قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسالمي ايران
()1396- 1400
ماده  -1تعاريف و اختصارات

برنامه ششم :برنامه پنجساله ششمم وسعم ه تصادما ی ،تجامما ی و فرهنگمی
جمهسری تعالمی تیرتن ()1400-1396
عمماگاههای تجرتئمی :عمماگاههای تجرتئممی مسمممس ممما ( )5صممانسن
مدیریت خدمات كشسری با ر ایمت مما ( )117تصماليی نن صمانسن مدمس
 1386و ما ( )5صانسن محاعبات مسمی كشسر
تیثارگرتن :تیثارگرتن مسمس صانسن جامع خدمات رعانی به تیثارگرتن
بنيا  :بنيا شهيد و تمسر تیثارگرتن
عازمان :عازمان برنامه و بس جه كشسر
بانك مركزی :بانك مركزی جمهسری تعالمی تیرتن
وتيد ملياوی:نن عاه تز وتيدهای عازمانی عاگاههای تجرتئمی كمه
وسليد ،وأمين و ترتئه محدسل و خدمات تصلی و نهمائی عماگا تجرتئمی رت بمه
هد ترند.
ماده  -2مسمس ات زیر مسائل محسری برناممه تعمت .ولمت مس م
تعت طريهای (پروژ های) مروبط با ننها و همچنين مدسبات عماا فرمانمدهی
تصادا مقاومای صرفاً ر يسز های ذیلتلذكر رت ر بس جه عاالنه ت مال نماید.
تل  -مسمس ات خاص رتهبر ی ر مسر ن

و محيطزیست

 مسمس ات خاص مکانمحسر ر ممسر وسعم ه عمستيل ماکمرتن،تروند و بازنفرینی بافاهای ناكارنمد شهری(ياشيه شمهرها و بافاهمای فرعمس )،
بافاهای واریخی و مناطق روعاایی
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پ -مسمس ات خاص بخش پيش روی تصادما ر ممسر م مدن و
صنایع م دنی ،كشماورزی ،گر شمگری ،بسری(ورتنزیمت) و يممل و نقمل
ریلی ،فناوری نسین ،وسع ه و كاربست لم و فناوری و تنرژی
ت -مسمس ات خاص كالن فرتبخشی ر مسر بهبس محيط كسم
و كار ،تشاغال ،فضای مجازی ،بهر وری وأمين منابع مالی برتی تصادا كشسر،
نظام ا النه پر تخت و رفع وب مي ،،وستنمندعمازی محروممان و فقمرت (بما
تولسیت زنان عرپرعت خانستر) ،بيمههای تجاما ی و عماماندهی و پایمدتری
صندوقهای بيمهتی و بازنشساگی و پيشگيری و كاهش نعيبهای تجاما ی و
تجرتی عند وحسل بنيما ین نممسزو و پمرورو ،فرهنمو ممسمی و عمبك
زندگی تیرتنی -تعالمی
ث -وسع ه نما گی فا ی و تمنيای
بخش  – 1اقتصاد كالن

ماااده  -3بممه منظممسر عممايابی بممه رشممد تصادمما ی ماسعممط عمماالنه
هشت رصد( )8%و مری

جينی ( )0/34ر عال پایانی برناممه ،تهمدتك كممی

كالن و بخشهای تصادا ی به وفکيك جدتول ( )2( ،)1و ( )3و يين میشس :

جدول شمار ( -)1ودسیر شاخص های مهم تصادا كالن ر برنامه ششم
ری

نام شاخص

1

وسليد ناخالص تخلی

2

وسليد عرتنه

3
4

بهر وری كل ستمل
وسليد
وشکيل عرمایه ثابت
ناخالص

عال پایه
1395

1396

1400

2095

2256

3078

26/1

27/8

36/1

شاخص()1395=100

100

102

115

هزتر ميليار ریال به صيمت
ثابت 1383

440

495

1160

وتيد تندتز گيری
هزتر ميليار ریال به صيمت
ثابت 1383
ميليسن ریال به تزتی هر نفر
به صيمت ثابت 1383

2

ماسعط ر برنامه
ششم ( رصد)
(ماسعط رشد
عاالنه) 8
(ماسعط رشد
عاالنه) 6/7
(ماسعط رشد
عاالنه) 2/8
(ماسعط رشد
عاالنه) 21/4

5

هزینه های مدرفی كل

هزتر ميليار ریال به صيمت
ثابت 1383

6

1197

1263

صا رتت غير نفای كاال
و خدمات (بدون
م يانات گازی)

ميليسن الر

42150

47583

7

وتر تت كل

ميليسن الر

69967

86557

8

نقدینگی

هزتر ميليار ریال

13003

15604

9

نرخ وسرم

رصد

7/9

8/3

10

نرخ بيکاری

رصد

12/6

12

1524
112739

(ماسعط رشد
عاالنه)5
(ماسعط رشد
عاالنه) 21/7

(ماسعط رشد
152497
عاالنه) 16/9
(ماسعط رشد
28508
عاالنه) 17
(ماسعط برنامه) 8/8
7/9
(ماسعط برنامه)
8/6
10/2

شاخص ها

کشاورزی

نفت

معدن

صنعت

آب وبرق

و گاز

ساختمان

حمل و نقل و

انبارداری

ارتباطات

سایر

خدمات

جمع

جدول شماره ( :)2تصویر متغیرهای اقتصادی بخش های اقتصادی در دوره برنامه ششم (درصد)

متوسط رشد
ساالنه ارزش

8/0

7/0

8/8

9/3

7/5

9/0

8/3

19/4

5/8

8/0

افزوده(درصد)
متوسط
رشدساالنه
اشتغال

3/9

2/1

4/6

3/4

3/7

6/6

(درصد)

3

5/0

9/5

4/3

3/9

متوسط
رشدساالنه
سرمایهگذاری

20/3

39/5

صن ت و م دن
26/1

26/5

30/2

51/8

22/6

21/5

18/1

(درصد)

متوسط رشد
ساالنه
بهرهوری

3/2

1/8

2/4

2/0

2/8

2/0

6/5

2/1

2/8

0/8

کل عوامل
تولید (درصد)

جدول شماره ( :)3منابع مالی ساالنه سرمایه گذاری برنامه ششم به تفکیک روشهای مختلف تأمین  -هزار میلیارد ریال
1395

1396

1400

متوسط
برنامه

سهم در برنامه
ششم(درصد)

تملک داراییهای سرمایهای

575

627

1470

996

12/9

تسهیالت بانکی برای سرمایهگذاری

1202

1430

2575

1900

24/7

صندوق توسعه ملی

362

379/5

928

714

9/3

بازار سرمایه

400

488

1481

956

12/4

شرررکتها و موسسررات دولترری و نهادهررای عمررومی
غیردولتی

603

712

1231

957

12/4

آورده اشخاص

144

171

309

228

3/0

تأمین مالی و سرمایهگذاری خارجی

62/5

299

1575

1955

25/3

کل منابع تأمین مالی برنامه ششم

3349

4108

9569

7706

100
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ماده  -4جهت وأمين يدتصل و و هشت هم ( )2/8وتيد رصد تز رشمد
هشت رصد ( )8%تصادا تز محل تروقای بهر وری كل ستمل وسليد و همچنين
رشد عرمایهگذتری به ميزتن ماسعط عاالنه بيسمت و یمك و اهمار هم رصمد
( )%21/4ر طسل عالهای تجرتئی برنامه ،كليه عاگاههای تجرتئی با هماهنگی با
ولت تصدتمات زیر رت به مل نورند .مسؤوليت تجرتء بر هد ولت میباشد:
تل  -جهتگيریها و عياعتهای الزم برتی وجهيز منابع مالی ممسر نيماز
عرمایهگذتری تز جمله وأمين منابع مالی خارجی وا ماسعط عاالنه عمی ميليمار
الر تز خطسط ت اباری بانکهای خارجی ر صال

وأمين مالی خارجی (فاینانس)

خس گر تن با تولسیت وأمين مالی تعالمی ،پانز ميليار ( )15.000.000.000الر
به شکل عرمایه گذتری مساقيم خمارجی و بيسمت ميليمار ()20.000.000.000
الر صرتر ت های مشاركای خارجی
وبدر  -تعافا عاگاههای تجرتئی تز وسهيالت مالی خارجی بما تولسیمت
وأمين مالی تعالمی ر طسل تجرتی صانسن برنامه ششم ر صالم

صمستنين بس جمه

عنستوی مجاز تعت.
 محارم شمر ن و يمایت تز يقسق مالکيمت و وسليمد ثمروت و نگماترزشی به كار و ثروتنفرینی تز رتههای صمانسنی و مشمرو و مدم مدتخلمه ر
ودميم گيری ف االن تصادا ی و ودوین نظام بنگا تری نمسین ر بخمش ولامی
همرت با ممنس يت عرمایه گذتری جدید برتی بخش ولای ر ف اليتهمایی كمه
بخش خدسصی ر رصابت عالم با هزینه كمار و كارتیی بيشار صا ر به تنجمام نن
می باشد به نحسی كه ر پایان عال تول تجرتی صانسن برنامه تصدتمات الزم بمرتی
تجرتی تین يکم وسعط ولت ودسی

و تبالغ گر .

پ -تولسیت تصادا ی ر عياعت خارجی كشسر با هدك جمذ تنمش و
نسنوری تز كشسرهای صاي فناوری و وسع ه بازترهمای صما رتوی (كماالیی و
كشسری) خدمات فنی و مهندعی و كاالهای تیرتنی ،ت زتم نيمروی كمار ،جمذ
تعاويد و ماخددان برتی نمسزو و تناقمال فمن و فنماوری (وکنسلمسژی) بمرتی
نيروهای تیرتنی ،والو برتی تلحاق به عازمان وجارت جهانی برتی جلسگيری تز
ت مال وب ي،های ناروت ليه صا رتت تیرتن با ر ایت مدالح كشسر
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ت -تفزتیش مهمارت و وخدمص نيمروی كمار بمه ویمغ فمارغتلاحدميالن
بيرعاانها ،هنرعاانها وا مقطع كارشناعی تنشگاهها و مؤعسات نمسزو الی
با ترتئه نمسزشهای مهاروی ،وخددی و فنی و يرفهتی با تعافا تز رفيتهای
خدمت زیر پرام و كارورزی تنشجسیان
ولت مکل

تعت ر عهماهه تول هر عال گزترو تجرتی تین بنمد رت بمه

كميسيسنهای برناممه و بس جمه و محاعمبات و نممسزو ،وحقيقمات و فنماوری
مجلس شسرتی تعالمی ترتئه نماید.
ث -جذ

شركاهای م ابر جهانی و منطقهتی ر زنجير وسليد تخلمی بمه

شکل مساقيم و با تولسیت مشاركت با عمرمایهگمذترتن و وسليدكننمدگان تخلمی
بهمنظسر تفزتیش وستنمندی ،رصابتپذیری و صا رتت كاالها و خدمات وسليدی با
رفع مستنع صانسنی و يقسصی برتعاس زت ،يکمت و مدملحت و مشمروط بمه
دم نفسذ فرهنو غربی
ج -يمایت يقسصی ،مالی و نها ی الزم برتی وسع ه تنش و پيشرفت فناورتنه
و نسنورتنه ر جهت وجاریعازی تید و تنمش ر وسليمد محدمسل و خمدمات بما
ترزو تفزو مثبت ر اهاراس بند( )80عياعتهای كلی برنامه ششم
چ -ودوین عازوكار الزم و كارنمد بمرتی كماهش فاصمله بمين نمرخ عمس
وسهيالت و عپر های بانکی با هدك تفزتیش كارنمدی و رصابمتپمذیری نظمام
بانکی ر جذ

و وجهيز منابع و ت طای وسهيالت به نحسی كه ر همر عمال تز

برنامه فاصله نرخ عس وسهيالت و عپر بانکی يدتصل

رصد ( )10%نسبت

به عال صبل كاهش یابد.
ح -وسع ه بازتر عرمایه با وأكيد بر طرتيمی و مهندعمی تبزترهمای ممالی و
كاالیی ،وسع ه بازتر تنرژی و رمه نفت خام و فرنور همای نفامی ر بمسرس
تنرژی ،تصالح نها ی ياكميت شركای برتی شركاهای ام و نها های مالی
خ -جهتگيری و عياعتهای الزم بمرتی تروقمای شمفافيت تطال مات ر
بازتر عرمایه و رت تندتزی مؤعسات روبهبندی مسمس بند ( )21مما ( )1صمانسن
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بازتر تورتق بها تر مدس

 1384/9/1بمرتی جمذ

عمرمایهگمذتری خمارجی و

وأمين مالی بينتلمللی
 تجاز يضسر و مشاركت مؤعسات مالی و ت اباری خارجی ر تیرتن راهاراس

صانسن تجرتی عياعتهای كلمی تصمل اهمل و اهمارم ( )44صمانسن

تعاعی مدس
مدس

 1387/3/25و صانسن وشسیق و يمایت عرمایهگمذتری خمارجی

1381/3/4
ذ -تصالح عياعتهای ترزی و وجاری و و رفهتی يدتكثر وما پایمان عمال

وم تجرتی صانسن برنامه با رویکر تروقای كيفيت و رصابتپذیر عاخان كاالهای
وسليد تخل برتی صا رتت
ر -ولت مجاز تعت برتی وأمين مالی خارجی طريهای تصادما ی بخمش
غير ولای كه وسجيه فنی ،تصادا ی نن به ودسی

شسرتی تصادا رعميد باشمد،

وضامين الزم وسعط بانك امل و یا عازمانهای وسع هتی رت وضمين نماید.
ز -ولت مکل

تعت به منظسر نيل به رشد و وسعم ه تصادما ی بمر پایمه

دتلت نسبت به ت مال عياعتهای تشاغالزتیی ،مهارتتفزتیی و تروقای تنمش
يرفه تی و يمایت تز مشاغل كساك خانگی و تنشبنيان مبانی بمر عمند ملمی
كار شایساه كه يدتكثر وا پایان عال تول تجرتی صانسن برنامه با پيشمنها وزترت
و اون ،كار و رفا تجاما ی ،تواق و اون و عازمان بمه ودمسی

هيمأت وزیمرتن

خستهد رعيد ،تصدتم نماید .عند مزبسر باید مبانی بر كاهش نرخ بيکاری به ميزتن
يدتصل هشت هم رصد ( )0%/8عاالنه ر طسل عالهای تجمرتی صمانسن برناممه
باشد.
ماده -5

تل  -عاگاههای تجرتئی و نيروهای مسلح مکلفند برتی محسر صمرتر ت ن
رشد بهر وری ر تصادا  ،ممن تجرتئی نممس ن ارخمه ممدیریت بهمر وری ر
مجمس ه خس  ،ومهيدتت الزم رت برتی ملياوی نمس ن تین ارخه ر وتيمدهای
وحت وسليت خس با هماهنگی عمازمان ملمی بهمر وری تیمرتن فمرتهم نممس و
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گزترو عاالنه نن رت به عازمان ملی بهر وری تیرتن ترتئمه نماینمد .عماگاههای
تجرتئی مکلفند ر شش ما نخست تجرتی صانسن برناممه ،برناممههمای مليماوی
خس برتی تروقای بهر وری تز طریق وسهيل و وشسیق ف اليتهای غير ولامی ر
يسز های مربسطه رت به وأیيد عازمان ملی بهر وری رعاند و تیمن عمازمان نيمز
يدتكثر رك مدت یکسال مجمس ه تصدتمات مذكسر رت به ودسی

هيأتوزیرتن

برعاند.
وبدر  -تین يکم ر خدسص نيروهای مسلح بما ذذن فرمانمد كملصمست تز
طریق عاا كل نيروهای مسلح تجرتء میشس .
 -ر رتعاای تروقای شاخص بهر وری ،ولت مکل

تعمت نسمبت بمه

تندتز گيری كارتیی و بهر وری عاگاههای تجرتئی و وتيدهای ملياوی ر همر
عال تجرتی صانسن برنامه تصدتم و گزترو ننرت به مجلس شمسرتی تعمالمی ترتئمه
نماید.
بخش  – 2بودجه و ماليه عمومي

ماده  -6بهمنظسر وحقق صرفهجسیی ر هزینههمای ممسمی ،تصمالح نظمام
رنمدی ولت و همچنين صطع وتبساگی بس جه به نفت وا پایمان تجمرتی صمانسن
برنامه ششم:
تل  -برصرتری هرگسنه وخفي  ،ومرجيح یما م افيمت ماليماوی جدیمد طمی
عالهای تجرتی صانسن برنامه ممنس تعت.
 سترض مسمس ما ( )38صانسن ماليمات بمر ترزو تفمزو مدمس 1387/2/17و بندهای نن و نيز مسترض نالینمدگی مسممس وبدمر ( )1مما
مذكسر و سترض ترزو تفزو گاز طبي ی و سترض شمار گمذتری خس روهما
بهشرح زیر ر مسر بندهای (تل ) ) ( ،و (ج) ما مذكسر وسعط عازمان تمسر
مالياوی كشسر وسزیع میگر :

8

 -1سترض وصسلی بند(تل )ما ( )38صانسن ماليات بر ترزو تفمزو  ،بما
ر ایت ورويبات صانسنی و پس تز كسر وجس مقرر ر صانسن ممذكسر و وتریمز بمه
يسا

ومركز وجس نن تعاان نز خزتنه تری كل كشسر تز طریق يسا

رتبطی

كه بنا به رخستعت عازمان تمسر مالياوی كشسر وسعمط خزتنمه تری كمل كشمسر
تفاااح میگر  ،به نسبت هفاا رصد( )70%شهرها و عی رصد( )30%روعمااها
و مناطق شمایری و برتعماس شماخص جم يمت بمه يسما

شمهر تریهما و

هياریها وتریز میگر  .عهم روعااهای فاصد هيماری و منماطق شمایری بمه
يسا

فرماندتری های شهرعاان مربسط وتریز می گمر وما بما مشماركت بنيما

مسکن تنقال

تعالمی ر همان روعااها و مناطق شایری هزینه شس .

وبدر  -سترض وصسلی مسمس تین جزء نياز به طمی مرتيمل وخدميص
ندتشاه و يدتكثر وا پانز هم ما ب د با وخديص صد رصد( )100%بمه يسما
شهر تریها و هياریها وتریز میگر .
 -2سترض مسمس بندهای ( )( ،ج) و ( ) ما ( )38صانسن ماليمات بمر
ترزو تفزو و همچنين مسترض ترزو تفمزو گماز طبي می مسممس صمانسن
مذكسر و سترض شمار گذتری خس روهای مسمس بند (ج) مما ( )43صمانسن
مذكسر به يسا

ومركز وجس بهنام عازمان تمسر مالياوی كشسر نز خزتنمه تری

كل كشسر وتریز میشس  .وجس مذكسر يدتكثر وا پمانز هم مما ب مد بمه نسمبت
وتز

رصد( )12%عهم كالنشهرها ،پنجما وعمه رصمد( )53%عمایر شمهرها و

عیوپنج رصد( )35%روعااها و مناطق شایری برتعماس شاخدمهایی كمه بمه
مسج

عاسرتل ملی كه وسعط عازمان و وزترت كشسر تبالغ میشس  ،محاعمبه

و بين ومام شهر تریها و هياریها و مناطق شایری وسزیمع ممیگمر  .عمهم
روعااهای فاصد هياری و مناطق شمایری ،بمه يسما
مربسطه وتریز خستهد شد وا يس

فرمانمدتری شهرعماان

مقررتت و مدسبات كمياههای برناممهریمزی

شهرعاان صرك تمسر مرتن و نبا تنی همان روعااها و منماطق شمایری شمس .
همچنين عی رصد( )30%سترض ترزو تفزو مسمس تیمن جمزء ریمافای تز
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وتيدهای وسليدی مساقر ر شهركها و نستيی صن ای شهرعاانها بمرتی ومأمين
زیرعاختها و ترتئه خدمات ر ننها و وکميل طريهای (پروژ های) نيممهوممام
شهركها و نستيی صن ای تعاان ،ر تخايار شركت شهركهای صن ای تعاان صمرتر
میگير  .تین عهم تز مبلغ مربسط به شهرهای تعاان به نسبت كسر میگر .
وبدر  -پنج رصد( )5%تز مبلغ مسمس عهم عی رصمد ( )30%شمهركهای
تعاان جهت ترتئه خدمات مربسطه ر همان شهركها ر تخايار شركاهای خدماوی
مسمس صانسن نحس وتگذتری ،مالکيت و ت تر تمسر شهركهای صمن ای مدمس
 1387/2/31صرتر میگير  .شركت شهركهای صن ای و نستيی صن ای غير ولامی
نيز مشمسل تین يکم هساند.
ر طسل برنامه ششم جزء ( )2بند ( ) تیمن مما

ر بخمش مغمایرت بمر

وبدر های ( )1و ( )2ما ( )39صانسن ماليات بر ترزو تفزو ياكم تعت.
 -3سترضنالیندگی وتيدهای وسليدی مسمس وبدر ( )1ما ( )38صمانسن
ماليات بر ترزو تفزو

ر هر شهرعاان به نسبت جم يمت بمين شمهر تریهما،

هياری ها و فرماندتری ها (برتی روعااهای فاصمد هيماری و منماطق شمایری)
همان شهرعاان وسزیمع ممیگمر  .ر صمسروی كمه نلمس گی وتيمدهای بمزر
وسليدی(پنجا نفر و بيشار) به بيش تز یك شهرعاان ر یك تعاان عرتیت كنمد،
سترض نلس گی برتعاس عياعت های ت المی عازمان به نسبت وأثيرگذتری ،ر
كمياه تی مرك

تز رئيس عازمان تعاان و فرمانمدترتن شهرعماانهمای ذیربمط،

مدیركل محيط زیست و مدیركل تمسر مالياوی تعاان بمين شهرعماانهمای مامأثر
وسزیع میشس .
وبدر  -ر صسروی كه شهرعاانهای ماأثر تز نلس گی ر و یا اند تعماان
وتصع شد باشند ،ت ضای كمياه وسزیع كنند سترض نلس گی وتيمدهای بمزر
(پنجا نفر و بيشار) ماشکل تز نماینمد عمازمان ،راعمای عمازمان تعماانهمای
ذی ربط ،نمایند عازمان يفا مت محميط زیسمت و نماینمد ت ترتت كمل تممسر
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مالياوی تعاانهای مربسطه برتعاس عياعتهای ت المی عازمان تصدتم بمه وسزیمع
سترض نلس گی خستهند كر .
ماده  -7بهمنظسر تنطباق بس جههای عنستوی با صانسن برناممه ششمم ،تنضمباط
مالی ،تصالح فرنیند برنامهریزی و بس جهریزی و نظارت بر ملکر و هزینههمای
ولت:
تل  -لستیح بس جه عاالنه با ر ایت تین صانسن و با ت مال و دیل ماناع

بما

وحسالت و شاخص تصادا ی ،تجاما ی و فرهنگی و با ر ایت صست د مالی مندرج
ر جدول شمار ( )4تین صانسن وهيه و وقدیم مجلس شسرتی تعالمی میشس .
 -1عهم صندوق وسع ه ملی تز منمابع ياصمل تز صما رتت نفمت ،مي انمات
گازی و خالص صا رتت گاز ر عال تول تجرتی صانسن برناممه عمی رصمد()30%
و يين میشس و عاالنه يدتصل ووتيد رصد به تین عهم تمافه ممیشمس  .بانمك
مركزی مکل

تعت ر طسل عال و ماناع

با وصسل منابع بالفاصله نسمبت بمه

وتریز تین وجس و عهم اهار و نيم رصد ( )14%/5شركت ملی نفمت تیمرتن تز
كل صا رتت نفت و مي انات گمازی و همچنمين عمهم عمه رصمد ( )3%منماطق
نفتخيز ،گازخيز و وسع هنيافاه تصمدتم كنمد و تز محمل باصيمانمد  ،عمهم بس جمه
مسمی ولت تز منابع مسمس تین جزء ر عق
و يين و به يسا
يسا

جدول شممار ( )4تیمن صمانسن

رنمد مسمی نز خزتنه تری كل كشسر وتریز و ممابقی رت بمه

ذخير ترزی وتریز نماید.
 -2عق

ت ابارتت هزینه تی بس جه مسمی ولت ر عالهای تجرتی صانسن

برنامه مطابق ترصام جدول شمار ( )4تین صانسن و يمين ممیشمس  .جابمهجمایی و
تفزتیش منابع و مدارك ر تین جدول يدتكثر وا پانز
لستیح بس جه عنستوی مجاز تعت.

11

رصد ( )15%ر صالم

پ -ولت مس

تعت تز عال تول تجرتی صانسن برنامه ،عاالنه ت ابمارتت

بيست رصد( )20%عاگاههای تجرتئمی منمدرج ر صمستنين بس جمه عمنستوی رت
بهصسرت بس جهریزی بر مبنای ملکر ونظيم نماید ،بهنحسی كه ر عال پایانی
تجرتی صمانسن برناممه ،صد رصمد( )100%عماگاهها ،ترتی بس جمه مبانمی بمر
ملکر باشند .مفا تین بند شامل مدترس ولای نمیشس .
ت -تیجا و وحميل هرگسنه بارمالی مازت بر ترصام مندرج ر صستنين بس جه
عنستوی ،وسعط عاگاههای تجرتئی تز جمله عاگاههای مباشر ولت ر ممستر
مخال

تز صبيل خرید وضمينی و هزینههای وب ی خرید ،جبمرتن زیمان ،وفماوت

صيمت ،ونظيم بازتر ،یارتنه نها ها و غيمرنن ،تیفمای و همدتت خماص ،كاالهمای
ممیشمس ،

تعاعی ،جایز صا رتوی و مانند نن كه تز ت ابارتت ممسمی تعمافا

ممنس تعت .مسؤوليت تجرتی تین يکم بر هد باالورین مقام عاگا تجرتئی و
یا مقامات مجاز و مدیرتن مالی مربسط تعت .وخل
ت ابار محسس

و ماخل

تز تین يکم ،و هد زتئد بمر

به مجازتت مسمس ما ( )598كاما

پمنجم صمانسن

مجازتت تعالمی (و زیرتت و مجمازتتهمای باز ترنمد ) مدمس

 1375/3/2بما

تصاليات و تلحاصات ب دی محکسم میگر .
ث -كليه ودسی نامهها ،بخشنامهها و عاسرتل ملها ،وغييرتت وشمکيالت،
وغيير مرتی  ،جدتول يقسصی و طبقه بندی مشاغل و تفمزتیش مبنمای يقمسصی،
ت طای مجسز هر نس تعاخدتم و بهكارگيری نيرو و همچنين مدسبات هيأوهمای
تمنا كه ماضمن بارمالی باشد ،ر صسروی صابل طرح و ودسی

و تجرتء تعت كه

بار مالی ناشی تز نن صبالً محاعبه و ر صانسن بس جه كل كشسر وأمين شد باشد.
تصدتم عاگا تجرتئی برخالك تین يکم ،و هد زتئد بر ت ابار محسس

میشس .

ولت به گسنهتی برنامه ریزی نماید كه وا پایمان عمال نخمر تجمرتی صمانسن
برنامه ،بس جه عازمان ها و صندوق های بيمه گمر تجامما ی مسماقلشمد و تز
محل بس جه مسمی ت اباری به ننها پر تخت نگر .
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ج -ر مسر بندهای(ت) و (ث) تین ما كليه عاگاههای تجرتئی مس فند
مستر مدنظر خس رت پس تز تبالغ بخشنامه بس جه ر صال
عنستوی به عازمان ترعال كنند وا ت ابارتت مسر نيماز ر صالم

پيشنها های بس جمه
بس جمه عمنستوی

پيشبينی شس  .ر صسرت دم پذیرو پيشنها وسعط عازمان و دم پيشبينمی
ت ابار ،مل مرتجع و عاگاههای تجرتئی ر يکم و هد زتئد بر ت ابار تعت.
چ -وجس هزینه هایی كه وسعط تشمخاص يقيقمی یما يقمسصی بمه منظمسر
تيدتث ،وکميل و وجهيز فضاها ،تماكن و وسع ه ورزو همگانی و یا بمه نمستن
كمك به وزترت ورزو و جستنان پر تخت میشس با وأیيمد وزترت ممذكسر بمه
نستن هزینههای صابل صبسل مالياوی ولقی میگر .
ح -ولت مکل

تعت تز عال تول تجرتی صمانسن برناممه جهمت مليماوی

كر ن رویکر ومركز ز تیی وتثربخشمی ممدیریت تجرتئمی ر مرتكمز تعماانها و
جهممت زمينممهعممازی ،و مما لبخشممی ،وممستزن و نمممایش عممرزمينی وسزیممع
عی رصد( )30%تز ت ابمارتت وملمك ترتیمی عمرمایهتی كشمسر رت بمه شمسرتی
برنامهریزی تعاانها تخاداص هد.
وبدر  -وسزیع ت ابارتت مسمس تین ما

الو بر عهم تعاانها تز ت ابارتت

طريهای ملی و ملی تعاانی میباشد.
تيکام مندرج ر ما ( )7تین صانسن بر تيکام ما ( )16صانسن تيکام تئممی
برنامههای وسع ه كشسر بهخدسص جزء ( )7بند ( ) و بند (ح) ياكم تعت.
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ماده  -8ولت مس

تعت بهمنظسر وحقق تهدتك بند( )12عياعمتهمای

كلی تبالغی تصادا مقاومای مبنی بر وحمسل تعاعمی ر عماخاارها و تصمالح و
تروقای نظام ممدیریت ممالی و محاعمباوی ولمت و همچنمين ممدیریت بمدهيها
تصدتمات زیر رت مطابق صستنين مربسطه تنجام هد:
تل  -عاماندهی خزتنه تری كل كشسر تز طریق:
 -1تصالح نظام مالی و محاعباوی خزتنه تری كل كشسر
 -2تروقای نظام نظارت تز طریق تصالح عامانه(عيسام) مالی و يسابدتری
بخش مسمی و گزترشگری مالی بخش مسمی
 عاماندهی نظام مالی -محاعباوی كشسر تز طریق: -1وهيه نرمتفزتر يسابدتری وتيد و یکپاراه با صابليمت ثبمت رویمدت های
مالی بر مبنای يسابدتری و هدی
 -2وهيه صسروهای مالی ولفيقی ر عطح بخش مسمی و ودترك نرمتفزتر الزم
 -3ودوین بساه نمسزو نظام يسابدتری بخش مسمی برتی كل كشسر
پ -تروقاء و تنطباق نظام نظارت ممالی بما نظمام بس جمهریمزی بمر مبنمای
ملکر تز طریق:
 -1طرتيی نظام نظارت مالی ماناع

با شرتیط كشسر و نظمارت ممالی بمر

بس جهریزی بر مبنای ملکر
 -2تعاقرتر نظام نظارت مالی بازطرتيیشد بر مبنای بس جهریزی مبانی بر
ملکر
ت -عاماندهی بدهيهای ولت تز طریق:
 -1يفظ شاخص نسبت بدهی ولت و شركاهای ولای به وسليد ناخمالص
تخلی ( )G.D.Pر عطح يدتكثر اهل رصد ()%40
 -2عاماندهی تصل بدهيها تز طریق ومدید و وسسیه عس مربسطه تز طریمق
رج ر بس جه مسمی
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 -3يممذك وممدریجی تورتق وسممسیه خزتنممه و تعممافا تز تورتق بممدهی بمما
ودسی

مجلس شسرتی تعالمی

 -4وأ یه بدهی ولت به تشخاص يقيقی و يقسصی خدسصی و و اونی تز
طریق بازترهای كسوا مدت و وأ یمه بمدهی ولمت بمه نظمام بمانکی و نها همای
مسمی و غير ولای تز طریق تبزترهای بدهی ميانمدت و بلندمدت
وبدر  -تفزتیش شاخص نسبت بمدهی وما اهمل و پمنج رصمد ( )45%بما
وشخيص وزیر تمسر تصادا ی و ترتیی و وأیيد هيأت وزیرتن تمکانپمذیر تعمت.
ر شرتیط تمطرتری ولت می وستند با ودسی

مجلس شسرتی تعالمی شاخص

نسبت بدهی رت برتی مدت محدو وا پنجا رصد ( )50%تفزتیش هد و ما اص
رفع شرتیط تمطرتری ر باز زمانی يدتكثر عهعماله تز طریمق وسمسیه بمدهيها،
شاخص نسبت بدهی رت به اهل رصد( )40%برعاند.
ماده  -9ولت مکل

تعت وا پایان عال وم تجرتی صانسن برناممه عمامانه

ودتركات تلکارونيکی ولت رت برتی تجرتی ومامی مرتيل تنست م امالت ماسعط
و بزر

وزتروخانهها و عاگاههای مشمسل صانسن برگزتری مناصدمات مدمس

 1383/11/3و یگر صستنين مالی و م مامالوی بخمش ممسمی بمهجمز م مامالت
محرمانه ،با ر ایت صانسن وجمارت تلکارونيکمی مدمس
برگزتری مناصدات مدس

 1382/10/17و صمانسن

 1383/11/3وکميل كند .كليه عماگاههای مشممسل

صانسن برگزتری مناصدات و نها های مسمی غير ولای مکل

به ر ایمت صمانسن

برگزتری مناصدات و تنجام م امالت خس تز طریق عامانه مذكسر هساند.
بخش  – 3نظام پولي و بانكي و تأمين منابع مالي

ماده  –10ولت مجاز تعت بهمنظسر گسارو و و ميق نظام جمامع ومأمين
مالی و تبزترهای نن (بازتر پسل ،بازتر عرمایه و بيمهها):
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تل  -م ا ل كل بدهيهای خس به تشخاص يقيقی و يقسصی كمه وما پایمان
عال  1395صط ی شد یا میشس رت بمه ورويم

تولسیمتهمایی كمه بمه پيشمنها

عازمان مشخص میشس  ،وا پایان تجرتی صمانسن برناممه تز طریمق تناشمار تورتق
بها تر با كس

رمایت طلبکارتن وسسیه نماید .تورتق مذكسر بما ر ایمت صمانسن

تورتق بها تر جمهسری تعالمی تیرتن وا عق

مندرج ر صستنين بس جه عنستوی و

مدسن تز وسرم ،طبق نیيننامهتی كه به پيشنها عازمان و وزترت تمسر تصادما ی
و ترتیی به ودسی

هيأت وزیرتن میرعد ،تناشار مییابد.

وبدر  -تز تبادتی تجرتی صانسن برنامه ،بدهيهایی كه وسعط ولمت تیجما و
مرتيل يسابرعی رت ر مرتجع م ابر طمی كمر و صط میشمد و تز همي گسنمه
تفزتیشی بابت دم پر تخت برخسر تر نشد باشمند ،وما زممان پر تخمت بمدهی
وسعط ولت تز عس ی م ا ل نرخ وسرم وا يدتكثر نرخ عس عپر ت مالم شمد
وسعط بانك مركزی برخسر تر می شسند .ر صرتر ت های مربسط باید بندی تمافه
شس كه بهمسج

نن ولت ملازم گر وا رصسرت دم پر تخت بمدهی خمس

ر زمان مقرر م ا ل نرخ مذكسر رت به طلبکار بپر تز .
 بهمنظسر وأمين ت ابار الزم برتی پر تختهای ممروبط بما تورتق بهما ترمذكسر(ت م تز عس و تصل) ،هرعاله ر ی
پيشبينی كند و به ودسی

خاصی رت ر الیحه بس جه عمنستوی

مجلس شسرتی تعالمی برعاند.

وبدر  -تورتق بها تر صا ر با نام و مدسن تز وسرم تعت و م مامالت تیمن
تورتق فقط ر بازترهای ماشکل تورتق بها تر وحمت نظمارت عمازمان بمسرس و
تورتق بها تر و با ر ایت مقررتت تین بازترها مجماز و م مامالت ننهما خمارج تز
بازترهای یا شد ملغی و بالتثر تعت .رمه و م مامالت تیمن تورتق بهما تر بمه
كسر (كمار تز ترزو تعمی) و با نرخ عس شناور مجاز و وضمين بازخرید صبمل
تز عررعيد تورتق بها تر مذكسر وسعط بانکهما و مؤعسمات ممالی و ت ابماری و
تشخاص وحت كنارل ننهما ،مجماز نممیباشمد .بانکهما ،عماگاههای تجرتئمی و
شركاهای ولای كه تورتق بها تر برتی ومأمين ممالی ننهما مناشمر ممیشمس بایمد
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تطال ات مسر نياز عرمایهگذترتن رت ماناع

بما عماسرتل ملی كمه بمه ودمسی

شسرتی بسرس میرعد ،مناشر نمایند.
پ -به وزترت تمسر تصادا ی و ترتیی تجاز ت میشس بهمنظسر تعافا
تز ترتیی های ولت برتی تناشار صکسك تعالمی پيشبينیشد ر تین صمانسن و
عاماندهی و مدیریت ترتییها و تمستل ر مالکيمت ولمت و ومركمز تخايمارتت
مربسط به نحس نقل و تناقال تمستل منقسل و غيرمنقسل و عایر ترتییهای ولت،
ممن تجرتی عامانه جامع تطال ات تمستل غيرمنقسل عاگاههای تجرتئی (عا ت)
يس

مسر نسبت به تنجام تصمدتمات ممسر نيماز بمرتی ممدیریت و تعمافا تز

ترتیی ها و تمستل عاگاههای تجرتئی مسمس ما ( )5صانسن مدیریت خمدمات
كشسری مدس

 1386/7/8به تعاثنای تنفال ،تمستل عاگاههای زیمر نظمر مقمام

م ظم رهبری و مستر و مدا یق منمدرج ر تصمل هشماا و عمسم( )83صمانسن
تعاعی بهمنظسر پشاستنه تناشار صکسك تعالمی نظير ترزیابی وسعط كارشناعمان
رعمی ،شناعایی ،و يين و وغيير بهر بر تر ،وتگذتری و هرگسنه نقل و تناقمال یما
فروو تمستل مذكسر با ودسی

هيمأت وزیمرتن تصمدتم كنمد .كليمه عماگاههای

تجرتئی مسمس ما ( )5صانسن مدیریت خدمات كشسری ر تجرتی ما ()137
صانسن محاعبات مسمی كشسر و وبدر ( )10ما ( )69صانسن ونظيم بخشمی تز
مقررتت مالی ولت مکلفند ممن همکاری الزم يدتكثر رك مدت عه مما تز
واریخ تبالغ تین صانسن نسبت به ثبت كليه تمستل غيرمنقسل ت م تز ترتمی ،تمالك،
عاخامان ها و فضاهای ت تری ر تخايمار یما ودمرك ت مم تز تینکمه ترتی عمند
مالکيت بس یا فاصد عند مالکيت باشند ،تجار تی یا وصفی یما ملکمی ر عمامانه
تصدتم نمایند .صدور هرگسنه مجسز برتی وتگذتری يق تعافا  ،وغيير بهر بمر تر،
فروو تمستل غيرمنقسل ولای بدون ثبمت تطال مات ر عمامانه ممذكسر و خمذ
شناعه (كد) رهگيری ممنس تعت.
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تناشار صکسك تعالمی برتی عاگاههای وتبساه به صس صضائيه ،صس مقننه و
عایر نها های يکسمای غير صمس مجریمه و تعمافا تز ترتیمیهما و تممستل تیمن
عاگاهها يس

مسر منسط به مستفقت الیورین مقام ننها تعت.

ت -به وزترت تمسر تصادا ی و ترتیی تجاز ت میشس با ودسی

هيأت

وزیرتن و ر ایت صانسن تجرتی عياعتهمای كلمی تصمل اهمل و اهمارم ()44
صانسن تعاعی و ر اهاراس

نیينناممه تجرتئمی تیمن بنمد تز عمهام ولمت ر

شركاها ،به نستن پشاستنه تناشار تورتق بها تر تعالمی (صکسك) تعافا كند.
ث -وزترت تمسر تصادا ی و ترتیی مجاز تعمت تعمنا خزتنمه تعمالمی رت
بهمنظسر رفع دم و ا ل منابع و مدارك بس جه مسمی ر طی یكعمال ممالی
مناشر نماید .عازمان مکل

ت الم وزترت تمسر تصادا ی و ترتیمی

تعت يس

بازپر تخت تصل و عس تورتق مزبسر رت بهصسرت كامل ر لستیح بس جه عماالنه
پمميشبينممی و منظممسر كنممد .ت ابممارتت مربممسط بممه بازپر تخممت تیممن تورتق
صد رصد( )100%وخديصیافاه ولقی میشس .
تعت:

ماده  -11بيمه مركزی تیرتن مس

تل  -ر رتعاای تفزتیش نقش صن ت بيمه ر نظام ومأمين ممالی و تیجما
فضای تممن ر عمایر يمسز همای تصادما ی تز جملمه فضمای كسم

و كمار و

عرمایه گذتری ،تز طریق شركاهای بيمه نسبت به تروقای نقش تصادا ی بيممه ر
وأمين رفا و تمنيت مر م و تفزتیش مری

نفسذ بيمه ر كشسر وا ماسعط جهانی

نن ر طی عالهای برنامه تصدتمات الزم رت جهت وحقق تهدتك زیر به مل نور :
 -1مممری

نفممسذ بيمممههممای بازرگممانی ر طممسل تجممرتی برنامممه بممه

هفت رصد( )7%برعد.
 -2عهم بيمه های مر تز يق بيممه وسليمدی بيممههمای بازرگمانی كشمسر
يدتصل وا پنجا رصد( )50%نسبت به عال پایه تجرتی صانسن برنامه تفزتیش یابد.
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 -3رشاههای بيمهتی ر بخش وسليدی و وجماری تصادما ملمی تفمزتیش و
گسارو یابد.
 مقررتت و نیيننامههای عرمایهگذتری ذخایر بيمهتی بهمنظسر تعمافامناع

تز منابع مذكسر ر جهت وأمين مالی پایدتر ر تصادا ملی وسعط شسرتی

الی بيمه بازنگری گر .
ماده -12

تل  -ولت مکل

تعت ر طسل تجرتی صمانسن برناممه ر صالم

بس جمه

عنستوی نسبت به وأ یه بدهی يسابرعیشد خس به عازمان وأمين تجامما ی تز
صانسن تجرتی عياعتهای كلمی تصمل

محل عهام صابل وتگذتری ولت ر صال

اهل و اهارم ( )44صانسن تعاعی و تصاليات ب دی نن ،تمالك ممازت بمر نيماز
عاگاههای تجرتئی ،وأ یمه نقمدی ر بس جمه عمنستوی ،تورتق بهما تر صمانسنی و
تمايازتت مسر وستفق تصدتم كند .تین بند شامل عاگاههای زیرنظمر مقمام م ظمم
رهبری و صستی مقننه و صضائيه و نها های مسمی غير ولای نمیشس .
وبدر  -ر تجرتی يکم تین بند باید عاالنه يدتصل

رصمد( )10%بمدهی

ولت به عازمان وأمين تجاما ی وسمسیه گمر و هرگسنمه و همد جدیمد بمرتی
عازمان وأمين تجاما ی باید ر صانسن بس جه همان عال پيشبينی و وأمين شس .
تعت مطمابق صمستنين مربسطمه ر طمسل

 -عازمان وأمين تجاما ی مس

تجرتی صانسن برنامه ،يقسق بازنشساگان و مسامریبگيرتن رت ماناع عازی نماید.
بند ( ) ما ( )12ر طسل تجرتی صانسن برنامه بر صانسن رتجمع بمه و يمين
يدتكثر يقسق بازنشساگی و و يفه كاركنان ولت و مشمسالن صمندوق ومأمين
تجاما ی مدس
و يفه مدس

 1361/3/30و صمانسن نظمام هماهنمو يقمسق بازنشسماگی و
 1373/6/23ياكم تعت.

پ -مؤعسه صندوق يمایت و بازنشساگی كاركنان فسال با كليه و ای ،
تخايارتت ،و هدتت و ترتییهما -تز جملمه تممستل منقمسل و غيرمنقمسل ،عمهام،
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تمايازتت ،مسجس ی ،تعنا و تورتق با يفظ هسیت مساقل به وزترت و اون ،كمار
و رفا تجاما ی تناقال مییابد.
يدتكثر طی مدت عه عال ،كليه و هدتت يال و نوی صندوق -بمه ميزتنمی
كه برتعاس مطال ات محاعبه بيمهتی بمرتی و يمين ترزو ف لمی و همدتت نومی
(تكچسئری) كه يدتكثر رك مدت عهما به وأیيمد عمازمان يسابرعمی كشمسر
میرعد و مسر وأیيد عازمان صرتر میگير  -با منابع ياصل تز وتگمذتری عمهام،
عهم تلشركه ،تمستل شركاها ،تمايازتت ،يقسق بهر بر تری تز م ا ن و يقسق مالی
مسر تز طریق عازمان خدسصیعازی و خزتنه تری

ولت و عایر منابع يس

كل كشسر پر تخت خستهد شد .ميزتن وتگذتریها هر عاله ر بس جههای عاالنه
پا تر خستهد گر ید.
ماده  -13وزترت تمسر تصادا ی و ترتئی مس

تعت نسبت بمه تیجما و

تن قا پيمان های وجانبه و اندجانبه و همچنين پيمانهمای پمسلی وجانبمه بما
كشسرهای طرك وجاری و هدك به ویغ كشسرهای منطقه تصدتم كند .ر تجرتی
تین ما ر ایت صستنين و عياعتهمایكلمی نظمام برتعماس مزت ،يکممت و
مدلحت مروری تعت.
ماده  -14برتی ت مال نظارت كامل و فرتگير بانمك مركمزی بمر مؤعسمات
پسلی ،بانکی و ت اباری و عماماندهی مؤعسمات و بازترهمای غيرماشمکل پمسلی
جهت تروقمای شمفافيت و عمالمت و كماهش نسمبت مطالبمات غيرجماری بمه
وسهيالت:
تل  -بانك مركزی مجماز تعمت مطمابق صمستنين مربسطمه ر اهماراس
مدسباوی كه بهودسی

شسرتی پسل و ت ابار میرعد ،الو بر تخايارتت صانسنی

خس مقرر ر صانسن پسلی و بانکی كشسر مدس
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 1351/4/18يس

مسر یمك

یا اند مسر تز تصدتمات نظاروی و تناظامی زیر رت ر صبمال بانکهما و مؤعسمات
ت اباری ماخل

ت مال نماید:

 -1ت مال محدو یت ،ممنس يت وسزیع عس و تندوخاهها بين عهامدترتن مؤثر،
عل

يق ر ی تز ننها بهطسر مسصت و عل

يق وقدم خرید تز عهامدترتن مؤثر

 -2و ليق مسصت مجسز بخشی تز ف اليت برتی مدت م ين و یا لغمس مجمسز
ف اليت
 -3ت مال محدو یت یا ممنس يت پر تخت پا تو و مزتیای مدیرتن
 -4عل

صالييت يرفهتی مدیرتن امل و ت ضای هيأت مدیر

وبدر  -1مرجع رعيدگی به وخلفات نظاروی و تناظامی مسممس تیمن بنمد
هيأت تناظامی بانکها خستهد بس .
وبدر  -2عهامدتر مؤثر ،عهامدتری تعت كه یك یا اند ضس هيأتمدیر
می كند و یا به وشخيص بانك مركزی ر تناخا

رت تناخا

ضس هيمأتممدیر

نقش تر .
 تنجام هرگسنمه مليمات بمانکی ،وتعمپاری(ليزینو) ،صمرتفی وسعمطتشخاص يقيقی و يقسصی و مشاركت بانکها و مؤعسات ت ابماری و تشمخاص
يقسصی واب ی كه بانکها بيش تز پنجا رصد( )50%عهام ننها رت ترنمد و یما ر
و يين هيأت ممدیر ننهما مؤثرنمد ر وأعميس صمندوقهمای عمرمایهگمذتری و
شركاهای وأمين عرمایه بدون خذ مجسز تز بانك مركزی ممنس تعت و مروک
يس

مسر به یك یا اند مسر تز مجازتتهای و زیری رجه شش مما ()19

صانسن مجازتت تعالمی مدس

 1392/2/1بهجز يبس و شالق محکسم میشس .

وبدر  -1مسؤوليت بازپر تخت كليه و هدتت و بدهيهای مؤعسات مذكسر
بر هد هيأت تمناء ،هيأت مدیر  ،هيأت مؤعس و عمهامدتر ممؤثر ماناعم
تشاغال ذمه (ماناع

با مرتو

بما

و شرتیط بروز خسارت) میباشد.

وبدر  -2الو بر مستر ی كه ر صانسن پسلی و بانکی كشسر تعماثناء شمد
تعت صندوق صرضتلحسنه وكش بهتی ر عرتعر كشسر برتعاس جمذ
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منمابع

عاالنه وا عیميليار ()30.000.000.000ریال نيز تز يکم تین بند مساثنی بس و
برتعاس تعاعنامه و مجسزهای مسجس ت تمه ف اليت می هد.
بند ( ) ما ( )14ر طسل تجرتی برنامه ر صسمت مغمایرت ،بمر وبدمر
 1383/10/22يماكم

( )4ما ( )1صانسن ونظيم بازتر غيرماشمکل پمسلی مدمس
تعت و نسبت به ما ( )20صانسن مجمازتت تعمالمی مدمس

 1392/2/1يکمم

خاص ولقی گر ید و ياكم تعت.
پ -نيروی تناظامی مس

تعت ر مستر ی كه بانك مركزی ر عاً ش به یا

مؤعسات رت فاصد مجسز ت الم مینماید ،نسبت به وسص

ف اليت یا و طيل نمس ن

ننها تصدتم كند.
ت -هرگسنه وبليغ برتی ترتئه خدمات پسلی و بانکی برتعماس نیمينناممهتی
خستهد بس كه رك مدت اهارما پس تز الزمتالجرتء شدن تین صمانسن وسعمط
بانك مركزی وهيه و بهودسی

هيأتوزیرتن میرعد .الو بر تصدتمات نظماروی

تناظامی كه بر مؤعسه پسلی بانکی و ت اباری ت مال میگر  ،وخل
تین يکم مساسج
میباشد كه به يسا

جریمه نقدی وا ميزتن

رعانههما تز

برتبر هزینمه وبليمغ صمسرتگرفامه

خزتنه تری كل كشسر وتریز میشس .

ث -بانك مركزی مس

تعت با همکاری صس صضائيه و عایر عماگاههای

ذیربط ،به نحسی برنامه ریزی كنمد كمه بما وکميمل و وسعم ه پایگما ت ملمی
ت ابارعنجی و عایر تصدتمات تجرتئی و نظاروی ،نسبت وسمهيالت غيرجماری بمه
كل وسهيالت(ترزی و ریالی) عاالنه یك وتيد رصد كاهش یابد.
ج -طرح هرگسنه سی كه منشأ نن تصدتمات نظاروی بانك مركزی باشد ،بایمد
به طرفيت بانك مزبسر صسرت پذیر و تفرت ذیمدخل ر تمر نظارت رت نممیومستن
طرك سی صرتر ت  ،جز ر مستر ی كه مسمس

سی ،تناسا جرم باشد.

وبدر  -منظسر تز تصدتمات نظاروی ،تصدتماوی تعمت كمه ر رتعماای ت ممال
نظارت بر بانکها ،مؤعسات ت اباری غيربانکی ،و ماونی ت ابمار و صمندوقهمای
صرضتلحسنه بهجز صندوقهای صرض تلحسنه زیر نظر عازمان تصادا تعالمی و
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مسمس وبدر ( )2بند ( ) تین ما  ،صرتفی ها و شركاهای وتعمپاری(ليزینو)
ر صالييت بانك مركزی جمهسری تعالمی تیرتن بس و مشمامل بمر تصمدتمات
به مل نمد ر ومامی مرتيل وأعيس ،ت طای مجسز ،نظارت بر ف اليت ،وغييرتت
ثبای ،بازعازی ،ت غام ،تنحالل و ودفيه میباشد.
ماده  -15وركي

ت ضای شسرتی پسل و ت ابار بهشرح زیر و يين میگر :

 وزیر تمسر تصادا ی و ترتیی یا م اون وی رئيس كل بانك مركزی جمهسری تعالمی تیرتن رئيس عازمان یا م اون وی -و ون تز وزرت به تناخا

هيأت وزیرتن

 وزیر صن ت ،م دن و وجارت و نفر كارشناس و ماخدص پسلی و بانکی به پيشنها رئيس كل بانكمركزی جمهسری تعالمی تیرتن و وأیيد رئيسجمهسر
 ت عاان كل كشسر یا م اون وی رئيس تواق بازرگانی ،صنایع ،م ا ن و كشاورزی تیرتن رئيس تواق و اون نماینمدگان كميسميسنهمای تصادما ی و برناممه و بس جمه و محاعممباتمجلس شسرتی تعالمی(هر كدتم یك نفر) بمه نمستن نما ر بما تناخما
مجلس
وبدر  -1ریاعت شسرت بر هد رئيس كل بانك مركزی جمهسری تعالمی
تیرتن خستهد بس .
وبدر  -2هر یك تز ت ضای خبر شسرتی پسل و ت ابار هر و عال یكبار
وغيير مییابند تناخا

مجد ننها بالمانع تعت.

24

يکم ما ( )15ر طسل برنامه ششم بر بند ( ) ما ( )18صانسن پمسلی و
بانکی با تصاليات ب دی مدس

 1351/4/18ياكم خستهد بس .

ماده  -16برتی يدسل تطمينان تز تجرتی صحيح مليات بانکی بدون ربما
ر نظام بانکی كشسر و جهت نظارت بر ملکر نظام بانکی و ت هارنظر نسمبت
به رویهها و تبزترهای رتیج ،شيس های مليماوی ،عماسرتل ملهما ،بخشمنامههما،
اهاراس

صرتر ت ها و نحس تجرتی ننها تز جهت تنطباق با مستزین فقه تعالمی،

شسرتی فقهی ر بانك مركزی با وركي

زیر وشکيل میشس :

 -پنج فقيه (مجاهد ماجزی ر يسز فقه م امالت وصاي

نظر ر مسائل

پسلی و بانکی)
 رئيس كل (یا م اون نظاروی) بانك مركزی یكنفر يقسصدتن نشنا به مسائل پسلی و بانکی و یك تصادا تن (هر و بام رفی رئيس كل بانك مركزی)
 یك نفر تز نماینمدگان مجلمس شمسرتی تعمالمی بما تولسیمت نشمنایی بمابانکدتری تعالمی به تناخا

مجلس شسرتی تعالمی (به نستن ضس نا ر)

 -یکی تز مدیرتن امل بانکهای ولای به تناخا

وزیمر تممسر تصادما ی و

ترتیی
وبدر  -1ت ضای فقهی تین شسرت به پيشنها رئميس كمل بانمك مركمزی و
وأیيد فقهای شسرتی نگهبان تناخا

و با يکم رئيس كل بانك مركزی مندمس

میشسند.
وبدر  -2مدسبات شمسرتی فقهمی الزمتلر ایمه تعمت .رئميس كمل بانمك
مركزی تجرتی مدسبات شسرت رت پيگيری و بر يسن تجرتی ننها نظارت میكند.
يکم تیمن مما نمافی تخايمارتت و نظمرتت فقهمای شمسرتی نگهبمان ر تصمل
اهارم( )4صانسن تعاعی نمیباشد.
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وبدر  -3ت ضای صاي ر ی تین شسرت برتی اهار عال و يين میشسند و
تین مأمسریت برتی یك ور یگر صابل ومدید تعت.
وبدر  -4جلسات شسرتی فقهی با يضسر وعسم ت ضاء مشامل بر رئيس
شسرت و يدتصل عه نفر تز فقهای ضس شسرت رعميت مییابد و ودميمات شمسرت
با ر ی مستفق تكثریت فقهای يامر ضس شسرت توخاذ میشس .
ماده -17

تل  -هرگسنه وکلي

به بانکها و مؤعسات ت اباری ر رتعاای تعافا تز

منابع ننها ر طسل عالهای تجرتی صانسن برنامه رخدمسص وسمهيالت بما نمرخ
عس كمار ،بهجز عایر وکالي
مدس

صانسنی مشروط به پيشبينی مابهتلافاوت نرخ عس

شسرتی پسل و ت ابار و رج نن ر صانسن بس جه عاالنه تعت.
 -به منظمسر تفمزتیش عمر ت و كمارتیی گمر و يسمابهای رنممدی و

هزینهتی ولت ،شفاك عازی و تیجا تمکان نظارت برخط ،بمر كليمه يسمابهای
عاگاههای تجرتئی و كاهش تثرتت منفی مليات مالی ولت بمر نظمام بمانکی،
كليه يسابهای بمانکی ت مم تز ریمالی و ترزی بمرتی وزتروخانمههما ،مؤعسمات،
شركاها ،عازمانها ،تنشمگاههای ولامی و ت ابمارتت ولامی نها همای ممسمی
غير ولای ،صرفاً تز طریق خزتنه تری كمل كشمسر و نمز بانمك مركمزی تفااماح
می شس  .عاگاههای یا شد مس فند كليه ریافتهما و پر تخمتهمای خمس رت
فقط تز طریق يسابهای تفاااحشد نز بانك مركزی تنجام هند.
وبدر  -1بانك مركزی مس

تعت ومهيدتت الزم برتی بانکدتری مامركز

و نگاهدتری يسابهای مسر نيماز همر یمك تز عماگاهها و عارعمی بمر خمط
خزتنه تری كل كشسر به تطال ات يسابهای عاگاههای مذكسر رت فرتهم نماید.
وبدر  -2نحس تناقال يسابهای عماگاههای ممذكسر بمه بانمك مركمزی و
هزینه كر نن وسعط بانکهای امل ،مطابق عاسرتل ملی خستهد بس كه يمدتكثر
رك مدت عه ما پس تز الزم تالجرتء شدن تیمن صمانسن ،بمه پيشمنها مشمارك
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شسرتی پسل

وزترت تمسر تصادا ی و ترتئی ،عازمان و بانك مركزی ،به ودسی
و ت ابار میرعد.
وبدر  -3بانك مركزی مکل

تعت نسبت به تبالغ عماسرتل مل مسممس

وبدر ( )2تین ما به كليه بانکها و مؤعسات ت اباری تصدتم كند .هر نس وخل
تز عاسرتل مل مذكسر ،وسعط بانکها مشمسل مجازتت تناظامی مسمس ما ()44
صانسن پسلی و بانکی كشسر و وغييرتت نن ر ما ( )96صانسن برنامه پنجم وسع ه
مدمس

 1389/10/15خستهممد بممس  .همچنمين هممر نممس وخلم

وسعممط عممایر

عاگاههای تجرتئی ،ر يکمم ودمرك غيرصمانسنی ر وجمس و تممستل ممسمی
محسس

میشس .

ماده -18

تعمت ر عمال تول تجمرتی صمانسن برناممه بما

تل  -بانك مركزی مس م

تعاقرتر عامانههای نظاروی برخط ،زمينه نظارت مسامر رت ر نظام بانکی فمرتهم
خطاهما و وخلفهمای تياممالی صبمل تز وصمس

نماید ،بهگسنه تی كه زمينه كشم
بهوجس نید.
 -بانك مركزی مس

تعت وا تناهای عال تول تجرتی صانسن برناممه بما

تیجا عامانهتی مامركز ،تمکان ریافت تلکارونيکی و برخط تعا المهمای ممسر
نياز ،جهت ت طای وسهيالت یا پذیرو و هدتت تز مرتجع ذی ربط نظير تعا الم
ت ابارعنجی ،بدهی ماليماوی و نظمایر نن رت بمرتی بانکهما و مؤعسمات ت ابماری
غيربانکی فرتهم كند.
وبدر  -1ومامی مرتجع ذی ربط كه بانکها و مؤعسات ت اباری ر ت طمای
وسهيالت یا پذیرو و هدتت نيازمند تعا الم تز نن میباشند ،مس فند تمکان خذ
تعا المهای مذكسر رت بهصسرت تلکارونيکی و برخط ،فرتهم نمایند.
وبدر  -2بانك مركزی مس

تعت مدا یق تعا المهای مذكسر رت و يين

و تبالغ كند.

27

ماده  -19ولت مس

تعت به منظسر تروقای مشماركت مر ممی و فمرتهم

كر ن بسار تجرتئی الزم برتی و اون و همکاری نيا مر م ر صال

وشکلهمای

تصادا ی و اونی نسبت به تفزتیش عرمایه بانك وسع ه و اون تز عال تول تجرتی
صانسن برنامه تز محل فروو تمستل مازت وزترت و اون ،كار و رفا تجاما ی پس
صمستنين بس جمه عمنستوی بمه يسما

تز وتریز به خزتنه تری كل كشسر ر صال

تفزتیش عرمایه ولت ر بانك مذكسر منظسر نماید.
ماده  -20بهمنظسر تصالح و وقسیت نظام ممالی كشمسر و وسمهيل مبما الت
مالی تز طریق وأمين منابع مالی تخلی و خارجی ،ومامی طريهای عماگاههای
تجرتئی كه تز وسهيالت مالی خارجی تعافا میكنند با ر ایت عياعتهای كلی
تصل اهل و اهارم ( )44صانسن تعاعی با مسؤوليت وزیمر و یما بماالورین مقمام
تجرتئی عاگا ذی ربط و وأیيد شسرتی تصادا باید ترتی وسجيه فنی ،تصادا ی،
مالی و زیستمحيطی باشند .زمانبنمدی ریافمت و بازپر تخمت وسمهيالت همر
طرح و ميزتن تعافا نن تز عاخت تخل با وسجمه بمه رفيمتهما ،تمکانمات و
وستنایی های تخلی و ر ایت صانسن «يدتكثر تعافا تز وستن وسليدی و خمدماوی
ر وأمين نيازهای كشسر و وقسیت ننها ر تممر صما رتت و تصمالح مما ()104
صانسن مالياتهای مساقيم مدس

 1391/5/1و تصالح ب دی نن» و تصالح ما

( )104صانسن مالياتهای مساقيم مدس

 1394/4/31باید بمه ودمسی

شمسرتی

تصادا برعد.
بخش  -4محيط كسب و كار ،خصوصيسازي و مناطق آزاد

ماده  –21ولت مس
بهبس محيط كس

تعت ر جهت وسع ه ف اليتهای صن ت بيممه و

و كار و گسارو بخش غير ولای:

تل  -بر تعاس صانسن تجرتی عياعتهای كلی تصل اهمل و اهمارم ()44
صانسن تعاعی ،عهام ولت ر شركاهای بيمه بهتعاثنای بيمه مركمزی جمهمسری
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تعالمی تیرتن و شركت عهامی بيممه تیمرتن رت ر و عمال تول تجمرتی صمانسن
برنامه تز طریق رمه عهام ر بازتر عرمایه و عازمان خدسصیعازی به بخش
غير ولای وتگذتر كند.
 بهمنظسر مر می شدن تصادا و كاهش نقمش ودمدیگمری ولمت رصن ت بيمه و بر تعاس تصالح نظام نظارت و رفهتی ،بيمه مركزی مکل

تعت

نسبت به كاهش ودریجی نقش وددیگری خس و كاهش بيمه توکایی تجبماری
ر صن ت بيمه بازرگانی تصدتم نماید.
ماده –22

تل  -ولت مکل
و رویهها ،محيط كس

تعت با تصدتم صانسنی ر جهت تصالح صستنين ،مقررتت
و كار رت بهگسنهتی تمن ،عالم ،عهل و شفاك عاز وا ر

پایان عال اهارم تجرتی صانسن برنامه ،روبه تیرتن ر و شاخص رصابمتپمذیری
بينتلمللی و شاخصهای بين تلمللی يقسق مالکيت ر ميمان كشمسرهای منطقمه
عند اشم تندتز به روبه عسم تروقاء یابد و هرعمال بيسمت رصمد ( )20%تز تیمن
هدك محقق شس  .ر شاخص كس

و كار هر عال

روبه تروقماء یافامه و بمه

كمار تز هفاا ر پایان تجرتی صانسن برنامه برعد .وزیر تمسر تصادما ی و ترتیمی
مکل

تعت ر پایان شهریسر و تعفندما هر عال ،گزترو ميزتن وحقمق يکمم

تین بند رت همرت مساندتت به مجلس شسرتی تعالمی ترتئه نماید.
 وزترت تمسر تصادا ی و ترتیی مسعرمایه گذتری و كارنفرینی ر كشسر ،جذ

تعت با هدك وضممين تمنيمت
ماخددمان ،صميانت ،يفا مت و

مقابله با تخالل ر تمنيت تشخاص و بنگاههما و كماهش خطرپمذیری (ریسمك)
تجاما ی ر محيط كس

و كار ،با همکاری عازمان ،عازمان ت تری و تعاخدتمی

كشسر ،م اونت لمی و فناوری رئيسجمهسر ،وزتروخانههای و اون ،كار و رفا
تجاما ی ،تمسر خارجه ،تطال ات ،ت گساری و كشمسر تلزتممات تروقمای تمنيمت
فضای كس

و كار رت وهيه و به ودسی

شسرتی الی تمنيت ملی برعاند.
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ماده  -23تیجا هرگسنه منطقه نزت وجاری -صن ای و ویغ تصادا ی جدید
منسط به ودسی

مجلس شسرتی تعالمی و وأمين زیرعاختهای مسر نياز برتی

تعاقرتر وتيدهای وسليدی ،خذ مجسز مسر نياز تز صبيل وأیيدیه زیستمحيطمی،
نظامی و تمنيای با ر ایمت صمانسن اگمسنگی ت تر منماطق نزت وجماری صمن ای
 1372/6/7و صانسن وشمکيل و ت تر منماطق ویمغ تصادما ی جمهمسری

مدس

تعالمی تیرتن مدس

 1384/9/5تمکانپذیر تعت.

وبدر  -كليه و ای  ،تخايارتت ،عماخاار و وشمکيالت بيرخانمه شمسرتی
الی مناطق نزت و ویغ تصادا ی با يفظ شخديت يقسصی مساقل و با ر ایمت
مستبط و مقررتت مربسطه به وزترت تممسر تصادما ی و ترتئمی مناقمل و وزیمر
ذیربط مسؤول تجرتی صستنين مروبط با يمسز منماطق نزت وجماری -صمن ای و
ویغ تصادا ی خستهد بس .
ماده  -24ولت مکل

تعت با همکاری تواق بازرگانی ،صنایع و م ما ن و

كشاورزی تیرتن و تواق و اون مركزی جمهسری تعالمی تیرتن يمدتكثر وما پایمان
تجرتی صانسن برنامه ،ومهيدتت صمانسنی الزم رت جهمت عمايابی عمهم و ماون ر
تصادا به بيست و پنج رصد ( ،)25%با رویکر كارنفرینی ،تشاغالزتیی ،يمایت
تز كس

و كارهای كساك و ماسعط و تنشبنيان به مل نور .

ماده -25

تل  -بهمنظسر مر می شدن و گسارو عهم بخش خدسصی و و اونی ر
تصادا و بهمنظسر تفزتیش بهر وری و تروقای عطح كيفمی خمدمات و ممدیریت
بهينه هزینه به ومامی عاگاههای تجرتئی كه هد تر و ای

تجاما ی ،فرهنگی

و خدماوی هساند (تز صبيل وتيمدهای بهدتشمای و رممانی ،مرتكمز بهزیسمای و
وستنبخشی ،مرتكز نمسزشمی ،فرهنگمی ،هنمری و ورزشمی و مرتكمز ترتئمه هنمد
خدمات و نها های كشاورزی و تمپروری) تجاز ت میشس ر اهماراس
تعااندتر های كيفی خدمات كه وسعط عاگا ذیربط و يين میگر  ،نسبت به
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خرید خدمات تز بخش خدسصی و و ماونی (بمهجمای وسليمد خمدمات) تصمدتم
نمایند .ر تجرتی تین بند وتگذتری مدترس ولای ممنس تعت.
وبدر  -نیين نامه تجرتئی تین ما شامل نحس و يين صيمت خرید خمدمات
و و يين وکلي

نيروی تنسانی و عاخاار به پيشمنها عمازمان ،عمازمان ت تری و

تعاخدتمی كشسر و عاگا تجرتئی ذیربط به ودسی

هيأت وزیرتن میرعد.

 به منظسر نظارت بيشار بمر بنگاههمای ر يمال وتگمذتری و همچنمينبنگاههای وتگمذتر شمد بمهصمسرت كنارلمی ،ر اهماراس

مدمسبات هيمأت

وتگذتری ،تعامی تین بنگاهها تز عسی عازمان خدسصیعازی به عمازمان ثبمت
تعنا و تمالك كشسر و بانك مركزی ت الم میشس  .عازمان ثبت تعنا و تمالك
كشسر مکل

تعت ثبمت صمسرتجلسمات مجمامع ممسمی و هيمأت ممدیر و

همچنين نقل و تناقال تمستل و تمالك بنگاههای مزبسر رت پس تز خذ مجسز كابی
تز عمازمان خدسصمیعمازی تنجممام همد .بانممك مركمزی مس م

تعمت طمی

عاسرتل مل ت المی به بانکها و مؤعسات ت اباری خدسصی و ولامی ،ت طمای
هرگسنه وسهيالت و یا تیجا و هدتت به بنگاههای مذكسر رت مشمروط بمه خمذ
مجسز تز عازمان خدسصیعازی نماید.
بخش  – 5توازن منطقهاي ،توسعه روستايي و توانمندسازي اقشار آسيبپذير

ماده  -26بهمنظسر رصابتپذیر كر ن مدتلت بمين منطقمهتی و عمرزمينی و
وقسیت خس توکایی ،تفزتیش تنگيز وصسل رنمد تعاانی:
تل  -ولت مس

تعت:

 -1ر طسل عال تول تجرتی صانسن برناممه عمند نممایش عمرزمين ملمی و
تعاانی رت وهيه كند و پس تز ودسی

شسرتی الی نمایش عرزمين تز عمال وم

تجرتی صانسن برنامه به تجرتء ر نور .
 -2رنمدها و هزینه هایی كه ماهيت تعاانی ترند رت و يين و طمی وعمال
تول تجرتی صانسن برنامه ر اهاراس

نظام رنمد -هزینمه تعماانی بمهصمسرت
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عرجمع رنمدها ،ت ابارتت هزینهتی و وملك ترتییهای عمرمایهتی همر تعماان
(برمبنای وجس وتریزی به خزتنه تری كمل كشمسر) ر بس جمه عمنستوی ت ممال
نماید .مازت بر رنمدهای وصسلی نسبت به عق

مدس

همر تعماان برتعماس

عاسرتل مل تبالغی عازمان برتی وأمين ت ابارتت هزینهتی و وملك ترتیمیهمای
عرمایهتی مدس

ر صانسن بس جه عنستوی ،ر مقاطع عهماهه بمين تعماانهمای

ذیربط وسزیع میگر .
 -3عه رصد( )3%تز رنمد ياصل تز صا رتت نفت خام و مي انات گمازی
خالص صا رتت گاز طبي ی رت بهوروي

یمكعمسم بمه تعماانهمای نفمتخيمز و

گازخيز و وعسم به مناطق و شهرعاانهای كمامر وسعم هیافامه جهمت تجمرتی
برنامههای مرتنی ر صال

بس جههای عنستوی با ودسی

شسرتی برنامهریزی و

وسع ه تین تعاانها تخاداص هد .يکم جزء ( )3بند (تلم ) مما ( )26تیمن
صانسن بر يکم جزء ( )1بند ( ) ما ( )7ياكم تعت .ر طمسل تجمرتی صمانسن
برنامه ششم وسع ه ،يکم مقرر رمسر تفزتیش رصد ر تین بند ،بر جمزء ()3
بند ( ) ما ( )44صانسن تلحاق برخی مست به صانسن ونظيم بخشمی تز مقمررتت
مالی ولت ( )2مدس

 1393/12/4ياكم تعت.

 -4ر عممال تول تجممرتی صممانسن برنامممه كليممه تخايممارتت و و ممای

صابممل

وتگممذتری عمماگاههای تجرتئ می بممه وتيممدهای مربسطممه خممس ر تعمماانهمما و
شهرعاانها رت وتگذتر كند.
 -5طريهای ها ی روعاایی و و يين محدو روعااها ر عرتعر كشسر رت
با پيشنها كارشناعان فنی ،زیر نظر بنيا مسکن و وأیيد بخشدتری هر بخش و با
تطال

هيارتن و راعای شسرتی تعمالمی روعمااها و ودمسی

ماشکل تز رئيس بنيا مسکن تنقال

نن ر كميامهتی

تعالمی تعاان بمه نمستن رئميس ،فرمانمدتر

شهرعاان ،بخشدتر بخش ،نمایند عازمان مسمکن و شهرعمازی تعماان ،رئميس
بنيا مسکن تنقال

تعالمی شهرعاان ،نمایند عازمان جها كشماورزی تعماان،
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نمایند م اون تمسر مرتنی تعااندتری و رئيس شسرتی تعالمی روعاا بمه نمستن
نا ر ،وهيه كند.
 شسرتهای برنامهریزی و وسع ه تعاان و كميامه برناممهریمزی شهرعماانمس فند پنج وا هشت رصد ( 5%وا  )%8تز عرجمع ت ابارتت وملمك ترتیمیهمای
صانسن بس جه عاالنه رت صرك وهيه و تجمرتی طريهمای

عرمایهتی تعاانی مدس

ها ی و بهسازی روعااهای شهرعاان ،وسعط بنيا مسکن تنقال
ماده  -27ولت مس

تعالمی نمایند.

تعت به منظسر وحقق عياعتهمای كلمی برناممه و

تصادا مقاومای ،شناعایی و بهمر بمر تری تز رفيمتهمای مسجمس ر نمستيی
روعاایی وتروقای منزلت تجاما ی روعاایيان و جایگا روعااها ر تصادا ملمی
و تیجا بسار الزم برتی شکسفایی و پيشرفت دتلتمحسر روعااها تصدتمات زیر
رت مطابق صستنين و ر صال

بس جههای عنستوی تنجام هد:

تل  -تصدتمات تصادا ی و بخشی:
 -1ولت مکل

تعت ر رتعاای برنامهریزی منطقهتی و وقسیمت تصادما

روعاایی و وسع ه تصادا صا رتت محسر ر طسل تجرتی صانسن برنامه هر عمال،
ر پنجهزتر روعاا با وسجه به تعا دت ها و رفيتهای بسمی و محيطی و صابليت
محلی -تصادا ی نن منطقه ،بما مشماركت نيروهمای محلمی و بما بهمر گيمری تز
وسهيالت بانکی ،يمایت های ولای و عرمایه گذتری بخش خدسصمی ،برناممه
وسع ه تصادا ی و تشاغالزتیی نن روعااها رت به وعيله عازمان تعاان وهيه كنمد و
به ودسی

شسرتی وسع ه و برنامه ریزی تعاان مربسطه برعاند .عازمان مس م

تعت و دت روعااهای عهميه تعاانی رت وا عه ما تول عمال تول تجمرتی صمانسن
برنامه ت الم نماید.
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 -2ونظيم و ترتئه هدفمند و شفاك ت ابارتت مربمسط بمه ممرتن و وسعم ه
روعاایی و شایری ر بس جه عنستوی ،وحت پيسعای با نستن « مرتن و وسع ه
روعاایی» و تخاداص بس جه مرتنی مربسط به تین فدل تنجام پذیر .
 -3كاهش مدت زمان پاعخ به تعا المها و صدور پروتنه عاخت بنگاههای
تصادا ی روعاایی و شایری تز هركدتم تز عماگاههای ذی ربمط ،بمه يمدتكثر
پانز روز
 -4وسع ه يدتصل پنجا و اهار خسشه كس

و كار روعاایی ،بهر بر تری

و عاخت نس و هشت ناييه صن ای روعاایی و تیجا یمك ميليمسن و نهدمد و
اهار هزتر فرصت شغلی ر روعااها و مناطق شمایری تز طریمق تيمدتث و
وسع ه بنگاههمای تصادما ی رصابمتپمذیر و صما رتت گمرت تز طریمق بخشمهای
خدسصی و و اونی
 -5وأمين منابع ممسر نيماز بمرتی رشمد عماالنه يمدتصل پمنج رصمد()5%
شاخصهای برخسر تری و يينشد ر عاماندهی شایر
 -6وهيه طريهای ها ی و طريهای وسعم ه و بمازنگری ننهما بمرتی هممه
روعااها و نبا یهای باالی بيست خانستر و منماطق شمایری ر طمسل تجمرتی
صانسن برنامه با تولسیت مناطق كمار برخسر تر
 -7نمسزو صدهزترنفر تز روعاایيان و شایر بمه نمستن ناصمر پيشمرو و
وسهيل گر ر زمينه برنامهریزی محلی ،وسع ه ف اليتهای تصادا ی و برنامههای
مشماركت همای مر ممی و نظمارت بمر

فرهنگی ،بهبس خمدمات رعمانی ،جلم
تثربخشی طريهای عاگاههای تجرتئی

 -8شناعایی روعااهای ر م مرض خطمر عمستنح طبي می جهمت تجمرتی
طريهای تیمن عمازی تیمن عمکسناگاهها بما همکماری عماگاههای مسمؤول و
مشاركت مر م و نها های محلی ،بهنس ی كه يدتصل عی رصد( )30%روعااهای
ر م رض خطر وا پایان تجرتی صانسن برنامه تیمنعازی شسند.
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 -9و يين شاخدهای بافتهمای فرعمس و نابسمامان روعماایی و وهيمه و
ر روعااهای ترتی تولسیت

تجرتی طريهای بهسازی بافاهای فرعس

 -10بخشس گی عس و جمرتئم وسمهيالت پر تخمتشمد بمه تفمرت وحمت
پسشش كمياه تمدت تمام خمينی(ر ) و عازمان بهزیسای جهت بازعمازی تمماكن
مسکسنی مناطق روعاایی نعي

ید تز يست ث طبي ی و غيرمارصبه كه صما ر بمه

بازپر تخت تصساط خس نمیباشند ،وا پایان ت ابمار صمانسن برناممه پمنجم وسعم ه
كشسر با پر تخت م ا ل نن به بانکهای امل و تمهال نن به ممدت عمه عمال تز
محل ونخست گر تن مسمس ما ( )10صانسن ونظيم بخشی تز مقررتت مالی ولمت
 1380/11/27و تصاليات و تلحاصات ب دی وا پایان تجرتی صانسن برنامه

مدس
ششم

 تصدتمات مرتنی زیربنایی: -1تمکانعنجی ،طرتيی و تیجما عمامانههمای فمع بهدتشمای زبالمههمای
روعاایی محدو های روعااها و جمعنوری و فع ننهما ر خمارج تز محمدو
روعااها و شهرها و و يين مسؤوليت عاگاههای ذیربط .نیيننامه تجرتئی تیمن
جزء با پيشنها وزترت كشسر بهودسی

هيأت وزیرتن میرعد.

 -2طرتيی و تجرتی طريهای (پمروژ همای) فمع بهدتشمای فاممال

ر

روعااها با تولسیت روعااهای وتصع ر يریم رو خانمههما ،وماال هما ،عمدها و
روعااهایی كه به ليل نفسذپذیری كم ترتمی فع فامال

ر ننها اار مشمکل

میباشد تز طریق بخش خدسصی
 -3یکپاراهعازی يمدتكثری ف اليمتهما و برناممههمای ممرتن و وسعم ه
روعاایی ،شایری و كشاورزی كشسر و ممدیریت ننهما بما رویکمر جهما ی و
نظارتپذیر وا پایان عال تول تجرتی صمانسن برناممه ششمم و تیجما یکپماراگی
برنامهریزی و ترتئه خدمات و طريهای روعاایی و شایری ر صال

برنامههای

جامع ،برتعماس نيازهما و مشماركت وتص می ممر م و شمرتیط تنسمانی ،طبي می،
تصادا ی و تجاما ی

35

 -4وأمين و وخديص ت ابار مسر نياز جهت تيدتث ،بهسازی و نعفالت و
نگهدتری رتههای روعاایی روعااهای باالی بيسمت خمانستر جم يمت و منماطق
شایری وا پایان تجرتی صانسن برنامه (همر عمال بيسمت رصمد  )%20تز طریمق
عازمان
 -5وهيه و تجرتی طريهای عماماندهی و بهسمازی يمدتصل بيسمت رصمد
( )%20روعممااهای مممرزی بمما رویکممر پدتفنممد غير امممل جهممت وستنمندعممازی
تصادا ی ،تجاما ی و فرهنگی
بخش  -6نظام اداري ،شفافيت و مبارزه با فساد

ماااده  -28ر رتعمماای تصممالح نظممام ت تری ،مسمممس «صممرفهجممسیی ر
هزینه های مسمی كشسر با وأكيد بر وحسل تعاعی ر عاخاارها ،منطقمیعمازی
تندتز ولت و يمذك عماگاههای ممستزی و غيرممرور و هزینمههمای زتیمد،
تصدتمات زیر تنجام میشس :
تل  -كاهش يجم ،تندتز و عاخاار مجمس

عاگاههای تجرتئی بهتعاثنای

مدترس ولای ر طسل تجرتی صانسن برنامه ،يدتصل به ميزتن پانز رصمد()15%
نسبت به ومع مسجس (يدتصل پمنج رصمد( )5%ر پایمان عمال وم) تز طریمق
وتگذتری وتيدهای ملياوی ،خرید خدمات و مشاركت با بخمش غير ولامی بما
تولسیت و اونیها ،يذك وتيدهای غيرمرور ،كاهش عطسح مدیریت ،كماهش
پساهای عازمانی ،تنحالل و ت غام عازمانها و مؤعسمات و وتگمذتری برخمی تز
و ای

عاگاههای تجرتئی به شهر تریها و هياریها و بنيا مسمکن تنقمال

تعالمی با ودسی

شسرتی الی ت تری

وبدر  -تنحالل ،تنازت و ت غام مؤعساوی كه به مسج
تعت ،صرفاً با ودسی

صانسن وأعيس شمد

مجلس شسرتی تعالمی تمکانپذیر میباشد.
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 بهكارگيری تفرت ر صالتجرتی و ای
كشسری مدس

صرتر ت كار م ين (مشخص) یا عا ای برتی

پساهای عازمانی ،فقط ر عق

مقرر ر صانسن مدیریت خدمات

 1386/7/8مجاز تعت .ومدید صرتر ت های صبلی بالمانع تعت.

پ -ولت ر يدو ت ابارتت هزینهتی عماالنه و ماناعم
نسبت به و يين مری

بما نمرخ ومسرم

يقسق كاركنان ولت ت م تز مشممسالن و غيرمشممسالن

صانسن مدیریت خدمات كشسری ر لستیح بس جه عنستوی تصدتم كند .تیمن يکمم
رطسل برنامه ياكم بر ما ( )125صانسن مدیریت خدمات كشسری خستهد بس .
ت -ولت مکل

تعت عنستت ترفاصی رت به نمستن عمنستت خمدمت صابمل

صبسل ولقی و مطابق وبدر ( )2صانسن بازنشساگی پيش تز مس د كاركنان ولمت
مدممس

 1386/6/5وسعممط عممازمان وممأمين تجاممما ی بممه برصممرتری مسممامری

بازنشساگان مشمسل و برتعاس ميانگين و عال نخر پر تخت يق بيمه عنستت
ترفاصی تز واریخ بازنشساگی ننان تصمدتم كنمد .شمركاهای ولامی و مؤعسمات و
نها های مسمی غير ولای مسمس وبدر ( )3صانسن ممذكسر نيمز بما تعمافا تز
منابع خس مشمسل تین يکم میباشند.
وبدر  -عهم صندوق های بازنشساگی بابت پر تخت يقسق بازنشساگی و
نيز كسسر بازنشساگی و یا يق بيمه عهم مساخدم و كارفرما نسبت بمه عمنستت
ترفماصی تز محمل ت ابمارتت عماالنه عمماگاههای تجرتئمی مشممسل ومأمين و بممه
صندوصهای مذكسر پر تخت میشس .
ماده  -29ولت مکل

تعت طی عال تول تجرتی صانسن برنامه نسمبت بمه

رت تندتزی عامانه ثبت يقسق و مزتیا تصدتم كند و تمکان وجميع كليه پر تختهما
به مقامات ،راعا ،مدیرتن كليه عاگاههای تجرتئی شامل صستی عهگانه جمهسری
تعالمی تیرتن ت م تز وزتروخانهها ،عازمانها و مؤعسات و تنشگاهها ،شركاهای
ولای ،مؤعسات تنافا ی وتبساه به ولت ،بانکها و مؤعسات ت ابماری ولامی،
شركاهای بيمه ولای ،مؤعسات و نها های مسمی غير ولای ( ر مستر ی كه نن
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بنيا ها و نها ها تز بس جه كل كشسر تعمافا ممینماینمد) ،مؤعسمات ممسمی،
بنيا ها و نها های تنقال

تعالمی ،مجلس شسرتی تعالمی ،شسرتی نگهبان صانسن

تعاعی ،بنيا ها و مؤعساوی كه زیر نظمر ولمیفقيمه ت تر ممیشمسند و همچنمين
عاگاهها و وتيدهایی كه شمسل صانسن بر ننها مسالزم ذكر یا ودریح نام تعمت
ت م تز تینکه صانسن خاص خس رت تشاه و یا تز صمستنين و مقمررتت مام وب يمت
نمایند نظير وزترت جها كشاورزی ،شركت ملی نفت تیرتن ،شركت ملمی گماز
تیرتن ،شركت ملی صنایع پاروشيمی تیرتن ،عمازمان گسمارو نسعمازی صمنایع
تیرتن ،بانك مركزی جمهسری تعالمی تیرتن ،عازمان بنا ر و كشايرتنی جمهسری
تعالمی تیرتن ،عازمان وسع ه و نسعازی م ا ن و صنایع م دنی تیمرتن ،عمازمان
صدت و عيمای جمهسری تعالمی تیرتن و شركاهای واب ه ننهما ،عماا تجرتئمی و
صرترگاههای عازندگی و تشخاص يقسصی وتبساه بمه ننهما رت فمرتهم نمایمد ،بمه
نحسی كه ميزتن ناخالص پر تخای به هر یمك تز تفمرت فمسق مشمخص شمس و
تمکان عارعی بمرتی نها همای نظماروی و ممسم ممر م فمرتهم شمس  .وزترت
تطال ات ،نيروهای مسلح و عازمان تنمرژی توممی تیمرتن تز شممسل تیمن يکمم
مساثنی هساند .تجرتی تین يکمم رخدمسص بنگاههمای تصادما ی ما لمق بمه
وزترت تطال ات ،وزترت فا و پشايبانی نيروهای مسلح ونها با مدسبه شسرتی
الی تمنيت ملی مجاز خستهد بس .
عاگاههای مشمسل تین ما مکلفنمد يقمسق ،فمسق تل ما هما ،هزینمههما،
كمكهزینهها ،كارتنه ،پر تخت های غيرماهانه و مزتیای ناخالص پر تخای ماهانه
ت م تز مسامر و غيرمسامر ،نقدی و غيرنقدی (م ا ل ریالی نن) و عایر مزتیا بمه
مقامات ،راعا ،مدیرتن مسمس تین ما رت تز هر محل (تز جمله ت ابارتت خارج
تز شمممسل صممانسن محاعممبات مممسمی كشممسر مدممس

 ،1366/6/1رنمممدهای

تخاداصی ،ت ابارتت مافرصه ،ت ابارتت كمکهای رفاهی ،ت ابارتت بس جه مسمی
و منابع مسمی و همچنين ت ابارتت مسممس مما ( )217صمانسن ماليماتهمای
مساقيم با تصاليات و تلحاصات ب مدی مدمس
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 ،1366/12/3وبدمر « »1مما

( )39صانسن ماليات بر ترزو تفزو  ،مست ( )160وا ( )162صمانسن تممسر گمركمی
مدس

 1390/8/22و یا ت ابارتت خاص ناشی تز وتگذتری و فروو شركاها ر

عازمان خدسصی عازی ،ت ابارتت مربسط به ر یفهای كمك به تشخاص يقيقی
و يقسصی و عایر رنمدها و مستر مشابه) ،منحدرتً ر فيش يقسصی ممن کس و
پس تز ثبت ر عامانه فسق ،پر تخت كنند ،به نحسی كه ميزتن هرگسنه ناخمالص
پر تخای ماهانه به هر یك تز تفرت ممذكسر بالفاصمله ر عمامانه تطال ماوی همر
عاگا مشخص باشد.
وبدر  -1كليمه تشمخاص يقمسصی مشممسل تیمن مما مکلفنمد تز وماریخ
 1388/1/1تطال ات مربسط به مقامات ،راعا ،مدیرتن مسمس تیمن مما رت بمه
یستن محاعبات كشسر و عازمان بازرعی كل كشمسر ترتئمه هنمد .مسمانک

تز

ترتئه تعنا و تطال ات مسر رخستعت به تنفدال مسصمت تز خمدمات ولامی و
مسمی تز عهما وا یكعال به وشخيص مرتجع صضائی محکسم میشمس  .یمستن
محاعبات كشسر و عازمان بازرعی كل كشسر مکلفند طبق و ای

و تخايمارتت

صانسنی خس تطال ات مربسط به پر تختهای مذكسر رت ر تعر وصت به منظسر
بازگر تندن وجس پر تخت شد رعيدگی نمایند و رصسرویكه مبالغی برخالك
صستنين به تفرت مسمس تین ما پر تخت شمد باشمد ،تصمدتمات صمانسنی الزم رت
به مل نورند.
وبدر  -2يسابرعان و بازرعمان صمانسنی تز جملمه عمازمان يسابرعمی و
جام ه يسابدترتن رعمی كشسر مکلفند ر يين تنجمام و مای
مندرج ر تین ما رت كنارل و ممن رج مرتو

صمانسنی ممستر

ر گزتروهمای يسابرعمی و

بازرس صانسنی ،وخلفات صسرتگرفاه رت ر تعر وصمت بمه مرتجمع ذیصمالح
(ت ضای مجمع مسمی ،هيمأتهمای وخلفمات ت تری ،مرجمع صضمائی ،عمازمان
بازرعی كل كشسر و یستن محاعبات كشسر) ت الم نمایند.
وبدممر  -3ولممت مکل م
عازوكارهای مناع

تعممت طممی عممال تول تجممرتی صممانسن برنامممه

ر نظامات پر تخت يقسق و مزتیما و نظمام ماليماوی رت بمه
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نحسی مدون نماید كه تخاالك يقسق و مزتیای بين مقاممات ،راعما ،ممدیرتن و
كاركنان مسمس تین ما

ر مشاغل مشابه و شرتیط مشمابه ر همر صمسرت تز

بيست رصد( )20%وجاوز نکند و ر مسير ودميمگيری صانسنی صرتر هد.
ماده  -30ولت مکل

تعت بررعیهای الزم جهت برصمرتری مدتلت ر

نظام پر تخت ،رفع وب ي ،و ماناع عازی ریافتها و برخسر تری تز تمکانات
شاغلين ،بازنشساگان و مسامری بگيرتن كشسری و لشکری عمنستت مخالم

رت

تنجام هد.
بخش  -7كشاورزي

ماده  -31ولت مس

تعت برتی يدسل تهدتك بندهای ششمم و هفمام

عياعتهای كلی تصادا مقماومای ر جهمت ومأمين تمنيمت غمذتیی و نيمل بمه
خس كفممایی ر محدممسالت تعاعممی زرت ممی ،تمممی و نبممزی بممه ميممزتن نممس و
پنج رصد( )95%رپایان تجمرتی صمانسن برناممه و تفمزتیش وسليمدتت كشماورزی
به ویغ محدسالت ترتی مزیت صا رتوی ،رعيدن به ورتز وجاری مثبت ،وقسیمت
و وکميل زنجير های وسليد و وسع ه صا رتت و تروقای بهمر وری ن

و خماك

كشاورزی تصدتمات زیر رت جهت يدسل به شاخصهای كمی به شمرح منمدرج
ر جدتول ذیل تنجام هد:
تل  -وسع ه كشاورزی يفا ای ،وسع ه كشت نشایی ،بهنغت ی و بهزرت می،
وسليد و وأمين و بهكارگيری ترصام مقاوم ،خس توکایی ر وسليد بذر و نهال ،تفمزتیش
مری

ماشينی كر ن عاالنه يدتصل وتز صدم ( )0/12تع

بخار ر هکاار

 تنجام به مسصع خرید وضمينی محدسالت كشاورزی و رصسرت وصفهر پر تخت خرید وضمينی ،پر تخت مطابق وبدر بنمد (تلم ) مما ( )10تیمن
صانسن به نستن جبرتن خسارت ناشی تز وأخير ر نظام بمانکی .ر طمسل تجمرتی
صانسن برنامه ،بند ( ) مما ( ،)31صمانسن وضممين خریمد محدمسالت تعاعمی
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كشاورزی مدمس

 1368/6/21بما تصماليات و تلحاصمات ب مدی رت ر بخمش

مغایرت مسصسكتالجرتء مینماید.
پ -تفزتیش وسليد محدسالت رتهبمر ی و وبمدیل پاندمد همزتر هکامار تز
ترتمی شيبدتر به باغات
ت -فرتهم نمس ن تمکانات مدرك بهينه عمسم ،فع نفات نباوی و كس های
شيميایی و تعافا بيشمار تز كمس نلی(كمپسعمت) و مبمارز زیسمای و ومدوین
مستبط ورو  ،عاخت و وركي

عاخت (فرمسالعيسن) كس و عم

ث -عرمایه گذتری مسر نياز جهت تنجمام تممسر وحقيقماوی و نظمام نمسین
ورویج و تناقال فناوری ،وقسیت شركاهای تنش بنيان ،تعاقرتر مدیریت تنمش و
وجهيز مرتكز جها كشاورزی
ج -وسع ه كشت محدسالت عالم و محدسالت زیسای (ترگانيك) ،ت مال
تعااندتر های ملی كنارل كيفی وسليمدتت و فمرنور همای كشماورزی گسمارو
مبارز ولفيقی با نفات و بيماریهای گياهی ،مدرك بهينه نها ها تز جمله تنست
عم و كس و يمایت تز رمانگاههای گيا پزشکی ر رتعماای تروقمای عمالمت
تنسان و جام ه
چ -ممنس يت هرگسنه رهاعمازی ،وسليمد ،وتر تت و مدمرك محدمسالت
ورتریخاه ،ر اهاراس

صانسن تیمنی زیسای جمهسری تعمالمی تیمرتن مدمس

 1388/5/7با ر ایت مقررتت و مستزین ملی و بينتلمللی كه به ودسی

مجلمس

شسرتی تعالمی رعيد تعت.
وبدر  -ولت مس

تعت تصدتم الزم برتی نزمایش مست غذتیی وتر توی و

فرنور های غذتیی وتر توی رت جهت وشخيص مست ورتریخاه به مل نور و بما
تطال رعانی مر م رت تز مست غذتیی ورتریخاه با خبر عاخاه و خطرتت تياممالی
تین مست رت كه بر تعاس نزمایشات م ابر م لسم میشس به مر م ت الم نماید.
ح -خذ سترض تز تنست اربیهای وتر توی ترتی تعيدهای ار

تشمبا

و غير تشبا ی(ورتنس) بيش تز يد مجاز و نسشابههای گاز تر مدرفی و صمرك

41

منابع ياصل تز ننها ر جهت تفزتیش عرتنه شير .ميزتن مدرك و نحمس هزینمه
ر بس جه عاالنه با ر ایت مما ( )48صمانسن ونظميم بخشمی تز مقمررتت ممالی
ولت( )2مدس

1393/12/4مشخص خستهد شد.

خ -تنجام تیمنعازی (وتكسيناعيسن) تمهای عمبك و عمنگين و پر تخمت
یارتنه مسر نياز ننها مطابق صانسن بس جه عاالنه
 رت تندتزی زیرعاخت شناعه گذتری ،بارنامه تلکارونيکی و رهگيری كاالو نها كشاورزی و تمی صن ای و نيمهصن ای وا رعيدن به مدرككنند نهائی
ر روزنمد كر ن شناعه تین كاالها
وبدر  -وزترت جها كشاورزی ،فهرعت كاالهای مشمسل تین بند رت ت الم
مینماید.
ذ -يمایت تز وسع ه رفيت صا رتوی صمنایع وبمدیلی و وکميلمی بخمش
كشاورزی مانند كارخانجات خسرتك تم ،طيسر و نبزیمان و صمنایع بسماهبنمدی
محدسالت كشاورزی با وسجه به مزیاهای طبي ی ،نسبی و رصابای تین صنایع
ر -وکميل زنجير وسليد محدسالت كشاورزی تز طریمق ت طمای كمکهمای
فنی -ت اباری به وشکلهای فرتگير كشاورزی و روعاایی
ز -ولت مکل

تعت برتی يدسل شاخصهای م ينشد ر جدتول ذیل

ر جهت تمنيت غذتیی ،عالمت و غنیعازی محدمسالت كشماورزی و وسعم ه
صنایع كشاورزی ر زنجير های رمه ،تصدتم كند.
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جدول شماره  -5اهداف کمی راهبرد ارتقای بهرهوری آب و خاك
کشاورزی صرفهجویی در مصرف آب کشاورزی و اعمال مدیریت تقاضا
هدك كمی
نستن

وم يت ر
پایان عال
1393

وتيد

وسع ه عامانههای
نسین نبياری و تيدتث
شبکههای فر ی نبياری
و زهکشی
تیجا و عاماندهی
وشکلهای ن برتن
تصالح و بهبس خاك
كشاورزی

2600
(وجم ی)

هزتر هکاار
و دت
وشکل

320

هزتر هکاار

عال
تول

عالهای برنامه ششم
عال
عال عال
وم عسم اهارم

عال
پنجم

500

500

500

500

500

180

220

280

325

375

500

500

500

500

500

جدول شماره  -6اهداف کمی راهبرد امنیت غذایی ،سالمت و غنیسازی
محصوالت کشاورزی (بخش زراعت)
هدك كمی

عالهای برنامه ششم

نستن

وتيد

گندم
جس
شلاسك
ذرت تنهتی
ذرت لسفهتی

هزتر ون
هزتر ون
هزتر ون
هزتر ون
هزتر ون

وم يت ر
پایان عال
1393
10578
2955
2347
1659
9803

11800
2890
2949
2100
10298

عال
وم
12600
3100
2984
2200
10512

13400
3254
3036
2300
107726

اغندرصند

هزتر ون

4731

5508

5876

6380

6722

يبسبات

هزتر ون

615

700

716

731

747

763

وو

هزتر ون

184

250

268

291

309

327

كلزت

هزتر ون

146

228

371

533

698

934

عسیا

هزتر ون

142

176

203

255

298

331

عال تول
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عال عسم

عال
اهارم
14000
3412
3003
2400
10940

عال
پنجم
14500
3588
3150
3000
11154
10200

عایر تنههای روغنی

هزتر ون

55

93

116

140

164

189

نيشکر

هزتر ون

6588

6732

6820

7020

7189

7500

عي زمينی

هزتر ون

4988

5272

5351

5432

5513

5596

محدسالت لسفهتی

هزتر ون

8631

10020

10540

11094

11692

13275

جدول شماره  - 7اهداف کمی راهبرد امنیت غذایی ،سالمت و غنیسازی
محصوالت کشاورزی (باغبانی ،دام ،طیور و آبزیان)
هدك كمی
نستن
تفزتیش وسليد
گسشت طيسر
تفزتیش وسليد
گسشت صرمز
تفزتیش وسليد
وخممرغ (وجاری
و بسمی)
تفزتیش وسليد شير

صيد و صيا ی

وسليد محدسالت
باغبانی
تيدتث
گلخانههای جدید

وم يت
ر پایان
عال
عال تول
1393

عالهای برنامه ششم
عال
وم

عال
عسم

عال
اهارم

عال
پنچم

هزتر ون

2033

2179

2254

2333

2414

2497

هزتر ون

785

819

838

859

880

899

هزتر ون

925

951

987

1024

1063

1103

ميليسنون

8800

9652

10183

10733

11302

11890

ميليسنون

17/1

17/7

18/6

19/8

20/8

21/9

هکاار

9610

2000

2740

3260

4160

4600

وتيد

صيد ر
نبهای
شمال

ون

39647

صيد ر
نبهای
جنس

ون

658000 619200 590900 557800 540000 535865

40038

44

40536

41034

41532

42000

هدك كمی
نستن

نبزی پروری

وتيد

نبزیپروری
(با وأكيد بر
پرورو
ماهی ر
صفس ر
نبهای نزت

ون

رهاعازی
بچه ماهی
و ميگس
جهت
بازعازی
ذخایر

ميليسن
صط ه

وم يت
ر پایان
عال
عال تول
1393

عالهای برنامه ششم
عال
وم

عال
عسم

عال
پنچم

عال
اهارم

811000 712270 618830 534200 471250 371717

362

345

380

430

500

475

جدول شماره  -8اهداف کمی راهبرد حفاظت و صیانت از منابع طبیعی
کشور و توسعه آن در چهارچوب اصولی توسعه پایدار
هدك كمی
نستن
تييای
رویشگا های
مرو ی و وسع ه
گياهان ترویی
جنگلکاری و
تييای جنگلها
وسع ه زرت ت
اس
يدنگاری
(كا تعار) منابع
طبي ی
تجرتی مليات
نبخيز تری

وتيد

وم يت
ر پایان
عال 1393

هزتر
هکاار

826

هزتر
هکاار
هزتر
هکاار

359
(وجم ی)
81
(وجم ی)

عال
تول

عالهای برنامه ششم
عال
عال
عال
اهارم
عسم
وم

عال
پنجم

1100

1400

2000

2300

2800

120

148

165

182

200

10

12

15

18

20

هزتر
هکاار

3000

20000

30000 30000 27000 25000

هزتر
هکاار

9505
(وجم ی)

1320

2460

45

1780

2080

2360

وثبيت شنهای روتن
و مهار كانسنهای
بحرتنی فرعایش
با ی

هزتر
هکاار

271
(وجم ی)

160

185

220

265

310

جدول شماره  -9اهدافکمی راهبرد توسعه صنایعکشاورزی
و زنجیرههای عرضه
هدك كمی
نستن

عالهای برنامه ششم

وم يت
وتيد

ر پایان

عال

عال

عال

عال

عال

عال 1393

تول

وم

عسم

اهارم

پنجم

يمایت تز وسع ه
رفيت صنایع
وبدیلی و
وکميلیبخش
كشاورزی (تفزتیش
رفيت جذ

ميليسن

35000

ون

(وجم ی)

1972

2184

2396

2612

2836

مست

خام)
يمایت تز بازعازی
و نسعازی وتيدهای
وبدیلی و وکميلی

وتيد

1001

154

(وجم ی)

170

194

217

250

ماده -32

تل  -به منظسر كاهش تلاهابات بازتر كاالهای تعاعی كشماورزی و كماهش
نسعان غير ا ی فدلی محدسالت كشاورزی و بهمنظسر كاهش بار مالی ولمت
برتی وأمين نقدینگی ر گر و و هزینه وب می ممسر تعمافا

ر عياعمتهمای

ونظيم بازتر و وأمين ذخایر محدسالت رتهبر ی (تعارتوغیك) ،شركت بازرگمانی
ولای تیرتن یا هریك تز شركاهای ولای مسؤول ونظيم بمازتر همر محدمسل بمه
وشخيص وزترت جها كشاورزی ،يس
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ممسر  ،برتعماس برنور همای ماهانمه،

فدلی و عاالنه رمه تخلی و وقامای هر یك تز محدسالت ،نسبت به توخماذ
مسص يت مناع

خرید یا فروو ر صرتر ت های عل

و تبزترهای مالی مسممس

بند( )24ما ( )1صانسن بمازتر تورتق بهما تر جمهمسری تعمالمی تیمرتن مدمس
 1384/9/1بر روی هر یك تز ترتییهای مشمسل صدر تین بنمد ر اهماراس
مقررتت بازتر عرمایه تصدتم مینمایند.
 ولت مکل -1تیجا ر ی

تعت تصدتمات ذیل رت به مل نور :
مساقل پر تخمت خسمارت بمه بيممهگمذترتن محدمسالت

كشاورزی و صندوق بيمه كشاورزی ر لستیح بس جه عاالنه و پيشبينمی ت ابمار
بهصسرت صد رصد( )100%وخديص یافاه رطسل تجرتی صانسن برنامه
 -2تصالح و بهبس خاك كشاورزی و تفزتیش كربن (ما نلمی) خماك بمه
ميزتن عاالنه پانددهزتر هکاار
 -3ترتئه كمکهای فنی و ت اباری برتی نسعازی باغهای فرعس كشسر
 -4تخاداص م ا ل ریالی

رصد( )10%ورو ی عاالنه صمندوق وسعم ه

ملی نز بانك اممل مطمابق ممستبط صمندوق جهمت پر تخمت وسمهيالت بمه
ماقاميان غير ولای عرمایهگذتر بخش كشاورزی ،صنایع وبدیلی و وکميلی تیمن
بخش ،محيط زیست مروبط با بخش كشاورزی و منابع طبي ی و تيدتث بندهای
تنحرتفی و عدهای كساك مطابق بند ( )4-10عياعتهای كلی برنامه ششمم و
ر اهاراس

تعاعنامه صندوق وسع ه ملی

ماده  -33ولت مکل

تعت ر تجرتی بندهای عسم و ششم عياعتهمای

كلی تصادما مقماومای و بمهمنظمسر مانمس عمازی تبزترهمای يمایمت تز بخمش
كشاورزی ،ومأمين و وجهيمز منمابع ،وسعم ه و تمنيمت عمرمایهگمذتری ،تفمزتیش
صمما رتت محدممسالت كشمماورزی و ترزوتفزتیممی و وکميممل زنجيممر ترزو
محدسالت كشاورزی تصدتمات ذیل رت به تنجام برعاند:
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تل  -تیجا زمينه گسارو و وکميل زنجيمر همای ترزو ،صمنایعوبمدیلی،
وکميلی و نگهدتری محدسالت تعاعی كشاورزی ر صطبهای وسليدی ،عر خانه
و تنبارهای فنی اندمنظسر
 وخديص يدتصل بيست رصد( )20%منمابع صمندوقهمای يمایمت تزبخش كشاورزی جهت وسهيالت برتی صا رتت تین بخش
پ -تیجا خسشههای صا رتوی ،نشانهای وجاری و تخاداص مشمسقهمای
صا رتوی به صا رتت محدسالت كشاورزی
وبدر  -ولت مکل

تعت مابهتلافاوت صيمت وسليد تخل با صيمت كماالی

كشاورزی ر بازترهای هدك رت عاالنه به نستن مشسقهای صا رتوی محاعمبه و
تز منابع هدفمندی یارتنههما پر تخمت نمایمد .وزترت جها كشماورزی مقمررتت
و يين كاالهای مشمسل تین بند و پر تخمت مابمه تلافماوت رت وهيمه نممس و بمه
ودسی

هيأت وزیرتن میرعاند.

ت -كاهش يدتصل

رصدی( )10%شکاك صيمت ریافای وسليدكننمدگان

و صيمت پر تخای مدرك كنندگان نهائی تین محدسالت رطسل تجمرتی صمانسن
برنامه
ث -پسشش بيمه تجبماری كليمه تمهما ر مقابمل بيمماریهمای مشمارك و
وتگير تر ،پر تخت يدتصل پنجا رصد( )50%عهم بيمهگر وسعط ولت و تجرتی
برنامه يذك تم ر كانسنهای نلس پس تز پيشبينی ر بس جه عنستوی
ج -تفزتیش عرمایه صندوقهای يمایت تز وسعم ه بخمش كشماورزی بمه
هفت رصد( )7%تز ترزو عرمایه گذتری بخمش كشماورزی و تفمزتیش عمرمایه
بانك كشاورزی مطابق با تعااندتر های بينتلمللی تز محل فروو تممالك ممازت
وزترت جها كشاورزی و بازپر تخت وسهيالت پر تختشد تز محمل يسما
ذخير ترزی و عهم ولت ر صال

بس جه عنستوی

چ -تفزتیش عهم عرمایهگذتری ر بخشكشاورزی ر كل عرمایهگذتریها
به ميزتن عاالنه يدتصل و رصد()2%
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ح -تروقای عطح كلی يمایمت تز كشماورزی ،عماالنه وما و رصمد ()2%
ترزو وسليد تین بخش
خ -بخشممس گی عممس و كممارمز و جریمممه وتمهممای ریممافای كشمماورزتن
خسارت ید تز يست ث غيرمارصبه و تمهال تصل وتم ننان به ممدت عمه عمال و
و يين ميزتن خسارت وسعمط كمارگروهی ماشمکل تز جهما كشماورزی ،بانمك
مربسطه و فرماندتری شهرعاان
 وسليد و پخش برنامههای نمسزشمی ،ورویجمی ،ممدیریت مدمرك ن ،بهبس كمی و كيفمی محدمسالت كشماورزی و فمرنوری وسليمدتت ،يفا مت تز
محيطزیست و منابع طبي ی كشمسر ،بهمر وری و تناقمال یافامههمای لممی بمه
بهر بر ترتن ،به عفارو و وأمين مالی وزترت جها كشماورزی وسعمط عمازمان
صدت و عيما
ذ -تخاداص يدتصل پانز

رصمد ( )15%تز ماسعمط وسمهيالت ت طمایی

بانکهای امل غيروخددی كشسر به بخش كشاورزی
ر -مرتيل بساهبندی ،تنجما  ،پاك كر ن ،رجه بندی ،پسعتگيمری ماننمد
شالی كسبی و خشك كر ن مانند اای و وفمت ت ن ماننمد نخمس پزی ،فمرنوری
محدسالت كشاورزی محسس

نمیشس .

خدمات مزبسر ،تز پر تخت ماليات بر ترزو تفزو م اك میباشد.
ماده  -34كليه تشخاص يقيقی و يقسصی كمه بمه نحمسی ر تممسر وسليمد،
پمرورو ،نگاهمدتری ،وسزیممع ،يممل و نقمل ،رمممه ،فمروو تم زنمد و نيممز
تعاحدال ،وهيه ،ملنوری ،جمعنوری ،نگهدتری ،بساهبندی ،وسزیمع ،يممل و
نقل فرنور های با منشأ تمی و همچنين خسرتك تم ف اليت ترند ،رصمسرت
وخطی تز تجرتی مستبط و مقررتت بهدتشای بمه وشمخيص عمازمان تمپزشمکی
كشسر یا دم بهكارگيری مسؤول فنی بهدتشای با ر ی ت گا صمالح ما همد بمه
پر تخت خسارت وتر به مدرككنندگان تصالم غيربهدتشای یا ناعالم میباشند.
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مسممؤوالن فنممی بهدتشممای برتعمماس شممرح و ممای

تبالغممی تز عممسی عممازمان

تمپزشکی كشسر به شرط عببيت ر صسرت صدسر یا وقدير مسؤول میباشند.
وبدر  -نیيننامه تجرتئی تینما به پيشنها مشارك وزترت جها كشاورزی
(عازمان تمپزشمکی كشمسر) ،وزترت بهدتشمت ،رممان و نممسزو پزشمکی و
عازمان به ودسی

هيأت وزیرتن میرعد.

بخش  - 8آب

ماده  -35ولت مکل

تعت به منظسر مقابله با بحرتن كممنبمی ،رهاعمازی

يقآبههای زیستمحيطی برتی پایدتری عرزمين ،پایمدتری و تفمزتیش وسليمد ر
بخش كشاورزی ،و ا لبخشی به عمفر همای زیرزمينمی و تروقمای بهمر وری و
جبرتن ورتز ن  ،به ميزتنی كه ر عال پایانی تجرتی صانسن برناممه یماز ميليمار
مارمک

شس  ،تصدتمات زیر رت به مل نور :

تل  -تفمزتیش ملکمر ر وتيمد عمطح و تفمزتیش بهمر وری ر وسليمد
محدممسالت كشمماورزی بمما تولسیممت محدممسالت ترتی مزیممت نسممبی و ترزو
صا رتوی باال و ترصام با نياز نبی كمار و عازگار با شسری ،مقماوم بمه خشمکی و
ر ایت تلگسی كشت مناع

با منطقه

 -وسع ه روشهای نبياری نسین ،تجرتی مليات ن

و خاك(عاز تی و

غيرعاز تی) ،وسع ه ن بندها و عامانه(عيسام)های عمطسح نبگيمر يمدتصل بمه
ميزتن ششدد هزتر هکاار ر عال
وبدر  -برتی وسع ه روشهای نبياری نسین يدتصل هشاا وپنج رصد()85%
هزینهها به نستن كمك بال سض وسعط ولت ر صال

بس جه عماالنه ومأمين و

پر تخت میشس .
پ -يمایت تز وسع ه گلخانهها و تناقال كشت تز فضمای بماز بمه فضمای
كنارل شمد و بازارخمانی پسمابها ،ممدیریت نبهمای ناما مارك و ممدیریت ن
مجازی
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ت -طرتيی و تجرتی تلگسی كشت بما وأكيمد بمر محدمسالت رتهبمر ی و
تروقای بهر وری ن

ر اهاراس

منابع و تلزتمات مسر نياز ر صال
مناع

فقط ر اهاراس

عياعتهای كلی تصادا مقماومای و ومأمين
بس جه عاالنه و ت مال يمایت و مشسقهمای

تلگسی كشت

ث -تيياء ،مرمت و الیروبی صنستت به ميزتن عاالنه پنج رصمد( )5%وممع
مسجس ر طسل تجرتی صانسن برناممه بما وأكيمد بمر ف اليمتهمای نبخيمز تری و
نبخستندتری برتی تييای صنستت
ج -تیجا زیرعاخت مسر نياز برتی پمرورو ویسمتهمزترون مماهی ر
صفس وا پایان تجمرتی صمانسن برناممه و وسعم ه ف اليمت همای شميالوی و تیجما
وأعيسات زیربنایی ر عستيل كشسر
چ -برق تر كر ن ااههای كشاورزی ترتی پروتنه بهر بر تری
وبدر  -منابع مسر نياز تجرتی تین بند تز محمل صمرفهجمسیی ر مدمرك
عسخاهای فسيلی مسمس ما ( )12صانسن رفع مستنع وسليد رصابتپذیر و تروقمای
نظام مالی كشسر مدس
ح -ند

 1394/2/1وأمين میگر .

كناسر هسشممند و يجممی ن

بما ت طمای وسمهيالت تز وجمس

ت تر شد بر روی ااههای ترتی پروتنه بهر بر تری وا پایان تجرتی صانسن برنامه
خ -تعافا تز ن

تعاحدالی عدها ،با تولسیت وأمين ن

شر

مسر نياز

ر يسمه نبریز محل تعاقرتر عد
 وأمين يقابه كشماورزتن تز رو خانمههما ،اشممههما و صنماتهما تز نعدهای تيدتثی بر روی تین رو خانهها ،صناتها و اشمهها
ذ -وغيير عاخاار مدرك ن

شركاهای فسال ی ،نلياژی و م دنی و تصمالح

عامانه(عيسام) خنككنندگی و شستوشسی مست خمام وما پایمان عمال اهمارم
تجرتی صانسن برنامه
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ر -ولت مس

تعت وا پایان عال تول تجرتی صانسن برنامه طمرح تلگمسی
نمس و ر طی عمالهای تجمرتی تیمن

كشت رت برتی ومامی نقاط كشسر و ری
صانسن به مسر تجرتء گذتر .
وزترت نيرو مس

رت مطابق طرح تلگمسی كشمت ر

تعت وخديص ن

تخايار كشاورزتن صرتر هد.
ماده – 36

تل  -ولت مکل

تعت تصدتمات الزم رت با ر ایت عياعتهای كلی تصل

اهل و اهارم ( )44صمانسن تعاعمی ر جهمت تصمالح نظمام بهمر بمر تری ن
نشمماميدنی ،بهممر وری تعاحدممال و بهممر وری مدممرك ننرت يممدتصل م مما ل
عی رصد( )30%تروقاء هد و نيز يدتصل عی رصد( )30%ن
جنسبی كشسر رت تزطریق شيرین كر ن ن

نشاميدنی مناطق

ریا وما پایمان تجمرتی صمانسن برناممه

وأمين نماید.
وبدر  -وزترت نيرو مس

تعت وا پایان تجرتی صمانسن برناممه ومهيمدتت

الزم رت جهممت وممأمين ،طرتيممی و عمماخت يممدتصل م مما ل هفاا رصممد()70%
ن شيرینكنهای مسر نياز ر شهرهای يسز خليج فارس و ریای مان رت تز
جمله تز طریق خرید وضمينی ن

شيرینشد و نيز مدیریت هسشمند و وجميمع

خرید ن شيرینكن تز طریق تناقال فناوری به تخل تنجام هد .مدیریت تناقمال
فناوری تز طریق جها تنشمگاهی ،تنشمگاهها و مرتكمز پغوهشمی و شمركاهای
تنشبنيان تنجام میشس .
 -سترض ياصمل تز اشممههمای ن

م مدنی و رممانی ر محمدو

شهرعاانهائی كه رفيت وسع ه گر شگری ترنمد ،بما طمی مرتيمل صمانسنی ر
تخايار شهر تریها یا هياریهای همان منطقمه صمرتر ممیگيمر  .منمابع ياصمله
ماناع

با ریافت سترض كه به پيشنها شسرتی تعمالمی شمهر یما روعماا بمه

ودسی

كميامه

شسرتی برناممهریمزی و وسعم ه تعماان ممیرعمد ،بما ودمسی

برنامهریزی شهرعاان صرك زیرعاختهای گر شگری همان منطقه میشس .
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ماده  -37ولت مکل

تعت ومهيدتت الزم رت با تعافا تز تنست روشها تز

جمله عازوكارهای ذیل وا پایان تجرتی صانسن برنامه ،مالو بمر وممع مسجمس
جهت تفزتیش يدتصل بيست وپنج رصد( )25%پسشش شمبکه فاممال

شمهری

كشسر رت فرتهم نماید.
تل  -تعمافا تز عمرمایهگمذتری بخمشخدسصمی تخلمی و خمارجی و
عازمانهای بينتلمللی ر تزتی وتگذتری پسا

تعاحدالی

 تعافا تز منابع ياصل تز فروو پسماوکميل طريهای فامال

فاممال

جهمت وسعم ه و

شهری با پميش بينمی منمابع و مدمارك نن ر صمانسن

بس جه عنستوی
بخش  –9محيط زيست و منابع طبيعي

ماااده  -38ولممت مس مم

تعممت تصممدتمات زیممر رت جهممت يفا ممت تز

محيطزیست به مل نور :
تل  -نظارت بر ترزیابی رتهبر ی محيطزیسمت( )SEAر عياعمتهما و
برنامههای وسع هتی و ترزیابی تثرتت زیستمحيطی( )EIAطريهای بزر

كليه

عاگاههای تجرتئی و بخشهای خدسصی و و اونی ،نها های مسمی غير ولای
ر پهنه عرزمينی تز جمله منماطق نزت وجماری و صمن ای برتعماس شاخدمها،
مستبط و م يارهای پایدتری محيطزیست.
 -تجرتی برنامه مل يفا ت ،تيياء ،مدیریت و بهر بر تری مناعم

تز

واال های كشسر با مشاركت عایر عاگاههای تجرتئی و جستمع محلی بمهویمغ
ر تروباط با واال های ثبتشد ر كنستنسيسن رتمسمر بمهطمسری كمه وما پایمان
تجرتی صانسن برنامه ،يدتصل بيست رصد( )20%واال های بحرتنی و ر م مرض
وهدید كشسر تيياء شسند و ممن يفا ت و وثبيت ،ر روند بهبس صرتر گيرند.
پ -وأمين ت ابمارتت ترزی و ریمالی ممسر نيماز جهمت تجمرتی و همدتت
بين تلمللی ولت جمهمسری تعمالمی تیمرتن ر يمسز محميطزیسمت ر صالم
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بس جههای عنستوی .تجرتی تین بند منسط به ر ایت تصسل هفاا و هفمام( )77و
یکدد و بيست و پنجم( )125صانسن تعاعی میباشد.
ت -وأمين عهم ولت جمهسری تعالمی تیرتن ر طريهای (پمروژ همای)
بين تلمللی محيط زیسای مشارك با ولاها و تشخاص يقيقی و يقسصی خمارجی
بهمنظسر وشسیق و يمایت تز جل

كمکهما و عمرمایهگمذتریهمای بمينتلمللمی

توطلبانه و كمك به وأمين هزینههای مربسط به كنستنسيسن رتمسمر .تجمرتی تیمن
بند منسط به ر ایت تصسل هفاا و هفام( )77و یکدد و بيسمت و پمنجم()125
صانسن تعاعی میباشد.
ث -نظارت بر تجرتی طريهای جامع مدیریت پسماند بهویغ ر عمستيل
ریاها ،رو خانهها ،جنگلها و شاهای ياشيه واال ها و مدیریت عاالنه يدتصل
بيست رصد( )20%تز يجم پسماندهای مسجس با روو مناع
وبدر  -عازمان يفا ت محيطزیست مس

تعت ر محدو يریم شمهرها

و روعااها بر تصدتمات شهر تریها و هياریها ر تین خدسص نظارت كند.
ج -وهيه و تجرتی طرح جامع پيشگيری و تطفای يریمق ر رصمه وحمت
مدیریت عازمان جنگلها ،مرتوع و نبخيز تری و عازمان يفا ت محيطزیست با
همکاری عاگاههای تجرتئی ،نظامی( ر زمان صلح) و تناظامی
چ -وکميل و تجرتی وأعيسات جمعنوری ،ودفيه ،بازارخانی و ممدیریت
پسا

و فامال

كه فامال

ر شهرها و شهركهای صن ای و خدماوی و عایر وتيمدهایی

با نالیندگی بيش تز يد مجاز تز تعااندتر های ملی وسليد مینماینمد

تز طریق قد صرتر ت فروو و یا پيشفروو پسا

خروجی وأعيسات مسجمس

و یا طريهای وسع ه نوی
وبدر  -ولت مجاز تعت تز طریق وشسیق عرمایه گذترتن بخش خدسصی
و یا قد صرتر ت با ننان نسبت به مستر تین بند تصدتم نماید.
ح -تيياء ،وسع ه و غنیعازی جنگلها ر عطح هشادد و پانز هزتر هکاار

54

خ -تجرتی مليمات نبخيمز تری و يفا مت تز خماك و نبخمستن يمدتصل
رعطح ميليسن هکاار
 بيابانز تیی وكنارل كانسنهای بحرتنی نن يدتصل رعطح یكميليمسن ویکدد و اهل هزتر هکاار
ذ -وهيه نقشههای يدنگاری(كا تعار) منابعطبي ی يدتصل یکدد و اهار
ميليسن هکاار و ترتمی كشاورزی يدتصل بيست ميليسن هکاار با ر ایمت صمانسن
يدنگار(كا تعار)
ر -تروقای پسشش صد رصد( )100%يفا ت تز جنگلها ،مرتومع و ترتممی
ملی و ولای و مناطق اهارگانه زیستمحيطمی بما مشماركت جستممع محلمی و
تروقای مری

يفا ت تز جنگلها و مرتوع كشسر به منظمسر پایمدتری جنگلهما و

همچنين و ا لبخشی تم و مرتوع عاالنه يدتصل

رصد()10%

ز -تجرتی برنامه مدیریت عبز شامل مدیریت مدمرك تنمرژی ،ن  ،ممست
توليه ،وجهيزتت و كاغذ ،كاهش مست جامد زتئد و بازیافت ننها ر عاخامانها و
وعائط نقليه ،ر كليمه عماگاههای تجرتئمی و مؤعسمات و نها همای ممسمی
غير ولای ر اهاراس

صستنين مربسطه

وبدر  -نیين نامه تجرتئی تین بند به پيشنها مشارك وزترت نيرو و عازمان
يفا ت محيط زیست بهودسی

هيأت وزیرتن میرعد.

ژ -تييای رویشگاههای مرو ی و وسعم ه و فمرنوری گياهمان ترویمی بمه
ميزتن يدتصل نه ميليمسن و ششدمدهزتر هکامار و تفمزتیش يمدتصل یکدمدهزتر
هکاار به عطح زیر كشت گياهان ترویی بهنحسی كمه ر پایمان تجمرتی صمانسن
برنامه به ویست و پنجا هزتر ( )250.000هکاار برعد.
س -ترتئه ب رنامه جامع مقابله با ریزگر ها يدتكثر وا پایان عال تول تجمرتی
صانسن برنامه ششم و تجرتی ملی و مؤثر نن تز عال وم تجرتی تین صانسن
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و -ت طای وسهيالت و پيش بينی ت ابار الزم ر بس جمه عماالنه جهمت تز
ر خارج كر ن عاالنه

رصد( )10%تز مسوسرعيکلتهای بنزینی و جایگزینی

با مسوسرعيکلتهای برصی
ص -فرتهمكر ن منابع ترزی و ریالی الزم جهت وبدیل پسماند به كمس یما
تنرژی برتی شهرهای مخال

ر طسل تجرتی صانسن برنامه بما همکماری بخمش

خدسصی و شهر تریها
ض -تصدتمات عياعی ،تصادا ی و مرتنمی الزم بمرتی وثبيمت ،تعمامرتر و
تفزتیش يقآبه به رو خانه های مشارك و مرزی ماننمد هيرمنمد و ومأمين يقآبمه
زیستمحيطی ننها
ط -وهيه ،ومدوین و تجمرتی برناممه ممل يفا مت و ممدیریت تز منماطق
اهارگانممه محمميط زیسممت و گسنممههممای ر م ممرض وهدیممد و خطممر تنقممرتض
يياتويش كشسر با رویکر بهر گيری تز رفيتهمای توطلبانمه و مشماركت
تشخاص يقيقی و يقسصی با تولسیت جستمع محلی و عمازمانهمای ممر م نهما
وسعط عازمان يفا ت محيط زیست
ظ -بازنگری ر محدو مناطق اهارگانه محيط زیست و همچنين و ری
و وقسيم بندی جدید مناطق با وسجه به وقسيمات نسین توحا یه جهانی يفا مت
تز طبي ت( )IUCNوسعط عازمان يفا ت محيط زیست
 كشاورزتن و تمدترتنی كه محدسالت ننها با وشخيص جها كشماورزیشهرعاان ر م رض وهدید يياتويش میباشد ،میوستنند بمرتی جلمسگيری تز
خسارت نسبت به محدسر نمس ن مزتر خس ر اهاراس

صمانسن و مقمررتت

مربسطه تصدتم كنند.
غ -عممازمان يفا ممت محمميط زیسممت مکل م

تعممت نسممبت بممه پاعممخ

تعمما المهممای مربممسط بممه طريهممای مرتنممی ولاممی و طريهممای تصادمما ی
عرمایه گذترتن يدتكثر رك مدت وما تصدتم نماید و رصسرت ر گزترشها و
رخستعتهای مذكسر الیل رت كاباً بهصسرت شفاك مطمابق صمستنين و ممستبط
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فنی مربسطه به ذینف ان ت الم كند .دم پاعخ عازمان يفا ت محيط زیست ر
مهلت مقرر ،بهمنزله وأیيد میباشد.
ك-
 -1هرگسنه بهر بر تری اسبی تز رخاان جنگلهای كشسر تز تبامدتی عمال
اهارم تجرتی صانسن برنامه ،ممنس می باشمد .ولمت ر تروبماط بما صرتر ت همای
طريهای جنگلدتری مذكسر كه مدت تجرتی نن به تومام میرعد ،مجاز به ومدید
صرتر ت نمیباشد.
وبدر  -بهر بر تری اسبی ر طريهای جنگلدتری طی عالهای تول وا عسم
تجرتی صانسن برنامه وسعم ه صمرفاً تز رخامان شکسماه ،تفاما و ریشمهكمن ر
اهاراس

صستنين و مقررتت مربسطه خستهد بس .

 -2ولت مکل

تعت نسبت به تصالح نن عاه تز طريهای جنگلدتری كه

مدت تجرتی نن وا پایان عال عسم تجرتی صانسن برنامه به تومام نممیرعمد ،و يمين
خسارت كارشناعی نمس و خسارت ياصله رت ر بس جه عنستوی رج نماید.
وبدر  -1بهر بر تری تز رخاان ریشهكن ،شکساه ،تفاا  ،خشمك عمرپا و
نفتز غيرصابل تيياء وا پيش تز ودسی

طرح جایگزین و يدتكثر وا پایان عال

عسم برنامه صرفاً با مجسز عازمان جنگلهما ،مرتومع و نبخيمز تری كشمسر مجماز
می باشد و پس تز ودسی

طرح جایگزین صرفاً برتعاس تین طرح و بما مجمسز

عازمان جنگلها ،مرتوع و نبخيز تری كشسر خستهد بس .
وبدر  -2بر تشت رخاان جنگلمی بمرتی طريهمای مرتنمی ر صمسرت
ترتبس ن ترزیابی زیسمت محيطمی و شناعمه (كد)شناعمایی بما مجمسز عمازمان
جنگلها ،مرتوع و نبخيمز تری كشمسر بالممانع تعمت .همچنمين بهمر بمر تری تز
رخاکاری و جنگلکاریهای عتكاشت بهمنظسر زرت ت اس

با وشخيص و

مجسز عازمان جنگلها ،مرتوع و نبخيز تری كشسر مجاز تعت.
 -3بهمنظسر وحقق بند( )1ولت مکل

تعت با تخاداص ر ی

ت ابماری

مساقلی نسبت به پيشبينی ت ابارتت و تمکانات ر بس جههمای عمنستوی جهمت
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تروقاء پسشش كامل و مؤثر يفا ت تز جنگلهای كشسر ،مهار ستمل ناپایمدتری،
جلسگيری تز وغيير كاربری ،وجاوز و ودرك ،مبارز با صااماق امس  ،تعماقرتر
مدیریت پایدتر جنگل و تجرتی و هدتت تصدتم نماید.
وبدر  -ولت مکل

تعت وسهيالت الزم رت جهت وسع ه زرت ت امس

و وتر تت مست توليه صنایع مروبط با اس (علسلزی) ر تخايار صايبان صمنایع
و كشاورزتن طرك صرتر ت ننان صرتر هد.
بخش  -10انرژي ،صنعت و معدن
ماده -39

تل  -بهمنظسر تروقای دتلت تجاما ی ،تفزتیش بهر وری ر مدرك ن

و

تنرژی و هدفمندكر ن یارتنهها ر جهت تفزتیش وسليد و وسع ه نقمش ممر م ر
تصادا  ،به ولت تجاز ت میشس كه صيممت ن

و ياملهمای تنمرژی و عمایر

كاالها و خدمات یارتنهتی رت با ر ایت ماليظات تجاما ی و تصادا ی و يفمظ
مزیت نسبی و رصابای برتی صنایع و وسليدتت ،بهودریج وا پایمان عمال  1400بما
وسجه به مست ( )2( ،)1و ( )3صانسن هدفمندكر ن یارتنهها مدس

1388/10/15

تصالح و تز منابع ياصل بهصسرت هدفمند برتی تفزتیش وسليد ،تشاغال ،يمایت
تز صا رتت غيرنفای ،بهر وری ،كاهش شمدت تنمرژی ،كماهش نلمس گی همست و
تروقای شاخدهای دتلت تجامما ی و يمایمتهمای تجامما ی تز خانسترهمای
نيازمند و وأمين هزینههمای مليماوی و عمرمایهگمذتری شمركاهای ذیربمط ر
اهاراس

بس جههای عاالنه تصدتم الزم رت به مل نور .

 -به منظسر تیجا شفافيت ر تجرتی صانسن ،ولت مکل

تعت ریافمتهما

و پر تختهای مروبط با صانسن هدفمنمد كمر ن یارتنمههما رت ر جمدول جدتگانمهتی
ياوی تصالم زیر همرت با بس جههای عنستوی به مجلس شسرتی تعالمی وقدیم كند:
 -1كل ریافایهای ياصل تز تجرتی صانسن هدفمند كر ن یارتنهها
 -2ماليات بر ترزو تفزو مروبط با نن
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 -3عهم شركاهای وسليد و وسزیع كنند تنرژی به وفکيك هر شركت
 -4عهم عازمان هدفمند كر ن یارتنهها بهمنظسر تخادماص بمه پر تخمت یارتنمه
نقدی و غيرنقدی به خانسترها ،كمك به بخش عالمت و يمایت تز وسليمد و تشماغال
تز طریق وأمين ت ابارتت مربسط به تجرتی صانسن تصالح تلگسی مدرك تنرژی مدمس
 1389/12/4و صممانسن وسعم ه يمممل و نقممل و مممدیریت مدممرك عممسخت مدممس
1386/9/18
وبدر  -1ولت مکلم
ریافایها رت هر عاله ر ر ی

تعمت عمهم عمازمان هدفمنمد كمر ن یارتنمههما تز
منابع بس جه مسمی(شمار  )210102و مدمارك

مروبط با نن رت ر ر یفهای مساقل و جدتگانه ر ترصام بس جه مسمی رج كند.
وبدر  -2تعافا تز منمابع ممذكسر بمه همر نحمس یگمر ر يکمم ودمرك
غيرصانسنی ر تمستل مسمی تعت.
وبدر  -3ولت مکل

تعت گزترو وفديلی تین بند رت هر ششما یكبار

به یستن محاعبات كشسر و مجلس شسرتی تعالمی ترتئه نماید.
تيکام تین ما
مدس

رطسل تجمرتی برناممه بمر صمانسن هدفمنمدكر ن یارتنمههما

 1388/10/15و تصاليات و تلحاصات ب دی نن ياكم تعت.
جدول درج دریافتیها و پرداختیهای هدفمندکردن یارانهها
در سنوات برنامه ششم
ریافایها(منابع)

كل ریافای های ياصل تز
تجرتی صانسن هدفمندكر ن
یارتنهها

ميليار
ریال

پر تخایها(مدارك)
ماليات بر ترزو تفزو
عهم شركاهای وسليد و وسزیعكننمد
تنرژی (بهوفکيكشركاها)
پر تخت یارتنه نقدی و غيرنقدی
به خانسترها
كمك به بخش عالمت
يمایممت تز وسليممد و تشمماغال تز
طریق وأمين ت ابارتت مربسط بمه
تجممرتی صممانسن تصممالح تلگممسی
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ميليار
ریال

مدممممرك تنممممرژی مدممممس
 1389/12/4و صمممانسن وسعممم ه
يمل و نقل و مدیریت مدمرك
عسخت مدس 1386/9/18
يممدتصل مسممامری خانسترهممای
مد جسیان وحمتپسشمش كميامه
تمدت تمام خمينی(ر ) و عمازمان
بهزیسای مسمس ما ( )79تیمن
صانسن

ماده  -40ولت مس

تعت به منظسر وسع ه صن ت هست و فضا و عايابی

به لسم و فناوریهای نسین ر زمينه مذكسر تصدتمات زیر رت به مل نور :
تل  -بسارعازی و يمایت الزم به منظسر تیجا و وسعم ه زیرعماختهما و
صنایع مروبط با طرتيی ،عاخت ،نزمایش ،پروا

و بهمر بمر تری تز عمامانههمای

فضایی ،ماهستر  ،ماهستر بر و تیساگاههای زمينی
 يفظ و نگهدتری تز مسص يتهای مدتری ما لق بمه جمهمسری تعمالمیتیممرتن و پمميشبينممی ومهيممدتت الزم بممرتی تیجمما زیرعمماختهمما و تجممرتی
طريهای(پروژ های) ماهستر ملی ر رتعاای يفظ نقاط یا شد
ماده -41

تل  -ر رتعاای تجرتء و پيشبر عياعتهای كلمی برناممه ششمم و تصادما
مقاومای ،عازمان تنرژی تومی مکل

تعت با ر ایت تصسل پدتفند غير امل نسبت

به ودوین طرح ملی مقابله با شرتیط تمطرتری نيروگاهها و وأعيسات هسماهتی بما
همکاری عازمان ،وزتروخانههای فا و پشايبانی نيروهای مسلح ،كشمسر و تممسر
خارجه و عازمان پدتفند غير امل و عایر عاگاههای ذیربط تصدتم كند و ننرت بمه
ودسی

شسرتی الی تمنيت ملی كشسر برعاند.

وبدر  -عاگاههای تجرتئی ذیربط مکلفند نسبت به تجرتی نن ماناعم

بما

شرتیط بيرونی و تخلی نيروگاهها با نظارت و رتهبری عازمان پدتفند غير اممل و
عازمان تنرژی تومی به وناع

و يفه تصدتم نمایند.
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 رخدسص روعااهای هليله و بندرگا مجماور نيروگما توممی بسشمهربرتعاس صستنين و مقررتت مربسطه ،وسعط وزترت كشسر و بما همکماری عمازمان
تنرژی تومی و عازمان ،و يين وکلي

شس .

ماده – 42

تل  -ولت مکل

تعت ر تجمرتی عياعمتهمای كلمی تصادما مقماومای،

يمایتها و مسا دتهای الزم تز صبيل كمکهای مالی و ت اباری و ونظيم مقررتت
مسر نياز برتی تعافا تز رفيت مازت صن ت فما ی و نيمل بمه خس توکمایی ر
وأمين تصالم فا ی و غير فا ی كشسر رت با مشماركت بخمش خدسصمی بمه ممل
نور  .همه عاگاههای تجرتئی مجازند تز تین رفيتها تعافا كنند.
 به منظسر تروقماء و بمه روز نممس ن فنماوریهمای صمن ت تنمشبنيمانهستپيماعازی ،وحقق تهدتك تصادا مقاومای و بهينهعازی زیرعاختهای شمركت
صنایع هستپيماعازی تیرتن ،نسعازی و وأمين ناوگان مسافری كشسر(خرید هستپيما)
با تولسیت تعافا تز رفيتهای تین شركت تنجام گير .
ماده  -43ولت مکل

تعت به منظسر يمایمت ،وسعم ه و تروقمای جایگما

بخش م دن و صنایع م دنی ر تصادا ملی ،ر طی عالهای تجرتی صانسن برنامه:
تل  -شسرتی م ا ن ر هر تعاان بما وركيم  ،و مای

و تخايمارتت زیمر

وشکيل هد:
 -1وركي

شسرت:

 تعااندتر به نستن رئيس شسرت(غيرصابل وفسی)، م اون تمسر مرتنی تعااندتر رئيس عازمان صن ت ،م دن و وجارت( بيرشسرت) رئيس عازمان تعاان رئيس تواق بازرگانی ،صنایع و م ا ن و كشاورزی تعاان(بدون يق ر ی) -رئيس تواق و اون تعاان(بدون يق ر ی)
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 یكنفر تز صضات با م رفی رئيس صس صضائيه(بدون يق ر ی) -ونفر تز ت ضای نظام مهندعی م دن تعاان با تناخا

هيمأترئيسمه نظمام

مهندعی م دن تعاان(بدون يق ر ی)
 مدیركل يفا ت محيط زیست تعاان مدیركل منابعطبي ی تعاان رئيس عازمان جها كشاورزی تعاان فرماند نيروی تناظامی تعاان(بدون يق ر ی) ونفر تز نمایندگان تعماان ر مجلمس شمسرتی تعمالمی بما ر ی مجلمس(به نستن نا ر)
 -2شسرتی م ا ن تعاان مس م

تعمت ر اهماراس صمستنين و مدمسبات

شسرتی الی م ا ن ممن نظارت بمر تعماخرتج مما م مدنی شناعمایی شمد و
هرگسنه فروو و وتگمذتری پروتنمه صبمل تز بهمر بمر تری بما ر ایمت ماليظمات
زیستمحيطی و يدتصل وخری

منابع طبي ی ،تصدتمات الزم رت نسبت بمه وسمهيل،

وسریع و تیجا صنایع پایين عای تنجام هد.
يکم جزء ( )2بند (تل ) ما ( )43ر طسل تجرتی صانسن برنامه بر مست ()2
و ( )34صانسن م ا ن مدس  1372/2/27ياكم تعت.
 -3یك نسخه تز مدسبات شسرتی م ا ن تعاان به شسرتی الی م ا ن ترعال
میگر .
 -4يسابهای بانکی و گر و مالی خرید و فروو م ا ن بما ر ایمت ممستبط
صانسنی ،باید ر تعاانهای محل ذخایر م دنی تنجام پذیر و فماور ممالی و صمانسنی
مربسطه ر تعاانهای مذكسر مساقر میشس و يسز مالياوی ننها ر همان تعماانهما
تعت بر تجرتی تین جزء نظارت كند.

و يين میشس و شسرتی م ا ن تعاان مس

وبدر  -رمسر م ا ن رمالکيت ولت ،ر ایت ما ( )39صانسن محاعمبات
مسمی كشسر تلزتمی تعت.
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 -5ر مستر ی كه به ليل بهر بر تری تز م ا ن و ف اليتهای صنایع م دنی،
خسارتهایی به تهالی عاكن ر منطقه و بخش كشاورزی ننها برعمد ،مالو بمر
سترض نالیندگی ،با ودسی

شسرتی م ا ن تعاان وا یك رصد( )1%فروو ننهما،

پممس تز وتریممز بممه خزتنممه م ممين تعمماان نممز خزتنممه تری كممل كشممسر بممهجبممرتن
خسارتهای مذكسر و رصسرت وتر شدن نعميبهای ممسمی ،بمه ف اليمتهمای
بهدتشای ،رمانی و مرتنی مسر نياز منطقه رگير تخاداص مییابد.
وبدر  -شسرتی م ما ن تعماان مس م

تعمت تصمالح فنماوری نالینمد و

بهروزنوری ننها رت پيگيری كند.
 عازمانهمای وسعم ه تی ماننمد عمازمان گسمارو و نسعمازی صمنایعتیرتن(تیدرو) و عازمان وسع ه و نسعازی م ا ن و صنایع م دنی تیرتن (تیميدرو)
و نها های مسمی غير ولای بما ر ایمت عياعمت همای كلمی و صمانسن تجمرتی
عياعت های كلی تصل اهل و اهارم ( )44صانسن تعاعی و صمانسن رفمع مستنمع
وسليد رصابتپذیر و تروقای نظام مالی كشسر مدس

 1394/2/1مکلفند نسبت به

عرمایهگذتری ر م دن و صنایع م دنی تولسیت صائل شسند.
پ -رنمدهای ياصل تز بخمش م مدن شمامل يقمسق ولای(بما ر ایمت
ما ( )14صانسن م ا ن مدمس

 )1377/3/23يمق تنافما پروتنمه بهمر بمر تری

( ولای) ،ستید ياصل تز ما ( )35صانسن رفع مستنع وسليد رصابتپذیر و تروقمای
نظام مالی كشسر مدمس

 1394/2/1و ستیمد ياصمل تز وبدمر همای( )2و()3

ما ( )6صانسن م ما ن مدمس
بهيسا

 1377/3/23و تصماليات و تلحاصمات ب مدی رت

ویغ تی كه بدینمنظسر نز خزتنه تری كل كشسر و يين میشس  ،وتریز

نماید وا ر صال

صانسن بس جه عنستوی ر تمسر ذیل صمرك كنمد و تیمن ت ابمار

صد رصد( )100%وخديص یافاه ولقی میشس و هرگسنه هزینه یگمر مشممسل
ودرك غيرصانسنی ر تمستل مسمی میباشد:
 -1وکميممل زیربناهمما و زیرعمماختهممای مممسر نيمماز بممرتی م مما ن و
زیرعاختهای مسمی صنایع م دنی
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 -2تجرتی وبدر ( )6ما ( )14صانسن م ا ن(با تولسیت مناطق مجاور رگير
محدو م دنی) و مست ( )25و( )31صانسن م ا ن و ما ( )35صانسن رفمع مستنمع
وسليد رصابتپذیر و تروقای نظام مالی كشسر
 -3وشسیق صا رتت محدسالت صنایع م دنی ترتی ترزو تفزو باال
 -4وکميل نقشههای پایه زممينشناعمی شناعمایی ،پمیجمسیی و تكاشماك
مسمی كليه رفيتهای م دنی كشسر
ت -جذ

مشاركت بخش خدسصی ر طريهای عازمانهای وسع هتی و

ر نن صسرت عهم نور عازمانهای وسع هتی و وفاوت صيمت ترزو ترتیمی
ما لق به ننها ر مشاركت نسبت به ترزو فاری ننها ،ناشی تز وجدید ترزیابی،
مشمسل ماليات با نرخ صفر میشس .
ث -بهمنظسر يفظ عرمایههای ملی و بهر بر تری مناع

تز شبکه رتههای

كشسر ،وزترت صن ت ،م دن و وجارت و نيروی تناظامی مکلفند طبق صمستنين،
تصدتمات الزم رت برتی ر ایت وزن مجاز ر يمل بار جا تی به مل نورند.
ماده -44

تل  -ولت مکل

تعت به منظسر تفزتیش ترزو تفزو تنمرژی و وکميمل

زنجير ترزو و كاهش شدت تنرژی «مدرك تنرژی برتی وتيد وسليد» ر طسل
تجرتی صانسن برنامه تصدتمات زیر رت تنجام هد:
 -1ورويبی توخماذ نمایمد كمه عماالنه ولفمات تنمرژی ر بخمش عماخامان،
پنج رصد( )5%كاهش یابد.
وبدممر  -نیمميننامممه تجرتئممی تیممن جممزء ممرك مممدت شممشممما پممس تز
الزم تالجرتءشدن تین صانسن وسعط وزتروخانههای نيرو ،رت و شهرعازی و نفمت
وهيه میشس و به ودسی

هيأت وزیرتن میرعد.

 -2وسممهيالت الزم بممرتی تیجمما

رفيممت پمماالیش مقممدتر و ميليممسن و

هفاددهزتر بشکه ر روز نفت خام و مي انات گازی با ممری

پيچيمدگی بماال

وسعط بخش غير ولای رت به نحسی برنامهریزی و تجرتء كنمد وما وركيم
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وسليمد

فرنور ننها تعاعاً به محدسالت عبكور و ميانوقطير تخادماص یابمد و عمهم
نفت كسر ر تلگسی پاالیش تز
 -3برتی جل

رصد( )10%بيشار نشس .

عرمایهگذتری بخش غير ولای ،برتی تفزتیش رفيت وسليمد

محدسالت پاروشيمی جدید به نحسی برنامهریمزی و تجمرتء كنمد كمه وما نخمر
تجرتی صانسن برنامه رفيت وسليد محدسالت پاروشيمی كشسر به صد ميليسن ون
تفزتیش یابمد .بمدین منظمسر الزم تعمت خمسرتك ممسر نيماز بمرتی وتيمدهای
مجامعهای وسليدی كه پروتنه بهر بر تری تز وزترت صن ت ،م دن و وجارت رت
ترند و وأمين ن

و برق مسر نياز ننها ميسر تعت و مشکالت زیسمتمحيطمی

ندترند ،با هماهنگی وزترت نفت وأمين گر .
يکم تجزتی ( )2و ( )3بند (تل ) تین ما

ر طسل تجرتی برناممه بمر بنمد

(ی) ما ( )1صانسن تلحاق برخی مست به صانسن ونظيم بخشمی تز مقمررتت ممالی
ولت ( )2ياكم تعت.
 -4ر صال

طرح جامع يمل و نقل كشسر نسبت به كاهش مدرك تنرژی

و كربن ر ناوگان يمل و نقل تصدتم و تز شمار گذتری خس روهایی كه شمرتیط
یسرو 4رت ندترند خس تری نماید.
 -وزترت نيرو مس

تعت بهمنظسر تفزتیش باز هی و مری

بهر وری

نيروگاهها:
 -1مستفقت تصسلی برتی تیجا نيروگاهها بما بماز هی پنجما و پمنج وما شدمت
رصد ( 55%وا )%60صا ر نماید.
 -2صيمت خرید برق رت با وسجه به عاز و كار بازتر ر بسرس و يين نماید.
وبدر  -نیيننامه تجرتئی تین بنمد وسعمط وزتروخانمههمای نيمرو و نفمت و
عازمان وهيه میشس و به ودسی
تيکام تین ما

هيأت وزیرتن میرعد.

رطسل تجرتی صانسن برنامه بر ما ( )1صانسن تلحاق برخمی

تز مست به صانسن ونظيم بخشی تز مقررتت مالی ولت ( )2ياكم تعت.
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ماده  -45وزتروخانه های نفت و نيرو مس فند با همکاری عایر عاگاههای
تجرتئی ذی ربط ،برنامه تجرتئی «طرح جامع تنرژی كشسر» رت وا پایمان عمال تول
تجرتی صانسن برنامه ر اهاراس
تنرژی كشسر مدس

صستنين مربسطه و ر رتعاای عند ملی رتهبر

شسرتی الی تنرژی كشسر ،وهيه كنند و به ودسی

هيمأت

وزیرتن برعانند.
ماده  -46به منظسر رونق وسليد ،نسعازی صنایع ،يمایت هدفمند تز صمنایع
ترتی تولسیت عياعتهای كلی تصادا مقماومای و همچنمين وسعم ه صما رتت
غيرنفای ،ولت و عاگاههای تجرتئی ذیربط بهشرح زیر تصدتم میكنند:
تل  -وزترت صن ت ،م دن و وجارت مکل

تعت يدتكثر مرك ممدت

شش ما پس تز الزم تالجرتء شدن تین صانسن ،فهرعمت تولسیمتهمای صمن ای(با
تولسیت صنایع م دنی) رت با ر ایت ماليظات نمایش عرزمينی و و ما لبخشمی
منطقهتی بهودسی

هيأتوزیرتن برعاند.

 -ولت مکل

تعت طرح جایگزینی محدمسالت كممبماز صمن ای و

پرمدرك مانند خس روهای فرعس رت عاالنه بيسمت رصمد( )20%تز عمال وم
تجرتی صانسن برنامه با ت طای مشسصهای مسر نياز تجرتء نماید.
وبدر  -نیيننامه تجرتئی مربسط با پيشنها مشارك عازمان ،وزتروخانههمای
صن ت ،م دن و وجارت ،نفت و نيرو رك مدت ششما پمس تز الزمتالجمرتء
شدن تین صانسن بهودسی

هيأتوزیرتن میرعد.

پ -بانك مركزی (شمسرتی پمسل و ت ابمار) مکلم

تعمت عياعمتهمای

پر تخت وسهيالت بانکی رت به گسنه تی ونظيم نماید كه عمهم بخمش صمن ت و
م ممدن تز وسممهيالت پر تخاممی عمماالنه طممی تجممرتی صممانسن برنامممه يممدتصل
اهل رصد( )40%باشد.
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ت -ولت مکل

تعت با ر ایت وبدر ( )3ما ( )20صانسن رفمع مستنمع

وسليد رصابتپذیر و تروقای نظام مالی كشسر مدس

 1394/2/1طی تجرتی صانسن

برنامه عازوكار الزم برتی پسشش خطرتت تفزتیش عاالنه بيش تز

رصد()10%

نرخ ترز رت ر بس جه عنستوی پيشبينی كند و برتی بنگاههای تصادا ی ریافمت
كنند وسهيالت ترزی طرتيی و به تجرتء رنور .
ث -عاگاههای تجرتئی نظير شمهر تری هما ،محماكم ت گسماری ،نيمروی
تناظامی و عازمان ثبت تعنا و تمالك كشسر مکلفند وما پایمان عمال وم برناممه
عاسرتل ملها و فرنیند های تخلی و زیرعاختهمای نمرمتفمزتری خمس رت بمه
گسنه تی نما نمایند وا ریافت تطال ات تز ماقاميان و محاعبه كليمه يقمسق و
سترض ولای مانند بيمه ،ماليات ،يقسق مالکانه و جریمههای ننها ،جریمهها و
سترض شهر تری و نيز ت ارتمات وتر بر نن محاعبات صمرفاً بما تعمافا تز
نرمتفزتر و بدون يضسر نيروی تنسانی همزمان با ترعال تلکارونيکی رخستعمت
یا ت هارنامه مربسطه ميسر شس و همرت با وسميح كاممل محاعمبات بمهصمسرت
برخط(ننالین) به ماقامی ت الم و پر تختها و ریافتها تز طریق تلکارونيکمی
تنجام شس .
ج -ولت با همکاری عایر صست مکل

تعت به گسنهتی برنامهریزی و تصدتم

نماید كه ورو كاالی صاااق ر طسل عالهای تجرتی صانسن برنامه ،عاالنه يدتصل
رصد( )10%كاهش یابد و تز عال تول تجرتی صانسن برنامه تز ف اليمت مبما ی
ورو ی غيرمجاز زمينی و ریایی كه خارج تز كنارل گمرك تعت جلسگيری بمه
مل نور و گزترو عاالنه نن رت به مجلس شسرتی تعالمی ترتئه نماید.
چ -عپر گذتری

رصد( )10%عماالنه(ترزی) تز منمابع ورو ی صمندوق

وسع ه ملی ر صبال خذ خط ت اباری ریالی برتی ترتئه وسهيالت ریالی به صنایع
كساك و ماسعط و اونی و غير ولای ر اهاراس

تعاعنامه تئممی صمندوق

وسع ه ملی تز طریق بانکهای امل ولای تنجام میشس .
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ح -وزترت صن ت ،م دن و وجارت مکل

تعت يدتكثر وا پایان عمال تول

تجرتی صانسن برنامه ،طرح نسعازی و بازعازی صنایع رت به نحمسی كمه منجمر بمه
كاهش مدرك و شدت تنرژی و نالیندگی و تفمزتیش بماز هی و تروقمای كيفيمت
وسليدتت تخلی و رصابتپذیری ننها شس  ،ودوین و پس تز ودسی
تجرتئی نماید .ولت مس

تعت تصدتمات يمایای و وشسیقی و همچنمين ومأمين

وسهيالت ت اباری مسر نياز رت ر صال
خ -ولت مکل

هيأت وزیرتن

بس جه عنستوی پيشبينی كند.

تعت ر رتعاای وقسیت صا رتت غيرنفای و يمایمت ممؤثر

تز ف اليت صنایع كساك و ماسعط و ریایی كشسر و وسع ه ف اليمتهمای م مدنی،
يمایت الزم رت تز صندوق ممانت صا رتت تیرتن ،صندوق ممانت عرمایهگمذتری
صنایع كساك ،وحقيقات و وسع ه صنایع تلکارونيك ،بيمه ف اليمتهمای م مدنی و
صنایع ریایی ر طی عالهای تجرتی صانسن برنامه به مل نور .
 -ولت مکل

تعت وسع ه و هدفمندعازی پغوهش ،نممسزو ،وسليمد و

وبليغات و همچنين وسع ه وجارت تلکارونيمك فمرو و تیجما خانمه فمرو ر
بازترهممای هممدك و مممسر نظر بممرتی هسیممتبخشممی ،تروقممای كيفيممت وسليممد و
روتنعازی ،عفاروپذیری ،يمایمت تز تیجما و وسعم ه و وجهيمز كارگاههمای
مامركز و غيرمامركز و توحا یهها و شركاهای و اونی فرو عاباك روعماایی و
شهری عرتعر كشسر و نيز صنایع و خدمات جمانبی فمرو عماباك بمهمنظمسر
تروقاء و بهبس بهر وری ،وثبيت و تفزتیش عهم صا رتوی و بازتریابیهای تخلمی
و خارجی رت به مل نور .
وبدر  -وزترت صن ت ،م دن و وجارت مکل

به پيگيمری تجمرتی يکمم

تین بند ر ولت تعت.
يکم مما ( )46تیمن صمانسن بمر يکمم مما ( )17صمانسن تيکمام تئممی
برنامههای وسع ه كشسر ياكم تعت.
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ماده  -47كليه عاگاههای تجرتئی تز جمله وزتروخانههای نفمت و نيمرو و
عازمان تنرژی تومی و بنگاههای تصادا ی نها های ممسمی غير ولامی مکلفنمد
رطسل تجرتی صانسن برنامه ،ر طريهای(پروژ های) خس و رشرتیط برتبمر بمه
پيمانکارتن بسمی وتجد شرتیط تعاانی تولسیت هند و ر صرتر ت با كليه شمركاها
و پيمانکارتن ،تولسیت با به كارگيری نيروهای بسمی تعماانی ( رشمرتیط برتبمر تز
نظر لمی و وجربی و با تولسیت محل عکسنت نز یكور) رت رج و بمر يسمن
تجرتی نن نظارت كنند.
ماده  -48ولت مکل

تعت:

تل  -كليه طريهای جمعنوری ،مهار ،كنارل و بهر بر تری تز گازهای همرت
وسليد و مش ل ر كليه ميا ین نفای و وأعيسات صمن ت نفمت رت بما و يمين نمرخ
ا النه خسرتك ننها رك مدت يدتكثر عهما تز وماریخ الزمتالجمرتء شمدن تیمن
صانسن تز طریق فرتخستن به مر م و بخش غير ولای وتگذتر نماید به گسنهتی كه وما
پایان برنامه يدتصل نس رصد ( )90%گازهای مش ل مهار و كنارل شد باشد.
 بهمنظسر تفزتیش خدمات عسخترعانی بمه كشمایهما (بانکرینمو) وخدمات جانبی نن ر خليج فارس و ریای مان ممن تنجام يمایتهای الزم
تز بخش غير ولای ر خریمد شمناورهای مخدمسص ،صيممتگمذتری فمرنور ،
شرتیط ،وسهيالت ،مشسقها و صدور مجسزهای مسر نياز برتی وسعم ه صمن ت
عسخت رعانی به كشایها رت بمه نحمسی تنجمام همد كمه مممن رشمد يمدتصل
رصد( )10%عاالنه ،عهم كشسر تز بازتر عسخترعانی به كشایها ر منطقمه
خليج فارس و ریای مان ر پایان برنامه يدتصل به پنجا رصد ( )50%برعد.
پ -تز طریق عازمان تنرژی تومی تیمرتن ر رتعماای تروقمای نگماهیهما و
پذیرو تجاما ی و مشاركتتفزتیی ر عايابی به وسع ه پایدتر برق هسماهتی و
هماهنگی تجاما ی خس تصدتمات الزم رت طبق صستنين و مقررتت مربسطه ر تیمن
خدسص ،با تولسیت مناطق ترتی عاخاگا هساهتی به مل نور .
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وبدر  -نیين نامه تجرتئی مربسطه با پيشنها عازمان تنرژی توممی تیمرتن بمه
ودسی

هيأت وزیرتن میرعد.

ت -تز طریق وزترت نيرو ر طسل تجرتی برنامه نسبت بمه تفمزتیش ومستن
وسليد برق وا بيست و پنج همزتر مگماوتت تز طریمق عمرمایهگمذتری مؤعسمات
مسمی غير ولای ،و اونی و خدسصمی ت مم تز تخلمی و خمارجی و یما منمابع
تخلی شركاهای واب ه یا به صسرت روشهای مامدتول عمرمایهگمذتری تز جملمه
عمماخت ،بهممر بممر تری و ودممرك ( )BOOو عمماخت ،بهممر بممر تری و تناقممال
( )BOTتصدتم نماید .خرید وضمينی برق بمر تعماس نمرخ و يمين شمد وسعمط
شسرتی تصادا خستهد بس .
ث -بهمنظسر تفزتیش و تروقای وستن لممی ،فنماوری و نمسنوری ر صمن ت
نفت م ا ل یك رصد( )1%تز ت ابارتت طريهای وسع هتی عاالنه شركاهای واب مه
رت ر طسل تجرتی صانسن برنامه ،جهت تیجا

رفيت جذ  ،وسع ه فنماوریهمای

تولسیت تر نفت ،گاز و پاروشيمی و تنرژیهای وجدیدپذیر و بهكمارگيری ننهما ر
صنایع مروبط و تروقای فناوریهای مسجس و بمسمیعمازی ننهما وكماهش شمدت
مدرك تنرژی ممن مبا لمه مستفقاناممه بما عمازمان تخادماص همد و گمزترو
ملکر تین بند رت عاالنه به كميسيسنهای تنرژی و نمسزو ،وحقيقات و فنماوری
مجلس شسرتی تعالمی ترتئه نماید .همچنين به منظسر تفمزتیش ممری

بازیافمت

مخازن كشسر ر طسل تجرتی صانسن برنامه بمه ميمزتن یمك رصمد( ،)1%تز طریمق
وزترت نفت طی عال تول تجمرتی تیمن صمانسن ،برناممه جمامع صميانای و تز یما
بر تشت تز مخازن هيدروكربسری رت با ر ایت تولسیتبنمدی مخمازن بمه وفکيمك
نستيی خشکی و مناطق ریایی وهيه كنمد و پمس تز ودمسی

نن وسعمط مرتجمع

صانسنی ،تصدتمات الزم رت به مل نور .
ج-
 -1وزترت نفت مس

تعت ومهيدتت الزم رت برتی تعافا تز رفيتهما و

وستنمندیهای شركاهای بخش خدسصی و و اونی و نها های ممسمی غير ولامی
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برتی عرمایهگذتری ر ف اليتهای تكاشاك ،وسليد و بهمر بمر تری (نمه مالکيمت)
ميا ین نفت و گاز بهویغ ميا ین مشارك ر اهاراس

عياعتهای كلمی تصمل

اهل و اهارم ( )44صانسن تعاعی به مل نور .
 -2وزترت نفت مس

تعت بمه ذخمایر رتهبمر ی نفمت و گماز بمهمنظمسر

تثرگذتری ر بازتر جهانی نفت و گاز با وأكيد بر يفظ و وسع ه رفيتهای وسليد
نفت و گاز بهویغ ر ميا ین مشارك رت وا پایمان عمال تول تجمرتی صمانسن برناممه
تفزتیش هد.
 -3ر جهت تجرتئیشدن عياعتهای كلی برناممه ششمم وسعم ه و تصادما
مقاومای ولت مس

تعت فرهنو جها ی ر تیجا ترزو تفزو  ،وسليد ثروت،

بهر وری ،كارنفرینی ،عرمایهگذتری و تشاغال مسلد و ت طای نشان تصادا مقاومای
به تشخاص ترتی خدمات برجساه ر تین زمينه رت وقسیت نماید و تب ما تصادما
مقاومای و گفامانعازی نن بهویغ ر محيطهمای لممی ،نمسزشمی و رعمانهتی و
وبدیل نن به گفامان فرتگير و رتیج ملی رت وبيين و ورویج نماید.
يکم ما ( )48تین صانسن بر يکم ما ( )56صانسن تلحماق برخمی ممست بمه
صانسن ونظيم بخشی تز مقررتت مالی ولت ( )2ياكم تعت.
ماده -49ولت مس

تعت تز عال تول برناممه تصمدتمات الزم رت ر رتعماای

وشکيل بازتر منطقهتی و تیجا صط (ها ) منطقهتی برق به مل نور بمهطمسریكمه
شبکه برق كشسر تز شمال ،جنس  ،شرق و غر به كشسرهای همسایه مادل شس .
ماده  -50ولت مکل

تعمت عمهم نيروگاههمای وجدیدپمذیر و پماك بما

تولسیت عرمایهگذتری بخش غير ولای ( تخلی و خارجی) با يدتكثر تعافا تز
رفيت تخلی رت وا پایان تجرتی صانسن برنامه به يدتصل پنج رصد( )5%رفيمت
برق كشسر برعاند.
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بخش  –11حمل و نقل و مسكن

ماده  -51با ر ایت عياعاهای كلی تصل اهل و اهارم ( )44صانسن تعاعی
ر رتعاای مر میشدن تصادما و گسمارو زیرعماختهمای ممسر نيماز بمرتی
خدمات وجاری خارجی و تفزتیش بسر (ورتنزیت) و يل مشکالت يملونقل:
تل  -به عازمان بنا ر و ریانسر ی و شركت فرو گاهها و ناوبری همستیی
تیرتن تجاز ت میشس با ر ایت عياعتهای كلی تصل اهمل و اهمارم ()44
صانسن تعاعی و صانسن تجرتی عياعتهای كلی تصل اهل و اهارم ( )44صمانسن
تعاعی مدس

 1387و تلحاصات ب دی نن نسبت به مشاركت با شركاهای م ابر

بين تلمللی( تخلی و خارجی) ،برتی وشکيل شركاهایی جهمت عمرمایهگمذتری و
بهر بر تری تز بنا ر تصلی با كاركر بين تلمللی و فرو گاهی بهتعاثنای خمدمات
كمكناوبری و نشست و برخاعت هستپيما تصدتم نماید .عهم شركت فرو گاههما
و ناوبری هستیی تیرتن و عازمان بنا ر و ریانسر ی و بخش خدسصمی تخلمی
يدتصل پنجا ویك رصد( )51%خستهد بس .
 به عازمان بنا ر و ریانسر ی تجاز ت ممیشمس بما يفمظ و مایياكميای تز طریق ترتئه يمایمت و مشمسصهای الزم ،نسمبت بمه وتگمذتری يمق
بهر بر تری و مدیریت بنما ر كسامك و محلمی ،ت طمای مجمسز تيمدتث بنما ر
كساك جدید به تشخاص يقسصی يرفهتی و م ابر غير ولای با ر ایت صمستنين
و مقررتت تخلی و بينتلمللی و تصسل رصابای تصدتم نماید.
ماده  -52بهمنظسر وقسیت تصادا يمل و نقل ریلی و ورغي

عرمایهگذتری

بخش غير ولای ر تین زمينمه و وسمریع و وسمهيل تجمرتی طريهما(پروژ هما) و
تفزتیش رمایامندی و تصبال مسمی تز خدمات ترتئهشد ر تین نس يمل و نقل:
تل  -عرمایهگذتری بخش غير ولای ر تيدتث و بهر بر تری تز يممل و
نقممل ریلممی رونشممهری و بممرونشممهری ماننممد عممرمایهگممذتری ر منمماطق
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كماروسعم هیافاممه ولق می شممد و مشمممسل كليممه صممستنين و مقممررتت مممروبط بمما
عرمایهگذتری ر مناطق كماروسع هیافاه خستهد بس .
 ماليممات بممر ترزو تفممزو خممدمات يمممل و نقممل ریلممی ممالو بممرم افيتهای مذكسر ر بند ( )12ما ( )12صانسن ماليات بر ترزو تفزو با نرخ
صفر محاعبه خستهد شد.
تعت با ر ایمت عياعمتهمای كلمی

پ -وزترت رت و شهرعازی مس

تصل اهل و اهارم ( )44صانسن تعاعی و صانسن تجرتی عياعتهای كلی تصمل
اهل و اهارم ( )44صانسن تعاعی مدس

 1387و تلحاصات ب مدی نن و صمانسن

يمایت تز عامانههای يمل و نقل ریلی شهری و يسمهتی مدس

1385/5/22

شركت يمل و نقل ریلی مسافری يسمهتی رت با هدك عاماندهی ياشيه شهرها
و وسع ه تمسر يمل و نقل ریلی يسمهتی و عاخت خطسط مساقل يسممهتی ر
زیرمجمس ه شركت رت نهن جمهسری تعالمی تیرتن وشکيل هد .تین شركت بما
همکاری شهر تری های مربسطه ماسلی كليه تمسر يممل و نقمل ریلمی مسمافری
يسمهتی ر كشسر میباشد .ف اليت شركاهای صطارهای شهری بهطسر مساقل ر
تمسر وسع ه يمل و نقل ریلی يسمه بالمانع تعت .تعاعمنامه شمركت يممل و
نقل ریلی مسافری يسمهتی رك مدت ششما پس تز الزمتالجرتء شمدن تیمن
صانسن به پيشنها مشارك عازمان ،وزترت رت و شهرعازی و وزترت كشمسر بمه
ودسی

هيأت وزیرتن میرعد.

ماده –53

تل  -شركت ما روخددی فرو گاهها و ناوبری هستیی تیرتن و شمركاهای
فرو گاهی وتبساه و شركت رت نهن جمهسری تعمالمی تیمرتن مشممسل مزتیمای
صانسن وسع ه صن ت تیرتنگر ی و جهانگر ی مدس
 -ولت مس

 1370/7/7میشسند.

تعت تز زممان الزمتالجمرتء شمدن تیمن صمانسن نسمبت بمه

بازنگری تز طریق ومهيدتت صمانسنی و لغمس وخفيفمات وکليفمی و م افيمت ر زمينمه
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بهر بر تری تز خدمات ناوبری هستیی ،فرو گماهی ،نشسمت و برخاعمت ،خمدمات
پروتزی ،وتگذتری تماكن و عایر مستر مروبط و وتص ی نمس ن نرخ ننها تصدتم نماید.
پ -عازمان هستپيمایی كشسری مس
يمل و نقل هستیی ،ورغي

تعت ،بمه منظمسر وقسیمت تصادما

عرمایهگذتری ر بخش هستیی غيرنظامی ،بهر گيری

تز رفيتها و عرمایه ها و تروقای عطح لمی و فنی صن ت همستیی كشمسر بما
ر ایت تصل يمایت تز صنایع تخلی تنش بنيان و تناقال فنماوری پيشمرفاه بمه
تخل و همچنين تیجا تشاغال برتی نيروهای وحديلكمر  ،برناممه ممدونی بمه
منظسر وحقق تهدتك ذیل وهيه و پس تز وأیيد شسرتی الی هستپيمایی كشسری به
تجرتء بگذتر :
 -1پيشبينی و مدیریت نيازمندیهمای وسعم ه ناوگمان همستیی كشمسر بما
ر ایت خطمشیهای مبانی بر وسع ه پایدتر
 -2عياعاگذتری و لحاظ كر ن ودتبير الزم بمرتی اگمسنگی ومأمين تنمست
هستپيما و بالگر های مسر نياز ناوگان يمل و نقل هستیی كشسر با همکاریهای
مشارك تخلی و بينتلمللی با تولسیت يمایت تز وسليد تخلی
 -3عياعاگذتری و لحاظ كر ن ودتبير الزم جهت مشاركت صمنایع همستیی
تخلممی بمما تولسیممت بخممش خدسصممی ر عمماخت و وسليممد تنممست هستپيممما و
بالگر هایی كه وأمين و خرید ننها تز خارج كشسر صسرت میپذیر .
ت -به منظسر يمایت تز تصادا تنش بنيمان و وقسیمت و وسعم ه صمن ت
هستیی ،ومامی شركاهای ف ال ر تین صن ت ر يسز همای طرتيمی ،عماخت،
عرهم(مسنااژ) و و مير و نگهدتری تنست وعایل پرند و ما لقات ننهما ر طمسل
تجرتی تین صانسن تز صستنين و عياعاهای يمایای پيش بينی شد و مدس

بمرتی

شركاهای تنش بنيان برخسر تر خستهند بس .
وبدر  -صالييت تيرتز و برخسر تری تز تین يمایت ها بر هد م اونت
لمی و فناوری رئيسجمهسر خستهد بس .
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وبدر بند (ت) ما ( )53صانسن برنامه ششم وسع ه ر طسل تجرتی برنامه
ر بخش مغایرت بر ما ( )7صانسن يمایت تز شركتها و مؤعسات تنشبنيان
و وجاریعازی نسنوریها و تخارت ات ياكم تعت.
ث -عفارو عاخت هستپيما و بالگر بمه عمازندگان تخلمی تز پر تخمت
هزینه های ثبت عفارو م اك خستهد بس .
ماده  -54وزترت صن ت ،م دن و وجارت مس

تعت با همکاری م اونت

لمی و فناوری رئيسجمهسر ،وزتروخانههمای كشمسر و رت و شهرعمازی مممن
يمایت تز عازندگان تخلی وجهيزتت مسر نياز صن ت يمل و نقل ریلی شهری
و بين شهری ،خرید خارجی وجهيزتت مسر نياز رت به گسنهتی عمازماندهی نمایمد
كه ممن ر ایت صانسن يمدتكثر تعمافا تز ومستن وسليمدی و خمدماوی ر ومأمين
نيازهای كشمسر و وقسیمت ننهما ر تممر صما رتت و تصمالح مما ( )104صمانسن
مالياتهای مساقيم مدس

 1391/5/1با تصماليات و تلحاصمات ب مدی بمه تزتی

خریدهای خارجی ،تناقال فناوری به تخل كشسر صسرت گير به نحمسی كمه وما
پایان تجرتی صانسن برنامه يدتصل هشماا و پمنج رصمد ( )85%تنمش طرتيمی و
عاخت وجهيزتت مسر نياز صن ت يمل و نقل ریلمی شمهری و بمين شمهری بما
كمك و تعافا تز نها های لمی و فناوری ملی نظير جها تنشگاهی ،تنشگاهها
و مرتكز پغوهشی و شركاهای تنشبنيان تخلی صسرت گير .
ماده  -55هزینه خدمات مدیریت طريهای وملك ترتیمیهمای عمرمایهتی
شركت عاخت و وسع ه زیربناهای يمل و نقل كشمسر ،بنيما مسمکن تنقمال
تعالمی ،شركت مجری عماخامان هما و وأعيسمات ولامی و ممسمی ،شمركت
عهامی وسع ه منابع ن

و نيروی تیمرتن و شمركت وسعم ه و نگهمدتری تمماكن

ورزشی وا و و نيم رصمد ( )2%/5ملکمر وخدميص ت ابمارتت ذیربمط بما
تياسا

كل وجه ریافای تز بس جه مسمی ولمت ت مم تز وجمس نقمد ،تعمنا
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خزتنه ،تورتق مشاركت و عایر تورتق بها تر و يين و وسعمط عمازمان ر تخايمار
بنيا و شركاهای مذكسر صرتر میگير .
عازمان مس

به وخدميص ت ابمارتت تجناما ناپمذیر بنيما و شمركاهای
بس جممه ننهمما تز محممل ت ابممارتت فممسق ومما و و

مممذكسر ر اهمماراس
نيم رصد( )2%/5میباشد.

ماده  -56وزترت صن ت ،م دن و وجارت و عازمان ملی تعااندتر مس فند
بر طرتيی و عاخت خس روهمای تخلمی بمه نحمسی نظمارت كننمد كمه تیمنمی
با يمدتكثر عمر ت تروقماء یافامه وما ر ودما فات

خس روهای مذكسر ماناع

جا تی ،ولفات به يدتصل ميانگين جهانی برعد.
ماده –57

تل  -ولت مکل

تعت بهمنظسر وکميل و تجرتی طريهمای(پروژ همای)

يمل ونقل ریلی ،وخطهكر ن مسيرها و تيدتث خطسط برصمی و عمریعتلسمير،
الو بر مشاركتهای ولای -خدسصمی و تفمزتیش ت ابمارتت تیمن يمسز ر
بس جه عاالنه ،یك رصد( )1%منابع ياصل تز فروو نفت و گاز عهم ولمت رت
ر صال

بس جه عاالنه به وزترت رت و شهرعازی تخاداص هد وما طريهمای

يمل و نقل ریلی با تولسیت مناطق كماروسع هیافاه تجرتء گر .
 با وسجه به صانسن وسعم ه يممل و نقمل ممسمی و ممدیریت مدمركعسخت مدس

 1386/9/18بهگسنهتی برنامهریمزی شمس كمه رطمسل تجمرتی

صانسن برنامه عهم يمل و نقل ریلی بار يدتصل به عی رصد( )30%و عهم يمل
و نقل ریلی مسافر يدتصل به بيست رصد( )20%برعد.
ماده  –58ولت مکل

تعت نسبت به وضمين وسهيالت و وأمين ناوگمان و

وجهيزتت صطار شهری شهرها و يسمه ننها تز محل منابع پيشبينی شد ر بس جمه
عنستوی بهنحسی تصدتم نماید كه وا پایان تجرتی صانسن برنامه وهزتر عاگا وتگمن
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و وجهيزتت مربسط با ر ایت صانسن يدتكثر تعافا تز وستن وسليدی و خمدماوی ر
وأمين نيازهمای كشمسر و وقسیمت ننهما ر تممر صما رتت مدمس

 1391/5/1بما

تصاليات ب دی نن به خطسط ریلی شهری تمافه شس  .شهر تریها نيمز مس فنمد
نسبت به وسع ه صطار شهری تز محل منابع خس تصدتم نمایند.
ماده  –59ر اهاراس صانسن عاماندهی و يمایت تز وسليد و رمه مسمکن
مدس :1387/2/25
تل  -وزتروخانههای رت و شهرعازی و كشسر و شمهر تریهما مکلفنمد ر
طسل برنامه نسبت به تيياء ،بهسازی ،نسعازی و مقاوم عازی و بازنفرینی عاالنه
يدتصل ویست و هفاا محله ر صال
شممهری پایممدتر بممر يسم

مطال ات مدس

گسنممههممای مخالم

عماا ملمی بمازنفرینی

(شممامل ناكارنمممد -ومماریخی-

عکسناگاههای غيررعمی و ياشيهتی) و تروقای عارعی بمه خمدمات و بهبمس
زیرعاختها با رویکر محلهمحسر ر اهماراس

صمستنين و مقمررتت ذیربمط

تصدتم نمایند .وسهيالت و ت ابارتت مسر نياز عهم ولت هممهعماله بما پيشمنها
وزترت رت و شهرعازی و هماهنگی شهر تریها به ودسی
شهری پایدتر میرعد و ر صال

عاا ملی بازنفرینی

بس جه عنستوی پيشبينی میشمس و ر تخايمار

عاگاههای تجرتئی ذیربط و شهر تریها صرتر میگير  .برناممه مليماوی ر و
بخش نسعازی مسکن و وأمين خدمات و زیرعاخت ،ر عمهماهمه تول تجمرتی
صممانسن برنامممه وسعممط وزتروخانممههممای رت و شهرعممازی و كشممسر ،عممازمان،
شسرتی الی تعاان ها و كليه عاگاههای ضس عاا ملی بازنفرینی شهری پایدتر
ر عطح ممدیریت ملمی ،تعماانی و شمهری وهيمه و و همد و تلامزتم بمه تجمرتی
برنامههای بازنفرینی شهری خستهند تشت.
وبدر  -ر وهيه برنامه ملياوی محدو های واریخی شهرها ،عازمان ميمرتث
فرهنگی ،صنایع عای و گر شگری به عاگاههای مسصسك تمافه میشس .
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 -ولت مس

تعت به منظمسر كماهش نعمي پمذیری عمکسناگاههای

روعاایی (با هدك بهسمازی و نسعمازی مسمکن روعماایی) و همچنمين ومأمين
مسکن برتی تصشمار كمم رنممد شمهری ( ر شمهرهای كسامك) منمابع ممالی و
وسهيالت ترزتنصيمت و زمين مسر نيماز رت ر صالم

بس جمه عمنستوی ر طمسل

تجرتی صانسن برنامه ومأمين و تصمدتمات ذیمل رت تز طریمق بنيما مسمکن تنقمال
تعالمی به ملنور :
 -1بهسازی و نسعمازی عماالنه يمدتصل ویسمت همزتر وتيمد مسمکسنی
روعاایی با پر تخت وسهيالت ترزتن صيمت با كارمز پنج رصمد ( )5%و ومأمين
مابهتلافاوت عس وسهيالت برتی ورتن مشاركت مدنی و فروو تصساطی.
تین يکم رطسل تجرتی صانسن برنامه بمر مما ( )6صمانسن تعاعمنامه بنيما
مسکن تنقال

تعالمی مدس

 1366/9/17ياكم تعت.

 -2وأمين منابع مالی و وسهيالت ترزتنصيمت و زمين مسر نياز برتی كممك
به عاخت و یا خرید عاالنه يدتصل صمد و پنجما همزتر وتيمد مسمکن تصشمار
كم رنمد ر شهرها(با تولسیت شهرهای زیر یکدد هزتر نفر جم يت)
وبدر  -شناعایی و تولسیت بندی گروههای همدك و م رفمی تفمرت وتجمد
شرتیط وسعط بنيا مسکن و با همکاری كمياه تمدت تممام خمينمی(ر ) ،عمازمان
بهزیسای و خيرین مسکنعاز تنجام خستهد شد.
پ -بانك مسکن مس

تعت نسبت به وأمين باصيماند و همدتت خمس و

وأمين منابع مسر نياز مسمکن مهمر بمدون و همد تيمدتث وتيمدهای جدیمد بما
وشخيص وزترت رت و شهرعازی تصدتم نماید.
ت -وزترت رت و شهرعازی با ر ایت و ای

و تخايارتت عایر عاگاهها

بدون تیجا وشکيالت جدید و تعافا تز تمکانات عایر عاگاهها مکل

تعمت

ر رتعاای وحققپذیری طريهای وسع ه و مرتن شهری و روعاایی ،نممایش و
كنارل وخلفات ،تنضباط شهری و يفظ يقمسق شمهروندتن نسمبت بمه تعماقرتر
عامانه(عيسام) یکپاراه تطال ات مکانی ،وأمين زیرعاختهای مسر نيماز نن و
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تیجما عمماخاار مناعم

بمرتی تشممارتكگممذتری ت همای مکممانی وسعممط كليممه

عاگاههای مروبط تصدتم نماید .تین يکم نماص ،و ناعمخ همي یمك تز صمستنين
نيست.
وبدر  -ر ما ( )18صانسن عاماندهی و يمایت تز وسليد و رمه مسمکن
مدس

 1387/2/25با تصاليات و تلحاصات ب دی بمارت «برناممه پمنجم» بمه

«برنامه ششم» وغيير می یابد .منابع مسر نياز بندهای تین ما تز تین محمل صابمل
وأمين تعت.
ماده  -60بهمنظسر مقاومعازی عاخامانها و تصالح تلگسی مدرك به ویغ
مدرك تنرژی ر بخش عاخامان و مسکن تصدتمات زیر تنجام گر :
تل  -شهر تری هما مکلفنمد نسمبت بمه رج تلمزتم ر ایمت مقمررتت ملمی
عاخامان ر پروتنههای عاخامانی تصدتم نمایند .صدور پایانكار برتی وتيمدهای
تيدتث شد بر مبنای تین پروتنهها ،منسط به ر ایت كامل تین مقررتت تعت.
 كليه مجریمان ولامی مس فنمد مسمؤوليت فنی(يرفمه تی) خمس و رصسرت نياز ،مسؤوليت عایر ستمل مروبط بما طرتيمی ،محاعمبه و نظمارت بمر
عاخامان های وحت پسشش خمس ت مم تز شمهری و روعماایی رت نمز یکمی تز
شركاهای ترتی صالييت ،بيمه نمایند.
پ -به منظسر تنجام مطال ات الزم برتی كاهش خطرپذیری ر برتبر زلزله:
 -1شبکه تیساگاههای شاا نگاری و زلزلهنگاری و پيش نشانگرهای زلزله
وسع ه یابد.
 -2ر طممی تجممرتی صممانسن برنامممه تعااندتر عممازی مدممالح و روشممهای
مقاومعازی عاخامانی ،به صسرت كامل محقق و تز وسليدكنندگان و ترتئهكنندگان
مدالح و روشهای مذكسر يمایت شس .
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ماده -61

تل  -شسرتی الی شهرعازی و م مماری تیمرتن مکلم

تعمت نسمبت بمه

تيداء مناطق ویغ نيازمند بهسازی و نسعازی ر بافاهای فرعس و عاهبنمدی
طريهای وتصع ر تین مناطق ،با تولسیتهای زیر تصدتم نماید:
 -1طريهایی كه به ليل وجس منافع مسمی ،تجرتی به مسصع ننها مروری
تعت.
 -2طريهایی كه تز طریق ودوین مستبط و مقمررتت و مشماركت ممر م و
يمایت ولت ،شهر تریها و هياریها به مرور زمان صابل تنجام تعت.
وبدر  -طريهای گرو ( )1مشمسل برنامههمای ممسمی و مرتنمی ولمت
مسمس « الیحه صانسنی نحمس خریمد و وملمك ترتممی و تممالك بمرتی تجمرتی
برنامه های ممسمی ،مرتنمی و نظمامی ولمت مدمس
تنقال

 1358/11/17شمسرتی

با تصاليات و تلحاصات ب دی» میباشد كه ومام یا بخشی تز منابع ممسر

نياز نن میوستند تز طریق بخشهای غير ولای وأمين شس .
 عمماگاههای تجرتئممی ذیربممط مس فنممد بممهمنظممسر تفممزتیش بهممر وری وتعاحدال زمين نسبت به تييای بافاهای فرعس و نامناع

روعاایی تصدتم نمایند.

پ -وزتروخانههای رت و شهرعازی و كشمسر و شمهر تریهما مس فنمد بما
ت مال عياعتهای وشسیقی و ر اهاراس

صانسن يمایمت تز تييمای بافاهمای

فرعس تز تصدتمات بخش غير ولای برتی تيياء و بازعازی بافاهای فرعمس
صال

بس جه مدس
ت -ولت مکل

ر

يمایت نمایند.
تعمت تز طریمق ت ممال عياعماهای يممایای ،يقمسصی،

وشسیقی و ت طمای وسمهيالت یارتنمه تی نسمبت بمه تييماء و بهسمازی يمدتصل
رصد( )10%تز بافاهای فرعس شهری با ر ایت عرتنه های رو بنمائی و زیمر
بنائی وسعط بخش غير ولای و شهر تریها تصدتم و مابه تلافاوت عمس وسمهيالت
یارتنهتی مسر نياز رت همه عاله ر صستنين بس جه عنستوی پيش بينی نماید.
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بند (ت) ما ( )61صانسن برنامه ششم وسع ه ر بخش مغایرت بر ممست ()1
و ( )4صانسن وشکيل وزترت رت و شهرعازی مدس  1390/3/31ياكم تعت.
ث -وزترت رت و شهرعازی مس
نعي

تعمت عماماندهی و تييماء شمهرهای

ید تز جنو وحميلمی و تعمافا تز ترتممی رهاشمد و عماخامانهمای

مخروبه باصيماند تخل شهرهای مسر نظر رت ر تولسیت صرتر هد.
ماده  -62ولت مس

تعت به منظسر تروقای شرتیط محيطی پایدتر و فرتگير

عاكنان مناطق ياشيهنشين و برخسر تری ننها تز مزتیای شهرنشينی و پميشنگمری و
پيشگيری تز تیجا عکسناگاههای غيرمجاز تصدتمات زیر رت تنجام هد:
تل  -برنامه ریزی برتی ممدیریت و وسزیمع ماناعم

ف اليمت ،جم يمت و

مهاجرت ر كشسر و ممان ت تز وسع ه ياشيهنشينی با رویکر وقسیمت مبما ی
مهاجرت ،با عاماندهی مناطق ياشيهنشين و كاهش جم يت نن به ميزتن عماالنه
رصد()10%
 عامانبخشی مناطق ياشميهنشمين و يمين شمد وسعمط شمسرتی مالیشهرعازی و م ماری تیرتن تز طریق ودوین و تجرتی عازوكارهای يقسصی ،مالی
و فرهنگی و وستنمندعازی عاكنان بافاهای وتصع ر تخل محدو های شهری با
مشاركت ننها ،راهاراس

«عند ملی وستنمندعازی وعاماندهی عکسناگاههای

غيرمجاز» و تیجا شهركهای تصماری برتی تعکان جم يت مهاجر
پ -وهيه و تجرتی طرح ها ی برتی روعااهای وتصع ر يمریم شمهرها بما
رویکر كنارل محدو روعااهای مذكسر ر يد رشد طبي ی ننها
ت -طرتيممی و تیجمما كمربنممد عممبز ر تطممرتك مرتكممز جم ياممی وسعممط
شهر تریها با مشاركت ولت ر صال

بس جه عنستوی
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بخش  –12آموزش عمومي ،آموزش عالي و علم و فناوري
ماده -63

تل  -ولت مکل

تعمت بمرتی تیجما وحمسل ر نظمام و لميم و وربيمت

تصدتمات زیر رت تنجام هد:
 -1تجرتی عند وحسل بنيا ین نمسزو و پرورو به نحسی كه كليه تصدتمات
وزترت نمسزو و پرورو برتعاس تین عند تنجام شس و تصدتمی مغایر با صمانسن
و عند صسرت نگير .
 -2وهيه نظام روبمه بنمدی م لممان و تعماقرتر نظمام پر تخمتهما برتعماس
وخدص با شایساگیها و ملکر رصابای مبانی بر نظمام روبمهبنمدی م لممان و
مهندعی نيروی تنسا نی برتعاس عمند وحمسل و نقشمه جمامع لممی كشمسر بما
ودسی

بس جه عنستوی

مجلس شسرتی تعالمی ر صال

 -3تروقای جایگا نمسزو و پرورو به مثابه مهمارین نها وربيمت نيمروی
تنسانی و مسلد عرمایه تجاما ی و تنسانی هد تر تجرتی عياعتهای مدس

و

هدتیت و نظارت بر نن به نستن تمر ياكميای با وسعم ه همکماری عماگاههای
تجرتئی
 -4وسع ه و وسهيل عفرهای فرهنگی تنشنمسزی بهویغ تر وهای زیاروی
و رتهيان نسر
 عازمان ت تری و تعاخدتمی كشسر و عازمان مس فند به منظسر تروقمایكيفيت نظام و ليم و وربيت با جذ

م لمم تز طریمق تنشمگاههای فرهنگيمان و

شهيد رجایی ،ر طسل تجرتی صانسن برنامه ،ر یفهای تعاخدتمی و ومأمين ت ابمار
مسر نياز نمسزو و پرورو رت با ر ایت صمستنين و ممستبط مربسطمه و رفيمت
جذ

تنشجس ر تنشگاههای یا شد برتی جذ

تنشجس م لمهما ر تخايمار

وزترت نمسزو و پرورو صرتر هند.
پ -وزترت نمسزو و پرورو مکل

تعت نسبت بمه تخادماص نيمروی

تنسممانی ،وجهيممزتت و تمکانممات مممسر نيمماز ،توحا یممه تنجمممنهممای تعممالمی
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تنشنمسزتن -عازمان بسميج تنمشنممسزی -عمازمان تنمشنممسزی برتعماس
مقررتوی كه با پيشنها وزترت به ودسی
ت -ولت مکل

هيأت وزیرتن میرعد تصدتم نماید.

به ونظميم و تجمرتی عياعمتهمای يممایای تز خيمرین

مدرعهعاز میباشد و باید م ا ل كمکهای وحقمقیافامه ننمان رت جهمت وکميمل
طريهای(پروژ های) نيمهومام خيرین ر بس جه عنستوی منظسر نماید.
وبدر  -نیيننامه تجرتئی تین بند يدتكثر رك و ما پمس تز الزمتالجمرتء
شدن تین صانسن وسعط وزترت نمسزو و پمرورو وهيمه و بمه ودمسی

هيمأت

وزیرتن میرعد.
ث -ولت مکل

تعت به منظسر تفزتیش تیمنی و مقاومعمازی ممدترس و

فضاهای پرورشی و ورزشمی وزترت نممسزو و پمرورو م ما ل ریمالی مبلمغ
عهميليار ( )3.000.000.000الر ر طسل تجرتی صانسن برنامه تز محمل يسما
ذخير ترزی پس تز كسمر عمهم صمندوق وسعم ه ملمی بما تولسیمت طريهمای
(پروژ های) نيمه ومام نمسزشی ،پرورشمی و وربيمت بمدنی نممسزو و پمرورو
تخاداص هد.
ج -هزینه كليه تشخاص يقيقی و يقسصی غير ولامی ر تيمدتث ،وسعم ه،
وکميممل و وجهيممز فضمماهای نمسزش می و پرورش می ،خستبگاههممای شممبانهروزی،
كاابخانههما ،عمالنهای ورزشمی وتبسماه بمه وزترت نممسزو و پمرورو كمه ر
اهاراس

مدس

شسرتی برنامهریزی و وسع ه تعاان تنجام میشمس بما وأیيمد

عازمان وسع ه ،نسعازی و وجهيز مدترس كشمسر بمه نمستن هزینمه صابمل صبمسل
مالياوی محسس

میشس .

وبدر  -نیين نامه تجرتئی تین بند رك عهما پس تز الزمتالجرتء شدن تین
صانسن وسعط عازمان با همکماری وزتروخانمههمای تممسر تصادما ی و ترتیمی و
نمسزو و پرورو وهيه میشس و به ودسی

هيأت وزیرتن میرعد.

چ -كليه رنمدها ،كمکها و هدتیای مر می نقدی به عازمان تنمشنممسزی
پس تز وتریز به خزتنه به نمستن رنممد تخاداصمی وزترت نممسزو و پمرورو
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محسس
صال

میگر  .وزترت نمسزو و پرورو مس م

تعمت مبمالغ وتریمزی ر

بس جه عنستوی رت فقط برتی ف اليتهای فرهنگی و پرورشی وسعط عازمان

تنشنمسزی ر مدترس هزینه نماید.
ح -ولت مس

تعت ر طسل عالهای برناممه ت ابمار و منمابع الزم رت ر

جهت ورویج ترزشهای تیرتنی تعالمی و وسع ه فرهنمو مطال مه و پمغوهش ر
مناطق محروم روعاایی و مناطق شایری و ممرزی ر تخايمار كمانسن پمرورو
فکری كس كان و نسجستنان صرتر هد.
ماده  -64بهمنظسر وحقق تصادا تنشبنيان ،تفزتیش بهر وری ،ونظيم رتبطه
ماقابل وحديل و تشاغال ،گسمارو همکماری و و مامالت ف مال بمينتلمللمی و
تفزتیش نقش مر م ر مدیریت لمی و فناوری كشسر:
تل  -به ولت تجاز ت می شس بهمنظسر تروقمای لممی و رصابمت بمين
تنشگاههای كشسر و و امالت بينتلمللی ر طی تجرتی صانسن برنامه نسمبت بمه
تیجا وتيدها و ش

نمسزو الی با مشاركت تنشگاههای م ابر بينتلمللی و

تنشگاهها و مؤعسات نمسزو الی و پغوهشی و فنمی و يرفمهتی و تنشمگا
جامع لمی -كاربر ی ر تخل كشسر ر اهاراس
تنقال

عياعتهای شسرتی الی

فرهنگی تصدتم نماید .نحس عرمایهگذتری مشارك ،وسهيل و امالت ترزی

و ور ت ضای هيأت لمی و تنشجسیان ر نیيننامه تجرتئمی كمه بما پيشمنها
عازمان ،عازمان ت تری و تعاخدتمی كشسر و عماگاههای تجرتئمی ذیربمط بمه
ودسی

هيأت وزیرتن میرعد ،مشخص میشس .
 -كليه عاگاههای تجرتئی مسممس مما ( )5صمانسن ممدیریت خمدمات

كشسری و عاگاههای مسمس ما ( )50صانسن تلحاق ممست ی بمه صمانسن ونظميم
 1384/8/15مکلفند الو بر ت ابارتت

بخشی تز مقررتت مالی ولت( )1مدس

پغوهشممی كممه ذیممل عمماگا ر صممستنين بس جممه عمماالنه منظممسر شممد تعممت،
یك رصد( )1%تز ت ابارتت وخديصیافاه هزینهتی بهتعاثنای فدسل( )1و ( )6و
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ر مسر شركاهای ولای تز هزینه های غير مليماوی رت بمرتی تممسر پغوهشمی و
وسع ه فناوری هزینه كنند.
وبدر  -1عاگاههای مذكسر ممن ر ایت اهاراس

نقشه جامع لممی

كشسر و تولسیتهای وحقيقاوی عاگا ذیربط كه بهودسی

شسرتی الی لسم،

وحقيقات و فناوری میرعد مکلفند نحس هزینهكمر تیمن بنمد رت همر شمشمما
یك بار به شسرتی الی لسم ،وحقيقات و فناوری و مركمز نممار تیمرتن گمزترو
هند .شسرتی الی لسم ،وحقيقات و فناوری مس

تعت گزترو ملکر تین

بند رت بهطسر عاالنه يدتكثر وا پایان مر ت ما به مجلمس شمسرتی تعمالمی ترتئمه
كند .همچنين مركز نمار تیرتن مکل

تعت عاالنه تطال ات مربسط به هزینهكمر

وحقيق و وسع ه رت مناشر نماید.
وبدر  -2ولت نسبت به وحسل و تروقای لسم تنسمانی ر تنشمگاهها ر
تب ا تعالمیعازی ،بسمی عازی ،كارنممدی و روزنممدی بما تیجما وغييمرتت یما
تصاليات ر تمسر مربسط به عرفدلهما و كاابهمای رعمی و وربيمت تعماا و
تناخا

تنشجس تهامام ورزید و ننرت ر تولسیت صرتر هد.
پ -كليه شركاهای ولای و نها های مسمی غير ولای و شركاهای وتبساه

و واب ه بهتعاثنای صندوقهای بيمه و بازنشساگی مس فند بهمنظمسر يمایمت تز
پغوهش همای مسمأله محمسر و وجماریعمازی پمغوهش و نمسنوری ،ر تجمرتی
عياعتهای كلی برنامه ششم م ا ل يدتصل عه رصد( )3%تز عس صابل وقسميم
عال صبل خس رت برتی مدرك ر تمسر وحقيقاوی و وسعم ه فنماوری ر بس جمه
عاالنه ،زیر نظر شسرتی الی لسم ،وحقيقات و فناوری منظسر نمایند.
وبدر  -نیينناممه تجرتئمی تیمن بنمد بمه پيشمنها عمازمان و بما همکماری
عاگاههای تجرتئی ذیربط وهيه میشس و به ودسی

هيأت وزیرتن میرعد.

ت -عاگاههای تجرتئی مس فند به منظمسر تفمزتیش بهمر وری نظمام ملمی
نسنوری ،تجانا

تز تجرتی پغوهشهمای وکمرتری و تناشمار تطال مات و تیجما

شممفافيت ر تنجممام طريهممای(پروژ هممای) وحقيقمماوی و بمما هممدك شناعممایی و
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بهكارگيری و وجاریعازی عااور های ياصل تز پغوهش و وسعم ه ،فهرعمت
طريهای پغوهشی و فناوری و پایانناممههما و رعمالههمای خمس رت ر عمامانه
«عمات» ثبت كنند .عازمان و وزترت لسم ،وحقيقات و فناوری مس فند مرك
مدت یكعال تز واریخ الزمتالجرتء شدن تین صانسن ،عاز و كار تجرتئی مسر نياز
رت وهيه كنند و به ودسی

هيأت وزیرتن برعانند.

وبدر  -نحس مل ر خدسص تطال ات و ت ها با مسممس ات تمنيامی،
فا ی و ترتی طبقهبندی ،مسمس صانسن مجازتت تناشار و تفشای تعنا محرمانه
و عری ولای -مدس

 -1353/11/29و نیين نامه تجرتئی نن -مدس

-1354

ر نیيننامهتی كه عازمان و وزتروخانههای فما و پشمايبانی نيروهمای مسملح،
تطال ات و لسم ،وحقيقات و فناوری پس تز وأیيد عاا كل نيروهای مسلح وهيه
میكنند و به ودسی

هيأت وزیرتن میرعد ،م ين میشس .

ث -ومامی عاگاههای تجرتئمی مسممس تیمن صمانسن مس فنمد بمهمنظمسر
شناعاندن و وکریم مفاخر و مشاهير تیرتن و يمایت تز نخبگان لمی ،فرهنگمی
و هنری كشسر و وکریم پيشکسسوان يسز های مذكسر و بهمر گيمری تز ومستن و
رفيت ننان برتی وسع ه كشسر ،طی مدت یكعال ،برنامههای ملياوی خس رت
منطبق با عند رتهبر ی كشسر ر تمسر نخبگان ،با هماهنگی بنيما ملمی نخبگمان
وهيه كر و تز عال وم تجرتی صانسن برنامه به مريله تجرتء رنورند .بنيا ملمی
نخبگان مکل

تعت گزترو عاالنه ملکر تین بند رت بمه كميسميسن نممسزو،

وحقيقات و فناوری مجلس شسرتی تعالمی ترتئه نماید.
ج -ولت مجاز تعت بهمنظسر پيشاازی ر تصادا تنمشبنيمان و تفمزتیش
وسليد و صا رتت محدسالت و خدمات تنشبنيان عياعمتهمای كلمی تصادما
مقاومای ،برتی وسع ه و تناشار فناوری و يمایت تز شركاهای تنشبنيان مطمابق
صانسن بس جه عنستوی نسبت به يمایت مالی تز پغوهشهای وقامامحسر مشارك
با تنشگاهها و مؤعسات نمسزو الی ،پغوهشی و فناوری و يسز های لميمه
ر مستر نا ر به يل مشکالت كشسر ،مشروط به تینکمه يمدتصل پنجما و یمك
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رصد ( )51%تز هزینههای ننرت كارفرما و یا بهر بر تر وأمين و و هد كر باشد،
تصدتم نماید.
چ -عاگاههای تجرتئمی مسممس تیمن صمانسن بمرتی گسمارو بهمر وری
تنشبنيان و تروقای عطح فناوری ر شركاهای تیرتنی ومهيمدتت الزم رت جهمت
وسهيل مشاركت شركاهای تنمشبنيمان و فنماور و ف ماالن تصادما ی كشمسر ر
زنجير وسليد بين تلمللی فمرتهم نورنمد .عمازمان مکلم

تعمت طمرح «تروقمای

مشاركت ف االن تصادا ی ر زنجير وسليد بينتلمللی» رت مطمابق صمانسن بس جمه
عنستوی و صستنين مسمس ه يدتكثر وا پایان عال تول تجرتی صانسن برنامه ومدوین
و پس تز ودسی

هيأت وزیرتن ،ملياوی نماید.

ح -عازمان مکل

تعت مطابق صانسن بس جه عنستوی ر رتعاای مأمسریمت

جها تنشگاهی ر عند نقشه جامع لمی كشسر و بهر بر تری تز وستنمندیهای
نها مذكسر ر جهت وحقق وسعم ه فرهنگمی ،لممی و فنماوری و نمسزشمی و
وسهيل تشاغال فارغ تلاحديالن تنشگاهها بما همماهنگی عمایر مرتجمع ذیربمط
برنامهریزیهای الزم رت تنجام هد.
خ -عاگاههای تجرتئی مجازنمد ر رتعماای وسعم ه ،تناشمار و كاربسمت
فناوری ،مالکيت فکری ،تنش فنی و وجهيزتوی رت كه ر اهاراس

صمرتر ت بما

تنشگاهها و مؤعسات پغوهشی و فناوری ولای تیجا و ياصل شد تعت ،بمه
تنشگاهها و مؤعسات یا شد وتگذتر نمایند.
 به تنشگا پيامنسر تجماز ت ممیشمس بما همکماری تنشمگاههای م ابمربينتلمللی و تنشگاههای تخلی نسبت به تیجا صط (ها ) بينتلمللی جهت ترتئمه
نمسزشهای مجازی (تلکارونيکی) ،نيمه يضسری ،باز و تز رت ور تصدتم نماید.
ذ -وزترت لسم ،وحقيقات و فناوری مکل

تعمت نسمبت بمه عماماندهی

مربيان يقتلادریس نمسزشکد های فنی و يرفهتی زیرمجمس ه وزترت نممسزو
و پرورو كه به وزترت مذكسر تناقال یافاهتند ،وا عال وم تجرتی صمانسن برناممه
تصدتم نماید.
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ر -شممهریه تنشممجسیان تخممل كشممسر وحممت پسشممش كمياممه تمممدت تمممام
خمينی(ر ) و عازمان بهزیسای تز محل ت ابارتت برنامه مساقل وسعمط عمازمان
وأمين میشس .
ماده – 65

تل  -ولت مکل

تعت به منظسر تفزتیش رون زتیمی تصادما بما ر ایمت

صانسن وشسیق و يمایت تز عرمایهگذتری خارجی و صانسن يمایت تز شمركاها و
مؤعسات تنشبنيان و وجاریعازی نسنوریها و تخارت ات مدمس

1389/8/5

و تصاليات و تلحاصات ب دی تز وأعيس شركاهای تنشبنيان ر تخل كشسر با
مشاركت شركاهای خارجی صاي
مهندعی ،عاخت ،ند

صمالييت و ترتی تنمش بمرتی طرتيمی،

وجهيزتت و تناقال فناوری ر يسز های تنمرژی شمامل

باال عای و پایين عای نفت و گاز و وبدیل نيروگاهی و ت طمای وسمهيالت الزم
ر تین زمينه ر صال

صستنين بس جه عنستوی يمایت نماید.

وبدر  -شركاهایی كه وحت نستن تناقال فناوری با طمرك تیرتنمی صمرتر ت
من قد می نمایند باید شمركای تنمشبنيمان بما يمدتصل پنجما ویمك( )51%عمهم
ماخددان و عرمایه گذترتن تیرتنی ر تخل كشسر بمرتی تیمن منظمسر بمه ثبمت
برعانند وا تز طریق رشد فناوری ر گذر وغييرتت زمان ،بسمی گر .
 -ولت مس

تعت به منظسر تفزتیش عهم نمسزشهای مهاروی ر نظمام

نمسزشی كشسر با رویکر وحقق تصادا مقاومای و تصادما تنمشبنيمان ر طمسل
تجرتی صانسن برنامه تز طریق بازنگری و تصالح عاخاار نظمام ت تری تنشمگاهها و
مرتكز نمسزو الی و تفزتیش منابع و وجهيزتت نسبت به تفمزتیش عمهم تنشمگا
فنی و يرفهتی و تنشگا جامع لمی -كاربر ی ر نظام نمسزشی كشسر تصمدتم و
وجهيزتت نمسزشی هنرعاانها ،نمسزشکد ها و تنشمکد همای فنمی و يرفمهتی رت
بهروز نماید.

88

وزترت لسم ،وحقيقات و فناوری مکل

تعمت ر صالم

تنشمگا فنمی و

يرفه تی ر مقاطع كار تنی و كارشناعی پيسعاه و ناپيسعاه به پمذیرو تنشمجس
تصدتم نماید.
پ -تز تبادتی تجرتی صانسن برنامه تنشکد ها و نمسزشکد های فنیيرفهتی
زیرمجمس ممه وزترت نمممسزو و پممرورو بمما كليممه تمکانممات ،تمممستل منقممسل و
غيرمنقسل و نيروی تنسمانی و ترتیمیهما و و همدتت و مسمؤوليتهما تز وزترت
مذكسر مناز و به وزترت لسم ،وحقيقات و فناوری ملحق میگر .
تین يکم ر طسل تجرتی صانسن برنامه بر يکم وبدر ( )3ما وتيد صانسن
پذیرو تنشجسی نمسزشکد های فنی و يرفهتی ،مرتكز وربيتم لم و تنشمگا
شهيد رجایی مدس

 1389/2/19ياكم تعت.

وبدر  -مبنای تنازت و تناقال ،تنشکد ها و نمسزشکد همای فنمی يرفمهتی
تعت كه ر عال وحديلی  1388-1389ف ال بس و مجسز تشاهتند.
ت -ولت مس

تعت با ر ایت صانسن صندوق رفا تنشجسیان مدمس

 1371/11/4و تصاليات و تلحاصات ب دی ،به منظمسر وحمسل ر نظمام تصادما
نمممسزو ممالی ،هدفمندعممازی یارتنممههمما و بهبممس شممرتیط و تمکانممات رفمماهی
تنشممجسیان ،ممممن وممدتوم و وقسیممت كمممك بممه صممندوق رفمما تنشممجسیان
وزتروخانه های لسم ،وحقيقات و فناوری و بهدتشت ،رمان و نمسزو پزشمکی
تز تبادتی تجرتی صانسن برنامه ،نسبت به پيشبينی و وأمين ت ابار مسر نياز یارتنه
غذتیی تنشجسیی تز محل رنمدهای مسمی الو بر ت ابارتت ف لی تصدتم كند
و تین ت ابارتت رت برتی كمك به تنشجسیان كمبضا ت مالی بهصسرت مامركمز
ر تخايار صندوقهمای رفما تنشمجسیان وزتروخانمههمای ممذكسر صمرتر همد.
صندوق ها مکلفند وا پایان تجرتی صانسن برنامه بخشی تز یارتنمه رت بما وسمهيالت
بدون عس و بلندمدت جایگزین نمایند .وجس ياصل تز بازپر تخت وسمهيالت
ت طایی ر صال

رنمد تخاداصی صندوقها برتی پر تخت مجد به تنشجسیان

به مدرك میرعد.

89

تعت با وشسیق خيرین و وتصفين و رفع مستنمع مسجمس ،
ث -ولت مس
به گسنهتی برنامه ریزی نماید وا عهم وص و خيریه تز وأمين ممالی تنشمگاهها و
مؤعسات نمسزو الی و پغوهشی و فناوری تفزتیش یابد.
خيرینی كه طريهایی رت برتی يمایت و وسع ه نمسزو ،پغوهش ،فنماوری
و نسنوری های فناورتنه به تنجام برعانند ،مشمسل مزتیا و يمایتهای مربسط بمه
خيرین مدرعهعاز خستهند شد.
ر ور تی كه تشخاص يقيقی و يقسصی غير ولای برتی تيدتث ،وسع ه
و وکميل و وجهيز فضاهای نمسزشی و كممك نمسزشمی ،پغوهشمی ،ورزشمی و
خدمات رفاهی ر تنشگاهها و مرتكز نمسزو الی و پغوهشی هزینه نمایند تین
هزینهها به نستن هزینههای صابل صبسل مالياوی مسر محاعبه صرتر گير .
ماده  -66ولت مس

تعت به منظسر يضسر ممسثر نظمام نممسزو مالی

كشسر ر وسليمد ،وسعم ه و نشمر لمم و فنماوری و وربيمت تنشمجس ر عمطح
بين تلمللی و برصرتری وستزن و تروقای كيفيت نمسزو الی و پغوهش و فناوری،
ر طسل برنامه جدتول شمار ( )11و ( )12و ( )13رت تجرتئی نمایند.
جدول 11
نستن

وتيد

1396

1397

1398

1399

1400

عهم تنشجسیان خارجی
عهم تنشجسیان غير ولای
نسبت تنشجس به هيأت لممی ومماموصمت وزترت لمسم ،وحقيقمات و
فناوری و عاگا های تجرتئی (يضسری)
نسبت تنشجس به هيأت لممی ومماموصمت وزترت بهدتشمت ،رممان و
نمسزو پزشکی (يضسری)
نسبت تنشجس به هيأت لمی وماموصت تنشگا های غير ولای
نسبت هيأت لمی ومام وصت تعاا یار به باال به كل هيأت لمی وماموصمت ر
تنشگا های وتبساه به وزترت لسم ،وحقيقات و فناوری (يضسری)

رصد
رصد

0/8
44/2

1
44/3

1/2
44/6

1/5
44/8

1/8
45

نفر

25

24

22

20

20

نفر

11

11

10

10

10

نفر

53

50

47

45

43

نفر

88

89

90

91

92

نسبت هيأت لمی وماموصمت تعماا یار بمه بماال بمه كمل هيمأت لممی
وماموصت ر تنشگا های وتبساه به وزترت بهدتشت ،رممان و نممسزو
پزشکی نفر (يضسری)

90

نفر

87

89

91

92

93

جدول 12
وتيد

نستن

1396

و دت تنشجس

نفر

نرخ ناخالص ثبتنام (جم يت  18-24عال)

رصد

و دت تنشجسیان تخلی

نفر

عهم تنشجسیان كار تنی به كل تنشجسیان

رصد

19

عهم تنشجسیان وحديالت وکميلی به كل

رصد

24

1398

1399

1400

1397

4380000

4320000

4300000

53/7

54

54

4314000

4225000

4223000

20

21

22

23

26

28

30

30

4461000 4544000
51/9

53/0

4405000 4498000

تنشجسیان
عهم نمسزشهای مهاروی وا

نمسزو و

پایان برنامه ر نظام نمسزشهای

پرورو

رعمی نمسزو ماسعطه و

نمسزو

نمسزو الی

رصد
رصد

38
20

40
22

43
24

47
27

50
30

الی

و دت تنشجسیان گرو لسم پایه به كل

نفر

318400

339800

362600

370000

387000

تنشجسیان
و دت تنشجسیان وحديالت وکميلی گرو
لسم پایه
و دت تنشگا های ر زمر صد تنشگا
برور نعيا
و دت ش

خارجی تنشگاههای كشسر

نفر

106000

117000

129000

135000

143000

د

6

7

8

9

10

د

6

8

10

13

16
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جدول  -13حمایت و تقویت پژوهش و فناوری ،ایجاد نظام ملی نوآوری
و تقویت زیرساختها و نظامات پشتیبان پژوهش و فناوری
نستن

وتيد

1396

1397

1398

1399

1400

روبه وسليد كمی مقاالت ر نيا

روبه

15

14

13

12

12

شاخص هرو ر جهان

روبه

42

42

41

41

40

رصد

1/1

1/15

1/23

1/35

1/5

و دت

34

39

43

47

50

رصد

39

42

45

48

50

رصد

1/5

2/5

3/4

4/2

5

روبه

6

5

4

3

3

نفر/مقاله

0/64

0/72

0/79

0/85

0/95

رصد

25

27

30

33

35

نفر

1910

2092

2290

2510

2600

عهم ت ابارتت پغوهش و فناوری بخش
ولای تز وسليد ناخالص
و دت تخارت ات و تبدت ات ثبتشد ر
عال ر مرتجع بينتلمللی
رصد محدسالت با فناوری ماسعط به
باال تز كل محدسالت صن ای
عهم محدسالت با فناوری ماسعط به باال
تز وسليد ناخالص تخلی
روبه صا رتت محدسالت با فناوری باال
تز كل صا رتت ر منطقه
عرتنه عاالنه مقاالت  SCOPUSبه و دت
ت ضای هيأت لمی وماموصت
رصد و دت مقاالت مشارك با محققان
خارجی تز كل
و دت پغوهشگرتن به یك ميليسن نفر
جم يت
و دت مقاالت نمایه شد ر پایگا
تعانا ی جهان تعالم ()ISC

به ميزتن وبرتبر ومع ف لی ر پایان برنامه
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و دت نشریات تیرتنی نمایه شد ر پایگا
بينتلمللی لم و ترتی مری وأثير

50

45

55

60

65

بخش  –13ارتباطات و فناوري اطالعات
ماده -67

تل  -به وزترت تروباطات و فناوری تطال ات تجاز ت میشس نسبت به
تفزتیش رفيت تناقال(ورتنزیت) پهنای باند بسری تز كشسر به عی ورتبيمت بمر
ثانيه تصدتم نماید و برتی ترتئه خدمات مماهستر تی عمنجش تز رت ور و وسعم ه
خدمات و كاربر های فناوری تطال ات و تروباطات تز طریق عاگاههای وتبساه
نسبت به مشاركت و عرمایهگذتری با بخش خدسصی و شركاهای خارجی ر
طريهای(پروژ های) فيبرنسری و طريهای(پروژ های) زیرعاخای تروباطمات و
فناوری تطال ات ،ماهستر های عنجشی و مخابرتوی و وسع ه زیرعماختهمای
لسم و فناوری فضایی بهتعاثنای شمبکههمای مما ر مخمابرتوی ،تممسر وتگمذتری
فركانس و شبکههای تصلی وجزیه و مبا الت و مدیریت خدمات پایه پسای و با
ر ایت عياعتهای كلی تصل اهل و اهارم ( )44صانسن تعاعی و عياعتهای
كلی برنامه ششم وسع ه به ویغ مسمائل تمنيامی ر بخمش فنماوری تطال مات و
تروباطات و عياعتها و مدسبات شسرتی الی فضمای مجمازی بمرتی بمرنور
كر ن نيازهای كشسر تصدتمات زیر رت به مل نور :
 -1بممه شممركت تروباطممات زیرعمماخت تجمماز ت مممیشممس شممركت
تناقال(ورتنزیت) تروباطات بين تلململ رت بمه منظمسر يضمسر ممؤثر ر بازترهمای
منطقهتی و بين تلمللی صدور خدمات فنی و مهندعی پهنای باند بما مشماركت و
عرمایهگذتری مشارك با بخشهای خدسصی و ممسمی غير ولامی و شمركاهای
خارجی با ر ایت منافع ملی تیجا نماید .تعاعنامه شركت مذكسر بمه ودمسی
هيأت وزیرتن میرعد.
 -2ر وسع ه زیرعاختهای خمدمات تلکارونيکمی ر منماطق محمروم و
روعاایی عرمایهگذتری نماید بهگسنهتی كه تمکان ترتئه يمدتصل اهمار خمدمت
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تلکارونيکمی تصملی ولمت (عمالمت ،نممسزو ،كشماورزی و بمانکی) ر
هشاا رصد( )80%روعااهای باالی بيست خانستر كشسر تمکانپذیر گر .
 به منظسر وسع ه ولت تلکارونيك و يفمظ یکپماراگی شمبکه ملمیتطال ات و تفزتیش بهر وری زیرعاختهای تروباطی كشسر ،عاگاههای تجرتئی
و نها های غيرنظامی كه ترتی شبکه تروباطی مساقل میباشمند بمرتی تعمافا
تخاداصی ر صلمرو ف اليتهای تخلی عاگا مربسط مجاز بس و برتی ترتئه
خدمات زیرعاخت تروباطی و مخابرتوی بر بسار شبکه ملی تطال ات بمه عمایر
تشخاص يقيقی و يقسصی وفق صستنين و مقررتت مربسط ملزم به خذ مجسز تز
وزترت تروباطات و فناوری تطال ات و وفمق مدمسبات شمسرتی مالی فضمای
مجازی میباشند.
پ -عاگاههای تجرتئی مس فند نسبت به تلکارونيکی كر ن كليه فرنیندها
و خدمات با صابليت تلکارونيکی و وکميل بانکهای تطال اوی مربمسط ،وما پایمان
عال عسم تجرتی صانسن برنامه تصدتم كنند .عاگاههای تجرتئی میوستنند به منظسر
تلکارونيکی كر ن فرنیندها و خدمات تز مشماركت بخمش خدسصمی تعمافا
نمایند .عاگاههای تجرتئی مکلفند كليه خدمات صابل ترتئه ر خارج تز محميط
ت تری خس و صابل وتگذتری یا برونسپاری رت به فاور پسای و فماور پيشمخستن
خدمات ولت و فاور تروباطات و فناوری تطال ات( )ICTروعماایی يسم
مسر وتگذتر كنند .و رفه ترتئه پيشخستن خمدمات ولمت تلکارونيمك بایمد بمه
ودسی
مس

كميسيسن ونظيم مقررتت برعد .وزترت تروباطات و فنماوری تطال مات
تعت هر ششما یکبار گزترو ملکر تین بند رت به كميسيسن صمنایع

وم ا ن مجلس شسرتی تعالمی ترتئه كند.
ت -عاگاههای تجرتئی ،وتيدهای زیر نظر مقام رهبری ت م تز نظمامی و
غيرنظمامی رصمسرت مستفقمت تیشمان ،شمسرتهای تعمالمی شمهر و روعماا و
مؤعسات خدسصی يرفهتی هد تر مأمسریت مسمی مس فند ر عامانههای
تلکارونيکی خس  ،تصالم تطال اوی و نمار ثبای مسمس صمانسن مركمز نممار تیمرتن
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مسر نياز برتی تیجا نظام جامع نمارهای ثبای و شبکه ملی نمار تیرتن رت تیجا و
يدتكثر وا پایان عال وم تجرتی صانسن برنامه تمکان بهر بر تری تلکارونيکمی و
برخط ننرت بر بسار شبکه ملی تطال ات برتی مركز نممار تیمرتن فمرتهم نماینمد.
مركز نمار تیرتن مکل

تعت تصالم نمار ثبای و نحس وسليد نن رت يدتكثر مرك

مدت نُه ما برتی هر یك تز عاگا ها وهيه و به ننها تبالغ كند.
ث  -كليه عاگاههای تجرتئی كشسر مس فنمد وما پایمان عمال وم تجمرتی
صانسن برنامه ،تمکان وبا ل تلکارونيکی تطال مات و پاعمخگسیی تلکارونيکمی بمه
تعا المهای مسر نياز عایر عاگاههای تجرتئی رت يس
اهاراس

شرح و ای

ننان ر

صستنين خاص و مسمس ی ،به صسرت رتیگان فرتهم نمایند.

وبدر  -1نیمينناممه تجرتئمی تيدمای كليمه تعما المات و تیجما نظمام
تعااندتر عازی و وبا ل تطال ات بين عاگاهی ر ششمما تول تجمرتی صمانسن
برنامه وسعط مركز ملی فضای مجازی با همکاری وزترت تروباطات و فنماوری
تطال ات و عایر عاگاههای تجرتئی ذیربط ودوین و به ودسی

شسرتی الی

فضای مجازی میرعد.
وبدر  -2وزترت تروباطات و فناوری تطال ات مس

تعت وا عمال وم

تجرتی صانسن برنامه ،وممام زیرعماختهمای الزم بمرتی و اممل تطال ماوی بمين
عاگاههای تجرتئی بر بسار شبکه ملی تطال ات ،صمرفاً تز طریمق مركمز ملمی
وبا الت تطال ات ( )NIXو با تعااندتر های فنی مدمس

وزترت تروباطمات و

فناوری تطال ات رت فرتهم كند.
ج -به منظسر وسع ه ولت تلکارونيك و رمه خدمات تلکارونيکی و نيز
وسع ه و تعاقرترخزتنه تری تلکارونيکی و تصالت بخشيدن به تعنا تلکارونيکی
تز جمله تعنا مالی و يذك تعنا كاغذی ر هر مسر ی كه به مسجم

صمانسن،

ونظيم تورتق یا تعنا  ،صدور یا ت طمای مجمسز ،تخطمار و تبمالغ ،مبا لمه وجمه،
تعا الم و مانند نن مروری باشد ،تنجام تلکارونيکی نن با ر ایت مفما صمانسن
وجارت تلکارونيکی مدس

 1382/10/17م ابر بس و كفایت مینماید.
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ماده -68

تل  -به منظسر تیجا نظام تطال مات تعمانا پذیر تلکارونيکمی و كممك بمه
مقابله با ج ل ،تز پایان عمال وم تجمرتی صمانسن برناممه عماگاههای تجرتئمی،
وتيدهای زیر نظر مقام رهبری ت م تز نظامی و غيرنظمامی بما مستفقمت تیشمان،
شسرتهای تعمالمی شمهر و روعماا و مؤعسمات خدسصمی يرفمهتی همد تر
مأمسریت مسمی با ر ایت مدمسبات شمسرتی مالی فضمای مجمازی ،مکلفنمد
تعا المات هسیت تشمخاص يقيقمی ،كماال و خمدمات ،ترتئمیهمای منقمسل و
غيرمنقسل (تز جمله ملك ،وعایل نقليه و توترق بها تر) و نشانی مکانمحمسر رت
به صسرت تلکارونيکی و برتعاس مفا نقشه جامع ولت تلکارونيمك كشمسر ر
اهاراس

صانسن تنجام هند.

 عممازمان ،عممازمان ت تری و تعمماخدتمی كشممسر بمما همکمماری وزترتتروباطات و فناوری تطال ات نسبت به وسع ه و وکميل نظام پایش شاخدمهای
وسع ه كاربر فناوری تطال مات و تروباطمات و ولمت تلکارونيمك و عمنجش
مسامر شاخدهای ممذكسر تصمدتم كنمد .وزترت تروباطمات و فنماوری تطال مات
مکل

تعت وا پایان تجرتی صانسن برنامه نسبت به وسع ه و وکميل شمبکه ملمی

تطال ات ،تمن و پایدتر تصدتم نماید وا تمکان عارعی به عطح یکی تز عه كشسر
تول منطقه فرتهم شس .
پ -به منظسر گسارو ماستزن زیرعاخت همای فنمی محامست و خمدمات و
ولت تلکارونيك ،كليه عاگاههای تجرتئی مکلفند ماناعم
وجهيزتت ،شبکه ها ،و ای

بما منمابع ،بس جمه،

صانسنی خس و برخط شدن نيازهمای ذینف مان بمه

وسع ه محاست و خدمات تلکارونيك خس بپر تزند.
ت -وزترت تروباطات و فناوری تطال ات بما همکماری عمازمان ،عمازمان
ت تری و تعاخدتمی كشسر و عماگاههای تجرتئمی ،تز عمال وم تجمرتی صمانسن

96

برنامه ومهيدتت الزم برتی كاهش يدتصل وتز و نيم رصد ( )12%/5عاالنه تز
مرتج ه يضسری به عاگاههای تجرتئی رت فرتهم كند به طسری كه روبمه تیمرتن
ر عطح جهمان ر شاخدمهای ممروبط تز جملمه شاخدمهای وسعم ه فنماوری
تطال ات و تروباطات و وسع ه ولت تلکارونيك بمه ميمزتن عمی روبمه ر طمی
تجرتی صانسن برنامه ،تروقاء یابد.
ث -ر عال وم تجرتی صمانسن برناممه ومهيمدتت الزم بمرتی عمايابی بمه
يدتصل هفت و نيم رصد ( )7%/5رشد عاالنه تلکارونيکمی نممس ن م مامالت و
وجارت كاال وخدمات كشسر فرتهم شس .
ج -ولت مکل

تعت ر طسل عالهای تجمرتی صمانسن برناممه نسمبت بمه

برتبر كر ن محاستی مناع

رصسمی ( یجياال) تصدتمات الزم رت به ممل نور

و هرعاله ر صستنين بس جههمای عمنستوی ت ابمار الزم تز طریمق كمکهمای فنمی،
ت اباری و يمایای پيشبينی كند.
چ -ر مسر شركاهای ثبت شد نز عازمان بسرس و تورتق بها تر ،ممستر
زیر میوستند به طریق تلکارونيکی به روشی كه به وأیيد عازمان بمسرس و تورتق
بها تر میرعد ،صسرت پذیر :
 -1ترعال گستهينامه يق وقدم خریمد عمهام جدیمد تز طمرك شمركت بمه
صايبان عهام به جای تعافا تز پست عفارشی،
 -2تناشار ت الميههای پمذیر نسیسمی و سوناممههمای مجمامع ممسمی و
تطال يهها تز طرك شركت به شکل تلکارونيکمی و یما تناشمار ر روزناممههمای
كثيرتالناشار و جرتید،
 -3پذیر نسیسی و و هد خرید عهام شركت ،به جای مرتج مه بمه بانمك و
وکميل تورتق مربسطه،
 -4يضسر ر مجامع مسمی شركت و ت مال يق ر ی،
 -5صدور گستهينامه مسصت عهام ،تورتق عهام و گستهينامههای يمق وقمدم
خرید عهام شركت به جای ااپ كاغذی ننها،
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 -6ثبت نقل و تناقاالت عهام و گستهيناممههمای يمق وقمدم خریمد عمهام
شركت ،به جای ثبت ننها ر فاور كاغذی
ح -ولت مکل

تعت ،وا پایان تجرتی صانسن برناممه عمامانههمای ماليمات

تلکارونيکی ،م امالت ولای تلکارونيکی(شامل مناصده ،مزتیمد  ،خریمد كماال) و
عالمت تلکارونيکی رت با پسشش كليه ذینف مان مسماقر و بهمر بمر تری نمایمد.
وزترت تروباطات و فناوری تطال ات (شسرتی تجرتی فناوری تطال ات) مس
به نظارت و پيگيری مسامر تجرتی طريهای(پروژ های) مذكسر و ترتئه گمزترو
پيشرفت شش ماهه به شسرتی الی فضای مجازی و كميسيسن صمنایع و م ما ن
مجلس شسرتی تعالمی تعت.
خ -وزترت تروباطات و فناوری تطال ات و شركت ملمی پست جمهمسری
تعالمی تیرتن مکلفند نسبت به تفمزتیش خمدمات و ف اليمت فماور تروباطمات و
فناوری تطال ات ( )ICTروعاایی ر اهاراس

و ای

صمانسنی خمس تصمدتم

نمایند و نيز با تعافا تز مشماركت بخمش خدسصمی ،ومهيمدتت الزم رت بمرتی
تفزتیش صدور مجسز تیجا عاالنه يدتصل و همزتر فامر تروباطمات و فنماوری
تطال ات ( )ICTروعاایی به مل نورند.
 -شركت ملی پست جمهسری تعالمی تیرتن مکل

تعت به منظسر تیجما

وسهيالت برتی كارورهای (تپرتوسرهمای) پسمای ،نسمبت بمه رت تنمدتزی و ترتئمه
خممدمات رتع ماً یمما وسعممط یگممر تپرتوسرهمما ر تیسمماگاههای رت نهممن ،بنمما ر،
فرو گاههای بين تلمللی و پایانه های مرزی كشسر تصدتم نماید .ر تین رتعاا تیمن
شركت تز پر تخت هزینههای مربسط به تیجا وسهيالت و تمکانات مذكسر شامل
يقتالرض ،تجار و يقتالمايازها م اك میباشد.
ماده  -69وزترت تروباطات و فناوری تطال ات(عازمان فناوری تطال مات)
با ر ایت مدسبات شسرتی الی فضای مجازی مکل

تعت با همکاری وزترت

نمسزو و پرورو وا پایان عال وم تجرتی صانسن برنامه هسشمندعازی مدترس،
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تمکان عارعی تلکارونيك(عختتفزتری -نرم تفزتری و محاست) به كا

رعمی،

كمك نمسزشی ،رفمع تشمکال ،نزممسن و مشماور وحدميلی ،بازیهمای رتیانمهتی
نمسزشی ،تعا دت عنجی ،نمسزو مهاروهای يرفهتی ،مهاروهای فنی و تجامما ی
رت بهصسرت رتیگان برتی كليه تنشنمسزتن شمهرهای زیمر بيسمت همزتر نفمر و
روعااها و ياشيه شهرهای بزر

فرتهم نماید .ولت برتی وأمين هزینههای تین

ما میوستند تز مشاركت بخش غير ولای تعمافا نمایمد .هزینمههمای ممذكسر
به نستن هزینههای صابل صبسل مالياوی ولقی میشس .
بخش  -14سالمت ،بيمه ،سالمت و زنان و خانواده

ماده  -70ولت مکل

تعت به منظسر وحقق عياعتهمای كلمی عمالمت،

وأمين منابع مالی پایدتر برتی بخش عمالمت ،وسعم ه كممی و كيفمی بيممههمای
عالمت و ممدیریت منمابع عمالمت تز طریمق نظمام بيممه بما محسریمت وزترت
بهدتشت ،رمان و نمسزو پزشکی وا پایان عال تول تجرتی برنامه تصدتمات زیمر
رت بر تعاس عياعتهای كلی عالمت به مل نور :
تل  -پسشش بيمه عالمت برتی ومامی نيا جم يت كشمسر تجبماری بمس و
برخسر تری تز یارتنه ولت جهت يقعرتنه بيمه تز طریق ترزیابی وعمع و ممستبط
ذیل و برتعاس نیيننامهتی خستهد بس كه به ودسی

هيأت وزیرتن میرعد.

وبدر  -تین يقبيمه شامل عرپرعت خانستر و كليه تفرت وحتوکفل ننان تعت.
 يق بيمه پایه عالمت خانستر به شرح ذیل ،عهمی تز رنمد عرپرعتخانستر خستهد بس :
 -1خانست روعاایيان ،شمایر و تصشمار نيازمنمد وحمت پسشمش نها همای
يمایای م ا ل هفت رصد ( )7%يدتصل يقسق و عامز مشمسالن صانسن كمار.
صد رصد ( )100%يق بيمه تین گروههای تجاما ی بر مبنای بنمد (تلم ) تیمن
ما وسعط ولت ر صال

بس جه عنستوی وأمين میشس .
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 -2كاركنان عاگاههای تجرتئی م ا ل هفت رصد ( )7%يقسق و مزتیمای
مسامر ننان
وبدر  -بخشی تز يق بيمه مشمسالن تیمن جمزء تز محمل بس جمه ممسمی
ولت ر صال

بس جه عنستوی وأمين خستهد شد.

 -3مشمسالن وأمين تجاما ی كسر يق بيمه مطابق صانسن وأمين تجاما ی
 -4عهم خانسترهای عایر تصشار ،ماناع
رصد ( )7%رنمد ،يدتكثر م ا ل عق

با گروههای رنمدی م ا ل هفت

رنمد كاركنان ولت

 -5پسشش بيمه عالمت برتی تفمرت خمارجی مقميم ر كشمسر ،تز جملمه
پناهندگان گروهی مسر وأیيد فار توبا خارجی وزترت كشمسر ،تلزتممی تعمت.
شيس ریافت يق بيمه و برخسر تری تز یارتنمه ولمت بمرتی ومأمين يمقبيممه
برتعاس نیيننامهتی خستهد بس كه يدتكثر رك عمهمما تز زممان الزمتالجمرتء
شدن تین صانسن بهودسی

هيأتوزیرتن میرعد .يکم تین جزء بمر يکمم مما

( )4صانسن تيکام تئمی برنامههای وسع ه كشسر ياكم تعت.
پ -عاگاههای تجرتئی مکلفند يق بيمه پایه عالمت عمهم بيممهشمد و
عاگا تجرتئی رت يدتكثر رك مدت عه ما به يسا

عمازمان بيممهگمر پایمه

مربسطه وتریز نمایند .رصسرت دم وتریز با ت الم عازمان بيمهگر و وشمخيص
و وسعط وزترت تمسر تصادا ی و ترتیمی تز ر یم
عاگا تجرتئی ذیربط بر تشت و به يسا

مربسطمه و يسما

جماری

عازمان بيمهگر پایه وتریز میشس .

ت -قد صرتر ت و هرگسنه پر تخمت ممازت بمر و رفمه و يمينشمد بمرتی
خدمات وشخيدی ،بهدتشای و رمانی مشمسل بساه بيمه پایمه عمالمت وسعمط
شركاهای بيمه وجاری و صندوقهای بيمه پایه بما تشمخاص يقيقمی و يقمسصی
وحت هر نستن ممنس تعت.
ث -كليه پزشکان و پيرتپزشکان ،مؤعسات و مرتكز ترتئمه هنمد خمدمت،
ترو و كاالهای عالمت ر كشسر ت م تز ولامی ،نها همای ممسمی غير ولامی،
خدسصممی و خيریممه مس فنممد ممممن ر ایممت و رفممههممای مدممس
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ولممت تز

خطمشی های مدس

وزترت بهدتشت ،رمان و نمسزو پزشکی وب يت نمایند.

ریافت هرگسنه وجه مازت بر و رفه مدس

ولت ،وسعط تشمخاص يقيقمی و

يقسصی و مؤعسات و مرتكز ترتئه هند خدمت ،ترو و كاالهای عالمت ،يس
مسر مشمسل مجازتت صانسنی مربسطه خستهد بس .
ج -بساه خدمات (شمسل و عطح خدمات) مسر و هد صندوقهمای بيممه
پایه عالمت وسعط وزترت بهدتشت ،رمان و نمسزو پزشمکی و يمين و تبمالغ
میشس  .تز تبادتی عال وم تجرتی صانسن برنامه خرید خمدمت وسعمط عمازمان
بيمهگر رمانی صرفاً مطابق تین بساه صسرت میپذیر .
چ -پایگا تطال ات برخط بيمهشدگان رمان كشمسر ر عمال تول تجمرتی
صانسن برنامه ر عازمان بيمه عالمت وشکيل میگر  .تز تبادتی عال وم تجرتی
صانسن برنامه ،نحس ریافت خدمات بيمهشدگان تز مرتكز بهدتشمای ،وشخيدمی،
رمانی و ترویی به صسرت وتيد و یکسان وسعط عازمان بيمه عالمت طرتيی
و تجرتء میشس .
ح -ولت مکل

تعت طی عال تول تجرتی صانسن برناممه نسمبت بمه تیجما

ويمدت رویمه بمين بيممههمای رمممانی صمندوقهما و عمازمانهمای بيمممهتی ر
اهاراس

صانسن تصدتم كند.

ماده  -71برتی ورغي
به جذ

كارفرمایان و كارنفرینان بخش خدسصی و و ماونی

نيرویكار جستن ،انانچه طی تجرتی صمانسن برناممه نسمبت بمه جمذ

فارغتلاحديالن تنشگاهی با مدرك يمدتصل كارشناعمی بمه صمسرت كمارورزی
تصدتم نمایند ،تز پر تخت عهم بيمه كارفرما برتی مدت وعال تز واریخ شرو به
كار م اك میباشند.
وبدر  -نیيننامه تجرتئی تین ما شامل شميس م رفمی ،زمينمههمای كماری
تولسیت تر و نحس وأمين هزینه به پيشنها عازمان ،عازمان ت تری و تعماخدتمی
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كشسر و وزترت و اون ،كار و رفا تجاما ی طبق بس جمه عمنستوی بمه ودمسی
هيأت وزیرتن میرعد.
ماده -72

تل  -وسليت نظام عالمت تز جمله بيممه عمالمت شمامل عياعمتگمذتری
تجرتئی ،برنامه ریزی های رتهبر ی ،ترزشيابی ،ت ابارعنجی و نظمارت ر وزترت
بهدتشت ،رمان و نمسزو پزشکی مامركمز ممیگمر  .كليمه تشمخاص يقيقمی
ويقسصی ت م تز ولای و غير ولای ،تز جمله ترتئمه كننمدگان خمدمات عمالمت،
عازمان ها و شركاهای بيمه پایه و وکميلی ،مس فند تز خطمشی و عياعمتهمای
وزترت بهدتشت ،رمان و نمسزو پزشکی ،با وأكيد بر خرید رتهبر ی خمدمات
و وتگذتری تمسر وددی گری بما ر ایمت مما ( )13صمانسن ممدیریت خمدمات
كشسری وعطحبندی خدمات ،وب يت كنند.
تز زمان تبالغ تین صانسن ،عازمان بيمه عالمت تز وزترت و اون ،كار و رفما
تجاما ی مناز و با يفظ شخديت يقسصی و تعماقالل ممالی و كليمه تمکانمات
برتعاس تعاعنامهتی كه به ودسی

هيأت وزیرتن میرعمد ،وتبسماه بمه وزترت

بهدتشت رمان و نمسزو پزشکی ت تر میشس  .تعاعنامه تین عازمان مطابق بما
 1373/8/3و ر صال

شركت

صانسن بيمه همگانی خدمات رمانی كشسر مدس

ولای به پيشنها وزترت بهدتشت ،رمان و نمسزو پزشکی به ودمسی

هيمأت

وزیرتن میرعد.
 به منظسر وسع ه كمی و كيفی و عاماندهی و یکپاراهعازی فرماندهیشبکه تورژتنس پيش بيمارعاانی( ،)115عازمان فسریمتهمای پميشبيمارعماانی
تورژتنس كشسر به نستن مؤعسه ولای وتبسماه بمه وزترت بهدتشمت ،رممان و
نمسزو پزشکی تز محل منمابع ،عماخاار و نيمروی تنسمانی مسجمس بمر تعماس
و ای

صانسنی خس تیجا می گر  .تعاعنامه عازمان مذكسر به پيشنها مشارك
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عازمان ،عازمان ت تری و تعاخدتمی كشسر و وزترت بهدتشت ،رمان و نمسزو
پزشکی به ودسی

هيأت وزیرتن میرعد.

وبدر  -وتيدهای تعاانی و شهرعاانی عازمان فسریتهای پيشبيمارعاانی
كشسر كماكان بهصسرت ت غامیافاه ر شمبکههمای بهدتشمای رممانی زیمر نظمر
عازمان مذكسر ترتئه خدمت خستهند نمس .
پ -فهرعت رعمی ترویی تیرتن بر تعاس نظام ترویی ملی كشسر وسعط
وزترت بهدتشت ،رمان و نمسزو پزشکی يدتكثر هر عه ما یكبمار ومدوین و
مناشر میگر  .وجسیز تروهای خارج تز فهرعمت یا شمد  ،وخلم
شد و ماخل
يس

با وسجه به شدت و م

محسمس

مل تروکمابی و و مد و وکمرتر نن،

مسر به مجازتتهای مندرج ر وبدر ( )1ما ( )28صانسن عازمان نظام

پزشکی جمهسری تعالمی تیرتن مدس

 1383/8/16محکسم میشس .

وبدر  -1نیيننامه تجرتئی تین بند ر شش مما تول تجمرتی صمانسن برناممه
وسعط عازمان و وزترت بهدتشت ،رمان و نممسزو پزشمکی (عمازمان غمذت و
ترو) وهيه میشس و به ودسی

هيأت وزیرتن میرعد.

وبدر  -2وزترت بهدتشت ،رمان و نمسزو پزشکی مس

تعت نسبتبه

وهيه فهرعت فرنور ها و تروهای عنای و گياهی كشسر تصدتم نماید.
ت -وزترت بهدتشت ،رمان و نمسزو پزشکی مس

تعت بما همکماری

وزترت جهمما كشمماورزی ،مقممدتر مجمماز عمممسم باصيمانممد ر مممست غممذتیی و
فرنور های غذتیی و نيز مدمرك كمس شميميایی رت بمرتی محدمسالت ممذكسر
مشخص نماید و رمه محدسالوی كه به صسرت غيرمجاز تز عمسم و كس های
شيميایی تعافا كر تند رت ممنس نماید.
وزترت جها كشاورزی مس

تعت ممن تطال رعانی و فرهنوعازی و

تصدتم برتی كاهش تعافا تز عمسم و كس های شيميایی تمکان عارعی ممر م رت
به محدسالوی كه تز عمالمت الزم برخسر ترنمد فمرتهم نور  .همچنمين وزترت
بهدتشت ،رمان و نمسزو پزشکی مس م
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تعمت ر عمال تول تجمرتی صمانسن

برنامه فهرعت مست و فرنور های غذتیی عالم و تیمن و عبد غمذتیی مطلمس
برتی گروههای عنی مخال

رت ت الم كند.

تيکام مندرج ر ما ( )72تین صانسن بر تيکام بندهای «تل » و « » ما
( )7صانسن تيکام تئمی برنامههمای وسعم ه كشمسر و ممست ( )12و ( )17صمانسن
عاخاار جامع رفا و وأمين تجاما ی مدس

 1383ياكم تعت.

ماده -73

تلم  -تز تباممدتی تجممرتی صممانسن برنامممه وسليممد و وتر تت تنممست عمميگار و
محدسالت خانی الو بر ماليات و سترض مسمس صانسن مالياوهای مسماقيم
مدس

،1387/2/17

 1366/12/3و صمانسن ماليمات بمر ترزو تفمزو مدمس

مشمسل ماليات به شرح زیر تعت:
 -1ماليات هر پاكت تنست عيگار وسليد تخلی بمه ميمزتن
صيمت ر

رصمد ()10%

كارخانه و وسليد مشارك بيست رصد( ،)20%وسليد تخل بما نشمان

بينتلمللی (برند) بيست و پنج رصد( )25%صيمت ر

كارخانه و وتر تومی بمه

ميزتن اهل رصد ( )%40صيمت كاال ،بيمه و كرتیه وا بندر مقدمد (عمي

)Cif

و يين میگر .
 -2ماليات تنست وسوسن پيپ و ونباكسی نما مدرك وسليد تخلی به ميزتن
رصد ( )10%صيمت ر

كارخانه و وتر توی به ميمزتن اهمل رصمد ()40%

صيمت كاال ،بيمه و كرتیه وا بندر مقدد (عي

 )Cifو يين میگر .

جزءهای ( )1و ( )2بند (تل ) ما ( )73ر طسل تجرتی صمانسن برناممه ر
بخشهمای مغمایرت بمر مما ( )52صمانسن ماليمات بمر ترزو تفمزو مدمس
 1387/2/17ياكم هساند.
 -وزترت صن ت ،م دن و وجارت تز تبادتی عال  1396مس

تعت:

 -1صيمت خر فروشی تنست عيگار و محدسالت خمانی مأخمذ محاعمبه
ماليات مسمس تین مما رت بمه مرتجمع ذیربمط و بمرتی رج بمر روی پاكمت
محدسل ت الم نماید.
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 -2تمکان عارعی برخط عازمان تمسر مالياوی كشمسر بمه عامانه(عيسمام)
تطال اوی وتر تت ،وسليد و وسزیع عيگار و تنمست محدمسالت خمانی رت فمرتهم
نماید.
يکم بند( ) ما ( )73تین صانسن ر مستر مغایرت بر عایر مست ياكم تعت.
پ -ماليات مسمس تین ما وابع كليه تيکام مقمرر ر صمانسن ماليمات بمر
ترزو تفزو به تعاثناء نرخ مضا
مالياوی كشسر مکل

ماليات تین ما خستهد بس  .عازمان تممسر

تعت ماليات مسمس تین ما رت وصسل و نن رت به ر یم

رنمدی نز خزتنه تری كل كشسر وتریز نماید.
ت -با الزمتالجرتء شدن تین صانسن ،الو بر مسترض مسممس بنمد(تل )
تین ما  ،ماليات ملکر  ،ماليات بر ترزو تفزو  ،يقسق ورو ی ،يق تنحدار
و بند( ) ما ( )69صانسن تلحاق برخی مست به صانسن ونظيم بخشمی تز مقمررتت
مالی ولت( )2نيز به محدسالت خانی ت مال میگر .
وبدر  -صد رصد ( )100%رنمدهای ياصل تز تجرتی بند (تل ) تین ما
طی ر یفهایی كه ر بس جههای عنستوی مشمخص ممیشمس ر جهمت كماهش
مدرك خانيات ،پيشگيری و رمان بيماریهای ناشی تز نن ،بازوستنی و رممان
سترض ياصله تز مدرك نن و وسعم ه ورزو مسممس بنمد ( ) مما ()69
صانسن تلحاق برخی مست به صمانسن ونظميم بخشمی تز مقمررتت ممالی ولمت ()2
مدمس

 1393/12/4ر تخايمار وزتروخانممههمای ورزو و جستنمان ،نمممسزو و

پرورو و بهدتشت ،رمان و نمسزو پزشکی صرتر میگير .
تيکام مست ( )72( ،)70و ( )73تین صانسن بر تيکام صمانسن عماخاار جمامع
رفا و وأمين تجاما ی مدس

 1383/2/21ياكم تعت.

ماده -74

تل  -وزترت بهدتشت ،رمان و نمسزو پزشکی با همدك ترتئمه خمدمات
تلکارونيکی عالمت مکل

تعت رك و عال تول تجرتی صانسن برنامه نسمبت

به تعاقرتر عامانه پروند تلکارونيکی عالمت تیرتنيمان و عمامانههمای تطال ماوی
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مرتكز عالمت با هماهنگی پایگا ملی نمار تیرتن و عازمان ثبت تيستل كشسر بما
يفظ يریم خدسصی و منسط به تذن ننها و محرمانه بس ن ت ها و بما تولسیمت
شرو برنامه پزشك خانست و نظام ترجا تصدتم نماید.
وزترت بهدتشت ،رممان و نممسزو پزشمکی مکلم

تعمت بما همکماری

عازمانها و مرتكز خدمات عالمت و بيمه عالمت يدتكثر رك مدت شش ما
پس تز تعاقرتر كامل عامانه فسق ،خدمات بيمه عالمت رت به صسرت یکپاراه و
مبانی بر فناوری تطال ات ر و اممل بما عمامانه «پرونمد تلکارونيکمی عمالمت
تیرتنيان» عاماندهی نماید.
وبدر  -كليه مرتكز عالمت و وتيدهای ذیربط ت م تز ولای و غير ولامی
مس

به همکاری ر تین زمينه میباشند.
 -كليه پزشکان ،ندتنپزشکان و تروعازتنی كه ر تعاخدتم پيمانی و یما

رعمی عاگاههای تجرتئی مسمس تین صانسن هساند ،مجاز به ف اليمت تنافما ی
پزشکی ر عایر مرتكز وشخيدی ،نمسزشمی ،رممانی و بيمارعماانهمای بخمش
خدسصی ،مسمی غير ولای با ر ایت وبدر ( )1ما وتيد صمانسن ممنس يمت
وددی بيش تز یك شغل مدس

 1373/10/11و یا ف اليت تنافا ی پزشمکی ر

بخش خدسصی مروبط با يسز عاا ی مربسط به غير تز عماگا تجرتئمی خمس
نيساند .مسؤوليت تجرتی تین بند بمه همد وزرتی وزتروخانمههمای مربسطمه و
م اونان ننها و مسؤوالن مالی عاگاههای مذكسر تعت .ولت مکل

تعمت ر

تجرتی تین يکم با جبرتن خدمات ذی نف ان تز طریق ت ممال و رفمه خماص ر
اهاراس

بس جه عنستوی تصدتم نماید .تجرتی تیمن يکمم مشمروط بمه جبمرتن

محروميت تز كار ر بخش خدسصی ،پر تخت يقسق مناع

و وأمين ت ابار ر

بس جههای عنستوی تعت.
وبدر  -1مدا یق نقاط محروم مسمس تیمن مما و نمام فمر و لمت نن
به نستن مستر تعاثناء به پيشنها عاگا تجرتئی مربسطه و وأیيد وزترت بهدتشت
رمان و نمسزو پزشکی و يين میگر .
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وبدممر  -2مط م

پزشممکان و ندتنپزشممکان ماخدممص ر نقمماط محممروم

رصسرت نياز و مرورت به وشخيص رئيس تنشگا یا تنشکد لسم پزشمکی
نن نقطه و يين میشس و مط

پزشکان و ندتنپزشکان ممسمی تز شممسل تیمن

بند مساثنی تعت.
پ -ولت مس

تعمت تز بخشمهای خدسصمی و و ماونی بمرتی تیجما

شهركهای تنش عالمت ،يمایت بمه ممل نور  .نیمينناممه تجرتئمی تیمن بنمد
راهاراس

صستنين و بس جه عنستوی طی عال تول تجرتی صمانسن برناممه وهيمه

میشس و به ودسی

هيأت وزیرتن میرعد.

ت -به منظسر ماناع عازی كميت و كيفيت وربيت نيمروی تنسمانی گمرو
پزشکی با نيازهای نظام عمالمت كشمسر ،وزترت بهدتشمت ،رممان و نممسزو
پزشکی مس

تعت نيازهای نمسزشمی و رفيمت ورو ی كليمه تنشمگاهها و

مؤعسات نمسزو الی لسم پزشکی ت م تز ولای و غير ولامی رت ماناعم

بما

رتهبر های پزشك خانست  ،نظام ترجا و عطحبنمدی خمدمات و نقشمه جمامع
لمی كشسر و يين نمس و تصدتمات الزم رت به مل نور .
ث -وزترت بهدتشت رمان و نمسزو پزشمکی مکلم

تعمت ر تجمرتی

«نظام خدمات جامع و همگانی عالمت» با تولسیمت بهدتشمت و پيشمگيری بمر
رمان و مبانی بر مرتصباهای توليه عالمت ،با محسریمت نظمام ترجما و پزشمك
خانست با به كمارگيری پزشمکان ممسمی و خمانست  ،گمرو پرعمااری ر ترتئمه
مرتصبت های پرعااری ر عطح جام ه و منمزل ،عمطحبنمدی خمدمات ،پرونمد
تلکارونيك عالمت تیرتنيان ،وتگذتری تمسر وددیگری با ر ایت ما ( )13صانسن
مدیریت خدمات كشسری و پر تخت مبانی بر ملکر مطابق صستنين مربسطمه و
تياسا

يقسق ننها تصدتم نماید ،به نحسی كه وا پایان عمال وم تجمرتی صمانسن

برنامه كليه نيا تیرتنيان وحت پسشش نظام ترجا صرتر گيرند.
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عطح بندی ومامی خدمات وشخيدی و رمانی برتعاس نظام ترجا مبانمی
بر پزشك خانست و تجاز وجسیز تینگسنه خدمات صمرفاً برتعماس رتهنماهمای
بالينی ،طرح فاصد نام وجاری(ژنریك) و نظام ترویی ملی كشسر خستهد بس .
وبدر  -ر اهاراس

صانسن و رفمهگمذتری خمدمات پرعمااری و و مدیل

كارتنههای پرعااری مدس

صمستنين

بس جه عاالنه ر عق

 1386/4/6ولمت مکلم

تعمت ر صالم

كارتنه پرعمااری و ر اهماراس

بسماههمای خمدمات

وشخيدی رمانی مسمس صانسن مذكسر ت ابارتت ممسر نيماز رت تز محمل منمابع
بس جه مسمی ولت وأمين نماید.
ج -عازمانها و صندوقهای بيمه گر پایه كشسر مکل

به خرید رتهبمر ی

خدمات عالمت برتعاس عاسرتل ملها و رتهنماهای بالينی و فهرعمت رعممی
تروهای فاصد نام وجاری(ژنریك) تیرتن ر اهاراس

نظام ملی ترویی كشمسر

همزمان با تجرتئی شدن نظام ترجا مبانی بر پزشك خانست

ر كشمسر تز عمسی

وزترت بهدتشت ،رمان و نمسزو پزشمکی و صمرفاً تز طریمق عمامانه پرونمد
تلکارونيکی عالمت تیرتنيان مسمس بند (تل ) تین ما هساند.
چ -به منظسر وحقق بند ( )12عياعتهای كلی عالمت ،وزترت بهدتشمت،
رمان و نمسزو پزشکی به نستن ماسلی تمر ط
مس

تعت نسبت به ت غام خدمات وأیيدشد ط

عنای تیرتنی -تعالمی و مکمل
عنای تیرتنمی -تعمالمی ر

نظام عالمت و همچنين عاماندهی و وسع ه ترتئه خدمات نمسزشی ،پغوهشی و
رمانی تین يسز تصدتم نماید.
ح -وزترت بهدتشت ،رمان و نممسزو پزشمکی مس م

تعمت وقاممای

وخديص نيروهای پزشمکی طمرح نيمروی تنسمانی ممسر نيماز عمازمان ومأمين
تجاما ی رت برتعاس وفاهم و همکاری ماقابل با تولسیت مناطق محروم بررعی و
وأمين نماید.
خ -كليه ت ضای عازمانهای نظام پزشکی و نظام تمپزشکی ملزم به وهيمه
بيمه مسؤوليت يرفه تی بس و عاگا صضائی نن رت به نستن وثيقه صمرتر ومأمين
بپذیر به جز ر مستر ی كه خسارتت مدی تعت و تمکان تعايفای يق وجمس
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ندتشاه باشد و وزترت بهدتشت ،رمان و نمسزو پزشمکی رخدمسص لمستیح
يسز و ای

و تخايارتت تین عازمانها ،نظر مشسروی ننها رت خذ نماید.

 -وزترت بهدتشت ،رمان و نمسزو پزشکی مس

تعت يمایت تز وسليد

و رمه و وجسیز تروهای فاصد نام وجاری(ژنریك) يمایت بيممهتی رت فقمط بمه
تروهای فاصد نام وجاری(ژنریك) تخاداص هد و با همکماری وزتروخانمههمای
جها كشاورزی ،صن ت ،م مدن و وجمارت ،توماق بازرگمانی ،صمنایع و م ما ن و
كشاورزی تیرتن و تواق و اون مركزی تیرتن يس

مسر ومهيدتت الزم رت رجهت

صا رتت محدسالت عالمتمحسر به ممل نور و برناممه تیممنعمازی كس كمان
(وتكسيناعيسن) رت وا يد و ورتز كشسرهای وسع هیافاه تروقاء هد.
ذ -وزترت نفت ر مناطق نفتخيز و گازخيز و شمركاهای م مدنی بمزر
ولای ر مناطق م دنی محل تعاقرتر خس ر رتعاای مسؤوليت تجاما ی خمس
و جبرتن پيامدهای وهدیدكنند عالمت ر نن مناطق نسبت به وکميمل ،وجهيمز،
تروقاء خدمات مرتكز بهدتشای و رمانی خس تصدتم نمایند و به خدمترعانی به
مسم مر م منطقه ر اهاراس

نظام عطحبندی خدمات با ر ایت تيکام ما

( )70تین صانسن بر مبنای و رفههای مدس

ولت ر مرتكز ولای تصدتم كنند.

ر -وزترت بهدتشت ،رمان و نمسزو پزشکی با همکاری عمازمان پدتفنمد
غير امل كشسر ر جهت مدسن عازی و تفزتیش وستن باز ترندگی كشسر مس
تعت تنست وهدیدتت يسز عالمت رت بررعی و تصدتم الزم جهت خنثیعمازی و
مقابله با نن رت مطابق صستنين مربسطه به تنجام رعاند.
وبدر  -ر ایت جهات شر ی تز جمله محرم و نامحرم ر تجرتی تین ما
مروری تعت.
ماده  -75كليه ماقامميان تز وتج بایمد جهمت ثبمت صمانسنی تز وتج تئمم،
گستهی تنجام غربالگری ر شبکههای بهدتشت و رمان رت بمه منظمسر شناعمایی
تز وتجهای پر خطر تز نظر بروز تخاالالت ژنشناعی(ژنايکی) بمه فماور تز وتج
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ترتئه نمایند .مستر ر م رض خطر میوستنند بمه مرتكمز مشماور ت مم تز مرتكمز
بهدتشت وتبساه به وزترت بهدتشت ،رمان و نمسزو پزشکی یا مرتكز مشماور
مسر وأیيد عازمان بهزیسای ترجا و انانچه نياز به نزمایش ژنشناعی(ژنايك)
باشد ر اهاراس

تيکام ما ( )70تین صانسن به مرتكز مجاز م رفی شسند.

وبدر  -1مستر ی كه برتعاس مشاور ژنشناعی(ژنايك) نيازمنمد بررعمی
تز نظر نزمایشات ژنشناعی(ژنايك) باشند به نزمایشگاههای مسر وأیيد وزترت
بهدتشت ،رمان و نمسزو پزشکی ترجا خستهند شد.
وبدر -2

رصد( )10%يقتلاحریر ثبمت طمالق تفمزتیش یافامه و منمابع

ياصله پس تز وتریز به خزتنه و كمکهای مر می و ولای ر اهاراس

بس جه

عنستوی جهت كمك به وأمين هزینههای نزمایش ژنشناعی(ژنايك) تفرت نيازمند
برتعاس نزمسن وعع ر تخايار عازمان بهزیسای و كمياه تمدت تمام خمينمی(ر )
صرتر میگير  .هزینه تنجام نزمایشهای مد جسیان وحت پسشش كمياه تمدت تمام
خمينی(ر ) و عازمان بهزیسای رتیگان تعت و وسعط عازمان بهزیسای و كميامه
تمدت تمام خمينی(ر ) پر تخت خستهد شد.
وبدر  -3نیيننامه اگسنگی مرتيل صدور گستهی و ميزتن كمك بهزیسای
و كمياه تمدت تمام خمينی(ر ) جهت تنجام نزمایشهمای ژنشناعمی(ژنايك) بمه
پيشنها وزتروخانه همای و ماون ،كمار و رفما تجامما ی (عمازمان بهزیسمای) و
بهدتشت ،رمان و نمسزو پزشکی با همکاری عازمان يدتكثر عمه مما ب مد تز
الزمتالجرتء شدن تین صانسن وهيه میشس و به ودسی

هيأت وزیرتن میرعد.

وبدر  -4وزتروخانههای بهدتشت ،رمان و نمسزو پزشکی و و اون ،كمار
و رفا تجاما ی (عازمان بهزیسای) مس فند تمکمان عارعمی وممامی تفمرت كمه
رصد تز وتج می باشند رت به مرتكز مشاور فرتهم نمایند وا ر صسرت نياز بمه
نزمایش ژنشناعی(ژنايك) ننان رت رتهنمایی كنند.
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وبدر  -5وزترت بهدتشت ،رمان و نممسزو پزشمکی مس م

تعمت بما

تعممافا تز بخشممهای خدسصممی و و مماونی تمکممان عارعممی زوجهمما رت بممه
نزمایشگاههای ژنشناعی(ژنايك) مسر وأیيد خس فرتهم عاز .
وبدر  -6ر ایت جهات شر ی تز جمله محرم و نامحرم ر تجمرتی تیمن
ما مروری تعت.
ماده  -76ولت مکل

تعت با ر ایت عياعتهای كلی جم يت ،عالمت

ما ر و كس ك و تروقای شاخص های نسبت مر

ما ر و نمسزت تن رت بمر تعماس

جدول زیر وأمين نماید:
جدول 14
1396
وتيد
نستن
ر صمممممدهزتر 18
كاهش نسبت مر ما رتن
وسلد زند
كاهش ميزتن مر كس كمان  1وما ميممزتن ر هممر 15.6
هزتر وسلد زند
 59ماهه
53.5
رصد
تفزتیش رصد زتیمان طبي ی
كممماهش مممسترض ناشمممیتز هزتر وسلد زند 7.6
بار تری ،عقط و زتیمان

1397
17

1398
16.5

1399
16

1400
15

14.4

13.3

12.3

11.3

54.5
7.2

55.5
6.8

56.5
6.5

57.5
6.2

بخش  -15بيمه اجتماعي ،امور حمايتي و آسيبهاي اجتماعي

ماده  -77جم يت هالل تيمر جمهسری تعالمی تیرتن بمه منظمسر تفمزتیش
مری

تیمنی و وا نوری جام ه ،پيشگيری و كاهش خطرتت ناشی تز يست ث

و عستنح ،ترتئه خدمات بشر وعاانه ر صال

صستنين بس جه عنستوی تصدتمات ذیل

رت تنجام هد:
تل  -كمك به يفمظ و تروقمای عمرمایه تجامما ی بما تعمافا تز ومستن و
رفيتهای مر می و تفزتیش مشاركتهای تجاما ی مر م
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 وسع ه و وقسیمت شمبکه تممدت و نجمات كشمسر بما همدك تصمدتماتپيشگيرتنه و نما گی برتی پاعخگسیی عریع و بمه مسصمع بمه يمست ث و عمستنح
كشسر
پ -تفزتیش نگاهیهای مسمی به ویغ نمسزوهای همگانی جهت كاهش
خطرپذیری و تفزتیش وا نوری جام ه ر مقابل يست ث و عستنح
ت -ر رتعاای وأمين منابع پایدتر ر زمينه مقابلمه بما يمست ث و عمستنح،
نيم رصد( )0%/5مندرج ر ما ( )163صانسن تمسر گمركمی بمه یمك رصمد()1%
تفزتیش پيدت نمس و منابع ياصله پس تز وتریز به خزتنه ر صال

بس جه عنستوی

ر تخايار جم يت هاللتيمر صرتر میگير .
ماده  -78ولت مکل

تعت ر رتعاای وحقق دتلت تجاما ی و يمایت

تز تصشار نعي پذیر و بسط پسششهای تمدت ی ،يمایای و بيمهتی و پيشگيری و
كاهش نعي های تجاما ی نسبتبه طرتيی و تجرتی برنامههای الزم برتی نيمل
به تهدتك مندرج ر جدول ذیل تصدتم و گزترو پيشرفت كمار رت همر شمشمما
یكبار به مجلس ترتئه كند:
جدول 15
ری
1
2
3
4
5
6
7

شاخصها و تهدتك كمی و وم يت مسجس و مطلس يسز تجاما ی ر برنامه ششم
وم يت ر پایان
هدك كمی
عال 1395
كاهش رصد مستجهه خانسترها با هزینههای كمرشکن عالمت تز
6
طریق و ميم و تروقاء بيمههای تجاما ی رمانی م رصد مرتج ين
96
مری پسشش بيمههای تجاما ی رمانی پایه (كل) م رصد
48
ماسعط مسامری ریافای به ماسعط هزینه خانستر م رصد
65000
تشاغال تفرت وحت پسشش نها های يمایای م نفر م عاالنه
77000
تیجا مسکن برتی نيازمندتن (مسکن تجاما ی و يمایای) م وتيد
1300000
تفزتیش يمایت تز م اا تن م نفر
2657070
تفزتیش يمایت تز عالمندتن م نفر
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وم يت ر
عال 1400
1
100
49/3
82000
96000
1432498
4180000

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

تفزتیش كس كان وحت پسشش يمایت غذتیی م نفر
پر تخت شهریه تنشجسیان وحت پسشش نها های يمایای م نفر
تفزتیش يمایت تز كس كان بیعرپرعت م نفر
تفزتیش يمایت تز كس كان یايم م نفر
تفزتیش وستنبخشی مد جسیان مبانی بر جام ه روعاایی م نفر
تفزتیش وستنبخشی مد جسیان مبانیبر جام ه شهری م نفر
تفزتیش وأمين وعایل وستنبخشی مد جسیان وحت پسشش نها های
يمایای م و دت
بيمه تجاما ی تفرت وحت پسشش نها های يمایای م نفر
كنارل تفزتیش طالق م و دت
تفزتیش يمایت تز كس كان خيابانی م نفر م عاالنه
غربالگری بينایی كس كان م نفر
غربالگری شنستیی م نفر
كاهش عهم پر تخت تز جي م رصد
مری پسشش بيمههای تجاما ی م رصد
ماسعط نرخ جایگزینی م رصد
ماده  -79ولت مس

204965
127807
23402
280500
424000
98000

330098
163117
25838
309695
600000
180000
220000

445321
163228
6000
3000000
966000
58
70
83

567000
176119
7658
3153030
1545000
25
75
80

تعمت ر طمسل تجمرتی صمانسن برناممه مالو بمر

پر تخت یارتنه ف لی ،هرعال يمدتصل مسمامری خانسترهمای ممد جسیان وحمت
يمایت كمياه تمدت تمام خمينی(ر ) و عازمان بهزیسمای رت ماناعم
محروميت بر مبنای ماسعط بيست رصد ( )20%يدتصل عامز مدس
الی كار ،ر اهاراس

بما عمطح
شسرتی

بس جه عنستوی و تز محل رنممد صمانسن هدفمنمدكر ن

یارتنه ها با يذك خانسترهای پر رنمد و رج ر ی

مساقل ر جمدول مسممس

ما ( )39تین صانسن ،تز طریق عاگاههای مذكسر پر تخت نماید.
ماده  -80ولت مکل

تعمت طبمق صمستنين مربسطمه و مدمسبات شمسرتی

تجاما ی به منظسر پيشگيری و كاهش نعيبهای تجاما ی ،نسبت به وهيمه طمرح
جامع كنارل و كاهش نعيبهای تجاما ی با تولسیت ت ايا  ،طالق ،ياشيهنشمينی،
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كس كان كار و مفاعد تخالصی مشامل بر محسرهای ذیل تصدتم كند بهگسنهتی كمه
نعيبهای تجاما ی ر تناهای برنامه به بيست و پنج رصد ( )25%ميمزتن كنمسنی
كاهش یابد:
تل  -پيشگيری
 -1پيشگيری توليه تز بروز نعي های تجاما ی تز طریق :تصالح برنامهها و
ماسن رعی ور نمسزو مسمی و پيشبينی نمسزوهای تجامما ی و تروقمای
مهارتهای زندگی
 -2وهيه و ودوین پيسعتهای تجامما ی ر طرتيمی كليمه برناممههمای كمالن
وسع هتی ،ملی و بسمی با وسجه به نثار محيطی ننها و بهمنظسر كنارل نثمار یا شمد و
پيشگيری تز ناهنجاریها و نعي های تجاما ی با ودسی

شسرتی تجاما ی كشسر

نیيننامه تجرتئی تینبند به پيشنها وزترت كشسر (عازمان تممسر تجامما ی)
به ودسی

هيأت وزیرتن میرعد.

 -3ودوین عاالنه تطلس نعيبهای تجاما ی و عرمایه تجامما ی بمر تعماس
شاخصهای عالمت تجاما ی ر كشسر وسعط عازمان تمسر تجاما ی و ترتئه نن
به مرتجع ذیربط
« -4ودوین نظام جامع رصد نعيبهای تجاما ی و م لسليتها» وا پایان عال
تول تجرتی صانسن برنامه طبق صمستنين مربسطمه و ودمسی

شمسرتی تجامما ی و

تجرتی نن تز تبادتی عال وم تجرتی صانسن برنامه
 خدمترعانی و بازوستنی -1خدمات رعانی به مسصع به تفمرت ر م مرض نعمي همای تجامما ی بما
مشاركت عازمانهای غير ولای
 -2وحت پسشش صرتر ت ن و ومهيد وسهيالت تشاغال برتی كليه مد جسیان
وتجد شرتیط پشت نسبای كمياه تمدت تممام خمينمی (ر ) و عمازمان بهزیسمای و
لحاظ ت ابار مسر نياز پر تخت مسامری ننان ر بس جههای عنستوی عاالنه
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 -3وسع ه مرتكز فسریتهای تجاما ی مطمابق صمستنين ر شمهرهای بماالی
پنجا هزتر نفر وا پایان عال تول تجرتی صانسن برنامه و ر عایر شهرها به وناع
جم يت و گسارو نعي های تجاما ی
 -4بسط و وسع ه نقش مر م و عمازمانهمای ممر م نهما ر يمسز همای
مشاركتهای گروهی و وأمين مالی مبانی بر رویکر خير تجاما ی و ومالو ر
جهت جل

مشاركت بيشار ذینف ان ر وأمين منابع مسر نياز

پ -شناعایی و بهبس نقاط نعي خيز
 -1شناعایی نقاط نعي خيمز و بحمرتنزتی تجامما ی ر بافمت شمهری و
ياشيه شهرها و ومركز بخشيدن يمایتهمای تجامما ی ،خمدمات بهدتشمای م
رمانی ،مد كاری ،مشاور تجاما ی و يقسصی و برنامههای تشاغال يمایتشد ،
با ت مال رتهبر همکاری بينبخشی و عامانه مدیریت نعي همای تجامما ی ر
مناطق یا شد
 -2بهب مس كيفيممت زنممدگی عمماكنان عممکسناگاههای غيررعمممی و وممرویج
مهاجرت م کسس تز طریق نمایش عرزمين ،وسزیع مناع

جم يمت و منمابع و

جلسگيری تز بروز و وشدید نعي های تجاما ی ر تین مناطق با تیجا شمغل و
عکسناگاهی مناع

ر روعااها

 -3برنامممهریممزی بممرتی مممدیریت و وسزیممع ماناعم

ف اليممت ،جم يممت و

مهاجرت ر كشسر و ممان ت تز وسع ه ياشيهنشينی با رویکر وقسیمت مبما ی
مهاجرت ،به گسنهتی كه عاالنه

رصد ( )10%نسبت بمه عماماندهی منماطق و

كاهش جم يت ياشيهنشينی تصدتم شس .
ت -يمایت تز زنان عرپرعت خانستر
وهيه و تجرتی كامل طرح جامع وستنمندعازی زنان عرپرعت خمانستر طبمق
صستنين و مدسبات شسرتی تجاما ی وا پایان تجرتی صانسن برنامه وسعط ریاعمت
جمهسری (م اونت تمسر زنان) با همکاری وزترت و اون ،كار و رفا تجاما ی و
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عایر نها های ذیربط و وأیيد برنامه ممذكسر ر هيمأت وزیمرتن و ودمسی

ر

مجلس شسرتی تعالمی و نظارت بر تجرتئی شدن نن
ث -مقابله با ت ايا با يمایت صس صضائيه
 -1وسعط عاا مبارز با مست مخدر جهت كش

و شناعایی تمستل منقمسل

و غيرمنقسل و عمرمایههمای صاااصچيمان و شمبکههمای وسليمد ،وسزیمع و تناقمال
(ورتنزیت) مست مخدر ،روتنگر تنها و پيشعازهای مروبط (بهویغ عمرباندها و
عرشممبکههمما) ر تخممل و خممارج تز كشممسر و مممبط تیممن تمممستل بمما همکمماری
عاگاههای تجرتئی ذی ربط تصدتم نماید .وجس ياصل تز فروو تیمن تممستل ر
تجرتی صانسن مبارز با مست مخدر و تصاليات و تلحاصات ب دی نن برتی تجرتی
وکالي

مندرج ر تین صانسن پس تز گر و خزتنه ر صال

بس جمه عمنستوی ر

تخايار عاا مبارز با مست مخدر صرتر میگير .
 -2تز طریق عاگاههای تجرتئی و نيروهای مسلح جمهسری تعالمی تیرتن
با تذن فرماندهی كل صست ر رتعاای تجرتئی كر ن عياعتهمای كلمی مبمارز بما
مست مخدر و عياعتهای كلی برنامه ششم ،ممن تجرتی صيق صستنين مربسطمه
رمسر روتنگر تنها و پيشعازها با رویکر تجاما ی و با تولسیت پيشگيری تز
ت ايا  ،رمان ،بازوستنی و كاهش نعي  ،صيانت و يمایت تجامما ی ،مقابلمه بما
رمه مست مخدر و روتنگر تنها و پيشعازها و بازنگری ر ناوین مجرمانه و
مجازتتهای مروبط تصدتم صانسنی الزم رت به مل نورند.
 -3تز طریق وزترت و ماون ،كمار و رفما تجامما ی (عمازمان بهزیسمای) بما
همکاری شهر تریها نسبت به بهر بر تری و وکميمل مرتكمز نگهمدتری ،رممان و
كاهش نعي

م اا تن ماجاهر و بیخانمان و رت تندتزی مرتكز جامع وستنمندعمازی

و صيانت تجاما ی برتی م اا تن بهبس یافاه ر تعاانها با ر ایت تيکام مما ()70
تین صانسن تصدتم نمایمد .ت تر تیمن مرتكمز بمه همد عمازمان بهزیسمای كشمسر یما
شهر تریها يس

مسر با بهر گيری تز رفيت عازمانهای ممر منهما و بخمش

غير ولای خستهد بس  .نيروی تناظامی مس
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تعت پمس تز خمذ عماسر صضمائی

نسبت به جمعنوری تین م اا تن و وحسیل ننها به تین مرتكز تصدتم نماید .ومرخيص
تین تفرت تز مرتكز مسر نظر بما وأیيمد عمازمان بهزیسمای و بما همماهنگی نيمروی
تناظامی و مقام صضائی خستهد بس  .نیيننامه تجرتئی تین جزء وسعط عاا مبارز با
مست مخدر وهيه و به ودسی

شسرتی تجاما ی كشسر میرعد.

ج -يمایت تز بيمارتن روتنی مزمن و عالمندتن
 -1ودتوم تجرتی طرح عاماندهی و وستنبخشی بيمارتن روتنی مزمن با پسشمش
يدتصل هفاا و پنج رصد ( )75%جم يت هدك ر پایان تجرتی صانسن برنامه
 -2ودتوم تجرتی طرح عاماندهی و وستن بخشی عالمندتن با پسشش يدتصل
بيستو پنج رصد ( )25%جم يت هدك
چ -وأمين مسکن نيازمندتن
 -1به منظسر وأمين نياز تصشار نعي پذیر و گروههای همدك عمازمانهمای
يمایای به مسکن و رفع فقر عکسنای يدتكثر وا پایان عمال تول تجمرتی صمانسن
برنامه نسبت به ودوین طی مرتيل صانسنی و ر اهماراس

بس جمه عمنستوی و

تجرتی برنامه وأمين مسکن تجاما ی و يمایای تصدتم نماید.
 -2تفرت وحت پسشش كمياه تمدت تمام خمينمی (ر ) و عمازمان بهزیسمای و
خيرین مسکنعاز برتی هركمدتم تز تفمرت وحمتپسشمش نها هما و عمازمانهمای
يمایای تز پر تخت هزینههای صدور پروتنمه عماخامانی ،مسترض شمهر تری و
هياری و هزینههای تنش ا

ن  ،فامال  ،برق و گاز برتی وتيدهای مسمکسنی

تخاداص یافاه به ننان برتعاس تلگسی مدرك ،فقط برتی یك بار م افند.
ح -عاماندهی كس كان كار
با تصدتم عازمان بهزیسای و همکاری عایر عاگاهها وا پایان تجرتی صمانسن
برنامه بهنحسی كه جم يت كس كان كمار يمدتصل بيسمت و پمنج رصمد () 25%
كاهش یابد.
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ماده  -81ولت مکل

تعت ر تجرتی بند ( )40عياعتهای كلی برناممه

ششم  ،نسبت به ودوین برنامه ،برصرتری ،تعاقرتر و روزنمدعازی نظام جامع رفا
و وأمين تجاما ی اند الیه مشمامل بمر يمسز تممدت ی ،يممایای و بيممههمای
تجاما ی بهجز عالمت با ر ایت عطحبندی خدمات ر عمطسح پایمه ،ممازت و
مکمل برتعاس غربالگری تجاما ی و نزمسن وعع و نيازمندیابی ف ال و مبانی بر
عطح عامز و یا رنمد تفرت و خانست تصمدتم و پمس تز طمی مرتيمل صمانسنی
مطابق بس جه عنستوی به تجرتء رنور و به منظسر عاماندهی منمابع و مدمارك
مربسط به یارتنههای تجاما ی ،رفع همپسشانیها ،عارعی ا النه بمه خمدمات،
تجرتی تین نظام تز طریق تیجا پایگا تطال ات ،عامانه و پنجر وتيد خمدمات
رفا و وأمين تجاما ی و مبانی بر شکلگيری پروند تلکارونيمك رفما و ومأمين
تجاما ی با وب يت تز پروند تلکارونيك عالمت تیرتنيان مسمس ما ( )84تیمن
صانسن برتی ومامی نيا جام ه صسرت میپذیر وكليه عازمانهما ،صمندوقهما،
نها ها و عاگاههای تجرتئی ف ال ر يسز رفا و وأمين تجامما ی كمه بمه همر
نحسی تز تنحاء تز بس جه ولای و مسمی تعافا میكنند و یا تز ولمت مجمسز
ف اليت ریافت مینمایند مکلفند طبق مستبط صانسنی تز تین نظام وب يت كنند.
وبدر  -نیيننامههای تجرتئی مربسط به برصمرتری تعماقرتر و روزنمدعمازی
نظام جامع رفا و وأمين تجاما ی اند الیه بهجز عمالمت ماناعم

بما شمرتیط

تصادا ی و تجاما ی كشسر و همرتعاا با صانسن برنامه ششم راهاراس

صستنين

مربسطه با پيشنها مشارك وزترت و اون ،كمار و رفما تجامما ی و عمازمان بمه
ودسی

هيأت وزیرتن میرعد.

ماااده  -82برصممرتری مسممامری بازنشسمماگان بممرتی كليممه بيمممهشممدگان
صندوق های بازنشساگی ( ت م تز كشسری ،لشمکری ،ومأمين تجامما ی و عمایر
صندوقهای بازنشساگی عاگاهها ،نها ها و بانکها) بر مبنای ميمانگين و عمال
نخر ریافای كه ترتی كسسر بازنشساگی میباشد.
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وبدر  -رتنندگان وعائط نقليه عنگين بين شهری ،رتهمدتری و رتهسمازی كمه
يدتصل بيست و پنج عال عابقه پر تخت يمق بيممه ترنمد ممیوستننمد ماناعم
ریافت يقسق و ماناع

بما

با روزهای پر تخت يق بيمه و پنجا و پمنج عمال عمن،

بازنشساه شسند.
ماده -83

تل  -عازمانهای مناطق نزت مکلفند به منظسر ز و ن فقمر تز اهمر منماطق
نزت وجاری یك رصد( )1%تز محل وصسل مسترض ورو كماال و خمدمات تیمن
مناطق رت پس تز وتریز به خزتنه كل كشسر طبق بس جمه عمنستوی تز طریمق كميامه
تمدت تمام خمينی(ر ) و عازمان بهزیسای برتی تشاغال محرومان و نيازمندتن بسمی
تین مناطق تخاداص هند.
 كمياه تممدت تممام خمينمی(ر ) و عمازمان بهزیسمای مس فنمد جهمتوستنمندعازی تفرت وحت پسشش خس عاالنه یکددهزتر نفمر بمه ورويم

هفاما

رصد ( )70%كمياه تمدت تمام خمينی(ر ) و عی رصد ( )30%عازمان بهزیسای
رت صاي

شغل نمایند .ولت طبق بس جه عنستوی وسهيالت صرضتلحسمنه الزم

رت ر جهت وحقق تین تمر رنظر خستهد گرفت.
ماده  -84ولت مس

تعت مشاغل نوشنشانی و پروسكاری تش ه رت جزء

مشاغل عخت و زیاننور محسس
يفا ت ر برتبر تش ه مدس

كند .ر طمسل تجمرتی صمانسن برناممه صمانسن

 1368/1/20م ابر ولقی میگر .

ماده  -85كاركنان وزترت نمسزو و پرورو كه ضسیت صمندوق ذخيمر
فرهنگيان رت پذیرفاهتند و یا خستهند پذیرفت باید ماهانمه رصمدی تز يقمسق و
مزتیای خس رت وا پنج رصد ( )5%به يسا
مس

صندوق وتریز كننمد و ولمت نيمز

تعت همهعاله م ا ل عهم وتریزی ت ضاء به صندوق ذخير فرهنگيان رت

بهطسركامل ر ر ی

ت اباری خاص ر بس جه عنستوی منظسر و پر تخت نماید.
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بخش  -16امور ايثارگران
ماده -86

تل م  -كليممه عمماگاههای تجرتئممی مس فنممد نسممبت بممه تجممرتی صممحيح
عياعتهای كلی ومرویج و وحکميم فرهنمو تیثمار و جهما و عماماندهی تممسر
تیثارگرتن تبالغی  1389/2/29تصدتم نمایند.
تعت به منظسر ورویج فرهنو تیثمار

 -وزترت نمسزو و پرورو مکل

و شها ت نسبت به م رفی تلگسها و صهرمانمان ملمی تیثمار و شمها ت ر مامسن
رعی كليه پایههای وحديلی و ف اليمتهمای پغوهشمی و برگمزتری مسمابقات
لمی تصدتم نممس و ر جهمت و ميمق تیممان و ومرویج باورهما ر صميانت تز
فرهنو ینی و تنقالبی نسبت به تجمرتی یما وتر همای شمهدتی تنمشنممسز و
فرهنگی و برگزتری تر وهای رتهيان نمسر ویمغ تنمش نممسزتن و فرهنگيمان بما
عازمان بسيج همکاری الزم رت به مل نور .
پ -صدت و عيمای جمهسری تعالمی تیرتن مس
بخشی تز برنامههای شبکه همای مخالم
شها ت ،يدتصل

تعت ممن تخادماص

بمه مسممس ومرویج فرهنمو تیثمار و

رصد( )10%تز وسليدتت برنامههای هنری نمایشی خس رت به

تین مسمس تخاداص هد.
ت -ولت مس

تعت به منظسر بهر گيری تز عمااور های ورتن فما

مقدس و تناقال و ورویج فرهنو جها و مقاومت به نسملهای نینمد نسمبت بمه
عاماندهی گلزترهای شهدتی عرتعر كشسر با رمایت وتلمدین شمهيد و یا ممان
شهدتی گمنام ،تيدتث و وکميل مسز های فا مقدس و مرمت و نگهدتری ننها
تصدتم نماید .وزتروخانههای نيرو ،نفت ،رت و شهرعازی و كشمسر مس فنمد كليمه
هزینههمای خمدماوی مربمسط بمه ن رعمانی ،بمرقرعمانی ،گازرعمانی و جما
مستصالوی رت طبق بس جه عنستوی وأمين نمایند.
ث -ولت مس

تعت به منظسر ودتوم تجمرتی برناممههمای شماخص ر

يسز ورویج فرهنو تیثار ،جهما و شمها ت بمه خدمسص تعمامرتر و فرتگيمر
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نمس ن برنامه رتهيان نسر با تیجا و وسع ه رفيتها و زیرعماختهمای الزم ر
عاگاههای تجرتئی و فرهنگی نسبت به صرتر ت ن مسمس

ر عرفدل ت ابارتت

برنامههای فرهنگی و هزینهتی وزتروخانهها و عازمانها تصدتم نماید.
ج -ولت مکل

تعت به منظسر يفمظ و ومرویج فرهنمو تیثمار ،جهما و

شها ت و وکریم تز تلگسهای تین فرهنو ماندگار به وتلدین شمهيدی كمه ترتی
يدتصل عه شهيد یا و شهيد و یك جانباز پنجا رصد ( )50%و باالور یما یمك
شهيد و و جانباز پنجا رصد ( )50%و باالور هساند نشان ملی تیثار ت طا نمس
و ننان رت به نستن اهر ماندگار كشسر به جام ه م رفی نماید.
وبدر  -1صدت و عيمای جمهسری تعالمی تیرتن ،وزرتوخانههای فرهنو و
ترشا تعالمی ،نمسزو و پرورو ،لسم ،وحقيقات و فناوری و بهدتشت ،رمان
و نمسزو پزشکی كشسر ،بنيا يفظ نثار و نشر ترزشهای فا مقمدس و عمایر
نها های فرهنگی مکلفند جهت ترج نها ن بمه تیمن اهمر همای مانمدگار تصمدتم
فرهنگی الزم رت جهت م رفی ننها تنجام هند.
وبدر  -2نیين نامه تجرتئی تین بند ر ششما تول تجرتی صانسن برنامه بمه
پيشنها بنيا شهيد و تمسر تیثارگرتن و بنيا يفمظ نثمار و نشمر ترزشمهای فما
مقدس بهودسی

هيأت وزیرتن میرعد.

چ -كليه عاگاههای تجرتئی مسمس تین صانسن مس فند بيست رصمد()20%
تز ت ابارتت فرهنگی خس بهتعماثنای فدمسل تول و ششمم ت ابمارتت هزینمهتی رت
برتعاس مستفقانامه مبا له شد با عمازمان ر اهماراس

عياعمتهمای مدمس

تبالغی شسرتی الی ورویج فرهنو تیثار و شها ت صرك تین تمسر نمایند.
ح -بنيا يفظ نثار و نشر ترزشهای فا مقدس مس

تعت با همکماری

بنيا شهيد و تمسر تیثارگرتن ،وزترت فرهنو و ترشا تعمالمی ،عمازمان ميمرتث
فرهنگی و گر شگری و شهر تری ها و عایر عاگاههای فرهنگی كشسر وا پایان
تجرتی صانسن برنامه نسبت به وسع ه و وکميل مرتكز تعنا و مدترك فا مقدس
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و ودوین تیر تلم ارك فا مقدس و ودوین واریخ فا مقدس مطمابق بس جمه
عنستوی تصدتم نماید.
خ -وزتروخانههای لسم ،وحقيقات و فناوری ،بهدتشت ،رممان و نممسزو
پزشکی و نمسزو و پرورو ،تنشگا نزت تعالمی ،بنيا شهيد و تمسر تیثارگرتن
و عاا كل نيروهای مسلح به منظسر و ميق و ورویج ترزشهای فما مقمدس بمه
نسلهای ب دی ،وتيدهای رعی مروبط با ومرویج فرهنمو تیثمار و شمها ت ر
مقاطع مخال

تنشگاهی رت تیجا نممس و و مدت ی تز مسممس ات پغوهشمی،

پایاننامهها و طريهای(پروژ های) لمی و وحقيقاوی خس رت به مسمس فرهنو
تیثار و شها ت تخاداص هند.
وبدر  -كليه عاگاههای تجرتئی مس فنمد گمزترو ملکمر عماالنه خمس رت
رطسل تجرتی صانسن برنامه ر يمسز ومرویج فرهنمو تیثمار و جهما و مقاوممت و
شها ت رت به عازمان ،بنيا شهيد و تمسر تیثارگرتن  ،بنيا يفظ نثار و ترزشهای فما
مقدس و كميسيسنهای مروبط مجلس شسرتی تعالمی ترتئه نمایند.
ماده  -87ولت مس

تعت تصدتمات الزم برتی تجرتی صحيح و به مسصع

صانسن جامع خدماترعانی به تیثارگرتن رت بمه ممل نور و ت ابمار كمافی رت ر
بس جه عنستوی پيشبينی نماید و كليه نیيننامههای تجرتئی نن رت يدتكثر وا شش
ماهه عال تول تجرتی صانسن برنامه ودسی
تل  -ولت مکل

و تبالغ نماید.

تعت ر تجرتی ما ( )61صانسن تلحاق برخی مست بمه

صانسن ونظيم بخشی تز مقررتت مالی ولت ( )2مدمس

 1393/12/4بمه نحمسی

برنامهریزی نماید كه وا و عال تول تجرتی صانسن برناممه كليمه مشممسالن مما
مذكسر و يين وکلي

گر ند .یگانهای ت زتمكنند نها های ماسلی مس فند گستهی

مسر نياز تفرت مشمسل تین ما و صسرت عانحه رت بمه كميسميسن تيمرتز بنيما
شهيد و تمسر تیثارگرتن ترتئه نمایند.
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وبدر  -بنيا شهيد و تمسر تیثارگرتن مس

تعت رزمنمدگان هشمت عمال

فمما مقممدس كممه صممسرتعممانحه بممالينی همزمممان مجروييممت رت ندترنممد تممما
مجروييت ننها وسعط كميسيسن پزشکی نها ت زتمكنند (نيروهای مسلح) تيرتز
می گر رت به نستن جانباز ولقی نماید و يدتصل پنج رصمد ( )5%جانبمازی بمه
ننها و لق میگير .
تجرتی تین وبدر مانع تز تيرتز جانبازی بيش تز رصد مذكسر وسعط بنيا
شهيد و تمسر تیثارگرتن نمیباشد.
 -ولت مکل

تعت ر عال تول تجرتی صانسن برنامه ت ابار ممسر نيماز

برتی تجرتی وبدر ما ( )38صانسن جامع خدماترعانی به تیثارگرتن رت ر لستیح
بس جه عنستوی پيشبينی نمس و تز طریمق عمازمان ومأمين تجامما ی نيروهمای
مسلح به كليه نزت گان و جانبازتن وتجد شرتیط پر تخت نماید.
پ -ولت مس

تعت خانست م ظم شهدت ،جانبازتن ،نزت گان ،رزمندگان

و تفممرت وحممت وکفممل تیشممان (وتلممدین و همسممرتن و فرزنممدتن) ترتی واب يممت
غيرتیرتنی كه ر طسل هشت عال فا مقدس یا ب د تز نن ر رتعاای مأمسریت
محسله تز عسی مرتجع ذیصالح به رجه رفيع شها ت یا جانبمازی یما تعمارت
نائل نمد تند پس تز وأیيمد مرتجمع ممذكسر وحمت پسشمش بنيما شمهيد و تممسر
تیثارگرتن صرتر هد و رزمندگان نيز بنابه وشمخيص عماا كمل نيروهمای مسملح
وحت پسشش عازمان وأمين تجاما ی نيروهای مسلح (عاوا) صرتر میگيرند.
وبدر  -ت طای واب يت و تصامت به تفرت مسمس تین ما بر تعاس مستبط
ر اهمماراس

صممانسن خستهممد بممس كممه يممدتكثر ممرك مممدت عممه ممما تز

الزمتالجرتءشدن تیمن صمانسن وسعمط عماا كمل نيروهمای مسملح بما همکماری
وزرتوخانههای تمسرخارجه و كشسر وهيه و به ودسی

شسرتی الی تمنيت ملمی

با ر ایت تصل یکدد و هفاا و ششم ( )176صانسن تعاعی میرعد.
ت -ما ( )18صانسن جامع خدمات رعمانی بمه تیثمارگرتن بمه شمرح زیمر
تصالح میشس :
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بنيا مس

تعت ر اهاراس

صمستنين بمه منظمسر و يمين ،ومدوین و یما

تصالح م يارهای وشخيص رصد جانبازی به نمستن مبنمای ترتئمه خمدمت بمه
جانبازتن و نزت گان ر مستر ی كه نياز به ر ی كميسيسن باشد نسبت به وشمکيل
كميسيسنهای پزشکی تصدتم و جهت و يين نحس تز كارتفاا گی كلی ننهما ،بما ر
نظر گرفان وم يت ف لی عالمت رويی ،جسمی ،تجاما ی ،تصادا ی ،شغلی و
عابقه يضسر ر جبهه و برتعاس نیيننامهتی كه به پيشمنها بنيما و عماا كمل
نيروهای مسلح و با همکاری وزترت فا و پشايبانی نيروهای مسلح و عازمان
وهيه و به ودسی

هيأت وزیرتن میرعد تصدتم نماید.

ث -به منظسر يفظ كرتمت تیثارگرتن و خانست م ظمم شمهدت ،جانبمازتن و
نزت گان ،عاگاههای مسمس ما ( )2صانسن جامع خدماترعانی به تیثارگرتن و
ما ( )5صانسن مدیریت خدمات كشسری مجاز نيسماند تیثمارگرتن شماغل ر نن
عاگا رت به تعاثنای مستر محکسميت ر هيأت وخلفات ت تری به نستن نيروی
مازت ( دم نياز) م رفی نمایند.
ج -ولممت مکلمم

تعممت ممالو بممر تجممرتی ممما ( )21صممانسن جممامع

خدمات رعانی به تیثارگرتن و وبدر های نن و تصاليات ب دی ،وممام فرزنمدتن
شهدتء و فرزندتن جانبازتن هفاا رصد ( )70%و باالور رت ر طسل تجرتی صانسن
برنامه ،تعاخدتم نماید.
چ -جانبازتنی كه صبل تز ودسی

تین صانسن به صمسرت پميش تز مس مد یما

ا ی و بدون عنستت ترفاصی بازنشساه شد تند با ر ایمت شمرط عمنی كمامر تز
شدت و پنج عال میوستنند به خدمت ت ا و با وکميل خدمت عی و پنج عاله
خس و با ر ایت شرتیط مسمی به بازنشساگی نائل نیند.
وبدر  -ر صسرت ریافمت پما تو پایمان خمدمت ر بازنشسماگی تول،
پا تو مذكسر مربسط به نن عنستت ،مجد تً به تین تفرت و لق نمیگير .
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ح -تیثممارگرتن و فرزنممدتن شممهدت مشمممسل صممستنين ،مقممررتت و مممستبط
تعاخدتمی خاص مربسط به خس بمس و كليمه عماگاههای مشممسل مما ()2
صانسن جامع خدماترعانی به تیثارگرتن مکل

به تنجام نن هساند.

خ -كليه فرزندتن و همسرتن شهدتی شاغل ر عاگاههای مسمس ما ()2
صانسن جامع خدماترعانی به تیثارگرتن میوستنند با يدتكثر هشت عال عمنستت
ترفاصی و با ریافت يقسق و مزتیای كامل بازنشساه شسند.
 ما ( )26صانسن جامع خدماترعانی به تیثارگرتن بهشرح زیر ر طمسلتجرتی صانسن برنامه تصالح و و وبدر به نن تلحاق میشس :
بممارت «جانبممازتن ترتی محممدو یت جسمممی يركاممی» ب ممد تز بممارت
«جانبازتن ت دا

و روتن و شيميایی» تمافه میشس .

وبدر  -1وتلدین ،همسرتن و فرزندتن شهدت كه ترتی بيماریهای خاص و
تل الج یا محدو یت جسمی يركای می باشند پس تز وأیيد كميسميسن

یا ص

پزشکی بنيا  ،مشمسل تین ما میشسند.
وبدر  -2جانبازتن گرو بيست و پنج رصد ( )25%وا اهل و نه رصمد ()49%
مری

كا( )Kبهر مندی يق پرعااری ننان به ميزتن رصد جانبازی میباشد.
ذ -ما ( )21صانسن جامع خدمات رعانی به تیثارگرتن به شرح زیر تصمالح

میشس .
بارت «ت م تز رعمی ،پيمانی ،صرتر ت ی ،شركای» ب مد تز بمارت «ومأمين
نيروهای مسر نياز خس رت» تمافه میشس .
وبدر  -1وم يت تعاخدتمی مشمسالن تین ما يدتكثر پس تز عمه مما
رعمیصط ی میگر .
وبدر  -2وتلدین ،همسمرتن و فرزنمدتن شمهدت و جانبمازتن و نزت گمان و
رزمندگان با يدتصل ششما عابقه يضسر ر جبهه ،شاغل ر كليه عماگاههای
مشمسل ما ( )2صانسن جامع خدماترعانی به تیثارگرتن و مؤعسات واب ه ننهما
و شركاهای مسمی و ولای ،ر صسرت ونزل تز پست عازمانی باالور ،مشمروط
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به دم محکسميت ننها بر تعاس نرتء مرتجع صضائی یا ت تری به ونمزل پسمت ،تز
كليه يقسق و مزتیای هممان پسمت عمازمانی یما همامرتز شمغل و پسمت صبلمی
برخسر تر میشسند.
ر -تیثارگرتنی كه به مسج

صستنين و مقررتت مربسط تز تمايماز یمك مقطمع

وحديلی باالور بهر مند می باشند با تشان مدرك كارشناعی ،مشمسل بند (تل )
ما ( )103صانسن مدیریت خدمات كشسری بس و میوستنند وا عی و پنج عمال
خدمت كنند.
ز -نزت گانی كه به ليل تعافا تز و برتبر شدن عمابقه تعمارت زو ومر تز
خدمت عی عال بازنشساه شد تند ،میوستنند برتی یك بار و بما ر ایمت شمرط
عنی زیر شدت و پنج عال با بازگشت به خدمت ،يس

مسر عی یما عمی و

پنج عال خدمت خس رت وکميل كنند و عپس با لحاظ ين عمستبق تعمارت بمه
بازنشساگی نائل نیند.
ژ -مسؤوليت رعيدگی و ترتئه خدمات مطابق صستنين و مقمررتت بمه كليمه
جانبازتن ،نزت گان و خانست م ظم شهدتء كه ر بنيما ترتی پرونمد تیثمارگری
میباشند به هد بنيا بمس و مسمؤول رعميدگی و ترتئمه خمدمات رزمنمدگان
هشت عال فا مقدس با م رفی و وأیيد وتيد یا مركز تمسر تیثارگرتن نيروهمای
مسلح با عازمان وأمين تجاما ی نيروهای مسلح جمهسری تعمالمی تیرتن(عماوا)
میباشد.
ماده -88

تل  -ولت مس

تعت كليه مطالبات م سق خانست های م ظمم شمهدت و

تیثارگرتن(جانبازتن و نزت گان) ت م تز پا تو پایان خدمت و وجمس مربمسط بمه
ذخير مرخدی تعافا نشد و كليه مطالبمات صمانسنی ننمان رت بمه طمسر كاممل
يدتكثر ر و عال تول تجرتی صمانسن برناممه مطمابق بس جمه عمنستوی ومأمين و
وسعط بنيا پر تخت نماید .به نحسی كه ر پایان عال وم تجرتی صانسن برناممه
هيچگسنه مطالبات م سصی ر يسز تیثارگرتن و خانست شهدت باصی نماند باشد.
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وبدر  -مطالبات مذكسر ر تیمن مما
مشمسل صانسن يالت تشاغال نيز بر يسم

ر خدمسص جانبمازتن و نزت گمان
ممسر بایمد وسعمط بنيما و عماگا

مربسطه ر طی و عال تول تجرتی صانسن برنامه طبق بس جمه عمنستوی ومأمين و
پر تخت گر .
 -ولت مس

تعت ت ابار الزم رت به منظمسر ومأمين يمدتصل م يشمت

گروههای نستن شد ذیل كه فاصد شغل یا رنمد باشند رت پيشبينمی و يمدتصل
يقسق كاركنان ولت رت به ننان جهت پر تخت ر بس جههمای عمنستوی رج و
ر تخايار عاگاههای مربسطه صرتر هد.
 -1جانبازتن با هر ميزتن رصد تز كارتفاا گی و نزت گان با يدتصل عمه مما
تعارت
 -2رزمندگان با يدتصل شش ما يضسر ر جبهمه و اریکهمای جنگهمای
نامنظم(گم جن)
 -3تفرت وحت وکفل صانسنی جانبازتن ماسفی ،نزت گمان مامسفی ،رزمنمدگان
ماسفی (با يدتصل شش ما يضسر ر جبهه)
وبدر  -وشخيص تفرت وحت وکفل صانسنی جانبمازتن و نزت گمان مامسفی و
ترتئه خدمات به ننان بمه همد بنيما و وشمخيص تفمرت وحمت وکفمل صمانسنی
رزمندگان ماسفی به هد وتيد تیثارگرتن نيروهای مسلح و ترتئه خدمات به ننان
به هد عازمان وأمين تجاما ی نيروهای مسلح (عاوا) میباشد.
 -4ناما ری شهيد و خستهرتن مجر شهدت كه وحت وکفمل وتلمدین شمهدت
بس تند (پس تز فست وتلدین)
 -5برت ر و خستهر شهيد ترتی م لسليت جسمی ،يركای ،ذهنی ،محجمسر،
ترتی بيماریهای خاص و یا ص

تل الج پس تز وأیيد كميسيسن پزشکی بنيا

 -6همسرتن مطلقه شهدت كه فرزند یا فرزندتن شهيد رت يدتصل پانز عمال
ب د تز شها ت شهيد نگهدتری نمس تند با وأیيد بنيما (ماهانمه م ما ل و عمسم
يقسق كاركنان ولت)
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پ -ر ما ( )51صانسن جامع خدمات رعانی به تیثارگرتن پمس تز بمارت
«نزت گان» بارت «همسرتن و فرزندتن شهدت» تمافه میگر .
ت -عازمان و بنيا مکلفند نسبت به وأمين و پر تخت صد رصمد ()100%
عرتنه بيمه مر و يست ث جانبازتن و نزت گان ،وتلدین ،همسر و فرزندتن شمهدت
فاصد پسشش بيمه مر و يست ث ،وفق بس جه عنستوی تصدتم نمایند.
يکممم بنممد (ت) ممما ( )88بممر مممست ( )52( ،)13و ( )59صممانسن جممامع
خدماترعانی به تیثارگرتن ر طسل تجرتی صانسن برنامه ،ياكم تعت.
ث -ولت مکل

تعت طبق بس جه عنستوی بهمنظسر يمایت و وجليمل تز

رشا تهای رزمندگان هشت عال فا مقدس كه يدتصل ششما عابقه يضسر
ر جبهه ترند و جانبازتن زیر بيست و پنج رصد ( )25%جانبازی و نزت گان بما
كمار تز شش ما عابقه تعارت و همسمرتن و فرزنمدتن ننمان وسمهيالت رفماهی،
م يشای ،بهدتشای ،رمانی و فرهنگی به شرح زیر ترتئه نماید.
 -1وأمين و پر تخت یا م افيت يمدتصل عمی رصمد( )30%هزینمه شمهریه
وحديل ر تنشگا نزت تعالمی ،ور های شبانه تنشگاههای ولامی ،تنشمگا
پيام نسر و عایر تنشگا های ممسر وأیيمد وزتروخانمههمای لمسم ،وحقيقمات و
فناوری و بهدتشت ،رمان و نمسزو پزشکی وفق بس جه عنستوی
 -2بهر مندی رتیگان تز خدمات مرتكز فرهنگی مسمی و ناوگمان يممل و
نقل شهری
 -3م افيت تز پر تخمت عمی رصمد ( )30%هزینمه تز طریمق همر یمك تز
شركاهای ولای و خدسصی هستپيمایی ،ریلی و ریایی ر عمفرهای تخلمی و
ابات اليات برتی یکبار ر عال
 -4شهر تریها و هيماریهما و عمازمان توصماك و تممسر خيریمه مکلفنمد
به منظسر ترج نها ن به وتلدین ،همسرتن و فرزندتن شهدت و نزت گان و همسرتن و
فرزندتن ننان ،جانبازتن و همسرتن و فرزندتن جانبازتن بيستو پنج رصد ()25%
و باالور و رزمندگان با عابقه يضسر ششما و باالور ر جبهه رت با ر ایت مفا
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وصفنامه ر تمامزت گانی كه فن تمستت ر ننها مجاز میباشد و نرتمساانها بدون
خذ هزینه تصدتم نمایند.
 -5بهر مندی تز تنش ا

رتیگان ن  ،فامال  ،برق و گاز برتی یك بار ر

یك وتيد مسکسنی
 -6بهر مندی تز تمايازتت یك مقطع وحديلی باالور مطابق صستنين مربسطه و
برتی رزمندگان با يدتصل شش ما يضسر توطلبانه ر فا مقدس ر يقسق و
مزتیای تجاما ی
ج -ر بند (تل ) ما ( )31صانسن جامع خدماترعانی به تیثارگرتن پس تز
بارت «جانبمازتن و نزت گمان و فرزنمدتن شماهد» بمارت «فرزنمدتن جانبمازتن،
فرزندتن نزت گان ،رزمندگان و فرزندتن رزمنمدگان بما يمدتصل شمشمما عمابقه
يضسر ر جبهه» تمافه میشس .
چ -مان زیر به نستن ما ( )59مکرر به صانسن جمامع خمدماترعمانی بمه
تیثارگرتن تلحاق میشس .
«صس صضائيه ،عازمان ثبت تعنا و تمالك كشسر ،كانسن وكالی ت گسماری،
كانسن كارشناعمان رعممی ،مركمز وكمالء و كارشناعمان صمس صضمائيه ،مکلفنمد
عی رصد( )30%تز عهميه صدور فاور خدمات صضائی و تلکارونيك ،عر فاری،
صدور پروتنه وكالت ،مجمسز كارشناعمان رعممی ت گسماری رت بمه فرزنمدتن و
همسرتن شهدت ،جانبازتن با يدتصل

رصد ( ،)10%نزت گان بما تشمان يمدتصل

عهما عابقه تعارت و رزمندگان با تشان يدتصل ششمما يضمسر ر جبهمه و
همسر و فرزندتن جانبمازتن بيسمت و پمنج رصمد( )25%و بماالور و فرزنمدتن و
همسرتن نزت گان و فرزندتن رزمندگان ترتی يمدتصل وتز مما عمابقه يضمسر
توطلبانه ر جبهه ،بدون ر ایت شرط عمنی ر صمسرت وتجمد شمرتیط بمس ن
تخاداص هند».
يکممم بنممد (چ) ممما ( )88بممر مممست ( )52( ،)13و ( )59صممانسن جممامع
خدماترعانی به تیثارگرتن ر طسل تجرتی صانسن برنامه ،ياكم تعت.
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ح -ر صسروی كه ریمافای تیثمارگرتن و فرزنمدتن شمهدت و رزمنمدگان بما
يدتصل وتز ما عابقه يضسر ر جبهمه مشممسل صمندوق ومأمين تجامما ی و
صندوق بازنشساگی یگری گر بازنشساگی ر هر صندوق بمه طمسر مسماقل
تنجام میگر و با وحقق بازنشسماگی تیمن تفمرت ر و صمندوق تز مسمامری
بازنشساگی نن صندوق بهر مند میگر ند .كمك ولت فقط بمه یمك صمندوق
خستهد بس .
خ -تیثارگرتن و فرزندتن شهدت و نزت گان و جانبازتن و رزمندگان با يدتصل
وتز ما عابقه يضسر ر جبهه برتی یك بار تز پر تخت ما به تلافماوت بمرتی
پانز عال عنستت بيمهتی ناشی تز وغيير صندوق بيمه و بازنشساگی م افند .تین
مبلغ به نستن مطالبه صندوق مناقمل تليمه تز ولمت منظمسر و ر صالم

بس جمه

عنستوی وسعط ولت پر تخت و وسسیه میشس .
 مان زیر به نستن بند ( )7به تناهمای مما ( )45صمانسن خمدمت و يفمهمسمی مدس

 1363/7/29تلحاق میشس :

 -7رصسرت تذن فرماندهی كل صست:
 فرزندتن رزمندگان با عابقه يضسر ر جبهه به تزتی هرما يضمسر یمكما كسر خدمت تز نظام و يفه
 فرزندتن نزت گان به تزتی هرما تعارت یك ما كسر خدمت تز نظام و يفه فرزندتن جانبازتن به تزتی هر رصد جانبازی یمك مما كسمر خمدمت تزنظام و يفه
وبدر  -بهر منمدی فرزنمدتن جانبمازتن بمر تعماس رصمد جانبمازی صما ر تز
كميسيسن الی پزشکی نيروهای مسلح یا بنيا تصدتم میگر و ر خدسص نممسزو
خدمت نظام و يفه برتعاس مقررتت عاا كل نيروهای مسلح مل میگر .
يکم بند ( ) ما ( )88صانسن برنامه ششم بر يکم وبدمر ( )2مما ()33
صانسن تيکام تئمی برنامههای وسع ه كشسر ،ياكم تعت.
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ذ -به ما ( )56صانسن جامع خدماترعانی به تیثارگرتن بارت رزمنمدگان
با يدتصل وتز ما يضسر ر جبهه تمافه میگر .
ر -به ما ( )37صانسن جامع خدماترعانی بمه تیثمارگرتن پمس تز بمارت
«كسسرتت بازنشساگی عهم تعرت و نزت گان و جانبازتن» بارت «فرزندتن شهدتء
و رزمندگان با يدتصل بيست و اهار ما يضسر ر جبهه» تمافه میشس .
ز -فرزندتن شهدت تز كليه تمايازتت و مزتیمای مقمرر ر صمستنين و مقمررتت
برتی شخص جانباز پنجا رصد ( )50%و باالور به تعماثنای وسمهيالت

مخال

خس رو ،يق پرعااری ،كماهش عما ت كماری و يالمت تشماغال برخسر ترنمد.
تمايازتت ناشی تز تین بند شامل وتبساگان فرزند شهيد نمیشس .
ژ -بارت ذیل به ما ( )60صانسن جامع خدماترعانی به تیثارگرتن تمافه
میشس :
ب د تز بارت «جانبازتن و نزت گمان» بمارت «همسمرتن و فرزنمدتن شمهدت»
تمافه میشس .
ماده -89

تل  -بانك مركزی جمهسری تعالمی تیرتن مس

تعت ر طمسل تجمرتی

صانسن برنامه ،عاالنه نسبت به ترتئه وسهيالت مسکن فقط یكبار با عس يدتكثر
اهار رصد ( )4%به و دت پنجا هزتر نفر به رزمندگان ترتی يمدتصل شمشمما
عابقه يضسر ر جبهه و نزت گان با يدتصل عه ما تعارت كه فاصد مسکن ملکی
می باشند و واكنسن مسکن ،زمين یا وسهيالت مسکن ریافت ننمس تند تز طریق
بانكهای امل تصدتم نماید .مابه تلافاوت عس ممذكسر وما عمق

نمرخ مدمس

شسرتی پسل و ت ابار مطابق بس جه عنستوی وسعط ولمت ومأمين و بمه بانکهمای
امل پر تخت میشس ( .و يين تولسیت و نحس م رفی تفرت وتجمد تلشمرتیط بمه
مسج

عاسرتل مل عاا كل نيروهای مسلح خستهد بس ).
 -وبدر ذیل به ما ( 3مکرر) صانسن جامع خدماترعانی به تیثمارگرتن

تلحاق میگر :
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وبدر  -تیثارگرتن ر پر تخت هزینههای يقتلثبت و يقسق ولای مربمسط
به خرید و فروو ،ورهين تعنا مالکيت وسهيالت وتم خرید یا عماخت مسمکن
تز هفاا رصد ( )70%م افيت برخسر تر میباشند.
پ -ولت (بانك مركزی جمهسری تعالمی تیرتن) مس
يدتصل

تعت همه عماله

رصد( )10%منابع صرضتلحسنه وممامی بانکهما و مؤعسمات پمسلی و

ت اباری ولای رت ر اهاراس

بس جه عنستوی جهت تشاغال تیثارگرتن تز طریق

صندوق تشاغال و كارنفرینی تیثارگرتن تخاداص هد.
ت -ولت مس

تعت ر تجرتی مست ( )3و ( 3مکرر) فدل وم صمانسن

جامع خدماترعمانی بمه تیثمارگرتن و تصماليات ب مدی نن يمدتكثر وما پایمان
خر ت ما هرعال شرتیط پر تخت وسهيالت مسکن ترزتن صيمت به تیثمارگرتن رت
مطابق بس جه عنستوی تبالغ نماید.
ث -ما وتيد تصالح ما ( )8صمانسن عماماندهی و يمایمت تز وسليمد و
رمه مسکن مدس

 1389/9/28بهشرح ذیل تصالح میگر :

ب د تز بارت «تز طریق مزتید مسمی» بمارت «بما تولسیمت تیثمارگرتن و
فرزندتن شهدت» تمافه میگر .
ماده -90

تل  -تلحاصات زیر ر ما ( )70صانسن جامع خدماترعانی به تیثارگرتن و
تصالييه ب دی نن و ر ما ( )47صانسن تلحاق برخمی ممست بمه صمانسن ونظميم
بخشی تز مقررتت مالی ولت ( )2به شرح زیر صسرت میگير :
عهميه ورو با پنج رصد( )5%عهميه تخاداصی برتی جانبازتن زیر بيسمت
و پنج رصد ( )%25و همسرتن و فرزندتن جانبازتن زیمر بيسمت و پمنج رصمد
( )%25و همسرتن و فرزندتن رزمندگان ،با يدتصل ششما يضسر توطلبانمه ر
جبهه به عی رصد( )30%تفزتیش یابد.
وبدر  -ر صمسروی كمه عمهميه بيسمت و پمنج رصمد ( )%25تیثمارگرتن
(مشمسلين ما ( )70صانسن جامع خدماترعانی به تیثارگرتن و تصالح ب دی نن)
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وکميل نگر و پنج رصد ( )5%عهميه تخاداصی جانبازتن زیمر بيسمت و پمنج
رصد ( )25%و همسرتن و فرزندتن جانبازتن زیر بيسمت و پمنج رصمد ()25%
فرزندتن و همسرتن رزمندگان با يدتصل شش مما يضمسر توطلبانمه ر جبهمه،
پاعخگسی ماقاميان وتجد تلشرتیط نباشد ولت مکلم

تعمت مانمد رفيمت

خالی بيست و پنج رصد ( )25%تیثارگرتن رت مازت بر پنج رصمد ( )5%ممذكسر
به جانبازتن زیر بيست و پنج رصد ( )25%و همسرتن و فرزندتن جانبمازتن زیمر
بيست و پنج رصد ()25%فرزندتن و همسرتن رزمنمدگان بما يمدتصل شمشمما
يضسر توطلبانه ر جبهه كه شرتیط الزم رت تشاه باشند ،تخاداص هد.
 هزینه شهریه مشممسالن مما ( )66صمانسن جمامع خمدمات رعمانی بمهتیثارگرتن ر تنشگاههای پر یس بمينتلململ تنشمگاههای ولامی یما غير ولامی
يدتكثر ر عق

شهریههای تنشگا نزت تعالمی تخل كشسر پر تخت میشس .

پ -كليه تنشگاهها و مؤعسات نمسزشی و پغوهشی و مرتكز لمی كمه تز
وزتروخانههای لسم ،وحقيقات و فناوری و بهدتشت ،رمان و نمسزو پزشمکی
خذ مجسز نمس تند و تنشگا نزت تعالمی مکلفند يدتصل بيست رصد ()20%
ت ضای هيأت لمی مسر نياز خس رت تز بين جام ه تیثارگرتن شامل فرزنمدتن و
همسرتن شهدت ،جانبازتن پانز

رصمد ( )15%و بماالور ،نزت گمان و همسمرتن و

فرزندتن ننان ،همسرتن و فرزندتن جانبازتن بيست و پنج رصد ( )25%و بماالور،
رزمندگان با يدتصل شش ما عابقه يضسر ر جبهمه كمه ترتی ممدرك لممی
كاری مسر وأیيد وزتروخانههای لسم ،وحقيقات و فناوری و بهدتشت ،رمان و
نمسزو پزشکی میباشد و شرتیط لمی مدس
تشاه باشند ،يس

شسرتی الی تنقال

فرهنگی رت

مسر تز طریق تعاخدتم و یا مستفقت با تناقال كاركنان یگر

عاگاهها یا وبدیل وم يت كاركنان غير هيأت لممی ،انانچمه شمرتیط لممی
الزم رت تشاه باشند وأمين و تز تبادتء ننمان رت بمه صمسرت ضمس هيمأت لممی
رعمی صط ی با تياسا

عستبق نمسزشی پغوهشی و تجرتئی ممروبط و ومأثير نن

ر پایه و مروبه لمی و با ر ایت صالييتهای تخالصی تعاخدتم كنند.
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تيکام و تمايازتت تین بند شامل ت ضاء هيمأت لممی ف لمی ترتی عمستبق
تیثارگری فسق نيز میشس .
مسؤوليت تجرتی تيکام تین ما به طسر مسماقيم بر همد وزیمر و رئميس
عاگاههای مذكسر تعت ر تجرتی تین يکم مقامات یا شد مکل

بمه توخماذ

ودميم می باشند.
وبدر  -1مشمسالن تین بند با عی و پنج عال خدمت و يدتصل شدمت و
پنج عال عن بازنشساه میشسند.
وبدر  -2ر صسرت ومایل فر به بازنشسماگی پمس تز توممام عمی عمال
خدمت و یا يدتكثر شدت عال عن میوستند رخستعت بازنشساگی نماید.
يکم بند «پ» ما ( )90تین صانسن ر طمسل تجمرتی صمانسن برناممه ششمم
وسع ه بر بند «تل » ما ( )71صمانسن جمامع تیثمارگرتن مدمس

 1391/10/2و

تصاليات ب دی و بر يکم ما وتيد صانسن تصمالح يمدتكثر عمن توطلبمان
تعاخدتم مدس

 1371/2/22ياكم تعت.

شرتیط جام ه تیثارگرتن مسمس بنمد (پ) مما ( )2صمانسن تيکمام تئممی
برنامههای وسع ه كشسر به شرتیط جام ه تیثارگرتن مسمس بند (پ) مما ()90
صانسن برنامه تصالح میشس .
ماده  -91محکسميت مؤثر كيفری ر جرتئم تمنيای مسمس فدل تول كاا
پممنجم صممانسن مجممازتت تعممالمی (و زیممرتت و مجازتوهممای باز ترنممد ) مدممس
 1375/3/2مسج

محروميت تز تمايازهای مقرر ر تین بخش میشس .

بخش  -17فرهنگ ،هنر و ورزش

ماده  -92به منظسر تروقاء ،و الی ،مقاوم عازی فرهنگی ،بسارعازی فرهنگمی
و عايابی به عياعت تبالغی برنامه و تهدتك عند اشمتندتز نظام و تجمرتی عمند
مهندعی فرهنگی مبنی بر وحقق وسع ه ماناع
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با مقاضيات فرهنگی و ماکمی بمر

يفظ و تروقای ترزشهای تعالمی ،تنقالبی و ملی و مر معماالری ینمی ،تصمسل و
فضائل تخالصی و كرتمت و يقسق تنسانی ،هسیت و تنسمجام ملمی و تیفمای نقمش
كارنمد ،تثربخش و ما الی نها ها و وشکلهای مر می ر تیمن رصمه و همچنمين
يمایت تز وسليدتت و محدسالت فرهنگی ،مذهبی و هنری فاخر ،صنایع عمای و
ميرتث فرهنگی ملمسس و ناملمسس و وقسیت رفيت نن ر و امالت بمينتلمللمی
و نيز تروقای جایگا و منزلت عرمایه تنسانی ر رصههای فرهنگمی تجامما ی و
تصحا

فرهنو ،نخبگان و پيشکسسوان فرهنو و هنر كشسر و«نيروهای مؤمن به

تنقال

تعالمی» و تييای مسصسفات و پاعدتشت منزلمت تمامزت گمان و وقسیمت و

وسع ه نها های فرهنگی -مذهبی ر طسل عالهای تجرتی برنامه:
تل  -ولت مکل

تعت با همکاری صمس صضمائيه ومهيمدتت صمانسنی الزم

مربسط به وسهيل فرنیند صدور مجسز و بازنگری و كماهش ممستبط و مقمررتت
محدو كنند وسليد و نشر نثار فرهنگی و هنری و تیجا تمنيت الزم برتی وسليد و
نشر نثار و تجرتی برنامههای فرهنگی و هنری ترتی مجسز رت وا پایان عمال تول
تجرتی صانسن برنامه پيشبينی نماید.
 وزترت فرهنممو و ترشمما تعممالمی ،عممازمان صممدت و ع ميما و عممایرعاگاههای ذیربط مکلفند با ر ایت عياعاهای كلی و صانسن تجرتی عياعاهای
كلی تصل اهل و اهارم ( )44صانسن تعاعی فهرعت مجسزهما و ودمدیگمری
فرهنگی و هنری با ر ایت مستزین شر ی صابل وتگذتری به بخش خدسصمی و
و اونی و عازمانهای مر منها رت كه وا پایان عال تول تجرتی صانسن برنامه و يين
میشس ر طسل عالهای تجرتی صانسن برنامه وتگذتر نمایند.
وبدر  -نیيننامه تیمن بنمد شمامل شميس و يمين فهرعمت ممذكسر و نحمس
وتگذتری و فروو با پيشمنها عمازمان ،عمازمان ت تری و تعماخدتمی كشمسر و
همکاری وزترت فرهنو و ترشا تعالمی و عازمان صمدت و عميما بمه ودمسی
هيأت وزیرتن میرعد.
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پ -ولت مکل

تعت وا پایان عال تول تجرتی برنامه با مشاركت عمازمان

صدت و عيما و وزترت ورزو و جستنان ،ومهيدتت صانسنی الزم ر خدسص نحس
وقسيم رنمدهای وبليغاوی ناشی تز پخش مسابقات ورزشی رت پيشبينی نماید.
ت -عازمان توصاك و تمسر خيریه مکل

تعت با همکماری عمازمان ،وزترت

رت و شهرعازی ،شهر تریها و عازمان ثبمت تعمنا و تممالك كشمسر نسمبت بمه
صدور و خذ تعنا مسصسفات و وبدیل بقا مابركه بما ر ایمت ممستبط وصفمی بمه
صطبهای فرهنگی تصدتم نماید.
ث -ولممت مکلم

تعممت ومهيممدتت الزم رت نسممبت بممه وسعم ه فرهنممو

كاابخستنی با تولسیت كاابخانههای روعماایی ر منماطق كمامر وسعم هیافامه ،بمر
تعاس طرح نمایش عرزمين و نيازهای منطقهتی با رویکمر وشمسیق و جمذ
عرمایهگذتری بخش خدسصی و و اونی ر وسليد كاا

و محدسالت فرهنگمی

و عایر كاالهای فرهنگی و هنری فرتهم كند و وا پایان عمال تول تجمرتی صمانسن
برنامه با نرخ رشد عاالنه پنج رصد ( )5%مطابق صانسن بس جه عنستوی نسبت به
وم يت مسجس ر طسل تجرتی صانسن برنامه تصدتم نماید.
ج -ولت و شهر تری ها و عازمان ن
فرهنگی و یا پروتنه عاخامان ر زمينه ن

و فامال

مکلفند با ترتئمه و رفمه

و برق و گاز ،يمل و نقل و پسمت،

با تعافا تز كاربری فرهنگی ر فضماهای مسمکسنی تز كاابفروشمان ،ناشمرتن و
مطبس ات كه ترتی مجسزهای صانسنی الزم هساند يمایت كنند.
وبدر  -نیيننامه تجرتئی مسمس تین بند وسعمط وزترت فرهنمو و ترشما
تعالمی با همکاری وزتروخانههای رت و شهرعازی ،نيرو ،كشسر و نفت ،ودوین
و به ودسی

هيأتوزیرتن میرعد.

چ -ولت مکل

تعت به منظسر يمایمت تز يقمسق پدیدنورنمدگان نثمار

فرهنگی ،هنری و تمنيت شغلی تصحا

فرهنو و هنر و مطبس ات و صلم ،صمدت

و عيما و رعانه ،بسارعازی برتی يضسر بينتلمللمی ر رصمههمای فرهنگمی،
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هنری و ونظيم مناعبات و روتبط ميان تشخاص يقيقی و يقسصی مروبط با تممسر
فرهنگی و هنری تصدتمهای ذیل رت به مل نور :
 -1ومهيدتت صانسنی الزم جهت تمنيت شمغلی تصمحا

فرهنمو و هنمر و

مطبس ات و صلم ،صدت و عيما و رعانه و تعاقرتر نظام صنفی بخش فرهنو
 -2بازنگری و تصالح صستنين مطبس مات و وبليغمات نظمام جمامع يقمسصی
مطبس ات و رعانهها و وبليغات جهت طی مرتيل صانسنی
ح -تصحا

فرهنو و هنر و رعانه و صدت و عميما كمه شمغل خمس رت تز

عت می هند وحت پسشش بيمه بيکاری صرتر میگيرند .ولمت ر اهماراس
لستیح بس جه عنستوی كمكهای ت اباری رت به تین منظسر ر تخايار صندوق بيمه
بيکاری صرتر می هد.
وبدر  -نیين نامه تجرتئی تین بند رك مدت ششما پمس تز الزمتالجمرتء
شدن تین صانسن به پيشنها مشارك وزترت فرهنمو و ترشما تعمالمی ،عمازمان
وبليغات تعالمی ،عازمان صدت و عيمای جمهسری تعالمی تیرتن و عازمان وهيمه
و به ودسی

هيأت وزیرتن میرعد.

ماده  -93ولت مکل

تعت تز تبادتی تجرتی صانسن برنامه ر صال

بس جه

عنستوی ،عهم خس ر وأمين بس جه عازمان صدتوعيما رت يدتصل به ميزتن هفت
هم رصد ( )0%/7بس جه مسمی ولت لحاظ و وخديص هد .تفزتیش ت ابار
عازمان نسبت به عال پایه تز محل تین ما جهت پسشش صد رصمدی()100%
تعاانها ،وسع ه كمی و كيفی برنامههای وسليدی (ملی ،تعاانی و بمرون ممرزی)
پسیانمایی(تنيميشن) ،مساند و فيلمها و عریالهای فماخر و وسعم ه فنمی هزینمه
میشس و هرگسنه تفزتیش يقسق و مزتیا جز به وناع

عایر بخشهای كشسر كه

ر بس جه عنستوی مشخص میشس  ،ممنس تعت.
عازمان صدت و عيمای جمهسری تعالمی تیرتن گزترو عاالنه تیمن مما رت
به مجلس شسرتی تعالمی ترتئه میكند.
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ماده  -94ولت مکل

تعت بيست و هفت صدم رصد( )0%/27تز كل نه

رصد( )9%ماليات بمر ترزو تفمزو رت بمرتی وسعم ه ورزو ممدترس ،ورزو
همگانی ،فدرتعيسن بينتلمللی ورزشهای زورخانهتی و كشمای پهلمستنی ،ورزو
روعاایی و شایری ،ورزو بمانستن و زیرعماخاهای ورزو بمهویمغ ر يمسز
م لسالن و جانبازتن تخاداص هد .تین مبلمغ ر ر یفهمای مربمسط بمه وزترت
ورزو و جستنان و وزترت نممسزو و پمرورو ر بس جمه عمنستوی پميشبينمی
میشس و پس تز مبا له مستفقانامه ر تخايار تین وزرتوخانهها صرتر میگير .
وبدر  -1تین ت ابار فقط ر تعاانها هزینه میشس .
وبدر  -2پر تخت هرگسنه وجهی تز محل بس جه كل كشسر به هر شمکل و بمه
هر نحس به ورزو يرفهتی ممنس تعت و ر يکمم ودمرك غيرصمانسنی ر وجمس و
تمستل ولای تعت.
وبدر  -3تز مجمس

سترض و ماليات نمه رصمدی ( )9%مسممس صمانسن

ماليات بر ترزو تفزو  ،صبل تز وسزیع نن منابع بين ذینف مان ،مبلمغ منمدرج ر
تین ما كسر خستهد شد.
وبدر  -4ولت مکلم

تعمت یمك پمنجم تز منمابع رنممدی مما ( )94و

یكپنجم تزمنابع رنمدی ما ( )73تین صانسن رت برتی تز وتج و تشاغال جستنمان بمه
نستن عهم وزترت ورزو و جستنان مطابق بس جه عنستوی پيشبينی و هزینه نماید.
ماده  -95به منظسر وسع ه فضاهای مذهبی فرهنگی و بهر گيمری بهينمه تز
تماكن مذهبی و وثبيت جایگا مسجد به نستن تصلیورین پایگا با ی ،وربيامی،
عياعی ،تجاما ی و فرهنگی ،تصدتمات زیر تنجام میشس :
تل  -وزترت رت و شهرعازی ،بنيا مسکن تنقال

تعالمی و شهر تریهما

مس فند ر طرتيی وتجرتی طريهای جامع وفديلی شمهری و هما ی روعماایی
وشهركها وشهرهای جدیدتاليدتث ،ترتمی مناع

برتی تيدتث مساجد وخانمه

الم ر جستر مساجد جهت تعافا تمام جما ت همان مسجد پيشبينی كنند و
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پس تز نما عازی بدون ریافت هزینه و با يفمظ مالکيمت ممسمی ر تخايمار
ماقاميان تيدتث مساجد صرتر هند.
وبدر  -مساجد ،مدلیها ،تماكن صرفاً مذهبی تصليتهای ینی مدمرح ر
صانسن تعاعی و يسز های لميه شمامل مرتكمز نمسزشمی ،پغوهشمی و ت تری تز
پر تخت هزینههای يق تنش ا

ن  ،برق ،گاز و فامال

و سترض عاخت و

عاز فقط برتی فضای تصلی م اك میباشند.
 مالکان مجامعهای وجاری ،ت تری و خدماوی جدیدتاليمدتث مس فنمدنمازخانه مناعبی رت ر تماكن مذكسر تيدتث نمایند .عاسرتل مل تین بند شمامل
و دت وتيدهای تین مجامعها و مکان تيدتث ر اهاراس
به ودسی

نقشههای مدمس

شسرتی الی شهرعازی و م ماری میرعد.

پ -عازمان جنگلها ،مرتوع و نبخيز تری كشسر و شمهر تریهما مس فنمد
نسبت به تيدتث یا تخاداص فضای كافی و مناع

برتی مسجد یا نمازخانه ر

بسعاانهای ملی و بسعاانهای شهری تصدتم كنند.
ت -كليه عماگاههای تجرتئمی ،مرتكمز نمسزشمی ،بيمارعماانهما و مرتكمز
رمانی ،مجمس ه های ورزشی ،مجاممعهمای رفماهی ،وفریحمی و مجاممعهمای
وجاری ت م تز ولای یا غير ولای ،مس فند نسمبت بمه تيمدتث یما تخادماص و
نگهدتری فضای كافی و مناع

برتی مسجد یا نمازخانه تصدتم نمایند.

ث -وزتروخانههای رت و شهرعازی و نفت مس فند ومهيمدتت و تصمدتمات
الزم رت جهت تيدتث مسجد و نمازخانه ر پایانههای مسافربری و جایگاههمای
رمممه عممسخت بممين شممهری و همچنممين نگهممدتری و مممدیریت مسمماجد و
نمازخانههای مذكسر تز طریق بخش غير ولای به مل نورند.
ج -وزترت فرهنو و ترشا تعالمی مکل

تعت به منظسر تروقای كماركر

فرهنگی و هنری مساجد ،برصرتری دتلت فرهنگی و ورویج فرهنمو تعمالمی و
جذ

جستنان و نسجستنان به مساجد ،با ر ایت مستزین تعمالمی ورويبمی توخماذ
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نماید وا كليه مساجد شهری و روعااهای باالی هزتر نفر جم يت تز كانسنهمای
فرهنگی و هنری بر تعاس بس جه عنستوی برخسر تر گر ند.
ماده  -96وزترت جها كشاورزی مس

تعت به منظسر تيدتث و وسع ه

تماكن و فضاهای ورزشی ،ترتمی ملی غيركشاورزی خارج تز يمریم شمهرها و
محدو روعااها به تعاثنای ترتمی وتصع ر مناطق اهارگانه محيطزیست رت كه
مسر نياز بخش غير ولای تعت بما وأیيمد وزترت ورزو و جستنمان بمه صيممت
ترزو م امالوی ت الم شد وسعط وزترت تمسر تصادما ی و ترتیمی بما ر ایمت
وشریفات صانسنی به بخش غير ولای و و اونی با تولسیت و اونیهمای تیثمارگرتن
وتگذتر نماید .وغيير كاربری تین ترتمی ممنس تعت .منابع ياصل تز تجرتی تین
يکم به خزتنه وتریز میگر .
ماده  -97ولت مکل

تعت به منظسر و ميق ترزشمها ،باورهما و فرهنمو

مبانی بر هسیت تعالمی و ورویج عمير و عمنت تهمل بيمت ( لميهمتلسمالم) و
تعافا بهينه تز رفيت م نسی تماكن زیاروی ر شهرهای مقدس مشمهد ،صمم و
شيرتز و برگزتری و ومهيد تمکانات الزم مرتعم عاالنه پيا روی ترب ين ،نسمبت
به تنجام تمسر ذیل وا پایان تجرتی صانسن برنامه تصدتم نماید:
تل  -شناعایی صيق نيازهما و مشمکالت زتئمرتن ،برناممهریمزی و ومدوین
عازوكارهای الزم جهت عاماندهی تمسر زتئمرتن و ومأمين زیرعماخاهای الزم تز
طریق يمایت تز شهر تریها و بخشهای غير ولای
 وسع ه تمکانات ،ف اليتهای فرهنگی و خمدمات زیماروی ر صطبهمایزیاروی و گر شگری مذهبی و فرتهم نمس ن زمينه زیمارت و تجمرتی طريهمای
(پروژ های) زیربنایی مسر نياز ر صال

بس جههای عنستوی
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ماده -98

تل  -عاگاههای تجرتئی مکلفنمد بمه منظمسر صميانت تز ميمرتث فرهنگمی و
يمایت تز صنایع عای و وشسیق و وسع ه گر شگری تصدتمات زیر رت تنجام هند:
 -1هزینههای مربسط به پغوهش ،يفا ت و مرمت نثار منقسل و غيرمنقسل
ثبت شد ر فهرعت نثار ملی و فهرعتهای ذیربط نثار ر تخايار و ر ييطه
و ای

وخددی همان عاگا رت ر صال

خس وأمين كنند .تین ت ابارتت ر اهاراس

بس جه عمنستوی تز محمل ت ابمارتت
ممستبط صمانسنی عمازمان ميمرتث

فرهنگی ،صنایع عای و گر شگری هزینه میشس .
 -2وأعيسات گر شگری تز هر نظر وابع صستنين و مقررتت بخمش صمن ت
گر شگری به تعاثنای م افيت های مالياوی تعت و تز شمسل صانسن نظمام صمنفی
مساثنی می باشد.
 -عازمان ميرتث فرهنگی ،صمنایع عمای و گر شمگری مس م

تعمت

بهمنظسر يفظ و صيانت تز ميرتث فرهنگی تصدتم الزم رت با همکاری و هماهنگی
عایر عاگاههای تجرتئی ذیربط بهمنظسر شناعمایی ،مساندعمازی ،يفا مت و
مرمت و م رفی ميرتث فرهنگی (ت م تز ملمسس و نماملمسس) ميمرتث طبي می،
تیجا شهرهای جهانی صنایع عای و تييای هنرهمای عمنای ر يمال زوتل ر
يسز فرهنو و ومدن تیرتنی و ثبت ر فهرعت ميرتث جهمانی رت طبمق بس جمه
عنستوی به مل نور .
ماده  -99بنيا مسکن تنقال
صنایع عای و گر شگری مس

تعالمی با همکاری عازمان ميرتث فرهنگمی،
تعت نسبت به وهيه و تجرتی طرح بهسازی و

تييای يمدتصل عيدمد روعماای ترتی بافمت بما ترزو وماریخی و فرهنگمی و
روعااهای هدك گر شگری رت تز محل ت ابارتت وملك ترتییهای عرمایهتی ،وا
پایان تجرتی صانسن برنامه ر بس جه عنستوی تصدتم نماید وا ر اهماراس
تین ما يفظ ،نگهدتری و مسر بهر بر تری صرتر گير .
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مفما

ماده -100

تل  -عازمان ميرتث فرهنگی ،صنایع عای و گر شگری مکل

تعمت وما

پایمان عممال تول تجمرتی صممانسن برناممه ،عممند رتهبمر ی وسعم ه گر شممگری رت
صستنين مربسطه با رویکر تعافا يمدتكثری تز بخمش خدسصمی

راهاراس
جهت ودسی

هيأت وزیرتن ترتئه نماید .ولت مس

تعت ومهيمدتت زیمر رت

به مل نور :
 -1وهيه و تلحماق پيسعمت وخددمی ميمرتث فرهنگمی ،صمنایع عمای و
گر شگری برتی كليه طريهای وسع هتی بزر

و مهم ر يسز همای زیربنمایی،

وسليدی و خدمات عاگاههای مسمس ما ( )3صانسن وشمکيل عمازمان ميمرتث
فرهنگی و گر شگری مدس

 1382/10/3جهت وطبيمق بما تهمدتك و و مای

عازمان مذكسر ر عطسح ملی ،منطقهتی ،تعاانی و شهری
 -2تخاداص یارتنه و وسمهيالت ممالی ر اهماراس

بس جمه عمنستوی و

م افيت همای ماليماوی و سترممی بمه وأعيسمات تیرتنگمر ی و جهمانگر ی ر
اهاراس

صستنين مربسطه

 -3تیجا زیرعاخت های مسر نياز مناطق گر شگری تز صبيل رت  ،خمدمات
رفاهی و تصامای ،تعافا تز رفيت بخش خدسصی ر عرمایهگذتری ،وتگذتری
وسهيالت ترزتنصيمت و عایر تصدتمات يمایای ر صال

بس جه عنستوی

وبدر  -نیيننامه تجرتئی تین بند وسعط عمازمان ميمرتث فرهنگمی ،صمنایع
عای و گر شگری و با همکاری وزتروخانه های كشسر ،جها كشاورزی و رت و
شهرعازی ،عازمان يفا ت محيطزیست و عازمان وهيه و بمه ودمسی

هيمأت

وزیرتن میرعد.
 عازمان ميمرتث فرهنگمی ،صمنایع عمای و گر شمگری بما همکماریعازمان مس

تعت وا پایان عال تول تجمرتی صمانسن برناممه طمرح عماماندهی

گر شگری جنگلهای شمال و شمالغر

كشسر و زتگمرس ،عمستيل شممالی و
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جنسبی با تولسیت عستيل مکرتن طبق صستنين مربسطه رت وهيه و جهت ودسی

به

هيأت وزیرتن ترتئه نماید.
پ -ولت مکل

تعت وا پایان عال تول تجرتی صانسن برنامه ،ومهيمدتت و

تصدتمات صانسنی الزم رت جهت مدیریت یکپاراه و جامع ميرتث فرهنگی ،صنایع
عای و گر شگری به مل نور .
ت -عازمان ميرتث فرهنگی ،صنایع عای و گر شگری مکل

تعمت كمل

رنمد تخاداصی و كمکهای مر می تز تماكن و محسطههای واریخی و مسز ها رت
كه ر تجرتی مما ( )5صمانسن وشمکيل عمازمان ميمرتث فرهنگمی و گر شمگری
 1382/10/3بهصسرت هيأت تمنائی وشکيل و ت تر میشسند بمهيسمابی

مدس

كه نز خزتنه تفاااح میگر  ،وتریز نماید .صد رصمد( )100%وجمس ياصمله و
همچنين عهم كمکهای ولای تخاداص ت شد به تین تماكن ر صال

بس جه

عنستوی ر تخايار عازمان ميمرتث فرهنگمی ،صمنایع عمای و گر شمگری صمرتر
میگير وا برتی ت تر  ،وسع ه و مرمت تین تماكن تخاداص یابد.
ث -عازمان ميرتث فرهنگی ،صنایع عای و گر شگری میوستند بخشی تز
تمسر وددیگری و تجرتئی خس رت به وشکلهای يرفهتی و وخددی گر شگری
كه طبق صانسن وشکيل شد تند ،وتگذتر كند.
وبدر  -و رفههای صانسنی هزینه تین خدمات بما وأیيمد عمازمان ممذكسر ،بما
ودسی

هيأت وزیرتن وسعط وشکلهای و يين شد صابل ریافت و هزینه میباشد.

ج -ولت مکل

تعت تز محل منمابع بنمد(تل ) مما ( )65صمانسن تلحماق

برخممی مممست بممه صممانسن ونظمميم بخش می تز مقممررتت مممالی ولممت( )2مدممس
 1393/12/4گازرعانی روعااهای هدك گر شگری رت نيز ر تولسیت صرتر هد.
ماده  -101كليه عاگاههای تجرتئی مس فند بهمنظسر وحقق تهدتك منمدرج
ر تصسل هم ( ،)10بيسام ( )20و بيست و یکم ( )21صانسن تعاعی جمهمسری
تعالمی تیرتن ،تهدتك عند اشمتندتز بيستعاله و عياعتهای كلی برنامه ششم
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و عياعاهای كلی خانست مبنی بر «وقسیت نهما خمانست و جایگما زن ر نن و
تعايفای يقسق شر ی و صانسنی زنان ر همه رصهها و وسجمه ویمغ بمه نقمش
عازند ننان» و نيز بهمنظسر بهر مندی جام ه تز عرمایه تنسانی زنمان ر فرنینمد
وسع ه پایدتر و ماستزن ،با عازماندهی و وقسیت جایگا عمازمانی تممسر زنمان و
خانست

ر عاگا  ،نسبت به ت مال رویکر دتلت جنسميای بمر مبنمای تصمسل

تعالمی ر عياعتها ،برنامهها و طريهای خمس و ترزیمابی نثمار و ودمميمات
برتعاس شاخدهای تبالغمی عماا ملمی زن و خمانست شمسرتی مالی تنقمال
فرهنگی تصدتم نمایند.
وبدر  -1ریاعت جمهسری (م اونت تمسر زنان و خانست ) مس م

تعمت

ممن ترزیابی و وطبيق عياعتها ،برنامهها و طريهای عاگاهها و رصد مسامر
تروقای شاخدهای وم يت زنان و خانست  ،گمزترو نن رت بمهطمسر عماالنه بمه
مجلس شسرتی تعالمی و هيأت وزیرتن ترتئه نماید.
وبدممر  -2نیمميننامممه تجرتئممی تیممن ممما

ر خدممسص نحممس ت مممال،

عازوكارهای نظارت و پایش شاخدها و و ای

و تلزتمات عاگاههای تجرتئی

برتی تروقای شاخدهای مذكسر ،به پيشنها مشارك ریاعت جمهسری (م اونمت
تمسر زنان و خانست ) ،عازمان و عازمان ت تری و تعاخدتمی كشسر و با همکاری
عایر عاگاههای تجرتئی ذیربط ر اهاراس
الزمتالجرتء شدن تین صانسن به ودسی
ماده  -102ولت مس
خانست و عند جم يت مدس

صستنين مربسطه ،ششما پس تز

هيأت وزیرتن خستهد رعيد.

تعمت برتعماس عياعمتهمای كلمی جم يمت و
شمسرتی مالی تنقمال

فرهنگمی بما همکماری

نها های ذیربط به منظسر وقسیت و وحکيم جام هتی خانست محسر و وقسیمت و
وحکيم و و الی خانست و كاركر های تصلی نن با ر ایمت شاخدمهای تلگمس و
عبك زندگی تعالمی -تیرتنی با تیجما عمازوكارها و ومأمين ت ابمارتت الزم ر
صال

بس جه عنستوی تصدتمات ذیل رت به مل نور :
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تل  -زمينه عازی مناع
ميزتن

جهت كنارل و كاهش ميمانگين عمن تز وتج بمه

رصد ( )10%نسبت به عال پایه رطسل تجرتی صانسن برنامه
 -يمایت ،پشايبانی و تروقای م يشت و تصادا خانست تز طریق وسع ه

مشاغل خانگی ،بنگاههای زو باز تصادا ی و و اونیهای وسليدی روعماایی و
خانست محسر و تفزتیش نرخ رشد مسامر ف اليتها نسبت به عال پایمه تجمرتی
صانسن برنامه
پ -مقابله ف ال و هسشمند با جنو نمرم ر رصمه خمانست و منمع نشمر
برنامههای مخل ترزشها و برنامه عازی ،نمسزو ،پغوهش و وبليمغ وسعمط كليمه
عاگاههای ذیربط ر جهت وحکيم خانست
ت -زمينهعازی جهت تفزتیش نرخ باروری ( )TFRبه يمدتصل 2/5فرزنمد
بهتزتی هر زن ر عن باروری رطسل تجرتی صانسن برنامه
ث -پشايبانی و يمایت تز ورویج تز وتج مسفق ،پایدتر و نعان ،فرزندنوری
و وربيت فرزند صالح ،ترزو تنسمان تز وتج و فرزنمدنوری تز طریمق ومهيمد و
عازوكارهای صانسنی و ت طای وسهيالت و تمکانات
ج -نمسزو و مشاور مسامر و مسؤوالنه نسجستنان و جستنمان بما تولسیمت
خانست ها صبل ،يين و عتكم پنج عال پس تز تز وتج وسعط همه عاگاههای
ذیربط ،به ویغ وزتروخانههای نمسزو و پرورو ،بهدتشت ،رممان و نممسزو
پزشکی و ورزو و جستنان ،عازمان بهزیسمای ،مؤعسمات نمسزشمی ممسمی و
نمسزو الی ولای و غير ولای ،عازمان نظمام روتنشناعمی و مشماور و عمایر
نها های ذیربط با برخسر تری خدمات مشماور و روتنشناعمی تز وسمهيالت و
مزتیای بيمههای پایه و وکميلی
چ -ترتئه وسهيالت و تمکانات عاخت و تجار مسکن با تولسیت زوجهمای
ترتی فرزند ر صال

بس جه عنستوی

ح -ومهيدتت الزم تز صبيل ترتئه وسهيالت جهت تفزتیش عمالمت تز وتج و
رمان ناباروری ر صال

بس جه عنستوی
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خ -ومهيدتت الزم جهت بهر مندی تز صضات و وكمالی مجمر بما تولسیمت
وكالی ماأهل ،با ترتئه نمسزوهای الزم ر جهت وشسیق صلح و عازو زوجهما ر
پروند های اوی خانست و تیجا مشسصهای الزم نسبت به پروند های مخاسمه
 يمایت و وسع ه بيمه عالمت ر بيمه پایه و وکميلی بمرتی مما رتن ركليه مرتيل ورتن بار تری وا پایان ورتن شيرخسترگی
ذ -عاا ملی زن و خمانست مدمس
اهاراس

شمسرتی مالی تنقمال

فرهنگمی ر

صانسن ،با وشکيل جلسات مسامر ،هد تر هدتیت ،تیجا همماهنگی

بين بخشی ،نظارت كالن بر برنامهها ،تصمدتمات و ترزیمابی ملکمر مربمسط بمه
وزتروخانهها و عاگاههای تجرتئمی ذیربمط و نها همای ممسمی و وشمکلهای
مر می و نيز بسيج ملی برتی جل

مشاركت فرتگير ر وحقق عياعتهای كلمی

تبالغی و رصد و پایش وحسالت خانست و جم يت خستهمد بمس و گمزترو نن
باید هر ششما یكبار به مجلس شسرتی تعالمی ترتئه شس .
ماده -103

تل  -تز واریخ الزمتالجرتء شدن تین صمانسن كليمه ممر تن شماغل ر صمستی
عهگانه ،بخشهای ولای و مسمی غير ولای كمه صماي

فرزنمد ممیشمسند تز

عهروز مرخدی وشسیقی برخسر تر میگر ند.
 وزترت و مماون ،كممار و رفمما تجاممما ی مکلممعياعتهای وحکيم خانست

تعممت ر رتعمماای

رك ششما تز واریخ الزمتالجرتء شدن تین صانسن

بررعی و طرح الزم برتی تیجا بيمه تجاما ی زنان خانه تر يمدتصل ترتی عمه
فرزند رت فرتهم و جهت ودميمگيری صانسنی ترتئه نماید.
پ -ولت مکل

تعمت بخشمی تز ت ابمارتت مرتنمی خمس رت ر صالم

بس جه عنستوی به وأمين خستبگاههای مناع

برتی تنشجسیان ماأهل تخادماص

هد .تولسیت تعافا تز تین خستبگاهها با زوج ترتی فرزند میباشد.
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ماده -104

تل  -عازمان بهزیسای مکل

تعت ر رتعاای كنارل و كاهش نرخ طالق

به ميزتن بيست رصد( )20%عال پایه رطسل تجرتی صانسن برناممه زمينمهعمازی
الزم رت تز طریق مركز فسریتهمای تجامما ی و ممد كاری و مرتكمز مشماور و
خدمات روتنشناخای به مل نور وا جهت پيشگيری تز تخاالك و بحمرتنهمای
خانست گی و پيشگيری تز وصس طالق و با كمك نها های مر می ،خدمات خمس
رت گسارو هد.
 -عازمان صدت و عيما مکل

تعت ر برنامههای خمس ومرویج تز وتج،

مدترزو بس ن طالق و نعيبهای تجاما ی نن برتی زوجها و فرزندتن ،فرهنمو
تفزتیش پایبنمدی زوجهما بمه خمانست و يفمظ يرممت خمانست رت بمه نمستن
محسرهای تصلی عبك زندگی تعالمی -تیرتنی مدنظر صرتر هد.
بخش  – 18سياسي  ،دفاعي و امنيتي

ماده  -105ر رتعاای تجمرتی مفما مدمرح ر صمانسن تعاعمی و تفمزتیش
صدرت مقاومت و كاهش نعمي پمذیری تصادما كشمسر و بمه منظمسر ممدیریت
منسجم ،هماهنو و مؤثر روتبط خارجی جمهسری تعالمی تیرتن بر مبنای تصمل
زت ،يکمت و مدلحت و برتی وحقق تهدتك تین صانسن ،عاگاههای تجرتئی
بهجز نيروهای مسلح مکلفند ،ومامی تصدتمات خس ر زمينه روتبط خارجی رت با
هماهنگی وزترت تمسر خارجه تنجام هند .وزترت تمسر خارجه مس
اهاراس

تعت ر

صستنين نسبت به تجرتی مستر زیر تصدتم نماید:

تل  -طرتيی و تجرتی تصدتمات یپلماويك ر عياعت خمارجی رجهمت
وحقق تصسل مربسطه صانسن تعاعی مخدسصاً ر ب د مبارز با تعماکبار و رژیمم
صهيسنيسای و يمایت تز جریان مقاومت و مساض فين
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 تیجا بسمارها و شمرتیط عياعمی الزم بمرتی ونمس بخشمی و وقسیمتپيسندهای همهجانبه با كشسرهای هدك ر جهمان بمهویمغ كشمسرهای منطقمه،
همسایگان و صدروهای نس هسر ر اهاراس

عياعتهای كلی نظام

پ -وقسیت یپلماعی تصادا ی با ومركز بر ورو به بازترهای جهانی برتی
صا رتت كاال و خدمات فنی و مهندعی ،وأمين ممالی و جمذ

عمرمایهگمذتری

خارجی و عايابی به فناوریهای نسین و تیجا زمينمههمای الزم بمرتی يضمسر
بخش غير ولای ر یگر كشمسرهای منطقمه و كشمسرهای جنمس
به ویغ كشسرهای همسایه و تعالمی ر اهاراس

غربمی نعميا

عياعتهمای كلمی تصادما

مقاومای
ت  -وزترت صن ت ،م دن و وجارت بما همکماری وزترت تممسر خارجمه
مکل

تعت رك مدت یكعال تز زمان الزمتالجرتء شدن تین صمانسن ،رتیزنمان

بازرگانی ر عفاروخانه های تیرتن ر كشمسرهایی كمه بمر تعماس نممار گممرك
بيشارین رتبطه وجاری با تیرتن رت ترند به گسنهتی و يين كند كه كليه تیمن تفمرت
ترتی وحديالت مروبط با يسز های تصادا ی بس و به زبان تنگليسی یا كشسر
هدك وسلط كامل تشاه باشند .مدت خدمت تین تفرت و عمال تعمت .وزترت
تمسر خارجه با همکاری وزترت صن ت ،م دن و وجارت گزترو عاالنه تجرتی
تین يکم رت به مجلس شسرتی تعالمی ترتئه كند.
تواق بازرگانی ،صنایع و م ا ن و كشاورزی ،میوستند پيشمنها های خمس رت
به وزترت صن ت ،م دن و وجارت ترتئه نماید.
ث -يمایت همه جانبه تز يقسق تیرتنيان خارج تز كشسر و جل

مشاركت

ننها ر وسع ه و پيشرفت كشسر
ج -بهكارگيری رفيتهای یپلماعی رعممی ر عمطسح و و اندجانبمه
برتی تیجا محيط عياعی و تمنيای با ثبات و پایدتر ر منطقه
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چ -بهر بر تری تز یپلماعی مسمی و روشها و تبزترهای نمسین و كارنممد
تطال رعانی ر گسار فرتمرزی برتی وبيين یدگاههای جمهسری تعالمی تیمرتن
ر تب ا گفامانی و م نایی و تروقای جایگا تیرتن ر تفکار مسمی جهان
ح -بهكارگيری همه تمکانمات جمهمسری تعمالمی تیمرتن بمرتی مقابلمه بما
خشسنتگرتیی ،وروریسم و تفرتطگرتیی
خ -صيانت تز وجهمه بمينتلمللمی جمهمسری تعمالمی تیمرتن ر رتبطمه بما
مسمس ات يقسق بشری تز طریق رصد و پایش وم يت يقسق بشر ر رصمه
بينتلمللی ،پاعخ ماناع

به ت اهای بیپایه ننان و گسارو يقسق بشر تعالمی

با همکاری عاگاههای ذیربط
 -ت طای كمکهای وسع ه تی به كشسرهای همدك ر اهماراس

صمستنين

بس جه عاالنه ر رتعاای عياعتهای كلی نظام
ذ -برنامهریزی و تصدتم مؤثر ر رتعاای وحقق تهدتك تصسل صانسن تعاعمی
ر ب د مبارز با نظام علطه و صهيسنيزم و يمایت تز جریان مقاومت ،فلسمطين
و مساض فين
ر -يمایت تز جریانهای وقریبی و ويدت نفرین ر جهان تعالم بمهویمغ
ف اليت های مجمع جهانی وقری

مذته

تعالمی و مقابله با وسطئه شممنان ر

تیجا وفرصه ر جهان تعالم
ز -ولت مس

تعت برنامهریزیهای الزم جهت وسعم ه عياعمی رت بمه

گسنه تی طرتيی نماید كه وا پایان تجرتی صانسن برنامه ششم ،تيزت
عياعی مطابق مستبط صانسنی مدس

و وشکلهای

مجلس شمسرتی تعمالمی ،ممسر يمایمت

صرتر گيرند.
ماده -106

تل  -ولت مکل

تعت ر تجرتی بنمد ( )52عياعمتهمای كلمی برناممه

ششم و به منظسر تفزتیش وستن فا ی كشسر ر ورتز صمدرت منطقمهتی و ومأمين
منافع و تمنيت ملی ،يدتصل پنج رصد( )5%تز منابع بس جه مسمی و رنممدهای
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تخاداصی رت به نستن عهم وقسیت بنيه فا ی ر ر یفهای وقسیت بنيه فا ی ر
بس جه عاالنه كشسر تخاداص هد.
 -ولت مس

تعت پشايبانیهای الزم رت به منظسر تفزتیش وستن فا ی

كشسر ر ورتز صدرت منطقهتی و وأمين منافع و تمنيت ملمی ،بما تنجمام تصمدتمات
تعاعی زیر به مل نور :
 -1وحکيم و وقسیت بنيه فا ی كشسر با پشايبانی تز:
 -1-1وسع ه و تفزتیش وستن وسليدی مسشکی
 -2-1وسع ه و وقسیت وستن پدتفند هستیی ر عطسح مخالم

بمر كسوما ،

ماسعط و بلند
 -3-1وسع ه و بهروزرعانی شبکههای تروباطی تمن و پایدتر و و املپمذیر و
برخسر تر تز فناوریهای مناع

با هدك تعاقرتر كامل عامانه فرماندهی و كنارل

 -4-1هسشمند و ماحمركعمازی برخمی عمامانههمای وسمليحاوی ماناعم

بما

وهدیدتت
 -5-1وسع ه و وقسیت تمکانات جنو تلکارونيك و فا رتیانيکی (عایبری)
 -6-1وحقيق ،طرتيی و وسليد تصالم مسر نيماز بمرتی مستجهمه و وقابمل بما
گروههای مسلح وروریسای
 -7-1وسع ه و وقسیت ومستن ناوگمان همستیی ر يمسز همای مخالم

نفنمدی،

پدتفندی و پشايبانی رزمی با توکا به عامانههای پيشرفاه هستپيمایی ،بالگر ی و پهپا ی
 -8-1وسع ه و بازعازی صنایع هستیی فما ی بمرتی پشمايبانی تز ناوگمان
هستیی نيروهای مسلح (ت م تز هستپيما ،بالگر و وسليح ننها)
 -9-1وسع ه و بهروزرعانی وستنمندی وسليد پهپا ها و وسليح ننها
 -10-1نسعازی عامانه های ناوبری و كمك ناوبری و نظاروی ویغ نظمامی
هستپيماهای نيروهای مسلح
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 -11-1وسع ه ناوگان نيروی ریمایی بما وجهيمز بمه شمناورهای عمطحی،
زیرعطحی عنگين ،یگانهای پروتزی ریاپایه و وسليح ننها به عامانههای كش ،
شناعایی و ر گيری و كنارل نوش و عاليهای پيشرفاه و بهروز و كارنمد
 -12-1وسع ه و وقسیت یگانهای رزمی و ويپهای وتكنش عریع نيروهای مسلح
 -13-1ر ایت فاصله عطح يقسصی و عامز كاركنان نيروهمای مسملح بما
كاركنان كشسری بر تعاس وبدر ( )3ما ( )117صانسن مدیریت خدمات كشسری
 -2وقسیت كمی و كيفی بسيج مساض فان و يضسر بيشار نيروهای مر ممی
رصحنههای تمنيت و فا تز كشسر ،فا تز نرمانها و مبمانی تندیشمه تنقمال
تعالمی و وسع ه فرهنو تمربهم روك و نهیتزمنکر تز طریق:
 -1-2يمایت تز زیرعاخاها برتی وسعم ه نمستيی شهرعماانی و ر همای
مقاومت ماناع

با وسع ه و وغييرتت وقسيمات كشسری

 -2-2و ميق ترزشهای تنقال

تعالمی و وسع ه فرهنو و وفکر بسيجی بما

تعافا تز هساه های وربيای ،غنی عازی توصات فرتغت ،وسع ه فرهنمو ترزو و
تعافا تز نخبگان بسيجی
 -3-2مقابله با جنو نرم ر يسز های مخال

با تولسیت يضمسر فزتینمد

ر فضای مجازی و رتیانهتی با رویکر بسمی
 -4-2جذ

و بهكارگيری بسيج هها ميليسنی با رویکر فرهنگی تجاما ی

و لمی تصادا ی
 -5-2وسع ه و مشماركت بسميج عمازندگی ر كممك بمه ولمت ر تممر
محروميتز تیی و عازندگی كشسر
 -6-2وأمين پسشش بيمهتی و جبرتن خسارتهمای ناشمی تز بمهكمارگيری
بسيجيان ر مأمسریتهای محسله
 -7-2به منظسر كمك بمه پيشمرفت ممرتن و نبما تنی روعمااهای كشمسر
عاگاههای تجرتئی میوستنند يدتصل

رصد( )10%تز ت ابارتت تخاداصیافامه

خس رت با تعافا تز رفيت و وستنمندی بسيج عازندگی هزینه نمایند.
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پ -به منظسر كاهش نعي پذیری زیرعاخاها و تروقای پایدتری ملی ،كليه
عاگاههای تجرتئی ملزم بمه ر ایمت عياعمتهمای پدتفنمد غير اممل و تنجمام
تصدتمات زیر میباشند:
 -1تجرتی كامل پدتفند غير امل برتی كليه مرتكز يياوی و يسماس كشمسر
بر تعاس طمرح مدمس

كميامه تئممی پدتفنمد غير اممل مبانمی بمر گسمارو
ر مرتجع صانسنی نن

هسشمندتنه و مدسنعازی نن و ودسی

 -2وهيه و ودوین طريهای تیمن عازی و يفا ت تز مرتكز مهم كشسر و به
تجرت رنور ن ننها پس تز ودسی
مربسطه و ودسی

كمياه تئمی پدتفند غير امل تز منابع عاگا

ر مرتجع صانسنی نن

 -3وهيه پيسعت پدتفند غير امل برتی طريهای يسماس جدیمد كشمسر و
تلزتم به ر ایت و تجرتی ننها پس تز ودسی

كمياه تئممی پدتفنمد غير اممل تز

منابع عاگا مربسطه نن
ت -به منظسر وأمين تمنيت پایدتر مناطق ممرزی ،كماهش جمرم و جنایمت،
مبارز همه جانبه با مست مخدر و روتنگر تنها ،پيشگيری و مقابله با صاااق كاال
و ترز تز طریق پيش بينی ت ابمارتت ممسر نيماز ر بس جمه عماالنه عماگاههای
مربسطه تصدتمات زیر به مل نید:
 -1تنسمدت تلکاریکممی ،تلکارونيکممی ،نمسری(تپايکی) و فيزیکممی مرزهمما بمما
تولسیت منماطق ممرزی مسما د نماتمنی ،بهمر گيمری تز ومستن تطال ماوی وزترت
تطال ات جمهسری تعالمی تیرتن و يمایت عپا پاعدترتن تنقال

تعالمی تیرتن،

وقس یت و وسع ه زیرعاخاها و وستن ملياوی مرزبانی نيروی تناظمامی جمهمسری
تعالمی تیرتن ،مشاركت هی مرزنشينان ر طريهای تمنيای ،وسع ه ف اليتهمای
تطال اوی و وقسیت یپلماعی مرزی برتعاس طرح (تروقای تمنيت و كنارل ممؤثر
مرزها) كه وسعط وزترت كشسر با همکاری عازمان و نيروی تناظامی جمهمسری
تعالمی تیرتن و عپا پاعدترتن تنقال

تعمالمی مرك ممدت شمشمما پمس تز
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الزم تالجرتء شدن تین صانسن ،وهيه میشس و پمس تز وأیيمد عماا كمل نيروهمای
مسلح به ودسی

شسرتی الی تمنيت ملی میرعد.

 -2برنامهریزی و زمينه عازی برتی كاهش جرم و جنایت با همدك كماهش
رصدی ( )10%عاالنه ر مدا یق مهم نن وسعط عاگاههای ذیربط
 -3برنامهریزی برتی مبارز همهجانبه بما ممست مخمدر و روتنگمر تنهما و
مدیریت مدرك ننها با هدك كاهش بيستوپنج رصمدی ( )25%ت ايما وسعمط
عاگاههای مربسطه رطسل تجرتی صانسن برنامه
 -4برنامهریزی برتی پيشمگيری و مقابلمه بما صااماق كماال و ترز تز مبما ی
ورو ی وا محل رمه نن ر بازتر به نحسی كه عماالنه يمدتصل

رصمد()10%

ورو صاااق كاهش یابد.
ماااده  -107بممهمنظممسر تفممزتیش رفيممتهممای صممدرت نممرم و فمما
رتیانيکی(عایبری) و وأمين پدتفند و تمنيت رتیانيکی برتی زیرعماخاهای كشمسر،
طر ح جامع ربرگيرند وسع ه صدرت نرم فا ی و رتیانيکی و مقابلمه بما جنمو
نرم با مشاركت عاا كل نيروهای مسلح و وزترت تطال ات جمهسری تعمالمی
تیرتن ر عال تول تجرتی صانسن برنامه وهيه میشس و پمس تز ودمسی

شمسرتی

الی فضای مجازی تز عال وم تجرتی تین صانسن به تجرتء ر مینید.
ماده  -108به منظسر تروقای نظم و تمنيت و وسع ه پيشمگيری و مقابلمه بما
جرتئم ،كنارل ممؤثر مرزهما و همچنمين كماهش وخلفمات و يمست ث رتننمدگی
تصدتمات زیر ر طسل تجرتی صانسن برنامه تجرتء میشس :
تل  -تروقای نظم و تیمنی يمل و نقل و بسر و مرور؛
 -1ولت مکلم

تعمت تصمدتمات و عمازوكار الزم بمرتی كماهش ولفمات

يست ث رتنندگی با وأكيد بر وجهيز و وقسیت پليس رتهنمایی و رتنندگی ،تروقای
كيفيمت تیمنممی وعممایط نقليممه ،وقسیممت و وکميممل شممبکههممای تمممدت رعممانی و
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فسریت های پزشکی ،تصالح نقاط يا ثهخيز جا تی و وسع ه فرهنمو صمحيح
ورتفيکی رت فرتهم نماید به نحسی كه ولفات يست ث رتننمدگی نسمبت بمه و مدت
هزتر عاگا خس رو وا پایان تجرتی صانسن برناممه عمی و یمك رصمد ()31%
كاهش یابد.
 -2كليه م ابر تصلی ،ميا ین و بزرگرتهها ر مرتكز تعاانها و كالنشهرها و
همچنين جا همای تصملی و نزت رتههما بما ندم  ،نگهمدتری و بمهروزرعمانی
عامانههمای كنارلمی و مرتصبامی هسشممند وسعمط شمهر تریهما و وزترت رت و
شهرعازی وحت پسشش صرتر گرفامه و تیمن عمامانههما و عارعمی الزم نن ر
تخايار نيروی تناظامی صرتر گير .
 -3مفا صانسن تلحاق عه وبدر به بند( )12ما ( )4صانسن وشمکيل نيمروی
تناظامی مدس

 1379/2/18به شهرهای باالی یك ميليسن نفر وسری مییابد.

 به منظسر كنارل و مبارز مؤثر بما صااماق كماال بمه نيمروی تناظمامی وگممرك تجماز ت مممیشمس نسممبت بمه ندم  ،رت تنممدتزی و بمه روزرعممانی
عامانههای كنارل خس رویی بارگنجی (كاناينری)(تیکسری) ر مبا ی گمركمی،
ورو ی و خروجممی مرزهمما و تیسمماگاههای بازرعممی و كنارلممی ناجمما تز طریممق
تشخاص و مؤعسات يقسصی غير ولای تصدتم نمایند .مدیریت و بهر بمر تری تز
تین عامانهها يس

مسر ر تخايار نيروی تناظامی و گمرك میباشد.

بهمنظسر وأمين هزینههای مربسط به رت تنمدتزی ،نگهمدتری و بمهروزرعمانی
عامانههمای كنارلمی خمس رویی بمارگنجی (كماناينری)(تیکس ری) و وجهيمزتت
مربسط به نن صايبان بار یا خس رو مکلفند به هنگام كنامرل و صمرفاً ر مبما ی
ورو ی و خروجی نسبت به پر تخت و رفه مربسط تصدتم كنند .ميزتن تین و رفمه
ر بس جه عنستوی و يين میشس .
پ -كليه شهركها و مجاممعهمای ت تری ،وجماری ،مسمکسنی و صمن ای و
همچنين مرتكز مسمی مکلفند پيسعتهای يفا ای -تناظامی الزم بمرتی تروقماء
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تمنيت و تیمنی تین تماكن و پيشگيری تز عرصت رت برتبمر تعمااندتر های ت الممی
نيروی تناظامی ر ایت نمایند.
وبدر  -نیين نامه نحس تجمرتی تیمن بنمد و تعمااندتر های ت الممی وسعمط
وزتروخانههای كشسر و رت و شهرعازی با همکاری نيمروی تناظمامی و شمسرتی
الی تعاانها وهيه و به ودسی

هيأت وزیرتن میرعد.

ت -به نيروی تناظامی تجاز ت میشس با وأیيد عاا كل نيروهای مسملح
به منظسر ماناع عازی تعا دت نيروی تناظمامی بما نيازهمای تمنيامی -تناظمامی
كشسر و كاهش فاصله تین تعا دت با شاخص پنجنفر نيرو به تزتی هر هزتر نفمر
جم يت ،ر طسل تجرتی برنامه عاالنه ،پایسر ممسر نيماز و ماناعم

بما بس جمه

عنستوی تعاخدتم و به مسجس ی خس تمافه نماید.
ماده  -109ولت مکل

تعت مطابق مدسبات شسرتی الی فضای مجازی

و هماهنگی عازمان پدتفند غير امل تصدتمات ذیل رت به مل نور :
تل  -تیجا عامانه پدتفند رتیانيکی(عایبری) ر عطح ملی و تروقای صدرت
رصد ،پایش ،وشخيص و هشدتر هی ،مدسنعمازی و تفمزتیش ومستن مقابلمه بما
پيامدهای ناشی تز وصس تيامالی وهدید با بهمر گيمری تز رفيمت عماگاههای
تعاانی و نيروهای مسلح با همدك مدمسنعمازی و یما بمیتثرعمازی تیمنگسنمه
وهدیدتت بر عرمایههای ملی
 تفممزتیش عممطح نمممسزو رتیانيکی(عممایبری) مممدیرتن و كاركنممانعمماگاههای تجرتئمممی بممه منظمممسر جلممسگيری تز نفمممسذ و مخاممل نممممس ن
عامانه(عيسام)های نرمتفزتری عاگا ذیربط و وسع ه نما گیها
ماده  -110ولت مکل

تعت هرعمال ر بس جمه عمنستوی ،كممكهزینمه

مسکن كاركنان نيروهای مسلح (نظامی و تناظامی) عاكن ر خانههای عمازمانی
رت پس تز كسر تز ریافای ننان به يسا

مخدسصی نز خزتنه تری كل كشمسر

وتریز كند و م ا ل وجس وتریز شد به يسما
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ر یفهمای بس جمهتی نيروهمای

مسلح رت برتی وأمين هزینههای و مير و نگهدتری خانههمای عمازمانی ر طمسل
تجرتی تین صانسن پيشبينی و وتریز نماید.
ماده  -111ولت مکل

تعت تصدتمات زیر رت تنجام هد:

تل  -تعاقرتر و تيمدتث زیرعماخاهای نظمامی ،فرهنگمی ،رفماهی نيمروی
ریایی تروش جمهسری تعالمی تیرتن ر عستيل مکرتن
 فرتهم نمس ن ت ابارتت الزم جهت پر تخت مطالبات يق تش ه خلبانانو یگر كاركنان ت تری ذینفع ر طسل تجرتی تین صانسن
پ -تروقای كيفيت مرتكز نمسزشی و فرهنگی نيروهای مسلح برتی وربيمت
نيروهای كارنمد
ماده  -112بهمنظسر جبرتن ق ماندگیهای تعاانهای مناطق ملياوی فا
مقدس:
تعت محدو مناطق مليماوی فما

تل  -عاا كل نيروهای مسلح مس

مقدس رت وا پایان عال تول تجرتی صانسن برنامه به عازمان ت الم نماید.
 -عازمان مس م

تعمت ترزیمابی جمام ی تز ومم يت وسعم هیمافاگی

زیرعاختهای تین مناطق رت وا عطح شهرعاان وهيه كند.
پ -ولت مس

تعمت ر یم

مامركمزی رت رصمستنين بس جمه عمنستوی

بهجبرتن ق ماندگی ها و تروقای شاخدهای برخسر تری منماطق مسممس تیمن
ما تخاداص هد بهگسنهتی كه تین شاخصها عاالنه

رصد( )10%تفمزتیش

یافاه و به عطح ماسعط شهرعاانهای برخسر تر كشسر برعد.
ت -ولت مس

تعت تز عال تول تجرتی تین صمانسن ،ر صالم

صمرتر ت

 1975ميال ی (مسمس صانسن هدنامه مربسط به مرز ولای و يسن همجمستری
بين تیرتن و رتق مدمس

 )1355/2/29و صمستنين مربسطمه و ر صالم
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بس جمه

عنستوی ،يدتصل عاالنه بيست و پنج رصد( )25%نسبت به الیروبی تروندرو و
وسع ه عستيل نن تصدتم نماید بهطسریكه ر پایان اهارعال به تومام برعد.
ث -عازمان و عازمان ت تری و تعاخدتمی كشسر مس فند ت ابار الزم رت برتی
ت مال عق

فسقتل ا پيشبينی شد ر بند( )1ما ( )68صانسن مدیریت خدمات

كشسری برتی كاركنان شاغل ر تین مناطق تز عال تول تجرتی صانسن برنامه ومأمين
و ت مال نمایند.
ج -عازمان و عازمان ت تری و تعاخدتمی كشسر مکلفند نسمبت بمه صمدور
تيکام پر تخت مزتیای شاغالن مناطق مليماوی فما مقمدس برتبمر جمدتول و
مستبط تبالغی عال  1376عازمان تمسر ت تری و تعاخدتمی كشمسر تز عمال وم
تجرتی صانسن برنامه تصدتم نمایند.
وبدر  -عاگاههایی كه مشمسل صانسن مدیریت خدمات كشمسری نيسماند
مکلفند تز محل منابع مربسطه مستر مسممس بنمدهای (ث) و (ج) تیمن مما رت
بهصسرت مشابه وأمين نمایند.
بخش  -19حقوقي و قضائي

ماده  -113بهمنظسر تفزتیش صت و عر ت ر ترتئه خدمات صضائی ،وحقق
دتلت صضائی و تييای يقسق امه ،تروقای كيفيت و كماهش تطالمه ت رعمی و
تیجا فرصت برتبر برتی عارعی نيما ممر م بمه خمدمات صضمائی و كماهش
ورو ی پروند ها و پيشمگيری تز وصمس جمرم و ماوی و تصمالح مجرممان و
كاهش جم يت كيفری:
تل  -عازمان بهزیسای كشسر مکل

تعت ر رتعاای وحکيم نها خانست

نسبت به ترتئه خدمات مشاور تی رتیگان برتی تفرت فاصد ومکن مالی بما م رفمی
مقام صضائی كه ر تجرتی صانسن يمایمت خمانست مدمس

 1391/12/1وسعمط

مقام صضائی صالييت تر برتی رفع تخاالك به نن عازمان برتی مشاور خانست
م رفی میشسند ،تصدتم الزم رت به مل نور .
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 مفا تعنا رعممی الزمتالجمرتء تز طریمق ت ترتت تجمرتی مفما تعمنارعمی الزم تالجرتی عازمان ثبت تعنا و تمالك كشسر تجرتء ممیشمسند .ت ترتت
مذكسر مکلفند بالفاصله پس تز وقامای تجرتئيه نسبت بمه شناعمایی و وسصيم
تمستل مدیسن تصدتم كنند .انانچه مرجع ممذكسر ناستنمد مرك ممدت و مما تز
وقامای تجرتء ،نسبت به شناعایی و وسصي

تمستل ما هد عند ،تصدتم كند یا رك

مدت شش ما نسبت به تجرتی مفا عند تصدتم نماید ،ما هدٌله عند میوستنمد بما
تندرتك تز تجرتی مفا عند به محاكم ت گساری رجس نماید.
وبدر  -1نیيننامه تجرتئی تین بند به پيشنها وزترت ت گساری و با همکاری
عازمان ثبت تعنا و تمالك كشسر وهيه و به ودسی

رئيس صس صضائيه میرعد.

وبدر  -2انانچه ما هد عند الزمتالجرتء ،رك مدت بيسمت روز نسمبت
به تنجام و هد خس یا جل

رممایت ما هدٌلمه عمند تصمدتم نمایمد ،تز پر تخمت

هزینههای تجرتئی م اك خستهد بس  .ر غير تین صسرت مرتو

جهمت رج ر

عامانه عجل محکسميتهای ممالی مسممس بنمد (پ) مما ( )116تیمن صمانسن
من کس خستهد شد .كليه عماگاههای تجرتئمی و بانکهما و مؤعسمات ممالی و
ت اباری تز تن قا هرگسنه صرتر ت مالی و پر تخت وسمهيالت ،مستفقمت تصمسلی،
صدور كارت بازرگانی و پروتنمه صما رتت و وتر تت بمه تیمن شمخص ممنمس
هساند .وخل

تز تین يکم مسج

مجازتت و زیری رجه شش (محروميمت تز

يقسق تجاما ی) خستهد بس .
وبدر  -3انانچه ما هد عند مد ی ت سار باشد ،میوستند با ر ایت صمانسن
نحس تجرتی محکسميت های مالی ت خستعت ت سار خس رت بمه مرجمع صضمائی
صالح وقدیم كند و ر صسرت صدور يکم ت سار ،ما هد عند تز شمسل صسمت
تخير وبدر ( )2م اك خستهد بس .
پ -عازمان زندتنهما و تصمدتمات ومأمينی و وربيامی كشمسر مکلم

تعمت ر

رتعاای تجرتی عياعتهای كلی برنامه ششم ،مسمس بهبس بخشيدن بمه ومم يت
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زندتنها و باز تشاگاهها ،تصدتمات الزم برتی وسریع ر تناقمال بيسمت زنمدتن تخمل
محدو شهرها با تولسیت كالنشهرها به خارج تز شهرها رت تز طرق زیر تنجام هد:
 -1فروو زندتنهای تخل شهرها و تمستل مازت بر نياز به روو مذتكر و
وستفق به شهر تریها و یگر عازمانهای ممسمی غير ولامی و عمایر نها همای
مسمی بدون تلزتم به ر ایت مقررتت و صستنين مربسط به مزتید بهصمسرت نقمد
يدتصل به صيمت كارشناعی یا فروو زندتنهای تخل شهرها و تمستل ممازت بمر
نياز به تشخاص يقيقی و يقسصی (بهتعاثنای تشخاص ذكر شمد ر صمدر تیمن
جزء) با ر ایت كليه صستنين و مقررتت مربسط
وجس ياصل تز فروو هر كدتم تز زنمدتنهمای ممذكسر كمه بمه ومدریج و
برتعاس وستفق به مل نمد به يسا

ویغ نز خزتنه تری كل وتریز میگر به

نستن رنمد تخاداصی عازمان زندتنها و تصدتمات وأمينی و وربيای كشسر ولقی
میگر و ر اهاراس

بس جه عنستوی صرك تيدتث زندتنهای جایگزین ر

همان تعاان میگر .
ر صسرت وجس مازت رنمد ياصل تز بند فمسق ،ت ابمار ممذكسر صمرك
وکميل ،و ميرتت تعاعی و وجهيزتت یگر زندتنهای همان تعاان میگر .
وبدر  -ولت مکل

تعت ر یفی وحت نستن تناقال زندتنها تز شهرها به

خارج شهرها تیجا نماید به نحسی كه پس تز تيدتث زندتنهای جدید تز محل
فروو زندتنهای صدیمی مبلغ مذكسر به خزتنه ت ا گر .
ر طسل تجرتی برنامه ،يکم جزء ( )1بنمد (پ) مما ( )113بمر مما ()2
صانسن تناقال زندتنها و مرتكز تصدتمات وأمينی و وربيای مسجس به خارج تز شمهر
مدس

 1380/9/7ر بخش مغایرت ياكم تعت.
 -2ر صسرت وفاهم بين عازمان زنمدتنهما و تصمدتمات ومأمينی و وربيامی

كشسر با خریدتر یا خریدترتن و پس تز قد صمرتر ت رعممی ،عماخامان زنمدتن
تخل شهر وا تومام تيدتث و بهر بر تری تز زندتن جدید بمه صمسرت تجمار ر
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تخايار عازمان زندتنها و تصمدتمات ومأمينی و وربيامی كشمسر صمرتر ممیگيمر و
تجار بهای نن تز مبلغ مسر وفاهم صيمت زندتن كسر میگر .
 -3وزترت جها كشاورزی (عازمان جنگلها ،مرتوع و نبخيمز تری كشمسر) و
عازمان تمسر ترتمی مکلفند نسبت به وتگذتری زمين رتیگان بما ر ایمت صمستنين و
مقررتت مربسطه به عازمان زندتنها برتی تيدتث زندتنهای مذكسر تصمدتم نماینمد.
مسر همکاری الزم رت ر صدور

همچنين كليه عاگاههای تجرتئی مکلفند يس

مجسزهای صانسنی و تیجا و وأمين وأعيسات زیربنایی مسر نياز (ت م تز ن  ،برق،
گاز ،ولفن ،كابل نسری و مسيرهای عارعی) ر تین طريها ،به مل نورند.
 -4عازمان ثبت تعنا و تمالك كشسر مکل

تعت پس تز تعاقرتر زندتنيان

ر محل زندتن جدید خارج تز شهر با همکاری وزترت تمسر تصادا ی و ترتیمی
و پس تز ت الم رعمی وزترت ت گساری نسبت به تناقال كليه تعمنا و ممدترك
زندتن مذكسر به خریدتر یا خریدترتن تصدتم نماید.
 -5عازمان زندتنها و تصدتمات وأمينی و وربيای كشسر مجاز تعت مشاركت
و عرمایهگذتری بخش غير ولای و مسمی رت ر يسز بهر بر تری و یا وسعم ه
زیرعاختهای الزم ر زمينههای يرفهنمسزی ،تشماغال يمين يمبس و پمس تز
نزت ی ،نمسزو ،عالمت و رمان ،طريهای يمایای تز خانست زندتنيان و كمك
به خس كفایی زندتنها ر صال

تنست مخالم

صرتر ت همای رعممی جلم

و یما

وسع ه هد.
وبدممر  -نیمميننامممه تجرتئممی تیممن بنممد ممرك مممدت شممش ممما پممس تز
الزمتالجرتءشدن تین صانسن بهوعيله عازمان زندتنها و تصمدتمات ومأمينی و وربيامی
كشسر و با همکاری وزترت ت گساری وهيه و به ودسی

هيأت وزیرتن میرعد.

ت -به منظسر پيشگيری تز وصس جرم با هدك كماهش

رصمدی ()10%

عاالنه نمار مجرمان:
 -1صس صضائيه مکل

تعت با تعافا تز رفيتهمای وممامی عماگاههای

تجرتئی و بهر گيری تز مشاركت تجاما ی مر م و عازمانهای مر منها و مرتكز
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لمی و پغوهشی كشسر نسبت به وهيه و ودوین برنامه جامع پيشگيری تز وصمس
جرم و تروقای عالمت تجاما ی با ر ایمت صمستنين مربمسط وما پایمان عمال تول
تجرتی صانسن برنامه تصدتم نماید.
 -2صس صضائيه مکل

تعت يدتكثر وا پایان عال وم تجرتی صانسن برناممه

به منظسر پيشگيری و كاهش جرم ،ماوی و تخاالفمات ،نسمبت بمه شناعمایی
ستمل مؤثر ر بروز

اوی و جرتئم به وفکيك ر يسز های صضائی هر تعماان

تصدتم و پس تز بررعی جامع پغوهشی ،تصدتمات الزم رت تنجام و لستیح مسر نيماز
رت وهيه و با ر ایت تصل هفاا و اهارم( )74صانسن تعاعی بمه مجلمس شمسرتی
تعالمی وقدیم نماید.
 -3عازمان زندتنها و تصدتمات وأمينی و وربيای كشسر مکل

تعمت مممن

نگاهی ت ن به مقامات صضائی ر خدسص وم يت نمار زندتنيان و فضای نزت
زندتن ،رفيت پذیرو زندتنيان رت بهصسرت برخط و با ر ایت جهات تمنيای ر
تخايار مقامات صضائی صالييت تر صرتر هد .صضات با لحاظ رفيت ت الم شد
و وناع

صرتر وأمين ،تز صدور صرترهای وأمين مناهی به باز تشمت و یما تيکمام

يبس جز ر مستر مروری به مسج

صستنين مربمسط خمس تری و بما ر ایمت

صستنين مربسط تز وأعيسهای جدید كيفری ماننمد و ليمق و قيم

یما مجمازتت،

و سیق صدور يکم ،نزت یهای مشروط و مجازتتهای جایگزین يبس تعافا
خستهند نمس  .ت عرتی تناظامی صضات بر يسن تجرتی تین بند نظارت میكند.
وبدر  -عاسرتل مل تجرتئی تین بند وسعط عمازمان زنمدتنهما و تصمدتمات
وأمينی و وربيای كشسر و با همکاری وزترت ت گساری وهيه و به ودسی

رئيس

صس صضائيه میرعد.
ث -صس صضائيه ( ت گساری جمهمسری تعمالمی تیمرتن) ممیوستنمد عماالنه
يدتكثر هشادد صامی جدید برتی وکميل پساهای صضمائی بالودمدی مدمس
خس و يدتكثر به و دت عههزتر و ویست نفر نيمروی ت تری و پشمايبانی بمرتی
وکميل پساهای ت تری و پشايبانی بالوددی خس ر عق
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ت ابارتت مدمس

تز

طریق نزمسن تعاخدتمی و ر فضای رصابای تز ميان تعا دت های برور و نخبگمان
تنشگاهی و يسزوی جذ

نماید.

ج -عازمان پزشکی صانسنی كشسر مجاز تعت خدمات پزشکی صانسنی مسر
نياز عماگاههای ولامی و غير ولامی ،نها همای ممسمی ،مرتكمز وشخيدمی و
رمانی ،بيمهها ،مر م و بخشی تز و مای
عازمان پزشکی صانسنی كشسر مدس

ممذكسر ر مما ( )1صمانسن وشمکيل

 1372/4/27بمه تعماثنای ممستر مسممس

بند( )1ما ( )1صانسن مذكسر رت با ت مال نظارت كامل به گرو پزشمکی م اممد
كه به تین منظسر و يين خستهند شد وتگذتر نماید.
وبدر  -نیيننامه تجرتئی تین بند بمهوعميله عمازمان پزشمکی صمانسنی و بما
همکاری وزترت ت گساری وهيه و به ودسی

رئيس صس صضائيه میرعد.

چ -ر تجرتی عياعت بازنگری ر صستنين جزتئی و با هدك كاهش ناوین
مجرمانه صمس صضمائيه مکلم
مجازتتهای عال

تعمت بمهمنظمسر بمازنگری ر مدما یق نماوین

ييات با وسجه به وغيير شرتیط ،كماهش نماوین مجرمانمه و

تعممافا تز ممممانت تجرتهممای تناظممامی ،تنضممباطی ،مممدنی ،ت تری و ورميمممی و
ماناع عازی مجازتت ها با جرتئم ،نسبت به ونقميح ،تصمالح و رفمع خم همای
صستنين جزتئی با ر ایت صانسن ودوین و ونقيح صستنين و مقررتت كشمسر مدمس
 1389/3/25و تصاليات ب دی نن تصدتم و يدتكثر وما پایمان عمال وم تجمرتی
صانسن برنامه تصدتمات صانسنی مسر نياز رت به مل نور .
ح -به منظسر تعافا تز خدمات كارشناعمان و مشماورتن ر عماگاههای
تجرتئی به ویغ ر زمينمههمای بس جمه ریمزی ،برناممهریمزی ،يقمسصی ،ت تری و
تعاخدتمی ،و رفه خدمات مذكسر برتی عاگاههای تجرتئمی كمه مطمابق صمستنين
مسمس ه مجاز به تعافا تز ننها هساند وسعط عازمان و بما همکماری م اونمت
يقسصی رئيسجمهسر وهيه و به ودسی

هيأت وزیرتن میرعد.

خ -ر جهممت يفا ممت بهينممه تز بيممتتلمممال و يقممسق و تمممستل ولممت،
عاسرتل ملی مشامل بر عازوكارهای مخال
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وشسیق و مانمدگاری شماغالن ر

پساهای وخددی يقسصی ر عاگاههای تجرتئی تز جمله ر مسر فمسقتل ما
يمایت صضائی مشاركاً وسعط م اون يقسصی رئيسجمهمسر ،وزیمر ت گسماری،
رئيس عازمان ت تری و تعاخدتمی كشمسر و رئميس عمازمان پيشمنها و پمس تز
ودسی

هيأت وزیرتن ر اهاراس
 -صس صضائيه مکل

صانسن تبالغ میگر .

تعت نسبت به تروقاء شاخصهای وسع ه يقمسصی و

صضائی ر طسل تجرتی صانسن برنامه يدتصل به شرح جمدول شممار ( )16تصمدتم
كند .ولت نيز مکل

تعت ت ابارتت مسر نياز رت بر تعاس عياعمتهمای كلمی

صضائی مبنی بر وأمين بس جه ماناع

بما مأمسریمتهما و و مای

صمس صضمائيه

تزجمله مستر مندرج ر جدول شمار ( )17ر بس جههای عنستوی پيشبينمی و
وأمين نماید.
جدول شمار ( -)16شاخصهای وسع ه يقسصی و صضایی
ری

1

شاخص

ميانگين زمان رعيدگی به پروند ها

وتيد
تندتز
گيری

روز

163

وم يت
مسجس عال
پایه()1395
ت عرتی
مسمی:
ت گا كيفری
:2
ت گا های
يقسصی:
ت گا های
بخش:
ت گا تنقال :
ت گا وجدید
نظر:
ت گا كيفری
:1

وم يت
ماسعط
مطلس پایان
رشد
برنامه()1400
51

46

%1/96

89

79

%2/25

114

104

%1/75

78

70

%2/05

96

86

%2/08

100

90

%2

244

224

%1/97

شاخص

وتيد
تندتز
گيری

2

نسبت تبالغ تلکارونيك تورتق صضایی
به كل تورتق تبالغی

رصد

0

3

نسبت پروند های بایگانی تلکارونيك
به كل پروند های بایگانی

رصد

ثبای:
%84
صضایی:
%48

4

عرتنه صامی به صد هزتر پروند

ری

5
6
7
8
9
10

11

نسبت پروند های مخاسمه تجرتئی به
كل پروند های تجرتئی تيکام
عرتنه ورو ی پروند به  100هزتر
نفر جم يت
ميزتن پروند های مناهی به صلح و
عازو به كل پروند های ورو ی
نسبت صدور كارنامه صضایی به كل
صضات
نسبت ش مسر بازرعی تناظامی
به كل ش
نسبت پروند های مخاسمه به وتر
ر ت عرتی تناظامی صضات
ميانگين زمان رعيدگی به شکایات
مر م تز ملکر كاركنان و صضات ر
مرتجع تنضباطی

وم يت
ماسعط
مطلس پایان
رشد
برنامه()1400

وم يت
مسجس عال
پایه()1395

%50

%10

%100

%3/81

%100

%10/4

نفر

15/65

19/37

%0/74

رصد

61/54

65/84

%1/4

فقر

14.927

14.927

0

رصد

%21/1

%22/1

%0/94

رصد

%95/3

%100

%0/9

رصد

%77

%100

%6/6

%113

%27

250

90

-%12/8

65

50

-%4/6

270

60

-%15/5

رصد

روز
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%86
كاركنان:
صضات
( ت عرت):
صضات
( ت گا ):

شاخص

وتيد
تندتز
گيری

12

و دت زندتنيان به تزتی  100هزتر نفر
جم يت

نفر

288

13

نسبت بازگشای زندتنيان به زندتن به
كل زندتنيان

رصد

%16

%14

رصد

%25

%20

-%4

رصد

()0

%10

%2

مارمربع

8/75

11

%5

رصد

%12/6

%100

%17/48

ری

14
15
16
17
18
19

20

21

22

نسبت باز تشتشدگان وحت صرتر به
كل صرترها
نسبت زندتنيان وحت پسشش نظارت
تلکارونيك به كل زندتنيان
عرتنه فضای زندتن برتی هر زندتنی

نسبت ترتمی ثبت شد ملی به كل
ترتمی ملی
فقر
نسبت صدور تعنا مالکيت
عند
يدنگاری (كا تعاری) به كل تعنا
نسبت پاعخ فسری (كمار تز و روز)
رصد
به تعا المات تمالك نسبت به كل
تعا المها
نسبت ثبت تلکارونيك فسری (كمار
رصد
تز و روز) خالصه م امالت به كل
م امالت
ميزتن جانمایی نقشه محدو بسار و
يریم رو خانهها و عستيل ر بانك
هکاار
جامع تطال ات تمالك و يدنگاری
(كا تعار)
نسبت طالقهای وستفقی نسبت به
رصد
كل طالقهای صسرت گرفاه
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وم يت
مسجس عال
پایه()1395

وم يت
ماسعط
مطلس پایان
رشد
برنامه()1400
262

-%1/8
-%2/5

14.000.000

%17/86 26.500.000

%70

%100

%8/57

%81

%100

%4/69

973.642

-

%15

%69

%67

-%0/4

ری

شاخص

وتيد
تندتز
گيری

نسبت نرتی ت ارتض نشد به كل نرتء

وم يت
مسجس عال
پایه()1395

وم يت
ماسعط
مطلس پایان
رشد
برنامه()1400

رصد

-

-

%2

رصد

-----

------

%3

رصد

%56

%30

%9/28

روز

79/47

70

27

ميزتن رمایت مسمی تز خدمات
صضایی

رصد

---

----

28

زیربنای عاخامانهای صضایی صس
صضایيه

مارمربع

1.733.687

23
24
25
26

29

30

31
32
33

نسبت نرتی صضایی وأیيد شد به
نرتی مسر ت ارتض
نسبت نرتی تجرت نشد یستن دتلت
ت تری نسبت به كل نرتی تجرتیی
ميانگين زمان ت هارنظر پزشکی
صانسنی ر وشخيص لت فست

نسبت پروند شخديت وشکيل شد
برتی ماهمان مسمس ما  203صانسن
ن. .ك نسبت به كل مشمسلين
نسبت پروند شخديت وشکيل شد
برتی ماهمان مسمس ما  286صانسن
ن. .ك نسبت به كل مشمسلين (تطفال
و نسجستنان)
و دت وكيل م امدوی و يين شد
برتی تفرت فاصد بضا ت
و دت مشاور يضسری رتیگان برتی
تفرت فاصد بضا ت
نسبت كارشناس رعمی و يين شد
برتی تفرت فاصد بضا ت به كل تفرت
فاصد بضا ت رخستعت كنند

%2

%9/52 2.558.547

رصد

0

%100

%20

رصد

0

%100

%20

نفر

4474

7205

%10

نفر

668271

1.076.257

%10

رصد

0

%100

%20
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شاخص

وتيد
تندتز
گيری

34

نسبت مارجم رعمی و يين شد برتی
تفرت فاصد بضا ت به كل تفرت فاصد
بضا ت رخستعت كنند

رصد

35

نسبت پروند های وتر با مسمس
يل تخاالك به یستن الی كشسر
نسبت به كل پروند های وتر

رصد

36

ری

وم يت
مسجس عال
پایه()1395
0

%24

وم يت
ماسعط
مطلس پایان
رشد
برنامه()1400
%100

%10

%20

%3

كاهش وخلفات كاركنان و صضات تز
مستبط صانسنی و ت تری به پنجا
رصد عال پایه

رصد

-

-

%10

37

نسبت نرتی صا ر شد ر ش
ت گاههای وخددی به كل نرتء

رصد

-

-

%3

38

39

نسبت نرتی صا ر شد به وعيله نها
توری به نرتی صا ر شد محاكم
ت گساری

رصد

-

-

%5

نسبت نرتی تبطال شد توری به
نرتی تجرت شد توری

رصد

-

-

-%5
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جدول شمار ( -)17برنور مدارك بس جه مسمی صس صضائيه ر برنامه ششم
ری

نستن

عال پایه
1395

عال تول
1396

عال هدك
1400

مجمس برنامه

ميزتن رشد
عاالنه

وتيد
تندتز گيری

1

وأمين كا ر صضایی

12,528

13328

16528

4000

800

نفر

2

وأمين كا ر ت تری و پشايبانی

40,649

43849

56649

16000

3200

نفر

12,068,367

12,671,786

15,402,634

15,402,634

%20

پروند

0

15,000,000

15,000,000

75,000,000

15,000,000

پروند

7,000,000

6,000,000

6,000,000

30,000,000

6,000,000

پروند

3,800,000

21,000,000

21,000,000

105,000,000

21,000,000

نفر عا ت

411,710

411,710

2,058,547

411,710

مار مربع

3

تلکارونيکی كر ن فرنیند
ت رعیپروند های صضایی

4

نرشيس تلکارونيکی پروند های
بایگانی رتكد

5

نرشيس تلکارونيکی پروند های ثبای

6
7

نمسزشهای صضایی ،ت تری،
مابطين و مشاغل مروبط
وکميل و مير ،مقاومعازی و
وجهيز فضاهای مسجس
وشکيل پروند شخديت و

8

9

0

يقتلزيمه پزشکان و
روتنپزشکان
صدور تعنا مالکيت ترتمی و
تمالك ولای ،مسصسفه و منابع

14,000,000

400,000

400,000

2,500,000

2,500,000

2,000,000

12,500,000

400,000

2,500,000

پروند

فقر

طبي ی مبانی بر طرح كا تعار
وأمين وكيل م امدوی برتی تفرت
 10مشمسل صانسنی و عایر هزینههای

0

800,000

800,000

4,000,000

800,000

صضایی صانسنی

وبدر  -صس صضائيه مکل

تعت گزترو صيمق ملکمر عماالنه خمس ر

طسل تجرتی صانسن برنامه رت ر پایان هرعال به مجلس شسرتی تعالمی ترتئه كند.
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پروند

ماده  -114عازمان ثبت تعنا و تمالك كشسر مس

تعت وما پایمان عمال

وم تجرتی صانسن برنامه نسبت به رت تندتزی و عاماندهی فار تمالك كشمسر بمه
صسرت تلکارونيك تصدتم نمس و كليه م امالت رتجع به تمالك و ترتممی رت ر
نن به صسرت ننی و تلکارونيکی به نحسی ثبت نماید كه تمکان ثبت م امالت به
صسرت لحظهتی و برخط ر فار تمالك و نيمز پاعمخ ننمی و بمرخط ر هممان
لحظه به تعا المات فرتهم باشد .فار ممذكسر پمس تز وکميمل جمایگزین فامر
تمالك مسجس و ر يکم نن خستهد بس .
ماده  -115كليه مقامات مسمس تصل یکدمد و اهمل و وم ( )142صمانسن
تعاعی مس فند تمستل و ترتیی خس رت مطابق تصل مذكسر به رئميس صمس صضمایيه
ت الم نمایند .دم ت الم تمستل یا كامان نن یا گزترو ناصص نن ،جرم و مساسج
مجازتت و زیری رجه شش (محروميت تز يقسق تجاما ی) میباشد.
ماده -116

تل  -ر رتعاای كاهش مرتج ه مر م به مرتجع صضائی و وسریع ر يل و
فدل تخاالفات ،صس صضائيه مکل

تعت با همکماری ولمت بمه منظمسرتفزتیش

يل و فدمل تخاالفمات تز طریمق توری ،تیجما و وسعم ه نها همای توری و
ت اما عازی و تیجا تصبال مسمی و يمایت تز ننها ،وا پایمان عمال تول تجمرتی
صانسن برنامه ومهيدتت الزم رت پيشبينی نماید.
 صس صضائيه مکلبازرعی كارنمد جهت كش

تعت با بهر گيری تز فنماوریهمای نمسین ،عمامانه
وخلفات صضات و كاركنان صضائی رت فرتهم نممس

و با ماخلفان مطابق مستبط صانسنی و ر كمارین زمان ممکن برخسر نماید.
پ -صس صضائيه مکل

تعت ر رتعاای شفاكعازی ف اليتهای تصادا ی

و تیجا زمينه ت ابار عنجی ،عامانه عجل محکسميتهای مالی رت تیجا نماید وما
تمکان تعا الم برخط كليه محکسميتهای مالی تشخاص محکمسمٌ لميهم تز تیمن
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عامانه برتی بانکها و مؤعسات مالی و ت اباری و عماگاههای تجرتئمی و فماور
تعنا رعمی فرتهم نید.
وبدر  -نیين نامه تجرتئی تین بند رك مدت ششما پمس تز الزمتالجمرتء
شدن تین صانسن به وعيله صس صضائيه و با همکاری وزتروخانههای ت گسماری و
تمسر تصادا ی و ترتیی و بانمك مركمزی جمهمسری تعمالمی تیمرتن وهيمه و بمه
ودسی

هيأت وزیرتن میرعد.

ماده  -117ر رتعاای وضمين يقسق مالکيت و تعاحکام صرتر ت ها ،كاهش
تطاله ت رعی و كاهش تطاله ر تجرتی تيکام صا ر شد ت گاهها و مفا تعنا
رعمی الزمتالجرتء:
تل  -صس صضائيه مکل

تعمت وما پایمان عمال وم تجمرتی صمانسن برناممه

عامانهتی تلکارونيك تیجا نمایمد كمه تمکمان پاعمخگسیی فمسری و بمرخط بمه
تعا المات مسر نياز مرتجع صضمائی ذیصمالح ر خدمسص تممستل تشمخاص
محکسم ليهم به طسر مامركز برتی صس صضائيه و وحت نظمارت مسماقيم رئميس
صس صضائيه تز طریق عارعی برخط به كليه بانکهای تطال اوی تممستل تشمخاص
يقيقی و يقسصی محکسمٌ ليهم فرتهم شس وا وسصي

تمستل مزبسر بمه عمر ت و

عهسلت تنجام گير  .ومام مرتج ی كه بمه همر نحمس تطال ماوی ر ممسر تممستل
تشخاص ترند ،مانند عازمان ثبت تعنا و تمالك كشسر ،شهر تریهما ،عمازمان
تمسر مالياوی ،نيروی تناظامی ،عازمان بسرس و تورتق بها تر ،بانك مركزی و كليه
بانکها و مؤعسمات ممالی و ت ابماری و عمامانه شناعمه(كد) رهگيمری توحا یمه
مشاورتن تمالك مکلفند كليه تطال ات خس ر مسر تمستل ما لمق بمه تشمخاص
مذكسر و كليه وغييرتت رتجع به ننها و هر نس نقل و تناقمال ب مدی ننهما رت ،بمه
نحسی كه تین تطال ات به صسرت برخط (ننالین) و ننی تز طریق عامانه مذكسر
صابل عارس باشد ،ر تخايار صس صضائيه صرتر هند .تطال ات صابمل عارعمی تز
طریق تین عامانه ترتی طبقهبنمدی محرمانمه تعمت و صمرفاً بما وأیيمد صضمات
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مندس

رئيس صس صضمائيه بمه رخستعمت مرتجمع صضمائی صمالح یما مرتجمع

تجرتكنند ر ی یا مرتجع تجرتكننمد مفما تعمنا رعممی ر تخايمار ننمان صمرتر
نیمين ناممهتی تعمت كمه مرك ممدت

میگير  .نحس تجرتی تین بند به مسج

ششما پس تز الزمتالجرتء شدن تین صانسن به وعيله صس صضائيه و بما همکماری
وزتروخانههای ت گساری ،تروباطمات و فنماوری تطال مات و تممسر تصادما ی و
ترتیی وهيه و به ودسی

هيأت وزیرتن میرعد.

 عازمان ثبت تعنا و تمالك كشسر وما پایمان عمال تول تجمرتی صمانسنبرنامه تصدتمات صانسنی الزم برتی تلکارونيك كر ن فرنیندهای تجرتی مفا تعمنا
رعمی رت تنجام هد.
پ -هزینه تجرتی مفا تعنا الزمتالجرتء صرفاً تز محل تمستل وسصي

شد ما هد

عند و پس تز وصسل مطالبات ما هدٌله عند ،به وعيله تجرتی ثبت وصسل میگر .
ر طسل تجرتی صانسن برنامه بند (پ) ما ( )117ر بخش مغایرت بر ما
( )131صانسن ثبت تعنا و تمالك مدس
ت -صس صضائيه مکل

 1310/12/26و وبدر نن ياكم تعت.

تعت وا پایان عال تول تجرتی صانسن برناممه رگما

تلکارونيك تیجا نماید كه با تودمال بمه عمامانه همای تلکارونيمك عماگاههای
تجرتئی ،كليه تعا المات مسر نياز مرتجع صضائی به صمسرت تلکارونيمك صابمل
تنجام و پاعخگسیی باشد .كليه عاگاههای تجرتئی مکلفند ر تجرتی تین بند بما
صس صضائيه همکاری كنند و تعا المات مسر نيماز صمس صضمائيه رت بمه صمسرت
تلکارونيك و ر كمارین زمان ممکن تز طریق عامانه مذكسر پاعخ هند.
وبدر  -نیين نامه تجرتئی تین بند رك مدت ششما پمس تز الزمتالجمرتء
شدن تین صانسن به وعيله صس صضائيه و با همکاری وزترت ت گساری وهيه و بمه
ودسی

هيأت وزیرتن میرعد.

ث -وا پایان عال وم تجرتی صانسن برناممه ششمم صمس صضمائيه ومهيمدتت
صانسنی الزم مربسط به مسمس مسؤوليت مدنی رت پيشبينی نماید.
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ماده  -118كليه وجسهی كه به نستن جزتی نقدی یا جریممه نقمدی بابمت
جرتئم و وخلفات وسعط مرتجع صضائی ،شبهصضائی ،تناظامی و ت تری و شركاهای
ولای خذ میشس به خزتنه وتریز میگر  .عاگاههای ذیربط يق تعافا تز
رنمد فسق رت ندترند.
ولت مس

تعت ت ابار مسر نيماز عماگاههای ممذكسر رت كمه تز محمل

رنمد -هزینه واكنسن وأمين گر ید تعت ر ر یفهای ت ابارتت مسمی بس جمه
عنستوی مربسطه لحاظ نماید.
وبدر  -1صستنين مغایر تز جمله مستر ذیل تز زمان الزمتالجرتء شمدن تیمن
صانسن مسصسكتالجرتء میگر :
 -1وبدر ما ( )77صانسن مبارز با صاااق كاال و ترز مدمس

1392/10/3

با تصاليات و تلحاصات ب دی
 -2جزء ( ) بند ( )4ما ( )45صانسن وصسل برخی تز رنمدهای ولت و
مدرك نن ر مستر م ين مدس

 1369/8/20با تصاليات و تلحاصات ب دی

 -3ما ( )4صانسن بيمه تجباری خسارتت وتر شد به شخص ثالث ر تثر
يست ث ناشی تز وعایل نقليه مدس

 ( 1395/2/20ر صسمت جزتی نقدی)

 -4ما ( ( )23ر صسمت جزتی نقدی) ر بخش مغایرت صانسن شمسرتهای
يل تخاالك مدس

1394/9/16

 -5بندهای ( ) و ( ) ما ( )23صمانسن رعميدگی بمه وخلفمات رتننمدگی
مدس

 1389/12/8و تصاليات ب دی نن
وبدر  -2يکم ما ( )118ر طسل تجرتی صانسن برنامه ششم وسعم ه ،ر

مستر ذیل ياكم تعت:
 -1بممر وبدممر ممما ( )77صممانسن مبممارز بمما صاامماق كمماال و ترز مدممس
 1392/10/3با تصاليات و تلحاصات ب دی ،ر بخش تخاداص عاالنه وما مبلمغ
ویست ميليار ریال برتی مبارز با صاااق كاال و ترز بمه كاشمفان عماگاههای
ذیربط و مرتجع رعيدگیكنند
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 -2بر جزء ( ) بنمد ( )4مما ( )45صمانسن وصمسل برخمی تز رنممدهای
ولت و مدرك نن ر مستر م ين مدس

 1369/8/20با تصاليات و تلحاصات

ب دی ،ر بخش تخاداص عه رصد( )3%تز محل پنجما رصمد( )50%وجمس
ياصل تز جرتیم رتنندگی ر هریك تز شهرها (غير تز وهرتن) و همچنين م ما ل
كليه وجس ياصل تز جرتئم رتنندگی ر جا ها كه به يسما
كشسر وتریز می شس  ،جهت وشسیق مأمسرتنی كه وخل

رنممد ممسمی

رت وشخيص و تصدتم بمه

صدور تخطاریه میكنند.
 -3بر بند (پ) ما ( )4صانسن بيمه تجباری خسارتت وتر شد به شخص
ثالمث ر تثمر يمست ث ناشمی تز وعمایل نقليمه مدمس

 1395/2/20ر بخممش

تخاداص صد رصد مبلغ جزتی نقدی به صندوق وأمين خسارتهای بدنی
 -4بر ما ( )23صمانسن شمسرتهای يمل تخماالك مدمس

 1394/9/16ر

بخش تخاداص رنمد ياصل تز جریمههای صانسنی به شسرتهای يل تخاالك
تعت ر طسل عنستت تجرتی صانسن برنامه يدتصل

ماده  -119ولت مس

وونه هم رصد ( )2%/9تز منابع بس جه مسمی ولت رت برتی تجرتی وکالي

و

برنامههای صس صضائيه و عازمانهای وتبساه ر بس جههای عنستوی پيشبينمی و
وأمين نماید.
بخش  -20نظارت و ارزشيابي برنامه
ماده -120

تل  -ولت مس

تعت وا پایان عال وم تجرتی صانسن برنامه تعنا ذیمل

رت با ر ایت صستنين و مقررتت مربسطه وهيه و به ودسی

هيأت وزیرتن برعاند:

 -1عند ملی كار شایساه
 -2عند ملی رتهبر تنرژی كشسر
 -3عند ملی وستنمندعمازی و عماماندهی و وستنمندعمازی عمکسناگاههای
غيررعمی
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تعت وا پایان عال وم تجرتی صمانسن برناممه عمند
 صس صضائيه مستمنيت صضائی رت با ر ایت صستنين و مقررتت مربسطه وهيه و بمه ودمسی رئميس
صس صضائيه برعاند.
ماده  -121به منظسر تجرتئی نمس ن جدتول كممی و تيکمام تیمن صمانسن و
نظارت بر تجرتی برنامه:
تعت گزتروهای نظاروی عاالنه صمانسن برناممه ششمم

تل  -ولت مکل

شامل اگسنگی وحقمق تهمدتك كممی منمدرج ر جمدتول تیمن صمانسن ،تيکمام
برنامه های بخشی و فرتبخشی رت به هممرت لمستیح بس جمه عمنستوی بمه مجلمس
شسرتی تعالمی ترتئه نماید.
وبدر  -عازمان مکل

تعت تمکان عارعی به شاخدهای كليدی وسعم ه

ملکر برنامه پنجساله ششم و بس جههمای عماالنه رت بما و ریم

شاخدمهای

ماناع و محاعبه منظم ننها ،يدتكثر وا عمال وم تجمرتی صمانسن برناممه بمرتی
كميسيسنهای وخددی مجلس شسرتی تعالمی فرتهم نماید.
 بهمنظسر تيياء و وحکميم نظمام نظمارت ر تجمرتی صمانسن برناممه عمازمانمس

تعت با و ری

نظام جامع نظمارت مليماوی ،گمزتروهمای عمهماهمه،
مندرج ر صانسن برنامه و بس جه مدمس

شش ماهه و عاالنه رت برتعاس و ای

 ،1351/12/10ربار تجرتی صستنين بس جههای عنستوی و تجمرتی صمانسن برناممه
ششم به مجلس شسرتی تعالمی وقدیم كند.
ماااده  -122صممانسن ونظمميم بخشممی تز مقممررتت مممالی ولممت مدممس
 1380/11/27و تصاليات و تلحاصات ب مدی نن ونفيمذ و صمانسن تيکمام تئممی
برنامههای وسع ه كشسر مدس  1395/11/10و صانسن تلحماق برخمی ممست بمه
صانسن ونظيم بخشی تز مقررتت مالی ولت ( )2مدس  1393/12/4و ما ()66
صانسن محاعبات مسمی كشمسر مدمس

 1366/6/1بما تصماليات و تلحاصمات

ب دی به نستن بخشی تز تین صانسن ر طسل تجرتی صانسن برنامه ياكم بس و بما
لحاظ مستر زیر ت مال میگر :
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تل  -بر تيکام تین صانسن ،يکم ما ( )1صانسن تيکام تئممی برناممههمای
وسع ه كشسر مدس عال  1395ياكم تعت.
 يکم ما ( )16صانسن تيکام تئمی برنامههای وسع ه كشسر ر طمسلتجرتی صمانسن برناممه ششمم وسعم ه بمر صمانسن ماليماتهمای مسماقيم مدمس
 1366/12/3با تصاليات و تلحاصات ب دی نن ياكم تعت.
ماده  -123عياعت های كلی برناممه ششمم و عمایر عياعمتهمای كلمی
تبالغی مقام م ظم رهبری الزمتالجرتء تعت.
ماده  -124تین صانسن تز واریخ الزم تالجرتء شدن به مدت پنج عال م ابمر
میباشد و ولت مس

تعت شش ما صبل تز پایمان ت ابمار تیمن صمانسن الیحمه

برنامه پنجساله هفام رت به مجلس شسرتی تعالمی ترتئه نماید.
صانسن فسق مشاملبر یکددوبيستواهارما و یکددوبيستوهشت وبدر
ر جلسه لنی روز شنبه مسرخ اهار هم تعفندما یکهزتر و عيدمد و نمس و پمنج
مجلس شسرتی تعالمی ودسی

و ر واریخ  1395/12/21تز عسی مجمع وشخيص

مدلحت نظام با تصالح بند(تل ) ما ( ،)4بند( ) مما ( ،)12مما ( ،)30جمزء()1
بند(تل ) ما ( )67و وأیيد ما ( )16مستفق با مدلحت نظام وشخيص ت شد.

علي الريجاني
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