
  1383/06/11: تاریخ تصویب  

 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایراناز 

افزایش ایمنی و سهولت حمل و  کشور، برداري مناسب از موقعیت سرزمینی منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل، بهره به– 28ماده 
تصویب هیأت وزیران خواهد رسید،  توسعه حمل و نقل کشور که به برنامه چارچوبنقل بار و مسافر، دولت موظف است در 

منابع قابل تخصیص  قالب چهارم توسعه محقق کند مشروط بر اینکه اعتبارات موردنیاز براي تحقق آن در برنامه اهداف زیر را در
 :ننماید تجاوز این قانون) 4(هاي مندرج در جدول شماره  به بخش از سقف

 1 – الف 

 .کشور اصلی حذف کامل نقاط سانحه خیز شناسایی شده در آزادراهها، بزرگراهها و راههاي - 

 .استانها مراکز شبکه آزادراه و بزرگراه مرتبط کننده%) 50(تکمیل حداقل پنجاه درصد  - 2

 .محدوده کشورآسیایی در  بزرگراههاي غرب و -جنوب، شرق  -شبکه گذرگاههاي شمال %) 100(تکمیل صددرصد  - 3

  .شهرستانها شبکه راههاي اصلی مرتبط کننده مراکز%) 50(تکمیل حداقل پنجاه درصد  - 4

 .راههاي فرعی مرتبط کننده مراکز بخشها%) 50(تکمیل حداقل پنجاه درصد  - 5

 .ار جمعیت دارندبیش از یکصد خانو روستاهایی که شبکه راههاي روستایی مرتبط کننده%) 70(تکمیل حداقل هفتاد درصد - 6
اداره شده به نحوي که در پایان برنامه،  وجوه با استفاده از) بار و مسافر (اي  نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومی جاده - 7

 .رسدب متوسط سن ناوگان حداکثر به ده سال

  )I.T.S(پوشش کامل آزادراههاي کشور به سامانه کنترل هوشمند  - 8

از طریق اعطاي کمکهاي بالعوض و  هاي کشور جاده هاي خدمات رفاهی در الزم جهت ایجاد مجتمعهاي  سازي زمینه فراهم - 9
 .وزارت جهاد کشاورزي صورت رایگان توسط به واگذاري اراضی منابع طبیعی

 –ب 

 .غرب -جنوب و شرق  -اتمام شبکه راه آهن ترانزیت کاال و مسافر شمال  - 1

 .ع در محدوده کشورآهن آسیایی واق اتمام شبکه راه - 2

 .آهن کشور ایجاد امکان دسترسی بخش غیردولتی به شبکه راه - 3

 .آهن کشور به سیستم عالئم و ارتباطات تجهیز کامل شبکه راه - 4

 آهن کشور با استفاده از وجوه اداره شده، به نحوي که نوسازي ناوگان راه - 5

 .داکثر به پانزده سال برسدآهن مسافري ح پایان برنامه متوسط سن ناوگان راه در



 مرکز برقراري ارتباط کالن شهرها و سواحل شمال و جنوب و مراکز مهم گردشگري با - 6

 .هاي غیردولتی با قطارهاي سرعت باال با مشارکت بخش

 –ج 

هیز کامل در پایان برنامه و تج مسافر بندي فرودگاههاي کشور براساس برآورد میزان تقاضاي حمل و نقل بار و طبقه - 1
 .فرودگاهها متناسب با آن

 .المللی استاندارد بین فضاي کشور درحد تجهیزات ناوبري هوایی و پوشش راداري کل%) 100(تکمیل صددرصد  - 2
پایان برنامه، متوسط سن ناوگان هوایی  در نحوي که نوسازي ناوگان حمل و نقل هوایی با استفاده از وجوه اداره شده به - 3

  .انزده سال برسدحداکثر به پ

اي خواهد بود  نامه مربوط برابر آیین وظایف. باشد می عهده نیروي انتظامی وظایف حفاظتی کلیه فرودگاههاي کشور صرفاً به - 4
 .رسد تصویب هیأت وزیران می ترابري به راه و که با پیشنهاد وزارت کشور و وزارت

بینی  نشست و برخاست و پیش شامل ناوبري ي و حمل و نقل هواییبا لحاظ حاکمیت و انحصار دولت بر امور هوانورد - 5
تضمین استمرار ارائه خدمات، دولت مجاز است سهام  در بخش غیردولتی و تمهیدات مناسب براي جلوگیري از انحصار

 ی بماند ومالکیت دولت باق آن در%) 51(ایران را به نحوي که حداقل پنجاه و یک درصد  هواپیمائی جمهوري اسالمی شرکت
 .بخش غیردولتی واگذار نماید سهام شرکت ایران ایرتور را به

 –د   

تا پایان برنامه چهارم توسعه، ظرفیت  که نحوي برداري آنها به تجهیز و نوسازي بنادر تجاري کشور و اصالح مدیریت بهره - 1
 .ده میلیون تن برسد و تخلیه و بارگیري بنادر تجاري حداقل به یکصد

  .نوسازي ناوگان حمل و نقل دریایی با استفاده از وجوه اداره شده - 2

 -هـ 

 .تدوین و بکارگیري استانداردهاي حمل و نقل با استانداردهاي جهانی - 1

  .مسافر ترانزیت کاال و ربط براي گسترش ایجاد تسهیالت الزم و هماهنگی بین دستگاههاي ذي - 2

 .هاي مرزي زمینی دگاهها، بنادر و پایانهیکپارچه سازي سازمان مدیریت فرو - 3

 .جهانی استانداردهاي نگهداري از زیربناهاي احداث شده حمل و نقل مطابق با نرمها و - 4

گردشگري، کمک به  گسترش منظور تسهیل تجارت و حمل و نقل، استقرار صنایع دریایی، دولت موظف است به– 34ماده  
 هاي تولیدي و خدمات دریایی، با حفظ امور براي توسعه فعالیت مناطق، استفاده بهینه از این برداري پایدار منابع شیالتی و بهره

در مناطق ساحلی و  بخشهاي غیردولتی ریزي و نظارت براي خود، ضمن واگذاري رقابتی امور تصدي به برنامه سیاستگذاري،



 ها و شرح وظایف دستگاههاي اجرایی مرتبط با اساسنامه  ،ها نامه مقررات، آیین دریاها، با انجام مطالعات تطبیقی در قوانین،
مشابه و متضاد  مرتبط و حذف وظایف موازي، موردنیاز براي توسعه فعالیتهاي دریایی را با اصالح قوانین فعالیتهاي دریایی، لوایح

حاکمیت و براساس وظایف دستگاهها براي اعمال  دستگاهها، تفکیک کامل و تجمیع وظایف همگن و متجانس هر یک از
 :مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید  و براي تصویب به محورهاي زیر تهیه

المللی که ایران  کنوانسیونهاي بین  )المللی بین اصطالحات با مالحظه تعاریف و (سازي تعاریف و اصطالحات قانونی  یکسان -الف  
  .عضو آنها است

  .هاي قضائی ات حقوقی و رویهبرقراري امنیت و تأمین نظم، تعیین مقرر -ب 

  .هاي تجاري و گمرکات رسمی انجام کلیه امور تجاري از طریق بنادر و اسکله -ج 

 .هاي دریایی و امداد و نجات در دریا ایمنی در دریا، بیمه -د  

 .المللی و بین داخلی بندي نواحی ساحلی و آبهاي ها و پهنه حفاظت از محیط زیست و تعیین حریم -هـ  

المللی و حمایت  اسالمی ایران براساس قواعد بین جمهوري برداري پایدار از نواحی ساحلی، دریایی، حمایت از ناوگانهاي بهره -و  
منابع  ،...)گاز، معادن و نفت و (اقتصادي، نظیر ؛ حمل و نقل دریایی، منابع تجدیدناپذیر دریایی هاي فعالیت ها در گذاري از سرمایه

 .دریایی پشتیبانی و صنعتی گردشگري دریایی، خدمات...) آبزیان و (ی تجدیدپذیر دریای

 .دریانوردي دریایی و هاي تخصصی هاي علمی، مهندسی، مدیریت، حقوقی و مهارت آموزش -ز  

 .دریایی ارتباطات شناسی و فناوري اطالعات و تحقیقات دریایی، ثبت پایش اطالعات اقیانوس -ح 

 .المللی براساس قواعد بینحمایت از ناوگان ملی  -ط 

توسعه، تجهیز، نگهداري و   :ماهیگیري ازجمله  هاي هاي الزم براي گسترش فعالیت فراهم کردن امکانات و زیرساخت -ي 
 .بهسازي بنادر صیادي

ش ارزش رویکرد بهبود کیفیت، افزای ماهیگیري با وري بنادر سازماندهی و تجهیز مراکز تخلیه صید کوچک و ارتقاء بهره -ك 
  .غیردولتی افزوده صید و گسترش مشارکت بخش

آزاد اقدامات زیر را انجام  در مناطق دولت مکلف است به منظور اعمال مدیریت واحد و ایجاد رشد اقتصادي مناسب - 35ماده  
 :دهد

وب شده و کلیه اجرائی منطقه محس مقام مدیریت سازمانهاي مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، باالترین -الف  
دستگاههاي نهادي دفاعی و امنیتی مکلف هستند ضمن رعایت ماده  استثناي دستگاههاي اجرائی مستقر در مناطق آزاد به

مغایرتهاي مقرراتی خود با  رفع نسبت به اصالح و 1372,6,7چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري صنعتی مصوب  قانون )27(
 .مقررات مناطق آزاد اقدام نمایند



ظایف قانونی ضمن هماهنگی با سازمانهاي  حیطه ها و شرکتهاي دولتی و وابسته به دولت در ها، سازمانها، مؤسسه وزارتخانه -ب 
جغرافیایی  هاي مصوب جاري در همان منطقه مخابرات، سوخت و سایر خدمات را با نرخ آب، مناطق آزاد، خدمات از قبیل برق،

 .اهند نمودمناطق آزاد ارائه خو کشور به از

میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد  به کاالهاي تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به سایر نقاط کشور -ج 
  .مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف خواهد بود آن اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در

پرداخت حقوق ورودي در حکم مواد اولیه و  به کار رفته در تولید مشروط اي خارجی به کاالهاي واسطهمواد اولیه و  -تبصره  
 .شود کاالي داخلی محسوب می

شود در  خدمات بندري دریافت می بابت ها و شناورها هاي بندري که طبق قوانین جاري از کشتی حقوق، عوارض و هزینه -د  
تعاونی و یا مناطق آزاد ایجاد شده باشند توسط سازمان مناطق آزاد  خصوصی و توسط بخش صورتی که این بنادر و لنگرگاهها

 .گردد اخذمی مربوطه
  .المللی اقدام نمایند هاي بین مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتی 

وزیران به تصویب مجلس شوراي  أتپیشنهاد هی با محدوده آبی مناطق آزاد که قلمرو آن با رعایت مسائل امنیتی و دفاعی -هـ  
 و 1372,6,7صنعتی جمهوري اسالمی ایران مصوب  -چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري  قانون اسالمی خواهد رسید از امتیازات

  .اصالحات بعدي آن برخوردار خواهد بود

استثناي عوارض  به (قوق ورودي، عوارض ح کلیه مبادالت کاال بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از -و  
 معاف و مالیات) 1372,6,7صنعتی جمهوري اسالمی ایران مصوب  -مناطق آزاد تجاري  اداره قانون چگونگی» 10«موضوع ماده 

 .باشند می

علوم، تحقیقات و  هاي المللی وزارتخانه بین معتبر در زمینه گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهاي آموزشی و تحقیقاتی -ز  
 در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی نسبت پزشکی فناوري و بهداشت، درمان و آموزش

 .نمایند اقدام صنعتی –صدور مجوز جهت ایجاد دانشگاههاي خصوصی در مناطق آزاد تجاري  به

 

جلوگیري از آلودگی و تخریب  و منظور ساماندهی برنامه چهارم، به دولت موظف است حداکثر تا پایان سال اول - 63ماده  
هاي ضروري همچون؛ تعیین و آزادسازي حریم،  که متضمن اقدام سواحل سواحل، با اولویت دریاي خزر، طرح جامع ساماندهی

و اصالح و  پروري بازبینیو آبزي  سواحل، ضوابط و استانداردهاي زیست محیطی و دریانوردي، صیادي مدیریت یکپارچه استقرار
 .زمینه سیاستگذاري اجرا و نظارت تدوین نماید ربط در دستگاههاي ذي تکمیل قوانین و مقررات را همراه با تعیین مسؤولیت

نماید که تا پایان برنامه چهارم، عقب  ساماندهی ها و مؤسسات دولتی را به شکلی دولت موظف است کلیه وزارتخانه -تبصره  
نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و  آیین .انجام پذیرد %)100(صددرصد   متر حریم دریا) 60( نشینی شصت

 ترابري، نیرو هاي مسکن و شهرسازي، کشور، جهادکشاورزي، راه و محیط زیست، وزارتخانه حفاظت ریزي کشور، سازمان برنامه
 .رسید وزیران خواهد هیأتتصویب   ربط تهیه و به و عنداللزوم سایر دستگاههاي ذي
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