تمدید قابل روز پانزده تا استرداد کننده درخواست طرف وقعم به تقاضای به مدت این معتبر
 مذکور مدت ظرف را اضافی اطالعات نتواند کننده درخواست طرف که صورتی در. باشد می
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 نظر در استرداد درخواست از انصراف منزله به را آن شونده درخواست طرف کند، ارائه
 سوی از جرم همان برای استرداد دوباره تقاضای برای منعی حال این با. گرفت خواهد
 .بود نخواهد کننده درخواست طرف
  

 درخواست مورد شخص بازداشت ـ9ماده
 مطابق را شده خواسته فرد استرداد، تقاضای دریافت از پس شونده درخواست طرف
 .کرد خواهد بازداشت نماید، گیری تصمیم استرداد تقاضای مورد در که زمانی تا خود قوانین

  
 موقت بازداشت ـ10 ماده

 با موقت طور به است استرداد تقاضای مورد که را شخصی توان می فوری موارد در ـ1
 مدارک و استرداد تقاضای دریافت از قبل کننده درخواست طرف صالح ذی مقام تقاضای
 بوسیله توان می را تقاضایی چنین. کرد بازداشت موافقتنامه این) 6( ماده در مصرحه
 طریق از یا) اینترپل( المللی بین جنایی پلیس سازمان ملی مرکزی دفتر یقطر از یا دورنگار
 .نمود ارسال طرفین صالح ذی مقامات توافق مورد مجاری سایر
 باشد، موافقتنامه این) 6( ماده) 1( بند در مذکور اطالعات حاوی باید مذکور تقاضای ـ2
 یا کننده درخواست طرف الحص ذی مقام توسط صادرشده بازداشت قرار وجود بر تصریح با

 خواسته شخص استرداد رسمی تقاضای که این به اشاره با و شده االجراء الزم که حکمی
 .شد خواهد ارائه متعاقباً شده
 به رسیدگی نتیجه از را کننده درخواست طرف تأخیر بدون شونده درخواست طرف ـ3

 .نمود خواهد مطلع تقاضا
 درخواست دریافت عدم صورت در است شده بازداشت موقت طور به که کسی ـ4

 آزاد شونده، درخواست طرف صالح ذی مقام توسط بازداشت از پس روز سی مدت در استرداد
 طرف صالح ذی مقام از تقاضائی آن پایان از قبل که صورتی در مدت این. شد خواهد

 .باشد می تمدید قابل روز پانزده مدت به شود، دریافت کننده درخواست
 که صورتی در شخص استرداد از مانع ماده این) 4( بند در شده ذکر زمان یانپا ـ5

 .باشد نمی شود، دریافت متعاقباً او استرداد تقاضای
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 بازداشت مدت کسر ـ11 ماده
 شونده درخواست طرف قلمرو در فرد بازداشت مدت شود، موافقت استرداد تقاضای با اگر
 طرف کشور در است شده وی اداسترد تقاضای که فردی محکومیت از باید

 .شود کسر کننده درخواست
  

 همزمان تقاضاهای ـ12 ماده
 جرم چند یا واحد جرم یک برای نفر یک استرداد تقاضای کشور یک از بیش از اگر

 کدام به باید موردنظر شخص که این مورد در شونده درخواست طرف شود، دریافت متفاوت
 ارتکاب محل جرائم، یا جرم شدت ویژه به شرایط مامت گرفتن درنظر با شود، مسترد کشور
 استرداد امکان و است استرداد تقاضای مورد که شخصی تابعیت تقاضاها، تاریخ جرم،
 .گرفت خواهد تصمیم دیگر، کشور به بعدی
  

 بودن اختصاصی قاعده ـ13ماده
 طرف قلمرو در نباید شود می مسترد موافقتنامه این مفاد مطابق که شخصی ـ1

 به که جرمی از غیر شده مرتکب استرداد از قبل که جرمی هیچ برای کننده درخواست
 اجراء به وی مورد در حکمی یا گیرد قرار جزائی پیگرد تحت است شده مسترد آن خاطر

 :زیر موارد در مگر کرد مسترد ثالثی کشور به را او توان نمی همچنین. شود گذاشته
 چنین برای تواند می شونده درخواست طرف. نماید موافقت شونده درخواست طرف ـ الف

 با بنماید را موافقتنامه این) 6( ماده در شده قید اسناد و اطالعات دریافت تقاضای موافقتی
 .است مرتبط جرم آن با شده مسترد فرد که این به تصریح
 را کننده درخواست طرف قلمرو نهایی آزادی از روز  سی ظرف شده مسترد شخص ـ ب
 خود اراده از خارج دالیل به شخص که زمانی دوره شامل مدت این. باشد نکرده کتر

 .گردد نمی شود، خارج کننده درخواست طرف قلمرو از توانسته نمی
 آن به کننده درخواست طرف قلمرو ترک از پس خود اراده به شخص که صورتی در ـ ج

 .برگردد
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 صورتی در فقط یابد تغییر یدگیرس خالل در ارتکابی جرم مجرمانه وصف چنانچه ـ2
 با آن جدید توصیف با جرم که باشد می امکانپذیر شده مسترد شخص مجازات یا تعقیب
 .سازد میسر را موافقتنامه این) 2(ماده طبق استرداد دهنده، تشکیل عناصر به توجه
  

 اموال تحویل ـ14 ماده
 قوانین که آنجا تا و ندهکن درخواست طرف تقاضای به تواند می شونده درخواست طرف ـ1
 به تواند می که را داراییهایی سایر و جرم ابزار جرم، از حاصل منافع دهد، می اجازه آن

 شود، می یافت شونده درخواست طرف قلمرو در و گیرد قرار استفاده مورد مدرک عنوان
 طرف به را اموال این تواند می شود، موافقت استرداد با چنانچه و کند توقیف
 .دهد تحویل کننده واستدرخ
 شخص استرداد اگر حتی داد، تحویل توان می را ماده این) 1( بند در شده ذکر اموال ـ2

 .نشود انجام وی فرار یا شدن ناپدید فوت، دلیل به شده خواسته
 رسیدگی حال در کیفری پیگرد گونه هر منظور به تواند می شونده درخواست طرف ـ3

 شرط با را آنها موقتاً یا اندازد تعویق به مذکور اقدامات پایان تا را الذکر فوق اموال تحویل
 .دهد قرار کننده درخواست طرف اختیار در اعاده
 فوق اموال به نسبت ثالث اشخاص یا شونده درخواست طرف حقوق به ماده این مفاد ـ4

 پس رایگان صورت به و فوراً را اموال این باید کننده درخواست طرف و آورد نمی وارد خللی
 از شونده درخواست طرف که این مگر بازگرداند شونده درخواست طرف به رسیدگیها پایان از

 .نماید خودداری آنها دریافت
  

 استرداد مورد شخص تحویل ـ15ماده
 تاریخ، مورد در باید طرفین بپذیرد، را استرداد تقاضای شونده درخواست طرف اگر ـ1

 تقاضای اجراء به مربوط موضوعات سایر و ترداداس مورد شخص تحویل زمان و محل
 از را کننده درخواست طرف باید شونده درخواست طرف. برسند توافق به یکدیگر با استرداد
 .گرداند مطلع است بوده بازداشت در تحویل از قبل استرداد مورد شخص که زمانی مدت
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 تحویل برای هشد مشخص تاریخ از روز پانزده ظرف کننده درخواست طرف اگر ـ2
 و کرد خواهد آزاد را شخص آن فوراً شونده درخواست طرف نگیرد، تحویل را وی شخص،

 در شخص آن استرداد برای کننده درخواست طرف جانب از را جدید تقاضای هر تواند می
 شده بینی پیش ماده این) 3(بند در دیگری گونه به که این مگر کند رد جرم همان مورد
 . باشد
 شده توافق مدت ظرف خود کنترل از خارج دالیلی به نتواند طرفین از کدام هر اگر ـ3

 مطلع امر این از فوراً را دیگر طرف گیرد، تحویل یا نموده تسلیم را استرداد مورد شخص
 تقاضای اجراء به مربوط موضوعات مورد در دیگر یکبار طرفین صورت این در. کرد خواهد
 .شد خواهد اعمال پس آن از ماده این) 2(بند مفاد و نمود هندخوا توافق یکدیگر با استرداد

  
 مجدد استرداد ـ16ماده
 بدون مجازات تحمل یا دادرسی تعقیب، مراحل پایان از قبل شده مسترد شخص اگر
  درخواست طرف برگردد، شونده درخواست طرف قلمرو به کننده درخواست طرف اجازه
 قرار بررسی مورد کننده درخواست طرف واستدرخ براساس را شخص آن استرداد شونده
 .دهد می
  

 مشروط یا معوق تحویل ـ17ماده
 اقامه شونده درخواست طرف قلمرو در استرداد تقاضای مورد شخص علیه بر اگر ـ1

 به که باشد جرمی از غیر جرمی دلیل به محکومیت تحمل حال در یا باشد شده دعوی
 پایان تا را وی استرداد تواندمی طرف آن است، شده مطرح وی استرداد تقاضای آن خاطر

 طرف. اندازد تعویق به دیده زیان شخص خسارات پرداخت یا حکم اجراء یا رسیدگیها
 .کرد خواهد مطلع استرداد تعویق از را کننده درخواست طرف شونده درخواست

 ریپیگی مورد در زمان مرور باعث ماده این یک بند موضوع استرداد تعویق اگر ـ2
 دلیل به استرداد تقاضای که شود جرمی با مرتبط جزائی رسیدگیهای مانع یا گردد کیفری
 در مصرحه شرایط رعایت با تواندمی شونده درخواست طرف است، شده مطرح آن ارتکاب
 تحویل کننده درخواست طرف به موقتاً را استرداد تقاضای مورد شخص خود، ملّی قوانین
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 مربوطه رسیدگیهای اتمام از پس باید است شده مسترد موقتاً بدینگونه که شخصی. دهد
 .شود بازگردانده شونده درخواست طرف به

       
 عبور ـ 18 ماده

 از ثالث کـشور یک از را شخـصی بخواهد طـرفیـن از کدام هر که صـورتی در ـ1
 را وی عبور یاجازه دیگر طرف از باید اول طرف کند، مسترد دیگر طرف قلمرو طریق
 .کند کسب

 به شدن وارد خدشه بدون و نباشد آن قوانین مغایر که حدی تا شونده درخواست طرف ـ2
 طرف جانب از شده مطرح عبور تقاضای با موافقتنامه این) 3( ماده) 1( بند) هـ( جزء

 .کرد خواهد موافقت کننده درخواست
 اجازه کسب به یازین باشد شده بینی پیش فرود بدون و هوایی عبور که صورتی در ـ3

 .بود نخواهد
 عبور اجازه درخواست وی از باید که طرفی هواپیما، نشده بینی پیش فرود صورت در ـ4
 مطابق عبور تقاضای دریافت زمان تا را شخص همراه، مأمور تقاضای حسب تواند می شود

 .دارد نگه بازداشت در ماده این) 2( و) 1( بندهای
      
 مخارج ـ19ماده
   انجام آن قلمرو در که را استرداد به مربوط های هزینه تمام شونده خواستدر طرف

 کننده درخواست طرف باید را عبور به مربوط های هزینه. نمود خواهد تقبل شوندمی
 پرداخت درباره باید طرفین باشد، غیرعادی الذکر فوق هایهزینه که صورتی در. بپردازد

 .کنند مشورت لماتیکدیپ مجاری طریق از یکدیگر با آنها
  

 معاهدات سایر با ارتباط ـ20ماده
 که المللی بین معاهدات سایر از ناشی طرفین تعهدات و حقوق بر موافقتنامه این مفاد
 .کرد نخواهد وارد خللی هستند، آنها عضو طرفین
        



21 / قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی : بخش اول   

 

 اختالفات فصل و حل ـ21ماده
 طریق از طرفین مشورت با هموافقتنام این تفسیر یا اجراء از ناشی اختالف هرگونه
 .شد خواهد فصل و حل دیپلماتیک مجاری

  
 خاتمه و تصویب ـ22ماده

 موافقتنامه این. شد خواهد مبادله تصویب اسناد و برسد تصویب به باید موافقتنامه این ـ1
 .شد خواهد االجراء الزم تصویب، اسناد مبادله از پس روز ام سی در

 زمان هر در دیپلماتیک مجاری طریق از کتبی اعالم با تواند می طرفین از کدام هر ـ2
 خواهد اعالمیه صدور تاریخ از پس ماه شش موافقتنامه اختتام. دهد پایان را موافقتنامه این
 این موجب به رسیدگی پایان تا باشند شده آغار پیشتر که هایی رسیدگی حال این با. بود

 .یافت خواهند ادامه موافقتنامه
 اختیار دارای خود متبوع دولتهای جانب از که زیر امضاکنندگان فوق مطالب تأیید برای
 .اندکرده امضاء را موافقتنامه این باشند،می الزم
 17 تاریخ در تهران در انگلیسی و عربی فارسی، زبانهای به نسخه دو در موافقتنامه این
 آن نسخ تمام و دگردی تنظیم میالدی 2009 دسامبر 8 با مطابق شمسی هجری 1388 آذر

 متن موافقتنامه، این تفسیر در اختالف بروز صورت در. باشند می واحد اعتبار دارای
 .بود خواهد عمل مالک انگلیسی

ف                                                                         ف                                                 از   از 
ان                                                     ی ا ی                                                                                                             وری اسال ظا وعان ا ن    دف 

یاری                                                                  ری  وز داد                                                ی 
ری                                                                         وز داد

 جلسه در ماده دو و بیست و موافقتنامه متن به منضم واحده ماده بر مشتمل فوق قانون
 شورای مجلس نه و هشتاد و سیصد و یکهزار آذرماه ام سی مورخ شنبه سه روز علنی

 .رسید نگهبان شورای تأیید به 22/10/1389 تاریخ در و تصویب اسالمی
 )12/11/1389مورخ  19203نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
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 و ایران اسالمی جمهوری بین کیفری موضوعات در جانبه دو حقوقی معاضدت موافقتنامه قانون. 2
  عربی حدهمت امارات

  
 جمهوری بین کیفری موضوعات در جانبه دو حقوقی معاضدت موافقتنامه ـ واحده ماده

 داده آن اسناد مبادله اجازه و تصویب پیوست شرح به عربی متحده امارات و ایران اسالمی
 .شود می
 

م ن ا  سم اهّلل ا
 

 و ایران اسالمی وریجمه بین کیفری موضوعات در دوجانبه حقوقی معاضدت موافقتنامه
 عربی متحده امارات

 با شوند می خوانده طرفین پس این از که عربی متحده امارات و ایران اسالمی جمهوری
 سطح ترین گسترده تمهید به نیاز درک با و کشور دو بین ی دوستانه روابط از الهام

 :نمودند توافق زیر موارد در کیفری، موضوعات در دوجانبه معاضدت
  

 کلی مقررات ـ1 ماده
 به کیفری، موضوعات در سطح ترین گسترده در طرفین موافقتنامه، این موجب به

 .کنند می اعطاء دوجانبه حقوقی معاضدت یکدیگر
 دریافت و ارائه طرف هر مرکزی مقام توسط تقاضاها موافقتنامه، این موجب به

 .خواهدشد
 سوی از دادگستری وزارت از است عبارت مرکزی مقام ایران، اسالمی جمهوری مورد در
 .دادگستری  وزارت از است عبارت مرکزی مقام متحده، عربی امارات مورد در قضائیه، قوه

 یکدیگر با دیپلماتیک مجاری طریق از موافقتنامه این مقاصد انجام برای مرکزی مقامات
 .نمود خواهند برقرار ارتباط
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 به یا شونده درخواست طرف زبان به مهترج همراه به باید مربوطه مدارک و تقاضاها تمام
 در طرفین که این مگر باشد، رسیده صالح ذی مقامات امضاء و مهر به و شود ارائه انگلیسی

 .کنند توافق دیگری گونه به باره این
        
 اطالعات تبادل ـ2ماده

 را خود متبوع کشور قضائی های رویه و جاری قوانین به راجع اطالعات توانندمی طرفین
 .نمایند مبادله باشد، موافقتنامه این اجراء در که

  
 معاضدت دامنه ـ3ماده

 از ممانعت تعقیب، تحقیق، انجام درخصوص موافقتنامه این مفاد موجب به طرفین ـ1
 خواهند ارائه متقابل معاضدت یکدیگر به کیفری امور در قضائی اقدامات و جرم وقوع
 .نمود
 :باشد یم زیر موارد شامل همکاریها ـ2

 افراد؛ اظهارات یا شهادت اخذ ـ الف
 اشیاء؛ و سوابق، مدارک، ارائه ـ ب
 اشیاء؛ یا افراد شناسایی و مکان تعیین ـ ج
 قضائی؛ مدارک ابالغ ـ د
 شهادت؛ اداء منظور به شده بازداشت اشخاص موقت انتقال ـ هـ
 توقیف؛ و بازرسی درخواستهای اجراء ـ و
 جرم؛ ابزار و مجرمانه الیتهایفع از ناشی منافع ضبط ـ ز
 طرف ملی قوانین با که جایی تا موافقتنامه این چهارچوب در دیگر همکاری هرگونه ـ ح

 .باشد نداشته تعارض شونده درخواست
       
 معاضدت تقاضای رد ـ4ماده

 :اگر کند، رد را معاضدت تقاضای تواندمی شونده درخواست طرف مرکزی مقام ـ1
 .باشد نظامی قوانین موجب به جرم به وطمرب تقاضا ـ الف
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 وارد لطمه آن اساسی منافع دیگر یا عمومی نظم امنیت، حاکمیت، به تقاضا اجراء ـ ب
 .باشد داشته تعارض آن اساسی قانون اصول با یا کند
 .شود مربوط سیاسی جرم به تقاضا ـ ج
 شونده خواستدر طرف قوانین مطابق که باشد مربوط عملی به درخواست چنانچه ـ د
 .شود نمی محسوب جرم
 .باشد نشده مطرح موافقتنامه این مفاد با مطابق تقاضا ـ ـ ه
 طرف یا است، قضائی رسیدگی یا پیگرد تحت که شود مربوط جرمی به تقاضا ـ و

 .باشد کرده صادر جرم آن درباره قضائی حکم خود صالحیت حیطه در شونده درخواست
 با باید ماده، این مفاد موجب به معاضدت درخواست رد زا قبل شونده درخواست طرف ـ2
 صورت در توان می آیا شود مشخص تا کند مشورت کننده درخواست طرف مرکزی مقام
 انجام کننده درخواست طرف اگر. خیر یا کرد ارائه خاص شرایطی تحت را معاضدت لزوم،

 .کند عایتر را موردنظر شرایط باید بپذیرد، را شرایطی چنین تحت معاضدت
 معاضدت ارائه از ماده این مفاد اجراء در شونده درخواست طرف مرکزی مقام چنانچه ـ3

 تقاضا رد برای خود دالیل از را کننده درخواست طرف مرکزی مقام باید کند، خودداری
 .گرداند مطلع
  

 درخواست محتوای و شکل ـ 5ماده
 طرف مرکزی مقام که نای مگر باشد، مکتوب صورت به باید معاضدت تقاضای ـ1

 مکتوب تقاضا اگر. بپذیرد دیگری شکل به را تقاضا اضطراری شرایط در شونده درخواست
 در طرفین که این مگر گردد، تایید مکتوب صورت به آن، از پس روز ده ظرف باید نباشد،
 .کنند توافق دیگری گونه به باره این
 :باشد زیر موارد شامل باید تقاضا ـ2

 به مربـوط رسیدگیـهای یا تعـقیب تـحقیق، انجام حال در که مـرجعی نام ـ الف
 .است درخواست

 جرمهای توصیف جمله از قضائی، اقدام یا تعقیب یا تحقیق، ماهیت و موضوع شرح ـ ب
 مربوط؛
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 تقاضا؛ مورد معاضدتهای سایر یا اطالعات یا ادله مورد در توضیح ـ ج
 سایر یا اطالعات و ادله آوریجمع صوصخ در معاضدت تقاضای از هدف توصیف ـ د

 تقاضا؛ مورد همکاریهای
 :باشد زیر موارد شامل باید تقاضا است، ضروری و ممکن که آنجا تا ـ3

 درخواست مورد وی از دلیل کسب که فردی مکان و هویت مورد در اطالعات ـ الف
 .است
 همراه به گیرد، رتصو او به ابالغ باید که فردی مکان و هویت مورد در اطالعات ـ ب

 ابالغ؛ انجام روش و دعوا  جریان با او رابطه به مربوط اطالعات
 .دارد وجود آنجا در شیء یا فرد وجود احتمال که محلی و هویت به مربوط اطالعات ـ ج
 که اشیائی یا است موردنظر وی جستجوی که فردی محل مورد در دقیق توضیح ـ د
 .شود توقیف باید
 .شوند درج و اخذ روش آن به اظهارات یا شهادت باید که روشی مورد در توضیح ـ ـ ه
 باید که سؤاالتی از فهرستی جمله از تقاضا مورد اظهارات یا شهادت مورد در توضیح ـ و
 .شوند پرسیده شخص از
 به مشروط شود اعمال تقاضا اجراء در باید که خاصی روش هر مورد در توضیح ـ ز
 .نباشد متناقض شونده درخواست رفط ملی قوانین با که این
 کشور در است قرار که شخصی استحقاقی دستمزد و هاهزینه مورد در اطالعات ـ ح

 .گردد حاضر کننده درخواست طرف
 طرف به توان می تقاضا اجراء تسهیل منظور به که دیگری اطالعات هرگونه ـ ط

 .داد انتقال شونده درخواست
  

 درخواستها اجراء ـ 6ماده
 ارجاع صالح ذی مقام به اجراء برای را تقاضا باید شونده درخواست طرف مرکزی مقام ـ1
 مقام. بندد کار به تقاضا اجراء برای را خود تالش حداکثر باید مذکور صالح ذی مقام. دهد

 حکم هر یا قرار احضاریه، تقاضا، اجراء برای تواند می شونده درخواست طرف قضائی
 .کند صادر دیگری
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 روشهای و گردند، اجراء شونده درخواست طرف ملی قوانین با مطابق باید ضاهاتقا ـ2
 ندارند، شونده درخواست طرف ملی قوانین با مغایرتی که آنجا تا باید تقاضا در شده مشخص
 مشخص را خاصی روشهای تقاضا، یا موافقتنامه این مفاد که صورتی در و شود اعمال
 .کند می تعیین شونده درخواست طرف که جراءگرددا روشی به باید تقاضا کنند، نمی
 با تقاضا یک اجراء که  دهد تشخیص شونده درخواست طرف مرکزی مقام چنانچه ـ3

 تقاضا آن اجراء که این یا و کند می ایجاد تداخل جاری قضائی رسیدگیهای و تحقیقات
 کننده ستدرخوا طرف مرکزی مقام با باید است، امکانپذیر خاصی ضروری شرایط تحت
 طرف که شرایطی تحت را معاضدت کننده درخواست طرف اگر.کند مشورت باره دراین

 .سازد برآورده را موردنظر شرایط باید بپذیرد، کند می تعیین شونده درخواست
 طرف تقاضای تا بندد کار به را خود تالش حداکثر باید شونده درخواست طرف ـ4

 طور به تقاضا اجراء چنانچه. کند حفظ محرمانه را آن محتوی و تقاضا کننده، درخواست
 طرف مرکزی مقام باید شونده درخواست طرف مرکزی مقام نباشد، ممکن محرمانه

 کننده درخواست طرف صورت این در و سازد آگاه مسئله این از را کننده درخواست
 .کرد خواهد گیریتصمیم شود، انجام باید وجود این با تقاضا که این درخصوص

 طرف مرکزی مقام موجه های خواسته به باید شونده درخواست طرف مرکزی مقام ـ 5
 .گوید پاسخ تقاضا اجراء فرآیند مورد در کننده درخواست

 از را کننده درخواست طرف مرکزی مقام باید شونده درخواست طرف مرکزی مقام ـ 6
 تأخیر یا تعویق به آن جراءا یا است شده ردّ تقاضا چنانچه. گرداند مطلع تقاضا اجراء نتایج
 را کننده درخواست طرف مرکزی مقام باید شونده درخواست طرف مرکزی مقام است، افتاده

 .گرداند مطلع تقاضا ردّ یا تعویق تأخیر، دالیل از
  

 ها هزینه ـ7ماده
 طرف و بپردازد را تقاضا  اجراء به مربوط هایهزینه تمام باید شونده درخواست طرف ـ1

 و ها هزینه عالوه به را رونوشت و ترجمه کارشناسی، هایهزینه باید کننده درخواست
 طرف درخواست اجراء برای شونده درخواست طرف کشور در که افرادی سفر های العاده فوق

 .بپردازد کنند، می سفر موافقتنامه این) 12( و) 11( مواد موجب به یا کننده درخواست
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 را العاده فوق های هزینه تقاضا کامل اجراء که گردد مشخص تقاضا، اجراء اگردرطی ـ2
 یکدیگر با تقاضا اجراء ادامه شرایط تعیین درباره باید مرکزی مقامات آورد، خواهد بار به

 .کنند مشورت
  

 استفاده محدودیت ـ 8ماده
 که بخواهد کننده درخواست طرف از است ممکن شونده درخواست طرف مرکزی مقام ـ1

 یا رسیدگی یا تحقیق هیچ در را موافقتنامه این موجب به آمده دست به هادل یا اطالعات
 مرکزی مقام قبلی اجازه بدون بود، کرده قید تقاضا در که آنچه جز به قضایی اقدامات
 کند، مطرح را خواسته این شونده درخواست طرف اگر. نبرد کار به شونده، درخواست طرف
 .کند رعایت ار شرایط این باید کننده درخواست طرف

 به ادله یا اطالعات که کند تقاضا است ممکن شونده درخواست طرف مرکزی مقام ـ2
 برده کار به شرایطی تحت تنها یا شود حفظ محرمانه موافقتنامه این موجب به آمده دست
 کند، مطرح را خواسته این شونده درخواست طرف اگر. کند تعیین خود است ممکن که شود
 .کند رعایت را شرایط این باید ندهکن درخواست طرف

 طرف قلمرو در ماده این) 2( و) 1( بندهای رعایت با که ایادله یا اطالعات ـ3
 استفاده مورد منظوری هر برای پس آن از توانندمی اند،شده علنی کننده درخواست
 .قرارگیرند

  
 شونده درخواست طرف قلمرو در ادله یا شهادت اخذ ـ9ماده

 وی از موافقتنامه، این مفاد اجراء در شونده درخواست طرف قلمرو در که شخصی ـ1
 از اشیاء، تحویل یا شهادت اداء و حضور به باید ضرورت صورت در شود، می دلیل کسب
 .شود ملزم سوابق و مدارک جمله

 تقاضا در کننده درخواست طرف که افرادی حضور با تواند می شونده درخواست طرف ـ2
 طرف ملی قوانین که تشریفاتی با مطابق درخواست، اجراء طی در ت،اس نموده مشخص
 .نماید موافقت اند، کرده مشخص شونده درخواست
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 ملی قوانین موجب به دارد حق کند ادعا ماده این) 1(بند در مذکور شخص چنانچه ـ3
 از شهادت یا دلیل اخذ نماید، خودداری ادله ارائه یا شهادت اداء از کننده درخواست طرف
 طرف مرکزی مقام اطالع به وی ادعای که آن شرط به است امکانپذیر وی

 .برسد طرف آن مقامات توسط تصمیم اخذ برای کننده درخواست
 به ماده این اجراء در که شهادتی یا شونده درخواست طرف حوزه در شده تحصیل ادله ـ4

 طرف حقوقی های رویه مطابق باید است، شده اخذ کننده درخواست طرف تقاضای
 .گردد تصدیق شونده درخواست

  
 سوابق و مدارک ارائه ـ10 ماده

 عموم دسترس در توانند می که سوابقی و مدارک از نسخی شونده درخواست طرف ـ1
 .داد خواهد قرار کننده درخواست طرف اختیار در را گیرند قرار
 قید ماده این) 1(بند در که سوابقی یا مدارک از تواند می شونده درخواست طرف ـ2

 گونه این که این مگر دهد، قرار کننده درخواست طرف اختیار در را هایینسخه نیز اند نشده
 .شود مربوط ملی امنیت به شواهد و مدارک

  
 شونده درخواست طرف قلمرو از خارج شهادت اخذ ـ11 ماده

  تدرخواس طرف قلمرو در که شخصی حضور تقاضای کننده درخواست طرف چنانچه ـ1
 شهادت اداء برای شخص آن از شونده درخواست طرف باشد، داشته را باشد می شونده
 درخواست طرف مرکزی مقام. دهد انجام را کار این تمایل صورت در تا کرد خواهد دعوت

 مطلع رابطه این در گرفته صورت اقدام از را کننده درخواست طرف مرکزی مقام شونده 
 .نمود خواهد

 پرداخت الذکر فوق فرد مخارج حد تاچه کند مشخص باید کننده درخواست طرف ـ2
 تواند می کند می موافقت کننده درخواست طرف قلمرو در حضور با که شخصی. شد خواهد
 این. نماید پرداخت پیش تقاضای کننده درخواست طرف از ها هزینه این پوشش برای
 .شود پرداخت کننده رخواستد طرف کنسولگری یا سفارت طریق از تواندمی پرداخت پیش
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 در ماده این مفاد اجراء در که را شخصی نباید کننده درخواست طرف مرکزی مقام ـ3
 از عزیمت از قبل به مربوط محکومیتهای یا اعمال دلیل به است شده حاضر وی قلمرو
 فردی آزادی محدودیت گونه هر یا بازداشت ابالغ، مشمول شونده درخواست طرف قلمرو
 یا شود بازداشت گیرد، قرار قضائی پیگرد تحت شهادت اداء دلیل به نباید مچنینه کند،

 .گردد مجازات
 وسایل و آزادی است شده حاضر کننده درخواست طرف قلمرو در که شخصی چنانچه ـ4
 دیگر که این ابالغ از پس روز سی ظرف ولی دارد را کننده درخواست طرف کشور ترک

 به است، کرده ترک را آن که حالی در یا و نکرده ترک را کشور آن نیست، الزم حضورش
 این. کرد محاکمه جرائم سایر دلیل به را وی توان می برگردد، کشور آن به خود اختیار
 کند، ترک را کشور خود کنترل از خارج دالیل به تواند نمی وی که مدتی شامل مهلت
 .شود نمی
  

 شده بازداشت افراد انتقال ـ12 ماده
 در کمک منظور به برد، می بسر بازداشت در شونده درخواست طرف نزد که را صیشخ ـ1

 طرف کشور به الحفظ تحت موقتاً توان می موافقتنامه این اجراء در ادله تحصیل
 طرفین مرکزی مقامات و موردنظر شخص که شرطی به داد انتقال کننده درخواست
 .کنند موافقت

 : ماده این اجراء برای ـ2
 که این مگر دارد نگه بازداشت در را شده منتقل شخص باید کننده دریافت رفط ـ الف
 .بدهد او درباره دیگری اجازه فرستنده طرف
 الحفظ تحت را وی شخص، گرفتن تحویل از ماه یک ظرف باید کننده دریافت طرف ـ ب
 .برگرداند فرستنده طرف به

 از گذرانده، بازداشت در گیرنده تحویل کشور در انتقال از پس شخص که مدتی ـ ج
 .شود می کسر فرستنده کشور در او محکومیت مدت
 شده بازداشت اشخاص عبور ـ13ماده
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 مورد حضورش که را شده بازداشت شخص عبور تواند می شونده درخواست طرف ـ1
 .دهد اجازه خود قلمرو از است، کننده درخواست طرف تقاضای

 در کشورش از عبور طی در را شده درخواست شخص شونده درخواست طرف ـ2
 .داشت خواهد نگه بازداشت

  
 اشیاء یا اشخاص هویت یا مکان تعیین ـ14ماده

 در را اشیاء یا اشخاص هویت یا محل تعیین تقاضای کننده درخواست طرف چنانچه
 برای را خود تالش حداکثر باید شونده درخواست طرف بنماید، شونده درخواست طرف
 .دهد انجام خود ملی قوانین طبق آنها هویت یا محل یافتن
  

 اسناد ابالغ ـ15ماده
 هر به مربوط سند هر تا گیرد کار به را خود تالش حداکثر باید شونده درخواست طرف ـ1

 موافقتنامه این مفاد موجب به کننده درخواست طرف سوی از شده ارائه معاضدت درخواست
 .نماید ابالغ جزئی یا کلی را

 نزد شخص یک حضور به مربوط ابالغ درخواست هرگونه باید کننده درخواست طرف ـ2
 ارسال حضور برای شده تعـیین تاریخ از قبل مناسب زمانی در را کشـورش در مرجعی

 .دارد
 را درخواست در شده تعیین روش به ابالغ انجام تأییدیه باید شونده درخواست طرف ـ3

 .نماید اعاده
  

 توقیف و بازرسی ـ16 ماده
 هر توقیف یا بازرسی درخواست خود ملی قوانین طبق باید شونده درخواست رفط ـ1

 چنانچه شود، می مربوط کننده درخواست طرف موردنظر تحقیق حال در جرم به که را شیء
 را آنها همچنین و کند اجراء نباشد، جرم شونده درخواست طرف کشور در شیء آن تحصیل
 .دهد انتقال
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 طریق از باید دارد را ایشده توقیف چیز یا و شیء نگهداری یفهوظ که رسمی مقام هر ـ2
 ماهیت شود، می تعیین شونده درخواسـت طرف قانونی مقررات موجب به که فرمی پرکردن

 .نماید تعیین امکان صورت در را آن تعداد و وزن کمیّت، مشخصات، وضعیت، و
 با را کننده درخواست طرف موافقت تواند می شونده درخواست طرف مرکزی مقام ـ3

 درخواست است، ضروری انتقال مورد اشیاء در ثالث شخص حقوق حفظ برای که شروطی
 .نماید
  
 اشیاء بازگرداندن ـ17ماده 
 طـرف مرکزی مقـام شونده، درخواست طرف مرکزی مقـام تقاضای صورت در

 این موجب به اضاتق اجراء در که را سوابقی و اسناد جمله از شیء هر باید کننده  درخواست
 .برگرداند است، شده تحویل وی به موافقتنامه

  
 توقیف در مساعدت ـ18ماده

 دیگر طرف کشور در جرم آالت یا عواید وجود از طرفین از یکی مرکزی مقام اگر ـ1
 به یا کرد اقدام آنها توقیف برای طرف آن ملی قوانین موجب به توان می که شود مطلع
. دهد اطالع دیگر طرف مرکزی مقام به تواند می داد، قرار ضبط مشمول دیگری گونه

 مقامات به را اطالعات این تواندمی باشد، صالحیتدار زمینه این در دیگر طرف چنانچه
 در خود ملی قوانین طبق باید مقامات این و بگیرند تصمیم باره این در تا کند ارائه خود
 .نمایند مطلع خود ماتاقدا از را دیگر طرف و گرفته تصمیم باره این
 را دیگر طرف دهد، می اجازه آن مربوط ملی قوانین که آنجا تا باید طرفین از کدام هر ـ2
 پرداخت و جرم قربانیان اموال بازگرداندن جرم، ابزار و عواید مصادره به مربوط اقدامات در

 .رساند یاری آنها به خسارت
 تصرف آنها در خود ملی قوانین مطابق دارد اختیار در را جرم ابزار یا عواید که طرفی ـ3

 اجازه دهنده انتقال طرف ملی قوانین که آنجا تا تواندمی طرفین از کدام هر. خواهدنمود
 از بخشی یا تمام فروش از حاصل وجوه داند، می مناسب که شرایطی تحت و دهدمی

 .کنند منتقل دیگر طرف به را عواید یا اموال
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 معاهدات یرسا با ارتباط ـ19ماده
 ناشی تعهدات از را طرفین از یک هر موافقتنامه، این در شده تصریح اقدامات و معاضدت

 .گرداند نمی معاف دیگر االجراءالزم المللی بین معاهدات از
  

 اختالفات فصل و حل ـ20 ماده
 این اجراء و تفسیر از ناشی اختالفات درباره نتوانند طرفین مرکزی مقامات که صورتی در

 و حل دیپلماتیک مجاری طریق از مشاوره روش به اختالفات برسند، توافق به موافقتنامه
 .شد خواهد فصل
  

 موافقتنامه  انقضاء و تصویب ـ21 ماده
 در موافقتنامه این. شود مبادله تصویب اسناد و برسد تصویب به باید موافقتنامه این ـ1
 .شد خواهد االجراء الزم تصویب اسناد مبادله تاریخ از پس ام سی روز

 صدور تاریخ از پس ماه شش موافقتنامه این اختتام. دهد پایان را موافقتنامه این زمان
 به رسیدگی پایان تا باشد شده آغاز پیشتر که هاییرسیدگی حال این با. بود خواهد اعالمیه
 .یافت خواهد ادامه موافقتنامه این موجب
 واجد خود متبوع دولتهای جانب از که زیر، امضاءکنندگان فوق، مطالب تأیید برای

 .نمودند امضاء را موافقتنامه این هستند، الزم اختیارات
 2009 دسامبر  8 با مطابق شمسی هجری1388 آذر 17 تاریخ در تهران در موافقتنامه این

 از آن نسخ تمام و شد تنظیم انگلیسی و عربی فارسی، زبانهای به نسخه دو در میالدی
 متن موافقتنامه، این تفسیر در اختالف گونه هر بروز صورت در. برخوردارند سانیک اعتبار

 .بود خواهد عمل مالک انگلیسی

ف                                             ف                                                                                         :                        از   :                                از 
ان                                 ی ا ی                        وری اسال ده    امارات 

یاری                               ی                                                                                                                        ی  ظا وعان ا ن    دف 
ری                                 ری                                                                                                                                                                                                                                                                    وز داد  وز داد
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 جلسه در ماده یک و بیست و موافقتنامه متن به منضم واحده ماده بر مشتمل فوق قانون
 شورای مجلس نه و هشتاد و سیصد و یکهزار آذرماه ام سی مورخ شنبه سه روز علنی

 .رسید نگهبان شورای تأیید به 22/10/1389 تاریخ در و تصویب اسالمی
 )12/11/1389مورخ  19203نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

 
 اسالمی جمهوری بین تجاری و مدنی موضوعات در قضائی و حقوقی معاضدت موافقتنامه قانون .3
  عربی متحده امارات و ایران

 بین تجاری و مدنی موضوعات در قضائی و حقوقی معاضدت فقتنامهموا ـ واحده ماده
 مبادله اجازه و تصویب پیوست شرح به عربی متحده امارات و ایران اسالمی جمهوری

 .شود می داده آن اسناد
 

م ن ا  سم اهّلل ا
 میاسال جمهوری بین تجاری و مدنی موضوعات در قضائی و حقوقی معاضدت موافقتنامه

 عربی متحده امارات و ایران

 شوند؛ می خوانده »طرفین« پس این از که عربی متحده امارات و ایران اسالمی جمهوری
 منافع و  حاکمیت به متقابل احترام براساس کشور دو بین دوستانه روابط تقویت به تمایل با

 به نیاز تشناخ با قضائی؛ و حقوقی های زمینه در ثمربخش  معاضدت ارتقاء و متقابل
 با زیر قرار به سطح؛ ترین گسترده در تجاری و مدنی امور در قضائی معاضدت تسهیل
 :کنند می توافق یکدیگر
  ـ1ماده

 قضائی حمایت همان از دیگر طرف سرزمین در باید طرفین از کدام هر اتباع ـ1
 قضائی تمقاما به دسترسی حق باید و برخوردارند طرف آن خود اتباع که باشند برخوردار

 .هستند دارا طرف آن خود اتباع که باشند داشته شرایطی همان با را طرف آن
 طرفین از یک هر سرزمین در که حقوقی اشخاص درباره ماده این فوق بند مفاد ـ2

 .باشد می جاری اند، رسیده نیز ثبت به و شده واقع آن ملی قوانین با مطابق
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 وفق باشند داشته حق دیگر طرف سرزمین در باید طرفین از کدام هر اتباع ـ2ماده
 تحت رسیدگی های هزینه پرداخت از معافیت یا تخفیف از اخیر طرف های رویه و قوانین
 بینی پیش طرف آن خود اتباع برای که باشند برخوردار حدودی همان تا و شرایط همان
 .است شده

 در قضائی های رویه و جاری قوانین به مربوط اطالعات توانند می طرفین ـ3ماده
 .کنند مبادله باشد،می موافقتنامه این اجراء با ارتباط در که را خود متبوع کشورهای

  ـ4ماده
 قضائی دوجانبه معاضدت از سطح ترین گسترده موافقتنامه این موجب به باید طرفین ـ1
 .کنند ارائه خود ملی قوانین وفق مدنی، و تجاری موضوعات در را

 :بود خواهد زیر موارد شامل موافقتنامه این ضوعمو قضائی معاضدت ـ2
 قضائی؛ اوراق و مدارک سایر و احضاریه ابالغ ـ الف
 نیابت؛ اعطاء یا درخواست طریق از ادله تحصیل ـ ب
 ها؛ نامه سازش و احکام اجراء و شناسائی ـ ج

  ـ 5ماده
 و ارائه را هاتقاضا موافقتنامه این اجراء در باید طرفین از کدام هر مرکزی مقام ـ1

 .کند دریافت
 قضائیه قوه سوی از دادگستری وزارت  مرکزی مقام ایران، اسالمی جمهوری مورد در
 .باشد می دادگستری وزارت مرکزی مقام عربی، متحده امارات درمورد. باشد می
 با دیپلماتیک مجاری طریق از باید مرکزی مقامات موافقتنامه، این انجام برای ـ2

 .کنند برقرار اطارتب یکدیگر
  ـ 6ماده

 مقامات سایر یا دادگاه مهر با باید قضائی معاضدت با مرتبط رسمی اسناد تمامی ـ1
 طرف مرکزی مقام تأیید به باید قضائی معاضـدت تقاضای و شوند ارائه صالح ذی

 .شود تصریح باره این در دیگری گونه به که این مگر برسد، کننده درخواست
 طرف رسمی زبان به آن ترجمه همراه به باید پیوست اسناد و تقاضاها تمام ـ2

 .باشد انگلیسی زبان به یا شونده درخواست
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 طرف توسط شده ارائه اطالعات که دهد تشخیص شونده درخواست طرف چنانچه ـ3
 نیستند، کافی موافقتنامه این مطابق شده ارائه تقاضای برآوردن برای کننده درخواست

 .گردد بیشتر اطالعات ارائه خواستار کننده رخواستد طرف از تواند می
  ـ7ماده

 قوانین در که پذیرد صورت ای رویه وفق باید قضائی اوراق سایر و هااحضاریه ابالغ ـ1
 .است شده بینی پیش شونده درخواست طرف

 چنین شوند می ابالغ موافقتنامه این اجراء در که قضائی مدارک سایر و هااحضاریه ـ2
 .است شده ابالغ کننده درخواست طرف سرزمین در که شد واهدخ تلقی
 سایر و احـضاریه ابالغ انجـام مورد در طـرفین حق موافقـتنامه این) 5( ماده مفـاد ـ3

 سـرزمین در که خودشان اتباع به کنسولی یا دیپلماتیک نمایندگان طریق از قضائی اوراق
 موارد گونه این ابـالغ. کندنمی نفی را اکـراه و اجبار بدون هسـتند، ساکن دیگر طرف
 .کندنمی ایجاد شود، می انجام سرزمینش در ابالغ این که طرفی برای را مسؤولیتی هیچ

 و نام جمله از مشخصات تمام باید قضائی مدارک سایر و احضاریه ابالغ تقاضای ـ 8ماده
 وی به باید که را اوراقی و اسناد از فهرستی و ابالغ مورد فرد کار یا و اقامت محل عنوان،
 باید نیز روش آن است، موردنظر ابالغ از خاصی روش که مواردی در. دربرگیرد شود، ابالغ
 .شود ذکر تقاضا در

  ـ9 ماده
 موافقتنامه این مفاد با مطابق که قضائی مدارک سایر یا احضاریه ابالغ تقاضای ـ1
 اجراء که دهد تشخیص شونده خواستدر طرف که این مگر شود رد نباید باشد، شده ارائه
 .اندازد می مخاطره به را آن عمومی نظم یا امنیت حاکمیت، تقاضا

 انجام است، دادرسی برای کافی قانونی مبانی فاقد تقاضا که دلیل این به توان نمی ـ2
 .کرد رد را ابالغ
 به را آن دالیل درنگ بی باید شونده درخواست طرف نشود، انجام ابالغ که صورتی در ـ3

 .کند اعالم کننده درخواست طرف
  
  



  1389بهمن ماه –ن و مقررات یقواننامۀ ویژه/  36

 

  ـ10 ماده
 و قوانین وفق را الذکر فوق اوراق و اسناد شونده درخواست طرف صالح ذی مقام ـ1

 را ایهزینه و الزحمه حق هیچ. نمود خواهد ابالغ خصوص این در خود اجراء قابل مقررات
 .نمود مطالبه ابالغ انجام برای توان نمی
 مشخص کننده درخواست طرف توسط که خاصی روش یا شیوه به است نممک ابالغ ـ2
 و نباشد متناقض شونده درخواست طرف قوانین با که این به مشروط شود، انجام گرددمی
 .شود پرداخت نیز خاص روش این هایهزینه نیز

  ـ11 ماده
 قضائی اوراق و اسناد تحویل به شونده، درخواست طرف در صالح ذی مقام مسؤولیت ـ1
 .گردد می محدود مخاطب به

 آن در که صالح ذی مقام سوی از صادره گواهی و مخاطب امضاء با مدارک تحویل ـ2
 امکان عدم صورت در و گرددمی احراز باشد، شده ذکر تحویل روش و تاریخ و مخاطب نام

 .بود خواهد ابالغ عدم دالیل ذکر با ابالغ،
 مقام طریق از باید باشد می تحویل بر دال که گواهی روی مخاطب امضاء از تصویری ـ3

 .شود ارسال کننده درخواست طرف برای مرکزی
  ـ12 ماده

 تحصیل درخواست خود، قانونی مقررات مطابق توانند می طرف یک قضائی مقامات ـ1
 صالح ذی قضائی مقامات عنوان به تقاضا ارسال با را تجاری و مدنی موضوعات در ادله

 .آورند لعم به دیگر طرف
 :شود می شامل را زیر موارد ادله آوری جمع موافقتنامه، این نظر از ـ2

 اظهارات؛ اخذ ـ الف
 تقاضا؛ مورد سوابق و اسناد نمونه بررسی یا شناسایی تهیه، ـ ب
 :شود قید باید زیر موارد تقاضانامه در ـ3

 .باشد می ادله خواستار که دیگری صالح ذی مقام یا قضائی مقام ـ الف
 اطالعات تمام و گردد می آوری جمع آن منظور به ادله که هایی رسیدگی ماهیت ـ ب

 آن؛ به مربوط ضروری
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 رسیدگی؛ طرفهای نشانی و نام ـ ج
 شود؛ تحصیل باید که دالیلی ـ د
 .شوند بازجویی باید که افرادی نشانی و نام ـ هـ
 سایر یا گواهان به باید که سؤاالت از فهرستی با باید ها تقاضانامه لزوم، صورت در ـ4
 بازجویی آن درباره بناست الذکرفوق افراد که موضوع از شرحی و شوند ارائه مرتبط افراد
 .باشند همراه فوق شرح یا ادله با مرتبط مدارک با نیز و شوند
 موافقتنامه این مفاد مطابق ادله آوری جمع منظور به شده انجام قضائی اقدامات ـ13ماده
 طرف کشور در صالح ذی مقام توسط اگر که بود خواهد قانونی اثر نهما دارای

 .بود دارا شدند،می اعمال کننده درخواست
  ـ14ماده

 در مصرحه مقررات مطابق را درخواستها شونده درخواست طرف صالحیتدار مقامات ـ1
 روشهای و تشریفات طریق از نیاز مورد دلیل آوری جمع به اقدام و نموده اجراء خود قوانین

 مشابه قهرآمیز اقدامات به توسل جمله از باشد می مجاز خود قوانین براساس که مشابهی
 .نمود خواهند

 آن به تقاضانامه در که را خاصی روش یا تشریفات همان شونده درخواست طرف ـ2
 نداشته تعارض خود کشور هایرویه و قوانین با روش آن که تاحدی است، شده تصریح
 .کرد خواهد اعمال باشد،

 .شود اجراء سریع است ممکن که آنجا تا باید تقاضانامه ـ3
 و درخواست اجراء مکان و زمان از تمایل صورت در کننده درخواست طرف است الزم ـ4

 صورت در آنها قانونی نمایندگان یا  و طرفین تا گردد، مطلع شد خواهد انجام که اقداماتی
 طرف تقاضای صورت در باید اطالعات این. باشند حاضر محل در بتوانند وجود

 شناخته شونده درخواست طرف قلمرو در که آنها نمایندگان یا طرفین برای کننده، درخواست
 .شود فرستاده هستند، شده
 هرگونه و دهند می نشان را آن اجراء که الزمی مدارک تقاضانامه، اجراء صورت در ـ 5
 .شود ارسال هکنند درخواست طرف برای باید مرتبط ادله
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 از را کننده درخواست طرف باید نشود، اجراء جزئاً یا کالً نامه تقاضا که صورتی در ـ 6
 .کرد مطلع آن نشدن انجام دالیل
  ـ15 ماده

 :که نماید رد تواند می صورتی در تنها را تقاضانامه اجراء شونده درخواست طرف ـ1
 .اشدنب قضائیه قوه وظایف حوزه در تقاضا اجراء ـ الف
 مفاد خالف بر یا سازد وارد خدشه عمومی نظم یا امنیت حاکمیت، به تقاضا اجراء ـ ب
 .باشد اساسی قانون

) 2( بند) ب( و) الف( جزءهای در شده بینی پیش قضائی معاضدت درخواست اجراء رد ـ2
 اجازه شونده درخواست طرف داخلی قوانین که این دلیل به تنها موافقتنامه این) 4( ماده
 .نیست جایز دهد نمی را آن اجراء
  ـ16 ماده

 یا هزینه پرداخت مستلزم شونده درخواست طرف توسط ادله کسب و تقاضانامه اجراء ـ1
 حال این با. بود نخواهد کننده درخواست متعاهد طرف وسیله به عنوان هر تحت مخارج
 :کند هزینه پرداخت طلب زیر موارد در دارد حق شونده درخواست طرف

 .است شده پرداخت مترجمین یا کارشناسان گواهان، به که دستمزدی یا هزینه هر ـ لفا
 .باشد خاص روش به تقاضا اجراء از ناشی که ایهزینه و مخارج گونه هر ـ ب
 طرفین است، العاده فوق هایهزینه صرف مستلزم تقاضا اجراء که گردد مشخص اگر ـ2
 .کنند مشورت یکدیگر با تقاضا آن اجراء شرایط تعیین برای باید

  ـ17 ماده
 در دیگر طرف دادگاههای از صادره احکام خود قوانین مطابق طرفین از کدام هر ـ1

 های پرونده از ناشی مدنی احکام جمله از شخصیه احوال و تجاری مدنی، موضوعات
 .نمود خواهد اجراء یا و شناسایی را کیفری

 از صرفنظر است، رفته کار به موافقتنامه این در که ایگونه به »حکم«  اصطالح ـ2
 توسط قضائی های رسیدگی جریان در که باشدمی تصمیمی گونه هر معنای به آن، عنوان
 .باشد شده اتخاذ طرفین صالح ذی دادگاه
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 به مربوط موضوعات جزبه ها دادگاه مشروط یا موقت اقدامات شامل موافقتنامه این ـ3
 .شودنمی هزینه کمک
 در گیری تصمیم برای است واقع آن در غیرمنقول مال که طرفی دادگاههای ـ18ماده
 .دارند صالحیت آن به مربوط حقوق مورد
 شوند، می مربوط غیرمنقول اموال جزبه مواردی به که موضوعاتی در ـ19ماده

 :بود خواهند صالحیت دارای زیر موارد در طرفین دادگاههای
 سکونت یا اقامت طرف آن قلمرو در دعوی اقامه نزما در خوانده که صورتی در ـ الف
 .باشد داشته
 یا تجاری ماهیت با ایشعبه یا مکان دعوی، اقامه زمان در خوانده که صورتی در یا ـ ب

 آن با پرونده موضوع و باشد داشته طرف آن قلمرو در درآمد کسب برای کاری یا  صنعتی
 .باشد مرتبط فعالیت

 به که قراردادی تعهدات مورد در خوانده و خواهان بین شکل ره به توافقی توسط یا ـ ج
 و شده اجراء طرف آن قلمرو در تعهدات که این یا باشد داشته وجود اندشده منتهی دعوی

 .شوند اجراء باید یا
 در آمیز تخلف عمل چنانچه غیرقراردادی، تعهدات از ناشی مسؤولیت صورت در یا ـ د

 .اشدب گرفته صورت طرف آن قلمرو
 .باشد پذیرفته را دادگاه صالحیت هرشکلی به خوانده چنانچه ـ هـ
 این مفاد موجب به طرف آن هایدادگاه چنانچه مشروط، اقدامات تقاضای مورد در یا وـ

 .باشند اصلی دعوای به رسیدگی برای صالحیت واجد موافقتنامه
 حکمی است شده خواسته نآ از که طرفی دادگاه موافقتنامه، این مفاد رعایت با ـ20ماده

 اعمال را آن دیگر طرف دادگاه که صالحیت مبانی بررسی هنگام کند اجراء و شناسایی را
 که آن مگر بود خواهد مقید هستند، صالحیت مبناء که حکم در ذکرشده واقعیات به نموده
 .باشد شده صادر غیابی مذکور حکم
 : شوندینم اجراء و شناسایی زیر موارد در احکام ـ21ماده
 .نباشند نهایی ـ الف
 .نباشند اجراء قابل ـ ب
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 .باشند نشده صادر صالحیتدار دادگاه توسط یا ـ ج
 اساسی، قانون اصول با یا و است جاری قوانین از کدام هر ناقض شود مشخص یا دـ

 داشته تعارض شونده درخواست طرف کشور در عمومی نظم اصول یا و امنیت حاکمیت،
 .باشند
 فاقد که اشخاصی قانونی نمایندگی زمینه در شونده درخواست طرف قوانین با ای ـ هـ

 .باشند داشته تعارض هستند اهلیت
 وی کشور اجراء قابل مقررات وفق غایب طرف به ابالغ و صادرشده غیابی حکم، یا ـ و
 .باشد نگرفته صورت مقتضی نحو به
 طرف آن دادگاههای از یکی نزد است شده صادر آن مورد در حکم که دعوایی یا ـ ز
 دادگاه در دعوا آن و باشد رسیدگی حال در موضوع همان با رابطه در و طرفین همان بین

 باشد شده مطرح حکم صادرکننده طرف دادگاه در دعوا طرح از قبل تاریخی در أخیر طرف
 حکم صدور و رسیدگی برای است شده مطرح آن در دعوا که دادگاهی که آن شرط به و

 مورد در و طرفین همان بین ثالث کشور یک دادگاه توسط حکمی که این یا باشد لحصا
 .باشد کرده شناسایی را حکم آن شونده درخواست طرف و شده صادر موضوع همان
 درخواست طرف قوانین طبق آن اجراء و حکم شناسایی به مربوط هایرویه ـ22ماده

 .باشند می شونده 
  ـ23ماده

 بدون حکم اجراء یا شناسایی برای شونده درخواست طرف صالح ذی قضائی مقام ـ1
 این در مندرج شرایط با حکم انطباق بررسی به محدود را خود دعوی ماهیت بررسی

 .نمود خواهد موافقتنامه
 در کند، ایجاب کشور آن قوانین اگر شونده، درخواست طرف صالح ذی قضائی مقام ـ2

 انجام صورتی همان به مربوط شخص به آن طالعا برای را الزم اقدامات حکم اجراء
 .گرفت می انجام شد،می صادر خودش کشور در حکم اگر که داد خواهد

 .است امکانپذیر حکم از قسمتی یا تمام اجراء به تصمیم باشد تقسیم قابل حکم اگر ـ3
  :باشد همراه زیر مدارک با باید حکم اجراء و شناسایی تقاضای ـ24ماده
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 حکم؛ از رسمی یرتصو ـ الف
 نشده تصریح حکم خود در مراتب چنانچه حکم، بودن اجراء قابل و قطعیت گواهی ـ ب
 .باشد
 ابالغ دهد نشان که مدارکی سایر یا ابالغها مصدق تصویر غیابی، احکام مورد در ـ ج
 .است گرفته صورت خوانده به مقررات طبق
 به است اهلیت فاقد که دعوا از طرفی سوی از نمایندگی کند ثابت که مدرکی ـ د

 .است شده انجام مقتضی ای گونه
  ـ25 ماده

 صالح ذی دادگاه تأیید به و باشد شده حاصل دعوا یک طرفین بین که ایمصالحه ـ1
 از پس دیگر، طرف قلمرو در باشد، رسیده طرف آن ملی قوانین وفق طرفین از کدام هر

 نظم یا امنیت حاکمیت، اساسی، قانون اصول جاری، قوانین با آن مغایرت عدم احراز
 .شد خواهد اجرا و شناسایی شونده درخواست طرف عمومی

 از رسمی نسخه یک باید دارد، را مصالحه اجراء یا شناسایی درخواست که طرفی ـ2
 شده اجراء مصالحه از مقدار چه دهد نشان که مربوط دادگاه از گواهی یک و نامه سازش
 .کند ارائه را است
 یا دادگاه احکام اجراء یا شناسایی تقاضای توانندمی دعوا طرفین از کدام هر ـ26ماده

 .کنند ارائه شونده درخواست طرف صالح ذی دادگاه به مستقیماً را هامصالحه
 که بود خواهند اثری همان دارای شوندمی اجراء یا شناسایی که دادگاه احکام ـ27ماده
 .باشند می دارا طرف آن قلمرو در شونده استدرخو طرف هایدادگاه صادره احکام
 یا معاهدات سایر از ناشی طرفین تعهدات و حقوق بر ایلطمه موافقتنامه این ـ28ماده

 .کرد نخواهد وارد ترتیبات
 این اجراء و تفسیر از ناشی اختالفات مورد در طرفین مرکزی مقامات اگر ـ29 ماده

 دیپلماتیک مجاری طریق از مشورت با مراتب باشند،ن توافق به دستیابی به قادر موافقتنامه
  .شد خواهد فصل و حل
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  ـ30 ماده
 موافقتنامه این. شد خواهد مبادله تصویب اسناد و برسد تصویب به باید موافقتنامه این ـ1
 .شد خواهد االجراء الزم تصویب اسناد مبادله تاریخ از پس روز سی
 زمان هر در دیپلماتیک مجاری طریق از کتبی الماع با تواندمی طرفین از کدام هر ـ2
 خواهد اعالمیه صدور تاریخ از پس ماه شش موافقتنامه اختتام. دهد پایان را موافقتنامه این
 این موجب به رسیدگی پایان تا باشد شده آغاز تر پیش که هایی رسیدگی حال این با. بود

 .یافت خواهد ادامه موافقتنامه
 اختیار دارای خود متبوع دولتهای جانب از که زیر امضاکنندگان وقف مطالب تأیید برای
 .اندکرده امضاء را موافقتنامه این باشند،می الزم
 17 تاریخ در تهران در انگلیسی و عربی فارسی، زبانهای به نسخه دو در موافقتنامه این
 آن نسخ متما و گردید تنظیم میالدی 2009 دسامبر 8 با مطابق شمسی هجری 1388 آذر

 متن موافقتنامه، این تفسیر در اختالف بروز صورت در. باشندمی واحد اعتبار دارای
 .بود خواهد عمل مالک انگلیسی

 
ف                                ف                                                                                                                                      از    از 

ان                   ی ا ی                         وری اسال ده    امارات 
ی           یاری  ی                     ظا وعان ا ن    دف 

ری                        ری                                                                                                                                                                                                                                                                             وز داد  وز داد
 

 علنی جلسه در ماده سی و موافقتنامه متن به منضم واحده هماد بر  مشتمل فوق قانون
 اسالمی شورای مجلس نه و هشتاد و سیصد و یکهزار آذرماه ام سی مورخ شنبه سه روز

 .رسید نگهبان شورای تأیید به 22/10/1389 تاریخ در و تصویب
 )12/11/1389مورخ  19203نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
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 جمهوری و ایران اسالمی جمهوری بین کیفری و مدنی امور در حقوقی همکاری هموافقتنام قانون. 4
  ترکیه

 جمهوری بین کیفری و مدنی امور در حقوقی همکاری موافقتنامه ـ واحده ماده     
 داده آن اسناد مبادله اجازه و تصویب پیوست شرح به ترکیه جمهوری و ایران اسالمی
 .میشود

 
 الرحیم الرحمن بسم اهللا

 
 ترکیه جمهوری و ایران اسالمی جمهوری بین کیفری و مدنی امور در حقوقی همکاری موافقتنامه

 
 نامیده »متعاهد طرفهای« پس این از که ترکیه جمهوری و ایران اسالمی جمهوری

 دوجانبه معاضدت ترتیبات آوردن فراهم و دوستانه روابط بیشتر ارتقاء به اشتیاق با میشوند
 براساس حبس به محکومین انتقال و مجرمین استرداد کیفری، تجاری، مدنی، امور در

  متعاهد، طرفهای داخلی امور در مداخله عدم و حقوق برابری ملی، حاکمیت اصول
 :نمودند توافق زیر شرح به منظور همین به و اندگرفته موافقتنامه این انعقاد به تصمیم

      
 کلی مقررات ـ اول فصل
  ـ1 ماده

 حمایت نظر از داخلی قانون رعایت با دیگر طرف قلمرو در متعاهد طرفهای عاتبا ـ1
 اخیر طرف اتباع همانند مساوی حقوق از منافعشان و اموال خود، مورد در قضائی و حقوقی

 .شد خواهند برخوردار
 سایر و دادگاهها به آزاد دسترسی حق از دیگر طرف قلمرو در متعاهد طرفهای اتباع ـ2 

 مدنی، امور مورد در خود منافع و حقوق حفظ و دعاوی طرح برای حیتدارصال مراجع
 برخوردار اخیر طرف اتباع همانند یکسان شرایط و قیود اساس بر کیفری، و بازرگانی
 .بود خواهند
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 طبق و است واقع متعاهد طرفهای از یکی قلمرو در آنها مقر که حقوقی اشخاص ـ3
 حدودی تا موافقتنامه، این مفاد از که داشت خواهند حق اند،شده تأسیس طرف آن قوانین

 . شوند برخوردار باشد، اعمال قابل که
 با دیپلماتیک مجاری طریق از موافقتنامه این اجراء برای متعاهد طرفهای مراجع ـ2ماده

 .داشت خواهند ارتباط یکدیگر
 در را تیاطالعا درخواست، حسب متعاهد، طرفهای دادگستری های وزارتخانه ـ3 ماده
 موافقتنامه این موضوع که حقوقی مسائل خصوص در کشور آن در ها رویه و قوانین مورد

 .نمود خواهند مبادله متقابل طوربه یکدیگر با دهند،می تشکیل را
  

 دوم فصل
 بازرگانی و مدنی امور در قضائی معاضدت ـ1 بخش
  ـ4ماده

 به بازرگانی، و مدنی امور در که ودنم خواهند تعهد متعاهد طرفهای صالحیتدار مراجع ـ1
 . نمایند ارائه را متقابل قضائی معاضدت یکدیگر

 استماع اسناد، ارسال نظیر شکلی تصمیمات اجراء شامل ویژهبه متقابل معاضدت ـ2
 .بود خواهد محل معاینۀ و کارشناسان و شهود طرفها، اظهارات
  ـ 5ماده

 :بود خواهد زیر موارد حاوی قضائی معاضدت درخواست ـ1
 شونده؛ درخواست و کننده درخواست مراجع نام) الف
 معاضدت؛ درخواست از هدف) ب
 آن؛ وقایع توصیف و دعوی ماهیت) پ
 طرفها؛ شغل و تابعیت ،) سکونت محل یا اقامت محل( موقت و دائم نشانی نام،) ت
 طرفها؛ نمایندگان نشانی و نام) ث
 .درخواست اجراء و موضوع رایب الزم اطالعات و مربوط قواعد متن) ج
 امضاء کننده درخواست مرجع توسط آن تأییدکننده اسناد و قضائی  معاضدت درخواست ـ2
 .شد خواهد مهر رسمی طور به و



45 / قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی : بخش اول   

 

  ـ 6ماده
 این با. کرد خواهد اعمال را خود مقررات درخواست، اجراء در شونده درخواست مرجع ـ1
 مگر کند، تبعیت خیرا طرف رویه از کننده، استدرخو مرجع درخواست به بنا تواند می حال
 .باشد داشته تعارض شونده درخواست طرف قوانین با امر این آنکه
 را آن اجراء صالحیت است شده ارسال آن برای درخواست که مرجعی که صورتی در ـ2

 ارائه شونده درخواست طرف در صالحیتدار مرجع به را درخواست مزبور مرجع باشد، نداشته
 .ساخت خواهد آگاه موضوع از را کننده درخواست طرف و نمود واهدخ

 مرجع به را دارند درخواست اجراء بر داللت که اسنادی شونده درخواست مرجع ـ3
 موضوع باشد، نشده اجراء درخواست که صورتی در یا نمود، خواهد ارسال کننده درخواست

 .رساند واهدخ خیرا طرف اطالع به اجراء عدم دالیل همراه به را
  ـ7ماده

 که خود قانون مقررات با مطابق شونده درخواست مرجع توسط اسناد ابالغ درخواست ـ1
 طرف زبان به مزبور اسناد آنکه بر مشروط شد، خواهد اجراء دارد، می مقرر را ابالغ آیین

 راههم نیز را باشد شده تأیید آنها صحت که هایی ترجمه و باشند شده تهیه کننده درخواست
 که صورتی در فقط را اسناد ابالغ شونده درخواست مرجع اینصورت غیر در. باشند داشته

 .داد خواهد انجام دهد رضایت آنها دریافت به مخاطب
 شود ابالغ است قرار که اسنادی و مخاطب کامل نشانی اسناد ابالغ درخواست در ـ2
 .گردید خواهد ذکر
 نشود، میسر ابالغ درخواست در مذکور انینش به سند ابالغ امکان که درصورتی ـ3

 در. آورد خواهد عمل به را واقعی نشانی تعیین برای الزم اقدامات شونده درخواست مرجع
 به را موضوع شونده درخواست طرف باشد، نشده امکانپذیر واقعی نشانی تعیین که صورتی
 . خواهدنمود ارسال خیرا طرف برای را مدارک و رساند خواهد کننده درخواست طرف اطالع
 نام حاوی رسید. شد خواهد تهیه شونده درخواست طرف قوانین با مطابق رسید ـ 8ماده
 .بود خواهد مزبور ابالغ محل و تاریخ کننده تسلیم مرجع و گیرنده تحویل شخص
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  ـ9ماده
 اجراء برای خود قلمرو در شده ایجاد های هزینه کلیه شونده درخواست طرف ـ1

 . نمود نخواهد مطالبه را آنها پرداخت باز و گرفت خواهد عهده بر را ائیقض درخواست
 متعاهد طرفهای باشد غیرمتعارف یا سنگین معاضدت انجام های هزینه که درصورتی ـ2
 .نمود خواهند توافق هاهزینه پرداخت نحوه و معاضدت انجام شرایط درمورد قبالً

 موجب قضائی معاضدت درخواست پذیرش که باشد داشته وجود گمان این اگر ـ10ماده
 اساسی قانون با یا گردد می شونده درخواست طرف عمومی نظم یا امنیت حاکمیت، نقض
 .نمود رد را آن توان می دارد، مغایرت أخیر طرف
 ـ11ماده

) 1( بند در که مواردی از غیر آنها، تأییدکننده اسناد و قضائی معاضدت درخواستهای ـ1
 طرف زبان به مصدق های ترجمه با اندشده مقرر موافقتنامه این) 13( ماده و) 7( ماده

 .بود خواهند همراه شونده درخواست
 سوگندخورده، رسمی مترجم کننده، درخواست طرف توسط تواندمی هاترجمه تأیید ـ2

 .شود انجام متعاهد طرفهای کنسولی مقام یا دیپلماتیک نماینده یا رسمی اسناد سردفتر
 طرف زبان به شوند،می اخذ قضائی معاضدت های درخواست اجراء در که دیاسنا ـ3

 .شد خواهند تهیه شونده درخواست
 ـ12ماده

 قضائی مراجع نزد احضاریه موجب به که تابعیتش، از صرفنظر کارشناس، یا شاهد ـ1
 مورد در طرف آن قلمرو در قبالً که حکمی دلیل به شود،می حاضر کننده درخواست طرف
 تعقیب، تحت است، شده صادر کشور آن به وی رسیدن از پیش ارتکابی جرم گونه هر

 .گرفت نخواهد قرار مجازات گونه هر یا بازداشت
 حضور به دیگر که یافته اطالع کننده دعوت مرجع توسط که کارشناس یا شاهد هرگاه

 اطالعیه، از پس متوالی روز پانزده ظرف را درخواستکننده طرف قلمرو نیست، نیازی وی
 دالیل به کارشناس یا شاهد که زمانی مدت. شد خواهد متوقف مزبور مصونیت نکند، ترک
 زمان مدت از کند، ترک را کننده درخواست طرف قلمرو آزادانه نتواند آن کنترل از خارج
 .بود خواهد مستثنی بند این در مقرر
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 نخواهند قرار بازداشت ای تعقیب مورد شهادت اداء یا کارشناسی دلیل به مزبور اشخاص
 . گرفت

 که داد خواهد اطالع احضارشده کارشناس یا شاهد به کننده درخواست مرجع ـ2
 مقرر شرایط تحت کارشناسی های الزحمه حق و معاش امرار هزینه کمک سفر، های هزینه

 پرداختی پیش مزبور، شخص درخواست به بنا. شد خواهد بازپرداخت دولت آن قانون در
 . شد خواهد ارائه کننده درخواست مرجع توسط معاش امرار و سفر خارجم برای
  

 اسناد ـ2بخش
 طرف متعاهد، طرفهای صالحیتدار مراجع سایر یا دادگاهها درخواست به بنا ـ13ماده
 منافع و شخصی امور به مربوط اسناد سایر شخصیه، احوال هایگواهی های نسخه دیگر
 .نمود خواهد ارائه هزینه و ترجمه ونبد را، کننده درخواست طرف اتباع

 ـ14ماده
 رسمی طوربه و شده گواهی یا صادر تنظیم، متعاهد طرف هر قلمرو در که اسنادی ـ1
 دیگر متعاهد طرف قلمرو در تصدیق مشمول آنها شده تأیید هاینسخه یا اندشده مهر

 .بود نخواهند
 در یکسان اثباتی قوت ایدار متعاهد، طرف یک رسمی مراجع توسط صادره اسناد ـ2

 .بود خواهند دیگر طرف قلمرو
  

  دادرسی های هزینه و تأمین پرداخت از معافیت ـ3 بخش
 در و هستند خارجی تبعه آنکه دلیل به صرفاً متعاهد طرفهای از یک هیچ اتباع ـ15ماده
 نخواهند تأمین پرداخت به ملزم نیستند، سکونت یا اقامت محل دارای دیگر طرف قلمرو
 .شد

 ـ16ماده
 قضائی مخارج و ها هزینه از معافیت از داشت خواهند حق متعاهد طرف هر اتباع ـ1

 یکسان شرایط تحت دیگر طرف دادگاههای در رایگان حقوقی معاضدت و شوند برخوردار
 .شد خواهد اعطاء آنها به اخیر طرف اتباع حدود همان در و
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 از پرونده یک های رسیدگی کلیه وردم در مزبور حقوقی مساعدت و قضائی معاضدت ـ2
 .شد خواهد اعمال اجراء به مربوط های رسیدگی جمله

 معافیت از مندی بهره به مجاز متعاهد طرفهای از یک هر قانون موجب به که اتباعی ـ3
 همان های رسیدگی در نیز دیگر متعاهد طرف قلمرو در هستند، مخارج و ها هزینه از

 .شد خواهند برخوردار مزبور معافیت از پرونده
 ـ17ماده

 و خانوادگی شخصی، وضعیت اثبات و) 16(ماده مفاد از برخورداری برای الزم گواهی ـ1
 سکونت یا اقامت محل که متعاهدی طرف صالحیتدار مرجع توسط متقاضی مادی

 .شد خواهد صادر است واقع آن در متقاضی
 یا اقامت محل هیچگونه تعاهدم طرفهای از یک هر قلمرو در متقاضی که صورتی در ـ2

 را مزبور گواهی تواندمی کشورش کنسولی یا دیپلماتیک نمایندگی باشد، نداشته سکونتی
 .کند صادر

 اتخاذ قضائی مخارج و ها هزینه از معافیت درخواست مورد در که قضائی مرجع ـ3
 تواندمی  و کرد خواهد عمل موافقتنامه این) 2( ماده در مقرر روش طبق کند، می تصمیم

 .کند درخواست اضافی اطالعات گواهی، صادرکننده مرجع از
 یک تکمیل برای را ای زمانی محدوده متعاهد طرف هر دادگاه که صورتی در ـ18ماده

 دارد اقامت یا سکونت دیگر متعاهد طرف قلمرو در که شخصی به مربوط خاص رسیدگی
 .شد خواهد شروع مخاطب به داسنا ابالغ تاریخ از مزبور زمان مدت کند، تعیین

  
 بازرگانی و مدنی امور در تصمیمات اجراء و شناسایی ـ4 بخش
 ـ19 ماده

 شده صادر دیگر متعاهد طرف قلمرو در که را زیر احکام متعاهد، طرفهای از یک هر ـ1
 :نمود خواهد اجراء و شناسایی موافقتنامه این مفاد طبق است،
 بازرگانی؛ یا مدنی امور به راجع احکام) الف
 زیان؛ و ضرر جبران مورد در کیفری احکام) ب
 .بازرگانی یا مدنی امور در صادره داوری احکام) پ
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 خواهند قرار توجه مورد صورتی در فقط باال) 1( بند) الف( جزء موضوع تصمیمات ـ2
 موافقتنامه این شدن االجراء الزم از پس تصمیمات آن مورد در حقوقی رابطه که گرفت
 .باشد آمده بدست

 از قبل تصمیمات آن که درصورتی حتی شخصیه احوال به راجع تصمیمات ـ3
 .گرفت خواهند قرار شناسایی مورد باشند، شده صادر موافقتنامه این شدن االجراء الزم

 استحقاق زیر، شرایط به منوط موافقتنامه این) 19( ماده در مذکور تصمیمات ـ20ماده
 : داشت خواهند را دیگر عاهدمت طرف در اجراء و شناسایی

 باشد؛ اجراء قابل و قطعی آن، قلمرو در متعاهد، طرف هر در صادره تصمیم) الف
 صادر دادگاه است، شده درخواست آن از شناسایی یا اجراء که متعاهدی طرف قانون) ب
 بداند؛ صالحیت دارای موضوع، به نسبت را تصمیم کننده
 به تصمیم صادرکننده متعاهد طرف قوانین طبق مناسب طور به ها احضاریه) پ

 باشد؛ شده ابالغ) پرونده طرف( علیه محکوم
 در حضور برای اخطاریه آنها به باشند، نشده محروم دفاع حق از دادرسی طرفهای) ت

 آنان به نباشند، دفاع و دعوی طرح به قادر گاه هر و باشد شده ابالغ مناسب بهطور دادگاه
 باشد؛ شده داده لوکی طریق از حضور فرصت
 در طرفها همان برای و رسیدگی همان چهارچوب در دادگاه قطعی تصمیم یک) ث
 باشد؛ نشده صادر است شده درخواست آن از اجراء یا شناسایی که متعاهدی طرف قلمرو
  طرفها همان مورد در و هدف همان با و وقایع همان مبناء بر ای رسیدگی) ج
 است، شده درخواست آن از اجراء یا شناسایی که متعاهدی طرف قضائی مرجع نزد
 نباشد؛ مطرح
 شده درخواست آن از اجراء یا شناسایی که متعاهدی طرف قانون که باشد الزم هرگاه) چ
 اجراء یا شناسایی مورد میتواند صورتی در مزبور تصمیم شود، اعمال تصمیم صدور در است
 :که گیرد قرار

 باشد؛ شده اعمال درستی به مزبور قانون: اوالً
 طوربه است شده درخواست آن از اجراء یا شناسایی که متعاهدی طرف قانون: ثانیاً
 .نباشد متفاوت دیگر طرف قانون با اساسی
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 یا شناسایی که متعاهدی طرف عمومی نظم و قانون اساسی اصول با مزبور تصمیم) ح
 .باشد سازگار است شده درخواست آن از اجراء
 کنوانسیون عضو که متعاهد طرفهای از هریک قلمرو در صادره، داوری احکام ـ21ماده

 3/4/1337 تاریخ به( نیویورک در شده تنظیم خارجی داوری احکام اجراء و شناسایی
 مزبور  کنوانسیون مقررات مطابق میباشد،) میالدی1958 ژوئن دهم با برابر شمسی هجری

 .شد خواهد اجراء و شناسایی
 ـ22ماده

 که متعاهدی طرف صالحیتدار قضائی مرجع به مستقیماً اجراء یا شناسایی ستدرخوا ـ1
 . شد خواهد ارائه است، شده درخواست آن از اجراء یا شناسایی

 : داشت خواهد همراه به را زیر اسناد درخواست، ـ2
   و قطعیت آنکه مگر حکم، قطعیت گواهی همراه به حکم، مصدق نسخه) الف
  نمود؛ استنباط حکم خود از بتوان را آن بودن االجراءالزم
 دادگاه در حضور به موفق که علیهی محکوم به احضاریه اینکه بر دال ایگواهی) ب
 نبوده خود از دفاع به قادر هرگاه وی اینکه و است، شده ابالغ مناسب طوربه است نشده
 است؛ شده انجام صحیح طور به وی وکالت است،
 زبان به مصدق هایترجمه به منضم ماده این) ب( و) الف( جزءهای در مذکور اسناد) پ
 .بود خواهد است آمده عمل به آن از اجراء یا شناسایی درخواست که متعاهدی طرف
 ـ23ماده

 شناسایی درخواست که است متعاهدی طرف قانون تابع احکام اجراء و شناسایی رویه ـ1
 . است آمده عمل به آن از اجرا یا

 به است، شده درخواست آن از اجراء یا شناسایی که مرجعی موافقتنامه، این اجراء در ـ2
 موافقتنامه این در مقرر شرایط نشدن یا شدن محقق فقط و بود خواهد ملتزم پرونده ماهیت

 .کرد خواهد بررسی را
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 داخلی مقررات بر احکام، اجراء و شناسایی زمینه در موافقتنامه این مفاد ـ24ماده
 یک به قضائی، اجرائی اقدامات از حاصله اموال، و پول انتقال خصوص در متعاهد طرفهای
 .داشت نخواهد تأثیری خارجی کشور

  
 سوم فصل
 کیفری امور در متقابل معاضدت ـ1بخش
 ـ25ماده

 معاضدت یکدیگر به کیفری موضوعات در که شد خواهند متعهد متعاهد طرفهای ـ1
 . دهند ارائه متقابل

 :است زیر موارد شامل ویژه به کیفری امور در متقابل معاضدت ـ2
 قضائی، اسناد ابالغ انجام ـ الف
 دلیل، دهندۀ تشکیل اموال و اسناد تحویل و ضبط جستجو، ـ ب
 جرم، عواید توقیف و ضبط جستجو، ـ پ
 کارشناس، بررسی ـ ت
 مظنونین، و متهمین از بازجویی ـ ث
 کارشناسان، و شهود استماع ـ ج
 مکان، و اشیاء بررسی ـ چ

 ـ26 ماده
 :بود خواهد زیر موارد حاوی کیفری امور در معاضدت درخواست ـ1

 شونده؛ درخواست و کننده درخواست مراجع نام) الف
 پرونده؛ یا تحقیق موضوع) ب
 شغل و تابعیت آنها، سکونت یا اقامت محل محکومین، یا متهمین مظنونین، نام) پ
 آنان؛ مادر و پدر نام و ولدت تاریخ و محل امکان، درصورت و آنان،
 آنان؛ قانونی نمایندگان نشانی و نام) ت
 درخواست؛ دلیل و هدف) ث
 مربوطه؛ قوانین متن) ج
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 و جرم دهنده تشکیل وقایع توصیف با درخواست اجراء برای الزم اطالعات سایر) چ
 . جرم ماهیت

 خواهد کننده درخواست مرجع رسمی مهر و امضاء حاوی پیوست اسناد و درخواستها ـ2
 . بود

 ـ27ماده
 خود قوانین مقررات با مطابق را قضائی معاضدت درخواست شونده، درخواسـت مرجع ـ1
 حدودی تا تواند می شونده درخواسـت مرجع حـال، این با. گـذاشت خواهد اجراء مورد به
 . کند اعمال را کننده درخواسـت طرف قوانین نباشد، معارض خود قوانین با که
 نباشد، نداشته را درخواست اجراء صالحیت شونده درخواست مرجع که صورتی رد ـ2

 مرجع اطالع به را مراتب و نمود خواهد ارسال خود صالحیتدار مرجع به را درخواست
 . رساند خواهد کننده درخواست

 اجراء محل و تاریخ کننده درخواست طرف درخواست به بنا شونده درخواست طرف ـ3
 اجازه تواندمی شونده درخواست طرف صالحیتدار مرجع. داد خواهد العاط را درخواست

 اعطاء درخواست اجراء هنگام در را کننده درخواست طرف ذیربط اشخاص و مأموران حضور
 .کند
 به را درخواست اجراء کننده اثبات اسناد درخواست، اجراء پیرو شونده درخواست طرف ـ4

 و درخواست اجراء عدم سبب از را خیرا طرف یا ندگردا خواهد باز کننده درخواست طرف
 .نمود خواهد مطلع مربوطه دالیل
 ـ28ماده

 کارشناس یا شاهد شخصی حضور کننده، درخواست طرف قضائی مرجع که درصورتی ـ1
 درخواست در را موضوع این مزبور قضائی مرجع باشد، داشته نظر مورد را مرجع آن نزد

 . نمود خواهد بیان دعوتنامه ابالغ
 رعایت عدم برای دیگر مجازاتی یا جریمه حاوی پیشین بند در مذکور درخواست ـ2

 . بود نخواهد احضاریه
 طرف عهده بر کارشناسان و شهود معاش امرار و سفر هزینه ها،هزینه کمک ـ3

 . بود خواهد کننده درخواست
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 طرف در قضائی رجعم یک در داوطلبانه بهطور که تابعیتی، هر با کارشناس، یا شاهد ـ4
 طرف قلمرو از عزیمتش از پیش اعمال دلیل به یابد می حضور کننده درخواست
 گرفت، نخواهد قرار تعقیب تحت کننده درخواست طرف قلمرو در شونده، درخواست
 آزادی دیگر محدودیت هیچگونه مشمول یا شد نخواهد محکوم شد، نخواهد بازداشت
 با مرتبط اعمال مورد در همچنین مزبور اصاشخ. گرفت نخواهد قرار خود شخصی
 مذکور کیفری مصونیت از دهندمی تشکیل را رسیدگی یا تحقیق موضوع که دادرسی

 . شد خواهند مند بهره
 که است این نشانگر که ایاطالعیه دریافت از پس کارشناس یا شاهد که درصورتی ـ 5

 متوالی روز پانزده ظرف ار کننده درخواست طرف قلمرو نیست ضروری دیگر وی حضور
 برخوردار ماده این) 4( بند در مقرر مصونیت از دیگر نکند، ترک مذکور اطالعیه از پس

 به را کننده درخواست طرف قلمرو نتواند کارشناس یا شاهد که زمانی مدت. بود نخواهد
 . بود خواهد مستثنی بند این در مقرر مدت از نماید ترک وی کنترل از خارج دالیل
 ـ29ماده

 آن زبان به که هستند هاییترجمه با همراه که را اسنادی شونده، درخواست طرف ـ1
 خواهد ابالغ خود قوانین در مقرر نحو به اندشده تأیید رسمی طوربه و شده تهیه طرف
 رضایت با را اسناد ابالغ تواندمی شونده درخواست طرف اینصورت، غیر در. نمود

 .دده انجام کننده دریافت
 . شد خواهد قید اسناد ابالغ درخواست در سند ماهیت و کننده دریافت صحیح نشانی ـ2
 طرف نگردد، مقدور درخواست در مندرج نشانی به اسناد ابالغ امکان که درصورتی ـ3

 خواهد عمل به را کننده دریافت صحیح نشانی تعیین برای الزم اقدامات شونده درخواست
 طرف به را مراتب شونده درخواست طرف نباشد، امکانپذیر امر این انجام چنانچه. آورد

 .گرداند خواهد باز خیرا طرف به را اسناد و داد خواهد اطالع کننده درخواست
 خواهد تهیه شونده درخواست طرف قانون در مقرر نحو به ابالغ کننده ثابت سند ـ30ماده
 کننده تسلیم مرجع و گیرنده تحویل شخص نام ابالغ، محل و تاریخ حاوی مذکور سند. شد

 .بود خواهد
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 ـ31ماده
 درخواستهای های هزینه شونده درخواست طرف ،)28( ماده) 3( بند مفاد رعایت با ـ1

 بازپرداخت دریافت به مجاز و داشت خواهد برعهده را شدهاند واقع آن قلمرو در که قضائی
 . بود نخواهد

 متعاهد طرفهای باشد غیرمتعارف یا گینسن معاضدت انجام های هزینه که صورتی در ـ2
 خواهند توافق و مذاکره ها هزینه پرداخت نحوه و معاضدت انجام شرایط مورد در قبالً
 .نمود

 ـ32ماده
 : نمود رد زیر موارد در توان می را قضائی معاضدت درخواستهای ـ1

 حاکمیت، به درخواست که باشد عقیده این بر شونده درخواست طرف که صورتی در) الف
 . کرد خواهد وارد لطمه آن عمومی نظم و امنیت
 یا اساسی قانون با مغایر را درخواست اجراء شونده، درخواست طرف که صورتی در) ب

 .کند تلقی خود داخلی قوانین
 شود، رد ماده این قبلی بند مقررات طبق قضائی معاضدت درخواست که درصورتی ـ2

 .گردد ارائه باید آن دالیل
 ـ33ماده

 تأییدکننده اسناد و متقابل معاضدت درخواستهای ،)68( مادۀ در مقرر موارد استثناء به ـ1
 .  داشت خواهند همراه را شونده درخواست طرف زبان به هاییترجمه

 سوگندخورده، مترجم طریق از کننده درخواست طرف توسط تواندمی ترجمه تأیید ـ2
 .شود انجام متعاهد طرفهای کنسولی مقام یا تیکدیپلما نماینده یا رسمی، اسناد سردفتر

 طـرف زبان به انـدشده دریافت درخواست یک اجراء طریق از که اسنـادی ـ3
 .بود خواهند شونده درخواست
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 مجرمین استرداد ـ2بخش
 ـ34ماده

 شوندمی یافت آنان قلمرو در که اشخاصی که کرد خواهند موافقت متعاهد طرفهای ـ1
 دیگر طرف به محکومیت اجراء یا محاکمه تعقیب، برای موافقتنامه این دمفا طبق را

 .نمایند مسترد
 طبق که شد خواهد پذیرفته جرائمی برای فقط محاکمه یا تعقیب منظور به استرداد ـ2

 مجازاتی یا ماه دوازده از بیش مدت به حبس مجازات با متعاهد طرف دو هر قوانین
 .باشندمی مجازات قابل شدیدتر

 در و حبس مجازات دارای جرائم برای فقط محکومیت اجراء منظور به استرداد ـ3
 مجازات برای یا باشد شده محکوم ماه شش از بیش مجازات به شخص که صورتی
 . شد خواهد پذیرفته متعاهد طرف دو هر قوانین موجب به شدیدتر

 آنها از هریک هک باشد جداگانه جرم چند شامل استرداد درخواست که صورتی در ـ4
 آنها از برخی ولی باشد، حبس وسیلهبه مجازات قابل متعاهد طرف دو هر قوانین طبق

 حق شونده درخواست طرف ننمایند، محقق را ماده این) 3( و) 2( بندهای در مقرر شرایط
 .بپذیرد نیز خیرا جرائم برای را استرداد که داشت خواهد
 ـ35ماده

 : شد نخواهد رفتهپذی زیر درموارد استرداد ـ1
  باشد؛ شونده درخواست طرف تبعه نظر مورد شخص که صورتی در ـ الف
 به شونده درخواست طرف توسط است شده درخواست آن برای استرداد که جرمی ـ ب

 .شود نظرگرفته در نظامی یا سیاسی ماهیت با جرمی عنوان
 قابل را درخواست ودخ داخلی قوانین دلیل به شونده درخواست طرف که صورتی در ـ پ

 در مقرر دیگر دلیل به یا زمان مرور لحاظ به مجازات که درصورتی یا ننماید تلقی پذیرش
 .نباشد اجراء قابل دیگر آن، قوانین
 قطعی تصمیم مشمول شونده درخواست طرف در نظر مورد شخص که صورتی در ـ ت

 درخواست استرداد آن دمور در که باشد جرمی همان برای تعقیب عدم تصمیم یا دادگاه
 .است شده
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 در اگر یا باشد یافته ارتکاب شونده درخواست طرف قلمرو در جرم که صورتی در ـ ث
 محاکم صالحیت در آن به رسیدگی یافته، ارتکاب مذکور طرف قلمرو از خارج

 .باشد شونده درخواست
 دارد را نآ تابعیت آنکه علت به را نظر مورد شخص شونده درخواست طرف گاه هر ـ2

 آغاز را کیفری رسیدگی وی علیه کننده درخواست طرف درخواست به بنا ننماید، مسترد
 طرف به کننده درخواست طرف توسط دالیل سایر و اطالعات ها، پرونده. نمود خواهد

 کننده درخواست طرف به مزبور هایرسیدگی نتایج. شد خواهد تسلیم شونده درخواست
 . شد خواهد داده اطالع
 ـ36 ماده

 تحت کننده درخواست طرف در جرمی برای که شخصی به مربوط استرداد درخواست ـ1
 ارتکاب تعریف در شرحی جلب، دستور مصدق نسخه به منضم است محاکمه یا تعقیب
 مادی زیان و ضرر اگر. بود خواهد جرم به نسبت اعمال قابل قانونی مقررات متون و جرم
 ذکر ممکن میزان تریندقیق به مزبور زیان و ضرر میزان باشد، شده واقع جرم نتیجه در

 . شد خواهد
 به منضم است شده تقاضا حکم اجراء منظور به که شخصی به مربوط درخواست ـ2

 را جرم که شده اعمال قانونی مقررات کامل متن و قطعی حکم مصدق اصلی نسخه
 طرف در یشترپ محکومیت از بخشی که صورتی در. بود خواهد کنند، می توصیف

 . شد خواهد مشخص مراتب باشد، شده سپری کننده درخواست
 احوال محل، هویت، توصیف، ممکن، میزان تریندقیق تا و تابعیت، حاوی اطالعات ـ3

 . بود خواهد وی انگشتهای اثر و عکس با همراه نظر مورد شخص شخصیه
 نیست کافی شده ارائه اطالعات که دهد تشخیص شونده درخواست طرف که درصورتی

 کند می تعیین که معقولی زمان مدت ظرف تکمیلی اطالعات که نماید درخواست تواند می
 .شود ارائه
 جرائم به مربوط دالیل مستندات که بود نخواهد مکلف کننده درخواست طرف ـ4

 طرف خاص، موارد برخی در حال، این با. نماید ارسال را نظر مورد شخص به منتسب
 .کند مطالبه را دالیل برخی تواند می هشوند درخواست
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 نباشد، نداشته بر در را الزم اطالعات کلیه استرداد درخواست که صورتی در ـ37ماده
 روز سی ظرف مزبور اطالعات. شود خواستار را آن تکمیل تواند می شونده درخواست طرف

 تواندمی مدت نای معتبر، دالیل وجود صورت در. شد خواهد ارائه شونده درخواست طرف به
 از که زمانی تواند می شونده درخواست طرف منظور، این برای. شود تمدید روز پانزده برای
 . کند تعیین نباشد، بیشتر ماه دو

 تمامی درنگبی استرداد درخواست دریافت محض به شونده، درخواست طرف ـ38ماده
 در مقرره این. داد خواهد انجام را نظر مورد شخص موقت بازداشت جمله از الزم اقدامات
 اعمال ندارد، وجود استرداد پذیرش برای تعهدی موافقتنامه این مفاد طبق که مواردی
 .  شد نخواهد
 بازداشت توانند می کننده درخواست طرف صالحیتدار مراجع اضطراری، موارد در ـ39ماده
 در شونده درخواست طرف صالحیتدار مراجع. نمایند درخواست را موردنظر شخص موقت

 . نمود خواهند گیری تصمیم خود قانون طبق موضوع خصوص
 یا) 1( بندهای در مذکور اسناد از یکی که شد خواهد ذکر موقت بازداشت درخواست در

 در. دارد وجود استرداد برای درخواستی ارسال قصد اینکه و دارد وجود) 36( ماده) 2(
 مکان و زمان و شد، خواهد درخواست هاآن مورد در استرداد که جرائمی همچنین درخواست
 ذکر نظر مورد شخص کامل توصیف باشد امکانپذیر که حدی تا نیز و مزبور جرائم ارتکاب
 .شد خواهد

 طریق از یا شونده درخواست طرف صالحیتدار مرجع برای موقت بازداشت درخواست
 سازمان طریق از ای دورنگار یا تلگراف یا پست وسیله به مستقیماً یا دیپلماتیک مجاری
 پذیرش مورد و کتبی مستندی که دیگر وسیله هر به یا) اینترپل( المللی بین جنایی پلیس
 .شد خواهد ارسال باشد، شونده درخواست طرف

 . شد خواهد آگاه خود درخواست نتیجه از درنگبی کننده درخواست مرجع
 استرداد درخواست شونده درخواست طرف بازداشت، از پس روز سی ظرف که صورتی در
 در. شود داده خاتمه تواندمی موقت بازداشت نکند، دریافت را) 36( ماده در مذکور اسناد و

 نخواهد تجاوز مزبور بازداشت تاریخ از روز پنج و چهل از موقت بازداشت مدت حال هر
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 هرگونه شونده درخواست طرف اما شود، نمی رد زمانی هر در موقت آزادی امکان. کرد
 .داد خواهد انجام نظر مورد فرد فرار از جلوگیری برای داند می الزم که را امیاقد

 متعاقباً استرداد درخواست که درصورتی استرداد و مجدد بازداشت به ایلطمه آزادی
 .ساخت نخواهد وارد شود، واصل
 ـ40 ماده

 داد،استر درخواست مورد در تصمیم اتخاذ از پس تواند، می شونده درخواست طرف ـ1
   صادره محکومیت اجراء یا شخص آن محاکمه منظور به را نظر مورد شخص تسلیم

 . بیاندازد تعویق به است، شده درخواست آن برای استرداد که جرمی از غیر جرمی دلیل به
 مورد شخص تواندمی مجرم تسلیم انداختن تعویق به جای به شونده درخواست طرف ـ2

 طرف به شد خواهد تعیین طرفها توافق با که شرایطی ترعای با و موقتاً را درخواست
 . دهد تحویل کننده درخواست

 یا جرم یک ارتکاب برای کشور چند سوی از همزمان طور به استرداد چنانچه ـ41 ماده
 به و شرایط کلیه گرفتن نظر در با شونده درخواست طرف شود درخواست متفاوت جرائم
 و درخواست مورد شخص تابعیت تقاضاها، تاریخ ،جرائم وقوع محل و شدت درجۀ ویژه

 . نمود خواهد گیری تصمیم دیگر کشور یک به بعدی استرداد امکان
 ـ42ماده

 شونده درخواست طرف رضایت بدون موافقتنامه این مفاد با مطابق مستردشده شخص ـ1
 مورد رد استرداد که است جرمی از غیر و یافته ارتکاب وی تسلیم از پیش که جرمی برای
 در حکمی یا شد نخواهد محاکمه گرفت، نخواهد قرار تعقیب مورد است، شده پذیرفته آن

 به یافته، ارتکاب وی تسلیم از پیش که جرمی دلیل به یا گردید نخواهد اجراء او مورد
 . شد نخواهد مسترد مجدداً ثالثی دولت

 : نیست الزم زیر موارد در شونده درخواست طرف رضایت ـ2
 روز پانزده ظرف را کننده درخواست طرف قلمرو مستردشده شخص که صورتی در) الف
 . باشد ننموده ترک صدور، صورت در محکومیت، اجراء یا رسیدگی تکمیل از پس متوالی
 قلمرو داوطلبانه نتوانسته شده آزاد شخص که است زمانی مدت استثناء به مدت این
 .کند ترک را کننده درخواست طرف
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 کننده درخواست طرف قلمرو به مجدداً ترک، از پس مستردشده شخص تیکهصور در) ب
 .باشد بازگشته
 ـ43ماده

 طـرف به را اسـترداد  درخواسـت مـورد در تصمیم شونده درخـواست طرف ـ1
 . نمود خواهد اعالم کننده درخواست

 طرف به دالیل آن، از بخشی یا استرداد درخواست کامل رد هرگونه صورت در ـ2
 . شد خواهد اعالم کننده رخواستد

 مکان و زمان شونده درخواست طرف شود، پذیرفـته استرداد درخواست چـنانچه ـ3
 طرف کـه درصـورتی. داد خواهد اطالع کنـنده درخواست طرف به را تسلـیم

 نگیرد، تحویل شده تعیین تاریخ از پس روز پانزده ظرف را موردنظر شخص کننده درخواست
 . شد اهدخو آزاد وی
 گرفتن تحویل یا دادن تحویل مانع طرف، یک کنترل از خارج شرایط که صورتی در ـ4

 متعاهد طرفهای. نمود خواهد مطلع را دیگر طرف مزبور طرف گردد استرداد مورد شخص
 .گرفت خواهند تصمیم دوجانبه طور به تحویل جدید تاریخ مورد در

 شونده درخواست طرف قلمرو به و ندک فرار مستردشده شخص که صورتی در ـ44ماده
 جدید استرداد درخواست برای موافقتنامه این) 36( ماده در مقرر اسناد ارائه بازگردد،
 . بود نخواهد ضروری
 ـ45 ماده

 برای را خود قلمرو طریق از عبور اجازه دیگر طرف درخواست به بنا متعاهد طرف هر ـ1
. کرد خواهد اعطاء است گردیده تسلیم اخیر طرف به ثالث دولت یک توسط که شخصی
 موافقتنامه این مفاد طبق که جرائمی مورد در عبور اجازه دادن به مکلف متعاهد طرفهای

 . نیستند اند نشده فرض استرداد قابل
 سایر و مسیر چگونگی، خصوص در متعاهد طرفهای صالحیتدار مراجع مورد، هر در ـ2

 .کرد خواهند توافق عبور شرایط
 کیفری های رسیدگی نتایج از را شونده درخواست طرف کننده، درخواست طرف ـ46ماده
 تعهد، این بر افزون. نمود خواهد آگاه وی تسلیم از پس مستردشده شخص علیه شده آغاز
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 را نهایی تصمیم از ای نسخه شونده درخواست طرف درخواست به بنا کننده درخواست طرف
 . کرد خواهد ارسال اخیر طرف برای
 شونده درخواست طرف قانون تابع منحصراً موقت بازداشت و استرداد رویه ـ47ماده
 . بود خواهد
 طرف زبان به تأییدشده مصدق هایترجمه استرداد درخواست برای اسناد ـ48ماده

 . داشت خواهند همراه را شونده درخواست
 ـ49 ماده

 در دلیل عنوان به است ممکن که اموالی یا جرم ارتکاب به مربوط اموال گونه هر ـ1
 انجام اگر حتی شد، خواهد داده تحویل کننده درخواست طرف به باشد، کیفری رسیدگی
 . نباشد امکانپذیر دیگر دالیل به بنا یا نظر مورد شخص حضور عدم دلیل به استرداد

 کیفری رسیدگی برای اموال که باشد نظر این بر که درصورتی شونده درخواست طرف ـ2
 . بیاندازد تعویق به موقتاً را اموال تحویل تواند می است، زمال دیگری

 به تحویل منظور به اموال این. شود می حفظ مذکور اموال در ثالث اشخاص حقوق ـ3
 . شد خواهد بازگردانده شونده درخواست طرف به مربوطه اشخاص
 کننده ستدرخوا طرف عهده بر اموال تحویل و استرداد از ناشی های هزینه ـ 50ماده
 .اندشده ایجاد شونده درخواست طرف قلمرو در منحصراً که هایی هزینه مگر بود، خواهد
       

  حبس به محکومین انتقال ـ3بخش
 :موافقتنامه از بخش این نظر از ـ 51ماده

 آن قلمرو در هایدادگاه که بود خواهد کشوری معنای به »صادرکننده کشور« ـ1
 تواند می که شخصی مورد در را آزادی از کننده محروم زاتمجا دیگر یا حبس محکومیت

 .اند نموده صادر است شده منتقل یا و گردد منتقل
 یا حبس حکم خود قلمرو در که بود خواهد کشوری معنای به »اجراکننده کشور« ـ2

 .کندمی اجراء را است شده صادر خود تبعۀ شخص علیه که آزادی از کنندۀ محروم مجازات
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 دادگاههای حکم وسیله به که بود خواهد شخصی معنای به »محکوم شخص« ـ3  
 محکوم جرم یک ارتکاب دلیل به آزادی از محرومیت یا حبس به متعاهد طرفهای از یکی

 .است گردیده
 که کشوری قانون در که بود خواهد معنایی همان به »محکوم شخص بستگان« ـ4

 .است شده تعریف است آن تبعۀ محکوم
 مربوطۀ قوانین با مطابق که هستند نهادهایی »متعاهد طرفهای صالحیتدار راجعم« ـ 5
 .باشندمی دخیل محکوم شخص انتقال در نحو هر به خود

 محکوم دیگر طرف قلمرو در آزادی از محرومیت به که متعاهد طرف هر تبعه ـ 52ماده
 با مطابق و یگرد متعاهد طرف موافقت با طرفها، از یک هر درخواست به بنا است شده
 . خواهدشد منتقل خود متبوع کشور به محکومیت اجراء  برای موافقتنامه  این در مندرج مفاد
 از توانندمی وی بستگان از یکی یا وی قانونی نماینده محکوم، شخص ـ 53ماده  

 درخواست را) 52( ماده در مندرج رویه شروع متعاهد طرفهای از یکی صالحیتدار مراجع
 درخواستی چنین امکان از را محکوم شخص صادرکننده کشور صالحیتدار راجعم. کنند
 . نمود خواهند مطلع
 موضوع فعل که شد خواهد انجام صورتی در فقط محکوم شخص انتقال ـ 54ماده

 . شود تلقی جرم نیز اجراءکننده کشور قانون طبق صادرکننده کشور در وی محکومیت
 ـ 55ماده

 . گرفت خواهد صورت آنان رضایت با فقط محکوم اشخاص انتقال ـ1
 خود معتبر رضایت اعالم برای مثبت روانی وضعیت در محکوم شخص که صورتی در ـ2

 . شد خواهد اخذ وی قانونی نماینده رضایت نباشد،
 طوربه ماده این) 1( بند در مذکور رضایت که کرد خواهد تضمین صادرکننده کشور ـ3

 .است شده اعالم آن پیامد از کامل گاهیآ با و داوطلبانه آزادانه،
 کشور توافق مورد که خود دیگر مقام یا کنسول طریق از دارد حق اجراءکننده کشور ـ4

 که رضایت این شرایط و آن انتقال به محکوم شخص رضایت از باشد می صادرکننده
 .کند حاصل اطمینان است شده اعالم صادرکننده کشور توسط
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 ـ 56ماده
 عدم یا پذیرش از را صادرکننده کشور ممکن، فرصت اولین در جراءکنندها کشور ـ1

 .ساخت خواهد آگاه درخواست پذیرش
 کشور یا خود شده انجام اقدامات از کتبی طوربه را محکوم شخص صادرکننده کشور ـ2

 دو از هریک توسط شده اتخاذ تصمیمات همچنین موافقتنامه این موجب به اجراءکننده
 .ساخت خواهد مطلع انتقال درخواست صدرخصو کشور

 ارائه صادرکننده کشور به محکومیتها اجراء درباره را زیر اطالعات اجراءکننده کشور ـ3
 :نمود خواهد
 فرار اجراکننده کشور قلمرو در محکومیت اجراء اتمام از پیش محکوم شخص آیا ـ الف
 است؟ کرده
 محکوم شخص وضعیت مورد در یا ویژه گزارش درخواست صادرکننده کشور آیا ـ ب
 است؟ نموده
 ـ 57ماده

 کشور صالحیتدار مراجع کنند، موافقت انتقال مورد در متعاهد طرفهای که صورتی در ـ1
 خواهند ملتزم انتقال موضوع حکم در شده تعیین محکومیت مدت و ماهیت به اجراءکننده

 .بود
 مغایرت اجراءکننده کشور ونقان با مدت یا ماهیت لحاظ از محکومیت که صورتی در ـ2

 اجراءکننده کشور صالحیتدار مرجع دارد، مقرر چنان کشور آن قانون یا باشد، داشته
. کرد خواهد تبدیل خود قانون در جرائم نوع همان برای مقرر مجازات به را محکومیت
 رد مقرر محکومیت ماهیت با ماهیت لحاظ از باشد، امکانپذیر که جایی تا مـزبور مجازات
 نبـاید اجراءکننده کشور در شده تعیین مجازات. بود خواهد منطبق صادرکننده کشور حکم

 و باشد سنگینتر صادرکنـنده کشور توسط شده وضـع مجازات از مدت و ماهیت لحاظ از
 بیشتر جرائم نوع همان برای اجراءکننده کشـور قانون موجب به مقرر حداکثر از نبـاید
 .باشد
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 وقایع مورد در صادرکننده کشور در ها یافته به اجراءکننده کشور ارصالحیتد مرجع ـ3
 را آزادی محدودکننده مجازات جز به دیگری مجازات هیچ تواند نمی و بود خواهد ملتزم

 . کند جایگزین
 صالحیتدار مراجع کنند، موافقت انتقال درخواست با متعاهد طرفهای هرگاه ـ 58ماده
 انتقال. کرد خواهند تعیین را مناسب زمان اولین در نتقالا شرایط و زمان محل، آنها،

 . شد خواهد انجام صادرکننده کشور قلمرو در محکوم شخص
 ـ 59ماده

 .بود خواهد اجراءکننده کشور قانون تابع مشروط، آزادی جمله از محکومیت، اجراء ـ1
 .شد خواهد مندبهره کشور دو هر در عمومی عفو از شده منتقل محکوم شخص ـ2
 موردی عفو مشمول تواند می اجراءکننده کشور در فقط شده منتقل محکوم شخص ـ3
 .گیرد قرار
 حق صـادرکننده، کشور فقط درخـواست، گونه هر صورت در و انتقال از پـس ـ4

 . دارد را حکم در تجدیدنظر
 ـ 60ماده

 اجراء بر است ممکن که تغییراتی کلیه از را یکدیگر متقابل طوربه متـعاهد طرفهای ـ1
 در نظر تجدید درخواست گونه هر یا موردی عفو عمومی، عفو بویژه گذارد تأثیر محکومیت

 . نمود خواهند مطلع حکم
 مطلع را صادرکننده کشور محکومیت، اجراء یافتن پایان محض به اجراءکننده کشور ـ2

 . کرد خواهد
 ـ 61ماده

 .بود خواهد کتبی صورت به انتقال درخواست ـ1
 : بود خواهد زیر اسناد به منضم درخواست ـ2

 . است قطعی حکم یک اینکه بر مبنی اطالعاتی همراه به حکم، مصدق نسخه) الف
 . است مبتنی آنها بر حکم که مربوطه قوانین متون) ب
 سکونت و اقامت محل تابعیت، هویت، مورد در تفصیلی اطالعات جمله از اسنادی) پ

 . محکوم شخص
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 صادرکننده کشور در پیشتر که است محکومیتی میزان کننده تعیین که اسنادی) ت
 . است شده سپری
 . انتقال به محکوم شخص رضایت حاوی ای اعالمیه) ث
 .او بستگان یا وی قانونی نمایندۀ محکوم، شخص بوسیله شده ارائه انتقال درخواست) ج
 پزشکی گواهی ظیرن باشد، مهم درخواست بررسی برای است ممکن که اسنادی سایر) چ
 .محکوم شخص روحی و جسمی وضعیت مورد در

 تقدیمی اسناد و اطالعات که باشد نظر براین اجراءکننده کشور که درصورتی ـ 62ماده
 که را مهلتی تواند می و نمود خواهد را تکمیلی اطالعات درخواست باشد، می ناکافی وی به
 چنانچه. کند تعیین مزبور اطالعات دریافت برای باشد تمدید قابل معتبر، درخواستی بر بنا

 پیشتر که اسنادی و اطالعات موجب به اجراءکننده کشور نشود، ارسال تکمیلی اطالعات
 .کرد خواهد تصمیم اتخاذ درخواست مورد در است شده ارائه

 و ندارند رسمی تأیید به نیازی آنها تأییدکننده اسناد و انتقال درخواستهای ـ 63ماده
 .داشت خواهند همراه را اجراءکننده کشور زبان به اییه ترجمه
 خواهد اجراءکننده کشور عهده به انتقال سبب به شده ایجاد های هزینه هرگونه ـ 64ماده
 .شود واقع صادرکننده کشور قلمرو در منحصراً که هایی هزینه مگر بود،

 کیفری موضوعات به مربوط فرعی مقررات ـ4 بخش
 علیه خود قوانین طبق درخواست، به بنا که شوند می متعهد اهدمتع طرفهای ـ 65ماده
 آغاز را کیفری رسیدگیهای اندشده مرتکب را جرمی دیگر طرف قلمرو در که خویش اتباع
 .نمایند
 ـ 66ماده

) 65( ماده در مذکور کیفری های رسیدگی آغاز برای را زیر اطالعات متعاهد طرفهای ـ1
 : مودن خواهند ارسال یکدیگر برای
  کننده؛ درخواست مرجع نام) الف
 مکان و زمان ازجمله دهد، می تشکیل را درخواست موضوع که جرمی به راجع اسناد) ب
  جرم؛ وقوع
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 یا اقامت محل به راجع اطالعات باشد، امکانپذیر که حدی تا و تابعیت هویت،) پ
 .مظنون سکونت

 : باشد داشته همراه را زیر اسناد باید درخواست ـ2
 طرف زبان به که آنها مصدق های نسخه یا مقدماتی تحقیق صورتجلسه) الف

  باشد؛ شده تهیه کننده درخواست
 شوند؛ محسوب دلیل کیفری رسیدگی برای است ممکن که اموالی و اسناد تمامی) ب
  شد؛ خواهد اعمال مورد این در موافقتنامه این) 49( ماده
  جرم؛ ارتکاب محل جاری قوانین در رمقر اعمال، قابل قانون مقررات متون) پ
 .امکان و لزوم صورت در مظنون، انگشتان اثر و عکس) ت
 و داد خواهد اطالع دیگر طرف به را ها رسیدگی نتیجه شونده درخواست طرف ـ3

 . نمود خواهد ارسال را نهایی تصمیم از ای نسخه
 ـ 67ماده

 است بازداشت در متعاهد ایطرفه از یکی قلمرو در که شخصی حضور که صورتی در ـ1
 تواند می شونده درخواست طرف باشد، شاهد عنوان به کننده درخواست طرف نیاز مورد
 مشروط دهد، رضایت کننده درخواست طرف قلمرو به شخص آن موقت انتقال به نسبت
 . شود بازگردانده مناسب زمان زودترین در و شود نگهداشته بازداشت در وی برآنکه

 عنوان به است بازداشت در ثالثی دولت قلمرو در که شخصی حضور که یصورت در ـ2
 خواهند صادر را خود قلمرو طریق از عبور اجازه متعاهد طرفهای باشد، نیاز مورد شاهد
 .نمود
 خواهد اعمال امکان حد در) 28( ماده مفاد باال،) 2(و) 1( بندهای در مذکور موارد در ـ3
 .شد

 ـ 68ماده
 احکام به راجع اطالعات سال در یکبار حداقل درخواست به بنا هدمتعا طرفهای ـ1

 . نمود خواهند ارسال یکدیگر برای را دیگر طرف اتباع مورد در شده قطعی و صادره
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 قبالً که اشخاصی قضائی سوابق به راجع اطالعات متعاهد طرفهای درخواست، به بنا ـ2
 یکدیگر برای است، شده صادر یتیمحکوم کننده درخواست طرف قلمرو در آنان مورد در

 . کرد خواهند ارسال
 انگشتان اثر امکان حد در متعاهد طرفهای باال،) 2(و) 1( بندهای در مذکور موارد در ـ3

 . نمود خواهند ارسال یکدیگر برای را محکوم اشخاص
   از قبل که مواردی به مربوط درخواستهای مورد در موافقتنامه این مفاد ـ 69ماده
 .بود خواهد اعمال قابل نیز اند،داده رخ آن شدن االجراءالزم
  

 نهایی مقررات ـ چهارم فصل
 بروز موافقتنامه این تفسیر یا اجراء زمینه در است ممکن که مشکالتی هرگونه ـ70ماده
 .شد خواهد فصل و حل دیپلماتیک مجاری طریق از کند

 موافقتنامه این. شد خواهند دلهمبا آن تصویب اسناد و تصویب موافقتنامه این ـ71ماده
 .شد خواهد االجراء الزم تصویب اسناد تبادل از پس روز سی
 در قضائی تعاون و مقصرین استرداد عهدنامه« موافقتنامه، این شدن االجراء الزم تاریخ از
 در که کشور دو بین »تجاری و حقوقی امور در قضائی تعاون قرارداد«  و »جزائی امور
 امضا به تهران در میالدی 1937 مارس 14 با مطابق شمسی هجری 23/12/1315 تاریخ
 .یافت خواهند خاتمه رسید،
 طرف هر حال، هر در. بود خواهد معتبر نامحدود مدت برای موافقتنامه این ـ72ماده
 موافقتنامه دیگر متعاهد طرف به ای اطالعیه تسلیم طریق از زمان هر در تواند می متعاهد

 .کند فسخ را
 کند، دریافت را مزبور اطالعیه دیگر طرف که تاریخی از پس ماه شش موافقتنامه سخف
 . شد خواهد نافذ
 را موافقتنامه این متعاهد، طرفهای االختیارتام مربوطه نمایندگان فوق، مراتب تأیید با

 .نمودند امضاء
 فوریه 3 با برابر( شمسی هجری 1388 بهمن 14 تاریخ در آنکارا در موافقتنامه این
 اعتبار از متن سه هر که انگلیسی، و ترکی فارسی، زبانهای به نسخه دو در) میالدی2010
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 خواهد مرجح انگلیسی متن تفسیر، در اختالف صورت در. گردید تنظیم برخوردارند یکسان
 .بود
 

ف                                 ف                               :از    :از 
ان            ی ا ه                                                                                                                                                                                                                                                وری اسال   وری 

ی                           ت ری                                                                                                                                                                                                               و      وز داد
ور خار                        ن                                                                                                                                                                                                                                                              وز ا  عد اهّلل ار

  

 در ماده دو و هفتاد شامل موافقتنامه متن به منضم واحده ماده بر  مشتمل فوق قانون
 شورای مجلس نه و هشتاد و سیصد و یکهزار ماه آذر ام سی مورخ شنبه سه روز علنی جلسه

 .رسید نگهبان شورای تأیید به 22/10/1389 تاریخ در و تصویب اسالمی
 )12/11/1389مورخ  19203نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

 
 )1390 ـ 1394( ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون. 5

 
 ایرانی ـ اسالمی فرهنگ ـ اول فصل
 که »ایرانی ـ اسالمی توسعه الگوی« قوا سایر همکاری با است موظف دولت ـ1ماده
 بر متکی ای جامعه به دستیابی و عدالت و حق مدار بر انسانها بالندگی و رشد مستلزم

 تا را باشد اقتصادی و اجتماعی عدالت های شاخص تحقق و انقالبی و اسالمی ارزشهای
 این. دهد ارائه اسالمی شورای مجلس به تصویب جهت و تدوین برنامه سوم سال پایان
 های برنامه و ششم برنامه تهیه مبنای اسالمی ورایش مجلس در تصویب از پس الگو

 .گیرد می قرار بعدی
 گانه سه قوای رؤسای و بود خواهد مستقر مجریه قوه در الگو این تهیه دبیرخانه ـ تبصره
 .کنند کمک آن تهیه فرآیند به قوه هر در الزم سازوکارهای اتخاذ با موظفند کشور



  1389بهمن ماه –ن و مقررات یقواننامۀ ویژه/  68

 

 پیوست نظامنامه و کشور فرهنگی مهندسی نقشه اساس بر است موظف دولت ـ2ماده
 رسد می فرهنگی انقالب عالی شورای تصویب به برنامه اول سال پایان تا که فرهنگی
 .نماید اقدام جدید و مهم طرحهای برای فرهنگی پیوست تهیه به نسبت

 اختصار به قانون این در که جمهور رئیس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت ـ تبصره
 را ماده این موضوع مهم طرحهای عناوین سال هر ابتدای در شود، می نامیده »اونتمع«

 .نماید می ابالغ اجراء جهت ربط ذی دستگاههای به و تهیه
 و دینی معرفت اعتالی و دینی باورهای اسالمی، ارزشهای تعمیق منظور به ـ3ماده
 مقاومت فرهنگ ترویج ،ابتکار جمعی، کار روحیه و اجتماعی و فرهنگی هنجارهای تقویت

 دولت فارسی، زبان و خط گسترش و اسالمی انقالب و اسالمی ارزشهای تبلیغ ایثار، و
 به زیر موارد در حقوقی و حقیقی از اعم غیردولتی بخش از را الزم حمایتهای است مکلف
 :آورد عمل
 علمی و آموزشی فرهنگی، هنری، مذهبی، دینی، اجرائی های برنامه ـ الف
 هنری، فرهنگی، محصوالت و خدمات صدور و انتشار توزیع، تولید، راحی،ط ـ ب
 فرهنگی میراث و دستی صنایع ای، رسانه
 چند افزارهای نرم و دیجیتال هنری و فرهنگی ای، رسانه فعالیتهای و تولیدات توسعه ـ ج

 مجازی فضای در گذار تأثیر و فعال حضور نیز و ای رسانه
 و دینی ای، رسانه هنری، فرهنگی، تشکلهای و هیأتها مؤسسات، اندازی راه و توسعه ـ د

 قرآنی
 بندی بسته و شرکتها عمومی، اماکن سردر از التین اسامی حذف برای اقدام ـ هـ

 غیرصادراتی کاالهای
 تاریخ و فارسی زبان و خط برای الزم استانداردهای کلیه است موظف دولت ـ1تبصره
 .نماید تدوین اول سال پایان تا حداکثر را شمسی هجری
 و هنری فرهنگی، محصوالت و خدمات صدور و توزیع تولید، طراحی، ـ2تبصره
 و بدحجابی برهنگی، فرهنگ ترویج موجب که دستی صنایع ای، رسانه سینمایی،

 .است ممنوع باشند، ابتذال و حجابی بی
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 هنگی،فر انقالب عالی شورای مصوب قرآنی فرهنگ توسعه منشور اجرای در ـ4ماده
 های حوزه توسعه راهبردی اسناد برنامه، دوم سال پایان تا حداکثر است موظف معاونت
 پیشنهاد براساس را کشور قرآنی عالی آموزش و پژوهش ترویج، و تبلیغ عمومی، آموزش
 .کند تقدیم وزیران هیأت به تصویب برای و تهیه قرآنی فرهنگ توسعه شورای
 کریم، قرآن غنی فرهنگ و) ص( محمدی ناب اسالم مبانی تبیین منظور به ـ 5ماده
 معظم مقام و) ره( خمینی امام حضرت سیاسی و دینی های اندیشه و اسالمی انقالب
 زبان و خط گسترش و ایرانی ـ اسالمی تمدن و فرهنگ معرفی و شناساندن نیز و رهبری

 و اسالمی مذاهب قریبت بر تأکید با کشور، از خارج ایرانیان برای ویژه به فارسی ادبیات و
 توسعه و جهان فکری و علمی نخبگان و ادیان پیروان بین همگرایی و گو و گفت تقویت
 و فرهنگی معنوی، مفاخر از صیانت و شناسی اسالم ایرانشناسی، مراکز با همکاری و ارتباط
 تا »الملل بین سطح در ایران اسالمی جمهوری فرهنگی روابط توسعه ملی سند« علمی
 ارتباطات و فرهنگ سازمان( اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت توسط برنامه اول سال نپایا

 حوزه عالی شورای مرتبط، دستگاههای سایر و خارجه امور وزارت همکاری با) اسالمی
  .رسد می وزیران هیأت تصویب به و تهیه العالمیه المصطفی جامعه و قم علمیه
 متبرکه، بقاع از بهینه گیری بهره و رهنگیف مذهبی فضاهای توسعه منظور به ـ 6ماده
 و عبادی پایگاه ترین اصلی عنوان به مسجد جایگاه تثبیت و مذهبی اماکن و شهدا گلزار

 :شود می انجام زیر اقدامات فرهنگی و اجتماعی سیاسی، تربیتی،
 در موظفند ها شهرداری و اسالمی انقالب مسکن بنیاد شهرسازی، و مسکن وزارت ـ الف
 شهرهای و شهرکها و روستایی هادی و شهری تفصیلی جامع طرحهای اجرای و حیطرا

 از پس و بینی پیش عالم خانه و مسجد احداث برای را مناسبی اراضی االحداث، جدید
 متقاضیان اختیار در دولتی و عمومی مالکیت حفظ با و هزینه دریافت بدون سازی، آماده

 .دهند قرار مساجد احداث
 را مناسبی نمازخانه موظفند االحداث جدید خدماتی و اداری تجاری، اماکن مالکان ـ ب
 محل بینی پیش به منوط مذکور های مجتمع نقشه تأیید. نمایند احداث مذکور اماکن در

 شهرسازی و معماری عالی شورای ابالغی دستورالعمل اساس بر نمازخانه برای مناسب
 .است
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 یا احداث به نسبت موظفند ها شهرداری و کشور اریآبخیزد و مراتع جنگلها، سازمان ـ ج
 بوستانهای و ملی پارکهای در نمازخانه یا مسجد برای مناسب و کافی فضای اختصاص
 .نمایند اقدام شهری

 های مجموعه درمانی، مراکز و بیمارستانها آموزشی، مراکز اجرائی، دستگاههای کلیه ـ د
 غیردولتی، یا دولتی از اعم تجاری های عمجتم و تفریحی رفاهی، های مجتمع ورزشی،
 یا مسجد برای مناسب و کافی فضای نگهداری و اختصاص یا احداث به نسبت موظفند
 .نمایند اقدام نمازخانه

 در نمازخانه و مسجد احداث به نسبت موظفند نفت و ترابری و راه های وزارتخانه ـ هـ
 و نگهداری همچنین و شهری بین سوخت عرضه های جایگاه و مسافری های پایانه

 .نمایند اقدام غیردولتی بخش طریق از مذکور های نمازخانه و مساجد مدیریت
 ترویج و فرهنگی عدالت برقراری مساجد، هنری و فرهنگی کارکرد ارتقاء منظور به ـ و

 اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت مساجد، به نوجوانان و جوانان جذب و اسالمی فرهنگ
 چهارم یک حداقل برنامه پایان تا نماید اتخاذ ترتیبی اسالمی موازین رعایت با است مکلف
 هنری و فرهنگی کانون از برخوردار جمعیت نفر هزار باالی روستاهای و شهری مساجد
 .باشند
 عملی سیره و سیاسی و دینی اندیشه داشتن نگه نمایان و زنده منظور به دولت ـ7ماده
 یک عنوان به آن نقش کردن برجسته و رهبری معظم مقام و) ره( خمینی امام حضرت
 و ها برنامه و ها سیاستگذاری و ایرانی ـ اسالمی توسعه الگوی تدوین در اساسی معیار
 در کاربردی و بنیادی مطالعات و پژوهشها انجام از نظام، ارکان مجموعه به آن تسری
 علوم، بر تکیه با الزم تخصصی های رشته تأسیس و آموزشی سازی، فرهنگ عرصه
 های نامه پایان و پژوهشی مؤسسات و دانشگاهها ظرفیت از مناسب گیری بهره و فناوری
 معظم مقام ،)ره( خمینی امام حضرت با مرتبط موضوعاتی با تکمیلی تحصیالت های دوره

 تجهیز و کشور از خارج و داخل در شهادت و ایثار و مقدس دفاع اسالمی، انقالب رهبری،
 زمینه، این در شده منتشر آثار به خارجی معتبر های کتابخانه و کشور عمومی های کتابخانه

 پدیدآورندگان تشویق برای همچنین. نماید می مالی حمایت سنواتی های بودجه قوانین در
 و انقالبی شخصیتهای و ها چهره نیز و مرتبط ادبی و هنری فرهنگی، علمی، برتر آثار
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 امام اندیشه ترویج جهت در مؤثر اقدامات که افرادی یژهو به جهان سطح در عدالتخواه
) 129( نهم و بیست و یکصد اصل رعایت با دهند انجام رهبری معظم مقام و) ره( خمینی
 .نماید اعطاء رهبری و) ره( امام حضرت ملی نشان اساسی قانون
 کرسیهای دانشگاهی، و حوزوی علمی قطبهای و انجمنها توسعه منظور به ـ 8ماده
 در کاربردی بنیادین پژوهشهای و آموزشها توسعه از دولت مناظره، و نقد پردازی، نظریه
 حمایتهای مرتبط تخصصی گرایشهای و اسالمی معارف و فرهنگ نشر و دین های حوزه
 .آورد عمل به حقوقی مالی، ابعاد در را الزم

 مختلف اقشار ندیم بهره سرانه افزایش منظور به شود می داده اجازه دولت به ـ9ماده
 فعالیت توسعه برای الزم زیرساختهای ایجاد و ورزشی و هنری فرهنگی، فضاهای از مردم

 :دهد انجام را زیر اقدامهای هنری و فرهنگی
 قرآنی و دینی هنری، فرهنگی، مراکز تکمیل هزینه%) 50( درصد پنجاه حداکثر ـ الف
 احداث همچنین و غیردولتی بخش%) 50( درصد پنجاه حداقل فیزیکی پیشرفت دارای
 که را بسیج جوانان ورزشی فرهنگی کانونهای و مساجد به متعلق و همجوار ورزشی اماکن
 مصوب نامه آئین اساس بر است ضروری عمومی استفاده برای آنها از برداری بهره و تکمیل
 .نماید تأمین بالعوض کمک صورت به وزیران هیأت

 خصوصی، به عمومی از استفاده تغییر یا مراکز گونه این کاربری تغییر صورت در ـ تبصره
 .شود می اخذ کمکها این کنندگان دریافت از روز قیمت به دولتی کمکهای ارزش معادل
 و مالی حمایت آنها اداره و ای رسانه و تلویزیونی سینمایی، شهرکهای تأسیس از ـ ب

 .نماید حقوقی
 تهاجم با مقابله کشور، ای رسانه فضای ساماندهی منظور به است موظف دولت ـ10ماده

 مصوب ضوابط و سیاست چهارچوب در ای، رسانه های ناهنجاری و جرایم و بیگانه فرهنگ
 ظرفیت از حداکثری برداری بهره زمینه آوردن فراهم و فرهنگی انقالب عالی شورای
 :دهد انجام را ذیل موارد در قانونی اقدامات ای رسانه
 تسهیل رویکرد با برنامه اول سال پایان تا »ها رسانه جامع نظام«  تدوین و تهیه ـ الف
 غیردولتی بخش های فعالیت
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 اینترنتی و ای ماهواره های رسانه تقویت همگانی، مهارت و دانش آگاهی، ارتقاء ـ ب
 خارجی معارض های رسانه با مقابله و همسو
 سازوکارهای تقویت و ایجاد و نیاز مورد مقررات و سـیاستها اجرای و وضع پیشنهاد، ـ ج
 فضای در نوشتاری و شنیداری دیداری، محتوای پاالیش و نظارت ساماندهی، برای الزم
 و مجازی ،)دیجیتال( رقومی شنیداری، دیداری، مکتوب، های رسانه از اعم کشور ای رسانه
 به براتیمخا های سامانه و ای ماهواره و داده های شبکه غیرمکالماتی، ارتباطی های شبکه
 فرهنگی انقالب عالی شورای
 :است مجاز دستی صنایع و گردشگری فرهنگی، میراث سازمان ـ11ماده
 تأسیس نحوه و گردشگری و فرهنگی مراکز ایجاد امکان جهت در قانونی اقدامات ـ الف
 فرهنگی آثار مرمت ها، موزه قبیل از فرهنگی میراث زمینه در را غیردولتی تخصصی مراکز

 مراکز بر نظارت جهت مراکزی همچنین و فرهنگی و تاریخی اموال کارشناسی خی،تاری و
 و سهل شرایط و الزم استاندارد با گردشگری و مسافرتی خدمات دفاتر پذیرایی، اقامتی،
 .نماید فراهم را آسان
 توسط شهدا و مقدس دفاع های موزه ویژه به تخصصی های موزه اندازی راه از ـ ب

 .نماید مالی حمایت خصوصی بخش و تعاونی غیردولتی، عمومی هاینهاد یا مؤسسات
 بخش توسط روستایی و عشایری سنتی فرهنگ و آثار حفظ مراکز ایجاد از ـ ج

 منظور به اسالمی موازین رعایت با تعاونی و غیردولتی عمومی نهادهای و خصوصی
 .نماید مالی حمایت مناطق آن گردشگری توسعه

 حفظ، جهت در منقول تاریخی اشیاء و آثار و بناها مالکین قانونی قحقو و مالکیت از ـ د
 تاریخی و هنری فرهنگی، آثار بیمه جهت الزم اقدامات و آنها مناسب کاربرد و صیانت
 .نماید معنوی و مالی حمایت
 کشورهای در موجود ایران، فرهنگی حوزه معنوی میراث و تاریخی فرهنگی آثار ـ هـ

 حمایت آنها از و شناسایی را فرهنگی میراث عنوان به کشورها سایر و منطقه و همسایه
 .نماید
 و اسالمی هویت بر مبتنی فرهنگ و باورها ارزشها، تعمیق منظور به دولت ـ12ماده
 اماکن معنوی ظرفیت از بهینه استفاده و السالم علیهم بیت اهل سنت و سیره ترویج
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 پایان تا ذیل امور انجام به نسبت شیراز و قم مشهد، مقدس شهرهای در ویژه به زیارتی
 :نماید می اقدام برنامه
 الزم کارهای و ساز تدوین و ریزی برنامه زائرین، مشکالت و نیازها دقیق شناسایی ـ الف
 و شهرداریها از حمایت طریق از الزم زیرساختهای تأمین و زائرین امور ساماندهی جهت

 غیردولتی بخشهای
 و زیارتی های قطب در زیارتی خدمات و فرهنگی فعالیتهای امکانات، توسعه ـ ب

 مورد زیربنایی های پروژه اجرای و مطلوب زیارت زمینه نمودن فراهم و مذهبی گردشگری
 سنواتی های بودجه قالب در نیاز

 ورزش
 توسعه و قهرمانی همگانی، ورزش توسعه منظور به است مکلف دولت ـ13ماده

 :دهد انجام را زیر اقدامات ورزشی زیرساختهای
 مستقل ردیفهای در را نیاز مورد ای هزینه و ای سرمایه دارائیهای تملک اعتبارات ـ الف

 .نماید منظور سنواتی های بودجه قالب در
 و سود یارانه شده، اداره وجوه قالب در تسهیالت پرداخت برای نیاز مورد اعتبار ـ ب

  توسعه احداث، برای تعاونی و خصوصی شبخ متقاضیان به بالعوض کمکهای یا و کارمزد
 .نماید بینی پیش سنواتی های بودجه مستقل ردیف در را ورزشی واحدهای تکمیل و

 ورزش به شکل هر به کشور کل بودجه محل از وجهی هرگونه پرداخت ـ تبصره
 .است ممنوع ای حرفه
 اراضی ثناءاست به غیرکشاورزی ملی اراضی است موظف کشاورزی جهاد وزارت ـ14ماده
 که را روستاها محدوده و شهرها حریم از خارج و زیست محیط چهارگانه مناطق در واقع
 ورزشی فضاهای و اماکن توسعه و احداث منظور به است، بدنی تربیت سازمان نیاز مورد
 مذکور وزارت همچنین. نماید واگذار بدنی تربیت سازمان به رایگان طور به و تأمین
 بخش نیاز مورد که را فوق شرایط با اراضی بدنی، تربیت سازمان یدتأی با است موظف

 شده اعالم معامالتی ارزش قیمت به است ورزشی اماکن احداث برای تعاونی و غیردولتی
. نماید واگذار ایثارگران های تعاونی به اولـویت با دارائی و اقتصادی امـور وزارت توسط
 .ستا ممنوع اراضی قبیل این کاربری تغییر
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 فناوری و علم ـ دوم فصل
 انسانی، علوم های رشته در ویژه به عالی آموزش در بنیادین تحول منظور به ـ15ماده
 و ای حرفه اخالق و اسالمی های ارزش اعتقادی، مبانی تعمیق و افزاری نرم جنبش تحقق

 و تتحقیقا علوم، های وزارتخانه اسالمی، تربیت و دانش حوزه در کیفی ارتقاء هدف با
 :دهند انجام را زیر اقدامات مکلفند پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و فناوری
 ها آموزه بر مبتنی دانشگاهی درسی و آموزشی های برنامه و محتوا متون، بازنگری ـ الف

 تحصیالت های دوره تقویت و انقالبی و ایرانی ـ اسالمی هویت و دینی ارزشهای و
 کار بازار نیاز اولویت با بشری، دانش دستاوردهای آخرین از گیری بهره با تکمیلی

 در ویژه به انسانی علوم های رشته در خصوص به کیفی شاخصهای ارتقاء و تدوین ـ ب
 و امکانات از گیری بهره با ای رشته میان مطالعات و عترت و قرآن علوم های رشته

 و دختران نقش با سبمتنا نیاز مورد آموزشهای تأمین و علمیه های حوزه توانمندیهای
 پسران
 انجام با مقدس دفاع و اسالمی انقالب عملی و علمی تجارب کردن نهادینه ـ ج

 مرتبط های حوزه در پردازی نظریه و پژوهشی آموزشی، فعالیتهای
 مختلف های عرصه در حوزه ظرفیتهای از مندی بهره و علمیه های حوزه با همکاری ـ د
 ای، رشته میان مطالعات انجام آزاداندیشی، و نقد دازی،پر نظریه کرسیهای گسترش ـ هـ

 عالی شورای همکاری با انسانی علوم بر تأکید با بومی علم تولید و علمی قطبهای توسعه
 قم علمیه حوزه اسالمی تبلیغات دفتر و علمیه حوزه
 لیعا آموزش مؤسسات و دانشگاهها بندی رتبه و ارزیابی و نظارت جامع نظام استقرار ـ و
 با مغایرت عدم به منوط مذکور های وزارتخانه تأیید مورد شاخصهای اساس بر پژوهشی و

 پژوهشی و آموزشی کیفیت ارتقاء هدف با فرهنگی انقالب عالی شورای مصوبات
 گسترش هرگونه کیفیت، تضمین و ارزیابی و نظارت جامع نظام استقرار از پس ـ تبصره

 سوی از ابالغی شاخصهای رعایت به موکول تحصیلی مقاطع و گروهها ها، رشته توسعه و
. است تحقیقاتی و عالی آموزش مؤسسات و دانشگاهها توسط ربط ذی های وزارتخانه
 مورد حسب پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و فناوری و تحقیقات علوم، های وزارتخانه
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 مؤسسات به نظام این اساس بر را بندی رتبه و کیفیت سنجش اجرائی عملیات مجازند
 .نمایند واگذار غیردولتی بخش در تأیید مورد
 و منطقه در فناوری و علمی دوم جایگاه به دستیابی منظور به است مجاز دولت ـ16ماده
 :دهد انجام را زیر اقدامات پنجم، برنامه پایان تا آن تثبیت
%) 50( رصدد پنجاه تا که نحوی به علمی هیأت اعضاء ارتقاء نامه آئین بازنگری ـ الف

 .باشد کشور مشکالت رفع به معطوف علمی هیأت اعضای پژوهشی امتیازات
 تقویت و توسعه جمله از علمی هیأت ارتقاء برای الزم تمهیدات امر این تحقق برای
 و داخل در علمی هیأت اعضاء مطالعاتی فرصتهای افزایش تکمیلی، تحصیالت های دوره
 تسهیل کشور، در فنون و علوم پیشرفته فناوری و تیتحقیقا مراکز ایجاد و کشور از خارج
 .گردید خواهد فراهم صنعت جمله از اجرائی دستگاههای با دانشگاهها ارتباط
 تحصیالت های دوره شدگان پذیرفته درصد افزایش برای الزم ظرفیت ایجاد ـ ب

 آموختگان دانش ورود افزایش میزان که ای گونه به کیفیت ارتقاء با عالی، آموزش تکمیلی
 .برسد%) 20( درصد بیست به تکمیلی تحصیالت های دوره به کارشناسی دوره
 مؤسسات و دانشگاهها نیاز مورد علمی هیأت تأمین برای الزم حمایت و ریزی برنامه ـ ج

 به وقت تمام علمی هیأت عضو نسبت شاخص ارتقاء منظور به پژوهشی و عالی آموزش
 برنامه پایان تا که ای گونه به غیردولتی و دولتی از اعم دانشگاهها تمامی در دانشجو
 عالی آموزشی مؤسسات و ها دانشگاه در وقت تمام علمی هیأت به دانشجو کل نسبت

 .برسد پنجاه و دویست حداکثر به نور پیام دانشگاه در و چهل حداکثر به غیردولتی
 مؤسسات و ها دانشگاه در کاربردی آزمایشگاه تجهیز و اندازی راه ایجاد، به نسبت ـ د

 و علم پارکهای فناوری، شهرکهای تحقیقاتی، علمی، دانشگاهی، شهرکهای آموزشی،
 اقدام آنها وابسته و تابعه شرکتهای و اجرائی دستگاههای طریق از رشد مراکز و فناوری
 دستگاه پژوهشگران توسط تواند می آزمایشگاهها این پژوهشی نیروی از بخشی. نماید

 تأمین دانشگاه تکمیلی تحصیالت دانشجویان و علمی هیأت اعضاء شرکت، ای اجرائی
 طریق از را خود پژوهشی اعتبارات از بخشی توانند می شرکتها و اجرائی دستگاههای. گردد
 .نمایند هزینه آزمایشگاهها این
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 ای گونه به داخلی ناخالص تولید از پژوهش و تحقیق سهم افزایش منظور به ـ هـ
 درصد نیم میزان به ساالنه داخلی، ناخالص تولید از پژوهش سهم که نماید یزیر برنامه

 منابع راستا این در. برسد%) 3( درصد سه به برنامه پایان تا و یافته افزایش%) 5/0(
 مشخص خاص های برنامه قالب در سنواتی بودجه در سال هر را بند این موضوع تحقیقات

 کمیسیون به را بند این موضوع کشور تحقیقاتی عملکرد گزارش سال پایان در نیز و نموده
 .نمایند ارائه اسالمی شورای مجلس تحقیقات و آموزش

 پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و فناوری و تحقیقات علوم، های وزارتخانه ـ و
 را آن شاخصهای ذیل اقدامات اعمال ضمن ربط ذی دستگاههای سایر همکاری با موظفند
 شورای مجلس تحقیقات و آموزش کمیسیون به را ساالنه عملکرد گزارش و نموده پایش

 .نماید ارائه اسالمی
 و آموزشی عدالت اساس بر عالی آموزش مؤسسات و دانشگاهها کیفی و کمی ارتقاء ـ1

 ماده این احکام سایر رعایت با انداز چشم سند اولویتهای
 دولتی از اعم عالی آموزش ساتمؤس و دانشگاهها وقت تمام علمی هیأت هرم اصالح ـ2
 ساالری شایسته بر تأکید با و الزم بسترهای آوردن فراهم با غیردولتی و

 از المللی بین معتبر تحقیقاتی و آموزشی نهادهای و مراکز با علمی ارتباطات گسترش ـ3
 اجرای مشترک، آموزشی های دوره برگزاری مشترک، دانشگاههای اندازی راه طریق

 بر تأکید با دیگر کشورهای با دانشجو و استاد تبادل و پژوهشی ایطرحه مشترک
 علوم و دینی معارف انسانی، علوم های زمینه در ویژه به اسالم جهان و منطقه کشورهای
 هدف با کشور علمی جامع نقشه اساس بر ایران اسالمی جمهوری دار اولویت و پیشرفته
 علمی هیأت اعضاء توانمندسازی و کشور علمی توسعه

 سیاستگذاری، جهت کشور پژوهشی های سازمان و نهادها بین هماهنگی ایجاد ـ4
 علوم، عالی شورای و فناوری و تحقیقات علوم، وزارت کالن نظارت و ریزی برنامه

 فناوری و تحقیقات
 اجرای سال نخستین در پژوهشی و عالی آموزش نیازسنجی طرح اجرای و تدوین ـ 5

 با غیردولتی و دولتی پژوهشی و عالی آموزش مؤسسات متوازن هتوسع منظور به برنامه
 امکانات و نیازها به توجه
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 عالی شورای نظر تحت کشور فناوری و علم ارزیابی و پایش یکپارچه نظام استقرار ـ 6
 در کشور علمی وضعیت رصد جهت ایران آمار مرکز هماهنگی با فناوری و تحقیقات علوم،

 باالدستی اسناد اهداف به دستیابی میزان تعیین و المللی بین و ای منطقه ملی، مقیاس
 و آموزش کمیسیون به ساالنه گزارش ارائه و ثبتی آمار پویای و فراگیر نظام بر مبتنی

 اسالمی شورای مجلس تحقیقات
 راستای در کشور علمی جامع نقشه اجرای و تکمیل برای الزم قانونی اقدامات انجام ـ7
 پنجم برنامه ابالغی کلی ایسیاسته) 11( بند
 حاصل درآمد سهم شامل فناوری و علم اصلی شاخصهای تحقق برای ریزی برنامه ـ 8
 تولید سرانه میانی، و پیشرفته های فناوری بر مبتنی خدمات و محصوالت صادرات از

 علمی تولیدات تعداد اختراع، ثبت گواهی تعداد فناوری، و علم از ناشی داخلی ناخالص
 های هزینه به فناوری و علم فعالیتهای در خارجی گذاری سرمایه نسبت لمللی،ا بین

 بنیان دانش شرکتهای تعداد و کشور تحقیقات
 رتبه جایگاه به حداقل برنامه پایان تا که نماید ریزی برنامه ای گونه به است موظف دولت

 .برسد زمینه این در منطقه در دوم
 شرکتهای از حمایت و فناوری انتشار و توسعه منظور به است مجاز دولت ـ17ماده
 :دهد انجام را زیر اقدامات بنیان دانش
 آموزش مؤسسات و دانشگاهها با مشترک محور تقاضا پژوهشهای از مالی حمایت ـ الف
 کشور موجود مشکالت حل به ناظر موارد در علمیه های حوزه و فناوری و پژوهشی عالی،

 غیردولتی کارفرمای را آن های هزینه از%) 50( درصد پنجاه حداقل که این به مشروط
 .باشد کرده تعهد و تأمین
 خصوصی متوسط و کوچک شرکتهای توسعه و گیری شکل تسهیل و مالی حمایت ـ ب

 بر مبتنی محصوالت تولید ویژه به فناوری و دانش سازی تجاری زمینه در که تعاونی و
 از حمایت نیز و کنند می فعالیت مهندسی و فنی خدمات صادرات و پیشرفته های فناوری

 غیردولتی بخش طریق از فناوری و علم پارکهای و رشد مراکز اندازی راه
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 و المللی بین قراردادهای خارجی طرفهای تشویق راستای در الزم قانونی حمایتهای ـ ج
 توسعه و تحقیق فعالیتهای از بخشی و فنی دانش انتقال برای خارجی گذاری   سرمایه
 داخلی شرکتهای مشارکت با آن انجام و کشور داخل به مربوط

 از استفاده منظور به فناوری بازار و ایده بورس توسعه و ایجاد از مالی حمایت ـ د
 خدمات و کشاورزی صنعت، بخشهای نیاز به پاسخگویی جهت در علمی ظرفیتهای

 و وری بهره ارتقاء راستای در دانشجویی های رساله و ها نامه پایان از مالی حمایت ـ هـ
 کشور مشکالت حل
 از مالی حمایت و فنی دانش تولید اختراعات، ثبت هزینه از بخشی پرداخت و تأمین ـ و

 اختراعات امتیاز و فنی دانش خرید برای تولیدکنندگان
 تحقیقاتی، و پژوهشی تجهیزات و امکانات مکلفند اجرائی دستگاههای ـ1تبصره 

 بنیان دانش شرکتهای و مؤسسات اختیار در ترجیحی نرخ با را اههاکارگ و آزمایشگاهها
 قرار وزیران هیأت مصوبه چهارچوب در فناوری و تحقیقات علوم، عالی شورای تأیید مورد
 .دهند

 شود می داده اجازه اجرائی دستگاههای به فناوری انتشار و توسعه راستای در ـ2تبصره
 و دانشگاهها با قرارداد چهارچوب در که را تجهیزاتی و فنی دانش فکری، مالکیت

 مؤسسات و دانشگاهها به است شده حاصل و ایجاد دولتی فناوری و پژوهشی مؤسسات
 .نمایند واگذار یادشده

 گواهی ارائه از پس صرفاً است موظف کشور امالک و اسناد ثبت سازمان ـ3تبصره 
 .نماید اقدام اختراعات بتث به نسبت صالح ذی مراجع سوی از اختراعات علمی ممیزی
 به نسبت دانشگاه همان امناء هیأت موافقت با توانند می علمی هیأت اعضاء ـ4تبصره
 این در یا و اقدام بنیان دانش خصوصی%) 100( صددرصد شرکتهای و مؤسسات تشکیل

 پژوهشی قرارداد انعقاد برای شرکتها و مؤسسات این. نمایند مشارکت شرکتها و مؤسسات
 در کارکنان مداخله منع قانون مشمول اجرائی، دستگاههای با غیرمستقیم یا و ممستقی

 .نیستند آن بعدی تغییرات و دولتی معامالت
 و نخبگان از معنوی و مادی هدفمند حمایتهای گسترش منظور به دولت ـ18ماده
 :دهد انجام را زیر اقدامات فناوری و علمی نوآوران
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 سازی فرهنگ طریق از اجتماعی منزلت ارتقاء ـ الف
 های دوره در عالقه مورد تحصیلی های رشته به ورود و تحصیلی ارتقاء در تسهیل ـ ب
 دانشگاه به ورود از بعد و قبل
 و تحقیقات علوم، های وزارتخانه طریق از تحصیلی بورس و مالی حمایتهای اعطاء ـ ج

 نخبگان ملی بنیاد و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و فناوری
 کشور نیاز مورد دار اولویت های رشته و ها زمینه در تحصیلی هدایت ـ د
 وی خانواده و فرد سالمت پایه بیمه و اجتماعی تأمین بیمه برقراری ـ هـ
 نوآورانه امور و پژوهشی مراحل انجام در مالی خطرپذیری دغدغه رفع ـ و
 آنان دستاوردهای سازی تجاری از حمایت ـ ز
 ملی تعلق و خودباوری افزایی، بصیرت عنوی،م ابعاد تقویت ـ ح
 با و المللی بین تراز در توانمند فناوری و تحقیقاتی علمی، مراکز تقویت و ایجاد ـ ط

 کارگیری به با راهبردی و بنیادی فنون و علوم مختلف های شاخه در خاص امکانات
 طول در ثروت به علم تبدیل و نو های ایده دانش، خلق جهت در دانشمندان و نخبگان
 برنامه
 با متناسب برتر استعدادهای و نخبگان برای مناسب شغلی فرصتهای ایجاد ـ ی

 خطرپذیر گذاریهای سرمایه از حمایت با کشور اولویتهای و آنها های توانمندی و تخصص
 کار بازار به ارائه قابل محصول به فنی دانش تبدیل جهت
 علمی، های انجمن مشارکت سهم یشافزا برای مناسب کارهای و ساز ایجاد ـ ک

 کشور مدیریت و سازیها تصمیم در برتر استعدادهای و نخبگان
 کشور دانشمندان و نخبگان علمی، انجمنهای مشارکت برای الزم کار و ساز ایجاد ـ ل
 از گیری بهره و جهان برتر و المللی بین پژوهشی و علمی مجامع و کنفرانسها همایشها، در

 مطالعاتی فرصتهای کردن فراهم و جهان در ایرانی نخبگان و انشمنداند توانمندیهای
 کشور خارج و داخل در مناسب

 سطح در) patent( علمی امتیاز جواز ثبت های هزینه از بخشی پرداخت و تأمین ـ م
  آنان علمی مفید آثار انتشار برای الزم تسهیالت و تمهیدات ایجاد و المللی  بین و ملی
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  ـ19ماده
 حوزه سه کیفی ارتقاء هدف با و ابالغی کلی سیاستهای) 8( بند تحقق راستای در ـ لفا

 نظام در بنیادین تحول برنامه شود می داده اجازه دولت به اسالمی تربیت و مهارت دانش،
 ذیل اولویتهای رعایت با و موضوعه قوانین چهارچوب در را کشور پرورش و آموزش
 :درآورد اجراء به وزیران هیأت در تصویب از پس و نماید تدوین

 مورد های شایستگی کسب جهت درسی و پرورشی و آموزشی های  برنامه در تحول ـ1
 تربیت و تعلیم فلسفه بر مبتنی عمومی آموزش دوره آموختگان دانش توسط ایرانی فرد نیاز

 فناوری کارگیری به و نیازسنجی و اسالمی
 و ای حرفه توسعه آموزان، دانش های ژگیوی و عالیق اساس بر تحصیلی هدایت ـ2

 کشور نیاز مورد انسانی سرمایه
 تحقق برای ارزشیابی رویکرد بر تأکید با تحصیلی پیشرفت ارزشیابی نظام اصالح ـ3

 پایان تا فرآیند این کامل تحقق و تحصیلی های دوره کلیه در یادگیری ـ یاددهی فرآیند
 برنامه

 علوم های رشته به مستعد آموزان دانش ورود برای زمال انگیزه ایجاد و بسترسازی ـ4
 انسانی

 مختلف های رشته در آموزان دانش تعداد بین توازن برقراری برای ریزی برنامه ـ 5
 پایان تا توازن برقراری و برنامه طول در و تدریج به جامعه نیازهای با متناسب تحصیلی
 برنامه

 بازار نیاز به توجه با مهارت و شایستگی یک حداقل کسب برای مناسب بسترسازی ـ 6
 نظری متوسطه دوره آموزان دانش تمامی برای برنامه پایان تا کار
 وری بهره افزایش و اصالح ارزشیابی، پایش، جهت کیفیت تضمین نظام استقرار ـ7
 و آموزش نیاز مورد و موجود انسانی نیروی ای حرفه صالحیتهای ارتقاء و سنجش ـ 8

 پرورشی و آموزشی شاخصهای اساس بر پرورش
 قرآن، تلفیقی برنامه و قرآن فهم و خوانی روان از اعم قرآن آموزش جامع برنامه ارائه ـ9

 قرآنی اهداف با عربی و اسالمی معارف
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 مبتنی روانی و جسمانی سالمت ارتقاء آموزشی های برنامه تدوین جهت ریزی برنامه ـ10
 قرآنی و دینی های آموزه بر

 روحی سالمت تحقق جهت خانواده و آموز دانش مشاوره نظام گسترش و یتتقو ـ11
 آموزان دانش
 ارتقاء جهت بالاستفاده ساعات در بدنی تربیت سازمان ورزشی اماکن از برداری بهره ـ12

 آموزان دانش جسمی سالمت
 آموزان دانش ورزشی فضاهای سرانه افزایش ـ13
 عدالت تحقق جهت فرآیندها کلیه در عاتاطال و ارتباطات فناوری کارگیری به ـ14

 های دوره دروس و آموزشی های برنامه ارائه و موجود فرآیندهای تسهیل و آموزشی
 الکترونیکی صورت به تحصیلی

 عالی آموزش جمله از کشور در آموزشی نظامهای دیگر با مؤثر ارتباط و تعامل ایجاد ـ15
 واحد نظام یک نظام زیر عنوان به

 یونسکو، مانند المللی بین مراکز و کشورها دیگر با سازنده آموزشی تعامل ایجاد ـ16
 یونیوک و آیسسکو

 انسانی منابع در سازی بهینه طریق از وری بهره افزایش منظور به است موظف دولت ـ ب
 سهم برنامه طول در که نماید اقدام نحوی به پرورش و آموزش وزارت در مالی منابع و

 .یابد افزایش پرسنلی به لیغیرپرسن اعتبارات
 اساسی قانون) 15( پانزدهم اصل در مقرر حدود در است مجاز پرورش و آموزش ـ ج

 .نماید تقویت مدارس در را بومی ادبیات و محلی گویش
 فرصتهای به دسترسی تضمین منظور به است موظف پرورش و آموزش وزارت ـ د

 و یافته توسعه کمتر مناطق در ویژه به مناطق نیاز و جنسیت تناسب به آموزشی عادالنه
 تغذیه، های هزینه تأمین و ای رسانه و دور راه از آموزش به نسبت آموزشی، محرومیت رفع
 .نماید اقدام روزی شبانه مدارس به مربوط امور سایر و بهداشت آمد، و رفت
 توانبخشی و ویژه نیازهای تأمین برای است مکلف پرورش و آموزش وزارت ـ هـ

 :دهد انجام را زیر اقدامات آموزشی مختلف روههایگ
 فراگیر و تلفیقی های برنامه اجرای گسترش و مدارس سازی منعطف ـ1
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 با کودکان والدین آموزش و سازی آگاه جهت رسانی اطالع جامع های برنامه تدوین ـ2
 خاص نیازهای

 مدارس این در مشاوره امر افزایش و کودکان سنجش طرح تقویت ـ3
 امکانات و شرایط آوردن فراهم و خاص نیازهای با کودکان و استثنایی مدارس توسعه ـ4

 پذیران آموزش گونه این نیاز مورد مهارتهای افزایش و توانمندسازی جهت الزم خاص
 ارتقاء ایرانی، ـ اسالمی ارزشهای ترویج راستای در است موظف سیما و صدا سازمان ـ و

 گسترش و تقویت اجتماعی، و فرهنگی ناهنجاریهای با مقابله و عمومی فرهنگ سطح
 و آموزان دانش برای ویژه به مرتبط های شبکه در تربیتی و علمی آموزشی، های برنامه

 ملی هویت تقویت و پرورش و آموزش نظام در تحول از حمایت جهت در دانشجویان
 .دهد قرار اولویت در را جوانان
 ـ20ماده
 مدار، دانش متعهد، و متخصص انسانی نیروی تربیت برای سازی زمینه منظور به ـ الف
 کیفی و کمی توسعه هدف با افزاری، نرم نهضت نیازهای با منطبق کارآفرین، و خالق
 :است مجاز دولت

 اساس بر کشور تقاضای مورد متخصص انسانی نیروی تربیت سرانه هزینه ـ1
 در را حمایت مورد فناوری و یتحقیقات پژوهشی، خدمات های هزینه و آموزشی های هزینه

 فناوری و تحقیقاتی آموزشی، مؤسسه و دانشگاه هر برای عملیاتی ریزی بودجه چهارچوب
 .کند تأمین ساالنه طور به و محاسبه دولتی

 کشور ترویجی و پژوهشی مجالت تعداد افزایش برای شرایط تسهیل و مالی حمایت ـ2
 و مجالت تعداد برنامه پایان تا که ای گونه هب کیفیت حفظ با علمی مختلف های زمینه در

 به حداقل را چهارم برنامه پایانی سال به نسبت داخلی علمی مجالت در شده چاپ مقاالت
 علمی اطالعاتی بانکهای به دسترسی برای الزم تمهیدات همچنین. دهد افزایش برابر دو

 .نماید فراهم را معتبر
 برتر دانشگاه پنج و فناوری و تحقیقات علوم، ارتوز به وابسته برتر دانشگاه ده از ـ3

 راستای در برجسته عملکرد دارای که پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت به وابسته
 .نماید ویژه پشتیبانی و حقوقی و مالی حمایت هستند فناوری و دانش مرزهای گسترش
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 .آورد عمل به مالی حمایت علمی، های انجمن از ـ4
 دارای که فرهنگستانهایی و پژوهشی و عالی آموزش مؤسسات و مراکز ا،دانشگاهه ـ ب
 و فناوری و تحقیقات علوم، های وزارتخانه عالی آموزش گسترش شورای از مجوز

 به الزام بدون باشند می ربط ذی قانونی مراجع سایر و پزشکی آموزش و درمان بهداشت،
 محاسبات قانون ویژه به دولتی دستگاههای بر حاکم عمومی مقررات و قوانین رعایت

 الحاقات و اصالحات و مناقصات برگزاری قانون کشوری، خدمات مدیریت قانون عمومی،
 ـ اداری و معامالتی مالی، های نامه آئین و مصوبات چهارچوب در فقط و آنها بعدی

 و تحقیقات علوم، وزراء تأیید به مورد حسب که امناء هیأت مصوب تشکیالتی ـ استخدامی
 جمهور رئیس تأیید به فرهنگستانها مورد در و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و فناوری

 و تحقیقات علوم، های وزارتخانه ستادی علمی هیأت اعضاء. نمایند می عمل رسد، می
 این حکم. هستند بند این حکم مشمول نیز پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و فناوری

 مادام یادشده مصوبات و گردد می نیز قبلی های نامه آئین و تصمیمات مصوبات، شامل بند
 .هستند باقی خود قوت به نگردیده اصالح که

 و استخدامی معامالتی، اداری، ـ مالی مقررات و ساختار اصالح هرگونه ـ1تبصره
 همچنین و دولتی پژوهشی و عالی آموزش مؤسسات و دانشگاهها تشکیالتی

 .است بند این مفاد لمشمو فقط تخصصی فرهنگستانهای
 کمک مؤسسات و مراکز این به دولت عمومی منابع از یافته اختصاص اعتبارات ـ2تبصره

 تفصیلی بودجه براساس و منظور قطعی هزینه به مراکز این به پرداخت از بعد و شده تلقی
 .است هزینه قابل ایشان مسؤولیت با و امناء هیأت مصوب

 و فناوری و پژوهشی عالی، آموزش مراکز و مؤسسات که درآمدهایی معادل ـ ج
 محل از نمایند می جذب موقوفات عواید و هدایا تبرعات، محل از سال هر در فرهنگستانها

 .گردد می محاسبه و تأمین ای سرمایه دارائیهای تملک اعتبارات عنوان به نیز عمومی درآمد
 و پژوهش آموزش، امور رد دانشگاهها اصلی مأموریتهای کارآیی افزایش منظور به ـ د

 نظر از دانشجویان رفاهی خدمات امور از%) 20( درصد بیست حداقل سال هر در فناوری
 .گردد واگذار غیردولتی بخش به و جدا دانشگاهها بدنه از ساختاری
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 و موازی امور انجام از جلوگیری گری، تصدی کاهش منظور به است مکلف دولت ـ هـ
 و سیاستگذاری در رویه وحدت فناوری، و تحقیقات علوم، وزارت حاکمیتی نقش تقویت
 واحد مدیریت ایجاد به نسبت دانشجویی خدمات ارائه کیفیت و کمیت ارتقاء ریزی، برنامه

 و پرسنلی حقوقی، توانمندیهای و امکانات مجموعه از گیری بهره مربوط، امور ساماندهی
 و بدنی تربیت اداره دانشجویان، رزشیو امور فعالیتهای دانشجویان، رفاه صندوق اعتبارات
 .کند اقدام برنامه اول سال طی فناوری، و تحقیقات علوم، وزارت دانشجویی معاونت

 به دولت عمومی بودجه محل از ای سرمایه دارائیهای تملک و ای هزینه اعتبارات ـ و
 در مستقل ردیف براساس فرهنگستانها و پژوهشی و عالی آموزش مؤسسات و دانشگاهها

 .یابد می اختصاص ملی اعتبارات قالب در آنها سنواتی بودجه
 آزاد دولتی، های دانشگاه دانشجویان از حمایت منظور به شود می داده اجازه دولت به ـ ز

 وزارت به وابسته ای حرفه و فنی های آموزشکده و نور پیام و کاربردی ـ علمی اسالمی،
 از یکی از مجوز دارای که دولتیغیر عالی آموزش مؤسسات پرورش، و آموزش

 باشند می پزشکی آموزش و درمان بهداشت، یا فناوری و تحقیقات علوم، های وزارتخانه
 دانشجویان رفاه صندوق اختیار در الحسنه قرض بلندمدت وام صورت به اعتباری تسهیالت

 .دهد قرار ربط ذی نهادهای سایر یا و
 سهمیه بر مازاد ظرفیت از مجازند تحقیقاتی و عالی آموزش مؤسسات و دانشگاهها ـ ح

 شده تمام قیمت اساس بر کنند، می ایجاد که جدیدی ظرفیتهای یا و خود رایگان آموزش
 و بپذیرند دانشجو مختلف مقاطع در امناء هیأت تأیید با و غیردولتی بخش با توافقی یا

 درآمدهای سابح به کل خزانه به واریز از پس مورد حسب را دریافتی مالی منابع
 .کنند منظور اختصاصی

 پذیرش طریق از را خود آموزشی ظرفیت از بخشی شود می داده اجازه دانشگاهها به ـ ط
 ترویج منظور به خاص موارد در. کنند تکمیل شهریه دریافت با خارجی دانشجوی
 دریافت بدون امناء هیأت تصویب با خارجی دانشجوی پذیرش انقالبی و اسالمی ارزشهای
 .است مجاز تخفیف، با یا شهریه
 و تحقیقات علوم، های وزارتخانه تشخیص به مورد حسب کشور، دانشگاههای ـ ی

 های وزارتخانه گسترش شورای تصویب با پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و فناوری
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 و شهرها دیگر یا خود استقرار محل شهر در شعب تأسیس به نسبت توانند می مربوط،
 از شهریه دریافت با و خودگردان صورت به کشور خارج در نیز و کشور داخل آزاد مناطق

 .کنند اقدام داوطلبان
 آنان، فرزندان و باالتر و%) 25( درصد پنج و بیست جانباز دانشجویان شهریه ـ ک

 امام امداد کمیته پوشش تحت دانشجویان و آنان فرزندان و آزادگان شاهد، فرزندان
 .شود تأمین معاونت مستقل ردیف اعتبارات محل از بهزیستی سازمان و) ره( خمینی
 آزمون از خارج کشور داخل در مذکور دانشگاههای شعب در دانشجو پذیرش ـ1تبصره
 کارگروه توسط کارشناسی دوره برای دانشجو پذیرش ضوابط. شد خواهد انجام سراسری
 برای و 16/8/1386 مصوب دانشگاهها در دانشجو پذیرش قانون) 4( ماده موضوع
 از یکی تأیید با مورد حسب و دانشگاهها پیشنهاد با تکمیلی تحصیالت های دوره

 تعیین پزشکی آموزش و درمان بهداشت، یا فناوری و تحقیقات علوم، های وزارتخانه
 .شود می

 خدمات سطح و رشته نوع به توجه با دانشجویان از دریافتی شهریه میزان ـ2تبصره
 اعالم و تعیین دانشگاه امناء هیأت توسط شده، ارائه رفاهی و شیآموز کمک آموزشی،

 .شود می
 علوم، های وزارتخانه ضوابط طبق خارجی معتبر دانشگاههای با مشترک های دوره اجرای
 .است بالمانع شعب گونه این در پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و فناوری و تحقیقات
 به نسبت داوطلب درخواست تاریخ از ماه سه ظرف حداکثر است مکلف دولت ـ3تبصره
 شعب این خارجی دانشجویان و علمی هیأت اعضاء برای اقامت اجازه و) ویزا( روادید اعطاء

 .کند اقدام العالمیه المصطفی جامعه و دانشگاهی
 معافیت از دانشجویان سایر همانند دانشگاهی، شعب این ایرانی دانشجویان ـ4تبصره
 .بود اهندخو برخوردار تحصیلی
 مختلف مقاطع در ماده این) ی( و) ح( بندهای موضوع دانشجو پذیرش نحوه ـ 5تبصره

 های وزارتخانه تأیید با مورد حسب و یادشده مؤسسات و دانشگاهها امناء هیأت پیشنهاد به
. بود خواهد 16/8/1386 مصوب دانشگاهها در دانشجو پذیرش قانون رعایت با و ربط ذی
 ورودی امتحانات طریق از جدید ظرفیتهای از استفاده با باالتر و ارشد اسیکارشن مقاطع در
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 سنجش سازمان ضوابط رعایت با داوطلبان علمی توان گرفتن نظر در با یادشده مؤسسات
 .بود خواهد کشور آموزش
 نوع درج با ماده این) ی( و) ح( بندهای موضوع دانشجویان تحصیلی مدرک ـ 6تبصره
 .گردد می صادر یلتحص محل و پذیرش

 پژوهشی و آموزشی مراکز برای که امکاناتی و مزایا تسهیالت، از علمیه های حوزه ـ ل
 .هستند برخوردار شود، می یا شده تعیین
 افزایش طریق از ای حرفه شایستگی گسترش منظور به است مکلف دولت ـ21ماده
 و کار نیروی تحصیلی رمه اصالح محیط، در واقعی کار انجام به نگرش با مهارت و دانش
 کشور کار نیروی شایستگی سطح فاصله کاهش انسانی، های سرمایه توانمندسازی و ارتقاء

 ارتقاء و جوانان برای ای حرفه و شغلی جدید فرصتهای ایجاد و جهانی استاندارد سطح با
 کاربردی ـ علمی و ای حرفه و فنی آموزش نظام برای ای حرفه و فنی آموزشهای جایگاه
 قانون این تصویب تاریخ از یکسال ظرف نایافته، سازمان و غیررسمی رسمی، از اعم کشور

 :کند اجراء مناسب الزامات بینی پیش با و تهیه را الزم سازوکارهای زیر محورهای در
 عالی، و متوسطه رسمی آموزشهای در کارورزی و کارآموزی نظام استمرار ـ الف

 .کاربردی ـ علمی و ای حرفه و فنی غیررسمی
 ترجیهی نرخ با مالی تسهیالت اعطاء طریق از کشور در مهارت ارتقاء سازی فراهم ـ ب

 و فعال حضور سازی زمینه و سهل شرایط با کالبدی و فیزیکی فضاهای تأمین و
 کاربردی ـ علمی و مهارتی غیررسمی و رسمی آموزشهای توسعه در غیردولتی مؤثربخش

 .کشور
 بخشهای در ای حرفه و فنی آموزش از برداران بهره مشارکت تسهیل و افزایش ـ ج

 .غیردولتی و دولتی
 ای حرفه و فنی آموزشهای ریزی برنامه در مدیریت و سیاستگذاری در هماهنگی ـ د

 .کشور نیاز با متناسب پویا و منسجم نظام یک عنوان به کشور
 ارتباط برای ممنسج صورت به ملی ای حرفه صالحیتهای چهارچوب کاربست ـ ـ ه

 جهت در شغل و حرفه حوزه در مختلف انواع و سطوح در ها گواهینامه و مدارک صالحیتها،
 .مهارتی مختلف سطوح های شایستگی تعیین و العمر مادام یادگیری شناختن رسمیت به
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 به حمایت و الزم مجوز صدور و موردنیاز کاردانی انسانی نیروی برآورد و نیازسنجی ـ و
 و تعاونی و خصوصی بخش در کاردانی های دوره آموزش مراکز توسعه و سیستأ منظور
 .برنامه چهارم سال تا نیاز مورد ظرفیتهای ایجاد
 شاخصهای اساس بر غیررسمی و رسمی ای حرفه و فنی آموزشهای مراکز بندی رتبه ـ ز

 و نابعم توسعه و تحقـیق انسانی، نیروی یادگـیری، ـ یاددهی فرآیند اجرائی، مدیریت
 .فراگیران پشتیبانی شاخص
 با یافته تخصیص اعتبارات و مصوب اعتبارات التفاوت مابه است مکلف دولت ـ22ماده

 چهارم برنامه قانون) 1( ماده اصالح قانون موضوع طرح اجرای های سال تعدیل احتساب
 ازیس مقاوم و بازسازی برای را 30/1/1385 مصوب فرهنگی، و اجتماعی اقتصادی، توسعه
 بودجه قالب در ارزی ذخیره حساب یا و عمومی منابع محل از استحکام بدون مدارس
 .نماید تأمین برنامه اول سال سه ظرف حداکثر سنواتی
 خیرین از حمایتی های سیاست اجرای و تنظیم به مکلف همچنین دولت ـ تبصره
 های پروژه کمیلت جهت را آنان یافته تحقق کمکهای معادل باید و باشد می ساز مدرسه
 .نماید منظور سنواتی بودجه در تمام نیمه

 و آموزش وزارت توسط برنامه تصویب از ماه دو ظرف حداکثر ماده این اجرائی نامه آیین
 .رسد می وزیران هیأت تصویب به و تهیه پرورش
 و آموزش وزارت ای حرفه فنی های آموزشکده و ها دانشکده برنامه ابتدای از ـ23ماده
 و تعهدات و دارائیها و انسانی نیروی و غیرمنقول و منقول اموال امکانات، کلیه با شپرور

 .گردد می ملحق فناوری و تحقیقات علوم، وزارت به و منتزع مذکور وزارت از مسؤولیتها
 کارشناسی و پیوسته کاردانی مقاطع در است مکلف فناوری و تحقیقات علوم، وزارت
 .نماید اقدام ها آموزشکده و ها دانشکده این در دانشجو پذیرش به ناپیوسته
 در که است ای حرفه فنی های آموزشکده و ها دانشکده انتقال، و انتزاع مبنای ـ تبصره

 .اند داشته مجوز یا بوده فعال 1388 ـ1389 تحصیلی سال
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 اجتماعی ـ سوم فصل
 باال انسانی توسعه با کشورهایی سطح به انسانی توسعه شاخص ارتقاء منظور به ـ24ماده

 ارتقاء« راهبردی سند کشور، در اشتغال و بهداشت آموزش، های شاخص رشد هماهنگی و
 .شود می اجراء وزیران هیأت تصویب از پس »انسانی توسعه شاخص سطح
 سند برنامه، اول سال پایان تا حداکثر است مکلف اجتماعی امور و کار وزارت ـ25ماده
 و کارگران حقوق و کار حقوق و کار المللی بین سازمان صوباتم حسب را شایسته کار ملی

 به کارفرما و کارگر روابط بهبود برای و کار بنیادین حقوق تثبیت جهت در کارفرمایان
 .نماید تنظیم کارفرمایی و کارگری تشکلهای مشارکت با و جانبه سه شکل
 اجتماعی های بیمه
 و منابع بین تعادل و پایداری ثبات، ایجاد ستایرا در شود می داده اجازه دولت به ـ26ماده

 زیر اصول اساس بر صندوقها این ساختار اصالح به نسبت بازنشستگی صندوقهای مصارف
 .آورد عمل به را قانونی اقدام
  ـ الف

 استثناء به دولت عمومی بودجه محل از کمک به صندوقها این وابستگی کاهـش ـ1
 عوامل تنظیم جمله از مختلف طرق از برنامه طول رد بیمه حق در دولت قانونی سـهم
 حمایتهای کاهش ای، بیمه محاسبات بر منطبق صندوقها مصارف و منابع بر مؤثر

 موقع به وصول سازوکارهای تقویت حمایتی، نهادهای به آن انتقال و صندوقها ای غیربیمه
 گذاری سرمایه اولویت اب سودآور گذاری سرمایه و اقتصادی فعالیتهای تقویت و ها بیمه حق
 اوراق سود از کمتر موردنظر گذاری سرمایه سود که نحوی به سرمایه، و پول بازار در

 .نباشد بانکی مشارکت
 موارد و است ممنوع دولتی صندوقهای برای جدید داری بنگاه فعالیت هرگونه انجام ـ2
 باید شود می واگذار اصندوقه به مطالبات ازاء در که مدیریتی سهام نیز و موجود و قبلی
 با برنامه اجرای پایان تا رسد می وزیران هیأت تصویب به که ای شده زمانبندی برنامه طی

 .شود واگذار تعاونی و خصوصی بخشهای به مقررات رعایت
 قوانین جداول در مقرر ارقام از خارج مالی بار و ای بیمه تعهد هرگونه ایجاد همچنین ـ3

 مذکور ارقام حدود در فقط شده  تکلیف تعهدات. است ممنوع وقهاصند برای سنواتی بودجه
 .است اجراء قابل
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 از مختلف طرق از صندوقها این خدمات ارائه و اداره در نوین روشهای از استفاده ـ ب
 تابعه صندوقهای و اجتماعی تأمین سازمان اجتماعی، های بیمه ساختار در تجدیدنظر جمله

 به وابسته صندوقهای سایر تجهیز و ساختار اصالح و کشوری بازنشستگی صندوق ویژه به
 سرباری های هزینه کاهش بر که نحوی به دولت اساسنامه اساس بر اجرائی دستگاههای

 .نماید تأکید گری تصدی کاهش و بیمه منابع از انسانی نیروی
 دیامتیازبن نظام مندی، بهره زمان احراز، شرایط به نسبت است مجاز دولت ـ تبصره

 نرخ ترکیب و میزان آور، زیان و سخت مشاغل تعیین) غیرتخصصی مشاغل( بازنشستگی
 انجام را الزم قانونی اقدام صندوقها ساختار اصالح چگونگی و سنواتی افزایش بیمه، حق
 .دهد

 چند اجتماعی تأمین جامع نظام استقرار و برقراری به نسبت است مجاز دولت ـ27ماده
 :الیه سه حداقل لحاظ با الیه
 توانمندسازی و حمایتی خدمات شامل اجتماعی مساعدتهای ـ
 پایه درمانی های بیمه و پایه های مستمری شامل پایه اجتماعی های بیمه ـ
 درمان و بازنشستگی مکمل های بیمه ـ
 کشور در ها الیه این بین هماهنگی و همسویی ساختاری، انسجام یکپارچگی، رعایت با

 .نماید اقدام
 .رسد می وزیران هیأت تصویب به ماده این اجرائی نامه آئین
 ـ28ماده
 و اجتماعی های بیمه کارآمدی افزایش و رقابتی شرایط نمودن فراهم منظور به ـ الف

 از اعم بازنشستگی صندوقهای برای ویژه امتیاز یا انحصار هرگونه ایجاد از جلوگیری
 خصوصی بازنشستگی صندوقهای شود یم داده اجازه دولتی یا و تعاونی عمومی، خصوصی،

 ده مدت به حداقل مربوطه صندوق بازنشستگان و شدگان بیمه حقوق تضمین رعایت با
 .گردد ایجاد رسد می وزیران هیأت تصویب به که ای نامه آئین اساس بر سال
 با توانند می اطالعات وزارت و مسلح نیروهای کادر استثناء به شدگان بیمه کلیه ـ ب

 سایر به خود ای بیمه صندوق تغییر به نسبت ای بیمه محاسبات الزامات و اصول رعایت
 تغییر ضوابط. نمایند اقدام ماده این) الف( بند موضوع صندوقهای جمله از صندوقها
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 در بند این موضوع صندوقهای بین ای بیمه سوابق و بیمه حق انتقال و نقل و صندوق
 .گردد می تعیین مربوطه نامه آئین
 .هستند اجتماعی تأمین مقررات و قوانین مشمول آزاد مشاغل و حرف صاحبان ـ ج
 و حوادث پوشش برای نامه بیمه بودن دارا به موظف کشور، مقیم خارجی اتباع کلیه ـ د

 مقررات مطابق تعرفه میزان تعیین. باشند می ایران در اقامت مدت در احتمالی بیماریهای
 .رسد می معاونت تأیید به که است ایران مرکزی بیمه عهده بر
 مجازند اجتماعی بیمه صندوقهای بازنشستگی، تکمیلی بیمه برقراری منظور به ـ  ه

 شده بیمه فرد مشارکت با شدگان بیمه جهت خصوصی انفرادی حسابهای افتتاح به نسبت
 .نمایند اقدام
 وقصند و اجتماعی تأمین صندوق مشمول ایثارگران دریافتی که صورتی در ـ و

 با و گردد می انجام مستقل طور به صندوق هر در بازنشستگی گردد، دیگری بازنشستگی
 صندوق آن بازنشستگی مستمری از صندوق، هر در ایثارگر بازنشستگی شرایط تحقق
 .شود می مند بهره

 مصوبات و تصمیمات همچنین و دستورالعملها ها، بخشنامه ها، نامه تصویب کلیه ـ29ماده
 که قضائی محاکم احکام استثناء به مجریه قوه مراجع و اجرائی مقامات و ناءام هیأتهای
 در باشد دولت و اجرائی دستگاههای یا بازنشستگی صندوقهای برای مالی بار متضمن
 کل بودجه قوانین در و محاسبه قبالً آن از ناشی مالی بار که است اجراء قابل صورتی
 این غیر در. باشد شده اعتبار تأمین ربط ذی ندوقص یا دستگاه ساالنه بودجه یا و کشور
 سوی از پرداخت مشمول و است اعتبار بر زائد تعهد حکم در مذکور مراجع عمل صورت
 اجرای به مجاز مربوط صندوقهای و دستگاهها. بود نخواهد مربوطه صندوقهای یا دستگاه
. نیستند است، نشده تأمین آن مالی بار که مجریه قوه مراجع و اجرائی مقامات احکام
 کسری تحمیل حال هر در است ممکن مذکور منابع حدود در فقط یادشده احکام اجرای
 مسؤولیت. باشد می پذیرش غیرقابل صندوقها و اجرائی دستگاههای و دولت به بودجه
 .است مربوط مقامات و مدیران و صندوقها و دستگاهها رؤسای عهده به بند این اجرای
 صورت در شود می داده اجازه بازنشستگی صندوقهای مشمول کنانکار به ـ30ماده
 حقوق بدون مرخصی از استفاده و استعفاء اخراج، بازخریدی، یا دستگاهها سایر به انتقال
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 صورت این در. باشند خود بازنشستگی صندوق مشمول کماکان زمان محدودیت بدون
 .است شده  بیمه عهده به شده نتقلم افراد استثناء به کارفرما و شده بیمه سهم بیمه حق

 آخر سال دو در شدگان بیمه شده اعالم دستمزد و حقوق رشد نرخ که صورتی در ـ31ماده
 قبل سالهای با و باشد شدگان بیمه دستمزد و حقوق طبیعی رشد نرخ از بیش آنها خدمت
 صندوق شدنبا شغلی ارتقاء دلیل به دستمزد افزایش این که آن بر مشروط نباشد، سازگار
 و حقوق میانگین مبنای بر را شده بیمه بازنشستگی حقوق برقراری است مکلف ای بیمه

 .نماید پرداخت و محاسبه خدمت آخر سال پنج دستمزد
  

 سالمت
 ـ32ماده
 قانـون) 84( ماده) الف( بند برابر که غذایی امنیت و سالمت عالی شورای فعالیت ـ الف
 شده تشکیل سـالمت عالی شورای و تغذیه و غذا ـورایش ادغام با توسعه چهارم برنامه
 عالی شورای وظایف شرح و تشکیالت. یابد می ادامه پنجم برنامه اجرای مدت در است

 و شود می تهیه پزشکی آموزش و درمان  بهداشت، وزارت توسط غذایی امنیت و سالمت
 .رسد می وزیران هیأت تصویب به معاونت تأیید از پس
 پیشنهاد با ای توسعه بزرگ طرحهای برای سالمت پیوست ملی ردهایاستاندا ـ ب

 شورای تصویب از پس و تدوین معاونت، تأیید و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت
 طرحهای مصادیق. گردد می ابالغ اجراء برای معاونت توسط غذایی امنیت و سالمت عالی
 معاونت تأیید و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت پیشنهاد به ای توسعه بزرگ

 .شود می مشخص
 سالمت، اولیه مراقبتهای بر مبتنی »سالمت همگانی و جامع خدمات« سامانه ـ ج

 خدمات، راهبردی خرید خدمات، بندی سطح ارجاع، نظام در خانواده پزشک محوریت
 تأکید با و کشوری خدمات مدیریت قانون) 13( ماده رعایت با گری تصدی امور واگذاری

 اول سال در پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت توسط عملکرد، بر مبتنی پرداخت بر
 شورای در معاونت هماهنگی با آن اجرائی برنامه و شود می طراحی باز اجراء حین و برنامه
 ویژه به یافته کمترتوسعه مناطق مندی بهره اولویت با غذایی امنیت و سالمت عالی
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 سال از باید مصوب سامانه. رسد می تصویب به عشایری مناطق و هرهاش حاشیه روستاها،
 .گردد عملیاتی برنامه اجرای دوم
 اول سال پایان تا حداکثر است موظف پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت ـ د

 خانواده، پزشک درمان، پایه بیمه یکپارچگی چهارچوب در را کشور درمانی نظام برنامه
 در امناء هیأتهای تشکیل پزشکی، های اورژانس درمانی، نماهایراه ارجاع، نظام

 و مربوطه های تعرفه و علمی هیأتهای جغرافیایی وقتی تمام و آموزشی های بیمارستان
 .نماید ارائه وزیران هیأت به تصویب جهت و تهیه تکمیلی های بیمه و ویژه های کلینیک
 غیردولتی و دولتی از اعم کشور درمانی و بهداشتی خدمات کنندگان ارائه کلیه ـ1تبصره
 کنندگان ارائه. نمایند تبعیت پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت مشی خط از موظفند
 همگانی و جامع سامانه با همکاری به تمایل که غیردولتی درمانی و بهداشتی خدمات
 منابع و ها رانهیا از و نبوده تکمیلی و پایه بیمه نظام قرارداد طرف ندارند، را سالمت
 .شوند نمی مند بهره سالمت امور با مرتبط کشور عمومی
 و دولتی درمانی آموزشی، مراکز رسمی یا و پیمانی استخدام در که پزشکانی ـ2تبصره
 درمانی آموزشی، تشخیصی، مراکز در پزشکی فعالیت به مجاز باشند می غیردولتی عمومی

 پیشنهاد به سالمت حرف شاغلین سایر. تندنیس خیریه و خصوصی بخش های بیمارستان و
 تبصره این حکم مشمول وزیران هیأت تصویب و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت
 را درمانی خدمات تعرفه پزشکان از دسته این خدمات جبران منظور به دولت. بود خواهند

 .نماید می تعیین واقعی قیمت با متناسب مراکز، و واحدها اینگونه در
 باشند می مستثنی حکم این شمول از غیردولتی بخش به مأموریت صورت در زشکانپ

 دیگر، دریافتی هیچ بدون و دولتی بخش میزان به محل یک از تنها اینکه به مشروط
 .نمایند دریافت مزایا و حقوق

 تأمین و رفـاه و پزشـکی آموزش و درمان بهداشـت، های وزارتخانه سـتادی کارکـنان
 بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاههای رئیسه هیأت وابسته، سازمانهای و اجتماعی 

 بخش در فعالیت به مجاز درمانی بهداشتی های شبکه و بیمارستانها رؤسای کشور، درمانی
 آنها به بابت این از پرداخت هرگونه و نیستند آموزشی و تشخیصی درمانی، غیردولتی
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 معاونین و مذکور های وزارتخانه وزراء عهده به دبن این اجرای مسؤولیت. است ممنوع
 .است مذکور دستگاههای مالی مسؤولین و آنها مربوطه
 توزیع و تخصیص و تأمین درمانی، ـ بهداشتی واحدهای تغییر و توسعه ایجاد، ـ3تبصره
 در کشور نیاز مبنای بر آزمایشگاهی و دندانپزشکی پزشکی، ملزومات و تجهیزات
 .گیرد می صورت سالمت خدمات دیبن سطح چهارچوب

 صورت در فعال بسیجیان و خدمت به مشغول مسلح نیروهای وظیفه مشموالن ـ33ماده
 و عمر بیمه ازکارافتادگی، نظر از غیرخدمتی یا خدمتی لحاظ به فوت یا ازکارافتادگی

 .گیرند می قرار مسلح نیروهای اجتماعی تأمین سازمان پوشش تحت حوادث
 منابع عادالنه تخصیص و توسعه تأمین، در یکپارچگی حفظ و ایجاد ظورمن به ـ34ماده
 :سالمت عمومی
 سالمت، دانش شهرکهای ایجاد برای تعاونی و خصوصی بخشهای از دولت ـ الف

 تصویب به و تهیه برنامه اول سال طی بند این اجرائی نامه آئین. آورد عمل به حمایت
 .رسد می وزیران هیأت
 مستقیم های هزینه سهم کاهش و سالمت در عدالت شاخص ققتح منظور به ـ ب
 مردم عادالنه دسترسی ایجاد سالمت، های هزینه%) 30( درصد سی معادل حداکثر به مردم
 دارو، پوشش درمان، ناپذیر تحمل های هزینه تأمین به کمک درمانی، بهداشتی خدمات به

 بهداشتی واحدهای امور شگرد وابستگی تقلیل العالج، صعب و خاص بیماران درمان
 متخصص انسانی نیروی پایداری و تأمین تربیت، به کمک و اختصاصی درآمد به درمانی

 ها یارانه هدفمندکردن قانون اجرای از حاصل وجوه کل خالص%) 10( درصد ده موردنیاز،
 . شود می افزوده سالمت بخش اعتبارات بر عالوه
 ذیل بودجه الیحه در خاص ردیف در و برآورد سال هر را مزبور اعتبار است موظف دولت
 هزینه الذکر فوق موارد برای تا نماید منظور پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت
 .گردد
 نیازهای با پزشکی گروه انسانی نیروی کیفیت و کمیت سازی متناسب منظور به ـ ج
 نیازهای است موظف پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت کشور، سالمت نظام

 از اعم پزشکی علوم عالی آموزش مؤسسات و دانشگاهها کلیه ورودی ظرفیت و آموزشی
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 بندی سطح و ارجاع نظام خانواده، پزشک راهبردهای با متناسب را غیردولتی و دولتی
 .کند اعمال و استخراج کشور علمی جامع نقشه و خدمات

 فهرست برنامه اول سال در است موظف پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت ـ د
 سنی گروههای برای مطلوب غذایی سبد و ایمن و سالم غذایی های فرآورده و مواد

 .کند اعالم را مختلف
 طب توسعه برای الزم زمینه است موظف پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت ـ ـ ه

 .نماید فراهم را گیاهی و طبیعی های فرآورده و داروها از استفاده و سنتی
 جهاد وزارت همکاری با است موظف پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت ـ و

 و باغی محصوالت تولید برای شیمیایی کودهای و سموم مجاز مصرف مقدار کشاورزی
 و سموم از غیرمجاز صورت به که محصوالتی عرضه و نماید مشخص را کشاورزی
 .نماید ممنوع را اند کرده استفاده شیمیایی کودهای
 کاهش زمینه در سازی فرهنگ و رسانی اطالع ضمن است موظف کشاورزی جهاد وزارت
 از که محصوالتی به را مردم دسترسی امکان شیمیایی کودهای و سموم از استفاده
 .آورد فراهم برخوردارند الزم سالمت
 اقدامات سالمت حوزه اطالعات و دانش مدیریت در یکپارچگی حفظ منظور به ـ35ماده
 :شود می نجاما زیر

 الکترونیکی خدمات ارائه هدف با پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت ـ الف
 های سامانه و ایرانیان سالمت الکترونیکی پرونده سامانه استقرار به نسبت سالمت

 با احوال ثبت سازمان ایران، آمار مرکز ملی پایگاه با هماهنگی در سالمت مراکز اطالعاتی
 و خانواده پزشک برنامه از شروع اولویت با و ها داده بودن محرمانه و خصوصی حریم حفظ
 .نماید اقدام ارجاع نظام

 . باشند می زمینه این در همکاری به موظف غیردولتی و دولتی از اعم سالمت مراکز کلیه
 ای بیمه و درمانی خدمات مراکز و سازمانها همکاری با اجتماعی تأمین و رفاه وزارت ـ ب

 بر مبتنی و یکپارچه صورت به را سالمت بیمه خدمات برنامه اول سال دو ظرف حداکثر
 ساماندهی »ایرانیان سالمت الکترونیکی پرونده« سامانه با تعامل در اطالعات فناوری

 .نماید می
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 زمینه این در همکاری به موظف غیردولتی و دولتی از اعم ربط ذی واحدهای کلیه
 .باشند می

 ـ36ماده
 سال دو حداقل و مستمر طور به یافته کمترتوسعه مناطق در که پزشکانی به ـ الف
 پیشنهاد به نمایند وظیفه انجام »سالمت هماهنگی و جامع خدمات« سامانه در متوالی
 موارد بر عالوه ویژه تسهیالت معاونت تأیید و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت
 .شود می پرداخت دهیادش مناطق در خدمت مدت در قانونی موجود
 و درمان بهداشت، وزارت در سالمت بخش نظارت و ریزی برنامه سیاستگذاری، ـ ب

 .گردد می متمرکز پزشکی آموزش
 بیشترین که سالمتی خطرساز عوامل و بیماریها با مقابله و پیشگیری برای ـ37ماده
 :شود می انجام زیر اقدامات دارند را اجتماعی و اقتصادی هزینه
 سوء احتمال با داروهای و سالمت به رسان آسیب کاالهای و اقدامات فهرست ـ الف

 کاالها این برای عوارض درصد و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت توسط مصرف
 پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت مسؤولیت با کارگروهی توسط سال هر ابتدای در
 و اجتماعی تأمین و رفاه بازرگانی، دارائی، و اقتصادی امور های وزارتخانه عضویت با و

 .شود می ابالغ و تعیین معاونت و معادن و صنایع
 درمان برای الزم اقدامات است موظف پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت ـ ب
 بهداشتی واحدهای همه در رانندگی سوانح و حوادث مصدومین شرط و قید بدون و فوری

 مراجعات و تخصصی مراکز به اعزام مسیر در همچنین و تیغیردول و دولتی درمانی و
 خدمات ارائه جهت الزم منابع از بخشی تأمین برای. آورد عمل به را بعدی ضروری

 ثالث، شخص بیمه حق از%) 10( درصد ده معادل فوق مصدومین به درمانی و تشخیصی
 به جداگانه قبض طی مستقیم طور به و اخذ تجاری بیمه شرکتهای از مازاد و سرنشین
 و درمان بهداشت، وزارت نام به کشور کل داری خـزانه نزد اختصاصی درآمدهای حساب
 معاونت، تأیید با مذکور وزارتخانه توسط منابع این توزیع. گردد مـی واریز پزشکی آموزش

 بار یک ماه سه هـر مصوب های تعرفه مبنای بر الذکر فوق واحـدهای عملکرد اساس بر
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 کرد هزینه است موظف پزشـکی آموزش و درمان بهـداشت، وزارت. گیرد می صـورت
 .نماید گزارش معاونت و مرکزی بیمه به بار یک ماه شش هر را مذکور اعتبارات

 کارگروه توسط ساالنه آن مصادیق که سالمت تهدیدکننده کاالهای و خدمات تبلیغ ـ ج
 .است ممنوع ها رسانه کلیه سوی زا شود می اعالم و تعیین ماده این) الف( بند موضوع
 میلیون ده از نقدی جزای مستوجب ماده این) ج( بند مفاد رعایت عدم ـ تبصره

 صالح ذی مراجع حکم با ریال) 1.000.000.000( میلیارد یک تا ریال) 10.000.000(
 جریمه به%) 20( درصد بیست حداقل بار هر برای تکرار صورت در. بود خواهد قضائی
 .شود می افهاض قبلی

 سالمت بیمه
 و فراگیر پوشش به دستیابی سالمت، های بیمه کیفی و کمی توسعه منظور به ـ38ماده 

 از%) 30( درصد سی به سالمت های هزینه از مردم سهم کاهش و سالمت خدمات عادالنه
 ها، تعرفه نمودن متناسب منابع، مدیریت صندوقها، ساختار اصالح مانند مختلف طرق

 بودجه قالب در دولت کمک محل از لزوم صورت در و صندوقها داخلی منابع از استفاده
 :شود می انجام زیر اقدامات برنامه طول در و سنواتی
 سالمت پایه اجباری و همگانی بیمه برای الزم کارهای و ساز است مکلف دولت ـ الف

 های بودجه قالب در را الزم های زمینه و نموده ابالغ و تعیین برنامه اول سال پایان تا را
 .نماید فراهم جامعه آحاد دادن قرار پوشش تحت برای سنواتی

 موضوع صندوقهای کلیه درمانی های بیمه بخشهای شود می داده اجازه دولت به ـ ب
 در را کشور عمومی محاسبات قانون) 5( ماده و کشوری خدمات مدیریت قانون) 5( ماده

 »ایران سالمت بیمه سازمان«  جدید تشکیالت. نماید ادغام درمانی خدمات بیمه سازمان
 .شود می متمرکز سازمان این در سالمت بیمه به مربوط امور کلیه. شود می نامیده

 .رسد می وزیران هیأت تصویب به معاونت پیشنهاد با ایران سالمت بیمه سازمان اساسنامه
 وزارت و مسلح وهاینیر درمانی خدمات صندوقهای به بند این مفاد شمول ـ1تبصره
 .است رهبری معظم مقام اذن با اطالعات
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 بر را مستقیم درمان که اجتماعی تأمین صندوق ملکی مراکز و بیمارستانها ـ2تبصره
 به مقررات مطابق و مانده باقی مذکور صندوق اختیار در مالکیت حفظ با دارند عهده

 .نمود خواهند خدمت فروش ایران سالمت بیمه سازمان
 سالمت بیمه عالی شورای به درمانی خدمات بیمه عالی شورای نام تغییر با ـ3هتبصر
 پیشنهاد به آن دبیرخانه و شورا این مسؤولیتهای و اختیارات وظایف، اعضاء، ترکیب کشور،
 .رسد می اسالمی شورای مجلس تصویب به وزیران هیأت تأیید با معاونت
 اعتباری، و مالی انسانی، منابع غیرمنقول، و منقول اموال تعهدات، دارائیها، ـ4تبصره
 تأمین صندوق استثناء به درمان های بیمه بخش به مربوط تجهیزات و ساختمان امکانات،
 اعتبارات. گردد می منتقل ایران سالمت بیمه سازمان به معاونت تشخیص با اجتماعی
 عنوان به اسبهمح و خدمات ارائه قبال در عملکرد اساس بر نیز درمان حوزه به مربوط
 .گردد می بینی پیش سنواتی بودجه قالب در استحقاقی تعرفه از بخشی
 از دسته آن برای شده تعیین تعرفه بر مازاد پرداخت هرگونه و قرارداد عقد ـ 5تبصره
 شد خواهد اعالم سالمت پایه بیمه بسته در که درمانی و بهداشتی تشخیصی، خدمات
 حقوقی و حقیقی اشخاص با ایران سالمت بیمه زمانسا و تجاری های بیمه شرکت توسط
  .است ممنوع عنوان هر تحت

 تکمیلی بیمه از منظور. است شده بیمه افراد عهده بر تکمیلی بیمه سرانه حق پرداخت
 .نیست سالمت پایه بیمه تعهد در که است خدماتی فهرست

 خدمات خانواده پزشک و ارجاع نظام استقرار با متناسب شود می داده اجازه دولت به ـ ج
 به برنامه پایان تا و تعریف یکسان صورت به کشور افراد عموم برای را سالمت پایه بیمه

 .نماید اجراء تدریج
 خواهد خانوار سرپرست درآمد از سهمی زیر، شرح به خانوار سالمت پایه بیمه حق ـ د
 :بود
 و حمایتی نهادهای پوشش تحت نیازمند اقشار و عشایر و روستائیان خانوارهای ـ1

 در کار قانون مشموالن دستمزد و حقوق حداقل%) 5( درصد پنج معادل خیریه مؤسسات
 مشموالن دستمزد و حقوق حداقل%) 6( درصد شش و برنامه سوم و دوم اول، سالهای
   برنامه پنجم و چهارم سالهای در کار قانون
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 .شود می تأمین دولت عمومی بودجه از نیازمند اقشار بیمه حق%) 100( صددرصد
%) 5( درصد پنج معادل بازنشسته و شاغل لشکری و کشوری کارکنان خانوارهای ـ2

 و حقوق%) 6( درصد شش و برنامه سوم و دوم اول، سالهای در مستمر مزایای و حقوق
 برابر دو از آن حداکثر که این بر مشروط برنامه پنجم و چهارم سالهای در مستمر مزایای

 از جزء این مشمولین بیمه حق از بخشی. نکند تجاوز بند این) 1( جزء ولینمشم بیمه حق
 .شد خواهد تأمین دولت عمومی بودجه

 اجتماعی تأمین قانون مطابق اجتماعی تأمین مشمولین ـ3
 عالی شورای پیشنهاد به درآمدی گروههای با متناسب اقشار سایر خانوارهای سهم ـ4
 نوزیرا هیأت تصویب و سالمت بیمه

 بازنشستگان کارمندان، سهم سالمت پایه بیمه حق مکلفند اجرائی دستگاههای ـ تبصره
 بیمه سازمان حساب به ماه یک مدت ظرف حداکثر و کسر ماهانه حقوق از را موظفین و

 .نمایند واریز ایران سالمت
 به نسبت جدید سال شروع از قبل ساله هر است مکلف سالمت بیمه عالی شورای ـ  هـ
 خدمات دهندگان ارائه کلیه برای سالمت خدمات تعرفه تعیین و نسبی ارزش نگریباز

 اصل رعایت با خصوصی و غیردولتی و دولتی از اعم کشور در تشخیص و درمان بهداشت،
 درمانی بهداشتی، مناسب رفتارهای تقویت جهت در واقعی قیمت و مصارف و منابع تعادل

) 8( مواد و) 1( ماده) 8( بند اساس بر و رقابتی شرایط در یکسان و واحد محاسباتی مبانی و
 جهت معاونت تأیید از پس را مراتب و اقدام درمانی خدمات همگانی بیمه قانون) 9( و

 .نماید ارائه وزیران هیأت به تصویب
 جدید، مالی بار تحمیل بدون است مجاز پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت ـ و

 بخشی اعتبار استانداردهای اساس بر را سالمت خدمات دهنده ارائه مؤسسات بر نظارت
 مؤسسات به نظارت که نسبتی به. نماید واگذار غیردولتی بخش در مؤسسات به مصوب،
 بخشی. شود  می آزاد پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت منابع شود می واگذار مذکور

 قابل دستگاه به معاونت با شده بادلهم موافقتنامه قالب در مذکور آزادشده مالی منابع از
 .است پرداخت
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 خدمات بندی سطح و ارجاع نظام رعایت با است مکلف ایران سالمت بیمه سازمان ـ ز
 و دولتی بخشهای از سالمت خدمات راهبردی خرید به نسبت مصوب سیاستهای اساس بر

 فهرست و پرداخت نظام اصالح بر مشتمل بند این اجرائی نامه آئین. نماید اقدام غیردولتی
 تأمین و رفاه های وزارتخانه توسط سال یک ظرف سالمت پایه بیمه تعهد مورد خدمات

 تصـویب به و تهیه معاونت و پزشکی آموزش و درمان بـهداشت، و اجتـماعی
 .رسد می وزیران هیأت
 و غذایی مواد عرضه و تولید در بهداشت و سالمت شاخصهای ارتقاء منظور به ـ ح
 و سیاستگذار عنوان به پزشکی وآموزش درمان بهداشت، وزارت دولت، تصدیهای شکاه
 ایران اسالمی جمهوری مرکزی بیمه همکاری با تواند می کشور در سالمت عالی ناظر

 عرضه و تولید کیفیت تضمین اجباری بیمه و نظارت نظام برنامه، دوم سال پایان تا حداکثر
 پس که ای نامه آئین اساس بر و نظارت و آموزش بر بتنیم را مربوط اماکن در غذایی مواد
 شهرهای در برنامه پایان تا و تدوین رسد می وزیران هیأت تصویب به معاونت تأیید از

 .نماید اجراء جمعیت نفر یکصدهزار باالی
 .نماید می حمایت غذایی مواد ای زنجیره فروشگاههای توسعه از دولت راستا این در
  

 مندسازیتوان و حمایتی
 خانوار سرپرست زنان ویژه به نیازمند گروههای و افراد توانمندسازی منظور به ـ39ماده 
 منابع از استفاده با محور، خانواده و محور اجتماع های برنامه بر تأکید با نیازمند معلوالن و

 :شود می انجام دولت توسط زیر اقدامات مردمی کمکهای و دولت عمومی بودجه
 بومی، شرایط با متناسب توانمندسازی و حمایتی خدمات بندی سطح نظام یطراح ـ الف
 ظرفیتهای نمودن فراهم و برنامه اول سال پایان تا حداکثر هدف گروههای و ای منطقه
 برنامه طول در مذکور نظام استقرار برای الزم
 حتت خانوارهای%) 10( درصد ده ساالنه حداقل توانمندسازی های برنامه اجرای ـ ب

 خروج و توانمندشده ذهنی، معلولین و سالمندان استثناء به حمایتی دستگاههای پوشش
 مستقیم حمایتهای پوشش از آنان
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 و سرپرست بی افراد نیازمند، خانوار سرپرست زنان اجتماعی بیمه سرانه حق تأمین ـ ج
 برنامه اجرای سالهای طول در نیازمند معلولین

 صدور های هزینه پرداخت از حمایتی نهادهای و ازمانهاس پوشش تحت افراد معافیت ـ د
 برای گاز و برق فاضالب، آب، انشعاب های هزینه و شهرداری عوارض ساختمانی، پروانه
 بار یک برای فقط آنها به یافته اختصاص مسکونی واحدهای کلیه

 ارتقاء منظور به است مکلف ایران اسالمی جمهوری احمر هالل جمعیت ـ40ماده
 را زیر اقدامات کشور در ایمنی وضعیت بهبود برای الزم زیرساختهای و انسانی یتهایظرف
 :دهد انجام مرتبط اجرائی دستگاههای همکاری با

 تهیه، نیازسنجی، طریق از کشور نجات و امداد شبکه آمادگی و توسعه تقویت، ـ الف
 و مخابراتی و ارتباطی تجهیزات دیدگان، آسیب نیاز مورد امدادی اقالم نگهداری و تأمین

 شده تعیین استانداردهای میزان به دریایی هوایی، زمینی، از اعم نجات و امداد تجهیزات
 .کشور صالح ذی مراجع توسط
 .کشور سراسر در نجات و امداد عمومی و همگانی آموزشهای گسترش و افزایش ـ ب
  

 خانواده و جوانان اجتماعی، سرمایه
 ـ41ماده
 عمومی بودجه از که ربط ذی غیردولتی عمومی مؤسسات و اجرائی دستگاههای ـ الف
 ساماندهی و توسعه ملی سند و جوان نسل تربیتی منشور اساس بر کنند، می استفاده دولت
 بودجه ذیل »جوانان امور ساماندهی برنامه«  ایجاد ضمن دولت مصوب جوانان امور

 جهت را الزم اقدامات جوانان ورام ساماندهی استانی و ملی ستاد طریق از خود سنواتی
 .آورند عمل به برنامه سالهای طول در اسناد این شدن اجرائی
 عمومی بودجه از که ربط ذی غیردولتی عمومی مؤسسات و اجرائی دستگاههای ـ ب
 مصوب های شاخص تحقق میزان جوانان ملی سازمان همکاری با کنند، می استفاده دولت

 مورد »جوانان امور ساماندهی برنامه«  نمودن اجرائی صوصخ در را جوانان عالی شورای
 .دهند قرار پایش و سنجش
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 مدیریت قانون) 5( ماده موضوع اجرائی دستگاههای تکالیف ساماندهی الیحه دولت ـ ج
 و مسائل با مواجهه در آنها وظایف سازی شفاف و بازنگری هدف با را کشوری خدمات

 شورای مجلس به تصویب جهت برنامه اول سال رد و تهیه جوانان فراروی چالشهای
 .نماید ارائه اسالمی
 توسط) ج( بند موضوع الیحه و ملی سند منشور، ماده، این اجرائی نامه آئین ـ تبصره
 .رسد می وزیران هیأت تصویب به و تهیه برنامه اول سال در معاونت و جوانان ملی سازمان
 گونه هیچ پوشش تحت آنها سرپرست که را هایی خانواده است مجاز دولت ـ42ماده
 .دهد قرار اجتماعی تأمین عام مقررات پوشش تحت نیست، ای بیمه

 ـ اسالمی فرهنگ با متناسب مشاوره مراکز بخشی اعتبار و ساماندهی منظور به ـ43ماده
 ارائه و مراکز تأسیس خانواده، بنیان تحکیم و جوانان ازدواج تسهیل بر تأکید با و ایرانی

 نامه آئین اساس بر مجوز اخذ نیازمند اجتماعی ـ شناختی روان ای مشاوره خدمات گونههر
 .است وزیران هیأت مصوب

  
 ایثارگران

 حفظ جهت در شهادت، و ایثار فرهنگ ترویج و توسعه استمرار، منظور به دولت ـ44ماده
 به امتیازات و تسهیالت و امکانات فرصتها، مالی، منابع عرضه اولویت با ایثارگران کرامت

 افراد و آزادگان جانبازان، همچنین و شهداء فرزندان و همسر مادر، پدر، ایثارگران،
 :دهد می انجام را زیر اقدامات آنان، تکفل تحت
 برای مختلف مقررات و قوانین در مقرر مزایای و امتیازات کلیه از شهداء فرزندان ـ الف

 حق و خودرو تسـهیالت استثناء به نیـز باالتر و%) 50( درصد پنجاه جانباز شخـص
 وابستگان شامل بند این از ناشی امتیازات. برخوردارند کاری ساعت کاهش و پرستاری

 .شود نمی شهید فرزند
 بر آنان تکفل تحت افراد و شاغل ایثارگران درمانی هزینه%) 100( صددرصد تأمین ـ ب
 آنان تکفل تحت افراد و غیرشاغل رانایثارگ درمانی هزینه و مربوطه اجرائی دستگاه عهده

 .است ایثارگران امور و شهید بنیاد عهده بر
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 در را خود فرهنگی اعتبارات%) 20( درصد بیست موظفند اجرائی دستگاههای کلیه ـ ج
 .نمایند شهادت و ایثار فرهنگ ترویج صرف معاونت، با شده مبادله موافقتنامه چهارچوب

 و شهداء های خانواده برای مسکن ساخت مهندسی های هزینه کاهش منظور به ـ د
 مقررات و مهندسی نظام قانون رعایت با است مجاز ایثارگران امور و شهید بنیاد ایثارگران،

 حداکثر و بار یک برای را مربوطه خدمات های هزینه%) 100( صددرصد ساختمان، ملی
 .نماید بینی پیش واتیسن بودجه در را آن هزینه و نموده تأمین مربع یکصدمتر برای
 باالتر، و%) 50( درصد پنجاه جانبازان به کشور خارج و داخل تحصیلی بورس ـ  هـ

 مشروط خارج به اعزام خصوص در و شهداء فرزندان و اسارت سال پنج حداقل با آزادگان
 .شود می اعطاء کشور از خارج به دانشجو اعزام قانون موضوع علمی شرایط به
 را خود استخدامی نیاز%) 25( درصد پنج و بیست حداقل موظفند جرائیا دستگاههای ـ و
 آزادگانی فرزندان و باالتر و%) 50( درصد پنجاه جانبازان فرزندان و شهداء فرزندان میان از
 و تحصیلی سنی، شرط رعایت به الزام بدون دارند اسارت سابقه سال پنج حداقل که

%) 5( درصد پنج. نمایند استخدام قطعی رسمی صورت به را آنان ابتداء از و تأمین آزمونی
 اختصاص آنان فرزندان و همسر و رزمندگان آزادگان، جانبازان، سایر به استخدامی سهمیه

 .است الرعایه الزم علمی شرایط دارد تخصص به نیاز که مواردی در. یابد می
 تحقیقات علوم، یها وزارتخانه و پژوهشی و آموزشی مؤسسات و مراکز و دانشگاهها ـ ز
 اعضای%) 10( درصد ده حداقل مکلفند پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، و فناوری و

 ماه شش از بیش با رزمندگان شامل ایثارگران جامعۀ بین از را خود نیاز مورد علمی هیأت
 سه باالی آزادگان ،%)25( درصد پنج و بیست باالی جانبازان جبهه، در داوطلبانه حضور
 فرزندان و شهداء فرزندان ،%)50( درصد پنجاه باالی جانبازان فرزندان رت،اسا سال

 تأیید مورد تخصصی دکترای مدرک دارای که اسارت سال سه از بیش با آزادگان
 باشند، می پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و فناوری و تحقیقات علوم، های وزارتخانه

 تبدیل یا دستگاهها دیگر کارکنان نتقالا با موافقت یا و استخدام طریق از مورد حسب
 علمی هیأت عضو صورت به را آنان ابتداء از و تأمین علمی هیأت غیر کارکنان وضعیت
 و پایه در آن تأثیر و مرتبط اجرائی و پژوهشی آموزشی، سوابق احتساب با قطعی رسمی
 اجرای ولیتمسؤ. نمایند استخدام آزمون و سنی شرط رعایت به الزام بدون علمی مرتبه
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 مقامات. است مذکور دستگاههای رؤسای و وزراء عهده بر مستقیم طور به حکم این
 بند این امتیارات و احکام. باشند می تصمیم اتخاذ به مجاز خود خصوص، این در یادشده
 .شود می نیز فوق شرایط دارای فعلی علمی هیأت اعضاء شامل
 معسر رزمندگان و ایثارگران نزلتم و کرامت حفظ منظور به است مکلف دولت ـ ح

 .نماید اقدام سنواتی بودجه قالب در آنان ای بیمه پوشش و معیشت تأمین به نسبت
 دوران معسر رزمندگان و بسیجیان مستمری برقراری و ساماندهی به نسبت دولت ـ ط
 و اسالمی انقالب کمیته پاسداران، سپاه فرماندهی تحت بسیجیان از اعم مقدس دفاع
 .نماید اقدام سازندگی دجها
 با مسلح نیروهای کل ستاد توسط رزمندگان به رسانی خدمات راهبردی سند ـ ی

 معاونت و ایثارگران امور و شهید بنیاد مسلح، نیروهای پشتیبانی و دفاع وزارت همکاری
 .رسد می وزیران هیأت تصویب به و تهیه
 سی خدمت از زودتر اسارت سابقه شدن برابر دو از استفاده دلیل به که آزادگانی ـ ک
 تکمیل را خود خدمت سال سی خدمت، به بازگشت با توانند می اند شده بازنشسته سال
 .آیند نائل بازنشستگی به اسارت سوابق لحاظ با سپس و نموده
 پنجاه جانبازان مسکن برنامه، پایان تا است موظف شهرسازی و مسکن وزارت ـ ل

 که را%) 50( درصد پنجاه تا%) 25( درصد پنج و بیست ازانجانب باالتر، و%) 50( درصد
 و شهداء فرزندان و آزادگان همچنین و اند داشته جبهه در حضور سابقه سال دو حداقل

 مسکن یا زمین از قبالً که صورتی در را مسکن فاقد باالتر و%) 70( درصد هفتاد جانبازان
 .نماید تأمین اند نکرده استفاده دولتی
 پزشکی کمیسیون نظر از ولی ندارند بالینی مدارک و سانحه صورت که بازانیجان ـ م

 شهید بنیاد پوشش تحت جانبازیشان میزان با متناسب باشد می تأیید مورد آنان جانبازی
 .گیرند می قرار

 پانزده برای التفاوت مابه پرداخت از بار یک برای شهداء فرزندان و ایثارگران ـ45ماده
 بازنشستگی و بیمه صنـدوق یک از ای بیمه سـوابق انتقال از ناشی ای مهبیـ سنوات سال
 این. معافند است، استخدامی دستگاه تغییر از ناشی که بازنشستگی و بیمه دیگر صندوق به
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 تسویه و پرداخت دولت توسط و منظور دولت از الیه منتقل صندوق مطالبه عنوان به مبلغ
 .شود می

      
 مدیریت و اداری نظام ـ چهارم فصل

 اطالعات فناوری
 سواد اطالعات، فناوری صنعت الکترونیک، دولت خدمات بسط منظور به ـ46ماده

 زیر اقدامات فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، های حوزه در وری بهره افزایش و اطالعاتی
 :شود می انجام
 شبکه عهتوس و ایجاد به نسبت است مکلف اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت ـ الف
 موازین رعایت با مناسب باند پهنای با پایدار و امن داخلی داده مراکز و اطالعات ملی

 عمومی بخشهای ظرفیت و توان از استفاده با و اقدام مناسب کشور امنیتی و شرعی
 خدمات سطح توافقنامه بر مبتنی پرسرعت دسترسی امکان تعاونی، و خصوصی غیردولتی،

 تابعه واحدهای و اجرائی دستگاههای کلیه دوم سال پایان تا که ایدنم فراهم صورتی به را
 به بتوانند کارها و کسب کلیه و خانوارها%) 60( درصد شصت برنامه، پایان تا و وابسته و

 شاخص و الملل بین اینترنت باند پهنای میزان. شوند متصل اینترنت و اطالعات ملی شبکه
 که شود طراحی ای گونه به باید الکترونیک لتدو توسعه شاخص و الکترونیک آمادگی
 رتبه در برنامه پایان در اطالعات فناوری و ارتباطات شاخصهای سایر و باند پهنای سرانه
 صنعت در تعاونی و خصوصی غیردولتی، عمومی بخشهای از حمایت. گیرد قرار منطقه دوم

 که شود ساماندهی ای گونه هب باید امنیت و افزار نرم بخش ویژه به کشور اطالعات فناوری
 .برسد%) 2( درصد دو به برنامه آخر سال در داخلی ناخالص تولید در صنعت این سهم
 توسط اطالعات فناوری صنعت از حمایت بر مشتمل بند این اجرائی نامه آئین

 ظرف معاونت و بازرگانی و معادن و صنایع اطالعات، فناوری و ارتباطات های وزارتخانه
 .رسد می وزیران هیأت تصویب به و تهیه برنامه ولا ماه شش
 و توسعه و اطالعات ملی شبکه به اتصال ضمن مکلفند اجرائی دستگاههای کلیه ـ ب

 پنجم فصل اساس بر برنامه دوم سال پایان تا حداکثر خود اطالعاتی پایگاههای تکمیل
 مقررات رعایت با داخلی داده مراکز در را خود اطالعات کشوری خدمات مدیریت قانون
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 که اجرائی نامه آئین اساس بر و نمایند روزرسانی به و نگهداری الزم استانداردهای و امنیتی
 و اطالعات وزارت و اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت توسط برنامه اول ماهه شش در

 یگذار اشتراک به و تبادل به نسبت رسید خواهد وزیران هیأت تصویب به و تهیه معاونت،
 نگهداری و تولید کاهش و اطالعاتی های سامانه ایجاد منظور به اطالعات رایگان

 نگهداری و پردازش تولید، امنیت حفظ و تأمین با شبکه این در تکراری اطالعات
 .نمایند اقدام اطالعات

 .است مستثنی بند این شمول از قضائیه قوه
 :مکلفند اجرائی دستگاههای کلیه ـ ج
 بین استعالمات کلیه الکترونیکی دریافت و ارسال به نسبت برنامه دوم لسا پایان تا ـ1

 اقدام امنیت رعایت و اطالعات ملی شبکه از استفاده با آنها تابعه واحدهای و دستگاهی
 .نمایند

 ملی شبکه طریق از الکترونیکی صورت به را خود ارائه قابل خدمات برنامه، پایان تا ـ2
 قابل و خود اداری محیط از خارج در ارائه قابل خدمات کلیه نیز و نمایند عرضه اطالعات
 بخشهای توسط که دولت خدمات پیشخوان و پستی دفاتر به را برونسپاری یا واگذاری
 دایر دفاتر سایر. کنند واگذار شود، می مدیریت و ایجاد تعاونی یا خصوصی از اعم غیردولتی

 دولت پیشخوان دفاتر به باید کنند می ارائه ار خدمات نوع این که مذکور دستگاههای فعلی
 .یابند تغییر

 خصوصیات و پیشخوان دفاتر به مربوط ضوابط نیز و مشمول نهادهای و فعالیت محدوده
 .کند می مشخص قانون را آنها متصدیان و دهنده تشکیل اشخاص

 ای گونه هب را الکترونیک دولت جامع نقشه برنامه اول سال پایان تا است مجاز دولت ـ3
 الکترونیکی سامانه طریق از برنامه پایان در ممکن دولتی خدمات ارائه که نماید تهیه
 .پذیرد انجام
 ربط ذی دستگاههای همکاری با است مکلف) احوال ثبت سازمان( کشور وزارت ـ د

 حیاتی وقایع کلیه شامل که صورتی به هویتی اطالعات پایگاه اصالح و تکمیل با همراه
 امضاء( گواهی صدور و هویتی مشخصات تغییرات و فوت طالق، ازدواج، ولد،ت نظیر

 هوشمند کارت صدور و تأمین به نسبت برنامه پایان تا باشد، کاربردها سایر و) الکترونیکی
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 مشمول حقوقی و حقیقی اشخاص کلیه. نماید اقدام مردم آحاد برای منظوره چند ملی
 بند این اجرائی نامه آئین. نمایند استفاده کارت این از مردم به خود خدمات ارائه در مکلفند
 صدور هزینه اخذ نحوه و میزان دسترسی، سطح شمول، موارد مصادیق، زمانبندی، شامل
 با کشور و اطالعات فناوری و ارتباطات های وزارتخانه توسط آن از استفاده نحوه و کارت

 .رسد می وزیران هیأت تصویب به و تهیه معاونت هماهنگی
 ملی سطوح در) NSDI( مکانی های داده ملی زیرساخت ایجاد به نسبت معاونت ـ هـ
 برنامه سوم سال پایان تا حداکثر آنها انتشار و تولید ضوابط و معیارها تدوین و محلی تا

 .نماید اقدام
 براساس و تولید را خود مکانی ای پایه اطالعات مکلفند دستگاهها کلیه  ـ تبصره

 های داده ملی زیرساخت روی بر شود، می ابالغ و تدوین معاونت، توسط که لیدستورالعم
 .دهند قرار مکانی

 :است مکلف کشور امالک و اسناد ثبت سازمان ـ و
 دستگاههای سایر همکاری و کشور برداری نقشه سازمان هماهنگی و همکاری با ـ1
 طرح تکمیل و امالک قیحقو اطالعات پایگاه ایجاد به نسبت برنامه پایان تا ربط ذی

 .نماید اقدام) کاداستر( حدنگاری
 به نسبـت امـالک، و رسـمی اسناد ثبـت یکپارچه سامانه توسـعه راسـتای در ـ2

 سال پایان تا امالک و رسمی اسناد ثبت انتقاالت، و نقل مراحل کلیه نمودن الکترونیکی
 .نماید اقدام برنامه دوم
 و الگو براساس و شده ثبت مؤسسات و شرکتها اطالعات داده پایگاه تکمیل به نسبت ـ3

 و مدیره هیأت اعضاء سهامداران، مشخصات ذکر با معاونت توسط شده اعالم استانداردهای
 پایان تا همگانی دسترسی و وجو جست قابلیت با و یکتا شناسه نیز و آنها کدملی شماره
 .نماید اقدام برنامه اول سال
 مالیاتی امور سازمان همکاری با بازرگانی وزارت و کشور امالک و اسناد ثبت سازمان زـ

 سطح در مستغالت و امالک معامالت امن الکترونیکی سامانه گسترش به نسبت مکلفند
 اجرای برای همکاری به موظف ربط ذی اجرائی دستگاههای کلیه. نمایند اقدام کشور
 .باشند می سامانه این کامل
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 منظور به الزم زیرساختهای ایجاد به نسبت اطالعات اوریفن و ارتباطات وزارت ـ ح
 فناوری و پژوهشی آموزشی، موسسات دانشگاهها،. نماید اقدام کشور علمی شبکه توسعه
 افزاری سخت و افزاری نرم امکانات و علمی محتوای مزبور، شبکه به اتصال ضمن موظفند

 .دهند قرار شبکه این روی بر زمال استانداردهای رعایت با معنوی مالکیت حفظ با را خود
 صورت در خصوصی و تعاونی از اعم غیردولتی بخشهای و علمیه های حوزه ـ تبصره
 .باشند می بند این مفاد رعایت به موظف کشور علمی شبکه از استفاده به تمایل
 کمیسیون تصویب با شود می داده اجازه اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت به ـ ط

 تعهدات انجام عدم جریمه و خسارت امتیاز، حق عنوان به مبالغی ارتباطات، رراتمق تنظیم
 واریز کشور کل داری خزانه نزد عمومی درآمد حساب به و اخذ صادره های پروانه در مندرج
 کمتر مناطق اطالعات فناوری و ارتباطی زیرساختهای توسعه جهت نیاز مورد وجوه. نماید
 .گردد می تأمین سنواتی جهبود قالب در یافته توسعه

 شرط عقد ضمن در که است وصول قابل صورتی در آن میزان و بند این موضوع جریمه
 .باشد شده
 به را دولتـی حسابهـای از پرداختـی و واریزی مبالغ شود می داده اجازه دولت به ـ ی

 و دستگاهها ایرس یا و الکترونیکی کارتهای از استفاده اولویت با که نماید ساماندهی نحوی 
 .باشد رهگیری قابل ای رایانه ـ الکترونیکی واسط ابزار

 اولویت قابلیت، دارای موجود منابع از استفاده ماده این موضوع احکام اجرای در ـ1تبصره
 .دارد

 همراه  به اینترنت قـرارداد بر مبتنی ای شبکه کشور،) IP( اطالعات ملی شبکه ـ2تبصره
 و داخلی دسترسی درخواستهای که صورتی به است ای داده مراکز و مسیریابها و سوئیچها

 خارج طریق از وجه هیچ به شوند می نگهداری داخلی داده مراکز در که اطالعاتی اخذ
 آن در داخلی امن و خصوصی و اینترانت های شبکه ایجاد امکان و نشود مسیریابی کشور
 .شود فراهم

 وضعیت و شاخصها ارزیابی جهت تواند می عاتاطال فناوری و ارتباطات وزارت ـ3تبصره
 را ارتباطات و اطالعات فناوری شاخصهای پایش نظام المللی بین و ای منطقه ملی، ابعاد در
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 غیردولتی مؤسسات و اجرائی دستگاههای کلیه. نماید تدوین برنامه دوم سال پایان تا
 .هستند  زارتخانهو این به مرتبط، و موردنیاز آمار و اطالعات ارائه به موظف

 مجلس اطالع به وزارتخانه این توسط هرساله ماده این اهداف تحقق میزان گزارش
 .رسد می اسالمی شورای
 فناوریهای و علوم به دستیابی و فضا بخش توسعه روزافزون اهمیت به نظر ـ47ماده
 اقدامات تواند می دولت فضایی، خدمات و کاربرد به کشور نیازهای تأمین راستای در نوین
 :آورد عمل به را زیر

 صنایع و زیرساختها توسعه و ایجاد منظور به الزم حمایتهای انجام و بسترسازی ـ الف
 ماهواره، فضایی های سامانه از برداری بهره و پرتاب آزمایش، ساخت، طراحی، با مرتبط
 زمینی ایستگاههای و بر ماهواره

 و ایران اسالمی جمهوری به لقمتع مداری موقعیتهای از نگهداری و حفظ ـ ب
 در ملی ای ماهواره های پروژه اجرای و زیرساختها ایجاد برای الزم تمهیدات بینی پیش

 یادشده نقاط حفظ راستای
 خدمات عرضه و الکترونیک تجارت الکترونیک، دولت توسعه منظور به ـ48ماده

 زیر اقدامهای اغذیک اسناد کاهش و الکترونیک اسناد به بخشیدن اصالت و الکترونیک
 :شود می انجام
 امضاء کاربرد و الکترونیکی گواهی صدور مراکز توسعه به نسبت بازرگانی وزارت ـ الف

 و خدماتی های سامانه برنامه سوم سال پایان تا که نماید می اقدام نحوی به الکترونیکی
 .نمایند استفاده ابزار این از بتوانند الکترونیکی تجاری
 و صدور اصالت که آن بر مشروط است کاغذی سند حکم در ترونیکیالک سند ـ ب

 .باشد محرز آن تمامیت
 اعطاء یا صدور همچنین و اسناد یا اوراق تنظیم قانون، موجب به که موردی هر در ـ ج

 رعایت با آن الکترونیکی انجام باشد، ضروری آن مانند و وجه مبادله ابالغ، و اخطار مجوز،
 .نماید می کفایت و بوده مجاز الکترونیک تجارت قانون مفاد

 :شود می انجام زیر اقدامات بانکداری نظام تقویت و توسعه منظور به ـ49ماده
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 تبدیل و) Core Banking( متمرکز بانکداری) سیستم( سامانه کامل استقرار ـ الف
 با بانکها توسط متمرکز حسابهای به تسهیالت و اشخاص سپرده از اعم حسابها کلیه

 مرکزی بانک دستورالعملهای و استانداردها رعایت
 همکاری با بانکی شبکه برای الکترونیک گواهی صدور مرکز برداری بهره و ایجاد ـ ب
 به ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک توسط کشور الکترونیکی گواهی صدور مرکز
 الکترونیکی اطالعات تبادل امنیت افزایش منظور

 خود بانکی تعامالت در را الکترونیکی امضاء از استفاده امکان بانکها کلیه ـ تبصره
 .نمایند تسهیل
  اداری نظام
 ـ 50ماده
 کارکنان حقوق ضریب ساالنه افزایش تصویب مرجع عنوان به وزیران هیأت ـ الف

 تطبیق تفاوت درج که نحوی به( کشوری خدمات مدیریت قانون غیرمشمول و مشمول
 امتیازات و جداول افزایش تصویب و) نباشد افزایش مانع کورمذ قانون دهم فصل موضوع

 العاده فوق تسری جمله از مذکور قانون دهم فصل موضوع های العاده فوق میزان و
 پاداش و عیدی تعیین و%) 50( درصد پنجاه تا حداکثر شهدا فرزندان مورد در ایثارگری
 اند داده انجام برجسته خدمات مربوط دستگاه تشخیص به که کارکنانی برای فقط ششماهه

 قانون) 125( ماده رعایت با غیرمستقیم و مستقیم رفاهی کمکهای سقف و موارد تعیین و
 دستمزد و حقوق شورای وزیران، هیأت مصوبات. گردد می تعیین کشوری، خدمات مدیریت

 .است سنواتی های بودجه در مندرج مصوب اعتبارات سقف در مدیریت توسعه شورای و
 کارکنان مزایای و حقوق افزایش برای منابع سایر و دولت عمومی بودجه از استفاده ـ ب
 مربوط، جداول با مجریه قوه اختصاصی و تخصصی عمومی، مشاغل تطبیق مرحله در

 .بود خواهد مدیریت توسعه شورای در آن تصویب و مذکور مشاغل تعیین به موکول
 و احکام اعمال مختلف، سنوات بازنشستگان بین تبعیض و نابرابری رفع منظور به ـ ج

 دولت مصوب ضریب براساس کشوری خدمات مدیریت قانون) 110( و) 109( مواد جداول
 .است مجاز وزیران هیأت تصویب با بازنشستگان برای
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 طرف افراد و پیمانی و رسمی کارکنان بیکاری بیمه جامع برنامه است مجاز دولت ـ د
 دارنده و اجرائی دستگاه منابع از استفاده با و تصویب را رائیاج دستگاههای با قرارداد
 .نماید اجراء برنامه دوم سال از شدگان بیمه مشارکت از حاصل منابع و ردیف
 اجرای برای ساعتی یا) مشخص( معین کار قرارداد قالب در افراد کارگیری به ـ هـ

 مجاز کشوری خدمات مدیریت قانون در مقرر سقف در فقط سازمانی پستهای وظایف
 .است بالمانع قبلی قراردادهای تمدید. است
 شهرستان یک سطح در اجرائی دستگاههای مازاد ثابت، یا رسمی کارکنان انتقال ـ و

 با باید شهرستانها سایر به انتقال ربط، ذی دستگاههای توافق با مستخدم موافقت بدون
 .گیرد صورت مستخدم موافقت

 محاسبه در کشوری خدمات مدیریت قانون) 78( ماده تبصره موضوع تطبیق تفاوت ـ ز
 .شود نمی لحاظ مذکور قانون) 68( ماده) 9( بند موضوع های العاده فوق
 ممنوع کشوری خدمات مدیریت قانون دهم فصل مقررات از خارج پرداخت هرگونه ـ ح
) 4( ماده مولمش های بیمه و بانکها و دولتی شرکتهای خاص العاده فوق مورد در مگر است

 مصوب دستورالعمل طبق که کشوری خدمات مدیریت قانون) 5( ماده اخیر قسمت و
 و جمهور رئیس انسانی سرمایۀ و مدیریت توسعه معاونت معاونت، از مرکب کارگروهی
 .شود می اقدام متقاضی، دستگاه مقام باالترین
 اجرائی دستگاههای در پیمانی، و رسمی انسانی نیروی کارگیری به هرگونه ـ 51ماده

 .است ممنوع کشوری خدمات مدیریت قانون مشمول
 قانون در مصوب اعتبارات سقف در هرسال برای استخدامی مجوزهای تعداد ـ1تبصره
 پیشنهاد به کشوری خدمات مدیریت قانون) 24( ماده) ب( بند مفاد رعایت با بودجه

 تصویب به معاونت و ورجمه رئیس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت مشترک
 جمهور، رئیس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت. رسد می مدیریت توسعه شورای
 خدمات مدیریت قانون موضوع شوراهای عضو عنوان به معاونت و مذکور شورای رئیس

 .گردند می تعیین کشوری
 مناطق حاکمیتی، مشاغل کشوری، خدمات مدیریت قانون) 24( ماده) ج( بند ـ2تبصره

) ب(بند حکم مشمول که پنجم برنامه قانون) 16( ماده) ج( بند همچنین و یافته کمترتوسعه



111 / قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی : بخش اول   

 

 و التدریسی حق معلمین استخدامی تکلیف تعیین قانون اجرای و است قانون این) 20(ماده
 و 15/7/1388 مصوب پرورش و آموزش وزارت در سوادآموزی نهضت آموزشیاران
 .است مستثنی ماده این مفاد از آن بعدی های اصالحیه
 در مستقیم مالیاتهای قانون) 85( و) 84( مواد موضوع مالیاتی معافیت سقف ـ 52ماده
 مذکور قانون) 85( ماده در همچنین. شود می تعیین سنواتی بودجه در هرساله برنامه طول
   عبارت» 12/6/1370 مصوب پرداخت هماهنگ نظام قانون مشمول« عبارت جای به
 اخیر قسمت و) 2( و) 1( مواد موضوع دولتی دستگاههای سایر و مؤسسات و ها تخانهوزار«

) 5( ماده موضوع اجرائی دستگاههای سایر نیز و کشوری خدمات مدیریت قانون) 5( ماده
 صورت در کشور عمومی محاسبات قانون) 5( ماده و کشوری خدمات مدیریت قانون
 آن، بعدی الحاقات و اصالحات و ریکشو خدمات مدیریت قانون دهم فصل اجرای
 جایگزین »تحقیقاتی و عالی آموزشی مؤسسات و دانشگاهها علمی هیأت اعضای قضات،

 .شود می
 دیگر های وزارتخانه در نحوی به را وزارتخانه چند یا یک است مکلف دولت ـ 53ماده
 به وزارتخانه یک و بیست از ها وزارتخانه تعداد برنامه دوم سال پایان تا که نماید ادغام
 .یابد کاهش وزارتخانه هفده

 شورای مجلس تصویب به دولت پیشنهاد با جدید های وزارتخانه اختیارات و وظایف
 .رسد می اسالمی
 :کشور آماری نظام در کاری موازی رفع و ساماندهی سازی، یکپارچه منظور به ـ 54ماده
 .است کشور رسمی آمارهای تشاران و اعالم تهیه، رسمی مرجع ایران آمار مرکز ـ الف
 اجرائی دستگاههای همکاری با برنامه اول سال ظرف حداکثر ایران آمار مرکز ـ ب

 و استانداردها رعایت با نوین فناوریهای بر مبتنی کشور آماری ملی برنامه تهیه به نسبت
 تغذیه و استقرار و ثبتی آمارهای نظام استقرار رسمی، آمارهای انتشار و تولید ضوابط
 و ایران آمار مرکز پیشنهاد با برنامه این. نماید اقدام کشور آماری اطالعات پایگاه مستمر
 .است االجراء الزم اجرائی دستگاههای برای آمار عالی شورای تصویب
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 در و خود قانونی وظایف حدود در شود می داده اجازه اجرائی دستگاههای به ـ ج
 آمار تولید به نسبت آمار عالی شورای تأیید ردمو استانداردهای و ضوابط چهارچوب
 .نمایند اقدام خود به مربوط حوزه تخصصی
 ربط ذی معاون با تفویض صورت در و معاونت عهده بر ماده این اجرای حسن بر نظارت

 .است) ایران آمار مرکز رئیس( آن
 کشور، رد مکانی اطالعات و نقشه تولید امر در یکنواختی ایجاد منظور به ـ 55ماده

 و برداری نقشه با مرتبط فعالیتهای کلیه زمینه در موردنیاز اقدامات و هماهنگی راهبری،
 در شهری و پوششی های نقشه تولید و تهیه هوایی، عکسبرداری مکانی، اطالعات
 کشور برداری نقشه سازمان برعهده غیرنظامی، بخش در آن بر نظارت و مختلف مقیاسهای

 .گردد می ابالغ و تهیه معاونت توسعه مربوطه استانداردهای و ها دستورالعمل. است
 و دولتی ساختمانهای ساز و ساخت تمرکز موازی، تشکیالت حذف منظور به ـ 56ماده
 و ضوابط و مقررات رعایت لزوم نیز و ساز و ساخت کیفیت ارتقاء مجریه، قوه عمومی

 ساختمانهای اجرای و طراحی ،مطالعه ریزی، برنامه امور است موظف دولت استانداردها،
 و دولتی تأسیسات ساختمانها، مجری سازمان( شهرسازی و مسکن وزارت در را مزبور

 مسلح، نیروهای اطالعات، و پرورش و آموزش های وزارتخانه. نماید متمرکز) عمومی
 از رسد، می وزیران هیأت تصویب به معاونت پیشنهاد به که مواردی و اتمی انرژی سازمان

 .است مستثنی حکم این ولشم
 اصالح به نسبت برنامه اول سال پایان تا است موظف انسانی سرمایۀ و توسعه معاونت
 اقدام پردازند، می دولتی عمومی ساختمانهای ساز و ساخت به که دستگاههایی ساختار
 .نماید
 سقف رعایت با مجریه قوه در پیمانی یا رسمی صورت به انسانی نیروی جذب ـ 57ماده

 توسعه معاونت و معاونت تأیید و تشخیص با ترتیب به استخدامی مجوزهای و اعتبارات
 .است عمومی آزمون به موکول جمهور رئیس انسانی سرمایه و مدیریت
 .باشند می خود به مربوط مقررات و قوانین مشمول شهداء فرزندان و ایثارگران ـ1تبصره
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 و اعتبارات سقف رعایت با آزمون به نیاز بدون رسمی به پیمانی وضعیت تبدیل ـ2تبصره
 سرمایه و مدیریت توسعه معاونت و معاونت تأیید و تشخیص با استخدامی مجوزهای

 .است مجاز جمهور رئیس انسانی
 موارد در نیز و شوند می تشکیل دستگاه چند یا دو ادغام از که دستگاههایی در ـ3تبصره
 قانون در مندرج دستگاه، معاونتهای دادتع سقف رعایت وزیران، هیأت تصویب با خاص

 .نیست ضروری کشوری خدمات مدیریت
 یا کاال از اعم محصول تولید و کارآیی برای مدیریت تشویقی الزحمه حق ـ 58ماده
 که واحدهایی در مربوط نامه تفاهم در شده بینی پیش ارقام از بیش فعالیت یا خدمات
 مربوط مدیران به نامه تفاهم قالب در نتیجه و محصول کنترل و شده تمام قیمت براساس
 سال ده ظرف مربوط واحد کارآیی و مصارف و منابع تحلیل مبنای بر شود، می واگذار
 . گردد می پرداخت استخدامی مقررات و قوانین در مقرر محدودیتهای رعایت بدون گذشته
 در تنها کشوری خدمات مدیریت قانون) 5( ماده اجرائی دستگاههای در حکم این اجرای

 .است مجاز معاونت با متبادله موافقتنامه قالب
 از باشند می اجتماعی تأمین قانون مشمول که دستگاهها کارکنان از دسته آن ـ 59ماده

 آن اصالحات و مذکور قانون تابع نیز مزایا سایر و بازنشستگی شرایط جمله از جهت هر
 .شوند می

 العاده فوق از) 1/1/1388( کشوری خدمات یریتمد قانون اجرای از قبل تا که کسانی
 پاداش در کسرشده، مبلغ با متناسب است، شده کسر بازنشستگی کسور آنان کار اضافه
 طرح آنها در که دستگاههایی در. گردد می محاسبه آنان بازنشستگی حقوق و خدمت پایان
 اجراء کشوری خدمات مدیریت قانون) 124( ماده اجرای در کارگری مشاغل بندی طبقه
 .نمایند می استفاده کار قانون مزایای از فقط کار قانون مشمول کارکنان است، شده

 ایثارگران به مربوط های العاده فوق و شاغل و شغل امتیازات اعمال و تعیین  ـ 60ماده
 و%) 70( درصد هفتاد جانبازان فرزندان و شهید فرزندان و رزمندگان آزادگان، جانبازان،(

 ای گونه به باید آنان مورد در کشوری خدمات مدیریت قانون احکام سایر اجرای و) رباالت
 عدم نظیر قانونی امتیازات و نداشته کاهش ایثارگری بابت آنان دریافتی که گیرد صورت
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 اعمال و اجراء کماکان تحصیلی و سنی شرط و استخدامی آزمونهای در شرکت به نیاز
 .گردد

 کشوری خدمات مدیریت قانون) 68( ماده) 2( بند موضوع زده جنگ مناطق ـ تبصره
 .شود می تعیین وزیران هیأت توسط
 سهام بار یک برای فقط واگذاری، مورد واحدهای کارکنان و کارگران به ـ 61ماده

 قانون) 5( ماده موضوع اجرائی دستگاههای به است مجاز دولت. گردد می اعطاء ترجیحی
 و بازنشستگی صندوقهای و عمومی محاسبات قانون) 5( ماده و کشوری خدمات مدیریت
 واگذار را دارائیها و اموال سایر یا سهم آنها توافق با آنان مطالبات ازاء در خود کارکنان

 و اموال و بنگاهها و سهام واگذاری طریق از دولت کارکنان مطالبات پرداخت. نماید
 تبصره رعایت با مذکور اجرائی تگاههایدس و تعاونیها و بازنشستگی صندوقهای به دارائیها

 و دستگاهها. است مجاز نیز) 44( اصل کلی سیاستهای اجرای قانون) 6( ماده) 1(
 به نمایند می تملک حکم این اجرای در که را سهامی و اموال موظفند مذکور صندوقهای

 مورد یچه در که نمایند واگذار نحوی به مقررات و قوانین برابر تعاونی یا خصوصی بخش
 .نباشد داری بنگاه صورت به آنها گذاری سرمایه فعالیت
 اعم مجوز اخذ به منوط حقوقی و حقیقی اشخاص فعالیت که مواردی کلیه در ـ 62ماده

 اجرائی دستگاههای از آن مشابه موارد و موافقت یا استعالم جواز، پروانه، گواهی، از
 است، عمومی محاسبات قانون) 5( ادهم و کشوری خدمات مدیریت قانون) 5( ماده موضوع

 و مجوز نوع قانون، این ابالغ از پس ماه سه مدت حداکثر موظفند مذکور دستگاههای
 شیوه همچنین و مجوز اخذ به فعالیت بودن موکول قانونی مبانی نیز و مربوط فعالیت
 معاونت، از متشکل کارگروهی به رسماً را آن بر ناظر مقررات سایر و لغو تمدید، صدور،
 وزراء جمهور، رئیس حقوقی معاونت جمهور، رئیس انسانی  سرمایه و مدیریت توسعه معاونت

 نمایندگان از نفر سه نیز و دادگستری و اجتماعی امور و کار دارائی، و اقتصادی امور
 به اقتصادی و اساسی قانون) 90( نودم اصل بودجه، و برنامه کمیسیونهای از مجلس
 مهلت در ماده این موضوع مستندات ارسال عدم صورت در. نمایند ماعال ناظر عنوان
 مقام باالترین و است ممنوع مجوز اخذ به حقوقی و حقیقی اشخاص الزام شده، تعیین

 .باشند می حکم این اجرای حسن مسؤول وی طرف از مجاز مدیران و مقامات و دستگاه
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 وجاهت بررسی ضمن فوق مهلت اتمام از پس ماه شش ظرف است موظف کارگروه
 هماهنگی و مجوز تمدید و صدور هزینه کاهش تسریع، تسهیل، رویکرد با آنها قانونی

 تنظیم شیوه جایگزینی یا اصالح و غیرضرور مجوزهای حذف و مختلف دستگاههای
 شیوه جای به مقررات آن مراعات احراز برای ای نوبه بازرسی و فعالیت نوع هر مقررات
 و بازنگری بر مشتمل دستورالعمل ابالغ به نسبت مجوز، اخذ به فعالیت بودن موکول
 در غیرضروری مجوزهای لغو و مجوزها تجمیع روشها، جایگزینی و اصالح و تسهیل

 این. نماید اقدام جمهور رئیس تأیید از پس فعالیت نوع هر برای قانونی ضوابط چهارچوب
 این موجب به شده اصالح یا لغو اجرائی روشهای و دستورالعملها جایگزین دستورالعمل

 .است االجراء الزم مذکور اجرائی دستگاههای همه برای و شود می محسوب ماده
 تصویب با ماده این مشمول موارد و مجوزها به مربوط قوانین احکام اصالح یا تغییر
 .است اسالمی شورای مجلس
 مجوزها، انواع شامل ماده این موضوع دستورالعمل است موظف مذکور کارگروه ـ1تبصره
 اطالعاتی پایگاه یک در را مربوط بندی زمان و احیاء و لغو و تمدید صدور، شیوه و مرجع
 اطالعات کلیه. برساند عموم اطالع به سازد می مستقر و طراحی منظور همین به که

 مقررات اعمال. شود می منتشر سال هر آغاز از قبل سال کتاب قالب در ماده این موضوع
 کتاب در منتشره موارد از خارج ماده این موضوع خدمات ارائه یا فعالیت انجام به طمربو
 به دیده زیان خسارت جبران بر عالوه مرتکب و ممنوع مذکور رسانی اطالع پایگاه و سال

 .شود می محکوم ماده این در مقرر مجازات
 دستگاههای ایفعالیته و خدمات کلیه شامل مجوزها بر عالوه حکم این مفاد ـ2تبصره
 تأمین احوال، ثبت ،)شرکتها ثبت( امالک و اسناد ثبت سازمانهای جمله از یادشده اجرائی

 شهرداری ایران، صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسه زیست، محیط حفاظت اجتماعی،
 های وزارتخانه و قضائیه قوه خدمات گمرک، انتظامی، نیروی شهرها، کالن و تهران
 صنایع و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، فناوری، و تحقیقات علوم، پرورش، و آموزش

 و حقیقی اشخاص از وجوهی خدمات، ازاء در قوانین براساس که مواردی نیز و معادن و
 .بود خواهد نیز شود، می اخذ حقوقی
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 قوه آن رئیس موافقت به منوط قضائیه قوه به وابسته نهادهای در تبصره این مفاد اجرای
 .است
 مقام نظرات و دستورات و تدابیر و قوانین به مستند که مواردی و مقررات خصوصدر

 است ایشان نظر زیر مستقیماً که دستگاههایی درخصوص همچنین و است رهبری معظم
 .است له معظم اذن به منوط حکم این اجرای

 با تیح مجوز انواع اعطاء یا خدمات ارائه مقابل در مذکور اجرائی دستگاههای ـ3تبصره
 است، شده تجویز قانونی مقررات و قوانین در که آنچه از بیش مبالغی اخذ به مجاز توافق،
 ماده موضوع مجازات مشمول ماده این احکام سایر و حکم این اجرای از تخلف. باشند نمی

 .است اسالمی مجازات قانون) 600(
 به اجرائی دستگاههای در مشاوران و کارشناسان خدمات از استفاده منظور به ـ 63ماده
 تشخیص نظام استخدامی، و اداری حقوقی، ریزی برنامه ریزی، بودجه های زمینه در ویژه

 و مشاوران کارشناسی خدمات تعرفه و انتظامی رسیدگی بندی، رتبه شامل صالحیت
 سرمایه و مدیریت توسعه« و »حقوقی« معاونتهای و معاونت پیشنهاد به مذکور کارشناسان

 .رسد می وزیران هیأت تصویب به جمهور رئیس »انسانی
 دولت تصدی وظایف کشوری خدمات مدیریت قانون اجرای در که مواردی در ـ 64ماده

 حاکمیتی مسؤولیت رافع وظایف واگذاری شود، می واگذار تعاونی یا خصوصی بخش به
 یبخشها و دولت رابطه تنظیم موارد گونه این در. نیست شهروندان مقابل در دولت

 براساس اند شده دولت واگذارشده تصدیهای وظیفه دار عهده که تعاونی و خصوصی
 .رسد می وزیران هیأت تصویب به که است ای نامه آئین

 مدیریت قانون رعایت ضمن موردنظر، نتیجه حصول عدم صورت در است مکلف دولت
 به را یادشده وظایف ماده این موضوع نامه آئین براساس مربوطه مقررات و کشوری خدمات
 به رسانی خدمت که ای گونه به نماید واگذار تعاونی یا خصوصی بخش متقاضیان سایر
 تعاونی و خصوصی بخش که هایی هزینه صورت این در. یابد تداوم انقطاع بدون مردم

 بودجه قالب در وارده خسارات احتساب با اقتصاد شورای تصویب با است شده متحمل
 .تاس تأمین قابل سنواتی
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 های هزینه محاسبه برای تواند می قوانین رعایت با) معاونت( اقتصاد شورای دبیرخانه
 واجد خبرگان یا دادگستری رسمی کارشناسان از طرفین به وارده خسارات و قبول قابل

 ابالغ به ملزم معاونت. نماید استفاده مربوطه اجرائی دستگاههای در شاغل صالحیت
 .است اقتصاد یشورا االجرای الزم مصوبات

) 44( چهارم و چهل اصل کلی سیاستهای اجرای نحوه قانون موضوع واگذاریهای
 .نیست ماده این حکم مشمول
 :دولت سازی کوچک و انسانی نیروی کاهش و ساماندهی منظور به ـ 65ماده
. است ممنوع خاص موارد در و مقامات مورد در جز شهرها کالن به انتقال هرگونه ـ الف
 بین ثابت و رسمی کارکنان مأموریت و انتقال به مربوط مقررات سایر و محک این

 موارد. است اجراء قابل) قرارداد طول در( قراردادی و پیمانی کارکنان مورد در دستگاهها
 و مدیریت توسعه معاونت معاونت، نمایندگان عضویت با کارگروهی تشخیص با خاص
 .شود می تعیین وعمتب دستگاه و جمهور رئیس انسانی سرمایه
 شده بازنشسته یا بازخرید مقررات، و قوانین اجرای در که افرادی کارگیری به هرگونه ـ ب
 فرزندان و شهداء فرزندان ایثارگران، علمی، هیأت اعضاء مقامات، استثناء به شوند می یا

 هر یا ردیف دارای یا اجرائی دستگاههای در باالتر و%) 70( درصد هفتاد جانبازان
 همچنین و ممنوع کند، می استفاده کشور کل بودجه از انحاء از نحوی به که دستگاهی
 توسط بازخرید و بازنشسته افراد به عنوان هر تحت و محل هر از پرداخت هرگونه

 ماده استثناء به حکم این مغایر عام مقررات و قوانین کلیه. است ممنوع مذکور دستگاههای
 قانون) 95( ماده و دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به موادی الحاق قانون) 41(

 .گردد می لغو کشوری استخدام قانون) 91( ماده و کشوری خدمات مدیریت
 پیمانی، رسمی، از اعم واگذاری قابل تصدیهای در دستگاه هر کارکنان کل تعداد ـ ج

 علمی هیأت ضاءاع استثناء به مشابه عناوین و ساعتی مشخص، و معین کار قراردادی،
 بودجه قانون در ساله همه استثناء موارد. یابد می کاهش%) 2( درصد دو حداقل ساالنه
 .شود می تعیین سال همان
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 و مؤسسات از نوبت چند یا نوبت یک در ماه شش از بیش مأموریت و انتقال هرگونه ـ د
) 5( ماده وضوعم دولتی شرکتهای و مؤسسات ها، وزارتخانه به غیردولتی عمومی نهادهای

 .است ممنوع مقامات استثناء به کشوری خدمات مدیریت قانون
 و کشوری خدمات مدیریت قانون) 5( ماده موضوع دستگاههای به دولت دیون ـ 66ماده
 به عمومی و دولتی حقوقی اشخاص و صندوقها و کشور عمومی محاسبات قانون) 5( ماده

 احکام اجرای از ناشی منابع محل از بیمه حق زا دولت قانونی سهم به مربوط دیون استثناء
 حدود در و قالب در فقط نیز جدید تعهد هرگونه و گردد می تهاتر و محاسبه قانون این

 .باشد می اجراء قابل کشور کل سنواتی بودجه
 از که بخشی محاسبه از پس صندوقها بیمه حق از دولت قانونی سهم به مربوط دیون
 قانونی مسؤولیت رعایت با کشور قبل سنوات بودجه و قانون این اجرای منابع باقیمانده
 طریق از شود، می تهاتر گذاریها سرمایه متعارف سود و صندوق مصلحت رعایت در مدیران
 .است تأمین و پرداخت قابل سنواتی بودجه قوانین در بینی پیش
 به مجاز یسنوات بودجه قوانین موجب به که مجریه قوه دستگاههای کلیه ـ 67ماده
 با موظفند باشند، می یادشده قوانین اعتبارات محل از حقوقی و حقیقی اشخاص به کمک
 تخصیص کمیته توسط استانها در و معاونت توسط مرکز در که اعتبار تخصیص رعایت

 ملی شماره اخذ به نسبت شود، می انجام معاونت ابالغی ضوابط طبق استان اعتبارات
 اعضاء و الشرکه سهم صاحبان و اصلی سهامداران یا و کمک گیرنده حقیقی اشخاص
 بانک در آن درج و کمک گیرنده حقوقی اشخاص قانونی بازرسان یا بازرس و مدیره هیأت

 را کمک مبلغ سپس و اقدام گردد می ایجاد منظور این برای معاونت توسط که اطالعاتی
 حکم این مشمول نیز عاونتم اختیار در ردیفهای و منابع محل از کمک. نمایند پرداخت

 .است
 های حوزه شاخصهای محاسبه برای موردنیاز اطالعات و آمار تهیه منظور به ـ 68ماده

 :قبیل از مختلف تخصصی
 ایرانی ـ اسالمی توسعه الگوی ـ1
 کشور ساله بیست انداز چشم سند ارزیابی ـ2
 پنجم برنامه قانون عملکرد ارزیابی ـ3
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 ملی وری بهره ـ4
 انسانی عهتوس ـ 5
 مصرف الگوی ـ 6
 ملی استانداردهای تدوین ـ7
 مکانی های داده ـ 8
 سرزمین آمایش ـ9

 اطالعات فناوری و مدیریت و اداری نظام ـ10
 )MDG( هزاره توسعه اهداف ـ11
 کشور علمی جامع نقشه ـ12

 کردن عملیاتی به نسبت شاخصها، شناسنامه دریافت از پس است مکلف ایران آمار مرکز
 های سامانه کشور، آماری اطالعات پایگاه آمارگیری، طرحهای شامل مربوط اجرائی رنامۀب

 ماه شش ظرف حداکثر را موردنیاز اعتبارات و کند اقدام بندی زمان و عملیاتی ـ اطالعاتی
 .برساند آمار عالی شورای تصویب به و تهیه

 را مربوط های مهشناسنا مکلفند فوق تخصصی های حوزه متولی اجرائی دستگاههای
 .نمایند ارائه ایران آمار مرکز به برنامه، ابالغ از پس ماه شش ظرف حداکثر
 کمیسیون اعضاء از نفر یک و محاسبات و بودجه و برنامه کمیسیون اعضاء از نفر یک

 شرکت آمار عالی شورای جلسات در ناظر عنوان به اسالمی شورای مجلس اقتصادی
 .کنند می
  

 صادیاقت ـ پنجم فصل
 کار و کسب فضای بهبود
 با است مکلف بازرگانی وزارت کشور در کار و کسب فضای بهبود منظور به ـ 69ماده

 امالک و اسناد ثبت سازمان تعاون، اتاق ایران، معادن و صنایع و بازرگانی اتاق همکاری
 های بودجه چهارچوب در و معاونت هماهنگی با ربط ذی دستگاههای سایر و کشور
 یا تسهیالت اعطاء یا جوایز اهداء جمله از الزم تشویقی سیاستهای و ضوابط ی،سنوات

 و فروشی خرده بازار در تجاری نشان و نام از خدمات و کاالها استفاده برای مالی، کمکهای
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 برای و تهیه برنامه اول سال پایان تا را نشان صاحب معنوی حقوق حفظ با فروشی عمده
 .نماید ابالغ اجراء
 دستگاههای از مجوز اخذ نیازمند که اقتصادی فعالیتهای از دسته آن مورد در ـ70ماده
 اداره و هماهنگی یکپارچه، مدیریت وظیفه فعالیت، موضوع اصلی دستگاه باشند، می متعدد
 به واحد پنجره ایجاد طریق از و داشت خواهد برعهده را مجوز صدور و تکمیل و اخذ امور

 اقدام ای گونه به مرتبط دستگاههای سایر مشارکت با مجازی فضای در یا حقیقی صورت
 برای موردنظر زمانی سقف مجوزها، صدور همزمانی اصل رعایت ضمن که نماید می

 و چهل اصل کلی سیاستهای اجرای نحوه قانون در شده بینی پیش زمان از مجوز صدور
 .ننماید تجاوز اساسی قانون) 44( چهارم
 ارائه به نسبت موظفند مجوز صدور فرعی دستگاههای واحد، پنجره فرآیند ایجاد در

 فضای در یا و واحد های پنجره محل در االختیار تام نماینده استقرار طریق از خدمات
 ضوابط و ها رویه شامل مربوط دستورالعمل. آورند عمل به را الزم همکاری و اقدام مجازی

 در مجوز صدور در اصلی اههایدستگ فهرست همچنین و متخلفین با برخورد نحوه و
 .رسد می قانون این) 62( ماده موضوع کارگروه تصویب به مختلف فعالیتهای

 دسترسی و عمومی رضایت افزایش اداری، نظام وری بهره بهبود راستای در ـ71ماده
 که نماید اتخاذ ترتیبی تواند می دولت دولتی، و عمومی خدمات به شهروندان سریع و آسان
 نهادهای  یا و مؤسسات دولتی، مؤسسات ها، وزارتخانه از اعم اجرائی گاههایدست کلیۀ

 کلیه و ای بیمه شرکتهای و اعتباری مؤسسات بانکها، دولتی، شرکتهای غیردولتی، عمومی
 یا سازمانی واحدهای است، نام ذکر مستلزم آنها بر قانون شمول که دستگاههایی

 ممکن و مقتضی نحو به هستند مردم به خدمات ارائه به موظف که را خود از بخشهایی
 موجود امکانات از استفاده با و انسانی نیروی کار ساعت تنظیم مجازی، و حضوری از اعم
 .دارند نگه خدمت آماده و فعال کاری نوبت دو در یا و روز شبانه طول در

 جزئیات و روش نحوه، و ماده این مشمول دستگاههای مصادیق فهرست ـ1تبصره
 سرمایه و مدیریت توسعه معاونت و معاونت توسط که است دستورالعملی موجب به رائیاج

 .شود می ابالغ و تهیه جمهور رئیس انسانی
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 ساختمان و تأسیسات ایجاد و تشکیالت گسترش انسانی، نیروی هرگونه جذب ـ2تبصره
 .است ممنوع ماده این تکالیف اجرای در جدید
 ارز نرخ نوسانات جمله از قیمتها نوسانات از ناشی ریخطرپذی کاهش منظور به ـ72ماده
 بیمه، تجاری شرکتهای طریق از ایران مرکزی بیمه صادراتی، ـ تولیدی واحدهای برای
 .آورد فراهم را ارز نرخ نوسانات و قیمتها نوسانات به مربوط ای بیمه خدمات ارائه امکان
 اصالح برای الزم قانونی اقدامات برنامه، اول سال پایان تا است موظف دولت ـ73ماده
 :آورد عمل به زیر موارد رعایت با را کار روابط و اجتماعی تأمین قانون و کار قانون
 دو منافع همسوکردن و کارفرمایان و کارگران اختالف حل برای انعطاف ایجاد ـ الف
 طرف
 رویکرد با کارگران شغلی و اجتماعی تأمین از بخشی عنوان به بیکاری بیمه تقویت ـ ب

 اشتغال قطعی شرایط در بیکاران و بیکاری بیمه گسترش و پوشش افزایش
 از حمایت رویکرد با دولت تکالیف و کارفرمایان و کارگران منافع همسویی تقویت ـ ج
 گرایی جانبه سه و تولید
 مقتضیات و تکنولوژی تغییرات به توجه با کار جدید وضعیتهای و شرایط تقویت ـ د

 خدمات و کاال دتولی خاص
 برای صنفی اعتراض قانونی حق متضمن کارفرمایی و کارگری تشکلهای تقویت ـ هـ
 تشکلها این

 قانون) 45( ماده) ی( بند تحقق و رقابتی بازارهای گیری شکل راستای در ـ74ماده
 مشمول شرکت چنانچه اساسی، قانون) 44( چهارم و چهل اصل کلی سیاستهای اجرای

 مواد جمله از تولید عوامل تأمین یا فعالیت موضوع اجرای برای واگذاری حال در واگذاری
 شامل تولید عوامل تأمین نرخ یا و آنها ترکیب و محل یا و خدمات و کاال فروش یا اولیه
 دستگاههای سوی از خاصی ضوابط رعایت مشمول آن خدمات و کاال فروش یا اولیه مواد

 واگذاری، از قبل است ضروری باشد، دولت به ابستهو یا دولتی مؤسسات و شرکتها دولتی،
 الزامات این احتمالی تغییرات همچنین و تداوم عدم یا و تداوم به مربوط اطالعات کلیۀ

 .گردد افشاء بهادار اوراق و بورس سازمان ضوابط براساس
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 فعالیتهای تسهیل و تعاونی و خصوصی بخشهای و دولت نظر تبادل منظور به ـ75ماده
 اقدامات برای مؤثر تصمیم اتخاذ و کار و کسب موانع رفع و بررسی بخشها، این ادیاقتص
 مناسب اجرائی راهکارهای و پیشنهادها ارائه و موجود مقررات و قوانین چهارچوب در الزم
 زیر اعضاء ترکیب با خصوصی بخش و دولت گوی و گفت شورای ربط، ذی مراجع به

 :شود می تشکیل
 )شورا رئیس( دارایی و ادیاقتص امور وزیر ـ1
 ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک کل رئیس ـ2
 جمهور رئیس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاون ـ3
 معادن و صنایع وزیر ـ4
 تعاون وزیر ـ 5
 بازرگانی وزیر ـ 6
 کشاورزی جهاد وزیر ـ7
 اجتماعی امور و کار وزیر ـ 8
 نفت وزیر ـ9

 نیرو وزیر ـ10
 قوه رئیس انتخاب به قضائیه قوه معاونان از نفر دو ـ11
 اسالمی شورای مجلس اقتصادی کمیسیون رئیس ـ12
 اسالمی شورای مجلس محاسبات و بودجه و برنامه کمیسیون رئیس ـ13
 اسالمی شورای مجلس معادن و صنایع کمیسیون رئیس ـ14
 اسالمی شورای مجلس طبیعی منابع و آب کشاورزی، کمیسیون رئیس ـ15
 ایران معادن و صنایع و بازرگانی اتاق رئیس ـ16
 ایران اسالمی جمهوری تعاون اتاق دبیرکل ـ17
 تهران شهردار ـ18
 های رشته و بخشها از تعاونی و خصوصی برتر شرکتهای عامل مدیران از نفر هشت ـ19

 مختلف
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 هر حداقل که جلسات تشکیل چگونگی و) 19( ردیف اعضاء انتخاب نحوۀ ـ1 تبصره
 که است دستورالعملی طبق گزارشها و پیشنهادها ارائه و گردد می برگزار یکبار روز زدهپان
 .شود می تصویب و تهیه شورا جلسۀ نخستین در

 و بازرگانی اتاق در دولت از کمک دریافت بدون شورا این دبیرخانه محل ـ2تبصره
 .است ایران معادن و صنایع
 اتاق حضور و همکاری با است موظف ایران معادن و صنایع و بازرگانی اتاق ـ76ماده
 قوانین، شناسایی به نسبت کشور، اصناف شورای و ایران اسالمی جمهوری مرکزی تعاون

 نظرخواهی با و نماید اقدام ایران در گذاری سرمایه و تولید مخل های بخشنامه و مقررات
 و مشکالت پردازش و بررسی و کشور سراسر صادراتی و تولیدی تشکلهای از مستمر
 دو از متشکل ای کمیته به و تهیه را پیشنهادهایی و گزارشها مستمر بطور آنها های خواسته

 بررسی ضمن است موظف مذکور کمیته. دهد ارائه قوه آن رئیس انتخاب به قوه هر از نفر
 .نماید پیگیری و بررسی را الزم قانونی کارهای راه شده ارائه پیشنهادهای

 مزاحم، های بخشنامه و مصوبات و قوانین شامل ماده این موضوع گزارشهای ـ1تبصره
 مقررات و قوانین اصالح پیشنهاد همچنین و قوانین ناقص یا نادرست اجرای قانونی، خالء

 و صادرات و تولید و گذاری سرمایه از حمایت و مالکیت حقوق اقتصادی، امنیت ارتقاء و
 کیفیت ارتقاء با همراه ایران در خدمات و هاکاال شده تمام قیمت کاهش چگونگی و اشتغال

 و گذاریها سرمایه از بهینه استفاده و تولید و گذاری سرمایه به مربوط موارد و تولید رشد و
 .است موجود ظرفیتهای
 اجرای عالی شورای به را ارسالی گزارشهای همۀ از نسخه یک کمیته ـ2تبصره

 ماده موضوع گو و  گفت شورای و اساسی قانون) 44( چهارم و چهل اصل کلی سیاستهای
 .نماید می ارسال قانون این) 75(

 انجام به کمک و تعاونی و خصوصی تشکلهای ساماندهی و تقویت منظور به ـ77ماده
 توسعه چهارم برنامه قانون از موادی اصالح قانون) 91( ماده) د( بند از قانونی وظایف

 چهل اصل کلی سیاستهای اجراء و ایران یاسالم جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی،
 اعضاء کلیه کارشناسی و ای مشاوره بازاریابی، خدمات ارائه و اساسی قانون) 44( چهارم و

 مکلفند ایران اسالمی جمهوری مرکزی تعاون اتاق و ایران معادن و صنایع و بازرگانی اتاق
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 واریز مذکور اتاقهای بحسا به مورد حسب را خود خدمات و کاال فروش رقم هزار در یک
 .کنند تسلیم بازرگانی کارت تمدید و صدور هنگام را مذکور اتاقهای تأییدیه و نمایند
 خدمات و کاالها داخلی، تولیدات از حمایت جهت در است موظف دولت ـ78ماده

 .نماید خرید داخلی تولیدکنندگان از اولویت با را خود موردنیاز
  

 وری بهره
 برنامه پایان در سوم یک به اقتصادی رشد در وری بهره سهم ارتقاء راستای در ـ79ماده

 عوامل کلیه وری بهره ارزیابی و پایش راهبری، سیاستگذاری، ریزی، برنامه منظور به و
 به ایران وری بهره ملی سازمان خاک، و آب و انرژی سرمایه، کار، نیروی جمله از تولید

 تا شود می ایجاد موجود امکانات از استفاده اب معاونت به وابسته دولتی مؤسسه صورت
 ارتقاء اجرائی نظام و وری بهره استاندارد شاخصهای شامل کشور وری بهره جامع برنامه
 و اقتصادی اجتماعی، بخشهای کلیه در مسؤولیتها و نقشها توزیع دربرگیرنده وری، بهره

 تمامی برای االجراء الزم برنامه صورت به غـیردولتی، و دولتی بخشهای از اعم فرهنگی
 دستگاههای تمام. برساند وزیران هیأت تصویب به و نماید تدوین یادشده، بخشهای
 به مربوط اقتصادی رشد بر آن اثر و وری بهره تغییرات برنامه دوم سال از موظفند اجرائی
 وری بهره رشد بر اثرگذار متغیرهای و سیاستها و نمایند منتشر مستمر طور به را خود بخش

. باشد  داشته صعودی رشد مزبور دستگاههای از وری بهره اثر تا کنند شـناسایی را
 شرکتهای و غیردولتی بخشهای تشویقی سیاستهای حاوی تواند می مذکور سیاستهای

 .باشد دولتی
 در اجرائی دستگاههای ای هزینه اعتبارات تخصیص مرحله هر از%) 3( درصد سه حداکثر

 بر مبنی معاونت تأیید ارائه به منوط دستگاه به آن پرداخت و شود می نگهداری خزانه
 .است وری بهره به مربوط قانونی تکالیف دیگر و ماده این موضوع مصوبات رعایت
 ایران وری بهره ملی سازمان پیشنهادی برنامه بر مشتمل ماده این اجرائی نامه آئین

 .رسد می وزیران هیأت تصویب به
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 اشتغال
 کارآفرینی، توسعه پایدار، اشتغال ایجاد راستای در شود می داده اجازه دولت به ـ 80ماده
 :دهد انجام را زیر اقدامهای نو مشاغل توسعه و ای منطقه تعادل عدم کاهش
 پیوند ایجاد تولیدی، های زنجیره و ها خوشه ها، شبکه توسعه تشویق و مالی حمایت ـ الف

 تمهیدات انجام و) هدفمند کمکهای اعطاء( بزرگ متوسط، کوچک، بنگاههای بین مناسب
 در بازاریابی و توسعه و تحقیق تخصصی، ـ مهندسی ـ فنی توان تقویت برای الزم

 آنها برای الکترونیک تجارت و رسانی اطالع مراکز توسعه و متوسط و کوچک بنگاههای
 و بلوغ به کمک و متوسط و کوچک بنگاههای توسعه و رشد موانع و مشکالت رفع ـ ب

 پذیر رقابت و بزرگ بنگاههای به آنها تبدیل
 بخش اشتغالزای طرحهای و دور راه از مشاغل و خانگی کار و کسب گسترش ـ ج

 کشور بیکاری نرخ متوسط از باالتر بیکاری نرخ با مناطق در ویژه به تعاونی و خصوصی
 عالیتهایف تبدیل جهت در تشویقی سیاستهای تنظیم و حقوقی و مالی حمایت ـ د

 متشکل واحدهای به خانوار اقتصادی غیرمتشکل
 و کسب آموزشهای گسترش و توسعه منظور به غیردولتی بخش از مالی حمایت ـ هـ
 کاربردی ـ علمی و ای حرفه و فنی کارآفرینی، کار،
 کارگاههایی کارفرمایان سهم بیمه حق از بخشی تأمین یا و پلکانی تخفیف اعمال ـ و
 نیروی کارگیری به جهت در اجتماعی امور و کار وزارت واحدهای معرفی یا و تأیید با که
 از قبل سال در یا و بوده تأسیس تازه واحد، که آن شرط به نمایند، می مبادرت جدید کار
 .باشد نداشته کار نیروی کاهش آن،

 از استفاده زمان مدت و میزان نحوه، شامل فوق بندهای اجرائی نامه آئین ـ تبصره
 به قانون این تصویب از پس ماه شش ظرف حداکثر فوق بندهای موضوع متیازاتا

 .رسد می وزیران هیأت تصویب
 تسهیل مقررات از بخشی تنظیم قانون) 10( ماده شغلی، فرصتهای استمرار برای ـ ز

 و اجتماعی اقتصادی، توسعه سوم برنامه قانون) 113( ماده اصالح و کشور صنایع نوسازی
 .گردد می تنفیذ پنجم برنامه سالهای طول در ایران اسالمی هوریجم فرهنگی
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 ارز
 :کشور ارزی تعهدات تنظیم منظور به ـ 81ماده
 :باشند می زیر موارد رعایت به ملزم اجرائی دستگاههای ـ الف

 که خارج یا داخل بانکهای ارزی حسابهای طریق از را خود ارزی معامالت و عملیات ـ1
 مکلفند ایرانی عامل بانکهای. دهند انجام کنند، می یا کرده افتتاح کزیمر بانک تأیید با

 .نمایند تأمین المللی بین استانداردهای سطح در را آنها نیاز مورد خدمات
 تا کنند، اعالم مرکزی بانک به را خود کشور از خارج ارزی حسابهای کلیه فهرست ـ2
 .گردد میسر آنها فعالیت ادامه بانک، این تأیید از پس
 :است موظف دولت ـ ب
 به را خارجی مدت کوتاه و مدت میان از اعم تعهدات و بدهیها پرداخت بندی زمان ـ1
 گرفتن نظر در بدون تعهدات و بدهیها این ساالنه بازپرداختهای که نماید تنظیم ای گونه

 ارزی درآمدهای%) 30( درصد سی از پنجم برنامه پایان در متقابل بیع از ناشی تعهدات
 با اولویت خارجی تسهیالت از استفاده در. نکند تجاوز پنجم برنامه آخر سال در دولت

 .است بلندمدت تسهیالت
 در مرکزی بانک و دولت توسط شده تضمین خارجی بدهیهای و تعهدات میزان ـ2

 تعهدات و بدهیها خالص حال ارزش تا نماید تنظیم ای گونه به را پنجم برنامه سالهای
 حمایت و تشویق قانون) 3( ماده) ب( بند موضوع قراردادهای از ناشی تعهدات دونب دولت

 تعهدات بدهیها، حال ارزش التفاوت مابه( 19/12/1380 مصوب خارجی گذاری سرمایه
 از بیش برنامه آخر سال در) ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک ارزی ذخایر و کشور
 .نباشد دالر) 50.000.000.000( میلیارد پنجاه

 سالهای برای ساالنه بودجه لوایح با همراه را ارزی پرداختهای و دریافت جداول ـ3
 .نماید ارائه برنامه از باقیمانده

 دامنه حفظ به توجه با ارز نرخ. است »شده مدیریت شناور« کشور، ارزی نظام ـ ج
 شرایط همچنین و جهانی و داخلی تورم مالحظه با و خارجی تجارت در پذیری رقابت
  .شد خواهد تعیین خارجی ذخایر از مطلوبی حد تعیین جمله از کالن اقتصاد
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 ـ 82ماده
 قالب در برنامه طول در خارجی مالی تسهیالت از اجرائی دستگاههای استفاده ـ الف
 و متقابل بیع مصوب تسهیالت باقیمانده های سهمیه. است مجاز سنواتی بودجه قوانین

 ضوابط رعایت با( چهارم و سوم های برنامه به مربوط) فاینانس( خارجی مالی تسهیالت
 قوت به نیز پنجم برنامه طول در) نظام مصلحت تشخیص مجمع تصویب جمله از اسالمی

 .است باقی خود
 از خود طرحهای مالی منابع تأمین برای شود می داده اجازه اجرائی دستگاههای به ـ ب
 دولت، توسط ایجادشده تعهدات بازگشت ضمینت عدم اصل رعایت با متقابل بیع روش
 .نمایند استفاده اقتصاد شورای تصویب از پس دولتی بانکهای و مرکزی بانک
 منابع تأمین به نسبت دولت، تضمین بدون مجازند تخصصی و تجاری بانکهای ـ ج
 اقدام المللی بین منابع از شهرداریها و غیردولتی بخشهای گذاری سرمایه طرحهای مالی
 شورای تصویب به بانک هر دارائیهای به ارزی  بدهیهای و تعهدات نسبت تعیین. نمایند
 .رسد می اعتبار و پول
 ماده این) ج( و) ب( ،)الف( بندهای موضوع خارجی مالی تسهیالت از استفاده در ـ د

 :است ضروری عامل بانکهای و اجرائی دستگاههای توسط زیر موارد رعایت
 چهارم و چهل اصل کلی سیاستهای رعایت با اجرائی ستگاههاید طرحهای تمامی ـ1

 تأیید و ربط ذی دستگاه اجرائی مقام باالترین یا و وزیر مسؤولیت با اساسی قانون) 44(
 اجرای های هزینه مجموع و باشند مالی و اقتصادی فنی، توجیه دارای باید اقتصاد، شورای
 هر تسهیالت بازپرداخت و دریافت بندی زمان. نکند تجاوز شده تعیین سقفهای از آنها کامل
 های توانایی و امکانات ظرفیتها، به توجه با داخل ساخت از آن استفاده میزان و طرح
 اجرائی و صنعتی تولیدی، مهندسی، و فنی توان از استفاده حداکثر« قانون رعایت و داخلی
» 12/12/1375مصوب ماتخد صدور منظور به تسهیالت ایجاد و ها پروژه اجرای در کشور

 شورای تصویب به باید طرحها از یک هر اجرای در محیطی زیست شرایط رعایت نیز و
 .برسد اقتصاد

 مالی تسهیالت شامل خارجی مالی تسهیالت و متقابل بیع از کنندگان استفاده ـ2  
 زمانی جدول قرارداد، انعقاد زمان از ماه دو ظرف باید مستقیم وامهای و) فاینانس( خارجی
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 تعهدات و بدهیها بازپرداخت بندی زمان نیز و شده استفاده یا و ایجادشده تعهدات میزان و
 مذکور، طرحهای شدن اجرائی از پس. دهند قرار مرکزی بانک اختیار در را خود ارزی

 در تعهد باقیمانده و پرداختی یا دریافتی وجوه سود و اصل بر مشتمل طرح عملکرد گزارش
 .شود می اعالم معاونت و مرکزی بانک به ههما سه فواصل
 مرکزی بانک با تعهد ایجاد در موظفند مستقیم وامهای از کنندگان استفاده ـ تبصره
 .آورند عمل به را الزم هماهنگی ایران اسالمی جمهوری

 دالر) 1.000.000( میلیون یک از بیش که خارجی قراردادهای و معامالت تمامی ـ د
 مهندسی، و فنی توان از استفاده حداکثر« قانون شامل مربوط انینقو رعایت با باشد

 صدور منظور به تسهیالت ایجاد و ها پروژه اجرای در کشور اجرائی و صنعتی تولیدی،
 آگهی درج با المللی بین یا و محدود مناقصه طریق از تنها» 12/12/1375 مصوب خدمات

 منعقد و انجام خارجی و داخلی ترونیکیالک های رسانه و کثیراالنتشار های روزنامه در
 دارائی، و اقتصادی امور وزیر از متشکل نفره سه کمیته تأیید به استثناء موارد. شود می

 یا مربوطه وزارتخانه وزیر و جمهوری ریاست راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاون
 و کمی بازرسی و کنترل حق ها، مناقصه کلیه در. رسد می ربط ذی اجرائی مقام باالترین
. است محفوظ خریدار برای ها پروژه و وارداتی کاالهای کلیه برای قیمت کنترل و کیفی
 مرکزی بانک. است موضوع این اجراء حسن مسؤول ربط، ذی اجرائی مقام باالترین یا وزیر

 است قراردادهایی و معامالت بهای پرداخت یا تعهد به مجاز فقط ایران اسالمی جمهوری
 .باشد داشته را بند این مفاد رعایت بر مبنی اجرائی، دستگاههای مقام باالترین یدتأی که

 ـ 83ماده
 جهت سنواتی بودجه قانون چهارچوب در شود می داده اجازه مرکزی بانک به ـ الف
 انواع و مشارکت اوراق انتشار به نسبت دولتی ای توسعه زیربنایی های پروژه مالی تأمین

 .نماید اقدام المللی بین زارهایبا در اسالمی صکوک
 ارزی منابع تأمین راستای در شود می داده اجازه شهرداریها و دولتی شرکتهای به ـ ب

 مرکزی، بانک و دارائی و اقتصادی امور وزارت تأیید از پس خود، گذاری سرمایه طرحهای
 این سود و اصل تضمین. نمایند اسالمی صکوک انواع و مشارکت اوراق انتشار به اقدام
 .است مذکور شهرداریهای و شرکتها با اوراق
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 تبدیل هدف با شود می نامیده صندوق ماده این در که ملی توسعه صندوق ـ 84ماده
 به نفتی های فرآورده و گازی میعانات و گاز و نفت فروش از ناشی عواید از بخشی

 از آینده نسلهای سهم حفظ نیز و اقتصادی زاینده های سرمایه و مولد ماندگار، ثروتهای
 .شود می تشکیل نفتی های فرآورده و گاز و نفت منابع

. داشت نخواهد ای شعبه کشور نقاط سایر و تهران در و است مستقر تهران در صندوق
 ماده این. باشد می ایران اسالمی جمهوری دولت به متعلق صندوق این های دارایی و اموال

 .است صندوق اساسنامه حکم در
 :از عبارتند صندوق ارکان ـ الف

 امناء هیأت ـ1
 عامل هیأت ـ2
 نظارت هیأت ـ3
 :است زیر اختیارات و وظایف دارای صندوق، رکن باالترین عنوان به امناء هیأت ـ ب
 ها مشی خط و سیاستها تعیین راهبری، ـ1
 بخشهای به گذاری سرمایه و تولید برای تسهیالت اعطاء نحوۀ و شرایط تصویب ـ2

 غیردولتی عمومی و تعاونی ،خصوصی
 گزارش و مالی صورتهای ساالنه، بودجه راهبردی، های برنامه ها، نظامنامه تصویب ـ3

 صندوق عملکرد
 )هـ( و) د( بندهای مطابق عامل هیأت اعضاء سایر و رئیس انتخاب ـ4
 و امناء هیأت اعضای از یک هر پیشنهاد با عامل هیأت اعضای و رئیس عزل ـ 5

 امناء أتهی تصویب
 و یکصد اصل رعایت با دعاوی صلح و داوری به دعاوی ارجاع درباره تصمیم اتخاذ ـ 6
 اساسی قانون) 139( نهم و سی
 و بخشها در تسهیالت پرداخت اولویت واجد و قبول مورد فعالیتهای انواع تعیین ـ7

 اقتصادی مناسب بازده با و زاینده خدماتی و تولیدی زیربخشهای
 قبول مورد بازده نرخ همچنین و صندوق منابع از انتظار مورد بازده نرخ داقلح تعیین ـ 8

 در مشارکت سهم نرخ تعیین و تسهیالت پرداخت برای گذاری سرمایه و تولیدی طرحهای
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 بازده نرخ متوسط از کمتر نرخها این میانگین که نحوی به گذاری سرمایه طرحهای
 .نباشد یخارج بازارهای در مرکزی بانک های سپرده
 امناء هیأت ـ ج

 :است زیر شرح به امناء هیأت اعضای ترکیب
 )امناء هیأت رئیس( جمهور رئیس ـ1
 )امناء هیأت دبیر( جمهور رئیس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاون ـ2
 دارائی و اقتصادی امور وزیر ـ3
 اجتماعی امور و کار وزیر ـ4
 نفت وزیر ـ 5
 ایران اسالمی هوریجم مرکزی بانک کل رئیس ـ 6
 رأی حق بدون و ناظر عضو عنوان به ایران معادن و صنایع و بازرگانی اتاق رئیس ـ7
 رأی حق بدون و ناظر عضو عنوان به ایران تعاون اتاق رئیس ـ 8
 انتخاب به محاسبات و بودجه و برنامه و اقتصادی کمیسیونهای از نماینده نفر دو ـ9

 اسالمی شورای مجلس
 کشور کل اندادست ـ10

 .شود می تشکیل بار دو سالی حداقل امناء هیأت جلسات ـ1تبصره
 و یافته رسمیت رأی صاحب اعضاء سوم دو حداقل با امناء هیأت جلسات ـ2تبصره

 .گردد می اتخاذ رأی پنج حداقل با آن تصمیمات
 هیأت جلسات در توانند می رأی حق بدون نظارت هیأت و عامل هیأت رؤسای ـ3تبصره

 .نمایند شرکت ناءام
 صندوق مالی صورتهای و ترازنامه تصویب مورد در امناء هیأت تصمیم هرگونه ـ4تبصره

 از یکی نیز و کشور رسمی روزنامه در عامل هیأت اعضای و رئیس انتصاب نیز و
 .گردد می درج امناء، هیأت انتخاب به کثیراالنتشار های روزنامه
 تعیین امناء هیأت دبیر توسط امناء هیأت جلسات محل و تاریخ جلسه، دستور ـ 5تبصره

 .شود می ارسال هیأت اعضاء برای جلسه تشکیل از قبل روز پانزده حداقل و
 .رسد می امناء هیأت تصویب به صندوق ستاد بودجه ـ 6تبصره
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 امناء، هیأت مصوبات و اساسنامه مفاد چهارچوب در صندوق امور اداره منظور به ـ د
 اقتصادی، امور در نام خوش و تجربه با نظر، صاحب افراد از نفر پنج از مرکب عامل هیأت

 تحصیلی مدرک و مرتبط سابقه سال ده حداقل با ریزی برنامه و بانکی مالی، حقوقی،
 و شوند می منصوب جمهور رئیس حکم با و انتخاب امناء هیأت توسط ارشد کارشناسی

 :باشند می زیر اختیارات و وظایف دارای
 و بخشها در تسهیالت پرداخت اولویت واجد و قبول مورد فعالیتهای شنهادپی ـ1

 امناء هیأت به اقتصادی مناسب بازده با و زاینده خدماتی و تولیدی زیربخشهای
 به داخلـی و المللـی بین مالی و پولی بازارهای در گـذاری سرمایه موارد پیشنهاد ـ2

 امناء هیأت
 اختیارات و مسؤولیتها تعیین و عامل بانکهای با عاملیت قراردادهای چهارچوب تعیین ـ3

 قراردادها این چهارچوب در عامل بانک
 مناسب داخلی کنترلهای نظام استقرار و داخلی حسابرسی نظام برقراری ـ4
 امناء هیأت به آن ارائه و ریالی و ارزی مالی صورتهای تأیید ـ 5
 اعطای نحوۀ و شرایط و ها امنامهنظ خصوص در امناء هیأت به پیشنهاد ارائه ـ 6

 تسهیالت
 اهداف و وظایف محدوده در صندوق نام به اقدامی هرگونه به نسبت تصمیم اتخاذ ـ7

 هیأت صالحیت حوزه در صراحت به آنها درباره تصمیم آنچه جز به اساسنامه در مندرج
 .باشد شده تفویض عامل هیأت به که این مگر است عامل هیأت رئیس یا امناء
 اختیارات محدوده در عامل هیأت رئیس توسط که اموری کلیه به راجع تصمیم اتخاذ ـ 8
 .گیرد می قرار عامل هیأت کار دستور در خود
 امناء هیأت مصوبات اجرای ـ9

 امناء هیأت به دعاوی صلح و داور تعیین داوری، به دعاوی ارجاع پیشنهاد ـ10
 مجاز امضای صاحبان معرفی و مرکزی بانک نزد در ارزی حسابهای بستن یا افتتاح ـ11

 صندوق مدیران سایر و رئیس عامل، هیأت اعضای بین از
 برای مالی مهندسی و گذاری سرمایه امور در المللی بین معتبر مشاور با قرارداد انعقاد ـ12

 .صندوق عملکرد ارتقاء و بهبود ارزیابی،
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 امناء هیأت سوی از ارجاعی موارد سایر ـ13
 اعضای سوم دو تأیید به مشروط عامل هیأت اعضای استعفای قبول و برکناری ـ1تبصره
 .بود خواهد امناء هیأت رأی صاحب
 شغل و اقتصادی فعالیت گونه هیچ و بوده وقت تمام باید عامل هیأت اعضای ـ2تبصره
 اصل در مندرج حکم مشمول عامل هیأت اعضای. باشند نداشته تدریس استثناء به دیگری
 .باشند می اساسی قانون) 142( دوم و چهل و یکصد

 .است بالمانع اعضاء مجدد انتخاب و بوده سال پنج عامل هیأت تصدی دوره ـ3تبصره
 با تعهدآور اسناد سایر و قراردادها بروات، ها، سفته چکها، بهادار، اوراق کلیه ـ4تبصره
 مهر با همراه وندش می تعیین هیأت این توسط که عامل هیأت عضو سه از عضو دو امضای
 .بود خواهد معتبر صندوق
 .است نافذ رأی سه حداقل با عامل هیأت تصمیمات ـ 5 تبصره

 اعضای بین از است صندوق اجرائی مقام باالترین که عامل هیأت رئیس ـ هـ
 رئیس. شود می منصوب جمهور رئیس حکم با و انتخاب امناء هیأت توسط عامل هیأت
 :باشد می زیر اختیارات و وظایف دارای عامل هیأت

 آن اجرای حسن بر نظارت و عامل هیأت تصمیمات اجرای دستور صدور و ابالغ ـ1
 عامل هیأت جلسات اداره و جلسه دستور تعیین ـ2
 امناء هیأت و عامل هیأت مصوبات چهارچوب در صندوق اداره ـ3
 صندوق وعموض فعالیتهای حیطه در اجرائی های برنامه و طرحها تنظیم و تهیه ـ4
 هیأت گزارش نویس پیش و صندوق مالی صورتهای بودجه، برنامه، تنظیم و تهیه ـ 5

 امناء هیأت به عامل
 و جاری های هزینه انجام و انسانی نیروی کارگیری به صندوق، داخلی امور اداره ـ 6

 صندوق اداری
 ماه سه ره حداقل عامل هیأت به ارائه برای صندوق عملکرد گزارش تنظیم و تهیه ـ7
 بار یک
 از اعم خارجی و داخلی مراجع کلیه و ثالث اشخاص برابر در صندوق نمایندگی ـ 8

 مکرر طور به ولو غیر به توکیل حق با آنها مشابه و ثبتی اداری، قضائی،
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 با کیفری و حقوقی از اعم صندوق امور به مربوط شکایات یا دعاوی از دفاع یا اقامه ـ9
 داوری به امر ارجاع و مصالحه حق جز به دادرسی امور به مربوط اختیارات کلیه
 عامل هیأت سوی از ارجاعی امور سایر ـ10
 عملیات بر مستمر نظارت و صندوق اهداف تحقق از اطمینان حصول منظور به ـ و

 سیاستها، و ها مشی خط اساسنامه، مفاد از احتمالی انحراف هرگونه از جلوگیری و آن جاری
 کشور، حسابرسی سازمان رئیس کشور، محاسبات دیوان رئیس ترکیب با نظارت هیأت
 .شود می تشکیل کشور کل بازرسی سازمان رئیس

 دیوان نظیر نظارتی دستگاههای قانونی وظایف نافی هیأت این نظارت ـ1تبصره
 .بود نخواهد کشور کل بازرسی و محاسبات
 جلسه اولین در که بود دخواه دبیر و رئیس نایب رئیس، دارای نظارت هیأت ـ2تبصره
 .شد خواهند انتخاب نظارت هیأت
 :نظارت هیأت وظایف ـ ز
 ادواری و موردی گزارشهای تهیه و صندوق مالی گزارشهای و صورتها به رسیدگی ـ1
 اسالمی؛ شورای مجلس و امناء هیأت برای
 و صندوق حسابهای خالصه و تعهدات مطالبات، ریزدارائیها، صورت به رسیدگی ـ2
 کشور؛ رسمی روزنامه در انتشار برای آنها واهیگ

 اهداف و اساسنامه و قانونی موازین با انطباق لحاظ از صندوق عملکرد به رسیدگی ـ3
 صندوق
 و دارائیها و اسناد کلیه جاری، امور در مداخله بدون و خود وظایف ایفاء در هیأت این

 مستندات و مدارک و اطالعات به تواند می و داده قرار رسیدگی مورد را صندوق حسابهای
 نظارتی گزارش است موظف هیأت این. باشد داشته دسترسی داند می الزم که صندوق

 .دهد ارائه اسالمی شورای مجلس و امناء هیأت به بار یک ماه شش هر را خود
 اشخاص خدمات از صندوق عملکرد از حسابرسی برای تواند می نظارت هیأت ـ تبصره
  .نماید استفاده صالحیت صاحب حقوقی و حقیقی

  
  
 



  1389بهمن ماه –ن و مقررات یقواننامۀ ویژه/  134

 

 :صندوق منابع ـ ح
 و خام، نفت( نفت صادرات از حاصل منابع از%) 20( درصد بیست معادل حداقل ـ1

 قوانین در آن مبلغ تعیین و برنامه سالهای در) نفتی های فرآورده و گاز گازی، میعانات
 سنواتی بودجه

 الذکر فوق اقالم تهاتری صادرات ارزش%) 20( درصد بیست حداقل ـ2
 درصد واحد سه میزان به سال هر) 2( و) 1( بندهای منابع از واریزی سهم افزایش ـ3
 سالهای و 1389 سال پایان در ارزی ذخیره حساب نقدی مانده%) 50( درصد پنجاه ـ4
 بعد
 قوانین رعایت با امناء هیأت مجوز با المللی بین پولی بازارهای از تحصیل قابل منابع ـ 5
 .ربوطم

 مالی سال طی صندوق خالص سود ـ 6
 نرخ میانگین معادل مرکزی، بانک در صندوق حساب موجودی سود از حاصل درآمد ـ7
 بار یک ماه سه هر پرداخت و محاسبه با خارجی بازارهای در مرکزی بانک های سپرده سود
 کل 1389 سال بودجه قانون) 4( بند) د( جزء موضوع منابع%) 20( درصد بیست ـ 8

 کشور
 به ملی توسعه صندوق محل از پرداختی تسهیالت سود و اصل بازپرداخت ـ1تبصره
 .شود می گرفته کار به صندوق اهداف جهت در مجدداً و واریز صندوق حساب

 .شد خواهد نگهداری مرکزی بانک نزد فقط صندوق حسابهای- 2تبصره
 :صندوق مصارف ـ ط
 به متعلق اقتصادی بنگاههای و عاونیت خصوصی، بخشهای به تسهیالت اعطای ـ1

 مالی فنی، توجیه دارای گذاریهای سرمایه توسعه و تولید برای غیردولتی عمومی مؤسسات
 اقتصادی و

 تعاونی و خصوصی شرکتهای به مهندسی و فنی خدمات صادرات تسهیالت اعطای ـ2
 تسهیالت یا خود منابع طریق از شوند می برنده خارجی های مناقصه در که ایرانی

 سندیکایی
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 هدف بازارهای در ایرانی خدمات و کاال خریدار طرفهای به خرید تسهیالت اعطای ـ3
 کشور صادراتی

 خارجی مالی و پولی بازارهای در گذاری سرمایه ـ4
 بازدهی و رقابتی شرایط گرفتن نظر در با خارجی گذاران سرمایه به تسهیالت اعطای ـ 5

 اصل رعایت با ایران در گذاری سرمایه از حمایت و بجل منظور به اقتصادی مناسب
 .باشد می اساسی قانون) 80( هشتادم

 صندوق های هزینه تأمین ـ 6
 ای سرمایه دارائیهای تملک و ای هزینه اعتبارات برای صندوق منابع از استفاده ـ1تبصره

 .است ممنوع شکل هر به دولت بدهیهای بازپرداخت و
 گذاران سرمایه و است ارزی صورت به فقط ماده این موضوع تسهیالت اعطای ـ2تبصره
 .ندارند را داخلی بازار در ریال به ارز تبدیل اجازه تسهیالت این از کننده استفاده
 و دولتی بانکهای عاملیت طریق از صرفاً صندوق تسهیالت کلیه اعطای ـ3تبصره
 .بود خواهد غیردولتی

 :مقررات سایر ـ ی
 و تخصصی توان و کارمزد نرخ با متناسب رقابتی شرایط در هابانک عاملیت سهم ـ1

 .شود می تعیین عامل هیأت توسط بانکها کارشناسی
 بانک توسط ماهانه ماده این) ح( بند) 2( و) 1( جزء موضوع منابع از صندوق سهم ـ2

 تسویه منابع شدن قطعی  به توجه با مالی سال پایان در و واریز صندوق حساب به مرکزی
 .شود یم

 و مالی اقتصادی، فنی، توجیه تأیید بدون صندوق منابع محل از تسهیالت پرداخت ـ3
 اموال در غیرقانونی تصرف حکم در و است ممنوع عامل بانک توسط متقاضی اهلیت
 بازدهی کفایت احراز و مالی و اقتصادی فنی، توجیه گزارشهای ارزیابی. بود خواهد عمومی

 تسهیالت سود نرخ از که میزانی به خطرپذیری، عامل لحاظ با گذاری سرمایه طرحهای
 مثابه به و عامل بانک عهده به نباشد کمتر امناء هیأت توسط شده اعالم انتظار مورد

 .است صندوق به تسهیالت سود و اصل بازپرداخت در عامل بانک تضمین
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 را طبیعی عمناب و آب کشاورزی، بخش گذاری سرمایه طرحهای موردنیاز منابع صندوق،
 به کشاورزی بخش گذاری سرمایه توسعه از حمایت صندوق یا عامل بانک طریق از

 .دهد می قرار بخش گذاران سرمایه اختیار در کمتر انتظاری سود با و ارزی صورت
 و مؤسسات به بانکها عاملیت با صندوق منابع از یافته اختصاص تسهیالت مجموع ـ4

 بیست از بیش نباید حال هر در وابسته و تابعه تهایشرک و غیردولتی عمومی نهادهای
 .باشد صندوق منابع%) 20( درصد

 شوند می محسوب غیرعمومی صورتی در شرکتها و مؤسسات ماده این نظر از ـ1تبصره
 اشخاص واسطه با یا و مستقیم آنها الشرکه سهم یا سهام،%) 80( درصد هشتاد حداقل که

 .شدبا حقیقی اشخاص به متعلق حقوقی
 و عمومی مؤسسات به متعلق آنها سهام مطلق اکثریت که شرکتهایی و مؤسسات

 عمومی خیریه مؤسسات و بازنشستگی و ای بیمه صندوقهای موقوفات، نظیر المنفعه عام
 غیردولتی عمومی نهادهای به وابسته شرکتهای و مؤسسات حکم در ماده این نظر از است

 .هستند
%) 20( درصد بیست از بیش مالکیت نوع از صرفنظر که اقتصادی بنگاههای ـ2تبصره
 دولتی ماده این نظر از شوند می تعیین دولتی مقامات توسط آنها مدیره هیأت اعضاء

 .است ممنوع آنها به صندوق منابع از پرداخت و گردند می محسوب
 توازن استانها، و اقتصادی بخشهای بین منابع توزیع در است موظف صندوق ـ3تبصره

 .دهد قرار مدنظر را ای نطقهم
 .است سال همان اسفندماه پایان تا سال هر ماه فروردین اول از صندوق مالی سال ـ 5
 قوانین و اساسنامه این تابع معامالتی و مالی استخدامی، اداری، امور در صندوق ـ 6

 های نامه آئین. باشد می ارزی و پولی سیاستهای و غیردولتی عمومی نهادهای و مؤسسات
 اصل طبق و رسید خواهد وزیران هیأت تصویب به صندوق امنای هیأت پیشنهاد به الزم

 .شد خواهد اقدام اساسی قانون) 138( هشتم و سی و یکصد
 منابع میزان بار یک ماه شش هر است موظف ملی توسعه صندوق عامل هیأت رئیس ـ7
 شورای مجلس و نظارت هیأت امناء، هیأت به را صندوق مصارف محل و مصارف و

 .نماید گزارش اسالمی
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 حسب ماده این احکام اجرای در جرم و تخلف با برخورد صورت در نظارت هیأت ـ 8
 .دارد می اعالم صالحه مراجع به را مراتب مورد
 نظارت هیأت اظهارنظر و گزارش همراه به صندوق زیان و سود حساب و ترازنامه ـ9
 .گردد تسلیم امناء هیأت به جلسه لتشکی از قبل روز پانزده حداقل باید

 فقط صندوق منابع محل از تسهیالت هرگونه پرداخت و ضمانتنامه هرگونه صدور ـ10
 توسعه از حمایت صندوق و غیردولتی یا دولتی از اعم عامل بانکهای طریق از

 .شود می انجام کشاورزی بخش گذاری سرمایه
 .است اسالمی شورای مجلس تصویب با تنها صندوق انحالل و اساسنامه در تغییر ـ11
 برنامه قانون) 1( ماده موضوع نفت عواید از حاصل ارزی ذخیره حساب فعالیت ـ 85ماده
 با 3/6/1383مصوب ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه چهارم
 :یابد می تداوم زیر تغییرات و اصالحات اعمال
 نقدی صورت به) گازی میعانات و خام نفت( از اعم تنف صادرات از حاصل عواید ـ الف

 1389 سال در گاز صادرات خالص و نفتی های فرآورده صادرات از دولت درآمد و تهاتری و
 کشور کل بودجه قانون جداول در شده بینی پیش ارزی مصارف کسر از پس بعد سالهای و
 .شود می یزوار ارزی ذخیره حساب به ملی توسعه صندوق سهم کسر از پس و

 صادرات از حاصل ارزی منابع کاهش از ناشی دولت عمومی بودجه کسری تأمین ـ ب
 از سنواتی بودجه قوانین در شده بینی پیش ارقام به نسبت گازی میعانات و گاز خام، نفت
 تصویب با نباشد تأمین قابل منابع دیگر از که این بر مشروط ارزی ذخیره حساب محل

 .است مجاز اسالمی شورای مجلس
 واریز و ارزی ذخیره حساب محل از اعطائی تسهیالت سود و اقساط وصول پیگیری ـ ج
 .است دولت عهده به عامل بانکهای طریق از مزبور حساب به آن
 و خصوصی غیردولتی، بخشهای به ارزی ذخیره حساب تعهدات باقیمانده ایفاء ـ د

 .است ممنوع جدید تعهد هرگونه ایجاد و است حساب همین عهده به تعاونی،
  

 بانک و پول
 :الحسنه قرض پسندیده سنت کردن نهادینه و گسترش منظور به ـ 86ماده
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 تفکیک به نسبت برنامه اول سال پایان تا حداکثر است موظف کشور بانکی شبکه ـ الف
 از تجهیزشده منابع که نماید اقدام نحوی به اداری مجزای کارهای و ساز ایجاد و حسابها

 اعطاء برای صرفاً احتیاطی، و قانونی ذخیره کسر از پس الحسنه قرض انداز پس ابهایحس
 مرکزی بانک با بند این اجرای حسن مسؤولیت. شود صرف الحسنه قرض تسهیالت
 .است ایران اسالمی جمهوری

 الحسنه قرض صندوقهای از حقوقی و مالی حمایت و تشویق با است مجاز دولت ـ ب
 .نماید فراهم آنها توسعه برای را الزم کار و ساز مرکزی، بانک نظارت تحت مردمی
 خارجی و ایرانی مشترک بانک تأسیس از خارجی طرف مشارکت سهم سقف ـ 87ماده
 توسعه چهارم برنامه قانون از موادی اصالح قانون به تبصره یک الحاق قانون موضوع

 چهل اصل کلی سیاستهای اءاجر و ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی،
 اسالمی جمهوری مرکزی بانک توسط 26/4/1389 مصوب اساسی قانون) 44( چهارم و

 .شود می تعیین ایران
 :از است عبارت ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک عمومی مجمع ترکیب«  ـ 88ماده

 )مجمع ریاست( جمهور رئیس
  

 دارائی و اقتصادی امور وزیر
   جمهور رئیس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاون

 وزیران هیأت انتخاب به وزراء از نفر دو و
 بانک کل رئیس پیشنهاد به ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک مقام قائم ـ1تبصره
 حکم با ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک عمومی مجمع تأیید از پس و مرکزی
 .شود می منصوب جمهور رئیس

 پولی مجرب متخصصان میان از باید وی مقام قائم و مرکزی بانک کل رئیس ـ2تبصره
 در ارشد کارشناسی حداقل تحصیالت و کاری تجربه سال ده حداقل با اقتصادی و بانکی
 .شوند انتخاب شهرت حسن دارای و مرتبط های رشته
 :گردد می اصالح ذیل شرح به اعتبار و پول شورای اعضای ترکیب ـ 89ماده

 وی معاون یا دارائی و ادیاقتص امور وزیر ـ
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 ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک کل رئیس ـ
 وی معاون یا جمهور رئیس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاون ـ
 وزیران هیأت انتخاب به وزراء از تن دو ـ
 بازرگانی وزیر ـ
 مرکزی بانک کل رئیس پیشنهاد به بانکی و پولی متخصص و کارشناس نفر دو ـ

 جمهوری ریاست تأیید و ایران سالمیا جمهوری
 وی معاون یا کشور کل دادستان ـ
 معادن و صنایع و بازرگانی اتاق رئیس ـ
 تعاون اتاق رئیس ـ
 شورای مجلس محاسبات و بودجه و برنامه و اقتصادی کمیسیونهای نمایندگان ـ

 مجلس انتخاب با ناظر عنوان به) نفر یک کدام هر( اسالمی
 .خواهدبود ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک کل رئیس عهده بر راشو ریاست ـ1تبصره
. یابند می تغییر بار یک سال دو هر اعتبار و پول شورای خبره اعضاء از یک هر ـ2تبصره
 .است بالمانع آنها مجدد انتخاب
 برنامه، اول سال در شود می داده اجازه ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک به ـ90ماده
 :نماید اقدام زیر موارد به نسبت
 پولی، مؤسسات کلیه مشارکت با مشتریان اطالعات تبادل جامع سامانه تکمیل ـ الف
 دارای عمومی خدمات دهنده ارائه شرکتهای و سازمانها سایر و مالیاتی امور سازمان مالی،

 فوق سامانه موردنیاز اطالعات
 به مشتریان توسط شده ارائه اطالعات و اسناد صحت احراز امکان نمودن فراهم ـ ب

 و) کشور احوال ثبت سازمان( کشور وزارت طریق از الکترونیکی صورت به بانکها
 )کشور امالک و اسناد ثبت سازمان( قضائیه قوه
 صحت به نسبت معترضین شکایات به رسیدگی اجرائی امکانات نمودن فراهم ـ ج

 غیردولتی و دولتی تاطالعا ثبت دفاتر نزد خود شده ثبت اعتباری اطالعات
 ماده این در مذکور اجرائی دستگاههای و اعتباری مؤسسات و بانکها کلیه ـ تبصره
. دهند قرار بانک آن اختیار در را مرکزی بانک درخواست مورد آمار و اطالعات موظفند
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 اسالمی جمهوری مرکزی بانک عهده بر دریافتی اطالعات و آمار ای حرفه اسرار حفظ
 .است ایران
 وام هرگونه اعطاء از قبل برنامه، اول سال از موظفند اعتباری مؤسسات و بانکها ـ91ماده

 تعیین و اعتبارسنجی به نسبت حقوقی و حقیقی اشخاص از اعم مشتریان به تسهیالت و
 .نمایند اقدام مرکزی بانک دستورالعمل براساس آنها اعتباری حد

 به تسهیالت پرداخت به مجاز فقط بانکها مدیره هیأت و عامل مدیران ـ تبصره
 .باشند می مالی و اقتصادی فنی، توجیه دارای طرحهای

 را یکساله های سپرده الحساب علی سود نرخ است موظف اعتبار و پول شورای ـ92ماده
 نرخ. نماید تعیین عمل مورد سال بینی پیش و قبل سال تورم نرخ میانگین میزان به حداقل
 پول شورای توسط بانکها انتظار مورد سود و ها سپرده سود نرخ با متناسب تسهیالت سود

 عقود قالب در تسهیالت پرداخت به ملزم صورتی در بانکها. شود می تعیین اعتبار و
 بر عالوه که باشند می اعتبار و پول شورای توسط شده اعالم نرخ از کمتر نرخی با ای مبادله
 .گردد تأمین دولت توسط شده اداره وجوه یا یارانه طریق از سود التفاوت مابه معاونت، تأیید
 و دارائی و اقتصادی امور وزارت معاونت، مشترک پیشنهاد با است مجاز دولت ـ93ماده
 را بانکهایی و ایران بیمه شرکت سود از بخشی سنواتی، های بودجه قالب در مرکزی بانک
 در%) 100( صددرصد) 44( چهارم و چهل اصل کلی سیاستهای اجرای قانون موجب به که

 شرکت در دولت سرمایه افزایش برای مالیات کسر از پس ماند خواهند باقی دولتی بخش
 .دهد اختصاص یادشده بانکهای و مذکور
 و دولتی سازمانهای و شرکتها مؤسسات، بنگاهها، عامل بانک تعیین نحوه ـ94ماده

 چهارچوب در بانـکی خدمات دریافت برای غیردولتی عمومی نهادهـای و مؤسسات
 بانک و معاونت دارائی، و اقتصادی امور وزارت مشترک پیشنهاد به که است دستورالعملی

 .رسد می اعتبار و پول شورای تصویب به ایران اسالمی جمهوری مرکزی
 سایر و بانکها گذاران سپرده به متعلق وجوه بازپرداخت تضمین منظور به ـ95ماده

 اجازه ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک به ورشکستگی، صورت در اعتباری مؤسسات
 با ها سپرده ضمانت صندوق ایجاد به نسبت برنامه، اول سال پایان تا حداکثر شود می داده

 :نماید اقدام ذیل شرایط رعایت



141 / قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی : بخش اول   

 

 حق محل از که است غیردولتی عمومی نهاد ها سپرده ضمانت صندوق ـ الف
 .شد خواهد اداره اعتباری مؤسسات ایرس و بانکها از دریافتی عضویتهای

 الزامی ها سپرده ضمانت صندوق در اعتباری مؤسسات سایر و بانکها کلیه عضویت ـ ب
 .است
 به بنا مذکور اعتباری مؤسسات و بانکها مالی گردش با متناسب عضویتها حق میزان ـ ج

 .رسد می وزیران هیأت تصویب به ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک پیشنهاد
 اسالمی جمهوری مرکزی بانک پیشنهاد به بنا ها سپرده ضمانت صندوق اساسنامه ـ د

 .رسید خواهد وزیران هیأت تصویب به معاونت هماهنگی با و ایران
 بانکی و پولی قانون اساس بر ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک امور اداره ـ96ماده

 .است اعتبار و پول شورای مصوبات و
 اعتباری، مؤسسات بانکها، قبیل از اعتباری و پولی نهادهای ثبت و ایجاد ـ1تبصره

 و) لیزینگها( واسپاری شرکتهای و صرافیها الحسنه، قرض صندوقهای اعتبار، تعاونیهای
 جمهوری مرکزی بانک از مجوز اخذ با فقط مذکور نهادهای تغییرات ثبت همچنین
 .است پذیر  امکان ایران اسالمی
 ثبت سازمان قبیل از غیردولتی و دولتی از اعم حقوقی و حقیقی اشخاص هکلی ـ2تبصره

 به مکلف تعاون وزارت و ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی کشور، امالک و اسناد
 .هستند ماده این مفاد رعایت

 سلب اختیار قانونی، مقررات براساس ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک ـ3تبصره
 پرداخت به پولی حوزه در فعال متخلفین محکومیت و مجوز لغو و ای حرفه صالحیت
 .دارد را جریمه
 و بانکها عامل مدیران و مدیره هیأت اعضاء ای، حرفه صالحیت سلب صورت در

 مربوطه مسؤولیت از ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک توسط اعتباری مؤسسات
 .گردند می منفصل
 عمومی اموال و وجوه در غیرقانونی تصرف و دخل حکم در مربوطه مدیران تصدی ادامه

 .شود می محسوب
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 دویست به 1351 مصوب کشور بانکی و پولی قانون) 44( ماده) 2( بند در مندرج مبلغ
 و کاال بهای شاخص رشد براساس بار یک سال سه هر و یابد می افزایش ریال میلیون
 وزیران هیأت توسط کزیمر بانک پیشنهاد به رسمی صورت به اعالمی مصرفی خدمات
 .گردد می تعدیل

 صالحیت مجوز صدور از پس دولتی بانکهای مدیره هیأت و مدیرعامل انتخاب ـ4تبصره
 دانشنامه دارای حداقل باید افراد این. است پذیر امکان مرکزی بانک سوی از آنان ای حرفه

 در کار سابقه لسا ده حداقل مدیره هیأت اعضاء دوسوم همچنین. باشند مرتبط کارشناسی
 .باشند داشته بانکی نظام
 رهبری معظم مقام ابالغی پنجم برنامه کلی سیاستهای) 23( بند به توجه با ـ97ماده
 :دهد انجام را زیر موارد برنامه سالهای طی است موظف اعتبار و پول شورای
 و اهداف مطابق بانکی سامانه در مالی و حسابداری اجرائی، های رویه اصالح ـ الف
 ربا بدون بانکداری احکام
 به کمک جهت صکوک نظیر جدید اسالمی مالی تأمین ابزارهای از استفاده ترویج ـ ب
 کشور بانکهای اسالمی مالی تأمین
 به مالی و پولی نهادهای بر نظارت تقویت جهت در مرکزی بانک ساختار اصالح ـ ج

 کشور اقتصادی کالن اهداف تحقق منظور
 خدمات هزینه کاهش جهت در بانکی خدمات ارائه در سالم رقابت و تشفافی افزایش ـ د

 :ذیل طرق از بانکی
 ارائه در مرکزی بانک توسط شده تعیین استانداردهای رعایت به بانکها الزام ـ1

 مشکوک مبادالت رسانی اطالع و سرمایه کفایت شاخص نسبت بهبود و مالی گزارشهای
 مرکزی بانک به

 هنگام بانکها غیرمتعارف فعالیتهای شناسایی جهت قوی نظارتی نهساما اندازی راه ـ2
 خاص روشهای به تسهیالت و ها سپرده سود نرخهای دستکاری

 پرداخت نظامهای تقویت ـ هـ
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 عقوداسالمی ربا، بدون بانکی عملیات قانون سوم فصل در مندرج عقود به ـ98ماده
 تصویب به ماده این اجرائی نامه آئین. شود می اضافه دین خرید و مرابحـه استصناع؛

 .رسد می وزیران هیأت
  

 سرمایه بازار
 متشکل بازار ساماندهی و کشور اقتصاد در سرمایه بازار جایگاه ارتقاء منظور به ـ99ماده
 بازار قانون) 4( ماده مطابق ساماندهی، تدابیر سایر. شود می انجام زیر اقدامات بهادار اوراق
 .است 1384 مصوب ایران سالمیا جمهوری بهادار اوراق
 ظرف حداکثر اند کرده اقدام بهادار اوراق انتشار به نسبت تاکنون که اشخاصی کلیه ـ الف
 اوراق و بورس سازمان نزد آن ثبت به نسبت مکلفند قانون این ابالغ از پس ماه شش
 لیفتکا اجرای از مانع لیکن و شود می محسوب تخلف ثبت، عدم. نمایند اقدام بهادار
 سازمان نزد شده ثبت بهادار اوراق ناشران. بود نخواهد بهادار اوراق ناشر برای قانونی
 اوراق بازار قانون) 45( ماده در مقرر ترتیبات براساس را خود مالی اطالعات باید مذکور
 .نمایند منتشر ایران اسالمی جمهوری بهادار
 از خارج بازارهای و بورسها رد فقط سازمان در شده ثبت بهادار اوراق معامالت ـ ب

 پذیر امکان مورد حسب آنها از یک هر معامالتی مقررات رعایت با و مجوز دارای بورس
 .است اعتبار فاقد فوق ترتیبات رعایت بدون مذکور بهادار اوراق معاملۀ و بوده
 ایبازاره یا بورسها از یکی در که سازمان نزد شده ثبت بهادار اوراق معاملۀ از پس ـ ج
 تسویه عملیات کاالیی، بورسهای در شده معامله کاالهای و اند شده معامله بورس از خارج
 اوراق مرکزی گذاری سپرده شرکتهای در معامالت از پس) انتقال و نقل( پایاپای و وجوه
 .گیرد می صورت وجوه تسویه و بهادار
 نگهداری و ثبت ای گونه هب باید آنها کنندگان معامله و بهادار اوراق معامالت سوابق ـ د

 تا حداکثر بند این اجرائی دستورالعمل. باشند داشته را معامالت بازسازی قابلیت که شوند
 .گردد می ابالغ و تهیه بهادار اوراق و بورس سازمان توسط قانون ابالغ از پس ماه دو

 نعناوی از یکی تحت که حقوقی اشخاص تمامی مدیرعامل و مدیره هیأت اعضاء ـ هـ
 توسعۀ قانون یا و ایران اسالمی جمهوری بهادار اوراق بازار قانون موضوع مالی نهادهای
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 چهارم و چهل اصل سیاستهای اجرای تسهیل منظور به جدید مالی نهادهای و ابزارها
 به کشور سراسر در شرکتها ثبت مرجع نزد و اند شده تشکیل تاکنون اساسی قانون) 44(

 مالی نهاد آنها اصلی فعالیت موضوع که حقوقی اشخاص از دسته آن نیز و اند رسیده ثبت
 ثبت به بهادار اوراق و بورس سازمان نزد را خود مدیریت تحت مالی نهاد موظفند است

 مشمول آنها مدیران فعالیت و شود می محسوب تخلف مالی نهاد ثبت از خودداری. برسانند
 ثبت سازمان. است ایران اسالمی جمهوری بهادار اوراق بازار قانون) 49( ماده) 1( بند

 اوراق و بورس سازمان مجوز با فقط را مالی نهادهای است مکلف کشور امالک و اسناد
 در تغییرات هرگونه. نماید خودداری مجوز بدون مالی نهادهای ثبت از و نموده ثبت بهادار

 طبق بهادار اوراق و بورس سازمان تأیید به منوط نیز مالی نهادهای سرمایۀ و اساسنامه
 دستورالعملی براساس مالی نهادهای مدیران ای حرفه صالحیت تأیید. است مربوطه ضوابط
 .رسد می بهادار اوراق و بورس عالی شورای تصویب به که است
 تحت و یافته سازمان متشکل، بازار عنوان به کاالیی بورسهای در که کاالهایی ـ و

 آن بر حاکم مقررات و قوانین طبق گیرد می قرار ستد و داد مورد و شده پذیرفته نظارت
 نهایی تحویل و تسویه معامله، عرضه،. گیرد می قرار معامله مورد و شده عرضه بورسها

 .نیست کاالیی غیرمتشکل بازارهای به مربوط مقررات و قوانین مشمول مذکور کاالهای
 خود تشکلهای مالی، ینهادها مدیران عنوان به که حقوقی و حقیقی اشخاص کلیه زـ

 جدید مالی نهادهای و ابزارها توسعۀ قانون) 13( ماده موضوع بهادار اوراق ناشران و انتظام
 انتخاب اساسی قانون) 44( چهارم و چهل اصل کلی سیاستهای اجرای تسهیل منظور به

 و شغلی سوابق به مربوط مدارک و اسناد کلیه و هویت مدارک مکلفند شوند می یا شده
 اوراق و بورس سازمان به مربوطه مدیران اطالعاتی پایگاه در ثبت جهت را خود حصیلیت

 تحصیلی سوابق و مشخصات است موظف بهادار اوراق و بورس سازمان. نمایند ارائه بهادار
 حیث از را آنها عملکرد و ثبت مذکور اطالعاتی پایگاه در را یادشده مدیران تجربی و

 به مربوط کیفری و تخلفاتی سوابق و بهادار اوراق بازار بر حاکم مقررات و قوانین رعایت
 که اجرائی ترتیبات براساس بهادار اوراق ناشران و مالی نهادهای در مدیریت طول در آنها
 مدیران اسامی انتشار. نماید منتشر رسد می بهادار اوراق و بورس عالی شورای تصویب به
 .است پذیر امکان صالح ذی جعمر تأیید از پس آنان سوابق همراه به
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) 44( چهارم و چهل اصل کلی سیاستهای اجرای قانون) 34( ماده اجرای در ـ100ماده
 خود تقسیط دوره پایان از قبل که عدالت سهام کنندگان دریافت از دسته آن اساسی قانون

 سهام بهای باقیمانده اقساط التفاوت مابه استانی، گذاری سرمایه شرکتهای طریق از یا و
 های دوره برای سهام بهای در تخفیف از توانند می نمایند، پرداخت را خود دریافتی
 سازمان پیشنهاد با سهام انتقال نحوه و تخفیف دستورالعمل. شوند برخوردار باقیمانده
 .رسد می واگذاری هیأت تصویب به سازی خصوصی
 ممنوع ررسیـدشدهس اقساط سقف تا یادشده سـهام سود هرگونه پـرداخت ـ1تبصره

 .است
 اقساط میزان به تواند می واگذاری هیأت تأیید از پس سازی خصوصی سازمان ـ2تبصره
 به اعالم و قانونی مقرر مهلت از پس ششماهه دوره رعایت با سررسیدشده و معوق

 تملک معوق اقساط وصول برای را خود نزد وثیقه سهام استانی، گذاری سرمایه شرکتهای
 .نماید
  

 رتتجا
 شبکه وری بهره ارتقاء رقابت، سطح افزایش بازار، مناسب تنظیم منظور به ـ101ماده
 :تواند می دولت خدمات، و کاال توزیع فرآیند سازی شفاف و توزیع
 دوم سال پایان تا کاال پخش غیردولتی واحدهای ساماندهی الیحه ارائه به نسبت ـ الف
 ابزارهای پخش، فعالیت برای نیاز مورد هایاستاندارد که نحوی به نماید اقدام برنامه
 قیمت اختالف و گرفته قرار توجه مورد رقابتی سیاستهای نیاز و دولت مدیریتی و نظارتی
 .یابد کاهش کننده مصرف و کننده تولید
 آب، عمومی خدمات و مالیات نرخ و ساماندهی را پروانه بدون صنفی واحدهای ـ ب
 براساس کسب پروانه اخذ زمان تا را واحدها گونه این شهری خدمات و تلفن گاز، برق،
 به مصوب تعرفه و مالیات نرخ برابر دو تا رسد، می وزیران هیأت تصویب به که ای نامه آئین

 مقرر اجرائی ضمانتهای سایر اجرای از مانع حکم این. نماید دریافت و تعیین جریمه عنوان
 .نیست مربوط قوانین در
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 ایران( ایران خدمات و کاال شناسه خدمات و بندی طبقه ملی ظامن توسعه به نسبت ـ ج
 و کاالها به مربوط اطالعات تبادل برای یکپارچه و منسجم نظام ایجاد منظور به) کد

 کردن روزآمد و اخذ به مکلف را خدمات و کاال کنندگان عرضه کلیه و نموده اقدام خدمات
 .نماید آن از استفاده به موظف را ربط ذی اجرائی دستگاههای و) کد( شناسه این
 اساسی قانون) 44( چهارم و  چهل اصل کلی سیاستهای اجرای قانون رعایت با ـ د

 و ای یارانه اساسی کاالهای و انحصاری و عمومی خدمات و کاالها به را گذاری قیمت
 .نماید محدود ضروری
 عمومی خدمات و انحصاری اساسی، کاالهای تعیین ضوابط است مکلف دولت ـ1تبصره

 تصویب از پس ماه سه ظرف را خدمات و کاالها این قیمت تعیین ضوابط و فهرست نیز و
 و معاونت بازرگانی، وزارت نمایندگان از متشکل کارگروهی پیشنهاد با قانون، این

 .برساند اقتصاد شورای تصویب به ربط ذی های وزارتخانه
 عادله قیمت از کمتر خدمات یا کاال وشفر قیمت چنانچه بند، این اجرای در ـ2تبصره

 محل از و تعیین همزمان باید تکلیفی و روز عادله قیمت التفاوت مابه شود، تکلیف روز
 به ربط ذی دستگاه بدهی محل از یا و شود پرداخت اجرا سال در دولت منابع و اعتبارات
 .گردد تهاتر دولت
 و  چهل اصل کلی سیاستهای رایاج راستای در است مجاز بازرگانی وزارت ـ102ماده
 توزیع، سازی، ذخیره تأمین، از اعم بازار تنظیم اجرائی امور اساسی، قانون) 44( چهارم
 خدماتی، و توزیعی تولیدی، صنفی تشکلهای به را خدمات و کاالها گذاری قیمت و بازرسی
 .نماید واگذار کننده مصرف از حمایت نهاد مردم تشکلهای همچنین و تعاونیها و ها اتحادیه
 واگذارشده اختیارات مقابل در ماده، این موضوع تعاونیهای و ها اتحادیه تشکلها، ـ1تبصره

 تصویب به معاونت و بازرگانی وزارت پیشنهاد به که اجرائی نامه آئین چهارچوب در
 .بود خواهند خسارت جبران مسؤول و پاسخگو رسد، می وزیران هیأت

 بدون واردات مجوز اعطاء طریق از ضرورت حسب است جازم بازرگانی وزارت ـ2تبصره
 .نماید اقدام داخلی نیازهای جبران به نسبت ارز، انتقال

 سیگار برای پنجم برنامه طی در غیرضرور کاالهای ورود ممنوعیت قانون ـ3تبصره
 تولید مصرف، کاهش بر مشتمل را الزم اقدامات است مکلف دولت. نیست االجراء الزم
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 مذکور شرکت تعهد بر مشروط کشور داخل در اصلی تجاری نشان با معتبر ارجیخ سیگار
 مصرف با داخل در تولید توازن برنامه، پایان تا که نحوی به آورد عمل به را واردات عدم به

 .گردد برقرار
 به برنامه سالهای طول در واردات برای غیرفنی و ای غیرتعرفه موانع برقراری ـ103ماده

 چنین وجود صورت در. است ممنوع کند، می اقتضاء شرع موازین رعایت که دیموار در جز
 . کند اقدام آن رفع به نسبت ای تعرفه معادل نرخهای وضع با است مکلف دولت موانعی
 .نیست ممنوعیت این مشمول کشاورزی محصوالت ـ تبصره
   ـ104ماده
 ها، خوشه ها، شبکه لها،تشک سهم افزایش و بنگاهها مشارکت ارتقاء منظور به ـ الف

 و صادراتی بزرگ شرکتهای و صادرات مدیریت شرکتهای ،)ها کنسرسیوم( شرکتها اتحادیه
 و مستقیم حمایتهای و مشوقها تسهیالت، کمکها، است مجاز دولت محصول، تنوع دارای

 .نماید اعطاء تشکلها این طریق از را غیرنفتی صادرات حوزه در خود غیرمستقیم
 جبران مسؤول و پاسخگو واگذارشده، اختیارات مقابل در ماده، این وضوعم تشکلهای

 .بود خواهند خسارت
 وزیران هیأت تصویب به و تهیه معاونت و بازرگانی وزارت توسط بند این اجرائی نامه آئین
 .رسد می
 طول در خدمات و غیرنفتی کاالهای صادرات از عوارض و مالیات هرگونه اخذ ـ ب

 .است ممنوع برنامه
 توسط قانون این تصویب تاریخ از ماه شش ظرف نفتی کاالهای فهرست ـ1تبصره
 .گردد می تعیین اقتصاد شورای
 برای ای ویژه عوارض کشور، منابع از صیانت منظور به است مجاز دولت ـ2تبصره
 .نماید دریافت و وضع پایین افزوده ارزش دارای یا خام مواد صادرات
 افزایش با متناسب که است جدولی برحسب ماده این موضوع عوارض میزان ـ3تبصره

 جدول و کاالها این مربوطه عوارض و فهرست. یابد می کاهش داخلی، افزوده ارزش سهم
 و وضع از پس ماه سه حداقل عوارض این. رسد می اقتصاد شورای تصویب به مذکور
 .است وصول قابل عمومی اعالم



  1389بهمن ماه –ن و مقررات یقواننامۀ ویژه/  148

 

 و اجباری استانداردهای استثناء به مجوز هرگونه ذاخ از خدمات و کاالها صادرات ـ ج
 .است معاف خریداران درخواست مورد الملل بین تجارت در مرسوم های گواهی
 ترتیبات برنامه اول سال پایان تا ملی منافع لحاظ با شود می داده اجازه دولت به ـ تبصره
 صادراتی مشوقهای رائها شامل واردات و صادرات مقررات قانون اصالح برای الزم قانونی
 .آورد عمل به را دارند دائمی جنبۀ که مربوطه قوانین دیگر و قانون این در مندرج

 در) ضددامپینگ( شکنی ضدقیمت و جبرانی حفاظتی، مؤثر اقدامهای و تدابیر دولت ـ د
 را شود می وارد کشور به توجه قابل امتیاز با و غیرمتعارف شرایط با کاالیی که مواردی

 .نماید اعمال و خاذات
 خدمات و کاالها کلیه صدور و گردد نمی صدور ممنوعیت موجب داخلی بازار تنظیم ـ هـ
 :است مجاز زیر موارد جز به

 .فرهنگی میراث سازمان تشخیص به فرهنگی میراث و عتیقه اشیاء ـ1
 ذخایر حفظ جنبه که هایی گونه و مرتعی و زراعی خاک نباتی، دامی، خاص اقالم ـ2

 و کشاورزی جهاد وزارت تشخیص به باشند، داشته زیستی تنوع حفاظت یا و ژنتیکی
 .زیست محیط حفاظت سازمان
 کند، می پرداخت مستقیم یارانه آنها تأمین برای دولت که کاالهایی صادرات ـ تبصره

 کلیه صورت این در. است مجاز اقتصاد شورای تصویب و مربوطه دستگاه پیشنهاد با تنها
 به پرداختی مستقیم های یارانه کلیه عودت به مربوط گواهی موظفند نندگانصادرک

 .کنند اخذ دارائی و اقتصادی امور وزارت از خروج از قبل را صادرشده کاالهای
 با کشور تجاری بخش مقررات و قوانین همسویی ایجاد ضمن است موظف دولت ـ و

 جهانی، تجارت سازمان جمله از لیالمل بین و ای منطقه های اتحادیه مقررات و قوانین
 سازمان در عضویت برای کشور اقتصادی ارکان توانمندسازی و سازی آماده به نسبت
 .نماید قانونی اقدام) WTO( جهانی تجارت توسعه
 ـ105ماده
 انحصاری قدرت بروز و تمرکز ایجاد موجب که مادامی تجاری، شرکتهای ادغام ـ الف
 جانبه چند یا دو ادغام و) پذیرنده  شرکت ـ شرکتها از یکی اءبق( جانبه یک شکل به نشود،

 شرکت ـ جدید حقوقی شخصیت ایجاد و شونده ادغام شرکتهای حقوقی شخصیت محو(
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 مجاز ادغام، موضوع تجاری شرکتهای سایر در شرکت آن اساسنامه چهارچوب در ،)جدید
 .است
 .گردد نمی باشد نمی الانتق قابل شرعاً که مواردی شامل بند این موضوع امور
 به ادغام، موضوع شرکتهای یا شرکت مطالبات و دیون دارائی، تعهدات، و حقوق کلیه
 .شود می منتقل جدید شرکت یا ادغام پذیرنده شرکت

 در. یابند می انتقال جدید شرکت یا پذیرنده شرکت به ادغام موضوع شرکتهای کارکنان
 جدید، شرکت یا ادغام پذیرنده شرکت به لانتقا با کارکنان برخی تمایل عدم صورت
 یادشده کارکنان به مزبور شرکت توسط کار قانون مقررات مطابق کار پایان مزایای
 تسهیل مقررات از بخشی تنظیم قانون مطابق مازاد کار نیروی مورد در. شود می پرداخت
 و اجتماعی ی،اقتصاد توسعه سوم برنامه قانون) 113( ماده اصالح و کشور صنایع نوسازی
 .شود می عمل 26/5/1382 مصوب ایران، اسالمی جمهوری فرهنگی
 مجموع سقف تا گردد می حاصل بند این موضوع شرکتهای ادغام از که شرکتی سرمایه
 مالیاتهای قانون) 48( ماده موضوع مالیات پرداخت از آن، در شده ادغام شرکتهای سرمایه
 .است معاف آن یها اصالحیه و 3/12/1366 مصوب مستقیم

 و انحصار و قدرت بروز اعمال تمرکز، ایجاد از پیشگیری شرایط است موظف دولت ـ ب
 قانون از موادی اصالح«  قانون) 9( فصل مطابق را ادغامها مجاز و مفید دامنه همچنین
 »اساسی  قانون) 44( چهارم و  چهل اصل کلی سیاستهای اجرای و چهارم  برنامه
 .نماید بینی پیش
 کاال، ترخیص زمان کاهش ضمن برنامه سوم سال پایان تا است مکلف دولت ـ106ماده
 کاهش را خود فعالیت  کم گمرکی خروجی و ورودی مبادی از%) 30( درصد   سی حداقل
 .دهد

 و کنترلی عملیات در سرعت و دقت ارتقاء منظور به شود می داده اجازه دولت به ـ تبصره
 . نماید مجهز نوین تکنولوژی و روز فناوری به را ماندهباقی مبادی تجارت، افزایش
 حقیقی شخص چند یا دو مشارکت با مشترک منافع با اقتصادی گروه تشکیل ـ107ماده

 و محدود دوره یک برای تجاری و اقتصادی فعالیت گسترش و تسهیل منظور به حقوقی و
 ضوابط و مدنی شرکت بقال در شرکتها ثبت مرجع در ثبت از پس کتبی قراردادی براساس
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 انحصار منع و غیر به اضرار منع اصل و اسالمی موازین رعایت با و آن به مربوط شرایط و
 .است مجاز

 ثالـث اشـخاص قبـال در قـرارداد در مدیران اختیارات حیـطه در تغیـیر ـ1تبصره
 الامو از گروه دیون پرداخت مسؤول تضامنی بطور گروه اعضاء و نیست استناد قابل

 دیگری ترتیب به قرارداد طرف ثالث اشخاص با که این مگر باشند، می خود شخصی
 .باشد شده توافق

 باب احکام و) 6(ماده مطابق تصفیه، و بازرسی تجاری، دفاتر به مربوط عملیات ـ2تبصره
 تجارت قانون از قسمتی اصالح قانونی الیحه) 152( و) 151( مواد و تجارت قانون یازدهم
 .شود می انجام 1347 لسا مصوب
 یا انحالل یا حقیقی اشخاص از یکی قانونی ممنوعیت یا حجر یا فوت ـ3تبصره

 قرارداد در که این مگر شود می گروه انحالل موجب حقوقی اشخاص از یکی ورشکستگی
 .باشد شده مقرر دیگری طور اقتصادی گروه تشکیل
 قانون تشریفات و احکام ایترع بدون بورس طریق از خدمات یا کاال خرید ـ108ماده

 .است بالمانع اجرائی، دستگاههای توسط مناقصات، برگزاری
 بهداشتی و ایمنی فنی، ضوابط رعایت به موکول کشور به کاال نوع هر واردات ـ109ماده

 به بازرگانی وزارت توسط مربوط، صالح ذی مرجع تصویب از پس که است ای قرنطینه
 کاالهای جمله از وارداتی کاالهای ترخیص برای ضوابط ینا رعایت. شود می ابالغ گمرک
 قاچاق مکشوفات و متواری صاحب بالصاحب، کاالهای یافته، قطعیت ضبطی متروکه،
 .است الزامی

 در( کاال اولیه صاحب هزینه به ماده این موضوع ضوابط با غیرمنطبق کاالهای ـ تبصره
 صورت این غیر در و شود می عودت شورک از خارج به وی، ورثۀ یا) احراز و وجود صورت
 نباشد محرم اسراف اقدام این و نبوده ثانویه تصرف قابلیت دارای کالً یا جزئاً چنانچه
 در به مجاز) ره( امام حضرت فرمان اجرای ستاد و تملیکی اموال سازمان و گردد می معدوم
 مصرف برای تفادهاس قابلیت موارد در جز داخل در آنها عرضۀ و فروش گرفتن، اختیار
 .نیست ثانویه مصرف از اطمینان و ثانویه
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 اصالح منظور به مصرف الگوی اصالح کلی سیاستهای) 9( بند راستای در ـ110ماده
 با نانهای انواع تولید توسعه فرآیند، بهبود تولید، ساختار اصالح شامل نان مصرف الگوی
 تنظیم گندم، استراتژیک ذخیره فظح مردم، فرهنگ و ذائقه با متناسب و بهداشتی کیفیت،
 انسانی نیروی از استفاده و داخلی بازار تنظیم هدف با آرد و گندم تجاری مبادالت
 غیردولتی بخش طریق از امور انجام و رقابتی فضای در و نان تولید فرآیند در دیده آموزش

 و است داقتصا شورای عهده بر نظارت و اهداف سیاستگذاری تعاونی، و خصوصی از اعم
 اساس بر که شود می تعیین نان بازار تنظیم متولی دستگاه عنوان به بازرگانی وزارت

 تعزیرات و جرائم و تخلفات به رسیدگی. نماید می وظیفه انجام مذکور شورای مصوبات
 قانون هشتم فصل مطابق و است ای یارانه موارد به مربوط فقط نان و آرد گندم، به مربوط
. گردد می لغو مغایر خاص و عام قوانین و شود می عمل 24/12/1382 مصوب صنفی نظام
 .است حاکم اخیرالذکر قانون تنها نیز مربوط موارد دیگر در

  
 خارجی گذاری سرمایه
 منظور به و برنامه اهداف تحقق ضرورتهای و روز نیازهای با متناسب دولت ـ111ماده
 ذیل موارد به نسبت قانون این تصویب از پس ماه شش ظرف حداکثر کارآیی، افزایش
 :نماید قانونی اقدام
  »ایران فنی و اقتصادی کمکهای و گذاری سرمایه«  سازمان تجهیز و تقویت ـ الف
 به مشوقها اعمال و تعیین و ضرورت برحسب مقررات و قوانین اصالح و شناسایی ـ ب

 خارجی ذاریگ سرمایه بیشتر جذب برای المللی بین رقابتهای و روز نیاز تناسب
  

 آزاد مناطق
 در آنها مؤثر نقش ایفاء و اقتصادی ویژه و آزاد مناطق ساماندهی منظور به ـ112ماده
 رشد ایجاد و یکپارچه مدیریت اعمال نظام، ساله بیست انداز چشم سند اهداف تحقق

 جهانی اقتصاد با ملی اقتصاد اثرگذار تعامل و پیوندی هم مناطق، این در مناسب اقتصادی
 :مختلف بخشهای در ملی توسعه الگوی ارائه و
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 منطقه مقام باالترین دولت، طرف از نمایندگی به آزاد مناطق سازمانهای مدیران ـ الف
 دولتی اجرائی دستگاههای مسؤولیتهای و اختیارات وظایف، کلیه و شوند می محسوب
 سازمانهای. است هاآن عهده به امنیتی و دفاعی نهادهای استثناء به مناطق این در مستقر
 و صنعتی ـ تجاری آزاد مناطق اداره چگونگی قانون براساس منحصراً آزاد مناطق

 .شوند می اداره کار قانون و آن بعدی اصالحات
 معظم مقام نظر تحت دستگاههای مسؤولیتهای و اختیارات وظایف، واگذاری ـ1تبصره
 .پذیرد می صورت ایشان موافقت با رهبری،
 مناطق در روستا و شهر اسالمی شوراهای مصوبات مورد در فرماندار یاراتاخت ـ 2تبصره

 .شود می واگذار آزاد منطقه سازمان مدیر به آزاد
 به ورود هنگام به اقتصادی ویژه و آزاد مناطق در شده پردازش یا و تولید کاالهای ـ ب
 کار به داخلی اتقطع و اولیه مواد ارزش و افزوده ارزش مجموع نسبت به کشور نقاط سایر
 .است معاف ورودی حقوق پرداخت از و محسوب داخلی تولید آن، در رفته

 مشروط تولید، در رفته کار به خارجی ای واسطه کاالهای و اولیه مواد ـ1تبصره
 .شود می محسوب داخلی کاالهای و اولیه مواد حکم در ورودی، حقوق پرداخت به

 شده پردازش یا و تولید کاالهـای در رفته کار به خارجـی قطعات و اولـیه مواد ـ2تبصره
 در و شده ارسال منطقه به کشور نقاط سایر از گذشته در که اقتصادی ویژه و آزاد مناطق در

 مواد حکم در شود گرفته کار به شود، می وارد کشور به که محصولی پردازش یا و تولید
 .تاس معاف ورودی حقوق پرداخت از و گردد می تلقی اولیه
 خدمات بابت شناورها و کشتیها از جاری قوانین طبق که مربوط بندری های هزینه ـ ج

 و تعاونی خصوصی، بخشهای توسط بنادر این که صورتی در شود می دریافت بندری
 سازمانهای توسط باشند، شده ایجاد آزاد منطقه محدوده در صنعتی ـ تجاری آزاد مناطق
 کشتیها ترخیص و ثبت به نسبت مجازند آزاد مناطق. گردد می اخذ مربوطه آزاد مناطق
 .نمایند اقدام المللی بین و جاری قوانین طبق
 کلیه از آزاد مناطق سایر نیز و کشور از خارج و آزاد مناطق بین کاال مبادالت ـ د

 ـ تجاری آزاد مناطق اداره چگونگی قانون) 10( ماده موضوع عوارض استثناء به( عوارض
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 معاف ورودی حقوق و مالیات ،)7/6/1372 مصوب ایران اسالمی یجمهور صنعتی
 .باشند می
 معتبر تحقیقاتی و آموزشی نهادهای و مراکز با علمی ارتباطات گسترش منظور به ـ هـ
 اعالم طبق بر خارجی معتبر و داخلی دانشگاههای نمایندگی ایجاد المللی، بین

 و صنعتی ـ تجاری آزاد مناطق در وصیخص دانشگاههای تأسیس و ربط ذی های وزارتخانه
 .است مجاز مربوط قوانین رعایت با اقتصادی ویژه
 به که دفاعی و امنیتی مالحظات رعایت با صنعتی ـ تجاری آزاد مناطق آبی محدوده وـ
 و گردد می تعیین آزاد مناطق خاکی قلمرو از متر هشتصد فاصله به رسد می کل ستاد تأیید

 7/6/1372 مصوب »ایران صنعتی ـ تجاری آزاد مناطق اداره چگونگی « قانون امتیازات از
 .است برخوردار آن بعدی اصالحات و

 موظفند آزاد مناطق سازمانهای تجاری، آزاد مناطق چهره از فقر زدودن منظور به زـ
 مناطق این خدمات و کاالها صدور و ورود عوارض وصول محل از%) 1( درصد یک حداقل

 .دهند اختصاص مناطق این بومی نیازمندان و محرومین به حمایتی دهاینها طریق از را
  

 بازرگانی های بیمه
 اولویت با داخلی تجاری بیمه شرکتهای با خارجی بیمه شرکتهای مشارکت ـ113ماده
 سرمایه جذب ایران، در بازرگانی مشترک بیمه شرکت ایجاد منظور به غیردولتی بخش
 نمایندگی و شعب فعالیت و تأسیس همچنین و لیداخ بیمه شرکتهای توسط خارجی

 و اساسی قانون) 44( اصل کلی سیاستهای رعایت با خارجی بازرگانی بیمه شرکتهای
 .است مجاز مربوط قوانین
 کاهش و ای تعرفه نظارت نظام اصالح ضمن شود می داده اجازه دولت به ـ114ماده

 نظام استقرار و تدوین به نسبت گانی،بازر بیمه صنعت در اجباری اتکایی بیمه حق تدریجی
 رقابت، تسهیل و انحصار منع مالی، نظارت مقررات بر مشتمل جایگزین نظارتی یکپارچه
 .نماید اقدام برنامه سوم سال پایان تا حداکثر بیمه مؤسسات بندی رتبه و توانگری
  ـ115ماده
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) اتکایی بیمه قح و بیمه حق( تجاری بیمه بر عوارض هرگونه دریافت و وضع ـ الف
 .است شده تعیین اسالمی شورای مجلس مصوب قوانین در که است مواردی به منحصر

 مورد در ثالث شخص بیمه به نسبت است مکلف دارائی و اقتصادی امور وزارت ـ ب
 .نماید اعمال را ثالث شخص بیمه سرنشین همچون راننده
 سهامی شرکت با انحصاری صورت به اجرائی دستگاههای های بیمه انجام ـ116ماده
 سال مصوب گری بیمه و ایران مرکزی بیمه تأسیس قانون) 30( ماده موضوع ایران، بیمه

 .شود می االثر ملغی برنامه سالهای طول در 1350
  

 نفت به وابستگی کاهش
 طریق از گاز و نفت عواید به ای هزینه اعتبارات وابستگی کامل قطع منظور به ـ117ماده

 شود اقدام نحوی به دولت، ای هزینه اعتبارات تأمین در عـمومی درآمدهای سهم افـزایش
 :که

 نرخ افزایش عدم به مشروط داخلی ناخالص تولید به مالیات نسبت برنامه پایان در ـ الف
 .برسد%) 10( درصد ده به حداقل مالیاتی های پایه گسترش با و مستقیم مالیاتهای
 بر عالوه ورودی حقوق و مالیاتی معافیت یا و ترجیح تخفیف، هرگونه برقراری ـ1تبصره

 جمله از حقوقی و حقیقی اشخاص برای است شده تصویب مربوطه قوانین در که آنچه
 .است ممنوع برنامه اجرای سالهای طی قانون این) 222( ماده موضوع دستگاههای

 این نرخ افزوده، ارزش بر مالیات قانون کامل اجرای با است مکلف دولت ـ2تبصره
 پایان در که ای گونه به نماید؛ اضافه درصد واحد یک ساالنه برنامه اول سال از را مالیات
 سه مزبور نرخ از دهیاریها و شهرداریها سهم. برسد%) 8( درصد هشت به آن نرخ برنامه
 .شود می تعیین%) 5( درصد پنج دولت سهم و) عوارض عنوان به%) ( 3( درصد
 به ای هزینه اعتبارات به گاز و نفت درآمدهای استثناء به مومیع درآمدهای نسبت ـ ب
 .یابد افزایش%) 10( درصد ده ساالنه متوسط طور
 افزایش تورم، نرخ از کمتر%) 2( درصد دو حداکثر ساالنه دولت ای هزینه اعتبارات ـ ج
 .یابد
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 انکیب سیستم و مرکزی بانک از استقراض محل از دولت بودجه کسری تأمین ـ تبصره
 .است ممنوع
 به بخشها، این فعالیت توسعه و غیردولتی بخشهای از مالی حمایت منظور به ـ118ماده

 بودجه قوانین چهارچوب در شود می داده اجازه دولتی شرکتهای یا و اجرائی دستگاههای
 قالب در را خود داخلی گذاری سرمایه منابع یا و ای سرمایه دارائیهای تملک اعتبار سنواتی،
 بانکهای اختیار در منعقده قراردادهای براساس تسهیالت، سود یارانه یا شده اداره وجوه
 شرایط واجد متقاضیان اختیار در مربوطه قانونی مقررات چهارچوب در تا دهند قرار عامل

 .گیرد قرار غیردولتی بخشهای
 و معاونت ائی،دار و اقتصادی  امور وزارت مشترک پیشنهاد به ماده این اجرائی نامه آئین
 .رسد می وزیران هیأت تصویب به ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک
  

 مالیاتی نظام اصالح
 سازی شفاف و مالیاتی معافیتهای هدفمندسازی راستای در است موظف دولت ـ119ماده

 :آورد عمل به را ذیل اقدامات مالی حمایتهای
 مالیاتی قانونی معافیتهای جای به صفر نرخ با مالیاتی اعتبار سیاست جایگزینی ـ الف
  ساالنه بودجه قوانین در خرجی ـ جمعی صورت به مذکور مالیاتی معافیتهای ثبت ـ ب

 تعلق مالیات مذکور، قانونی معافیتهای مشمول حقوقی و حقیقی اشخاص به ـ1تبصره
 .گیرد نمی

 معافیت گونههر از برخورداری شرط مقرر موعد در مالیاتی اظهارنامۀ تسلیم ـ2تبصره
 .است مالیاتی
 شامل مالیاتی مؤدیان اطالعات پایگاه است مکلف مالیاتی امور سازمان ـ120ماده

 را حقوقی اشخاص و برنامه پایان تا را حقیقی اشخاص ای هزینه و درآمدی اطالعات
 نهادهای و اجرائی دستگاههای کلیه. رساند پایان به برنامه دوم سال پایان تا حداکثر
 با مطابق موظفند دارند اختیار در را فوق پایگاه نیاز مورد اطالعات که ربط ذی و عمومی

 دارائی و اقتصادی امور وزارت توسط که بودن محرمانه حفظ با اطالعات تبادل دستورالعمل
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 اختیار در را اطالعات این رسد، می وزیران هیأت تصویب به و تنظیم برنامه اول سال در
 .دهند قرار یمالیات امور سازمان
 منظور به برنامه اجرای دوم سال از است مکلف کشور مالیاتی امور سازمان ـ1تبصره
 به مکلف مالیاتی مؤدیان که اوراقی سایر و مالیاتی های اظهارنامه دریافت در تسهیل
 از مذکور مؤدیان از برخی یا تمام برای مالیاتی اوراق ابالغ نیز و باشند می آن تسلیم
 روشها سایر یا الکترونیکی امضاء الکترونیکی، پست خدمات نظیر نوین یها فناوری
 .نماید استفاده
 گواهی صدور دولتی مراکز همکاری با است موظف مـالیاتی امور سازمان ـ2تبصره

 نسبت برنامه دوم سال پـایان تا حداکثر مرکز آن ضـوابط براساس و ریشه الکتـرونیکی
 .نماید اقدام میانی الکترونیکی هیگوا صدور مرکز اندازی راه به

 مالیاتی مؤدیان درآمدهای تشخیص و اقتصادی مبادالت در شفافیت منظور به ـ121ماده
 مالیاتی امور سازمان هماهنگی با است مکلف بازرگانی وزارت افزوده، ارزش بر مالیات و

 اولویت، ساسبرا را مشاغل صاحبان برنامه دوم سال پایان تا کشور اصناف شورای و کشور
 .نماید) فروش مکانیزه( فروش صندوق های سامانه از استفاده به ملزم

 فروش صندوق سامانه دستگاه اندازی راه و نصب خرید، بابت شده انجام های هزینه معادل
 در( مزبور مؤدیان مالیات مشمول درآمد از مذکور مشاغل صاحبان توسط) فروش مکانیزه(

 از مشاغل صاحبان استفاده عدم. است کسر قابل) مذکور های انهسام از استفاده سال اولین
 معافیتهای از محرومیت موجب سال، هر در) فروش مکانیزه( فروش صندوق سامانه
 .شود می مربوط سال برای قانون در مقرر مالیاتی

 صاحبان از دسته آن اولویت، براساس و تدریج به است موظف مالیاتی امور سازمان
 تعیین را هستند) فروش مکانیزه( فروش صندوق سامانه از استفاده به زممل که مشاغل
 و مربوطه صنفی اتحادیه به رسمی و کتبی اطالع طریق از سال هر ماه شهریور تا و نماید
 ابتداء از و اعالم کشور رسمی روزنامه و کثیراالنتشار های روزنامه از یکی در درج نیز

 .نماید لاعما آن از بعد سال ماه فروردین
 پرداخت به نسبت فردی، یا جمعی طور به غیردولتی حقوقی اشخاص مدیران ـ122ماده
 موجب به حقوقی اشخاص که مالیاتهایی همچنین و حقوقی اشخاص درآمد بر مالیات



157 / قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی : بخش اول   

 

 یا وصول یا کسر به مکلف افزوده ارزش بر مالیات و مستقیم مالیاتهای قانون مقررات
 تضامنی مسؤولیت حقوقی شخص با باشد آنها مدیریت وراند به مربوط و بوده آن ایصال
 .نیست حقوقی شخص به ضامنها مراجعه از مانع مسؤولیت این. داشت خواهند
 بند موضوع تولیدی واحدهای آلودگی عوارض و افزوده ارزش وصولی عوارض ـ123ماده

 نسبت به انشهرست هر در افزوده ارزش بر مالیات قانون) 38( ماده) 1( تبصره و) الف(
 که صورتی در. گردد می توزیع شهرستان همان دهیاریهای و شهرداریها بین جمعیت
 یک در شهرستان یک از بیش به) بیشتر و نفر پنجاه( تولیدی بزرگ واحدهای آلودگی
 نسبت به معاونت اعالمی سیاستهای براساس آلودگی عوارض کند، سرایت استان

 شهرستانهای فرمانداران استان، ریزی برنامه معاون از مرکب ای کمیته در تأثیرگذاری،
 متأثر شهرستانهای بین استان مالیاتی امور مدیرکل و زیست محیط کل مدیر ربط، ذی

 .شود می توزیع
 اعضاء باشند، شده واقع استان چند یا دو در آلودگی از متأثر شهرستانهای که صورتی در

 نماینده از متشکل) بیشتر و نفر پنجاه( بزرگ واحدهای آلودگی عوارض کننده توزیع کمیته
 و زیست محیط حفاظت سازمان نماینده ربط، ذی استانهای ریزی برنامه معاونین معاونت،
 عوارض توزیع به اقدام معاونت اعالمی سیاستهای براساس مالیاتی کل اداره نماینده
 .کرد خواهند آلودگی

  
 تعاون توسعه
 درصد پنج و  بیست به آن سهم ارتقاء و تعاون بخش توسعه منظور به دولت ـ124ماده

 و اجتماعی عدالت گسترش اشتغال، ایجاد رویکرد با برنامه پایان تا ملی اقتصاد%) 25(
 قانون در مقرر اختیارات و تکالیف رعایت با جامعه، درآمد کم و متوسط اقشار توانمندسازی

) 44( چهارم و  چهل اصل کلی هایسیاست اجرای و چهارم برنامه قانون از موادی اصالح
 :دهد می انجام را زیر اقدامات اساسی قانون
 چهارم سال تا کشور پولی بازار در%) 15( درصد پانزده به تعاونیها سهم افزایش ـ الف
 و مالی مؤسسات فعالیت مجوز صدور جهت الزم تسهیالت نمودن فراهم طریق از برنامه
 .تعاونی بانکهای و پولی
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 تعاون گذاری سرمایه ضمانت صندوق و تعاون توسعه بانک سرمایه ساالنه یشافزا ـ ب
 ماده) 2( جزء مالی منابع از بخشی محل از تعاونی بخش رشد در آنها سهم ارتقاء جهت در
 و  چهل اصل کلی سیاستهای اجرای و چهارم برنامه قانون از موادی اصالح قانون) 29(

 و بانکی تسهیالت اعطاء منظور به سنواتی های ودجهب قالب در اساسی قانون) 44( چهارم
 کشاورزی، تعاونیهای اولویت با ملی فراگیر تعاونیهای) ریسک( خطرپذیری پوشش
 .عشایری و روستایی

 دیگر و ایران اسالمی جمهوری مرکزی تعاون اتاق و حاکمیتی وظایف تعاون وزارت ـ ج
 نامه آئین. داشت خواهند عهده رب را تعاون بخش گری تصدی وظایف تعاونی تشکلهای

 اسالمی جمهوری مرکزی تعاون اتاق و تعاون وزارت مشترک پیشنهاد با بند این اجرائی
 وزیران هیأت تصویب به قانون این تصویب از پس ماه سه ظرف حداکثر و تهیه ایران
 قهایاتا انتخابات و مجامع مدیریتی، اجرائی، امور در دولت دخالت هرگونه. رسید خواهد
 .نیست تعاون وزارت نظارتی قانونی وظایف نافی بند این مفاد. است ممنوع تعاون

  
 گاز و نفت
  ـ125ماده
 پروانه صدور به نسبت رقابتی، شرایط و فضا ایجاد با است مجاز نفـت وزارت ـ الف

 توسعه برای ظرفیتها حداکثر از برداری بهره برای موردنیاز تولید و توسعه اکتشاف،
 سقف تا 1389 سال تولید ظرفیت حفظ با شده صیانت تولید افزایش و گاز و نفت هایمیدان
 گاز مترمکعب میلیون  پنجاه و  دویست و خام نفت بشکه میلیون یک روزانه اضافه تولید

 از پس جنوبی، پارس گاز میدان توسعه بر تأکید با مشترک، میادین اولویت با طبیعی
 و سنواتی بودجه قوانین در درج و اقتصاد شورای در رحهاط اقتصادی و فنی توجیه تصویب

 :نماید اقدام زیر روشهای از استفاده با معاونت با موافقتنامه مبادله نیز
 نفت میادین در معین زمانی دوره در تولید توسعه، اکتشاف، روشهای انواع از استفاده ـ1
 گاز و

 برای مالکانه تصرفات اعمال و مالکیت حق حفظ با روشها این اساسی شرایط ـ تبصره
 .رسد می اقتصاد شورای تصویب به و تهیه نفت وزارت پیشنهاد با برنامه اول سال در دولت
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 قوانین رعایت با کشور از خارج و داخل در ارزی و ریالی مالی اوراق انتشار کارسازی ـ2
 دولت تضمین بدون مربوط، مقررات و

) 14( ماده) ب( بند موضوع شرایط و اصول ایترع با متقابل بیع روش از استفاده ـ3
 توسعه چهارم برنامه قانون

 از تولید و توسعه قرارداد انعقاد به نسبت برنامه طول در تواند می نفت وزارت ـ تبصره
 .آورد عمل به را الزم تالش و اقدام شده شناخته مشترک میادین کلیۀ
 کلی سیاستهای و کشور ساله بیست انداز چشم سند مبنای بر است مکلف دولت ـ ب
   کارشناسی کامل پشتوانه با و رهبری معظم مقام سوی از ابالغی انرژی بخش در نظام

 دوره یک برای انرژی بخش باالدستی سند عنوان به را »کشور انرژی راهبرد ملی سند«
 و تهیه برنامه قانون تصویب از پس ماه شش حداکثر ظرف ساله پنج و  بیست زمانی

 .برساند اسالمی شورای مجلس یبتصو به
 اجرائی دستگاههای سایر همکاری با هستند موظف نیرو و نفت های وزارتخانه ـ تبصره

 قانون تصویب از پس ماه دوازده ظرف را »کشور انرژی جامع طرح اجرائی برنامه« ربط ذی
 .برسانند وزیران هیأت تصویب به و تهیه کشور انرژی راهبرد ملی سند

 بیشتر چه هر اکتشاف و منظورشناسایی به شود می داده اجازه نفت وزارت به ـ126ماده
 عملیات در جدید فناوریهای کارگیری به و انتقال نیز و کشور سراسر در گاز و نفت منابع

 و کهگیلویه و بوشهر خوزستان، استانهای استثناء به کشور مناطق کلیه در اکتشافی،
 اکتشافی عملیات که همسایگان با مشترک خشکی و ییدریا مناطق بر تأکید با بویراحمد
 تولید قابل میدان کشف به منجر و انجام قرارداد طرف) ریسک( خطرپذیری با مربوط
 سنواتی های بودجه قالب در و قانون این) 125( ماده در مذکور ارقام قالب در شود، تجاری

 عقد به نسبت اونت،مع با موافقتنامه مبادله و اقتصاد شورای تصویب و کشور کل
 برگزاری طریق از جدید میادین توسعه و اکتشاف برای توأم متقابل بیع قراردادهای
 اکتشافی های هزینه. نماید انتخاب قانونی ضوابط مطابق را قرارداد طرف و اقدام مناقصات

 های هزینه همراه به و منظور مذکور منعقده قرارداد قالب در غیرمستقیم و مستقیم از اعم
 .شد خواهد بازپرداخت میدان همان تولیدی محصوالت فروش محل از توسعه
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 و شده تعیین نفت وزارت توسط مورد هر در و بوده محدود زمان دارای صادره مجوزهای
 در تجاری میدان اکتشاف، مرحله پایان در که صورتی در. باشد می تمدید قابل نیز بار یک
 مطالبه حق قرارداد طرف و یابد می خاتمه قرارداد ،باشد نشده کشف منطقه از ای نقطه هیچ
 .داشت نخواهد را وجهی گونه هیچ

 منابع محل از سنواتی بودجه چهارچوب در شود می داده اجازه نفت وزارت به ـ127ماده
 تعاونی و خصوصی بخشهای مشارکت با ترجیحاً خارجی منابع و تابعه شرکتهای داخلی
 خلیج ستاره« گازی میعانات پاالیشگاه دو تکمیل به بتنس اقتصاد شورای تأیید از پس

 صورت به بشکه هزار 120 و هزار 360 ترتیب به اسمی ظرفیت با »فارس« و »فارس
 .نماید اقدام شده اداره وجوه قالب در تسهیالت یا و گذاری سرمایه

 تهاتری روشهای از استفاده آنها از برداری بهره و ماده این موضوع های پروژه اتمام تا
 ضروری موارد در اقتصاد شورای تصویب با نیاز مورد های فرآورده فروش و خرید برای
 .است مجاز

 .است مستثنی حکم این شمول از گازی میعانات و خام نفت تهاتر
 در خود سهام واگذاری برای آنها اندازی راه از پس سال یک حداکثر است مکلف دولت

 اقدامات اساسی قانون) 44( چهارم و چهل اصل لیک سیاستهای اجرای قانون چهارچوب
 .آورد عمل به را الزم

 و پاالیش ملی شرکت داخلی منابع محل از شود می داده اجازه نفت وزارت به ـ128ماده
 برای شده اداره وجوه قالب در تسهیالت اعطاء به نسبت ایران نفتی های فرآورده پخش
 موجود پاالیشگاههای تکمیل طرحهای در تعاونی و خصوصی بخشهای گذاری سرمایه
 .نماید اقدام اقتصاد، شورای تصویب با سازی بنزین و سازی بهینه شامل
 :است موظف نفت وزارت ـ129ماده
 وظایف انجام و گاز و نفت منابع بر مالکیت و حاکمیت حق اعمال راستای در ـ الف
 سازمانی، پستهای تجهیز با و تولید و توسعه اکتشاف، مدیریت ایجاد ضمن خود قانونی
 برای موجود انسانی نیروی انتقال طریق از الزم متخصص نیروهای کارگیری به به نسبت
 .نماید اقدام مرتبط قوانین و قانون این در مندرج وظایف انجام
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 تابعه شرکتهای توسط گاز و نفت تولید و استخراج توسعه، اکتشاف، فعالیتهای برای ـ ب
 پروانه صیانتی، تولید ضوابط اتخاذ با صالحیت، صاحب شرکتهای و نفت وزارت
 مصوب، طرح براساس و صادر تولیدی گاز و نفت به نسبت مالکیت حق بدون برداری بهره
 مخزن صیانت و تولید مقدار نظر از الذکر فوق شرکتهای تولید و توسعه اکتشاف، عملیات بر
 .یدنما نظارت محیطی زیست و ایمنی ـ سالمتی معیارهای و

 و توزیع پاالیش، انتقال، فرآورش، تولید، میزان گیری اندازه و کنترل یکپارچه سامانه ـ ج
 برنامه دوم سال  پایان تا حداکثر را نفتی های فرآورده و طبیعی گاز و خام نفت صادرات
 .نماید اندازی راه و ایجاد
 معادل نفت عتصن در نوآوری و فناوری علمی، توان ارتقاء و افزایش منظور به ـ د
 برنامه، طول در را تابعه شرکتهای ساالنه ای توسعه طرحهای اعتبارات از%) 1( درصد یک

 و پتروشیمی و گاز نفت، دار اولویت فناوریهای توسعه جذب،) پتانسیل( ظرفیت ایجاد جهت
 کاهش و آنها سازی بومی و موجود فناوریهای ارتقاء و مرتبط صنایع در آنها کارگیری به

 را بند این عملکرد گزارش و دهد اختصاص معاونت با موافقتنامه مبادله ضمن انرژی شدت
 .نماید ارائه اسالمی شورای مجلس تحقیقات و آموزش کمیسیون به ساالنه
 میزان به برنامه طول در کشور مخازن بازیافت ضریب افزایش منظور به ـ130ماده
 و صیانتی جامع برنامه برنامه، اول سال طی است موظف نفت وزارت ،%)1( درصد یک

 نواحی تفکیک به مخازن بندی اولویت رعایت با را هیدروکربوری مخازن از برداشت ازدیاد
 .آورد عمل به را الزم اقدامات آن اجرای حسن برای و تهیه دریایی مناطق و خشکی
 کشتیها به رسانی سوخت خدمات افزایش منظور به است مکلف نفت وزارت ـ131ماده

 حداقل ساالنه میزان به عمان دریای و فارس خلیج در جانبی خدمات و) بانکرینگ(
. نماید اجراء و تدوین را مربوط جامع طرح غیردولتی، بخش طریق از%) 20( درصد بیست
 .آورد عمل به زمینه این در غیردولتی بخش از را الزم حمایت است مجاز نفت وزارت
 به را طبیعی گاز و خام نفت صادرات از حاصل آمددر از%) 2( درصد دو دولت ـ132ماده
 مناطق و شهرستانها به دوسوم و گازخیز و خیز نفت استانهای به سوم یک ترتیب

 اختصاص سنواتی های بودجه قالب در عمرانی های برنامه اجرای جهت یافته کمترتوسعه
 .دهد
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 برق
 راندمان افزایش و تولید سازی بهینه کشور، انرژی عرضه در تنوع  منظور به ـ133ماده

 شرکتهای و توانیر شرکت حرارت، و برق همزمان تولید توسعه و اتالف کاهش نیروگاهها،
 :موظفند نیرو وزارت تابعه و وابسته
 سایر و اجراء دست در یا موجود نیروگاههای فروش از حاصل منابع از استفاده با ـ الف
 اصل کلی سیاستهای اجرای نحوه قانون رعایت با و مذکور شرکتهای دارائیهای و اموال
 با پراکنده برق تولیدکنندگان از برق خرید یارانه پرداخت به نسبت) 44( وچهارم چهل

 و بلندمدت قراردادهای عقد طریق از مشترکین برق تولید ظرفیتهای و کوچک مقیاس
 اقدام یترکیب سیکل به گازی نیروگاه مگاوات) 12.000( هزار دوازده تا تبدیل همچنین
 .نمایند

 خود موجود گازی نیروگاههای تبدیل به غیردولتی بخشهای تمایل صورت در ـ تبصره
 محل از توانند می نیرو وزارت تابعه و وابسته شرکتهای و توانیر شرکت ترکیبی، سیکل به

 به شده اداره وجوه قالب در تسهیالت پرداخت به نسبت ماده این) الف( بند موضوع منابع
 .نمایند قداما آنها
 به نسبت شود می داده اجازه نیرو وزارت تابعه و وابسته شرکتهای و توانیر شرکت به ـ ب
 های انرژی و نو های انرژی منابع از تولیدی برق تضمینی خرید بلندمدت قراردادهای انعقاد
 این برق خرید قیمت. نمایند اقدام تعاونی و خصوصی بخشهای از خرید اولویت با پاک
 با برق، بازار سراسری شبکه رقابتی بازار در انرژی تبدیل های هزینه بر عالوه وگاههانیر

 انتشار عدم بازدهی، نشده، مصرف سوخت صادراتی یا وارداتی ارزش ساالنه متوسط لحاظ
 .رسد می اقتصاد شورای تصویب به موارد سایر و ها آالینده
  چهل اصل کلی سیاستهای اجرای وهنح قانون رعایت با است مجاز نیرو وزارت ـ تبصره

 سایر و نیروگاهها فروش از حاصل منابع محل از را جزء این نیاز مورد منابع) 44( چهارم و
 شرکتهای سایر و خود الشرکه سهم و سهام غیرمنقول، و منقول اموال جمله از دارائیها
 در استفاده جهت اههانیروگ این برای را الزم تمهیدات و تأمین بنگاهها، و وابسته و تابعه
 .نماید فراهم برق سراسری شبکه
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 و خصوصی بخشهای توسط برق تولید کوچک مقیاس با نیروگاههای توسعه از ـ ج
 .نماید حمایت تعاونی

 تا برق تولیدی توان افزایش به نسبت برنامه طول در است مجاز نیرو وزارت ـ د
 و تعاونی عمومی، بخشهای ذاریگ سرمایه طریق از مگاوات) 25.000( هزار وپنج بیست

 روشهای صورت به یا و تابعه شرکتهای داخلی منابع یا و خارجی و داخلی از اعم خصوصی
 ساخت، و) BOO( تصرف و برداری بهره ساخت، جمله از گذاری سرمایه متداول
 .نماید اقدام) BOT( انتقال و برداری بهره

 مگاوات) 25.000( هزار وپنج بیست میزان از تعاونی و خصوصی بخشهای سهم ـ تبصره
 .است مگاوات) 10.000( هزار ده حداقل بند، این در مذکور
 برق) ترانزیت( عبور و صادرات مجوز صدور به نسبت درخواست حسب نیرو وزارت ـ هـ
 .نماید اقدام تعاونی و خصوصی بخشهای به متعلق ای غیریارانه سوخت با نیروگاههای از

 منظور به برق، تأمین مسؤولیت حفظ با نیاز صورت در است مکلف نیرو وزارت وـ
 از خارج نیروگاههای از برق نیروی بیشتر چه هر تولید به داخلی مؤسسات سایر ترغیب
 نسبت رسد، می اقتصاد شورای تأیید به که دستورالعملی براساس وزارتخانه، آن مدیریت

 .نماید اقدام نیروگاهها این برق خرید به
 توزیع و انتقال شبکه در را برق انرژی تلفات خود سرمایه با خصوصی بخش چنانچه زـ

 و قیمت با شده بازیافت انرژی خرید به نسبت است موظف نیرو وزارت دهد، کاهش
 صادرات مجوز یا و اقدام رسد می اقتصاد شورای تصویب به که زمانی دوره در شرایط

 .نماید صادر را میزان همان به
 قانون این تصویب از پس ماه سه ظرف باید بند این به مربوط اجرائی مهنا آئین ـ تبصره

 .برسد نیرو وزیر تصویب به
 دوهزار از بیش آنها سوخت ساالنه مصرف که واحدهایی برای انرژی قیمت ـ ح

 در است، مگاوات دو از بیش آنها استفاده مورد قدرت یا و کوره نفت معادل مترمکعب
 تصویب به که ماده، این دستورالعملهای موضوع ضوابط و معیارها رعایت عدم صورت
 .یابد می افزایش مناسب فرصت ارائه با رسد، می اقتصاد شورای
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 راستای در کنندگان مصرف از حمایت و تشویق جویی، صرفه اعمال منظور به ـ134ماده
 زا حفاظت و کشور انرژی ذخایر حفظ برق، و انرژی مصرف الگوی اصالح و کردن منطقی
 براساس شود می داده اجازه معادن و صنایع و نفت نیرو، های وزارتخانه به زیست محیط

 نسبت رسد می اقتصاد شورای تصویب به برنامه اول سال پایان تا حداکثر که دستورالعملی
 تولید انرژی، مصرف سازی بهینه و مصرف الگوی رعایت جهت مالی مشوقهای اعمال به

 ماده این اجرای نیاز مورد مالی منابع. نمایند اقدام باال ستانداردا با و مصرف کم محصوالت
 تابعه شرکتهای داخلی منابع ها، یارانه کردن هدفمند قانون اجرای از حاصل وجوه محل از

 جمله از دارائیها سایر و نیروگاهها فروش یا و معادن و صنایع و نیرو نفت، های وزارتخانه
 و تابعه شرکتهای سایر و نیرو وزارت الشرکه سهم و مسها غیرمنقول، و منقول اموال
  .شود می تأمین سنواتی بودجه قالب در بنگاهها و وابسته

 اجباری استاندارد رعایت مشمول وارداتی بر انرژی تجهیزات و محصوالت کلیه ـ1تبصره
 مفاد رعایت به موظف ایران اسالمی جمهوری گمرک و بازرگانی وزارت. باشند می مصوب

 .هستند ماده نای
 انرژی مصرف در جویی صرفه برای شود، می داده اجازه اجرائی دستگاههای به ـ2تبصره

 بخشهای با قرارداد انعقاد به نسبت قبلی، مندی بهره میزان کاهش عدم و حفظ با
 کاهش از ناشی جویی صرفه محل از فقط قرارداد مبلغ. نمایند اقدام تعاونی و خصوصی
 .است پرداخت و تأمین قابل معاونت با متبادله موافقتنامه قالب در ادقرارد شرح به مصرف

 تصویب به معاونت و نفت و نیرو های وزارتخانه پیشنهاد با تبصره این دستورالعمل
 .رسد می وزیران هیأت

 برنامه، طول در کشور برق شبکه بار مدیریت برای است مجاز نیرو وزارت ـ3تبصره
 .نماید مجهز هوشمند رکنتو به را کشور مشترکین
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 پاک های انرژی
  ـ135ماده
 همکاری با اتمی انرژی سازمان توسط ای هسته نیروگاههای از صیانت جامع طرح ـ الف
 سال پایان تا حداکثر ربط ذی دستگاههای سایر و معاونت خارجه، امور وزارت کشور، وزارت
 .رسد می وزیران هیأت تصویب به و تهیه برنامه اول

 طرح مفاد رعایت به ملزم غیردولتی و دولتی از اعم حقوقی و حقیقی اشخاص ـ تبصره
 .باشند می ماده این موضوع جامع
 برنامه طول در دولت برق، تولید برای ای هسته انرژی از آمیز صلح استفاده منظور به ـ ب

 :دهد انجام را زیر اقدامات
 ای هسته انرژی از برق تولید ساله بیست برنامه تدوین ـ1
 ای هسته سوخت چرخه توسعه و ای هسته نیروگاههای احداث برای یابی مکان ـ  2
 های نیروگاه احداث برای خارجی و داخلی گذاری سرمایه مختلف روشهای از استفاده ـ3

 ای هسته
 ساخت جهت ای هسته نیروگاه سازنده فنی دانش صاحبان از گیری بهره و همکاری ـ4

 کشور در نیروگاه
 کشور داخل در ای هسته نیروگاههای نیاز مورد سوخت تأمین برای ریزی امهبرن ـ 5
 اهداف راستای در کشور در تحقیقاتی ای هسته رآکتورهای احداث جهت ریزی برنامه ـ 6
 کشاورزی و تحقیقاتی فعالیتهای رادیوداروها، تهیه و تأمین منظور به و ای هسته آمیز صلح
 ای هسته

 کشور داخل در ای هسته سوخت اولیه مواد تأمین و اورانیوم کتشافا جامع برنامه تهیه ـ7
 تولیدکننده چشمه یا دستگاه کاربر کارکنان به فقط اشعه و پرتوکاری حق پرداخت ـ ج

 در که اورانیوم فرآوری و سوخت چرخه به وابسته های کارخانه و معادن در شاغل اشعه،
 اشتغال دوره در اشعه دریافت با متناسب باشند، می پرتوزا مواد و اشعه مستقیم معرض
 معاونت تأیید به و پیشنهادشده ایران اتمی انرژی سازمان توسط که دستورالعملی براساس

 .گیرد می صورت رسد، می
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 ایمنی نظام چهارچوب در فقط را پسماندها دفن است موظف اتمی انرژی سازمان ـ د
 .دهد مانجا مرتبط مقررات و وزیران هیأت مصوب ای هسته
 تغییر و سند صدور جایی، جابه تملک، جدید، مستحدثات احداث هرگونه ـ136ماده
 گاه سکونت عنوان به ای هسته تأسیسات و نیروگاهها ایمنی محدوده در اراضی کاربری

 مذکور، محدوده در واقع امالک و اراضی در حق صاحبان حقوق و است ممنوع دائم
 عمومی، های برنامه اجرای برای امالک و اراضی تملک و خرید نحوه«  قانون براساس
 پرداخت از پس مذکور امالک تصرف و تملک. گردد می تأمین »دولت نظامی و عمرانی
 .است پذیر امکان کارشناسی قیمت به مالکان به آن بهای نقدی

 نظام مرکز توسط که کشور ای هسته ایمنی نظام مصوبات و مقررات الزامات، ـ تبصره
 برای شود، می ابالغ پرتوی و ای هسته فناوری زمینه در ایران اتمی انرژی زمانسا ایمنی
 .است االجراء الزم مرتبط، غیردولتی حقوقی و حقیقی اشخاص و اجرائی دستگاههای کلیه

 شرکتهای و ایران اتمی انرژی سازمان استخدامی و معامالتی مالی، مقررات ـ137ماده
 قانون رعایت به الزام بدون تخصصی فعالیتهای خشب در وابسته دستگاههای و تابعه

 مقررات و قوانین سایر و کشوری خدمات مدیریت قانون و کشور عمومی محاسبات
 .بود خواهد مجری عمومی

 به بنا تخصصی امور بر حاکم یادشده مقررات و غیرتخصصی و تخصصی امور مصادیق
 رئیس انسانی سرمایه و مدیریت هتوسع معاونت و معاونت تأیید و مذکور سازمان پیشنهاد
 .رسد می وزیران هیأت تصویب به جمهور
 .است مجاز مصوب اعتبارات سقف در مذکور مقررات اجرای
 نباید آید می عمل به) 136( و) 135( مواد و ماده این اجرای در که اقداماتی ـ تبصره

 .باشد ملی امنیت عالی  شورای مصوبات با مغایر
 انتشار کاهش منظور به که برنامه قانون مشمول شرکتهای و انهاسازم کلیه ـ138ماده

 پاک توسعه کار و ساز مانند موجود، المللی بین کارهای و ساز چهارچوب در آالینده گازهای
)CDM(، آن فروش یا واگذاری به مجاز شوند، می انتشار کاهش گواهی اخذ به موفق 

 داخلی درآمدهای جزء حاصله وجوه) %70( درصد هفتاد. باشند می برنامه سالهای طی
 همین از مزبور های گواهی اخذ به مربوط های هزینه و شود می منظور ربط ذی شرکت
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 کشور کل خزانه به باقیمانده%) 30( درصد سی. بود خواهد پرداخت و تأمین قابل محل
 .شود می واریز
 و خورشیدی و بادی نیروگاههای تجهیزات تولید زیرساختهای ایجاد منظور به ـ139ماده
 انرژی تولید سبد در انرژیها نوع این تولید سهم افزایش و پاک انرژیهای کاربرد توسعه
 شده اداره وجوه طریق از تعاونی و خصوصی بخشهای از حمایت با است مجاز دولت کشور،

 طول در خورشیدی و بادی انرژی مگاوات هزار پنج تا تولید زمینه تسهیالت، سود یارانه و
 .سازد فراهم را تولید تحقق با متناسب رنامهب

  
 آب منابع
 : کشور در آب منابع پایدار توسعه و) پیوسته هم به( جامع مدیریت منظور به ـ140ماده
 کلیه در زیرزمینی آب های سفره از برداشت و تغذیه بین تعادل ایجاد راستای در ـ الف

 :اجرای به نسبت نیرو وزارت کشور، دشتهای
  دشتهای  اولویت با کشور دشتهای تمامی سطح در ای غیرسازه و ای سازه های هپروژ ـ1

 آبی ممنوعه
 منابع از غیرمجاز برداشتهای نمودن المنفعه  مسلوب و جلوگیری و حفاظتی اقدامات ـ2
 پروانه فاقد آب چاههای تکلیف تعیین قانون  چهارچوب در زمینی زیر آب
 هزینۀ با پروانه دارای محفوره آب چاههای  ۀکلی روی بر حجمی کنتورهای نصب ـ3

 آن مالکان
 تشویقی و حمایتی سیاستهای اعمال ـ4
 استانی و آبریز های حوضه ملی، سطح سه براساس کشور آب مدیریتی نظام اجرای ـ 5
 های سفره منفی تراز آسمانی، نزوالت به توجه با برنامه پایان تا که نماید اقدام نحوی به
 درصد پنج و بیست حداقل چهارم برنامه آخر سال به نسبت دشتها این در زیرزمینی آب

 درصد نیم و دوازده و سطحی آبهای کنترل محل از%) 5/12(درصد نیم و دوازده%) (25(
 کشاورزی جهاد وزارت مشارکت با) داری آبخوان و آبخیزداری طریق از%) 5/12(

 اهداف بند این موضوع دشتهای از مناسب برداری بهره نظام استقرار با و بهبودیافته
 .بخشد تحقق را شده بینی پیش
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  احیاء داری، آبخوان آبخیزداری، نظیر بخشی تعادل طرحهای کشاورزی جهاد وزارت ـ ب
 دشتهای مناسب  برداری بهره نظام استقرار و آبیاری روشهای اصالح و بهبود قنوات،
 .یابد تحقق شده بینی پیش فاهدا که نماید اجراء نحوی به را»الف« بند موضوع

  با آبی مشترک طرحهای اجرای و منطقه کشورهای به آب صادرات و واردات ـ ج
 و اجتماعی اقتصادی، فنی، های توجیه و ملی منافع رعایت با همجوار کشورهای

 .است مجاز اقتصاد شورای تأیید با محیطی زیست
 با فاضالب که واحدهایی رسای و خدماتی دامداری، صنعتی، تولیدی، واحدهای ـ د

  تأسیسات موظفند نمایند، می تولید ملی استانداردهای مجاز حد از  بیش آالیندگی
 جریمه متخلف واحدهای. نمایند اجراء را پساب بهداشتی دفع و تصفیه فاضالب، آوری جمع
 .شوند می
 در ریعتس منظور به  سنواتی بودجه قالب در را الزم اعتبارات است موظف دولت ـ هـ

 مرزی های رودخانه از کشور حقابه از استفاده و انتقال تنظیم، استحصال، طرحهای اجرای
 .نماید منظور آب مشترک  منابع و

 ـ141 ماده
 نسبت است مکلف نیرو وزارت کشاورزی، آب وری بهره افزایش منظور به ـ الف

 بران آب کلهایتش به آب حجمی تحویل و آب موجود های پروانه و تخصیصها اصالح به
 به موجود مصارف آب حجم از%) 1( درصد یک حداقل ساالنه که نماید اقدام نحوی به

 جهت در شده جوئی صرفه آب تا یابد کاهش منفی زیرزمینی آب بیالن با دشتهای در ویژه
 استفاده مورد آبیاری نوین روشهای با مصارف سایر یا کشاورزی بخش جدید اراضی توسعۀ
 .گیرد قرار
 برداری بهره سند صدور به نسبت تدریج به برنامه پایان تا است  مکلف نیرو وزارت ـ ب
 این مبادله .نماید اقدام آب  تخصیص مجوز  دارندگان و داران حقابه تمامی برای  آب

 کاربری حفظ قانون رعایت با و) ای منطقه آب  شرکتهای( نیرو وزارت  اطالع با  اسناد
 در کشت سطح حفظ رعایت همچنین و آن بعدی اصالحات و باغات و زراعی اراضی

 .است مجاز محلی بازارهای
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 مکمل طرحهای و آب تأمین طرحهای همزمان اجرای و تهیه در است مکلف دولت ـ ج
 و دست پایین اراضی نوسازی و تجهیز و زهکشی و آبیاری های شبکه احداث نظیر

 هماهنگی مخزنی سدهای دستباال های حوزه در آبخیزداری و خاک حفاظت طرحهای
 .آورد عمل به الزم
 شده احداث سدهای آبخور اراضی زهکشی و آبیاری فرعی و اصلی های شبکه دولت ـ د
 عملکرد به  نسبت درصد واحد بیست حداقل ساالنه که نحوی به دهد گسترش را

 .یابد افزایش قبل سال  طرحهای
 :آب ارزش به توجه و ای نطقهم و  محلی بازارهای تقویت منظور به ـ142 ماده
 از شده تصفیه پساب و استحصالی آب خرید شود می داده اجازه نیرو وزارت به ـ الف

 در داران حقابه جویی صرفه از ناشی مازاد آب خارجی، و داخلی از اعم گذاران سرمایه
 قیمت با را غیردولتی بخش توسط آب انتقال های هزینه همچنین و مصرف بخشهای
 .نماید تضمین اقتصاد، شورای مصوب دستورالعمل اساس بر یارانه پرداخت با یا توافقی
 حفظ با آبرسانی های شبکه و سدها برداری بهره و مدیریت مالکیت، و گذاری سرمایه ـ ب
 و تعاونی بخشهای و غیردولتی عمومی نهادهای و بنگاهها توسط بران، حقابه حقوق کلیه

 قانون و اساسی قانون) 44( چهارم و چهل اصل کلی سیاستهای رعایت با خصوصی
 .است مجاز مربوط
 آوری جمع و استفاده نیز و پراکنده آبهای هرز و سطحی آبهای آوری جمع منظور به ـ ج

 در است موظف نیرو وزارت کشاورزی، بهبود برای غیرزراعی فصلهای در آسمانی نزوالت
  نیاز صورت در و اقدام شده شناخته بندانهای آب احیاء به نسبت برنامه اول سال دو
 .نماید احداث جدید بندانهای آب
  

 کشاورزی
 اساسی محصوالت تولید در خودکفایی به نیل و تولید ظرفیت حفظ منظور به ـ143ماده

 نیشکر، و چغندرقند  روغنی، های دانه  برنج، ذرت، جو، گندم، جمله از دامی و کشاورزی
 استانداردهای براساس مصرف الگوی اصالح مرغ، خمت و شیر قرمز، گوشت سفید، گوشت
 غذایی امنیت زیرساختهای نمودن فراهم بنیان، دانش و صنعتی کشاورزی گسترش تغذیه،
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 میزان به ساالنه پایدار توسعه مالحظات  مبنای بر کشاورزی بخش افزوده ارزش  ارتقاء و
 :شود می انجام زیر  اقدامات برنامه طول در 1388 سال به نسبت%) 7( درصد هفت
 از برنامه آخر سال در%) 40(درصد چهل حداقل به بخش  آبیاری راندمان  ارتقاء ـ الف
 توسعه نوسازی، و تجهیز طرحهای جمله از خاک و آب زیربنایی عملیات اجرای طریق
 نژادی به و زراعی به عملیات اجرای و آبیاری نوین روشهای و زهکشها ها، شبکه
 منطقه هر کشت الگوی براساس حجمی صورت به کشاورزان ردنیازمو آب تحویل ـ ب

 غیردولتی بخش مشارکت از استفاده با و
 به محصول تولید افزایش و کشاورزی بخش در آب مصرف وری بهره شاخص ارتقاء ـ ج
 مصرفی حجم واحد  ازاء
 سموم، بهینه مصرف گیاهی، بیماریهای و آفات با تلفیقی مبارزه گسترش ـ د

 مبارزه همچنین و دامی داروهای و) بیولوژیکی( شناختی زیست مواد یمیایی،کودش
 و تولید تلفیقی مدیریت) ارگانیک( زیستی کشت توسعه و) بیولوژیکی( شناختی زیست
 راستای در کشاورزی های فرآورده و تولیدات کیفی کنترل ملی استانداردهای اعمال
 برنامه پایان تا  یدتول سطح%)  25(درصد پنج و بیست حداقل پوشش
  به  کشاورزی بخش های تصدیگری و غیرحاکمیتی فعالیتهای سپاری برون ـ هـ

 عضو شده صالحیت تعیین کارشناسان کارگیری به بر تأکید با تعاونی و خصوصی  بخشهای
 ناظر عنوان  به دامپزشکی نظام  سازمان و طبیعی منابع و کشاورزی مهندسی نظام سازمان

 و تعاونیها پروری، آبزی و دامپروری و دامی واحدهای و کشاورزی مزارع فنی مشاور یا و
 کشاورزی بخش  تشکلهای

  دستگاه هزار) 200(حداقل کردن رده از خارج و کشاورزی آالت ماشین نوسازی  ـ و
 و اقلیم مبنای بر) مکانیزاسیون( کردن ماشینی توسعه و کشاورزی فرسوده آالت ماشین
 برنامه، پایان در که ای گونه به منطقه هر کشاورزان توانایی و قابلیت همچنین و شرایط
) 5/1( به 1388 سال هکتار در بخار اسب یک از) مکانیزاسیون( کردن ماشینی نفوذ ضریب
 .برسد برنامه آخر سال در هکتار در بخار اسب
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 کشور  یباغها و مزارع سطح در) ارگانیک( زیستی و آلی کودهای از استفاده ترویج ـ ز
 به کودها گونه این مصرف میزان افزایش و چهارم برنامه آخر سال یارانه سقف در حداقل
 برنامه پایان در مصرفی کودهای کل%) 35(درصد پنج و سی
 کشور امالک و اسناد ثبت سازمان توسط  کشاورزی اراضی کلیه مالکیت سند صدور ـ ح
 برنامه پایان تا

 حداقل میزان به تولید عوامل و کشاورزی بخش تولیدات بیمه پوشش گسترش ـ ط
 برنامه پایان تا تولیدات%) 50( درصد پنجاه
 از بخشی کشاورزی، بخش در گذاری سرمایه برای منابع تجهیز منظور به دولت  ـ ی
 اجرائی دستگاه طریق از شد خواهد مشخص ساالنه بودجه چهارچوب در که را خود منابع
 از حمایت غیردولتی صندوقهای سرمایه افزایش و شکیلت به کمک عنوان به ربط ذی

 قرار مذکور صندوقهای اختیار در شده اداره وجوه صورت به یا و کشاورزی بخش توسعه
 .شود می منظور  قطعی هزینه به صندوقها به  پرداختی مبالغ. دهد

 و صادرات توسعه و تولید پایداری کشاورزی، بخش از حمایت منظور به ـ144ماده
  جهادکشاورزی، معادن، و صنایع های وزارتخانه شده تمام قیمت کاهش و پذیری قابتر

 براساس هماهنگ ریزی برنامه و سیاستگذاری با شهرسازی و مسکن و بازرگانی
 گسترش و استقرار از هدفمند حمایت به نسبت رسد، می معاونت تأیید به که ای نامه تفاهم
 در غیردولتی بخش توسط کشاورزی اساسی حصوالتم نگهداری و تکمیلی تبدیلی، صنایع

 .نمایند  اقدام تولیدی قطبهای
  محصوالت صادرات افزایش و تولید نمودن رقابتی و اقتصادی منظور به ـ145ماده

 زنجیره تکمیل و افزایی ارزش و پایه منابع از حفاظت منابع، مدیریت ساماندهی کشاورزی،
 :کشاورزی محصوالت ارزش
 و سود یارانه از بخشی جبران قالب در کشاورزی محصوالت تولید از تحمای ـ الف
 اولویت با مشوقها سایر و یارانه پرداخت بالعوض، کمکهای بانکی، تسهیالت کارمزد
 پیشنهاد به که است ای نامه آئین اساس بر ای منطقه ـ ملی بهینه کشت الگوی رعایت
 .رسد می وزیران هیأت تصویب به  کشاورزی جهاد وزارت
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 و  دولتی از اعم حقوقی و حقیقی اشخاص سایر و بازرگانی وزارت برنامه، ابتدای از  ـ ب
 یا و خام از اعم کشاورزی بخش محصوالت یا و کاالها واردات از قبل  غیردولتی
 جهاد وزارت از موظفند تبدیلی و غذایی صنایع موردنیاز غذایی اولیه مواد یا و شده فرآوری

 داخلی، تولیدات از حمایت منظور به است مکلف دولت. نمایند اخذ را الزم مجوز کشاورزی
 ای گونه به نماید وضع مؤثر تعرفه کشاورزی بخش محصوالت و کاالها کلیه واردات برای
 .باشد داخلی تولیدکننده نفع به همواره  مبادله نرخ که

 با سم و کود ل،نها بذر، قبیل از کشاورزی بخش تولید های نهاده واردات ـ1تبصره
 .باشد می مستثنی مؤثر تعرفه اعمال از  کشاورزی جهاد وزارت مجوز اخذ و هماهنگی
 مقدار و ورود زمان مقداری، سهمیه تعیین ای، تعرفه ابزار انتخاب مسؤولیت ـ2تبصره
 .خواهدبود کشاورزی جهاد وزارت با غذایی های فرآورده و کشاورزی کاالهای  برای تعرفه
 و ها نهاده محصوالت، بازاررسانی و قرنطینه سازی، ذخیره فرآوری، تولید، تعملیا ـ ج

 کنندگان گواهی و عاملین کشاورزی، نوین خدمات ارائه نوپدید، کشاورزی کاالهای
 در کشاورزی جهاد وزارت  توسط که بود خواهد استانداردهایی و مقررات براساس فرآیندها

 .رسد می وزیران  أتهی تصویب به و تهیه برنامه اول سال
 در کشاورزی زمینهای بازده و وری بهره  ارتقاء و تولید افزایش منظور به ـ146 ماده

 اولویت با حقوقی تشکلهای تشکیل از را الزم مالی و حقوقی حمایتهای دولت واحدهکتار،
 برای تشویقی سیاستهای اتخاذ یا واحد مدیریت اعمال جهت در کشاورزی تولید تعاونیهای

 .آورد می عمل به کشاورزی زمینهای سازی کپارچهی
 کشور آبخیزداری و طبیعی منابع مدیریت ساختار توانمندسازی منظور به ـ147ماده

 : شود می انجام زیر  اقدامهای
 و ها هزینه طبیعی، منابع) غیربازاری و بازاری کارکردهای( اقتصادی ارزش ـ الف       
 و طرحها سنجی امکان مطالعات در ای توسعه عمرانی، ایه پروژه و طرحها اجتماعی منافع
 .گیرد قرار عمل  مالک ها پروژه
 آبخیزداری و مراتع جنگلها، سازمان ملی، و دولتی اراضی از معارض رفع منظور به ـ ب
  های هزینه پرداخت از مربوط، اجرائی دستگاه مقام باالترین تأیید از پس مورد حسب کشور

 .است معاف دادرسی
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 است موظف) کشور آبخیزداری و مراتع جنگلها، سازمان( کشاورزی جهاد وزارت ـ ج
 احداث، مدیریت، مناقصه، تشریفات رعایت بدون برنامه اول سال یک مدت ظرف

 نهالستانهای درختکاری، قابل مراتع و جنگلی پارکهای برداری بهره و توسعه نگهداری،
 حریم و محدوده در را شهرها سبز کمربند و سبز کاربریهای در واقع اراضی و متروکه
 مذکور سازمان و شهرداری توافق مورد طرح طبق کاربری و دولت مالکیت حفظ با شهرها
 استفاده و سبز فضای توسعه منظور به مربوطه شهرداری به مالکانه حقوق دریافت بدون
 .نماید واگذار بهینه
 و آب و مراتع جنگلها، از برداری بهره الگوی اصالح جهت است مکلف دولت ـ148ماده
 :دهد انجام را زیر اقدامات خاک
 هیزمی سوخت جای به تجدیدپذیر های انرژی و  فسیلی سوخت جایگزینی ـ الف
 و مرتعی و جنگلی محصوالت و چوب قاچاق با مبارزه تشدید و چوب زراعت توسعه ـ ب
 نشده آوری عمل چوب واردات امکان و چوب واردات تعرفه حذف
 صنعتی روش به دام تولید از حمایت و جنگلها ساماندهی ـ ج
  ربط ذی مقررات و قوانین براساس جنگلی مناطق در ساز و ساخت ساماندهی ـ د
 کاشت دست جنگلهای توسعه ـ هـ
 برنامه پایان تا هکتار میلیون هشت سطح تا آبخیزداری عملیات اجرای ـ و
 بحران کانونهای کنترل و زدایی بیابان عملیات اجرای ـ ز

 و است ممکن وزیران هیأت مصوبات چهارچوب در فقط جنگلها از برداری بهره ـ تبصره
 و) اکولوژیک( شناختی بوم توان مبنای بر تنها طبیعی زیستگاههای و مراتع از برداری بهره

 بر عالوه تبصره این احکام از متخلف. است ممنوع برآن مازاد و مجاز آنها حفظ ضرورت
 و مرتع یا و جنگل قیمت برابر دو تا معادل، ای جریمه پرداخت به ملزم خسارت، نجبرا

 .است شده تلف یا برداری بهره مورد زیستگاه
 : دهد انجام را زیر اقدامات غذایی امنیت تأمین هدف با است مجاز دولت ـ149ماده
 و تیسن کشتارگاههای بهبود و صنعتی کشتارگاههای توسعه از مالی حمایت ـ الف
  دام انواع کشتار بهداشت شاخص ارتقاء منظور به غیردولتی بخش توسط صنعتی نیمه
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 ارزش%) 35( درصد پنج و سی حداقل به کشاورزی از حمایت کلی سطح ارتقاء ـ ب
 بخش این تولید
 آبزیان و طیور دام، انواع از حاصل حیوانی پروتئین تولید افزایش از حمایت ـ ج

 تضمین دامی، بیماریهای کنترل منظور به است مجاز کشاورزی جهاد وزارت ـ1تبصره
 با و تابعه سازمانهای و ادارات طریق از غذایی، امنیت و کشاورزی بخش در گذاری سرمایه

 و دامی بیماریهای مراقبت هوشمند سامانه دامپزشکی، نظام سازمان همکاری
 .نماید مستقر را کشور دامی جمعیت دارنمودن هویت

 برنامه اول سال طی را سفره تا مزرعه از غذا سالمت تأمین برنامه دولت ـ2تبصره
 .آورد عمل به را آن اجرای برای الزم قانونی  اقدامات و تصویب

  
 معدن صنعت،

 انداز چشم سند  اهداف تحقق منظور به است موظف معادن و صنایع  وزارت ـ150ماده
 و صنعتی توسعه) استراتژی( اهبردر تدوین قالب در ایران اسالمی جمهوری ساله بیست
 تحقق جهت در معدن، و صنعت برگزیده زیربخشهای در معاونت هماهنگی با معدنی
 کند اقدام ای گونه به ذیل راهبردی محورهای رعایت با معدنی و صنعتی تولید رشد هدف
 :یابد افزایش معدن و صنعت بخش افزوده ارزش رشد نرخ که

 انتقال و فناوری قابلیتهای توسعه بر تأکید با کشور صنایع یرقابتمند سطح ارتقاء ـ الف
 خلق و) تکنولوژیک( فناورانه تواناییهای به خام و اولیه مواد از نسبی مزیتهای اتکاء نقطه

 رقابتی مزیتهای
 بیشتر پردازش دارای محصوالت سهم افزایش و صنعتی صادرات پایه سازی متنوع ـ ب

 صادرات در) نهایی صنایع(
 های خوشه گیری شکل و بزرگ و متوسط کوچک، صنایع مناسب پیوند توسعه ـ ج

 پذیر رقابت بزرگ بنگاههای گیری شکل و ادغام تمهید و) برند( تجاری نشان و  صنعتی
 اساسی، فلزات پتروشیمی،( ای واسطه صنایع دستی پایین ارزش زنجیره توسعه ـ د

  غیردولتی بخشهای گذاری سرمایه گسترش ترغیب طریق از) غیرفلزی معدنی محصوالت
 غیردولتی تخصصی صنعتی شهرکهای ایجاد بر تأکید با
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 و صنعت همکاری گسترش ساخت، تدارک، طراحی، قابلیتهای و توانمندیها افزایش ـ هـ
 شهرکهای با صنایع تعامل تعمیق صنعتی، آالت ماشین و تجهیزات ساخت دانشگاه،
 برتر فناوریهای بر مبتنی صنایع سهم مستمر افزایش و فناوری و علم پارکهای و فناوری

 معادن و صنایع وری بهره  ارتقاء و نوسازی  صنعتی، تولید ترکیب در) نوین صنایع(
 فنی توان از استفاده حداکثر قانون«  اجرای نظارتی و تمهیدی کارهای و ساز تقویت ـ و
 به تسهیالت ایجاد و ها پروژه اجرای در کشور اجرائی و صنعتی و تولیدی مهندسی و

 »12/12/1375 مصوب  خدمات صدور منظور
 بخشهای توسط ماده این در مذکور غیرحاکمیتی اقدامات و فعالیتها کلیه ـ تبصره
 .پذیرد می انجام  غیردولتی

 ـ151ماده
 داده اجازه دولت به نوین  صـنایع در خطرپذیر گذاری سرمایه از حمایت منظـور به ـ الف
 تعاونی و خصوصی بخشهای به ساالنه اعطائی تسهیالت کل سرجمع از یبخش شود می
 منظور ساالنه های بودجه در نوین صنایع برای شده اداره وجوه اعتبارات قالب در که
 .قراردهد بخشودگی مورد را اعطائی تسهیالت کارمزد و سود شامل شود می

 دستورالعمل و نوین ایعصن شمول دامنه تعریف بر مشتمل بند این اجرائی نامه آئین
 و صنایع و بازرگانی اتاق معاونت، معادن، و صنایع وزارت مشترک پیشنهاد به بخشودگی

 وزیران  هیأت تصویب به قانون این ابالغ از پس ماه شش ظرف تعاون اتاق و ایران معادن
 .رسد می
   صندوق به »الکترونیک صنایع توسعه و تحقیقات از حمایت« صندوق عنـوان ـ ب

 شورای مجلس تصویب به مزبور صندوق اساسنامه. یابد می تغییر »نوین صنایع از حمایت«
 .رسد می اسالمی
 طریق از ای توسعه سازمانهای تقویت جهت در شود می داده اجازه دولـت به ـ152ماده
 گذاری سرمایه موانع  حذف و آنها بر ناظر مقررات و اساسنامه در الزم اصالحات اعمال
 براساس) ریسک( خطرپذیری و خوداتکائی کارایی، تحرک، رویکرد با معدنی و صنعتی
 و چهل اصل کلی سیاستهای اجرای  نحوه  قانون رعایت با و وزیران هیأت مصوبات
 .آورد عمل به قانونی اقدام اساسی قانون) 44( چهارم
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 بخش در فعال غیردولتی ای حرفه ـ صنفی تشکلهای بیشتر تحرک منظور به ـ153ماده
 مجاز دولت  سیاستگذاریها، و ها برنامه پیشبرد در تشکلها این از استفاده و معدن و صنعت
 ایجاد برای  صنعتی، راهبرد اهداف با متناسب تشکلها این برای بسترسازی جهت است
  غیردولتی،  بخشهای منابع از استفاده با فقط انتظام خود شکل به صنعت مهندسی نظام
 .آورد عمل هب را الزم اقدام
 آنها  به تخفیفات و تسهیالت اعطاء نحـوه و تولیدی واحدهای بندی طبـقه ـ154ماده

 اقتصاد شورای مصوبه مطابق معدنی و صنعتی های رشـته منطقه، تولید، میزان با متناسب
 .است

 خود عمرانی و فنی های پروژه اجرای در مکلفند اجرائی دستگاههای کلیه ـ155ماده 
 کاال  هرگونه خرید. نمایند رعایت را ملی استانداردهای و فنی معیارهای و رراتمق ضوابط،

 توسط باشد ایران ملی استاندارد عالمت فاقد که اجباری استاندارد مشمول خدمات و
 .است ممنوع ماده این  موضوع اجرائی دستگاههای

 صادراتی  زشار  زنجیره گسترش و پتروشیمی میانی صنایع توسعه منظور به ـ156ماده
 :آن

 آمونیاک، متانول، ارزش های زنجیره توسعه منظور  به که غیردولتی تخصصی شهرکهای
 به مربوط مزایای و مقررات مشمول گردند می تأسیس دولت  تصویب با بوتادین و استایرن
 بدون آن بعدی اصالحات و 1362 مصوب ایران صنعتی شهرکهای شرکت تأسیس قانون

 .بود خواهند معادن و صنایع وزارت به وابستگی
 از پتروشیمی میانی  صنایع خوراک تأمین بلندمدت قراردادهای از حاصل درآمدهای
 صنایع دامنه بر مشتمل ماده این نامه آئین. برخوردارند غیرنفتی صادرات معافیتهای
 با  معاونت توسط مربوطه ضوابط سایر و بلندمدت قراردادهای چهارچوب و مشمول
 .رسد می وزیران هیأت تصویب به و تهیه مرتبط دستگاههای  ایرس همکاری
 دولت ملی اقتصاد در معدن نقش  ارتقاء و معدنی فعالیتهای توسعه جهت در ـ157 ماده
 :سنواتی بودجه سقف در  است موظف
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 کلیه عمومی اکتشاف و جویی  پی شناسایی، شناسی، زمین پایه های نقشه ـ الف
 ادامه ها، محدوده بندی بلوک از پس و تهیه را کشور معدنی )پتانسیلهای( ظرفیتهای
 .نماید واگذار غیردولتی بخش به را عملیات

 از استفاده با را زمین علوم جامع پایگاه کشور، در اکتشاف امر ساماندهی منظور به ـ ب
 .کند اندازی راه برنامه دوم سال تا ربط ذی دستگاههای کلیه اطالعات

 صنایع و معدنی مناطق و بزرگ معادن برای الزم زیرساختهای لتکمی به نسبت ـ ج
 .نماید کمک معدنی بر انرژی
 و صنعتی نواحی و شهرکها در صنایع استقرار از حمایت راستای در ـ158ماده
 :معدنی و صنعتی تولیدات پذیری رقابت
 شهرکها  به الزم کمکهای سنواتی های بودجه قالب در شود می داده اجازه دولت به ـ الف

 تا تلفن و گاز برق، آب، راه، تأمین امور در ویژه به غیردولتی و دولتی صنعتی نواحی و
 با بند این دستورالعمل. دهد انجام مناطق در را شهرکها این در مستقر واحدهای  ورودی
 .رسد می معاونت تأیید به  معادن و صنایع وزارت پیشنهاد

 ضوابط رعایت با شده احداث صنعتی واحدهای برای برداری بهره پروانه صدور ـ ب
 .است بالمانع مربوط
 مالیاتی معافیت از برخوردار که مواردی در تنها تأسیس پروانه صدور«  جمله ـ ج
  از بخشی تنظیم قانون به موادی الحاق قانون) 66(ماده انتهای از »است مجاز باشد می

 .شود می حذف دولت  مالی  مقررات
 اقدامات کشور در معدنی و صنعتی گذاری سرمایه تشویق و تسهیل ظورمن به ـ159ماده
 :شود می انجام زیر

 طول در بعدی اصالحات و مستقیم مالیاتهای قانون) 138( ماده موضوع معافیت ـ الف
 .یابد می افزایش%) 15( درصد واحد پانزده  میزان به برنامه
 سقف تا یافته کمترتوسعه مناطق معدنی و صنعتی واحدهای مالیاتی معافیت میزان ـ ب

 .یابد می افزایش صنعتی ـ تجاری آزاد مناطق در منظورشده معافیتهای
  کیفی ارتقاء قانون  رعایت با آن ورود و دیزل سوخت با خودرو انواع تولید ـ160ماده
 .است آزاد کشور به  داخلی  صنعتی تولیدات سایر و خودرو تولید
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 نقل و حمل
 ـ161ماده
 طریق از مسافر و کاال جایی جابه و پرواز برقراری به نسبت است مجاز دولت ـ الف

 کشور خارج از المللی بین نقل و حمل تقاضای میزان با متناسب خارجی و داخلی شرکتهای
 .نماید اقدام بالعکس و کشور داخلی  المللی بین فرودگاه یک به

 خدمات نرخ سازی متنوع  به نسبت برنامه اول سال پایان تا است مکلف دولت ـ ب
 آزادسازی ضمن برنامه سوم سال ابتدای از و نماید اقدام مسافر و بار هوایی نقل و حمل
 و تکلیفی تخفیفات لغو پروازی، شبکه و فرودگاهی  خدمات هوایی، نقل و حمل نرخ کامل

 و نشست فرودگاهی، هوایی، ناوبری خدمات از برداری بهره زمینه در معافیت هرگونه
 نرخ نمودن واقعی به نسبت مرتبط موارد سایر و اماکن واگذاری پروازی، خدمات برخاست،

 .کند اقدام آنها
 انحصاری صورت به برخاست و نشست و هوایی ناوبری کمک خدمات ارائه ـ تبصره
 .بود خواهد) دولت( فرودگاهها شرکت  برعهده

 لغو رویکرد با پذیری رقابت ارتقاء هوایی، نقل و حمل امور ساماندهی منظور به ـ ج
 از ایران اسالمی جمهوری هواپیمایی شرکت هوایی نقل و حمل به مربوط انحصارات

 اسالمی جمهوری هواپیمایی تأسیس قانون از موادی اصالح قانون) 7( و) 5( مواد جمله
 بهینه رسانی خدمات و تعاونی و خصوصی بخشهای به واگذاری و 6/2/1373 مصوب ایران

 وظایف، اصالح به نسبت است موظف دولت مناسب، حاکمیت اعمال و واییه صنعت
  نمودن متناسب و تقویت هدف با کشوری هواپیمایی سازمان مسؤولیتهای و اختیارات
 هواپیمایی شرکت اساسنامه اصالح همچنین و سازمان آن حاکمیتی اختیارات و وظایف

 .نماید قانونی اقدام  برنامه  دوم سال پایان تا ایران اسالمی جمهوری
 استانداردهای به نیل و فرودگاهها و پروازها هواپیماها، ایمنی ارتقاء به نسبت دولت ـ د
  فرودگاهها، و کشور فضای فرکانسی و ناوبری راداری، کامل پوشش همچنین و المللی بین
 و ایجاد راداری، و ناوبری کمک) سیستمهای( های سامانه نوسازی یا و تکمیل طریق از

 با کشور فضای مجدد سازماندهی و ای ماهواره جهانی ناوبری زیرساختهای از برداری بهره
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 افزایش و المللی بین و داخلی هوایی داالنهای نمودن اقتصادی و سازی کوتاه هدف
 .نماید اقدام برنامه پایان تا عبوری پروازهای

 مصوب وختس مدیریت و  عمومی نقل و  حمل توسعه قانون اجرای ـ162ماده
 .شود می تمدید برنامه پایان تا 18/9/1386

 ـ 163ماده
 حمل امور برداری بهره و نگهداری و توسعه جهت نیاز مورد منابع تأمین منظور به ـ الف

 جایی جابه از شود می داده اجازه ای جاده نقل و حمل و راهداری سازمان به ای جاده نقل و
 تن براساس عشایری و روستایی های جاده ستثناءا به کشور های جاده در مسافر و کاال

 و ای جاده نقل و حمل و راهداری سازمان عمومی مجمع پیشنهاد با کیلومتر نفر و کیلومتر
 .نماید وصول عوارض اقتصاد  شورای تصویب با

 از کشور داخل در کاال نقل و حمل کیلومتر ـ تن هر عوارض وصول میزان ـ ب
 ترانزیت و عبوری کاالی نقل و حمل به مبادرت که لمللیا بین نقل و حمل شرکتهای
 .شود می تعیین اقتصاد شورای تصویب و  ترابری و راه وزارت پیشنهاد با کنند می خارجی

 خسارت واردکننده از تأسیسات، و فنی ابنیه بر وارده خسارات%) 100( صددرصد ـ ج
 .شود می وصول مذکور  سازمان توسط
 احداث و شهری بین ای جاده نقل و حمل ناوگان تدارک به کمک منظور به ـ د

 بخشهای توسط راهی بین رفاهی خدمات های مجتمع و باری و مسافری های پایانه
 وابسته شرکتهای داخلی منابع محل از ایثارگران، تعاونیهای اولویت با تعاونی و خصوصی

 .دشو می پرداخت شده اداره وجوه قالب در ترابری و راه وزارت به
 تشخیص و تأیید با که شود می داده اجازه ای جاده نقل و حمل ایرانی شرکتهای به ـ هـ

 روز استانداردهای که را خود موردنیاز کامیونهای ای، جاده نقل و حمل و راهداری سازمان
  فروش از پس خدمات وجود به مشروط باشند داشته سال سه از کمتر عمری و بوده دارا را

 شرکت نام به 23/3/1386 مصوب  خودرو کنندگان مصرف حقوق از مایتح قانون موضوع
 اعمال را گمرکی تسهیالت و تخفیفات رابطه این در است مجاز دولت. کنند وارد خود
 و بیست از بیش عمر با فرسوده کامیون یک خروج به منوط تخفیفات این از استفاده. نماید
 توسط بند این اجرای نحوه نامه ینآئ. است وارداتی هرکامیون ازای به سال پنج
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 شش ظرف حداکثر و تهیه معاونت و دارائی و اقتصادی امور و ترابری و راه  های وزارتخانه
 .رسد می وزیران هیأت تصویب به قانون این تصویب از پس ماه
 :کشور جغرافیایی موقعیت و ظرفیتها از بهینه برداری بهره منظور به ـ و
 پایان تا است موظف ایران آمار مرکز مشارکت و هماهنگی با یترابر و راه وزارت ـ1
 اطالعات سامانه استقرار و کشور نقل و حمل جامع بانک ایجاد به نسبت برنامه  دوم سال
 بهداشت بخش پلیس، از دریافتی اطالعات دربرگیرنده نقل و حمل سوانح و حوادث جامع

 شرکت دریانوردی، و بنادر و شوریک هواپیمایی راهداری، سازمانهای کشور، درمان و
 اطالعات و ها داده ارائه و سازی شفاف تجمیع، هدف با ربط ذی سازمانهای سایر و آهن راه

. نماید اقدام ایمنی ملی های برنامه و اهداف تدوین و تحلیل در استفاده قابل و صحیح
 منتشر و تدوین ایران آمار مرکز توسط ساله همه کشور نقل و حمل آماری گزارش

 .شود می
 و بالقوه و بالفعل تقاضاهای به پاسخگویی هدف با کشور نقل و حمل جامع طرح ـ 2

 محیط و نقل و حمل اقتصاد، انرژی، ایمنی، های حوزه در مناسب جایگاه به دستیابی
 طرح تصویب زمان از. رسد می وزیران هیأت تصویب به برنامه سوم سال پایان تا زیست
 براساس فقط نقل، و حمل زیربناهای ساخت و توسعه جدید طرحهای کلیه شروع جامع،
 .است اجراء قابل  سنواتی بودجه  قالب در و طرح این
 درصد ده ساالنه کاهش منظور به الزم قانونی کارهای و ساز است موظف دولت ـ3

 ار برنامه طول در کشور های جاده در رانندگی تصادفات از ناشی جانی تلفات میزان%) 10(
 .نماید فراهم

  به توجه با نقل و حمل فعالیتهای پذیرکردن رقابت تجارت، تسهیل منظور به ـ ز
 مجاز دولت المللی، بین و ای منطقه ترابری خدمات و عرضه زنجیره در نسبی مزیتهای

 :است
 نقل و حمل شهرکهای ها، پایانه احداث ،)لجستیک( پشتیبانی پارکهای ایجاد از ـ1

 تعاونی و خصوصی بخـش توسط خشک بنادر گسـترش و باری و یمسافر ترکیـبی
 .نماید حمایت
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 در ترکیبی نقل و حمل و) کانتینری( بارگُنج های پایانه یابی مکان طرح تهیه به نسبت ـ2
 شبکه نیز و غربی ـ شرقی جنوبی، ـ شمالی از اعم کشور) ترانزیتی( عبوری و اصلی شبکه
 اقدام تعاونی و خصوصی بخش طریق از آن اجرای و هبرنام دوم سال پایان تا آسیایی
 .نماید
  ساالنه کاال، خارجی) ترانزیت( عبور حجم افزایش تحقق برای الزم کارهای و ساز ـ3

 .نماید فراهم برنامه پایان تا را%) 10( درصد ده میزان تا حداقل
 وصول، از سپ ماده این) ج( و) ب( ،)الف( بندهای موضوع های دریافتی کلیه ـ1تبصره

 تا شود می واریز کل داری خزانه نزد ای جاده نقل و حمل و راهداری سازمان حساب به
 .برسد مصرف به سازمان آن ساالنه  بودجه براساس
 عرضه جایگاههای ایجاد مورد در همچنین و ماده این) د( بند موضوع موارد در ـ2تبصره
 ملی  منابع اراضی برداری هرهب حق واگذاری به نسبت کشاورزی جهاد وزارت سوخت،
 مصوب  سیاستهای اساس بر رایگان یا ترجیحی قیمتهای صورت به شهرها حریم از خارج

 .نماید اقدام ترابری و راه وزارت معرفی با اقتصاد  شورای
 و حمل شبکه در ای توسعه رویکرد ایجاد منظور به شود می داده اجازه دولت به ـ164ماده
 هدف با و تعاونی و خصوصی بخشهای توسط مسافر و بار سهم افزایش و ریلی نقل

 تغییر و ساختار اصالح به نسبت نقل و حمل در گری تصدی و حاکمیتی وظایف تفکیک
 به آن غیرحاکمیتی بخشهای واگذاری و ایران اسالمی جمهوری آهن راه اساسنامه
 تعاونی و یخصوص بخشهای توسط جدید ظرفیتهای ایجاد و تعاونی و خصوصی بخشهای

 توسعه و رشد برای را خارجی و داخلی منابع از استفاده زمینه و معمول قانونی  اقدام
 .نماید فراهم ریلی  فعالیتهای
 های پروژه از بخشی ریلی، مسافر و بار نقل و حمل تقویت منظور به تواند می دولت
 نمودن، برقی کردن، خطه دو جمله از زیرساخت ظرفیت افزایش و بهبود تجهیز،
 و برداری بهره ساخت، مشارکت، نظیر روشهایی قالب در را ایستگاهها تطویل و بندی تراک
 از استفاده نظیر امتیازاتی واگذاری با)  EPCF(تأمین و تدارک طراحی، و) BOT( انتقال

 سود و سرمایه کامل استهالک تا آن دسترسی حق انتقال و ریلی نقل و حمل زیربناهای
 .نماید واگذار تعاونی و خصوصی بخش به توافق مورد
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 عالی شورای کشور دریایی نقل و حمل خدمات پذیری رقابت ارتقاء منظور به ـ165ماده
 گذاری تعرفه پذیر انعطاف نظام تدوین به نسبت است مجاز دریانوردی و بنادر سازمان
 شورای در تصویب و طرح برای تقاضا و عرضه شرایط با متناسب بندری و دریایی خدمات
  .نماید اقدام اقتصاد
 و المللی بین هوایی نقل و حمل شبکه در کشور موقعیت تقویت منظور به ـ166ماده
 و مولد اشتغال و مسافر و کاال نقل و حمل و) ترانزیت( عبور از ناشی درآمد افزایش
 و منطقه بار نقل و حمل اول قطب به) ره( خمینی امام المللی بین فرودگاه شدن تبدیل

  این مدیریتی و مالی سازمانی، استقالل بر تأکید با منطقه مسافری نقل و حمل دوم طبق
 :دهد انجام را زیر اقدامات دولت نفعان، ذی مالی منابع پایدار جریان ایجاد و فرودگاه
 ایجاد و) ره(خمینی امام المللی بین فرودگاه محدوده در فرودگاهی شهر ایجاد ـ الف
  ارائه جهت فرودگاه اراضی از بخشی در اقتصادی ویژه منطقه و تجاری آزاد منطقه
 پزشکی، گردشگری، قبیل از فرودگاهی شهر خدمات سایر و ای بیمه و بانکی خدمات
 آن مشابه و رفاهی

 های ضلع انتهای از ترتیب به اقتصادی ویژه و تجاری آزاد مناطق محدوده ـ تبصره
 دو و هکتار پانصد و هزار مساحت به) ره(ینیخم امام فرودگاه هوایی بخش غربی و جنوبی
 مناطق شامل که ماده این موضوع فرودگاهی شهر اداره. بود خواهد هکتار پانصد و هزار
 شرکت به وابسته دولتی شرکت قالب در خواهدبود، نیز فوق اقتصادی ویژه و تجاری آزاد

 و ترابری و راه رتوزا پیشنهاد به آن اساسنامه که است کشور فرودگاههای مادرتخصصی
 .رسید خواهد وزیران هیأت تصویب به معاونت

 فرودگاه دوم فاز احداث اولویت با الزم زیرساختهای و زیربناها تکمیل و ایجاد ـ ب
 )ره(خمینی امام المللی بین
  

 مسکن
   عبارت مسکن عرضه و تولید از حمایت و ساماندهی قانون) 18( ماده در ـ167ماده

 »ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه چهارم نامهبر از باقیمانده«
 .یابد می تغییر »پنجم برنامه« عبارت به



183 / قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی : بخش اول   

 

  مصرف ویژه به مصرف  الگوی اصالح و ساختمانها سازی مقاوم منظور به ـ168ماده
 :شود می انجام زیر اقدامات مسکن و ساختمان بخش در انرژی
 های پروانه در ساختمان ملی مقررات رعایت الزام درج به نسبت مکلفند شهرداریها ـ الف

  ها، پروانه این مبنای بر شده احداث واحدهای برای کار پایان صدور. نمایند اقدام ساختمانی
 .است مقررات این کامل رعایت به منوط

 براساس مالک و مجری ناظر، طراح، جمله از ساختمان ملی مقررات از متخلفان ـ تبصره
 خسارت جبران و نقص رفع به موظف رسد می وزیران هیأت تصویب به که ای نامه آئین
 .شوند می
 ساختمان کیفیت بیمه اصولی موافقت ارائه به منوط ساختمان هرگونه پروانه صدور ـ ب

 هرگونه ورود صورت در صادره نامه بیمه اساس بر مکلفند بیمه شرکتهای. است احداثی
 جبران ماه سه ظرف را وارده خسارتهای احداثی، تمانساخ به سال ده طی در خسارت
 .نمایند
  مسؤولیت نیاز، صورت در و خود ای حرفه مسؤولیت موظفند دولتی مجریان کلیه ـ ج
 از اعم خود پوشش تحت ساختمانهای نظارت و محاسبه طراحی، در مرتبط عوامل سایر

 .نمایند مهبی صالحیت دارای  شرکتهای از یکی نزد را روستایی و شهری
 :زلزله خطرپذیری کاهش برای الزم مطالعات انجام منظور به ـ د
 .یابد توسعه زلزله نشانگرهای پیش و نگاری زلزله و نگاری شتاب ایستگاههای شبکه ـ1

 و بیست هر ازای به بزرگ روستاهای و شهرستان در نگاری شتاب ایستگاههای ـ تبصره
 .ابدی می توسعه ایستگاه یک نفر هزار پنج
 از و استاندارد ساختمانی، سازی مقاوم در مؤثر روشهای و مصالح برنامه طی ـ2

 .شود حمایت آنها  تولیدکنندگان
  ترویج  و تدوین منظور به است موظف معماری و شهرسازی عالی شورای ـ169ماده

 :ایرانی ـ اسالمی شهرسازی و  معماری الگوهای
 و صاحبنظران و ربط ذی دستگاههای ایندگاننم از مرکب  کارگروهی تشکیل با ـ الف

 کاربردی، پژوهشهای انجام به نسبت  حوزوی و شهرسازی معماری، های رشته متخصصان
 .نماید اقدام موردنظر الگوهای ترویج و مقررات و ضوابط تدوین سیاستگذاری،
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  معلولین برای روستایی و شهری فضاهای و ساختمانها سازی مناسب طرحهای ـ ب
 .نماید تدوین و تهیه بررسی، را حرکتی و یجسم

 به نسبت بند این موضوع طرحهای و ضوابط اساس بر موظفند دهیاریها و شهرداریها
 .نمایند اقدام روستایی و شهری عمومی فضاهای و معابر سازی مناسب 

 و شهر اسالمی شوراهای اجرائی، دستگاههای کلیه برای فوق شورای مصوبات ـ1تبصره
 .است االجراء الزم سازندگان و مالکان کلیه و روستا

 اساس بر آموزشی دستگاههای سایر و فناوری و تحقیقات علوم، وزارت ـ2تبصره
  محتوای و سرفصلها  بازنگری به  نسبت معماری و شهرسازی عالی  شورای های توصیه
 .نمایند اقدام مربوطه دروس
 در پایدار توسعه تحقق نظورم به است موظف شهرسازی و مسکن وزارت ـ170 ماده
 با شهرهای مابین فی کالبدی و اجتماعی اقتصادی، تعامالت روستایی، و شهری مناطق
 اجرای و تهیه طریق از را آنها حریم در واقع روستاهای یا نفر هزار یکصد از بیش جمعیت

 درونی توسعه اولویت رویکرد با شهری تفصیلی و جامع شهری، مجموعه طرحهای
 و کشاورزی اراضی از صیانت مستعد، روستاهای توسعه ظرفیتهای از گیری بهره شهرها،
 .نماید ساماندهی روستاها و شهرها حاشیه و داخل در واقع باغهای
 ـ171ماده
 ویژه مناطق احصاء به نسبت است مکلف ایران معماری و شهرسازی عالی شورای ـ الف
 مناطق، این در واقع طرحهای بندی دسته و فرسوده بافتهای در نوسازی و بهسازی نیازمند

 :اولویت با
 .است ضروری آنها موقع به  اجرای  عمومی، منافع وجود دلیل به که طرحهایی ـ1
 دولت، حمایت و مردم مشارکت و مقررات و ضوابط تدوین طریق از که طرحهایی ـ2

 .نماید اقدام است، انجام قابل زمان مرور به دهیاریها و شهرداریها
 الیحه«  موضوع دولت عمرانی و عمومی های برنامه مشمول) 1(گروه طرحهای ـ صرهتب

 که باشد می »انقالب شورای 1358 مصوب امالک و اراضی تملک و خرید نحوۀ قانونی
 رأی. شود تأمین غیردولتی بخشهای طریق از تواند می آن نیاز مورد منابع از بخشی یا تمام

 .است قضائی صالحه مراجع در اعتراض قابل ذکورم قانون) 4( ماده موضوع صادره
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 زمین  استحصال و وری بهره افزایش منظور به موظفند ربط ذی اجرائی دستگاههای ـ ب
 .نمایند اقدام روستایی نامناسب و فرسوده بافتهای  احیاء به نسبت
 در و تشویقی سیاستهای اعمال با موظفند شهرداریها و شهرسازی و مسکن وزارت ـ ج
 و احیاء برای غیردولتی بخش اقدامات از فرسوده بافتهای احیاء از حمایت قانون هارچوبچ

 .نمایند حمایت مصوب بودجه قالب در فرسوده بافتهای بازسازی
 ده حداقل برنامه طول در هرسال موظفند شهرداریها و شهرسازی و مسکن وزارت دـ

 مورد بودجه و تسهیالت نمایند سازیباز و احیاء را شهری فرسوده بافتهای از%) 10( درصد
 در و بینی پیش عمومی بودجه در شهرسازی و مسکن وزارت پیشنهاد با ساله همه نیاز

 معرفی با نوسازی طرحهای مجریان یا شهرداریها و شهرسازی و مسکن وزارت اختیار
 .خواهدگرفت قرار شهرداری
 تسهیالت و اعـتبارات نابع،م از%) 50( درصـد پنجاه حداقل است موظـف دولت ـ تبصره
 و نیازمندان و جوانان مسکن مهر، مسکن طرحهای از اعم مسکن بخش برای اعطائی
 .دهد اختصاص شهری فرسوده بافتهای محدوده در مذکور طرحهای اجرای به را آن مانند
 از دیده آسیب شهرهای احیاء و ساماندهی است موظف شهرسازی و مسکن وزارت ـ هـ
 داخل باقیمانده مخروبه ساختمانهای و رهاشده اراضی از استفاده و تحمیلی جنگ

 .قراردهد اولویت در را موردنظر شهرهای
 از نشین حاشیه مناطق ساکنان فراگیر و پایدار محیطی شرایط ارتقاء منظور به ـ172ماده
 دولت غیرمجاز سکونتگاههای ایجاد از پیشگیری و نگری پیش و شهرنشینی مزایای
 :دهد انجام را زیر اقدامات تاس موظف
 و شهرسازی عالی  شورای توسط شده تعیین نشین حاشیه مناطق بخشی سامان ـ الف

 و فرهنگی و مالی حقوقی، کارهای و ساز اجرای و تدوین طریق از ایران معماری
 در آنها، مشارکت با شهری های محدوده داخل در واقع بافتهای ساکنان توانمندسازی
 ایجاد و »غیرمجاز سکونتگاههای ساماندهی و توانمندسازی ملی دسن« چهارچوب
 .مهاجر جمعیت اسکان برای اقماری شهرکهای

 و ساخت به زیربنایی خدمات کلیه ارائه ممنوعیت اعمال و بازدارنده مقررات وضـع ـ ب
 قضائیه قوه همکاری با آنها تخریب و روستاها و شهرها محدوده از خارج غیرمجاز سازهای
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 رویکرد با شهرها کالن حریم در واقع روستاهای برای هادی طرح اجرای و تهیه ـ ج
 آنها  طبیعی رشد حد در مذکور روستاهای محدوده کنترل

 توسط دولتی منابع طریق از جمعیتی مراکز اطراف در سبز کمربند ایجاد و طراحی ـ  د
 شهرداریها

 شهری مدیریت جامع برنامه هیهت به نسبت برنامه طول در است مجاز دولت ـ173ماده
 و محدوده در شهری یکپارچه و هماهنگ مدیریت و مناسب ساختار به دستیابی منظور به

 واگذاری طریق از مدیریت تمرکز شهرها، پایدار توسعۀ تحقق رویکرد با شهرها، حریم
 شهرداریها، و تعاونی و خصوصی بخشهای به دولتی دستگاههای تصدیهای و وظایف
 اتحادیه و شهرداریها جایگاه ارتقاء و شهرداریها مقررات و قوانین روزرسانی به و یبازنگر
 .آورد عمل به قانونی اقدام آنها

 سال پایان تا موظفند ربط ذی مراجع سایر و شهرداریها و اسالمی شوراهای ـ174ماده
 ذیل ایسیاسته اعمال با شهرداریها پایدار درآمدهای نظام تدوین طریق از برنامه اول
 :نماید اقدام
 صنعتی اداری، تجاری، کاربریهای در ساختمانی پروانه صدور عوارض نرخ کاهش ـ الف

 و محلی موقعیت و اقلیمی شرایط به باتوجه منطقه همان مسکونی کاربریهای با متناسب
 این احداثی واحدهای از برداری بهره خدمات بهای و عوارض به عوارض این تبدیل نیز

 طرحهای اجرای از ناشی امالک، و اراضی افزوده ارزش بر عوارض همچنین و کاربریها
 شهری توسعۀ
 نگهداری، شهری، و عمومی خدمات های هزینه تأمین در شهروندان سهم تعیین ـ ب

 توسعه، زیرساختهای ایجاد در دولت سهم تعیین همچنین و شهری عمران و نوسازی
 نقل و حمل و شهری عمران

 از ناشی عوارض به امالک بر عوارض از شهرداریها درآمد موضوع رضعوا تبدیل ـ ج
 خدمات و مصرف

 قانونی درآمدهای سایر و خدمات بهای عوارض، وصول برای اجرائی ضمانت تعیین ـ د
 شهرداریها
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 با غیرمشجر زمینهای به نسبت کمتر اشغال سطح با مشجر زمینهای تراکم افزایش ـ هـ
 بیشتر اشغال سطح
 شهرداری کرد هزینه بر نظارت و مدیریت کارهای و ساز یتتقو ـ و
 در کرد هزینه سمت به شهرداریها بودجه هدایت و واگذاری قابل وظایف سپاری برون ـ ز

 شهرداری اعتبارات از هزینه هرگونه پرداخت ممنوعیت و آنها قانونی و اصلی وظایف حوزه
 اجرائی دستگاههای به

 :شهرداریها برای پایدار ددرآم ایجاد جهت در ـ175ماده
 در مشاغل مالیات مشمول درآمد اطالعات ارائه به موظف مالیاتی امور سازمان ـ الف
 .است شهرداریها با مرتبط قوانین در مقرر حدود
 مصوب حومه و تهران شهری قطار شرکت تأسیس قانون واحده ماده) 2( تبصره ـ ب
 خدماتی و ترافیکی فاضالب، و آب زمینیزیر تونلهای و شهرداریها سایر به 16/2/1354

 .یابد می تسری
 به است مکلف) مسکن و زمین ملی سازمان( شهرسازی و مسکن وزارت ـ176ماده

 و موات از اعم مالکانه نصاب معوض پرداخت جهت الزم مالی منابع تأمین منظور 
 و جوان یزوجها مسکن ویژه  به مسکن طرحهای اجرای موردنیاز اراضی خرید و غیرموات

 وجوه و رسانده فروش  به مزایده صورت  به را خود اختیار در شهری اراضی درآمد، کم اقشار
 قالب در تا نماید واریز اختصاصی درآمد عنوان به کشور کل داری خزانه حساب به را حاصل
 .برسد مصرف به مذکور موارد تحقق برای سنواتی بودجه

 انجام تعاونی و خصوصی بخشهای طریق از هماد این موضوع طرحهای اجرای ـ تبصره
 .شود می
  

 وقف
 مقابله و اخوات و موقوفات ظرفیت از بهینه استفاده و توسعه احیاء، منظور به ـ177ماده

 :شود می انجام زیر اقدامات موقوفات از سوءاستفاده با
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 کلفم خیریه امور و اوقاف سازمان همکاری با کشور امالک و اسناد ثبت سازمان ـ الف
 ثبت تاکنون ولیکن محرز آن وقف صحت که بالمعارضی موقوفات ثبت به نسبت است
 .نماید اقدام اند، نشده
 حقوقی و حقیقی اشخاص کلیه موقوفات، جامع اطالعات بانک ایجاد منظور به ـ ب

 و صدقات و محبوسات باقیه، اثالث نذورات، موقوفات، کلیه اطالعات موظفند وقف متولی
 سال پایان تا که دهند قرار ای سامانه روی بر را تولیت دارای و غیرمتصرفی معا موقوفات

 .شود می ایجاد خیریه امور و اوقاف سازمان توسط برنامه اول
  

 ای منطقه توسعه ـ ششم فصل
 ـ178ماده
 و ریزی برنامه امور در نظارت و هماهنگی هدایت، تصویب، گیری، تصمیم منظور به ـ الف
 شورای کشور، کالن های مشی خط و سیاستها و ها برنامه چهارچوب در استانها، بودجه
 :شود می تشکیل زیر اعضاء و استاندار ریاست به استان هر توسعه و ریزی برنامه

 )نفر یک( استانی واحد دارای های وزارتخانه استانی واحد رئیس ـ1
 استان ریزی برنامه معاون ـ2
 استان بدنی تربیت مدیرکل ـ3
 استان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان سرئی ـ4
 استان زیست محیط حفاظت مدیرکل ـ5
 )مورد حسب( فرمانداران ـ6
 استان بسیج فرمانده ـ7

 واحدهای رؤسای از نفر یک دارند استانی واحد چند که هایی وزارتخانه مورد در ـ تبصره
 .کند یم شرکت شورا جلسات در وزیر انتخاب به استان تابعه
 توسعه ریزی  برنامه شورای وظایف چهارچوب در شهرستانها اختیارات افزایش برای ـ ب

 .گردد می تشکیل فرماندار ریاست به شهرستان هر در ریزی برنامه کمیته استان،
 متناظر( شهرستان اداری رؤسای شامل شهرستان ریزی برنامه کمیته اعضاء ـ1تبصره
 .است) استانی کل ادارات
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 معاون برعهده مذکور شورای دبیری و استاندار غیاب در شورا ریاست نیابت ـ2هتبصر
 .است استاندار ریزی برنامه
 به مجلس تصویب و استان نمایندگان مجمع پیشنهاد با استان نمایندگان از نفر دو ـ ج

 عنوان به شهرستان هر نمایندگان و استان توسعه و ریزی برنامه شورای در ناظر عنوان
 .داشت خواهند عضویت شهرستان ریزی برنامه کمیته در رناظ
 نصف از بیش اکثریت با آن مصوبات و رسمی اعضاء، دوسوم حضور با شورا جلسات دـ

 ورقه با استان توسعه و ریزی برنامه شورای جلسات در گیری رأی. است معتبر حاضر اعضاء
 .است مخفی صورت  به و

 و ماده این در مندرج اختیارات وظایف، شرح املش ماده این اجرائی نامه آئین ـ هـ
 شهرستان ریزی برنامه کمیته و استان توسعه و ریزی برنامه شورای تخصصی کارگروههای

 .رسد می وزیران هیأت تصویب به معاونت پیشنهاد به
 های برنامه و بودجه از ای نسخه ارائه و اخذ بر عالوه است موظف کشور وزارت وـ

 و برنامه استانی عملکرد گزارش هرساله استان نمایندگان به شهرستانی و استانی مصوب
 قرار اسـالمی شورای مجلس اخـتیار در را بودجه پیشرفت گـزارش نیز بار یک ماه سه هر

 .دهند
 استانها، عمران و توسعه جهت در اختیارات افزایش و تمرکززدایی منظور به ـ179ماده
 :گردد می ساماندهی زیر رحش به استانی هزینه ـ درآمد نظام
 اختصاصی، درآمد استانی، درآمد از اعم استانی منابع شامل استانی ساالنه بودجه ـ الف

 اعم استانی مصارف همچنین و ملی منابع از سهم و ای سرمایه و مالی دارائیهای واگذاری
 در رجمعس صورت به هرکدام مالی و ای سرمایه دارائیهای تملک و ای هزینه اعتبارات از

 توزیع و ای هزینه اعتبارات »برنامه ـ دستگاه« توزیع. گردد می درج سنواتی بودجه قوانین
 و ریزی برنامه شورای برعهده شهرستانها ای سرمایه دارائیهای تملک اعتبارات سرجمع
 .است استان توسعه

 گیرند می رقرا شهرستان چند در یا و داشته استانی ماهیت که هایی پروژه اعتبار ـ تبصره
 .گردد می تعیین مجزا صورت به شورا توسط و مستقیم طور به
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 معاونت و استان توسعه و ریزی برنامه شورای تعهدات که استان ساالنه بودجه سند ـ ب
. گردد می مبادله معاونت و شورا رئیس بین و تنظیم قراردادی قالب در نماید می مشخص را

 .شود می ابالغ و تهیه معاونت توسط مربوط دستورالعمل و مذکور قرارداد قالب
 امور کل اداره زیرنظر و کل داری خزانه به وابسته استان معین خزانه استان، هر در ـ ج

 از هریک برای است موظف کل داری خزانه. شود می تشکیل استان دارائی و اقتصادی
 معین انهخز( »کل داری خزانه حساب«  عنوان به حساب یک استان معین های خزانه
 استان هر گردان تنخواه میزان نیز سال هر ابتدای در و نماید افتتاح استان مرکز در) استان

 و محاسبه استان آن ای سرمایه دارائیهای تملک و ای هزینه مصوب اعتبارات با متناسب را
 واریز) استان معین خزانه( »کل داری خزانه حساب«  به ماه فروردین بیستم تا حداکثر

 .یدنما
 درآمدها، تحقق وضعیت لحاظ با استان اختیار در استانی اعتبارات تخصیص منظور به ـ د

 اعتبارات تخصیص کمیته دولت، عمومی بودجه بر ناظر کلی های مشی خط و سیاستها
 امور سازمان رئیس و استان ریزی برنامه معاون عضویت و استاندار مسؤولیت با استان

 .شود می شکیلت استان دارائی و اقتصادی
 به ملی ای سرمایه دارائیهای تملک طرحهای و فعالیتها اجرای و واگذاری تناسب به ـ هـ

 بخش سال طول در مذکور ای سرمایه دارائی تملک اعتبارات بر عالوه معاونت استانی،
 منتقل استانها به معاونت تشخیص با ملی اجرائی دستگاههای ای هزینه اعتبارات از مربوط

 .شود می
 و کلی سیاستهای اساسی، قانون) 48( هشتم و چهل اصل تحقق راستای در ـ180ماده
 توزیع و کشور امکانات از متوازن استفاده منظور  به و انداز چشم اهداف به حصول جهت

 عدالت، و پیشرفت تحقق و یافته کمترتوسعه مناطق سطح ارتقاء و تبعیض رفع و عادالنه
 که نماید عمل نحوی به تسهیالت سود یارانه و عمومی ابعمن توزیع در است مکلف دولت
 برنامه پایان در کشور متوسط سطح از کمتر با شهرستانهای برخورداری شاخص فاصله
 برنامه سال هر در امنیتی و زیربنایی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، بخشهای در چهارم
 .شود نزدیک یادشده سطح به%) 10( درصد ده حداقل
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 برای مشخص ردیفهای قالب در دولت عمومی بودجه اعتبارات از%) 2( درصد دو معادل
 اهداف تحقق راستای در تا گیرد می قرار معاونت اختیار در سنواتی بودجه در معین مصارف

 .شود هزینه و توزیع فوق
 آمایش اصل دو نمودن لحاظ با کشور ریزی برنامه نظام ارتقاء منظور به ـ181ماده

 استانی، و ملی گذاریهای سرمایه و ای توسعه فعالیتهای کلیه در محیطی داریپای و سرزمین
 و منابع توزیع در عدالت رعایت و ای منطقه ـ بخشی و ای منطقه بخشی، هماهنگی ایجاد

 اختیارات انتقال و استانها مدیریتی توانمندیهای ارتقاء مناطق، متوازن توسعه فرصتها،
 به الزم شاخصهای و کارها و ساز مرکز، در حاکمیتی مورا تمرکز و استانها به اجرائی
 .رسد می وزیران هیأت تصویب
 قوانین و دولت توسط شهرداریها عوارض و حقوق بخشودگی تخفیف، هرگونه ـ تبصره
 صورت این غیر در. است کشور ساالنه عمومی بودجه از آن تأمین به منوط مصوب

 .است ممنوع شهرداری عوارض و حقوق تخفیف و بخشودگی
 توسعه طرحهای و ها برنامه اجرای و تهیه بر نظارت و هماهنگی منظور به ـ182ماده

 راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاون مسؤولیت با »سرزمین آمایش شورای« سرزمینی،
 :شود می تشکیل ذیل اصلی وظایف شرح با و جمهور رئیس
 توسعه مدیریت و ریزی برنامه پارچهیک نظام« استقرار بر نظارت و تصویب تدوین، ـ الف

 .آن اصلی ارکان روابط تنظیم و »سرزمینی
 و ای منطقه ملی، سطوح در سرزمینی توسعه طرحهای و ها برنامه تصویب و بررسی ـ ب

 آنها اجرای بر نظارت و استانی
 شورای مجلس عمران و محاسبات و بودجه و برنامه کمیسیونهای اعضاء از نفر دو

 .نمایند می شرکت شورا جلسات در ناظر عضو عنوان به مجلس انتخاب به اسالمی
 شورا ارکان و اختیارات مسؤولیتها، تفصیلی، وظایف شرح شامل ماده این اجرائی نامه آئین
 تصویب به) دبیرخانه( معاونت پیشنهاد به قانون این تصویب از پس ماه شش ظرف حداکثر
 .رسد می وزیران هیأت

 جمهور رئیس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاون بر عالوه شورا ضاءاع ترکیب ـ تبصره
 و مسکن دارائی، و اقتصادی کشاورزی، جهاد اطالعات، کشور، وزیران: از عبارتند
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 سه و زیست محیط حفاظت سازمان رئیس و مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع شهرسازی،
 .جمهور رئیس بانتخا به  اجرائی دستگاههای در شاغل نظر صاحب نفر

 تنظیم ای گونه به را خود عملیاتی های برنامه مکلفند اجرائی دستگاههای ـ183ماده
 .آورد فراهم را سرزمین آمایش گیریهای جهت تحقق زمینه که نمایند

 .است معاونت عهده بر ماده این مفاد تحقق بر نظارت و پیگیری مسؤولیت ـ1تبصره
 در سرزمین آمایش شورای پیشنهاد با شود می  دهدا اجازه اقتصاد شورای به ـ2تبصره

 و سود یارانه جمله از بازدارنده، و تشویقی سیاستهای کشور، مربوطه قوانین چهارچوب
 مناطق و فعالیتها برای را مقررات سایر و عوارض ها، تعرفه بانکی، تسهیالت کارمزد
 بخشهای گذاریهای سرمایه و اقدامها ها، برنامه که نماید  تنظیم ای گونه به کشور مختلف
 .شوند هدایت سرزمین آمایش گیریهای جهت تحقق راستای در غیردولتی و عمومی

 .شود می ابالغ) معاونت( دبیرخانه طریق از اقتصاد شورای مصوبات
 نظام«  اساسی، قانون) 50( پنجاهم اصل در مندرج اهداف تحقق منظور به ـ184ماده
 ذیل محورهای براساس موضوعی و ای منطقه ملی، وحسط در »محیطی راهبردی ارزیابی
 :آید می در اجراء به و تدوین
  راهبردها این تجمعی اثرات نمودن منظور و مناطق توسعه کلی راهبردهای ـ الف
 زیستی ظرفیت شاخص و توسعه محیطی اثرات شاخص ـ ب
 ملی و ای منطقه پایداری شاخصهای اعمال ـ ج
 موضوعی و ای منطقه ای توسعه هایطرح و ها برنامه پایش ـ د
 محیطی راهبردی ارزیابی اجرائی سازوکار تعیین و توانمندسازی برنامه ـ هـ

 راهبردی ارزیابی مسؤول ملی نهاد زیست، محیط حفاظت عالی شورای ـ1تبصره
 .است موضوعی ـ ملی توسعه های برنامه و طرحها محیطی
 محیطی راهبردی ارزیابی مسؤول ای، منطقه توسعه هماهنگی شوراهای ـ2تبصره
 زیست محیط حفاظت عالی شورای مصوب ضوابط براساس ای منطقه توسعه های برنامه
 .باشند می

 حفاظت عالی شورای اجرائی وظایف است مکلف اداری عالی شورای ـ3تبصره
 .نماید تفویض زیست محیط حفاظت سازمان استانی واحدهای به را زیست محیط
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 به راهبردی ارزیابی اجرائی کارهای و ساز و فرآیند شامل ماده این اجرائی نامه آئین
 .رسد می وزیران هیأت تصویب 

 پایداری شاخصهای نظام پایه، و طبیعی منابع از بهینه برداری بهره منظور به ـ185ماده
 :آید می در اجراء به و تهیه ذیل موارد چهارچوب در برنامه دوم سال تا محیطی
 پایداری شاخصهای ملی لمد تدوین ـ الف
 پایداری شاخصهای اطالعات و داده بانک ایجاد ـ ب
 برنامه سالهای برای آن نمودن کمّی و پایداری شاخصهای تعیین ـ ج
 اثرات کنترل و محیطی بار سازی متعادل بر ناظر پایداری معیارهای و ضوابط تعیین ـ د

 انسانی و طبیعی محیط بر توسعه
 کلی رویکردهای همکار، و مسؤول اجرائی دستگاههای شامل ماده نای اجرائی نامه آئین

 .رسد می وزیران هیأت تصویب به آن تصویب مراجع و نظام اجرای و تدوین زمانبندی و
 کشوری، تقسیمات جامع برنامه تدوین به نسبت شود می داده اجازه دولت به ـ186ماده

 سطوح ایجاد برای موجود یماتیتقس واحدهای بازنگری بر ناظر شاخصهای دربردارنده
 و محلی مدیران به اختیار تفویض و تمرکز عدم گیری جهت با جدید کشوری تقسیمات
 .نماید اقدام استانها، در دولت عالی نمایندگان عنوان به استانداران نقش تقویت

  
 زیست محیط
 ـ187ماده
 محیط از پایدار برداری بهره و احیاء حفاظت، منظور به شود می داده اجازه دولت به ـ الف

 زیر موارد به نسبت برنامه دوم سال پایان تا حداکثر زیستی تنوع و طبیعی منابع زیست،
 :دهد انجام قانونی اقدام
 و حفاظت عملیاتی برنامه و بومی زیست یکپارچه مدیریت برنامه اجرای و تدوین ـ1
 .کشور ندهشکن و حساس بومهای زیست زیستی تنوع از پایدار برداری بهره
 »زیست محیط ملی صندوق«  اساسنامه اصالح ـ2

 دولت با کامل همکاری شهرداریها و انتظامی و نظامی نهادهای قضائیه، قوه ـ1تبصره
 .داشت خواهند را ماده این مفاد تحقق برای
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 باالی حساسیت با دریایی و ساحلی مناطق زیست، محیط حفاظت سازمان ـ2تبصره
 .نماید اعالم و یشناسای را محیطی زیست

 همکاری با زیست محیط حفاظت سازمان توسط ماده این اجرائی نامه آئین ـ3تبصره
 تصویب به و تهیه معاونت و کشاورزی جهاد و شهرسازی و مسکن نیرو، های وزارتخانه

 .رسد می وزیران هیأت
 جهت سواحل و دریا عمران و توسعه سازمان تشکیل به نسبت است موظف دولت ـ ب
 اصلی متولی عنوان به کشور وزارت نظر زیر شنا و بهسازی طرحهای اجرای و العهمط

 مذکور سازمان اساسنامه. نماید اقدام برنامه اول سال در شنا طرحهای و سواحل ساماندهی
 .رسد می وزیران هیأت تصویب به

 با زیست محیط حفاظت سازمان گذاری، سرمایه امر تسهیل منظور به ـ188ماده
 و ضوابط معاونت، هماهنگی با و کشاورزی جهاد و معادن و صنایع های وزارتخانه همکاری

 یک برای قوانین چهارچوب در را ثابت و شفاف مشخص، محیطی زیست استانداردهای
 تبصره موضوع گذاری سرمایه راهنمای کتاب در درج جهت و تدوین پنجساله زمانی دوره

 ظرف اساسی قانون) 44( چهارم و چهل اصل یکل سیاستهای اجرای قانون) 7( ماده) 3(
 و خدماتی عمرانی، صنعتی، تولیدی، واحدهای کلیه. نماید ارائه برنامه اول ماه شش

 .باشند می فوق استانداردهای و ضوابط رعایت به موظف زیربنایی
 صنایع جز به متولی دستگاههای از موردی مجوز اخذ به الزام هرگونه برنامه دوم سال از
 از مزبور سیاستهای اعمال و لغو توسعه، سوم برنامه قانون) 105( ماده موضوع گبزر

 .شود می انجام ضوابط اعمال کنترل طریق
 :است مکلف زیست محیط حفاظت سازمان ـ189ماده
 حفظ منظور به پایدار توسعه به دستیابی و عمومی های آگاهی ارتقای راستای در ـ الف
 توسعه پنجم برنامه ابتدای از دار اولویت و اثرگذار وههایگر بر تأکید با و زیست محیط

 با را مربوط اجرائی نامه آئین ایران، اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی،
 کلیه. برساند وزیران هیأت تصویب به زیست محیط حفاظت عالی شورای پیشنهاد

 به ملزم ایران سالمیا جمهوری سیمای و صدا و دولتی های رسانه ربط، ذی دستگاههای
 .باشند می قانونی ماده این موضوع وجه دریافت بدون آموزشی های برنامه اجرای
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 پایان تا استانی و ملی ای، منطقه سطوح در را کشور محیطی زیست اطالعات نظام ـ ب
 محیطی زیست ارزیابی و رسانی اطالع پایش، زمینه تا نماید ایجاد پنجم برنامه اول سال

 همکاری نظام این نمودن اجرائی و تدوین در مکلفند ربط ذی دستگاههای. ددگر فراهم
 .نمایند
 موظفند غیردولتی عمومی نهادهای و مؤسسات و اجرائی دستگاههای کلیه ـ190ماده
 و پایه منابع بهینه مصرف سیاستهای اعمال دولت، ای هزینه اعتـبارات کاهش جهت

 اولیه مواد آب، انرژی، مصرف مدیریت شامل بزس مدیریت برنامه اجرای برای محیطزیست
 وسایط و ساختمانها در( آنها بازیافت و جامد زائد مواد کاهش ،)کاغذ شامل( تجهیزات و

 همکاری با معاونت و زیست محیط حفاظت سازمان توسط که ای نامه آئین طبق) نقلیه
 .نمایند ماقدا رسید خواهد وزیران هیأت تصویب به و تهیه ربط ذی دستگاههای

 ـ191ماده
 ارومیه دریاچه ویژه به حساس، های بوم زیست در بومی زیست مدیریت برنامه ـ الف
 و معاونت همکاری با زیست محیط حفاظت سازمان. آید درمی اجراء مرحله به و تهیه

 هیأت تصویب به و تهیه را ماده این اجرائی نامه آئین کشاورزی، جهاد و نیرو های وزارتخانه
 .رسانند می انوزیر
 با است مکلف دولت زیستی، تنوع نابودی و رویه بی شکار از جلوگیری منظور به ـ ب

 تا نماید اتخاذ ترتیبی ایران اسالمی جمهوری مسلح نیروهای در ربط ذی مراجع همکاری
 های پروانه صدور ضوابط در بازنگری و شکاری اسلحه حمل پروانه محدودکردن ضمن
 به وحش حیات از برداشت قابل جمعیت با متناسب را شکاری هایسالح تعداد مذکور،

 غیرمجاز سالحهای آوری جمع به نسبت و برساند زیست محیط حفاظت سازمان تشخیص 
 .نماید اقدام برنامۀ پایان تا

 واحدهای کلیه زیست محیط مخرب و کننده آلوده عوامل کاهش منظور به ـ192ماده
 :موظفند زیربنایی و خدماتی عمرانی، صنعتی، تولیدی، بزرگ
 در و اجرا از پیش را خود عمرانی و خدماتی تولیدی، بزرگ های پروژه و طرحها ـ الف
 عالی شورای مصوب ضوابط براساس یابی مکان و سنجی امکان مطالعات انجام مرحله
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 ارزیابیها نتیجۀ رعایت .قراردهند محیطی زیست اثرات ارزیابی مورد زیست محیط حفاظت
 .است الزامی ها پروژه و طرحها مجریان طتوس
 و اقدام خود محیطی زیست تخریب و آلودگی گیری اندازه و برداری نمونه به نسبت ـ ب
. نمایند ارائه زیست محیط حفاظت سازمان به خوداظهاری چهارچوب در را نتیجه

 و ای لحظه پایش) سیستم( سامانه اندازی راه و نصب ضرورت و قابلیت که واحدهایی
 سامانه اندازی راه و نصب به نسبت برنامه، سوم سال پایان تا باید دارند را مداوم

 از جلوگیری نحوه قانون) 30( ماده مشمول متخلفین. نمایند اقدام مذکور های)سیستم(
 .شوند می 3/2/1374 مصوب هوا آلودگی

 محیط هایاستاندارد و ضوابط با که دهند ارتقاء نحوی به را خود فنی مشخصات ـ ج
 .یابد تطبیق آب و طبیعی منابع باالخص پایه منابع تخریب و آلودگی کاهش و زیست

 حسابهای و جداول و محیطی زیست منابع اقتصادی ارزش است مکلف دولت ـ1تبصره
 .نماید ملحوظ و محاسبه ملی حسابهای در را مربوطه
 سایر و زیست محیط حفاظت سازمان همکاری با است مکلف معاونت ـ2تبصره

 و محیطی زیست و طبیعی منابع اقتصادی ارزشهای برآورد منظور به مرتبط دستگاههای
 در آن محاسبه و توسعه فرآیند در زیست محیط تخریب و آلودگی از ناشی های هزینه

 دارای موارد های هزینه و ارزشها محاسبه دستورالعملهای تنظیم به نسبت ملی، حسابهای
 در محیطی زیست آلودگیهای و زیستی تنوع انرژی، خاک، آب، ،جنگل: قبیل از اولویت
 که هایی هزینه و ارزشها. برساند تصویب به ربط ذی مراجع در و اقدام حساس نقاط

 ای سرمایه دارائیهای تملک طرحهای سنجی  امکان در رسیده، تصویب به آنها دستورالعمل
 .خواهدشد درنظرگرفته

 ـ193ماده
 و ساحلی شهرهای و جمعیت نفر هزار دویست باالی یشهرها شهرداری ـ الف

 سال پایان تا موظفند شهری پسماند مدیریت راستای در داخلی تاالبهای حاشیه شهرهای
 روشهای اولویت با جدید فناوریهای و نوین روشهای با را خود پسماندهای برنامه، چهارم
 برنامه، پایانی سال از. نمایند بازیافت) کمپوست ورمی( پوسال کرم قبیل از) ارگانیک( آلی

 .است ممنوع مطلقاً شهرها گونه این در پسماندها دفن هرگونه
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 آلودگی کاهش برای را الزم تمهیدات است مکلف زیست محیط حفاظت سازمان ـ ب
 آن، مهار و ریزگردها انتشار کانونهای شناسایی اولویت با جهانی استانداردهای حد تا هوا

 .آورد فراهم را ای گلخانه گازهای انتشار نمیزا کاهش و کنترل
 داخلی تاالبهای از جدید معدنی و صنعتی برداری بهره هرگونه برنامه، دوم سال از ـ ج

 .است ممنوع مطلقاً
 بومی، زیست کشاورزی، اقتصادی، منظر از کشور تاالبهای ویژه شرایط به توجه با ـ  د
 وجود و آنها اطراف در مطلوب زراعی یاراض و مراتع وجود و گردشگری و زیستی تنوع

 و پیچیدگی کلی، طور به و مناطق این در آب منابع تخصیص در جدی چالشهای
 با برنامه، اول سال در است مکلف دولت مناطق، این طبیعی بوم زیست شکنندگی
 محیط طبیعی، منابع کشاورزی، آب، بخشهای در موجود سازمانهای مجدد ساماندهی

 در برداران بهره مشارکت با یکپارچه مدیریت اعمال به نسبت ی،گردشگر و زیست
 .نماید اقدام تاالبها این اطراف دشتهای
 محیط حفاظت سازمان و معاونت مشترک پیشنهاد به ماده این اجرائی نامه آئین ـ تبصره
 تصویب به معادن و صنایع و نیرو نفت، کشور، کشاورزی، جهاد های وزارتخانه و زیست
 .رسد می زیرانو هیأت

  
 روستایی توسعه
 سیاستگذاری، زمینه در روستاها وضعیت بهبود منظور به است مکلف دولت ـ194ماده
 و درآمد سطح ارتقاء اجرائی، دستگاههای بین هماهنگی و نظارت راهبری، ریزی، برنامه
 ،روستایی جامعه بین موجود های نابرابری کاهش و کشاورزان و روستائیان زندگی کیفیت

 :آورد عمل به زیر اقدامات از را الزم حمایت شهری، جامعه و عشایری
 بندی اولویت برنامه تهیه و نوین خدمات ارائه و روستایی توسعه شاخصهای ارتقاء ـ الف

 محلی و ای منطقه شرایط به توجه با روستایی خدمات
 و ها خوشه توسعه اولویت با روستایی صنایع و صنعتی کشاورزی گسترش از حمایت ـ ب

 تولید عوامل و ها نهاده اعظم بخش که متوسط و کوچک کشاورزی ـ صنعتی های زنجیره
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 و گردشگری خدمات و دستی صنایع همچنین و دارد وجود روستایی جغرافیای در آن
  توسعه قابلیت دارای دهستانهای مراکز اولویت با محلی بازارهای توسعه و ایجاد
 اسالمی شورای فاقد آبادیهای در مدیریت الگوی تعیین ـ ج
 تثبیت و »روستا به شهر از«  معکوس مهاجرت جهت در تشویقی سیاستهای تدوین ـ د

 برنامه اول سال آخر تا روستایی جمعیت نسبی 
 روسـتایی مسکن و محیط کالبدی ساختار سازی ایمن و بازسازی نوسازی، بهسازی، ـ هـ

 نهادهای و دولـت مـردم، مـشارکت با نیایرا ـ اسـالمی معماری الگوی بر مبتـنی
 عمومی

 استفاده و ارائه برای توانمندسازی هدف با روستاییان مستمر ای حرفه و فنی آموزش ـ و
 تولیدات کیفیت بهبود و صنعتی فعالیتهای در مشارکت و نوین خدمات از
 و ولیدت متوسط و کوچک اشتغالزای و کارآفرینی فعالیتهای استقرار و ساماندهی ـ ز

 اعتباری و مالی مشوقهای ارائه طریق از روستایی مناطق در خدماتی
 و بهتر رسانی خدمات منظور به روستایی های مجموعه قالب در روستاها ساماندهی ـ ح

 مؤثرتر
 روستایی راههای شبکه سازی ایمن و نگهداری و ترمیم احداث، ـ ط
 خانوارها ساماندهی و اسکان طریق از عشایر توسعه شاخصهای ارتقاء ـ ی
 جهت کارمزد و سود یارانه شده، اداره وجوه تسهیالت، اعطاء طریق از مالی حمایت ـ ک

 نیز و بومی و محلی روشهای اولویت با عشایری و روستایی خانوارهای اشتغال توسعه
 جلوگیری منظور به حقوقی تشکلهای با مشارکت طریق از اراضی یکپارچه مدیریت تقویت

 کشاورزی خرد اراضی مدیریتی تجمیع و اراضی نخردشد از
 از یکی اساسنامۀ اصالح با کشاورزی شهرکهای شرکت ایجاد جهت در قانونی اقدام ـ ل

) 44( چهارم و چهل اصل کلی سیاستهای چهارچوب در موجود تخصصی مادر شرکتهای
 های مجتمع زیرساختهای توسعۀ و احداث و راهبری هدایت، منظور به اساسی قانون

 شیالتی و دامی کشاورزی،
 در%) 49( درصد نه و چهل سقف تا غیردولتی بخشهای با مشترک گذاری سرمایه ـ م

 شرکت طریق از و اساسی قانون) 44( چهارم و چهل اصل کلی سیاستهای چهارچوب
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 شرکت و »کشاورزی بخش در گذاری سرمایه توسعه از حمایت« مادرتخصصی
 نوین، فناوری با کشاورزی توسعۀ زمینۀ در ،»ایران آب منابع مدیریت« مادرتخصصی

 و آب منابع و کشاورزی بخشهای در نوپدید و زیربنایی طرحهای و ور بهره و اقتصادی
 عشایری و روستایی مناطق جمعیتی بافت سازی جوان و روستایی مناطق توسعۀ

 از سپ سال ده حداکثر را جدید بنگاه در دولتی سهام است مکلف دولت ـ تبصره
 .واگذارنماید غیردولتی بخشهای به برداری بهره
 تجارت توسعه همچنین و تبلیغات و تولید آموزش، پژوهش، هدفمندسازی و توسعه ـ ن

 بخشی، هویت برای موردنظر و هدف بازارهای در فرش خانه ایجاد و فرش الکترونیک
 تجهیز و توسعه و ایجاد از حمایت پذیری، سفارش سازی، روان و تولید کیفیت ارتقاء

 روستایی دستباف فرش تعاونی شرکتهای و ها اتحادیه و غیرمتمرکز و متمرکز کارگاههای
 و ارتقاء منظور به دستباف فرش جانبی خدمات و صنایع نیز و کشور سراسر شهری و

 خارجی و داخلی های بازاریابی و صادراتی سهم افزایش و تثبیت وری، بهره بهبود
 .است دولت در بند این حکم پیگیری به مکلف زرگانیبا وزارت ـ تبصره

 تقویت طریق از آن%) 100( صددرصد پوشش و روستایی بیمه گسترش و تعمیم ـ س
 عشایر و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق

 روستایی جامعه برای ورزشی مکانهای بینی پیش ـ ع
 پیشنهاد با کشور اسرسر در روستاها محدوده تعیین و روستایی هادی طرحهای تهیه ـ ف

 و دهیاران اطالع با و بخش هر بخشداری تأیید و مسکن بنیاد نظر زیر فنی، کارشناسان
 مسکن بنیاد رئیس از متشکل ای  کمیته در آن تصویب و روستاها اسالمی شورای رؤسای
 سازمان نماینده بخش، بخشدار شهرستان، فرماندار رئیس، عنوان به استان اسالمی انقالب

 سازمان نماینده شهرستان، اسالمی انقالب مسکن بنیاد رئیس استان، شهرسازی و کنمس
 اسالمی شورای رئیس و استانداری عمرانی امور معاون نماینده استان، کشاورزی جهاد
 ناظر عنوان به روستا

 عنوان به تواند می است واقع آن حریم در روستا که شهری شهرداری نماینده ـ تبصره
 .نماید شرکت مذکور کمیته جلسه در ناظر و کارشناس
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 اعمال فرآیند و چگونگی روستا، ارشد مدیر تعیین شامل ماده این اجرائی نامه آئین
 در روستایی مجموعه مدیریت چگونگی و تعاریف و مشارکت نحوه ذکرشده، حمایتهای

 .رسد می وزیران هیأت تصویب به معاونت پیشنهاد با برنامه اول سال
  

 امنیتی و سیاسی دفاعی، ـ هفتم فصل
 دفاعی امور
  ـ195ماده
 توانمندیهای ارتقاء منظور به است موظف مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع وزارت ـ الف

 مقابله و ملی امنیت و منافع ارضی، تمامیت حاکمیت، از دفاع و بازدارندگی قدرت دفاعی،
 :دهد انجام را زیر اقدامات خارجی تهدیدهای با مؤثر
 قرارگاه نظر تحت هماهنگی ایجاد و کشور هوایی پدافند سامانه کیفی و کمی ارتقاء ـ1

 )ص( االنبیاء خاتم حضرت هوایی پدافند
 در مؤثرتر استقرار و حوزه گسترش منظور به زیرساختها ارتقاء و حضور تقویت ـ2

 تکمیل و آزاد آبهای بر تأکید با کشور دریایی خطوط از حفاظت و کشور آبی های حوزه
 جنوب ناوگان سازمان

 ارتقاء مهارت، دانش، ارتقاء برای عمومی وظیفه خدمت فرصت از بهینه گیری بهره ـ3
 ویژه تکیه با انقالب و اسالم ارزشهای و مبانی خصوص در هدف جامعه اجتماعی منزلت

 طانضبا معنویت، ارتقاء رهبری، معظم مقام و) ره( خمینی امام حضرت سیره و دیدگاهها بر
 کارگیری به ظرفیت افزایش و ای حرفه مهارتهای و سازنده تعامالت تقویت اجتماعی،
 نیز و آنان اجتماعی منزلت و معیشت ارتقاء و شغلی سازی غنی و وظیفه سربازان تخصصی
 کشور سازندگی در مشموالن از بهینه استفاده

 تر گسترده چه هر مشارکت برای الزم کارهای و ساز اتخاذ و زیرساختها ایجاد ـ4
 جنگ و بحران شرایط در دفاعی های برنامه در غیردولتی بخش و دولتی دستگاههای

 مسلح نیروهای کل ستاد همکاری با مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع وزارت ـ تبصره
 اجزاء از یک هر الزامات و مطلوب سطح است موظف برنامه اول ماه شش ظرف حداکثر
 .برساند ربط ذی مراجع تصویب به و تدوین را فوق
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 را زیر موارد دفاعی، امور اعتبارات سقف در مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع وزارت ـ ب
 :قراردهد اولویت در

 و نوسازی بازسازی، خرید، از اعم مسلح نیروهای هوایی ناوگان تقویت و توسعه ـ1
 تسلیحات و لگردهابا و هواپیماها کلیه نمودن عملیاتی و مصوب آمادگی سطح تا نگهداری
 .پروازها سازی ایمن و مرتبط

 مسلح نیروهای امن و مستقل ارتباطی شبکه روزرسانی به و تکمیل ـ2
 راهبردی، ابعاد در پیشرفته مراقبت و اطالعات کنترل، فرماندهی، سامانه ایجاد ـ3

 شناسایی برای آمادگی و هوشیاری ارتقاء منظور به زمینی و دریایی هوایی، فضایی،
 موثر و سریع مقابله و تهدیدات

 موشکی یگانهای عملیاتی پایداری و قدرتی افزایش کمی و کیفی توسعه ـ 4
 نیروهای کارکنان از حمایت و رسانی خدمات رسیدگی، سامانه کیفی و کمی ارتقاء ـ 5

 سخت مناطق و مرز از مراقبت و رزمی امور امنیتی، دفاعی، مأموریتهای در مسلح
 حضور و مستضعفان بسیج کیفی و کمی تقویت منظور به است موظف تدول ـ 196ماده
 اندیشه مبانی و آرمانها کشور، از دفاع و امنیت های صحنه در مردمی نیروهای بیشتر
 الزم تسهیالت و اقدامات منکر از نهی و معروف به امر فرهنگ توسعه و اسالمی انقالب

 :نماید فراهم زیر شرح به برنامه طول در را
 تا ویژه و فعال بسیجی نفر میلیون نیم و یک حداقل افزایش برای الزم پشتیبانی ـ فال

 انقالبی و متعهد انسانی نیروی تربیت بر تأکید با برنامه پایان
 بسیج، مقاومت های رده و شهرستانی نواحی توسعه برای زیرساختها از حمایت ـ ب

 کشوری تقسیمات تغییرات و توسعه با متناسب
 دستگاههای در طلبه و دانشجو اساتید، بسیج و بسیج مقاومت های رده از یبانیپشت ـ ج

 علمی و پژوهشی فعالیتهای در ویژه به اجرائی
 طریق از بسیجی تفکر و فرهنگ توسعه و اسالمی انقالب ارزشهای تعمیق به کمک ـ د

 از ادهاستف و ارزشی فرهنگ توسعه فراغت، اوقات سازی غنی تربیتی، های هسته تشکیل
 با آشنایی حجاب، و عفاف فرهنگ توسعه فکر، تولید و مشاوره برای بسیجی نخبگان
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 و اقشار آموزی، دانش دانشجویی، طرحهای اجرای با) ره( امام حضـرت اندیشه مبانی
 بسیج مقاومت های رده
 حضور اولویت با مختلف های حوزه در نرم جنگ با مقابله به کمک و پشتیبانی ـ هـ

 بومی رویکرد با) سایبری( ای رایانه و مجازی فضای در فزآینده
 در شرکت برای شاغل ویژه و فعال بسیجی کارکنان خدمت از استفاده امکان ـ و

 خدمت جای به سال در روز پانزده مدت به حداکثر ها برنامه سایر و اردوها و آموزشها
 مأموریت حق دریافت بدون اداری
 سنواتی بودجه در استانی دارائی تملک اعتبارات سرجمع از%) 1( درصد یک بینی پیش زـ
 بسیج مقاومت های حوزه و پایگاهها توسعه و احداث از حمایت منظور به

 بسیج از نفر میلیون سی کارگیری به و جذب برای الزم های پشتیبانی نمودن فراهم ـ ح
 علمی و اجتماعی فرهنگی، رویکرد با میلیونی دهها
 به مربوط فعالیتهای در ویژه به زنان جامعه بسیج مقاومت های هرد از پشتیبانی ـ ط

 خانواده بنیاد تحکیم و حجاب و عفاف فرهنگ توسعه
 خود مصوب اعتبار محل از شود می داده اجازه مستضعفین بسیج سازمان به ـ1تبصره
 کارگیری به از ناشی خسارتهای جبران و ای بیمه پوشش تأمین برای را الزم حمایت
 کاروانهای و امنیتی دفاعی، ویژه به مختلف مأموریتهای در ای بیمه پوشش فاقد یانبسیج
 .آورد عمل به نور راهیان

 سازمان آمادگی میزان با متناسب شود می داده اجازه اجرائی دستگاههای به ـ2تبصره
 سازی غنی و فرهنگی بهداشتی، آموزشی، فعالیتهای از بخشی اجرای سازندگی، بسیج
 های خانه و مدارس مساجد، تعمیر و احداث قبیل از خود عمرانی های پروژه و راغتف اوقات

 مناطق در همچنین و روستاها به آبرسانی کاری، جنگل زدایی، بیابان روستایی، بهداشت
 داوطلب نیروهای از استفاده با تا واگذارنماید سازمان آن به را مرزی و روستایی محروم،
 .نمایند اجراء یافته، سازمان نحو به متخصصان و جوانان و مردمی و بسیجی
 نیروهای فناوری و علمی توان توسعه منظور به شود می داده اجازه دولت به ـ197ماده
 :آورد عمل به را زیر اقدامات مسلح،
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 توسعه و نو فناوریهای و دانش کسب از حمایت برای موردنیاز اعتبارات بینی پیش ـ الف
 از%) 10( درصد ده حداقل اختصاص با دفاعی بدیع محصوالت تولید و دانش مرزهای
 زیر محورهای در برنامه سالهای طول در که طریقی به دفاعی، توسعه و تجهیز اعتبارات

 :نماید حرکت خوداتکایی سمت به
 دفاعی صنایع موردنیاز کلیدی و حیاتی مواد تولید ـ1
 ریزالکترونیک دقیق، اجزاء و ریناوب های حوزه در ویژه به نوین فناوریهای توسعه ـ2

 نرم، و شناختی مواد ارتباطات، و اطالعات زیستی، نانو، اپتیک، لیزر، ،)میکروالکترونیک(
 پایدار و امن ماهواره پرتاب و ساخت و) ها میکرومکانیک( ها ریزمکانیک ها، حساسه

 پنجاه حداقل میزان به دفاعی مهندسی و فنی خدمات محصوالت، صادرات افزایش ـ ب
 %)50( درصد
 در دفاعی امور با مرتبط تحقیقاتی های پروژه و فعالیتها از پشتیبانی و مالی حمایت ـ ج

 تحقیقاتی مراکز و دانشگاهها
 و دفاعی صنایع خالی ظرفیتهای از کشور صنعت گیری بهره جهت در مالی حمایت ـ د

 دفاعی نیازهای رفع جهت کشور صنایع ظرفیت از گیری بهره برای مالی حمایت همچنین
 کشور صادرات و داخلی نیازهای به لطمه ورود عدم به مشروط

 ساالنه%) 2( درصد دو افزایش به نسبت سنواتی بودجه الیحه در است مکلف دولت ـ هـ
 .آورد عمل به را الزم بینی پیش و اقدام برنامه طول در دفاعی اعتبارات سهم

 و دفاعی صنایع خطوط تولید توان حفظ برای مذکور افزایش از%) 50( درصد پنجاه
 .گردد می منظور نوظهور فناوریهای توسعه و کلیدی قطعات و حیاتی مواد تولید همچنین
 مردم از حفاظت ملی، پایداری ارتقاء زیرساختها، پذیری آسیب کاهش منظور به ـ198ماده

 دفاع هچرخ تکمیل راستای در آنان به خدمات تداوم تضمین و کشور ملی منابع و
 :شود می انجام زیر اقدامات غیرنظامی،

 برنامه اول سال طی غیرعامل پدافند نیاز مورد فنی استانداردهای تدوین ـ الف
 مراکز در نوین تهدیدات خصوص در سازی خنثی و هشدار پایش، سامانه ایجاد ـ ب

 مهم و حساس حیاتی،
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 امن فعالیت تداوم برای رکشو مهم و حساس حیاتی، مراکز از حفاظت و سازی ایمن ـ ج
 آنان پایدار و

 دستورالعمل. است امنیتی و دفاعی تهدیدات حوزه در فقط غیرعامل پدافند ـ تبصره
 مشترک پیشنهاد با کشور بحران مدیریت سازمان و غیرعامل پدافند های حوزه هماهنگی
 وزیران یأته تصویب به بحران مدیریت سازمان و غیرعامل پدافند دائمی کمیته دبیرخانه

 .رسد می مسلح نیروهای کل ستاد تأیید
 تصویب و دائمی کمیته دبیر پیشنهاد با غیرعامل پدافند موضوع های پروژه ـ199ماده
 کمیته رئیس بین ها پروژه گونه این موافقتنامه. آمد درخواهد اجراء به دائمی کمیته رئیس
 .شد خواهد مبادله معاونت و غیرعامل پدافند دائمی
 دولت، نیاز از قسمتی مسلح، نیروهای کل ستاد تأیید با صلح زمان در ـ200ماده

 به مشروط وظیفه مشموالن خدمت از استفاده با انسانی نیروی به دهیاریها و شهرداریها
 تأمین نظامی آموزش دوره گـذراندن از پس و کشور رزمی آمادگـی به آسیـب ورود عـدم
 نیروهای پشتیبانی و دفاع وزارت طریق از دهیاریها و شهرداریها دولت، نیاز. گردد می

 .شود می اعالم کل ستاد به مسلح
 نیروهای پشتیبانی و دفاع وزارت برعهده نظامی آموزش دوره به مربوط های هزینه
 دستگاه اعتبارات محل از خدمت دوره در استحقاقی جیره و مزایا و حقوق و است مسلح

 در مقرر حد از مجموع در نباید افراد قبیل این یافتیدر میزان. گردد می تأمین مربوطه
 .نماید تجاوز مسلح نیروهای قوانین

 هستند، دانشگاه التحصیل فارغ که فوق انسانی نیروهای از%) 50( درصد پنجاه حداقل
 .کنند خدمت کشور یافته کمترتوسعه یا نیافته توسعه مناطق در باید

 توان ارتقاء و کشور دفاعی بنیه یتتقو منظور به است موظف دولت ـ201ماده
 برابر در آمادگی و کشور امنیت و ارضی تمامیت از حفاظت و مسلح نیروهای بازدارندگی
 و کشور حیاتی منابع و ایران اسالمی انقالب ملی، منافع از حفاظت و تهدیدات

 کل فرماندهی تصویب درصورت را ذیل اقدامهای دفاعی، سیستمهای هوشمندسازی
 :آورد عمل به مسلح ینیروها
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 تجهیزات، هوشمندسازی و سازی مدرن بر تأکید با دفاعی بنیه های مؤلفه تقویت ـ الف
 )I 4C( فرماندهی) سیستمهای( های سامانه و انسانی منابع ارتقاء
 در اطالعاتی) سیستمهای( های سامانه و هوشمند و نوین فناوریهای ارتقاء ـ ب
 پدافند و دریایی هوافضا، الکترونیکی، های سامانه ویژه به دفاعی های سامانه کارگیری به

 هوایی
 ملی دفاع در پاسخگو و چابک ساختارهای بهبود و سازی بهینه ـ ج
 کارگیری به و کشور از دفاع و امنیت استقرار در مردمی نیروهای سهم و حضور ارتقاء ـ د

 انسانی منابع توان و امکانات از بهینه و متقابل
 صنعتی های فرآیند و سامانه به نگرش با دفاعی صنایع بهبود و بازسازی و زینوسا ـ هـ
 نوین
 منابع ملی، منافع از حفاظت و تهدیدها برابر در مؤثر مقابله توان و عمل ابتکار ارتقاء ـ و

 ایران اسالمی انقالب و حیاتی
 فیکی و کمی صورت به مسلح، نیروهای مهارت و دانش سطح افزایش و ارتقاء ـ ز
 مراکز با همکاریها گسترش و دفاع بخش در فناوری تحقیقات، آموزش، سطح ارتقاء ـ ح

 خارجی و داخلی دانشگاهی علمی
 دریای فارس، خلیج( کشور آبی های حوزه در تهدیدها با متناسب استقرار و حضور ـ ط

 )خزر دریای و عمان
 مسلح نیروهای کارکنان معیشت و اجتماعی منزلت ارتقاء ـ ی
 در یا و مهم و حساس طرحهای اجرای و طراحی در غیرعامل پدافند اصول رعایت ـ ک
 حیاتی و اصلی شریانهای و حساس ساختمانهای و زیربنایی تأسیسات نیز و مطالعه دست
 قانون، این) 179( ماده موضوع اجرائی دستگاههای توسط مردم عمومی آموزش و کشور

 غیرطبیعی سوانح از شینا مخاطرات کاهش و پیشگیری منظور به
 و معاونت توسط قانون، این تصویب از ماه دو مدت ظرف ماده این اجرائی های نامه آئین
 تصویب  به و تهیه مسلح نیروهای کل ستاد و مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع وزارت
 اجراء مرحله  به مسلح نیروهای کل فرماندهی تأیید صورت در و رسید خواهد وزیران هیأت

  .شود می ذاشتهگ
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 کل ستاد نظر براساس است مکلف مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع وزارت ـ202ماده
 کشور سطح در مسلح نیروهای استقرار نحوه جامع طرح تهیه به نسبت مسلح نیروهای
 در پراکندگی رعایت منظور به محیطی، زیست شرایط و تهدیدات نوع و اندازه با متناسب
 مراکز پادگانهای انتقال همچنین و دفاعی صنایع و حیاتی و سحسا تأسیسات استقرار
 به و اقدام تـهران ویژه به بزرگ شهرهای از دفاعی صنـعتی بزرگ های کارخانه و نظامی
 .برساند مسلح نیروهای کل فرماندهی تصویب
 تغییر زمین، بانکی، اعتباری، تسهیالت واگذاری و تأمین به نسبت است مکلف دولت
 اعتبارات. آورد عمل به را الزم اقدامات نیاز مورد تأسیسات جهت حریم ایجاد و کاربری
 .شود می بازپرداخت شده منتقل اماکن فروش محل از بانکی منابع از دریافتی

  
 امنیتی سیاسی،

 وزارت مرزها، مؤثر کنترل و مرزی مناطق پایدار امنیت تأمین راستای در ـ203ماده
 دادگستری، دارائی، و اقتصادی امور های زارتخانهو همکاری با است موظف کشور

 امنیت جامع طرح ربط ذی سازمانهای و ها وزارتخانه سایر و انتظامی نیروی و اطالعات
 ملی امنیت عالی شورای تصویب به و تهیه برنامه اول سال پایان تا را مرزی مناطق پایدار
 صورت به مرزها انسداد و نترلک مصوب طرحهای برنامه پایان تا که ای گونه به برساند
 .گردد اجراء کامل

 انسدادی، عمرانی، اقدامهای امنیتی، حریم مدیریت، کنترل، شامل جامع طرح ـ تبصره
 کارگیری به مرزبانی، تقویت و اقتصادی اجتماعی، و فرهنگی تجهیزاتی، علمی، اطالعاتی،

 و برنامه براساس رزیم مناطق و مرزها در اقدام هرگونه. است مردمی نیروی و بسیج
 .پذیرد می صورت طرح این در مندرج شاخصهای

 و مالحظات رعایت با مرزنشینان معیشت و اقتصاد تقویت و ارتقاء راستای در ـ204ماده
 و صنایع استقرار از را الزم حقوقی و مالی حمایت دولت مرزی، مناطق پایدار امنیت تأمین
 و کشاورزی مستعد زمینهای از برداری رهبه حق و مرزنشینان تعاونیهای گیری شکل

 .آورد می عمل به مرزی مناطق در گردشگری و طبیعی منابع از حداکثری استفاده
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 مرزی، مناطق صنعتی توسعه مناسب زیرساختهای ارائه و هدایت منظور به ـ تبصره
 تولیدات بازار گسترش نیز و همسایه کشورهای با اجتماعی ـ اقتصادی مراودات افزایش
 واقع و مرزی صنعتی شهرکهای با مزبور، مناطق در صنایع استقرار اولویت مرزی، مناطق

 .بود خواهد مرزها در
 تقویت و ملی منافع و حاکمیت از دفاع هدف با است موظف اطالعات وزارت ـ205 ماده
 امنیتی و اطالعاتی تهاجم و تهدیدات با مقابله و پیشگیری و اطالعاتی جامعه با تعامل

 :دهد انجام را زیر اقدامات جهانی استکبار ویژه به خارجی و خلیدا
 پایدار امنیت تقویت و تحکیم هدف با اطالعاتی زیرساختهای کیفی و کمی ارتقاء ـ الف

 فراگیر و
 یافته سازمان جرائم اقتصادی، امنیت در اختالل و فساد با مقابله و پیشگیری ـ ب

 دادگستری ضابط مقام در امنیتی نرم اتتهدید و تروریستی اقدامات ضدامنیتی،
 مردم بیشتر هرچه مشارکت برای الزم کارهای و ساز و زیرساختها گسترش و ایجاد ـ ج
 کشور پایدار امنیت تحکیم و تقویت راستای در

 همکاری با و اطالعات وزارت توسط برنامه اول سال پایان تا حداکثر ماده این نامه آئین
 .رسد می وزیران هیأت بتصوی به و تهیه معاونت
 در و کشور موضوعه قوانین محدوده در است موظف اطالعات وزارت ـ206ماده

 ذیل مورد خصوص در ربط ذی دستگاههای هماهنگی با خود قانونی اختیارات چهارچوب
 :آورد عمل به قانونی اقدام
 کشور اطالعاتی جامع بانک طرح تهیه ـ الف

 نمایند می استفاده کشور عمومی بودجه از که یینهادها و دستگاهها کلیه ـ تبصره
 موارد استثناء به خود) دیجیتالی( رقومی بانکهای قراردادن اختیار در به نسبت موظفند
 است، شده ممنوع اطالعات افشاء قوانین در که مواردی و خصوصی حریم شده، بندی طبقه
 .نمایند اقدام
 و خصوصی و عمومی دولتی، مشاغل امنیتی صالحیت تعیین ملی نظام طرح تهیه ـ ب
 از جلوگیری منظور به شده بندی طبقه اطالعات و اسناد از حفاظت ساماندهی نظام طرح
 شده بندی طبقه اسناد و اطالعات به نظام دشمنان و بیگانه عوامل دسترسی و نفوذ



  1389بهمن ماه –ن و مقررات یقواننامۀ ویژه/  208

 

 اجرای و تهیه برای ربط ذی اصلی دستگاههای از مرکب ای ویژه کمیسیون تشکیل ـ ج
 به دستگاهها از هریک وظایف تعیین و) بیوتروریسم( زیستی تروریسم با مبارزه جامع رحط

 شده نهادینه اصل یک صورت به) بیوتروریسم( زیستی تروریسم با هماهنگ مبارزه منظور
 برنامه پایان تا کشور در

 ایشور مجلس به را بیوتروریسم زمینۀ در قانون نیازمند موارد مذکور کمیسیون ـ تبصره
 .کند می ارائه اسالمی
 :است مجاز دولت ـ207ماده
 مواد با مبارزه کلی های سیاست براساس مخدر مواد با مبارزه ستاد پیشنهاد به ـ الف
 مخدر، مواد با جانبه همه مبارزه جامع الیحه ربط، ذی نهادهای مشارکت با مخدر

 .نماید ارائه اسالمی یشورا مجلس به تصویب جهت و تهیه را سازها پیش و ها روانگردان
 تعاون و معادن و صنایع بازرگانی، های اتاق و ربط ذی های دستگاه مشارکت با ـ ب

 و بررسی جهت و نموده اقدام ارز و کاال قاچاق با مبارزه جامع الیحه تهیه به نسبت
 .نماید ارائه اسالمی شورای مجلس به تصویب
 نیروی تقویت و کارآمدسازی و راییگ حرفه توسعه و سازی مدرن منظور به ـ208ماده

 در زیر اقدامات مسلح نیروهای کل ستاد و دولت توافق با ایران اسالمی جمهوری انتظامی
 :شود می گذاشته اجرا مورد به برنامه طول
 از انتظامی نیروی مندی بهره برای الزم امکانات و کار و ساز آوردن فراهم ـ الف

 »پلیس سازی پایه آور فن«  جهت در فتهپیشر تجهیزات و نوین های فناوری
 تخصصی آموزشهای توسعه با گرایی حرفه تقویت ـ ب

 با مقابله و پیشگیری و اخالقی اجتماعی، امنیت ارتقاء و تحکیم منظور به ـ209ماده
 عمومی؛ امنیت در اخالل و اجتماعی و فرهنگی ناهنجاری هرگونه
 و فراهم زیر موارد بر تأکید با را زمال اجرائی کارهای و ساز است موظف دولت ـ الف
 :نماید اجرائی

 اخالقی، انحرافات مروج یافته سازمان باندهای و گروهها جریانات، با مبارزه ـ1
 گرایی پوچ و ابتذال پرستی، خرافه

 جامعه عمومی فضای سازی سالم و امنیت احساس ارتقاء ـ2
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 ای رسانه و تبلیغی تربیتی، ی،آموزش فرهنگی، اقدامات سازی هماهنگ و گیری بهره ـ3
 اجتماعی و فرهنگی ناهنجاریهای با مقابله برای
 فرهنگ جامع طرح اجرای برای را الزم اقدامات موظفند اجرائی دستگاههای کلیۀ ـ ب
 جامعه اقتضائات با خدمتی محیط سازی متناسب به نسبت و داشته معمول حجاب و عفاف

 .نمایند اقدام اسالمی
 .باشد داشته نظارت طرح، صحیح اجرای بر است موظف اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت

       
 خارجی سیاست

 کلیه کارشناسان نظرات از گیری بهره با است موظف خارجه امور وزارت ـ210ماده
 جمهوری نقش و اقتدار موقعیت، شأن، اعتالء منظور به و مسؤول نهادهای و سازمانها
 گفتمان بسط و الملل بین نظام و منطقه در اقتصادی تهایفرص از استفاده و ایران اسالمی
 به ذیل احکام نمودن اجرائی برای را مناسب سیاستهای الملل، بین روابط در خواهی عدالت
 :دهد ارائه ربط ذی مراجع
 دارای کشورهای با فرهنگی و اقتصادی سیاسی، مناسبات و روابط سطح تنظیم ـ الف

 ایران اسالمی جمهوری اب غیرهمسو مواضع و دیدگاهها
 سازمانهای و جانبه دو مناسبات در بخش الهام و مؤثر فعال، حضور برای تالش ـ ب

 :طریق از المللی بین و ای منطقه
 دستور با المللی بین و ای منطقه های سازمان در ایران حضور تقویت جامع نظام تدوین ـ1
 اجرائی زمان از پس اول سال در حداکثر آنها از هریک مورد در اقدام برای مشخص کار

 برنامه شدن
 کارگیری به و کشور از خارج و داخل در شاغل مأموران اثربخشی و کارآمدی ارزیابی ـ2
 راهبردی اهمیت دارای های سفارتخانه و سازمانها در کارآمدی و تخصص اولویت با آنان
 راستای در متحد ملل سازمان ساختار اصالح برای ایران پیشنهادی فرآیند تدوین ـ3

 آن تحقق برای تالش و برنامه اول سال در حداکثر ایران اسالمی جمهوری ملی منافع
 فلسطین مظلوم ملت ویژه به جهان مستضعفان و مسلمانان حقوق از حمایت پیگیری ـ4
 المللی بین و ای منطقه های سازمان در
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 علیه بشری قوقح های قطعنامه صدور روند توقف جهت فعال دیپلماسی اتخاذ ـ 5
 ایران اسالمی جمهوری

 اقتصادی، ظرفیتهای سایر از استفاده نیز و اسالمی و منطقه کشورهای با همکاری ـ ج
 در بیگانگان نظامی حضور کاهش برای المللی بین و ای رسانه فرهنگی، سیاسی، حقوقی،
 منطقه

 کشورهای با اییهمگر و زدایی تنش اعتمادسازی، همسایگان، با حسنه روابط تقویت ـ د
 اسالمی ایران تمدن حوزه ویژه به اسالمی و منطقه
 ویژه به اقتصادی های فعالیت از جدی حمایت طریق از اقتصادی دیپلماسی تقویت ـ هـ
 دیگر در مذکور بخش حضور و رابطه برای الزم های زمینه ایجاد و غیردولتی بخش

 اسالمی و مسایهه کشورهای ویژه به آسیا غربی جنوب منطقه و کشورها
 جهان در خواهانه عدالت دیپلماسی تعمیق و توسعه ـ و
 عبور و توزیع حوزه در ویژه به منطقه در اقتصادی حوزه در ایران مدیریت ارتقاء ـ ز

 منطقه در انرژی انتقال مسیرهای در گرفتن قرار برای تالش و انرژی) ترانزیت(
 در گذاری سرمایه امر در ویژه به کشور از خارج مقیم ایرانیان ظرفیتهای از استفاده ـ ح

  ملی منافع تأمین جهت
 ماده این احکام اجرای میزان از گزارشی ساالنه است موظف خارجه امور وزارت ـ تبصره

 .نماید تقدیم اسالمی شورای مجلس به
  

 قضائی حقوقی ـ هشتم فصل
  ـ211ماده
 ایجاد دعاوی، و مجرمانه عنـاوین کاهش منـظور به است مکلف قضائیه قوه ـ الف
 اجراءهای ضمانت کردن جایگزین و کیفری اجراهای ضمانت استانداردسازی قضائی، پلیس

 تا حداکثر ترمیمی و اداری مدنی، انضباطی، انتظامی، قبیل از روزآمد و مؤثر غیرکیفری
 جلسم به دولت طریق از تا نماید تهیه را نیاز مورد قضائی لوایح برنامه اول سال پایان

 .گردد تقدیم اسالمی شورای
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 در قضائیه قوه نیازهای قضائی امور در نظام کلی های سیاست) 12( بند اجرای در ـ ب
 قانون) 158( و) 157( ،) 156( اصول به توجه با استخدامی و تشکیالتی مالی، های زمینه

 ایپسته از%) 10( درصد ده ساالنه که گردد تأمین نحوی به برنامه طول در اساسی
 .گردد تکمیل 1388 سال پایان در موجود مصوب بالتصدی
 .است نفر 800 تا ساالنه قضات جذب سقف ـ تبصره

 امور در نظام کلی سیاستهای) 12( و) 11( ،) 8( ،) 6( ،) 1( بندهای اجرای در ـ ج
 را ها پرونده به رسیدگی در تسریع جهت در زیر اقدامات است موظف قضائیه قوه قضائی،
 :دهد انجام

 محاکم عملکرد بر کشور عالی دیوان جمله از نظارتی نهادهای سازماندهی و تقویت ـ1
 محوله امور انجام در دقت افزایش جهت اداری و قضائی کارکنان و

 آموزش و توانمندسازی جهت در قضائی ضابطان کردن تخصصی طرح تدوین ـ2
 برنامه اول سال پایان تا آنان، تخصصی
 درخواست با مکلفند باشند می قضائیه قوه ضابط نحوی به که هایی گاهدست کلیه ـ تبصره

 .نمایند اقدام قضائیه قوه نظر زیر مربوطه تخصصی آموزشهای اجرای به نسبت قضائیه قوه
 مردم، قضائی و حقوقی رفتار اصالح قضائی، و حقوقی فرهنگ گسترش منظور به ـ د

 کاهش و جرائم وقوع از پیشگیری استایر در نیز و مداری قانون فرهنگ سازی نهادینه
 :شود می انجام ذیل اقدامات حقوقی، دعاوی

 سیما و صدا طریق از قضائیه قوه مصوب برنامه طبق همگانی آموزش ـ1
 و کار اداری، مالیاتی، امور خصـوص در شهروندی حقـوق همگانی آمـوزش ـ2

 از ربط ذی های دستگاه وسطت آن مشابه و ای بیمه بانکی، زیست، محیط اجتماعی، تأمین
 سیما و صدا طریق

 و تحصیلی راهنمایی های دوره در مذکور آموزشهای برای الزم درسی مواد بینی پیش ـ3
 متوسطه
) 1( اجزاء اجرای در است مکلف ایران اسالمی جمهوری سیمای و صدا سازمان ـ تبصره

 قضائیه، قوه توسط خصوص این در که هایی برنامه پخش برای را مناسب زمـان) 2( و
 .دهد اختصاص شود، می تهیه سازمان آن یا مربوطه های دستگاه
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 حریم حفظ ضمن که نماید اتخاذ ترتیبی برنامه دوم سال تا است مکلف قضائیه قوه ـ4
 معرض در ،)آنالین( خط بر صورت به محاکم سوی از صادره آراء اشخاص، خصوصی
 .گیرد قرار متخصصان و صاحبنظران نقد و تحلیل
 مقام سوی از ابالغی پنجساله قضائی کلی سیاستهای) 3( بند تحقق منظور به ـ هـ
 مستضعفین، بسیج سازمان انتظامی، نیروی جمله از اجرائی دستگاههای رهبری، معظم
 در مکلفند شهرداریها، و احمر هالل جمعیت نظیر غیردولتی عمومی مؤسسات و نهادها

 از پیشگیری های برنامه اجرای در قضائیه قوه با را مالز همکاری خود وظایف چهارچوب
 .دارند معمول جرم، وقوع
 قوه رهبری، معظم مقام ابالغی پنجساله قضائی کلی سیاستهای) 9( بند اجرای در ـ و

 :است مکلف قضائیه
 .کند اقدام حقوقی و کیفری های دادگاه و دادسراها تخصصی شعب تشکیل به نسبت ـ1
 تا المللی بین و داخلی داوری مستقل نهاد الیحه تهیه به نسبت تدول همکاری با ـ2

 .گردد تقدیم اسالمی شورای مجلس به دولت طریق از تا کند اقدام برنامه سوم سال پایان
 قوه ها پرونده به رسیدگی کیفیت ارتقاء و ها پرونده به رسیدگی در تسهیل منظور به ـ ز

 :است زیر موارد انجام به مکلف قضائیه
 انتظامی نیـروی و کشور کل دادستانی قانونی، پزشکی سازمان همـکاری با ـ1

 صحنه بررسی های گروه انسجام و تقویت جهت را الزم اقدامات ایران، اسالمی جمهوری
 و روشها و متخصص نیروهای از گیری بهره با افراد ژنتیکی هویت شناسنامه تهیه و جرم

 .آورد عمل به روزآمد تجهیزات
 عدالت دیوان استانی نمایندگی دفاتر ایجاد به نسبت موجود امکانات و منابع محل زا ـ2

 .کند اقدام استانها دادگستری محل در اداری
 قضائیه قوه قضائی، و حقوقی خدمات ارائه در کارآیی و سرعت افزایش منظور به ـ ح

 :دهد امانج ارتباطات و اطالعات فناوری توسعه برای را زیر اقدامات است مکلف
 ویژه به ارتباطات و اطالعات فناوری از استفاده سطح توسعه و عملیاتی های سامانه ـ1

 و اجراء قضائیه، قوه های داده ملی مرکز اندازی راه قضائی، های پرونده مدیریت سامانه
 مردم، به الکترونیک حقوقی خدمات عرضه اطالعات، امنیت مدیریت سامانه تکمیل
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 یا تابعه نهادهای سایر و قضائی مراجع بین ارتباط برقراری در اطالعات فناوری از استفاده
 قانونی پزشکی سازمان زندانها، سازمان کشور، امالک و اسناد ثبت سازمان قبیل از مرتبط

 .یابد ارتقاء و گسترش اندازی، راه
 در امنیت ضریب ارتقاء منظور به است مکلف کشور امالک و اسناد ثبت سازمان ـ2
 اقالم نمودن رقومی قضائی، محاکم در اسناد با مرتبط های پرونده کاهش مالکیت، اداسن

 تعویض به نسبت اطالعات، فناوری از استفاده با نوین ثبت نمودن اجرائی و سند اطالعاتی
 .کند اقدام مالکیت اسناد

 امور و اوقاف سازمان و شهرسازی و مسکن و جهادکشاورزی های وزارتخانه ـ تبصره
 و ملکی اراضی کلیه مستندات ارائه و شناسایی ضمن پنجم، برنامه طول در مکلفند ریه،خی

 مذکور امالک نقشه تهیه برای کشور امالک و اسناد ثبت سازمان با خویش، تولیت تحت
 .نمایند همکاری) کاداستر( حدنگاری استاندارد براساس

 با دادگستری وزیر توسط که ای نامه آئین براساس شود می داده اجازه قضائیه قوه به ـ3
 ایران اسالمی جمهوری ملی  کتابخانه و اسناد سازمان و کشور کل دادستانی همکاری

 نگهداری که قضائی های پرونده اوراق و اسناد رسد، می قضائیه قوه رئیس تأیید به و تهیه
 الکترونیکی ناداس به روز، اطالعاتی فناوریهای از استفاده با را باشد می ضروری آنها سوابق
 مدت از سال سی حداقل که آن بر مشروط نماید اقدام آنها امحاء به نسبت سپس و تبدیل
 اداری و قضائی مراجعه کلیه در تبدیلی اسناد و اطالعات. باشد گذشته آنها قطعی بایگانی
 .بود خواهد استناد قابل و داشته سندیت
 و اسناد سازمان توسط دارد، یتاریخ سندیت جنبه که ملی و مهم های پرونده اصل

 .شد خواهد نگهداری و حفظ ایران اسالمی جمهوری ملی کتابخانه
 های سامانه ایجاد به نسبت است موظف تربیتی و تأمینی اقدامات و زندانها سازمان ـ4

 .نماید اقدام تأمینی، قرارهای و حبس محکومیتهای اجرای برای الکترونیکی
 مراجعان منزلت و شأن حفظ و قضائی عدالت به جامعه یدسترس توسعه راستای در ـ ط
 :است زیر موارد انجام به مکلف قضائیه قوه کارکنان و

 جمله از تابعه سازمانهای و قضائیه قوه فیزیکی فضاهای توسعه و نوسازی ـ1
 و اصالح کانونهای بازداشتگاهها، زندانها، دادگستری، دادسراها، ستادی، ساختمانهای
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 سازمان ادارات قانونی، پزشکی واحدهای ثبتی، واحدهای نیاز، مورد ناطقم در تربیت
 سقف در الزم استانداردهای رعایت با مسلح، نیروهای قضائی سازمان و کشور کل بازرسی
 مصوب اعتبارات

 در حمایـتی دستـگاههای تأیید مورد نیازمـند افراد حق احقاق در تسهیـل ـ2
 از ضروری موارد در افراد این استفاده برای مناسب کار و ساز تمهید و قضائی های پرونده
 از استفاده بر عالوه مربوطه، کانونهای طریق از دادگستری رسمی کارشناسان و وکال

 مردم سازمانهای از استفاده با و مصوب اعتبارات سقف در تسخیری، وکالت ظرفیتهای
 نهاد
 روند از مردم ایتمندیرض همچنین و سرعت دقت، افزایش و کیفیت ارتقاء ـ3

 استانی مراکز در اسناد اجرائی دوایر افزایش طریق از اجرائی های پرونده
 از تا نماید تهیه را خود استخدامی و اداری جامع الیحه است موظف قضائیه قوه ـ ی

 .گردد تقدیم اسالمی شورای مجلس به دولت طریق
 مراجع کلیه در دادرسی مانز کاهش الکترونیکی سامانه است مکلف قضائیه قوه ـ ک

 :حداقل سامانه این در که نحوی به نماید طراحی را قضائی
 .باشد دسترسی قابل و معلوم دعوا اصحاب برای رسیدگی وقت تجدید علت ـ1
 خودکار طور به نوبت از خارج فوری اوقات داشتن نظر در با ها پرونده به رسیدگی وقت ـ2

 .شود تعیین
 های پرونده و ماه سه حداکثر کیفری محاکم در پرونده هب رسیدگی زمان مدت ـ3

 .نباشد بیشتر ماه پنج حداکثر حقوقی
 رأی صدور و پرونده تکمیل برای که باشد نحوی به دعوا موضوع که درصورتی ـ تبصره

 که ای گونه به شود می اعالم باالتر مقام به دلیل ذکر با امر این باشد، نیاز بیشتری زمان به
 .باشد دسترسی قابل نیز دعوا اباصح برای
 معدّ که هایی پرونده به رسیدگی وقت مستمر نظارت با باشند موظف ها حوزه رؤسای ـ4

 و قاضی به تذکر ضمن را اند نگردیده تصمیم به منتهی علت بدون و بوده گیری تصمیم
 .نمایند معین صالح ذی مراجع به اعالم
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 گیری تصمیم به منتهی قانون برابر که هایی ندهپرو از خودکار طور به نظارتی مراجع ـ 5
 .نمایند حاصل اطالع اند نگردیده

 افزایش و تخصصی کمیسیونهای تقویت طریق از است مکلف اداری عدالت دیوان ـ ل
 افزایش ضمن قضات تخصصی آموزشی های دوره برگزاری و کارشناسان و مشاوران تعداد
) 5( ماده و کشوری خدمات مدیریت قانون) 5( هماد موضوع اجرائی های دستگاه با تعامل
 افزایش شکایت، مورد تخصصی موضوعات به اشراف و کشور عمومی محاسبات قانون
 .نماید فراهم را دادرسی زمان کاهش و ها پرونده به رسیدگی سرعت و دقت
 یکپارچه سامانه توسعه راستای در است مکلف کشور امالک و اسناد ثبت سازمان ـ م
 کردن الکترونیکی به نسبت ثبتی، های داده ملی مرکز اندازی راه و امالک و سنادا ثبت
 پاسخ امکان که نحوی به کند، اقدام برنامه دوم سال پایان تا معامالت ثبت مراحل کلیه
 امضاء کارگیری به با معامالت آنی ثبت و ثبتی استعالمات به الکترونیک و آنی

 .شود فراهم مطمئن الکترونیکی
 های دستگاه همکاری با است مکلف تربیتی و تأمینی اقدامات و زندانها سازمان ـ ن

 طول در محکومان شدن اجتماعی باز منظور به نهاد، مردم و عمومی مؤسسات اجرائی،
 : گذارد اجراء به را ذیل اقدامات برنامه

 از دانهازن محیط اصالح حبس، مجازات اصالحی جنبه و بازدارندگی ارتقاء رویکرد با ـ1
 جرائم نوع و سابقه براساس شدگان بازداشت و زندانیان بندی طبقه نظیر اقداماتی طریق

 باالی شهرهای در موقت بازداشتگاههای در محکومان از متهمان تفکیک ارتکابی،
  جمعیت نفر هزار بیست

 پرورش و آموزش وزارت همکاری با شرایط واجد زندانیان آموزش ـ2 
 امداد کمـیته همـکاری با بضـاعت بی زندانیان های خانواده تیمعیش مـشکل رفع ـ3
 ربط ذی نهادهای سایر و بهزیستی سازمان ،)ره(خمینی امام
 آزادی از پس ربط ذی مراجع به اشتغال نیازمند زندانیان معرفی ـ4

 به منجر عوامل بررسی برای الزم تحقیقات است مکلف قانونی پزشکی سازمان ـ س
 دست به نتایج به توجه با و دهد انجام را ارجاعی موارد در غیرطبیعی هایمرگ و مصدومیت
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 و تخلفات جرائم، کاهش و پیشگیری برای آموزش و ریزی برنامه به نسبت آمده،
 .کند اقدام آنها از ناشی اجتماعی های آسیب
 ظرفیتهای از استفاده سطح ارتقاء منظور به الزم تمهیدات است مکلف قضائیه قوه ـ ع

 .آورد فراهم را دادگستری وزارت
 در را ماده این در مقرر تکالیف اجرای برای الزم اعتبارات برنامه طول در دولت ـ ف
 .نماید می بینی پیش سنواتی بودجه قالب
 الیحه قضائی امور در نظام کلی سیاستهای رعایت با است موظف قضائیه قوه ـ212ماده
 به دولت طریق از و تهیه برنامه اول سال طول در را حقوقی مشاوره و وکالت جامع

 .نماید تقدیم اسالمی شورای مجلس
  

 نظارت و بودجه ـ نهم فصل
 در کشور پیشرفت میزان ارزیابی و برنامه قانون اجرای حسن منظور به ـ213ماده

 هر ماه شهریور پایان تا مکلفند اجرائی دستگاههای برنامه، کلی سیاستهای چهارچوب
 .نمایند تسلیم معاونت به را قبل سال ربط ذی مواد از یک هر عملکرد از گزارشی سال

 برنامه مواد بررسی و خود نظرات با همراه را مذکور عملکرد گزارش است موظف معاونت
 است مکلف جمهور رئیس. نماید ارائه جمهور رئیس به مربوطه متغیرهای و ها شاخص و

 مجلس به سال هر آذرماه پانزدهم تا یانهسال بودجه الیحه با همزمان را مذکور گزارش
 .برساند نمایندگان اطالع به علنی جلسه در را آن خالصه و ارائه اسالمی شورای
 تملک طرحهای اثربخشی و کارآمدی افزایش منظور به است موظف دولت ـ214ماده

 سیاسا قانون) 44( چهارم و چهل اصل اجرای نحوه قانون رعایت با ای سرمایه دارائیهای
 :درآورد اجرا به را زیر اقدامات
 سه هر کنترل و گرا نتیجه رویکردهای با را 1385 مصوب اجرائی و فنی نظام ـ الف
 چهارم سال از و اصالح برنامه سوم سال تا ، پروژه اجرای در کیفیت و زمان هزینه، عامل

 .گذارد اجرا مورد به
 و برداری بهره ساخت، لی،ما منابع تأمین« قبیل از مناسب اجرائی روشهای ـ ب

 ،» دست در کلید ساخت و طرح« ، »برداری بهره و ساخت مالی، منابع تأمیـن« ، »واگذاری
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 با را »مالکیت و برداری بهره ساخت،« یا و »خصوصی ـ عمومی بخش مشارکت«
 .کارگیرد به کافی های تضمین بینی پیش
 طرحهای در را ارزش مهندسی و کیفیت مدیریت نظام برنامه دوم سال ابتدای از ـ ج

 .کند اجرا متوسط و بزرگ ای سرمایه دارائی تملک
 طریق از متوسط و بزرگ ای سرمایه دارائی تملک طرحهای مالی تأمین کار و ساز ـ د

 بینی پیش با همراه خارجی و داخلی بانکهای نزد ارزی و ریالی اسنادی اعتبارات گشایش
 تأمین رابطه برنامه پایان در که کند پیاده ای گونه به تدریج به را تضمینی مالی ابزارهای

 .یابد کاهش ساالنه بودجه نوسانات با فوق طرحهای اجرای و مالی منابع
 و ای سرمایه دارائی تملک طرحهای حسابرسی و حسابداری ملی استانداردهای ـ هـ
 و تأیید اونتمع توسط و تهیه دارائی و اموراقتصادی وزارت توسط که را شده تمام قیمت
 .کند پیاده متوسط و بزرگ طرحهای در برنامه دوم سال ابتدای از گردد می ابالغ
 با سنواتی بودجه لوایح در جدید ای سرمایه دارائیهای تملک طرحهای پیشنهاد ـ215ماده
 :است پذیر امکان زیر موارد رعایت
 با جدید ای مایهسر دارائیهای تملک طرحهای اعتبارات و کمی اهداف عناوین، ـ الف
 کار، حجم( فنی توجیهی گزارش براساس بودجه و برنامه قانون) 23( و) 22( مواد رعایت

 مشاور سوی از غیرعامل پدافند رعایت و محیطی زیست و مالی اقتصادی، ،)اجرا زمانبندی
 طرحهای که سالی ثابت قیمت به و بار یک برای معاونت تأیید از پس اجرائی دستگاه و

 برنامه سالهای تفکیک به گردد می منظور ساالنه بودجه الیحه در بار اولین برای ظرن مورد
 .رسد می اسالمی شورای مجلس تصویب به بعد سالهای و

 در را محیطی زیست استانداردهای است موظف زیست محیط حفاظت سازمان ـ تبصره
 شرکتهای و جرائیا دستگاههای به ابالغ جهت معاونت به برنامه اول سال اول ماهه شش

 ای سرمایه دارائیهای تملک طرحهای طراحی در آن مفاد رعایت منظور به مشاور مهندسین
 .نماید اعالم خود
 طرح، اهداف بر مشتمل ای سرمایه دارائیهای تملک طرحهای های موافقتنامه مبادله ـ ب
 بار یک فقط نیاز مورد فنی مشخصات و فیزیکی پیشرفت مصوب، اعتبارات عملیات، شرح
 عمل مالک و معـتبر برنامه دوران برای ها موافـقتنامه این پذیرد می انجام برنامه دوران در



  1389بهمن ماه –ن و مقررات یقواننامۀ ویژه/  218

 

 درج نیز ها موافقتنامه اصالحیه در فوق موارد خصوص در ضروری اطالعات. بود خواهد
 .گردد می

 اندهم باقی سالهای برای ای سرمایه دارائیهای تملک طرحهای نیاز مورد اعتبارات ـ تبصره
 منظور معاونت توسط و محاسبه محتمل تعدیل ضرایب اعمال با برنامه در طرح اجرای

 .شود می
 بودجه قوانین با طرحها ساالنه اعتبارات میزان انطباق برای که هایی موافقتنامه ـ ج

 تعداد و اهداف افزایش موجب نباید و داشته اصالحی جنبه گردند می مبادله سنواتی
 ها پروژه تعداد یا عملیات حجم تغییر به منجر که استثناء موارد. شوند طرح  های پروژه
 با وزیران هیأت تصویب و معاونت تأیید و ربط ذی اجرائی دستگاه پیشنهاد با شوند می

 .است بالمانع ماده این) الف( بند مفاد رعایت
 دفاع خشب و محرمانه ای سرمایه دارائیهای تملک طرحهای های موافقتنامه مبادله ـ د
 به معاونت و مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع وزارت پیشنهاد به که است دستورالعملی تابع
 .رسد می وزیران هیأت تأیید
 از که طرحهایی توجیهی های گزارش بندی جمع از ای خالصه است موظف معاونت ـ هـ
 از پس سال یک را امنیتی و دفاعی طرحهای استثناء به شود، می مالی تأمین عمومی منابع

 .دهد قرار پژوهشگران و کارشناسان عموم دسترس در معاونت وبگاه طریق از تصویب
 معاونت، توسط فصل هر در جدید ای سرمایه دارائیهای تملک طرحهای تصویب ـ و

 اول سال اعتبار که طوری به است مزبور طرحهای برای کامل اعتبار تأمین به منوط
) سال برحسب( طرح اجرای زمان مدت به نیاز مورد اعتبار کل نسبت از جدید طرح اجرای
 نظر در با برنامه ابتدای در ای سرمایه دارائیهای تملک طرحهای اعتبارات. نگردد کمتر

 شده بینی پیش اعتبارات و گردد می برآورد برنامه دوران در تورم نرخ بینی پیش گرفتن
 حد در فقط برنامه آخر سال ایانپ تا دستگاه و فصل هر برای طرح تغییر یا و اصالح
 .است مجاز شده بینی پیش نرخ از واقعی تورم نرخ انحراف
 ـ216ماده
 دستگاههای با متبادله های موافقتنامه اجرای در پرداخت و تعهد اعتبار، تخصیص ـ الف

 آوری الزام شروط و موافقتنامه موضوع فعالیتهای و عملیات شرح رعایت به مشروط اجرائی،
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 شود، می درج معاونت توسط بودجه و برنامه اجرای بر بیشتر نظارت اعمال منظور به که
 .باشد قانون مغایر نباید یادشده شروط. بود خواهد
 که دستگاه ای هزینه اعتبارات از بخش آن واگذارشده اختیارات و وظایف با متناسب ـ ب
 پیشنهاد با ندارد تموضوعی دستگاه توسط آن کرد هزینه وظایف، واگذاری به توجه با

 واگذار مورد حسب دیگر دستگاههای یا استانها به وزیران هیأت تصویب و معاونت
 .گردد می
 و بازسازی امدادرسانی، پیشگیری، آگاهی، پیش برای شود می داده اجازه دولت به ـ ج

 تگرگ، سرمازدگی، زلزله، سیل، جمله از غیرمترقبه حوادث از دیده آسیب مناطق نوسازی
 گیر همه بیماریهای و کشاورزی محصوالت فراگیر های آفت دریا، آب پیشروی وفان،ط

 افزایش محل از را سال هر عمومی بودجه از%) 2( درصد دو معادل تا دامی، و انسانی
 از سال همان پایان تا حداکثر مذکور تنخواه. نماید هزینه و تأمین خزانه گردان تنخواه
 هر در. شود می تسویه ساالنه بودجه اصالح یا و عمومی اعتبارات در جویی صرفه محل
 منوط مقررات و قوانین اجرای در خزانه گردان تنخواه محل از هزینه و برداشت حال
 .است معاونت تأیید به
 و سی و یکصد اصول اجرای در که اجرائی دستگاههای اختالف حل آراء درمورد ـ د

 مقررات و قوانین اجرای در یا و اساسی نونقا) 139( نهم و سی و یکصد و) 134( چهارم
 تصمیم اجرای از ربط ذی اجرائی دستگاههای دلیل هر به چنانچه شود می صادر مربوط
 رعایت به الزام بدون مذکور، مرجع رأی مطابق معاونت نماید خودداری اختالف حل مرجع

 بودجه از ای، نههزی و ای سـرمایه دارائیهای تملک بودجه در جایی جابه های محدودیـت
 مطالبات با یا و اضافه نفع ذی اجرائی دستـگاه بودجه به و کسر مربوط دستگاه سنواتی
 .نماید می تهاتر
 خود عملیاتی و اجرائی های برنامه موظفند دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه کلیه ـ217ماده

. کنند تهیه قانون این تصویب تاریخ از ماه شش ظرف برنامه اجرائی های بسته قالب در را
 ارائه اسالمی شورای مجلس به اطالع جهت وزیران هیأت تصویب از پس که ها بسته این
 .گیرد می قرار دستگاه سنواتی بودجه تصویب و تنظیم مبنای شود، می
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 از ای خوشه یا و پیوسته هم به  پروژه چندین از ای مجموعه اجرائی بسته ـ تبصره
 مشکل یک حل منظور به که است دار اولویت رتبطم هم به و متجانس های پروژه

 .آید درمی اجرا به برنامه اهداف چهارچوب در فرهنگی یا و اجتماعی اقتصادی،
 که کشوری خدمات مدیریت قانون) 4( ماده موضوع دولتی شرکتهای کلیه ـ218ماده

 از فندمکل بورس در شده پذیرفته شرکتهای نیز و شود می تعیین دولت توسط آنها فهرست
 مؤسسات یا و حسابرسی سازمان طریق از برنامه پایان تا بار یک حداقل و برنامه دوم سال

 صرفه افزایش جهت در مورد حسب ایران رسمی حسابداران جامعه عضو حسابرسی
 مالی گزارشهای اعتماد قابلیت افزایش و شرکتها فعالیت اثربخشی و کارآیی اقتصادی،

 اجرای مسؤولیت شرکتها این مدیره هیأت. نمایند اقدام لیاتیعم حسابرسی انجام به نسبت
 .دارند عهده به را بند این

 این شمول از باشند می بندی طبقه دارای دولت مصوبه اساس بر که شرکتهایی ـ1تبصره
 .شوند می مستثنی ماده

 عملیاتی حسابرسی استانداردهای و چهارچوب است مکلف حسابرسی سازمان ـ2تبصره
 .نماید ابالغ و تهیه قانون این تصویب از پس ماه شش ظرف را

 سال پایان تا است موظف دولت عملیاتی، ریزی بودجه نظام استقرار منظور به ـ219ماده
 کلیه در عملیاتی روش به بودجه تهیه برای را الزم های زمینه تدریج به برنامه دوم

 روش به برنامه سوم سال بودجه الیحه که نحوی به آورد فراهم اجرائی دستگاههای
 توسط اجرائی دستورالعمل. شود اسالمی شورای مجلس تقدیم و تدوین تهیه، مذکور
 و پنجم برنامه کلی سیاستهای) 32( بند اجرای در همچنین. شود می ابالغ و تهیه معاونت
 ماده موضوع شده تمام قیمت براساس که اعتباراتی عملیاتی، ریزی بودجه نظام استقرار

 واحدهای به پرداخت از پس یابد می اختصاص کشوری خدمات مدیریت قانون )16(
 فقط و دولتی دستگاههای بر حاکم عمومی مقررات و قوانین رعایت به الزام بدون مربوطه
 متضمن که گردد می هزینه استخدامی و اداری و معامالتی و مالی های نامه آئین براساس

 پیشنهاد با و است شده بینی پیش اهداف تحقق و ها هزینه بر نظارت نحوه بینی پیش
 .رسد می وزیران هیأت تصویب به دارائی و اموراقتصادی وزارت و معاونت
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 انواع و شرایط چهارچوب در مورد حسب شود می داده اجازه دولت به ـ220ماده
 دارائیهای تملک طرحهای خصوص در اقتصاد شورای مصوب واگذاری قراردادهای

 :آورد عمل به را زیر اماتاقد ای سرمایه
 آماده و شده تکمیل و تمام نیمه و جدید ای سرمایه دارایی تملک طرحهای واگذاری ـ الف
 تأمین نحوه تعیین با اقتصاد شورای تصویب مورد شرایط و قراردادها قالب در برداری بهره
 مدت در خدمات خرید یا برداری بهره های هزینه پرداخت ،)فاینانس( ساخت دوره مالی

 دوره از پس طرح واگذاری نهایتاً و خدمات کیفیت اجرای استانداردهای رعایت با قرارداد،
 غیردولتی بخش به قرارداد
 آنها خدمات که شده تکمیل و تمام نیمه ای سرمایه دارایی تملک طرحهای واگذاری ـ ب
 یغیردولت بخش به اقساط و نقد صورت به است غیردولتی بخش توسط عرضه قابل
 نیز و واگذاری قابل ای سرمایه دارایی تملک طرحهای برداری بهره حق واگذاری ـ ج

 اجرائی دستگاههای و دولت نیاز بر مازاد مالی حقوق و غیرمنقول و منقول اموال
 و واگذاری قابل ای سرمایه دارایی تملک طرحهای برداری بهره یا و مالکیت واگذاری ـ د
 اجرائی دستگاههای و دولت نیاز بر مازاد مالی حقوق و غیرمنقول و منقول اموال نیز

 از و کل داری خزانه به واریز از پس ماده این احکام اجرای از ناشی دولت درآمد ـ1تبصره
 نیز و شود می بینی پیش سنواتی بودجه قانون در منظور این برای که خاصی ردیف محل
 وجوه و تسهیالت قالب در ای یهسرما دارایی تملک طرحهای به مربوط ردیفهای اعتبار
 مالی تأمین روشهای سایر و کمک و تسهیالت یا و کارمزد و سود یارانه، شامل شده اداره
 احسن به تبدیل یا و ای سرمایه دارایی تملک طرحهای به اقتصاد شورای تصویب مورد

 ختصاصا قابل معاونت با متبادله موافقتنامه قالب در غیرمنقول و منقول اموال نمودن
 .است

 مشمول و شود نمی تلقی اشخاص درآمد ماده، این موضوع بالعوض کمکهای ـ2تبصره
 .نیست درآمد بر مالیات پرداخت
 وری بهره ارتقاء و نظارت نظام نمودن کارآمد برای هماهنگی ایجاد منظور به ـ221ماده

 مسؤولین زا نفر دو از متشکل نظارتی دستگاههای شورای کشور، مدیریت تقویت برای و
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 در مقرر حدود در آنها از یک هر استقالل حفظ با قوه رئیس انتخاب با قوه هر نظارتی
 .شود می تشکیل اساسی قانون

 نحوه و گیری تصمیم نحوه شورا، جلسات تشکیل نحوه و ماده این اجرائی دستورالعمل
 توافق اب و شورا اعضاء پیشنهاد به برنامه اول سال ماه شش ظرف تصمیمات، پیگیری
 .گردد می تعیین قواء سران
 و کشوری خدمات مدیریت قانون) 5( ماده موضوع اجرائی دستگاههای کلیه ـ222ماده

 موارد در کشور عمومی محاسبات قانون) 5( و) 4( ،) 3( ،) 2( مواد موضوع دستگاههای نیز
 .باشند می قانون این مقررات مشمول مربوط،
 بودجه قوانین و قانون این مواد و احکام اجرای ایبر که مواردی کلیه در ـ223ماده
 دستورالعمل، تصویبنامه، نامه، آئین تصویب برنامه طول در قوانین سایر اجرای یا سنواتی
 به مربوط راهبردی اسناد و استانی و ملی توسعه اسناد نظیر مقررات سایر و اجرائی بسته
 دستگاه پیشنهاد باشد، نیاز مورد ائیاجر دستگاههای و مقامات مراجع، از اعم مجریه قوه

 تصویب به بودجه قانون و برنامه اهداف با انطباق جهت از معاونت تأیید از پس مربوط
 .رسد می مجریه قوه در مربوط مرجع یا وزیران هیأت

 در الزم موارد در را مربوط مدارک و اسناد و اطالعات کلیه موظفند اجرائی دستگاههای
 خود خاص مقررات مشمول شده بندی طبقه اطالعات و اسناد. دهند رقرا معاونت اختیار
 برنامه قانون و قانون این مفاد چهارچوب در معاونت های بخشنامه و ها دستورالعمل. است

 اجرائی دستگاههای کلیه برای مربوط های نامه آئین و سنواتی بودجه قوانین و بودجه و
 .است االجراء الزم

 و اصالحات و 1380 سال مصوب دولت مالی مقررات از بخشی یمتنظ قانون ـ224 ماده
 :شود می تنفیذ پنجم برنامه دوره برای زیر الحاقات و اصالحات با آن بعدی الحاقات
 بعد دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به موادی الحاق قانون) 2( ماده در ـ الف

 »استانی برق توزیع و فاضالب و آب شرکتهای و« عبارت »دولتی شرکتهای« عبارت از
 .شود می اضافه
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 دستگاههای مستمر مزایای و حقوق پرداخت جمله از خزانه توسط پرداخت گونه هر ـ ب
 از اعتبار تخصیص و تأیید با فقط خزانه گردان  تنخواه محل از یا ضروری موارد و اجرائی
 .است مجاز معاونت سوی
 کشوری خدمات مدیریت قانون) 5( ماده ضوعمو بانکهای و دولتی شرکتهای کلیه ـ ج
 :مکلفند است شده بینی پیش ویژه سود آنها برای کشور کل بودجه در که
 بابت را خود نظر مورد سال شده بینی پیش مالیات دوازدهم یک معادل ماه هر در ـ1

 نمایند پرداخت مالیاتی امور سازمان به الحساب علی صورت به سال همان عملکرد مالیات
 .شود منظور کل داری خزانه نزد کشور عمومی درآمد حساب به تا

 این) 1( جزء کار و ساز با را سال هر شده بینی پیش سود%) 40( درصد چهل حداقل ـ2
 .نمایند واریز عمومی درآمد حساب به بند

 تناسب به است، غیردولتی بخش به متعلق آنها سهام از قسمتی که دولتی شرکتهای
 سهم و باشند  نمی بند این موضوع وجوه پرداخت مشمول غیردولتی، شبخ سهام میزان
 توسط باید مذکور) ویژه سود( ابرازی سود%) 40( درصد چهل از غیردولتی بخش

 .شود پرداخت یادشده بخش سهامداران به ربط ذی دولتی شرکتهای
 اسفند وبمص مستقیم مالیاتهای قانون در مقرر و مربوط احکام تابع یادشده مبلغ وصول

 .است آن بعدی های اصالحیه و 1366 ماه
 قوانین در شده بینی پیش رقم سقف از اجرائی دستگاههای اختصاصی درآمدهای مازاد ـ د

 همان توسط معاونت تأیید با سنواتی بودجه در مقرر نسبت به کشور کل سنواتی بودجه
 .است هزینه قابل دستگاه

 در تمرکززدایی و مردم به رسانی خدمت در تسریع و امور انجام تسهیل راستای در ـ ـ ه
 اختیارات، مدیران، پاسخگویی و کاری موازی از اجتناب و مالی و اداری های گیری تصمیم
 و رؤسا یا اجرائی دستگاههای برای مقررات و قوانین در که مسؤولیتهایی و وظایف
 و استانی ربط ذی حدهایوا مدیران به مورد حسب است شده بینی پیش آنها مقام باالترین
 و انتصاب احکام یا و سازمانی پستهای وظایف شرح براساس یادشده دستگاههای ستادی

 یا استانی مدیران مسؤولیت موردی هیچ در لکن است تفویض قابل اختیار تفویض یا
 .نیست دستگاه مقام باالترین یا رئیس اختیار رافع یادشده ستادی
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 سایر و کمکها و مالی و ای سرمایه دارائیهای تملک و ای هزینه اعتبارات کلیه ـ و
 جداول ارقام و عناوین شرح به سنواتی بودجه قوانین جداول در مندرج ردیفهای و اعتبارات
 مندرج ارقام و عناوین شرح به عمومی منابع سایر و درآمدها وصولی حدود در فقط مذکور

 و معاونت با دستگاه متبادله های فقتنامهموا مفاد اساس بر یادشده قوانین مربوط جداول در
 .است هزینه و پرداخت تعهد، قابل معاونت، سوی از اعتبار تخصیص و ابالغ حدود در
 توسط مالی کمک و پرداخت گونه هر و تعهد انجام قانونی موارد کلیه در ـ ز

 مجاز آن حدود در و تخصیص از بعد و موافقتنامه مفاد براساس فقط اجرائی، دستگاههای
 دارائیهای واگذاری و غیرنقدی کمک گونه هر قانونی موارد کلـیه در همچنین. است

 نیز و غیرمنقول و منقول اموال شامل آن مشابه و منفعت عین، جمله از مالی و ای سرمایه
 ابالغی دستورالعملهای و شرایط فرمها، قالب در آن مانند و حقوق مـطالبات، دیون، رد

 دستگاه ای هزینه اعتبارات موافـقتنامه ضمیمه فرمها این از ای نسخه. است مجاز معاونت
 حدود در غیردولتی عمومی مؤسسات و نهادها خصوص در بند این احکام. شد خواهد

 این موضوع شرایط. است االجراء الزم آن معوض یا ازاء مابه و قانون در مندرج اعتبارات
 .باشد قانون مغایر نباید بند
 ماده جمله از مختلف مقررات و قوانین اجرای در پرداخت و تعهد گونه هر انجام ـ ح

 قانون الزامات و مصوب اعتبارات سقف رعایت بدون کشور عمومی محاسبات قانون) 70(
 ممنوع متبادله، های موافقتنامه عملیات شرح نیز و تخصیص محدودیتهای خصوص در

 .است
 سال هر ماه تیر پایان تا حداکثر موظفند دارائی و اموراقتصادی وزارت و معاونت ـ ط

 ضرورت قانونی دالیل به دولتی بخش در آنها فعالیت ادامه که ده زیان دولتی شرکتهای
 پیشنهاد با ده زیان شرکتهای سایر مورد در. نمایند گزارش دولت به و احصاء را دارد

 و شرکت انحالل یا هامس واگذاری قالب در دولت قانونی اختیارهای از استفاده با و معاونت
 .شود می اقدام مانده باقی اموال واگذاری

 اعتبارات محل از وجه پرداخت و تعهد گونه هر ایجاد در اجرائی دستگاههای ـ ی
 :نمایند رعایت را زیر موارد موظفند عمومی
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 هزینه به نسبت غیردولتی بخش به تصدیها و مدیریت وظایف، امور، واگذاری اولویت ـ1
 .عمومی اعتبارات مستقیم

 شده اداره وجوه و اعتباری و فنی کمکهای نظیر تسهیالت پرداخت شیوه اولویت ـ2
 .بالعوض کمک و پرداخت روشهای به نسبت

 مدیران و آنان سوی از مجاز مقامات و اجرائی دستگاههای رؤسای و معاونت ـ تبصره
 مشابه و پرداختها دستور و اه موافقتنامه امضاء در را فوق اولویتهای موظفند مربوط مالی
 .نمایند رعایت آن

 سنواتی، بودجه قوانین در مندرج ارقام بر مازاد مالی بار گونه هر تحمیل و ایجاد ـ ک
 از مختلف موارد در دولت مباشر دستگاههای جمله از اجرائی دسـتگاههای کلیه توسط
 بازار، تنظیم قیمت، تفاوت زیان، جبران خرید، تبعی های هزینه و تضمینی خرید قبیل
 آن مانند و صادراتی جایزه اساسی، کاالهای خاص، تعهدات ایفاء آن، غیر و ها نهاده یارانه
 عهده به حکم این اجرای مسؤولیت. است ممنوع شود می استفاده عمومی اعتبارات از که

 این از تخلف. است مربوط مالی مدیران و مجاز مقامات یا و اجرائی دستگاه مقام باالترین
 .شود می مربوط مجازات مشمول و محسوب اعتبار بر زائد تعهد موارد، سایر و حکم
 ـ ل
 حداکثر سنواتی بودجه قوانین در مندرج ای سرمایه دارائیهای تملک طرحهای اعتبار ـ1
 تأیید با مذکور قوانین در مندرج طرحهای سایر اعتبارات کاهش محل از%) 10( درصد ده

 طرحهای اجرائی عوامل و است افزایش قابل طرح کل اعتبار سقف قالب در و معاونت
 .شوند می انتخاب 1351 مصوب بودجه و برنامه قانون) 22( ماده رعایت با مذکور

 در مندرج ای هزینه و مالی دارائیهای تملک متفرقه، های ردیف از هریک اعتبارات ـ2
 ردیفهای سایر اعتبارات هشکا محل از%) 10( درصد ده حداکثر سنواتی بودجه قوانین
 سنواتی بودجه سقف در معاونت توسط ای هزینه و مالی دارائیهای تملک اعتبار متفرقه،

 .است افزایش قابل کشور کل
 دولت، عمومی بودجه اختصاصی و ای هزینه اعتبارات از%) 5/0( درصد نیم حداکثر ـ3

 دولت، عمومی بودجه ای سرمایه دارائیهای تملک اعتبارات از%) 1( درصد یک حداکثر
 حداکثر دولتی، شرکتهای های هزینه مجموع از%) 25/0( درصد صدم پنج و بیست حداکثر
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%) 50( درصد پنجاه و دولتی شرکتهای ای سرمایه های هزینه مجموع از%) 5/0( درصد نیم
 تأیید با کاربردی، پژوهشهای و فناوری و علوم توسعه اختصاصی و ای هزینه اعتبارات از

 عمومی مقررات و قوانین سایر و عمومی محاسبات قانون رعایت به الزام بدون و معاونت
 قانون رعایت از قانون موجب به که اعتباراتی کردن هزینه نحوه قانون«  رعایت با و کشور

» 19/11/1364 مصوب هستند مستثنی دولت عمومی مقررات سایر و عمومی محاسبات
 .شود می هزینه
  ـ م
 از که دولتی شرکتهای و آنها به وابسته تحقیقاتی مراکز و اجرائی دستگاههای کلیه ـ1

 استفاده) پژوهشی اعتبارات یا و فناوری و علوم توسعه( کشور تحقیقات بخش اعتبارات
 شده تعیین تحقیقاتی اولویتهای و سیاستگذاریها براساس را اعتبارات این موظفند کنند، می

 گزارش یکبار ماه  سه هر و نمایند هزینه فناوری و یقاتتحق علوم، عالی شورای توسط
 است موظف شورا. دهند ارائه فناوری و تحقیقات علوم، شورای دبیرخانه به را خود عملکرد

 از جامعی گزارش بعد سال ماه اردیبهشت پایان تا حداکثر و گزارش دریافت از پس
 از پس و تهیه پژوهشی دستاوردهای و نتایج همراه به را کشور تحقیقاتی اعتبارات عملکرد
 .نماید ارائه اسالمی شورای مجلس به فناوری و تحقیقات علوم، عالی شورای در تأیید
 دارای که پژوهشی و عالی آموزش مؤسسات و دانشگاهها اختصاصی درآمد مازاد ـ2

 و فناوری و تحقیقات علوم، های وزارتخانه عالی آموزش گسترش شورای از مجوز
 سقف در باشند می ربط ذی قانونی مراجع سایر و پزشکی آموزش و درمان بهداشت،
 به مورد حسب شود می بینی پیش سنواتی بودجه قوانین در منظور این برای که اعتباراتی

 .یابد می اختصاص اند، کرده کسب را درآمد که ای مؤسسه و دانشگاه همان
 مسکن وزارت ردیفهای ذیل ور،کش ساالنه بودجه قوانین در که دانشگاهی طرحهای ـ3
 تملک طرحهای اجرای قانون موضوع قانونی تسهیالت مشمول شود می ذکر شهرسازی، و

 درمان بهداشت، و فناوری و تحقیقات علوم، های وزارتخانه دانشگاهی ای سرمایه دارائیهای
 .است پزشکی آموزش و

 تا حداکثر موظفند واتیسن بودجه قوانین در ردیف دارای اجرائی دستگاههای کلیه ـ ن
 تملک نیز و مالی ای، هزینه از اعم ابالغی اعتبار اساس بر سال هر ماه اردیبهشت پایان



227 / قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی : بخش اول   

 

 قانون الزامات براساس را مربوط موافقتنامه پیشنهادی متن جدید ای سرمایه دارائیهای
 شرایط ،فرمها چهارچوب در مربوط مقررات و قوانین سایر و سنواتی بودجه قوانین و برنامه

 .نمایند ارائه معاونت ابالغی دستورالعملهای و
 نسبت روز پانزده ظرف حداکثر پیشنهادی متن با موافقت صورت در است موظف معاونت

 پیشنهادی متن با موافقت عدم صورت در و نماید اقدام آن ابالغ و موافقتنامه امضاء به
 پانزده ظرف نباشد قانون مغایر که نحوی به نهائی موافقتنامه ابالغ و اصالح به نسبت خود
 .است االجراء الزم ابالغی موافقتنامه کند، اقدام رأساً روز

 بودجه قوانین در مستقل ردیف در مصوب ارقام به نسبت استانی درآمدهای مازاد ـ س
 توسط ماهه سه مقاطع در کشور کل داری خزانه اعالم با که گردد می بینی پیش سنواتی
 .شود یم توزیع معاونت
 هشتاد نسبت به استان همان خود به مذکور درآمدهای مازاد از%) 50( درصد پنجاه
 مابقی و ای هزینه اعتبارات%) 20( درصد بیست و ای سرمایه دارائیهای تملک%) 80( درصد
 شاخصهای ارتقاء و بخشی تعادل راستای در تا گیرد می قرار معاونت اختیار در اعتبار
 .گردد توزیع ستانهاا بین یافتگی توسعه
 زیرمجموعه که کشوری خدمات مدیریت قانون) 5( ماده دستگاههای و مراجع کلیه ـ ع
 و مصوبات کلیه در دارند، را االجراء الزم مصوبه وضع صالحیت و باشند می مجریه قوه

 اتخاذ از قبل نماید می تعیین کشور کل بودجه اعتبار مصرف برای تکالیفی که تصمیماتی
 مغایرت عدم و منظور آن برای اعتبار وجود بر مبنی را معاونت تأیید باید تصویب یا تصمیم

 .نمایند اخذ را بودجه ردیفهای و احکام با
 در نیستند، مجریه قوه زیرمجموعه که ردیفی دارندگان و دستگاهها و مراجع کلیه

 سنواتی هبودج قوانین موضوع مصوب اعتبارات سقف در مکلفند خود تصمیمات و مصوبات
 .نمایند اقدام آن ردیفهای و احکام رعایت با

 مالی و اقتصادی و فنی توجیه دارای طرحهای نیاز مورد ارزی منابع تأمین منظور به ـ ف
 بودجه قوانین در مقرر ارقام حدود در شود می داده اجازه دولتی شرکتهای محیطی زیست و

 در ارزی مشارکت اوراق یا و یاسالم صکوک اوراق صدور به نسبت مورد حسب سنواتی
 ماده در مقرر سقف در و مرکزی بانک ضوابط رعایت با خارجی و داخلی مالی بازارهای
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 معاونت و مرکزی بانک تأیید به منوط یادشده اوراق صدور. نمایند اقدام قانون این) 81(
 .است مربوط شرکتهای با اوراق این سود و اصل تضمین و بازپرداخت و بوده

 و پول شورای تأیید به منوط تشویقی سود با اسالمی صکوک یا مشارکت اوراق صدور
 .است اعتبار
 اعتباری و فنی کمکهای اعتبارات شود می داده اجازه کشور اجرائی دستگاههای به ـ ص

 اهداف تحقق منظور به سنواتی بودجه قوانین پیوست در که اعتباراتی همچنین و
 قالب در را است شده بینی پیش تعاونی و خصوصی بخشهای فعالیت توسعه و گذاری سرمایه
 و مالی مؤسسات بانکها، اختیار در منعقدشده قراردادهای اساس بر و شده اداره وجوه

 مرکزی بانک از مجوز دارای ای توسعه صندوقهای و الحسنه قرض صندوقهای اعتباری،
 این. دهند قرار تسهیالت زدکارم و سود یارانه یا و تلفیقی تسهیالت کمک، پرداخت برای

 منظور قطعی هزینه به اعتبار واگذارنده اجرائی دستگاه توسط پرداخت از پس اعتبارات
 وزارت و مرکزی بانک همکاری با و معاونت پیشنهاد به بند این اجرائی نامه آئین. شود می
 .رسد می وزیران هیأت تصویب به دارائی و اقتصادی امور
 طرحهای اجرای برای بانکی تسهیالت اعطاء در اعتباری و مالی مؤسسات و بانکها ـ ق

 نسبت به تضمین و وثیقه عنوان به را زارعین نسقهای و مالکین مشاعی اسناد کشاورزی،
 رسمی اسناد دفاتر و دهند قرار پذیرش مورد و ارزیابی مشاع، کل روز قیمت از مشاع سهم

 این بر رهن سند تنظیم به نسبت ور،مذک موسسات و بانکها درخواست به بنا موظفند
 .نمایند اقدام اساس

 انقالب مسکن بنیاد ای سرمایه دارائیهای تملک طرحهای مدیریت خدمات هزینه ـ ر
 توسعه و ساخت شرکت عمومی، و دولتی تأسیسات و ساختمانها مجری سازمان اسالمی،

 ایران، نیروی و آب ابعمن توسعه شرکت ایران، برق توسعه سازمان نقل، و حمل زیربناهای
 کشور ریلی نقل و حمل مادرتخصصی شرکت ورزشی، اماکن نگهداری و توسعه شرکت
 عملکرد%) 5/2( درصد نیم و دو تا حداکثر نصر، جهاد مؤسسه و کشور وزارت به وابسته

 کشور، عمومی بودجه منابع از دریافتی اعتبارات احتساب با ربط ذی اعتبارات تخصیص
 .گردد می تعیین معاونت توسط
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 از ناشی خسارات جبران و مقابله پیشگیری، منظور به شود می داده اجازه دولت به ـ ش
 تنظیم قانون) 10( ماده موضوع گردان تنخواه خشکسالی، مدیریت و غیرمترقبه حوادث
 ماده موضوع اعتبارات و%) 3( درصد سه به را 1380 مصوب دولت مالی مقررات از بخشی

 اعتبارات. دهد افزایش%) 2( درصد دو به را بحران مدیریت سازمان شکیلت قانون) 12(
 اعتبارات از بخشی. است هزینه قابل وزیران هیأت تصویب و معاونت پیشنهاد با مذکور
 و ای هزینه صورت به شود می تعیین سنواتی بودجه قانون در که میزانی و ترتیب به مذکور
 و آمادگی جهت در تا یابد می اختصاص احمر لهال جمعیت به ای سرمایه دارائی تملک
 .گردد هزینه سوانح و حوادث با مقابله
 ضرایب، تغییر تشکیالت، تغییرات دستورالعملها، و ها بخشنامه ها، نامه تصویب کلیه ـ ت

 استخدام نوع هر مجوز اعطاء حقوقی، مبناء افزایش و مشاغل بندی طبقه و حقوقی جداول
 دولت برای مالی بار متضمن که امناء هیأتهای مصوبات همچنین و نیرو کارگیری به و

 گذشته در آن از ناشی مالی بار که است اجراء و تصویب و طرح قابل صورتی در باشد
 شده تأمین ربط ذی اجرائی دستگاه داخلی منابع یا کشور کل بودجه قانون در و محاسبه

 .شود می محسوب اعتبار بر زائد تعهد حکم، این برخالف اجرائی دستگاه اقدام. باشد
 و مؤسسات و شرکتها و دولتی بانکهای توسط مشارکت اوراق اول دست خرید ـ ث

 .است ممنوع آنها تابعه و وابسته واحدهای
 مبالغ فروش برنامه طول در است مکلف ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک ـ خ
 تا که دهد انجام ای گونه به را سنواتی بودجه قوانین ردیفهای و احکام در مذکور ارزی
 سال پایان به نسبت خارجی دارائیهای خالص بانک آن بعد سال ترازنامه تصویب تاریخ
 .نیابد افزایش محل این از قبل
 پوشش تحت پژوهشی و عالی آموزش های مؤسسه از یک هر به که مبالغی ـ ذ

 محل از و پزشکی و آموزش و درمان بهداشت، و فناوری و تحقیقات علوم، های وزارتخانه
 پس شود می پرداخت متمرکز ردیفهای ذیل ای سرمایه دارائی تملک و ای هزینه اعتبارات

 و عالی آموزش مؤسسات و دانشگاهها اعتبارات سرجمع به کمک عنوان به ابالغ از
 براساس موافقتنامه در مندرج عملیات شرح مطابق تا شود می افزوده الذکر فوق پژوهشی

 .کنند هزینه مربوطه مقررات و نقوانی
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 یکبار ماه شش هر برنامه طول در است موظف دارائی و اقتصادی امور وزیر ـ ض
 را سنواتی بودجه قانون) 3( شماره پیوست دولتی شرکتهای گذاری سرمایه انطباق گزارش

 و چهل اصل کلی سیاستهای و چهارم برنامه قانون از موادی اصالح قانون چهارچوب در
 اقتصادی و محاسبات و بودجه و برنامه کمیسیونهای به طرح تفکیک به) 44( ارمچه

 .نماید ارسال
 مؤسسات، دانشگاهها، خصوص در) ذ( و) ن( ،)ز( ،) و( بندهای احکام اجرای ـ تبصره
 .بود خواهد قانون این) 20( ماده رعایت با تحقیقاتی و عالی آموزش مراکز
 برنامه قانون احکام ازجمله مقررات و قوانین کلیه لیما بار است موظف دولت ـ225ماده
 حدود در سنواتی بودجه لوایح در را است عمومی منابع از استفاده مستلزم که پنجم

 .نماید اجراء بینی پیش و وصولی درآمدهای
 است نام تصریح یا ذکر مستلزم آنها اصالح یا لغو که مقرراتی و قوانین احکام ـ226ماده

 .گردد می االجراء موقوف برنامه طول در قانون، این احکام با یرتمغا صورت در
 روابط در کودکان و بانوان امنیت ملی سند«  تدوین و تهیه به نسبت دولت ـ227ماده

 قضائیه، قوه ایران، اسالمی جمهوری انتظامی نیروی ریزی برنامه و مشارکت با »اجتماعی
 و زنان امور مرکز استانها، عالی شورای ر،کشو وزارت شهرداری، کشور، بهزیستی سازمان
 امور و کار و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، های وزارتخانه جمهوری، ریاست خانواده

 .آورد عمل به قانونی اقدام برنامه سالهای طول در دولت توسط اجتماعی
 تا اسالمی انقالب پیروزی ابتدای از که افرادی برنامه، سالهای طول در ـ228ماده
 صورت به اسالمی انقالب پاسداران سپاه و اسالمی انقالب کمیته در 1370 سال ابتدای
 صورت به که رزمندگانی همچنین و خدمت مدت میزان به اند کرده خدمت وقت تمام

 بیمه مشمول جبهه در حضور مدت میزان به اند داشته حضور جنگ های جبهه در داوطلبانه
 .گردند می بازنشستگی
 افراد توسط کارمند سهم بیمه حق پرداخت مستلزم مذکور بیمه مزایای از برخورداری

 .است دولت توسط کارفرما سهم و الذکر فوق
 و رفاه و مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع های وزارتخانه توسط بند این اجرائی نامه آئین
 .رسد می وزیران هیأت تصویب به و تنظیم اجتماعی تأمین
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 در گازی و نفتی میدانهای صیانتی تولید به نسبت است موظف نفت وزارت ـ229ماده
 درصد پنجاه ،%)20( درصد بیست ،%)10( درصد ده حداقل با توالی به برنامه سالهای طی

 منظور این به. نماید اقدام میادین از%) 100( صددرصد و%) 75( درصد پنج و هفتاد ،%)50(
 واریز از پس تولیدی گازی مایعات و عاناتمی و خام نفت ارزش از%) 10( درصد ده ساالنه

 :یابد می تخصیص نفت وزارت تابعه شرکتهای به زیر عملیات برای خزانه به
 نحوی به روشها سایر و آب گاز، تزریق با موجود نفتی مخازن از صیانتی برداشت ـ الف 
 سطمتو معادل حداقل مذکور، مخازن خام نفت تولید متوسط پنجم، برنامه طول در که

 .باشد 1388 سال در برداشت
 گازی میدان شده ریزی برنامه فازهای اجرای با خصوص به طبیعی گاز تولید افزایش ـ ب
 میادین سوختن حال در گازهای آوری جمع و گازی مشترک میادین سایر و جنوبی پارس

 نفتی، میادین به تزریق برای کافی گاز تأمین بر عالوه که نحوی به برداری، بهره حال در
 .شود تضمین تعهدشده، صادرات و کشور داخلی مصارف
 و زنان امور مرکز جمله از ربط ذی دستگاههای و سازمانها همکاری با دولت ـ230ماده
 حقوق استیفاء و اجتماعی های عرصه در زنان جایگاه و خانواده نهاد تقویت هدف با خانواده
 زنان امور توسعه جامع برنامه«  تصویب و نتدوی با ها زمینه همه در بانوان قانونی و شرعی

 مربوطه، مقررات و قوانین بازنگری خانواده، بنیان تحکیم محورهای بر مشتمل »خانواده و
 اولویت با معیشتی ـ اقتصادی امور ساماندهی و توسعه اجتماعی، آسیبهای از پیشگیری
 اجتماعی، تأمین ست،بدسرپر زنان و خانوار سرپرست زنان برای خانگی مشاغل ساماندهی

 توسعۀ سالمت، ارتقاء حجاب، و عفاف فرهنگ گسترش پژوهش، فراغت، اوقات
 تعامالت توسعه نخبه، و مدیر زنان توانمندیهای ارتقاء نهاد، مردم سازمانهای تواناییهای

 خانـواده و زنان تشکـیالتی اداری ساخـتار اصـالح و دینی باورهای تعمـیق المللی، بین
 .نماید نونیقا اقدام
 اجرای و فناوریها امنیت و ای رایانه اطالعات از حفاظت سطح ارتقاء منظور به ـ231ماده
 :خواهدگرفت انجام ذیل اقدامات اطالعات، تبادل فضای امنیت سند

 دارای غیردولتی شرکتهای و عمومی نهادهای اجرائی، دستگاههای کلیه ـ الف
 اطالعات تبادل امنیت حفظ و زیرساختها سازی امن منظور به موظفند حیاتی زیرساختهای
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 تا) افتا( اطالعات تبادل فضای امنیت سند چهارچوب در الکترونیک حمالت مقابل در
 .بخشند ارتقاء را خود اطالعات تبادل فضای امنیت برنامه دوم سال پایان
 زا موظفند عمومی خدمات دهنده ارائه حقوقی اشخاص و اجرائی دستگاههای کلیه ـ ب
 اجرای به نسبت و نموده اقدام اطالعات مدیریت سامانه اجرای به نسبت برنامه دوم سال

 .نمایند اقدام برنامه اول سال از »افتا«  استانداردهای و دستورالعملها
 است موظف اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت همکاری با اطالعات وزارت ـ1تبصره

 با برنامه اول ماهه شش در صورتی به را »افتا«  رایب الزم دستورالعملهای و استانداردها
 درصد پنجاه حداقل که نماید تدوین ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسه همکاری

 از برنامه دوم سال پایان تا »افتا«  افزارهای نرم و تجهیزات ریالی ارزش%) 50(
 .شود تهیه داخلی غیردولتی شرکتهای توانمندسازی

 همکاری با را ماده این اجرای گزارش است موظف اطالعات ارتوز ـ2تبصره
 به ساله هر مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع و اطالعات فناوری و ارتباطات های وزارتخانه

 اسالمی شورای مجلس معادن و صنایع و خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیونهای
 .نماید تقدیم
 و روستاها مسافر و بار نقل و حمل هیساماند به نسبت است مکلف دولت ـ232ماده
 روستاهای برخورداری و روستایی راههای  شبکه سازی ایمن و نگهداری های برنامه پوشش
 .نماید اقدام مناسب راه از عشایری اسکان کانونهای و خانوار بیست باالی
 کل ستاد مجوز و موافقت کسب از پس توانند می اجرائی دستگاههای ـ233ماده

 نظر از یگانها این. کنند اقدام حفاظت یگانهای تشکیل به نسبت مسلح نیروهای
 ضوابط رعایت با و باشند می مسلح نیروهای ضوابط تابع مهمات و سالح کارگیری به

 .خواهندشد اداره ربط ذی دستگاه نظر تحت انتظامی نیروی
 انتصاب و آموزش و یگانها این تسلیح چگونگی و سازماندهی و اختیارات و وظایف شرح

 بر نظارت و انتظامی نیروی با آنها ارتباط چگونگی و یگانها این از یک هر فرماندهی
 .رسد می مسلح نیروهای کل ستاد تصویب به آنها عملکرد
 این مفاد اجرای در است مکلف دولت پنجم برنامه کلی سیاستهای راستای در ـ234ماده
 :یابد تحقق زیر اهداف پنجم برنامه پایان تا که نماید عمل نحوی به قانون
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 .داخلی ناخالص تولید سالیانه%) 8( درصد هشت متوسط نرخ رشد ـ الف
 و تشویقی کارهای و ساز ایجاد طریق از گذاری سرمایه و انداز پس شکاف کاهش ـ ب

 تولید به انداز پس نسبت حفظ و ملی گذاری سرمایه به ملی انداز پس تبدیل برای انگیزش
 %).40( درصد چهل متوسط میزان به داخلی ناخالص

 .برنامه پایان تا گاز و نفت درآمدهای به دولت جاری های هزینه وابستگی قطع ـ ج
 در%) 7( درصد هفت به بیکاری نرخ کاهش برای الزم و ضروری اقدامات انجام ـ د

 .برنامه پایان
 یاستهایس اتخاذ طریق از جامعه درآمدی پایین و باال دهک دو فاصله کاهش ـ هـ

 توزیع و مالیاتی پایه گسترش فراگیر، اجتماعی تأمین سیستم استقرار نیز و مناسب اجرائی
 .برسد) 35/0( به برنامه پایان در جینی ضریب که طوری به درآمدها مجدد
 .ملی استاندارد نظام تقویت و توسعه ـ و

 .است معتبر شمسی هجری 1394 سال پایان تا قانون این ـ235ماده
 ماه دی پانزدهم مورخ علنی جلسه در تبصره 192 و ماده 235 بر مشتمل فوق نقانو
 از 25/10/1389 تاریخ در و تصویب اسالمی شورای مجلس نه و هشتاد و سیصد و یکهزار
 .شد داده تشخیص نظام مصلحت با موافق نظام مصلحت تشخیص مجمع سوی

  

  )14/11/1389مورخ  19204نقل از روزنامۀ شمارۀ (
 
  اسالمی مجازات قانون آزمایشی اجراء مهلت تمدید قانون. 6

 کمیسیون 8/5/1370 مصوب اسالمی مجازات قانون آزمایشی اجراء ـ واحده ماده
 .شود می تمدید 1390 سال پایان تا اسالمی شورای مجلس حقوقی و قضائی
 آذرماه هشتم و بیست مورخ یکشنبه روز علنی درجلسه واحده ماده بر  مشتمل فوق قانون
 15/10/1389 تاریخ در و تصویب اسالمی شورای مجلس نه و هشتاد و سیصد و یکهزار

 .رسید نگهبان شورای تأیید به
  )14/11/1389مورخ  19204نقل از روزنامۀ شمارۀ (
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  ساختمان فروش پیش قانون. 7

) فروشنده پیش( زمین رسمی مالک آن، موجب به که عنوان هر با قراردادی هر ـ1ماده 
 ساختمانی واحد و شود زمین آن در مشخص ساختمانی واحد تکمیل یا احداث به متعهد
 عملیات اتمام از پس یا تکمیل و احداث حین در یا ابتدا از کاربری نوع هر با مذکور

   قانون این مقررات نظر از درآید) خریدار پیش( قرارداد دیگر طرف مالکیت به ساختمانی
 .شود می محسوب »مانساخت فروش پیش قرارداد«

 آن موجب به که قراردادی و قانون این چهارچوب در توانند می نیز ذیل اشخاص ـ تبصره
 :نمایند ساختمان فروش پیش به اقدام گیرد می قرار اختیارشان در زمینی

 به متعلق زمین روی بر بناء احداث طریق از گذاری سرمایه ازاء در که گذارانی سرمایه ـ1
 و عقد ضمن زمین، آن روی بر احداثی بناء از مشخصی ساختمانی هایواحد دیگری،

 .یابد می اختصاص آنان به رسمی سند موجب به
 احداث حق رسمی سند موجب به که موقوفه دولتی، ملکی، از اعم اراضی مستأجرین ـ2
 .دارند را مستأجره عین روی بر بنا

 :شود تصریح یرز موارد به حداقل باید فروش پیش قرارداد در ـ2ماده
 حقوقی یا حقیقی از اعم قرارداد طرفین مشخصات و اسم ـ1
 ملک وقوع نشانی و ثبتی مشخصات و پالک ـ2
 اتاقها، تعداد اعیانی، مساحت مانند معامله مورد ساختمانی واحد امکانات و اوصاف ـ3

 انباری و) پارکینگ( توقفگاه واحد، شماره طبقه، شماره
 موقعیت، مانند شود می احداث آن در واحد که ساختمانی یمعمار و فنی مشخصات ـ4

 مصالح نوع نما، واحدها، کل و طبقات تعداد زیربنا، و عرصه کل مساحت و کاربری
 که مواردی سایر و مشترک قسمتهای و سرمایش و گرمایش سیستم ساختمان، مصرفی

 .است مؤثر تقیم در عرفاً یا شده قید واحد هر فنی شناسنامه و ساخت پروانه در
 پرداخت نحوه و اقساط تعداد معوض، قراردادهای در عوض یا بها ـ 5
 قطعی انتقال و تحویل بها، برای اقساطی قبوض شماره ـ 6
 قطعی انتقال رسمی سند تنظیم و شده فروش پیش ساختمانی واحد تحویل زمان ـ7
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 تغییر و قیمت ییرتغ ای، بیمه قرارداد و تضمینها خسارات، به راجع تکلیف تعیین ـ 8
 معامله مورد مشخصات

 قانونی مراجع سایر و پروانه صادرکننده مرجع به فروشنده پیش تعهدات ـ9
 داوران معرفی ـ10
 و) 16( ،)14( ،)12( ،)11( ،)9( آن، تبصره و) 8( و) 7( ،)6( مواد در مذکور احکام ـ11

 قانون این) 20(
 با باید آن از ناشی تعهدات و حقوق گذاریوا قرارداد نیز و فروش پیش قرارداد ـ3ماده
 در درج با و رسمی اسناد دفاتر نزد رسمی سند تنظیم طریق از قانون این) 2( ماده رعایت
 .گیرد صورت محل ثبت اداره به آن خالصۀ ارسال و مالکیت سند

 :است زیر مدارک ارائه به منوط فروش پیش قرارداد تنظیم ـ4ماده
 از حاکی رسمی قرارداد یا بناء احداث حق با اجاره رسمی سند یا مالکیت رسمی سند ـ1
 عرصه روی بر بناء احداث طریق از فروش حق با گذاری سرمایه ازاء در معامله مورد که این
 .است یافته اختصاص فروشنده پیش به

 واحد هر برای مستقل فنی شناسنامه و ساختمان کل ساخت پروانه ـ2
 قانون این) 9( ماده موضوع ؤولیتمس به مربوط نامه بیمه ـ3
 ساختمان پی عملیات پایان بر مبنی ساختمان ناظر مهندس تأییدیه ـ4
 ملک وقوع محل امالک و اسناد ثبت اداره از استعالم پاسخ ـ 5

 صادرکننده مرجع برابر در تعهداتی فروشنده پیش که احداثی های مجموعه در ـ تبصره
 و دولتی حقوق پرداخت با خدماتی و عمومی فضاهای جامان و سازی آماده قبیل از پروانه

 درصد سی حداقل به منوط مذکور واحدهای فروش پیش اجازه دارد، آن نظارت و عمومی
 صادرکننده مرجع توسط آن تأیید و مربوط تعهدات سرجمع انجام در پیشرفت%) 30(

 .باشد می پروانه
 دفاتر نزد آن از ناشی تعهدات و حقوق واگذاری و فروش پیش قرارداد تنظیم ـ 5ماده
 پرداخت قبال در صرفاً مالیاتی گواهی ارائه بدون و الثبت حق پرداخت با رسمی اسناد
 .گیرد می صورت قضائیه قوه خاص تعرفه طبق التحریر حق
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 تحویل را شده فروش پیش واحد قرارداد در مقرر تاریخ در فروشنده پیش چنانچه ـ 6ماده
 این) 2( ماده) 9(بند اجراء بر عالوه ننماید  عمل خود تعهدات به یا و ندهد خریدار پیش
 مبالغ به که این مگر بپردازد خریدار پیش به تأخیر جریمه زیر شرح به است مکلف قانون

 خیارات اعمال از مانع ماده این مقررات اجراء. نمایند توافق خریدار پیش نفع به بیشتری
 .نیست خریدار پیش برای
) پارکینگ( توقفگاه نظیر اختصاصی های بخش و شده فروش پیش واحد که تیدرصور ـ1
 معادل خریدار، پیش به واحد تحویل زمان تا نباشد، برداری بهره قابل مقرر زمان در انباری و

 نشده تحویل بخش المثل اجرت
%) 5/0( درصد نیم میزان به روزانه مشاعی، قسمتهای در تعهدات انجام عدم درصورت ـ2
  خریدار پیش قدرالسهم میزان به نشده انجام تعهدات روز ایبه

) 2( ماده) 9( بند موضوع عمومی خدمات قسمتهای در تعهدات انجام عدم درصورت ـ3
 در یک میزان به روزانه آن امثال و مدارس مساجد، سبز، فضای خیابان، قبیل از قانون این
 خریدار پیش همقدرالس میزان به شده انجام تعهدات روز بهای هزار
 مبلغ هزار در یک میزان به روزانه انتقال، رسمی سند به موقع به اقدام عدم درصورت ـ4

 قرارداد
 از بیشتر یا کمتر تفکیکی، مجلس صورت براساس بناء مساحت که درصورتی ـ7ماده
 مورد قرارداد در مندرج نرخ براساس التفاوت مابه باشد، قرارداد در شده مشخص مقدار
 زیربنای بر افزون%) 5( درصد پنج تا بنا مساحت چنانچه لیکن گرفت، خواهد قرار همحاسب
 بیش که صورتی در و ندارند را قرارداد فسخ حق طرفین از هیچکدام باشد، قرارداد در مقرر

 .دارد را قرارداد فسخ حق خریدار صرفاً باشد%) 5( درصد پنج از
 باشد شده توافق مقدار%) 95( درصد پنج و نود از کمتر شده تحویل واحد مساحت چنانچه

 و بناء روز قیمت پایه بر را وارده خسارت تواند می یا دارد را قرارداد فسخ حق خریدار پیش
 .کند مطالبه فروشنده پیش از کارشناسی نظر براساس
 خود فسخ حق خریدار پیش فروشنده، پیش تخلف دلیل به که مواردی تمامی در ـ 8ماده

 برآورد یا طرفین مصالحه مبناء بر را وارده خسارت باید فروشنده پیش نماید، می اعمال را
 .بپردازد خریدار پیش به الطرفین مرضی کارشناس
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 براساس را پرداختی مبالغ تمام باید فروشنده پیش طرفین، توافق عدم درصورت ـ تبصره
 به قانونی اراتخس سایر همراه قضائی مراجع منتخب کارشناس نظر طبق بناء، روز قیمت
 .نماید مسترد خریدار پیش
 خسارات نیز و آن تجهیزات و بناء عیب از ناشی خسارات قبال در فروشنده پیش ـ9ماده
 و است مسؤول ثالث اشخاص و خریدار پیش برابر در قانونی، ضوابط رعایت عدم از ناشی
 مبلغی از بیش اردهو خسارت میزان چنانچه. نماید بیمه جهت این از را خود مسؤولیت باید
 خسارت التفاوت مابه پرداخت ضامن فروشنده پیش شود، می پرداخت بیمه طریق از که باشد
 .بود خواهد وارده
 تسهیالت فروش، پیش قرارداد براساس خریداران پیش به بانکها که درمواردی ـ10ماده
 فروشنده پیش حساب به بانک توسط خریدار پیش طرف از تسهیالت وجه دهند، می خرید
 خریدار پیش حقوق نیز و شده خریداری پیش واحد سهم نسبت به عرصه مالکیت و واریز
 . گردد می اخذ تضمین عنوان به واحد آن به نسبت
 طرفین توافق قرارداد مورد بهای اقساط پرداخت نحوه ساختمان فروش پیش در ـ11ماده
 وصول قابل قطعی سند تنظیم با همزمان بها از%) 10( درصد ده حداقل ولی بود، خواهد
 .کنند توافق آن برخالف توانند نمی طرفین و بود خواهد
 باشد، نداشته پیشرفت قرارداد مفاد با متناسب ساختمانی عملیات که درصورتی ـ12ماده
 تحقق بر مبنی ناظر مهندس تأییدیه ارائه به منوط را اقساط پرداخت تواند می خریدار پیش

 از هریک تقاضای به است مکلف ناظر مهندس و نماید وشندهفر پیش سوی از پیشرفت
 .نماید ارائه را کار پیشرفت گزارش ماه یک ظرف طرفین
 ملک مالک قراردادی، عوض یا پرداختی اقساط نسبت به خریدار پیش ـ13ماده
 تأیید با ساختمان، اتمام و فروش پیش قرارداد مدت پایان در و گردد می شده فروش پیش

 باشد، داده  تحویل را قراردادی عوض یا پرداخت را اقساط تمام که درصورتی اظرن  مهندس
 رسمی، اسناد دفاتر از یکی به مراجعه با تواند می تعهدات، ایفاء بر مبنی مدارک ارائه با

 حداکثر فروشنده پیش چنانچه نماید درخواست را خود نام به انتقال رسمی سند تنظیم
 نماید، خودداری شده فروش پیش مال رسمی انتقال از دفترخانه اعالم از پس روز ده ظرف

 مقام قائم یا خریدار پیش نام به رسمی سند تنظیم به مبادرت مراتب تصریح با دفترخانه
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 نفع ذی تقاضای به است مکلف ملک وقوع محل امالک و اسناد ثبت اداره. نماید می وی
 .نماید داماق شده فروش پیش ملک افراز یا و تفکیک به نسبت
 تا فروشنده پیش چنانچه خریدار پیش سوی از تعهدات کامل انجام درصورت ـ14ماده
 ساختمان ناظر  مهندس تأیید با نگردد، پروژه تکمیل به موفق قرارداد مدت انقضاء زمان
 درصد ده از کمتر( است باقیمانده پروژه تکمیل تا جزئی اقدامات صرفاً که این بر  مبنی

 به قرارداد باقی تکمیل قبول با تواند می خریدار پیش ،)باشد مانده فیزیکی تپیشرف» 10%«
. گردد خود قدرالسهم به رسمی سند تنظیم خواستار و نماید مراجعه رسمی اسناد دفتر

 توسط و بوده فروشنده پیش عهده بر مقررات طبق که هایی هزینه و دولتی حقوق
 با غیره و) 11( ماده محل از شده هزینه مبلغ فاءاستی از مانع گردد می پرداخت خریدار پیش
 .بود نخواهد قانون این) 20( ماده در مندرج داوری هیأت نظر کسب
 تعهدشده یا و وصول وجوه و اقساط نیز و شده فروش پیش واحد اعیان و عرصه ـ15ماده
 به أمینت و توقیف قابل خریدار پیش به شده فروش پیش واحد رسمی انتقال از قبل آن، بابت
 .نیست او طلبکار یا فروشنده پیش نفع

 مقرر، مواعد در قراردادی عوض یا بها اقساط پرداخت عدم درصورت ـ16ماده
 مکلف دفترخانه. کند اعالم سند کننده تنظیم دفترخانه به کتباً را مراتب باید فروشنده پیش
 به نسبت ماه یک ظرف تا نماید اخطار خریدار پیش به هفته یک مهلت ظرف است

 را قرارداد فسخ حق فروشنده پیش صورت این غیر در نماید اقدام معوقه اقساط پرداخت
 .داشت خواهد
 واحد به نسبت فروشنده پیش تعهدات و حقوق از بخشی یا تمام واگذاری ـ17ماده
 قانونی مقام قائم یا خریداران پیش همه رضایت اخذ از پس آن عرصۀ و شده فروش پیش
 .است بالمانع آنها

 شده فروش پیش واحد به نسبت خریدار پیش تعهدات و حقوق انتقال درصورت ـ18ماده
 .بود خواهد قرارداد عوض یا بها پرداخت دار عهده خریدار پیش فروشنده، پیش رضایت بدون
 قرارداد تعهدات، کلیه انجام و شده فروش پیش واحد قطعی انتقال از پس ـ19ماده
 . باشند می دفترخانه به آن اعاده به ملزم طرفین و ساقط اعتبار درجه از فروش پیش
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 توسط فروش پیش قرارداد مفاد اجراء و تفسیر تعبیر، از ناشی اختالفات کلیه ـ20ماده
 داور یک و فروشنده سوی از داور یک و خریدار سوی از داور یک از متشکل داوران هیأت
 رئیس معرفی با داور یک الطرفین مرضی داور بر توافق عدم صورت در و الطرفین مرضی

 نظر از توانند می داوران نیاز درصورت. پذیرد می انجام مربوطه شهرستان دادگستری
 و مسکن وزارت توسط ماده این اجرائی نامه آئین. نماید استفاده محل رسمی کارشناسان
 وضوعم داوری. رسید خواهد وزیران هیأت تأیید به و تهیه دادگستری وزارت و شهرسازی

 .بود خواهد انقالب و عمومی دادگاههای دادرسی آئین مقررات تابع قانون این
 هر به فروش پیش آگهی و تبلیغ جهت اقدام هرگونه از قبل باید فروشنده پیش ـ21ماده
 و گروهی های رسانه سایر و رسانی اطالع پایگاههای و مطبوعات در درج جمله از طریق
 اجرائی نامه آئین در که صالح ذی مراجع از را آگهی نتشارا مجوز غیره، و اماکن در نصب
 های رسانه و مطبوعات به آگهی درخواست ضمیمه و اخذ شود می مشخص قانون این

 رسانده عموم اطالع به و درج آگهی در باید مجوز این تاریخ و شماره. نماید ارائه یادشده
 .شود

 را فروش پیش آگهی انتشار و درج حق یادشده مجوز دریافت از قبل ها رسانه و مطبوعات
 میلیون ده از نقدی جزاء و ماه دو حداکثر مدت به توقیف به صورت این غیر در. ندارند

 حداکثر به تکرار صورت در و ریال) 100.000.000( میلیون یکصد تا ریال)10.000.000(
 .شد خواهند محکوم مجازات
 شناسنامه نیز واحد هر برای ساختمان هپروان صدور هنگام مکلفند ها شهرداری ـ22ماده
 به و صادر مسلسل شماره با حقوق سایر و ملحقات و کامل مشخصات ذکر با مستقل فنی

 .نمایند تسلیم متقاضی
 بدون یا ساختمان فروش پیش به اقدام رسمی سند تنظیم بدون که اشخاصی ـ23ماده
 یا سال یک تا روز یک و نود از حبس به نمایند، آگهی انتشار یا درج به اقدام مجوز اخذ
 .شوند می محکوم دریافتی اموال و وجوه برابر چهار تا دو میزان به نقدی جزاء

 یا خصوصی شاکی شکایت با مگر شود نمی تعقیب ماده این در مذکور جرائم ـ تبصره
 .شود می موقوف آن اجراء یا تعقیب شاکی، گذشت با و شهرسازی و مسکن وزارت
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 تنظیم جهت را طرفین مقدماتی، مذاکرات انجام از پس باید امالک انمشاور ـ24ماده
 توانند نمی و نمایند داللت رسمی اسناد دفاتر از یکی به فروش پیش قرارداد رسمی سند
 تا اول بار برای صورت غیراین در. نمایند فروش پیش قرارداد تنظیم به مبادرت رأساً
 پروانه ابطال به سوم بار برای و کسب پروانۀ تعلیق سال دو تا دوم بار برای و سال یک

 .شوند می محکوم کسب
 وزارت توسط تصویب تاریخ از ماه سه ظرف قانون این اجرائی نامه آئین ـ25ماده

 کشور امالک و اسناد ثبت سازمان و شهرسازی و مسکن وزارت همکاری با دادگستری
 .رسید خواهد زیرانو هیأت تصویب به قضائیه قوه رئیس تأیید از پس و تهیه

 مورخ یکشنبه روز علنی جلسه در تبصره چهار و ماده پنج و بیست بر مشتمل فوق قانون
 تاریخ در و تصویب اسالمی شورای مجلس نه و هشتاد و سیصد و یکهزار ماه دی دوازدهم

 .رسید نگهبان شورای تأیید به 29/10/1389
 )18/11/1389مورخ  19207نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

 
  شهری ناکارآمد و فرسوده بافتهای نوسازی و بهسازی ، احیاء از حمایت قانون. 8

 فرسوده بافتهای نوسازی و بهسازی احیاء، فرآیند در رویه وحدت ایجاد منظور به ـ1ماده
 ذیل شرح به اقداماتی قانون این حمایت مورد های محدوده تعیین و شهری ناکارآمد و

 .پذیرد می صورت
 :است ذیل معانی دارای رفته کار به قانون این در که تعاریفی و اصطالحات ـ2ماده
 سالیان طی در که است شهر از مناطقی شهری، ناکارآمد و فرسوده بافتهای ـ الف
 و خیابانها مستحدثات، ابنیه، زیربنائی، روبنائی، تأسیسات از اعم آن متشکله عناصر گذشته

 اقتصادی، متعدد مشکالت از آن ساکنان و شده رآمدیناکا و فرسودگی دچار ها، دسترسی
 .برند  می رنج کالبدی و فرهنگی اجتماعی،

 براساس که است ای نقشه شهری، ناکارآمد و فرسوده بافتهای محدوده نقشه ـ ب
 و مسکن وزارت توسط ایران معماری و شهرسازی عالی  شورای مصوب شاخصهای
 تصویب به و تهیه شهرداریها یا و) ایران یشهر بهسازی و عمران سازمان( شهرسازی
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 ایران معماری و شهرسازی عالی  شورای تأسیس قانون) 5( ماده موضوع کمیسیونهای
 .رسد می یا رسیده
 طرحهای چهارچوب در که هستند طرحهایی نوسازی، و بهسازی احیاء، طرحهای ـ ج

 و بهسازی احیاء، های برنامه اجراء منظور به) تفصیلی و جامع از اعم( شهری توسعه
 طرحها این. شود می تهیه معماری و فنی شهرسازی، اصول رعایت با شهری نوسازی

 ناکارآمد و فرسوده بافتهای از معینی محدوده موردنیاز و جدید کاربریهای دربرگیرنده
 قبیل از شهری های زیرساخت و عمومی خدمات تأمین متضمن آنها اجراء و بوده شهری
 و سبز فضای شهری، خدمات و عمران های پروژه آنها، بدنه و معابر رسی،دست های شبکه
 منطقه هر بومی و اسالمی ـ ایرانی معماری و شهرسازی ضوابط بر متکی که است غیره
 .باشد می
 مشخص را دارنـده سـهم که است پـروژه کل ارزش از السهمی حـق پـروژه، سهـام ـ د
 .کند می

 سازمان( شهرسازی و مسکن وزارت توسط) 2( ماده) ج( بند در یادشده طرحهای ـ3ماده
 تصویب به نوبت از خارج و تهیه ها شهرداری یا و) ایران شهری بهسازی و عمران

 ایران معماری و شهرسازی عالی  شورای تأسیس قانون) 5(ماده موضوع کمیسیونهای
 .رسد می

 و شهرسازی و سکنم وزارت( نوسازی، و بهسازی احیاء، طرحهای مجریان ـ4ماده
 خود به وابسته سازمانهای یا و شرکتها به را خود اختیارات از قسمتی توانند می) شهرداریها

 واگذار اجرائی و مالی فنی، صالحیت صاحب غیردولتی حقوقی و حقیقی اشخاص یا و
 عمران سازمان( شهرسازی و مسکن وزارت را حقوقی و حقیقی اشخاص صالحیت. نمایند

 .نماید می تعیین) ایران هریش بهسازی و
 از جلوگیری برای است مکلف) کشور بحران مدیریت سازمان( کشور وزارت ـ 5ماده

 با را الزم پیشگیری ناکارآمد و فرسوده بافتهای در غیرمترقبه حوادث از ناشی خسارات
 .آورد عمل به مذکور بافتهای اولویت
 احیاء، طرحهای محدوده ساکنان و مالکان حداکثری مشارکت جلب منظور به ـ 6ماده

 مصوب طرحهای اجرائی محدوده طرح، مجری سوی از مورد حسب نوسازی، و بهسازی
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 برای آنها همکاری با و شود می رسانی اطالع مالکان و ساکنان به مناسب و مطلوب نحو به
 راداف قانونی حقوق دیگر و ابنیه اراضی، روز قیمت تعیین و ارزیابی به نسبت توافق حصول

 کارشناسان نفره سه هیأت طریق از%) 15( درصد پانزده عالوه به موجود وضعیت در
 مجری انتخاب به نفر یک حق، صاحب یا مالک انتخاب به نفر یک( دادگستری رسمی
 از جزئی عنوان به ارزیابی های هزینه. گردد می اقدام) الطرفین مرضی نفر یک و طرح
 .است طرح مجری عهده به و شده محسوب پروژه اجراء های هزینه
 تمایلی مصوب اجرائی های پروژه در واقع امالک مالکان از تعدادی که صورتی در ـ7ماده

 ارزش براساس آنها سهم باشد، طرح اجراء مانع آنها ملک و باشند نداشته مشارکت به
 به مزایده طریق از شرعی ملزم وجه وجود صورت در پایه قیمت عنوان به شده تقویم

 مشارکت در مالک، سهام نسبت به مزایده برنده. شود می پرداخت آنان به و رسیده وشفر
 از مذکور امالک مالکان استنکاف صورت در. گردد می اول مالک جایگزین طرح مجری با

 از یا رأساً باید طرح مجری مزایده، طریق از دلیل هر به سهام واگذاری عدم یا و مشارکت
 امالک تملک یا خرید به نسبت مشارکت، متقاضی گذاران مایهسر های سرمایه جلب طریق
 های پروژه در واقع امالک از بعضی بودن المالک مجهول صورت در. نماید اقدام مزبور
 اختیار در حاصل وجوه و شود می اقدام مزایده طریق از فقیه ولی اذن با فوق اجرائی
 .شود عمل ایشان نظر مطابق تا گیرد می قرار فقیه ولی

 طرح مجری طریق از صرفاً ماده این موضوع امالک تملک به مربوط اقدامات ـ1تبصره
 و امالک خرید نحوه قانونی الیحه در مغایر غیر احکام همچنین و قانون این احکام وفق و

 17/11/1358 مصوب دولت نظامی و عمرانی عمومی، های برنامه اجراء برای اراضی
 مصوب شهرداریها نیاز مورد اراضی و امالک ابنیه، ویمتق نحوه قانون و انقالب شورای

 حداکثر نفع ذی مراجعه از مانع اقدام این. پذیرد می صورت بعدی اصالحات و 28/8/1370
 نخواهد عملیات اجراء مانع همچنین و قضائی مراجع به واقعی ابالغ از روز بیست ظرف
 .بود

 از اعم قانون مفاد سایر و ماده این اجراء مالی منابع تأمین مختلف طرق ـ2تبصره
 گذار سرمایه مشارکت جلب مشارکت، اوراق انتشار سرمایه، تأمین نهادهای اندازی راه

 شرکتهای اندازی راه و غیردولتی گذاری سرمایه توسعه های صندوق ایجاد داخلی، یا خارجی
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 های تخانهوزار توسط که است ای نامه آئین موجب به آن نظایر و غیردولتی پروژه سهام
 تصویب از پس ماه سه ظرف حداکثر دارایی و اقتصادی امور و کشور شهرسازی، و مسکن

 تصویب به و شود می تنظیم توسعه، برنامه و بودجه قوانین چهارچوب در قانون این
 شرکتهای اندازی راه و دولتی گذاری سرمایه توسعه صندوقهای ایجاد. رسد می وزیران هیأت
 .است اسالمی شورای مجلس تصویب به منوط دولتی پروژه سهام
 احیاء، فرآیند در تسریع و سازندگان و گذاران سرمایه مالکان، تشویق منظور به ـ 8ماده

 در واقع اراضی و امالک کلیه قانون، این موضوع مصوب طرحهای نوسازی و بهسازی
 نقاط دیگر در واقع اراضی و ابنیه سایر همچنین و شده یاد طرحهای اجرائی های پروژه

 صدور عوارض حیث از مسکونی کاربری با شهری ناکارآمد و فرسوده بافتهای محدوده
 عرضه و تولید از حمایت و ساماندهی قانون) 16( ماده مشمول تراکم، و ساختمانی پروانه
 مکلفند ها شهرداری ها، کاربری سایر درخصوص و شود می 1387 سال مصوب مسکن
 نمودن موکول یا و متعلقه عوارض بهای ازاء به ها، پروژه در ارکتمش یا و تقسیط به نسبت

 حسب روز، بهای براساس آن دریافت و ساز و ساخت عملیات پایان به عوارض پرداخت
 به نسبت شهرداری مطالبات و عوارض مقابل در تواند می طرح مجری. نمایند اقدام مورد

 با طرح نیاز مورد خدمات انجام با یا و اقدام طرح احداثی فضاهای از بخشی واگذاری
 .نماید تهاتر شهرداری

 در واقع اراضی و امالک به مربوط مشکالت و اختالفات فصل و حل منظور به ـ9ماده
 و المالک مجهول و بالصاحب سند، فاقد از اعم نوسازی و بهسازی احیاء، مصوب طرحهای

 مربوط، مقررات و ضوابط فقو امالک، گونه این وضعیت تکلیف تعیین و اختالفات سایر
 قضائیه، قوه رئیس انتخاب به دادگستری تجربه با قضات از نفر یک از مرکب هیأتی
 سوی از نمایندگی به نفر یک و وی نماینده یا محل امالک و اسناد ثبت اداره رئیس

 با و شود می تشکیل محل امالک و اسناد ثبت اداره در استان شهرسازی و مسکن سازمان
 عضو قاضی رأی با و رسیدگی موضوع به نسبت عمل مورد مقررات و ضوابط رعایت
 .نمود خواهد تصمیم اتخاذ هیأت
 قابل دادگسـتری محاکم در ابالغ از پـس روز بیست ظرف قاضی توسـط صادره رأی

 .است قطعی تجدیدنظر دادگاه رأی و تجدیدنظر
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 و بهسازی احیاء، رحهایط محدوده در مکلفند امالک و اسناد ثبت ادارات ـ10ماده
 موجود، معابر حذف جهت را الزم ثبتی عملیات اشخاص، مالکانه حقوق رعایت با نوسازی
 و بهسازی احیاء، طرحهای در واقع مستحدثات و امالک و اراضی افراز و تفکیک تجمیع،
 انجام به مجری درخواست از پس ماه دو ظرف حداکثر و اولویت با مصوب نوسازی
 .رسانند
 مالکین توافق صورتجلسه با صرفاً تجمیعی های پروژه در توانند می شهرداریها ـ صرهتب

 ارائه   به منوط کار پایان صدور صورت هر در نمایند، اقدام ساخت پروانه صدور به نسبت
 .است ثبتی سند

 احیاء، مصوب طرحهای در الزم زیرساختهای و ها سرانه تأمین منظور به ـ11ماده
 از پس ها محدوده این در آن نظایر و تلفن گاز، برق، آب، االمتیاز حق ازینوس و بهسازی
 خدمات تأمین و برقراری به نسبت موظفند ربط ذی دستگاههای و است محفوظ نوسازی،

 .نمایند اقدام نیاز مورد
 و خدمات تأمین منظور به غیردولتی بخشهای های هزینه تواند می دولت ـ12ماده

 را یادشده منـاطق در ورزشی و مذهبی آموزشی، گردشگری، نگی،فرهـ عمومی، فضاهای
 .نماید محسوب مؤدیان مالیاتی قبول قابل های هزینه جـزء
 نوسازی و بهسازی احیاء، جهت ریال میلیارد هزار ده ساالنه است مجاز دولت ـ13ماده

 .نماید درج و بینی پیش کشور کل سنواتی بودجه در شهری فرسوده بافتهای
 موضوع اعتبارات چهارچوب در موظفند استانها توسعه و ریزی برنامه شورای ـ14ماده
 و عمومی های ساختمان و فضاها ساخت برای را نیاز مورد اعتبارات قانون این) 13( ماده

 با ربط ذی های دستگاه اعتبار محل از فرسوده های بافت مصوب محدوده در خدماتی
  .نمایند تأمین اولویت
 درصد پنج و بیست حداقل است موظف ایران اسالمی جمهوری مرکزی کبان ـ15ماده

 و احداث امر به را مسکن بخش به تخصیصی قیمت ارزان بانکی تسهیالت%) 25(
 .دهد اختصاص شهری فرسوده بافتهای نوسازی و بهسازی احیاء، و مسکن نوسازی
 مکلف) انایر شهری بهسازی و عمران سازمان( شهرسازی و مسکن وزارت ـ16ماده
 عالی  شورای و کشور گردشگری و فرهنگی میراث سازمان کشور، وزارت همکاری با است
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 فرآیند در ربط ذی اجرائی دستگاههای کلیه مشارکت و همکاری جلب منظور به استانها
 مدیریت و راهبری جهت در و ناکارآمد و فرسوده بافتهای نوسازی و بهسازی احیاء،

 از استفاده و محلی و ملّی سطح در مرتبط عوامل کلیه ویهر وحدت ایجاد و یکپارچه
 و تهیه به نسبت قانون این تصویب از پس ماه شش ظرف حداکثر موجود منابع و امکانات
 و فرسوده بافتهای توانمندسازی و نوسازی و بهسازی احیاء، راهبردی ملی سند تدوین

 برای و اقدام اسالمی ـ یایران معماری شهرسازی ضوابط رویکرد با شهری ناکارآمد
 .نماید ارائه وزیران هیأت به تصویب
 موازین و اساسی قانون) 83( اصل اجراء رعایت قانون این مفاد کلیه اجراء در ـ17ماده
 .است الزامی وقف به مربوط شرعی
 مورخ یکشنبه روز علنی جلسه در تبصره شش و ماده هفده بر مشتمل فوق قانون
 در و تصویب اسالمی شورای مجلس نه و هشتاد و سیصد و ریکهزا ماه دی دوازدهم

 .رسید نگهبان شورای تأیید به 29/10/1389 تاریخ
 )18/11/1389مورخ  19207نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

  
  7/9/1347مصوب شهری عمران و نوسازی قانون) 24( ماده درخصوص نگهبان شورای نظریه .9

 26/11/1389                                                             41529/30/89شماره
 نامه آئین) 22( ماده طبق و ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون چهارم اصل اجرای در

 عمران و نوسازی قانون) 24( ماده به راجع محترم فقهای نظریه نگهبان، شورای داخلی
 قرار بررسی و بحث مورد 6/11/1389 مورخ جلسه در که 7/9/1347 مصوب شهری
 :گردد می اعالم ذیل شرح به معظم فقهای نظر و گرفت

 بر مازاد فروش و مالک رضایت بدون احتیاج مورد از وسیعتر اشخاص اراضی تملک ـ
 با این بر عالوه شد؛ شناخته شرع موازین خالف ماده این در ها شهرداری توسط احتیاج
 شهرداریها و دولتی های طرح در واقع امالک عیتوض تعیین قانون واحده ماده به عنایت
  .است گردیده نسخ مرقوم ماده اسالمی، شورای مجلس 29/8/1367 مصوب

 قائم مقام دبیر شورای نگهبان ـ محمدرضا علیزاده
  )30/11/1389مورخ  19217نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
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    صالحیها. 10
ران در مراکز آموزش و تحقیقات قانون عضویت دولت جمهوری اسالمی ای«در چاپ 

مندرج در روزنامه رسمی کشور به  1»اقتصادی، اجتماعی و آماری کشورهای اسالمی
  : 10/4/1388 – 18737شماره 

و قبل از کلمه » دسامبر«در سطر دوم متن اساسنامه قانون فوق الذکر بعد از کلمه  -
 .چاپ شده است» 1919«، عدد »1991«به جای عدد » میالدی«
» در«، کلمه »رکن«و قبل از کلمه » که«فصل دوم، بعد از کلمه  2در بند ع ماده  -

 .اضافه چاپ شده است
، به »و«و قبل از کلمه » و«فصل سوم، بعد از کلمه  5ماده  11در سطر اول ردیف  -

  .چاپ شده است» بین الملی«، کلمه »بین المللی«جای کلمه 
  

  )2/11/1389مورخ  19195نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

                                                 
 .درج شده است) 1388تیرماه (نامه ارۀ اول این ویژهشم 15متن قانون در صفحۀ  .  1
 



  

  

  
  :دوم ش 

  
ه  ضا وه  ی    نا 

  
  
  





  

  ]در ده محور[ 24/11/1389 – 100/48336/9000بخشنامۀ 
  

 24/11/1389                                                     100/48336/9000شماره
 استان های دادگستری کل محترم رؤسای

 کل روسای با 16/10/1389 مورخ جلسه در ضائیهق قوه محترم ریاست بیانات پیرو
 در مطروحه های توصیه و مطالب اینکه بر تأکید و کشور سراسر دادستانهای و دادگستریها

 اقدامات نتیجه است مقتضی است، قضایی واحدهای تمامی به بخشنامه منزله به جلسه
 این به جاری سال اهاسفندم پانزدهم تا حداکثر ذیل، محورهای در خصوصاً را شده انجام
 :نمائید منعکس حوزه
 در ریاست حوزه با هماهنگی و احکام کلیه اجرای در سرعت با 1توام دقیق نظارت ـ1

 .باشد می ید قطع و قصاص اعدام، آنها مجازات که احکامی اجرای با رابطه
 تناسب و استدالل صحت اتقان، حیث از دادگستری محاکم از صادره آراء بر نظارت ـ2
 قاضی علم براساس که احکامی در بخصوص متهم، وضعیت و جرم با شده تعیین جازاتم

 فرهنگی سیاسی، های حساسیت واجد که هایی پرونده بر نظارت همچنین و شود می صادر
 .است اجتماعی و

 به رسیدگی در قاطعیت و دقت سرعت، تحقق هدف با ثرؤم نظارت و مدیریت اعمال ـ3
 قاطع، برخورد بخصوص عنف، به تجاوز عمد، قتل مانند خاص رائمج به مربوط های پرونده
 ناامنی ایجاد گرم یا و سرد سالح با مردم ی اخافه طریق از که کسانی با بازدارنده و قانونی

 .کنند می
 محترم وزیر 25/11/1388 مورخ 79526/07/88 شماره نامه مفاد رعایت بر نظارت ـ4

 .مخدر مواد جرایم موضوع نقدی، یجزا به محکومان مورد در دادگستری
 .قضایی های پرونده کلیه در رسیدگی زمان کاهش هدف با الزم تمهیدات اتخاذ ـ 5
 زندانها کیفری جمعیت کاهش منظور به قانونی های ظرفیت کلیه کارگیری به ـ 6

 .مالی های محکومیت با رابطه در زندانیان تعداد کاهش بخصوص
 تجسس از پرهیز بخصوص دعوی اصحاب روندیشه حقوق رعایت بر نظارت ـ7
 دادگاههای دادرسی آیین قانون 43 ماده تبصره رعایت و افراد خصوصی امور در مورد بی

 .کیفری امور در انقالب و عمومی

                                                 
 .باشدصحیح می» توأم«به نظر .  1



  1389بهمن ماه –ن و مقررات یقواننامۀ ویژه/  250

 

 کل بازرسی سازمان قبیل از نظارتی های ارگان همکاری جلب و الزم تدابیر اتخاذ ـ 8
 .طبیعی منابع و ملی اراضی و الالم بیت از صیانت و حفظ هدف با کشور

 جلب با کارکنان و قضات اخالقی و علمی سطح ارتقاء برای مناسب ریزی برنامه ـ9
 .نظران صاحب و علما همکاری

 :طریق از رسانی اطالع در یکپارچگی ایجاد و مدیریت اعمال ـ10
 امور در انقالب و عمومی دادگاههای دادرسی آیین قانون 188 ماده مفاد رعایت ـ الف
 . آراء قطعیت از پیش قضایی های پرونده ای رسانه انعکاس از اجتناب و کیفری
 توسط جمعی های رسانه با مصاحبه هرگونه انجام برای ریاست حوزه با هماهنگی ـ ب

 .قضات و مدیران
 .قضائیه قوه سخنگوی دفتر به ملی و مهم های پرونده از بهنگام رسانی اطالع ـ ج

 علی خلفی ـت قوه قضائیه رئیس حوزه ریاس
  

 )27/11/1389مورخ  19215نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (



  

  

  
  
  

  :وم ش 
  

دا اداری  وان  ی د و یأت  ع   آرای 
  

ن آرا   ً ر ش  ن  رات،  ا ن و  وا ۀ   ه   مارۀ  و ن   دن ا م   و   وان  یبا  ی د و یأت ع
ود ی  ج    .دا اداری 

  





  

 م/4790/020شماره نامه ابطال باموضوع اداری عدالت دیوان عمومی هیأت373شماره رأی. 1
    یدشده خلع اراضی واگذاری مورد در کشاورزی جهاد وزیر5/12/1386 مورخ

       24/8/1389: تاریخ
         373: دادنامه شماره
 88/468: پرونده کالسه
 .اداری عدالت دیوان عمومی هیأت: رسیدگی مرجع
 .کشور کل بازرسی سازمان: شاکی

 5/12/1386 مورخ م/4790/020 شماره بخشنامه ابطال: خواسته و شکایت موضوع
 .کشاورزی وزیرجهاد

  
ی و یأت ع   رأی 

 

 ماده مطابق) آبخیزداری و مراتع جنگلها، سازمان( کشاورزی جهاد وزارت اینکه به نظر
 جنگلی اراضی عدوانی تصرف از جلوگیری هب مکلف مراتع و جنگلها از حفاظت قانون 55
 از ید خلع و مجازات و تعقیب جهت شکایت طرح به موظف عدوانی تصرف صورت در و

 و مراتع و جنگلها از حفاظت قانون 34 و 30 مواد در مصرح اختیارات و باشد می متصرف
 احیاء و ریواگذا قانونی الیحه اصالح قانونی الیحه اجرائی نامه آیین از 32 و 31 مواد

 و تقاضا صورت در اراضی واگذاری به ناظر ایران، اسالمی جمهوری حکومت در اراضی
 نامه لذا. باشد می 32 ماده تبصره در مندرج کمیسیون توسط آن تصویب و طرح ارائه

 رئیس عنوان به کشاورزی جهاد وزیر 5/12/1386مورخ م/4790/020شماره محرمانه
 به شده ید خلع اراضی واگذاری بر مبنی کشور یزداریآبخ و مراتع جنگلها، سازمان

 امر مصلحت چنانچه و اجتماعی و حقوقی فنی، مسائل و جهات به عدوانی متصرفین
 به و باشد می اختیارات حدود از خارج و مارالذکر مقررات و قوانین خالف نماید، اقتضاء
 صدور تاریخ از اداری لتعدا دیوان قانون 42 ماده و 20 ماده ،19 ماده یک بند استناد

 .گردد می ابطال) 5/12/1386(
  )25/11/1389مورخ  19213نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
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 ثبت سازمان رئیس بخشنامه ابطال باموضوع اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 390 شماره رأی. 2
 دیگر شهر یک حوزه از سردفتر انتقال و نقل بر مبنی کشور امالک و اسناد

            29/9/1389: تاریخ
         390: دادنامه شماره
 84/787: پرونده کالسه
 .اداری عدالت دیوان عمومی هیأت: رسیدگی مرجع
 .ساری شهرستان رسمی اسناد دفاتر سردفتران از جمعی: شکات
 17/8/1378 مورخ 39302/34 شماره بخشنامه ابطال: خواسته و شکایت موضوع

 .کشور امالک و اسناد ثبت سازمان رئیس
  

ی و یأت ع  رأی 
 

 محل انتقال 25/4/1354 مصوب رسمی اسناد دفاتر قانون 4 ماده مطابق اینکه به نظر
 قانون 5 ماده موجب به و گردیده تجویز بخش یا و شهر یک حوزه در فقط دفترخانه
 مددرآ و معامالت میزان جمعیت، تعداد از تابعی شهر هر حوزه در دفترخانه تاسیس مذکور
 از سردفتر شخص انتقال برای موضوعه قوانین در همچنین و باشد می رسمی اسناد دفاتر

 بر که عنه معترض بخشنامه لذا است، نگردیده بینی پیش مقرراتی دیگر شهر به شهری
 را دیگر شهر حوزه به شهر یک حوزه از سردفتر انتقال و نقل الذکر فوق مقررات خالف
 استناد به و تشخیص وضع مرجع اختیار حدود از خارج و نونقا خالف است، نموده تجویز

 .گردد می ابطال 42 ماده و 19 ماده یک بند
  

  )25/11/1389مورخ  19213نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
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 مطابق که اراضی% 50 واگذاری باموضوع اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 393 شماره رأی. 3
 در مذکور امور و انجام قبال در شهرداری به است مسکونی 1یکاربرد دارای مربوطه تفصیلی طرح
 .است قانون خالف شهری زمین قانون 14 ماده

       29/9/1389: تاریخ
           393: دادنامه شماره
 87/1000: پرونده کالسه
 .اداری عدالت دیوان عمومی هیأت: رسیدگی مرجع
 .قاسمی هاشم آقای: شاکی

 صورتجلسه یک قسمت و) ح) (ب) (الف( بندهای ابطال :خواسته و شکایت موضوع
 ماده اجرای با رابطه در شیروان شهر تفصیلی طرح 27/5/1376 مورخ پنج ماده کمیسیون

 .شهری زمین قانون 14
  

ی و یأت ع  رأی 
  

 1380 مصوب دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون 4 ماده مطابق اینکه به نظر
 قانونگذار تجویز به منوط اجرایی های دستگاه توسط خدمات و کاال وجه، هرگونه اخذ

 تغییر و تبدیل بر ناظر 1366 مصوب شهری زمین قانون 14 ماده در مقرر حکم و گردیده
 وزارت ضوابط اساس بر کشاورزی اراضی و باغات تفکیک و تقسیم و افراز کاربری،
 شهرداری توسط اراضی از قسمتی دریافت و تجویز مقام در و باشد می شهرسازی و مسکن

 27/5/1376 مورخ صورتجلسه یک بند) الف( شق لذا نیست، مربوط اجرایی دستگاه یا و
 تفصیلی طرح مطابق که اراضی درصد 50 واگذاری بر مبنی شیروان 5 ماده کمیسیون
 14 ماده در مذکور امور و انجام قبال در شهرداری به است مسکونی کاربری دارای مربوطه
 هیأت آراء از مالک وحدت با و صدرالذکر قوانین با مخالفت جهت به شهری زمین قانون

 مورخ 317 و 25/2/1378 مورخ 45 دادنامه شماره به اداری عدالت دیوان عمومی
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 ابطال اداری عدالت دیوان قانون 42ماده و 19ماده یک بند استناد به و 15/8/1379
 .گردد می

  )25/11/1389مورخ  19213نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
  

 مهدکودک هزینه پرداخت عدم موضوع با اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 397 شماره رأی. 4
  .باشند می مهدکودک دارای که دولتی ادارات در

              6/10/1389: تاریخ
           397: دادنامه شماره
 89/616: پرونده کالسه
 .اداری التعد دیوان عمومی هیأت: رسیدگی مرجع
 .شکری بتول خانم: شاکیه
  تعارض اعالم: خواسته و شکایت موضوع

  
ی و یأت ع  رأی 

 هزینه پرداخت واحد موضوع در اداری عدالت دیوان چهارم و سوم شعب اینکه به نظر
 ضوابط به استناد با بسطام و شاهرود های شهرستان پرورش و آموزش در کودک مهد

 تعارض احراز ضمن اند، کرده صادر معارض آراء 1385 و 1384 های سال بودجه اجرایی
 به اداری عدالت دیوان عمومی هیأت رویه وحدت رأی مشمول موضوع مذکور آراء بین

 دادنامه شماره به چهارم شعبه رأی و تشخیص 24/12/1388 مورخ 910 ـ911 شماره
 صحیح باشد، می الذکر فوق رویه وحدت رأی متضمن که حدی در 28/2/1388 مورخ 406

 دیوان قانون 43 ماده و 19 ماده 2 بند استناد به رأی این. گردد می اعالم مقررات موافق و
 االتباع الزم مشابه موارد در ربط ذی اداری مراجع سایر و دیوان شعب برای اداری عدالت

 .باشد می
 )6/11/1389مورخ  19198نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (  
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 ساختمانی پروانه تمدید و صدور موضوع با اداری عدالت دیوان عمومی أتهی 399 شماره رأی. 5
  .باشد نمی اسالمی شهر تجویزشورای به منوط و است شهرداری وظایف از

              6/10/1389: تاریخ
            399: دادنامه شماره
 89/657: پرونده کالسه
 .اداری عدالت دیوان عمومی هیأت: رسیدگی مرجع
 .پوردانش محسن آقای: یشاک

 مورخ 2121 شماره دادنامه بین آراء تعارض اعالم: خواسته و شکایت موضوع
 با شکایت رد بر مبنی دیوان 27 شعبه از صادره ،88/853 کالسه پرونده در ،12/8/1388

 29 شعبه از صادره 88/297 کالسه پرونده در ،25/8/1388 مورخ 2134 شماره دادنامه
 .شکایت ورود بر مبنی دیوان

  
ی و یأت ع   رأی 

 

 در واقع امالک و اراضی مالکین شهرداری قانون 100 ماده مطابق اینکه به نظر
 شروع و اراضی تفکیک یا عمرانی اقدام هرگونه از قبل مکلفند آن حریم یـا شهر محدوده
 وانهپر صدور مذکور قانون 55 ماده 24 بند وفق و نمایند اخذ پروانه شهرداری از ساختمان

 این اجرای و است شده شناخته ها شهرداری وظایف از نظر مورد های ساختمان کلیه برای
 در تعارض احراز ضمن بنابراین است، نگردیده شهر اسالمی شورای تجویز به منوط تکلیف
 مورخ 2134 شماره و 27 شعبه 12/8/1388 مورخ 2121 شماره های دادنامه مدلول

 که حدی در 29 شعبه 25/8/1388 مورخ 2134 شماره أیر دیوان 29 شعبه 25/8/1388
 اعالم مقررات موافق و صحیح باشد، می صادره پروانه تمدید به شهرداری تکلیف متضمن

 برای اداری عدالت دیوان قانون 43 ماده و 19 ماده 2 بند استناد به رأی این. گردد می
 .باشد می االتباع زمال مشابه موارد در ربط ذی اداری مراجع سایر و دیوان شعب

 )6/11/1389مورخ  19198نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (  
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 محروم مناطق پاداش پرداخت عدم موضوع با اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 456شماره رأی. 6
  سوادکوه دهستان در شاغل مستخدمین به

       20/10/1389: تاریخ
        456: دادنامه شماره
 88/533: پرونده کالسه
 .اداری عدالت دیوان عمومی هیأت: رسیدگی مرجع
 اتوئی طالبی اله عین ـ4 امینی ابراهیم ـ3 امینی علی ـ2 امینی حسین ـ1 آقایان: شکات

 .موسوی سیدهاشم ـ7 شعبانی محمدحسن ـ 6 شیرزادمرگاوی شعبان ـ 5
 تعارض اعالم: خواسته و شکایت موضوع

  

ی و یأت ع  رأی 
  

 شماره مصوبه 3 بند موجب به اینکه به نظر ثانیاً،. باشد می محرز ءآرا تعارض اوالً
 و حقوق مجموع ماه یک پرداخت وزیران، هیأت 12/6/1373 مورخ  هـ215ت/23347

 و رسمی مستخدمان از دسته آن به سال هر اول نیمه در پاداش عنوان به شغل العاده فوق
 نمایند، می خدمت مصوبه وستپی جدول موضوع های دهستان در داوطلبانه که ثابت
 جمله از که سفید پل در تعارض موضوع های پرونده شکات و است شده بینی پیش

 به مزبور پاداش پرداخت بنابراین. نمایند می خدمت باشد نمی مصوبه پیوست های دهستان
 متضمن که حدی در اداری عدالت دیوان پنجم و بیست شعبه آراء و نداشته موجبی آنان
 مقررات موافق و تشخیص صحیح اند گردیده صادر شکایت رد به و باشند می وقف معنی
 و دیوان شعب برای اداری عدالت دیوان قانون 43 ماده استناد به رأی این. گردند می اعالم
      .                                             باشد می االتباع الزم مشابه موارد در ربط ذی اداری مراجع سایر

  )25/11/1389مورخ  19213نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
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 دفتر مدیرکل بخشنامه ابطال موضوع با اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 458شماره رأی. 7
 اجرایی نامه آئین 121 ماده 3 بند اجرای به نسبت الرأس علی اقدام بر مبنی ایران گمرک ارزش تعیین
 ها بخشنامه مخاطب مراجع توسط گمرکی امور قانون

     20/10/1389: تاریخ
        458: دادنامه شماره
 88/702: پرونده کالسه
 .اداری عدالت دیوان عمومی هیأت: رسیدگی مرجع
 .بیگلری محمدرضا آقای: شاکی

 شمـاره های بخـشنامه ابطال تقـاضای: خواسته و شکایت موضوع
 مورخ 355346/102/1/24/501 و 25/10/1385 مورخ 289414/109/1/24/415

 مورخ 172369/102/1/24 و 7/12/1386 مورخ 317954/102/1/24 و 26/12/1385
 .ایران گمرک ارزش تعیین دفتر مدیرکل از صادره ،2/8/1388

  
ی و یأت ع  رأی 

  

 شـماره و 7/12/1386 مـورخ 317954/12/1/24 شمـاره های بخشنامه ـ الف
 به ایـران، گمـرک ارزش تعیـین دفتر یـرکلمد 2/8/1388 مـورخ 172369/102/1/24

 خالف است، ننموده ایجاد گمرک تابعه واحدهای برای تکلیفی گونه هیچ اینکه لحاظ
 .باشد نمی ابطال قابل و نبوده اختیار حدود از خارج و قانون
 ارزش تعیین برای خاصی ترتیبات گمرکی امور قانون 11 و 10 مواد موجب به ـ ب
 شماره های بخشنامه در و گردیده بینی پیش صادراتی کاالی رزشا اساس بر کاال

 مورخ 355346/102/1/24/501 شماره و 25/10/1385 مورخ 289414/109/1/24/415
 مقرر مورداعتراض قسمت در ایران، گمرک ارزش تعیین دفتر مدیرکل26/12/1385

 :گردیده
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 موجود) گمرک توسط شده تهیه افزار نرم( cd در مشابه یا مثل ارزش که مواردی در«
 در و اقدام گمرکی امور قانون اجرایی نامه آیین 121 ماده 3 بند اجراء به نسبت رأساً نیست،

 ».نماید گیری تصمیم کاال ارزش خصوص
 11 ماده در مقرر ترتیبات رعایت بدون عنهما معترض های بخشنامه در اینکه به نظر
 3 بند اجرای به نسبت رأساً ها، بخشنامه مخاطب مراجع گردیده مقرر صدرالذکر، قانون
 مغایر اعتراض مورد های بخشنامه اطالق لذا نمایند، اقدام قانون اجرایی نامه آیین 121 ماده
 و 19 ماده یک بند استناد به و تشخیص 30/3/1350 مصوب گمرکی امور قانون 11 ماده
 .گردد می ابطال اداری عدالت دیوان قانون 42 ماده

  )25/11/1389مورخ  19213وزنامۀ رسمی شمارۀ نقل از ر(
  

 کمیسیون) پ( چهل مصوبه ابطال موضوع با اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 459 شماره رأی. 8
  قم شهر اسالمی شورای 17/11/1387 مورخ

      20/10/1389: تاریخ 
          459: دادنامه شماره
 88/470: پرونده کالسه
 .اداری عدالت دیوان میعمو هیأت: رسیدگی مرجع
 .احمدی غالمرضا آقای: شاکی

 17/11/1387 مورخ کمیسیون) پ(چهل مصوبه ابطال ـ1: خواسته و شکایت موضوع
 .قم شهر اسالمی شورای

  

ی و یأت ع  رأی 
 
 شورای محترم دبیر 15/2/1388 مورخ 38206/30/89 شماره نظریه به توجه با

 شرع موازین خالف را عنه معترض مصوبه اشور معظم فقهای اینکه بر مبنی نگهبان
 مورد مصوبه اداری عدالت دیوان قانون 19 ماده یک بند و 41 ماده استناد به لذا اند شناخته
 .گردد می ابطال شکایت

  )25/11/1389مورخ  19213نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
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 استخدامی وضعیت تبدیل عدم موضوع با اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 476 ـ 460شماره رأی. 9
  پیمانی به معین کار انجام قرارداد از

        20/10/1389: تاریخ
 476ـ460: دادنامه شماره
 89/692 و 89/399: پرونده کالسه
 .اداری عدالت دیوان عمومی هیأت: رسیدگی مرجع
 .رضایی کلیوند حسین ـ2 کندری رشیدی اکبر ـ1 آقایان: شکات
 تعارض اعالم :خواسته و شکایت موضوع

ی و یأت ع  رأی 
  

 وضعیت تبدیل اینکه به نظر ثانیاً،. باشد می محرز الذکر فوق آراء در تعارض ،والًا
 شماره مصوبه در مصرح پیمانی استخدام به خدمت خرید قرارداد از استخدامی

 صورت به که است کارکنانی به ناظر وزیران، هیأت 1/3/1378 مورخ  هـ17296ت/3591
 به تعارض موضوع های پرونده شکات و اند داشته کار به اشتغال خدمت خرید قرارداد
 وزیران هیأت الذکر فوق مصوبه مشمول و اند داشته اشتغال معین کار انجام قرارداد صورت
 فوق معنی متضمن که حدی در اداری عدالت دیوان دهم شعبه آراء نتیجه در اند، نبوده
 .گردد می عالما مقررات موافق و صحیح باشد، می

  )25/11/1389مورخ  19213نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
  
  

 
 





  

  

  
  :مھار ش 

  
ی ضا تائات  ی ،ا ور ی ١یات  ضا ی  ت  ش   ٢و 

  
  

  

ج   – ٢و  ١ تاء  ند ا ط  ش  ن  رات،  ا ن و  وا ه   مارۀ و ن  دن ا م  حاظ   عد   ود و ان شاء اهّلل ازی    مارۀ  
ت ش ی و  ور یات  ه،  ذ د روال  وا ز چاپ  ی  ضا   .د ی 





  

  حکم اجاره طال بدون بقاء عین : 667استفتاء . 1
  

  :پرسش
 به را خود جواهرات و طال اشخاص از برخی طالفروشان بازار عرف و روال طبق

 دریافت مشخص یمبلغ ماهیانه عوض در و داده اجاره معینی مدت برای طالفروشان
 این به توجه با گیرند، می پس طال شده، داده طالی میزان به مدت پایان در و نمایند می
  :بفرمایید است؛ خارج عین نبودن باقی لحاظ به اجاره عقد شمول از موضوع که

 عقود از یک کدام قالب در صحت فرض در و است صحیح قراردادی چنین آیا.  الف
  گیرد؟ می قرار اسالمی

  دارد؟ را ربوی معامالت حکم قرارداد نوع این آیا پاسخ بودن منفی فرض در.  ب
  

  :پاسخ
  )ره(بهجت تقی محمد العظمی اهللا آیت

  .بفروشد تر گران نسیه تواند می و است ربا و نیست صحیح
)03/06/1387(  

  
  سیستانی علی سید العظمی اهللا آیت
  .نیست صحیح مذکور شکل به طال اجاره

)03/05/1387(  
  

  زنجانی شبیری موسی سید العظمی اهللا آیت
  .باشد می حرام زیاده گرفتن و دارد را ربوی قرض حکم و است باطل مزبور اجاره قرارداد

)05/08/1387(  
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  گلپایگانی صافی اهللا لطف العظمی اهللا آیت
 را باطل معامله حکم و است باطل اجاره چنین ماند نمی باقی طال عین که این فرض با
 مأخوذه طالی مثل است مثلی که طال باید است شده اخذ طالی ضامن طال گیرنده د،دار
  . برگرداند را

  )ق. هـ 1429 المعظم شعبان غره(
  

  شیرازی مکارم ناصر العظمی اهللا آیت
 صحیح راه بنابراین ندارد مفهوم اجاره نگرداند باز را طالها همان عین که صورتی در
 فروش طال از طال کیلو یک اجاره خواهان شخص که است آن باشد می معمول آنچه برای
 را طال و کند خریداری خود ذمه در تومان هزار دویست و میلیون یک مثالً قیمت به

 سال یک تحویل صورت به طال کیلو یک سپس اوست ذمه در بدهی و بگیرد تحویل
 رأس در که شدبفرو را اوست ذمه در آنچه از میلیون یک مقابل در فروش طال به) سلف(

  . بپردازد نیز را ذمه در باقیمانده تومان هزار دویست و بدهد او به طال کیلو یک سال
)06/05/1387(  

  
  اردبیلی موسوی عبدالکریم سید العظمی اهللا آیت
  .دارد را ربوی قرض حکم و نیست صحیح قراردادی چنین سؤال فرض در

)05/11/1387(  
  

  یهمدان نوری حسین العظمی اهللا آیت
 به که پولی و نیست صحیح اجاره عنوان به مذکور قرارداد سؤال، فرض در.  ب و الف
  .آید نمی در وی ملکیت به گرفته اجاره عنوان

)04/05/1387(  
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  در فرض اظهار بی اطالعی منکر  مردودهاثر یمین : 7096استفتاء . 2
  :پرسش

 که نماید می اظهار و کرده یاطالع بی اظهار مدعی، ادعای مقابل در منکر که مواردی در
 متهم از تواند می مدعی که اند فرموده فقها ندارد، خبری مدعی ادعای کذب و صدق از

  :بفرمایید مقدمه این به عنایت با نماید، الدرایه عدم یا علم نفی سوگند مطالبه
 ندسوگ با آیا برگرداند، مدعی به را سوگند و نموده امتناع سوگند ادای از منکر هرگاه
 علم تنها یا شود، می ثابت مدعی ادعای اصل دارد، علم منکر که این بر مبنی مدعی
 از خود اصلی ادعای اثبات برای مدعی است الزم که آن یا و شود می ثابت منکر داشتن

  شود؟ وارد نهبیّ اقامه مانند دیگری راه
  

  :پاسخ
  )ره(بهجت تقی محمد العظمی اهللا آیت
 عدم و علم به و خورد می قسم خودش ادّعای بر مدّعی عی،مدّ به یمین رّد صورت در
  .ندارد کاری منکر، علم

)03/12/1387(  
  
  

  آیت اهللا العظمی جعفر سبحانی
 داند می که بخورد قسم مدعی و کند رد مدعی به را قسم منکر هرگاه مسأله فرض در
  .شود می ثابت او حق است مدیون که

  )ق. هـ 1430 صفر 15 (
  

  شیرازی مکارم ناصر لعظمیا اهللا آیت
  . کند ادا را) قسم( مردوده یمین خود مدعای اصل بر باید مدعی

)15/11/1387(  
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  اردبیلی موسوی عبدالکریم سید العظمی اهللا آیت
 شود، ثابت منکر علم و بخورد قسم منکر علم بر مدعی که همین سؤال، مفروض در
  .بدهد را ادعا مورد منکر باید

)24/11/1387(  
  

  حکم قاتل عمد در فرض شک در بلوغ وی : 7166استفتاء . 3
  :پرسش

 عمد قاتل »الف« که باشد ثابت عادل، مرد دو شهادت یا اقرار بار دو با مثالً اگر.  1 
 در بلوغ عدم مدعی نیز او خود و باشد مشکوک جنایت حال در »الف« بلوغ لیکن است
 که ای گونه به شهادت طریق از او بلوغ اثبات راه صورت این در باشد؛ جنایت زمان

 به منفردات، یا منضمات شکل به نساء اگر آیا است؟ چگونه شود ثابت او علیه قصاص
 حکم تواند می قاضی و اوست بلوغ اثبات در کافی دهند شهادت جنایت، زمان در او بلوغ
 این تاثبا لذا شود می قصاص اثبات در العله جزء شهادت این چون یا کند، او قصاص به

 قصاص به حکم موجب تواند می باشد عادل مرد دو شهادت با که صورتی در فقط بلوغ
 فی... النساء شهادت تجوز ال« چون روایاتی اطالق بواسطه صورت این غیر در و شود
 به حکم و شود نمی ثابت ـ جنایت زمان در ـ جانی بلوغ به زن شهادت با قصاص ،»الدم
 تبدیل دیه به و ساقط قصاص دماء در احتیاط لزوم و شبهه یلدل به الاقل یا شود می دیه
  شود؟ می
 هنگام در وی آیا که نباشد معلوم لیکن باشد شده احراز شخصی عمدی جنایت اگر.  2

 جنایت زمان در وی که دهد نشان ظنی شواهد و قراین و خیر یا است بوده بالغ جنایت
 قصاص و شود می جاری بلوغ عدم باستصحا فقط متهم قسم بدون آیا است بوده بالغ
 مدعی قسم و او نکول صورت در و دهد قسم را متهم تواند می مدعی یا شود نمی ثابت

  شود؟ می ثابت او ضمان
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  :پاسخ
  آیت اهللا العظمی جعفر سبحانی

  .نیست حجت بلوغ مورد در نساء شهادت.  1
 قسم، به او اقدام و مدعی به قسم ارجاع و نکول با البته و دارد را دادن سوگند حق.  2
  .قصاص نه شود می ثابت دیه

  )ق. هـ 1430 الحرام محرم 30 (
  شیرازی مکارم ناصر العظمی اهللا آیت

  .نیست کافی زمینه این در زنان شهادت.  1 
 پیدا خاتمه دعوایی هیچ نهبیّ یا قسم بدون و بدهد قسم را طرف دارد حق مدعی البته.  2
  . کند نمی

)05/11/1387(  





  

  

مش    :پ
  

ی ورای وبات قالب عا   ی ا





  

 1 قرآنی فرهنگ توسعه تخصصی شورای جدید عضو دو انتخاب

 جلسه در که »قرآنی فرهنگ توسعه تخصصی شورای جدید عضو دو انتخاب«  مصوبه
 7/7/1389 مورخ پیشنهاد به بنا فرهنگی، انقالب عالی شورای 14/10/1389 مورخ 679
 ذیل شرح به است، رسیده تصویب به عالی شورای اعضای و جوانان ملی سازمان رئیس
 :شود می ابالغ اجراء برای

 جوانان ملی سازمان رئیس ـ« 
  .»قرائتی محسن آقای والمسلمین االسالم حجۀ ـ
 

  )14/11/1389مورخ  19204نقل از روزنامۀ شمارۀ (

                                                 
درج ) 1389شهریورماه(نامه شمارۀ پانزدهم این ویژه 103متن آیین نامه شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی در صفحۀ .  1

  .شده است





  

  
  
  

  :مش 
  

ی روز ره  ده از  ذف  ن  یرس   وارد    ١٣٨٩ماه   ھ

  
  

  
  :توضیح

ج و  ی دارد،  بــاط  ــرم ار ن   خــا ی       ــغ ف  ــه     بــا   وظــا ن  آ ــ ه  ،  ــن و شــدن ا م  ــ ـور    
م د ت وار ذ  ش  ن  ت را  ا باط ا باط یا کم ار ی ار ه    .آ

د ذف  وارد   ل   یک از  ن کا ت  وا ورت  م   ـدا ـی ا قا ای  ه،       ارسـال آن 
د د    .وا





  

  روزنامۀ رسمیروزنامۀ رسمی  شورای اسالمیشورای اسالمی مصوبات مجلسمصوبات مجلس ردیفردیف

11  
 مسکن عرضه و تولید از حمایت و ساماندهی قانون) 8( ماده اصالح قانون

  1387 مصوب
 19204شمارۀ 

  14/11/1389مورخ 

 منطقه حدودهم به بزرگ و کوچک فارور و هندورابی جزایر الحاق قانون  22
  کیش آزاد

 19204شمارۀ 
  14/11/1389مورخ 

 معلمین استخدامی تکلیف تعیین قانون به تبصره دو و ماده سه الحاق قانون  33
  پرورش و آموزش وزارت در سوادآموزی نهضت آموزشیاران و التدریسی حق

 19213شمارۀ 
  25/11/1389مورخ 

 19203ۀ شمار   اقتصادی ویژه جدید مناطق ایجاد قانون  44
  12/11/1389مورخ 

 19204شمارۀ    سهالن و آستارا مراغه، سهند اقتصادی ویژه مناطق ایجاد قانون  55
  14/11/1389مورخ 

 19204شمارۀ    شهرستانی عمران و توسعه تعاونی شرکتهای تأسیس قانون  66
  14/11/1389مورخ 

 و زشور وزارت به جوانان ملی و بدنی تربیت سازمانهای تبدیل قانون  77
   جوانان

 19215شمارۀ 
  27/11/1389مورخ 

 ترجیحات نظام برای ترجیحی هایتعرفه طرح) پروتکل( تشریفات قانون    88
  )PRETAS( اسالمی کنفرانس سازمان عضو کشورهای میان تجاری

 19204شمارۀ 
  14/11/1389مورخ 

99  

 هجری 1371 با برابر میالدی 1992 پروتکل اصالحیه تصویب قانون
 از ناشی مدنی مسؤولیت المللی بین کنوانسیون اصالح جهت شمسی
 و  شمسی هجری1348 با برابر میالدی 1969 نفتی آلودگی خسارت
 اصالح جهت شمسی هجری1371 با برابر میالدی 1992 پروتکل

 آلودگی خسارت جبران برای المللی بین صندوق  یک تأسیس کنوانسیون
  شمسی هجری 1350 با برابر میالدی 1971 نفتی

 19204شمارۀ 
  14/11/1389مورخ 

   19204شمارۀ    نباتات حفظ المللی بین کنوانسیون تجدیدنظرشده متن تصویب قانون  1010
  14/11/1389مورخ 

1111  
 و نامه مقاوله اساسنامه، به الحاق و اصالح حذف، موارد تصویب قانون
 مخابرات لیالمل بین اتحادیه جلسات سایر و مجامع کنفرانسها، کلی نامه آئین
  )»شمسی هجری1385«میالدی2006 آنتالیاـ(مختار سران کنفرانس  طی

   19204شمارۀ 
  14/11/1389مورخ 

1212  
 جمهوری دولت و ایران اسالمی جمهوری دولت بین موافقتنامه قانون

 اصالحی پروتکل و کشور دو گمرکات بین متقابل کمک زمینه در ازبکستان
   آن

   19204شمارۀ 
  14/11/1389مورخ 
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 دولت بین گذاری سرمایه از متقابل حمایت و تشویق موافقتنامه قانون  1313
  ویتنام سوسیالیستی جمهوری دولت و ایران اسالمی جمهوری

  19210شمارۀ 
 21/11/1389مورخ  

1414  
 و ایران اسالمی جمهوری دولت بین هوایی نقل و حمل موافقتنامه قانون
   کنیا جمهوری دولت

   19203شمارۀ 
  12/11/1389خ مور

1515  
 ایران اسالمی جمهوری بین امنیتی هماهنگی و همکاری موافقتنامه قانون

  عمان سلطنت و
   19204شمارۀ 

  14/11/1389مورخ 

1616  
 و ایران اسالمی جمهوری دولت بین امنیتی همکاریهای موافقتنامه قانون
   قطر دولت

   19204شمارۀ 
  14/11/1389مورخ 

  
  

 روزنامۀ رسمیروزنامۀ رسمی انانمصوبات هیأت وزیرمصوبات هیأت وزیر  ردیفردیف

11  
 مسئولیت اجباری بیمه قانون اصالح قانون) 27( ماده اجرایی نامه آیین
   ثالث شخص مقابل در زمینی موتوری نقلیه وسایل دارندگان مدنی

   19207شمارۀ 
  18/11/1389مورخ 

22  
 و ها ساختمان واگذاری شرایط و نحوه و اجاره فروش، قیمت تعیین نامه آیین

  غیردولتی مدارس مؤسسان به پرورش و آموزش وزارت نیاز رب مازاد اراضی
   19210شمارۀ 

  21/11/1389مورخ 

33  
 های رویه در ارتکابی عمل با متناسب نقدی جرایم میزان تعیین نامه آیین

  ضدرقابتی
   19217شمارۀ 

  30/11/1389مورخ 

44  
 هالتولی حق و مستقل هدایای محل از حاصل وجوه هزینه چگونگی نامه آیین

   مذهبی اماکن امور اداره و النظاره حق و
   19207شمارۀ 

  18/11/1389مورخ 

55  
 و عمران مادرتخصصی شرکت معامالت نامه آیین) 9( ماده) ب( بند اصالح

   ایران شهری بهسازی
   19203شمارۀ 

  12/11/1389مورخ 

   19198شمارۀ   8/2/1389 مورخ 27035/43850 شماره نامه تصویب اصالح  66
  6/11/1389مورخ 

77  
 در مندرج تخلفات جرایم میزان تعیین خصوص در نامه تصویب اصالح
   1382 مصوب صنفی نظام قانون هشتم فصل

  19207شمارۀ 
  18/11/1389مورخ 

88  
 خودروهای کردن خارج  رده از نامه آیین) 15( و) 10( ،)5( مواد اصالح
   فرسوده

   19207شمارۀ 
  18/11/1389مورخ 

99  
 تشکیل خصوص در نامه تصویب) 1( بند) الف( جزء هب تبصره الحاق

 خدمات بیمه حق دریافت نحوه و میزان تعیین درخصوص کارگروهی
   کشور درمانی

   19207شمارۀ 
  18/11/1389مورخ 

1010  
 خرید قیمت تعیین خصوص در جمهور رییس ویژه نمایندگان تصمیم
   1389 ـ1390 زراعی سال در نجفی عنبربو برنج تضمینی

   19209ۀ شمار
  20/11/1389مورخ 
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1111  
نامه در خصوص ادغام روستاهای زنجیره سفلی و سرخکان از توابع  تصویب

  دهستان شباب بخش مرکزی شهرستان شیروان و چرداول در استان ایالم 
   19195شمارۀ 

  2/11/1389مورخ 

1212  
نامه در خصوص ادغام روستای خانقاه از توابع دهستان کوهپایه  تصویب
بران شهرستان ساوه در استان مرکزی با روستای ساری سفلی از بخش نو

  توابع همین بخش به یک روستا

   19195شمارۀ 
  2/11/1389مورخ 

1313  
روزه برای دارندگان  نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادیدسی تصویب
های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسالمی ایران و  گذرنامه

  جمهوری گینه بیسائو 

  19195شمارۀ 
  2/11/1389مورخ  

1414  
نامه در خصوص تبدیل روستای بردستان از توابع دهستان حومه  تصویب

  بخش مرکزی شهرستان دیر در استان بوشهر به شهر 
  19195شمارۀ 

  2/11/1389مورخ 

1515  

 و زیارت تعمیق و توسعه منظور به کارگروه تشکیل خصوص در نامه تصویب
 امور خصوص در هماهنگ تصمیمات اذاتخ و رضوی فرهنگ ترویج

 و ملی مقیاس در زائران امور در زیرساختها و زیربنای عمرانی، فرهنگی،
  المللی بین

   19203شمارۀ 
  12/11/1389مورخ 

1616  
 به سال سه مدت برای عامری علیرضا آقای تعیین خصوص در نامه تصویب
   کیش آزاد منطقه سازمان مدیره هیئت غیرموظف عضو عنوان

   19210مارۀ ش
  21/11/1389مورخ 

1717  
 و 5201( تعرفه وارداتی پنبه بازرگانی سود تعیین خصوص در نامه تصویب

5203000 (  
   19210شمارۀ 

  21/11/1389مورخ 

1818  
 ردیف موضوع زمینی سیب بازرگانی سود تعیین خصوص در نامه تصویب
  1390 سال ماه فروردین پایان تا) 07019000( تعرفه

   19209شمارۀ 
  20/11/1389مورخ 

  19195شمارۀ   )آخال کاغذ(نامه در خصوص تعیین عوارض صادراتی کاغذ باطله  تصویب  1919
  2/11/1389مورخ  

2020  
 صنفی واحدهای استقرار برای الزم فواصل تعیین خصوص در نامه تصویب

   درمانی و آموزشی مسکونی، کاربری با مناطق در خدماتی و
   19217شمارۀ 

  30/11/1389مورخ 

2121  
 استان در خوی شهرستان در رازی مرز تعیین خصوص در نامه تصویب

   رسمی زمینی مجاز مرز عنوان به غربی آذربایجان
   19203شمارۀ 

  12/11/1389مورخ 

2222  
 براساس ها گواهی انواع صدور ریالی نرخ تعیین خصوص در نامه تصویب
   1389 سال در) CMU( الکترونیکی گواهی گیری اندازه واحد

   19207شمارۀ 
  18/11/1389مورخ 

2323  
 کنندگان مینأت آبونمان و عضویت هزینه تعیین خصوص در نامه تصویب

 الکترونیکی تدارکات سامانه در اجرایی دستگاههای نیاز مورد خدمات و کاال
  دولت

   19207شمارۀ 
  18/11/1389مورخ 
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2424  
از توابع » هرحیدره پشت ش« نامه در خصوص تغییر نام روستای  تصویب

از توابع دهستان گنبد » کور کهریز«دهستان الوندکوه غربی و روستای 
  بخش مرکزی شهرستان همدان

   19195شمارۀ 
  2/11/1389مورخ 

   19195شمارۀ   نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان فارس  تصویب  2525
  2/11/1389مورخ 

   19203شمارۀ    مانکر استان در کشوری تقسیمات خصوص در نامه تصویب  2626
  12/11/1389مورخ 

   19207شمارۀ    کرمان استان در کشوری تقسیمات درخصوص نامه تصویب  2727
  18/11/1389مورخ 

2828  
 و شهید مستخدمین اشتغال حالت مزایای و حقوق خصوص در نامه تصویب
 و ازکارافتاده جانباز، شهید، مستخدمین اشتغال حالت قانون مشمول جانباز

   ـ1372مصوب ـ تحمیلی جنگ و اسالمی انقالب ثرمفقوداال

   19215شمارۀ 
  27/11/1389مورخ 

   19203شمارۀ    دولتی شرکتهای غیردولتی بخش به متعلق سهام خصوص در نامه تصویب  2929
  12/11/1389مورخ 

3030  
 درخصوص کشاورزی جهاد وزارت پیشنهاد مورد در وزیران هیئت موافقت
  ینوغاندار متولی واحد ایجاد

   19198شمارۀ 
  6/11/1389مورخ 

 
  

روزنامۀ رسمیروزنامۀ رسمیشورای عالی انقالب فرهنگیشورای عالی انقالب فرهنگیمصوباتمصوبات  ردیفردیف

11  
 بزرگداشت و دانشگاه و حوزه وحدت ریزی برنامه و هماهنگی احاله« مصوبه
   »رهبری معظم مقام نمایندگی نهاد به مفتح شهید

   19209شمارۀ 
  20/11/1389مورخ 

22  
 در مندرج های مناسبت در آذر 26 روز عنوان تکمیل و اصالح«  مصوبه
 مصوب( شمسی هجری 1390 سال برای کشور رسمی تقویم ضمیمه

  »)فرهنگی انقالب عالی شورای 26/5/1389

   19209شمارۀ 
  20/11/1389مورخ 

33  
 ادامه های زمینه تسهیل شرایط ایجاد واحده ماده تکمیل و اصالح«  مصوبه
   »ایران مقیم عراقی و انیافغ دانشجویان و آموزان دانش تحصیل

   19204شمارۀ 
  14/11/1389مورخ 

   19204شمارۀ    »عمومی فرهنگ شورای جدید عضو یک انتخاب«  مصوبه  44
  14/11/1389مورخ 
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  روزنامۀ رسمیروزنامۀ رسمی  شورای عالی شهرسازی و معماری ایرانشورای عالی شهرسازی و معماری ایرانمصوباتمصوباتردیفردیف

11  
 تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح

  جامع شهر زنگنه
  19195شمارۀ 

  2/11/1389مورخ  

22  
تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح 

  جامع شهر گیان
   19195شمارۀ 

  2/11/1389مورخ 

33  
 طرح درخصوص ایران معماری و شهرسازی عالی شورای مصوبه تنفیذ
   فیروزان جامع

   19203شمارۀ 
  12/11/1389مورخ 

44  
 طرح درخصوص ایران معماری و شهرسازی عالی شورای مصوبه یذتنف

   قیر شهر جامع
   19215شمارۀ 

  27/11/1389مورخ 

55  
 طرح درخصوص ایران معماری و شهرسازی عالی شورای مصوبه تنفیذ
   مریانج شهر جامع

   19203شمارۀ 
  12/11/1389مورخ 

66  
 طرح وصدرخص ایران معماری و شهرسازی عالی شورای مصوبه تنفیذ
   میانرود شهر جامع

   19215شمارۀ 
  27/11/1389مورخ 

77  
 جابجایی درخصوص ایران معماری و شهرسازی عالی شورای مصوبه
   پردیس جدید شهر فاضالب خانه تصفیه

   19204شمارۀ 
  14/11/1389مورخ 

88  
 جامع طرح درخصوص ایران معماری و شهرسازی عالی شورای مصوبه
   بجنورد شهر

   19215شمارۀ 
  27/11/1389مورخ 

  
  روزنامۀ رسمیروزنامۀ رسمیگوناگونگوناگونردیفردیف

   19209شمارۀ    ایران اسالمی جمهوری مسلح نیروهای مناقصات برگزاری مقررات  11
  20/11/1389مورخ 
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