
احکام برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورقابل رصد و پیگیری در 

 مراجع و دستگاههای اجرایی استانی

 

 اقتصاد کالن -1بخش

 4ماده 

توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست های اشتغال زایی، مهارت افزایی  دولت مکلف است به منظور نیل به رشد و

و ارتقای دانش حرفه ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته که حداکثر تا پایان سال 

عی، اتاق تعاون و سازمان به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، اول اجرای قانون برنامه با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتما

( ساالنه در طول سالهای اجرای %0.8اقدام نماید. سند مزبور باید مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل هشت دهم درصد )

 .قانون برنامه باشد

 

 5ماده 

دستگاههای اجرائی و نیروهای مسلح مکلفند برای محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد، ضمن اجرائی نمودن چرخه  -الف

مدیریت بهره وری در مجموعه خود، تمهیدات الزم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی 

گزارش ساالنه آن را به سازمان ملی بهره وری ایران ارائه نمایند. دستگاههای اجرائی سازمان ملی بهره وری ایران فراهم نموده و 

مکلفند در شش ماه نخست اجرای قانون برنامه، برنامه های عملیاتی خود را برای ارتقای بهره وری از طریق تسهیل و تشویق فعالیت 

ه وری رسانده و این سازمان نیز حداکثر ظرف مدت یکسال مجموعه های غیر دولتی در حوزه های مربوطه را به تایید سازمان ملی بهر

 اقدامات مذکور را به تصویب هیات وزیران برساند. 

 این حکم در خصوص نیروهای مسلح با اذن فرمانده کل قوا از طریق ستاد کل نیروهای مسلح اجراء می شود.  -تبصره

 

 عمومی مالیه و بودجه -2بخش 

 6ماده  

( 1)تبصره موضوع آالیندگی عوارض نیز و آن بندهای و 1387/2/17 مصوب افزوده ارزش بر مالیات قانون( 38)ماده عموضو عوارض -ب

 مالیاتی امور سازمان توسط مذکور ماده( ج) و( ب) ،(الف) بندهای مورد در زیر شرح به خودروها گذاری شماره عوارض و مذکور ماده

  :گردد می توزیع کشور



( قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در 38عوارض وصولی بند)الف( ماده) -1

داری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست نزد خزانهقانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان 

( شهرها و %70گردد، به نسبت هفتاددرصد)کل کشور افتتاح می داریسازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانه

گردد. ها واریز میها و دهیاری( روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری%30درصد)سی

ارکت گردد تا با مشهای شهرستان مربوط واریز میسهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداری

 .بنیاد مسکن انقالب اسالمی در همان روستاها و مناطق عشایری هزینه شود

( قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض ارزش افزوده گاز 38وارض موضوع بندهای )ب(، )ج( و )د( ماده )ع -2

ن مذکور به حساب تمرکز ( قانو43گذاری خودروهای موضوع بند )ج( ماده )طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض شماره

شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به داری کل کشور واریز مینام سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانهوجوه به

( روستاها و مناطق %35درصد)وپنج( سایر شهرها و سی%53درصد)وسه( سهم کالنشهرها، پنجاه%12درصد)نسبت دوازده

شود، محاسبه و بین خصهایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان و وزارت کشور ابالغ میعشایری براساس شا

گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، به حساب ها و مناطق عشایری توزیع میها و دهیاریتمام شهرداری

ریزی شهرستان صرف امور های برنامهمیتهفرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات ک

( عوارض ارزش افزوده موضوع این جزء %30درصد)عمران و آبادانی همان روستاها و مناطق عشایری شود. همچنین سی

ها و ارائه خدمات در ها برای تأمین زیرساختدریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی شهرستان

تمام شهرکها و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی استان های( نیمهل طرحهای )پروژهآنها و تکمی

 گردد. گیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر میقرار می

در همان شهرکها در  ( شهرکهای استان جهت ارائه خدمات مربوطه%30درصد )( از مبلغ موضوع سهم سی%5درصد)پنج -تبصره

گیرد. میقرار  1387/2/31اختیار شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب 

 شرکت شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستند.

قانون مالیات بر ارزش افزوده  (39( ماده )2( و )1های )تبصره ( بند )ب( این ماده در بخش مغایرت بر2در طول برنامه ششم جزء )

 حاکم است.

( قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت 38( ماده)1آالیندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره)عوارض -3

عشایری( همان شهرستان ها )برای روستاهای فاقد دهیاری و مناطق ها و فرمانداریها، دهیاریجمعیت بین شهرداری

گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی)پنجاه نفر و بیشتر( به بیش از یک شهرستان در یک استان توزیع می

ای مرکب از رئیس های اعالمی سازمان به نسبت تأثیرگذاری، در کمیتهسرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست

های ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستانهای ذیستانسازمان استان و فرمانداران شهر

 شود.متأثر توزیع می

های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض در صورتی که شهرستان -تبصره

ربط، نماینده سازمان حفاظت های ذیاز نماینده سازمان، رؤسای سازمان استانآلودگی واحدهای بزرگ )پنجاه نفر و بیشتر( متشکل 

های اعالمی سازمان اقدام به توزیع عوارض آلودگی های مربوطه براساس سیاستمحیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان

 خواهند کرد.



 

 7ماده 

 قوانین در مندرج اجرائی دستگاههای( %20)درصدبیست اعتبارات ساالنه برنامه، قانون اجرای اول سال از است موظف دولت -پ

 برنامه، قانون اجرای پایانی سال در که نحویبه نماید، تنظیم عملکرد مبنای بر ریزیبودجه صورتبه را سنواتی بودجه

 .شودنمی دولتی مدارس شامل بند این مفاد. باشند عملکرد بر مبتنی بودجه دارای دستگاهها،( %100)صددرصد

ایجاد و تحمیل هرگونه بارمالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای  -ت

ها های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهادهمباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه

شود، ممنوع است. ت خاص، کاالهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده  میو غیرآن، ایفای تعهدا

مسؤولیت اجرای این حکم برعهده باالترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم، 

های ( کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی )تعزیرات و مجازات598موضوع ماده )تعهد زائد بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات 

 .گردداصالحات و الحاقات بعدی محکوم میبا 1375/3/2بازدارنده( مصوب 

 افزایش و اغلمش بندی طبقه و حقوقی جداول ضرایب، تغییر تشکیالت، تغییرات ها،دستورالعمل و هابخشنامه ها،نامهتصویب کلیه -ث

 ورتیص در باشد، بارمالی متضمن که امنا هیأتهای مصوبات همچنین و نیرو کارگیریبه و استخدام نوع هر مجوز اعطای حقوقی، مبنای

 ستگاهد اقدام. باشد شده تأمین کشور کل بودجه قانون در و محاسبه قبالً آن از ناشی مالی بار که است اجراء و تصویب و طرح قابل

 .شودمی محسوب اعتبار بر زائد تعهد حکم، این برخالف اجرائی

 همگانی ورزش توسعه و اماکن فضاها، تجهیز و تکمیل احداث، منظور به حقوقی یا حقیقی اشخاص توسط که هاییهزینه وجوه -چ

 تلقی مالیاتی قبول قابل هایهزینه عنوان به مذکور وزارت تأیید با شودمی پرداخت جوانان و ورزش وزارت به کمک عنوانبه یا و

 .گرددمی

 راکزم در اجرائی مدیریت واثربخشی زدایی تمرکز رویکرد کردن عملیاتی جهت برنامه قانون اجرای اول سال از است مکلف دولت -ح

 کشور ایسرمایه دارایی تملک اعتبارات از( %30)درصدسی توزیع سرزمینی آمایش و توازن بخشی،تعادل سازی،زمینه جهت و استانها

 .دهد اختصاص استانها ریزیبرنامه شورای به را

 .باشدمی استانی ملی و ملی طرحهای اعتبارات از استانها سهم بر عالوه ماده این موضوع اعتبارات توزیع -تبصره

 و( د) بند( 7) جزء خصوصبه کشور توسعه هایبرنامه دائمی احکام قانون( 16) ماده احکام بر قانون این( 7) ماده در مندرج احکام

 .است حاکم( ح) بند

 

 9ماده 

 امالتمع انواع مراحل تمامی اجرای برای را دولت الکترونیکی تدارکات سامانه برنامه قانون اجرای دوم سال پایان تا است مکلف دولت

 معامالتی و مالی قوانین دیگر و 1383/11/3 مصوب مناقصات برگزاری قانون مشمول دستگاههای و هاوزارتخانه بزرگ و متوسط



 مصوب مناقصات برگزاری قانون و 1382/10/17 مصوب الکترونیکی تجارت قانون رعایت با محرمانه، معامالت جزبه عمومی بخش

 ونقان رعایت به مکلف غیردولتی عمومی نهادهای و مناقصات برگزاری قانون مشمول دستگاههای کلیه. کند تکمیل 1383/11/3

 .هستند مذکور سامانه طریق از خود معامالت انجام و مناقصات برگزاری

 

 مالی منابع تأمین و بانکی و پولی نظام – 3بخش 

 10ماده

 اسالمی صکوک انتشار برای دولت هایدارایی از استفاده منظوربه شودمی داده اجازه دارایی و اقتصادی امور وزارت به -پ

 انتقال و نقل نحوه به مربوط اختیارات تمرکز و دولت مالکیت در اموال و هادارایی مدیریت و ساماندهی و قانون این در شدهبینیپیش

( سادا) اجرائی دستگاههای غیرمنقول اموال اطالعات جامع سامانه اجرای ضمن دولت، هایدارایی سایر و غیرمنقول و منقول اموال

 قانون( 5) ماده موضوع اجرائی دستگاههای اموال و هادارایی از استفاده و مدیریت برای نیاز مورد اقدامات انجام به نسبت مورد حسب

 مصادیق و موارد و رهبری معظم مقام نظر زیر دستگاههای اموال انفال، استثنای به 1386/7/8 مصوب کشوری خدمات مدیریت

 رسمی، کارشناسان توسط ارزیابی نظیر اسالمی صکوک انتشار پشتوانه منظوربه اساسی قانون( 83)سوم و هشتاد اصل در مندرج

 کلیه. ندک اقدام وزیران هیأت تصویب با مذکور اموال فروش یا انتقال و نقل هرگونه و واگذاری بردار،بهره تغییر و تعیین شناسایی،

 تبصره و کشور عمومی محاسبات قانون( 137) ماده اجرای در کشوری خدمات مدیریت قانون( 5) ماده موضوع اجرائی دستگاههای

 ینا ابالغ تاریخ از ماه سه مدت ظرف حداکثر الزم همکاری ضمن مکلفند دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون( 69) ماده( 10)

 اراید اینکه از اعم تصرف یا اختیار در اداری فضاهای و هاساختمان امالک، اراضی، از اعم غیرمنقول اموال کلیه ثبت به نسبت قانون

 اگذاریو برای مجوز هرگونه صدور. نمایند اقدام سامانه در ملکی یا وقفی یا ایهاجار باشند، مالکیت سند فاقد یا بوده مالکیت سند

 منوعم رهگیری( کد) شناسه أخذ و مذکور سامانه در اطالعات ثبت بدون دولتی غیرمنقول اموال فروش بردار،بهره تغییر استفاده، حق

 است.

 

 17ماده 

 وصدرخص برنامه قانون اجرای سالهای طول در آنها منابع از استفاده راستای در اعتباری مؤسسات و بانکها به تکلیف هرگونه -الف

 درج و اعتبار و پول شورای مصوب سود نرخ التفاوتمابه بینیپیش به مشروط قانونی تکالیف سایر جزبه کمتر، سود نرخ با تسهیالت

 .است ساالنه بودجه قانون در آن

 هکلی بر برخط، نظارت امکان ایجاد و سازیشفاف دولت، ایهزینه و درآمدی حسابهای گردش کارایی و سرعت افزایش منظوربه -ب

 برای ارزی و ریالی از اعم بانکی حسابهای کلیه بانکی، نظام بر دولت مالی عملیات منفی اثرات کاهش و اجرائی دستگاههای حسابهای

 داریخزانه طریق از صرفاً غیردولتی، عمومی نهادهای دولتی اعتبارات و دولتی دانشگاههای ها،سازمان شرکتها، مؤسسات، ها،وزارتخانه

 طریق از فقط را خود هایپرداخت و هادریافت کلیه موظفند یادشده دستگاههای. شودمی افتتاح مرکزی بانک نزد و کشور کل

 .دهند انجام مرکزی بانک نزد شدهافتتاح حسابهای



 

 20ماده

 طرحهای تمامی خارجی، و داخلی مالی منابع تأمین طریق از مالی مبادالت تسهیل و کشور مالی نظام تقویت و اصالح منظوربه

 اساسی قانون( 44) چهارم و چهل اصل کلی هایسیاست رعایت با کنندمی استفاده خارجی مالی تسهیالت از که اجرائی دستگاههای

 و یمال اقتصادی، فنی،، توجیه دارای باید اقتصاد شورای تأیید و ربطذی دستگاه اجرائی مقام باالترین یا و وزیر مسؤولیت با

 ها،ظرفیت به توجه با داخل ساخت از آن استفاده میزان و طرح هر تسهیالت بازپرداخت و دریافت بندیزمان. باشند محیطیزیست

 در هاآن تقویت و کشور نیازهای تأمین در خدماتی و تولیدی توان از استفاده حداکثر» قانون رعایت و داخلی هایتوانایی و امکانات

 قانون( 104) ماده اصالح و «آن بعدی اصالح و 1/5/1391 مصوب مستقیم هایمالیات قانون( 104)ماده اصالح و صادرات امر

 .برسد اقتصاد شورای تصویب به باید 31/4/1394 مصوب مستقیم هایمالیات

 

 آزاد  مناطق و سازیخصوصی کار، و کسب محیط  -4بخش 

 25ماده 

 یفیک سطح ارتقای و وریبهره افزایش منظوربه و اقتصاد در تعاونی و خصوصی بخش سهم گسترش و شدن مردمی منظوربه -الف

 قبیل از) هستند خدماتی و فرهنگی اجتماعی، وظایف دارعهده که اجرائی دستگاههای تمامی به هزینه بهینه مدیریت و خدمات

 و خدمات دهندهارائه مراکز و ورزشی و هنری فرهنگی، آموزشی، مراکز توانبخشی، و بهزیستی مراکز درمانی، و بهداشتی واحدهای

 تعیین ربطذی دستگاه توسط که خدمات کیفی استانداردهای چهارچوب در شودمی داده اجازه( دامپروری و کشاورزی هاینهاده

 مدارس واگذاری بند این اجرای در. نمایند اقدام( خدمات تولید جایبه) تعاونی و خصوصی بخش از خدمات خرید به نسبت گردد،می

 .است ممنوع دولتی

 

 پذیرسیبآ اقشار توانمندسازی و روستایی توسعه ای،منطقه توازن – 5بخش 

 26ماده 

 :است موظف دولت -الف

 ایشآم عالی شورای تصویب از پس و کند تهیه را استانی و ملی سرزمین آمایش سند برنامه قانون اجرای اول سال طول در -1

 .آورد در اجراء به برنامه قانون اجرای دوم سال از سرزمین

 -هایی که ماهیت استانی دارند را تعیین و طی دوسال اول اجرای قانون برنامه در چهارچوب نظام درآمددرآمدها و هزینه -2

ای هر استان )برمبنای وجوه واریزی های سرمایهای و تملک داراییصورت سرجمع درآمدها، اعتبارات هزینهبههزینه استانی 

داری کل کشور( در بودجه سنواتی اعمال نماید. مازاد بر درآمدهای وصولی نسبت به سقف مصوب هر استان به خزانه



ای مصوب در قانون بودجه های سرمایهای و تملک دارایینهبراساس دستورالعمل ابالغی سازمان برای تأمین اعتبارات هزی

 گردد.ربط توزیع میهای ذیماهه بین استانسنواتی، در مقاطع سه

سوم به ترتیب یک( از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خالص صادرات گاز طبیعی را به%3درصد)سه -3

های عمرانی در یافته جهت اجرای برنامههای کمتر توسعهمناطق و شهرستانخیز و گازخیز و دوسوم به های نفتاستان

(  بند )الف( ماده 3ها اختصاص دهد. حکم جزء )ریزی و توسعه این استانهای سنواتی با تصویب شورای برنامهقالب بودجه

نامه ششم توسعه، حکم مقرر ( حاکم است. در طول اجرای قانون بر7( بند )ب( ماده )1( این قانون بر حکم جزء )26)

( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات 44( بند )ب( ماده )3درمورد افزایش درصد در این بند، بر جزء )

 .استحاکم 1393/12/4( مصوب 2مالی دولت )

 فنی، زیر نظر بنیاد مسکن وطرحهای هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور را با پیشنهاد کارشناسان  -4

ای متشکل از رئیس تأیید بخشداری هر بخش و با اطالع دهیاران و رؤسای شورای اسالمی روستاها و تصویب آن در کمیته

عنوان رئیس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان به

مسکن انقالب اسالمی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استان، رئیس بنیاد 

 .عنوان ناظر، تهیه کنداستانداری و رئیس شورای اسالمی روستا به

 

 جمعسر از( %8 تا %5) درصد هشت تا پنج موظفند شهرستان ریزیبرنامه کمیته و استان توسعه و ریزیبرنامه شوراهای -ب

 بهسازی و هادی طرحهای اجرای و تهیه صرف را ساالنه بودجه قانون مصوب استانی ایسرمایه هایدارایی تملک اعتبارات

 .نمایند اسالمی انقالب مسکن بنیاد توسط شهرستان، روستاهای

 

 

 27ماده 

 بند الف

محور توسعه اقتصاد صادراتای و تقویت اقتصاد روستایی و ریزی منطقهمکلف است در راستای برنامهدولت  -1

های بومی و محیطی هزار روستا با توجه به استعدادها و ظرفیتدر طول اجرای قانون برنامه هر سال، در پنج

گیری از تسهیالت بانکی، اقتصادی آن منطقه، با مشارکت نیروهای محلی و با بهره -و قابلیت محلی

نامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی آن روستاها را گذاری بخش خصوصی، برهای دولتی و سرمایهحمایت

ریزی استان مربوطه برساند. سازمان وسیله سازمان استان تهیه کند و به تصویب شورای توسعه و برنامهبه

 .موظف است تعداد روستاهای سهمیه استانی را تا سه ماه اول سال اول اجرای قانون برنامه اعالم نماید

و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستایی و عشایری در بودجه سنواتی،  تنظیم و ارائه هدفمند -2

و اختصاص بودجه عمرانی مربوط به این فصل انجام « عمران و توسعه روستایی»تحت پیوستی با عنوان 

 پذیرد.

از ها و صدور پروانه ساخت بنگاههای اقتصادی روستایی و عشایری کاهش مدت زمان پاسخ به استعالم -3

 ربط، به حداکثر پانزده روزهرکدام از دستگاههای ذی



برداری و ساخت نود و هشت ناحیه صنعتی توسعه حداقل پنجاه و چهار خوشه کسب و کار روستایی، بهره -4

روستایی و ایجاد یک میلیون و نهصد و چهارده هزار فرصت شغلی در روستاها و مناطق عشایری از طریق 

 گرا از طریق بخشهای خصوصی و تعاونیپذیر و صادراتاقتصادی رقابتاحداث و توسعه بنگاههای 

شده در های برخورداری تعیینشاخص (%5تأمین منابع مورد نیاز برای رشد ساالنه حداقل پنج درصد)  -5

 ساماندهی عشایر

خانوار های باالی بیست تهیه طرحهای هادی و طرحهای توسعه و بازنگری آنها برای همه روستاها و آبادی  -6

 و مناطق عشایری در طول اجرای قانون برنامه با اولویت مناطق کمتر برخوردار

، ریزی محلیگر در زمینه برنامهعنوان عناصر پیشرو و تسهیلآموزش صدهزارنفر از روستاییان و عشایر به  -7

ردمی و نظارت های مرسانی، جلب مشارکتهای فرهنگی، بهبود خدماتهای اقتصادی و برنامهتوسعه فعالیت

 اجرائیبر اثربخشی طرحهای دستگاههای 

سازی این سکونتگاهها با شناسایی روستاهای در معرض خطر سوانح طبیعی جهت اجرای طرحهای ایمن  -8

 (%30درصد)نوعی که حداقل سیبه همکاری دستگاههای مسؤول و مشارکت مردم و نهادهای محلی،

 سازی شوند.قانون برنامه ایمنروستاهای در معرض خطر تا پایان اجرای 

 

 بند ب 

آوری و دفع آنها های روستاها و جمعهای روستایی محدودههای دفع بهداشتی زبالهسنجی، طراحی و ایجاد سامانهامکان  -1

نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد وزارت ربط. آییندر خارج از محدوده روستاها و شهرها و تعیین مسؤولیت دستگاههای ذی

 .رسدتصویب هیأت وزیران میکشور به

تأمین و تخصیص اعتبار مورد نیاز جهت احداث، بهسازی و آسفالت و نگهداری راههای روستایی روستاهای باالی بیست  -4

 ( از طریق سازمان%20درصد خانوار جمعیت و مناطق عشایری تا پایان اجرای قانون برنامه )هر سال بیست

( روستاهای مرزی با رویکرد پدافند غیرعامل جهت %20درصد )دهی و بهسازی حداقل بیستتهیه و اجرای طرحهای سامان -5

 توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

 

 

 نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد -6بخش 

 28ماده 

 به حداقل برنامه، قانون اجرای طول در دولتی مدارس استثنایبه اجرائی دستگاههای مجموع ساختار و اندازه حجم، کاهش -الف

 عملیاتی، واحدهای واگذاری طریق از( دوم سال پایان در( %5)درصدپنج حداقل) موجود وضع به نسبت( %15)درصدپانزده میزان

 پستهای کاهش مدیریت، سطوح کاهش غیرضرور، واحدهای حذف ها،تعاونی اولویت با غیردولتی بخش با مشارکت و خدمات خرید



 بنیاد و هادهیاری و هاشهرداری به اجرائی دستگاههای وظایف از برخی واگذاری و مؤسسات و هاسازمان ادغام و انحالل سازمانی،

 اداری عالیشورای تصویب با اسالمی انقالب مسکن

 پذیرانامک اسالمی شورای مجلس تصویب با صرفاً است، شده تأسیس قانون موجب به که مؤسساتی ادغام و انتزاع انحالل، -تبصره

 .باشدمی

 

 رد مقرر سقف در فقط سازمانی، پستهای وظایف اجرای برای ساعتی یا( مشخص) معین کار قرارداد قالب در افراد کارگیریبه -ب

 .است بالمانع قبلی قراردادهای تمدید. است مجاز1386/7/8 مصوب کشوری خدمات مدیریت قانون

( قانون بازنشستگی پیش از موعد 2عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره )دولت مکلف است سنوات ارفاقی را به -ت

سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول و براساس میانگین دو توسط 1386/6/5کارکنان دولت مصوب 

از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام کند. شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی  سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی

 باشند.( قانون مذکور نیز با استفاده از منابع خود مشمول این حکم می3غیردولتی موضوع تبصره )

ستخدم و سهم مهای بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی و یا حق بیمه سهم صندوق -تبصره

 شود.کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات ساالنه دستگاههای اجرائی مشمول تأمین و به صندوقهای مذکور پرداخت می

 

 29ماده 

اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه -

ا هها، سازمانگانه جمهوری اسالمی ایران اعم از وزارتخانهها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سهپرداخت

و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها وو مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه 

نمایند(، مؤسسات ادهای عمومی غیردولتی )در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده میدولتی، مؤسسات و نه

عمومی، بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی، مجلس شورای اسالمی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر 

واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون شوند و همچنین دستگاهها و فقیه اداره میولی

خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز 

ع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، سازمان بنادر ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنای

و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی 

ا را فراهم نماید، به نحوی که میزان ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنه

ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت 

اطالعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاههای 

 صادی متعلق به وزارت اطالعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.اقت



های غیرماهانه و مزایای ناخالص ها، کارانه، پرداختهزینهها، کمکها، هزینهالعادهدستگاههای مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق

از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی )معادل ریالی آن( و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این  پرداختی ماهانه اعم

درآمدهای اختصاصی، اعتبارات ، 1366/6/1ماده را از هر محل )از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 

های ( قانون مالیات217بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده ) متفرقه، اعتبارات کمکهای رفاهی، اعتبارات

( 162( تا )160( قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد )39ماده )« 1»تبصره .، 1366/12/3مستقیم با اصالحات و الحاقات بعدی مصوب 

سازی، اعتبارات اگذاری و فروش شرکتها در سازمان خصوصییا اعتبارات خاص ناشی از وو 1390/8/22قانون امور گمرکی مصوب 

مربوط به ردیفهای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه(، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از 

ه د مذکور بالفاصله در سامانثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افرا

 اطالعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این اطالعات 1388/1/1کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ  -1تبصره 

اسناد و اطالعات مورد درخواست به انفصال ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه 

شود. دیوان محاسبات کشور و سازمان سال به تشخیص مراجع قضائی محکوم میماه تا یکموقت از خدمات دولتی و عمومی از سه

 منظورهای مذکور را در اسرع وقت به بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطالعات مربوط به پرداخت

که مبالغی برخالف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده باشد، بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و درصورتی

 عمل آورند.اقدامات قانونی الزم را به

یا و نظام مالیاتی دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزا -3تبصره 

را به نحوی مدون نماید که اختالف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط 

 گیری قانونی قرار دهد.( تجاوز نکند و در مسیر تصمیم%20درصد)مشابه در هر صورت از بیست

 

 

 کشاورزی -7بخش 

 31ماده 

های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت تأمین امنیت غذایی و نیل دولت موظف است برای حصول اهداف بندهای ششم و هفتم سیاست 

( درپایان اجرای قانون برنامه و افزایش تولیدات %95درصد)به خودکفایی در محصوالت اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان نود و پنج

ادرات های تولید و توسعه صرای مزیت صادراتی، رسیدن به تراز تجاری مثبت، تقویت و تکمیلل زنجیرهویژه محصوالت داکشاورزی به

 های کمی به شرح مندرج در جداول ذیل انجام دهد:وری آب و خاک کشاورزی اقدامات زیر را جهت حصول به شاخصو ارتقای بهره

کارگیری ارقام مقاوم، خوداتکایی در زراعی، تولید و تأمین و بهو بهنژادی توسعه کشاورزی حفاظتی، توسعه کشت نشایی، به -الف

 اسب بخار در هکتار( 0.12)صدم تولید بذر و نهال، افزایش ضریب ماشینی کردن ساالنه حداقل دوازده

 



 32ماده 

 :آورد عملبه را ذیل اقدامات است مکلف دولت

 و ساالنه بودجه لوایح در کشاورزی بیمه صندوق و کشاورزی محصوالت گذارانبیمه به خسارت پرداخت مستقل ردیف ایجاد -1

 برنامه قانون اجرای درطول یافته تخصیص( %100)صددرصد صورتبه اعتبار بینیپیش

 هکتار پانصدهزار ساالنه میزان به خاک( آلی ماده) کربن افزایش و کشاورزی خاک بهبود و اصالح -2

 کشور فرسوده باغهای نوسازی برای اعتباری و فنی کمکهای ارائه -3

 پرداخت جهت صندوق ضوابط مطابق عامل بانک نزد ملی توسعه صندوق ساالنه ورودی( %10)درصدده ریالی معادل اختصاص -4

 بخش با بطمرت زیست محیط بخش، این تکمیلی و تبدیلی صنایع کشاورزی، بخش گذارسرمایه غیردولتی متقاضیان به تسهیالت

 در و ششم برنامه کلی هایسیاست( 10-4) بند مطابق کوچک سدهای و انحرافی بندهای احداث و طبیعی منابع و کشاورزی

 .ملی توسعه صندوق اساسنامه چهارچوب

 

 33ماده

 مدت به آنان وام اصل امهال و غیرمترقبه حوادث از دیدهخسارت کشاورزان دریافتی وامهای جریمه و کارمزد و سود بخشودگی -خ

 شهرستان فرمانداری و مربوطه بانک کشاورزی، جهاد از متشکل کارگروهی توسط خسارت میزان تعیین و سال سه

 ،تولیدات فرآوری و کشاورزی محصوالت کیفی و کمی بهبود آب، مصرف مدیریت ترویجی، آموزشی، هایبرنامه پخش و تولید -د

 زارتو مالی تأمین و سفارش به برداران،بهره به علمی هاییافته انتقال و وریبهره کشور، طبیعی منابع و زیستمحیط از حفاظت

 سیما و صدا سازمان توسط کشاورزی جهاد

 کشاورزی بخش به کشور غیرتخصصی عامل بانکهای  اعطایی تسهیالت متوسط از( %15) درصد پانزده حداقل اختصاص -ذ

 

 آب - 8بخش 

 35ماده 

 :است نموده بیان

 ارزش و نسبی مزیت دارای محصوالت اولویت با کشاورزی محصوالت تولید در وریبهره افزایش و سطح واحد در عملکرد افزایش -الف

 منطقه با مناسب کشت الگوی رعایت و خشکی به مقاوم شوری، با سازگار و کمتر آبی نیاز با ارقام و باال صادراتی

 سطوح های(سیستم)سامانه و بندهاآب توسعه ،(ایغیرسازه و ایسازه)خاک و آب عملیات اجرای  نوین، آبیاری روشهای توسعه -ب

 سال در هکتار هزار ششصد میزان به حداقل آبگیر



 قالب در دولت توسط بالعوض کمک عنوانبه هاهزینه( %85)درصدهشتادوپنج حداقل نوین آبیاری روشهای توسعه برای -تبصره

 .شودمی پرداخت و تأمین ساالنه بودجه

 و نامتعارف آبهای مدیریت پسابها، بازچرخانی و شدهکنترل فضای به باز فضای از کشت انتقال و هاگلخانه توسعه از حمایت -پ

 مجازی آب مدیریت

 اقتصاد کلی هایسیاست چهارچوب در آب وریبهره ارتقای و راهبردی محصوالت بر تأکید با کشت الگوی اجرای و طراحی -ت

 الگوی چهارچوب در فقط مناسب هایمشوق و حمایت اعمال و ساالنه بودجه قالب در نیاز مورد الزامات و منابع تأمین و مقاومتی

 کشت

 هایفعالیت بر تأکید با برنامه قانون اجرای طول در موجود وضع( %5)درصدپنج ساالنه میزان به قنوات الیروبی و مرمت احیاء، -ث

 قنوات احیای برای آبخوانداری و آبخیزداری

 یشیالت هایفعالیت توسعه و برنامه قانون اجرای پایان تا قفس در ماهی هزارتندویست پرورش برای نیاز مورد زیرساخت ایجاد -ج

 کشور سواحل در زیربنایی تأسیسات ایجاد و

 برداریبهره پروانه دارای کشاورزی چاههای کردن داربرق -چ

 طی در و نموده تعریف کشور نقاط تمامی برای را کشت الگوی طرح برنامه قانون اجرای اول سال پایان تا است موظف دولت -ر

 .گذارد اجراء مورد به قانون این اجرای سالهای

 

 36ماده 

 قانونی مراحل طی با دارند، گردشگری توسعه ظرفیت که شهرستانهائی محدوده در درمانی و معدنی آب هایچشمه از حاصل عوارض

 شورای پیشنهاد به که عوارض دریافت با متناسب حاصله منابع. گیردمی قرار منطقه همان هایدهیاری یا هاشهرداری اختیار در

 رفص شهرستان ریزیبرنامه کمیته تصویب با رسد،می استان توسعه و ریزیبرنامه شورای تصویب به روستا یا شهر اسالمی

 .شودمی منطقه همان گردشگری هایزیرساخت

 

 37ماده 

 وضع بر عالوه برنامه، قانون اجرای پایان تا ذیل سازوکارهای جمله از روشها انواع از استفاده با را الزم تمهیدات است مکلف دولت

 .نماید فراهم را کشور شهری فاضالب شبکه پوشش(  %25)درصدوپنجبیست حداقل افزایش جهت موجود

 استحصالی پساب واگذاری ازای در المللیبین هایسازمان و خارجی و داخلی خصوصیبخش گذاریسرمایه از استفاده -الف

 آن ارفمص و منابع بینیپیش با شهری فاضالب طرحهای تکمیل و توسعه جهت فاضالب پساب فروش از حاصل منابع از استفاده -ب

 سنواتی بودجه قانون در



 

 طبیعی منابع و زیست محیط –9بخش 

 38ماده 

 (EIA)محیطیزیست اثرات ارزیابی و ایتوسعه هایبرنامه و هاسیاست در (SEA)زیستمحیط راهبردی ارزیابی بر نظارت -الف

 اطقمن جمله از سرزمینی پهنه در غیردولتی عمومی نهادهای تعاونی، و خصوصی بخشهای و اجرائی دستگاههای کلیه بزرگ طرحهای

 .زیستمحیط پایداری معیارهای و ضوابط شاخصها، براساس صنعتی و تجاری آزاد

 و اجرائی دستگاههای سایر مشارکت با کشور هایتاالب از مناسب برداریبهره و مدیریت احیاء، حفاظت، عمل برنامه اجرای -ب

 حداقل برنامه، قانون اجرای پایان تا که طوریبه رامسر کنوانسیون در شدهثبت هایتاالب با ارتباط در ویژهبه محلی جوامع

 .گیرند قرار بهبود روند در تثبیت، و حفاظت ضمن و شوند احیاء کشور تهدید معرض در و بحرانی هایتاالب( %20)درصدبیست

 در زیستمحیط حوزه در ایران اسالمی جمهوری دولت المللیبین تعهدات اجرای جهت نیاز مورد ریالی و ارزی اعتبارات تأمین -پ

 اساسی قانون( 125)پنجم و بیست و یکصد و( 77)هفتم و هفتاد اصول رعایت به منوط بند این اجرای. سنواتی هایبودجه قالب

 .باشدمی

 یحقیق اشخاص و دولتها با مشترک زیستیمحیط المللیبین( هایپروژه) طرحهای در ایران اسالمی جمهوری دولت سهم تأمین -ت

 ایههزینه تأمین به کمک و داوطلبانه المللیبین هایگذاریسرمایه و کمکها جلب از حمایت و تشویق منظوربه خارجی حقوقی و

 اساسی قانون( 125)پنجم و بیست و یکصد و( 77)هفتم و هفتاد اصول رعایت به منوط بند این اجرای. رامسر کنوانسیون به مربوط

 .باشدمی

 و هاتاالب حاشیه دشتهای و جنگلها ها،رودخانه دریاها، سواحل در ویژهبه پسماند مدیریت جامع طرحهای اجرای بر نظارت -ث

 مناسب روش با موجود پسماندهای حجم از( %20)درصدبیست حداقل ساالنه مدیریت

 این در هادهیاری و هاشهرداری اقدامات بر روستاها و شهرها حریم محدوده در است موظف زیستمحیط حفاظت سازمان -تبصره

 .کند نظارت خصوص

 حفاظت سازمان و آبخیزداری و مراتع جنگلها، سازمان مدیریت تحت عرصه در حریق اطفای و پیشگیری جامع طرح اجرای و تهیه -ج

 انتظامی و(  صلح زمان در)نظامی اجرائی، دستگاههای همکاری با زیستمحیط

 و خدماتی و صنعتی شهرکهای و شهرها در فاضالب و پساب مدیریت و بازچرخانی تصفیه، آوری،جمع تأسیسات اجرای و تکمیل -چ

 ای و فروش قرارداد عقد طریق از نمایندمی تولید ملی استانداردهای از مجاز حد از بیش آالیندگی با فاضالب که واحدهایی سایر

 آتی توسعه طرحهای یا و موجود تأسیسات خروجی پساب فروشپیش

 .نماید اقدام بند این موارد به نسبت آنان با قرارداد عقد یا و خصوصی بخش گذارانسرمایه تشویق طریق از است مجاز دولت -تبصره

 هکتار هزار پانزده و هشتصد  سطح در جنگلها سازیغنی و توسعه احیاء، -ح

 هکتار میلیونده درسطح حداقل آبخوان و خاک از حفاظت و آبخیزداری عملیات اجرای -خ



 هکتار هزار چهل و یکصد و میلیونیک درسطح حداقل آن بحرانی هایکانون وکنترل زداییبیابان -د

 یلیونم بیست حداقل کشاورزی اراضی و هکتار میلیون چهارده و یکصد حداقل طبیعیمنابع( کاداستر)حدنگاری هاینقشه تهیه -ذ

 (کاداستر)حدنگار قانون رعایت با هکتار

 مشارکت با محیطیزیست چهارگانه مناطق و دولتی و ملی اراضی و مراتع جنگلها، از حفاظت( %100)صددرصد پوشش ارتقای -ر

 االنهس مراتع و دام بخشیتعادل همچنین و جنگلها پایداری منظوربه کشور مراتع و جنگلها از حفاظت ضریب ارتقای و محلی جوامع

 (%10)درصدده حداقل

 آنها بازیافت و زائد جامد مواد کاهش کاغذ، و تجهیزات اولیه، مواد آب، انرژی، مصرف مدیریت شامل سبز مدیریت برنامه اجرای -ز

 مربوطه قوانین چهارچوب در غیردولتی عمومی نهادهای و مؤسسات و اجرائی دستگاههای کلیه در نقلیه، وسائط و هاساختمان در

 .رسدیم وزیران هیأت تصویببه زیست محیط حفاظت سازمان و نیرو وزارت مشترک پیشنهاد به بند این اجرائی نامهآیین -تبصره

 حداقل افزایش و هکتار ششصدهزار و میلیون نه حداقل میزان به دارویی گیاهان فرآوری و توسعه و مرتعی رویشگاههای احیای -ژ

( 250.000) هزارپنجاه و دویست به برنامه قانون اجرای پایان در که نحویبه دارویی گیاهان کشت زیر سطح به هکتار یکصدهزار

 .برسد هکتار

 دوم سال از آن مؤثر و عملی اجرای و ششم برنامه قانون اجرای اول سال پایان تا حداکثر ریزگردها با مقابله جامع برنامه ارائه -س

 قانون این اجرای

 هایموتورسیکلت از( %10)درصدده ساالنه کردن خارج رده از جهت ساالنه بودجه در الزم اعتبار بینیپیش و تسهیالت اعطای -ش

 برقی هایموتورسیکلت با جایگزینی و بنزینی

 اب برنامه قانون اجرای طول در مختلف شهرهای برای انرژی یا کود به پسماند تبدیل جهت الزم ریالی و ارزی منابع کردنفراهم -ص

 هاشهرداری و خصوصی بخش همکاری

 ندهیرم مانند مرزی و مشترک هایرودخانه به حقآبه افزایش و استمرار تثبیت، برای الزم عمرانی و اقتصادی سیاسی، اقدامات -ض

 آنها محیطیزیست حقآبه تأمین و

 خطر و تهدید معرض در هایگونه و زیست محیط چهارگانه مناطق از مدیریت و حفاظت عمل برنامه اجرای و تدوین تهیه، -ط

 حلیم جوامع اولویت با حقوقی و حقیقی اشخاص مشارکت و داوطلبانه هایظرفیت از گیریبهره رویکرد با کشور وحشحیات انقراض

 زیست محیط حفاظت سازمان توسط نهاد مردم هایسازمان و

 وینن تقسیمات به توجه با مناطق جدید بندی تقسیم و تعریف همچنین و زیست محیط چهارگانه مناطق محدوده در بازنگری -ظ

 زیست محیط حفاظت سازمان توسط(  IUCN)طبیعت از حفاظت جهانی اتحادیه

 توانندمی باشد،می وحشحیات تهدید معرض در شهرستان جهادکشاورزی تشخیص با آنها محصوالت که دامدارانی و کشاورزان -ع

 .کنند اقدام مربوطه مقررات و قانون چهارچوب در خود مزارع نمودن محصور به نسبت خسارت از جلوگیری برای



 اقتصادی طرحهای و دولتی عمرانی طرحهای به مربوط هایاستعالم پاسخ به نسبت است مکلف زیست محیط حفاظت سازمان -غ

 شفاف صورتبه کتباً را دالیل مذکور هایدرخواست و گزارشها رد درصورت و نماید اقدام دوماه مدت ظرف حداکثر گذارانسرمایه

 أییدت منزلهبه مقرر، مهلت در زیست محیط حفاظت سازمان پاسخ عدم. کند اعالم نفعانذی به مربوطه فنی ضوابط و قوانین مطابق

 .باشدمی

 -ف

 ارتباط در دولت. باشدمی ممنوع برنامه، قانون اجرای چهارم سال ابتدای از کشور جنگلهای درختان از چوبی برداریبهره هرگونه -1

 .باشدنمی قرارداد تمدید به مجاز رسد،می اتمام به آن اجرای مدت که مذکور جنگلداری طرحهای قراردادهای با

 فتادها شکسته، درختان از صرفاً توسعه برنامه قانون اجرای سوم تا اول سالهای طی جنگلداری طرحهای در چوبی برداریبهره -تبصره

 .بود خواهد مربوطه مقررات و قوانین چهارچوب در کنریشه و

 هب برنامه قانون اجرای سوم سال پایان تا آن اجرای مدت که جنگلداری طرحهای از دسته آن اصالح به نسبت است مکلف دولت -2

 .نماید درج سنواتی بودجه در را حاصله خسارت و نموده کارشناسی خسارت تعیین رسد،نمی اتمام

 و زینجایگ طرح تصویب از پیش تا احیاء غیرقابل زدهآفت و سرپا خشک افتاده، شکسته، کن،ریشه درختان از برداریبهره -1تبصره

 طرح تصویب از پس و باشدمی مجاز کشور آبخیزداری و مراتع جنگلها، سازمان مجوز با صرفاً برنامه سوم سال پایان تا حداکثر

 .بود خواهد کشور آبخیزداری و مراتع جنگلها، سازمان مجوز با و طرح این براساس صرفاً جایگزین

 جوزم با شناسایی(کد) شناسه و محیطی زیست ارزیابی دارابودن صورت در عمرانی طرحهای برای جنگلی درختان برداشت -2 تبصره

 ورمنظبه کاشتدست هایجنگلکاری و درختکاری از برداریبهره همچنین. است بالمانع کشور آبخیزداری و مراتع جنگلها، سازمان

 .است مجاز کشور آبخیزداری و مراتع جنگلها، سازمان مجوز و تشخیص با چوب زراعت

 هایبودجه در امکانات و اعتبارات بینیپیش به نسبت مستقلی اعتباری ردیف اختصاص با است مکلف دولت( 1)بند تحقق منظوربه -3

 و تجاوز کاربری، تغییر از جلوگیری ناپایداری، عوامل مهار کشور، جنگلهای از حفاظت مؤثر و کامل پوشش ارتقاء جهت سنواتی

 .نماید اقدام تعهدات اجرای و جنگل پایدار مدیریت استقرار چوب، قاچاق با مبارزه تصرف،

 یاراخت در( سلولزی)چوب با مرتبط صنایع اولیه مواد واردات و چوب زراعت توسعه جهت را الزم تسهیالت است مکلف دولت -تبصره

 .دهد قرار آنان قرارداد طرف کشاورزان و صنایع صاحبان

 

 

 معدن و صنعت انرژی،  -10بخش 

 43ماده 

 :دهد تشکیل زیر اختیارات و وظایف  ترکیب، با استان هر در معادن شورای -الف



 :شورا ترکیب -1

 )تفویض غیرقابل)شورا رئیس عنوانبه استاندار -

 استاندار عمرانی امور معاون -

 )دبیرشورا)تجارت و معدن صنعت، سازمان رئیس -

 استان سازمان رئیس -

 )رأی حق بدون)استان کشاورزی و معادن و صنایع بازرگانی، اتاق رئیس -

 )رأی حق بدون)استان تعاون اتاق رئیس -

 )رأی حق بدون)قضائیه قوه رئیس معرفی با قضات از نفریک -

 )رأی حق بدون)استان معدن مهندسی نظام رئیسههیأت انتخاب با استان معدن مهندسی نظام اعضای از دونفر -

 استان زیست محیط حفاظت مدیرکل -

 استان طبیعیمنابع مدیرکل -

 استان جهادکشاورزی سازمان رئیس -

 )رأی حق بدون)استان انتظامی نیروی فرمانده -

 (ناظر عنوانبه) مجلس رأی با اسالمی شورای مجلس در استان نمایندگان از دونفر -

 معدنی ماده استخراج بر نظارت ضمن معادن عالی شورای مصوبات و قوانین چهارچوب در است موظف استان معادن شورای -2

 بیعی،ط منابع تخریب حداقل و محیطیزیست مالحظات رعایت با برداریبهره از قبل پروانه واگذاری و فروش هرگونه و شده شناسایی

 .دهد انجام دستیپایین صنایع ایجاد و تسریع تسهیل، به نسبت را الزم اقدامات

 .است حاکم1372/2/27 مصوب معادن قانون( 34) و( 2) مواد بر برنامه قانون اجرای طول در( 43) ماده( الف) بند( 2) جزء حکم

 .گرددمی ارسال معادن عالیشورای به استان معادن شورای مصوبات از نسخه یک -3

 یردپذ انجام معدنی ذخایر محل هایاستان در باید قانونی، ضوابط رعایت با معادن فروش و خرید مالی گردش و بانکی حسابهای -4

 شورای و شودمی تعیین هااستان همان در آنها مالیاتی حوزه و شودمی مستقر مذکور هایاستان در مربوطه قانونی و مالی دفاتر و

 .کند نظارت جزء این اجرای بر است موظف استان معادن

 .است الزامی کشور عمومی محاسبات قانون( 39) ماده رعایت دولت، درمالکیت معادن درمورد -تبصره

 کشاورزی بخش و منطقه در ساکن اهالی به هاییخسارت معدنی، صنایع هایفعالیت و معادن از برداریبهره دلیل به که مواردی در -5

 استان معین خزانه به واریز از پس آنها، فروش( %1)درصدیک تا استان معادن شورای تصویب با آالیندگی، عوارض بر عالوه برسد، آنها



 و درمانی بهداشتی، هایفعالیت به عمومی، آسیبهای شدن وارد درصورت و مذکور هایخسارت جبرانبه کشور کل داریخزانه نزد

 .یابدمی اختصاص درگیر منطقه نیاز مورد عمرانی

 .کند پیگیری را آنها آوریروزبه و آالینده فناوری اصالح است موظف استان معادن شورای -تبصره

 پروانه انتفاع حق( 1377/3/23) مصوب معادن قانون( 14)ماده رعایت با)دولتی حقوق شامل معدن بخش از حاصل درآمدهای

 عواید و1394/2/1 مصوب کشور مالی نظام ارتقای و پذیررقابت تولید موانع رفع قانون( 35)ماده از حاصل عواید ،(دولتی) برداریبهره

 منظوربدین که ایویژه حساببه را بعدی الحاقات و اصالحات و1377/3/23 مصوب معادن قانون( 6)ماده( 3)و( 2)هایتبصره از حاصل

 اعتبار این و کند صرف ذیل امور در سنواتی بودجه قانون قالب در تا نماید واریز شود،می تعیین کشور کل داریخزانه نزد

 :باشدمی عمومی اموال در غیرقانونی تصرف مشمول دیگر هزینه هرگونه و شودمی تلقی یافته تخصیص( %100)صددرصد

 معدنی صنایع عمومی هایزیرساخت و معادن برای نیاز مورد هایزیرساخت و زیربناها تکمیل -1

 ماده و معادن قانون( 31)و( 25)مواد و( معدنی محدوده درگیر مجاور مناطق اولویت با)معادن قانون( 14)ماده( 6)تبصره اجرای -2

 کشور مالی نظام ارتقای و پذیررقابت تولید موانع رفع قانون( 35)

 باال افزوده ارزش دارای معدنی صنایع محصوالت صادرات تشویق -3

 کشور معدنی هایظرفیت کلیه عمومی اکتشاف و جوییپی شناسایی، شناسیزمین پایه هاینقشه تکمیل -5

 

 46ماده 

 ایانپ تا مکلفند کشور امالک و اسناد ثبت سازمان و انتظامی نیروی دادگستری، محاکم ها،شهرداری نظیر اجرائی دستگاههای -ث

 از اطالعات دریافت تا نمایند آماده ایگونه به را خود افزارینرم هایزیرساخت و داخلی هایفرآیند و هادستورالعمل برنامه دوم سال

 شهرداری عوارض و هاجریمه آنها، هایجریمه و مالکانه حقوق مالیات، بیمه، مانند دولتی عوارض و حقوق کلیه محاسبه و متقاضیان

 رخواستد الکترونیکی ارسال با زمانهم انسانی نیروی حضور بدون و افزارنرم از استفاده با صرفاً محاسبات آن بر وارده اعتراضات نیز و

 هاتدریاف و هاپرداخت و اعالم متقاضی به( آنالین)برخط صورتبه محاسبات کامل توضیح با همراه و شود میسر مربوطه اظهارنامه یا

 .شود انجام الکترونیکی طریق از

 یجادا و فرش الکترونیک تجارت توسعه همچنین و تبلیغات و تولید آموزش، پژوهش، هدفمندسازی و توسعه است مکلف دولت -د

 و ایجاد از حمایت پذیری،سفارش سازی،روان و تولید کیفیت ارتقای بخشی،هویت برای موردنظر و هدف بازارهای در فرش خانه

 و ورکش سراسر شهری و روستایی دستباف فرش تعاونی شرکتهای و هااتحادیه و غیرمتمرکز و متمرکز کارگاههای تجهیز و توسعه

 و داخلی هایبازاریابی و صادراتی سهم افزایش و تثبیت وری،بهره بهبود و ارتقاء منظوربه دستباف فرش جانبی خدمات و صنایع نیز

 .آورد عملبه را خارجی

 

 



 47ماده 

 غیردولتی عمومی نهادهای اقتصادی بنگاههای و اتمی انرژی سازمان و نیرو و نفت هایوزارتخانه جمله از اجرائی دستگاههای کلیه

 تاولوی استانی شرایط واجد بومی پیمانکاران به برابر درشرایط و خود( هایپروژه)طرحهای در برنامه، قانون اجرای درطول مکلفند

 و تجربی و علمی نظر از برابر درشرایط) استانی بومی نیروهای کارگیریبه با اولویت پیمانکاران، و شرکتها کلیه با قرارداد در و دهند

  .کنند نظارت آن اجرای حسن بر و درج را( ترنزدیک سکونت محل اولویت با

 

 مسکن و نقل و حمل –11بخش 

 52ماده 

 اجرای تسهیل و تسریع و زمینه این در غیردولتی بخش گذاریسرمایه ترغیب و ریلی نقل و حمل اقتصاد تقویت منظوربه

 :نقل و حمل نوع این در شدهارائه خدمات  از عمومی اقبال و رضایتمندی افزایش و( هاپروژه)طرحها

 در گذاریسرمایه مانند شهریبرون و شهریدرون ریلی نقل و حمل از برداریبهره و احداث در غیردولتی بخش گذاریسرمایه -الف

 .بود خواهد یافتهکمترتوسعه مناطق در گذاریسرمایه با مرتبط مقررات و قوانین کلیه مشمول و شده تلقی یافتهکمترتوسعه مناطق

 ارزش بر مالیات قانون( 12) ماده( 12) بند در مذکور هایمعافیت بر عالوه ریلی نقل و حمل خدمات افزوده ارزش بر مالیات -ب

 .شد خواهد محاسبه صفر نرخ با افزوده

 هایسیاست اجرای قانون و اساسی قانون( 44) چهارم و چهل اصل کلی هایسیاست رعایت با است موظف شهرسازی و راه وزارت -پ

 شهری ریلی نقل و حمل هایسامانه از حمایت قانون و آن بعدی الحاقات و 1387 مصوب اساسی قانون( 44) چهارم و چهل اصل کلی

 و حمل امور توسعه و شهرها حاشیه ساماندهی هدف با را ایحومه مسافری ریلی نقل و حمل شرکت 1385/5/22 مصوب ایحومه و

 شرکت این. دهد تشکیل ایران اسالمی جمهوری آهنراه شرکت زیرمجموعه در ایحومه مستقل خطوط ساخت و ایحومه ریلی نقل

 هایقطار شرکتهای فعالیت. باشدمی کشور در ایحومه مسافری ریلی نقل و حمل امور کلیه متولی مربوطه هایشهرداری همکاری با

 ایحومه مسافری ریلی نقل و حمل شرکت اساسنامه.  است بالمانع حومه ریلی نقل و حمل توسعه امور در مستقل طوربه شهری

 تصویب به کشور وزارت و شهرسازی و راه وزارت سازمان، مشترک پیشنهاد به قانون این شدن االجراءالزم از پس ماهشش مدت ظرف

 .رسدمی وزیران هیأت

 

 59ماده 

 و سازیمقاوم و نوسازی بهسازی، احیاء، به نسبت برنامه طول در مکلفند هاشهرداری و کشور و شهرسازی و راه هایوزارتخانه -الف

 مختلف ایهگونه حسب بر پایدار شهری بازآفرینی ملی ستاد مصوب مطالعات قالب در محله هفتاد و دویست حداقل ساالنه بازآفرینی

 رویکرد با هازیرساخت بهبود و خدمات به دسترسی ارتقای و( ایحاشیه و غیررسمی سکونتگاههای -تاریخی -ناکارآمد شامل)

 ارتوز پیشنهاد با سالههمه دولت سهم نیاز مورد اعتبارات و تسهیالت. نمایند اقدام ربطذی مقررات و قوانین چهارچوب در محورمحله



 ینیبپیش سنواتی بودجه قالب در و رسدمی پایدار شهری بازآفرینی ملی ستاد تصویب به هاشهرداری هماهنگی و شهرسازی و راه

 تأمین و مسکن نوسازی بخش دو در عملیاتی برنامه. گیردمی قرار هاشهرداری و ربطذی اجرائی دستگاههای اختیار در و شودمی

 هااستان عالیشورای سازمان، کشور، و شهرسازی و راه هایوزارتخانه توسط برنامه قانون اجرای اول ماههسه در ،زیرساخت و خدمات

 اجرای هب التزام و تعهد و تهیه شهری و استانی ملی، مدیریت سطح در پایدار شهری بازآفرینی ملی ستاد عضو دستگاههای کلیه و

 .داشت خواهند شهری بازآفرینی هایبرنامه

 دستگاههای به گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان شهرها، تاریخی هایمحدوده عملیاتی برنامه تهیه در -تبصره

 .شودمی اضافه موصوف

 مچنینه و( روستایی مسکن نوسازی و بهسازی هدف با) روستایی سکونتگاههای پذیریآسیب کاهش منظور به است موظف دولت -ب

 قالب در را نیاز مورد زمین و قیمتارزان تسهیالت و مالی منابع( کوچک شهرهای در) شهری درآمدکم اقشار برای مسکن تأمین

 :آوردعملبه اسالمی انقالب مسکن بنیاد طریق از را ذیل اقدامات و تأمین برنامه قانون اجرای طول در سنواتی بودجه

( %5) درصد پنج کارمزد با قیمتارزان تسهیالت پرداخت با روستایی مسکونی واحد هزار دویست حداقل ساالنه نوسازی و بهسازی -1

 .اقساطی فروش و مدنی مشارکت دوران برای تسهیالت سود التفاوتمابه تأمین و

 

 .است حاکم1366/9/17 مصوب اسالمی انقالب مسکن بنیاد اساسنامه قانون( 6) ماده بر برنامه قانون اجرای درطول حکم این

 احدو هزار پنجاه و صد حداقل ساالنه خرید یا و ساخت به کمک برای نیاز مورد زمین و قیمتارزان تسهیالت و مالی منابع تأمین -2

 (جمعیت نفر هزار یکصد زیر شهرهای اولویت با)شهرها در درآمدکم اقشار مسکن

 امام امداد کمیته همکاری با و مسکن بنیاد توسط شرایط واجد افراد معرفی و هدف گروههای بندیاولویت و شناسایی -تبصره

 .شد خواهد انجام سازمسکن خیرین و بهزیستی سازمان ،(ره)خمینی

 احدهایو احداث تعهد بدون مهر مسکن نیاز مورد منابع تأمین و خود تعهدات باقیمانده تأمین به نسبت است موظف مسکن بانک -پ

 .نماید اقدام شهرسازی و راه وزارت تشخیص با جدید

 سایر امکانات از استفاده و جدید تشکیالت ایجاد بدون دستگاهها سایر اختیارات و وظایف رعایت با شهرسازی و راه وزارت -ت

 هریش انضباط تخلفات، کنترل و آمایش روستایی، و شهری عمران و توسعه طرحهای پذیریتحقق راستای در است مکلف دستگاهها

 ادایج و آن نیاز مورد هایزیرساخت تأمین مکانی، اطالعات یکپارچه( سیستم)سامانه استقرار به نسبت شهروندان حقوق حفظ و

 از یکهیچ ناسخ و ناقض حکم این. نماید اقدام مرتبط دستگاههای کلیه توسط مکانی هایهداد گذاریاشتراک برای مناسب ساختار

 .نیست قوانین

 عبارت بعدی الحاقات و اصالحات با1387/2/25 مصوب مسکن عرضه و تولید از حمایت و ساماندهی قانون( 18) ماده در -تبصره

 .است تأمین قابل محل این از ماده این بندهای نیاز مورد منابع. یابدمی تغییر «ششم برنامه» به «پنجم برنامه»

 



 60ماده 

 :گردد انجام زیر اقدامات مسکن و ساختمان بخش در انرژی مصرف ویژه به مصرف الگوی اصالح و هاساختمان سازیمقاوم منظوربه

 ارکپایان صدور. نمایند اقدام ساختمانی هایپروانه در ساختمان ملی مقررات رعایت الزام درج به نسبت مکلفند هاشهرداری -الف

 .است مقررات این کامل رعایت به منوط ها،پروانه این مبنای بر شده احداث واحدهای برای

 و بهمحاس طراحی، با مرتبط عوامل سایر مسؤولیت نیاز، صورت در و خود( ایحرفه)فنی مسؤولیت موظفند دولتی مجریان کلیه -ب

 .نمایند بیمه صالحیت، دارای شرکتهای از یکی نزد را روستایی و شهری از اعم خود پوشش تحت هایساختمان بر نظارت

 

 

 فناوری و علم و عالی آموزش عمومی، آموزش –12بخش 

 63ماده 

 :دهد انجام را زیر اقدامات تربیت و تعلیم نظام در تحول ایجاد برای است مکلف دولت -الف

 و شود انجام سند این براساس پرورش و آموزش وزارت اقدامات کلیه که نحوی به پرورش و آموزش بنیادین تحول سند اجرای -1

 .نگیرد صورت سند و قانون با مغایر اقدامی

 بندیرتبه ظامن بر مبتنی رقابتی عملکرد و هاشایستگی با تخصص براساس هاپرداخت نظام استقرار و معلمان بندیرتبه نظام تهیه -2

 ودجهب قالب در اسالمی شورای مجلس تصویب با کشور علمی جامع نقشه و تحول سند براساس انسانی نیروی مهندسی و معلمان

 سنواتی

 یاجرا دارعهده انسانی و اجتماعی سرمایه مولد و انسانی نیروی تربیت نهاد مهمترین مثابه به پرورش و آموزش جایگاه ارتقای -3

 اجرائی دستگاههای همکاری توسعه با حاکمیتی امر عنوانبه آن بر نظارت و  هدایت و مصوب هایسیاست

 نور راهیان و زیارتی اردوهای ویژهبه آموزیدانش فرهنگی سفرهای تسهیل و توسعه -4

 را آنان یافتهتحقق کمکهای معادل باید و باشدمی سازمدرسه خیرین از حمایتی هایسیاست اجرای و تنظیم به مکلف دولت -ت

 .نماید منظور سنواتی بودجه در خیرین تمامنیمه( هایپروژه)طرحهای تکمیل جهت

 هب و تهیه پرورش و آموزش وزارت توسط قانون این شدن االجراءالزم از پس ماه دو ظرف حداکثر بند این اجرائی نامهآیین -تبصره

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب

 خوابگاههای پرورشی، و آموزشی فضاهای تجهیز و تکمیل توسعه، احداث، در غیردولتی حقوقی و حقیقی اشخاص کلیه هزینه -ج

 توسعه و ریزیبرنامه شورای مصوب چهارچوب در که پرورش و آموزش وزارت به وابسته ورزشی سالنهای ها،کتابخانه روزی،شبانه

 .شودمی محسوب مالیاتی قبول قابل هزینه عنوانبه کشور مدارس تجهیز و نوسازی توسعه، سازمان تأیید با شودمی انجام استان



 وزارت اختصاصی درآمد عنوانبه خزانه به واریز از پس آموزیدانش سازمان به نقدی مردمی هدایای و کمکها درآمدها، کلیه -چ

 برای فقط را سنواتی بودجه قالب در واریزی مبالغ است موظف پرورش و آموزش وزارت. گرددمی محسوب پرورش و آموزش

 .نماید هزینه مدارس در آموزیدانش سازمان توسط پرورشی و فرهنگی هایفعالیت

 

 64ماده 

 به موادی الحاق قانون( 50)ماده موضوع دستگاههای و کشوری خدمات مدیریت قانون( 5)ماده موضوع اجرائی دستگاههای کلیه -ب

 قوانین در دستگاه ذیل که پژوهشی اعتبارات بر عالوه مکلفند1384/8/15 مصوب( 1)دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون

 شرکتهای مورد در و( 6) و( 1)فصول استثنایبه ایهزینه یافتهتخصیص اعتبارات از( %1)درصدیک است، شده منظور ساالنه بودجه

 .کنند هزینه فناوری توسعه و پژوهشی امور برای را غیرعملیاتی هایهزینه از دولتی

 ویبتصبه که ربطذی دستگاه تحقیقاتی هایاولویت و کشور علمی جامع نقشه چهارچوب رعایت ضمن مذکور دستگاههای -1 تبصره

 قیقاتتح علوم، عالی شورای به باریک ماهشش هر را بند این کردهزینه نحوه مکلفند رسدمی فناوری و تحقیقات علوم، عالی شورای

 نهساال طوربه را بند این عملکرد گزارش است موظف فناوری و تحقیقات علوم، عالی شورای. دهند گزارش ایران آمار مرکز و فناوری و

 کردنههزی به مربوط اطالعات ساالنه است مکلف ایران آمار مرکز همچنین. کند ارائه اسالمی شورای مجلس به مردادماه پایان تا حداکثر

 .نماید منتشر را توسعه و تحقیق

 موظفند تگیبازنشس و بیمه هایصندوق استثنایبه تابعه و وابسته شرکتهای و غیردولتی عمومی نهادهای و دولتی شرکتهای کلیه -پ

 حداقل معادل ششم برنامه کلی هایسیاست اجرای در نوآوری، و پژوهش سازیتجاری و محورمسأله هایپژوهش از حمایت منظوربه

 ورایش نظر زیر ساالنه، بودجه در فناوری توسعه و تحقیقاتی امور در مصرف برای را خود قبل سال تقسیم قابل سود از( %3)درصدسه

 .نمایند منظور فناوری و تحقیقات علوم، عالی

 وزیران یأته تصویب به و شودمی تهیه ربطذی اجرائی دستگاههای همکاری با و سازمان پیشنهاد به بند این اجرائی نامهآیین -تبصره

 .رسدمی

 اطالعات انتشار و تکراری هایپژوهش اجرای از اجتناب نوآوری، ملی نظام وریبهره افزایش منظوربه موظفند اجرائی دستگاههای -ت

 از حاصل دستاوردهای سازیتجاری و کارگیریبه و شناسایی هدف با و تحقیقاتی( هایپروژه)طرحهای انجام در شفافیت ایجاد و

 و سازمان. کنند ثبت «سمات» سامانه در را خود هایرساله و هانامهپایان و فناوری و پژوهشی طرحهای فهرست توسعه، و پژوهش

 هیهت را نیاز مورد اجرائی کار و ساز قانون، این شدن االجراءالزم تاریخ از سالیک مدت ظرف موظفند فناوری و تحقیقات علوم، وزارت

 .برسانند وزیران هیأت تصویب به و کنند

( هاب)بقط ایجاد به نسبت داخلی دانشگاههای و المللیبین معتبر دانشگاههای همکاری با شودمی داده اجازه نورپیام دانشگاه به -د

 .نماید اقدام دور راه از و باز حضوری، نیمه ،(الکترونیکی) مجازی آموزشهای ارائه جهت المللیبین

 هزیرمجموع ایحرفه و فنی هایآموزشکده التدریسحق مربیان ساماندهی به نسبت است مکلف فناوری و تحقیقات علوم، وزارت -ذ

 .نماید اقدام برنامه قانون اجرای دوم سال تا اند،یافته انتقال مذکور وزارت به که پرورش و آموزش وزارت



 

 65ماده 

 ینتأم از خیریه و وقف سهم تا نماید ریزیبرنامه ایگونهبه موجود، موانع رفع و واقفین و خیرین تشویق با است موظف دولت -ث

 .یابد افزایش فناوری و پژوهشی و عالی آموزش مؤسسات و دانشگاهها مالی

 و مزایا مشمول برسانند، انجام به فناورانه هاینوآوری و فناوری پژوهش، آموزش، توسعه و حمایت برای را طرحهایی که خیرینی

 .شد خواهند سازمدرسه خیرین به مربوط هایحمایت

 آموزشی، کمک و آموزشی فضاهای تجهیز و تکمیل و توسعه احداث، برای غیردولتی حقوقی و حقیقی اشخاص که ایدوره در

 قابل هایهزینه عنوان به هاهزینه این نمایند هزینه پژوهشی و عالی آموزش مراکز و دانشگاهها در رفاهی خدمات و ورزشی پژوهشی،

 .گیرد قرار محاسبه مورد مالیاتی قبول

 

 اطالعات فناوری و ارتباطات –13بخش 

 68ماده

 ستگاههاید برنامه قانون اجرای دوم سال پایان از جعل، با مقابله به کمک و الکترونیکی استنادپذیر اطالعات نظام ایجاد منظوربه -الف

 مؤسسات و روستا و شهر اسالمی شوراهای ایشان، موافقت با غیرنظامی  و نظامی از اعم رهبری مقام نظر زیر واحدهای اجرائی،

 ی،حقیق اشخاص هویت استعالمات مکلفند مجازی، فضای عالی شورای مصوبات رعایت با عمومی مأموریت دارعهده ایحرفه خصوصی

 کیالکترونی صورتبه را محورمکان نشانی  و( بهادار اوارق و نقلیه وسایل ملک، جمله از) غیرمنقول و منقول هایدارائی خدمات، و کاال

 .دهند انجام قانون چهارچوب در کشور الکترونیک دولت جامع نقشه مفاد براساس  و

 

 69ماده 

 همکاری با است مکلف مجازی فضای عالی شورای مصوبات رعایت با( اطالعات فناوری سازمان)اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت

 -افزاریسخت)الکترونیک دسترسی امکان مدارس، هوشمندسازی برنامه قانون اجرای دوم سال پایان تا پرورش و آموزش وزارت

 نجی،استعدادس آموزشی، اییرایانه بازیهای تحصیلی، مشاوره و آزمون اشکال، رفع آموزشی، کمک درسی، کتب به( محتوا و افزارینرم

 و نفر هزار بیست زیر شهرهای آموزاندانش کلیه برای رایگان صورتبه را اجتماعی و فنی مهارتهای ای،حرفه مهارتهای آموزش

 استفاده غیردولتی بخش مشارکت از تواندمی ماده این هایهزینه تأمین برای دولت. نماید فراهم بزرگ شهرهای حاشیه و روستاها

 .شودمی تلقی مالیاتی قبول قابل هایهزینه عنوانبه مذکور هایهزینه. نماید

 

 



 سالمت، بیمه، سالمت و زنان و خانواده -14بخش 

 71ماده 

 به تنسب برنامه قانون اجرای طی چنانچه جوان، کارنیروی جذب به تعاونی و خصوصی بخش کارآفرینان و کارفرمایان ترغیب برای

 رایب کارفرما بیمه سهم پرداخت از نمایند، اقدام کارورزی صورت به کارشناسی  حداقل مدرک با دانشگاهی التحصیالنفارغ جذب

 .باشندمی معاف کار به شروع تاریخ از دوسال مدت

 75ماده 

 ناساییش منظور به را درمان و بهداشت هایشبکه در غربالگری انجام گواهی دائم، ازدواج قانونی ثبت جهت باید ازدواج متقاضیان کلیه

 زمراک به توانندمی خطر معرض در موارد. نمایند ارائه ازدواج دفاتر به( ژنتیکی)شناسیژن اختالالت بروز نظر از خطر پر هایازدواج

 رجاعا بهزیستی سازمان تأیید مورد مشاوره مراکز یا پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت به وابسته بهداشت مراکز از اعم مشاوره

 .شوند معرفی مجاز مراکز به قانون این (70) ماده احکام چهارچوب در باشد(  ژنتیک)شناسیژن آزمایش به نیاز چنانچه و

 شگاههایآزمای به باشند( ژنتیک)شناسیژن آزمایشات نظر از بررسی نیازمند( ژنتیک)شناسیژن مشاوره براساس که مواردی -1 تبصره

 .شد خواهند ارجاع پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت تأیید مورد

 هایآزمایش انجام جهت( ره)خمینی امام امداد کمیته و بهزیستی کمک میزان و گواهی صدور مراحل چگونگی نامهآیین -3 تبصره

 با پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و( بهزیستی سازمان) اجتماعی رفاه و کار تعاون، هایوزارتخانه پیشنهاد به( ژنتیک)شناسیژن

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب به و شودمی تهیه قانون این شدن االجراءالزم از بعد ماه سه حداکثر سازمان همکاری

 دسترسی امکان موظفند( بهزیستی سازمان) اجتماعی رفاه و کار تعاون، و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، هایوزارتخانه -4 تبصره

 ار آنان( ژنتیک)شناسیژن آزمایش به نیاز صورت در تا نمایند فراهم مشاوره مراکز به را باشندمی ازدواج درصدد که افراد تمامی

 .کنند راهنمایی

 را زوجها دسترسی امکان تعاونی و خصوصی بخشهای از استفاده با است موظف پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت -5 تبصره

 .سازد فراهم خود تأیید مورد( ژنتیک)شناسیژن آزمایشگاههای به

 .است ضروری ماده این اجرای در نامحرم و محرم جمله از شرعی جهات رعایت -6 تبصره

 

 های اجتماعیبیمه اجتماعی، امور حمایتی و آسیب -15بخش 

 80ماده 

 تهیه هب نسبت اجتماعی، آسیبهای کاهش و پیشگیری منظور به اجتماعی شورای مصوبات و مربوطه قوانین طبق است مکلف دولت

 رب مشتمل اخالقی مفاسد و کار کودکان نشینی،حاشیه طالق، اعتیاد، اولویت با اجتماعی هایآسیب کاهش و کنترل جامع طرح

 :یابد کاهش کنونی میزان(%25) درصد پنج و بیست به برنامه انتهای در اجتماعی آسیبهای که ایگونهبه کند اقدام ذیل محورهای



 پیشگیری -الف

 ایهآموزش بینیپیش و عمومی آموزش دوره درسی متون و هابرنامه اصالح: طریق از اجتماعی هایآسیب بروز از اولیه پیشگیری-1

 زندگی هایمهارت ارتقای و اجتماعی

 منظورهب و آنها محیطی آثار به توجه با بومی و ملی ای،توسعه کالن هایبرنامه کلیه طراحی در اجتماعی هایپیوست تدوین و تهیه -2

 کشور اجتماعی شورای تصویب با اجتماعی هایآسیب و هاناهنجاری از پیشگیری و یادشده آثار کنترل

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب به( اجتماعی امور سازمان) کشور وزارت پیشنهاد به بنداین اجرائی نامهآیین

 امور سازمان توسط کشور در اجتماعی سالمت هایشاخص اساس بر اجتماعی سرمایه و اجتماعی آسیبهای اطلس ساالنه تدوین-3

 ربطذی مراجع به آن ارائه و اجتماعی

 تصویب و مربوطه قوانین طبق برنامه قانون اجرای اول سال پایان تا هامعلولیت و اجتماعی آسیبهای رصد جامع نظام تدوین -4

 برنامه قانون اجرای دوم سال ابتدای از آن اجرای و اجتماعی شورای

 سبتن برنامه قانون اجرای طی چنانچه جوان، کارنیروی جذب به تعاونی و خصوصی بخش کارآفرینان و کارفرمایان ترغیب برای -ت

 رایب کارفرما بیمه سهم پرداخت از نمایند، اقدام کارورزی صورت به کارشناسی  حداقل مدرک با دانشگاهی التحصیالنفارغ جذب به

 .باشندمی معاف کار به شروع تاریخ از دوسال مدت

 -ب

 و برنامه قانون اجرای اول سال پایان تا نفر هزار پنجاه باالی شهرهای در قوانین مطابق اجتماعی هایفوریت مراکز توسعه -1

 اجتماعی هایآسیب گسترش و جمعیت تناسب به شهرها سایر در

  -ث

 مراکز تکمیل و برداریبهره به نسبت هاشهرداری همکاری با( بهزیستی سازمان) اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت طریق از  -3

 معتادان برای اجتماعی صیانت و توانمندسازی جامع مراکز اندازیراه و خانمانبی و متجاهر معتادان آسیب کاهش و درمان نگهداری،

 هاشهرداری یا کشور بهزیستی سازمان هعهد به مراکز این اداره. نماید اقدام قانون این( 70) ماده احکام رعایت با استانها در بهبودیافته

 أخذ از پس است موظف انتظامی نیروی. بود خواهد غیردولتی بخش و نهادمردم هایسازمان ظرفیت از گیریبهره با مورد حسب

 تأیید اب نظر مورد مراکز از افراد این ترخیص. نماید اقدام مراکز این به آنها تحویل و معتادان این آوریجمع به نسبت قضائی دستور

 مخدر ادمو با مبارزه ستاد توسط جزء این اجرائی نامهآیین. بود خواهد قضائی مقام و انتظامی نیروی هماهنگی با و بهزیستی سازمان

   .رسدمی کشور اجتماعی شورای تصویب به و تهیه

 

 81ماده 

 امنظ روزآمدسازی و استقرار برقراری، برنامه، تدوین به نسبت ششم، برنامه کلی هایسیاست( 40) بند اجرای در است مکلف دولت

 بندیسطح رعایت با سالمت جزبه اجتماعی هایبیمه و حمایتی امدادی، حوزه بر مشتمل الیه چند اجتماعی تأمین و رفاه جامع



 یا و دستمزد سطح بر مبتنیی و فعال نیازمندیابی و وسع آزمون و اجتماعی غربالگری براساس مکمل و مازاد پایه، سطوح در خدمات

 مصارف و منابع ساماندهی منظور به و درآورد اجراء به سنواتی بودجه مطابق قانونی مراحل طی از پس و اقدام خانواده و افراد درآمد

 نهساما اطالعات، پایگاه ایجاد طریق از نظام این اجرای خدمات، به عادالنه دسترسی ها،پوشانیهم رفع اجتماعی، هاییارانه به مربوط

 پرونده از تبعیت با اجتماعی تأمین و رفاه الکترونیک پرونده گیریشکل بر مبتنی و اجتماعی تأمین و رفاه خدمات واحد پنجره و

 نهادها ها،صندوق ها،سازمان وکلیه پذیردمی صورت جامعه آحاد تمامی برای قانون این( 84) ماده موضوع ایرانیان سالمت الکترونیک

 ای و کنندمی استفاده عمومی و دولتی بودجه از انحاء از نحوی هر به که اجتماعی تأمین و رفاه حوزه در فعال اجرائی دستگاههای و

 .کنند تبعیت نظام این از قانونی ضوابط طبق مکلفند نمایندمی دریافت فعالیت مجوز دولت از

 سالمت جزبه الیه چند اجتماعی تأمین و رفاه جامع نظام روزآمدسازی و استقرار برقراری به مربوط اجرائی هاینامهآیین -تبصره

 وزارت کمشتر پیشنهاد با مربوطه قوانین درچهارچوب ششم برنامه قانون با همراستا و کشور اجتماعی و اقتصادی شرایط با متناسب

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب به سازمان و اجتماعی رفاه و کار تعاون،

 

 ایثارگران امور  -16بخش 

 86ماده 

 ششم و اول فصول استثنایبه خود فرهنگی اعتبارات از( %20)درصد بیست موظفند قانون این موضوع اجرائی دستگاههای کلیه -چ

 گفرهن ترویج عالی شورای ابالغی مصوب هایسیاست چهارچوب در سازمان با شده مبادله موافقتنامه براساس را ایهزینه اعتبارات

 .نمایند امور این صرف شهادت و ایثار

 

 87ماده 

 تمام بعدی، اصالحات و آن هایتبصره و ایثارگران به رسانیخدمات جامع قانون( 21) ماده اجرای بر عالوه است مکلف دولت -ج

 .نماید استخدام برنامه، قانون اجرای طول در را باالتر و( %70) درصد هفتاد جانبازان فرزندان و شهداء فرزندان

 شرط ترعای با اندشده بازنشسته ارفاقی سنوات بدون و عادی یا موعد از پیش صورت به قانون این تصویب از قبل که جانبازانی -چ

 هب عمومی شرایط رعایت با و خود ساله پنج و سی خدمت تکمیل با و اعاده خدمت به توانندمی سال پنج و شصت از کمتر سنی

 .آیند نائل بازنشستگی

 قتعل افراد این به مجدداً سنوات، آن به مربوط مذکور پاداش اول، بازنشستگی در خدمت پایان پاداش دریافت صورت در -تبصره

 .گیردنمی

 مشمول دستگاههای کلیه و بوده خود به مربوط خاص استخدامی ضوابط و مقررات قوانین، مشمول شهدا فرزندان و ایثارگران -ح

 .هستند آن انجام به مکلف ایثارگران به رسانیخدمات جامع قانون( 2) ماده



 حداکثر با توانندمی ایثارگران به رسانیخدمات جامع قانون( 2)ماده موضوع دستگاههای در شاغل شهدای همسران و فرزندان کلیه -خ

 .شوند بازنشسته کامل مزایای و حقوق دریافت با و ارفاقی سنوات سال هشت

 

 ورزش فرهنگ، هنر و -17بخش 

 92ماده 

ها و سازمان ثبت اسناد و امالک سازمان اوقاف و امور خیریه مکلف است با همکاری سازمان، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری -ت

 .کشور نسبت به صدور و أخذ اسناد موقوفات و تبدیل بقاع متبرکه با رعایت ضوابط وقفی به قطبهای فرهنگی اقدام نماید

 مترک مناطق در روستایی های¬کتابخانه اولویت با کتابخوانی فرهنگ توسعه به نسبت را الزم تمهیدات است مکلف دولت -ث

 عاونیت و خصوصی بخش گذاری¬سرمایه جذب و تشویق رویکرد با  ای منطقه نیازهای و سرزمین آمایش طرح اساس بر یافته،توسعه

 رشد خنر با برنامه قانون اجرای اول سال پایان تا و کند فراهم هنری و فرهنگی کاالهای سایر و فرهنگی محصوالت و کتاب تولید در

 .نماید اقدام برنامه قانون اجرای طول در موجود وضعیت به نسبت سنواتی بودجه قانون مطابق( %5) درصد پنج ساالنه

 

 94ماده

 مدارس، ورزش توسعه برای را افزوده ارزش بر مالیات( %9)درصد نه کل از( %0.27)درصد صدم هفت و بیست است مکلف دولت

 تهایزیرساخ و بانوان ورزش عشایری، و روستایی ورزش پهلوانی، کشتی و ایزورخانه ورزشهای المللیبین فدراسیون همگانی، ورزش

 آموزش وزارت و جوانان وو ورزش وزارت به مربوط ردیفهای در مبلغ این. دهد اختصاص جانبازان و معلوالن حوزه در ویژهبه ورزش

 .گیردمی قرار هاوزراتخانه این اختیار در موافقتنامه مبادله از پس و شودمی بینیپیش سنواتی بودجه در پرورش و

 .شودمی هزینه هااستان در فقط اعتبار این -1 تبصره

 تصرف حکم در و است ممنوع ایحرفه ورزش به نحو هر به و شکل هر به کشور کل بودجه محل از وجهی هرگونه پرداخت -2 تبصره

 .است دولتی اموال و وجوه در غیرقانونی

 نفعان،ذی بین منابع آن توزیع از قبل افزوده، ارزش بر مالیات قانون موضوع( %9) درصدینه مالیات و عوارض مجموع از -3 تبصره

 .شد خواهد کسر ماده این در مندرج مبلغ

 ازدواج برای را قانون این( 73) ماده درآمدی ازمنابع پنجمیک و( 94) ماده درآمدی منابع از پنجم یک است مکلف دولت -4 تبصره

 .نماید هزینه و بینیپیش سنواتی بودجه مطابق جوانان و ورزش وزارت سهم عنوان به جوانان اشتغال و

 

 



 95ماده 

 پایگاه ینتراصلی عنوانبه مسجد جایگاه تثبیت و مذهبی اماکن از بهینه گیریبهره و فرهنگی مذهبی فضاهای توسعه منظور به -الف

 شودمی انجام زیر اقدامات فرهنگی، و اجتماعی سیاسی، تربیتی، عبادی،

 هادی و شهری تفصیلی جامع طرحهای واجرای طراحی در موظفند هاشهرداری و اسالمی انقالب مسکن بنیاد شهرسازی، و راه وزارت

 امام استفاده جهت مساجد جوار در عالم وخانه مساجد احداث برای مناسب اراضی جدیداالحداث، وشهرهای وشهرکها روستایی

 حداثا متقاضیان اختیار در عمومی مالکیت حفظ با و هزینه دریافت بدون سازیآماده از پس و کنند بینیپیش مسجد همان جماعت

  .دهند قرار مساجد

. نمایند احداث مذکور اماکن در را مناسبی نمازخانه موظفند جدیداالحداث خدماتی و اداری تجاری، هایمجتمع مالکان -ب

 عالیشورای تصویب به مصوب هاینقشه چهارچوب در احداث مکان و هامجتمع این واحدهای تعداد شامل بند این دستورالعمل

 .رسدمی معماری و شهرسازی

 برای مناسب و کافی فضای اختصاص یا احداث به نسبت موظفند هاشهرداری و کشور آبخیزداری و مراتع ها،جنگل سازمان -پ

 .کنند اقدام شهری هایبوستان و ملی هایبوستان در نمازخانه یا مسجد

 و تفریحی رفاهی، هایمجتمع ورزشی، هایمجموعه درمانی، مراکز و هابیمارستان آموزشی، مراکز اجرائی، دستگاههای کلیه -ت

 جدمس برای مناسب و کافی فضای نگهداری و اختصاص یا احداث به نسبت موظفند غیردولتی، یا دولتی از اعم تجاری هایمجتمع

 .نمایند اقدام نمازخانه یا

 مسافربری هایپایانه در نمازخانه و مسجد احداث جهت را الزم اقدامات و تمهیدات موظفند نفت و شهرسازی و راه هایوزارتخانه -ث

 غیردولتی بخش طریق از مذکور هاینمازخانه و مساجد مدیریت و نگهداری همچنین و شهری بین سوخت عرضه جایگاههای و

 .آورند عملبه

 

 96ماده 

 حریم از خارج غیرکشاورزی ملی اراضی ورزشی، فضاهای و اماکن توسعه و احداث منظور به است موظف کشاورزی جهاد وزارت

 دتأیی با است غیردولتی بخش نیاز مورد که را زیستمحیط چهارگانه مناطق در واقع اراضی استثنای به روستاها محدوده و شهرها

 خشب به قانونی تشریفاتت رعایت با دارایی و اقتصادی امور وزارت توسط شده اعالم معامالتی ارزش قیمت به جوانان و ورزش وزارت

 این اجرای از حاصل منابع. است ممنوع اراضی این کاربری تغییر. نماید واگذار ایثارگران هایتعاونی اولویت با تعاونی و غیردولتی

 .گرددمی واریز خزانه به حکم

 

 

 



 98ماده 

 با را الزم اقدام فرهنگی میراث از صیانت و حفظ منظوربه است موظف گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان -ب

 فرهنگی میراث معرفی و مرمت و حفاظت مستندسازی، شناسایی، منظوربه ربطذی اجرائی دستگاههای سایر هماهنگی و همکاری

 حوزه در زوال حال در سنتی هنرهای احیای و دستی صنایع جهانی شهرهای ایجاد طبیعی، میراث( ناملموس و ملموس از اعم)

 .آورد عملبه سنواتی بودجه طبق را جهانی میراث فهرست در ثبت و ایرانی تمدن و فرهنگ

 

 99ماده

 طرح جرایا و تهیه به نسبت است موظف گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان همکاری با اسالمی انقالب مسکن بنیاد

 اعتبارات محل از را گردشگری هدف روستاهای و فرهنگی و تاریخی ارزش با بافت دارای روستای سیصد حداقل احیای و بهسازی

 دارینگه حفظ، ماده این مفاد چهارچوبب در تا نماید اقدام سنواتی بودجه در برنامه قانون اجرای پایان تا ای،سرمایه هایدارایی تملک

 .گیرد قرار برداریبهره مورد و

 100ماده 

 -الف

 در مهم و بزرگ ایتوسعه طرحهای کلیه برای گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث تخصصی پیوست الحاق و تهیه -1

 گردشگری و فرهنگی میراث سازمان تشکیل قانون( 3)ماده موضوع دستگاههای خدمات و تولیدی زیربنایی، هایحوزه

 شهری و استانی ای،منطقه ملی، سطوح در مذکور سازمان وظایف و اهداف با تطبیق جهت 1382/10/3 مصوب

( 2)دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون( 65)ماده( الف)بند منابع محل از است مکلف دولت -ج

 .دهد قرار اولویت در نیز را گردشگری هدف روستاهای گازرسانی 1393/12/4 مصوب

 

 101ماده 

 اساسی قانون( 21) یکم و بیست و( 20) بیستم ،(10) دهم اصول در مندرج اهداف تحقق منظوربه موظفند اجرائی دستگاههای کلیه

 تقویت» بر مبنی خانواده کلی سیاستهای و ششم برنامه کلی هایسیاست و سالهبیست اندازچشم سند اهداف ایران، اسالمی جمهوری

 نیز و «آنان سازنده نقش به ویژه توجه و هااعرصه همه در زنان قانونی و شرعی حقوق استیفای و آن در زن جایگاه و خانواده نهاد

 زنان ورام سازمانی جایگاه تقویت و سازماندهی با متوازن، و پایدار توسعه فرآیند در زنان انسانی سرمایه از جامعه مندیبهره منظوربه

 و خود طرحهای و هابرنامه ها،سیاست در اسالمی اصول مبنای بر جنسیتی عدالت رویکرد اعمال به نسبت دستگاه، در خانواده و

 .نمایند اقدام فرهنگی انقالب عالی شورای خانواده و زن ملی ستاد ابالغی شاخصهای براساس تصمیمات و آثار ارزیابی



 دستگاهها طرحهای و هابرنامه ها،سیاست تطبیق و ارزیابی ضمن است موظف( خانواده و زنان امور معاونت) جمهوری ریاست -1 بصره

 هارائ وزیران هیئت و اسالمی شورای مجلس به ساالنه طوربه را آن گزارش خانواده، و زنان وضعیت شاخصهای ارتقای مستمر رصد و

 .نماید

 

 102ماده 

 اجرای درطول پایه سال به نسبت( %10) درصدده میزان به ازدواج سن میانگین کاهش و کنترل جهت مناسب سازیزمینه -الف

 برنامه قانون

 تبلیغ و پژوهش آموزش، سازی،برنامه و ارزشها مخل هایبرنامه نشر منع و خانواده عرصه در نرم جنگ با هوشمند و فعال مقابله -پ

 خانواده تحکیم جهت در ربطذی دستگاههای کلیه توسط

 از فرزندآوری و ازدواج دانستنارزش صالح، فرزند تربیت و فرزندآوری آسان، و پایدار موفق، ازدواج ترویج از حمایت و پشتیبانی -ث

 امکانات و تسهیالت اعطای و قانونی سازوکارهای و تمهید طریق

 

 103ماده

 رزندف صاحب که غیردولتی عمومی و دولتی بخشهای گانه،سه قوای در شاغل مردان کلیه قانون این شدن االجراءالزم تاریخ از -الف

 .گردندمی برخوردار تشویقی مرخصی روزسه از شوندمی

 

 104ماده 

 قانون اجرای درطول پایه سال( %20)درصدبیست میزان به طالق نرخ کاهش و کنترل راستای در است مکلف بهزیستی سازمان -الف

 جهت تا آورد عملبه روانشناختی خدمات و مشاوره مراکز و مددکاری و اجتماعی هایفوریت مرکز طریق از را الزم سازیزمینه برنامه

 .دهد گسترش را خود خدمات مردمی، نهادهای کمک با و طالق وقوع از پیشگیری و خانوادگی هایبحران و اختالف از پیشگیری

 و زوجها برای آن اجتماعی آسیبهای و طالق بودن ضدارزش ازدواج، ترویج خود هایبرنامه در است مکلف سیما و صدا سازمان -ب

 یایران -اسالمی زندگی سبک اصلی محورهای عنوان به را خانواده حرمت حفظ و خانواده به زوجها پایبندی افزایش فرهنگ فرزندان،

 .دهد قرار مدنظر

 

 

 

 



 امنیتی و دفاعی ، سیاسی – 18بخش 

 106ماده 

  -ب

 یتامن و منافع تأمین و ایمنطقه قدرت تراز در کشور دفاعی توان افزایش منظور به را الزم هایپشتیبانی است موظف دولت -2-7

 اجرائی دستگاههای کشور روستاهای آبادانی و عمران پیشرفت به کمک منظور به: آورد عملبه زیر اساسی اقدامات انجام با ملی،

 .ندنمای هزینه سازندگی بسیج توانمندی و ظرفیت از استفاده با را خود یافتهاختصاص اعتبارات از( %10)درصد ده حداقل توانندمی

 

 108ماده 

  -الف

 نصب، با آزادراهها و اصلی هایجاده همچنین و شهرهاکالن و هااستان مراکز در بزرگراهها و میادین اصلی، معابر کلیه -2

 پوشش تحت شهرسازی و راه وزارت و هاشهرداری توسط هوشمند مراقبتی و کنترلی هایسامانه روزرسانیبه و نگهداری

 .گیرد قرار انتظامی نیروی اختیار در آن الزم دسترسی و هاسامانه این و گرفته قرار

 

 

 حقوقی و قضائی -19بخش 

 113ماده 

 اطاله کاهش و کیفیت ارتقای عامه، حقوق احیای و قضائی عدالت تحقق قضائی، خدمات ارائه در سرعت و دقت افزایش منظوربه

 و جرم وقوع از پیشگیری و هاپرونده ورودی کاهش و قضائی خدمات به مردم  آحاد دسترسی برای برابر فرصت ایجاد و دادرسی

 :کیفری جمعیت کاهش و مجرمان اصالح و دعاوی

 اقدف افراد برای رایگان ایمشاوره خدمات ارائه به نسبت خانواده نهاد تحکیم راستای در است مکلف کشور بهزیستی سازمان -الف

 رفع برای دارصالحیت قضائی مقام توسط 1391/12/1 مصوب خانواده حمایت قانون اجرای در که قضائی مقام معرفی با مالی تمکن

 .آورد عملبه را الزم اقدام شوند،می معرفی خانواده مشاوره برای سازمان آن به اختالف

  -پ

 عمومی هایسازمان دیگر و هاشهرداری به توافق و مذاکره روش به نیاز بر مازاد اموال و شهرها داخل هایزندان فروش -1

 قیمت به حداقل نقد صورتبه مزایده به مربوط قوانین و مقررات رعایت به الزام بدون عمومی نهادهای سایر و غیردولتی

 ذکر اشخاص استثنایبه) حقوقی و حقیقی اشخاص به نیاز بر مازاد اموال و شهرها داخل هایزندان فروش یا کارشناسی

 مربوط مقررات و قوانین کلیه رعایت با( جزء این صدر در شده



 نزد ویژه حساب به آمده عملبه توافق براساس و تدریج به که مذکور هایزندان از کدام هر فروش از حاصل وجوه      

 رددگمی تلقی کشور تربیتی و تأمینی اقدامات و هازندان سازمان اختصاصی درآمد عنوان به گرددمی واریز کل داریخزانه

 .گرددمی استان همان در جایگزین هایزندان احداث صرف سنواتی بودجه چهارچوب در و


