
) 1375-1379(ن متن كامل قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه جمهوري اسالمي ايرا
 

 ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايرانقانون برنامه پنج
 

 ماده واحده ـ
هاي كلي برنامه پنج ساله دوم به شرح مندرج هاي اساسي و سياستهاي كالن كيفي و كمي خط مشيهدف

. گردداين قانون تصويب ميدر متن و جداول پيوست
قانون  9الي  4بيني شده در جداول شماره شود از محل منابع بودجه عمومي پيشبه دولت اجازه داده مي

درآمدهاي قابل تحقق و با رعايت قوانين و مقررات مربوط جهت نيل به با توجه به برنامه تا سقف مبالغ زير را
هاي برنامه اختصاص دهد هدف

ميليارد ريال  36394 1374سال 
ميليارد ريال  41296 1375سال 
ميليارد ريال  46733 1376سال 
ميليارد ريال  52938 1377سال 
ميليارد ريال  60825 1378سال 
هاي بودجه عمومي در دوره برنامه دويست و سي و هشت هزار و يكصد و هشتاد و شش ميليارد جمع هزينه

ريال ) 238186000000000(
اي فراهم آورد كه اجراي هاي الزم را به گونههاي اين قانون، زمينهدولت مكلف است با توجه به تبصره

ها و مؤسسات انتفاعي بودجه عمومي و شركتاز محل منابع گذاريهاي سرمايهها و طرحها و خط مشيهدف
. هاي برنامه طبق بودجه مصوب ساليانه عملي گرددوابسته به دولت در سال

 ـ 1تبصره 
لوايح بودجه ساالنه را منطبق با مفاد اين قانون و با توجه به موارد زير  1374دولت موظف است از سال 

: مي تقديم نمايدمجلس شوراي اسالآذر ماه هر سال به 5حداكثر تا 
تواند سرفصل ، دولت مي1الف ـ در صورت تحقق درآمدهاي ريالي بيش از ارقام مندرج در جدول شماره 

هاي عمراني مندرج در جدول افزايش درآمد ريالي تا سقف ارقام هزينهاعتبارات فصول مختلف را با توجه به
. نظور نمايدافزايش داده و در تدوين لوايح بودجه ساالنه م 5شماره 

سازمان برنامه و بودجه مكلف است حداكثر ظرف يك ماه پس از ابالغ قانون بودجه، نسبت به مبادله 
. هاي اجرايي ذيربط اقدام نمايددستگاههاي مربوطه و ابالغ آنها بهنامهموافقت

م به استثناء هاي برنامه دوبيني شده، با رعايت اولويتب ـ دولت در صورت عدم تحقق درآمدهاي پيش
. نمايدمنابع طبيعي نسبت به كاهش اعتبارات فصول مختلف اقدام مياعتبارات فصول منابع آب و كشاورزي و

اين قانون، دولت  5ج ـ در صورت تحقق درآمدهاي ارزي و ريالي بيش از ارقام مندرج در جدول شماره 
: موظف است به صورت ذيل عمل نمايد



. ها اختصاص دهدرآمدهاي ارزي و ريالي را بابت بازپرداخت تعهدات و بدهياز د%) 50(ـ پنجاه درصد  1
هاي عمراني و جاري هاي مصوب در اين قانون جهت هزينهبقيه را با توجه به اولويت%) 50(ـ پنجاه درصد  2

. جهت تصويب، تقديم مجلس شوراي اسالمي نمايدبيني ودر لوايح بودجه ساالنه پيش
مجاز %) 10(هاي برنامه دوم حداكثر به ميزان ده درصد بارات بين فصول با رعايت اولويتد ـ جابجايي اعت

. باشدمي
اين تبصره تا مبلغ بيست و يك هزار ميليارد » ج«و » الف«هـ ـ اولويت تخصيص اعتبار در بندهاي 

د ميليارد عمراني نفت و بعد از آن تا مبلغ يك هزار و ششصهايريال با طرح) 21000000000000(
ملي نفت ايران و هاي عمراني وزارت راه و ترابري خواهد بود كه شركتريال با طرح) 1600000000000(

ها با سازمان برنامه و بودجه مبادله نامه آنهائي كه موافقتباشند در اجراي طرحوزارت راه و ترابري مجاز مي
. برسانندگردد، به مصرفمي

 ـ 2تبصره 
ها در اجراي هاي تمركززدايي و افزايش نقش استانوظف است در جهت اجراي سياستالف ـ دولت م

: فرهنگي، موارد ذيل را در تنظيم لوايح بودجه ساالنه به اجراء گذاردهاي توسعه اقتصادي، اجتماعي وبرنامه
اري و عمراني ها شامل درآمدهاي استاني، سهم هر استان از درآمدهاي ملي و اعتبارات جـ بودجه استان 1

. بودجه تقديم شوداي همراه اليحهدر پيوست جداگانه
ـ اعتبارات جاري استاني به تفكيك دستگاه ـ برنامه و استان و اعتبارات عمراني به تفكيك فصل در  2

. پيوست مذكور درج گردد
داري كل ـ درآمدهاي عمومي و اختصاصي ملي درآمدهايي است كه به موجب قانون وصول و به خزانه 3

هاي اجرايي ملي و جبران كمبود اعتبار هاي جاري دستگاهو هزينههاي مليشود تا بر اجراي طرحواريز مي
. اي به مصرف برسدهاي منطقهها و ايجاد تعادلاحتمالي استان

داري كل ـ درآمدهاي عمومي و اختصاصي استاني درآمدهايي است كه به موجب قانون وصول و به خزانه 4
هاي عمراني همان استان به مصرف هاي اجرايي محلي و طرحدستگاههايشود و براي تأمين هزينهواريز مي

. رسدمي
. شودين استاني واريز ميداري كل به خزانه معها از طرف خزانهـ درآمدهاي ملي سهم استان 5
نامه بين دستگاه اجرايي استاني و سازمان برنامه و بودجه ـ اعتبارات جاري استاني پس از مبادله موافقت 6

. استان قابل مصرف خواهد بود
ها ريزي استانها از اعتبارات عمراني به تفكيك فصل، توسط كميته برنامهـ سهم هر يك از شهرستان 7

نامه سازمان برنامه و بودجه استان نسبت به مبادله موافقتدستگاه اجرايي محلي و. دتعيين خواهد ش
است، اقدام ريزي شهرستان رسيده و داراي توجيه الزمهاي آنها به تأييد شوراي برنامههايي كه پروژهطرح

د استاندار تعيين دستگاه اجرايي هر طرح به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تأيي(خواهد نمود 
). خواهد شد

هايي كه ماهيت استاني دارند را از ب ـ دولت موظف است به تدريج تا پايان برنامه دوم عمراني، كليه طرح
. ها منظور نمايدبودجه استانهاي ملي حذف و درفهرست طرح



ها ج ـ دولت موظف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون اليحه درآمدهاي جديد هر يك از استان
. را تقديم مجلس نمايد

. هاي مورد نياز براي اجراي اين تبصره در قوانين بودجه ساالنه منظور خواهد شدد ـ مقررات و روش
 ـ 3تبصره 

امه و بودجه مكلفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه بودجه ساالنه كليه وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برن
ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت قانون محاسبات عمومي كشور، بانك 4ماده هاي دولتي موضوعشركت

مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي كه شمول قوانين وو ساير شركت
. ل برنامه، در لوايح بودجه ساالنه دولت درج و به مجلس شوراي اسالمي تقديم شوداست، در طو

 ـ 4تبصره 
هاي دولتي مكلفند در ارائه پيشنهاد بودجه جاري ساليانه خود به ها و مؤسسات و شركتكليه وزارتخانه

مات اداري و استخدامي امور اداري و استخدامي كشور را از جهت رعايت الزانظر سازمان» مراجع ذيربط قبال
سازمان امور . پيوست آن كسب نمايندوفق قوانين و مقررات موجود و نيز موارد مندرج در قانون برنامه و

» اداري و استخدامي كشور مكلف است موارد عدم رعايت را در اين زمينه به هنگام تهيه بودجه جاري قبال
الم كند و اين سازمان و ساير مراجع ذيربط و نيز ذيحسابان سازمان برنامه و بودجه و ساير مراجع ذيربط اعبه

مكلفند در كليه مراحل بررسي و تصويب و اجراء بودجه جاري موارد هاي اجراييو حسابرسان قانوني دستگاه
. نماينداعالم شده توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور را در اين زمينه رعايت

امي كشور موظف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر شش ماه يك بار به سازمان امور اداري و استخد
. برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايدهاي امور اداري و استخدامي وكميسيون

 ـ 5تبصره 
. پذيردهاي عمراني، فقط براي يك بار در طول برنامه انجام مينامه جهت اجراي طرحالف ـ مبادله موافقت

: باشدهاي عمراني جديد صرفاً پس از طي مراحل ذيل مجاز مينامه اجرايي طرحـ مبادله موافقت ب
. ـ انجام مطالعات توجيه فني و اقتصادي و اجتماعي

. ـ انجام مطالعه و طراحي اجرايي
. هايابي طرح به منظور كاهش هزينهـ انجام مطالعات مكان

رسد و از هاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران ميدستورالعمل اجرايي اين تبصره با پيشن
. ابتداي شروع برنامه دوم نافذ است

. باشدهاي عمراني صرفاً نظامي بخش دفاعي از مفاد اين بند مستثني ميطرح
 ـ 6تبصره 

گردد ام ميهاي اجرايي انجهاي عمراني كه به صورت اماني توسط دستگاهدولت مكلف است در اجراي پروژه
و ماشين آالت همچنين حقوق كارمندان و كارگراني كه از محل بودجه جاري هزينه استهالك تجهيزات
نمايد، سازمان برنامه و بودجه نمايند را محاسبه و از هزينه اجراي پروژه كسردستگاه حقوق دريافت مي

. ي موارد فوق را ملحوظ نمايدهاي عمرانهاي اجراي طرحنامهموظف است در تنظيم و مبادله موافقت
 ـ 7تبصره 



هاي عمراني دولتي، هزينه كردن آن قسمت از براي جلب همكاري و مشاركت بيشتر مردم در اجراي طرح
از محل وجوه دريافتي بر طبق قانون از مردم تحت عنوان خودياري حاصل ها كهاعتبارات اين گونه طرح

است و تابع قانون نحوه هزينه ر مقررات عمومي دولت مستثنيگردد، از شمول قانون محاسبات و سايمي
كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني 

. خواهد بودهستند،
ان هاي انجام شده از محل وجوه دريافتي از مردم تحت عنوهاي اجرايي مكلفند صورت ريز هزينهدستگاه

. سال بعد به ديوان محاسبات كشور ارسال نمايندخودياري در هر سال را حداكثر تا پايان تير ماه
 ـ 8تبصره 

: گرددتركيب شوراي پول و اعتبار به ترتيب ذيل اصالح مي
ـ وزير امور اقتصادي و دارائي  1
ـ رئيس سازمان برنامه و بودجه  2
ـ رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران  3
ـ دو نفر از وزراء به انتخاب هيأت وزيران  5و 4
ـ دادستان كل كشور يا معاون او  6
ـ يكي از خبرگان بانكي به انتخاب رئيس جمهور  7
ـ رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن  8
ـ رئيس اتاق تعاون  9
خاب مجلس شوراي اسالمي به عنوان ناظر در جلسات شورا شركت خواهند دو نفر از نمايندگان مجلس به انت

. كرد
نامه اجرايي اين تبصره شامل چگونگي دعوت براي تشكيل جلسات شوراي پول و اعتبار و تعيين دستور آيين

نصاب و نحوه انتخاب رئيس در جلسات شوراي مذكور، بنا به پيشنهاد جلسه و محل تشكيل آن و همچنين
. رسدامور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي وزير

 ـ 9تبصره 
هاي دولتي، هاي كشور بخشـ سقف تسهيالت بانكي قابل واگذاري توسط بانك مركزي و كليه بانك

ها به فقط تا حدي مجاز است كه تغيير در خالص بدهي آن1373خصوصي و تعاوني نسبت به مانده سال 
ريال ) 43000000000000(ن برنامه دوم حداكثر معادل چهل و سه هزار ميلياردسيستم بانكي تا پايا

هاي اقتصادي را در چارچوب سقف مذكور در اليحه دولت مكلف است سهم هر يك از بخش. افزايش يابد
سنواتي پيشنهاد و پس از تصويب از طريق بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به شبكه بانكي كشور بودجه
مذكور در سالهاي برنامه منحصراً بايستي به بخش خصوصي و از مبلغ%) 55(پنجاه و پنج درصد . نمايدابالغ 

وابسته به دولت از قبيل هايباقيمانده آن به دولت و دستگاه%) 45(هاي مردمي و چهل و پنج درصد تعاوني
. سازمان تعاون روستائي و سازمان تعاون شهر و روستا اختصاص يابد

ها و هاي وابسته به آنها و شهرداريهاي دولتي و شركتها، مؤسسات و شركتده كليه وزارتخانهـ استفا



هاي ملي و خريدهاي دولتي از سهم بخش ها و پروژهطرحهاي تابعه آنها ونهادهاي عمومي و شركت
. باشدخصوصي ممنوع مي

 ـ 10تبصره 
فقر و محروميت، ايجاد اشتغال و حمايت از  الف ـ به منظور كمك به تأمين عدالت اجتماعي، كاهش

قانون اساسي ايجاد تعادل در  44و  43است در جهت اجراي اصول هاي اقتصادي كوچك، دولت مكلفبنگاه
هاي اقتصادي بخش تعاوني فعاليتهاي دولتي، تعاوني و خصوصي در اقتصاد كشور، افزايش سهمسهم بخش

، از طريق پرداخت تسهيالت ارزان قيمت بانكي )خود اشتغالي(زا هاي اشتغالو همچنين اجراي طرح
هاي خاص، به دولت ب ـ به منظور هدايت منابع سيستم بانكي به فعاليت. الزم را به عمل آوردهايحمايت

هاي هر بخش، از محل منابع اولويتشود بخشي از سود تسهيالت اعتباري اعطايي را بر اساساجازه داده مي
ج ـ دولت مكلف است تمام . ي تأمين و از طريق دستگاه مربوطه به سيستم بانكي پرداخت نمايدبودجه عموم
الحسنه را پس از كسر ذخائر قانوني در اختيار گذاري مردم تحت عنوان حساب قرضمنابع سپرده

هاي شوراي پول و اعتبار مكلف است نسبت ذخائر قانوني براي سپرده. الحسنه قرار دهدقرضمتقاضيان
ها از قانوني و احتياطي بانكهاي ذخائرالحسنه را به ميزاني تعيين نمايد كه مجموع نسبتانداز قرضپس

هزينه عملياتي . ها تجاوز ننمايدحجم اين نوع سپرده%) 25(ها از بيست و پنج درصد محل اين نوع سپرده
، توسط %)4(ي حداكثر تا چهار درصد هاي پرداختالحسنه و جايزهدريافت سپرده و اعطاي تسهيالت قرض

نامه اجرايي شوراي پول و اعتبار موظف است آيين. گرددالحسنه پرداخت ميقرضكننده تسهيالتدريافت
. الحسنه را تنظيم و جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايداعطاي تسهيالت قرض

 ـ 11تبصره 
اي در روستاها در طول برنامه اقداماتي به شرح هاي منطقهبه منظور توسعه روستاهاي محروم و ايجاد تعادل

ريال براي امور زير در روستاهاي ) 3000000000000(الف ـ مبلغ سه هزار ميليارد : گرددزير معمول مي
رساني، بهداشت و روستايي و برقهاي عمراني در زمينه راه مناسب ـ انجام طرح 1: شودمحروم هزينه مي

زا در هاي اشتغالسازي زمين براي طرحآبرساني، فضاهاي آموزشي، پستي و مخابراتي و كمك به آماده
هاي توليدي و اشتغال از ـ توسعه فعاليت 2. هاي نيمه تمام برنامه اولروستاهاي محروم با اولويت اتمام طرح
امور التفاوت كارمزد و سود مورد انتظار بانك درطريق پرداخت مابه و خود اشتغالي در روستاهاي محروم از

ـ رعايت اولويت در  3. بيني آنها در بودجه سنواتيآب، كشاورزي، صنعت، مسكن و امور اجتماعي و پيش
ـ احداث فضاهاي  4. زا براي روستاهاي محرومهاي امور اجتماعي، زيربنائي و اشتغالانتخاب و اجراي طرح

ب ـ دولت . منظوره فرهنگي، آموزشي، تربيتي، هنري و ورزشي در مراكز جمعيتي نقاط محروم كشورچند 
موظف است پس از تصويب اين قانون، ضريب محروميت كليه روستاها را ساالنه بر اساس برخورداري از 

ا اعتبار الزم را هاي هر روستاين تبصره معين نموده و بر مبناي اولويت) الف(هاي عمراني موضوع بندطرح
هاي نامه اجرايي اين بند ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارتخانهآيين. منظور نمايد

مناطق محروم كشور ـ رياست جمهور به كشور و جهاد سازندگي و سازمان برنامه و بودجه و دفتر امور
حروم كشور ـ رياست جمهور مسؤول نظارت بر ج ـ دفتر امور مناطق م. تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد



گزارش پيشرفت آنها را هر چهار ماه باشد و موظف استهاي موضوع اين تبصره ميكليه مراحل انجام پروژه
. ها ذيربط مجلس شوراي اسالمي ارائه دهديكبار به كميسيون

 ـ 12تبصره 
ريال ) 4800000000000(تصد ميليارد از محل اعتبارات فصل تأمين اجتماعي، معادل چهار هزار و هش

سرپرست، ها، زنان و كودكان بيمعاش ماهانه به اقشار كم درآمد شامل خانوادهبراي پرداخت مستقيم كمك
تأمين معاش خود را ندارند و ها ازكارافتاده و سربازان متأهلي كه امكانهائي كه سرپرست آنخانواده

هاي ذيربط قرار اين منابع در اختيار دستگاه. يابدن تخصيص ميهاي نيازمند زندانياهمچنين خانواده
. اين اعتبارات صرف خود اشتغالي افراد مشمول اين تبصره خواهد شد%) 25(درصد بيست و پنج. گيردمي

اي نامهها و ساير مقررات مربوطه بر اساس آيينضوابط پرداخت و تعيين افراد واجد شرايط دريافت اين كمك
. رسدميبود كه به تصويب هيأت وزيرانخواهد 
 ـ 13تبصره 

الف ـ : به منظور حل مشكالت ايثارگران، دولت مكلف است اقدامات ذيل را در برنامه دوم معمول دارد
ب ـ كمك به . يابدريال افزايش مي) 100000(پرداخت مستمري به والدين شاهد تا ميزان يكصد هزار 

ج ـ كمك به اشتغال فرزندان شاهد از طريق ). مسر و فرزندان فاقد مسكنه(تأمين مسكن خانواده شاهد 
د ـ تأمين نيازهاي درماني خاص جانبازان و . هاي دولتي يا اعطاء تسهيالت اعتباري ويژهجذب در دستگاه

خدمات حق سرانه موضوع قانون بيمه خدمات درماني جانبازاني را كه مشمول بيمه%) 100(صد درصد 
هـ ـ كمك به حل مشكل اشتغال و . ارمندان و نيروهاي نظامي و انتظامي و تأمين اجتماعي نيستنددرماني ك

از طريق اعطاء تسهيالت اعتباري . به باال كه توان كار دارند%) 25(مسكن جانبازان بيست و پنج درصد 
گيري مشكالت و پي و ـ حمايت. هاي واگذاري به آنهاسازي زمينهاي آمادهقيمت و تأمين هزينهارزان

. آزادگان بر طبق قانون و انجام تكاليف معوقه نسبت به آنان در طول برنامه در قبال باقيمانده آزادگان
 ـ 14تبصره 

زده در جريان جنگ تحميلي و بازسازي آنها، دولت موظف الف ـ براي جبران خسارات وارده به مناطق جنگ
تاني، اعتبارات مورد نياز جهت جبران خسارات مردمي شهري و و اساست عالوه بر اعتبارات معمول ملي

هاي امور صنعتي و اجراي طرحروستايي اعم از خسارات واحدهاي مسكوني و خدماتي، كشاورزي و دامي و
اجتماعي، زيربنائي و توليدي بويژه آب و خاك را با در اولويت قرار دادن ايثارگران به طوري اختصاص دهد 

ب ـ دولت موظف . اول برنامه مسئوليت ويژه ستاد بازسازي مناطق ياد شده خاتمه پذيردسال كه طي سه
. است تمهيدات الزم جهت تسريع در صدور اسناد مالكيت در اين مناطق را فراهم نمايد

 ـ 15تبصره 
 الف ـ

ادث ديده از حودولت موظف است به منظور پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب
اعتبارات الزم را در اختيار ستاد حوادث غيرمترقبه كشور قرار دهد اين غيرمترقبه، در طول برنامه دوم،

هاي هيأت وزيران بين استاناعتبارات به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه و تصويب
. هاي ذيربط اختصاص داده شودگردد تا توسط ستادهاي حوادث استاني به پروژهآسيب ديده توزيع مي



پذيري به منظور كاهش اثرات بالياي طبيعي و از اعتبارات فوق جهت مطالعات آسيب%) 20(بيست درصد
سوزي، طوفان و يا سيل، زلزله، خشكسالي، آتشهاي پيشگيري از حوادث غيرمترقبه از قبيل،اجراي پروژه

. پيشروي آب دريا هزينه خواهد داشت
 ب ـ

الحسنه سيستم بانكي وام و در صورت عدم تكافو، از محل ساير تواند از محل منابع قرضوزارت كشور مي
مالكان واحدهاي مسكوني، تجاري صنعتي، معدني و كشاورزي خسارت منابع بانكي تسهيالت مورد نياز به

ارمزد در لوايح بودجه ساليانه كالتفاوت سود تسهيالت اعطائي ومابه. الذكر اعطاء نمايدديده در مناطق فوق
دولت موظف است بازپرداخت تسهيالت اعطائي توسط سيستم بانكي را كه در اين بند . منظور خواهد شد

. شده است، تضمين نمايدبينيپيش
 ـ 16تبصره 

. الف ـ سياست پرداخت سوبسيد به كاالهاي اساس و دارو و شيرخشك در برنامه دوم ادامه خواهد يافت
سوبسيد دارو، شيرخشك و كاالهاي اساسي شامل گندم، برنج، روغن موظف است طي اين برنامه، دولت

ب ـ به منظور . نمايدپرداخت 1372نباتي، قند و شكر، و پنير را بر مبناي اعتبار ارزي مصوب در سال 
هاي نفتي آوردههاي نفتي و تأمين عدالت اجتماعي، طي اين برنامه، قيمت فرجوئي در مصرف فرآوردهصرفه

هاي مصرف ج ـ اعمال نرخ تصاعدي بر تعرفه. گرددناشي از آن به نحو مقتضي جبران ميافزايش يافته و آثار
مصرف ثابت آب، برق و گاز به نحوي خواهد بود كه ضمن افزايش قيمت ميانگين نرخ مربوط به مشتركين كم

. بماند
 ـ 17تبصره 

در طول  1372كاالهاي اساسي را با حفظ كوپن و مقدار ارز سال  دولت موظف است سوبسيد پرداختي به
. ريالي در بودجه ساالنه منظور نمايدبرنامه به صورت ارزي و

 ـ 18تبصره 
شوندگان را پس از كسر سرانه سهم التفاوت هزينه درمان بيمهدولت موظف است در طول اين برنامه مابه

عنوان سرانه دولت، مطابق مقررات قانون بيمه همگاني در طول ا، بهبيمه شده و فرانشيز پرداختي توسط آنه
. هاي ذيربط قرار دهدبرنامه، همه ساله در اختيار سازمان

 ـ 19تبصره 
 الف ـ

ـ قيمت فروش هر ليتر از چهار فرآورده اصلي نفتي شامل بنزين، نفت سفيد، نفت گاز و نفت كوره، در  1
به دولت . شودريال تعيين مي) 10(و ده ) 20(، بيست )20(بيست ،)100(به ترتيب معادل صد  1374سال 

هاي قيمت فرآورده 1375جوئي در مصرف انرژي، از سالشود به منظور اعمال سياست صرفهاجازه داده مي
نفتي را متناسباً به طريقي افزايش دهد كه مجموع عوارض دريافتي تا پايان برنامه، حداكثر به يازده هزار 

ريال بالغ گردد و همچنين نحوه جبران آن را نيز در لوايح بودجه سنواتي ) 11000000000000(لياردمي
. منظور نمايد



هاي خود را به نحوي تنظيم نمايد كه رشد مصرف ـ دولت موظف است در طول برنامه دوم، سياست 2
. تجاوز ننمايد%)3(ها در هر سال از سه درصد فرآورده

 ب ـ
به طور  1373هاي برنامه دوم، بر مبناي سال وش هر متر مكعب گاز طبيعي طي سالمتوسط قيمت فر

. يابدنسبت به سال ماقبل افزايش مي%20(متوسط ساالنه بيست درصد 
 ج ـ

: شودبه وزارت نيرو اجازه داده مي
ال را ساالنه نسبت به س 1378تا  1374هاي ـ متوسط قيمت فروش هر كيلو وات ساعت برق طي سال 1

حق انشعاب و قيمت فروش هر كيلو وات ساعت برق . افزايش دهد%) 20(ماقبل به طور متوسط بيست درصد
برنامه دوم برابر در طول) اعم از زراعي ـ باغي ـ دامي ـ شيالتي و منابع طبيعي(مصرفي در امور كشاورزي 

. باشدمي 1372هاي سال قيمت
متر  5ـ مصارف ماهانه تا : ه تصاعدي به شرح زير اعمال نمايدتعرف) خانگي(ـ در مورد فروش آب شرب  2

متر مكعب،  45ـ مصارف ماهانه تا  1373متر مكعب، بر مبناي سال  22.5ـ مصارف ماهانه تا . مكعب، رايگان
ـ مصارف ماهانه بيش از  1373افزايش نسبت به قيمت سال قبل بر مبناي سال %) 25(بيست و پنج درصد 

 1373افزايش نسبت به قيمت سال قبل بر مبناي سال %) 30(ساالنه سي درصد متر مكعب،  45
نسبت به سال %) 25(ـ تعرفه آب مصرفي غير شهري بخش صنعت را ساالنه به ميزان بيست و پنج درصد  3

. افزايش دهد) ريال 2مكعبي متر( 1373ماقبل بر مبناي سال 
. بيني نمايدترجيحي مناسب پيشهاي هاي غير پيك، نرخـ براي ساعات و زمان 4

 د ـ
گردد كه امكان هاي برنامه، قيمت ارائه خدمات پستي و مخابراتي به تدريج به نحوي تعيين ميطي سال

منظور پاسخگويي به نيازهاي خدمات ارتباطي كشور، از محل منابع بيني شده بههاي پيشگذاريسرمايه
هاي مذكور هاي شركتگذاريسرمايهها و ميزانتعيين قيمت. هاي پست و مخابرات فراهم آيدداخلي شركت

روزنامه، كتاب و (در تعيين قيمت ارائه اين خدمات و نشريات . با تصويب شوراي اقتصاد انجام خواهد شد
. از تعرفه ترجيحي برخوردار خواهند شد)مجله

 هـ ـ
عوارض داشته و بايد عيناً به خزانه واريز  مبالغ وصولي از طريق افزايش تعرفه مذكور در بندهاي فوق، جنبه

هاي عمراني، بر اساس شود مبالغ وصولي در هر مورد را، براي اجراي طرحبه دولت اجازه داده مي. شود
. عمليات در اختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرار دهدنامه شرحهاي مصوب ساالنه و مبادله موافقتبودجه

 و ـ
جوئي و منطقي كردن مصرف انرژي و حفاظت از محيط زيست ظور اعمال صرفهدولت موظف است به من

: اقدامات زير را به انجام برساند
ها و تجهيزات انرژي بر، به ترتيبي كه كليه ـ تعيين مشخصات فني و معيارها در مورد سيستم 1

اي به رعايت اين مشخصات و معيارها باشند، كميتهتوليدكنندگان و واردكنندگان چنين تجهيزاتي، ملزم 



صنعتي وزارتخانه متشكل از نمايندگان وزارت نيرو، وزارت نفت و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و
هاي اجرايي آن به دولت را، به عهده خواهند نامهذيربط مسئوليت تهيه اين مشخصات فني و پيشنهاد آيين

. داشت
به نحوي كه در ) براي توليدات داخلي(و عوارض ) براي واردات(هاي سود بازرگاني ـ تعيين و اعمال تعرفه 2

عيين شده از طرف دولت، توليدكنندگان و واردكنندگان اين و معيارهاي تصورت عدم رعايت مشخصات فني
. ها گردندتجهيزات مشمول پرداخت و تعرفه

ها در ساعات اوج ـ تنظيم ساعات كار اصناف توسط وزارت بازرگاني به منظور كاهش مصرف انرژي آن 3
. اجتماعيمصرف برق و انرژي و برقراري انضباط

هاي مربوطه به نحوي كه مصرف برق و نجات و صنايع توسط وزارتخانهـ تنظيم برنامه فصلي كار كارخا 4
. كاهش يابدهاي داراي حداكثر مصرف،انرژي در ماه

هاي ترجيحي به صنايع و مؤسسات، ـ تدوين و اجراي ضوابط الزم به منظور اعطاي تسهيالت مالي با نرخ 5
. ساختار مصرف انرژي براي اجراي عمليات مربوط به اصالح

هاي انرژي در طول برنامه جهت انجام تحقيقات الزم درصد درآمد حاصل از فروش حامل 0.2ـ تخصيص  6
. هاي مربوطهمصرف انرژي توسط وزارتخانهجوئي و مديريت بردر زمينه صرفه

ها به منظور ـ تهيه و تنظيم مقررات و ضوابط مربوطه به رعايت استانداردهاي مصرف انرژي در ساختمان 7
اي متشكل از نمايندگان هاي تشويقي در اين مورد توسط كميتهروشيز از اتالف انرژي و تنظيم و اجراي پره

. هاي مسكن و شهرسازي، كشور، نفت و نيرووزارتخانه
ها به موضوع اهميت آب و انواع انرژي و ـ اختصاص بخشي از مطالب كتب درسي مدارس و دانشگاه 8

عمومي جامعه از طريق صداوسيما و مطبوعات در اين زمينه به آموزشضرورت مديريت بر مصرف آن و 
. جوئي و پرهيز از اتالف و اسراف منابعمنظور اشاعه فرهنگ صرفه

ـ تهيه ضوابط مربوط به تشكيل واحد مديريت انرژي در صنايع و مؤسساتي كه توان مصرفي آنها بيش از  9
متر مكعب نفت باشد و آموزش كارشناسان  5000يش از معادل انرژي آنها بمگاوات برق و يا مصرف ساالنه 5

. اين واحدها توسط وزارتين نفت و نيرو
 ز ـ

هاي آب و برق مصرفي مراكز آموزشي و پرورشي اعم از دولتي و غير دولتي و بخش فرهنگ از جمله تعرفه
. دوم افزايش نخواهد يافت بوده و در طول برنامه 1373مبناي سال ها برها و موزهصداوسيما، كتابخانه

 ح ـ
هاي برق و آب و تلفن فيش 1374هاي نيرو، پست و تلگراف و تلفن و نفت موظفند از ابتداي سال وزارتخانه

طراحي نمايند كه مشتركين به سهولت بتوانند براي ميزان مصرف خود و گاز مشتركين خود را به نحوي
. يندها را محاسبه نمامبالغ قابل پرداخت در فيش

 ط ـ
برداري كنندگان آب كشاورزي به سوي بهرهجوئي و هدايت مصرفهاي صرفهبه منظور اجراي سياست

كشور، وزارت نيرو موظف است با اتخاذ تدابير اجرايي و اقتصادي الزم، مطلوب، معقول و كار از منابع آب



اساس الگوي مصرف بهينه آب هاي عميق و نيمه عميق برهاي آبياري و چاهنسبت به تحويل آب در شبكه
نامه اجرايي اين تبصره متضمن آيين. كنندگان به صورت حجمي اقدام نمايدكشاورزي براي اين گونه مصرف

هاي نيرو و تعيين ميزان مصرف معقول آب براي هر محصول در هر يك از مناطق كشور، توسط وزارتخانه
. ه تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيدو جهاد سازندگي و سازمان برنامه و بودجكشاورزي

 ي ـ
اي عمل نمايد كه هاي ساالنه كشور به گونههاي برنامه دوم، در تنظيم بودجهدولت موظف است در طول سال
. ها نباشدرشد متوسط اعتبارات كل عمراني ساير بخشرشد اعتبارات بخش آب كمتر از

 ك ـ
شود تمام سود ويژه هاي زيربنائي توليد و انتقال نيرو اجازه داده ميي طرحبه منظور تسريع و تسهيل در اجرا

اي و توانير و سازمان برق ايران و سازمان آب هاي برق منطقهسنواتي شركتهايمربوط به عملكرد در بودجه
ي هااي طرحهاي سرمايهانجام هزينههاي ياد شده جهتو برق خوزستان با تصويب مجمع عمومي شركت

. هاي مذكور اختصاص يابدشركت
 ل ـ

كنندگان و مشتركين كاالها يا الذكر تنها وجوهي است كه از مصرفهاي مذكور در بندهاي فوقتعرفه
اخذ هر گونه وجه ديگري به صورت ثابت يا متغير تحت هر عنوان ممنوع . گرددخدمات ارائه شده اخذ مي

و تلفن، هنگام پذيرش اشتراك، وجوهي براي يك بار تحت  از مشتركين آب و فاضالب، برق و گاز. است
ميزان حق انشعاب و هزينه نصب بر اساس نرخهاي قانوني .گرددعنوان حق انشعاب و هزينه نصب اخذ مي

تلفن كه افزايش شود جز در مورد حق امتياز و هزينه نصبباشد و اجازه داده ميمي 1373شهريور ماه سال 
در هر سال طي برنامه دوم در صورت تصويب شوراي اقتصاد افزايش %) 10(ر ده درصد نخواهد يافت، حداكث

اخذ هر گونه وجهي به غير از وجوه مذكور جهت برقراري اشتراك و ارائه خدمات براي مشترك شدن، . يابد
آب، برق،  هاي نيرو، نفت، پست و تلگراف و تلفن موظفند انشعابوزارتخانه. باشدتحت هر عنواني ممنوع مي

را در طول برنامه دوم بدون دريافت و گاز واحدهاي آموزشي تابعه وزارت آموزش و پرورش) يك خط(تلفن 
. هزينه انشعاب و حق امتياز برقرار نمايند

 م ـ
به منظور تشويق مردم براي وصل انشعابات فاضالب اماكن مسكوني، در طول برنامه پنج ساله دوم، ساليانه 

يابد تا با معرفي ها تخصيص ميصرف حداقل كارمزد، از طريق بانكن تسهيالت بانكي بامبلغي به عنوا
هاي آب و فاضالب اصل وام را تضمين شركت. ها به متقاضيان پرداخت گرددهاي آب و فاضالب استانشركت

. گرددبيني ميالتفاوت كارمزد بانكي در قانون بودجه پيشنمايند و هر ساله مابهمي
 ن ـ

دولت موظف است حداكثر تا پايان برنامه دوم توسعه از محل درآمدهاي موضوع اين تبصره و ساير اعتبارات 
رساني و شهرهاي هاي گرمسيري را برقرعايت اولويت، روستاهاي استانهاي ذيربط باعمراني دستگاه

. سردسير و روستاهاي تا شعاع پنج كيلومتري خط انتقال را گازرساني نمايد
 ـ 20صره تب



به منظور جبران ضرر و زيان شهرهاي واقع در مناطقي كه قيمت تمام شده آب شرب آنها از دو برابر قيمت 
درآمد %) 10(درصد شود با تشخيص وزارت نيرو، ساليانه حداكثر دهاجازه داده ميمتوسط كشور بيشتر باشد

هاي آب شرب توسط طرحگذاري سرمايهآب بهاي شهرهاي بيش از سيصد هزارنفر جمعيت كه در گذشته
جبران اي نزد وزارت نيرو واريز نمايد تا به مصرفدولت در آنها انجام شده است را وصول و به حساب جداگانه

هاي ذيربط مجلس گزارش عملكرد اين تبصره ساليانه به كميسيون. ضرر و زيان شهرهاي مذكور برسد
. شوراي اسالمي ارائه گردد

 ـ 21تبصره 
ـ  2ـ شفاف كردن سوبسيدهاي حقوق گمركي و سود بازرگاني  1: جاد شرايط الزم جهت به منظور اي

ـ ارتقاء توان رقابتي توليدات داخلي در  3گذاري براي بوجود آوردن امكان نظارت و كنترل ساماندهي قيمت
وق گمركي و هاي حقها، ترجيحات، معافيتالف ـ كليه تخفيف: مقابل واردات، موارد زير اعمال خواهد شد

هائي كه شمول قانون به شركتها، مؤسسات دولتي، نهادهاي انقالبي وها سازمانسود بازرگاني وزارتخانه
سازمان صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران، شركت ملي نفت ايران و : ها مستلزم ذكر نام است، از جملهآن

هاي تابعه، ملي پتروشيمي ايران و شركت تابعه و وابسته به آن، شركت ملي گاز ايران، شركتهايشركت
ملي ايران و شركت تابعه و وابسته به آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان صنايع

هاي آب و فاضالب و مراكز تهيه و توزيع كاال جز در مورد معافيت برقرار شده بر اساس شركت
هاي دو جانبه و چند جانبه نامههاي مقرر در موافقتالمللي و ترجيحات و معافيتبينهايكنوانسيون

هاي دولت مجاز است اعتبارات الزم براي تأمين تمام و يا قسمتي از هزينه. گرددالمللي تجاري لغو ميبين
هاي دولتي مؤسسات دولتي و شركتها وهاي حقوق گمركي و سود بازرگاني وزارتخانهناشي از لغو معافيت

شود به ه را در ارتباط با آن قسمت از وارداتي كه از محل بودجه عمومي دولت انجام ميموضوع اين تبصر
اي حقوق گمركي توسط هاي تعرفهب ـ نرخ. جمعي ـ خرجي در لوايح بودجه ساالنه منظور نمايدصورت

دن رسيمجلس شوراي اسالمي و سود بازرگاني توسط دولت و در جهت حمايت از توليدات داخلي به منظور
ادامه اين . به خودكفائي، رشد اقتصادي و ايجاد زمينه براي توسعه صادرات در هر زمينه تنظيم خواهد شد

هاي ها مشروط به اين خواهد بود كه قسمتي از سود حاصل در هر رشته توليدي، بر اساس برنامهحمايت
بهبود تكنولوژي و مدرن كردن  گذاري جديد انتقال وهاي سرمايهبرنامههاي مربوط در جهت تحققدستگاه

به منظور حمايت منطقي از توليدات داخلي كشاورزي و دامي . فرآيندهاي توليدي همان واحدها هزينه شود
وارداتي از قيمت شود كه قيمت تمام شده محصوالتهاي تعرفه و سود بازرگاني به نحوي تعيين مينرخ

مورد محصوالت كشاورزي كه دولت براي آنها قيمت تضميني محصوالت مشابه داخلي كمتر نباشد و در 
. شود كه توليدكنندگان داخلي محصوالت از واردات آسيب نبينندنحوي عمل ميتضميني اعالم ننمايد نيز به

ج ـ قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين آالت 
مجلس شوراي اسالمي به قوت خود باقي  2/10/1371قطعات آنها مصوب ل وراهسازي وارداتي و ساخت داخ

هاي بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي تهيه و به هاي اجرايي اين تبصره توسط وزارتخانهنامهآيين. است
. تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

 ـ 22تبصره 



هاي ارزي وره برنامه دوم، از محل دريافتالف ـ بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مجاز است طي د
دالر در چارچوب ) 72658000000(پنجاه و هشت ميليون حداكثر تا مبلغ هفتاد و دو ميليارد و ششصد

بانك مركزي جمهوري . پيوست اين قانون پرداخت يا ايجاد تعهد نمايد 5ارقام مندرج در جدول شماره 
ها و ب ـ ايجاد بدهي. نه را مطابق ارقام جدول مزبور منظور نمايداسالمي ايران مكلف است ذخيره ارزي ساال

هاي باي بك و فاينانس و مانند آن صرفاً در چارچوب اجراي اين تعهدات خارجي جديد از جمله ضمانت
هاي ناشي از اين اي تنظيم گردد كه پرداختبندي بازپرداخت آنها بايد به گونهباشد و زمانميتبصره مجاز

درآمدهاي ارزي دولت در سال آخر برنامه %) 30(درصد ها در هر سال، پس از سال پاياني برنامه، از سيبدهي
بندي بازپرداخت هاي اين قانون، برنامه زمانج ـ دولت موظف است در چارچوب خط مشي. دوم تجاوز ننمايد

ها در هر سال گردد و در آن %)5(حداقل پنج درصد اي تنظيم نمايد كه منجر به كاهشتعهدات را به گونه
سال آخر مدت، ميان مدت و بلندمدت درها و تعهدات كشور اعم از كوتاههر صورت ارزش حال كلي بدهي

ها، مؤسسات و د ـ كليه وزارتخانه. دالر تجاوز نمايد) 25000000000(برنامه نبايد از بيست وپنج ميليارد 
هايي كه ها و مؤسسات و شركتهاي تابعه وابسته به آنها و شركتهاي دولتي و كليه سازمانشركت
قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مانند شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع شمول

ايران، شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران، همچنين ايران، سازمان صنايع ملي ايران، شركت مخابرات
خرداد، بنياد  15بنياد شامل(قانون محاسبات عمومي  5مي موضوع تبصره ذيل ماده مؤسسات و نهادهاي عمو

مسكن، كميته امداد امام، هالل احمر، سازمان تأمين اجتماعي، شوراي عالي انقالب فرهنگي و مؤسسات و 
ن، ها و ضوابط اين قانوهـ ـ در چارچوب خط مشي. باشندمشمول اين تبصره مي)هاي تابعه آنهاشركت
. اقتصادي نمايندهايگذاري در بخشتوانند با مشاركت طرف ايراني اقدام به سرمايهداران خارجي ميسرمايه

گذاري خارجي و ضوابط آن را طرف سه ماه پس از تصويب اين دولت موظف است لوايح مربوط به سرمايه
هاي شود جهت اجراي طرحه داده ميو ـ به دولت اجاز. شوراي اسالمي تقديم نمايدقانون تنظيم و به مجلس

هاي مصوب و ضوابط طرحاي، همچنين افزايش طرفيت توليدي صادراتي كشور در محدودهزيربنايي و توسعه
مندرج در اين قانون، نسبت به اخذ يا تضمين تسهيالت مالي بالعوض يا اعتباري از مؤسسات مالي خارجي و 

هاي ذيربط را از طريق سيستم بانكي كشور متقابل فيمابين طرف اقدام و همچنين معامالت بيعالملليبين
در چارچوب . باشنددار ميهاي دولتي يا خصوصي عامليت معامالت بيع متقابل را عهدهشركت. تسهيل نمايد

اي، ماشين آالت و خدمات مورد نياز كاالهاي واسطهبايستي ارزش مواد اوليه،قراردادهاي بيع متقابل مي
هاي هاي بيمه و بانكشركت. از طريق صادرات كاالهاي ساخته شده مذكور در هر قرارداد تسويه گرددوارده 

هاي شامل دارائي(اند عنداللزوم جهت تحقق اين گونه معامالت در مقابل اخذ وثائق كافي عامل موظف
هايي كه توسط شركت هاي مذكور و ساير دارائيوارده، كاالهاي ساخته شده، سهام شركتشركت، كاالهاي

طرف خارجي در مقابل اخذ تضمين كافي از طرف هاي الزم به نفعنامهنسبت به صدور ضمانت) گرددارائه مي
در صورت عدم پرداخت معادل ريالي اقساط سررسيد . خارجي جهت صدور كاالهاي ساخته شده، اقدام نمايد

هاي دستگاهها و سايرابسته به دولت، شهرداريهاي دولتي و وشده تعهدات ارزي ايجاد شده توسط شركت
به وزارت امور اقتصادي و دارايي . دولتي كه سيستم بانكي كشور تعهدات ارزي آنها را تضمين نموده است

هاي بانكي آنها برداشت ريالي اقساط سررسيد شده را مستقيماً از حسابشود معادل مبلغاجازه داده مي



ها تصادي و دارايي موظف است گزارش عملكرد اين تبصره و وضعيت درآمدها و هزينهز ـ وزير امور اق. نمايد
. هاي ذيربط در مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايدبار به كميسيونو تعهدات ارزي كشور را هر چهار ماه يك

صره هاي مشمول اين تبهاي ارزي به دستگاهح ـ بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است پرداخت
نمايند را منحصراً در مقابل دريافت اسناد و مدارك مثبته حاكي از ميكه از بودجه عمومي دولت استفاده

اسناد قبل از ايجاد تعهد و خريد خدمت يا كاال پرداخت يا تعهد نمايد در مواردي كه ماهيت هزينه اجازه ارائه
مدت سه ماه از تاريخ پرداخت و يا تعهد، دهد دستگاه ذيربط مكلف است حداكثر طرف يا پرداخت را نمي

هاي مشمول اين تبصره مكلفند هر گونه ط ـ كليه دستگاه. مورد نياز را به بانك تسليم نمايداسناد و مدارك
باشد، صرفاً از طريق دالر) 1000000(معامله و قرارداد خارجي خود را كه داراي ارزش بيش از يك ميليون 

منعقد ) هاي كثيراالنتشار داخلي و خارجيبا درج آگهي مناقصه در روزنامه(لمللي امناقصه محدود و يا بين
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران فقط مجاز به . موارد استثناء بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد. نمايد

بند از سوي  است كه مدارك الزم دال بر رعايت مفاد اينايجاد تعهد يا پرداخت معامالت و قراردادهايي
نياز شدن از ي ـ دولت موظف است به منظور گسترش توليدات داخلي و بي. هاي اجرايي ارائه شوددستگاه

ساالنه توليدات، در خريدهاي داخلي به هاي الزم جهت افزايشخارج در مصارف عمده، با اعمال حمايت
دارو و ساير موارد ضروري در  طريقي عمل نمايد كه سرجمع ارز تخصيصي براي تأمين كاالهاي اساسي

ك ـ دولت موظف است اعتبار ارزي و ريالي خريد گندم را به . آخر برنامه نسبت به سال اول كاهش يابدسال
ل ـ كليه . فراهم گرددسازي براي مدت حداقل سه ماه در طول هر سالنحوي تأمين نمايد كه امكان ذخيره

اين تبصره و همچنين كليه واردكنندگان، » د«ي موضوع بند ها و نهادهاها، مؤسسات، شركتوزارتخانه
نمايند، موظفند خريد كاالها و خدمات بودجه عمومي دولت استفاده ميمشاورين و پيمانكاراني كه از منابع

. با پرداخت ريال انجام دهندمورد نياز را با اعالم شرايط و به صورت مناقصه در داخل كشور و در حد امكان
) توليدي يا وارداتي(هاي مزبور مادامي كه امكان تأمين از داخل كاال و خدمات از خارج توسط دستگاهخريد 

بانك مركزي جمهوري . استثناء بايستي به تصويب هيأت وزيران برسدموارد. وجود داشته باشد ممنوع است
شود، ورت از خارج انجام مياسالمي ايران موظف است معادل ارز مورد نياز براي خريدهائي كه بر حسب ضر

هاي اجرايي ذيربط اجازه م ـ به دستگاه. محاسبه نمايد و در اختيار دستگاه ذيربط قرار دهدرا به نرخ شناور
شود در چهارچوب اعتبارات اين قانون و با رعايت بند ج و ديگر ضوابط اين تبصره، تا سقف داده مي

هاي اجراي هاي بيع متقابل، طرحدالر با استفاده از روش) 6500000000(ميليارد و پانصد ميليون شش
دالر از طريق تعهدات ) 3500000000(پانصد ميليون و تا سقف سه ميليارد و 13مندرج در جدول شماره 

ـ دولت موظف  1. را با رعايت شرايط ذيل اجرا نمايد 14هاي اجرايي مندرج در جدول شماره فاينانس، طرح
هاي نفت، راه و هاي موضوع اين تبصره توسط وزارتخانههاي عمراني از جمله طرحاست در اجراي طرح

فلزات، صنايع، جهاد سازندگي، نيرو و غيره به هنگام عقد قرارداد با شركتها و پيمانكاران ترابري، معادن و
نساني باشند انتقال دانش فني و آموزش نيروي اهاي خارجي ملزم بهخارجي به نحوي اقدام نمايد كه شركت

و هاي طراحيو در رابطه با خريد ماشين آالت و تجهيزات، حداكثر استفاده از توان داخلي كشور در زمينه
هاي ايران و يا مهندسي و اجراء و ساخت و نصب تجهيزات و ماشين آالت از طريق مشاركت با شركت

است ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب  شوراي اقتصاد موظف.واگذاري كار به آنها را مورد توجه قرار دهند



پيمانكاران داخلي را ها وها توسط شركتاين قانون، سهميه ساخت تجهيزات و توليد كاال و اجراي طرح
ها و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران نامه طرحمشخص و به سازمان برنامه بودجه جهت درج در موافقت

ـ زمان بازپرداخت بايد با توجه به شرايط مندرج در  2. غ نمايدموضوع در گشايش اعتبار ابالجهت رعايت
هاي وزارتخانههاي توليديگذاري طرحهاي سرمايهبازپرداخت هزينه. اين تبصره باشد» ج«و » ب«بندهاي 

. نفت و معادن و فلزات و صنايع از محل درآمد حاصل از صادرات كاالهاي توليدي آنها صورت خواهد گرفت
هاي خارجي راردادهاي مربوط به بيع متقابل، صدور كاالهاي توليدي مطابق قرارداد توسط شركتـ در ق 3

اي براي كاالهاي هاي توليدي در جهت تأمين مواد واسطهـ طرح 4. ذيربط تضمين و تعهد شده باشد
د كاالهاي داراي براي تولياياي مورد نياز كشور و يا در جهت تأمين نياز مواد واسطهاستراتژيك و سرمايه

هاي اجرايي منجمله شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران و ـ كليه دستگاه 5. مزيت نسبي باشد
هايي كه از تسهيالت مالي خارجي مورد طرحشركت ملي صنايع پتروشيمي موظفند قبل از عقد قرارداد در

ات فني و اقتصادي موافقت وزارت هاي موضوع اين تبصره با ارائه توجيهنمايد و طرحاستفاده مي
ـ ادامه اجراي  6. نامه مبادله نماينداقتصادي و دارايي را جلب و با سازمان برنامه و بودجه موافقتامور
هاي بعدي قانون برنامه اول و اصالحيه 29موضوع بند ه ـ تبصره (هاي توسعه نيشكر و صنايع جنبي آن طرح

ور كشاورزي و كارخانجات نيشكر و زمين مورد نياز تا حد امكان، مجاز مشاركت مردم در اممشروط به) آن
هاي جهاد سازندگي، كشاورزي و صنايع در مورد صنايع تبديلي و تكميلي، كشاورزي ـ وزارتخانه 7. باشدمي

توانند از هاي خصوصي و تعاوني باشد، ميبه عهده بخشهاآن%) 90(و دامي به صورتي كه نود درصد 
هاي تابعه ها، سازمانن ـ وزارت نفت و كليه شركت. اين تبصره استفاده نمايند» م«ت و اعتبارات بند تسهيال

همچنين كليه قانون محاسبات عمومي و 5و  4ها و مؤسسات موضوع مواد آن و همچنين كليه شركت
هاي اجرايي مشمول نمايند و دستگاهواردكنندگان و صادركنندگاني كه از منابع بودجه عمومي استفاده مي

و معامالت ارزي ناشي از صادرات و واردات كاالها و خدمات از جمله اين تبصره مكلفند كليه عمليات
هاي مجاز با اسالمي ايران و يا بانكهاي خود را منحصراً از طريق بانك مركزي جمهوريها و پرداختدريافت

موارد استثناء با تأييد بانك مركزي جمهوري  .تشخيص بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران انجام دهند
س ـ بازپرداخت تعهدات، ايجاد تعهدات جديد در سقف بند ج اين تبصره و . اسالمي ايران انجام خواهد شد

تنظيم جريان ريالي بازپرداخت . خواهد شديا تمديد تعهدات گذشته در چهارچوب قوانين بودجه ساالنه انجام
هاي ديگر از جمله طريق قانون بودجه ساليانه انجام خواهد گرفت و استفاده از روشتعهدات خارجي تنها از 

. حساب ذخيره تعهدات براي اين امر ممنوع استايجاد
 ـ 23تبصره 

كميسيوني متشكل از وزراء امور اقتصادي و دارايي و اطالعات و رئيس سازمان برنامه و بودجه و يا معاون 
هاي برنامه و بودجه و شوراها و امور داخلي كشور تشكيل و ضمن نظارت، ميسيونكآنان و دو نفر از اعضاء

. داردجمهوري يا وزير مربوطه اعالم ميهاي خارجي به رياستنظر خود را نسبت به قراردادها و پيمان
 ـ 24تبصره 

ر و فراهم آوردن شود به منظور تنظيم و توسعه روابط تجاري با كشورهاي مورد نظبه دولت اجازه داده مي
توليدي كشور به كشورهاي مذكور، سود بازرگاني كاالهاي وارداتي از آن كشورها زمينه رشد صادرات كاالهاي



همچنين به دولت . متناسب تقليل دهدرا در مقابل كسب امتياز در رابطه با كاالهاي صادراتي كشور به ميزان
يقاتي براي صادرات جمهوري اسالمي ايران ايجاد كنند، شود در رابطه با كشورهايي كه تضياجازه داده مي

در مواردي كه فروشندگان خارجي كااليي را با قيمتي . به برقراري سود بازرگاني اضافي اقدام نمايدنسبت
موظف است كنند، دولتعرضه مي) دامپينگ(غيرواقعي كه به طور فاحشي كمتر از قيمت واقعي آن است 

ات توليدكنندگان داخلي، براي اين قبيل كاالها از كشورهاي مورد نظر قيمت پايه پس از دريافت اعتراض
گمرك موظف است مبالغ دريافتي خود را بر اساس قيمت پايه محاسبه و آنرا .تعيين و به گمرك ابالغ نمايد

. وصول نمايدبه اضافه تفاوت قيمت مندرج در اسناد خريد و قيمت پايه از واردكنندگان
 ـ 25تبصره 

الف ـ 
ها و تسهيالت قابل ارائه به بخش صادرات هاي صادرات كشور و تعيين كمكـ به منظور تنظيم خط مشي 1

هاي مصوب برنامه دوم، شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي به سياستو رفع مشكالت و موانع آن و اجراي
صنعتي، امور اقتصادي و دارائي، كشاورزي، رگاني،رياست رئيس جمهور يا معاون اول وي و عضويت وزراي باز

جهاد سازندگي و رؤساي كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، مركز توسعه صادرات ايران، 
دبيرخانه . شودجمهوري اسالمي ايران و رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تشكيل ميگمرك

پيشنهادهاي اين شورا پس از تصويب هيأت وزيران در حدود ده وشوراي مزبور در وزارت بازرگاني مستقر بو
هاي دولتي و شركتها، مؤسسات وقوانين مربوط در ارتباط با ايجاد تسهيالت صادراتي براي كليه وزارتخانه

االجراء مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و همچنين اشخاص خصوصي اعم از حقوقي و حقيقي الزم
توسعه صادرات استان به رياست استاندار و عضويت مديران كل بازرگاني، گمرك، سازمان يتهكم. خواهد بود

دبيرخانه شوراي . گرددبانك استان تشكيل ميبرنامه و بودجه و ادارات كل ذيربط حسب مورد و مدير عامل
. گاني استان خواهد بودعالي صادرات در مركز توسعه صادرات ايران و دبيرخانه كميته استان در اداره كل بازر

نامه اجرايي اين بند توسط وزارت بازرگاني تهيه و پس از تأييد شوراي مزبور به تصويب هيأت وزيران آيين
. خواهد رسيد

هاي صنعتي، بازرگاني، كشاورزي و جهاد سازندگي مكلفند در ابتداي هر سال فهرست كاالي ـ وزارتخانه 2
را كه به تشخيص آنها صدورشان به خارج از كشور مجاز بوده و از صنعتي و محصوالت كشاورزي و دامي

در شوراي عالي توسعه باشد و حمايت از آنها بايد در اولويت قرار گيرد جهت طرحمزيت نسبي برخوردار مي
. هاي حمايتي الزم به دبيرخانه اين شورا ارسال دارندصادرات غير نفتي و اتخاذ سياست

» ق و حمايت صادركنندگان در مقابل خطرات خاص ناشي از عواملي كه معموالـ به منظور حفظ حقو 3
شود صندوق ضمانت صادرات را از نمايند به دولت اجازه داده مينميهاي بيمه تجاري آنها را بيمهشركت

حقوقي مستقل و وابسته به مركز توسعه صادرات ايران منتزع و به صورت يك شركت دولتي با شخصيت
اي كه به پيشنهاد وزارت مذكور به تصويب هيأت وزيران خواهد ازرگاني تشكيل و بر طبق اساسنامهوزارت ب

. نمايدرسيد، اداره
هاي اجرائي مربوطه و هاي صادراتي و ثبات در سياستب ـ به منظور ايجاد تسهيل و توسعه در فعاليت

: جلوگيري از عدم هماهنگي 



هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و همچنين ركتها، مؤسسات و شـ كليه وزارتخانه 1
المللي در داخل مكلفند قبل از برپايي هر نوع نمايشگاه تجاري، صنعتي بيناشخاص حقوقي و حقيقي ايراني

با مركز توسعه صادرات ايران هاي خود راالمللي برنامههاي بينو خارج از كشور و يا شركت در نمايشگاه
  .گ و به تأييد مركز مزبور برسانندهماهن

هاي دولتي، تعاوني و خصوصي را در جهت ـ دولت مكلف است حدود و ميزان فعاليت هر يك از بخش 2
هاي مصوب اين قانون تعيين نموده و لوايح مورد اهداف و خط مشيتشويق صادرات غير نفتي در انطباق با

. نياز را به مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد
ـ در جهت استفاده از مكانيسم واردات در مقابل صادرات جهت دستيابي به بازارهاي جديد، اجازه داده  3

نسبت به عقد قرارداد تجارت متقابل براي آن دسته از كاالهائي كه شود كه واحدهاي توليدي و بازرگانيمي
. ورود آنها طبق قوانين و مقررات مجاز شناخته شده است اقدام نمايند

ـ دولت مكلف است در حدود اعتبارات مصوب در قوانين بودجه ساالنه با اختصاص اعتبارات الزم نسبت به  4
انبارهاي فني و سردخانه و همچنين حذف مراحل اداري غيرضروري صدور هاي كشور و ايجادتجهيز گمرك

. كاال به منظور ارسال سريع محموالت به بازارهاي مصرف، اقدام نمايد
: منظور قابل رقابت نمودن قيمت كاالهاي صادراتي كشور در بازارهاي جهانيج ـ به 

هاي حمل و نقل دولتي مكلفند جابجائي و حمل كاالهاي مذكور به خارج از كشور را در اولويت ـ شركت 1
 هاياي كه بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانهنامهبر طبق آيينقرار داده و تسهيالت و تخفيفات الزم را

. مزبور قائل شوندبازرگاني و راه و ترابري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد براي حمل و نقل كاالهاي
ـ حقوق گمركي و سود بازرگاني اخذ شده از مواد اوليه، قطعات و لوازم وارداتي بكار رفته در ساخت و  2

ي متعلقه در زمان صدور كاال بر ميزان حقوق گمركي و سود بازرگانبندي كاالهاي صادره حداكثر بهبسته
هيأت وزيران خواهد طبق دستورالعملي كه با پيشنهاد شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي به تصويب

. گرددرسيد توسط گمرك جمهوري اسالمي ايران به صادركنندگان مسترد مي
تسهيالت اعتباري قابل  ـ بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است با تصويب شوراي پول و اعتبار 3

. كشور را در آغاز هر سال تعيين و به شبكه بانكي كشور اعالم نمايداعطاء به بخش صادرات غير نفتي
متناسب با ميزان صادرات از تسهيالت مذكور به ترتيبي كه شوراي مذكور تعيين خواهد نمود با نرخ ترجيحي

. دركنندگان واگذار خواهد شدها به صاطريق بانك توسعه صادرات و يا ساير بانك
  د ـ

اي ـ به منظور پشتيباني از توليدات داخلي و توسعه صادرات غير نفتي و ايجاد تحرك در اقتصادي منطقه 1
ورود كاال . هاي داخلي ايجاد نمايداي را در مبادي ورودي و يا گمركشدهتواند مناطق ويژه حراستدولت مي

لي، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود و صدور كاال از اين مناطق از مناطق مذكور جهت مصرف داخ
. خواهد شدبدون هيچ گونه تشريفاتي انجام

اند بايستي فعاليت قانون برنامه اول توسعه ايجاد شده 20ـ مناطق ويژه حراست شده كه به موجب تبصره  2
. هنداجرائي آن تطبيق دنامهخود را با مفاد اين تبصره و آيين

. نامه اجرائي اين بند توسط هيأت وزيران به تصويب خواهد رسيدـ آيين 3



هـ ـ بانك توسعه صادرات ايران مكلف است كليه وجوه ناشي از اعطاي ارز تنخواه صادراتي منظور شده در 
 را طي برنامه دوم وصول و مجدداً به صورت تسهيالت ارزي به 1369،1370، 1368هاي قانون بودجه سال

. خواهد شداين مبالغ به عنوان سرمايه دولت نزد بانك منظور. صادركنندگان اعطاء نمايد
شود، سود ناشي از انجام عمليات مالي ساالنه را براي اعطاء و ـ به بانك توسعه صادرات ايران اجازه داده مي

اين مبلغ به عنوان سرمايه دولت نزد آن بانك . مورد استفاده قرار دهدتسهيالت جهت استفاده صادركنندگان
. طي برنامه دوم منظور خواهد شد

الزم از طريق اعطاي وام با نرخ ترجيحي از طريق بانك توسعه صادرات ايران تواند تسهيالت ز ـ دولت مي
هاي تجارت هاي صادراتي همراه تأسيسات نگهداري كاال و مجتمعپايانهجهت ايجاد تأسيسات حمل و نقل 

. المللي در اختيار صادركنندگان حقيقي و حقوقي قرار دهدبين
 ـ 26تبصره 

المللي و داخلي كشور را از ول برنامه شبكه متمركز اطالع رساني تجاري بيندولت موظف است طي دو سال ا
ها و ها، نهادها و كليه شركتها، مؤسسات دولتي، بانكوزارتخانه. طراحي و اجراء نمايدطريق وزارت بازرگاني

ارائه الذكر و رساني خود با طرح جامع فوقهاي ذيربط، موظف به هماهنگ كردن سيستم اطالعدستگاه
هزينه طراحي و اجراي سيستم مذكور در وزارت بازرگاني از محل منابع . باشنداطالعات به شبكه مذكور مي

. هاي وابسته به اين وزارتخانه تأمين خواهد شدداخلي دستگاه
 ـ 27تبصره 

ها و مؤسسات دولت موظف است به منظور افزايش درآمد ارزي كشور تسهيالت الزم جهت حضور شركت
و صدور خدمات مهندسي را فراهم و بر اين امر نظارت نمايد اين تسهيالت عبارت از ايراني در بازرهاي جهاني

نامه بانكي تأمين مليتي، صدور ضمانتهاي دو يا چندتسهيل در مقررات، شامل مقررات ايجاد شركت
دمات درماني و ساير اي صدور گذرنامه و ويزا، بيمه خاعتبارات بانكي، امور گمركي، پوشش بيمه

سازمان برنامه و بودجه مسئوليت تشخيص صالحيت . الزم در چارچوب قوانين جاري خواهد بودتسهيالت
باشند و آمادگي حضور در بازار جهاني و مشاركت بودجه ميبندي سازمان برنامه وهائي كه داراي رتبهشركت

حداكثر ظرف نامه اجرائي اين تبصرهآيين. داشت هاي دو يا چند مليتي را دارند بر عهده خواهددر شركت
هاي مسكن و شهرسازي، ماه از تصويب اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه با همكاري وزارتخانه 4مدت 

امور خارجه، بازرگاني و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران تهيه و به تصويب هيأت امور اقتصادي و دارائي،
. وزيران خواهد رسيد

 ـ 28تبصره 
مديريت مناطق آزاد تجاري موظف است بر اساس ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نسبت به 

ها را برابر معيارهاي هاي جاري آندرماني در محدوده مناطق آزاد اقدام و هزينهايجاد مراكز بهداشتي و
. وزارتخانه مذكور از محل درآمدهاي اختصاصي خود تأمين نمايد

 ـ 29تبصره 
الف ـ به منظور ارائه الگوهاي مطلوب در زمينه مصرف انرژي، غذا و دارو، پوشاك، حمل و نقل، مسكن، آب و 

توليدات داخلي و مبارزه با اسراف و تبذير و گسترش و ترويج فرهنگ كار و غيره و اشاعه فرهنگ استفاده از



عالي الگوي مصرف با تركيب ذيل عه اسالمي، شورايزيستي متناسب با امكانات و شئون جامتوليد و ساده
ـ وزير بازرگاني  2به عنوان رئيس شورا ) و يا معاون اول رئيس جمهور(ـ رياست جمهور  1: گرددتشكيل مي

ـ  7ـ وزير دادگستري  6ـ وزير صنايع  5ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي  4ـ وزير امور اقتصادي و دارايي  3
ـ وزير ذيربط  9ـ رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  8امه و بودجه رئيس سازمان برن

ـ دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به عنوان  10حسب مورد و به تشخيص و دعوت رئيس شورا 
ناظر به انتخاب مجلس شوراي اسالمي ب ـ شوراي مذكور موظف است نسبت به موارد ذيل اقدام نموده و 

ـ تالش در جهت كاهش تقاضا  1.: شنهادهاي الزم را جهت تصويب نهايي به هيأت وزيران تقديم نمايدپي
ـ گسترش فرهنگ  2. براي كاالهاي وارداتي مصرفي و غيرضروري و جلوگيري از تبليغ اين قبيل كاالها

اي هدايت و تعديل تقاضاها ريزي برـ برنامه 3. گرايي و اسراف و تبذيرزيستي و مبارزه با تجملقناعت و ساده
ـ ارائه الگوهاي مصرفي قابل قبول و مطابق امكانات و  4. هاي الزم به مراجع ذيربطو ارائه پيشنهادها و طرح

ـ بررسي و نظارت مستمر بر حسن اجراي الگوهاي مصوب و اتخاذ تدابير الزم جهت  5. شئون جامعه اسالمي
هاي ي و ارشادي و آموزشي و پخش و انتشار آنها از طريق رسانههاي تبليغـ تهيه برنامه 6. اجراي آنها

هاي دولتي و مؤسسات عمومي، بنيادها، نهادها و ها و شركتج ـ كليه دستگاه. هاي درسيعمومي و كتاب
كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام هائيها و شركتها و بانكنيروهاي نظامي و انتظامي و شهرداري

هاي تابعه مله سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران، شركت ملي نفت ايران و شركتاست، از ج
هاي تابعه، سازمان گسترش و وابسته به آن، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي پتروشيمي ايران و شركتو

هاي آب و هاي تابعه و وابسته به آنها، شركتايران و شركتنوسازي صنايع ايران و سازمان صنايع ملي
د ـ . فراهم نمايندفاضالب و مراكز تهيه و توزيع كاال موظفند تمهيدات الزم جهت اجراي مصوبات مذكور را

هاي مادي و معنوي، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي را به رعايت الگوهاي دولت موظف است با اعمال حمايت
. مصوب تشويق و ترغيب نمايد

 ـ 30تبصره 
لغايت  1373اقتصادي و دارائي مكلف است مبالغي را كه بابت ماليات عملكرد سالهاي الف ـ وزارت امور 

وصول خواهد نمود، حداكثر تا معادل ريالي مبلغ دو ميليارد و دويست شركت ملي صنايع پتروشيمي، 1377
اعتباراتي كه به همين منظور به دالر تعهدات خارجي شركت مذكور، از محل) 2200000000(ميليون 

در وجه شركت نامبرده مسترد نمايد شود، بيني ميصورت جمعي و خرجي در قوانين بودجه كل كشور پيش
الذكر مورد استفاده قرار گيرد مبالغي كه در اجراي اين تا منحصراً براي بازپرداخت تعهدات خارجي فوق

ه دولت و شركت ملي شود، حسب مورد به حساب افزايش سرمايوجه شركت ياد شده پرداخت ميتبصره در
ب ـ شركت ملي صنايع پتروشيمي مكلف است مادام كه تعهدات . صنايع پتروشيمي منظور خواهد گرديد

استهالك ساالنه خود را منحصراً طبق خارجي موضوع اين تبصره به طور كامل بازپرداخت نشده است، ذخيره
. دهدمورد استفاده قرار ميهاي مصوب به عنوان بخشي از منابع تأمين تعهدات مذكور بودجه

 ـ 31تبصره 
مديريت امور نيروي انساني ها،ها و روشبه منظور اصالح نظام اداري در ابعاد تشكيالت و سازماندهي، سيستم

ـ : الف ـ اعضاء : گرددها و اختيارات ذيل تشكيل ميعالي اداري كشور با تركيب، صالحيتو مقررات، شوراي



ـ رئيس سازمان برنامه و بودجه در صورتي كه فردي توسط رئيس . يا معاون وي) رارئيس شو(رئيس جمهور 
به انتخاب هيأت ) هاي مختلفترجيحاً از بخش(ـ چهار نفر از وزراء . جمهور به اين سمت منصوب شده باشد

كل  ـ دبير. ـ وزير ذيربط. ـ سه نفر صاحب نظر و متخصص امور اداري به انتخاب رئيس جمهور. وزيران
سازمان امور اداري و استخدامي كشور در صورتي كه فردي توسط رئيس جمهور به اين سمت منصوب شده 

دو نفر از نمايندگان مجلس به عنوان ناظر به ). نظارت بر حسن اجراي مصوباتدبير شورا و مسئول(باشد 
ييد رئيس جمهوري مصوبات اين شورا پس از تأ. انتخاب مجلس شوراي اسالمي حضور خواهند داشت

هاي اجرايي كشور به استثناي ـ اصالح ساختار تشكيالت دستگاه: ب ـ وظايف . االجراء خواهد بودالزم
ـ واگذاري وظايف، امور و . ها به خارج از مركزها از طريق ادغام، انحالل و انتقال مؤسسات و سازمانوزارتخانه

ـ ادغام واحدهاي استاني و شهرستاني . ه بخش غير دولتيهاي اجرايي بهاي قابل واگذاري دستگاهفعاليت
ـ بررسي، تجديد نظر و اتخاذ تصميم نسبت به ادامه . ها در يك واحد سازمانيوابسته به هر يك از وزارتخانه

ـ متناسب كردن اختيارات . هاي اقماري وابسته به آنهاهاي دولتي و شركتفعاليت، ادغام و انحالل شركت
هاي محوله در استان و تعيين نحوه ارتباط آنها با مقامات مركزي و نحوه و فرمانداران با مسئوليتاستانداران 

ـ تصويب ضوابط و معيارهاي الزم در جهت . عملكرد مديران محلي و چگونگي عزل و نصب آنهانظارت بر
زم براي ارتقاء كارآيي هاي الـ تصويب طرح. سازي ساختار، تركيب و توزيع نيروي انساني بخش دولتيبهينه

هاي مربوط به تعين تكليف نيروي انساني نامهـ تصويب ضوابط و آيين. هاي اجراييو مديريت دستگاه
ها به ديگر وظايف آنهايي كه بر اساس مصوبات شوراي عالي اداري ادغام، منحل، واگذار و يادستگاه
سي و فراگير اختصاصي، مشترك و عمومي مورد هاي اساـ اصالح و تصويب روش. شودها منتقل ميدستگاه

ـ تعيين وظايف استانداران و فرمانداران و نحوه نصب و عزل آنها و همچنين . هاي اجرايي كشورعمل دستگاه
ها، ـ تجديد نظر الزم در وظايف و ساختار وزارتخانه. هاي اجراييها با مسئولين دستگاهچگونگي ارتباط آن

منظور حذف هاي اقماري آنها از طريق انتقال، انحالل و ادغام آنها بهدولتي و شركت هايها و شركتسازمان
برداري مطلوب از ـ تصويب ضوابط ناظر بر بهره. وظايف موازي، مشابه و تكراري و ايجاد تشكيالت منسجم

هاي دستگاه ـ تشخيص و اعالم. هاي دولتي با كاربري اداريفضاهاي اداري، توسعه خريد و اجاره ساختمان
هاي مرتبط فعاليت دولت در زمينه نظام اداري و اجرايي در ابعاد هاي بخشكننده اجرايي برنامهاقدام

. ها و قوانين و مقرراتها و روشسازماندهي، مديريت و نيروي انساني سيستمتشكيالت
 ـ 32تبصره 

مه، دولت مكلف است با اعمال به منظور تصحيح و اصالح و بهسازي نظام اداري و تحقق اهداف برنا
واگذاري امور به مردم، اقدامات الزم در رابطه با تعيين تشكيالت كالن دولت، نظام هاي عدم تمركز وسياست

هاي اجرايي و پيراستن آنها عملكرد دستگاهانتصاب مديران اليق، امين، متعهد و متخصص و نظارت دقيق بر
اي اسالمي و انقالبي حداكثر تا يكسال پس از ابالغ برنامه هاز عيوب را با تكيه بر گسترش ارزش

داشته و در صورت نياز در جهت انجام كامل وظايف مشروحه فوق لوايح مربوط را به مجلس شوراي معمول
. اسالمي تقديم نمايد

 ـ 33تبصره 



ماني و تشكيالت هاي دولتي مكلفند طي سال اول برنامه ساختار سازها، مؤسسات و شركتكليه وزارتخانه
ها، ضوابط ابالغي سازمان امور اداري و استخدامي كشور كه متضمن تعداد معاونتتفصيلي خود را بر اساس

هاي مندرج در برنامه با اهداف و سياستباشد و نيز در انطباقها ميهاي آنسطوح سازماني و گستره فعاليت
ور به بخش غير دولتي و تقويت واحدهاي ستادي گيري واگذاري اممورد بازنگري قرار دهند و با جهت

حوزه مركزي و انتقال وظايف اجرايي به واحدهاي استاني به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور در
هاي مذكور پيشنهادي ارائه نكنند سازمان امور اداري و در صورتي كه در مهلت مقرر دستگاه. برسانند

. نمايدأساً در اين زمينه اقداماستخدامي كشور موظف است ر
 ـ 34تبصره 

ها و نهادها در هاي ارگانبه منظور جلوگيري از كارهاي موازي و دوباره كاري و هماهنگي در انجام مأموريت
هاي ها، مؤسسات و شركتهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي وزارتخانهفعاليتخارج از كشور و تمركز

يند، دولت موظف است زمينه و اقدام الزم نماميهاي ذيربط ديگر كه از بودجه عمومي استفادهدولتي و ارگان
خارجي از هاي سياسيالذكر باستثناء مواردي كه منع قانوني دارد را در نمايندگيبراي تمركز فعاليتهاي فوق

. كشور فراهم و در صورت نياز لوايح مربوط را به مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد
 ـ 35تبصره 

هاي هاي كار، استفاده از تكنولوژيها و روشاداري، بهبود سيستم وري نظامالف ـ جهت افزايش بهره
هاي اجرايي بايد بخشي از اعتبارات خود را به توسعه و دستگاههاي مديران كشورپيشرفته و افزايش مهارت

دولت در اليحه ميزان اين اعتبارات همه ساله توسط. وري اختصاص دهندبهبود مديريت و افزايش بهره
هاي ذيربط مكلف است شاخص ب ـ سازمان برنامه و بودجه با همكاري دستگاه. بيني خواهد شدپيشبودجه 

شده در برنامه دوم را حداكثر تا نيمه اول بينيهاي پيشها و طرحهاي بخشوري فعاليتگيري بهرهاندازه
ي برنامه اين هادر طول سال. به صورت استاندارد در سطح كشور تهيه و تدوين نمايد 1374سال 

اي تنظيم شده باشند كه عملكرد اجراي برنامه پنج ساله بايد مورد محاسبه قرار گرفته و به گونههاشاخص
هاي نامه اجرايي اين تبصره از سوي وزارتخانهآيين. دوم با آنها مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار گيرد

كشور تهيه و ي برنامه و بودجه و امور اداري و استخداميهاصنايع، معادن و فلزات و آموزش عالي و سازمان
. به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

 ـ 36تبصره 
هاي مناسب تأمين و تربيت نيروي انساني و هماهنگي و تطبيق ريزي و اتخاذ سياستبه منظور برنامه

با (هاي مختلف كشور ساني بين بخشبازار كار و متعادل ساختن توزيع منابع انهاي اجرائي با نيازهايبرنامه
نيروي انساني در سطوح مختلف آموزش دولت موظف است برنامه جامع تربيت) اولويت نياز آموزش و پرورش

را از ) دولتي و غير دولتي(عالي را براي يك دوره ده ساله تهيه و سهم هر يك از مؤسسات آموزش عالي 
. اول برنامه معين نمايدسال

 ـ 37تبصره 



هاي آموزشي نيروي انساني مورد شاخصوزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداري و استخدامي موظفند 
سازمان امور اداري و استخدامي موظف . نياز آموزش و پرورش را تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسانند
. نمايدهاي مذكور صادر است مجوز نيروي انساني آموزش و پرورش را بر اساس شاخص

 ـ 38تبصره 
دولت مكلف است در اجراي تكاليف مقرر در قانون نظام هماهنگ پرداخت و نيز اجراي كامل اين قانون و با 

شاخص رشد هزينه زندگي و نرخ تورم، همه ساله اعتبارات الزم را در بودجه عمومي توجه به احتساب
. بيني نمايدپيش

 ـ 39تبصره 
الف ـ به منظور مشاركت عمومي، بهسازي نظام اداري و اجرايي كشور و تقليل حجم تصدي دولت، در طول 

قوانين و مقررات موضوعه وجود دارد و رفع آنها منافي اعمال حاكميت برنامه، آن دسته از انحصاراتي كه در
دستگاه ذيربط حسب مورد با ريباشد، به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و همكادولت نمي

ب ـ به استثناي مواردي كه مربوط به . گرددتصويب مجلس شوراي اسالمي يا هيأت وزيران لغو مي
باشند و بايستي در انحصار دولت باقي بمانند لغو مابقي گذاري ميحاكميت، نظارت و سياست

وق لوايح مورد نياز را به مجلس شوراي تواند جهت انجام كامل وظايف فالزامي بوده و دولت ميانحصارات
. اسالمي تقديم نمايد

 ـ 40تبصره 
به منظور جذب نيروهاي متخصص ايراني خارج از كشور و حمايت از نيروهاي متخصص در داخل كشور 

برنامه اول توسعه را با اصالحات انجام شده در طي برنامه دوم  45و  44هاي تبصرهدولت موظف است مفاد
. را نمايدتوسعه اج

 ـ 41تبصره 
هاي خصوصي و تعاوني در امور عمومي و خدمات اجتماعي، توليد، به منظور جلب مشاركت بيشتر بخش

برداري از تأسيسات زيربنايي و عمومي، دولت موظف است با تحقيقات و نگهداري و بهرهاشتغال، تجارت،
هاي هاي دولتي را به بخششده بخشياد هايقانون اساسي و مصالح عمومي فعاليت 44رعايت اصل 

ارائه ها تدابير و اقداماتي از قبيل اصالح مقررات،تر شدن اين بخشخصوصي و تعاوني واگذار كند و براي فعال
ها و گذاري زيربنايي، توسعه و تسهيل ارتباطات و همچنين ترويج تشكلتسهيالت بانكي، تكميل سرمايه

نامه اجرايي اين ها، ترتيبات و آيينفهرست فعاليت. مانكاري اتخاذ نمايدپيساختارهاي صنعتي، تحقيقاتي و
هاي دستگاهتبصره ظرف مدت شش ماه توسط سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادي و دارائي و

. ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد
 ـ 42تبصره 

ن و رزمندگان در بازسازي و عمران كشور و به فعل درآوردن به منظور مشاركت فعال ايثارگران، بسيجيا
هاي كشاورزي و صنعتي و كشت و هاي زير سدها، قطباست در واگذاري زمينامكانات بالقوه، دولت موظف

هائي كه برنامه قرار گرفته است يا آنها اعم از آنهائي كه تأسيسات زيربنائي بر ايشان ايجاد شده يا درصنعت
باشند، اولويت را به ايثارگران، بسيجيان و رزمندگان غير أمين تأسيسات زيربنائي را بالقوه دارا ميامكان ت



ها و مقررات الزم تسهيالت الزم و نامهدر اجراي اين تبصره دولت موظف است ضمن تنظيم آيين. بدهدشاغل
. كافي را فراهم سازد

  -43تبصره 
گذاري و حفظ ارزش سرمايه فين و حفظ حقوق آنان و امكان سرمايهبه منظور رفاه حال بازنشستگان و موظ

كشوري، دولت مكلف است ضمن پرداخت كسور بازنشستگي سهم دولت به طور ساالنه و صندوق بازنشستگي
از ديون %) 10(طول برنامه دوم حداقل ده درصد هاي اجرائي، همه ساله دربيني آن در بودجه دستگاهپيش

مزبور ديون%) 50(ق مزبور پرداخت نمايد به نحوي كه در پايان برنامه حداقل پنجاه درصد خود را به صندو
هاي دولتي و ايجاد تمهيدات الزم براي وري سازمانهمچنين به منظور افزايش كارآئي و بهره. تأديه شود

دولتي مكلفند همه  هاياستخدام كشوري، دستگاهقانون 44ماده  3اجراي برنامه دوم توسعه و اجراي تبصره 
بيني و پيشساله در بودجه ساالنه خود اعتبار الزم جهت آموزش مديريت و فنون اداري مستخدمين خود را

. تأمين نمايند
 ـ 44تبصره 

وزارت نيرو موظف است جهت ترغيب ساير مؤسسات داخلي به توليد هر چه بيشتر نيروي برق، نرخ تضميني 
. هماهنگي سازمان برنامه وبودجه تعيين و اعالم نمايدرا با خريد برق توليدي آنها

 ـ 45تبصره 
گذاري از محل فروش سهام كارخانجات هاي سرمايهتواند بابت جبران كسري هزينهوزارت صنايع مي

. هاي صنعتي نيمه تمام اقدام نمايدبه تكميل طرحهاي تحت پوشش نسبتشركت
 ـ 46تبصره 

هاي استراتژيك و ضروري صنعتي به لحاظ ويژگي يا حجم رحدولت مكلف است براي اجراي ط
باشد، از محل منابع عمومي كه در بودجه بخش خصوصي محتمل نميگذاري، اجراء آنها توسطسرمايه

. ساليانه منظور خواهد شد، اقدام نمايد
 ـ 47تبصره 

له حداقل به ميزان دو هاي دولتي و تحت پوشش دولت موظفند همه ساكليه مؤسسات، كارخانجات، شركت
هاي فرهنگي، ورزشي و آمادگي دفاعي خالص خود را صرف تقويت و توسعه بسيج و برنامهاز سود%) 2(درصد 

. هاي مربوطه نمايندو ساير فعاليت
 ـ 48تبصره 

در زمان صلح با تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح و از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري 
نيازهاي نيروي انساني دولت با استفاده از خدمت كادر وظيفه پس از گذراندن دوره المي ايران، قسمتي ازاس

هاي مربوط به دوره ـ هزينه. وارد نيايدگردد كه به آمادگي رزمي آسيبيآموزش نظامي به صورتي تأمين مي
سالمي ايران بوده و حقوق، مزايا و آموزش نظامي به عهده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري ا

گردد كه ميزان دريافتي اين استحقاقي در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تأمين ميجيره
سهم مناطق محروم در تأمين . نيروهاي مسلح تجاوز نمايدقبيل افراد نبايد در مجموع از حد مقرر در قوانين

نامه اجرايي اين تبصره آيين. خواهد بود%) 40(حداقل چهل درصد ) هاگاهالتحصيل دانشفارغ(نيروي انساني 



توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد 
. رسيد

 ـ 49تبصره 
اند پس از كلفوزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران و نيروهاي مسلح كشور م

ها و ساير اماكن كه در فرماندهي كل قوا نسبت به فروش عرصه و اعيان پادگانكسب مجوز از مقام معظم
محدوده خدمات شهري از طريق و قرار گرفتن در) پس از اثبات مالكيت(تملك يا تصرف قانوني آنها بوده 

ف است نسبت به صدور سند مالكيت عرصه و سازمان ثبت اسناد و امالك كشور موظ. مزايده اقدام نمايند
. عوارض قانوني مربوطه را دريافت نمايداز حقوق و%) 20(اعيان مزبور اقدام نموده و تنها بيست درصد 

ها موظفند قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و شهرداري 5كميسيون موضوع ماده 
. كاربريهاي مناسب و همچنين صدور مجوز ساخت اقدام نمايندهنسبت به تغيير كاربري اين قبيل اراضي ب

مبلغ مذكور در چارچوب بودجه مصوب ساالنه كل %) 100(درآمد حاصله تماماً به خزانه واريز و صد درصد 
هاي مصوب ستاد كل نيروهاي مسلح در امر ساخت قالب طرحگردد تا دركشور تخصيص يافته تلقي مي

هاي سازماني و پرداخت ديون بر اساس اولويت تعيين شده از طرف مقام ظامي و خانهها و مراكز نپادگان
. معظم فرماندهي كل قوا هزينه شود

 ـ 50تبصره 
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران موظف است در جهت تحقق اوامر مقام معظم 

هاي معيشتي آنان نل نيروهاي مسلح و تقليل هزينهجهت تأمين نيازهاي مصرفي پرسفرماندهي كل قوا در
اقدام و اعتبارات خاص آن را در ) اتكا(مسلح نسبت به تقويت بنيه مالي و ساختار تعاوني مصرف نيروهاي

. بودجه ساالنه نيروهاي مسلح منظور نمايد
 ـ 51تبصره 

هاي ها و توانائيقانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و به منظور استفاده از تخصص 147در اجراي اصل 
با رعايت (دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران در بازسازي كشور نيروهاي مسلح و وزارت

به ) وري اسالمي ايراننيروهاي مسلح جمههاي فني و خدماتي وزارت دفاع و پشتيبانيقانون شركت
خود ها و ظرفيت نيروهاي تحت نظرها و توانائيشود با توجه به تخصصواحدهاي اجرائي فوق اجازه داده مي

كليه وجوه . هاي اجرائي، قرارداد پيمانكاري منعقد نمايندهاي عمراني با دستگاهها و پروژهبراي اجراي طرح
حساب درآمد عمومي كشور واريز و معادل آن از محل اعتباري كه دريافتي از بابت قراردادهاي مذكور به 

گردد، تخصيص يافته تلقي و از طرف خزانه در اختيار نيروي سال منظور ميهمين منظور در قانون بودجه هر
قرار خواهد گرفت تا در جهت تقويت مربوط يا وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران

نامه اجرائي اين تبصره توسط آيين. ربوط و جايگزيني استهالك ماشين آالت هزينه گرددنيروي م
هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران و امور اقتصادي و دارائي و سازمان وزارتخانه
. بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيدبرنامه و
 ـ 52تبصره 



شود از محل درآمدهاي حاصل از رسيدگي به جرائم خاص نظامي و جرائم انون اجازه داده ميبه موجب اين ق
حين تحقيقات به موجب قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح و قانون تعيين حدود عمومي مكشوفه در

تشخيص مصلحت نظام، كه وصول و به حساب هاي نظامي كشور مصوب مجمعصالحيت دادسراها و دادگاه
ريال ) 5000000000(تا سقف پنج ميليارد%) 50(گردد عالوه بر پنجاه درصد آمد عمومي كشور واريز ميدر

تا مبلغ دو %) 100(مازاد بر سقف درآمدي مزبور به ميزان صد درصد  410110درآمد خدمات قضايي رديف 
سازمان قضايي  ريال هنگام تنظيم بودجه ساالنه در رديف جداگانه در بودجه) 2000000000(ميليارد

پرداخت حق كارانه قضات و كاركنان شاغل در : الف . نيروهاي مسلح منظور و براي امور ذيل هزينه گردد
هاي بازسازي و تجهيز ساختمان: ج . احداث واحدهاي قضايي در مناطق محروم كشور: ب . سازمان قضايي

ي سازماني به منظور استفاده مسئولين و هااحداث خانه: د قانون تشكيل سازمان  4قديمي مشمول تبصره 
. قضات و كاركنان

 ـ 53تبصره 
هاي عمومي و انقالب و ايجاد تسهيالت الزم جهت دسترسي عموم به مراجع به منظور اجراي قانون دادگاه

رسيدگي به شكايات و تظلمات و جلوگيري از اطاله دادرسي قوه قضائيه اجازه داده قضايي و تسريع در
در طول برنامه چنانچه درآمد مازادي بيني شده از رديف خدمات قضائيمازاد بر سقف درآمد پيششود مي

ريال مازاد درآمد واريزي ) 20000000000(داشته باشد به خزانه واريز و همه ساله تا سقف بيست ميليارد 
الف ـ احداث : نه نمايددر بودجه ساالنه منظور و تخصيص يافته در امور زير هزي%) 100(ميزان صد درصد به

هاي اداري ج ـ خريد وسائل و تجهيزات هاي اداري و سازماني ب ـ تجهيز ساختمانو تكميل ساختمان
هاي مناسب جهت تأمين ـ جذب ـ د ـ اتخاذ روشهاي عمومي بخش اداري و وسائط نقليه اداري دادگاه

هـ ـ اجراي طرح كارانه جهت رسيدگي و . قضاتنگهداري نيروي انساني مورد نياز در مناطق محروم و ترفيع 
روزي دادگستريهاي استان ـ شهرستان و ـ اجراي طرح كشيك شبانه. هاي معوقهصدور حكم در مورد پرونده

. و بخش
 ـ 54تبصره 

درآمدهاي واريزي خدمات ثبتي از محل افزايش درآمد ناشي از اجراي اليحه وصول %) 10(درصد معادل ده
دولت از محل اعتباري كه به همين منظور تحت رديف خاص در قانون بودجه هر سال آمدهايبرخي از در
ريال در سال عالوه بر اعتبارات ) 25000000000(شود حداكثر تا مبلغ بيست و پنج ميلياردمنظور مي

گردد ميبادلهاي كه با سازمان برنامه و بودجه منامهبيني شده در قانون بودجه ساالنه بر اساس موافقتپيش
هاي مربوط به اجراي در اختيار سازمان ثبت اسناد و امالك كشور قرار خواهد گرفت تا جهت تأمين هزينه

. طرح كاداستر كشور هزينه گردد
 ـ 55تبصره 

هاي بنيانگذار جمهوري اسالمي به منظور هماهنگي در تبيين، تنظيم، تدريس و اشاعه افكار، آثار و آرمان
و همچنين معرفي شخصيت برجسته آن حضرت در داخل و خارج كشور، ) س(امام خمينيايران حضرت 

) س(هاي امام خميني افكار و آرمانبرنامه حفظ، تبيين و اشاعه آثار،«هائي كه تحت عنوان عالوه بر، برنامه
ظ آثار و ياد هاي مذكور در قانون نحوه حفكه در قوانين بودجه سنواتي منظور خواهد شد، وزراء و دستگاه



موظفند نسبت به انجام كامل و مستمر  14/8/1368اهللا تعالي عليه، مصوب امام خميني رضوانحضرت
ماه يكبار جهت اطالع به مجلس  6عملكرد خود را هر وظايف محوله در قانون مذكور اقدام نموده، گزارش

. شوراي اسالمي ارسال نمايند
 ـ 56تبصره 

هاي فرهنگي و اهداف فرهنگي برنامه پنج ساله دوم در جهت رشد فعاليت دولت موظف است براي تحقق
از كل اعتبارات ) 0.003(دشمن عالوه بر اعتبارات مصوب در طول برنامه سه هزارم مقابله با تهاجم فرهنگي

ه دفاعي و آموزشي در بودجه ساالنه بجاري و عمراني برنامه دوم را به استثناء اعتبارات مربوط به امور
، ده درصد )سرهقدس(ـ مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني : هاي زير اختصاص دهدهاي بخشبرنامه

ـ %). 30(ـ فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان ميراث فرهنگي و سازمان تبليغات اسالمي، سي درصد %). 10(
هاي مذكور تبارات در بخشتوزيع اين اع%). 60(سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران، شصت درصد 

. طبق روال جاري در لوايح پيشنهادي بودجه ساالنه انجام خواهد شد
 ـ 57تبصره 

هاي الزم را در بينيدولت مكلف است در جهت ايفاي نقش فعال در مجامع فرهنگي و خبري جهان، پيش
هاي حياء و توسعه كرسيالف ـ ا: آورده به نحوي كه اهداف ذيل تحقق يابدهاي ساالنه به عملبودجه
ب ـ گسترش . هاي معتبر دنيا در زمينه كتب مربوطهشناسي و زبان و ادبيات فارسي و تقويت كتابخانهاسالم
هاي ايران در خارج از كشور ج ـ هاي فرهنگي، براي خانوادههاي آموزش زبان و ادبيات فارسي و برنامهبرنامه

رهنگي خارج از كشور و ايجاد تبادل نظر و گفتگو با علماء و ايجاد ارتباط با مراكز ديني، علمي و ف
هاي بخش غير دولتي در عرضه د ـ گسترش مبادالت فرهنگي و حمايت از فعاليت. دانشمندان اديان مختلف

هـ ـ . ويژه كشورهاي اسالمي و جهان سوممحصوالت فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در سراسر دنيا به
ها هاي ماهوارهالمللي و استفاده از كانالاي و بينهاي مستقل و مؤثر منطقهگزاريگسترش روابط با خبر

هاي راديوئي و و ـ تالش در جهت ايجاد شبكه. و اعزام مبلغينجهت پوشش مخاطبان كشورهاي ديگر
هاي برنامهمرزي صداوسيما، گسترشهاي برونالمللي اسالمي، گسترش و بهبود پوشش شبكهتلويزيوني بين

هاي ايراني و ساير مخاطبين در خارج از هاي فرهنگي براي خانوادهآموزشي زبان و ادبيات فارسي و برنامه
. هاي زنده دنياز ـ گسترش ترجمه قرآن كريم و متون معتبر اسالمي به زبان. كشور

  -58تبصره 
هنري، ورزشي ترتيبات الزم از هاي فرهنگي، اندركاران برنامهبه منظور ارتقاء سطح علمي و كارآئي دست

هاي چاپ و مراكز آموزشي دولتي و غير دولتي با رعايت ضوابط اسالمي در رشتهسوي دولت در جهت توسعه
هاي تخصصي و تبليغي، تقويت آموزشهاي هنرينشر، سينما، ايرانگردي و جهانگردي، نويسندگي و فعاليت

. ها در امور فرهنگي ايجاد نمايدهت بروز نوآوريو كاربردي ضمن خدمت اتخاذ و شرايط الزم را ج
عمومي، تعاوني و (هاي فرهنگي و هنري بخش غير دولتي دولت تسهيالت الزم براي فعاليتهمچنين
. اقتصادي آنها با سود متعارف تحقق يابدنمايد كه گردشرا به نحوي فراهم مي) خصوصي

 ـ 59تبصره 



قانون بودجه اصالحي  55و تبصره  1349ها مصوب تير ماه ر شهرستانهاي تلويزيوني دقانون توسعه شبكه
ها هاي تلويزيوني در شهرستانكل كشور و قانون شمول قانون توسعه شبكه 1354و بودجه سال 1353سال 

االجرا الزم 1374يابد و از ابتداي سال ميبه شرح زير تغيير 1355هاي رنگي مصوب ارديبهشت به تلويزيون
باشند در قبال واردات هاي تلويزيوني رنگي موظف ميكليه واردكنندگان و توليدكنندگان گيرنده: بودخواهد 

صد درصد . حساب مربوطه نزد خزانه واريز نماينديا توليد دستگاه گيرنده مطابق جدول ذيل مبالغ را به
صدا و سيماي جمهوري اين وجه در چارچوب بودجه مصوب ساالنه كل كشور در اختيار سازمان %) 100(

برداري از هاي تلويزيوني و توسعه و بهرهتا در جهت توليد و تأمين برنامهاسالمي ايران قرار خواهد گرفت
گيرنده با هاي رنگي شرح توليد داخلي وارداتي گيرنده: ها به مصرف برساندهاي تلويزيوني شهرستانشبكه

ريال  20000اينچ  21و  20گيرنده با المپ تصوير ريال  60000ريال  15000اينچ و كمتر  19المپ تصوير 
گيرنده با المپ تصوير باالتر ريال  120000ريال  30000اينچ  27و  22گيرنده با المپ تصوير ريال  80000

هاي تلويزيوني وارداتي از طريق مناطق آزاد تجاري و نيز گيرندهريال  160000ريال  40000اينچ  27از 
باشند عوارض ميكليه توليدكنندگان گيرنده تلويزيوني موظف. شوندول حكم اين تبصره ميمسافري مشم

موضوع اين تبصره را حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ فروش به حساب مربوطه نزد خزانه واريز نمايند در 
هاي رنگي گيرنده. خواهند شد%) 30(جريمه ديركرد به ازاي ساالنه سي درصد غير اين صورت مشمول

. باشندشوند، از عوارض موضوع اين تبصره معاف ميساخت داخل كه صادر مي
 ـ 60تبصره 

آموزان و بالندگي نسل جوان كشور، دولت موظف است امكانات ذيل به منظور پربار كردن اوقات فراغت دانش
 8براي نقاط محروم (سال  5 الف ـ ايجاد تسهيالت الزم از قبيل بخشودگي مالياتي به مدت: را فراهم نمايد

هاي خصوصي و تعاوني در زمينه تأمين آن براي بخش، پرداخت بخشي از سود تسهيالت بانكي و نظاير)سال
سينمائي و تجربي ها و مراكز علمي، آموزشي، ديني، فرهنگي، هنري، تلويزيوني،ها، كانونو توسعه، انجمن

هاي صدا و سيما، ب ـ گسترش و بهبود پوشش شبكه. موزانآو ورزشي براي جوانان و دانش) كارگاهي(
هاي مناسب برنامهتوسعه وسايل ارتباط جمعي اعم از مكتوب و سمعي و بصري، خريد حق امتياز پخش

اي كه جذب جوانان به فرهنگ هاي راديو تلويزيوني به گونهخارجي و افزايش كمي و بهبود كيفي برنامه
هاي علمي، ديني، فرهنگي، ورزشي و ج ـ ايجاد تسهيالت الزم براي گشت. دبيگانه را به حداقل برسان

د ـ ارائه . هاي فرهنگي و تربيتيو كانونآموزان و توسعه فضاهاي اردوئي مناسبتفريحي براي جوانان و دانش
وانان هاي مختلف علمي، ديني، فرهنگي و ورزشي براي نوجوانان و جالگوهاي مناسب و الگوسازي در زمينه

و ـ ارائه تسهيالت . هـ ـ ايجاد تسهيالت الزم براي اشتغال جوانان. فرهنگ خوديدر جهت جذب آنان به
ز ـ ارائه تسهيالت الزم براي . الحسنه جهت فراهم نمودن زمينه ازدواج جوانانبانكي و وام مناسب و قرض

يت دادن به جوانان متأهل در امر استخدام و ح ـ اولو. دوره سربازي جوانان متأهل و پربار كردن دوره سربازي
ي ـ ايجاد . آموزانهاي گوناگون فردي و اجتماعي جوانان و دانشط ـ ارائه خدمات مشاوره در زمينه. كاريابي

ك ـ تمركز و سازماندهي به نظام اطالعات . تسهيالت الزم در جهت تأمين مسكن ارزان براي جوانان متأهل
. هاي فرهنگي، هنري مساجدل ـ توسعه و تجهيز كانون. ط به جوانانو آمار و تحقيقات مربو

 ـ 61تبصره 



موظف است اراضي مورد نياز جهت ايجاد فضاهاي ) سازمان جنگلها و مراتع كشور(وزارت جهاد سازندگي 
. وزارت آموزش و پرورش قرار دهدپرورشي را در اختيار

 ـ 62تبصره 
التعليم در آموزش اجباري و ي اجباري كردن شركت كودكان الزمدولت موظف است تمهيدات الزم برا

هاي سوادآموزي را فراهم آورد، در اسفند ماه هر سال فهرست سال در دوره40سوادان كمتر از شركت بي
براي اطالع عموم اعالم خواهد شوندهاي مذكور در اين تبصره ميمناطقي كه در سال بعد مشمول آموزش

هاي اجرايي اين تبصره ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت آموزش و پرورش نامهآيين. شد
. تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

 ـ 63تبصره 
وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تأسيس صندوق ذخيره فرهنگيان اقدام نمايد، فرهنگيان 

. حقوق و مزاياي خود را به حساب صندوق واريز نمايند%) 5(صد مبلغ پنج درتوانند ماهانه حداكثر تامي
گردد، به دولت موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را كه به همين منظور در بودجه ساالنه منظور مي

فرهنگيان در هنگام بازنشستگي و ازكارافتادگي و يا بازخريدي به آنان الشركهسهم. صندوق مزبور واريز نمايد
. گردندصورت فوت به وارث آنها مسترد ميو در 

 ـ 64تبصره 
هاي هاي برنامه دوم اعتبارات جاري و عمراني فصل آموزش و پرورش را در بودجهدولت مكلف است طي سال

هاي آموزش و پرورش بخصوص اجراي نظام جديد متوسطه تأمين كند كه كليه فعاليتساليانه به نحوي
گونه كسري بودجه چآموزش و پرورش با هيتسريع گردد و با اجراي كليه قوانين و مقررات مربوط، وزارت

. مواجه نشود
 ـ 65تبصره 

آموزان دختر و بانوان، با توجه به دولت مكلف است نسبت به ايجاد و اختصاص امكانات ورزشي براي دانش
. جامعه اسالمي اقدام نمايدحفظ شئون زن در

 ـ 66تبصره 
اعم از دولتي و (سيسات ورزشي هاي سوخت، آب، برق، تلفن مربوط به اماكن و تأهاي مربوط به هزينهتعرفه

. شودمراكز آموزشي و تحقيقاتي محاسبه و تعيين ميبه مأخذ) غير دولتي
 ـ 67تبصره 

ريال از هر نخ سيگار وارداتي و توليد داخل دريافت شود و به حساب ) 5(شود مبلغ پنج الف ـ اجازه داده مي
اصل از محل اعتباري كه همه ساله به همين درآمد ح% 100(درصدصد. درآمد عمومي كشور واريز گردد

خواهد گرفت تا طبق گردد، در اختيار سازمان تربيت بدني قرارمنظور در قانون بودجه كل كشور منظور مي
سازي عامه از طريق توسعه فضاهاي ورزشي اي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد براي سالمنامهآيين

ب ـ كليه كارخانجات صنعتي موظفند معادل يك در هزار درآمد ساالنه . مايدمربوط هزينه نو ارائه خدمات
مبلغ مذكور را در لوايح %) 100(دولت موظف است معادل صد درصد. خود را به حساب خزانه واريز نمايند

. بودجه ساالنه براي توسعه فضاهاي ورزشي سازمان تربيت بدني منظور نمايد



 ـ 68تبصره 
ازي مكلف است اراضي با كاربري ورزشي را در سراسر كشور به قيمت عادالنه روز وزارت مسكن و شهرس

اعتبار مورد نياز اين تبصره همه ساله در بودجه . سازمان تربيت بدني واگذار نمايدتملك نموده و رايگان به
. گرددسنواتي منظور مي

 ـ 69تبصره 
الف ـ به منظور برقراري نظام مطلوب تقسيمات كشوري و تثبيت منطقي و پايدار آن و تنظيم تركيب 

هاي توسعه در مناطق را كه هماهنگي الزم با كليه فعاليتايجمعيت و توزيع منطقي آن در كشور به گونه
نظور ايجاد نظم عمومي ب ـ به م. داشته باشد، دولت مكلف است طرح جامع تقسيمات كشوري را تهيه نمايد

هاي غير مستقيم جهت اقدام و رعايت قانون و نظم اجتماعي و پيشگيري از و وجدان كاري و اعمال روش
. جرائم، دولت مكلف است طرح آموزش همگاني مردم را تهيه و اجراء نمايدوقوع

 ـ 70تبصره 
دات داخلي و خارجي، صيانت از اجراي سازي تهديبه منظور باال بردن توان امنيتي كشور، شناسايي و خنثي

هاي ـ حراست 1: الف ـ وزارت اطالعات موظف است: هاي محولهجهت انجام مأموريتساله دوم وبرنامه پنج
يابي دشمنان به اسناد و مدارك و ـ جهت جلوگيري از دست 2. پرسنلي و فني را ايجاد و تقويت نمايد

هاي محوله تشكيالت خود را ـ متناسب با ابعاد مأموريت 3. يد نمايدهاي كشور اقدامات خود را تشدتوانائي
سازي فضاي سياسي جامعه و پيشگيري از ـ اقدامات الزم جهت سالم 4. تقويت، سازماندهي يا گسترش دهد

هاي داخل و خارج از كشور موظفند براي پرسنل ها و دستگاهب ـ سازمان. وقوع جرائم امنيتي را انجام دهد
خارج از كشور را طبق ضوابط خود و هاي پرسنل شاغل درت اطالعات تسهيالت الزم را تأمين و هزينهوزار

نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد وزير اطالعات و پس آيين. در رديف بودجه مربوطه منظور و هزينه نمايند
. خواهد رسيدهيأت وزيران از كارشناسي در سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب

 ـ 71تبصره 
به منظور تحديد حدود و رسميت بخشيدن به مالكيت روستائياني كه فاقد سند رسمي مالكيت بر عرصه و 

گذاري در باشند و همچنين ايجاد انگيزه الزم جهت ادامه اقامت و سرمايهخود مياعيان واحدهاي مسكوني
هاي دولتي و اعتباري در دستگاهتواند از طرفد از تسهيالتي كه ميگيري اين افراروستاها و امكان بهره

اختيار آنان قرار گيرد و در راستاي توسعه كالبدي موزون و طراحي شده خصوصاً در روستاهاي بزرگ، وزارت 
موظف است طي مدت برنامه براي كليه روستاهاي باالي ) بنياد مسكن انقالب اسالمي(شهرسازي مسكن و

نقشه تفكيكي تهيه شده . موجود روستاها را تهيه نمايدها نقشه تفكيكي وضعنوار و مراكز دهستانخا 400
مذكور به عنوان نقشه تفكيكي ثبتي معتبر بوده و ادارات ثبت اسناد و امالك موظفند نسبت به صدور سند 

ولين سند توسط ادارات ثبت از صدور ا. طول برنامه اقدام و تسريع الزم به عمل آورندثبتي به نام مالكين در
نامه اجرايي اين تبصره توسط وزارت مسكن و آيين. باشدپرداخت هر گونه عوارض و ماليات معاف مي

هيأت وزيران و سازمان ثبت اسناد و امالك كشور تهيه و به تصويب) بنياد مسكن انقالب اسالمي(شهرسازي 
. خواهد رسيد

 ـ 72تبصره 



ول برنامه دوم تكليف مالكيت افراد صاحب نسق يا ورثه آنها را نسبت به اراضي دولت موظف است در ط
 19هاي موجود در ماده قوانين موضوعه كشور قطعي نمايد و كليه محدوديت نسقي كشاورزان بر اساس

و ماده واحده قانون نحوه انتقال  1340قانون اصالحي قانون اصالحي قانون اصالحات ارضي مصوب دي ماه
با حفظ كاربري  30/9/1351ضي واگذاري به زارعين مشمول قوانين و مقررات اصالحات ارضي مصوب ارا

. گرددكشاورزي آنها لغو مي
هاي مشخص تدوين نموده و به منظور ممانعت از معامالت همچنين محدوده منابع طبيعي را طبق نقشه

د شده را در اختيار ادارات ثبت اسناد و امالك هاي ياكشور، نقشه هاي مختلفاراضي منابع طبيعي در استان
: االجرا استاجراي اين تبصره الزاماً با رعايت مفاد ذيل الزم. ها قرار دهدشهرستان

 ـ 1
. انجام معامالت منجر به تغيير كاربري اراضي كشاورزي نشود

 ـ 2
. كشاورزي گرددانجام معامالت نبايد منجر به تخلف از حدود مالكيت تعيين شده توسط وزارت 

 ـ 3
هر نوع تفكيك و تبديل اراضي كشاورزي يا داراي قابليت كشاورزي يا باغات در خارج از محدوده قانوني 

. رسدبود كه به پيشنهاد وزارت كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مياي خواهدنامهشهرها بر اساس آيين
 ـ 73تبصره 

هاي اجرائي بخش كشاورزي و پيشبرد امور و رفع مشكالت بخش و به منظور هماهنگي بيشتر بين دستگاه
هاي مربوطه با توجه به اينكه محور توسعه اقتصادي كشور در اين برنامه سياستنظارت بر حسن اجراي

عضويت وزراي جمهوري يا معاون وي و باشد، شوراي عالي كشاورزي به رياست رئيسبخش كشاورزي مي
فردي در صورتي كه(امور اقتصادي و دارائي، كشاورزي، جهاد سازندگي، نيرو و رئيس سازمان برنامه و بودجه 

، رئيس كل بانك مركزي و دو نفر از نمايندگان )توسط رئيس جمهوري به اين سمت منصوب شده باشد
گردد و از ساير وزراء حسب ر تشكيل ميانتخاب مجلس هر ماه يك بامجلس شوراي اسالمي به عنوان ناظر به

ها و شوراهاي كشاورزي استان.باشندمورد دعوت به عمل آمده و در آن مورد بخصوص داراي حق رأي مي
تصميمات شوراي عالي . شود تشكيل خواهند شدها با ضوابطي كه توسط شوراي عالي مشخص ميشهرستان

. اء استاالجرمذكور پس از تصويب هيأت وزيران الزم
 ـ 74تبصره 

هاي آب و كشاورزي منابع طبيعي در اهداف توسعه الف ـ دولت موظف است با توجه به نقش محوري بخش
ب ـ در طول دوره برنامه در صورتي كه اجراي . اقدامات الزم را معمول داردملي و استقالل اقتصادي كشور

بخش آب و هايدي، در جهت ارتقاء اهداف برنامههاي پيشنهاهاي جديد و يا افزايش حجم عمليات طرحطرح
كشاورزي خصوصاً در زمينه آب و خاك و امور زيربنايي و منابع طبيعي و اشتغال در زمينه صنايع روستايي 

هاي كشاورزي، جهاد تواند حسب مورد بر اساس پيشنهاد وزارتخانهدولت ميشود،ضروري تشخيص داده مي
مورد نياز از سرجمع اعتبارات جذب سازمان برنامه و بودجه نسبت به تأمين بودجه سازندگي و نيرو و با تأييد

. نشده عمراني كشور، اقدام كند



 ـ 75تبصره 
ها و به منظور حفظ محوريت آب و كشاورزي در طول برنامه دوم توسعه، دولت مكلف است در اعمال سياست

هاي آب و كشاورزي از اولويت ـ تأمين اعتبار بخشالف : شده به نحوي عمل نمايد كه هاي مقررخط مشي
هاي دامي مورد نياز كشور در سال پايان برنامه ب ـ در تأمين مواد غذايي و فرآورده. برخوردار شود

. االمكان به خودكفايي برسدحتي
 ـ 76تبصره 

كشاورزي هاي آب و خاك گذاري در اجراي طرحبه منظور تسريع و جلب منابع بيشتر جهت سرمايه
هاي آبياري و زهكشي و زهكشي، دام و طيور و شيالت، احياي منابع طبيعي، شبكههاي فرعي آبياري وشبكه

هاي فوق در بودجه از اعتبارات مصوب طرح%)30(آبخيزداري دولت مكلف است حداكثر تا سقف سي درصد 
. يار بانك كشاورزي قرار دهدساالنه را با اعالم وزراي مسئول و از طريق وزارتخانه ذيربط در اخت

بانك كشاورزي موظف . مكلفند مبالغ پرداختي به بانك كشاورزي را به هزينه قطعي منظور دارندذيحسابان
سيستم بانكي و منابع حاصل از مشاركت كشاورزان و است از محل تلفيق منابع مذكور با منابع اعتباري

اعطاي تسهيالت چارچوب مقررات اعتباري بانك مبادرت بهها در گذاري در اين طرحدامداران جهت سرمايه
هاي مذكور كه از محل بودجه عمومي دولت تأمين در صورت لزوم بخشي از نيازهاي اعتباري طرح. نمايد

عناوين و سهم حمايت دولت در قالب كمك بالعوض و . گرددتواند به عنوان كمك بالعوض تلقيشود، ميمي
وزارتخانه ذيربط و اي مركب ازهاي مشمول دريافت اين كمك توسط كميتهر طرحسوبسيد سود انتظاري د

شبكه بانكي موظف است هر ساله مبالغ دريافتي از بابت . سازمان برنامه و بودجه تعيين خواهد شد
اي نگهداري كه از محل بودجه عمومي تأمين شده است، در حساب جداگانهبازپرداخت اقساط تسهيالتي را

. هاي مسئول قرار داده شودوزارتخانهالذكر در اختيارهاي فوقتا به عنوان پشتوانه و توسعه طرح نمايد
هاي ذيربط، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و هاي اجرايي اين تبصره توسط وزارتخانهنامهآيين

. خواهد رسيددارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران
 ـ 77تبصره 

هاي آب و كشاورزي در برنامه دوم دولت موظف است اقدامات زير را به عمل منظور تحقق محوريت بخش به
از تسهيالت %) 25(هاي برنامه دوم به صورت ميانگين حداقل بيست و پنج درصد ـ در طول سال 1: آورد

سود و %) 70(درصد حداقل هفتاد . و كشاورزي اختصاص دهدهاي بخش آبهاي كشور را به طرحكليه بانك
هاي هاي كوچك تأمين آب و شبكههاي بخش آب و كشاورزي و طرحكارمزد تسهيالت بانكي مربوط به طرح

و زهكشي و صنايع تبديلي و تكميلي و روستائي و دستي و بافندگان فرش دستباف در مناطق محروم آبياري
ر ساير مناطق كه به بخش خصوصي و هاي فوق را دطرحسود و كارمزد تسهيالت%) 50(و پنجاه درصد 

ـ قيمت تضميني  2. هاي ساالنه منظور و تعهد و پرداخت خواهد شدتعاوني پرداخت خواهد شد در بودجه
و  1368محصوالت كشاورزي و دامي را بر اساس قانون تضمين خريد محصوالت كشاورزي مصوب 

هاي تمام شده با منظور مايد كه عالوه بر قيمتاي تنظيم و اعالم نهمه ساله به گونههاي بعدي آناصالحيه
هاي هاي بخشمقايسه با ساير فعاليتهاي كشاورزي را درنمودن شاخص تورم سود مناسبي كه فعاليت

اقتصادي به ويژه خدمات و بازرگاني قابل رقابت كند حاصل نمايد همچنين اعتبار مورد نياز خريد 



يق سيستم بانكي و با اولويت نسبت به ساير موارد در شش ماهه تضمين شده را همه ساله از طرمحصوالت
در امر خريد تضميني محصوالت مذكور ايجاد نگردد اياول هر سال به نحوي تأمين و پرداخت كند كه وقفه

سازمان برنامه . و همچنين جهت اجراي اين بند تمهيدات الزم از قبيل احداث انبار و سردخانه را فراهم نمايد
دجه موظف است اعتبار مورد نياز جهت جبران ضرر و زيان احتمالي محصوالت تضميني را در بودجه و بو

هاي كشاورزي و دامي كماكان در طول سالهاي برنامه دوم سوبسيدهاي اعطايي به نهادهساالنه منظور نمايد
هاي تضميني محاسبه ين قيمتبازار آزاد در تعيها دراثرات افزايش احتمالي قيمت نهاده. ادامه خواهند داشت

ـ تدابير الزم جهت بيمه نمودن محصوالت كشاورزي و دامي را به نحوي اتخاذ و اعمال نمايد  3. خواهد شد
درصد محصوالت كشاورزي و دامي و شيالتي و ده%) 50(كه تا پايان برنامه پنج ساله دوم حداقل پنجاه درصد

بيمه قرار گيرند و داري و آبخيزداري مردمي تحت پوششمرتعداري و هاي جنگلگذاري طرحسرمايه%) 10(
همچنين همه ساله اعتبار مورد نياز صندوق بيمه محصوالت كشاورزي و دامي و نيز اعتبار مورد نياز براي 

هاي ساالنه غيرمترقبه از طريق صندوق كمك به خسارت ديدگان را در بودجهپرداخت خسارات حوادث
برداري بهينه از منابع طبيعي تجديد شونده و منابع دريائي و نيروي انساني منظور بهره ـ به 4. منظور نمايد

هاي پراكنده اطراف شهرها و تجميع و انتقال دامداريسازي اراضيبخش كشاورزي و تسريع در امر يكپارچه
قطعات بههاي زراعي هاي دامداري و جلوگيري از تخريب جنگل و مرتع و خاك و تبديل زمينبه قطب

برداري مطلوب در اراضي گذاري نظام بهرهريزي و سياستكوچك تدابير الزم را جهت مطالعه و برنامه
داري، هاي توليد زراعي، دامي، باغداري، و جنگلتشكيل تعاونيكشاورزي كشور با تأكيد بر حمايت از

ـ دولت موظف است  5. اعمال نمايد داري و مكانيزاسيون در مناطق مستعد و مورد عالقه مردم اتخاذ ومرتع
خانوار عشايري داوطلب اسكان را ) 20000(در طول برنامه دوم تمهيدات الزم جهت اسكان بيست هزار 

ضمن تأمين اعتبارهاي عمراني دولتي و تسهيالت بانكي مورد نياز جهت احداث مسكن و اجراي فراهم آورد و
از سود و كارمزد تسهيالت مذكور را در %) 70(درصد فتادها حداقل ههاي كشاورزي و دامپروري آنطرح

نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد وزراي كشاورزي آيين. لوايح بودجه ساالنه منظور و تعهد و پرداخت نمايد
هيأت وزيران و جهاد سازندگي و نيرو و رئيس سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب

. دخواهد رسي
 ـ 78تبصره 

با توجه به اهميت و حساسيت نقش آب در توسعه و استقالل اقتصادي كشور دولت مكلف است از سرجمع 
هاي آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، كشور به غير از وزارتخانهكل اعتبارات عمراني

در %) 3(مه دوم به ميزان سه درصد طول برنادرمان و آموزش پزشكي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در
برنامه و نامه با سازمانچارچوب لوايح بودجه ساالنه در اختيار وزارت نيرو قرار دهد تا از طريق مبادله موافقت

. هاي تأمين آب و آبرساني به مصرف برساندبودجه جهت اجراي طرح
 ـ 79تبصره 

كنندگان زي و حمايت از توليدكنندگان و مصرفدولت موظف است به منظور تنظيم بازار محصوالت كشاور
ـ نسبت به احداث و گسترش صنايع الزم و انبارهاي فني و سردخانه و تقويت  1: آورداقدامات ذيل را به عمل

هاي ارزان قيمت و با اولويت بخشسيستم حمل و نقل مورد نياز با تأكيد بر استفاده از تسهيالت بانكي



هاي كشاورزي، جهاد سازندگي، تعاون، كشور و ـ از طريق وزارتخانه 2. مايدخصوصي و تعاوني اقدام ن
محصوالت توليدي بخش كشاورزي هاي مناسب زمينه عرضه مستقيمبازرگاني حسب وظايف با ايجاد مكانيزم

صره نامه اجرايي اين تبـ آيين. كنندگان حمايت نمايدها از توليدكنندگان و مصرفرا فراهم و با حذف واسطه
هاي كشاورزي، جهاد سازندگي، بازرگاني و كشور و سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت به پيشنهاد وزارتخانه

. به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيدماه تهيه و 3
 ـ 80تبصره 

ـ جهت ايجاد و توسعه حمايت از صنايع تبديلي و روستائي و دستي، بافندگان فرش  1: دولت موظف است
ضمن تأمين اعتبارات عمراني تسهيالت بانكي ) هازمينههزار فرصت شغلي جديد در اين 200ايجاد (دستباف 

سود و %) 70(پرداخت حداقل هفتاد درصدالزم را با بازپرداخت بلندمدت و سرمايه در گردش مورد نياز،
خدمات عمراني  ـ اراده 2. كارمزد تسهيالت اعطائي را تضمين و از محل بودجه ساالنه پرداخت نمايد

روستائي و تخصيص منابع مربوطه را به نحوي سازمان دهد كه با توجه به نظام سلسله مراتب در ارائه 
ميزان برخورداري جمعيت مناطق روستائي كشور از راه مناسب روستائي و برق و بهسازي خدمات زيربنائي

دسترسي به آب آشاميدني سالم ده  در زمينهو%) 15(كالبدي محيط روستا به طور متوسط پانزده درصد 
. در سال پايان برنامه دوم نسبت به ابتداي برنامه افزايش يافته باشد%) 10(درصد 
 ـ 81تبصره 

برداري اصولي از منابع طبيعي دولت مكلف است اقدامات ذيل را به به منظور حفظ، احياء، توسعه و بهره
ب ـ الزام . هاي رسمي كشوركيلومتري با قيمت 5در شعاع  الف ـ تأمين سوخت مورد نياز عشاير: عمل آورد

ها و تجميع دهي خروج دام از جنگلج ـ سامان. برداران از منابع ملي نسبت به بازسازي آنبهره
ها و مراتع كشور و آموزش و د ـ گماردن بخشي از نيروي انتظامي به منظور حفاظت از جنگل. نشينانجنگل

. هاتجهيز آن
 ـ 82 تبصره

هاي اقتصادي و اجتماعي بايستي با رعايت مالحظات زيست محيطي الف ـ در طول برنامه دوم كليه فعاليت
هاي بزرگ توليدي و خدماتي ها و پروژهـ طرح 1: منظور اجراي موارد زير الزامي استصورت گرفته و به اين

شوراي عالي يابي بر اساس الگوهاي مصوببايد قبل از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امكان سنجي و مكان
ـ انجام هر گونه فعاليت صنعتي و معدني  2. حفاظت محيط زيست مورد ارزيابي زيست محيطي قرار گيرد

ـ  3. بايد با در نظر گرفتن اهداف توسعه پايدار در چهارچوب ضوابط استانداردهاي زيست محيطي باشد
بر اساس توان بالقوه محيط زيست و ظرفيت قابل تحمل محيط برداري از منابع طبيعي كشور بايد بهره

صحيح از منابع طبيعي موجبات حفظ تعادل و تناسب محيط منديصورت گيرد به نحوي كه ضمن بهره
ـ استفاده از انرژي در كشور بايد از طريق تجديد نظر در الگوي مصرف و كاهش در  4. زيست فراهم شود

ب ـ دولت مكلف است در طول برنامه دوم نسبت به كاهش ميزان آلودگي . ها صورت گيردآلودگي سوخت
. استاندارد سازمان بهداشت جهاني اقدام نمايدهواي تهران، مشهد، تبريز، اهواز، اراك، شيراز و اصفهان در حد

به هاي ذيربط تهيه و نامه اجرايي اين تبصره توسط سازمان حفاظت محيط زيست و با همكاري دستگاهآيين
. تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد



 ـ 83تبصره 
هاي صنعتي، صنايع و كارخانجات واقع در شهرها به منظور جلوگيري و رفع آلودگي منابع آب توسط فاضالب

آوري و انتقال و تأسيسات تصفيه هاي جمعبرداري شبكهموظفند نسبت به ايجاد و بهرههاي صنعتيو شهرك
هاي آب و نظارت شركت و با مشاركت و يافاضالب صنعتي بر اساس استانداردهاي سازمان محيط زيست

. ها اقدام نمايندفاضالب استان
 ـ 84تبصره 

هاي آموزشي، فرهنگي و خدماتي، در قالب الف ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است اراضي با كاربري
قانون برنامه را در كليه شهرهاي كشور به قيمت عادالنه روز و طبق هاي مصوب شهري متناسب باطرح

احداث و توسعه مدارس و مراكز فرهنگي و هنري، پرورشي، خريداري و تملك نموده و جهت قوانين مربوط 
هاي اي ايستگاهحرفهورزشي، بهداشتي، درماني، توانبخشي، حمايتي و آموزشي و اشتغال ـ آموزش فني و

به  1372اي سال ها با قيمت منطقهآوري زباله، پمپاژ آب و فاضالب و كشتارگاهنشاني، جمعآتش
هاي زير انجام هاي موضوع اين تبصره به روشتملك و تأمين هزينه.هاي ذيربط واگذار نمايددستگاه

هاي موجود به انتفاعي در ـ دريافت قسمتي از ارزش اضافي اراضي شهري كه بر اثر تغيير كاربري: پذيردمي
ـ سرشكن كردن بخشي از . هامالكان اين گونه زمينشود، ازهاي جامع، تفصيلي و هادي حاصل ميطرح

ـ واگذاري . ها بر روي قيمت قطعات مسكوني قابل واگذاري مسكن در شهرهاي مربوط به هر استانهزينه
هاي با كاربري مذكور در بند الف ها موظفند زمينب ـ شهرداري. زمين معوض به مالكان اراضي تملك شده

هاي ذيربط معرفي نمايند و دستگاهلي مصوب، سريعاً بههاي جامع هادي و تفصياين تبصره را بر اساس طرح
هاي مربوطه مجوز احداث بنا را بدون رعايت تشريفات هاي مزبور توسط دستگاهبه هنگام شروع اجراي طرح

در هر صورت رعايت ضوابط و مقررات فني و . پروانه ساختماني و فقط با اعالم بر و كف صادر نمايندصدور
ج ـ دولت موظف است هر ساله در لوايح بودجه، اعتبار . استهاي مذكور ضروريستگاهشهرسازي از سوي د

هايي كه داراي مراكز د ـ دستگاه. الزم براي خريد زمين را در بودجه وزارت آموزش و پرورش منظور نمايد
هاي باشند و بر اساس طرحفرهنگي، هنري، ورزشي، بهداشتي، درماني، آموزشي، اداري و نظامي مي

شود كه مراكز مذكور را با رعايت قوانين مربوطه از طريق يابند، اجازه داده ميشهري تغيير كاربري ميمصوب
داري كل واريز و معادل آن را جهت جايگزيني، تكميل و خزانهمزايده به فروش برسانند و درآمد حاصله را به

نامه اجرايي هـ ـ آيين. هاي سنواتي هزينه نمايندنوسازي مراكز مشابه و تعمير و نگهداري طبق قوانين بودجه
اين تبصره توسط وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كشور طرف سه ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران 

. خواهد رسيد
 ـ 85تبصره 

شود براي تجهيز سرمايه در اجازه داده مي) سازمان ملي زمين و مسكن(الف ـ به وزارت مسكن و شهرسازي 
وجوه حاصل . نسبت به انتشار و فروش اوراق مشاركت مسكن اقدام نمايدبخش مسكن از طريق بانك مسكن

رسيد و مصرف اين گونه وجوه از هاي بخش مسكن خواهداز فروش اوراق مزبور صرفاً به مصرف اجراي طرح
مايندگي از جانب شمول قانون محاسبات عمومي مستثني خواهد بود وزارت امور اقتصادي و دارائي به ن

نامه اجرائي اين تبصره حداكثر ظرف سه آيين. بازخريد اوراق مزبور و سود متعلقه را تضمين خواهد كرددولت



مركزي ماه از تصويب اين قانون توسط وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك
ب ـ اوراق مشاركت، اوراق بهاداري . خواهد رسيدجمهوري اسالمي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران 

گذاراني كه قصد مشاركت در اجراي شود و به سرمايهاست كه به قيمت اسمي مشخص منتشر مي
خريداران اين اوراق به نسبت قيمت . رسدزيربنائي، توليدي و ساختماني را دارند، به فروش ميهايطرح

خريد و فروش اين اوراق مستقيماً يا از طريق . خواهند شدريكاسمي در سود حاصل از اجراي طرح مزبور ش
. باشدبورس اوراق بهادار مجاز مي

 ـ 86تبصره 
هاي هاي مربوط به تعمير و نگهداري و ديگر خدمات مشترك خانههاي اجرايي مكلفند كليه هزينهدستگاه

هاي مزبور به كاركنان خود تأمين نموده و عالوه محل عوايد حاصل از اجاره خانهسازماني مربوط به خود را از
كنندگان سوخت توسط استفادهات وهاي مربوط به آب، برق، مخابربر آن ترتيبي اتخاذ نمايند تا هزينه

مندي پرسنل نيروهاي مسلح و ساير كاركناني كه از همزمان با اجراي اين تبصره حق عائله. پرداخت گردد
. گرددكنند، برقرار ميهاي سازماني استفاده ميخانه

 ـ 87تبصره 
هاي مورد نياز، امه در رشتهتوانند در طول اجراي برنها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي ميدانشگاه

هاي بهداشت، درمان هاي سرانه شبانه را با تأييد وزارتخانهخاص تأسيس و هزينههايهاي شبانه و دورهدوره
تحصيل وصول و وجوه حاصله را به و آموزش پزشكي و فرهنگ و آموزش عالي حسب مورد از داوطلبان

به همين منظور در بودجه ساالنه منظور محل رديفي كه  داري كل واريز نمايند و معادل آن را ازخزانه
. هاي مربوط به دانشگاه نمايندگردد دريافت و صرف هزينهمي

 ـ 88تبصره 
هاي صرف شده در امر تحقيقات در توليد ناخالص داخلي به يك جهت دستيابي به هدف افزايش سهم هزينه

ها از محل درآمدهاي از كل اين هزينه%) 50(د و تأمين پنجاه درص 1378سال در%) 1.5(و نيم درصد 
هاي علمي كشور در هر سال سهم پژوهشعمومي، سازمان برنامه و بودجه مكلف است با هماهنگي شوراي

رديف هاي دولتي و تحت پوشش دولت از درآمدهاي عمومي را تعيين و دربخش تحقيقات هر يك از دستگاه
ث، خريد و اجاره ساختمانهاي اداري و خريد تجهيزاتي كه مرتبط با امر احدا. مستقل و جداگانه منظور نمايد

هايي ممنوع است و به عنوان هزينه تحقيقاتي سواري از چنين رديفتحقيقات نيست و خريد خودروهاي
هاي علمي كشور و سازمان برنامه و نامه اجرايي اين تبصره توسط شوراي پژوهشآيين. تواند منظور گرددنمي
. جه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيدبود

 ـ 89تبصره 
به منظور توسعه امور تحقيقاتي و استفاده بيشتر از خدمات اعضاي هيأت علمي و پژوهشي به دولت اجازه 

ها الف ـ كليه مزايا و تسهيالتي را كه طي برنامه دوم به اعضاي هيأت علمي و پژوهشي دانشگاه: شودداده مي
آموزش عالي يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ت تحقيقاتي وابسته به وزارت فرهنگ وو مؤسسا
تحقيق و تدريس گيرد به اعضاي هيأت علمي و پژوهشي شاغل در مراكز زير، به شرط اين كه به امرتعلق مي

ها و ها، سازمانـ مؤسسات تحقيقاتي و آموزشي وابسته به وزارتخانه 1: اشتغال داشته باشند، تسري دهد



حسب قانون و با تأييد شوراي گسترش مؤسسات دولتي نظامي و انتظامي و بنياد شهيد انقالب اسالمي كه بر
ـ ستادها و مراكز  2. اندوزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ايجاد شده

باشند و صالحيت اعضاي مذكور حسب علمي مياداري كه داراي پست سازماني مصوب براي اعضاي هيأت 
هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش هاي مميزه مركزي و وزارتخانههيأتمورد به تصويب

پست سازماني مصوب براي اعضاي هيأت علمي به طور مشترك به تصويب سازمان امور . پزشكي رسيده باشد
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد فرهنگ و آموزش عالي وهاي اداري و استخدامي، وزارتخانه

هاي اجرائي كه از اعتبارات جاري و عمراني مربوط به تحقيقات استفاده ب ـ كليه دستگاه. خواهد رسيد
قانون محاسبات عمومي كشور و مؤسسات انتفاعي 4هاي دولتي موضوع ماده نمايند و همچنين شركتمي

مذكور را از از اعتبارات%) 15(كنند موظفند پانزده درصد ه از اعتبارات مذكور استفاده ميوابسته به دولت ك
ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي، و همچنين طريق عقد قراردادهاي تحقيقاتي با دانشگاه

سات پژوهشي مؤسسات با موافقت دانشگاه يا مؤسسه تحقيقاتي مربوطه و مؤساعضاء هيأت علمي اين گونه
. آموزش پزشكي هزينه نمايندوابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و

هاي كار و امور اجتماعي و آموزش و پرورش و جهاد دانشگاهي از شمول مفاد اين بند مستثني وزارتخانه
هاي علمي كشور تعيين اين بند توسط شوراي پژوهشهاي مستثني از مفادباشند و ساير دستگاهمي
نامه و تخصيص اعتبار موظف به رعايت مفاد اين سازمان برنامه و بودجه به هنگام مبادله موافقت. گرددمي

كميسيون فرهنگ و آموزش عالي مجلس شوراي اسالمي بند بوده و گزارش آن را هر شش ماه يك بار به
كلفند هر شش ماه يك بار گزارش مربوطه را به ها نيز مها و سازمانوزارتخانه. ارسال خواهد نمود

نامه آيين. شوراي اسالمي ارائه نمايندهاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداري و بهزيستي مجلسكميسيون
هاي مذكور و سازمان امور اداري و استخدامي تهيه و به تصويب هيأت اجرايي اين بند با پيشنهاد وزارتخانه

باشد و از نامه اجرايي آن مياعتبارات ياد شده صرفاً تابع مفاد اين بند و آيينمصرف. وزيران خواهد رسيد
الف ـ به ـ  90تبصره . شمول قانون محاسبات و ساير مقررات عمومي دولت مستثني خواهد بود

شود در طول اجراي هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده ميوزارتخانه
صرفاً براي تدريس در دوره ) با اولويت مسلمان بودن(علمي غيرايراني خارجي از كشور رنامه از اعضاء هيأتب

دهند كه اعضاي هيأت علمي غير ايراني و همچنين اجازه. دكترا و همچنين تحقيق دعوت به كار نمايد
ها و مؤسسات ـ به دانشگاه ب. هاي مطالعاتي خود را در كشور جمهوري اسالمي ايران سپري نمايندفرصت

هاي كارشناسي ارشد و دكترا شود به منظور توسعه و تكميل دورهآموزش عالي و تحقيقاتي اجازه داده مي
ها و مؤسسات آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي كشورهاي خارجي كه با دولت جمهوري اسالمي دانشگاهبا

هاي مبادله استاد و دانشجو و تشكيل و پژوهشي در زمينه علميهايايران روابط دوستانه دارند، تفاهم نامه
عالي و بهداشت، هاي مشترك از طريق وزارتين فرهنگ و آموزشها و تبادل پروژهسمينارها و كنفرانس

. درمان و آموزش پزشكي منعقد نمايند
 ـ 90تبصره 

شود در پزشكي اجازه داده مي هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزشالف ـ به وزارتخانه
صرفاً براي ) با اولويت مسلمان بودن(علمي غيرايراني خارجي از كشور طول اجراي برنامه از اعضاء هيأت



دهند كه اعضاي هيأت علمي و همچنين اجازه. تدريس در دوره دكترا و همچنين تحقيق دعوت به كار نمايد
. كشور جمهوري اسالمي ايران سپري نمايندهاي مطالعاتي خود را در غير ايراني فرصت

شود به منظور توسعه و تكميل ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي اجازه داده ميب ـ به دانشگاه
ها و مؤسسات آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي كشورهاي خارجي دانشگاههاي كارشناسي ارشد و دكترا بادوره

هاي علمي و پژوهشي در زمينههايوابط دوستانه دارند، تفاهم نامهكه با دولت جمهوري اسالمي ايران ر
هاي مشترك از طريق وزارتين ها و تبادل پروژهمبادله استاد و دانشجو و تشكيل سمينارها و كنفرانس

. عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منعقد نمايندفرهنگ و آموزش
 ـ 91تبصره 

أت علمي مورد نياز آموزش عالي كشور در طول برنامه ارز مورد نياز جهت دولت مكلف است براي تأمين هي
تربيت حداقل هزار نفر عضو هيأت علمي در هر سال در داخل و اعزام به خارج در خريد تجهيزات الزم و

. تأمين نمايدمقطع دكتري را از بودجه هر سال دو وزارتخانه مربوطه حسب مورد
 ـ 92تبصره 

گذاري در زمينه آموزش عالي كشور، دولت موظف است تسهيالت غير دولتي به سرمايهجهت تشويق بخش 
همچنين به . هاي تشويقي برخوردار نمايدهاي غير دولتي قرار داده و از ساير حمايتدانشگاهبانكي در اختيار

نكي به صورت المقدور تسهيالت باموظف است حتيهاي غير دولتي دولتمنظور كمك به دانشجويان دانشگاه
از دانشجويان هاي غير دولتي قرار دهد تا بخشيهاي رفاه دانشجويان دانشگاهوام بلندمدت در اختيار صندوق

ها بتوانند با استفاده از اين وام شهريه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصيل به تدريج اين دانشگاه
. بازپرداخت نمايند

 ـ 93تبصره 
ر برنامه پنج ساله دوم توسعه، همچنان به صورت دانشگاه دولتي ابقاء و به روال سابق با دانشگاه پيام نور د
. نمايدهاي مردمي، از بودجه عمومي دولت نيز استفاده ميدانشجويان و كمكدريافت شهريه از

 ـ 94تبصره 
انساني  دولت موظف است از محل منابع بودجه عمومي نسبت به تكميل تأسيسات، تجهيزات و نيروي

هاي بهداشت مراكز بهداشتي درماني روستائي كشور به ترتيب اولويت خانههاي بهداشتي درمانيشبكه
هاي مذكور كه توسعه كمي شبكههاي بهداشتي و مراكز بهداشتي درماني شهري اقدام نمايد به نحويپايگاه

تشكيالتي انجام و توسعه كيفي  هاي فيزيكي، تجهيزاتي و توسعهتا پايان برنامه دوم كامل و و زمينه
. بهداشتي درماني كشور فراهم شودهايشبكه

 ـ 95تبصره 
وزارت كار و امور اجتماعي موظف است در طول اجراي برنامه اقدامات زير را انجام دهد، اعتبارات مورد نياز 

ـ تشكيل پايگاه الف : بيني و تأمين خواهد شدمربوطه در بودجه ساالنه كشور پيشهاياز محل رديف
اطالعات كار به منظور تأمين آمار و اطالعات كار، شامل مشخصات كارگاهي، نيروي كار و ديگر مسائل مورد 

ج ـ ايجاد . هاي آماريب ـ شناخت خصوصيات نيروي كار و بازار كار كشور از طريق تهيه و اجراي طرح. نياز
ت از اشتغال نيروي كار كشور و كاهش نرخ هزار فرصت شغلي ارزان قيمت جديد به منظور حماي 660



مركز نيمه  70اندازي مركز تربيت مربي، تكميل و راه 5اي، مركز آموزش فني و حرفه 77د ـ ايجاد . كاريبي
. مركز آموزشي 12تمام و بازسازي و تكميل 

 ـ 96تبصره 
موجود در ) اتوماسيون و اپتيك الكترونيكي، مخابرات،(دولت موظف است در طول برنامه، صنايع الكترونيك 

ها الكترونيكي نظامي و غير نظامي از طريق جهت تأمين منافع ملي و تأمين نيازمنديبخشهاي مختلف را
سازماندهي و تقويت نمايد بطوريكه تا پايان برنامه، هاي متمركز و هماهنگگذاريگذاري و سرمايهسياست

نامه اجرايي اين تبصره آيين. عمده الكترونيكي از داخل كشور باشد االمكان كشور قادر به تأمين نيازهايحتي
هاي صنايع، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و پست و تلگراف و تلفن تهيه و به تصويب توسط وزارتخانه

. خواهد رسيدهيأت وزيران
 ـ 97تبصره 

شود در صورت درخواست اهالي براي ياجازه داده م) شركت مخابرات ايران(به وزارت پست و تلگراف و تلفن 
مراكز تلفني خارج از برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي امكانات الزم از جمله تأسيس و توسعه

مراكز و غيره، را در اختيار آنها قرار داده و هزينه اندازيطراحي، تدارك تجهيزات مورد تقاضا، نصب و راه
. را به قيمت تمام شده اخذ نمايد خدمات و تجهيزات ارائه شده

 ـ 98تبصره 
قانون اساسي موظف است در محدوده وظايف خود ضمن رسيدگي به شكايات  90و  88كميسيون اصول 

) بنياد جانبازان، بنياد شهيد، بنياد پانزده خرداد، كميته امداد(انقالب اسالمي مربوط به نهادها و بنيادهاي
و مجلس شوراي اسالمي تقديم ر آنها جهت استحضار محضر مقام معظم رهبريهمه ساله گزارشي از طرز كا

. الذكر موظفند كليه اطالعات مورد نياز را در اختيار كميسيون قرار دهندنمايد و كليه نهادها و بنيادهاي فوق
 ـ 99تبصره 

وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه موظفند جهت تحقق و اجراي اهداف اين برنامه به 
هاي اجرايي نظارت نموده و گزارش مربوط به پيشرفت عمليات و مطابقت آن دستگاهطور مستمر بر عمليات

دولت و ديوان محاسبات و  ماهه بهششهاي تعيين شده در برنامه را در مقاطعدر زمينه وصول به هدف
. هاي مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايندكميسيون

 ـ 100تبصره 
هاي خود جهت وزارت امور خارجه موظف است در خصوص تقويت نيروهاي بخش اقتصادي نمايندگي

و باشد نسبت به ارائه اطالعات كشورهائي زمينه صدور كاال به آنها فراهم ميبازاريابي و صدور كاال در
تجاري دو طرف تسهيالت الزم را هاي توليدي وهاي الزم در خصوص ايجاد ارتباطات بين شركتهماهنگي

به منظور نيل به اين هدف در طول برنامه دوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي وزارتخانه . فراهم نمايد
سازمان برنامه و بودجه . نمايدمي هاي مورد نياز اقدامنسبت به اعزام كارشناس متخصص به نمايندگيمذكور

. نيروهاي مذكور را در طول برنامه تأمين نمايدموظف است اعتبارات مورد نياز جهت بكارگيري
 ـ 101تبصره 



با توجه به روند افزايش تصادفات وسايل نقليه بين شهري در شهرهاي مسر محورهاي اصلي، وزارت 
هاي جديد، كمربندي پرتردد ها و احداث راهمحل اعتبارات مربوط به بهسازي راهوترابري موظف است ازراه

. شهر را در اولويت قرار دهد
 ]امضاء[

هاي هاي اساسي و سياستيك تبصره و اهداف كيفي، خط مشي قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يكصد و
يكشنبه بيستم آذر ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي كلي و جداول پيوست در جلسه روز

. به تأييد شوراي نگهبان رسيده است 20/9/1373اسالمي تصويب و در تاريخ 
اكبر ناطق نوري رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي

 
 هاي كلي برنامه دوم توسعههاي اساسي و سياستاهداف كالن كيفي خط مشي

بخش اول 
هدفهاي كالن كيفي 

. ـ تالش در جهت تحقق عدالت اجتماعي 1
. ـ رشد فضائل بر اساس اخالق اسالمي و ارتقاء كمي و كيفي فرهنگ عمومي جامعه 2
فرهنگ خودي، خالقيت، علم، هنر، فن و تربيت هاي ايمان مذهبي، ـ هدايت جوانان و نوجوانان در عرصه 3

هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اجتماعي و مشاركت در صحنهبدني و مناسبات انساني، خانوادگي و
. اقتصادي

. وريـ افزايش بهره 4
. ـ تربيت نيروي انساني مورد نياز 5
. ـ رشد و توسعه پايدار اقتصادي با محوريت بخش كشاورزي 6
. ساختار نظارتي اجرائي و قضائي كشور در جهت تحقق اهداف برنامه ـ اصالح 7
. ـ تقويت مشاركت عامه مردم و اتخاذ تدابير الزم براي نظارت شايسته و پيوسته بر اجراي برنامه 8
ـ تالش در جهت كاهش وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي حاصل از نفت و توسعه بيش از پيش  9

. صادرات غير نفتي
. ـ حفظ محيط زيست و استفاده بهينه از منابع طبيعي كشور 10
. ها و تدابير فرماندهي معظم كل قواـ تقويت بنيه دفاعي كشور در حد نياز در چارچوب سياست 11
. ـ رعايت اصول عزت و حكمت و مصلحت كشور در سياست خارجي 12
ـ تالش در جهت حاكميت كامل قانون و حفظ امنيت همه جانبه آحاد مردم و ترويج فرهنگ احترام به  13

. قانون، نظم اجتماعي و وجدان كار
. ـ نظام دهي و بكارگيري تحقيقات به عنوان ابزاري براي حل مشكالت و توسعه كشور 14
). ولتيتعاوني، خصوصي و د(هاي اقتصادي ـ ايجاد تعادل در بخش 15
. هاي انقالب اسالمي در عرضه كردن منابع مالي و امكانات دولتيـ تقويت و ترجيح ارزش 16

بخش دوم 



 خط مشي هاي اساسي
 ـ 1

: تالش در جهت تحقق عدالت اجتماعي از طريق
ها و مناطق و تالش در ـ تقسيم بهينه منابع و امكانات عمومي با تعيين ضرايب وضع موجود استان 1

تر از ميانگين هستند به امور اجتماعي و اقتصادي پائينها و مناطقي كه در ابتداي برنامه دراستان رساندن
. حد نصاب متوسط كشور

ـ توسعه و بهبود كيفيت شرايط عمومي زندگي مردم شامل بهبود توزيع درآمد و ثروت و كاهش ضريب  2
. جيني

. دهاي باال ماليات متناسب و تصاعدي اخذ شودـ اصالح سيستم مالياتي بنحوي كه از صاحبان درآم 3
. ـ جلوگيري از درآمدهاي كاذب و غير قانوني و بادآورده يا ناشي از امتيازات نابجا 4
ـ تعميم، گسترش و بهبود نظام تأمين اجتماعي بوسيله تأمين منابع از محل بودجه عمومي به منظور  5

هاي اجتماعي و قرار سرپرست و معلولين توسعه بيمهان بيكودكپرداخت مستمري به اقشار نيازمند، زنان و
سهم سرانه دولت دادن همه اقشار مردم تحت پوشش بيمه خدمات درماني تا آخر برنامه دوم و پرداخت

. مطابق ضوابط قانون بيمه خدمات درماني
. عمرانـ عنايت به مناطق محروم و روستاها با اولويت اشتغال، بهداشت و آموزش، توليد و  6
. پذيرـ حمايت از ايثارگران و بسيجيان و رزمندگان و اقشار نيازمند و آسيب 7
. هاي عموميالتعليم و تقويت آموزشـ تحت پوشش قرار دادن كليه كودكان و نوجوانان الزم 8
. ـ تأمين بهداشت عمومي و گسترش بيمه همگاني 9

. كنندگان و توليدكنندگانريزي و ايجاد شرايط الزم براي حفظ حقوق مصرفـ برنامه 10
ها، عوارض، هاي انتقالي دولت در بودجه عمومي در قالب سوبسيدها، بخشودگيـ جهت دادن كمك 11

. اييپذير و نيازمند و محروميت زدراستاي حمايت از اقشار آسيبماليات و ساير تسهيالت و امتيازات در
هاي آمايش اي در برنامههاي منطقهزدايي و رفع عدم تعادلـ اتخاذ تصميمات سازگار جهت محروميت 12

. سرزمين
. ـ توسعه امنيت قضايي و تعميم امنيت اقتصادي 13
هاي اجتماعي شامل فرهنگ، آموزش دهي و هدايت سهم عمده منابع مالي به بخشـ سعي در جهت 14

. تحقيقات و تربيت بدنيان، آموزش عالي وعمومي، بهداشت و درم
 ـ 2

: رشد فضائل بر اساس اخالق اسالمي و ارتقاء كمي و كيفي فرهنگ عمومي جامعه از طريق
) ره(ـ معرفي و ترويج شخصيت، اخالق، افكار و آثار حضرت امام خميني 1
. هاي اخالقي و معنوي جامعههاي فرهنگي در زمينهگذاري هماهنگ در امر فعاليتـ سازماندهي و سياست 2
. هاي صداوسيما به عنوان دانشگاه عمومي كشورـ افزايش كمي و كيفي توليد و پخش برنامه 3
هاي مختلف سني هاي اخالقي، معنوي با توجه به نيازهاي گروههاي مستقيم در زمينهـ گسترش آموزش 4

. منطقهبويژه نسل جوان و نوجوانان و نيازهاي هر



. هاي فردي و اجتماعي بر مبناي مشاركت عموميـ گسترش فرهنگ و ارزش كار و شايستگي 5
. پذيري، نظم و انضباط و تعاون عمومي و همبستگي اجتماعيـ پرورش روحيه مسئوليت 6
ها و نهادهاي موجود كه به نحوي در امور ها و سازمانـ تشكل و سازماندهي متناسب در تمامي ارگان 7

. تبليغاتي ـ فرهنگي كشور فعاليت دارندگيري و اجراييذاري، تصميمگسياست
هاي عمومي و گرايي و اسراف و تبذير در بخشجويي، دوري از تجملـ گسترش فرهنگ قناعت و صرفه 8

. خصوصي و ارائه الگوهاي مناسب زندگي
اركت عمومي با توجه به هاي اجرايي، فرهنگي، هنري، ورزشي به مردم و تقويت مشـ واگذاري فعاليت 9

. دولتگيري و نظارتگذاري و تصميمسياست
هاي انقالب اسالمي، حفظ قداست خانواده و ـ پرورش روحيه همبستگي ملي و احترام به قانون و ارزش 10

. مشاركت در امور سياسي و اجتماعيپذيري وتقويت روحيه مسئوليت
ربيت بدني خصوصاً بين جوانان به منظور پرورش جسم هاي تـ همگاني كردن ورزش و گسترش فعاليت 11

. مردمو روح و پربار كردن اوقات فراغت عموم
. ها و اختصاص امكانات به مسائل تربيت بدني و پركردن اوقات فراغت بانوانريزيـ توجه ويژه در برنامه 12
تصادي با حفظ شئونات خانواده ـ مشاركت بيشتر زنان و بانوان در امور اجتماعي، فرهنگي، آموزشي و اق 13

. زنهاي متعالي شخصيت اسالميو ارزش
كني اعتياد و مبارزه با مفاسد اجتماعي و هاي ذيربط در جهت ريشهـ بسيج كليه امكانات و دستگاه 14

. تهاجم فرهنگي
مقابله جدي ريزي براي هاي تهاجم فرهنگي دشمن و برنامهـ تالش براي شناخت ترفندها، ابزارها و شيوه 15

. با آن
هاي هاي رشد فضائل اخالقي و ارزشـ توجه به سازماندهي و توسعه فعاليت مساجد به عنوان پايگاه 16

. معنوي
ريزي و اجراء در سطوح مختلف آموزشي و كل گذاري، برنامهـ تقدم پرورش بر آموزش در امور سياست 17

. جامعه
. فرهنگ و تقويت و توسعه آنهاي مستقيم دولت به بخش ـ استمرار كمك 18

 ـ 3
هاي ايمان مذهبي، فرهنگ خودي، خالقيت، علم، هنر و فن و تربيت هدايت جوانان و نوجوانان در عرصه

هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اجتماعي و مشاركت در صحنهبدني و مناسبات انساني، خانوادگي و
: اقتصادي از طريق

ايمان مذهبي و ترغيب به عمل صالح و تشويق به انجام فرائض ديني مي،هاي اسالـ تقويت تفكر و گرايش 1
. و تعظيم شعائر مذهبي

ـ ترويج رفتار مناسب فردي، خانوادگي و اجتماعي و مبارزه با رواج الگوهاي ناهنجار رفتاري ناشي از  2
. تراوش فرهنگي بيگانه



به عنوان الگوهاي متعالي رفتار فردي و » والسالمالصلوهْ عليهم«ـ معرفي ابعاد گوناگون سيره اهل بيت  3
. اجتماعي

. ـ ارتقاء بينش اعتقادي و سياسي در زمينه امامت و رهبري جامعه اسالمي 4
. هاي علمي فرهنگي، هنريـ اهتمام به امر پرورش روح خالقيت، نوآوري در زمينه 5
هاي مورد نياز ته و هدايت آنها در زمينهريزي براي كشف و پرورش استعدادهاي درخشان و برجسـ برنامه 6

. كشور و جلوگيري از فرار مغزها
ـ آگاه ساختن جوانان نسبت به مواريث غني فرهنگي، اسالمي و ملي و مبارزه با روحيه حقارت و از خود  7

. بيگانگي در برابر فرهنگ غرب
. هاي اسالميرزشـ آشنا ساختن جوانان با علوم و فنون جديد توأم با تعهد نسبت به ا 8
. هاي شغليـ تقويت حس خود اتكائي و اعتماد به نفس و اغتنام فرصت 9

. ـ تقويت بنيه علمي و تفكر نقادانه و تشويق به مطالعه و كتابخواني 10
ـ شناساندن دشمنان داخلي و خارجي و تقويت روح مقاومت در برابر تهاجم فرهنگي و مفاسد اجتماعي  11

. و بزهكاري
. ريزي براي استفاده مطلوب از اوقات فراغترنامهـ ب 12
ـ توجه الزم به سالمت جسم و نشاط روح و حفظ شادابي و طراوت جواني از طريق توسعه ورزش  13

. همگاني
ـ ترغيب نسبت به ازدواج و تشكيل خانواده با تسهيل شرايط، تعديل توقعات، كاهش تشريفات و آگاهي  14

. انتخاب همسر و حقوق خانوادههاي و معيارهاي شرعي درنسبت به روش
هاي الزم جهت مشاركت فعال جوانان در امور سياسي، اجتماعي و اقتصادي و تقويت ـ ايجاد زمينه 15

. پذيرين و مسئوليتروحيه تعاو
 ـ 4

: وري از طريقافزايش بهره
. وري از نيروي انسانيكاري به منظور افزايش بهرهـ گسترش فرهنگ كار و توليد و تقويت وجدان 1
ـ استفاده هر چه بهتر از منابع و امكانات و نيروي انساني و تخصيص بهينه آن با توجه به ضرايب و  2

. امه و توجيهات الزماولويتهاي منظور شده در برن
. ها و بررسي نتايجگير در جهت حسن اجراي برنامهـ نظارت و ارزيابي مستمر و پي 3
ها و تأكيد بر كاهش قيمت تمام شده توليدات و كاالهاي ها و پروژهبندي الزم براي طرحـ تنظيم زمان 4

. داخلي و خدمات عمومي كشور
هاي اداري و هاي عمومي و كارآمد نبودن دستگاههاي اجرائي و كاهش هزينهـ افزايش كارآئي دستگاه 5

. اجرائي كشور
ها و مؤسسات ها، شركتهاي عمومي و دستگاهـ جلوگيري از ريخت و پاش و اسراف و تبذير در بودجه 6

. ها و نهادهاي انقالب اسالميدولتي، بانك



هاي تنبيهي و انتخاب مديران شايسته و كارآمد و نظارت بر عملكرد آنها و اعمال سياستـ تأكيد بر تربيت  7
. و تشويقي به منظور افزايش كارآئي

. وري متناسب با شرايط اقتصادي كشورـ اصالح سيستم حقوق و دستمزد بر مبناي طرح كارانه و بهره 8
. به صورت متمركز رسانيآوري و پردازش آمار و اطالعـ اصالح سيستم جمع 9

ـ تشويق و ترغيب مصرف جامعه به سمت استفاده بهينه از منابع از طريق مراكز مختلف آموزشي،  10
. فرهنگي، تبليغي و اقتصادي

. ـ تكيه بر استفاده بهينه از انرژي و جلوگيري از اتالف آن 11
. هاي كنترل كيفيتـ ايجاد و تقويت سيستم 12
. كنولوژي مناسب با توجه به شرايط اشتغال نيروي انساني، سرمايه و مواد اوليهـ تأكيد بر بكارگيري ت 13
. هاي فردي آنها با رعايت اصول اعتقاديتر كردن دامنه انتخاب مديران و توجه به توانمنديـ گسترده 14

 ـ 5
: تربيت نيروي انساني مورد نياز از طريق

ي، تخصصي مورد نياز كشور به ويژه در سطوح هاي فرهنگي، اعتقادي، علمي، فنـ گسترش آموزش 1
. كارشناسي ارشد و دكترا

. ـ ارتقاي كيفي نظام آموزشي كشور 2
. هاي مراكز علمي و تحقيقاتي كشورـ استفاده هر چه بيشتر از ظرفيت 3
. ـ توجه الزم به علوم و فنون و تكنولوژي مورد نياز 4
دم در امور آموزشي فني و تبيين نقش آموزش و تربيت ـ تأكيد بر مشاركت و همكاري هر چه بيشتر مر 5

. نيروي انساني در روند رشد و توسعه جامعه
. ـ برقراري رابطه هر چه بيشتر بين مراكز علمي، تحقيقاتي كشور و مراكز توليدي صنعتي 6
هاي قهاي و تربيت نيروي انساني ماهر و نيمه ماهر و تكميل حلهاي فني، حرفهـ بهادادن به آموزش 7

. نيروي انسانيهاي گوناگون در زمينهمفقوده مورد نياز بخش
هاي آموزشي و پرورشي، هاي گروهي جهت تقويت برنامهـ تأكيد بر استفاده از امكانات عمومي و رسانه 8

. هاي آموزشي و پرورشي در راستاي اهداف برنامههماهنگي در برنامههاي صحيح آموزشي،اجراي شيوه
هاي آموزشي و استفاده از وسائل كمك آموزشي، نظام ارزشيابي و بازنگري و اصالح تكميل برنامه ـ ايجاد 9

هاي آموزشي و جهت تأمين نيازهاي داخلي و برقراري ارتباط بين بخشهاي مناسبصدا و سيما و تكنولوژي
. نيازها و صنايع داخلي

هاي آموزش و پرورش، فني و بارات بخشهاي كمي و كيفي و افزايش درصد سهم اعتـ بهبود شاخص 10
. اي و آموزش عاليحرفه

. ـ حمايت از كادر آموزشي كشور در راستاي افزايش كارآئي و جذب متخصصين ايراني خارج از كشور 11
. هاي اسالميآموزان و دانشجويان و تعميق معرفت ديني و ارزشهاي فرهنگي دانشـ تقويت جنبه 12
م آموزشي كشور و بكارگيري اعتبارات در جهت افزايش بازدهي علمي و ارتقاء ـ بازنگري در سيست 13

. كيفيت آموزش و پرورش



هاي الزم و كافي براي رشد و تربيت نيروي انساني مناطق محروم و ـ تأكيد بر فراهم نمودن زمينه 14
. روستايي كشور

. مسلمان خارجي در داخل كشور هاي علمي ـ اعتقادي دانشجويان و طالبـ تقويت و گسترش آموزش 15
. هاي الزم براي ارتقاء سطح علمي و فرهنگي و ادامه تحصيل معلمان كشورـ ايجاد زمينه 16
ـ ايجاد زمينه شناسائي و رشد نيروهاي جديد و جوان كشور در يك فرآيند تربيت، ارزشيابي و ارتقاء  17
. هاآن
. ـ تأمين زمينه ايجاد كادر وسيع مديران 18

 ـ 6
: رشد و توسعه پايدار اقتصادي با محوريت بخش كشاورزي از طريق

هاي مناسب جهت تقويت ـ تأكيد هر چه بيشتر بر نقاط قوت دروني اقتصاد كشور و ايجاد مكانيزم 1
. حاصل از درآمد نفتهاي داخلي آن به جاي اتكاء به رشد القائيبنيه

. هاي مورد نياز كشورگذاري آن در بخشانداز ملي و سرمايهـ ايجاد شرايط مناسب جهت افزايش پس 2
هاي زود هاي نيمه تمام توليدي، صنعتي و هدايت منابع عمومي به سمت طرحـ تأكيد بر تكميل طرح 3

. ايبازده و كوچك منطقه
هاي نسبي هر منطقه و اي با توجه به مزيتطقهريزي و ايجاد تعادل و توازن منـ تالش در جهت برنامه 4

ها و شرايط هر هاي زيربنائي و توليدي با توجه به قابليتطرفيتاي از طريق گسترشهاي توسعهتجهيز كانون
. منطقه

. ها مؤسسات وابسته به دولت و نهادهاي انقالب اسالميـ كاهش تصدي و انحصارات دولتي، سازمان 5
. وري از منابع عمومي كشور در سطح آحاد ملتـ افزايش استفاده و بهره 6
. هاهاي موجود در كليه زمينهبرداري بهينه از ظرفيتـ بهره 7
. ـ عنايت ويژه به صنايع تبديلي و وابسته به بخش كشاورزي 8
. هاي توليدي، صنعتيـ تأكيد بر تكميل خطوط و زنجيره 9

هاي مختلف اقتصادي اعم از آب، صنعت، انرژي، حمل و نقل، بازرگاني و مه بخشـ تنظيم حركت و برنا 10
. ها در جهت تقويت بخش كشاورزيبانك
ـ اولويت در تأمين اعتبارات عمراني فصول آب و كشاورزي و منابع طبيعي و افزايش سهم تسهيالت  11

ي غير دولتي در بخش كشاورزي، عنايت مؤسسات مالي و اعتبارالوصول و ايجاد و تقويتبانكي ارزان و سهل
هاي دولت در بخش فعاليتبندي محصوالت كشاورزي و تمركز تدريجيويژه به صنايع تبديلي و بسته

االمكان ساير امور به مردم كشاورزي در تحقيقات و ترويج و آموزش، و واگذاري امور توليدي و توزيعي و حتي
. و باال بردن راندمان آبياريافزايش توليد در واحد سطح و تأكيد بر

هاي تضميني با مكانيزم ها و ماشين آالت كشاورزي و اعالم به موقع قيمتـ تأمين به موقع و كافي نهاده 12
ها در گمركي در راستاي حمايت از توليد داخلي و كاهش نقش واسطههايگذاري، تعيين تعرفهمناسب قيمت

گذاري در بخش كشاورزي نسبت سرمايههاي مالياتي، اولويت بهيتعرضه محصوالت، استمرار سوبسيد و معاف
. ها، اجراي بيمه توليدات كشاورزي و تأمين اجتماعي توليدكنندگان كشاورزي و روستائيانبه ساير بخش



ها و مراتع و منابع دريائي و آبزيان داخلي كشور با مشاركت برداري از جنگلـ حفاظت، احياء و بهره 13
عمران و توسعه و بهسازي روستاها، تأمين نيروي انساني هاي مناسب، توجه بهايجاد مديريتمردمي و 

و تشكيل شوراي متخصص مورد نياز و فراهم نمودن امكانات و تسهيالت مناسب صادراتي توليدات كشاورزي
. كشاورزي عالي كشاورزي به منظور ارائه پيشنهادهاي الزم جهت هماهنگي و نظارت بر تحقق اهداف بخش

. برداري صحيح از منابع تجديد شونده و آبزيانـ تالش جهت حفظ، احياء، توسعه و بهره 14
. ـ تنظيم بازارهاي گوناگون سرمايه، كار، كاال، تجارت و خدمات، پولي و مالي و بورس 15
. شده هاي اقتصادي و تجاري در راستاي الگوي تعيينبندي فعاليتـ تعيين استراتژي و اولويت 16
گيري و اجرائي مالي و پولي گذاري، تصميمهاي مختلف سياستـ ايجاد هماهنگي و سازگاري بين بخش 17

. تعيين شدهها و استراتژيدر راستاي اهداف، اولويت
ها و مشروط بودن هر نوع قرارداد با خارج به عدم امكان ـ تأكيد بر ساخت و توليد داخلي در كليه زمينه 18

. خل و به صورت مشاركتساخت در دا
 ـ 7

: اصالح ساختار نظارتي، اجرائي و قضائي كشور در جهت تحقق اهداف برنامه از طريق
ها و هاي موازي و اعمال نظارت دقيق بر عملكرد سازمانـ ايجاد نظم و انضباط اداري و حذف دستگاه 1

. ها و شهرداريهاهاي دولتي، بانكشركت
هاي ساده براي انجام امور مربوط و واگذاري هر راسي اداري و استفاده از روشـ تمركززدائي و حذف بوروك 2

. چه بيشتر كار به استانها
نسبت به نيروهاي خدماتي و ... ـ بهبود تركيب نيروي انساني از طريق افزايش نسبت نيروهاي متخصص و 3

... پشتيباني و
. نبيهـ مبارزه با فساد اداري و اجراي صحيح نظام تشويق و ت 4
هاي خصوصي گيري بر اساس واگذاري كارهاي مربوط به بخشـ اصالح تشكيالت اداري و سازمان با جهت 5

. و تعاوني و تقويت مراكز استاني
گذاري با هدف كارآئي الزم و عدم تداخل در وظايف و گيري، سياستـ بهينه سازي نظام تصميم 6

. هاي موازيفعاليت
گيري تقويت واحدهاي مسئول اعمال ت در اعمال حاكميت و تصدي با جهتـ تدوين حدود وظايف دول 7

. ضرورتحاكميت و كاهش وظايف تصدي تا حد
. ـ بازنگري و اصالح قوانين و مقررات جهت تسهيل و تسريع هر چه بهتر امور 8
برداري بندي و بهرههاي عمراني به منظور تسهيل و زمانريزي و اصالح نظام تهيه و اجراي طرحـ برنامه 9

. مطلوب
گيري، گذاري، تصميمريزي غير متمركز در امور سياستريزي متمركز به سوي برنامهـ تغيير نظام برنامه 10

. بندي، اجرا و نظارتاولويت
. دهندي كه در رابطه با اصالح ساختار اداري، شغل خود را از دست ميـ تأكيد بر اشتغال افراد 11
. ـ انسجام و هماهنگي بين واحدهاي اداري و سازماندهي كارآ 12



 ـ 8
: تقويت مشاركت عامه مردم و اتخاذ تدابير الزم براي نظارت شايسته و پيوسته بر اجراي برنامه از طريق

. هاي مختلفتخصصي در زمينه هايـ تشويق و حمايت از ايجاد تشكل 1
هاي مالي و ها و حمايتـ توسعه نقش مردم در امور فرهنگي از طريق اصالح قوانين و مقررات و روش 2

. هاي فرهنگياعتباري از فعاليت
. ـ گسترش فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر 3
و نظارت اين شوراها بر كليه امور  ـ ايجاد شوراهاي اسالمي استان و شهرستان و شهر و دهستان و روستا 4

. محدوده اين شوراهاعمراني، فرهنگي، اجرائي و اقتصادي
هاي اقتصادي و اجرائي و عمراني دولت به مردم كه به اعمال حاكميت دولت ـ واگذاري بخشي از فعاليت 5

. زندلطمه مي
برنامه و جلوگيري از اعمال  ـ بكارگيري نيروهاي اليق، امين و متعهد جهت نظارت مستمر بر اجراي 6

. هاي فردي و بخشيسليقه
 ـ 9

تالش در جهت كاهش وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي حاصل از نفت و توسعه بيش از پيش صادرات 
: غير نفتي از طريق

. هاي موجود مالياتي كشورـ استفاده حداكثر از ظرفيت 1
. هاي دولتي، تعاوني و خصوصي در صادراتشهاي هر يك از بخـ تعيين حدود و ميزان فعاليت 2
ها و اي مناسب براي ثبات سياستهاي ارزي و تعرفهـ اصالح قانون صادرات و واردات و اتخاذ سياست 3

. تشويق صادرات
گذاري در جهت افزايش ارزش افزوده صنايع تبديلي كشاورزي و معدني و صنعتي و ـ حمايت از سرمايه 4

. تسهيالت و ارائه خدمات و اطالعات مورد نيازن با فراهم نمودنحمايت از صادركنندگا
. ـ تقويت بانك توسعه صادرات در جهت كمك به صادركنندگان 5
هاي اعتباري و مالياتي مناسب جهت صادرات ـ اتخاذ سياست 6
. ـ نظارت و ارزيابي مستمر بر امور صادرات غير نفتي 7
. ـ اختصاص سهمي از توليدات به صادرات 8
. ـ استفاده از مواد اوليه مرغوب در كاالهاي صادراتي 9

هاي مطلوب براي صادرات بنديـ استفاده از بسته 10
. ـ انطباق استانداردها با سليقه كشورهاي واردكننده 11
. زهاـ مبارزه با صادرات قاچاق از طريق كنترل مبادي ورودي و خروجي و مر 12
. ـ توسعه مبادالت تهاتري غير نفتي 13
. هاي صادراتيها و تعاونيـ تشكيل و تقويت اتحاديه 14
. ـ استفاده مؤثر از مناطق آزاد تجاري براي توسعه صادرات و صادرات مجدد 15
. ـ منسجم نمودن تشكيالت موجود در امور صادرات 16



. براي صادرات) رزي و صنعتيكشاو(هاي توليدي ـ استفاده بيشتر از ظرفيت 17
. هاي جمهوري اسالمي ايران براي صادراتهاي خارج از كشور و سفارتخانهـ فعال كردن دفاتر نمايندگي 18
. ـ استفاده از وسايل ارتباط جمعي كشورهاي خارجي براي بازاريابي و تبليغات 19
هاي مرتبط با صادرات و حذف اقدامات موازي و كاهش بوروكراسي دست ـ بازبيني شرح وظايف سازمان 20

. و پاگير
ـ فعال كردن اشخاص حقيقي و حقوقي در امر تجارت خارجي تحت نظارت دولت در محدوده قانون  21

. انحصار در امر وارداتصادرات و واردات و جلوگيري از ايجاد
هاي هاي داخلي كه در مناقصههاي ارزي جهت شركتيالت الزم براي صدور ضمانتـ ايجاد تسه 22
. گردندالمللي برنده ميبين
ـ ايجاد تسهيالت الزم جهت خروج موقت ماشين آالت و ساير تجهيزات و لوازمي كه براي انجام  23

. كشورهاي داخلي مورد نياز استهاي عمراني توسط پيمانكاران داخلي درپروژه
. هاي صادراتي در صورت لزومـ برقراري مشوق 24
. ـ عودت حقوق و عوارض گمركي كاالهاي صادراتي 25
. ـ تقويت صندوق ضمانت صادرات و ايجاد سيستم بيمه صادراتي 26
ها، بازار، بورس، كاالهاي ـ كمك به بازاريابي براي كاالهاي توليد داخلي از طريق برگزاري نمايشگاه 27

. صادراتي
. هاي سياسي و ديپلماتيكـ اعمال پشتيباني 28
ـ تدوين مقرراتي كه بر اساس آن صادركنندگان بتوانند كاالهاي صادراتي خود را با برچسب و عنوان  29

دار شدن اعتبار كاالهاي صادراتي صادر نموده و از خدشهخود و يا برچسب و عالئم درخواستي خريدار
. جلوگيري نمايند

تشكيالت بازرگاني كشور و تشكيل شوراي عالي صادرات به منظور ارائه پيشنهادهاي الزم  ـ بازنگري در 30
. هاي سياسي خارجي كشورتمركز امور بازرگاني در نمايندگيدر جهت هماهنگي، و توسعه صادرات و

بالقوه به هاي براي توسعه صادرات كنوني و تبديل پتانسيل) كاالئي ـ مكاني(ـ شناسائي بازارهاي جديد  31
. عملكرد بالفعل در اين بازارها

. كننده در مورد كاالهاي وارداتيـ جلوگيري از تبليغات گمراه 32
ـ الزام واردكنندگان به ارائه خدمات بعد از فروش در مورد كاالهاي بادوام  33
. ـ الزام واردكنندگان كاال به آموزش و انتقال تكنولوژي 34

 ـ 10
: ده بهينه از منابع طبيعي كشور از طريقحفظ محيط زيست و استفا

. برداري اصولي از منابع طبيعيـ تأكيد بر حفظ، احياء، توسعه و بهره 1
سازي معادن مورد نياز صنايع كشور ـ توسعه عمليات تفصيلي اكتشاف و تجهيز و آماده 2
دي كشور و جايگزين كردن برداري هر چه بيشتر از معادن جهت تأمين مواد اوليه كارخانجات توليـ بهره 3

. وارداتيمواد خام و نيمه ساخته داخلي به جاي مواد



كاران غير دولتي در انجام ـ برداشتن كليه موانع و ايجاد همه گونه تسهيالت براي مشاركت معدن 4
. هاي اكتشافي و توليديفعاليت

هاي آبياري و نشده با تكميل شبكه هاي تأمينبرداري از آبهاي افزايش نرخ بهرهـ تأكيد بر اجراي طرح 5
. اراضي و اجراي پوشش انهارزهكشي و انجام عمليات تجهيز و نوسازي

هاي الزم زيست محيطي و اصالح چارچوب حقوقي و ـ تدوين ضوابط و استانداردها، معيارها و شاخص 6
. هنگ با شرايط و امكانات كشورهاي علمي و همااز آخرين يافتهگيريها با بهرهقانوني موجود در كليه زمينه

وري انرژي مصرفي و استفاده از ـ استفاده بهينه از انرژي از طريق تغيير الگوي مصرف، افزايش بهره 7
. انرژيهاي پاك و جانشين

زائي و هاي گياهي كمياب، جلوگيري از بيابانـ حفظ و احياء منابع طبيعي تجديد شونده، حفظ گونه 8
هاي آبهاي سطحي و فرسايش و آلودگي خاك، آلودگي هوا، آلودگيائي، جلوگيري ازكوشش در جهت كويرزد

وحش كشور و نيز هاي حياتزيرزميني و محيط زيست دريائي، جلوگيري از تخريب و انهدام زيستگاه
. استفاده مناسب از منابع كاني كشور با ملحوظ نمودن ضوابط زيست محيطي

هاي بيولوژيكي براي كنترل آفات به د در بخش كشاورزي و استفاده از روشـ استفاده بهينه از سموم و كو 9
. منظور كاهش در استفاده از سموم

 ـ 11
: ها و تدابير فرماندهي معظم كل قوا از طريقتقويت بنيه دفاعي كشور در حد نياز در چارچوب سياست

ـ حفظ و ارتقاء توان رزمي نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران با تأمين امكانات و تجهيزات مناسب،  1
برداري بهينه از كليه امكانات موجود و هاي محوله و بهرهمأموريتسازماندهي، آموزش، مانور و انجام بهينه

. توجه خاص به امر تعمير و نگهداري
اي بين صنايع كشور و صنايع نظامي به منظور تأمين حداقل م و زنجيرهـ تقويت و توسعه ارتباط منسج 2

. نيازهاي دفاعي
وري و ارتقاء ـ بهسازي نيروي انساني و تقويت ايمان و انضباط كاري و ساختار سازماني براي افزايش بهره 3

. ايرانكيفي نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي
. رسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايرانـ تأمين نيازهاي مادي و حقوق اجتماعي پ 4
هاي الزم جهت اجراي طرح بسيج مستضعفين از نظر جذب، حفظ انسجام، آموزش ـ ايجاد و تقويت زمينه 5

. و سازماندهي
. ـ گسترش فرهنگ ايمان، معنويت و مقاومت در كليه نيروهاي مسلح و آحاد ملت 6
. هاي دفاعي در سطوح گوناگون تخصصي و عموميهاي الزم جهت آمادگيـ تأكيد و تقويت آموزش 7
: هاي موجود در اين بخش با توجه به برداري بهينه از ظرفيتـ دو منظوره كردن صنايع نظامي و بهره 8
. هاي مصوبالف ـ اولويت تأمين نيازهاي بنيه دفاعي بر اساس برنامه

. االمكان در جهت كمك غير مستقيم به تقويت بنيه دفاعي كشورير نظامي حتيب ـ توليدات غ
. ج ـ امكان بازگشت به حالت اوليه در حداقل زمان



. د ـ نگهداري سطح و افزايش كيفيت تكنولوژي و حفظ نيروي انساني متخصص در قالب سازمان مربوطه
ع موجود به ويژه در زمينه صنايع الكترونيك و ـ تأكيد بر تقويت صنايع نظامي و تكميل و نوسازي صناي 9

. هوائي
ـ تأكيد بر سازماندهي مناسب نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران و تربيت كادرها و نيروي انساني  10

. مورد نياز
اي كه به ـ استفاده از نيروها و امكانات و حضور فعال در بازسازي و سازندگي كشور در زمان صلح به گونه 11
. جهت نيل به خودكفائي و حمايت از مبتكرين و مخترعين مربوطاي نزند و تالش درادگي رزمي آنها لطمهآم

هاي موجود كشور و ـ تأكيد بر تأمين نيازهاي دفاعي از امكانات و صنايع نظامي و استفاده از پتانسيل 12
. ر با توجه به كيفيت آنهاتوليد و ساخت در داخل كشومشروط بودن خريد اقالم دفاعي به عدم امكان

ـ تأكيد بر صادرات و بازاريابي در بخش صنايع دفاعي و نيز مشاركت با كشورهاي دوست جهت اجراي  13
. ايآمايش سرزمين و شرايط منطقههاي مورد لزوم و با توجه بهها و پروژهطرح

 ـ 12
: رعايت عزت، حكمت و مصلحت كشور در سياست خارجي از طريق

. اياي و قارههاي منطقهروابط حسنه با همسايگان، دور نمودن تشنج از مرزها، گسترش همكاري ـ تقويت 1
. ـ توسعه و تقويت روابط فرهنگي، سياسي و اقتصادي و تجاري با كشورهاي اسالمي دوست و اكو 2
. ـ ايجاد توازن بين روابط سياسي و اقتصادي با ديگر كشورها 3
هاي سياسي و جلوگيري از ف در خارج از كشور در چارچوب نمايندگيهاي مختلـ تمركز فعاليت 4

. كاريپراكنده
ـ بها دادن به نيروهاي كيفي در روابط خارجي و تأكيد بر تربيت و انتخاب نيروهاي كارآمد در  5

. هاي خارج از كشورنمايندگي
هاي الزم يجاد زمينههاي بخش خصوصي جهت گسترش صادرات غير نفتي و اـ حمايت جدي از فعاليت 6

. براي رابطه و حضور در كشورهاي ديگر
ـ تالش در جهت ايجاد توازن تجاري با كشورهاي ديگر  7
. ـ تأمين امنيت ملي در برابر تهديدات خارجي 8
. ـ حفظ و صيانت از مرزها و دفاع از تماميت ارضي و پاسداري از انقالب اسالمي 9

. ت خارجي بر مبناي اصول قانون اساسيـ تدوين استراتژي درازمدت سياس 10
هاي اقتصادي، فني و خدماتي بخش دولتي و خصوصي بخصوص مساعدت در ـ حمايت جدي از فعاليت 11

. جهت ايجاد ارتباط با كشورهاي خارج
هاي استكباري بويژه آمريكا و حمايت از مبارزاتي كه در جهت آزادي قدس و محو ـ ادامه مبارزه با رژيم 12

. چهارچوب رهنمودهاي مقام واليتگيرد، دراشغالگر قدس انجام مي رژيم
 ـ 13

جانبه آحاد مردم و ترويج فرهنگ احترام به قانون، تالش در جهت حاكميت كامل قانون و حفظ امنيت همه
: نظم اجتماعي و وجدان كاري از طريق



. قاطع با متخلفين ـ نظارت به موقع و مستمر بر اجراي قوانين در كليه سطوح و برخورد 1
هاي ـ ايجاد نظام منسجم و فعال در معاضدت قضايي نظير فعال ساختن دواير ارشاد، تقويت آموزش 2

. پزشكي قانوني به منظور احقاق حقوق مردمقضايي، كانون وكالء و كارشناسان رسمي و
استفاده از ابزار و ـ كوتاه كردن مسير و زمان رسيدگي به دعاوي از طريق اصالح قوانين موجود و  3

. تكنولوژي جديد
. ـ فراهم آوردن امكانات اجرائي جهت انجام وظايف بازرسي كل كشور و ديوان عدالت اداري 4
. ـ گسترش روح انتقادپذيري، سازندگي و خيرخواهي، تعاون و تفاهم و همبستگي در پيشرفت كليه امور 5
. ـ بهبود روشهاي فني مقابله با مجرمين و كشف جرائم 6
هاي سالم و سازنده فرهنگي، علمي، اجتماعي، همكاري همه جانبه هاي الزم جهت فعاليتـ ايجاد زمينه 7

. ملي
ها و تقويت حسن نظارت عمومي در كليه امور گير در جهت حسن اجراي برنامهـ نظارت مستمر و پي 8

. كشور
هاي گرائي و رعايت اخالق و حقوق و ارزشتقويت و آموزش فرهنگ نظم و انضباط و قانون ـ گسترش و 9

. هاي كشورارگاناجتماعي در كليه آحاد جامعه و نهادها و
. گرائيـ گسترش قداست قانون و قانون 10
. نظمي، قانون شكني و هرگونه تعدي و تجاوز به حقوق اشخاص، ملت و نظامـ احتراز جدي از بي 11
گرائي، ـ همكاري همه جانبه دولت و ملت در گسترش روح تفاهم اجتماعي، وحدت و انسجام ملي، قانون 12

. متقابل دولت و ملتتبادل نظر و خيرخواهي و دلسوزي
 ـ 14

حقيقات و انتقال تكنولوژي به عنوان ابزاري براي حل مشكالت و توسعه كشور از نظام دهي و بكارگيري ت
: طريق

. هاي تحقيقاتي كشورـ افزايش درصد اعتبارات تحقيقاتي از توليد ناخالص ملي و بهبود شاخص 1
. هاي تحقيقاتي و ارزشيابي آنهاـ ايجاد نظام تحقيقاتي جهت افزايش، ساماندهي و هماهنگي فعاليت 2
. هاهاي تحقيقاتي كشور و جهت دادن اعتبارات تحقيقاتي به سمت اولويتـ تعيين اولويت 3
. ـ برقراري رابطه منسجم بين مراكز علمي و تحقيقاتي با مراكز اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 4
. هاي غير دولتيـ حمايت مؤثر از تحقيقات در بخش 5
ين استراتژي توسعه علوم و تكنولوژي متناسب با اهداف برنامه و ـ ارزيابي وضع موجود و طراحي الگو و تدو 6

. شرايط عمومي جامعه
هاي نسبي اقتصاد كشور مرتبط ـ گسترش و ايجاد امكانات براي آن دسته از علوم و تكنولوژي كه با مزيت 7

. است
. موجود) اريافزسخت(افزاري تكنولوژي به منظور استفاده از تجهيزات و امكانات ـ توسعه نرم 8
. ـ همراه نمودن انتقال تكنولوژي با خريد خدمات و تجهيزات از خارج از كشور 9

. ها در امر انتقال تكنولوژيـ بكارگيري هر چه بيشتر دانشگاه 10



. الملليـ تقويت ارتباط مراكز تحقيقاتي كشور با مراكز بين 11
. ـ تقويت ارتباط بين تحقيقات، كاربرد و آموزش 12

 ـ 15
: از طريق) دولتي، خصوصي و تعاوني(هاي اقتصادي ايجاد تعادل در بخش

هاي هاي قانوني و ايجاد تسهيالت جهت مشاركت هر چه بيشتر مردم در فعاليتـ افزايش حمايت 1
. گذاري بخش خصوصي و تعاونيسرمايهاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و تأكيد بر جذب

. هاي بخش خصوصي و تعاونيانين مربوط به فعاليتـ تالش براي ايجاد ثبات در قو 2
هاي خصوصي و هاي دولت كه با حاكميت دولت منافاتي ندارد به بخشهايي از فعاليتـ واگذاري بخش 3

. قانون اساسي 44تعاوني با رعايت اصل 
رساندن هاي خصوصي و تعاوني با اولويت ايثارگران و به حداقل هاي دولتي به بخشـ واگذاري شركت 4

. هاعمومي غير دولتي و بانكها به نهادها و مؤسساتواگذاري اين شركت
. هاي خصوصي و تعاوني از توليد ناخالص داخليـ تالش در جهت افزايش سهم بخش 5

 ـ 16
: هاي انقالب اسالمي در عرضه كردن منابع مالي و امكانات دولتي از طريقتقويت و ترجيح ارزش

هاي ـ اولويت دادن به ايثارگران و خانواده شهداء، آزادگان، بسيجيان در استفاده از تسهيالت بانكي، ثروت 1
. ملي و منابع طبيعي

هاي انقالب و جمهوري ـ حمايت مادي و معنوي و قضائي از نيروهاي بسيجي و ايثارگر در كليه صحنه 2
. اسالمي ايران

هاي آموزشي، فني، اشتغال و تأمين ابزار كار، زمين، و فداكار در زمينهـ توجه الزم به نيروهاي متعهد  3
. مسكن و امكانات الزم براي تشكيل خانواده

. هاي سياسي، قضائي و اجرائي كشورـ فراهم نمودن امكان حضور بيشتر ايثارگران در عرصه 4
. ها و بكارگيري آنهابات و مسئوليتـ بهادادن به نيروهاي متعهد، كاردان و اليق، متخصص و امين در انتصا 5
هاي شهداء، ايثارگران با تأكيد بر بهبود سطح زندگي و تأمين اشتغال هاي خانوادهـ تأمين نيازمندي 6

. مناسب
هاي هاي اجتماعي و مراقبتـ اولويت دادن به ايثارگران و بسيجيان در استفاده از خدمات درماني بيمه 7

. پزشكي
بخش سوم 

 ي كليهاسياست
 ـ 1

تجارت خارجي 
هاي نسبي كشور در سطح هاي مربوط به تجارت خارجي با هدف ايجاد شرايط تجلي مزيتسياست

دنياي خارج به منظور ايجاد شرايط توسعه كمي و كيفي المللي و ايجاد رقابت در صحنه توليدات بابين
مصالح كامل وري با در نظر گرفتنهرهتكنولوژي داخلي و ايجاد ابداعات و تالش مداوم در جهت افزايش ب



به استثناء كاالهاي اساسي و استراتژيك، نيازهاي دفاعي و صنايع منتخب كه از آنها . نظام تنظيم خواهد شد
. حمايت خواهد شد

» )كاال و خدمات(هاي اصالح نظام تجارت خارجي خط مشي«
واهد بود و در آن به موارد زير توجه خواهد ـ نظام ارزي كشور به صورت نظام شناور مديريت شده خ 1ـ  1

: شد
. الف ـ يكسان بدون نرخ ارز

. ب ـ قابليت تبديل پول رايج كشور به اسعار خارجي بر اساس نرخ شناور
هاي دست و پاگير گمركي و مراحل اداري غيرضروري حذف و مراحل ترخيص كاال جهت ـ روش 2ـ  1

هاي گمركي كه جنبه كنترل بر اين اساس تنها محدوديت. شداهداالمكان ساده خوصادرات و واردات حتي
يا قرنطينه دام نظير كنترل كيفي داروهاي درماني و بهداشتي يا بذور و نهال كشاورزي(اي كيفي و قرنطينه

هاي مربوط به نوع كاال محدود به كاالهاي دارد، باقي خواهد ماند و كنترل) در هنگام ورود كاال به كشور
. قانوني خواهد گرديدهاي شرعي ووعه از جنبهممن

هاي مرسوم تجارت جهت تنظيم روابط بازرگاني خارجي به منظور گرفتن امتيازات ـ بكارگيري روش 3ـ  1
. نمايندكشورهاي اعمال ميهائي كه سايرخاص و مقابله با محدوديت

. مند و جلوگيري از انحصارعالقه ـ تسهيل در شرايط ورود و خروج به حرفه تجارت براي افراد 4ـ  1
كنندگان داخلي و بروز هاي گمركي با توجه به درجه معقول حمايت از توليدكنندگان و مصرفـ تعرفه 5ـ  1

به نحوي كه درك آنها براي صادركننده، واردكننده و مأمور . شودهاي كاال تدوينهاي نسبي براي گروهمزيت
داشت تا بر اساس روند ني خواهدها روندي منطقي و متناسب با شرايط جهااين حمايت. گمرك ساده باشد

المللي و بكارگيري استانداردهاي جهاني در المللي امكان ايجاد شرايط رقابت بينتغييرات تعرفه در سطح بين
. هاي گمركي موارد زير مورد نظر خواهد بودها و روشدر مورد تعرفه. فراهم آيدتوليدات كشور

الثبت عوارض گمركي، سود بازرگاني، حق: دور كاال از قبيلهاي دولت ناشي از ورود و صالف ـ دريافت
. صورت خواهد گرفتسفارش و غيره، به صورت يك جا و متمركز

اي با اقدامات نامطلوب تجاري كشور اي يا غير تعرفهب ـ اعمال مقررات ضد دامپينگ از طريق برخورد تعرفه
. طرف مبادالت تجاري

اي و جايگزين نمودن اعتبارات الزم براي آن دسته از خاص تعرفههاي ج ـ حركت در جهت حذف معافيت
. الذكر را از محل عرضه كاالها و خدمات خود ندارندهاي فوقهزينههاي اجرائي كه امكان تأميندستگاه

هاي حاصل هاي الزم براي گسترش روزافزون تبادل الكترونيكي اطالعات بر اساس پيشرفتد ـ ايجاد زمينه
. جهانشده در 

اي به منظور كسب منافع بيشتر در امور المللي و منطقههاي بينها و اتحاديهـ عضويت در سازمان 6ـ  1
. تجاري با دنياي خارج

ـ تالش در جهت ايجاد توازن و هماهنگي بين روابط اقتصادي و روابط سياسي كشور ما با ديگر  7ـ  1
. ي در روابط سياسي با كشورهااقتصادكشورها و استفاده مطلوب از اهرم روابط

 ـ 2



سياست پولي و تنظيم بازار 
. تكميل و توسعه بازارهاي موجود از قبيل بازار پول، سرمايه، كار و خدمات

: ـ بازار پول 1ـ  2
هاي پولي و هاي كارآمد سياستگذاري به عنوان يكي از روشـ انتشار اوراق مشاركت و سرمايه 1ـ  1ـ  2

هاي الزم براي استفاده از ابزارهاي مالي جديد نظير اوراق زمينهگيرد و در اين ارتباطمي مالي مدنظر قرار
داشته باشد فراهم خواهد كه مقبوليت عمومي... گذاري و اوراق مشاركت كوتاه مدت ومشاركت، اوراق سرمايه

. هاي الزم براي آن طراحي خواهد گرديدآمد و مكانيزم
ـ بازنگري در قوانين، مقررات و ضوابط ناظر بر فعاليت مؤسسات مالي در بازارهاي پولي و سرمايه  2ـ  1ـ  2

. المللي هماهنگي داشته باشدتحوالت داخلي و بيناي كه با شرايط جديد ناشي ازبه گونه
نمودن نرخ واقعي بازده اي كه با مثبت هاي سود در سطح نظام بانكي به گونهـ منطقي كردن نرخ 3ـ  1ـ  2

انداز موجبات تخصيص بهينه ضمن تشويق هر چه بيشتر پسها و نرخ بازده به تسهيالت بانكيبه سپرده
شود فقط صرف ميالحسنه ريختههاي قرضكليه وجوهي كه به حساب سپرده. منابع ريالي را فراهم آورد

. الحسنه گرددپرداخت قرض
توسعه اقتصادي و پيشرفت تكنولوژيكي كشور و نيز ايجاد توازن در پيشرفت ـ به منظور كمك به  4ـ  1ـ  2

توسعه متناسب با اهداف توسعه اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي هاي تخصصي ـ مناطق مختلف كشور، بانك
بخش خصوصي تأمين ها از طريق مشاركت بادولت و بودجه خواهند يافت و كسري منابع مالي اين بانك

. خواهد شد
هاي خصوصي و تعاوني در ارائه خدمات بانكي، توسعه و ـ جلب مشاركت هر چه بيشتر بخش 5ـ  1ـ  2

هاي الزم براي تكامل نظام بانكي كشور فراهم آوردن زمينهتقويت فعاليت مؤسسات اعتباري غير بانكي و
. تحت كنترل و نظارت بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران طي برنامه دوم

: ـ حفظ ارزش پول ملي از طريق 6ـ  1ـ  2
. الف ـ بازنگري و اصالح قوانين و مقررات پولي و بانكي

. هاي پولي و مالي در جهت تقويت پول مليب ـ اتخاذ سياست
. هاي وابسته به دولت به بانك مركزيهاي دولت و شركتريزي براي بازپرداخت تدريجي بدهيج ـ برنامه

. ت سيستم بانكيد ـ تالش در جهت وصول معوقا
. گذاري و توليدهـ ـ تالش در جهت جذب هر چه بيشتر نقدينگي جامعه و هدايت آن به سمت سرمايه

. هاي برنامه دومو ـ هدايت اعتبارات سيستم بانكي در جهت اجراي سياست
شور ـ ادامه سياست حذف استقراض در بودجه عمومي دولت و امحاء تدريجي آن در بودجه كل ك 7ـ  1ـ  2

. و امحاء تدريجي تعهدات خارجي
. الحسنههاي قرضالحسنه و تقويت صندوقـ ايجاد و گسترش سنت قرض 8ـ  1ـ  2
). هاي سرباري اداريكارمزد و هزينه(هاي جاري و اداري پول ـ كاهش هزينه 9ـ  1ـ  2
حجم اسكناس و  ـ حفظ و تنظيم رابطه مستقيم ميان رشد توليد ناخالص ملي و افزايش 10ـ  1ـ  2

. نقدينگي جامعه به منظور كنترل تورم



. گذاري در كل اقتصاد كشورـ اتخاذ تدابير الزم جهت افزايش سهم سرمايه 11ـ  1ـ  2
ـ تالش در جهت تقويت بانك مركزي از طريق تجديد نظر در قوانين پولي و بانكي و تغيير  12ـ  1ـ  2

هاي كننده اهداف نظام بانكداري اسالمي و برنامهكه تأميناينهتركيب و وظايف شوراي پول و اعتبار به گو
. رويه نقدينگيپنج ساله باشد، تقويت ارزش پول ملي و جلوگيري از رشد بي

: ـ بازار سرمايه 2ـ  2
ـ به منظور افزايش كارائي بازار سرمايه، اين بازار از نظر اركان مؤسسات فعال در آن و نهاد  1ـ  2ـ  2

كه ضمن برخورداري از استقالل الزم، نقش واقعي خود اي سازماندهي خواهد شدنده بر آن به گونهكننظارت
خاص قرار از جمله مواردي كه در اين زمينه مورد توجه. را در تجهيز و تخصيص منابع بلندمدت ايفاء نمايد

: خواهد گرفت موارد ذيل خواهد بود
گذاري و اوراق مشاركت در بازار سرمايه به سپرده، اوراق سرمايه الف ـ ابزارهاي مالي نوين از قبيل گواهي

. هاي مختلف ايجاد خواهد شدريسكمنظور پاسخگويي به انواع نيازها و پوشش
ب ـ توسعه و تقويت بازار بورس اوراق بهادار از طريق اصالح قوانين و بهبود و توسعه شبكه اطالع رساني و 

هاي پذيرفته شده و توجه به اصل مردم در مورد وضعيت شركتبه هنگام بهدر اختيار قرار دادن اطالعات 
. حراج و مكانيزم عرضه و تقاضا در اين بازار

. گذاري مالي عامه مردم فراهم خواهد شدج ـ ايجاد فضاي مناسب و امن براي سرمايه
هاي هاي جلب سرمايههها، زمينها و پروژهـ به منظور تأمين سرمايه الزم جهت اجراي طرح 3ـ  2ـ  2

. هاي الزم تصويب و اعمال گرددنامهآيينخارجي در اشكال مختلف، قوانين مقررات و
گذاري و كار به طوري كه ضمن ـ اصالح و تكميل قوانين و مقررات در جهت حمايت از سرمايه 4ـ  2ـ  2

از مديران و كارگران اليق و گذاران فراهم گردد و سرمايههاي جلب حمايتحمايت از قشر كارگر زمينه
. زحمتكش تشويق و با مديران و كارگران ناصالح و كم كار برخورد شود

هاي هاي فعال در بازار سرمايه توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني مثل بانكـ ايجاد سازمان 5ـ  2ـ  2
. گذاريهاي سرمايهشركتگذاري، مؤسسات مالي غير بانكي و ايجادسرمايه

. گذاريـ تدوين قانون سرمايه 6ـ  2ـ  2
: ـ بازار كار 3ـ  2
گذاران به استفاده هر چه بيشتر از كاركنان ايراني و استفاده كمتر از كاركنان ـ تشويق سرمايه 1ـ  3ـ  2

. خارجي
. هاي جديد در طول برنامه دومـ ايجاد شرايط كارآفريني و ايجاد شغل 2ـ  3ـ  2
: ـ بازار كاال و خدمات 4ـ  2
. ـ ايجاد رقابت گسترده در بازار كاال و خدمات 1ـ  4ـ  2
هاي دولتي و غير دولتي و ها و يا شركتـ كاهش تمركز قدرت اقتصادي مؤسسات و دستگاه 2ـ  4ـ  2

. مقابله با انحصارگرائي
 ـ 3

سياست مالي 



ـ بودجه عمومي  1ـ  3
. بندي كشور به منظور دستيابي به اهداف برنامهريزي و بودجهـ بررسي و تدوين نظام برنامه 1ـ  1ـ  3
. هاي ذيربط به ويژه مجلس شوراي اسالميـ افزايش نظارت مؤثر ارگان 2ـ  1ـ  3
: وري در استفاده از منابع عمومي در سطح آحاد از طريقـ افزايش بهره 3ـ  1ـ  3
جويي در مصرف منابع و اعتبارات عمراني و جاري و نظم و انضباط اكيد مالي و نهايت صرفهالف ـ ايجاد 

. هاي دولتي و وابسته به دولتمنابع شركت
وري و استفاده بهينه از منابع به عنوان قاعده عملكرد مديريت و يكي از ضوابط ب ـ توجه به افزايش بهره

. ارزشيابي آن
برداري از طريق تمركز امكانات به ها و تحويل سريعتر آنها جهت بهرهم پروژهج ـ توجه به تسريع در اتما
. پراكنده همراه با كندي كارهاي متعدد وجاي در دست داشتن پروژه

. ها و ضريب محروميت به طور عادالنهد ـ توزيع بودجه عمراني با توجه به استعداد طبيعي استان
هاي درآمدي ـ سياست 2ـ  3
هاي اي طراحي شده است كه همراه با كاهش ابعاد دولت، تأمين هزينهاي درآمدي دولت به گونههسياست

: پذير باشدمالياتي در بلند مدت به شرح ذيل امكانجاري صرفاً از طريق افزايش سهم درآمدهاي
. هاي مستقيم در درآمدهاي مالياتي كشور به استثناء حقوق بگيرانالف ـ افزايش سهم ماليات

ها و مؤسسات مختلف همراه با ها، رشته فعاليتهاي مالياتي اعطاء شده به بخشب ـ حذف تدريجي معافيت
بازنگري نظام مالياتي بر اساس تعريف پايه درآمد به استثناء بخش ها و تخصيص بودجه واصالح قيمت

. كشاورزي، صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي
هاي مالياتي غير مستقيم به صورت مطلوب و الياتي جهت برقراري تعرفهج ـ تصحيح و تكميل قوانين م

. منطقي صرفاً بر اساس ارزش كاال
هاي جديد در نظام مالياتي كشور متناسب با درآمدها به منظور افزايش د ـ بررسي جهت برقراري روش

. وصولي درآمدهاي مالياتي
هدف مدرن كردن و افزايش كارآئي نظام مالياتي و به  هـ ـ بازنگري در تشكيالت و روشهاي اخذ ماليات با

. هاي مستقيممورد مالياتآوري به ويژه درحداقل رساندن زمان جمع
. هاي استانيهاي استاني و گسترش اختيارات ارگانو ـ افزايش امكانات كسب درآمد توسط دستگاه
. هاي عمرانيز ـ هدايت درآمدهاي حاصل از نفت در جهت هزينه

: هائي كه بهگذاريهاي زيربنائي و سرمايهگذاريح ـ اعطاي بخشودگي يا تخفيف مالياتي براي سرمايه
. ـ توليد كاالهاي استراتژيك

. ـ ارزآوري
. ـ استقرار در نقاط محروم

. ـ ايجاد اشتغال
. كمك نمايد



اي كه سهم م به گونهط ـ كاهش نرخ ماليات مستقيم و افزايش جريمه خودداري از پرداخت ماليات مستقي
. مالياتي افزايش يابدكل مبلغ دريافتي ماليات مستقيم در درآمدهاي

اي ـ سياست هاي هزينه 3ـ  3
. هاـ ايجاد تعادل منطقي بين درآمدها و هزينه

. ايهاي بودجهبنديها و طبقهو متمركز نمودن رديف
هاي جاري ـ هزينه 1ـ  3ـ  3
. هاي دولتي در قالب اهداف برنامه دومالف ـ تنظيم بودجه شركت

هاي اعمال هاي مربوط به فصول امور اقتصادي از طريق كاهش فعاليتب ـ كاهش بودجه جاري بخش
. تصدي دولت

هاي اجرائي درآمدزا با توجه به ميزان درآمدهاي وصولي در ج ـ ايجاد ارتباط منطقي بين اعتبارات دستگاه
. رويه تشكيالت آنهابيافزايش كارائي و جلوگيري از توسعه جهت

هاي خدمات اجتماعي به بخش غير دولتي و هاي خدماتي بخش دولتي در زمينهد ـ انتقال قسمتي از فعاليت
. قانون اساسي 44امكان بهبود كيفيت خدمات دولتي با رعايت اصل آزاد سازي منابع مالي دولت جهت ايجاد

هاي مستقل بنديهاي دولت و انتقاالت درآمدي دولت در قالب طبقهنمودن سوبسيدها و كمكهـ ـ مشخص 
. بودجه

. هاو ـ اصالح ساختار دولت در جهت كاهش هر چه بيشتر هزينه
. ها و نهادهازيستي و قناعت در كليه ارگانجوئي، سادهز ـ گسترش فرهنگ صرفه

. هاي دولتهاي اداري و هزينهزا در كليه زمينهگرائي و تشريفاتح ـ مبارزه با تجمل
اي باشد كه نسبت بودجه ط ـ واگذاري امور به مردم و كاهش تشكيالت دولت در طول برنامه بايد به گونه

. دولت به توليد ناخالص داخلي كاهش يابد
هاي عمراني ـ هزينه 2ـ  3ـ  3
هاي برداري رساندن آنها و نگهداري طرحهاي نيمه تمام و تسريع در به بهرهادن به اتمام طرحالف ـ اولويت د

. خاتمه يافته
هايي كه ادله خاص هاي جديد بر مبناي توجيه اقتصادي ـ فني به استثناي طرحب ـ ارزيابي و انتخاب طرح

. دارند
برداري قتصادي ـ فني دارند و تسريع در به بهرههاي نيمه تمامي كه توجيه اج ـ اولويت دادن به اتمام طرح

. رساندن آنها
هايي كه به لحاظ فقدان سازماندهي مناسب اجرا، توان پيشرفت واقعي د ـ اصالح سازماندهي اجرائي طرح

. بيني شده را ندارندمطابق برنامه پيش
. هاي جديدم پذيرش طرحبرداري به هنگاهـ ـ توجه به خدمات و توليدات ناشي از افزايش نرخ بهره

. هاي عمرانيو ـ تدوين و اجراي نظام انتخاب و ارزشيابي مديران اجرائي در طرح
برداري از برداري در جهت بهرهبردار براي تحويل گرفتن و تصدي امور بهرهز ـ سازماندهي كامل دستگاه بهره

. نظر در طراحيطرح مطابق برنامه و در حد ظرفيت مورد



هاي گذاري، مطالعه و اجراي طرحهاي مرتبط با سرمايهد نظر در قوانين، مقررات و دستورالعملح ـ تجدي
هاي بزرگ مهندسي مشاور و پيمانكاري حقوق و تعهدات شركتعمراني به نحوي كه ضمن تسهيل تشكيل

: ها و قراردادها به طور منطقي حفظ گردد، از جملهطرفين پيمان
اي و پيمانكاري با هاي پايه به عنوان مبناي اطالعاتي و عقد قراردادهاي مشاورهـ تهيه و انتشار فهارس ب

. مدت تعيين شده بدون درج تعديل در قراردادهاهاي مشخص جهت انجام كل كار درقيمت
. ها از طريق ترك تشريفات مناقصهـ احياي نظام مناقصه و حذف روش واگذاري طرح

حيت واحدهاي خدمات مديريت اجرا، مشاوره و ساخت براي انجام ـ تدوين مقررات و ضوابط تشخيص صال
. كارهاي بزرگ
هاي عمراني به طور ها به رعايت و تبعيت از مقررات طرحهاي دولتي و شهرداريها و شركتـ الزام دستگاه

. يكسان
هاي در طرحط ـ به وجود آوردن امكان توسعه و مشاركت مؤسسات طراح، مشاور پيمانكار و سازنده صنعتي 

. هاي صنعتيطرحصنعتي و تعميم نظام فني و اجرائي به
ي ـ تدوين و اصالح ضوابط و مقررات و نحوه ارجاع كار با تأكيد بر امكان رقابت مشاوران و پيمانكاران داخلي 

مساوي اولويت دادن به پيمانكاران و كاركنان و كارشناسان و كارگران هاي خارجي و در شرايطبا شركت
. اخليد

. ك ـ استفاده از مناقصه در كليه قراردادها و پيمانكاريها و خريدهاي خارجي
هاي دولتي و وابسته هاي سنواتي عمراني و بودجه شركتل ـ نظارت كامل و همه جانبه و مستمر بر بودجه

. هابه دولت و شهرداري
 ـ 4
هاي عمومي سياست

ها و مؤسسات و برخي تشكيالت، ادغام وزارتخانهـ كاستن از حجم بخش دولتي از طريق حذف  1ـ  4
هاي خصوصي و تعاوني از طريق وضع قوانين مورد ها به بخشفعاليتهاي دولتي و واگذاري برخي ازشركت

. نياز
گذاري و نظارت بر ـ تجديد نظر در نظام مديريت شركتهاي دولتي و تغيير روش موجود سياست 2ـ  4

هاي تر عملكرد شركتو بوجود آوردن امكان كنترل دقيقمي شوراهاي عاليها از طريق مجامع عموشركت
. دولتي

. هاي دولتي و تدوين گزارشاتهاي الزم جهت انجام حسابرسي ساالنه شركتـ ايجاد زمينه 3ـ  4
هاي خصوصي و تعاوني با هاي دولتي و تحت پوشش دولت به بخشـ ادامه و تسريع واگذاري شركت 4ـ  4

. قانون اساسي 44صل رعايت ا
. هاي دولتيبندي و تشخيص صالحيت مديران شركتـ برقراري نظام ارزشيابي، رتبه 5ـ  4
هاي دولتي و تعيين ضوابط استفاده مديران و هاي پرسنلي شركتـ قانونمند نمودن كليه پرداخت 6ـ  4

. هاي مديران با كارآئي و عملكردو متناسب كردن پرداختها از تسهيالت و امكانات شركتكاركنان شركت
. هاـ واگذاري بعضي از خدمات عمومي قابل واگذاري به شهرداري 7ـ  4



. المالـ اعمال روش حسابداري قيمت تمام شده در جهت حفظ بيت 8ـ  4
. ـ تدوين و اجراي نظام انتخاب و ارزشيابي مديران 9ـ  4
االمكان علني كردن بخشي از ـ ادامه سياست پرداخت سوبسيد براي كاالهاي اساسي و دارو و حتي 10ـ  4

هاي عي و بيمه و امداد و برقراري و تأمين كمكنظام تأمين اجتماسوبسيدهاي پنهان و همزمان با آن تقويت
. مستقيم در موارد الزم

 ـ 5
  جمعيت

: هاي عمومي افراد جامعه در زمينه مسائل مربوط به جمعيت از طريقـ افزايش سطح آگاهي 1ـ  5
. هاي كنترل باروريالف ـ تأكيد بر آموزش آگاهي بانوان در مقاطع سني بالقوه باروري، در زمينه مزيت

رويه جمعيت از ها و مشكالت ناشي از رشد بيب ـ گسترش سطح آگاهي عمومي افراد جامعه در زمينه زيان
. صداوسيماي جمهوري اسالمي ايرانهاي عمومي به ويژهطريق رسانه

. ج ـ آموزش مسائل جمعيت در قالب مواد درسي در سطوح متوسطه و دانشگاهي
د ـ تأمين منابع مالي، تجهيزاتي و نيروي انساني الزم براي اعمال سياست جمعيتي مناسب با توجه به نقش 

كلي كشور، به نحوي كه وصول به هدف رشد جمعيت در برنامه كننده عامل رشد جمعيت در توسعهتعيين
. تحقق يابد

: ـ تنظيم خانواده و رشد جمعيت 2ـ  5
م گسترده وسايل پيشگيري از بارداري در سطح مناطق جغرافيايي كشور به ويژه ـ تأمين و تعمي 1ـ  2ـ  5

. روستاها و مناطق محروم
هاي جديد در امر ـ كسب دانش و انجام مطالعات جهت استفاده و توسعه روشها و تكنولوژي 2ـ  2ـ  5

. پيشگيري از بارداري
ها و مراكز بهداشتي در سطح كشور به منظور گاهها، درمانـ اختصاص بخشي از فعاليت بيمارستان 3ـ  2ـ  5

. ارائه مستمر خدمات پيشگيري از بارداري
. ـ لغو كليه قوانين و مقررات و امتيازهاي اقتصادي ـ اجتماعي، مشوق خانوارهاي پرجمعيت 4ـ  2ـ  5
: هاي فوق از طريقـ پژوهش در مورد مصاديق سياست 5ـ  2ـ  5
ها در ي جهت كسب اطالع از ميزان آگاهي، نگرش، عملكرد و مشكالت خانوادههاي علمالف ـ انجام پژوهش

. زمينه تنظيم خانواده
. ايب ـ مطالعه تغييرات ميزان رشد جمعيت بر پايه اطالعات جاري و مطالعات نمونه

د ها و تكنولوژي مناسب براي افزايش آگاهي، نگرش و عملكرج ـ انجام تحقيقات كاربردي جهت يافتن راه
. دسترسي به وسايل پيشگيري از حاملگيها و رفع مشكالت آنها برايخانواده

د ـ انجام طرح جاري جمعيت و نيروي كار به منظور اطالع از چگونگي تحوالت جمعيت، بازار كار، نيروي 
. 1376ـ  1374فعال و نيروي شاغل كشور در مقاطع

. غال خانوار به صورت ساالنهگيري از وضعيت اقتصاد و اشتهـ ـ انجام طرح نمونه
 ـ 6



اشتغال و نيروي انساني 
هاي مربوط به حركات بازار، آوري و پردازش اطالعات بازار كار و انجام پژوهشـ تقويت شبكه جمع 1ـ  6

. بين آموزش و نيازهاي كمي و كيفي بازار كاربندي و استاندارد مهارت و ايجاد ارتباططبقه
. هاي مناسب شغليهاي شغلي از طريق توجيه و آموزش در زمينهفرصتـ حمايت از ايجاد  2ـ  6
ـ توسعه و حمايت از صنايع كوچك، صنايع تبديلي، صنايع و مشاغل خانگي، خدمات فني و توسعه و  3ـ  6

. روستايياحياء صنايع دستي با اولويت مناطق
هاي مناسب روستايي و ايجاد زمينهـ تأمين مشاغل مولد براي نيروي كار مازاد عشاير در مناطق  4ـ  6

محيط روستايي به منظور افزايش درآمد سرانه روستائيان و ايجاد هاي غير كشاورزي درجهت استقرار فعاليت
. هاهاي شغلي براي آنفرصت

. هاي اعزام نيروي كار به خارج از كشورـ كاهش نيروهاي كار خارجي و همچنين فراهم آوردن زمينه 5ـ  6
هاي شغلي كه توجيه هاي قانوني الزم به منظور شناسايي و تقويت زمينهـ مطالعه و اعمال حمايت 6ـ  6

. باشدفني ـ اقتصادي و يا اهميت فرهنگي داشته
ها و مؤسسات و هائي كه امكان جابجائي نيروي انساني دستگاهنامهـ تنظيم قوانين، مقررات و آيين 7ـ  6

. پذير نمايدتسهيل و امكاني و غير دولتي راهاي دولتدولتي و شركت
 ـ 7

سياستهاي پرسنلي بخش دولتي 
. ـ استفاده بيشتر از نيروهاي كار متعهد و توانمند غير ثابت در سيستم اداري 1ـ  7
هاي تعاوني و شود به بخشها ميـ ارجاع آن دسته از فعاليتهاي بخش دولتي كه موجب كاهش هزينه 2ـ  7

. قانون اساسي 44ايت اصل خصوصي با رع
. ـ برقراري نظام ارزشيابي دقيق و سنجش كارآيي در سيستم اداري و كاهش نيروي كار غير ضرور 3ـ  7
. ـ اعمال سيستم تشويق و تنبيه به منظور افزايش كارايي 4ـ  7
دي ـ حفظ سطح حقوق و دستمزد پرسنل اداري در سطوح مختلف اداري متناسب با شرايط اقتصا 5ـ  7

. كشور و كيفيت ارائه خدمات
. ـ تالش در جهت جايگزين كردن سيستم كارمزدي به جاي وقت مزدي 6ـ  7
. ها و امكانات موجود نيروي انساني و توزيع آنان در سطوح جغرافياييگيري كامل از ظرفيتـ بهره 7ـ  7
. هاي موازي و ايجاد نظام انگيزش مناسبـ حذف فعاليت 8ـ  7
. وري نيروي كاركار در جامعه به منظور افزايش سطح اشتغال و بهرهعه و ترويج فرهنگـ اشا 9ـ  7
. هاي مناسب ارتقاء كيفي نيروي كار متناسب با نيازهاي جامعهـ اتخاذ روش 10ـ  7
ها هاي كاركنان و مديران در زمينه تخصصي قوانين و مقررات و بهبود روشـ افزايش سطح آگاهي 11ـ  7

. ت نيروي انسانيدر مديري
. ـ ايجاد محدوديت در اشتغال نيروي كار خارجي از طريق جايگزيني نيروي كار مشابه داخلي 12ـ  7
زا در مناطقي كه داراي نرخ هاي مناسب براي ايجاد واحدهاي توليدي و اشتغالـ اتخاذ سياست 13ـ  7

. كاري بااليي هستندبي



برداري كامل از امكانات براي افراد فاقد اي و بهرهـ ايجاد، توسعه و تقويت مراكز آموزش فني و حرفه 14ـ  7
. مهارت و جويندگان كار غير ماهر

هاي اي به وسيله واحدهاي توليدي، سازمانهاي فني و حرفهها و آموزشـ ايجاد امكان كارآموزي 15ـ  7
. تعاونيها با استفاده از منابع آن واحدهاصوصي وها و تشكلهاي خدولتي، سازمان

. هاي آنانهاي آموزش و اشتغال معلولين و جانبازان با توجه به قابليت و توانائيـ ايجاد زمينه 16ـ  7
. هاي مولد و به ويژه در مناطق محرومهاي اشتغال بيشتر در بخشـ ايجاد فرصت 17ـ  7
. ريزي نيروي انسانيهاي ذيربط در برنامهـ ايجاد هماهنگي بين دستگاه 18ـ  7

 ـ 8
گذاري قيمت

. ها با توجه به شرايط ذيل خواهد بوددر مورد كاالهاي عمومي و خدمات حركت به سمت اصالح قيمت
. گذاري از طريق محاسبه نرخ استهالكهاي سرمايهـ جبران هزينه 1ـ  8
. هاي مربوطههاي جاري و باالسري شركتجوئي در هزينهـ حداكثر صرفه 2ـ  8
هاي ها و امكانات موجود در حد نرمبرداري بهينه و مطلوب از ظرفيتـ كاهش ميزان استهالك و بهره 3ـ  8

. الملليقابل قبول بين
. كشوربرداري بهينه از خطوط توليدي ـ توجه به بهسازي و نوسازي و بهره 4ـ  8
. ها با هزينه نهائي توليد رعايت جهات فوق خواهد بودـ شاخص كلي در اين مورد برابري قيمت 5ـ  8
. جوئي در مصرف كاالها و خدمات عمومي بر مبناي الگوي مصرفـ صرفه 6ـ  8
 هاكنندگان با مصرف بيشتر هزينهاي اصالح شود كه از مصرفـ نرخها به صورت تصاعدي به گونه 7ـ  8

. گردددريافت و از اقشار كم درآمد با نرخ پائين حمايت
ـ قيمت كاالهاي عمومي و انحصارات طبيعي در مناطق محروم و روستائي نبايد از مناطق شهري  8ـ  8

. بيشتر باشد
. گذاريكننده و صادرات در قيمتـ هماهنگي در حمايت از توليدكننده، مصرف 9ـ  8
ها را به عهده خواهد گذاري، هماهنگي و نظارت بر امر قيمتيت قيمتـ شوراي اقتصاد مسئول 10ـ  8

. داشت
 هدفهاي كمي كالن در برنامه دوم

 ـ 1
: توليد

درصد  5.1به طور متوسط ساالنه  1373ـ  78طي دوره  1361توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 
) 13766300000000(و سيصد ميليون شصت و شش ميليارد افزايش يافته و از سيزده هزار و هفتصد و

ريال افزايش ) 17655300000000(ريال به هفده هزار و ششصد و سي و پنج ميليارد و سيصد ميليون
با توجه به رشد جمعيت، توليد ناخالص داخلي سرانه در پايان برنامه به دويست و پنجاه و شش . يابدمي

هاي مختلف توليد ناخالص داخلي و ارزش افزوده بخش) 1(جدول شماره . ريال خواهد رسيد) 256000(هزار
. دهداقتصادي را طي برنامه دوم نشان مي



 ـ 2
: گذاريسرمايه

درصد افزايش يافته و از  6.2هاي ثابت به طور متوسط ساالنه تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي به قيمت
به سه  1373ريال در سال ) 2262700000000(هفتصد ميليون دو هزار و دويست و شصت و دو ميليارد و

. خواهد رسيد 1378ريال در سال) 30555000000000(هزار و پنجاه و پنج ميليارد و پانصد ميليون 
هاي برنامه دوم بالغ بر چهارده هزار و شصت و سه ميليارد و نهصد گذاري ناخالص طي سالمجموع سرمايه

گذاري ناخالص به تركيب سرمايه) 2(جدول شماره  .گرددريال برآورد مي) 14063900000000(ميليون
. دهدهاي مختلف را نشان ميتفكيك بخش

 ـ 3
: مصرف

به طور متوسط ساالنه از رشدي معادل  1373ـ  78طي سالهاي  1361مصرف خصوصي به قيمت ثابت سال 
ميليون  هزار و دويست و هشتاد و هفت ميليارد و دويستبرخوردار شده و از نه%) 4(چهاردرصد 

ميليون ريال به يكصد و سيزده هزار و يكصد و دوازده ميليارد و يكصد) 9278200000000(
معادل يكصد و پنجاه  1373ميزان مصرف سرانه كه در سال . يابدريال افزايش مي) 113112100000000(

يان برنامه دوم به بيني نرخ رشد جمعيت در پاشود، با توجه به پيشميريال برآورد) 151000(و يك هزار 
. ريال خواهد رسيد) 164000(يكصد و شصت و چهار هزار 

طي همين مدت با محدود شدن مصرف دولتي، ميزان مصرف به قيمت ثابت در اين بخش به طور متوسط 
و هشتصد و چهار ميليارد و دويست ميليون درصد كاهش يافته و از يك هزار 0.9ساالنه 

ميليون به يك هزار و هفتصد و بيست و هفت ميليارد و چهار صد 1373ال ريال در س) 1804200000000(
. يابدتنزل مي 1378ريال در سال ) 1727400000000(
. دهدمصرف بخشهاي خصوصي و دولتي را در برنامه دوم نشان مي) 3(جدول شماره 

 ـ 4
: بودجه عمومي دولت

دويست و سي و هفت هزار و سيصد و يازده كل درآمدهاي بودجه عمومي دولت در برنامه دوم معادل 
متوسط رشد درآمدهاي دولت طي آن دوره . گرددميبينيريال پيش) 237311000000000(ميليارد 
. باشددرصد مي 15.2معادل 

يا يكصد و بيست هزار و چهل و چهار ميليارد %) 50(در برنامه دوم از كل درآمدهاي دولت پنجاه درصد 
يا شصت و يك هزار و هشتصد و %) 26(بيست وشش درصد ريال را درآمد نفت، )120044000000000(

يا پنجاه %) 24(درصد ريال را درآمدهاي مالياتي و بيست و چهار) 61872000000000(هفتاد و دو ميليارد 
. دهندريال را ساير درآمدها تشكيل مي) 55395000000000(و پنج هزار و سيصد و نود و پنج ميليارد 

درصد برآورد  29.7درصد و  18.2درصد،  8.3شده طي دوره برنامه به ترتيب معادل اقالم درآمدي ياد رشد
. گرددمي

درصد از سي هزار و چهل و نه  15.1هاي بودجه عمومي دولت طي همين مدت با رشد متوسط ساالنه هزينه



بيست و پنج ميليارد به شصت هزار و هشتصد و  1373سال ريال در) 30049000000000(ميليارد 
عمومي دولت در هاي بودجهمجموع هزينه. بالغ خواهد شد 1378ريال در سال ) 60825000000000(

سالهاي برنامه دوم معادل دويست و سي و هشت هزار و يكصد و هشتاد و هفت ميليارد 
ر و يكصد و يا يكصد و سي و سه هزا%) 56(پنجاه و شش درصد باشد كهريال مي) 238187000000000(

يا %) 44(چهار درصد ريال آن را بودجه جاري و چهل و) 133157000000000(پنجاه و هفت ميليارد 
. دهدريال آن را بودجه عمراني تشكيل مي) 105029000000000(يكصد و پنج هزار و بيست و نه ميليارد 

درصد و  10.9رتيب معادل هاي جاري و عمراني به تمتوسط رشد ساالنه بودجه 1373ـ  78طي سالهاي 
. شودبيني ميدرصد پيش 21.1

ها، بودجه عمومي دولت مجموعاً طي برنامه داراي هشتصد و هفتاد و پنج با توجه به ميزان درآمدها و هزينه
هاي ساالنه طي اين مدت باشد كه از محل برگشتي از پرداختميريال كسري) 875000000000(ميليارد 

. گرددتأمين مي
اعتبارات جاري و عمراني بر حسب امور و  7و  6وضعيت بودجه عمومي دولت، جداول  5و  4داول شماره ج

. دهدنشان ميتوزيع آنها را 9و  8فصول و جداول 
 ـ 5

: پول و اعتبار
هاي خالص دارائي. كندوضعيت پايه پولي، نقدينگي و تورم را طي برنامه دوم ارائه مي) 10(جدول شماره 

با توجه به . مركزي در طول برنامه دوم ثابت فرض شده استهاي بانكو خالص ساير داراييخارجي 
خالص بدهي درصدي 18.1درصدي خالص بدهي دولت به بانك مركزي، رشد ) 3.8(بيني رشد پيش

ها به اين بانك، پايه پولي و همچنين درصدي بدهي بانك 33.6شركتهاي دولتي به بانك مركزي و رشد 
با توجه به هدف رشد توليد ناخالص داخلي و رشد . افزايش خواهند يافتدرصد 12.5قدينگي حجم ن

 12.4طور متوسط ساالنه ها در طول برنامه بهبيني شده براي حجم نقدينگي، سطح عمومي قيمتپيش
. يابددرصد افزايش مي

 ـ 6
: بازرگاني خارجي

هاي ارزي حاصل از صادرات نفت معادل هفتاد و هاي انجام شده طي برنامه دوم دريافتبينيبر اساس پيش
هاي حاصل از صادرات غير دالر و دريافت) 72658000000(ميليون دو ميليارد و ششصد و پنجاه و هشت

. گردددالر برآورد مي) 27527000000(نفتي معادل بيست و هفت ميليارد و پانصد و بيست و هفت ميليون
هشت ميليارد و دويست و «با عنايت به هدف تعيين شده در مورد ميزان كاهش تعهدات ارزي كشور 

منابع ارزي براي واردات معادل نود و يك ميليارد و نهصد و هفتاد و نه » دالر) 8206000000(ميليون شش
. گرددميبينيدالر پيش) 91979000000(ميليون 

 8.4درصد، صادرات غير نفتي  3.4صادرات نفتي كشور به طور متوسط ساالنه  1373ـ  78 طي سالهاي
تصوير صادرات و واردات كشور را در برنامه دوم  11جدول شماره .افزايش خواهند يافت 4.3درصد و واردات 

. دهدنشان مي



 ـ 7
: جمعيت و اشتغال 

گذاري ارائه با توجه به ارقام سرمايه. گرددهزار نفر برآورد مي 68900معادل  1378جمعيت كشور در سال 
هزار  16232به  1378طي برنامه دوم تعداد شاغلين در سال و تركيب توليد ملي) 2(شده در جدول شماره 

شاغل كشور فر به جمعيتهزار ن 2019تعداد  1374ـ  78هاي در مجموع طي سال. نفر بالغ خواهد شد
. درج شده است 12هاي مختلف اقتصادي در جدول شماره تصوير اشتغال در بخش. افزوده خواهد شد

 )1(جدول شماره 
ها طي برنامه دوم توليد ناخالص داخلي و ارزش افزوده بخش

) 61ميليارد ريال ثابت سال (
نرخ رشد 

 1373ـ  78 1378 1373 1372 1371 1370شرح 
 4.3 4544.9 3686.8 3535.7 3351.6 3120.2شاورزي ك
 1.6 2903.0 2686.6 2645.3 2553.5 2516.7نفت 
 5.9 2954.0 2222.2 2099.2 2074.6 2008.7صنعت و معدن 
 8.0 537.4 366.2 339.2 309.1 285.0آب و برق و گاز 
 4.0 711.1 584.2 561.7 548.5 508.3ساختمان 
 4.7 1359.2 1078.8 1030.1 956.2 850.8حمل و نقل 
 6.8 99.7 71.7 67.2 62.3 56.6ارتباطات 
 2.6 5429.2 4668.6 4646.4 4325.0 4038.5ساير خدمات 
 3.1 6888.2 5919.1 5743.7 5343.5 4945.9كل خدمات 
 3.7 18538.6 15465.1 14924.7 14180.8 13384.8ها جمع ارزش افزوده
رابطه مبادله 
ـ  717.5 1541.2 1671.2 1571.7 1439.3بازرگاني 
 3.3 185.8 157.6 152.5 131.3 120.7كارمزد احتسابي 
توليد ناخالص 
 5.1 17635.3 13766.3 13101.0 12477.8 11824.8داخلي 

 )2(جدول شماره 
هاي مختلف گذاري ناخالص به تفكيك بخشتركيب سرمايه

) 61ميليارد ريال ثابت سال (
نرخ رشد 

جمع دوره  1373ـ  78 1378 1373 1372 1371 1370شرح 
 932.3 7.2 206.2 145.5 135.7 108.5 124.0كشاورزي 
 1146.5 5.2 244.5 189.6 180.2 330.8 262.4صنعت و معدن 



 1287.5 6.6 286.2 199.1 185.2 130.2 151.5آب و برق 
 819.9 7.5 179.3 130.2 122.1 73.2 110.5نفت و گاز 
 338.9 6.9 74.4 53.4 50.0 46.2 57.5ختمان سا
 2188.8 10.5 512.3 310.4 280.8 288.5 271.2حمل و نقل 
 313.3 9.4 71.9 46.0 42.0 36.3 37.2ارتباطات 
 4505.2 4.3 944.6 765.1 733.6 584.2 571.5مستغالت 
 2531.6 4.8 536.1 423.4 403.9 479.4 375.1ساير خدمات 
 9538.8 6.0 2064.9 1544.9 1460.2 1388.4 1237.0كل خدمات 
 14063.9 6.2 3055.5 2262.7 2133.4 2077.3 1942.9گذاري كل سرمايه

 )3(جدول شماره 
هزينه ملي 

) 61ميليارد ريال ثابت سال (
نرخ رشد 

 1373ـ  78 1378 1373 1372 1371 1370شرح 
 5.1 17635.3 13766.3 13101.0 12477.8 11824.8توليد ناخالص داخلي 
 6.2 2055.5 2262.7 2133.4 2077.3 1942.9گذاري ناخالص سرمايه
 4.0 11312.1 9287.2 8928.0 8725.3 8281.5مصرف خصوصي 
ـ  0.9 1727.4 1804.2 1820.0 1551.9 1450.0مصرف دولتي 

 
 842جداول صفحه 

 13جدول شماره 
 22طرحهاي موضوع بند م تبصره 

) تسهيالت بيع متقابل(
ـ طرحهاي وزارت نفت  1
ـ توسعه ميدان گازي پارس جنوبي  1ـ  1
) ميدان سليمان(ـ توسعه اليه گازي داالن، كنگان  1ـ  2
) آماك(آوري گازهاي همراه اليه بنگستان ـ طرح جمع 1ـ  3
آوري گازهاي همراه و تزريق در ميدان درود ـ طرح جمع 1ـ  4
پااليشگاه مايعات گازي عسلويه ـ احداث  1ـ  5
ـ توسعه ميادين نفتي دريائي سروش  1ـ  6
ـ توسعه ميادين نفتي دريائي بالل  1ـ  7
) A(ـ توسعه ميادين نفتي دريائي سيري  1ـ  8
) E(ـ توسعه ميادين نفتي دريائي سيري  1ـ  9



ـ احداث كارخانجات گاز و گاز مايع  1ـ  10
ـ احداث واحد تصفيه گاز مايع در الوان  1ـ  11
هزار بشكه در روز  20ـ افزايش ظرفيت پااليشگاه شيراز به ميزان  1ـ  12
هاي وزارت راه و ترابري ـ طرح 2
) ره(المللي امام خميني ـ توسعه فرودگاه بين 2ـ  1
ـ شبكه كنترل ترافيك هوائي  2ـ  2
آهن ومتر شبكه راهكيل) 2000(ـ احداث دو هزار  2ـ  3
هاي وزارت معادن و فلزات ـ طرح 3
) ـ ميني ميل 1فاز (ـ فوالد خراسان  3ـ  1
ـ فوالد آذربايجان  3ـ  2
ـ مجتمع توليد روي انگوران  3ـ  3
سونگون ـ نفلين سينيت و من 3ـ  4
هاي وزارت جهاد سازندگي ـ طرح 4
ـ تأمين پودر ماهي از صيد فانوس ماهيان دريائي عمان  4ـ  1

 )14(جدول شماره 
) تسهيالت فاينانس( 22طرحهاي موضوع بند م تبصره 

هاي وزارت نيرو ـ طرح 1
هاي سيكل تركيبي ـ احداث نيروگاه 1ـ  1
 3ـ احداث سد كارون  1ـ  2
 4ـ احداث سد كارون جرياني  1ـ  3
كرخه ـ احداث سد  1ـ  4
ـ احداث سد گاويشان  1ـ  5
هاي وزارت صنايع ـ طرح 2
ـ توليد ماشينهاي الكتريكي سنگين  2ـ  1
ـ توليد موتورهاي ديزلي سنگين  2ـ  2
ـ توليد ماشينهاي ابزار سنگين  2ـ  3
گري و آهنگري قطعات سنگين ـ ريخته 2ـ  4
ـ توليد ماشين آالت تغيير شكل فلزات  2ـ  5
گري و آهنگري اراك ريختهـ اصالح  2ـ  6
ـ كشتي سازي خليج فارس  2ـ  7
هاي وزارت كشاورزي ـ طرح 3
) طرح 7(ـ توسعه نيشكر  3ـ  1
هاي وزارت راه و ترابري ـ طرح 4



آهن تهران ـ مشهد ـ بهسازي راه 4ـ  1
 


