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دولت موظف اسـت طـرح هـاي    . موضوعات زیر مسائل محوري برنامه است-2ماده 
مرتبط با آنها و همچنین مصـوبات سـتاد فرمانـدهی اقتصـاد مقـاومتی      ) پروژه هاي(

.بودجه ساالنه اعمال نمایدصرفاً در حوزه هاي ذیل الذکر را در
موضوعات خاص کالن فرابخشی در مورد بهبود محیط کسـب و کـار، اشـتغال،    -ت

فضاي مجازي، بهره وري تأمین منابع مالی براي اقتصاد کشور، نظام عادالنه پرداخت 
، )بـا اولویـت زنـان سرپرسـت خـانوار     (و رفع تبعیض، توانمندسازي محرومان و فقرا 

بیمه هاي اجتماعی و ساماندهی و پایـداري صـندوق هـاي بیمـه اي و بازنشسـتگی و      
پیشگیري و کاهش آسیب هاي اجتماعی و اجراي سـند تحـول بنیـادین آمـوزش و     

اسالمی-پرورش، فرهنگ عمومی و سبک زندگی ایرانی
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-4ماده 
استفاده دستگاههاي اجرائی از تسهیالت مالی خـارجی بـا اولویـت تـأمین     -تبصره

مالی اسالمی در طول اجراي قانون برنامه ششـم در قالـب قـوانین بودجـه سـنواتی      
.مجاز است

دولت مجاز است براي تأمین مالی خارجی طرحهاي اقتصادي بخش غیردولتـی  -ر
که توجیه فنی، اقتصادي آن به تصویب شوراي اقتصاد رسـیده باشـد، تضـامین الزم    

.توسط بانک عامل و یا سازمان هاي توسعه اي را تضمین نماید
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-5ماده 
دستگاه هاي اجرائی و نیروهاي مسلح مکلفند براي محور قرار دادن رشد بهـر ه وري  -الف

در اقتصاد، ضمن اجرائی نمودن چرخه مدیریت بهره وري در مجموعه خود، تمهیدات الزم 
را براي عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهاي تحت تولیت خـود بـا همـاهنگی سـازمان     
ملی بهره وري ایران فراهم نموده و گزارش ساالنه آن را به سـازمان ملـی بهـره وري ایـران     

دسـتگاههاي اجرائـی مکلفنـد در شـش مـاه نخسـت اجـراي قـانون برنامـه،          . ارائه نمایند
برنامه هاي عملیاتی خود براي ارتقاي بهره وري از طریـق تسـهیل و تشـویق فعالیـت هـاي      
غیردولتی در حوزه هاي مربوطه را به تأیید سازمان ملی بهره وري رسانده و این سازمان نیز 

.حداکثر ظرف مدت یکسال مجموعه اقدامات مذکور را به تصویب هیأت وزیران برساند
این حکم در خصوص نیروهاي مسلح با إذن فرمانده کل قوا از طریـق سـتاد کـل    -تبصره

.نیروهاي مسلح اجراء می شود
در راستاي ارتقاي شاخص بهره وري، دولت مکلف است نسبت به اندازه گیري کارایی و -ب

بهره وري دستگاههاي اجرائی و واحدهاي عملیاتی در هر سال اجراي قانون برنامه اقـدام و  
.گزارش آن را به مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید
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-7ماده 
ایجاد و تحمیل هرگونه بارمالی مازاد بـر ارقـام منـدرج در قـوانین بودجـه سـنواتی، توسـط        -ت

دستگاههاي اجرائی از جمله دستگاههاي مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضـمینی و  
هزینه هاي تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانـه نهـاده هـا و غیـرآن، ایفـاي      
ــومی       ــارات عم ــه از اعتب ــد آن ک ــادراتی و مانن ــایزه ص ــی، ج ــاي اساس ــاص، کااله ــدات خ تعه

مسؤولیت اجراي این حکم برعهده باالترین مقام دستگاه اجرائی و . می شود، ممنوع استاستفاده
تخلف از این حکم، تعهد زائـد بـر اعتبـار محسـوب و     . یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است

تعزیــرات و (کتــاب پــنجم قــانون مجــازات اســالمی ) 598(متخلــف بــه مجــازات موضــوع مــاده 
.با اصالحات و الحاقات بعدي محکوم می گردد1375/3/2مصوب ) مجازات هاي بازدارنده

کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیالت، تغییر ضـرایب، جـداول   -ث
حقوقی و طبقه بندي مشاغل و افزایش مبناي حقوقی، اعطاي مجوز هر نوع استخدام و به کارگیري 
نیرو و همچنین مصوبات هیأت هاي امنا کـه متضـمن بارمـالی باشـد، در صـورتی قابـل طـرح و        
تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبالً محاسبه و در قانون بودجـه کـل کشـور تـأمین     

.اقدام دستگاه اجرائی برخالف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می شود. شده باشد
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دولت به گونه اي برنامه ریزي نماید که تا پایان سال آخر اجراي قانون برنامه، بودجـه  
سازمان ها و صندوق هاي بیمه گر اجتماعی مستقل شده و از محـل بودجـه عمـومی    

.اعتباري به آنها پرداخت نگردد
این ماده کلیه دستگاههاي اجرائی موظفنـد مـوارد   ) ث(و ) ت(در مورد بندهاي-ج

مدنظر خود را پس از ابالغ بخشنامه بودجه در قالب پیشنهادهاي بودجه سنواتی بـه  
. سازمان ارسال کنند تا اعتبارات مورد نیاز در قالب بودجه سنواتی پیش بینـی شـود  

در صورت عدم پذیرش پیشنهاد توسط سـازمان و عـدم پـیش بینـی اعتبـار، عمـل       
.مراجع و دستگاه هاي اجرائی در حکم تعهد زائد بر اعتبار است
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سیاست هاي کلی ابالغی اقتصاد مقاومتی ) 12(دولت موظف است به منظور تحقق اهداف بند-8ماده 
دولـت و  مبنی بر تحول اساسی در ساختارها و اصـالح و ارتقـاي نظـام مـدیریت مـالی و محاسـباتی      

:همچنین مدیریت بدهیها اقدامات زیر را مطابق قوانین مربوطه انجام دهد
:ساماندهی بدهیهاي دولت از طریق-ت
در سـطح  ) G.D.P(حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکتهاي دولتی به تولید ناخالص داخلی -1

%)40(حداکثر چهل درصد 
ساماندهی اصل بدهیها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی-2
حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شوراي اسالمی-3
تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهاي کوتاه مـدت و  -4

تأدیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهاي عمومی و غیردولتی از طریق ابزارهاي بدهی میان مـدت و  
بلندمدت

با تشخیص وزیر امور اقتصـادي و  %) 45(افزایش شاخص نسبت بدهی تا چهل و پنج درصد -تبصره
در شرایط اضطراري دولت می تواند بـا تصـویب مجلـس    . دارایی و تأیید هیأت وزیران امکان پذیر است

افـزایش دهـد و   %) 50(شوراي اسالمی شاخص نسبت بدهی را براي مدت محـدود تـا پنجـاه درصـد     
متعاقب رفع شرایط اضطراري در بازه زمانی حداکثر سه ساله از طریق تسویه بدهیها، شـاخص نسـبت   
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دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجراي قانون برنامه سـامانه تـدارکات   -9ماده 
الکترونیکی دولت را براي اجراي تمـامی مراحـل انـواع معـامالت متوسـط و بـزرگ       

و 1383/11/3وزارتخانه ها و دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصـات مصـوب   
دیگر قوانین مالی و معامالتی بخش عمومی به جز معامالت محرمانه، با رعایت قانون 

و قــانون برگــزاري مناقصــات مصــوب 1382/10/17تجــارت الکترونیکــی مصــوب 
کلیه دسـتگاههاي مشـمول قـانون برگـزاري مناقصـات و      . تکمیل کند1383/11/3

نهادهاي عمومی غیردولتـی مکلـف بـه رعایـت قـانون برگـزاري مناقصـات و انجـام         
.معامالت خود از طریق سامانه مذکور هستند

دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجراي قانون برنامه سـامانه تـدارکات   -9ماده 
الکترونیکی دولت را براي اجراي تمـامی مراحـل انـواع معـامالت متوسـط و بـزرگ       

و 1383/11/3وزارتخانه ها و دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصـات مصـوب   
دیگر قوانین مالی و معامالتی بخش عمومی به جز معامالت محرمانه، با رعایت قانون 

و قــانون برگــزاري مناقصــات مصــوب 1382/10/17تجــارت الکترونیکــی مصــوب 
کلیه دسـتگاههاي مشـمول قـانون برگـزاري مناقصـات و      . تکمیل کند1383/11/3

نهادهاي عمومی غیردولتـی مکلـف بـه رعایـت قـانون برگـزاري مناقصـات و انجـام         
.معامالت خود از طریق سامانه مذکور هستند



دولت مجاز است به منظور گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهـاي  -10ماده 
):بازار پول، بازار سرمایه و بیمه ها(آن 
1395معادل کل بدهی هاي خود به اشخاص حقیقی و حقوقی که تـا پایـان سـال    -الف

قطعی شده یا می شود را به ترتیب اولویت هایی که به پیشنهاد سازمان مشخص مـی شـود،   
تا پایان اجراي قانون برنامـه از طریـق انتشـار اوراق بهـادار بـا کسـب رضـایت طلبکـاران         

اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار جمهوري اسـالمی ایـران تـا سـقف     . تسویه  نماید
مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تـورم، طبـق آیـین نامـه اي کـه بـه پیشـنهاد        

.سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد، انتشار می یابد
از ابتداي اجـراي قـانون برنامـه، بـدهیهایی کـه توسـط دولـت ایجـاد و مراحـل          -تبصره

حسابرسی را در مراجع معتبر طی کرده و قطعی شده و از هیچ گونـه افزایشـی بابـت عـدم     
پرداخت برخوردار نشده باشند، تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت از سودي معادل نـرخ  

در . تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعالم شده توسط بانک مرکـزي برخـوردار مـی شـوند    
قراردادهاي مربوط باید بندي اضافه شود که به موجب آن دولت ملتزم گردد تـا درصـورت   

.عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل نرخ مذکور را به طلبکار بپردازد

دولت مجاز است به منظور گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهـاي  -10ماده 
):بازار پول، بازار سرمایه و بیمه ها(آن 
1395معادل کل بدهی هاي خود به اشخاص حقیقی و حقوقی که تـا پایـان سـال    -الف

قطعی شده یا می شود را به ترتیب اولویت هایی که به پیشنهاد سازمان مشخص مـی شـود،   
تا پایان اجراي قانون برنامـه از طریـق انتشـار اوراق بهـادار بـا کسـب رضـایت طلبکـاران         

اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار جمهوري اسـالمی ایـران تـا سـقف     . تسویه  نماید
مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تـورم، طبـق آیـین نامـه اي کـه بـه پیشـنهاد        

.سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد، انتشار می یابد
از ابتداي اجـراي قـانون برنامـه، بـدهیهایی کـه توسـط دولـت ایجـاد و مراحـل          -تبصره

حسابرسی را در مراجع معتبر طی کرده و قطعی شده و از هیچ گونـه افزایشـی بابـت عـدم     
پرداخت برخوردار نشده باشند، تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت از سودي معادل نـرخ  

در . تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعالم شده توسط بانک مرکـزي برخـوردار مـی شـوند    
قراردادهاي مربوط باید بندي اضافه شود که به موجب آن دولت ملتزم گردد تـا درصـورت   

.عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل نرخ مذکور را به طلبکار بپردازد



به وزارت امور اقتصادي و دارایی اجازه داده می شود به  منظور  استفاده از دارایی هاي دولت براي انتشار -پ
صکوك اسالمی پیش بینی شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی ها و اموال در مالکیـت دولـت و   
تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایـی هـاي دولـت، ضـمن     

حسـب مـورد نسـبت بـه انجـام      ) سـادا (اجراي سامانه جامع اطالعات اموال غیرمنقول دستگاههاي اجرائی 
قـانون  ) 5(اقدامات مورد نیاز براي مدیریت و استفاده از دارایی ها و اموال دستگاههاي اجرائی موضوع ماده 

به استثناي انفال، اموال دستگاه هـاي زیـر نظـر مقـام معظـم      1386/7/8مدیریت خدمات کشوري مصوب 
قـانون اساسـی بـه  منظـور پشـتوانه  انتشـار       ) 83(رهبري و موارد و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم 

صکوك اسالمی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییـر بهـره بـردار، واگـذاري و     
کلیه دسـتگاه هـاي اجرائـی    . هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیأت وزیران اقدام کند

قانون محاسبات عمـومی کشـور و   ) 137(قانون مدیریت خدمات کشوري در اجراي ماده ) 5(موضوع ماده 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفنـد ضـمن همکـاري الزم حـداکثر     ) 69(ماده ) 10(تبصره 

ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ این قانون نسبت به ثبت کلیه امـوال غیرمنقـول اعـم از اراضـی، امـالك،      
ساختمان ها و فضاهاي اداري در اختیار یا تصرف اعم از اینکه داراي سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت 

صدور هرگونه مجوز براي واگذاري حـق اسـتفاده،   . باشند، اجار ه اي یا وقفی یا ملکی در سامانه اقدام نمایند
) کـد (تغییر بهره بردار، فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطالعات در سامانه مذکور و أخـذ شناسـه   

انتشار صکوك اسالمی براي دستگاههاي وابسته به قوه قضائیه، قـوه مقننـه و سـایر    . رهگیري ممنوع است
نهادهاي حکومتی غیر قوه  مجریه و استفاده از دارایی ها و امـوال ایـن دسـتگاهها حسـب مـورد منـوط بـه        

.موافقت عالی ترین مقام آنها است

به وزارت امور اقتصادي و دارایی اجازه داده می شود به  منظور  استفاده از دارایی هاي دولت براي انتشار -پ
صکوك اسالمی پیش بینی شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی ها و اموال در مالکیـت دولـت و   
تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایـی هـاي دولـت، ضـمن     

حسـب مـورد نسـبت بـه انجـام      ) سـادا (اجراي سامانه جامع اطالعات اموال غیرمنقول دستگاههاي اجرائی 
قـانون  ) 5(اقدامات مورد نیاز براي مدیریت و استفاده از دارایی ها و اموال دستگاههاي اجرائی موضوع ماده 

به استثناي انفال، اموال دستگاه هـاي زیـر نظـر مقـام معظـم      1386/7/8مدیریت خدمات کشوري مصوب 
قـانون اساسـی بـه  منظـور پشـتوانه  انتشـار       ) 83(رهبري و موارد و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم 

صکوك اسالمی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییـر بهـره بـردار، واگـذاري و     
کلیه دسـتگاه هـاي اجرائـی    . هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیأت وزیران اقدام کند

قانون محاسبات عمـومی کشـور و   ) 137(قانون مدیریت خدمات کشوري در اجراي ماده ) 5(موضوع ماده 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفنـد ضـمن همکـاري الزم حـداکثر     ) 69(ماده ) 10(تبصره 

ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ این قانون نسبت به ثبت کلیه امـوال غیرمنقـول اعـم از اراضـی، امـالك،      
ساختمان ها و فضاهاي اداري در اختیار یا تصرف اعم از اینکه داراي سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت 

صدور هرگونه مجوز براي واگذاري حـق اسـتفاده،   . باشند، اجار ه اي یا وقفی یا ملکی در سامانه اقدام نمایند
) کـد (تغییر بهره بردار، فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطالعات در سامانه مذکور و أخـذ شناسـه   

انتشار صکوك اسالمی براي دستگاههاي وابسته به قوه قضائیه، قـوه مقننـه و سـایر    . رهگیري ممنوع است
نهادهاي حکومتی غیر قوه  مجریه و استفاده از دارایی ها و امـوال ایـن دسـتگاهها حسـب مـورد منـوط بـه        

.موافقت عالی ترین مقام آنها است



-12ماده 
دولت مکلف است در طول اجراي قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت بـه تأدیـه بـدهی    -الف

حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل سهام قابـل واگـذاري دولـت در قالـب قـانون      
قانون اساسی و اصالحات بعدي آن، امالك مازاد بر ) 44(اجراي سیاست هاي کلی اصل چهل و چهارم 

نیاز دستگاههاي اجرائی، تأدیه نقدي در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قـانونی و امتیـازات مـورد توافـق     
این بند شامل دستگاههاي زیرنظر مقام معظم رهبري و قواي مقننه و قضـائیه و نهادهـاي   . اقدام کند

.عمومی غیردولتی نمی شود
بدهی دولت بـه سـازمان تـأمین    %) 10(در اجراي حکم این بند باید ساالنه حداقل ده درصد -تبصره

اجتماعی تسویه گردد و هرگونه تعهد جدید براي سازمان تأمین اجتماعی باید در قانون بودجه همـان  
.سال پیش بینی و تأمین شود

سازمان تأمین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجراي قانون برنامـه، حقـوق   -ب
.بازنشستگان و مستمري بگیران را متناسب سازي نماید

در طول اجراي قانون برنامه بر قانون راجع به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و ) 12(ماده ) ب(بند 
و قانون نظام هماهنگ 1361/3/30وظیفه کارکنان دولت و مشموالن صندوق تأمین اجتماعی مصوب 

.حاکم است1373/6/23حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 

-12ماده 
دولت مکلف است در طول اجراي قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت بـه تأدیـه بـدهی    -الف

حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل سهام قابـل واگـذاري دولـت در قالـب قـانون      
قانون اساسی و اصالحات بعدي آن، امالك مازاد بر ) 44(اجراي سیاست هاي کلی اصل چهل و چهارم 

نیاز دستگاههاي اجرائی، تأدیه نقدي در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قـانونی و امتیـازات مـورد توافـق     
این بند شامل دستگاههاي زیرنظر مقام معظم رهبري و قواي مقننه و قضـائیه و نهادهـاي   . اقدام کند

.عمومی غیردولتی نمی شود
بدهی دولت بـه سـازمان تـأمین    %) 10(در اجراي حکم این بند باید ساالنه حداقل ده درصد -تبصره

اجتماعی تسویه گردد و هرگونه تعهد جدید براي سازمان تأمین اجتماعی باید در قانون بودجه همـان  
.سال پیش بینی و تأمین شود

سازمان تأمین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجراي قانون برنامـه، حقـوق   -ب
.بازنشستگان و مستمري بگیران را متناسب سازي نماید

در طول اجراي قانون برنامه بر قانون راجع به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و ) 12(ماده ) ب(بند 
و قانون نظام هماهنگ 1361/3/30وظیفه کارکنان دولت و مشموالن صندوق تأمین اجتماعی مصوب 

.حاکم است1373/6/23حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 



-17ماده 
به  منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حسابهاي درآمدي و هزینه اي دولت، -ب

شفاف سازي و ایجاد امکان نظارت برخط، بر کلیه حسابهاي دسـتگاههاي اجرائـی و   
کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حسابهاي بانکی اعـم از  
ریالی و ارزي براي وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتها، سازمان ها، دانشگاههاي دولتی و 
اعتبارات دولتی نهادهاي عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه داري کـل کشـور و   

دستگاههاي یادشده موظفنـد کلیـه دریافـت هـا و     . نزد بانک مرکزي افتتاح می شود
پرداخت هاي خود را فقط از طریق حسابهاي افتتاح شـده نـزد بانـک مرکـزي انجـام      

.دهند
بانک مرکـزي موظـف اسـت تمهیـدات الزم بـراي بانکـداري متمرکـز و        -1تبصره 

نگاهداري حسابهاي مورد نیاز هر یک از دستگاهها و دسترسی بر خـط خزانـه داري   
.کل کشور به اطالعات حسابهاي دستگاههاي مذکور را فراهم نماید

-17ماده 
به  منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حسابهاي درآمدي و هزینه اي دولت، -ب

شفاف سازي و ایجاد امکان نظارت برخط، بر کلیه حسابهاي دسـتگاههاي اجرائـی و   
کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حسابهاي بانکی اعـم از  
ریالی و ارزي براي وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتها، سازمان ها، دانشگاههاي دولتی و 
اعتبارات دولتی نهادهاي عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه داري کـل کشـور و   

دستگاههاي یادشده موظفنـد کلیـه دریافـت هـا و     . نزد بانک مرکزي افتتاح می شود
پرداخت هاي خود را فقط از طریق حسابهاي افتتاح شـده نـزد بانـک مرکـزي انجـام      

.دهند
بانک مرکـزي موظـف اسـت تمهیـدات الزم بـراي بانکـداري متمرکـز و        -1تبصره 

نگاهداري حسابهاي مورد نیاز هر یک از دستگاهها و دسترسی بر خـط خزانـه داري   
.کل کشور به اطالعات حسابهاي دستگاههاي مذکور را فراهم نماید



نحوه انتقال حسابهاي دستگاههاي مذکور به بانک مرکزي و هزینه کـرد  -2تبصره 
آن توسط بانکهاي عامل، مطابق دستورالعملی خواهد بود که حـداکثر ظـرف مـدت    
سه ماه پس از الزم االجـراء شـدن ایـن قـانون، بـه پیشـنهاد مشـترك وزارت امـور         

.اقتصادي و دارائی، سازمان و بانک مرکزي، به تصویب شوراي پول و اعتبار می رسد
بانک مرکزي مکلف است نسبت به ابـالغ دسـتورالعمل موضـوع تبصـره     -3تبصره 

هـر نـوع تخلـف از    . این ماده به کلیه بانکهـا و مؤسسـات اعتبـاري اقـدام کنـد     ) 2(
قانون ) 44(دستورالعمل مذکور، توسط بانکها مشمول مجازات انتظامی موضوع ماده 

قانون برنامه پنجم توسـعه مصـوب   ) 96(پولی و بانکی کشور و تغییرات آن در ماده 
همچنین هر نوع تخلف توسط سایر دستگاههاي اجرائـی،  . خواهد بود1389/10/15

.در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود

نحوه انتقال حسابهاي دستگاههاي مذکور به بانک مرکزي و هزینه کـرد  -2تبصره 
آن توسط بانکهاي عامل، مطابق دستورالعملی خواهد بود که حـداکثر ظـرف مـدت    
سه ماه پس از الزم االجـراء شـدن ایـن قـانون، بـه پیشـنهاد مشـترك وزارت امـور         

.اقتصادي و دارائی، سازمان و بانک مرکزي، به تصویب شوراي پول و اعتبار می رسد
بانک مرکزي مکلف است نسبت به ابـالغ دسـتورالعمل موضـوع تبصـره     -3تبصره 

هـر نـوع تخلـف از    . این ماده به کلیه بانکهـا و مؤسسـات اعتبـاري اقـدام کنـد     ) 2(
قانون ) 44(دستورالعمل مذکور، توسط بانکها مشمول مجازات انتظامی موضوع ماده 

قانون برنامه پنجم توسـعه مصـوب   ) 96(پولی و بانکی کشور و تغییرات آن در ماده 
همچنین هر نوع تخلف توسط سایر دستگاههاي اجرائـی،  . خواهد بود1389/10/15

.در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود



-25ماده 
به منظور مردمی شـدن و گسـترش سـهم بخـش خصوصـی و تعـاونی در اقتصـاد و        -الف

به منظور افزایش بهره وري و ارتقاي سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمـامی  
از قبیـل  (دستگاههاي اجرائی که عهده دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خـدماتی هسـتند   

واحدهاي بهداشتی و درمانی، مراکـز بهزیسـتی و توانبخشـی، مراکـز آموزشـی، فرهنگـی،       
اجازه داده ) هنري و ورزشی و مراکز ارائه دهنده خدمات و نهاده هاي کشاورزي و دامپروري

می شود در چهارچوب استانداردهاي کیفی خدمات کـه توسـط دسـتگاه ذي ربـط تعیـین      
) بـه جـاي تولیـد خـدمات    (می گردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعـاونی  

.در اجراي این بند واگذاري مدارس دولتی ممنوع است. اقدام نمایند
آیین نامه اجرائی این ماده شامل نحـوه تعیـین قیمـت خریـد خـدمات و تعیـین       -تبصره

تکلیف نیروي انسانی و ساختار به پیشنهاد سازمان، سازمان اداري و اسـتخدامی کشـور و   
.دستگاه اجرائی ذي ربط به تصویب هیأت وزیران می رسد

-25ماده 
به منظور مردمی شـدن و گسـترش سـهم بخـش خصوصـی و تعـاونی در اقتصـاد و        -الف

به منظور افزایش بهره وري و ارتقاي سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمـامی  
از قبیـل  (دستگاههاي اجرائی که عهده دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خـدماتی هسـتند   

واحدهاي بهداشتی و درمانی، مراکـز بهزیسـتی و توانبخشـی، مراکـز آموزشـی، فرهنگـی،       
اجازه داده ) هنري و ورزشی و مراکز ارائه دهنده خدمات و نهاده هاي کشاورزي و دامپروري

می شود در چهارچوب استانداردهاي کیفی خدمات کـه توسـط دسـتگاه ذي ربـط تعیـین      
) بـه جـاي تولیـد خـدمات    (می گردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعـاونی  

.در اجراي این بند واگذاري مدارس دولتی ممنوع است. اقدام نمایند
آیین نامه اجرائی این ماده شامل نحـوه تعیـین قیمـت خریـد خـدمات و تعیـین       -تبصره

تکلیف نیروي انسانی و ساختار به پیشنهاد سازمان، سازمان اداري و اسـتخدامی کشـور و   
.دستگاه اجرائی ذي ربط به تصویب هیأت وزیران می رسد



به منظور نظارت بیشتر بر بنگاههاي در حـال واگـذاري و همچنـین بنگاههـاي     -ب
واگذار شده به صورت کنترلی، در چهارچوب مصوبات هیـأت واگـذاري، اسـامی ایـن     
بنگاهها از سوي سازمان خصوصی سازي به سـازمان ثبـت اسـناد و امـالك کشـور و      

سازمان ثبت اسناد و امالك کشـور مکلـف اسـت ثبـت     . بانک مرکزي اعالم می شود
صورت جلسات مجامع عمومی و هیـأت مـدیره و همچنـین نقـل و انتقـال امـوال و       
امالك بنگاههاي مزبور را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سـازي انجـام   

بانک مرکزي موظف است طـی دسـتورالعمل اعالمـی بـه بانکهـا و مؤسسـات       . دهد
اعتباري خصوصـی و دولتـی، اعطـاي هرگونـه تسـهیالت و یـا ایجـاد تعهـدات بـه          

.بنگاههاي مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی سازي نماید

به منظور نظارت بیشتر بر بنگاههاي در حـال واگـذاري و همچنـین بنگاههـاي     -ب
واگذار شده به صورت کنترلی، در چهارچوب مصوبات هیـأت واگـذاري، اسـامی ایـن     
بنگاهها از سوي سازمان خصوصی سازي به سـازمان ثبـت اسـناد و امـالك کشـور و      

سازمان ثبت اسناد و امالك کشـور مکلـف اسـت ثبـت     . بانک مرکزي اعالم می شود
صورت جلسات مجامع عمومی و هیـأت مـدیره و همچنـین نقـل و انتقـال امـوال و       
امالك بنگاههاي مزبور را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سـازي انجـام   

بانک مرکزي موظف است طـی دسـتورالعمل اعالمـی بـه بانکهـا و مؤسسـات       . دهد
اعتباري خصوصـی و دولتـی، اعطـاي هرگونـه تسـهیالت و یـا ایجـاد تعهـدات بـه          

.بنگاههاي مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی سازي نماید



-28ماده 
دولت در حدود اعتبارات هزینه اي ساالنه و متناسب با نـرخ تـورم نسـبت بـه تعیـین      -پ

ضریب حقوق کارکنان دولت اعـم از مشـموالن و غیرمشـموالن قـانون مـدیریت خـدمات       
) 125(این حکم در طول برنامه حاکم بر ماده . کشوري در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند
.قانون مدیریت خدمات کشوري خواهد بود

دولت مکلف است سنوات ارفاقی را به عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطـابق  -ت
توسـط  1386/6/5قانون بازنشستگی پـیش از موعـد کارکنـان دولـت مصـوب      ) 2(تبصره 

سازمان تأمین اجتماعی به برقراري مستمري بازنشستگان مشمول و براساس میـانگین دو  
شرکتهاي . سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام کند

قـانون مـذکور نیـز بـا     ) 3(دولتی و مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی موضوع تبصره 
.استفاده از منابع خود مشمول این حکم می باشند

سهم صندوق هاي بازنشستگی بابت پرداخـت حقـوق بازنشسـتگی و نیـز کسـور      -تبصره
بازنشستگی و یا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرمـا نسـبت بـه سـنوات ارفـاقی از محـل       
اعتبارات ساالنه دستگاههاي اجرائـی مشـمول تـأمین و بـه صـندوقهاي مـذکور پرداخـت        

.می شود

-28ماده 
دولت در حدود اعتبارات هزینه اي ساالنه و متناسب با نـرخ تـورم نسـبت بـه تعیـین      -پ

ضریب حقوق کارکنان دولت اعـم از مشـموالن و غیرمشـموالن قـانون مـدیریت خـدمات       
) 125(این حکم در طول برنامه حاکم بر ماده . کشوري در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند
.قانون مدیریت خدمات کشوري خواهد بود

دولت مکلف است سنوات ارفاقی را به عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطـابق  -ت
توسـط  1386/6/5قانون بازنشستگی پـیش از موعـد کارکنـان دولـت مصـوب      ) 2(تبصره 

سازمان تأمین اجتماعی به برقراري مستمري بازنشستگان مشمول و براساس میـانگین دو  
شرکتهاي . سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام کند

قـانون مـذکور نیـز بـا     ) 3(دولتی و مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی موضوع تبصره 
.استفاده از منابع خود مشمول این حکم می باشند

سهم صندوق هاي بازنشستگی بابت پرداخـت حقـوق بازنشسـتگی و نیـز کسـور      -تبصره
بازنشستگی و یا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرمـا نسـبت بـه سـنوات ارفـاقی از محـل       
اعتبارات ساالنه دستگاههاي اجرائـی مشـمول تـأمین و بـه صـندوقهاي مـذکور پرداخـت        

.می شود



دولت مکلف است طی سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به راه اندازي سامانه ثبت حقوق و -29ماده 
مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات، رؤسـا، مـدیران کلیـه دسـتگاههاي اجرائـی      
شامل قواي سه گانه جمهوري اسالمی ایران اعم از وزارتخانـه هـا، سـازمان هـا و مؤسسـات و دانشـگاهها،       
شرکتهاي دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها وو مؤسسات اعتباري دولتی، شرکتهاي بیمه 

در مواردي که آن بنیادها و نهادها از بودجه کـل کشـور   (دولتی، مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی 
، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهـاي انقـالب اسـالمی، مجلـس شـوراي اسـالمی،       )استفاده می نمایند

شوراي نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیـر نظـر ولـی فقیـه اداره مـی شـوند و همچنـین        
دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص 
خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزي، شرکت ملی نفـت  
ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایـران، سـازمان گسـترش نوسـازي صـنایع      
ایران، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران، سـازمان  
توسعه و نوسازي معادن و صنایع معـدنی ایـران، سـازمان صـدا و سـیماي جمهـوري اسـالمی ایـران و         
شرکتهاي تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههاي سازندگی و اشخاص حقوقی وابسـته بـه آنهـا را فـراهم     
نماید، به نحوي که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی براي 

وزارت اطالعات، نیروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمی ایـران  . نهادهاي نظارتی و عموم مردم فراهم شود
اجراي این حکم درخصوص بنگاههاي اقتصـادي متعلـق بـه وزارت    . از شمول این حکم مستثنی هستند

اطالعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح تنها با مصوبه شوراي عالی امنیت ملـی مجـاز خواهـد    
.بود

دولت مکلف است طی سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به راه اندازي سامانه ثبت حقوق و -29ماده 
مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات، رؤسـا، مـدیران کلیـه دسـتگاههاي اجرائـی      
شامل قواي سه گانه جمهوري اسالمی ایران اعم از وزارتخانـه هـا، سـازمان هـا و مؤسسـات و دانشـگاهها،       
شرکتهاي دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها وو مؤسسات اعتباري دولتی، شرکتهاي بیمه 

در مواردي که آن بنیادها و نهادها از بودجه کـل کشـور   (دولتی، مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی 
، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهـاي انقـالب اسـالمی، مجلـس شـوراي اسـالمی،       )استفاده می نمایند

شوراي نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیـر نظـر ولـی فقیـه اداره مـی شـوند و همچنـین        
دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص 
خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزي، شرکت ملی نفـت  
ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایـران، سـازمان گسـترش نوسـازي صـنایع      
ایران، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران، سـازمان  
توسعه و نوسازي معادن و صنایع معـدنی ایـران، سـازمان صـدا و سـیماي جمهـوري اسـالمی ایـران و         
شرکتهاي تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههاي سازندگی و اشخاص حقوقی وابسـته بـه آنهـا را فـراهم     
نماید، به نحوي که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی براي 

وزارت اطالعات، نیروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمی ایـران  . نهادهاي نظارتی و عموم مردم فراهم شود
اجراي این حکم درخصوص بنگاههاي اقتصـادي متعلـق بـه وزارت    . از شمول این حکم مستثنی هستند

اطالعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح تنها با مصوبه شوراي عالی امنیت ملـی مجـاز خواهـد    
.بود



دستگاههاي مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق  العاده ها، هزینه ها، کمک هزینه ها، کارانـه، پرداخـت هـاي    
معـادل ریـالی   (غیرماهانه و مزایاي ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدي و غیرنقـدي  

از جملـه اعتبـارات خـارج از    (و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این مـاده را از هـر محـل    ) آن
، درآمدهاي اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات 1366/6/1شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 

قـانون  ) 217(کمکهاي رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع مـاده  
قانون مالیات ) 39(ماده » 1«، تبصره 1366/12/3مالیات هاي مستقیم با اصالحات و الحاقات بعدي مصوب 

و یا اعتبارات خاص ناشی از 1390/8/22قانون امور گمرکی مصوب ) 162(تا ) 160(بر ارزش افزوده، مواد 
واگذاري و فروش شرکتها در سازمان خصوصی سازي، اعتبـارات مربـوط بـه ردیفهـاي کمـک بـه اشـخاص        

، منحصراً در فـیش حقـوقی مـنعکس و پـس از ثبـت در      )حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه
سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوي که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مـذکور  

.بالفاصله در سامانه اطالعاتی هر دستگاه مشخص باشد
اطالعات مربوط به مقامات، 1388/1/1کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ -1تبصره 

. رؤسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشـور و سـازمان بازرسـی کـل کشـور ارائـه دهنـد       
مستنکف از ارائه اسناد و اطالعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا 

دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسـی کـل کشـور    . یک سال به تشخیص مراجع قضائی محکوم می شود
مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطالعات مربوط به پرداخت هاي مذکور را در اسـرع وقـت بـه    
منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و درصورتی که مبـالغی بـرخالف قـوانین بـه افـراد      

.موضوع این ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی الزم را به عمل آورند

دستگاههاي مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق  العاده ها، هزینه ها، کمک هزینه ها، کارانـه، پرداخـت هـاي    
معـادل ریـالی   (غیرماهانه و مزایاي ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدي و غیرنقـدي  

از جملـه اعتبـارات خـارج از    (و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این مـاده را از هـر محـل    ) آن
، درآمدهاي اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات 1366/6/1شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 

قـانون  ) 217(کمکهاي رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع مـاده  
قانون مالیات ) 39(ماده » 1«، تبصره 1366/12/3مالیات هاي مستقیم با اصالحات و الحاقات بعدي مصوب 

و یا اعتبارات خاص ناشی از 1390/8/22قانون امور گمرکی مصوب ) 162(تا ) 160(بر ارزش افزوده، مواد 
واگذاري و فروش شرکتها در سازمان خصوصی سازي، اعتبـارات مربـوط بـه ردیفهـاي کمـک بـه اشـخاص        

، منحصراً در فـیش حقـوقی مـنعکس و پـس از ثبـت در      )حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه
سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوي که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مـذکور  

.بالفاصله در سامانه اطالعاتی هر دستگاه مشخص باشد
اطالعات مربوط به مقامات، 1388/1/1کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ -1تبصره 

. رؤسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشـور و سـازمان بازرسـی کـل کشـور ارائـه دهنـد       
مستنکف از ارائه اسناد و اطالعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا 

دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسـی کـل کشـور    . یک سال به تشخیص مراجع قضائی محکوم می شود
مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطالعات مربوط به پرداخت هاي مذکور را در اسـرع وقـت بـه    
منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و درصورتی که مبـالغی بـرخالف قـوانین بـه افـراد      

.موضوع این ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی الزم را به عمل آورند



حسابرســان و بازرســان قــانونی از جملــه ســازمان حسابرســی و جامعــه  -2تبصــره 
حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظایف قـانونی مـوارد منـدرج در ایـن     
ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش هاي حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفـات  

اعضاي مجمع عمـومی، هیـأت هـاي    (صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذي صالح 
) تخلفات اداري، مرجع قضائی، سازمان بازرسی کل کشـور و دیـوان محاسـبات کشـور    

.اعالم نمایند
دولت مکلف است طی سال اول اجراي قانون برنامه سـازوکارهاي مناسـب   -3تبصره 

در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوي مدون نماید کـه اخـتالف   
حقوق و مزایاي بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنـان موضـوع ایـن مـاده در مشـاغل      

تجـاوز نکنـد و در مسـیر    %) 20(مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست  درصـد  
.تصمیم گیري قانونی قرار دهد

حسابرســان و بازرســان قــانونی از جملــه ســازمان حسابرســی و جامعــه  -2تبصــره 
حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظایف قـانونی مـوارد منـدرج در ایـن     
ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش هاي حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفـات  

اعضاي مجمع عمـومی، هیـأت هـاي    (صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذي صالح 
) تخلفات اداري، مرجع قضائی، سازمان بازرسی کل کشـور و دیـوان محاسـبات کشـور    

.اعالم نمایند
دولت مکلف است طی سال اول اجراي قانون برنامه سـازوکارهاي مناسـب   -3تبصره 

در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوي مدون نماید کـه اخـتالف   
حقوق و مزایاي بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنـان موضـوع ایـن مـاده در مشـاغل      

تجـاوز نکنـد و در مسـیر    %) 20(مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست  درصـد  
.تصمیم گیري قانونی قرار دهد



-39ماده 
بــه  منظــور ارتقــاي عــدالت اجتمــاعی، افــزایش بهــره وري در مصــرف آب و انــرژي و -الــف

هدفمندکردن یارانه ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولـت اجـازه   
داده می شود که قیمت آب و حاملهاي انرژي و سایر کاالها و خـدمات یارانـه اي را بـا رعایـت     
مالحظات اجتماعی و اقتصادي و حفظ مزیت نسبی و رقابتی براي صنایع و تولیدات، به تدریج 

قـانون هدفمنـدکردن یارانـه هـا مصـوب      ) 3(و ) 2(، )1(با توجه به مـواد  1400تا پایان سال 
اصالح و از منابع حاصل به صورت هدفمند براي افزایش تولید، اشتغال، حمایت 1388/10/15

از صادرات غیرنفتی، بهره وري، کاهش شدت انرژي، کاهش آلودگی هوا و ارتقـاي شاخصـهاي   
عدالت اجتماعی و حمایت هاي اجتماعی از خانوارهاي نیازمند و تأمین هزینه هـاي عملیـاتی و   

.سرمایه گذاري شرکتهاي ذي ربط در چهارچوب بودجه هاي ساالنه اقدام الزم را به عمل آورد
به منظور ایجاد شفافیت در اجراي قانون، دولت مکلف است دریافـت هـا و پرداخـت هـاي     -ب

مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه ها را در جـدول جداگانـه اي حـاوي اقـالم زیـر همـراه بـا        
:بودجه هاي سنواتی به مجلس شوراي اسالمی تقدیم کند

-39ماده 
بــه  منظــور ارتقــاي عــدالت اجتمــاعی، افــزایش بهــره وري در مصــرف آب و انــرژي و -الــف

هدفمندکردن یارانه ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولـت اجـازه   
داده می شود که قیمت آب و حاملهاي انرژي و سایر کاالها و خـدمات یارانـه اي را بـا رعایـت     
مالحظات اجتماعی و اقتصادي و حفظ مزیت نسبی و رقابتی براي صنایع و تولیدات، به تدریج 

قـانون هدفمنـدکردن یارانـه هـا مصـوب      ) 3(و ) 2(، )1(با توجه به مـواد  1400تا پایان سال 
اصالح و از منابع حاصل به صورت هدفمند براي افزایش تولید، اشتغال، حمایت 1388/10/15

از صادرات غیرنفتی، بهره وري، کاهش شدت انرژي، کاهش آلودگی هوا و ارتقـاي شاخصـهاي   
عدالت اجتماعی و حمایت هاي اجتماعی از خانوارهاي نیازمند و تأمین هزینه هـاي عملیـاتی و   

.سرمایه گذاري شرکتهاي ذي ربط در چهارچوب بودجه هاي ساالنه اقدام الزم را به عمل آورد
به منظور ایجاد شفافیت در اجراي قانون، دولت مکلف است دریافـت هـا و پرداخـت هـاي     -ب

مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه ها را در جـدول جداگانـه اي حـاوي اقـالم زیـر همـراه بـا        
:بودجه هاي سنواتی به مجلس شوراي اسالمی تقدیم کند



کل دریافتی هاي حاصل از اجراي قانون هدفمند کردن یارانه ها-1
مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن-2
سهم شرکتهاي تولید و توزیع کننده انرژي به تفکیک هر شرکت-3
سهم سازمان هدفمند کردن یارانه ها به منظور اختصاص به پرداخت یارانـه نقـدي و غیرنقـدي بـه     -4

خانوارها، کمک به بخش سالمت و حمایت از تولید و اشـتغال از طریـق تـأمین اعتبـارات مربـوط بـه       
و قانون توسعه حمل و نقـل و مـدیریت   1389/12/4اجراي قانون اصالح الگوي مصرف انرژي مصوب 

1386/9/18مصرف سوخت مصوب 
دولت مکلف است سهم سازمان هدفمند کردن یارانه ها از دریافتی ها را هر ساله در ردیـف  -1تبصره 

و مصارف مرتبط با آن را در ردیفهاي مسـتقل و جداگانـه در   ) 210102شماره (منابع بودجه عمومی 
.ارقام بودجه عمومی درج کند

.استفاده از منابع مذکور به هر نحو دیگر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است-2تبصره 
دولت مکلف است گزارش تفصیلی این بند را هر شش ماه یک بار به دیوان محاسبات کشور -3تبصره 

.و مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید
و اصالحات 1388/10/15احکام این ماده درطول اجراي برنامه بر قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب 

.و الحاقات بعدي آن حاکم است

کل دریافتی هاي حاصل از اجراي قانون هدفمند کردن یارانه ها-1
مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن-2
سهم شرکتهاي تولید و توزیع کننده انرژي به تفکیک هر شرکت-3
سهم سازمان هدفمند کردن یارانه ها به منظور اختصاص به پرداخت یارانـه نقـدي و غیرنقـدي بـه     -4

خانوارها، کمک به بخش سالمت و حمایت از تولید و اشـتغال از طریـق تـأمین اعتبـارات مربـوط بـه       
و قانون توسعه حمل و نقـل و مـدیریت   1389/12/4اجراي قانون اصالح الگوي مصرف انرژي مصوب 

1386/9/18مصرف سوخت مصوب 
دولت مکلف است سهم سازمان هدفمند کردن یارانه ها از دریافتی ها را هر ساله در ردیـف  -1تبصره 

و مصارف مرتبط با آن را در ردیفهاي مسـتقل و جداگانـه در   ) 210102شماره (منابع بودجه عمومی 
.ارقام بودجه عمومی درج کند

.استفاده از منابع مذکور به هر نحو دیگر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است-2تبصره 
دولت مکلف است گزارش تفصیلی این بند را هر شش ماه یک بار به دیوان محاسبات کشور -3تبصره 

.و مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید
و اصالحات 1388/10/15احکام این ماده درطول اجراي برنامه بر قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب 

.و الحاقات بعدي آن حاکم است



-46ماده 
دستگاههاي اجرائی نظیر شهرداري ها، محاکم دادگسـتري، نیـروي انتظـامی و    -ث

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور مکلفند تا پایان سال دوم برنامه دستورالعمل ها و 
فرآیند هاي داخلی و زیرساخت هاي نرم افزاري خود را بـه گونـه اي آمـاده نماینـد تـا      
دریافت اطالعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتـی ماننـد بیمـه،    
مالیات، حقوق مالکانه و جریمـه هـاي آنهـا، جریمـه هـا و عـوارض شـهرداري و نیـز         
اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفاً با استفاده از نرم افزار و بـدون حضـور نیـروي    
انسانی هم زمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطـه میسـر شـود و    

بـه متقاضـی اعـالم و    ) آنالیـن (همراه با توضیح کامل محاسبات به  صـورت بـرخط   
.پرداخت ها و دریافت ها از طریق الکترونیکی انجام شود

-46ماده 
دستگاههاي اجرائی نظیر شهرداري ها، محاکم دادگسـتري، نیـروي انتظـامی و    -ث

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور مکلفند تا پایان سال دوم برنامه دستورالعمل ها و 
فرآیند هاي داخلی و زیرساخت هاي نرم افزاري خود را بـه گونـه اي آمـاده نماینـد تـا      
دریافت اطالعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتـی ماننـد بیمـه،    
مالیات، حقوق مالکانه و جریمـه هـاي آنهـا، جریمـه هـا و عـوارض شـهرداري و نیـز         
اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفاً با استفاده از نرم افزار و بـدون حضـور نیـروي    
انسانی هم زمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطـه میسـر شـود و    

بـه متقاضـی اعـالم و    ) آنالیـن (همراه با توضیح کامل محاسبات به  صـورت بـرخط   
.پرداخت ها و دریافت ها از طریق الکترونیکی انجام شود



کلیه دستگاههاي اجرائی از جمله وزارتخانه هاي نفت و نیـرو و سـازمان   -47ماده 
انرژي اتمی و بنگاههاي اقتصادي نهادهاي عمومی غیردولتی مکلفند درطول اجراي 

خود و درشرایط برابـر بـه پیمانکـاران بـومی     ) پروژه هاي(قانون برنامه، در طرحهاي 
واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکتها و پیمانکاران، اولویت 

درشـرایط برابـر از نظـر علمـی و تجربـی و بـا       (با به کارگیري نیروهاي بومی استانی 
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-67ماده 
به منظورتوسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شـبکه ملـی اطالعـات و افـزایش بهـره وري      -ب

زیرساخت هاي ارتباطی کشور، دستگاههاي اجرائی و نهادهاي غیرنظـامی کـه داراي شـبکه ارتبـاطی     
مستقل می باشند براي استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت هاي داخلـی دسـتگاه مربـوط مجـازبوده و     
براي ارائه خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی بر بسترشبکه ملی اطالعات به سایر اشخاص حقیقی 
و حقوقی وفق قوانین و مقررات مربوط ملزمب هأخـذمجوز از وزارت ارتباطـات و فنـاوري اطالعـات و     

.وفق مصوبات شورایعالی فضاي مجازي می باشند
دستگاه هاي اجرائی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیـه فرآینـدها و خـدمات بـا قابلیـت      -پ

. الکترونیکی و تکمیل بانک هاي اطالعاتی مربوط،تاپایان سال سوم اجراي قـانون برنامـه اقـدام کننـد    
دستگاه هاي اجرائی می توانند به منظور الکترونیکی کـردن فرآینـدها و خـدمات از مشـارکت بخـش      

دستگاه هاي اجرائی مکلفند کلیه خـدمات قابـل ارائـه در خـارج از محـیط      . خصوصی استفاده نمایند
اداري خود و قابل واگذاري یا برون سپاري رابه دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولـت و دفـاتر   

تعرفه ارائـه پیشـخوان خـدمات    . روستایی حسب مورد واگذارکنند) ICT(ارتباطات و فناوري اطالعات 
وزارت ارتباطات و فنـاوري اطالعـات   . دولت الکترونیک بایدبه تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد

موظف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي 
.اسالمی ارائه کند
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دستگاههاي اجرائی، واحدهاي زیرنظر مقـام رهبـري اعـم از نظـامی و غیرنظـامی در صـورت       -ت
موافقت ایشان، شوراهاي اسالمی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه اي عهـده دار مأموریـت   
عمومی موظفند در سامانه هاي الکترونیکی خود، اقالم اطالعاتی و آمار ثبتی موضوع قان و نمرکـز  
آمار ایران مورد نیاز براي ایجاد نظام جامع آمارهـاي ثبتـی و شـبکه ملـی آمـار ایـران را ایجـاد و        
حداکثر تا پایان سال دوم اجراي قانون برنامه امکان بهـره بـرداري الکترونیکـی و بـرخط آن  را بـر      

مرکز آمار ایران مکلـف اسـت اقـالم    . بستر شبکه ملی اطالعات براي مرکز آمار ایران فراهم نمایند
آمار ثبتی و نحوه تولید آن را حداکثر ظرف مدت نُه ماه براي هریک از دستگاه ها تهیـه وبـه آنهـا    

.ابالغ کند
کلیه دستگاههاي اجرائی کشور موظفند تا پایان سال دوم اجراي قانون برنامه، امکان تبـادل  -ث

الکترونیکی اطالعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعالم هاي مورد نیاز سایر دستگاههاي اجرائـی  
.راحسب شرح وظایف آنان در چهارچوب قوانین خاص و موضوعی،به صورت رایگان فراهم نمایند

آیین نامه اجرائـی احصـاي کلیـه اسـتعالمات و ایجـاد نظـام استانداردسـازي و تبـادل         -1تبصره 
اطالعات بین دستگاهی در شش ماه اول اجراي قانون برنامه توسط مرکز ملـی فضـاي مجـازي بـا     

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و سایر دستگاه هـاي اجرائـی ذي ربـط تـدوین وبـه      همکاري
.تصویب شوراي عالی فضاي مجازي می رسد
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وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات موظف اسـت تـا سـال دوم اجـراي قـانون      -2تبصره 
برنامه، تمام زیرساخت هاي الزم براي تعامل اطالعاتی بین دستگاه هاي اجرائـی بـر بسـتر    

و با اسـتانداردهاي  ) NIX(شبکه ملی اطالعات، صرفاً از طریق مرکز ملی تبادالت اطالعات 
.فنی مصوب وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات را فراهم کند

به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار -ج
خزانه داري الکترونیکی و اصالت بخشیدن بـه اسـناد الکترونیکـی از جملـه اسـناد مـالی و       
حذف اسناد کاغذي در هر موردي که به موجب قانون، تنظیم اوراق یـا اسـناد، صـدور یـا     
اعطاي مجوز، اخطـار و ابـالغ، مبادلـه وجـه، اسـتعالم و ماننـد آن ضـروري باشـد، انجـام          

معتبر بوده و 1382/10/17الکترونیکی آن بارعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی مصوب 
.کفایت می نماید

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات موظف اسـت تـا سـال دوم اجـراي قـانون      -2تبصره 
برنامه، تمام زیرساخت هاي الزم براي تعامل اطالعاتی بین دستگاه هاي اجرائـی بـر بسـتر    

و با اسـتانداردهاي  ) NIX(شبکه ملی اطالعات، صرفاً از طریق مرکز ملی تبادالت اطالعات 
.فنی مصوب وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات را فراهم کند

به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار -ج
خزانه داري الکترونیکی و اصالت بخشیدن بـه اسـناد الکترونیکـی از جملـه اسـناد مـالی و       
حذف اسناد کاغذي در هر موردي که به موجب قانون، تنظیم اوراق یـا اسـناد، صـدور یـا     
اعطاي مجوز، اخطـار و ابـالغ، مبادلـه وجـه، اسـتعالم و ماننـد آن ضـروري باشـد، انجـام          

معتبر بوده و 1382/10/17الکترونیکی آن بارعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی مصوب 
.کفایت می نماید



دولت مکلف است به منظور تحقق سیاست  هاي کلی سالمت، تأمین منابع مالی -70ماده 
پایدار براي بخش سالمت، توسعه کمی و کیفی بیمه هاي سالمت و مدیریت منابع سالمت 

نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی تـا پایـان سـال     از طریق
:اول اجراي برنامه اقدامات زیر را براساس سیاست هاي کلی سالمت به عمل آورد

پوشش بیمه سالمت براي تمامی آحاد جمعیت کشور اجباري بوده و برخـورداري از  -الف
یارانه دولت جهـت حـق سـرانه بیمـه از طریـق ارزیـابی وسـع و ضـوابط ذیـل و براسـاس           

.آیین نامه اي خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می رسد
.این حق بیمه شامل سرپرست خانوار و کلیه افراد تحت تکفل آنان است-تبصره

حق بیمه پایه سالمت خانوار به شرح ذیل، سهمی از درآمد سرپرست خـانوار خواهـد   -ب
:بود
خانواده روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهاي حمایتی معادل هفت -1

حـق بیمـه   %) 100(صددرصـد  . حداقل حقوق و دستمزد مشموالن قانون کار%) 7(درصد 
این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی ) الف(این  گروههاي اجتماعی بر مبناي بند 

.شودتأمین می
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حقوق و مزایاي مستمر آنان%) 7(کارکنان دستگاههاي اجرائی معادل هفت درصد -2
بخشی از حق بیمه مشموالن این جزء از محـل بودجـه عمـومی دولـت در قالـب بودجـه       -تبصره

.سنواتی تأمین خواهد شد
مشموالن تأمین اجتماعی کسر حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی-3
درآمـد،  %) 7(سهم خانوارهاي سایر اقشار، متناسب با گروههاي درآمدي معادل هفـت درصـد   -4

حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت
پوشش بیمه سالمت براي افراد خارجی مقیم در کشور، ازجمله پناهندگان گروهی مورد تأیید -5

شیوه دریافت حق بیمه و برخورداري از یارانـه دولـت   . دفتر اتباع خارجی وزارت کشور، الزامیاست
براي تأمین حق بیمه براساس آیین نامه اي خواهد بود که حداکثر ظرف سه ماه از زمان الزم االجـراء  

قـانون احکـام   ) 4(حکم این جزء بـر حکـم مـاده    . شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد
.دائمی برنامه هاي توسعه کشور حاکم است

دستگاههاي اجرائی مکلفند حق بیمه پایـه سـالمت سـهم بیمـه شـده و دسـتگاه اجرائـی را        -پ
درصـورت عـدم   . حداکثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان بیمه گر پایه مربوطه واریـز نماینـد  

واریز با اعالم سازمان بیمه گر و تشخیص و توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی از ردیف مربوطـه  
.و حساب جاري دستگاه اجرائی ذي ربط برداشت و به حساب سازمان بیمه گر پایه واریز می شود

حقوق و مزایاي مستمر آنان%) 7(کارکنان دستگاههاي اجرائی معادل هفت درصد -2
بخشی از حق بیمه مشموالن این جزء از محـل بودجـه عمـومی دولـت در قالـب بودجـه       -تبصره

.سنواتی تأمین خواهد شد
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پوشش بیمه سالمت براي افراد خارجی مقیم در کشور، ازجمله پناهندگان گروهی مورد تأیید -5
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درصـورت عـدم   . حداکثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان بیمه گر پایه مربوطه واریـز نماینـد  

واریز با اعالم سازمان بیمه گر و تشخیص و توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی از ردیف مربوطـه  
.و حساب جاري دستگاه اجرائی ذي ربط برداشت و به حساب سازمان بیمه گر پایه واریز می شود



عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده براي خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمـانی  -ت
مشمول بسته بیمه پایه سالمت توسط شرکتهاي بیمه تجاري و صندوق هاي بیمه پایه با اشخاص حقیقی و 

.حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است
دهنده خدمت، دارو و کاالهـاي سـالمت در کشـور    کلیه پزشکان و پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه-ث

هـاي مصـوب   -اعم از دولتی، نهادهاي عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند ضـمن رعایـت تعرفـه   
دریافـت هرگونـه   . مشی هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند-  دولت از خط

وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت، 
.دارو و کاالهاي سالمت، حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوطه خواهد بود

مورد تعهـد صـندوق هـاي بیمـه  پایـه  سـالمت توسـط وزارت        ) شمول و سطح خدمات(بسته  خدمات -ج
از ابتداي سال دوم اجـراي قـانون برنامـه خریـد     . بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و ابالغ می شود

.خدمت توسط سازمان بیمه گر درمانی صرفاً مطابق این بسته صورت می پذیرد
پایگاه اطالعات برخط بیمه شدگان درمان کشور در سـال اول اجـراي قـانون برنامـه در سـازمان بیمـه       -چ

از ابتداي سال دوم اجراي قانون برنامه، نحـوه دریافـت خـدمات بیمـه شـدگان از      . سالمت تشکیل می گردد
مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی به صورت واحد و یکسان توسط سازمان بیمه سالمت طراحی 

.و اجراء می شود
دولت مکلف است طی سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به ایجاد وحدت رویه بین بیمه هاي درمانی -ح

.صندوق ها و سازمان هاي بیمه اي در چهارچوب قانون اقدام کند
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-72ماده 
ــف ــی،    -ال ــذاري اجرائ ــامل سیاســت گ ــه ســالمت ش ــه بیم ــت نظــام ســالمت از جمل تولی

برنامه ریزي هاي راهبـردي، ارزشـیابی، اعتبارسـنجی و نظـارت در وزارت بهداشـت، درمـان و       
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتـی و غیردولتـی،   . آموزش پزشکی متمرکز می گردد

از جمله ارائه کنندگان خدمات سالمت، سازمان ها و شرکتهاي بیمه پایه و تکمیلی، موظفند از 
خط مشی و سیاست هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأکید بر خرید راهبردي 

قـانون مـدیریت خـدمات کشـوري و     ) 13(خدمات و واگذاري امور تصدي گري با رعایت ماده 
.سطح بندي خدمات، تبعیت کنند

از زمان ابالغ این قانون، سازمان بیمه سالمت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتزع و بـا  
حفظ شخصیت حقوقی و استقالل مالی و کلیه امکانات براساس اساسنامه اي کـه بـه تصـویب    
. هیأت وزیران می رسد، وابسته به وزارت بهداشـت درمـان و آمـوزش پزشـکی اداره مـی شـود      

3/8/1373اساسنامه این سازمان مطابق با قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصـوب  
و در قالب شرکت دولتی به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی بـه تصـویب      

.هیأت وزیران می رسد
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.هیأت وزیران می رسد



فهرست رسمی دارویـی ایـران بـر اسـاس نظـام دارویـی ملـی کشـور توسـط وزارت          -پ
. بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر هر سه ماه یک بار تـدوین و منتشـر مـی گـردد    

تجویز داروهاي خارج از فهرست یاد شده،  تخلف محسوب شده و متخلف با توجه به شدت 
و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجـازات هـاي منـدرج در تبصـره     

1383/8/16قانون سازمان نظام پزشکی جمهوري اسـالمی ایـران مصـوب    ) 28(ماده ) 1(
.محکوم می شود

آیین نامه  اجرائی این بند در شش ماه اول اجراي قانون برنامه توسط سازمان و -1تبصره 
تهیه می شود و بـه تصـویب   ) سازمان غذا و دارو(وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

.هیأت وزیران می رسد
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت به تهیـه فهرسـت   -2تبصره 

.فرآورده ها و داروهاي سنتی و گیاهی کشور اقدام نماید
این قانون بر احکام قـانون سـاختار جـامع رفـاه و تـأمین      ) 73(و ) 72(، )70(احکام مواد 

.حاکم است1383/2/21اجتماعی مصوب 

فهرست رسمی دارویـی ایـران بـر اسـاس نظـام دارویـی ملـی کشـور توسـط وزارت          -پ
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.حاکم است1383/2/21اجتماعی مصوب 



-74ماده 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سـالمت  -الف

مکلف است ظرف دو سال اول اجـراي قـانون برنامـه نسـبت بـه اسـتقرار سـامانه پرونـده         
الکترونیکی سالمت ایرانیان و سامانه هاي اطالعاتی مراکز سالمت با هماهنگی پایگاه ملـی  
آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفـظ حـریم خصوصـی و منـوط بـه اذن آنهـا و       

.محرمانه بودن داده ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلـف اسـت بـا همکـاري سـازمان هـا و مراکـز        
خدمات سالمت و بیمه سالمت حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از استقرار کامل سـامانه  
فوق، خدمات بیمه سالمت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوري اطالعات در تعامل بـا  

.ساماندهی نماید» پرونده الکترونیکی سالمت ایرانیان«سامانه 
کلیه مراکز سالمت و واحدهاي ذي ربط اعـم از دولتـی و غیردولتـی موظـف بـه      -تبصره

.همکاري در این زمینه می باشند
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کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمـانی و یـا رسـمی دسـتگاههاي     -ب
اجرائی موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفـاعی پزشـکی در سـایر مراکـز تشخیصـی،      

) 1(آموزشی، درمانی و بیمارستان هاي بخـش خصوصـی، عمـومی غیردولتـی بـا رعایـت تبصـره        
و یا فعالیـت انتفـاعی   11/10/1373ماده واحده قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل مصوب 

. پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادي مربوط به غیر از دستگاه اجرائی خود نیسـتند 
مسؤولیت اجراي این بند به عهده وزراي وزارتخانه هاي مربوطه و معاونان آنهـا و مسـؤوالن مـالی    

دولت مکلف است در اجراي این حکم بـا جبـران خـدمات ذي نفعـان از     . دستگاههاي مذکور است
اجراي این حکـم مشـروط بـه    . طریق اعمال تعرفه  خاص در چهارچوب بودجه سنواتی اقدام نماید

جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی، پرداخت حقوق مناسب و تأمین اعتبار در بودجه هاي 
.سنواتی است

مصادیق نقاط محروم موضوع این ماده و نام فرد و علت آن به عنوان موارد اسـتثناء بـه   -1تبصره 
.پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوطه و تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین می گردد

مطب پزشکان و دندانپزشکان متخصص در نقاط محروم درصورت نیـاز و ضـرورت بـه    -2تبصره 
تشخیص رئیس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی آن نقطه تعیـین مـی شـود و مطـب پزشـکان و      

.دندانپزشکان عمومی از شمول این بند مستثنی است

کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمـانی و یـا رسـمی دسـتگاههاي     -ب
اجرائی موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفـاعی پزشـکی در سـایر مراکـز تشخیصـی،      

) 1(آموزشی، درمانی و بیمارستان هاي بخـش خصوصـی، عمـومی غیردولتـی بـا رعایـت تبصـره        
و یا فعالیـت انتفـاعی   11/10/1373ماده واحده قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل مصوب 

. پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادي مربوط به غیر از دستگاه اجرائی خود نیسـتند 
مسؤولیت اجراي این بند به عهده وزراي وزارتخانه هاي مربوطه و معاونان آنهـا و مسـؤوالن مـالی    

دولت مکلف است در اجراي این حکم بـا جبـران خـدمات ذي نفعـان از     . دستگاههاي مذکور است
اجراي این حکـم مشـروط بـه    . طریق اعمال تعرفه  خاص در چهارچوب بودجه سنواتی اقدام نماید

جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی، پرداخت حقوق مناسب و تأمین اعتبار در بودجه هاي 
.سنواتی است

مصادیق نقاط محروم موضوع این ماده و نام فرد و علت آن به عنوان موارد اسـتثناء بـه   -1تبصره 
.پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوطه و تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین می گردد

مطب پزشکان و دندانپزشکان متخصص در نقاط محروم درصورت نیـاز و ضـرورت بـه    -2تبصره 
تشخیص رئیس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی آن نقطه تعیـین مـی شـود و مطـب پزشـکان و      

.دندانپزشکان عمومی از شمول این بند مستثنی است



سازمان ها و صندوق هاي بیمه گر پایه کشور مکلـف بـه خریـد راهبـردي خـدمات      -ج
سالمت براساس دستورالعمل ها و راهنماهاي بالینی و فهرست رسمی داروهاي فاقد نام 

ایران در چهارچوب نظام ملی دارویی کشور همزمان بـا اجرائـی شـدن    ) ژنریک(تجاري 
نظام ارجاع مبتنی بـر پزشـک خـانواده در کشـور از سـوي وزارت بهداشـت، درمـان و        
آموزش پزشکی و صرفاً از طریق سامانه پرونده الکترونیکی سالمت ایرانیان موضوع بند 

.این ماده هستند) الف(
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تقاضاي تخصیص نیروهـاي  -ح

پزشکی طرح نیروي انسانی مورد نیاز سـازمان تـأمین اجتمـاعی را براسـاس تفـاهم و      
.همکاري متقابل با اولویت مناطق محروم بررسی و تأمین نماید

سازمان ها و صندوق هاي بیمه گر پایه کشور مکلـف بـه خریـد راهبـردي خـدمات      -ج
سالمت براساس دستورالعمل ها و راهنماهاي بالینی و فهرست رسمی داروهاي فاقد نام 

ایران در چهارچوب نظام ملی دارویی کشور همزمان بـا اجرائـی شـدن    ) ژنریک(تجاري 
نظام ارجاع مبتنی بـر پزشـک خـانواده در کشـور از سـوي وزارت بهداشـت، درمـان و        
آموزش پزشکی و صرفاً از طریق سامانه پرونده الکترونیکی سالمت ایرانیان موضوع بند 

.این ماده هستند) الف(
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تقاضاي تخصیص نیروهـاي  -ح

پزشکی طرح نیروي انسانی مورد نیاز سـازمان تـأمین اجتمـاعی را براسـاس تفـاهم و      
.همکاري متقابل با اولویت مناطق محروم بررسی و تأمین نماید



دولت مکلف است در راستاي تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشـار  -78ماده 
آسیب پذیر و بسط پوشش هاي امدادي، حمـایتی و بیمـه اي و پیشـگیري و کـاهش     
آسیب هاي اجتماعی نسبت  به طراحی و اجراي برنامه هاي الزم براي نیل به اهـداف  
مندرج در جدول ذیل اقدام و گزارش پیشرفت کار را هر شش ماه یک بار به مجلـس  

.ارائه کند



سیاست هاي کلی برنامه ششم، نسبت به تـدوین برنامـه،   ) 40(دولت مکلف است در اجراي بند -81ماده 
برقراري، استقرار و روزآمدسازي نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی چند الیـه مشـتمل بـر حـوزه امـدادي،      
حمایتی و بیمه هاي اجتماعی به جز سالمت با رعایت سطح بندي خدمات در سـطوح پایـه، مـازاد و مکمـل     
براساس غربالگري اجتماعی و آزمون وسع و نیازمندیابی فعال و مبتنیی بر سطح دستمزد و یا درآمد افـراد  
و خانواده اقدام و پس از طی مراحل قانونی مطابق بودجه سنواتی به اجراء درآورد و به منظـور سـاماندهی   
منابع و مصارف مربوط به یارانه هاي اجتماعی، رفع هم پوشانی ها، دسترسی عادالنه به خدمات، اجـراي ایـن   
نظام از طریق ایجاد پایگاه اطالعات، سامانه و پنجره واحد خـدمات رفـاه و تـأمین اجتمـاعی و مبتنـی بـر       
شکل گیري پرونده الکترونیک رفاه و تأمین اجتماعی با تبعیت از پرونده الکترونیک سالمت ایرانیان موضوع 

این قانون براي تمامی آحاد جامعه صورت می پذیرد وکلیـه سـازمان هـا، صـندوق هـا، نهادهـا و       ) 84(ماده 
دستگاههاي اجرائی فعال در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی کـه بـه هـر نحـوي از انحـاء از بودجـه دولتـی و        
عمومی استفاده می کنند و یا از دولت مجوز فعالیت دریافت می نمایند مکلفند طبق ضوابط قـانونی از ایـن   

.نظام تبعیت کنند
آیین نامه هاي اجرائی مربوط به برقراري استقرار و روزآمدسازي نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی -تبصره

چند الیه به جز سالمت متناسب با شرایط اقتصادي و اجتماعی کشور و همراسـتا بـا قـانون برنامـه ششـم      
درچهارچوب قوانین مربوطه با پیشنهاد مشترك وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سـازمان بـه تصـویب    

.هیأت وزیران می رسد

سیاست هاي کلی برنامه ششم، نسبت به تـدوین برنامـه،   ) 40(دولت مکلف است در اجراي بند -81ماده 
برقراري، استقرار و روزآمدسازي نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی چند الیـه مشـتمل بـر حـوزه امـدادي،      
حمایتی و بیمه هاي اجتماعی به جز سالمت با رعایت سطح بندي خدمات در سـطوح پایـه، مـازاد و مکمـل     
براساس غربالگري اجتماعی و آزمون وسع و نیازمندیابی فعال و مبتنیی بر سطح دستمزد و یا درآمد افـراد  
و خانواده اقدام و پس از طی مراحل قانونی مطابق بودجه سنواتی به اجراء درآورد و به منظـور سـاماندهی   
منابع و مصارف مربوط به یارانه هاي اجتماعی، رفع هم پوشانی ها، دسترسی عادالنه به خدمات، اجـراي ایـن   
نظام از طریق ایجاد پایگاه اطالعات، سامانه و پنجره واحد خـدمات رفـاه و تـأمین اجتمـاعی و مبتنـی بـر       
شکل گیري پرونده الکترونیک رفاه و تأمین اجتماعی با تبعیت از پرونده الکترونیک سالمت ایرانیان موضوع 

این قانون براي تمامی آحاد جامعه صورت می پذیرد وکلیـه سـازمان هـا، صـندوق هـا، نهادهـا و       ) 84(ماده 
دستگاههاي اجرائی فعال در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی کـه بـه هـر نحـوي از انحـاء از بودجـه دولتـی و        
عمومی استفاده می کنند و یا از دولت مجوز فعالیت دریافت می نمایند مکلفند طبق ضوابط قـانونی از ایـن   

.نظام تبعیت کنند
آیین نامه هاي اجرائی مربوط به برقراري استقرار و روزآمدسازي نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی -تبصره

چند الیه به جز سالمت متناسب با شرایط اقتصادي و اجتماعی کشور و همراسـتا بـا قـانون برنامـه ششـم      
درچهارچوب قوانین مربوطه با پیشنهاد مشترك وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سـازمان بـه تصـویب    

.هیأت وزیران می رسد



برقراري مستمري بازنشستگان براي کلیـه بیمـه شـدگان صـندوق هـاي      -82ماده 
اعــم از کشــوري، لشــکري، تــأمین اجتمــاعی و ســایر صــندوق هــاي ( بازنشســتگی 

بر مبناي میانگین دو سال آخر دریافتی کـه  ) بازنشستگی دستگاهها، نهادها و بانکها
.داراي کسور بازنشستگی می باشد

رانندگان وسائط نقلیه سنگین بین شهري، راهداري و راهسازي که حداقل -تبصره
بیست و پنج سال سابقه پرداخت حق بیمه دارنـد مـی تواننـد متناسـب بـا دریافـت       
حقوق و متناسب با روزهاي پرداخت حق بیمه و پنجاه و پنج سال سـن، بازنشسـته   

.شوند
دولت موظف است مشاغل آتش نشانی و پرتوکاري اشعه را جزء مشـاغل  -84ماده 

در طول اجراي قانون برنامه قانون حفاظت در برابـر  . سخت و زیان آور محسوب کند
.معتبر تلقی می گردد1368/1/20اشعه مصوب 

برقراري مستمري بازنشستگان براي کلیـه بیمـه شـدگان صـندوق هـاي      -82ماده 
اعــم از کشــوري، لشــکري، تــأمین اجتمــاعی و ســایر صــندوق هــاي ( بازنشســتگی 

بر مبناي میانگین دو سال آخر دریافتی کـه  ) بازنشستگی دستگاهها، نهادها و بانکها
.داراي کسور بازنشستگی می باشد

رانندگان وسائط نقلیه سنگین بین شهري، راهداري و راهسازي که حداقل -تبصره
بیست و پنج سال سابقه پرداخت حق بیمه دارنـد مـی تواننـد متناسـب بـا دریافـت       
حقوق و متناسب با روزهاي پرداخت حق بیمه و پنجاه و پنج سال سـن، بازنشسـته   

.شوند
دولت موظف است مشاغل آتش نشانی و پرتوکاري اشعه را جزء مشـاغل  -84ماده 

در طول اجراي قانون برنامه قانون حفاظت در برابـر  . سخت و زیان آور محسوب کند
.معتبر تلقی می گردد1368/1/20اشعه مصوب 



-86ماده 
کلیه دستگاههاي اجرائی موظفند نسبت بـه اجـراي صـحیح سیاسـت هـاي کلـی تـرویج و        -الف

.اقدام نمایند1389/2/29تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ابالغی 
دولت موظف است به منظور تداوم اجراي برنامه هاي شاخص در حوزه ترویج فرهنـگ ایثـار،   -ث

فراگیر نمودن برنامه راهیان نور با ایجاد و توسعه ظرفیت ها جهاد و شهادت به خصوص استمرار و
و زیرساخت هاي الزم در دستگاههاي اجرائی و فرهنگی نسبت به قرار دادن موضـوع در سرفصـل   

.وزارتخانه ها و سازمان ها اقدام نمایداعتبارات برنامه هاي فرهنگی و هزینه اي
از اعتبارات فرهنگی %) 20(کلیه دستگاههاي اجرائی موضوع این قانون موظفند بیست درصد -چ

خود به استثناي فصول اول و ششم اعتبارات هزینه اي را براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان 
در چهارچوب سیاست هاي مصوب ابالغی شوراي عالی ترویج فرهنگ ایثار و شـهادت صـرف ایـن    

.امور نمایند
کلیه دستگاههاي اجرائی موظفند گزارش عملکرد ساالنه خود را درطـول اجـراي قـانون    -تبصره

برنامه در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و جهاد و مقاومت و شهادت را به سازمان، بنیاد شـهید و امـور   
ایثارگران، بنیاد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس و کمیسیون هاي مرتبط مجلس شوراي اسالمی 

.ارائه نمایند

-86ماده 
کلیه دستگاههاي اجرائی موظفند نسبت بـه اجـراي صـحیح سیاسـت هـاي کلـی تـرویج و        -الف

.اقدام نمایند1389/2/29تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ابالغی 
دولت موظف است به منظور تداوم اجراي برنامه هاي شاخص در حوزه ترویج فرهنـگ ایثـار،   -ث

فراگیر نمودن برنامه راهیان نور با ایجاد و توسعه ظرفیت ها جهاد و شهادت به خصوص استمرار و
و زیرساخت هاي الزم در دستگاههاي اجرائی و فرهنگی نسبت به قرار دادن موضـوع در سرفصـل   

.وزارتخانه ها و سازمان ها اقدام نمایداعتبارات برنامه هاي فرهنگی و هزینه اي
از اعتبارات فرهنگی %) 20(کلیه دستگاههاي اجرائی موضوع این قانون موظفند بیست درصد -چ

خود به استثناي فصول اول و ششم اعتبارات هزینه اي را براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان 
در چهارچوب سیاست هاي مصوب ابالغی شوراي عالی ترویج فرهنگ ایثار و شـهادت صـرف ایـن    

.امور نمایند
کلیه دستگاههاي اجرائی موظفند گزارش عملکرد ساالنه خود را درطـول اجـراي قـانون    -تبصره

برنامه در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و جهاد و مقاومت و شهادت را به سازمان، بنیاد شـهید و امـور   
ایثارگران، بنیاد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس و کمیسیون هاي مرتبط مجلس شوراي اسالمی 

.ارائه نمایند



دولت موظف است اقدامات الزم بـراي اجـراي صـحیح و بـه موقـع قـانون جـامع        -87ماده 
خدمات رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید 
و کلیه آیین نامه هاي اجرائی آن را حداکثر تا شش ماهه سال اول اجراي قانون برنامه تصـویب  

.و ابالغ نماید
به منظور حفظ کرامت ایثارگران و خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان، دستگاههاي -ث

قـانون مـدیریت خـدمات    ) 5(قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و ماده ) 2(موضوع ماده 
کشوري مجاز نیستند ایثارگران شاغل در آن دستگاه را به استثناي موارد محکومیت در هیأت 

.معرفی نمایند) عدم نیاز(تخلفات اداري به عنوان نیروي مازاد 
جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادي و بـدون سـنوات   -چ

ارفاقی بازنشسته شده اند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال می توانند به خـدمت  
اعاده و با تکمیل خدمت سی و پنج ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائـل  

.آیند
در صورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول، پاداش مذکور مربوط بـه  -تبصره

.آن سنوات، مجدداً به این افراد تعلق نمی گیرد

دولت موظف است اقدامات الزم بـراي اجـراي صـحیح و بـه موقـع قـانون جـامع        -87ماده 
خدمات رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید 
و کلیه آیین نامه هاي اجرائی آن را حداکثر تا شش ماهه سال اول اجراي قانون برنامه تصـویب  

.و ابالغ نماید
به منظور حفظ کرامت ایثارگران و خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان، دستگاههاي -ث

قـانون مـدیریت خـدمات    ) 5(قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و ماده ) 2(موضوع ماده 
کشوري مجاز نیستند ایثارگران شاغل در آن دستگاه را به استثناي موارد محکومیت در هیأت 

.معرفی نمایند) عدم نیاز(تخلفات اداري به عنوان نیروي مازاد 
جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادي و بـدون سـنوات   -چ

ارفاقی بازنشسته شده اند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال می توانند به خـدمت  
اعاده و با تکمیل خدمت سی و پنج ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائـل  

.آیند
در صورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول، پاداش مذکور مربوط بـه  -تبصره

.آن سنوات، مجدداً به این افراد تعلق نمی گیرد



ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط بـه خـود بـوده و    -ح
.قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلف به انجام آن هستند) 2(کلیه دستگاههاي مشمول ماده 

قانون جامع خدمات رسانی بـه  ) 2(کلیه فرزندان و همسران شهداي شاغل در دستگاههاي موضوع ماده-خ
.ایثارگران می توانند با حداکثر هشت سال سنوات ارفاقی و با دریافت حقوق و مزایاي کامل بازنشسته شوند

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر در طول اجراي قانون برنامه اصـالح و دو  ) 26(ماده -د
:تبصره به آن الحاق می شود

ــارت  ــی  «عب ــمی حرکت ــدودیت جس ــازان داراي مح ــارت  » جانب ــد از عب ــاب و روان و  «بع ــازان اعص جانب
.اضافه می شود»شیمیایی
والدین، همسران و فرزندان شهدا که داراي بیماري هاي خاص و یا صعب العالج یـا محـدودیت   -1تبصره 

.جسمی حرکتی می باشند پس از تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد، مشمول این ماده می شوند
بهـره منـدي   ) K(ضریب کا%) 49(تا چهل و نه درصد %) 25(جانبازان گروه بیست و پنج درصد -2تبصره 

.حق پرستاري آنان به میزان درصد جانبازي می باشد
.قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصالح می شود) 21(ماده -ذ

اضافه » تأمین نیروهاي مورد نیاز خود را«بعد از عبارت » اعم از رسمی، پیمانی، قراردادي، شرکتی«عبارت 
.می شود

ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط بـه خـود بـوده و    -ح
.قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلف به انجام آن هستند) 2(کلیه دستگاههاي مشمول ماده 

قانون جامع خدمات رسانی بـه  ) 2(کلیه فرزندان و همسران شهداي شاغل در دستگاههاي موضوع ماده-خ
.ایثارگران می توانند با حداکثر هشت سال سنوات ارفاقی و با دریافت حقوق و مزایاي کامل بازنشسته شوند

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر در طول اجراي قانون برنامه اصـالح و دو  ) 26(ماده -د
:تبصره به آن الحاق می شود

ــارت  ــی  «عب ــمی حرکت ــدودیت جس ــازان داراي مح ــارت  » جانب ــد از عب ــاب و روان و  «بع ــازان اعص جانب
.اضافه می شود»شیمیایی
والدین، همسران و فرزندان شهدا که داراي بیماري هاي خاص و یا صعب العالج یـا محـدودیت   -1تبصره 

.جسمی حرکتی می باشند پس از تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد، مشمول این ماده می شوند
بهـره منـدي   ) K(ضریب کا%) 49(تا چهل و نه درصد %) 25(جانبازان گروه بیست و پنج درصد -2تبصره 

.حق پرستاري آنان به میزان درصد جانبازي می باشد
.قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصالح می شود) 21(ماده -ذ

اضافه » تأمین نیروهاي مورد نیاز خود را«بعد از عبارت » اعم از رسمی، پیمانی، قراردادي، شرکتی«عبارت 
.می شود



.سه ماه رسمی قطعی می گرددوضعیت استخدامی مشموالن این ماده حداکثر پس از-1تبصره 
و رزمندگان با حـداقل شـش مـاه    والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان-2تبصره 

قانون جامع خـدمات رسـانی بـه    ) 2(سابقه حضور در جبهه، شاغل در کلیه دستگاههاي مشمول ماده 
ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شرکتهاي عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بـاالتر،  
مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضائی یا اداري به تنزل پست، از کلیـه حقـوق و   

.مزایاي همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می شوند
ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یـک مقطـع تحصـیلی بـاالتر بهـره منـد       -ر

قانون مدیریت خدمات کشوري ) 103(ماده ) الف(می باشند با داشتن مدرك کارشناسی، مشمول بند 
.بوده و می توانند تا سی و پنج سال خدمت کنند

آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سـال بازنشسـته   -ز
شده اند، می توانند براي یک بار و با رعایت شرط سنی زیر شصت و پنج سال با بازگشـت بـه خـدمت،    
حسب مورد سی یا سی و پنج سال خدمت خود را تکمیل کنند و سپس با لحاظ عین سوابق اسـارت  

.به بازنشستگی نائل آیند
مسؤولیت رسیدگی و ارائه خدمات مطابق قوانین و مقررات به کلیه جانبـازان، آزادگـان و خـانواده    -ژ

معظم شهداء که در بنیاد داراي پرونده ایثارگري می باشند به عهده بنیاد بـوده و مسـؤول رسـیدگی و    
ارائه خدمات رزمندگان هشت سال دفاع مقدس با معرفی و تأیید واحد یا مرکز امور ایثارگران نیروهاي 

.می باشد) ساتا(مسلح با سازمان تأمین اجتماعی نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران 

.سه ماه رسمی قطعی می گرددوضعیت استخدامی مشموالن این ماده حداکثر پس از-1تبصره 
و رزمندگان با حـداقل شـش مـاه    والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان-2تبصره 

قانون جامع خـدمات رسـانی بـه    ) 2(سابقه حضور در جبهه، شاغل در کلیه دستگاههاي مشمول ماده 
ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شرکتهاي عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بـاالتر،  
مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضائی یا اداري به تنزل پست، از کلیـه حقـوق و   

.مزایاي همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می شوند
ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یـک مقطـع تحصـیلی بـاالتر بهـره منـد       -ر

قانون مدیریت خدمات کشوري ) 103(ماده ) الف(می باشند با داشتن مدرك کارشناسی، مشمول بند 
.بوده و می توانند تا سی و پنج سال خدمت کنند

آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سـال بازنشسـته   -ز
شده اند، می توانند براي یک بار و با رعایت شرط سنی زیر شصت و پنج سال با بازگشـت بـه خـدمت،    
حسب مورد سی یا سی و پنج سال خدمت خود را تکمیل کنند و سپس با لحاظ عین سوابق اسـارت  

.به بازنشستگی نائل آیند
مسؤولیت رسیدگی و ارائه خدمات مطابق قوانین و مقررات به کلیه جانبـازان، آزادگـان و خـانواده    -ژ

معظم شهداء که در بنیاد داراي پرونده ایثارگري می باشند به عهده بنیاد بـوده و مسـؤول رسـیدگی و    
ارائه خدمات رزمندگان هشت سال دفاع مقدس با معرفی و تأیید واحد یا مرکز امور ایثارگران نیروهاي 

.می باشد) ساتا(مسلح با سازمان تأمین اجتماعی نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران 



-88ماده 
در صورتی که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا و رزمنـدگان بـا حـداقل دوازده مـاه سـابقه      -ح

حضور در جبهه مشمول صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگري گردد بازنشستگی 
در هر صندوق به طور مستقل انجام می گردد و با تحقق بازنشستگی ایـن افـراد در دو صـندوق از    

.کمک دولت فقط به یک صندوق خواهد بود. مستمري بازنشستگی آن صندوق بهره مند می گردند
ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبـازان و رزمنـدگان بـا حـداقل دوازده مـاه سـابقه       -خ

حضور در جبهه براي یک بار از پرداخت ما به التفاوت براي پانزده سال سـنوات بیمـه اي ناشـی از    
این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقلٌ الیـه از دولـت   . تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معافند

.منظور و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسویه می شود
کسـورات بازنشسـتگی   «قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پـس از عبـارت   ) 37(به ماده -ر

فرزندان شهداء و رزمندگان با حداقل بیست و چهار ماه «عبارت » سهم اسرا و آزادگان و جانبازان
.اضافه می شود» حضور در جبهه

فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایاي مقرر در قوانین و مقررات مختلف براي شخص جانباز -ز
و باالتر به استثناي تسهیالت خودرو، حق پرستاري، کـاهش سـاعت کـاري و    %) 50(پنجاه درصد 

.امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزند شهید نمی شود. حالت اشتغال برخوردارند

-88ماده 
در صورتی که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا و رزمنـدگان بـا حـداقل دوازده مـاه سـابقه      -ح

حضور در جبهه مشمول صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگري گردد بازنشستگی 
در هر صندوق به طور مستقل انجام می گردد و با تحقق بازنشستگی ایـن افـراد در دو صـندوق از    

.کمک دولت فقط به یک صندوق خواهد بود. مستمري بازنشستگی آن صندوق بهره مند می گردند
ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبـازان و رزمنـدگان بـا حـداقل دوازده مـاه سـابقه       -خ

حضور در جبهه براي یک بار از پرداخت ما به التفاوت براي پانزده سال سـنوات بیمـه اي ناشـی از    
این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقلٌ الیـه از دولـت   . تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معافند

.منظور و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسویه می شود
کسـورات بازنشسـتگی   «قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پـس از عبـارت   ) 37(به ماده -ر

فرزندان شهداء و رزمندگان با حداقل بیست و چهار ماه «عبارت » سهم اسرا و آزادگان و جانبازان
.اضافه می شود» حضور در جبهه

فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایاي مقرر در قوانین و مقررات مختلف براي شخص جانباز -ز
و باالتر به استثناي تسهیالت خودرو، حق پرستاري، کـاهش سـاعت کـاري و    %) 50(پنجاه درصد 

.امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزند شهید نمی شود. حالت اشتغال برخوردارند



-103ماده 
از تاریخ الزم االجراء شدن ایـن قـانون کلیـه مـردان شـاغل در قـواي سـه گانـه،         -الف

بخشهاي دولتی و عمومی غیردولتی که صاحب فرزنـد مـی شـوند از سـه روز مرخصـی      
.تشویقی برخوردار می گردند

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در راسـتاي سیاسـت هـاي تحکـیم     -ب
خانواده ظرف شش ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون بررسـی و طـرح الزم بـراي    
ــه دار حــداقل داراي ســه فرزنــد را فــراهم و جهــت    ــان خان ایجــاد بیمــه اجتمــاعی زن

.تصمیم گیري قانونی ارائه نماید

-103ماده 
از تاریخ الزم االجراء شدن ایـن قـانون کلیـه مـردان شـاغل در قـواي سـه گانـه،         -الف

بخشهاي دولتی و عمومی غیردولتی که صاحب فرزنـد مـی شـوند از سـه روز مرخصـی      
.تشویقی برخوردار می گردند

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در راسـتاي سیاسـت هـاي تحکـیم     -ب
خانواده ظرف شش ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون بررسـی و طـرح الزم بـراي    
ــه دار حــداقل داراي ســه فرزنــد را فــراهم و جهــت    ــان خان ایجــاد بیمــه اجتمــاعی زن

.تصمیم گیري قانونی ارائه نماید



در راسـتاي اجـراي مفـاد مصـرح در قـانون اساسـی و افـزایش قـدرت         -105ماده 
مقاومت و کاهش آسیب پذیري اقتصاد کشور و به منظور مدیریت منسجم، هماهنـگ  
و مؤثر روابط خارجی جمهـوري اسـالمی ایـران بـر مبنـاي اصـل عـزت، حکمـت و         
مصلحت و براي تحقق اهداف این قانون، دستگاههاي اجرائی به جز نیروهـاي مسـلح   
مکلفند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خـارجی را بـا همـاهنگی وزارت امـور     

.خارجه انجام دهند

در راسـتاي اجـراي مفـاد مصـرح در قـانون اساسـی و افـزایش قـدرت         -105ماده 
مقاومت و کاهش آسیب پذیري اقتصاد کشور و به منظور مدیریت منسجم، هماهنـگ  
و مؤثر روابط خارجی جمهـوري اسـالمی ایـران بـر مبنـاي اصـل عـزت، حکمـت و         
مصلحت و براي تحقق اهداف این قانون، دستگاههاي اجرائی به جز نیروهـاي مسـلح   
مکلفند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خـارجی را بـا همـاهنگی وزارت امـور     

.خارجه انجام دهند



-112ماده 
سازمان و سازمان اداري و استخدامی کشور موظفند اعتبار الزم را براي اعمـال  -ث

قـانون مـدیریت خـدمات    ) 68(مـاده )  1(سقف فوق العاده  پـیش بینـی شـده در بنـد    
کشوري براي کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اجراي قانون برنامه تأمین و 

.اعمال نمایند
سازمان و سازمان اداري و استخدامی کشور مکلفنـد نسـبت بـه صـدور احکـام      -ج

پرداخت مزایاي شاغالن مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضـوابط ابالغـی   
سازمان امور اداري و استخدامی کشور از سال دوم اجراي قـانون برنامـه   1376سال 

.اقدام نمایند
دستگاههایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوري نیسـتند مکلفنـد   -تبصره

این ماده را به صورت مشـابه  ) ج(و ) ث(از محل منابع مربوطه موارد موضوع بندهاي 
.تأمین نمایند

-112ماده 
سازمان و سازمان اداري و استخدامی کشور موظفند اعتبار الزم را براي اعمـال  -ث

قـانون مـدیریت خـدمات    ) 68(مـاده )  1(سقف فوق العاده  پـیش بینـی شـده در بنـد    
کشوري براي کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اجراي قانون برنامه تأمین و 

.اعمال نمایند
سازمان و سازمان اداري و استخدامی کشور مکلفنـد نسـبت بـه صـدور احکـام      -ج

پرداخت مزایاي شاغالن مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضـوابط ابالغـی   
سازمان امور اداري و استخدامی کشور از سال دوم اجراي قـانون برنامـه   1376سال 

.اقدام نمایند
دستگاههایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوري نیسـتند مکلفنـد   -تبصره

این ماده را به صورت مشـابه  ) ج(و ) ث(از محل منابع مربوطه موارد موضوع بندهاي 
.تأمین نمایند



-117ماده 
قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول اجراي قانون برنامه درگاه الکترونیـک  -ت

ایجاد نماید که با اتصـال بـه سـامانه هـاي الکترونیـک دسـتگاههاي اجرائـی، کلیـه         
استعالمات مورد نیاز مراجع قضائی به صورت الکترونیک قابـل انجـام و پاسـخگویی    

کلیه دستگاههاي اجرائی مکلفند در اجراي این بند با قـوه قضـائیه همکـاري    . باشد
کنند و استعالمات مورد نیاز قوه قضائیه را به صورت الکترونیک و در کمترین زمـان  

.ممکن از طریق سامانه مذکور پاسخ دهند
آیین نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش ماه پس از الزم االجراء شدن این -تبصره

قانون به وسیله قوه قضائیه و با همکاري وزارت دادگستري تهیه و به تصویب  هیـأت  
.وزیران می رسد

-117ماده 
قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول اجراي قانون برنامه درگاه الکترونیـک  -ت

ایجاد نماید که با اتصـال بـه سـامانه هـاي الکترونیـک دسـتگاههاي اجرائـی، کلیـه         
استعالمات مورد نیاز مراجع قضائی به صورت الکترونیک قابـل انجـام و پاسـخگویی    

کلیه دستگاههاي اجرائی مکلفند در اجراي این بند با قـوه قضـائیه همکـاري    . باشد
کنند و استعالمات مورد نیاز قوه قضائیه را به صورت الکترونیک و در کمترین زمـان  

.ممکن از طریق سامانه مذکور پاسخ دهند
آیین نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش ماه پس از الزم االجراء شدن این -تبصره

قانون به وسیله قوه قضائیه و با همکاري وزارت دادگستري تهیه و به تصویب  هیـأت  
.وزیران می رسد



کلیه وجوهی که به عنوان جزاي نقدي یا جریمه نقـدي بابـت جـرائم و    -118ماده 
تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه قضائی،  انتظامی و اداري و شـرکت هـاي دولتـی    

دستگاههاي ذي ربـط حـق اسـتفاده از درآمـد     . أخذ می شود به خزانه واریز می گردد
.فوق را ندارند

هزینه -دولت موظف است اعتبار مورد نیاز دستگاه هاي مذکور را که از محل درآمد
تاکنون تأمین گردیده است در ردیفهاي اعتبارات عمومی بودجـه سـنواتی مربوطـه    

.لحاظ نماید

کلیه وجوهی که به عنوان جزاي نقدي یا جریمه نقـدي بابـت جـرائم و    -118ماده 
تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه قضائی،  انتظامی و اداري و شـرکت هـاي دولتـی    

دستگاههاي ذي ربـط حـق اسـتفاده از درآمـد     . أخذ می شود به خزانه واریز می گردد
.فوق را ندارند

هزینه -دولت موظف است اعتبار مورد نیاز دستگاه هاي مذکور را که از محل درآمد
تاکنون تأمین گردیده است در ردیفهاي اعتبارات عمومی بودجـه سـنواتی مربوطـه    

.لحاظ نماید


