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 قانون برنامه پنجم توسعه کشورطبقه بندي موضوعی مواد 

  مواد اختصاصی سازمان بنادر و دریانوردي -1

ردی

  ف

ماد

  ه
  شرح  بند

  واحد سازمانی

  مسئول

  سازمانی (هاي)واحد

  همکار

1   165   --  

اسـت   مجازقل دریایی کشور شوراي عالی سازمان بنادر و دریانوردي ن پذیري خدمات حمل و به منظور ارتقاء رقابت

طرح  گذاري خدمات دریایی و بندري متناسب با شرایط عرضه و تقاضا براي پذیر تعرفه انعطاف نسبت به تدوین نظام

  .و تصویب در شوراي اقتصاد اقدام نماید

 معاونت امور بندري و مناطق ویژه   ---  
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 طبقه بندي موضوعی مواد قانون برنامه پنجم توسعه کشور

  سازمان بنادر و دریانوردي و برخی از دستگاه هامواد مشترك  -2

  ردیف
ماد

  ه
  شرح  بند

  واحد سازمانی

  مسئول

  سازمانی (هاي)واحد

  همکار

  و  16   2

بـا همکـاري سـایر     موظفنـد و آمـوزش پزشـکی    هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشـت، درمـان   وزارتخانه

  :ربط دستگاههاي ذي

انـدازي   المللـی از طریـق راه   نهادهاي آموزشی و تحقیقاتی معتبـر بـین  مراکز و  گسترش ارتباطات علمی با -3

 هاي آموزشی مشترك، اجراي مشترك طرحهاي پژوهشی و تبادل استاد و مشترك، برگزاري دوره دانشگاههاي

  دانشجو با کشورهاي دیگر

 معاونت امور دریایی   ---  

  و  16   3

بـا همکـاري سـایر     موظفنـد و آمـوزش پزشـکی    درمـان هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشـت،   وزارتخانه

  :ربط دستگاههاي ذي

نیازسنجی آموزش عالی و پژوهشی در نخستین سال اجراي برنامه بـه منظـور توسـعه     تدوین و اجراي طرح - 5

   امکانات مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی با توجه به نیازها و متوازن

 معاونت امور دریایی  --- 

  و  16   4

بـا همکـاري سـایر     موظفنـد و آمـوزش پزشـکی    هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشـت، درمـان   وزارتخانه

  :ربط دستگاههاي ذي

تحت نظر شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري با  استقرار نظام یکپارچه پایش و ارزیابی علم و فناوري کشور -6

المللی و تعیین میـزان   اي و بین علمی کشور در مقیاس ملی، منطقهوضعیت  هماهنگی مرکز آمار ایران جهت رصد

بـه کمیسـیون    اهداف اسناد باالدستی مبتنی بر نظام فراگیر و پویاي آمار ثبتی و ارائه گزارش ساالنه دستیابی به

   آموزش و تحقیقات مجلس شوراي اسالمی

 معاونت امور دریایی  --- 

  ي  20   5

علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش  هاي تشخیص وزارتخانه دانشگاههاي کشور، حسب مورد به

نسبت به تأسیس شعب در شهر محل استقرار  توانند میهاي مربوط،  وزارتخانه پزشکی با تصویب شوراي گسترش

شـهریه از   شهرها و مناطق آزاد داخل کشور و نیز در خارج کشور به صورت خودگردان و با دریافت خود یا دیگر

   .داوطلبان اقدام کنند

 معاونت امور دریایی  
  معاونت امور بندري و

  مناطق ویژه

 ---  معاونت امور دریایی در داخل کشور خـارج از آزمـون سراسـري انجـام      (مناطق آزاد) دانشجو در شعب دانشگاههاي مذکور پذیرش   1تبصره  20   6
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 طبقه بندي موضوعی مواد قانون برنامه پنجم توسعه کشور

  سازمان بنادر و دریانوردي و برخی از دستگاه هامواد مشترك  -2

  ردیف
ماد

  ه
  شرح  بند

  واحد سازمانی

  مسئول

  سازمانی (هاي)واحد

  همکار

  .خواهد شد

  2هتبصر  20   7

تحقیقـات و فنـاوري و    هاي علوم، دانشگاههاي معتبر خارجی طبق ضوابط وزارتخانههاي مشترك با  اجراي دوره

) منـاطق آزاد داخـل کشـور     در شعب دانشگاههاي کشور ( گونه شعب بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این

   .است بالمانع

 معاونت امور دریایی  ---  

8   106   ---  

%) از مبـادي  30درصـد (    حداقل سی است تا پایان سال سوم برنامه ضمن کاهش زمان ترخیص کاال، مکلفدولت 

   .دهد فعالیت خود را کاهش  ورودي و خروجی گمرکی کم

ـ  دقت و سرعت در عملیات کنترلی و افزایش تجارت، مبادي  شود به منظور ارتقاء داده می اجازه به دولت تبصره 

   .تکنولوژي نوین مجهز نماید فناوري روز وباقیمانده را به 

  معاونت امور بندري و مناطق

  ویژه

  معاونت توسعه و تجهیز

  بنادر

  الف  112   9

شوند و کلیه وظایف،  می مدیران سازمانهاي مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، باالترین مقام منطقه محسوب

مناطق به استثناء نهادهاي دفاعی و امنیتی به  مستقر در ایناختیارات و مسؤولیتهاي دستگاههاي اجرائی دولتی 

منحصراً براساس قانون چگونگی اداره منـاطق آزاد تجـاري ـ صـنعتی و      مناطق آزاد عهده آنها است. سازمانهاي

   .شوند قانون کار اداره می اصالحات بعدي آن و

  معاونت امور بندري و مناطق

  ویژه
 ---  

  ب  112   10

اقتصادي به هنگام ورود به سایر نقاط کشـور بـه نسـبت     یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژهکاالهاي تولید و 

کار رفته در آن، تولید داخلی محسـوب و از پرداخـت    اولیه و قطعات داخلی به مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد

   .معاف است حقوق ورودي

  معاونت امور بندري و مناطق

  ویژه
 ---  

  ج  112   11

شـود در   شناورها بابت خدمات بندري دریافـت مـی   بندري مربوط که طبق قوانین جاري از کشتیها و هاي هزینه

تعاونی و مناطق آزاد تجاري ـ صـنعتی در محـدوده منطقـه آزاد      صورتی که این بنادر توسط بخشهاي خصوصی،

نسـبت بـه ثبـت و     مجازنـد گردد. منـاطق آزاد   سازمانهاي مناطق آزاد مربوطه اخذ می ایجاد شده باشند، توسط

   .المللی اقدام نمایند کشتیها طبق قوانین جاري و بین ترخیص

  معاونت امور بندري و مناطق

  ویژه
 ---  

ه استثناء عوارض موضـوع  (بمبادالت کاال بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض   د  112   12
  معاونت امور بندري و مناطق

  ویژه
 ---  
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 طبقه بندي موضوعی مواد قانون برنامه پنجم توسعه کشور

  سازمان بنادر و دریانوردي و برخی از دستگاه هامواد مشترك  -2

  ردیف
ماد

  ه
  شرح  بند

  واحد سازمانی

  مسئول

  سازمانی (هاي)واحد

  همکار

)، مالیات و 7/6/1372جمهوري اسالمی ایران مصوب  مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی ) قانون چگونگی اداره 10ماده (

   .باشند می حقوق ورودي معاف

  هـ  112   13

المللـی، ایجـاد نماینـدگی     آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهاي

ربط و تأسـیس دانشـگاههاي خصوصـی در     هاي ذي خارجی بر طبق اعالم وزارتخانه و معتبر دانشگاههاي داخلی

   .است مجازتجاري ـ صنعتی و ویژه اقتصادي با رعایت قوانین مربوط  مناطق آزاد

 معاونت امور دریایی  
  معاونت امور بندري و

  مناطق ویژه

  و  112   14

رسـد بـه    ستاد کل می مالحظات امنیتی و دفاعی که به تأییدمحدوده آبی مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی با رعایت  

چگونگی اداره منـاطق آزاد  « امتیازات قانون  گردد و از فاصله هشتصد متر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین می

   .اصالحات بعدي آن برخوردار است و 7/6/1372مصوب » تجاري ـ صنعتی ایران

 معاونت امور دریایی  
  بندري و معاونت امور

  مناطق ویژه

15   131   ---  

بانکرینگ) و خدمات جانبی در خلیج ( کشتیها رسانی به است به منظور افزایش خدمات سوخت مکلفوزارت نفت 

%) از طریق بخش غیردولتی، طرح جامع مربـوط را  20درصد ( بیست فارس و دریاي عمان به میزان ساالنه حداقل

   .آورد عمل است حمایت الزم را از بخش غیردولتی در این زمینه به مجازوزارت نفت  .تدوین و اجراء نماید

 ---   ---  

  و  163   16

برنامه نسـبت بـه     دوم است تا پایان سال موظفوزارت راه و ترابري با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران  -1

و نقـل دربرگیرنـده    حوادث و سوانح حمـل  ایجاد بانک جامع حمل و نقل کشور و استقرار سامانه اطالعات جامع

کشور، سازمانهاي راهداري، هواپیمـایی کشـوري و بنـادر و     اطالعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان

هـا و اطالعـات    سـازي و ارائـه داده   ربط با هدف تجمیع، شفاف سایر سازمانهاي ذي آهن و دریانوردي، شرکت راه

آماري حمل و نقـل   هاي ملی ایمنی اقدام نماید. گزارش برنامهقابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و  صحیح و

   .شود می کشور همه ساله توسط مرکز آمار ایران تدوین و منتشر

 معاونت امور دریایی  
  معاونت امور بندري و

  مناطق ویژه

  و  163   17
جایگاه مناسب در بالفعل و بالقوه و دستیابی به  طرح جامع حمل و نقل کشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهاي -2

و نقل و محیط زیست تا پایان سال سوم برنامه به تصویب هیـأت وزیـران    هاي ایمنی، انرژي، اقتصاد، حمل حوزه
 معاونت توسعه و تجهیز بنادر   ---  
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 طبقه بندي موضوعی مواد قانون برنامه پنجم توسعه کشور

  سازمان بنادر و دریانوردي و برخی از دستگاه هامواد مشترك  -2

  ردیف
ماد

  ه
  شرح  بند

  واحد سازمانی

  مسئول

  سازمانی (هاي)واحد

  همکار

 تصویب طرح جامع، شروع کلیه طرحهاي جدید توسعه و ساخت زیربناهاي حمل و نقـل، فقـط   رسد. از زمان می

   .است قابل اجراء  بودجه سنواتی  براساس این طرح و در قالب

  ز  163   18
مزیتهاي نسبی در زنجیـره عرضـه و     نقل با توجه به پذیرکردن فعالیتهاي حمل و به منظور تسهیل تجارت، رقابت

   :است مجازالمللی، دولت  بین اي و خدمات ترابري منطقه

  معاونت امور بندري و مناطق

  ویژه
 ---  

  ز  163   19
 ها، شهرکهاي حمل و نقل ترکیـبی مسـافري و بـاري و   پشتیبانی (لجستیک)، احداث پایانه پارکهاياز ایجاد  -1

   .گسـترش بنادر خشک توسط بخـش خصوصی و تعاونی حمایت نماید

  معاونت امور بندري و مناطق

  ویژه
 ---  

  ز  163   20

شبکه اصـلی و عبـوري    ترکیبی در هاي بارگُنج (کانتینري) و حمل و نقل یابی پایانه نسبت به تهیه طرح مکان -2

آسیایی تا پایان سال دوم برنامه و اجراي آن  (ترانزیتی) کشور اعم از شمالی ـ جنوبی، شرقی ـ غربی و نیز شبکه  

  .نماید از طریق بخش خصوصی و تعاونی اقدام

  معاونت امور بندري و مناطق

  ویژه
 ---  

  ز  163   21
حداقل تا میزان ده درصـد    خارجی کاال، ساالنه)عبور (ترانزیت ساز و کارهاي الزم براي تحقق افزایش حجم -3

  .نماید %) را تا پایان برنامه فراهم10(

  معاونت امور بندري و مناطق

  ویژه
 ---  

  الف  187   22
حفاظت محیط زیست، مناطق ساحلی و دریایی با حساسیت باالي زیست محیطی را شناسـایی   سازمان -2تبصره

   .اعالم نماید و
  امور دریاییمعاونت  

  معاونت امور بندري و

  مناطق ویژه

  ب  187   23

تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل جهـت مطالعـه و اجـراي طرحهـاي      است نسبت به موظفدولت 

برنامه  ساماندهی سواحل و طرحهاي شنا در سال اول زیر نظر وزارت کشور به عنوان متولی اصلی بهسازي و شنا

   .رسد می اساسنامه سازمان مذکور به تصویب هیأت وزیراناقدام نماید. 

  دریاییمعاونت امور   ---  

  ب  189   24

   :است مکلفحفاظت محیط زیست  سازمان

 اي، ملی و استانی تا پایان سال اول برنامه پنجم ایجاد محیطی کشور را در سطوح منطقه نظام اطالعات زیست -ب

در تدوین و  مکلفندربط  ذي ارزیابی زیست محیطی فراهم گردد. دستگاههايرسانی و  نماید تا زمینه پایش، اطالع

   .نمودن این نظام همکاري نمایند اجرائی

  امور دریاییمعاونت   ---  
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 طبقه بندي موضوعی مواد قانون برنامه پنجم توسعه کشور

  سازمان بنادر و دریانوردي و برخی از دستگاه هامواد مشترك  -2

  ردیف
ماد

  ه
  شرح  بند

  واحد سازمانی

  مسئول

  سازمانی (هاي)واحد

  همکار

  الف  195   25

  :است موظف پشتیبانی نیروهاي مسلح وزارت دفاع و

هاي آبی کشور و حفاظت  حوزهزیرساختها به منظور گسترش حوزه و استقرار مؤثرتر در  تقویت حضور و ارتقاء -2

   خطوط دریایی کشور با تأکید بر آبهاي آزاد و تکمیل سازمان ناوگان جنوب از

 اداره گارد بنادر   حراست اداره کل  

  حراست اداره کل   اداره گارد بنادر   )خلیج فارس، دریاي عمان و دریاي خزر( هاي آبی کشور حضور و استقرار متناسب با تهدیدها در حوزه  ط  201   26

  ج  206   27

براي تهیه و اجراي طـرح   ربط مرکب از دستگاههاي اصلی ذي (توسط وزارت اطالعات) اي تشکیل کمیسیون ویژه

هریک از دستگاهها به منظور مبارزه هماهنگ بـا   جامع مبارزه با تروریسم زیستی (بیوتروریسم) و تعیین وظایف

   شده در کشور تا پایان برنامه نهادینهاصل  تروریسم زیستی (بیوتروریسم) به صورت یک

 حراست اداره کل   معاونت امور دریایی  

28   210   ---  

بـه منظـور    گیري از نظرات کارشناسان کلیه سازمانها و نهادهاي مسؤول و است با بهره موظفخارجه  وزارت امور

اقتصـادي در منطقـه و نظـام    فرصتهاي  اعتالء شأن، موقعیت، اقتدار و نقش جمهوري اسالمی ایران و استفاده از

الملل، سیاستهاي مناسب را براي اجرائی نمودن احکام ذیـل   بین خواهی در روابط الملل و بسط گفتمان عدالت بین

   :دهد ربط ارائه به مراجع ذي

 معاونت امور دریایی  
  معاونت امور بندري و

  مناطق ویژه

  الف  210   29
با کشورهاي داراي دیدگاهها و مواضع غیرهمسـو بـا    فرهنگیتنظیم سطح روابط و مناسبات سیاسی، اقتصادي و 

   جمهوري اسالمی ایران
 معاونت امور دریایی  

  معاونت امور بندري و

  مناطق ویژه

  ب  210   30

  :المللی از طریق بین اي و بخش در مناسبات دو جانبه و سازمانهاي منطقه تالش براي حضور فعال، مؤثر و الهام

المللی با دستور کار مشخص براي اقـدام   اي و بین هاي منطقه حضور ایران در سازمان تقویتـ تدوین نظام جامع 1

 مورد هریک از آنها حداکثر در سال اول پس از زمان اجرائی شدن برنامه در

با اولویت تخصـص و   کارگیري آنان ارزیابی کارآمدي و اثربخشی مأموران شاغل در داخل و خارج از کشور و به ـ2

  راهبردي هاي داراي اهمیت کارآمدي در سازمانها و سفارتخانه

ملل متحـد در راسـتاي منـافع ملـی جمهـوري       ـ تدوین فرآیند پیشنهادي ایران براي اصالح ساختار سازمان3

 معاونت امور دریایی  
  معاونت امور بندري و

  مناطق ویژه
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 طبقه بندي موضوعی مواد قانون برنامه پنجم توسعه کشور

  سازمان بنادر و دریانوردي و برخی از دستگاه هامواد مشترك  -2

  ردیف
ماد

  ه
  شرح  بند

  واحد سازمانی

  مسئول

  سازمانی (هاي)واحد

  همکار

  براي تحقق آن اسالمی ایران حداکثر در سال اول برنامه و تالش

اي  هاي منطقه لت مظلوم فلسطین در سازمانم به ویژه ـ پیگیري حمایت از حقوق مسلمانان و مستضعفان جهان4

  المللی و بین

  ج  210   31
سایر ظرفیتهاي اقتصادي، حقـوقی، سیاسـی، فرهنگـی،     همکاري با کشورهاي منطقه و اسالمی و نیز استفاده از

   نظامی بیگانگان در منطقهحضور  المللی براي کاهش اي و بین رسانه
 معاونت امور دریایی  

  معاونت امور بندري و

  مناطق ویژه

  د  210   32
زدایی و همگرایی با کشورهاي منطقه و اسـالمی بـه ویـژه     همسایگان، اعتمادسازي، تنش تقویت روابط حسنه با

   تمدن ایران اسالمی حوزه
 معاونت امور دریایی  

  معاونت امور بندري و

  مناطق ویژه

  هـ  210   33

 هاي اقتصادي به ویـژه بخـش غیردولتـی و ایجـاد     اقتصادي از طریق حمایت جدي از فعالیت تقویت دیپلماسی

به ویژه کشـورهاي   هاي الزم براي رابطه و حضور بخش مذکور در دیگر کشورها و منطقه جنوب غربی آسیا زمینه

   همسایه و اسالمی

 معاونت امور دریایی  
  معاونت امور بندري و

  مناطق ویژه

  ز  210   34
 حوزه اقتصادي در منطقه به ویژه در حوزه توزیع و عبور (ترانزیت) انرژي و تالش بـراي  ارتقاء مدیریت ایران در

   قرار گرفتن در مسیرهاي انتقال انرژي در منطقه
 معاونت امور دریایی  

  معاونت امور بندري و

 مناطق ویژه

  معاونت توسعه و تجهیز

  بنادر

  معاونت امور دریایی     ملی گذاري در جهت تأمین منافع ایرانیان مقیم خارج از کشور به ویژه در امر سرمایه استفاده از ظرفیتهاي  ح  210   35
  معاونت امور بندري و

  مناطق ویژه

  ج  211   36

  :است موظفقوه قضائیه 

تا پایان سال اول آموزش تخصصی آنان،  تدوین طرح تخصصی کردن ضابطان قضائی در جهت توانمندسازي و -2

   برنامه

ـ  نسـبت بـه    باشند مکلفند با درخواست قوه قضائیه هایی که به نحوي ضابط قوه قضائیه می دستگاه کلیه تبصره 

   .اجراي آموزشهاي تخصصی مربوطه زیر نظر قوه قضائیه اقدام نمایند

 اداره گارد بنادر   حراست اداره کل  
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 طبقه بندي موضوعی مواد قانون برنامه پنجم توسعه کشور

  سازمان بنادر و دریانوردي و برخی از دستگاه هامواد مشترك  -2

  ردیف
ماد

  ه
  شرح  بند

  واحد سازمانی

  مسئول

  سازمانی (هاي)واحد

  همکار

  و  211   37

  :است مکلفقوه قضائیه 

   .هاي کیفري و حقوقی اقدام کند دادسراها و دادگاه نسبت به تشکیل شعب تخصصی  -1

سال سوم برنامه اقدام  المللی تا پایان با همکاري دولت نسبت به تهیه الیحه نهاد مستقل داوري داخلی و بین -2

   .گردد کند تا از طریق دولت به مجلس شوراي اسالمی تقدیم

 مدیریت حقوقی   ---  
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 بندي موضوعی مواد قانون برنامه پنجم توسعه کشورطبقه 

  مواد عمومی (کلیه دستگاه هاي اجرایی )شامل سازمان بنادر و دریانوردي -3

ردی

  ف
  موضوع  بند  ماده

  واحد سازمانی

  مسئول

  سازمانی (هاي)واحد

  همکار

  ایرانی ـ اسالمی توسعه الگوي تدویناست) وظفم(دولت   ---   1   38
  تجهیز معاونت توسعه و

  بنادر
 ---  

  براي طرحهاي مهم و جدید پیوست فرهنگیتهیه است) وظفم(دولت   ---   2   39
  معاونت توسعه و تجهیز

 بنادر
 --- 

  مسجد یا نمازخانهبراي  احداث یا اختصاص و نگهداري فضاي کافی و مناسب  د  6   40
  معاونت توسعه و تجهیز

 بنادر
 --- 

  ب  10   41
اي و اینترنتی همسو و مقابله بـا   هاي ماهواره ، تقویت رسانهمهارت همگانی وارتقاء آگاهی، دانش  است) وظفم(دولت 

  معارض خارجی هاي رسانه
 دفتر فاوا   --- 

  د  16   42

هـا و مؤسسـات آموزشـی،     در دانشـگاه  اندازي و تجهیز آزمایشگاه کـاربردي  راه ایجاد،نسبت به است) مجاز(دولت 

طریق دستگاههاي  فناوري، پارکهاي علم و فناوري و مراکز رشد ازدانشگاهی، علمی، تحقیقاتی، شهرکهاي  شهرکهاي

  اجرائی و شرکتهاي تابعه و وابسته

  مرکز بررسیها و مطالعات

  راهبردي
 --- 

  ج  17   43

گـذاري     المللی و سرمایه قراردادهاي بین حمایتهاي قانونی الزم در راستاي تشویق طرفهاي خارجیاست) جازم(دولت 

مربوط به داخل کشور و انجام آن بـا مشـارکت    فعالیتهاي تحقیق و توسعه دانش فنی و بخشی ازانتقال خارجی براي 

  داخلی شرکتهاي

  معاونت توسعه و تجهیز

  بنادر
 --- 

   ه  17   44
وري و حـل مشـکالت    راستاي ارتقاء بهـره  هاي دانشجویی در ها و رساله نامه حمایت مالی از پایان است) جازم(دولت 

  کشور

 و مطالعات  مرکز بررسیها

  راهبردي
 ---  

  و  17   45
هزینه ثبت اختراعات، تولید دانش فنی و حمایت مالی از تولیدکنندگان  تأمین و پرداخت بخشی ازاست) جازم(دولت 

  فنی و امتیاز اختراعات براي خرید دانش

  معاونت توسعه و تجهیز

  بنادر

  مرکز بررسیها و مطالعات

  راهبردي

  1تبصره  17   46

نرخ ترجیحی در  امکانات و تجهیزات پژوهشی و تحقیقاتی، آزمایشگاهها و کارگاهها را با ندمکلفاجرائی  دستگاههاي

تحقیقـات و فنـاوري در چهـارچوب مصـوبه      بنیان مورد تأیید شوراي عالی علوم، اختیار مؤسسات و شرکتهاي دانش

  .هیأت وزیران قرار دهند

  معاونت توسعه و تجهیز

  بنادر

 مرکز بررسیها و مطالعات 

  راهبردي
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 بندي موضوعی مواد قانون برنامه پنجم توسعه کشورطبقه 

  مواد عمومی (کلیه دستگاه هاي اجرایی )شامل سازمان بنادر و دریانوردي -3

ردی

  ف
  موضوع  بند  ماده

  واحد سازمانی

  مسئول

  سازمانی (هاي)واحد

  همکار

  2تبصره  17   47

شود مالکیت فکري، دانش فنی و تجهیزاتـی   می داده اجازهدر راستاي توسعه و انتشار فناوري به دستگاههاي اجرائی 

است به دانشگاهها  مؤسسات پژوهشی و فناوري دولتی ایجاد و حاصل شده را که در چهارچوب قرارداد با دانشگاهها و

  .واگذار نمایند و مؤسسات یادشده

  معاونت توسعه و تجهیز

  بنادر

  مرکز بررسیها و مطالعات

  راهبردي

 ---   معاونت امور دریایی   .حمایت مالی به عمل آورد هاي علمی، از انجمن -4است)  جازم(دولت   الف  20   48

 ---  معاونت امور دریایی   :اي حرفه گسترش شایستگیبه منظور  است کلفمدولت   ---   21   49

  ب  21   50

تأمین فضاهاي فیزیکی و کالبدي  مهارت در کشور از طریق اعطاء تسهیالت مالی با نرخ ترجیهی و سازي ارتقاء فراهم

و مؤثربخش غیردولتی در توسعه آموزشهاي رسمی و غیررسمی مهـارتی و   سازي حضور فعال با شرایط سهل و زمینه

  .کشور علمی ـ کاربردي

 معاونت امور دریایی  --- 

 ---  معاونت امور دریایی   .اي در بخشهاي دولتی و غیردولتی آموزش فنی و حرفه برداران از بهره افزایش و تسهیل مشارکت  ج  21   51

  د  21   52
عنوان یک نظام منسـجم و   اي کشور به ریزي آموزشهاي فنی و حرفه هماهنگی در سیاستگذاري و مدیریت در برنامه

  .پویا متناسب با نیاز کشور
 معاونت امور دریایی  --- 

  ـ ه  21   53

هـا در   و گواهینامـه  اي ملی به صورت منسجم براي ارتباط صالحیتها، مـدارك  کاربست چهارچوب صالحیتهاي حرفه

العمـر و تعیـین    رسـمیت شـناختن یـادگیري مـادام     سطوح و انواع مختلف در حوزه حرفـه و شـغل در جهـت بـه    

  .مهارتی هاي سطوح مختلف شایستگی

 معاونت امور دریایی  --- 

  و  21   54
صدور مجوز الزم و حمایت به منظور تأسـیس و توسـعه مراکـز     و برآورد نیروي انسانی کاردانی موردنیاز ونیازسنجی 

  .بخش خصوصی و تعاونی و ایجاد ظرفیتهاي مورد نیاز تا سال چهارم برنامه هاي کاردانی در آموزش دوره

  منابع انسانی، پشتیبانی و

 رفاه
 معاونت امور دریایی 

  ز  21   55
مدیریت اجرائی، فرآیند یاددهی ـ  اي رسمی و غیررسمی بر اساس شاخصهاي مراکز آموزشهاي فنی و حرفهبندي  رتبه

  .شاخص پشتیبانی فراگیران یادگـیري، نیروي انسانی، تحقـیق و توسعه منابع و
 معاونت امور دریایی  --- 

  بر اساس اصول زیر: اصالح ساختار صندوقهاي بازنشستگیداده می شود)  اجازه (به دولت  ----   26   56
  منابع انسانی، پشتیبانی و

  رفاه

 صندوق بازنشستگی 

 کارکنان
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 بندي موضوعی مواد قانون برنامه پنجم توسعه کشورطبقه 

  مواد عمومی (کلیه دستگاه هاي اجرایی )شامل سازمان بنادر و دریانوردي -3

ردی

  ف
  موضوع  بند  ماده

  واحد سازمانی

  مسئول

  سازمانی (هاي)واحد

  همکار

  الف  26   57

انتقال آن به نهادهاي حمایتی، تقویت سازوکارهاي وصول به موقـع حـق    اي صندوقها و کاهش حمایتهاي غیربیمه -1

گذاري در بازار پول و سرمایه، به نحوي  سرمایه گذاري سودآور با اولویت فعالیتهاي اقتصادي و سرمایه ها و تقویت بیمه

  .کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد گذاري موردنظر که سود سرمایه

  منابع انسانی، پشتیبانی و

  رفاه

 صندوق بازنشستگی 

 کارکنان

  ب  26   58

صندوقهاي وابسته بـه  در اداره و ارائه خدمات این صندوقها و اصالح ساختار و تجهیز سایر  استفاده از روشهاي نوین

نیروي انسانی از منابع بیمه و  هاي سرباري بر اساس اساسنامه دولت به نحوي که بر کاهش هزینه دستگاههاي اجرائی

  .گري تأکید نماید کاهش تصدي

  منابع انسانی، پشتیبانی و

  رفاه

 صندوق بازنشستگی 

 کارکنان

  تبصره  26   59

امتیازبندي بازنشستگی (مشاغل غیرتخصصی) تعیین  مندي، نظام است نسبت به شرایط احراز، زمان بهره مجازدولت 

ترکیب نرخ حق بیمه، افزایش سنواتی و چگونگی اصالح ساختار صـندوقها اقـدام    آور، میزان و مشاغل سخت و زیان

  .را انجام دهد قانونی الزم

  منابع انسانی، پشتیبانی و

  رفاه

  بازنشستگیصندوق 

 کارکنان

  الف  28   60
شـدگان و بازنشسـتگان صـندوق     بازنشستگی خصوصی با رعایت تضمین حقوق بیمه شود صندوقهاي داده میاجازه 

  .رسد ایجاد گردد وزیران می هیأت اي که به تصویب نامه به مدت ده سال بر اساس آئین مربوطه حداقل

  منابع انسانی، پشتیبانی و

  رفاه

 صندوق بازنشستگی 

 کارکنان

  صندوقها اقدام نمایند. اي خود به سایر نسبت به تغییر صندوق بیمه توانند میشدگان  کلیه بیمه  ب  28   61
  منابع انسانی، پشتیبانی و

  رفاه
 --- 

62   29   ----  

مصوبات هیأتهـاي امنـاء و مقامـات اجرائـی و      ها، دستورالعملها و همچنین تصمیمات و ها، بخشنامه نامه کلیه تصویب

 استثناء احکام محاکم قضائی که متضمن بار مالی براي صندوقهاي بازنشستگی یـا دسـتگاههاي   مجریه به قوه مراجع

در قوانین بودجه کل کشـور و   اجرائی و دولت باشد در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبالً محاسبه و

در غیر این صورت عمل مراجع مـذکور در حکـم   .ه باشداعتبار شد ربط تأمین یا بودجه ساالنه دستگاه یا صندوق ذي

  و مشمول پرداخت از سوي دستگاه یا صندوقهاي مربوطه نخواهد بود. تعهد زائد بر اعتبار است

تأمین نشـده   اجراي احکام مقامات اجرائی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن به مجازمربوط  دستگاهها و صندوقهاي

 امور مالی  
 صندوق بازنشستگی 

  کارکنان
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 بندي موضوعی مواد قانون برنامه پنجم توسعه کشورطبقه 

  مواد عمومی (کلیه دستگاه هاي اجرایی )شامل سازمان بنادر و دریانوردي -3

ردی

  ف
  موضوع  بند  ماده

  واحد سازمانی

  مسئول

  سازمانی (هاي)واحد

  همکار

هر حال تحمیل کسري بودجه به دولت  م یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است دراجراي احکا.است، نیستند

مسؤولیت اجراي این بند به عهـده رؤسـاي دسـتگاهها و    .باشد می و دستگاههاي اجرائی و صندوقها غیرقابل پذیرش

  .مقامات مربوط است صندوقها و مدیران و

63   30   ----  

یـا بازخریـدي،    شود در صورت انتقال به سایر دسـتگاهها  داده می اجازه مشمول صندوقهاي بازنشستگی به کارکنان

کماکان مشمول صندوق بازنشسـتگی خـود    اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان

  .شده است  راد منتقل شده به عهده بیمهکارفرما به استثناء اف شده و در این صورت حق بیمه سهم بیمه.باشند

  منابع انسانی، پشتیبانی و

  رفاه
 --- 

64   31   ----  

سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی  شدگان در دو شده بیمه در صورتی که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعالم

این افزایش دسـتمزد بـه دلیـل    با سالهاي قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن که  شدگان باشد و حقوق و دستمزد بیمه

میـانگین حقـوق و    شده را بر مبناي است برقراري حقوق بازنشستگی بیمهمکلف اي  نباشد صندوق بیمه ارتقاء شغلی

  .دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید

  منابع انسانی، پشتیبانی و

  رفاه

 صندوق بازنشستگی 

 کارکنان

  ب  38   65

) قـانون مـدیریت خـدمات    5هاي درمانی کلیه صندوقهاي موضوع مـاده (  بیمه شود بخشهاي داده می اجازه به دولت

   جدیـد  قانون محاسبات عمومی کشور را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام نماید. تشـکیالت  (5) کشوري و ماده

  .شود سازمان متمرکز میاین  شود. کلیه امور مربوط به بیمه سالمت در نامیده می» سازمان بیمه سالمت ایران« 

  منابع انسانی، پشتیبانی و

  رفاه
 --- 

  د  38   66
ـ  سهم کارمندان، بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه  حق بیمه پایه سالمت مکلفنددستگاههاي اجرائی  تبصره 

  .به حساب سازمان بیمه سالمت ایران واریز نمایند کسر و حداکثر ظرف مدت یک ماه
 امور مالی  

  انسانی، پشتیبانی منابع

  و رفاه

  صندوق بازنشستگی

  کارکنان

  است. افراد تحت تکفل آنان بر عهده دستگاه اجرائی مربوطه %) هزینه درمانی ایثارگران شاغل و100تأمین صددرصد (  ب  44   67
  منابع انسانی، پشتیبانی و

  رفاه
 ---  

  ج  44   68
شده  فرهنگی خود را در چهارچوب موافقتنامه مبادله %) اعتبارات20بیست درصد ( موظفندکلیه دستگاههاي اجرائی 

  .و شهادت نمایند ، صرف ترویج فرهنگ ایثار(رئیس جمهور)  با معاونت
 حوزه فرهنگی   ---  
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  و  44   69

نیاز استخدامی خود را از میان فرزنـدان شـهداء و   )   %25حداقل بیست و پنج درصد ( موظفنددستگاههاي اجرائی 

باالتر و فرزندان آزادگانی که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند بدون الزام  %) و50درصد (فرزندان جانبازان پنجاه 

نمایند. پنج درصد  شرط سنی، تحصیلی و آزمونی تأمین و از ابتداء آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام به رعایت

یابد. در مـواردي   ندان آنان اختصاص میو فرز %) سهمیه استخدامی به سایر جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر5(

  .الرعایه است الزم که نیاز به تخصص دارد شرایط علمی

  منابع انسانی، پشتیبانی و

 رفاه
 ---  

  ك  44   70
 با توانند میاند  اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شده ـ آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه

  .بازنشستگی نائل آیند سال خدمت خود را تکمیل نموده و سپس با لحاظ سوابق اسارت بهبازگشت به خدمت، سی 

  منابع انسانی، پشتیبانی و

 رفاه
 ---  

71   45   ----  

اي ناشـی از انتقـال    بیــمه  التفاوت براي پانزده سال سنوات فرزندان شهداء براي یک بار از پرداخت مابه ایثارگران و

صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی که ناشی از تغییـر دسـتگاه    بیمه و بازنشستگی به اي از یک صنـدوق سـوابق بیمه

و  الیه از دولت منظـور و توسـط دولـت پرداخـت     مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل استخدامی است، معافند. این

  .شود تسویه می

  منابع انسانی، پشتیبانی و

  رفاه

 صندوق بازنشستگی 

 کارکنان

  ب  46   72

پایگاههـاي اطالعـاتی خـود     ضمن اتصال به شبکه ملی اطالعات و توسعه و تکمیل مکلفند دستگاههاي اجرائیکلیه 

مدیریت خدمات کشوري اطالعات خود را در مراکـز داده   حداکثر تا پایان سال دوم برنامه بر اساس فصل پنجم قانون

  .روزرسانی نمایند استانداردهاي الزم نگهداري و به داخلی با رعایت مقررات امنیتی و

 دفتر فاوا   ---  

  ج  46   73

  :مکلفند کلیه دستگاههاي اجرائی

الکترونیکی کلیه استعالمات بین دستگاهی و واحدهاي تابعـه   تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دریافت - 1

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

 قابل ارائه خود را به صورت الکترونیکی از طریق شبکه ملی اطالعات عرضه نمایند و نیـز  برنامه، خدماتتا پایان  -2

به دفـاتر پسـتی و پیشـخوان     کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداري خود و قابل واگذاري یا برونسپاري را

  1فاوا (جزء دفتر(  
  کلیه واحدهاي سازمانی

  )2(جزء 
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  شود، واگذار کنند. یجاد و مدیریت میتعاونی ا خدمات دولت که توسط بخشهاي غیردولتی اعم از خصوصی یا

  هـ  46   74
ـ  مکانی خود را تولید و براساس دستورالعملی کـه توسـط معاونـت،     اي اطالعات پایه مکلفندکلیه دستگاهها   تبصره 

  .دهندهاي مکانی قرار  روي زیرساخت ملی داده شود، بر تدوین و ابالغ می
 دفتر فاوا   ---  

  ي  46   75
با اولویت  ساماندهی نماید که نحوي شود مبالغ واریزي و پرداختـی از حسابهـاي دولتـی را به  می داده اجازه به دولت

  .اي قابل رهگیري باشد الکترونیکی ـ رایانه استفاده از کارتهاي الکترونیکی و یا سایر دستگاهها و ابزار واسط
 امور مالی  ---  

  ي  46   76

اي و  وضعیت در ابعـاد ملـی، منطقـه    جهت ارزیابی شاخصها و تواند می وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ـ3تبصره

ارتباطات را تـا پایـان سـال دوم برنامـه تـدوین نمایـد. کلیـه         المللی نظام پایش شاخصهاي فناوري اطالعات و بین

  .هستند  به ارائه اطالعات و آمار موردنیاز و مرتبط، به این وزارتخانه موظف غیردولتی دستگاههاي اجرائی و مؤسسات

 دفتر فاوا  ---  

  ب  50   77

حقوق و مزایاي کارکنان در مرحله تطبیق مشاغل عمومی،  استفاده از بودجه عمومی دولت و سایر منابع براي افزایش

مذکور و تصـویب آن در شـوراي توسـعه    جداول مربوط، موکول به تعیین مشاغل  تخصصی و اختصاصی قوه مجریه با

  .بود مدیریت خواهد

  منابع انسانی، پشتیبانی و

 رفاه
 ---  

  ج  50   78
) قـانون  110) و (109مختلف، اعمال احکام و جـداول مـواد (   به منظور رفع نابرابري و تبعیض بین بازنشستگان سنوات

  .است مجازضریب مصوب دولت براي بازنشستگان با تصویب هیأت وزیران  مدیریت خدمات کشوري براساس

  منابع انسانی، پشتیبانی و

 رفاه
 ---  

  د  50   79

بـا دسـتگاههاي اجرائـی را     است برنامه جامع بیمه بیکاري کارکنان رسمی و پیمانی و افراد طرف قراردادمجاز دولت 

شدگان از سال دوم برنامه  منابع حاصل از مشارکت بیمه ردیف و تصویب و با استفاده از منابع دستگاه اجرائی و دارنده

  .اجراء نماید

  منابع انسانی، پشتیبانی و

 رفاه
 --- 

  هـ  50   80
پستهاي سازمانی فقط در سـقف   به کارگیري افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی براي اجراي وظایف

  .قراردادهاي قبلی بالمانع است است. تمدید مجازمقرر در قانون مدیریت خدمات کشوري 

  منابع انسانی، پشتیبانی و

 رفاه
 ---  

  و  50   81
 ثابت، مازاد دستگاههاي اجرائی در سطح یک شهرستان بدون موافقت مستخدم بـا توافـق   انتقال کارکنان رسمی یا

  .گیرد ربط، انتقال به سایر شهرستانها باید با موافقت مستخدم صورت دستگاههاي ذي

  منابع انسانی، پشتیبانی و

 رفاه
 ---  
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  ح  50   82
العاده خاص  خدمات کشوري ممنوع است مگر در مورد فوق هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت

  ) قانون مدیریت خدمات کشوري5) و قسمت اخیر ماده (4هاي مشمول ماده ( بیمه شرکتهاي دولتی و بانکها و

  ،پشتیبانی و منابع انسانی

 رفاه

 امور مالی 

 ---  

83   51   ----  

اجرائی مشمول قانون مدیریت خـدمات کشـوري    کارگیري نیروي انسانی رسمی و پیمانی، در دستگاههاي هرگونه به

  .ممنوع است

  ... تعداد مجوزهاي استخدامی براي هرسال ـ1تبصره

  استثنائات ... ـ2تبصره

  منابع انسانی، پشتیبانی و

 رفاه
 ---  

  ب  54   84

 ظرف سال اول برنامه با همکاري دستگاههاي اجرائی نسبت به تهیه برنامه ملی آماري کشور مرکز آمار ایران حداکثر

رسمی، استقرار نظام آمارهاي ثبتی و  مبتنی بر فناوریهاي نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهاي

کشور اقدام نماید. این برنامه با پیشنهاد مرکز آمـار ایـران و تصـویب     ياستقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطالعات آمار

  .االجراء است براي دستگاههاي اجرائی الزم شوراي عالی آمار

 دفتر فاوا   ---  

  ج  54   85

مـورد   شود در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهاي داده می اجازه به دستگاههاي اجرائی

نظارت بر حسن اجراي ایـن    .نمایند عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام تأیید شوراي

  .ربط آن (رئیس مرکز آمار ایران) است با معاون ذي ماده بر عهده معاونت و در صورت تفویض

 دفتر فاوا   ---  

86   55   ---  

کشور، راهبري، هماهنگی و اقـدامات موردنیـاز در    دربه منظور ایجاد یکنواختی در امر تولید نقشه و اطالعات مکانی 

هاي پوششی و  برداري و اطالعات مکانی، عکسبرداري هوایی، تهیه و تولید نقشه نقشه زمینه کلیه فعالیتهاي مرتبط با

اسـت.   بـرداري کشـور   در مقیاسهاي مختلف و نظارت بر آن در بخـش غیرنظـامی، برعهـده سـازمان نقشـه      شهري

  .گردد می معاونت تهیه و ابالغ طو استانداردهاي مربوطه توس ها دستورالعمل

  معاونت توسعه و تجهیز

  بنادر
 ---  

87   57   ----  

سقف اعتبـارات و مجوزهـاي اسـتخدامی بـه      جذب نیروي انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در قوه مجریه با رعایت

جمهور موکول به آزمـون عمـومی    انسانی رئیسمدیریت و سرمایه  ترتیب با تشخیص و تأیید معاونت و معاونت توسعه

  .است

  منابع انسانی، پشتیبانی و

  رفاه
 ---  
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88   57   ----  

 . باشند می ایثارگران و فرزندان شهداء مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود ـ1تبصره

اسـتخدامی بـا   آزمون با رعایت سقف اعتبـارات و مجوزهـاي    تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به ـ2تبصره

 .جمهور مجاز است توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس تشخیص و تأیید معاونت و معاونت

موارد خاص با تصویب هیـأت وزیـران،    شوند و نیز در در دستگاههایی که از ادغام دو یا چند دستگاه تشکیل می ـ3تبصره

  .مات کشوري ضروري نیستمدیریت خد رعایت سقف تعداد معاونتهاي دستگاه، مندرج در قانون

  منابع انسانی، پشتیبانی و

  رفاه
 ---  

89   58   ----  

ارقـام   تشویقی مدیریت براي کارآیی و تولیـد محصـول اعـم از کـاال یـا خـدمات یـا فعالیـت بـیش از          الزحمه حق

قالـب  کنتـرل محصـول و نتیجـه در     شده و نامه مربوط در واحدهایی که براساس قیمت تمام شده در تفاهم بینی پیش

تحلیل منابع و مصارف و کارآیی واحـد مربـوط ظـرف ده سـال      شود، بر مبناي نامه به مدیران مربوط واگذار می تفاهم

  .گردد مقرر در قوانین و مقررات استخدامی پرداخت می گذشته بدون رعایت محدودیتهاي

موافقتنامه متبادله بـا   در قالب ) قانون مدیریت خدمات کشوري تنها5حکم در دستگاههاي اجرائی ماده ( اجراي این

  .است مجازمعاونت 

 ،بودجه و تحول  دفتر برنامه

 اداري
 ---  

90   59   ---  
بازنشستگی و  باشند از هر جهت از جمله شرایط کارکنان دستگاهها که مشمول قانون تأمین اجتماعی می آن دسته از

  .شوند سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصالحات آن می

  انسانی، پشتیبانی و منابع

 رفاه
 ---  

91   60   ----  

هاي مربوط به ایثارگران (جانبازان، آزادگان، رزمندگان و فرزنـدان   العاده فوق تعیین و اعمال امتیازات شغل و شاغل و

خدمات کشوري در مـورد   %) و باالتر) و اجراي سایر احکام قانون مدیریت70فرزندان جانبازان هفتاد درصد ( شهید و

کاهش نداشته و امتیازات قانونی نظیر عدم نیـاز بـه    اي صورت گیرد که دریافتی آنان بابت ایثارگري به گونه بایدآنان 

  .سنی و تحصیلی کماکان اجراء و اعمال گردد شرکت در آزمونهاي استخدامی و شرط

  منابع انسانی، پشتیبانی و

  رفاه
 ---  

92   62   ---  

حقوقی منوط به أخذ مجوز اعم از گواهی، پروانـه، جـواز، اسـتعالم یـا      در کلیه مواردي که فعالیت اشخاص حقیقی و

ـ  )5) قانون مدیریت خدمات کشوري و مـاده ( 5مشابه آن از دستگاههاي اجرائی موضوع ماده ( موافقت و موارد انون ق

و فعالیت این قانون، نوع مجوز  حداکثر مدت سه ماه پس از ابالغ موظفندمحاسبات عمومی است، دستگاههاي مذکور 

مجوز و همچنین شیوه صدور، تمدید، لغو و سایر مقررات ناظر بر  مربوط و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به أخذ

معاونت حقـوقی   جمهور، انسانی رئیس  کارگروهی متشکل از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آن را رسماً به

 کلیه واحدهاي سازمانی   ---  
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  ف
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  سازمانی (هاي)واحد

  همکار

دادگستري و نیز سه نفـر از نماینـدگان مجلـس از     ائی، کار و امور اجتماعی وجمهور، وزراء امور اقتصادي و دار رئیس

قانون اساسی و اقتصادي به عنوان ناظر اعالم نمایند. در صـورت عـدم    (90) کمیسیونهاي برنامه و بودجه، اصل نودم

اسـت و   مجوز ممنـوع شده، الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به أخذ  موضوع این ماده در مهلت تعیین ارسال مستندات

  .باشند حکم می باالترین مقام دستگاه و مقامات و مدیران مجاز از طرف وي مسؤول حسن اجراي این

  3تبصره  62   93

مبالغی بیش از آنچه  اجرائی مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به أخذ دستگاههاي

از اجراي این حکم و سایر احکام این ماده مشـمول   باشند. تخلف است، نمی قوانین و مقررات قانونی تجویز شده که در

  .مجازات اسالمی است ) قانون600مجازات موضوع ماده (

 کلیه واحدهاي سازمانی   ---  

94   63   ---  

ریـزي،   بودجـه  هـاي  در زمینـه  استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاههاي اجرائی به ویـژه  به منظور

بندي، رسیدگی انتظامی و تعرفه خدمات  رتبه حقوقی، اداري و استخدامی، نظام تشخیص صالحیت شامل،ریزي  برنامه

« و » حقـوقی « و معاونتهاي  (برنامه ریزي رئیس جمهور)پیشنهاد معاونت کارشناسی مشاوران و کارشناسان مذکور به

  .رسد به تصویب هیأت وزیران می جمهور رئیس» یتوسعه مدیریت و سرمایه انسان

  منابع انسانی، پشتیبانی و

  رفاه
 ---  

95   64   ----  

واگـذار   که در اجراي قانون مدیریت خدمات کشوري وظایف تصدي دولت به بخش خصوصـی یـا تعـاونی    در مواردي

گونه موارد تنظیم رابطـه   ایندر  .شود، واگذاري وظایف رافع مسؤولیت حاکمیتی دولت در مقابل شهروندان نیست می

اي است  نامه اند براساس آئین تصدیهاي واگذارشده دولت شده دار وظیفه دولت و بخشهاي خصوصی و تعاونی که عهده

  .رسد می که به تصویب هیأت وزیران

 کلیه واحدهاي سازمانی   ---  

  الف  65   96

حکم و سایر مقررات مربـوط بـه    ممنوع است. اینشهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص  هرگونه انتقال به کالن

مورد کارکنان پیمانی و قراردادي (در طول قرارداد) قابـل   انتقال و مأموریت کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاهها در

 تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اجراء است. موارد خاص با

  .شود مهور و دستگاه متبوع تعیین میج رئیس

  منابع انسانی، پشتیبانی و

  رفاه
 ---  

  ب  65   97

اسـتثناء مقامـات،    شوند به شده یا می افرادي که در اجراي قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته کارگیري هرگونه به

%) و باالتر در دستگاههاي اجرائی 70(هفتاد درصد  اعضاء هیأت علمی، ایثارگران، فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان

کند، ممنوع و همچنـین هرگونـه    نحوي از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می یا داراي ردیف یا هر دستگاهی که به

  منابع انسانی، پشتیبانی و

 رفاه

 امور مالی 

 ---  
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  همکار

اسـت. کلیـه    هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاههاي مـذکور ممنـوع   پرداخت از

موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مـالی   ) قانون الحاق41غایر این حکم به استثناء ماده (قوانین و مقررات عام م

  .گردد ) قانون استخدام کشوري لغو می91کشوري و ماده ( ) قانون مدیریت خدمات95دولت و ماده (

  ج  65   98

قـراردادي، کـار معـین و مشـخص،      تصدیهاي قابل واگذاري اعم از رسمی، پیمانی،تعداد کل کارکنان هر دستگاه در 

یابـد. مـوارد اسـتثناء     %) کاهش می2ساالنه حداقل دو درصد ( ساعتی و عناوین مشابه به استثناء اعضاء هیأت علمی

  .شود همان سال تعیین می ساله در قانون بودجه همه

  منابع انسانی، پشتیبانی و

 رفاه
 ---  

  د  65   99

بـه   مأموریت بیش از شش ماه در یک نوبت یا چند نوبت از مؤسسات و نهادهاي عمـومی غیردولتـی   هرگونه انتقال و

به استثناء مقامات ممنـوع   ) قانون مدیریت خدمات کشوري5ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتی موضوع ماده ( وزارتخانه

  .است

  منابع انسانی، پشتیبانی و

 رفاه
 ---  

100   66   ----  

عمـومی   ) قـانون محاسـبات  5) قانون مدیریت خدمات کشوري و مـاده ( 5به دستگاههاي موضوع ماده ( دولت دیون

قانونی دولت از حق بیمه از محل  کشور و صندوقها و اشخاص حقوقی دولتی و عمومی به استثناء دیون مربوط به سهم

ونه تعهد جدید نیز فقـط در قالـب و در حـدود    گردد و هرگ می منابع ناشی از اجراي احکام این قانون محاسبه و تهاتر

  .باشد اجراء می بودجه سنواتی کل کشور قابل

محاسبه بخشی که از باقیمانده منابع اجراي این قانون  دیون مربوط به سهم قانونی دولت از حق بیمه صندوقها پس از

صـندوق و سـود متعـارف    رعایـت مسـؤولیت قـانونی مـدیران در رعایـت مصـلحت        و بودجه سنوات قبل کشور با

  .است بینی در قوانین بودجه سنواتی قابل پرداخت و تأمین شود، از طریق پیش تهاتر می گذاریها سرمایه

 امور مالی   ---  

101   71   ----  

افزایش رضایت عمومی و دسترسی آسان و سـریع شـهروندان بـه خـدمات      وري نظام اداري، در راستاي بهبود بهره

دولتی،  ها، مؤسسات ترتیبی اتخاذ نماید که کلیۀ دستگاههاي اجرائی اعم از وزارتخانه تواند می عمومی و دولتی، دولت

اي و کلیـه   اعتباري و شـرکتهاي بیمـه   نهادهاي عمومی غیردولتی، شرکتهاي دولتی، بانکها، مؤسسات  مؤسسات و یا

  منابع انسانی، پشتیبانی و

 رفاه
 ---  
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یا بخشهایی از خود را که موظـف بـه    است، واحدهاي سازمانی دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام

 به نحو مقتضی و ممکن اعم از حضوري و مجازي، تنظیم ساعت کار نیروي انسانی و بـا  ارائه خدمات به مردم هستند

  .دارند نگه روز و یا در دو نوبت کاري فعال و آماده خدمت استفاده از امکانات موجود در طول شبانه

102   78   ----  
موردنیاز خود را با اولویـت از تولیدکننـدگان    است در جهت حمایت از تولیدات داخلی، کاالها و خدمات موظفدولت 

  .داخلی خرید نماید

  معاونت توسعه و تجهیز

 بنادر

  منابع انسانی، پشتیبانی

  و رفاه

103   79  -- --  

خود  وري و اثر آن بر رشد اقتصادي مربوط به بخش از سال دوم برنامه تغییرات بهره موظفند تمام دستگاههاي اجرائی

وري از  شـناسایی کنند تا اثر بهره وري را را به طور مستمر منتشر نمایند و سیاستها و متغیرهاي اثرگذار بر رشد بهره

یاسـتهاي تشـویقی بخشـهاي    توانـد حـاوي س   مذکور مـی  باشد. سیاستهاي دستگاههاي مزبور رشد صعودي داشته 

 .باشد شرکتهاي دولتی غیردولتی و

شـود و   دستگاههاي اجرائی در خزانه نگهداري مـی  اي %) از هر مرحله تخصیص اعتبارات هزینه3حداکثر سه درصد (

تأیید معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع این ماده و دیگر تکـالیف قـانونی    پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه

  .وري است بهره مربوط به

  .رسد تصویب هیأت وزیران می وري ایران به ملی بهره نامه اجرائی این ماده مشتمل بر برنامه پیشنهادي سازمان آئین

 ،بودجه و تحول  دفتر برنامه

 اداري
 ---  

  الف  81   104

 :باشند به رعایت موارد زیر می ملزم دستگاههاي اجرائی

 از طریق حسابهاي ارزي بانکهاي داخل یا خارج که با تأیید بانک مرکـزي افتتـاح   خود را ـ عملیات و معامالت ارزي1

المللی  در سطح استانداردهاي بین کنند، انجام دهند. بانکهاي عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را کرده یا می

 .تأمین نمایند

 زي اعالم کنند، تا پس از تأیید این بانک، ادامـه خارج از کشور خود را به بانک مرک ـ فهرست کلیه حسابهاي ارزي2

  .فعالیت آنها میسر گردد

 امور مالی  ---  

  --- بودجه و تحول  دفتر برنامه،  .اسـت مجـاز  اجرائی از تسهیالت مالی خارجی در طول برنامه در قالب قوانین بودجه سـنواتی   استفاده دستگاههاي  الف  82   105
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هـاي سـوم و    به برنامـه  (فاینانس) مربوطهاي باقیمانده تسهیالت مصوب بیع متقابل و تسهیالت مالی خارجی  سهمیه

نظام) در طول برنامه پنجم نیز به قوت خود  چهارم (با رعایت ضوابط اسالمی از جمله تصویب مجمع تشخیص مصلحت

  .باقی است

 اداري

  ب  82   106

بیع متقابل بـا رعایـت اصـل     شود براي تأمین منابع مالی طرحهاي خود از روش داده می اجازهبه دستگاههاي اجرائی 

بانکهاي دولتی پس از تصویب شوراي اقتصـاد   عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجادشده توسط دولت، بانک مرکزي و

  .استفاده نمایند

 ،بودجه و تحول  دفتر برنامه

 اداري
 امور مالی  

  د  82   107

  :تسهیالت مالی خارجیدر استفاده از 

) قانون اساسی با مسؤولیت 44اصل چهل و چهارم ( تمامی طرحهاي دستگاههاي اجرائی با رعایت سیاستهاي کلی -1

 داراي توجیه فنی، اقتصادي و مالی باشند و باید ربط و تأیید شوراي اقتصاد، دستگاه ذي وزیر و یا باالترین مقام اجرائی

  شده تجاوز نکند. کامل آنها از سقفهاي تعیینهاي اجراي  مجموع هزینه

متقابل و تسهیالت مالی خارجی شـامل تسـهیالت مـالی خـارجی (فاینـانس) و وامهـاي        کنندگان از بیع استفاده -2

اسـتفاده شـده و نیـز     ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زمانی و میزان تعهدات ایجادشده و یا باید مستقیم

از اجرائی شدن طرحهاي  مرکزي قرار دهند. پس زپرداخت بدهیها و تعهدات ارزي خود را در اختیار بانکبندي با زمان

ماهه به  سود وجوه دریافتی یا پرداختی و باقیمانده تعهد در فواصل سه مذکور، گزارش عملکرد طرح مشتمل بر اصل و

  .شود معاونت اعالم می بانک مرکزي و

 ،بودجه و تحول  دفتر برنامه

 اداري
 امور مالی  

  هـ  82   108

شـامل   ) دالر باشد با رعایـت قـوانین مربـوط   1.000.000قراردادهاي خارجی که بیش از یک میلیون ( تمامی معامالت و

ها و ایجاد تسهیالت  اجراي پروژه حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدي، صنعتی و اجرائی کشور در« قانون 

المللـی بـا درج آگهـی در     مناقصـه محـدود و یـا بـین     تنها از طریق» 12/12/1375مصوب به منظور صدور خدمات 

  شود. الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می هاي هاي کثیراالنتشار و رسانه روزنامه

 ت راهبـردي ریزي و نظار نفره متشکل از وزیر امور اقتصادي و دارائی، معاون برنامه موارد استثناء به تأیید کمیته سه

ها، حق کنتـرل و   کلیه مناقصه در رسد. ربط می ریاست جمهوري و وزیر وزارتخانه مربوطه یا باالترین مقام اجرائی ذي

وزیر یا باالترین  ها براي خریدار محفوظ است. وارداتی و پروژه بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت براي کلیه کاالهاي

  معاونت توسعه و تجهیز

 بنادر
 امور مالی  
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  راء این موضوع است.مسؤول حسن اج ربط، مقام اجرائی ذي

یا پرداخت بهاي معـامالت و قراردادهـایی اسـت کـه تأییـد       بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران فقط مجاز به تعهد

  .اجرائی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد باالترین مقام دستگاههاي

  الف  99   109

اند حداکثر ظرف شش ماه پس از ابالغ ایـن قـانون    اقدام کرده تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادارکلیه اشخاصی که 

شـود و لـیکن    سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. عدم ثبت، تخلف محسوب می نسبت به ثبت آن نزد مکلفند

شده نزد سازمان مذکور باید  ثبت شران اوراق بهاداراز اجراي تکالیف قانونی براي ناشر اوراق بهادار نخواهد بود. نا مانع

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسـالمی ایـران منتشـر     (45) اطالعات مالی خود را براساس ترتیبات مقرر در ماده

  .نمایند

 امور مالی  ---  

  ب  99   110

داراي مجوز و با رعایت مقـررات   بورسشده در سازمان فقط در بورسها و بازارهاي خارج از  معامالت اوراق بهادار ثبت

معاملۀ اوراق بهادار مذکور بدون رعایـت ترتیبـات فـوق فاقـد      پذیر بوده و مورد امکان معامالتی هر یک از آنها حسب

  .اعتبار است

 امور مالی  --- 

  ---  امور مالی   .عوارض از صادرات کاالهاي غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است اخذ هرگونه مالیات و  ب  104   111

112   107   ----  

گسـترش   اقتصادي با منافع مشترك با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و تشکیل گروه

در مرجـع ثبـت شـرکتها در     فعالیت اقتصادي و تجاري براي یک دوره محدود و براساس قراردادي کتبی پس از ثبت

موازین اسالمی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصـار   به آن و با رعایتقالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط 

  .است مجاز

 مدیریت حقوقی   امور مالی  

  1تبصره  107   113

استناد نیست و اعضـاء گـروه بطـور     قابل تغیـیر در حیـطه اختیارات مدیران در قـرارداد در قبـال اشـخاص ثالـث

باشند، مگر این که با اشخاص ثالث طـرف قـرارداد بـه     خود می شخصیتضامنی مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال 

  .باشد ترتیب دیگري توافق شده

 مدیریت حقوقی   امور مالی  
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  2تبصره  107   114

) و 151) و احکام باب یازدهم قانون تجـارت و مـواد (  6تصفیه، مطابق ماده( عملیات مربوط به دفاتر تجاري، بازرسی و

  .شود انجام می 1347قسمتی از قانون تجارت مصوب سال قانونی اصالح  ) الیحه152(
 مدیریت حقوقی   امور مالی  

  3تبصره  107   115

ورشکستگی یکی از اشـخاص حقـوقی موجـب     فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحالل یا

  .شده باشدگروه اقتصادي طور دیگري مقرر  شود مگر این که در قرارداد تشکیل انحالل گروه می
 مدیریت حقوقی   امور مالی  

116   108   ---  
دسـتگاههاي   یا خدمات از طریق بورس بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاري مناقصـات، توسـط   خرید کاال

  .اجرائی، بالمانع است
 امور مالی   ---  

  ب  111   117
 تناسـب نیـاز روز و رقابتهـاي   و مقررات برحسب ضرورت و تعیین و اعمـال مشـوقها بـه     شناسایی و اصالح قوانین

  گذاري خارجی المللی براي جذب بیشتر سرمایه بین

  معاونت امور بندري و

  مناطق ویژه
 مدیریت حقوقی  

118   116   ---  
قانون تأسیس  (30) هاي دستگاههاي اجرائی به صورت انحصاري با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده بیمه انجام

  .شود االثر می ملغی در طول سالهاي برنامه 1350مصوب سال گري  بیمه مرکزي ایران و بیمه

  منابع انسانی، پشتیبانی و

  رفاه
 ---  

  1تبصره  117   119

مربوطه تصویب شده  هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودي عالوه بر آنچه که در قوانین برقراري

این قانون طی سالهاي برنامـه ممنـوع    ) 222موضوع ماده (است براي اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههاي 

  .است

  معاونت امور بندري و

  مناطق ویژه
 معاونت امور دریایی  

120   118   ---  

توسعه فعالیت این بخشها، به دستگاههاي اجرائی و یا شرکتهاي دولتی  به منظور حمایت مالی از بخشهاي غیردولتی و

گـذاري   سرمایه اي و یا منابع بودجه سنواتی، اعتبار تملک دارائیهاي سرمایهدر چهارچوب قوانین  شود داده می اجازه

قراردادهاي منعقده در اختیار بانکهاي عامل  شده یا یارانه سود تسهیالت، براساس داخلی خود را در قالب وجوه اداره

 .اي غیردولتی قرار گیردمربوطه در اختیار متقاضیان واجد شرایط بخشه قرار دهند تا در چهارچوب مقررات قانونی

و بانـک مرکـزي جمهـوري     اقتصادي و دارائـی، معاونـت    نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترك وزارت امور آئین

  .رسد وزیران می اسالمی ایران به تصویب هیأت

 کمیته وجوه اداره شده   ---  
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  2تبصره  134   121

منـدي   کاهش میزان بهره جویی در مصرف انرژي با حفظ و عدم شود، براي صرفه داده می اجازهدستگاههاي اجرائی  به

جویی ناشی  نمایند. مبلغ قرارداد فقط از محل صرفه قبلی، نسبت به انعقاد قرارداد با بخشهاي خصوصی و تعاونی اقدام

دستورالعمل ایـن   .مین و پرداخت استقالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل تأ از کاهش مصرف به شرح قرارداد در

  .رسد وزیران می هیأت هاي نیرو و نفت و معاونت به تصویب تبصره با پیشنهاد وزارتخانه

  معاونت توسعه و تجهیز

 بنادر
 امور مالی 

122   138   ---  

و  برنامه که به منظور کاهش انتشـار گازهـاي آالینـده در چهـارچوب سـاز      کلیه سازمانها و شرکتهاي مشمول قانون

به  مجازشوند،  می ، موفق به اخذ گواهی کاهش انتشار(CDM) موجود، مانند ساز و کار توسعه پاك المللی کارهاي بین

وجوه حاصله جزء درآمدهاي داخلی شرکت )  %70باشند. هفتاد درصد ( واگذاري یا فروش آن طی سالهاي برنامه می

هاي مزبور از همین محل قابل تأمین و پرداخت خواهد بـود.   یگواه هاي مربوط به اخذ شود و هزینه ربط منظور می ذي

  .شود باقیمانده به خزانه کل کشور واریز می %) 30سی درصد (

  معاونت توسعه و تجهیز

 بنادر
 معاونت امور دریایی  

123   155   ---  

فنـی و   عمرانـی خـود ضـوابط، مقـررات و معیارهـاي      هاي فنـی و  در اجراي پروژه مکلفندکلیه دستگاههاي اجرائی 

کاال و خدمات مشمول استاندارد اجباري که فاقد عالمت استاندارد   هرگونه استانداردهاي ملی را رعایت نمایند. خرید

  .این ماده ممنوع است  باشد توسط دستگاههاي اجرائی موضوع ملی ایران

  معاونت توسعه و تجهیز

 بنادر
 ---  

124   181   ---  

در کلیه فعالیتهـاي   با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداري محیطی ریزي کشور ارتقاء نظام برنامه به منظور

اي و رعایت عدالت در  اي و بخشی ـ منطقه منطقه گذاریهاي ملی و استانی، ایجاد هماهنگی بخشی، اي و سرمایه توسعه

قـال اختیـارات اجرائـی بـه     مناطق، ارتقاء توانمندیهاي مدیریتی اسـتانها و انت  توزیع منابع و فرصتها، توسعه متوازن

  .رسد می تمرکز امور حاکمیتی در مرکز، ساز و کارها و شاخصهاي الزم به تصویب هیأت وزیران استانها و

  برنامه،بودجه و تحول دفتر

  اداري

  معاونت توسعه و تجهیز

  ربناد

125   183   ---  
گیریهاي آمایش  نمایند که زمینه تحقق جهتتنظیم  اي هاي عملیاتی خود را به گونه برنامه مکلفنددستگاههاي اجرائی 

  .سرزمین را فراهم آورد

  برنامه،بودجه و تحول دفتر

  اداري
 ---  

126   184   ---  
در سطوح ملی،  »نظام ارزیابی راهبردي محیطی« ) قانون اساسی، 50تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم ( به منظور

 :آید می اجراء در بهاي و موضوعی براساس محورهاي ذیل تدوین و  منطقه

  معاونت توسعه و تجهیز

 بنادر
 ---  
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 این راهبردها الف ـ راهبردهاي کلی توسعه مناطق و منظور نمودن اثرات تجمعی

 ب ـ شاخص اثرات محیطی توسعه و شاخص ظرفیت زیستی

  اي و ملی اعمال شاخصهاي پایداري منطقه ج ـ

 اي و موضوعی اي منطقه طرحهاي توسعه ها و د ـ پایش برنامه

  تعیین سازوکار اجرائی ارزیابی راهبردي محیطی و هـ ـ برنامه توانمندسازي

127   185   ---  

برنامه در چهـارچوب   برداري بهینه از منابع طبیعی و پایه، نظام شاخصهاي پایداري محیطی تا سال دوم بهره منظور به

 :آید موارد ذیل تهیه و به اجراء در می

  شاخصهاي پایداريـ تدوین مدل ملی  الف

  اطالعات شاخصهاي پایداري ب ـ ایجاد بانک داده و

 نمودن آن براي سالهاي برنامه و کمی ج ـ تعیین شاخصهاي پایداري

 سازي بار محیطی و کنترل اثرات توسعه بـر محـیط طبیعـی و    پایداري ناظر بر متعادل د ـ تعیین ضوابط و معیارهاي 

  انسانی

  معاونت توسعه و تجهیز

 بنادر
 ---  

128   188   ---  

هاي صنایع و معادن و جهـاد   حفاظت محیط زیست با همکاري وزارتخانه گذاري، سازمان به منظور تسهیل امر سرمایه

قوانین  محیطی مشخص، شفاف و ثابت را در چهارچوب هماهنگی معاونت، ضوابط و استانداردهاي زیست کشاورزي و با

) قانون 7) ماده (3موضوع تبصره ( گذاري جهت درج در کتاب راهنماي سرمایهبراي یک دوره زمانی پنجساله تدوین و 

اساسی ظرف شش ماه اول برنامه ارائه نماید. کلیـه واحـدهاي    ) قانون44اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم (

  .باشند به رعایت ضوابط و استانداردهاي فوق می موظفخدماتی و زیربنایی  تولیدي، صنعتی، عمرانی،

) 105مـاده (  برنامه هرگونه الزام به اخذ مجوز موردي از دستگاههاي متولی به جز صنایع بـزرگ موضـوع   از سال دوم

  .شود اعمال ضوابط انجام می قانون برنامه سوم توسعه، لغو و اعمال سیاستهاي مزبور از طریق کنترل

 کلیه واحدهاي سازمانی   ---  

129   190   ---  

اي دولـت،   جهت کاهش اعتـبارات هزینه موظفندکلیه دستگاههاي اجرائی و مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی 

محیطزیست براي اجراي برنامه مدیریت سـبز شـامل مـدیریت مصـرف      اعمال سیاستهاي مصرف بهینه منابع پایه و

نقلیـه)   و بازیافت آنها (در ساختمانها و وسایطتجهیزات (شامل کاغذ)، کاهش مواد زائد جامد  انرژي، آب، مواد اولیه و

  منابع انسانی، پشتیبانی و

  رفاه

  معاونت توسعه و تجهیز

  بنادر
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ربط تهیه و به تصـویب   دستگاههاي ذي اي که توسط سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت با همکاري نامه طبق آئین

  .نمایند هیأت وزیران خواهد رسید اقدام

130   192  

  الف

  ب

  ج

محیط زیست کلیه واحدهاي بزرگ تولیدي، صنعتی، عمرانی، خـدماتی و   کننده و مخرب منظور کاهش عوامل آلوده به

 :موظفند زیربنایی

را پـیش از اجـرا و در مرحلـه انجـام مطالعـات       هاي بزرگ تولیدي، خـدماتی و عمرانـی خـود    الف ـ طرحها و پروژه 

راي عالی حفاظت محیط زیسـت مـورد ارزیـابی اثـرات زیسـت      شو یابی براساس ضوابط مصوب سنجی و مکان امکان

  .محیطی قراردهند

 .ها الزامی است نتیجۀ ارزیابیها توسط مجریان طرحها و پروژه رعایت

ـ  را در چهـارچوب   گیري آلودگی و تخریب زیست محیطـی خـود اقـدام و نتیجـه     برداري و اندازه نسبت به نمونه ب 

انـدازي سـامانه    قابلیت و ضرورت نصب و راه زیست ارائه نمایند. واحدهایی کهخوداظهاري به سازمان حفاظت محیط 

انـدازي سـامانه    باید تا پایان سـال سـوم برنامـه، نسـبت بـه نصـب و راه       اي و مداوم را دارند (سیستم) پایش لحظه

 ا مصـوب ) قـانون نحـوه جلـوگیري از آلـودگی هـو     30اقدام نمایند. متخلفین مشمول مـاده (  (سیستم)هاي مذکور

 .شوند می 3/2/1374

 نحوي ارتقاء دهند که با ضوابط و استانداردهاي محیط زیست و کاهش آلودگی و تخریب ج ـ مشخصات فنی خود را به

  .منابع پایه باالخص منابع طبیعی و آب تطبیق یابد

  معاونت توسعه و تجهیز

  بنادر
 ---  

  .است و معدنی جدید از تاالبهاي داخلی مطلقاً ممنوعبرداري صنعتی  هرگونه بهره از سال دوم برنامه،  ج  193   131
  معاونت توسعه و تجهیز

  بنادر
 ---  

132   196  

  ج

  و

  2تبصره

  :است به منظور تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان موظفدولت 

فعالیتهاي و طلبه در دستگاههاي اجرائی به ویژه در  هاي مقاومت بسیج و بسیج اساتید، دانشجو ج ـ پشتیبانی از رده 

 پژوهشی و علمی

هـا   براي شرکت در آموزشها و اردوها و سایر برنامـه  و ـ امکان استفاده از خدمت کارکنان بسیجی فعال و ویژه شاغل 

  پایگاه بسیجفرماندهی   ---  
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 به جاي خدمت اداري بدون دریافت حق مأموریت حداکثر به مدت پانزده روز در سال

میزان آمادگی سازمان بسیج سازندگی، اجراي بخشی  متناسب با شود به دستگاههاي اجرائی اجازه داده می ـ2تبصره

تعمیر  هاي عمرانی خود از قبیل احداث و سازي اوقات فراغت و پروژه بهداشتی، فرهنگی و غنی از فعالیتهاي آموزشی،

به روستاها و همچنـین در منـاطق    کاري، آبرسانی زدایی، جنگل هاي بهداشت روستایی، بیابان مساجد، مدارس و خانه

تا با استفاده از نیروهاي داوطلب بسیجی و مردمی و جوانـان و   وم، روستایی و مرزي را به آن سازمان واگذارنمایدمحر

  یافته، اجراء نمایند سازمان متخصصان به نحو

133 198  
  ب

  ج

 حیاتی، حساس و مهمنوین در مراکز  سازي در خصوص تهدیدات ایجاد سامانه پایش، هشدار و خنثی -ب

  مراکز حیاتی، حساس و مهم کشور براي تداوم فعالیت امن و پایدار آنان سازي و حفاظت از ج ـ ایمن
  حراست اداره کل   اداره گارد بنادر  

134  200   ---  

نیـروي انسـانی بـا     صلح با تأیید ستاد کل نیروهاي مسلح، قسمتی از نیاز دولت، شهرداریها و دهیاریها بـه  در زمان

آمادگـی رزمی کشور و پس از گــذراندن دوره   استفاده از خدمت مشموالن وظیفه مشروط به عـدم ورود آسیـب به

شهرداریها و دهیاریها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح بـه   گردد. نیاز دولت، آموزش نظامی تأمین می

 .شود می ستاد کل اعالم

پشتیبانی نیروهاي مسلح است و حقوق و مزایا و جیره  ظامی برعهده وزارت دفاع وهاي مربوط به دوره آموزش ن هزینه

 گردد. میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در اعتبارات دستگاه مربوطه تأمین می استحقاقی در دوره خدمت از محل

 .مجموع از حد مقرر در قوانین نیروهاي مسلح تجاوز نماید

نیافته یـا   در مناطق توسعه التحصیل دانشگاه هستند، باید نیروهاي انسانی فوق که فارغ %) از50حداقل پنجاه درصد (

  .یافته کشور خدمت کنند کمترتوسعه

 اداره گارد بنادر   ---  

  ك  201 135

 غیرعامل در طراحی و اجراي طرحهاي حساس و مهم و یا در دسـت مطالعـه و نیـز تأسیسـات     رعایت اصول پدافند

دستگاههاي اجرائـی   ساختمانهاي حساس و شریانهاي اصلی و حیاتی کشور و آموزش عمومی مردم توسطزیربنایی و 

  ناشی از سوانح غیرطبیعی ) این قانون، به منظور پیشگیري و کاهش مخاطرات179موضوع ماده (

  پدافند مدیریت بحران و

  غیر عامل
 ---  

ـ   الف  206   136   ---   دفتر فاوا نسـبت بـه در اختیـار     موظفنـد  نماینـد  بودجه عمومی کشور استفاده میکلیه دستگاهها و نهادهایی که از  تبصره 
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 بندي موضوعی مواد قانون برنامه پنجم توسعه کشورطبقه 
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  سازمانی (هاي)واحد

  همکار

شده، حـریم خصوصـی و    بندي طبقه به استثناء موارد (به وزارت اطالعات) قراردادن بانکهاي رقومی (دیجیتالی) خود

  .اقدام نمایند مواردي که در قوانین افشاء اطالعات ممنوع شده است،

  ب  209 137

اقدامات الزم را براي اجراي طرح جامع فرهنگ عفاف و حجـاب معمـول داشـته و     موظفند دستگاههاي اجرائیکلیۀ 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی موظف  .سازي محیط خدمتی با اقتضائات جامعه اسالمی اقدام نمایند به متناسب نسبت

  .باشد است بر اجراي صحیح طرح، نظارت داشته

 حوزه فرهنگی   ---  

138 213   ---  

چهارچوب سیاستهاي کلی برنامه، دستگاههاي  به منظور حسن اجراي قانون برنامه و ارزیابی میزان پیشرفت کشور در

 ربط سال قبل را به معاونت تسلیم گزارشی از عملکرد هر یک از مواد ذي تا پایان شهریور ماه هر سال مکلفنداجرائی 

  .نمایند

  برنامه،بودجه و تحول دفتر

  اداري
 ---  

  الف  214   139
گرا و کنترل هر سه عامل هزینه،  نتیجه را با رویکردهاي 1385الف ـ نظام فنی و اجرائی مصوب  :) است موظف دولت(

  برنامه اصالح و از سال چهارم به مورد اجرا گذارد ، تا سال سوم زمان و کیفیت در اجراي پروژه

  معاونت توسعه و تجهیز

  بنادر
 ---  

  ب  214   140

تأمیـن  »،  «برداري و واگذاري تأمین منابع مالی، ساخت، بهره« روشهاي اجرائی مناسب از قبیل :) است موظف دولت(

« و یـا  » بخش عمـومی ـ خصوصـی    مشارکت« ، » در دست طرح و ساخت کلید« ، » برداري منابع مالی، ساخت و بهره

  .کارگیرد کافی به هاي بینی تضمین را با پیش» برداري و مالکیت ساخت، بهره

  معاونت توسعه و تجهیز

  بنادر

  برنامه،بودجه و تحول دفتر

  اداري

 ---  

  ج  214   141
برنامه نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش را در طرحهاي تملـک دارائـی    از ابتداي سال دوم:) است موظفدولت (

  .متوسط اجرا کند اي بزرگ و سرمایه

  معاونت توسعه و تجهیز

  بنادر

  برنامه،بودجه و تحول دفتر

 اداري

 ---  

  د  214   142

 اي بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادي ریـالی و  طرحهاي تملک دارائی سرمایه ساز و کار تأمین مالی

اي پیاده کند کـه در   تدریج به گونه بینی ابزارهاي مالی تضمینی را به ارزي نزد بانکهاي داخلی و خارجی همراه با پیش

  .طرحهاي فوق با نوسانات بودجه ساالنه کاهش یابد منابع مالی و اجرايپایان برنامه رابطه تأمین 

  برنامه،بودجه و تحول دفتر

  اداري
 ---  
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  هـ  214  143

شـده   اي و قیمت تمام حسابداري و حسابرسی طرحهاي تملک دارائی سرمایه استانداردهاي ملی:) است موظف دولت(

برنامـه در   گردد از ابتداي سـال دوم  معاونت تأیید و ابالغ می اموراقتصادي و دارائی تهیه و توسط را که توسط وزارت

  .طرحهاي بزرگ و متوسط پیاده کند

 امور مالی   ---  

  د  216   144

) و یکصد و سـی و نهـم   134اصول یکصد و سی و چهارم ( درمورد آراء حل اختالف دستگاههاي اجرائی که در اجراي

شود چنانچه به هر دلیـل دسـتگاههاي اجرائـی     مربوط صادر می قوانین و مقررات ) قانون اساسی و یا در اجراي139(

بـه رعایـت    اجراي تصمیم مرجع حل اختالف خودداري نماید معاونت مطابق رأي مرجع مذکور، بدون الزام ربط از ذي

و  از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر اي، اي و هزینه جایی در بودجه تملک دارائیهاي سـرمایه هاي جابه محدودیـت

  .نماید مطالبات تهاتر می نفع اضافه و یا با به بودجه دستـگاه اجرائی ذي

 مدیریت حقوقی   ---  

145   217   ---  

هـاي اجرائـی برنامـه     بسته هاي اجرائی و عملیاتی خود را در قالب ها و مؤسسات دولتی موظفند برنامه وزارتخانه کلیه

ها که پس از تصویب هیأت وزیران جهـت اطـالع بـه     بسته ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه کنند. این

  .گیرد مبناي تنظیم و تصویب بودجه سنواتی دستگاه قرار می شود، مجلس شوراي اسالمی ارائه می

دار  هاي متجانس و به هم مرتبط اولویت از پروژه اي به هم پیوسته و یا خوشه  اي از چندین پروژه بسته اجرائی مجموعه

  .آید اجتماعی و یا فرهنگی در چهارچوب اهداف برنامه به اجرا درمی ور حل یک مشکل اقتصادي،است که به منظ

  برنامه،بودجه و تحول دفتر

 اداري
 ---  

146   219   ---  

هاي الزم را براي  برنامه به تدریج زمینه2است تا پایان سال  موظفدولت  ریزي عملیاتی، به منظور استقرار نظام بودجه

برنامه به روش 3 عملیاتی در کلیه دستگاههاي اجرائی فراهم آورد به نحوي که الیحه بودجه سال به روش تهیه بودجه

  شود. اجرائی توسط معاونت تهیه و ابالغ می مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شوراي اسالمی شود. دستورالعمل

  برنامه،بودجه و تحول دفتر

 اداري
 ---  

147   223   ---  

قوانین در طول برنامه  اجراي احکام و مواد این قانون و قوانین بودجه سنواتی یا اجراي سایرمواردي که براي  در کلیه

مقررات نظیر اسناد توسعه ملـی و اسـتانی و اسـناد     نامه، تصویبنامه، دستورالعمل، بسته اجرائی و سایر تصویب آئین

مورد نیاز باشد، پیشنهاد دستگاه مربـوط   مراجع، مقامات و دستگاههاي اجرائی راهبردي مربوط به قوه مجریه اعم از

مرجـع مربـوط در قـوه     وزیران یا تأیید معاونت از جهت انطباق با اهداف برنامه و قانون بودجه به تصویب هیأت پس از

 .رسد مجریه می

 .هنـد کلیه اطالعات و اسناد و مدارك مربوط را در موارد الزم در اختیار معاونت قـرار د  موظفنددستگاههاي اجرائی 

 مدیریت حقوقی   ---  
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  شده مشمول مقررات خاص خود است. بندي اسناد و اطالعات طبقه

بودجه سنواتی و  هاي معاونت در چهارچوب مفاد این قانون و قانون برنامه و بودجه و قوانین بخشنامه ها و دستورالعمل

  .است االجراء هاي مربوط براي کلیه دستگاههاي اجرائی الزم نامه آئین

  م  224  148

و شرکتهاي دولتی که از اعتبارات بخش تحقیقـات کشـور    کلیه دستگاههاي اجرائی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها

 این اعتبارات را براساس سیاسـتگذاریها و موظفند کنند،  اعتبارات پژوهشی) استفاده می (توسعه علوم و فناوري و یا

ـ  3و هر وم، تحقیقات و فناوري هزینه نمایندشده توسط شورایعالی عل اولویتهاي تحقیقاتی تعیین اه یکبـار گـزارش   م

ارائه دهند. شورا موظف است پس از دریافت گـزارش و   عملکرد خود را به دبیرخانه شوراي علوم، تحقیقات و فناوري

و بعد گزارش جامعی از عملکرد اعتبـارات تحقیقـاتی کشـور را بهمـراه نتـایج       سالماه حداکثر تا پایان اردیبهشت 

  .اسالمی ارائه نماید تهیه و پس از تأیید در شورا به مجلس شوراي پژوهشی دستاوردهاي

  مرکز بررسیها و مطالعات

  راهبردي
 امور مالی  

  ت  224   149

بنـدي   تغییرات تشکیالت، تغییر ضرایب، جـداول حقـوقی و طبقـه    ها و دستورالعملها، ها، بخشنامه نامه کلیه تصویب

که  کارگیري نیرو و همچنین مصوبات هیأتهاي امناء حقوقی، اعطاء مجوز هر نوع استخدام و به مشاغل و افزایش مبناء

مـالی ناشـی از آن در گذشـته     متضمن بار مالی براي دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار

ن شده باشد. اقدام دستگاه اجرائـی  ربط تأمی اجرائی ذي محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه

  .شود اعتبار محسوب می برخالف این حکم، تعهد زائد بر

 امور مالی  
  برنامه،بودجه و دفتر

  تحول اداري

150   226   ---  
نام است در صورت مغایرت با احکام این قـانون،   احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصالح آنها مستلزم ذکر یا تصریح

  .گردد می االجراء موقوفدر طول برنامه 
 مدیریت حقوقی   ---  

  الف  231   151

 بـه منظـور   موظفنـد اجرائی، نهادهاي عمومی و شرکتهاي غیردولتی داراي زیرساختهاي حیـاتی   کلیه دستگاههاي

سـند امنیـت فضـاي     سازي زیرساختها و حفظ امنیت تبادل اطالعات در مقابل حمالت الکترونیک در چهارچوب امن

  .اطالعات خود را ارتقاء بخشند (افتا) تا پایان سال دوم برنامه امنیت فضاي تبادلتبادل اطالعات 

 دفتر فاوا   ---  

  ---   دفتر فاوا  از سال دوم برنامه نسبت به اجـراي  موظفنددهنده خدمات عمومی  و اشخاص حقوقی ارائه کلیه دستگاههاي اجرائی  ب  231   152
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  .از سال اول اقدام نمایند» افتا«دستورالعملها و استانداردهايسامانه مدیریت اطالعات اقدام نموده و نسبت به اجراي 

153 233   ---  

نیروهاي مسلح نسـبت بـه تشـکیل یگانهـاي      پس از کسب موافقت و مجوز ستاد کل توانند میدستگاههاي اجرائی 

باشـند و بـا رعایـت     مسلح میکارگیري سالح و مهمات تابع ضوابط نیروهاي  به حفاظت اقدام کنند. این یگانها از نظر

 .ربط اداره خواهندشد انتظامی تحت نظر دستگاه ذي ضوابط نیروي

 سازماندهی و چگونگی تسلیح این یگانها و آموزش و انتصاب فرماندهی هـر یـک از ایـن    شرح وظایف و اختیارات و

  .رسد ستاد کل نیروهاي مسلح می بیگانها و چگونگی ارتباط آنها با نیروي انتظامی و نظارت بر عملکرد آنها به تصوی

 اداره گارد بنادر   ---  

  


