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 .دهند وهجل ی قانون
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»جرائم  و    «یمجاز  ی»جرائم و مجازات فضا   ؛  «یمجاز   یِفضا   ی، »بهره ور  ک«ی الکترون  ِی»دادرس

موجب    میادعا که ما قانون ندار   ن یاما همچنان ا   م یندار   ی کمبود   « یمجاز  ی فضا از طریق  و مجازات  
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 کند  داینوشته شود و مشکالت همچنان ادامه پ ید یقانون جد

 نوشته شده و فقط مشکل در اجراست  نی قوان ن یبهتر   «یمجاز  ی فضا»ظهور  ی از ابتدا

  ، یمجاز   یِ فضا  ی، بهره ور   کی الکترون  ِی، دادرس  ک یسندِ الکترونقانون فضای مجازی ،    کلید واژه ها :

 « یمجاز  یفضا   قی از طرجرائم و مجازات »و  « یمجاز یفضا   جرائم و مجازاتِ»
Abstract  :  

"Legislation" is for proper implementation, and if "implemented" is 

not done properly, it will create many problems for any society. 

In the Islamic Republic of Iran and before the Islamic Revolution, from 

the time of the Constitution until today, in the legal system of the 

country, it has always been said that whenever an issue or problem 



 
 

arises, it was immediately said: "there is no law for it", especially if Oh, 

be it a crisis (whether a "real or illusory" crisis), this sentence is 

repeated more and more, and as a result, a lot of time is spent by officials 

and executives and various cadres of parliament, MPs and the 

government writing new laws . 

But in practice? That crisis or problem will not be resolved, and again 

a few years later, people sit down again, saying, "We have no law," and 

operate the same closed cycle and write the law . 

For this reason, there is a "great store of law" that is sometimes 

repetitive and sometimes contradictory, and in practice it is not clear 

which is abrogated and which is obsolete, and as a result, the executors 

can still rely on "the beginning of the article" or "under the comment". 

Practice an issue "against the spirit of the law," but make it perfectly 

legal . 

What has happened to "cyberspace" can also be examined with the 

same "background". While from the first days of the presence of 

"cyberspace", the Islamic Republic of Iran has written many laws with 

the use of international law and we in various fields of cyberspace laws 

"electronic document", "electronic proceedings", "space efficiency" 

virtual" ; We have no shortage of "cybercrime and punishment" and 

"cybercrime and punishment", but the claim that we do not have a law 

has led to the waste of time and honorable lives of individuals and legal 

entities, and from time to time a new law. Be written and problems 

continue 

From the beginning of the emergence of "cyberspace" the best rules 

have been written and only difficult to implement 

Keywords: cyberspace law, electronic document, electronic deed, e-

litigation, cyberspace efficiency, "Cybercrime and Punishment" and 

"Cybercrime and Punishment Using cyberspace " 
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 مقدمه :  

 ی استفاده از تکنولوژ ی و مقررات الزم برا نیعدم وجود قوان  ادعایِ

یکی از اشکاالتی که در رابطه با بهره وری از فضای مجازی مطرح می شود ، عدم وجود قوانین در  

نهادهای مختلف در صدد   بار ، مجلس و  رابطه با فضای مجازی است که موجب شده هر چند یک 

فند  اس  08در تاریخ  ها  روزنامه  به عنوان نمونه ، یکی از  .  قانونگذاری و خصوصا »جرم انگاری« بشوند  

 نوست :    1400

هیچ قانونی و مدیریتی در فضای مجازی وجود ندارد و تقریباً جزو معدود کشورهایی هستیم  

  که فضای مجازی آنها ول است.

ما هم سال   ...خب حاال یک بار وضعیت این روزهای فضای مجازی کشور را مرور کنیم؛  

 هاست دست روی دست گذاشته ایم و آرایشی برای حضور در این جنگ سایبری نداریم. 

معدود   جزو  تقریبا  ندارد.  وجود  مجازی  فضای  در  مدیریتی  و  قانون  هیچ  چیست؟  علت 

کشورهایی هستیم که فضای مجازی در کشورمان کامال ول است. بسیاری از کشورها، سال  

دارند و اعمال مدیریت می کنند، اما در کشور ما سال هاست با    هاست در این زمینه قانون 

شعار »آزادی بیان« از ول شدگی فضای مجازی، نه تنها دفاع، بلکه نسبت به آن افتخار هم می  

کنند. درحالی که در کشورهای دیگر برای فضای مجازی شان، خط قرمز و قانون دارند و  

ه ملت را از فضای مجازی محروم نکنید، جلوی وجود  آن را کنترل می کنند، ما با این شعار ک

 1  هر قانون و خط قرمزی را گرفته ایم.

و یا هر از چندی یک الیحه یا طرح ، به مجلس ارائه می شود یا در دستور کار هیات دولت قرار می  

 گیرد و مهم ترین نکته آن ، تصور نداشتن قانون است. 

  ی به اشتراک گذار   یقانون برا   با عنوان »  رای اسالمی طرحی در مجلس شو  1401در فروردین سال  

  ون یس یعضو کم  ،رضا تقی پور انوریآقای دکتر    1401  نی فرورد  18  و در تاریخ  مطرح شد  «  داده ها

طرح در گفتگو با خبرنگار مهر ،    ن ی دهندگان ا  شنهاد ی و از پ  ی اسالم  یو معادن مجلس شورا   عی صنا

ا   لیدال نتا  ن یارائه  و  تشر   جی طرح  را  ا   حیآن  به  و  داد که چرا    نیکرد  پاسخ    ی ساز   کپارچهیسوال 

 است؟ ی ضرور ی اطالعات مل
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با بیان اینکه ما در زمینه یکپارچه سازی داده ها و اطالعات ملی در کشور  این زمینه  وی در  

اطالعات و دیتا در  گفت: این طرح با هدف قانونمندسازی    دارای خأل قانونی بوده و هستیم،

 .1کشور ارائه شده است

که   است  حالی  در  تجماین  خصوص  گذار  ع یدر  اشتراک  های    تا ید   ی و  قسمت  همه  مانند  به   ،

وجود دارد از جمله،    ی و دستورات قاطع قانون  حاتیبلکه تصر  مینه تنها کمبود قانون ندارالکترونیک،  

(  1390ـ    1394)  رانیا  ی اسالم  ینجم توسعه جمهورفصل چهارم قانون برنامه پنجساله پ   46بند ب ماده  

  ت یریو مد  ی ، در خصوص نظام ادار  1389/ 10/ 30  خ یبه دولت در تار  ی و ابالغ  1389مصوب سال  

 دارد: ی مقرر م نی اطالعات چن یو فناور 

  ل ی اطالعات و توسعه و تکم   ی مکلفند ضمن اتصال به شبکه مل  ی اجرائ  ی دستگاهها   ه یب ـ کل 

  ت ی ریسال دوم برنامه بر اساس فصل پنجم قانون مد   ان یخود حداکثر تا پا   ی اطالعات  یگاهها یپا

کشور  داخل  یخدمات  داده  مراکز  در  را  خود  رعا  ی اطالعات  امن   تیبا  و    ی تیمقررات 

که در شش    ی اجرائ  نامهن یو بر اساس آئ  ندی نما  ی روزرسانو به   یالزم نگهدار   یاستانداردها

و وزارت اطالعات و معاونت،    اطالعات  یوزارت ارتباطات و فناور ماهه اول برنامه توسط  

تصو  هی ته به  رس  رانی وزأت یه  بیو  اشتراک   دیخواهد  به  و  تبادل  به    گان یرا  یگذارنسبت 

  ی اطالعات تکرار   یو نگهدار   دیو کاهش تول  ی اطالعات  ی هانه ساما  جاد یاطالعات به منظور ا

 .ندی اطالعات اقدام نما یپردازش و نگهدار د،یتول  تیو حفظ امن نی شبکه با تأم نیدر ا 

 است.  ی بند مستثن  نیاز شمول ا  هیقضائقوه 

مراکز داده  ایجاد جهت   ( 1390ـ  1394) تکلیف قانونی مدت زمان در تقی پور ، جناب آقای دکتر  

بوده    اطالعات ی ارتباطات و فناور  ر یوز  ،یک سال و نیم  اطالعات ، حداقلداخلی و تبادل و اشتراک 

و این تکلیف را داشته و اگر انجام نشده ، یکی از    ،(1391 آذر  12  تا  1388  وریشهر   12) از تاریخ  

 که باید پاسخگو باشند. است اشخاصی 

 قوانین فراوان در زمینه های مختلف الکترونیک 

حضور فضای مجازی ، قوانین ایران به روز رسانی شده و انبوهی از قوانین در زمینه  از اولین سال های  

های مختلف فضای مجازی )اعم از جرم انگاری ، دادرسی الکترونیک ، سندیت اسناد الکترونیک ،  

 . و ...( وجود دارد که هر کدام می تواند راهگشا باشد  ی کی تجارت الکترون  معامالت الکترونیک ،

 
1 https://www.mehrnews.com/news/5460996/  
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می توان به  به عنوان نمونه ، حتی آئین نامه ها و قوانین خاص در این عرصه وجود دارد که   و قانون 

 : موارد ذیل اشاره کرد

ایران  ✓ اسالمی  جمهوری  الکترونیکی  تجارت  سیاست  خصوص  در  وزیران  هیات    مصوبه 

29/02/13811 

ادله اثبات    یدر راستا   نی تر  ی و مترق  نی بهتر  1382/ 17/10مصوب    ی کیقانون تجارت الکترون  ✓

 2  است کی اسناد الکترون تیو سند  ی دعو

به    3  19/09/1382مصوب    اطالعات  یوزارت ارتباطات و فناور   اراتیو اخت  فیقانون وظا  ✓

 تفصیل ، زیر ساخت و همه موارد را تشریح کرده است 

در اینکه »گیت وی« در اختیار چه نهادی باشد ، هیچ گونه مطلبی ذکر نکرده است اما این  

مسئله ، طبیعی است زیرا این موارد نانوشتنی است و صد البته ، در قوانین دیگر ، الزام به  

گیت وی و یا هر دیتایی را   دستگاه اجرائی ،»اشتراک گذاری دیتا« وظیفه ای است که هر 

در اختیار دیگر دستگاههای اجرائی صالح بگذارد   »رایگان«باید الزم است و در اختیار دارد 

 و این مسئله در چندین قانون تصریح شده است 

 4    1388/ 05/03 (ی )فصل پنجم قانون مجازات اسالم ی ا انه یقانون جرائم را ✓
o دارد :    یکه مقرر م  03/1388/ 05مصوب    یا  انهیقانون جرائم را  55شود : بر اساس ماده    توجه

)بخش   ی( قانون مجازات اسالم782( تا )729قانون به عنوان مواد )  نی( ا54( تا )1»شماره مواد )

به    ی( قانون مجازات اسالم729منظور و شماره ماده )   یا  انهی( با عنوان فصل جرائم راراتیتعز

و شماره مواد    نیداشته و فقط عناو  تیدو قانون ، رسم  نیاز ا  کی( اصالح گردد.« هر  783ره )شما

 کرده است   رییآن تغ

   1393/ 08/07  مصوب  – قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی   ✓

 5که در آن جرائم و شیوه دادرسی الکنرونیکی مطرح شده است  

 6(  5/1393/ 13مصوب ) آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی  ✓

 7  06/11/1387 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات ✓
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5 https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/913396 
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امثال آن آمده    و قوانین فراوان دیگر که در آن ها مسئله رایانه ، فضای مجازی و اسناد الکترونیک و 

 است 

مربوط است ، قوانین فراوان دیگری هست که    از قوانین و مقررات کوچکی    بخش این مجموعه ،  

 گردآوری آن نشان می دهد چه گنجینه عظیمی در اختیار داریم و مجددا از نو آغاز می کنیم  

»فضای  »قوه قضائیه« ، »آئین دادرسی« ، اعم از الکترونیک و عادی ،  هر شخصی می خواهد درباره  

مسئله ای    ،ای« و امثال آن ها، »جرائم رایانهمجازی« ، »مسائل الکترونیک« ، »تجارت الکترونیک«  

را مطرح کند یا »قانون جامع« بنویسد و یا هر اقدامی در تاسیس یا تصحیح یا تکمیل »قانون« نماید،  

 .ابتدا این مجموعه را ببیند اگر کم و کاستی بود ، آنگاه ، قانون جدید بنویسد

 . نیازی به قانون مجازات جدید نداریم ضمنا در بسیاری از موارد »جرم انگاری« شده است و 

 حاکمیت قوانین اسناد الکترونیک بر کلیه قوانین اسناد کاغذی 

قوانین همه در یک سطح نیستند ، برخی قوانین بر قانون های دیگر مقدمند ، برخی نسخ کننده قبلی  

ها هستند و بسیاری از نکات حقوقی دیگر که الزم است توجه شود. در قوانین الکترونیک ایران ،  

آن ها را  موادی وجود دارد که به صراحت ، دیگر مواد را توسعه بخشیده و یا مضیق کرده است و ما  

 1»قانون حاکم« می نامیم  

ج  بند   ، نمونه  عنوان  فرهنگی    68ماده    به  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  پنجساله ششم  برنامه  قانون 

 ( مقرر می دارد  1396ـ  1400جمهوری اسالمی ایران )

  و نیز توسعه و استقرارخزانه داری به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی  

  الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی 

که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابالغ،    هر موردیدر  

باشد،   ضروری  آن  مانند  و  استعالم  وجه،  قانون مبادله  مفاد  رعایت  با  آن  الکترونیکی  انجام 

  معتبر بوده و کفایت می نماید. 17/10/1382ارت الکترونیکی مصوب تج

 این ماده به صراحت کلیه قراردادها و همه اسناد را شامل می شود و نیازی به کاغذی آن نیست.  

 
قانون مدنی ایران مقرر می دارد : »تعهدات ناشی   968، به معنی» قانون حاکم بر قراردادها« ، )ماده »قانون حاکم« در این نوشتار اصطالح  1

 اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند «( ، نیست. از عقود تابع محل عقد است مگر اینکه متعاقدین  

باشد و آن، اصلی از اصول عملی است که در تعارض با اصل دیگر بر آن حکومت  بلکه بیشتر شبیه »اصل حاکم« ، مقابل اصل محکوم می

کند؛ برای مثال، در جایی که استصحاب با اصول عملی  توسعه داده یا تضییق می  دارد؛ یعنی ناظر به موضوع یا متعلق یا حکم آن بوده و آن را

دهد و یقین  باشد، زیرا اصل استصحاب دامنه یقین را گسترش میها حاکم میکند، بر آندیگر مانند برائت و اصالت طهارت تعارض پیدا می

 گردد. دی، دیگر اصل برائت جاری نمینماید و با بودن یقین تعب تعبدی را نیز در مصادیق یقین داخل می

ق  در هرصورت ، »قانون حاکم« در این نوشتار به معنای ماده یا تبصره یا قانونی است که بر کلیه قوانین دیگر حاکمیت داشته و عطف به ماسب

 می شود و صریحا دایره قوانین دیگر را توسعه یا تضییق می کند. 



 
 

مصوب    –قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی    655نمونه دیگر ماده  

 که در آن تاکید شده است: 10/08/1393
در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، 

مضا، اثر انگشت، ابالغ اوراق قضایی، نشانی و مانند آن سند، مدرک، نوشته، برگه اجراییه، اوراق رأی، ا

آن حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور    الکترونیکی  محتواییا    الکترونیکی   صورتالزم باشد  

 است. کافی و معتبر در مواد این قانون و تبصره های آن 

دمات الکترونیک قضایی، نمی توان  ـ در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خ1تبصره  

تبادل اطالعات  لحاظ شکل    صرفاً به از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن   الکترونیکی یا نحوه 

 1.خودداری نمود

 قانون تجارت الکترونیکی ، تمام مشخصات سند رسمی ذکر شده است  15 و یا آن چه در ماده
انکار و تردید مسموع  »نسبت به » داده پیام« مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن  

 و تنها می توان ادعای جعلیت به» داده پیام« مزبور وارد و یا ثابت نمود که » داده پیام« مزبور به  نیست

 جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است« . 

( این قانون ثبت و نگهداری 11هر » داده پیام«ی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده )  -  16 ماده 

 2  می شود، مقرون به صحت است.

این قوانین ، بر تمامی قوانین دیگر ارجح بوده و الزم است طبق آن عمل شود و بر همین اساس ، برای  

هرنوع تحول در اسناد مالی ، اجتماعی ، قراردادی و دیگر موضوعات ، نیازی به نوشتن قوانین خاص  

و ادارات    هر موضوع نیست و صراحت این قوانین ، کافی است که »تحول دیجیتال« در شئون جامعه 

 و دستگاههای اجرائی و کلیه امور انجام شود.  

   یقانون  الزامات و،   کی اسنادِ الکترون تِی سند

 ،   تایجهت  کاهش مراجعه مردم ، حذف کاغذ ، تبادل د در

 سازمان ها  نیاطالعات ب گانیرا یگذارو اشتراک

 ، قانونی  و الزامی است   پذیرش سندیت اسناد الکترونیک

 سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.« » قانون مدنی    1284بر اساس ماده  

تاکنون تصور می شده که سند نوشته کاغذی است که بین اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای اجرائی ، تبادل 

 می شود .
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  سناد الکترونیک ، در حکم اسناد کاغذی استااما بر اساس قانون برنامه توسعه پنجم ، 

این قانون ، بسیاری از سوء برداشتها از سندیت یا عدم سندیت اسناد الکترونیک ) از قبیل تراکنش های بانکی    48ماده  

این قانون ،  48برابر صراحت بند ب ماده  ، موبایل ، فیلم و ...(  را برطرف کرده ، و سخت گیرترین حقوقدانان ، در

 نمی توانند استداللی داشته باشند و اسناد الکترونیک را نپذیرند 

 ب ـ سند الکترونیکی در حکم سند کاغذی است  

 محرز باشد.  اصالت صدور و تمامیت آن مشروط بر آن که 

، مانند اسناد   سناد الکترونیکقانون مدنی ، ا  1287این قانون ، و ماده    48نکته بسیار مهم اینکه ، با جمع بین ماده  

سند الکترونیک منتشره بر روی سایت های  قانون مدنی ،   1287بر اساس ماده  باشند ند رسمی سکاغذی ، می توانند 

 دولتی ، سند رسمی قانونی است 

در    :  1287ماده   یا  اسناد رسمی  دفاتر  یا  امالک و  و  اسناد  ثبت  اداره  در  د سایر  نزاسنادی که 

 رسمی است. و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند مامورین رسمی در حدود صالحیت آنها 

  در محدوده مسئولیت و صالحیت باشد اطالعات منتشره از سوی سازمانهای دولتی در سایتهای آنها که به عنوان مثال   

 سند رسمی است . ، 

فرضا اعالم اسامی قبول شدگان دانشگاه ، مسکن مهر ، بدهکاران بانکی ، ممنوع الخروجهای مالیاتی ، مفاصا حساب و  

... همه و همه آن ها اگر بر روی سایت آن سازمان منتشر شود ، شک نکنید ، سند رسمی است و اعتبار همه اسناد 

 رسمی را دارد . 

 مشخصه اصلی سند رسمی در اسناد الکترونیک( «دیترد انکار وبرابری با قانون مدنی )»عدم  

به صراحت    «مطمئنپذیرش، ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای الکترونیکی  با عنوان »دوم   فصلدر  

 سند الکترونیک را با تعاریف و مشخصات سند رسمی ذکر کرده است 

ذکر شده ، عینا برای »داده پیام«  قانون تجارت الکترونیکی ، تمام مشخصات سند رسمی    15 مادهدر  

 است 
انکار  امضای الکترونیکی مطمئن   نسبت به » داده پیام« مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و»  -  51 ماده

به» داده پیام« مزبور وارد و یا ثابت نمود که » داده    و تنها می توان ادعای جعلیت  و تردید مسموع نیست

 قانونی از اعتبار افتاده است. پیام« مزبور به جهتی از جهات 

را ، تاکید کرده است و این همان مفهوم »سند    عدم مسموع بودن انکار و تردید،    15ماده    نص صریح

   ی آمده استقانون مدن 1292ماده در رسمی« است ، که 
و طرف   ستیمسموع ن دیانکار و تردرا دارد  یکه اعتبار اسناد رسم یاسناد ای  یدر مقابل اسناد رسم » -  1292ماده 

از اعتبار افتاده    ی از جهات قانون  یاسناد مزبور به جهت  دکه یثابت نما  ایبه اسناد مزبور کند    تیجعل  یتواند ادعا  یم

 «  است . 

، دست نویس بوده    «نوشته»توجه به این نکته ضروری است که در سال های تصویب قانون مدنی ،  

نیست ، اما همانگونه که این ماده ، بر اساس برداشت عرف ، اصالح    «نوشته»، قطعا    «تایپ »است و  

شد و متن تایپی، به عنوان نوشته پذیرفته شد ، اسناد الکترونیک نیز همین است و در عرف ، نوشته  



 
 

قوانین صریح »برابری« سند الکترونیک با نوشته و سند  ، در این مورد ،  محسوب می شود، هرچند  

 است. کاغذی پذیرفته شده 

های مطمئن ، مامور دولتی در محدوده صالحیت    پلتفرمکافی است به این ماده قانونی عمل شود و کلیه  

 خود باشند تا رسمیت قطعی ، عملی گردد  

ثبت و نگهداری  ( این قانون  11هر » داده پیام«ی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده )  -  16 ماده

 1 می شود، مقرون به صحت است.

 می خواهند ؟   مهر و امضاء و اثر انگشت !! است و همچنان اسناد کاغذی اصل اما چرا 

 بدلیل آن است که از الزامات قانونی بی خبریم  

 ینکه ما نامه های اداری را با روش زیر اقدام می نمائیم  ا

 اول پیش نویس میگیریم   .1

 بعد تایپ می کنیم   .2

 سپس چند بار اصالح می شود  .3

 می نمائیم  پرینتبعدا آن را   .4

 می زنیم  شماره وتاریخ دبیرخانه سپس  .5

 آنگاه اسکن می کنیم  .6

 ، ارسال می کنیم  طریق سامانه دولتیا از  eorgسپس با   .7

 و مجددا پرینت می گیریم و ... .8

الکترونیک نیست   اقدام  ،  هرگز  سایت  از طریق  باید  را  متن  همان  ،    بلکه  آن  امثال  و  ایمیل   ،

  .بالفاصله ، ارسال کرد و اصال نیازی به پرینت ندارد 

 به هر حال دستورات بسیار قاطع قانونی مبنی بر سندیت اسناد الکترونیک وجود دارد  

 چرا ما به آنها توجه نمی کنیم ؟

 دوانیم ؟  و همچنان مردم را بین ادارات سر می 

)و یا »تعارض  بهترین توجیه ، عدم شناخت مسئوالن از اسناد الکترونیک است و قوانین را نمی شناسند  

  منافع« است که اجاره نمی دهد قوانین بدرستی دیده شود(
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 مواد قانونی پذیرش سندیت اسناد الکترونیک  

الکترونیک داریم و مهمتر ، عرف عقال ، در تمامی  ما مواد قانونی بسیاری برای پذیرش سندیت اسناد  

زندگی خود ، بر اساس اسناد الکترونیک عمل میکنند ، حتی متعصب ترین قضاتی که سند را فقط  

کاغذ می دانند از زمانی که پیامک و شبکه های مجازی آمده ، تا امروز ، زندگی خود را بر اساس  

می آید ، موجب تصمیمی برای آن ها می شود و حتی در   این سند تنظیم کرده اند و هر آنچه در آن

»حقوق جزا« که الزم است »تفسیر مضیق به نفع متهم« باشد ، چنانچه با یک پیامک یا پیام در شبکه  

های اجتماعی یا سایت ها مورد اهانت و یا تهمت و... قرار گیرند شکی در سندیت آن نمی کنند و  

بر اساس اندیشه این اشخاص ، سندی مبنی بر اهانت یا جرم  می توانند شکایت کنند در حالی ک ه 

 وجود ندارد ! 

در عرف عقال ،نیازی به قانون جدید برای سندیت وجود ندارد،  اما قانونگذار ، از همان سال های  

اولیه، در جهت تسهیل پذیرش سندیت اسناد الکترونیک ، قوانین متقن و قوی را نوشته است هرچند  

 قضات، از پذیرش آن ، استنکاف می کنند.همچنان برخی 

 قانون گذاری در اسناد و تجارت الکترونیک 

تجارت الکترونیکی با سرعتی شگفت انگیز در حال گسترش بوده و می توان گفت که امروزه استفاده  

از وسایل الکترونیکی در جریان مذاکرات پیش از قرارداد ، انعقاد قرارداد و حتی اجرای آن )مانند  

ردی که شخصی از طریق اینترنت نرم افزاری را از دیگری می خرد ( در بسیاری از کشور ها به  مو

امری طبیعی و بدیهی تبدیل شده است. صرفه جویی در وقت و کاهش هزینه ها )مثال به دلیل حذف  

ی  واسطه ها(که از فواید تجارت الکترونیکی به شمار می آیند محبوبیت روز افزون ابزار و شبکه ها 

الکترونیکی مانند اینترنت را در میان تجار و مصرف کنندگان در پی داشته اند : تولید کننده قادر  

است با استفاده از پایگاه )سایت( اینترنتی خود به تبلیغ کاالهایش پرداخته و تجار دیگر یا مصرف  

ام از چنین  نیز  ارایه دهندگان خدمات   . را از خصوصیت آنها آگاه سازد  برخوردار  کنندگان  کانی 

هستند . بنابر این به طور طبیعی تجارت الکترونیکی جایگزین تجارت سنتی شده و به جرات می توان  

 گفت که در آینده ای نزدیک ، تنها اثری ناچیز از شیوه های مرسوم تجارت بر جای خواهد ماند. 

و   تنظیم  است که در جهت  داشته  بر آن  را  مختلف  قانونگذاران کشور های   ، الذکر  فوق  واقعیت 

به تکاپو افتاده و قوانین و  1قانونمند کردن روابط کاربران اینترنت و دیگر ابزار »جامعه اطالعاتی « 

 2  ترونیکی«مقررات متنوعی را در این زمینه وضع نمایند. در نتیجه ، »تعامالت]تراکنش های[ الک
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داخلی اشخاص از نظر وجود قانون با مشکلی مواجه نیست ؛ کما اینکه در جمهوری اسالمی ایران نیز  

 1(1386  اروندیبخت  ی مصطف)به تصویب رسیده است.   1382قانون تجارت الکترونیکی در سال 

ت که در حال  با وجود اسناد الکترونیک ، اسناد کاغذی در حال منسوخ شدن است اما واقعیت آن اس 

حاضر هم اسناد کاغذی و هم اسناد الکترونیک ، هر دو حاوی اطالعات مهمی هستند که ضرورت  

موجود در    اتیاز ادب  یگسترده ا   ی بررسدارد در ارتقاء سطح دانش سازمانی از آن ها استفاده شود ،  

  ن ی انجام شد. ا  آمریکا   سیمختلف از جمله حرفه پل  یدانش و کاربرد آن در بخش ها   تیر یمورد مد

نسخه کپ  ی ک یالکترون   ی هم بررس  ی بررس  dave chavez and)  شد.  ی سخت را شامل م  ی و هم 

other 2005) 2   است که در ابتدای راه دیجیتال شدن اسناد    2005هرچند این سخن مربوط به سال

، اداری ، شخصی ، که مورد نیاز دادگاهها    ، بخش وسیعی از اسناد مالی   2020بودیم و امروزه در  

 است ، الکترونیک شده ، و الزم است تا کلیه اسناد و روش های کاغذی ، منسوخ گردد .

 عدم عنوان صحیح قانون تجارت الکترونیکی  

به صورتی صحیح و مناسب برای قانون مذکور انتخاب نشده است:  ،  عنوان قانون تجارت الکترونیکی 

آنجا که   این  از  دارند،  ای  مفاهیم ویژه  ما  نظام حقوقی کشور  در  تجاری  معامالت  و  تجارت،تاجر 

پرسش به میان می آید که آیا قانون شامل غیر تاجر هم می شود؟ به نظر ما با توجه به مواد مختلف  

این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که  "این قانون و بخصوص ماده یک که اشعار می دارد  

ارتباطی  برای مباد از سیستم های  با استفاده  الکترونیکی و  ایمن اطالعات در واسط های  له آسان و 

،پاسخ پرسش مورد نظر مثبت است. بنابراین بهتر است عنوان قانون به قانون  "جدید به کار می رود

ثانیا و  گردد؛  برطرف  مذکور  اوال:شبهه  تا  یابد  تغییر  الکترونیکی  های(  :تمامی  "تعامالت)تراکنش 

 3(   1386)مصطفی بختیاروند   روابط کاربران اعم از قراردادی و غیر آن مشمول قانون مذکور شود.

 استناد به قانون تجارت الکترونیک در سندیت متقن تراکنش ها 

الکترونیکی، به قواعد ویژه ای که   بر بیان مقررات خاص تجارت  قانون تجارت الکترونیک عالوه 

است نیز اشاره دارد که مسائل آن را به نحو زیر می توان تقسیم    ITمربوط به دالیل استنادی خاص  

 بندی نمود: 

 
  http://www.ipeclawyer.blogfa.com/post/6، "حقوق مالکیت فکری و قراردادهای الکترونیکی"مصطفی بختیاروند ،  1
2 dave chavez, jr., m.s., michael r. pendleton, ph.d., and chief jim bueerman,” knowledge 

 management in policing ,”-http://www.justiceacademy.org/iShare/Library

 CrimeAnalysis/PoliceKnowledgeManagement.pdf ,October 25, 2005 
   همان   مصطفی بختیاروند ،  3

http://www.ipeclawyer.blogfa.com/post/6
http://www.justiceacademy.org/iShare/Library-CrimeAnalysis/PoliceKnowledgeManagement.pdf
http://www.justiceacademy.org/iShare/Library-CrimeAnalysis/PoliceKnowledgeManagement.pdf


 
 

محاکم   توجه  مورد  باید  این  از  بعد  که  مسائلی  از  پیام  داده  اثباتی  پیام ارزش  داده  گیرد  )  قرار 

message Data ) .است؛ زیرا هیچ دادگاه با اداره ای نمی تواند به ارزش وجودی آن اعتنا نکند 

قواعد عام دادرسی شامل اموری می شود که در دعاوی مرتبط با فناوری اطالعات حسب مورد کاربرد  

و برخی جنبه بین المللی دادرسی   است  ITادله اثبات دعوای مرتبط با    دارند. این قواعد برخی راجع به

 1(  1383فر  ی )سام سوادکوه را در برمی گیرد  را  ITمرتبط با  

  مطمئن   اسناد الکترونیکی پذیرش، ارزش اثباتی و آثار سابقه  قانون تجارت الکترونیکی ،  دوم   فصل

  ی کیقانون تجارت الکترون   11ماده  را بیان کرده و سه شرط قانونی اعتبار سابقه سند الکترونیک در  

 آمده است 

یک    شرایط {    -   1  }  سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از » داده پیام«ی است که با رعایت  -  11 ماده

 2است.   قابل درک {    -  3  و}   به هنگام لزوم در دسترس {    -  2  و}   سیستم اطالعاتی مطمئن ذخیره شده

« به صراحت  مطمئنپذیرش، ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای الکترونیکی  با عنوان »دوم   فصلدر  

 سند الکترونیک را با تعاریف و مشخصات سند رسمی ذکر کرده است 

الکترونیک ، الزام  به صراحت تاکید شده است ، دادرسان را به پذیرش سند    12 مادهنکته ای که در  

محکمه یا اداره  اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ  می کند :»

پیام« را صرفاً به دلیل شکل و قالب    دولتی نمی توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی » داده

 آن رد کرد.« 

ماده مبنی بر الزام قضات ، به پذیرش سند الکترونیک ،  به نظر نمی رسد بتوان در برابر صراحت این 

قانون    ، است  بر روش های قدیمی  بدلیل جمود   ، نمی شود  اگر پذرش  و  کمترین تردیدی داشت 

 صراحت دارد و در ماده بعد ، مجددا تاکید کرده است : 

زجمله تناسب روشهای  ا   ها با توجه به عوامل مطمئنه  ، ارزش اثباتی » داده پیام« به طور کلی   -  13 ماده

 تعیین می شود.   ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله » داده پیام«

،  14در این ماده ، ارزش اثباتی را به اطمینان به روش های فنی و عرفی موکول کرده است و در ماده  

 اجرای آن را در حد سندسمی تاکید کرده است : 

از حیث محتویات و    ایجاد و نگهداری شده اند   طریق مطمئن ئی که به  کلیه » داده پیام« ها  -   14 ماده

کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی    امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و

 
،   "دادرسی دعاوی مدنی، کیفری و اداری مرتبط با بستر مبادالت الکترونیکی"سام سوادکوهی فر ،  1

http://ensani.ir/file/download/article/20110102155917  1383سال هشتم مهر و آبان  46، ماهنامه شماره 
 17/10/1382قانون تجارت الکترونیکی مصوب   2

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/93997 
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اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع  آنان محسوب می شوند،  

 1است.   قضائی و حقوقی 

ادله الکترونیکی که شامل داده های موجود در محیط شبکه های کامپیوتری و سایبری می باشند از  

مباحث مدرن حقوقی می باشند. همین ادله، در موضوع اثبات دعاوی و جرایم، نقش عمده ای می  

باشند حتی می توان گفت که در بسیاری از موارد، می توانند بدون اینکه در دادگ اه  توانند داشته 

مطرح گردند از اسناد الکترونیکی اطمینان بخش مهمی در معادالت تجاری منجمله موضوعات تجارت  

الکترونیک قرار گرفته و یا از آیتم های مهم، جهت پیشگیری از جرایم احتمالی باشند. این ادله زمانی  

ن جاری کشورها  کارکرد اصلی خود را دارا خواهند بود که عالوه بر دکترین های حقوقی، در قوانی

 2ی( واالئ  دیحم)نیز جایگاه اصلی خود را داشته باشند. 

 بدلیل شکل سند ، نمی توان رد کرد ، سندیت اسناد الکترونیکی را 

اسناد الکترونیک است، خصوصا آن    تیکی از مسائلی که همچنان در پرونده ها دیده می شود، سندی

«  onlineکه تصور می شود، این اسناد به راحتی قابل جعل هستند، در حالی که اگر این اسناد »بر خط  

باشند جعل در آن ها بسیار سخت است، قانون گذار در بسیاری از موارد، سندیت این اسناد را تصریح  

 کرده است  

در هر  مقرر می دارد »   ی کی الکترون  ی مسلح و دادرس  ی روهایجرائم ن  ی دادرس   نیی قانون آ  655  ماده

  ، ی فریو ک  ی و مقررات موضوعه اعم از حقوق  نی قوان  ر یو سا  ی دادرس  نییآ  نی مورد که به موجب قوان

و مانند    ی نشان  ،یی امضا، اثر انگشت، ابالغ اوراق قضا  ،یاوراق رأ   ه، ییسند، مدرک، نوشته، برگه اجرا

باشد صورت   مور  الکترونیکی   یمحتوا   ای  الکترونیکی آن الزم  رعا  دآن حسب    ی سازوکارها  تی با 

 و معتبر است.  ی آن کاف یقانون و تبصره ها  ن یمذکور در مواد ا  ی تیامن

 ، یی قضا   کی و ارائه خدمات الکترون  یفریو ک  ی حقوق  ی دگیو رس  قیمراحل تحق  ه یـ در کل1  تبصره 

به محتوا و آثار    دن یاز اعتبار بخش   الکترونیکی   نحوه تبادل اطالعات  ای  لحاظ شکلتوان صرفاً به    ی نم

خوددار   ی قانون قضا   یآن  قوه  ها موظف    هیی نمود.  سامانه  تبادل    ی تیامن   یاست  جهت  را    امن الزم 

ضابطان و    ،یی قضا   کی کارشناسان، دفاتر خدمات الکترون  ،یاصحاب دعو   نی اطالعات و ارتباطات ب

 3  «.دینما  جادیا  هییوابسته به قوه قضا ی و سازمان ها  یی مراجع قضا

 
 همان  1

https://www.civilica.com/Paper-،  "ادله الکترونیکی )دیجیتال( به عنوان ادله اثبات جرم و دعوی  "حمید ، واالئی  2
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 ممهور به مهر   نتی پر ای تاید

حقوق ، گزارش    شیف  لیاز قب  یشود اسناد  ی درخواست م  ی مال یکه معموال در دعاو یاز اسناد  ی کی

است که در اثبات تمکن یا اعسار و یا دعاوی چک و امثال آن ها  حساب و امثال آن ها    ی گردش مال

  ی زنند و آن را شماره و مهر م  ی م  وتریدر کامپ  ی کاغذ استعالم  ک یکار ،    ن یا   یبرا   و انجام می شود ،  

و مهر   رند یگ ی م  نتیکنند و پر ی ها هم آن را استعالم م  آنفرستند   ی م ی نی کارگز ا یکنند و به بانک  

 شود ی گردانند و در پرونده استناد م ی و برم  کنند ی و امضاء م

  ی تواند شاهد  ی ها فقط م   نتی پر  ن یموجود است و ا   ی تای است که آنچه ارزش دارد اصل د  ی درحال  نیا

 ها باشد  تا یبر آن د 

  تا یکه د  رفتندی پذ  ی و بانکها م  ه ی، قوه قضائ  تا ید   تی جمله ساده را در سند  ک ی  نی اگر هم  نی بر ا  بنا 

  زمان ،  شد    ی )نه اسکن نامه امضاء دار( تبادل م  ک یو استعالم ها به صورت تمام الکترون   ندیتبادل نما 

همچنان  در ذهن بسیاری از مدیران و قضات ،    نکهی ا  ل یبدل  اما.    افت ی  ی م  ل یساعت تقل  کی به    ی دادرس

و    شود   ی م  موارد جعل  ی در برخ  و ،    کشد  ی اسناد ، ماهها طول م  نی کاغذ سند است، در چرخش ا

 گردد ی م ن ییاعداد و ارقام باال و پا 

 مشخصه اصلی سند رسمی در اسناد الکترونیک  دی انکار و تردعدم 

نسبت به » داده  قانون تجارت الکترونیکی ، تمام مشخصات سند رسمی ذکر شده است »   15 مادهدر  

و    انکار و تردید مسموع نیست امضای الکترونیکی مطمئن    پیام« مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و 

به» داده پیام« مزبور وارد و یا ثابت نمود که » داده پیام« مزبور به جهتی    تنها می توان ادعای جعلیت 

 قانونی از اعتبار افتاده است.از جهات 

ثبت و  ( این قانون  11هر » داده پیام«ی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده )  -  16 ماده

 1  نگهداری می شود، مقرون به صحت است.

را ، تاکید کرده است و این همان مفهوم »سند    عدم مسموع بودن انکار و تردید،    15منطوق ماده  

که اعتبار    ی اسناد  ای   ی مقابل اسناد رسم  در  »  ی آمده است قانون مدن  1292ماده  در  رسمی« است ، که  

به اسناد مزبور کند    تیجعل  یتواند ادعا   ی و طرف م  ستی مسموع ن  دیانکار و تردرا دارد    ی اسناد رسم

 «  از اعتبار افتاده است .  ی از جهات قانون ی اسناد مزبور به جهت دکهیثابت نما  ای

قانون مدنی ، نوشته ، دست نویس بوده است  توجه به این نکته ضروری است که در سال های تصویب  

و تایپ ، قطعا نوشته نیست ، اما همانگونه که این ماده ، بر اساس برداشت عرف ، اصالح شد و متن  
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تایپی ، به عنوان نوشته پذیرفته شد ، اسناد الکترونیک نیز همین است و در عرف ، نوشته محسوب  

 الکترونیک با نوشته و سند کاغذی پذیرفته شده است.  می شود ، هرچند قوانین صریح »برابری« سند

، مامور دولتی در محدوده   قانونی عمل شود و کلیه پلت فرم های مطمئن  این ماده  به  کافی است 

 صالحیت خود باشند تا رسمیت قطعی ، عملی گردد  

ثبت و    ( این قانون11هر » داده پیام«ی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده )  -  16 ماده

 1  نگهداری می شود، مقرون به صحت است.

 پنجم برنامه  کیاسناد الکترون تی قانون سند

این    48بر اساس قانون برنامه توسعه پنجم ، اسناد الکترونیک ، در حکم اسناد کاغذی است و ماده  

قانون ، بسیاری از سوء برداشتها از سندیت یا عدم سندیت اسناد الکترونیک ) از قبیل تراکنش های  

رابر صراحت  بانکی ، موبایل ، فیلم و ...( را برطرف کرده است و سخت گیرترین حقوقدانان ، در ب

 این قانون ، نمی توانند استداللی داشته باشند و اسناد الکترونیک را نپذیرند   48بند ب ماده 

قانون مدنی ، اسناد الکترونیک ،    1287این قانون و ماده    48نکته بسیار مهم اینکه ، با جمع بین ماده  

عات منتشره از سوی سازمانهای  مانند اسناد کاغذی ، می توانند سند رسمی باشند به عنوان مثال اطال

دولتی در سایتهای آنها که در محدوده مسئولیتشان باشد ، سند رسمی است ، فرضا اعالم اسامی قبول  

 شدگان دانشگاه، مسکن مهر ، بدهکاران بانکی ، ممنوع الخروجهای مالیاتی ، مفاصا حساب و ...  

اثر انگشت می خواهند ؟ و چرا همچنان    اما چرا همچنان اسناد کاغذی اصل است و مهر و امضاء و

 مردم را بین ادارات سر می دوانند ؟ 

 قانون سندیت اسناد الکترونیک برنامه ششم 

  ران یا  ی اسالم  یجمهور   ی و فرهنگ  ی اجتماع  ،یقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصاد   68ماده  ج بند  

و   ی کیو عرضه خدمات الکترون  ک یالکترون به منظور توسعه دولت مقرر می دارد   2(  1396ـ  1400)

از جمله اسناد    ی کیبه اسناد الکترون  دنیو اصالت بخش  ی کی الکترون  ی دار  توسعه و استقرارخزانه   زین

  ی اعطا   ایاسناد، صدور    ایاوراق    م یکه به موجب قانون، تنظ  یدر هر مورد   ی و حذف اسناد کاغذ  ی مال

  ت یآن با رعا   ی ک ی باشد، انجام الکترون  ی مبادله وجه، استعالم و مانند آن ضرور  الغ،مجوز، اخطار و اب

 . دینما  ی م تیمعتبر بوده و کفا 17/10/1382مصوب  ی ک یمفاد قانون تجارت الکترون 
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 رسمیت بخشیدن به پلت فرم ها و دیتابیس ها 

در همه زمینه ها ، اعم از حقوقی و کیفری ، قطعی است ، این »نص    کیالکترون   ی دیتای رسم  تیسند

«   ی است ، اگر هدف »سند رسم ی قطعنیز اسناد الکترونیک ، منقول   ریمعامالت غ  قانون« است و در

؛ مسئله به راحتی با حذف کلیه واسطه ها ، از حمله سازمان ثبت و نیروی    «ی باشد ، نه »درآمدزائ

 ک و دفاتر اسناد و ... عملی قانونی استانتظامی و دفاتر امال 

حتی اگر قوانین فوق را نپذیریم ؟ )آیا در برابر صراحت مواد فوق ، می توان تردید کرد؟( الزم 

به  مسئله    تا  دقت شودو به جزئیات آن ،  قانونی مدنی    1287در ماده    «نی نزد مامور» مفهوم  است به  

  ی برا نهی، بدون هز «دولت  ی رسم ن ینزد مأمور ک یاسناد الکترون  تیسندشود، » حل  صورت حقوقی  

فقط نیازمند آن است که مفهوم  قابل انجام است  ،  خود مردم    ی عنی   ی«واقع  ی بخش خصوص» دولت و با  

دیتا و »نزد مامور« به درستی درک شود ، بنا بر این ، کلیه اسنادی که در سایت های دولتی است  

)مانند سایت سازمان سنجش و یا سایت بیماران کرونا در وزارت بهداشت و دهها سایت عملیاتی و  

ی است زیرا خودکار ، نزد مامورین  اطالع رسانی دیگر در دولت به معنای عام ( ، همگی سند رسم

 دولت ایجاد می شود  

  ت یو مأمور  دییمورد تا  ،مثال آنهاافروشگاه ها و بانک ها و  ل یاز قب ی بخش خصوصی پلتفرم ها هیکل

 باشد  ) به معنای عام، شامل همه ارگان های عمومی( می تواند  دولت  یاز سو رسمی 

اسنپ و امثال    ،   کاال  ی جید  ، نرم افزارهای بانکی ،کاپر همچون ش  ی مختلف  یها و پلتفرم ها تایاگر د

  رند یگ  ی که م  یی تا ید و    دهندی که کار خود را انجام م  ی زمان  ی عنیدولت باشند    امورو م  دتایی  ردمو آنها  

صادر    یمغازه کوچک سند   ک ی پوز در    کی   ی صورت اگر بر رو  نی در امورد پذیرش واقع شود )

  ی باشد و تمام  ی به عنوان سند رسم  ، یا از طریق اینترنت نقل و انتقال وجه صورت بگیرد ،  شود  ی م

کاغذی ، و یا    اسناد  هی مانند بق  ( ،به مهر و امضا و امثال آن نداشته باشد  ازیارزش آن را داشته باشد و ن

ا   ی سند رسم  کنندی م  افتیدر   کیه دفاتر الکترون اسناد الکترونیکی ک   ی سند رسم  نی خواهد بود و 

همه محاسبات و دعواها و اسناد ارائه    یربنا ی ز   تواند ی و م  و امضاء نیست لوگرام  هو  وکاغذ    ازمندین

و  و به لحظه ، اختالفات را حل نمایند  باشد    و آنالین  تایبه صورت د  و شبه دادگاه ها  شده به دادگاه ها

از بین خواهد رفت ، زیرا دیگر هزینه زائدی    1« است  یثبت سند خودرو بر عهده چه کس  نهیهز  نزاع »

 برای دفاتر اسنادرسمی وجود ندارد که نزاع بر سر پرداخت آن بشود 

 
ثبت    نه یهز  نکهی بر ا  یمبن  ی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوال  ارانیکانون سردفتران و دفتر  س یرئ  ی خندان  یعل  1400خرداد    15  1

را    نهیو فروشنده توافق با هم داشتند که هز  داریها در قانون کامل مشخص است. اگر خر  نهیاست، اظهار کرد: هز  یسند خودرو با چه کس



 
 

  

 
د  یتوافق کنند که  مبا  داری خر  یعنی  .ستین   یبحث  گریپرداخت  ا   عهی و فروشنده در  م  ی نامه  م  سندینو  یکه  هز  یقرار  به عهده    نهیگذارند 

 ماند.  ی نم یباق  گرید یمشخص است و حرف نجا ی اصالً نصف نصف باشد، ا ا یباشد و   داری خر  ایفروشنده 

  دی که مالک با  یکس  دیگو  یها و حق الثبت م  اتی ثبت سند با فروشنده است. قانون مال  نهی نشد، در بحث خودرو عمدتاً هز  جادیا  یاگر توافق

داشته    ی گر یو فروشنده توافق د  داری خر  نکهیشده که حق الثبت با فروشنده است مگر ا  دی ها تاک  اتیدر قانون مال  ها را پرداخت کند.   نه یهز

  نه یبه بعد هز  نیاز شهرستان ها نوشته بودند از ا  ی برخ  داد.   ر ییبا هم قانون را تغ  دو گروه   ای  ه یتوان بر اساس دو اتحاد  یرا نم  نیباشند که ا

توافق است و در صورت عدم توافق با    ا یرا مشخص کرده است،    ف یاست. قانون تکل  ی رقانونیغ   می تصم   ن یاست که ا  داری سند با خر  م یتنظ

 فروشنده است. 
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 متن قوانین 
مدنی    مانند  قوانین   : فرمائید  قانون محاسبات  آئین دادرسی    ،توجه  ها  ،  ،  امثال آن  و 

اما از آنجا که در قوانین الکترونیک ، تصریح شده که      الکترونیک ندارندمستقیما ربطی به  

 هر کجا سند کاغذی الزم باشد ، الکترونیک آن کافی است . لذا این قوانین هم آورده شد 

 

****** 

 

18/02/1307 

 قانون مدنی 

 در اسناد   -کتاب دوم 

 ا دفاع قابل استناد باشد. سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی ی - 1284ماده 

 شهادتنامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.  -  1285ماده 

 رسمی و عادی   -سند بردو نوع است  -  1286ماده 

 اسنادی که نزد سایر مامورین رسمی ... تنظیم شده باشند رسمی است . 

و    -   1287ماده   اسناد  ثبت  اداره  در  که  ناسنادی  در  یا  رسمی  اسناد  دفاتر  یا  و  سایر  امالک  زد 

 و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است . مامورین رسمی در حدود صالحیت آنها 

 مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد .   -  1288ماده 

 سایر اسناد عادی است . 1287غیر از اسناد مذکور در ماده  -  1289ماده 

و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبارآنها نسبت به    نی درباره طرف  ی اسناد رسم  -  1290  ماده

 کرده باشد . حی است که قانون تصر ی اشخاص ثالث در صورت

و وراث و قائم مقام   ن یرا داشته درباره طرف   ی در دو مورد اعتبار اسناد رسم ی اسناد عاد  -  1291 ماده

 آنان معتبراست:  

  ق ی تصد  هی او اقامه شده است صدورآنرا از منتسب ال  هیکه سند برعل   ی اگر طرف  -  1

 .   دینما 



 
 

طرف  -  2 را  مزبور  سند  شودکه  ثابت  محکمه  در  تکذ   ی هرگاه  را  آن   ا ی  بیکه 

 مهرکرده است .  ایالواقع امضاء  ی ف دکردهیترد

 ست ی مسموع ن  انکار و تردید

مسموع    دیرا دارد انکار و ترد   ی که اعتبار اسناد رسم  یاسناد   ای  ی در مقابل اسناد رسم  -   1292  ماده

از    ی اسناد مزبور به جهت  دکهیثابت نما   ایبه اسناد مزبور کند    تیجعل  یتواند ادعا  ی و طرف م  ستین

 از اعتبار افتاده است .  ی جهات قانون

  ت یمامور صالح  کن ی شده ل  ه یاسناد ته   م یتنظ  ی رسم  ن یاز مامور   ی کی   لهیهرگاه سند بوس  -   1293  ماده

سند نکرده باشد سند مزبور در    م یرا در تنظ  ی مقرره قانون   باتیترت  تی رعا  ایآن سند را نداشته و    م یتنظ

 است .   یمهر طرف باشد عاد ایامضاء  یدارا   کهی صورت

  ت یسند را از رسم  ردیگ  ی مقررات راجعه به حق تمبرکه به اسناد تعلق م  تیعدم رعا   -  1294  ماده

 کند . ی خارج نم

را خواهند دادکه    ی خارجه همان اعتبار   ی شده درکشورها  م یبه اسناد تنظ  ران یمحاکم ا   -   1295  ماده

اسناد   -: اوال    نکه یباشد مشروط برا   ی شده دارا م  میکه درآنجا تنظ   یکشور  نیآن اسناد مطابق قوان 

بعلت قانون  ی مزبوره  علل  ن  ی از  اعتبار  ثان  فتاده یاز   . با    -   ای باشد  مخالف  بنظم    نی قوانمفادآنها  مربوط 

 اخالق حسنه  ای  ی عموم

  م یعهود اسناد تنظ  ایخود    نیشده بموجب قوان   میکه اسناد در آنجا تنظ   ی کشور  -نباشد . ثالثا    رانیا

که سند درآنجا    ی درکشور  رانیا  ی قنسول  ای  ی اسیس   ندهینما  -معتبر بشناسد . رابعا    زیرا ن   رانیشده در ا

  ن ی سند موافق قوان  شدکه کرده با  ق ی تصد  رانی کشور مزبور در ا  ی و قنسول  ی اسی س  ندهینما   ا یشده    م یتنظ

 است . افتهی  میمحل تنظ 

  نده یخود به توسط نما   م یمحل تنظ  نی هرگاه موافقت اسناد مزبوره در ماده قبل با قوان  -   1296  ماده

  ن یمتوقف بر ا   ران یشده باشد قبول شدن سند در محاکم ا  قی تصد  رانیخارجه درا  ی قنسول  ای  ی اسیس

نما   اتیو وال  االتیدر خارج تهران حکام ا  ایاست که وزارت امورخارجه و   را    جه خار  ندهی امضاء 

 کرده باشند .  قی تصد

از محاسبات   یکه دعو  ی در صورت  گریبرتاجر د یتاجر  ی در موارد دعوا ی دفاترتجارت - 1297 ماده

دفاترمزبوره مطابق قانون    نکه یشود مشروط برا  ی محسوب م  لیحاصل شده باشد دل   ی و مطالبات تجارت

 شده باشند .  میتجارت تنظ



 
 

ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول    تیسند   ررتاجیدفتر تاجر در مقابل غ  -   1298  ماده

کرده آنچه را که بر نفع او است قبول    ک یتواند تفک  ی به دفتر تاجر استنادکرد نم  ی اگرکس  کن ی شود ل

 . دآنچه را که برضرر اوست ثابت کن  ی اعتبار ی وآنچه که بر ضرر او است ردکند مگر آنکه ب

که مدلل    ی در صورت -  1شود :    ی محسوب نم  ل یدل   لی مفصله ذدر موارد    ی دفتر تجارت  -   1299  ماده

  ی ب ی ترت  ی که در دفتر ب  ی وقت  -   2دارد .    ی دگیدفتر تراش   ا یبه دفتر داخل کرده اند    ید یشود اوراق جد

از    ی جهتدفترسابقا به    ی اعتبار   ی که ب  ی وقت  -   3کشف شودکه برنفع صاحب دفتر باشد .    ی و اغتشاش

 جهات در محکمه مدلل شده باشد .

 دارد .  تیبر ضرر او سند ست ین  لی برنفع صاحب آن دل  ی که دفترتجارت ی در موارد -  1300 ماده

 است . لیباشد بر ضرر امضاءکننده دل  ی سند ای نوشته   یکه در رو  ی امضائ -  1301 ماده

باشدکه    ی که در دست ابرازکننده بوده مندرجات  یظهرسند  ای  هی حاش  ای  ل یهرگاه در ذ   -   1302  ماده

مندرجات مزبوره معتبر    دیاز مفاد سند نما   ی قسمت  ایاز اعتبار افتادن تمام    ای  یاعتبار   ی از ب  تیحکا

 باطل شده باشد .   گرینحو د  ایو   دن یخط کش  لهیبوس ا یو امضاء نداشته و   خیمحسوب است اگرچه تار 

  ا یبه امضاء طرف بوده و    ی رجات مذکوره در ماده قبل ممضبطالن مند   کهیدر صورت  -   1303  ماده

آنکه بطالن آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بالاثرخواهد    ایطرف بطالن آن را قبول کند و  

 بود . 

شده باشدآن تعهدنامه   حدهیدر خود تعهدنامه نشده و در نوشته عل یتعهد  ی هرگاه امضا -  1304 ماده

معامله مربوط    ایکه در نوشته مصرح باشدکه به کدام تعهد    ی است در صورت  لیامضاءکننده دل  هیبر عل

 است .

  ی در اسناد عاد   ی اشخاص ثالث ول   هی برعل  ی معتبر است حت  میتنظ   خیتار   ی در اسنادرسم   -   1305  ماده

شده    تیکه بنفع او وص  ی آنان وکس  آنها داشته و ورثه  میکه شرکت در تنظ  ی فقط درباره اشخاص

 معتبراست . 
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97937 
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 سایت قوانین مجلس  

 1318قانون آیین دادرسی مدنی جایگاه اسناد در 

 قانون آیین دادرسی مدنی  

   1318شهریور ماه  25مصوب  

 مواد عمومی   -  1در اسناد  -مبحث سوم  

آید و ممکن است در محلی که اسناد  رسیدگی به محاسبه و دفاتر در دادگاه به عمل می  -  370ماده 

تواند رسیدگی را به یکی از کارمندان  دادگاه می کتبی در آنجا است به عمل آید و در هر صورت 

 البدل محول نماید.  اصلی دادگاه یا کارمند علی 

 شود که هر گاه بخواهند حاضر باشند.  ه می موعد رسیدگی به طرفین اطالع داد -  371ماده 

مجلسی ترتیب داده شده و موارد اختالف در آن  بعد از ختم هر جلسه تحقیقات صورت   - 372ماده 

 شود.  تصریح می 

 تواند رسیدگی به محاسبه را به کارشناس رجوع کند.  دادگاه در صورت احتیاج می  -  373ماده 

شود ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد در این  ه ابراز می اسنادی که در دادگا  -   374ماده  

نماید  به آن استناد  ابرازکننده سند حق ندارد آن را پس بگیرد و یا از  صورت هر گاه طرف مقابل 

 یکن فرض نماید.  لمدادگاه درخواست نماید که سند او را کان 

از کسی که سند به او نسبت داده شده    تواند به مفاد اسنادی که صدور آندادگاه می   -  375ماده  

 محرز باشد بدون دلیل ترتیب اثر ندهد.  

 انکار و تردید نسبت به سند   - 2

تواند خط یا مهر و یا امضای منتسب  شود می کسی که بر علیه او سند غیر رسمی ابراز می   -  376ماده  

 ند تردید کند.  تواعلیه نباشد می مدعی به خود را انکار کند و اگر سند منتسب به 

 شود به عمل آید.  اظهار تردید یا انکار باید در اولین پاسخی که از سند داده می  -  377ماده 



 
 

در مقابل تردید یا انکار هر گاه صاحب سند سند خود را استرداد نمود دادگاه به استناد    -  378ماده  

هد بود هر گاه صاحب سند سند بطالن آن نخوا استرداد سند دلیل بر   -کند  و دالئل دیگر رجوع می 

 شود.  خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوی باشد به اعتبار آن سند رسیدگی می 

 ادعای جعلیت   - 3

هر گاه در    -توان نمود  ادعای جعلیت اسناد را در تمام مراحل نخستین و پژوهش می   -  379ماده  

 رسد. دادگاه قید و به امضاء اظهارکننده می مجلسحین جلسه این اظهار بشود در صورت 

مجلس به طرف مقابل یا وکیل او  نسخه ثانی اعالمنامه مدعی جعلیت یا رونوشت صورت   -  380ماده  

شود و او مکلف است در ظرف  جعل داشته باشد ابالغ می که وکیل وکالت در پاسخ دعوی در صورتی  

سند دلیل  استرداد دارد یا به استفاده از آن باقی است ) ده روز صراحتاً پاسخ بدهد که سند را مسترد می 

 بر جعلیت آن نیست(.  

رر پاسخی نداد دادگاه آن را  هر گاه صاحب سند سند را استرداد نمود و یا در موعد مق - 381ماده 

کند و در صورتی که با استفاده از سند باقی  می از عداد دالئل خارج کرده به سایر دالئل رسیدگی 

کند که در ظرف ده روز دالئل  باشد مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز به مدعی جعلیت اعالم می 

 ه تقدیم دارد.  کتباً به عده طرف دعوی به عالوه یک نسخه به دادگاجعل را 

دادگاه پس از وصول دالئل جعل در صورتی که رسیدگی به دعوی جعل را مؤثر بداند   - 382ماده 

 نماید.  قرار رسیدگی به ادعای جعل را صادر می 

مدیر دفتر در ظرف دو روز قرار دادگاه را به طرفین ابالغ و یک نسخه از دالئل جعل را برای صاحب  

روز کتباً پاسخ بدهد و پس از وصول پاسخ مدیر  کند که در ظرف ده اخطار می فرستد و به او سند می 

 کند. دفتر وقت رسیدگی به دعوی جعل را معین کرده به طرفین ابالغ می 

صاحب سند اصل سندی را که موضوع ادعا جعلیت است باید همان وقتی که استفاده از    -  383ماده  

بسپارد و اال سند را اطالع می  به دفتر دادگاه  به درخواست مدعی جعلیت سند  دادگاه می دهد  تواند 

نظر  مذکور را از جزء دالئل طرف خارج نماید پس از رسید سند به دفتر دادگاه مدیر دفتر آن را به  

 نماید.  دادگاه رسانیده و دادگاه فوراً آن را مهر و موم می رییس 

شود اثر می هر گاه مدعی جعل در موعد مقرر دالئل دعوی جعل را ندهد دعوی جعل بی   -  384ماده  

 گردد. برای رسیدگی به دعوی جعل تعیین وقت می و اگر طرف نسبت به دالئل جعل پاسخ ندهد 

از رسیدگی قرار الزم در باب عدم جعلیت و یا جعلیت سند داده و در صورت    دادگاه پس   -  385ماده  

 نماید.  خارج می اخیر سند مجعول را از عداد دالئل صاحب سند 



 
 

هر گاه دادگاه مدنی قرار جعلیت سندی را داد مکلف است مراتب را به دادستان اطالع   - 386ماده 

 دهد. 

دهد باید تکلیف اسناد و نوشتجات راجعه  ب جعلیت اسناد می در قراری که دادگاه در با  -   387ماده  

 به ادعای جعلیت را معین نماید. 

باشد   نداشته  لزومی  دیگر  دفترخانه دادگاه  در  بدوی جعل  راجعه  نوشتجات  و  اسناد  گاه وجود  هر 

دهد می از اصحاب دعوی و مطلعین و غیره دادگاه قرار اعاده آن اسناد و نوشتجات را به صاحبان آنها

نیز   و اسنادی که ادعای جعلیت نسبت به آنها شده ولی قرار جعلیت نسبت به آن صادر نشده است 

های  شود و همچنین اسنادی که از ادارات خواسته شده و یا در یکی از بنگاه صاحبان آنها رد می به 

 گردد. عمومی امانت بوده به خود آنها مسترد می 

ار جعلیت داد باید در همان قرار تکلیف سند مجعول را معین کند  وقتی که دادگاه قر  -  388ماده  

سند ابطال کرده یا کلماتی را محو کرده یا تغییر  که باید آن را از بین برد یا قسمت مجعول را در روی 

به قطعی شدن    -اند در روی سند اصالح نمود  داده اجرای قرار دادگاه راجع به تکلیف سند منوط 

ماحکم در  دادگاهی که  دادگاه  توسط  به  و  است  ابرام حکم  یا  و گذشتن مدت فرجام  هیت دعوی 

 خواهد آمد. آخرین حکم قطعی را صادر کرده با حضور دادستان به عمل 

هیچ یک از کارمندان دفتری حق ندارند از اسناد و نوشتجاتی که نسبت به آنها دعوی    -  389ماده  

رونوشت به اشخاص بدهند مگر به اجازه دادگاه که  ت جعل شده مادام که قرار اصالت صادر نشده اس

 در این صورت نیز باید در حاشیه رونوشت تصریح شود که نسبت به سند دعوی جعل شده است. 

 متخلف از سه ماه الی یک سال از شغل دولتی منفصل خواهد شد. 

ختن سند متهم  در موردی که مدعی جعل شخص معینی را که در حال حیات است به سا  - 390ماده 

اصل دعوی مؤثر باشد دادگاه مدنی سند نامبرده را با  نماید و تعقیب او ممکن و رسیدگی به سند در 

مذکور  فرستد و در این صورت هر گاه رسیدگی به اتهام برگهای راجعه به دعوی جعل نزد دادستان می 

 کند.  عل رسیدگی می به جهتی از جهات غیر قابل تعقیب تشخیص گردید دادگاه مدنی به دعوی ج

در موردی که امر به دادگاه جزاء مراجعه شده باشد خواه قبل از اقامه دعوی مدنی یا    -   391ماده  

 سند داد آن حکم در دادگاه مدنی متبع خواهد بود.  بعد از آن هر گاه دادگاه حکم به جعلیت یا اصالت 

یا احراز جعلیت آن را ننموده دادگاه    در صورتی که دادگاه جزاء معترض جعلیت یا اصالت سند نشده 

تقدیر رأی دادگاه مدنی در خصوص اعتبار سند منافی  نماید و بر هر مدنی به دعوی جعل رسیدگی می 

خود   دعوی  باشد  تعقیب  قابل  و  حیات  حال  در  جاعل  که  صورتی  در  جعل  مدعی  اینکه  با  نیست 



 
 

دادگاه جزاء بر مجعولیت سند برخالف رأی  مستقیماً در مراجع جزایی اقامه نماید و اگر حکمی از  را 

 مدنی خواهد گردید.  دادگاه مدنی صادر شود مستند اعاده دادرسی در دادگاه 

دادگاه مدنی پس از ارجاع امر به دادستان رسیدگی به کار را توقیف نموده منتظر ختم    -   392ماده  

ای که مربوط  ه کار را تا اندازهاصحاب دعوی رسیدگی بشود و یا به درخواست یکی از عمل جنایی می 

 رساند.  فیه و ادعاء جعلیت نیست دنبال کرده و به اتمام می به سند متنازع 

 رسیدگی به صحت سند در مورد انکار و تردید و ادعای جعلیت    - 4

  -   1رسیدگی به اعتبار سند در مورد انکار و تردید و دعوی جعل به قرار زیر است:    -  393ماده  

 د سند با اسناد و دالئل دیگر.  تطبیق مفا

 تحقیق از گواه و مطلعین که از اطالعات آنها بتوان صحت یا عدم صحت سند را تشخیص داد.   - 2

فیه با خط و امضای اسنادی که اصالتشان ثابت و معتبر است و  مطابقه خط و امضاء سند متنازع   -  3

 آن.   تراشیدگی و امثالدقت در خط و امضاء و مهر سند از حیث 

در مورد تطبیق سند با مفاد اسناد دیگر باید اسنادی را انتخاب نمود که صحت مفاد آن   - 394ماده 

 ثابت یا مورد اعتراف طرف مقابل باشد. 

یا اشخاصی که نوشته شدن سند متنازع گواه   -  395ماده   فیه یا  هایی که در سند گواهی نوشته و 

توان کشف حقیقت نمود  اشخاصی که از اطالعات آنها می مچنین اند و هامضاء و مهر شدن سند را دیده

 شود. احضار شده و پس از التزام آنها به صحت گواهی اظهاراتشان استماع می 

شود که طرفین  در مورد تطبیق خط و امضاء یا مهر نوشتجاتی اساس تطبیق قرار داده می   -   396ماده  

انتخاب آنها موافق باشند و در صورت عدم  توافق طرفین نوشتجات زیر اساس تطبیق قرار داده  در 

 شود. می 

 خط یا امضاء یا مهر زیر اسناد رسمی یا دفتر اسناد رسمی.  - 1

خط یا امضاء یا مهری که در اوراق راجعه به دعاوی در حضور دادگاه نوشته یا امضاء یا مهر    -   2

 شده باشد. 

 خطوط یا امضاء اشخاص رسمی در نوشتجات رسمی.  - 3

 اسناد عادی که قبالً به صحت خط یا امضاء یا مهر آن اعتراف شده باشد.  - 4

و قسمت دیگر آن از حیث خط مسلم باشد دادگاه    در صورتی که یک قسمت از سند مورد اختالف

 تواند همان قسمت را اساس تطبیق قرار دهد.  می 

خط و مهر و یا امضاء اسناد عادی را که انکار یا تردید یا نسبت به آن ادعاء جعل شده    -   397ماده  

 اشد.  صحت آن در نتیجه تطبیق معلوم شده بتوان اساس تطبیق قرار داد هر چند که باشد نمی 



 
 

اگر کسی که خط یا امضاء سند به او نسبت داده شده در حال حیات باشد ممکن است    -   398ماده  

امتناع از کتابت بدون عذر موجه را در این مورد  عدم حضور یا   - او را برای استکتاب احضار نمود  

 تواند قرینه صحت سند قرار دهد.  دادگاه می 

باید اساس تطبیق واقع شود در یکی از ادارات باشد باید    اگر برگها و نوشتجاتی که   -  399ماده  

قید مسئولیت مکلفند که امر دادگاه را در این  ادارات به   -برگهای مذکور را به محل تطبیق بیاورند  

با منافع دولت یا شهرداری اصطکاک   نامبرده  ابراز برگها و نوشتجات  باب مجری دارند مگر اینکه 

صالح انتظامات عمومی باشد که در این صورت اداره مربوطه پاسخ منفی را  اینکه منافی مداشته و یا 

 باید با توضیح دادگاه بفرستد. 

اگر آوردن برگهای مذکور به محل تطبیق ممکن نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل   -  400ماده 

رگهای مذکور در آنجا  در محلی که نوشتجات و بتواند قرار دهد دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می 

 واقع است تطبیق به عمل آید. 

تدقیق در سند و تطبیق خط و امضاء یا مهر سند را در صورت ضرورت به یک یا چند   - 401ماده 

اند  یا در صورت عدم تراضی به قرعه معین شدهنفر به عده طاق از کارشناسان که به تراضی طرفین 

 نماید.  دادگاه ارجاع می 

جلسه تحقیقات قید و به امضاء  هر گاه تراشیدگی و امثال آن در سند باشد در صورت   -  402ماده  

 رسد. طرفین می 

به یکی از کارمندان    -  403ماده   به سند از طرف دادگاه  در صورتی که اجرای تحقیقات راجعه 

رشی متضمن مراتب  تحقیقات مأمور دادگاه گزاالبدل دادگاه رجوع شده باشد پس از ختم اصلی علی 

 دارد. رسیدگی و اطالعات کارشناس به دادگاه تقدیم می 

گزارش مذکور در ماده فوق و همچنین صورت تحقیقات در صورتی که تحقیقات به    -  404ماده  

پس از مذاکرات طرفین دادگاه قراری در خصوص  عمل آمده باشد در جلسه دادرسی خوانده شده و

 دهد. عدم اعتبار آن می فیه یا اعتبار سند متنازع 

ای که  در مورد انکار دادگاه در ضمن قرار صحت سند انکارکننده را به تأدیه جریمه   -  405ماده  

نماید و در مورد ادعای جعل اعم از اینکه  می کمتر از پنجاه ریال و بیش از پانصد ریال نباشد محکوم 

م نتوانست  جعل  مدعی  گاه  هر  باشد  نشده  یا  شده  معین  به  جاعل  نماید  ثابت  را  سند  جعولیت 

 شود.  ای که کمتر از صد ریال و بیش از هزار ریال نباشد محکوم می جریمه تأدیه 



 
 

جریمه پس از قطعی شدن و گذشتن مدت فرجام یا ابرام حکمی که در اصل دعوی صادر و مستند به  

داده وصول خواهد  دادگاهی که حکم به تأدیه جریمه  سند مورد انکار یا دعوی جعل است به توسط 

 شد. 
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/93368  
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 مواردی از این قانون که قرمز شده است ربطی به اسناد مالی ندارد
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 شورامصوبات مجلس  مرجع تصویب :
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روزنامه    2/1046ماره پرونده : ش 1366/06/10تاریخ تایید :   31/ 06/ 1366تاریخ انتشار :    06/18/ 1366تاریخ امضا :  
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 1366مصوب  نون محاسبات عمومی کشورقا

 قانون محاسبات عمومی کشور

 تعاریف  -اول  فصل

بینی درآمدها و سایر  بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش  -  1 ماده

شود، بوده و از  برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و هدفهای قانونی میها منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه

 شود:  سه قسمت به شرح زیر تشکیل می

 ه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است:بودج - 1

بینی دریافتها و منابع تأمین اعتبار که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله  پیش   -الف   

 گردد. داری کل اخذ میخزانهها از طریق حسابهای دستگاه 

ختصاصی برای اعتبارات جاری عمرانی و اختصاصی  بینی پرداختهایی که از محل درآمدهای عمومی و یا اپیش   -ب  

 در سال مالی مربوط انجام گردد.توانددستگاههای اجرایی می 

 بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار. بودجه شرکتهای دولتی و بانکها شامل پیش  - 2

file:///C:/temp/20170810_92331_amÙ�Ù�Ø§Ù�Û�Ù�%20Ù�Ø§Ù�Û�%20Ù�%20Ù�ØØ§Ø³Ø¨Ø§ØªÛ�%20Ú©Ø´Ù�Ø±_0_.html%23ltab1
file:///C:/temp/20170810_92331_amÙ�Ù�Ø§Ù�Û�Ù�%20Ù�Ø§Ù�Û�%20Ù�%20Ù�ØØ§Ø³Ø¨Ø§ØªÛ�%20Ú©Ø´Ù�Ø±_0_.html%23ltab1
file:///C:/temp/20170810_92331_amÙ�Ù�Ø§Ù�Û�Ù�%20Ù�Ø§Ù�Û�%20Ù�%20Ù�ØØ§Ø³Ø¨Ø§ØªÛ�%20Ú©Ø´Ù�Ø±_0_.html%23ltab1
file:///C:/temp/20170810_92331_amÙ�Ù�Ø§Ù�Û�Ù�%20Ù�Ø§Ù�Û�%20Ù�%20Ù�ØØ§Ø³Ø¨Ø§ØªÛ�%20Ú©Ø´Ù�Ø±_0_.html%23ltab2
file:///C:/temp/20170810_92331_amÙ�Ù�Ø§Ù�Û�Ù�%20Ù�Ø§Ù�Û�%20Ù�%20Ù�ØØ§Ø³Ø¨Ø§ØªÛ�%20Ú©Ø´Ù�Ø±_0_.html%23ltab2
file:///C:/temp/20170810_92331_amÙ�Ù�Ø§Ù�Û�Ù�%20Ù�Ø§Ù�Û�%20Ù�%20Ù�ØØ§Ø³Ø¨Ø§ØªÛ�%20Ú©Ø´Ù�Ø±_0_.html%23ltab2
file:///C:/temp/20170810_92331_amÙ�Ù�Ø§Ù�Û�Ù�%20Ù�Ø§Ù�Û�%20Ù�%20Ù�ØØ§Ø³Ø¨Ø§ØªÛ�%20Ú©Ø´Ù�Ø±_0_.html%23ltab2
file:///C:/temp/20170810_92331_amÙ�Ù�Ø§Ù�Û�Ù�%20Ù�Ø§Ù�Û�%20Ù�%20Ù�ØØ§Ø³Ø¨Ø§ØªÛ�%20Ú©Ø´Ù�Ø±_0_.html%23ltab2
file:///C:/temp/20170810_92331_amÙ�Ù�Ø§Ù�Û�Ù�%20Ù�Ø§Ù�Û�%20Ù�%20Ù�ØØ§Ø³Ø¨Ø§ØªÛ�%20Ú©Ø´Ù�Ø±_0_.html%23ltab3
file:///C:/temp/20170810_92331_amÙ�Ù�Ø§Ù�Û�Ù�%20Ù�Ø§Ù�Û�%20Ù�%20Ù�ØØ§Ø³Ø¨Ø§ØªÛ�%20Ú©Ø´Ù�Ø±_0_.html%23ltab3
file:///C:/temp/20170810_92331_amÙ�Ù�Ø§Ù�Û�Ù�%20Ù�Ø§Ù�Û�%20Ù�%20Ù�ØØ§Ø³Ø¨Ø§ØªÛ�%20Ú©Ø´Ù�Ø±_0_.html%23ltab3


 
 

 شود. بودجه مؤسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می - 3

 وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا بشود.  - 2 ماده

گانه اداره  مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه  - 3 ماده

 ندارد.شود و عنوان وزارتخانه می

گردد. از نظر این قانون مؤسسه دولتی شناخته  ت جمهوری که زیر نظر ریاست جمهوری اداره می نهاد ریاس  - تبصره

 شود.می

شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم    -   4 ماده

درصد   50ی شناخته شده باشد و بیش از  و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتقانون و یا دادگاه صالح ملی شده 

گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که سرمایه سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق 

 شود. های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت

های اشخاص نزد بانکها  مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن سپرده شرکتهایی که از طریق    - تبصره

 شوند.شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمیشرکتهای بیمه ایجاد شده یا می و مؤسسات اعتباری و 

این قانون واحدهای    -  5 ماده نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر  با اجازه مؤسسات و  سازمانی مشخصی هستند که 

 شود. خدماتی که جنبه عمومی داد، تشکیل شده و یا می قانون به منظور انجام وظایف و 

فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب   - تبصره

 خواهد رسید.مجلس شورای اسالمی 

 شود. ال مالی یک سال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند ماه ختم می س - 6 ماده

های  اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه  -  7 ماده

 رسد.شورای اسالمی می دولت به تصویب مجلس

بارت است از بدهیهای قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباری برای آنها  دیون بالمحل ع  -  8 ماده

مصوب و در هر دو صورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد:  منظور نشده و یا زائد بر اعتبار

 احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه.  -الف 

ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند حق اشتراک  انواع بدهی به وزارتخانه   -ب  

 های مشابه که خارج از اختیار دستگاه اجرایی ایجاد شده باشد. پست و هزینه ها مخابراتی، برق آب، هزینه 

ن بند از طرف وزارت  سایر بدهیهایی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد. انواع دیون بالمحل موضوع ای  -ج  

 و اعالم خواهد شد. امور اقتصادی و دارایی تعیین 

مواد هزینه، نوع هزینه را در داخل بودجه و یا قسمتی از فعالیت یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مشخص    -  9 ماده

 کند.می

ت و سود سهام شرکتهای ها و مؤسسات دولتی و مالیادرآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه   -  10 ماده

انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد  دولتی و و درآمد حاصل از

 شود. عمومی منظور می



 
 

دریافتهای دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد    -  11 ماده

گردد ها و هدایا به استثناء هدایایی که برای مصارف خاصی اهداء می تأمین اعتبار و سپرده سایر منابع   شرکتهای دولتی و

 داری کل متمرکز شود. حسابهای خزانهو مانند اینها و سایر وجوهی که به موجب قانون باید در

شار اوراق قرضه، برگشتی از پرداختهای  سایر منابع تأمین اعتبار عبارتند از منابعی که تحت عنوان وام، انت  -  12 ماده

 شود و ماهیت درآمد ندارند. بینی میقانون بودجه کل کشور پیشسالهای قبل و عناوین مشابه در

ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و  های مربوط به وزارتخانه وجوه عمومی عبارت است از نقدینه   -  13 ماده

غیر عمومی  مؤسسات  و  مؤسسات دولتی  نهادها  و  افراد  حق  به  متعلق  که  مذکور  سازمانهای  به  وابسته  مؤسسات  و 

برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و  خصوصی نیست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصراً 

 باشد. تصرف می

گاههای مذکور در این ماده  الضمان و مانند آنها که به طور موقت در اختیار دستوجوهی نظیر سپرده، وجه   -  1 تبصره

های  مدت معین و یا حصول شرایط خاص قابل استرداد است مادام که در اختیار دستگاه گیرد و پس از انقضاء قرار می

احراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیر قانونی در باشد تصرف در آنها بدون رضایت صاحب وجه یا مزبور می

 گردد. وجوه عمومی تلقی می

 اسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمانهای مذکور در این ماده نیز در حکم وجوه عمومی است. - 2 هتبصر

درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه   -  14 ماده

تا سه سال پس از تصویب این   گردد و دولت موظف است حداکثراختصاصی منظور می کل کشور تحت عنوان درآمد

 قانون، بودجه اختصاصی را حذف نماید.

سایر   -  15 ماده و  یا فروش کاال  و  ارائه خدمت  قبال  در  درآمدهایی که  از  است  عبارت  دولتی  درآمد شرکتهای 

 ردد. گموجب قوانین و مقررات مجاز به انجام آنها هستند عاید آن شرکتها میفعالیتهایی که شرکتهای مذکور به 

از منابعی که شرکتهای مزبور تحت عنوان کمک   -  16 ماده سایر منابع تأمین اعتبار شرکتهای دولتی عبارت است 

سرمایه در گردش و یا عناوین مشابه به موجب قانون مجاز به منظور کردن آن در  دولت، وام استفاده از ذخائر، کاهش

 های مربوط هستند. بودجه

 های جاری بر بدهیهای جاری است.سرمایه در گردش مذکور در این ماده مازاد دارایی منظور از  - تبصره

تشخیص، عبارت است از تعیین و انتخاب کاال و خدمات و سایر پرداختهایی که تحصیل یا انجام آنها برای   -  17 ماده

 دستگاههای اجرایی ضروری است.های نیل به اجرای برنامه 

 عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین.  تأمین اعتبار - 18 ماده

 تعهد از نظر این قانون عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از:   - 19 ماده

 تحویل کاال یا انجام دادن خدمت. -الف 

 اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد.  -ب 

 در شده از مراجع قانونی و ذیصالح.احکام صا -ج 

 المللی با اجازه قانون. المللی و عضویت در سازمانها یا مجامع بینپیوستن به قراردادهای بین -د 

 کننده بدهی. تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات  - 20 ماده



 
 

ای است که کتباً وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی و یا دستگاه  اجازه حواله    -  21 ماده

عمومی غیر دولتی و یا سایر دستگاههای اجرایی برای تأدیه تعهدات و بدهیهای قابل پرداخت اجرایی محلی و یا نهادهای 

 شود. می ذینفع صادر از محل اعتبارات مربوط به عهده ذیحساب در وجه

حواله  -  22 ماده پرداخت  منظور  به  وجه  دریافت  برای  ذیحساب  که  است  سندی  وجه  شده درخواست  های صادر 

باشد  پرداختهایی که به موجب قانون از محل وجوه متمرکز شده در خزانه مجاز می این قانون و سایر 21موضوع ماده 

و یا عهده نمایندگی خزانه در استان در وجه در مرکز  حسب مورد از محل اعتبارات و یا وجوه مربوط عهده خزانه

 کند.حساب بانکی پرداخت دستگاه اجرایی ذیربط صادر می

هزینه عبارت از پرداختهایی است که به طور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین    -  23 ماده

 گیرد.میمقررات مربوط صورت مشابه با رعایت قوانین و 

بانک مرکزی جمهوری  تنخواه   -  24 ماده بانکی در حساب درآمد عمومی نزد  اعتبار  از  گردان خزانه عبارت است 

اجازه استفاده از آن به میزان معین در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه اسالمی ایران که به موجب قانون 

 گردد. تا پایان سال واریز می شود و منتها ی داده میدر همان سال به وزارت امور اقتصادی و دارای

گردان استان عبارت است از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب به منظور ایجاد تسهیالت  تنخواه   -  25 ماده

جاری و عمرانی دستگاههای اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی در اختیار نمایندگان  هایالزم در پرداخت هزینه 

 دهد.زانه در مرکز هر استان قرار میخ

گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان از محل اعتبارات  تنخواه   -  26 ماده

دهد های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل در اختیار ذیحساب قرار میهزینه مصوب برای انجام بعضی از

 درخواست وجه مجداً دریافت گردد. های صادر شده واریز و با صدور واله تا در قبال ح

با  گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه تنخواه   -  27 ماده گردان حسابداری از طرف ذیحساب 

احدها و یا مأمورینی  ها در اختیار و مقامات مجاز از طرف آنها برای انجام برخی از هزینه تأیید وزیر یا رییس مؤسسه و یا 

گیرد تا به تدریج که گردان هستند قرار می دریافت تنخواه های اجرایی آن مجاز به نامهکه به موجب این قانون و آیین 

 شود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند. های مربوط انجام می هزینه 

از محل    -  28 ماده از پرداختی که  است  عبارت  اساس احکام و قراردادها طبق پیش پرداخت  بر  اعتبارات مربوط 

 گیرد.می مقررات پیش از انجام تعهد صورت

 گیرد. الحساب عبارت است از پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت میعلی  -   29 ماده

طبق قوانین و مقررات به منظور تأمین و یا  وجوهی که    -سپرده از نظر این قانون عبارت است از: الف    -  30 ماده

مقرر در قانون و مقررات و گردد و استرداد و یا ضبط آن تابع شرایطجلوگیری از تضییع حقوق دولت دریافت می

 قراردادهای مربوط است.

فت  وجوهی که به موجب قرارها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضایی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریا -ب 

 باشد. احکام مراجع مذکور کالً یا بعضاً قابل استرداد میگردد و به موجب قرارها ومی

گردد  وجوهی که بر اساس مقررات قانونی توسط اشخاص نزد دستگاههای دولتی به نفع اشخاص ثالث تودیع می -ج 

 به ذینفع پرداخت شود. تا با رعایت مقررات مربوط



 
 

اههای دولتی به موجب مقررات تحت عنوان ودیعه و یا حق اشتراک آب و برق،  وجوهی که توسط دستگ  - تبصره

گردد و از هر نظر مشمول  شود از نظر این قانون سپرده تلقی نمیاشخاص دریافت میتلفن، تلکس، گاز و نظایر آنها از

 باشد.مقررات مربوط به خود می

ور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد  ذیحساب مأموری است که به موجب حکم وزارت ام   -  31 ماده

ها و مؤسسات  نظارت و تأمین هماهنگی الزم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه صالحیت به منظور اعمال 

شود  مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب میو شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی محلی و 

نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم    -  1ام سایر وظایف مشروحه زیر را به عهده خواهد داشت:  و انج 

 حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سالمت آنها.

 نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.  - 2

 اوراق بهادار.ها و  نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه و سپرده  - 3

 نگاهداری حساب و اموال دولتی نظارت بر اموال مذکور. - 4

 دهد.ذیحساب زیر نظر رییس دستگاه اجرایی وظایف خود را انجام می   - 1 تبصره

این قانون در مورد وجوهی که از محل   5ذیحساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده    -   2 تبصره

 دارند، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد. میفتدرآمد عمومی دریا

اقتصادی و دارایی از بین کارکنان رسمی واجد    -  32 ماده با حکم وزارت امور  معاون ذیحساب مأموری است که 

 شود.میصالحیت به این سمت منصوب

به دریافت نمایندگی خزانه در استان    -  33 ماده واحد سازمانی مشخصی است که در مرکز هر استان امور مربوط 

استان و واگذاری تنخواه  استانی و تنخواه گردان  بودجه  نظام  تابع  اجرایی  به ذیحسابان دستگاههای  گردان حسابداری 

که به موجب این قانون    سطح استان و سایر وظایفی راهای استانی و افتتاح حسابهای جاری دولتی درابالغ اعتبار بودجه

زیر نظر مدیر کل شود به نمایندگی خزانه در استان مربوطهای اجرایی آن بر عهده واحد مزبور محول مینامه و آیین 

 امور اقتصادی و دارایی محل انجام خواهد داد. 

افقت ذیحساب و به امین اموال مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صالحیت و امانتدار با مو  -   34 ماده

مؤسسه ذیربط به این سمت منصوب و مسئولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حسابهای  موجب حکم وزارتخانه یا 

نامه مربوط به شود. آیینتحت ابوابجمعی، به عهده او واگذار می اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کاالهای

و غیر منقول با رعایت مقررات  مسئولیتهای امین اموال در مورد اموال منقولشرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و  

 رسد.این قانون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می 

کارپرداز مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صالحیت دستگاه ذیربط به این سمت منصوب   -  35 ماده

و   شود ومی به خرید  اقدام نسبت  مقررات  رعایت  با  مجاز  مقامات  دستور  نیاز طبق  مورد  تدارک کاالها و خدمات 

 نماید.می

بین    -  36 ماده از  مربوط  اجرایی  دستگاه  به موجب حکم  و  ذیحساب  موافقت  با  است که  مأموری  ذیحساب  عامل 

ایی این ماده معین خواهد شد به این سمت نامه اجرصالحیت در مواردی که به موجب آیینمستخدمین رسمی واجد 

 شود. این قانون توسط ذیحساب به او محول می 31ماده منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسئولیتهای موضوع



 
 

اقتضای طبع و ماهیت وظایف   به  مادام که  تدارکاتی و سایر مأموران و واحدهای دولتی  کار پردازان و واحدهای 

یا مأمور تنخواه یتهای محولهقانونی خود و  به دریافت  از ذیحساب میمجاز  لحاظ مقررات  گردان پرداخت  از  باشند 

 شوند.میگردان دریافتی در حکم عامل ذیحساب محسوبمربوط به واریز تنخواه 

 اجرای بودجه   -فصل دوم  

 درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار  - 1بخش 

منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی بینی درآمد و یا سایر  پیش  -  37 ماده

 مجوز قانونی دارد. گردد و در هر مورد احتیاج بهنمی 

 باشد.مسئولیت حصول صحیح به موقع درآمدها به عهده رؤسای دستگاههای اجرایی مربوط می 

د طبق قوانین و مقررات مربوط به خود مجاز وصول درآمدهایی که در بودجه کل کشور منظور نشده باش -  38 ماده

 است.

بودجه کل کشور وصول می  -  39 ماده اعتبار منظور در  تأمین  منابع  درآمدها و سایر  از محل  شود و  وجوهی که 

های خزانه  های بیمه باید به حساببه استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهمچنین درآمدهای شرکتهای دولتی 

 شود. گردد تحویلبانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران افتتاح می که در 

خزانه مکلف است ترتیب الزم را بدهد که شرکتهای دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده  

 نمایند.

لق باشد در خصوصی و تعاونی( متعدر مورد شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها به بخش غیر دولتی )   - تبصره

باشد و  یک از مواد این قانون مغایر باشد با موافقت صاحبان سهام مذکور قابل اجرا می صورتی که اساسنامه آنها با هر 

 االجرا است.دولتی الزمدر غیر این صورت مواد این قانون نسبت به سهام مربوط به بخش

ها و مؤسسات دولتی نمونه فرمهای  ی وزارتخانه نحوه عمل و روشهای اجرایی در مورد وصول درآمدها  -  40 ماده

اساس دستورالعملهایی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه  مورد استفاده برای این منظور بر

 و ابالغ خواهد شد. 

اجر  -  تبصره روشهای  مکلفند  بیمه  شرکتهای  و  اعتباری  مؤسسات  و  بانکها  استثناء  به  دولتی  ایی وصول شرکتهای 

 امور اقتصادی و دارایی برسانند.درآمدهای خود را به تأیید وزارت

به استثناء بانکها و شرکتهای بیمه و  ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی ) وجوهی که وسیله وزارتخانه   -  41 ماده

عنوان  به  اعتباری(  وجه مؤسسات  یا  و  دریاسپرده  آنها  نظائر  یا  و  وثیقه  یا  و  می الضمان  حسابهای فت  به  باید  گردد 

و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف  مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

حسابهای  گردد واریز شود وجوه واریز شده بهبانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح می

 ود باید در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه در خزانه منتقل شود.مذکور که بدون حق برداشت خواهد ب

آید و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق  رد وجوه سپرده طبق مقررات خود به عمل می  - تبصره

و تسهیل در   از حساب تمرکز وجود سپرده یا به طریق مقتضی دیگر موجبات تسریعگردان رد سپرده واگذاری تنخواه 

 های موضوع این ماده را فراهم نماید. رد کلیه سپرده 

ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اجرای  کلیه وزارتخانه   -  42 ماده

اقدام نشده است  هایی را که تا تاریخ مذکور دریافت گردیده و نسبت به رد آن به ذینفع  سپرده این قانون کلیه وجوه 



 
 

مرکزی بانک  نزد  خزانه  سپرده  وجوه  تمرکز  حساب  کامل به  مشخصات  فهرست  و  منتقل  ایران  اسالمی  جمهوری 

 های مذکور را به خزانه اعالم نمایند. سپرده 

توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب و ابالغ خواهد    42و    41و    39نامه نحوه اجرای مواد  آیین  -   43 ماده

موجب رأی هیأتهای مستشاری دیوان محاسبات کشور به مجازاتهای مقرر در قانون  متخلف از اجرای این مواد بهشد و 

 محاسبات کشور محکوم خواهند شد.

شرکتهای دولتی مکلفند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجامع عمومی مربوط   -  44 ماده

پرداخت مبالغ مالیات و همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادی و  ترتیب حداکثر ظرف یک ماه  

 دارایی بدهند. 

 شود.تخلف از اجرای این ماده در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه عمومی محسوب می

د و زیان سال قبل  شرکتهای دولتی مکلفند در صورتی که تا پایان شهریور ماه هر سال تراز نامه و حساب سو  - تبصره

به تصویب مجامع عمومی مربوط نرسیده باشد، بر مبنای ارقام ترازنامه و حساب سود و زیانی که به حسابرس  آنها 

درصد  80طبق قوانین مالیاتی مربوط و یا معادل اند مالیات متعلقه رامنتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه داده 

است به ترتیب  بینی شده دوره مالی مورد نظر در الیحه بودجه کل کشور برای آنها پیشمبلغی را که به عنوان مالیات  

 الحساب پرداخت نمایند. مقرر در این ماده در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور علی

ای  سرمایه   هایمجامع عمومی شرکتهای دولتی مجاز نیستند در موقع تصویب پیشنهاد تقسیم سود، اندوخته   -  45 ماده

بینی شده است طوری تعیین کنند که موجب کاهش سود سهام دولت  اساسنامه آنها پیشو جاری شرکت را که در مفاد 

 در بودجه کل کشور گردد. 

انواع تمبر و اوراقی که برای وصول درآمدهای عمومی منظور در بودجه کل کشور مورد استفاده قرار    -  46 ماده

گذرنامی انواع  و  شناسنامه، گیرند  سهامی مه،  در شرکت  دولتی  رسمی  اسناد  و  اوراق  سایر  همچنین  و  مالکیت  سند 

امور  وزیر  نماینده  نفر  دو  از  هیأتی مرکب  نظارت  تحت  ایران  دولتی  نماینده  چاپخانه  نفر  دارایی، یک  و  اقتصادی 

مجلس انتخاب  به  نفر  و یک  محاسبات کشور  دیوان  نماینده  نفر  و یک  اسالمی چاپ    دادستانی کل کشور  شورای 

 گردد. تحویل وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذیربط میو

 تشخیص اوراق و اسناد مشمول این ماده با وزارت امور اقتصادی و دارایی است. - 1 تبصره

هیأت وزیران مجاز است در صورت اقتضاء چاپ و تحویل تمام و یا قسمتی از تمبر و اوراق و اسناد   -  2 تبصره

اسکناس بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و چاپخانه یکی دیگر از بانکهای دولتی  موضوع این ماده را به چاپخانه 

صورت یک نفر از مقامات بانک مربوط نیز به انتخاب  محول نماید تا تحت نظارت هیأت مذکور انجام شود و در این

 خواهد داشت.دی و دارایی در هیأت مزبور عضویترییس بانک به جای یک نفر از نمایندگان وزیر امور اقتصا

ای است که بنا به پیشنهاد وزارت  نامه ترتیب اجرای این ماده و همچنین نحوه نظارت هیأت مذکور تابع آیین  -   3 تبصره

 تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. امور اقتصادی و دارایی به 

ها و مؤسسات دولتی و یا دادن مهلت به بدهکاران ه وزارتخانه در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص ب  -  47 ماده

ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی به موجب مقررات خاص و یا مقررات های نقدیمزبور و نیز جریمه

تهیه و    ای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایینامهآیینعمومی تعیین تکلیف نشده باشد نحوه عمل بر طبق

 شود.پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء گذارده می



 
 

چنانچه بدهیهای موضوع این ماده از ارتکاب جرائم و یا تخلفاتی ناشی شده باشد استیفای طلب دولت از   - تبصره

دادن  یا  بدهی و  یا مجرمین ذیربط توسط دستگاههایطریق تقسیط  قانونی متخلفین و  تعقیب  از  مانع  اجرایی    مهلت 

 مربوط یا سایر مراجع ذیصالح نخواهد بود. 

االجرا به مرحله قطعیت ها و مؤسسات دولتی از اشخاصی که به موجب احکام و اسناد الزممطالبات وزارتخانه   -  48 ماده

 های مستقیم قابل وصول خواهد بود.مقررات اجرایی مالیات رسیده است بر طبق

یا زائد بر میزان مقرر وصول شود اعم از این که منشاء این دریافت اضافی اشتباه  وجوهی که بدون مجوز  -  49 ماده

یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد و یا این که تحقق اضافه دریافتی بر اثر کننده یا مأمور وصول وپرداخت

وی که در ادای حق ذینفع  درآمد عمومی به نحرسیدگی دستگاه ذیربط و یا مقامات قضایی حاصل شود باید از محل

 تأخیری صورت نگیرد رد شود. 

 شود.در مورد اضافه دریافتی از صاحبان کاال به عنوان حقوق و عوارض گمرکی مقررات مربوط اجرا می   -  1 تبصره

 گیرد.به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختی آنان خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی  - 2 تبصره

 و سایر پرداختهاها هزینه  - 2بخش 

ایجاد حق   -  50 ماده یا حقوقی  از حقیقی و  اعم  اشخاص  برای  به خودی خود  بودجه کل کشور  اعتبار در  وجود 

 رعایت مقررات مربوط به خود به عمل آید.کند و استفاده از اعتبارات باید بانمی 

ها  کند وزارتخانه انجام آن از یک سال مالی تجاوز میهای جاری مستمر که نوعاً  در مورد آن قسمت از هزینه   -  51 ماده

کند منعقد  برای مدت متناسب قراردادهایی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز می توانندو مؤسسات دولتی می 

خود اعتبارات الزم برای پرداخت تعهدات مربوط را  ها و مؤسسات مذکور مکلفند در بودجه ساالنهنمایند. وزارتخانه 

 قدم بر سایر اعتبارات منظور نمایند. م

های موضوع این ماده و شرایط آن از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و  انواع هزینه   - تبصره

 بودجه تعیین و ابالغ خواهد شد. 

و حواله و با اعمال  ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار و تعهد و تسجیل  پرداخت هزینه -  52 ماده

 آمد.نظارت مالی به عمل خواهد 

اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده وزیر یا رییس مؤسسه و مسئولیت تأمین    -   53 ماده

 باشد.قوانین و مقررات به عهده ذیحساب میاعتبار و تطبیق پرداخت با 

مسئولیتهای موضوع این ماده حسب مورد مستقیماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق و سایر  اختیارات و    -  1 تبصره

یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود لکن در هیچ مورد تفویض اختیار و مسئولیت سلب اختیار  مقامات دستگاه مربوط کالً 

 کننده نخواهد کرد. و مسئولیت از تفویض

های مربوط به وزیر یا رییس مؤسسه و ذیحساب به شخص  ویض اختیارات و مسئولیت در اجرای این ماده تف   -   2 تبصره

های وزیر یا رییس مؤسسه به ذیحساب و یا کارکنان تحت نظر او مجاز نخواهد  و مسئولیتواحد و نیز تفویض اختیار 

 بود. 

تی و واحدهای تابعه آنها در مرکز ها و مؤسسات دولهای وزارتخانه به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت هزینه  -  54 ماده

گردان در اختیار ذیحسابان  کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی وجوه الزم به عنوان تنخواه و شهرستانها و خارج از 

 مربوط و نمایندگیهای خزانه در استانها قرار خواهد داد.



 
 

ردان در اختیار ذیحسابان مربوط و نمایندگیهای  گنامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه آیین 

 خزانه در استانها قرار خواهد داد.

گردانهایی که واگذاری آنها بر حسب این ماده و  نامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه آیین 

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب و همچنین ترتیب واریز آنها از طرف  کند سایر مواد این قانون ضرورت پیدا می

 و ابالغ خواهد گردید.

شود، بنا به پیشنهاد  بینی شده در قانون بودجه کل کشور منظور میهای پیشاعتباری که تحت عنوان هزینه  - 55 ماده

قررات  برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران با رعایت مقررات این قانون و سایر موزرای ذیربط و تأیید وزارت 

مورد دستگاههای اجرایی که دارای مقررات قانونی باشد و هیأت وزیران مجاز است درعمومی دولت قابل مصرف می

دستگاه مربوط باشند اجازه دهد که اعتبار واگذاری از محل اعتبارات موضوع این ماده طبق مقررات خاصخاص می 

 مصرف شود. 

وع این ماده با رعایت مفاد این قانون توسط مقامات مجاز دستگاه اجرایی  حواله و درخواست وجه اعتبار موض  - تبصره

 باشند، توسط مقامات مجاز نخست وزیری صادر خواهد شد. که فاقد ذیحساب می مربوط و در سایر دستگاهها 

ور  مرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتباراتی که به طور جداگانه در بودجه کل کشور منظ  -  56 ماده

باشد جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین  های دستگاه اجرایی خاصی نمی هزینه شود و مستقیماً مربوط به می

 شود. تعیین می تکلیف شده است توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی 

العات و دستگاههای  سری( در بودجه کل کشور جز در مورد وزارت اطمنظور کردن اعتبار تحت عنوان ) -  57 ماده

رسد تابع مقررات این قانون و سایر مصرف اعتباراتی که تحت این عنوان به تصویب مینظامی و انتظامی ممنوع است. 

وزیر و صدور حواله از طرف وزیر اطالعات و در مورد  قوانین نیست و در مورد وزارت اطالعات با موافقت نخست

پرداخت و به ترتیب با شورای عالی دفاع و صدور حواله از طرف وزیر مربوط دستگاههای نظامی و انتظامی با تأیید  

ها باید حداکثر گردد گزارش این قبیل هزینه گواهی مصرف نخست وزیر و شورای عالی دفاع به هزینه قطعی منظور می

 ماه از طریق نخست وزیر به مجلس شورای اسالمی تقدیم شود.ظرف شش

در مورد اعتبارات    "دیون بالمحل"ها و مؤسسات دولتی تحت عنوان ج در بودجه وزارتخانه اعتبارات مندر  -  58 ماده

ها و مؤسسات دولتی و سایر  اقتصادی و دارایی و در مورد اعتبارات عمرانی وزارتخانه جاری با موافقت وزارت امور

 است. دستگاههای اجرایی با تأیید وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف

در مواردی که الزم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرایط مندرج در احکام یا قراردادها طبق مقررات    -  59 ماده

 بینی پرداخت تأدیه نمود. تشخیص مقامات مجاز مبالغی به عنوان پیشتوان بهوجهی پرداخت شود می

ای تأدیه تمام دین مقدور نبوده و یا  در مواردی که بنا به عللی تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارک الزم بر  -  60 ماده

 تواننباشد می پرداخت تمام وجه مورد تعهد میسر

 الحساب به تشخیص مقامات مجاز پرداخت نمود. ی از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علی قسمت

آنها به هزینه قطعی  الحساب و همچنین نحوه واریز و احتساب  میزان و موارد تأدیه پیش پرداخت و علی   -  61 ماده

 طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ای است که از نامهطبق آیین 



 
 

در صورتی می وزارتخانه   -  1  -  62 ماده دولتی  و شرکتهای  دولتی  و مؤسسات  و کاالهای  ها  برای خدمات  توانند 

اسنادی نمایند که معادل کل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمرکی و سود  عتبار وارداتی مورد نیاز خود اقدام به افتتاح ا

 های ذیربط، اعتبار تأمین کرده باشند. بازرگانی و سایر هزینه 

در مورد آن قسمت از کاالها و خدمات موضوع این ماده که به موجب قراردادهای منعقده بهای آنها باید تدریجاً   - 2

بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی ایران بدون پیش و یا به طور یکجا در سالهای 

بینی اعتبار الزم در بودجه سالهای  بودجه مشعر بر پیشدریافت بهای کاالها و خدمات مزبور با تعهد وزارت برنامه و

 مربوط مجاز خواهد بود.

بابت افتتاح اعتبار اسنادی قبل از حصول تعهد به عنوان پیش پرداخت  نامه اجرایی این ماده شامل مبالغی که از  آیین  -  3

وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسالمی باشد از طرفقابل تأدیه می

 ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 

گذاری ثابت( منظور در قانون بودجه کل کشور تا آخر سال مالی  مایه سرکلیه اعتبارات جاری و عمرانی )   -   63 ماده

مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال باید حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به  قابل تعهد و پرداخت است و 

 خزانه برگشت داده شود. 

وب ایجاد شده و پرداخت نشده باشد در  رعایت مقررات در حدود اعتبار مصتعهداتی که تا آخر سال مالی مربوط با 

تعهدات مربوط به اعتبارات جاری از محل اعتبار خاصی که    -  1سالهای بعد به شرح زیر قابل پرداخت خواهد بود:  

 شود. سالهای بعد منظور می تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سالهای قبل( در بودجهتحت عنوان )

به بعد طرحهای عمرانی پس از رسیدگی و تأیید مقامات مجاز دستگاههای اجرایی    1352تعهدات مربوط به سالهای    -  2

 شود. محل اعتباری که در سالهای بعد ضمن موافقتنامه طرحهای مربوط منظور می در زمان تأدیه تعهد از

گردیده است   ( در مورد طرحهایی که عملیات آنها خاتمه یافته و یا کالً متوقف2تعهدات سنوات مذکور در بند )  -  3

مجاز دستگاههای اجرایی در زمان تأدیه تعهد و با موافقت وزارت برنامه و بودجه در  پس از رسیدگی و تأیید مقامات 

بینی  خاصی که به همین منظور در بودجه هر سال پیشقالب طرحی که اعتبار آن محل برنامه مربوط و یا از محل ردیف

 شود.می

یا خد  -  1 تبصره سال طبق  بهای کاال  همان  احتیاجات  تأمین  برای  مالی  سال  هر  در  قراردادهایی که  مات موضوع 

جاری و یا عمرانی مصوب تأمین شده است مشروط بر آنکه پایان مدت قرارداد  مقررات منعقد و از محل اعتبارات

ز آنها است کالً و یا بعضاً  قرارداد و یا یکی احداکثر آخر همان سال مالی بوده ولی به عللی که خارج از اختیار طرفین

اعتبارات مذکور رسد با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی حسب مورد از محلدر سال مالی بعد به مرحله تعهد می

 ( این ماده قابل پرداخت است. 2( و )1در بندهای )

لزوم مانده وجوه مصرف   وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت  -  2 تبصره

ها و مؤسسات دولتی در پایان هر سال مالی با رعایت مفاد  واحدهای خارج از کشور وزارتخانه نشده مربوط به اعتبارات 

 سال بعد واحدهای مذکور محسوب گردد. گردان این قانون به پای تنخواه  54نامه موضوع ماده آیین 

 شود. شود پرداخت آن سال محسوب می هده حسابهای خزانه صادر میچکهایی که تا پایان هر سال ع - 3 تبصره

اعتبارات مصوب از محل درآمدهای اختصاصی تا آخر سال مالی در حدود وصولی درآمدهای مربوط قابل    -  64 ماده

ردین مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصی مصرف نشده هر سال باید تا پایان فروباشد وتعهد و پرداخت می



 
 

عمومی کشور منظور گردد. تعهداتی که تا آخر سال مالی  ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد

های  نشده باشد در سال با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهای وصولی مربوط ایجاد شده و پرداخت

 قابل پرداخت خواهد بود. این قانون  63بعد از محل اعتبار موضوع بند یک ماده 

های مصوب بینی شده در بودجههر مبلغ از درآمدهای اختصاصی موضوع این ماده که زائد بر میزان پیش  - 1 تبصره

 مصرف نبوده و باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد. مربوط وصول شود، قابل

 باشد. ده مستثنی است و مشمول مقررات مربوط به خود میسازمان تأمین اجتماعی از شمول مقررات این ما  -  2 تبصره

کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند جز در مواردی که به موجب این قانون و یا سایر قوانین و مقررات ترتیب    -  65 ماده

 دائر بر:پرداختهای خود را منحصراً از طریق حسابهای بانکی مجاز انجام دهند و گواهی بانک دیگری مقرر شده باشد

 انتقال وجه به حساب ذینفع. - 1

 پرداخت وجه به ذینفع یا قائم مقام قانونی او.  - 2

 حواله در وجه ذینفع یا قائم مقام قانونی او. - 3

 گردد. پرداخت محسوب می

  در مورد بودجه شورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و مصرف  - 66 ماده

نامه داخلی خاص هر کدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه آیین اعتبارات هر یک از آنها تابع 

یا مقاماتی که از طرف ایشان مجاز هستند توسط خزانه از طرف دبیر شورای نگهبان و رییس مجلس شورای اسالمی و

 باشد.قابل پرداخت می

 بودجه کل کشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاری است. عناوین کمک مندرج در  - 67 ماده

ها و مؤسسات دولتی و واحدهای وابسته به آنها باید به طور کامل و جداگانه بودجه هر یک از وزارتخانه   -  68 ماده

ها و مؤسسات دولتی  منظور کردن اعتبار تحت عنوان کمک ضمن بودجه وزارتخانه در بودجه کل کشور درج شود و

ها و مؤسسات دولتی دیگر  مؤسسه دولتی و یا به وزارتخانه ی پرداخت به واحدهای تابعه و وابسته همان وزارتخانه یا برا

 و همچنین پرداخت هر نوع وجه از این بابت ممنوع است.

منظور    -  69 ماده دولتی  برای عملیات جاری شرکتهای  عنوان کمک  به  بودجه کل کشور  قانون  در  اعتباراتی که 

وجه مقامات مجاز شرکتهای مذکور با رعایت مقررات مربوط توسط خزانه قابل شود به موجب حواله و درخواستمی

 پرداخت خواهد بود. 

از پایان سال مالی زیان شرکت بر اساس ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب مجمع عمومی از مبلغ   هر گاه پس 

بودجه مصوبپیش در  شبینی شده  باشد  کمتر  داخلی  مربوط  منابع  محل  از  را  حاصله  زیان  ابتدا  است  مکلف  رکت 

جبران باقیمانده زیان استفاده نماید و مازاد  بینی شده در بودجه مصوب خود تأمین و از کمک دولت فقط برایپیش

 بینی شده را به حساب خزانه واریز نماید. کمک دریافتی از دولت ناشی از تقلیل زیان پیش 

ولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان توسط شرکتهای د   - تبصره

 برگشت موضوع این ماده را به خزانه مسترد نمایند. مجمع عمومی وجوه قابل

بابت خرید و   -  70 ماده اجرایی  اعتبارات دستگاههای  منابع داخلی شرکتهای دولتی و  از  کلیه وجوهی که خارج 

شود باید منحصراً به مصرف تدارک همان اساسی مورد نیاز عامه اختصاص داده میغذایی و کاالهای تدارک مواد  

باید مستقیماً به منظور واریز وجوه دریافتی از این  مواد و کاالها برسد. وجوه حاصل از فروش مواد و کاالهای مزبور



 
 

کاالها بر اساس خرید و فروش این قبیل مواد وبابت به حسابهای بانکی مربوط تودیع شود. زیان احتمالی حاصل از  

قوانین و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب پس از رسیدگی و تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی  

 باشد. پرداخت و احتساب به هزینه قطعی می و دارایی قابل 

مجزا از عملیات مالی دستگاه اجرایی مربوط    حساب خرید و فروش مواد و کاالهای مزبور باید به طور  -  1 تبصره

 پذیر باشد. رسیدگی حسابهای مذکور به طور مستقل امکان نگهداری شود به ترتیبی که 

در موارد لزوم بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت وزارت برنامه و بودجه قبل از رسیدگی    -  2 تبصره

بینی شده مربوط به خرید  درصد مبلغ زیان پیش 70دارایی حداکثر تا معادل اقتصادی و حسابرس منتخب وزارت امور

 باشد. پرداخت میالحساب قابل و فروش کاالهای موضوع این ماده به طور علی

هر نوع تخلف از مقررات این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد  -  3 تبصره

 شد.

ها و مؤسسات دولتی و  پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی از محل بودجه وزارتخانه   -  71 ماده

باشند ممنوع مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی می های دولتی جز در شرکت

 است.

ای سالمی خواهد رسید و وجوه پرداختی از این  ها و اعانات به تصویب مجلس شورضوابط پرداخت این قبیل کمک

کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد  کننده با اخذ رسید از دریافتپرداختبابت توسط ذیحسابان دستگاههای 

 مگر آنکه در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد. 

ها و مؤسسات دولتی و  ز محل بودجه وزارتخانه دولت مکلف است بر مصرف اعتباراتی که به عنوان کمک ا - تبصره

یا از محل  به مؤسسات غیر دولتی پرداخت  شرکتهای دولتی و  اعتبارات منظور در سایر ردیفهای بودجه کل کشور 

 شود نظارت مالی اعمال کند. می

وزارت برنامه و بودجه   ای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ونامه نحوه نظارت مذکور تابع آیین

 رسید. به تصویب هیأت وزیران خواهد 

مصرف اعتبارات جاری و عمرانی منظور در بودجه کل کشور تابع مقررات این قانون و سایر قوانین و   -  72 ماده

 باشد.مقررات عمومی دولت می

ز در مواردی که در این های مصوب جمصرف اعتبارات از محل درآمدهای اختصاصی بر اساس بودجه  -  1 تبصره

باشد و در صورتی که دستگاههای اجرایی ذیربط  است تابع مقررات قانونی مربوط میقانون برای آنها تعیین مکلف شده 

مذکور بر اساس قوانین و مقررات عمومی دولتی قابل  دارای مقررات قانونی خاص برای این موضوع نباشند اعتبارات 

 مصرف خواهد بود. 

های مصوب جز در مواردی  مصرف درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار شرکتهای دولتی بر اساس بودجه  -  2 تبصره

باشد لکن اجرای طرحهای عمرانی  تکلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط می که در این قانون برای آنها تعیین 

ن و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد  قانوهای مذکور از نظر مقررات مالی و معامالتی تابع مفاد این شرکت

نیز نام است  به آنها مستلزم ذکر  مشمول مفاد این ماده  بود. شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی 

 خواهند بود.



 
 

  در صورتی که مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی دارای مقررات قانونی خاصی برای مصرف اعتبارات   -  3 تبصره

اعتبارات جاری را که از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور در اختیار آنها گذارده توانندخود باشند می

این قانون صراحتاً برای آن می تعیین تکلیف شده است طبق مقررات مربوط به خود به شود جز در مواردی که در 

ها و مؤسسات  وزارتخانه ره از محل اعتبارات منظور در بودجهمصرف برسانند. در مواردی که اعتبارات موضوع این تبص

می گذارده  دولتی  غیر  عمومی  نهادهای  و  مؤسسات  اختیار  در  کمک  عنوان  به  دستگاه  دولتی  ذیحساب  شود. 

کننده به هزینه قطعی منظور خواهد  کمک وجوه پرداختی از این بابت را با اخذ رسید مؤسسه دریافتکننده پرداخت

 نمود. 

اعتبارات طرحهای عمرانی مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تابع این قانون و سایر قوانین و مقررات   -  4 تبصره

 باشد. عمومی دولت می

اعتبارات جاری و طرحهای عمرانی )   -  5 تبصره به  ثابت( مؤسسات و سرمایه حساب و اسناد هزینه مربوط  گذاری 

ل از تصویب مراجع قانونی ذیربط وسیله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادی و  قبنهادهای عمومی غیر دولتی باید 

 دیوان محاسبات کشور تحویل گردد. دارایی رسیدگی شود و حساب ساالنه آنها برای حسابرسی به 

یر دولتی های مالی و معامالتی مربوط به اعتبارات جاری آن دسته از مؤسسات و نهادهای عمومی غنامه آیین  -   6 تبصره

از قانون  به موجب  دیوان محاسبات کور توسط که  قانون  با رعایت  بشود  یا  شمول مقررات عمومی مستثنی شده و 

 وزیران خواهد رسید. وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم و به تصویب هیأت 

به موجب مقررات مجاز  ها و مؤسسات دولتی کهنقصان و تفریط حاصل در ابوابجمعی مأمورین وزارتخانه - 73 ماده

باشد نسبت به وجوه و یا اوراق مذکور با اعالم  یا اوراقی که در حکم وجه نقد است می به اخذ و نگهداری وجه نقد و 

بینی نشده منظور در بودجه کل  های پیش اعتبار هزینه دستگاه اجرایی مربوط با رأی دیوان محاسبات کشور از محل

 م مانع تعقیب قانونی مسئوالن امر نخواهد بود.شود. این اقداکشور تأمین می

منظور    - تبصره عمومی  درآمد  به حساب  شد  خواهد  بابت وصول  این  از  امر  مسئوالن  تعقیب  اثر  بر  که  وجوهی 

 گردد. می

داری  خزانه نحوه انجام و حدود وظایف و مسئولیتهای نمایندگیهای خزانه در استانها و چگونگی ارتباط آنها با    -  74 ماده

ای که با رعایت مفاد این قانون به نامه مستقر در شهرستانهای تابعه هر استان به موجب آیینکل و دستگاههای اجرایی 

 شد.رسد معین خواهد تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می 

ز و شهرستانها و نیز های دستگاههای اجرایی در مرکمقررات مربوط به نحوه درخواست وجه برای هزینه   -  75 ماده

های نقدی به موجب دستورالعملی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی حواله مقررات مربوط به ابالغ اعتبار و 

 و دارایی تهیه و به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

اعتبارات  - تبصره بودجه عمرانی مصوب آن سال و  باید  ماه هر سال  اردیبهشت  اول  تا  کلیه دستگاهها و    حداکثر 

 از اعتبارات طبق قانون به دستگاههای مجری تخصیص داده شود. ها به آنها ابالغ و مقداریموافقتنامه 

) برای وزارتخانه  -  76 ماده بیمه و مؤسسات  ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی  بانکها و شرکتهای  استثناء  به 

در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در اعتباری( و واحدهای تابعه آنها 

دول بانکهای  سایر  یا  و  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  ازبانک  ایران  تی که  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  طرف 

استفاده از حسابهای  نمایندگی داشته باشند، به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد.



 
 

نفر ها و مؤسسات دولتی با امضاء مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و الاقل یک مزبور در مورد وزارتخانه 

مقامات مسئول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان به عمل خواهد آمد و  دیگر از

منحصراً از طریق حسابهای بانکی مذکور مجاز خواهد بود. استفاده از حسابهای کلیه پرداختهای دستگاههای نامبرده 

و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او  کور در اساسنامه آنها بانکی شرکتهای دولتی با امضاء مشترک مقامات مذ

 ممکن خواهد بود. 

این قانون مادامی که از محل درآمد عمومی وجهی    5مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده    - تبصره

راتی که در قانون بودجه  وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود و وجوه اعتبادارند و در مورد دریافت می

خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصراً از طریق  رسد، توسط کل کشور برای این قبیل دستگاهها به تصویب می 

 باشد. حسابهای بانکی مذکور قابل پرداخت می

که موضوعی جنبه توانند برای رفع احتیاجات سال بعد از در مواردی  ها و مؤسسات دولتی می وزارتخانه  -  77 ماده

انجام آن منجر به زیان و خسارت دولت گردد به پیشنهاد باالترین مقام اجرایی دستگاه فوری و فوتی داشته و تأخیر در

اقتصادی و دارایی قراردادهای الزم برای خرید کاال یا  مربوط و تأیید وزارت برنامه و بودجه با موافقت وزارت امور

تشخیص وزارت برنامه  قررات منعقد نمایند مشروط بر این که مبلغ آن گونه قراردادها به خدمات مورد نیاز با رعایت م

یا در صورت جدید بودن موضوع   اعتبار مصوب و مشابه آن در آن سال و  و بودجه در هر مورد حداکثر بیش از 

مصوب واحد مربوط هر دستگاه اجرایی حداکثر بیش از ده درصد مجموع اعتبارات غیر پرسنلی  مجموعاً در مورد 

 نباشد. 

مقررات مربوط پرداخت وجوهی به عنوان پیش پرداخت ضرورت پیدا چنانچه در اجرای قرارداد منعقده و بر اساس 

تواند وجوه امور اقتصادی و دارایی می کند و یا قراردادهای مزبور قبل از پایان سال مالی به مرحله تعهد برسد، وزارت 

شود( تأدیه  می بینیاز محل اعتبار خاصی که در اجرای این ماده در بودجه هر سال پیشخت )الزم را به عنوان پیش پردا

 نماید و در سال بعد پس از تصویب بودجه رأساً از اعتبارات دستگاه مربوط واریز نماید.

سیل، بیماریهای  سوزی، زلزله،  در مورد مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهانی مملکتی از قبیل جنگ، آتش   -  78 ماده

مربوط به حوادث فوق، حصر اقتصادی و همچنین موارد مشابه که به فرمان رهبر یا شورای هایهمه گیر و بیماری 

قانون گردد، رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و تابع ) رهبری به عنوان ضرورتهای اسالمی و یا مملکتی اعالم 

مقررات عمومی دولت مستثنی  قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر   نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب

 باشد. گزارش امر باید در اولین جلسه مجلس شورای اسالمی توسط نخست وزیر تقدیم گردد. هستند(، می 

 معامالت دولتی  - 3بخش 

استجاره و پیمانکاری و اجرت    ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و معامالت وزارتخانه   -  79 ماده

شود( باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده که مشمول مقررات استخدامی می به استثناء مواردیکار و غیره )

در مورد معامالتی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی    -  1انجام شود مگر در موارد زیر:  

 باشد. 

مالتی که انجام آنها به تشخیص و مسئولیت باالترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا در مورد معا  -  2

با  نهادهای عمومی غیر   -نهادها و مؤسسات و شرکتهای مشروحه زیر: الف  مقامات مجاز از طرف آنها  مؤسسات و 



 
 

نهادهای مذکور کیت آنها متعلق به مؤسسات ودولتی و مؤسسات تابعه که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه و یا مال

 باشد. 

ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که بر اساس قوانین  شرکتهای تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه   -ب  

 شوند. تعاونی تشکیل و اداره می و مقررات ناظر بر شرکتهای

گردند، که مقرون به  ت مستقیم دولت تشکیل و اداره میشرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظار  -ج  

 صرفه صالح دولت باشد.

در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا باالترین مقام دستگاه اجرایی در   - 3

 شد. مجاز از طرف آنها منحصربفرد بوده و دارای انواع مشابه نبامرکز و یا استان و یا مقامات 

در مورد خرید یا استجاره اموال غیر منقول که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا باالترین مقام دستگاه اجرایی در   -  4

مجاز از طرف آنها با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا کارشناس خبره و متعهد  مرکز و یا استان و یا مقامات 

 رشته مربوطه انجام خواهد شد. 

 رید خدمات هنری با رعایت موازین اسالمی و صنایع مستظرفه و خدمات کارشناسی.در مورد خ - 5

در مورد خرید کاالهای انحصاری دولتی و یا سایر کاالهایی که دارای فروشنده انحصاری بوده و برای آنها از    -  6

 نرخهای معینی تعیین و اعالم شده باشد.طرف دستگاههای ذیربط دولتی 

خرید کاالهای مورد مصرف روزانه که در محل از طرف دستگاههای ذیربط دولتی و یا شهرداریها برای در مورد  - 7

 آنها نرخ ثابتی تعیین شده باشد.

های داخلی و کرایه حمل و نقل بار از طریق زمینی که از طرف دستگاههای  در مورد کاالهای ساخت کارخانه   -  8

 اشد.شده بدولتی ذیربط برای آنها نرخ تعیین 

 در مورد کرایه حمل و نقل هوایی، دریایی، هزینه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.  - 9

در مورد تعمیر ماشین آالت ثابت و متحرک به تشخیص و مسئولیت وزیر یا باالترین مقام دستگاه اجرایی در    -  10

 مجاز از طرف آنها. مرکز و یا استان و یا مقامات 

ر مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آالت ثابت و متحرک موجود و د   -  11

گیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظائر آن با تعیین بهای مورد اندازه همچنین ادوات و ابزار و وسائل 

که حسب مورد توسط وزیر یا باالترین مقام دستگاه  معامله حداقل وسیله یک نفر کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط 

مذکور در این  اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب خواهد شد، پس از تأیید مقامات

 ردیف.

 در مورد معامالتی که به تشخیص هیأت وزیران به مالحظه صرفه و صالح دولت باید مستور بماند. - 12

نامه خاصی که بنا به پیشنهاد وزارت ارشاد اسالمی و تأیید وزارت  مورد چاپ و صحافی که به موجب آیین در    -  13

 رسد، انجام خواهد شد. تصویب هیأت وزیران می امور اقتصادی و دارایی به 

شود و نرخ ها و مؤسسات دولتی تولید و ارائه می در مورد فروش کاالها و خدماتی که مستقیماً توسط وزارتخانه  -  14

 گردد. قانونی مربوط تعیین می فروش آنها توسط مراجع



 
 

این ماده بدون رعایت تشریفات مناقصه و یا مزایده مشروط بر آن   2و  1های  انجام معامالت موضوع ردیف  - تبصره

این که وظیفه تهیه   مورد معامله را در اختیار داشته یا تولیدکننده یا انجام دهنده آن باشد یااست که دستگاه فروشنده،

 و توزیع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد.

معامالت جزیی:    -شود: الف  معامالت دولتی به سه دسته جزیی، متوسط و عمده به شرح زیر تقسیم می   -  80 ماده

 معامالتی است که مبلغ آن از سیصد هزار ریال تجاوز نکند. 

 ه مبلغ آن از سیصد هزار ریال بیشتر باشد و از دو میلیون ریال تجاوز ننماید. معامالت متوسط: معامالتی است ک -ب 

 معامالت عمده: معامالتی است که مبلغ آن از دو میلیون ریال بیشتر باشد.  -ج 

مبنای نصاب در خرید برای معامالت جزئی و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معامالت عمده مبلغ    -  1 تبصره

 برآورد است.

مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی کاردان خبره و متعهد رشته مربوط که توسط دستگاه اجرایی ذیربط  - 2 تبصره

 شود خواهد بود. انتخاب می 

در مورد معامالت جزئی به کمترین بهای ممکن به   -پذیرد: الف مناقصه در معامالت به طرق زیر انجام می  -  81 ماده

 مسئولیت کارپرداز.تشخیص و 

در مورد معامالت متوسط به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز و مسئول واحد تدارکاتی    -ب  

 مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها. مربوط و تأیید وزیر یا باالترین 

مناقصه محدود( به تشخیص وزیر  نامه ) قصه عمومی و یا ارسال دعوتدر مورد معامالت عمده با انتشار آگهی منا  -ج  

 اجرایی و مقامات مجاز از طرف آنها. یا باالترین مقام دستگاه 

در مورد معامالت جزیی به بیشترین بهای ممکن به   -پذیرد: الف  مزایده در معامالت به طریق زیر انجام می  - 82 ماده

 تشخیص و مسئولیت مأمور فروش.

 در مورد معامالت متوسط با حراج. - ب

 در مورد معامالت جزیی به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت مأمور فروش.  -ج 

 در مورد معامالت متوسط با حراج. -ب 

 در مورد معامالت عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی.  -ج 

زارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط به تشخیص یک  در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده بر اساس گ  -  83 ماده

توان معامله را به طریق  این قانون میسر یا به مصلحت نباشد، می   84مذکور در ماده  هیأت سه نفره مرکب از مقامات

صالح دولت ترتیب انجام آن گونه معامالت را با  دیگری انجام داد و در این صورت هیأت مزبور با رعایت صرفه و

 خواهد نمود.سایر مقررات مربوط در هر مورد یا به طور کلی برای یک نوع کاال یا خدمت تعیین و اعالمرعایت 

این قانون در مورد دستگاههای اجرایی در مرکز و   83ترکیب هیأت ترک مناقصه و مزایده موضوع ماده  - 84 ماده

ها و مؤسسات  مرانی واحدهای مرکزی وزارتخانه در مورد اعتبارات جاری و ع  -استانها به شرح زیر خواهد بود: الف  

از مرکز، معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا  دولتی و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج

یا  مؤسسه دولتی حسب مورد و ذیحساب مربوط و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دولت  انتخاب وزیر  به 

 قام دستگاه اجرایی ذیربط.باالترین م



 
 

ها و مؤسسات دولتی، استاندار  در مورد اعتبارات جاری و عمرانی غیر استانی واحدهای خارج از مرکز وزارتخانه  -ب  

 دستگاه اجرایی در محل و عامل ذیحساب مربوط در مرکز استان.یا نماینده او و باالترین مقام 

تری جمهوری اسالمی ایران و صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و  در مورد اعتبارات جاری و عمرانی دادگس  -ج 

ها شوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه سایر مؤسسات دولتی که به صورت مستقل اداره میدیوان محاسبات کشور و

عالی نمی  شورای  نماینده  ترتیب  به  وزیر  نماینده  جای  به  سیباشند  و  صدا  سرپرستی  شورای  نماینده  و  مای  قضایی 

اجرایی ذیربط در هیأت جمهوری اسالمی ایران و نماینده رییس دیوان محاسبات کشور و نماینده باالترین مقام دستگاه 

 موضوع این ماده شرکت خواهد نمود. 

در مورد اعتبارات جاری و عمرانی استانی، استاندار و یا نماینده او و باالترین مقام دستگاه اجرایی محلی ذیربط    -د  

 حساب مربوط.و ذی

در مورد عملیات جاری و طرحهای عمرانی شرکتهای دولتی، مدیر عامل و یا باالترین مقام اجرایی و ذیحساب    -ه  

 مجمع عمومی.مربوط و یک نفر به انتخاب 

دارند در  در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مادام که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت می  -و  

شوند. ذیحساب و دو نفر به انتخاب  مربوط زیر نظر شورا و یا ارکان مشابه اداره میبه موجب مقرراتصورتی که  

باشند، ذیحساب و دو نفر به انتخاب باالترین مقام  میشورا یا ارکان مربوط و در صورتی که فاقد شورا یا ارکان مشابه 

 اجرایی مؤسسه یا نهاد مربوطه.

گانه ارتش جمهوری اسالمی ایران در مرکز، فرمانده نیروی مربوط و به نیروهای سه   در مورد معامالت مربوط  -ز  

انتخاب رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمی ایران و در خارج از مرکز به ترتیب ذیحساب مربوط و یک نفر به

 جمهوری اسالمی ایران.نماینده رییس ستاد مشترک ارتش نماینده فرمانده نیروی مربوط و عامل ذیحساب در محل و

الف( این ماده و در مورد معامالت مربوط به ستاد مشترک  در مورد معامالت وزارت دفاع به ترتیب مقرر در بند )   -ح  

 ایران، ذیحساب مربوط و دو نفر به انتخاب رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمی ایران.ارتش جمهوری اسالمی 

باالترین مقام دستگاه   84و    83هیأت موضوع مواد    -  85 ماده یا  یا  بنا به دعوت وزیر  این قانون که در هر مورد 

شود با حضور هر سه نفر اعضاء مربوط رسمیت دارد و کلیه اعضاء تشکیل میاجرایی و یا مقامات مجاز از طرف آنها 

ربوط در مورد تقاضای  توجیهی دستگاه اجرایی ممکلف به حضور در جلسات هیأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش

اکثریت اعضاء معتبر  ترک مناقصه یا مزایده و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لکن تصمیمات هیأت با رأی 

 خواهد بود.

میلیون ریال باشد انجام معامله پس از    20این قانون در صورتی که مبلغ معامله بیش از    83در اجرای ماده    -  86 ماده

در مورد    -این قانون حسب مورد با تأیید مقامات زیر مجاز خواهد بود: الف    84موضوع ماده  سه نفریتصویب هیأت  

 ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، وزیر مربوطه.واحدهای مرکزی وزارتخانه 

مؤسسات دولتی  ها و  در مورد دستگاههای اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی و سایر واحدهای تابعه وزارتخانه   -ب  

 همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، استاندار استان مربوط.در خارج از مرکز و

گانه ارتش جمهوری اسالمی ایران و ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمی  در مورد معامالت مربوط به نیروهای سه   -ج  

 مورد معامالت مربوط به وزارت دفاع، وزیر دفاع. ارتش جمهوری اسالمی ایران در ایران رییس ستاد مشترک



 
 

در مورد معامالت مربوط به دادگستری جمهوری اسالمی ایران، صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و دیوان   -د  

ها و مؤسسات  شوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه مؤسسات دولتی که به صورت مستقل اداره میمحاسبات کشور و سایر 

سرپرستی، رییس دیوان محاسبات کشور و باالترین مقام دستگاه  ستند به ترتیب شورای عالی قضایی، شورای دولتی نی

 اجرایی ذیربط. 

در مورد معامالت مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در صورتی که به موجب مقررات مربوط زیر   -ه  

باشند،  ا رکن مربوط و در صورتی که فاقد شورا و یا ارکان مشابه میشوند، شورا و ی اداره مینظر شورا و یا ارکان مشابه 

 باالترین مقام اجرایی مؤسسه یا نهاد مربوط.

در صورتی که مبلغ معامله بیش از دویست میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب    83در اجرای ماده    -  87 ماده

و تأیید شورای    86مقامات و مراجع مذکور در بندهای ذیل ماده  موکول به پیشنهاد    84ماده  هیأت سه نفری موضوع

 اقتصاد خواهد بود. 

نامه معامالت دولتی در مورد معامالت مربوط به در مواردی که رعایت برخی از مقررات این قانون و آیین -  88 ماده

محل در  و خدماتی که  وزارتخانه کاالها  از کشور  واحدهای خارج  نیاز  و مؤسمورد  واقع میها  دولتی  به  سات  شود 

مربوط و یا باالترین مقام سیاسی که در غیاب سفیر تشخیص و مسئولیت سفیر دولت جمهوری اسالمی ایران در کشور

رعایت صرفه و صالح  دار انجام وظایف او باشد، مقدور نباشد، معامله به ترتیبی که توسط سفیر و یا مقام مذکور با عهده 

 شود انجام خواهد شد.ه طور کلی برای یک نوع کاال یا خدمات تعیین می دولت در هر مورد یا ب

این قانون به    88الی    79نحوه انجام معامالت و تشریفات مناقصه و مزایده و سایر مقررات اجرایی مواد    -  89 ماده

 تصویب مجلس شورای اسالمی خواهد رسید. موجب قانونی خواهد بود که به

 مالی نظارت  -سوم  فصل

ها با  ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی از نظر انطباق پرداختاعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه   -  90 ماده

 قوانین و مقررات راجع به هر نوع خرج، به عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی است.مقررات این قانون و سایر 

تها و طرحهای عمرانی که هزینه آنها از محل اعتبارات جاری و عمرانی  نظارت عملیاتی دولت بر اجرای فعالی  - تبصره

شود، به منظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدفها  کشور تأمین می منظور در قانون بودجه کل

بندی ار با جدولهای زمان بودجه کل کشور و مقایسه پیشرفت کو سیاستهای تعیین شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین 

 باشد. وزارت برنامه و بودجه می به ترتیبی که در قانون برنامه و بودجه کشور مقرر شده و یا خواهد شد کماکان به عهده 

در صورتی که ذیحساب انجام خرجی را بر خالف قانون و مقررات تشخیص دهد، مراتب را با ذکر مستند   - 91 ماده

به   کتباً  مربوط  اعالم میمقامقانونی  دستور خرج  از وصول گزارش صادرکننده  دستور پس  مقام صادرکننده  کند. 

تشخیص داده و مسئولیت قانونی بودن دستور خود را کتباً ذیحساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانین و مقررات

است وجه سند هزینه مربوط مکلف با ذکر مستند قانونی به عهده بگیرد و مراتب را به ذیحساب اعالم نماید. ذیحساب  

را پس از ضمیمه نمودن دستور کتبی متضمن قبول مسئولیت مذکور پرداخت و مراتب را با ذکر مستندات قانونی  

به نماید. مربوط  دیوان محاسبات کشور گزارش  به  اطالع  دارایی و رونوشت آن را جهت  و  اقتصادی  امور  وزارت 

مورد را خالف تشخیص داد مراتب را برای اقدامات قانونی الزم به  رتی کهوزارت امور اقتصادی و دارایی در صو 

 دیوان محاسبات کشور اعالم خواهد داشت.



 
 

در مواردی که بر اثر تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات این قانون خدمتی انجام شود یا مالی به   -  92 ماده

باشد. و در صورتی که رد عین آن میسر  رد معامله مربوط می   اجرایی ذیربط مکلف به تصرف دولت درآید، دستگاه 

خدمات انجام شده مکلف به قبول و وجه مورد معامله  نبوده و یا فروشنده از قبول امتناع داشته باشد و همچنین در مورد 

مانع تعقیب    اقدامات فوقدر حدود اعتبارات موجود یا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرایی مربوط قابل پرداخت است و 

 قانونی متخلف نخواهد بود.

در صورتی که بر اساس گواهی خالف واقع ذیحساب نسبت به تأمین اعتبار و یا اقدام یا دستور وزیر یا   -  93 ماده

مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب و یا بر خالف قانون وجهی پرداخت یا تعهدی  رییس مؤسسه دولتی یا مقامات 

غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد  ضاء شود هر یک از این تخلفات در حکم تصرف علیه دولت ام

 شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات نسبت به ایجاد وحدت رویه در    -  94 ماده

 اقدام نماید. مورد اعمال نظارت قبل از خرج

 حساب و تفریغ بودجهتنظیم  -چهارم   فصل

ها و مؤسسات دولتی مکلفند نسخه اول صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه را کلیه ذیحسابان وزارتخانه  -  95 ماده

مدارک مربوط منتهی تا آخر ماه بعد و حساب نهایی هر سال را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال همراه با اصل اسناد و 

شود به دیوان مذکور تحویل و نسخه دوم  کشور مقرر میقانون دیوان محاسبات   39ماده  بعد به ترتیبی که در اجرای  

کند و دارایی معین می صورتحسابهای مذکور را بدون ضمیمه کردن اسناد و مدارک به نحوی که وزارت امور اقتصادی 

 به وزارت نامبرده ارسال نمایند.

باال  -  1 تبصره امضاء  به  باید  او و صورتحسابهای فوق  از طرف  یا مقام مجاز  اجرایی مربوط و  ترین مقام دستگاه 

 محاسبات کشور رسیده باشد.ذیحساب و گواهی نماینده دیوان 

مواعد تنظیم و ارسال صورتحسابهای موضوع این ماده توسط دیوان محاسبات کشور با هماهنگی وزارت    -  2 تبصره

 باشد. تغییر میامور اقتصادی و دارایی قابل 

نحوه حسابرسی یا رسیدگی دیوان محاسبات کشور نسبت به صورتحسابها و اسناد و مدارک موضوع این   -   3 بصرهت

 قانون دیوان محاسبات کشور معین خواهد شد. های اجرایی نامهماده در آیین

مجلس    سوزی در صورتی که به تشخیص هیأتی مرکب از نماینده در موارد اضطراری نظیر سیل و آتش   -   4 تبصره

اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور دسترسی به اصل مدارک جهت انضمام به  شورای اسالمی و وزارت امور

تواند نسخ دیگر و یا تصویر مدارک را به جای مدارک  میهای ماهانه میسر نباشد، ذیحساب مربوط اسناد و صورتحساب 

توسط وزارت امور اقتصادی  و نحوه اجرای این تبصره مشترکاًاصلی به اسناد صورتحسابها ضمیمه نماید موارد شمول 

 و دارایی و دیوان محاسبات کشور تهیه و به مورد اجراء گذارده خواهد شد. 

دستگاههای اجرایی مکلفند به ترتیبی که هیأت وزیران معین خواهد نمود حداکثر ظرف مدت شش ماه    -  96 ماده

بینی شده در بودجه مصوب  ت انجام شده طی آن سال را بر اساس اهداف پیش عملیاپس از پایان هر سال مالی گزارش

 اقتصادی و دارایی ارسال دارند. به دیوان محاسبات کشور و وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور 

در مواقعی که سمت ذیحساب تغییر کند و یا به هر عنوان سمت ذیحسابی از وی سلب شود ذیحسابان قبلی    - 97 ماده

ظرف یک ماه از از تاریخ اشتغال ذیحساب جدید بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت امور و بعدی مکلفند حداکثر 



 
 

تنظیم صورت مجلس، تحویل و تحول نمایند. این صورت مجلس شود سوابق ذیحسابی را با اقتصادی و دارایی تهیه می 

 اقتصادی و دارایی ارسال گردد. اول آن به وزارت امور باید به امضاء تحویل دهنده و تحویل گیرنده رسیده و نسخه

در مواردی که ذیحساب از تحویل ابوابجمعی خود استنکاف نماید یا به هر علتی شرکت او در امر تحویل و    -  تبصره

ی با  ابوابجمعی وی با حضور نماینده دیوان محاسبات کشور و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایتحول میسر نباشد، 

 خواهد شد. تنظیم صورت مجلس به ذیحساب جدید تحویل 

های دولتی مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را بالفاصله پس از تصویب مجمع عمومی شرکت  -  98 ماده

 نمایند. صورتحساب عملکرد ساالنه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال مربوط برای درج در

گذاری اعتبارات سرمایه های دولتی مکلفند صورت حساب دریافت و پرداخت طرحهای عمرانی )شرکت  -  99 ماده

دستورالعمل که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم خواهد شد تهیه و پس از تصویب ثابت( خود را مطابق

کرد ساالنه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و  صورتحساب عملمجمع عمومی مربوط بالفاصله جهت درج در

 دارایی ارسال نمایند. 

 باشد. این قانون نیز مشمول حکم این ماده می 130مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع ماده 

این قانون مکلفند صورتحساب دریافت و   5کلیه مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده    -  100 ماده

گذاری ثابت(، مطابق دستورالعملی  اعتبارات سرمایه اعتبارات جاری و یا طرحهای عمرانی ) پرداخت ساالنه خود اعم از 

ابالغ  اقتصادی و دارایی تهیه و  خواهد شد تنظیم و پس از تصویب مراجع قانونی ذیربط  که از طرف وزارت امور 

در صورت درج  بعد جهت  سال  ماه  پایان شهریور  تا  بودجه کلحداکثر  ساالنه  امور حساب عملکرد  به وزارت  کشور 

 اقتصادی و دارایی ارسال دارند. 

ماده  6نامه مالی مربوط در اجرای تبصره نهادها و مؤسسات مشمول این ماده پس از به تصویب رسیدن آیین  - تبصره

تنظیم و  72 قانون در مورد  ترتیب مقر این  به  نامه مذکور عمل  ر در آیینارسال صورت حسابهای فوق در موعد و 

 خواهند کرد.

به    -  101 ماده را  ماهانه حسابهای درآمد متمرکز در خزانه  خزانه مکلف است صورتحساب دریافتها و پرداختهای 

انواع حسابها حداکثر ظرف انواع تفکیک  بندی  طبقه  نماید.  تحویل  محاسبات کشور  دیوان  به  و  تهیه  ماه  دو  مدت 

اعتبارات در قانون بودجه کل کشور توسط وزارت ماده با در نظر گرفتن طبقه بندی درآمدها و  حسابهای مذکور در این

 امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعالم خواهد شد.

شود به حساب  الحسابها در سالی که تصفیه میرسد و علیپیش پرداختها در سالی که به مرحله تعهد می   -  102 ماده

 شود.در صورت حساب عملکرد ساالنه بودجه کل کشور جمعاً و خرجاً منظور میقطعی همان سال محسوب و 

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است صورتحساب عملکرد هر سال مالی را حداکثر تا پایان آذر   -  103 ماده

انون بودجه سال مربوط عناوین درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار و اعتبارات مندرج در قماه سال بعد طبق تقسیمات و 

با صورت گردش نقدی خزانه حاوی اطالعات زیر: الف    -  1صورتحساب دریافتهای خزانه شامل:    -تهیه و همراه 

 موجودی اول سال خزانه.

 درآمدهای وصولی سال مالی مربوط. - 2

 سایر منابع تأمین اعتبار. - 3

 واریز پیش پرداختهای سالهای قبل. - 4



 
 

پرداختی از محل اعتبارات و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در قانون    -  1صورتحساب پرداختهای خزانه شامل:    -ب  

 بودجه سال مربوط.

 پیش پرداختها. - 2

 پیش پرداختهای سالهای قبل که به پای اعتبارات مصوب سال مالی منظور شده است. - 3

 موجودی آخر سال.  - 4

 ه دیوان محاسبات کشور و یک نسخه به هیأت وزیران تسلیم نماید. به طور همزمان یک نسخه ب

قانون اساسی( با بررسی حسابها و اسناد و مدارک و   55مطابق اصل دیوان محاسبات کشور مکلف است ) -  104 ماده

زارش  عملکرد ساالنه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه ساالنه اقدام و هر سال گتطبیق با صورت حساب 

شورای اسالمی تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات این قانون  تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس

 را رسیدگی و به هیأتهای مستشاری ارجاع نماید.

امور    -  105 ماده تکالیف و مسئولیتهایی که توسط وزارت  اجرای  مالی در  اقتصادی و  ذیحسابان و سایر مأموران 

موظفند به تکالیف و مسئولیتهای محوله عمل نمایند و کلیه مسئوالن دستگاههای اجرایی  شود،دارایی به آنها محول می 

 در این مورد خواهند بود. ها مکلف به همکاری و تشریک مساعی و کارکنان ذیحسابی 

محاسبات کشور به موجب رأی هیأتهای مستشاری  متخلفین با اعالم وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا دادستان دیوان  

 اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.  - 1مجازاتهای زیر محکوم خواهند شد: دیوان مزبور حسب مورد به

 توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.  - 2

 کسر حقوق و مزایا تا حداکثر یک سوم از یک ماه تا سه ماه. - 3

 از سه ماه تا یک سال.  انفصال موقت - 4

 اموال دولتی  -پنجم  فصل

ها و  مسئولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی و غیر منقول در اختیار وزارتخانه   -   106 ماده

کننده و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت امور  یا مؤسسه دولتی استفاده مؤسسات دولتی یا وزارتخانه 

 باشد.دی و دارایی می اقتصا

در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است در مواردی که الزم تشخیص دهد به حساب و موجودی 

دولتی به طرق مقتضی رسیدگی نماید و دستگاههای مزبور مکلف به همکاری و ایجاد ها و مؤسسات اموال وزارتخانه 

نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی رفع مسئولیت  بود و در هر حال رسیدگی و تسهیالت الزم در این زمینه خواهند  

 دستگاههای دولتی مربوط نخواهد بود. 

اسلحه و مهمات و سایر تجهیزات نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران اعم از نظامی و انتظامی از لحاظ    - تبصره

ول حکم این ماده مستثنی است و تابع مقررات مربوطه به خود  امور اقتصادی و دارایی از شمرسیدگی و نظارت وزارت 

پیشنهاد وزارتین دفاع و سپاه و تصویب شورای عالی دفاع تعیین  باشد. فهرست سایر تجهیزات موضوع این تبصره بهمی

 خواهد شد. 

ه یا مؤسسه دولتی  انتقال بالعوض اموال منقول دولت از یک وزارت خانه یا مؤسسه دولتی به وزارتخان  -  107 ماده

ای که مال را در اختیار دارد موافقت  خواهد بود که عالوه بر موافقت وزارتخانه یا مؤسسهپذیردیگر در صورتی امکان 

 وزارت امور اقتصادی و دارایی قبالً تحصیل شده باشد.



 
 

ی که صد درصد سهام آنها ها و مؤسسات دولتی به شرکتهای دولتانتقال بالعوض اموال منقول وزارتخانه - 108 ماده

تقاضای شرکت دولتی ذیربط و موافقت وزیر یا باالترین مقام اجرایی وزارتخانه یا مؤسسه  متعلق به دولت باشد بنا به 

باشد. در صورتی که ارزش اموال منقولی  دارایی مجاز می دولتی انتقال دهنده مال با تأیید قبلی وزارت امور اقتصادی و 

منتخب شرکت جمعاً شود بر اساس ارزیابی کارشناس اده در هر سال به شرکت دولتی منتقل میکه در اجرای این م

بیش از یک میلیون ریال باشد در پایان هر سال باید سرمایه شرکت معادل مبلغ ارزیابی شده افزایش یابد و در هر حال  

 منظور نماید. انتقال گیرنده مکلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهای مربوط شرکت

می  -   109 ماده دولت  به  متعلق  آنها  سهام  درصد  صد  که  دولتی  شرکتهای  منقول  اموال  بالعوض  به  انتقال  باشد 

تقاضای وزیر یا رییس مؤسسه دولتی مربوط و موافقت مجمع عمومی شرکت و ها و مؤسسات دولتی بنا بهوزارتخانه 

مشروط   دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  قبلی  ارزشاطالع  آنکه  )بر  ذخیره دفتری  تجمع  منهای  شده  تمام  قیمت 

تجاوز نکند،  سرمایه پرداخت شده شرکت  %50شود جمعاً از  استهالک( اموالی که در اجرای این ماده انتقال داده می

 باشد.مجاز می 

اجرای این ماده به شرکت انتقال دهنده مال مکلف است در صورتی که ارزش دفتری اموال منقول شرکت که در  

شود تا یک میلیون ریال باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزینه همان سال  می ها و مؤسسات دولتی منتقلوزارتخانه 

دفتری اموال منتقل شده سرمایه شرکت را کاهش منظور و در صورت تجاوز این مبلغ از یک میلیون ریال معادل ارزش

 دهد.

توانند اموال منقول خود را به طور امانی در اختیار  مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی می ها و وزارتخانه  -  110 ماده

دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی قرار دهند. در این  ها و مؤسسات سایر وزارتخانه 

غیر دولتی تحویل گیرنده   مؤسسات و نهادهای عمومیها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و صورت وزارتخانه 

حراست و نگهداری حساب  بدون این که حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند مسئول حفظ و

این اموال خواهند بود و باید فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و عین اموال را پس از  

مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی   به وزارتخانه یارفع نیاز

 اطالع دهند. 

منظور از اموال منقول مذکور در فصل پنجم این قانون اموال منقول و غیر مصرفی است و ترتیب نگهداری   -  111 ماده

این قانون تعیین خواهد   122نامه موضوع ماده  ین منقول مصرفی و در حکم مصرفی در آیحساب نقل و انتقال اموال

 گردید.

شود  ها و مؤسسات دولتی که اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده میفروش اموال منقول وزارتخانه   -  112 ماده

جازه باالترین  ها و مؤسسات دولتی نباشد، با اطالع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اوزارتخانه و مورد نیاز سایر 

باشد. وجوه حاصل از فروش این قبیل  مربوط به معامالت دولتی مجاز می مقام دستگاه اجرایی ذیربط با رعایت مقررات

 اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود.

 د. باشباشد، از شمول این ماده مستثنی میاموال منقولی که فروش آنها به موجب قانون ممنوع می - تبصره

گذاری ثابت(  سرمایه کلیه اموال و داراییهای منقول و غیر منقولی که از محل اعتبارات طرحهای عمرانی )   -  113 ماده

شود اعم از این که دستگاه خریداری و یا بر اثر اجرای این طرحها ایجاد و یا تملک می برای اجرای طرحهای مزبور

مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی باشد تا زمانی که  رکت دولتی و یا اجرایی طرح، وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا ش



 
 

دستگاههای اجرایی ذیربط اجرای طرحهای مربوط خاتمه نیافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با

اده از  باشد و در صورتی که از اموال مذکور برای ادامه عملیات طرح رفع نیاز شود واگذاری عین و یا حق استفمی

دستگاههای دولتی و همچنین فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم این قانون خواهد بود و وجوه حاصل از آنها به سایر 

 واریز گردد. فروش باید به حساب درآمد عمومی کشور

که اموال منقول و غیر منقول موضوع این ماده پس از خاتمه اجرای طرحهای مربوط در مورد طرحهایی    -  1 تبصره

شود کماکان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرحهایی که مجری  دولتی اجراء می ها و مؤسسات توسط وزارتخانه 

های دستگاه مسئول هستند به حساب اموال و دارایی های دولتی یا نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی آنها شرکت

 برداری طرح منظور خواهد شد.بهره 

بهره درآمد  -  2 تبصره از  ناشی  توسط های  که  عمرانی  طرحهای  مورد  در  داراییها  و  اموال  نوع  این  از  برداری 

شود قبل و بعد از خاتمه اجرای طرح به حساب درآمد عمومی کشور و در مورد  میها و مؤسسات دولتی اجراوزارتخانه 

برداری از صورتی که هزینه بهره عمومی غیر دولتی در  طرحهای مورد اجرای شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای 

حساب درآمد دستگاه مسئول محل منابع شرکت و یا منابع داخلی مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی مربوط تأمین شود به 

 برداری طرح و در غیر این صورت به حساب درآمد عمومی کشور منظور خواهد گردید.بهره 

با هکلیه اموال غیر منقول وزارتخانه   -  114 ماده به دولت است و حفظ و حراست آنها  ا و مؤسسات دولتی متعلق 

 که مال را در اختیار دارد.وزارتخانه یا مؤسسه دولتی است 

توانند با تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند  ها و مؤسسات دولتی میوزارتخانه 

 واگذار کنند. به یکدیگر

شود به استثناء  ها و مؤسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده میفروش اموال غیر منقول وزارتخانه  -  115 ماده

 اموال غیر منقولی که از نفایس ملی باشد.  - 1اموال غیر منقول مشروحه زیر: 

 سازی.تأسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات  - 2

 آثار و بناهای تاریخی.  - 3

باشد بنا به اموال غیر منقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد که فروش آنها ممنوع می  -   4

باشد وجوه حاصل از فروش هیأت وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز می پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب

 د. این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شو

نیستند و به طور مستقل اداره میدر مورد مؤسسات دولتی که زیر نظر هیچ یک از وزارتخانه   -  1 تبصره شوند ها 

مربوط در اجرای این ماده از طرف باالترین مقام اجرایی مؤسسات مذکور به عمل  پیشنهاد فروش اموال غیر منقول

 خواهد آمد. 

ای دولتی بجز اموال غیر منقول مستثنی شده در این ماده با تصویب مجمع فروش اموال غیر منقول شرکته -  2 تبصره

 باشد. عمومی آنها مجاز می 

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اموال غیر منقولی را که در قبال مطالبات دولت و یا در   -  116 ماده

ه و یا درآید چنانچه از مستثنیات موضوع  احکام دادگاهها به تملک دولت درآمداجرای قوانین و مقررات خاص و یا 

 حاصل فروش را به درآمد کشور واریز نماید. این قانون نباشد با رعایت مقررات مربوط به فروش رسانیده و  115ماده  



 
 

برداری از آن به عهده وزارت  مادام که اموال موضوع این ماده به فروش نرسیده نگهداری و اداره و بهره   - تبصره

 باشد. صادی و دارایی می امور اقت

ها و مؤسسات دولتی به پیشنهاد وزیر یا رییس مؤسسه مربوط و با تصویب  اموال غیر منقول وزارتخانه   -  117 ماده

به  انتقال  قابل  است می هیأت وزیران  دولت  به  متعلق  آنها  سهام  توسط شرکتهایی که صد درصد  مزبور  اموال  باشد. 

روز ارزیابی و پس از تأیید مجمع عمومی سرمایه شرکت مع عمومی شرکت به قیمتکارشناس یا کارشناسان منتخب مج

 یابد.معادل قیمت مذکور افزایش می

اموال غیر منقول متعلق به شرکتهای دولتی که صد درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با    -  118 ماده

باشد، مشروط بر این که قیمت دفتری آن گونه  ها و مؤسسات دولتی میوزارتخانه به  تصویب هیأت وزیران قابل انتقال

تجاوز ننماید. معادل قیمت دفتری اموال مزبور از اموال انتقالی، مجموعاً از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت

 شود. سرمایه شرکت کسر می

صد سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب مجامع اموال غیر منقول متعلق به شرکتهایی که صد در  -  119 ماده

باشد. بهای آن گونه اموال با توافق مجامع عمومی مربوط تعیین و معادل آن از  میعمومی آنها قابل انتقال به یکدیگر

 گردد. افزوده میدهنده کسر و به سرمایه شرکت انتقال گیرنده سرمایه شرکت انتقال 

توانند پس از تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال غیر منقول مؤسسات دولتی می   ها ووزارتخانه  -  120 ماده

طور موقت به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی واگذار نماید. در این صورت دولتی مازاد بر احتیاج خود را به 

انتقال گیرنده بدون این که نهادهای عمومی غیر دولتی  باشند مسئول حفظ و حق تصرف مالکانه  مؤسسات و  داشته 

و مراتب را به حراست اموال مذکور بوده و باید پس از رفع نیاز عین مال را به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذیربط اعاده 

 وزارت امور اقتصادی و دارایی اطالع دهند.

تابع مقررات این فصل نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول شورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی    -  121 ماده

 خواهد بود.نامه خاص خود نبوده و تابع آیین 

نامه مربوط به نحوه اجرای فصل پنجم این قانون و چگونگی رسیدگی و نظارت و تمرکز حساب آیین  -  122 ماده

از  به تصویب هیأت وزیران خواهاموال منقول و غیر منقول دولت  اقتصادی و دارایی تهیه و  د  طرف وزارت امور 

 رسید.

 مقررات متفرقه  -ششم  فصل

تضمین  -  123 ماده و  منقول  غیر  اموال  مالکیت  اسناد  و  وزارتخانه نامهسهام  به  متعلق  بهادار  اوراق  سایر  و  و ها  ها 

هایی که از طرف وزارت متعلق به دولت در شرکتها باید به ترتیب و در محل و یا محلمؤسسات دولتی و همچنین سهام

 شود نگاهداری شود. اقتصادی و دارایی تعیین می امور 

داری کل کشور مکلف است بر نگهداری صحیح سهام و اسناد و اوراق مذکور نظارت نماید و سهام و اسناد و خزانه

بهادارنامه تضمین اوراق  سایر  و  امور  ها  وزارت  توسط  که  مربوط  اجرایی  دستورالعمل  موجب  به  ماده  این  مشمول 

 شود. ارایی تهیه و ابالغ خواهد گردید، معین می اقتصادی و د 

حسابهای خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک    -  124 ماده

دار کل کشور و یا مقام مجاز از طرف او  ایران نمایندگی داشته باشند به درخواست خزانهمرکزی جمهوری اسالمی

داری کل که  حداقل امضاء مشترک دو نفر از مقامات خزانهگردد و استفاده از حسابهای مزبور باو یا مسدود می افتتاح  



 
 

وزیر امور اقتصادی و  دار کل کشور و در غیاب او مقامی که طبق حکم کارمند رسمی دولت باشند به معرفی خزانه 

مکاتباتی که موجب نقل و انتقال موجودی حسابهای خزانه باشد خواهد بود کلیه دار وظایف او میدارایی موقتاً عهده 

 حداقل با دو امضاء مقامات مجاز مذکور در این ماده صادر شود. گردد باید

خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حسابهای اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد   -  125 ماده

سپرده  و  دولتی  استفاده  شرکتهای  وجوه  موقتاً  ذیربط  سازمان  درخواست  از  پس  بالفاصله  که  این  بر  مشروط  نماید 

 استفاده شده را مسترد دارد. 

شود جز در مورد احکام  حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای دولت ایجاد می   -  126 ماده

 خشودن نیست. االجرا خواهد بود کالً یا بعضاً قابل بالزمقطعی محاکم دادگستری که 

کلیه لوایح که جنبه مالی دارد باید عالوه بر امضای نخست وزیر و وزیر مسئول امضای وزیر امور اقتصادی    -  127 ماده

 و دارایی را نیز داشته باشد. 

های پیشنهادی دستگاههای اجرایی که جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح در هیأت وزیران است که  کلیه تصویبنامه 

 دارایی ارسال و نظر وزارت مزبور کسب شده باشد.  به وزارت امور اقتصادی وقبالً

شود و همچنین مدارک و دفاتر و روش  ها مورد قبول واقع می نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینه   -  128 ماده

های اجرایی این  عملشود و دستورالدارایی و تأیید دیوان محاسبات کشور تعیین می نگهداری حساب با موافقت وزارت

 قانون از طرف وزارت مزبور ابالغ خواهد شد.

 شود. در مورد دریافت درآمد و پرداخت هزینه کسور ریال دریافت و پرداخت نمی -  129 ماده

این قانون منحصراً   4و   3و   2از تاریخ تصویب این قانون ایجاد یا تشکیل سازمان دولتی با توجه به مواد    -  130 ماده

دولتی یا شرکت دولتی مجاز خواهد بود. کلیه مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به  ورت وزارتخانه یا مؤسسهبه ص

یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده و اداره دولت و سایر دستگاههای دولتی که به صورتی غیر از وزارتخانه 

وضع خود را با این قانون با رعایت مقررات مربوطشوند مکلفند حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ اجرای  می

یکی از سه وضع حقوقی تطبیق دهند واال با انقضاء این فرصت مؤسسه دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون در  

 دولتی خواهند بود.مورد مؤسسات

ضرورتهای انقالب اسالمی به  نهادها و مؤسساتی که در جریان تحقق انقالب اسالمی و یا پس از آن بنا به    - تبصره

از اعتبارات مورد نیاز خود را از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور  اند و تمام یا قسمتیوجود آمده 

از خزانه دریافت می  آنها مستقیماً  باشد، مکلفند  نمایند، در صورتی که وضعیت حقوقی  نشده  قانون معین  به موجب 

 این قانون تطبیق دهند.  5و  4، 3، 2ه وضع حقوقی خود را با یکی از مواد ظرف مدت مذکور در این ماد 

در مواردی که باید وجوهی طبق مقررات به عنوان حق تمبر و یا از طریق الصاق و ابطال تمبر وصول   -  131 ماده

ا تعیین نماید.  تواند روشهای مناسب دیگری را برای وصول آن گونه درآمدهدارایی می شود وزارت امور اقتصادی و 

نحوه عمل و روش به موجب آیین موارد و  اقتصادی و اینامه های جایگزینی  امور  از طرف وزارت  بود که  خواهد 

 دارایی تهیه خواهد شد. 

مجامع عمومی شرکتهای دولتی مکلفند ظرف شش ماه پس از پایان سال مالی ترازنامه و حساب سود و    -  132 ماده

 طرحهای عمرانی( شرکت را رسیدگی و تصویب نمایند. ی و شامل عملیات جارزیان ) 



 
 

شامل عملیات جاری و طرحهای عمرانی( در صورتی قابل طرح و تصویب  ترازنامه و حساب سود و زیان )  -  1 تبصره

بود که از طرف حسابرسی منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد رسیدگی قرار گرفته  در مجمع عمومی خواهد

 گزارش حسابرسی را همراه داشته باشد. و 

های دولتی مکلف است پس از پایان سال مالی حداکثر هیأت مدیره و یا هیأت عامل حسب مورد در شرکت  -  2 تبصره

حساب سود و زیان و ضمائم مربوط را جهت رسیدگی به حسابرس منتخب وزارت امور  تا پایان خرداد ماه ترازنامه و 

 سلیم نماید. اقتصادی و دارایی ت

حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمائم  

رسیدگیهای الزم را انجام داده و گزارش حسابرسی را به مقامات و مراجع ذیربط مربوط حداکثر ظرف مدت دو ماه 

 تسلیم نماید. 

رازنامه و حساب سود و زیان و ضمائم مربوط از طرف هیأت مدیره و یا هیأت  موعد مقرر برای تسلیم ت  -  3 تبصره

وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا دو ماه و مهلت رسیدگی حسابرس منتخب وزارت  عامل به حسابرس منتخب

اقتصادی و دارایی برسد توجیهی که به تأیید وزارت امور  امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا سه ماه با ارائه دالئل قابل

 قابل تمدید است.

در صورتی که پس از تشکیل مجامع عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی به دالئل    -  133 ماده

مجامع عمومی مکلفند هیأت مدیره یا هیأت عامل شرکت را حسب مورد موظف نمایند در موجهی قابل تصویب نباشد، 

اقدام نمایند و مجدداً ترتیب تشکیل مجمع عمومی را برای  شود نسبت به رفع ایرادات و اشکاالت می مهلتی که تعیین  

های  سال مالی شرکتتصویب ترازنامه و حساب سود و زیان بدهند، در هر حال ترازنامه و حساب سود و زیان هر 

 رسیده باشد.  دولتی باید حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد به تصویب مجامع عمومی آنها

تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی از طرف مجامع عمومی مربوط مانع از تعقیب قانونی    -  تبصره

 امر در رابطه با عملکرد شرکت نخواهد بود. تخلفات احتمالی مسئوالن 

های مربوط ترتیبات  ه در اساسنامه باشد مگر آن کانحالل شرکتهای دولتی منحصراً با اجازه قانون مجاز می  -  134 ماده

 دیگری مقرر شده باشد.

شرکتهای دولتی مکلفند هر سال معادل ده درصد سود ویژه شرکت را که به منظور افزایش بنیه مالی    -  135 ماده

اندوخته  به عنوان  اندوخته مزبور معادل سرمایه ثبت شده شرکت  شرکت دولتی  تا وقتی که  نمایند  قانونی موضوع 

 . بشود 

 باشد. افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته قانونی مجاز نمی  - تبصره

گردد.  سود و زیان حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی درآمد یا هزینه تلقی نمی   -  136 ماده

منظور  "داراییها و بدهیهای ارزیذخیره تسعیر "داراییها و بدهیهای مذکور باید در حسابالتفاوت حاصل از تسعیر مابه 

 شود. 

در صورتی که در پایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور بدهکار باشد این مبلغ به حساب سود و زیان همان سال  

 منظور خواهد شد. 

ثبت    در صورتی که مانده حساب ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی در پایان سال مالی از مبلغ سرمایه  - تبصره

 باشد. مازاد پس از طی مراحل قانونی قابل انتقال به حساب سرمایه شرکت میشده شرکت تجاوز نماید مبلغ 



 
 

ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مکلفند کلیه  وزارتخانه  -  137 ماده

را که در اجرای این قانون برای انجام وظایف خود   درخواست وزارت امور اقتصادی و داراییاطالعات مالی مورد 

 الزم بداند مستقیماً در اختیار وزارتخانه مذکور قرار دهند.

صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران با رعایت قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران مصوب   -  138 ماده

 گردد. در حکم شرکت دولتی محسوب می شورای اسالمی از نظر شمول این قانون مجلس 1359.10.8

بر    -  139 ماده مالی فراگیر  نظارت  به منظور فراهم آوردن موجبات  است  دارایی مکلف  اقتصادی و  امور  وزارت 

ای که به پیشنهاد وزارت مذکور به  تجهیز کارد مالیاتی و حسابرسی طبق اساسنامه های دستگاههای دولتی و نیزهزینه 

اختصاصی برای این امر اقدام نماید و هزینه آن واهد رسید، نسبت به تأسیس آموزشگاه عالی تصویب هیأت وزیران خ

 شود. تأمین می  1360قانون بودجه سال  65بر اساس تبصره 

شود و از تاریخ مذکور قانون محاسبات عمومی این قانون از تاریخ تصویب به مورد اجراء گذارده می  -   140 ماده

اصالحات بعدی آن و کلیه قوانین و مقررات عمومی در مواردی که با این قانون مغایرت دارد  و  1349.10.15مصوب  

 ملغی است.

های اجرایی این  نامه تا زمانی که آیین  1349.10.15های اجرایی قانون محاسبات عمومی مصوب  نامهآیین  - تبصره

 ا متن این قانون مغایرت دارد به قوت خود باقی است.است جز در مواردی که بقانون تصویب و ابالغ نشده 

تبصره در جلسه روز یکشنبه اول شهریور یک هزار و سیصد و    67ماده و    140فوق مشتمل بر شش فصل و   قانون

 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. 1366.6.10اسالمی تصویب و در تاریخ شصت و شش مجلس شورای

 اکبر هاشمی  -رییس مجلس شورای اسالمی 

 منبع : سایت قوانین مجلس 
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04/10/1379 

 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای 

 1379/10/04تاریخ تصویب : 

 مصوبات مجلس شورامرجع تصویب : 

 0سال : 

متعلق به پدید   حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه ای  -  1 ماده

رایانه ای نیز مشمول احکام نرم    ه ها در محیط قابل پردازشآورنده آن است. نحوه تدوین و ارائه داد

معنوی    تاریخ پدید آوردن نرم افزار و مدت حقوق  ( سال از30افزار خواهد بود. مدت حقوق مادی سی )

 1نامحدود است.  

عنوان اختراع    در صورت وجود شرایط مقرر در قانون ثبت عالیم و اختراعات ، نرم افزار به  -  2 ماده

 خواهد رسید. ته می شود، آئین نامه مربوط به این ماده به تصویب هیأت وزیرانشناخ

برخوردار است و    نام، عنوان و نشانه ویژه ای که معرف نرم افزار است از حمایت این قانون -  3 ماده

القای شبهه هیچ کس نمی تواند آنها را برای نرم افزار دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که  

 ( این قانون محکوم خواهد شد. 13) کند بکار برد در غیر این صورت به مجازات مقرر در ماده

می آید متعلق    حقوق ناشی از آن بخش از نرم افزاری که به واسطه نرم افزارهای دیگر پدید  -  4 ماده

 به دارنده حقوق نرم افزارهای واسط نیست.

حقوق مادی نرم   مکمل و سازگار با دیگر نرم افزارها با رعایت  پدید آوردن نرم افزارهای  -  5 ماده

 افزارهای اولیه مجاز است. 

 این صورت : پدید آوردن نرم افزارها ممکن است ناشی از استخدام و یا قرارداد باشد در - 6 ماده
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ور گواهی منظور صد  باید نام پدید آورنده توسط متقاضی ثبت به مراجع یاد شده در این قانون به  -الف  

 ثبت، اعالم شود.

یا پدید آوردن آن    اگر هدف از استخدام یا انعقاد قرارداد، پدید آوردن نرم افزار مورد نظر بوده و  -ب  

نرم افزار متعلق به استخدام کننده یا    جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادی مربوط و حق تغییر و توسعه

 دیگری پیش بینی شده باشد. تکارفرما است، مگر اینکه در قرارداد به صور

استفاده شخصی    تهیه نسخه های پشتیبان و همچنین تکثیر نرم افزاری که به طریق مجاز برای   -  7 ماده

 است.  تهیه شده است چنانچه به طور همزمان مورد استفاده قرار نگیرد، بالمانع

فنی توسط شورای   ر تأییدیه( این قانون پس از صدو2( و )1ثبت نرم افزارهای موضوع مواد )  -  8 ماده

مرجع ثبت شرکتها انجام می    عالی انفورماتیک حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و یا

 پذیرد.

است که    دعوای نقض حقوق مورد حمایت این قانون ، در صورتی در مراجع قضایی مسموع  -  9 ماده

باشد. در مورد حق اختراع    ( این قانون صادر شده8)پیش از اقامه دعوی ، تأییدیه فنی یاد شده در ماده  

 ذی ربط تسلیم شده باشد.  ، عالوه بر تأییدیه مزبور ، تقاضای ثبت نیز باید به مرجع

آورنده آن مدعی    ( در مورد نرم افزارهایی که پدید8برای صدور تأییدیه فنی موضوع ماده )  -   10 ماده

شورای عالی انفورماتیک تشکیل   زیر نظر "میته حق اختراعک "اختراع بودن آن است، کمیته ای به نام 

نرم افزار به عنوان نمایندگان شورای عالی    می شود. اعضای این کمیته مرکب از سه کارشناس ارشد

امالک کشور و یک کارشناس حقوقی به انتخاب شورای عالی    انفورماتیک، نماینده سازمان ثبت اسناد و

 انفورماتیک خواهد بود. 

وزارت فرهنگ   شورا مکلف است از صدور تأییدیه فنی برای نرم افزارهایی که به تشخیص  -  11 ماده

نوجوانان باشند   و ارشاد اسالمی خالف اخالق اسالمی و عفت عمومی و سالمت شخصیت کودکان و

استعالم کتبی شورای عالی   خودداری کند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باید ظرف دو هفته راجع به 

 نفورماتیک اعالم نظر کند.ا

ساماندهی فعالیتهای   به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در این قانون ، نظم بخشی و  -  12 ماده

شده تحت نظارت شورا به وجود   تجاری رایانه ای مجاز، نظام صنفی رایانه ای توسط اعضای صنف یاد

بر مجازاتهای جرایم یاد شده در الیحه قانونی برا  خواهد آمد. مجازاتهای مربوط به تخلفات صنفی مربوط،

 خواهد بود. -اصالحیه های آن  و 1359.4.13مصوب  -امور صنفی 

حبس از   هرکس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید عالوه بر جبران خسارت به  -  13 ماده

(  50  000  000یلیون )م   ( تا پنجاه10  000  000نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون )

 ریال محکوم می گردد.

 خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص مرتکب جرم جبران می شود. - تبصره



 
 

با انتخاب و   شاکی خصوصی می تواند تقاضا کند مفاد حکم دادگاه در یکی از روزنامه ها  -  14 ماده

 هزینه او آگهی شود. 

موقوف    شکایت شاکی خصوصی آغاز و باگذشت او( با  13رسیدگی جرم مذکور در ماده )  -  15 ماده

 می شود.

موضوع برای    ( در صورتی مورد حمایت این قانون خواهد بود که1حقوق مذکور در ماده )  -  16 ماده

 نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد. 

و تأییدیه    تآیین نامه اجرایی این قانون شامل مواردی از قبیل چگونگی صدور گواهی ثب  -  17 ماده

پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه    فنی و هزینه های مربوط همچنین نحوه تشکیل نظام صنفی رایانه ای، به

با هماهنگی وزارتخانه های فرهنگ و به تصویب هیأت    ریزی کشور و  ارشاد اسالمی و دادگستری 

 وزیران خواهد رسید.

ماه یکهزار   جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم دیفوق مشتمل بر هفده ماده و یک تبصره در   قانون

تأیید شورای نگهبان   به  1379.10.10و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ  

 رسیده است. 

 مهدی کروبی  -رئیس مجلس شورای اسالمی  

 ( 0) مجریان قانون
 

 ( 0) گروه های موضوعی

 

 منبع : سایت قوانین مجلس 

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/93463 
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 ، امضاء دیجیتال منحصرا با روش های توکن و امثال آن بود   1381/ 29/02در این آئین نامه 

 دیجیتال شد ، هر دیتای مطمئن ، امضاء  1382اما در قانون تجارت الکترونیکی مصوب  

 

****** 

 

29/02/1381 

مصوبه هیات وزیران در خصوص سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری 

 اسالمی ایران

 29/ 1381/02 تاریخ تصویب :

 مصوبات هیات وزیران  مرجع تصویب :

 جزئیات متن قانون 

 الکترونیکی جمهوری اسالمی ایران   مصوبه هیات وزیران در خصوص سیاست تجارت

 1381.05.06تاریخ :  ه  25598ت21067شماره : .

 ست، تلگراف و تلفن وزارت بازرگانی وزارت پ 

دبیر    1380.8.15  مورخ  700.30891بنابه پیشنهاد شماره    1381.2.29وزیران در جلسه مورخ   هیأت

اساسی جمهوری اسالمی   قانون خانه شورای عالی اطالع رسانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم

 تصویب نمود:به شرح زیر   ایران، سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسالمی ایران را

 سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسالمی ایران 

 هدف 1

الکترونیکی در جهان، گریزناپذیر بودن استفاده از آن نقش به گسترش سریع تجارت  تجارت    نظر 

صرفه جویی های ناشی از    الکترونیکی در حفظ، تقویت و توسعه موقعیت رقابتی کشور در جهان و

الکترونیکی در ک  ایراناجرای تجارت  اسالمی  و    شور، دولت جمهوری  استفاده  بر  مبنی  عزم خود 

 سیاست های زیر اعالم می نماید. گسترش تجارت الکترونیکی در کشور را بر طبق اصول و

 اصول  2

http://rc.majlis.ir/fa/law/search?lu_approve_reference=lar8


 
 

استفاده از    فراهم نمودن زیر ساخت های اصلی و زمینه های حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای  1 

 تجارت الکترونیکی .

 وزش و ترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی . توسعه آم 2

 زمینه های رقابت .  حمایت از توسعه فعالیت های بخش غیر دولتی و جلوگیری از انحصار و ایجاد 3

 رفع هر گونه محدودیت تبعیض آمیز در تجارت الکترونیکی .  4

تدابیر الزم    ور و اتخاذگسترش استفاده از شبکه اینترنت برای انجام تجارت الکترونیکی در کش  5

 برای بهداشت محتوایی شبکه یاد شده . 

 سیاست های اجرایی  3

  شرکت مخابرات موظف است ضمن تسهیل و بهره گیری از مشارکت بخش غیردولتی حداکثر تا   1

قراری خطوط    نسبت به تأمین و راه اندازی سخت افزار و نرم افزارهای موردنیاز و بر  1381پایان سال

براساس جدول ذیل اقدام    ر سرعت، مطمئن و ایمن به شبکه اینترنت در محدوده فعالیت خودارتباطی پ

 وهزینه استفاده از خطوط مزبور را کاهش دهد.

 1381سال  1380شرح سال 

 Mbit1000ظرفیت پهنای باند دیتای کل کشور 

Gbit5 

 5ر 000ر  000 1ر  500ر 000ظرفیت پذیرش کاربران اینترنتی 

 M34و M8و M2و K64تقسیمات خطوط شبکه  

K64 وM2 وM8 وM34  وM155 

استفاده از   وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی ایران طرح جامع 2

اعتباری و برنامه زمانبندی    سیستم انتقال الکترونیکی وجوه و همچنین استفاده از خدمات کارت های

به کمیسیون تخصصی اطالع رسانی اقتصادی    تهیه و برای تصویب  1381مهر ماه    اجرای آنها را تا پایان

 شورای عالی اطالع رسانی ارایه نمایند. 

  وزارت بازرگانی موظف است حداکثر ظرف یک سال پس از ابالغ این تصویبنامه، بخش های   -3

 قق سازد: اساسی طرح ملی تجارت الکترونیکی کشور را اجرایی نموده و طرحهای زیر را مح

درازمدت توسعه    امکان سنجی طرح جامع تجارت الکترونیکی کشور را به انجام رسانده و برنامه  - الف  

 توسعه تدوین نماید. ملی تجارت الکترونیکی را برای اجرا در محدوده زمانی برنامه سوم



 
 

به منظور تأمین    ی،پروژه پیشگام تجارت الکترونیکی را به عنوان بازار نمونه داد و ستد الکترونیک  -ب  

خدمات جنبی مورد نیاز راه اندازی    بستر ایمن الزم برای مبادالت الکترونیکی داخلی و خارجی و ارایه

 حمایت کند.  نماید و از اجرای پروژه های مشابه توسط بخش خصوصی 

با لحاظ    الکترونیکی مرجع صدور گواهی دیجیتال نمونه را به منظور کاربرد در حوزه تجارت    -ج  

از خدمات و فناوری استفاده  با  افزار الزم  افزار و نرم  ایجاد    سازمان اجرایی، سخت  مقبول جهانی 

 نماید.

نظام    پس از راه اندازی نظام ملی مرجع صدور گواهی دیجیتال در کشوراین مرجع در چارچوب آن

 قرار خواهد گرفت. 

به تصویب    رخانه شورای عالی اطالع رسانی تدوین ونظام ملی صدور گواهی دیجیتال توسط دبی  -د  

 هیأت دولت خواهد رسید. 

دیجیتال، همزمان    با توجه به ضرورت تقویت توان علمی داخل کشور در فناوری مربوط به گواهی   ه

متخصص داخلی حمایت و از نتایج آن    با اجرای بند )ج( از ایجاد فناوری ملی با استفاده از نیروهای

 اید. استفاده نم

و پست،    وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است باهماهنگی و حمایت وزارتخانه های بازرگانی 

گرایش های مرتبط و    تلگراف و تلفن ودبیرخانه شورای عالی اطالع رسانی نسبت به ایجاد رشته ها و

 ید.الکترونیکی اقدام نما نیز ارایه واحدهای درسی در زمینه های فنی و اقتصادی تجارت

برنامه های آموزش    سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران موظف است نسبت به تهیه و پخش  5

 اقدام نماید.  وترویج در زمینه تجارت الکترونیکی با همکاری وزارت بازرگانی 

مدت    وزارت بازرگانی موظف است به طور مستمر نسبت به برگزاری دوره های آموزشی کوتاه  6

الکترونیکی اقدام    و برگزاری همایش های بین المللی و داخلی در زمینه تجارتتخصصی و عمومی  

 نماید . 

اندازی  7 راه  به  نسبت  موظفند  دولتی  های  و شرکت  مؤسسات  ها،  سازمان  ها،  تجارت    وزارتخانه 

مبادالت خود را به    الکترونیکی در مبادالت خود اقدام و تا پایان برنامه سوم توسعه حداقل نیمی از

 ن روش انجام دهند. ای

(  148) ماده  هزینه های راه اندازی تجارت الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع  8

 می گردد. و اصالحیه های بعدی آن تلقی  1366قانون مالیات های مستقیم مصوب 



 
 

اتخاذ    9 ترتیبی  موظفند  وبازرگانی  دارایی  و  اقتصادی  امور  هاو    نمایند کهوزارتخانه های  مالیات 

افزون تر از سایر روش ها    حقوقگمرکی اخذ شده از کاالهاو خدمات مبادله شده در این روش ها

 نباشد.

ذی    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است ضمن هماهنگی با دستگاه های اجرایی   -10

جامع اطالع رسانی    یکی و شبکهربط اعتبارات مورد نیاز برای راه اندازی پروژه های تجارت الکترون

و فرهنگی جمهوری اسالمی   ( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی 116کشور، موضوع ماده )

 بودجه کل کشور منظور نماید.  و گسترش بعدی آن را ساالنه در الیحه -1379مصوب  - ایران 

توسعه    -11 در  غیردولتی  بخش  فعال  نقش  افزایش  برای  است  موظف  الکترونیکی،دولت    تجارت 

رشته اختصاص    قسمتی از تسهیالت اعطایی موضوع قوانین بودجه سالیانه را به متقاضیان شاغل در این

 دهد.

سرمایه   تشویق   وزارت بازرگانی و دستگاه های اجرایی ذی ربط موظف هستند نسبت به جلب و -12

 زمینه اقدام نماید.  این گذاری خصوصی داخلی و خارجی در چارچوب مقررات قانونی مرتبط در 

را حداقل    دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد موظف است امکان پیاده سازی تجارت الکترونیکی   -13

فراهم کند. کلیه    1382  و در یک منطقه دیگر تا پایان سال  1381در یکی از مناطق آزاد تا پایان سال  

موظفند نسبت به ارایه خدمات و راه    ،دستگاه های اجرایی کشور که در این مناطق فعالیت می کنند

 نمایند.   اندازی فعالیت های مورد نیاز در این زمینه اقدام

پست،    دبیرخانه شورای عالی اطالع رسانی موظف است با مشارکت وزارتخانه های بازرگانی،  -14

امه ریزی  مدیریت و برن  تلگراف و تلفن، اطالعات، علوم، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، سازمان

برای الزم  اقدامات  ایران،  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  و  ایمنی    کشور  حفظ  جامع  طرح  تهیه 

رعایت سالمت محتوی متعلق به کاربران شبکه    مبادالت الکترونیکی، محرمانه ماندن آمار و اطالعات و

به عمل آورد  نظام ملی مرجع صدور گواهی دیجیتال را  عمومی انتقال اطالعات ) در داخل کشور( و

و ارایه به شورای عالی اطالع رسانی جهت اتخاذ تصمیم اقدام   و برای تصویب در کمیسیون راهبردی 

 نماید.

این زمینه تمهیدات الزم  -  تبصره به ضرورت تقویت توان علمی داخل کشور در  برای    با توجه 

با استفاده از نیروهای    مورد نیازایجاد فناوری ملی اعم از سخت افزار و نرم افزار و سایر تسهیالت ملی  

 تخصصی داخلی در این طرح باید لحاظ گردد. 

تجارت    وزارت امور خارجه موظف است به منظور پیشبرد و تقویت همکاری های مربوط به  -15

اسالمی، گروه   الکترونیکی بین جمهوری اسالمی ایران و دیگر کشورها از جمله سازمان کنفرانس



 
 

بین المللی وابسته به سازمان    ی اقتصادی ) اکو(، طرح » کلمبو« و نهادهای، سازمان همکاری ها77

 دبیرخانه شورای عالی اطالع رسانی به عمل آورد.  ملل متحد همکاری الزم را با وزارت بازرگانی و

عالی اطالع    وظیفه نظارت و پیگیری اقدامات اجرایی فوق و ارایه گزارش های فصلی به شورای  -16

الکترونیکی« با هماهنگی    بازرگانی و تجارت  - کمیسیون تخصصی اطالع رسانی اقتصادی    رسانی، به »

 جهت اقدام محول می گردد. دبیر شورای عالی اطالع رسانی و نماینده ویژه رییس جمهور

 معاون اول رییس جمهور  -محمدرضا عارف 

 منبع : سایت قوانین مجلس 

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/121996 
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19/09/1382 

 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 19/ 1382/09تاریخ تصویب : 

 مصوبات مجلس شورا مرجع تصویب : 

الکترونیک،  -  1 ماده صنایع  با  مرتبط  فنون  و  علوم  چشمگیر  تحول  به  ارتباطات    نظر  مخابرات، 

پست بانک و سنجش از راه دور،    مخابراتی،رادیوئی و رایانه ای و نقش مهم و مؤثر خدمات پستی،  

جوامع انسانی، تحول نظام اداری، کاهش    در امور فرهنگی و اقتصادی، تعمیق عالیق و پیوستگی بین

اقیانوس شناسی در    مسافرتهای غیرضرور، حفظ محیط زیست و منابع زمینی، هواشناسی،  تشخیص 

تیارات قانونی برای دستگاه متولی نظارت بر  تعیین وظایف و اخ  برنامه ریزی توسعه و لزوم تدوین و

نیازهای    عرضه خدمات مذکور با ضرورتها و  این دستگاه، متناسب  نام و عنوان  و هماهنگ کردن 

کلی    وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات درچارچوب سیاستهای قانون  زمان،

 نظام به شرح مواد آتی تدوین می شود. 

سطح    منظور اعمال حاکمیت بر طیف فرکانس و حفاظت از حقوق رادیوئی کشور دربه    -  2 ماده

نظارت بر حسن اجرای    منطقه و بین الملل و تمرکز امور سیاستگذاری، تدوین ضوابط و استانداردها و

جدید و متعارف پستی، مخابراتی،    آنها در بخشهای مختلف ارتباطات پستی و مخابراتی نظیر خدمات

ف  ها،ارتباطات  داده  انتقال  رادیوئی،  ارتباطات  دور،    ضایی،  راه  از  سنجش  تصویر،  و  صدا  انتقال 

برای مناسب  بستر  ایجاد  ای و  رایانه  اطالعات و روشهای    ارتباطات  پردازش  و آمایش و  ارتباطات 

سیاستگذاری در زمینه توسعه امکانات و خدمات ارتباطی مذکور،   دورسنجی و پشتیبانی آنها و همچنین

پیشرفتهای علمی، تجربی و فناوری اطالعات در جهان، درچارچوب سیاستهای کلی   هنگ با آخرینهما

اطالعات«    موجب این قانون نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به » وزارت ارتباطات و فناوری  نظام به

https://rc.majlis.ir/fa/law/search?lu_approve_reference=lar2


 
 

به    تلگراف و تلفن  تغییر می یابد و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای وزیر و وزارت پست و

 وزیر و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تفویض می گردد.

 وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات :  - 3 ماده

اطالعات در  -الف   فناوری  و  ارتباطات  زمینه توسعه  چارچوب    تدوین سیاستها و ضوابط کلی در 

 سیاستهای کلی نظام. 

مخابراتی    هدایت و نظارت بر شبکه های پستی، پست بانک وسیاستگذاری و برنامه ریزی کالن و    -ب  

 و فناوری اطالعات کشور درچارچوب سیاستهای کلی نظام

 ایجاد، نگهداری، بهره برداری و توسعه شبکه های مادر پستی و مخابراتی کشور.  -ج 

ل  جداو   تنظیم، مدیریت و کنترل فضای فرکانسی کشور و تدوین مقررات و تصویب ضوابط و  -د  

بر طیف و جدول    و معیارهای استفاده بهینه از فرکانس و مدارهای ماهواره ای و نظارت و حاکمیت

 ملی فرکانس کشور. 

فرکانسی    به منظور تحقق حاکمیت دولت، ایجاد و حفظ شبکه های مادر مخابراتی، تنظیم فضای  -ه  

عهده   به  مخابراتی  و  پستی  خدمات  ارائه  استمرار  تضمین  و  خواهدکشور  منظور    دولت  به  بود. 

غیردولتی در قلمرو    جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش

مخابراتی، با رعایت اصل چهل    شبکه های غیرمادر بخش مخابرات شبکه های مستقل و موازی پستی و

هیأت وزیران اجازه فعالیت خواهند  مجوز    ( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و حسب44و چهارم )

 داشت.

بانک، خدمات    نظارت کالن بر فعالیتهای بخش غیردولتی در امور مربوط به مخابرات، پست، پست   -و  

(  44اصل چهل و چهارم )  هوائی پیام و فناوری اطالعات در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران. 

اطالعات    وز تأسیس و بهره برداری واحدهای ارائه خدمات پستی و مخابراتی و فناوریصدور مج  -ز  

اساسی   قانون  (44در سطح کشور در چارچوب قوانین ومقررات و با رعایت اصل چهل و چهارم )

 جمهوری اسالمی ایران. 

 طراحی و تدوین نظام ملی فناوری اطالعات کشور. -ح 

آن به    ناوری اطالعات در کشور و تأمین زیرساختهای موردنیازتوسعه و ترویج ارتباطات و ف  -ط  

 منظور دسترسی آحاد مردم به خدمات پایه ذی ربط. 

اطالعات و اشاعه    حمایت از تحقیق و توسعه برای استفاده وسیعتر فناوری جدید در زمینه فناوری  -ی  

 فرهنگ کاربردی آنها. 



 
 

به مراجع    ه ارتباطات و فناوری اطالعات در کشورتدوین و پیشنهاد استانداردهای ملی مربوط ب  - ک 

 ذی ربط. 

تجهیزات)  -ل   نمونه  تأیید  و  کیفی  کنترل  نظامهای  و  ضوابط  استانداردها،   Typeاعمال 

Approvallفناوری    ( در ارائه خدمات و توسعه و بهره برداری از شبکه های مخابراتی، پستی و

 اطالعات در کشور. 

 زمینه مشارکت بخش غیردولتی در توسعه ارتباطات و فناوری اطالعات.فراهم نمودن   -م 

تخلفات مربوط    تدوین ضوابط حل اختالف و تعیین اسناد موردقبول محاکم قضایی در اختالفات و  -ن  

 به ارتباطات و فناوری اطالعات و ارائه به دولت جهت طی مراحل قانونی. 

از سوی    لی ارتباطی و فناوری اطالعات به نمایندگی عضویت در اتحادیه ها و مجامع بین المل  - س  

پست بانک و مخابراتی    دولت و اهتمام به انجام تعهدات و قراردادهای بین المللی و دوجانبه پستی و

 و فناوری اطالعات. 

پستی و صدور    تصویب سیاستها و هدایت امور مربوط به طرح و چاپ و انتشار تمبر و اوراقبهادار  -ع  

 کلیه امور مربوط به آن. و استفاده و ساخت ماشین های نقش تمبر و اعمال نظارت بر اجازه ورود

مکالمات    حفاظت و حراست و عدم ضبط و افشای انواع مراسالت و امانات پستی و همچنین  -ف  

 طبق قانون.  تلفنی و مبادالت شبکه اطالع رسانی و اطالعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی 

تدوین برنامه   ور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی در قلمرو فناوری اطالعات،به منظ  - 4 ماده

قلمرو فناوری اطالعات و    های میان مدت و بلندمدت برای توسعه پژوهشهای بنیادی و کاربردی در

برنامه های توسعه بخشهای مختلف،    همچنین گسترش کاربری فناوری اطالعات و ارتباطات در کشور و

عال امکاناتشورای  از  استفاده  با  اطالعات  فناوری  منابع    ی  تجهیز  دفتر مدیریت و  انسانی  نیروی  و 

اطالعات و درچارچوب سیاستهای کلی نظام تشکیل می گردد.    اطالعات وزارت ارتباطات و فناوری

رعایت با  شورا  رئیس    تصمیمات  تأیید  از  پس  مقررات  و  قوانین  درچارچوب  نظام  کلی  سیاستهای 

ارتباطات و فناوری اطالعات ابالغ می گردد و مسؤولیت و نظارت بر حسن اجرای    وزیر  جمهور توسط

 عهده وی خواهد بود.  آن به

وظیفه را به    ریاست شورای عالی با رئیس جمهور بوده و در غیاب ایشان، معاون اول وی این  -الف  

 عهده خواهد داشت. 

و نیروی انسانی دفتر    فناوری با استفاده از امکاناتدبیرخانه شورای عالی در وزارت ارتباطات و    -ب  

ارتباطات و    مدیریت و تجهیز منابع اطالعات وزارت مذکور تشکیل و دبیر به پیشنهاد وزارت  آن 

 منصوب می شود. فناوری اطالعات و با حکم ریاست جمهور



 
 

سازمان مدیریت    ی اساسنامه شورای عالی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و با هماهنگ  -ج  

 و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 

وظایف    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است تشکیالت الزم متناسب با اهداف و  -د  

برای اعتبارات مربوط،    این شورای عالی را با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی تهیه و تصویب نموده و

 تقل درنظر بگیرد.ردیف مس

 وظایف شورای عالی فناوری اطالعات به شرح ذیل می باشد: -ه 

 تدوین اهداف کالن و راهبردی توسعه فناوری اطالعات در کشور.  - 1

زمینه های    سیاستگذاری و تدوین راهبردهای الزم برای گسترش بکارگیری فناوری اطالعات در  -  2

 مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.

نظام جامع    تمهید و تدوین نظام جامع فناوری اطالعات و تعیین وظایف بخشهای مختلف کشور در  -   3

 مذکور.

 تدوین مقررات و آیین نامه ها و ضوابط الزم برای قلمرو فناوری اطالعات.   - 4

 تدوین برنامه های کالن پژوهش در جهت توسعه فناوری اطالعات در کشور.  - 5

 کاری های ارتباطات بین المللی در قلمرو فناوری اطالعات. تدوین برنامه های هم - 6

 کلیه موارد موضوع این بند پس از طی مراحل قانونی الزم االجراست.  - تبصره

انسانی سازمان موضوع    کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با استفاده از امکانات و نیروی  -   5 ماده

 ذیل تشکیل می گردد:( این قانون با اختیارات و وظایف 7ماده )

 اصالح و تجدید ساختار بخشهای ارتباطی کشور.  -الف 

بخش   -ب   کشور،  اقتصادی  توسعه  و  رشد  تحقق  و  جامعه  زیان  و  ضرر  از  جلوگیری  منظور   به 

مخابراتی    غیردولتی، در قلمرو شبکه های غیرمادر بخش مخابرات، شبکه های مستقل و موازی پستی و

مجوز هیأت وزیران    ( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و حسب44چهارم )با رعایت اصل چهل و  

 اجازه فعالیت خواهند داشت. 

اطالعات و    تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری   -ج  

 مقررات کشور.  تصویب جداول تعرفه ها و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی درچارچوب قوانین و

بر حسن    تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت -د 

 اجرای آن. 

مجوز   -ه   صدور  حقاالمتیاز  دریافت  و  تعیین  و  فرکانس  مجوز  صدور  درخصوص    سیاستگذاری 

 درچارچوب قوانین و مقررات کشور. 



 
 

 آماتوری. تحقق اهداف موردنظر در بخش ارتباطات رادیوئی و رادیو -و 

امکانات معاونت امور مخابراتی    کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از افراد زیر با استفاده از  -  6 ماده

 و اداره کل ارتباطات رادیویی تشکیل می گردد: 

 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ) رئیس(.   -الف 

 دبیر(. معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی )  -ب 

 نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.   -ج 

 نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی. -د 

با پیشنهاد   -ه   فناوری اطالعات  ارتباطات و  نظر مرتبط در امور  نفر صاحب  ارتباطات و    سه  وزیر 

 فناوری اطالعات و تصویب هیأت وزیران. 

تصویب    وظایف و طرزکار کمیسیون ظرف مدت سه ماه پس ازآیین نامه اجرائی مربوط به    - تبصره

هیأت وزیران به موقع    این قانون به وسیله وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تهیه و پس از تصویب

 اجراء گذارده خواهد شد. 

در    اهداف موردنظر  درجهت اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تحقق  -  7 ماده

ارتباطا رادیویی بخش  ارتباطات  و  مقررات  تنظیم  سازمان  وظایف،  ایفای  و  رادیویی  به    ت  وابسته 

ارتباطات و فناوری    وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات از تجمیع معاونت امور مخابراتی وزارت

نیروی انسانی موجود تأسیس می شود    اطالعات و اداره کل ارتباطات رادیویی با استفاده از امکانات و

 یس سازمان معاون وزیر خواهد بود.و رئ

با استفاده از نیروی    دبیرخانه کمیسیون در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی   -  1 تبصره

ردیف خاص اعتباری در بودجه    انسانی و امکانات سازمان مذکورتشکیل می گردد. دبیرخانه دارای

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و تأیید سازمان    ساالنه کشور خواهد بود و تشکیالت آن با پیشنهاد

 مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و اعالم خواهد شد.  مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف

ارتباطات و    سازمان مذکور که وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرائی وزارت  -  2 تبصره

ایفاء خواهد کرد دارای    ارتباطی و ارتباطات رادیویی فناوری اطالعات را در بخش تنظیم مقررات  

موردنیاز آن همه ساله از محل    شخصیت حقوقی و استقالل مالی است و اعتبارات جاری و عمرانی 

و فناوری اطالعات در الیحه بودجه    وجوه و اعتبارات عمومی زیر ردیف بودجه وزارت ارتباطات

 د.ساالنه کل کشور پیش بینی و تأمین خواهد ش

فناوری    اساسنامه سازمان مذکور حداکثر ظرف مدت شش ماه توسط وزارت ارتباطات و  -  3 تبصره

 اطالعات تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 



 
 

فضای ماورای جو و حفظ    به منظور استفاده از فناوری های فضایی و استفاده صلح آمیز از  -  8 ماده

جهت توسعه اقتصادی، فرهنگی، علمی    علوم و فناوری فضایی درمنافع ملی و بهره برداری منسجم از  

با ریاست فناوری کشور، شورای عالی فضایی  نیروی   رئیس   و  و  امکانات  از  استفاده  با  جمهور و 

با رعایت سیاستهای   قانون  ( این9انسانی سازمان موضوع ماده ) تشکیل می گردد. مصوبات شورا 

مقررات پس از تأیید رئیس جمهور توسط وزیر ارتباطات و فناوری    کلی نظام درچارچوب قوانین و

و مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای آن به عهده وی خواهد بود. وظایف و    اطالعات ابالغ می گردد

 عالی فضایی به شرح زیر خواهد بود.  اختیارات شورای

امنیتی    - الف   فناوریهای فضایی در بخشهای  از  از    و استفادهسیاستگذاری برای استفاده  صلح آمیز 

 کشور.  فضای ماورای جو، درچارچوب سیاستهای کلی نظام و رعایت قوانین و مقررات

سیاستهای کلی    سیاستگذاری ساخت و پرتاب و استفاده ماهواره های ملی تحقیقاتی درچارچوب  - ب  

 نظام و رعایت قوانین و مقررات کشور. 

 ی ذی ربط. ایجاد هماهنگی الزم میان کلیه دستگاهها -ج 

امور  -د   به  میان مدت مربوط  و  بلندمدت  برنامه های  تدوین  و  پیشنهاد  و    ارائه  فضایی دستگاهها 

 سازمانهای دولتی و غیردولتی برای طی مراحل قانونی.

 تصویب برنامه های بلند مدت و میان مدت در بخش فضایی کشور.  -ه 

 تعاونی در امر استفاده بهینه از فضا.هدایت و حمایت از فعالیتهای بخش خصوصی و  -و 

و تعیین    ارائه پیشنهاد درخصوص خط مشی همکاریهای منطقه ای و بین المللی درمسائل فضایی   -ز  

مراحل قانونی و    مواضع دولت جمهوری اسالمی ایران در مجامع یاد شده به هیأت وزیران جهت طی 

 درچارچوب سیاستهای کلی نظام.

هماهنگی    رای عالی فضایی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و بااساسنامه شو   -  1 تبصره

 رسید.  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد

و نیروی انسانی    دبیرخانه شورای عالی در سازمان فضایی ایران با استفاده از امکانات  -   2 تبصره

و اداره کل طرح و مهندسی و   وزارت ارتباطات و فناوری اطالعاتمرکز سنجش از راه دور ایران و  

کل نگهداری ارتباطات ماهواره ای شرکت    نصب ارتباطات ماهواره ای شرکت مخابرات ایران و اداره

 فضایی ایران دبیر شورای عالی خواهد بود.   مخابرات ایران تشکیل و رئیس سازمان

و طراحی   شورای عالی فضایی کشور و امور مطالعاتی و پژوهشی به منظور انجام مصوبات    -  9 ماده

تقویت شبکه های    و مهندسی و اجرا در زمینه فناوری های خدمات فضایی و سنجش از راه دور و 

حاکمیتی مرکز سنجش از    ارتباطی و فناوری فضایی در داخل و خارج از کشور و تجمیع فعالیتهای



 
 

استفاده از امکانات و نیروی انسانی اداره    فناوری اطالعات و باراه دور ایران و وزارت ارتباطات و  

نصب و  مهندسی  و  طرح  نگهداری    کل  اداره کل  و  ایران  مخابرات  ای شرکت  ماهواره  ارتباطات 

شرکت مخابرات ایران و سازمان فضایی ایران وابسته به وزارت ارتباطات و    ارتباطات ماهواره ای

 اطالعات تشکیل می گردد. فناوری

خواهد شد    سازمان مذکور دارای شخصیت حقوقی و استقالل مالی است و برابر اساسنامه خود اداره

 و رئیس سازمان معاون وزیر خواهد بود.

و به    اساسنامه سازمان مذکور ظرف مدت شش ماه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تهیه

 تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ارتباطی مربوط    تمام یا قسمتی از امکانات، تأسیسات، تجهیزات و دستگاههایهرکس به   -   10 ماده

اطالع رسانی، مایکروویو،    به شبکه های عمومی پست، پست بانک، خدمات هوائی) پیام(، مخابرات،

زمینی یا نوری( و تجهیزات ماهواره ای    مراکز فرکانسی، خطوط انتقال مخابرات) کابلهای هوائی یا

که حسب استانداردهای الزم احداث شده است به هر    ه دور اعم از دولتی و غیردولتی و سنجش از را

 خسارت وارده به تأسیسات و تجهیزات مذکور ملزم می گردد. نحوی صدمه وارد نماید، به جبران

به  -   11 ماده ارتباطات  توسعه  اجتماعی،  عدالت  به  نیل  ملی،  منابع  از  صیانت  منظور  نقاط    به 

رفاه اجتماعی، وزیر    باالبردن بازده ملی و بازده بخش، شفاف سازی اقتصادی و بهبودغیربرخوردار،  

 اجراء گذارد :  ارتباطات و فناوری اطالعات می تواند موارد زیر را به

کمک به    جابجائی اعتبار و درآمد بین شرکتهای مخابرات استانی و شرکت مخابرات ایران و  -الف  

سهم دولت و بر طبق    غیربرخوردار با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درچارچوباستانهای  

( ماده19ماده  الف(  بند)  و  استانی  مخابرات  اساسنامه شرکتهای  توسعه  125)  (  برنامه سوم  قانون   )

 می گردد. اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران عمل

پستی و    رحهای مصوب شرکتهای مخابراتی ) استانی و ایران( ووجوه سرمایه گذاری شده در ط  - ب  

فناوری و  ارتباطات  وزارت  به  وابسته  شرکتهای  و  سازمانها  مؤسسات،  طرحهای    دیگر  و  اطالعات 

داخلی خود آنها و یا از محل    عمرانی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات از محل درآمدها و منابع

دولت و یا شرکت مخابرات ایران ) حسب    به عنوان افزایش سرمایه منابع داخلی شرکتهای مخابراتی  

 نمی باشد.  1351.12.5برنامه و بودجه مصوب   ( قانون32مورد ( منظور می گردد و مشمول ماده )

فناوری اطالعات موظفند    شرکتها و سازمانها و مراکز تابعه و وابسته به وزارت ارتباطات و  -   12 ماده

( از بودجه  %2مرکز حداقل دو درصد )  بودجه ساالنه شرکت یا سازمان و یا  در موقع تهیه و تنظیم



 
 

فناوریهای نوین درزمینه ارتباطات و فناوری اطالعات، در   خود را جهت فعالیتهای تحقیقاتی و توسعه

 دولت جهت درج در الیحه بودجه ساالنه کل کشور ارائه نمایند.  فصل تحقیقات پیش بینی و به

پس   ظایف تفصیلی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات حداکثر ظرف شش ماهشرح و  -  13 ماده

( قانون برنامه  2)  از تصویب این قانون براساس مفاد این قانون و بندهای الزم الرعایه مندرج در ماده

جهت گیری واگذاری وظایف    سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و با 

انتقال وظایف قابل واگذاری به    غیردولتی، حذف وظایف تکراری و غیرضروری و  اجرائی به بخش

به تفکیک وظایف ملی و استانی ) واحد ستادی    دیگر وزارتخانه ها توسط وزارتخانه و سازمان ذی ربط

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در حدود مقررات و با    و واحد استانی( تنظیم و پس از تأیید

سوم و  و سی  یکصد  اصل  هیأت  133)  رعایت  تصویب  به  ایران  اسالمی  اساسی جمهوری  قانون   )

 وزیران می رسد.

مقررات مغایر با این قانون    این قانون از زمان تصویب الزم االجراء است و کلیه قوانین و  -  14 ماده

 لغو می گردد. 

اختیارات    مل محدوده وظایف واختیارات و وظایف مربوط به این وزارت مندرج در این قانون شا

و مقررات مربوط به   سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران نمی شود و قوانین

 آنان به قوت خود باقی است.

مورخ نوزدهم آذرماه    فوق مشتمل بر چهارده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه  قانون

به تأیید شورای    1382.9.19تاریخ  مجلس شورای اسالمی تصویب و دریکهزار و سیصد و هشتاد و دو  

 نگهبان رسیده است. 

 مهدی کروبی 

 رئیس مجلس شورای اسالمی 

 منبع : سایت قوانین مجلس 
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 1382/10/17 تاریخ تصویب :
 مصوبات مجلس شورا  مرجع تصویب :

 شناسنامه 

روزنامه    10/24/ 1382تاریخ تایید :   11/11/ 1382تاریخ انتشار :    05/ 1382/11تاریخ امضا :  

 :17167 

 -ادوار دوره : 

 - شماره صفحه :  -شماره چاپ : 

 - ساالنه سال 

 - شماره صفحه :  -شماره چاپ : 

 مجریان قانون 

 ( 32گروه های موضوعی )

 

 **************** 

 الکترونیکیقانون تجارت 

 مقررات عمومی  - اول  باب

 در کلیات  -مبحث اول 

 قلمرو و شمول قانون   -اول  فصل

در واسط    این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطالعات  -  1 ماده

 . های الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به کار می رود
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 تعاریف  - دوم  فصل

که   (: هرنمادی از واقعه، اطالعات یا مفهوم استData Message» داده پیام« ) - الف  -  2 ماده

ارسال، تولید،  اطالعات  جدید  های  فناوری  یا  و  نوری  الکترونیکی،  وسایل  یا    با  ذخیره  دریافت، 

 . پردازش می شود

به وسیله او یا از    داده پیام«(: منشأ اصلی » داده پیام« است که »  Originator» اصل ساز« )  -ب  

پیام« به عنوان واسطه عمل   طرف او تولید یا ارسال می شود اما شامل شخصی که درخصوص » داده

 . می کند نخواهد شد

دریافت   (: شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی » داده پیام« را Addressee» مخاطب« )  - ج 

 .می کند نخواهد شد یام« به عنوان واسطه عملکند، اما شامل شخصی که در ارتباط با » داده پ 

از» داده   (: یعنی به منابعی خارجIncorporation By Reference» ارجاع در داده پیام« )  -د 

پیام« محسوب می    ( این قانون جزئی از » داده18پیام« عطف شود که درصورت مطابقت با ماده )

 .شود

  . تغییر» داده پیام«   ارت است از موجودیت کامل و بدون(: عبIntegrity» تمامیت داده پیام« )  -هـ  

اطالعات که به طور معمول انجام می    اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش

 . نمی کند  شود خدشه ای به تمامیت » داده پیام« وارد

ز دستگاههای  ا  (: هرنوع دستگاه یا مجموعه ایComputer System» سیستم رایانه ای« )   -و  

پردازش خودکار » داده پیام«    نرم افزاری است که ازطریق اجرای برنامه های  - متصل سخت افزاری  

 .عمل می کند

، ارسال،    (: سیستمی برای تولید ) اصل سازی(Information System» سیستم اطالعاتی« )  -ز  

 . دریافت، ذخیره یا پردازش » داده پیام« است

 (: سیستم اطالعاتی است که Secure Information Systemاطالعاتی مطمئن« )» سیستم    -ح  

: 

 .به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد - 1

 .سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد - 2

 .باشد ندهی شدهبه نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می دهد پیکربندی و سازما  - 3

 .موافق با رویه ایمن باشد  - 4

منشأ    (: رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت » داده پیام«،Secure Method» رویه ایمن« )  -ط  

و یا ذخیره سازی »    و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا



 
 

از الگوریتمها یا کدها، کلمات    ایمن ممکن است با استفادهیک رویه    .داده پیام« از یک زمان خاص

 . پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود یا ارقام شناسائی، رمزنگاری، روشهای تصدیق یا

یا    ( : عبارت از هر نوع عالمت منضم شدهElectronic Signature» امضای الکترونیکی« )  -ی  

پیام« مورد    پیام« است که برای شناسائی امضاء کننده» دادهبه نحو منطقی متصل شده به » داده  

 . استفاده قرار می گیرد

مطمئن«  -ک   الکترونیکی  امضای   «  (Secure/Enhanced/Advanced Electronic 

Signature:) 

 . ( این قانون باشد10هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده )

الکترونیکی تولید می    یا قائم مقام وی که امضای  (: هر شخصSignatory» امضاء کننده« )  -ل  

 .کند

  ( : اعم است از شخص حقیقی و حقوقی و یا سیستم های رایانه ای تحت Person» شخص« )  - م  

 . کنترل آنان

مبادله    ( : با توجه به اوضاع و احوالReasonableness Test» معقول« ) سنجش عقالنی(، )  -ن  

طرفین در موارد مشابه،    طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادالت» داده پیام« از جمله:  

هر یک از طرفین، هزینه گزینه    در دسترس بودن گزینه های پیشنهادی و رد آن گزینه ها از جانب

 .این نوع مبادالت، ارزیابی می شود های پیشنهادی، عرف و روشهای معمول و مورد استفاده در

(: هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه  Consumer« )» مصرف کننده  -س  

 . اقدام می کند ای

حرفه    (: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یاSupplier» تأمین کننده« )  -ع  

 .ای فعالیت می کند

(: عبارت از  Means Of Distance Communication» وسائل ارتباط از راه دور« )  -ف  

  نوع وسیله ای است که بدون حضور فیزیکی همزمان تأمین کننده و مصرف کننده جهت فروش   ره

 .کاال و خدمات استفاده می شود

بین    (: ایجاب و قبول راجع به کاالها و خدماتDistance Contract» عقد از راه دور« )   -ص  

 . ستتأمین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور ا

بتواند    (: یعنی وسائلی که به موجب آن مصرف کنندهDurable Medium» واسط با دوام« )  - ق  

از جمله شامل پیام« های مربوطه را بر روی آن ذخیره کند  فالپی دیسک، دیسک    شخصاً » داده 

 .فشرده، دیسک سخت و یا پست الکترونیکی مصرف کننده



 
 

یک شخص    ( : یعنی » داده پیام« های مربوط بهPrivate Data» داده پیام های شخصی« )  - ر  

 1.( مشخص و معینData Subjectحقیقی ) موضوع » داده«  

 بین المللی بودن قانون 

 تفسیر قانون  - سوم  فصل

توسعه هماهنگی بین    در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللی، ضرورت  -  3 ماده

 .رعایت لزوم حسن نیت توجه کردکشورها در کاربرد آن و  

باید  -  4 ماده ابهام باب اول این قانون، محاکم قضایی  یا  براساس سایرقوانین    درمواقع سکوت و 

 2  .قضاوت نمایند مندرج دراین قانون، موضوعه ورعایت چهارچوب فصول ومواد 

 اعتبار قانونی داده پیام

 اعتبار قراردادهای خصوصی  -چهارم  فصل

با توافق و قرارداد   هرگونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام -  5 ماده

 3  .خاص طرفین معتبر است

 نوشته، امضاء اصل  - در احکام » داده پیام« - مبحث دوم 

 

ال غیر  واممالکیت  سندیت    استثنا کردن  در خصوص،    6بند الف ماده      اشتباه قانونتنها  

گروگذاشتن    )توجه داشته باشید که بقیه قرارداهای غیر منقول از قبیل وکالت ،است      منقول

 الکترونیک آن صحیح است(  و ... ،

 سند الکترونیکی در حکم سند کاغذی 

نوشته است مگر در    هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون الزم باشد، » داده پیام« در حکم  -  6 ماده

 موارد زیر: 

 .غیرمنقولاموال  مالکیتاسناد  -الف 

 .به مصرف کنندگان نهایی  فروش مواد داروئی  -ب 
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می کند و    اعالم، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کاال صادر  - ج  

 1  .یا از بکارگیری روشهای خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می کند

 الکترونیکی امضای 

 2  . هرگاه قانون، وجود امضاء را الزم بداند امضای الکترونیکی مکفی است  - 7 ماده

 بایگانی اسناد الکترونیکی

یا نگهداری  -  8 ماده با    هرگاه قانون الزم بداند که اطالعات به صورت اصل ارائه  شود، این امر 

 زیر امکان پذیر می باشد:  درصورت وجود شرایطنگهداری و ارائه اطالعات به صورت داده پیام نیز  

 . باشد اطالعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده درصورت رجوع بعدی فراهم -الف 

یا  - ب   به قالبی که دقیقاً    داده پیام به همان قالبی ) فرمتی( که تولید، ارسال و یا دریافت شده و 

 .نگهداری شود ل و یا دریافت شده،نمایشگر اطالعاتی باشد که تولید، ارسا

می باشند نیز    اطالعاتی که مشخص کننده مبداء، مقصد، زمان ارسال و زمان دریافت داده پیام  -ج  

 . درصورت وجود نگهداری شوند

داده پیام    شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه درخصوص نگهداری  - د  

 3 .خود مقرر نموده فراهم شده باشد مرتبط با حوزه مسؤولیت

 سند کاغذی و الکترونیک 

خاتمه یافته و استفاده    هرگاه شرایطی به وجود آید که از مقطعی معین ارسال » داده پیام«  -  9 ماده

صادر می شود باید به طور صریح    از اسناد کاغذی جایگزین آن شود سند کاغذی که تحت این شرایط

اسناد کاغذی به جای » داده پیام« اثری بر حقوق و    جایگزینی   .پیام« را اعالم کندختم تبادل » داده  

 4  .تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت

 امضای الکترونیکی 

 » داده پیام« مطمئن   -مبحث سوم 

 امضاء و سابقه الکترونیکی مطمئن  -اول  فصل
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 باشد:امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر   -  10 ماده

 .نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد  -الف 

 .هویت امضاء کننده » داده پیام« را معلوم نماید -ب 

 . به وسیله امضاء کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد  -ج 

قابل تشخیص و    به نحوی به یک » داده پیام« متصل شود که هر تغییری در آن » داده پیام«  -د  

 .کشف باشد

یک سیستم    سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از » داده پیام«ی است که با رعایت شرایط  -  11 ماده

 1  .اطالعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است

 سندیت اسناد الکترونیکی 

 الکترونیکی مطمئن پذیرش، ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای  - دوم  فصل

محکمه یا اداره    اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ   -  12 ماده

پیام« را صرفاً به دلیل شکل و قالب    دولتی نمی توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی » داده

 . آن رد کرد

پیام  -   13 ماده داده  اثباتی »  ارزش  مطمئنهبه طور کلی،  به عوامل  توجه  با  ها  تناسب    «  ازجمله 

 .تعیین می شود روشهای ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله » داده پیام«

از حیث محتویات   کلیه » داده پیام« هائی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند - 14 ماده

کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی    تعهد کرده و  و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که

در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع    آنان محسوب می شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار 

 . قضائی و حقوقی است

امضای الکترونیکی مطمئن    نسبت به » داده پیام« مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و  -  15 ماده

به» داده پیام« مزبور وارد و یا ثابت نمود   ع نیست و تنها می توان ادعای جعلیتانکار و تردید مسمو

 .قانونی از اعتبار افتاده استکه » داده پیام« مزبور به جهتی از جهات 

ثبت و    ( این قانون11هر » داده پیام«ی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده )  -  16 ماده

 2  .صحت استنگهداری می شود، مقرون به 

 اعتبار سند الکترونیک  
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 مبادله » داده پیام«  -مبحث چهارم 

 اعتبار قانونی ارجاع در » داده پیام«، عقد و اراده طرفین  -اول  فصل

 » ارجاع در داده پیام« با رعایت موارد زیر معتبر است:  -  17 ماده

 .مورد ارجاع به طور صریح در » داده پیام« معین شود -الف 

 .مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه می کند روشن و مشخص باشد -ب 

 . » داده پیام« موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد -ج 

 انتساب » داده پیام«  - دوم  فصل

 در موارد زیر » داده پیام« منسوب به اصل ساز است :  -  18 ماده

مجاز به این   اشد که از جانب اصل سازاگر توسط اصل ساز و یا به وسیله شخصی ارسال شده ب -الف 

 . کار بوده است

برنامه ریزی شده یا تصدی خودکار از جانب اصل ساز  - ب   ارسال    اگر به وسیله سیستم اطالعاتی 

 1  .شود

 اصالت ارجاع پیام الکترونیک 

آن را    دارد  » داده پیام«ی که براساس یکی از شروط زیر ارسال می شود مخاطب حق  -  19 ماده

 ارسال شده محسوب کرده، و مطابق چنین فرضی ) ارسال شده( عمل نماید: 

آیا» داده پیام« همان    قبالً به وسیله اصل ساز روشی معرفی و یا توافق شده باشد که معلوم کند  -الف  

 است که اصل ساز ارسال کرده است،

اصل    رابطه اش با» داده پیام« دریافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده که    -ب  

دسترسی یافته و »    ساز، یا نمایندگان وی باعث شده تا شخص مذکور به روش مورداستفاده اصل ساز

 . داده پیام« را به مثابه » داده پیام« خود بشناسد

نشده باشد و یا به طور    ( این قانون شامل مواردی نیست که پیام از اصل ساز صادر19ماده )  -  20ماد  

 .ده باشداشتباه صادر ش

مگر آن که معلوم   هر » داده پیام« یک » داده پیام« مجزا و مستقل محسوب می گردد،  - 21 ماده

 . باشد که آن » داده پیام« نسخه مجددی از » داده پیام« اولیه است

 تصدیق دریافت - سوم  فصل
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یا توافق کنند که    بخواهدهرگاه قبل یا به هنگام ارسال » داده پیام« اصل ساز از مخاطب    -  22 ماده

نشده باشد، هر نوع ارتباط    دریافت » داده پیام« تصدیق شود، اگر به شکل یا روش تصدیق توافق

یا اتخاذ هرنوع تدبیر مناسب از سوی به نحو معقول از    خودکار یا مکاتبه  مخاطب که اصل ساز را 

 . وب می گردد» داده پیام« محس  دریافت » داده پیام« مطمئن کند تصدیق دریافت

را مشروط   -   23 ماده پیام«  داده  اثر حقوقی »  به طور صریح هرگونه  به تصدیق    اگر اصل ساز 

مگر آن که تصدیق آن    دریافت » داده پیام« کرده باشد، » داده پیام« ارسال نشده تلقی می شود،

 . دریافت شود

 . صادق نیست اماره دریافت » داده پیام« راجع به محتوای » داده پیام« -  24 ماده

فنی استاندارد یا روش    هنگامی که در تصدیق قید می شود » داده پیام« مطابق با الزامات  -   25 ماده

 1  .الزامات رعایت شده اند مورد توافق طرفین دریافت شده، فرض بر این است که آن

 زمان پیام 

 زمان و مکان ارسال و دریافت » داده پیام«  -چهارم  فصل

خارج از کنترل اصل    ارسال » داده پیام« زمانی تحقق می یابد که به یک سیستم اطالعاتی   -  26 ماده

 .ساز یا قائم مقام وی وارد شود

 زمان دریافت » داده پیام« مطابق شرایط زیر خواهد بود:  -  27 ماده

محقق  زمانی   اگر سیستم اطالعاتی مخاطب برای دریافت » داده پیام« معین شده باشد دریافت، -الف  

 می شود که : 

 » داده پیام« به سیستم اطالعاتی معین شده وارد شود؛ یا  - 1

این کار معین    چنانچه » داده پیام« به سیستم اطالعاتی مخاطب غیر از سیستمی که منحصراً برای  -  2

 .شده وارد شود » داده پیام« بازیافت شود

می    معین نکرده باشد، دریافت زمانی محققاگر مخاطب، یک سیستم اطالعاتی برای دریافت    -ب  

  . شود که » داده پیام« وارد سیستم اطالعاتی مخاطب شود

 2  .اطالعاتی جاری است ( این قانون بدون توجه به محل استقرار سیستم27مفاد ماده ) -  28 ماده

 اقامتگاه الکترونیکی
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با محل    -  29 ماده باشد    استقرار دریافت » دادهاگر محل استقرار سیستم اطالعاتی  پیام« مختلف 

 مطابق قاعده زیر عمل می شود : 

کاری مخاطب    محل تجاری، یا کاری اصل ساز محل ارسال » داده پیام« است و محل تجاری یا   -الف  

 .محل دریافت » داده پیام« است مگر آن که خالف آن توافق شده باشد

معامله،    اری داشته باشد، نزدیکترین محل به اصلاگر اصل ساز بیش از یک محل تجاری یا ک  - ب  

 . کاری است محل تجاری یا کاری خواهد بود درغیراین صورت محل اصلی شرکت، محل تجاری یا 

آنان مالک خواهد    قانونی  اقامتگاه اگر اصل ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند،  - ج  

 . بود

» داده    انتساب، دریافت تصدیق و زمان و مکان ارسال و دریافتآثار حقوقی پس از    -   30 ماده

پیام« تابع قواعد    پیام« موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم این قانون و همچنین محتوی » داده

 1  .عمومی است

 توکن امضای الکترونیکی 

 ( Certification Service Provider) دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی  -دوم   باب

صدور    دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهائی هستند که برای ارائه خدمات  -  31 ماده

تأسیس می شوند الکترونیکی در کشور  تولید، صدور، ذخیره،  .امضای  ارسال،   این خدمات شامل 

 . می باشد تأیید، ابطال و به روز نگهداری گواهی های اصالت ) امضای( الکترونیکی 

سازمان مدیریت و برنامه    آئین نامه و ضوابط نظام تأسیس و شرح وظایف این دفاتر توسط  -  32 ماده

اطالعات، امور اقتصادی و دارایی و    ریزی کشور و وزارتخانه های بازرگانی، ارتباطات و فناوری

 2 . رسید دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد

 حریم خصوصی  

 قواعد مختلف در  -سوم   باب

 حمایت های انحصاری در بستر مبادالت الکترونیکی  -مبحث اول 

 ( Consumer Protection)حمایت از مصرف کننده  -اول  فصل

 
 17/10/1382قانون تجارت الکترونیکی مصوب   1

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/93997 
 17/10/1382قانون تجارت الکترونیکی مصوب   2

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/93997 

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/93997
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/93997


 
 

در تصمیم گیری مصرف    فروشندگان کاال و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطالعات مؤثر  -  33 ماده

عقد دراختیار مصرف کنندگان قرار    مناسبی قبل از کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان  

 می باشد: حداقل اطالعات الزم، شامل موارد زیر .دهند

 .مشخصات فنی و ویژگیهای کاربردی کاال و یا خدمات -الف 

 .وی هویت تأمین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می باشد و نشانی  -ب 

آن    الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری درصورت نیاز بایستی ازآدرس پست    -ج  

 . طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند

قیمت کاال و یا خدمات،    کلیه هزینه هائی که برای خرید کاال بر عهده مشتری خواهد بود ) ازجمله  -د  

 . میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس(

 .شنهاد ارائه شده معتبر می باشدمدت زمانی که پی  -هـ 

فسخ، ارجاع، خدمات    شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا،  -و  

 . پس از فروش

زیر را ارسال    تأمین کننده باید به طور جداگانه ضمن تأیید اطالعات مقدماتی، اطالعات  -   34 ماده

 نماید : 

 . کاری تأمین کننده برای شکایت احتمالی آدرس محل تجاری یا  -الف 

 .اطالعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش -ب 

 . ( این قانون38( و )37شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد ) -ج 

 . شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات -د 

با دوام،    باید در واسطی   اطالعات اعالمی و تأییدیه اطالعات اعالمی به مصرف کننده  -  35 ماده

و براساس لزوم    روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین

 . ارائه شود حسن نیت در معامالت و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان

تماس با    ددرصورت استفاده از ارتباط صوتی، هویت تأمین کننده و قصد وی از ایجا  -  36 ماده

 . مصرف کننده باید به طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه بیان شود

انصراف    در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای  -   37 ماده

تنها هزینه تحمیلی بر    .باشد  ) حق انصراف( از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته

 . مصرف کننده هزینه بازپس فرستادن کاال خواهد بود

 شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:  -  38 ماده



 
 

از    درصورت فروش کاال، از تاریخ تسلیم کاال به مصرف کننده و درصورت فروش خدمات،  -الف  

 . روز انعقاد

تأمین   ف کننده پس از ارائه اطالعاتی خواهد بود کهدر هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصر -ب  

 . ( این قانون موظف به ارائه آن است34( و )33کننده طبق مواد )

هیچ گونه    به محض استفاده مصرف کننده از حق انصراف، تأمین کننده مکلف است بدون مطالبه  -ج  

 . وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد نماید

اجرا   حق انصراف مصرف کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کاال و خدمات حاکم است  -د  

 1 .خواهد آمد ( این قانون79موارد آن به موجب آئین نامه ای است که در ماده ) .نخواهد شد

 اعتبار قراردادهای الکترونیک

یا عدم امکان    عدم موجودی کاال ودرصورتی که تأمین کننده در حین معامله به دلیل    -  39 ماده

فوراً به مخاطب برگرداند،    اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را

غیرممکن نباشد و مخاطب آماده صبر کردن    مگر در بیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد

 .تا امکان تحویل کاال و یا ایفای تعهد باشد

می دانسته، عالوه بر    ورتی که معلوم شود تأمین کننده از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد خود رادرص 

 . نیز محکوم خواهد شد قانون  لزوم استرداد مبلغ دریافتی، به حداکثر مجازات مقرر در این

کرده  کننده وعده    تأمین کننده می تواند کاال یا خدمات مشابه آنچه را که به مصرف  -  40 ماده

 . انجام معامله آن را اعالم کرده باشد تحویل یا ارائه نماید مشروط بر آن که قبل از معامله یا درحین

تعهد را برای    درصورتی که تأمین کننده، کاال یا خدمات دیگری غیر از موضوع معامله یا  -  41 ماده

  . ارجاع به عهده تأمین کننده است   مخاطب ارسال نماید، کاال و یا خدمات ارجاع داده می شود و هزینه

معامله یا تعهد دیگر از سوی تأمین کننده مورد    کاال یا خدمات ارسالی مذکور چنانچه به عنوان یک

 .را قبول کند ایجاب قرار گیرد، مخاطب می تواند آن

 حمایت های این فصل در موارد زیر اجرا نخواهد شد :  -  42 ماده

خواهد   قانون ( این79فهرست آن به موجب آئین نامه ای است که در ماده )خدمات مالی که   -الف 

 . آمد

به جز    معامالت راجع به فروش اموال غیرمنقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیرمنقول  -ب  

 .اجاره
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 .خرید از ماشین های فروش مستقیم کاال و خدمات -ج 

 .عمومی ) همگانی( انجام می شودمعامالتی که با استفاده از تلفن  -د 

 .معامالت راجع به حراجی ها -هـ 

 . تأمین کننده نباید سکوت مصرف کننده را حمل بر رضایت وی کند -  43 ماده

 . در موارد اختالف و یا تردید مراجع قضائی رسیدگی خواهند کرد - 44 ماده

حمایت    ساس سایر قوانین کهاجرای حقوق مصرف کننده به موجب این قانون نباید برا  -  45 ماده

 . ضعیف تری اعمال می کنند متوقف شود

غیرمنصفانه    استفاده از شروط قراردادی خالف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط   -   46 ماده

 . به ضرر مصرف کننده، مؤثر نیست

ارتباط از    وسائلدر معامالت از راه دور آن بخش از موضوع معامله که به روشی غیر از    -  47 ماده

 . راه دور انجام می شود مشمول مقررات این قانون نخواهد بود

شاکی    سازمانهای قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف کننده می توانند به عنوان  -   48 ماده

وزارت بازرگانی و    ترتیب آن به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد  .اقامه دعوی نمایند

 . وزیران می باشدتصویب هیأت 

قوانین    حقوق مصرف کننده در زمان استفاده از وسایل پرداخت الکترونیکی به موجب  -  49 ماده

 1  .و مقرراتی است که توسط مراجع قانونی ذی ربط تصویب شده و یا خواهد شد

 تبلیغات الکترونیک 

 ( Marketing) -در قواعد تبلیغ  - دوم  فصل

شوند که    کنندگان در تبلیغ کاال و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی تأمین    -  50 ماده

 . سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود

نباید سالمتی افراد    تأمین کنندگانی که برای فروش کاال و خدمات خود تبلیغ می کنند  -   51 ماده

 . را به خطر اندازند

روشن    کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف کننده به طور دقیق، صحیح وتأمین    -  52 ماده

 . اطالعات مربوط به کاال و خدمات را درک کند

به نفع اوست روشن و    در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات  -  53 ماده

 . صریح باشد
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مع  -  54 ماده از خصوصیات ویژه  نباید  الکترونیکی جهتتأمین کنندگان  به روش  مخفی   امالت 

 .نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سوء استفاده کنند

تا آنان راجع به    تأمین کنندگان باید تمهیداتی را برای مصرف کنندگان در نظر بگیرند  -  55 ماده

 . بگیرند دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پست الکترونیکی خود تصمیم

ضوابط آن به موجب    .نمایند  تأمین کنندگان در تبلیغات باید مطابق با رویه حرفه ای عمل  -  56 ماده

 .( این قانون خواهد آمد79آئین نامه ای است که در ماده )

موجب آئین نامه ای است    تبلیغ و بازاریابی برای کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی به  -   57 ماده

 1 .خواهد آمد( این قانون  79که در ماده )

 )حق فراموشی(  حمایت از حریم خصوصی 

 ( Data Protection  - حمایت از » داده پیام« های شخصی ) حمایت از داده  - سوم  فصل

نژادی،    ذخیره، پردازش و یا توزیع » داده پیام« های شخصی مبین ریشه های قومی یا  -  58 ماده

  « به وضعیتدیدگاههای عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخالقی و  پیام« های راجع  جسمانی،    داده 

 . روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آنها به هر عنوان غیرقانونی است

وفق   درصورت رضایت شخص موضوع » داده پیام« نیز به شرط آنکه محتوای داده پیام   - 59 ماده

داده پیام« های شخصی در  »    قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی باشد ذخیره، پردازش و توزیع

 صورت پذیرد:  بستر مبادالت الکترونیکی باید با لحاظ شرایط زیر

 .اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند -الف 

هنگام جمع آوری برای    » داده پیام« باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی که در  -ب  

برای اهداف تعیین شده مورد    داده شده جمع آوری گردد و تنهاشخص موضوع » داده پیام« شرح  

 . استفاده قرار گیرد

 .» داده پیام« باید صحیح و روزآمد باشد -ج 

پیام« های شخصی مربوط   شخص موضوع » داده پیام« باید به پرونده های رایانه ای حاوی » داده  -د  

 .نادرست را محو یا اصالح کند و یا  و بتواند » داده پیام« های ناقص به خود دسترسی داشته  

مربوطه درخواست محو    شخص موضوع » داده پیام« باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط  -هـ  

 . بنماید کامل پرونده رایانه ای » داده پیام« های شخصی مربوط به خود را
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و بهداشتی تابع    سوابق پزشکی ذخیره، پردازش و یا توزیع » داده پیام« های مربوط به    -   60 ماده

 .( این قانون خواهد آمد79آئین نامه ای است که در ماده )

استثنائات، افشای آن برای    سایر موارد راجع به دسترسی موضوع » داده پیام«، از قبیل  -  61 ماده

دیدبانی و کنترل جریان » داده پیام«    اشخاص ثالث، اعتراض، فراگردهای ایمنی، نهادهای مسؤول

 . و آئین نامه مربوطه خواهد بود قانونهای شخصی به موجب مواد مندرج در باب چهارم این 

 حق مولف  

 حفاظت از » داده پیام« در بستر مبادالت الکترونیکی  - مبحث دوم 

)  -اول   فصل مؤلف  حقوق  از  بستر  Author,s Right/Copyrightحمایت  در    مبادالت ( 

 الکترونیکی 

حمایت  -  62 ماده قانون  حمایت  تحت  آثار  نشر(  و  عرضه   ( توزیع  و  اجراء  تکثیر،  حقوق    حق 

هنرمندان مصوب   و  نشریات  1348.9.3مؤلفان، مصنفان  و  تکثیر کتب  و  ترجمه  قانون  آثار    و  و 

رایانه ای مصوب    و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای  1352.9.26صوتی مصوب  

آثار و تألیفاتی که در قالب    کلیه  .، به صورت » داده پیام« منحصراً دراختیار مؤلف است1379.10.4

و برنامه های رایانه ای، ابزار و روشهای رایانه    » داده پیام« می باشند، از جمله اطالعات، نرم افزارها

ی فکری در بستر مبادالت الکترونیکی  حمایت از حقوق مالکیت ها   ای و پایگاههای داده و همچنین

طراحی، حق مؤلف، حقوق مرتبط با حق مؤلف، حمایت از پایگاههای داده،    شامل حقاختراع، حق

( و  Integrated Circuits & Chipsمدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی )  حمایت از نقشه

  ثبت عالئم و اختراعات مصوبتجاری، مشمول قوانین مذکور در این ماده و قانون    حمایت از اسرار

  1337.4.14  و آئین نامه اصالحی اجرای قانون ثبت عالئم تجارتی و اختراعات مصوب  1310.4.1

شورای اسالمی    خواهد بود، منوط بر آن که امور مذکور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس

 .باشد

این به عنوان    ( که پیش ازRelated Rightsحقوق مرتبط با مالکیت ادبی و هنری )   -   1 تبصره

می شدند شامل حقوق مادی    ( شناخته Neighboring Rightsحقوق جانبی مالکیت ادبی و هنری ) 

حقوق هنرمندان مجری آثار، تولیدکنندگان    و معنوی برای عناصر دیگری عالوه بر مؤلف، از جمله

که مشمول قوانین مصوب    مؤسسات ضبط و پخش می باشند  صفحات صوتی و تصویری و سازمانها و

 .در این ماده می باشند مورد اشاره 1352.9.26و  1348.9.3

خاص    ( یک جزء الکترونیکی با نقشه و منطقی Integrated Circuitمدار یکپارچه )   -  2 تبصره

الکترونیکی متعارف    است که عملکرد و کارائی آن قابلیت جایگزینی با تعداد بسیار زیادی از اجزاء



 
 

ثبت عالئم و اختراعات   قانونطراحی های نقشه، جانمائی و منطق این مدارها براساس    .را داراست

ثبت  1310.4.1مصوب   قانون  اجرای  اصالحی  نامه  آئین  مصوب    و  اختراعات  و  تجارتی  عالئم 

 .مورد حمایت می باشد 1337.4.14

» داده    توزیع اثر که جزء الینفک فراگرد فنی پردازشاعمال موقت تکثیر، اجراء و    -  63 ماده

 1  .پیام« در شبکه هااست از شمول مقرره فوق خارج است

 ی از اسرار تجار تیحما

 (Trade Secretsحمایت از اسرار تجاری ) - دوم  فصل

الکترونیکی، تحصیل  مبادالت    به منظور حمایت از رقابتهای مشروع و عادالنه در بستر  -  64 ماده

خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث   غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاهها و مؤسسات برای

 .به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب

الگوها، نرم    اطالعات، فرمولها،اسرار تجاری الکترونیکی » داده پیام«ی است که شامل    -   65 ماده

منتشر نشده، روشهای انجام تجارت    افزارها و برنامه ها، ابزار و روشها، تکنیک ها و فرایندها، تألیفات

مالی، فهرست مشتریان، طرحهای تجاری و امثال    و داد و ستد، فنون، نقشه ها و فراگردها، اطالعات

صادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تالشهای  ارزش اقت   اینها است، که به طور مستقل دارای

 2 .حراست از آنها انجام شده است معقوالنه ای برای حفظ و

 حمایت از عالئم تجاری 

 (Trade Namesحمایت از عالئم تجاری ) - سوم  فصل

مبادالت    به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تشویق رقابت های مشروع در بستر  -  66 ماده

( و یا هرنوع نمایش بر  Domain Name)  الکترونیکی استفاده از عالئم تجاری به صورت نام دامنه

یا مشتبه شدن طرف به اصالت کاال و خدمات شود    ( عالئم تجاری که موجب فریبOnlineخط )

 3 .این قانون خواهد رسید ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در

 جرایم و مجازات ها 

 جرایم و مجازات ها  -چهارم  باب

 کالهبرداری کامپیوتری  -مبحث اول 
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از » داده    هرکس در بستر مبادالت الکترونیکی، با سوء استفاده و یا استفاده غیرمجاز  -  67 ماده

و ارتکاب افعالی نظیر ورود،    پیام« ها، برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور

سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا    داده پیام«، مداخله در عملکرد برنامه یامحو، توقف »  

و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری    سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار

  تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و عالوه بر رد مال   وجوه، اموال یا امتیازات مالی 

به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می    به صاحبان اموال

 .شود

می  ماده  شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این  - تبصره

 .باشد

 جعل کامپیوتری  - مبحث دوم 

توقف» داده پیام«    الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو وهرکس در بستر مبادالت    -  68 ماده

استفاده از وسایل کاربردی سیستم    و مداخله در پردازش » داده پیام« و سیستم های رایانه ای، و یا

بدون مجوز امضاء کننده و یا تولید امضای    -مثل کلید اختصاصی    -های رمزنگاری تولید امضاء  

الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست    دفاتر اسنادفاقد سابقه ثبت در فهرست  

مجعول و نظایر آن اقدام به جعل » داده پیام« های دارای ارزش مالی و اثباتی   مزبور و اخذ گواهی 

  معتبر استفاده   تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و غیره به عنوان » داده پیام« های   نماید

نقدی به میزان پنجاه    نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای

 . ( ریال محکوم می شود50 000  000) میلیون

 1  .مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده می باشد - تبصره

 مجازات های قانونی 

 نقض حقوق انحصاری در بستر مبادالت الکترونیک  -  مبحث سوم 

 نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ   -اول  فصل

مجازات از    ( این قانون به37( و )36(، )35(، ) 34(، )33تأمین کننده متخلف از مواد )  -  69 ماده

 .خواهد شد ( ریال محکوم50 000 000( ریال تا پنجاه میلیون )10 000 000ده میلیون )

 . ( به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد37تأمین کننده متخلف از ماده )  - تبصره
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این قانون به    (55( و)54(، )53(، )52(، )51(، )50(، )39تأمین کننده متخلف از مواد )  -  70 ماده

( ریال محکوم خواهد  100  000  000)  ( ریال تا یکصد میلیون20  000  000مجازات از بیست میلیون )

 . شد

این ماده محکوم    ( این قانون به حداکثر مجازات در51تأمین کننده متخلف از ماده )  -   1 تبصره

 .خواهد شد

محکوم    ( این قانون به حداقل مجازات در این ماده55تأمین کننده متخلف از ماده )  -   2 تبصره

 .خواهد شد

 حمایت از داده  . نقض حمایت از » داده پیام« های شخصی  - دوم  فصل

را   قانون  ( این 59( و )58هرکس در بستر مبادالت الکترونیکی شرایط مقرر در مواد )  -   71 ماده

 . نقض نماید مجرم محسوب و به یک تا سه سال حبس محکوم می شود

پیام« های شخصی توسط دفاتر خدمات صدور  -   72 ماده به » داده  گواهی    هرگاه جرایم راجع 

(  71در ماده )  الکترونیکی و سایر نهادهای مسؤول ارتکاب یابد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر 

 .این قانون محکوم خواهد شد

گواهی الکترونیکی جرایم   اگر به واسطه بی مباالتی و بی احتیاطی دفاتر خدمات صدور - 73 ماده

تا یک سال حبس و پرداخت جزای    راجع به » داده پیام« های شخصی روی دهد، مرتکب به سه ماه

 .محکوم می شود ( ریال50 000 000نقدی معادل پنجاه میلیون )

 نقض حفاظت از » داده پیام« در بستر مبادالت الکترونیکی   -مبحث چهارم 

 نقض حق مؤلف   -اول  فصل

ی که  موارد   هرکس در بستر مبادالت الکترونیکی با تکثیر، اجرا و توزیع ) عرضه و نشر(  -  74 ماده

ترجمه و تکثیر کتب    و قانون  1348.9.3در قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب

پدیدآورندگان نرم افزارهای    و قانون حمایت از حقوق  1352.9.26و نشریات و آثار صوتی مصوب  

اسالمی مجاز  مصوبات مجلس شورای    ، منوط بر آنکه امور مذکور طبق1379.10.4رایانه ای مصوب  

نماید به مجازات سه ماه تا یک سال    شمرده شود، در صورتی که حق تصریح شده مؤلفان را نقض

 .( ریال محکوم خواهد شد 50 000 000حبس و جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون )

 نقض اسرار تجاری  - دوم  فصل

منظور رقابت،    مبادالت الکترونیکی به ( این قانون و هرکس در بستر  64متخلفین از ماده )  -  75 ماده

خدماتی، و  اقتصادی  صنعتی،  تجاری،  های  بنگاه  به  خسارت  ورود  یا  و  حقوق    منفعت  نقض  با 

غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را    قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی 



 
 

به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و    نماید  برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشا

 .( ریال محکوم خواهد شد50 000 000) جزای نقدی معادل پنجاه میلیون

 نقض عالیم تجاری  - سوم  فصل

از بیست میلیون    ( این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی66متخلفان از ماده )  -   76 ماده

 .شد ( ریال محکوم خواهند100 000 000( ریال تا یکصد میلیون )20 000 000)

 سایر  -چهارم  فصل

همکاری    سایر جرایم، آیین دادرسی و مقررات مربوط به صالحیت جزایی و روش های  -  77 ماده

 . خواهد بود بین المللی قضایی جزایی مرتبط با بستر مبادالت الکترونیکی به موجب قانون

 جبران خسارت  -پنجم   باب

خصوصی و    بستر مبادالت الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم مؤسساتهرگاه در    -  78 ماده

وارد شود، مؤسسات    دولتی، به جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی به اشخاص

ناشی از فعل شخصی افراد    مزبور مسؤول جبران خسارات وارده می باشند مگر اینکه خسارات وارده

 . بود ران خسارات برعهده این اشخاص خواهدباشد که در این صورت جب

 متفرقه  -ششم  باب

اجرای    وزارت بازرگانی موظف است زمینه های مرتبط با تجارت الکترونیکی را که در  -  79 ماده

با ارائه پیشنهاد و تأیید شورای عالی فناوری اطالعات،    این قانون مؤثر می باشند شناسائی کرده و 

این آئین    .توسط نهادهای ذی ربط شود قانونخواستار تدوین مقررات مربوطه و آئین نامه های این  

سایر آئین نامه های    .وزیران به مرحله اجرا در خواهند آمد  نامه ها و مقررات پس از تصویب هیأت

 به ترتیب ذیل تهیه خواهند شد:   مورد اشاره در این قانون

وزارتخانه های بازرگانی، امور    ( این قانون به پیشنهاد42( و )38آئین نامه مربوط به مواد )  -الف  

و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران    اقتصادی و دارائی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 . تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

وزارتخانه های بازرگانی و فرهنگ   این قانون به پیشنهاد (57( و )56آئین نامه مربوط به مواد ) -ب 

برنامه ریزی ارشاد اسالمی و سازمان مدیریت و  به تصویب هیأت وزیران خواهد    و  کشور تهیه و 

 .رسید

و آموزش پزشکی    ( این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان60آئین نامه مربوط به ماده )  - ج  

 .وزیران خواهد رسید ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأتو سازمان مدیریت و برنامه 



 
 

تجارت الکترونیکی، با    وزارت بازرگانی موظف است به منظور حمایت از فعالیت های  -   80 ماده

اساسنامه و آیین نامه این مرکز    .نماید  تجمیع واحدهای ذی ربط، مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد

مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت    به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و سازمان

 . وزیران خواهد رسید

» داده پیام« دراختیار    اصل سازان، مخاطبین، بایگانان، مصرف کنندگان و کلیه کسانی که  -  81 ماده

دارند به طریقی نگهداری نموده و پشتوانه    ائی را که تحت مسؤولیت خوددارند موظفند » داده پیام« ه

(Back upتهیه نمایند که در صورت بروز )    هرگونه خطری برای یک نسخه، نسخه دیگر مصون

 1  .بماند

هفدهم    فوق مشتمل بر هشتاد و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ قانون

به    1382.10.24  یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخدی ماه  

 .تأیید شورای نگهبان رسیده است

 منبع : سایت قوانین مجلس 

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/93997 
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 یک یقانون تجارت الکترون 32ماده  یینامه اجرا نییآ

 روند :  ی مشروح مربوط به کار م ی در معان ر ینامه، اصطالحات ز ن ییآ  نی در ا -1 ماده

 1382ـ مصوب  ک یقانون: قانون تجارت الکترون   - الف

 نامه  نیی آ ن یا  2موضوع ماده   ،ی کی الکترون ی گواه یگذار  استیس ی شورا: شورا - ب

 نامه  نیی آ  نی( ا4موضوع بند )الف( ماده )  شه،ی ر  ی کی الکترون  ی : مرکز صدور گواهشهیمرکز ر  -  پ

 . نامه است  نییآ  نی ا  4موضوع بند ب ماده    ،ی انیم  ی کی الکترون  ی : مرکز صدور گواهی انیمرکز م  -  ت

 نامه  نیی آ  نیا  4موضوع بند پ ماده   ،ی کیالکترون  ی دفاتر ثبت نام: دفتر ثبت نام گواه - ث

مالک    ی در مورد مرکز صادرکننده گواه  ی اطالعات   یحاو  ،ی کی: داده الکترون ی کی الکترون  ی گواه  -  ج

کل  خیتار   ،ی گواه انقضا،  و  و    ی عموم  دیصدور  سر  کیمالک  م  الیشماره  مرکز  توسط    ی ان یکه 

و مالک آن اعتماد    ی عموم  دیکل  نی تواند به صحت ارتباط ب  ی م  ی که هر شخص  یبه گونه ا   دشدهیتول

 .کند 

که امضاکننده    ی خصوص  دیکل  ا یرمز    رینظ  یانحصار   ی: داده ها ی کیالکترون  ی امضا  جادیداده ا  -  چ

 . کند  ی از آن استفاده م ی ک ی الکترون ی امضا جادیا ی برا

  ی و صحت امضا   ی بررس  ی که برا  ی عموم  دیکل   ایرمز    رینظ   ی: داده ا ی کیالکترون  یامضا   ی داده رس  -  ج

 .  ردیگ ی مورداستفاده قرار م ی کیالکترون 

مرتبط    ی عموم  دیو کل  ی خصوص  دی: کلی کیالکترون   یامضا  ی و وارس  جادی ا  یداده ها   ای  دکلی  زوج  –  خ

 نامتقارن  یرمزنگار  کی با آن در  

   .کند  ی اعتماد م ی کیالکترون ی است که به اعتبار اطالعات گواه شخصی : کننده اعتماد  طرف – د

  د یصادرشده و تائ  ی انیمرکز م له یکه به وس ی کیالکترون  یامضا  کی شامل  یا  هی : اعالمزمانی   مهر – ذ

 .به او ارائه شده است   ی در موقع خاص ن یمع امیکند که داده پ  ی م

و اطالعات مربوط به آن ها    ی کیالکترون   یها   ی و انتشار گواه  رهیداده ذخ  گاه یپا   کی :  مخزن  –  ر

 . اعتماد کننده است  یطرف ها  یجهت بهره بردار 

  ی که به منظور اجرا  ی سخت افزار   ا ی: نرم افزار و  ی کیالکترون  ی امضا  ی و وارس   جاد یا  زات تجهی  –   ز

 . شود  ی استفاده م ی کیالکترون  یامضا  ی و وارس جادیمربوط به ا  یداده ها 

و    ن یها، قوان  استیمشتمل بر س  ی کی الکترون  ی گواه  یها   است ی: مجموعه سی گواه  ی ها  استسی  –   ژ

شده و    نیتدو  ی الملل  نی ب  یکه مطابق با استانداردها   یو ساختار   ی و حقوق  ی فن  یمقررات و روش ها 

  ف دفاتر ثبت نام، صاحبان امضا و طر  ،ی مراکز صدور گواه  ی ساز  ادهیحداقل خواسته ها و الزامات پ



 
 

است   ی الزام شهی مرکز ر ی برا  ی گواه ی ها است یس  نیا  نی تدو .کند ی اعتماد کننده را مشخص م یها

 .گردد  میبه طور جداگانه تنظ ی انیمرکز م یتواند برا  ی و م

ها گواهی   دستورالعمل  –  س دستورالعمل  مجموعه  س  یی :  با  منطبق  تشر  ی گواه   استیکه    ح ی جهت 

 . گردد  ی م ن یتدو  ی انیو مراکز م  شه ی در مرکز ر ی کیالکترون یها  ی گواه تی ریعملکرد مد اتیجزئ

روال    ندهای ها، فرآ است یاز نرم افزارها، سخت افزارها، س  ی: مجموعه ا ی عموم   دیکل رساختزی –  ش

 1  دهایها و زوج کل ی گواه  تی ریمد ی برا  ازیموردن یها

  ی کشور شورا   ی عموم   دیکل  رساخت یدر حوزه ز  ی گذار  استیو س  ی کپارچگی به منظور حفظ    -   2  ماده

 شود :  ی م ل یتشک ر یز  یمرکب از اعضا  ی کیالکترون ی گواه ی گذار استیس

 ( سی)رئ یربط و   یمعاون ذ  ای  ی بازرگان  روزی  – الف

 ی دادگستر ر یربط وز  ذی معاون – ب

 اطالعات ر یربط وز  ذی معاون – پ

 اطالعات  یارتباطات و فناور  ر یربط وز  ذی معاون – ت

 یی و دارا  یامور اقتصاد  ر یربط وز  ذی معاون – ث

 ی بهداشت، درمان و آموزش پزشک ریربط وز  ذی  معاون  – ج

 جمهور  سیرئ  یو نظارت راهبرد یز یربط معاونت برنامه ر ذی  معاون  – چ

 ران یا ی اسالم یجمهور  یکل بانک مرکز سیربط رئ ذی  معاون  – ح

 ران یو معدن ا  عی و صنا ی اتاق بازرگان سرئی  – خ

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  س رئی – د

 ی ا انه یرا ی سازمان نظام صنف  س رئی – ذ

 ک یانفورمات ی عال  یشورا  ر یدب - ر

 اطالعات  یفناور  ی عال  یشورا  ر دبی – ز

 (یشورا )بدون حق رأ  ریبه عنوان دب  ی وزارت بازرگان ی کی مرکز توسعه تجارت الکترون سرئی  – ژ

 شورا ی اعضا ریسا  تیاکثر دی و تائ سیرئ  شنهادیتا سه نفر مشاوره خبره با پ   کی  -س

 شود :  ی م نییتع  ریشورا به شرح ز  فی وظا  - 3 ماده

کشور و ارائه    ی عموم  دیکل  رساخت یمربوط به حوزه ز  ی کالن و برنامه ها  ی ها  استیس  بررسی   –   الف

 بی اطالعات کشور جهت تصو ی فناور  ی عال ی آن به شورا

 
1 http://www.rca.gov.ir/2224_ایین-نامه-اجرایی-ماده-32-قانون-تجارت-الکترونیکی.html 
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 شه ی مرکز ر جادای مجوز صدور  – ب

 ی انیو م شهیمراکز ر  ی ها و دستورالعمل گواه استیس ی و به روزرسان  بی تصو - پ

 ی کی الکترون ی گواه یاجرا یها و دستورالعمل ها  ه یاستانداردها، رو بتصوی  – ت

  ی برا  یی گوناگون اجرا  ی حوزه ها  تینقش به عنوان مرجع هماهنگ کننده در مورد فعال   ی فاای  –  ث

و نحوه تعامل مراکز صدور    ی عموم  دیکل  رساختیبر ز  ی مبتن  ی صدور گواه  یا   انه یارائه خدمات را

  ی ها   استیمفاد س  یر یکاربردپذ  ای  ریو هرگونه تفس   ی خارج  ی با مرکز صدور گواه  ی داخل  ی گواه

 ی انیو م  شهیر  ی گواه

و در صورت    ی انیو م  شهی مراکز ر  ی گزارش عملکرد و تخلفات احتمال  ی و بررس  هعالی  نظارت  –  ج

 لزوم لغو مجوز آن ها 

دفاتر خدمات صدور گواه  -   4  ماده ماده    ی کی الکترون  ی سطوح  ارائه    31موضوع  عنوان  به  قانون 

 شوند :  ی م  نییتع  ریبه شرح ز  ی کی الکترون ی دهندگان خدمات گواه

 .  دینما ی م تی که با کسب مجوز از شورا فعال شهیر  ی کی الکترون ی صدور گواه  دولتی  مرکز  – الف

 .باشد  ی ( قانون م80موضوع ماده )  ، ی کیمرکز وابسته به مرکز توسعه تجارت الکترون  نی ا  -   1  تبصره

  جاد یمستقل ا  شهیمرکز ر   ی تواند با اخذ مجوز شورا در حوزه نظام بانک  ی م  ی بانک  ستمی س  -   2  تبصره

ماده    نی موضوع ا  ی کیوابسته به مرکز توسعه تجارت الکترون  ادشدهیصورت مرکز    نی که در ا  دینما 

 . نخواهد بود 

مبادرت به صدور    شه، ی مرکز ر  ک ی که با کسب مجوز از    ی انیم  ی کیالکترون   گواهی   صدور   مرکز  –   ب

 .دهد  ی را انجام م  ی کیالکترون  یخدمات مربوط به امضا  رینموده و سا ی کی الکترون ی گواه

نسبت به ثبت و    ی انی مرکز م  کیکه با کسب مجوز از حداقل    ی کیالکترون   گواهی   نام   ثبت  دفتر  –  پ

امور مربوط به آن ها مطابق    ریها و سا  ی در خصوص صدور و لغو گواه  انیانتقال درخواست متقاض

  است با آن ها را امضا نموده    یکه تعهد همکار   ی انیمراکز م  ی با ضوابط و دستورالعمل صادره از سو

 .  دینما ی اقدام م

 شوند :  ی م ن ییتع ری به شرح ز  شهیمرکز ر  ی ها ت یو مسئول فی وظا  - 5 ماده

 ب یو ارائه به شورا جهت تصو  شهی مرکز ر  ی ها و دستورالعمل گواه استیس شنهاد پی  – الف

 شورا  یها و دستورالعمل ها   استیس اجرای – ب

 ی انیها و دستورالعمل مراکز م  استیس  بیو تصو  بررسی  – پ

آن    ی دور مجوز برا و ص  ی انیمراکز م  جادیا   انی متقاض  تیالزم و صالح  طی و احراز شرا  بررسی   –   ت

 ها



 
 

مدارک و شواهد دال    یها و نگهدار   ی از ثبت اطالعات معتبر و مناسب در گواه  ناناطمی  حصول  –   ث

 اطالعات  نی بر صحت ا

 ی انیمراکز م ح یاز عملکرد صح نان اطمی  حصول – ج

 . که برخالف تعهداتشان عمل کرده اند  ی ان یمراکز م گواهی  ابطال – چ

در کارکرد مرکز    ر ییاعتماد کننده در مورد هرگونه تغ  یبه صاحبان امضا و طرف ها   رسنی   اطالع  –   ح

 ی انیم

 خدمات آن  ی مخزن بر خط و اطالع رسان کی   ی و به روزرسان جادای – خ

مرکز به موجب حکم    نی ا  تی که فعال  ی و زمان  ی انیمرکز م  اتیبه محض قطع عمل  شهیمرکز ر   -  6  ماده

به    دیبا   ی انیو در صورت لغو مجوز مرکز م  نی متوقف شود و همچن  یگرید  لیدل  ای و    یی مراجع قضا

  ران یا  ی اسالم  یجمهور   ی نامه و درج در روزنامه رسم  نیی آ  ن ی( ا5روش مندرج در بند )خ( ماده )

 .  دیباطل شده را منتشر نما یها  ی فهرست گواه

به صاحبان    ی انیاز ابطال مرکز م  ی ناش  انیو نحوه پرداخت خسارت بابت ضرر و ز  تی ولـ مسئ  تبصره

ا  ی کیالکترون  یامضا از  و    نی صادرشده  با  ایمرکز  نام  ثبت  دفاتر  گواه  دیبه  دستورالعمل    ی در 

 .باشد  دشدهیق  نی طرف ن یدر قرارداد منعقدشده ب ا یمرکز و  ی کیالکترون 

شوند و    ی م  جادیا  ی ردولتی بخش غ  ا ی  ی دولت  ی حسب مورد توسط دستگاه ها   ی انیـ مراکز م  7  ماده

 شود : ی م  ن ییتع  ر یبه شرح ز  ی انیمراکز م سیو ضوابط تأس طیشرا

 ربط  یمجوز ثبت از مراجع ذ  ایـ ارائه اساسنامه   الف

 ی ـ ارائه تقاضا از طرف متقاض ب

  ی و فناور   قاتی علوم، تحق  ی وزارتخانه ها  دیمرتبط مورد تائ   ی لیمدرک تحص  یپنج نفر دارا   ی ـ معرف  پ

 :  ریز  ط یبا شرا ی و بهداشت، درمان و آموزش پزشک

دو نفر با    .مرتبط    تیتجربه فعال یدارا  حاًیو ترج  ی دانشگاه  ی لیمدرک تحص  ینفر کارشناس دارا  سه

ل سه سال تجربه در حوزه  حداق   ایاطالعات و ارتباطات    ی مرتبط با فناور  یدر رشته ها   ی مدرک کاردان

و حرفه    ی فناز مراکز    ی دوره آموزش  ی اطالعات و ارتباطات همراه با مجوز ط  یمرتبط با فناور   ی ها

 ی ا

الزم اعالم شده از    ی و نرم افزار  یسخت افزار   زات یمناسب همراه با تجه   ی کیزیمکان ف   نی ـ تأم  ت

بازرسان مرکز    دی و مورد تائ  دینما  نیرا تضم  یو رمزنگار   ی فن  تیکه امن  یبه نحو   شهیمرکز ر   یسو

 . قرارگرفته باشد   شهی ر

 شه ی شده توسط مرکز ر ن ییمعتبر متناسب با مبلغ تع  نی ـ ارائه تضم ث



 
 

 مرکز  ی ها و دستورالعمل گواه استیس  نیـ تدو  ج

  ان یرا به متقاض   جهیتقاضا اقدام و نت  ی مکلف اند ظرف دو ماه نسبت به بررس  شهیـ مراکز ر   1  تبصره

 . ند یاعالم نما

خواهند    تیفعال  ی رانتفاعیبه صورت غ  ی دولت  ی توسط سازمان ها   جادشدهیا  ی انیـ مراکز م   2  تبصره

 . نمود 

به بخش    ی کیالکترون  ی مجاز به ارائه خدمات گواه  1388سال    یاز ابتدا   ی دولت   ی انیـ مراکز م  3  تبصره

 . باشند  ی خود نم تی حوزه فعالخارج از  ی ردولتیغ  یها

  ند ینما   ی ماده اخذ م  نی ا  ط یرا با مالحظه شرا   ی انی مرکز م  ی که مجوز راه انداز  ی ـ اشخاص  4  تبصره

تار از  ماه  اند ظرف شش  تأس  خی مکلف  به  نسبت  مجوز  نما  سیصدور  اقدام  غ  .ندیمرکز    ن ی ا   ریدر 

 .گردد  ی م ی لغو شده تلق شانیصورت مجوز ا 

به عهده    ر یز  ف یوظا   ،ی مفاد دستورالعمل گواه  تی با رعا  ت یفعال   ن یدر ح   ی انیـ مراکز م  8  ماده را 

 خواهند داشت : 

 ربط  ی دفاتر ثبت نام ذ یو صدور مجوز برا  تیصالح  ی ـ بررس الف

 ها به صورت مطمئن  ی ارائه خدمات صدور و لغو گواه نی ـ تضم ب

 و مطمئن  عیها به صورت سر ی صحت گواه دیارائه خدمات تائ نی ـ تضم پ

از    یریجلوگ  یداده ها برا   نیا   جادیا  ندیمربوط به امضا در فرآ  یمحرمانه بودن داده ها  نیـ تضم   ت

 ها   ی گواه ی ساز هیشب

 : ر ینسبت به موارد ز نانیـ حصول اطم  ث

در هنگام صدور    .باشند    حی ها صح  ی اطالعات مندرج در گواه  ،ی کیالکترون  ی لحظه صدور گواه  در

گواه  ،ی کی الکترون  ی واهگ در  شده  مشخص  ها  ،ی امضاکننده  وارس  جاد یا  ی داده    ی امضا   ی و 

  ه یکل  . باشد    یو  ی تحت کنترل انحصار   ی کیالکترون  ی امضا  جادینموده و داده ا   افتیرا در   ی کیالکترون 

به صورت    ی شده در دستورالعمل گواه  ن ییرا تا مدت زمان تع ی کیالکترون   ی مرتبط با گواه  تاطالعا

  ص یشده و قابل تشخ  نیی به دقت تع   ی گواه  کی و ساعت صدور و لغو    خی تار  دیحفظ نما   ی کیالکترون 

قابل    ی گواه  .  دی نما   ن یرا تضم   ان ی متقاض  ی ک یالکترون   ی امضا   جاد یداده ا  رهیذخ  ای  ی عدم کپ  . باشد  

  ا یخود را اعالم کرده اند    تیها رضا   ی که صاحبان گواه  ی عموم نباشد، جز در موارد یبرا   ی ترسدس

درخواست    افتیو با در   ی انی در صورت امکان مرکز م  .  دینما  جابیرا ا  ی انتشار عموم  ی نوع گواه

 شود  مهی ضم  ی کیالکترون یبه داده ها  ی مهر زمان  ک یدفتر ثبت نام،  



 
 

  ی را که توسط آن مرکز صادر م  یی ها  ی از گواه  ی رستموظف است فه  ی انیـ هر مرکز م  1  تبصره

  د یاطالعات مزبور با   .دیو منتشر نما   هی ته  ی و نوع گواه  ی صدور، نام صاحب گواه  خی شود با ذکر تار

 . مربوط درج گردد  ی نترنتیا  گاهی در جا

بر عملکرد دفاتر ثبت نام طرف قرارداد خود نظارت داشته و در صورت احراز    ی انیـ مرکز م  2  تبصره

با رعا لزوم  با آن برخورد کرده و در صورت  شده در    ی نیب  شی پ  دات یتمه  ت یتخلف طبق ضوابط 

 . نسبت به لغو مجوز دفتر ثبت نام متخلف اقدام خواهد نمود   ی دستورالعمل گواه

م  9  ماده ا  ی انیـ مجوز مراکز  با س   ،یدواربه طور  با مالحظه شرا  ی گواه  یها   استیمطابق  و    طی و 

  دیقابل تمد   شهیتوسط مرکز ر   ان،ی متقاض  تی و پس از احراز مجدد صالح  دیجد  ی ها  یتحوالت فناور 

 .باشد  ی م

با تائ  ی ان یـ مجوز مراکز م  10  ماده نامه و    نیی آ   نیمقرر در ا   ط یبا مالحظه شرا  شه ی مرکز ر   د یصرفاً 

 .خواهد بود  ر یبه غ  یقابل واگذار  ی دستورالعمل گواه

خود بدون اخذ    ی داخل  ت یتوانند در حوزه فعال  ی م  ی ردولتیغ  ای  ی مؤسسات اعم از دولت  هیـ کل  11  ماده

صورت صادر    نی که به ا   یی ها  ی گواه  . ندینما  ی مبادرت به ثبت و صدور گواه  شهیمجوز از مرکز ر 

  ی م  دیها تائ  ی گواه  نی ا  لهیکه به وس  یی نامه بوده و امضاها  نیی آ  نی ات اشود خارج از شمول مقرر  ی م

 . ( قانون و صرفاً قابل استفاده در همان مؤسسات خواهد بود 10شوند خارج از موضوع ماده )

م   12  ماده نام  به مورد توسط اشخاص حق  ی ـ دفاتر ثبت  بنا  از دولت  ی حقوق  ای  ی قیتوانند    ا ی  ی اعم 

ن   ی قیاشخاص حق  .شوند  جادیا  ی ردولتیغ مجوز راه    افتی در   ی متقاض  ی صاحبان اشخاص حقوق  زیو 

 باشند : ر یز  طیشرا  یدارا   دیدفاتر ثبت نام در کشور با یانداز 

 ران یا ی اسالم یجمهور  تیـ تابع  الف

 ی شناخته شده در قانون اساس ت یبه رسم  انی از اد یرو یپ  ایبه احکام اسالم   تیو عامل نی ـ تد ب

 ی فر یک نهیشی ـ نداشتن پ پ

 و حسن سابقه  ی اخالق ت یـ عدم تجاهر به فسق و داشتن صالح ت

 به مواد مخدر   ادیـ عدم اعت ث

 دائم  تیمعاف ای ی عموم فه یـ انجام خدمت وظ ج

و بهداشت،    ی و فناور  قات یعلوم، تحق  یوزارتخانه ها   دیمورد تائ  ی ـ دارا بودن حداقل مدرک کاردان  چ

 ی درمان و آموزش پزشک

 ـ ارائه ضمانت معتبر  ح



 
 

  ی در بخش ها  ی ان یمرکز م  دیپنج سال متناوب مورد تائ  ای  ی ـ داشتن سابقه کار حداقل سه سال متوال  خ

 اطالعات  ی مرتبط با فناور

  ی ان یم  ی کی الکترون  ی ضمنان معتبر بر اساس دستورالعمل دفاتر صدور گواه  زانیـ نوع و م  1  تبصره

 . شود  ی م ی نیب  شیپ

از    ی نظام بانک  شهی تحت نظارت مرکز ر  ی انیـ شعب بانک ها به عنوان دفاتر ثبت نام مراکز م   2  تبصره

 . ( مستثنا هستند 14ماده و ماده ) نی شمول ا

  ی ماده م   نی ا  طی دفتر ثبت با مالحظه شرا  یاه انداز که مبادرت به اخذ مجوز ر  ی ـ اشخاص  3  تبصره

  ن ی ا  ر یدر غ  .ندی دفتر اقدام نما  سیصدور مجوز نسبت به تأس  خی مکلف اند ظرف چهار ماه از تار  ندینما 

 .گردد  ی م ی صورت مجوز مذکور لغو شده تلق

مناسب مطابق دستورالعمل    ی کیز یمکان ف  نی دفتر ثبت نام موظف به تأم  سیتأس  ی ـ متقاض  4  تبصره

  ی انیمراکز م  ایاز مرکز    ی افتیو نصب تابلو با درج شماره مجوز در   هیطرف قرارداد و ته   ی انیم  ی گواه

 . باشد  ی طرف قرارداد م

 باشد :  ی م ر یدفاتر ثبت نام به شرح ز ف یـ وظا  13 ماده

 مربوط  ی انی مرکز م ی مطابق با دستورالعمل گواه اتیـ انجام عمل الف

 ی خدمات گواه افتیدر ی مدارک ارائه شده متقاض  قی و تصد تی ـ احراز هو ب

 مربوط  ی انیهمراه با مدرک مربوطه به مرکز م ی ـ ارسال درخواست متقاض  پ

 ی به متقاض ل یمربوطه و تحو ی انیصادرشده از مرکز م  ی گواه افت یـ در  ت

مجوز مطابق با دستورالعمل    نی ا  .شود  ی سه سال صادر م  یمجوز دفاتر ثبت نام حداکثر برا   - 14  ماده

توسط   انیمتقاض  تیپس از احراز صالح  نینو  یها  یو تحوالت فناور  طی و با لحاظ شرا ی انیم ی گواه

 . خواهد بود  دیقابل تمد ی انیمراکز م

شخص را    یامضا  ،ی کی الکترون  ی گواه  ی دفاتر ثبت نام موظف اند هنگام ثبت نام متقاض  -   15  ماده

ارائه شده )امال  ی برا نموده و ویی و محتوا   یی صحت اطالعات  نحوه و شرا  ی ( اخذ  از    ق ی دق  طی را 

  ی ر یگیطرح و پ  ی ها  وهیحاکم بر استفاده، خدمات و ش ی ها  تیها، ازجمله محدود ی استفاده از گواه

 . آگاه سازند  ی انی م ی ها و دستورالعمل گواه  استیمطابق س ی دعو

  ت ی با رعا ان یو خدمات ارائه شده به متقاض ی ام، بر اساس نوع گواه حق الثبت دفاتر ثبت ن - 16 ماده

 . شود    ی م  نیی رسد تع  ی م  رانی وز  ئتیه   بیشورا به تصو  شنهاد ی که بنا به پ  یمقررات بر اساس تعرفه ا

  ی کی الکترون  یامضا  جادیا  یبودن داده ها   ی اب یدست  رقابلیبه منظور حفظ محرمانه بودن و غ  -  17  ماده

  جاد یا یاستفاده کنند که داده ها  یی و روش ها زاتیمکلف اند از تجه  ی ان یاستنتاج، مراکز م  قی از طر



 
 

و در مقابل    شدهبار استفاده ن   ک یاز    شیب  ی ک یالکترون  یامضا   یمورداستفاده برا   ی کیالکترون  یامضا

محافظت و در برابر استفاده آن توسط اشخاص ثالث به    ی فن  یابزارها  ق ی از طر   یساز   هی هرگونه شب

 . محافظت شوند  ی بخش نان ینحوه اطم 

که    دینما   نی تضم  د یدهد و با  رییامضا را تغ   یالزم برا   یداده ها   د یو روش ها نبا  زاتیتجه  نی ـ ا  تبصره

 .  ردیامضاکننده قرار نگ اریامضا در اخت ندی فرآ ی داده ها قبل از ط نیا

مشروط به    ،ی خارج  ی صادره از مراجع صدور گواه  ی کیالکترون   ی گواه  رشیار و پذـ اعتب  18  ماده

اصل شرط عمل    ت یبا رعا  ی کشور خارج  ی کشور و مرجع صدور گواه  شهی مرکز ر  ن یتوافق دوجانبه ب 

 . شورا خواهد بود  ب یمتقابل و تصو

صادرکننده    ی ان یتوسط مرکز م  ی کیالکترون   ی با حفظ سوابق موجود، گواه  ریـ در موارد ز  19  ماده

 شود :  ی آن، ابطال م

 . ی و  ی قانون  لیوک  ایو  ی ک یالکترون ی ـ درخواست ابطال توسط صاحب گواه الف

 . از تعهداتش  ی کیالکترون  ی صاحب گواه  ی ـ تخط ب

 ی بر اظهارات دروغ و اشتباهات متقاض ی مبتن ی ـ احراز صدور گواه پ

در    . نامه  ن ییآ  نی از مندرجات ا  ی انیدفاتر ثبت نام و مرکز م  ا یو    ی ـ مشاهده تخلف صاحب گواه  ت

 . دیرا صادر نما   ی دستور ابطال گواه شهیصورت مرکز ر   نیا

  ت ی بدون رضا   ی که شامل اطالعات شخص ثالث بوده و گواه   ی کیالکترون   ی ـ احراز صدور گواه  ث

 . صادرشده باشد   یو

 رمجاز یافراد غ  رینزد سا ی خصوص دیکل یـ افشا  ج

شده ظرف دو سال از زمان    یمکلف اند مطابق برنامه زمان بند   یی اجرا   یدستگاه ها   ی ـ تمام  20  ماده

حوزه    ی کی الکترون  یندها ی ها و فرا  تیمطمئن را در فعال  ی کیالکترون   یامضا  ینامه فناور  نییآ  نیابالغ ا

( ماه  6تابعه مورداستفاده قرار دهند و گزارش عملکرد خود را هر شش )  ی عملکرد خود و سازمان ها 

 .  ندیارائه نما   کیو دولت الکترون  ی امور اجتماع ونیسی به کم  کباری

جمهور    سیمعاون اول رئ  یهـ از سو   31819/ت  98986با شماره    86/ 21/6  خیمصوبه در تار  نیا

 . است  اجرا ابالغ شده ی برا

 ی کی قانون تجارت الکترون 32ماده  یی نامه اجرا  نیی آ pdf ل یفا افتیدر

 

 1386/6/21ابالغ :  خیتار 

 ران یوز   ئتی: ه  مصوبه
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21/07/1383 

 تعمیم صالحیت محلی رسیدگی به چک  رای دیوان عالی کشور مبنی بر  

الحیت محلی در چک بانکی، نمونه رأی   ی کیفری تعمیم ـص در زمینه تأثیر »آی تی« در آیین دادرـس

قابل مطالعه    1382دیوانعالی کشــور، در خصــوص صــالحیت محلی رســیدگی به چک ســیبا در ســال 

 است: 

ــالحیت جزایی محاکم  ــی و ص ــیدگی به  اگرچه مقررات مربوط به آیین دادرس ایران در رس

ــی از فـناوری اطالـعات مـطابق ـماده )بینجرایم و ابـعاد   اشـ ـقانون تـجارت  (  77المللی جرایم ـن

ــت، ـبا وجود این نمی  ــوـیب ـقانون ـخاص موکول گردـیده اسـ توان ـتأثیر  الکترونیکی ـبه تصـ

ــی کیفری انـکار نمود. پروـنده   ـــکل گیری قواـعد ـخاص دادرسـ اوری  اطالـعات را در شـ فـن

ه ردیف  وـحدت ر ــالحـیت   82/    16وـی اه واـجد صـ ه تعیین دادـگ ه ـب ــور ـک الی کشـ دیوان ـع

تم یکپارچه بانک ملی ایران(   یـس یبا )ـس ادر کننده چک بال محل از نوع ـس یدگی به اتهام ـص رـس

اختصاص یافته و در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح و منتهی به اتخاذ تصمیم گردید، 

 ین مقام مورد استناد است. رود که در اشمار می از مواردی به

ه مورخ   ور در جلـس وع و   21/   7 /  1383هیأت عمومی دیوان عالی کـش ی موـض پس از بررـس

و اینکه اـساـساً هر  های طرح ـسیبا با یکدیگر  بنابر جهانی از جمله با توجه به ارتباط کلیه بانک

یبا در حکم عامل بانک مرکزی بوده و لذا  ته چک ـس ادر کننده دـس عبه ـص های  تمامی بانک ـش

ند و اینکه   یبا می باـش مرتبط در حکم واحد بوده و موظف به پرداخت وجه به دارنده چک ـس

ــب مورد بانک مرجوع الیه   ــنده چک حس ــاب کش ــری موجودی حس ــورت نبود یکس در ص

ر موجودی می  دور گواهی عدم موجودی یا کـس یبا    نماید،مبادرت به ـص ی که چک ـس و کـس

ــیـبا رجوع کـند وجه  دـهد در واقـبه دیگری می  ع ـپذیرفـته ـکه در هر محلی ـکه دارـنده ـچک سـ

چک را بانک مرتبط با ـشبکه یک پارچه پرداخت کند، با تأیید رأی ـشعبه ـسی و پنجم دیوان  

 دهد.عالی کشور به اختالف خاتمه می 



 
 

ای از جریان دادرسـی در تعیین صـالحیت دادگاه رسـیدگی کننده به اتهام بزهکاران  خالصـه

ـشعبه ـسی   16 /  8445کالـسه اـست؛ در پرونده  بالمحل از نوع ـسیبا به ـشرح زیر  ـصدور چک  

 –  309به موجب دادنامه ـشماره    ـشعبه دوم دادگاه عمومی ابرکوهو ـسوم دیوان عالی کـشور  

ــدور ـیک فقره  29/   2/  81 ـــکاـیت آـقای )م.ف( علـیه آـقای )ح. ع( دایر ـبه صـ در مورد شـ

به مبلغ... ریال که در    سیبای بانک ملی نور آباد لرستان...  چک بالمحل شماره... عهده جاری

ر موجودی به صـدور گواهینامه عدم   1380تاریخ   عبه... بانک ملی ابرکوه به علت کـس در ـش

تقرار بانک محال علیه در  پرداخت منتهی گردیده اـست،  به لحاظ عدم دـسترـسی به متهم و اـس

وده  نورآباد لرـستان به ـشایـستگی محاکم عمومی نورآباد لرـستان قرار عدم ـصالحیت ـصادر نم

  است.

پرونده پس از وصــول به حوزه قضــایی اخیرالذکر جهت رســیدگی به شــعبه چهارم دادگاه 

کایت   -عمومی دلفان   وص ـش دور دادنامه ذیل منتهی گردیده در خـص نورآباد ارجاع و به ـص

آقای )م، ف( علیه آقای )ح. ع( به اتهام ـصدور یک فقره چک ـسیبا و ـسیـستم یکپارچه بانک  

اینکه در ما نحن فیه، چک مذکور قابلیت واریز نمودن وجه به حسـاب  ایت بهایران با عنملی 

ور را   ر کـش راـس عب بانک ملی ـس یله چک در کلیه ـش اب بانکی به وـس ت وجه از حـس با برداـش

باـشد و ـصاحب حـساب یا دارنده جهت وـصول وجه چک میتواند به هر یک از ـشعب  دارا می 

رائه چک توـسط دارنده چک و مواجه ـشدن بانک ملی ـسراـسر کـشور مراجعه و در ـصورت ا

ت دارنده چک می  .  نمایند با چنین امری مبادرت به صـدور گواهی عدم پرداخت به درخواـس

برخالف اســـتدالل شـــعبه دوم دادگاه عمومی ابرکوه که صـــرفاً بانک ملی شـــعبه  بنابراین،  

که در ما نحن  رـسد می نورآباد لرـستان را به دلیل اـستقرار بانک محال علیه تلقی نموده به نظر  

ــور در حکم واحد بوده و بانک محال علیه تلقی  ــر کشـ ــراسـ ــعب بانک ملی سـ فیه کلیه شـ

وندمی  تند.  ـش اکن هـس تان ابرکوه ـس هرـس تکی عنه در ـش اکی و مـش لذا با اعتقاد به  ... و اینکه ـش

ادر الحیت ـص تگی محاکم عمومی ابرکوه قرار عدم ـص ایـس الحیت محلی خود به ـش و   عدم ـص

های عمومی و انقالب در امور کیفری ناظر  ( قانون آیین دادرسی دادگاه58ماده )  در اجرای

ــره ـماده ) ــی دادـگاه27ـبه تبصـ ـهای عمومی و انقالب در امور ـمدنی، پروـنده  ( آیین دادرسـ

 جهت حل اختالف به دیوان عالی کشور ارسال گردد. 

ت ـشعبه ـسی و ـسوم به موجب  پس از ارـسال پرونده به دیوان عالی کـشور، اعـضای محترم هیأ

ه   اـم ل اختالف نموده  24/    4/    81  -310دادـن ل ـح ب ذـی ه ترتـی ات  ـب ه محتوـی ه ـب ا توـج د: ـب اـن

ــیســتم یکپارچه بانک ملی ایران( با چکپرونده و عنایت به ــیبا )س های  اینکه تفاوت چک س



 
 

دیگر صــرفاً در مهلت وصــول اســت که ســیبا در کلیه شــعب بانک مذکور و بدون وقفه  

نظریه شـعبه دوم دادگاه عمومی ابرکوه  شـود، ولی در سـایر شـرایط مشـترکند،  داخت می پر

. لذا با تأیید آن به صـالحیت رسـیدگی شـعبه چهارم نورآباد دلفان حل اختالف صـائب اسـت

 گردد.می 

آن چه در این نظریه دیده می ـشود ، صالحیت محلی پذیرفته شده است اما در ذیل ، صالحیت محلی 

 :تعمیم داده شده است  رد شده و

شـعبه سـی و پنجم دیوان عالی کشـور آقای )م.   8298/  10کالسـه حسـب محتویات پرونده  

ف( در پرونده دیگری علیه آقای )ح. ع( به صدور یک فقره چک بالمحل به شماره... عهده  

در بانک ملی شـعبه   1380جاری شـماره... سـیبا بانک ملی ایران شـعبه نورآباد که در تاریخ  

به  ... منجر ـشده اـست،  ابرکوه به علت کـسر موجودی به ـصدور گواهی عدم پرداخت ـشماره

که شــعبه چهارم دادگاه عمومی این حوزه طی   حوزه قضــایی ابرکوه شــکایت نموده اســت

اینکه بانک محال علیه در خارج از حوزه قضـایی  با عنایت به  1350 -  30/   11/   80دادنامه  

د  می ابرکوه   ادر نموده اـست.باـش تان قرار عدم ـصالحیت ـص تگی دادگاه نورآباد لرـس ایـس   به ـش

دلفان مطرح و شــعبه مزبور با اســتدالالتی این بار نیز پرونده در شــعبه چهارم دادگاه عمومی  

قبالً به عمل آورده بوده و در گزارش پرونده ـشعبه ـسی و ـسوم دیوان عالی کـشور مفـصالً که  

منعکس گردیده است، با نفی صالحیت خویش، پرونده را جهت حل اختالف و تعیین دادگاه 

دار قانونی به دیوان عالی کـشور ارـسال نموده که پس از ارجاع به ـشعبه ـسی و پنجم  ـصالحیت

ــماره   ــت:   23/   8 /  81  -342طی دادنامه ش ــمیم به عمل آمده اس ــرح ذیل اتخاذ تص با  به ش

اینکه گواهی عدم پرداخت وجه چک از بانک ملی ایران  توجه به اوراق پرونده و با توجه به

ادر گردید عبه ابرکوه ـص ت و با توجه بهـش رح منعکس در  ه اـس کایت به ـش اینکه چک مورد ـش

شــعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان از    19/   12/   80قرار عدم صــالحیت صــادر شــده مورخ  

ت، علذ هذا همان  جمله چک عب بانک ملی ایران قابل پرداخت اـس ت که در تمام ـش هایی اـس

ــتدالل شــده اســت  ــعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان اس طوری که در قرار عدم صــالحیت ش

ب  ـصرف نظر از ـصحت و ـسقم ـشکایت عنوان ـشده و بر فرض اینکه در خـصوص مورد ارتکا 

دادگاه عمومی ابرکوه ـصالح به رـسیدگی خواهد بود و با اعالم ـصالحیت  بزهی متـصور باـشد  

 1نماید. مرجع مذکور در موضوع مورد اختالف، حل اختالف می 

 
 2ص  1383سوادکوهی فر سام  1



 
 

این یک واقعیت قابل توجه است، با روش الکترونیک، اطاله دادرسی با اعتراض به صالحیت دادگاه، 

 یابد. ز پایان می رود و سردرگمی مردم نیاز بین می 
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 قانون مدیریت خدمات کشوری

 24/ 07/ 1386 109740/385 شماره

 مدیریت خدمات کشوری قانون

 آقای دکتر محمود احمدی نژاد جناب

 محترم جمهوری اسالمی ایران رئیس

در اجرای اصل یکصد و    20/2/1384مورخ    30186/ 9192عطف به نامه شماره  

جمهوری اسالمی ایران قانون مدیریت خدمات  ( قانون اساسی  123بیست و سوم )

مصوب   مدیریت   8/7/1386کشوری  الیحه  به  رسیدگی  مشترک  کمیسیون 

( قانون  85خدمات کشوری مجلس شورای اسالمی مطابق اصل هشتاد و پنجم )

اساسی جمهوری اسالمی ایران که به مجلس شورای اسالمی تقدیم گردیده بود،  

زمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی پس از موافقت مجلس با اجرای آ

 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ارسال می گردد.  1385/ 11/ 18مورخ 

    

 غالمعلی حداد عادل  -اسالمی مجلس شورای  رئیس

 

 مدیریت خدمات کشوری قانون

 تعاریف  –اول  فصل

وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از    - 1 ماده

اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط  

 1  گردد.وزیر اداره می 

 
 08/07/1386مصوب  انون مدیریت خدمات کشوری ق 1

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/130021 

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/130021


 
 

مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد    - 2 ماده

شده یا می شود و با داشتن استقالل حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر 

 عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد. 

برده شده است در حکم مؤسسه دولتی  کلیه سازمان هایی که در قانون اساسی نام  

 1شناخته می شود. 

که   - 3 ماده است  مشخصی  سازمانی  واحد  غیردولتی:  عمومی  نهاد  یا  مؤسسه 

دارای استقالل حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسالمی ایجاد شده یا می  

( بودجه ساالنه آن از محل منابع غیردولتی تأمین  %50شود و بیش از پنجاه درصد )

 2  گردد وعهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.

انجام   - 4 ماده برای  قانون  موجب  به  است که  اقتصادی  بنگاه  دولتی:  شرکت 

قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم  

( قانون اساسی، ابالغی از سوی مقام معظم رهبری جزو وظایف دولت محسوب  44)

( سرمایه و سهام آن متعلق به دولت  % 50گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد )می  

می باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، مؤسسات 

 دولتی و شرکت های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد 

به    ( سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق%50شده مادام که بیش از پنجاه درصد )

 واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است. 

تشکیل شرکت های دولتی تحت هریک از عناوین فوق الذکر صرفاً    -1 تبصره

با تصویب مجلس شورای اسالمی مجاز است، همچنین تبدیل شرکت هایی که 
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( است با افزایش  %50سهام شرکت های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد )

 سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است. 

شرکت هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره    -2 تبصره

 شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می شوند، شرکت دولتی تلقی می گردند. 

احکام »شرکت های دولتی« که در این قانون ذکر شده بر کلیه    -3 تبصره

مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح  شرکت هایی که شمول قوانین و 

 1  نام است نیز اعمال خواهد شد.

یا    - 5 ماده مؤسسات  دولتی،  مؤسسات  ها،  وزارتخانه  کلیه  اجرایی:  دستگاه 

نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول 

شرکت ملی نفت ایران،  قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل  

بیمه های   بانک ها و  ایران، بانک مرکزی،  سازمان گسترش و نوسازی صنایع 

 دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند. 

پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه    - 6 ماده

ش  های اجرایی برای انجام وظایف و مسؤولیت های مشخص )ثابت و موقت( پی

بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می شود. پست های ثابت صرفاً  

 برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد. 

مقررات   - 7 ماده و  ضوابط  براساس  که  است  فردی  اجرایی:  دستگاه  کارمند 

به  مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صالحیتدار در یک دستگاه اجرایی  

 خدمت پذیرفته می شود. 

امورحاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و    - 8 ماده

حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده  
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استفاده دیگران نمی   برای  نوع خدمات موجب محدودیت  این  از  بهره مندی  و 

 شود.

 از قبیل: 

سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش های اقتصادی، اجتماعی،   -الف  

 فرهنگی و سیاسی. 

 برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.  -ب 

 ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.  - ج 

ه کشور و رفع فراهم نمودن زمینه ها و مزیت های الزم برای رشد و توسع  -د  

 فقر و بیکاری.

 قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی. -هـ 

 حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی.  - و 

 ترویج اخالق، فرهنگ و مبانی اسالمی و صیانت از هویت ایرانی، اسالمی.  -ز 

 عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی.اداره امور داخلی، مالیه  - ح 

 حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی. -ط 

 تحقیقات بنیادی، آمار و اطالعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور.  -ی 

بیماری ها و    -ک   از  بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری  ارتقای 

 رات حوادث طبیعی و بحران های عمومی.آفت های واگیر، مقابله و کاهش اث

( این قانون نظیر موارد مذکور 11( و )10(، )9بخشی از امور مندرج در مواد )   -ل  

( قانون اساسی که انجام آن توسط بخش  30( و سی ام )29در اصول بیست و نهم )

خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران  

 یر نمی باشد. امکانپذ

سایر مواردی که با رعایت سیاست های کلی مصوب مقام معظم رهبری به   -م  

 موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزو این امور قرار می گیرد. 



 
 

امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع  - 9 ماده

رد و موجب بهبود وضعیت  اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دا

زندگی افراد می گردد، از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای،  

علوم و تحقیقات، درمان، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش، اطالعات و ارتباطات  

 عمومی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات اسالمی.

یی های سرمایه ای امور زیربنایی: آن دسته از طرح های تملک دارا  -10 ماده

است که موجب تقویت زیرساخت های اقتصادی و تولیدی کشور می گردد، از  

 قبیل: طرح های آب و خاک و شبکه های انرژی، ارتباطات و راه.

امور اقتصادی: آن دسته از اموری است که دولت، متصدی اداره و    -11 ماده

اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی   از  و حقوقی در حقوق بهره برداری 

خصوصی عمل می کند، از قبیل: تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل،  

 ( این قانون. 10بازرگانی، مسکن و بهره برداری از طرح های مندرج در ماده )

  برنامه   و  مدیریت  سازمان  قانون  این  در  سازمان  از  منظور:  سازمان  –12 ماده

 .باشد می کشور ریزی

 دولت  وظایف  انجام  فناوری و راهبردها  –دوم  فصل

امور تصدی های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست    - 13ماده  

( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از طریق توسعه 30( و سی ام ) 29و نهم )

غیردولتی تعیین صالحیت  بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی  

 شده و با نظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه های ذیل انجام می گردد: 

اعمال حمایت های الزم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات    -1

 عمومی غیردولتی مجری این وظایف. 

عمومی   -2 مؤسسات  و  نهادها  و  خصوصی  و  تعاونی  بخش  از  خدمات  خرید 

 ی. غیردولت



 
 

مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی   -3

 از طریق اجاره، واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی. 

واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و    -4

 ت. مؤسسات عمومی غیردولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدما

 ایجاد و اداره واحدهای دولتی موضوع این ماده توسط دستگاه های اجرایی. -5

اگر انجام امور موضوع این ماده به یکی از طرق چهارگانه فوق الذکر    -1 تبصره

 ( مقدور نباشد ایجاد و اداره واحدهای دولتی وظیفه دولت است.4لغایت   1)

راد موضوع این قانون که به تأیید صالحیت علمی و اخالقی کلیه اف  -2 تبصره

موجب این ماده در بخش های آموزشی، بهداشتی و فرهنگی اشتغال خواهند داشت  

و   کیفیت  و  مربوط  استانداردهای  تأیید  و  قانون  این  فصل ششم  مطابق ضوابط 

 قیمت خدمات نیز مطابق قوانین و مقررات مربوط است.

ت دستگاه های اجرایی توسط  امور زیربنایی با مدیریت، حمایت و نظار  -   4 ماده

نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی(   بخش غیردولتی، )تعاونی و خصوصی و 

انجام خواهد شد و در موارد استثنایی با تصویب هیأت وزیران توسط بخش دولتی  

 انجام خواهد شد. 

( قانون  44امور تصدی های اقتصادی با رعایت اصل چهل و چهارم )  - 15 ماده

اسالمی ایران و سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری به بخش اساسی جمهوری  

 غیردولتی واگذار می گردد. 

دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع  

حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم و رشد 

ت و تأمین اجتماعی و بازتوزیع  و توسعه و امنیت سرمایه گذاری و برقراری عدال

 درآمد و فراهم نمودن زمینه ها و مزیت الزم و رفع بیکاری را فراهم نماید. 



 
 

به منظور افزایش بهره وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول    -16 ماده

تصمیم   تمرکز  از  دو، جلوگیری  یا هر  و  انجام کار  مراحل  و کنترل  )ستانده( 

ت الزم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی  گیری و اعطای اختیارا

خود براساس آیین نامه ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می  

 رسد دستگاه های اجرایی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند. 

تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات و محصوالت واحدهای مجری    -الف  

واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری،  از قبیل  

و خدمات، در چارچوب   ها  فعالیت  ارائه  و محل جغرافیایی  با کیفیت  متناسب 

متوسط قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات مذکور در بودجه مصوب ساالنه ملی  

 ستان. و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا ا

تعیین شاخص های هدفمند و نتیجه گرا و استانداردهای کیفی خدمات و    - ب  

 پیش بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده. 

انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری براساس حجم فعالیت ها و خدمات    -ج  

 و قیمت تمام شده آن و تعیین تعهدات طرفین. 

اعطای اختیارات الزم برای پیشنهاد جابه جایی فصول و برنامه های اعتبارات   -د  

مذکور به شورای برنامه ریزی استان در چارچوب احکام قانون بودجه ساالنه جابه  

 جایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه ساالنه خواهد بود. 

اختیارات الزم اداری و مالی به مدیران، برای اجرای نظام قیمت تمام شده،    -هـ  

به موجب آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد  

 تعیین می گردد. 

اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می گیرد، به    -و  

ط به  عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذی رب

هزینه قطعی منظور می گردد. مدیران دستگاه های اجرایی نسبت به تحقق اهداف 



 
 

و نتایج پیش بینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسؤول و به نهادهای  

نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه  

مکلف است گزارش عملکرد این    یک بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز 

 ماده را یک ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید. 

دستگاه هایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان  -1 تبصره

محاسبه قیمت تمام شده محصوالت و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه  

 خواهند نمود.  هزینه تمام شده اقدام 

احکام این ماده می باید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و    -2 تبصره

بودجه دستگاه های موضوع این    1387برنامه ریزی کشور اجرا شده و از سال  

 قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می باشد.

طریق مناقصه و با عقد    به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود از   - 17 ماده

قرارداد با شرکت ها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار 

معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات  

مورد نیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده می  

اقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات شود با رعایت قانون برگزاری من

 مناقصه اقدام گردد. 

شرکت های موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان   - تبصره

مدیریت و برنامه ریزی کشور یا وزارت کار و امور اجتماعی تعیین صالحیت  

 شده و در صورت تخلف از حکم این ماده لغو صالحیت می گردند. 

ندان بخش های غیردولتی که براساس احکام پیش بینی شده در  کارم  -18 ماده

این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل  

واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده دار می  



 
 

های  باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می گردند. دستگاه  

 اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسؤولیتی در قبال این کارمندان ندارند. 

قانون   با کارمندان تحت پوشش خود مطابق  این کارمندان موظفند  کارفرمایان 

کار و تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی  

ب این رابطه خواهند  یا مراجع ذی صالح در  ود. دستگاه های اجرایی مقامات و 

موظفند در صورت تخلف کارفرمای بخش غیردولتی در احقاق حقوق کارمندان  

 از محل ضمانت نامه دریافت شده تعهدات کارمندان ذی ربط را پرداخت نمایند. 

دستگاه های اجرایی به منظور ارتقای مستمر در کیفیت و کمیت ارائه   -19 ماده

ب بود،  خواهند  مجاز  خود  های  خدمات  زمینه  در  ای  مشاوره  انجام خدمات  رای 

توسعه مدیریت نظیر استقرار نظام های نوین مدیریتی، بازنگری و پاالیش وظایف  

و مأموریت ها و ساختارهای تشکیالتی، توسعه و مدیریت سرمایه های انسانی و  

فناوری های نوین اداری با مراکز آموزشی، پژوهشی، دولتی و مؤسسات خصوصی  

 الحیت شده توسط سازمان، با رعایت مقررات ذی ربط عقد قرارداد نمایند. تأیید ص

دستگاه های اجرایی مکلفند به منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی    -20 ماده

اندیشه و خالقیت کارمندان ذی ربط خود ساز و کار   و  از فکر  مندی  بهره  و 

اثرگذاری آن در   مناسب برای جلب مشارکت کارمندان و دریافت پیشنهادها و

تصمیم گیری ها را فراهم آورند. نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس  

 آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد. 

با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه های اجرایی که تمام یا بخشی   -21 ماده

غیردولتی واگذار می گردد به یکی از روش های ذیل  از وظایف آنها به بخش  

 عمل خواهد شد. 

 انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر. -الف 

 بازخرید سنوات خدمت. -ب 



 
 

 موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنج سال.  - ج 

واگذار شده می  انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت های    -د  

باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی  

 تغییر صندوق ذی ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می گردد. 

انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را   -هـ  

 بخش غیردولتی پرداخت می کند. 

صورت واگذاری سهام شرکت های دولتی به نحوی که شرکت  در  -1 تبصره

مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار برکارمندان شرکت واگذار 

شده اعمال می گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می شوند و  

باقی   خود  قبلی  بازنشستگی  تابع صندوق  توانند کماکان  می  تمایل  در صورت 

 انند. بم

بهره    -2 تبصره  ) دولتی  )یا شرکت  دولت  مالکیت  با حفظ  مواردی که  در 

به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت   از دستگاه ذی ربط  برداری بخشی 

کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می باشد. آیین نامه اجرایی این ماده با  

 پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ترتیب    -3 رهتبص به  را  فوق  گانه  پنج  طرق  از  طریق  سه  تواند  می  کارمند 

اولویت انتخاب و به دستگاه اجرایی اعالم کند. دستگاه مربوطه مکلف است با  

توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش ها را انتخاب و اقدام  

 کند. 

تقویت  -22 ماده منظور  به  موظفند  اجرایی  های  بخش   دستگاه  از  حمایت  و 

غیردولتی اقدامات الزم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیالت و کمک های 

مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیردولتی براساس آیین نامه ای  

 که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد، به عمل آورند. 



 
 

اداره هر گونه مهمان  - 23 ماده سرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، ایجاد و 

واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه  

 های اجرایی ممنوع می باشد. 

دستگاه هایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به  -1 تبصره

ام این فصل از  مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق می باشند با رعایت احک

 حکم این ماده مستثنی می باشند. 

مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و    -   2 تبصره

متخصص توسعه نیافته اند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی می  

 باشند. 

اجرایی موظفند  در راستای اجرای احکام این فصل کلیه دستگاه های    -  24 ماده

 از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند: 

حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی که قابل    -الف  

واگذاری به بخش غیردولتی است را احصا و با رعایت راهکارهای مطروحه در  

ی هر برنامه بیست  این فصل نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. به نحوی که ط

 ( از میزان تصدیهای دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.  %20درصد )

( این قانون به نحوی تعیین  51تعداد مجوزهای استخدامی مذکور در ماده )  -ب  

مزایا   و  حقوق  نحو  هر  به  که  اجرایی  های  دستگاه  کارمندان  تعداد  که  گردد 

(  %2اشند هر سال به میزان دو درصد )دریافت می کنند و یا طرف قرارداد می ب 

 در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد. 

حداکثر معادل یک سوم کارمندان که به روش های بازنشستگی، بازخریدی،   -ج  

 استعفا و سایر موارد از خدمت دستگاه های اجرایی خارج می شوند استخدام نمایند. 

)  -1 رهتبص ماده  موضوع  ماده  8وظایف حاکمیتی  این  از شمول  قانون  این   )

 مستثنی هستند. 



 
 

آیین نامه اجرایی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری در چارچوب  -2 تبصره

این قانون، حمایت های دولت برای توسعه بخش غیردولتی و نحوه خرید خدمات  

کارمندان واحدهای واگذار شده و  از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف  

 سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.

بازرسی کل کشور موظفند اجرای این    -3 تبصره دیوان محاسبات و سازمان 

فصل را در دستگاه های اجرایی کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی  

 نمایند. 

 مردم حقوق –سوم  فصل

رضایت و  به منظور تامين حقوق مردم و مراجعان،    دولت مکلف است  - 28  ماده

کارمندان  عملکرد  از  مردم  رضایت  تمديد    عدم  و  انتصاب   ، ارتقاء  در  را 

بهره و  استخدامي  اعمال قراردادهاي  و  استخدامي  امتيازات  ساير  از  مندي 

ها، ضوابط اداري و نامهها، شيوهنامهتشويقات و تنبيهات لحاظ نموده و كليه آئين

 استخدامي مربوط به كارمندان دولت را به عنوان يك عامل موثر منظور نمايد.  

اصول و مفاد منشور فوق الذکر، متن سوگند نامه و تعهدات کارمندان    -1 تبصره

 دستگاه های اجرایی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.

با وظایف و شرایط خاص    -2 تبصره متناسب  دستگاههای اجرایی می توانند 

دستگاه مربوط عالوه بر موارد فوق، مواردی را با رعایت منشور اخالقی مصوب 

 هیأت وزیران به آن اضافه نمایند. 

دستگاه های اجرایی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل    -26 ماده

موده و از طریق وسایل ارتباط جمعی به ویژه صدا  با دستگاه های اجرایی آشنا ن

و سیمای جمهوری اسالمی ایران سطح آگاهی عمومی در این زمینه را ارتقا داده  

 و اطالعات الزم را به نحو مطلوب و مناسب دراختیار مردم قرار دهند. 

مردم در استفاده از خدمات دستگاه های اجرایی در شرایط مساوی از    - 27 ماده

ی ماه، حقوق  کسان برخوردارند، دستگاههای اجرایی موظفند حداکثر ظرف سه 



 
 

مراحل، زمان و کیفیت و استاندارد ارائه خدمات و تغییرات آنها را مستند و شفاف  

نموده و از طرق مختلف به اطالع مردم برسانند و در صورت بروز هر گونه تخلف،  

م و شکایت آنان را به  مسؤولین دستگاه های اجرایی مسؤولیت پاسخگویی به مرد

 عهده خواهند داشت. 

 رضایت  مراجعان،  و  مردم   حقوق  تأمین  منظور  به  است  مکلف  دولت  –28 ماده

و تمدید قراردادهای   انتصاب   ارتقا،  در  را  کارمندان  عملکرد  از  مردم   رضایت   عدم   و

استخدامی و بهره مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات  

لحاظ نموده و کلیه آیین نامه ها، شیوه نامه ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط 

 به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل مؤثر منظورنماید. 

 سازمانی ساختار –چهارم  فصل

دستگاه های اجرایی مکلفند سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیالت    –29 ماده

خود را متناسب با ویژگی های مربوط در چارچوب الگوها، ضوابط و شاخص  

هایی که سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد با رعایت موارد ذیل  

 انجام دهند: 

ر در فصل دوم این  سقف پست های سازمانی با رعایت راهبردهای مذکو  -الف  

 قانون و با پیشنهاد دستگاه و تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تشکیالت و سقف پست های سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و    - ب  

با سیاست ها و احکام برنامه جدید   حداکثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب 

 گرفت .  مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد

اداری، سطوح   –ج   مراتب  سلسله  و  کار  انجام  مراحل  نمودن  منظور کوتاه  به 

عمودی مدیریتی در دستگاه های اجرایی ملی و استانی با احتساب باالترین مقام  

 اجرایی در هر واحد سازمانی، به قرار ذیل تعیین می گردد: 

 ( سطح. 4وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی: حداکثر در ) -



 
 

 ( سطح.  3دهای استانی: حداکثر )واح -

 ( سطح. 2واحدهای شهرستانی، مناطق و نواحی همتراز: حداکثر ) -

 سایر واحدهای تقسیمات کشوری: یک سطح.  -

هر کدام از وزارتخانه ها و سازمان های مستقل که تحت نظر معاون رئیس    -د

ح  توانند  می  شوند،  می  اداره  )جمهور  دولتی  5داکثر  مؤسسات  وسایر  معاون   )

( معاون یا عناوین مشابه در ساختار تشکیالتی خود پیش بینی نمایند  3حداکثر )

و متناسب با حجم کار وتنوع وظایف و تعداد پست های سازمانی هر معاون می 

 ( مدیر کل یا مدیر یا رئیس یا عناوین مشابه داشته باشد.5تواند حداکثر )

یتی مورد نیاز حوزه وزیر یا رئیس مؤسسات دولتی از سرجمع پست های مدیر

 پست های مدیریتی مذکور در این بند تأمین خواهد شد. 

بندهای )الف(،    -هـ   تعداد پست های مشاور برای مقامات اجرایی مذکور در 

( و برای سایر مقامات اجرایی مذکور در این  10( حداکثر )71)ب( و )ج( ماده )

(  3و برای رؤسای مؤسسات دولتی با گستره کشوری حداکثر )  (4ماده حداکثر )

 پست در سقف پستهای مصوب تعیین می گردد. 

واحدهای سازمانی وزارتخانه ها و سایر دستگاه های اجرایی در مراکز استان    –ی  

( این قانون حداکثر در سطح 29ها )به استثنای استانداری ها( با رعایت ماده )

 ی شوند و سازمان های موجود در این سطح تغییر می یابند. اداره کل سازماندهی م 

در صورتی که دستگاه های اجرایی مطابق شرح وظایف قانونی و تشکیالت    -ط

مصوب خود الزاماً موظف به ارائه خدماتی در شهرستان های کمتر از هفتادهزارنفر  

باشند در صورتی که در  نفر جمعیت  جمعیت و بخش های کمتر از سی هزار 

تاریخ تصویب این قانون ساختمان های واحدهای اداری ذی ربط احداث نشده  

باشند موظفند کارمندان ذی ربط خود را در مجتمع اداری مراکز شهرستان و بخش  



 
 

که به عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد می گردد مستقر نموده  

 و از ایجاد واحدهای مستقل خودداری نمایند. 

ش جمعیت این گونه شهرها موجب لغو این حکم برای واحدهای ذی ربط  افزای

نمی گردد. هزینه های پشتیبانی و خدماتی این مجتمع ها در بودجه وزارت کشور 

)استانداری ها( پیش بینی می گردد. در سایر شهرها با تشخیص هیأت وزیران  

با پیشنهاد سازمان به    اجرای این بند امکانپذیر می باشد. آیین نامه اجرایی این بند 

 تصویب هیأت وزیران می رسد.

وزارتخانه ها و سازمان های مستقل که تحت نظر معاون رئیس جمهور    -30 ماده

اداره می شوند، در صورت ضرورت با تأیید سازمان و تصویب هیأت وزیران می  

از سطوح تقسیمات کشوری واحد  قانونی خود در برخی  توانند حسب وظایف 

داشته باشند. در این صورت کلیه واحدهای وابسته به یک وزارتخانه و  سازمانی  

مؤسسات مستقل وابسته به رئیس جمهور در هر یک از سطوح تقسیمات کشوری 

در یک واحد سازمانی ادغام و تحت مدیریت واحد قرار می گیرند. موارد استثنا  

 می رسد. از حکم اخیر این ماده با تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران

  مفاد   رعایت  با   را   خود  تفصیلی  تشکیالت  مکلفند  اجرایی  های  دستگاه   –31 ماده

یه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است  ته(  29)  ماده 

حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت 

مذکور را اعالم نماید. دستگاه های اجرایی ذی  با الگوها، ضوابط و شاخص های  

 ربط موظفند پس از اصالح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند. 

  های   پست  از   یکی  متصدی  اجرایی،  های   دستگاه   کارمندان  از  یک  هر  –32 ماده

  داشتن   بدون  حقوق  پرداخت  و  افراد  کارگیری  به  گونه  هر  و   بود   خواهند  سازمانی

 .  است ممنوع قانون  این ابالغ از سال  یک از پس  مصوب سازمانی پست



 
 

دستگاه های اجرایی می توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده   - تبصره

( سقف  %10درصد  در  و  استخدامی  تعهد  بدون  مصوب،  سازمانی  های  پست   )

سال  اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک  

 به کار گیرند. 

 براساس   که  اجرایی  های  دستگاه  از  واحدهایی  داخلی  تشکیالت  تنظیم  –33 ماده

« این قانون( اداره می شود برعهده آنها بوده  16ع ماده »موضو)  شده  تمام   قیمت

و نسخه ای از تشکیالت خود را جهت تطبیق با ضوابط به سازمان ارسال خواهند  

 داشت.

ایف و ایجاد هر گونه واحد و پست سازمانی در دستگاه  تنظیم شرح وظ  -34 ماده

های اجرایی صرفاً در چارچوب وظایف قانونی مصوب آنها مجاز می باشد. سازمان  

 مکلف به نظارت بر حسن انجام این کار می باشد.

فصل    -35 ماده این  احکام  چارچوب  در  موظفند  اجرایی  های  دستگاه  کلیه 

نسبت به پیشنهاد اصالح ساختار سازمانی خود اقدام  حداکثر ظرف مدت یک سال  

 نمایند. 

پست های مورد نیاز واحدهای مستقر در شهرستان ها و بخش های    - تبصره

توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته و جدیدالتأسیس از سرجمع پست های موضوع  

( برای 29ماده  بالتصدی  پست  نبود  در صورت  شد.  خواهد  تأمین  قانون  این   )

حدهای فوق الذکر دولت موظف است با رعایت احکام این فصل پست جدید  وا

 ایجاد نماید. 

 فناوری اطالعات و خدمات اداری - پنجم  فصل

  های  روش   و   عمل  مورد  فرایندهای  موظفند   اجرایی  های  دستگاه  –36 ماده

  فعالیت  کارآمدی و انسانی نیروی وری  بهره افزایش هدف با را  خود کار انجام 

  و   رضایت  تأمین  و  امور  صحت  و  سالمت  کیفیت،  هزینه،  دقت،   سرعت،  نظیر  ها



 
 

گذارنداج  مورد  به  و  تهیه  سازمان  دستورالعمل  براساس  و  مردم   کرامت و    را 

 حداکثر هر سه سال یک بار این روشه ا را مورد بازبینی و اصالح قرار دهند. 

  مردم   رضایت  و  امور  صحت  ها،  فعالیت  کارآمدی  و   وری   بهره   میزان  – تبصره

  به   اجرایی  های  دستگاه  پیشنهاد  با   که   هایی  شاخص   براساس  دولتی  خدمات  از

با همکاری دستگاه های ذی ربط    سازمان   توسط  سالیانه  رسد،  می   سازمان   تأیید

 مورد اندازه گیری قرار گرفته و نتایج آن در ارزیابی عملکرد آنها لحاظ می شود. 

  خدمات   کمیت  و   کیفیت  بهبود  هدف  با  موظفند  اجرایی  های  دستگاه  –37 ماده

  انجام   ترتیب  به  را  زیر  اقدامات  ربط  ذی  های  دستورالعمل  رعایت  با  و  مردم   به

 : دهند

اطالع رسانی الکترونیکی در خصوص شیوه ارائه خدمات همراه با زمان بندی    -1

 انجام آن و مدارکی که متقاضی باید ارائه نماید. 

های   -2 رسانه  و  ابزار  طریق  از  انجام خدمات  نیاز جهت  مورد  های  فرم  ارائه 

 الکترونیکی . 

 { ه حضوری مردمو حذف مراجعلزوم ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیکی  }

و    -   3 الکترونیکی  به صورت  شهروندان  به  خدمات  لزوم مراجعه  ارائه  حذف 

 برای دریافت خدمت . حضوری مردم به دستگاه اجرایی 

( این ماده از تاریخ تصویب این  3( و )1مدت زمان اجرای بندهای )  - تبصره

 قانون به ترتیب یک، دو و سه سال تعیین می گردد. 

به منظور تسریع و سهولت در ارائه خدمات به مردم، واحدهای خدمات    -38 ماده

رسانی الکترونیکی از طریق بخش دولتی و غیردولتی در مراکز شهرستان ها ایجاد  

انجام آن    1387می گردد. کلیه دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر تا پایان سال  

شد را توسط این مراکز ارائه  دسته از خدماتی که از این طریق قابل ارائه می با

 نمایند. دستورالعمل اجرایی این ماده به تصویب شورای عالی اداری می رسد.



 
 

جویی و بهره برداری   صرفه  منظور  به  موظفند  اجرایی  های  دستگاه  –39 ماده

مناسب از ساختمان ها و فضاهای اداری و جلوگیری از تشریفات زائد و هزینه 

های غیرضرور و فراهم آوردن موجبات ایمنی و سالمت شغلی کارمندان براساس  

ضوابط و استانداردهای به کارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری که توسط 

 اقدام نمایند.  سازمان تهیه و ابالغ می گردد،

سال   - تبصره یک  مدت  ظرف  حداکثر  موظفند  اجرایی  های  دستگاه  کلیه 

ساختمان های مورد استفاده خود را با استانداردهای یاد شده تطبیق داده و فضاهای  

مازاد را حسب مورد در استان ها به ادارات کل اقتصادی و دارایی استان و در  

ی اعالم نمایندتا از طریق این وزارتخانه  مرکز به وزارت امور اقتصادی و دارای

حسب مورد با تصویب هیأت وزیران و یا شورای برنامه ریزی و توسعه استان  

 دستگاه های بهره بردار آن تعیین گردد. 

در صورتی که در مهلت تعیین شده دستگاه های اجرایی اقدام نکنند ذی حسابان  

متبوع جهت اقدام به ترتیب فوق   موظفند فضاهای مازاد را به وزارت یا اداره کل

 اعالم نمایند. 

به منظور ایجاد زیر ساخت اطالعاتی و تمرکز امور مربوط به استفاده   -40 ماده

از فناوری اطالعات در خدمات اداری، دولت موظف است از طریق سازمان ثبت  

های   دستگاه  کلیه  مشارکت  و  ایران  اسالمی  جمهوری  پست  و شرکت  احوال 

 اه اطالعات ایرانیان را طراحی، ساماندهی و اجرا نماید. اجرایی پایگ

این پایگاه با استفاده از شماره ملی و کد پستی از طریق ساماندهی،    -1 تبصره

 هدایت و اتصال داده ها و اطالعات موجود دستگاه ها تشکیل می گردد. 

پایگاه های    1386کلیه دستگاه های اجرایی موظفند تا پایان سال    -2 تبصره

اطالعات داده های مربوط به خود را با استفاده از شماره ملی و کد پستی آماده  

 نمایند. 



 
 

آیین نامه این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران    -3 تبصره

 خواهد رسید. 

سازمان مسؤول پیگیری و نظارت بر حسن انجام تکالیف مصرح در   -4 تبصره

ه خدمات و برقراری ارتباط با مراجعانی که نیاز  این ماده می باشد. هر گونه ارائ

بدون استفاده    1388به شناسایی افراد و آدرس محل استقرار آنها می باشد از سال  

 از شماره ملی و کدپستی توسط دستگاه های اجرایی ممنوع می باشد. 

 ورود به خدمت  -ششم  فصل

استخدامی    - 41 ماده صالحیت  تعیین  و  خدمت  به  داوطلب  ورود  که  افرادی 

استخدام در دستگاه های اجرایی می باشند براساس مجوزهای صادره، تشکیالت  

 مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها انجام می شود. 

 شرایط عمومی استخدام در دستگاه های اجرایی عبارتند از: -42 ماده

تمام و حداکثر چهل سال  -الف   بیست سال  استخدام    داشتن حداقل سن  برای 

 رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال.

 داشتن تابعیت ایران. –ب 

 انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان .  - ج 

 عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.  - د 

 نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر. -هـ 

گاهی و یا مدارک همتراز )برای مشاغلی که دارابودن مدرک تحصیلی دانش  - و  

 مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیش بینی شده است(. 

می داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام    -ز

 شوند براساس آیین نامه ای که با

 وزیران می رسد.پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت 



 
 

اساسی    –ح   قانون  در  شناخته شده  ادیان  از  یا یکی  اسالم  مبین  دین  به  اعتقاد 

 جمهوری اسالمی ایران.

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران. –ط 

  خارجی   اتباع  خدمت  مدت  و  حقوق  تعیین  و  موقت  کارگیری  به  –1 تبصره

 . شد خواهد انجام  خود خاص  مقررات و  قوانین حسب

و    -2 تبصره تخصصی  مشاغل  در  اجرایی  های  دستگاه  در  افراد  استخدام 

کارشناسی و باالتر منوط به احراز توانایی آنان در مهارت های پایه و عمومی  

فناوری اطالعات می باشد که عناوین و محتوای مهارت های مذکور توسط سازمان  

 تهیه و ابالغ خواهد شد.

  مصوب   قوانین   براساس  آنان  های  خانواده  و   رگرانایثا  استخدام   –3 تبصره

 . بود خواهد  خود به مربوط

 . است باقی  خود قوت به گزینش مقررات  و  قوانین –4 تبصره

 کمتراز   سن  حداقل  با  یا  و  دیپلم  تحصیلی  مدرک  با  افراد  کارگیری  به  –5 تبصره

  و   مشخص  زمان  مدت   برای  خاص   مناطق  یا   موارد   در  ماده  این   در   مذکور  رقم

  هیأت   تصویب  به   سازمان  پیشنهاد   با   که  مشاغلی   در  صرفاً  شهدا   فرزندان  برای

 ن می رسد مجاز می باشد. وزیرا

 مقررات  و   قوانین  در  که  صورتی  در  توانند   می  اجرایی  های  دستگاه   –43 ماده

  باشند،  داشته  قانون  این(  42)  ماده  شرایط   بر  عالوه  شرایطی  خود  عمل  مورد  قبلی

 . دهند  قرار عمل مالک را آن

به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی پس از پذیرفته شدن در    -44 ماده

امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه 

تخصصی امکانپذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و  

 می رسد. توسعه مدیریتتخصصی به تصویب شورای 



 
 

 استخدام  –هفتم  فصل

از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاه های اجرایی به دو      -45 ماده

 روش ذیل انجام می پذیرد.

 استخدام رسمی برای تصدی پست های ثابت در مشاغل حاکمیتی.  -الف 

 برای مدت معین. استخدام پیمانی برای تصدی پست های سازمانی و   - ب

کارمندانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی در آمده    -1 تبصره

 اند با رعایت مقررات این قانون به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد. 

بند )الف( این ماده با توجه به ویژگی های مذکور مشاغل موضوع    -2 تبصره

 ( این قانون بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد. 8در ماده )

سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید از شصت    -3 تبصره

 و پنج سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند. 

محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان  تعیین    -4 تبصره

نامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی 

 ربط می باشد. 

 از  قبل   نمایند   می  کسب  را  رسمی  استخدام   به  ورود   شرایط  که  کسانی   –46 ماده

  طی  باشد  می  سال  سه  آن مدت  که را آزمایشی دوره  یک  رسمی خدمت  به ورود 

  رسمی   کارمندان  جزو  خدمت   بدو   از  ذیل  شرایط  احراز  صورت  در  و   نمود   خواهند

 : شد  خواهند منظور

حصول اطمینان از لیاقت )علمی، اعتقادی و اخالقی(، کاردانی، عالقه به   –الف  

کار، خالقیت، نوآوری، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداری از  

طریق کسب امتیاز الزم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صالحیت کارمندان  

 رسمی. 

 طی دوره های آموزشی و کسب امتیاز الزم.  –ب 



 
 

 گزینش.  تأیید  –ج 

در صورتی که در ضمن یا پایان دوره آزمایشی کارمندان شرایط   -1 تبصره

استخدام رسمی را کسب ننمایند با وی به یکی از    ادامه خدمت و یا تبدیل به  

 روش های ذیل رفتار خواهد شد: 

 اعطای مهلت دو ساله دیگر برای احراز شرایط الزم.  –الف 

 تبدیل وضع به استخدام پیمانی.  –ب 

 لغو حکم.  –ج 

با کارمندان پیمانی در صورت شرکت در آزمون و احراز صالحیت   -2 تبصره

( و پذیرفته شدن برای استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی  42های موضوع ماده )

 به شرح زیر رفتار خواهد شد. 

 آنها جزو سوابق رسمی محسوب می شود. سوابق پیمانی   -1

  ( فصل  42سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند )الف( ماده )  -2

 ورود به خدمت اضافه می شود.

آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت    -3 تبصره

 زیران می رسد.و

کارمندان شرکت ها و مؤسسات غیر دولتی برای انجام   کارگیری  به  –47 ماده

اختیارات پست های سازمانی دستگاه های اجرایی   از وظایف و  یا بخشی  تمام 

تحت هر عنوان ممنوع می باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت 

 قانون امکانپذیر است. ( این  17ها و مؤسسات صرفاً براساس ماده )

ندان رسمی در یکی از حاالت ذیل از خدمت در دستگاه اجرایی کارم  –48 ماده

 منتزع می گردند: 

 بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ذی ربط.   -

 استعفا.   -



 
 

بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال   -

ای   نامه  آیین  )براساس  متناوب  سال  چهار  یا  به  متوالی  سازمان  پیشنهاد  با  که 

 تصویب هیأت وزیران می رسد(.

 (. 122آماده بخدمت براساس ماده )  -

 اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذی ربط.  -

کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل می    -1 تبصره

گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هر گونه اشتغال در دستگاه های اجرایی 

 را نخواهند داشت. 

کارمندانی که از دستگاه اجرایی اخراج می گردند، اجازه استخدام و    -2 تبصره

 یا هر گونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرایی را نخواهند داشت.

 : باشد  می  ذیل  شرایط  تحقق  به  منوط  پیمانی  کارمندان   داد   قرار  تمدید   –49 ماده

 استمرار پست سازمانی کارمندان.  -

 کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند.   -

 جلب رضایت مردم و ارباب رجوع.   -

 لمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدی. ارتقای سطح ع  -

قوانین و    - تبصره مطابق  پیمانی  با کارمندان  قرارداد  تمدید  در صورت عدم 

 مقررات مربوط عمل خواهد شد. 

  و   قوانین  مطابق  بیکاری  بیمه  مزایای  از  استفاده  مشمول  کارمندان،  –50 ماده

 . بود خواهند مربوط مقررات

استخدام دستگاه های اجرایی با رعایت فصل دوم  مجموع مجوزهای    - 51 ماده

این قانون در برنامه های پنجساله تعیین می گردد و سهم هر یک از وزارتخانه ها  

 و مؤسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.



 
 

هر گونه به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی خارج از    - تبصره

مجوزهای موضوع این ماده خالف قانون محسوب و ممنوع می باشد و پرداخت  

به کار گرفته می شوند تصرف غیر  افرادی که بدون مجوز  به  هرگونه وجهی 

 قانونی در اموال عمومی محسوب می گردد. 

هر نوع به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی به غیر از حاالت    - 52 ماده

 ( این قانون ممنوع می باشد. 32و تبصره ماده )(  45مندرج در ماده )

 انتصاب و ارتقای شغلی -هشتم  فصل

با رعایت شرایط تحصیلی و    -53 ماده باید  انتصاب و ارتقای شغلی کارمندان 

آنان   قبلی  مشاغل  در  موفق  عملکرد  و  شایستگی  احراز  از  پس  و  الزم  تجربی 

 صورت گیرد. 

نظام شایست  -54 ماده استقرار  منظور  مدیران، به  در خدمت  ثبات  ایجاد  و  گی 

 دستگاه های اجرایی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند: 

در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصصی   -الف  

الزم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقای شغلی به مراتب باالتر ارتقا یابند. در  

امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات    مواردی که از این طریق

 تخصصی الزم، انتخاب صورت می پذیرد. 

 ( درصد  پانزده  حداکثر  برای  توانند  می  اجرایی  های  های  % 15دستگاه  سمت   )

مدیریت حرفه ای از افراد شایسته )با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به  

 ارج از دستگاه استفاده نمایند. شغل، بدون رعایت سلسه مراتب مدیریتی( خ 

(  71عزل و نصب متصدیان پست های مدیریت سیاسی )مذکور در ماده )  – ب  

این قانون ( بدون الزام به رعایت مسیر ارتقای شغلی از اختیارات مقامات باالتر  

 می باشد. 



 
 

دوره خدمت در پست های مدیریت حرفه ای چهار ساله می باشد و تمدید    -ج  

بالمانع است. تغییر سمت افراد قبل از مدت مذکور براساس آیین نامه ای که  آن  

 با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد امکانپذیر می باشد.

در اجرای این ماده مجموع شرکت های زیر مجموعه یک شرکت   -1 تبصره

 مادر تخصصی برای انتصاب مدیران یک دستگاه اجرایی تلقی می گردد. 

معاونین    -2 تبصره های  پست  از  یکی  اجرایی،  های  دستگاه  از  یک  هر  در 

( این قانون ثابت تلقی  71مقامات اجرایی مذکور در بندهای )د( و )هـ( ماده )

می گردد و عزل و نصب متصدی آن براساس آیین نامه ای است که با پیشنهاد  

 سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد. 

اجرایی موظفند امکان ارتقای مسیر شغلی را با توجه به    دستگاه های  -3 تبصره

 امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم نمایند.

( این قانون مدیران سیاسی و بقیه مدیران  71مدیران مذکور در ماده )  -4 تبصره

 حرفه ای تلقی می گردند. 

انسانی و شناسایی  سازمان مکلف است به منظور حفظ سرمایه    -55 ماده های 

افراد واجد شرایط احراز پست های مدیریت نسبت به ایجاد بانک اطالعات مدیران  

 جهت استفاده مقامات و مدیران ذی ربط اقدام نماید. 

سازمان موظف است برنامه ها و سامانه های اجرایی مؤثری را برای   -56 ماده

تظار در بخش ها و دستگاه  آموزش مدیران متناسب با وظایف و نقش های مورد ان 

های اجرایی کشور تنظیم نماید و هر گونه انتصاب و ارتقای مدیران منوط به طی  

 دوره های ذی ربط می باشد. 

دستورالعمل اجرایی این فصل و شرایط تخصصی و عمومی پست های    -57 ماده

ی مدیریت حرفه ای و نحوه ارتقای مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورا

 عالی اداری می رسد.



 
 

 توانمندسازی کارمندان - نهم  فصل

سازمان موظف است به منظور ارتقای سطح کارایی و اثربخشی دستگاه    -58 ماده

های اجرایی، نظام آموزش کارمندان دستگاه های اجرایی را به گونه ای طراحی  

کارمندان با شغل مورد  نماید که همراه با متناسب ساختن دانش، مهارت و نگرش  

آموزش   فرایند  در  کارمندان  مستمر  مشارکت  را جهت  الزم  های  انگیزه  نظر، 

مدیران و آموزش   و  ارتقای کارمندان  بین  ای  به نحوی که رابطه  نماید  تأمین 

برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزشی براساس مقررات مربوط در هر  

 سال برخوردار گردند. 

  نظام   و  قانون  این  مقررات  رعایت  با  مکلفند  اجرایی  های  اهدستگ  –59 ماده

 ت، برنامه های آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند. دول  کارمندان آموزش

دستگاه های اجرایی می توانند در قالب برنامه های آموزشی مصوب   - تبصره

مؤسسات آموزش  برای اجرای دوره های آموزشی مورد نیاز خود با دانشگاه ها و  

مراحل  توانند کلیه  نمایند. همچنین دستگاه های مزبور می  قرارداد  انعقاد  عالی 

طراحی، اجرا و ارزشیابی دوره ها و فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود را به  

مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی که صالحیت فنی و  

 د، واگذار نمایند. تخصصی آنها به تأیید سازمان رسیده باش

کلیه بورس های آموزشی که منجر به اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی    -60 ماده

المللی در   بین  از طرف مؤسسات  یا  از سوی دولت های خارجی  نمی گردد و 

با وظایف دستگاه های   متناسب  از طریق سازمان،  قرار می گیرد  اختیار دولت 

رارداد دوجانبه برگزار می شود اجرایی توزیع می گردد. دوره هایی که طبق ق

 توسط دستگاه اجرایی مربوط اقدام خواهد شد. 



 
 

بورس ها و دوره های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی    - تبصره

می شود با نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و  

 فناوری حسب مورد توزیع می گردد. 

تگاه های اجرایی از زمان تصویب این قانون برای  اعزام کارمندان دس  - 61 ماده

طی دوره های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی و یا معادل آن می  

از   استفاده  و  مربوطه  های  دستگاه  هزینه  با  از کشور  خارج  و  داخل  در  گردد 

 مأموریت آموزشی ممنوع می باشد. 

 ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می باشند.  - تبصره

کارمندان موظفند همواره نسبت به توانمندسازی و افزایش مهارت ها   -62 ماده

و توانایی های شغلی خود اقدام نمایند. دستگاه های اجرایی شیوه ها و الگوهای  

الزم برای افزایش توان و توان سنجی مداوم کارمندان خود را که توسط سازمان 

 ذارد.تهیه و ابالغ می شود به مورد اجرا خواهند گ

  هیأت   تصویب  به  و   سازمان  پیشنهاد  به  فصل  این  اجرایی  نامه  آیین   –63 ماده

 .رسد می وزیران

 حقوق و مزایا - دهم  فصل

نظام پرداخت کارمندان دستگاه های اجرایی براساس ارزشیابی عوامل   -64 ماده

شغل و شاغل و سایر ویژگی های مذکور در مواد آتی خواهد بود. امتیاز حاصل  

مبنای   ریالی،  در ضریب  این فصل ضرب  در  مذکور  ارزشیابی عوامل  نتایج  از 

گان و موظفین یا  تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می گیرد و برای بازنشست

 مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین می گردد. 

ضریب ریالی مذکور در این ماده باتوجه به شاخص هزینه زندگی در    - تبصره

 الیحه بودجه ساالنه پیش بینی و به تصویب مجلس شورای اسالمی می رسد.



 
 

اهمیت    - 65 ماده نظیر  عواملی  براساس  قانون  این  مشمول  مشاغل  و  کلیه 

پیچیدگی وظایف و مسؤولیت ها، سطح تخصص و مهارت های مورد نیاز به یکی 

 از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می یابند. 

(  6000( و حداکثر آن )2000حداقل امتیاز جدول یا جداول ارزشیابی مشاغل )

 می باشد. 

رتبه،   -1 تبصره پنج  حداکثردر  ها،  ویژگی  با  متناسب  مشاغل  از  هرکدام 

مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی طبقه بندی می گردند و هرکدام از رتبه ها به  

یکی از طبقات جدول یا جداول موضوع این ماده اختصاص می یابد. رتبه های  

 خبره و عالی به مشاغل کارشناسی و باالتر اختصاص می یابد. 

براساس عواملی   شاغلین مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار می گیرند و

نظیر ابتکار و خالقیت، میزان افزایش مهارت ها، انجام خدمات برجسته، طی دوره  

های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع براساس ضوابطی که متناسب  

و   ارزیابی  مدیریت می رسد  توسعه  تصویب شورای  به  مشاغل  های  ویژگی  با 

مربوط به سطوح پایه، ارشد،   حسب امتیازات مکتسبه و طی حداقل مدت تجربه

خبره و عالی ارتقا می یابند. نخبگانی که طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقالب  

 فرهنگی تعیین می شوند و افرادی که عالوه بر شرایط عمومی در

به  از تجربه و مهارت الزم برخوردار هستند طبق آیین نامه ای که    بدو استخدام  

پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد از طی برخی از رتبه ها معاف  

 و در یکی از رتبه های دیگر قرار می گیرند. 

کلیه عناوین مدیریت و سرپرستی متناسب با پیچیدگی وظایف و    -2 تبصره

مسؤولیت ها، حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیت های شغلی و سایر عوامل 

(  500ز طبقات جدول فوق العاده مدیریت که حداقل امتیاز آن )مربوط در یکی ا

 ( است، قرار می گیرند. 5000و حداکثر آن )



 
 

امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و    -3 تبصره

بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جدول یا جداول  

 می گردد. ( محاسبه 1/1حق شغل با ضریب )

کلیه شاغلین مشمول این قانون براساس عواملی نظیر تحصیالت، دوره    -66 ماده

شغل  طبقه  اولین  در  مذکور  حداقل شرایط  بر  )عالوه  مهارت  و  آموزشی  های 

( و حداکثر  1000و تجربه از امتیاز حق شاغل که حداقل )  مربوط(، سنوات خدمت

 ( امتیاز می باشد، بهره مند می گردند. 4500)

( امتیاز شغل  %75حداکثر امتیاز این ماده برای هر شاغل از هفتاد و پنج درصد )

 وی تجاوز نخواهد کرد.

س  هنرمندان و افرادی که در حوزه های علمیه تحصیل نموده اند براسا   - تبصره

آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد با مقاطع  

 رسمی تحصیلی همتراز می گردند. 

( آن بنا  2( و )1( و تبصره های )65جدول یا جداول موضوع ماده )  - 67 ماده

از  به تصویب هیأت وزیران می رسد و تخصیص هر کدام  پیشنهاد سازمان  به 

به یکی از طبقات جداول حق شغل با پیشنهاد سازمان   مشاغل و طبقات شغلی آن

توسط شورای توسعه مدیریت انجام و برای اجراء به دستگاه های اجرایی ابالغ می  

گردد. ارزیابی عوامل مربوط به شاغل براساس ضوابطی که با پیشنهاد سازمان به  

و  تصویب شورای مذکور می رسد توسط دستگاه های اجرایی انجام خواهد شد  

 سازمان بر اجراء این امر نظارت می نماید. 

( و تبصره های آن و ماده  65عالوه بر پرداخت های موضوع ماده )  - 68 ماده

( که حقوق ثابت تلقی می گردد فوق العاده هایی به شرح زیر به کارمندان  66)

 قابل پرداخت می باشد: 



 
 

مشاغل تخصصی   فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای  -1

که شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر می باشند تا به  

( امتیاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا بیست  % 25بیست و پنج درصد )  میزان

( حقوق ثابت هرکدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد.  %20درصد )

تصویب  فه به  سازمان  پیشنهاد  با  پنجساله  برنامه  دوره  هر  در  مناطق  این  رست 

 هیأت وزیران می رسد.

فوق العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در    -2

(  750( امتیاز و به دارندگان نشان های دولتی تا )1500جبهه و مدت اسارت تا )

 امتیاز تعلق می گیرد. 

بازنشستگان که در زمان جنگ در مناطق جنگزده مشغول خدمت  کارمند ان و 

( امتیاز در نظر گرفته  125اداری بوده اند به ازای هر سال خدمت در زمان جنگ )

 می شود.

فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیر متعارف نظیر کار با اشعه و    - 3

در  و  عفونی  روانی،  بیماران  با  کار  شیمیایی،  های    مواد  بخش  در  و  اورژانس 

( امتیاز و در مورد کار با مواد  1000سوختگی و مراقبت های ویژه بیمارستانی تا )

سمی، آتش زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیأت  

 وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود. 

د شاغل و بازنشسته و وظیفه کمک هزینه عائله مندی و اوالد به کارمندان مر -4

( امتیاز و برای هر  800بگیر مشمول این قانون که دارای همسر می باشند معادل )

( امتیاز و حداکثر سه فرزند. حداکثر سن برای اوالدی که از  200فرزند معادل )

بودن   نیز غیر شاغل  و  ادامه تحصیل  به شرط  استفاده می کنند  بند  این  مزایای 

تمام و نداشتن شوهر برای اوالد اناث خواهد بود. کارمندان زن   ( سال25فرزند، )

 شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر



 
 

مشمول این قانون که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کار افتاده  

کلی می باشد و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک  

موضوع این بند بهره مند می شوند. فرزندان معلول و از کارافتاده  هزینه عائله مندی  

کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذی ربط مشمول محدودیت سقف سنی مزبور 

 نمی باشند. 

فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارت ها،    -5

ازمان و تصویب  پیچیدگی وظایف و مسؤولیت ها و شرایط بازار کار با پیشنهاد س

( امتیاز و برای مشاغل 700هیأت وزیران برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر )

(  2000( امتیاز وبرای مشاغل باالتر حداکثر )1500همسطح کارشناسی حداکثر )

امتیاز تعیین می گردد. این فوق العاده با رعایت تبصره این ماده قابل پرداخت می 

 باشد.

و عملکرد در چارچوب ضوابط این بند و تبصره این ماده    فوق العاده کارایی  -6

 قابل پرداخت می باشد: 

( از کارمندان هر دستگاه براساس رتبه بندی  %70به حداکثر هفتاد درصد )  –الف  

نمرات ارزشیابی کارمندان، طبق عملکرد کارمندان و با توجه به امتیازی که از 

ا، اثربخشی و کیفیت و سرعت در عواملی نظیر رضایت ارباب رجوع، رشد و ارتق 

اتمام کار کسب می نمایند. براساس دستورالعملی که سازمان ابالغ می نماید تا  

( امتیازات مربوط به حقوق ثابت وی در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت می 20%)

 باشد.

( درصد مذکور  %70میزان بهره مندی کارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد )  –ب  

متناسب با میزان موفقیت در تحقق تکالیف قانونی و اجرای برنامه ها  در این بند  

و ارزیابی عملکرد دستگاه که توسط سازمان و تصویب شورای عالی اداری در  



 
 

و    %50،  %30سه سطح متوسط، خوب و عالی رتبه بندی می گردند به ترتیب ) 

 ( تعیین می گردد. 70%

( متناسب با رتبه دستگاه  71ه ) مقامات دستگاه های اجرایی مذکور در ماد  –ج  

 ذی ربط مشمول دریافت این فوق العاده می باشند. 

به منظور جبران هزینه سفر و مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور، نوبت   -7

کسر   اجرایی،  دستگاه  تشخیص  با  کارمندان  خدمت  محل  جایی  جابه  کاری، 

یأت وزیران به کارمندان  صندوق و تضمین، مبالغی با پیشنهاد سازمان و تصویب ه

 پرداخت خواهد شد. 

به کارمندانی که در خارج از کشور در پست های سازمانی اشتغال دارند فوق   -8

العاده اشتغال خارج از کشور براساس ضوابطی که به پیشنهاد سازمان به تصویب  

 هیأت وزیران می رسد پرداخت می گردد. 

اده اشتغال خارج از کشور استفاده می  این گونه کارمندان در مدتی که از فوق الع

کنند دریافت دیگری به استثنای مواردی که به موجب قوانین خاص برای اشتغال 

 در خارج از کشور به این گونه کارمندان تعلق می گیرد نخواهند داشت.

در صورتی که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان موظف به انجام خدماتی    -9

وقت   از  به  خارج  سازمان  پیشنهاد  با  که  ای  نامه  آیین  براساس  گردند  اداری 

مبالغی تحت عنوان اضافه کار، حق   توان  تصویب هیأت وزیران می رسد، می 

 التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التألیف به آنها پرداخت نمود. 

مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق التدریس به هر یک از  

 ( حقوق ثابت و فوق العاده های وی تجاوز نماید. % 50کارمندان نباید از حداکثر )

( تا  حداکثر  اجرایی  دستگاه  هر  اقتضای  %20در  به  دستگاه که  آن  کارمندان   )

 ( مستثنی می باشند. %50شغلی، اضافه کار بیشتری دارند از محدودیت سقف )



 
 

ملی از قبیل بازارکار داخلی فوق العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عوا  - 10

و بین المللی، ریسک پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیت ها دردرآمد ملی، انجام فعالیت  

 و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با 

( از  %25پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امتیاز ویژه ای برای حداکثر )

( سقف امتیاز حقوق ثابت و  %50یی تا )مشاغل، در برخی از دستگاه های اجرا

 فوق العاده های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد. 

( این ماده در  6( و )5پرداخت فوق العاده های مذکور در بندهای )  - تبصره

نیروی   هر کدام از دستگاههای اجرایی، مشروط به اعمال اصالحات ساختاری، 

امور به بخش غیردولتی )احکام مذکور در این قانون(  انسانی، فنآوری و واگذاری  

و استفاده از منابع حاصل از صرفه جویی های به عمل آمده، در سقف اعتبارات  

امکانپذیر می باشد و این فوق العاده ها جزو دیون منظور    1387مصوب از سال  

 . نمی گردد. انجام اصالحات مذکور در این تبصره باید به تأیید سازمان برسد

پنج درصد    - 69 ماده و  بیست  تا  داده می شود  اجازه  اجرایی  به دستگاه های 

( اعتباراتی که از محل اصالحات مذکور در تبصره ماده فوق الذکر در هر  25%)

کدام از واحدهای سازمانی صرفه جویی می گردد را )با تأیید ذی حساب مربوطه(  

کارمندان و مدیرانی که در همان  به عنوان فوق العاده بهره وری غیرمستمر به  

 واحدها، خدمات برجسته انجام می دهند پرداخت نمایند. 

تناسب    - 70 ماده به  اجرایی  های  دستگاه  اختصاصی  مشاغل  تصدی  شرایط 

تحصیالت،  معلومات،  لحاظ  از  شغل،  هر  به  تخصیص  قابل  های  پست  وظایف 

دیگر با پیشنهاد    تجربه، مهارت و دوره های آموزشی مورد نیاز و عوامل مؤثر

دستگاه اجرایی و تأیید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می گردد.  

 و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایت شرایط مصوب الزامی می باشد. 



 
 

شاغل    - 1 تبصره دستگاه  از یک  بیش  در  عمومی که  مشاغل  تصدی  شرایط 

ل توسط سازمان تهیه و پس  دارند به تناسب پست های قابل تخصیص به هر شغ

از تصویب شورای توسعه مدیریت جهت اجرا به دستگاه های ذی ربط ابالغ می  

 گردد. 

اجرایی موظفند حداکثر ظرف مدت سه سال شرایط    -2 تبصره دستگاه های 

این صورت   غیر  در  نمایند.  اعالم  به سازمان  را  اختصاصی خود  مشاغل  تصدی 

ل اختصاصی را رأساً به شورای توسعه سازمان موظف است شرایط تصدی مشاغ

 مدیریت پیشنهاد نماید. تا تغییر ضوابط قبلی، شرایط مصوب فعلی قابل اجرا است.

سمت های ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته   -71 ماده

 می شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می گردد: 

 ( امتیاز. 18000سای سه قوه )رؤ –الف 

اعضای    –ب   و  اسالمی  نواب رئیس مجلس شورای  اول رئیس جمهور،  معاون 

 ( امتیاز. 17000شورای نگهبان ) 

(  16000وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی و معاونین رئیس جمهور )  –ج  

 امتیاز.

 ( امتیاز. 15000استانداران و سفرا )  -د

 ( امتیاز. 14000)معاونین وزرا  -هـ

نخست وزیران دوران انقالب اسالمی با مقامات بند )ب( این ماده    -1 تبصره

همتراز می گردند و تعیین سایر پست های همطراز به عهده هیأت وزیران بوده  

و تعیین همطرازی پست های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد  

 بود. 



 
 

ما  -2 تبصره موضوع  حقوق  بر  شاغل  عالوه  های  ویژگی  امتیاز  و  فوق  ده 

(  68(( که حقوق ثابت تلقی می گردد فوق العاده های ماده )66)مذکور در ماده )

 این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.

مدیریت    -3 تبصره ماده که حداقل دوسال در پست  این  در  مقامات مذکور 

س از تصدی مقام در صورتی که به  های سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پ

سمت پایین تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمر آنها در  

( حقوق ثابت و فوق العاده مستمر وی در  %80مسؤولیت جدید از هشتاد درصد )

( را تفاوت تطبیق دریافت  % 80پست قبلی کمتر باشد به میزان مابه التفاوت تا )

تفاوت تطبیق با ارتقاهای بعدی )عوامل شغل و شاغل و فوق    خواهند نمود. این 

العاده ها( مستهلک می گردد و این مابه التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و  

 وظیفه نیز مالک عمل خواهد بود. 

دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات    -4 تبصره

حقوق و مزایا( را به مشاغل خاص ویژه مدیریت    موضوع این قانون )به استثنای

 حرفه ای و یا سمت های خاص و ویژه قضایی تسری دهد. 

امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضای هیأت های مدیره شرکت های   -72 ماده

دولتی که براساس سیاست های مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل و  

ی ایران باید در اختیار دولت بماند با  ( قانون اساسی جمهوری اسالم 44چهارم )

توجه به نوع وظایف، حساسیت، سطح تخصصی کارمندان، تأثیر و نقش اقتصادی  

شرکت، نوع تولید و خدمات، کارآیی و اثربخشی و سهم شرکت در درآمد ملی 

 تعیین خواهد گردید. 

ور در  ( برابر حداکثر ارقام امتیاز شغلی مذک5/1سقف امتیاز این ماده حداکثر )

و فوق   امتیازات شاغل  از  این گونه کارمندان حسب مورد  باشد.  این فصل می 

 ( بهره مند خواهند بود. 68العاده های مذکور در ماده ) 



 
 

حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره سایر شرکت    - تبصره

های دولتی که براساس سیاست های مصوب مقام معظم رهبری باید شرکت آنها 

این  به   بخش غیردولتی واگذار گردد، مشابه سایر مدیران حرفه ای مذکور در 

 قانون تعیین و پرداخت می گردد. 

به منظور ارتقای کارایی و سوددهی بنگاه های اقتصادی و ایجاد انگیزه    -73 ماده

براساس  که  دولتی  های  شرکت  از  دسته  آن  کارمندان  به  آنها،  در  تحرک  و 

( قانون  44م رهبری در مورد اصل چهل و چهارم )سیاست های مصوب مقام معظ

اساسی جمهوری اسالمی ایران باید در اختیار دولت بماند براساس آیین نامه ای  

میزان   و  حاصل  سود  میزان  با  متناسب  رسد  می  وزیران  هیأت  تصویب  به  که 

 اثرگذاری آنها در توسعه اقتصادی کشور و عملکرد و 

بهره وری به طور غیرمستمر پرداخت خواهد شد.  بهره وری بنگاه ها، فوق العاده 

( کارمندان تا  %70حداکثر امتیاز این فوق العاده حسب مورد برای هفتاد درصد )

 ( حقوق ثابت هر یک از کارمندان می باشد.%40سقف چهل درصد )

(  6مشمولین این قانون صرفاً یکی از فوق العاده های مذکور در بند )   - تبصره

 ماده را می توانند دریافت نمایند.  ( و این 68ماده )

به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های    -74 ماده

برنامه   و  مدیریت  رئیس سازمان  با عضویت  دستمزد  و  اجرایی، شورای حقوق 

ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت  

از کمیسیون های  وزیران و رئیس دست  نماینده  نفر  دو  گاه ذی ربط و مجموعاً 

اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی )به عنوان ناظر(  

تشکیل می شود، کلیه دستگاه های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون  

ط برای تعیین  باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی رب

و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت  



 
 

جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از 

 تأیید رئیس جمهور قابل اجرا است.

 و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.  وظایف دبیرخانه شورای حقوق 

هیأت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند،    - تبصره

 موظفند قبل از هر گونه تصمیم گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند. 

کارمندان و بازنشستگان و موظفین معادل  امتیاز میزان عیدی پایان سال    -75 ماده

 ( می باشد. 5000)

حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان    -76 ماده

و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی و 

سازمان    صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی هر سال با پیشنهاد

 به تصویب هیأت وزیران می رسد.

( برابر حداقل 7سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر نباید از )  - تبصره

در   العاده های مذکور  العاده های مستمر تجاوز کند. فوق  و فوق  ثابت  حقوق 

 ( فوق العاده مستمر تلقی می گردند. 68( ماده )5( و )3(، )2بندهای )

  ، (8)    ، (7)  ،(6)  ، (5)  بندهای   در  مذکور  های   العاده   فوق  میزان  تعیین   –77 ماده

  با   ربط  ذی  مراجع  توسط  شده   تعیین  سقف  تا  قانون  این (  68)  ماده(  10)  و (  9)

 . بود خواهد مدیران  و  مقامات  یا  و اجرایی دستگاه رئیس  یا و وزیر

ضوابط  در دستگاه های مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از    - 78 ماده

و مقررات این فصل به استثنای پرداخت های قانونی که در زمان بازنشسته شدن  

های   برنامه کمک  و همچنین  پرداخت می گردد  فوت  یا  و  از کارافتادگی  یا 

رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازای خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد،  

گردد، با اجرای این  سلف سرویس، مهد کودک و یا سایر موارد پرداخت می  

 قانون لغو می گردد. 



 
 

العاده های    - تبصره با اجرای این فصل، حقوق ثابت و فوق  در صورتی که 

مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات 

قبلی دریافت می نمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت  

و این تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاهای بعدی  خواهند نمود  

مستهلک می گردد. این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نیز  

 منظور می گردد. 

کلیه مبالغ پرداختی به مشمولین این قانون اعم از مستمر، غیرمستمر،    - 79 ماده

 ان درج گردد. پاداش و هزینه ها، باید در فیش حقوقی کارمند

  ظرف   حداکثر  قانون  این   تصویب  تاریخ  از  فصل   این  اجرایی  نامه  آیین   –80 ماده

  های   دستگاه   و  رسد  می  وزیران  هیأت  تصویب  به  سازمان  پیشنهاد  با  ماه  3  مدت

  و   ها   نامه  آیین   ابالغ  از  پس   ماه(  3)  مدت   ظرف  حداکثر  موظفند  اجرایی

 های مربوط نسبت به صدور احکام اقدام نمایند.  دستورالعمل

 عملکرد ارزیابی –یازدهم  فصل

  پیشنهاد   با   که  ای  نامه   آیین   براساس  مکلفند   اجرایی  های  دستگاه   –81 ماده

 عملکرد   مدیریت  نظام   استقرار  با  رسد،   می  وزیران  هیأت  تصویب  به  سازمان

  و   سنجش  های  برنامه  ،  کارمندان  و   مدیریت   ،  سازمان  عملکرد  ارزیابی  بر  مشتمل

د اجرا گذاشته و  مور  به  خود   واحدهای  در   را  وری   بهره   میزان  و   عملکرد  ارزیابی

به سازمان گزارش   نتایج حاصل را   ، نوبه ای و منظم  ضمن تهیه گزارش های 

 نمایند. 

سازمان موظف است استقرار نظام مدیریت عملکرد را در سطح کلیه    -82 ماده

عملکرد   از  گزارشی  سال  هر  و  نموده  نظارت  و  پیگیری  اجرایی  های  دستگاه 

دستگاه های اجرایی و ارزشیابی آنها در ابعاد شاخص های اختصاصی و عمومی 

نهاد سازمان به و نحوه اجرای احکام این قانون را براساس آیین نامه ای که با پیش



 
 

تصویب هیأت وزیران می رسد، تهیه و به رئیس جمهور و مجلس شورای اسالمی  

 ارائه نماید. 

و    -83 ماده المللی  بین  های  شاخص  براساس  ساله  هر  است  موظف  سازمان 

گزارش های دریافتی از دستگاه های ذی ربط ، پس از انطباق با چشم انداز ابالغی، 

ور را در مقایسه با سایر کشورهای جهان تعیین و  جایگاه و میزان پیشرفت کش

گزارش الزم را به رئیس جمهور و مجلس شورای اسالمی ارائه نماید و از نتایج  

 آن در تدوین راهبردهای برنامه های توسعه استفاده نماید. 

 حقوق و تکالیف کارمندان  -دوازدهم فصل

با    مرخصی کاری    کارمندان دستگاه های اجرایی سالی سی روز حق   - 84 ماده

استفاده از حقوق و مزایای مربوط را دارند. حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان 

 در هر سال قابل ذخیره شدن است. 

کارمندان دستگاه های اجرایی می توانند در طول مدت خدمت خود    -1 تبصره

خصی بدون حقوق استفاده نمایند  با موافقت دستگاه ذی ربط حداکثر سه سال از مر

و در صورتی که کسب مرخصی برای ادامه تحصیالت عالی تخصصی در رشته  

 مربوط به شغل کارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزایش خواهد بود. 

کارمندان دستگاه های اجرایی طبق گواهی و تأیید پزشک معتمد    -2 تبصره

سال استفاده خواهند نمود. بیماری های    حداکثر از چهار ماه مرخصی استعالجی در

صعب العالج به تشخیص وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از محدودیت  

باشد و مقررات مربوط در آیین نامه این فصل پیش   زمانی مذکور مستثنی می 

 بینی می گردد. 

استفاده از مرخصی    3 تبصره نظر  از  اجتماعی  تأمین  قانون  مشمولین مقررات 

 استعالجی تابع همان مقررات می باشند.



 
 

کارمندان زن که همسر آنها در مأموریت بسر می برند می توانند تا    -4 تبصره

 پایان مأموریت حداکثر به مدت شش سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند. 

دستگاه های اجرایی مکلفند در چارچوب بودجه های مصوب و آیین    -85 ماده

تصویب هیأت وزیران می رسد، کارمندان و بازنشستگان و افراد نامه ای که به  

تحت تکفل آنان را عالوه بر استفاده از بیمه پایه درمان ، با مشارکت آنان به  

صورت هماهنگ و یکنواخت برای کلیه کارمندان دولت تحت پوشش بیمه های  

 تکمیلی قرار دهند. 

های اجرایی مکلفند در ایجاد محیط مناسب کار و تأمین شرایط    دستگاه   -86 ماده

 بهداشتی و ایمنی برای کارمندان خود اقدامات الزم را به عمل آورند. 

ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می باشد و    -87 ماده

  ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران

تعیین می گردد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف 

مذکور با دستگاه ذی ربط می باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیات  

علمی از ساعات موظف، در طرح های طبقه بندی مشاغل ذی ربط تعیین خواهد  

 شد.

رایی ساعات کار خود را  کارمندان می توانند با موافقت دستگاه اج  -1 تبصره

 ساعت( تقلیل دهند.  11تا یک چهارم ساعت کار روزانه )حداکثر 

میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با  

 ساعات کار آنان تعیین خواهد شد. 

هیأت    -2 تبصره موافقت  با  موارد خاص  در  توانند  می  اجرایی  های  دستگاه 

عایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه ای و  وزیران و ر

 فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند. 



 
 

در    -3 تبصره را  موظفند ساعات کار خود  استانی  اجرایی  های  کلیه دستگاه 

شش روز هفته تنظیم نمایند. )ستاد مرکزی دستگاه های اجرایی مشمول این حکم  

 . نمی باشند(

های    -88 ماده مسؤولیت  و  وظایف  انجام  در  اجرایی  های  دستگاه  کارمندان 

قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت قضایی می باشند و دستگاه های اجرایی 

از   استفاده  با  آنها  وظایف  انجام  از  دفاع  برای  کارمندان  تقاضای  به  مکلفند 

 کارمندان حمایت قضایی نمایند. کارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل از 

کارمندان دستگاه های اجرایی درمورد استفاده از تسهیالت و امتیازات    -89 ماده

یکسان   از حقوق  داشتن شرایط الزم  در صورت  مشاغل سازمانی  به  انتصاب  و 

برخوردار بوده و دستگاه های اجرایی مکلفند با رعایت موازین و مقررات مربوطه  

، حقوق کارمندان خود را درموارد مذکور در این قانون مدنظر    و عدالت استخدامی

 قرار دهند. 

کارمندان دستگاه های اجرایی موظف می باشند که وظایف خود را با    - 90 ماده

دقت ، سرعت ، صداقت ، امانت ، گشاده رویی ، انصاف و تبعیت از قوانین و  

و   دهند  انجام  مربوطه  دستگاه  اختصاصی  و  عمومی  عموم مقررات  مقابل  در 

مراجعین به طور یکسان و دستگاه ذی ربط پاسخگو باشند. هر گونه بی اعتنایی  

ارباب   از قوانین و مقررات عمومی ممنوع می باشد.  امور مراجعین و تخلف  به 

رجوع می توانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام 

 و یا به مراجع قانونی شکایت نمایند.   وظایف به دستگاه اجرایی ذی ربط

اخذ رشوه و سواستفاده از مقام اداری ممنوع می باشد. استفاده از هر    - 91 ماده

گونه امتیاز، تسهیالت، حق مشاوره ، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف  

تمام   در  اجرایی  های  دستگاه  کارمندان  توسط  با شغل  مرتبط  وظایف  و  اداری 



 
 

ز افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی ربط خود تخلف محسوب می سطوح ا

 شود.

دستگاه های اجرایی موظفند عالوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق    -1 تبصره

انجام بازرسی های مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجرای این  

ندان مستند به گزارش  ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هر یک از کارم

حداقل یک بازرس معتمد به تأیید مدیر مربوطه برسد باالترین مقام دستگاه اجرایی  

مزایا یا مقامات و مدیران مجاز، می توانند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق،  

تا یک سال را  و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه  

 برای فرد متخلف صادر نمایند. 

تأیید    -2 تبصره به  استناد گزارش هایی که  به  این تخلف  در صورت تکرار 

بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیأت های رسیدگی به  

تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازات های بازخرید، اخراج و انفصال دائم از  

 ی اعمال خواهد شد. خدمات دولت

و حقوقی رشوه    - 3 تبصره افراد حقیقی  پرونده  موظفند  اجرایی  های  دستگاه 

اجرایی را جهت رسیدگی و صدور حکم قضایی    دهنده به کارمندان دستگاه های  

 به مراجع قضایی ارجاع نمایند. 

حقوقی رشوه دهنده به  سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و    -4 تبصره

کارمندان دستگاه های اجرایی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاه  

 های اجرایی اعالم نماید. 

مدیران و سرپرستان بالفصل، مسؤول نظارت و کنترل و حفظ روابط    -92 ماده

سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می باشند و در مورد عملکرد آنان  

اسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر  باید پ

و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سواستفاده در حیطه مدیریت  



 
 

مسؤولین مزبور مشاهده و اثبات گردد، عالوه بر برخورد با کارمندان خاطی با  

ف تخلف یا جرایم  مدیران و سرپرستان کارمندان )حسب مورد( نیز که در کش

 اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد. 

  شده   تعیین   ساعات  در  موظفند  اجرایی  های   دستگاه  کارمندان  کلیه  –93 ماده

  مواقع   در  که  صورتی   در  و   بپردازند  مربوط   وظایف   انجام   به (  87)  ماده   موضوع

  باشد   نیاز  آنان   خدمات  به  تعطیل   ایام   یا   و   مقرر  اداری  وقت  از   خارج  ضروری

یاز دستگاه مکلف به حضور در محل کار و انجام وظایف محوله  ن  اعالم   براساس

 در قبال حق الزحمه یا اضافه کاری برابر مقررات مربوط خواهند بود. 

تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع   - 94 ماده

شخیص مقام مسؤول مافوق تصدی موقت پست  می باشد. در موارد ضروری با ت

  سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا  

 برای حداکثر چهار ماه مجاز می باشد. 

عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر توسط هر یک از کارمندان دولت    - تبصره

قبول کننده پست د از  در  اعم  متخلف محسوب و  مقام صادرکننده حکم  یا  وم 

 هیأت رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

به کارگیری بازنشستگان متخصص )با مدرک تحصیلی کارشناسی و    -95 ماده

اها، مجامع  باالتر( در موارد خاص به عنوان اعضای کمیته ها، کمیسیون ها، شور

و خدمات مشاوره ای غیرمستمر، تدریس و مشاوره های حقوقی مشروط بر اینکه  

کارمندان   اداری  ساعت  از  اجرایی  های  دستگاه  در  آنها  اشتغال  ساعت  مجموع 

موظف تجاوز نکند بالمانع می باشد. حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کار 

 و پرداخت می گردد.   هفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین

کارمندان دستگاه های اجرایی مکلف می باشند در حدود قوانین و    -96 ماده

مقررات، احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند، اگر  



 
 

کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را برخالف قوانین و مقررات اداری تشخیص  

با قوانین و مقررا ت به مقام مافوق اطالع دهند، مکلفند کتباً مغایرت دستور را 

اجرای دستور خود را   دهند. در صورتی که بعد از این اطالع، مقام مافوق کتباً 

تأیید کرد، کارمندان مکلف به اجرای دستور صادره خواهند بود و از این حیث  

 مسؤولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستوردهنده می باشد. 

شده است و  مواردی که در این قانون ممنوع و یا تکلیف    رسیدگی به   - 97 ماده

قانون   آنها طبق  تعیین مجازات  و  اجرایی  تخلفات کارمندان دستگاه های  سایر 

( که  91می باشد. »به استثنای ماده )  - 1372مصوب    -رسیدگی به تخلفات اداری  

 ترتیب آن در این ماده مشخص شده است«. 

خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شرط گواهی   -98 ادهم

 وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود. 

ساعات    - 99 ماده در  اضافی  کار  انجام  قبال  در  تنها  کاری  اضافه  پرداخت 

ر  غیراداری مجاز می باشد و هر گونه پرداخت تحت این عنوان بدون انجام کا 

 اضافی در حکم تصرف غیرقانونی وجوه و اموال عمومی است.

آیین نامه های اجرایی این فصل با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت    - 100 ماده

 وزیران می رسد.

 تأمین اجتماعی -سیزدهم فصل

کلیه کارمندان پیمانی دستگاه های اجرایی از لحاظ برخورداری از   - 101 ماده

نظیر بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت، بیکاری، درمان با    مزایای تأمین اجتماعی

رعایت این قانون مشمول قانون تأمین اجتماعی می باشند و کارمندان رسمی را  

که پس از الزم االجرا شدن این قانون، می توان برای مشاغل حاکمیتی در دستگاه  

جتماعی حسب  های اجرایی استخدام نمود از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین ا



 
 

عمل   مورد  بازنشستگی  قوانین  یا  اجتماعی  تأمین  قانون  مشمول  خود  تقاضای 

 دستگاه اجرایی ذی ربط قرار می گیرند. 

کارمندان می توانند در صورت تمایل به جای سازمان تأمین اجتماعی    - 102 ماده

یا سازمان بازنشستگی کشوری مشمول مقررات یکی دیگر از صندوق های بیمه  

قرا تأمین  ای  خدمات  برای  دولت  کارفرمایی  سهم  صورت  این  در  گیرند.  ر 

اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی می باشد  

و مابه التفاوت توسط کارمندان پرداخت می گردد. این قبیل کارمندان از لحاظ  

مقررات مشمول  آن  نظایر  و  کارافتادگی  از  وظیفه،  که    بازنشستگی،  صندوقی 

بار  قرارداد فقط یک  تغییر صندوق در طول مدت  باشند.  اند می  انتخاب کرده 

 امکانپذیر می باشد. 

آیین نامه اجرایی نحوه تغییر صندوق ها با پیشنهاد سازمان به تصویب    - تبصره

 هیأت وزیران می رسد.

کارمند خود  دستگاه اجرایی با داشتن یکی از شرایط زیر می تواند    - 103 ماده

 را بازنشسته نماید: 

الف( حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و سی و پنج سال  

با   باالتر  و  ارشد  کارشناسی  دانشگاهی  تحصیالت  با  تخصصی  مشاغل  برای 

 سال.  30درخواست کارمند برای سنوات باالتر از  

ا بیست و  ب( حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت ب

 پنج روز حقوق. 

سابقه مذکور در بند )الف( و همچنین شرط سنی مزبور در بند »ب«    -1 تبصره

برای متصدیان مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلوالن تا پنج سال کمتر  

 می باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی گردد. 



 
 

دار  -2 تبصره کارمندانی که  مکلفند  اجرایی  های  سابقه  دستگاه  سال  ای سی 

برای مشاغل غیرتخصصی و شصت سال سن و همچنین کارمندانی که   خدمت 

دارای سی و پنج سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی و شصت و پنج سال  

 سن می باشند را رأساً و بدون تقاضای کارمندان بازنشسته نمایند. 

شصت و پنج  دستگاه های اجرایی موظفند کارمندانی را که دارای    -3 تبصره

سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت می باشند را بازنشسته کنند.  

سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی هفتاد سال است. کارمندان تخصصی  

فوق الذکر که سابقه خدمت آنها کمتر از بیست و پنج سال است، در صورتی که  

ند تا رسیدن به بیست و پنج  بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند می توان

 سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غیر این صورت بازخرید می شوند. 

در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال    - 104 ماده

(  %2/ 5خدمت دارند به ازای هر سال خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم درصد )

عالوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت  رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی  

 خواهد گردید. 

منظور از سابقه خدمت در این قانون برای بازنشستگی، آن مدت از    - 105 ماده

سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام 

و   استحقاقی  مرخصی  و  نماید  می  یا  نموده  پرداخت  را  مربوط  کسور  و  شده 

ستعالجی و مدت خدمت نیمه وقت بانوان به استناد قانون راجع به خدمت نیمه  ا

 وقت بانوان ـ مصوب

)مشروط بر اینکه کسور بازنشستگی به طور کامل پرداخت شده باشد(      -1362

 و مدت خدمت نظام وظیفه به عنوان سابقه خدمت کارمندان محسوب می گردد. 

مدت خدمت کارمندانی که در ابتدا یا حین خدمت به تحصیل مقاطع   - تبصره

رسمی آموزشی یا معادل آن اشتغال می یابند و از مزایای تحصیالت مربوطه بهره 



 
 

مند می شوند جزو سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی گردد. مگر آنکه  

ایف محوله اشتغال همراه با تحصیل حداقل سه چهارم از وقت اداری را به انجام وظ

داشته باشند، مأموریت های تحصیلی و تعهدات خدمتی تحصیلی با رعایت ماده  

 ( این قانون با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام می گیرد. 61)

مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی    - 106 ماده

ابت به اضافه فوق العاده های مستمر و فوق  کارمندان مشمول این قانون حقوق ث

 ( این قانون می باشد.68« ماده )10العاده بند »

به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می شوند به ازای هر   - 107 ماده

سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر )تا سی سال( به اضافه وجوه  

 ت خواهد شد. مربوط به مرخصی های ذخیره شده پرداخ

بازخریدی دریافت   ازای آن وجوه  در  سابقه خدمت کارمند که  از  قسمت  آن 

اند از سنوات خدمتی که مشمول دریافت این وجوه می گردد کسر می   نموده 

 شود.

کارمندانی که تا قبل از تصویب این قانون به استخدام درآمده و از    - 108 ماده

وری می باشند، با رعایت احکام نظر بازنشستگی مشمول صندوق بازنشستگی کش

پیش بینی شده در این فصل تابع صندوق خود می باشند و یا در صورتی که پس 

از اجرای این قانون به استخدام رسمی درآیند و این صندوق را انتخاب کنند. با  

 رعایت احکام مذکور در این قانون مشمول سایر مقررات قانونی قبلی خواهند بود. 

تاریخ تصویب این قانون حقوق کلیه بازنشستگان، وظیفه بگیران  از    - 109 ماده

یا مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری که تا پایان سال  

بازنشسته یا از کارافتاده و یا فوت نموده اند در صورتی که کمتر از حاصل    1385

جه سالیانه  ضرب ضریب ریالی که با توجه به شاخص هزینه زندگی در الیحه بود



 
 

( ماده  با رعایت  بینی می گردد  بندهای  125پیش  در جداول  مذکور  ارقام  و   )

 »الف« و »ب« این ماده و تبصره های مربوط باشد تا این میزان افزایش می یابد. 

الف( حقوق بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت کارمندان کشوری براساس امتیاز  

ریالی فوق الذکر و براساس سی    ردیف آخرین گروه شغلی مربوط در ضریب

 سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود. 

 امتیاز مربوطه گروه شغلی
2 , 1 4000 

3 4500 
4 5000 

5 5500 

6 6000 

7 6500 

8 7000 

9 7500 
10 8000 

11 8500 

12 9000 

13 9500 

14 10000 

15 10500 
16 11000 

17 11500 

18 12000 

19 12500 



 
 

 امتیاز مربوطه گروه شغلی
20 13000 

(  1( ماده )2امتیاز مربوط به تعیین حقوق بازنشستگی مقامات موضوع تبصره )   

قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت و همترازان آنها که بعد از پیروزی  

انقالب اسالمی، تصدی مقامات را به عهده داشته و بازنشسته شده اند به شرح زیر  

 خواهد بود: 

 14500  »مقامات موضوع بند »الف

 15500  »مقامات موضوع بند »ب

 16500  »مقامات موضوع بند »ج

 17500 »مقامات موضوع بند »د 

 19000 »مقامات موضوع بند »هـ

ب( حقوق بازنشستگی، وظیفه و یا فوت کارمندان نیروهای مسلح براساس امتیاز  

ردیف جایگاه شغلی مربوط در ضریب ریالی مذکور در این ماده و براساس سی  

 ول و احکام زیر خواهد بود: سال سنوات خدمت مطابق جد

عنوان  

 درجه یا

 رتبه شغلی
 امتیاز

عنوان  

 درجه یا
 رتبه شغلی

 امتیاز

عنوان  

 درجه یا
 رتبه شغلی

 امتیاز

سرهنگ یا  

 16رتبه 
12600 

ستوان  

سوم یا  

 10رتبه 
سرجوخه   9000

 4یا رتبه 
5400 

  2سرتیپ 

 17یا رتبه 
ستوان دوم   13200

 11یا رتبه 
  3گروهبان  9600

 5یا رتبه 
6000 

سرتیپ یا  

 18رتبه 
ستوان یکم   13800

 12یا رتبه 
  2گروهبان  10200

 6یا رتبه 
6600 



 
 

سرلشکر 

 19یا رتبه 
سروان یا   14400

 13رتبه 
  1گروهبان  10800

 7یا رتبه 
7200 

سپهبد یا  

 20رتبه 
سرگرد یا   15000

 14رتبه 
استوار دوم   11400

 8یا رتبه 
7800 

  2سرهنگ  15600 ارتشبد

 15یا رتبه 
استوار یکم   12000

 9یا رتبه 
8400 

مشموالن بندهای »الف وب« این ماده که در طول دوران خدمت    -1 تبصره

( مدت  به  زیر  2حداقل  درصدهای  اند،  بوده  مدیریتی  های  سمت  دارای  سال   )

 خواهد شد: حسب مورد و براساس جدول بند »الف« به امتیاز حقوق آنان اضافه 

nbsp; 

 درصد 5 مشاغل سرپرستی و همتراز

 درصد 10  معاونین مدیر کل و همتراز آنان

 درصد 15 مدیران کل و همتراز آنان

 درصد 20  مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی

 درصد 25 ( ن.هـ.پ 1« ماده )3« و »2تبصره های »مقامات موضوع 

بازنشستگان و وظیفه بگیران که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی    -2 تبصره

(  % 5/2آنها بیش از سی سال است به ازای هر سال )تا ده سال( دو و نیم درصد )

بازنشستگی  به ارقام فوق الذکر اضافه می گردد و افرادی که سابقه پرداخت کسور  

آنها کمتر از سی سال است )تا پانزد ه سال( به ازای هر سال دو و نیم درصد  

میزان حقوق 5/2%) این که  بر  مشروط  گردد.  می  الذکر کسر  فوق  ارقام  از   )

 بازنشستگی یا وظیفه آنان از حداقل حقوق

 بازنشستگی کمتر نگردد. 

انون استخدام کشوری و  ( ق83( و )80کارمندانی که به استناد مواد )  -3 تبصره

( قانون اجا وموارد مشابه قانون سپاه و ناجا حقوق  159( و )158(، )157مواد )



 
 

کسور  پرداخت  سابقه  که  صورتی  در  دارند،  می  دریافت  مستمری  یا  وظیفه 

بازنشستگی آنها کمتر از سی سال باشد مدت سابقه منظور شده آنان مطابق قوانین  

 شد الزم االجرا است.و مقررات مورد عمل که تعیین 

کمک هزینه عائله مندی و اوالد بازنشستگان و وظیفه بگیران معادل    -4 تبصره

افزایش حکم ماده ) این  با  یابد و  افزایش می  ( قانون تنظیم بخشی از 8شاغلین 

 و اصالحات بعدی آن لغو می گردد.  1380/ 11/ 27مقررات مالی دولت مورخ 

و وظیفه بگیران چنانچه براساس مقررات هر کدام از بازنشستگان    -5 تبصره

مورد عمل قبلی بیش از ارقام فوق الذکر دریافت می نمایند همان ارقام مالک 

 پرداخت می باشد. 

درجات سابق نظامیان منفک از خدمت که در جدول بند »ب« این    -6 تبصره

 ماده نمی باشد به شرح زیر تطبیق می یابد: 

nbsp; 

الف( ستوانیار سوم و  

نیار دوم،  ستوا

 افسریار 

معادل 

 ستوان سوم 

ب( ستوانیار یکم،  

همافر سوم، همافر  

 دوم

معادل 

 ستوان دوم 

معادل  ج( همافر یکم 

 ستوان یکم 

معادل  د( سرهمافر سوم

 سروان

معادل  هـ( سرهمافر دوم

 سرگرد 

 و( سرهمافر یکم 
معادل 

سرهنگ 

 دوم



 
 

   

به هر یک از مشموالن موضوع بند »ب« که در طول دوران خدمت    -7 تبصره

حداقل به مدت دو سال دارای عناوین شغلی فرماندهی، ریاست و مدیریت بوده  

 ه شرح زیر به حقوق آنان اضافه خواهد شد: اند، درصدی از جدول شماره )دو( ب

کارمندان در رتبه    

 9الی  8شغلی 

5 

 درصد
کارمندان در رتبه  

  13الی  10شغلی 
10 

 درصد
کارمندان در رتبه  

  16الی  14شغلی 
15 

 درصد
کارمندان در رتبه  

  18و  17شغلی 
20 

 درصد
کارمندان در رتبه  

 و به باال 19شغلی 
25 

 درصد
به    15/1/1358کلیه نظامیان باالتر از درجه سرهنگی که از تاریخ    -8 تبصره

د و احکام خاص قضایی برای آنان تعیین  بعد در خدمت نیروهای مسلح نبوده ان

نشده است، صرفاً از حقوق ردیف درجه سرهنگی برخوردار خواهند شد و مشمول  

 سایر تبصره های این بند نخواهند شد. 

مجلس شورای اسالمی   - 1372مصوب    - مشمولین قانون حالت اشتغال    -9 تبصره

 از مقررات این دستورالعمل مستثنی می باشند. 

حقوق کلیه بازنشستگان، موظفین یا مستمری    1/1/1386از تاریخ    - 110 ماده

بگیران اعضای هیأت علمی و قضات که بازنشسته، از کارافتاده و فوت شده اند  

( ماده  ریالی موضوع  از حاصل ضرب ضریب  این  109در صورتی که کمتر   )

)ب( این    ( و ارقام مذکور در جداول بندهای )الف( و125قانون با رعایت ماده )

 ماده و تبصره های مربوط باشد تا این میزان افزایش می یابد: 



 
 

الف( حقوق بازنشستگی، موظفین یا مستمری بگیران اعضای هیأت علمی براساس 

امتیاز ردیف آخرین مرتبه علمی و بر اساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول  

 و احکام زیر خواهد بود.  

 امتیاز مرتبه علمی
مربی آموزشیار  

 و پژوهشیاران
9500 

 11000 مربی

 14000 استادیار

 16000 دانشیار

 18000 استاد

nbsp; 
ب( حقوق بازنشستگی، موظفین یا مستمری بگیران قضات مطابق جدول و احکام  

 زیر خواهد بود:  

 امتیاز گروه 
 8500 یک

 9500 دو

 10500 سه 

 11500 چهار 

 12500 پنج 

 13500 شش

 15000 هفت

 16000 هشت 

در محاسبه امتیاز حقوق مبنای دارندگان مشاغل قضایی با کمتر از    -1 تبصره

مدرک لیسانس و معادل آن )موضوع ماده واحده قانون تعیین وضعیت قضایی  



 
 

کسانی که سه سال در دادسراهای انقالب اسالمی اشتغال به کار قضایی داشته اند(  

 ( از امتیاز گروه شغلی آنان کسر خواهد شد. % 5پنج درصد )

داشتن    -2 تبصره در صورت  قضایی  پایه  دارندگان  حقوق  امتیاز  محاسبه  در 

مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن در رشته های قابل قبول برای قضات  

( و برای مدرک تحصیلی دکترا یا معادل آن در همان رشته ها ده  %5پنج درصد )

 ( به امتیاز گروه شغلی آنان اضافه می گردد. %10درصد )

عالوه بر امتیازات فوق به متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی در    -3 تبصره

صورت داشتن مسؤولیت های زیر حداقل به مدت دو سال در طول دوران خدمت  

درصدهای زیر حسب مورد به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد. برای سنوات 

 د. کمتر از دو سال نیز به همان نسبت محاسبه و پرداخت خواهد ش

دادگستری    -1 رئیس  تهران(،  از  )غیر  عمومی  دادستان  استان،  نظامی  دادستان 

  مستقل به مأخذ  2شهرستان، دادستان انقالب اسالمی استان، رئیس دادگاه حقوقی  

 (. % 5پنج درصد )

ی مسلح مرکز استان )غیر از تهران(، مدیران کل، رئیس سازمان قضایی نیروها   -2

دادستان نظامی تهران، رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقالب  

 (. %10اسالمی تهران به مأخذ ده درصد )

معاونان رئیس قوه قضاییه و معاونان وزیر دادگستری، رئیس دیوان عدالت    -3

زمان بازرسی کل کشور، دادستان انتظامی قضات، رئیس سازمان  اداری، رئیس سا

به   تهران  استان  دادگستری  کل  رئیس  تهران،  دادستان  مسلح،  نیروهای  قضایی 

 ( حقوق مبنا. %15مأخذ پانزده درصد )

 (. % 20رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشوربه مأخذ بیست درصد ) -4

( در مورد  109« ماده )6« و »5«، »4»«،  3«، »2«، »1تبصره های »  -4 تبصره

 مشمولین این ماده الزم االجرا می باشد. 



 
 

قانونی    - 111 ماده های  حمایت  سایر  سازی  هماهنگ  و  یکنواختی  منظور  به 

مشترکین کلیه صندوق های بازنشستگی دستگاه های اجرایی مشمول این قانون،  

 بندهای زیر الزم االجرا خواهد بود. 

توانند  کلیه    -1 می  بازنشستگی  های  صندوق  مشترک  بازنشستگان  و  شاغلین 

والدین تحت تکفل خود را در صورتی که تحت پوشش هیچ یک از بیمه های  

 خدمات درمانی نباشند، تحت پوشش بیمه خدمات درمانی خود قرار دهند. 

فرزندان اناث مشروط بر آنکه ورثه قانونی باشند، در صورت نداشتن شغل یا    -2

شوهر و فرزندان ذکور مشروط بر آنکه ورثه قانونی باشند تا بیست سالگی و در  

صورت اشتغال به تحصیالت دانشگاهی تا بیست و پنج سالگی از کمک هزینه  

 اوالد، بیمه و یا مستمری والدین خود برخوردار می گردند. 

تأمین    - 112 ماده و  رفاه  وزارت  و  کشور  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان 

تماعی مکلفند، آیین نامه نحوه تطبیق و تعیین حقوق بازنشستگان، موظفین یا  اج

مستمری بگیران آن دسته از دستگاه های اجرایی که مشمول قانون نظام هماهنگ  

( این قانون و  109نبوده اند را با جدول بند »الف« ماده )   1370پرداخت مصوب  

اریخ تصویب این قانون به  احکام مربوط تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه از ت

 تصویب هیأت وزیران برسانند. 

اقتصادی،    - 113 ماده توسعه  چهارم  برنامه  قانون  پایان  تا  است  مکلف  دولت 

اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در خصوص تجمیع کلیه صندوق های  

بازنشستگی اعم از کشوری و تأمین اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی اقدامات  

 انونی الزم را به عمل آورد.ق

 و سرمایه انسانی   مدیریت  توسعه  شورای  و  اداری  عالی  شورای  –چهاردهم   فصل

به منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور در ابعاد، نقش و اندازه    - 114 ماده

دولت، ساختار تشکیالتی و نظام های استخدامی، مدیریت منابع انسانی، روش های 



 
 

انجام کار و فناوری اداری و ارتقا و حفظ کرامت مردم و نیل به نظام اداری و  

عاری از فساد و تبعیض،    مدیریتی کارا، بهره ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و

اثربخش، نتیجه گرا و مردم ساالر، شورای عالی اداری با ترکیب و اختیارات زیر  

 تشکیل می گردد. 

 اعضای شورای یاد شده عبارتند از:

رئیس جمهور )رئیس شورا( که در غیاب او معاون اول وی ریاست شورا را   -1

 بر عهده خواهد داشت.

 نامه ریزی کشور )عضو و دبیر شورا(. رئیس سازمان مدیریت و بر -2

وزرای آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور   -3

 اجتماعی و سه نفر از وزرای بخش های دیگر به انتخاب هیأت وزیران.  

 وزیر یا رئیس دستگاه مستقل ذی ربط حسب مورد.  -4

 داران به انتخاب استانداران سراسر کشور. دو نفر از استان  -5

 دو نفر صاحب نظر در رشته حقوق اداری و مدیریت به انتخاب رئیس جمهور.   -6

دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی به انتخاب مجلس شورای اسالمی   - 7

 به عنوان ناظر.

زمان  دبیرخانه شورا در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد بود و سا

 مسؤول نظارت بر حسن اجرای تصمیمات مربوط می باشد. 

 مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس جمهور الزم االجرا است. 

 وظایف و اختیارات شورای یاد شده به شرح زیر می باشد: - 115 ماده

استثنای دست   -1 به  گاه هایی که  اصالح ساختار تشکیالت دستگاه های اجرایی 

احکام آنها در قانون اساسی آمده و یا به امر امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری 

 تأسیس شده است. 



 
 

انسجام    -2 ایجاد  منظور  به  اجرایی  های  دستگاه  داخلی  ساختار  در  نظر  تجدید 

 تشکیالتی و حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری. 

تفکیک وظایف اجرایی از حوزه های ستادی دستگاه های اجراِیی و محدود    -3

نمودن فعالیت حوزه های ستادی به اعمال حاکمیت و امور مدیریتی و راهبردی،  

سیاستگذاری، برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل و انتقال وظایف اجرایی  

استانی،   واحدهای  ساختار  به  اصالح  و  جغرافیایی  سطوح  سایر  و  شهرستانی 

 تشکیالتی متناسب با تغییرات به عمل آمده. 

تنظیم دستورالعمل در مورد ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر    - 4

 یک از وزارتخانه ها در یک واحد سازمانی . 

بررسی تعیین نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سیاست های مناسب برای   -5

 کوچک سازی دولت در چارچوب سیاست های کالن و قوانین مربوطه.

بررسی و موافقت با ایجاد هر نوع دستگاه اجرایی قبل از ارائه به مراجع ذی    -6

 ربط مذکور در این قانون.

بازنگری و اصالح نظام تصمیم گیری شوراها و کمیته های کشور به نحوی   -7

تصمیم   نهادهای  و  مراجع  آن  مراحل  نمودن  کوتاه  و  کیفی  ارتقای  ضمن  که 

 گیرنده موازی و غیرضرور حذف شوند. 

 تدوین مقررات الزم برای اجرای صحیح احکام این قانون .   -8

سایی و واگذاری وظایف، امور و فعالیت های قابل واگذاری دستگاه های  شنا -9

اجرایی به شهرداری ها و بخش غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدی های  

غیرضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای 

 اسالمی روستا، بخش و شهر، شهرستان و استان.

در    اصالح   - 10 های مورد عمل  رویه  ها و  ها، روش  مهندسی مجدد سیستم  و 

خودکارسازی  کار،  انجام  مراحل  سازی  ساده  گرایش  با  اجرایی  های  دستگاه 



 
 

عملیات و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه کنندگان ، افزایش رضایت  

 مراجعان ، کاهش هزینه های اداری و اقتصادی نمودن فعالیت ها. 

طرح های الزم برای ارتقای بهره وری و کارآیی نیروی انسانی و    تصویب  -11

 مدیریت دستگاه های اجرایی.

تصویب مقررات الزم درجهت بهینه سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی   - 12

 انسانی بخش دولتی . 

تصویب دستورالعمل های مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاه هایی    - 13

 ادغام، منحل، واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاه ها منتقل می شود. که 

تصویب دستورالعمل ناظر بر بهره برداری مطلوب از فضاها و تجهیزات و    -14

 اداری، جابه جایی و تأمین ساختمان های اداری. وسائط نقلیه 

نیاز برای ت  - 15 اداری و طرح  پیشنهاد منابع مورد  حقق برنامه های تحول نظام 

 های مصوب شورا که نیاز به منابع جدید دارد. 

ایجاد هر گونه دستگاه های اجرایی جدید براساس پیشنهاد دستگاه    - تبصره

های ذی ربط موکول به تأیید شورای عالی اداری و تصویب هیأت وزیران و با  

 تصویب مجلس شورای اسالمی خواهد بود. 

انسانی که در این قانون شورای    - 116 ماده شورای توسعه مدیریت و سرمایه 

توسعه مدیریت نامیده می شود برای انجام وظایف ذیل و با ترکیب مذکور در 

 این ماده تشکیل می گردد.  

 ترکیب شورا: -الف 

 برنامه ریزی کشور )رئیس شورا( رئیس سازمان مدیریت و   -1

 دو نفر از معاونین شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانه ها به مدت چهار سال.  -2

 دو نفر صاحب نظر در زمینه مدیریت و حقوق اداری به مدت چهار سال.  -3

 مان مدیریت و برنامه ریزی کشور.یک نفر از معاونین تخصصی ساز -4



 
 

معرفی   -5 با  اسالمی  شورای  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  اعضای  از  نفر  یک 

 کمیسیون به تصویب مجلس شورای اسالمی به عنوان ناظر.

 معاون ذی ربط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان دبیر شورا.  -6

( بنا به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید  4( و )3(، )2بندهای )  اعضای مذکور در 

 رئیس جمهور انتخاب می گردند. 

 وزیر کار وامور اجتماعی.  -7

 وظایف و اختیارات: –ب 

 بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشته های شغلی. -1

به    - 2 آنها  تخصیص  نحوه  و  احراز رشته های شغلی  و تصویب شرایط  بررسی 

 جداول حقوق. طبقات 

بررسی و تصویب دستورالعمل ها و رویه هایی که به موجب این قانون در    - 3

 صالحیت شورا قرار می گیرد. 

و    -4 اداری  ابهامات  و  استعالمات  به  پاسخگویی  و  اظهارنظر  در  هماهنگی 

 استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرای مفاد این قانون. 

 خدامی در چارچوب مقررات این قانون. ایجاد رویه های واحد اداری و است -5

اتخاذ تصمیم در خصوص از کارافتادگی و فوت به سبب انجام وظیفه و سایر    - 6

 امور مربوط، برای کارمندانی که تابع صندوق بازنشستگی کشوری می باشند. 

سایر مواردی که از طرف رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا    -7

 ارتباط با تعهدات این قانون برای کسب نظر مشورتی ارجاع می شود. وزرا در 

آیین نامه نحوه اداره شورای تخصصی با پیشنهاد سازمان مدیریت به تصویب    -8

 هیأت وزیران می رسد.

سایر وظایفی که طبق قانون به عهده شورای امور اداری و استخدامی کشور   -9

 بوده است با تأیید رئیس جمهور. 



 
 

دستگاه های مشمول این  ت این شورا پس از تأیید رئیس جمهور برای  تصمیما

 قانون الزم االجرا است. 

 مختلف  مقررات –پانزدهم  فصل

کلیه دستگاه های اجرایی به استثنای نهادها، مؤسسات و تشکیالت    -117 ماده

رهبری   معظم  مقام  مستقیم  زیرنظر  هایی که  سازمان  وزارت و  شوند،  می  اداره 

با تعریف مذکور در ماده ) نهادهای عمومی غیردولتی که  ( تطبیق  3اطالعات، 

محاسبات،  دیوان  مستشاری  های  هیأت  قضات،  و  علمی  هیأت  اعضای  دارند، 

شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول  

نظامی و انتظامی مطابق نظر    مقررات این قانون می شوند و در خصوص نیروهای

 مقام معظم رهبری عمل می شود. 

حقوق و مزایای قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان    - 1 تبصره

مصوب   )  1370دولت  ماده  موضوع  جدول  و  باشد  در 14می  مذکور  قانون   )

 ( افزایش می یابد. 200( و )12خصوص اعداد مبنای گروه آنان به ترتیب به )

به قضات نظامی سازمان قضایی نیروهای مسلح در مدتی که در پست    -2 تبصره

های قضایی انجام وظیفه می نمایند، معادل مابه التفاوت مجموع دریافتی آنان تا  

( حقوق و مزایای مستمر قضات همتراز دادگستری فوق العاده  % 80هشتاد درصد )

 ویژه پرداخت می گردد. 

ف  -3 تبصره موافقت  برخورداری کارکنان  در صورت  برای  قوا  رماندهی کل 

حداکثر   و  حداقل  قانون،  این  سیزدهم  و  دهم  فصل  مقررات  از  مسلح  نیروهای 

( قانون آجا، امتیازات متعلقه به شغل  136دریافتی آنان با رعایت مقررات ماده )

( با ضریب  مسلح  نیروهای  در  خدمتی  کیفیت خاص  به  باتوجه  شاغل  (  2/1و 

 می گردد.  محاسبه و پرداخت



 
 

مقررات  طبق  کار  سختی  العاده  فوق  از  کماکان  انتظامی  نیروهای  کارمندان 

قانون   این  دهم  فصل  در  مذکور  های  العاده  فوق  بر  عالوه  نیرو  این  استخدامی 

 برخوردار می باشند.

)  -4 تبصره ماده  رعایت  با  که  جمهوری 124کارمندانی  کار  قانون  مطابق   )

اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می  اسالمی ایران در دستگاه های  

 باشند. 

کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست های سیاسی وزارت   -5 تبصره

امور خارجه مشمول مقررات تشکیالتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور 

مصوب   های   1352خارجه  پست  در  شاغل  غیرسیاسی  کارمندان  و  باشند  می 

 ی از این قانون تبعیت خواهند نمود. پشتیبان

دستگاه های اجرایی موظفند کلیه اطالعات و اسناد و مدارک مربوط   - 118 ماده

را در موارد الزم در اختیار سازمان قرار دهند و دستورالعمل های این سازمان در 

چارچوب مفاد این قانون و آیین نامه های مربوط برای کلیه دستگاه های اجرایی 

 االجرا می باشد.الزم 

نامه ها و دستورالعمل های مربوط به اجرای مفاد این قانون    - 119 ماده آیین 

برای آن   قانون  این  استثنای مواردی که در  حداکثر ظرف مدت یک سال )به 

زمان دیگری مشخص شده است( با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می 

 رسد.

 حاالت ذیل قرار خواهند داشت: کارمندان رسمی در یکی از - 120 ماده

 اشتغال در یکی از پست های سازمانی. –الف 

 مرخصی استعالجی، استحقاقی و بدون حقوق.   -ب 

 ( این قانون. 122آماده به خدمت به موجب ماده ) - ج 



 
 

انتقال یا مأموریت به دستگاه های اجرایی دیگر و یا مأموریت آموزشی برای    –د  

 طی دوره های آموزش کوتاه مدت و یا کارآموزی.

انفصال موقت یا دائم و یا اخراج به موجب احکام قطعی مراجع قضایی و یا   -هـ 

 ( این قانون.91هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری ویا احکام ماده )

فا و بازخریدی به موجب احکام مذکور در این قانون و قانون رسیدگی  استع  – و  

 به تخلفات اداری. 

سایر حاالت که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر قوانین پیش    –ز  

 بینی شده است.

  این   مشمول   کارمندان   مأموریت  و  انتقال  نحوه   اجرایی  نامه  آیین   – 121 ماده

  احتساب   نحوه  شامل  حقوق  بدون   مرخصی  و   اجرایی  های  دستگاه   سایر  به  قانون 

  موارد   سایر  و   سازمانی  ارتباط   و   مزایا  و  حقوق  پرداخت  نحوه   و   خدمت  سوابق

ن قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می  ای مفاد  رعایت با مربوط

 رسد.

  صورت   به  زیر   حاالت  در  اجرایی  های  دستگاه   رسمی  کارمندان   – 122 ماده

 : آیند  می  در بود خواهد سال  یک حداکثر آن مدت که خدمت، به آماده

 انحالل دستگاه اجرایی ذی ربط.   -1

 حذف پست سازمانی کارمندان.  -2

 نبود پست سازمانی بعد از اتمام مأموریت یا مرخصی بدون حقوق.  -3

کارمندانی که براساس تصمیم مراجع مذکور در هیأت رسیدگی به تخلفات    -4

 اداری یا مراجع قضایی از خدمت معلق یا آماده به خدمت شده باشند. 

ثابت    -1 تبصره حقوق  مزبور  کارمندان  به  خدمت،  به  آمادگی  دوران  در 

در  اشتغال  عدم  صورت  در  و  شد  خواهد  دیگر    پرداخت  اجرایی  های  دستگاه 

کارمندان آماده به خدمت در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی، بازنشسته و  



 
 

در غیر این صورت با دریافت یک ماه و نیم حقوق و مزایای مستمر به ازای هر 

 سال سابقه خدمت و وجوه مرخصی های ذخیره شده بازخرید خواهند شد. 

مراجع قضایی و یا هیأت های رسیدگی    کارمندانی که براساس حکم  -2 تبصره

اتهام مربوط برائت حاصل نمایند، حقوق و مزایای مستمر   از  اداری  به تخلفات 

 مربوط را برای مدت آمادگی به خدمت دریافت خواهند نمود. 

و    - 123 ماده مجامع  و  شوراها  و  اجرایی  های  دستگاه  قانونی  اختیارات  کلیه 

دستگاه اجرایی از تاریخ الزم االجرا شدن این   عناوین مشابه برای ایجاد هر گونه

 قانون لغو می گردد. 

به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعالم می   - 124 ماده

دارد در سقف پست های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون  

 کار امکانپذیر می باشد.

به موجب قانون کار در دستگاه های  مجموع دریافتی کارمندانی که    - تبصره

( از  نباید  باشند  می  شاغل  مشابه  1/ 2اجرایی  کارمندان  مزایای  و  برابر حقوق   )

 تجاوز کند. 

 هر   تفکیک  به   سیزدهم  و  دهم  فصول  در  مذکور  حقوق  ضرایب  –125 ماده

  گردد   می   تعیین  ریال   پانصد   اجرا  سال  اولین   در  قانون   این   احکام   با  متناسب  فصل،

  مرکزی  بانک سوی از ساله هر که  تورم  نرخ اندازه به حداقل بعد های سال در و

 می گردد، افزایش می یابد.  اعالم 

و    - 126 ماده کارمندان  مزایای  و  حقوق  باره  یک  افزایش  نوع  هر  مالی  بار 

های   بنگاه  در  دولتی  سهام  واگذاری  طریق  از  قانون  این  موضوع  بازنشستگان 

و همچنین اعمال پلکانی افزایش سنواتی در حد  اقتصادی قابل عرضه در بورس  

بودجه مصوب ساالنه و حداکثر در طول مدت اجرای آزمایشی این قانون تأمین  

 می شود.



 
 

کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از   - 127 ماده

قانون  مجلس شورای اسالمی مغایر با این    6/1386/ 5موعد کارکنان دولت مصوب  

 از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون لغو می گردد. 

ایشی این قانون پنج سال از تاریخ الزم االجرا شدن  آزم  زمان  مدت   –128 ماده

 این قانون خواهد بود. 

تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه    106و    ماده    128فوق مشتمل بر   قانون

یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون مشترک رسیدگی به الیحه مدیریت  

( پنجم  و  هشتاد  اصل  طبق  اسالمی  شورای  مجلس  قانون  85خدمات کشوری   )

اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت  

 به تأیید شورای نگهبان رسید./ع  18/7/1386پنج سال، در تاریخ 

    

 غالمعلی حداد عادل  -مجلس شورای اسالمی  رئیس

 منبع : سایت قوانین مجلس

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/130021 
****************************** 
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26/01/1398 

 1398/01/26 تاریخ تصویب :

 شورا  مجلس مصوبات مرجع تصویب :

 01/26/ 1398تاریخ ابالغیه :   372/3507شماره ابالغیه :   1398ساالنه سال 

 

 مجریان قانون

 (0گروه های موضوعی )

 

 **************** 

 قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری

 1/26/ 1398 372/3507 شماره

 آقای دکتر حسن روحانی حجت االسالم والمسلمین جناب 

 محترم جمهوری اسالمی ایران  ریاست

در اجرای اصل یکصد   1396/10/27مورخ   50700/135716عطف به نامه شماره 

( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران قانون دائمی شدن  123و بیست و سوم )

قانون مدیریت خدمات کشوری که با عنوان الیحه اصالح و دائمی نمودن قانون  

یریت خدمات کشوری به مجلس شورای اسالمی تقدیم و در جلسه علنی روز  مد

مجلس، با اصالحاتی به تصویب رسیده است به لحاظ   1397/12/26یکشنبه مورخ  

( قانون  95( و نود و پنجم )94انقضای مهلتهای مقرر، موضوع اصول نود و چهارم )

محتر  شورای  پاسخ  وصول  عدم  و  ایران  اسالمی  جمهوری  به  اساسی  نگهبان،  م 

 پیوست ابالغ می شود. 

 مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی  رئیس
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 1/27/ 1398  7152 شماره

 سازمان اداری و استخدامی کشور 

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به 

پیوست »قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری« که در جلسه علنی  

روز یکشنبه مورخ بیست و ششم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس 

شورای اسالمی تصویب و به لحاظ انقضای مهلت های مقرر، موضوع اصول نود  

( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و عدم  95( و نود و پنجم )94و چهارم )

  26/ 1398/1ورخ  م  372/3507وصول پاسخ شورای محترم نگهبان، طی نامه شماره  

 مجلس شورای اسالمی واصل گردیده، جهت اجرا ابالغ می گردد. 

 جمهور ـ حسن روحانی  رئیس

 دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری  قانون

با اصالحات    7/8/ 1386واحده ـ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب   ماده

 دائمی می شود. و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای مدت اعتبار آزمایشی آن 

فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و   قانون

ششم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسالمی تصویب و  

 در مهلتهای 

( قانون اساسی جمهوری 95( و نود و پنجم )94مقرر موضوع اصول نود و چهارم )

 گهبان واصل نشد. اسالمی ایران نظر شورای محترم ن

 مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی  رئیس

 منبع : سایت قوانین مجلس

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1132033 
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 نامه نظام بانکداری الکترونیکیآیین 

 22/ 1386/12تاریخ تصویب : 

 مصوبات هیات وزیران مرجع تصویب : 

 جزئیات متن قانون 

 26/12/1386ه39393/ت 211845 شماره

وزارت علوم، تحقیقات    دارایی وزارت دادگستری وزارت آموزش و پرورشوزارت امور اقتصادی و  

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات وزارت    و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

وزارت راه و ترابری بانک مرکزی جمهوری اسالمی  کشور  صنایع و معادن وزارت بازرگانی وزارت

 اسالمی ایران  ریایران سازمان صدا و سیمای جمهو 

و بانک    بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی   1386/ 22/12هیئت وزیران در جلسه مورخ  

برنامه چهارم توسعه    ( قانون10( بند » ج« ماده )4مرکزی جمهوری اسالمی ایران و به استناد جزء )

مصوب   ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی  ن  ،  1383اقتصادی،  بانکداری  آیین  نظام  امه 

 الکترونیکی را به شرح زیر تصویب نمود: 

 آیین نامه نظام بانکداری الکترونیکی 

 در این آیین نامه اصطالحات به شرح زیر به کار رفته اند: 1 ماده

 الف بانک: کلیه بانکهای دولتی و غیردولتی.

نهادهای عمومی    برنامه چهارم توسعه و( قانون  160ب دستگاه های اجرایی: دستگاههای مشمول ماده )

 غیردولتی از جمله شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی.

 ج بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. 

خدمات بانکی   د تراکنش: یک پیام الکترونیکی که بنا به تقاضای مشتری در یکی از درگاههای ارائه

 ارسال می شود.  اد و به شبکه الکترونیکی بانکی نظیر خودپرداز و یا پایانه فروش، ایج

http://rc.majlis.ir/fa/law/search?lu_approve_reference=lar8


 
 

سامانه    (: ارائه خدمات بانکی غیرحضوری از طریقmobile bankingه بانکداری همراه )معادل  

   های تلفن همراه.

با سامانه    (: هر گونه تراکنشی که تکمیل آن مستلزم ارتباط بدون وقفهOn lineو بر خط )معادل  

 برای سنجش اعتبار و صحت تراکنش باشد.های رایانه ای مرکزی 

سامانه های    (: هر گونه تراکنشی که تکمیل آن بدون نیاز به تعامل باoff-lineز برون خط )معادل  

 رایانه ای مرکزی برای سنجش اعتبار و صحت تراکنش میسر باشد.

تگاهی  دس  (:Electronic fund transfer/point of sale (Eft/pos)ح پایانه فروش )معادل  

الکترونیکی از حساب    که با پذیرش کارت بانکی می تواند امکانی را فراهم کند که وجه به صورت

 دارنده کارت به حساب فروشنده منتقل شود. 

فیزیکی    ط پرداخت حضوری الکترونیک: پرداخت به وسیله انجام تراکنش بین یک ابزار شناسایی 

الکترونیکی و بدون    پایانه فروش( که به صورت)نظیر کارت( و یک ابزار پذیرش فیزیکی )نظیر  

 مراجعه به شعبه یا واحد بانکی صورت پذیرد. 

شناسایی مجازی    ی پرداخت غیرحضوری الکترونیک: پرداخت به وسیله انجام تراکنش بین یک ابزار

اینترنتی( که به صورت    )نظیر شناسه و رمز اینترنتی( و یک درگاه پذیرش مجازی )نظیر تارنمای

 کترونیکی و بدون مراجعه به شعبه یا واحد بانکی صورت پذیرد. ال

بانک نگهداری    ک حسابهای متمرکز: انواع حسابهای بانکی که در سامانه های رایانه ای مرکزی یک

می توانند بدون محدودیت فیزیکی    شده و کلیه شعب و واحدهای متصل به سامانه رایانه مرکزی بانک

 به انجام رسانند.   واریز و برداشت را با آن  عملیات بانکی متعارف نظیر

)معادل   خودپرداز  شناسایی   Automated teller machine (ATM)ل  با  که  دستگاهی   :)  

بانکی را به    مشتری از طریق کارت بانکی یا ابزارهای شناسایی الکترونیک نظیر آن تحویلداری شعبه

 صورت الکترونیکی انجام می دهد.

الکترونیکی که   (: وجه ذخیره شده بر تراشهElectronic purse)معادل  م کیف پول الکترونیکی 

تراکنش برون خطی را    همانند اسکناس و مسکوک به خودی خود دارای ارزش بوده و قابلیت انجام 

 دارد. 

موافقتنامه ای   (service level Agreement (SLAن موافقتنامه سطح خدمت رسانی )معادل:))

بین خدمت دهنده و خ حداقل شاخصهای    دمت گیرنده امضا می شود و مواردی چون تعریف،که 

از عملکرد ضعیف خدمت    کیفیت و اولویتهای خدمت و همچنین مسؤولیتها، تضمینها و جرایم ناشی 

 دهنده را در بر می گیرد.



 
 

و  2ماده پرداخت  جامع  نظام  ساختهای  زیر  راهبری  و  راهبردها  تعیین  مرکزی  بانکداری    بانک 

طرحهایی که به هر شکل    را بر عهده دارد. بانکها و دستگاههای اجرایی کشور موظفند در  الکترونیکی 

مطابق با استانداردها و دستورالعمل    متضمن دریافت و پرداخت الکترونیکی و وجوه بین بانکی باشد،

 تدوین شده توسط این بانک عمل نمایند.

دارایی موظفند    ی و وزارت امور اقتصادی و به منظور توسعه بانکداری الکترونیک، بانک مرکز   3ماده

اطالعات، زمینه های الزم را    با همکاری دستگاههای اجرایی به خصوص وزارت ارتباطات و فناوری

الکترونیک مانند امور مخابراتی و ارتباطی در    جهت ایجاد زیر ساختهای برنامه های توسعه بانکداری

 بانکها فراهم آورند. 

الزم را    مرکزی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، تمهیداتبانک    4ماده

بانکداری الکترونیکی    جهت تأمین امنیت بانکداری الکترونیکی فراهم آورد. مسئولیت برقراری امنیت 

این است.  مرکزی  بانک  عهده  بر  المللی  بین  استانداردهای  اساس  در    بر  بانکها  مسئولیت  نافی  امر 

 ناشی از آن بر عهده بانکها می باشد. برقراری امنیت بانکداری الکترونیک نبوده و تبعاتخصوص  

همزمان   به منظور ترغیب به استفاده خدمات بانکداری الکترونیک، بانک مرکزی موظف است  5ماده

کارمزد از  شتاب  کارمزد  سهم  تدریجی  کاهش  به  نسبت  نامه  آیین  این  ابالغ  بانکداری    با  خدمات 

 ونیک اقدام نماید. الکتر

وجوه را برای    امکان واریز و برداشت بر خط  1387کلیه بانکهای کشور مکلفند تا پایان سال    6ماده

بانکها مکلفند ظرف شش ماه پس از ابالغ این    تمامی حسابهای عندالمطالبه خود فراهم نمایند. ضمناً 

بازپرداخت وجوه ایجاد امکان واریز بر خط  به  نسبت  نامه  به شبکه  ا  آیین  قساط تسهیالت دریافتی 

 بانکی توسط مشتریان اقدام نمایند. 

پایانه  7ماده یک  حداقل  نامه،  آیین  این  ابالغ  از  پس  ماه  شش  ظرف  موظفند  پرداخت    بانکها 

با    نظیر تلفن بانک، بانک همراه و  POSو    ATMغیرحضوری به غیر از دستگاههای   اینترنت را 

 ال نمایند که قابلیت نقل و انتقاللحاظ مسایل امنیتی به گونه ای فع

 الکترونیکی وجوه بین حسابهای خود و پرداخت الکترونیکی را داشته باشند. 

امکان پذیرش و    بانکها مکلفند تا شش ماه پس از ابالغ این آیین نامه، امکانات الزم را جهت  8ماده

)نظیر اینترنت( سایر    انجام تراکنش تمامی کارتهای خود در تمامی درگاههای پرداخت غیرحضوری

 بانکها که مورد تأیید بانک مرکزی باشند، فراهم سازند.

پرداخت تمامی قبوض    کلیه بانکهای کشور مکلفند تا شش ماه پس از ابالغ این آیین نامه امکان  9ماده

غیره(، و  گاز  برق،  )آب،  خدمات  از  استفاده  هزینه  قبض  از  تمامی    اعم  در  را  جرایم  و  عوارض 



 
 

پذیرش و انجام تراکنش کارتهای تمام بانکها    ای خود به گونه ای فعال نمایند که قابلیتخودپردازه 

 را داشته باشد.

که فاقد    بانک مرکزی مکلف است دستورالعمل صدور و راهبری کارتهای اعتباری فراگیر را  10ماده

پس از ابالغ این  ماه  قابلیت برداشت نقدی بوده و به صورت بین بانکی قابل استفاده باشد، ظرف یک

 آیین نامه به شبکه بانکی کشور ابالغ نماید. 

جدول زیر    بانکهای کشور مکلفند نسبت کارتهای اعتباری به کل جمعیت را حداقل به شرح  11ماده

  1388پایان سال    سه درصد  1387پایان سال    دوره زمانی کارتهای اعتباری به کل جمعیت  حفظ نمایند:

 بیست درصد  1389پایان سال  سیزده درصد

 ( مربوط Data Centerمرکز داده ای )  1387بانک مرکزی مکلف است از ابتدای سال  12 ماده

 نماید.  به داده های تراکنش بانکی مشتریان و عملکردی کلیه پایانه های بانکها را ایجاد

زبور داده های  م   کلیه بانکهای کشور موظفند تمهیداتی را فراهم سازند تا از زمان ایجاد مرکز داده ای

 داده ای ارسال شود. یاد شده به طور مرتب در چارچوب دستورالعمل بانک مرکزی به مرکز

 Helpامداد)  کلیه بانکهای کشور مکلفند ظرف شش ماه پس از ابالغ این آیین نامه، مرکز   13ماده

Desk( شبانه روزی )ت و  پاسخگویی به مشکال  ساعت در روز، هفت روز هفته( خود را برای   24

باید توانایی رفع سریع مشکالت مشتریان    مسایل مشتریان ایجاد و راهبری نمایند. مراکز امداد مزبور

 را به صورت عملیاتی داشته باشند.

اطالع رسانی    به منظور فراگیر شدن استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی بانکها مکلفند  14ماده

رسانه ها و همچنین از طریق   الکترونیکی را از طریق  در خصوص استفاده عموم از خدمات بانکداری 

 شعب خود انجام دهند.

وزارت ارتباطات    به منظور ارائه شبانه روزی و بدون وقفه خدمات بانکی الکترونیکی به مردم،  15ماده

زیرساخت و بسترهای    و فناوری اطالعات مکلف است ظرف یک سال پس از ابالغ این آیین نامه،

مورد نظر بانک مرکزی برای    (SLAمخابراتی مناسب را مطابق با موافقتنامه سطح خدمت رسانی )

پایانه های باجه ها و سایر  بانکی فراهم کند. همچنین    کلیه شعب، خودپردازها،  موردنیاز فعالیتهای 

ه خدمات  به ایجاد و به کارگیری شبکه های پشتیبان و ارائ  عالوه بر توسعه شبکه های موجود، نسبت

منظور توسعه امنیت موردنیاز سیستمهای بانکی، در راه اندازی ماهواره ملی  ارتباطی اقدام نموده و به

 اینترنت ملی حداکثر تا یکسال پس از ابالغ این آیین نامه اقدام نماید.  و شبکه

ی از ضرر  پیشگیر  به منظور جلب اعتماد عمومی برای استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی و  16ماده

اموراقتصادی وزارت  الکترونیکی،  بانکی  خدمات  استفاده  از  ناشی  زیان  است    و  مکلف  دارایی  و 



 
 

جبران هزینه های ریسک پذیری آنها   اقدامات الزم برای تأمین بودجه موردنیاز بانکهای دولتی جهت

العات هر  سقف یک درصد بودجه فناوری اط  )نفوذ غیرمجاز به اطالعات حسابهای مشتریان( را تا

 بانک به عمل آورد.

آیین نامه تهیه و    تبصره بانک مرکزی دستورالعمل مربوط به این ماده را ظرف سه ماه از ابالغ این

 ابالغ نماید. 

الکترونیکی    سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران مکلف است استفاده از بانکداری  17ماده

خود مورد تأکید قرار دهد.   الگوی رفتاری در برنامه های)به ویژه پرداخت الکترونیکی( را به عنوان  

فراهم شده توسط شبکه بانکی مکلف است    سازمان مذکور به منظور آشنایی عموم با امکانات جدید

مربوط به موضوع بانکداری الکترونیکی )به ویژه   در خصوص پیامهای بازرگانی با محتوای آموزشی 

 ویژه قایل گردد. پرداخت الکترونیکی( تسهیالت فرهنگی 

 سال تجاوز ننماید.   تبصره پیام های بازرگانی فوقالذکر از بیست درصد پیامهای بازرگانی هر بانک در

آموزش    وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و  18ماده

بسته های آم از  استفاده  با  نامه  این آیین  ابالغ  از  مکلفند پس  الکترونیکی    وزشی پزشکی  بانکداری 

خصوص در  مناسب  آموزشی  محتوای  مرکزی،  بانک  توسط  شده  کاربردهای    تدوین  و  مفاهیم 

 بگنجانند.  1387در سال  بانکداری و پرداختهای الکترونیکی را در برنامه های آموزشی خود

فناوری  19ماده و  ارتباطات  و  بازرگانی  دارایی،  و  اموراقتصادی  های  مکلفند  اطال  وزارتخانه  عات 

تمامی اصناف در خصوص پذیرش کارتهای با هماهنگی  را  بانکی    تمهیدات الزم  صادر شده شبکه 

  1387کنند که تا پایان سال    کشور، از طریق پایانه های حضوری و غیرحضوری به گونه ای فراهم

د را  طریق کارت داشته و خدمات خو اصناف تحت پوشش، امکان دریافت وجه کاال و خدمات را از

بدون دریافت وجه    1388مکلفند از ابتدای سال   بدون تبعیض به دارندگان کارت ارائه کنند. اصناف

کارتهای بانکی به عنوان ابزار پرداخت وجه کاال و خدمات    اضافی از دارندگان کارت نسبت به پذیرش

این ماده نظارت خواهد  بازرگانی ضمن هماهنگی با بانک مرکزی بر حُسن اجرای    اقدام نمایند. وزارت

 نمود.

وجه دریافت    کلیه دستگاههای اجرایی که بابت خدمات یا اختیارات قانونی خود از مراجعان  20ماده

شبکه بانکی کشور نسبت    می کنند، مکلفند ظرف شش ماه پس از ابالغ این آیین نامه از طریق امکانات

بابت موارد یاد شده اقدام نمایند.    ضوریبه فراهم آوردن امکان پرداخت الکترونیکی حضوری و غیرح

 بودجه سنواتی لحاظ خواهد نمود.   دستگاه مربوط در صورت لزوم بودجه الزم را در



 
 

ابتدای سال    کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند معادل کمکهای غیرنقدی خود به کارکنان را از  21ماده

طریق پایانه های فروش و    استفاده از  از طریق کارتهای بانکی فاقد قابلیت برداشت نقد و قابل   1387

 درگاههای پرداخت اینترنتی ارائه نمایند. 

ترابری مکلفند    کلیه دستگاههای اجرایی به خصوص وزارتخانه های کشور، بازرگانی و راه و  22ماده

سامانه های پذیرش کیف پول   ظرف شش ماه پس از ابالغ این آیین نامه در خصوص ایجاد و راهبری

باشد، نظیر سامانه های حمل و نقل درون و    ی در محلهایی که پرداخت سریع وجه موردنیازالکترونیک

مراکز اخذ عوارض و مانند آنها، اقدامات الزم را با    برون شهری )تاکسی، اتوبوس، مترو و غیره(،

شبکه بانکی کشور به عمل آورند. کارتهای حاوی کیف پول    هماهنگی بانک مرکزی و با همکاری

بانکی کشور صادر شده و با داشتن قابلیت انجام تراکنش سریع و برون   ونیکی باید توسط شبکه الکتر

  پایانه های بانکی مجاز کشور امکان تراکنش داشته باشند. همچنین شبکه بانکی کشور   خطی در تمامی 

  مکلف است حسب نیاز دستگاههای موضوع این ماده، خدمات مربوط به پذیرش و صدور کارتهای 

 ور را به انجام رساند. مزب

الکترونیکی و امکان   به منظور فراهم آوردن ویژگیهای امنیتی کامل تر در عملیات بانکداری 23ماده

ظرف سه ماه پس از ابالغ این آیین    ارائه خدمات بیشتر به دارندگان کارتهای بانکی، بانکها موظفند

کارتهای جایگزینی  و  صدور  بندی  زمان  برنامه  با  دوگانه    نامه  مطابق  را  مغناطیسی(  و  )هوشمند 

بانک مرکزی اعالم    مشخصات و استانداردهای اعالم شده از جانب به  بانک مرکزی برای مشتریان 

این کارتها، به طوری که  بتواند تمامی خدمات سایر    نماید،  جایگزین تمامی کارتهای قبلی شده و 

 نمایند. کارتهای بانکی را ارائه

درآمد( وزارت    آوری و شفاف سازی حسابهای دولتی )منابع، مصارف، هزینه، به منظور به روز  24ماده

تبدیل کلیه حسابهای دولتی    اموراقتصادی و دارایی )خزانه داری کل کشور( مو ظف است نسبت به

امکان ایجاد  الکترونیکی کلیه وجوه    به حسابهای متمرکز و برخط در سراسر کشور و  جمع آوری 

 پس از ابالغ این آیین نامه اقدام نماید.  در بانک، حداکثر تا شش ماهواریزی به حسابهای فوق 

به منظور رفع سریع    ( قانون برنامه چهارم توسعه،33( بند » ط« ماده )4در اجرای تبصره )  25ماده

الکترونیکی  بانکداری  خدمات  از  کنندگان  استفاده  احتمالی  وزارت    مشکالت  کشور،  سطح  در 

و ساز  است  موظف  اندازی  دادگستری  راه  منظور  به  الزم  بانکداری    کارهای  خاص  دادگاههای 

 الکترونیکی را به قوه قضاییه ارائه نماید. 

برنامه    به منظور حمایت از صنایع داخلی، وزارت صنایع و معادن موظف است به گونه ای  26ماده

ارائه خدمات    ، کیوسکPOS)   ،ATMریزی نماید که امکان تولید تجهیزات پرداخت الکترونیکی  



 
 

با الکترونیکی  بانکداری  برنامه جامع توسعه  بانکداری همراه( موردنیاز  کیفیت مناسب در کشور    و 

 فراهم شود. 

بانک مرکزی بوده و مفاد  27ماده آن نافی    مسئولیت نظارت برحُسن اجرای این آیین نامه برعهده 

نمی باشد.    ری الکترونیکوظایف و اختیارات آن بانک در خصوص گسترش و اجرای مطلوب بانکدا 

دستگاههای اجرایی، هر سه    بانک مرکزی گزارش پیشرفت این آیین نامه را به همراه نحوه همکاری

 ماه یک بار به هیئت وزیران ارائه می دهد. 

 جمهور پرویز داودی معاون اول رئیس 

 منبع : سایت قوانین مجلس 

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/134498 
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04/10 /1387 

 اساسنامه شرکت فنّاوری اطالعات ایران

 تاریخ تصویب : 

1387/10 /04 

 مصوبات هیات وزیران مرجع تصویب :

 10/12/1387 ه40675/ت230246 شماره

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

وزارت    22/5/1387مورخ    13921/1بنا به پیشنهاد شماره    4/10/1387هیئت وزیران در جلسه مورخ  

اقتصادی، اجتماعی و    ( قانون برنامه چهارم توسعه7ارتباطات و فناوری اطالعات و به استناد ماده )

فناوری اطالعات ایران را به شرح    اساسنامه شرکت  1383فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب  

 زیر تصویب نمود: 

 اساسنامه شرکت فنّاوری اطالعات ایران 

 تعاریف اول کلیات و  فصل

می شود، از    شرکت فنّاوری اطالعات ایران که در این اساسنامه به اختصار » شرکت« نامیده  1 ماده

اساسنامه آن به شرح    شرکت مخابرات ایران منفک و به وزارت ارتباطات و فنّاوری اطالعات منتقل و

 زیر اصالح می شود. 

 هدف از تشکیل شرکت عبارت است از:  2ماده

سخت افزار،    مدیریت، حمایت و ساماندهی امور مربوط به امنیت فضای تبادل اطالعات، نرم افزار و  1

 کاربردهای آن در کشور.  باالبردن آمادگی الکترونیکی، توسعه اینترنت، توسعه فنّاوری اطالعات و

 ترونیکی. الک مدیریت و نظارت بر یکپارچه سازی فعالیتهای حوزه فنّاوری اطالعات و کاربردهای  2

فنّاوری اطالعات کشور به عنوان کارگزار وزارت ارتباطات و فناوری  3 اطالعات و    هدایت بخش 

فنّاوری اطالعات در    ارائه پیشنهاد سیاستهای حمایتی از بخش خصوصی برای فراگیر کردن کاربرد

 کشور. 

https://rc.majlis.ir/fa/law/search?lu_approve_reference=lar8


 
 

مجمع    3ماده با تصویب  تواند  می  و شرکت  باشد  می  تهران  در  برایمرکز شرکت  انجام    عمومی 

انحالل آنها   وظایف قانونی خود شعبی در سایر مناطق کشور تأسیس و یا در صورت مقتضی نسبت به

 اقدام نماید. 

 شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت شرکت سهامی خاص اداره می شود.  4ماده

آیین نامه هایی که در    اساسهمچنین شرکت دارای استقالل مالی، اداری و استخدامی می باشد و بر

ذی صالح می رسد اداره می   این خصوص در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و به تصویب مراجع

 شود.

 مدت فعالیت شرکت نامحدود است. 5ماده

چهار میلیون    ( ریال می باشد که به400.000.000.000سرمایه شرکت مبلغ چهارصد میلیارد )  6ماده

( سهام  %100صددرصد )  ( ریالی با نام تقسیم می گردد و100.000زار )( سهم یکصد ه 4.000.000)

 متعلق به دولت است. 

تجهیزات، نیروی    تبصره از تاریخ ابالغ این اساسنامه، حداکثر به مدت یک سال، تأسیسات، لوازم،

و شرکتهای زیر مجموعه    انسانی و کلیه اموال منقول و غیرمنقول مربوط از شرکت مخابرات ایران 

بنا به درخواست شرکت وفق قوانین    ن به شرکت منتقل می شود و سازمان ثبت اسناد و امالک کشورآ

انتقال را در دفاتر مربوط به نام شرکت اصالح    و مقررات مربوط، اسناد مالکیت اراضی و امالک مورد

 می نماید.

 فصل دوم فعالیت و وظایف شرکت 

 عبارت است: موضوع فعالیت و وظایف شرکت  7 ماده

بلند مدت و  1 برنامه های  پیشنهادهای الزم در زمینه راهبردها، سیاستها و  فنّاوری    ارائه  میان مدت 

 اطالعات. اطالعات و ارائه آن در چارچوب تعیین شده وزارت ارتباطات و فنّاوری

 الح. ذی ص  طراحی، به روزرسانی و اصالح معماری فنّاوری اطالعات کشور جهت تصویب در مراجع  2

وابستگی به    ساماندهی، نظارت و هدایت خدمات اینترنت و اینترانت در کشور به منظور کاهش  3

 شبکه جهانی اینترنت. 

 ممیزی و ایجاد هماهنگی بین پروژه های ملی فنّاوری اطالعات. 4

تخصصی  استانداردهای فنی و    تهیه و پیشنهاد دستورالعمل ها، ضوابط، معیارها، آیین نامه های الزم و  5

 مراجع ذی صالح.  مورد نیاز برای قلمرو فنّاوری اطالعات جهت تصویب توسط

در چارچوب    عضویت و حضور در مجامع و اتحادیه های تخصصی ملی، منطقه ای و بین المللی   6

 وظایف شرکت و یا به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فنّاوری اطالعات. 



 
 

 اطالعات.   رتباطات و فنّاوری اطالعات در حوزه فنّاوریپیگیری مصوبات هیئت وزیران و وزارت ا   7

 مربوط.   یکپارچه سازی سیستمهای فیلترینگ و نظارت بر اجرای صحیح آن در چارچوب سیاستهای  8

اینترنتی مورد  9 نامهای دامنه ملی و آدرسهای  نظارت و ساماندهی خادمهای  استفاده در    مدیریت، 

 کشور. 

اقدا  10 انتقال دانش فنی، حمایتبررسی، مطالعه و سایر  برای توسعه فنّاوری،  از توسعه    مات الزم 

 فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در زمینه های تخصصی مرتبط با وظایف شرکت. 

میزبانی و حفظ داده   ایجاد، توسعه، نگهداری و بهره برداری از مراکز داده ملی اینترنتی به منظور  11

 های حساس دولتی. 

و کاهش    گیری، تحلیل و پیشنهاد ارتقاء شاخصهای توسعه فنّاوری اطالعات  جمع آوری، اندازه  12

 شکاف دیجیتالی جهت تصویب توسط مراجع ذی صالح. 

اطالعات در    تهیه، تدوین و هماهنگی برنامه های امنیتی و مدیریت مخاطرات در حوزه فنّاوری   13

 سطح ملی، منطقه ای و بین الملل.

 ساماندهی مراکز فوریتهای امنیتی فضای تبادل اطالعات کشور. مدیریت، نظارت و  14

 نرم افزارهای متن باز.  کمک به تأمین زیرساختهای نرم افزاری توسعه کاربردهای الکترونیکی و 15

و مشاوران در    تهیه و تصویب دستورالعملها و ضوابط مورد نیاز و رتبه بندی پیمانکاران، ناظران  16

 ت. قلمرو فنّاوری اطالعا

کسب و کار    تهیه و پیشنهاد ضوابط و دستورالعمل های حفظ سرمایه های مادی و معنوی، اسرار  17

آنها در چارچوب    و مالکیت خصوصی در فضای تبادل اطالعات به مراجع ذیصالح و نظارت بر اجرای 

 مقررات مربوطه. 

 ضایی.رفع اختالف در حوزه فنّاوری اطالعات بین طرفهای دعوی در موارد غیرق 18

 ارائه خدمات مشاوره در حوزه فنّاوری اطالعات.  19

 مبادرت به انجام هرگونه فعالیتی که منطبق با هدف شرکت باشد. 20

 تبصره شرکت مجاز به ایجاد شرکت و یا سرمایه گذاری در شرکت های دیگر نمی باشد. 

 فصل سوم ارکان شرکت 

 ارکان شرکت عبارتند از: 8 ماده

 عمومی. مجمع  1

 هیأت مدیره و مدیرعامل.  2

 بازرس )حسابرس(.  3



 
 

 مجمع عمومی شرکت از اعضای زیر تشکیل می شود: 9ماده

 وزیر ارتباطات و فنّاوری اطالعات )رییس مجمع عمومی( 1

 وزیر امور اقتصادی و دارایی  2

 وزیر بازرگانی  3

 وزیر صنایع و معادن  4

 راهبردی رییس جمهور معاون برنامه ریزی و نظارت  5

 مجامع عمومی شرکت عبارتند از:  10 ماده

 الف مجمع عمومی عادی 

 ب مجمع عمومی فوقالعاده 

رسیدگی   مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار تشکیل خواهد شد. یک بار برای استماع و  11 ماده

مالی و سایر    به گزارش هیأت مدیره و بازرس )حسابرس( شرکت و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای

گرفته است. بار دوم    موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات در دستور جلسه مجمع عمومی قرار 

خط مشی آتی شرکت و سایر    جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و برنامه ها و

 موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی قید شده است.

رسمیت    با حضور اکثریت و مجمع عمومی فوقالعاده با حضور کل اعضاءمجمع عمومی عادی    12ماده

فوقالعاده    خواهد داشت و تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت آراء و تصمیمات مجمع عمومی 

از عادی و فوقالعاده    با اتفاق آراء اعضاء مجمع عمومی به تصویب می رسد. دعوت مجمع عمومی اعم

انعقاد مجمع عمومی به عمل خواهد    و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از  با ذکر تاریخ و محل تشکیل 

عمومی قرار دارد باید همراه دعوتنامه برای    آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع

 اعضای مجمع عمومی ارسال شود.

 وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد: 13ماده

 بت به سیاست های کلی و برنامه های عملیاتی آتی شرکت. اتخاذ تصمیم نس 1

به گزارش عملکرد ساالنه، صورتهای مالی و  2 اتخاذ تصمیم نسبت  اظهارنظر و  بودجه    رسیدگی و 

 شرکت.

با رعایت قوانین و  3 اندوخته ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت  به  نسبت  مقررات    اتخاذ تصمیم 

 مربوط.

 یئت مدیره و بازرس )حسابرس( شرکت.انتخاب یا عزل اعضای ه  4



 
 

تعیین    تعیین حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره با رعایت مصوبات شورای حقوق و دستمزد و   5

 پاداش اعضای یادشده با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

 الزحمه بازرس )حسابرس( شرکت. تعیین حق 6

با رعایت    مالی، معامالتی، استخدامی و رفاهی شرکتاتخاذ تصمیم درخصوص اصالح آیین نامه های    7

 قوانین و مقررات مربوط و ارایه آنها به مراجع ذی صالح برای تصویب نهائی.

مربوط    اتخاذ تصمیم درخصوص تعرفه های خدمات مرتبط با شرکت در چارچوب قوانین و مقررات  8

 و ارایه آن به مراجع ذی ربط برای تصویب. 

مورد نیاز   ت به ساختار کالن شرکت، شرح وظایف و تعیین سقف پستهای شرکتی اتخاذ تصمیم نسب  9

 تایید مراجع ذی ربط. و برنامه های جذب نیروی انسانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از

به پیشنهاد هیأت مدیره در مورد صلح و سازش در دعاوی و   10 به    اتخاذ تصمیم نسبت  ارجاع امر 

 مربوط. تعیین داور و همچنین استرداد دعوی با رعایت قوانین و مقرراتداوری و  

همچنین استرداد    تبصره در مواردی که صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور و

جمهوری اسالمی ایران الزامی    ( قانون اساسی 139دعوی مربوط به اموال عمومی باشد، رعایت اصل )

 خواهد بود.

 تعیین روزنامه کثیراالنتشار به منظور درج آگهی های شرکت. 11

اساسنامه مستلزم    اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات و مفاد این  12

 شده است. تصویب مجمع عمومی عادی شرکت است و در دستور جلسه مجمع عمومی قید

)حسابرس(    های مالی شرکت و گزارش بازرستبصره گزارش عملکرد ساالنه هیأت مدیره و صورت 

 قرارگیرد. باید حداقل دو هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار کلیه اعضای مجمع عمومی 

 مقررات مربوط.  اتخاذ تصمیم برای تحصیل وام و یا اعتبار داخلی و خارجی با رعایت قوانین و 13

 :وظایف مجمع عمومی فوقالعاده به شرح زیر می باشد 14ماده

 برای تصویب.   اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به مراجع ذی صالح   1

قوانین و پیشنهاد    بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصالح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوب  2

 به مراجع ذی صالح برای تصویب. 

ذیصالح    ارچوب قانون و پیشنهاد به مراجعبررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحالل شرکت در چ  3

 برای تصویب. 

ارتباطات و    هیأت مدیره شرکت مرکب از پنج عضو اصلی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر  15ماده

و دارای سابقه مدیریت    فناوری اطالعات و تصویب مجمع عمومی عادی از بین افراد با تحصیالت عالی 



 
 

کارکنان شرکت برای مدت    عالیت های شرکت با اولویتو صاحب نظر در تخصص های مرتبط با ف

تجدید انتخاب به عمل نیامده است، در    دو سال انتخاب می شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که

 برای دوره های بعد مجاز است.   سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها

باشند و قبول   خدمت در شرکت اشتغال داشتهاعضای هیأت مدیره باید به طور تمام وقت به  1تبصره

می باشد ولی اشتغال    و تصدی هرگونه شغل موظف یا غیرموظف در خارج از شرکت برای آنها ممنوع

شرکت اخاللی پیش نیاید با موافقت    در اموری که صرفاً جنبه تدریس داشته باشد به نحوی که در اداره

اعضای هیئت مدیره به ترتیبی که هیأت مدیره    از  رییس مجمع عمومی شرکت مجاز می باشد. هر یک

 فعالیت های شرکت را عهده دار خواهند بود.  مشخص می نماید، راهبری حوزه ای از

را به    اعضای هیأت مدیره از بین خود یک نفر را به عنوان رییس هیأت مدیره و یک نفر  2تبصره

منصوب می شوند.    طات و فنّاوری اطالعاتعنوان نایب رئیس انتخاب می نمایند که با حکم وزیر ارتبا

 خواهد بود. ضمناً رییس هیأت مدیره در حکم معاون وزیر ارتباطات و فنّاوری اطالعات

طبق ماده    در صورت فوت، حجر، استعفا یا برکناری هر یک از اعضای هیات مدیره، جانشین  16ماده

 ( این اساسنامه برای بقیه مدت تعیین خواهد شد. 15)

سه    جلسات هیات مدیره، با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات حداقل با  17ماده

 رأی موافق اتخاذ خواهد شد.

بار به    جلسات هیأت مدیره در هر موقع بنا به دعوت رییس هیأت مدیره و حداقل ماهی یک  18ماده

رییس هیأت    ططور منظم در محل شرکت تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توس

با تشخیص رییس    مدیره برای اعضا ارسال خواهد شد. در موارد اضطراری رعایت تشریفات مزبور

 هیأت مدیره الزامی نخواهد بود.

هیأت مدیره می   تبصره اداره جلسات هیأت مدیره با رییس هیأت مدیره و در غیاب او با نایب رییس

 باشد.

نظر اعضا    ود که صورتجلسات هیأت مدیره با لحاظ نمودنهیأت مدیره دارای دفتری خواهد ب  19ماده

ظرف پنج روز به    در آن درج و به امضاء خواهد رسید. یک نسخه از مصوبات هیأت مدیره حداکثر

 وزارت ارتباطات و فنّاوری اطالعات فرستاده می شود. 

شرکت    عالیتهیأت مدیره برای انجام هرگونه عملیات و معامالتی که مربوط به موضوع ف  20ماده

با رعایت قوانین و   بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها در حیطه وظایف مجامع عمومی قرار نگرفته باشد

دارای وظایف و اختیارات زیر می    مقررات مربوط دارای اختیارات کامل است. هیأت مدیره به ویژه

 باشد:



 
 

 پیشنهاد خط مشی و برنامه های کالن شرکت به مجمع عمومی. 1

 ید برنامه عملیاتی شرکت برای ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب. تأی  2

ارائه آن به    رسیدگی و تأیید بودجه ساالنه، گزارش عملکرد ساالنه و صورت های مالی شرکت و  3

 مجمع عمومی.

مجمع عمومی برای    تأیید آیین نامه های مالی، معامالتی، استخدامی و رفاهی شرکت و ارائه آن به  4

 یم با رعایت قوانین و مقررات مربوط. اتخاذ تصم

زمینه های مرتبط با    تصویب ضوابط مربوط به مبادله اطالعات علمی، فنی، صنعتی و بازرگانی در  5

 فعالیت شرکت و مفاد این اساسنامه. 

قالب مصوبات مجمع  6 پیشنهاد مدیرعامل و در  به  اعتبار  و  اخذ وام  با    بررسی و تصویب  عمومی 

 قررات مربوط.رعایت قوانین و م

 فعالیتهای شرکت.  انجام تمهیدات الزم جهت حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معامالت و کلیه 7

با رعایت قوانین    بررسی و پیشنهاد اصالح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم  8

 و مقررات مربوط. 

انسانی و    سازمانی و برنامه جذب و تعدیل نیرویبررسی ساختار کالن شرکت و سقف پست های    9

 پیشنهاد آن به مجمع عمومی.

  تصویب تشکیالت تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیالت کالن شرکت و اعالم به مجمع عمومی   10

 طبق قوانین و مقررات.

همچنین    بررسی و پیشنهاد در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و  11

 استرداد دعوا به مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. 

 انتخاب، تعیین حقوق و مزایا و عزل مدیرعامل.  12

 بررسی و تصویب دستورالعمل های داخلی الزم برای اداره شرکت.  13

برای  14 مطالبات الوصول  درباره  پیشنهاد  و  بررسی  و  الوصول  مشکوک  مطالبات  اتخاذ    تشخیص 

 یم به مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.تصم

تفویض    تبصره هیأت مدیره به مسئولیت خود می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل

 نماید.

اعضای هیأت    مدیرعامل باالترین مقام اجرایی شرکت می باشد که برای مدت دو سال از بین  21ماده

فنّاوری اطالعات منصوب    مدیره انتخاب و با حکم وزیر ارتباطات و  مدیره یا خارج از آن توسط هیأت



 
 

حاضر در مجمع عمومی همزمان رییس    می شود. مدیرعامل می تواند با تصویب سه چهارم ) ( آراء

 هیئت مدیره شرکت نیز باشد.

  نماینده   مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است  22ماده

 شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد. 

از کارکنان هر یک  به  را  اختیارات خود  و  از وظایف  بخشی  تواند  می  مدیرعامل  شرکت    تبصره 

 تفویض نماید.

دفاع از حقوق    مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای   23ماده

را دارد. مدیرعامل    از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیرشرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم  

به صلح و سازش در دعاوی و ارجاع    ( این اساسنامه نسبت13( ماده )10می تواند با رعایت مفاد بند )

 دعوی اقدام نماید.  موارد به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد

امضای مدیرعامل    سناد تعهدآور شرکت باید بهکلیه چک ها، اسناد، اوراق مالی، قراردادها و ا  24ماده

امضای مدیرعامل یا نماینده    یا نماینده وی و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد. مکاتبات اداری به

به امضای ذیحساب و یا نماینده مجاز    وی خواهد رسید. ضمناً کلیه چک ها عالوه بر امضای یادشده

 وی خواهد رسید. 

تصویب    )حسابرس( خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات مربوط و  شرکت دارای بازرس   25ماده

نشده باشد به    مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می شود و تا زمانی که جانشین وی انتخاب

 وظایف خود ادامه خواهد داد.

 اهم وظایف بازرس )حسابرس( به شرح زیر است: 

اختصاصی و    بوط و این اساسنامه و آیین نامه هایتطبیق عملیات شرکت با قوانین و مقررات مر  1

 بودجه مصوب. 

نتایج  2 رسیدگی   رسیدگی به صورتهای مالی شرکت طبق استانداردهای حسابرسی و ارائه گزارش 

 های انجام شده به مجمع عمومی و هیأت مدیره شرکت. 

 پیشنهاد نظرات مفید به هیأت مدیره شرکت.  3

 در قوانین و مقررات مربوط.سایر وظایف پیش بینی شده  4

 گردد. اقدامات بازرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت 1تبصره

از  2تبصره استفاده  قانون  براساس  را  اصلی  بازرس  که  مواردی  در  عادی  عمومی  خدمات    مجمع 

کرده باشد،  انتخاب 1372تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصالح به عنوان حسابدار رسمی مصوب



 
 

چنانچه بازرس و حسابرس    می تواند بازرس علی البدل را نیز براساس قانون یادشده انتخاب کند تا

 عمومی به وظایف خود عمل نماید.   اصلی قادر به انجام وظایف خود نبود حسب تشخیص رییس مجمع

 فصل چهارم امور مالی

 فند ماه همان سال است. سال مالی شرکت از اول فروردین ماه تا پایان اس 26 ماده

مقرر در اختیار    صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد   27ماده

 بازرس )حسابرس( قرار داده شود. 

افزایش بنیه   ( سود ویژه خود را به منظور%10شرکت مکلف است هر سال معادل ده درصد ) 28ماده

معادل سرمایه ثبت شده شرکت   منظور نماید تا وقتی که اندوخته یادشده  مالی به عنوان اندوخته قانونی 

 شود.

اندوخته    ( سود ویژه خود را به عنوان%20شرکت مکلف است هر سال معادل بیست درصد )  29ماده

گردید احتساب اندوخته    احتیاطی منظور و پس از آنکه میزان اندوخته به یک دهم ) ( سرمایه بالغ

 تصمیم مجمع عمومی خواهد بود.   احتیاطی منوط به

به ارزهای    شرکت مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به افتتاح حساب جاری  30ماده

بانک های دولتی اقدام و تمام درآمد ارزی شرکت حاصل از تصفیه حسابهای    خارجی در یکی از 

 ارزی را به حساب یادشده واریز نماید. 

مدیره    صورتهای مالی شرکت از طرف مجمع عمومی به منزله مفاصا حساب هیأتتصویب    31ماده

 در همان دوره تلقی می شود.

 فصل پنجم سایر مقررات

سرمایه های    هیأت مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت مکلف و مسئول حفظ اسرار و کلیه  32 ماده

قوانین مربوط محکوم   مقرر در اطالعاتی در اختیار شرکت می باشند و در صورت تخلف به مجازات

 خواهند شد.

مقررات    شرکت مجاز است با موافقت وزیر ارتباطات و فنّاوری اطالعات و رعایت قوانین و  33ماده

حسنه با    مربوط در صورت لزوم از خدمت اتباع واجد شرایط کشورهای دیگری که روابط سیاسی 

معین   مدت  برای  دارند  ایران  اسالمی  اقداماتدولت جمهوری  و  نموده  تربیت    استفاده  برای  الزم 

 جانشین آنها در اسرع وقت به عمل آورد. 

شماره   نامه  موجب  به  اساسنامه  به  10/11/1387مورخ    30261/30/87این  نگهبان  تأیید    شورای 

 شورای یادشده رسیده است. 

 جمهور پرویز داودی معاون اول رئیس 
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 بسمه تعالی 

 تصویب نامه هیئت وزیران 

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 اساسنامه سازمان فناوری اطالعات ایران

 تعاریف و  کلیات – فصل اول

سازمان فناوری اطالعات ایران که در این اساسنامه به اختصار »سازمان« نامیده می شود از   -1ماده 

شرکت مخابرات ایران منفک و به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات منتقل و به عنوان یک سازمان  

 توسعه ای فعالیت می نماید. 

 هدف از تشکیل سازمان عبارت است از:  -2ماده 

مدیریت، حمایت و ساماندهی امور مربوط به امنیت فضای تبادل اطالعات، نرم افزار و سخت 

افزار، باال بردن آمادگی الکترونیکی، توسعه اینترنت،توسعه فناوری اطالعات و کاربردهای  

  و   اطالعات  فناوری  حوزه  های  فعالیت  سازی  یکپارچه  بر  نظارت  و  مدیریت آن در کشور.

وزارت  فناو  بخش  هدایت .نیکی الکترو   کاربردهای کارگزار  عنوان  به  اطالعات کشور  ری 

ارتباطات و فناوری اطالعات و ارائه پیشنهاد سیاست های حمایتی از بخش خصوصی برای  

 فراگیر کردن کاربرد فناوری اطالعات در کشور. 



 
 

ای انجام  مرکز سازمان در تهران می باشد و سازمان می تواند با تصویب مجمع عمومی بر -3ماده  

وظایف قانونی خود شعبی در سایر مناطق کشور تأسیس و یا در صورت مقتضی نسبت به انحالل آن  

 ها اقدام نماید. 

سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و. به صورت سازمان سهامی خاص اداره می   -4ماده  

باشد و بر اساس آیین نامه هایی که  شود. همچنین سازمان دارای استقالل مالی، اداری و استخدامی می  

در این خصوص در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و به تصویب مراجع ذی صالح می رسد اداره  

 می شود.

 مدت فعالیت سازمان نامحدود است.  -5ماده 

و هفتصدو    -6ماده   میلیون  وپنج  پنجاه  و  و یک صد  میلیارد  یازده  و  نه صد  مبلغ  سازمان  سرمایه 

( ریال می باشد که به نه میلیون و یک  773/155/911/ 246هزار و دویست و چهل وشش )هفتادوسه  

( ریالی و  100/ 000( سهم یک صد هزار )557/111/9صد و یازده هزار و پانصد و پنجاه وهفت )

( ریال پاره سهم بانام تقسیم می گردد و صد درصد  246/73هفتادوسه هزار و دویست و چهل وشش )

 دولت است. سهام متعلق به 

و    -تبصره قوانین  سازمان وفق  به درخواست  بنا  ربط  قانونی ذی  مراجع  اساسنامه  این  ابالغ  از  پس 

مقررات مربوط، اسناد مالکیت اراضی و امالکی را که به نام شرکت فناوری اطالعات بوده است در  

 دفاتر مربوط به نام سازمان اصالح می نمایند. 

 ن فعالیت و وظایف سازما -فصل دوم

 موضوع فعالیت و وظایف سازمان عبارت است:  -7ماده 

میان مدت  بلندمدت و  های  برنامه  و  ها  راهبردها، سیاست  زمینه  پیشنهادهای الزم در  ارائه 

فناوری   و  ارتباطات  وزارت  شده  تعیین  چارچوب  در  آن  ارائه  و  اطالعات  فناوری 

  در  تصویب جهت کشور اتاطالع فناوری  معماری اصالح و روزرسانی  به طراحی، اطالعات.

  منظور   به   کشور  در   اینترانت   و   اینترنت  خدمات  هدایت  و  نظارت   ساماندهی،  .صالح  ذی  مراجع

  ارتباطات   وزارت  ابالغی   های  سیاست  چارچوب  در  اینترنت  جهانی   شبکه  به  وابستگی   کاهش

  و   تهیه .اطالعات  فناوری  ملی   های  پروژه   بین  هماهنگی   ایجاد   و  ممیزی  ت.اطالعا  فناوری   و

 تخصصی   و   فنی   استانداردهای  و   الزم  های  نامه   آیین  معیارها،   ضوابط،  ها،  دستورالعمل  پیشنهاد

  و   عضویت  .صالح  ذی  مراجع   توسط  تصویب   جهت  اطالعات  فناوری  قلمرو   برای   موردنیاز 

ی ملی، منطقه ای و بین المللی در چارچوب وظایف  تخصص  های  اتحادیه و مجامع در حضور

نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات.   هیئت   مصوبات  پیگیری سازمان و یا به 



 
 

  نظارت   مدیریت، .اطالعات فناوری حوزه  در اطالعات فناوری و  ارتباطات  وزارت  و  وزیران

در  اینت  های   آدرس  و   ملی   دامنه   های   نام  های   خادم   ساماندهی   و مورداستفاده  رنتی 

  حمایت   فنی،  دانش  انتقال  فناوری،  توسعه  برای  الزم  اقدامات  رسای   و  مطالعه  بررسی، کشور.

  وظایف   با  مرتبط  تخصصی   های  زمینه   در  پژوهشی   و  آموزشی   های  فعالیت  توسعه  از

انی  میزب  منظور  به  اینترنتی   ملی   داده  مراکز  از  برداری  بهره  و  نگهداری  توسعه،  ایجاد، .سازمان

  شاخص  ارتقاء  پیشنهاد  و  تحلیل  گیری،  اندازه  آوری،  جمع و حفظ داده های حساس دولتی.

  ذی   مراجع  توسط   تصویب   جهت  دیجیتالی   شکاف  کاهش   و  اطالعات  فناوری   توسعه  های

  فناوری   حوزه   در   مخاطرات   مدیرت  و  امنیتی   های  برنامه   هماهنگی   و   تدوین  تهیه، .صالح

های  ا  منطقه  ملی،  سطح  در  اطالعات سیاست  چارچوب  در  الملل  بین  و  وزارت  ی  ابالغی 

  فضای   امنیتی   های  فوریت   مراکز  ساماندهی   و  نظارت  مدیریت، ارتباطات و فناوری اطالعات.

  کاربردهای   توسعه   افزاری  نرم  های  زیرساخت  تأمین   به  کمک .کشور  اطالعات   تبادل

قلمرو    پیمانکاران،  بندی  رتبه  .باز  متن   افزارهای   نرم  و  الکترونیکی  در  مشاوران  و  ناظران 

  معنوی،   و  مادی   های  سرمایه   حفظ  های  دستورالعمل  و   ضوابط  پیشنهاد  و  تهیه  فناوری اطالعات.

  نظارت   و  ذیصالح  مراجع  به  اطالعات  تبادل  فضای  در   خصوصی   مالکیت   و  وکار  کسب  اسرار

ات بین  اطالع   فناوری  حوزه  در  اختالف  رفع .مربوطه  مقررات  چارچوب  در  ها  آن  اجرای  بر

قضایی. غیر  موارد  در  دعوی  های    فناوری   حوزه  در   مشاوره  خدمات  ارائه طرف 

  و   توسعه  اجرا، .باشد  سازمان  باهدف  منطبق  که  فعالیتی   هرگونه  انجام  به  مبادرت .اطالعات

  فناوری   خدمات  نیازهای   و  الزامات   بر   مبتنی   آن   از   برداری   بهره  و  اطالعات   ملی   شبکه  مدیریت

  اداره پایه منافع و امنیت ملی، توسعه کسب وکار و ارائه خدمات به مردم.   بر   کشور   اطالعات

  فناوری   توسعه  موردنیاز  زیرساختی   خدمات   و  بستر   تأمین  جهت   کشور  های  ظرفیت  راهبردی   و

 گواهی  صدور  و   ممیزی  جهت   حقوقی   و   فنی   سازوکارهای   و   ظرفیت  تأمین  .کشور  اطالعات

و    تجهیزات  و  فرآیندها  ها،  فناوری   تأیید افزار  نرم  افزار،  سخت  شامل  اطالعات  فناوری 

  و   انتقال  برای   تالش   و  الزم  سازوکارهای  کارگیری   به  خدمات مربوط، توسط مراجع ذی ربط

  مستقیم   حمایت .اطالعات  فناوری  حوزه  موردنیاز  کلیدی  تجهیزات  و  ها  فناوری  سازی  بومی 

ات عمومی الکترونیکی نظیر  خدم  و  الکترونیک  دولت  های  زیرساخت  توسعه  از  غیرمستقیم  یا

مکانی. های  داده  ملی  زیرساخت  و  هویتی  اطالعات    بهره   و  فعالیت  پروانه  صدور پایگاه 

  مشتمل   اطالعات   فناوری   خدمات   هرگونه  ارائه   برای  غیرمستقیم  و   مستقیم   صورت   به   برداری 

بتنی  م  خدمات  اینترنت،  خدمات  ارائه  و   توزیع  داده  مراکز  گسترده،  اختصاصی   های   شبکه  بر



 
 

بر وب نظیر موتور جستجو، رایانامه، کارت هوشمند، خدمات الکترونیکی دولت، رایانش  

ابری، مدیریت امنیت اطالعات، نرم افزارهای متن باز و نرم افزارهای دارای کاربری ملی و 

چ در  آن  اجرای  عدم  از  ناشی  خسارت  جبران  مقررات  چگونگی  و  قوانین  ارچوب 

رندگان پروانه ها در چارچوب مفاد پروانه های صادرشده و  دا  عملکرد   بر   نظارت  مربوط.

رسیدگی به تخلفات و ملزم نمودن آنان به انجام تعهدات و وظایف از طریق اخطاریه یا لغو  

براب فناوری اطالعات  بهره برداری در حوزه  امتیازها و پروانه های  یا دائم  ر شرایط  موقت 

  و   استانداردها  تدوین مذکور در پروانه های صادره در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

  تجهیزات   نمونه   تائید  و  ربط  ذی  مراجع   به  آن  ارائه  و  کیفی   کنترل  های  نظام  و  ضوابط

  و   امنیت  مدیریتی   ساختار  اندازی  راه  .کشور  در  اطالعات  فناوری  حوزه  در  مورداستفاده

پایداری حوزه  ایم  امنیت،  راهبر  و   ساماندهی   طرح   اجرای  منظور   به   غیرعامل   پدافند و  نی 

  های  ظرفیت  و   ها   طرح   از   حمایت فناوری اطالعات کشور در چارچوب سیاست های ابالغی.

  داخلی   خصوصی   بخش  گذاری  سرمایه  از  حمایت .کشور  اطالعات  فناوری   توسعه  پژوهشی 

  ایجاد،  .اطالعات  فناوری  حوزه  در  فنی   خدمات  همچنین  و  بومی   های  فناوری  توسعه  حوزه  در

سعه و اجرای پروژه های حوزه فناوری اطالعات بخصوص در مناطق محروم که  تو  مدیریت،

ندارد. گذاری  سرمایه  به  تمایل    کارگزاری   به   مربوط   های  فعالیت  اجرای  بخش خصوصی 

 .اطالعات فناوری  و ارتباطات وزارت

 ارکان سازمان   -فصل سوم 

 ارکان سازمان عبارت اند از:  -8ماده 

 (حسابرس) بازرس یس سازمانری  و   عامل  هیئت مجمع عمومی.

 مجمع عمومی سازمان از اعضای زیر تشکیل می شود: -9ماده 

  معدن   صنعت،  وزیر  دارایی   و   اقتصادی  امور  وزیر وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات )رییس(

  نظارت  و  ریزی  برنامه  معاون  جمهور  رییس انسانی  سرمایه و  مدیریت توسعه  معاون  تجارت و

 ر جمهو  رییس  راهبردی

 مجامع عمومی سازمان عبارت اند از:  -10ماده 

 الف مجمع عمومی عادی 



 
 

 ب مجمع عمومی فوق العاده 

مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار تشکیل خواهد شد. یک بار برای استماع و رسیدگی  -11ماده  

هیئت عامل و بازرس )حسابرس( سازمان و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی و سایر  به گزارش  

موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات در دستور جلسه مجمع عمومی قرارگرفته است. بار دوم  

جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و برنامه ها و خط مشی آتی سازمان و سایر  

 که در دستور جلسه مجمع عمومی قیدشده است. موضوعاتی 

مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت و مجمع عمومی فوق العاده با حضور کل اعضاء   -12ماده  

رسمیت خواهد داشت و تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت آراء و تصمیمات مجمع عمومی  

سد. دعوت مجمع عمومی اعم از عادی  فوق العاده با اتفاق آراء اعضاء مجمع عمومی به تصویب می ر

و فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی  

به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع عمومی به عمل خواهد آمد. 

قرار   عمومی  مجمع  دستور  در  که  موضوعاتی  به  مربوط  برای  سوابق  نامه  همراه دعوت  باید  دارد 

 اعضای مجمع عمومی ارسال شود.

 وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد: -13ماده 

شرکت. آتی  عملیاتی  های  برنامه  و  کلی  های  سیاست  به  نسبت  تصمیم   و   رسیدگی  اتخاذ 

  بودجه   و  مالی   های  صورت  ساالنه،  عملکرد   گزارش  به  نسبت  تصمیم  اتخاذ  و  اظهارنظر

ه سازمان با رعایت قوانین  ویژ  سود  تقسیم  نحوه  و  ها  اندوخته  به  نسبت  تصمیم  اتخاذ .سازمان

  تعیین  .سازمان(  حسابرس)  بازرس   و   عامل  هیئت   اعضای   عزل   یا  انتخاب و مقررات مربوط.

  تعیین   و   دستمزد  و  حقوق   شورای  مصوبات   رعایت  با  عامل  هیئت  اعضای  مزایای   و  حقوق

  بازرس   الزحمه  حق  تعیین .مربوط   مقررات  و  قوانین  رعایت  با   یادشده  اعضای  پاداش

سازمان.حسابرس)  معامالتی،   مالی،  های  نامه  آیین   اصالح   خصوص  در   تصمیم   اتخاذ ( 

  ذی   مراجع  به   ها  آن   ارائه   و  مربوط   مقررات   و   قوانین   رعایت  با  سازمان   رفاهی   و  استخدامی 

  در   سازمان  با  مرتبط  خدمات  های  تعرفه  خصوص  در  تصمیم  اتخاذ .نهایی   تصویب  برای  صالح

  تصمیم   اتخاذ  ارائه آن به مراجع ذی ربط برای تصویب.  و  مربوط   مقرارت   و  قوانین   چارچوب

  و   موردنیاز  سازمانی   های  پست  سقف  تعیین  و  وظایف  شرح  سازمان،  کالن  ساختار   به  نسبت

  ذی   مراجع  تائید  از   پس   مربوط   مقررات  و  قوانین   رعایت  با  انسانی   نیروی  جذب  های  برنامه

صلح سازش در دعاوی و ارجاع امر    مورد  در  عامل  هیئت   پیشنهاد به  نسبت  تصمیم  اتخاذ  .ربط

 به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.



 
 

داوری و تعیین داور و همچنین  در مواردی که صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به   -تبصره

رعایت اصل ) باشد،  اموال عمومی  به  اساسی جمهوری اسالمی 139استرداد دعوی مربوط  قانون   )

 ایران الزامی خواهد بود. 

منظور درج آگهی های سازمان. به    سایر   به  نسبت   تصمیم   اتخاذ  تعیین روزنامه کثیراالنتشار 

  عمومی   مجمع  تصویب  مستلزم  اساسنامه  ین ا   مفاد  و  مقررات  و  قوانین  طبق  که  موضوعاتی 

 .است قیدشده عمومی  مجمع  جلسه دستور در  و  است سازمان عادی 

بازرس   -تبصره گزارش  و  سازمان  مالی  های  صورت  و  عامل  هیئت  ساالنه  عملکرد  گزارش 

 گیرد. )حسابرس( باید حداقل دو هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار کلیه اعضای مجمع عمومی قرار  

مقررات   و  قوانین  رعایت  با  خارجی  و  داخلی  اعتبار  یا  و  وام  تحصیل  برای  تصمیم  اتخاذ 

به    انواع  تصویب مربوط. با سایر اشخاص  یا  سرمایه گذاری و مشارکت به صورت مستقل 

 پیشنهاد هیئت عامل در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

 وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر می باشد: -14ماده 

اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه سازمان و پیشنهاد به مراجع ذی صالح برای  

رسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصالح یا تغییر مواد اساسنامه سازمان در چارچوب  بر تصویب.

  انحالل   به   نسبت   تصمیم  اتخاذ  و  بررسی  قوانین و پیشنهاد به مراجع ذی صالح برای تصویب.

 . تصویب برای  ذیصالح مراجع به  پیشنهاد و  قانون  چارچوب در سازمان

باشد که حداکثر دو عضو آن غیرموظف    - 15ماده   هیئت عامل سازمان مرکب از پنج عضو می 

خواهد بود. اعضای موظف به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و تصویب مجمع عمومی  

عادی و اعضای غیرموظف توسط رییس مجمع عمومی از بین افراد با تحصیالت عالی دارای سابقه  

ر تخصص های مرتبط با فعالیت های سازمان با اولویت کارکنان سازمان برای  مدیریت و صاحب نظر د 

مدت دو سال انتخاب می شوند. اعضای هیئت عامل پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب  

به عمل نیامده است، در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آن ها برای دوره های بعد بالمانع  

 است.



 
 

رییس سازمان که رییس هیئت عامل می باشد باالترین مقام اجرایی سازمان است که از   -1تبصره  

بین اعضای هیئت عامل و با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات منصوب و معاون وزیر محسوب  

 می گردد.

باید به طور تمام وقت به خدمت در سازمان اشتغال داشته   -2تبصره   اعضای موظف هیئت عامل 

اشند. هریک از اعضای هیئت عامل به ترتیبی که هیئت عامل مشخص می کند راهبری حوزه ای از  ب

 فعالیت های سازمان را عهده دار خواهند بود. 

در صورت فوت، حجر، استعفا یا برکناری هریک از اعضای هیئت عامل، جانشین طبق   – (16ماده )

 .( اساسنامه برای بقیه مدت تعیین خواهد شد15ماده )

جلسات هیئت عامل با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات حداقل با سه   -17ماده  

 رأی موافق اتخاذ خواهد شد.

جلسات هیئت عامل در هر موقع بنا به دعوت رییس هیئت عامل و حداقل ماهی یک بار   -18ماده  

یل جلسه توسط رییس هیئت  به طور منظم در محل سازمان تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشک 

با تشخیص رییس   عامل برای اعضا ارسال خواهد شد. در موارد اضطراری رعایت تشریفات مزبور 

 هیئت عامل الزامی نخواهد بود.

اداره جلسات هیئت عامل با رییس هیئت عامل و در غیاب او با نایب رییس هیئت عامل می  – تبصره

 باشد.

دارای دفتری خواهد بود که در صورت جلسات هیئت عامل با لحاظ نمودن  هیئت عامل    - 19ماده  

نظر اعضا در آن درج و به امضا خواهد رسید. یک نسخه از مصوبات هیئت عامل حداکثر ظرف پنج  

 روزبه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات فرستاده می شود.

که مربوط به موضوع فعالیت سازمان  هیئت عامل برای انجام هرگونه عملیات و معامالتی   -20ماده  

بوده و اتخاذ تصمیم درباره آن ها در حیطه وظایف مجامع عمومی قرار نگرفته باشد با رعایت قوانین  

و مقررات مربوط دارای اختیارات کامل است. هیئت عامل به ویژه دارای وظایف و اختیارات زیر  

 می باشد:

  سازمان   عملیاتی   برنامه  تائید به مجمع عمومی.  پیشنهاد خط مشی و برنامه های کالن سازمان

  عملکرد   گزارش   ساالنه،  بودجه  تائید  و  رسیدگی  .تصویب  جهت  عمومی   مجمع   به   ارائه  برای 

 مالی،  های   نامه  آیین  تائید .عمومی   مجمع  به  آن   ارائه  و  سازمان  مالی   های  صورت   و   ساالنه

مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیم با رعایت  تی، استخدامی و رفاهی سازمان و ارائه آن به  معامال

  و   صنعتی   فنی،  علمی،  اطالعات   مبادله  به  مربوط   ضوابط   تصویب  قوانین و مقررات مربوط.



 
 

  اخذ   تصویب  و   بررسی  .اساسنامه  این  مفاد   و   سازمان   فعالیت با  مرتبط  های  زمینه در   بازرگانی 

پیشنهاد رییس سازمان و در قالب مصوبات مجمع عمومی با رعایت قوانین و    به  اعتبار  و  وام

  و   معامالت  عملیات،  به   نسبت   داخلی   حسابرسی   جهت   الزم   تمهیدات  انجام مقررات مربوط.

  عمومی   مجمع   به   اساسنامه   مواد  تغییر  یا   اصالح   پیشنهاد   و   بررسی  .سازمان  های   فعالیت   کلیه

  سقف   و  سازمان کالن  ساختار بررسی  ین و مقررات مربوط.قوان   رعایت   با  تصمیم  اتخاذ  جهت

 مجمع   به   آن  پیشنهاد  و  انسانی   نیروی   تعدیل  و  جذب  برنامه  و  سازمانی   های  پست

  به   اعالم  و  سازمان  کالن  تشکیالت  چارچوب  در  سازمان  تفصیلی   تشکیالت  تصویب .عمومی 

و سازش در دعاوی و   صلح  مورد در پیشنهاد و  بررسی  .مقررات  و  قوانین طبق عمومی  مجمع

ارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا به مجمع عمومی با رعایت قوانین و  

  تشخیص  .سازمان  اداره  برای   الزم  داخلی   های   دستورالعمل   تصویب   و  بررسی  مقررات مربوط.

یم  تصم  تخاذا   برای  وصول  ال  مطالبات  درباره   پیشنهاد  و  بررسی   و   الوصول  مشکوک   مطالبات 

 به مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. 

هیئت عامل به مسئولیت خود می تواند قسمتی از اختیارات خود را به رییس سازمان تفویض   -تبصره

 نماید.

رییس سازمان در حدود اختیاراتی که توسط هیئت عامل به او تفویض شده است نماینده   -21ماده 

 طرف سازمان حق امضاء دارد. سازمان محسوب و از 

رییس سازمان می تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هریک از کارکنان سازمان   – تبصره  

 تفویض نماید.

رییس سازمان نماینده قانونی سازمان در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از   -22ماده  

از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد. رییس  حقوق سازمان و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم  

( این اساسنامه نسبت به صلح و سازش در دعاوی  13( ماده )10سازمان می تواند با رعایت مفاد بند )

 و ارجاع موارد به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوی اقدام نماید. 

ا و اسناد تعهدآور سازمان باید به امضای رییس  کلیه چک ها، اسناد، اوراق مالی، قرارداده -23ماده  

سازمان یا نماینده وی و یکی از اعضای هیئت عامل برسد. مکاتبات اداری به امضای رییس سازمان یا  

یا   و  امضای ذی حساب  به  یادشده  امضای  بر  ها عالوه  نماینده وی خواهد رسید. ضمناً کلیه چک 

 نماینده مجاز وی خواهد رسید.



 
 

با رعایت قوانین و مقررات مربوط و  س -24ماده   ازمان دارای بازرس )حسابرس( خواهد بود که 

تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می شود و تا زمانی که جانشین وی انتخاب نشده  

 باشد به وظایف خود ادامه خواهد داد. 

 اهم وظایف بازرس )حسابرس( به شرح زیر است: 

وانین و مقررات مربوط و این اساسنامه و آیین نامه های اختصاصی  تطبیق عملیات سازمان با ق

  ارائه   و  حسابرسی   استانداردهای  طبق  سازمان  مالی   های  صورت  به  رسیدگی  و بودجه مصوب.

  نظرات   پیشنهاد  .سازمان  عامل  هیئت  و  عمومی   مجمع  به  شده  انجام  های  رسیدگی   نتایج  گزارش

 ده در قوانین و مقررات مربوط.ش بینی   پیش  وظایف سایر .سازمان عامل هیئت   به مفید

 اقدامات بازرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی سازمان گردد.  -1تبصره 

مجمع عمومی عادی در مواردی که بازرس اصلی را بر اساس قانون استفاده از خدمات   -2تبصره  

انتخاب کرده    -1372مصوب    -عنوان حسابدار رسمی تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصالح به  

و   بازرس  چنانچه  تا  کند  انتخاب  یادشده  قانون  اساس  بر  نیز  را  البدل  علی  بازرس  تواند  می  باشد، 

حسابرس اصلی قادر به انجام وظایف خود نبود حسب تشخیص رییس مجمع عمومی به وظایف خود  

 عمل نماید. 

 امور مالی  -فصل چهارم

 مالی سازمان از اول فروردین ماه تا پایان اسفندماه همان سال است. سال  -25ماده 

صورت های مالی سازمان باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر در   -26ماده  

 اختیار بازرس )حسابرس( قرار داده شود. 

را به منظور افزایش  ( سود ویژه خود  %10سازمان مکلف است هرسال معادل ده درصد ) -27ماده  

بنیه مالی به عنوان اندوخته قانونی منظور نماید تا وقتی که اندوخته یادشده معادل سرمایه ثبت شده  

 سازمان شود. 

)  -28ماده   بیست درصد  اندوخته  %20سازمان مکلف است هرسال  عنوان  به  را  ( سود ویژه خود 

( سرمایه بالغ گردید احتساب اندوخته  10/1احتیاطی منظور و پس ازآنکه میزان اندوخته به یک دهم ) 

 احتیاطی منوط به تصمیم مجمع عمومی خواهد بود. 

به   -29ماده   به افتتاح حساب جاری  با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت  سازمان مجاز است 

ارزهای خارجی دریکی از بانک های دولتی اقدام و تمام درآمد ارزی سازمان حاصل از تصفیه حساب  

 ارزی را به حساب یادشده واریز نماید.  های



 
 

به منزله مفاصاحساب هیئت   -30ماده   تصویب صورت های مالی سازمان از طرف مجمع عمومی 

 عامل در همان دوره تلقی می شود.

 سایر مقررات -فصل پنجم

هیئت عامل، رییس سازمان و کارکنان سازمان مکلف و مسئول حفظ اسرار و کلیه سرمایه   -31ماده  

باشند و در صورت تخلف به مجازات مقرر در قوانین مربوط  ها ی اطالعاتی در اختیار سازمان می 

 محکوم خواهند شد.

و   -32ماده   قوانین  رعایت  و  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  موافقت  با  است  مجاز  سازمان 

سیاسی    مقررات مربوط در صورت لزوم از خدمت اتباع واجد شرایط کشورهای دیگری که روابط

اقدامات الزم برای   نموده و  برای مدت معین استفاده  ایران دارند  با دولت جمهوری اسالمی  حسنه 

 تربیت جانشین آن ها در اسرع وقت به عمل آورد. 

 ران یاطالعات ا یسازمان فناور منبع :

https://ito.gov.ir/fa/news/44/ 

  

https://ito.gov.ir/fa/news/44/
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 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی 

 دریافت تصویر اساسنامه 

مورخ    28822/ 1بنا به پیشنهاد شماره    1388/9/22و    26/ 1387/7هیئت وزیران در جلسات مورخ  

قانون وظایف و   (7) ( ماده3وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و به استناد تبصره )  1386/8/21

اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و    -1382مصوب  -  اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 :ارتباطات رادیوئی را به شرح زیر تصویب نمود

. به منظور اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که در این اساسنامه به اختیار  1ماده  

نامیده می شود و تحقق اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات رادیوئی و ایفای وظایف و    "کمیسیون"

ررات  اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرائی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در بخش تنظیم مق

 ( تبصره  موضوع  رادیوئی،  ارتباطات  و  )2ارتباطی  ماده  وزارت  7(  اختیارات  و  وظایف  قانون   )

ارتباطات و فناوری اطالعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی که در این اساسنامه سازمان  

 نامیده می شود، به صورت موسسه دولتی وابسته به وزارتخانه یاد شده تشکیل می شود.

 . سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقالل مالی است.2ماده 

. اعتبارات مورد نیاز سازمان همه ساله از محل وجوه و اعتبارات عمومی زیر ردیف بودجه  3ماده  

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در الیحه بودجه ساالنه کشور پیش بینی و تامین می شود.

ست و سازمان می تواند با تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه  . مرکز اصلی سازمان تهران ا4ماده  

ایجاد واحدهای سازمانی در مناطق   به  نسبت  قانونی خود  انجام وظایف  انسانی رئیس جمهور جهت 

 مختلف کشور اقدام نماید. 

انسانی رئیس  5ماده   تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه  پیشنهاد وزیر و  به  . تشکیالت سازمان 

 مهور تدوین و اجرا می شود.ج

 . وظایف و اختیارات سازمان به شرح ذیل می باشد:6ماده 
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فناوری    -1 و  پستی  مخابراتی،  خدمات  هرگونه  ارائه  برای  برداری  بهره  و  فعالیت  پروانه  صدور 

اطالعات شامل شرایط، ضوابط و چگونگی جبران خسارات ناشی از عدم اجرای آنها در چارچوب  

 ن. مصوبات کمیسیو

تدوین و پیشنهاد استانداردهای ملی مربوط به ارتباطات و فناوری اطالعات در کشور به مراجع    -2

ذیربط و اعمال استانداردها و ضوابط و نظامهای کنترل کیفی و تایید نمونه تجهیزات در ارائه خدمات  

 . و توسعه و بهره برداری از شبکه های مخابراتی، پستی و فناوری اطالعات در کشور

تدوین و ارائه پیشنهاد درخصوص تعیین فعالیتها و بهره برداری غیرمجاز پستی، مخابراتی و فناوری    -3

اطالعات، تعیین جریمه در هر مورد و اعالم اعمال آن در چارچوب و مقررات پس از طی مراحل  

 قانونی. 

ات در بخشهای مختلف  تدوین و تنظیم مقررات، آئین نامه ها، جدولهای تعرفه و نرخهای کلیه خدم  -4

ارتباطات و فناوری اطالعات، تعیین کف یا سقف آنها به منظور حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم  

 ارائه خدمات و رشد کیفی آنها برای تصویب کمیسیون در چارچوب قوانین و مقررات.

بران خسارت و سایر  وصول مبالغ حق االمتیاز صدور پروانه، هزینه استفاده از فرکانس، هزینه ج  -5

 وجوهی که طبق قوانین و مقررات مربوط به تصویب می رسد و واریز آن به حسابهای خزانه. 

نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه ها در چارچوب مفاد پروانه های صادر شده و رسیدگی به    -6

لغو موقت یا دائم  تخلفات و ملزم نمودن آنان به انجام تعهدات و وظایف از طریق صدور اخطاریه یا  

 امتیازها و پروانه های بهره برداری. 

تدوین و پیشنهاد دستورالعمل ها و ضوابط مربوط به اتصال متقابل شبکه های مخابراتی و رایانه    -7

 ای از نظر امنیت، ایمنی اتصاالت و تعرفه های آنها به کمیسیون و نظارت بر اعمال صحیح آنها. 

ای فرکانسی کشور و تدوین مقررات و تصویب ضوابط و جداول و  تنظیم، مدیریت و کنترل فض  -8

معیارهای استفاده بهینه از فرکانس و نظارت و حاکمیت بر طیف و جدول ملی فرکانس در چهارچوب  

و سایر قوانین و    - 1382مصوب    – قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات  

 مقررات مربوط.

 هاد دستورالعملها به کمیسیون و اعمال مصوبات در موارد ذیل : تدوین و پیشن -9 

چارچوب توافق نامه های درجه و سطح خدمات به منظور شفاف سازی کیفیت خدمات در مقابل    -الف

 هزینه آن در شبکه های پستی، مخابراتی و فناوری اطالعات.

کدها در شبکه های پستی، مخابراتی  (، تعیین شماره ها و  Domain Namesنام گذاری دامنه ها)   -ب

 و فناوری اطالعات. 



 
 

حمایت از حقوق استفاده کنندگان خدمات پستی، مخابراتی و فناوری اطالعات و نظارت مستمر    -پ

 بر اعمال صحیح آنها. 

پستی،    -ت خدمات  کنندگان  ارائه  روابط  تنظیم  منظور  به  الزم  دستورالعملهای  پیشنهاد  و  تدوین 

 ی اطالعات.مخابراتی و فناور 

 پیشنهاد اصالح و تجدید ساختار بخش به کمیسیون. -ث

حمایت از گسترش حضور و مشارکت بخش غیردولتی در توسعه فعالیتهای پستی، مخابراتی و    -ج

 فناوری اطالعات و نظارت مستمر بر اعمال صحیح آنها. 

 نونی. پیشنهاد اصالح قوانین پستی، مخابراتی و ارتباطی به مراجع ذیصالح قا  -چ

زمینه    -11 در  عمومی  رسانی  اطالع  و  مرتبط  تخصصی  آموزشهای  ارائه  و  تحقیقاتی  امور  انجام 

 ارتباطات مجاز رادیوئی با استفاده از توانمندیهای بخشهای دولتی و غیردولتی. 

تهیه و انتشار گزارشات دوره ای از وضعیت و کیفیت ارائه خدمات پستی، مخابراتی و فناوری    -12

 در کشور و مقایسه تطبیقی آن در منطقه و جهان.اطالعات 

حمایت از صاحبان صنایع، انجمنها و اتحادیه های ارائه کنندگان خدمات مخابراتی و ارتباطی و   -13

 هدایت و راهبری آن. 

فناوری    -14 ارتباطات و  با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طرف وزیر  انجام امور مرتبط که 

 ردد. اطالعات ارجاع می گ

نمایندگی، عضویت و حضور در مجامع و اتحادیه های منطقه ای و بین المللی ذیربط به منظور    -15

 حفظ منافع ملی در چارچوب سیاستهای کلی نظام و با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

( قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور جذب و نگهداری  68( ماده )10در اجرای بند )  -16

توسعه  نیروها  معاونت  هماهنگی  با  تواند  می  سازمان  مدیریت،  و  تخصصی  مشاغل  برای  مناسب  ی 

مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط فوق العاده الزم را پس  

 از تصویب هیئت وزیران پرداخت نماید. 

اطالعات و دبیر کمیسیون می باشد توسط  رئیس سازمان که معاون وزیر ارتباطات و فناوری   -7ماده 

 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات منصوب می شود و باالترین مقام اجرائی سازمان خواهد بود.

 وظایف و اختیارات رئیس سازمان به شرح ذیل می باشد: -8ماده 

 انجام تمهیدات الزم برای اجرای مصوبات و تصمیمات کمیسیون.  -1

، استخدامی، مالی و اجرائی سازمان در حدود این اساسنامه و قوانین و مقررات  انجام امور اداری  -2

 مربوط.



 
 

 تدوین و پیشنهاد مقررات و آئین نامه ها به کمیسیون و تنظیم دستور جلسات و ابالغ مصوبات.  -3

یزی  برنامه ریزی، هدایت و کنترل سازمان و تهیه و تنظیم بودجه برای پیشنهاد به معاونت برنامه ر  -4

 و نظارت راهبردی رئیس جمهور و اجرای آن. 

 نظارت بر حسن اجرای امور مندرج در این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط.  -5

 صدور احکام استخدامی کارکنان و ابالغهای مربوط.  -6

نمایندگی سازمان در مراجع قضائی و غیرقضائی با حق تعیین وکیل و توکیل به غیر، ارجاع به    -7

ری و ارائه پیشنهاد صلح و سازش با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسالمی داو

 ایران. 

 انجام اموری که برای ایفای وظایف و اختیارات الزم باشد، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.   -8

و فناوری اطالعات    پیشنهاد آئین نامه های مالی، معامالتی و استخدامی سازمان به وزیر ارتباطات  -9

 جهت تصویب در مراجع ذیصالح قانونی.

رئیس سازمان می تواند بخشی از مسئولیتهای خود را به هر یک از معاونان، مدیران یا کارکنان    - تبصره

 سازمان به تشخیص و مسئولیت خود تفویض نماید.

براتی به سازمان منتقل  امکانات موجود در اداره کل ارتباطات رادیوئی و معاونت امور مخا  -9ماده  

 و جزء اموال سازمان محسوب می شود. 

شده   1384/9/20ه مورخ  31594/ت  36986این اساسنامه جایگزین تصویب نامه شماره  -10ماده 

 و آئین نامه ها و دستورالعملهای مغایر قبلی لغو می شود. 

  88/30/36922مارهو ش  1387/6/3مورخ    30/28385/ 87این اساسنامه به موجب نامه های شماره  

 شورای نگهبان به تائید شورای یاد شده رسیده است.  1388/10/8مورخ 

 وب سایت متعلق به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی  منبع :

https://www.cra.ir/statute 
  

https://www.cra.ir/statute
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29/11/1389 

سیاست های کلی نظام در امور »امنیت فضای تولید و تبادل  ابالغ 

 اطالعات و ارتباطات)افتا(«

و   اطالعات  تبادل  و  تولید  فضای  »امنیت  امور  در  نظام  کلی  های  سیاست  اسالمی  انقالب  رهبر 

 ارتباطات)افتا(« را ابالغ کردند.

و به محضر حضرت آیت  پیش نویس این سیاست ها پیش از این در مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه  

 اهلل خامنه ای تقدیم شده بود. 

متن کامل این سیاست های ابالغی که به عنوان راهنمای دستگاههای اجرایی، تقنینی و نظارتی، خط  

 مشی و جهت گیری نظام را در بخش مذکور تعیین می کند، به شرح زیر است: 

برای امن سازی ساختارهای حیاتی و    ایجاد نظام جامع و فراگیر در سطح ملی و سازوکار مناسب  -1

حساس و مهم در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات، و ارتقاء مداوم امنیت شبکه های الکترونیکی و  

 سامانه های اطالعاتی و ارتباطی در کشور به منظور: 

 استمرار خدمات عمومی. -

 پایداری زیرساخت های ملی.   -

 صیانت از اسرار کشور.  -

 ایرانی و ارزش های اخالقی.  -و هویت اسالمی حفظ فرهنگ   -

 حراست از حریم خصوصی و آزادی های مشروع و سرمایه های مادی و معنوی.  -

 توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات با رعایت مالحظات امنیتی.  -2

ارتقاء سطح دانش و ظرفیت های علمی، پژوهشی، آموزشی و صنعتی کشور برای تولید علم و    -3

 مربوط به امنیت فضای اطالعاتی و ارتباطی )افتا(. فناوری 

تکیه بر فناوری بومی و توانمندی های تخصصی داخلی در توسعه زیرساخت های علمی و فنی    -4

 امنیت شبکه های الکترونیکی و سامانه های اطالعاتی و ارتباطی. 



 
 

مقابل    -5 در  بازدارندگی  توان  ارتقاء  و  دفاع  پیشگیری،  فناوری  پایش،  حوزه  در  تهدید  هرگونه 

 اطالعات و ارتباطات. 

تعامل موثر و سازنده منطقه ای و جهانی و همکاری و سرمایه گذاری مشترک در حوزه های    -6

دانش، فناوری و امور مربوط به امنیت شبکه های الکترونیکی و سامانه های اطالعاتی و ارتباطی با  

 حفظ منافع و امنیت ملی.

متولی و هماهنگ کننده زیر نظر دولت به منظور هدایت، نظارت و تدوین استانداردهای    تعیین نهاد  -7

الزم برای حفظ و توسعه امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات و ارتباطات و تهیه پیش نویس قوانین  

 مورد نیاز. 

 فرهنگ سازی، آموزش و افزایش آگاهی و مهارت های عمومی در حوزه افتا.  -8

وازین شرعی و مقررات قانونی مربوط به حفظ حقوق فردی و اجتماعی در اجرای این  رعایت م  -9

 سیاست ها. 

 منبع : سایت مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل خامنه ای 

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=11266 
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27/07/1400 

 ( اساسنامه سازمان فناوری اطالعات ایران 7اصالح ماده ) 

 27/ 07/ 1400تاریخ تصویب : 

 مصوبات هیات وزیران مرجع تصویب : 

 7/27/ 1400ه 58954/ت80811 شماره

 ( اساسنامه سازمان فناوری اطالعات ایران 7اصالح ماده )

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 وزارت صنعت، معدن و تجارت

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=11266
https://rc.majlis.ir/fa/law/search?lu_approve_reference=lar8


 
 

 ر اقتصادی و دارایی وزارت امو 

 سازمان برنامه و بودجه کشور 

به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و به استناد ماده    1400/4/20هیأت وزیران در جلسه  

ها و مؤسسات دولتی و  ها، شرکتواحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصالح اساسنامه سازمان

 د: تصویب کر 1377وابسته به دولت مصوب 

ه  40675/ت 230246نامه شماره  ( اساسنامه سازمان فناوری اطالعات ایران موضوع تصویب7) ماده

 شود: به شرح زیر اصالح می  1387/12/10مورخ 

بند )  1 از عبارت  3در  بعد  اینترنت"(،  ابالغی وزارت  در چهارچوب سیاست"عبارت    "جهانی  های 

 شود. الحاق می  "ارتباطات و فناوری اطالعات 

 شود.( حذف می 8بند ) 2

های ابالغی وزارت ارتباطات  در چهارچوب سیاست"عبارت    "المللبین"(، بعد از واژه  13در بند )  3

 شود.الحاق می  "و فناوری اطالعات

 شود.حذف می  "ها و ضوابط مورد نیاز وتهیه و تصویب دستورالعمل"(، عبارت 16در بند ) 4

 شورای نگهبان تأیید شده است.  24/ 1400/7مورخ  102/27942این اصالحیه به موجب نامه شماره 

 جمهور محمد مخبر معاون اول رئیس  

 منبع : سایت قوانین مجلس 

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1677486 
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06/11/1387 

  انتشار و دسترسی آزاد به اطالعاتقانون 

http://www.haghgostar.ir/ShowPost.aspx?id=1167 

1387 /11 /06 

 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات  عنوان  

 پایگاه حقوقی، حق گستر  نویسنده : 

تعداد صفحات  

: 
 قوانین  زیرشاخه :  6

 22689-10-4-1393 شماره ثبت :  kb  142 حجم فایل :

 فصل اول ـ تعاریف و کلیات     

 بند اول ـ تعاریف:     

 بند دوم ـ آزادی اطالعات:    

 بند سوم ـ حق دسترسی به اطالعات:     

 فصل دوم ـ آیین دسترسی به اطالعات     

 بند اول ـ درخواست دسترسی به اطالعات و مهلت پاسخگویی به آن     

 بند دوم ـ نحوه پاسخ به درخواستها:     

 فصل سوم ـ ترویج شفافیت     

 بند اول ـ تکلیف به انتشار     

 رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات    بند دوم ـ گزارش واحد اطالع

http://www.haghgostar.ir/ShowPost.aspx?id=1167


 
 

 ات دسترسی به اطالعات     فصل چهارم ـ استثنائ

 بند اول ـ اسرار دولتی     

 بند دوم ـ حمایت از حریم خصوصی:     

 بند سوم ـ حمایت از سالمتی و اطالعات تجاری:     

 بند چهارم ـ سایر موارد:     

 فصل پنجم ـ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات     

 بند اول ـ تشکیل کمیسیون:     

 بند دوم ـ گزارش کمیسیون:     

 فصل ششم ـ مسؤولیتهای مدنی و کیفری 

 

 فصل اول ـ تعاریف و کلیات 

 بند اول ـ تعاریف:         

 رود:ـ در این قانون اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می 1ماده       

افزاری ذخیره گردیده و  الف ـ اطالعات: هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم        

 یا با هر وسیلة دیگری ضبط شده باشد.

م خانوادگی، نشانیهای محل سکونت و محل  ب ـ اطالعات شخصی: اطالعات فردی نظیر نام و نا        

کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادتهای فردی، ناراحتیهای جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور  

 است.

ها، آمار و ارقام ملی و رسمی،  نامه جـ  اطالعات عمومی: اطالعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین         

 مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد. اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق 

د ـ مؤسسات عمومی: سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان         

 و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسالمی ایران آمده است.

هر          شامل  خصوصی  مؤسسه  قانون،  این  نظر  از  خصوصی:  مؤسسات  ـ  و  هـ  انتفاعی  مؤسسه 

 1  غیرانتفاعی به استثناء مؤسسات عمومی است.
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 بند دوم ـ آزادی اطالعات:        

قانون  2ماده        که  آن  مگر  دارد،  را  عمومی  اطالعات  به  دسترسی  حق  ایرانی  شخص  هر  ـ 

 هدبود.عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواباشد. استفاده از اطالعاتکردهمنع

ـ هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطالعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان  3ماده       

که اطالعات مزبور به سفارش  آن کند، مشروط به سازی آن برای انتشار تغییریافته است جلوگیری آماده

 1  بود. دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد  

دهندگان اطالعات به افشاء منابع اطالعات خود ممنوع است  کنندگان و اشاعه ـ اجبار تهیه 4ماده        

دهندگان اطالعات  کنندگان و اشاعه مگر به حکم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مسؤولیت تهیه 

 2 باشد.نمی 

 بند سوم ـ حق دسترسی به اطالعات:         

ـ مؤسسات عمومی مکلفند اطالعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون    5دهما       

 تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند.

تبصره ـ اطالعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید عالوه بر موارد قانونی موجود          

 هی مردم برسد. های همگانی به آگااز طریق انتشار و اعالن عمومی و رسانه 

 حق دسترسی اشخاص حقیقی و حقوقی به اطالعات خودشان

 فصل دوم ـ آیین دسترسی به اطالعات        

 بند اول ـ درخواست دسترسی به اطالعات و مهلت پاسخگویی به آن         

آنها    6ماده        به  اطالعات  از اشخاص حقیقی که  تنها  اطالعات شخصی  به  ـ درخواست دسترسی 

 3  شود.گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می مربوط می 
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 ممنوعیت درخواست دلیل برای اطالعات شخصی  

گونه دلیل یا توجیهی جهت  تواند از متقاضی دسترسی به اطالعات هیچ ـ مؤسسه عمومی نمی 7ماده       

 تقاضایش مطالبه کند.   

 ضرورت تسریع در درخواست 

ـ مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطالعات در سریعترین زمان ممکن    8ماده

پاس زمان  مدت  صورت  هر  در  و  دهد  نمی پاسخ  دریافت  خ  زمان  از  روز  ده  از  بیش  حداکثر  تواند 

نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به  درخواست باشد. آیین 

 1 رسد.پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، به تصویب هیأت وزیران می 

 بند دوم ـ نحوه پاسخ به درخواستها:         

شود ـ پاسخی که توسط مؤسسات خصوصی به درخواستهای دسترسی به اطالعات داده می 9ماده       

 باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد. 

 فصل سوم ـ ترویج شفافیت       

 بند اول ـ تکلیف به انتشار        

باشد، بندی می ای طبقه ـ هر یک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطالعات دار10ماده       

در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور ساالنه اطالعات عمومی شامل عملکرد و  

االمکان در یک کتاب راهنما که از جمله  ای و حتی ترازنامه )بیالن( خود را با استفاده از امکانات رایانه 

 رخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد:تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت د می 

 ها و ساختار. الف ـ اهداف، وظایف، سیاستها و خطی مشی        

 دهد.ب ـ روشها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیماً به اعضاء جامعه ارائه می        

 ج ـ ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن مؤسسه.         

 شود و آیین دسترسی به آنها. انواع و اشکال اطالعاتی که در آن مؤسسه نگهداری می  د ـ       

 هـ ـ اختیارات و وظایف مأموران ارشد خود.        
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یا آیین         تمام ساز و کارها  ـ  و سازمانهای  و  آنها اشخاص حقیقی و حقوقی  به وسیله  هایی که 

 د مشارکت داشته یا به نحو دیگری مؤثر واقع شوند. تواند در اجراء اختیارات آن واحغیردولتی می 

تبصره ـ حکم این ماده در مورد دستگاههایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط          

 1 باشد.به عدم مخالفت معظم له می 

اسرار  بندی به عنوان  ـ مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه 11ماده       

 باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود. دولتی نمی 

رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به بند دوم ـ گزارش واحد اطالع        

 اطالعات

رسانی ساالنه گزارشی درباره فعالیتهای  ـ مؤسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطالع12ماده       

 2  ه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات ارائه دهند.آن مؤسسه در اجراء این قانون ب 

 فصل چهارم ـ استثنائات دسترسی به اطالعات        

 بند اول ـ اسرار دولتی        

بندی شده )اسرار دولتی(  ـ در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطالعات طبقه 13ماده       

اطالعات   به  امتناع کنند. دسترسی  آنها  دادن  اختیار قرار  از در  باید  باشد مؤسسات عمومی  مربوط 

 3  بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.طبقه 

 از حریم خصوصی:  بند دوم ـ حمایت        

ـ چنانچه اطالعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره  14ماده       

اطالعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی  

 باید رد شود.
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ت متقاضی متضمن افشای  که پذیرش درخواسـ مؤسسات مشمول این قانون درصورتی 15ماده       

غیرقانونی اطالعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در اختیار قرار دادن اطالعات  

 که:درخواست شده خودداری کنند، مگر آن 

 الف ـ شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشاء اطالعات راجع به خود رضایت داده باشد.       

 ، ولی یا قیم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد.ب ـ شخص متقاضی        

قانون           باشد و اطالعات درخواست شده در چهارچوب  ج ـ متقاضی یکی از مؤسسات عمومی 

 مستقیماً به وظایف آن به عنوان یک مؤسسه عمومی مرتبط باشد. 

 بند سوم ـ حمایت از سالمتی و اطالعات تجاری:        

که برای مؤسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در  ـ در صورتی 16دهما       

اندازد یا متضمن  اختیار قرار دادن اطالعات درخواست شده، جان یا سالمت افراد را به مخاطره می 

 1  د.ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطالعات امتناع کنن

 بند چهارم ـ سایر موارد:        

ـ مؤسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطالعات درخواست شده به  17ماده       

 نماید از دادن آنها خودداری کنند.امور زیر لطمه وارد می 

 الف ـ امنیت و آسایش عمومی.        

 زداشت یا تعقیب مجرمان. ب ـ پیشگیری از جرائم یا کشف آنها، با        

 ج ـ ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها.        

 د ـ اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور.        

( شامل اطالعات راجع به وجود یا یروز خطرات زیست  17( الی )13ـ موضوع مواد )1تبصره        

 گردد.محیطی و تهدید سالمت عمومی نمی 

( شامل اطالعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا  16( و )15وضوع مواد )ـ م2تبصره        

 2 گردد.شود، نمی مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء می 

 فصل پنجم ـ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات       
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 بند اول ـ تشکیل کمیسیون:         

ـ به منظور حمایت از آزادی اطالعات و دسترسی همگانی به اطالعات موجود در مؤسسات  18ماده       

های اجرائی الزم در  دهند، تدوین برنامه عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می 

این  رسانی، نظارت کلی بر حسن اجراء، رفع اختالف در چگونگی ارائه اطالعات موضوع  عرصه اطالع

قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و  

 شود:جمهور با ترکیب زیر تشکیل می دسترسی آزاد به اطالعات به دستور رئیس 

 الف ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی )رئیس کمیسیون(.       

 ربط. ت یا معاون ذی ب ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطالعا        

 ربط. ج ـ وزیر اطالعات یا معاون ذی         

 ربط. د ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی        

 ربط.ریزی کشور یا معاون ذی هـ ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه        

 و ـ رئیس دیوان عدالت اداری.        

 ز ـ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی.        

 ح ـ دبیر شورای عالی فناوری اطالعات کشور.         

گردد. نحوه  ـ دبیرخانه کمیسیون یادشده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تشکیل می 1تبصره        

صویب هیأت وزیران  تشکیل جلسات و اداره آن و وظایف دبیرخانه به پیشنهاد کمیسیون مذکور به ت

 خواهد رسید. 

رئیس2تبصره         تأیید  از  پس  اطالعات  به  آزاد  دسترسی  و  انتشار  کمیسیون  مصوبات  جمهور  ـ 

 1  االجراء خواهد بود.الزم

 باشند.ربط ملزم به همکاری با کمیسیون می ـ مؤسسات ذی 19ماده       

 بند دوم ـ گزارش کمیسیون:         

سیون باید هر ساله گزارشی در باره رعایت این قانون در مؤسسات مشمول این قانون  ـ کمی 20ماده       

 2  جمهور تقدیم کند.و فعالیتهای خود را به مجلس شورای اسالمی و رئیس 
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 فصل ششم ـ مسؤولیتهای مدنی و کیفری        

یرواقعی درباره او به  ـ هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطالعات غ21ماده       

یا   کند  تکذیب  را  مذکور  اطالعات  تا  دارد  حق  است  شده  وارد  وی صدمه  معنوی  و  مادی  منافع 

با قواعد عمومی مسؤولیت مدنی جبران خسارتهای وارد   توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق 

 شده را مطالبه نماید. 

خالف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی   تبصره ـ در صورت انتشار اطالعات واقعی بر        

 حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسؤولیتهای مدنی، جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نمایند.

باشد و مرتکب به پرداخت جزاء نقدی از سیصدهزار  ـ ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می 22ماده       

( ریال با توجه به میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم  100.000.000( ریال تا یکصدمیلیون )300.000)

 و وضعیت وی محکوم خواهد شد: 

 الف ـ ممانعت از دسترسی به اطالعات برخالف مقررات این قانون.        

ب ـ هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات یا         

 مؤسسات عمومی برخالف مقررات این قانون شود.  رسانی وظیفه اطالع 

 ج ـ امحاء جزئی یا کلی اطالعات بدون داشتن اختیار قانونی.         

 د ـ عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلتهای مقرر.        

چنانچه هر یک از جرائم یادشده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد همان مجازات اعمال  

 شود.می 

آیین 23ماده        وزارت  ـ  توسط  تصویب،  تاریخ  از  ماه  سه  قانون حداکثر ظرف  این  اجرائی  نامه 

ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد  فرهنگ و ارشاد اسالمی و با همکاری دستگاههای ذی 

 1  رسید.

مورخ ششم    قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه       

  31/5/1388بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ  

الحاق یک تبصره ذیل ماده ) با  نظام  نظام  10از سوی مجمع تشخیص مصلحت  با مصلحت  ( موافق 

 تشخیص داده شد. 
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 رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی   
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05/03/1388 

 قانون جرائم رایانه ای )فصل پنجم قانون مجازات اسالمی( 

بر اساس ماده    : رایانه ای مصوب    55توجه شود  :   05/03/1388قانون جرائم    که مقرر می دارد 

)بخش   ی ( قانون مجازات اسالم782( تا )729قانون به عنوان مواد )  نی ( ا54( تا )1شماره مواد )»

به شماره    ی ( قانون مجازات اسالم729منظور و شماره ماده )  یا  انهی( با عنوان فصل جرائم راراتیتعز

« هر یک از این دو قانون ، رسمیت داشته و فقط عناوین و شماره مواد آن تغییر  .( اصالح گردد783)

 کرده است  

  مجازات  قانون جمله  از قانون این با  مغایر قوانین  کلیه(  27/2/1377 اصالحی )  (55ماده) 783ه ماد

 [ 1]  .ات و الحاقات بعدی آن ملغی است اصالح و  1304  سال مصوب عمومی 

  مصوب(  بازدارنده  های   مجازات  و  تعزیرات)    اسالمی   مجازات  قانون   پنجم  کتاب  قانون   از  [1]

2/3/1375 : 

تعزیرات و مجازات های بازدارنده به قانون مجازات    - این قانون به عنوان کتاب پنجم    -  233ماده  

اصالح می    730تا    498آن به    233تا    1الحاق می گردد و شماره مواد    1370اسالمی مصوب آذر ماه  

 .گردد

قانون فوق مشتمل بر دویست و سی و سه ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه روز چهارشنبه دوم  

به    1375.3.6رداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ  خ

 .تأیید شورای نگهبان رسیده است

 

 

 

 1388/03/05 تاریخ تصویب :

 مصوبات مجلس شورا  مرجع تصویب :

 تعداد 



 
 

 25:  تبصره 56ماده : 

 8دوره :  ادوار

 1388سال :   ساالنه

  شش  دوم:    اجالسیه 04/03/ 1388:    ابالغیه   تاریخ 16306/121شماره ابالغیه :   121شماره چاپ :  

قانون  1388/03/20:    نگهبان   شورای  تصویب  تاریخ اول:    ماهه قانون متن  گروه های   (0)  مجریان 

 ( 0) موضوعی 

 **************** 

 1388مصوب   قانون جرائم رایانه ای

 4/3/ 1388 16306/121شماره

 

    ی ا انه یقانون جرائم را

  

 نژاد   یدکتر محمود احمد یآقا  جناب

 ران یا ی اسالم یمحترم جمهور  است یر

شماره    نامه  به  اصل    1384/ 13/4مورخ    21953/32871عطف  اجراء  ب  کصد یدر  سوم    ستیو  و 

  ی به مجلس شورا   حهیکه با عنوان ال  یا  انه یقانون جرائم را  ران یا  ی اسالم  یجمهور   ی ( قانون اساس123)

  ی شورا  دییو تأ 3/1388/ 5روز سه شنبه مورخ   ی در جلسه علن  بیبود با تصو   دهیگرد  میتقد  ی اسالم

 .گردد ی ابالغ م وستی محترم نگهبان، به پ

 

 ی جانیالر ی عل ی اسالم یمجلس شورا  سیرئ

 

 10/4/1388 71063شماره

 ی دادگستر وزارت

و هشتاد    صدیو س  کهزاری روز سه شنبه مورخ پنجم خرداد ماه    ی که در جلسه علن  ی ا  انه یرا  میقانون جرا  

  ی و ط  دهینگهبان رس   یشورا   دییبه تأ   20/3/1388  خی و در تار  بیتصو   ی اسالم  ی و هشت مجلس شورا

  وست ی است، به پ  دهیواصل گرد  ی اسالم  یمجلس شورا  4/1388/ 3مورخ    16306/121نامه شماره  

 . گردد ی جهت اجرا ابالغ م
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 نژاد  یمحمود احمد  جمهور  سیرئ

 

 ی ا انه یجرائم را قانون

 

 جرائم و مجازات ها  کم یبخش  

 یو مخابرات  یا انهیرا یداده ها و سامانه ها یمحرمانگ هیجرائم عل کم یفصل   

 رمجازیغ ی دسترس کم یمبحث  

به  ی مخابرات  ای  یا   انه یرا  یسامانه ها   ای به داده ها    رمجازیهرکس به طور غ  1ماده    ر ی تداب  لهیوس  که 

از پنج   ی نقد  یجزا  ا یسال  ک یروز تا   ک ی به حبس از نود و   ابد،ی ی است دسترس شده حفاظت  ی تیامن

هر دو مجازات محکوم خواهد    ای  الی( ر 20.000.000)  ونیلیم  ستیتا ب  ال ی( ر5.000.000)  ونیلیم

 1 .شد

 رمجازیشنود غ مبحث دوم 

  ی ا   انهیرا   یها   در سامانه  ی رعمومیدر حال انتقال ارتباطات غ  یمحتوا   رمجازیهر کس به طور غ  2ماده 

  ی جزا ایرا شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال  ینور  ای  ی سیامواج الکترو مغناط ای ی مخابرات ای

م   ینقد ده  ر 10.000.000)  ون یلیاز  م  الی(  مجازات    ای  الی( ر40.000.000)  ونیلیتا چهل  دو  هر 

 . محکوم خواهد شد

  

 یا انهی را یجاسوس مبحث سوم 

  ی شده در سامانه ها  رهیذخ   ایدرحال انتقال    ی سر   ینسبت به داده ها   رمجازیهر کس به طور غ  3ماده 

مقرر محکوم خواهد    یشود، به مجازات ها   ری داده مرتکب اعمال ز  یحامل ها   ای  ی مخابرات  ای  یا   انهیرا

 شد: 
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در حال انتقال، به حبس از    یسر  یشنود محتوا   ایآنها   لیتحص ایمذکور   یبه داده ها  ی الف( دسترس 

(  60.000.000)  ونیلیتا شصت م   الی( ر20.000.000)  ونیلیم   ستیاز ب   ینقد  یجزا  ایتا سه سال    کی

 . هر دو مجازات  ای  الیر

 .به حبس از دو تا ده سال ت،یاشخاص فاقد صالح یمذکور برا  ی ب( در دسترس قرار دادن داده ها 

  ا ی  گانهی گروه ب  ا یدولت، سازمان، شرکت    یمذکور برا   ی در دسترس قرار دادن داده ها  ایج( افشاء   

 .عامالن آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال

 1  .زند ی لطمه م ی منافع مل ایکشور   تی آنها به امن یاست که افشا  یی داده ها یسر  یداده ها  1تبصره 

و حفاظت آنها ظرف سه    ی و نحوه طبقه بند  ی سر  ی داده ها  صی و تشخ  نیی نامه نحوه تع  ن ییآ  2تبصره 

کشور،    ،یدادگستر   ی وزارتخانه ها   یقانون توسط وزارت اطالعات با همکار   ن یا   ب یتصو  خ یماه از تار 

فناور و  پشت   یارتباطات  و  دفاع  و  ته   یروهاین  ی بانیاطالعات  تصو  هیمسلح  به  هی و    ران یوز  أتیب 

 . دیخواهدرس

سامانه    ی تی امن  ریقانون، تداب   ن ی( ا 3موضوع ماده )  ی سر   یبه داده ها   ی هرکس به قصد دسترس  4ماده 

  ون یلیاز ده م  ینقد   ی جزا  ای را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال    ی مخابرات  ا ی  یا   انهیرا   ی ها

 .خواهد شد محکومهر دو مجازات  ا ی الی( ر 40.000.000) ونیلیتا چهل م  الی( ر 10.000.000)

سامانه   ایقانون   نی ( ا3مقرر در ماده ) یسر  یکه مسؤول حفظ داده ها  ی چنانچه مأموران دولت  5ماده 

  ار یمذکور در اخت  یسامانه ها   ایداده ها    ایمربوط هستند و به آنها آموزش الزم داده شده است    یها

 ی موجب دسترس  ی تیامن  ریتداب   تیعدم رعا   ای  ی مباالت  ی ب  ،ی اطیاحت  ی آنها قرار گرفته است بر اثر ب

  ک ی نود و    مذکور شوند، به حبس از   یسامانه ها   ایداده    یبه داده ها، حامل ها   تیاشخاص فاقد صالح

  ال ی( ر40.000.000)  ونی لیتا چهل م  الی( ر5.000.000)  ونیلیاز پنج م  ی نقد  یجزا  ایروز تا دو سال  

 .محکوم خواهند شد لهر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سا ای

 ی و مخابرات یا انهیرا  یداده ها و سامانه ها ت یصحت و تمام هیجرائم عل فصل دوم 

 یا انه یجعل را کم یمبحث  

تا پنج سال    کیشود، جاعل محسوب و به حبس از    ریمرتکب اعمال ز   رمجازیهر کس به طور غ   6ماده 

هر    ا ی  الی ( ر100.000.000)  ونی لیم  کصدیتا    الی( ر20.000.000)  ونی لیم   ستی از ب  ی نقد  ی جزا  ای

 دو مجازات محکوم خواهد شد: 

 
 1388مصوب  ی ا  انه یقانون جرائم را 1

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/135717   
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 . واردکردن متقلبانه داده به آنها  ای  جادیا ا یقابل استناد  یداده ها  جاد یا ای  رییالف( تغ 

  ا ی  یا  انهیرا   یقابل پردازش در سامانه ها  ایحافظه    یعالئم موجود در کارت ها   ایداده ها    رییب( تغ 

 . عالئم به آنها ا یوارد کردن متقلبانه داده ها  ای جاد یا ا یتراشه ها  ا ی ی مخابرات

تراشه ها از آنها استفاده کند، به مجازات    ایکارت ها  ایهرکس با علم به مجعول بودن داده ها   7ماده 

 .مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد

 ی و مخابرات یا انهیرا یسامانه ها  ا یو اخالل در داده ها  بی تخر مبحث دوم 

  ی حامل ها   ای  ی مخابرات   ا ی  ی ا  انه یرا  یرا از سامانه ها   یگر ید   یداده ها   رمجازیهرکس به طور غ   8ماده 

  ی نقد  یجزا ایپردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال  رقابلیغ ایمختل  ای بیتخر ایداده حذف 

ا هر دو مجازات محکوم  ی  الی( ر 40.000.000)  ون یلیتا چهل م  الی( ر10.000.000)  ونیلیاز ده م

 .خواهد شد

به    9ماده  غهر کس  اعمال  رمجازیطور  قب   ی با  پخش، حذف کردن،    ل یاز  دادن،  انتقال  واردکردن، 

  ی ا  انهیرا  یسامانه ها  ،ینور  ای  ی سی امواج الکترومغناط  ایداده ها    بیتخر  ای   یمتوقف کردن، دستکار 

  ا ی شش ماه تا دو سال    ازکارکرد آنها را مختل کند، به حبس    ا ی  ندازد یرا از کار ب   ی گری د  ی مخابرات  ای

هر دو مجازات    ا ی  الی( ر 40.000.000)   ونیلی تا چهل م  ال ی( ر10.000.000)  ون یلیاز ده م   ی نقد  یجزا

 . محکوم خواهد شد

  ی رمزنگار  ایگذر واژه    رییکردن داده ها، تغ  ی مخف  لی از قب  ی با اعمال  رمجازیهرکس به طور غ  10ماده 

شود، به حبس از    ی مخابرات  ای  یا   انهیرا  یسامانه ها  ایاشخاص مجاز به داده ها    ی داده ها مانع دسترس

و   تا    کی نود  م  ینقد   یجزا   ایسال    کی روز  پنج  ر 5.000.000)  ونیلی از  ب  الی(    ون یلیم   ستی تا 

 . هر دو مجازات محکوم خواهد شد ای  الی( ر 20.000.000)

(،  8اعمال مذکور در مواد )  ی عموم  تیو امن  ش یآسا  ت،یهرکس به قصد خطر انداختن امن  11ماده 

  ی عموم   ی ارائه خدمات ضرور  یکه برا   ی و مخابرات  ی ا  انهیرا   ی سامانه ها  ه یقانون را عل  نی ( ا10( و )9)

مرتکب   ی و بانکدار ل آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نق ،ی خدمات درمان لی روند، از قب ی به کار م

 . شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد

 انه یمرتبط با را یسرقت و کالهبردار فصل سوم 

  ار ی داده ها در اخت  ن یچنانچه ع   د،یرا بربا  یگری متعلق به د  یداده ها   رمجازیهرکس به طور غ   12ماده 

(  20.000.000)  ون یلیم  ستیتا ب ال ی( ر1.000.000) ون یلیم  کی از  ینقد  یصاحب آن باشد، به جرا 



 
 

غ  ال یر نود و    ن یا   ری و در  از  به حبس  تا    ک یصورت  م  از  ینقد   ی جزا  ا یسال    ک یروز    ون یلیپنج 

 .هر دو مجازات محکوم خواهد شد ای الی ( ر20.000.000) ون یلیم ست یتا ب  الی( ر 5.000.000)

وارد    لیاز قب  ی با ارتکاب اعمال   ی مخابرات  ای  ی ا  انهی را  یاز سامانه ها   رمجازی هرکس به طور غ  13ماده 

  ا ی منفعت    ایمال    ایمختل کردن سامانه، وجه    ای متوقف کردن داده ها    ا ی  جادیمحو، ا  ر،ییکردن، تغ

کند عالوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از    لیتحص   یگر ید  ایخود    یبرا   ی مال  ازاتیامت  ایخدمات  

سال    کی پنج  ب   ینقد  یجزا  ایتا  ر 20.000.000)  ون یلیم   ستیاز    ون یلیم  کصدیتا    الی( 

 . هر دو مجازات محکوم خواهد شد  ای  الی( ر100.000.000)

 ی عفت و اخالق عموم  هیجرائم عل فصل چهارم 

مستهجن را    اتیداده محتو  یحامل ها   ا ی  ی مخابرات   ای   ی ا  انه یرا   ی سامانه ها   لهیهرکس به وس   14ماده 

کند، به حبس از    ینگهدار   ای  رهیذخ  ا ی  دیافساد تول  ا یبه قصد تجارت    ایمعامله کند    ای  ع یمنتشر، توز

و   سال    ک ینود  دو  تا  م  ینقد   ی جزا  ا یروز  پنج  ر 5.000.000)  ون یلیاز  م  الی(  چهل    ون یلیتا 

 . هر دو مجازات محکوم خواهد شد  ای  الی( ر40.000.000)

محتو  1تبصره  درخصوص  فوق  اعمال  محکوم  اتیارتکاب  موجب  حداقل    تیمبتذل  از    ی کیبه 

 . شود ی فوق م  یمجازات ها 

 .باشد   حهیصحنه و صور قب   یگردد که دارا ی اطالق م ی و آثار مبتذل به آثار ات یمحتو

محتو   2تبصره  به    ات یهرگاه  مرتکب  شود،  ارسال  نفر  ده  از  کمتر  به    ون یلیم  کی مستهجن 

 .محکوم خواهد شد ینقد  یجزا الی( ر 5.000.000) ونیلی تا پنج م الی( ر 1.000.000)

به طور سازمان    ا یماده را حرفه خود قرار داده باشد    ن ی چنانچه مرتکب اعمال مذکور در ا  3تبصره 

ماده    نی االرض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در ا  ی مرتکب شود چنانچه مفسد ف  افته ی

 . محکوم خواهد شد

شود که    ی اطالق م ی متن  ا ی  ی واقع ریغ ای  ی متن واقع   ا یصوت    ر،یمستهجن به تصو   ات یمحتو   4تبصره  

 . انسان است ی عمل جنس  ای زش یآم ای ی اندام تناسل ایمرد  ایکامل زن  ی برهنگ  انگریب

شود،    ریداده مرتکب اعمال ز   یحامل ها  ای  ی مخابرات  ای  یا   انهیرا   یسامانه ها  قی هرکس از طر  15ماده 

 مجازات خواهد شد:  ریز  بیبه ترت 

  ع یتطم  ا ی  دیتهد  ب،یترغ  ک،یمستهجن، آنها را تحر   اتیافراد به محتو  ی ابی الف( چنانچه به منظور دست 

روز    کی آموزش دهد، به حبس از نود و    اینموده    لیبه آنها را تسه   ی ابیدست  وهیش   ایدهد    بیفر   ایکند  



 
 

  ال ی( ر 20.000.000)  ونی لیم  ستی تا ب  ال ی( ر5.000.000)  ونیلیاز پنج م  ینقد   یجزا   ایسال    کی تا  

 .هر دو مجازات محکوم خواهد شد ای

(  2.000.000)  ونی لیاز دو م  ینقد  یمبتذل موجب جزا  اتیاعمال در خصوص محتو   نیارتکاب ا  

 . است الی( ر 5.000.000) ونی لیتا پنج م  الیر

  ی خودکش  ا یروان گردان    ایاستعمال مواد مخدر    ای عفت    ی ب( چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم مناف 

دهد    بی فر  ایدعوت کرده    ای  دیتهد  ای  بیترغ  ای  کی تحر  زیاعمال خشونت آم  ای  ی انحرافات جنس  ای

سال    ک یروز تا    کی و    ود آموزش دهد، به حبس از ن  ا یکند    ل یاستعمال آنها را تسه  ا یارتکاب    وهی ش  ای

پنج م  ینقد  ی جزا  ای ب  الی( ر5.000.000)  ونی لیاز  هر دو    ای  الی( ر20.000.000)  ونیلیم  ستی تا 

 . شود ی مجازات محکوم م

  ا ی  ی مقاصد علم  ینخواهد شد که برا   ی اتی( شامل آن دسته از محتو14ماده و ماده )  ن یمفاد ا   تبصره  

 .شود ی معامله م ایانتشار   ای  عیتوز  ای ارائه  ا ی ی نگهدار  ای  دیتول ای  هیته   گرید  یی هر مصلحت عقال

 ب ی و نشر اکاذ تی ثیهتک ح فصل پنجم  

  ر ییرا تغ   یگر ید  ریتصو   ایصوت    ای  لمیف  ،ی مخابرات   ا ی  ی ا   انهی را  یسامانه ها   له یهرکس به وس  16ماده 

که عرفاً موجب    ی منتشر کند، به نحو  ف یتحر  ا ی  ر ییبا علم به تغ  ا یکند و آن را منتشر    ف ی تحر  ا یدهد  

(  5.000.000)  ونیلیاز پنج م  ینقد  یجزا  ایروز تا دو سال    ک یاو شود، به حبس از نود و    تیثی هتک ح

 .هر دو مجازات محکوم خواهد شد ای  الی( ر 40.000.000) ونیلیتا چهل م  الیر

به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر    فی تحر  ای  رییچنانچه تغ  تبصره 

 . محکوم خواهد شد

به وس  17ماده    ا ی  ی خصوص  لمیف  ای  ریتصو   ایصوت    ی مخابرات  ای  یا  انهیرا  یسامانه ها  لهیهر کس 

  گران یدسترس د   ا یمنتشر کند    ی او جز در موارد قانون  ت یرا بدون رضا   یگر یاسرار د   ا ی  ی خانوادگ

روز    کی او شود، به حبس از نود و    تیثیعرفاً موجب هتک ح  ایکه منجر به ضرر    یقرار دهد، به نحو

  ا ی  ال ی( ر40.000.000)   ونیلیتا چهل م  الی( ر 5.000.000)  ون یلیاز پنج م   ی نقد  یجزا   ا یتا دو سال  

 .هر دو مجازات محکوم خواهد شد

سامانه    لهیبه وس  ی مقامات رسم  ای  ی اذهان عموم  شیتشو  ای  ریهر کس به قصد اضرار به غ  18ماده 

  ی با همان مقاصد اعمال  ایقرار دهد    گران یدر دسترس د   ای  دیرا منتشر نما   ی ب یاکاذ  ی مخابرات  ای  یا   انه یرا

  ی حیتلو  ای  حیبه طور صر  ی وقحق  ای  ی قیبه عنوان نقل قول، به شخص حق  ایرأساً    قت،یرا بر خالف حق

وارد شود    ی گری به د  ی معنو  ا ی  ی از انحاء ضرر ماد  ی شده به نحو   اد ی   ق یاز طر  نکه ینسبت دهد، اعم از ا



 
 

  ی جزا   ا یروز تا دو سال    ک ی)در صورت امکان(، به حبس از نود و    تی ثینشود، افزون بر اعاده ح  ای

م  ینقد پنج  ر5.000.000)  ونیلیاز  م  الی(  چهل  ر40.000.000)  ونی لیتا  مجازات    ای  الی(  دو  هر 

 . محکوم خواهد شد

 اشخاص   یفر یک تی مسؤول فصل ششم  

منافع آن ارتکاب    ی و در راستا  ی به نام شخص حقوق  ی ا  انه یچنانچه جرائم را   ر،یدر موارد ز   19ماده 

 خواهد بود:  یفر یک تی مسؤول یدارا ی شخص حقوق ابد،ی

 . شود ی ا انه یمرتکب جرم را ی شخص حقوق ریالف( هرگاه مد 

 . ونددی را صادر کند و جرم به وقوع بپ  ی ا  انه ی دستور ارتکاب جرم را   ی شخص حقوق  ری ب( هرگاه مد 

مرتکب جرم    یدر اثر عدم نظارت و   ا ی  ریبا اطالع مد  ی از کارمندان شخص حقوق  ی کی ج( هرگاه   

 . شود ی ا انه یرا

 .باشد  افتهیاختصاص   یا  انهیبه ارتکاب جرم را  ی شخص حقوق ت یاز فعال ی قسمت  اید( هرگاه تمام   

 ی نظارت بر شخص حقوق  ای   یر یگ  میتصم  ای  ی ندگینما  اریاست که اخت  ی کس   ریمنظور از مد  1تبصره 

 . را دارد

  ط یمانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرا   ی شخص حقوق  یفر یک  ت یمسؤول  2تبصره 

 . مسؤول خواهد بود ی قیفقط شخص حق ی صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوص

  زان یم  ،ی و اوضاع و احوال جرم ارتکاب  طیموضوع ماده فوق، با توجه به شرا  ی اشخاص حقوق  20ماده 

  ، ی جرم ارتکاب ینقد  یحاصله از ارتکاب جرم، عالوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزا جی درآمد و نتا

 محکوم خواهند شد:  لیذ  بیبه ترت 

  ی موقت شخص حقوق   ی لیالف( چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعط  

 .تا پنج سال  کی از  ی موقت شخص حقوق ی لیتا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعط   کی از 

 ی موقت شخص حقوق  ی لیاز پنج سال حبس باشد، تعط  شیب( چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم ب 

 . منحل خواهد شد ی تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوق   کی از 

  ا ی   سیشود، تا سه سال حق تأس  ی ماده منحل م  نی که طبق بند »ب« ا  ی شخص حقوق   ری مد  تبصره 

 . را نخواهد داشت گری د ی نظارت بر شخص حقوق  ای  یر یگ میتصم  ای ی ندگینما 

کارگروه    یو فهرست مقرر از سو  ی موظفند طبق ضوابط فن  ی ارائه دهندگان خدمات دسترس  21ماده 

شده است    میمجرمانه که در چارچوب قانون تنظ  یمحتوا  لیموضوع ماده ذ  قی مصاد  نیی( تعتهی)کم

رود   ی به کار م  ی ا   انهیارتکاب جرائم را   یکه برا  یی و محتوا یا   انهیاز جرائم را   ی ناش یاعم از محتوا 



 
 

پاال   ی در صورت  .( کنندلتری)ف  شیرا پاال از  کنند،    یمجرمانه خوددار   ی( محتوا لتری)ف  ش یکه عمداً 

  ی قانون  ر یغ  یبه محتوا  ی دسترس  نه ی زم  ی مباالت  ی و ب  ی اطیاحت   ی ب  یمنحل خواهند شد و چنانچه از رو 

به جزا نخست  مرتبه  در  فراهم آورند،  ب   ی نقد  ی را    کصد ی تا    ال ی( ر20.000.000)  ونیلیم  ستیاز 

(  100.000.000)   ونیلیم  کصد یاز    ینقد  یو در مرتبه دوم به جزا   الی ( ر 100.000.000)  ونیلیم

موقت محکوم    ی ل یتا سه سال تعط  کی و در مرتبه سوم به    ال ی( ر1.000.000.000)  ارد یلیم   کی تا    ال یر

 .خواهند شد

  ر یز  ی شامل نهادها  ی ( مؤسسات عمومیها   تی )وب سا   ی مجرمانه به تارنماها  ی چنانچه محتوا   1تبصره 

موضوع قانون    ی ردولتیغ  ی مؤسسات عموم  و  ه ییو قضا   هی سه گانه مقننه، مجر  یو قوا  هیفق  ی نظر ول

به احزاب،    ایآن    یو الحاقات بعد  19/4/1373مصوب    ی ردولتیغ  ی فهرست نهادها و مؤسسات عموم

به    ایشده    شناخته  ی نید   یها   تیاقل  ای  ی اسالم  یو انجمن ها   ی و صنف  ی اس یس   یها، انجمن ها  تیجمع

و ارتباط با آنها وجود دارد    تیکه امکان احراز هو   رانیحاضر در ا   ی حقوق  ای  ی قیاشخاص حق  ریسا

مجرمانه    ی محتوا  ی فور کننده به پرونده و رفع اثر    ی دگیرس  یی تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضا 

 .نخواهد شد( لتری)ف  شیپاال یی ( مزبور تا صدور حکم نهاتیدارندگان، تارنما )وب سا یاز سو 

 ی دگیرس   یی قضا با دستور مقام  ی خصوص  تی مجرمانه موضوع شکا   ی( محتوالتری)ف  شیپاال  2تبصره 

 .کننده به پرونده انجام خواهد گرفت

  ن یی ( تعتهیقانون کارگروه )کم  نی ا  بی تصو  خیماه از تار   کیموظف است ظرف    هییقوه قضا  22ماده 

  ی وزارتخانه ها   ندهینما   ای  ریوز   .دهد  لیکل کشور تشک   ی مجرمانه را در محل دادستان  یمحتوا  قیمصاد

  ، ی و فناور  قاتیعلوم، تحق  ،یاطالعات، اطالعات، دادگستر   ی آموزش و پرورش، ارتباطات و فناور 

  ی رویو فرمانده ن   ما ی سازمان صدا و س  سیرئ  ،ی اسالم  غات یسازمان تبل  سی رئ  ،ی فرهنگ و ارشاداسالم

و معادن مجلس    عیصنا   ونی سیاطالعات و ارتباطات به انتخاب کم   ینفر خبره در فناور   کی   ،ی انتظام

  یی قضا   ونیس یکم  تخاببه ان  ی و حقوق  یی قضا  ونی سی عضو کم  ندگانینفر از نما   کی و    ی اسالم  یشورا

  است یر  .خواهند داد  لی( را تشک تهیکارگروه )کم  یاعضا   ی اسالم  یمجلس شورا   دییو تأ  ی و حقوق

 .( به عهده دادستان کل کشور خواهد بود تهی کارگروه )کم

  ت یبار و با حضور هفت نفر عضو رسم   ک ی( حداقل هر پانزده روز  تهیجلسات کارگروه )کم  1تبصره 

 . حاضران معتبر خواهد بود  ی نسب  تی( با اکثر تهیکارگروه )کم ماتی و تصم ابدی ی م

 یدگی( شده رسلتری)ف   شیپاال  قی راجع به مصاد   اتیموظف است به شکا (  تهی کارگروه )کم  2تبصره 

 .کند ی ریگ م یو نسبت به آنها تصم



 
 

)کم  3تبصره  ماه گزارشتهی کارگروه  هر شش  است  موظف  پاال  ی (  روند  (  لتر ی)ف  شیدر خصوص 

 .کند م یتقد ی مل تیامن ی عال یسه گانه و شورا  ی قوا یمجرمانه را به رؤسا  یمحتوا

  ن یی ( تعتهیدستور کارگروه )کم  افتیموظفند به محض در   ی زبانیارائه دهندگان خدمات م  23ماده 

مجرمانه    یبر وجود محتوا  ی کننده به پرونده مبن  ی دگیرس  یی مقام قضا   ایمذکور در ماده فوق    ق یمصاد

  ی عمداً از اجرا   چنانچه  .به آن ممانعت به عمل آورند  ی خود از ادامه دسترس  یا   انهیرا   یدر سامانه ها 

صورت،    نیا  ری در غ  .کنند، منحل خواهند شد  یخوددار  یی مقام قضا  ا ی(  تهیدستور کارگروه )کم

مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در    ی به محتوا  ی دسترس نهیزم ی مباالت  ی و ب  ی اطیاحت   ی چنانچه در اثر ب

(  100.000.000)  ون یلیم  کصدی  ات  الی( ر 20.000.000)  ون یلیم   تسی از ب  ی نقد  یمرتبه نخست به جزا 

به    الیر (  1.000.000.000)  اردیلیم  ک یتا    ال ی( ر100.000.000)  ونیلیم  کصدی و در مرتبه دوم 

 .موقت محکوم خواهند شد ی لیتا سه سال تعط ک یو در مرتبه سوم به    الیر

مجرمانه مراتب را    یاز وجود محتوا   ی موظفند به محض آگاه  ی زبانیارائه دهندگان خدمات م  تبصره 

 . اطالع دهند قی مصاد نیی ( تع تهیبه کارگروه )کم 

  ی مبتن   ی ارتباطات مخابرات  یبرقرار   ی برا  ی الملل  نی باند ب  ی از پهنا  ی هرکس بدون مجوز قانون 24ماده 

  ا یتا سه سال    کی برعکس استفاده کند، به حبس از    ای به داخل    ران یاز خارج ا   ی نترنتیبر پروتکل ا

هر    ا ی  ال ی( ر 1.000.000.000)  اردیلیم  ک یتا    الی( ر 100.000.000)  ونیلیم   کصدی از    ی نقد  یجزا

 . دو مجازات محکوم خواهد شد

 جرائم  ر یسا فصل هفتم  

  ی نقد   یجزا  ایسال    کیروز تا    کی شود، به حبس از نود و    ریکه مرتکب اعمال ز   ی هر شخص  25ماده 

هر دو مجازات محکوم    ا ی  الی ( ر20.000.000)  ون ی لیم  ست یتا ب   الی( ر 5.000.000)  ون یلیاز پنج م

 خواهد شد:

هر نوع ابزار    اینرم افزارها    ا یمعامله داده ها    ایو در دسترس قرار دادن    عی توز   ایانتشار    ای  دیالف( تول 

 .رود ی به کار م یا  انهیکه صرفاً به منظور ارتکاب جرائم را ی کیالکترون 

به   رمجازیغ ی که امکان دسترس یهر داده ا ای در دسترس قراردادن گذر واژه  ایانتشار   ایب( فروش   

 .کند ی او فراهم م تیرا بدون رضا   یگر یمتعلق به د  ی مخابرات ای  یا  انه یرا  یسامانه ها  ایداده ها  

 ی جاسوس  رمجاز،یشنود غ  رمجاز،یغ  ی آموزش دسترس  اتیدر دسترس قراردادن محتو  ای ج( انتشار   

 .ی و مخابرات  یا  انهیرا  ی ها  ستمی س ایو اخالل در داده ها   بیو تخر ی ا انه یرا



 
 

شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر    ادیچنانچه مرتکب، اعمال    تبصره 

 . ماده محکوم خواهد شد نیدر ا 

 مجازات ها   دی تشد فصل هشتم  

ب  ر،یدر موارد ز   26ماده  به  دو مجازات مقرر    ای  کیاز دو سوم حداکثر    شیحسب مورد مرتکب 

 محکوم خواهد شد: 

ها و موسسه ها    یشهردار   ای شوراها و    ایاز کارمندان و کارکنان اداره ها و سازمان ها    کیالف( هر  

  ی نظر ول  ریکه ز   یی و مؤسسه ها  ادهایو بن  ی انقالب   ینهادها   ایوابسته به دولت    ای و    ی دولت  یو شرکت ها

  ا یشوند و  ی دولت اداره م تمرکه با کمک مس یی محاسبات و مؤسسه ها  وان یشوند و د  ی اداره م هیفق

پا  مسلح و    ی روهای ن  نی سه گانه و همچن  ی اعضاء و کارکنان قوا  ی و به طور کل  یی قضا  ه یدارندگان 

  ی ا   انه یمرتکب جرم را  فه یبه مناسبت انجام وظ  ی ررسمیو غ  ی اعم از رسم  ی مأموران به خدمت عموم

 .شده باشند

که به مناسبت شغل خود مرتکب    ی مخابرات  ا ی  ی ا  انه یرا  یشبکه ها   ی متصرف قانون  ای  یب( متصد  

 . شده باشد ی ا انه یجرم را

نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات    ایمتعلق به دولت    ،ی مخابرات  ای   یا   انهی را  یسامانه ها  ایج( داده ها   

 .باشد  ی عموم

 .باشد افتهیارتکاب  افته ی د( جرم به صورت سازمان  

 .باشد  افتهیارتکاب   ی) جرم در سطح گسترد ه ا ه  

  ی ک یتواند مرتکب را از خدمات الکترون   ی از دو بار دادگاه م  ش یب  یدر صورت تکرار جرم برا   27ماده 

قب  ی عموم ا   لی از  باال  نترنت،ی اشتراک  مرتبه  دامنه  نام  اخذ  همراه،  بانکدار  یکشور   یتلفن    ی و 

 محروم کند: ی کیالکترون 

ماه تا    کی از    تیروز تا دو سال حبس باشد، محروم  ک یالف( چنانچه مجازات حبس آن جرم نودو  

 . سال کی

 .تا سه سال ک یاز   تیب( چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محروم 

 . از سه تا پنج سال تیاز پنج سال حبس باشد، محروم شیج( چنانچه مجازات حبس آن جرم ب  

 ی دادرس ن ییآ بخش دوم 

 ت یصالح کم یفصل   



 
 

صالح به    ز ین ر یدر موارد ز ران یا  یدادگاه ها   ن،ی قوان گر یشده در د  ی نی ب ش یعالوه بر موارد پ  28ماده 

 خواهند بود:  ی دگیرس

ارتکاب جرم به کار رفته است به هر نحو در سامانه    یکه برا   یی داده ها  ا یمجرمانه    ی الف( داده ها 

قلمرو حاکم   یحامل ها  ای   ی و مخابرات  یا   انهیرا  یها   یی و هوا   یی ا یدر  ،ی نیزم   تیداده موجود در 

 .شده باشد رهیذخ ران یا ی اسالم ی جمهور

ارتکاب    ران یا   یکد کشور   یدامنه مرتبه باال  ی( دارا یها   ت یسا  )وب  یتارنماها   ق یب( جرم از طر  

 .باشد  افتهی

و    ی و مخابرات  ی ا   انهیرا   یسامانه ها   هیعل  رانیدر خارج از ا   ی رانیرایغ  ای   ی رانیج( جرم توسط هر ا  

  ی ندگینما  ای  ینهاد رهبر   ایسه گانه    یتحت کنترل قوا   ای( مورد استفاده  یها   تی سا  )وب  یتارنماها

  )وب  ی تارنماها  هی عل  ای دهد    ی ارائه م  ی که خدمات عموم  یمؤسسه ا   ایهر نهاد    ا یدولت    ی رسم  یها

 .باشد افتهیدر سطح گسترده ارتکاب  ران یا  یکد کشور  یدامنه مرتبه باال ی( دارا یها  تیسا

بزه    ایمتضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از آنکه مرتکب    ی ا  انهید( جرائم را 

 .باشد ی رانیرا یغ ا ی ی رانیا دهید

محل وقوع آن معلوم نباشد،    ی گزارش شود، ول  ایکشف    ی در محل  یا  انه یچنانچه جرم را  29ماده 

چنانچه محل وقوع جرم مشخص   .را انجام دهد  ی مقدمات  قاتیمحل کشف مکلف است تحق  یدادسرا

  ی مقتض  ی رأ  زی کند و دادگاه مربوط ن  ی مبادرت به صدور قرار م  قاتینشود، دادسرا پس از اتمام تحق

 . را صادر خواهد کرد

 ی عموم یاز دادسراها، دادگاه ها  ی شعب  ایبه تناسب ضرورت شعبه    موظف است  هییقوه قضا   30ماده 

 .اختصاص دهد یا  انهی به جرائم را ی دگیرس  یرا برا  دنظریو تجد ی و انقالب، نظام

دارند    انهیالزم به امور را  یی که آشنا   ی قضات  انی مذکور از م  ی قضات دادسراها و دادگاه ها  تبصره 

 . انتخاب خواهند شد

در صالح  31ماده  اختالف  بروز  آ  ت،یدر صورت  قانون  مقررات  مطابق  اختالف    ی دادرس  نییحل 

 .خواهد بود  ی و انقالب در امور مدن ی عموم ی دادگاه ها

 ی کیادله الکترون یجمع آور فصل دوم 

 داده ها  ینگهدار مبحث اول 

  جاد یرا حداقل تا شش ماه پس از ا  کیتراف   یموظفند داده ها   ی ارائه دهندگان خدمات دسترس  32ماده 

 . کنند ی و اطالعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهدار



 
 

  یا   انهیارتباطات را   رهیدر زنج یا  انهیرا یاست که سامانه ها  یهرگونه داده ا   ک یداده تراف 1تبصره 

داده ها شامل    ن ی ا  .آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد  ی ابی کنند تا امکان رد  ی م  د یتول  ی و مخابرات

 . شود ی زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه م  خ،یتار  ر،یمبدأ، مس  لی از قب ی اطالعات

به کاربر خدمات دسترس  2تبصره  راجع  اطالعات  قب  ی اطالعات کاربر هرگونه  نوع خدمات،    ل ی از 

  ی نترنتی پروتکل ا  ا ی  ی پست  ای  یی ایآدرس جغراف   ت،یمورد استفاده و مدت زمان آن، هو   ی امکانات فن

(IPشماره تلفن و سا ،) اوست ی مشخصات فرد ری . 

موظفند اطالعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه    ی داخل  ی زبانیارائه دهندگان خدمات م  33ماده 

شده را حداقل    جادیا راتییحاصل از تغ کی شده و داده تراف رهیذخ یپس از خاتمه اشتراک و محتوا

 .کنند یتا پانزده روز نگهدار 

 شده  ره یذخ یا انهیرا یداده ها یحفظ فور مبحث دوم 

 یی الزم باشد، مقام قضا  ی دادرس  ای قیتحق  یشده برا   رهیذخ  یا  انهیرا   یهرگاه حفظ داده ها   34ماده 

کنترل دارند صادر    ایتحت تصرف    ی که به نحو   ی اشخاص  ی تواند دستور حفاظت از آنها را برا   ی م

  ی م  یی قضا   ضابطانرفتن داده ها،    ن یاز ب  ای   رییتغ  ای   دنید   بیخطر آس  ر ینظ  ،یفور   طی در شرا  .کند

تا     یی ساعت به اطالع مقام قضا  24توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر 

دستور    نی ا  یاشخاص از اجرا  ریسا   ای  یی ضابطان قضا  ایاز کارکنان دولت    کیچنانچه هر    .برسانند

  ی ربوط مبه آنها م مزبور یکه داده ها  ی اشخاص ایحفاظت شده را افشاء کنند  یداده ها  ای یخوددار 

و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور    یی شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضا 

قضا سا  یی مقام  نودو   ریو  از  به حبس  ماه    کیاشخاص  تا شش  م  ینقد   یجزا   ایروز  پنج    ونیلیاز 

 .محکوم خواهند شد ازات هر دو مج ا ی الی ( ر10.000.000) ونیل یتا ده م الی( ر 5.000.000)

 .مقررات مربوط است ت یافشاء آنها نبوده و مستلزم رعا ایحفظ داده ها به منزله ارائه   1تبصره 

  یی مدت زمان حفاظت از داده ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضا   2تبصره 

 . است دیقابل تمد

 ارائه داده ها  مبحث سوم 

( و  33(، )32شده مذکور در مواد )  حفاظت  یتواند دستور ارائه داده ها   ی م  یی مقام قضا  35ماده 

دستور    نی مستنکف از اجراء ا  . ردیضابطان قرارگ اریشده بدهد تا در اخت ادی( فوق را به اشخاص 34)

 .قانون محکوم خواهد شد نی ( ا34به مجازات مقرر در ماده )



 
 

 ی و مخابرات یا انهیرا یداده ها و سامانه ها  ف یو توق ش یتفت مبحث چهارم 

و در    یی به موجب دستور قضا  ی و مخابرات  یا   انهیرا  یسامانه ها   ایداده ها    فی و توق  شیتفت   36ماده 

 . ادله جرم وجود داشته باشد  ایمتهم  یی شناسا ایبه کشف جرم    یکه ظن قو  دیآ ی به عمل م یموارد 

  ا ی   ی در حضور متصرفان قانون  ی و مخابرات  یا   انهیرا  یسامانه ها   ایداده ها    فی و توق  شیتفت   37ماده 

در    .سامانه ها انجام خواهد شد  انی متصد  ریدارند، نظ  ی آنها را تحت کنترل قانون  یکه به نحو   ی اشخاص

مذکور را صادر    شخاص بدون حضور ا  فی و توق  شیدستور تفت  لیبا ذکر دال  ی صورت، قاض نی ا  ریغ

 .خواهد کرد

کند، از    ی آن کمک م  حی باشد که به اجراء صح ی شامل اطالعات  دیبا   ف یو توق   ش یدستور تفت  38ماده 

  زان ینوع و م  ف،ی و توق  شیخارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفت   ای جمله اجراء دستور در محل  

  ی رمزنگار   ی داده ها  هب   ی ابیمورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارها، نحوه دست  یداده ها 

 . فی و توق شیانجام تفت ی بیحذف شده و زمان تقر ای

 شود:   ی م ل یشامل اقدامات ذ ی و مخابرات   یا  انهیرا  یسامانه ها  ایداده ها   شیتفت  39ماده 

 . ی مخابرات ای  یا  انهی را  یاز سامانه ها  ی بخش  ایبه تمام    ی الف( دسترس 

 . حافظه  یکارت ها  ای فشرده  ی لوحه ا ا یها  سکتید  لی داده از قب  یبه حامل ها  ی ب( دسترس 

 . شده یرمزنگار   ایحذف  یبه داده ها   ی ابی ج( دست 

با رعا   فیدر توق   40ماده  و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روش    تی تناسب، نوع، اهم  تیداده ها، 

قب   یی ها کپ  ل یاز  ها،  داده  تمام    ی ربرداریتصو   ای   ی بردار  ی چاپ  غ  ی بخش  ا یاز  ها،  داده  قابل    ر یاز 

داده عمل    یو ضبط حامل ها  یرمزنگار   ایگذرواژه    رییتغ  لیاز قب   یی دسترس کردن داده ها با روش ها

 .شود ی م

 خواهد شد: فی توق ی مخابرات ا ی یا  انهیرا  یسامانه ها  ریاز موارد ز کی در هر 41ماده 

 داشته باشد،   ی ادی حجم ز ای شده به سهولت در دسترس نبوده   رهیذخ یالف( داده ها  

 نباشد،    ریامکان پذ یداده ها بدون سامانه سخت افزار  لیو تحل هی و تجز شیب( تفت  

 داده باشد، ت یسامانه رضا ی ج( متصرف قانون 

 نباشد،  ریامکان پذ  ی ( از داده ها به لحاظ فن  ی بردار ی ) کپ یربردار ید( تصو 

 داده ها شود،  بی در محل باعث آس  شیه( تفت 

و نقش آنها در ارتکاب    ت یمتناسب با نوع و اهم  ی مخابرات  ای  یا   انه یرا  یسامانه ها   فی توق  42ماده 

به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار    ی گذرواژه به منظور عدم دسترس رییاز تغ   یی جرم با روش ها

 .ردیگ  ی و ضبط سامانه صورت م



 
 

در    ی مرتبط با جرم ارتکاب  یداده ها   شیتفت  ف،ی و توق  شیاجراء دستور تفت  نی چنانچه در ح  43ماده 

باشد، ضابطان    یتصرف متهم قراردارد ضرور   ای که تحت کنترل    ی مخابرات  ای  یا  انهیرا  یسامانه ها   ریسا

مورد   یداده و داده ها  ترش مذکور گس ی را به سامانه ها  فی و توق شیدامنه تفت یی با دستور مقام قضا

 .خواهند کرد ف یتوق   ای  شینظر را تفت

خسارت    ای   ی لطمه جان  رادیموجب ا   ی مخابرات  ا ی  ی ا  انهیرا   ی سامانه ها   ای داده ها    ف یچنانچه توق  44ماده 

 . شود ممنوع است ی اخالل در ارائه خدمات عموم  ایبه اشخاص  دیشد ی مال

از آنها    نهینفع حق دارد پس از پرداخت هز  ی شود، ذ   ی م  فیکه اصل داده ها توق   یدر موارد   45ماده 

با محرمانه بودن    ی مناف  ایشده مجرمانه    فیتوق   یکه ارائه داده ها   نی کند، مشروط به ا  افتیدر  ی کپ

 . وارد نشود ی لطمه ا قاتینباشد و به روند تحق قاتیتحق

  ی شود، قاض  ی م   فی توق  ی مخابرات  ا ی  ی ا  انه ی را   یسامانه ها   ایکه اصل داده ها    ی در موارد  46ماده 

مورد نظر و    یداده ها و نوع و تعداد سخت افزار ها و نرم افزار ها زانیموظف است با لحاظ نوع و م 

 .کند ف ین تکلیی آنها تع در مهلت متناسب و متعارف نسبت به  ،ی نقش آنها در جرم ارتکاب

  ی داده ها و سامانه ها  فی مأموران در توق  ی و اقدام ها   ات یتواند در مورد عمل  ی متضرر م  47ماده   

مخابرات  یا   انهیرا کتب  ،ی و  دال  ی اعتراض  با  همراه  را  قضا  لی خود  مرجع  به  روز  ده    یی ظرف 

اتخاذ شده    میو تصم  دهیگرد  ی دگیشده خارج از نوبت رس  ادیبه درخواست    .دینما   میدستوردهنده تسل

 .قابل اعتراض است

 ی ا انهیارتباطات را یشنود محتوا مبحث پنجم  

مطابق    ی مخابرات  ا ی  ی ا   انهی را  یدر سامانه ها   ی رعموم یدر حال انتقال ارتباطات غ  یشنود محتوا   48ماده   

 . خواهد بود ی مقررات راجع به شنود مکالمات تلفن

در    امکیپ  ای  ی ک ی پست الکترون  ریشده، نظ  ره یذخ  ی رعمومی ارتباطات غ  یبه محتوا   ی دسترس  تبصره 

 . مقررات مربوط است  ت یحکم شنود و مستلزم رعا

 ی کیادله الکترون یری استناد پذ فصل سوم 

شده،   ی جمع آور  ی کیادله الکترون  یریاعتبار و انکارناپذ  ت،یبه منظور حفظ صحت و تمام  49ماده   

 . دیو مراقبت به عمل آ ی نامه مربوط از آنها نگهدار  نیی الزم است مطابق آ

نداشته،    ی که از دعوا آگاه  ی شخص ثالث  ای توسط طرف دعوا    یا   انهیرا   یچنانچه داده ها   50ماده 

درست    ی مربوط به نحو  ی مخابرات  ا ی  ی ا   انهیمنتقل شده باشد و سامانه را   ا ی  رهیذخ  ا یپردازش    ای  جادیا



 
 

نشده باشد، قابل استناد    دداده ها خدشه وار  یر یاعتبار و انکارناپذ  ت،یعمل کند که به صحت و تمام

 .خواهد بود

شامل    یا   انهیبخش، عالوه بر جرائم را  نیدوم و سوم ا  ی مقررات مندرج در فصل ها  هیکل  51ماده 

 . شود ی م زین  ردیگ ی در آنها مورد استناد قرار م ی کیکه ادله الکترون ی جرائم ریسا

 مقررات  ری سا بخش سوم 

ارتکاب جرم به کار رفته و در    لهیبه عنوان وس  ی مخابرات  ای  یا   انهیکه سامانه را  یدر موارد   52ماده 

مربوط عمل خواهد    یی جزا  نی است، مطابق قوان  نشده  ی نیب  شیپ  ی عمل مزبور مجازات  ی قانون برا  نیا

 . شد

از    ی مقررات خاص  ی ا   انهیبه جرائم را   ی دگیرس   ی قانون برا  ن یکه در بخش دوم ا   ی در موارد  تبصره  

 . اقدام خواهد شد  یفریک  ی دادرس  نیی نشده است طبق مقررات قانون آ  ی ن یب  شیپ  ی دادرس  نیی جهت آ

هر سه   یتورم حسب اعالم بانک مرکز ی قانون بر اساس نرخ رسم نی ا ینقد  یجزا ها زانیم 53ماده 

 . است رییقابل تغ ران یوز  أتیه  بیو تصو  ه ییقوه قضا س یرئ  شنهادی بار با پ  کیسال 

ظرف مدت شش ماه از   ی کیادله الکترون  یری و استنادپذ  یمربوط به جمع آور   یها   نامه  نیی آ  54ماده 

اطالعات    یوزارت ارتباطات و فناور   یبا همکار   یقانون توسط وزارت دادگستر   نیا   بیتصو  خیتار 

 .دیخواهد رس  هیی قوه قضا س یرئ ب یو به تصو هی ته

 ی ( قانون مجازات اسالم782( تا )729قانون به عنوان مواد )  ن ی( ا 54( تا )1)شماره مواد    55ماده   

  ی ( قانون مجازات اسالم729منظور و شماره ماده )  ی ا  انه ی( با عنوان فصل جرائم راراتی)بخش تعز 

 .( اصالح گردد783به شماره )

 . است ی قانون ملغ ن یبا ا   ریو مقررات مغا ن یقوان  56ماده  

  کهزار یروز سه شنبه مورخ پنجم خرداد ماه    ی تبصره در جلسه علن  25ماده و    56مشتمل بر  قانون فوق   

  ی شورا   دییبه تأ  3/1388/ 20  خ یو در تار   بی تصو   ی اسالم  یو هشتاد و هشت مجلس شورا   صد یو س

   .دینگهبان رس

 

 ی جانیالر ی عل ی اسالم یمجلس شورا  سیرئ

 1388مصوب  ی ا انه یقانون جرائم را

 سایت قوانین مجلس منبع : 

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/135717 

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/135717
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   7تبصره :  23:  ماده تعداد

   8:  دوره   1388/05/31:  دییتا  خ یتار   شناسنامه

 1388/11/04:  ه یابالغ خی تار  56348/32:  ه یشماره ابالغ  32شماره چاپ :  1387:  سال

 1388/05/31مصلحت :  صی مجمع تشخ بیتصو   خیتار 

 

 4/ 1388/11                                                 56348/32 شماره

 آزاد به اطالعات   یقانون انتشار و دسترس 

 نژاد   یدکتر محمود احمد یآقا  جناب

 ران یا ی اسالم یمحترم جمهور  است یر

و سوم   ستی و ب کصد یدر اجراء اصل   1384/ 10/5مورخ  28489/29411عطف به نامه شماره        

آزاد به اطالعات مصوب جلسه    ی قانون انتشار و دسترس  ران یا   ی اسالم  یجمهور   ی ( قانون اساس123)

  م ی تقد  ی اسالم  یاطالعات به مجلس شورا   یآزاد   حهینوان المجلس که با ع  6/11/1387مورخ    ی علن

به مجمع    رانیا  ی اسالم  یجمهور  ی ( قانون اساس112و دوازدهم )  کصدی بود و مطابق اصل    دهیگرد

 گردد. ی ابالغ م وستی آن مجمع به پ د ییبود با تأ   دهیمصلحت نظام ارسال گرد صی محترم تشخ



 
 

 ی جانیالر ی ـ عل ی اسالم یمجلس شورا  سیرئ

 11/11/1388                                                      217119 شماره

 ی فرهنگ و ارشاد اسالم وزارت

مورخ ششم بهمن ماه    کشنبهیروز    ی آزاد به اطالعات که در جلسه علن  ی قانون انتشار و دسترس       

  ی از سو   1388/ 5/ 31  خی و در تار  بیتصو   ی اسالم  یو هشتاد و هفت مجلس شورا   صدیو س  کهزاری

  ص ی (، موافق با مصلحت نظام تشخ10ماده )  لی تبصره ذ  کیمصلحت نظام با الحاق    صی مجمع تشخ

  ده یواصل گرد  ی اسالم  یمجلس شورا  4/11/1388مورخ    56348/32نامه شماره    ی و ط  شدهداده  

 گردد.  ی جهت اجراء ابالغ م وست یاست، به پ

 نژاد  یجمهور ـ محمود احمد  سیرئ

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/780303 

 متن کامل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات  

 تعاریف:   - بند اول 

   در این قانون اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود: -1ماده 

طالعات: هر نوع داده که دراسناد مندرج باشد یا به صورت نرم افزاری ذخیره گردیده و یا با  ا -الف

 هر وسیله دیگری ضبط شده باشد. 

اطالعات شخصی: اطالعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی: نشانی های محل سکونت و محل کار،    -ب

وضعیت زندگی خانوادگی عادت های فردی، ناراحتی های جمعی، شماره حساب بانکی و رمز عبور  

 است. 

اطالعات عمومی: اطالعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین نامه ها، آمار و ارقام ملی و رسمی،    -ج

 اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.  

موسسات عمومی، سازمان ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و   -د

 که در مجموعه قوانین جمهوری اسالمی ایران آمده است:   ا جزای آن 

موسسات خصوصی: از نظر این قانون، موسسه خصوصی شامل هر موسسه انتفاعی و غیرانتفاعی    -ه

 به استثناء موسسات عمومی است. 

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/780303
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/780303
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/780303


 
 

 آزادی اطالعات:   -بند دوم 

قانون منع کرده باشد.   هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطالعات عمومی را دارد، مگر آنکه  -2ماده  

 استفاه از اطالعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.  

هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطالعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان    -3ماده  

به آنکه یافته است، جلوگیری کند، مشروط  تغییر  انتشار  برای  به    آماده سازی آن  مزبور  اطالعات 

 سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود.  

اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان به افشاء منابع اطالعات خود ممنوع است مگر به حکم   - 4ماده 

 ان اطالعات نمی باشد.  مقام صالح قضایی و البته این امر نافی مسوولیت تهیه کنندگان و اشاعه دهندگ

 حق دسترسی به اطالعات:  -بند سوم  

موسسات عمومی مکلفند اطالعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض    -5ماده  

 در دسترس مردم قرار دهند. 

اطالعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید عالوه بر موارد قانونی موجود از    -تبصره

 یق انتشار و اعالن عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد.  طر

 آیین دسترسی به اطالعات   -فصل دوم 

 درخواست دسترسی به اطالعات و مهلت پاسخگویی به آن   - بند اول 

درخواست دسترسی به اطالعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطالعات به آنها مربوط    -6ماده  

 نده قانونی آنان پذیرفته می شود.  می گردد یا نمای

موسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطالعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت    -7ماده  

 تقاضایش مطالبه کند.  

به درخواست دسترسی به اطالعات در سریع ترین زمان    - 8ماده   باید  یا خصوصی  موسسه عمومی 

روز از زمان دریافت    10خ نمی تواند حداکثر بیش از  ممکن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاس

درخواست باشد. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به  

 پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، به تصویب هیات وزیران می رسد. 

 نحوه پاسخ به درخواست ها:   -بند دوم 

پاسخی که توسط موسسات خصوصی به درخواست های دسترسی به اطالعات داده می شود   -9ماده 

 باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد.  

 ترویج شفافیت    -فصل سوم 

 تکلیف به انتشار   - بند اول 



 
 

هریک از موسسات عمومی باید جز در مواردی که اطالعات دارای طبقه بندی می باشد،    - 10ماده  

ی نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور ساالنه اطالعات عمومی شامل عملکرد و  در راستا 

ترازنامه )بیالن( خود را با استفاده از امکانات رایانه ای و حتی االمکان در یک کتاب راهنما که از  

یل  جمله می تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحو

 دهد: 

 اهداف، وظایف، سیاست ها و خط مشی ها و ساختار.   -الف

 روش ها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیما به اعضای جامعه ارائه می دهد.  -ب

 سازوکارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن موسسه.   -ج

 دسترسی به آنها   انواع و اشکال اطالعاتی که در آن موسسه نگهداری می شود و آیین  -د

 اختیارات و وظایف ماموران ارشد خود.   -ه

تمام سازوکارها یا آیین هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان های غیردولتی    -و

 می توانند در اجرای اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری موثر واقع شوند.  

حکم این ماده در مورد دستگاه هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به    - تبصره

 عدم مخالفت معظم له می باشد. 

مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار    - 11ماده  

 دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.  

 گزارش واحد اطالع رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات   -بند دوم 

موسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطالع رسانی ساالنه گزارشی درباره فعالیت های    -12ماده  

 آن موسسه در اجرای این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات ارائه دهند.  

 ائات دسترسی به اطالعات  استثن -فصل چهارم  

 اسرار دولتی   -بنداول 

بندی شده )اسرار دولتی(    - 13ماده   اطالعات طبقه  اسناد و  به  متقاضی  در صورتی که درخواست 

به اطالعات   باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی  مربوط باشد، موسسات عمومی 

 خود خواهد بود.   طبقه بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص

 حمایت از حریم خصوصی:   -بند دوم 

یا در زمره    -14ماده   باشد و  چنانچه اطالعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص 

اطالعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی  

 باید رد شود.  



 
 

د  - 15ماده   قانون  این  مشمول  افشای  موسسات  متضمن  متقاضی  درخواست  پذیرش  که  ر صورتی 

غیرقانونی اطالعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثابت باشد باید از در اختیار قرار دادن اطالعات  

 درخواست شده خودداری کنند، مگر آنکه:  

 شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشای اطالعات راجع به خود رضایت داده باشد.   -الف

 ص متقاضی، ولی یا قیم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد.  شخ -ب

متقاضی یکی از موسسات عمومی باشد و اطالعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیما    -ج

 به وظایف آن به عنوان یک موسسه عمومی مرتبط باشد. 

 حمایت از سالمتی و اطالعات تجاری:   -بند سوم  

تی که برای موسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار  در صور   -16ماده  

قرار دادن اطالعات درخواست شده، جان یا سالمت افراد را به مخاطره می اندازد یا متضمن ورود  

 خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطالعات امتناع کنند. 

 سایر موارد:   -م بند چهار

موسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطالعات درخواست شده به امور    -17ماده  

 زیر لطمه وارد می نماید از دادن آنها خودداری کنند.  

 امنیت و آسایش عمومی.  -الف

 پیشگیری از جرائم یا کشف آنها بازداشت یا تعقیب مجرمان.  -ب

 ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها.   -ج

 اعمال نظارت بر مهارجت به کشور.   -د

( شامل اطالعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست محیطی  17( الی )13موضوع مواد )  - 1تبصره  

 و تهدید سالمت عمومی نمی گردد. 

عرض و حیثیت افراد یا مغایر  ( شامل اطالعاتی که موجب هتک  16( و )15موضوع مواد )  -2تبصره  

 عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء می شود، نمی گردد.  

 کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات   -فصل پنجم 

 تشکیل کمیسیون:   - بند اول 

به منظور حمایت از آزادی اطالعات و دسترسی همگانی به اطالعات موجود در موسسات    -18ماده  

که خدمات عمومی ارائه می دهند، تدوین برنامه های اجرایی الزم در  عمومی و موسسات خصوصی 

عرصه اطالع رسانی، نظارت کلی بر حسن اجرا، رفع اختالف در چگونگی ارائه اطالعات موضوع این  



 
 

قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و  

 ت به دستور رییس جمهور با ترکیب زیر تشکیل می شود:  دسترسی آزاد به اطالعا 

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی )رییس کمیسیون(.   -الف

 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات یا معاون ذی ربط.  -ب

 وززیر اطالعات یا معاون ذی ربط.   -ج

 وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی ربط.  -د

 رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون ذی ربط.   -ه

 رییس دیوان عدالت اداری.   -و

 رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی.    -ر

 دبیر شورای عالی فناوری اطالعات کشور.   -ج

شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تشکیل می گردد. نحوه دبیرخانه کمیسیون یاد    -1تبصره  

تشکیل جلسات و اداره آن و وظایف دبیرخانه به پیشنهاد کمیسیون مذکور به تصویب هیات وزیران  

 خواهد رسید.  

تایید رییس جمهور الزم    -2تبصره   از  به اطالعات پس  انتشار و دسترسی آزاد  مصوبات کمیسیون 

 االجرا خواهد بود.  

 موسسات ذی ربط ملزم به همکاری با کمیسیون می باشند.   -19ماده 

 گزارش کمیسیون:  -بند دوم 

کمیسیون باید هر ساله گزارشی درباره رعایت این قانون در موسسات مشمول این قانون و    -20ماده  

 فعالیت های خود را به مجلس شورای اسالمی و رییس جمهور تقدیم کند.  

 های مدنی و کیفری  مسوولیت   -فصل ششم 

هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطالعات غیرواقعی درباره او به    -21ماده  

یا   کند  تکذیب  را  مذکور  اطالعات  تا  دارد  حق  است  شده  وارد  وی صدمه  معنوی  و  مادی  منافع 

ران خسارت های وارد  توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسوولیت مدنی جب

 شده را مطالبه نماید.  

در صورت انتشار اطالعات واقعی برخالف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق   -تبصره

 دارند که مطابق قواعد عمومی مسوولیت های مدنی، جبران خسارت های وارد شده را مطالبه نمایند.  



 
 

هزار  300مرتکب به پرداخت جزای نقدی از    ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می باشد و  -22ماده  

تا یکصد میلیون )300.000) ارتکاب  100.000.000( ریال  تاثیر، دفعات  به میزان  با توجه  ( ریال 

 جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد: 

 ممانعت از دسترسی به اطالعات برخالف مقررات این قانون.   -الف

کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات یا وظیفه    هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه  -ب

 اطالع رسانی موسسات عمومی برخالف مقررات این قانون شود.  

 امحاء جزیی یا کلی اطالعات بدون داشتن اختیار قانونی.  -ج

 عدم رعایت مقررات این قانون درخصوص مهلت های مقرر.   -د

ر مستلزم مجازات بیشتری باشد، همان مجازات اعمال  چنانچه هریک از جرایم یاد شده در قوانین دیگ

 می شود. 

آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت فرهنگ    -23ماده  

 و ارشاد اسالمی و با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.  

  1387و هفت تبصره، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه  ماده    23قانون فوق مشتمل بر  

از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق    31/5/1388مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ  

 ( موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.  10یک تبصره ذیل ماده )
http://www.saramad.ir/fa/laws/laws/ettelaat  
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1/9/1393 

 مرجع تصویب: هیات وزیران 

   734شماره ویژه نامه: 

   1393آذر   6پنج شنبه،

 سال هفتاد 

   20311شماره 

 آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات 

  1/9/1393                                                                هـ49016/ت 99517شماره

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

جلسه    ران یوز   أتیه پ  21/8/1393در  وزارت     1392/ 7/10مورخ    134480/1شماره    شنهاد یبه 

قانون انتشار و  (  23( و به استناد ماده )ربطی ذ   یهادستگاه   ریسا  ی)با همکار   ی فرهنگ و ارشاد اسالم

ب  یتصو  ریرا به شرح ز   ادشدهیقانون    یی اجرا  نامهن یی ـ ، آ1388آزاد به اطالعات ـ مصوب  ی دسترس

 کرد:

 آزاد به اطالعات    ی قانون انتشار و دسترس یی اجرا  نامهن ییآ

 : روندی مشروح مربوط به کار م ی در معان نامهن یی آ نی در ا  ریـ اصطالحات ز 1ماده 

از    ی بیترک  اینوشته، نشانه، نقشه، اعداد و    لم،یف  ر،یـ اطالعات: هر نوع داده از جمله صوت، تصو  الف

ضبط    یگر ید  لةی با هر وس  ایو    دهیگرد  رهیذخ  یافزاربه صورت نرم   ایآنها که در اسناد مندرج باشد  

 شده باشد.

و باورها،    دیعقا  ،یفرد   تیوضع  ،ی احوال شخص  ت،ی: اطالعات مربوط به هوّ ی ـ اطالعات شخص  ب

الکترون ف  ،ی کیپست  و  تصو   لمیعکس  و  صوت  رفتار   ریو  عادات  فرد   یو  قب  یو  نام    لی از  و  نام 

  ، ی و فرزندان، نسبت خانوادگ  نی تولد، ازدواج، طالق، مشخصات همسر، والد  خیمحل و تار   ،ی خانوادگ

روح   ی جسم  ی های تناراح بانک  ،ی و  حساب  سکونت   ی شماره  و  کار  محل  عبور،  رمز  همچن  و    ن ی و 

و    ی پزشک  ، یادار  ،ی آموزش  ،ی مال  ،ی لیتحص  ،ی شغل  ،یمربوط به انجام امور تجار   ی اطالعات شخص

 .ی حقوق

اعالم    ا ی تیبدون رضا  گران یفرد که انتظار دارد د   ی شخص  ی از زندگ  یی : قلمرو ی خصوص  م یـ حر  پ

وارد شدن،    ،ی جسمان   م یحر  ل یآن را نقض نکنند؛ از قب  یی مراجع قضا  ا یبه حکم قانون    ا ی  یو   ی قبل

 ، ی ونتلفن همراه، نامه، منزل مسک  انه،یرا  قیفرد از طر  ی اطالعات شخص  ی کردن، شنود و دسترسنظاره 



 
 

آنچه که حسب    ن یهمچن  ، ی هتل و کشت  ر ینظ  ی اجاره شده خصوص  ی هاخودرو و آن قسمت از مکان

  ی اسناد تجار   لی از قب  شود؛ی محسوب م  ی و حقوق  ی قیهر شخص حق  ی خصوص   ی احرفه   تیقانون فعال 

 و اختراعات و  اکتشافات.  

موضوع قانون مجازات    ی و محرمانه دولت  ی(: اسناد سر ی شده )اسرار دولت  ی بندـ اطالعات طبقه   ت

 ـ. 1354آن ـ مصوب  یی اجرا   نامهن ییـ و آ 1353ـ مصوب  ی دولت  ی اسناد محرمانه و سر  ی انتشار و افشا

 ـ . 1388آزاد به اطالعات ـ مصوب ی ـ قانون: قانون انتشار و دسترس ث

 عموم.  ی ـ نشر اطالعات: قرار دادن اطالعات در معرض دسترس ج

  ا یشده   س یبه موجب قانون خاص تأس ا یقانون  ز یکه با تجو  ی : اشخاص حقوقی ـ مؤسسات خصوص چ

دارا  شوندی م قب  باشند؛ی م  ی رانتفاعیغ  ای  ی انتفاع  ت یفعال  ی و    ، یرتجار یها، مؤسسات غشرکت  ل یاز 

 نهاد.مردم  یهااحزاب و سازمان 

نهادها: سازمان ی ـ مؤسسات عموم  ح و  معنا  ی ها  به  به حکومت    ی ها عام آن شامل دستگاه  ی وابسته 

  یمسلح، قوا   یروها ین  ،ی انقالب  ی نهادها  ،یخدمات کشور   ت یر یقانون مد(  5موضوع ماده )   یی اجرا

  ر ی که ز   ی و مؤسسات  ادهایوابسته به آنها و بن  یها، نهادها ها، سازمان و مقننه و مؤسسات، شرکت  هیقضائ

هر مؤسسه،    نیقانون و همچن (  10ماده )  لیتبصره ذ   تیبا رعا   شوندی اداره م  ینظر مقام معظم رهبر 

مجموعه    حکومت که در  ایاز پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت    شیب   ایکه تمام    ینهاد   ا یشرکت  

 آمده است. رانیا ی اسالم یجمهور  نیقوان 

  ه ی که اقدام به ارا  ی ردولتی: آن دسته از مؤسسات غی خدمت عموم  دهندهه ی ارا  ی ـ مؤسسات خصوص  خ

 ها و بورس اوراق بهادار. بانک   ،یاو حرفه   ی صنف   یهاسازمان   لی از قب  کنندی به مردم م  ی خدمات عموم

 قانون. ( 18ماده ) ونی سی : کمونیسی ـ کم د

 .ی خدمات عموم دهندهه یارا  ی و خصوص ی عموم ،ی ـ مؤسسات مشمول قانون: مؤسسات خصوص ذ

 رسانه بر خط مؤسسات مشمول قانون.   ایگاه وب ت،یـ درگاه: شامل پرتال، وب سا ر

را از سال    نامهن یی آ   ن یا (  7مذکور در ماده ) ی اطالعات  ریـ مؤسسات مشمول قانون موظفند ذخا 2ماده

و مقررات    ن یقوان  ت یو با رعا  لی تبد  ی سه سال به صورت رقوم  ی ط  ج یبه تدر  نامه ب یتصو   ن یاول ابالغ ا 

 مربوط در دسترس کاربران در سطوح مختلف قرار دهند. 

 وه یشده خود و ش  یبندرطبقه یو غ   ی اطالعات عموم  نی ـ مؤسسات مشمول قانون موظفند عناو3ماده

 درگاه خود قرار دهند. به آنها را در  ی دسترس



 
 

با  تبصره قانون  مشمول  مؤسسات  الکترون   د یـ  )فرم(  درخواست    ی کیکاربرگ  قابل چاپ   نسخه  و 

  ی ری گیاطالعات را در درگاه خود قرار دهند. پس از پر نمودن و ارسال کاربرگ به مؤسسه،  شماره پ

 درخواست خود مطلع شود.  تیتا از وضع ردیگی قرار م ی متقاض اری در اخت

  ی برا   ی امن و قانون   ی امکان ارتباط  ک یدرگاه خود    قی ـ مؤسسات مشمول قانون موظفند از طر4ماده

  ر ینظ  ی و ارتباط ی دسترس  یبرقرار کنند تا کاربران بتوانند با استفاده از ابزارها  یادار  یها ه یانجام رو 

  ا یآوردن اطالعات و    ت تباط برقرار کنند. به دستلفن همراه خود با مؤسسه مربوط ار  ا ی  انه یتلفن، را 

نبا   ی ادار   ی هـاپرکردن کاربرگ  ا ی  افت یدر  ،یاسناد و مدارک کاغذ   هی ارا به مراجعه    دیآن  منوط 

 شهروندان و صاحبان مشاغل به مؤسسات مشمول قانون باشد. یحضور 

 . ستین   یمراجعه  حضور   ازمندی اسناد ن  نی ا  یامضا   ،ی عموم  دیساخت کل  ری ز   نی ـ در صورت تأم  تبصره

سطوح    ت یبا رعا   توانندی دارند، م  ی اطالعات عموم  افتیدر  ی برا  یاد یز   انیکه متقاض  ی ـ مؤسسات  5ماده

ارا   ی دسترس ا  ی کیالکترون   ا ی  ی نسخ کاغذ  ه یجهت  ا   ن ی اطالعات،  با نظارت کامل و    جاد یخدمات را 

. ندی نما  ی سپار برون  ،ی مقررات مربوط و سطوح دسترس  تی مردم با رعا  یمندت ی رضا  ی ابیارز   وهیش

 شود.  یتا شش ماه نگهدار  دیاطالعات با ن یبه ا  ی دسترس  کیداده تراف 

آمار   6ماده گزارش  موظفند  قانون  مشمول  مؤسسات  دسترس  یـ  عملکرد  و  اطالعات  به    ی انتشار 

 را اعالم کنند:  ری اطالعات مشتمل بر موارد ز 

 اطالعات و تعداد پاسخ داده شده و رد شده.  یهاـ آمار درخواست  الف

 هر عنوان اطالعات.  یاطالعات برا  ه یشده و زمان ارا  هی ب ـ متوسط حجم اطالعات ارا 

 از آن. دیبازد زان یـ گزارش آمار اطالعات منتشرشده و م پ

  ی دهارا در درگاه خود براساس ضوابط و استاندار  ر یـ مؤسسات مشمول قانون موظفند اطالعات ز 7ماده

تصو در  مورخ  42635ت /192630شماره    نامهب یمندرج  امکان    ،ی طراح  3/10/1391ک  و  درج 

 : ندیمراجعان فراهم نما  یو چهار ساعته در هفت روز هفته برا  ست یبر خط و ب  ی دسترس

 . ی و الزامات قانون فی ـ شرح وظا الف

 مؤسسه.  یهات ی و مقررات حاکم بر فعال نی ـ قوان ب

 .ی سطح سازمان نی ترن ییهر پست تا پا فی و وظا ی ـ ساختار سازمان پ

 .شانیا  ی ( سازمانلی می)ا  انامهیسازمان به همراه تلفن ثابت و را رانیمد هیـ فهرست کل ت

 تابعه و باالدست.  ینهادها  هی به کل ی ـ فهرست و امکان دسترس ث

 ی تلفن  افتیسامانه در  جاد یکارکنان )ا  ایمؤسسه، واحد تابعه    ی هات یـ صفحه اعالم اعتراض به فعال  ج

 است.(.  یاعالم اعتراض ضرور  یبرا ی ( داخللیم ی)ا  انامهیرا  ای  ی امکی پ ای



 
 

 آنها.  شرفتیپ  تیوضع  نی مؤسسه به همراه گزارش آخر یاه یسرما  یی تمـلک دارا  ی هاـ طرح  چ

 آنها.  تی وضع نیو اعالم آخر هادهیمناقصات و مزا  یها ی ازمندیـ صفحه اعالم ن ح

 هر خدمت.  یی پاسخگو ی مؤسسه به همراه متول هی خدمات قابل ارا ه یـ شناسنامه کل خ

 مربوط.  یهای ازمند ی ن ه یهر خدمت به همراه کل  هیارا  ندیـ فرآ د

 خدمات. یبه کارکنان پاسخگو   ی دسترس وهی خدمات و فهرست و ش هی ارا یبند ـ زمان  ذ

خدمات و تعهدات    شخوانی دفاتر پ  قی از طر  یسپارخدمت در صورت برون   هی ارا  یهاوه یـ اعالم ش  ر

 .شانیا

 مربوط. یها که از مؤسسه شده و  پاسخ   یو سؤاالت مکرر  خوانـشیپ  یصفـحه راهنما  جاد یـ ا ز

  ه یارا  یبرا شدهی ط  ندیدرخواست اطالعات به همراه اطالعات فرآ  ایخدمت  یر یگی صفحه پ  جادیـ ا ژ

 خدمت. 

  ا ی  شودی از دسترس خارج م  ی فن  لی مسا  ای  ی روزرسانجهت به   خوانشیکه پ   یی هاـ گزارش زمان   س

 شده است.

و مقررات کشور    نیمشمول قانون که مطابق قوان   ی مؤسسات عموم  فیـ اطالعات مربوط به وظا   ش

 است.  ی آن الزام هی ارا

اطالعات  8ماده مورد صحت  در  اطالعات  ناشران  موض  ی ـ  مؤسسات  از  اخت که  در  قانون  آنها    ار یوع 

نخواهند    ی تیاطالعات مسئول  نی ندارد، در صورت منتشر نمودن ع  ی گذاشته شده و انتشار آنها منع قانون

 داشت.

انتشار آنها هستند،    ی ـ مؤسسات مشمول قانون موظفند اطالعات9ماده به   براساس قانون ملزم  را که 

 . ندیبالفاصله در درگاه خود درج نما

موارد    ریوسا  ی خصوص   می اطالعات مربوط به حر  هی ارا  ایـ مؤسسات مشمول قانون حق انتشار    تبصره

اعالم   ی امآنها را الز هی ارا ایو مقررات، انتشار   ن یکه قوان ی شده در قانون را ندارند مگر در مواردمنع

 کرده باشد.

مردم    فی ـ مؤسسات مشمول قانون موظفند نسبت به انتشار اطالعات دربردارنده حقوق و تکال10ماده

 . ندیاقدام نما ی همگان  یهارسانه   قی از طر

مقام مؤسسات    نی به عهده باالتر  نامهن یی آ  ن یقانون و ا   یمربوط به اجرا   یهات یو مسئول   فی ـ وظا11ماده

 .باشدی مشمول قانون م

  ا یخود تمام    ی قانون   ارات یدر چارچوب اخت  تواندی مقام مؤسسات مشمول قانون م  نی ـ باالتر  تبصره 

 . دینما  ضیدر مؤسسه تحت امر خود تفو  گری د  ی و انتشار اطالعات را به اشخاص  هی ارا  فهیاز وظ  ی بخش



 
 

 ی ر یـ اسحاق جهانگ جمهورس یاول رئ معاون

http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2299  
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 سایت قوانین مجلس 

 06/22/ 1394 اریخ تصویب :ت
 مصوبات هیات وزیران  مرجع تصویب :

 1394سال  ساالنه 9ادوار دوره : 

 ه51979/ت84348شماره ابالغیه : 

 1394/06/30تاریخ ابالغیه : 

 مجریان قانون 

 ( 0های موضوعی )گروه 

 **************** 

 اطالعات( قانون انتشار و دسترسی آزاد به 8آیین نامه اجرایی ماده )

 30/6/1394هـ 51979/ت84348 شماره

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات و به استناد ماده    1394/ 22/6هیأت وزیران در جلسه  

ـ آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح 1388( قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات ـ مصوب  8)

 زیر تصویب کرد: 

 ( قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات8آیین نامه اجرایی ماده )

ـ هر شخص حقیقی و یا حقوقی ایرانی می تواند درخواست خود را برای دسترسی به اطالعات را در  1 ماده

( قانون 18انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات موضوع ماده )برگه )فرم( مخصوصی که به تصویب کمیسیون  

می رسد، به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری  

 به واحد اطالع رسانی مؤسسه درخواست شونده تسلیم کند. 

ب تبصره دسترسی  درخواست  دریافت  هنگام  به  قانون  مشمول  مؤسسات  یا ـ  کتبی  رسید  باید  اطالعات  ه 

 الکترونیکی شامل شماره ثبت و تاریخ را به متقاضی تحویل دهند. 

ـ درخواست متقاضی باید حاوی اطالعات هویتی شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی برای اشخاص 2 ماده

دپستی و حسب  حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی، نام نماینده قانونی شخص حقیقی یا حقوقی، ک

مورد یکی از ابزار ارتباطی )شماره تلفن همراه، تلفن ثابت، نشانی رایانامه )ایمیل( داخلی یا کار پوشه ملی  

 ایرانیان( باشد.

http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2299%20
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 ـ پاسخ اطالعات باید به یکی از روش های زیر و به انتخاب متقاضی ارایه شود: 3 ماده

 ـ به صورت بر خط از طریق رایانامه )ایمیل( داخلی 1

 ـ به صورت بر خط از طریق کار پوشه ملی ایرانیان 2

 ـ به صورت کتبی از طریق پست به نشانی و کدپستی اعالم شده از سوی متقاضی 3

 ـ به صورت کتبی از طریق حضوری 4

ـ درگاه الکترونیک مؤسسات مشمول قانون، باید راهنمایی الزم برای دسترسی متقاضیان اطالعات را 4 ماده

 اختیار آنان قرار دهد. در 

ـ درخواست سند یا اطالعاتی که انتشار عمومی یافته باشد و از طریق درگاه الکترونیک مؤسسه در    5 ماده

 دسترس باشد، قابل پذیرش نیست. 

 ـ اطالعات عمومی که به متقاضی ارایه می شود، می تواند روی درگاه الکترونیک مؤسسه قرار گیرد.   6 ماده

ترین مقام مؤسسات مشمول قانون، واحد مشخصی را برای پاسخگویی به درخواستهای موضوع  ـ باال7 ماده

 قانون، معین و مسئول ذی ربط را با حکم خود منصوب می کند.

ـ پس از دریافت و بررسی مدارک توسط متصدی دریافت درخواست ها، درصورت کامل بودن    8 ماده

کلف است ضمن تحویل رسید به متقاضی، درخواست مزبور  کاربرگ یا مدارک احتمالی، متصدی مربوط م

 را بالفاصله به واحد مرتبط ارسال کند. 

ـ اگر متصدی دریافت درخواست ها، اطالعات موردنظر را غیرمرتبط با مؤسسه خود بداند، مراتب را 9 ماده

 در ذیل همان کاربرگ، درج و گواهی می نماید.

منفی باشد، باید مستند قانونی و علت ممنوعیت دسترسی، به ترتیب ـ چنانچه پاسخ به درخواست،  10 ماده

 ( به متقاضی اعالم شود. 2مقرر در ماده )

ـ مؤسسات مشمول قانون مکلفند با در نظر گرفتن ماهیت، فوریت و ضرورت اطالعات درخواستی، 11 ماده

کتبی دهند، این زمان در هر    ( به درخواست ها پاسخ2در سریع ترین زمان ممکن به ترتیب مقرر در ماده )

 حال نمی تواند بیش از ده روز کاری باشد. 

ـ درخصوص درخواست های برخط، مهلت پاسخگویی از اولین روز کاری پس از دریافت درخواست  تبصره

 آغاز می شود. 

درخواست  12 ماده دریافتی، مجدداً  اطالعات  بودن  ناقص  یا  کفایت  عدم  در صورت  تواند  می  متقاضی  ـ 

 اطالعات کند. شماره پیگیری درخواست جدید باید حاوی شماره درخواست قبلی نیز باشد. 

( 54( قانون برنامه پنجم توسعه مجازند در اجرای ماده )222ـ دستگاه های اجرایی موضوع ماده )13 ماده

ـ درآمدهای ناشی از فروش  1384قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب  

نزد خزانه داری کل   نشریات، کتب و نرم افزار را وصول نمایند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی

واریز نمایند. معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفی که به همین منظور در بودجه های سنواتی منظور  

خواهد شد در اختیار دستگاه های ذی ربط قرار می گیرد تا جهت انجام خدمات فوق الذکر هزینه نمایند. 



 
 

سترسی آزاد به اطالعات به تصویب هیأت وزیران می  تعرفه ارایه خدمات با پیشنهاد کمیسیون انتشار و د 

 رسد. 

ـ سایر مؤسسات مشمول این آیین نامه مجازند با تصمیم مراجع ذی صالح در قبال ارایه خدمات فوق  تبصره

مبالغی وصول و به حساب های مربوط واریز و از محلی که در بودجه مصوب آنها منظور می شود با رعایت  

 تداوم خدمات مذکور هزینه نمایند. قوانین مربوط برای

ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف است سامانه الکترونیکی متناسب با حجم درخواست  14 ماده

ها و پاسخ ها را ظرف یکسال از تاریخ الزم االجراء شدن این آیین نامه، طراحی و پس از تأیید کمیسیون  

نماید. این سامانه پس از سه سال به صورت رسمی، مجرای اصلی اعمال  مذکور، به صورت آزمایشی اجراء  

 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات خواهد بود. 

ـ کلیه مؤسسات عمومی مشمول قانون موظفند ظرف سه ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این آیین  تبصره

 ات و فناوری اطالعات اعالم کنند. نامه، نیازمندی ها و شرایط خاص خود را به وزارت ارتباط

ـ سازمان فناوری اطالعات موظف است ظرف شش ماه با همکاری شرکت پست، سامانه کارپوشه  15 ماده

 ملی ایرانیان را برای اعالم و ارسال اطالعات دولتی به اشخاص راه اندازی کند.

 بر خط به صورت یکسان خواهدبود. ـ مقررات مندرج در این آیین نامه شامل پاسخگویـی حضوری و  16 ماده

 معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری 
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 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

 04/ 1388/06 تاریخ تصویب :

 مصوبات هیات وزیران  مرجع تصویب :

 جزئیات متن قانون 

 / 151734 شماره

 29/7/1388 ه 32565ت

 وزارت بازرگانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور 

توسعه    بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و معاونت  4/6/1388مورخهیئت وزیران در جلسه  

ماده ) استناد  به  و  رییس جمهور  انسانی  تجارت80مدیریت و سرمایه  قانون  الکترونیکی مصوب    ( 

 تصویب نمود:  اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را به شرح زیر 1382

 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 

استقرار، پیاده      ،  1382به منظور نظارت بر حُسن اجرای قانون تجارت الکترونیکی مصوب    1 هماد

استانداردهای ملی و بین المللی و    سازی و توسعه تجارت الکترونیکی در کشور با استفاده از ابزارها و

ای سطح کاربرد  فعالیتهای تجارت الکترونیکی و ارتق   با عنایت به فرهنگ ایرانی و اسالمی و حمایت از

اقتصاد و بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که از این پس   فناوری اطالعات و ارتباطات در

به اساسنامه  این  و    در  ملی شماره گذاری کاال  مرکز  تجمیع  از  نامیده می شود،  اختصار » مرکز« 

  ادیفکت تشکیل و تمامی وظایف، دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه و کمیته ملی    خدمات، مرکز

الکترونیکی و مراکز    اختیارات، دارایی ها، تعهدات و نیروی انسانی وزارت بازرگانی در حوزه تجارت

 یاد شده به مرکز منتقل می شود.

به  2ماده وابسته  دولتی  مؤسسه  صورت  به  و  بوده  مستقل  حقوقی  شخصیت  دارای  وزارت    مرکز 

 می شود. قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه اداره بازرگانی خواهد بود و با رعایت

http://rc.majlis.ir/fa/law/search?lu_approve_reference=lar8


 
 

 وظایف مرکز عبارت است از:  3ماده

 برنامه ریزی، ارایه راهکارها، پشتیبانی و نظارت به منظور:  1

 الف بهره برداری از بسترها، راهبردها و نوآوری تجارت الکترونیکی در سطح کشور. 

توسعه  و  ایجاد  از  حمایت  و  تسهیالت  ارایه  انسانی،  ب  های  سرمایه  فنی،  های  قانونی،    زیرساخت 

 حاکمیتی و امنیتی توسعه تجارت الکترونیکی. 

فرایندهای کسب    پ فرهنگ سازی و آموزش جهت توسعه و ترویج استفاده از تجارت الکترونیک در

 و کار مبتنی بر استانداردهای ملی و بین المللی. 

 اقتصاد کشور.  ی به منافع تجارت الکترونیکی درت توسعه کاربردها نوآوری ها در جهت دست یاب

 ث توسعه فعالیتهای تدارکاتی و معامالتی به صورت تجارت الکترونیکی. 

 ج استانداردسازی فعالیتهای اطالع رسانی تجاری. 

 چ حمایت از گسترش بازارهای داد و ستد الکترونیکی. 

 کشور.ح ساماندهی فعالیت ایستگاههای تجارت الکترونیکی 

 خ فراهم سازی زمینه تعامالت ملی و بین المللی در تجارت الکترونیکی.

الکترونیکی ملی و بین    د تسهیل تجارت از طریق استفاده از ابزارها، مدل ها و استانداردهای تجارت

 المللی و ایجاد پنجره واحد تجاری. 

پیشنهادات  2 ارایه  و  الکترونیکی  تجارت  با  زمینه های مرتبط  تأیید  بررسی  مراجع ذی    الزم جهت 

 صالح. 

مراجع ذی صالح    تدوین مقررات، استانداردها و ضوابط مربوط به تجارت الکترونیکی و پیشنهاد به  3

 جهت تصویب. 

اطالع رسانی تجاری به    تدوین و نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات استاندارد و یکپارچه در حوزه  4

 صورت الکترونیکی. 

فناوری اطالعات    پشتیبانی از مرکز داده بخش بازرگانی در چهارچوب نظام جامعایجاد، نگهداری و    5

 کشور. 

 همکاری و تعامل با مراجع و سازمان های بین المللی و منطقه ای ذی ربط.  6

 ارایه خدمات صدور گواهی الکترونیکی کشور. 7

 ایجاد و توسعه نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کاال و خدمات. 8

 آوری، تهیه و تدوین گزارش های ساالنه عملکرد تجارت الکترونیکی. جمع 9



 
 

چهارم    پیگیری و پیشنهاد تدوین ضوابط و مقررات درخصوص جرایم و مجازاتها )موضوع باب  10

 قانون تجارت الکترونیکی( به مراجع ذی صالح. 

الکترونیک  11 براساس ارایه چهارچوب و ضوابط حمایت از مصرف کنندگان در فضای تجارت    ی 

 اول از باب سوم قانون تجارت الکترونیکی. فصل

 پیشنهاد اصالح این اساسنامه با توجه به مقتضیات زمان و رشد تجارت الکترونیکی. 12

زیر تشکیل    به منظور تعیین سیاستهای تجارت الکترونیکی کشور کارگروهی متشکل از اعضای  4ماده

 خواهد شد:

 کارگروه(وزیر بازرگانی )رییس  1

 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 2

 وزیر راه و ترابری  3

 وزیر صنایع و معادن  4

 وزیر امور اقتصادی و دارایی  5

 رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  6

 معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور  7

 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور  8

 صاحب نظر در امور تجارت الکترونیکی که توسط رییس کارگروه تعیین می شوند. سه نفر 9

 خواهد شد.   در اولین جلسه تشکیل کارگروه، یک نفر از اعضاء به عنوان نایب رییس انتخاب  1تبصره

برای    کارگروه از وزرا یا رؤسای دستگاههای اجرایی ذی ربط حسب مورد بدون حق رأی  2تبصره

 ارگروه دعوت خواهد کرد. شرکت در جلسات ک

اعضای   3تبصره از  یک  هر  و  دهد  تشکیل  تخصصی  کمیسیون  مورد  حسب  تواند  می    کارگروه 

کارگروه   کارگروه می توانند یکی از معاونان خود را برای شرکت در جلسات کمیسیون تخصصی 

 معرفی نمایند.

کارگروه تعیین    ان دبیردبیرخانه کارگروه در مرکز مستقر می باشد و رییس مرکز به عنو  4تبصره

 می شود.

دارای تحصیالت    رییس مرکز از بین افراد صاحب نظر در امور اقتصاد و تجارت الکترونیکی و  5ماده

سال انتخاب و انتصاب    دانشگاهی و سوابق اجرایی مربوط با حکم وزیر بازرگانی برای مدت چهار

 مجدد وی برای دوره های بعد بالمانع است. 

 اختیارات رییس مرکز به شرح زیر است: وظایف و  6ماده



 
 

 اداره امور مرکز و نظارت بر حُسن اجرای وظایف آن.  1

تشکیالت و    اخذ تصمیم و صدور دستور درباره امور مالی، اداری و استخدامی مرکز در حدود  2

 بودجه مصوب و مقررات مربوط و امضای نامه ها و مکاتبات. 

تصویب به مراجع    ز به وزیر بازرگانی جهت طی مراحل قانونی پیشنهاد اصالح ساختار تشکیالتی مرک  3

 ذی صالح. 

نظارت بر حُسن    پیشنهاد تسهیالت و مشوقها برای توسعه تجارت الکترونیکی به وزارت بازرگانی و  4

 اجرای آن پس از تصویب مراجع ذی ربط. 

مراجع ذی    تصویب درتهیه و تنظیم گزارش مالی و پیشنهاد بودجه مرکز به وزارت بازرگانی جهت    5

 نصب و عزل کارکنان مرکز بر طبق مقررات مربوط و براساس تشکیالت مصوب.  6 ربط.

مراجع قضایی    نمایندگی مرکز در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و نیز   7

 با حق توکیل به غیر. 

 قانون اساسی.  139  صلح با رعایت اصلارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور و پایان دادن دعاوی به    8

 مقررات مربوط. معرفی امضاهای مجاز برای استفاده از حسابهای بانکی با رعایت قوانین و 9

خارجی مرتبط    انجام اقدامات الزم برای برقراری ارتباط با تشکلها، مراجع و سازمانهای داخلی و  10

 مرکز. با امر تجارت الکترونیکی برای تحقق اهداف 

 شده.  تهیه گزارش عملکرد ساالنه مرکز و ارایه آن به وزیر بازرگانی و کارگروه یاد 11

 امضای قراردادها و اسناد تعهدآور.  12

را به هر    رییس مرکز می تواند به مسئولیت خود تمام یا قسمتی از اختیارات و وظایف خود  7ماده

 یک از کارکنان تفویض نماید.

مرکز به مراجع    اختیارات موضوع این ماده نافی مستولیتهای نهایی و پاسخگویی رییس تبصره تفویض  

 ذی صالح نمی باشد.

 منابع مالی مرکز همه ساله در لوایح بودجه ساالنه پیش بینی می شود.  8ماده

 سال مالی مرکز از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه هر سال می باشد. 9ماده

معاون ذی ربط    امضای چکها و اسناد تعهدآور مالی عبارتند از رییس مرکز یا   دارندگان حق   10ماده

 وی و همچنین ذی حساب مرکز به صورت ثابت. 

تشکیالتی مرکز    وزارت بازرگانی مکلف است ظرف دو ماه پس از ابالغ این اساسنامه، ساختار  11ماده

رییس جمهور ارایه نماید. معاونت    را تهیه و جهت تصویب به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 

 رعایت مقررات مربوط تأیید یا اصالح نماید.   یاد شده مکلف است ظرف دو ماه تشکیالت مذکور را با



 
 

فعال در تجارت    مرکز، نقطه تماس جمهوری اسالمی ایران با سازمانهای بین المللی و منطقه ای  12ماده

 الکترونیکی با هماهنگی وزارت امور خارجه است. 

بازرگانی ناشی از دارایی مرکز  13ماده گذاری   شماره  تمامی حقوق مؤسسه مطالعات و پژوهشهای 

 کاال و خدمات از تاریخ ابالغ این اساسنامه به مرکز منتقل می گردد.

شورای    شورای نگهبان به تأیید  8/7/1388مورخ    88/ 36019/30این اساسنامه به موجب نامه شماره  

 یاد شده رسیده است.

 جمهور محمدرضا رحیمی اون اول رئیس مع

 منبع : سایت قوانین مجلس 

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/136088 
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31/01/1389    

 
 وب سایت دولت جمهوری اسالمی  

   20:  19ساعت  31/ 1/ 1389زمان مخابره :   188455کد خبر : 

 رهبر معظم انقالب  31/01/1389مواردی از فرمان  

 سیاستهای کلی نظام ادارىدر زمینه 

همه مخاطبان این سیاستها موظف شدند زمان بندی مشخص برای عملیاتی شدن آن  

 تهیه و پیشرفت آن را در فواصل زمانی معین گزارش کنند.  

حضرت آیت اهلل خامنه ای با ابالغ سیاستهای کلی نظام اداری که پس از مشورت با مجمع تشخیص  

 ا را موظف فرمودند  مصلحت نظام تعیین شده است، کلیه مخاطبان این سیاسته 

زمان بندی مشخص برای عملیاتی شدن آن را تهیه و پیشرفت آن را در فواصل زمانی معین گزارش  

 نمایند.  

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت به نقل از دفتر مقام معظم رهبری ،متن سیاستهای کلی نظام اداری  

م و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح  که به رؤسای قوای سه گانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظا

 ابالغ شده است، بدین شرح است: 

و ارج نهادن به سرمایه    کرامت انسانی نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسالمی و    -1

 های انسانی و اجتماعی.  

 در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی.   عدالت محوری  -2

مدی روشهای گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند،  بهبود معیارها و روزآ  -3

 متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری ها و نگرشهای سلیقه ای وغیرحرفه ای.  

 دانش گرایی و شایسته ساالری مبتنی بر اخالق اسالمی در نصب و ارتقای مدیران.   -4

 ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارتهای آنان.   -5

و    -6 جایگاه  توانمندی،  عملکرد،  بر  تأکید  با  خدمات  جبران  و  پرداخت  نظام  در  عدالت  رعایت 

 ویژگیهای شغل و شاغل و تأمین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی. 



 
 

 ه سازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استانهای کمتر توسعه یافته و مناطق محروم.  زمین   -7

حفظ کرامت و عزت و تأمین معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران و بهره گیری از نظرات و    -8

 تجارب مفید آنها.  

 ی.  توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام ادار -9

در جهت تحقق   منطقی ساختن تشکیالت نظام اداریمتناسب سازی و  چابک سازی،  -01

 اهداف چشم انداز.  

انعطاف پذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت    -11

 خدمات کشوری.  

  تسریع و تسهیل   به منظورو کارآیی در فرآیندها و روشهای اداری    توجه به اثربخشی  -21

 در ارائه خدمات کشوری. 

 عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری.   -13

کل نگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاههای اداری به منظور تحقق اهداف    -14

 فرابخشی و چشم انداز.  

و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب  توسعه نظام اداری الکترونیک  -51

 خدمات عمومی.  

یکپارچه  انش و دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق بکارگیری اصول مدیریت د -16

 با ابتناء بر ارزشهای اسالمی.   سازی اطالعات،

 خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم.    -17

حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با    و آگاهی بخشی نسبت به شفاف سازی    - 18

 .  اطالعات صحیحو ضابطه مند مردم به تأکید بر دسترسی آسان 

 زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی در نظام اداری.  -19

قانونگرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم   -20

 .  اجتناب از برخورد سلیقه ای و فردی در کلیه فعالیت هاارباب رجوع و شهروندان و 

نهادینه سازی وجدان کاری، انضباط اجتماعی، فرهنگ خود کنترلی، امانت داری، صرفه جویی،   -21

 بیت المال. ساده زیستی و حفظ 

اقتصادی،    -22 اجتماعی،  روانی،  امنیت  اساس  بر  اداری  مناسبات  و  روابط  تنظیم 

 بهداشتی، فرهنگی و نیز رفاه نسبی آحاد جامعه.  



 
 

حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهای وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر    -23

 نظام اداری.   در تصمیمات و اقدامات خالف قانون و مقررات در 

ارتقای سالمت نظام اداری و رشد ارزشهای اخالقی در آن از طریق اصالح فرآیندهای قانونی و   -24

 اداری، بهره گیری از امکانات فرهنگی و بکارگیری نظام موثر پیشگیری و برخورد با تخلفات.  

داری و کارآمد سازی و هماهنگی ساختارها و شیوه های نظارت و کنترل در نظام ا -25

 یکپارچه سازی اطالعات. 

 حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پویایی نظام اداری.    -26

نهادهای غیردولتی(   نیروهای مسلح، مسئوالن  قوه،  این سیاستها )رؤسای محترم سه  مخاطبان محترم 

یه و پیشرفت آن را در فواصل زمانی معین  موظفند زمان بندی مشخص برای عملیاتی شدن آن را ته 

 گزارش نمایند.  

 سیدعلی خامنه ای  
http://www.dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=0&Id=188455  
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20/02/1390 
 

 فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولتآیین نامه  

 20/ 1390/02 تاریخ تصویب :

 دبیر هیات دولت  مرجع تصویب :

 جزئیات متن قانون 

 21/8/1390ک 46849/ت165389 شماره

 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت آیین نامه فعالیت 

 وزارت امور اقتصادی و دارایی 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

به استناد اصل یکصد و سی   20/2/1390وزیران عضو کارگروه تجارت الکترونیکی در جلسه مورخ  

ه  32565/ت151733امه شماره  و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و با رعایت تصویب ن

زیر  1  7/1388/ 29مورخ   شرح  به  را  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  فعالیت  نحوه  نامه  آیین 

 تصویب نمودند: 

 

 1382( قانون تجارت الکترونیکی مصوب79اختیارات هیئت وزیران در ماده )تصویب نامه درخصوص تفویض  1

 1388/06/04 تاریخ تصویب :

 مصوبات هیات وزیران  مرجع تصویب :

 جزئیات متن قانون 

 29/7/1388ه 32565ت/151733 شماره

 1382الکترونیکی مصوب ( قانون تجارت79تصویب نامه درخصوص تفویض اختیارات هیئت وزیران در ماده )

http://rc.majlis.ir/fa/law/search?lu_approve_reference=lar21
http://rc.majlis.ir/fa/law/search?lu_approve_reference=lar8


 
 

 آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

 اصطالحات زیر در این تصویب نامه، در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1 ماده

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: سیستم انجام معامالت دستگاه های اجرایی )مناقصه و مزایده(  الف  

در بستر وب که در آن کلیه مراحل مناقصه )درخواست خرید تا پرداخت وجه( و مزایده )ثبت تا  

 ی شود.دریافت وجه( انجام می شود. سامانه یاد شده در این تصویب نامه به اختصار )ستاد( نامیده م

ب تأمین کننده: شخص حقیقی یا حقوقی دارای مجوز قانونی )حسب مورد( که در ستاد، کاال، خدمت  

 یا اموال غیرمنقول خود را جهت فروش به خریداران ارائه می کند. 

ج مزایده گر: شخصی حقیقی یا حقوقی که پس از ثبت نام در سامانه، اسناد مزایده را دریافت و در  

 آن شرکت کند.

 اقالم قابل معامله: کلیه اموال منقول و غیرمنقول و خدمات مورد استفاده در دستگاه های اجرایی.  د

( قانون برگزاری مناقصات موظفند با  1کلیه دستگاه های اجرایی موضوع بند )ب( ماده )  2 ماده

و با رعایت    اعالم مدیریت ستاد نسبت به ثبت نام در ستاد اقدام و با استفاده از امضای الکترونیکی 

 مقررات مربوط، کلیه مراحل مناقصه یا مزایده را از طریق ستاد انجام دهند.

 
 وزارت بازرگانی 

 اسالمی ایران تصویب نمود: به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری 4/6/1388هیئت وزیران در جلسه 

به کارگروهی متشکل از وزیران بازرگانی )رییس(،    1382مصوب ( قانون تجارت الکترونیکی79)اختیارات هیئت وزیران مندرج در ماده  1

 اطالعات، راه وترابری، صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی تفویض می شود.  ارتباطات و فناوری

 داخلی هیئت دولت قابل صدور است.  آیین نامه  (19مصوبات اکثریت وزیران یادشده پس از تأیید رییس جمهور، با رعایت ماده )  2

 جمهور محمدرضا رحیمیمعاون اول رئیس

 منبع : سایت قوانین مجلس 

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/136086 

02/12/1388 

 -  1382 مصوب  –  یکی( قانون تجارت الکترون79در ماده ) رانیوز ئت یه  اراتی اخت  ضینامه در خصوص تفو  بی( تصو 1اصالح بند) 

  ران ی ا  یاسالم  یجمهور  یبانک مرکز   1388/  9/  14مورخ    88/  193041شماره    شنهادیبنا به پ  1388/  12/  2در جلسه مورخ    ران یوز  ئتی ه

 نمود:  بی تصو ران ی ا یاسالم یجمهور یو هشتم قانون اساس  یو س کصدیو به استناد اصل 

)  در از واژه »دارا  1388/  7/  29ه مورخ  32565/ت  151733نامه شماره    بی( تصو1بند  ر  ییبعد  بانک مرکز   سیی « عبارت »و    ی کل 

 شود.  ی« اضافه م رانیا  یاسالم ی جمهور 

 ی مرحی محمدرضا  –جمهور    سی اول رئ  معاون

https://www.solh.ir/regulation/5/8450   
 

 

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/136086
https://www.solh.ir/regulation/5/8450


 
 

( درصد سقف تعیین شده  10دستگاه های مشمول این آیین نامه برای انجام معامالت باالی )  3 ماده

 برای معامالت کوچک، ملزم به انجام معامله از طریق ستاد می باشند. 

د قبل از عضویت در ستاد نسبت به اخذ ایران کد برای کاالها و خدمات  تأمین کنندگان بای  4 ماده

 مربوط اقدام نمایند. 

دستگاه های اجرایی موظفند کارکنان مرتبط با فرایند خرید از قبیل کارپرداز، مقام تشخیص،    5 ماده

انباردار، ذی حساب و عامل ذی حساب را پس از اعالم مدیریت ستاد جهت شرکت در دوره های  

 آموزشی معرفی نمایند. 

معامالت محرمانه از شمول این تصویب نامه مستثنی و با رعایت مقررات مربوط انجام می    6 ماده

 شود.

 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. 17/8/1390این تصویب نامه در تاریخ 

 جمهور محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس 

 منبع : سایت قوانین مجلس 

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/898515 
 ****************************** 
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 17/12/1390 
 

 حکم تشکیل و انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی

تشکیل شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس  حضرت آیت اهلل خامنه ای ضمن دستور برای  

 جمهور، اعضای حقوقی و حقیقی این شورا را تعیین کردند.

لزوم   اجتماعی،  و  فردی  زندگی  ابعاد  اینترنت در  انقالب اسالمی آثار چشمگیر شبکه جهانی  رهبر 

بهره گیری حدا و  از آن،  ناشی  از آسیب های  به منظور صیانت  و هماهنگی  از  برنامه ریزی  کثری 

فرصت ها در جهت ارائه خدمات گسترده و مفید به مردم را از دالیل اصلی ضرورت تشکیل شورای  

عالی فضای مجازی برشمردند و تأکید کردند: این شورا وظیفه دارد مرکزی بنام مرکز ملّی فضای  

 مجازی کشور ایجاد کند.

 متن حکم به این شرح است: 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

ینده فناوریهای اطالعاتی و ارتباطاتی بویژه شبکه ی جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن  گسترش فزا

گیری   بهره  در جهت  هدفمند  و  وسیع  گذاری  سرمایه  لزوم  و  اجتماعی،  و  فردی  زندگی  ابعاد  در 

حداکثری از فرصت های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و  

ار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از  مفید به اقش

آسیب های ناشی از آن اقتضا می کند که نقطه ی کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم گیری  

و هماهنگی در فضای مجازی کشور بوجود آید. به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی کشور با  

کافی به ریاستِ رئیس جمهور تشکیل می گردد و الزم است به کلیه ی مصوبات آن ترتیب  اختیارات  

 آثار قانونی داده شود. 

اعضای حقوقی این شورا عبارتند از: رئیس جمهور)رئیس شورای عالی(، رئیس مجلس شورای اسالمی، 

ی عالی و رئیس  رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، دبیر شورا 



 
 

مرکز، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزیر علوم، تحقیقات و  

تبلیغات   سازمان  رئیس  اسالمی،  شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  رئیس  اطالعات،  وزیر  فناوری، 

ی اسالمی ایران و  اسالمی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، فرمانده نیروی انتظامی جمهور 

همچنین اعضای حقیقی: حجج اسالم و آقایان: دکتر حمید شهریاری، دکتر سیّدجواد مظلومی، مهندس  

مسعود ابوطالبی، دکتر کامیار ثقفی، دکتر رسول جلیلی، دکتر محمد سرافراز و مهندس علیرضا شاه  

 میرزایی می باشند که برای مدت سه سال تعیین میشوند. 

دارد مرکزی به نام مرکز ملّی فضای مجازی کشور ایجاد نماید تا اشراف کامل و به    این شورا وظیفه 

روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و  

خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت افزاری، نرم افزاری و محتوایی در چارچوب مصوّبات  

و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد. نکات اساسی در مورد    شورای عالی 

وظایف شورای عالی و مرکز فضای ملّی مجازی با تأکید بر توجه جدّی به آن، در پیوست این حکم  

 ابالغ میگردد. 

ورا  در پایان انتظار دارم، ضمن تسریع در تشکیل مرکز ملّی فضای مجازی، رئیس و اعضای محترم ش

تالش بایسته را در جهت دستیابی این مرکز به اهداف تعیین شده به کار برند. کلیه دستگاههای کشور  

 موظف به همکاری همه جانبه با این مرکز میباشند. 

 سیّدعلی خامنه ای 
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14/06 /1394 

 حکم انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی 

اعضای جدید شورای عالی فضای  حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در حکمی  

 مجازی را برای یک دوره ی چهار ساله منصوب کردند. 

حضرت آیت اهلل خامنه ای در این حکم، با اشاره به اهمیت شورای عالی فضای مجازی در »مواجهه  

هوشمندانه و مقتدرانه با تحوالت این عرصه« و همچنین وظیفه ی اصلی این تشکیالت یعنی »سیاست  

یریت کالن و برنامه ریزی و تصمیم گیری های الزم و به هنگام و نظارت و رصد کارآمد گذاری، مد

محور مهم وظایف و مأموریت های شورای عالی فضای مجازی را  10و روزآمد در فضای مجازی«،  

 ابالغ کردند. 

 متن حکم رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم 

ی در چند دهه ی اخیر یکی از بزرگترین نمادهای تحول جهانی است. رخدادی  پیدایش فضای مجاز

که تأثیرات شگرف آن هر روز در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و دفاعی در  

 عرصه ی ملی و بین المللی نمود بیشتری پیدا می کند. 

از تشکیل شورای عالی فضای مجازی می   با مرکز ملی اکنون بیش از سه سال  گذرد: شورائی که 

فضای مجازی وابسته به آن، به عنوان نقطه کانونی مواجهه ی هوشمندانه و مقتدرانه با تحوالت پرشتاب  

این عرصه، برای استفاده از فرصت ها و ظرفیت ها و مقابله با آسیب ها و تهدیدات آن شناخته شده  

 است.

سیاستگذاری، مدیریت کالن و برنامه ریزی و تصمیم گیری های الزم و به  وظیفه اصلی این تشکیالت  

هنگام و همچنین نظارت و رصد کارآمد و روزآمد در این عرصه میباشد. لذا الزم است با توجه به  

تحوالت سریع و پیچیده در این میدان از یک طرف و نیازهای واقعی و متراکم کشور از طرف دیگر،  

 رسالتی سنگین در یک دوره چهار ساله آماده کند.  خود را برای انجام

اینجانب ضمن تأکید بر مفاد حکم اولیه تشکیل شورا و پیوست آن، ضروری می دانم که نکات و  

 موارد زیر، مورد اهتمام و توجه جدی رئیس و اعضای محترم شورای عالی فضای مجازی قرار گیرد.



 
 

وازی این شورا هستند، به منظور تحکیم جایگاه  انحالل شوراهای عالی مصوب در گذشته که م  -1

فراقوه ای و موقعیت محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی  

 فضای مجازی. 

تثبیت و تقویت جایگاه مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی شورای عالی فضای مجازی در    -2

ظایف: رصد وضعیت جاری فضای مجازی و پیش بینی و آینده  جهت تحقق تصمیمات آن شورا با و

نگری تحوالت در این فضا در سطح ملی و بین المللی، ایجاد هماهنگی و هم افزایی میان وزارتخانه  

ها، سازمان ها و نهادهای مختلف ذی ربط در ابعاد علمی، فنی، اقتصادی، بازرگانی، حقوقی، انتظامی، 

فضای مجازی و نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه ها و بخش های ذی ربط  امنیتی و دفاعی مرتبط با  

 در چارچوب مصوبات شورای عالی. 

و    -3 جهانی  تأثیرگذار  های  قدرت  طراز  در  سایبری  قدرت  به  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتقای 

برخورداری از ابتکار عمل و قدرت تعامل با دیگر کشورها در جهت شکل دهی به قواعد و قوانین  

 مرتبط با فضای مجازی در عرصه جهانی با رویکرد اخالق مدار و عادالنه. 

اهتمام ملی و همه جانبه و سرمایه گذاری جدی در امر ایجاد و توسعه انواع فناوری ها و صنایع    -4

کامالً پیشرفته و رقابتی خصوصاً با استفاده و ایجاد رشته های نوین دانشگاهی و تربیت سرمایه های  

تعهد، متخصص و کارآمد مورد نیاز در بخش های سخت افزاری و نرم افزاری، محتوایی و  انسانی م

 خدماتی در تمامی ابعاد فضای مجازی به ویژه در برنامه ششم توسعه و برنامه ریزی ساالنه کشور.

تسریع در راه اندازی شبکه ملی اطالعات پس از تصویب طرح آن در شورای عالی و نظارت مستمر    -5

 ثر مرکز ملی بر مراحل راه اندازی و بهره برداری از آن.و مؤ

حریم    -6 حفظ  نیز  و  کشور  مجازی  فضای  جانبه  همه  امنیت  حفظ  و  سازی  سالم  به  ویژه  اهتمام 

 خصوصی آحاد جامعه و مقابله مؤثر با نفوذ و دست اندازی بیگانگان در این عرصه. 

ایر  -7 اسالمی  زندگی  ارزش ها و سبک  هنجارها،  ها و آسیب های  ترویج  از رخنه  ممانعت  و  انی 

فرهنگی و اجتماعی در این عرصه و مقابله مؤثر با تهاجم همه جانبه فرهنگی و نیز ارتقای فرهنگ  

 کاربری و سواد فضای مجازی جامعه. 

احراز جایگاه و سهم مناسب برای اقتصاد دانش بنیان در فضای مجازی در چارچوب سیاست های    -8

شور و برنامه ریزی همه جانبه برای بهبود شرایط کسب و کار مرتبط با فناوری های  اقتصاد مقاومتی ک

 مجازی و بهره گیری از فرصت های اشتغال زایی و نیز رونق محتوا، خدمات و تجارت در این عرصه. 



 
 

ایرانی در تمامی    –توسعه محتوا و خدمات کارآمد و رقابتی منطبق بر ارزش ها و فرهنگ اسالمی    -9

های مورد نیاز جامعه و جلب مشارکت های مردمی و بکارگیری ظرفیت های بخش خصوصی  قلمرو

 در این زمینه. 

 تدوین و تصویب نظام های امنیتی، حقوقی، قضایی و انتظامی مورد نیاز در فضای مجازی.  -10

ترکیب اعضای حقوقی و حقیقی شورای عالی فضای مجازی برای دوره جدید به شرح زیر اعالم می  

 د:شو

شورای   مجلس  رئیس  عالی(،  شورای  )رئیس  جمهور  رئیس  از:  عبارتند  شورا  این  حقوقی  اعضای 

اسالمی، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران، دبیر شورای عالی و  

رئیس مرکز، دادستان کل کشور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی،  

پشتیبانی  و و  پرورش، وزیر دفاع  و  اطالعات، وزیر آموزش  فناوری، وزیر  و  تحقیقات  علوم،  زیر 

نیروهای مسلح کشور، معاون علمی و فن آوری رئیس جمهور، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای  

تبلیغات اسالمی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، فرمانده نیروی   اسالمی، رئیس سازمان 

انتظامی جمهوری اسالمی ایران و همچنین اعضای حقیقی: حجج اسالم و آقایان دکتر سیدسعیدرضا  

مسعود   مهندس  بهابادی،  اخوان  مهدی  دکتر  پور،  تقی  رضا  دکتر  شهریاری،  حمید  دکتر  عاملی، 

 ابوطالبی، دکتر کامیار ثقفی، دکتر رسول جلیلی و مهندس سیدعزت اهلل ضرغامی. 

 فیق خدمتگزاری روزافزون برای همه ی حضرات مسألت می کنم.از خداوند متعال تو

 سیدعلی خامنه ای 
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 آیین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی کشور

 تاریخ تصویب : 

1391/04/10 

 مرجع تصویب : 

 مصوبات شورای عالی فضای مجازی 

 تاریخ ابالغ :

1391/04/28 

 شماره ابالغیه : 

 /ش 91122/01

 سال :

1391 

 دریافت 

 نسخه چاپی 

 جزئیات متن قانون 

 28/4/1391/ش 91122/01 شماره

 آیین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی کشور 

 مرکز ملی فضای مجازی کشور 

، »آیین نامه داخلی شورای عالی  4/1391/  10شورای عالی فضای مجازی، در پنجمین جلسه مورخ  

 فضای مجازی کشور« را به شرح زیر تصویب نمود؛

 ( در این آیین نامه اصطالحات با تعاریف ذیل بکار می رود: 1 ماده

 شورای عالی: شورای عالی فضای مجازی کشور 

https://rc.majlis.ir/fa/law/search?lu_approve_reference=lar19
https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/822958
https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/822958


 
 

 رییس شورا: رییس شورای عالی فضای مجازی کشور 

 عالی فضای مجازی کشور جلسه: رئیس جلسه شورای  رئیس

 مرکز: مرکز ملی فضای مجازی کشور 

 دبیر شورا: دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور 

 دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی کشور 

 شورای معین: شورای معین شورای عالی فضای مجازی کشور 

نهاد رییس شورا و بر اساس  ( دبیر شورا که ریاست مرکز را نیز بر عهده خواهد داشت، با پیش2 ماده

نظر موافق اکثریت مطلق اعضای شورا، به مقام معظم رهبری پیشنهاد و پس از تصویب معظم له با حکم  

 رییس شورا منصوب خواهد شد. 

پیشنهاد عزل رییس مرکز به صورت کتبی توسط رییس شورا یا حداقل پنج نفر از اعضاء   1 تبصره

را بررسی شده و درصورت کسب رأی موافق اکثریت مطلق  قابل طرح است و در اولین جلسه شو 

اعضای شورا، به مقام معظم رهبری پیشنهاد می شود. رییس شورا تا انتصاب فرد جدید، سرپرستی  

 حداکثر به مدت سه ماه برای مرکز تعیین می نماید. 

طلق  درصورت تغییر اکثریت اعضای شورای عالی طی دوره، کسب رأی موافق اکثریت م  2 تبصره

 اعضای شورا برای ابقای رییس مرکز الزم می باشد.

 ( رییس مرکز ، وظایف دبیرخانه را نیز بر عهده خواهد داشت. 3 ماده

( برنامه های پنجساله و سنواتی مربوط به تحقق وظایف شورای عالی بر اساس اسناد باالدستی، 4 ماده

 به پیشنهاد دبیر تهیه و به تصویب شورای عالی می رسد. 

( جلسات شورای عالی با حضور اکثریت مطلق اعضای شورا و به ریاست رییس شورا و در  5 دهما

 غیاب ایشان، رییس مجلس شورای اسالمی و یا رییس قوه قضاییه رسمیت می یابد. 

فرصت   تبصره قبیل  از  موجه  دالیل  به   ، ماه(  سه  )حداقل  طوالنی  مرخصی  که  حقیقی  اعضای 

مأموریت،   و  مطالعاتی،  رأی  مرخصی،  دوره  در  باشند،  گرفته  شورا  رئیس  از  مسافرت  و  بیماری 

 عضویت آنان در حد نصاب رسمیت جلسات محسوب نخواهد شد.

 ( جلسات شورای عالی هر چهار هفته حداقل یک بار تشکیل می شود. 6 ماده

 جلسات فوق العاده به یکی از دو صورت ذیل، قابل تشکیل است: تبصره

 یس شورا الف: به دعوت رئ

 ب: به تقاضای یک سوم کل اعضاء 

 ( وظایف و اختیارات رئیس شورا عبارت است از:7 ماده



 
 

 2الف( صدور حکم انتصاب و عزل دبیر شورا مطابق ماده 

 و سایر مواد آیین نامه  5ب( ریاست و اداره جلسات شورا مطابق ماده 

 6ج( تشکیل جلسه فوق العاده مطابق ماده  

 11رای عالی قبل از ارائه جهت استحضار مقام معظم رهبری مطابق ماده د( مالحظه مصوبات شو 

 13ه( تأیید دستور جلسات شورای عالی مطابق ماده 

( اوراق و اسناد کتبی، الکترونیکی، صوتی و تصویری ارائه شده در جلسات شورای عالی و  8 ماده

دبیر است. بهره برداری از    نیز مشروح مذاکرات شورا دارای طبقه بندی حفاظتی است و مرجع آن،

 این اسناد برای اعضای شورا مشروط به حفظ طبقه بندی بالمانع است. 

خالصه صورتجلسه مذاکرات و نیز مصوبات هر جلسه شورای عالی برای اعضای شورا به    1 تبصره

طبقه  گونه ای که حداکثر تا یک هفته پس از جلسه به دست اعضاء برسد، ارسال می شود و رعایت  

بندی و حیطه بندی آن برای اعضا الزامی است. در صورتی که هر یک از اعضاء در خالصه مشروح  

مذاکرات، مطلبی برخالف اظهار نظراتشان ثبت شده باشد می توانند نسبت به همان مورد در جلسه  

 رسمی تذکر داده تا اصالح شود.

 ا ارسال نشود. با تصویب شورا، برخی مصوبات می تواند برای اعض   2 تبصره

کلیه جلسات شورای عالی ضبط صوتی شده و نسخه ای از آن جهت بهره برداری اعضا در    3 تبصره

 دبیرخانه بایگانی می شود. 

( اداره جلسات و رعایت ترتیب مذاکرات و اجرای آیین نامه و حفظ نظم جلسه ، طبق این  9 ماده

 آیین نامه به عهده رئیس جلسه است. 

تشکیل جلسات سالیانه در آخرین جلسه هر سال برای سال بعد به اطالع اعضای شورای  تقویم   تبصره

 عالی می رسد. 

( اعتبار هر مصوبه منوط به احراز رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه است مشروط  10 ماده

 بر آنکه در هر حال تعداد آرای موافق از هفت رأی کمتر نباشد. 

 رأی رئیس جلسه مرجِح خواهد بود.  درصورت تساوی آراء ، تبصره

( مصوبات شورای عالی پس از مالحظه رییس شورا بالفاصله توسط دبیر به استحضار مقام  11 ماده

 معظم رهبری می رسد و سپس توسط دبیر به دستگاهها و اشخاص ذیربط ابالغ می شود.

ومی آن ضرورت دارد،  آن دسته از مصوبات شورای عالی که بنابر تشخیص دبیر، انتشار عم تبصره

 به منظور درج و انتشار به روزنامه رسمی کشور ابالغ می شود.

 ( هر عضو شورا موظف است در کلیه جلسات شورای عالی حضور داشته باشد.12 ماده



 
 

غیبتی با اطالع تلقی می شود که حداقل بیست و چهار ساعت قبل از تشکیل هر جلسه به    1 تبصره

 دبیر اطالع داده شود. 

جلسه    2 صرهتب پنج  یا  متوالی  جلسه  سه  میزان  به  اعضا  از  هریک  غیرموجه  غیبت  درصورت 

 غیرمتوالی، گزارش آن جهت تصمیم گیری به مقام معظم رهبری ارسال خواهد شد.

از  13 ماده هریک  پیشنهاد  با  و  شورا  های مصوب  برنامه  براساس  عالی  کار شورای  دستورهای   )

 اعضای شورا تعیین می شود. 

 پیشنهادهای واصله از اشخاص و دستگاههای ذیربط، به دبیر ارجاع می گردد. 1 هتبصر

دستور جلسات توسط دبیر تنظیم و پس از تأیید رئیس شورا یک هفته و در موارد استثنائی    2 تبصره

 سه روز پیش از تشکیل هر جلسه به اطالع اعضاء می رسد.

ان موضوعی را از دستور جلسه خارج  در صورت تصویب اکثریت اعضای حاضر می تو  3 تبصره

 کرد.

( حضور مدیران ارشد دستگاه ها، کارشناسان و صاحبنظران در جلسات شورای عالی حسب  14 ماده

 دستور جلسه، با تشخیص دبیر و بدون حق رأی بالمانع است.

قید  15 ماده با  و  نوبت  از  به صورت خارج  آنها  به  و موضوعاتی که رسیدگی  ها  فوریت  ( طرح 

 ضرورت دارد به روشهای ذیل رسیدگی می شود: 

الف( در صورتی که طرحی به صورت یک فوریتی، با پیشنهاد کتبی حداقل سه نفر از اعضاء مطرح  

شود و اکثریت اعضای حاضر به یک فوریت آن رأی موافق دهند، بالفاصله پس از طرح در کارگروه  

 جلسه شورای عالی قرار خواهد گرفت.تخصصی و حداکثر تا دو جلسه بعدی، در دستور 

ب( در صورتی که طرحی به صورت دوفوریتی، با پیشنهاد کتبی حداقل پنج نفر از اعضاء مطرح شود  

 و حداقل دوسوم اعضای حاضر به دو فوریت آن رأی موافق دهند، در همان جلسه بررسی می شود. 

ه است و پس از سخنان مخالفین  زمان الزم برای توضیح فوریت موضوع، حداکثر ده دقیق تبصره

 فوریت حداکثر به مدت پنج دقیقه، رأی گیری در جلسه به عمل می آید. 

( در هر جلسه قبل از ورود به دستور، رئیس جلسه می تواند در مورد موضوعات مهم و  16 ماده

 ضروری مربوط به وظایف شورای عالی، مطالب مورد نظر خود را به اطالع اعضاء برساند.

براساس موعد تقاضای واصله  17 ماده قبالً  ( در هر جلسه، اعضای شورای عالی طبق فهرستی که 

دقیقه و هر فرد   ده  به مدت  موافقت رئیس جلسه مجموعاً حداکثر  با  توانند  تنظیم شده است، می 

حداکثر سه دقیقه به عنوان قبل از دستور در مورد مسائل و موضوعات مرتبط با وظایف شورای عالی  



 
 

نمایند. واگذاری تمام یا بخشی از وقت هر ناطق به سایر اعضاء و ناطقین بعدی امکان پذیر    صحبت

 می باشد.

( درهر جلسه پس از طرح هر موضوع، به تشخیص رئیس جلسه، حداکثر دو نفر مخالف و  18 ماده

ه و پس از  دو نفر موافق متناوباً و هرکدام حداکثر تا پنج دقیقه در کلیات آن موضوع اعالم نظر کرد

حداکثر پنج دقیقه اظهارنظر پیشنهاد دهنده اصلی، رأی گیری صورت می گیرد. در بررسی جزئیات  

موضوع، ضمن پذیرش پیشنهادهای ارائه شده، یک نفر مخالف و یک نفر موافق حداکثر تا دو دقیقه  

 جلسه می باشد. پیرامون پیشنهاد ارائه شده می توانند اظهارنظر کنند. ادامه بحث به تشخیص رئیس 

 در هر مورد، اگر مخالفی سخن نگفت، موافق نیز صحبت نمی کند. تبصره

مسائل  19 ماده بر  زمان جلسات  تمرکز  و  عالی  از وقت جلسات شورای  بهینه  استفاده  منظور  به   )

اساسی و سیاست گذاری کالن در اهم مسائل و موضوعات فضای مجازی، در ابتدای هر دوره، شورایی  

»شورای معین شورای عالی فضای مجازی کشور«، مرکب از اعضای حقیقی شورای عالی    تحت عنوان

به همراه اعضای حقوقی شورای عالی یا نمایندگان ثابت معرفی شده از سوی آنان که حداقل سمت  

معاونت یا سمت همتراز در دستگاه ذیربط دارند، تشکیل می شود. وظیفه شورای مزبور، بررسی و  

 رخصوص موضوعاتی است که از سوی شورای عالی به این شورا محول می شود.اتخاذ تصمیم د

 در صورت عدم حضور رؤسای قوا، دبیر، ریاست جلسات شورای معین را برعهده دارد.  1 تبصره

اعتبار    2 تبصره یابد و  با حضور اکثریت اعضای شورای معین رسمیت می  جلسات شورای معین 

 رای حاضرین، که نمی تواند کمتر از هفت رأی باشد می باشد. مصوبات آن منوط به کسب اکثریت آ 

 درصورت تساوی آراء، رأی رئیس جلسه شورای معین مرجح خواهد بود.  3 تبصره

 جلسات شورای معین حداقل هر چهار هفته یکبار تشکیل می شود.  4 تبصره

اعالم وصول و قرائت  مصوبات شورای معین، ظرف مدت دو هفته بعد از ارسال به اعضا و    5 تبصره

عالی، در شورای عالی   اعضای شورای  از  نفر  پنج  در شورای عالی، در صورت درخواست حداقل 

 مجدداً مطرح می شود و در غیر این صورت مصوب تلقی خواهد شد.

( شورای عالی فضای مجازی کشور می تواند دارای کارگروه های تخصصی دائمی و موقت  20 ماده

 باشد.

حذف و یا ادغام کارگروه های تخصصی، ترکیب اعضای آنها و وظایف هر یک به    ایجاد،  تبصره

 تصویب شورای عالی خواهد رسید. 



 
 

( دبیر شورای عالی به عنوان سخنگوی شورا موظف است به منظور تبیین مصوبات شورای  21 ماده

دارای طبقه بندی  عالی و اطالع رسانی الزم درباره آنها، گزارشی از مصوبات و مذاکرات شورا را که  

 عادی است، به نحو مناسب به آگاهی جامعه علمی و تخصصی کشور و افکار عمومی برساند.

 ( در جلسات شورای عالی، اخذ رأی درباره انتخاب افراد، از طریق دستگاه خواهد بود. 22 ماده

ه را اعالم  ( قبل از اعالم اخذ رأی )توسط رئیس جلسه(، دبیر، تعداد اعضای حاضر در جلس23 ماده

و در صورت رسمیت جلسه، اخذ رأی به عمل می آید و نتیجه نهایی به وسیله رئیس جلسه اعالم می  

 شود.

 تنها اعضای حاضر در جلسه حق رأی دارند.  تبصره

 ( تفسیر مصوبات شورای عالی برعهده خود این شورا می باشد.24 ماده

شورای عالی    10/4/1391ره در جلسه مورخ  تبص  24ماده و    25( این آیین نامه مشتمل بر  25 ماده

 فضای مجازی کشور به تصویب نهایی رسیده است. 

نامه شماره   به استحضار مقام معظم رهبری    13/4/1391/ش مورخ  91113/01این مصوبه که طی 

 )مدظله العالی( رسیده است، جهت اجرا ابالغ می گردد. 

 بهابادی دبیر شورای عالی فضای مجازی مهدی اخوان  

 منبع : سایت قوانین مجلس 

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/822958 
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10/11/1395 

 10/11/1395مصوب  قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

 

ماده و صد تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمن ماه  فوق مشتمل بر هفتاد و سه  قانون

به تأیید    11/27/ 1395یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ  

 . شورای نگهبان رسید

 مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی  رئیس 

 تکلیف به تنقیح قوانین 

 10/11/1395برنامه های توسعه کشور مصوب قانون احکام دائمی  ـ38 ماده

مصوب  ـ  38ماده  الف  بند   کشور  توسعه  های  برنامه  دائمی  احکام  می  1395/ 10/11قانون  مقرر 

قوه قضائیه مکلف است نسبت به تنقیح، اصالح و رفع خألهای قوانین قضائی با رویکرد پیشگیری  »دارد

میت حبس و تبدیل آن به مجازات های دیگر  از وقوع جرم و اختالف، کاهش عناوین مجرمانه و محکو

و متناسب سازی مجازات ها و جرائم، جایگزین کردن ضمانت اجراءهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد  

از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی اقدام و لوایح مورد نیاز را تهیه و از طریق دولت  

به مجلس شورای اسالمی    1389/3/25ررات کشور مصوب  با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مق

 1  .تقدیم کند

 تکلیف همکاری قوه قضائیه با دیگر دستگاه ها 

  دارد   ی مقرر م10/11/1395ـ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب  38ماده  ب  بند  

حقوقی نسبت به انجام  قوه قضائیه مکلف است در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی  »

 .تکالیف قانونی با همکاری دستگا ههای ذی ربط اقدام کند

 
1 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1014070 
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قانون آیین دادرسی    1  (66پ ـ سازمان های مردم نهاد در صورتی می توانند از حق مذکور در ماده )

، استفاده کنند که از مراجع ذی صالح قانونی ذی ربط مجوز اخذ کنند  4/ 12/ 1392کیفری مصوب 

ار متوالی اعالم جرم یک سازمان مردم نهاد در محاکم صالحه به طور قطعی رد شود، برای  و اگر سه ب

این بند جایگزین    .( قانون ذکرشده، محروم می شوند66یکسال از استفاده از حق مذکور در ماده)

 2  .( قانون أخیرالذکر می شود66( ماده )3تبصره)

 شبکه ملی عدالت 

مقرر  10/11/1395قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب    38ماده    ،ت  قسمت    1بند  

به منظور افزایش سرعت، صحت، کارایی و امنیت در ارائه خدمات حقوقی و قضائی و    »  دارد  ی م

تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیک، قوه قضائیه مکلف است برای توسعه الکترونیک اطالعات و  

سازمان های وابسته نسبت به تکمیل و روزآمدکردن داده ها و اطالعات  ارتباطات قوه قضائیه، مراکز و  

مرکز ملی داده های قوه قضائیه و توسعه خدمات این مرکز و استقرار کامل شبکه ملی عدالت اقدام 

 .کند

ـ نیروی انتظامی و ضابطان خاص قوه قضائیه و کلیه دستگاهها و گروههای مرتبط با مراجع  1 تبصره 

که   مسیر  قضائی  در  قضائی  مراجع  نیاز  مورد  اطالعات  مکلفند  کنند،  می  فعالیت  مراجع  سایر  در 

 . رسیدگی های قضائی را با رعایت طبقه بندی در اختیار مرکز قرار دهند

ـ کلیه دستگاههای دولتی، نهاد های عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی پس از استقرار  2 تبصره 

ال پاسخ به استعالمات مراجع قضائی از طریق این شبکه اقدام  شبکه ملی عدالت مکلفند نسبت به ارس

 .کنند

 
اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط  نهادی که    سازمان های مردم  -66ماده    1

زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه های  

 جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض نمایند.فوق اعالم جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی  

درصورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه    -1تبصره  

أخذ می شود. اگر ولی یا سرپرست قانونی، خود  بزه دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی یا سرپرست قانونی او  

 مرتکب جرم شده باشد، سازمان های مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات الزم را انجام می دهند.

نهاد مربوطه، آگاه  دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمان های مردم-ضابطان دادگستری و مقامات قضائی مکلفند بزه  -2تبصره  

 کنند. 

اسامی سازمان های مردم نهاد که می توانند در اجرای این ماده اقدام کنند، در سه ماهه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با    -3تبصره  

 همکاری وزیر کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. 

2 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1014070 
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الحاقی  تبصره  از  خصوصی«  »بخش  )   1عبارت  مصوب  652ماده  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   )

 2 .حذف می شود  4/ 1392/12

 بایگانی و بک آپ اسناد 

مقرر  10/11/1395قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب    38ماده    قسمت ت ،  2بند  

ـ به قوه قضائیه اجازه داده می شود براساس آیین نامه ای که توسط وزیر دادگستری با  »    دارد  ی م

همکاری معاونت حقوقی قوه قضائیه و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران تهیه و به  

را که نگهداری سوابق آنها  تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد، اسناد و اوراق پرونده های قضائی  

ضروری است با استفاده از فناوری های اطالعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به  

نماید اقدام  براساس ضوابط  آنها  اداری    . امحای  و  تبدیلی در کلیه مراجع قضائی  اسناد  و  اطالعات 

 .سندیت داشته و قابل استناد است

پرونده های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه  ـ اصل  1 تبصره 

 . ملی جمهوری اسالمی ایران، حفظ و نگهداری می شود

 
  ی محاکم، ضابطان و دستگاهها   ن یب   یکیارتباطات الکترون  یموظف است به منظور سامانده   هقضائی  قوه (  1393ˏ07ˏ08  ی)الحاق  652  ماده  1

ن مل  ازیبه اطالعات آنها ن   یدادرس  ان یکه در جر  یو حقوق  یقی اشخاص حق  ر یسا  زی تابعه خود و  با به کارگ   یاست، »شبکه    ی ر یعدالت« را 

 کند.   یراه انداز یکیالکترون ی امضا   لیاز قب   نمطمئ  یتیامن   داتی تمه

عدالت به عمل    یشبکه مل  قی و کسب اطالعات الزم را از طر  یتوانند استعالمات قضائ  یم  قضائی  مراجع(  1393ˏ07ˏ08  ی )اصالح  تبصره

و    اصالح   ،   ح یتنق   در متن  یبخش خصوص)   ی حقوق  یها  تی و شخص   ی ردولتی غ  ی عموم  ی نهادها   ،یدولت   یصورت دستگاهها   ن یآورند. در ا

( قانون مجازات  576تبصره مشمول ماده )   نیا  اد شبکه مزبور اعالم کنند. مستنکف از مف  ق یموظفند پاسخ الزم را از طر  شده است(حذف  

 است.   1375/ 3/  2مصوب  راتیکتاب پنجم تعز  یاسالم

http://qavanin.ir/Law/TreeText/226595 

 یفر ی ک  یدادرس ن ییقانون آ 652ماده 

و   یقی اشخاص حق ریسا   زی تابعه خود و ن ی محاکم، ضابطان و دستگاهها  نیب  یکیارتباطات الکترون یموظف است به منظور سامانده هیضائق قوه

جر  یحقوق در  ن   یدادرس  انیکه  آنها  اطالعات  مل  ازیبه  »شبکه  به  یاست،  با  را  قب  یتی امن  داتی تمه   ی ر یکارگ عدالت«  از    ی امضا   لی مطمئن 

 کند.  یاندازهرا یکیالکترون

قضائ  ـتبصره قضائ  توانند یم  یمراجع  طر  یاستعالمات  از  را  الزم  اطالعات  مل  ق یو کسب  به  یشبکه  اعدالت  در  آورند.  صورت    ن یعمل 

شبکه مزبور اعالم کنند.    ق یموظفند پاسخ الزم را از طر  یبخش خصوص  ی حقوق  ی ها تیو شخص  ی ردولتیغ   ی عموم  ینهادها  ، یدولت  یدستگاهها 

 ـ است 2/3/1375مصوب   راتیـ کتاب پنجم تعز ی( قانون مجازات اسالم576مشمول ماده ) بصره ت  نیمستنکف از مفاد ا

http://www.davoudabadi.ir/page/5192847   
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ـ به سازمان تعزیرات حکومتی اجازه داده می شود براساس آیین نامه ای که توسط رئیس  2 تبصره 

نسبت به اجرای حکم این ماده در مورد پرونده  سازمان پیشنهاد و به تصویب وزیر دادگستری می رسد  

 1  .های تعزیراتی اقدام کند

 پاسخ گوئی رایگان 

  »   دارد   ی مقرر م10/11/1395ـ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب  38ماده    ث ـ

( ماده  موضوع  دستگاههای  تقویت  5کلیه  منظور  به  مکلفند  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون   )

زیرساخت های برنامه ریزی، ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیک و پیشگیری از جعل هویت  

اشخاص و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیابی قوای سه گانه به بانکهای اطالعاتی  

کش  از  موجود  یک  هر  توسط  خود  قانونی  وظایف  حوزه  در  گرفته  صورت  های  استعالم  به  ور 

 2  .دستگاههای وابسته به قوای سه گانه به صورت رایگان پاسخ دهند

 عدم سوء پیشینه 

ـ   مصوب  38ماده  ج  کشور  توسعه  های  برنامه  دائمی  احکام  قانون  م11/1395/ 10ـ    دارد   ی مقرر 

تأم» اقدامات  با همکاری دستگاههای اجرائی، سازمان زندان ها و  ینی و تربیتی کشور مکلف است 

 مؤسسات عمومی و مردم نهاد، به منظور باز اجتماعی شدن محکومان اقدامات زیر را انجام دهد: 

بازدارندگی و جنبه اصالحی مجازات حبس، اصالح محیط زندان ها از طریق  1 با رویکرد ارتقای  ـ 

ن و بازداشت شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتکابی، تفکیک  اقداماتی نظیر طبقه بندی زندانیا

 متهمان از محکومان در بازداشتگاههای موقت در شهرهای باالی بیست هزار نفر جمعیت

ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هماهنگی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی   تبصره 

عنوان منطقه بهداشتی تحت پوشش خدمات جامع و همگانی سالمت و تربیتی کشور، زندان ها را به  

 . کشور قرار دهد

فنی و  2 با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش  ـ آموزش زندانیان واجد شرایط 

 حرفه ای کشور 

امام خمینی)ره(،  3 امداد  با همکاری کمیته  بضاعت  بی  زندانیان  معیشتی خانواده های  رفع مشکل  ـ 

 بهزیستی کشور و سایر نهادهای ذی ربط و بیمه سالمت رایگان زندانیان و خانواده آنها   سازمان

  . ـ اعتبار مورد نیاز برای اجرای این حکم هرساله در بودجه های سنواتی پیش بینی می شود تبصره 

3 
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توسعه کشور مصوب    38ماده    4بند   برنامه های  دائمی  احکام    دارد   ی مقرر م1395/ 10/11قانون 

با  » آنان  اشتغال  موانع  رفع  و  زندگی شرافتمندانه  به  کیفر  تحمل  از  بازگشت محکومان پس  تسهیل 

و   خاصساماندهی  موارد  به  سوءپیشینه  از  استعالم  موارد  کردن  در    محدود  محکومیت  اثر  رفع  و 

 چهارچوب قوانین مربوط 

 1ـ معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذی ربط پس از آزادی  5

اتاقهای   ره تبص ایران،  اسالمی  جمهوری  انتظامی  نیروی  ربط،  ذی  اجرائی  دستگاههای  کلیه  ـ 

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون مرکزی ایران موظف به همکاری  

 .در امور فوق می باشند

رف مدت شش ماه از  آیین نامه اجرائی این بند مربوط به همکاری و هماهنگی دستگاههای ذی ربط ظ

تاریخ ابالغ این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش  

پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و  

 .تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد

سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است تحقیقات الزم برای بررسی عوامل منجر به مصدومیت  چ ـ  

متهمان،   ژنتیکی  هویت  شناسنامه  تهیه  با  و  دهد  انجام  را  ارجاعی  موارد  در  غیرطبیعی  مرگهای  و 

  محکومان و متوفیان و با توجه به نتایج به دست آمده، نسبت به برنامه ریزی و آموزش برای پیشگیری 

 2  .و کاهش جرائم، تخلفات و آسیبهای اجتماعی ناشی از آنها اقدام کند

 منبع : سایت قوانین مجلس 

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1014070 
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12/05/1393   
 05/03/1388رایانه ای مربوط به قانون جرائم  

 1393/05/12 تاریخ تصویب :

 مصوبات قوه قضاییه  مرجع تصویب :

 11:   تبصره  48ماده :  تعداد

 ساالنه  9دوره :  ادوار

 1393/05/12:  ابالغیه تاریخ  100/28199/9000:   ابالغیه شماره 1393سال : 

 (0)  گروه های موضوعی  ( 0) مجریان قانون متن قانون

 **************** 

 آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی

   1393/ 13/5 100/28463/9000 شماره

 آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی  

 جناب آقای سینجلی جاسبی  

 رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور  

  12/5/1393 100/28199/9000تصویر آیین نامه شماره 

 ارسال می گردد.  ریاست محترم قوه قضاییه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست 

 مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه محسن محدث 

   12/5/1393  100/28199/9000شماره 

 آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی  
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مجلس شورای اسالمی و بنا به پیشنهاد    5/3/1388قانون جرایم رایانه ای مصوب   54در اجرای ماده 

 و استنادپذیری ادله الکترونیکی به شرح مواد آتی است:   وزیر دادگستری، آیین نامه جمع آوری

 فصل اول: تعاریف  

 واژه ها و اصطالحات بکار برده شده در این آیین نامه در معانی زیر بکار می رود:   1ماده 

الف ارائه دهندگان خدمات دسترسی: اشخاصی هستند که امکان ارتباط کاربران را با شبکه های رایانه  

اتی و ارتباطی داخلی یا بین المللی یا هر شبکه مستقل دیگر فراهم می آورند از قبیل تأمین  ای یا مخابر

 کنندگان، توزیع کنندگان، عرضه کنندگان خدمات دسترسی به شبکه های رایانه ای یا مخابراتی.  

  ب ارائه دهندگان خدمات میزبانی: اشخاصی هستند که امکان دسترسی کاربران به فضای ایجاد شده 

توسط سامانه های رایانه ای، مخابراتی و ارتباطی تحت تصرف یا کنترل خود را به کاربران واگذار  

می کنند تا رأساً یا توسط کاربر متقاضی، داده های رایانه ای را جهت نگهداری، انتشار، توزیع یا ارائه  

 . در شبکه های داخلی یا بین المللی یا هر منظور دیگر ذخیره یا پردازش کنند

ج ارائه داده های الکترونیکی: عبارت است از در اختیار قرار دادن تمام یا بخشی از داده های حفظ   

یا نگهداری شده توسط ارائه دهندگان خدمات دسترسی یا میزبانی یا اشخاصی که داده ها را تحت  

 تصرف یا کنترل دارند.  

جمع آوری ادله الکترونیکی: فرآیندی است که طی آن ادله الکترونیکی به تنهایی یا به همراه سامانه    د

های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده، نگهداری، حفظ فوری، تفتیش و توقیف و شنود می  

 شوند.  

صالح به منظور  ه زنجیره حفاظتی: مجموعه اقداماتی است که ضابط دادگستری و سایر اشخاص ذی 

های   روش  و  ابزارها  بکارگیری  با  الکترونیکی  ادله  انکارناپذیری  و  اعتبار  تمامیت،  صحت،  حفظ 

استاندارد در مراحل شناسایی، کشف، جمع آوری، مستندسازی، تجزیه و تحلیل و ارائه آنها به مرجع  

تا مقصد وجود    مربوط به اجرا درآورده و ثبت می کنند؛ به نحوی که امکان ردیابی آنها از مبدأ 

 داشته باشد.  

و شنود: عبارت است از هر گونه دستیابی به محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه  

های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی با استفاده از سامانه ها و تجهیزات سخت افزاری  

 و نرم افزاری مربوط.  

است که به نحوی داده های رایانه ای ذخیره شده را تحت تصرف یا کنترل  ز مجری حفاظت: شخصی  

 قانون و سایر قوانین و مقررات جهت حفاظت آنها تعیین می شود. 34دارد و مطابق ماده 



 
 

ح متصرف قانونی: در مورد اشخاص حقیقی، شخص مالک یا شخصی است که به نحوی داده یا سامانه   

اختیار   به صورت مشروع در  اشخاص  را  قانونی وی. در مورد  یا سرپرست  یا ولی  نماینده  یا  دارد 

حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی، باالترین مقام آنها یا نماینده قانونی آنها طبق مقررات مربوط و  

 در مورد سایر اشخاص حقوقی، مدیر یا نماینده قانونی آنهاست.  

 می باشد.  5/3/1388جرایم رایانه ای مصوب ط قانون: منظور از قانون در این آیین نامه، قانون 

سایر اصطالحات به شرح تعریف ارائه شده در قوانین دیگر می باشد. فصل دوم: جمع آوری   تبصره 

 ادله الکترونیکی الف: نگهداری داده ها 

ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی موظفند از سامانه هایی استفاده نمایند که قابلیت    2ماده 

 قانون داشته باشد. 33و  32اری داده های ترافیک و اطالعات کاربران را مطابق مواد نگهد

ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند سامانه های خود را به نحوی تنظیم کنند که کلیه    3 ماده

  ارتباطات رایانه ای را که از طریق آنها انجام می شود ثبت کنند و کلیه داده های ترافیک مربوط به 

 خود و کاربران مربوط را تا شش ماه پس از ایجاد نگهداری کنند. 

مشخصات   تبصره  موظفند  ها(  نت  )کافی  اینترنت  حضوری  دسترسی  خدمات  کنندگان  عرضه 

( تخصیصی را در دفتر روزانه  IPهویتی، آدرس، ساعت شروع و خاتمه کار کاربر و نشانی اینترنتی )

 ثبت نمایند. 

را حداقل  ارائه    4 ماده کاربران  اطالعات  موظفند  از خاتمه    6دهندگان خدمت دسترسی  ماه پس 

 اشتراک یا لغو قرارداد کاربر نگهداری کنند. هویت و نشانی کاربر باید در قرارداد منعقده درج شود. 

میزبانی  ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی و نمایندگان داخلی ارائه دهندگان خدمات    5 ماده

خارجی موظفند اطالعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره  

برگه   کنند.  نگهداری  روز  پانزده  تا  را حداقل  ایجاد شده  تغییرات  از  ترافیک حاصل  داده  و  شده 

 اشتراک باید به نحوی تنظیم شود که هویت و نشانی آنان مشخص باشد.

دهندگان خدمات میزبانی موظفند سامانه های رایانه ای خود را به نحوی تنظیم کنند  ارائه  1 تبصره 

 که هر گونه تغییر اعم از اصالح یا حذف محتوا و داده ترافیک حاصل از آن را ذخیره نماید. 

اشخاصی که نسبت به انباشت یا ذخیره موقت اطالعات در راستای ارائه خدمات دسترسی  2 تبصره 

 د، ارائه دهنده خدمات میزبانی محسوب نمی شوند.اقدام می کنن

های    6 ماده داده  امنیت  موظفند  حفاظت  مجریان  و  میزبانی  و  دسترسی  خدمات  دهندگان  ارائه 

ترافیکی و محتوای نگهداری و حفاظت شده را مطابق با ضوابط و دستورالعمل هایی که به تصویب  

 رئیس قوه قضاییه می رسد، تأمین نمایند. 



 
 

داده های محتوا و ترافیک و اطالعات کاربران باید مطابق مقررات این آیین نامه به نحوی    7 ماده

نگهداری، حفاظت، توقیف و ارائه شود که صحت و تمامیت، محرمانگی، اعتبار و انکارناپذیری آنها  

 محفوظ بماند.

هداری و حفاظت باید  در مواردی که برابر قانون نگهداری و حفاظت داده ها الزامی است، نگ  8 ماده

 به گونه ای انجام شود که مدیریت جستجو و گزارش دهی آنها امکان پذیر باشد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات هماهنگی های الزم برای تنظیم زمان سامانه های جمع    9 ماده

 ل می آورد. آوری داده های محتوا، ترافیک و اطالعات کاربران را مطابق با ساعت رسمی کشور به عم

مرکز آمار و فناوری اطالعات با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ساالنه رویه    10 ماده

های فنی نحوه نگهداری، حفاظت، توقیف و ارائه داده ها و اطالعات کاربران و همچنین راهنماهای  

مات دسترسی و میزبانی  عملی حفظ امنیت و استنادپذیری داده ها را تصویب و به ارائه دهندگان خد

مقام قضایی در جریان تحقیق و    11و بهره برداران ابالغ می نماید. ب: حفاظت از ادله رایانه ای ماده  

فرآیند رسیدگی می تواند دستور حفاظت هر نوع داده رایانه ای ذخیره شده را از جمله داده های  

ا داده هایی که نوع و نام آنها موقتاً  رمزنگاری شده، حذف، پنهان، فشرده یا پنهان نگاری شده و ی

 تغییر یافته و یا داده هایی که برای بررسی آنها نیاز به سخت افزار مخصوصی می باشد، صادر نماید. 

قانون می توانند رأساً دستور حفاظت    34ضابطان قضایی فقط در موارد مندرج در ماده    1 تبصره 

 داده های ذخیره شده را صادر کنند. 

اضی مکلف است بالفاصله پس از اعالم ضابط قضایی نسبت به تأیید یا رد دستور حفاظت  ق  2 تبصره 

صادره توسط ضابط اظهارنظر نماید. مجری حفاظت تا تعیین تکلیف از ناحیه قاضی موظف به حفاظت  

 از اطالعات می باشد. 

و مدت زمان با  دستور حفاظت باید به طور صریح و دقیق مشتمل بر نوع داده ها، موضوع    12 ماده

 قانون، باشد. 34ماده  2رعایت تبصره 

یا اشخاص    13 ماده با نظارت ضابطان قضایی متخصص  در موارد مقتضی، اجرای دستور حفاظت 

 خبره مورد وثوق به نمایندگی از طرف مرجع قضایی انجام می شود. 

اجرا و صورت جلسه  مجری حفاظت موظف است بالفاصله پس از ابالغ، دستور حفاظت را  14 ماده

ای را مشتمل بر زمان اجرای دستور، نحوه حفاظت، حجم و نوع داده های حفاظت شده در دو نسخه  

تنظیم و یک نسخه از آن را به مرجع صادرکننده دستور ارسال کند و نسخه دیگر را نزد خود نگه  

 دارد. 



 
 

الغ شود. این دستور همچنین  دستور حفاظت باید فوری و با روش مطمئن به مجری حفاظت اب  15 ماده

به اشخاص ذینفع نیز ابالغ می شود؛ مگر آن که ابالغ به آنها مخلّ رسیدگی باشد که در این صورت  

 تشخیص زمان ابالغ حسب مورد با مقام قضایی می باشد. 

روش مطمئن روشی است که با توجه به نوع داده ها و طول مدت زمان حفاظت، امکان بهره   تبصره 

 ز داده های حفاظت شده را در مراحل بعدی دادرسی ممکن سازد. برداری ا 

حفاظت از داده ها باید به نحوی باشد که محرمانگی، تمامیت، صحت و انکارناپذیری داده    16 ماده

 ها رعایت شود.  

 ج: ارائه ادله رایانه ای  

اف و مشتمل بر  دستور ارائه توسط مقام قضایی صادر می شود و باید به طور صریح و شف  17ماده  

 شخص ارائه دهنده، موضوع و نوع داده ها، شیوه و زمان تحویل داده ها و مرجع تحویل گیرنده باشد. 

باید به نحوی باشد که محرمانگی، تمامیت، صحت و انکارناپذیری داده ها    18 ماده ارائه داده ها 

روش متعارف و کم هزینه به    رعایت شده و حتی االمکان بدون ایجاد مانع برای فعالیت سامانه و با 

یکی از شیوه های ذیل باشد: الف تحویل یک نسخه چاپ شده از داده. ب تحویل یک نسخه رایانه  

 ای از داده. ج ایجاد دسترسی به داده. د انتقال تجهیزات رایانه ای و مخابراتی. 

د ذیل در آن ذکر و  هنگام ارائه داده ها صورت جلسه ای در سه نسخه تنظیم و حداقل موار 19 ماده

به امضای ارائه دهنده و تحویل گیرنده می رسد: الف شماره و تاریخ دستور قضایی ارائه داده ها ب  

و   ها  داده  نوع و حجم  ه  ارائه  و مکان  د زمان  تحویل گیرنده  ارائه دهنده ج مشخصات  مشخصات 

بکا  امنیتی  ز روش های  ها  نگهداری داده  یا  نحوه حفظ  به  ارائه ح  اطالعات مربوط  ررفته در زمان 

 مشخصات سخت افزاری و نرم افزاری تجهیزات ط شیوه ارائه و مشخصات داده . 

 در هنگام انتقال تجهیزات، احتیاط الزم برای حفظ آنها به عمل می آید.  1 تبصره 

یک نسخه از صورت جلسه به مرجع قضایی ارسال می شود و نسخه ای در اختیار ارائه    2 تبصره 

 نسخه دیگر در اختیار تحویل گیرنده قرار می گیرد.دهنده و  

از زمان ارائه داده ها به ضابطان قضایی یا دیگر اشخاص ذیربط، مسئولیت حفظ داده های    20 ماده

 مذکور با شخص یا اشخاص تحویل گیرنده خواهد بود. 

محدودیت یا توأم با  ارائه داده هایی که افشا یا دسترسی به آنها مطابق قوانین خاص دارای  21 ماده

 تشریفات می باشد، تابع مقررات مربوط است. 

دستور ارائه داده، مجوز افشای آن نمی باشد و پس از دستور ارائه هر گونه دسترسی به مفاد    22 ماده

 داده مستلزم صدور دستور قضایی است. 



 
 

حفاظت، ارائه، اشخاصی که مسئول اجرای هر یک از دستورات قضایی اعم از نگهداری،    23 ماده

تفتیش و توقیف سامانه و داده یا شنود آن می باشند یا دستور به آنها ابالغ می شود یا به نوعی مرتبط  

را ندارند. د:   یا داده ها و اطالعات مربوط  افشای مفاد دستور و  یاد شده هستند، حق  با دستورات 

باید کلی  24تفتیش و توقیف ادله رایانه ای ماده   ه اطالعاتی که ضرورت تفتیش و  ضابطان قضایی 

توقیف را ایجاب می نماید در درخواست خود اعالم نمایند. همچنین، موارد زیر را حسب مورد در  

درخواست تفتیش یا توقیف ذکر نمایند: الف دالیل ضرورت تفتیش و توقیف ب حتی االمکان نوع  

الزم برای تصویربرداری و بررسی  و میزان داده ها و سخت افزارها ج محل تفتیش یا توقیف د دالیل 

 در خارج از محل ه زمان تقریبی الزم برای تفتیش و توقیف.

در دستور تفتیش یا توقیف داده یا سامانه باید محل تفتیش یا توقیف تعیین و حتی االمکان    25 ماده

 در محل استقرار سامانه انجام پذیرد. 

باید در  26 ماده تفتیش  دستور قضایی تصریح و کمترین فرصت    مدت توقیف و فرصت اجرای 

ممکن منظور شود. در صورت نیاز به زمان بیشتر، به درخواست مجری تفتیش یا توقیف و ذکر علت  

 آن، این مدت قابل تمدید می باشد.

باشد، مطابق    27 ماده اماکن خصوصی  به منازل و  تفتیش و توقیف در مواردی که مستلزم ورود 

 آیین دادرسی کیفری خواهد بود. مقررات مندرج در 

در مواردی که تفتیش یا توقیف طبق دستور قضایی بدون حضور متصرف قانونی یا شخصی    28 ماده

که داده یا سامانه را تحت اختیار دارد، انجام پذیرد، مراتب پس از انجام فوراً به ذینفع ابالغ خواهد 

 شد. 

ا در زمان اجرای دستور توقیف داده ها یا سامانه  چنانچه پس از اجرای دستور توقیف و ی  29 ماده

های رایانه ای یا مخابراتی بیم لطمه جانی یا خسارت مالی شدید به اشخاص یا اخالل در ارائه خدمات  

برود مراتب از مرجع قضایی صادرکننده دستور توقیف کسب تکلیف شده و در صورت   عمومی 

 گردد.قانون عمل می  44تشخیص قاضی حسب مفاد ماده 

قوه قضاییه تمهیدات الزم از جمله بسترسازی و ایجاد زیرساخت های ارتباط رایانه ای و    30 ماده

الکترونیکی و همچنین راه اندازی سامانه ها و درگاه های مبتنی بر فناوری اطالعات را جهت تسهیل  

 در عملیاتی کردن فرایندها و روش های موضوع این آیین نامه فراهم می آورد. 

اشخاصی که داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را تحت کنترل و یا تصرف دارند،    31 ماده

موظف به همکاری در اجرای دستور تفتیش و توقیف می باشند. در صورتی که به واسطه عدم همکاری  

ده ها یا سامانه  یا عدم دسترسی به این اشخاص، تفتیش یا توقیف امکان پذیر نباشد، نحوه دسترسی به دا



 
 

با   ها از قبیل ورود به محل، رفع موانع استفاده از سخت افزار و نرم افزار، رمزگشایی و امثال آن 

 دستور مقام قضایی تعیین خواهد شد.

قانون، باید کتبی و با امضای وی    41رضایت متصرف قانونی سامانه موضوع بند ج ماده    32 ماده

 باشد.

توقیف داده ها به روش چاپ یا کپی یا تصویربرداری داده ها انجام می در مواردی که    33 ماده

شود، اصل داده ها در صورتی توقیف و غیرقابل دسترس می شود که در دستور قضایی تصریح شده 

 باشد.

ضابطان صرفاً مجاز به تفتیش و توقیف داده ها و سامانه هایی هستند که به طور صریح در    34 ماده

کر گردیده و چنانچه حین اجرای دستور، داده های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر  دستور قضایی ذ

سامانه های رایانه ای یا مخابراتی تحت کنترل یا تصرف متهم کشف شود، در صورت بیم امحا نسبت  

ساعت کتباً به مقام قضایی مربوط گزارش    24به حفظ فوری داده ها اقدام و مراتب را حداکثر ظرف  

 .می دهند

تفتیش داده ها یا سامانه ها در محل استقرار یا از طریق شبکه یا در آزمایشگاه یا در محل    35 ماده

مناسب با دستور و تشخیص مقام قضایی با رعایت صحت، تمامیت، محرمانگی، و انکارناپذیری ادله  

 انجام می پذیرد. 

، نگهداری، حفظ و انتقال  ضابطان و اشخاصی که حسب قانون مأمور جمع آوری، تفتیش  36 ماده

داده ها و سامانه های رایانه ای یا مخابراتی می شوند باید عالوه بر داشتن شرایط الزم از قبیل تخصص  

 و توانایی فنی و آموزش کافی، تجهیزات و وسایل الزم را در اختیار داشته باشند. 

نباید موجب تغییر، امحا یا   هنگام تفتیش رعایت موارد زیر ضروری است: الف شیوه اقدام  37 ماده

جابجایی داده های مورد نظر در سامانه های رایانه ای باشد. ب تفتیش صرفاً در محدوده دستور قضایی  

و داده های مرتبط با جرم موضوع دستور، انجام می پذیرد. ج کلیه فرایندهای انجام شده بر روی  

 ش های قابل تشخیص، ثبت و محافظت شود.داده های مورد تفتیش یا توقیف باید با استفاده از رو

توقیف با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش داده یا سامانه رایانه ای یا مخابراتی به روش    38 ماده

های زیر انجام می شود: الف در توقیف داده ها از طریق چاپ داده ها، غیرقابل دسترس کردن داده  

رمزنگاری و ضبط حامل های داده. ب در توقیف سامانه    ها به روش هایی از قبیل تغییر گذر واژه یا

 های رایانه ای یا مخابراتی از طریق تغییر گذر واژه، پلمپ سامانه در محل استقرار یا ضبط سامانه. 



 
 

توقیف باید حتی االمکان بدون ایجاد مانع برای فعالیت سامانه و به روش ساده و کم هزینه   تبصره 

در حامل های داده، ذخیره در سامانه با گذاشتن گذرواژه، تهیه نسخه    به شیوه هایی از قبیل ذخیره

 پشتیبان، تصویربرداری، تهیه رونوشت و چاپ انجام شود.

دستور توقیف سامانه شامل سایر سخت افزارها یا حامل های داده متصل به آن نمی شود،    39 ماده

فظ فوری سخت افزارها یا حامل  مگر آن که در دستور قضایی تصریح گردد. در صورت نیاز به ح

های داده، ضابطان یا سایر مأموران در حدود وظایف قانونی می توانند نسبت به حفظ فوری آن مطابق  

 قانون و رعایت مقررات این آیین نامه اقدام نمایند.  34ماده 

اقدام می  در صورت پلمپ سامانه چنانچه نیاز به گماردن حافظ باشد با دستور مقام قضایی    40 ماده

 شود.

به منظور حفظ وضعیت اصلی ادله رایانه ای و جلوگیری از هرگونه تغییر، تحریف یا آسیب    41 ماده

 روز تعیین می کند. 5آن، مرجع قضایی مدت زمان نگهداری و مراقبت از آنها را تا مدت 

به تبصره  مذکور  باشد، مدت  نیاز  مورد  بیشتری  مراقبت مدت  و  نگهداری  برای  صورت    چنانچه 

 مستدل توسط مقام قضایی تمدید می شود. 

اجرای دستور توقیف باید طی صورت جلسه ای با قید دقیق جزییات و مشخصات داده یا    42 ماده

سامانه، محل، تاریخ و زمان دقیق، مشخصات حاضران و مجری دستور، مشخصات حافظ در صورت  

ه توقیف و مشخصات مالک یا متصرف  وجود، شماره و تاریخ دستور قضایی مبنی بر توقیف، شیو

داده یا سامانه و موارد ضروری دیگر تنظیم و ضمن اعالم به مقام قضایی رسیدگی کننده، در سابقه  

 ضبط گردد. 

ضابطان قضایی و سایر مأموران در حدود وظایف قانونی در شروع تفتیش و توقیف باید    43 ماده

بین  صورت وضعیت اولیه ای از سامانه   یا مخابراتی و اجزای آن و کلیه اتصاالت کابلی  رایانه ای 

اجزای مختلف سخت افزارها و حامل های داده متصل به آن که عالمت گذاری و ثبت می شوند را  

تنظیم و به امضای تفتیش کننده یا توقیف کننده و متصرف قانونی که سامانه تحت کنترل اوست یا  

برای ضبط دقیق مشخصات ابزار و اجزای آن تصویربرداری بالمانع    قائم مقام قانونی وی برسانند.

 است.

مرجع قضایی صالح، ضمن صدور رأی باید نسبت به داده یا سامانه توقیف شده تعیین تکلیف    44 ماده

دستورالعمل حقوقی و فنی جمع آوری ادله و توقیف سامانه    45نماید. فصل سوم: امور متفرقه ماده  

مخابراتی توسط دادستانی کل کشور با همکاری نیروی انتظامی تهیه و به تصویب    های رایانه ای و 

باید دربردارنده چگونگی حفظ صحنه جرم و جمع   این دستورالعمل  دادستان کل کشور می رسد. 



 
 

آوری ادله از سامانه در حال اجرا، خاموش و روشن کردن سامانه، بسته بندی و انتقال اطالعات و نیز  

 ست های مرتبط با این موارد باشد.نمونه درخوا

در مورد جمع آوری ادله الکترونیکی از جمله نگهداری، حفظ فوری، تفتیش و توقیف و    46 ماده

شنود چنانچه موضوع مربوط به افراد و اماکن وابسته به قوه قضاییه و سازمان های تابعه مراکز مرتبط  

رکز حفاظت و اطالعات قوه قضاییه انجام خواهد  با قوه قضاییه باشد، با دستور مقام قضایی توسط م

 شد. 

نسخه های تهیه شده از داده های رایانه ای قابل استناد به صورت متن، صوت یا تصویر در   47 ماده

 حکم اصل داده می باشند. 

این آیین نامه توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات    48 ماده

 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.    1393/ 12/5تبصره در تاریخ   11ماده و  48تهیه و در  

 رئیس قوه قضاییه صادق آملی الریجانی 

 منبع : سایت قوانین مجلس 
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 1393/ 10/8 53664/201شماره 

 

 یکیالکترون  یمسلح و دادرس یروهای جرائم ن  یدادرس  نییقانون آ

 

 ی دکتر حسن روحان یجناب آقا  نیحجت االسالم والمسلم حضرت

 ران یا ی اسالم یمحترم جمهور  است یر

  ی دادرس  نیی قانون آ  رانیا  ی اسالم  یجمهور   ی ( قانون اساس 123وسوم )  ستی و ب  کصدی اصل    یاجرا  در

ن و    یی قضا  ونیسی کم  8/7/1393مصوب جلسه مورخ    ی کیالکترون   ی مسلح و دادرس  ی روهایجرائم 

)  ی اسالم   ی مجلس شورا  ی حقوق پنجم  و  اساس85مطابق اصل هشتاد  قانون  به    ی (  با عنوان طرح  که 

آن به مدت سه    ی شی آزما  یبود، پس از موافقت مجلس با اجرا   دهیگرد  م ی تقد  ی اسالم  ی امجلس شور

ابالغ    وستیمحترم نگهبان، به پ   یشورا   دییو تأ   28/2/1393مورخ    کشنبه ی روز    ی سال در جلسه علن

 گردد. ی م

 

 ی جانیالر ی ـ عل ی اسالم یمجلس شورا  سیرئ

 

 17/8/1393 90875شماره
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 مسلح یروها ین ی بانیـ وزارت دفاع و پشت  ی دادگستر وزارت

  ی دادرس  نیی »قانون آ  ران یا  ی اسالم  یجمهور   ی و سوم قانون اساس  ستی و ب  کصدی اصل    ی اجرا  در

و هشتم    ستی مورخ ب  کشنبهیروز    ی که در جلسه علن  «ی کی الکترون  ی مسلح و دادرس  ی روها یجرائم ن

و  دیآن به مدت سه سال موافقت گرد ی شی آزما یو نود و سه با اجرا صدی و س کهزاریماه  بهشتیارد

  ی مجلس شورا  ی و حقوق یی قضا  ون ی سی و نود و سه کم صد یو س کهزار یمورخ هشتم مهر ماه  جلسهدر 

  ی شورا   دییبه تأ  30/7/1393  خ یو در تار  بی تصو  ی ( قانون اساس85مطابق اصل هشتاد و پنجم )  ی اسالم

رس ط  دهینگهبان  شماره    ی و  شورا  10/8/1393مورخ    53664/201نامه  واصل    ی اسالم  ی مجلس 

 گردد.  ی جهت اجرا ابالغ م وستی به پ ت،اس دهیگرد

 

 ی جمهور ـ حسن روحان  سیرئ

 

 ی کیالکترون یمسلح و دادرس  یروهایجرائم ن یدادرس نییآ قانون
ونیک مرتبط نیست   قسمت هائی که قرمز و خط کشیده شده ، به دادریس الکتر

 

 مسلح  یروها یجرائم ن  ی دادرس نییهشتم ـ آ بخش

 ات یاول ـ کل فصل

شود،   ی م دهینام  یی قانون به اختصار سازمان قضا   نی مسلح که در ا ی روهای ن  یی ـ سازمان قضا 571 ماده

 1 است. ی به شرح مواد آت ی نظام  یشامل دادسرا و دادگاه ها 

ب  یی سازمان قضا  سیـ رئ572  ماده پانزده سال سابقه خدمت قضا   ی قضات  نی از  داشته    یی که حداقل 

 2  شود. ی منصوب م ه ییقوه قضا  سیباشند، توسط رئ

استان    یی قضا  یسازمان ها   هی و نظارت بر کل  یادار   است یعالوه بر ر   یی سازمان قضا  سیـ رئ573  ماده

نفر    کیتواند    ی برعهده دارد و م  زیاستان تهران را ن  ی نظام  دنظریشعبه اول دادگاه تجد  استیها، ر

 3  قائم مقام و به تعداد الزم معاون داشته باشد.
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  ر یی تغ  ن یو انتصاب قضات سازمان همچن   یی در سازمان قضا   ی و ادار   یی قضا  الت یتشک  جاد یـ ا  تبصره

  ص ی به تشخ  ی ( قانون اساس164و شصت و چهارم )  کصدیاصل    تیمحل خدمت آنان با رعا   ا یسمت  

  س یخود را در موارد مزبور به رئ  یشنهادها یتواند پ  ی م  یی سازمان قضا  سی است. رئ  هیی قوه قضا  سیرئ

 1  .دیارائه نما هیی قضا وهق

عضو دادگاه    ه، یی قوه قضا  س یتوانند با ابالغ رئ  ی م  یی کل سازمان قضا  ران یـ معاونان و مد574  ماده

 2  باشند. ز یتهران ن ی نظام دنظریتجد  ایو   ک ی  ی نظام  یها

 قابل اجرا است.  ی قضات نظام ایو   یی قضا  هی ماده فقط درباره دارندگان پا نیـ مقررات ا  تبصره

مربوط    گانیمسلح وارد شود،    یروها یبه ن   ی ماد  ان یـ هرگاه در اثر وقوع جرم، ضرر و ز 575  ماده

  ، ی دادرس  ختم  از اعالم  تا قبل   زی کند و ن  میتسل  بی مکلف است تمام ادله و مدارک خود را به مرجع تعق

مستلزم    آن،به    ی دگیو رس  انیدادگاه کند. مطالبه ضرر و ز  میخود را تسل  انیدادخواست ضرر و ز 

 ندارد.   ی دادرس نهیبه پرداخت هز ی ازیاست اما ن ی مدن ی دادرس  نیی آ فاتیتشر تی رعا

ا  یـ دعوا1  تبصره به موضوع  از پرداخت محکومٌ  با  نیاعسار  له    گانی   تیبه طرف  دیماده،  محکومٌ 

 اقامه شود.  ی اصل یدعوا 

  ی دنظرخواهیاعتراض و تجد  ،یدعو   یریگی دفاع و پ   ،یمتضرر از جرم، حق طرح دعو  گانی ـ  2  تبصره

 3  .ستیمذکور مسموع ن گانی را مطابق مقررات مربوط دارد و گذشت 

در دادگاه    یفریکه به تبع امر ک  ی و حقوق  ی قیاشخاص حق  ی خصوص  یبه دعوا   ی دگیـ رس576  ماده

 است. ی مدن ی دادرس ن ییآ  فاتیتشر   تیدادخواست و رعا م یشود، مستلزم تقد ی مطرح م ی نظام  یها

  ن ی ( ا 603( ماده )3( و تبصره )613(، )607(، )606(، )575ـ تخلف از مقررات مواد )577  ماده

 4  شود. ی م کسال ی به انفصال از شغل از سه ماه تا  تی موجب محکوم ،ی قانون، به حکم دادگاه نظام

 

 ی نظام ی دادسرا و دادگاه ها الت یدوم ـ تشک فصل
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است. در    ی نظام  یاستان متشکل از دادسرا و دادگاه ها   یی ـ در مرکز هر استان، سازمان قضا578  ماده

  ی نظام   یدادسرا  یی شود. حوزه قضا  ی م  لی تشک  هی ناح  ی نظام  یدادسرا  از، یشهرستان ها در صورت ن 

 1  شود. ی م نیی تع  ه ییقوه قضا س یرئ صی به تشخ ی نواح

که برعهده    ی فی وظا   ثی از ح  ه یناح  ی نظام  یاستان بر اقدامات قضات دادسرا   ی ـ دادستان نظام1  تبصره

 . دینما   ی الزم را ارائه م ماتیدارند، نظارت دارد و تعل

مرکز استان است، عالوه بر نظارت    ی که معاون دادستان نظام  هی ناح  ی نظام  یدادسرا   س یـ رئ2  تبصره

 دارد.  استی ر  زین  یبر امور ادار   ،یی قضا

از    ازیمورد ن  التیتشک   زیهر استان به تعداد الزم شعب دادگاه و دادسرا و ن  یی ـ حوزه قضا3  تبصره

دارد و در صورت تعدد شعب دادگاه    یی احکام و واحد ارشاد و معاضدت قضا  ی واحد ابالغ، اجرا   ل یقب

 باشد. ی م زیدفتر کل ن  ی دارا کی هر   و دادسرا،

شعب    هی است و بر کل  ی نظام  دنظر یشعبه اول دادگاه تجد  سیاستان، رئ  یی سازمان قضا   سیـ رئ579  ماده

نظارت و ر   ی نظام  یدادگاه و دادسرا ادار  یدارد. تصد  یادار   استیاستان    س یرئ  ابیدر غ  ی امور 

 2  استان است. ی آنها با دادستان نظام ابیو در غ یسازمان با معاون و 

استان    ی نظام  یچند شعبه از دادگاه ها   ا ی  کی   ه،یی قوه قضا   سیرئ  ص یبه تشخ  از یـ در صورت ن580  ماده

 شود. ی قانون مستقر م  نی ( ا578موضوع ماده ) ی نواح  یدر دادسرا 

  ت یاستان با رعا  یی سازمان قضا   یی مقامات قضا   گری دادستان و د  س،یرئ  فی و وظا  اراتیـ اخت581  ماده

ها،    یکل دادگستر   یرؤسا   ی است که حسب مورد برا  ی فیو وظا   اراتیبخش، همان اخت   نی مقررات ا

 مقرر شده است.  ی دادگستر یی مقامات قضا  ریو انقالب و سا  ی عموم ی دادستان ها

همتراز    یهمان است که برا   یی قضات شاغل در سازمان قضا  یا یحقوق و مزا  ،ی ـ گروه شغل  تبصره

  ات، یاز پرداخت مال  ی قضات نظام  ت یبا توجه به معاف   کن یشده است. ول  ی ن ی ب شیپ   یآنان در دادگستر 

 3  باشد.  ی م اتیآنان با محاسبه کسر مال ی همتراز

 شوند، عبارتند از:  ی م لی قانون تشک نی که به موجب ا ی نظام  ی ـ دادگاه ها582 ماده

 دو   ی ـ دادگاه نظام الف

 ک ی  ی ـ دادگاه نظام ب
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 ی نظام  دنظریـ دادگاه تجد پ

 دو زمان جنگ  ی ـ دادگاه نظام ت

 زمان جنگ   کی  ی ـ دادگاه نظام ث

 زمان جنگ   ی نظام دنظر یـ دادگاه تجد ج

وظا583  ماده اعضا  تیصالح  ارات،یاخت  ف،ی ـ  تعداد  ها   یو  نظام  ی نظام  یدادگاه  و    کی   ی دو، 

استان    دنظریو تجد  ک ی  یفر یدو، ک  یفریک   یهمان است که در مورد دادگاه ها  ی نظام  دنظریتجد

 1  شود.  فیتکل ن ییدرباره آن تع  یگریبخش به نحو د   نی که در ا ی مقرر شده است مگر موارد 

 2  شود. ی م لی در مرکز هر استان تشک کی  ی ـ دادگاه نظام584 ماده

 شود: ی م ی دگیمرکز استان رس ی نظام  یدر دادگاه و دادسرا  ریز  انیـ به جرائم نظام585 ماده

 باشند. ی و باالتر شاغل م ی دوم پ یکه درمحل سرت ی درجه سرهنگ یدارا  انیـ نظام الف

نظام   ب سرت  ی دارا  ان یـ  )  ی در صورت  ی دوم  پ یدرجه  ماده  مقررات  مشمول  قانون آ307که    ن یی( 

 3 نباشند.  12/1392/ 4مصوب  ی فریک ی دادرس

رئ586  ماده انتخاب  با  قضا  س یـ  عضو   یی سازمان  تجد  تیاستان  دادگاه  در    ی نظام  دنظری مستشاران 

 4  استان بالمانع است. ک ی  ی دادگاه نظام

با    ی شده ول  لی تشک  ا یباشد و    ی بالتصد  ا ینشده    ل یدو تشک   ی دادگاه نظام  ی ـ هر گاه در محل587  ماده

دادگاه   تیکه درصالح  یی حسب ارجاع، به پرونده ها   کی   ی تراکم پرونده روبرو باشد، دادگاه نظام

  ل ی شکاز اعضا ت  ی کی  ی صورت دادگاه مزبور با تصد  نی. در ا دینما   ی م  ی دگیرس  زیدو است ن  ی نظام

 شود. ی م

به    ا یباشد    یالتصدب  ا ینشده    ل یتشک  ی نظام  دنظریتجد  ای   ک ی  ی دادگاه نظام  ی ـ هرگاه در استان  تبصره 

نبوده و اعزام قاض  ی دگیردّ دادرس، امکان رس   لیاز قب  ی جهات ن   ی در استان فراهم  مقدور    زیمأمور 

 .دیآ ی به عمل م  یی حوزه قضا نی تر  کیمربوط، حسب مورد در نزد یبه پرونده ها  ی دگینباشد، رس
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  ی دادگاه نظام  تی تواند به اعتبار صالح  ی نم  ی دگ یپس از شروع به رس  ک،ی   ی ـ دادگاه نظام588  ماده

 1 .دیرا صادر نما  ی مقتض  یرأ  د یصادر کند و به هرحال با  تیدو، قرار عدم صالح

سازمان    تیکه در صالح  انینظام   ی به جرائم ارتکاب  ی دگیرس  یـ در صورت ضرورت، برا 589  ماده

  پ یدر محل استقرار ت  ی نظام  یاز دادسرا   ی شعب   ایشعبه    ه،یی قوه قضا  سی رئ  بی است، با تصو  یی قضا

شود.    ی م  لی تشک  ن یمدت مع   ی برا   روها ی ن  ری رده همتراز آنها در سا   ا یو باالتر و    ی مستقل رزم  ی ها

 مربوطه است.  گانی به عهده  از یمحل مناسب و امکانات مورد ن  نیتأم

به تعداد مورد    ه،ییقوه قضا   س یرئ  بی زمان جنگ با تصو  ی نظام  یـ در زمان جنگ دادگاه ها590  ماده

قانون در محل قرارگاه    ن ی( ا 591ماده )  تیبه جرائم مربوط به جنگ با رعا   ی دگیو به منظور رس  ازین

 2  شود. ی م لیتشک  ازی مناطق مورد ن ریسا  ایمراکز استان ها  ،ی اتیعمل  یها

  ب یبا تصو  ی جنگ  طیو شرا   اتیزمان جنگ، حسب مقتض  ی نظام  یدادگاه ها  یی ـ حوزه قضا1  تبصره

 شود.  ی م نیی تع هیی قوه قضا  سیرئ

  ی نظام  ی دادگاه ها  لی تا هنگام تشک  ی نظام  دنظریو تجد  کی   ی دو، نظام  ی نظام  یـ دادگاه ها 2  تبصره

  ی م  ی دگیزمان جنگ، به جرائم مربوط به جنگ رس  ی زمان جنگ، حسب مورد برابر مقررات دادرس

 کنند.

 ی دگیو در دادگاه زمان جنگ رس  ابدی  ی ارتکاب م  انی ـ جرائم مربوط به جنگ که توسط نظام591  ماده

 شود، عبارتند از:  ی م

 یی سازمان قضا تیدر حدود صالح ی اتیدر مناطق عمل ی جرائم ارتکاب ه یـ کل الف

 یی سازمان قضا تیدر حدود صالح ی خارجو  ی داخل  تیامن  هیـ جرائم عل ب

گرچه محل وقوع آن خارج از مناطق    ،ی اتیمرتبط با اقدامات عمل   ی ـ جرائم مربوط به امور جنگ  پ

 3  باشد.  ی اتیعمل

  ن ییتع  بیزمان جنگ به ترت  ی نظام  یدادسرا و دادگاه ها  ی دادرس  نیی و آ  ت یصالح  ب،یـ ترک592  ماده

 مقرر شود. ی گری قانون به نحو د ن یاست مگر آنکه در ا  ی نظام یدادگاه ها  ریسا  یشده برا

شود و در    ی م  ل یزمان جنگ تشک   ی نظام  ی دادگاه ها  تیزمان جنگ در مع   ی نظام  ی ـ دادسرا593  ماده

 دهد. ی آن را انجام م ف یمرکز استان محل وقوع جرم، وظا  ی نظام یدادسرا  ل، یصورت عدم تشک
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توانند با حفظ سمت، حسب مورد به    ی م  هیی قوه قضا  س یبا ابالغ رئ  یی ـ قضات سازمان قضا   تبصره

 1  .ندینما  فهیانجام وظ زیزمان جنگ ن   ی دادگاه نظام  ایعنوان قضات دادسرا  

  ی شعب دادگاه ها و دادسرا هیزمان جنگ، بر کل ی نظام  دنظریشعبه اول دادگاه تجد سیـ رئ594 ماده

و    یبه عهده معاون و   ی ادار  است یر  یو   ابیدارد و در غ  یادار   استیزمان جنگ، نظارت و ر   ی نظام

 2  مربوط است.  یی زمان جنگ حوزه قضا ی آنان با دادستان نظام  ابیدر غ 

مربوط حسب مورد    ی زمان جنگ، پرونده ها   ی نظام  یـ پس از انحالل دادسرا و دادگاه ها 595  ماده

 شود. ی م ی دگیزمان صلح رس ی صالح برابر مقررات دادرس ی نظام ی در دادسرا و دادگاه ها

 3  شوند. ی منحل م هیی قوه قضا  سیرئ  بیزمان جنگ، با تصو ی نظام یـ دادگاه ها  تبصره

زمان جنگ بر عهده قرارگاه    ی نظام  ی دادگاه ها  ازیامکانات مورد ن  هیکل ن یو تأم  ی بانیـ پشت596  ماده

 4  مزبور است. یدادگاه ها لی محل تشک ی اتیعمل

 

 ت یسوم ـ صالح فصل

مسلح به جز جرائم در    یروها ین   یاعضا  ی و انتظام  ی خاص نظام  فی ـ به جرائم مربوط به وظا597  ماده

 شود. ی م ی دگیرس یی در سازمان قضا  یمقام ضابط دادگستر 

اجازه فرموده اند در دادگاه   ی )ره( و مقام معظم رهبر ی نیام خمکه ام ی به جرائم  ی دگیـ رس1 تبصره

دادسراها و  قضا  یها  رس  یروها ین  یی سازمان  مادام  ی دگ یمسلح  در    ی شود،  نشده  عدول  آن  از  که 

 سازمان است. نی ا تیصالح

  ی روها ین  ی است که اعضا  ی جرائم  ،ی و انتظام  ی خاص نظام  فی ـ منظور از جرائم مربوط به وظا2  تبصره

که طبق قانون و مقررات به عهده آنان    ی و انتظام  ی نظام  یها   تی و مسؤول  فی مسلح در ارتباط با وظا

 5  است مرتکب گردند.

 شود.  ی نم  ی به جرائم زمان اشتغال در دادگاه نظام ی دگیاز خدمت مانع رس یی ـ رها 3 تبصره
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خود    ی قانون  ف یانجام وظا  نی است که ضابطان در ح  ی جرم  ،یـ جرم در مقام ضابط دادگستر 4  تبصره

 شوند.  ی مرتکب م یدادگستر  یی دستور مقام قضا ی اجرا ی در راستا ایدر ارتباط با جرائم مشهود و  

مرتکب جرم    رانیا   ی اسالم  یجمهور   تیکه در خارج از قلمرو حاکم  ی ان یـ به اتهامات نظام598  ماده

  ی به آنها را داشته باشند، چنانچه از جرائم ی دگ یرس تیصالح  رانیا  یشوند و مطابق قانون، دادگاه ها

 1 .شود ی م ی دگیتهران رس   ی است، در دادسرا و دادگاه نظام یی سازمان قضا تیباشد که در صالح

است با    یی سازمان قضا   تیکه در صالح  ی کمتر از هجده سال تمام شمس  ان ی ـ به جرائم نظام599  ماده

رس  تی رعا به  مربوط  ها  ی دگیمقررات  دادگاه  و  دادسرا  در  نوجوانان  و  اطفال  جرائم    ی نظام   یبه 

 2  شود. ی م ی دگیرس

اختالف در صالح600  ماده نظام  نی ب  ت یـ در صورت  نظام   کی  ی دادگاه  دو در حوزه    ی و دادگاه 

دادگاه    ن یب  تیمتّبع است. در صورت اختالف در صالح  ک ی  ی استان، نظر دادگاه نظام  ک ی   یی قضا

  ی استان، نظر دادگاه نظام  کی   یی دو زمان جنگ در حوزه قضا  ی زمان جنگ و دادگاه نظام  ک ی  ی نظام

 3 جنگ الزم االتباع است. ن زما  کی

  ی نظام  یی مراجع قضا  ریزمان جنگ با سا   ی دادگاه نظام  نیب   تیـ در صورت اختالف در صالح601  ماده

 4  زمان جنگ متّبع است.  ی نظر دادگاه نظام  ،یی حوزه قضا کی در 

 

 ی مقدمات قاتیچهارم ـ کشف جرم و تحق فصل

 آنان  ف یو تکال   ی اول ـ ضابطان نظام مبحث

مقامات    گریو د  ی دادستان نظام  ماتی هستند که تحت نظارت و تعل  ی مأموران  ی ـ ضابطان نظام602  ماده

متهم    افتن ی  ،یی ادله وقوع جرم، شناسا   ی مربوط در کشف جرم، حفظ آثار و عالئم و جمع آور  یی قضا

  یی قضا   مات ی تصم  ی ابالغ اوراق و اجرا  ،ی مقدمات  قات یشدن او، تحق  ی مخف  ا یاز فرار و    ی ریو جلوگ

 5 کنند. ی به موجب قانون اقدام م
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 باشند: ی م ی الزم و اخذ کارت مربوط ضابط نظام  یپس ازکسب مهارت ها  ر یـ مأموران ز603 ماده

 مسلح  یروها یـ مأموران دژبان ن الف

 ی قانون  فی ها و وظا  تیمسلح در چارچوب مأمور  یروها یـ مأموران حفاظت اطالعات ن ب

 مسلح  یروهاین یی و قضا ی ـ مأموران بازرس پ

 ی انتظام یرو ین  دهیـ فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش د ت

ن  ث افسران و درجه داران  ضابطان    ریمسلح در جرائم مشهود در صورت عدم حضور سا  یروها یـ 

 ی نظام

محسوب    ی محوله ضابط نظام  فی خاص در حدود وظا  نی که به موجب قوان  ی ـ مقامات و مأموران  ج

 شوند. ی م

بازداشتگاه ها 1  تبصره به زندان   ی نظام  یـ رؤسا، معاونان و مأموران زندان ها و    ان یدر امور مربوط 

مأموران حفاظت اطالعات وزارت اطالعات نسبت به جرائم کارکنان وزارت مزبور    ن یو همچن   ی نظام

 شوند. ی محسوب م ی است، ضابط نظام یی سازمان قضا  ی دگیرس  تیکه در صالح

  ن ی شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در ا   ی محسوب نم  ی ضابط نظام ه،فیـ کارکنان وظ 2  تبصره

  ن ی است و ا  ی رابطه با ضابطان نظام  ن ی اقدامات انجام شده در ا  تی کنند و مسؤول  ی م  فه یمورد انجام وظ

 . ستی ن فه یکارکنان وظ ت یمسؤول ی ناف تی مسؤول

انتظام  ی نظام  ی ها  گانیدر    ی عموم  یی مراجع قضا   یو دستورها   مات یتصم   ی ـ اجرا3  تبصره به    ی و 

 1 مربوط است. ی عهده ضابطان نظام

خدمت را جهت کسب    ن یح  ی آموزش  یمکلف است به طور مستمر دوره ها   یی ـ سازمان قضا 604  ماده

 . دیبرگزار نما  ی ضابطان نظام  یبرا  ی قانون ف یوظا  یفایالزم و ا  یمهارت ها 

  س یقانون توسط رئ  ن یالزم االجرا شدن ا   خی ماده ظرف سه ماه از تار  نی ا  یی نامه اجرا  ن ییـ آ  تبصره 

 رسد.  ی م هیی قوه قضا س یرئ ب یو به تصو هی مسلح ته  یروها یستاد کل ن ی و با هماهنگ یی سازمان قضا 

  ی ضابطان دادگستر   لهیآنان به وس  فیدر محل وقوع جرم، وظا  ی ضابطان نظام  ابیـ در غ 605  ماده

مقام    نکهیشود، مگر ا  ی به آنان محول م  قاتیادامه تحق  ،ی ور ضابطان نظامشود و پس از حض  ی انجام م

  ی و نظارت بر ضابطان به عهده دادستان نظام  استیمورد ر  نی . در ادیاتخاذ نما   ی گری د  ب یترت یی قضا

 2 است.
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جمع    ،ی مقدمات  قات یکننده، انجام تحق  ی دگی رس   ی قاض  ص یکه به تشخ  یـ در موارد ضرور 606  ماده

  ی محول م  گان یکارشناسان خارج از    ایبه ضابطان    ی انجام کارشناس  ایصحنه جرم    ی بررس  ل،یدال  ی آور

  ظور تواند به من  ی م  یو   نیبا آنان است. همچن  یمحل وقوع جرم، مکلف به همکار   گانی شود، فرمانده  

نظام  تی رعا اسرار  به  راجع  نظامات  و  نما  ک ی  ،ی مقررات  مأموران    ی همراه  یبرا   ندهی نفر    ا ی با 

 1  .دینما   ی کارشناسان معرف

نظام607  ماده اجرا  ی ـ دادستان  بر حسن  نظارت  منظور  واحدها  فی وظا  یبه  را    ی ضابطان،  مربوط 

  ی دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوص   ی قرار م  ی بار مورد بازرس  کی حداقل هر دو ماه  

مربوط مکلف    گانیکند. مسؤوالن    ی الزم را صادر م  یو دستورها   دیشود، ق  ی م  هی منظور ته  نیکه به ا 

 2  هستند.  یبه همکار 

مکلفند به محض اطالع از وقوع جرم در حوزه    ی و انتظام  ی ـ فرماندهان و مسؤوالن نظام608  ماده

ماده به مجازات    ن ی صالح گزارش کنند. متخلف از مقررات ا  یی را به مرجع قضا   خود، مراتب   تی مسؤول

 شود.  ی مسلح محکوم م یروها یمقرر در قانون مجازات جرائم ن قتیجرم کتمان حق

شده، سوابق    ی ط  یآموزش ها  قات،یتشو  ،ی انضباط  ،یفریمتهمان مانند سوابق ک   ی ـ تعرفه خدمت  تبصره

  ی ارسال م  یی مؤثر باشد به مراجع قضا  یی مقام قضا  میتواند در تصم   ی که م   ی امور  ر یو سا  ی پزشک

 3  شود.

که به عنوان ضابط برعهده دارند، با    ی فیوظا  ث یاز ح  ی و نظارت بر ضابطان نظام  است یـ ر609  ماده

نظام نظام   ریاست. سا   ی دادستان  امور  ز ین  ی قضات دادسرا و دادگاه  به ضابطان ارجاع م  ی در    ی که 

 الزم را دارند.  مات یدهند، حق نظارت و ارائه تعل 

امر از سو   تبصره قانون، ضابط تلق  ی مقامات  ایبه مأموران    یی مقام قضا   ی ـ ارجاع    ی نم   ی که حسب 

 4  تا درجه چهار است. ی انتظام تیشوند، موجب محکوم

  ی ها   گانیبه عهده دژبان    ی نظام  یـ نقل و انتقال متهمان و محکومان دادسرا و دادگاه ها610  ماده

  ی رو یمربوط در محل، دژبان نداشته باشد، توسط ن  گان ی که    ی ربط است و در صورت  ی مسلح ذ   ی روها ین
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ا   رد، یگ  ی صورت م  ی انتظام ا   دیصادر نما  ی دستور خاص  یی مرجع قضا   نکهیمگر  صورت    ن یکه در 

 1 بدرقه کننده است.  گانینقل و انتقال به عهده   نه ی شود. در هر صورت هز ی دستور انجام م  ربراب

تحت امر خود را بالفاصله    فهیمکلفند گزارش فرار کارکنان وظ  ی و انتظام  ی نظام  یها  گانیـ  611  ماده

محل سکونت افراد مزبور    ی انتظام  ی اعزام کننده، دژبان مربوط و فرمانده  ی عموم  فه یبه حوزه وظ

 2  .ندیاعالم نما

ماده را    نی موضوع ا  ی فرار  فهیمربوط موظفند کارکنان وظ  ی و دژبان نظام  ی ـ مأموران انتظام  تبصره

 دهند. لی تحو  یر یمحل دستگ ی نظام یو به دادسرا  ر یبرابر مقررات دستگ  ،یی پس از شناسا

دادسرا و    تیدر محدوده صالح  ی ضابطان نظام  ی ها   ت یو مسؤول   اراتیاخت  ف، یوظا   ر یـ سا612  ماده

 3  مقرر شده است. یضابطان دادگستر ی است که برا  ی به شرح ی نظام ی دادگاه ها

  ا ی   گانیبا اطالع فرمانده    ی و انتظام  ی نظام  یها   گان ی توانند در    ی م  یی ـ قضات سازمان قضا613  ماده

آنان    تیکه در صالح  ی و اقدامات الزم را درباره جرائم  قاتیمسؤول قسمت مربوط، تحق  ای  سیرئ

رابطه    نی ا  رد  ی و انتظام  ی انجام دهند. مسؤوالن و فرماندهان نظام  ی ضابطان نظام  قی از طر  ای است خود  

 باشند.  ی م یمکلف به همکار 

 

 ی دوم ـ کارشناس مبحث

به   ازیجهات ن  ریسا   ایو   ی نظام  ،ی مال  ،ی فن  ،ی نظر علم   از   یبه امر   ی دگیکه رس  ی ـ در موارد614  ماده

 . دینما ی کسب نظر م ی کارشناس أت یه ا یکننده از کارشناس  ی دگیداشته باشد، مرجع رس ی کارشناس

اظهارنظر    ،یی مرجع قضا  ص یبه تشخ  ایباشد    ی از امور نظام   ی که موضوع کارشناس  یـ در موارد 1  تبصره

کارشنـاسـان مورد    ن یمسلح مکلفنـد نسبت به تأم   ی روها یباشد، ن   ی مسلح ضرور  ی روها یکارشناسان ن 

 4  .ندیاقدام نما  ی کارشناس نـهی و پـرداخت هز ازین

  ی ها   أتیه  بیتعداد و ترک  ،ی کارشناس در موارد مربوط به امور نظام  نیی و نحوه تع  طی ـ شرا2  تبصره

است که ظرف   ینامه ا   نیی آنان به موجب آ  نهی به تخلفات و پرداخت هز  ی دگینحوه رس  ،ی کارشناس
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  یی سازمان قضا   یمسلح با همکار   ی روها یقانون توسط ستادکل ن   نی الزم االجرا شدن ا  خی سه ماه از تار

 رسد.  ی کل قوا م ی فرمانده  بیشود و به تصو  ی م هی ته

 

 سوم ـ احضار  مبحث

مسؤول مافوق انجام    ایفرمانده    ق ی و متهمان وزارت اطالعات از طر  ی ـ احضار متهمان نظام615  ماده

نباشد، احضار از    ی مربوطه دسترس  گانی که به متهم در    ی در صورت  ای  یاما در موارد ضرور  رد،یگ  ی م

 1  رسد. ی مسؤول مافوق م ایو مراتب به اطالع فرمانده   ردیگ ی محل اقامت صورت م

است که    ی مسلح براساس دستورالعمل  ی روهای ـ نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسؤوالن ن1  تبصره

 رسد. ی کل قوا م ی فرمانده  بیبه تصو 

و با ارائه   ی توسط مأموران ابالغ در محل اقامت، بدون استفاده از لباس رسم  هیـ ابالغ احضار 2 تبصره

 2 شود. ی انجام م یی کارت شناسا 

  ق ی امر به طر  ن یبه علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و ا  هی ابالغ احضار  ـ هرگاه616  ماده

  له ینوبت به وس  کیمتهم    ،یمعاون و   ایاستان    یی سازمان قضا   سیهم مقدور نباشد با موافقت رئ  یگر ید

ها   ی کی با درج مهلت    ی محل  ای  یکشور   راالنتشاریکث  یاز روزنامه  تار   ک یو  از    ، ی نشر آگه  خیماه 

طبق مقررات ادامه    ی دگیرس   ابد،یمهلت مقرر حضور ن  یشود، چنانچه متهم پس از انقضا   ی احضار م

 3  .ابدی ی م

ابالغ احضار  تبصره اقامت متهم که در پرونده    ی نشان  ن یبه آخر  هی ـ در جرم فرار از خدمت،  محل 

قانون  یو   ی نیکارگز ابالغ  م  ی موجود است،  و بدون    ی دگیشود و رس  ی محسوب  بر طبق مقررات 

 . ابدی  ی ادامه م  ی نشر آگه فاتیتشر تی رعا

  ی اجتماع  تیثیمسلح، ح   یروها یپرونده به لحاظ مصالح ن  ی قاض  صیکه به تشخ  ی ـ درصورت617  ماده

  ا یعدم حضور در احضارنامه و   جه ینت  ا یموضوع اتهام و  ا یذکر درجه  ،ی عموم  ت یامن ای متهم، عفت و 

 4  شود. ی عدم حضور ذکر نم جهی نت  ایموضوع اتهام و   ایروزنامه به مصلحت نباشد، درجه  
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 چهارم ـ قرار بازداشت موقت  مبحث

قانون در    نی مقررات مندرج در ا  تی ـ در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعا618  ماده

 است:  ی الزام ر یموارد ز

 االرض  ی ف مفسد  ایـ جرائم موجب مجازات محارب   الف

 درجه پنج و باالتر  یر یموجب مجازات تعز ی و خارج ی داخل تی امن  هی عل یـ جرائم عمد  ب

 ـ شورش مسلحانه  پ

  ا یو    ی جنگ  طیبا شرا  یا  هی در ناح  ایمحاربان و مفسدان    ایـ لغو دستور حرکت به طرف دشمن    ت

 اعالم شده یضرور   یها  تیمحدود

 با سالح، نسبت به مافوق   یجرح عمد ایضرب و   راد یـ ا ث

 ی ـ قتل عمد ج

 ـ فرار از جبهه  چ

عوامل خرابکار، ضد انقالب،    هی عل  ات یعمل  انیدر جر  یر یمنطقه درگ  ای   ت یـ فرار از محل مأمور  ح

 مسلح  انیاشرار و قاچاقچ

  ی جنگ ی موتور  ل یناوچه، تانک و وسا   ،ی بالگرد، کشت  ما،ی توسط هواپ  ایـ فرار همراه با سالح گرم   خ

 ی مجهز به سالح جنگ ای

 دشمن  یفرار به سو  دـ

 توطئه  ا ی ی فرار با تبان ذـ

 ی رزم  اتیعمل  ای آماده باش    ت یمأمور  ا ی  ی در هنگام اردوکش  ی نظام  لیسرقت سالح و مهمات و وسا  رـ

  ا ی  ک یتوسط    ی مخف  ا یحمل سالح ظاهر    ای و    گان ی  تیدرصورت اخالل در مأمور   ی در منطقه جنگ  ای

 سرقت  نیچند نفر از مرتکبان در ح

  ، ی کشت  ،ی ساختمان ها، استحکامات نظام  سات،ی تأس  ی بردن و اتالف عمد   ن ی آتش زدن، از ب  ب،یتخر   زـ

  ی مراکز نگهدار  ،ی کی الکترون  ا ی  ی و مخابرات  ی ارتباط  گرید   لیو امثال آنها، انبارها، راه ها، وسا   مای هواپ

  ، ی از ملزومات جنگ  ی متقس  ای تمام    ،ی دفاع  لی مسلح، وسا  یروها یشده مورد استفاده ن  یطبقه بند   اسناد

 را وادار به آن کند.  یگر ید  ای  دیمرتکب شخصاً اقدام نما نکهی مهمات و مواد منفجره اعم از ا



 
 

موارد   تبصره در  قانون  یـ  مجازات  نبا  ی که  موقت  بازداشت  مدت  باشد،  حبس  حداقل    دیجرم  از 

 1  آن جرم تجاوز کند. ی مجازات قانون

  ی به بازداشت متهم م   ی که منته  نی تأم  یقرارها  ریـ درخصوص قرار بازداشت موقت و سا619  ماده

مربوط اعالم    گانی کننده مکلف است مراتب را در اسرع وقت به    ی دگیرس  ی نظام  یی شود، مرجع قضا 

 .دینما 

  ی آرا دادگاه ها صورت م  یکه در اجرا  یموارد سالب آزاد  ریماده نسبت به سا   نیـ مفاد ا  تبصره

 2  الزم االجرا است. ز ین ردیگ

 

 پنجم ـ مرور زمان  مبحث

مربوط    گانیادامه خدمت به    یخود را برا   ی مسلح تا به طور رسم   ی روهای ن  یـ کارکنان فرار 620  ماده

 3  شود. ی نم بی شود و مشمول مقررات مرور زمان تعق ی فرار آنان مستمر محسوب م ند،یننما  ی معرف

  ی روها ی)کادر( ن   ورینسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پا   بیـ مقررات مرور زمان تعق621  ماده

مربوط، مستلزم اخراج آنان از خدمت    ی جرم برابر مقررات استخدام  نیا  که ارتکاب  یمسلح در موارد 

 4  .ستی باشد، قابل اعمال ن

شمول مرور زمان نسبت    ای  یعفو متهمان فرار  ایبه لحاظ فوت    ب یتعق  ی ـ صدور قرار موقوف622  ماده

ادامه خدمت به    ی خود را برا  ی مسلح که به طور رسم  یروها ی ن  ور ی به جرم فرار از خدمت کارکنان پا

شود و از    ی فرار به انتساب نم امیا  ل یشوند، موجب تبد  ی م  ریدستگ   ا ی  ندی نما  ی م  ی مربوط معرف  گان ی

 5  .ردیگ ی به آنان تعلق نم یی ایجهت حقوق و مزا  نیا

  ی امیاست، ا  ی دادسرا و دادگاه نظام   تیبه آنها در صالح  ی دگیکه رس  ی ـ درخصوص جرائم 623  ماده

و مقررات در کشور حضور نداشته است، جزء مدت مرور    ن یبرخالف قوان   ه یمحکومٌ عل  ا یکه متهم  

 6  شود. ی زمان محسوب نم
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سال    کی مان جنگ،  دو ز  ی دادگاه نظام  تی مرور زمان نسبت به جرائم در صالح  یـ ابتدا 624  ماده

زمان جنگ، سه سال پس   کی   ی دادگاه نظام تیجنگ و در مورد جرائم در صالح  ان یپس از اعالم پا 

 1  آن است. انیاز اعالم پا

 

 ی پنجم ـ وکالت در دادسرا و دادگاه نظام فصل

و    ی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطالعات سر   ی در موارد   ا یکشور    تیامن   ه یـ در جرائم عل625  ماده

  ، یدعو   نی مسلح است، طرف  یروها ین  یی سازمان قضا  ت یبه آنها در صالح  ی دگ یاست و رس  یسر  ی به کل

مسلح    ی روهاین  یی سازمان قضا  د ییکه مورد تأ  یدادگستر   ی رسم  ی وکال  نی خود را از ب  یوکال   ای  لیوک

 .ندی نما ی باشد، انتخاب م

 2 ماده است. نی زمان جنگ تابع مقررات مذکور در ا  ی در دادگاه نظام لیوک  نیی ـ تع تبصره

حاضر شوند، مگر    ی دفاع در دادگاه نظام  یتوانند برا   ی نم  ی خارج  تیتابع  یدارا   یـ وکال626  ماده

 3 شده باشد. حیموضوع تصر  نی به ا ی الملل نی در تعهدات ب نکهیا

 

 ی صدور و ابالغ رأ  ،ی دگیرس ب یششم ـ ترت فصل

  دنظر یشعبه دوم دادگاه تجد  سیتواند ارجاع پرونده ها را به رئ  ی م  یی سازمان قضا  س یـ رئ627  ماده

  ی نظام   دنظریشعبه دوم دادگاه تجد  سیرئ  ابیکند. ارجاع پرونده ها در غ  ضیاستان تهران تفو   ی نظام

 4  شماره شعبه است. بیبه ترت ی نظام  دنظریتجد ی دادگاه ها  یاستان تهران بر عهده رؤسا 

استان، به عهده معاون و    یی سازمان قضا   سی رئ  ابیدرغ  ی ـ ارجاع پرونده ها در دادگاه نظام628  ماده

  شماره شعبه است.   بی و دو به ترت  ک ی   ی و نظام  دنظر یتجد  ی دادگاه ها   یبه عهده رؤسا   یو   ابیدر غ
5 
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از همان نوع    یگر یمعلوم شود که متهم مرتکب جرم د  فرخواستیـ هرگاه پس از صدور ک 629  ماده

به    قاتیتحق  لی پرونده را جهت تکم  ایکند    ی دگیرس  ز یتواند به جرم مزبور ن  ی شده است، دادگاه م

 1  .دیدادسرا ارسال نما 

صورت    ی ابیغ  ی دگیکه استمرار آن قطع نشده است، رس  ی ـ در جرم فرار از خدمت تا زمان630  ماده

 2  .ردیگ ی نم

  ا یآن، شخص    ری غ  ای  یرانداز یمسلح در اثر ت  یروها ین   ی ها  تی مأمور  یـ چنانچه در اجرا 631  ماده

به آنان وارد شود و درباره اتهام مأموران    ی خسارت مال   ای مجروح شوند    ایمقتول    ی گناه  ی اشخاص ب

جهت   ندهدادخواست، پرو میمتضرر بدون تقد ا یدم  یای اول یصادرشود، بنا به تقاضا  بیقرار منع تعق 

 ی ارسال م  ی و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظام  هیدرخصوص پرداخت د  فیتکل  نیی تع

. عدم حضور  دی نما   ی دعوت م  ی دگیر جلسه رسشرکت د  یمربوط را برا   گان ی   نده یشود. دادگاه نما

 3  .ستی ن  یو صدور رأ ی دگیمانع رس  ندهینما 

را آغاز و پس از    ی دگیزمان جنگ پس از وصول پرونده برابر مقررات رس ی ـ دادگاه نظام632  ماده

پرونده    ات یبر شرف و وجدان و توجه به محتو  هی با استعانت از خداوند متعال، با تک  ی اعالم ختم دادرس

  روز فرصت و حداکثر ظرف سه    نی و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اول

 4 کند. ی م یرأ  یمبادرت به انشا 

  یی سازمان قضا  س یممنوع است. اما رئ  ی نظام  یدادگاه ها   یـ انتشار اطالعات مربوط به آرا 633  ماده

دادگاه    ی قطع  یتواند اطالعات مربوط به آرا   ی مصلحت، م  ی و در صورت اقتضا  ی در موارد ضرور 

 5  .هدقرار د یی و سازمان قضا  هیی قوه قضا  ی اطالع رسان گاهیپا اریرا جهت انتشار در اخت  ی نظام  یها

از جرم    یر یشگی جهت پ   ،یی سازمان قضا  سی رئ  ای  ی دادستان نظام  ص یکه به تشخ  ی ـ در موارد  تبصره

  ار یبه جرم در اخت ی دگیرس  ندیالزم اطالعات مربوط به احکام و فرآ زانی باشد، به م یآموزش ضرور 

 . ردیگ ی ها قرار م گان ی
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 ی و اعاده دادرس  دنظریهفتم ـ تجد فصل

شود حسب مورد در دادگاه    ی محسوب م  ی که قطع   ی جز در موارد  ی نظام  ی دادگاه ها   ی ـ آرا 634  ماده

 1 است. ی فرجام خواه  ای  دنظریکشور قابل تجد ی عال وان ی د ا یهمان استان و  ی نظام  دنظریتجد

  ی مانند آرا   ی فرجام خواه  ای  دنظریتجد  تیقابل   ای  تیقطع  ثی از ح  ی نظام  ی دادگاه ها  یـ آرا635  ماده

 مقرر شده باشد. یگر ید  بیبخش ترت ن یاست، مگر آنکه در ا  یفریک ی دادگاه ها ریسا

زمان جنگ، ظرف هفتاد و دو    ی نظام  ی دادگاه ها   ی فرجام خواه  ا ی  دنظر یقابل تجد  یـ آرا 636  ماده

کشور   ی عال وان ی د  ا ی دنظر یاست و دادگاه تجد ی فرجام خواه  ا ی دنظر یساعت از زمان ابالغ، قابل تجد

مگر    د،یرا صادر نما  ی مقتض  ی و رأ  ی دگیحداکثر ظرف هفت روز پس از وصول پرونده، رس   د یبا

به دال  ی آنکه صدور رأ  ا  قات ینقص تحق  لی از قب  ی قانون  ل ی در مدت مزبور  نباشد که در    ن ی مقدور 

 2  شود. د یبه طور مستدل در پرونده ق ر یعلت تأخ  دیصورت با

  یی سازمان قضا  سیرئ  یفریک  ی دادرس  نیی( قانون آ475ـ عالوه بر اشخاص مندرج در ماده )637  ماده

 را دارد.   ی حق درخواست اعاده دادرس ی نظام  یدادگاه ها ی نسبت به احکام قطع  زین

  ه یمحکومٌ عل  ی خاص خدمت   تیکه مجازات مندرج در حکم دادگاه به لحاظ وضع  ی ـ درصورت638  ماده

مطابق ضوابط، حسب    ی کارکنان بازنشسته، قابل اجرا نباشد، دادستان نظام  عیترف  از  تیمانند محروم

فرجام جهت    ای  دنظریصورت مرجع تجد  نی فرجام را دارد. در ا  ا ی  دنظریمورد حق درخواست تجد

 3 کند. ی اقدام م گرید  ی مجازات قانون نیی عت

 

 احکام  ی هشتم ـ اجرا فصل

اجرا639  ماده ها   ی ـ  دادگاه  آ  ی نظام  یاحکام  قانون  مقررات  عهده    یفریک   ی دادرس  ن ییمطابق  به 

احکام دادگاه    یاجرا   ت،یاست. در موارد احاله و عدم صالح  فرخواستیصادرکننده ک  ی نظام  یدادسرا

 است.  ی دگیو مرجع صالح به رس هی مرجع محالٌ ال یبرعهده دادسرا  ب یها، به ترت

را به    یاز رأ  یاحکام مکلف است خالصه ا   یاجرا   ی دادگاه ها، قاض  یآرا  ت یـ پس از قطع640  ماده

 .دیمربوط ابالغ نما  گان ی
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 توسط بازپرس الزم االجرا است. ز یدادسرا ن یی نها   یماده در مورد قرارها  ن یـ مفاد ا  تبصره

  ام یا  ر،یز   یمجازات ها  به  تی شده در قانون، در مورد محکوم  ی نیب  شیـ عالوه بر موارد پ 641  ماده

 شود:  ی محاسبه م ریبه شرح ز  ی بازداشت قبل

 ی هر روز بازداشت قبل یـ کسر سه روز از مدت اضافه خدمت به ازا  الف

 ی هر روز بازداشت قبل ی ـ کسر چهار روز از مدت انفصال موقت از خدمت به ازا ب

 ی هر روز بازداشت قبل یبه ازا   عیاز ترف  تیـ کسر پنج روز از مدت محروم پ

برابر مقررات مربوط به    ،ی بازداشت قبل  ام یبه کسر حقوق، احتساب ا  تی ـ در مورد محکوم   تبصره 

 1 است. ینقد  یبه جزا   تیمحکوم

در مورد اخذ وجه التزام، وجه    ی نظام  ی دادگاه ها  یالزم االجرا  یدستورها و آرا   یـ اجرا 642  ماده

  ات یعمل  ر یاز جرم و سا  ی ناش  ان یضرر و ز   ایرد مال و    ه، یوصول د   ،ینقد  ی جزا  ز یو ن  قه یوث  ا یالکفاله  

 2  احکام است. یاجرا  ی برعهده قاض یی فروش اموال، در سازمان قضا  ا ی ف یتوق  لیمربوط از قب 

 

 ی نظام  ینهم ـ زندان ها و بازداشتگاه ها   فصل

سازمان زندان    یی مقررات اجرا  تیبا رعا   ی نظام  یـ متهمان و محکومان دادسرا و دادگاه ها643  ماده

متهمان و    ر یمستقل از سا  ی و زندان ها  ی رسم  ی کشور در بازداشتگاه ها  ی ت یو ترب  ی نیها و اقدامات تأم

 3  مکان ممنوع است. ک یکومان و متهمان در  مح ی شوند. نگهدار ی م ینگهدار  ان یزندان 

نظام   یـ در صورت تقاضا644  ماده و موافقت دادستان    یی مراجع قضا  ریسا  ی متهمان و محکومان 

حبس خود را در بازداشتگاه ها    تیمحکوم  ای افراد مدت بازداشت    نیاستان، ا  ی مربوط و دادستان نظام

 . ندینما  ی م  ی سپر ی نظام ی و زندان ها

آنان منجر به اخراج    تیکه محکوم   ی و محکومان نظام  ی نظام  یدادگاه ها  ی رنظامیـ محکومان غ   تبصره

  شوند.   ی م  ی معرف  ی عموم  ی حبس به زندان ها   تی مقررات فوق جهت تحمل محکوم  ت یشود، با رعا  ی م
4 
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  رش یپذ تیظرف  ا یاست و  دهیاحداث نگرد ی نظام  یکه بازداشتگاه ها و زندان ها  ی ـ تا زمان645 ماده

  ی تیو ترب  ی نینباشد، سازمان زندان ها و اقدامات تأم  ی آنها متناسب با تعداد متهمان و محکومان نظام

 . دینما  ینگهدار انینظام ی مکلف است افراد مزبور را در بند اختصاص

نگهدار 646  ماده نحوه  ها   یـ  دادگاه  و  دادسراها  متهمان  و  رعا  ی نظام  ی محکومان  نامه    ن ییآ   تیبا 

است که ظرف سه ماه   ینامه ا   نیی کشور برابر آ ی تیو ترب  ی نیسازمان زندان ها و اقدامات تأم یی اجرا

تار ا  خیاز  اقدامات تأم  نی الزم االجرا شدن  ترب  ی نیقانون توسط سازمان زندان ها و  با    ی تیو  کشور 

 رسد.  ی م ه ییقوه قضا س یرئ ب یشود و به تصو ی م ه ی ته  یی سازمان قضا یهمکار 

خود نظارت کامل    یی حوزه قضا  ی نظام  یبر امور بازداشتگاه ها و زندان ها  ی ـ دادستان نظام647  ماده

 . ستی کشور ن  ی ت یو ترب  ی نیسازمان زندان ها و اقدامات تأم  ی قانون  اراتیاخت  ی ماده ناف  ن ی ا  ی دارد. اجرا 

است،    دهیمسلح مقرر نگرد   یروها یجرائم ن  ی دادرس  یبرا   ی ا  ژهیکه مقررات و   ی ـ موارد648  ماده

 1  است. یفریک ی دادرس نیی آ ی تابع مقررات عموم

 

 ی کیالکترون ینهم ـ دادرس بخش

مدت و بلندمدت و    انیم  ی ز یبرنامه ر  ،ی مل  ی راهبردها  ن یو تدو   ی استگذاریـ به منظور س649  ماده

آنها،    یو نظارت بر حسن اجرا   ی کیالکترون  ی دادرس  ی توسعه و ارتقا یالزم برا  ینامه ها   ن ییآ  ن یتدو

  است یشود به ر  ی م   دهیبخش به اختصار شورا نام  نیکه در ا   «ی کیالکترون   ی دادرس  ی راهبر  ی»شورا 

 شود: ی م لی تشک ر یافراد ز تی و عضو هیی قوه قضا  سیرئ

 شورا(  ری)دب ه ییاطالعات قوه قضا  ی مرکز آمار و فناور سیـ رئ الف

 ه ییقوه قضا  ی ـ معاون حقوق ب

 کشور  ی عال وانید  سیـ رئ پ

   ه ییـ دادستان کل کشور قضا  ت

 ی عدالت ادار وانید  سیـ رئ ث

 مسلح  ی روهاین  یی سازمان قضا س یـ رئ ج

 کشور  ی تیو ترب ی نیسازمان زندان ها و اقدامات تأم س یـ رئ چ

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  س یـ رئ ح

 کل کشور  ی سازمان بازرس س یـ رئ خ
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 کشور  ی قانون ی سازمان پزشک سیرئ دـ

 ه یی قوه قضا  قاتیمعاون آموزش و تحق ذـ

 ه یی قوه قضا  یمعاون راهبرد  رـ

 ه یی مسؤول حفاظت و اطالعات قوه قضا  زـ

 ی دادگستر  ریوز  ژـ

 اطالعات  یارتباطات و فناور  ریـ وز  س

 کشور   ی انتظام ی رویـ فرمانده ن ش

به عنوان    ی اسالم  یبه انتخاب مجلس شورا   ی و حقوق  یی قضا   ون ی سیعضو کم  ندهینفر نما   کی ـ    ص

 عضو ناظر 

 ه ییقوه قضا س یـ سه نفر به انتخاب رئ ض

حاضران و پس از    ی آرا  تیو مصوبات آن با اکثر   ابدی  ی م  ت یاعضا رسم  ت یـ شورا با اکثر1  تبصره

 . ستی ن ه ییقوه قضا  سیرئ اراتیاخت  ی قابل اجرا است و ناف هیی قوه قضا  سیرئ  بی تصو

حضور در جلسه    یتواند حسب مورد از مسؤوالن مرتبط و کارشناسان برا   ی شورا م  ری ـ دب2  تبصره

 دعوت به عمل آورد. 

 شود. ی م لی تشک هیی اطالعات قوه قضا  یشورا در مرکز آمار و فناور  رخانه یـ دب3 تبصره

سامانده650  ماده منظور  به  قضا  ی ـ  اسناد  و  ها  بهتر خدمات قضا   یی پرونده  ارائه    ی ابیدست  و  هییو 

قضا و گردش کار  آمار  به  همچن  یی روزآمد  و  دق   نی در سراسر کشور  اطالعات  و  آمار  و    ق یارائه 

 ی »مرکز مل  ،یی اطالعات قضا  ریو مجرمان و سا   دگانیهمان، بزه د در خصوص جرائم، مت  ی لیتفص

با استفاده از افراد موثق راه    هیی اطالعات قوه قضا  ی در مرکز آمار و فناور   ه« ییقوه قضا  یداده ها 

 1  شود. ی م یانداز 

نامه    نیی مرکز به موجب آ  نیبه اطالعات ا   یی صالح قضا  یمراجع ذ  ی دسترس  زان یـ نحوه و م1  تبصره

  ب ی شود و به تصو   ی م  هی قانون توسط شورا ته  نی شدن ا  ی الزم االجرا  خی است که ظرف سه ماه از تار  یا

 رسد.  ی م هیی قوه قضا  سیرئ

که    ینامه ا   نییو مقررات به موجب آ  نیقوان   تیمرکز با رعا   نی ـ اسناد، مدارک و اطالعات ا2  تبصره

رسد،    ی م  هیی قوه قضا سیرئ  بیو به تصو   هیقانون توسط شورا ته  نیا  بی تصو  خی ظرف سه ماه از تار

اخت م  ،ی مراکز علم  اریدر  قرار  پژوهشگران  و  ها  اسناد، مدردیگ  ی پژوهشکده  از  استفاده  و    ارک . 
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  ت ی اشخاص شود. انتشار اطالعات مربوط به هو  ت یث یموجب هتک حرمت و ح  دیاطالعات مزبور نبا 

که    یآنان جز در موارد  ی و شماره مل  ی شماره پست  ،ی نام، نام خانوادگ  لی از قب  ی افراد مرتبط با دادرس

 1 کند، ممنوع است. ز یقانون تجو

 الزام قانونی تجمیع کلیه اطالعات قوه قضائیه

کل کشور،    ی سازمان بازرس   ،یعدالت ادار   وان ید   رینظ   ه،یی تابعه قوه قضا  یدستگاه ها   هی ـ کل651  ماده

تأم اقدامات  و  ها  زندان  ترب  ی نی سازمان  سازمان    ی تیو  امالک کشور،  و  اسناد  ثبت  سازمان  کشور، 

  ،یفریو سجل ک  ی ربط در عفو و بخشودگ  یمسلح و مراجع ذ   یروها ین  یی سازمان قضا   ،ی قانون  ی پزشک

  ه یی قوه قضا   یداده ها  ی اطالعات خود را در مرکز مل  هیموظفند کل  ،ی اسالم  یجمهور   ی و روزنامه رسم

 قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند. 

قوه    ی داده ها   ی در مرکز مل  یبه اطالعات محرمانه و سر   ی نحوه دسترس  یی نامه اجرا  نیی ـ آ1  تبصره

 رسد.  ی م هیی قوه قضا   سیرئ ب یشود و به تصو ی م  هی توسط آن قوه ته  هیی قضا

 طالعات ضابطان در مرکز اطالعات قوه قضائیه الزام قراردادن ا

ربط موظفند    یذ   ی ها  ونیس یها و کم  أتیضابطان و دستگاه ها، ه  ریو سا  ی ـ مراجع انتظام2  تبصره

قرار دهند و آنها را روزآمد    ه ییقوه قضا   یداده ها   ی خود را در مرکز مل  یی اطالعات مرتبط با امورقضا 

 2  نگه دارند.

 الزام ایجاد شبکه ملی عدالت در قوه قضائیه 

محاکم، ضابطان و    نی ب ی کیارتباطات الکترون   ی موظف است به منظور سامانده  هیی ـ قوه قضا 652  ماده

به اطالعات آنها    ی دادرس  انی که در جر  ی و حقوق  ی قیاشخاص حق  ریسا  ز یتابعه خود و ن  یدستگاه ها 

  ی ک یکترونال   یامضا  لیمطمئن از قب  ی تیامن  داتیتمه  یر یعدالت« را با به کارگ  ی است، »شبکه مل  ازین

 کند. ی راه انداز

  ی شبکه مل  ق یو کسب اطالعات الزم را از طر  یی توانند استعالمات قضا  ی م  یی ـ مراجع قضا   تبصره

  ی ها   تیو شخص  ی ردولتیغ  ی عموم  ی نهادها  ،ی دولت  ی صورت دستگاه ها  ن یعدالت به عمل آورند. در ا 
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  ن ی شبکه مزبور اعالم کنند. مستنکف از مفاد ا  قی موظفند پاسخ الزم را از طر ی بخش خصوص ی حقوق

 1ـ است. 1375/ 2/3مصوب    راتیـ کتاب پنجم تعز   ی ( قانون مجازات اسالم576مشمول ماده )  تبصره

 تکلیف قانونی ایجاد درگاه ملی قوه قضائیه 

ارائه کند و    ه«ییقوه قضا   ی »درگاه مل  ق یرا ازطر  ریموظف است اطالعات ز   ه ییـ قوه قضا 653  ماده

 آنها را روزآمد نگه دارد. 

به    هیی قوه قضا   یی و اجرا   ی تیر یها و ساختار کالن مد  ی ها، خط مش  استیس  ف،ی ـ اهداف، وظا  الف

 و نحوه ارتباط با آنان   فی مسؤوالن و شرح وظا ی همراه معرف

استان    ی ها   ی معاونت ها و دادگستر  ی ( تمامت ی)وب سا  یبه تارنما   وند یشماره تماس و پ   ، ی ـ نشان  ب

و کارشناسان    یدادگستر   ی وکال  ی کانون ها   ، یوزارت دادگستر   ه،یی تابعه قوه قضا  ی ها، دستگاه ها

 ی دادگستر  ی رسم

  أت یه   یکشور و آرا  ی عال  وانید   ی عموم  أت یه  هیوحدت رو   یآرا  ،ءالزم االجرا  نیقوان  هیـ کل  پ

قوه    ی اداره حقوق  ی مشورت  ات یو نظر   هیی قوه قضا  س یرئ  ی بخشنامه ها   ،ی عدالت ادار  وان ی د  ی عموم

 ه یی قضا

  ی احکام خالف عفت عموم  یاجرا  ی قاض  صی که به تشخ  ی محاکم درصورت  یصادره از سو  یـ آرا  ت

و نقد صاحب نظران و متخصصان با حفظ    لی تحل  ی ( برانینباشد به صورت برخط )آنال  ی مل  ت یامن  ای

 اشخاص  ی خصوص میحر

  ی همکار  یاسناد و معاهده ها  هی کشورها بر پا  ریصالح سا  یبه مقامات ذ   یی ـ خدمات معاضدت قضا  ث

 کشورها  ریبه اتباع سا  یی و قضا   ی و اطالعات راجع به خدمات حقوق ی الملل نی ب ی حقوق

 شهروندان  یبرا  ی امه دعواق ی چگونگ ی ـ آموزش آسان و قابل درک عموم ج

 یی ـ قضا  ی حقوق ی و علم  ی ـ اطالعات پژوهش چ

 )راه اندازی درگاه اختصاصی برای دادگستری استان ها(  مورد اشتباه

تابعه    یسراسر کشور، و دستگاه ها   یاستان ها   یدادگستر   یموظف است برا  هیی ـ قوه قضا 654  ماده

  ل ی کند و مراجع مزبور موظفند اطالعات ذ  یراه انداز   ی ( اختصاصتی)وب سا  ی تارنما   ه، ییقوه قضا 

 را در آن ارائه کنند و آنها را روزآمد نگه دارند: 
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تشک   الف نمودار  تفک  ی التیـ  به  ها،  قضا   کی دادگاه  مراتب  سلسله  و  معرف   ،یی تخصص  همراه    ی به 

 و نحوه ارتباط با آنان   فی مسؤوالن و شرح وظا

در سطح    ی و مراجع انتظام  هیی تابعه قوه قضا  یدستگاه ها   ریو شماره تماس دادگاه ها، سا  ی ـ نشان  ب

 استان 

 ربط   یذ  یو دستگاه ها  یی مراجع قضا  ر یسا  یبه تارنماها   وندیـ پ پ

 امالک  یمنطقه ا  یمانند بها  ،ی دادرس نه ی محاسبه هز یبرا  از یاطالعات مورد ن هیـ کل ت

 شهروندان  یبرا  ی اقامه دعو ی چگونگ ی ـ آموزش آسان و قابل درک عموم ث

 ضبط شده  ایزنده   یی قضا ی استان ی کیالکترون  ی نشست ها  ای  نارهای ـ سم ج

 1  یی ـ قضا  ی حقوق ی و علم  ی ـ اطالعات پژوهش چ

 

 اعتبار اقامتگاه الکترونیک 

و مقررات موضوعه اعم از   نی قوان ریو سا ی دادرس   نییآ  نیـ در هر مورد که به موجب قوان 655 ماده

امضا، اثر انگشت، ابالغ اوراق    ،یاوراق رأ   ه،یی سند، مدرک، نوشته، برگه اجرا  ،یفریو ک  ی حقوق

با    دآن حسب مور  ی کی الکترون  یمحتوا   ای  ی کی و مانند آن الزم باشد صورت الکترون  ی نشان  ،یی قضا

 و معتبر است. ی آن کاف یقانون و تبصره ها  نی مذکور در مواد ا ی تیامن ی سازوکارها تی رعا

 نمی توان به لحاظ شکلی رد کرد را اعتبار سند الکترونیک 

 ، یی قضا   کی و ارائه خدمات الکترون  یفریو ک  ی حقوق  ی دگیو رس  قیمراحل تحق  ه یـ در کل1  تبصره 

به محتوا و آثار    دن یاز اعتبار بخش  ی کینحوه تبادل اطالعات الکترون   ا یتوان صرفاً به لحاظ شکل    ی نم

خوددار   ی قانون قضا   یآن  قوه  ها   هیی نمود.  سامانه  است  تبادل    ی تیامن   یموظف  جهت  را    امن الزم 

ضابطان و    ،یی قضا   کی کارشناسان، دفاتر خدمات الکترون  ،یاصحاب دعو   نی اطالعات و ارتباطات ب

 . دینما  جادیا  هییوابسته به قوه قضا ی و سازمان ها  یی مراجع قضا

 دفاتر الکترونیک قوه قضائیه

قانون در    نیمراجعان موضوع ا  یی امور قضا  یر یگی تواند جهت طرح و پ  ی م  هیی ـ قوه قضا 2  تبصره

دفاتر، نسبت    تی فعال  ی و جهت هماهنگ  یی قضا  کی دفاتر خدمات الکترون  جاد ینسبت به ا  ی مجاز   ی فضا

. دیاقدام نما   ی بخش خصوص  تیبا استفاده از ظرف   ،یی قضا  کی کانون دفاتر خدمات الکترون  جادیبه ا 
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  س ی تأس  ایآن انتخاب    ری و غ  ی دفاتر اسناد رسم  نی توانند از ب  ی م  یی قضا  کی دفاتر خدمات الکترون

  ه یقانون توسط شورا ته  نی الزم االجرا شدن ا  خی ماده ظرف سه ماه از تار ن ی ا  یی نامه اجرا  ن ییشوند. آ

 رسد.  ی م هیی قوه قضا  سیرئ  بیشود و به تصو  ی م

 اشتباه الزام به ایمیل قوه قضائیه 

  ار یو شماره تلفن همراه خود را در اخت  ی کیموظفند پست الکترون   هیی ـ مراجعان به قوه قضا3  تبصره

  ی موظف است برا   مرکز آمار  ک،ی به پست الکترون  ی قرار دهند، و در صورت عدم دسترس  هیی قوه قضا 

  یی قضا جهت امور    یی قضا   ی مل  ی کیبه پست الکترون   ی دسترس  ی امکانات الزم برا  ان یشهروندان و متقاض 

 1  کند. جادیا

 اشتباه رفتن به سمت مرکز ریشه و توکن امضای الکترونیک 

شهروندان    انیاطالعات مبادله شده م  یر یاعتبار و انکارناپذ  ت،یـ به منظور حفظ صحت و تمام656  ماده

احراز    ،ی کیالکترون  ی امضا  یمطمئن برا   ی تی امن  دات یموظف است تمه  هیی قوه قضا  ،یی و محاکم قضا 

 و احراز اصالت را فراهم آورد.  ت یهو

  جاد یرا جهت ا  ی کی الکترون یامضا  یبرا   شهی ر  ی موظف است مرکز صدور گواه ه ییـ قوه قضا  تبصره

 2  .دینما  یارتباطات و مبادله اطالعات امن راه انداز 

 کیالزام عالی به کاهش هزینه های دادرسی الکترونی

موظف است به منظور اجرا و توسعه خدمات    ه یی اطالعات قوه قضا   ی ـ مرکز آمار و فناور657  ماده

الکترون ها  ریو سا  ی دادرس  یها  نهیهز  ی کی پرداخت  به دادرس  یپرداخت  اجرا  ی مربوط  حکم    یو 

 الزم را به عمل آورد. یی توسط شهروندان، اقدام و راهنما 

  نهیهز   یدر مرحله بدو   ،ی کی الکترون  ی از دادرس  یشهروندان به بهره بردار   بی ترغ  یـ در راستا  تبصره

 3  کمتر خواهد بود. الیر  ونی لی( و حداکثر تا سقف ده م % 5آنان پنج درصد ) ی دادرس
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 حریم خصوصی حفظ 

افراد   ی خصوص می حفظ حر  یالزم را برا ی و قانون ی فن داتیموظف است تمه  هییـ قوه قضا658 ماده

 1  بخش فراهم آورد. نی آنان، در چارچوب اقدامات ا ی شخص یداده ها  تی امن نی و تأم

سندیت سامانه های ویدئو کنفرانس بازجوئی بازپرسی، شهادت از راه دور )برتری قانون  

 ایران بر انگلستان( 

به منظور    ی کیارتباطات الکترون  ی سامانه ها  ری کنفرانس و سا   دئویو   یسامانه ها   یر یـ به کارگ659  ماده

مجاز است که احراز    ی در صورت  ی نظرات کارشناس  ایاخذ شهادت از شهود    ،یاز اصحاب دعو   قیتحق

 2  .ردیاعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذ  ت،یهو

 جرم انگاری داده ها به دیگران 

  م یدارند، موجبات نقض حر  ار یبخش را در اخت  ن یموضوع ا  ی که داده ها   ی ـ چنانچه اشخاص660 ماده

در    ای آنها را افشا کرده    رمجازیبه طور غ  ایاطالعات را فراهم آورند    ی محرمانگ   ایافراد    ی خصوص

فاقد صالح  اشخاص  پنج سال    تیدسترس  تا  از دو  به حبس  ب  ینقد   یجزا  ای قرار دهند،    ا ت  ستیاز 

 3 و انفصال از خدمت از دو تا ده سال محکوم خواهند شد.  الیر  ونیلیم ستیدو

 جرم انگاری عدم امنیت داده ها

اشخاص661  ماده چنانچه  امن   ی ـ  حفظ  مسؤول  ها   تیکه  سامانه  مخابرات  ی ا   انهیرا  یمراکز،  و    ی و 

آنان قرار گرفته    ار یمذکور در اخت  ی(ها ستمی سامانه )س  ا یداده ها    ا یبخش هستند    نی اطالعات موضوع ا

موجبات    ی تیمتعارف امن  ریتداب   ت یعدم رعا  ا یعدم مهارت    ا ی  ی مباالت  ی ب   ا ی  ی اطیاحت   ی است بر اثر ب

را فراهم آورند،    ی و مخابرات  ی ا   انهی را یداده ها و سامانه ها   ه یعل ای   لهیبه وس  ی ا  انه یارتکاب جرائم را 

  ال یر ون یلیاز ده تا صدم  ی نقد یجزا   ا یانفصال ازخدمت تا پنج سال    ا یبه حبس از شش ماه تا دو سال  

 4 محکوم خواهند شد.
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 تکلیف آموزش الکترونیک زیر مجموعه 

  ، یی به قضات، کارکنان قضا   ی کیالکترون  ی آموزش دادرس  ی موظف است برا   هیی ـ قوه قضا 662  ماده

 1  اقدام کند. ی و مراجع انتظام یی تابعه قضا   یدستگاه ها 

قانون توسط شورا    ن یا   بیتصو   خی بخش، ظرف سه ماه از تار  ن ی ا  یی اجرا  ینامه ها   ن ییـ آ 663  ماده

 2  رسد.  ی م هیی قوه قضا س یرئ ب یو به تصو هی ته

 

 ی ا انهیجرائم را یدادرس نیی دهم ـ آ بخش

 ائم رایانه ای رتبیین محدوده صالحیت ذاتی دادگاه های ایران برای ج

به    ی دگیرس   تی صالح  ران یا  ی دادگاه ها   ن،ی قوان   گر یشده در د   ی نیب  شیـ عالوه بر موارد پ 664  ماده

 را دارند: ر یموارد ز

ارتکاب جرم به کار رفته اند که به هر نحو در سامانه    یکه برا  یی داده ها  ایمجرمانه   یـ داده ها   الف

قلمرو حاکم   یحامل ها  ای   ی و مخابرات  یا   انهیرا  یها   یی و هوا   یی ا یدر  ،ی نیزم   تیداده موجود در 

 شود. رهیذخ ران یا ی اسالم ی جمهور

 .ابدی( ارتکاب  ir) .  ران یا  یکد کشور  یدامنه مرتبه باال  یدارا  ی تارنماها قی ـ جرم از طر ب

ا  پ تبعه  توسط  ا   رآن یغ  ا ی  ران یـ جرم  از  ها   هی عل  رانیدر خارج  مخابرات  ی ا   انه یرا  یسامانه  و    ی و 

  ا ی دولت    ی رسم  یها   ی ندگینما   ای   ینهاد رهبر   ا یسه گانه    یتحت کنترل قوا   ای مورد استفاده    ی تارنماها

کد    یمرتبه باال  نهدام  یدارا  یتارنماها   هیعل  ا یدهد    ی ارائه م  ی که خدمات عموم  یمؤسسه ا   ایهر نهاد  

 .ابدیدر سطح گسترده ارتکاب   ران یا  یکشور 

  ا ی  دهید  بزه    نکهیمتضمن سواستفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از ا  یا    انهیـ جرائم را  ت

 3  شود. فتای  رانیباشد و مرتکب در ا  ی رانی رایغ  ای  ی رانیمرتکب ا 

  ی گزارش شود، ول   ا یکشف    ی در محل  ران یا  یدادگاه ها   ت یدرصالح  یا    انه یـ چنانچه جرم را665  ماده

دادسرا نباشد،  معلوم  آن  وقوع  تحق  یمحل  است  مکلف  دهد.    ی مقدمات  قاتیمحل کشف  انجام  را 

مبادرت به صدور قرار    قاتیکه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحق  ی درصورت
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ن    ی م  فرخواستیصدور ک  یاقتضا  ورتو درص    ی را صادر م  ی مقتض   یرأ  زیکند و دادگاه مربوط 

 1 کند.

  ی فر یک  یاز دادسراها، دادگاه ها  ی شعب  ایموظف است به تناسب ضرورت، شعبه    هیی ـ قوه قضا 666  ماده

اختصاص    یا     انهیبه جرائم را  ی دگیرس  ی را برا   دنظر یو تجد  ی دو، اطفال و نوجوانان، نظام  ی فریک  ک، ی

 دهد.

  انه یالزم به امور را  یی که آشنا  ی قضات  ان یمذکور از م  ی دادسراها و دادگاه ها   یی ـ مقامات قضا  تبصره

 2  شوند. ی دارند انتخاب م

   مسیر حرکت دادهردیابی ضرورت ذخیره 

را حداقل تا شش ماه پس از    کی تراف  یها  موظفند داده  ی دهندگان خدمات دسترس  ـ ارائه 667  ماده

 کنند.  یو اطالعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهدار  ندیحفظ نما  جادیا

  انه یارتباطات را  ره یدر زنج  یا   انهیرا   یها  است که سامانه   یهرگونه داده ا   ک،ی ـ داده تراف1  تبصره

ها    داده   نیآنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. ا  ی ابیکنند تا امکان رد   ی م  دیتول   ی و مخابرات  یا

    ی خدمات مربوطه م  عزمان، مدت و حجم ارتباط و نو  خ، یتار   ر،یمبدأ، مس  لی از قب  ی شامل اطالعات

 3  ود.ش

نوع خدمات،    لی از قب  ی ـ اطالعات کاربر، هرگونه اطالعات راجع به کاربر خدمات دسترس2  تبصره

)    نترنت یقرارداد ا   ا ی  ی پست  ای  یی ا یجغراف  ی نشان   ت،یمورد استفاده و مدت زمان آن، هو   ی امکانات فن

IP  4  شود. ی را شامل م  یمشخصات فرد  ری(، شماره تلفن و سا 

موظفند اطالعات کاربران خود را حداقل تا شش    ی داخل  ی زبانیخدمات م ـ ارائه دهندگان 668  ماده

شده را    جادیا  رات ییحاصل از تغ  کی شده و داده تراف  رهیذخ   یماه پس از خاتمه اشتراک و محتوا

 5  کنند. یحداقل تا پانزده روز نگهدار 
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  یی الزم باشد، مقام قضا  ی دادرس  ای  ق یتحق  یشده برا   رهیذخ   یا  انه یرا   ی ها  ـ هرگاه حفظ داده 669  ماده

کنترل دارند صادر    ایتحت تصرف    ی که به نحو   ی اشخاص  ی تواند دستور حفاظت از آنها را برا   ی م

  ی م  یی قضا   نرفتن داده ها، ضابطا  ن یاز ب  ای   رییتغ  ای   دنید   بیخطر آس  ر ینظ  ،یفور   طی کند. در شرا

  یی و چهار ساعت به اطالع مقام قضا  ست ی کنند و مراتب را حداکثر تا بتوانند دستور حفاظت را صادر  

دستور    نی ا  یاشخاص از اجرا  ریسا   ای  یی ضابطان قضا  ایاز کارکنان دولت    کیبرسانند. چنانچه هر  

 ی به آنها مربوط م  مزبور   یها   که داده   ی اشخاص  ای حفاظت شده را افشا کنند    ی ها  داده   ای   یخوددار 

و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور    یی دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضا شود را از مفاد  

  ون یلیاز پنج تا ده م   ینقد   یجزا   ایروز تا شش ماه    کی اشخاص به حبس از نود و    ریو سا  یی مقام قضا

 شوند.  ی هردو مجازات محکوم م  ای  الیر

 مقررات مربوط است.  ت یو مستلزم رعا ست یآنها ن یافشا  ایها به منزله ارائه   ـ حفظ داده 1 تبصره

  یی ـ مدت زمان حفاظت از داده ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضا 2  تبصره 

 1  است. دیقابل تمد

( 668(، )667حفاظت شده مذکور در مواد )  یهاتواند دستور ارائه داده    ی م  یی ـ مقام قضا670  ماده

  ی از اجرا   ی . خوددارردیضابطان قرار گ اری شده بدهد تا در اخت  اد یقانون را به اشخاص   نی ( ا669و )

نگهدار   نیدستور و همچن   نیا ا   یعدم  از  ماده    درداده ها موجب مجازات مقرر    نیوعدم مواظبت 

 شود.  ی قانون م نی ( ا669)

و در    یی به موجب دستور قضا   ی و مخابرات  یا   انهی را  یسامانه ها   ا یداده ها    ف یق و تو  شیـ تفت 671  ماده

 2  ادله جرم وجود دارد.  ایمتهم  یی شناسا ایبه کشف جرم    یکه ظن قو  دیآ ی به عمل م یموارد 

  ا ی  ی در حضور متصرفان قانون  ی و مخابرات  یا  انه یرا  یها  سامانه   ا یها    داده  فی و توق  شیـ تفت672  ماده

نحو  ی اشخاص به  قانون  ی که  را تحت کنترل  نظ  ی آنها  م  سامانه   ان یمتصد   ر یدارند،  انجام  شود.    ی ها 

  ت یفور   ایضرورت داشته باشد    فی توق  ای  شی امتناع از حضور آنان چنانچه تفت   ایدرصورت عدم حضور  

بدون حضور اشخاص مذکور را صادر    فیو توق   شیدستور تفت   لیبا ذکر دال  ی امر اقتضا کند، قاض

 کند. ی م

خارج از    ا یدستور در محل    یاز جمله اجرا   ی شامل اطالعات  دیبا   ف ی و توق  شیـ دستور تفت 673  ماده

مورد نظر، نوع و تعداد سخت    یها  داده   زانی نوع و م  ف،ی و توق  شیآن، مشخصات مکان و محدوده تفت
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  ش ی انجام تفت   ی ب یحذف شده و زمان تقر   ای   یرمزنگار   یها  به داده   ی بایافزارها، نحوه دست  افزارها و نرم 

 1 کند. ی آن کمک م حیصح  یباشد که به اجرا فی و توق

 شود:  ی م لی شامل اقدامات ذ ی و مخابرات  یا  انهیرا  ی سامانه ها  ایداده ها   شیـ تفت674 ماده

 ی مخابرات ای  یا  انهی را  یها از سامانه  ی بخش ای به تمام   ی ـ دسترس الف

 حافظه   ی کارت ها ایفشرده    یلوح ها  ا یها  سکتید  لی داده از قب  یبه حامل ها  ی ـ دسترس ب

 2  شده یرمزنگار  ایحذف  یها  به داده  ی ابیـ دست پ

و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روش    تیتناسب، نوع، اهم  تیها، با رعا   داده   فی توق  ـ در 675  ماده

دسترس کردن داده    رقابلیها، غ   از داده   ی بخش   ایاز تمام    ی ربرداری ها، تصو  چاپ داده   ل یاز قب  یی ها

 3  شود. ی داده عمل م  یو ضبط حامل ها  ی رمزنگار ا یگذر واژه  ریی تغ  ل یاز قب یی ها با روش ها

 شوند:  ی م فی توق ی مخابرات  ای  یا  انهیرا  یها  سامانه  ریز  ط یـ در شرا676 ماده

 داشته باشد.  ی ادی حجم ز ای شده به سهولت در دسترس نباشد  رهیذخ یها  ـ داده  الف

 نباشد.   ریپذ امکان  یافزار  ها بدون سامانه سخت داده  لیو تحل ه یو تجز ش یـ تفت ب

 داده باشد.  تیسامانه رضا  ی ـ متصرف قانون پ

 نباشد.   ریامکان پذ  ی از داده ها به لحاظ فن یربردار یـ تصو ت

 4  داده ها شود. بیدر محل باعث آس ش یـ تفت ث

و نقش آنها در ارتکاب    ت یمتناسب با نوع و اهم  ی مخابرات  ای  یا   انه یرا  یسامانه ها   ف یـ توق 677  ماده

سامانه، مهر و موم )پلمب(    به    ی گذر واژه به منظور عدم دسترس  رییتغ  لیاز قب  یی جرم با روش ها 

 . ردیگ ی سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت م

    ی مرتبط با جرم ارتکاب  یداده ها  شیتفت  ف،ی و توق   شیدستور تفت  یاجرا  نیـ چنانچه در ح678  ماده

باشد،   یتصرف متهم قرار دارند ضرور   ایکه تحت کنترل    ی مخابرات  ا ی  یا   انهیرا  یسامانه ها   ریدر سا

دهند و داده   ی گسترش م گر ید  یرا به سامانه ها   فی و توق ش یدامنه تفت یی ضابطان با دستور مقام قضا

 5  کنند. ی م فی توق ای  شیمورد نظر را تفت  یها
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خسارات    ا ی  ی لطمه جان  رادیکه موجب ا  ی مخابرات  ا ی  ی ا  انه یرا  یسامانه ها   ا یها    داده   فی ـ توق679  ماده

  ی برا   ف یتوق  نکهی شود، ممنوع است مگر ا   ی اخالل در ارائه خدمات عموم   ای به اشخاص    دیشد  ی مال

 1 کشور ضرورت داشته باشد. ت یحفظ امن ر یموضوع اهم نظ یاجرا

از آنها    نه ینفع حق دارد پس از پرداخت هز   ی شود، ذ   ی م  ف یکه اصل داده ها توق   یی ـ در جا680  ماده

نباشد    قتیبا ضرورت کشف حق  ی شده مناف  فی توق   یهاارائه داده   نکهی کند، مشروط به ا  افتیدر  ی کپ

 2  ها مجرمانه نباشد.وارد نسازد و داده  ی ا لطمه   قاتیو به روند تحق

  ی شود، قاض  ی م فیتوق  ی مخابرات  ای  یا   انهیرا  یهاسامانه   ایکه اصل داده ها   یـ در موارد681  ماده

مورد نظر و    یداده ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارها   زانیموظف است با لحاظ نوع و م

 کند.  فی تکل  نیی آنها تع یدر مهلت متناسب و متعارف برا ،ی نقش آنها در جرم ارتکاب

  ی داده ها و سامانه ها   فی در توقو اقدامات مأموران    ات یتواند در مورد عمل  ی م  ـ متضرر682  ماده

مخابرات  یا   انهیرا کتب  ،ی و  دال  ی اعتراض  با  همراه  را  قضا  لی خود  مرجع  به  روز  ده    یی ظرف 

  ل شود و قرار صادره قاب ی م ی دگیشده خارج از نوبت رس اد ی. به درخواست  دینما م یدستوردهنده تسل

 3  اعتراض است.

  ی مخابرات   ا ی  یا  انه یرا  یها  در سامانه   ی رعمومیدر حال انتقال ارتباطات غ   یـ کنترل محتوا 683  ماده

 است. یفر یک ی دادرس نیی مقرر در آ ی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابرات

در    امکیپ  ای(  ل یمی نگار )ا  امیپ   ریشده، نظ  ره یذخ  ی رعمومیارتباطات غ   ی به محتوا  ی ـ دسترس  تبصره

 4  مقررات مربوط است.  تی حکم کنترل و مستلزم رعا 

شده ظرف    ی جمع آور  ی کیو مراقبت از ادله الکترون  ینحوه نگهدار   یی نامه اجرا  نیی ـ آ684  ماده

وزارت ارتباطات و    یبا همکار   یدادگستر   ر یقانون توسط وز  نیالزم االجرا شدن ا  خیشش ماه از تار 

 5  رسد. ی م هیی قوه قضا سیرئ  بیشود و به تصو  ی م هی اطالعات ته ی فناور
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ندارد،    ی آگاه  ی که از دعو  ی شخص ثالث  ای  ی توسط طرف دعو   ی ا  انه یرا  یها  ـ چنانچه داده 685  ماده

درست عمل    یمربوط به نحو   ی مخابرات  ای  یا انهیمنتقل شود و سامانه را  ا ی   رهیذخ  ایپردازش   ای  جادیا

 ها خدشه وارد نشود، قابل استناد است.  داده   یری اعتبار و انکارناپذ ت، یکند که به صحت و تمام

که ادله    ی جرائم  ریشامل سا   یا  انه یبخش، عالوه بر جرائم را  نی مقررات مندرج در ا  هیـ کل686  ماده

 1  شود. ی م زین  رندیگ ی در آنها مورد استناد قرار م ی کیالکترون 

از جهت    ی مقررات خاص  یا   انه یبه جرائم را  ی دگیرس  یبخش برا   ن یکه در ا   یـ در موارد 687  ماده

 2 است.  یفر یک ی دادرس ن ییآ ی نشده است، تابع مقررات عموم ی نیب  شیپ  ی دادرس نییآ

 

 ی جرائم اشخاص حقوق ی دادرس نیی ـ آ  ازدهمی بخش

وجود داشته باشد، عالوه بر احضار    ی توجه اتهام به اشخاص حقوق  یبرا  ی کاف  لیـ هرگاه دل688  ماده

  ی مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوق  تیباشد، با رعا   ی که اتهام متوجه او م  ی قیشخص حق

  ا یل  یوک  ی . عدم معرفدینما  ی خود را معرف  ل ی وک  ای  ی قانون  ندهیشود تا مطابق مقررات نما   ی اخطار م

 3 . ستی ن ی دگیمانع رس  ندهینما 

آن    ی ندگیتواند نما   ی شده است، نم  ی موجب توجه اتهام به شخص حقوق  یکه رفتار و  یـ فرد   تبصره

 4  را عهده دار شود.

شود. حضور    ی م  ن ییتب  یو   ی اتهام وفق مقررات برا  ،ی شخص حقوق  ندهی ـ پس از حضور نما 689  ماده

  چ ی است و ه  ی به شخص حقوق   ی دفاع از اتهام انتساب  ایو    قی تنها جهت انجام تحق  ی شخص حقوق  ندهینما 

 5  شود.  ی اعمال نم یمتهم، در مورد و  یمقرر در قانون برا  ی ها ت یاز الزامات و محدود کی

  ی و در صورت اقتضا   ی بر توجه اتهام به شخص حقوق  ریدا   ی کاف  لیـ در صورت وجود دل690  ماده

قرارها  ا  ریامکانپذ  ریز   ی نیتأم   یمنحصراً صدور  قابل    نی است.  ابالغ،  از  پس  ده روز  قرارها ظرف 

 6 اعتراض در دادگاه صالح است.

 
 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی    1393/ 8/7الکترونیکی مصوب قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی  1

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/913396  
 مجلس شورای اسالمی  کمیسیون قضایی و حقوقی   1393/ 8/7قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب  2

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/913396  
 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی    1393/ 8/7قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب  3

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/913396  
 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی    1393/ 8/7قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب  4

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/913396  
 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی    1393/ 8/7قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب  5

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/913396  
 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی    1393/ 8/7قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب  6

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/913396
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/913396
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/913396
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/913396
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/913396


 
 

  ی ارتکاب مجدد جرم را فراهم م   نهیکه زم  ی شغل  یها   تیاز فعال   ی انجام بعض  تیـ قرار ممنوع   الف

 کند.

تغ  ب منع  قرار  وضع  ی اراد  ر ییـ  حقوق  ت یدر  قب  ی شخص  تبد  ل یاز  و  ادغام  باعث    لیانحالل،  که 

دو نوع   ای  کی موجب   تیممنوع  ن یآن شود. تخلف از ا  ی حقوق تیاز دست دادن شخص ا ی ی دگرگون

 مرتکب است. یهشت برا   ایدرجه هفت   ی ریتعز   یاز مجازات ها 

قانون    ن یخواسته طبق مقررات ا   نی صدور قرار تأم  ی ـ در صورت توجه اتهام به شخص حقوق691  ماده

 1  نع است.بالما

  ی موقوف  ا ی بیتعق  ی حسب مورد قرار موقوف  ی شخص حقوق یاراد  ریـ در صورت انحالل غ692 ماده

است. در    یفریک   ی دادرس  ن ییتابع مقررات آ   ی شود. مقررات مربوط به قرار موقوف  ی اجرا صادر م

 شود. ی از جرم وفق مقررات مربوط اقدام م ی و خسارت ناش ه یمورد د 

 2  است. یفر یک ی دادرس نیی تابع مقررات آ ی احکام مربوط به اشخاص حقوق ی ـ اجرا693 ماده

  ت یمتعدد باشد، مسؤول  رمجموعهیز  یواحدها  ا یشعب    ی دارا  ی که شخص حقوق  ی ـ در صورت694  ماده

واحد    ا یکه شعبه    ی است که جرم منتسب به آن است. در صورت  یواحد  ا یتنها متوجه شعبه    یفریک

اساس تصم   رمجموعهیز متوجه    یفریک  ت ی اقدام کند، مسؤول  ی شخص حقوق  ی اصل  تیمرکز  می بر 

 باشد.  ی م زین ی حقوق  شخص ی اصل تیمرکز

شود و    ی اقرار محسوب نم  ی شخص حقوق  هی عل  ی شخص حقوق  ی قانون  ندهیـ اظهارات نما695  ماده

 . ستی متوجه او ن  زید ن سوگن ان یات

مقرر نشده است    ی جرائم اشخاص حقوق  ی دادرس   یبرا   یا   ژه یکه مقررات و  ی ـ در موارد 696  ماده

 شود.   ی اشخاص قابل اجرا است اقدام م  نیکه در مورد ا  یفریک  ی دادرس  نییآ  ی مطابق مقررات عموم
3 

 

 رمقرراتیدوازدهم ـ سا  بخش

 
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/913396  

 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی    1393/ 8/7قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب  1

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/913396  
 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی    1393/ 8/7قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب  2

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/913396  
 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی    1393/ 8/7الکترونیکی مصوب قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی  3

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/913396  

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/913396
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/913396
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/913396
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/913396


 
 

( تا  654( و )652(، )650احکام مواد )  یمقرر در اجرا   فی ـ دولت موظف است به تکال697  ماده

ا656) بندها   ن ی (  به  توجه  با  )  ی قانون  ماده  )ف(  و  توسعه  211)ح(  پنجم  پنجساله  برنامه  قانون   )

  ن ی ا  یاز اجرا  ی ناش   ی اضاف  ی . بار مالدیآن عمل نما   یمانده اجرا  ی در مدت باق  رانیا  ی اسالم  یجمهور

 گردد.  ی م نیتأم  یفریک ی دادرس نیی قانون آ  یدرآمدها ش یقانون از محل افزا

در    ی ابیغ  ی دادرس  زیقانون، ماده واحده قانون راجع به تجو نیالزم االجرا شدن ا  خیـ از تار 698  ماده

جنا دادرس1339/ 2/3مصوب    یی امور  قانون  جمهور   یروهاین  ی ،  مصوب    رانیا  ی اسالم  یمسلح 

و دو( و   ک ی)  یفر یک ی دادگاه ها ل ی( آن قانون، قانون تشک 9( و )8(، )4به جز مواد )  22/2/1364

د مصوب    ی عال  وانیشعب  تجد20/4/1368کشور  قانون  مصوب    یآرا  دنظری،  ها  دادگاه 

  رات ی)تعز ی به قانون مجازات اسالم  5/3/1388مورخ  ی ( الحاق779) ی ( ال 756، مواد )16/5/1372

ها  مجازات  )  ی و  ماده  و  آ569بازدارنده(  قانون  و    4/12/1392مصوب    ی فریک  ی دادرس  ن یی ( 

 است.  ی آنها ملغ یاصالحات و الحاقات بعد 

ا 699  ماده با رعا  ن یـ  نهم، دهم،    ی شماره مواد به عنوان بخش ها  ب یترت  تی قانون  و    ازدهمی هشتم، 

  خ ی الحاق و مقررات هر دو قانون از تار  1392/ 4/12مصوب    یفریک  ی دادرس   نییهم قانون آدوازد

 الزم االجرا است. 1/4/1394

و نود و    صدیو س  کهزار یتبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه    56ماده و  129فوق مشتمل بر    قانون 

  ی ( قانون اساس85طبق اصل هشتاد و پنجم )  ی اسالم  ی مجلس شورا  ی و حقوق  یی قضا  ونی سی سه کم

  30/7/1393  خی آن به مدت سه سال در تار   ی ش ی آزما  یو پس از موافقت مجلس با اجرا  دیگرد  بی تصو

 1 .دینگهبان رس   یشورا دییأبه ت

 

 ی جانیالر ی ـ عل ی اسالم یمجلس شورا  سیرئ
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21/08/1393 

 

 سایت خبرگزاری فارس 

93/09/07  ::15:14 

 جمهور ابالغ شدرئیسبا امضای معاون اول  

نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات/ تعریف حریم خصوصی و  آیین

 اسرار دولتی 

 
نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات پس از تصویب دولت  یینآ

 جمهور برای اجرا ابالغ شد.توسط معاون اول رئیس 

جمهور  معاون اول رئیس  روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران، به نقل از خبرگزاری فارس به گزارش

زاد به اطالعات را برای  مصوبه هیات وزیران در مورد آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آ

 اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ابالغ کرد.

جلسه   در  وزیران  شماره    21/8/1393هیأت  پیشنهاد  وزارت    1392/ 7/10مورخ    134480/1به 

( قانون انتشار  23فرهنگ و ارشاد اسالمی )با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط( و به استناد ماده )

ـ ، آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب  1388العاتـ  مصوبو دسترسی آزاد به اط

 کرد:

 یین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعاتآ

 ـ اصطالحات زیر در این آیین نامه در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1ماده

فیلم، نوشته، نشانه، نقشه، اعداد و یا ترکیبی از  الف ـ اطالعات: هر نوع داده از جمله صوت، تصویر،  

آنها که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط  

 شده باشد.
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ب ـ اطالعات شخصی: اطالعات مربوط به هوّیت، احوال شخصی، وضعیت فردی، عقاید و باورها،  

فیلم   و  عکس  الکترونیکی،  نام  پست  و  نام  قبیل  از  فردی  و  رفتاری  عادات  و  تصویر  و  صوت  و 

خانوادگی، محل و تاریخ تولد، ازدواج، طالق، مشخصات همسر، والدین و فرزندان، نسبت خانوادگی،  

همچنین   و  و سکونت  کار  عبور، محل  رمز  و  بانکی  روحی، شماره حساب  و  های جسمی  ناراحتی 

اری، شغلی، تحصیلی، مالی، آموزشی، اداری، پزشکی و  اطالعات شخصی مربوط به انجام امور تج

 حقوقی.

پ ـ حریم خصوصی: قلمرویی از زندگی شخصی فرد که انتظار دارد دیگران بدون رضایت یا اعالم  

قبلی وی یا به حکم قانون یا مراجع قضایی آن را نقض نکنند؛ از قبیل حریم جسمانی، وارد شدن،  

عات شخصی فرد از طریق رایانه، تلفن همراه، نامه، منزل مسکونی،  نظاره کردن، شنود و دسترسی اطال

خودرو و آن قسمت از مکان های اجاره شده خصوصی نظیر هتل و کشتی، همچنین آنچه که حسب  

قانون فعالیت حرفه ای خصوصی هر شخص حقیقی و حقوقی محسوب می شود؛ از قبیل اسناد تجاری  

 و اختراعات و اکتشافات. 

طبقه بندی شده )اسرار دولتی(: اسناد سری و محرمانه دولتی موضوع قانون مجازات    ت ـ اطالعات

ـ  1354ـ و آیین نامه اجرایی آن ـ مصوب1353انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی ـ مصوب

. 

 ـ . 1388ث ـ قانون: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات ـ مصوب

 العات در معرض دسترسی عموم. ج ـ نشر اطالعات: قرار دادن اط

چ ـ مؤسسات خصوصی: اشخاص حقوقی که با تجویز قانون یا به موجب قانون خاص تأسیس شده یا  

می شوند و دارای فعالیت انتفاعی یا غیرانتفاعی می باشند؛ از قبیل شرکت ها، مؤسسات غیرتجاری،  

 احزاب و سازمان های مردم نهاد.

و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام آن شامل دستگاه های  ح ـ مؤسسات عمومی: سازمان ها  

( قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقالبی، نیروهای مسلح، قوای  5اجرایی موضوع ماده ) 

قضائیه و مقننه و مؤسسات، شرکت ها، سازمان ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که  

( قانون و همچنین هر مؤسسه،  10اداره می شوند با رعایت تبصره ذیل ماده )  زیر نظر مقام معظم رهبری 

شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت یا حکومت که در مجموعه  

 قوانین جمهوری اسالمی ایران آمده است.



 
 

ولتی که اقدام به ارایه  خـ  مؤسسات خصوصی ارایه دهنده خدمت عمومی: آن دسته از مؤسسات غیرد

خدمات عمومی به مردم می کنند از قبیل سازمان های صنفی و حرفه ای، بانک ها و بورس اوراق  

 بهادار. 

 ( قانون. 18د ـ کمیسیون: کمیسیون ماده )

 ذ ـ مؤسسات مشمول قانون: مؤسسات خصوصی، عمومی و خصوصی ارایه دهنده خدمات عمومی.

 سایت، وب گاه یا رسانه بر خط مؤسسات مشمول قانون. ر ـ درگاه: شامل پرتال، وب  

( این آیین نامه را از سال  7ـ مؤسسات مشمول قانون موظفند ذخایر اطالعاتی مذکور در ماده )2ماده

اول ابالغ این تصویب نامه به تدریج طی سه سال به صورت رقومی تبدیل و با رعایت قوانین و مقررات  

 طوح مختلف قرار دهند.مربوط در دسترس کاربران در س

ـ مؤسسات مشمول قانون موظفند عناوین اطالعات عمومی و غیرطبقه بندی شده خود و شیوه  3ماده

 دسترسی به آنها را در درگاه خود قرار دهند. 

درخواست   چاپ  قابل  نسخه  و  الکترونیکی  )فرم(  کاربرگ  باید  قانون  مشمول  مؤسسات  ـ  تبصره 

قرار دهند. پس از پر نمودن و ارسال کاربرگ به مؤسسه، شماره پیگیری  اطالعات را در درگاه خود  

 در اختیار متقاضی قرار می گیرد تا از وضعیت درخواست خود مطلع شود. 

ـ مؤسسات مشمول قانون موظفند از طریق درگاه خود یک امکان ارتباطی امن و قانونی برای  4ماده

ن بتوانند با استفاده از ابزارهای دسترسی و ارتباطی نظیر  انجام رویه های اداری برقرار کنند تا کاربرا 

تلفن، رایانه یا تلفن همراه خود با مؤسسه مربوط ارتباط برقرار کنند. به دست آوردن اطالعات و یا  

به مراجعه   نباید منوط  اداری آن  یا پرکردن کاربرگ های  ارایه اسناد و مدارک کاغذی، دریافت 

 مشاغل به مؤسسات مشمول قانون باشد.حضوری شهروندان و صاحبان 

 تبصره ـ در صورت تأمین زیر ساخت کلید عمومی، امضای این اسناد نیازمند مراجعه حضوری نیست. 

با رعایت    5ماده توانند  دارند، می  اطالعات عمومی  برای دریافت  متقاضیان زیادی  ـ مؤسساتی که 

عات، این خدمات را با نظارت کامل و  سطوح دسترسی جهت ارایه نسخ کاغذی یا الکترونیکی اطال

ایجاد شیوه ارزیابی رضایت مندی مردم با رعایت مقررات مربوط و سطوح دسترسی، برون سپاری  

 نمایند. داده ترافیک دسترسی به این اطالعات باید تا شش ماه نگهداری شود.

عملکرد  6ماده و  اطالعات  انتشار  آماری  گزارش  موظفند  قانون  مشمول  مؤسسات  به    ـ  دسترسی 

 اطالعات مشتمل بر موارد زیر را اعالم کنند: 

 الف ـ آمار درخواست های اطالعات و تعداد پاسخ داده شده و رد شده. 

 ب ـ متوسط حجم اطالعات ارایه شده و زمان ارایه اطالعات برای هر عنوان اطالعات. 



 
 

 پ ـ گزارش آمار اطالعات منتشرشده و میزان بازدید از آن.

سات مشمول قانون موظفند اطالعات زیر را در درگاه خود براساس ضوابط و استانداردهای  ـ مؤس7ماده

نامه شماره   امکان    10/1391/ 3ک مورخ  42635/ت 192630مندرج در تصویب  و  طراحی، درج 

 دسترسی بر خط و بیست و چهار ساعته در هفت روز هفته برای مراجعان فراهم نمایند: 

 قانونی. الف ـ شرح وظایف و الزامات 

 ب ـ قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت های مؤسسه. 

 پ ـ ساختار سازمانی و وظایف هر پست تا پایین ترین سطح سازمانی. 

 ت ـ فهرست کلیه مدیران سازمان به همراه تلفن ثابت و رایانامه )ایمیل( سازمانی ایشان.

 ث ـ فهرست و امکان دسترسی به کلیه نهادهای تابعه و باالدست.

ـ صفحه اعالم اعتراض به فعالیت های مؤسسه، واحد تابعه یا کارکنان )ایجاد سامانه دریافت تلفنی    ج

 یا پیامکی یا رایانامه )ایمیل( داخلی برای اعالم اعتراض ضروری است.(. 

 چ ـ طرح های تملک دارایی سرمایه ای مؤسسه به همراه گزارش آخرین وضعیت پیشرفت آنها. 

 زمندی های مناقصات و مزایده ها و اعالم آخرین وضعیت آنها. ح ـ صفحه اعالم نیا 

 خ ـ شناسنامه کلیه خدمات قابل ارایه مؤسسه به همراه متولی پاسخگویی هر خدمت.

 د ـ فرآیند ارایه هر خدمت به همراه کلیه نیازمندی های مربوط.

 خدمات.ذ ـ زمان بندی ارایه خدمات و فهرست و شیوه دسترسی به کارکنان پاسخگوی 

ر ـ اعالم شیوه های ارایه خدمت در صورت برون سپاری از طریق دفاتر پیشخوان خدمات و تعهدات  

 ایشان.

 ز ـ ایجاد صفحه راهنمای پیش خوان و سؤاالت مکرری که از مؤسسه شده و پاسخ های مربوط.

شده برای ارایه  ژ ـ ایجاد صفحه پیگیری خدمت یا درخواست اطالعات به همراه اطالعات فرآیند طی  

 خدمت. 

س ـ گزارش زمان هایی که پیش خوان جهت به روزرسانی یا مسایل فنی از دسترس خارج می شود یا  

 شده است.

ش ـ اطالعات مربوط به وظایف مؤسسات عمومی مشمول قانون که مطابق قوانین و مقررات کشور  

 ارایه آن الزامی است. 

اطال  8ماده مورد صحت  در  اطالعات  ناشران  آنها  ـ  اختیار  در  قانون  موضوع  مؤسسات  از  که  عاتی 

گذاشته شده و انتشار آنها منع قانونی ندارد، در صورت منتشر نمودن عین اطالعات مسئولیتی نخواهند  

 داشت.



 
 

هستند،  9ماده آنها  انتشار  به  ملزم  قانون  براساس  را که  اطالعاتی  موظفند  قانون  مشمول  مؤسسات  ـ 

 درج نمایند. بالفاصله در درگاه خود 

تبصره ـ مؤسسات مشمول قانون حق انتشار یا ارایه اطالعات مربوط به حریم خصوصی وسایر موارد  

منع شده در قانون را ندارند مگر در مواردی که قوانین و مقررات، انتشار یا ارایه آنها را الزامی اعالم  

 کرده باشد.

اطالعات دربردارنده حقوق و تکالیف مردم  ـ مؤسسات مشمول قانون موظفند نسبت به انتشار  10ماده

 از طریق رسانه های همگانی اقدام نمایند. 

مقام  11ماده باالترین  عهده  به  نامه  آیین  این  و  قانون  اجرای  به  مربوط  های  مسئولیت  و  وظایف  ـ 

 مؤسسات مشمول قانون می باشد.

ارات قانونی خود تمام یا  تبصره ـ باالترین مقام مؤسسات مشمول قانون می تواند در چارچوب اختی

 بخشی از وظیفه ارایه و انتشار اطالعات را به اشخاصی دیگر در مؤسسه تحت امر خود تفویض نماید. 

 جمهور ـ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس 
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 سایت قوانین مجلس 

 1394/06/22 تاریخ تصویب :

 مصوبات هیات وزیران  مرجع تصویب :

 1394سال  ساالنه 9ادوار دوره : 

 ه51979/ت84348شماره ابالغیه : 

 1394/06/30تاریخ ابالغیه : 

 مجریان قانون 

 ( 0های موضوعی )گروه

 **************** 

( قانون انتشار و دسترسی آزاد به  8آیین نامه اجرایی ماده )

 اطالعات 

 30/6/1394هـ 51979/ت84348 شماره

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

به اطالعات و    6/1394/ 22هیأت وزیران در جلسه   به  به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد 

ـ آیین نامه اجرایی ماده یاد  1388( قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات ـ مصوب  8استناد ماده )

 شده را به شرح زیر تصویب کرد:

 ( قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات 8آیین نامه اجرایی ماده )

ـ هر شخص حقیقی و یا حقوقی ایرانی می تواند درخواست خود را برای دسترسی به اطالعات  1 ماده

را در برگه )فرم( مخصوصی که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات موضوع  



 
 

( قانون می رسد، به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک، پیشخوان دولت الکترونیک،  18ماده )

 مراجعه حضوری به واحد اطالع رسانی مؤسسه درخواست شونده تسلیم کند. پست یا 

ـ مؤسسات مشمول قانون به هنگام دریافت درخواست دسترسی به اطالعات باید رسید کتبی   تبصره 

 یا الکترونیکی شامل شماره ثبت و تاریخ را به متقاضی تحویل دهند. 

یتی شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی برای  ـ درخواست متقاضی باید حاوی اطالعات هو 2 ماده

حقوقی،   یا  حقیقی  قانونی شخص  نماینده  نام  حقوقی،  اشخاص  برای  ملی  شناسه  حقیقی،  اشخاص 

کدپستی و حسب مورد یکی از ابزار ارتباطی )شماره تلفن همراه، تلفن ثابت، نشانی رایانامه )ایمیل(  

 داخلی یا کار پوشه ملی ایرانیان( باشد.

 ـ پاسخ اطالعات باید به یکی از روش های زیر و به انتخاب متقاضی ارایه شود:3 ادهم

 ـ به صورت بر خط از طریق رایانامه )ایمیل( داخلی 1

 ـ به صورت بر خط از طریق کار پوشه ملی ایرانیان 2

 ـ به صورت کتبی از طریق پست به نشانی و کدپستی اعالم شده از سوی متقاضی 3

 ی از طریق حضوری ـ به صورت کتب4

متقاضیان  4 ماده دسترسی  برای  الزم  راهنمایی  باید  قانون،  مشمول  مؤسسات  الکترونیک  درگاه  ـ 

 اطالعات را در اختیار آنان قرار دهد. 

الکترونیک    5 ماده از طریق درگاه  و  باشد  یافته  انتشار عمومی  اطالعاتی که  یا  ـ درخواست سند 

 پذیرش نیست. مؤسسه در دسترس باشد، قابل 

ـ اطالعات عمومی که به متقاضی ارایه می شود، می تواند روی درگاه الکترونیک مؤسسه    6 ماده

 قرار گیرد. 

ـ باالترین مقام مؤسسات مشمول قانون، واحد مشخصی را برای پاسخگویی به درخواستهای  7 ماده

 موضوع قانون، معین و مسئول ذی ربط را با حکم خود منصوب می کند. 

ـ پس از دریافت و بررسی مدارک توسط متصدی دریافت درخواست ها، درصورت کامل    8 ماده

متقاضی،   به  رسید  تحویل  ضمن  است  مکلف  مربوط  متصدی  احتمالی،  مدارک  یا  کاربرگ  بودن 

 درخواست مزبور را بالفاصله به واحد مرتبط ارسال کند.

نظر را غیرمرتبط با مؤسسه خود بداند،  ـ اگر متصدی دریافت درخواست ها، اطالعات مورد9 ماده

 مراتب را در ذیل همان کاربرگ، درج و گواهی می نماید.

ـ چنانچه پاسخ به درخواست، منفی باشد، باید مستند قانونی و علت ممنوعیت دسترسی، به  10 ماده

 ( به متقاضی اعالم شود.2ترتیب مقرر در ماده )



 
 

قانون  11 ماده مشمول  مؤسسات  اطالعات  ـ  و ضرورت  فوریت  ماهیت،  گرفتن  نظر  در  با  مکلفند 

( به درخواست ها پاسخ کتبی دهند،  2درخواستی، در سریع ترین زمان ممکن به ترتیب مقرر در ماده )

 این زمان در هر حال نمی تواند بیش از ده روز کاری باشد.

کاری پس از دریافت    ـ درخصوص درخواست های برخط، مهلت پاسخگویی از اولین روز  تبصره 

 درخواست آغاز می شود.

مجدداً  12 ماده دریافتی،  اطالعات  بودن  ناقص  یا  کفایت  عدم  صورت  در  تواند  می  متقاضی  ـ 

 درخواست اطالعات کند. شماره پیگیری درخواست جدید باید حاوی شماره درخواست قبلی نیز باشد. 

ن برنامه پنجم توسعه مجازند در اجرای ماده  ( قانو 222ـ دستگاه های اجرایی موضوع ماده )13 ماده

ـ درآمدهای  1384( قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب  54)

ناشی از فروش نشریات، کتب و نرم افزار را وصول نمایند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی  

واریزی از محل اعتبارات ردیفی که به همین منظور    نزد خزانه داری کل واریز نمایند. معادل وجوه

در بودجه های سنواتی منظور خواهد شد در اختیار دستگاه های ذی ربط قرار می گیرد تا جهت انجام  

خدمات فوق الذکر هزینه نمایند. تعرفه ارایه خدمات با پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به  

 می رسد. اطالعات به تصویب هیأت وزیران 

ارایه   تبصره  قبال  در  مراجع ذی صالح  تصمیم  با  مجازند  نامه  آیین  این  مشمول  مؤسسات  سایر  ـ 

بودجه مصوب آنها   از محلی که در  به حساب های مربوط واریز و  خدمات فوق مبالغی وصول و 

 منظور می شود با رعایت قوانین مربوط برای تداوم خدمات مذکور هزینه نمایند. 

حجم  ـ  14 ماده با  متناسب  الکترونیکی  سامانه  است  مکلف  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت 

درخواست ها و پاسخ ها را ظرف یکسال از تاریخ الزم االجراء شدن این آیین نامه، طراحی و پس از  

تأیید کمیسیون مذکور، به صورت آزمایشی اجراء نماید. این سامانه پس از سه سال به صورت رسمی،  

 اصلی اعمال قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات خواهد بود. مجرای 

ـ کلیه مؤسسات عمومی مشمول قانون موظفند ظرف سه ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این   تبصره 

 آیین نامه، نیازمندی ها و شرایط خاص خود را به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کنند. 

فن 15 ماده سازمان  سامانه  ـ  پست،  همکاری شرکت  با  ماه  است ظرف شش  موظف  اطالعات  اوری 

 کارپوشه ملی ایرانیان را برای اعالم و ارسال اطالعات دولتی به اشخاص راه اندازی کند.

ـ مقررات مندرج در این آیین نامه شامل پاسخگویی حضوری و بر خط به صورت یکسان  16 ماده

 خواهدبود. 

 اسحاق جهانگیری  معاون اول رئیس جمهور ـ
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 25/7/86ابالغی برای اجراء  کشوری خدمات مدیریت انونق

   مردم حقوق -سوم  فصل

  موزاین   رعایت  با   باید  و  هستند  مردم  خدمتگزاران   اجرائی،  های دستگاه   کارمندان  و  مدیران  -25  ماده

  که   اداری   و  اخالقی   منشور  و   نمود   اداء   ورود  بدو   در  که   سوگندی   طبق  و   اداری   و   اسالمی   اخالق

  و   حقوق  گرفتن  نظر  در  با  و  مردم  به  خدمت  راه  در   نحواحسن  به  را  خود  وظایف  نمایندمی   امضاء

 .  دهند انجام  آنها قانونی   هایخواسته 

  اجرائی  های دستگاه کارمندان تعهدات  و  نامهسوگند متن الدکر،فوق  منشور  مفاد و  اصول  -1  تبصره

   برسد وزیران  هیات  تصویب  به  سازمان پیشنهاد با

  بر   عالوه  مربوط   دستگاه   خاص  شرایط  و   وظایف  با  متناسب  توانندمی   اجرائی   دستگاههای   -2  تبصره

 .  نمایند  اضافه آن به   وزیران هیات  مصوب اخالقی  منشور رعایت با  را  مواردی فوق،  موارد

  اجرائی   هایدستگاه  با   تعامل   در   خود   تکالیف   و   حقوق   با  را  مردم  مکلفند  اجرائی   های دستگاه   - 26  ماده

  آگاهی   سطح  ایران  اسالمی   جمهوری  سیمای  و   صدا  ویژه  به  جمعی   ارتباط   وسایل   طریق  از  و  نموده  آشنا

  قرار   مردم   اختیار  در  مناسب  و   مطلوب  نحو به را  الزم   اطالعات  و  داده  ارتقاء  را   زمینه   این   در  عمومی 

 .  دهند

  یکسان   حقوق  از   مساوی  شرایط  در  اجرائی   هایدستگاه  خدمات  از  استفاده   در  مردم  -27  ماده

  استاندارد   و   کیفیت  و  زمان   مراحل،   ماه  سه   ظرف   حداکثر  موظفند  اجرائی   هایدستگاه  برخوردارند،

  در   و  برسانند  مردم  اطالع  به مختلف  طرق  از  و  نموده  شفاف  و  مستند  را  آنها   تغییرات  و  خدمات  ارائه

  شکایت   و  مردم  به   پاسخگویی   مسوولیت  اجرائی   هایدستگاه   مسوولین  تخلف،  هرگونه   بروز   صورت

 . داشت خواهند عهده به   را  انان

  مردم   رضایت  عدم  و  رضایت  مراجعان،  و  مردم  حقوق  تامین  منظور  به  است  مکلف  دولت  -28  ماده

  سایر   از  مندیبهره  و  استخدامی   قراردادهای  تمدید  و  انتصاب  ،  ارتقاء  در  را  کارمندان  عملکرد  از

  ضوابط   ها،نامه شیوه  ها،نامه آئین  کلیه و  نموده  لحاظ  تنبیهات  و  تشویقات   اعمال و  استخدامی  امتیازات

 . نماید   منظور موثر عامل  یک  عنوان  به   را  دولت کارمندان  به  مربوط  استخدامی  و اداری 



 
 

   اداری خدمات و اطالعات فناوری -پنجم   صلف 
  هدف   با   را   خود  کار   انجام  روشهای  و   عمل  مورد   فرآیندهای   موظفند  اجرائی   های دستگاه   -36  ماده

  و   سالمت  کیفیت،  هزینه،  دقت،  سرعت،  نظیر  فعالیتها  کارآمدی  و  انسانی   نیروی   وری بهره   افزایش

  اجراء   مورد  به  و  تهیه  سازمان  العملدستور   اساس   بر  و  مردم  کرامت  و  رضایت   تامین  و  امور  صحت

 . دهند  قرار   اصالح و بازبینی  مورد را  روشها   این بار  یک سال سه  هر  حداکثر و گذارند

  اساس   بر  دولتی   خدمات  از  مردم  رضایت  و  امور   صحت  فعالیتها،  کارآمدی  و  وریبهره   میزان  -  تبصره

  همکاری   با  سازمان  توسط  سالیان  رسد،می   سازمان  تایید  به  اجرائی   هایدستگاه  پیشنهاد  با  که  شاخصهایی 

 . شودمی  لحاظ   آنها  عملکرد ارزیابی  در  آن نتایج  و  گرفته قرار گیریاندازه  مورد  ربطذی  هایدستگاه 

  رعایت   با  و  مردم  به  خدمات  کمیت  و  کیفیت  بهبود  هدف  با  موظفند  اجرائی  هایستگاهد  -37  ماده

 : دهند انجام  ترتیب  به را  زیر اقدامات ربطذی  هایالعمل دستور 

  مدارکی  و  آن  انجام بندیزمان  با   همراه خدمات ارائه  شیوه  خصوص  در  الکترونیکی  رسانی  اطالع -1

 .  نماید ارائه  باید  متقاضی  که

   الکترونیکی   هایرسانه   و ابزار طریق از  خدمات انجام  جهت نیاز  مورد  فرمهای ارائه  -2

    مردم حضوری مراجعه حذف و الکترونیکی صورت به  شهروندان به  خدمات زوم ارائهل

 

  مردم   حضوری  مراجعه  لزوم  حذف  و  الکترونیکی  صورت  به  شهروندان  به  خدمات  ارائه  -3

 .  خدمت دریافت برای اجرائی دستگاه به
  دو  یک،  ترتیب   به  قانون   این تصویب   تاریخ از  ماده این( 3) و ( 1) بندهای   اجراء زمان   مدت - تبصره

 . گرددمی  تعیین   سال سه و

  الکترونیکی   رسانی   خدماتی   واحدهای   مردم،  به  خدمات  ارائه   در  سهولت  و  تسریع   منظور   به   -38  ماده

  اجرائی   دستگاههای  کلیه.  گرددمی   ایجاد  شهرستانها   مراکز  در  دولتی   غیر   و  دولتی   بخش  طریق  از

  را   باشدمی   ارائه  قابل  طریق  این   از  که  خدماتی   از  دسته  آن   انجام  1386  سال   پایان تا  حداکثر  موظفند

. رسدمی  اداری عالی  شورای  تصویب به ماده  این اجرائی  العمل دستور . نمایند  ارائه مراکز این  توسط
1 

  اطالعات   فناوری  از   استفاده  به  مربوط   امور  تمرکز   و  اطالعاتی   ساخت  زیر  ایجاد  منظور  به  -40ماده

 اسالمی   جمهوری  پست  شرکت  و  احوال  ثبت  سازمان   طریق  از  است  موظف   ولتد  اداری،  خدمات،  در

 
 25/7/86اجراء   ی برا   یابالغ  ی خدمات کشور  تیریقانون مد 1



 
 

  اجراء   و  ساماندهی   طراحی،  را   ایرانیان   اطالعات  پایگاه   اجرائی   دستگاههای  کلیه  مشارکت   و  ایران

 .  نماید

  ها داده  اتصال  و  هدایت   ساماندهی،  طریق  از  پستی   کد  و   ملی   شماره  از  استفاده  با  پایگاه  این  - 1  تبصره

 . گرددمی  تشکیل  دستگاهها  موجود اطالعات و

  های داده   اطالعات  های پایگاه   1386  سال   پایان  تا   موظفند   اجرائی  دستگاههای  لیهک  - 2  تبصره 

 .  نمایند آماده پستی  کد و ملی  شماره از استفاده با  را  خود به مربوط 

 . رسید  خواهد وزیران  هیات   تصویب به   و تهیه  سازمان توسط  ماده  این نامه   آئین - 3 تبصره

  هر .  باشدمی   ماده  این  در   مطرح   تکالیف  انجام  حسن   بر   نظارت   و   پیگیری   مسئول  سازمان   - 4  تبصره 

  آنها   استقرار  محل  آدرس  و  افراد  شناسایی   به  نیاز  که  مراجعانی   با  ارتباط   بقراری   و  خدمات  ارائه  گونه

 . باشدمی   ممنوع   اجرائی   دستگاههای   توسط   کدپستی   و   ملی   شمار   از   استفاده  بدون   1388  سال  از   باشدمی 
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   فساد با مقابله و اداری  نظام سالمت ارتقاء انونق

 مجمع تشخیص مصلحت نظام  8/1390/ 7مصوب 
 

http://takhalofat.ssaa.ir/Default.aspx?tabid=2969 

 

 اداری مفاسد  از پیشگیری در دستگاهها ـ تکالیف  دوم صلف

  آنها  مسؤوالن و  مدیران و قانون   این( 2) ماده( ج) و(  ب) ،(الف) بندهای مشمول  ـ دستگاههای3ماده

 : مکلفند

  تصمیمات   ها،رویه   ها،بخشنامه   دستورالعملها،  ها،نامه تصویب   از  اعم  مقررات  و  قوانین  کلیهـ    الف

  و   معیار   استانداردها،  کارها،   انجام  بندیزمان   و  کاری  فرآیندهای  ظیرن   شهروندی   حقوق   با   مرتبط 

  مختلف   مراحل  همچنین  مربوط،  واحدهای   و  دستگاهها   وظایف   شرح  مأموریتها،  عمل،  مورد   شاخصهای

  جداول   و   شهرها  تفصیلی   های نقشه   اعطائی،  تسهیالت   فاصاحسابها،م  اصولی،  موافقتهای   مجوزها،  اخذ

  حقوق   و  عوارض  مالیاتها،  به   مربوط   محاسبات  و  ساختمانی   هایپروانه   در  اشغال  سطح  و  تراکم  میزان

  عموم  اطالع به  الکترونیک  دیدارگاههای  در  باید  را  کاال صادرات  و واردات به   مربوط  مراحل دولت،

 . برسانند

  هنگام   به  رسانی اطالع  برای دیگر  مناسب  روشهای برداریبهره   از  مانع  الکترونیک  دیدارگاههای   ایجاد

   .نیست  مراجعین ضروری و

   1391الکترونیک شود )مهلت قانونی  باالتر  و متوسط معامالت  به مربوط قراردادهای تنم

  مناقصات   برگزاری  قانون  موضوع   باالتر و  متوسط   معامالت  به   مربوط  قراردادهای  متن ـ    ب

  بندهای   مشمول  دستگاههای  توسط  غیره  و  تشریفات  ترک  مزایده،  مناقصه،  روش  به  که

  هرگونه   و  آنها  ضمائم  و  اسناد  همچنین  و  گرددمی   منعقد  قانون  این(  2)   ماده(  ج )  و(  ب)  ،(الف )

  به   باید  پرداختها،  کلیه   نیز   و   آن   تغییر   و   موعد  از   پیش   قرارداد   خاتمه   و  ابطال  فسخ،  اصالح،   الحاق،

 . گردد وارد قراردادها  اطالعات پایگاه 
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  ابالغ   از   پس   ماه  سه   ظرف  حداکثر   است  موظف  جمهور رئیس   راهبردی  نظارت  و  ریزی برنامه   معاونت 

  به  مردم  عموم  دسترسی  میزان  و  نحوه   ،  استثناء  موارد   و  ضوابط  شامل  آن  اجرائی   نامهآیین   قانون  این

 اطالعات  پایگاه  سال  یک   رف ظ   و  برساند   وزیران   هیأت  تصویب  به  و  کند  تهیه   را   قراردادها   اطالعات

 .نماید  ایجاد را قراردادها

  افشاء   قوانین،  موجب   به  که  مواردی  نیز  و  دارد  امنیتی   یا  نظامی   ماهیت  که  ـ قراردادهایی 1تبصره

  تشخیص .  است  مستثنی   حکم   این  شمول  از   محرمانه   قراردادهای   یا   و  باشدمی   ممنوع  آنها   اطالعات

  امور   و  اطالعات  وزراء  معاونین   از  مرکب  کارگروهی   عهده   بر   مذکور  قراردادهای   بودن  محرمانه

  حسب   مربوط   دستگاه  معاون   و   جمهور رئیس   راهبردی  نظارت   و  ریزی برنامه   معاون  و   دارایی   و  اقتصادی

 . است مورد

  ورود   یا  اطالعات  ناقص   ورود  یا   فوق  بندهای  در  مذکور   اطالعات ورود  در   تأخیرـ  2بصرهت

  ماه   شش   به  متخلف   و  شودمی   محسوب  تخلف   مذکور  پایگاههای   در  واقع  خالف   بر  اطالعات

  ماده (  ج )  و(  ب)  ،(الف )  بندهای  موضوع  دستگاههای  در  خدمت  از  موقت  انفصال  سال  سه  تا

1  .گرددمی محکوم  قانون این( 2)
 

 

 با مجوزها ... الکترونیک شود  مرتبط رآیندهایف

 ... الکترونیک شود  غیرمنقول اموال انتقال  و نقل

 ... الکترونیک شود  تولیدی واحدهای شرکتها ثبت

 یابد  کاهش حداقلبه  مزبور ادارات به  اشخاص  مراجعه به یازن

به  8ماده   های معاونت   عهده  بر  مورد  حسب  ذیل  کالیف ت  فساد،  گیریشکل   از  پیشگیری   منظور  ـ 

 :است جمهور رئیس انسانی سرمایه  و مدیریت وسعه ت و راهبردی نظارت و ریزیبرنامه 

  اطالعاتی   نظامهای  تقویت   و   ستقرارا  و  اطالعات  سازیشفاف   راهکارهای  و  سیاستها  تدوین  ـ به  الف

  جامع   و  شفاف  ضبط  و   ثبت  برای  اجرائی   دستگاههای  فعالیتهای  نمودن   مستند  و  امور   استانداردسازی   و

  نظارتی  دستگاههای  اطالعاتی   نیازهای تأمین همچنین  و   مردم  عموم   به  الزم  رسانی اطالع  عملیات،  کلیه

 .نماید  اقدام کشور  اطالعاتی  و

  ثبت   غیرمنقول،  اموال  انتقال  و  نقل  جمله  از  اداری  فرآیندهای  از   دسته  آن  ـ درباره  ب

  مربوط   امور  و  واردات  و  صادرات  مختلف   راحل م  مجوز  اخذ  تولیدی،  واحدهای  و  شرکتها
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 اندازی راه  و  ایجاد  به  ،گرددمی   مربوط  سازمان   چند  به  آن  انجام   که  بیگانه  اتباع  به

  مزبور   ادارات  به  اشخاص  مراجعه  به  نیاز  که   ایگونه   به  مکانیزه  و  مرتبط   فرآیندهای

 .نماید اقدام ، یابد  کاهش حداقلبه

  مندرج   بزرگ   معامالت  کلیه   قانون   این  تصویب   از  پس   سال  یک  رفظ   که  نماید  اتخاذ   را   ـ ترتیباتی   ج

  ریالی  اعتبار  گشایش  با تنها(  2)  ماده (  ج)  و(  ب)  ،(الف)  بندهای مشمول اشخاص  مناقصات   قانون  در

1 .گیرد  صورت  بانکی  نظام   طریق از
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 برخی موارد و نوشته در خصوص اسناد الکترونیک 

 

 

 

مواد مختلفی از قوانین در الزام به دولت الکترونیک ، که پیشگیری از فساد اداری و مالی  

 است

 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران  

و    رضه خدمات الکترونیک و ع   جارت الکترونیک، تالکترونیکوسعه دولت  تبه منظور    48ماده

 شود:اقدامهای زیر انجام می  اهش اسناد کاغذیو ک اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیک

امضاء           کاربرد  و  الکترونیکی  گواهی  مراکز صدور  توسعه  به  نسبت  بازرگانی  وزارت  ـ  الف 

می  اقدام  نحوی  به  پالکترونیکی  تا  که  سامانه نماید  برنامه  سوم  سال  تجاری  ایان  و  خدماتی  های 

 الکترونیکی بتوانند از این ابزار استفاده نمایند. 

 ند الکترونیکی در حکم سند کاغذی است  س

اصالت صدور و  ب ـ سند الکترونیکی در حکم سند کاغذی است مشروط بر آن که               

 محرز باشد.  تمامیت آن 

،   تنظیم اوراق یا اسناد و همچنین صدور یا اعطاء مجوز،  ج ـ در هر موردی که به موجب قانون       

ابالغ و  مبادله وجه   اخطار  قانون    مانند آنو    ،  مفاد  رعایت  با  الکترونیکی آن  انجام  باشد،  ضروری 

 نماید.تجارت الکترونیک مجاز بوده و کفایت می 

 **************** 

 

****** 

 

 ( 1390ـ  1394) ایران  اسالمی جمهوری توسعه پنجم   پنجساله برنامه قانون

   ـ ایرانی  اسالمی  ـ فرهنگ اول  فصل

  و   رشد  مستلزم  که   «ـ ایرانی   اسالمی   توسعه  الگوی»    قوا  سایر   همکاری   با   است   موظف   ـ دولت 1ماده

  و   انقالبی   و  اسالمی   ارزشهای  بر  متکی   ایجامعه   به  دستیابی   و  عدالت  و  حق  مدار  بر   انسانها  بالندگی 



 
 

  تصویب   جهت  و   تدوین  برنامه   سوم  سال  پایان  تا  را   باشد  اقتصادی  و  اجتماعی   عدالت  هایشاخص   تحقق

  تهیه   مبنای  اسالمی   شورای  مجلس  در  تصویب  از  پس  الگو  این.  دهد  ارائه  اسالمی   شورای  مجلس  به

 .گیردمی  قرار بعدی  هایبرنامه   و ششم  برنامه

    

   مدیریت و  اداری ـ نظام چهارم فصل  

   اطالعات  فناوری  

  افزایش   و  اطالعاتی   سواد  اطالعات،  فناوری  صنعت   الکترونیک،  دولت  خدمات  بسط  منظور  به  46ماده  

 : شودمی  انجام زیر اقدامات فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، های حوزه  در  وری بهره 

 اطالعات   ملی   شبکه   توسعه  و  ایجاد  به  نسبت  است  مکلف  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  ـ وزارت  الف  

  مناسب   کشور   امنیتی   و  شرعی   موازین   رعایت  با   مناسب  باند  پهنای  با  پایدار  و  امن  داخلی   داده  مراکز  و

  دسترسی  امکان تعاونی، و خصوصی  غیردولتی، عمومی  بخشهای ظرفیت  و توان از استفاده با و اقدام

  کلیه   دوم  سال  پایان  تا  که  نماید   فراهم   صورتی   به  را   خدمات   سطح  توافقنامه  بر  مبتنی   پرسرعت

  کلیه   و   خانوارها (  %60)  درصد   شصت   برنامه،   پایان   تا   و  وابسته  و  تابعه  واحدهای   و   اجرائی   دستگاههای 

  المللبین   اینترنت  باند   پهنای  میزان.  شوند  متصل  اینترنت   و  اطالعات   ملی   شبکه  به  بتوانند  کارها  و   کسب

  که   شود  طراحی   ایگونه   به  باید  الکترونیک  دولت  توسعه  شاخص  و  الکترونیک  آمادگی   شاخص  و

  منطقه   دوم  رتبه  در  برنامه   پایان  در  اطالعات  فناوری  و   ارتباطات  شاخصهای  سایر  و  باند  پهنای  سرانه

  اطالعات   فناوری   صنعت  در   تعاونی   و  خصوصی   غیردولتی،  عمومی   بخشهای  از  حمایت.  گیرد  قرار

  تولید   در  صنعت  این  سهم  که  شود  ساماندهی   ایگونه   به  باید  امنیت  و  افزارنرم   بخش  ویژه  به  کشور

 .برسد(  %2) درصد دو به  برنامه  آخر سال در داخلی  ناخالص

  ارتباطات   هایوزارتخانه   توسط  اطالعات  فناوری  صنعت  از  حمایت  بر  مشتمل  بند  این   اجرائی   نامهآئین   

  تصویب   به  و  تهیه  برنامه  اول  ماه  شش  ظرف  معاونت   و  بازرگانی   و   معادن  و   صنایع  اطالعات،  فناوری  و

 .رسدمی  وزیران هیأت

   اطالعات رایگان  گذاریاشتراک و تبادل ... به مکلفند  اجرائی دستگاههای  کلیه

 

  تکمیل   و  توسعه  و  اطالعات  ملی   شبکه  به  اتصال  ضمن  مکلفند  اجرائی  دستگاههای  کلیهـ    ب  

  خدمات   مدیریت  قانون  پنجم  فصل  اساس  بر  برنامه  دوم  سال  پایان   تا  حداکثر  خود  اطالعاتی   پایگاههای

  الزم   استانداردهای  و  امنیتی   مقررات  رعایت  با  داخلی   داده  مراکز  در  را  خود  اطالعات   کشوری

  وزارت   توسط   برنامه  اول   ماهه  شش   در  که  اجرائی   نامه آئین   اساس   بر  و  نمایند  روزرسانی به   و  نگهداری 



 
 

  خواهد   وزیرانهیأت   تصویب   به  و   تهیه   معاونت،  و   اطالعات   وزارت   و   اطالعات   فناوری   و  ارتباطات

  های سامانه  ایجاد  منظور  به  اطالعات  رایگان   گذاریاشتراک  به  و  تبادل  به  نسبت   رسید

 امنیت   حفظ  و  تأمین  با  شبکه  این  در  تکراری  اطالعات  نگهداری  و تولید  کاهش  و  اطالعاتی

 . نمایند اقدام اطالعات نگهداری و پردازش تولید، 
 . است مستثنی   بند  این شمول از قضائیهقوه 

  استعالمات  کلیه الکترونیکی دریافت و ارسال  به مکلفند ... نسبت  اجرائی دستگاههای کلیه

 ( 1392)مهلت قانونی  دستگاهی بین

 

 : مکلفند اجرائی دستگاههای ـ کلیه ج   

تا 1     بین   استعالمات   کلیه  الکترونیکی  دریافت  و   ارسال  به  نسبت  برنامه  دوم  سال   پایان  ـ 

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

  اطالعات   ملی   شبکه   طریق  از   الکترونیکی   صورت  به   را  خود   ارائه   قابل   خدمات   برنامه،  پایان  ـ تا2  

  برونسپاری   یا   واگذاری  قابل   و  خود   اداری  محیط  از  خارج  در  ارائه  قابل  خدمات  کلیه   نیز  و  نمایند  عرضه 

  تعاونی   یا  خصوصی   از  اعم  غیردولتی   بخشهای  توسط   که  دولت   خدمات  پیشخوان   و   پستی   دفاتر  به   را

  خدمات   نوع  این  که  مذکور  دستگاههای   فعلی   دایر  دفاتر  سایر .  کنند  واگذار  شود،می   مدیریت   و  ایجاد

 . یابند تغییر  دولت پیشخوان دفاتر  به   باید کنندمی  ارائه را

  اشخاص   خصوصیات  و   پیشخوان   دفاتر   به   مربوط   ضوابط  نیز   و  مشمول  نهادهای   و   فعالیت   محدوده  

 .کندمی  مشخص قانون   را آنها متصدیان  و دهندهتشکیل 

 ***** 

موسسات آموزشی ... موظفند ... محتوای علمی و ... بر روی شبکه ملی اطالعات قرار  

 دهند 

  شبکه   توسعه  منظور  به  الزم  زیرساختهای  ایجاد  به  نسبت   اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  ـ وزارت   ح  

  به   اتصال  ضمن  موظفند  فناوری  و  پژوهشی   آموزشی،  موسسات  دانشگاهها،.  نماید  اقدام  کشور  علمی 

  با   معنوی  مالکیت  حفظ  با  را  خود  افزاریسخت  و  افزارینرم   امکانات  و  علمی   محتوای   مزبور،  شبکه

 .دهند قرار شبکه  این روی بر   الزم استانداردهای  رعایت

  استفاده   به  تمایل   صورت   در  خصوصی   و   تعاونی   از   اعم   غیردولتی   بخشهای   و  علمیه  هایحوزه   تبصره  

  .باشندمی  بند  این مفاد رعایت  به  موظف  کشور علمی   شبکه از



 
 

 کشور 92قانون بودجه سال 

 ( 1392)مهلت قانونی  ، تسهیل أخذ مجوزها و تضمین هاتجمیع اطالعاتامور 

است    126ـ    11 موظف  جمهور  رئیس  راهبردی  نظارت  و  ریزی  برنامه  معاونت  تجمیع  امور  ـ 

صالحیت  اطالعات تشخیص  ها،  دستورالعمل  تدوین  ها،  تضمین  و  مجوزها  أخذ  تسهیل   ،

شرکتها، هماهنگی بین دستگاه ها و پشتیبانی راهبردی از مشارکت عمومیـ  خصوصی برای  

و گزارش اقدامات    اندازی فرآیند سرمایه گذاری، ساخت و بهره برداری را انجام دهد راه  

با آن   اجرایی موظفند هماهنگی الزم  ارائه کند. دستگاه های  اسالمی  به مجلس شورای  را  مربوطه 

 معاونت را به عمل آورند. 

  

  



 
 

****** 

 

  1400جمهوری اسالمی ایران )قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

1396) 

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1014547 
 مصوبات مجلس شورا  مرجع تصویب : 16/ 1396/01 تاریخ تصویب :

 1396/01/16:  ابالغیه  تاریخ 1042:  ابالغیه شماره 1396سال :  ساالنه

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  

(1400 1396) 

 16/ 1396/1 1042شماره

 جناب آقای محمد سینجلی جاسبی 

 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی رئیس هیأت مدیره و 

« قانون  1« قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده  »1با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده  »

مذکور، یک نسخه تصویر »قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری  

 رسال می گردد. (« برای درج در روزنامه رسمی ا1396 1400اسالمی ایران )

 رئیس مجلس شورای اسالمی علی الریجانی 

 13912/2/55 104/105986شماره

 حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی 

 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران 

نامه شماره   به  بیست و سوم)   26/ 1394/10مورخ    139574عطف  (  123در اجرای اصل یکصد و 

می ایران قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  قانون اساسی جمهوری اسال

مجلس که    14/5/ 13912( مصوب جلسه علنی روز شنبه مورخ  1396  1400جمهوری اسالمی ایران )

با عنوان »الیحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری  

 ( 112(« به مجلس شورای اسالمی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم)1395  1399اسالمی ایران )

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت  

 نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابالغ می گردد. 

 رئیس مجلس شورای اسالمی علی الریجانی 

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1014547
file:///F:/fa/law/search
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برنامه   )قانون  ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  ششم    1400پنجساله 

1396) 

 تعاریف و اختصارات 1 ماده

  1400برنامه ششم: برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران )

1396) 

ریت خدمات کشوری با رعایت  ( قانون مدی5دستگاههای اجرائی: دستگاههای اجرائی موضوع ماده  ) 

 ( قانون محاسبات عمومی کشور 5و ماده  )  1386( اصالحی آن قانون مصوب 117ماده  )

 ایثارگران: ایثارگران موضوع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران 

 بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران

 سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور 

 جمهوری اسالمی ایران بانک مرکزی: بانک مرکزی 

واحد عملیاتی:آن دسته از واحدهای سازمانی دستگاههای اجرائی که تولید، تأمین و ارائه محصول و  

 خدمات اصلی و نهائی دستگاه اجرائی را به عهده دارند. 

موضوعات زیر مسائل محوری برنامه است. دولت موظف است طرحهای )پروژه های( مرتبط    2  ماده

آنها و همچن را در  با  الذکر  در حوزه های ذیل  مقاومتی صرفاً  اقتصاد  فرماندهی  ین مصوبات ستاد 

 بودجه ساالنه اعمال نماید.

 الف موضوعات خاص راهبردی در مورد آب و محیط زیست 

ب موضوعات خاص مکان محور در مورد توسعه سواحل مَکران، اروند و بازآفرینی بافتهای ناکارآمد  

 های فرسوده(، بافتهای تاریخی و مناطق روستایی شهری)حاشیه شهرها و بافت 

پ موضوعات خاص بخش پیش روی اقتصاد در مورد معدن و صنایع معدنی، کشاورزی، گردشگری،  

 عبوری)ترانزیت( و حمل و نقل ریلی، فناوری نوین، توسعه و کاربست علم و فناوری و انرژی 

کار، اشتغال، فضای مجازی، بهره   ت موضوعات خاص کالن فرابخشی در مورد بهبود محیط کسب و

وری تأمین منابع مالی برای اقتصاد کشور، نظام عادالنه پرداخت و رفع تبعیض، توانمندسازی محرومان  

و فقرا )با اولویت زنان سرپرست خانوار(، بیمه های اجتماعی و ساماندهی و پایداری صندوق های  

جتماعی و اجرای سند تحول بنیادین آموزش و  بیمه ای و بازنشستگی و پیشگیری و کاهش آسیبهای ا

 پرورش، فرهنگ عمومی و سبک زندگی ایرانی اسالمی 

 ث توسعه آمادگی دفاعی و امنیتی 

 اقتصاد کالن  1بخش 



 
 

(  0/34( و ضریب جینی )%8به منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط ساالنه هشت درصد) 3 ماده

( تعیین  3( و )2(، ) 1بخشهای اقتصادی به تفکیک جداول )  در سال پایانی برنامه، اهداف کمّی کالن و

 می شود:

 

 



 
 

 

 
( اقتصاد از  %8( واحد درصد از رشد هشت درصد )2/8جهت تأمین حداقل دو و هشت دهم )  4  ماده

محل ارتقای بهره وری کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایه گذاری به میزان متوسط ساالنه بیست  

( درصد  چهاردهم  و  یک  با  %21/4و  اجرائی  دستگاههای  کلیه  برنامه،  اجرائی  سالهای  طول  در   )

 با دولت اقدامات زیر را به عمل آورند. مسؤولیت اجراء بر عهده دولت می باشد: هماهنگی 

الف جهت گیری ها و سیاست های الزم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری از جمله تأمین  

ین  منابع مالی خارجی تا متوسط ساالنه سی میلیارد دالر از خطوط اعتباری بانکهای خارجی در قالب تأم

(  15.000.000.000مالی خارجی )فاینانس( خودگردان با اولویت تأمین مالی اسالمی، پانزده میلیارد )

( دالر قراردادهای  20.000.000.000دالر به شکل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بیست میلیارد )

 مشارکتی خارجی 



 
 

تأمین مالی اسالمی در طول    تبصره استفاده دستگاههای اجرائی از تسهیالت مالی خارجی با اولویت

 اجرای قانون برنامه ششم در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است. 

ب محترم شمردن و حمایت از حقوق مالکیت و تولید ثروت و نگاه ارزشی به کار و ثروت آفرینی  

داری    از راههای قانونی و مشروع و عدم مداخله در تصمیم گیری فعاالن اقتصادی و تدوین نظام بنگاه

نوین در بخش دولتی همراه با ممنوعیت سرمایه گذاری جدید برای بخش دولتی در فعالیت هایی که  

بخش خصوصی در رقابت سالم با هزینه کمتر و کارایی بیشتر قادر به انجام آن می باشد به نحوی که  

لت تصویب و  در پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدامات الزم برای اجرای این حکم توسط دو

 ابالغ گردد.

پ اولویت اقتصادی در سیاست خارجی کشور با هدف جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب  

فناوری و توسعه بازارهای صادراتی )کاالیی و کشوری( خدمات فنی و مهندسی و کاالهای ایرانی،  

)تکنولوژی( برای    اعزام نیروی کار، جذب اساتید و متخصصان برای آموزش و انتقال فن و فناوری

تبعیض های   اعمال  از  به سازمان تجارت جهانی برای جلوگیری  الحاق  ایرانی، تالش برای  نیروهای 

 ناروا علیه صادرات ایران با رعایت مصالح کشور 

ت افزایش مهارت و تخصص نیروی کار به ویژه فارغ التحصیالن دبیرستان ها، هنرستان ها تا مقطع  

ؤسسات آموزش عالی با ارائه آموزشهای مهارتی، تخصصی و فنی و حرفه  کارشناسی دانشگاهها و م

 ای با استفاده از ظرفیت های خدمت زیر پرچم و کارورزی دانشجویان 

دولت مکلف است در سه ماهه اول هر سال گزارش اجرای این بند را به کمیسیون های برنامه و بودجه  

 شورای اسالمی ارائه نماید. و محاسبات و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس 

با اولویت   ث جذب شرکتهای معتبر جهانی و منطقه ای در زنجیره تولید داخلی به شکل مستقیم و 

و   پذیری  رقابت  توانمندی،  افزایش  منظور  به  داخلی  تولیدکنندگان  و  گذاران  سرمایه  با  مشارکت 

ساس عزت، حکمت و مصلحت صادرات کاالها و خدمات تولیدی با رفع موانع قانونی و حقوقی برا

 و مشروط به عدم نفوذ فرهنگ غربی 

نوآورانه در جهت   فناورانه و  برای توسعه دانش و پیشرفت  نهادی الزم  ج حمایت حقوقی، مالی و 

(  80تجاری سازی ایده و دانش در تولید محصول و خدمات با ارزش افزوده مثبت در چهارچوب بند)

 سیاست های کلی برنامه ششم 

سازوکار الزم و کارآمد برای کاهش فاصله بین نرخ سود تسهیالت و سپرده های بانکی با  چ تدوین  

هدف افزایش کارآمدی و رقابت پذیری نظام بانکی در جذب و تجهیز منابع و اعطای تسهیالت به  



 
 

( نسبت  %10نحوی که در هر سال از برنامه فاصله نرخ سود تسهیالت و سپرده بانکی حداقل ده درصد )

 ال قبل کاهش یابد. به س

ح توسعه بازار سرمایه با تأکید بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی و کاالیی، توسعه بازار انرژی و  

عرضه نفت خام و فرآورده های نفتی در بورس انرژی، اصالح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکتهای  

 عام و نهادهای مالی 

شف ارتقای  برای  الزم  های  سیاست  و  گیری  اندازی  خ جهت  راه  و  سرمایه  بازار  در  اطالعات  افیت 

برای    1384/9/1( قانون بازار اوراق بهادار مصوب  1( ماده  )21مؤسسات رتبه بندی موضوع بند )

 جذب سرمایه گذاری خارجی و تأمین مالی بین المللی 

  د اجازه حضور و مشارکت مؤسسات مالی و اعتباری خارجی در ایران در چهارچوب قانون اجرای 

قانون اساسی مصوب  44سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ) قانون تشویق و    1387/3/25(  و 

 4/ 1381/3حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 

با   تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه  ذ اصالح سیاست های ارزی و تجاری و تعرفه ای حداکثر 

 ید داخل برای صادرات رویکرد ارتقای کیفیت و رقابت پذیر ساختن کاالهای تول 

فنی،   توجیه  که  غیردولتی  بخش  اقتصادی  طرحهای  خارجی  مالی  تأمین  برای  است  مجاز  دولت  ر 

اقتصادی آن به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد، تضامین الزم توسط بانک عامل و یا سازمان های  

 توسعه ای را تضمین نماید.

اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست    ز دولت مکلف است به منظور نیل به رشد و توسعه

از مشاغل کوچک خانگی و   ارتقای دانش حرفه ای و حمایت  افزایی و  های اشتغال زایی، مهارت 

دانش بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته که حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با پیشنهاد  

اق تعاون و سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ات

(  %0/8اقدام نماید. سند مزبور باید مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل هشت دهم درصد )

 ساالنه در طول سالهای اجرای قانون برنامه باشد.

 5 ماده

شد بهر ه وری در اقتصاد،  الف دستگاههای اجرائی و نیروهای مسلح مکلفند برای محور قرار دادن ر

عملیاتی   برای  را  تمهیدات الزم  بهره وری در مجموعه خود،  نمودن چرخه مدیریت  اجرائی  ضمن 

فراهم   ایران  بهره وری  ملی  با هماهنگی سازمان  تولیت خود  این چرخه در واحدهای تحت  نمودن 

د. دستگاههای اجرائی مکلفند نموده و گزارش ساالنه آن را به سازمان ملی بهره وری ایران ارائه نماین

برنامه های عملیاتی خود برای ارتقای بهره وری از طریق   برنامه،  در شش ماه نخست اجرای قانون 



 
 

تسهیل و تشویق فعالیت های غیردولتی در حوزه های مربوطه را به تأیید سازمان ملی بهره وری رسانده  

ات مذکور را به تصویب هیأت وزیران  و این سازمان نیز حداکثر ظرف مدت یکسال مجموعه اقدام

 برساند. 

تبصره این حکم در خصوص نیروهای مسلح با إذن فرمانده کل قوا از طریق ستاد کل نیروهای مسلح  

 اجراء می شود.

بهره   ب در راستای ارتقای شاخص بهره وری، دولت مکلف است نسبت به اندازه گیری کارایی و 

لیاتی در هر سال اجرای قانون برنامه اقدام و گزارش آن را  وری دستگاههای اجرائی و واحدهای عم

 به مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.

 بودجه و مالیه عمومی  2بخش

به منظور تحقق صرفه جویی در هزینه های عمومی، اصالح نظام درآمدی دولت و همچنین    6  ماده

 قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم:

لف برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه ممنوع  ا

 است.

و بندهای آن و   1387/2/17( قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  38ب عوارض موضوع ماده  ) 

( تبصره  موضوع  آالیندگی  عوارض  و  1نیز  طبیعی  گاز  افزوده  ارزش  عوارض  و  مذکور  ماده    )

وارض شماره گذاری خودروها به شرح زیر در مورد بندهای )الف(، )ب( و )ج( ماده  مذکور توسط  ع

 سازمان امور مالیاتی کشور توزیع می گردد: 

( قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و  38عوارض وصولی بند)الف( ماده )  1

به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه داری  پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز 

کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانه داری  

( روستاها و مناطق  %30( شهرها و سی درصد)%70کل کشور افتتاح می گردد، به نسبت هفتاددرصد )

شهرداری حساب  به  جمعیت  شاخص  براساس  و  سهم    عشایری  گردد.  می  واریز  ها  دهیاری  و  ها 

روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداری های شهرستان مربوط واریز می گردد  

 تا با مشارکت بنیاد مسکن انقالب اسالمی در همان روستاها و مناطق عشایری هزینه شود.

تخصیص نداشته و حداکثر تا پانزدهم  تبصره عوارض وصولی موضوع این جزء نیاز به طی مراحل  

 ( به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز می گردد.%100ماه بعد با تخصیص صددرصد)

( قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین  38عوارض موضوع بندهای )ب(، )ج( و )د( ماده  )  2

ری خودروهای موضوع  عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض شماره گذا



 
 

( قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه به نام سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه  43بند )ج( ماده  )

دوازده   نسبت  به  بعد  ماه  پانزدهم  تا  حداکثر  مذکور  وجوه  شود.  می  واریز  کشور  کل  داری 

( روستاها  %35رصد)( سایر شهرها و سی وپنج د%53( سهم کالنشهرها، پنجاه وسه درصد)%12درصد)

و مناطق عشایری براساس شاخصهایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان و وزارت کشور  

ابالغ می شود، محاسبه و بین تمام شهرداری ها و دهیاری ها و مناطق عشایری توزیع می گردد. سهم  

ه واریز خواهد شد تا  روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوط

همان   آبادانی  و  عمران  امور  صرف  شهرستان  ریزی  برنامه  های  کمیته  مصوبات  و  مقررات  حسب 

( عوارض ارزش افزوده موضوع این جزء  %30روستاها و مناطق عشایری شود. همچنین سی درصد)

ن زیرساخت  دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی شهرستان ها برای تأمی

ها و ارائه خدمات در آنها و تکمیل طرحهای )پروژه های( نیمه تمام شهرکها و نواحی صنعتی استان،  

در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی استان قرار می گیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان به  

 نسبت کسر می گردد.

( شهرکهای استان جهت ارائه خدمات  %30( از مبلغ موضوع سهم سی درصد )%5تبصره پنج درصد)

مربوطه در همان شهرکها در اختیار شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره  

مصوب   صنعتی  شهرکهای  نواحی    1387/2/31امور  و  صنعتی  شهرکهای  شرکت  گیرد.  می  قرار 

 صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستند.

( ماده   2( و )1( بند )ب( این ماده  در بخش مغایرت بر تبصره های )2ء ) در طول برنامه ششم جز

 ( قانون مالیات بر ارزش افزوده حاکم است. 39)

( قانون مالیات بر ارزش افزوده  38( ماده )1عوارض آالیندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره)  3

داری ها )برای روستاهای فاقد  در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمان

دهیاری و مناطق عشایری( همان شهرستان توزیع می گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ  

تولیدی )پنجاه نفر و بیشتر( به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی  

ی مرکب از رئیس سازمان استان  براساس سیاست های اعالمی سازمان به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته ا 

بین   استان  مالیاتی  امور  مدیرکل  و  زیست  محیط  مدیرکل  ربط،  ذی  های  شهرستان  فرمانداران  و 

 شهرستان های متأثر توزیع می شود.

تبصره در صورتی که شهرستان های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای  

دگی واحدهای بزرگ )پنجاه نفر و بیشتر( متشکل از نماینده سازمان،  کمیته توزیع کننده عوارض آلو

رؤسای سازمان استان های ذی ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور  



 
 

آلودگی   عوارض  توزیع  به  اقدام  سازمان  اعالمی  های  سیاست  براساس  مربوطه  های  استان  مالیاتی 

 خواهند کرد. 

نظور انطباق بودجه های سنواتی با قانون برنامه ششم، انضباط مالی، اصالح فرآیند برنامه  به م 7 ماده

 ریزی و بودجه ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه های دولت:

الف لوایح بودجه ساالنه با رعایت این قانون و با اعمال تعدیل متناسب با تحوالت و شاخص اقتصادی،  

( این قانون تهیه و تقدیم مجلس  4قواعد مالی مندرج در جدول شماره)   اجتماعی و فرهنگی و با رعایت

 شورای اسالمی می شود. 

 ب

سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در    1

دوواحددرصد به این  ( تعیین می شود و ساالنه حداقل  %30سال اول اجرای قانون برنامه سی درصد)

سهم اضافه می شود. بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بالفاصله نسبت  

( شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت  %5/ 14به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد )

وسعه نیافته اقدام کند  ( مناطق نفت خیز، گازخیز و ت%3و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد )

(  4و از محل باقیمانده، سهم بودجه عمومی دولت از منابع موضوع این جزء در سقف جدول شماره )

این قانون تعیین و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و مابقی را به حساب  

 ذخیره ارزی واریز نماید. 

لت در سالهای اجرای قانون برنامه مطابق ارقام جدول سقف اعتبارات هزینه ای بودجه عمومی دو  2

( این قانون تعیین می شود. جابه جایی و افزایش منابع و مصارف در این جدول حداکثر تا  4شماره)

 ( در قالب لوایح بودجه سنواتی مجاز است. %15پانزده درصد ) 

ب  اعتبارات  ساالنه  برنامه،  قانون  اجرای  اول  سال  از  است  موظف  دولت  )پ  درصد  (  % 20یست 

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد   به صورت  را  بودجه سنواتی  قوانین  دستگاههای اجرائی مندرج در 

نماید، به نحوی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه، صددرصد ) ( دستگاهها، دارای  %100تنظیم 

 بودجه مبتنی بر عملکرد باشند. مفاد این بند شامل مدارس دولتی نمی شود. 

ایجاد و تحمیل هرگونه بارمالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاههای    ت

اجرائی از جمله دستگاههای مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه های تبعی  

دات خاص، کاالهای  خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده ها و غیر آن، ایفای تعه

اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می شود، ممنوع است. مسؤولیت  

اجرای این حکم برعهده باالترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است.  



 
 

( کتاب  598موضوع ماده  )  تخلف از این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات

با اصالحات و    2/ 1375/3پنجم قانون مجازات اسالمی )تعزیرات و مجازات های بازدارنده( مصوب  

 الحاقات بعدی محکوم می گردد.

تغییر ضرایب، جداول   بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیالت،  نامه ها،  ث کلیه تصویب 

مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری  حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش  

نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امنا که متضمن بارمالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و  

اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبالً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد. اقدام 

 کم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می شود. دستگاه اجرائی برخالف این ح

دولت به گونه ای برنامه ریزی نماید که تا پایان سال آخر اجرای قانون برنامه، بودجه سازمان ها و  

 صندوق های بیمه گر اجتماعی مستقل شده و از محل بودجه عمومی اعتباری به آنها پرداخت نگردد. 

ه دستگاههای اجرائی موظفند موارد مدنظر خود را پس  ج در مورد بندهای)ت( و )ث( این ماده  کلی

از ابالغ بخشنامه بودجه در قالب پیشنهادهای بودجه سنواتی به سازمان ارسال کنند تا اعتبارات مورد  

نیاز در قالب بودجه سنواتی پیش بینی شود. در صورت عدم پذیرش پیشنهاد توسط سازمان و عدم  

 تگاههای اجرائی در حکم تعهد زائد بر اعتبار است.پیش بینی اعتبار، عمل مراجع و دس

چ وجوه هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور احداث، تکمیل و تجهیز فضاها،  

اماکن و توسعه ورزش همگانی و یا به عنوان کمک به وزارت ورزش و جوانان پرداخت می شود با  

 قبول مالیاتی تلقی می گردد. تأیید وزارت مذکور به عنوان هزینه های قابل 

ح دولت مکلف است از سال اول اجرای قانون برنامه جهت عملیاتی کردن رویکرد تمرکززدایی و  

آمایش   و  توازن  بخشی،  تعادل  سازی،  زمینه  جهت  و  استانها  مراکز  در  اجرائی  مدیریت  اثربخشی 

شور را به شورای برنامه  ( از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای ک%30سرزمینی توزیع سی درصد) 

 ریزی استانها اختصاص دهد.

تبصره توزیع اعتبارات موضوع این ماده  عالوه بر سهم استانها از اعتبارات طرحهای ملی و ملی استانی 

 می باشد.

برنامه های توسعه  16( این قانون بر احکام ماده  ) 7احکام مندرج در ماده  ) ( قانون احکام دائمی 

 ( بند )د( و بند )ح( حاکم است.7ء )کشور به خصوص جز

 



 
 

 
( سیاست های کلی ابالغی اقتصاد مقاومتی  12دولت موظف است به منظور تحقق اهداف بند)  8  ماده

مبنی بر تحول اساسی در ساختارها و اصالح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و همچنین  

 ربوطه انجام دهد:مدیریت بدهیها اقدامات زیر را مطابق قوانین م

 الف ساماندهی خزانه داری کل کشور از طریق: 

 اصالح نظام مالی و محاسباتی خزانه داری کل کشور  1

ارتقای نظام نظارت از طریق اصالح سامانه)سیستم( مالی و حسابداری بخش عمومی و گزارشگری    2

 مالی بخش عمومی 

 ب ساماندهی نظام مالی محاسباتی کشور از طریق: 

 نرم افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی   تهیه  1

 تهیه صورتهای مالی تلفیقی در سطح بخش عمومی و تدارک نرم افزار الزم  2

 تدوین بسته آموزش نظام حسابداری بخش عمومی برای کل کشور  3

 بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از طریق: پ ارتقاء و انطباق نظام نظارت مالی با نظام  

 طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجه ریزی بر مبنای عملکرد  1

 استقرار نظام نظارت مالی بازطراحی شده بر مبنای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد  2

 ت ساماندهی بدهیهای دولت از طریق: 

( در سطح    G.D.Pت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی )حفظ شاخص نسبت بدهی دول  1

 ( %40حداکثر 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 شورای اسالمی  3



 
 

بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاه مدت  تأدیه   4

و تأدیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق ابزارهای بدهی میان مدت  

 و بلندمدت 

( با تشخیص وزیر امور اقتصادی و  %45تبصره افزایش شاخص نسبت بدهی تا چهل و پنج درصد )

دارایی و تأیید هیأت وزیران امکان پذیر است. در شرایط اضطراری دولت می تواند با تصویب مجلس  

( درصد  پنجاه  تا  محدود  مدت  برای  را  بدهی  نسبت  شاخص  اسالمی  و  %50شورای  دهد  افزایش   )

متعاقب رفع شرایط اضطراری در بازه زمانی حداکثر سه ساله از طریق تسویه بدهیها، شاخص نسبت  

 ( برساند. % 40ی را به چهل درصد)بده

دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت    9  ماده

را برای اجرای تمامی مراحل انواع معامالت متوسط و بزرگ وزارتخانه ها و دستگاههای مشمول قانون  

ی و معامالتی بخش عمومی به جز معامالت  و دیگر قوانین مال  3/ 1383/11برگزاری مناقصات مصوب  

مصوب   الکترونیکی  تجارت  قانون  رعایت  با  مناقصات    17/ 1382/10محرمانه،  برگزاری  قانون  و 

نهادهای    1383/11/3مصوب   و  مناقصات  برگزاری  قانون  مشمول  دستگاههای  کلیه  کند.  تکمیل 

معامالت خود از طریق سامانه  عمومی غیردولتی مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام  

 مذکور هستند. 

 نظام پولی و بانکی و تأمین منابع مالی  3بخش

دولت مجاز است به منظور گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن )بازار    10  ماده

 پول، بازار سرمایه و بیمه ها(:

قطعی شده یا می   1395ان سال  الف معادل کل بدهیهای خود به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پای

شود را به ترتیب اولویت هایی که به پیشنهاد سازمان مشخص می شود، تا پایان اجرای قانون برنامه  

از طریق انتشار اوراق بهادار با کسب رضایت طلبکاران تسویه نماید. اوراق مذکور با رعایت قانون  

قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق  اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران تا سقف مندرج در  

آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می  

 رسد، انتشار می یابد.

تبصره از ابتدای اجرای قانون برنامه، بدهیهایی که توسط دولت ایجاد و مراحل حسابرسی را در مراجع  

قطعی شده و از هیچ گونه افزایشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، تا    معتبر طی کرده و 

زمان پرداخت بدهی توسط دولت از سودی معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعالم شده 

توسط بانک مرکزی برخوردار می شوند. در قراردادهای مربوط باید بندی اضافه شود که به موجب  



 
 

ردد تا درصورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل نرخ مذکور را به  آن دولت ملتزم گ

 طلبکار بپردازد. 

ب به منظور تأمین اعتبار الزم برای پرداخت های مرتبط با اوراق بهادار مذکور)اعم از سود و اصل(،  

المی  هرساله ردیف خاصی را در الیحه بودجه سنواتی پیش بینی کند و به تصویب مجلس شورای اس

 برساند. 

تبصره اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم است و معامالت این اوراق فقط در بازارهای متشکل  

و   مجاز  بازارها  این  مقررات  رعایت  با  و  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  نظارت  تحت  بهادار  اوراق 

معامالت این اوراق بهادار به کسر  معامالت آنها خارج از بازارهای یادشده ملغی و بالاثر است. عرضه و  

بازخرید قبل از سررسید اوراق بهادار   با نرخ سود شناور مجاز و تضمین  )کمتر از ارزش اسمی( و 

مذکور توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت کنترل آنها، مجاز نمی باشد. بانکها،  

بهادار  اوراق  اجرائی و شرکتهای دولتی که  باید    دستگاههای  منتشر می شود  آنها  مالی  تأمین  برای 

اطالعات موردنیاز سرمایه گذاران را متناسب با دستورالعملی که به تصویب شورای بورس می رسد، 

 منتشر نمایند. 

پ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود به منظور استفاده از دارایی های دولت برای  

بینی شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی ها و اموال در  انتشار صکوک اسالمی پیش  

سایر   و  غیرمنقول  و  منقول  اموال  انتقال  و  نقل  نحوه  به  مربوط  اختیارات  تمرکز  و  دولت  مالکیت 

دارایی های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطالعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرائی )سادا( 

انجا به  نسبت  مورد  اموال حسب  و  ها  دارایی  از  استفاده  و  مدیریت  برای  نیاز  مورد  اقدامات  م 

به استثنای    1386/7/8( قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  5دستگاههای اجرائی موضوع ماده  )

و   هشتاد  اصل  در  مندرج  مصادیق  و  موارد  و  رهبری  معظم  مقام  نظر  زیر  دستگاههای  اموال  انفال، 

من83سوم) به  اساسی  قانون  کارشناسان  (  توسط  ارزیابی  نظیر  اسالمی  صکوک  انتشار  پشتوانه  ظور 

رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور  

( ماده   موضوع  اجرائی  دستگاههای  کلیه  کند.  اقدام  وزیران  هیأت  تصویب  مدیریت  5با  قانون   )

( 69( ماده  )10( قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره )137ده  )خدمات کشوری در اجرای ما

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری الزم حداکثر ظرف مدت سه ماه از  

تاریخ ابالغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، امالک، ساختمان ها و فضاهای  

ا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجار ه ای  اداری در اختیار ی

یا وقفی یا ملکی در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره  



 
 

)کد(  شناسه  اخذ  و  مذکور  سامانه  در  اطالعات  ثبت  بدون  دولتی  غیرمنقول  اموال  فروش  بردار، 

 گیری ممنوع است. ره

، قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر  قوه قضائیهانتشار صکوک اسالمی برای دستگاههای وابسته به 

قوه مجریه و استفاده از دارایی ها و اموال این دستگاهها حسب مورد منوط به موافقت عالی ترین  

 مقام آنها است. 

ی شود با تصویب هیأت وزیران و رعایت قانون  ت به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده م

( قانون اساسی و در چهارچوب آیین نامه اجرائی  44اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )

این بند از سهام دولت در شرکتها، به عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسالمی )صکوک( استفاده  

 کند.

ست اسناد خزانه اسالمی را به منظور رفع عدم تعادل منابع  ث وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز ا

و مصارف بودجه عمومی در طی یک سال مالی منتشر نماید. سازمان مکلف است حسب اعالم وزارت  

امور اقتصادی و دارایی بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور را به صورت کامل در لوایح بودجه  

( تخصیص  %100رات مربوط به بازپرداخت این اوراق صددرصد)ساالنه پیش بینی و منظور کند. اعتبا 

 یافته تلقی می شود.

 بیمه مرکزی ایران موظف است:  11 ماده

الف در راستای افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تأمین مالی و ایجاد فضای امن در سایر حوزه های  

بیمه نسبت به ارتقای نقش    اقتصادی از جمله فضای کسب و کار و سرمایه گذاری، از طریق شرکتهای 

اقتصادی بیمه در تأمین رفاه و امنیت مردم و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور تا متوسط جهانی آن  

 در طی سالهای برنامه اقدامات الزم را جهت تحقق اهداف زیر به عمل آورد: 

 ( برسد.%7ضریب نفوذ بیمه های بازرگانی در طول اجرای برنامه به هفت درصد) 1

( نسبت  %50سهم بیمه های عمر از حق بیمه تولیدی بیمه های بازرگانی کشور حداقل تا پنجاه درصد)  2

 به سال پایه اجرای قانون برنامه افزایش یابد. 

 رشته های بیمه ای در بخش تولیدی و تجاری اقتصاد ملی افزایش و گسترش یابد. 3

ی به منظور استفاده مناسب از منابع مذکور  ب مقررات و آیین نامه های سرمایه گذاری ذخایر بیمه ا 

 در جهت تأمین مالی پایدار در اقتصاد ملی توسط شورای عالی بیمه بازنگری گردد. 

 12 ماده

به تأدیه بدهی   الف دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت 

م قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای  حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل سها 



 
 

( قانون اساسی و اصالحات بعدی آن، امالک مازاد بر نیاز  44سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )

دستگاههای اجرائی، تأدیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق اقدام  

قام معظم رهبری و قوای مقننه و قضائیه و نهادهای عمومی  کند. این بند شامل دستگاههای زیرنظر م

 غیردولتی نمی شود. 

درصد) ده  حداقل  ساالنه  باید  بند  این  حکم  اجرای  در  تأمین  %10تبصره  سازمان  به  دولت  بدهی   )

اجتماعی تسویه گردد و هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی باید در قانون بودجه همان  

 و تأمین شود.  سال پیش بینی 

برنامه، حقوق   ب سازمان تأمین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون 

 بازنشستگان و مستمری بگیران را متناسب سازی نماید.

( در طول اجرای قانون برنامه بر قانون راجع به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی  12بند )ب( ماده  )

دول کارکنان  وظیفه  مصوب  و  اجتماعی  تأمین  صندوق  مشموالن  و  نظام    1361/3/30ت  قانون  و 

 حاکم است. 6/23/ 1373هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 

پ مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد با کلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی  

ودی، اسناد و اوراق با حفظ هویت مستقل  ها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موج

 به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقال می یابد. 

حداکثر طی مدت سه سال، کلیه تعهدات حال و آتی صندوق به میزانی که براساس مطالعات محاسبه  

  بیمه ای برای تعیین ارزش فعلی تعهدات آتی )اکچوئری( که حداکثر ظرف مدت سه ماه به تأیید 

با منابع حاصل از واگذاری   سازمان حسابرسی کشور می رسد و مورد تأیید سازمان قرار می گیرد 

سهام، سهم الشرکه، اموال شرکتها، امتیازات، حقوق بهره برداری از معادن و حقوق مالی دولت و  

سایر منابع حسب مورد از طریق سازمان خصوصی سازی و خزانه داری کل کشور پرداخت خواهد  

 میزان واگذاری ها هر ساله در بودجه های ساالنه پادار خواهد گردید. شد.

وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است نسبت به ایجاد و انعقاد پیمان های دوجانبه و    13  ماده

چندجانبه و همچنین پیمان های پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه کشورهای  

اجرای این ماده  رعایت قوانین و سیاست های کلی نظام براساس عزت، حکمت   منطقه اقدام کند. در 

 و مصلحت ضروری است. 

بانک مرکزی بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و    14  ماده برای اعمال نظارت کامل و فراگیر 

نسبت   کاهش  و  و سالمت  شفافیت  ارتقای  پولی جهت  غیرمتشکل  بازارهای  و  مؤسسات  ساماندهی 

 ت غیرجاری به تسهیالت:مطالبا



 
 

الف بانک مرکزی مجاز است مطابق قوانین مربوطه در چهارچوب مصوباتی که به تصویب شورای  

پول و اعتبار می رسد، عالوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور مصوب  

انتظامی زیر را در قبال بانکها و  حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و    1351/4/18

 مؤسسات اعتباری متخلف اعمال نماید:

اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوخته ها بین سهامداران مؤثر، سلب حق رأی از آنها    1

 به طور موقت و سلب حق تقدم خرید از سهامداران مؤثر 

 و مجوز فعالیت تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغ  2

 اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران  3

 سلب صالحیت حرفه ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره 4

مرجع رسیدگی به تخلفات نظارتی و انتظامی موضوع این بند هیأت انتظامی بانکها خواهد    1تبصره

 بود. 

چند عضو هیأت مدیره را انتخاب می کند و یا به  سهامدار مؤثر، سهامداری است که یک یا  2تبصره

 تشخیص بانک مرکزی در انتخاب عضو هیأت مدیره نقش دارد. 

و   حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  توسط  صرافی  واسپاری)لیزینگ(،  بانکی،  عملیات  هرگونه  انجام  ب 

(  % 50مشارکت بانکها و مؤسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانکها بیش از پنجاه درصد)

سهام آنها را دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آنها مؤثرند در تأسیس صندوق های سرمایه گذاری و  

شرکتهای تأمین سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب حسب مورد به یک  

  1/ 1392/2( قانون مجازات اسالمی مصوب  19یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه شش ماده )

 به جز حبس و شالق محکوم می شود.

مسؤولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهیهای مؤسسات مذکور بر عهده هیأت امناء، هیأت    1تبصره

مدیره، هیأت مؤسس و سهامدار مؤثر متناسب با اشتغال ذمه )متناسب با مراتب و شرایط بروز خسارت(  

 می باشد.

لی و بانکی کشور استثناء شده است صندوق قرض الحسنه  عالوه بر مواردی که در قانون پو  2تبصره

(ریال  30.000.000.000تک شعبه ای در سراسر کشور براساس جذب منابع ساالنه تا سی میلیارد )

 نیز از حکم این بند مستثنی بوده و براساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می دهد.

( قانون تنظیم  1( ماده  ) 4ه در قسمت مغایرت، بر تبصره )( در طول اجرای برنام 14بند )ب( ماده  )

( قانون مجازات اسالمی  20حاکم است و نسبت به ماده  )  1383/10/22بازار غیرمتشکل پولی مصوب  

 حکم خاص تلقی گردیده و حاکم است. 1/ 1392/2مصوب 



 
 

ا فاقد مجوز  پ نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی رأساً شعبه یا مؤسسات ر

 اعالم می نماید، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آنها اقدام کند. 

ت هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی براساس آیین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت 

چهارماه پس از الزم االجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می  

. عالوه بر اقدامات نظارتی انتظامی که بر مؤسسه پولی بانکی و اعتباری اعمال می گردد، تخلف  رسد

رسانه ها از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته می باشد که  

 به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود. 

 یاعتبارسنج  یداده مل گاهی و توسعه پا لی تکمتکلیف بانک مرکزی و قوه قضائیه 

و سایر دستگاههای ذی ربط، به نحوی برنامه ریزی    قوه قضائیهث بانک مرکزی موظف است با همکاری  

ملی   داده  پایگاه  توسعه  و  تکمیل  با  که  نسبت    اعتبارسنجیکند  نظارتی،  و  اجرائی  اقدامات  سایر  و 

 ساالنه یک واحد درصد کاهش یابد.تسهیالت غیرجاری به کل تسهیالت)ارزی و ریالی( 

ج طرح هرگونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور  

صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوی قرار داد، جز در مواردی  

 که موضوع دعوی، انتساب جرم باشد.

اقدامات   از  بانکها، مؤسسات  تبصره منظور  بر  نظارت  اعمال  اقداماتی است که در راستای  نظارتی، 

اعتباری غیربانکی، تعاونی اعتبار و صندوق های قرض الحسنه به جز صندوق های قرض الحسنه زیر  

( تبصره  موضوع  و  اسالمی  اقتصاد  سازمان  شرکتهای  2نظر  و  ها  صرافی   ، ماده  این  )ب(  بند   )

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به    واسپاری)لیزینگ( در صالحیت

عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام،  

 انحالل و تصفیه می باشد.

 ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین می گردد: 15 ماده

 و دارایی یا معاون وی وزیر امور اقتصادی 

 رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

 رئیس سازمان یا معاون وی 

 دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران 

 وزیر صنعت، معدن و تجارت



 
 

دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  

 و تأیید رئیس جمهور 

 کل کشور یا معاون وی  دادستان

 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

 رئیس اتاق تعاون 

نمایندگان کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی)هر کدام یک  

 نفر( به عنوان ناظر با انتخاب مجلس

 جمهوری اسالمی ایران خواهد بود. ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی   1تبصره

هر یک از اعضای خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک بار تغییر می یابند انتخاب مجدد   2تبصره

 آنها بالمانع است. 

( قانون پولی و بانکی با اصالحات بعدی  18( در طول برنامه ششم بر بند )ب( ماده  ) 15حکم ماده  )

 ود.حاکم خواهد ب 1351/4/18مصوب 

برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت    16  ماده

عملیاتی،   رایج، شیوه های  ابزارهای  و  ها  به رویه  نسبت  اظهارنظر  و  بانکی  نظام  بر عملکرد  نظارت 

با موازین فقه    دستورالعمل ها، بخشنامه ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق

 اسالمی، شورای فقهی در بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل می شود: 

 پنج فقیه )مجتهد متجزی در حوزه فقه معامالت وصاحب نظر در مسائل پولی و بانکی( 

 رئیس کل )یا معاون نظارتی( بانک مرکزی 

معرفی رئیس کل بانک  یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان )هر دو با  

 مرکزی(

یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی با اولویت آشنایی با بانکداری اسالمی به انتخاب مجلس  

 شورای اسالمی )به عنوان عضو ناظر(

 یکی از مدیران عامل بانکهای دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی 

به پیشنهاد    1تبصره بانک مرکزی و تأیید فقهای شورای نگهبان  اعضای فقهی این شورا  رئیس کل 

 انتخاب و با حکم رئیس کل بانک مرکزی منصوب می شوند. 

مصوبات شورای فقهی الزم الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را   2تبصره

فقهای شورای  پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می کند. حکم این ماده  نافی اختیارات و نظرات  

 ( قانون اساسی نمی باشد.4نگهبان در اصل چهارم) 



 
 

اعضای صاحب رأی این شورا برای چهار سال تعیین می شوند و این مأموریت برای یک دوره    3تبصره

 دیگر قابل تمدید است. 

از    4تبصره نفر  با حضور دوسوم اعضاء مشتمل بر رئیس شورا و حداقل سه  جلسات شورای فقهی 

ورا رسمیت می یابد و تصمیمات شورا با رأی موافق اکثریت فقهای حاضر عضو شورا  فقهای عضو ش 

 اتخاذ می شود. 

 17 ماده

الف هرگونه تکلیف به بانکها و مؤسسات اعتباری در راستای استفاده از منابع آنها در طول سالهای  

نونی مشروط به  اجرای قانون برنامه درخصوص تسهیالت با نرخ سود کمتر، به جز سایر تکالیف قا 

 پیش بینی مابه التفاوت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و درج آن در قانون بودجه ساالنه است. 

ب به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حسابهای درآمدی و هزینه ای دولت، شفاف سازی و  

نفی عملیات مالی  ایجاد امکان نظارت برخط، بر کلیه حسابهای دستگاههای اجرائی و کاهش اثرات م

دولت بر نظام بانکی، کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتها،  

سازمان ها، دانشگاههای دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه  

دشده موظفند کلیه دریافت ها و  داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می شود. دستگاههای یا

 پرداخت های خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

بانک مرکزی موظف است تمهیدات الزم برای بانکداری متمرکز و نگاهداری حسابهای مورد    1تبصره

ت حسابهای دستگاههای  نیاز هر یک از دستگاهها و دسترسی بر خط خزانه داری کل کشور به اطالعا 

 مذکور را فراهم نماید. 

نحوه انتقال حسابهای دستگاههای مذکور به بانک مرکزی و هزینه کرد آن توسط بانکهای    2تبصره

عامل، مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از الزم االجراء شدن این  

و دارائی، سازمان و بانک مرکزی، به تصویب شورای  قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی  

 پول و اعتبار می رسد.

( این ماده  به کلیه  2بانک مرکزی مکلف است نسبت به ابالغ دستورالعمل موضوع تبصره)  3تبصره

بانکها مشمول   از دستورالعمل مذکور، توسط  نوع تخلف  اقدام کند. هر  اعتباری  بانکها و مؤسسات 

( قانون  96( قانون پولی و بانکی کشور و تغییرات آن در ماده  )44وع ماده )مجازات انتظامی موض 

خواهد بود. همچنین هر نوع تخلف توسط سایر دستگاههای    1389/10/15برنامه پنجم توسعه مصوب  

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



 
 

 ک تکالیف بانک مرکزی در اقتصاد الکترونی

 1  18 ماده

 نظارت برخط بانک مرکزی

الف بانک مرکزی موظف است در سال اول اجرای قانون برنامه با استقرار سامانه های نظارتی برخط،  

نماید، به گونه ای که زمینه کشف خطاها و تخلفهای   بانکی فراهم  نظام  نظارت مستمر را در  زمینه 

 احتمالی قبل از وقوع به وجود آید. 

 سامانه اعتبار سنجی تسهیالت بانکی 

ب بانک مرکزی موظف است تا انتهای سال اول اجرای قانون برنامه با ایجاد سامانه ای متمرکز، امکان  

از   تعهدات  یا پذیرش  نیاز، جهت اعطای تسهیالت  الکترونیکی و برخط استعالم های مورد  دریافت 

مؤسسات اعتباری  ، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانکها و  اعتبارسنجیمراجع ذی ربط نظیر استعالم  

 غیربانکی فراهم کند. 

تمامی مراجع ذی ربط که بانکها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیالت یا پذیرش تعهدات    1تبصره

نیازمند استعالم از آن می باشند، موظفند امکان اخذ استعالم های مذکور را به صورت الکترونیکی و  

 برخط، فراهم نمایند.

 ست مصادیق استعالم های مذکور را تعیین و ابالغ کند.بانک مرکزی موظف ا  2تبصره

دولت موظف است به منظور ارتقای مشارکت مردمی و فراهم کردن بستر اجرائی الزم برای    19  ماده

بانک   افزایش سرمایه  به  نسبت  تعاونی  اقتصادی  تشکل های  قالب  تعاون و همکاری آحاد مردم در 

رنامه از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کار و رفاه  توسعه تعاون از سال اول اجرای قانون ب 

اجتماعی پس از واریز به خزانه داری کل کشور در قالب قوانین بودجه سنواتی به حساب افزایش  

 سرمایه دولت در بانک مذکور منظور نماید. 

ین منابع مالی  به منظور اصالح و تقویت نظام مالی کشور و تسهیل مبادالت مالی از طریق تأم  20  ماده

داخلی و خارجی، تمامی طرحهای دستگاههای اجرائی که از تسهیالت مالی خارجی استفاده می کنند 

 
 ( 1396 1400قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ) 1
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( قانون اساسی با مسؤولیت وزیر و یا باالترین  44با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ) 

قتصادی، مالی و زیست  مقام اجرائی دستگاه ذی ربط و تأیید شورای اقتصاد باید دارای توجیه فنی، ا

محیطی باشند. زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیالت هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل  

با توجه به ظرفیت ها، امکانات و توانایی های داخلی و رعایت قانون »حداکثر استفاده از توان تولیدی  

( قانون مالیات  104درات و اصالح ماده )و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صا

( قانون مالیات های مستقیم  104و اصالح بعدی آن« و اصالح ماده  )  5/1/ 1391های مستقیم مصوب  

 باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.  4/31/ 1394مصوب 

 محیط کسب و کار، خصوصی سازی و مناطق آزاد 4بخش

ت های صنعت بیمه و بهبود محیط کسب و کار و  دولت موظف است در جهت توسعه فعالی  21  ماده

 گسترش بخش غیردولتی: 

( قانون اساسی، سهام دولت در  44الف بر اساس قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )

شرکتهای بیمه به استثنای بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران را در دو  

نامه از طریق عرضه سهام در بازار سرمایه و سازمان خصوصی سازی به بخش  سال اول اجرای قانون بر

 غیردولتی واگذار کند. 

ب به منظور مردمی شدن اقتصاد و کاهش نقش تصدی گری دولت در صنعت بیمه و براساس اصالح  

نظام نظارت تعرفه ای، بیمه مرکزی مکلف است نسبت به کاهش تدریجی نقش تصدی گری خود و  

 ه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی اقدام نماید. کاهش بیم

 22 ماده

الف دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصالح قوانین، مقررات و رویه ها، محیط کسب و  

کار را به گونه ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه  

رقاب شاخص  دو  در  میان  ایران  در  مالکیت  المللی حقوق  بین  های  شاخص  و  المللی  بین  پذیری  ت 

( از این هدف  % 20کشورهای منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقاء یابد و هرسال بیست درصد )

محقق شود. در شاخص کسب و کار هر سال ده رتبه ارتقاء یافته و به کمتر از هفتاد در پایان اجرای  

وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است در پایان شهریور و اسفندماه هر سال،    قانون برنامه برسد.

 گزارش میزان تحقق حکم این بند را همراه مستندات به مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.

ب وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنیت سرمایه گذاری و کارآفرینی  

صیانت، حفاظت و مقابله با اخالل در امنیت اشخاص و بنگاهها و کاهش    در کشور، جذب متخصصان،

خطرپذیری )ریسک( اجتماعی در محیط کسب و کار، با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی  



 
 

امور   اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  های  وزارتخانه  رئیس جمهور،  فناوری  و  علمی  معاونت  کشور، 

ری و کشور الزامات ارتقای امنیت فضای کسب و کار را تهیه و به تصویب  خارجه، اطالعات، دادگست

 شورای عالی امنیت ملی برساند.

ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصویب مجلس   23  ماده

ز مورد  شورای اسالمی و تأمین زیرساخت های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، اخذ مجو

نیاز از قبیل تأییدیه زیست محیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری  

ایران    1372/6/7صنعتی مصوب   اسالمی  اقتصادی جمهوری  ویژه  مناطق  اداره  و  تشکیل  قانون  و 

 امکان پذیر است.  1384/9/5مصوب 

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی  تبصره کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیالت  

با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و  

دارائی منتقل و وزیر ذی ربط مسؤول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه  

 اقتصادی خواهد بود. 

ست با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون  دولت مکلف ا  24  ماده

مرکزی جمهوری اسالمی ایران حداکثر تا پایان اجرای قانون برنامه، تمهیدات قانونی الزم را جهت  

 ( درصد  پنج  و  بیست  به  اقتصاد  در  تعاون  سهم  اشتغالزایی،  %25دستیابی  کارآفرینی،  رویکرد  با   ،)

 کسب و کارهای کوچک و متوسط و دانش بنیان به عمل آورد. حمایت از 

 25 ماده

الف به منظور مردمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به منظور افزایش  

بهره وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاههای اجرائی که عهده  

فرهنگی   اجتماعی،  وظایف  مراکز  دار  درمانی،  و  بهداشتی  واحدهای  قبیل  )از  هستند  خدماتی  و 

بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز ارائه دهنده خدمات و  

نهاده های کشاورزی و دامپروری( اجازه داده می شود در چهارچوب استانداردهای کیفی خدمات  

د، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی )به  که توسط دستگاه ذی ربط تعیین می گرد

 جای تولید خدمات( اقدام نمایند. در اجرای این بند واگذاری مدارس دولتی ممنوع است.

تبصره آیین نامه اجرائی این ماده  شامل نحوه تعیین قیمت خرید خدمات و تعیین تکلیف نیروی انسانی  

اری و استخدامی کشور و دستگاه اجرائی ذی ربط به تصویب  و ساختار به پیشنهاد سازمان، سازمان اد

 هیأت وزیران می رسد.



 
 

ب به منظور نظارت بیشتر بر بنگاههای در حال واگذاری و همچنین بنگاههای واگذار شده به صورت  

کنترلی، در چهارچوب مصوبات هیأت واگذاری، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی سازی  

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و بانک مرکزی اعالم می شود. سازمان ثبت اسناد و امالک  به  

کشور مکلف است ثبت صورت جلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین نقل و انتقال اموال  

بانک   از سازمان خصوصی سازی انجام دهد.  بنگاههای مزبور را پس از اخذ مجوز کتبی  و امالک 

ف است طی دستورالعمل اعالمی به بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای  مرکزی موظ

هرگونه تسهیالت و یا ایجاد تعهدات به بنگاههای مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی  

 سازی نماید. 

 توازن منطقه ای، توسعه روستایی و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر  5بخش 

ر رقابت پذیر کردن عدالت بین منطقه ای و سرزمینی و تقویت خوداتکایی، افزایش  به منظو   26  ماده

 انگیزه وصول درآمد استانی: 

 الف دولت موظف است: 

از    1 تهیه کند و پس  را  استانی  و  ملی  برنامه سند آمایش سرزمین  قانون  اجرای  اول  در طول سال 

 برنامه به اجراء در آورد.  تصویب شورای عالی آمایش سرزمین از سال دوم اجرای قانون

درآمدها و هزینه هایی که ماهیت استانی دارند را تعیین و طی دوسال اول اجرای قانون برنامه در    2

چهارچوب نظام درآمد هزینه استانی به صورت سرجمع درآمدها، اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی  

داری کل کشور( در بودجه سنواتی اعمال    های سرمایه ای هر استان )برمبنای وجوه واریزی به خزانه

ابالغی   دستورالعمل  براساس  استان  هر  مصوب  سقف  به  نسبت  وصولی  درآمدهای  بر  مازاد  نماید. 

بودجه   قانون  در  ای مصوب  سرمایه  های  دارایی  تملک  و  ای  هزینه  اعتبارات  تأمین  برای  سازمان 

 ی گردد.سنواتی، در مقاطع سه ماهه بین استان های ذی ربط توزیع م

( از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خالص صادرات گاز طبیعی  %3سه درصد) 3

را به ترتیب یک سوم به استان های نفت خیز و گازخیز و دوسوم به مناطق و شهرستان های کمترتوسعه  

رنامه ریزی و  یافته جهت اجرای برنامه های عمرانی در قالب بودجه های سنواتی با تصویب شورای ب

( 1( این قانون بر حکم جزء )26( بند )الف( ماده  )3توسعه این استان ها اختصاص دهد. حکم جزء )

( حاکم است. در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه، حکم مقرر درمورد افزایش  7بند )ب( ماده  )

اد به قانون تنظیم بخشی از  ( قانون الحاق برخی مو44( بند )ب( ماده  ) 3درصد در این بند، بر جزء ) 

 حاکم است. 4/ 1393/12( مصوب 2مقررات مالی دولت )



 
 

به    4 قابل واگذاری دستگاههای اجرائی  برنامه کلیه اختیارات و وظایف  قانون  در سال اول اجرای 

 واحدهای مربوطه خود در استان ها و شهرستان ها را واگذار کند.

وستاها در سراسر کشور را با پیشنهاد کارشناسان فنی،  طرحهای هادی روستایی و تعیین محدوده ر  5

زیر نظر بنیاد مسکن و تأیید بخشداری هر بخش و با اطالع دهیاران و رؤسای شورای اسالمی روستاها  

و تصویب آن در کمیته ای متشکل از رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان به عنوان رئیس، فرماندار  

ینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی  شهرستان، بخشدار بخش، نما

رئیس   و  استانداری  عمرانی  امور  معاون  نماینده  استان،  کشاورزی  جهاد  سازمان  نماینده  شهرستان، 

 شورای اسالمی روستا به عنوان ناظر، تهیه کند. 

ان موظفند پنج تا هشت درصد  ب شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه ریزی شهرست

( از سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی مصوب قانون بودجه ساالنه را  %8تا    5%)

صرف تهیه و اجرای طرحهای هادی و بهسازی روستاهای شهرستان، توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

 نمایند. 

دولت موظف است به منظور تحقق سیاست های کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، شناسایی و    27  ماده

بهره برداری از ظرفیت های موجود در نواحی روستایی وارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه  

ات  روستاها در اقتصاد ملی و ایجاد بستر الزم برای شکوفایی و پیشرفت عدالت محور روستاها اقدام

 زیر را مطابق قوانین و در قالب بودجه های سنواتی انجام دهد:

 الف اقدامات اقتصادی و بخشی:

دولت مکلف است در راستای برنامه ریزی منطقه ای و تقویت اقتصاد روستایی و توسعه اقتصاد    1

ها و ظرفیت  صادرات محور در طول اجرای قانون برنامه هر سال، در پنج هزار روستا با توجه به استعداد

های بومی و محیطی و قابلیت محلی اقتصادی آن منطقه، با مشارکت نیروهای محلی و با بهره گیری  

از تسهیالت بانکی، حمایت های دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی، برنامه توسعه اقتصادی و  

سعه و برنامه ریزی  اشتغالزایی آن روستاها را به وسیله سازمان استان تهیه کند و به تصویب شورای تو

استان مربوطه برساند. سازمان موظف است تعداد روستاهای سهمیه استانی را تا سه ماه اول سال اول  

 اجرای قانون برنامه اعالم نماید.

تنظیم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستایی و عشایری در بودجه    2

»عمران و توسعه روستایی« و اختصاص بودجه عمرانی مربوط به این  سنواتی، تحت پیوستی با عنوان  

 فصل انجام پذیرد.



 
 

کاهش مدت زمان پاسخ به استعالم ها و صدور پروانه ساخت بنگاههای اقتصادی روستایی و عشایری    3

 از هرکدام از دستگاههای ذی ربط، به حداکثر پانزده روز 

ر روستایی، بهره برداری و ساخت نود و هشت ناحیه  توسعه حداقل پنجاه و چهار خوشه کسب و کا  4

مناطق   و  روستاها  در  شغلی  فرصت  هزار  و چهارده  نهصد  و  میلیون  ایجاد یک  و  روستایی  صنعتی 

عشایری از طریق احداث و توسعه بنگاههای اقتصادی رقابت پذیر و صادرات گرا از طریق بخشهای  

 خصوصی و تعاونی 

( شاخص های برخورداری تعیین شده  %5رشد ساالنه حداقل پنج درصد) تأمین منابع مورد نیاز برای  5

 در ساماندهی عشایر 

تهیه طرحهای هادی و طرحهای توسعه و بازنگری آنها برای همه روستاها و آبادی های باالی بیست   6

 خانوار و مناطق عشایری در طول اجرای قانون برنامه با اولویت مناطق کمتر برخوردار 

برنامه  آموزش صده  7 پیشرو و تسهیل گر در زمینه  به عنوان عناصر  زارنفر از روستاییان و عشایر 

ریزی محلی، توسعه فعالیت های اقتصادی و برنامه های فرهنگی، بهبود خدمات رسانی، جلب مشارکت  

 های مردمی و نظارت بر اثربخشی طرحهای دستگاههای اجرائی

عی جهت اجرای طرحهای ایمن سازی این سکونتگاهها  شناسایی روستاهای در معرض خطر سوانح طبی   8

سی   حداقل  که  نوعی  به  محلی،  نهادهای  و  مردم  مشارکت  و  مسؤول  دستگاههای  همکاری  با 

 ( روستاهای در معرض خطر تا پایان اجرای قانون برنامه ایمن سازی شوند.%30درصد)

اجرای طرحهای بهسازی بافتهای  تعیین شاخصهای بافت های فرسوده و نابسامان روستایی و تهیه و    9

 فرسوده در روستاهای دارای اولویت 

بخشودگی سود و جرائم تسهیالت پرداخت شده به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره(    10

و سازمان بهزیستی جهت بازسازی اماکن مسکونی مناطق روستایی آسیب دیده از حوادث طبیعی و  

داخت اقساط خود نمی باشند، تا پایان اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه کشور  غیرمترقبه که قادر به بازپر

با پرداخت معادل آن به بانکهای عامل و امهال آن به مدت سه سال از محل تنخواه گردان موضوع ماده  

و اصالحات و الحاقات بعدی   27/ 1380/11( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  10)

 رای قانون برنامه ششمتا پایان اج

 ب اقدامات عمرانی زیربنایی:

امکان سنجی، طراحی و ایجاد سامانه های دفع بهداشتی زباله های روستایی محدوده های روستاها و    1

جمع آوری و دفع آنها در خارج از محدوده روستاها و شهرها و تعیین مسؤولیت دستگاههای ذی ربط.  

 شنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.آیین نامه اجرائی این جزء با پی



 
 

طراحی و اجرای طرحهای )پروژه های( دفع بهداشتی فاضالب در روستاها با اولویت روستاهای    2

دفع   اراضی  نفوذپذیری کم  دلیل  به  و روستاهایی که  ها، سدها  تاالب  ها،  در حریم رودخانه  واقع 

 بخش خصوصی   فاضالب در آنها دچار مشکل می باشد از طریق

یکپارچه سازی حداکثری فعالیت ها و برنامه های عمران و توسعه روستایی، عشایری و کشاورزی    3

کشور و مدیریت آنها با رویکرد جهادی و نظارت پذیر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم و  

قالب برنامه های    ایجاد یکپارچگی برنامه ریزی و ارائه خدمات و طرحهای روستایی و عشایری در

 جامع، براساس نیازها و مشارکت واقعی مردم و شرایط انسانی، طبیعی، اقتصادی و اجتماعی 

تأمین و تخصیص اعتبار مورد نیاز جهت احداث، بهسازی و آسفالت و نگهداری راههای روستایی    4

مه )هر سال بیست  روستاهای باالی بیست خانوار جمعیت و مناطق عشایری تا پایان اجرای قانون برنا

 ( از طریق سازمان%20درصد 

( روستاهای مرزی با رویکرد  %20تهیه و اجرای طرحهای ساماندهی و بهسازی حداقل بیست درصد )  5

 پدافند غیرعامل جهت توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

 نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد  6بخش

اری، موضوع »صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید  در راستای اصالح نظام اد  28  ماده

بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و  

 هزینه های زاید، اقدامات زیر انجام می شود: 

استثنای مدارس دولتی  به  اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرائی  در طول    الف کاهش حجم، 

درصد)  پانزده  میزان  به  حداقل  برنامه،  قانون  پنج  %15اجرای  )حداقل  موجود  وضع  به  نسبت   )

( در پایان سال دوم( از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با  %5درصد)

تعاونی ها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش   اولویت  با  بخش غیردولتی 

دستگاههای    پستهای از وظایف  برخی  واگذاری  و  مؤسسات  و  ها  سازمان  ادغام  و  انحالل  سازمانی، 

 اجرائی به شهرداری ها و دهیاری ها و بنیاد مسکن انقالب اسالمی با تصویب شورای عالی اداری 

تبصره انحالل، انتزاع و ادغام مؤسساتی که به موجب قانون تأسیس شده است، صرفاً با تصویب مجلس  

 ای اسالمی امکان پذیر می باشد.شور

ب به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین )مشخص( یا ساعتی برای اجرای وظایف پستهای  

مجاز است.    7/8/ 1386سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  

 تمدید قراردادهای قبلی بالمانع است. 



 
 

ای ساالنه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق  پ دولت در حدود اعتبارات هزینه  

بودجه   لوایح  در  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون  غیرمشموالن  و  مشموالن  از  اعم  دولت  کارکنان 

( قانون مدیریت خدمات کشوری  125سنواتی اقدام کند. این حکم درطول برنامه حاکم بر ماده  )

 خواهد بود.

(  2سنوات ارفاقی را به عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره )ت دولت مکلف است  

توسط سازمان تأمین اجتماعی به   1386/6/5قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 

سنوات   بیمه  حق  پرداخت  آخر  سال  دو  میانگین  براساس  و  مشمول  بازنشستگان  مستمری  برقراری 

تگی آنان اقدام کند. شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی  ارفاقی از تاریخ بازنشس

 ( قانون مذکور نیز با استفاده از منابع خود مشمول این حکم می باشند.3موضوع تبصره )

تبصره سهم صندوق های بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی و یا  

رما نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات ساالنه دستگاههای اجرائی  حق بیمه سهم مستخدم و کارف

 مشمول تأمین و به صندوقهای مذکور پرداخت می شود.

دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق   29 ماده

رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی   و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات،

شامل قوای سه گانه جمهوری اسالمی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و دانشگاهها،  

شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه  

)در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور  دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی  

اسالمی،  شورای  مجلس  اسالمی،  انقالب  نهادهای  و  بنیادها  عمومی،  مؤسسات  نمایند(،  می  استفاده 

اداره می شوند و همچنین   فقیه  نظر ولی  بنیادها و مؤسساتی که زیر  اساسی،  قانون  نگهبان  شورای 

ن بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون  دستگاهها و واحدهایی که شمول قانو

خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت  

ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی  

مهوری اسالمی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران،  صنایع ایران، بانک مرکزی ج

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران  

و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم  

نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی  نماید، به  

نیروهای مسلح و سازمان انرژی   نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطالعات،  برای 

اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاههای اقتصادی متعلق  



 
 

طالعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی به وزارت ا

 مجاز خواهد بود. 

کارانه،   ها،  هزینه  کمک  ها،  هزینه  ها،  العاده  فوق  حقوق،  مکلفند  ماده   این  مشمول  دستگاههای 

نقدی و غیرنقدی    پرداخت های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر،

)معادل ریالی آن( و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده  را از هر محل )از جمله  

، درآمدهای اختصاصی،  6/1/ 1366اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 

منابع و  عمومی  بودجه  اعتبارات  رفاهی،  کمکهای  اعتبارات  متفرقه،  همچنین    اعتبارات  و  عمومی 

( ماده   موضوع  مصوب  217اعتبارات  بعدی  الحاقات  و  اصالحات  با  مستقیم  های  مالیات  قانون   )

( قانون  162( تا )160( قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد )39« ماده  )1، تبصره »3/ 1366/12

ها در سازمان  و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت  1390/2/82امور گمرکی مصوب  

خصوصی سازی، اعتبارات مربوط به ردیفهای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و  

موارد مشابه(، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی  

ر سامانه اطالعاتی هر  که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بالفاصله د 

 دستگاه مشخص باشد.

تاریخ    1تبصره از  مکلفند  ماده   این  مشمول  اشخاص حقوقی  به    1388/1/1کلیه  مربوط  اطالعات 

مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده  را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور  

اطالعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و  ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و 

عمومی از سه ماه تا یک سال به تشخیص مراجع قضائی محکوم می شود. دیوان محاسبات کشور و  

سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطالعات مربوط به پرداخت  

زگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و درصورتی  های مذکور را در اسرع وقت به منظور با 

که مبالغی برخالف قوانین به افراد موضوع این ماده  پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی الزم را به  

 عمل آورند.

از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور    2تبصره قانونی  بازرسان  و  حسابرسان 

وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده  را کنترل و ضمن درج مراتب در  مکلفند در حین انجام  

گزارش های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی صالح  

)اعضای مجمع عمومی، هیأت های تخلفات اداری، مرجع قضائی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان  

 ایند.محاسبات کشور( اعالم نم



 
 

دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت    3تبصره

حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختالف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا،  

صورت   هر  در  مشابه  شرایط  و  مشابه  مشاغل  در  ماده   این  موضوع  کارکنان  و  بیست  مدیران  از 

 ( تجاوز نکند و در مسیر تصمیم گیری قانونی قرار دهد.%20درصد)

دولت مکلف است بررسی های الزم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و    30  ماده

متناسب سازی دریافت ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری  

 را انجام دهد. و لشکری سنوات مختلف  

 کشاورزی  7بخش

اقتصاد    31  ماده سیاست های کلی  هفتم  و  بندهای ششم  اهداف  برای حصول  است  دولت موظف 

مقاومتی در جهت تأمین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصوالت اساسی زراعی، دامی و آبزی  

تولیدات کشاورزی به ویژه  ( درپایان اجرای قانون برنامه و افزایش  %95به میزان نود و پنج درصد)

محصوالت دارای مزیت صادراتی، رسیدن به تراز تجاری مثبت، تقویت و تکمیل زنجیره های تولید  

و توسعه صادرات و ارتقای بهره وری آب و خاک کشاورزی اقدامات زیر را جهت حصول به شاخص  

 های کمی به شرح مندرج در جداول ذیل انجام دهد:

زراعی، تولید و تأمین و به کارگیری  نژادی و به اظتی، توسعه کشت نشایی، به الف توسعه کشاورزی حف

ارقام مقاوم، خوداتکایی در تولید بذر و نهال، افزایش ضریب ماشینی کردن ساالنه حداقل دوازده  

 ( اسب بخار در هکتار 0/12صدم )

خرید تضمینی،  ب انجام به موقع خرید تضمینی محصوالت کشاورزی و درصورت وقفه در پرداخت  

( این قانون به عنوان جبران خسارت ناشی از تأخیر در  10پرداخت مطابق تبصره بند )الف( ماده  )

(، قانون تضمین خرید محصوالت اساسی 31نظام بانکی. در طول اجرای قانون برنامه، بند )ب( ماده  ) 

موقوف االجراء    با اصالحات و الحاقات بعدی را در بخش مغایرت  1368/6/21کشاورزی مصوب  

 می نماید.

 پ افزایش تولید محصوالت راهبردی و تبدیل پانصد هزار هکتار از اراضی شیبدار به باغات 

ت فراهم نمودن امکانات مصرف بهینه سموم، دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی و استفاده بیشتر  

تر و  ساخت  ورود،  ضوابط  تدوین  و  زیستی  مبارزه  و  آلی)کمپوست(  کود  ساخت  از  کیب 

 )فرموالسیون( کود و سم

ث سرمایه گذاری مورد نیاز جهت انجام امور تحقیقاتی و نظام نوین ترویج و انتقال فناوری، تقویت  

 شرکتهای دانش بنیان، استقرار مدیریت دانش و تجهیز مراکز جهادکشاورزی 



 
 

استانداردها  اعمال  ی ملی کنترل  ج توسعه کشت محصوالت سالم و محصوالت زیستی )ارگانیک(، 

بیماری های گیاهی،   با آفات و  تلفیقی  تولیدات و فرآورده های کشاورزی گسترش مبارزه  کیفی 

مصرف بهینه نهاده ها از جمله انواع سم و کود و حمایت از درمانگاههای گیاه پزشکی در راستای  

 ارتقای سالمت انسان و جامعه 

محصوالت تراریخته، در چهارچوب قانون  چ ممنوعیت هرگونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف  

ایران مصوب   اسالمی  بین    5/ 1388/7ایمنی زیستی جمهوری  و  ملی  و موازین  با رعایت مقررات 

 المللی که به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است. 

فرآورده های غذایی   و  وارداتی  برای آزمایش مواد غذایی  اقدام الزم  است  تبصره دولت موظف 

از مواد غذایی    وارداتی را را  با اطالع رسانی مردم  به عمل آورد و  تراریخته  تشخیص مواد  جهت 

تراریخته با خبر ساخته و خطرات احتمالی این مواد را که بر اساس آزمایشات معتبر معلوم می شود  

 به مردم اعالم نماید. 

اعی)ترانس( بیش  ح اخذ عوارض از انواع چربی های وارداتی دارای اسیدهای چرب اشباع و غیراشب

از حد مجاز و نوشابه های گازدار مصرفی و صرف منابع حاصل از آنها در جهت افزایش سرانه شیر.  

( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی  48میزان مصرف و نحوه هزینه در بودجه ساالنه با رعایت ماده  )

 مشخص خواهد شد. 1393/12/4( مصوب 2دولت)

اسیون( دامهای سبک و سنگین و پرداخت یارانه مورد نیاز آنها مطابق  خ انجام ایمن سازی )واکسین 

 قانون بودجه ساالنه 

د راه اندازی زیرساخت شناسه گذاری، بارنامه الکترونیکی و رهگیری کاال و نهاده کشاورزی و دامی  

 صنعتی و نیمه صنعتی تا رسیدن به مصرف کننده نهائی در روزآمد کردن شناسه این کاالها

 ه وزارت جهاد کشاورزی، فهرست کاالهای مشمول این بند را اعالم می نماید. تبصر

کارخانجات   مانند  بخش کشاورزی  تکمیلی  و  تبدیلی  صنایع  صادراتی  ظرفیت  توسعه  از  حمایت  ذ 

خوراک دام، طیور و آبزیان و صنایع بسته بندی محصوالت کشاورزی با توجه به مزیتهای طبیعی، 

 یع نسبی و رقابتی این صنا 

ر تکمیل زنجیره تولید محصوالت کشاورزی از طریق اعطای کمکهای فنی اعتباری به تشکلهای فراگیر  

 کشاورزی و روستایی 

ز دولت مکلف است برای حصول شاخص های معین شده در جداول ذیل در جهت امنیت غذایی،  

رضه، اقدام  سالمت و غنی سازی محصوالت کشاورزی و توسعه صنایع کشاورزی در زنجیره های ع

 کند.



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 32 ماده

فصلی  غیرعادی  نوسان  کاهش  و  کشاورزی  اساسی  کاالهای  بازار  التهابات  کاهش  منظور  به  الف 

محصوالت کشاورزی و به منظور کاهش بار مالی دولت برای تأمین نقدینگی در گردش و هزینه تبعی  

ذخایر محصوالت راهبردی )استراتژیک(، شرکت  مورد استفاده در سیاست های تنظیم بازار و تأمین  

بازرگانی دولتی ایران یا هریک از شرکتهای دولتی مسؤول تنظیم بازار هر محصول به تشخیص وزارت  

جهاد کشاورزی، حسب مورد، براساس برآوردهای ماهانه، فصلی و ساالنه عرضه داخلی و تقاضای هر  

خرید یا فروش در قراردادهای سلف و ابزارهای  یک از محصوالت، نسبت به اتخاذ موقعیت مناسب  

  1/ 1384/9( قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب  1( ماده  )24مالی موضوع بند)

بر روی هر یک از دارایی های مشمول صدر این بند در چهارچوب مقررات بازار سرمایه اقدام می  

 نمایند. 

 عمل آورد:  ب دولت مکلف است اقدامات ذیل را به

بیمه    1 صندوق  و  کشاورزی  محصوالت  گذاران  بیمه  به  خسارت  پرداخت  مستقل  ردیف  ایجاد 

بینی اعتبار به صورت صددرصد ) یافته  %100کشاورزی در لوایح بودجه ساالنه و پیش  ( تخصیص 

 درطول اجرای قانون برنامه 

 یزان ساالنه پانصدهزار هکتار اصالح و بهبود خاک کشاورزی و افزایش کربن )ماده  آلی( خاک به م  2

 ارائه کمکهای فنی و اعتباری برای نوسازی باغهای فرسوده کشور  3

( ورودی ساالنه صندوق توسعه ملی نزد بانک عامل مطابق  %10اختصاص معادل ریالی ده درصد)  4

ضوابط صندوق جهت پرداخت تسهیالت به متقاضیان غیردولتی سرمایه گذار بخش کشاورزی، صنایع  

دیلی و تکمیلی این بخش، محیط زیست مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی و احداث بندهای  تب

( سیاست های کلی برنامه ششم و در چهارچوب اساسنامه  10  4انحرافی و سدهای کوچک مطابق بند )

 صندوق توسعه ملی 

ومتی و به  دولت مکلف است در اجرای بندهای سوم و ششم سیاست های کلی اقتصاد مقا  33  ماده

منظور متنوع سازی ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی، تأمین و تجهیز منابع، توسعه و امنیت سرمایه  

گذاری، افزایش صادرات محصوالت کشاورزی و ارزش افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصوالت  

 کشاورزی اقدامات ذیل را به انجام برساند: 

های ارزش، صنایع تبدیلی، تکمیلی و نگهداری محصوالت  الف ایجاد زمینه گسترش و تکمیل زنجیره  

 اساسی کشاورزی در قطبهای تولیدی، سردخانه و انبارهای فنی چندمنظوره 



 
 

( منابع صندوق های حمایت از بخش کشاورزی جهت تسهیالت  %20ب تخصیص حداقل بیست درصد)

 برای صادرات این بخش 

اخ و  تجاری  نشانهای  صادراتی،  های  خوشه  ایجاد  صادرات  پ  به  صادراتی  های  مشوق  تصاص 

 محصوالت کشاورزی 

تبصره دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت تولید داخل با قیمت کاالی کشاورزی در بازارهای هدف  

را ساالنه به عنوان مشوق های صادراتی محاسبه و از منابع هدفمندی یارانه ها پرداخت نماید. وزارت  

های مشمول این بند و پرداخت مابه التفاوت را تهیه نموده و به  جهادکشاورزی مقررات تعیین کاال

 تصویب هیأت وزیران می رساند.

( شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف %10ت کاهش حداقل ده درصدی)

 کنندگان نهائی این محصوالت درطول اجرای قانون برنامه 

یماری های مشترک و واگیردار، پرداخت حداقل پنجاه  ث پوشش بیمه اجباری کلیه دامها در مقابل ب 

گر توسط دولت و اجرای برنامه حذف دام در کانون های آلوده پس از پیش  ( سهم بیمه %50درصد)

 بینی در بودجه سنواتی 

به هفت درصد ) بخش کشاورزی  توسعه  از  افزایش سرمایه صندوق های حمایت  ارزش  %7ج  از   )

افزایش سرمایه بانک کشاورزی مطابق با استانداردهای بین المللی    سرمایه گذاری بخش کشاورزی و

از محل فروش امالک مازاد وزارت جهاد کشاورزی و بازپرداخت تسهیالت پرداخت شده از محل  

 حساب ذخیره ارزی و سهم دولت در قالب بودجه سنواتی 

میزان ساالنه حداقل  چ افزایش سهم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در کل سرمایه گذاری ها به  

 ( %2دودرصد)

 ( ارزش تولید این بخش%2ح ارتقای سطح کلی حمایت از کشاورزی، ساالنه تا دو درصد )

خ بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه  

روهی متشکل از جهاد  و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگ

 کشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان 

د تولید و پخش برنامه های آموزشی، ترویجی، مدیریت مصرف آب، بهبود کمی و کیفی محصوالت  

کشاورزی و فرآوری تولیدات، حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور، بهره وری و انتقال  

به سفارش و تأمین مالی وزارت جهاد کشاورزی توسط سازمان صدا    یافته های علمی به بهره برداران،

 و سیما 



 
 

( از متوسط تسهیالت اعطایی بانکهای عامل غیرتخصصی کشور  %15ذ اختصاص حداقل پانزده درصد )

 به بخش کشاورزی 

ر مراحل بسته بندی، انجماد، پاک کردن، درجه بندی، پوست گیری مانند شالی کوبی و خشک کردن  

 ای و تفت دادن مانند نخودپزی، فرآوری محصوالت کشاورزی محسوب نمی شود. مانند چ

 خدمات مزبور، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی در امور تولید، پرورش، نگاهداری، توزیع،    34  ماده

هیه، عمل آوری، جمع آوری، نگهداری، بسته  حمل و نقل، عرضه، فروش دام زنده و نیز استحصال، ت

بندی، توزیع، حمل و نقل فرآورده های با منشأ دامی و همچنین خوراک دام فعالیت دارند، درصورت  

تخطی از اجرای ضوابط و مقررات بهداشتی به تشخیص سازمان دامپزشکی کشور یا عدم به کارگیری  

ه پرداخت خسارت وارده به مصرف کنندگان اقالم  مسؤول فنی بهداشتی با رأی دادگاه صالح متعهد ب

غیربهداشتی یا ناسالم می باشند. مسؤوالن فنی بهداشتی براساس شرح وظایف ابالغی از سوی سازمان  

 دامپزشکی کشور به شرط سببیت در صورت قصور یا تقصیر مسؤول می باشند.

پیشنهاد مشترک وزارت جها به  این ماده   نامه اجرائی  دکشاورزی )سازمان دامپزشکی  تبصره آیین 

 کشور(، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد. 

 آب 8بخش

دولت مکلف است به منظور مقابله با بحران کم آبی، رهاسازی حقآبه های زیست محیطی    35  ماده

های   سفره  به  بخشی  تعادل  کشاورزی،  بخش  در  تولید  افزایش  و  پایداری  سرزمین،  پایداری  برای 

ده  وری و جبران تراز آب، به میزانی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه یاززیرزمینی و ارتقای بهره 

 میلیارد مترمکعب شود، اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف افزایش عملکرد در واحد سطح و افزایش بهره وری در تولید محصوالت کشاورزی با اولویت  

نیاز آبی کمتر و سازگار با شوری،   محصوالت دارای مزیت نسبی و ارزش صادراتی باال و ارقام با 

 اسب با منطقه مقاوم به خشکی و رعایت الگوی کشت من

ب توسعه روشهای آبیاری نوین، اجرای عملیات آب و خاک )سازه ای و غیرسازه ای(، توسعه آب  

 بندها و سامانه)سیستم( های سطوح آبگیر حداقل به میزان ششصد هزار هکتار در سال

کمک  ( هزینه ها به عنوان  %85تبصره برای توسعه روشهای آبیاری نوین حداقل هشتادوپنج درصد)

 بالعوض توسط دولت در قالب بودجه ساالنه تأمین و پرداخت می شود.

پ حمایت از توسعه گلخانه ها و انتقال کشت از فضای باز به فضای کنترل شده و بازچرخانی پسابها،  

 مدیریت آبهای نامتعارف و مدیریت آب مجازی 



 
 

ارتقا و  راهبردی  محصوالت  بر  تأکید  با  کشت  الگوی  اجرای  و  طراحی  در  ت  آب  وری  بهره  ی 

چهارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تأمین منابع و الزامات مورد نیاز در قالب بودجه ساالنه  

 و اعمال حمایت و مشوق های مناسب فقط در چهارچوب الگوی کشت 

( وضع موجود در طول اجرای قانون  %5ث احیاء، مرمت و الیروبی قنوات به میزان ساالنه پنج درصد)

 امه با تأکید بر فعالیت های آبخیزداری و آبخوانداری برای احیای قنوات برن

ج ایجاد زیرساخت مورد نیاز برای پرورش دویست هزارتن ماهی در قفس تا پایان اجرای قانون برنامه  

 و توسعه فعالیت های شیالتی و ایجاد تأسیسات زیربنایی در سواحل کشور 

 ی پروانه بهره برداری چ برق دار کردن چاههای کشاورزی دارا

تبصره منابع مورد نیاز اجرای این بند از محل صرفه جویی در مصرف سوختهای فسیلی موضوع ماده  

تأمین می    2/1/ 1394( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب  12)

 گردد.

ه شده بر روی چاههای دارای  ح نصب کنتور هوشمند و حجمی آب با اعطای تسهیالت از وجوه ادار

 پروانه بهره برداری تا پایان اجرای قانون برنامه 

خ استفاده از آب استحصالی سدها، با اولویت تأمین آب شرب مورد نیاز در حوضه آبریز محل استقرار  

 سد

این   بر روی  ها از آب سدهای احداثی  از رودخانه ها، چشمه ها و قنات  تأمین حقابه کشاورزان  د 

 انه ها، قنات ها و چشمه ها رودخ

خنک   )سیستم(  سامانه  اصالح  و  معدنی  و  آلیاژی  فوالدی،  شرکتهای  آب  مصرف  ساختار  تغییر  ذ 

 کنندگی و شست وشوی مواد خام تا پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه 

  ر دولت موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طرح الگوی کشت را برای تمامی نقاط 

 کشور تعریف نموده و در طی سالهای اجرای این قانون به مورد اجراء گذارد. 

 وزارت نیرو موظف است تخصیص آب را مطابق طرح الگوی کشت در اختیار کشاورزان قرار دهد.

 36 ماده

( قانون  44الف دولت مکلف است اقدامات الزم را با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )

اصالح نظام بهره برداری آب آشامیدنی، بهره وری استحصال و بهره وری مصرف  اساسی در جهت  

( آب آشامیدنی مناطق  %30( ارتقاء دهد و نیز حداقل سی درصد)%30آن را حداقل معادل سی درصد)

 جنوبی کشور را ازطریق شیرین کردن آب دریا تا پایان اجرای قانون برنامه تأمین نماید.



 
 

است تا پایان اجرای قانون برنامه تمهیدات الزم را جهت تأمین، طراحی و    تبصره وزارت نیرو موظف

( آب شیرین کن های مورد نیاز در شهرهای حوزه خلیج فارس  %70ساخت حداقل معادل هفتاددرصد)

و دریای عمان را از جمله از طریق خرید تضمینی آب شیرین شده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع  

طریق انتقال فناوری به داخل انجام دهد. مدیریت انتقال فناوری از طریق  خرید آب شیرین کن از  

 جهاد دانشگاهی، دانشگاهها و مراکز پژوهشی و شرکتهای دانش بنیان انجام می شود. 

ب عوارض حاصل از چشمه های آب معدنی و درمانی در محدوده شهرستانهائی که ظرفیت توسعه  

در اختیار شهرداری ها یا دهیاری های همان منطقه قرار می  گردشگری دارند، با طی مراحل قانونی  

گیرد. منابع حاصله متناسب با دریافت عوارض که به پیشنهاد شورای اسالمی شهر یا روستا به تصویب  

شورای برنامه ریزی و توسعه استان می رسد، با تصویب کمیته برنامه ریزی شهرستان صرف زیرساخت  

 شود. های گردشگری همان منطقه می 

دولت مکلف است تمهیدات الزم را با استفاده از انواع روشها از جمله سازوکارهای ذیل تا    37  ماده

درصد) وپنج  بیست  حداقل  افزایش  جهت  موجود  وضع  بر  عالوه  برنامه،  قانون  اجرای  (  %25پایان 

 پوشش شبکه فاضالب شهری کشور را فراهم نماید.

صی داخلی و خارجی و سازمان های بین المللی در ازای  الف استفاده از سرمایه گذاری بخش خصو 

 واگذاری پساب استحصالی 

ب استفاده از منابع حاصل از فروش پساب فاضالب جهت توسعه و تکمیل طرحهای فاضالب شهری با  

 پیش بینی منابع و مصارف آن در قانون بودجه سنواتی 

 محیط زیست و منابع طبیعی  9بخش

 دامات زیر را جهت حفاظت از محیط زیست به عمل آورد: دولت موظف است اق 38 ماده

( در سیاست ها و برنامه های توسعه ای و ارزیابی    SEAالف نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط زیست)

محیطی) زیست  و    EIAاثرات  خصوصی  بخشهای  و  اجرائی  دستگاههای  کلیه  بزرگ  طرحهای   )

نی از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی براساس  تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمی

 شاخصها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط زیست. 

ب اجرای برنامه عمل حفاظت، احیاء، مدیریت و بهره برداری مناسب از تاالب های کشور با مشارکت  

با تاالب های ثبت شده در کنوا  نسیون  سایر دستگاههای اجرائی و جوامع محلی به ویژه در ارتباط 

( تاالب های بحرانی و در  %20رامسر به طوری که تا پایان اجرای قانون برنامه، حداقل بیست درصد )

 معرض تهدید کشور احیاء شوند و ضمن حفاظت و تثبیت، در روند بهبود قرار گیرند.



 
 

  پ تأمین اعتبارات ارزی و ریالی مورد نیاز جهت اجرای تعهدات بین المللی دولت جمهوری اسالمی 

ایران در حوزه محیط زیست در قالب بودجه های سنواتی. اجرای این بند منوط به رعایت اصول هفتاد  

 ( قانون اساسی می باشد.125( و یکصد و بیست و پنجم )77و هفتم)

زیستی   محیط  المللی  بین  های(  )پروژه  طرحهای  در  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  سهم  تأمین  ت 

اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به منظور تشویق و حمایت از جلب کمکها و  مشترک با دولتها و  

سرمایه گذاری های بین المللی داوطلبانه و کمک به تأمین هزینه های مربوط به کنوانسیون رامسر.  

( قانون اساسی  125( و یکصد و بیست و پنجم)77اجرای این بند منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم)

 می باشد.

ت بر اجرای طرحهای جامع مدیریت پسماند به ویژه در سواحل دریاها، رودخانه ها، جنگلها  ث نظار

( از حجم پسماندهای موجود با  %20و دشتهای حاشیه تاالب ها و مدیریت ساالنه حداقل بیست درصد)

 روش مناسب 

اقداما بر  ت  تبصره سازمان حفاظت محیط زیست موظف است در محدوده حریم شهرها و روستاها 

 شهرداری ها و دهیاری ها در این خصوص نظارت کند. 

ج تهیه و اجرای طرح جامع پیشگیری و اطفای حریق در عرصه تحت مدیریت سازمان جنگلها، مراتع  

و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاههای اجرائی، نظامی)در زمان صلح(  

 و انتظامی 

تأسیسات جمع آوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضالب در شهرها  چ تکمیل و اجرای  

از   مجاز  حد  از  بیش  آالیندگی  با  فاضالب  که  واحدهایی  سایر  و  خدماتی  و  صنعتی  شهرکهای  و 

یا پیش فروش پساب خروجی   از طریق عقد قرارداد فروش و  نمایند  تولید می  استانداردهای ملی 

 توسعه آتی  تأسیسات موجود و یا طرحهای

تبصره دولت مجاز است از طریق تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی و یا عقد قرارداد با آنان  

 نسبت به موارد این بند اقدام نماید.

 ح احیاء، توسعه و غنی سازی جنگلها در سطح هشتصد و پانزده هزار هکتار 

 ده میلیون هکتار خ اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخوان حداقل درسطح 

 د بیابان زدایی وکنترل کانون های بحرانی آن حداقل درسطح یک میلیون و یکصد و چهل هزار هکتار 

ذ تهیه نقشه های حدنگاری)کاداستر( منابع طبیعی حداقل یکصد و چهارده میلیون هکتار و اراضی  

 کشاورزی حداقل بیست میلیون هکتار با رعایت قانون حدنگار)کاداستر(



 
 

( حفاظت از جنگلها، مراتع و اراضی ملی و دولتی و مناطق چهارگانه  %100رتقای پوشش صددرصد)ر ا

زیست محیطی با مشارکت جوامع محلی و ارتقای ضریب حفاظت از جنگلها و مراتع کشور به منظور  

 (%10پایداری جنگلها و همچنین تعادل بخشی دام و مراتع ساالنه حداقل ده درصد)

مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه، تجهیزات و کاغذ، کاهش ز اجرای برنامه  

مواد جامد زائد و بازیافت آنها در ساختمان ها و وسائط نقلیه، در کلیه دستگاههای اجرائی و مؤسسات  

 و نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب قوانین مربوطه 

مشترک وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست به    تبصره آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد 

 تصویب هیأت وزیران می رسد. 

و   میلیون  نه  حداقل  میزان  به  دارویی  گیاهان  فرآوری  و  توسعه  و  مرتعی  رویشگاههای  احیای  ژ 

ششصدهزار هکتار و افزایش حداقل یکصدهزار هکتار به سطح زیر کشت گیاهان دارویی به نحوی  

 ( هکتار برسد. 250.000انون برنامه به دویست و پنجاه هزار )که در پایان اجرای ق

س ارائه برنامه جامع مقابله با ریزگردها حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم و اجرای  

 عملی و مؤثر آن از سال دوم اجرای این قانون 

از رد بودجه ساالنه جهت  اعتبار الزم در  بینی  پیش  و  اعطای تسهیالت  ه خارج کردن ساالنه ده  ش 

 ( از موتورسیکلت های بنزینی و جایگزینی با موتورسیکلت های برقی %10درصد)

ص فراهم کردن منابع ارزی و ریالی الزم جهت تبدیل پسماند به کود یا انرژی برای شهرهای مختلف  

 در طول اجرای قانون برنامه با همکاری بخش خصوصی و شهرداری ها 

قتصادی و عمرانی الزم برای تثبیت، استمرار و افزایش حقآبه به رودخانه های  ض اقدامات سیاسی، ا

 مشترک و مرزی مانند هیرمند و تأمین حقآبه زیست محیطی آنها 

ط تهیه، تدوین و اجرای برنامه عمل حفاظت و مدیریت از مناطق چهارگانه محیط زیست و گونه های  

ا رویکرد بهره گیری از ظرفیت های داوطلبانه  در معرض تهدید و خطر انقراض حیات وحش کشور ب

و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت جوامع محلی و سازمان های مردم نهاد توسط سازمان  

 حفاظت محیط زیست 

ظ بازنگری در محدوده مناطق چهارگانه محیط زیست و همچنین تعریف و تقسیم بندی جدید مناطق  

( توسط سازمان حفاظت محیط   IUCNیه جهانی حفاظت از طبیعت )با توجه به تقسیمات نوین اتحاد

 زیست 



 
 

ع کشاورزان و دامدارانی که محصوالت آنها با تشخیص جهاد کشاورزی شهرستان در معرض تهدید  

حیات وحش می باشد، می توانند برای جلوگیری از خسارت نسبت به محصور نمودن مزارع خود در  

 اقدام کنند. چهارچوب قانون و مقررات مربوطه 

غ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نسبت به پاسخ استعالم های مربوط به طرحهای عمرانی  

دولتی و طرحهای اقتصادی سرمایه گذاران حداکثر ظرف مدت دوماه اقدام نماید و درصورت رد  

مربوطه    گزارشها و درخواست های مذکور دالیل را کتباً به صورت شفاف مطابق قوانین و ضوابط فنی 

به ذی نفعان اعالم کند. عدم پاسخ سازمان حفاظت محیط زیست در مهلت مقرر، به منزله تأیید می  

 باشد.

 ف

هرگونه بهره برداری چوبی از درختان جنگلهای کشور از ابتدای سال چهارم اجرای قانون برنامه،    1

ر که مدت اجرای آن به  ممنوع می باشد. دولت در ارتباط با قراردادهای طرحهای جنگلداری مذکو

 اتمام می رسد، مجاز به تمدید قرارداد نمی باشد. 

تبصره بهره برداری چوبی در طرحهای جنگلداری طی سالهای اول تا سوم اجرای قانون برنامه توسعه  

 صرفاً از درختان شکسته، افتاده و ریشه کن در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود. 

نسبت به اصالح آن دسته از طرحهای جنگلداری که مدت اجرای آن تا پایان  دولت مکلف است    2

سال سوم اجرای قانون برنامه به اتمام نمی رسد، تعیین خسارت کارشناسی نموده و خسارت حاصله را  

 در بودجه سنواتی درج نماید.

رقابل احیاء تا  بهره برداری از درختان ریشه کن، شکسته، افتاده، خشک سرپا و آفت زده غی   1تبصره

برنامه صرفاً با مجوز سازمان جنگلها،   تا پایان سال سوم  پیش از تصویب طرح جایگزین و حداکثر 

مراتع و آبخیزداری کشور مجاز می باشد و پس از تصویب طرح جایگزین صرفاً براساس این طرح و  

 با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور خواهد بود. 

ت درختان جنگلی برای طرحهای عمرانی در صورت دارابودن ارزیابی زیست محیطی  برداش  2تبصره

و شناسه )کد(شناسایی با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بالمانع است. همچنین بهره  

با تشخیص و مجوز   برداری از درختکاری و جنگلکاری های دست کاشت به منظور زراعت چوب 

 اتع و آبخیزداری کشور مجاز است. سازمان جنگلها، مر

( دولت مکلف است با اختصاص ردیف اعتباری مستقلی نسبت به پیش بینی  1به منظور تحقق بند)  3

اعتبارات و امکانات در بودجه های سنواتی جهت ارتقاء پوشش کامل و مؤثر حفاظت از جنگلهای  



 
 

ز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب،  کشور، مهار عوامل ناپایداری، جلوگیری از تغییر کاربری، تجاو 

 استقرار مدیریت پایدار جنگل و اجرای تعهدات اقدام نماید.

تبصره دولت مکلف است تسهیالت الزم را جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اولیه صنایع  

 مرتبط با چوب)سلولزی( در اختیار صاحبان صنایع و کشاورزان طرف قرارداد آنان قرار دهد. 

 انرژی، صنعت و معدن 10بخش 

 39  ماده

الف به منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری در مصرف آب و انرژی و هدفمندکردن  

یارانه ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده می شود که 

با رعایت مالحظات اجتماعی و  قیمت آب و حاملهای انرژی و سایر کاالها و خدمات   یارانه ای را 

با توجه    1400اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به تدریج تا پایان سال 

اصالح و از منابع حاصل    1388/10/15( قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب  3( و )2(، )1به مواد )

ال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره وری، کاهش شدت  به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغ

از   اجتماعی  های  حمایت  و  اجتماعی  عدالت  شاخصهای  ارتقای  و  هوا  آلودگی  کاهش  انرژی، 

خانوارهای نیازمند و تأمین هزینه های عملیاتی و سرمایه گذاری شرکتهای ذی ربط در چهارچوب  

 بودجه های ساالنه اقدام الزم را به عمل آورد. 

به منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون، دولت مکلف است دریافت ها و پرداخت های مرتبط با  ب  

قانون هدفمند کردن یارانه ها را در جدول جداگانه ای حاوی اقالم زیر همراه با بودجه های سنواتی  

 به مجلس شورای اسالمی تقدیم کند:

 یارانه ها کل دریافتی های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن  1

 مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن  2

 سهم شرکتهای تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت 3

به    4 یارانه نقدی و غیرنقدی  به پرداخت  به منظور اختصاص  ها  یارانه  سهم سازمان هدفمند کردن 

اعتبارات مربوط به اجرای  خانوارها، کمک به بخش سالمت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تأمین  

انرژی مصوب   الگوی مصرف  اصالح  مدیریت    1389/12/4قانون  و  نقل  و  توسعه حمل  قانون  و 

 1386/9/18مصرف سوخت مصوب 

دولت مکلف است سهم سازمان هدفمند کردن یارانه ها از دریافتی ها را هر ساله در ردیف    1تبصره

بط با آن را در ردیفهای مستقل و جداگانه در  ( و مصارف مرت210102منابع بودجه عمومی)شماره  

 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

 می ارائه نماید.و مجلس شورای اسال

مصوب   ها  یارانه  هدفمندکردن  قانون  بر  برنامه  اجرای  درطول  ماده   این  و    1388/10/15احکام 

 اصالحات و الحاقات بعدی آن حاکم است. 

 
دولت موظف است به منظور توسعه صنعت هوا و فضا و دستیابی به علوم و فناوری های    40  ماده

 به عمل آورد: نوین در زمینه مذکور اقدامات زیر را 

با طراحی،   مرتبط  و صنایع  ها  زیرساخت  توسعه  و  ایجاد  منظور  به  و حمایت الزم  بسترسازی  الف 

ساخت، آزمایش، پرتاب و بهره برداری از سامانه های فضایی، ماهواره، ماهواره بر و ایستگاههای  

 زمینی 

و پیش بینی تمهیدات  ب حفظ و نگهداری از موقعیت های مداری متعلق به جمهوری اسالمی ایران  

الزم برای ایجاد زیرساخت ها و اجرای طرحهای)پروژه های( ماهواره ملی در راستای حفظ نقاط یاد  

 شده

 41 ماده

الف در راستای اجراء و پیشبرد سیاست های کلی برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی، سازمان انرژی اتمی  

با رعایت اصول پدافند غیرعامل نسبت به ت  دوین طرح ملی مقابله با شرایط اضطراری  مکلف است 

نیروگاهها و تأسیسات هسته ای با همکاری سازمان، وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،  



 
 

به   آنرا  و  اقدام کند  غیرعامل و سایر دستگاههای ذی ربط  پدافند  امور خارجه و سازمان  و  کشور 

 تصویب شورای عالی امنیت ملی کشور برساند. 

ره دستگاههای اجرائی ذی ربط مکلفند نسبت به اجرای آن متناسب با شرایط بیرونی و داخلی  تبص

نیروگاهها با نظارت و راهبری سازمان پدافند غیرعامل و سازمان انرژی اتمی به تناسب وظیفه اقدام  

 نمایند. 

و   قوانین  براساس  بوشهر  اتمی  نیروگاه  مجاور  بندرگاه  و  هلیله  روستاهای  درخصوص  مقررات  ب 

 مربوطه، توسط وزارت کشور و با همکاری سازمان انرژی اتمی و سازمان، تعیین تکلیف شود. 

 42 ماده

الف دولت مکلف است در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت ها و مساعدت های الزم  

از ظرفیت استفاده  نیاز برای  اعتباری و تنظیم مقررات مورد  مازاد صنعت    از قبیل کمکهای مالی و 

دفاعی و نیل به خوداتکایی در تأمین اقالم دفاعی و غیردفاعی کشور را با مشارکت بخش خصوصی  

 به عمل آورد. همه دستگاههای اجرائی مجازند از این ظرفیت ها استفاده کنند. 

اد  ب به منظور ارتقاء و به روز نمودن فناوری های صنعت دانش بنیان هواپیماسازی، تحقق اهداف اقتص

بهینه سازی زیرساخت های شرکت صنایع هواپیماسازی ایران، نوسازی و تأمین ناوگان   مقاومتی و 

 مسافری کشور)خرید هواپیما( با اولویت استفاده از ظرفیت های این شرکت انجام گیرد.

دولت مکلف است به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی    43  ماده

 اد ملی، در طی سالهای اجرای قانون برنامه:در اقتص

 الف شورای معادن در هر استان با ترکیب، وظایف و اختیارات زیر تشکیل دهد: 

 ترکیب شورا:  1

 استاندار به عنوان رئیس شورا)غیرقابل تفویض( 

 معاون امور عمرانی استاندار 

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت)دبیرشورا( 

 استان رئیس سازمان 

 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان)بدون حق رأی(

 رئیس اتاق تعاون استان)بدون حق رأی(

 )بدون حق رأی( قوه قضائیهیک نفر از قضات با معرفی رئیس 

دونفر از اعضای نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیأت رئیسه نظام مهندسی معدن استان)بدون حق  

 رأی( 



 
 

 کل حفاظت محیط زیست استان مدیر

 مدیرکل منابع طبیعی استان 

 رئیس سازمان جهادکشاورزی استان 

 فرمانده نیروی انتظامی استان)بدون حق رأی( 

 دونفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی با رأی مجلس )به عنوان ناظر( 

عالی معادن ضمن نظارت    شورای معادن استان موظف است در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای  2

بر استخراج ماده  معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره برداری با  

تسهیل،   به  نسبت  را  اقدامات الزم  طبیعی،  منابع  تخریب  و حداقل  محیطی  رعایت مالحظات زیست 

 تسریع و ایجاد صنایع پایین دستی انجام دهد. 

( قانون معادن  34( و )2( در طول اجرای قانون برنامه بر مواد )43ماده  )  ( بند )الف(2حکم جزء )

 حاکم است. 27/ 1372/2مصوب 

 یک نسخه از مصوبات شورای معادن استان به شورای عالی معادن ارسال می گردد.  3

حسابهای بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استان های    4

ل ذخایر معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان های مذکور مستقر می شود  مح

و حوزه مالیاتی آنها در همان استان ها تعیین می شود و شورای معادن استان موظف است بر اجرای  

 این جزء نظارت کند.

قانون محاسب39تبصره درمورد معادن درمالکیت دولت، رعایت ماده  ) الزامی  (  ات عمومی کشور 

 است.

در مواردی که به دلیل بهره برداری از معادن و فعالیت های صنایع معدنی، خسارت هایی به اهالی    5

ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، عالوه بر عوارض آالیندگی، با تصویب شورای معادن  

ین استان نزد خزانه داری کل کشور به  ( فروش آنها، پس از واریز به خزانه مع%1استان تا یک درصد)

جبران خسارت های مذکور و درصورت وارد شدن آسیبهای عمومی، به فعالیت های بهداشتی، درمانی  

 و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می یابد.

 تبصره شورای معادن استان موظف است اصالح فناوری آالینده و به روز آوری آنها را پیگیری کند.

سازمان های توسعه ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)ایدرو( و سازمان توسعه و    ب

نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( و نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت سیاست های  

ولید  ( قانون اساسی و قانون رفع موانع ت44کلی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )



 
 

مکلفند نسبت به سرمایه گذاری در معدن    1/ 2/ 1394رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب  

 و صنایع معدنی اولویت قائل شوند. 

( قانون معادن مصوب  14پ درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی)با رعایت ماده )

( قانون رفع موانع  35حاصل از ماده )  ( حق انتفاع پروانه بهره برداری )دولتی(، عواید1377/3/23

(  2و عواید حاصل از تبصره های )  1394/2/1تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب  

و اصالحات و الحاقات بعدی را به حساب ویژه ای    3/23/ 1377( قانون معادن مصوب  6( ماده )3و)

تعیین می شود،   نزد خزانه داری کل کشور  منظور  بدین  بودجه  که  قانون  قالب  در  تا  نماید  واریز 

اعتبار صددرصد) این  و  ذیل صرف کند  امور  در  و  %100سنواتی  تلقی می شود  یافته  تخصیص   )

 هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می باشد:

 عدنی تکمیل زیربناها و زیرساخت های مورد نیاز برای معادن و زیرساخت های عمومی صنایع م 1

تبصره)  2 ) 6اجرای  ماده  و  14(  معدنی(  محدوده  درگیر  مجاور  مناطق  اولویت  با  معادن)  قانون   )

( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی  35( قانون معادن و ماده  )31( و)25مواد)

 کشور 

 تشویق صادرات محصوالت صنایع معدنی دارای ارزش افزوده باال  3

های پایه زمین شناسی شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت های معدنی    تکمیل نقشه  4

 کشور 

ت جذب مشارکت بخش خصوصی در طرحهای سازمان های توسعه ای و در آن صورت سهم آورده  

سازمان های توسعه ای و تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آنها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری  

 تجدید ارزیابی، مشمول مالیات با نرخ صفر می شود.  آنها، ناشی از

ث به منظور حفظ سرمایه های ملی و بهره برداری مناسب از شبکه راههای کشور، وزارت صنعت،  

معدن و تجارت و نیروی انتظامی مکلفند طبق قوانین، اقدامات الزم را برای رعایت وزن مجاز در حمل  

 بار جاده ای به عمل آورند.

 44 ماده

الف دولت مکلف است به منظور افزایش ارزش افزوده انرژی و تکمیل زنجیره ارزش و کاهش شدت  

 انرژی »مصرف انرژی برای واحد تولید« در طول اجرای قانون برنامه اقدامات زیر را انجام دهد: 

 ( کاهش یابد. %5ترتیبی اتخاذ نماید که ساالنه تلفات انرژی در بخش ساختمان، پنج درصد) 1

نامه اجرائی این جزء ظرف مدت شش ماه پس از الزم االجراءشدن این قانون توسط   تبصره آیین 

 وزارتخانه های نیرو، راه و شهرسازی و نفت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. 



 
 

تسهیالت الزم برای ایجاد ظرفیت پاالیش مقدار دو میلیون و هفتصدهزار بشکه در روز نفت خام و   2

یعانات گازی با ضریب پیچیدگی باال توسط بخش غیردولتی را به نحوی برنامه ریزی و اجراء کند تا  م

ترکیب تولید فرآورده آنها اساساً به محصوالت سبک تر و میان تقطیر اختصاص یابد و سهم نفت  

 ( بیشتر نشود. %10کوره در الگوی پاالیش از ده درصد)

غیردولتی، برای افزایش ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی جدید  برای جلب سرمایه گذاری بخش    3

به نحوی برنامه ریزی و اجراء کند که تا آخر اجرای قانون برنامه ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی  

کشور به صد میلیون تن افزایش یابد. بدین منظور الزم است خوراک مورد نیاز برای واحدهای مجتمع  

بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارند و تأمین آب و برق  های تولیدی که پروانه  

 مورد نیاز آنها میسر است و مشکالت زیست محیطی ندارند، با هماهنگی وزارت نفت تأمین گردد. 

( قانون الحاق  1( بند )الف( این ماده  در طول اجرای برنامه بر بند )ی( ماده  ) 3( و )2حکم اجزای )

 ( حاکم است.2قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )  برخی مواد به 

در قالب طرح جامع حمل و نقل کشور نسبت به کاهش مصرف انرژی و کربن در ناوگان حمل و    4

 را ندارند خودداری نماید. 4نقل اقدام و از شماره گذاری خودروهایی که شرایط یورو

 ضریب بهره وری نیروگاهها:   ب وزارت نیرو موظف است به منظور افزایش بازدهی و

( صادر  %60تا  % 55موافقت اصولی برای ایجاد نیروگاهها با بازدهی پنجاه و پنج تا شصت درصد )  1

 نماید.

 قیمت خرید برق را با توجه به ساز و کار بازار در بورس تعیین نماید. 2

سازمان و  نفت  و  نیرو  های  توسط وزارتخانه  بند  این  اجرائی  نامه  آیین  به    تبصره  و  تهیه می شود 

 تصویب هیأت وزیران می رسد. 

( قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم  1احکام این ماده  درطول اجرای قانون برنامه بر ماده  )

 ( حاکم است. 2بخشی از مقررات مالی دولت )

برنامه    وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذی ربط،  45  ماده

برنامه در چهارچوب قوانین   قانون  پایان سال اول اجرای  تا  انرژی کشور« را  اجرائی »طرح جامع 

مربوطه و در راستای سند ملی راهبرد انرژی کشور مصوب شورای عالی انرژی کشور، تهیه کنند و  

 به تصویب هیأت وزیران برسانند.

ت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاست های  به منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمای   46  ماده

کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، دولت و دستگاههای اجرائی ذی ربط به  

 شرح زیر اقدام می کنند: 



 
 

الف وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از الزم االجراء 

ای صنعتی)با اولویت صنایع معدنی( را با رعایت مالحظات آمایش  شدن این قانون، فهرست اولویت ه

 سرزمینی و تعادل بخشی منطقه ای به تصویب هیأت وزیران برساند. 

بازده صنعتی و پرمصرف مانند خودروهای   ب دولت مکلف است طرح جایگزینی محصوالت کم 

ا اعطای مشوقهای مورد نیاز  ( از سال دوم اجرای قانون برنامه ب%20فرسوده را ساالنه بیست درصد)

 اجراء نماید.

تبصره آیین نامه اجرائی مربوط با پیشنهاد مشترک سازمان، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت،  

نفت و نیرو ظرف مدت شش ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می  

 رسد.

ت سیاست های پرداخت تسهیالت بانکی را به گونه  پ بانک مرکزی )شورای پول و اعتبار( مکلف اس

نماید که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیالت پرداختی ساالنه طی اجرای قانون برنامه   ای تنظیم 

 ( باشد. %40حداقل چهل درصد)

( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای  20( ماده  )3ت دولت مکلف است با رعایت تبصره )

مالی کش  برای پوشش خطرات    1/ 1394/2ور مصوب  نظام  برنامه سازوکار الزم  قانون  اجرای  طی 

( نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش بینی کند و برای بنگاههای  %10افزایش ساالنه بیش از ده درصد)

 اقتصادی دریافت کننده تسهیالت ارزی طراحی و به اجراء درآورد. 

کم دادگستری، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و  ث دستگاههای اجرائی نظیر شهرداری ها، محا

امالک کشور مکلفند تا پایان سال دوم برنامه دستورالعمل ها و فرآیند های داخلی و زیرساخت های  

نرم افزاری خود را به گونه ای آماده  نمایند تا دریافت اطالعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق  

الیات، حقوق مالکانه و جریمه های آنها، جریمه ها و عوارض شهرداری  و عوارض دولتی مانند بیمه، م

و نیز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفاً با استفاده از نرم افزار و بدون حضور نیروی انسانی هم  

زمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه میسر شود و همراه با توضیح کامل محاسبات  

الکترونیکی انجام  به صورت   برخط)آنالین( به متقاضی اعالم و پرداخت ها و دریافت ها از طریق 

 شود.

نماید که ورود کاالی   با همکاری سایر قوا مکلف است به گونه ای برنامه ریزی و اقدام  ج دولت 

ل  ( کاهش یابد و از سال او%10قاچاق در طول سالهای اجرای قانون برنامه، ساالنه حداقل ده درصد)

اجرای قانون برنامه از فعالیت مبادی ورودی غیرمجاز زمینی و دریایی که خارج از کنترل گمرک  

 است جلوگیری به عمل آورده و گزارش ساالنه آن را به مجلس شورای اسالمی ارائه نماید. 



 
 

( ساالنه)ارزی( از منابع ورودی صندوق توسعه ملی در قبال اخذ خط  %10چ سپرده گذاری ده درصد) 

در  اع غیردولتی  و  تعاونی  متوسط  و  کوچک  صنایع  به  ریالی  تسهیالت  ارائه  برای  ریالی  تباری 

 چهارچوب اساسنامه دائمی صندوق توسعه ملی از طریق بانکهای عامل دولتی انجام می شود.

ح وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، طرح  

سازی صنایع را به نحوی که منجر به کاهش مصرف و شدت انرژی و آالیندگی و افزایش  نوسازی و باز

بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت پذیری آنها شود، تدوین و پس از تصویب هیأت  

تسهیالت   تأمین  همچنین  و  تشویقی  و  حمایتی  اقدامات  است  موظف  دولت  نماید.  اجرائی  وزیران 

 یاز را در قالب بودجه سنواتی پیش بینی کند.اعتباری مورد ن 

خ دولت مکلف است در راستای تقویت صادرات غیرنفتی و حمایت مؤثر از فعالیت صنایع کوچک  

و متوسط و دریایی کشور و توسعه فعالیت های معدنی، حمایت الزم را از صندوق ضمانت صادرات  

ات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه  ایران، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، تحقیق

 فعالیت های معدنی و صنایع دریایی در طی سالهای اجرای قانون برنامه به عمل آورد.

توسعه   تبلیغات و همچنین  و  تولید  د دولت مکلف است توسعه و هدفمندسازی پژوهش، آموزش، 

ی هویت بخشی، ارتقای  تجارت الکترونیک فرش و ایجاد خانه فرش در بازارهای هدف و موردنظر برا 

کیفیت تولید و روان سازی، سفارش پذیری، حمایت از ایجاد و توسعه و تجهیز کارگاههای متمرکز  

و غیرمتمرکز و اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی فرش دستباف روستایی و شهری سراسر کشور و نیز  

بهره وری،   بهبود  و  ارتقاء  منظور  به  دستباف  فرش  جانبی  و خدمات  افزایش سهم  صنایع  و  تثبیت 

 صادراتی و بازاریابی های داخلی و خارجی را به عمل آورد. 

 تبصره وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به پیگیری اجرای حکم این بند در دولت است.

( قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور حاکم  17( این قانون بر حکم ماده  )46حکم ماده  )

 است.

و  کلیه    47  ماده اتمی  انرژی  سازمان  و  نیرو  و  نفت  های  وزارتخانه  جمله  از  اجرائی  دستگاههای 

بنگاههای اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند درطول اجرای قانون برنامه، در طرحهای)پروژه  

های( خود و درشرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با  

شرکتها و پیمانکاران، اولویت با به کارگیری نیروهای بومی استانی )درشرایط برابر از نظر علمی  کلیه  

 و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیک تر( را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.

 دولت مکلف است: 48 ماده



 
 

تولید و مشعل در کلیه   الف کلیه طرحهای جمع آوری، مهار، کنترل و بهره برداری از گازهای همراه

میادین نفتی و تأسیسات صنعت نفت را با تعیین نرخ عادالنه خوراک آنها ظرف مدت حداکثر سه ماه  

از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون از طریق فراخوان به مردم و بخش غیردولتی واگذار نماید به  

 مشعل مهار و کنترل شده باشد.( گازهای %90گونه ای که تا پایان برنامه حداقل نود درصد )

ب به منظور افزایش خدمات سوخت رسانی به کشتی ها )بانکرینگ( و خدمات جانبی آن در خلیج  

فارس و دریای عمان ضمن انجام حمایت های الزم از بخش غیردولتی در خرید شناورهای مخصوص،  

مجوزهای مورد نیاز برای توسعه صنعت  قیمت گذاری فرآورده، شرایط، تسهیالت، مشوق ها و صدور  

( ساالنه، سهم  %10سوخت رسانی به کشتی ها را به نحوی انجام دهد که ضمن رشد حداقل ده درصد)

کشور از بازار سوخت رسانی به کشتی ها در منطقه خلیج فارس و دریای عمان در پایان برنامه حداقل  

 ( برسد.%50به پنجاه درصد )

ی اتمی ایران در راستای ارتقای آگاهی ها و پذیرش اجتماعی و مشارکت  پ از طریق سازمان انرژ 

افزایی در دستیابی به توسعه پایدار برق هسته ای و هماهنگی اجتماعی خود اقدامات الزم را طبق  

 قوانین و مقررات مربوطه در این خصوص، با اولویت مناطق دارای ساختگاه هسته ای به عمل آورد.

جرائی مربوطه با پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران به تصویب هیأت وزیران می  تبصره آیین نامه ا

 رسد.

ت از طریق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزایش توان تولید برق تا بیست و پنج هزار  

مگاوات از طریق سرمایه گذاری مؤسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و  

خارجی و یا منابع داخلی شرکتهای تابعه یا به صورت روشهای متداول سرمایه گذاری از جمله ساخت،  

( تصرف  و  برداری  )  BOOبهره  انتقال  و  برداری  بهره  ساخت،  و   )BOT    خرید نماید.  اقدام   )

 تضمینی برق بر اساس نرخ تعیین شده توسط شورای اقتصاد خواهد بود. 

(  %1ی توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت نفت معادل یک درصد)ث به منظور افزایش و ارتقا 

برنامه، جهت ایجاد   تابعه را در طول اجرای قانون  از اعتبارات طرحهای توسعه ای ساالنه شرکتهای 

ظرفیت جذب، توسعه فناوری های اولویت دار نفت، گاز و پتروشیمی و انرژی های تجدیدپذیر و به  

آنها در صنایع   آنها وکاهش شدت  کارگیری  سازی  بومی  و  های موجود  فناوری  ارتقای  و  مرتبط 

مصرف انرژی ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان اختصاص دهد و گزارش عملکرد این بند را ساالنه به  

کمیسیون های انرژی و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسالمی ارائه نماید. همچنین به  

(،  %1افت مخازن کشور در طول اجرای قانون برنامه به میزان یک درصد)منظور افزایش ضریب بازی

از طریق وزارت نفت طی سال اول اجرای این قانون، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن  



 
 

هیدروکربوری را با رعایت اولویت بندی مخازن به تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی تهیه کند  

 توسط مراجع قانونی، اقدامات الزم را به عمل آورد. و پس از تصویب آن  

 ج

وزارت نفت موظف است تمهیدات الزم را برای استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های شرکتهای    1

بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای سرمایه گذاری در فعالیت های اکتشاف،  

ن نفت و گاز به ویژه میادین مشترک در چهارچوب سیاست  تولید و بهره برداری )نه مالکیت( میادی 

 ( قانون اساسی به عمل آورد. 44های کلی اصل چهل و چهارم )

وزارت نفت موظف است به ذخایر راهبردی نفت و گاز به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و    2

میادین مشترک را تا پایان  گاز با تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز به ویژه در  

 سال اول اجرای قانون برنامه افزایش دهد.

در جهت اجرائی شدن سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی دولت موظف است    3

فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال  

صاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه را تقویت نماید  مولد و اعطای نشان اقت

و ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن به ویژه در محیطهای علمی، آموزشی و رسانه ای و تبدیل  

 آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی را تبیین و ترویج نماید.

ماده  ) ماده  )48حکم  بر حکم  قانون  این  از    ( 56(  بخشی  تنظیم  قانون  به  الحاق برخی مواد  قانون 

 ( حاکم است.2مقررات مالی دولت )

دولت موظف است از سال اول برنامه اقدامات الزم را در راستای تشکیل بازار منطقه ای و    49  ماده

ایجاد قطب)هاب( منطقه ای برق به عمل آورد به طوری که شبکه برق کشور از شمال، جنوب، شرق  

 به کشورهای همسایه متصل شود. و غرب  

اولویت سرمایه گذاری بخش    50  ماده با  نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک  دولت مکلف است سهم 

غیردولتی )داخلی و خارجی( با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی را تا پایان اجرای قانون برنامه به  

 ( ظرفیت برق کشور برساند.%5حداقل پنج درصد)

 ل و مسکن حمل و نق 11بخش

( قانون اساسی در راستای مردمی شدن  44با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )  51  ماده

اقتصاد و گسترش زیرساخت های مورد نیاز برای خدمات تجاری خارجی و افزایش عبور )ترانزیت(  

 و حل مشکالت حمل ونقل: 



 
 

هوایی ایران اجازه داده می شود با  الف به سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت فرودگاهها و ناوبری  

( قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی 44رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )

 ( چهارم  و  چهل  اساسی مصوب  44اصل  قانون  با    1387(  مشارکت  به  نسبت  آن  بعدی  الحاقات  و 

هت سرمایه گذاری و بهره  شرکتهای معتبر بین المللی )داخلی و خارجی(، برای تشکیل شرکتهایی ج

برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین المللی و فرودگاهی به استثنای خدمات کمک ناوبری و نشست  

و   بنادر  و سازمان  ایران  هوایی  ناوبری  و  فرودگاهها  نماید. سهم شرکت  اقدام  هواپیما  برخاست  و 

 د بود. ( خواه%51دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاه ویک درصد)

ب به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می شود با حفظ وظایف حاکمیتی از طریق ارائه حمایت  

و مشوقهای الزم، نسبت به واگذاری حق بهره برداری و مدیریت بنادر کوچک و محلی، اعطای مجوز  

نین و مقررات  احداث بنادر کوچک جدید به اشخاص حقوقی حرفه ای و معتبر غیردولتی با رعایت قوا 

 داخلی و بین المللی و اصول رقابتی اقدام نماید. 

به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل ریلی و ترغیب سرمایه گذاری بخش غیردولتی در این    52 ماده

زمینه و تسریع و تسهیل اجرای طرحها)پروژه ها( و افزایش رضایتمندی و اقبال عمومی از خدمات  

 و نقل: ارائه شده در این نوع حمل  

الف سرمایه گذاری بخش غیردولتی در احداث و بهره برداری از حمل و نقل ریلی درون شهری و  

و   قوانین  کلیه  مشمول  و  شده  تلقی  یافته  کمترتوسعه  مناطق  در  گذاری  سرمایه  مانند  شهری  برون 

 مقررات مرتبط با سرمایه گذاری در مناطق کمترتوسعه یافته خواهد بود. 

( ماده   12افزوده خدمات حمل و نقل ریلی عالوه بر معافیت های مذکور در بند )  ب مالیات بر ارزش

 ( قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.12)

( قانون  44پ وزارت راه و شهرسازی موظف است با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )

و    1387( قانون اساسی مصوب  44و چهارم )   اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل 

مصوب   ای  حومه  و  شهری  ریلی  نقل  و  حمل  های  سامانه  از  حمایت  قانون  و  آن  بعدی  الحاقات 

شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای را با هدف ساماندهی حاشیه شهرها و توسعه    1382/5/52

ر زیرمجموعه شرکت راه آهن  امور حمل و نقل ریلی حومه ای و ساخت خطوط مستقل حومه ای د

جمهوری اسالمی ایران تشکیل دهد. این شرکت با همکاری شهرداری های مربوطه متولی کلیه امور  

باشد. فعالیت شرکتهای قطارهای شهری به طور   حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای در کشور می 

کت حمل و نقل ریلی مسافری  مستقل در امور توسعه حمل و نقل ریلی حومه بالمانع است. اساسنامه شر



 
 

حومه ای ظرف مدت شش ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارت  

 راه و شهرسازی و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد. 

 53 ماده

کت  الف شرکت مادرتخصصی فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و شرکتهای فرودگاهی وابسته و شر

راه آهن جمهوری اسالمی ایران مشمول مزایای قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب  

 می شوند.  1370/7/7

ب دولت موظف است از زمان الزم االجراء شدن این قانون نسبت به بازنگری از طریق تمهیدات قانونی  

اوبری هوایی، فرودگاهی، نشست  و لغو تخفیفات تکلیفی و معافیت در زمینه بهره برداری از خدمات ن

و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط و واقعی نمودن نرخ آنها اقدام  

 نماید.

اقتصاد حمل و نقل هوایی، ترغیب   به منظور تقویت  پ سازمان هواپیمایی کشوری موظف است، 

ها و سرمایه ها و ارتقای سطح علمی  سرمایه گذاری در بخش هوایی غیرنظامی، بهره گیری از ظرفیت  

و فنی صنعت هوایی کشور با رعایت اصل حمایت از صنایع داخلی دانش بنیان و انتقال فناوری پیشرفته  

به داخل و همچنین ایجاد اشتغال برای نیروهای تحصیل کرده، برنامه مدونی به منظور تحقق اهداف  

 کشوری به اجراء بگذارد: ذیل تهیه و پس از تأیید شورای عالی هواپیمایی 

پیش بینی و مدیریت نیازمندی های توسعه ناوگان هوایی کشور با رعایت خط مشی های مبتنی بر    1

 توسعه پایدار 

سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر الزم برای چگونگی تأمین انواع هواپیما و بالگردهای مورد نیاز    2

شترک داخلی و بین المللی با اولویت حمایت از  ناوگان حمل و نقل هوایی کشور با همکاری های م

 تولید داخلی 

بخش    3 اولویت  با  داخلی  هوایی  صنایع  مشارکت  جهت  الزم  تدابیر  کردن  لحاظ  و  سیاستگذاری 

خصوصی در ساخت و تولید انواع هواپیما و بالگردهایی که تأمین و خرید آنها از خارج کشور صورت  

 می پذیرد.

صاد دانش بنیان و تقویت و توسعه صنعت هوایی، تمامی شرکتهای فعال در  ت به منظور حمایت از اقت

این صنعت در حوزه های طراحی، ساخت، سرهم)مونتاژ( و تعمیر و نگهداری انواع وسایل پرنده و  

متعلقات آنها در طول اجرای این قانون از قوانین و سیاستهای حمایتی پیش بینی شده و مصوب برای  

 ن برخوردار خواهند بود. شرکتهای دانش بنیا



 
 

تبصره صالحیت احراز و برخورداری از این حمایت ها بر عهده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور  

 خواهد بود.

( قانون برنامه ششم توسعه در طول اجرای برنامه در بخش مغایرت بر ماده   53تبصره بند )ت( ماده  )

بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات حاکم  ( قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش  7)

 است.

ث سفارش ساخت هواپیما و بالگرد به سازندگان داخلی از پرداخت هزینه های ثبت سفارش معاف  

 خواهد بود.

با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس    54  ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است 

جمهور، وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی ضمن حمایت از سازندگان داخلی تجهیزات مورد  

نیاز صنعت حمل و نقل ریلی شهری و بین شهری، خرید خارجی تجهیزات مورد نیاز را به گونه ای  

د که ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای  سازماندهی نمای

( ماده   اصالح  و  صادرات  امر  در  آنها  تقویت  و  مصوب  104کشور  مستقیم  های  مالیات  قانون   )

با اصالحات و الحاقات بعدی به ازای خریدهای خارجی، انتقال فناوری به داخل کشور    1391/5/1

( دانش طراحی  % 85نحوی که تا پایان اجرای قانون برنامه حداقل هشتاد و پنج درصد )صورت گیرد به  

از   استفاده  و  با کمک  بین شهری  نقل ریلی شهری و  و  نیاز صنعت حمل  و ساخت تجهیزات مورد 

نهادهای علمی و فناوری ملی نظیر جهاد دانشگاهی، دانشگاهها و مراکز پژوهشی و شرکتهای دانش  

 ورت گیرد. بنیان داخلی ص

هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای شرکت ساخت و توسعه    55   ماده

تأسیسات   انقالب اسالمی، شرکت مجری ساختمان ها و  بنیاد مسکن  نقل کشور،  زیربناهای حمل و 

دولتی و عمومی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران و شرکت توسعه و نگهداری اماکن  

( عملکرد تخصیص اعتبارات ذی ربط با احتساب کل وجه دریافتی  %2/5ورزشی تا دو و نیم درصد ) 

از بودجه عمومی دولت اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار تعیین و  

 توسط سازمان در اختیار بنیاد و شرکتهای مذکور قرار می گیرد.

تبارات اجنتاب ناپذیر بنیاد و شرکتهای مذکور در چهارچوب بودجه  سازمان موظف به تخصیص اع

 ( می باشد.%2/5آنها از محل اعتبارات فوق تا دو و نیم درصد)

ساخت    56  ماده و  طراحی  بر  موظفند  استاندارد  ملی  سازمان  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 

به نحوی نظارت کنند که ایمنی خودروهای مذکور مت  با حداکثر سرعت خودروهای داخلی  ناسب 

 ارتقاء یافته تا در تصادفات جاده ای، تلفات به حداقل میانگین جهانی برسد.



 
 

 57 ماده

الف دولت مکلف است به منظور تکمیل و اجرای طرحهای)پروژه های( حمل ونقل ریلی، دوخطه  

و  دولتی خصوصی  های  مشارکت  بر  عالوه  السیر،  سریع  و  برقی  احداث خطوط  و  مسیرها    کردن 

( منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم  %1افزایش اعتبارات این حوزه در بودجه ساالنه، یک درصد)

دولت را در قالب بودجه ساالنه به وزارت راه و شهرسازی اختصاص دهد تا طرحهای حمل و نقل ریلی  

 با اولویت مناطق کمترتوسعه یافته اجراء گردد. 

به    1386/9/18مومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب  ب با توجه به قانون توسعه حمل و نقل ع

گونه ای برنامه ریزی شود که درطول اجرای قانون برنامه سهم حمل و نقل ریلی بار حداقل به سی  

 ( برسد. %20( و سهم حمل و نقل ریلی مسافر حداقل به بیست درصد )%30درصد)

و تجهیزات قطار شهری شهرها  دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیالت و تأمین ناوگان    58  ماده

و حومه آنها از محل منابع پیش بینی شده در بودجه سنواتی به نحوی اقدام نماید که تا پایان اجرای  

قانون برنامه دوهزار دستگاه واگن و تجهیزات مربوط با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی  

با اصالحات    5/1/ 1391ر امر صادرات مصوب  و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها د

بعدی آن به خطوط ریلی شهری اضافه شود. شهرداری ها نیز موظفند نسبت به توسعه قطار شهری از  

 محل منابع خود اقدام نمایند.

 : 1387/2/25در چهارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب  59 ماده

هرسازی و کشور و شهرداری ها مکلفند در طول برنامه نسبت به احیاء،  الف وزارتخانه های راه و ش 

بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی و بازآفرینی ساالنه حداقل دویست و هفتاد محله در قالب مطالعات  

تاریخی   ناکارآمد  )شامل  مختلف  های  گونه  حسب  بر  پایدار  شهری  بازآفرینی  ملی  ستاد  مصوب 

یه ای( و ارتقای دسترسی به خدمات و بهبود زیرساخت ها با رویکرد  سکونتگاههای غیررسمی و حاش

محله محور در چهارچوب قوانین و مقررات ذی ربط اقدام نمایند. تسهیالت و اعتبارات مورد نیاز  

سهم دولت همه ساله با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی شهرداری ها به تصویب ستاد ملی  

ر می رسد و در قالب بودجه سنواتی پیش بینی می شود و در اختیار دستگاههای  بازآفرینی شهری پایدا

اجرائی ذی ربط و شهرداری ها قرار می گیرد. برنامه عملیاتی در دو بخش نوسازی مسکن و تأمین  

خدمات و زیرساخت ، در سه ماهه اول اجرای قانون برنامه توسط وزارتخانه های راه و شهرسازی و  

شورای عالی استان ها و کلیه دستگاههای عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در   کشور، سازمان،

سطح مدیریت ملی، استانی و شهری تهیه و تعهد و التزام به اجرای برنامه های بازآفرینی شهری خواهند  

 داشت.



 
 

دستی و  تبصره در تهیه برنامه عملیاتی محدوده های تاریخی شهرها، سازمان میراث فرهنگی، صنایع  

 گردشگری به دستگاههای موصوف اضافه می شود. 

بهسازی و   ب دولت موظف است به منظور کاهش آسیب پذیری سکونتگاههای روستایی )با هدف 

نوسازی مسکن روستایی( و همچنین تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد شهری )در شهرهای کوچک(  

ز را در قالب بودجه سنواتی در طول اجرای قانون  منابع مالی و تسهیالت ارزان قیمت و زمین مورد نیا 

 برنامه تأمین و اقدامات ذیل را از طریق بنیاد مسکن انقالب اسالمی به عمل آورد: 

بهسازی و نوسازی ساالنه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیالت ارزان    1

سود تسهیالت برای دوران مشارکت مدنی و    ( و تأمین مابه التفاوت%5قیمت با کارمزد پنج درصد )

 فروش اقساطی. 

( قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقالب اسالمی مصوب 6این حکم درطول اجرای قانون برنامه بر ماده  )

 حاکم است.  1366/9/17

تأمین منابع مالی و تسهیالت ارزان قیمت و زمین مورد نیاز برای کمک به ساخت و یا خرید ساالنه    2

قل صد و پنجاه هزار واحد مسکن اقشار کم درآمد در شهرها)با اولویت شهرهای زیر یکصد هزار  حدا

 نفر جمعیت( 

تبصره شناسایی و اولویت بندی گروههای هدف و معرفی افراد واجد شرایط توسط بنیاد مسکن و با  

 اهد شد.همکاری کمیته امداد امام خمینی)ره(، سازمان بهزیستی و خیرین مسکن ساز انجام خو

پ بانک مسکن موظف است نسبت به تأمین باقیمانده تعهدات خود و تأمین منابع مورد نیاز مسکن مهر  

 بدون تعهد احداث واحدهای جدید با تشخیص وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید.

ت وزارت راه و شهرسازی با رعایت وظایف و اختیارات سایر دستگاهها بدون ایجاد تشکیالت جدید  

استفاده از امکانات سایر دستگاهها مکلف است در راستای تحقق پذیری طرحهای توسعه و عمران  و  

شهری و روستایی، آمایش و کنترل تخلفات، انضباط شهری و حفظ حقوق شهروندان نسبت به استقرار  

سب  سامانه)سیستم( یکپارچه اطالعات مکانی، تأمین زیرساخت های مورد نیاز آن و ایجاد ساختار منا

برای اشتراک گذاری داده های مکانی توسط کلیه دستگاههای مرتبط اقدام نماید. این حکم ناقض و  

 ناسخ هیچ یک از قوانین نیست.

با    1387/2/25( قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب  18تبصره در ماده  )

به »برنامه شش پنجم«  بعدی عبارت »برنامه  الحاقات  و  نیاز  اصالحات  منابع مورد  یابد.  تغییر می  م« 

 بندهای این ماده  از این محل قابل تأمین است.



 
 

به منظور مقاوم سازی ساختمان ها و اصالح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش   60 ماده

 ساختمان و مسکن اقدامات زیر انجام گردد:

ی ساختمان در پروانه های ساختمانی  الف شهرداری ها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات مل

اقدام نمایند. صدور پایان کار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانه ها، منوط به رعایت  

 کامل این مقررات است. 

نیاز، مسؤولیت سایر   ب کلیه مجریان دولتی موظفند مسؤولیت فنی)حرفه ای( خود و در صورت 

نظارت بر ساختمان های تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی  عوامل مرتبط با طراحی، محاسبه و  

 را نزد یکی از شرکتهای دارای صالحیت، بیمه نمایند. 

 پ به منظور انجام مطالعات الزم برای کاهش خطرپذیری در برابر زلزله:

 شبکه ایستگاههای شتاب نگاری و زلزله نگاری و پیش نشانگرهای زلزله توسعه یابد.  1

برنامه استانداردسازی مصالح و روشهای مقاوم سازی ساختمانی، به صورت  در طی ا  2 جرای قانون 

 کامل محقق و از تولیدکنندگان و ارائه کنندگان مصالح و روشهای مذکور حمایت شود.

 61 ماده

الف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف است نسبت به احصاء مناطق ویژه نیازمند بهسازی  

نوسازی در بافتهای فرسوده و دسته بندی طرحهای واقع در این مناطق، با اولویت های زیر اقدام  و  

 نماید:

 طرحهایی که به دلیل وجود منافع عمومی، اجرای به موقع آنها ضروری است. 1

طرحهایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت، شهرداری ها و    2

 به مرور زمان قابل انجام است. دهیاری ها  

( مشمول برنامه های عمومی و عمرانی دولت موضوع »الیحه قانونی نحوه  1تبصره طرحهای گروه)

نظامی دولت مصوب   و  برنامه های عمومی، عمرانی  اجرای  برای  امالک  اراضی و  تملک  خرید و 

ام یا بخشی از منابع مورد  شورای انقالب با اصالحات و الحاقات بعدی« می باشد که تم  17/ 1358/11

 نیاز آن می تواند از طریق بخشهای غیردولتی تأمین شود. 

ب دستگاههای اجرائی ذی ربط موظفند به منظور افزایش بهره وری و استحصال زمین نسبت به احیای  

 بافتهای فرسوده و نامناسب روستایی اقدام نمایند.

شهرداری ها موظفند با اعمال سیاست های تشویقی و  پ وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و  

و   احیاء  برای  غیردولتی  بخش  اقدامات  از  فرسوده  بافتهای  احیای  از  حمایت  قانون  چهارچوب  در 

 بازسازی بافتهای فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت نمایند. 



 
 

سهیالت یارانه  ت دولت مکلف است از طریق اعمال سیاستهای حمایتی، حقوقی، تشویقی و اعطای ت 

( از بافتهای فرسوده شهری با رعایت سرانه های  %10ای نسبت به احیاء و بهسازی حداقل ده درصد)

روبنائی و زیربنائی توسط بخش غیردولتی و شهرداریها اقدام و مابه التفاوت سود تسهیالت یارانه ای  

 مورد نیاز را همه ساله در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

)بن ماده   بر مواد )61د )ت(  مغایرت  بخش  توسعه در  برنامه ششم  قانون   )1 ( و  قانون تشکیل  4(   )

 حاکم است. 1390/3/31وزارت راه و شهرسازی مصوب 

ث وزارت راه و شهرسازی موظف است ساماندهی و احیاء شهرهای آسیب دیده از جنگ تحمیلی و  

اقیمانده داخل شهرهای مورد نظر را در اولویت  استفاده از اراضی رهاشده و ساختمان های مخروبه ب

 قرار دهد.

دولت موظف است به منظور ارتقای شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیه    62  ماده

سکونتگاههای   ایجاد  از  پیشگیری  و  نگری  پیش  و  شهرنشینی  مزایای  از  آنها  برخورداری  و  نشین 

 غیرمجاز اقدامات زیر را انجام دهد:

لف برنامه ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از  ا

و کاهش   نشین  مناطق حاشیه  ساماندهی  با  مهاجرت،  مبادی  تقویت  با رویکرد  نشینی  توسعه حاشیه 

 ( %10جمعیت آن به میزان ساالنه ده درصد)

ی عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق  ب سامان بخشی مناطق حاشیه نشین تعیین شده توسط شورا 

تدوین و اجرای سازوکارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساکنان بافتهای واقع در داخل  

محدوده های شهری با مشارکت آنها، درچهارچوب »سند ملی توانمندسازی وساماندهی سکونتگاههای  

 عیت مهاجر غیرمجاز« و ایجاد شهرکهای اقماری برای اسکان جم

پ تهیه و اجرای طرح هادی برای روستاهای واقع در حریم شهرها با رویکرد کنترل محدوده روستاهای  

 مذکور در حد رشد طبیعی آنها

ت طراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی توسط شهرداری ها با مشارکت دولت در  

 قالب بودجه سنواتی 

 و علم و فناوری  آموزش عمومی، آموزش عالی  12بخش

 63 ماده

 الف دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت اقدامات زیر را انجام دهد:

اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به نحوی که کلیه اقدامات وزارت آموزش و پرورش    1

 براساس این سند انجام شود و اقدامی مغایر با قانون و سند صورت نگیرد. 



 
 

تهیه نظام رتبه بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت ها براساس تخصص با شایستگی ها و عملکرد    2

رقابتی مبتنی بر نظام رتبه بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی براساس سند تحول و نقشه جامع علمی  

 کشور با تصویب مجلس شورای اسالمی در قالب بودجه سنواتی 

و پرورش به مثابه مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی    ارتقای جایگاه آموزش  3

و انسانی عهده دار اجرای سیاست های مصوب و هدایت و نظارت بر آن به عنوان امر حاکمیتی با  

 توسعه همکاری دستگاههای اجرائی

 یان نور توسعه و تسهیل سفرهای فرهنگی دانش آموزی به ویژه اردوهای زیارتی و راه 4

ب سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان موظفند به منظور ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت  

با جذب معلم از طریق دانشگاههای فرهنگیان و شهید رجایی، در طول اجرای قانون برنامه، ردیفهای  

ابط مربوطه و ظرفیت  استخدامی و تأمین اعتبار مورد نیاز آموزش و پرورش را با رعایت قوانین و ضو 

جذب دانشجو در دانشگاههای یادشده برای جذب دانشجو معلم ها در اختیار وزارت آموزش و پرورش  

 قرار دهند. 

پ وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به اختصاص نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات  

نش آموزی سازمان دانش آموزی  مورد نیاز، اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان سازمان بسیج دا

 براساس مقرراتی که با پیشنهاد وزارت به تصویب هیأت وزیران می رسد اقدام نماید.

ت دولت مکلف به تنظیم و اجرای سیاست های حمایتی از خیرین مدرسه ساز می باشد و باید معادل  

ین در بودجه سنواتی  کمکهای تحقق یافته آنان را جهت تکمیل طرحهای)پروژه های( نیمه تمام خیر 

 منظور نماید.

تبصره آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف دو ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون توسط  

 وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. 

ث دولت مکلف است به منظور افزایش ایمنی و مقاوم سازی مدارس و فضاهای پرورشی و ورزشی  

میلیارد ) مبلغ سه  ریالی  پرورش معادل  و  اجرای  3.000.000.000وزارت آموزش  ( دالر در طول 

قانون برنامه از محل حساب ذخیره ارزی پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی با اولویت طرحهای  

 )پروژه های( نیمه تمام آموزشی، پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش اختصاص دهد. 

اش کلیه  هزینه  فضاهای  ج  تجهیز  و  تکمیل  توسعه،  احداث،  در  غیردولتی  حقوقی  و  حقیقی  خاص 

آموزشی و پرورشی، خوابگاههای شبانه روزی، کتابخانه ها، سالنهای ورزشی وابسته به وزارت آموزش  

و پرورش که در چهارچوب مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان انجام می شود با تأیید سازمان  

 و تجهیز مدارس کشور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. توسعه، نوسازی 



 
 

تبصره آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون توسط سازمان با  

به تصویب   همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و آموزش و پرورش تهیه می شود و 

 رسد.هیأت وزیران می  

چ کلیه درآمدها، کمکها و هدایای مردمی نقدی به سازمان دانش آموزی پس از واریز به خزانه به  

عنوان درآمد اختصاصی وزارت آموزش و پرورش محسوب می گردد. وزارت آموزش و پرورش  

و پرورشی   فرهنگی  فعالیت های  برای  فقط  را  بودجه سنواتی  قالب  مبالغ واریزی در  موظف است 

 زمان دانش آموزی در مدارس هزینه نماید.توسط سا 

ح دولت موظف است در طول سالهای برنامه اعتبار و منابع الزم را در جهت ترویج ارزشهای ایرانی  

اسالمی و توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش در مناطق محروم روستایی و مناطق عشایری و مرزی در  

 دهد. اختیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قرار

به منظور تحقق اقتصاد دانش بنیان، افزایش بهره وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال،    64  ماده

 گسترش همکاری و تعامالت فعال بین المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور: 

های کشور و تعامالت  الف به دولت اجازه داده می شود به منظور ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاه

مشارکت   با  عالی  آموزش  شعب  و  واحدها  ایجاد  به  نسبت  برنامه  قانون  اجرای  طی  در  المللی  بین 

دانشگاههای معتبر بین المللی و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فنی و حرفه ای و  

عالی انقالب فرهنگی  دانشگاه جامع علمی کاربردی در داخل کشور در چهارچوب سیاست های شورای  

و   علمی  هیأت  اعضای  تردد  و  ارزی  تعامالت  تسهیل  مشترک،  گذاری  سرمایه  نحوه  نماید.  اقدام 

دانشجویان در آیین نامه اجرائی که با پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاههای  

 اجرائی ذی ربط به تصویب هیأت وزیران می رسد، مشخص می شود. 

( قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع  5دستگاههای اجرائی موضوع ماده )  ب کلیه 

  1384/8/15( مصوب  1( قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) 50ماده )

مکلفند عالوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه ساالنه منظور شده است، یک  

( و در مورد شرکتهای  6( و )1( از اعتبارات تخصیص یافته هزینه ای به استثنای فصول)%1درصد)

 دولتی از هزینه های غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند. 

دستگاههای مذکور ضمن رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویت های تحقیقاتی    1تبصره

ه تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری می رسد مکلفند نحوه هزینه  دستگاه ذی ربط که ب

کرد این بند را هر شش ماه یک بار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران  

گزارش دهند. شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش عملکرد این بند را به طور  



 
 

پایان مردادماه به مجلس شورای اسالمی ارائه کند. همچنین مرکز آمار ایران مکلف    ساالنه حداکثر تا

 است ساالنه اطالعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر نماید. 

دولت نسبت به تحول و ارتقای علوم انسانی در دانشگاهها در ابعاد اسالمی سازی، بومی سازی،    2تبصره

ایجاد تغییرات یا اصالحات در امور مربوط به سرفصل ها و کتابهای درسی   کارآمدی و روزآمدی با

 و تربیت استاد و انتخاب دانشجو اهتمام ورزیده و آن را در اولویت قرار دهد. 

پ کلیه شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته و تابعه به استثنای صندوق  

ه منظور حمایت از پژوهش های مسأله محور و تجاری سازی پژوهش  های بیمه و بازنشستگی موظفند ب

( از سود قابل تقسیم  %3و نوآوری، در اجرای سیاست های کلی برنامه ششم معادل حداقل سه درصد)

سال قبل خود را برای مصرف در امور تحقیقاتی و توسعه فناوری در بودجه ساالنه، زیر نظر شورای  

 ری منظور نمایند. عالی علوم، تحقیقات و فناو 

تبصره آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان و با همکاری دستگاههای اجرائی ذی ربط تهیه می  

 شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. 

اجرای   از  نوآوری، اجتناب  ملی  نظام  بهره وری  افزایش  منظور  به  اجرائی موظفند  ت دستگاههای 

طالعات و ایجاد شفافیت در انجام طرحهای)پروژه های( تحقیقاتی و  پژوهش های تکراری و انتشار ا

با هدف شناسایی و به کارگیری و تجاری سازی دستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه، فهرست  

طرحهای پژوهشی و فناوری و پایان نامه ها و رساله های خود را در سامانه »سمات« ثبت کنند. سازمان  

فناوری موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ الزم االجراء شدن این    و وزارت علوم، تحقیقات و 

 قانون، ساز و کار اجرائی مورد نیاز را تهیه کنند و به تصویب هیأت وزیران برسانند. 

بندی،  تبصره نحوه عمل در خصوص اطالعات و داده ها با موضوعات امنیتی، دفاعی و دارای طبقه  

و آیین    11/29/ 1353افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب  موضوع قانون مجازات انتشار و  

در آیین نامه ای که سازمان و وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای    1354نامه اجرائی آن مصوب  

مسلح، اطالعات و علوم، تحقیقات و فناوری پس از تأیید ستادکل نیروهای مسلح تهیه می کنند و به  

 رسد، معین می شود. تصویب هیأت وزیران می  

ث تمامی دستگاههای اجرائی موضوع این قانون موظفند به منظور شناساندن و تکریم مفاخر و مشاهیر  

ایران و حمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشور و تکریم پیشکسوتان حوزه های مذکور و  

نامه های عملیاتی خود  بهره گیری از توان و ظرفیت آنان برای توسعه کشور، طی مدت یک سال، بر 

را منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان، با هماهنگی بنیاد ملی نخبگان تهیه کرده و از سال  



 
 

ساالنه   گزارش  است  مکلف  نخبگان  ملی  بنیاد  درآورند.  اجراء  مرحله  به  برنامه  قانون  اجرای  دوم 

 شورای اسالمی ارائه نماید. عملکرد این بند را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس

ج دولت مجاز است به منظور پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان و افزایش تولید و صادرات محصوالت  

و خدمات دانش بنیان سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از  

ت مالی از پژوهش های تقاضامحور  شرکتهای دانش بنیان مطابق قانون بودجه سنواتی نسبت به حمای

مشترک با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه های علمیه در موارد ناظر  

( و یک درصد  پنجاه  اینکه حداقل  به  مشروط  را  %51به حل مشکالت کشور،  های آن  هزینه  از   )

 د. کارفرما و یا بهره بردار تأمین و تعهد کرده باشد، اقدام نمای

چ دستگاههای اجرائی موضوع این قانون برای گسترش بهره وری دانش بنیان و ارتقای سطح فناوری  

در شرکتهای ایرانی تمهیدات الزم را جهت تسهیل مشارکت شرکتهای دانش بنیان و فناور و فعاالن  

مشارکت    اقتصادی کشور در زنجیره تولید بین المللی فراهم آورند. سازمان مکلف است طرح »ارتقای

فعاالن اقتصادی در زنجیره تولید بین المللی« را مطابق قانون بودجه سنواتی و قوانین موضوعه حداکثر  

 تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران، عملیاتی نماید. 

گاهی در سند نقشه  ح سازمان مکلف است مطابق قانون بودجه سنواتی در راستای مأموریت جهاد دانش 

جامع علمی کشور و بهره برداری از توانمندی های نهاد مذکور در جهت تحقق توسعه فرهنگی، علمی  

و فناوری و آموزشی و تسهیل اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهها با هماهنگی سایر مراجع ذی ربط  

 برنامه ریزی های الزم را انجام دهد.

استای توسعه، انتشار و کاربست فناوری، مالکیت فکری، دانش فنی  خ دستگاههای اجرائی مجازند در ر

و تجهیزاتی را که در چهارچوب قرارداد با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و  

 حاصل شده است، به دانشگاهها و مؤسسات یادشده واگذار نمایند.

د  با همکاری  داده می شود  اجازه  نور  پیام  دانشگاه  به  دانشگاههای  د  و  المللی  بین  معتبر  انشگاههای 

نیمه   )الکترونیکی(،  مجازی  آموزشهای  ارائه  جهت  المللی  بین  قطب)هاب(  ایجاد  به  نسبت  داخلی 

 حضوری، باز و از راه دور اقدام نماید.

ذ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است نسبت به ساماندهی مربیان حق التدریس آموزشکده  

رفه ای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش که به وزارت مذکور انتقال یافته اند، تا  های فنی و ح

 سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نماید.

ر شهریه دانشجویان داخل کشور تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی از محل  

 اعتبارات برنامه مستقل توسط سازمان تأمین می شود. 



 
 

 65 ماده

از   قانون تشویق و حمایت  با رعایت  اقتصاد  افزایش درون زایی  به منظور  الف دولت مکلف است 

سرمایه گذاری خارجی و قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها  

بنیان در    1389/8/5و اختراعات مصوب   از تأسیس شرکتهای دانش  بعدی  الحاقات  و اصالحات و 

خل کشور با مشارکت شرکتهای خارجی صاحب صالحیت و دارای دانش برای طراحی، مهندسی، دا

ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری در حوزه های انرژی شامل باالدستی و پایین دستی نفت و  

گاز و تبدیل نیروگاهی و اعطای تسهیالت الزم در این زمینه در قالب قوانین بودجه سنواتی حمایت  

 .نماید

تبصره شرکتهایی که تحت عنوان انتقال فناوری با طرف ایرانی قرارداد منعقد می نمایند باید شرکتی  

( سهم متخصصان و سرمایه گذاران ایرانی در داخل کشور  %51دانش بنیان با حداقل پنجاه و یک )

 گردد.برای این منظور به ثبت برسانند تا از طریق رشد فناوری در گذر تغییرات زمان، بومی  

ب دولت موظف است به منظور افزایش سهم آموزشهای مهارتی در نظام آموزشی کشور با رویکرد  

تحقق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان در طول اجرای قانون برنامه از طریق بازنگری و اصالح  

ه افزایش سهم  ساختار نظام اداری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و افزایش منابع و تجهیزات نسبت ب 

دانشگاه فنی و حرفه ای و دانشگاه جامع علمی کاربردی در نظام آموزشی کشور اقدام و تجهیزات  

 آموزشی هنرستان ها، آموزشکده ها و دانشکده های فنی و حرفه ای را به روز نماید. 

انی و  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در قالب دانشگاه فنی و حرفه ای در مقاطع کارد

 کارشناسی پیوسته و ناپیوسته به پذیرش دانشجو اقدام نماید.

پ از ابتدای اجرای قانون برنامه دانشکده ها و آموزشکده های فنی حرفه ای زیرمجموعه وزارت  

آموزش و پرورش با کلیه امکانات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و دارایی ها و تعهدات  

 رت مذکور منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملحق می گردد.و مسؤولیت ها از وزا

( تبصره  حکم  بر  برنامه  قانون  اجرای  طول  در  حکم  دانشجوی  3این  پذیرش  قانون  واحده  ماده    )

  1382/9/19آموزشکده های فنی و حرفه ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی مصوب  

 حاکم است.

و انتقال، دانشکده ها و آموزشکده های فنی حرفه ای است که در سال تحصیلی  تبصره مبنای انتزاع  

 فعال بوده و مجوز داشته اند. 1388 1389

و اصالحات و    4/ 1371/11ت دولت موظف است با رعایت قانون صندوق رفاه دانشجویان مصوب  

الحاقات بعدی، به منظور تحول در نظام اقتصاد آموزش عالی، هدفمندسازی یارانه ها و بهبود شرایط  



 
 

و امکانات رفاهی دانشجویان، ضمن تداوم و تقویت کمک به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه های  

علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ابتدای اجرای قانون برنامه، نسبت  

به پیش بینی و تأمین اعتبار مورد نیاز یارانه غذایی دانشجویی از محل درآمدهای عمومی عالوه بر  

به صورت  اعتبارات فعلی اقدام کند و این اعتبارات را برای کمک به دانشجویان کم بضاعت مالی  

متمرکز در اختیار صندوق های رفاه دانشجویان وزارتخانه های مذکور قرار دهد. صندوق ها مکلفند  

با تسهیالت بدون سود و بلندمدت جایگزین نمایند.   برنامه بخشی از یارانه را  تا پایان اجرای قانون 

برای پرداخت    وجوه حاصل از بازپرداخت تسهیالت اعطایی در قالب درآمد اختصاصی صندوق ها 

 مجدد به دانشجویان به مصرف می رسد.

ث دولت موظف است با تشویق خیرین و واقفین و رفع موانع موجود، به گونه ای برنامه ریزی نماید  

تا سهم وقف و خیریه از تأمین مالی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری افزایش  

 یابد. 

مایت و توسعه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری های فناورانه به  خیرینی که طرحهایی را برای ح

 انجام برسانند، مشمول مزایا و حمایت های مربوط به خیرین مدرسه ساز خواهند شد.

در دوره ای که اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای احداث، توسعه و تکمیل و تجهیز فضاهای  

دمات رفاهی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی  آموزشی و کمک آموزشی، پژوهشی، ورزشی و خ

 و پژوهشی هزینه نمایند این هزینه ها به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار گیرد. 

دولت موظف است به منظور حضور موثر نظام آموزش عالی کشور در تولید، توسعه و نشر    66  ماده

بین المللی و برقراری توازن و ارتقای کیفیت آموزش عالی    علم و فناوری و تربیت دانشجو در سطح

 ( را اجرائی نمایند. 13( و )12( و )11و پژوهش و فناوری، در طول برنامه جداول شماره)



 
 

 

 

 



 
 

 ارتباطات و فناوری اطالعات 13بخش

 67 ماده

به   نسبت  شود  می  داده  اجازه  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  به  ظرفیت  الف  افزایش 

انتقال)ترانزیت( پهنای باند عبوری از کشور به سی ترابیت بر ثانیه اقدام نماید و برای ارائه خدمات  

ماهواره ای سنجش از راه دور و توسعه خدمات و کاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطات از طریق  

با بخش خصوصی و   به مشارکت و سرمایه گذاری  شرکتهای خارجی در  دستگاههای وابسته نسبت 

طرحهای)پروژه های( فیبرنوری و طرحهای )پروژه های( زیرساختی ارتباطات و فناوری اطالعات،  

ماهواره های سنجشی و مخابراتی و توسعه زیرساخت های علوم و فناوری فضایی به استثنای شبکه  

و مدیریت خدمات    های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادالت

( قانون اساسی و سیاست های کلی 44پایه پستی و با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )

برنامه ششم توسعه به ویژه مسائل امنیتی در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات و سیاست ها و مصوبات  

 را به عمل آورد: شورای عالی فضای مجازی برای برآورده کردن نیازهای کشور اقدامات زیر 

به شرکت ارتباطات زیرساخت اجازه داده می شود شرکت انتقال)ترانزیت( ارتباطات بین الملل را   1

به منظور حضور مؤثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی صدور خدمات فنی و مهندسی پهنای باند  

و شرکتهای خارجی  با مشارکت و سرمایه گذاری مشترک با بخشهای خصوصی و عمومی غیردولتی  

 با رعایت منافع ملی ایجاد نماید. اساسنامه شرکت مذکور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در توسعه زیرساخت های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی سرمایه گذاری نماید    2

ش، کشاورزی  به گونه ای که امکان ارائه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت )سالمت، آموز

 ( روستاهای باالی بیست خانوار کشور امکان پذیر گردد.%80و بانکی( در هشتاددرصد)

ب به منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطالعات و افزایش بهره وری  

ارتباطی   نهادهای غیرنظامی که دارای شبکه  ارتباطی کشور، دستگاههای اجرائی و  زیرساخت های 

قل می باشند برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت های داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و  مست

برای ارائه خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی بر بستر شبکه ملی اطالعات به سایر اشخاص حقیقی  

ات  و حقوقی وفق قوانین و مقررات مربوط ملزم به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطالع

 و وفق مصوبات شورای عالی فضای مجازی می باشند.

قابلیت   با  خدمات  و  فرآیندها  کلیه  کردن  الکترونیکی  به  نسبت  موظفند  اجرائی  دستگاههای  پ 

تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه اقدام کنند.   الکترونیکی و تکمیل بانکهای اطالعاتی مربوط، 

به منظور توانند  از مشارکت بخش    دستگاههای اجرائی می  الکترونیکی کردن فرآیندها و خدمات 



 
 

خصوصی استفاده نمایند. دستگاههای اجرائی مکلفند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری  

خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات  

وستایی حسب مورد واگذار کنند. تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت  ( ر ICTو فناوری اطالعات ) 

اطالعات   فناوری  و  ارتباطات  وزارت  برسد.  مقررات  تنظیم  کمیسیون  تصویب  به  باید  الکترونیک 

موظف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای  

 اسالمی ارائه کند.

ی اجرائی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی درصورت موافقت  ت دستگاهها 

ایشان، شوراهای اسالمی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی  

موظفند در سامانه های الکترونیکی خود، اقالم اطالعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران  

برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سال    مورد نیاز 

دوم اجرای قانون برنامه امکان بهره برداری الکترونیکی و برخط آن را بر بستر شبکه ملی اطالعات  

نحوه تولید آن  برای مرکز آمار ایران فراهم نمایند. مرکز آمار ایران مکلف است اقالم آمار ثبتی و  

 را حداکثر ظرف مدت نُه ماه برای هر یک از دستگاه ها تهیه و به آنها ابالغ کند. 

تبادل   امکان  برنامه،  قانون  اجرای  دوم  سال  پایان  تا  موظفند  کشور  اجرائی  دستگاههای  کلیه  ث 

اجرائی را  الکترونیکی اطالعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعالم های مورد نیاز سایر دستگاههای  

 حسب شرح وظایف آنان در چهارچوب قوانین خاص و موضوعی، به صورت رایگان فراهم نمایند. 

آیین نامه اجرائی احصای کلیه استعالمات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطالعات بین   1تبصره

برنامه توسط مرکز ملی فضای مجازی با همکار ی وزارت  دستگاهی در شش ماه اول اجرای قانون 

ارتباطات و فناوری اطالعات و سایر دستگاههای اجرائی ذی ربط تدوین و به تصویب شورای عالی  

 فضای مجازی می رسد. 

تمام    2تبصره برنامه،  قانون  اجرای  دوم  سال  تا  است  اطالعات موظف  فناوری  و  ارتباطات  وزارت 

بستر شبکه ملی اطالعات، صرفاً   زیرساخت های الزم برای تعامل اطالعاتی بین دستگاههای اجرائی بر

( و با استانداردهای فنی مصوب وزارت ارتباطات و    NIXاز طریق مرکز ملی تبادالت اطالعات )

 فناوری اطالعات را فراهم کند.

ج به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرارخزانه داری  

به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر    الکترونیکی و اصالت بخشیدن

موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابالغ، مبادله وجه،  



 
 

الکترونیکی   تجارت  قانون  مفاد  رعایت  با  الکترونیکی آن  انجام  باشد،  مانند آن ضروری  و  استعالم 

 معتبر بوده و کفایت می نماید.  1382/10/17مصوب 

 68 ماده

الف به منظور ایجاد نظام اطالعات استنادپذیر الکترونیکی و کمک به مقابله با جعل، از پایان سال دوم  

اجرای قانون برنامه دستگاههای اجرائی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی با  

شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت    موافقت ایشان، شوراهای اسالمی 

عمومی با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مکلفند استعالمات هویت اشخاص حقیقی، 

کاال و خدمات، دارائی های منقول و غیرمنقول )از جمله ملک، وسایل نقلیه و اوارق بهادار( و نشانی  

الکترونیکی  صورت  به  را  محور  در    مکان  کشور  الکترونیک  دولت  جامع  نقشه  مفاد  براساس  و 

 چهارچوب قانون انجام دهند.

ب سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نسبت  

دولت   و  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  کاربرد  توسعه  شاخصهای  پایش  نظام  تکمیل  و  توسعه  به 

ش مستمر شاخصهای مذکور اقدام کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف  الکترونیک و سنج

است تا پایان اجرای قانون برنامه نسبت به توسعه و تکمیل شبکه ملی اطالعات، امن و پایدار اقدام  

 نماید تا امکان دسترسی به سطح یکی از سه کشور اول منطقه فراهم شود.

زیرساخ متوازن  گسترش  منظور  به  کلیه  پ  الکترونیک،  دولت  و  خدمات  و  محتوا  فنی  های  ت 

دستگاههای اجرائی مکلفند متناسب با منابع، بودجه، تجهیزات، شبکه ها، وظایف قانونی خود و برخط  

 شدن نیازهای ذی نفعان به توسعه محتوا و خدمات الکترونیک خود بپردازند.

سازمان، همکاری  با  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  و    ت  استخدامی کشور  و  اداری  سازمان 

دستگاههای اجرائی، از سال دوم اجرای قانون برنامه تمهیدات الزم برای کاهش حداقل دوازده و نیم  

( ساالنه از مراجعه حضوری به دستگاههای اجرائی را فراهم کند به طوری که رتبه  %12/5درصد )

ی توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات و  ایران در سطح جهان در شاخصهای مرتبط از جمله شاخصها

 توسعه دولت الکترونیک به میزان سی رتبه در طی اجرای قانون برنامه، ارتقاء یابد. 

(  %7/5ث در سال دوم اجرای قانون برنامه تمهیدات الزم برای دستیابی به حداقل هفت و نیم درصد )

 ت کشور فراهم شود. رشد ساالنه الکترونیکی نمودن معامالت و تجارت کاال وخدما

ج دولت مکلف است در طول سالهای اجرای قانون برنامه نسبت به ده برابر کردن محتوای مناسب  

رقومی )دیجیتال( اقدامات الزم را به عمل آورده و هرساله در قوانین بودجه های سنواتی اعتبار الزم  

 از طریق کمکهای فنی، اعتباری و حمایتی پیش بینی کند.



 
 

مورد   در  به طریق  چ  تواند  می  زیر  موارد  بهادار،  اوراق  و  بورس  سازمان  نزد  ثبت شده  شرکتهای 

 الکترونیکی به روشی که به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار می رسد، صورت پذیرد:

ارسال گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از    1

 سفارشی،پست 

انتشار اعالمیه های پذیره نویسی و دعوتنامه های مجامع عمومی و اطالعیه ها از طرف شرکت به    2

 شکل الکترونیکی و یا انتشار در روزنامه های کثیراالنتشار و جراید،

 پذیره نویسی و تعهد خرید سهام شرکت، به جای مراجعه به بانک و تکمیل اوراق مربوطه، 3

 مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رأی،حضور در  4

صدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهینامه های حق تقدم خرید سهام شرکت به جای    5

 چاپ کاغذی آنها، 

ثبت نقل و انتقاالت سهام و گواهینامه های حق تقدم خرید سهام شرکت، به جای ثبت آنها در دفاتر    6

 کاغذی 

اجرای قانون برنامه سامانه های مالیات الکترونیکی، معامالت دولتی    ح دولت مکلف است، تا پایان

نفعان   با پوشش کلیه ذی  را  الکترونیکی  مناقصه، مزایده، خرید کاال( و سالمت  الکترونیکی)شامل 

مستقر و بهره برداری نماید. وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات )شورای اجرای فناوری اطالعات(  

یگیری مستمر اجرای طرحهای )پروژه های( مذکور و ارائه گزارش پیشرفت  موظف به نظارت و پ 

 شش ماهه به شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی است. 

خ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران مکلفند نسبت به  

( روستایی در چهارچوب وظایف    ICTارتباطات و فناوری اطالعات ) افزایش خدمات و فعالیت دفاتر  

قانونی خود اقدام نمایند و نیز با استفاده از مشارکت بخش خصوصی، تمهیدات الزم را برای افزایش  

( روستایی به    ICTصدور مجوز ایجاد ساالنه حداقل دو هزار دفتر ارتباطات و فناوری اطالعات )

 عمل آورند.

به منظور ایجاد تسهیالت برای کارورهای  د شرکت ملی   پست جمهوری اسالمی ایران مکلف است 

)اپراتورهای( پستی، نسبت به راه اندازی و ارائه خدمات راساً یا توسط دیگر اپراتورها در ایستگاههای  

این   راستا  این  در  نماید.  اقدام  های مرزی کشور  پایانه  و  المللی  بین  فرودگاههای  بنادر،  راه آهن، 

شرکت از پرداخت هزینه های مربوط به ایجاد تسهیالت و امکانات مذکور شامل حق االرض، اجاره  

 و حق االمتیازها معاف می باشد. 



 
 

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات)سازمان فناوری اطالعات( با رعایت مصوبات شورای    69  ماده

ا پایان سال دوم اجرای قانون  عالی فضای مجازی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش ت

برنامه هوشمندسازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک )سخت افزاری نرم افزاری و محتوا( به کتب  

آموزشی،  ای  رایانه  بازیهای  تحصیلی،  مشاوره  و  آزمون  اشکال،  رفع  آموزشی،  کمک  درسی، 

به صورت رایگان برای کلیه  استعدادسنجی، آموزش مهارتهای حرفه ای، مهارتهای فنی و اجتماعی را  

دانش آموزان شهرهای زیر بیست هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم نماید. دولت  

نماید. هزینه های   از مشارکت بخش غیردولتی استفاده  تواند  این ماده  می  برای تأمین هزینه های 

 مذکور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

 سالمت، بیمه، سالمت و زنان و خانواده  14شبخ

دولت مکلف است به منظور تحقق سیاست های کلی سالمت، تأمین منابع مالی پایدار برای    70  ماده

بخش سالمت، توسعه کمی و کیفی بیمه های سالمت و مدیریت منابع سالمت از طریق نظام بیمه با  

ایان سال اول اجرای برنامه اقدامات زیر را  محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پ

 بر اساس سیاست های کلی سالمت به عمل آورد: 

الف پوشش بیمه سالمت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت  

جهت حق سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و ضوابط ذیل و براساس آیین نامه ای خواهد بود که به  

 تصویب هیأت وزیران می رسد. 

 تبصره این حق بیمه شامل سرپرست خانوار و کلیه افراد تحت تکفل آنان است. 

 ب حق بیمه پایه سالمت خانوار به شرح ذیل، سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود: 

(  %7)خانواده روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی معادل هفت درصد    1

( حق بیمه این گروههای اجتماعی بر  %100حداقل حقوق و دستمزد مشموالن قانون کار. صددرصد )

 شود. مبنای بند )الف( این ماده  توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین می  

 ( حقوق و مزایای مستمر آنان %7کارکنان دستگاههای اجرائی معادل هفت درصد ) 2

مشموالن این جزء از محل بودجه عمومی دولت در قالب بودجه سنواتی  تبصره بخشی از حق بیمه  

 تأمین خواهد شد. 

 مشموالن تأمین اجتماعی کسر حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی  3

( درآمد، حداکثر %7سهم خانوارهای سایر اقشار، متناسب با گروههای درآمدی معادل هفت درصد )  4

 معادل سقف درآمد کارکنان دولت 



 
 

پوشش بیمه سالمت برای افراد خارجی مقیم در کشور، از جمله پناهندگان گروهی مورد تأیید دفتر    5

اتباع خارجی وزارت کشور، الزامی است. شیوه دریافت حق بیمه و برخورداری از یارانه دولت برای  

جراء شدن تأمین حق بیمه براساس آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف سه ماه از زمان الزم اال

( قانون احکام دائمی  4این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. حکم این جزء بر حکم ماده  )

 برنامه های توسعه کشور حاکم است.

پ دستگاههای اجرائی مکلفند حق بیمه پایه سالمت سهم بیمه شده و دستگاه اجرائی را حداکثر ظرف 

ربوطه واریز نمایند. درصورت عدم واریز با اعالم سازمان  مدت سه ماه به حساب سازمان بیمه گر پایه م

بیمه گر و تشخیص و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از ردیف مربوطه و حساب جاری دستگاه  

 اجرائی ذی ربط برداشت و به حساب سازمان بیمه گر پایه واریز می شود. 

بهداشتی و  ت عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شد ه برای خدمات تشخیصی، 

درمانی مشمول بسته بیمه پایه سالمت توسط شرکتهای بیمه تجاری و صندوق های بیمه پایه با اشخاص  

 حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است. 

دهنده خدمت، دارو و کاالهای سالمت در  ث کلیه پزشکان و پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه  

های  دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت تعرفهکشور اعم از  

از خط نمایند.  مصوب دولت  تبعیت  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  مشی های مصوب وزارت 

دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات و  

دار دهنده خدمت،  ارائه  مربوطه  مراکز  قانونی  مجازات  مشمول  مورد  و و کاالهای سالمت، حسب 

 خواهد بود.

پایه سالمت توسط وزارت   بیمه  تعهد صندوق های  بسته خدمات )شمول و سطح خدمات( مورد  ج 

برنامه   تعیین و ابالغ می شود. از ابتدای سال دوم اجرای قانون  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 مه گر درمانی صرفاً مطابق این بسته صورت می پذیرد. خرید خدمت توسط سازمان بی

چ پایگاه اطالعات برخط بیمه شدگان درمان کشور در سال اول اجرای قانون برنامه در سازمان بیمه  

سالمت تشکیل می گردد. از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه، نحوه دریافت خدمات بیمه شدگان  

تشخیصی، درمانی و دارویی به صورت واحد و یکسان توسط سازمان بیمه سالمت  از مراکز بهداشتی،  

 طراحی و اجراء می شود.

بیمه های   بین  ایجاد وحدت رویه  به  برنامه نسبت  قانون  ح دولت مکلف است طی سال اول اجرای 

 درمانی صندوق ها و سازمان های بیمه ای در چهارچوب قانون اقدام کند. 



 
 

کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان،    برای ترغیب   71  ماده

چنانچه طی اجرای قانون برنامه نسبت به جذب فارغ التحصیالن دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی  

به صورت کارورزی اقدام نمایند، از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت دوسال از تاریخ شروع به  

 باشند. کار معاف می  

تبصره آیین نامه اجرائی این ماده  شامل شیوه معرفی، زمینه های کاری اولویت دار و نحوه تأمین  

هزینه به پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق  

 بودجه سنواتی به تصویب هیأت وزیران می رسد. 

 بهداشت و در مان در وزارت بهداشت سامانه اعتبار سنجی 

   72 ماده

های   ریزی  برنامه  اجرائی،  گذاری  سیاست  شامل  سالمت  بیمه  جمله  از  سالمت  نظام  تولیت  الف 

و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می    اعتبارسنجیراهبردی، ارزشیابی،  

و غیرد از دولتی  اعم  ارائه کنندگان خدمات گردد. کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی  از جمله  ولتی، 

وزارت   های  سیاست  و  مشی  از خط  موظفند  تکمیلی،  و  پایه  بیمه  شرکتهای  و  ها  سازمان  سالمت، 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی گری  

 دمات، تبعیت کنند.( قانون مدیریت خدمات کشوری وسطح بندی خ13با رعایت ماده  )

از زمان ابالغ این قانون، سازمان بیمه سالمت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتزع و با حفظ  

شخصیت حقوقی و استقالل مالی و کلیه امکانات براساس اساسنامه ای که به تصویب هیأت وزیران  

شود. اساسنامه این سازمان  می رسد، وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اداره می  

و در قالب شرکت دولتی به    1373/8/3مطابق با قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب  

 پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

پ اورژانس  شبکه  فرماندهی  سازی  یکپارچه  و  ساماندهی  و  کیفی  و  کمی  توسعه  منظور  به  یش  ب 

(، سازمان فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس کشور به عنوان مؤسسه دولتی وابسته  115بیمارستانی)

به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل منابع، ساختار و نیروی انسانی موجود بر اساس  

پیشنهاد مشترک سازما به  اساسنامه سازمان مذکور  ایجاد می گردد.  قانونی خود  ن، سازمان  وظایف 

اداری و استخدامی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران می 

 رسد.



 
 

تبصره واحدهای استانی و شهرستانی سازمان فوریت های پیش بیمارستانی کشور کماکان به صورت  

 ند نمود. ادغام یافته در شبکه های بهداشتی درمانی زیر نظر سازمان مذکور ارائه خدمت خواه 

پ فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و  

از   داروهای خارج  بار تدوین و منتشر می گردد. تجویز  ماه یک  آموزش پزشکی حداکثر هر سه 

با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و   فهرست یادشده، تخلف محسوب شده و متخلف 

( قانون سازمان نظام پزشکی  28( ماده  )1آن، حسب مورد به مجازات های مندرج در تبصره )  تکرار 

 محکوم می شود. 8/16/ 1383جمهوری اسالمی ایران مصوب 

وزارت    1تبصره و  سازمان  توسط  برنامه  قانون  اجرای  اول  ماه  در شش  بند  این  اجرائی  نامه  آیین 

و دارو( تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )سازمان غذا  

 رسد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت به تهیه فهرست فرآورده ها و    2تبصره

 داروهای سنتی و گیاهی کشور اقدام نماید.

ت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، مقدار  

برای  مجا را  نیز مصرف کود شیمیایی  و  و فرآورده های غذایی  باقیمانده در مواد غذایی  ز سموم 

محصوالت مذکور مشخص نماید و عرضه محصوالتی که به صورت غیرمجاز از سموم و کودهای  

 شیمیایی استفاده کرده اند را ممنوع نماید. 

و اقدام برای کاهش استفاده    وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن اطالع رسانی و فرهنگ سازی 

از سموم و کودهای شیمیایی امکان دسترسی مردم را به محصوالتی که از سالمت الزم برخوردارند  

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال اول اجرای  فراهم آورد. همچنین وزارت 

ایی مطلوب برای گروههای  قانون برنامه فهرست مواد و فرآورده های غذایی سالم و ایمن و سبد غذ

 سنی مختلف را اعالم کند. 

( قانون احکام دائمی  7( این قانون بر احکام بندهای »الف« و »ب« ماده  )72احکام مندرج در ماده  )

تأمین اجتماعی مصوب  17( و )12برنامه های توسعه کشور و مواد ) قانون ساختار جامع رفاه و   )

 حاکم است.  1383

 73 ماده

ابتدای اجرای قانون برنامه تولید و واردات انواع سیگار و محصوالت دخانی عالوه بر مالیات  الف از  

مالیاتهای مستقیم مصوب   قانون  افزوده    1366/12/3و عوارض موضوع  بر ارزش  مالیات  قانون  و 

 ، مشمول مالیات به شرح زیر است:17/ 1387/2مصوب 



 
 

( قیمت درب کارخانه و تولید  %10میزان ده درصد )مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به  1

( قیمت  %25(، تولید داخل با نشان بین المللی )برند( بیست و پنج درصد)%20مشترک بیست درصد)

( قیمت کاال، بیمه و کرایه تا بندر مقصد )سیف  %40درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد )

Cif  .تعیین می گردد ) 

( قیمت  %10تون پیپ و تنباکوی آماده  مصرف تولید داخلی به میزان ده درصد )مالیات انواع تو  2

( قیمت کاال، بیمه و کرایه تا بندر مقصد )سیف  %40درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد )

Cif  .تعیین می گردد ) 

غایرت بر ماده   ( در طول اجرای قانون برنامه در بخش های م73( بند )الف( ماده  )2( و )1جزء های )

 حاکم هستند. 1387/2/17( قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 52)

 موظف است:   1396ب وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال 

قیمت خرده فروشی انواع سیگار و محصوالت دخانی مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده  را به   1

 صول اعالم نماید. مراجع ذی ربط و برای درج بر روی پاکت مح

و    2 تولید  واردات،  اطالعاتی  سامانه)سیستم(  به  مالیاتی کشور  امور  سازمان  برخط  امکان دسترسی 

 توزیع سیگار و انواع محصوالت دخانی را فراهم نماید.

 ( این قانون در موارد مغایرت بر سایر مواد حاکم است. 73حکم بند)ب( ماده  )

لیه احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثناء نرخ  پ مالیات موضوع این ماده  تابع ک

مضاعف مالیات این ماده  خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات موضوع این  

 ماده  را وصول و آن را به ردیف درآمدی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. 

ه بر عوارض موضوع بند)الف( این ماده ، مالیات عملکرد،  ت با الزم االجراء شدن این قانون، عالو

( قانون الحاق برخی مواد  69مالیات بر ارزش افزوده، حقوق ورودی، حق انحصار و بند)ب( ماده )

 ( نیز به محصوالت دخانی اعمال می گردد.2به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)

اج%100تبصره صددرصد ) از  ماده  طی ردیفهایی که در  ( درآمدهای حاصل  این  )الف(  بند  رای 

بودجه های سنواتی مشخص می شود در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری  

های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش موضوع بند )ب(  

( بخشی  69ماده   تنظیم  قانون  به  مواد  برخی  الحاق  قانون   )( دولت  مالی  مقررات  مصوب  2از   )

بهداشت، درمان و    4/ 1393/12 و  و پرورش  اختیار وزارتخانه های ورزش و جوانان، آموزش  در 

 آموزش پزشکی قرار می گیرد.



 
 

( این قانون بر احکام قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب  73( و )72(، )70احکام مواد )

 حاکم است.  1383/2/21

 74 ماده

الف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سالمت مکلف است  

ظرف دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سالمت ایرانیان و  

احوال کشور با    سامانه های اطالعاتی مراکز سالمت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت

حفظ حریم خصوصی و منوط به اذن آنها و محرمانه بودن داده ها و با اولویت شروع برنامه پزشک  

 خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید. 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان ها و مراکز خدمات سالمت 

از استقرار کامل سامانه فوق، خدمات بیمه سالمت را  و بیمه سالمت حداکثر ظرف مدت شش ماه پس  

سالمت   الکترونیکی  »پرونده  سامانه  با  تعامل  در  اطالعات  فناوری  بر  مبتنی  و  یکپارچه  صورت  به 

 ایرانیان« ساماندهی نماید.

تبصره کلیه مراکز سالمت و واحدهای ذی ربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این  

 اشند.زمینه می ب 

ب کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی دستگاههای اجرائی  

موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی  

قانون ممنوعیت  ( ماده  واحده  1و بیمارستان های بخش خصوصی، عمومی غیردولتی با رعایت تبصره )

و یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط    1373/10/11تصدی بیش از یک شغل مصوب  

با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرائی خود نیستند. مسؤولیت اجرای این بند به عهده وزرای  

. دولت مکلف است  وزارتخانه های مربوطه و معاونان آنها و مسؤوالن مالی دستگاههای مذکور است

نفعان از طریق اعمال تعرفه خاص در چهارچوب بودجه   با جبران خدمات ذی  در اجرای این حکم 

سنواتی اقدام نماید. اجرای این حکم مشروط به جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی، پرداخت  

 حقوق مناسب و تأمین اعتبار در بودجه های سنواتی است.

وم موضوع این ماده  و نام فرد و علت آن به عنوان موارد استثناء به پیشنهاد  مصادیق نقاط محر  1تبصره

 دستگاه اجرائی مربوطه و تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین می گردد.

مطب پزشکان و دندانپزشکان متخصص در نقاط محروم درصورت نیاز و ضرورت به تشخیص    2تبصره

عل دانشکده  یا  دانشگاه  دندانپزشکان  رئیس  و  پزشکان  مطب  و  شود  می  تعیین  نقطه  آن  پزشکی  وم 

 عمومی از شمول این بند مستثنی است. 



 
 

پ دولت موظف است از بخشهای خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرکهای دانش سالمت، حمایت به  

قانون  عمل آورد. آیین نامه اجرائی این بند درچهارچوب قوانین و بودجه سنواتی طی سال اول اجرای  

 برنامه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ت به منظور متناسب سازی کمیت و کیفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازهای نظام سالمت  

کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازهای آموزشی و ظرفیت ورودی  

عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاهها  با    کلیه  متناسب  را  غیردولتی  و  دولتی  از  اعم  پزشکی  علوم 

راهبردهای پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطح بندی خدمات و نقشه جامع علمی کشور تعیین نموده  

 و اقدامات الزم را به عمل آورد. 

ث وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای »نظام خدمات جامع و همگانی  

ولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبتهای اولیه سالمت، با محوریت نظام  سالمت« با ا

ارجاع و پزشک خانواده با به کارگیری پزشکان عمومی و خانواده، گروه پرستاری در ارائه مراقبت  

ایرانیان،   سالمت  الکترونیک  پرونده  خدمات،  بندی  سطح  منزل،  و  جامعه  سطح  در  پرستاری  های 

( قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت مبتنی  13ری امور تصدی گری با رعایت ماده )واگذا

بر عملکرد مطابق قوانین مربوطه و احتساب حقوق آنها اقدام نماید، به نحوی که تا پایان سال دوم  

 اجرای قانون برنامه کلیه آحاد ایرانیان تحت پوشش نظام ارجاع قرار گیرند.

تشخیصی و درمانی براساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه    سطح بندی تمامی خدمات

نظام   و  تجاری)ژنریک(  نام  فاقد  طرح  بالینی،  راهنماهای  براساس  صرفاً  خدمات  گونه  این  تجویز 

 دارویی ملی کشور خواهد بود.

ب  تبصره در چهارچوب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه های پرستاری مصو

دولت مکلف است در قالب قوانین بودجه ساالنه در سقف کارانه پرستاری و در چهارچوب    1386/4/6

بسته های خدمات تشخیصی درمانی موضوع قانون مذکور اعتبارات مورد نیاز را از محل منابع بودجه  

 عمومی دولت تأمین نماید. 

اهبردی خدمات سالمت براساس  ج سازمان ها و صندوق های بیمه گر پایه کشور مکلف به خرید ر

در   ایران  تجاری)ژنریک(  نام  فاقد  داروهای  رسمی  فهرست  و  بالینی  راهنماهای  و  ها  دستورالعمل 

چهارچوب نظام ملی دارویی کشور همزمان با اجرائی شدن نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده در  

یق سامانه پرونده الکترونیکی  کشور از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صرفاً از طر

 سالمت ایرانیان موضوع بند )الف( این ماده  هستند. 



 
 

( سیاست های کلی سالمت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به  12چ به منظور تحقق بند )

عنوان متولی امر طب سنتی ایرانی اسالمی و مکمل موظف است نسبت به ادغام خدمات تأییدشده 

ایرانی  سنتی  آموزشی،    طب  خدمات  ارائه  توسعه  و  ساماندهی  همچنین  و  سالمت  نظام  در  اسالمی 

 پژوهشی و درمانی این حوزه اقدام نماید.

ح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تقاضای تخصیص نیروهای پزشکی طرح  

ل با اولویت مناطق  نیروی انسانی مورد نیاز سازمان تأمین اجتماعی را براساس تفاهم و همکاری متقاب

 محروم بررسی و تأمین نماید.

خ کلیه اعضای سازمان های نظام پزشکی و نظام دامپزشکی ملزم به تهیه بیمه مسؤولیت حرفه ای بوده  

و دستگاه قضائی آن را به عنوان وثیقه قرار تأمین بپذیرد به جز در مواردی که خسارات عمدی است  

باشد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص  و امکان استیفای حق وجود   نداشته 

 لوایح حوزه وظایف و اختیارات این سازمان ها، نظر مشورتی آنها را اخذ نماید.

د وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حمایت از تولید و عرضه و تجویز داروهای  

داروهای فاقد نام تجاری)ژنریک( اختصاص دهد    فاقد نام تجاری)ژنریک( حمایت بیمه ای را فقط به

و با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن  

صادرات   درجهت  را  الزم  تمهیدات  مورد  حسب  ایران  مرکزی  تعاون  اتاق  و  ایران  کشاورزی  و 

ازی کودکان )واکسیناسیون( را تا حد و تراز  محصوالت سالمت محور به عمل آورد و برنامه ایمن س

 کشورهای توسعه یافته ارتقاء دهد.

ذ وزارت نفت در مناطق نفت خیز و گازخیز و شرکتهای معدنی بزرگ دولتی در مناطق معدنی محل  

استقرار خود در راستای مسؤولیت اجتماعی خود و جبران پیامدهای تهدیدکننده سالمت در آن مناطق  

یل، تجهیز، ارتقاء خدمات مراکز بهداشتی و درمانی خود اقدام نمایند و به خدمت رسانی  نسبت به تکم 

( این قانون بر  70به عموم مردم منطقه در چهارچوب نظام سطح بندی خدمات با رعایت احکام ماده  )

 مبنای تعرفه های مصوب دولت در مراکز دولتی اقدام کنند.

و آموزش پزشک درمان  بهداشت،  وزارت  در جهت  ر  غیرعامل کشور  پدافند  سازمان  همکاری  با  ی 

مصون سازی و افزایش توان بازدارندگی کشور موظف است انواع تهدیدات حوزه سالمت را بررسی  

 و اقدام الزم جهت خنثی سازی و مقابله با آن را مطابق قوانین مربوطه به انجام رساند. 

 اجرای این ماده  ضروری است. تبصره رعایت جهات شرعی از جمله محرم و نامحرم در

کلیه متقاضیان ازدواج باید جهت ثبت قانونی ازدواج دائم، گواهی انجام غربالگری در شبکه    75  ماده

ژن   اختالالت  بروز  نظر  از  خطر  پر  های  ازدواج  شناسایی  منظور  به  را  درمان  و  بهداشت  های 



 
 

ض خطر می توانند به مراکز مشاوره اعم  شناسی)ژنتیکی( به دفاتر ازدواج ارائه نمایند. موارد در معر

از مراکز بهداشت وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مراکز مشاوره مورد تأیید  

سازمان بهزیستی ارجاع و چنانچه نیاز به آزمایش ژن شناسی)ژنتیک( باشد در چهارچوب احکام ماده   

 ( این قانون به مراکز مجاز معرفی شوند.70)

ژن    1رهتبص آزمایشات  نظر  از  بررسی  نیازمند  شناسی)ژنتیک(  ژن  مشاوره  براساس  که  مواردی 

شناسی)ژنتیک( باشند به آزمایشگاههای مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارجاع  

 خواهند شد.

خزانه  ( حق التحریر ثبت طالق افزایش یافته و منابع حاصله پس از واریز به  %10ده درصد)  2تبصره

و کمکهای مردمی و دولتی در چهارچوب بودجه سنواتی جهت کمک به تأمین هزینه های آزمایش  

ژن شناسی)ژنتیک( افراد نیازمند براساس آزمون وسع در اختیار سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام  

ا امداد  کمیته  پوشش  تحت  مددجویان  های  آزمایش  انجام  هزینه  گیرد.  می  قرار  مام  خمینی)ره( 

خمینی)ره( و سازمان بهزیستی رایگان است و توسط سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی)ره(  

 پرداخت خواهد شد. 

امام    3تبصره امداد  کمیته  و  بهزیستی  کمک  میزان  و  گواهی  صدور  مراحل  چگونگی  نامه  آیین 

ه های تعاون، کار و رفاه  خمینی)ره( جهت انجام آزمایش های ژن شناسی)ژنتیک( به پیشنهاد وزارتخان 

اجتماعی )سازمان بهزیستی( و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان حداکثر سه ماه  

 بعد از الزم االجراء شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

اجتماعی )سازمان  وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه    4تبصره

بهزیستی( موظفند امکان دسترسی تمامی افراد که درصدد ازدواج می باشند را به مراکز مشاوره فراهم  

 نمایند تا در صورت نیاز به آزمایش ژن شناسی)ژنتیک( آنان را راهنمایی کنند. 

و  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با استفاده از بخشهای خصوصی    5تبصره

 تعاونی امکان دسترسی زوجها را به آزمایشگاههای ژن شناسی )ژنتیک( مورد تأیید خود فراهم سازد. 

 رعایت جهات شرعی از جمله محرم و نامحرم در اجرای این ماده  ضروری است.  6تبصره

دولت مکلف است با رعایت سیاست های کلی جمعیت، سالمت مادر و کودک و ارتقای    76  ماده

 شاخص های نسبت مرگ مادر و نوزادان را بر اساس جدول زیر تأمین نماید:



 
 

 
 بیمه اجتماعی، امور حمایتی و آسیب های اجتماعی  15بخش

یب ایمنی و تاب آوری  جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران به منظور افزایش ضر   77  ماده

قالب   در  بشردوستانه  ارائه خدمات  و سوانح،  از حوادث  ناشی  و کاهش خطرات  پیشگیری  جامعه، 

 قوانین بودجه سنواتی اقدامات ذیل را انجام دهد:

الف کمک به حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی با استفاده از توان و ظرفیت های مردمی و افزایش  

 مشارکت های اجتماعی مردم 

ب توسعه و تقویت شبکه امداد و نجات کشور با هدف اقدامات پیشگیرانه و آمادگی برای پاسخگویی  

 سریع و به موقع به حوادث و سوانح کشور 

پ افزایش آگاهی های عمومی به ویژه آموزش های همگانی جهت کاهش خطرپذیری و افزایش  

 تاب آوری جامعه در مقابل حوادث و سوانح 

( مندرج در  %5/ 0ن منابع پایدار در زمینه مقابله با حوادث و سوانح، نیم درصد )ت در راستای تأمی 

( افزایش پیدا نموده و منابع حاصله پس از واریز  %1( قانون امور گمرکی به یک درصد)163ماده )

 به خزانه در قالب بودجه سنواتی در اختیار جمعیت هالل احمر قرار می گیرد. 

راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب پذیر و بسط  دولت مکلف است در    78  ماده

پوشش های امدادی، حمایتی و بیمه ای و پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی نسبت به طراحی و  

اجرای برنامه های الزم برای نیل به اهداف مندرج در جدول ذیل اقدام و گزارش پیشرفت کار را هر  

 ائه کند:شش ماه یک بار به مجلس ار 



 
 

 

 
هرسال    79  ماده فعلی،  یارانه  پرداخت  بر  برنامه عالوه  قانون  اجرای  در طول  است  موظف  دولت 

حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی  

شورای  ( حداقل دستمزد مصوب  %20را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد ) 

با حذف  ها  یارانه  هدفمندکردن  قانون  درآمد  محل  از  و  سنواتی  بودجه  چهارچوب  در  کار،  عالی 

( ماده   موضوع  جدول  در  مستقل  ردیف  درج  و  پردرآمد  طریق  39خانوارهای  از  قانون،  این   )

 دستگاههای مذکور پرداخت نماید. 

ماعی به منظور پیشگیری و  دولت مکلف است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای اجت   80  ماده

اولویت   با  اجتماعی  تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای  به  نسبت  اجتماعی،  کاهش آسیبهای 



 
 

به   اقدام کند  بر محورهای ذیل  نشینی، کودکان کار و مفاسد اخالقی مشتمل  اعتیاد، طالق، حاشیه 

( میزان کنونی کاهش  %25)  گونه ای که آسیبهای اجتماعی در انتهای برنامه به بیست و پنج درصد

 یابد: 

 الف پیشگیری 

پیشگیری اولیه از بروز آسیب های اجتماعی از طریق: اصالح برنامه ها و متون درسی دوره آموزش    1

 عمومی و پیش بینی آموزش های اجتماعی و ارتقای مهارت های زندگی 

کالن توسعه ای، ملی و بومی با تهیه و تدوین پیوست های اجتماعی در طراحی کلیه برنامه های    2

توجه به آثار محیطی آنها و به منظور کنترل آثار یادشده و پیشگیری از ناهنجاری ها و آسیب های  

 اجتماعی با تصویب شورای اجتماعی کشور 

آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت کشور )سازمان امور اجتماعی( به تصویب هیأت وزیران  

 می رسد.

وین ساالنه اطلس آسیبهای اجتماعی و سرمایه اجتماعی بر اساس شاخص های سالمت اجتماعی  تد  3

 در کشور توسط سازمان امور اجتماعی و ارائه آن به مراجع ذی ربط 

»تدوین نظام جامع رصد آسیبهای اجتماعی و معلولیت ها« تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه    4

 ورای اجتماعی و اجرای آن از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه طبق قوانین مربوطه و تصویب ش

 ب خدمت رسانی و بازتوانی 

 خدمات رسانی به موقع به افراد در معرض آسیب های اجتماعی با مشارکت سازمان های غیردولتی  1

تحت پوشش قرار دادن و تمهید تسهیالت اشتغال برای کلیه مددجویان واجد شرایط پشت نوبتی    2

میته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی و لحاظ اعتبار مورد نیاز پرداخت مستمری آنان در  ک

 بودجه های سنواتی ساالنه 

توسعه مراکز فوریت های اجتماعی مطابق قوانین در شهرهای باالی پنجاه هزار نفر تا پایان سال اول    3

 و گسترش آسیب های اجتماعی   اجرای قانون برنامه و در سایر شهرها به تناسب جمعیت

بسط و توسعه نقش مردم و سازمان های مردم نهاد در حوزه های مشارکت های گروهی و تأمین    4

مالی مبتنی بر رویکرد خیر اجتماعی و تالش در جهت جلب مشارکت بیشتر ذی نفعان در تأمین منابع  

 مورد نیاز 

 پ شناسایی و بهبود نقاط آسیب خیز 

یب خیز و بحران زای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهرها و تمرکز بخشیدن  شناسایی نقاط آس 1

حمایت های اجتماعی، خدمات بهداشتی درمانی، مددکاری، مشاوره اجتماعی و حقوقی و برنامه های  



 
 

اشتغال حمایت شده، با اعمال راهبرد همکاری بین بخشی و سامانه مدیریت آسیب های اجتماعی در  

 مناطق یادشده

بهبود کیفیت زندگی ساکنان سکونتگاههای غیررسمی و ترویج مهاجرت معکوس از طریق آمایش    2

سرزمین، توزیع مناسب جمعیت و منابع و جلوگیری از بروز و تشدید آسیب های اجتماعی در این  

 مناطق با ایجاد شغل و سکونتگاهی مناسب در روستاها 

لیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از  برنامه ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعا  3

( نسبت  %10توسعه حاشیه نشینی با رویکرد تقویت مبادی مهاجرت، به گونه ای که ساالنه ده درصد )

 به ساماندهی مناطق و کاهش جمعیت حاشیه نشینی اقدام شود.

 ت حمایت از زنان سرپرست خانوار 

توانمندسازی زنان سرپرست خانوار طبق قوانین و مصوبات شورای  تهیه و اجرای کامل طرح جامع  

اجتماعی تا پایان اجرای قانون برنامه توسط ریاست جمهوری )معاونت امور زنان( با همکاری وزارت  

تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذی ربط و تأیید برنامه مذکور در هیأت وزیران و تصویب  

 می و نظارت بر اجرائی شدن آن در مجلس شورای اسال

 قوه قضائیه ث مقابله با اعتیاد با حمایت 

توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت کشف و شناسایی اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه های    1

قاچاقچیان و شبکه های تولید، توزیع و انتقال )ترانزیت( مواد مخدر، روان گردان ها و پیش سازهای  

ژه سرباندها و سرشبکه ها( در داخل و خارج از کشور و ضبط این اموال با همکاری  مرتبط )به وی

دستگاههای اجرائی ذی ربط اقدام نماید. وجوه حاصل از فروش این اموال در اجرای قانون مبارزه با  

مواد مخدر و اصالحات و الحاقات بعدی آن برای اجرای تکالیف مندرج در این قانون پس از گردش  

 در قالب بودجه سنواتی در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار می گیرد.خزانه 

از طریق دستگاههای اجرائی و نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران با اذن فرماندهی کل قوا در    2

راستای اجرائی کردن سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر و سیاست های کلی برنامه ششم، ضمن  

انین مربوطه درمورد روان گردان ها و پیش سازها با رویکرد اجتماعی و با اولویت  اجرای دقیق قو

پیشگیری از اعتیاد، درمان، بازتوانی و کاهش آسیب، صیانت و حمایت اجتماعی، مقابله با عرضه مواد  

ی  مخدر و روانگردان ها و پیش سازها و بازنگری در عناوین مجرمانه و مجازات های مرتبط اقدام قانون

 الزم را به عمل آورند.

از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )سازمان بهزیستی( با همکاری شهرداری ها نسبت به    3

بهره برداری و تکمیل مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر و بی خانمان و راه  



 
 

معتادان  برای  اجتماعی  توانمندسازی و صیانت  مراکز جامع  رعایت    اندازی  با  استانها  در  بهبودیافته 

( این قانون اقدام نماید. اداره این مراکز به عهده سازمان بهزیستی کشور یا شهرداری  70احکام ماده  )

ها حسب مورد با بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و بخش غیردولتی خواهد بود. نیروی  

ت به جمع آوری این معتادان و تحویل آنها به این  انتظامی موظف است پس از اخذ دستور قضائی نسب 

با هماهنگی   بهزیستی و  با تأیید سازمان  نظر  از مراکز مورد  افراد  این  نماید. ترخیص  اقدام  مراکز 

نیروی انتظامی و مقام قضائی خواهد بود. آیین نامه اجرائی این جزء توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر  

 عی کشور می رسد. تهیه و به تصویب شورای اجتما

 ج حمایت از بیماران روانی مزمن و سالمندان 

تداوم اجرای طرح ساماندهی و توان بخشی بیماران روانی مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد    1

 ( جمعیت هدف در پایان اجرای قانون برنامه 75%)

(  %25و پنج درصد )  تداوم اجرای طرح ساماندهی و توان بخشی سالمندان با پوشش حداقل بیست  2

 جمعیت هدف

 چ تأمین مسکن نیازمندان 

به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب پذیر و گروههای هدف سازمان های حمایتی به مسکن و رفع فقر    1

در   و  قانونی  مراحل  طی  تدوین  به  نسبت  برنامه  قانون  اجرای  اول  سال  پایان  تا  حداکثر  سکونتی 

 امه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برن

برای    2 بهزیستی و خیرین مسکن ساز  )ره( و سازمان  امام خمینی  امداد  افراد تحت پوشش کمیته 

پروانه   پرداخت هزینه های صدور  از  نهادها و سازمان های حمایتی  افراد تحت پوشش  از  هرکدام 

ها  هزینه  و  دهیاری  و  شهرداری  عوارض  برای  ساختمانی،  گاز  و  برق  فاضالب،  آب،  انشعاب  ی 

 واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف، فقط برای یک بار معافند. 

 ح ساماندهی کودکان کار 

با اقدام سازمان بهزیستی و همکاری سایر دستگاهها تا پایان اجرای قانون برنامه به نحوی که جمعیت  

 ( کاهش یابد. % 25درصد ) کودکان کار حداقل بیست و پنج

( سیاست های کلی برنامه ششم، نسبت به تدوین برنامه،  40دولت مکلف است در اجرای بند )   81  ماده

برقراری، استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی چند الیه مشتمل بر حوزه امدادی،  

ندی خدمات در سطوح پایه، مازاد و مکمل  حمایتی و بیمه های اجتماعی به جز سالمت با رعایت سطح ب

براساس غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و نیازمندیابی فعال و مبتنی بر سطح دستمزد و یا درآمد 

افراد و خانواده اقدام و پس از طی مراحل قانونی مطابق بودجه سنواتی به اجراء درآورد و به منظور  



 
 

یارانه   به  منابع و مصارف مربوط  به  ساماندهی  های اجتماعی، رفع هم پوشانی ها، دسترسی عادالنه 

خدمات، اجرای این نظام از طریق ایجاد پایگاه اطالعات، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تأمین  

پرونده   از  تبعیت  با  اجتماعی  تأمین  و  رفاه  الکترونیک  پرونده  گیری  شکل  بر  مبتنی  و  اجتماعی 

( این قانون برای تمامی آحاد جامعه صورت می پذیرد  84ماده  )الکترونیک سالمت ایرانیان موضوع  

وکلیه سازمان ها، صندوق ها، نهادها و دستگاههای اجرائی فعال در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی که  

به هر نحوی از انحاء از بودجه دولتی و عمومی استفاده می کنند و یا از دولت مجوز فعالیت دریافت  

 بق ضوابط قانونی از این نظام تبعیت کنند.می نمایند مکلفند ط

به برقراری استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تأمین   نامه های اجرائی مربوط  تبصره آیین 

با قانون   اجتماعی چند الیه به جز سالمت متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و همراستا 

پیش با  تعاون، کار و رفاه اجتماعی و  برنامه ششم درچهارچوب قوانین مربوطه  نهاد مشترک وزارت 

 سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد. 

از    82  ماده اعم   ( بازنشستگی  های  بیمه شدگان صندوق  کلیه  برای  بازنشستگان  مستمری  برقراری 

کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی دستگاهها، نهادها و بانکها( بر مبنای  

 میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی می باشد.

تبصره رانندگان وسائط نقلیه سنگین بین شهری، راهداری و راهسازی که حداقل بیست و پنج سال  

سابقه پرداخت حق بیمه دارند می توانند متناسب با دریافت حقوق و متناسب با روزهای پرداخت حق  

 سال سن، بازنشسته شوند.بیمه و پنجاه و پنج 

 83 ماده

(  %1الف سازمان های مناطق آزاد مکلفند به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری یک درصد)

از محل وصول عوارض ورود کاال و خدمات این مناطق را پس از واریز به خزانه کل کشور طبق  

امام خمینی)ره( و سازم امداد  از طریق کمیته  و  بودجه سنواتی  اشتغال محرومان  برای  بهزیستی  ان 

 نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند. 

ب کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی موظفند جهت توانمندسازی افراد تحت پوشش  

( کمیته امداد امام خمینی)ره( و سی درصد  % 70خود ساالنه یکصدهزار نفر به ترتیب هفتاد درصد )

هزیستی را صاحب شغل نمایند. دولت طبق بودجه سنواتی تسهیالت قرض الحسنه الزم  ( سازمان ب 30%)

 را در جهت تحقق این امر درنظر خواهد گرفت. 



 
 

دولت موظف است مشاغل آتش نشانی و پرتوکاری اشعه را جزء مشاغل سخت و زیان آور    84 ماده

معتبر    1368/1/20عه مصوب  محسوب کند. در طول اجرای قانون برنامه قانون حفاظت در برابر اش

 تلقی می گردد.

کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان را پذیرفته اند و    85  ماده

 ( پنج درصد  تا  را  از حقوق و مزایای خود  ماهانه درصدی  باید  پذیرفت  به حساب  %5یا خواهند   )

سهم واریزی اعضاء به صندوق ذخیره    صندوق واریز کنند و دولت نیز موظف است همه ساله معادل

 فرهنگیان را به طورکامل در ردیف اعتباری خاص در بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید. 

 امور ایثارگران  16بخش

 86 ماده

تحکیم   و  ترویج  کلی  های  سیاست  صحیح  اجرای  به  نسبت  موظفند  اجرائی  دستگاههای  کلیه  الف 

 اقدام نمایند.  1382/9/29ر ایثارگران ابالغی  فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امو

ب وزارت آموزش و پرورش مکلف است به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نسبت به معرفی  

الگوها و قهرمانان ملی ایثار و شهادت در متون درسی کلیه پایه های تحصیلی و فعالیت های پژوهشی  

تعمیق ایمان و ترویج باورها در صیانت از فرهنگ    و برگزاری مسابقات علمی اقدام نموده و در جهت

اردوهای   برگزاری  و  فرهنگی  و  آموز  دانش  های شهدای  یادواره  اجرای  به  نسبت  انقالبی  و  دینی 

 راهیان نور ویژه دانش آموزان و فرهنگیان با سازمان بسیج همکاری الزم را به عمل آورد. 

من اختصاص بخشی از برنامه های شبکه های  پ صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران موظف است ض 

( از تولیدات برنامه های  %10مختلف به موضوع ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حداقل ده درصد)

 هنری نمایشی خود را به این موضوع اختصاص دهد. 

انتقال و ترویج   از دستاوردهای دوران دفاع مقدس و  بهره گیری  به منظور  ت دولت موظف است 

فرهنگ جهاد و مقاومت به نسلهای آینده نسبت به ساماندهی گلزارهای شهدای سراسر کشور با رضایت  

والدین شهید و یادمان شهدای گمنام، احداث و تکمیل موزه های دفاع مقدس و مرمت و نگهداری  

ی خدماتی  آنها اقدام نماید. وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و کشور موظفند کلیه هزینه ها

 مربوط به آب رسانی، برق رسانی، گازرسانی و جاده مواصالتی را طبق بودجه سنواتی تأمین نمایند. 

ث دولت موظف است به منظور تداوم اجرای برنامه های شاخص در حوزه ترویج فرهنگ ایثار، جهاد  

توسعه و  ایجاد  با  نور  راهیان  برنامه  نمودن  فراگیر  و  استمرار  به خصوص  شهادت  و    و  ها  ظرفیت 

سرفصل   در  موضوع  دادن  قرار  به  نسبت  فرهنگی  و  اجرائی  دستگاههای  در  الزم  های  زیرساخت 

 اعتبارات برنامه های فرهنگی و هزینه ای وزارتخانه ها و سازمان ها اقدام نماید.



 
 

ج دولت مکلف است به منظور حفظ و ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت و تکریم از الگوهای این  

نگ ماندگار به والدین شهیدی که دارای حداقل سه شهید یا دو شهید و یک جانباز پنجاه درصد  فره

( و باالتر هستند نشان ملی ایثار اعطا نموده  %50( و باالتر یا یک شهید و دو جانباز پنجاه درصد )50%)

 و آنان را به عنوان چهره ماندگار کشور به جامعه معرفی نماید. 

ی جمهوری اسالمی ایران، وزراتخانه های فرهنگ و ارشاد اسالمی، آموزش و  صدا و سیما   1تبصره

پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، بنیاد حفظ آثار و 

نشر ارزشهای دفاع مقدس و سایر نهادهای فرهنگی مکلفند جهت ارج نهادن به این چهره های ماندگار  

 را جهت معرفی آنها انجام دهند.  اقدام فرهنگی الزم 

آیین نامه اجرائی این بند در شش ماه اول اجرای قانون برنامه به پیشنهاد بنیاد شهید و امور    2تبصره

 ایثارگران و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس به تصویب هیأت وزیران می رسد.

( از اعتبارات فرهنگی خود  %20درصد)  چ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع این قانون موظفند بیست

در   سازمان  با  شده  مبادله  موافقتنامه  براساس  را  ای  هزینه  اعتبارات  ششم  و  اول  فصول  استثنای  به 

چهارچوب سیاست های مصوب ابالغی شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت صرف این امور  

 نمایند. 

است با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران،    ح بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس موظف

سایر   و  ها  شهرداری  و  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  سازمان  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 

دستگاههای فرهنگی کشور تا پایان اجرای قانون برنامه نسبت به توسعه و تکمیل مراکز اسناد و مدارک  

و تدوین تاریخ دفاع مقدس مطابق بودجه سنواتی  دفاع مقدس و تدوین دایره المعارف دفاع مقدس  

 اقدام نماید. 

خ وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش،  

دانشگاه آزاد اسالمی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستادکل نیروهای مسلح به منظور تعمیق و ترویج  

نسلهای بعدی، واحدهای درسی مرتبط با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در  ارزشهای دفاع مقدس به  

و   ها  نامه  پایان  پژوهشی،  موضوعات  از  تعدادی  و  نموده  ایجاد  را  دانشگاهی  مختلف  مقاطع 

 طرحهای)پروژه های( علمی و تحقیقاتی خود را به موضوع فرهنگ ایثار و شهادت اختصاص دهند. 

وظفند گزارش عملکرد ساالنه خود را درطول اجرای قانون برنامه  تبصره کلیه دستگاههای اجرائی م

در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و جهاد و مقاومت و شهادت را به سازمان، بنیاد شهید و امور ایثارگران  

 ، بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس و کمیسیون های مرتبط مجلس شورای اسالمی ارائه نمایند. 



 
 

است اقدامات الزم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات رسانی   دولت موظف  87 ماده

به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید و کلیه آیین نامه  

 های اجرائی آن را حداکثر تا شش ماهه سال اول اجرای قانون برنامه تصویب و ابالغ نماید. 

( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات  61است در اجرای ماده  )  الف دولت مکلف

به نحوی برنامه ریزی نماید که تا دو سال اول اجرای قانون    4/ 1393/12( مصوب  2مالی دولت )

برنامه کلیه مشموالن ماده  مذکور تعیین تکلیف گردند. یگانهای اعزام کننده نهادهای متولی موظفند  

هی مورد نیاز افراد مشمول این ماده  و صورت سانحه را به کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور  گوا

 ایثارگران ارائه نمایند. 

تبصره بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که صورت سانحه  

آنها توسط کمیسیون   اما مجروحیت  ندارند  را  اعزام کننده  بالینی همزمان مجروحیت  نهاد  پزشکی 

( جانبازی به  %5)نیروهای مسلح( احراز می گردد را به عنوان جانباز تلقی نماید و حداقل پنج درصد )

 آنها تعلق می گیرد.

اجرای این تبصره مانع از احراز جانبازی بیش از درصد مذکور توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران  

 نمی باشد.

(  38اول اجرای قانون برنامه اعتبار مورد نیاز برای اجرای تبصره ماده )ب دولت مکلف است در سال  

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نموده و از طریق سازمان  

 تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به کلیه آزادگان و جانبازان واجد شرایط پرداخت نماید.

انواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و افراد تحت تکفل ایشان  پ دولت موظف است خ

)والدین و همسران و فرزندان( دارای تابعیت غیرایرانی که در طول هشت سال دفاع مقدس یا بعد از  

آن در راستای مأموریت محوله از سوی مراجع ذی صالح به درجه رفیع شهادت یا جانبازی یا اسارت  

ا آمده  و  نائل  دهد  قرار  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  پوشش  تحت  مذکور  تأیید مراجع  از  پس  ند 

نیروهای   نیروهای مسلح تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی  بنابه تشخیص ستاد کل  رزمندگان نیز 

 مسلح )ساتا( قرار می گیرند. 

هارچوب قانون خواهد  تبصره اعطای تابعیت و اقامت به افراد موضوع این ماده  بر اساس ضوابط در چ

بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه از الزم االجراءشدن این قانون توسط ستاد کل نیروهای مسلح با  

با رعایت   همکاری وزارتخانه های امورخارجه و کشور تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی 

 ( قانون اساسی می رسد.176اصل یکصد و هفتاد و ششم )

 ن جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصالح می شود: ( قانو18ت ماده  )



 
 

بنیاد موظف است در چهارچوب قوانین به منظور تعیین، تدوین و یا اصالح معیارهای تشخیص درصد  

جانبازی به عنوان مبنای ارائه خدمت به جانبازان و آزادگان در مواردی که نیاز به رأی کمیسیون باشد 

ون های پزشکی اقدام و جهت تعیین نحوه ازکارافتادگی کلی آنها، با در نظر  نسبت به تشکیل کمیسی 

گرفتن وضعیت فعلی سالمت روحی، جسمی، اجتماعی، اقتصادی، شغلی و سابقه حضور در جبهه و  

دفاع و   با همکاری وزارت  و  نیروهای مسلح  و ستاد کل  بنیاد  پیشنهاد  به  نامه ای که  براساس آیین 

 سلح و سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد اقدام نماید.پشتیبانی نیروهای م

ث به منظور حفظ کرامت ایثارگران و خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان، دستگاههای موضوع  

( قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز  5( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و ماده  )2ماده  )

غل در آن دستگاه را به استثنای موارد محکومیت در هیأت تخلفات اداری به عنوان  نیستند ایثارگران شا

 نیروی مازاد )عدم نیاز( معرفی نمایند. 

( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تبصره  21ج دولت مکلف است عالوه بر اجرای ماده  )

( و باالتر را  %70ن هفتاد درصد )های آن و اصالحات بعدی، تمام فرزندان شهداء و فرزندان جانبازا

 در طول اجرای قانون برنامه، استخدام نماید. 

چ جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی  

بازنشسته شده اند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال می توانند به خدمت اعاده و با تکمیل  

 ی و پنج ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند. خدمت س

آن   به  مربوط  مذکور  پاداش  اول،  بازنشستگی  در  پایان خدمت  پاداش  دریافت  در صورت  تبصره 

 سنوات، مجدداً به این افراد تعلق نمی گیرد. 

استخدامی خاص مربوط به خود بوده  ح ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط  

( انجام آن  2و کلیه دستگاههای مشمول ماده   به  ایثارگران مکلف  به  قانون جامع خدمات رسانی   )

 هستند. 

( قانون جامع خدمات رسانی  2خ کلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل در دستگاههای موضوع ماده )

سنوات سال  هشت  با حداکثر  توانند  می  ایثارگران  کامل    به  مزایای  و  دریافت حقوق  با  و  ارفاقی 

 بازنشسته شوند.

( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر در طول اجرای قانون برنامه اصالح  26د ماده  )

 و دو تبصره به آن الحاق می شود:

و  روان  و  اعصاب  »جانبازان  عبارت  از  بعد  حرکتی«  جسمی  محدودیت  دارای  »جانبازان    عبارت 

 شیمیایی« اضافه می شود. 



 
 

والدین، همسران و فرزندان شهدا که دارای بیماری های خاص و یا صعب العالج یا محدودیت    1تبصره

 جسمی حرکتی می باشند پس از تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد، مشمول این ماده  می شوند.

( بهره    Kضریب کا)(  %49( تا چهل و نه درصد )%25جانبازان گروه بیست و پنج درصد )  2تبصره

 مندی حق پرستاری آنان به میزان درصد جانبازی می باشد.

 ( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصالح می شود. 21ذ ماده  )

عبارت »اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی« بعد از عبارت »تأمین نیروهای مورد نیاز خود را«  

 اضافه می شود. 

 وضعیت استخدامی مشموالن این ماده  حداکثر پس از سه ماه رسمی قطعی می گردد. 1تبصره

والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه    2تبصره

ان  ( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگر2حضور در جبهه، شاغل در کلیه دستگاههای مشمول ماده  )

و مؤسسات تابعه آنها و شرکتهای عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی باالتر، مشروط  

به عدم محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضائی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای  

 همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می شوند.

ه موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی باالتر بهره مند می  ر ایثارگرانی که ب 

( قانون مدیریت خدمات کشوری  103باشند با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول بند )الف( ماده  )

 بوده و می توانند تا سی و پنج سال خدمت کنند. 

ت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شده  ز آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسار

اند، می توانند برای یک بار و با رعایت شرط سنی زیر شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت، حسب  

به   اسارت  سوابق  عین  لحاظ  با  سپس  و  کنند  تکمیل  را  خود  خدمت  سال  پنج  و  سی  یا  سی  مورد 

 بازنشستگی نائل آیند. 

طابق قوانین و مقررات به کلیه جانبازان، آزادگان و خانواده  ژ مسؤولیت رسیدگی و ارائه خدمات م

معظم شهداء که در بنیاد دارای پرونده ایثارگری می باشند به عهده بنیاد بوده و مسؤول رسیدگی و  

ایثارگران   امور  مرکز  یا  واحد  تأیید  و  معرفی  با  مقدس  دفاع  سال  هشت  رزمندگان  خدمات  ارائه 

 مین اجتماعی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران)ساتا( می باشد.نیروهای مسلح با سازمان تأ

 88 ماده

و   )جانبازان  ایثارگران  و  شهدا  معظم  های  خانواده  معوق  مطالبات  کلیه  است  موظف  دولت  الف 

آزادگان( اعم از پاداش پایان خدمت و وجوه مربوط به ذخیره مرخصی استفاده نشده و کلیه مطالبات  

طور کامل حداکثر در دو سال اول اجرای قانون برنامه مطابق بودجه سنواتی تأمین    قانونی آنان را به 



 
 

و توسط بنیاد پرداخت نماید. به نحوی که در پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هیچگونه مطالبات  

 معوقی در حوزه ایثارگران و خانواده شهدا باقی نمانده باشد. 

ر خصوص جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال نیز  تبصره مطالبات مذکور در این ماده  د 

بر حسب مورد باید توسط بنیاد و دستگاه مربوطه در طی دو سال اول اجرای قانون برنامه طبق بودجه  

 سنواتی تأمین و پرداخت گردد.

ب دولت موظف است اعتبار الزم را به منظور تأمین حداقل معیشت گروههای عنوان شده ذیل که  

اقد شغل یا درآمد باشند را پیش بینی و حداقل حقوق کارکنان دولت را به آنان جهت پرداخت در  ف

 بودجه های سنواتی درج و در اختیار دستگاههای مربوطه قرار دهد.

 جانبازان با هر میزان درصد از کارافتادگی و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت  1

 بهه و چریکهای جنگهای نامنظم)گم جن( رزمندگان با حداقل شش ماه حضور در ج 2

افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی، آزادگان متوفی، رزمندگان متوفی )با حداقل شش ماه    3

 حضور در جبهه( 

تبصره تشخیص افراد تحت تکفل قانونی جانبازان و آزادگان متوفی و ارائه خدمات به آنان به عهده  

نونی رزمندگان متوفی به عهده واحد ایثارگران نیروهای مسلح و  بنیاد و تشخیص افراد تحت تکفل قا 

 ارائه خدمات به آنان به عهده سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح )ساتا( می باشد. 

 نامادری شهید و خواهران مجرد شهدا که تحت تکفل والدین شهدا بوده اند )پس از فوت والدین(  4

ت جسمی، حرکتی، ذهنی، محجور، دارای بیماری های خاص و  برادر و خواهر شهید دارای معلولی  5

 یا صعب العالج پس از تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد 

همسران مطلقه شهدا که فرزند یا فرزندان شهید را حداقل پانزده سال بعد از شهادت شهید نگهداری    6

 نموده اند با تأیید بنیاد )ماهانه معادل دو سوم حقوق کارکنان دولت( 

( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پس از عبارت »آزادگان« عبارت »همسران  51ر ماده )پ د

 و فرزندان شهدا« اضافه می گردد.

( سرانه بیمه عمر و حوادث  %100ت سازمان و بنیاد مکلفند نسبت به تأمین و پرداخت صددرصد )

بیمه عمر و حوادث، وفق بودجه    جانبازان و آزادگان، والدین، همسر و فرزندان شهدا فاقد پوشش

 سنواتی اقدام نمایند.

( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در  59( و )52(، )13( بر مواد )88حکم بند )ت( ماده  )

 طول اجرای قانون برنامه، حاکم است.



 
 

ث دولت مکلف است طبق بودجه سنواتی به منظور حمایت و تجلیل از رشادت های رزمندگان هشت  

ل دفاع مقدس که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زیر بیست و پنج درصد  سا

تسهیالت  25%) آنان  فرزندان  اسارت و همسران و  ماه سابقه  از شش  با کمتر  و آزادگان  ( جانبازی 

 رفاهی، معیشتی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی به شرح زیر ارائه نماید. 

( هزینه شهریه تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمی، %30افیت حداقل سی درصد)تأمین و پرداخت یا مع  1

دوره های شبانه دانشگاههای دولتی، دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاه های مورد تأیید وزارتخانه های  

 علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وفق بودجه سنواتی 

 ت مراکز فرهنگی عمومی و ناوگان حمل و نقل شهری بهره مندی رایگان از خدما 2

از پرداخت سی درصد )  3 از شرکتهای دولتی و خصوصی  %30معافیت  ( هزینه از طریق هر یک 

 هواپیمایی، ریلی و دریایی در سفرهای داخلی و عتبات عالیات برای یکبار در سال 

مکلفند به منظور ارج نهادن به والدین،  شهرداری ها و دهیاری ها و سازمان اوقاف و امور خیریه    4

همسران و فرزندان شهدا و آزادگان و همسران و فرزندان آنان، جانبازان و همسران و فرزندان جانبازان  

( و باالتر و رزمندگان با سابقه حضور شش ماه و باالتر در جبهه را با رعایت  %25بیست و پنج درصد )

ن اموات در آنها مجاز می باشد و آرامستان ها بدون اخذ هزینه  مفاد وقفنامه در امامزادگانی که دف

 اقدام نمایند.

 بهره مندی از انشعاب رایگان آب، فاضالب، برق و گاز برای یک بار در یک واحد مسکونی  5

بهره مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی باالتر مطابق قوانین مربوطه و برای رزمندگان با حداقل   6

 داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزایای اجتماعی  شش ماه حضور 

( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پس از عبارت »جانبازان و آزادگان  31ج در بند )الف( ماده )

و فرزندان شاهد« عبارت »فرزندان جانبازان، فرزندان آزادگان، رزمندگان و فرزندان رزمندگان با  

 حضور در جبهه« اضافه می شود. حداقل شش ماه سابقه 

 ( مکرر به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران الحاق می شود. 59چ متن زیر به عنوان ماده  )

، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، کانون وکالی دادگستری، کانون کارشناسان رسمی،  قوه قضائیه»

( از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضائی %30، مکلفند سی درصد)قوه قضائیهمرکز وکالء و کارشناسان  

و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و  

(، آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و  %10همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد )

و جبهه  در  حضور  ماه  شش  حداقل  داشتن  با  پنج    رزمندگان  و  بیست  جانبازان  فرزندان  و  همسر 

( و باالتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه  %25درصد)



 
 

سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص  

 دهند.«

( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در  59( و )52(، )13( بر مواد )88حکم بند )چ( ماده  )

 طول اجرای قانون برنامه، حاکم است.

ح در صورتی که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور  

هر   در  بازنشستگی  گردد  دیگری  بازنشستگی  صندوق  و  اجتماعی  تأمین  صندوق  مشمول  جبهه  در 

ر مستقل انجام می گردد و با تحقق بازنشستگی این افراد در دو صندوق از مستمری  صندوق به طو 

 بازنشستگی آن صندوق بهره مند می گردند. کمک دولت فقط به یک صندوق خواهد بود. 

خ ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور  

ر از پرداخت ما به التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه ای ناشی از تغییر صندوق  در جبهه برای یک با

الیه از دولت منظور و در قالب   بازنشستگی معافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقلٌ  بیمه و 

 بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسویه می شود. 

  29/ 1363/7( قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب  45)  ( به انتهای ماده  7د متن زیر به عنوان بند )

 الحاق می شود: 

 درصورت اذن فرماندهی کل قوا:  7

 فرزندان رزمندگان با سابقه حضور در جبهه به ازای هرماه حضور یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه 

 فرزندان آزادگان به ازای هرماه اسارت یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه 

 ان به ازای هردرصد جانبازی یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه فرزندان جانباز

پزشکی   عالی  کمیسیون  از  صادره  جانبازی  درصد  اساس  بر  جانبازان  فرزندان  مندی  بهره  تبصره 

نیروهای مسلح یا بنیاد اقدام می گردد و در خصوص آموزش خدمت نظام وظیفه براساس مقررات  

 ستاد کل نیروهای مسلح عمل می گردد.

( قانون احکام دائمی برنامه  33( ماده  )2( قانون برنامه ششم بر حکم تبصره )88م بند )د( ماده  )حک

 های توسعه کشور، حاکم است.

( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران عبارت رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور  56ذ به ماده  )

 در جبهه اضافه می گردد. 

مع خدمات رسانی به ایثارگران پس از عبارت »کسورات بازنشستگی سهم  ( قانون جا37ر به ماده  )

اسرا و آزادگان و جانبازان« عبارت »فرزندان شهداء و رزمندگان با حداقل بیست و چهار ماه حضور  

 در جبهه« اضافه می شود.



 
 

نباز  ز فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جا

( و باالتر به استثنای تسهیالت خودرو، حق پرستاری، کاهش ساعت کاری و حالت  %50پنجاه درصد )

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

 ( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اضافه می شود: 60ژ عبارت ذیل به ماده  )

 »جانبازان و آزادگان« عبارت »همسران و فرزندان شهدا« اضافه می شود.  بعد ازعبارت

 89 ماده

الف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است در طول اجرای قانون برنامه، ساالنه نسبت به  

( چهاردرصد  حداکثر  سود  با  بار  یک  فقط  مسکن  تسهیالت  به  %4ارائه  نفر  هزار  پنجاه  تعداد  به   )

رای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت که فاقد  رزمندگان دا

مسکن ملکی می باشند و تاکنون مسکن، زمین یا تسهیالت مسکن دریافت ننموده اند از طریق بانک  

های عامل اقدام نماید. مابه التفاوت سود مذکور تا سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مطابق  

واتی توسط دولت تأمین و به بانکهای عامل پرداخت می شود. )تعیین اولویت و نحوه معرفی  بودجه سن

 افراد واجدالشرایط به موجب دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود.( 

 مکرر( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران الحاق می گردد: 3ب تبصره ذیل به ماده  )

ت هزینه های حق الثبت و حقوق دولتی مربوط به خرید و فروش، ترهین  تبصره ایثارگران در پرداخ 

 ( معافیت برخوردار می باشند. %70اسناد مالکیت تسهیالت وام خرید یا ساخت مسکن از هفتاد درصد )

( منابع  %10پ دولت )بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران( موظف است همه ساله حداقل ده درصد)

ا و مؤسسات پولی و اعتباری دولتی را در چهارچوب بودجه سنواتی جهت  قرض الحسنه تمامی بانکه

 اشتغال ایثارگران از طریق صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران اختصاص دهد. 

اجرای مواد ) به    3( و )3ت دولت موظف است در  قانون جامع خدمات رسانی  مکرر( فصل دوم 

ن خردادماه هرسال شرایط پرداخت تسهیالت مسکن  ایثارگران و اصالحات بعدی آن حداکثر تا پایا

 ارزان قیمت به ایثارگران را مطابق بودجه سنواتی ابالغ نماید.

( ماده  اصالح  واحده  ماده   مصوب  8ث  مسکن  عرضه  و  تولید  از  حمایت  و  ساماندهی  قانون   )

 به شرح ذیل اصالح می گردد:  1389/2/98

عمومی« عبارت »با اولویت ایثارگران و فرزندان شهدا« اضافه می  بعد از عبارت »از طریق مزایده  

 گردد.

 90 ماده



 
 

( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصالحیه بعدی آن و در  70الف الحاقات زیر در ماده  ) 

( به شرح زیر  2( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 47ماده  ) 

 ی گیرد: صورت م

پنج درصد) با  پنج درصد )%5سهمیه ورود  و  بیست  زیر  برای جانبازان  اختصاصی  ( و  %25( سهمیه 

( و همسران و فرزندان رزمندگان، با حداقل  % 25همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد )

 ( افزایش یابد. %30شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه به سی درصد)

( قانون جامع  70( ایثارگران )مشمولین ماده )%25صورتی که سهمیه بیست و پنج درصد )تبصره در  

( سهمیه اختصاصی  %5خدمات رسانی به ایثارگران و اصالح بعدی آن( تکمیل نگردد و پنج درصد )

(  %25( و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد )%25جانبازان زیر بیست و پنج درصد )

ن و همسران رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، پاسخگوی متقاضیان واجد  فرزندا 

( ایثارگران را مازاد بر  %25الشرایط نباشد دولت مکلف است مانده ظرفیت خالی بیست و پنج درصد )

زیر    ( و همسران و فرزندان جانبازان %25( مذکور به جانبازان زیر بیست و پنج درصد )%5پنج درصد )

(فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه  %25بیست و پنج درصد )

 که شرایط الزم را داشته باشند، اختصاص دهد.

( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در دانشگاههای پردیس  66ب هزینه شهریه مشموالن ماده  )

ولتی حداکثر در سقف شهریه های دانشگاه آزاد اسالمی داخل بین الملل دانشگاههای دولتی یا غیرد

 کشور پرداخت می شود.

علوم،   های  وزارتخانه  از  که  علمی  مراکز  و  پژوهشی  و  آموزشی  مؤسسات  و  دانشگاهها  کلیه  پ 

تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ مجوز نموده اند و دانشگاه آزاد اسالمی 

بین جامعه ایثارگران  %20بیست درصد )مکلفند حداقل   نیاز خود را از  ( اعضای هیأت علمی مورد 

( و باالتر، آزادگان و همسران و فرزندان  %15شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان پانزده درصد )

( و باالتر، رزمندگان با حداقل شش ماه  %25آنان، همسران و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد )

قه حضور در جبهه که دارای مدرک علمی دکتری مورد تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و  ساب

فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد و شرایط علمی مصوب شورای عالی انقالب  

فرهنگی را داشته باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها  

ا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی، چنانچه شرایط علمی الزم را داشته باشند تأمین و از ابتداء  ی

اجرائی   و  پژوهشی  احتساب سوابق آموزشی  با  قطعی  به صورت عضو هیأت علمی رسمی  را  آنان 

 مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی و با رعایت صالحیت های اخالقی استخدام کنند.



 
 

 ام و امتیازات این بند شامل اعضاء هیأت علمی فعلی دارای سوابق ایثارگری فوق نیز می شود. احک

مسؤولیت اجرای احکام این ماده  به طور مستقیم برعهده وزیر و رئیس دستگاههای مذکور است در  

 اجرای این حکم مقامات یادشده مکلف به اتخاذ تصمیم می باشند.

 ی و پنج سال خدمت و حداقل شصت و پنج سال سن بازنشسته می شوند. مشموالن این بند با س  1تبصره

در صورت تمایل فرد به بازنشستگی پس از اتمام سی سال خدمت و یا حداکثر شصت سال   2تبصره

 سن می تواند درخواست بازنشستگی نماید.

بند »پ« ماده  ) بند »90حکم  بر  برنامه ششم توسعه  الف« ماده   ( این قانون در طول اجرای قانون 

و اصالحات بعدی و بر حکم ماده  واحده قانون    1391/10/2( قانون جامع ایثارگران مصوب  71)

 حاکم است.  22/ 1371/2اصالح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب  

( قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به  2شرایط جامعه ایثارگران موضوع بند )پ( ماده  )

 ( قانون برنامه اصالح می شود. 90ارگران موضوع بند )پ( ماده  )شرایط جامعه ایث

قانون مجازات    91  ماده پنجم  اول کتاب  امنیتی موضوع فصل  محکومیت مؤثر کیفری در جرائم 

موجب محرومیت از امتیازهای مقرر    1375/3/2اسالمی )تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده( مصوب  

 در این بخش می شود. 

 نر و ورزشفرهنگ، ه 17بخش

به سیاست    92  ماده بسترسازی فرهنگی و دستیابی  تعالی، مقاوم سازی فرهنگی،  ارتقاء،  به منظور 

سند چشم اهداف  و  برنامه  توسعه  ابالغی  تحقق  بر  مبنی  فرهنگی  مهندسی  سند  اجرای  و  نظام  انداز 

و   انقالبی  ارزشهای اسالمی،  ارتقای  و  بر حفظ  متکی  و  فرهنگی  با مقتضیات  ملی و مردم  متناسب 

ساالری دینی، اصول و فضائل اخالقی و کرامت و حقوق انسانی، هویت و انسجام ملی و ایفای نقش  

کارآمد، اثربخش و متعالی نهادها و تشکلهای مردمی در این عرصه و همچنین حمایت از تولیدات و  

نام لموس و  محصوالت فرهنگی، مذهبی و هنری فاخر، صنایع دستی و میراث فرهنگی ملموس و 

تقویت ظرفیت آن در تعامالت بین المللی و نیز ارتقای جایگاه و منزلت سرمایه انسانی در عرصه های  

فرهنگی اجتماعی و اصحاب فرهنگ، نخبگان و پیشکسوتان فرهنگ و هنر کشور و»نیروهای مؤمن  

و تقویت و توسعه   امامزادگان  منزلت  پاسداشت  و  احیای موقوفات  و  انقالب اسالمی«  نهادهای  به 

 فرهنگی مذهبی در طول سالهای اجرای برنامه: 

با همکاری   تمهیدات قانونی الزم مربوط به تسهیل فرآیند صدور    قوه قضائیهالف دولت مکلف است 

مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدودکننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری و ایجاد  



 
 

اجرای برنامه های فرهنگی و هنری دارای مجوز را تا پایان سال    امنیت الزم برای تولید و نشر آثار و

 اول اجرای قانون برنامه پیش بینی نماید. 

ب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان صدا و سیما و سایر دستگاههای ذی ربط مکلفند با رعایت  

سی فهرست مجوزها  ( قانون اسا44سیاستهای کلی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )

و تصدی گری فرهنگی و هنری با رعایت موازین شرعی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی  

و سازمان های مردم نهاد را که تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تعیین می شود در طول سالهای  

 اجرای قانون برنامه واگذار نمایند. 

شیوه شامل  بند  این  نامه  آیین  پیشنهاد    تبصره  با  و فروش  واگذاری  نحوه  و  مذکور  فهرست  تعیین 

سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان صدا  

 و سیما به تصویب هیأت وزیران می رسد. 

ورزش  پ دولت مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه با مشارکت سازمان صدا و سیما و وزارت  

و جوانان، تمهیدات قانونی الزم در خصوص نحوه تقسیم درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات  

 ورزشی را پیش بینی نماید.

ت سازمان اوقاف و امور خیریه مکلف است با همکاری سازمان، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری  

سناد موقوفات و تبدیل بقاع متبرکه  ها و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور نسبت به صدور و اخذ ا

 با رعایت ضوابط وقفی به قطبهای فرهنگی اقدام نماید. 

با اولویت کتابخانه های  ث دولت مکلف است تمهیدات الزم را نسبت به توسعه فرهنگ کتابخوانی 

  ای با رویکرد روستایی در مناطق کمتر توسعه یافته، بر اساس طرح آمایش سرزمین و نیازهای منطقه

گذاری بخش خصوصی و تعاونی در تولید کتاب و محصوالت فرهنگی و سایر  تشویق و جذب سرمایه

کاالهای فرهنگی و هنری فراهم کند و تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با نرخ رشد ساالنه پنج  

اقدام  ( مطابق قانون بودجه سنواتی نسبت به وضعیت موجود در طول اجرای قانون برنامه  %5درصد )

 نماید.

ج دولت و شهرداری ها و سازمان آب و فاضالب مکلفند با ارائه تعرفه فرهنگی و یا پروانه ساختمان  

در زمینه آب و برق و گاز، حمل و نقل و پست، با استفاده از کاربری فرهنگی در فضاهای مسکونی  

 حمایت کنند. از کتابفروشان، ناشران و مطبوعات که دارای مجوزهای قانونی الزم هستند

تبصره آیین نامه اجرائی موضوع این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با همکاری وزارتخانه  

 های راه و شهرسازی، نیرو، کشور و نفت، تدوین و به تصویب هیأت وزیران می رسد.



 
 

لی  چ دولت مکلف است به منظور حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار فرهنگی، هنری و امنیت شغ

اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم، صدا و سیما و رسانه، بسترسازی برای حضور بین المللی در  

عرصه های فرهنگی، هنری و تنظیم مناسبات و روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با امور  

 فرهنگی و هنری اقدامهای ذیل را به عمل آورد:

اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم، صدا و سیما و  تمهیدات قانونی الزم جهت امنیت شغلی    1

 رسانه و استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ 

بازنگری و اصالح قوانین مطبوعات و تبلیغات نظام جامع حقوقی مطبوعات و رسانه ها و تبلیغات    2

 جهت طی مراحل قانونی 

دهند تحت پوشش بیمه    ح اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه و صدا و سیما که شغل خود را از دست می 

بیکاری قرار می گیرند. دولت در چهارچوب لوایح بودجه سنواتی کمک های اعتباری را به این منظور  

 در اختیار صندوق بیمه بیکاری قرار می دهد.

تبصره آیین نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون به پیشنهاد  

فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان تبلیغات اسالمی، سازمان صدا و سیمای جمهوری  مشترک وزارت  

 اسالمی ایران و سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

دولت مکلف است از ابتدای اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی، سهم خود در تأمین    93  ماده

( بودجه عمومی دولت لحاظ و %0/7ان هفت دهم درصد )بودجه سازمان صداوسیما را حداقل به میز

پوشش   جهت  ماده   این  محل  از  پایه  سال  به  نسبت  سازمان  اعتبار  افزایش  دهد.  تخصیص 

( استان ها، توسعه کمی و کیفی برنامه های تولیدی )ملی، استانی و برون مرزی(  %100صددرصدی)

خر و توسعه فنی هزینه می شود و هرگونه افزایش  پویانمایی)انیمیشن(، مستند و فیلمها و سریال های فا

 حقوق و مزایا جز به تناسب سایر بخشهای کشور که در بودجه سنواتی مشخص می شود، ممنوع است. 

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران گزارش ساالنه این ماده  را به مجلس شورای اسالمی 

 ارائه می کند. 

( مالیات بر  %9( از کل نه درصد )%0/27دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد)  94  ماده

ارزش افزوده را برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بین المللی ورزشهای زورخانه  

ای و کشتی پهلوانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساختهای ورزش به ویژه در  

و جانبازان اختصاص دهد. این مبلغ در ردیفهای مربوط به وزارت ورزش و جوانان و    حوزه معلوالن 

وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیش بینی می شود و پس از مبادله موافقتنامه در اختیار  

 این وزراتخانه ها قرار می گیرد.



 
 

 این اعتبار فقط در استان ها هزینه می شود.  1تبصره

هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه  پرداخت    2تبصره

 ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. 

( موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، قبل از  %9از مجموع عوارض و مالیات نه درصدی )   3تبصره

 رج در این ماده  کسر خواهد شد. توزیع آن منابع بین ذی نفعان، مبلغ مند

( و یک پنجم ازمنابع درآمدی ماده   94دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده  )  4تبصره

( این قانون را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان مطابق بودجه  73)

 سنواتی پیش بینی و هزینه نماید.

منظور    95  ماده تثبیت  به  و  مذهبی  اماکن  از  بهینه  بهره گیری  و  فرهنگی  مذهبی  توسعه فضاهای 

جایگاه مسجد به عنوان اصلی ترین پایگاه عبادی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اقدامات زیر  

 انجام می شود: 

  الف وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقالب اسالمی و شهرداری ها موظفند در طراحی واجرای 

طرحهای جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی وشهرکها وشهرهای جدیداالحداث، اراضی مناسب  

برای احداث مساجد وخانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پیش بینی  

کنند و پس از آماده  سازی بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومی در اختیار متقاضیان احداث  

 ساجد قرار دهند. م

تبصره مساجد، مصلی ها، اماکن صرفاً مذهبی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی و حوزه های  

علمیه شامل مراکز آموزشی، پژوهشی و اداری از پرداخت هزینه های حق انشعاب آب، برق، گاز و  

 فاضالب و عوارض ساخت و ساز فقط برای فضای اصلی معاف می باشند. 

مجتمع های تجاری، اداری و خدماتی جدیداالحداث موظفند نمازخانه مناسبی را در اماکن  ب مالکان 

مذکور احداث نمایند. دستورالعمل این بند شامل تعداد واحدهای این مجتمع ها و مکان احداث در  

 چهارچوب نقشه های مصوب به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری می رسد.

و آبخیزداری کشور و شهرداری ها موظفند نسبت به احداث یا اختصاص    پ سازمان جنگل ها، مراتع 

 فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه در بوستان های ملی و بوستان های شهری اقدام کنند. 

ت کلیه دستگاههای اجرائی، مراکز آموزشی، بیمارستان ها و مراکز درمانی، مجموعه های ورزشی،  

یحی و مجتمع های تجاری اعم از دولتی یا غیردولتی، موظفند نسبت به احداث  مجتمع های رفاهی، تفر 

 یا اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند.



 
 

ث وزارتخانه های راه و شهرسازی و نفت موظفند تمهیدات و اقدامات الزم را جهت احداث مسجد و  

مساف  های  پایانه  در  و  نمازخانه  نگهداری  همچنین  و  شهری  بین  سوخت  عرضه  جایگاههای  و  ربری 

 مدیریت مساجد و نمازخانه های مذکور از طریق بخش غیردولتی به عمل آورند.

ج وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف است به منظور ارتقای کارکرد فرهنگی و هنری مساجد، 

انان و نوجوانان به مساجد، با رعایت  برقراری عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ اسالمی و جذب جو

موازین اسالمی ترتیبی اتخاذ نماید تا کلیه مساجد شهری و روستاهای باالی هزار نفر جمعیت از کانون  

 های فرهنگی و هنری بر اساس بودجه سنواتی برخوردار گردند.

ورزشی،    وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهای  96  ماده

اراضی ملی غیرکشاورزی خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها به استثنای اراضی واقع در مناطق  

چهارگانه محیط زیست را که مورد نیاز بخش غیردولتی است با تأیید وزارت ورزش و جوانان به قیمت  

ات قانونی به بخش  ارزش معامالتی اعالم شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت تشریف

غیردولتی و تعاونی با اولویت تعاونی های ایثارگران واگذار نماید. تغییر کاربری این اراضی ممنوع  

 است. منابع حاصل از اجرای این حکم به خزانه واریز می گردد.

و    97  ماده بر هویت اسالمی  مبتنی  باورها و فرهنگ  ارزشها،  تعمیق  منظور  به  دولت مکلف است 

س در  ترویج  زیارتی  اماکن  معنوی  ظرفیت  از  بهینه  استفاده  و  السالم(  )علیهم  بیت  اهل  سنت  و  یره 

شهرهای مقدس مشهد، قم و شیراز و برگزاری و تمهید امکانات الزم مراسم ساالنه پیاده روی اربعین،  

 نسبت به انجام امور ذیل تا پایان اجرای قانون برنامه اقدام نماید: 

ها و مشکالت زائران، برنامه ریزی و تدوین سازوکارهای الزم جهت ساماندهی  الف شناسایی دقیق نیاز 

 امور زائران و تأمین زیرساختهای الزم از طریق حمایت از شهرداری ها و بخشهای غیردولتی 

ب توسعه امکانات، فعالیت های فرهنگی و خدمات زیارتی در قطبهای زیارتی و گردشگری مذهبی  

ارت و اجرای طرحهای )پروژه های( زیربنایی مورد نیاز در قالب بودجه های  و فراهم نمودن زمینه زی 

 سنواتی 

 98 ماده

و   از صنایع دستی  فرهنگی و حمایت  میراث  از  منظور صیانت  به  مکلفند  اجرائی  الف دستگاههای 

 تشویق و توسعه گردشگری اقدامات زیر را انجام دهند:

آثار منقول و غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار  هزینه های مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت    1

ملی و فهرست های ذی ربط آثار در اختیار و در حیطه وظایف تخصصی همان دستگاه را در قالب  



 
 

بودجه سنواتی از محل اعتبارات خود تأمین کنند. این اعتبارات در چهارچوب ضوابط قانونی سازمان  

 می شود. میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هزینه 

تأسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیت    2

 های مالیاتی است و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشد.

ب سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است به منظور حفظ و صیانت از میراث  

ا همکاری و هماهنگی سایر دستگاههای اجرائی ذی ربط به منظور شناسایی،  فرهنگی اقدام الزم را ب

مستندسازی، حفاظت و مرمت و معرفی میراث فرهنگی )اعم از ملموس و ناملموس( میراث طبیعی،  

ایجاد شهرهای جهانی صنایع دستی و احیای هنرهای سنتی در حال زوال در حوزه فرهنگ و تمدن  

 راث جهانی را طبق بودجه سنواتی به عمل آورد. ایرانی و ثبت در فهرست می 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری    99  ماده

موظف است نسبت به تهیه و اجرای طرح بهسازی و احیای حداقل سیصد روستای دارای بافت با ارزش  

از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای،  تاریخی و فرهنگی و روستاهای هدف گردشگری را  

این ماده  حفظ،  تا در چهارچوب مفاد  نماید  اقدام  بودجه سنواتی  برنامه در  قانون  پایان اجرای  تا 

 نگهداری و مورد بهره برداری قرار گیرد. 

 100 ماده

ی قانون  الف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است تا پایان سال اول اجرا

برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را درچهارچوب قوانین مربوطه با رویکرد استفاده حداکثری  

از بخش خصوصی جهت تصویب هیأت وزیران ارائه نماید. دولت موظف است تمهیدات زیر را به  

 عمل آورد: 

برای کلیه   1 پیوست تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  الحاق  طرحهای    تهیه و 

تولیدی و خدمات دستگاههای موضوع ماده ) (  3توسعه ای بزرگ و مهم در حوزه های زیربنایی، 

با اهداف و    3/ 1382/10قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب   جهت تطبیق 

 وظایف سازمان مذکور در سطوح ملی، منطقه ای، استانی و شهری 

ر چهارچوب بودجه سنواتی و معافیت های مالیاتی و عوارضی  اختصاص یارانه و تسهیالت مالی د   2

 به تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی در چهارچوب قوانین مربوطه 

ایجاد زیرساخت های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه ، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده از    3

قیمت و سایر اقدامات حمایتی  ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه گذاری، واگذاری تسهیالت ارزان  

 در قالب بودجه سنواتی 



 
 

با   و  و گردشگری  دستی  فرهنگی، صنایع  میراث  سازمان  توسط  بند  این  اجرائی  نامه  آیین  تبصره 

همکاری وزارتخانه های کشور، جهادکشاورزی و راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست و  

 رسد. سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می 

ب سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همکاری سازمان موظف است تا پایان سال  

اول اجرای قانون برنامه طرح ساماندهی گردشگری جنگلهای شمال و شمال غرب کشور و زاگرس،  

با اولویت سواحل مکران طبق قوانین مربوطه را تهیه و جهت تصویب به   سواحل شمالی و جنوبی 

 ت وزیران ارائه نماید. هیأ

پ دولت مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، تمهیدات و اقدامات قانونی الزم را جهت  

 مدیریت یکپارچه و جامع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عمل آورد. 

کهای  ت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است کل درآمد اختصاصی و کم 

( قانون تشکیل سازمان  5مردمی از اماکن و محوطه های تاریخی و موزه ها را که در اجرای ماده )

به صورت هیأت امنائی تشکیل و اداره می شوند   1382/10/3میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 

افتتاح می گردد، واریز نماید. صددرصد) ( وجوه حاصله و همچنین  %100به حسابی که نزد خزانه 

سازمان   اختیار  در  سنواتی  بودجه  قالب  در  اماکن  این  به  داده شده  اختصاص  سهم کمکهای دولتی 

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار می گیرد تا برای اداره، توسعه و مرمت این اماکن  

 اختصاص یابد.

ی و اجرائی  ث سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می تواند بخشی از امور تصدی گر 

 خود را به تشکلهای حرفه ای و تخصصی گردشگری که طبق قانون تشکیل شده اند، واگذار کند.

تبصره تعرفه های قانونی هزینه این خدمات با تأیید سازمان مذکور، با تصویب هیأت وزیران توسط  

 تشکلهای تعیین شده قابل دریافت و هزینه می باشد. 

( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی  65بند)الف( ماده )  ج دولت مکلف است از محل منابع

مالی دولت) نیز در    1393/12/4( مصوب  2از مقررات  را  گازرسانی روستاهای هدف گردشگری 

 اولویت قرار دهد. 

(، بیستم  10کلیه دستگاههای اجرائی موظفند به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم )  101  ماده

( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، اهداف سند چشم انداز بیست ساله و  21و یکم )  ( و بیست 20)

سیاست های کلی برنامه ششم و سیاستهای کلی خانواده مبنی بر »تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن  

در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان« و  

ز به منظور بهره مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، با سازماندهی  نی



 
 

و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر  

تصمیمات براساس    مبنای اصول اسالمی در سیاست ها، برنامه ها و طرحهای خود و ارزیابی آثار و 

 شاخصهای ابالغی ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقالب فرهنگی اقدام نمایند. 

ریاست جمهوری )معاونت امور زنان و خانواده( موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاست    1تبصره

گزارش   ها، برنامه ها و طرحهای دستگاهها و رصد مستمر ارتقای شاخصهای وضعیت زنان و خانواده،

 آن را به طور ساالنه به مجلس شورای اسالمی و هیأت وزیران ارائه نماید. 

آیین نامه اجرائی این ماده  در خصوص نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت و پایش شاخصها    2تبصره

و وظایف و الزامات دستگاههای اجرائی برای ارتقای شاخصهای مذکور، به پیشنهاد مشترک ریاست  

ونت امور زنان و خانواده(، سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری  جمهوری )معا

سایر دستگاههای اجرائی ذی ربط در چهارچوب قوانین مربوطه، شش ماه پس از الزم االجراء شدن 

 این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 

خانواده و سند جمعیت مصوب    دولت موظف است براساس سیاست های کلی جمعیت و  102   ماده

شورای عالی انقالب فرهنگی با همکاری نهادهای ذی ربط به منظور تقویت و تحکیم جامعه ای خانواده  

محور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکردهای اصلی آن با رعایت شاخصهای الگو و سبک  

الزم در قالب بودجه سنواتی اقدامات ذیل    زندگی اسالمی ایرانی با ایجاد سازوکارها و تأمین اعتبارات

 را به عمل آورد: 

( نسبت  %10الف زمینه سازی مناسب جهت کنترل و کاهش میانگین سن ازدواج به میزان ده درصد )

 به سال پایه درطول اجرای قانون برنامه 

بنگ اههای  ب حمایت، پشتیبانی و ارتقای معیشت و اقتصاد خانواده از طریق توسعه مشاغل خانگی، 

زود بازده اقتصادی و تعاونی های تولیدی روستایی و خانواده محور و افزایش نرخ رشد مستمر فعالیت  

 ها نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامه 

پ مقابله فعال و هوشمند با جنگ نرم در عرصه خانواده و منع نشر برنامه های مخل ارزشها و برنامه  

 سط کلیه دستگاههای ذی ربط در جهت تحکیم خانوادهسازی، آموزش، پژوهش و تبلیغ تو

فرزند به ازای هر زن در سن باروری    2/5( به حداقل  TFRت زمینه سازی جهت افزایش نرخ باروری )

 درطول اجرای قانون برنامه 

ث پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق، پایدار و آسان، فرزندآوری و تربیت فرزند صالح،  

دانستن   و  ارزش  تسهیالت  اعطای  و  قانونی  سازوکارهای  و  تمهید  طریق  از  فرزندآوری  و  ازدواج 

 امکانات 



 
 

ج آموزش و مشاوره مستمر و مسؤوالنه نوجوانان و جوانان با اولویت خانواده ها قبل، حین و دست  

کم پنج سال پس از ازدواج توسط همه دستگاههای ذی ربط، به ویژه وزارتخانه های آموزش و پرورش،  

هداشت، درمان و آموزش پزشکی و ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی، مؤسسات آموزشی عمومی  ب

با   و آموزش عالی دولتی و غیردولتی، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و سایر نهادهای ذی ربط 

 برخورداری خدمات مشاوره و روانشناسی از تسهیالت و مزایای بیمه های پایه و تکمیلی 

یالت و امکانات ساخت و اجاره مسکن با اولویت زوجهای دارای فرزند در قالب بودجه  چ ارائه تسه 

 سنواتی 

قالب   در  ناباروری  درمان  و  ازدواج  افزایش سالمت  تسهیالت جهت  ارائه  قبیل  از  تمهیدات الزم  ح 

 بودجه سنواتی 

ا ارائه آموزش  خ تمهیدات الزم جهت بهره مندی از قضات و وکالی مجرب با اولویت وکالی متأهل، ب 

های الزم در جهت تشویق صلح و سازش زوجها در پرونده های دعاوی خانواده و ایجاد مشوقهای الزم  

 نسبت به پرونده های مختومه 

د حمایت و توسعه بیمه سالمت در بیمه پایه و تکمیلی برای مادران در کلیه مراحل دوران بارداری تا  

 پایان دوران شیرخوارگی 

و خانواده مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی در چهارچوب قانون، با تشکیل جلسات  ذ ستاد ملی زن  

مستمر، عهده دار هدایت، ایجاد هماهنگی بین بخشی، نظارت کالن بر برنامه ها، اقدامات و ارزیابی  

عملکرد مربوط به وزارتخانه ها و دستگاههای اجرائی ذی ربط و نهادهای عمومی و تشکلهای مردمی  

بسیج ملی برای جلب مشارکت فراگیر در تحقق سیاست های کلی ابالغی و رصد و پایش تحوالت  و نیز  

خانواده و جمعیت خواهد بود و گزارش آن باید هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسالمی ارائه  

 شود.

 103 ماده

بخ  قوای سه گانه،  قانون کلیه مردان شاغل در  این  االجراء شدن  تاریخ الزم  از  شهای دولتی و  الف 

 عمومی غیردولتی که صاحب فرزند می شوند از سه روز مرخصی تشویقی برخوردار می گردند. 

ب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در راستای سیاست های تحکیم خانواده ظرف شش  

زنان خانه دار    ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون بررسی و طرح الزم برای ایجاد بیمه اجتماعی 

 حداقل دارای سه فرزند را فراهم و جهت تصمیم گیری قانونی ارائه نماید. 



 
 

پ دولت مکلف است بخشی از اعتبارات عمرانی خود را در قالب بودجه سنواتی به تأمین خوابگاههای  

زند  مناسب برای دانشجویان متأهل اختصاص دهد. اولویت استفاده از این خوابگاهها با زوج دارای فر

 می باشد.

 104 ماده

(  %20الف سازمان بهزیستی مکلف است در راستای کنترل و کاهش نرخ طالق به میزان بیست درصد)

اجتماعی و   فوریت های  از طریق مرکز  را  برنامه زمینه سازی الزم  قانون  اجرای  پایه درطول  سال 

گیری از اختالف و بحران  مددکاری و مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی به عمل آورد تا جهت پیش 

 های خانوادگی و پیشگیری از وقوع طالق و با کمک نهادهای مردمی، خدمات خود را گسترش دهد. 

و   بودن طالق  ازدواج، ضدارزش  ترویج  های خود  برنامه  در  است  مکلف  سیما  و  سازمان صدا  ب 

پایبندی   افزایش  برای زوجها و فرزندان، فرهنگ  به خانواده و حفظ  آسیبهای اجتماعی آن  زوجها 

 حرمت خانواده را به عنوان محورهای اصلی سبک زندگی اسالمی ایرانی مدنظر قرار دهد.

 سیاسی ، دفاعی و امنیتی  18بخش

در راستای اجرای مفاد مصرح در قانون اساسی و افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب   105  ماده

پذیری اقتصاد کشور و به منظور مدیریت منسجم، هماهنگ و مؤثر روابط خارجی جمهوری اسالمی 

ایران بر مبنای اصل عزت، حکمت و مصلحت و برای تحقق اهداف این قانون، دستگاههای اجرائی به  

ای مسلح مکلفند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور  جز نیروه

خارجه انجام دهند. وزارت امور خارجه موظف است در چهارچوب قوانین نسبت به اجرای موارد زیر  

 اقدام نماید: 

قان ون  الف طراحی و اجرای اقدامات دیپلماتیک در سیاست خارجی درجهت تحقق اصول مربوطه 

 اساسی مخصوصاً در بعد مبارزه با استکبار و رژیم صهیونیستی و حمایت از جریان مقاومت و مستضعفین 

ب ایجاد بسترها و شرایط سیاسی الزم برای تنوع بخشی و تقویت پیوند های همه جانبه با کشورهای  

است های  هدف در جهان به ویژه کشورهای منطقه، همسایگان و قدرتهای نوظهور در چهارچوب سی

 کلی نظام 

پ تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات کاال و خدمات فنی  

و مهندسی، تأمین مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی و دستیابی به فناوری های نوین و ایجاد زمینه  

ای جنوب غربی آسیا به  های الزم برای حضور بخش غیردولتی در دیگر کشورهای منطقه و کشوره 

 ویژه کشورهای همسایه و اسالمی در چهارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 



 
 

ت وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت یک سال  

که بر  از زمان الزم االجراء شدن این قانون، رایزنان بازرگانی در سفارتخانه های ایران در کشورهایی 

اساس آمار گمرک بیشترین رابطه تجاری با ایران را دارند به گونه ای تعیین کند که کلیه این افراد  

با حوزه های اقتصادی بوده و به زبان انگلیسی یا کشور هدف تسلط کامل  دارای تحصیالت مرتبط 

ارت صنعت،  داشته باشند. مدت خدمت این افراد دو سال است. وزارت امور خارجه با همکاری وز

 معدن و تجارت گزارش ساالنه اجرای این حکم را به مجلس شورای اسالمی ارائه کند.

اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، می تواند پیشنهادهای خود را به وزارت صنعت، معدن و  

 تجارت ارائه نماید. 

ها در توسعه و پیشرفت  ث حمایت همه جانبه از حقوق ایرانیان خارج از کشور و جلب مشارکت آن 

 کشور 

ج به کارگیری ظرفیت های دیپلماسی رسمی در سطوح دو و چندجانبه برای ایجاد محیط سیاسی و  

 امنیتی با ثبات و پایدار در منطقه 

اطالع رسانی در گستره   نوین و کارآمد  ابزارهای  و  از دیپلماسی عمومی و روشها  برداری  بهره  چ 

جمهوری اسالمی ایران در ابعاد گفتمانی و معنایی و ارتقای جایگاه    فرامرزی برای تبیین دیدگاههای

 ایران در افکار عمومی جهان 

ح به کارگیری همه امکانات جمهوری اسالمی ایران برای مقابله با خشونت گرایی، تروریسم و افراط  

 گرایی 

بشری از طریق  خ صیانت از وجهه بین المللی جمهوری اسالمی ایران در رابطه با موضوعات حقوق  

و   آنان  پایه  بی  ادعاهای  به  متناسب  پاسخ  المللی،  بین  بشر در عرصه  پایش وضعیت حقوق  و  رصد 

 گسترش حقوق بشر اسالمی با همکاری دستگاههای ذی ربط

د اعطای کمکهای توسعه ای به کشورهای هدف در چهارچوب قوانین بودجه ساالنه در راستای سیاست  

 های کلی نظام 

زی و اقدام مؤثر در راستای تحقق اهداف اصول قانون اساسی در بعد مبارزه با نظام سلطه  ذ برنامه ری

 و صهیونیزم و حمایت از جریان مقاومت، فلسطین و مستضعفین 

ر حمایت از جریان های تقریبی و وحدت آفرین در جهان اسالم به ویژه فعالیت های مجمع جهانی  

 دشمنان در ایجاد تفرقه در جهان اسالم تقریب مذاهب اسالمی و مقابله با توطئه 



 
 

ز دولت موظف است برنامه ریزی های الزم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی نماید که تا  

پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای  

 اسالمی، مورد حمایت قرار گیرند.

 106 ماده

( سیاست های کلی برنامه ششم و به منظور افزایش توان  52ت مکلف است در اجرای بند )الف دول

( از منابع  %5دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه ای و تأمین منافع و امنیت ملی، حداقل پنج درصد)

بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی را به عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیفهای تقویت بنیه  

 در بودجه ساالنه کشور اختصاص دهد. دفاعی 

ب دولت موظف است پشتیبانی های الزم را به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه  

 ای و تأمین منافع و امنیت ملی، با انجام اقدامات اساسی زیر به عمل آورد: 

 تحکیم و تقویت بنیه دفاعی کشور با پشتیبانی از: 1

 ش توان تولیدی موشکی توسعه و افزای 11

 توسعه و تقویت توان پدافند هوایی در سطوح مختلف برد کوتاه، متوسط و بلند 12

توسعه و به روزرسانی شبکه های ارتباطی امن و پایدار و تعامل پذیر و برخوردار از فناوری های    13

 مناسب با هدف استقرار کامل سامانه فرماندهی و کنترل 

 برخی سامانه های تسلیحاتی متناسب با تهدیدات  هوشمند و متحرک سازی 14

 توسعه و تقویت امکانات جنگ الکترونیک و دفاع رایانیکی )سایبری(  5 1

 تحقیق، طراحی و تولید اقالم مورد نیاز برای مواجهه و تقابل با گروههای مسلح تروریستی  16

افندی و پشتیبانی رزمی با  توسعه و تقویت توان ناوگان هوایی در حوزه های مختلف آفندی، پد  17

 اتکا به سامانه های پیشرفته هواپیمایی، بالگردی و پهپادی 

توسعه و بازسازی صنایع هوایی دفاعی برای پشتیبانی از ناوگان هوایی نیروهای مسلح )اعم از    8  1

 هواپیما، بالگرد و تسلیح آنها(

 تسلیح آنها توسعه و به روزرسانی توانمندی تولید پهپادها و  9 1

 نوسازی سامانه های ناوبری و کمک ناوبری و نظارتی ویژه نظامی هواپیماهای نیروهای مسلح  110

توسعه ناوگان نیروی دریایی با تجهیز به شناورهای سطحی، زیرسطحی سنگین، یگانهای پروازی   111

سالحهای پیشرفته و  دریاپایه و تسلیح آنها به سامانه های کشف، شناسایی و ردگیری و کنترل آتش و 

 به روز و کارآمد

 توسعه و تقویت یگانهای رزمی و تیپهای واکنش سریع نیروهای مسلح  112



 
 

اساس    113 بر  با کارکنان کشوری  نیروهای مسلح  رعایت فاصله سطح حقوقی و دستمزد کارکنان 

 ( قانون مدیریت خدمات کشوری 117( ماده  )3تبصره )

ان و حضور بیشتر نیروهای مردمی در صحنه های امنیت و دفاع  تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعف  2

امربه معروف و نهی   انقالب اسالمی و توسعه فرهنگ  اندیشه  مبانی  از آرمان ها و  از کشور، دفاع 

 ازمنکر از طریق: 

و    1  2 توسعه  با  متناسب  مقاومت  رده های  و  نواحی شهرستانی  توسعه  برای  زیرساختها  از  حمایت 

 ت کشوری تغییرات تقسیما

تعمیق ارزشهای انقالب اسالمی و توسعه فرهنگ و تفکر بسیجی با استفاده از هسته های تربیتی،    22

 غنی سازی اوقات فراغت، توسعه فرهنگ ارزش و استفاده از نخبگان بسیجی 

مقابله با جنگ نرم در حوزه های مختلف با اولویت حضور فزاینده در فضای مجازی و رایانه ای    23

 رویکرد بومی با  

 جذب و به کارگیری بسیج دهها میلیونی با رویکرد فرهنگی اجتماعی و علمی اقتصادی  4 2

 توسعه و مشارکت بسیج سازندگی در کمک به دولت در امر محرومیت زدایی و سازندگی کشور   5  2

 محوله تأمین پوشش بیمه ای و جبران خسارت های ناشی از به کارگیری بسیجیان در مأموریت های    26

توانند    27 اجرائی می  آبادانی روستاهای کشور دستگاههای  و  پیشرفت عمران  به  منظور کمک  به 

( از اعتبارات اختصاص یافته خود را با استفاده از ظرفیت و توانمندی بسیج  %10حداقل ده درصد)

 سازندگی هزینه نمایند.

کلیه دستگاههای اجرائی ملزم    پ به منظور کاهش آسیب پذیری زیرساختها و ارتقای پایداری ملی،

 به رعایت سیاست های پدافند غیرعامل و انجام اقدامات زیر می باشند: 

اجرای کامل پدافند غیرعامل برای کلیه مراکز حیاتی و حساس کشور بر اساس طرح مصوب کمیته    1

انونی  دائمی پدافند غیرعامل مبتنی بر گسترش هوشمندانه و مصون سازی آن و تصویب در مراجع ق

 آن

تهیه و تدوین طرحهای ایمن سازی و حفاظت از مراکز مهم کشور و به اجرا درآوردن آنها پس از    2

 تصویب کمیته دائمی پدافند غیرعامل از منابع دستگاه مربوطه و تصویب در مراجع قانونی آن 

ای آنها  تهیه پیوست پدافند غیرعامل برای طرحهای حساس جدید کشور و الزام به رعایت و اجر  3

 پس از تصویب کمیته دائمی پدافند غیرعامل از منابع دستگاه مربوطه آن 



 
 

ت به منظور تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی، کاهش جرم و جنایت، مبارزه همه جانبه با مواد مخدر  

و روان گردان ها، پیشگیری و مقابله با قاچاق کاال و ارز از طریق پیش بینی اعتبارات مورد نیاز در  

 بودجه ساالنه دستگاههای مربوطه اقدامات زیر به عمل آید:

مستعد    1 مرزی  مناطق  اولویت  با  مرزها  فیزیکی  و  نوری)اپتیکی(  الکترونیکی،  الکتریکی،  انسداد 

ناامنی، بهره گیری از توان اطالعاتی وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران و حمایت سپاه پاسداران  

ت و توسعه زیرساختها و توان عملیاتی مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری  انقالب اسالمی ایران، تقوی 

اسالمی ایران، مشارکت دهی مرزنشینان در طرحهای امنیتی، توسعه فعالیت های اطالعاتی و تقویت  

با   کشور  وزارت  توسط  که  مرزها(  مؤثر  کنترل  و  امنیت  )ارتقای  طرح  براساس  مرزی  دیپلماسی 

تظامی جمهوری اسالمی ایران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی ظرف مدت همکاری سازمان و نیروی ان 

شش ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون، تهیه می شود و پس از تأیید ستاد کل نیروهای مسلح به  

 تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد.

( ساالنه در  %10صدی ) برنامه ریزی و زمینه سازی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ده در   2

 مصادیق مهم آن توسط دستگاههای ذی ربط 

برنامه ریزی برای مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روان گردان ها و مدیریت مصرف آنها با هدف    3

 ( اعتیاد توسط دستگاههای مربوطه درطول اجرای قانون برنامه %25کاهش بیست وپنج درصدی )

مقابله با قاچاق کاال و ارز از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در    برنامه ریزی برای پیشگیری و  4

 ( ورود قاچاق کاهش یابد.%10بازار به نحوی که ساالنه حداقل ده درصد)

پدافند و    107  ماده تأمین  و  رایانیکی)سایبری(  دفاع  نرم و  افزایش ظرفیت های قدرت  منظور  به 

دربرگیرنده توسعه قدرت نرم دفاعی و رایانیکی    امنیت رایانیکی برای زیرساختهای کشور، طرح جامع 

و مقابله با جنگ نرم با مشارکت ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران  

در سال اول اجرای قانون برنامه تهیه می شود و پس از تصویب شورای عالی فضای مجازی از سال  

 دوم اجرای این قانون به اجراء در می آید. 

به منظور ارتقای نظم و امنیت و توسعه پیشگیری و مقابله با جرائم، کنترل مؤثر مرزها و    108  ماده

 همچنین کاهش تخلفات و حوادث رانندگی اقدامات زیر در طول اجرای قانون برنامه اجراء می شود: 

 الف ارتقای نظم و ایمنی حمل و نقل و عبور و مرور؛ 

کار الزم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی با تأکید بر تجهیز  دولت مکلف است اقدامات و سازو  1

و تقویت پلیس راهنمایی و رانندگی، ارتقای کیفیت ایمنی وسایط نقلیه، تقویت و تکمیل شبکه های  

امداد رسانی و فوریت های پزشکی، اصالح نقاط حادثه خیز جاده ای و توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی  



 
 

ه تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد ده هزار دستگاه خودرو تا پایان  را فراهم نماید به نحوی ک

 ( کاهش یابد.%31اجرای قانون برنامه سی و یک درصد )

کلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراهها در مراکز استان ها و کالن شهرها و همچنین جاده های اصلی    2

های کنترلی و مراقبتی هوشمند توسط شهرداری  و آزادراهها با نصب، نگهداری و به روزرسانی سامانه  

ها و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش قرار گرفته و این سامانه ها و دسترسی الزم آن در اختیار  

 نیروی انتظامی قرار گیرد. 

  1372/9/18( قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب  4( ماده )12مفاد قانون الحاق سه تبصره به بند)  3

 شهرهای باالی یک میلیون نفر تسری می یابد. به 

ب به منظور کنترل و مبارزه مؤثر با قاچاق کاال به نیروی انتظامی و گمرک اجازه داده می شود نسبت  

به نصب، راه اندازی و به روزرسانی سامانه های کنترل خودرویی بارگنجی )کانتینری()ایکس ری(  

ایستگاههای بازرسی و کنترلی ناجا از طریق اشخاص    در مبادی گمرکی، ورودی و خروجی مرزها و

و مؤسسات حقوقی غیردولتی اقدام نمایند. مدیریت و بهره برداری از این سامانه ها حسب مورد در  

 اختیار نیروی انتظامی و گمرک می باشد. 

کنترل های  سامانه  روزرسانی  به  و  نگهداری  اندازی،  راه  به  مربوط  های  هزینه  تأمین  منظور  ی  به 

خودرویی بارگنجی )کانتینری()ایکس ری( و تجهیزات مربوط به آن صاحبان بار یا خودرو مکلفند  

به هنگام کنترل و صرفاً در مبادی ورودی و خروجی نسبت به پرداخت تعرفه مربوط اقدام کنند.  

 میزان این تعرفه در بودجه سنواتی تعیین می شود. 

، مسکونی و صنعتی و همچنین مراکز عمومی مکلفند  پ کلیه شهرکها و مجتمع های اداری، تجاری

پیوست های حفاظتی انتظامی الزم برای ارتقاء امنیت و ایمنی این اماکن و پیشگیری از سرقت را برابر  

 استانداردهای اعالمی نیروی انتظامی رعایت نمایند. 

ه های کشور و راه و  تبصره آیین نامه نحوه اجرای این بند و استانداردهای اعالمی توسط وزارتخان

انتظامی و شورای عالی استان ها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می   نیروی  با همکاری  شهرسازی 

 رسد.

با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح به منظور متناسب سازی   ت به نیروی انتظامی اجازه داده می شود 

فاصله این استعداد با شاخص پنج نفر    استعداد نیروی انتظامی با نیازهای امنیتی انتظامی کشور و کاهش

نیرو به ازای هر هزار نفر جمعیت، در طول اجرای برنامه ساالنه، پایور مورد نیاز و متناسب با بودجه  

 سنواتی استخدام و به موجودی خود اضافه نماید. 



 
 

دولت مکلف است مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی و هماهنگی سازمان پدافند   109 ماده

 یرعامل اقدامات ذیل را به عمل آورد: غ

الف ایجاد سامانه پدافند رایانیکی)سایبری( در سطح ملی و ارتقای قدرت رصد، پایش، تشخیص و  

بهره   با  تهدید  احتمالی  از وقوع  ناشی  پیامدهای  با  مقابله  توان  افزایش  و  هشداردهی، مصون سازی 

هدف مصون سازی و یا بی اثرسازی این گونه    گیری از ظرفیت دستگاههای استانی و نیروهای مسلح با

 تهدیدات بر سرمایه های ملی 

منظور   به  اجرائی  دستگاههای  کارکنان  و  مدیران  رایانیکی)سایبری(  آموزش  سطح  افزایش  ب 

جلوگیری از نفوذ و مختل نمودن سامانه)سیستم(های نرم افزاری دستگاه ذی ربط و توسعه آمادگی 

 ها

هرسال در بودجه سنواتی، کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح    دولت مکلف است  110  ماده

)نظامی و انتظامی( ساکن در خانه های سازمانی را پس از کسر از دریافتی آنان به حساب مخصوصی  

نزد خزانه داری کل کشور واریز کند و معادل وجوه واریز شده به حساب ردیفهای بودجه ای نیروهای  

زینه های تعمیر و نگهداری خانه های سازمانی در طول اجرای این قانون پیش  مسلح را برای تأمین ه

 بینی و واریز نماید. 

 دولت مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد: 111 ماده

الف استقرار و احداث زیرساختهای نظامی، فرهنگی، رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 

 ایران در سواحل مکران 

اعتبارات الزم جهت پرداخت مطالبات حق اشعه خلبانان و دیگر کارکنان اداری ذی    ب فراهم نمودن 

 نفع در طول اجرای این قانون

 پ ارتقای کیفیت مراکز آموزشی و فرهنگی نیروهای مسلح برای تربیت نیروهای کارآمد

 به منظور جبران عقب ماندگی های استان های مناطق عملیاتی دفاع مقدس: 112 ماده

تا پایان سال اول   نیروهای مسلح موظف است محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس را  الف ستادکل 

 اجرای قانون برنامه به سازمان اعالم نماید. 

ت های این مناطق را تا سطح  ب سازمان موظف است ارزیابی جامعی از وضعیت توسعه یافتگی زیرساخ

 شهرستان تهیه کند. 

و   ها  ماندگی  به جبران عقب  بودجه سنواتی  را درقوانین  متمرکزی  پ دولت موظف است ردیف 

ارتقای شاخصهای برخورداری مناطق موضوع این ماده  اختصاص دهد به گونه ای که این شاخص ها  

 هرستان های برخوردار کشور برسد. ( افزایش یافته و به سطح متوسط ش %10ساالنه ده درصد)



 
 

میالدی )موضوع قانون    1975ت دولت موظف است از سال اول اجرای این قانون، در قالب قرارداد 

( و قوانین  2/59/ 1352عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق مصوب  

( نسبت به الیروبی اروندرود  %25صد)مربوطه و در قالب بودجه سنواتی، حداقل ساالنه بیست و پنج در 

 و توسعه سواحل آن اقدام نماید به طوری که در پایان چهارسال به اتمام برسد. 

ث سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور موظفند اعتبار الزم را برای اعمال سقف فوق العاده  

بینی شده در بند) کارکنان شاغل در این  ( قانون مدیریت خدمات کشوری برای  68( ماده )1پیش 

 مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تأمین و اعمال نمایند.

ج سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغالن  

سازمان امور اداری و استخدامی   1376مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابالغی سال  

 ور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند.کش

تبصره دستگاههایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند مکلفند از محل منابع مربوطه  

 موارد موضوع بندهای )ث( و )ج( این ماده  را به صورت مشابه تأمین نمایند. 

 1  حقوقی و قضائی 19بخش

سرعت در ارائه خدمات قضائی، تحقق عدالت قضائی و احیای  به منظور افزایش دقت و    113  ماده

حقوق عامه، ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم  

به خدمات قضائی و کاهش ورودی پرونده ها و پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی و اصالح مجرمان  

 و کاهش جمعیت کیفری: 

تی کشور مکلف است در راستای تحکیم نهاد خانواده نسبت به ارائه خدمات مشاوره  الف سازمان بهزیس

با معرفی مقام قضائی که در اجرای قانون حمایت خانواده   ای رایگان برای افراد فاقد تمکن مالی 

توسط مقام قضائی صالحیت دار برای رفع اختالف به آن سازمان برای مشاوره    1391/12/1مصوب 

 ی می شوند، اقدام الزم را به عمل آورد. خانواده معرف

ب مفاد اسناد رسمی الزم االجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرای سازمان ثبت  

اسناد و امالک کشور اجراء می شوند. ادارات مذکور مکلفند بالفاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت  

دو ماه از    به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت

 
 ( 1396 1400قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ) 1
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تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت  

محاکم   به  سند  مفاد  اجرای  از  انصراف  با  تواند  می  سند  متعهدٌله  نماید،  اقدام  سند  مفاد  اجرای  به 

 دادگستری رجوع نماید. 

رت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و  آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزا   1تبصره

 می رسد.  قوه قضائیهامالک کشور تهیه و به تصویب رئیس 

چنانچه متعهد سند الزم االجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب   2تبصره

غیر این صورت    رضایت متعهدٌله سند اقدام نماید، از پرداخت هزینه های اجرائی معاف خواهد بود. در

ماده  ) بند )پ(  مالی موضوع  قانون  116مراتب جهت درج در سامانه سجل محکومیت های  این   )

منعکس خواهد شد. کلیه دستگاههای اجرائی و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری از انعقاد هرگونه  

پروانه   و  بازرگانی  کارت  اصولی، صدور  موافقت  تسهیالت،  پرداخت  و  مالی  و  قرارداد  صادرات 

شش   درجه  تعزیری  مجازات  موجب  حکم  این  از  تخلف  هستند.  ممنوع  شخص  این  به  واردات 

 )محرومیت از حقوق اجتماعی( خواهد بود.

چنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد، می تواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت های   3تبصره

دیم کند و در صورت صدور حکم اعسار،  مالی دادخواست اعسار خود را به مرجع قضائی صالح تق 

 ( معاف خواهد بود. 2متعهد سند از شمول قسمت اخیر تبصره)

پ سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است در راستای اجرای سیاست های  

برا  اقدامات الزم  بازداشتگاهها،  و  ها  به وضعیت زندان  بخشیدن  بهبود  برنامه ششم، موضوع  ی  کلی 

تسریع در انتقال بیست زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کالن شهرها به خارج از شهرها را از  

 طرق زیر انجام دهد: 

فروش زندان های داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به روش مذاکره و توافق به شهرداری ها و    1

لزام به رعایت مقررات و قوانین  دیگر سازمان های عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون ا

مربوط به مزایده به صورت نقد حداقل به قیمت کارشناسی یا فروش زندان های داخل شهرها و اموال  

مازاد بر نیاز به اشخاص حقیقی و حقوقی )به استثنای اشخاص ذکر شده در صدر این جزء( با رعایت  

 کلیه قوانین و مقررات مربوط 

کدام از زندان های مذکور که به تدریج و براساس توافق به عمل آمده به  وجوه حاصل از فروش هر 

اختصاصی سازمان زندان ها و   به عنوان درآمد  نزد خزانه داری کل واریز می گردد  حساب ویژه 

اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تلقی می گردد و در چهارچوب بودجه سنواتی صرف احداث زندان  

 ان می گردد. های جایگزین در همان است 



 
 

در صورت وجود مازاد درآمد حاصل از بند فوق، اعتبار مذکور صرف تکمیل، تعمیرات اساسی و  

 تجهیزات دیگر زندان های همان استان می گردد.

تبصره دولت مکلف است ردیفی تحت عنوان انتقال زندان ها از شهرها به خارج شهرها ایجاد نماید به  

جدید از محل فروش زندان های قدیمی مبلغ مذکور به خزانه    نحوی که پس از احداث زندان های

 اعاده گردد. 

( قانون انتقال زندان ها و  2( بر ماده  )113( بند )پ( ماده  )1در طول اجرای برنامه، حکم جزء )

در بخش مغایرت حاکم   1380/9/7مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موجود به خارج از شهر مصوب 

 است.

فاهم بین سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و  در صورت ت  2

پس از عقد قرارداد رسمی، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره برداری از زندان جدید  

اجاره  به صورت اجاره در اختیار سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار می گیرد و  

 بهای آن از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر می گردد. 

وزارت جهاد کشاورزی )سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور( و سازمان امور اراضی مکلفند   3

نسبت به واگذاری زمین رایگان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به سازمان زندان ها برای احداث  

نمایند. همچنین کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند حسب مورد همکاری الزم    زندان های مذکور اقدام

را در صدور مجوزهای قانونی و ایجاد و تأمین تأسیسات زیربنایی مورد نیاز )اعم از آب، برق، گاز،  

 تلفن، کابل نوری و مسیرهای دسترسی( در این طرحها، به عمل آورند. 

است پس از استقرار زندانیان در محل زندان جدید خارج  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف  4

از شهر با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از اعالم رسمی وزارت دادگستری نسبت به  

 انتقال کلیه اسناد و مدارک زندان مذکور به خریدار یا خریداران اقدام نماید.

ور مجاز است مشارکت و سرمایه گذاری بخش  سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کش  5

غیردولتی و عمومی را در حوزه بهره برداری و یا توسعه زیرساخت های الزم در زمینه های حرفه  

آموزی، اشتغال حین حبس و پس از آزادی، آموزش، سالمت و درمان، طرحهای حمایتی از خانواده  

ع مختلف قراردادهای رسمی جلب و یا توسعه  زندانیان و کمک به خودکفایی زندان ها در قالب انوا

 دهد.

تبصره آیین نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش ماه پس از الزم االجراءشدن این قانون به وسیله  

سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب  

 هیأت وزیران می رسد.



 
 

 ( ساالنه آمار مجرمان:%10یری از وقوع جرم با هدف کاهش ده درصدی )ت به منظور پیشگ 

مکلف است با استفاده از ظرفیت های تمامی دستگاههای اجرائی و بهره گیری از مشارکت    قوه قضائیه  1

اجتماعی مردم و سازمان های مردم نهاد و مراکز علمی و پژوهشی کشور نسبت به تهیه و تدوین برنامه  

با رعایت قوانین مربوط تا پایان سال اول  جامع پیشگیر ی از وقوع جرم و ارتقای سالمت اجتماعی 

 اجرای قانون برنامه اقدام نماید.

مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه به منظور پیشگیری و کاهش    قوه قضائیه  2

عاوی و جرائم به تفکیک در حوزه  جرم، دعاوی و اختالفات، نسبت به شناسایی عوامل مؤثر در بروز د 

های قضائی هر استان اقدام و پس از بررسی جامع پژوهشی، اقدامات الزم را انجام و لوایح مورد نیاز  

 ( قانون اساسی به مجلس شورای اسالمی تقدیم نماید. 74را تهیه و با رعایت اصل هفتاد و چهارم)

تربیتی کشو  3 و  تأمینی  اقدامات  و  ها  زندان  مقامات  سازمان  به  دادن  است ضمن آگاهی  ر مکلف 

قضائی در خصوص وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت  

با لحاظ   برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضائی صالحیت دار قرار دهد. قضات 

ی تأمین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس  ظرفیت اعالم شده و تناسب قرار تأمین، از صدور قرارها 

جز در موارد ضروری به موجب قوانین مربوط خودداری و با رعایت قوانین مربوط از تأسیس های  

جدید کیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی های مشروط و مجازات های  

ی قضات بر حسن اجرای این بند نظارت می  جایگزین حبس استفاده خواهند نمود. دادسرای انتظام

 کند.

با   تبصره دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و 

 می رسد.  قوه قضائیههمکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس 

کثر هشتصد قاضی جدید برای  )دادگستری جمهوری اسالمی ایران( می تواند ساالنه حدا  قوه قضائیهث  

تکمیل پستهای قضائی بالتصدی مصوب خود و حداکثر به تعداد سه هزار و دویست نفر نیروی اداری  

و پشتیبانی برای تکمیل پستهای اداری و پشتیبانی بالتصدی خود در سقف اعتبارات مصوب از طریق  

نخبگان دانشگاهی و حوزوی جذب  آزمون استخدامی و در فضای رقابتی از میان استعدادهای برتر و 

 نماید.

ج سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاههای دولتی و  

غیردولتی، نهادهای عمومی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمه ها، مردم و بخشی از وظایف مذکور در  

به استثنای موارد موضوع    1372/4/27  ( قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب1ماده  )



 
 

( قانون مذکور را با اعمال نظارت کامل به گروه پزشکی معتمد که به این منظور تعیین  1( ماده  )1بند)

 خواهند شد واگذار نماید. 

تبصره آیین نامه اجرائی این بند به وسیله سازمان پزشکی قانونی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه  

 می رسد. قوه قضائیه ئیس و به تصویب ر

مکلف   قوه قضائیهچ در اجرای سیاست بازنگری در قوانین جزائی و با هدف کاهش عناوین مجرمانه  

است به منظور بازنگری در مصادیق عناوین مجازات های سالب حیات با توجه به تغییر شرایط، کاهش  

مدنی، اداری و ترمیمی و متناسب    عناوین مجرمانه و استفاده از ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی،

قانون   رعایت  با  قوانین جزائی  رفع خأل های  تنقیح، اصالح و  به  نسبت  با جرائم،  ها  سازی مجازات 

و اصالحات بعدی آن اقدام و حداکثر   3/25/ 1389تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

 د نیاز را به عمل آورد. تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه اقدامات قانونی مور 

ح به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاههای اجرائی به ویژه در زمینه های  

برای دستگاههای   مذکور  تعرفه خدمات  استخدامی،  و  اداری  ریزی، حقوقی،  برنامه  ریزی،  بودجه 

وسط سازمان و با همکاری معاونت  اجرائی که مطابق قوانین موضوعه مجاز به استفاده از آنها هستند ت

 حقوقی رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

خ در جهت حفاظت بهینه از بیت المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملی مشتمل بر سازوکارهای  

مختلف تشویق و ماندگاری شاغالن در پستهای تخصصی حقوقی در دستگاههای اجرائی از جمله در  

د فوق العاده حمایت قضائی مشترکاً توسط معاون حقوقی رئیس جمهور، وزیر دادگستری، رئیس  مور

در   وزیران  هیأت  تصویب  از  پس  و  پیشنهاد  سازمان  رئیس  و  کشور  استخدامی  و  اداری  سازمان 

 چهارچوب قانون ابالغ می گردد.

در طول اجرای قانون    مکلف است نسبت به ارتقاء شاخص های توسعه حقوقی و قضائی   قوه قضائیهد  

( اقدام کند. دولت نیز مکلف است اعتبارات مورد نیاز را بر  16برنامه حداقل به شرح جدول شماره )

و وظایف   ها  مأموریت  با  متناسب  بودجه  تأمین  بر  مبنی  قضائی  سیاست های کلی    قوه قضائیهاساس 

 بینی و تأمین نماید.  ( در بودجه های سنواتی پیش 17ازجمله موارد مندرج در جدول شماره )



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 
مکلف است گزارش دقیق عملکرد ساالنه خود در طول اجرای قانون برنامه را در    قوه قضائیهتبصره  

 پایان هرسال به مجلس شورای اسالمی ارائه کند.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه نسبت    114  ماده

ترونیک اقدام نموده و کلیه معامالت راجع  به راه اندازی و ساماندهی دفتر امالک کشور به صورت الک

به امالک و اراضی را در آن به صورت آنی و الکترونیکی به نحوی ثبت نماید که امکان ثبت معامالت  

به صورت لحظه ای و برخط در دفتر امالک و نیز پاسخ آنی و برخط در همان لحظه به استعالمات  

 دفتر امالک موجود و در حکم آن خواهد بود.  فراهم باشد. دفتر مذکور پس از تکمیل جایگزین 

( قانون اساسی موظفند اموال و  142کلیه مقامات موضوع اصل یکصد و چهل و دوم )  115  ماده

دارایی خود را مطابق اصل مذکور به رئیس قوه قضاییه اعالم نمایند. عدم اعالم اموال یا کتمان آن یا  

ی درجه شش )محرومیت از حقوق اجتماعی( می گزارش ناقص آن، جرم و مستوجب مجازات تعزیر 

 باشد.

 116 ماده

 داوری 



 
 

  قوه قضائیهالف در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضائی و تسریع در حل و فصل اختالفات،  

مکلف است با همکاری دولت به منظورافزایش حل و فصل اختالفات از طریق داوری، ایجاد و توسعه  

سازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها، تا پایان سال اول اجرای قانون  نهادهای داوری و اعتماد

 برنامه تمهیدات الزم را پیش بینی نماید.

 سامانه بازرسی الکترونیک کارآمد 

بازرسی کارآمد جهت کشف    قوه قضائیهب   نوین، سامانه  از فناوری های  بهره گیری  با  مکلف است 

فراهم نموده و با متخلفان مطابق ضوابط قانونی و در کمترین  تخلفات قضات و کارکنان قضائی را  

 1  زمان ممکن برخورد نماید.

 سامانه اعتبارسنجی قوه قضائیه جهت استعالم بر خط محکومیت های مالی 

ایجاد زمینه    قوه قضائیهپ   اقتصادی و  فعالیت های  راستای شفاف سازی  ،  اعتبارسنجیمکلف است در 

تا امکان استعالم برخط کلیه محکومیت های مالی   نماید  سامانه سجل محکومیت های مالی را ایجاد 

اشخاص محکومٌ علیهم از این سامانه برای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و دستگاههای اجرائی و  

 ر اسناد رسمی فراهم آید.دفات

قوه تبصره آیین نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون به وسیله  

و با همکاری وزارتخانه های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری    قضائیه

 اسالمی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. 

 ه برای اسناد رسمی سامان

در راستای تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها، کاهش اطاله دادرسی و کاهش    117  ماده

 اطاله در اجرای احکام صادر شده دادگاهها و مفاد اسناد رسمی الزم االجراء:

 سامانه پاسخگوئی اموال ، توقیف با تجمیع اطالعات نهادهای مالی 

 
 ( 1396 1400قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ) 1

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1014547 
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تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه ای الکترونیک ایجاد نماید که  مکلف است  قوه قضائیهالف 

امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعالمات مورد نیاز مراجع قضائی ذی صالح در خصوص اموال  

از طریق    قوه قضائیهو تحت نظارت مستقیم رئیس    قوه قضائیهاشخاص محکوم ٌعلیهم به طور متمرکز برای  

خط به کلیه بانکهای اطالعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکومٌ علیهم فراهم شود  دسترسی بر

تا توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گیرد. تمام مراجعی که به هر نحو اطالعاتی در مورد  

  اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، شهرداری ها، سازمان امور مالیاتی، 

نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری  

اتحادیه مشاوران امالک   اموال  و سامانه شناسه)کد( رهگیری  مکلفند کلیه اطالعات خود در مورد 

نها را، به نحوی  متعلق به اشخاص مذکور و کلیه تغییرات راجع به آنها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آ

باشد، به صورت برخط )آنالین( و آنی از طریق سامانه مذکور قابل دسترس  این اطالعات  در    که 

قرار دهند. اطالعات قابل دسترسی از طریق این سامانه دارای طبقه بندی محرمانه است    قوه قضائیهاختیار  

به درخواست مراجع قضائی صالح یا مراجع اجراکننده   قوه قضائیهو صرفاً با تأیید قضات منصوب رئیس  

بند یا مراجع اجراکننده مفاد اسناد رسمی در اختیار آنان قرار می گیرد. نحوه اجرای این  به    رأی 

قوه موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت شش ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون به وسیله  

و با همکاری وزارتخانه های دادگستری، ارتباطات و فناوری اطالعات و امور اقتصادی و دارایی    قضائیه

 تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. 

 الکترونیک شدن فرایندها اسناد رسمی

ازمان ثبت اسناد و امالک کشور تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدامات قانونی الزم برای  ب س

 الکترونیک کردن فرآیندهای اجرای مفاد اسناد رسمی را انجام دهد.

پ هزینه اجرای مفاد اسناد الزم االجراء صرفاً از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول  

 ه سند، به وسیله اجرای ثبت وصول می گردد.مطالبات متعهدٌل 

( قانون ثبت اسناد  131( در بخش مغایرت بر ماده  )117در طول اجرای قانون برنامه بند )پ( ماده  )

 و تبصره آن حاکم است. 1310/12/26و امالک مصوب 

 ی مراجع قضائ سامانه پاسخگویی به استعالمات

اجرای قانون برنامه درگاه الکترونیک ایجاد نماید که با  مکلف است تا پایان سال اول    قوه قضائیهت  

به   قضائی  مراجع  نیاز  مورد  استعالمات  کلیه  اجرائی،  دستگاههای  الکترونیک  های  سامانه  به  اتصال 



 
 

صورت الکترونیک قابل انجام و پاسخگویی باشد. کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند در اجرای این بند  

را به صورت الکترونیک و در کمترین    قوه قضائیهو استعالمات مورد نیاز  همکاری کنند    قوه قضائیهبا  

 زمان ممکن از طریق سامانه مذکور پاسخ دهند. 

قوه تبصره آیین نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون به وسیله  

 و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. قضائیه

ششم   برنامه  قانون  اجرای  دوم  سال  پایان  تا  قضائیه ث  موضوع    قوه  به  مربوط  الزم  قانونی  تمهیدات 

 ت مدنی را پیش بینی نماید. مسؤولی 

 ممنوعیت قوه قضائیه »درآمد اختصاصی و استفاده از آن« 

کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع    118  ماده

اداری و شرکتهای دولتی اخذ می شود به خزانه واریز می گردد.   انتظامی و  قضائی، شبه قضائی، 

 دستگاههای ذی ربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند.

نیاز دستگا ههای مذکور را که از محل درآمد هزینه تاکنون تأمین  دولت موظف است اعتبار مورد 

 گردیده است در ردیفهای اعتبارات عمومی بودجه سنواتی مربوطه لحاظ نماید. 

 الغاء قوانین مغایر »درآمدزائی لغو شده است« 

قوانین مغایر از جمله موارد ذیل از زمان الزم االجراء شدن این قانون موقوف االجراء می    1تبصره

 گردد:

با اصالحات و الحاقات    1392/10/3( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  77تبصره ماده  )  1

 بعدی 

( قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین  45( ماده  )4جزء )ب( بند )  2

 با اصالحات و الحاقات بعدی  80/ 1362/9مصوب 

ت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه  ( قانون بیمه اجباری خسارا4ماده  )  3

 )در قسمت جزای نقدی( 50/ 1392/2مصوب 

4  ( مصوب  23ماده   اختالف  حل  شوراهای  قانون  مغایرت  بخش  در  نقدی(  جزای  قسمت  )در   )

1394/9/16 

5  ( ماده   )د(  و  )ب(  مصوب  23بندهای  رانندگی  تخلفات  به  رسیدگی  قانون  و    1389/12/8( 

 صالحات بعدی آن ا



 
 

 ( در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه، در موارد ذیل حاکم است:118حکم ماده  ) 2تبصره

با اصالحات و الحاقات    1392/10/3( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  77بر تبصره ماده  )  1

ب مبارزه  برای  ریال  میلیارد  دویست  مبلغ  تا  ساالنه  اختصاص  بخش  به  بعدی، در  ارز  و  قاچاق کاال  ا 

 کاشفان دستگاههای ذی ربط و مراجع رسیدگی کننده 

( قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد  45( ماده  ) 4بر جزء )ب( بند )   2

( از محل  %3با اصالحات و الحاقات بعدی، در بخش اختصاص سه درصد) 1362/9/80معین مصوب  

از جرایم رانندگی در هریک از شهرها )غیر از تهران( و همچنین    ( وجوه حاصل%50پنجاه درصد)

معادل کلیه وجوه حاصل از جرائم رانندگی در جاده ها که به حساب درآمد عمومی کشور واریز می  

 شود، جهت تشویق مأمورانی که تخلف را تشخیص و اقدام به صدور اخطاریه می کنند.

اری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از  ( قانون بیمه اجب4بر بند )پ( ماده  )  3

در بخش اختصاص صددرصد مبلغ جزای نقدی به صندوق تأمین    2/50/ 1392وسایل نقلیه مصوب  

 خسارت های بدنی 

در بخش اختصاص درآمد حاصل    1394/9/16( قانون شوراهای حل اختالف مصوب  23بر ماده  )  4

 حل اختالف  از جریمه های قانونی به شوراهای

(  %2/9دولت موظف است در طول سنوات اجرای قانون برنامه حداقل دو و نه دهم درصد )  119  ماده

و سازمان های وابسته در   قوه قضائیهاز منابع بودجه عمومی دولت را برای اجرای تکالیف و برنامه های 

 بودجه های سنواتی پیش بینی و تأمین نماید.

 نامه نظارت و ارزشیابی بر 20بخش

 120 ماده

الف دولت موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه اسناد ذیل را با رعایت قوانین و مقررات  

 مربوطه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند:

 سند ملی کار شایسته  1

 سند ملی راهبرد انرژی کشور  2

 غیررسمی   سند ملی توانمندسازی و ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای 3

موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سند امنیت قضائی را با رعایت قوانین   قوه قضائیهب 

 برساند. قوه قضائیهو مقررات مربوطه تهیه و به تصویب رئیس 

 به منظور اجرائی نمودن جداول کمی و احکام این قانون و نظارت بر اجرای برنامه: 121 ماده



 
 

الف دولت مکلف است گزارش های نظارتی ساالنه قانون برنامه ششم شامل چگونگی تحقق اهداف  

بودجه   لوایح  به همراه  را  و فرابخشی  برنامه های بخشی  احکام  قانون،  این  مندرج در جداول  کمی 

 ه مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.سنواتی ب

تبصره سازمان مکلف است امکان دسترسی به شاخصهای کلیدی توسعه عملکرد برنامه پنجساله ششم  

و بودجه های ساالنه را با تعریف شاخصهای متناسب و محاسبه منظم آنها، حداکثر تا سال دوم اجرای  

 شورای اسالمی فراهم نماید.قانون برنامه برای کمیسیون های تخصصی مجلس 

ب به منظور احیاء و تحکیم نظام نظارت در اجرای قانون برنامه سازمان موظف است با تعریف نظام  

جامع نظارت عملیاتی، گزارش های سه ماهه، شش ماهه و ساالنه را براساس وظایف مندرج در قانون  

بودجه مصوب   و  بود1351/12/10برنامه  قوانین  اجرای  درباره  قانون  ،  اجرای  و  سنواتی  های  جه 

 برنامه ششم به مجلس شورای اسالمی تقدیم کند.

و اصالحات و الحاقات    1380/11/27قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب    122  ماده

و قانون الحاق   1395/11/10بعدی آن تنفیذ و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب  

( قانون  66و ماده  )  4/ 1393/12( مصوب  2ن تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) برخی مواد به قانو

این    1366/6/1محاسبات عمومی کشور مصوب   از  بخشی  به عنوان  بعدی  الحاقات  و  با اصالحات 

 قانون در طول اجرای قانون برنامه حاکم بوده و با لحاظ موارد زیر اعمال می گردد: 

( قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال  1ماده  )الف بر احکام این قانون، حکم  

 حاکم است.  1395

( قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در طول اجرای قانون برنامه ششم  16ب حکم ماده  )

 با اصالحات و الحاقات بعدی آن حاکم است.   1366/12/3توسعه بر قانون مالیات های مستقیم مصوب  

ابالغی مقام معظم رهبری الزم    123  ماده برنامه ششم و سایر سیاست های کلی  سیاست های کلی 

 االجراء است.

این قانون از تاریخ الزم االجراء شدن به مدت پنج سال معتبر می باشد و دولت موظف    124  ماده

ی اسالمی ارائه  است شش ماه قبل از پایان اعتبار این قانون الیحه برنامه پنجساله هفتم را به مجلس شورا 

 نماید.

قانون فوق مشتمل بر یکصدوبیست وچهارماده  و یکصدوبیست وهشت تبصره در جلسه علنی روز  

شنبه مورخ چهاردهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ  

(، 12، بند)ب( ماده )(4از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصالح بند)الف( ماده )   51/ 13912/2

 ( موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. 16( و تأیید ماده )67( بند)الف( ماده )1(، جزء)30ماده )



 
 

 رئیس مجلس شورای اسالمی علی الریجانی 

 حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ایران می باشد  ©  1399
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16/01/1396 
 1396/01/16 تاریخ تصویب :
 مصوبات مجلس شورا  مرجع تصویب : 

 16/ 1396/01تاریخ ابالغیه :   1054شماره ابالغیه :  1396ساالنه سال 

 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 

 16/ 1396/1 1054 شماره

 آقای محمدسینجلی جاسبی  جناب 

 هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور  رئیس 

« قانون  1« قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده »1با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده »

نسخه   در روزنامه  مذکور، یک  درج  برای  توسعه کشور«  برنامه های  دائمی  احکام  تصویر »قانون 

 رسمی ارسال می گردد. 

 مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی  رئیس 

 12/1/ 1395 32/96683 شماره

 حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی 

 محترم جمهوری اسالمی ایران  ریاست

(  123در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم)  1394/8/4مورخ    10/220/ 52412عطف به نامه شماره  

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که با عنوان الیحه  

مورخ   یکشنبه  روز  علنی  جلسه  در  تصویب  با  بود،  گردیده  تقدیم  اسالمی  شورای  مجلس  به 

 هبان، به پیوست ابالغ می گردد.و تأیید شورای محترم نگ  10/ 1395/11

 مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی  رئیس 

 احکام دائمی برنامه های توسعه کشور  قانون

ها و پارکهای علم و  ـ دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان 1 ماده

فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و  

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند، بدون رعایت قوانین و  



 
 

ت عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت  مقررا

خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصالحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب  

مصوبات و آیین نامه های مالی، معامالتی، اداری، استخدامی و تشکیالتی مصوب هیأت امنا که حسب  

تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد    مورد به

ها به تأیید رئیس جمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته  فرهنگستان 

 1  به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می رسد، عمل می کنند.

رات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات، کمک تلقی و  ـ اعتبا 1 تبصره 

با   امنا و  براساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت  به هزینه قطعی منظور می شود و  از پرداخت،  بعد 

 مسؤولیت آنها قابل هزینه است.

وط به تأیید  ـ هرگونه استخدام جدید از محل منابع عمومی و توسعه تشکیالت اداری من2 تبصره 

وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )حسب مورد( و سازمان اداری  

 2  و استخدامی کشور است.

( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات  11ـ هیأت امنا بر اساس ماده)3 تبصره 

عالوه بر آنچه که از محل منابع عمومی و درآمدهای  نمی تواند    1393/12/4( مصوب  2مالی دولت)

برای سال تصمیم گیری و   تعهد جدیدی  پادار می شود  اختصاصی برای دانشگاهها و مراکز مزبور 

 سالهای بعد مصوب کند.

 ـ صندوق های رفاه دانشجویان مشمول این ماده و تبصره های آن می شوند.4 تبصره 

و    5 تبصره  ساختار  اصالح  هرگونه  تشکیالتی  ـ  و  استخدامی  معامالتی،  اداری،  مالی،  مقررات 

فقط   فرهنگستان های تخصصی  همچنین  دولتی و  پژوهشی  و  عالی  مؤسسات آموزش  دانشگاهها و 

 3  مشمول این ماده و تبصره های آن است.

انجمن های علمی، نخبگان و دانشمندان کشور در    6 تبصره  برای مشارکت  ـ دولت موظف است 

مجامع علمی و پژوهشی بین المللی و برتر جهان و بهره گیری از توانمندی های دانشمندان  همایش ها و  

و نخبگان ایران در جهان و فراهم کردن فرصتهای مطالعاتی مناسب در داخل و خارج کشور سازوکار  

 الزم را ایجاد نماید. 

 
 10/11/1395مصوب  توسعه کشور یبرنامه ها  یقانون احکام دائم 1

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1014070 
 10/11/1395مصوب  توسعه کشور یبرنامه ها  یقانون احکام دائم 2

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1014070 
 10/11/1395مصوب  توسعه کشور یبرنامه ها  یقانون احکام دائم 3

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1014070 

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1014070
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1014070
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1014070


 
 

آموزی، دولت    ـ به منظور گسترش و ارتقای کیفیت و اثربخشی آموزش عالی و مهارت7 تبصره 

 موظف است نسبت به تحقق موارد زیر اقدام کند: 

ـ اعضای هیأت علمی می توانند با موافقت هیأت امنای همان دانشگاه نسبت به تشکیل مؤسسات و  1

یا در این مؤسسات و شرکتها مشارکت  %100شرکتهای صددرصد) بنیان اقدام و  ( خصوصی دانش 

 کنند.

انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاههای اجرائی، این مؤسسات و شرکتها برای  

 مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی و اصالحات بعدی آن نیستند.

ـ به دولت اجازه داده می شود به منظور حمایت از دانشجویان دانشگاههای دولتی، آزاد اسالمی،  2

ر و دانشگاههای فنی و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی که  علمی ـ کاربردی و پیام نو

دارای مجوز از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می  

باشند، تسهیالت اعتباری در اختیار صندوق رفاه دانشجویان و یا سایر نهادهای ذی ربط برای پرداخت  

 سنه به دانشجویان قرار دهد. وام بلندمدت قرض الح

ـ وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با همکاری  3

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز آمار ایران، رشته های تحصیلی خود را متناسب با بازار  

 کار تعیین نمایند. 

( از درآمدهای حاصل از شهریه دانشجویان هر  %60رصد)ـ دانشگاه پیام نور مکلف است شصت د4

واحد را برای توسعه همان واحد و مابقی را برای توسعه و تجهیز واحدهای دانشگاهی در مناطق محروم  

 اختصاص دهد. 

 ـ 2 ماده

و   فناوری  و  تحقیقات  علوم،  های  وزارتخانه  تشخیص  به  مورد  حسب  کشور،  دانشگاههای  ـ  الف 

موزش پزشکی با تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های مربوط،  بهداشت، درمان و آ

می توانند نسبت به تأسیس شعب در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و نیز در خارج از کشور به صورت  

 1  خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند.

ـ صنعتی، برای دانشجویان غیرایرانی    ب ـ پذیرش دانشجو در شعب دانشگاهها درمناطق آزاد تجاری

بدون آزمون سراسری انجام می شود. ضوابط پذیرش دانشجو برای دوره کارشناسی توسط شورای  

( قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز  2سنجش و پذیرش دانشجو موضوع ماده)
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پیشنهاد دانشگاهها و حسب    و برای دوره های تحصیالت تکمیلی با   1392آموزش عالی کشور مصوب  

مورد با تأیید یکی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  

 1  تعیین می شود. 

ـ دانشجویان ایرانی شعب مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، همانند سایر دانشجویان از معافیت   تبصره 

 تحصیلی برخوردار هستند. 

( قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب  5)  این بند به ماده

 الحاق می شود. 1392/6/10

کرامت  حفظ  جهت  در  شهادت،  و  ایثار  فرهنگ  ترویج  و  توسعه  استمرار،  منظور  به  دولت  ـ  پ 

ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی، فرصتها، امکانات و تسهیالت و امتیازات به ایثارگران، پدر،  

ر را انجام  مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان، اقدام زی

 دهد: می 

های علوم، تحقیقات و فناوری و    دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه  

( اعضای هیأت علمی مورد نیاز  %20بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند حداقل بیست درصد)

حضور داوطلبانه در جبهه،    خود را از بین جامعه ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش ماه سابقه

(، آزادگان باالی سه سال اسارت، همسران و فرزندان جانبازان  %25جانبازان باالی بیست وپنج درصد)

(، همسران و فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت که  %50باالی پنجاه درصد)

قیقات و فناوری« و »بهداشت، درمان و  های »علوم، تح  دارای مدرک علمی مورد تأیید وزارتخانه  

انتقال کارکنان دیگر    آموزش پزشکی« می   با  یا موافقت  از طریق استخدام و  باشند، حسب مورد 

دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی تأمین و از ابتداء آنان را به صورت عضو هیأت  

اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه    علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و

با رعایت شرایط اخالقی، علمی و سنی و بدون آزمون و مصاحبه استخدام کنند. مسؤولیت   علمی 

اجرای این حکم به طور مستقیم برعهده وزرا و رؤسای دستگاههای مذکور است. مقامات یادشده در  

م و امتیازات این بند شامل اعضای هیأت علمی  باشند. احکا  این خصوص، مجاز به اتخاذ تصمیم می  

 شود. فعلی دارای شرایط فوق نیز می 
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  می شود.   10/2/ 1391( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب  71این بند، جایگزین ماده )

1 

ـ به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه های بازنشستگی و جلوگیری 3 ماده

یا    از تعاونی  اعم از خصوصی،  بازنشستگی  یا امتیاز ویژه برای صندوق های  انحصار  ایجاد هرگونه 

بیمه   بازنشستگی غیردولتی با تضمین پوشش تعهدات آتی  دولتی اجازه داده می شود صندوق های 

ن  شدگان بازنشسته براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازما

 برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد، ایجاد گردد. 

ـ فعالیت این گونه صندوق ها در الیه بیمه های مکمل و در قالب نظام تأمین اجتماعی چند  تبصره 

 2  الیه است.

ـ کلیه اتباع خارجی مقیم کشور موظف به دارا بودن بیمه نامه برای پوشش حوادث و بیماری  4 ماده

بیمه    های احتمالی در مدت اقامت در ایران می   باشند. تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده 

 3  رسد. مرکزی ایران است که به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می  

ور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی، صندوق های بیمه اجتماعی مجازند نسبت به  ـ به منظ  5 ماده

 4  شدگان با مشارکت فرد بیمه شده اقدام نمایند. افتتاح حسابهای انفرادی شخصی جهت بیمه  

 ـ 6 ماده

دستگاهها  الف ـ کارکنان تحت پوشش صندوق های بازنشستگی می توانند در صورت انتقال به سایر  

زمان کماکان   بدون محدودیت  بدون حقوق،  از مرخصی  استفاده  و  استعفاء  اخراج،  بازخریدی،  یا 

مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به استثنای  

 افراد منتقل شده به عهده بیمه شده است. 

( قانون تأمین اجتماعی مصوب  28( ماده)2الزم موضوع تبصره)بـ  دولت موظف است هرساله اعتبار  

 را در ردیف جداگانه ای در قانون بودجه ساالنه پیش بینی کند.   4/3/ 1354
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پ ـ از زمان الزم االجراء شدن این قانون در صورتی که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول  

بازنشستگی دیگری گردد، د  و  اجتماعی  تأمین  بیمه شده و  صندوق  پرداخت کسور سهم  ر صورت 

شرایط   تحقق  با  و  افراد  این  توسط  اجتماعی  تأمین  صندوق  بیمه  حق  به  مربوط  کارفرما  و  دولت 

بازنشستگی آنها در هر صندوق، بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام گیرد و از مستمری  

 بازنشستگی هر دو صندوق بهره مند می شوند. 

 عالی سالمت و امنیت غذایی با وظایف و ترکیب زیر تشکیل می شود:  ـ شورای7 ماده

 الف ـ وظایف: 

 ـ سیاستگذاری برای ارتقای سالمت و امنیت غذایی و سالمت مواد غذایی صادراتی و وارداتی 1

ـ بررسی و تصویب برنامه ها و تدابیر بخشی و فرابخشی در اجرای سیاست های ناظر بر سالمت و  2

 امنیت غذایی 

 ـ تعیین و پایش شاخصهای اساسی سالمت و امنیت غذایی 3

 ـ تصویب استانداردهای ملی پیوست سالمت برای طرحهای بزرگ توسعه ای 4

 ـ تصویب برنامه اجرائی سامانه »خدمات جامع و همگانی سالمت و امنیت غذایی«  5

 ـ تصویب سازوکارهای نظارتی و رسیدگی به گزارش های نظارتی  6

 نگی میان دستگاههای اجرائی مربوط ـ ایجاد هماه 7

 ب ـ ترکیب: 

 ـ رئیس جمهور )رئیس( 1

 ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )دبیر( 2

 ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور 3

 ـ وزیر کشور 4

 ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت  5

 ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  6

 ـ وزیر آموزش و پرورش 7

 اورزی ـ وزیر جهاد کش 8

 ـ وزیر ورزش و جوانان 9

 ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 10

 ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 11



 
 

ـ یک نفر از اعضای هر یک از کمیسیون های بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و  12

 محاسبات مجلس شورای اسالمی به عنوان ناظر 

 م خمینی)ره( ـ رئیس کمیته امداد اما13

 ـ رئیس سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران14

ـ یک نفر به عنوان نماینده انجمن های علمی و تخصصی حوزه سالمت بنا به پیشنهاد وزیر بهداشت،  15

 درمان و آموزش پزشکی و تأیید رئیس شورای عالی 

حوزه امنیت غذا و تغذیه بنا به پیشنهاد  ـ یک نفر به عنوان نماینده انجمن های علمی و تخصصی  16

 1وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و تأیید رئیس شورای عالی 

 ـ مصوبات شورا با تأیید رئیس جمهور قابل اجراء است. تبصره 

وزارتخانه های بهداشت،  آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و  

درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ  

 این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

پ ـ هرگونه واردات تجاری، ذخیره سازی، توزیع، عرضه و فروش کاالهای دارویی، واکسن، مواد  

سنت طبیعی و  و  زیستی)بیولوژیک(،  ملزومات  و  غذایی  بهداشتی،  آرایشی،  ای،  تغذیه  مکملهای  ی، 

تجهیزات پزشکی که در سامانه رهگیری و کنترل اصالت طبق ضوابطی که وزارت بهداشت، درمان و  

آموزش پزشکی اعالم می کند، ثبت نشده باشد جرم محسوب می شود و با مجرم مطابق قانون مبارزه  

 برخورد می شود. 3/ 1392/10با قاچاق کاال و ارز مصوب  

در   دامی  با مصرف  همچنین کاالهای  و  شیمیایی  و کود  مورد سموم  در  بند  این  اجرای  مسؤولیت 

 چهارچوب وظایف مذکور در این ماده برعهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی است.

ت کشور  ت ـ به منظور کنترل کیفی محصوالت کشاورزی و دامی و صیانت از سالمت آحاد جمعی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است محصوالت ارائه شده به بازار مصرف را از  

 نظر میزان آالینده های شیمیایی بررسی، اعالم و از توزیع مواد غیرمجاز جلوگیری کند.

تمام مراکز توزیع مواد غذایی وابسته به شهرداری ها و سایر دستگاههای اجرائی موظفند از عرضه  

محصوالت دارای آالینده شیمیایی در مراکز و مجتمع های تحت نظارت و مدیریت خود جلوگیری  

 کنند.
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)بیولوژیک(   زیستی  های  فرآورده  و  دارو  دامی،  خام  های  فرآورده  توزیع  و  تولید  مراکز  ـ  ث 

دامپزشکی موظفند در چهارچوب ضوابط فنی و بهداشتی که از طرف سازمان دامپزشکی اعالم می  

نسبت به استقرار سامانه های بهداشتی مربوطه اقدام کنند. افراد حقوقی غیردولتی می توانند با   شود،

اخذ مجوز مربوط از سازمان دامپزشکی کشور در زمینه ارائه خدمات اجراء و ممیزی غیررسمی این  

 سامانه ها فعالیت کنند. 

ابال از  پس  ماه  شش  مدت  ظرف  حداکثر  بند،  این  اجرائی  نامه  وزارت  آیین  توسط  قانون  این  غ 

 جهادکشاورزی )سازمان دامپزشکی کشور( تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

( قانون الحاق موادی  48ج ـ هرگونه تبلیغات خدمات و کاالهای آسیب رسان به سالمت موضوع ماده)

رت بهداشت، درمان و  ( بر اساس تشخیص و اعالم وزا2به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)

 آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران از سوی همه رسانه ها ممنوع است. 

چ ـ واردات هر نوع کاال با رعایت استانداردها و یا ضوابط فنی و ایمنی و بهداشتی قرنطینه ای است  

و سایر  که پس از تصویب مرجع ذی صالح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک  

مراجع مربوط ابالغ می شود. رعایت این ضوابط برای تعیین تکلیف کاالهای متروکه، ضبطی، قطعیت  

یافته، کاالهای بالصاحب و صاحب متواری و مکشوفات قاچاق الزامی است و ضوابط فنی و ایمنی  

طر از  ای  قرنطینه  بهداشتی  ضوابط  و  ایران  استاندارد  ملی  سازمان  طریق  از  کاالها  وزارت  این  یق 

 1  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد تأیید می شود.

خدمات    8 ماده از  دسته  آن  برای  شده  تعیین  تعرفه  بر  مازاد  پرداخت  هرگونه  و  قرارداد  عقد  ـ 

  تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سالمت اعالم می شود توسط شرکتهای بیمه تجاری 

و سازمان بیمه سالمت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است. پرداخت حق  

سرانه بیمه تکمیلی به جز در مواردی که در قوانین خاص معین شده است، بر عهده افراد بیمه شده  

 است. منظور از بیمه تکمیلی فهرست خدماتی است که در تعهد بیمه پایه سالمت نیست.

ماده)1 تبصره  اجرائی موضوع  دستگاههای  به  5ـ کلیه  موظف  مدیریت خدمات کشوری  قانون   )

 اجرای موضوع این حکم و رعایت تعرفه های مصوب هستند.

ـ وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی)بیمه مرکزی ایران( و تعاون، کار و رفاه اجتماعی  2 تبصره 

 2  حسب مورد مسؤول حسن اجرای این ماده می باشند.
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 ـ 9 ماده

الف ـ شورای عالی بیمه سالمت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیأت  

دهندگان خدمات    وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سالمت برای کلیه ارائه  

با رعا یت اصل تعادل  بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی 

منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی  

واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی در شرایط رقابتی و بر اساس  

  1373/8/3مصوب    ( قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور9( و )8( و مواد )1( ماده )8بند)

اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت  

 وزیران ارائه کند. تصویب به هیأت  

( ماده  از  بعد  ماده  یک  عنوان  به  بند  مصوب  2این  کشور  درمانی  خدمات  همگانی  بیمه  قانون   )

 الحاق می گردد. 1373/8/3

آزمایش اجباری برای تأیید سالمت کلیه رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی مشمول بیمه سالمت  بـ   

اعتبار موضوع ماده) از محل  قانون تنظیم  30است. هزینه های مربوط  به  الحاق برخی مواد  قانون   )

 1  ( تأمین می شود.2بخشی از مقررات مالی دولت)

 و رفع موازی کاری در نظام آماری کشور:   ـ به منظور یکپارچه سازی، ساماندهی 10 ماده

 الف ـ مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعالم و انتشار آمارهای رسمی کشور است.

 الحاق می شود. 10/ 1353/11( قانون مرکز آمار ایران مصوب  2این بند قبل از ماده )

ملی آماری کشور مبتنی بر   ب ـ مرکز آمار ایران با همکاری دستگاههای اجرائی نسبت به تهیه برنامه

فناوری های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای  

ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطالعات آماری کشور اقدام کند. این برنامه با پیشنهاد مرکز  

 ای دستگاههای اجرائی الزم االجراء است.آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار ایران بر

پ ـ دستگاههای اجرائی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب  

ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه های مربوط به خود را تولید و  

 تخصصی رسمی است.اعالم کنند. در این صورت آمار منتشره آمار 

 2  ( قانون مرکز آمار ایران الحاق می گردد.9بندهای)ب( و )پ( به عنوان مواد جدید بعد از ماده )

 
 10/11/1395مصوب  توسعه کشور یبرنامه ها  یقانون احکام دائم 1

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1014070 
 10/11/1395مصوب  توسعه کشور یبرنامه ها  یقانون احکام دائم 2

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1014070 

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1014070
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1014070


 
 

ـ فعالیت های مرتبط با نقشه برداری و اطالعات مکانی، عکسبرداری هوایی، تهیه و تولید  11 ماده

غیرنظامی، برعهده سازمان    نقشه های پوششی و شهری در مقیاس های مختلف و نظارت بر آن در بخش 

نقشه برداری کشور است. استانداردها و دستورالعمل های مربوط توسط سازمان برنامه و بودجه کشور  

 با رعایت جهت گیری های کشور از جمله آمایش سرزمین تهیه و ابالغ می شود. 

لفند دستورالعمل  ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه وبودجه کشور مک تبصره 

اجرائی این ماده را به منظور نحوه اعمال مالحظات دفاعی و امنیتی در تولید و انتشار نقشه ها و داده  

 های مکانی تهیه و ابالغ نمایند.

( قانون جامع حدنگار )کاداستر( کشور مصوب  10این ماده به عنوان یک ماده جدید بعد از ماده )

 1  گردد.الحاق می  12/ 1393/11

 ( گفت وگو  یشورای ) به عنوان بخش خصوصی  اتاق اصناف اتاق بازرگاناشتباه دخالت نهادهای انحصاری  

 ـ12 ماده

( به این شرح  11/16/ 1390( قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار)مصوب  11الف ـ صدر ماده)

 اصالح می شود: 

ل فعالیت های اقتصادی این بخشها،  به منظور تبادل نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهی

بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات الزم در چهارچوب قوانین و  

مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی ربط، شورای گفت و  

 گوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می شود:

 ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی )رئیس شورا( 1

 ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت 2

 ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی )یا معاون( 3

 ـ وزیر جهاد کشاورزی )یا معاون( 4

 ـ وزیر نفت )یا معاون(  5

 ـ وزیر نیرو )یا معاون(  6

 ـ وزیر کشور )یا معاون( 7

 اسالمی ایران ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری  8
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 ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور )یا معاون( 9

 به انتخاب رئیس قوه  قوه قضائیهـ دو نفراز معاونان 10

 ـ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 11

 ـ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی 12

 سالمی ـ رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای ا13

 ـ رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی 14

 ـ سایر رؤسای کمیسیون های تخصصی و ویژه مجلس شورای اسالمی)حسب مورد(15

 ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران)دبیر شورا( 16

 ـ رئیس اتاق اصناف17

 ـ رئیس شورای عالی استان ها 18

 رئیس اتاق تعاون جمهوری اسالمی ایران ـ 19

 ـ شهردار یکی از کالنشهرها به انتخاب شهرداران کالنشهرها 20

 ـ هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته های مختلف 21

ش  ( و چگونگی تشکیل جلسات و ارائه پیشنهادها و گزار 21ـ نحوه انتخاب اعضای ردیف )1 تبصره 

 ها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می شود.

 تمام اختیار به اتاق بازرگانی 

ـ محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن  2 تبصره 

 و کشاورزی ایران است. 

 ماه می باشد.ـ جلسات شورای گفت وگو، حداقل یک جلسه در 3 تبصره 

ـ مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت سی روز در دستور کار هیأت دولت قرار می گیرد  4 تبصره 

 تا در جلسه هیأت دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود. 

ب ـ اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی موظف است با همکاری اتاق تعاون مرکزی جمهوری  

ناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه های مخل تولید  اسالمی ایران و شورای اص

و سرمایه گذاری در کشور اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر  

کشور و بررسی و پردازش مشکالت و خواسته های آنها، به طور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را  

یته ای متشکل از دونفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور  تهیه کند و به کم 

 موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه شده، راهکار قانونی الزم را اتخاذ کند.



 
 

بند در مورد قوانین و مصوبات و بخشنامه های مزاحم، خأل 1 تبصره  ـ گزارش های موضوع این 

ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصالح قوانین و مقررات و ارتقای امنیت    قانونی، اجرای نادرست یا

اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش  

قیمت تمام شده کاالها و خدمات در ایران همراه با ارتقای کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به  

 تولید و استفاده بهینه از سرمایه گذاری ها و ظرفیت های موجود تهیه می شود. سرمایه گذاری و 

ـ کمیته مذکور در این بند یک نسخه از همه گزارش های ارسالی را به شورای عالی اجرای  2 تبصره 

 ( قانون اساسی و شورای گفت وگو ارسال می کند.44سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )

ت مذکور حداکثر ظرف مدت سی روز کاری در دستور کار هیأت وزیران  ـ مصوبات جلسا3 تبصره 

 1  قرار می گیرد. 

ـ به منظور تقویت و ساماندهی تشکلهای خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی،  13 ماده

( قانون اساسی  44( قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )91موضوع بند )د( ماده)

و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره ای و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی،    3/25/ 1387مصوب  

ایران مکلفند چهار در هزار سود   اتاق تعاون جمهوری اسالمی  ایران و  صنایع، معادن و کشاورزی 

ساالنه خود را پس از کسر مالیات برای انجام وظایف به صورت ساالنه حسب مورد به حساب اتاقهای  

مذکور واریز نمایند و تأییدیه اتاقهای مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت  

 2  تسلیم کنند.

ـ به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، دستگاههای اجرائی ملزم به رعایت موارد زیر می  14 ماده

 باشند:

ای داخل یا خارج که با تأیید  الف ـ عملیات و معامالت ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی بانکه

ایرانی   عامل  بانکهای  دهند.  انجام  کنند،  می  یا  افتتاح کرده  ایران  اسالمی  مرکزی جمهوری  بانک 

 مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین المللی تأمین کنند.

ی اسالمی ایران  ب ـ فهرست کلیه حسابهای ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهور 

 3  اعالم کنند، تا پس از تأیید این بانک، ادامه فعالیت آنها میسر شود. 
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ها اجازه داده می شود در راستای تأمین منابع ارزی طرحهای  ـ به شرکتهای دولتی و شهرداری 15 ماده

امور   وزارت  تأیید  از  پس  و  ایران  اسالمی  مرکزی جمهوری  بانک  مجوز  با  گذاری خود،  سرمایه 

اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین مالی مربوطه اقدام به انتشار اوراق مالی نمایند. تضمین اصل و  

 1  های مذکور است.سود این اوراق با شرکتها و شهرداری 

ـ صندوق توسعه ملی که در این ماده »صندوق« نامیده می شود با هدف تبدیل بخشی از  16 ماده

و میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و  عواید ناشی از فروش نفت و گاز 

سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی  

 تشکیل می شود.

دارایی  صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه ای نخواهد داشت. اموال و  

های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسالمی ایران می باشد. این ماده در حکم اساسنامه صندوق  

 است.

 الف ـ ارکان صندوق عبارتند از: 

 ـ هیأت امنا 1

 ـ هیأت عامل 2

 ـ هیأت نظارت 3

 ب ـ هیأت امنا به عنوان باالترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است: 

 تعیین سیاست ها و خط مشی ها ـ راهبری،  1

ـ تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیالت برای تولید و سرمایه گذاری به بخشهای خصوصی، تعاونی  2

 و عمومی غیردولتی 

 ـ تصویب نظامنامه ها، برنامه های راهبردی، بودجه ساالنه، صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق 3

 ل مطابق بندهای)ت( و )ث( ـ انتخاب رئیس و سایر اعضای هیأت عام4

 ـ عزل رئیس و اعضای هیأت عامل با پیشنهاد هریک از اعضای هیأت امنا و تصویب هیأت امنا  5

و    6 سی  و  یکصد  اصل  رعایت  با  دعاوی  صلح  و  داوری  به  دعاوی  ارجاع  درباره  تصمیم  اتخاذ  ـ 

 ( قانون اساسی 139نهم)

اولویت پرداخت تسهیالت در بخشها و زیربخشهای  ـ تعیین انواع فعالیت های مورد قبول و واجد  7

 تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی 
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ـ تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرحهای    8

نرخ سهم مشارکت در طرحهای س تعیین  برای پرداخت تسهیالت و  رمایه  تولیدی و سرمایه گذاری 

در   مرکزی  بانک  های  سپرده  بازده  نرخ  متوسط  از  کمتر  نرخها  این  میانگین  که  نحوی  به  گذاری 

 بازارهای خارجی نباشد. 

 پ ـ هیأت امنا 

 ترکیب اعضای هیأت امنا به شرح زیر است: 

 ـ رئیس جمهور )رئیس هیأت امنا( 1

 ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور )دبیر هیأت امنا( 2

 ور اقتصادی و دارایی ـ وزیر ام3

 ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 4

 ـ وزیر نفت  5

 ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  6

 ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی 7

 ـ رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی  8

اینده از کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای  ـ دو نفر نم9

 اسالمی

 ـ دادستان کل کشور 10

 ـ جلسات هیأت امنا حداقل سالی دو بار تشکیل می شود.1 تبصره 

ـ جلسات هیأت امنا با حداقل دو سوم اعضای صاحب رأی رسمیت یافته و تصمیمات آن با  2 تبصره 

 أی اتخاذ می گردد.حداقل پنج ر

ـ رؤسای هیأت عامل و هیأت نظارت بدون حق رأی می توانند در جلسات هیأت امنا شرکت  3 تبصره 

 نمایند. 

نیز  4 تبصره  مالی صندوق و  ترازنامه و صورتهای  امنا در مورد تصویب  هیأت  ـ هرگونه تصمیم 

از روزنامه های کثیراالنتشار  انتصاب رئیس و اعضای هیأت عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی  

 به انتخاب هیأت امنا، درج می گردد.

تعیین و حداقل    5 تبصره  امنا  تاریخ و محل جلسات هیأت امنا توسط دبیر هیأت  ـ دستور جلسه، 

 پانزده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای هیأت ارسال می شود.



 
 

 1  د.ـ بودجه ستاد صندوق به تصویب هیأت امنا می رس 6 تبصره 

ت ـ به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأت امنا، هیأت عامل  

مرکب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوشنام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و  

ارشد   کارشناسی  تحصیلی  مدرک  و  مرتبط  سابقه  سال  ده  با حداقل  ریزی  امنا  برنامه  هیأت  توسط 

 انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می شوند و دارای وظایف و اختیارات زیر می باشند:

ـ پیشنهاد فعالیت های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیالت در بخشها و زیربخشهای تولیدی  1

 و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیأت امنا 

 سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی بین المللی و داخلی به هیأت امنا ـ پیـشنهاد موارد 2

ـ تعیین چهارچوب قراردادهای عاملیت با بانکهای عامل و تعیین مسؤولیت ها و اختیارات بانک عامل  3

 در چهارچوب این قراردادها 

 ـ برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترل های داخلی مناسب4

 تأیید صورتهای مالی ارزی و ریالی و ارائه آن به هیأت امنا ـ  5

 ـ ارائه پیشنهاد به هیأت امنا درخصوص نظامنامه ها و شرایط و نحوه اعطای تسهیالت 6

مندرج در  7 اهداف  و  نام صندوق در محدوده وظایف  به  اقدامی  به هرگونه  نسبت  اتخاذ تصمیم  ـ 

به صراحت در حوزه صالحیت هیأت امنا یا رئیس هیأت عامل  اساسنامه به جز آنچه تصمیم درباره آنها  

 است مگر اینکه به هیأت عامل تفویض شده باشد.

ـ اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رئیس هیأت عامل در محدوده اختیارات خود در    8

 دستور کار هیأت عامل قرار می گیرد.

 ـ اجرای مصوبات هیأت امنا9

 دعاوی به داوری، تعیین داور و صلح دعاوی به هیأت امنا  ـ پیشنهاد ارجاع10

ـ افتتاح یا بستن حسابهای ارزی در نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای  11

 هیأت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق 

ی برای ارزیابی،  ـ انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بین المللی در امور سرمایه گذاری و مهندسی مال12

 بهبود و ارتقای عملکرد صندوق 

 ـ سایر موارد ارجاعی از سوی هیأت امنا 13
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به تأیید دوسوم اعضای صاحب  1 تبصره  ـ برکناری و قبول استعفای اعضای هیأت عامل مشروط 

 رأی هیأت امنا خواهد بود. 

ی و شغل دیگری به  ـ اعضای هیأت عامل باید تمام وقت بوده و هیچ گونه فعالیت اقتصاد2 تبصره 

و   و چهل  یکصد  اصل  در  مندرج  مشمول حکم  عامل  هیأت  اعضای  باشند.  نداشته  تدریس  استثنای 

 ( قانون اساسی می باشند.142دوم)

 ـ دوره تصدی هیأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بالمانع است.3 تبصره 

ردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دو  ـ کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته ها، بروات، قرا4 تبصره 

عضو از سه عضو هیأت عامل که توسط این هیأت تعیین می شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد  

 بود. 

 ـ تصمیمات هیأت عامل با حداقل سه رأی نافذ است. 5 تبصره 

هیأت عامل توسط هیأت  ث ـ رئیس هیأت عامل که باالترین مقام اجرائی صندوق است از بین اعضای  

امنا انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می شود. رئیس هیأت عامل دارای وظایف و اختیارات  

 زیر می باشد:

 ـ ابالغ و صدور دستور اجرای تصمیمات هیأت عامل و نظارت بر حسن اجرای آن 1

 ـ تعیین دستور جلسه و اداره جلسات هیأت عامل 2

 مصوبات هیأت عامل و هیأت امنا  ـ اداره صندوق در چهارچوب3

 ـ تهیه و تنظیم طرحها و برنامه های اجرائی در حیطه فعالیت های موضوع صندوق 4

ـ تهیه و تنظیم برنامه، بودجه، صورتهای مالی صندوق و پیش نویس گزارش هیأت عامل به هیأت    5

 امنا

 انجام هزینه های جاری و اداری صندوق ـ اداره امور داخلی صندوق، به کارگیری نیروی انسانی و    6

 ـ تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق برای ارائه به هیأت عامل حداقل هر سه ماه یک بار  7

ـ نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضائی، اداری،    8

 ر ثبتی و مشابه آنها با حق توکیل به غیر ولو به طور مکر

ـ اقامه یا دفاع از دعاوی یا شکایات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی و کیفری با کلیه اختیارات  9

 1مربوط به امور دادرسی به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوری 

 ـ سایر امور ارجاعی از سوی هیأت عامل 10
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بر مستمر  نظارت  و  صندوق  اهداف  تحقق  از  اطمینان  منظور حصول  به  ـ  و    ج  آن  جاری  عملیات 

جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط مشی ها و سیاست ها، هیأت نظارت با  

بازرسی کل   رئیس سازمان  رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان حسابرسی کشور،  ترکیب 

 کشور تشکیل می شود. 

ظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور و  ـ نظارت این هیأت نافی وظایف قانونی دستگاههای ن1 تبصره 

 سازمان بازرسی کل کشور نخواهد بود.

ـ هیأت نظارت دارای رئیس، نائب رئیس و دبیر خواهد بود که در اولین جلسه هیأت نظارت  2 تبصره 

 انتخاب خواهند شد. 

 چ ـ وظایف هیأت نظارت: 

ی و ادواری برای هیأت  ـ رسیدگی به صورتها و گزارش های مالی صندوق و تهیه گزارشهای مورد 1

 امنا و مجلس شورای اسالمی؛

ـ رسیدگی به صورت ریزدارایی ها، مطالبات، تعهدات و خالصه حسابهای صندوق و گواهی آنها  2

 برای انتشار در روزنامه رسمی کشور؛ 

 ـ رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق 3

در ایفای وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری، کلیه اسناد و دارایی ها و حسابهای  این هیأت  

صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و می تواند به اطالعات و مدارک و مستندات صندوق که الزم  

می داند دسترسی داشته باشد. این هیأت موظف است گزارش نظارتی خود را هر شش ماه یک بار به  

 منا و مجلس شورای اسالمی ارائه دهد. هیأت ا

ـ هیأت نظارت می تواند برای حسابرسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و   تبصره 

 حقوقی صاحب صالحیت استفاده نماید. 

 ح ـ منابع صندوق: 

( از منابع حاصل از صادرات نفت )نفت خام، میعانات گازی، گاز  %30ـ حداقل معادل سی درصد )1

 رده های نفتی( در سالهای برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی و فرآو

 ( ارزش صادرات تهاتری اقالم فوق الذکر%20ـ حداقل بیست درصد )2

 ( هرسال به میزان سه واحد درصد2( و )1ـ افزایش سهم واریزی ازمنابع بندهای )3

 و سالهای بعد   1389پایان سال ( مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در %50ـ پنجاه درصد)4

 ـ منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین المللی با مجوز هیأت امنا با رعایت قوانین مربوط  5

 ـ سود خالص صندوق طی سال مالی  6



 
 

ـ درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل میانگین نرخ سود سپرده  7

 خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یک بار  های بانک مرکزی در بازارهای

 کل کشور  1389( قانون بودجه سال  4( منابع موضوع جزء )د( بند )%20ـ بیست درصد) 8

ـ بازپرداخت اصل و سود تسهیالت پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق  1 تبصره 

 واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به کار گرفته می شود.

 ـ حسابهای صندوق فقط نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد. 2 تبصره 

 خ ـ مصارف صندوق: 

به مؤسسات عمومی  1 اقتصادی متعلق  بنگاههای  تعاونی و  به بخشهای خصوصی،  ـ اعطای تسهیالت 

 غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه گذاری های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی 

تسهیالت صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی که در  ـ اعطای  2

 مناقصه های خارجی برنده می شوند از طریق منابع خود یا تسهیالت اتحادیه ای )سندیکایی( 

 ـ اعطای تسهیالت خرید به طرفهای خریدار کاال و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور 3

 ری در بازارهای پولی و مالی خارجی ـ سرمایه گذا4

مناسب    5 بازدهی  و  رقابتی  شرایط  نظرگرفتن  در  با  خارجی  گذاران  سرمایه  به  تسهیالت  اعطای  ـ 

اصل هشتادم) رعایت  با  ایران  در  از سرمایه گذاری  و حمایت  منظور جلب  به  قانون  80اقتصادی   )

 اساسی می باشد.

 ـ تأمین هزینه های صندوق  6

استفا1 تبصره  و  ـ  ای  های سرمایه  دارایی  تملک  و  ای  اعتبارات هزینه  برای  منابع صندوق  از  ده 

 بازپرداخت بدهیهای دولت به هر شکل ممنوع است. 

ـ اعطای تسهیالت موضوع این بند فقط به صورت ارزی است و سرمایه گذاران استفاده  2 تبصره 

 را ندارند. کننده از این تسهیالت اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی 

ـ اعطای کلیه تسهیالت صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانکهای دولتی و غیردولتی خواهد  3 تبصره 

 بود. 

 د ـ سایر مقررات: 

ـ سهم عاملیت بانکها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانکها  1

 توسط هیأت عامل تعیین می شود.

من2 از  )ـ سهم صندوق  و )1ابع موضوع جزء  به  2(  بانک مرکزی  توسط  ماهانه  ماده  این  بند)ح(   )

 حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعی شدن منابع تسویه می شود.



 
 

ـ پرداخت تسهیالت از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی  3

و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود. ارزیابی  توسط بانک عامل ممنوع است  

گزارش های توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرحهای سرمایه گذاری با لحاظ  

عامل خطرپذیری، به میزانی که از نرخ سود تسهیالت مورد انتظار اعالم شده توسط هیأت امنا کمتر  

و به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیالت به صندوق  نباشد به عهده بانک عامل  

 است.

صندوق، منابع مورد نیاز طرحهای سرمایه گذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی را از طریق  

بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی به صورت ارزی و با سود  

 یار سرمایه گذاران بخش قرار می دهد.انتظاری کمتر در اخت

ـ مجموع تسهیالت اختصاص یافته از منابع صندوق با عاملیت بانکها به مؤسسات و نهادهای عمومی  4

 ( منابع صندوق باشد. %20غیردولتی و شرکتهای تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از بیست درصد)

شرکتها در صورتی غیرعمومی محسوب می شوند که حداقل  ـ از نظر این ماده مؤسسات و  1 تبصره 

( سهام، یا سهم الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص  %80هشتاد درصد)

 حقیقی باشد.

نظیر   المنفعه  عام  به مؤسسات عمومی و  متعلق  آنها  اکثریت مطلق سهام  مؤسسات و شرکتهایی که 

ای و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در    موقوفات، صندوق های بیمه 

 حکم مؤسسات و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند. 

بنگاههای اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست درصد)2 تبصره  ( اعضای  %20ـ 

این ماده، دولتی محسوب می گردند و  هیأت مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند از نظر 

 پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است. 

ـ صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخشهای اقتصادی و استان ها، توازن منطقه ای  3 تبصره 

 را مدنظر قرار دهد.

 ـ سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال است. 5

و    6 مؤسسات  قوانین  و  اساسنامه  این  تابع  معامالتی  و  مالی  استخدامی،  اداری،  امور  در  ـ صندوق 

نهادهای عمومی غیردولتی و سیاست های پولی و ارزی می باشد. آیین نامه های الزم به پیشنهاد هیأت  

ون  ( قان138امنای صندوق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و طبق اصل یکصد و سی و هشتم)

 اساسی اقدام خواهد شد. 



 
 

ـ رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یک بار میزان منابع و مصارف و  7

 محل مصارف صندوق را به هیأت امنا، هیأت نظارت و مجلس شورای اسالمی گزارش نماید. 

ورد مراتب  ـ هیأت نظارت درصورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای احکام این ماده حسب م  8

 را به مراجع صالحه اعالم می دارد. 

باید حداقل  9 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هیأت نظارت 

 پانزده روز قبل از تشکیل جلسه به هیأت امنا تسلیم گردد. 

از10 فقط  منابع صندوق  محل  از  تسهیالت  هرگونه  پرداخت  و  ضمانتنامه  هرگونه  طریق    ـ صدور 

بانکهای عامل اعم از دولتی یا غیردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی  

 1  انجام می شود.

 ـ فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت با شرایط زیر تداوم می یابد:17 ماده

و همچنین مانده    1394پایان سال  الفـ  معادل مانده حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام، در  

مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیالت اعطائی از محل موجودی حساب مذکور در ابتدای سال  

( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور جزء موجودی  18با رعایت ماده)  1395

 حساب مذکور تلقی می شود.

ت اعم از نفت خام و میعانات گازی به صورت نقدی و تهاتری و  ب ـ عواید حاصل از صادرات نف

قانون   بینی شده در جداول  از کسر مصارف ارزی پیش  درآمد دولت از خالص صادرات گاز پس 

 بودجه کل کشور به حساب ذخیره ارزی واریز می شود.

خام، گاز   پ ـ تأمین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت 

 و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی 

ت ـ پیگیری وصول اقساط و سود تسهیالت اعطائی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب  

 مزبور از طریق بانکهای عامل به عهده بانکها است. 

های غیردولتی، خصوصی و تعاونی و پرداخت  ثـ  ایفای باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخش 

تسهیالت مورد نیاز صنایع دفاعی به عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع می 

 باشد.
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ـ آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری   تبصره 

دارایی ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ این قانون تهیه می    اسالمی ایران و وزارت امور اقتصادی و

 1  شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ـ سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاست  18 ماده

د  و اصالحات بعدی آن با پیشنها  1389/3/25( قانون اساسی مصوب  44های کلی اصل چهل و چهارم )

 بانک مرکزی و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود. 

می    1354/4/25( قانون پولی و بانکی کشور اصالحی مصوب  31این ماده جایگزین بند )د( ماده )

 شود.

 ـ ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران عبارت است از:19 ماده

 الف ـ رئیس جمهور )رئیس مجمع(

 اقتصادی و دارایی ب ـ وزیر امور 

 پ ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور 

 ت ـ دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران 

به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی از  1 تبصره  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  ـ قائم مقام 

اقل  میان متخصصان مجرب پولی، بانکی و اقتصادی با حداقل ده سال تجربه کاری و تحصیالت حد

کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط و دارای حسن شهرت پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی  

 جمهوری اسالمی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می شود. 

و  2 تبصره  وظایف  عملکرد  ماهه گزارش  سه  مقاطع  در  است  موظف  مرکزی  بانک  کل  رئیس  ـ 

رئیس جمهور، هیأت دولت و وزیر امور اقتصادی و  اختیارات قانونی بانک مرکزی را به تفصیل به  

 دارایی و مجلس شورای اسالمی با یک محتوا گزارش دهد.

 ـ20 ماده

  1351/4/18( قانون پولی و بانکی کشور مصوب  12الف ـ کلیه دستگاههای موضوع بند)الف( ماده)

ثر ظرف مدت سه ماه  که تاکنون حسابهایشان را نزد بانک مرکزی متمرکز ننموده اند، موظفند حداک

مشترک   پیشنهاد  به  دستورالعملی که  براساس  را  بانکی خود  قانون کلیه حسابهای  این  ابالغ  از  پس 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی   بودجه کشور و  برنامه و  اقتصادی و دارایی، سازمان  وزرات امور 

تمامی بانکها و مؤسسات    ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، نزد آن بانک متمرکز نمایند.
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اعتباری غیربانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف به همکاری با بانک مرکزی در اجرای  

 این ماده می باشند. 

تصرف  1 تبصره  منزله  به  و  شده  تلقی  جرم  طرفین،  از  یک  هر  سوی  از  قانون  این  از  تخلف  ـ 

 غیرقانونی در اموال عمومی است.

مسلح جمهوری اسالمی ایران می توانند بانک عامل خود را از بین بانکهای دولتی،    ـ نیروهای2 تبصره 

 با هماهنگی و تأیید ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران تعیین نمایند. 

ب ـ کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مجازند از کلیه منابع خود به شرکتهای بخش خصوصی و  

نده کاالها و خدمات فنی مهندسی تسهیالت ارزی یا معادل ریالی آن به نرخ  تعاونی ایرانی صادرکن

روز بازار آزاد با نرخ سود مشابه تسهیالت ارزی پرداخت کنند. بازپرداخت این تسهیالت و سود آن  

 به صورت ارزی می باشد. 

اعتباری در شرایط مسا بانکها و مؤسسات مالی و  اولویت در پرداخت تسهیالت توسط  ـ  به  پ  وی 

ترتیب برای سرمایه در گردش مورد نیاز صادرکنندگان، سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان  

کاالها یا خدمات صادراتی، سرمایه گذاری برای تولید یا تجارت کاالها یا خدمات صادراتی، سرمایه  

ا سودآوری بیشتر  گذاری برای تولید کاالها و یا خدمات دارای بازار و قابل فروش در داخل کشور ب

 می باشد.

ت ـ در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعال سازی منابع مالی و همچنین اصالح و  

تقویت نظام مالی کشور، نظام ارزی کشور، »شناور مدیریت شده« است. دامنه نرخ ارز با توجه به  

جهانی و همچنین شرایط اقتصاد  حفظ رقابت پذیری در تجارت خارجی و با مالحظه تورم داخلی و  

 1  کالن از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین می شود.

ـ اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و  21 ماده

 اصالحات بعدی آن است. 

و   پولی  نهادهای  انحالل  و  فعالیت  ثبت،  تأسیس،  ـ  اعتباری  الف  مؤسسات  بانکها،  قبیل  از  اعتباری 

غیربانکی، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها و شرکتهای واسپاری )لیزینگ  

بانک مرکزی جمهوری اسالمی   از  با اخذ مجوز  نهادهای مذکور فقط  تغییرات  ها( و همچنین ثبت 

 مکان پذیر است. ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار ا 
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ب ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و امالک  

کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به رعایت  

 مفاد این ماده و همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران می باشند. 

پ ـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صالحیت حرفه ای  

و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد. در صورت سلب  

بانک   توسط  اعتباری  مؤسسات  و  بانکها  عامل  مدیران  و  مدیره  هیأت  اعضای  ای،  حرفه  صالحیت 

هوری اسالمی ایران از مسؤولیت مربوطه منفصل می شوند. ادامه تصدی مدیران مربوطه  مرکزی جم

(  44( ماده )2در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود. مبلغ مندرج در بند )

(ریال افزایش می یابد و هر سه سال یک  500.000.000قانون پولی و بانکی کشور به پانصد میلیون )

براسا بانک  بار  پیشنهاد  به  رسمی  به صورت  اعالمی  مصرفی  و خدمات  کاال  بهای  شاخص  رشد  س 

 مرکزی توسط هیأت وزیران تعدیل می شود. 

ت ـ انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری پس از صدور تأیید صالحیت  

پذیر است. این افراد باید حداقل دارای  حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان  

ده سال سابقه در زمینه های مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز  

شرایط اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و وزارت  

 اعتبار تعیین می شود. امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و 

ث ـ ایجاد نهادهای جدید در بازار غیرمتشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  

ممنوع بوده و تصدی پستهای مدیریتی آنها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می  

 شود.

  1382/10/22رمتشکل پولی مصوب  ( قانون تنظیم بازار غی1بندهای )الف( و )ث( این ماده به ماده )

 1  الحاق می شود. 

 الحاق می گردد: 1390/8/22( قانون امور گمرکی مصوب 66ـ متن زیر به ماده)22 ماده

برقراری موانع غیرتعرفه ای و غیرفنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضاء  

الهای واسطه ای که به منظور تولید صادراتی به  می کند، ممنوع است. حقوق ورودی مواد اولیه و کا

 
 10/11/1395مصوب  توسعه کشور یبرنامه ها  یقانون احکام دائم 1

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1014070 

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1014070


 
 

ویژه توسط شرکتهای دانش بنیان وارد کشور می شود، ظرف مدت پانزده روز پس از صادرات به  

 1  آنها مسترد می شود.

 ـ23 ماده

الف ـ هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کاالهای مجاز و غیریارانه ای و جلوگیری از  

کاال به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کاالها و خدمات به جز    صادرات هرگونه

 موارد زیر مجاز می باشد:

 ـ اشیای عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 1

نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه 2 حفظ ذخایر  هایی که جنبه  ـ آن دسته از اقالم خاص دامی، 

ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت  

 محیط زیست 

ـ فهرست کاالهای غیرمجاز و یارانه ای برای صادرات با پیشنهاد دستگاه ذی ربط و تصویب   تبصره 

 شورای اقتصاد تعیین و سه ماه پس از ابالغ اجراء می شود.

صادرات کاالهایی که دولت برای تأمین آنها یارانه مستقیم پرداخت می کند، تنـها با پیشنهاد  ب ـ  

دستگاه مربـوطه و تصویب شـورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند  

ز  گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه های مستقیم پرداختی به کاالهای صادرشده را قبل از خروج، ا 

 وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند.

پ ـ به منظور هدفمندسازی معافیت ها و شفاف سازی حمایت های مالی دولت، سازمان امور مالیاتی  

با نرخ صفر را جایگزین معافیت های قانونی کند و موارد آن را در ردیفهای   موظف است مالیات 

 .جمعی ـ خرجی بودجه ساالنه، محاسبه و درج نماید

 ت ـ هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری ها توسط دولت ممنوع است. 

 2  ( قانون امور گمرکی می شود.126این ماده جایگزین ماده )

ـ تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به  24 ماده

ک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی  منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای ی 

پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت  

 موازین اسالمی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است. 
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استناد نیست و    ـ تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل  1 تبصره 

اعضای گروه به طور تضامنی مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می باشند، مگر 

اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد. مراجع ثبت کننده در صورتی  

 اشد.نسبت به ثبت این شرکتها اقدام می کنند که در قرارداد، شرایط تضامن قید شده ب

( و  151( قانون تجارت و مواد )6ـ عملیات مربوط به دفاتر تجاری و بازرسی مطابق ماده)  2 تبصره 

انجام می شود و تصفیه    1347/12/24( الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  152)

 تابع قرارداد بین شرکاء خواهد بود. 

شخاص حقیقی یا انحالل یا ورشکستگی یکی  ـ فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از ا3 تبصره 

از اشخاص حقوقی موجب انحالل گروه می شود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور  

 دیگری مقرر شده باشد. 

ـ آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ این قانون با پیشنهاد سازمان  4 تبصره 

 1  وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می رسد.برنامه و بودجه کشور و  

 ـ25 ماده

الف ـ اداره امور بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران براساس قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه  

 و مصوبات شورای عالی بیمه می باشد.  1350/3/30گری مصوب 

ی با اولویت بخش غیردولتی به  ب ـ مشارکت شرکتهای بیمه خارجی با شرکتهای بیمه تجاری داخل

بیمه مشترک بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شرکتهای بیمه   منظور ایجاد شرکت 

بازرگانی خارجی و مؤسسات   بیمه  نمایندگی شرکتهای  داخلی و همچنین تأسیس و فعالیت شعب و 

و   با رعایت سیاست های کلی اصل چهل  آنها  بیمه خارجی و شعب  قانون  44چهارم )کارگزاری   )

 اساسی و قوانین مربوط مجاز است. بیمه مرکزی ناظر بر حسن اجرای این بند می باشد.

ـ صندوق بیمه محصوالت کشاورزی مجاز به ایجاد شرکت مشترک بیمه با شرکتهای بیمه   تبصره 

 اشد. ( قانون اساسی و قوانین مربوط می ب44خارجی با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ) 

پ ـ انجام بیمه های دستگاههای اجرائی به صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع  

 2  ( قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری لغو می شود. 30ماده )
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ـ هرگونه احداث مستحدثات جدید، تملک، جابه جایی، صدور سند و تغییر کاربری اراضی  26 ماده

و حقوق  در محدوده   ممنوع است  دائم  عنوان سکونتگاه  به  ای  هسته  تأسیسات  و  نیروگاهها  ایمنی 

صاحبان حق در اراضی و امالک واقع در محدوده مذکور، براساس الیحه قانونی نحوه خرید و تملک  

انقالب   نظامی دولت مصوب شورای  و  برنامه های عمومی، عمرانی  اجرای  برای  امالک  و  اراضی 

ن می شود. تملک و تصرف امالک مذکور پس از توافق یا کارشناسی و پرداخت  تأمی  17/ 1358/11

نقدی یا غیرنقدی بهای آن به مالکان که به موجب قانون مذکور تعیین می شود امکان پذیر است. ذی  

 نفع در صورت اعتراض می تواند به مرجع صالح قضائی مراجعه نماید.

نظام  1 تبصره  الزامات، مقررات و مصوبات  ایمنی  ـ  نظام  ایمنی هسته ای کشور که توسط مرکز 

سازمان انرژی اتمی ایران در زمینه فناوری هسته ای و پرتویی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می  

 رسد، برای کلیه دستگاههای اجرائی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مرتبط، الزم االجراء است. 

رف مدت یک سال پس از ابالغ این قانون توسط سازمان  ـ آیین نامه اجرائی این ماده، ظ2 تبصره 

انرژی اتمی ایران تهیه می شود و با پیشنهاد مشترک این سازمان، وزارت کشور و سازمان برنامه و  

 بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد. 

زارت نیرو  ـ به منظور مدیریت جامع )به هم پیوسته( و توسعه پایدار منابع آب در کشور، و 27 ماده

 مکلف است: 

 الف ـ تشکیالت ستاد آب کشور را بر مبنای حوضه های آبریز اصلی تجدید سازمان نماید. 

ـ شرکتهای آب منطقه ای استانی با هدف حفاظت و بهره برداری منابع آب کماکان به قوت  1 تبصره 

 خود باقی می مانند. 

از ابالغ این قانون، به پیشنهاد مشترک  ـ آیین نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش ماه پس  2 تبصره 

وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه  

 می شود و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ران است و پس از کسر هزینه ها و  ب ـ درآمد ناشی از فروش حقآبه حقآبه داران متعلق به حقآبه دا

براساس آیین نامه ای که با پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران می رسد، بین آنها توزیع  

 1  می شود.

ـ به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری  28 ماده

کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت  
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  راه و شهرسازی حسب مورد پس از تأیید باالترین مقام دستگاه اجرائی مربوط، از پرداخت هزینه های 

 دادرسی معاف می باشند. 

 ـ29 ماده

چهارچوب   در  و  ربط  ذی  اجرائی  دستگاه  مقام  باالترین  پیشنهاد  به  جنگلها  از  برداری  بهره  ـ  الف 

مصوبات هیأت وزیران ممکن است و بهره برداری از مراتع و زیستگاههای طبیعی تنها بر اساس توان  

د بر آن ممنوع است. متخلف از احکام  بوم شناختی)اکولوژیک( و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازا

این ماده عالوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه ای تا پنج برابر خسارت واردشده به جنگل  

و یا مرتع و زیستگاه مورد بهره برداری یا تلف شده است. مبالغ دریافتی به حساب خزانه داری کل  

بودجه سنواتی صددر برای احیای جنگل، مرتع و  %100صد )کشور واریز و پس از درج در  ( آن 

 زیستگاههای خسارت دیده هزینه می شود. 

ب ـ به منظور مردمی شدن اقتصاد و ارتقای مشارکت جوامع محلی و توانمندسازی آنان در امر حفظ  

و احیای منابع طبیعی و محیط زیست کشور به دستگاههای اجرائی مربوط )سازمان جنگلها، مراتع و  

کشور و سازمان حفاظت محیط زیست( اجازه داده می شود با نظارت و مسؤولیت باالترین    آبخیزداری

مقام دستگاه اجرائی مربوط با رعایت قانون برگزاری مناقصات و براساس آخرین فهرست های بهای  

های   موافقتنامه  در  شده  بینی  پیش  های  پروژه  و  عملیات  اجرای  قرارداد  سال  هر  در  ابالغی،  پایه 

ی تملک دارایی سرمایه ای ملی و استانی خود را با تشکلهای روستایی و عشایری و تعاونی  طرحها

 های تخصصی مربوط منعقد کنند.

آیین نامه اجرائی این بند شامل نحوه واگذاری کار، تعیین صالحیت تشکلها و تعاونی های تخصصی،  

رک سازمان برنامه و بودجه کشور،  تضامین الزم، متن قرارداد و سایر الزامات الزم به پیشنهاد مشت

وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می  

 رسد.

پ ـ دولت مکلف است نسبت به حفظ حقوق عشایر دارای پروانه چرای دام مناطق مرتعی حفاظت  

 شده اقدام کند.

شایری که با مراتع حریم روستاها تداخل دارد وزارت  ت ـ به منظور تعیین تکلیف آن بخش از مراتع ع 

جهادکشاورزی )سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور( موظف است حداکثر ظرف مدت یک  

 سال نسبت به تنسیق و ممیزی و تفکیک محدوده مراتع عشایری از مراتع روستایی اقدام کند.

 ـ30 ماده



 
 

هت توسعه و نگهداری و بهره برداری امور حمل ونقل جاده  الف ـ به منظور تأمین منابع مورد نیاز ج

ای به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اجازه داده می شود از جابه جایی کاال و مسافر در جاده  

های کشور به استثنای جاده های روستایی و عشایری بر اساس تن ـ کیلومتر و نفر ـ کیلومتر با پیشنهاد  

راهداری و حمل ونقل جاده ای و با تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول    مجمع عمومی سازمان 

 نماید.

ب ـ میزان وصول عوارض هر تن ـ کیلومتر حمل و نقل کاال در داخل کشور از شرکتهای حمل ونقل  

بین المللی که مبادرت به حمل و نقل کاالی عبوری و ترانزیت خارجی می کنند با پیشنهاد وزارت  

 و تصویب شورای اقتصاد تعیین می شود. راه و شهرسازی 

( خسارات وارده بر ابنیه فنی و تأسیسات، از واردکننده خسارت توسط سازمان  %100پ ـ صددرصد )

 مذکور وصول می شود. 

ت ـ به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده ای بین شهری و احداث پایانه های مسافری  

بین راهی توسط بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی    و باری و مجتمع های خدمات رفاهی 

های ایثارگران، وجوه اداره شده از محل منابع داخلی شرکتهای وابسته به وزارت راه و شهرسازی  

 پرداخت می شود. 

ث ـ اجازه داده می شود با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، کامیون های  

ستانداردهای روز را دارا بوده و عمر کمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود  مورد نیاز که ا

  1386/3/23خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب  

وارد شود. دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیالت گمرکی را اعمال کند. استفاده از این  

به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هر کامیون  تخفیفات منوط  

وارداتی است. آیین نامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی  

و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ  

 ن به تصویب هیأت وزیران می رسد.این قانو

 ج ـ به منظور بهره برداری بهینه از ظرفیت ها و موقعیت های جغرافیایی کشور: 

ـ وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است نسبت به ایجاد بانک  1

و نقل که دربرگیرنده    جامع حمل ونقل کشور و استقرار سامانه اطالعات جامع حوادث و سوانح حمل 

اطالعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمان های راهداری و حمل ونقل جاده  

ای، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راه آهن و سایر سازمان های ذی ربط است با  

ده در تحلیل و تدوین اهداف  هدف تجمیع، شفاف سازی و ارائه داده ها و اطالعات صحیح و قابل استفا 



 
 

و برنامه های ملی ایمنی اقدام نماید. گزارش آماری حمل و نقل کشور همه ساله توسط مرکز آمار  

 ایران تدوین و منتشر می شود.

ـ طرح جامع حمل و نقل کشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهای بالفعل و بالقوه و دستیابی به جایگاه  2

انرژی، اقتصاد، حمل و نقل و محیط زیست تا مدت شش ماه پس از الزم    مناسب در حوزه های ایمنی، 

االجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. از زمان تصویب طرح جامع، شروع کلیه  

بودجه   قالب  این طرح و در  براساس  نقل، فقط  طرحهای جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل و 

 سنواتی قابل اجراء است. 

( از میزان  %10ولت موظف است ساز و کارهای قانونی الزم را به منظور کاهش ساالنه ده درصد)ـ د3

 تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده های کشور فراهم کند. 

چ ـ به منظور تسهیل تجارت و رقابت پذیرکردن فعالیتهای حمل ونقل با توجه به مزیتهای نسبی در  

 رابری منطقه ای و بین المللی، دولت مجاز است:زنجیره عرضه و خدمات ت

پایانه ها، شهرکهای حمل ونقل ترکیبی مسافری و  1 ـ ازایجاد پارکهای پشتیبانی)لجستیک(،احداث 

 باری و گسترش بنادر خشک توسط بخش خصوصی و تعاونی حمایت کند. 

بارگُنج)کانتینری( و حمل ونقل ترکیبی در شبکه اصلی و  ـ نسبت به تهیه طرح مکان یابی پایانه های  2

عبوری )ترانزیتی( کشور اعم از شمالی ـ جنوبی، شرقی ـ غربی و نیز شبکه آسیایی از طریق بخش  

 خصوصی و تعاونی اقدام کند.

( حجم عبور )ترانزیت( خارجی  %10ـ ساز و کارهای الزم را برای تحقق افزایش ساالنه ده درصد)3

 راهم کند. کاال، ف

ـ کلیه دریافتی های موضوع بندهای)الف(، )ب( و )پ( این ماده پس از وصول، به حساب  1 تبصره 

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود تا بر اساس بودجه  

 ساالنه آن سازمان به مصرف برسد.

ماده و همچنین در مورد ایجاد جایگاههای عرضه سوخت،  ـ در موارد موضوع بند )ت( این  2 تبصره 

وزارت جهاد کشاورزی نسبت به واگذاری حق بهره برداری اراضی منابع ملی خارج از حریم شهرها  

به صورت قیمتهای ترجیحی یا رایگان بر اساس سیاست های مصوب شورای اقتصاد با معرفی وزارت  

 1  راه و شهرسازی اقدام کند.

 ـ31 ماده
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لف ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان در اجرای وظایف محوله که در قوانین و دستورالعمل ها  ا

مشخص می شود و همچنین اجرای اختیارات تفویضی رئیس جمهور در امور برنامه و بودجه و در  

پیگیری   پایدار استان،  و  و توسعه سرمایه گذاری همه جانبه  بر مدیریت  نظارت  و  جهت هماهنگی 

لت سرزمینی، تقویت تمرکززدایی، افزایش اختیارات استان ها و تقویت نقش و جایگاه استان ها  عدا

با   مقاومتی،  اقتصاد  اهداف  تحقق  و  ای  منطقه  برون گرای  و  درون  توسعه  مدیریت  و  راهبری  در 

  ترکیب اعضای زیر تشکیل می شود. آیین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه

 کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد: 

 ـ استاندار)رئیس( 1

 ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه استان)دبیر( 2

 ـ رئیس واحد استانی وزارتخانه های دارای واحد استانی )یک نفر( 3

 ـ رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 4

 ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان  5

 ران )حسب مورد(ـ فرماندا  6

 ـ فرمانده سپاه استان 7

ـ دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسالمی به انتخاب مجلس شورای اسالمی )به    8

 عنوان ناظر( 

 ـ مدیرکل صدا و سیمای استان 9

درخصوص  1 تبصره  نظارت  و  گیری  تصمیم  نهاد  باالترین  استان  توسعه  و  ریزی  برنامه  شورای  ـ 

 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح استان می باشد. توسعه 

ـ در مورد وزارتخانه هایی که چند واحد استانی دارند یک نفر از مدیران به انتخاب وزیر  2 تبصره 

 در جلسات شورا شرکت می کند.

ـ عضویت اعضاء، قائم به فرد است و جانشین حق رأی ندارد و در غیاب استاندار، اداره  3 تبصره 

ورا بر عهده دبیر می باشد. جلسات با دوسوم اعضاء رسمیت می یابد و رأی گیری با ورقه و  جلسه ش

 مخفی است. مصوبات با اکثریت اعضای حاضر قابل اجراء است.

ـ دبیر شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هر یک از دستگاههای اجرائی غیر  4 تبصره 

اجرائی مرتبط در استان و هنگام طرح مباحث مربوط به هر  عضو در شورا، از باالترین مقام دستگاه  

 شهرستان، از فرماندار آن شهرستان )بدون حق رأی( دعوت به عمل آورد. 



 
 

ـ دبیر شورا موظف است یک هفته قبل از تشکیل جلسه دستور جلسه را همراه با دعوتنامه    5 تبصره 

 ورای اسالمی دعوت به عمل آورد.رسمی برای کلیه اعضاء ارسال کند و از دو نماینده مجلس ش

 ب ـ وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر تعیین می شود:

ـ بررسی، تأیید و تصویب اسناد توسعه ای و برنامه های توسعه استان که شامل جهت گیری های  1

توسعه بلندمدت استان در چهارچوب نظام برنامه ریزی کشور و در راستای جهت گیری های آمایش  

و برنامه های میان مدت توسعه استان و تصویب اسناد توسعه ای و طرحها و پروژ ه های    سرزمین 

با برنامه   بخشی و شهرستانی در چهارچوب سیاست های کالن، آمایش سرزمینی و بخشی و سازگار 

 های بلندمدت و میان مدت استانی و ملی است. 

تان و نیز سیاستگذاری، هماهنگی و پایش  ـ بررسی و نظارت بر توسعه اقتصادی و اجتماعی متعادل اس2

در   و  برنامه ریزی کشور  نظام  در چهارچوب  استانی  تعادل درون  برای کاهش عدم  مؤثر  اقدامات 

 راستای جهت گیری های آمایش سرزمین و برنامه های توسعه استانی 

در چهارچوب  ـ تصویب طرحهای توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه های توسعه استان  3

 سیاست های مصوب شورای عالی آمایش سرزمین و شورای عالی شهرسازی و معماری 

ـ شناخت و اولویت بندی قابلیت ها و مزیتهای نسبی استان و ایجاد زمینه های الزم و تشویق و توسعه  4

 مشارکت و سرمایه گذاری داخلی و خارجی از طریق بخش خصوصی، تعاونی و مردم نهاد 

سیاست های مناسب جذب و رفع مشکل سرمایه گذاری ها و اقدامات توسعه ای بخشهای    ـ اتخاذ  5

دولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای انطباق آنها با سیاست ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی و  

 اولویت ها، نیازها و برنامه های توسعه ای استان 

پنجاه    6 تا  ابالغی  ـ تصویب طرحهای جامع شهرهای  نفر جمعیت در چهارچوب سیاست های  هزار 

 شورای عالی شهرسازی و معماری 

ـ بررسی گزارش عملکرد برنامه و بودجه استانی و شهرستانی و ارسال آن به سازمان برنامه و بودجه  7

 کشور 

ـ اتخاذ سیاست ها و ارتقای صادرات غیرنفتی استان در چهارچوب سیاست های کلی تجارت خارجی    8

ر و توسعه همکاری های تجاری، اقتصادی، علمی و فرهنگی با کشورهای همسایه در چهارچوب  کشو

 سیاست های دولت 

 ـ بررسی راههای تجهیز و جذب منابع و پس اندازهای بخش غیردولتی در استان 9

ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان می تواند تصمیم گیری موارد غیرمهم، مستمر و یا  1 تبصره 

ا به کارگروهها و یا مدیران دستگاههای اجرائی مشخص تفویض کند. گزارش تصمیمات و  خاص ر



 
 

اقدامات در جلسه بعدی شورا مطرح می شود و مورد بررسی قرار می گیرد. این تفویض اختیار رافع  

 مسؤولیت های شورا نیست. 

بارات تملک دارایی  ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان صرفاً مسؤولیت تعیین سرجمع اعت 2 تبصره 

های سرمایه ای و اعتبارات موضوع قانون »استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق  

کمترتوسعه یافته«، سهم شهرستان ها را براساس شاخصهای جمعیت و محرومیت به عهده دارد و این  

 شورا حق دخالت در تصمیمات کمیته برنامه ریزی شهرستان را ندارد. 

ـ شورای برنامه ریزی استان مجاز است پس از ابالغ اعتبارات استان حداکثر تا پنج درصد  3 تبصره 

و    5) استان  بودجه  و  برنامه  سازمان  پیشنهاد  با  را  استان  ای  دارایی سرمایه  تملک  اعتبارات  از   )  %

افزایش سرمایه صندوق اعتباری برای  قالب کمکهای فنی و  برنامه ریزی در  های    تصویب شورای 

حمایت از توسعه بخش کشاورزی همان استان یا شهرستان اختصاص دهد. همچنین این شورا مجاز است  

( از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان را در قالب کمکهای  % 20حداکثر بیست درصد )

 فنی و اعتباری با اولویت تکمیل و اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی اختصاص دهد.

اشخاص    ـ4 تبصره  به  وابسته  مؤسسات  و  شرکتها  و  سازندگی  قرارگاههای  و  مقدس  های  آستان 

 مذکور نسبت به تمامی فعالیت های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات می شوند.

انقالب    5 تبصره  مسکن  بنیاد  ای  سرمایه  های  دارایی  تملک  طرحهای  مدیریت  خدمات  هزینه  ـ 

ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت مادرتخصصی ساخت و اسالمی ، سازمان مجری  

توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی، شرکت سهامی توسعه  

منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و مؤسسه جهاد نصر، حداکثر تا  

درصد) تخصیص%2/5دوونیم  عملکرد  منابع    (  از  دریافتی  اعتبارات  احتساب  با  ربط  ذی  اعتبارات 

 1 بودجه عمومی کشور تعیین می گردد.

ـ به منظور استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین و نظارت بر اجرای آن »شورای عالی آمایش  32 ماده

 سرزمین« با مسؤولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با وظایف زیر تشکیل می شود:

 لف ـ ا

 ـ بررسی و نظارت بر اجرای نظام راهبری توسعه سرزمین و تنظیم روابط ارکان و اجزای آن 1

ـ بررسی، تصویب، هماهنگی و نظارت مستمر بر تهیه برنامه ها و طرحهای توسعه سرزمین در سطوح  2

 ملی، منطقه ای و استانی 
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 منطقه ای و استانی ـ بررسی برنامه های اجرائی آمایش سرزمین و اسناد آمایش ملی، 3

ـ نظارت بر اجرای اصول و ضوابط ملی آمایش سرزمین در سطوح ملی، منطقه ای و استانی و ارزیابی  4

 عملکرد دستگاههای اجرائی ذی ربط 

ـ دستگاههای اجرائی مکلفند برنامه های عملیاتی خود را به گونه ای تنظیم و اجراء کنند  1 تبصره 

 ایش سرزمین فراهم آید.که زمینه تحقق جهت گیری های آم

ـ نظارت بر اجرای مصوبات شورا بر عهده دبیرخانه )سازمان برنامه و بودجه کشور( است.  2 تبصره 

اقدام   یا موضعی  به تشکیل کارگروههای موضوعی  انجام وظایف خود نسبت  برای  تواند  شورا می 

 کند.

ه کشور عبارتند از: وزیران  ـ ترکیب اعضای شورا عالوه بر رئیس سازمان برنامه و بودج3 تبصره 

کشور، اطالعات، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای  

مسلح و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و سه نفر صاحب نظر شاغل در دستگاههای اجرائی به  

 انتخاب رئیس جمهور 

ریزی های آمایش سرزمین همواره سیاست های خشکی و  ـ دولت موظف است در برنامه  4 تبصره 

 دریایی را توأماً لحاظ نماید. 

ب ـ در اجرای آمایش سرزمینی دولت مکلف است به منظور توسعه سواحل مکران )جنوب شرق  

کشور( جهت استقرار، ساماندهی، احداث زیرساخت های نظامی، فرهنگی و رفاهی نیروی دریایی  

 ران اعتبارات الزم را در بودجه ساالنه کشور لحاظ کند.ارتش جمهوری اسالمی ای

پ ـ به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی کشور، اقدامات زیر توسط دولت  

 انجام می شود: 

ـ شهرستان هایی که نرخ بیکاری آنها باالتر از میانگین نرخ بیکاری کشور می باشد به عنوان مناطق  1

شتغال تعریف می شوند. این مناطق با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت  غیربرخوردار از ا

 تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیأت وزیران در سال اول و نیز ششم هر دهه تعیین می شود. 

ایجاد کارورزی  2 بیکاری و  نرخ  اشتغال و کاهش  ایجاد  ـ دولت موظف است مشوقهای الزم جهت 

این مناطق را به عمل آورده و اعتبارات مورد نیاز آن را در لوایح بودجه ساالنه منظور    بیکاران در

 کند.

ـ معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیربرخوردار از اشتغال را به میزان  3

لید کاالی  معافیت های منظورشده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اعمال کند. توسعه واحد و نیز تو

 جدید در این واحدها به میزان سهم خود مشمول این حکم می باشند. 



 
 

به  %3ت ـ دولت مکلف است سه درصد) ( از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را 

ترتیب یک سوم به استان های نفت خیز و گازخیز که سهم هر استان براساس سهم آن استان در ارزش  

لص صادرات گاز طبیعی تعیین می گردد و دوسوم به شهرستان های مناطق  صادرات نفت خام و خا

کمترتوسعه یافته که براساس شاخصهای توسعه نیافتگی به تفکیک شهرستان توسط سازمان برنامه و  

برنامه عمرانی بودجه های سنواتی اختصاص دهد. این   تعیین می شود، جهت اجرای  بودجه کشور 

خیز و مناطق توسعه نیافته اختصاص می یابد و موجب کاهش سهم اعتبارات    اعتبار صرفاً به مناطق نفت 

 استانی این مناطق نمی شود. 

ـ آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ این قانون به پیشنهاد سازمان   تبصره 

 1  برنامه و بودجه کشور )دبیرخانه( به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در زمان صلح با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح، قسمتی از نیاز دولت، شهرداری ها، دهیاری  ـ  33 ماده

ها، نهادهای عمومی غیردولتی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و فدراسیون  

ده  های ورزشی و واحدهای تولیدی به نیروی انسانی دارای مدرک کارشناسی)لیسانس( و باالتر با استفا

از خدمت مشموالن وظیفه مشروط به عدم ورود آسیب به آمادگی رزمی کشور و پس از گذراندن  

دوره آموزش نظامی تأمین می شود. این نیازها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به  

 ستاد کل اعالم می گردد.

گاه به کارگیرنده تأمین می  حقوق و مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دست

 شود. میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین نیروهای مسلح تجاوز کند. 

( از نیروهای انسانی مذکور که فارغ التحصیل دانشگاه هستند، باید در مناطق  %50حداقل پنجاه درصد)

 د. توسعه نیافته یا کمترتوسعه یافته کشور خدمت کنن

ـ سهمیه مربوط به فدراسیون های ورزشی از طریق وزارت ورزش و جوانان و صرفاً برای  1 تبصره 

استفاده قهرمانان ورزشی دارای مدال کشوری و باالتر و سهمیه واحدهای تولیدی از طریق دستگاههای  

 اجرائی ذی ربط اختصاص می یابد. 

وظیفه عمومی به شرح زیر اصالح و یک تبصره به  ( قانون خدمت 45( ماده)3ـ صدر بند)2 تبصره 

 آن الحاق می شود: 
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ـ در صورت تأیید فرماندهی کل قوا بیست و چهار ماه آزادگی به دوازده ماه آزادگی، بیست و پنج  3

( جانبازی، سی ماه سابقه حضور در جبهه به دوازده ماه سابقه  %10( جانبازی به ده درصد)%25درصد)

 حضور در جبهه 

 1  ( محسوب می شود.%50ـ فرزند شهید مشابه جانباز پنجاه درصد) تبصره 

ـ دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحهای تملک دارایی های  34 ماده

نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ) قانون  با رعایت  قانون اساسی  44سرمایه ای   )

 اقدامات زیر را به اجراء درآورد: 

لف ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با لحاظ موارد زیر ظرف مدت یک سال از تاریخ  ا

ابالغ این قانون »سند نظام فنی و اجرائی کشور« را تهیه و اجراء کند. ضوابط و مقررات ساخت و  

 ساز در چهارچوب این نظام ابالغ می شود: 

صول، برنامه ها و فرآیندها و اسناد )مقررات،  ـ نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور شامل عوامل، ا1

ضوابط و دستورالعمل ها( مربوط به مدیریت، پیدایش، پدیدآوری و بهره برداری طرحهای سرمایه  

 گذاری و پروژه های ساخت و ساز باشد. 

تأمین کنندگان  2 پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و  بر کارفرمایان، مجریان،  ـ قواعد اساسی حاکم 

 طرحها و پروژه هایی که از وجوه عمومی کشور استفاده می کنند، در این سند لحاظ شود.همه 

ـ ویژگی های بخشها، دستگاههای اجرائی و تشکلهای صنفی مرتبط بخش خصوصی پیش بینی شده 3

 و به صورت مستمر بهبود یابد.

»تأمین منابع مالی، ساخت،  بـ  روشهای اجرائی مناسب »مشارکت بخش عمومیـ  خصوصی« از قبیل  

در   برداری«، »طرح و ساخت کلید  بهره  و  مالی، ساخت  منابع  واگذاری«، »تأمین  و  برداری  بهره 

دست« و یا »ساخت، بهره برداری و مالکیت« را با پیش بینی تضمین های کافی و تدابیر بودجه ای  

 به کارگیرد. 

سرمایه دارایی  تملک  طرحهای  مالی  تأمین  سازوکار  ـ  گشایش    پ  طریق  از  متوسط  و  بزرگ  ای 

اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانکهای داخلی و خارجی همراه با پیش بینی ابزارهای مالی تضمینی  

را به تدریج به گونه ای پیاده کند که رابطه تأمین منابع مالی و اجرای طرحهای فوق با نوسانات بودجه  

 ساالنه کاهش یابد.
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اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون به  ـ آیین نامه   تبصره 

پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متولّی نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور به تصویب  

 1  هیأت وزیران می رسد.

فقت و مجوز  ـ دستگاههای اجرائی درصورت نیاز به یگان حفاظت مکلفند پس از کسب موا35 ماده

ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تشکیل یگانهای حفاظت اقدام کنند. این یگانها از نظر به کارگیری  

انتظامی تحت نظر   سالح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح می باشند و با رعایت ضوابط نیروی 

 باالترین مقام دستگاه ذی ربط اداره می شوند. 

تشک  تبصره  نحوه  دستورالعمل  چگونگی  ـ  وظایف،  حدود  اختیارات،  شامل  حفاظت  یگانهای  یل 

ساماندهی، تسلیح، آموزش، انتصاب فرماندهان، ارتباط با نیروی انتظامی و نظارت بر عملکرد آنها به  

 2  تصویب ستادکل نیروهای مسلح می رسد.

ساماندهی بازار متشکل اوراق  ـ به منظور ارتقای جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور و  36 ماده

( قانون بازار اوراق بهادار  4بهادار اقدامات زیر انجام می شود. سایر تدابیر ساماندهی، مطابق ماده ) 

 است. 1384/9/1جمهوری اسالمی ایران مصوب 

الف ـ کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده اند حداکثر ظرف مدت شش 

از الزم االجراء شدن این قانون مکلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار    ماه پس

اقدام نمایند. عدم ثبت، تخلف محسوب می شود لیکن مانع از اجرای تکالیف قانونی برای ناشر اوراق  

د را براساس  بهادار نمی باشد. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان مذکور باید اطالعات مالی خو

 ( قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران منتشر نمایند.45ترتیبات مقرر در ماده )

ب ـ معامالت اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط در بورسها و بازارهای خارج از بورس دارای  

با رعایت مقررات معامالتی هر یک از آنها حسب مورد امکان پذیر است و   معامله اوراق  مجوز و 

 بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است.

پـ  پس از معامله اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان که در یکی از بورسها یا بازارهای خارج از بورس  

معامله شده اند و کاالهای معامله شده در بورسهای کاالیی، عملیات تسویه وجوه و پایاپای )نقل و  

( پس از معامالت در شرکتهای سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت می  انتقال

 گیرد.
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ت ـ سوابق معامالت اوراق بهادار و معامله کنندگان آنها باید به گونه ای ثبت و نگهداری شود که  

پس از الزم  قابلیت بازسازی معامالت را داشته باشد. دستورالعمل اجرائی این بند حداکثر تا دو ماه  

 االجراء شدن این قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ابالغ می شود. 

ث ـ اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل تمامی اشخاص حقوقی که تحت یکی از عناوین نهادهای مالی  

نهادهای   ابزارها و  یا قانون توسعه  بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران و  مالی  موضوع قانون 

( قانون اساسی تاکنون تشکیل  44جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ) 

اشخاص   از  نیز آن دسته  و  اند  ثبت رسیده  به  ثبت شرکتها در سراسر کشور  نزد مرجع  و  اند  شده 

نزد    حقوقی که موضوع فعالیت اصلی آنها نهاد مالی است، موظفند نهاد مالی تحت مدیریت خود را

سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداری از ثبت نهاد مالی تخلف محسوب می شود و  

( قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران است.  49( ماده )1فعالیت مدیران آنها مشمول بند )

مان بورس و اوراق  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است نهادهای مالی را فقط با مجوز ساز

بهادار ثبت کند و از ثبت نهادهای مالی بدون مجوز خودداری کند. هرگونه تغییرات در اساسنامه و  

سرمایه نهادهای مالی نیز منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوط است. تأیید  

است   دستورالعملی  براساس  مالی  نهادهای  مدیران  ای  عالی  صالحیت حرفه  شورای  تصویب  به  که 

 بورس و اوراق بهادار می رسد.

ج ـ کاالهایی که در بورسهای کاالیی به عنوان بازار متشکل، سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته می  

شوند و مورد داد و ستد قرار می گیرند طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورسها عرضه شده و  

رضه، معامله، تسویه و تحویل نهائی کاالهای مذکور مشمول قوانین و  مورد معامله قرار می گیرند. ع

 مقررات مربوط به بازارهای غیرمتشکل کاالیی نیست. 

چ ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به عنوان مدیران نهادهای مالی، تشکلهای خودانتظام و ناشران  

مالی جدید به منظور تسهیل اجرای    ( قانون توسعه ابزارها و نهادهای13اوراق بهادار موضوع ماده )

انتخاب شده یا می   9/25/ 1388( قانون اساسی مصوب  44سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )

شوند مکلفند مدارک هویت و کلیه اسناد و مدارک مربوط به سوابق شغلی و تحصیلی خود را جهت  

هادار ارائه کنند. سازمان بورس و  ثبت در پایگاه اطالعاتی مدیران مربوطه به سازمان بورس و اوراق ب

اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصیلی و تجربی مدیران یادشده را در پایگاه اطالعاتی  

مذکور ثبت کند و عملکرد آنها را از حیث رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار و  



 
 

یت در نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار  سوابق تخلفاتی و کیفری مربوط به آنها در طول مدیر

 1  براساس ترتیبات اجرائی که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد منتشر نماید.

ـ به منظور زنده و نمایان نگهداشتن مبانی اسالم ناب محمدی)ص( و اندیشه دینی، سیاسی و  37 ماده

امام   حضرت  عملی  سیره  و  معظم  فرهنگی  مقام  و  ایران  اسالمی  جمهوری  بنیانگذار  خمینی)ره( 

رهبری)مدظله العالی( و برجسته کردن نقش ایشان به عنوان یک معیار اساسی در سیاستگذاری ها و  

برنامه ها و تسری آن به مجموعه ارکان نظام و نیز انتقال آن به نسلهای آینده، دولت مکلف است با  

گاههای مربوط به ویژه آموزش و پرورش، دانشگاهها و مراکز علمی  بهره گیری از ظرفیت همه دست

و جهاد دانشگاهی، مراکز فرهنگی و هنری، حوزه های علمیه، صدا و سیما، شهرداری ها و مؤسسات  

 مردم نهاد و بسیج اقدامات زیر را انجام دهد: 

ضرت امام خمینی)ره( و  الف ـ ایجاد سازوکار و تأمین اعتبار الزم به منظور اجرائی شدن خط مشی ح

 سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری)مدظله العالی(

و   علمیه  های  عالی حوزه  شورای  طریق  از  آموزشی حوزوی  و  تحقیقاتی  مراکز  از  پشتیبانی  ـ  ب 

دانشگاهی، تشکلهای اجتماعی ـ فرهنگی مردم نهاد در زمینه اسالم شناسی، شیعه شناسی، ایران شناسی  

قالب اسالمی و شخصیت ها و نهادها و مجامع تقریبی و همچنین گسترش شبکه های  و اندیشه های ان

مجازی بین المللی و فعالیت های رسانه ای و هنری با ساماندهی مادی و معنوی و توسعه سرمایه انسانی  

 و مقابله با جبهه معاند نظام اسالمی

ین قانون توسط سازمان برنامه و بودجه  آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابالغ ا

ارشاد اسالمی،   و  فرهنگ  فناوری و  و  تحقیقات  پرورش، علوم،  کشور، وزارتخانه های آموزش و 

شورای عالی حوزه های علمیه، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و مؤسسه تنظیم و نشر  

قام معظم رهبری تهیه می شود و به تصویب  آثار حضرت امام خمینی )ره( و مؤسسه تنظیم و نشر آثار م

 هیأت وزیران می رسد.

پ ـ دولت موظف است سند جامع سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی را با لحاظ شاخصهای کمّی و کیفی  

نظیر الگوی مصرف، ترویج روحیه مشارکت و فرهنگ تعاون و رقابت سالم بین مردم، قناعت و صرفه  

الل، احترام به قانون، تفریحات و اوقات فراغت سالم، ترویج سخت  جویی و احترام به کسب و کار ح

 کوشی و ساده زیستی متناسب با آموزه های اسالمی تدوین و با رعایت موارد زیر اجراء نماید:

 ـ حمایت، پشتیبانی و تأمین اعتبار و ایجاد سازوکار الزم در اجرای سند 1
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می ـ ایرانی و اجرای آن در تعامل با رسانه های  ـ گفتمان سازی و ترویج فرهنگ سبک زندگی اسال2

 دیداری، شنیداری و مکتوب

ـ پایش مستمر وضعیت سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی براساس شاخصهای مصوب و ارائه گزارش  3

 ساالنه به هیأت وزیران 

 ـ واسپاری و حمایت از سازمان های مردم نهاد و تشکلهای مردمی در اجرای سند 4

موانع   5 رفع  و    ـ  آموزش  ناباروری،  درمان  و  زایمان  ای  بیمه  پوشش  ازدواج،  سن  کاهش  ازدواج، 

 توانمندسازی خانواده ها 

تـ  دولت مکلف است از طریق شورای عالی حوزه های علمیه در اجرای وظایف تکلیفی نظام اسالمی 

نهاد   علمیه در حکم  های  از حوزه  و روحانیت،  و هدفمند حوزه  مؤثر  منظور حضور  به  عمومی  و 

 غیردولتی پشتیبانی و حمایت های زیر را به عمل آورد:

 ـ معافیت فضاهای آموزشی، پژوهشی و اداری حوزه های علمیه از پرداخت عوارض ساخت و ساز 1

ـ واگذاری فضاهای بالاستفاده دولتی در مناطق مختلف کشور به حوزه ها براساس نیاز حوزه های  2

 1380/11/27ون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ( قان 69علمیه مطابق ضوابط ماده )

ـ پشتیبانی و ارائه خدمات الزم به منظور آموزش، تربیت دانش آموختگان حوزوی به عنوان مبلغان  3

و مربیان قرآن و عترت)ع( و مروجان فرهنگ دینی و رفع نیازهای فرهنگی و دینی جامعه اسالمی با  

 کمترتوسعه یافته از طریق شورای عالی حوزه های علمیه  اولویت طرح هجرت طالب به مناطق

ـ پیش بینی زمین با کاربری آموزشی حوزوی در طرح جامع تفصیلی شهرها و واگذاری زمین با  4

 ( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 100رعایت و ترتیبات صدر ماده )

بهینه از اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه  ث ـ به منظور توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی و بهره گیری  

مسجد به عنوان اصلی ترین پایگاه عبادی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اقدامات زیر انجام  

 می شود:

ـ وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقالب اسالمی و شهرداری ها موظفند در طراحی و اجرای  1

ی و شهرکها و شهرهای جدیداالحداث، اراضی مناسب  طرحهای جامع تفصیلی شهری و هادی روستای

برای احداث مسجد و خانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پیش بینی  

کنند و پس از آماده سازی بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومی در اختیار متقاضیان احداث  

 مساجد قرار دهند. 

خت هزینه های عوارض ساخت و ساز صرفاً برای فضاهای اصلی معاف می  ـ مساجد از پردا تبصره 

 باشند.



 
 

ـ مالکان مجتمع های تجاری، اداری و خدماتی جدیداالحداث موظفند نمازخانه مناسبی را در اماکن  2

مذکور احداث نمایند. دستورالعمل این بند شامل تعداد واحدهای این مجتمع ها و مکان احداث در  

 های مصوب به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری می رسد.  چهارچوب نقشه

ـ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و شهرداری ها موظفند نسبت به احداث یا اختصاص  3

 فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه در بوستان های ملی و بوستان های شهری اقدام کنند. 

اکز آموزشی، بیمارستان ها و مراکز درمانی، مجموعه های ورزشی،  ـ کلیه دستگاههای اجرائی، مر4

مجتمع های رفاهی، تفریحی و مجتمع های تجاری اعم از دولتی یا غیردولتی، موظفند نسبت به احداث  

 یا اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند.

نفت موظفند تمهیدات و اقدامات الزم را جهت احداث مسجد  ـ وزارتخانه های راه و شهرسازی و    5

پایانه های مسافربری و جایگاههای عرضه سوخت بین شهری و همچنین نگهداری و   و نمازخانه در 

 مدیریت مساجد و نمازخانه های مذکور از طریق بخش غیردولتی به عمل آورند.

راری عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ  ـ به منظور ارتقای کارکرد فرهنگی و هنری مساجد، برق  6

اسالمی و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف است با رعایت  

موازین اسالمی ترتیبی اتخاذ نماید تا کلیه مساجد شهری و روستاهای باالی هزار نفر جمعیت از کانون  

 های فرهنگی و هنری برخوردار شوند.

دستیابی به جامعه ای متمسّک به قرآن و عترت)ع( و برخوردار از ایمان و عمل صالح و    ج ـ به منظور

گسترش فرهنگ حیات بخش قرآن کریم و عترت)ع( در راستای اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی  

 دولت موظف است نسبت به موارد زیر اقدام کند: 

 مه ها و سیاست ها و فعالیت های تعیین شده ـ تأمین اعتبارات و پشتیبانی الزم به منظور اجرای برنا1

با رویکرد روخوانی و روانخوانی، آموزش عمومی  2 ارتقای سطح سواد قرآنی جامعه  از  ـ حمایت 

 قرآن، تدبّر، تفسیر، تبلیغ، ترویج و پژوهش های قرآنی و عترت 

آموزش و    ـ حمایت الزم به منظور تربیت حداکثری حافظان قرآن کریم )جزء و کل( با اولویت  3

 پرورش، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی حوزوی و تشکلهای مردم نهاد 

( ماده  مشمول  اجرائی  دستگاههای  کلیه  ـ  یک  5چ  مکلفند  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون   )

به استثنای فصول ) %1درصد) اعتبارات هزینه ای خود  با  6( و )4(، )1(  ( را طی قرارداد مشخص 

 تولید برنامه جهت فرهنگ سازی و آگاهی بخشی و اطالع رسانی نمایند. سازمان صدا و سیما صرف  

ولی   امامت حضرت  آغاز  و  امام حسن عسکری)ع(  شهادت حضرت  سالروز  االول  ربیع  هشتم  ـ  ح 

 عصر)عج( به عنوان تعطیل رسمی تعیین می شود. 



 
 

 وظیفه قوه قضائیه نسبت به تنقیح قوانین 

 ـ38 ماده

مکلف است نسبت به تنقیح، اصالح و رفع خألهای قوانین قضائی با رویکرد پیشگیری    قوه قضائیهالف ـ  

از وقوع جرم و اختالف، کاهش عناوین مجرمانه و محکومیت حبس و تبدیل آن به مجازات های دیگر  

و متناسب سازی مجازات ها و جرائم، جایگزین کردن ضمانت اجراءهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد  

ظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی اقدام و لوایح مورد نیاز را تهیه و از طریق دولت  از قبیل انت 

به مجلس شورای اسالمی    1389/3/25با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب  

 تقدیم کند. 

 وظیفه پیشگیری از جرم

کاهش دعاوی حقوقی نسبت به انجام  مکلف است در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و    قوه قضائیهب ـ  

 1 تکالیف قانونی با همکاری دستگا ههای ذی ربط اقدام کند.

( قانون آیین دادرسی 66پ ـ سازمان های مردم نهاد در صورتی می توانند از حق مذکور در ماده )

  ، استفاده کنند که از مراجع ذی صالح قانونی ذی ربط مجوز اخذ کنند 4/ 12/ 1392کیفری مصوب 

و اگر سه بار متوالی اعالم جرم یک سازمان مردم نهاد در محاکم صالحه به طور قطعی رد شود، برای  

( قانون ذکرشده، محروم می شوند. این بند جایگزین  66یکسال از استفاده از حق مذکور در ماده)

 2  ( قانون أخیرالذکر می شود.66( ماده )3تبصره)

 ائیه روزآمد نمودن مرکز ملی داده قوه قض

 ت ـ

ـ به منظور افزایش سرعت، صحت، کارایی و امنیت در ارائه خدمات حقوقی و قضائی و تحقق نظام  1

قوه مکلف است برای توسعه الکترونیک اطالعات و ارتباطات    قوه قضائیهجامع دادرسی الکترونیک،  

، مراکز و سازمان های وابسته نسبت به تکمیل و روزآمدکردن داده ها و اطالعات مرکز ملی قضائیه 

 و توسعه خدمات این مرکز و استقرار کامل شبکه ملی عدالت اقدام کند. قوه قضائیهداده های 
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و کلیه دستگاهها و گروههای مرتبط با مراجع    قوه قضائیهـ نیروی انتظامی و ضابطان خاص  1 تبصره 

مسیر  قض در  قضائی  مراجع  نیاز  مورد  اطالعات  مکلفند  کنند،  می  فعالیت  مراجع  سایر  در  که  ائی 

 رسیدگی های قضائی را با رعایت طبقه بندی در اختیار مرکز قرار دهند. 

ـ کلیه دستگاههای دولتی، نهاد های عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی پس از استقرار  2 تبصره 

به ارسال پاسخ به استعالمات مراجع قضائی از طریق این شبکه اقدام    شبکه ملی عدالت مکلفند نسبت

 کنند.

( ماده  الحاقی  تبصره  از  خصوصی«  »بخش  مصوب  652عبارت  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   )

 حذف می شود. 4/ 1392/12

 اسناد کاغذی قوه قضائیه کتابخانه ملی 

به  2 ای    قوه قضائیهـ  نامه  آیین  براساس  داده می شود  همکاری  اجازه  با  دادگستری  وزیر  توسط  که 

و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران تهیه و به تصویب    قوه قضائیهمعاونت حقوقی  

می رسد، اسناد و اوراق پرونده های قضائی را که نگهداری سوابق آنها ضروری است    قوه قضائیهرئیس  

امحای آنها   به  نسبت  تبدیل و سپس  الکترونیکی  اسناد  به  اطالعاتی روز،  فناوری های  از  استفاده  با 

براساس ضوابط اقدام نماید. اطالعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضائی و اداری سندیت داشته  

 قابل استناد است. و 

ـ اصل پرونده های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه  1 تبصره 

 ملی جمهوری اسالمی ایران، حفظ و نگهداری می شود. 

ـ به سازمان تعزیرات حکومتی اجازه داده می شود براساس آیین نامه ای که توسط رئیس  2 تبصره 

به تصویب وزیر دادگستری می رسد نسبت به اجرای حکم این ماده در مورد پرونده  سازمان پیشنهاد و  

 های تعزیراتی اقدام کند.

 رایگان بودن استعالمات 

به منظور تقویت  5ث ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده ) ( قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند 

رونیک و پیشگیری از جعل هویت  زیرساخت های برنامه ریزی، ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکت

اشخاص و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیابی قوای سه گانه به بانکهای اطالعاتی  



 
 

از   یک  هر  توسط  خود  قانونی  وظایف  حوزه  در  گرفته  صورت  های  استعالم  به  کشور  موجود 

 1  دستگاههای وابسته به قوای سه گانه به صورت رایگان پاسخ دهند.

 ن زندان ها بازاجتماعی شدن زندانیان سازما

ج ـ سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است با همکاری دستگاههای اجرائی، 

 مؤسسات عمومی و مردم نهاد، به منظور باز اجتماعی شدن محکومان اقدامات زیر را انجام دهد: 

بازدارندگی و جنبه اصالحی مجا 1 با رویکرد ارتقای  زات حبس، اصالح محیط زندان ها از طریق  ـ 

اقداماتی نظیر طبقه بندی زندانیان و بازداشت شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتکابی، تفکیک  

 متهمان از محکومان در بازداشتگاههای موقت در شهرهای باالی بیست هزار نفر جمعیت

هماهنگی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی  ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با   تبصره 

و تربیتی کشور، زندان ها را به عنوان منطقه بهداشتی تحت پوشش خدمات جامع و همگانی سالمت 

 کشور قرار دهد. 

فنی و  2 با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش  ـ آموزش زندانیان واجد شرایط 

 حرفه ای کشور 

معیشتی خان 3 رفع مشکل  امام خمینی)ره(،  ـ  امداد  با همکاری کمیته  بضاعت  بی  زندانیان  واده های 

 سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای ذی ربط و بیمه سالمت رایگان زندانیان و خانواده آنها 

  ـ اعتبار مورد نیاز برای اجرای این حکم هرساله در بودجه های سنواتی پیش بینی می شود.  تبصره 

2 

ت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با  ـ تسهیل بازگش4

در   محکومیت  اثر  رفع  و  خاص  موارد  به  سوءپیشینه  از  استعالم  موارد  کردن  محدود  و  ساماندهی 

 چهارچوب قوانین مربوط 

 3ـ معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذی ربط پس از آزادی  5
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د تبصره  کلیه  اتاقهای  ـ  ایران،  اسالمی  جمهوری  انتظامی  نیروی  ربط،  ذی  اجرائی  ستگاههای 

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون مرکزی ایران موظف به همکاری  

 در امور فوق می باشند.

اه از  آیین نامه اجرائی این بند مربوط به همکاری و هماهنگی دستگاههای ذی ربط ظرف مدت شش م

تاریخ ابالغ این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش  

پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و  

 تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

نی کشور مکلف است تحقیقات الزم برای بررسی عوامل منجر به مصدومیت  چ ـ سازمان پزشکی قانو

متهمان،   ژنتیکی  هویت  شناسنامه  تهیه  با  و  دهد  انجام  را  ارجاعی  موارد  در  غیرطبیعی  مرگهای  و 

محکومان و متوفیان و با توجه به نتایج به دست آمده، نسبت به برنامه ریزی و آموزش برای پیشگیری  

 لفات و آسیبهای اجتماعی ناشی از آنها اقدام کند. و کاهش جرائم، تخ

 ـ39 ماده

و   آالت  ماشین  ورود  برای  کشور(  مالیاتی  امور  )سازمان  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  ـ  الف 

تجهیزات خطوط تولید که توسط واحد های تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت،  

با رعایت   مقررات قانونی ذی ربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون  معدن و تجارت 

و با اخذ تضمین الزم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را    1387مالیات بر ارزش افزوده مصوب  

 صادر می کند.

ب ـ کاالهایی که برای عرضه در نمایشگاههای خارجی از کشور خارج می شوند، چنانچه به هنگام  

از کشور در  بر    خروج  مالیات  اعاده به کشور، مشمول  باشند در صورت  مراجع گمرکی ثبت شده 

 ارزش افزوده و حقوق گمرکی نمی شوند.

دستورالعمل اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ  

 1 این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

منابع بودجه عمومی دولت اعم از درآمدهای عمومی، واگذاری دارایی های سرمایه ای و    ـ40 ماده

( قانون مدیریت خدمات کشوری  5مالی و درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی موضوع ماده )

که به حسابهای بانکی مربوط به نام خزانه داری کل کشور واریز شده یا می شود، به استثنای فعالیت  
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اری آنها، مشمول پرداخت مالیات های موضوع قانون مالیات های مستقیم و اصالحات بعدی آن  پیمانک

 نیست.

بانک مرکزی جمهوری اسالمی 41 ماده با معرفی  ایران  از  ـ اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج 

ت  ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اعطای تسهیالت و تأمین مالی مشمول پرداخ 

 1  نمی باشند.  4/31/ 1394( اصالحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 107مالیات موضوع ماده )

ـ واردات تجاری هر نوع کاال به کشور صرفاً از مبادی و مرزهای رسمی کشور مجاز است  42 ماده

و    و انجام آن منوط به رعایت ضوابط فنی )گمرکی و تجارت خارجی(، ایمنی، بهداشتی، استانداردها

قرنطینه ای است که پس از تصویب مرجع ذی صالح مربوط توسـط وزارتخانه های صنعت، معدن و  

 2  تجارت و جهادکشاورزی)حسب مورد( به گمرک ابالغ می شود.

ضبطی  1 تبصره  متروکه،  کاالهای  برای  قطعی،  ترخیص  کاالهای  بر  عالوه  ضوابط  این  رعایت  ـ 

 متواری و مکشوفات قاچاق نیز الزامی است. قطعیت یافته، بالصاحب، صاحب 

ـ واردات تجاری کاال، خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات، مشمول مقررات قاچاق کاال  2 تبصره 

 می باشد.

ـ چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت نظارت هیأت نظارت  43 ماده

ولی و بانکی کشور به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری  ( قانون پ 21اندوخته اسکناس موضوع ماده )

 اسالمی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار ادامه می یابد.

ـ واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرحهای صنعتی که با تأیید دستگاه صادرکننده مجوز،  44 ماده

 نع می باشد. امکان استقرار در شهرکهای صنعتی را ندارد، با رعایت سایر قوانین بالما

 ـ 45 ماده

الف ـ سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی بانک توسعه صادرات ایران، صندوق  

 ضمانت صادرات ایران و شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران مشمول مالیات با نرخ صفر است. 

 3  . ب ـ سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است

 ـ  46 ماده
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ملی   امنیت  و  منافع  تأمین  و  ای  منطقه  تراز قدرت  دفاعی کشور در  توان  افزایش  منظور  به  ـ  الف 

درصورت موافقت فرماندهی کل قوا اقدامات زیر از طریق نیروهای مسلح با همکاری دولت معمول  

 می شود:

 ـ ارتقای توان بازدارندگی 1

 نیروهای مسلح و افزایش سهم تقویت بنیه دفاعی از بودجه دفاعی ـ اصالح ساختار بودجه ای  2

ـ تهیه و اجرای طرح آمایش و نوسازی زیرساخت های صنایع دفاعی و مراکز آموزشی و نظامی  3

 نیروهای مسلح 

 ـ ارتقای کیفیت مراکز آموزشی نیروهای مسلح برای تربیت نیروهای کارآمد 4

 ینه از جمله در حوزه های انرژی، آب و برق نیروهای مسلح ـ صرفه جویی و بهینه سازی موارد هز 5

ـ تأمین و توسعه نیروی انسانی و زیرساخت های نرم افزاری، سامانه های دفاعی زمینی متناسب با    6

 مناطق مورد تهدید 

 ـ ارتقای منزلت اجتماعی و معیشت کارکنان نیروهای مسلح7

 پایدار در کشور اقدامات زیر را به عمل آورد: ب ـ دولت موظف است در جهت تأمین نظم و امنیت 

ـ تأمین و توسعه نیروی انسانی و زیرساخت های نرم افزاری، تجهیزات و تأسیسات در پاسگاههای  1

 مرزی و تخصصی 

ـ اجرای طرحهای انسداد مرز در مناطق مرزی با توجه به شرایط اقلیمی مناطق با استفاده از سامانه  2

براساس طرحهای مصوب ستاد کل    های رهگیر هوشمند و در  اختیارقراردادن توان اطالعاتی واجا 

 نیروهای مسلح 

ـ امنیت عمومی از طریق راه اندازی رده های انتظامی، کالنتری ها، پاسگاهها و تأمین نیروی انسانی  3

مورد نیاز نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران متناسب با تقسیمات کشوری، رشد جمعیت، توسعه  

 رها، راهها و بنادر شه

ـ انضباط اجتماعی و ایمنی راهها براساس ملزم سازی دستگاههای ذی ربط بر ایفای نقش فعال در  4

ارتقای نظم و امنیت اجتماعی با فرهنگ سازی و نهادینه سازی رفتارهای اجتماعی قانونمند برابر آیین  

 أت وزیران می رسد.نامه اجرائی که توسط وزارت کشور تدوین می شود و به تصویب هی

ـ امنیت مرز با ایجاد واحدها و تشکلهای مردم نهاد به منظور توسعه مشارکت مرزنشینان در تأمین    5

توسعه   با  فراملی  تعامالت  های  قابلیت  افزایش  و  ربط  ذی  های  سازمان  هماهنگی  با  مرزها  امنیت 

 دیپلماسی مرزی 



 
 

اع خارجی در حوادث، سوانح و افزایش سرعت  ـ تسریع در شناسایی و تشخیص هویت ایرانیان و اتب  6

، چهره و عنبیه( نیروی   اثر انگشت  و توان کشف علمی جرائم، با ارتقای بانکهای هویتی)ژنتیکی،

 انتظامی جمهوری اسالمی ایران

پ ـ دولت مکلف است حداقل پنج واحد درصد از منابع بودجه عمومی)به استثنای واگذاری دارایی  

زینه دستگاهها و درآمدهای اختصاصی( را به عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در  های مالی، درآمد ه

ردیفهای تقویت بنیه دفاعی در بودجه ساالنه کشور اختصاص دهد و هر پنج سال یک بار در برنامه  

 های پنجساله توسعه، این درصد را مورد بازنگری قرار دهد.

ت های قانونی خود شرایط برای ارتقای کمّی و  ت ـ وزارت اطالعات موظف است با استفاده از ظرفی

کیفی ظرفیت ها و زیرساخت های اطالعاتی، عملیاتی، علمی، فنی، حفاظتی، حراستی و صیانتی با  

 هدف تحکیم امنیت پایدار و ارتقای توانایی و برتری در نبرد اطالعاتی را به وجود آورد. 

رمان ها و مبانی اندیشه انقالب اسالمی، توسعه  ث ـ به منظور تقویت کمّی و کیفی بسیج مستضعفان، آ

فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و حضور بیشتر نیروهای مردمی در صحنه های امنیت و دفاع  

 از کشور، اقدامات و تسهیالت الزم به شرح زیر فراهم شود:

تناسب با توسعه  ـ حمایت از زیرساخت ها برای توسعه نواحی شهرستانی و رده های مقاومت بسیج، م1

 و تغییرات تقسیمات کشوری 

ـ پشتیبانی از رده های مقاومت بسیج و بسیج اساتید، دانشجو و طلبه در دستگاههای اجرائی به ویژه  2

در فعالیت های پژوهشی و علمی و بسیج زنان در راستای تحکیم بنیان خانواده و تالش در جهت تقویت  

 راههای مقابله با جنگ نرم 

ستفاده از خدمت کارکنان بسیجی فعال و ویژه شاغل برای شرکت در آموزش ها و اردوها  ـ امکان ا3

 و سایر برنامه ها حداکثر به مدت پانزده روز در سال به جای خدمت اداری بدون دریافت حق مأموریت 

ـ به سازمان بسیج مستضعفین اجازه داده می شود از محل اعتبار مصوب خود حمایت الزم  1 تبصره 

برای تأمین پوشش بیمه ای و جبران خسارت های ناشی از به کارگیری بسیجیان فاقد پوشش بیمه  را  

 ای در مأموریت های مختلف به ویژه دفاعی، امنیتی و کاروان های راهیان نور به عمل آورد. 

بسیج  2 تبصره  سازمان  آمادگی  میزان  با  متناسب  شود  می  داده  اجازه  اجرائی  دستگاههای  به  ـ 

، اجرای بخشی از فعالیت های آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و غنی سازی اوقات فراغت و  سازندگی 

پروژه های عمرانی خود از قبیل احداث و تعمیر مساجد، مدارس و خانه های بهداشت روستایی، بیابان  

زدایی، جنگلکاری، آبرسانی به روستاها در مناطق محروم، روستایی و مرزی براساس مقررات جاری  



 
 

نمایند تا با استفاده از نیروهای داوطلب بسیجی و مردمی و جوانان و    کشور  به آن سازمان واگذار 

 متخصصان به نحو سازمان یافته، اجراء کند. 

و اصالحات بعدی آن دائمی    1391/10/2ـ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب  47 ماده

 1  می شود.

أمین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت و ناوگان حمل  ـ به منظور ایجاد سازوکارهای ت48 ماده

و نقل کشور تشویق، حمایت و مشارکت در سرمایه گذاری زیرساخت ها، بیمه سرمایه گذاری ها در  

حوزه حمل ونقل و مشارکت در ساخت، توسعه و نگهداری شبکه ها و زیرساخت ها، دولت می تواند  

سرما با  را  نقل  و  حمل  توسعه  میلیارد  صندوق  هزار  نود  و  یکصد  اولیه  یه 

شهرسازی،  190/000/000/000/000) و  راه  وزارت  اختیار  در  که  را  خود  های  دارایی  از  (ریال 

سازمان ها و شرکتهای تابعه و وابسته به آن قرار دارد، با استفاده از منابع پیش بینی شده در این ماده  

شخصیت حقوقی مستقل دولتی وابسته به وزارت    و نیروی انسانی موجود وزارت راه و شهرسازی و با

راه و شهرسازی تشکیل دهد. این صندوق، طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیأت امنا  

متشکل از وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور  

 توسط هیأت عامل، فعالیت می کند.

مقررات فعالیت، منابع، مصارف، انحالل، ارکان صندوق، وظایف و اختیارات هیأت امنا  ـ شرایط و  1

و هیأت عامل، به موجب اساسنامه آن صندوق است که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی  

وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از  

 این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. ابالغ 

ـ در صورت انحالل صندوق، کلیه اموال و دارایی های آن پس از کسر تعهدات و بدهیها، به دولت  2

 تعلق دارد. 

 ـ فعالیت های صندوق از هرگونه مالیات و عوارض معاف است.3

 ـ منابع صندوق عبارتند از: 4

 ار بودجه های سنواتی تأمین می شود. الف ـ سرمایه اولیه دولت از طریق سازوک

اساس   بر  است  قوانین درج گردیده  از عوارض خودرو، جاده، سوخت که در  یا بخشی  تمام  ـ  ب 

 اساسنامه مصوبه هیأت دولت 
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پ ـ درآمدهای حاصل از طرحهای دولتی که بهره برداری و نگهداری آن به بخش غیردولتی واگذار  

 می شود.

پروژه های مشارکتی که استهالک اصل و فرع سرمایه گذاری آن اتمام  ت ـ درآمدهای حاصل از  

 یافته و به دولت منتقل شده است.

 ث ـ درآمد حاصل از واگذاری امالک و اراضی مازاد وزارت راه و شهرسازی 

ـ انجام کلیه عملیات پولی صندوق صرفاً از طریق بانکهای دولتی و غیردولتی طرف قرارداد عاملیت    5

ق، صورت می گیرد. صندوق موظف است منابع مالی خود را صرفاً در بانکهای طرف قرارداد،  با صندو

سپرده گذاری نماید و اعطای تسهیالت و ارائه تضامین به متقاضیان متناسب با سپرده گذاری صندوق  

 1  نزد بانکهای عامل صورت می پذیرد.

بر هویت اسالمی و ترویج سیره و سنت    ـ به منظور تعمیق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتنی 49 ماده

اهل بیت)ع( و استفاده بهینه از ظرفیت معنوی شهرهای مقدس قم، مشهد و شیراز و شناسایی دقیق  

امور زائران و   برنامه ریزی و تدوین سازوکارهای الزم جهت ساماندهی  نیازها و مشکالت زائران، 

ها و بخشهای غیردولتی و توسعه امکانات،  تأمین زیرساخت های الزم از طریق حمایت از شهرداری  

فعالیت های فرهنگی و خدمات زیارتی در این سه شهر مذهبی و فراهم نمودن زمینه زیارت مطلوب  

و اجرای پروژه های زیربنایی، دولت مجاز است اعتبار مورد نیاز را در قالب بودجه های سنواتی پیش  

 2  بینی نماید.

انه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع  ـ دولت مجاز است سام  50 ماده

معامالت وزارتخانه ها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معامالتی  

 بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند.

برگزار قانون  مشمول  جمله  دستگاههای  از  عمومی،  بخش  کنندگان  معامله  دیگر  و  مناقصات  ی 

دستگاههایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه مؤسسات دولتی یا عمومی  

با امضای   نام کنند و  غیردولتی، باید برنامه زمانبندی مورد تأیید هیأت وزیران در این سامانه ثبت 

رعای معتبر و  استعالم،  الکترونیکی  مانند درخواست  معامالت خود  تمام مراحل  ت مقررات مربوط، 

فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکتها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد  
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وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصالح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق این سامانه و  

 ر الکترونیکی انجام دهند.به طو

ـ با ایجاد بستر الکترونیکی معامالت و بانک اطالعاتی به روز و تجمیع شده معامالت بخش  1 تبصره 

عمومی کلیه پایگاههای اطالعاتی و اطالع رسانی معامالت این بخش از جمله پایگاه ملی اطالع رسانی 

و هرگونه سامانه های نظارت بر معامالت  مناقصات، پایگاه اطالع رسانی جامع معامالت بخش عمومی  

باید فقط از طریق این سامانه تغذیه شود و از تعدّد و تکرار ورود اطالعات توسط دستگاههای بخش  

 عمومی جلوگیری گردد. 

ـ آن دسته از معامالت این سامانه که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و مواردی که به موجب  2 تبصره 

آنها ممنوع است فقط از حیث انتشار اطالعات مستثنی است. تشخیص مصادیق    قوانین، افشای اطالعات

  31/ 1388/5( قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب  5این استثناء با لحاظ تبصره ماده)

برعهده کارگروهی مرکب از معاونان وزرای اطالعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی  

 1  یس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس دستگاه مربوط است.و دارایی، رئ

ـ به منظور تحقق مرجعیت علمی، افزایش سهم پژوهشی از تولید ناخالص داخلی و مصرف  51 ماده

بهینه منابع، گسترش حمایت از توسعه اقتصاد دانش بنیان و حمایت از نوآوری و پژوهشهای مسأله  

 فناوری رئیس جمهور مجاز است اقدامات زیر را انجام دهد: محور، معاونت علمی و  

ـ حمایت از توسعه و تجاری سازی فناوری های راهبردی و مورد نیاز کشور در چهارچوب نقشه  1

جامع علمی کشور، ایجاد زیست بوم نوآوری در بخشهای علمی کشور و تقویت ارتباط میان مؤسسات  

ای صنعتی، اقتصادی و اجتماعی و تقویت زیرساخت های  آموزش عالی، پژوهشی و فناوری با بخشه

 نهادی مورد نیاز برای اجرای این مأموریت 

ـ حمایت از ایجاد، توانمندسازی و توسعه شرکتهای دانش بنیان و تقویت فعالیت های تحقیق و توسعه  2

ات دانش  بنگاههای اقتصادی با هدف افزایش تولید، تحریک تقاضا و ارتقای صادرات کاالها و خدم

 بنیان 

ـ ایجاد نظام مدیریت یکپارچه فناوری و نوآوری در دستگاههای اجرائی، ارتقای یادگیری فناوری  3

در سطح ملی و تقویت توانمندی های فناورانه داخلی از طریق استفاده حداکثری از ظرفیت طرحهای  

از خارج و فعالیت و سرمایه گذاری شرکتهای خارجی در داخل    توسعه ای ملی، خریدهای دولتی 

 کشور 
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ـ در راستای اجرای این مأموریت و شتاب دهی به اقتصاد دانش بنیان در کشور، معاون علمی   تبصره 

 1  و فناوری رئیس جمهور به اعضای شورای اقتصاد افزوده می شود.

اشتغال خرد و خانگی    52 ماده توسعه  ایران مکلف است جهت  اسالمی  بانک مرکزی جمهوری  ـ 

تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی، مبالغی از تسهیالت قرض  مددجویان  

الحسنه بانکی و رشد آن را که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می شود، در اختیار این دستگاهها قرار  

( سازمان بهزیستی به افراد مشمول  %40( کمیته امداد و چهل درصد)%60دهد تا به نسبت شصت درصد)

 تحت پوشش پرداخت شود. 

 ـ به منظور ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات حمل و نقل هوایی، ناوبری هوایی و فرودگاهی:   53 ماده

شرکت 1 و  تخصصی  )مادر  ایران  هوایی  ناوبری  و  فرودگاهها  شرکت  و  هواپیمایی  سازمان  ـ 

چهارچوب اساسنامه    شهرفرودگاهی امام خمینی»ره«( از نظر اداری، استخدامی، مالی و معامالتی در

هایی به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه  

کشور که حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب و ابالغ این قانون به تصویب هیأت وزیران  

 می رسد اداره می شوند. 

هواپیمایی کشوری  2 سازمان  اعتبارات  اختصاصی،  ـ  درآمدهای  محل  از  ای(  سرمایه  و  ای  )هزینه 

( و  38کمکها و سایر درآمدهایی که براساس تعرفه مصوب شورای عالی هواپیمایی با رعایت مواد )

 ( قانون محاسبات عمومی کشور وصول شود، تأمین می گردد.39)

)مادر تخصصی و شرکت  ( درآمدهای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران  %100ـ صددرصد )3

شهرفرودگاهی امام خمینی»ره«( اعم از فروش خدمات و دارایی های شرکت، اختصاصی است و  

پس از واریز به حساب شرکت، افتتاح شده توسط خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری  

وایی و توسعه  اسالمی ایران برای اجرای مأموریت های شرکت از جمله نوسازی سامانه های ناوبری ه

 فرودگاههای کشور هزینه می شود.

شرکت  4 و  تخصصی  )مادر  ایران  هوایی  ناوبری  و  فرودگاهها  شرکت  و  هواپیمایی  سازمان  ـ 

( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام  5شهرفرودگاهی امام خمینی»ره«( مشمول ماده)

 است.  2/1/ 1394مالی کشور مصوب 

ماد به  بند  این  )حکم  مصوب  5ه  کشور  مالی  نظام  ارتقاء  و  پذیر  رقابت  تولید  موانع  رفع  قانون   )

 اضافه می شود.  1394/2/1
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ـ مطالبات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران )مادر تخصصی و شرکت شهرفرودگاهی امام   5

( تبصره  موضوع  )2خمینی»ره«(،  ماده  ماده)87(  اصالح  قانون  از  87(  برخی  وصول  قانون   )

( قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت در  55و ماده)  1390/11/18مدهای دولت مصوب  درآ

حکم مطالبات مستند به اسناد الزم االجراء می باشد و براساس آیین نامه اجرائی که حداکثر ظرف  

مدت شش ماه از تاریخ ابالغ این قانون به پیشنهاد شرکت مذکور و تصویب وزرای راه و شهرسازی  

دا توسط  و  ماده  این  احکام  مزبور  نامه  آیین  تا تصویب  باشد.  می  قابل وصول  رسد،  دگستری می 

 مأموران اجرای احکام دادگستری اجراء می شود. 

ـ در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی و رقابت پذیری تولیدات    54 ماده

لب بودجه های سنواتی کمکهای الزم را به شهرکها  صنعتی و معدنی به دولت اجازه داده می شود در قا

و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به ویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی  

واحدهای مستقر در این شهرکها انجام دهد. دستورالعمل این ماده با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و  

 1  ه کشور می رسد.تجارت به تأیید سازمان برنامه و بودج 

ـ به وزارت امورخارجه اجازه داده می شود درآمدهای حاصل از خدمات کنسولی را به    55 ماده

حساب درآمد اختصاصی که به همین منظور نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می شود، واریز کرده  

 ود دریافت نماید.و معادل آن را از محلی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می ش

ـ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود در محدوده شهرها نسبت به جابه جایی    56 ماده

خطوط ریلی و کاهش حریم آن اقدام کند. شهرداری ها و واحدهای استانی وزارت مذکور مجاز به  

 2  یلی می باشند.ایجاد و احداث خیابان در حریم خطوط جمع آوری شده برابر طرحهای جامع و تفص

 ـ  57 ماده

الف ـ به منظور بسط و گسترش هرچه بیشتر عدالت اجتماعی در جامعه، کاهش فقر و نابرابری، تحقق  

اقتصاد مقاومتی و عدالت بنیان کردن توسعه اقتصادی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف  

اثرسنجی برنامه ها و اقدامات اقتصادی  است نسبت به رصد شاخصهای رفاه و تأمین اجتماعی و تقویم و  

بر وضعیت و کیفیت زندگی اقشار و گروههای هدف اقدام و نسبت به تهیه و تدوین و اجرای )بسته  

 های سیاستی( زیر متناسب با فرآیندهای رشد، توسعه و پیشرفت مبادرت کند: 
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مخاطرات و آسیبهای    ـ بسته سیاستی)صیانت اجتماعی( مبتنی بر مصون سازی و پیشگیری از بروز 1

پیوندهای   تقویت  و  تحکیم  و  اجتماعی  آسیبهای  کنترل  و  کاهش  برای  مؤثر  مداخله  و  اجتماعی 

 اجتماعی 

ـ بسته سیاستی)حمایت اجتماعی( مبتنی بر ارائه خدمات اجتماعی متناسب با نیازهای جسمی و روانی  2

شت و حضور فعال افراد آسیب  اقشار و گروههای هدف جهت برابرسازی فرصتها و زمینه سازی بازگ

 دیده در اجتماع 

نیازهای  3 با  متناسب  ترمیمی  و  جبرانی  ارائه خدمات  بر  مبتنی  اجتماعی(  سیاستی)مساعدت  بسته  ـ 

معنوی و مادی اقشار و گروههای هدف از طریق توانمندسازی، کارگستری، مهارت آموزی و ایجاد  

 زمینه های خوداتکائی آنها 

های اجتماعی( مبتنی بر ایجاد زمینه جلب مشارکت بیشتر ذی نفعان در تأمین  ـ بسته سیاستی)بیمه  4

بازنشستگی در   و  اجتماعی درمانی  بیمه های  نفوذ  افزایش ضریب  از طریق  اجتماعی  مالی خدمات 

 کشور 

و  1 تبصره  وسع  آزمون  و  اجتماعی  غربالگری  فعال،  نیازمندیابی  براساس  فوق  مراتب  اجرای  ـ 

با   بیشتر  متناسب  اثربخشی  به  منجر  به نحوی که  پذیرد  انجام می  اقشار و گروههای هدف  نیازهای 

اجرای هدفمندی یارانه ها شده و منابع مزبور به سمت خانوارهای نیازمند واجد شرایط هدایت و به  

منظور کاهش و رفع انواع مختلف فقر از قبیل فقر غذایی، معیشتی، بیمه ای، آموزشی و مسکن به  

فته می شود و در قالب اعطای یارانه های نقدی، کاالیی، بیمه ای )درمان، بازنشستگی و بیکاری(  کارگر

 1  مسکن اجتماعی و حمایتی و نظایر آن هزینه می شود.

ـ به منظور هماهنگی و نظارت برحسن اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی  2 تبصره 

جتماعی با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاری، همسویی و هماهنگی  و تقویت نظام چندالیه تأمین ا

بین این الیه ها مشتمل بر خدمات حمایتی و توانمندسازی فقرا و محرومان و سایر گروههای هدف و  

مکمل   های  بیمه  و  پایه  های  مستمری  شامل  پایه  اجتماعی  های  بیمه  اجتماعی،  آسیبهای  کاهش 

بر عملکرد دستگاههای ذی ربط، تصویب شاخصهای اجرائی برای  بازنشستگی و هماهنگی و نظارت  

تحقق اهداف، وضع آیین نامه و اسناد توسعه و ترتیبات شوراهای تخصصی و راهبردی برای حوزه  

های مذکور، تصمیمات شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی با تصویب وزرای عضو شورای مذکور و  

 ن، کار و رفاه اجتماعی، الزم االجراء است.تأیید رئیس جمهور و ابالغ وزیر تعاو
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ب ـ دولت مکلف است کلیه بیمه شدگان تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را  

که به سن هفتادسالگی رسیده اند، درصورت تقاضای آنان و داشتن سابقه پرداخت حق بیمه به مدت  

با سنوات حق بیمه پرداختی، مستمری به آنان  ده سال به صندوق مذکور بازنشسته نموده و متناسب  

 1  پرداخت نماید.

ـ از تاریخ الزم االجراء شدن این بند تا پنج سال، هر سال یک سال از سقف سن بازنشستگی  1 تبصره 

 کم خواهد شد و یک سال به سنوات بیمه پردازی افزوده می گردد.

دوق حداکثر پنجاه سال تعیین می  ـ شرط سنی برای عضویت بیمه گذاران جدید این صن2 تبصره 

 گردد.

( قانون هدفمندکردن یارانه ها  7ـ بار مالی ناشی از اجرای این بند از محل بند )ب( ماده )3 تبصره 

( قانون  44( قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )29و ماده )  1388/10/15مصوب  

 شود.و اصالحات بعدی آن تأمین می  1388/3/25اساسی مصوب 

پ ـ دولت مکلف است به منظور رفع فقر و نابرابری، بسط و ترویج سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی،  

ایجاد زمینه تضمین حداقل حمایت های اجتماعی، تأمین حداقل کیفیت زندگی و پیشگیری از بروز  

اعی مصوب  ( قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتم16آسیبهای اجتماعی، وفق تبصره ذیل ماده)

، ضمن تجمیع و ساماندهی شوراهای مرتبط با امور سالمندان، کودکان، معلوالن و نظایر  1382/2/22

آن در شورای راهبردی و تخصصی امور حمایتی در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی  

استفاده حداکثری از  نسبت به انجام امور زیر در قالب برنامه های اجتماع محور و خانواده محور و با  

 مشارکت های مردمی و همکاری های جمعی اقدام کند: 

ـ اجرای طرحهای حمایت از کودکان در معرض آسیبهای اجتماعی و یا دارای معلولیت ها و نارسایی  1

 های جسمی، روانی و خانوادگی و یا مبتال به فقر غذایی، آموزشی 

او2 با  دختران  و  زنان  از  حمایت  طرحهای  اجرای  دارای  ـ  دختران  و  خانوار  سرپرست  زنان  لویت 

 مشکالت جسمی، روانی و خانوادگی و در معرض آسیبهای اجتماعی 

ـ اجرای طرحهای حمایت از سالمندان و برنامه های غنی سازی دوران سالمندی به منظور ایجاد زمینه  3

 حضور فعال و مؤثر آنان در عرصه اجتماع و خانواده 

و 4 اطالعات  مرکز  ایجاد  آسیبهای    ـ  انواع  پیمایش  و  پایش  منظور  به  اجتماعی  آسیبهای  مطالعات 

 اجتماعی و شناسایی گروهها و اقشار هدف
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ـ اجرای طرحهای غربالگری اجتماعی، امداد اجتماعی و توانمندسازی اقشار و گروههای نیازمند و    5

مهارت های زندگی و ارائه  آسیب پذیر مبتنی بر توانبخشی جسمی، روانی و خانوادگی و آموزش  

 انواع مساعدت ها و حمایت های اجتماعی به افراد آسیب دیده و نیازمند واجد شرایط 

ـ جلب مشارکت خیریه ها، واقفان، سازمان های مردم نهاد و نیز بنیادها و نهادهای زیر نظر مقام    6

 معظم رهبری در جهت پیشبرد برنامه های حمایت اجتماعی 

کار و رفاه اجتماعی مکلف است متناسب با شرایط و مقتضیات اقتصادی، اجتماعی    ـ وزارت تعاون،7

و فرهنگی روز کشور، نسبت به طراحی و پیاده سازی )برنامه چتر ایمنی اجتماعی( ضمن شناسایی به  

موقع اقشار و گروههای هدف و در معرض آسیبهای اجتماعی و نیازمند دریافت خدمات، حمایت ها  

اجتماعی با رویکرد توانمندسازی، کارگستری و ایجاد زمینه بازگشت مجدد آنها به    و مساعدت های

جامعه خانواده و بازارکار اقدام کند و الزامات قانونی، مقرراتی و منابع مالی و اعتباری مورد نیاز آن  

در   را حسب مصوبات شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور 

 قالب بودجه سنواتی لحاظ کند.

ـ سازمان بهزیستی کشور متولی سالمت اجتماعی با رویکرد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و مداخله    8

در بحران های اجتماعی، ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی به کلیه معلوالن، مددجویان و گروههای  

ند جامعه می باشد. همچنین مرجع صدور پروانه  آسیب پذیر از قبیل زنان، کودکان، سالمندان نیازم

 تأسیس و فعالیت در امور زیر می باشد:

مهدهای کودک، مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و خیابانی، خانه سالمت دختران  

و   اجتماعی  مددکاری  های  اورژانس  و  ها  کلینیک  بهزیستی،  خدمات  مراکز  و  ها  مجتمع  زنان،  و 

توانبخشی معلوالن،  روانشناسی، م راکز خدمات مشاوره اجتماعی و روان شناختی اجتماعی، مراکز 

درمانی   و  توانبخشی  مراکز  سالمندان،  نگهداری  و  توانبخشی  مراکز  معلوالن،  مراکز حرفه آموزی 

بیماران روانی مزمن، مراکز خدمات مشاوره ژنتیک، مراکز درمانی و بازتوانی معتادان و نیز انجمن  

 1  سات غیردولتی و خیریه که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت می کنند.ها و مؤس

ـ دولت مکلف است نسبت به رعایت اصول پدافند غیرعامل در مطالعه، طراحی و اجرای    58 ماده

طرحهای حساس و مهم و نیز تأسیسات زیربنایی و ساختمان های حساس و شریان های اصلی و حیاتی  

ماده) اجرائی موضوع  توسط دستگاههای  قانون مدیریت خدمات  5کشور و آموزش عموم مردم   )
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پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیرطبیعی و ایجاد سامانه پایش، هشدار،  کشوری به منظور  

 1  خنثی سازی درخصوص تهدیدات نوین در مراکز مذکور اقدام کند.

ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است به منظور توانمندسازی تولیدکنندگان و ایجاد بستر    59 ماده

به آنان، در قالب طرح نظام نوین ترویج نسبت به راه اندازی    مناسب انتقال دانش و یافته های تحقیقاتی 

و   تولیدی  های  پهنه  تعیین  جهادکشاورزی،  مراکز  کلیه  تجهیز  و  بازسازی  دانش،  مدیریت  شبکه 

اختصاص یک کارشناس به هر پهنه، به روزرسانی دانش مروّجان و شبکه عامالن ترویج و به کارگیری  

 2  تولیدی اقدام نماید.کلیه فنون ترویجی در عرصه های  

ـ به منظور حمایت از بخش کشاورزی، پایداری تولید، توسعه صادرات و رقابت پذیری و    60 ماده

فناوری و اصالح ساختار صنایع   ارتقای  نوسازی و  بازسازی و  از  کاهش قیمت تمام شده و حمایت 

ورزی و نیز طرح  کشاورزی، دولت موظف است ضمن تهیه طرح مطالعات جامع کاهش ضایعات کشا

آمایش صنایع تبدیلی و نگهداری محصوالت کشاورزی با سیاستگذاری و برنامه ریزی هماهنگ نسبت  

به ویژه گسترش صنایع تبدیلی و   پیشین و پسین  از ساماندهی و استقرار صنایع  به حمایت هدفمند 

 کند. نگهداری محصوالت اساسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی در قطبهای تولیدی اقدام

ـ سود حاصل از سهام دولت در صندوق های توسعه بخش کشاورزی، در راستای تحقق  1 تبصره 

برای افزایش    4/ 1393/12( مصوب  2( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)28بند)ج( ماده)

 سهم سرمایه دولت در صندوق های مذکور منظور می شود.

( قانون اساسی  44های کلی اصل چهل وچهارم) ـ دولت مجاز است در چهارچوب سیاست  2 تبصره 

 3  ( در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، مشارکت کند.%49تا سقف چهل ونه درصد)

ـ به منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصوالت اساسی کشاورزی    61 ماده

چغندر قند و نیشکر، گوشت قرمز، شیر و  و دامی از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه های روغنی، 

تغذیه، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش   استانداردهای  براساس  الگوی مصرف  تخم مرغ، اصالح 

بنیان، فراهم نمودن زیرساخت های امنیت غذایی و ارتقای ارزش افزوده بخش کشاورزی بر مبنای  

 مالحظات توسعه پایدار اقدامات زیر انجام می شود: 
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ت تأمین منابع در بودجه ساالنه ارتقای بهره وری )راندمان( آبیاری بخش به حداقل شصت  ـ درصور 1

( پس از پنج سال از تصویب این قانون از طریق اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک از  %60درصد )

جمله طرحهای تجهیز و نوسازی، توسعه شبکه ها، زهکشها و روشهای نوین آبیاری و اجرای عملیات  

 راعی و به نژادی و استمرار آن در سنوات بعدی به ز 

ـ تحویل آب مورد نیاز کشاورزان به صورت حجمی براساس الگوی کشت هر منطقه و با استفاده از  2

 مشارکت بخش دولتی و غیردولتی 

ـ ارتقای شاخص بهره وری مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش تولید محصول به ازای واحد  3

 حجم مصرفی 

گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری های گیاهی، مصرف بهینه سموم، کود شیمیایی، مواد  ـ  4

زیست شناختی)بیولوژیکی( و داروهای دامی و همچنین مبارزه زیست شناختی )بیولوژیکی( و توسعه  

کشت زیستی)ارگانیک( مدیریت تلفیقی تولید و اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و  

 آورده های کشاورزی در راستای پوشش تولیدفر

ـ نوسازی ماشین آالت کشاورزی و از رده خارج کردن ماشین آالت فرسوده کشاورز ی و توسعه    5

ماشینی کردن)مکانیزاسیون( بر مبنای اقلیم و شرایط و همچنین قابلیت و توانایی کشاورزان هر منطقه  

 آن و رسیدن به ضریب نفوذ صددرصدی ماشینی کردن 

ـ ترویج استفاده از کودهای آلی و زیستی)ارگانیک( بذور و نژادهای دامی، طیور و آبزیان اصالح    6

شده در کشور و افزایش میزان مصرف این گونه کودها، بذور و نژادهای دامی، طیور و آبزیان در  

 جهت تولید غذای سالم 

یدات بخش کشاورزی و عوامل  ـ درصورت تأمین منابع در بودجه ساالنه گسترش پوشش بیمه تول7

 1تولید تا رسیدن به سطح پوشش صددرصدی 

ـ کلیه معامالت راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده    62 ماده

یا تعهد به انجام این گونه معامالت باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی  

تشخیص    که درخصوص اساس  بر  اسنادی که  مگر  تنظیم شوند  غیرمنقول  اموال  به  راجع  معامالت 

دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد  

 2  رسمی را ندارند.
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و  63 ماده تحقیقات  علوم،  و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  های  وزارتخانه  به  فناوری،    ـ 

افزایش سرمایه   منظور  به  داده می شود  اجازه  تابعه  و  وابسته  دستگاههای  و  مؤسسات  و  دانشگاهها 

از   قابل واگذاری پس  اموال  امکانات و  ها از محل فروش  صندوق های رفاه دانشجویان وزارتخانه 

 1  واریز وجوه به حساب خزانه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام کنند.

( دالر  10.000.000تمامی معامالت و قراردادهای خارجی دولتی که بیش از ده میلیون )ـ    64 ماده

باشد با رعایت قوانین مربوط از جمله قانون »حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین  

( قانون مالیات های مستقیم مصوب  104نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصالح ماده )

« تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین المللی با درج آگهی در روزنامه های کثیراالنتشار  1391/5/1

و رسانه های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می شود. موارد استثناء به تأیید کمیته سه  

وزیر مربوطه یا  نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و  

باالترین مقام اجرائی ذی ربط می رسد. در کلیه مناقصه ها، حق کنترل و بازرسی کمّی و کیفی و  

کنترل قیمت برای کلیه کاالهای وارداتی و پروژه ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا باالترین  

مجاز به تعهد یا  مقام اجرائی ذی ربط، مسؤول حسن اجرای این موضوع است. بانک مرکزی فقط  

بر   مبنی  اجرائی،  دستگاههای  مقام  باالترین  تأیید  که  است  قراردادهایی  و  معامالت  بهای  پرداخت 

 رعایت مفاد این ماده را داشته باشد.

قراردادهایی که به تشخیص هیأت وزیران ماهیت محرمانه دارند از شمول این حکم مستثنی بوده و  

 2  هیأت مذکور را ندارند.نیاز به طرح و تأیید موضوع در 

ـ به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف    65 ماده

سند چشم انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق،  

 نی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف: هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جها

الف ـ مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، باالترین مقام منطقه محسوب می  

شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت های دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به  

ده آنها است. سازمان های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون  استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عه

 چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصالحات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند.
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ـ واگذاری وظایف، اختیارات و مسؤولیت های دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری،  1 تبصره 

 پذیرد. با موافقت ایشان صورت می 

ـ اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسالمی شهر و روستا در مناطق آزاد به  2 تبصره 

 مدیرسازمان منطقه آزاد واگذار می شود. 

ب ـ کاالهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط  

ش مواد اولیه و قطعات داخلی به کاررفته در آن، تولید  کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارز

 داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

ـ مواد اولیه و کاالهای واسطه ای خارجی به کاررفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق  1 تبصره 

 ورودی، در حکم مواد اولیه و کاالی داخلی محسوب می شود. 

و قطعات خارجی به کاررفته در کاالهای تولید و یا پردازش شده در مناطق  ـ مواد اولیه  2 تبصره 

آزاد و ویژه اقتصادی که درگذشته از سایر مناطق کشور به منطقه ارسال شده و در تولید و یا پردازش  

از   و  تلقی می شود  اولیه  به کار گرفته شود در حکم مواد  به کشور وارد می شود،  محصولی که 

 ودی معاف است.پرداخت حقوق ور 

پ ـ هزینه های بندری مربوط که طبق قوانین جاری از کشتیها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت  

می شود در صورتی که این بنادر توسط بخشهای خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در  

اخذ می شود. مناطق    محدوده مناطق آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمان های مناطق آزاد مربوطه

 آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتیها طبق قوانین جاری و بین المللی اقدام کنند.

تـ  مبادالت کاال بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض )به استثنای  

تی جمهوری اسالمی ایران  ( قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنع10عوارض موضوع ماده)

 (، مالیات و حقوق ورودی معاف می باشند.7/ 1372/6مصوب 

ث ـ به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین المللی، 

ایجاد نمایندگی دانشگاههای داخلی و معتبر خارجی بر طبق اعالم وزارتخانه های ذی ربط و تأسیس  

ههای خصوصی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز  دانشگا

 است.

ج ـ محدوده آبی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با رعایت مالحظات امنیتی و دفاعی که به تأیید ستادکل  

ز امتیازات  نیروهای مسلح می رسد به فاصله هشتصدمتر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین می شود و ا

و اصالحات بعدی آن    1372/6/7قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران مصوب  

 برخوردار است. 



 
 

چ ـ به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمان های مناطق آزاد موظفند حداقل یک  

ق را از طریق نهادهای  ( از محل وصول عوارض ورود و صدور کاالها و خدمات این مناط%1درصد)

 1  حمایتی به محرومان و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.

و    66 ماده شده  مصرف  سوخت  مدیریت  های  هزینه  انجام  برای  الزم  منابع  تأمین  منظور  به  ـ 

پسماندهای حاصل از فعالیت، برچینش و حوادث اضطراری در تأسیسات هسته ای به سازمان انرژی  

)شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران( اجازه داده می شود با موافقت رئیس  اتمی  

( از درآمد حاصل از فروش برق نیروگاههای هسته ای کشور را  %4این سازمان تا معادل چهاردرصد)

مستقیماً به حساب شرکت نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان حساب »اندوخته احتیاطی« که در  

ن بودجه سنواتی پیش بینی می شود منظور دارد، استفاده موقت از منابع حساب اندوخته احتیاطی  قوانی

اسالمی   صکوک  و  مشارکت  اوراق  خرید  برای  گردد  می  معین  سنواتی  بودجه  در  که  نحوی  به 

نیز   یادشده  اوراق  از خرید  است و سود حاصل  بالمانع  ارزی  و  ریالی  از  اعم  در کشور  منتشرشده 

به حساب »اندوخته احتیاطی« موضوع این ماده منظور می شود. مبالغ منظورشده به حساب    مستقیماً

اندوخته یادشده مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سود سهام یا سود سهم دولت نمی باشد و استفاده  

های    از منابع اندوخته احتیاطی با موافقت رئیس سازمان انرژی اتمی ایران منحصراً برای انجام هزینه

عملیات جاری و سرمایه ای پیش بینی شده در این ماده مجاز می باشد و معادل هزینه های عملیات  

 جاری انجام شده از مانده حساب »اندوخته احتیاطی« کسر می شود. 

ایران و   اتمی  انرژی  بودجه کشور، سازمان  و  برنامه  پیشنهاد سازمان  به  ماده  این  اجرائی  نامه  آیین 

 2  صادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.وزارت امور اقت

ـ در راستای اصالح نظام اداری کشور، همه تکالیف و مجوزهای قانونی دریافت وجه برای    67 ماده

 3  ارائه اطالعات و پاسخ به استعالمات دستگاههای اجرائی با یکدیگر لغو می شود.

مقاومتی   68 ماده اقتصاد  اجرای سیاست های کلی  افزایش توان مقاومت و کاهش    ـ در  موضوع 

آسیب پذیری اقتصاد کشور و اجرای سیاست های کلی برنامه ششم توسعه موضوع تقسیم کار و تعیین  

نقش ملی در مناطق، استان ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور و حمایت دولت از سرمایه گذاری در  

ور و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه  مناطق کمترتوسعه یافته، توسعه اقتصاد دریایی جنوب کش
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های دارای مزیت به منظور بهره برداری از استعدادهای سواحل جنوب شرقی کشور، بهره مندی جامعه  

محلی، استفاده از سرمایه ها و فرصتهای بین المللی و کاهش عدم تعادل های مناطق کشور، سازمان  

به عنوان سازمان توسعه ای برنامه ریزی، اجراء و    توسعه سواحل مکران  برای  با شخصیت شرکتی 

نظارت بر برنامه های توسعه در سواحل مکران درصورت تأمین اعتبار در بودجه سنواتی در محدوده  

شهرستان های میناب، سیریک، جاسک، چابهار و کنارک ایجاد می شود. اساسنامه این سازمان ظرف  

 س جهت تصویب نهائی ارائه می شود.مدت چهارماه پس از تصویب هیأت وزیران به مجل

به غیر از دفاعی، امنیتی،   نهادها و مؤسسات عمومی  تمام وظایف و اختیارات دستگاههای اجرائی، 

و   منقول  از  اعم  اجرائی  دستگاههای  و  دولت  های  دارایی  تمام  همچنین  و  خارجه  امور  و  قضائی 

ا اجراء(، در منطقه سواحل مکران به این  غیرمنقول و تمام طرحها و پروژه ها )در حال بهره برداری ی

سازمان واگذار می شود. این محدوده درچهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی  

 جمهوری اسالمی ایران و قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در ایران اداره می شود. 

 1  در اساسنامه تعیین می شود. چگونگی ارتباط مناطق آزاد این محدوده با سازمان،

ـ به منظور تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع توسعه درون زا، ارتقای توان    69 ماده

 تولید ملی، اقتصاد دانش بنیان و دستیابی به اهداف بخش صنعت و معدن: 

واقعی  ـ برای توسعه سرمایه گذاری های مشترک حقوقی خصوصی ـ دولتی و تمهید تعیین سهم  1

سازمان های توسعه ای در مشارکت های مزبور، تجدید ارزیابی دارایی هایی که به عنوان سهم آورده  

 بخش دولتی سازمان های مزبور در شرکت مشترک ارائه می شود.

مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت و شرکتها در ترازنامه شرکتهای ذی ربط در سرفصل  

تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی طبقه بندی و معاف از مالیات می باشد. هزینه  حقوق صاحبان سهام  

استهالک دارایی های مزبور به مأخذ بهای تجدید ارزیابی شده و بر مبنای عمر مفید تعیین شده توسط  

 کارشناسی منتخب مجمع عمومی هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

الکترونیک« به »صندوق حمایت از تحقیقات و  ـ »صندوق حمایت از تحقیقات و  2 توسعه صنایع 

توسعه صنایع پیشرفته« تغییر نام می یابد. اساسنامه صندوق متناسب با مأموریت جدید ظرف مدت  

شش ماه به پیشنهاد مشترک سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت  

 ت وزیران می رسد.صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأ
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ـ هزینه های اکتشافات معدنی در هر مرحله از مطالعات زمین شناسی، اکتشافات تکمیلی و اکتشاف  3

  حین استخراج، جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی دارندگان مجوز از مراجع قانونی محسوب می شود. 

1 

موضوع  70 ماده برای  تفصیلی  طرحهای  تغییرات  مجموع  عالی  5ماده)ـ  شورای  تأسیس  قانون   )

و اصالحات بعدی آن توسط کمیسیون ماده مذکور    1351/12/22شهرسازی و معماری ایران مصوب  

( مجاز است. تغییرات فراتر از این میزان باید به تصویب  %5در هر یک از موارد حداکثر تا پنج درصد)

 2  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.

تصویب  ـ  71 ماده بخشنامه    نامه    کلیه  مصوبات    ها،  و  تصمیمات  همچنین  و  ها  دستورالعمل  ها، 

هیأتهای امناء و مراجع و مقامات اجرائی و دستگاههای اجرائی به استثنای احکام قضائی که متضمن  

بار مالی برای صندوق های بازنشستگی یا دستگاههای اجرائی و دولت می باشد در صورتی قابل اجراء  

است که بار مالی ناشی از آن قبالً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه ساالنه دستگاه یا  

ربط تأمین شده باشد و ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین    صندوق ذی 

ذکور در حکم  بودجه سنواتی یا صندوق ذی ربط ممنوع می باشد در غیراین صورت عمل مراجع م 

تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق های مربوطه نیست. دستگاهها  

اجرای احکام مقامات اجرائی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن    و صندوق های مربوط مجاز به  

کن است. در هر حال  تأمین نشده است، نیستند. اجرای احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور مم 

می   پذیرش  غیرقابل  ها  صندوق  و  اجرائی  دستگاههای  و  دولت  به  بودجه  کسری  باشد.   تحمیل 

مسؤولیت اجرای احکام این ماده برعهده رؤسای دستگاهها و صندوق ها و مدیران و مقامات مربوط  

 3 است.

حیای بافتهای ارزشمند  ـ باتوجه به اهمیت و ضرورت مرمت بناهای تاریخی و فرهنگی و ا72 ماده

ـ   تاریخی  اماکن  و  بناها  از  برداری  بهره  داده می شود  اجازه  اجرائی  تمامی دستگاههای  به  کشور، 

فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی )به استثنای نفایس ملی( در اختیار خود را با تعیین کاربری  

رچوب ضوابط و مقررات  که از سوی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در چها
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( ماده  3مشخص می شود به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند. اجرای این ماده از شمول جزء )

 1  مستثنی می باشد.1/ 1366/6( قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 115)

ـ این قانون پس از انقضای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران الزم  73 ماده

 الجراء است.ا

فوق مشتمل بر هفتاد و سه ماده و صد تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمن ماه   قانون

به تأیید    11/27/ 1395یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ  

 شورای نگهبان رسید. 

 مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی  رئیس 

 قوانین مجلس منبع : سایت 

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1014070 
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 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای 

 1379/10/04تاریخ تصویب : 

 مصوبات مجلس شورامرجع تصویب : 

 0سال : 

متعلق به پدید آورنده آن است.    حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه ای  -  1 ماده

رایانه ای نیز مشمول احکام نرم افزار خواهد بود. مدت حقوق    قابل پردازشنحوه تدوین و ارائه داده ها در محیط  

 1 تاریخ پدید آوردن نرم افزار و مدت حقوقمعنوی نامحدود است. ( سال از30مادی سی )

عنوان اختراع شناخته می    در صورت وجود شرایط مقرر در قانون ثبت عالیم و اختراعات ، نرم افزار به  -  2 ماده

 خواهد رسید. آئین نامه مربوط به این ماده به تصویب هیأت وزیران شود، 

برخوردار است و هیچ کس نمی   نام، عنوان و نشانه ویژه ای که معرف نرم افزار است از حمایت این قانون  - 3 ماده

بکار برد در غیر این صورت تواند آنها را برای نرم افزار دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القای شبهه کند  

 ( این قانون محکوم خواهد شد.13) به مجازات مقرر در ماده 

می آید متعلق به دارنده    حقوق ناشی از آن بخش از نرم افزاری که به واسطه نرم افزارهای دیگر پدید  -  4 ماده

 حقوق نرم افزارهای واسط نیست.

حقوق مادی نرم افزارهای اولیه    با دیگر نرم افزارها با رعایتپدید آوردن نرم افزارهای مکمل و سازگار    -  5 ماده

 مجاز است.

 این صورت : پدید آوردن نرم افزارها ممکن است ناشی از استخدام و یا قرارداد باشد در - 6 ماده

عالم  منظور صدور گواهی ثبت، ا  باید نام پدید آورنده توسط متقاضی ثبت به مراجع یاد شده در این قانون به  -الف  

 شود. 

یا پدید آوردن آن جزء موضوع    اگر هدف از استخدام یا انعقاد قرارداد، پدید آوردن نرم افزار مورد نظر بوده و  -ب  

نرم افزار متعلق به استخدام کننده یا کارفرما است، مگر اینکه    قرارداد باشد، حقوق مادی مربوط و حق تغییر و توسعه 

 ی شده باشد. دیگری پیش بین در قرارداد به صورت

استفاده شخصی تهیه شده است  تهیه نسخه های پشتیبان و همچنین تکثیر نرم افزاری که به طریق مجاز برای - 7 ماده

 است.  چنانچه به طور همزمان مورد استفاده قرار نگیرد، بالمانع

)  -  8 ماده مواد  موضوع  افزارهای  نرم  )1ثبت  و  تأییدیه2(  از صدور  پس  قانون  این  ت  (  عالی  فنی  شورای  وسط 

 مرجع ثبت شرکتها انجام می پذیرد. انفورماتیک حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و یا

است که پیش از اقامه    دعوای نقض حقوق مورد حمایت این قانون ، در صورتی در مراجع قضایی مسموع  -  9 ماده

باشد. در مورد حق اختراع ، عالوه بر تأییدیه مزبور ،    ده ( این قانون صادر ش8دعوی ، تأییدیه فنی یاد شده در ماده )

 ذی ربط تسلیم شده باشد.  تقاضای ثبت نیز باید به مرجع
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آورنده آن مدعی اختراع    ( در مورد نرم افزارهایی که پدید8برای صدور تأییدیه فنی موضوع ماده )  -  10 ماده

شورای عالی انفورماتیک تشکیل می شود. اعضای این   زیر نظر  "اختراعکمیته حق   "بودن آن است، کمیته ای به نام  

نرم افزار به عنوان نمایندگان شورای عالی انفورماتیک، نماینده سازمان ثبت اسناد   کمیته مرکب از سه کارشناس ارشد

 امالک کشور و یک کارشناس حقوقی به انتخاب شورای عالی انفورماتیک خواهد بود. و

به تشخیصشو  -  11 ماده افزارهایی که  نرم  برای  تأییدیه فنی  از صدور  ارشاد   را مکلف است  وزارت فرهنگ و 

نوجوانان باشند خودداری کند. وزارت    اسالمی خالف اخالق اسالمی و عفت عمومی و سالمت شخصیت کودکان و

 ک اعالم نظر کند.استعالم کتبی شورای عالی انفورماتی   فرهنگ و ارشاد اسالمی باید ظرف دو هفته راجع به

ساماندهی فعالیتهای تجاری رایانه    به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در این قانون ، نظم بخشی و  -  12 ماده

یاد  اعضای صنف  ای توسط  نظام صنفی رایانه  به وجود خواهد آمد. مجازاتهای    ای مجاز،  نظارت شورا  شده تحت 

  1359.4.13مصوب    -تهای جرایم یاد شده در الیحه قانونی امور صنفی  برابر مجازا  مربوط به تخلفات صنفی مربوط،

 خواهد بود.  -اصالحیه های آن  و

حبس از نود و یک روز   هرکس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید عالوه بر جبران خسارت به  - 13 ماده

 ( ریال محکوم می گردد. 50 000 000میلیون ) ( تا پنجاه 10 000 000تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون )

 خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص مرتکب جرم جبران می شود.  - تبصره

با انتخاب و هزینه او آگهی    شاکی خصوصی می تواند تقاضا کند مفاد حکم دادگاه در یکی از روزنامه ها  -  14 ماده

 شود. 

 موقوف می شود. خصوصی آغاز و باگذشت او( با شکایت شاکی  13رسیدگی جرم مذکور در ماده ) - 15 ماده

موضوع برای نخستین بار    ( در صورتی مورد حمایت این قانون خواهد بود که1حقوق مذکور در ماده )  -  16 ماده

 در ایران تولید و توزیع شده باشد.

تأییدیه فنی و هزینه  و    آیین نامه اجرایی این قانون شامل مواردی از قبیل چگونگی صدور گواهی ثبت  -  17 ماده

پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با هماهنگی    های مربوط همچنین نحوه تشکیل نظام صنفی رایانه ای، به

 ارشاد اسالمی و دادگستری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.  وزارتخانه های فرهنگ و

ماه یکهزار و سیصد و    ی روز یکشنبه مورخ چهارم دیفوق مشتمل بر هفده ماده و یک تبصره در جلسه علن  قانون

 تأیید شورای نگهبان رسیده است. به 1379.10.10هفتاد و نه مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

 مهدی کروبی -رئیس مجلس شورای اسالمی 

 منبع : سایت قوانین مجلس 
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1398/07/21 

 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان 

 21/ 1398/07 تاریخ تصویب :

 مصوبات مجلس شورا  مرجع تصویب :

 1398/8/11 113/62897 شماره

 حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی 

 محترم جمهوری اسالمی ایران  ریاست

شماره نامه  به  و    در   1394/ 4/12مورخ    215589/51473عطف  بیست  و  یکصد  اصل  اجرای 

( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که با  123سوم)

عنوان الیحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی )صندوق مکانیزه فروش( به مجلس 

و تأیید    1398/7/21ز یکشنبه مورخ  شورای اسالمی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی رو

 شورای محترم نگهبان، به پیوست ابالغ می شود. 

 مجلس شورای اسالمی علی الریجانی  رئیس

 13/ 1398/8  100796 شماره

 وزارت امور اقتصادی و دارایی 

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به پیوست »قانون پایانه  

فروشگاهی و سامانه مؤدیان« که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یکهزار  های  

به تأیید شورای نگهبان    1398/8/1و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ  

نامه شماره   مجلس شورای اسالمی واصل گردیده،   11/ 1398/8مورخ    113/62897رسیده و طی 

 بالغ می گردد. جهت اجرا ا

 جمهور حسن روحانی  رئیس

 پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان  قانون

 اول تعاریف  فصل

 در این قانون، اصطالحات زیر در معانی مشروحه مربوط به کار می روند:  1 ماده
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 الف سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور 

 ( بانکی  دستگاه کارتخوان  رایانه،  فروشگاهی:  پایانه  هر  posب  یا  الکترونیکی  پرداخت  درگاه   ،  )

وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان را  

 داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد.

ای  شه ویژهپ سامانه مؤدیان: سامانه ای است تحت مدیریت سازمان که در آن به هر مؤدی، کارپو

شود.  اختصاص یافته و تبادل اطالعات میان مؤدیان و سازمان منحصراً از طریق آن کارپوشه انجام می 

توانند با استفاده از هرگونه سخت افزار یا نرم افزار اعم از رایانه شخصی، پایانه فروشگاهی،  مؤدیان می 

متصل شده باشد، به سامانه مؤدیان متصل    های ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه مالیاتی به آنسامانه

 باشد.شوند. مرجع نهائی ثبت، صدور و استعالم صورتحساب الکترونیکی، سامانه مؤدیان می 

در   مندرج  اطالعات  نگهداری  و  ثبت  برای  که  است  الکترونیکی  حافظه  نوعی  مالیاتی:  حافظه  ت 

رد استفاده قرار می گیرد. حافظه مالیاتی  صورتحساب های الکترونیکی و انتقال آن به سامانه مؤدیان مو 

می تواند به شکل سخت افزاری یا نرم افزاری باشد. حافظه مالیاتی تحت نظارت سازمان، توسط مؤدی  

برای ثبت صورتحساب الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد. هر حافظه مالیاتی باید دارای شماره  

 یاتی توسط سازمان اختصاص داده می شود. شناسه یکتا باشد. شناسه یکتای حافظه مال

اطالعات   مالیاتی که  فرد  به  منحصر  دارای شماره  است  الکترونیکی: صورتحسابی  ث صورتحساب 

مندرج در آن، در حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره می شود. مشخصات و اقالم اطالعاتی صورتحساب  

با نوع کسب و کار توسط سازمان تعیین و اعالم می شود. در مواردی که از    الکترونیکی، متناسب 

دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می شود،  

 رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورتحساب الکترونیکی است.

و اشخاص حقوقی موضوع  ج اشخاص مشمول)مؤدیان(: کلیه صاحبان مشاغل )صنفی و غیرصنفی(  

مصوب   مستقیم  های  مالیات  قانون  سوم  باب  پنجم  و  چهارم  و    1366/12/3فصلهای  اصالحات  با 

الحاقات بعدی آن، مشمول این قانون هستند. در این قانون هرگاه از واژه مؤدی استفاده می شود، 

 مراد، اشخاص مشمول است؛ مگر خالف آن تصریح شده باشد.

رائه کننده خدمات مالیاتی: اشخاص حقوقی دارای پروانه هستند که حسب ضوابط  چ شرکتهای معتمد ا 

و دستورالعمل های ابالغی سازمان، نسبت به ارائه مشاوره و آموزش های الزم به مؤدیان، نصب و  

پشتیبانی تجهیزات موردنیاز برای ارائه خدمات مالیاتی از قبیل خدمات مربوط به صدور صورتحساب  

 و سایر امور غیرحاکمیتی )به تشخیص سازمان( با سازمان همکاری می کنند.الکترونیکی 



 
 

ح کارگروه راهبری سامانه مؤدیان: به منظور سیاستگذاری در چهارچوب این قانون و با رعایت اسناد  

در   اطالعات،  تبادل  استانداردهای  تدوین  نیز  و  ربط  ذی  نهادهای  بین  هماهنگی  ایجاد  و  باالدستی 

ملی   تامچهارچوب  نمایندگان  حضور  با  کارگروهی  اطالعات،  پذیری  و  تعامل  سازمان  االختیار 

بانک   وزارتخانه های »ارتباطات و فناوری اطالعات«، »صنعت، معدن و تجارت« و »اطالعات« و 

کارکنان   میان  از  باید  مؤدیان  سامانه  راهبری  کارگروه  عضو  نمایندگان  شود.  می  تشکیل  مرکزی 

کور انتخاب شوند. کارگروه راهبری سامانه مؤدیان به ریاست رئیس سازمان  دستگاههای اجرائی مذ

تشکیل می شود. مصوبات این کارگروه پس از تأیید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و  

 االجراء می باشد.فناوری اطالعات الزم 

 دوم تکالیف اشخاص مشمول  فصل

نام در سامانه  ترتیبی که سازمان مقرر می کند، نسبت به ثبتکلیه اشخاص مشمول مکلفند به  2 ماده

نهائی ارتباط  مؤدیان اقدام کنند. خرده فروشی  با مصرف کننده  ها و واحدهای صنفی که مستقیماً 

دارند، عالوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی می باشند. استفاده  

رای مؤدیانی که مستقیماً با مصرف کننده نهائی ارتباط ندارند، الزامی نیست؛ اما  از پایانه فروشگاهی ب

مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورتحساب های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، از طریق  

به آموزش،   نسبت  است  مکلف  ایران  اصناف  اتاق  همکاری  با  سازمان   . کنند  مؤدیان صادر  سامانه 

ی و مشاوره به اشخاص مشمول اقدام کند. کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق  توانمندساز

شود. کارگروه مذکور  اصناف ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در هر استان تشکیل می 

های  موظف است که به صورت ساالنه درخواست مؤدیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانه

کند و در صورتی که این کارگروه با درنظرگرفتن  روشگاهی و سامانه مؤدیان را دارند، بررسی  ف

های جسمی، منطقه جغرافیایی، سابقه مالیاتی و زیرساختها و امکانات سخت  شرایط مؤدی نظیر ویژگی 

ی فروشگاهی  هاافزاری و نرم افزاری، تشخیص به ناتوانی و یا توانایی کمتر وی در استفاده از پایانه

و سامانه مؤدیان را دهد، شرکتهای معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی موظف خواهند بود نسبت به  

آموزش، توانمندسازی، نصب و راه اندازی پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای این دسته از مؤدیان  

ترونیکی از طریق سامانه  های عدم صدور صورتحساب الک اقدام کنند، به نحوی که مسؤولیت و جریمه

مؤدیان به نیابت از این قبیل مؤدیان برعهده شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی خواهد بود.  

جریمه و  مسؤولیت  صورتحساب    این  صدور  عدم  که  مواردی  شامل  قانون،  این  موضوع  های 

یان مذکور مکلفند کارمزد الکترونیکی ناشی از کتمان درآمد توسط مؤدی می باشد، نخواهد بود. مؤد



 
 

)تعرفه( استفاده از خدمات شرکتهای معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی که مطابق با ترتیبات ماده  

 شود را پرداخت نمایند. ( این قانون تعیین می 26)

نیز   تبصره فهرست مؤدیانی که به دلیل ارائه کاال و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و 

را  ماهیت کسب   الکترونیکی  و صدور صورتحساب  مؤدیان  سامانه  امکان عضویت در  آنها،  کار  و 

ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت وزیران، حداکثر تا پایان  

 دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعالم خواهد شد.

ف مدت پانزده ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون،  سازمان موظف است حداکثر ظر  3 ماده

سامانه مؤدیان را راه اندازی و امکان ثبت نام مؤدیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را  

 از طریق سامانه مزبور فراهم کند.

الکترونیکی  ای طراحی شود که امکان پاسخگویی به استعالمات  سامانه مؤدیان باید به گونه  1 تبصره

در خصوص اعتبارسنجی مؤدیان و أخذ و ارائه استعالم های الزم به دستگاههای اجرائی را از طریق  

بسترهای یکپارچه دولت اعم از سامانه دولت همراه و مرکز ملی تبادالت اطالعات موضوع تبصره  

هوری اسالمی ایران  ( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جم67( ماده)2)

فراهم کند. همچنین سامانه مؤدیان باید قابلیت فراخوان و تبادل اطالعات را    1395/12/14مصوب  

 از طریق مرکز ملی تبادالت اطالعات داشته باشد. 

سه ماه پس از انقضای مهلت مذکور در این ماده، فقط صورتحساب های الکترونیکی که    2 تبصره

ادر شده باشد، از سوی سازمان معتبر شناخته شده و مبنای محاسبه اعتبار  از طریق سامانه مؤدیان ص 

 مالیاتی برای مؤدیان خواهد بود.

مؤدیان به وسیله پایانه فروشگاهی که دارای حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت افزاری و    3 تبصره

ا و مشخصات  هنرم افزاری می باشد مبادرت به صدور صورتحساب الکترونیکی می نمایند. ویژگی 

پایانه فروشگاهی، حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مربوط، نحوه تبادل   فنی 

 شود. اطالعات میان حافظه مالیاتی با سامانه مؤدیان توسط کارگروه راهبری سامانه مؤدیان تعیین می 

الف آن اثبات شود.  اصل بر صحت اطالعات ثبت شده مؤدی در سامانه مؤدیان است، مگر خ  4 ماده

مأموران مالیاتی، جز در مواردی که مؤدی از ثبت نام در سامانه امتناع کرده و یا به ترتیبی که در  

( ذکر شده، اثبات شود که در ثبت اطالعات خود در سامانه مؤدیان تخلف نموده است، حق  9ماده )

 رسیدگی به آنها را ندارند. مراجعه به محل فعالیت مؤدی و مطالبه دفاتر، اسناد و مدارک وی و

فرایند کلی ثبت معامالت و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مؤدیان به صورت زیر    5 ماده

 است:



 
 

مورد   در  شود.  می  صادر  مؤدیان  سامانه  طریق  از  فروشنده  توسط  الکترونیکی،  صورتحساب  الف 

عملیات ثبت فروش و صدور صورتحساب    مؤدیانی که مستقیماً با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند،

 الکترونیکی، توسط پایانه فروشگاهی انجام می شود. 

ب در صورتی که خریدار، مصرف کننده نهائی نبوده و خود عضو سامانه مؤدیان باشد، صورتحساب  

الکترونیکی صادرشده توسط فروشنده، به صورت خودکار به کارپوشه وی در سامانه مؤدیان منتقل  

 و به عنوان اعتبار مالیاتی برای او منظور می شود.می شود 

در   تبصره الکترونیکی  صورتحساب  درج  تاریخ  از  روز  سی  مدت  ظرف  مکلفند  مالیاتی  مؤدیان 

کارپوشه مؤدیان نسبت به اعالم پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب ها اقدام کنند. عدم اظهارنظر  

 بوط می باشد.ظرف مدت مذکور به منزله تأیید صورتحساب مر 

پ در پایان هر دوره سه ماهه، بدهی مالیات بر ارزش افزوده مؤدی که عبارت است از مابه التفاوت  

مالیات فروش و مالیات خرید )اعتبار مالیاتی( وی در طول دوره، طبق مقررات توسط سامانه محاسبه  

 می شود.

مالیاتی( وی باشد، مؤدی موظف    در صورتی که مالیات فروش مؤدی بیشتر از مالیات خرید )اعتبار

است مابه التفاوت را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، به حساب سازمان واریز کند. متقابالً در  

صورتی که مالیات فروش مؤدی کمتر از مالیات خرید )اعتبار مالیاتی( وی باشد، سازمان موظف است  

 ه مؤدی مسترد کند. با رعایت ترتیبات قانونی مربوطه مابه التفاوت را ب 

( این قانون، مأموران مالیاتی جز در مواردی که در این قانون  3ت پس از اتمام مواعید مقرر در ماده )

 اجازه داده شده، نباید در تشخیص بدهی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص مشمول دخالت کنند. 

به منظور تکمیل اطالعات سازمان در خصوص مؤدیانی که عضو   بدون  ث  یا  نبوده  سامانه مؤدیان 

صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام به فروش می کنند، سامانه مؤدیان باید به گونه ای طراحی شود  

که مؤدی بتواند خریدهای خود را که فروشنده برای آنها صورتحساب الکترونیکی صادر نکرده است،  

 به سازمان اطالع دهد. 

م تبصره ایران  اسالمی  اطالعات  گمرک جمهوری  برخط  و  الکترونیکی  انتقال  امکان  است  وظف 

مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده توسط واردکنندگان را به سامانه مؤدیان از طریق مرکز ملی 

 تبادل اطالعات فراهم کند.

جمع صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مؤدی در هر دوره مالیاتی نمی تواند    6 ماده

ابر فروش اظهار شده وی در دوره مشابه سال قبل، که مالیات آن به سازمان پرداخت  بیشتر از سه بر

شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. جمع صورتحساب های الکترونیکی صادرشده در  



 
 

هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدیدالتأسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمی تواند بیش از سه  

مع )برابر  ماده  موضوع  ساالنه  صورتحساب  101افیت  صدور  باشد.  مستقیم  های  مالیات  قانون   )

الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلیه مؤدیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش  

افزوده متعلقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود، در غیر این  

الکترونیکی صادرشده اعتبار مالیاتی تعلق نمی گیرد. آیینص نامه اجرائی این  ورت به صورتحساب 

ماده ظرف مدت شش ماه از الزم االجراء شدن این قانون توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب  

ندازی  رسد. آیین نامه مذکور باید به گونه ای تنظیم شود که راه اوزیر امور اقتصادی و دارایی می 

کسب و کارهای جدید و فعالیت بنگاههای اقتصادی با مشکل مواجه نشده و در عین حال، مانع شکل  

 گیری مؤدیان صوری در نظام مالیاتی کشور شود. 

صورتحساب های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مؤدیان به منزله ثبت آنها در سامانه فهرست    7 ماده

مالیات های مستقیم است و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در  ( قانون  169معامالت موضوع ماده )

 این مورد نخواهند داشت. 

ها و واحدهای  نام در سامانه مؤدیان خودداری کنند و نیز خرده فروشی مؤدیانی که از ثبت  8 ماده

فروشگاهی استفاده  صنفی که مستقیماً با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، در صورتی که از پایانه  

( این قانون نمی باشند. سازمان موظف است معادل مالیات  4نکنند، مشمول امتیاز مذکور در ماده )

متعلق به فروش مؤدیان موضوع این ماده را به هر طریق ممکن از جمله مراجعه به محل های فعالیت و  

یکی( یا هرگونه مدارک و قرائنی  رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان، )اعم از فیزیکی و الکترون 

تعیین و مطالبه کند. در تعیین مالیات متعلق به این مؤدیان، هیچ گونه اعتبار  که به دست می آورد، 

مالیاتی برای خریدهای آنان منظور نخواهد شد. مؤدیان مزبور، در صورت اعتراض به میزان فروش  

و مدارک مثبته به مراجع دادرسی مالیاتی مراجعه  اعالم شده توسط سازمان، می توانند با ارائه اسناد  

 کنند.

در صورتی که مؤدی موضوع این ماده قبل یا حین دادرسی به عضویت سامانه مؤدیان درآید،   تبصره

سازمان موظف است اعتبار مالیاتی وی را مطابق اعالم سامانه مؤدیان پذیرفته و از بدهی مالیاتی او  

 کسر کند.

فعالیت  در صورتی که   9 ماده از  از صدور  مؤدی، برخی  یا  را کتمان کند،  معامالت خود  یا  و  ها 

فروش  صورتحساب مقدار  یا  قیمت  ثبت  در  یا  کرده  خودداری  مؤدیان  سامانه  طریق  از  خود  های 

مرتکب کم اظهاری یا بیش اظهاری شده باشد، سازمان موظف است موارد تخلف مؤدی را از طریق  

برساند. در صورتی که مؤدی موارد مزبور را پذیرفته و آنها را در کارپوشه    سامانه مؤدیان به اطالع وی



 
 

( این قانون  22خود در سامانه مؤدیان ثبت یا اصالح کند، صرفاً مشمول جریمه های موضوع ماده )

 خواهد شد.

،  در صورتی که مؤدی، آن موارد را نپذیرفته و از ثبت یا اصالح آنها در سامانه مؤدیان امتناع کند 

سازمان مراتب تخلف مؤدی را با اسناد و مدارک مثبته به هیأت حل اختالف مالیاتی ارجاع می دهد. 

یا   به مؤدی  با مراجعه  تواند  مالیاتی، سازمان می  اختالف  هیأت حل  توسط  تخلف  تأیید  درصورت 

الوه بر این،  های مالیاتی سال تخلف اقدام نماید. عمطالبه دفاتر و اسناد او، نسبت به حسابرسی دوره

 ( این قانون خواهد بود.22مؤدی متخلف مشمول جریمه های موضوع ماده )

دستگاههای    10 ماده یکتای  شناسه  و  بانکی  حسابهای  یا  حساب  شماره  مکلفند  مشمول  اشخاص 

( یا درگاههای پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را  posکارتخوان بانکی )

 الم کنند.به سازمان اع

( یا درگاههای پرداخت  posدر موارد استفاده از حساب بانکی یا دستگاه کارتخوان بانکی ) تبصره

الکترونیکی جدید، اشخاص مشمول مکلفند اطالعات آنها را بالفاصله از طریق کارپوشه خود در سامانه  

 مؤدیان به سازمان اعالم کنند.

ایران موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال  بانک مرکزی جمهوری اسالمی    11 ماده

پرداخت   درگاههای  یا  و  بانکی  کارتخوان  دستگاههای  ساماندهی  به  نسبت  قانون،  این  ابالغ  از  پس 

الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاههای اقتصادی  

پایانه های فرو از  از تخصیص شناسه مذکور، کلیه  به هر یک  یکتا اختصاص دهد. پس  ش، شناسه 

های انجام شده از طریق حسابهای بانکی متصل به دستگاههای کارتخوان بانکی و نیز درگاههای  تراکنش

تراکنش عنوان  به  الکترونیکی  بانکی  پرداخت  حساب  صاحب  شغلی  فعالیت  با  مرتبط  بانکی  های 

ی اسالمی ایران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات  محسوب شده و بانک مرکزی جمهور 

های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده  مربوطه، اطالعات این تراکنش

و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطالعات هویتی، عملکردی و دارایی  

قا  169مؤدیان موضوع ماده ) مالیات های مستقیم مصوب  مکرر(  با اصالحات و    1366/12/3نون 

 الحاقات بعدی به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد.

پس از انقضای موعد)گذشت زمان( مذکور در این ماده، اتصال دستگاههای کارتخوان بانکی   تبصره

(posو یا درگاههای پرداخت الکترونیکی که تعلق آنها به مؤدی معین توسط )    سازمان امور مالیاتی

تأیید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع است. بانک مرکزی و حسب مورد کلیه بانکها  

برداران کلیه دستگاههای کارتخوان  و ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظف هستند مشخصات بهره 



 
 

نند. در صورت تخلف از حکم  ( و پایانه های پرداخت الکترونیکی را به سازمان اعالم کposبانکی )

 این ماده، مرتکبان به مجازات درجه شش قانون مجازات اسالمی به غیر از حبس محکوم می شوند. 

که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی به دلیل بروز  اشخاص مشمول مکلفند در صورتی   12 ماده

ز طریق کارپوشه خود در سامانه  حادثه یا نقص فنی فراهم نباشد مراتب را تا پایان روز اداری بعد، ا

مؤدیان یا به هر طریق دیگری که سازمان اعالم می کند، حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه  

الکترونیکی،   صورتحساب  صدور  پذیرشدن  امکان  زمان  تا  و  کنند  اعالم  مالیاتی  خدمات  دهنده 

های  قرر می کند، ثبت و صورتحسابفروشهای خود را به ترتیبی که سازمان به موجب دستورالعملی م

 صادره را به سازمان ارسال کنند.

( قانون مالیات های  169حکم این ماده در صورتی که امکان ثبت در سامانه موضوع ماده) تبصره

 مستقیم فراهم نباشد نیز جاری است. 

کسب وکار،  در صورتی که به هر دلیل اعم از تعطیلی )موقت یا دائم( و یا انحالل واحد    13 ماده

بهره برداری از پایانه فروشگاهی به طور موقت یا دائم متوقف شود، اشخاص مشمول مکلفند مراتب  

را ظرف مدت ده روز از توقف بهره برداری از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان حسب مورد  

 به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعالم کنند.

دی که تعطیلی واحد کسبی به حکم مراجع قانونی ذی ربط باشد و یا در موارد قوه  در موار تبصره

قهریه یا بروز حوادث غیرمترقبه که مبتنی بر علل و جهاتی خارج از اراده اشخاص مشمول باشد و بر  

تا رفع موانع قهریه مذکور از رعایت مهلت   نباشد، اشخاص مشمول  به سازمان ممکن  اثر آن اطالع 

 قرر در این ماده مستثنی می باشند. زمانی م

اشخاص مشمولی که نسبت به تغییر شغل یا محل فعالیت، تغییر مالکیت یا اجاره واحد کسب    14 ماده

وکار اقدام می کنند، مکلفند ظرف مدت ده روز تغییرات انجام شده را از طریق کارپوشه خود در  

 ائه دهنده خدمات مالیاتی اعالم نمایند. سامانه مؤدیان حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ار

 سوم تکالیف سازمان، دستگاهها و مراجع ذی ربط  فصل

اطالعات سامانه مؤدیان، محرمانه است و سازمان مجاز به افشای آن جز به حکم قانون و یا    15 ماده

این اطالعات  باشد. کارگروه راهبری سامانه مؤدیان مکلف است امکان استفاده از  مرجع قضائی نمی 

را مشروط به رعایت مالحظات امنیتی و حریم خصوصی اشخاص برای دستگاههای اجرائی موضوع  

 ( قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر متقاضیان با شرایط زیر فراهم کند: 5ماده )

الف در مورد دستگاههای اجرائی، دسترسی به این اطالعات در مواردی خواهد بود که مطابق قوانین  

 مقررات، اطالعات موجود در سامانه، در راستای انجام وظایف آنها باشد. و 



 
 

ب در مورد سایر متقاضیان، دسترسی به این اطالعات در مواردی خواهد بود که متقاضی به منظور  

متقاضی   این صورت  باشد. در  اطالعات مزبور  از  استفاده  نیازمند  پژوهشی  امور تحقیقاتی و  انجام 

مکتوب خود را که در بردارنده اطالعات مورد نیاز است به همراه معرفی نامه  مکلف است درخواست  

کند.   ارائه  سازمان  به  دانشگاهی  و  علمی  مراکز  نظیر  مرتبط  پژوهشی  نهادهای  یا  دستگاه  از سوی 

کارگروه راهبری سامانه مؤدیان موظف است با بررسی درخواست مزبور، اطالعات مورد درخواست  

ای ناشناس و به میزان الزم جهت انجام تحقیقات و پژوهش مورد نظر در اختیار  را به صورت داده ه

 متقاضی قرار دهد .

سازمان مکلف است در ایجاد و استقرار سامانه، نسبت به صیانت و حفاظت از اطالعات    1 تبصره

 اشخاص و رعایت مقررات امنیت فضای تبادل اطالعات )افتا( اقدام کن د. 

(  279مفاد این ماده ضمن جبران خسارت وارده مشمول مجازات موضوع ماده )  متخلفان از  2 تبصره

مصوب   الحاقی  مستقیم  های  مالیات  شامل    31/ 1394/4قانون  خسارت  جبران  به  الزام  شوند.  می 

 گردد. مواردی که وارد شدن آسیب منتسب به متخلف نیست، نمی 

تاریخ الزم االجراء شدن این قانون، فرآیند  مراجع ذی ربط مکلفند ظرف مدت شش ماه از   16 ماده

مربوط به صدور، تجدید، تمدید، اصالح یا ابطال پروانه کسب وکار، کارت بازرگانی و مجوز فعالیت  

های اقتصادی را به گونه ای اصالح کنند که هرگونه شروع فعالیت اقتصادی جدید، تغییر نوع فعالیت،  

سایر تغییرات مرتبط با کسب و کار اشخاص، بدون ثبت یا اصالح  تغییر مالک یا مالکان، تغییر مکان و  

با رعایت قوانین و   نباشد. تشخیص مراجع ذی ربط  امکان پذیر  اطالعات مربوط در سامانه مؤدیان 

 مقررات مربوطه در هر مورد، با کارگروه راهبری سامانه مؤدیان است. 

 چهارم تشویق ها و تسهیالت فصل

ست در پنج سال اول پس از استقرار سامانه مؤدیان به منظور تشویق صاحبان  سازمان موظف ا  17 ماده

های خود را با استفاده از  مشاغل موضوع فصل چهارم باب سوم قانون مالیات های مستقیم که فروش

پایانه فروشگاهی انجام داده و کاالها و خدمات موردنیاز خود را از واحدهای اقتصادی عضو سامانه  

( مالیات بر ارزش افزوده ای که مؤدی در هر دوره  %20اری کنند، معادل بیست درصد)مؤدیان خرید

( فروش وی )هر کدام کمتر باشد(، حداکثر تا شصت  %1به سازمان پرداخت می کند یا یک درصد )

( ریال در هر دوره مالیاتی به عنوان پاداش همکاری مؤدی، از مالیات بر ارزش  60،000،000میلیون ) 

وره بعدی وی )و در صورتی که بیش از مالیات آن دوره باشد، دوره های بعد از آن( کسر  افزوده د

 کند.



 
 

پاداش مؤدیان موضوع این ماده که طبق قانون، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند، از   تبصره

نجاه  مالیات عملکرد آنها در همان سال کسر می شود. پاداشی که به این مؤدیان تعلق می گیرد، از پ

 ( مالیات عملکرد ابرازی آنان بیشتر نخواهد بود.%50درصد )

که    18 ماده حقیقی(  )اشخاص  نهائی  کنندگان  مصرف  تشویق  منظور  به  است  موظف  سازمان 

خریدهای خود را از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی انجام می  

های فروشگاهی یک صورتحساب را    کی صادرشده توسط پایانهدهند، از هر ده صورتحساب الکترونی

به صورت قرعه کشی برخط انتخاب کرده، دو برابر مبلغی را که خریدار براساس آن صورتحساب به  

عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نموده است، به حساب بانکی وی مسترد کند. جوایز مزبور  

ورالعملی که ظرف مدت شش ماه از تاریخ الزم االجراء شدن  از محل وصولی جاری سازمان، طبق دست

 این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، پرداخت می شود. 

سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که مصرف کنندگان نهائی که از فروشندگان مجهز    1 تبصره

پرداخت   شبکه  طریق  از  و  فروشگاهی  پایانه  بتوانند  به  تمایل  صورت  در  کنند،  می  خرید  بانکی 

 های خرید خود و جوایز تعلق گرفته را مشاهده کنند.صورتحساب

( قانون  84جوایز موضوع این ماده تا میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده )  2 تبصره

مالیاتی مربوط به این    مالیات های مستقیم برای هر شخص در سال از شمول مالیات و تسلیم اظهارنامه 

 جایزه، معاف می باشد.

اصالت    3 تبصره از  بتوانند  نهائی  کنندگان  مصرف  که  کند  إتخاذ  ترتیبی  است  موظف  سازمان 

 صورتحساب های صادرشده توسط فروشندگان اطمینان حاصل کنند.

را که  سازمان مکلف است اظهارنامه های مالیات بر عملکرد آن دسته از اشخاص مشمول    19 ماده

تمامی مقررات این قانون را رعایت کرده اند و آن را بر مبنای اطالعات مندرج در سامانه مؤدیان  

پایگاه داده سازمان   با اطالعات موجود در  انطباق  از طریق  اند  ارائه نموده  تنظیم و در مهلت مقرر 

نامه تسلیمی را بدون  راستی آزمایی نموده و در صورت عدم مغایرت با اطالعات پایگاه مذکور، اظهار 

 رسیدگی قبول کند. 

به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهار شده در سامانه مؤدیان، سازمان مجاز است    1 تبصره

%( مؤدیان مشمول قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش    2/5حداکثر دوونیم درصد )

افزوده را که عضو سامانه مؤدیان هستند، به صورت تصادفی )به قید قرعه( انتخاب کرده و دفاتر  

نان را مطالبه یا برای مشاهده دفاتر و اسناد، به محل کار آنان مراجعه کند. دستورالعمل این تبصره  آ



 
 

ظرف مدت شش ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می  

 ند، وجود ندارد. رسد. محدودیت مذکور در این تبصره نسبت به مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نیست

مؤدیان می توانند اظهارنامه مربوط به مالیات عملکرد خود را از طریق سامانه مؤدیان ارائه    2 تبصره

به    کنند. سازمان موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطالعات مربوط به خرید و فروش مؤدی عیناً 

بت سایر اقالم اطالعاتی مورد  اظهارنامه مالیات بر عملکرد وی منتقل شود و مؤدی تنها موظف به ث

نیاز برای محاسبه مالیات عملکرد نظیر حقوق و دستمزد، اجاره و استهالکات بر اساس مقررات مربوط  

 باشد.و ضوابطی که سازمان تعیین می کند، می 

الزم    20 ماده از  ماه  شش  مدت  ظرف  که  دستورالعملی  چهارچوب  در  است  مکلف  سازمان 

یه می شود و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، آن دسته از  االجراءشدن این قانون ته 

اشخاص مشمولی که تمامی تکالیف مقرر در این قانون را رعایت کرده و از نرم افزارهای حسابداری  

مورد تأیید کارگروه راهبری سامانه مؤدیان استفاده می کنند، از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع  

 مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مستثنی کند. قوانین

به سازمان اجازه داده می شود در صورت ثبت نام مؤدی در سامانه مؤدیان و انجام تکالیف    21 ماده

و قبل از آن می باشد،   1396قانونی مربوط، بدهی مالیات بر ارزش افزوده وی را که مربوط به سال 

سط سازمان پیشنهاد شده و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد،  مطابق دستورالعملی که تو

قطعی نموده و کلیه جریمه های متعلقه را به مدت سه سال تعلیق کند. در صورت ارتکاب تخلفات  

( این قانون توسط مؤدی در طول زمان تعلیق و محکومیت وی در هیأت حل اختالف  9مذکور در ماده)

رأی هیأت، ملزم به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه های تعلیق شده خواهد    مالیاتی، مؤدی حسب

(، جریمه  9بود. پس از انقضای مهلت فوق الذکر در صورت عدم ارتکاب تخلفات مذکور در ماده )

 های تعلیق شده بخشوده می شود.

 پنجم ضمانت های اجرائی  فصل

 شرح زیر خواهد بود: تخلفات و حسب مورد، جریمه های متعلقه به   22 ماده

( مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون  %10الف عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل ده درصد)

 ( ریال، هر یک که بیشتر باشد.20.000.000صدور صورتحساب الکترونیکی یا بیست میلیون)

از حافظه مالیاتی،  ب عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده  

استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل ده  

( ریال، هر  20.000.000( مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طرق، یا بیست میلیون)%10درصد)



 
 

صفر و مشوقهای موضوع قانون    یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ

 مالیات های مستقیم در همان سال مالی.

پ عدم اعالم شماره حساب یا حسابهای بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا  

( مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن  %10آنها انجام می شود به سازمان، معادل ده درصد )

( ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت  20.000.000حساب یا بیست میلیون )

 های مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیات های مستقیم در همان سال مالی.

دو   معادل  صورتحساب،  کردن  مخدوش  یا  حذف  خریدار،  به  چاپی  صورتحساب  تحویل  عدم  ت 

( ریال هر یک که  20.000.000ل بیست میلیون)( مبلغ صورتحساب های مذکور یا معاد%2درصد)

 بیشتر باش د. 

( مبلغ  %1( این قانون، معادل یک درصد )14( و )13(، )12ث عدم رعایت احکام مذکور در مواد )

 ( ریال، هر یک که بیشتر باش د.10.000.000فروش گزارش نشده یا معادل ده میلیون )

انون، متناسب با نرخ تورم ساالنه بر اساس آخرین  های ثابت مندرج در این قمبلغ جریمه   1 تبصره

 اعالم بانک مرکزی، هر سال توسط سازمان اعالم می شود.

( جریمه های موضوع این ماده را مطابق ماده  %50سازمان نمی تواند بیشتر از پنجاه درصد)  2 تبصره

 ( قانون مالیات های مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد.191)

های موضوع بندهای »الف« و »ث« این ماده، جریمه موضوع  عمال جریمهدر صورت ا   3 تبصره

در  169ماده) مذکور  های  جریمه  اعمال  در صورت  شود.  نمی  اعمال  مستقیم  های  مالیات  قانون   )

 بند»ب«، جریمه های مذکور در بندهای »الف« و »ت« اعمال نمی شود. 

نظام    23 ماده یا اخالل در  تقلب  به قصد  یا  هر شخصی که  به تولید، عرضه  اقدام  مالیاتی کشور، 

استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و پایانه های فروشگاهی معیوب یا تجهیزات معیوب  

کننده کند، یا پایانه فروشگاهی خود یا دیگران را تخریب کند، عالوه بر جبران ضرر و زیان، حسب  

ری درجه شش قانون مجازات اسالمی به غیر از حبس،  مورد به یک یا چند مورد از مجازات های تعزی

 محکوم می شود. 

تکرار جرم موضوع این ماده برای بیش از سه بار، حسب مورد موجب مجازات های تعزیری    1 تبصره

 درجه پنج قانون مجازات اسالمی به غیر از حبس، می شو د. 

های  یافته، موجب مجازات  اقدام به جرم موضوع این ماده به صورت گروهی و سازمان   2 تبصره

 تعزیری درجه چهار قانون مجازات اسالمی به غیر از حبس، حسب مورد می شود.



 
 

( این قانون، سازمان موظف است مراتب  2در صورت عدم رعایت احکام مذکور در ماده)  24 ماده

است  تخلف را به وی و مرجع صادرکننده مجوز فعالیت واحد متخلف اعالم کند. مرجع مذکور مکلف  

حداکثر ظرف مدت یک هفته از اعالم سازمان، نسبت به اخطار کتبی به واحد متخلف اقدام کند.  

چنانچه واحد مذکور ظرف مدت ده روز از تاریخ دریافت اخطار، نسبت به عضویت در سامانه مؤدیان  

رجع صدور  اقدام نکند، برای بار اول به مدت دو هفته و برای بار دوم از دو تا شش ماه با اعالم م

مجوز، توسط نیروی انتظامی، و در مورد کسب و کارهای مجازی، توسط کارگروه تعیین مصادیق  

مجرمانه، تعطیل یا مسدود خواهد شد. در صورتی که پس از گذشت پانزده روز، مرجع صادرکننده  

نکند، سازمان  مجوز تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ابالغ  

موظف است رأساً تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه مذکور ابالغ کند. در این  

صورت، مرجع صادرکننده مجوز، با متخلف در پرداخت مالیات و جریمه ها مسئولیت تضامنی خواهد  

 داشت.

فعالیت واحد   در صورت تداوم تخلف واحد کسب وکار پس از گذشت یک سال، مجوز  1 تبصره

 متخلف توسط مرجع صادرکننده مجوز ابطال خواهد ش د.

بانک مرکزی موظف است درگاهها و پایانه های پرداخت واحد متخلف را در زمان تعطیلی    2 تبصره

 یا تعلیق فعالیت آن واحد، مسدود کند.

انقضای مواعد )مهلتها( مذکور در ماده)  25 ماده از  قانون، صورتحساب ه3پس  این  ایی که در  ( 

 سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسی مالیاتی نخواهد بو د. 

( قانون مدیریت خدمات  5ذی حسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرائی موضوع ماده)  1 تبصره

ای، مفاد  ینهو اصالحات و الحاقات بعدی آن مکلفند در پذیرش اسناد هز  8/ 1386/7کشوری مصوب  

 این ماده را رعایت کنن د.

برای    2 تبصره را  ماده  این  های موضوع  آزمایی صورتحساب  راستی  امکان  است  مکلف  سازمان 

 خزانه داری کل، دیوان محاسبات کشور و سایر دستگاههای نظارتی حسب مورد فراهم کند.

 ششم نظارت بر اجراء  فصل

حصول    26 ماده جهت  تواند  می  صدور  سازمان  خصوص  در  مؤدیان  صحیح  عملکرد  از  اطمینان 

انجام تکالیف قانونی   صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معامالت در سامانه مؤدیان، اطمینان از 

توسط مؤدیان، ارائه آموزش و مشاوره های فنی و غیرمالیاتی به مؤدیان، پشتیبانی و استانداردسازی  

فت استعالم های موردنیاز، از جمله گزارش های الکترونیکی  تجهیزات مورد استفاده مؤدیان و دریا

 پرداخت، از خدمات شرکتهای ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند.



 
 

شرایط، نحوه انتخاب، چگونگی ارتباط با سازمان و مؤدیان، تعیین تعرفه ها و سایر مقررات مربوط به  

ای  نامهخدمات مالیاتی، براساس قوانین مربوطه به موجب آیین شرکتهای ایرانی معتمد ارائه کننده  

است که ظرف مدت شش ماه از الزم االجراءشدن این قانون توسط کارگروه راهبری سامانه مؤدیان  

 رسد.تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می 

و کارگروه مزبور موظف است هر  نظارت بر حسن اجرای این قانون برعهده کارگروه یادشده بوده  

شش ماه گزارش عملکرد سازمان را در این خصوص به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 

 ارائه کند. 

( قانون  44سازمان مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم)  27 ماده

برنامه  1387/3/25اساسی مصوب   قانون  و  بعدی آن  اصالحات  اقتصادی،    و  توسعه  پنجساله ششم 

، متناسب با ظرفیت فنی و اجرائی 1395/12/14اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب  

مقررات در ساختار سازمانی به منظور نظارت بر شرکتهای معتمد    کشور نسبت به ایجاد مرکز تنظیم 

ها و مشخصات فنی و شاخصهای توسعه  ارائه کننده خدمات مالیاتی، تنظیم مقررات و تعیین استاندارد

های فروشگاهی و صورتحساب الکترونیکی اقدام نماید. مصوبات مرکز مذکور پس  نظام شبکه پایانه

 از تأیید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطالعات الزم االجراء است.

ترتیبات پرداخت مربوط به جریمه های موضوع  نحوه مطالبه، وصول، تقسیط، بخشودگی و    28 ماده

 این قانون طبق احکام قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

( قانون مالیات  169( ماده)2( این قانون، تبصره)3پس از انقضای مواعد مذکور در ماده)  29 ماده

(،  1ره های )با اصالحات و الحاقات بعدی آن لغو و احکام مندرج در تبص 1366های مستقیم مصوب  

با اصالحات    24/ 1382/12( قانون نظام صنفی کشور مصوب  66( و همچنین ماده)15( ماده)3( و )2)

 و الحاقات بعدی آن برای اشخاص مشمول این قانون منتفی می شو د. 

فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست   قانون

مهرماه یکم  تاریخ    و  در  و  شد  تصویب  اسالمی  شورای  مجلس  هشت  و  نود  و  سیصد  و  یکهزار 

 به تأیید شورای نگهبان رسید. 1398/8/1

 مجلس شورای اسالمی علی الریجانی  رئیس

 منبع : سایت قوانین مجلس 

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1348789 
  

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1348789
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 سند راهبردی جمهوری اسالمی ایران در فضای مجازی 

 2021جوالی   18

 دقیقه  3زمان تقریبی مطالعه   164 0

  102619اسالمی ایران در فضای مجازی )بخشنامه شماره  بخش های اول و دوم سند راهبردی جمهوری  

 شورای عالی فضای مجازی(  4/1400/ 23مورخ 

 کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی 

 کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است یا قانون خاص دارند 

 ستاد کل نیروهای مسلح 

 سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور 

 با سالم و احترام؛

آیین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی، به پیوست »بخش های اول و دوم    11در اجرای ماده  

مورخ   و یک  هفتاد  مجازی« مصوب جلسه شماره  در فضای  ایرن  اسالمی  راهبردی جمهوری  سند 

به استحضار    4/1400/ 6مورخ    102121ضای مجازی که طی نامه شماره  شورای عالی ف   17/3/1400

 مقام معظم رهبری )مدظله العالی( رسیده است، برای اجرا ابالغ می شود. 

 دبیر شورای عالی فضای مجازی   -سید ابوالحسن فیروزآبادی

سند راهبردی جمهوری اسالمی ایران در فضای مجازی )بخش های 

 اول و دوم( 

 مقدمه:



 
 

افق  سند   در  مجازی  فضای  در  ایران  اسالمی  جمهوری  ارزشها،    1410راهبردی  بخش  چهار  در 

چشمانداز، اهداف و راهبردها تنظیم شده است. این سند از طریق مطالعه اسناد راهبردی و چشمانداز  

سایر کشورها در حوزه فضای مجازی، تحلیل وضع موجود و مطلوب، تحلیل اسناد باالدستی )قانون  

سند چشمانداز و احکام مقام معظم رهبری )مدظله العالی( برای شورای عالی فضای مجازی(  اساسی،  

و اخذ نظر مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی کشور و دستگاههای دولتی و حکومتی و سازمانهای  

مورخ    71مرتبط با فضای مجازی تنظیم شده است. بخش های اول و دوم این سند، در جلسه شماره  

 شورای عالی به تصویب رسید.  17/03/1400

 ارزش ها:  -الف

 اعتقادات، احکام و اخالق اسالمی و ارزشهای انقالب اسالمی؛  -1

 استقالل، حاکمیت ملی و نفی سلطه خارجی؛ -2

 انسجام، وحدت و اعتماد ملی؛  -3

 مسئولیتپذیری و پاسخگویی؛ -4

 حکمت، خردگرایی و هوشمندی؛ -5

 نی؛ مشارکت ذیربطان در حکمرا -6

 صلح طلبی عادالنه و احترام متقابل در روابط بینالملل؛ -7

 خودکفایی، خوداتکایی و نوآوری در تأمین نیازهای پایه شهروندان؛  -8

 ایرانی و خانواده محوری؛-هویت و سبکزندگی اسالمی  -9

 عدالت، کرامت انسانی و آزادی مسئوالنه - 10

 صیانت از حریم خصوصی و حقوق عامه؛  -11

 انونگرایی و انضباط اجتماعی؛ ق -12

  2از    2امنیت ملی؛ سند راهبردی جمهوری اسالمی ایران در فضای مجازی )بخشهای اول و دوم(    -13

 منافع ملی؛- 14

 سالمت محتوا؛  -15

 شفافیت و دسترسی آزاد و عادالنه به اطالعات و خدمات با حفظ حقوق و مصالح فرد و جامعه؛  -16

گروههای اجتماعی خاص اعم از کودکان و نوجوانان، سالمندان و کمتوانان  توجه به اقشار و    -17

 جسمی و ذهنی؛ 

 حفظ محیطزیست. -18

 چشم انداز:  -ب



 
 

افق   ایران در  ایمن،  1410فضای مجازی جمهوری اسالمی  امتداد فضای واقعی، سالم،  ، فضایی در 

برخوردار از منابع انسانی    مفید، پیشران پیشرفت سایر حوزه ها، متکی بر ظرفیت درونزای کشور،

متخصص، ماهر، مؤثر و کارآمد، برخوردار از مراکز علمی و پژوهشی، شرکت های دانش بنیان و  

صنایع پیشرفته داخلی است. برای حرکت جهشی، ابتکار عمل دارد. از استقالل هوشمندانه و عالمانه،  

ی و هدفمند در مجامع و نهادهای  با کمترین وابستگی برخوردار است و حضوری فعال، مبتکرانه، قو

منطقه ای و بین المللی دارد. الهام بخش در جهان اسالم، نقش آفرین در صحنه جهانی، جزء قدرت  

های برتر سایبری و مقام اوّل ارایه خدمات فضای مجازی در منطقه غرب و جنوبغرب آسیا با تعامل  

ز فضای مجازی با مشارکت همه کشورها در  سازنده و مؤثر در روابط بینالملل و استفاده صلحآمیز ا

توسعه آن، رفع حکمرانی کشورهای سلطه گر بر شبکه جهانی اینترنت و اصالح آن با همکاری سایر  

 کشورها است. 

ایرانی مبتنی بر فرهنگِ پیشرفت پایدار در فضای مجازی    -ارزشها، هنجارها و سبک زندگی اسالمی 

نو، جذاب و متنوع به ویژه در حوزه های آموزش، سالمت،  کشور نهادینه شده و نیازها و خدمات  

تجارت، حمل ونقل، آب، انرژی و سرگرمی برای کاربران ایرانی فراهم است. نظام حکمرانی در بهره  

و   تعاونی  عمومی،  حاکمیتی،  های  آزادی  عدالت،  ملی،  براساس حاکمیت  مجازی  فضای  از  گیری 

با مشارکت شهروندان پیشتاز است.  بخشهای عمومی و  خصوصی،  تمام  و  ، سازمانها، کسب وکارها 

خصوصی، امنیت و سالمت این فضا در باالترین سطح است. دارای زیرساختهای مطمئن، امن، پایدار،  

یکپارچه و گسترده در سراسر کشور بر بستر شبکه ملی اطالعات و در ارتباط با شبکه جهانی است. از  

ریهای نوین، نقش مؤثر در اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانشبنیان و  بلوغ فرآیندهای صنعتی مبتنی بر فناو

فرصتهای جدید شغلی برخوردار است و در بازارهای جهانی با افزایش سطح کیفیت و کمیت کاال و  

خدمات، حضوری رقابتی دارد و از مواجهه عالمانه و پیشتاز با تحوالت ایران و جهان مبتنی بر مطالعات  

 وهی در کلیه ابعاد فضای مجازی برخوردار است. راهبردی و آینده پژ

 2021جوالی   18

 منبع : 

https://shenasname.ir/egovernement/8529-سند-راهبردی-مجازی 

  

https://shenasname.ir/egovernement/8529-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://shenasname.ir/egovernement/8529-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C


 
 

 

 

****** 

 

 

  ی ک یسازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترون   ون ی ، کنوانس  ی عل  یی , رضای السان مصطف

از    ;  37, شماره     -, دوره     1386و زمستان    زیی، پا  ی (، مجله حقوق2005)  ی الملل  نی ب  یدر قراردادها

 .  418تا صفحه  387صفحه 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=70696 

 

 

 
 ( 2005)  یالملل نی ب یدر قراردادها یکیسازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترون  ون یکنوانس 

 مقاله  مشخصات

 ی :   مجله حقوقهی نشر عنوان 

 .   418تا صفحه  387از صفحه  ; 37, شماره   - , دوره   1386و زمستان  زیی شماره:   پا اطالعات

  

  ی در قراردادها   ی کیسازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترون   ون یمقاله:   کنوانس   عنوان 

 (  2005) ی الملل ن یب

  

 ی عل یی , رضای :   السان مصطفسندگانی نو

 

 :    دهیچک

الکترون   ونیکنوانس ارتباطات  از  استفاده  درباره  متحد  ملل  قراردادها  ی کیسازمان   ،ی الملل  نی ب  یدر 

توان آن را استمرار روند    ی که م  دیآ  ی به شمار م  ی کیسند مدون در عرصه تجارت الکترون  نیآخر

  23که در    ون،ی کنوانس  نیمحسوب داشت. ا   نهی زم  نی مختلف در ا  ی حقوق  ینظام ها   یهماهنگ ساز

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=70696


 
 

لبنان،    ی تاکنون توسط کشورها  ده،یسازمان ملل متحد رس  ی مجمع عموم  بی، به تصو 2005نوامبر  

افر سر  ن،یچ  ، یمرکز   یقا یسنگال،  س   النکا، یسنگاپور،  شده     رالئون یماداگاسکار،  امضا  پاراگوئه  و 

ت  یاز آن حما  ون، ی کنوانس  یبر امضا   ی ضمن اعالم قول مساعد مبن  زیاز کشورها ن  گرید  ی است. برخ

به عنوان هسته    ترال یکرده اند. هدف آنس   دی تاک  ی کی آن در عرصه تجارت الکترون  تی بر اهمکرده و  

الملل با    ن ی تجارت ب  ی الملل، رفع موانع حقوق  نی سازمان ملل متحد در عرصه حقوق تجارت ب  ی حقوق

  ن یا   حققت  ی است. تالش برا  ی الملل  نی موجود و هماهنگ ساختن آنها در سطح ب  نی قوان  ی به روز رسان

 قابل استنباط است.   ون،ی از مفاد کنوانس ی هدف، به خوب

  ی کی سازمان ملل متحد در خصوص استفاده از ارتباطات الکترون  ونیخاطر نشان ساخت که کنوانس   دیبا

در باب وضع مقررات متحدالشکل و قابل    ترالیتجربه آنس  نیهر چند نخست   ،ی الملل  نی ب  یدر قراردادها

ثمره    نیبهتر   ،ی کیتجارت الکترون  نهیاما حداقل در زم   د،یآ  ی به شمار نم  ی الملل  نیدر سطح ب   رشیپذ

از آن بهره گرفت.    ی الملل  نی و ب  ی توان در عرصه داخل  ی باشد که م  ی سالها تالش، مطالعه و پژوهش م

  ی ک یتجارت الکترون  استیو س   ی کی همچون قانون تجارت الکترون  ی رسد که با وجود مقدمات  ی به نظر م

  ا یرابطه   نیدر ا  ر یاست که تاخ ی هیعهدنامه مهم سخن گفت. بد  نیبه ا  وستنی توان از پ ی کشورمان، م

داخل  بیدر تصو   ی سع تاث  ی قانون  تفاوت  لحاظ  به  داخل  ی عمل  ریمعادل،    ن ی ب  ونیو کنوانس  ی قانون 

 در ادامه خواهد آمد.  ونی مناسبت، ترجمه کنوانس نی نخواهد بود. به هم  ریپذ  هیتوج ،ی الملل

 

 

   ی جمهور   استی و امور مجلس ر  ی معاونت حقوق  ی الملل  نی ب  ی مرکز امور حقوق  ةی نشر  ،ی حقوق  مجلة

    387   418، صص  1386و هفتم،  ی شمارة س

    

    

ب   در    ی ک ی ز ارتباطات الکترونسازمان ملل متحد درباره استفاده ا  ون ی کنوانس   ی الملل  نیاسناد 

 ( 2005) ی الملل نی ب ی قراردادها

    

    ∗مترجمان  اشاره

الکترون  ونیکنوانس ارتباطات  از  استفاده  درباره  متحد  ملل  قراردادها   ی کی سازمان    ن ی ب  ی در 

توان آن را استمرار    ی که م  دیآ  ی به شمار م  ی کیسند مدون در عرصه تجارت الکترون   نی،آخری الملل

  23که در   ون،یکنوانس  نی محسوب داشت. ا  نهی زم  نی مختلف در ا  ی حقوق  ینظام ها   یروندهماهنگ ساز



 
 

لبنان،    ی تاکنون توسط کشورها  ده،یسازمان ملل متحد رس  ی مجمع عموم  بی، به تصو 2005  امبر نو

پاراگوئه امضاشده است.    و  رالئون یماداگاسکار، س  النکا، یسنگاپور، سر   ن،ی چ  ،یمرکز   ی قایسنگال، افر 

  ه کرد  تی از آن حما  ون،ی کنوانس  یبر امضا  ی ضمن اعالم قول مساعد مبن  زیاز کشورها ن  گرید  ی برخ

  ی عنوان هسته حقوق  ترالبه یکردهاند . هدف آنس    دیتأک  ی کی آن در عرصه تجارت الکترون  ت یو بر اهم

با به روز    نی ب  تجارت ی الملل، رفع موانع حقوق  نی سازمان ملل متحد در عرصه حقوق تجارت ب الملل 

 است.  ی الملل ن یموجود و هماهنگ ساختن آنها در سطح ب ن یقوان  ی رسان

 قابل استنباط است.    ون،ی از مفاد کنوانس ی هدف، به خوب ن یتحقق ا   یبرا  تالش

    

                                                             

پا  نیا  ی سانگلی   متن.    ∗ از  :   لیذ   ی نترنتی ا  گاهی سند 

www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/2005Convention.pdf    برگرفته

  یی رضا  ی و عل  جانیمعلم آذربا  ت یدانشگاه ترب  ی علم  ئتی السان عضو ه  ی مصطف   انی شده و توسط آقا

 برگردانده شده است.    ی به فارس ی بهشت  دیدانشگاه شه  ی ارشد حقوق خصوص ی کارشناسیدانشجو 

  ی کی سازمان ملل متحد در خصوص استفاده از ارتباطاتالکترون  ونیخاطر نشان ساخت که کنوانس  دیبا

در باب وضع مقرراتمتحدالشکل و قابل    ترالیتجربه آنس   ن ی هر چند نخست  ،ی الملل  نی ب  یدر قراردادها 

ثمره    ن یتر به  ،ی ک یتجارتالکترون   نه یاما حداقل در زم  د،یآ  ی به شمار نم  ی ا لملل  ن یدر سطح ب  رشیپذ

از آن بهره گرفت.    ی الملل  نی و ب  ی در عرصه داخل  توانیباشد که  م  ی سالها تالش، مطالعه و پژوهش م

  ی ک یتجارت الکترون  استیو س   ی کی همچون قانون تجارت الکترون  ی رسد که با وجود مقدمات  ی به نظر م

  ا یرابطه   نی در ا ر یأخاست که ت ی هیعهدنامه مهم سخن گفت. بد نی به ا وستنی توان از پ  ی کشورمان، م

تصو   ی سع داخل  ب یدر  تأث  ی قانون  تفاوت  بهلحاظ  داخل  ی عمل  ریمعادل،  کنوانس  ی قانون    ن ی ب  ونیو 

 ادامه خواهد آمد.   در ونیترجمه کنوانس نمناسبت،ینخواهد بود. به هم  ریپذ  هیتوج ،ی الملل

    

  



 
 

  ن یب  یقراردادهادر    یکیسازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترون  ونیکنوانس

 (   2005) یالملل

    

 سازمان ملل متحد،   ی عموم مجمع

    

کم   1966دسامبر    17(  کمیو    ست ی)ب  2205قطعنامه    ،یادآور ی  با آن  موجب  به  حقوق    ونی سیکه 

الملل    نی حقوق تجارت ب  ی ساز  کسان یو    ی هماهنگ  ت یالملل سازمان ملل متحد جهت تقو  ن ی تجارت ب

بو   د،یگرد  جادیا منافع همه،    گسترش   توسعه و   انیدر حال توسعه را در جر  یمردم کشورها   ژهیتا 

 در نظر داشته باشد،     ،بین المللتجارت   ریچشمگ 

    

  ی کیارتباط الکترون   لیوسا   ی در خصوص ارزش حقوق  دیترد   لیشده به دل  جادیابهامات ا   نکه،ی به ا  نظر

  ن ی بر سر راه تجارت ب  ی شوند، موجب موانع  ی به کار گرفته م  ی الملل  نی ب  ی که در چارچوب قراردادها

 الملل شده است،   

    

ارتباط    لی که بر سر راه  استفاده ازوسا  ی جهت برداشتن موانع  کسانیقواعد    رشیپذ  نکه،یاعتقاد به ا   با

به  حقوق    ی وجود دارد  از جمله موانع ناش  ی الملل  نیب   یدر قراردادها   ک یالکترون  از اسناد مربوط 

 ش یرا افزا ی لالمل ن یب  یقراردادها   یتجار  یر یپذ ی نی ب ش یو پ ی حقوق  تیالملل   شفاف نی تجارت ب

 کند،   ی تجارت مدرن، کمک م یبه خطوط و راهکارها  ی اب یتو به  دولتها جهت دس داده

    

 ی الملل  نی ب  یگرفت سند  م یتصم  ون ی سی، که در آن جلسه کم 2001و چهارم، سال    ی جلسه س  ی ادآوری  با

تواند بهبرداشتن موانع موجود بر    ی امر م  نی کند که ا  هیته   ،ی کیالکترون   ی را در باب مسائل قراردادها 

  ز، ین  ی فعل  یرتجا  یمتحدالشکل وتوافقنامه ها   ی حقوق  ی ها  ونی در کنوانس  ی کیسر راه تجارت الکترون 

  ی ک ی از  آن، به »کارگروه« تجارت الکترون ی س ینو   شیامر را همراه با پ  نی ا ون، ی سی و کم د یکمک نما

 خود سپرد،   

    

  ون ی کنوانس  سینو  شیپ  یآماده ساز   ی،  برا 2004تا    2002ز سال  نکته که کار گروه، ا  نی تذکر ا  با

شش جلسه را اختصاص داده و پس از آن    ،ی الملل   ن یب   ی در قراردادها  ی کی استفاده از ارتباطات الکترون



 
 

قرار    ی رس،  مورد بر2005و هشتم در سال    ی را در جلسه س   ونیکنوانس  سی نو  شیپ   ون،یس یخود کم   زین

 داد،      

    

  س ینو   شیپ  یشرکت درآماده ساز  ینفع، برا   یذ  ی الملل  ن یب  یهمه دولت ها و سازمان ها    نکهیاعالم ا   با

به عنوان عضو     ون،یسی و هشتم کم  ی در تمام جلسات کار گروه دعوت شدند و در جلسه س  ونیکنوانس

 داشتند،    شنهادات یاعالم نظر و ارائه پ  یبرا  ی ناظر فرصت کاف ای

  ل ی از تشک  ات،قبلیبه منظور ارائه نظر   ونیکنوانس  سینو   شینکته که متن پ  نی از ا  یابراز خرسند  با

که به حضور در جلسات    ی الملل  نی ب  یهمه دولت ها و سازمان ها   ار ی در اخت  ون، یس یو هشتم کم  ی جلسه س

  مذکور، جلسه    ل یار گرفت و نظرات آنها قبل از تشکو کار گروه، دعوت شده بودند، قر  ونی سیکم

 بود،      ونیسی کم یرو شیپ

    

  ونیکنوانس  سی نو   شیگرفت تاپ  میو هشتم خود، تصم   ی در جلسه س  ونیسی کم   نکهیاز ا   یابراز خشنود   با

 .   دینما م یتسل  ،ی سازمان ملل متحد جهت بررس ی را به مجمع عموم

    

    ون،ی سی توسط کم  ونی کنوانس سی نو   شیپ ب یتوجه به تصو با

        

قدردان .1 از کم  ی تشکر و  را  ب  ونیسی خود  تجارت  بهخاطر   نی حقوق  متحد  ملل  الملل سازمان 

الکترون   ونی کنوانس  س ینو  ش یپ  ن یتدو ارتباطات  از  قراردادها   ی کیاستفاده     ،اعالمی الملل  نیب   ی در 

 .   داردیم

    

  نقطعنامه ی را که به ا   ی الملل  نیب   یدر قراردادها  ی کی استفاده از ارتباطات الکترون  ونیکنوانس .2

کشورها    طالحاقیکند تا شرا   ی کل سازمان ملل متحد، درخواست م  ر یو از دب  رفته یگردد، پذ  ی م  وستیپ

 .   دیرا فراهم نما 

    

 قرار دهند.     ی سرا مورد برر  ونیکند تا الحاق به کنوانس ی دولت ها درخواست م ی از تمام .3

    

    وستیپ

    ی الملل نی ب  ی قراردادهادر  ی کیسازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترون  ونیکنوانس



 
 

    

 :   ونیکنوانس نیعضو ا یها دولت

    

روابط    ج یمهم در ترو  ی و سود متقابل، عامل  یبرابر   هی الملل بر پا  نی نکته که تجارت ب  نی بر ا  دیتأک   با

    د،یآ ی کشورها به حساب م انیدوستانه در م

    

را بهبود    یتجاریها   تیفعال  یی کارآ  ،ی کیارتباط الکترون  لیسازند که استفاده از وسا   ی نشان م  خاطر

  ی اشخاص و بازارها   یرا برا   ی دیجد  یبه فرصت ها   ی داده و دسترس  شیرا افزا  ی روابط تجار  ده،یبخش

 تجارت و  ج یدر ترو ی نقش اساس ن یو بنابرا  ند،کن ی دور افتاده سابق، فراهم  م

    ند،ی نما ی م فایا ،ی الملل  نی و هم در عرصه ب ی هم در عرصه داخل ،یاقتصاد  توسعه

    

که در    ی کیارتباطالکترون  ل ی وسا  ی در خصوص ارزش حقوق  دیاز ترد   ی ابهامات ناش   نکهی توجه به ا  با

 را بر سر راه   ی شوند، موانع ی به کار گرفته م ی الملل  نیب  یچارچوب قراردادها 

 کرده است،    جاد یالملل ا نی ب  تجارت

    

ارتباط    لی که بر سر راه استفادهاز وسا  ی جهت برداشتن موانع  کسان،یقواعد    رشیپذ  نکه،ی اعتقاد به ا  با

ناش  ی الملل  نیب   یدر قراردادها   ک یالکترون  موانع  از جمله  دارد   به حقوق    ی وجود  اسناد مربوط  از 

داده   شیرا افزا  ی الملل  نیبی قراردادها  یتجار  یریپذ  ی نیب   شیو پ  ی حقوق تیالملل  شفاف  ن یتجارت ب

 تجارت مدرن،  یبه خطوط و راهکارها   ی ابیو به دولت ها جهت دست 

 کند،    ی م کمک

    

احترام   مناسب،ی ها  یدر انتخاب رسانه و فناور  ن یطرف یه آزادب  دیقواعد متحد الشکل با   نکه،یبه ا  نظر

 ی ها وهی که ش ی را، تا حد  کسانی و کارکرد  ی در فناور ی طرف ی گذاشته، اصول ب

 مربوطه، سازگار باشد مد نظر قرار دهند،    ی با مضمون قواعد حقوق  نی طرف منتخب

    

مشترک  ل یتما  حل  راه  تا  موانع  ی دارند  برداشتن  منظور  به  ازارتباطات    ی را  استفاده  راه  سر  بر  که 

  ی و اقتصاد   ی اجتماع  ،ی حقوق  ی با نظام ها   یی قابلقبول در کشورها   ی وجود دارد، با روش  ی کیالکترون 

 مختلف و متفاوت، فراهم کنند؛   



 
 

 توافق نمودند:   ریبه شرح ز   

    

 اول    فصل

    ونیشمول کنوانس قلمرو

    

 : قلمرو شمول   1 ماده

  ان یم  قرارداد،یاجرا  ا ی  لیدر خصوص تشک   ی کیبر استفاده از ارتباطات الکترون  ون ی کنوانس  ن یا .1

 شود.    ی م عمالقرار دارد، ا  ی مختلف ی که محل کسب آنها، در کشورها ی اشخاص

    

ههنگام  ب  ایکه قبل    ی از اطالعات  ای  نی طرف  انیمعامالت صورت گرفته م  ا یچنانچه از قرارداد   .2

است،    مختلف یکه محل تجارت  آنها در کشورها   افت یابراز شده، نتوان در  شان ی انعقاد قرارداد توسط ا

 مختلف محل تجارت ندارند.     یشود که در کشورها ی فرض م

    

 دامنه شمول   نیی قرارداد، در تع  ای  نیطرف  یتجار   ای ی و نه وصف مدن نی طرف ت ینه تابع .3

 ملحوظ نخواهد شد.   ون،ی کنوانس نیا

 : استثنائات  2ماده   

 شود:    ی نم  عمالا  ریمربوط به موارد ز  ی کیدر مورد ارتباطات الکترون  ونیکنوانس نی .  ا1

    

 شوند؛    ی منعقد م ،ی خانگ ای  ی خانوادگ ،ی مقاصد شخص  یکه برا  یی ( قراردادهاالف

    

تعد1( )ب به  راجع  معامالت  )   ل ی(  ارز  ارز 2نرخ  معامالت  ها 3)  ی خارج  ی(  نظام  ب  ی(    ن ی پرداخت 

ها   هی اسرمایدر ارتباط با اوراق بهادار   هیتهاتر و تصف  ی نظام ها ای ی بانک  ن ی توافقات پرداخت ب  ،ی بانک

اوراق    دی،بازخریمعامالت مربوط به نگهدار   ایوام    ع،یدر ب  قهی( انتقال حق وث4)  گرید   ی و اسناد مال

 شدهاند.     عیواسطه، تود  ایکه نزد دالل  گری د ی اسناد مال ایها   ه یسرما  گرید  ایبهادار  

    

مدرک     ایهرسند    ایقبض انبار    ،یی ا یبارنامه در   ،ی در مورد برات، سفته، بارنامه داخل  ونی کنوانس  نی. ا2

پول آن    از  ی پرداخت مبلغ  ایکاال    م یدهد که تسل   ی نفع آن حق م  یذ   ایکه به حامل    ی نقل و انتقال قابل 

 شود.    ی نم  عمالا  د،یرا مطالبه نما

    نیاراده طرف ی : آزاد3ماده   



 
 

از مواد    ک یاز اثر هر   ایمستثنا  کنند و   ونی کنوانس  ن یرا از قلمرو شمول ا   ی توانند موارد  ی م  ن یطرف

 دهند.    ریی آن را تغ ای  ندیآن عدول نما 

    

 دوم    فصل

    یمقررات عموم 

    فی: تعار4ماده   

 :   ونی کنوانس ن ینظر ا  از

    

که    ی ادرخواستی ( عبارت است از هر اظهار، اعالم، تقاضا، ابالغ  Communication)الف( ارتباط )

قرارداد، بدان ملتزم    ی اجرا   ای  ل یدر ارتباط با تشک  نی بوده و طرف  جاب، یا  ک ی و قبولِ    جابیمشتمل بر ا

 آن را انتخاب کرده اند.   ایشده 

    

  ی ( عب ارت اس ت از ه ر ارتباط Electronic Communication)  ی کیارتباط الکترون  ب()

 کنند.    ی م جادیا ام،یداده پ قی از طر نی که طرف

    

 ، ی کیالکترون لی که با وسا ی ( عبارت است از اطالعات Data Message) امیداده پ ج()

تولمش  ل ی وسا  ا ی  ی نور  ،ی سیمغناط در   د،یابه،  به    ی م  رهیذخ   ایو    افتی ارسال،  محدود  و  شود 

 شود.    ی نم  ی تلکپ ا یتلگراف، تلکس   ،ی کیپست الکترون  ،ی کی مبادلهاطالعات الکترون

    

)  جادیا د() الکترونOriginatorکننده  اط  ارتب  ه   ی شخص  ،ی  کی (  ک  ت  اس 

  ی م  دیتول  ایاگر وجود داشته باشد، ارسال    ره،یاز طرف او، قبل از ذخ  ای لهیبه وس  ،ی کی ارتباطالکترون

 نخواهد شد.    کند،یبه عنوان واسطه عمل  م  ی کیارتباط الکترون   انیکه در جر ی شود،اما شامل شخص

    

کننده، قصد    جادیاست که ا   ی عبارت از شخص  ،ی کی( ارتباط الکترون Addresseeمخاطب ) ه()

به    ی کیارتباطالکترون  ان ی که در جر  ی کند، اما شامل شخص  افت یرا در   ی کی ارتباط الکترون  ی دارد و

 کند، نخواهد شد.    ی عنوان واسطه عمل م

    

  د،ارسال، یتول   ی برا   ی ستمی ( عبارت است از سInformation System)   ی اطالعات  ستم یس و()

 .   امیپردازش داده پ  ای  رهیذخ افت،یدر



 
 

    

  ی ا   انه ی ( عبارت است از برنامهرا Automated Message Systemودکار ) خ   ام یپ  ستم یس ز()

  ی اجرا  ای  امیپاسخ به دادهپ  ا یشروع به اقدام    ی که برا   ی خودکار  ل یوسا  گری د  ا ی  ی کی الکترون  لیوسا   ای

به    سخپا ای  اتیدر زمان شروع  عمل ی قیبه نظارت و مداخله شخص حق ازی از آن بدون ن ی قسمت ایتمام  

 .   شودی شده،  بهکار گرفته  م دیتول  ستمی که توسط س ی امیداده پ

    

  ی برا  ی که شخص بنگاه دائم   ی ( عبارت است از مکانPlace of Businessمحل کسب ) ح()

  ی نم   نیمع   کمحلی خدمات خارج از    ایموقت کاال    هی کند و شامل مکان ته  ی م  سیتأس  یاقتصاد  تیفعال

 شود.   

    

    ری: تفس5 ماده

در    ی ضرورت توسعه هماهنگ  ،ی الملل  ن یب   ت یبه خصوص  د یبا  شه یهم   ون،یکنوانس  ن یا   ری در تفس .1

 الملل، توجه کرد.     نیدر تجارت ب  تی حسن ن تیکاربرد آن و رعا

    

  ون ی درکنوانس  حاًیکه راه حل آنها صر  ون،یکنوانس  نیمسائل و مشکالت مرتبط با موضوعات ا  .2

باشد، و درصورت فقدان    ی بر آن م  ی مبتن  ونیکه کنوانس   یا   ی بر طبق اصول کل  ده،ینگرد  ی نیب   شیپ

  ی حل و فصل م  ،ی المللخصوص  ن ی مطابق با قانون قابل اعمال به موجب  قواعد حقوق ب  ، ی اصول نیچن

 .   گردند

    

    

    نی: مکان طرف6 ماده

است که توسط    ی شود که محل کسب شخص، مکان  ی فرض م  ن ی چن  ون،یکنوانس  نی از نظر ا .1

درآنجا محل    ،ی کننده نشان   ی اثبات کند که شخص معرف  گر یطرف د   نکه ی شده است؛ مگر ا  ن یی او تع

 کسب ندارد.   

    

از    د،ینما  ن ییمحل تع  ک ی از    ش یب  اینکند، و    ن ییرا تع  ش یمحل کسب خو  ن یاز طرف   ی کیاگر   .2

ا نزد  ی مکان  ون،یکنوانس   نی نظر  عنوان محل کسب،    نیکتر ی که  به  دارد،  با همان قرارداد  را  ارتباط 



 
 

قرارداد،    ادهمزمان باانعق  ایقبل    ن،ی که طرف  ی و اوضاع و احوال   طیشود؛ البته با توجه به شرا   ی شناخته م

 در نظر داشته اند.   

    

  ، یا و به عنوان محل کسب و   ی محل کسب نداشته باشد، اقامتگاه معمول  ی قیاگر شخص حق .3

 شود.    ی شناخته م

    

 :   شودی محل تجارت محسوب  نم ری ز  لی صرفاً به دال  ی مکان چیه .4

    

 است و توسط ی اطالعات ستمیس  یبرا  از، یمورد ن   یو فناور  زات ی( محل استقرار تجهالف

    ای رد،یگ ی قرارداد، مورد استفاده قرار م  لی در ارتباط با تشک شخص

    

 در دسترس باشد.     زین  گریاشخاص د یبرا  ی اطالعات ستمی که ممکن است س  ی ( محلب

    

ا5 نام    ت یواقع  نی . صرف  از  الکترون  ا یحوزه    ک یکه شخص  پست   آدرس  بهکشور     یا یکی از  که 

نم  ی متصل است، استفاده م  ی مشخص ات  ی کند،  ا   یواند اماره  باشد که محل کسب او در آن    نیبر 

 کشور قرار دارد.   

    

 : الزامات مربوط به اطالعات   7 ماده

محل    ت،یتاهو   د ینما  ی را ملزم م  نیکه طرف  ی هر قاعده حقوق  عمالبر ا  یر یتأث  ونیکنوانس  نیا  مواد

نادرست،    اظهاراتیآنها را از آثار حقوق   ایرا افشا و اعالن کنند  و    شی اطالعات خو   گر ید  ایکسب  

 کند، نخواهد داشت.    ی معاف م نهیخالف واقع در آن زم ا یناقص 

    

 سوم    فصل

    یالملل نیب یدر قراردادها  یکیاستفاده از ارتباطات الکترون 

    

    یکیارتباطات الکترون یحقوق یی: شناسا8 ماده

 که به شکل ارتباط  لی دل ن یقرارداد، تنها به ا  ایارتباط  یی اجرا  تیقابل ای اعتبار  .1

 .  رد یمورد انکار قرار گ دیمبادله شده است، نبا  ی کیالکترون 

    



 
 

استفاده   ی کیتا از ارتباطات الکترون  دی نما   ی را ملزم نم  نی طرف  ون،ی کنوانس   نی در ا  یماده ا  چیه .2

تواند از    ی م  ون،یکنوانس  نیاستفاده از ا   ایبر انجام    ی اما موافقت شخص مبن  رد،یآن را بپذ  ایکرده و  

 رفتار او، استنباط شود.   

    

 : الزامات مربوط به شکل قرارداد   9 ماده

  امدلل ی انعقاد قرارداد    ایخاص از ارتباط    ی در مورد شکل  ی الزام  چیه  یحاو   ونیکنوانس  نیا .1

 باشد.    ی نمودن آن نم

    

بر     ایباشد    ی به صورت کتب  دیقرارداد با  ایدارد که ارتباط    ی که قانون مقرر م  یدر موارد .2

  ی محقق م  ،ی کی (، به موجب  ارتباط الکترونی)مقرره ا   ی شرط  نیکند، چن  ی بار م  ی نبودن آثار  ی کتب

بوده و امکان استفاده در صورت    ی اطالعات مندرج در آن ارتباط، قابل دسترس  نکهیشود، مشروط بر ا

 فراهم باشد.    ی رجوع بعد

    

  ا یامضا شود    ی توسط شخص  دیقرارداد با   ا یدارد که ارتباط    ی که قانون مقرر م   یدر موارد  .3

 شود، اگر:    ی محقق م ی کیارتباط الکترون قی شرط از طر نیکند، ا ی م انیآثار عدم امضا را ب

    

طرف و معلوم کردن قصد   تیهو  نیی تع  یانجام شده باشد که برا ی به روش ،ی کی ( ارتباط الکترونالف

 رود؛ و      ی شخص در خصوص اطالعات، به کار م

 که  به کار گرفته شده،    ی ب( روش  

از    ط،یشرا   ع یجم  ث یاعالم شده از ح  ای   د یآن تول  یبرا   ی کی که ارتباط الکترون  ی هدف  یبرا   ای .1

    ایاعتماد و مناسب باشد؛ جمله هرگونه توافق مربوطه، قابل 

موصوف در بند    یدر عمل ثابت شده باشد که کارکردها  گر،ید   لیبه همراه دل   ای  یی به تنها  .2

 )الف( فوق را داراست.   

    

  رد یدر دسترس قرار گ  ی ستیقرارداد با   ا یدارد که نسخه اصل ارتباط    ی که قانون مقرر م  ی. در موارد 4

ب   ا یشود    ی نگهدار  ی به همان شکل اصل  ای شرط به واسطه    ن یا   کند،ی م   ان یآثار فقدان نسخه اصل را 

 شود، اگر:   ی محقق م ی کیارتباط الکترون ق یمبادله از طر 

    



 
 

  ی از زمان  مربوطهی کیدر خصوص صحت اطالعات مندرج در ارتباط الکترون   یقابل استناد   نانی ( اطمالف

  د یتول   گری صورت د  ابهی  ی کی خود، به صورت ارتباط الکترون  یی ل نها بار و به شک  نی نخست  ی که برا

 شده، وجود داشته باشد؛ و   

    

در دسترسباشد، در    دیبا  ی کی که به موجب قانون اطالعات مندرج در ارتباط الکترون  ی ( در صورتب

قابل    رد،یاو قرارگ  اریاطالعات در اخت   دیکه با  ی شخص  یبرا   دیصورت، آن اطالعات مذکور با   نیا

 باشد.     ی ابیدست

    

 )الف(:    4. از نظر بند  5

مع الف از اضافه شدن و  هرگونه    تی از تمام  نانیاطم   ار ی(  انسجام اطالعات آن است که صرفنظر  و 

ارتباط، ذخ  ندیکه در فرا  یر ییتغ   ا ی  قی تصد نما   ره یمعمول  اطالعات    ا یآ    شودیآن، حادث  م  شیو 

 و     ر؛ی خ ای مانده اند  ی باق ر ییمربوط به صورت کامل و بدون تغ

    

و    زاوضاع یو ن  دهیگرد   دیآن تول  یکه اطالعات برا   ی در پرتو هدف  دیبا  از،یاعتماد مورد ن  اری( معب

 شود.     ی ابیاحوال مرتبط با آن، ارز 

    

    یکی: زمان و مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترون10 ماده

الکترون  .1 ارتباط  ا  ی اطالعات  ستمی است که س  ی هنگام  ی کی زمان ارسال    ا ی  جادکنندهیاز کنترل 

از کنترل    ی کیاگر ارتباطالکترون   ای   شود؛ یکند، خارج م  ی ارتباط را ارسال م  ،یو   ی که از سو  ی کس

  ی گامدارد، خارج نشود،)زمان ارسال( هن   ی او ارتباط را ارسال م   ی که از سو  ی کس  ای کننده     جادیا

 شود.    ی وصول م  ی کی است که ارتباط الکترون

    

الکترون .2 ارتباط  وصول  الکترون   ی هنگام  ی کیزمان  ارتباط  که  مخاطب   ،ی کیاست  توسط 

  ی کیاست. زمان وصول ارتباط الکترون   ی شده، قابل دسترس  ی که توسط او طراح  ی کی درآدرس الکترون

است و    ی است که توسط او در آن آدرس قابل دسترس  ی مخاطب، هنگام ی کیآدرس الکترون   گری درد

شود که    ی فرض م  نیبه آدرس او ارسال شده است . چن  ی کیکه ارتباط الکترون  ودش  ی مخاطب آگاه م

 است.     ی رسد،  قابلدسترس ی او م ی کیکه به آدرس الکترون  ی توسط مخاطب، هنگام ی کی ارتباطالکترون

    



 
 

مقرر داشته از محل کسب    6آنچنان که ماده    ی کی ونشود که ارتباط الکتر   ی فرض م  نیچن .3

 کننده ارسال شده و در محل کسب مخاطب، واصل شده است.   جادیا

    

م  ن یا   2بند   .4 اعمال  حت  ی ماده  س  ی شود،  استقرار  محل    بانآدرس یپشت  ی اطالعات  ستمی اگر 

مادهوصول شده،   نی ا  3بر اساس بند    ،ی کی رسد ارتباط الکترون   ی که به نظر م  ی با مکان  ،ی کیالکترون 

 متفاوت باشد.   

    

    جابی: دعوت به ا11 ماده

  ن یاشخاص مع  ای که مخاطب آن شخص    ی کیچند ارتباط الکترون   ای  کی   قی انعقاد قرارداد از طر  شنهادیپ

برا بلکه عموماً  اند،  از س   ی اشخاص  ی نبوده    ی کنند، قابل دسترس   ی استفاده م  ی اطالعات  ی ها  ستم یکه 

  ی م   مذکور  یا   انهیرای ها  ستم یس   قیالزام آور از طر   ریکه متضمن سفارش غ  ی شنهاداتیبوده، شامل پ 

ا به  دعوت  ا  ی م  ی تلق   جابیشود،  بر  آشکارا  آنکه  مگر  شخص  نی شود  کندکه  داللت  که    ی امر 

 خواهد بود که قبول شود.    جابیملتزم به ا  ی را مطرح کرده، در صورت  شنهاداتیپ

    

 قرارداد    لیتشک یخودکار برا  امیپ ستمی: استفاده از س12 ماده

 ی قیشخص حق  ک یخودکار با    امیپ  ستم یروابط متقابل س  قی قابل اجرا بودن قرارداد که از طر  ای  اعتبار

پ  ی ها   ستم ی متقابل س  ی کنش ها  ق ی از طر  ای نم  ل یتشک  ام، یداده  ا  ی شده،  به  که    ل یدل  ن ی تواند صرفاً 

حق وس  ک یهر    ،ی قیشخص  به  که  را  خاص  اقدامات  ش  امیپ   یها   ستم ی س  لهیاز  انجام    ده خودکار 

 .   ردینداشته، مورد انکار قرار گ یدر آن مداخله ا  ا ینکرده  ی منتج از آن را بررس یاقراردادها ی

    

    یقرارداد طی: وجود شرا13 ماده

تمام   دکهیرا ملزم نما  ن ی از طرف  ک ی هر    اناً یکه اح   ی هر قاعده حقوق  اعمالبر    ی ر یتأث  ون، یکنوانس   ن یا

مورد مذاکره قرار دهد و دربردارنده    ،ی کیتبادل ارتباط الکترون   قی از شروط قرارداد را از طر  ی برخ  ای

که    ی عدهحقوقهر قا  ا یقرار دهد    گریبا اوصاف خاص هستند در دسترس طرف د  یشروط قرارداد 

 نخواهد داشت.     کند،ی معاف  م ، یکار نی عدم انجام چن ی آثار حقوقرا از   نی از طرف ی کی

    

    یکی: خطا در ارتباطات الکترون14 ماده

موارد 1 در  حق  ی .  الکترون   یی خطا  ،ی قیکه شخص  ارتباط  م  ی کیدر  باس  ی انجام  که    ام یپ  ستم یدهد 

  ی خطا را نم  حیخودکار به آن شخص، فرصتتصح  ام یپ   ستمیشود و س  ی مبادله م  گر یخودکار طرف د 



 
 

ا   ی شخص  ایدهد، آن شخص   تا از آن بخش از ارتباط    ن یکه از طرف او  کار انجام شده، حق دارد 

 مشروط بر آنکه:    د،یکه خطا در آن رخ داده، اعالم انصراف نما ی کیالکترون 

    

 از خطا    ی فرصت، پس از آگاه  نیکند، در اول ی که از طرف او اقدام م ی کس ای( شخص  الف

 او صورت گرفته است. و    هی از ناح ،ی کیدر ارتباط الکترون  یی برساند که خطا  گر یاطالع طرف د  به

    

آنها از طرف    میخدمات در فرض تسل   ایکند، از کاالها    ی او اقدام م  یکه از سو  ی کس  ا ی( شخص  ب

 نکرده باشد.   لی حصت ا ینبرده  ی ارزش ق ابلتوجه ا ینفع   گر،ید

    

   1از آنچه در بند   ریکه ممکن است بر آثار خطا غ ی هر قاعده حقوق اعمالماده بر  ن ی. ا2

 نخواهد داشت.    ی شده، حاکم باشد، اثر مقرر

    

 چهارم    فصل

    یینها مقررات

    

    ونیکنوانس نی: ام15 ماده

 شود.    ی شناخته م ونیکنوانس نی سازمان ملل متحد، به عنوان ام رکلیدب

    

    بیتصو  ایقبول  د،یی: امضا، تأ16 ماده

  ورک ی و یسازمان ملل متحد درن   یامضا توسط همه  کشورها در اداره مرکز  یبرا  ونیکنوانس .1

 .   باشدی ، باز  م2008 ه یژانو 16تا   2006  هی ژانو  16از 

    

 .  باشدیتوسط دول امضا کننده  م  ب یتصو ا یقبول  د،ییمنوط به تأ ون،یکنوانس نی ا یاجرا .2

    

امضا، از دوالمضا کننده    یمقرر برا  خ یکه در تار  ی به منظور الحاق توسط همه دول  ونیکنوانس .3

 .   باشدینبوده اند، باز  م

    

 شوند.    ی پرده مکل سازمان ملل متحد س ریالحاق به دب  ای  ب یقبول، تصو د،ییاسناد تأ  .4

    



 
 

    ی اقتصاد یساز کپارچهی یمنطقه  ا ی سازمان ها قی: مشارکت از طر17 ماده

و   جادشدهیمستقل، ا  یکه توسط دولت ها   یاقتصاد   یساز  کپارچهی  یمنطقه  ا   یسازمان ها  .1

توانند    ی دارند، همانند دول تها، م  تیاست، صالح  ونی کنوانس  نیکه تابع ا   ی نسبت به موضوعات خاص

  ی منطقه  ا   ی بدان ملحق  شوند. سازمان  ها  ا یکرده    بیتصو   ای قبول و    د، ییرا امضا، تأ  ونیکنوانس

ا   یتا حد  ، یاقتصاد  ی ساز   کپارچه ی تابع  دارد،    ت یدر صالح  ون ی کنوانس  ن یکه موضوعات  آنهاقرار 

  ن یکه تعداد دول عضو در ا   ی عضو از حقوق و تعهدات، برخوردارند. در موارد  یهمانند دولت ها 

آن که    ینسبت به اعضا  ،یاقتصاد   یساز   کپارچهی  یمنطقه  ا  یمطرح باشد، سازمان ها  ون،یکنوانس

 .   گردندیبه عنوان دولت عضو، محسوب  نم  ند،یآی به شمار  م ز ین ون ی کنوانس ن یا  وعض

    

ها  .2 ا   یسازمان  تأ   ،یاقتصاد   یساز   کپارچهی   یمنطقه   امضا،    ا ی  بیقبول، تصو   د،ییدر زمان 

سازمان بوده وتوسط دو    ت یکه در صالح  ی نوشته و موضوعات  ونیکنوانس  نی را به ام  یا   هی الحاق، اعالم

 کنند .   ی م ن ییباشد را تع  ی م  ون یعضو سازمان به آن اعطا شده و تابع کنوانس  ی لتها

ا  یها  سازمان تغ   عاًیسر  دی با  یاقتصاد   یساز   کپارچهی   یمنطقه   خصوص    یر ییهرگونه  در  را 

بند مشخصشده    نی مذکور در هم  هی که در اعالم  ،یبعد  یی اعطا  ی ها  تیاز جمله صالح  ت،یحدودصالح

 اطالع دهند.    نی اند، به ام

    

  یبه طورمساو   ون،یکنوانس  ن یعضو» در ا   ی «دولت ها   ا یدولت عضو»    ک یبه «   ی هر ارجاع .3

  ز ی امر وجود دارد، ن  نی ا  یکه اقتضا   یدر موارد   ، یاقتصاد  ی ساز  کپارچهی   یدر مورد سازمان  منطقه  ا 

 شود.     ی اعمال م

    

  ی داده شود که در هر سازمان  منطقه  ا  ح یترج  ی ر یقاعده  مغا  چ ی بر ه  د ینبا  ون، یکنوانس   ن یا .4

عضو    یدردولت ها  شانیکسب مربوطه ا   یکه محل ها   ی در مورد اشخاص  ،یاقتصاد   یساز  کپارچهی

  ش ی پ  21با ماده    منطبقی می تنظ  ةیگردد،  همانگونه  که  اعالم  ی قرار دارد، اعمال م  یی سازمان ها   نیچن

 کند.    ی م ی نیب

    

    یداخل ینیسرزم یدر واحد ها ونی: اثر کنوانس18 ماده

  مختلف یحقوق  یها   ستمیبا س  ی نیچند واحد سرزم  ا یدو    ی دارا   ون، ی اگر دولت عضو کنوانس .1

تواند   ی شوند، قابل اعمال باشد، م ی م ی بررس  ونیکنوانس  ن یکه در ا  ی باشد که در ارتباط با موضوعات



 
 

  ی نیزمنسبت به همة قلمرو سر  ون ی الحاق اعالم کند که کنوانس ای  ب یقبول، تصو  د،ییدر زمان امضا، تأ 

بر    ای از آنها  ای  کی فقط  تسل  هی تواند اعالم  ی م  نیشود، همچن  ی م  عمالا  چند واحد  با    ه یاعالم  میرا 

 در هر زمان، اصالح کند.   یگر ید

    

  عمال بر آنهاا  ون یکه کنوانس   ی دولت  ی نیو واحد سرزم  ونیکنوانس  نی به ام  دیها با  ه یاعالم  ن یا .2

 شود، اطالع داده شود.    ی م

    

  دولتین ی چند واحد سرزم  ا ی  ک یبر    ونیماده، کنوانس  نی مندرج در ا  هی اگر به موجب اعالم .3

  ن یکشور واقع شده باشد، از نظر ا   ن یعضو و نه بر همه آنها، اعمال شود و اگر محل کسب شخص در ا 

  ی نیدرواحد سرزم  نکهیشود؛ مگر ا   ی محل کسب، در آن کشور عضو در نظر گرفته نم  ون،یکنوانس

 شود.    ی و شامل آن واحد م افته یواقع شده باشد که معاهده در آنجا گسترش 

  ی نی سرزمی بر تمام واحد ها   ونیندهد، کنوانس  هی ماده، اعالم  ن یا   1اگر دولت عضو به موجب بند   .4

 شود.    ی م عمالآن دولت ا 

    

 مربوط به دامنه شمول   ی ها هی: اعالم19 ماده

  ی را فقطدر موارد   ون ی کنوانس  نی ، ا21تواند اعالم کند که مطابق ماده    ی از دول عضو م  کی . هر  1

 کند که:    ی اعمال م

    

    ایباشند؛  ونی، عضو کنوانس1ماده  1( دول مذکور در بند الف

    

 شود.    عمالا ون یکنند که کنوانس  ی توافق م ن ی( طرفب

    

  ن ی را از  شمول ا  ی ، موضوعات21مطابق ماده    ی می تنظ   ه یتواند در اعالم  ی از دول عضو م  کی . هر  2

 .   دیخارج نما ونی ک نوانس

    

    یالملل نیب یها ونیکنوانس گری: ارتباطات مبادله شده به موجب د20 ماده



 
 

  ی قراردادیاجرا  ای در انعقاد و    ی کی در مورد استفاده از ارتباطات الکترون  ون یکنوانس   ن ی. مقررات ا 1

قابل اجراست،    ا ییمجر  ون ی کنوانس  نی کشور عضو ا  ی آت  ای   ی فعل  تی عضو  ل یبه دل  ر یز  ی که عهدنامه ها

 اعمال خواهد شد:   

    

 (؛   1958 ه یژانو  10 ورک،یو ی)ن ی خارج  ی داور ی آرا یو اجرا  یی راجع به شناسا   ونیکنوانس

    

  پروتکل ( و  1974  ه یژانو   14  ورک، یو یکاال )ن  ی الملل  نی ب  عیدر خصوص مرور زمان در ب  ونیکنوانس

 (؛  1980 لی آور 11 ن،ی آن )و

    

 (؛     1980 ل یآور  11 ن،یکاال )و ی الملل  ن یب  عیسازمان ملل متحد درباره قرارداد ب  ونیکنوانس

الملل   نیب  تجارت حمل و نقل در یها انهیپا  انیمتصد تیسازمان ملل متحد راجع به مسئول ونیکنوانس

 (؛   1991 ل یآور  19 ن،ی)و

    

ها   ونیکنوانس نامه  ضمانت  خصوص  در  متحد  ملل  اسناد  ی سازمان  اعتبارات  و    ی نی تضم  ی مستقل 

 (؛  1995دسامبر   11 ورک،یو ی)ن

    

دسامبر    12  ورک،ی وی الملل )ن  ن یدر تجارت ب  ی پول  ون یسازمان ملل متحد راجع به انتقال د   ونیکنوانس

2001   .) 

    

  قرارداد ی اجرا ای  لیدر خصوص تشک  ی کیبر ارتباطات الکترون  عالوه ونی کنوانس نی مقررات ا .2

ماده به طور  خاصبدان ارجاع    نی ا 1که در بند    ی معاهدات قرارداد   گر، ید   ی الملل  نی ب یها  ونیکنوانس

 ی م  ون ی نکنوانسیعضو ا  ندهیکه در آ  یی دولت ها  ای   ونیکنوانس  نی نسبت به دول عضو ا  زینشده و ن

 بند نخواهد بود.     نی ، اعالم کند که ملزم بها21آن دولت مطابق ماده    نکهیشود، مگر ا   ی م  عمالشوند، ا

    

تواند اعالم کندکه    ی م  د،ینما   ی ماده م  نی ا  2مطابق بند    هیکه اقدام به صدور اعالم  ی دولت .3

ا  الکترون   ونیکنوانس  ن یمقررات  ارتباطات  از  استفاده  انعقاد    ی کیدر خصوص  با  ارتباط    ی ااجرا یدر 

  ن ی گردد که کشورعضو ا  ی بر آن اعمال م  ی تفاهم نامه خاص  ا ی، عهدنامه     ون یکه کنوانس   یقرارداد 

 اعمال گردد.    زیباشد، ن  ی آن م ی آت  ای ی عضو فعل ون،یکنوانس



 
 

    

در مورداستفاده   ونیکنوانس  نیاظهار دارد که مقررات ا  ه،یتواند با صدور اعالم  ی م  ی هر دولت .4

ال ارتباطات  انعقاد    ی کی کتروناز  قرارداد  ا یدر  کنوانس  ی اعمال  آن،  بر  نامه    اتفاهمیمعاهده    ون،یکه 

  ن ی هم  1بند  درکه  یی ها  ونی شود، از جمله همه کنوانس ی آمده، اجرا م هی در اعالم حاًیکه صر یگر ید

  ه یماده رابه موجب اعالم  نی ا  2بند    ی اگر دولت مذکور، اجرا  ی نخواهد بود، حت  یماده ذکر شده، مجر

 ، استثنا نکرده باشد.   21شده مطابق ماده  م یتنظ

 ها     ه یو آثار اعالم ی دگیرس ن یی: آ 21ماده   

  توانند ی ، م20ماده    4و    3و    2و بند    19ماده    2و    1، بند  17ماده    4موضوع بند    ی ها  هیاعالم .1

  ب یتصو   ایقبول    ق، یتصد   ق یاز طر   دییزمانِ امضا، منوط به تأ  ی ها  هیدر هر زمان اظهار شوند، اعالم

 باشند.    ی م

    

 اطالع داده شوند.    ونیکنوانس نیبوده و رسماً به ام ی کتب د یآنها با یهها ی دییها و  تأ  هیاعالم .2

    

اثر   یربط، دارا یدر خصوص کشور عضو ذ  ونی همزمان با به اجرا درآمدن کنوانس ه،یاعالم .3

اعالم هرحال،  به  بود.  ام  یا   هیخواهد  کنوانس  نی که  درآمدن  اجرا  به  از  رسم  ون،ی پس  را    آن ی اعالم 

  ا آن ر  د یونرسیکنوانس   نی امکه    ی خیشش ماه از تار   ی روز، پس از انقضا  نی دارد، در اول  ی م  افت یدر

 اثر خواهد بود.    ی دارد، دارا ی م افتیدر

    

  ی تواند در هرزمان  ی دارد، م  ی اظهار م  ونیکنوانس   نی را به موجب ا  یا   هی که اعالم  ی هر دولت .4

 مسترد دارد.   ای آن را اصالح کرده  ون،ی کنوانس نیخطاب به ام   ،ی کتب ی اعالم رسم قی از طر

  هتوسط یاعالم  دی وصول رس  خ یشش ماه از تار  یروز، پس از انقضا   نیاسترداد، در اول  ا یاصالح    نیا

 اثر خواهد بود.   ی دارا ن،یام

    

 : حق شرط   22 ماده

 باشد.    ی مجاز نم  ون،یکنوانس  نی بهموجب ا  ی گونه حق شرط چیه

    

   ونی: الزم االجرا شدن کنوانس23 ماده



 
 

  ق، یسندتصد  نی که سوم  ی خیشش ماه از تار  یروز، پس از انقضا   نیدر اول   ونیکنوانس  نیا .1

 .   دیآ ی شود، به اجرا  درم ی سپرده م ونیکنوانس نیالحاق به ام  ای  بی قبول، تصو

    

را    ونی الحاق،کنوانس  ای  بیقبول، تصو  ق،ی سند تصد  نی پس از سپردن سوم  ی که دولت  ی زمان .2

روز، پس از    نیدر خصوص آن دولت دراول   ونی بدان ملحق شود، کنوانس  ای  بیقبول، تصو   ق،ی تصد

تار  ی انقضا از  ماه،  ام  ای  ب یقبول، تصو  ق، یکه سند تصد   ی خ یشش  به  اجرا     نسپردهیالحاق  به  شده، 

 .   دیآ ی درم

    عمال: زمان ا24ماده   

  ون یکنوانس   که  ی خ یکه پس از تار  ی کیفقط نسبت به ارتباطات الکترون   یا  هی و هر اعالم  ونی کنوانس  نیا

 شود.    ی م عمالاثر است، ا ی در خصوص آن دولت دارا   ایبه اجرا درآمده    هی اعالم ای

    

    ونی: خروج از کنوانس25 ماده

خارج    ونی از کنوانس  ون، یکنوانس   نی به ام  ی و کتب  ی رسم  هی تواند با صدور اعالم  ی دولت عضو م .1

 شود.   

    

  هتوسط ی وصول اعالم  خ یدوازده ماه از تار  ی روز پس از انقضا  نی در اول  ون یخروج از کنوانس  .2

  ه ی در  اعالم ونی خروج از کنوانس یبرا یتر ی که مدت زمان طوالن یاثر است. در موارد یدارا  ن،یام

  ن، یبه ام   هیمدت مزبور پس از وصول اعالم  یبه هنگام انقضا   ون،یشده، خروج از کنوانس   ی نیب   شیپ

 خواهد بود.   

    

 ،ی سی انگل  ،ی نیچ  ،ی که متون عرب  ی نسخه اصل  ک ی، در  2005نوامبر سال    23در روز    ونی کنوانس  نیا

 .   دیگرد  نی تدو  ورکیو یاعتبار واحدند، در ن یآن، دارا  یی ای و اسپان ی فرانسه، روس

    

  ون یکنوانس   ن یمتبوع خود هستند، ا   یحکومت ها   ار یتام االخت  ندهی که نما  ی آن، اشخاص  ی مقام گواه  در

 را امضا نموده اند.   

  



 
 

United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in 

International  Contracts 

The States Parties to this Convention, 
Reaffirming their belief that international trade on the basis of equality and mutual 

benefit is an important element in promoting friendly relations among States, 
Noting that the increased use of electronic communications improves the efficiency of 

commercial activities, enhances trade connections and allows new access opportunities for 

previously remote parties and markets, thus playing a fundamental role in promoting 

trade and economic development, both domestically and internationally,  
Considering that problems created by uncertainty as to the legal value of the use of 

electronic communications in international contracts constitute an obstacle to 

international trade, 
Convinced that the adoption of uniform rules to remove obstacles to the use of 

electronic communications in international contracts, including obstacles that might result 

from the operation of existing international trade law instruments, would enhance legal 

certainty and commercial predictability for international contracts and help States gain 

access to modern trade routes,  
Being of the opinion that uniform rules should respect the freedom of parties to 

choose appropriate media and technologies, taking account of the principles of 

technological neutrality and functional equivalence, to the extent that the means chosen by 

the parties comply with the purpose of the relevant rules of law,  
Desiring to provide a common solution to remove legal obstacles to the use of 

electronic communications in a manner acceptable to States with different legal, social and 

economic systems, 
Have agreed as follows: 

 CHAPTER I. SPHERE OF APPLICATION 
 Article 1. Scope of application 

1. This Convention applies to the use of electronic communications in connection with 

the formation or performance of a contract between parties whose places of business are in 

different States. 

2. The fact that the parties have their places of business in different States is to be 

disregarded whenever this fact does not appear either from the contract or from any 

dealings between the parties or from information disclosed by the parties at any time before 

or at the conclusion of the contract. 

3. Neither the nationality of the parties nor the civil or commercial character of the 

parties or of the contract is to be taken into consideration in determining the application of 

this Convention. 

 Article 2. Exclusions 
1. This Convention does not apply to electronic communications relating to any of the 

following:  
(a) Contracts concluded for personal, family or household purposes; 

(b) (i) Transactions on a regulated exchange; (ii) foreign exchange transactions; 

(iii) inter-bank payment systems, inter-bank payment agreements or clearance and 

settlement systems relating to securities or other financial assets or instruments; (iv) the 



 
 

transfer of security rights in sale, loan or holding of or agreement to repurchase securities 

or other financial assets or instruments held with an intermediary. 

2. This Convention does not apply to bills of exchange, promissory notes, consignment 

notes, bills of lading, warehouse receipts or any transferable document or instrument that 

entitles the bearer or beneficiary to claim the delivery of goods or the payment of a sum of 

money. 
 Article 3. Party autonomy 

The parties may exclude the application of this Convention or derogate from or vary 

the effect of any of its provisions.  
 CHAPTER II. GENERAL PROVISIONS 
 Article 4. Definitions 

For the purposes of this Convention: 
(a) “Communication” means any statement, declaration, demand, notice or request, 

including an offer and the acceptance of an offer, that the parties are required to make or 

choose to make in connection with the formation or performance of a contract; 

(b) “Electronic communication” means any communication that the parties make by 

means of data messages; 

(c) “Data message” means information generated, sent, received or stored by 

electronic, magnetic, optical or similar means, including, but not limited to, electronic data 

interchange, electronic mail, telegram, telex or telecopy;  

(d) “Originator” of an electronic communication means a party by whom, or on whose 

behalf, the electronic communication has been sent or generated prior to storage, if any, but 

it does not include a party acting as an intermediary with respect to that electronic 

communication; 

(e) “Addressee” of an electronic communication means a party who is intended by the 

originator to receive the electronic communication, but does not include a party acting as 

an intermediary with respect to that electronic communication; 

(f) “Information system” means a system for generating, sending, receiving, storing or 

otherwise processing data messages; 

(g) “Automated message system” means a computer program or an electronic or other 

automated means used to initiate an action or respond to data messages or performances in 

whole or in part, without review or intervention by a natural person each time an action is 

initiated or a response is generated by the system; 

(h) “Place of business” means any place where a party maintains a non-transitory 

establishment to pursue an economic activity other than the temporary provision of goods 

or services out of a specific location. 

 Article 5. Interpretation 
1. In the interpretation of this Convention, regard is to be had to its international 

character and to the need to promote uniformity in its application and the observance of 

good faith in international trade. 

2. Questions concerning matters governed by this Convention which are not expressly 

settled in it are to be settled in conformity with the general principles on which it is based 

or, in the absence of such principles, in conformity with the law applicable by virtue of the 

rules of private international law. 



 
 

 Article 6. Location of the parties 
1. For the purposes of this Convention, a party’s place of business is presumed to be 

the location indicated by that party, unless another party demonstrates that the party 

making the indication does not have a place of business at that location. 

2. If a party has not indicated a place of business and has more than one place of 

business, then the place of business for the purposes of this Convention is that which has 

the closest relationship to the relevant contract, having regard to the circumstances known 

to or contemplated by the parties at any time before or at the conclusion of the contract. 

3. If a natural person does not have a place of business, reference is to be made to the 

person’s habitual residence.  

4. A location is not a place of business merely because that is: (a) where equipment 

and technology supporting an information system used by a party in connection with the 

formation of a contract are located; or (b) where the information system may be accessed 

by other parties. 

5. The sole fact that a party makes use of a domain name or electronic mail address 

connected to a specific country does not create a presumption that its place of business is 

located in that country. 

 Article 7. Information requirements 
Nothing in this Convention affects the application of any rule of law that may require 

the parties to disclose their identities, places of business or other information, or relieves a 

party from the legal consequences of making inaccurate, incomplete or false statements in 

that regard. 
CHAPTER III. USE OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS IN 

INTERNATIONAL CONTRACTS 
 Article 8. Legal recognition of electronic communications 

1. A communication or a contract shall not be denied validity or enforceability on the 

sole ground that it is in the form of an electronic communication. 

2. Nothing in this Convention requires a party to use or accept electronic 

communications, but a party’s agreement to do so may be inferred from the party’s 

conduct. 

 Article 9. Form requirements 
1. Nothing in this Convention requires a communication or a contract to be made or 

evidenced in any particular form. 

2. Where the law requires that a communication or a contract should be in writing, or 

provides consequences for the absence of a writing, that requirement is met by an electronic 

communication if the information contained therein is accessible so as to be usable for 

subsequent reference. 



 
 

3. Where the law requires that a communication or a contract should be signed by a 

party, or provides consequences for the absence of a signature, that requirement is met in 

relation to an electronic communication if: 

(a) A method is used to identify the party and to indicate that party’s intention 

in respect of the information contained in the electronic communication; and 

(b) The method used is either: 

(i) As reliable as appropriate for the purpose for which the electronic 

communication was generated or communicated, in the light of all the 

circumstances, including any relevant agreement; or 

(ii) Proven in fact to have fulfilled the functions described in subparagraph (a) 

above, by itself or together with further evidence. 

4. Where the law requires that a communication or a contract should be made 

available or retained in its original form, or provides consequences for the absence of an 

original, that requirement is met in relation to an electronic communication if: 
(a) There exists a reliable assurance as to the integrity of the information it contains 

from the time when it was first generated in its final form, as an electronic communication 

or otherwise; and 

(b) Where it is required that the information it contains be made available, that 

information is capable of being displayed to the person to whom it is to be made available. 

 5. For the purposes of paragraph 4 (a):  
(a) The criteria for assessing integrity shall be whether the information has remained 

complete and unaltered, apart from the addition of any endorsement and any change that 

arises in the normal course of communication, storage and display; and  

(b) The standard of reliability required shall be assessed in the light of the purpose for 

which the information was generated and in the light of all the relevant circumstances. 

Article 10. Time and place of dispatch and receipt of electronic 

communications 
1. The time of dispatch of an electronic communication is the time when it leaves an 

information system under the control of the originator or of the party who sent it on behalf 

of the originator or, if the electronic communication has not left an information system 

under the control of the originator or of the party who sent it on behalf of the originator, 

the time when the electronic communication is received.  

2. The time of receipt of an electronic communication is the time when it becomes 

capable of being retrieved by the addressee at an electronic address designated by the 

addressee. The time of receipt of an electronic communication at another electronic address 

of the addressee is the time when it becomes capable of being retrieved by the addressee at 

that address and the addressee becomes aware that the electronic communication has been 

sent to that address. An electronic communication is presumed to be capable of being 

retrieved by the addressee when it reaches the addressee’s electronic address. 

3. An electronic communication is deemed to be dispatched at the place where the 

originator has its place of business and is deemed to be received at the place where the 

addressee has its place of business, as determined in accordance with article 6. 



 
 

4. Paragraph 2 of this article applies notwithstanding that the place where the 

information system supporting an electronic address is located may be different from the 

place where the electronic communication is deemed to be received under paragraph 3 of 

this article. 

 Article 11. Invitations to make offers 
A proposal to conclude a contract made through one or more electronic 

communications which is not addressed to one or more specific parties, but is generally 

accessible to parties making use of information systems, including proposals that make use 

of interactive applications for the placement of orders through such information systems, 

is to be considered as an invitation to make offers, unless it clearly indicates the intention 

of the party making the proposal to be bound in case of acceptance.  
Article 12. Use of automated message systems for contract 

formation 
A contract formed by the interaction of an automated message system and a natural 

person, or by the interaction of automated message systems, shall not be denied validity or 

enforceability on the sole ground that no natural person reviewed or intervened in each of 

the individual actions carried out by the automated message systems or the resulting 

contract. 
 Article 13. Availability of contract terms 

Nothing in this Convention affects the application of any rule of law that may require 

a party that negotiates some or all of the terms of a contract through the exchange of 

electronic communications to make available to the other party those electronic 

communications which contain the contractual terms in a particular manner, or relieves a 

party from the legal consequences of its failure to do so. 
 Article 14. Error in electronic communications 

1. Where a natural person makes an input error in an electronic communication 

exchanged with the automated message system of another party and the automated 

message system does not provide the person with an opportunity to correct the error, that 

person, or the party on whose behalf that person was acting, has the right to withdraw the 

portion of the electronic communication in which the input error was made if: 
(a) The person, or the party on whose behalf that person was acting, notifies the other 

party of the error as soon as possible after having learned of the error and indicates that he 

or she made an error in the electronic communication; and 

(b) The person, or the party on whose behalf that person was acting, has not used or 

received any material benefit or value from the goods or services, if any, received from the 

other party. 

2. Nothing in this article affects the application of any rule of law that may govern the 

consequences of any error other than as provided for in paragraph 1. 
 CHAPTER IV. FINAL PROVISIONS 
 Article 15. Depositary 

The Secretary-General of the United Nations is hereby designated as the depositary 

for this Convention.  
 Article 16. Signature, ratification, acceptance or approval 

1. This Convention is open for signature by all States at United Nations Headquarters 

in New York from 16 January 2006 to 16 January 2008. 

2. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval by the signatory 

States.  



 
 

3. This Convention is open for accession by all States that are not signatory States as 

from the date it is open for signature. 

4. Instruments of ratification, acceptance, approval and accession are to be deposited 

with the Secretary-General of the United Nations.  

Article 17. Participation by regional economic integration 

organizations 
1. A regional economic integration organization that is constituted by sovereign States 

and has competence over certain matters governed by this Convention may similarly sign, 

ratify, accept, approve or accede to this Convention. The regional economic integration 

organization shall in that case have the rights and obligations of a Contracting State, to the 

extent that that organization has competence over matters governed by this Convention. 

Where the number of Contracting States is relevant in this Convention, the regional 

economic integration organization shall not count as a Contracting State in addition to its 

member States that are Contracting States.  
2. The regional economic integration organization shall, at the time of signature, 

ratification, acceptance, approval or accession, make a declaration to the depositary 

specifying the matters governed by this Convention in respect of which competence has been 

transferred to that organization by its member States. The regional economic integration 

organization shall promptly notify the depositary of any changes to the distribution of 

competence, including new transfers of competence, specified in the declaration under this 

paragraph.  

3. Any reference to a “Contracting State” or “Contracting States” in this Convention 

applies equally to a regional economic integration organization where the context so 

requires. 

4. This Convention shall not prevail over any conflicting rules of any regional 

economic integration organization as applicable to parties whose respective places of 

business are located in States members of any such organization, as set out by declaration 

made in accordance with article 21. 

 Article 18. Effect in domestic territorial units 
1. If a Contracting State has two or more territorial units in which different systems 

of law are applicable in relation to the matters dealt with in this Convention, it may, at the 

time of signature, ratification, acceptance, approval or accession, declare that this 

Convention is to extend to all its territorial units or only to one or more of them, and may 

amend its declaration by submitting another declaration at any time.  

2. These declarations are to be notified to the depositary and are to state expressly the 

territorial units to which the Convention extends.  

3. If, by virtue of a declaration under this article, this Convention extends to one or 

more but not all of the territorial units of a Contracting State, and if the place of business 

of a party is located in that State, this place of business, for the purposes of this Convention, 

is considered not to be in a Contracting State, unless it is in a territorial unit to which the 

Convention extends. 



 
 

4. If a Contracting State makes no declaration under paragraph 1 of this article, the 

Convention is to extend to all territorial units of that State.  

 Article 19. Declarations on the scope of application 
1. Any Contracting State may declare, in accordance with article 21, that it will apply 

this Convention only: 
(a) When the States referred to in article 1, paragraph 1, are Contracting States 

to this Convention; or 

(b) When the parties have agreed that it applies. 

2. Any Contracting State may exclude from the scope of application of this 

Convention the matters it specifies in a declaration made in accordance with article 21.  
Article 20. Communications exchanged under other 

international conventions 
1. The provisions of this Convention apply to the use of electronic communications in 

connection with the formation or performance of a contract to which any of the following 

international conventions, to which a Contracting State to this Convention is or may 

become a Contracting State, apply: 
Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New 

York, 10 June 1958); 
Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods (New York, 

14 June 1974) and Protocol thereto (Vienna, 11 April 1980); 
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 

11 April 1980); 
United Nations Convention on the Liability of Operators of Transport Terminals in 

International Trade (Vienna, 19 April 1991); 
United Nations Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of 

Credit (New York, 11 December 1995); 
United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade 

(New York, 12 December 2001).  
2. The provisions of this Convention apply further to electronic communications in 

connection with the formation or performance of a contract to which another international 

convention, treaty or agreement not specifically referred to in paragraph 1 of this article, 

and to which a Contracting State to this Convention is or may become a Contracting State, 

applies, unless the State has declared, in accordance with article 21, that it will not be bound 

by this paragraph. 

3. A State that makes a declaration pursuant to paragraph 2 of this article may also 

declare that it will nevertheless apply the provisions of this Convention to the use of 

electronic communications in connection with the formation or performance of any contract 

to which a specified international convention, treaty or agreement applies to which the State 

is or may become a Contracting State. 

4. Any State may declare that it will not apply the provisions of this Convention to the 

use of electronic communications in connection with the formation or performance of a 

contract to which any international convention, treaty or agreement specified in that State’s 

declaration, to which the State is or may become a Contracting State, applies, including any 

of the conventions referred to in paragraph 1 of this article, even if such State has not 

excluded the application of paragraph 2 of this article by a declaration made in accordance 

with article 21. 



 
 

 Article 21. Procedure and effects of declarations 
1. Declarations under article 17, paragraph 4, article 19, paragraphs 1 and 2, and 

article 20, paragraphs 2, 3 and 4, may be made at any time. Declarations made at the time 

of signature are subject to confirmation upon ratification, acceptance or approval. 

2. Declarations and their confirmations are to be in writing and to be formally notified 

to the depositary.  

3. A declaration takes effect simultaneously with the entry into force of this 

Convention in respect of the State concerned. However, a declaration of which the 

depositary receives formal notification after such entry into force takes effect on the first 

day of the month following the expiration of six months after the date of its receipt by the 

depositary.  

4. Any State that makes a declaration under this Convention may modify or withdraw 

it at any time by a formal notification in writing addressed to the depositary. The 

modification or withdrawal is to take effect on the first day of the month following the 

expiration of six months after the date of the receipt of the notification by the depositary.  

 Article 22. Reservations 
No reservations may be made under this Convention. 

 Article 23. Entry into force 
1. This Convention enters into force on the first day of the month following the 

expiration of six months after the date of deposit of the third instrument of ratification, 

acceptance, approval or accession. 

2. When a State ratifies, accepts, approves or accedes to this Convention after the 

deposit of the third instrument of ratification, acceptance, approval or accession, this 

Convention enters into force in respect of that State on the first day of the month following 

the expiration of six months after the date of the deposit of its instrument of ratification, 

acceptance, approval or accession.  

 Article 24. Time of application 
This Convention and any declaration apply only to electronic communications that 

are made after the date when the Convention or the declaration enters into force or takes 

effect in respect of each Contracting State.  
 Article 25. Denunciations 

1. A Contracting State may denounce this Convention by a formal notification in 

writing addressed to the depositary.  

2. The denunciation takes effect on the first day of the month following the expiration 

of twelve months after the notification is received by the depositary. Where a longer period 

for the denunciation to take effect is specified in the notification, the denunciation takes 

effect upon the expiration of such longer period after the notification is received by the 

depositary.  

DONE at New York this twenty-third day of November two thousand and five, in a 

single original, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts 

are equally authentic.  



 
 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized 

by their respective Governments, have signed this Convention. 

  



 
 

 

 
 

 الف  الف اخبار « سرویس کیهان 03:22 -  1400اسفند  80تاریخ انتشار :  237476کد خبر: 

 افراد دغدغه مند نمی توانند حامی هرج و مرج فضای مجازی باشند)خبر ویژه( 

معدود کشورهایی هستیم که   تقریباً جزو  ندارد و  قانونی و مدیریتی در فضای مجازی وجود  هیچ 

  فضای مجازی آنها ول است.

  فصل   کاربران  حقوق   از  صیانت  طرح  با   گرفته   صورت   های  مخالفت  برخی   به   اشاره  با   همشهری   روزنامه 

ترنشنال و رسانه های لندن نشین و  این  و  سی   بی   بی   از  خب  هستند؟  شاکی   کسانی   چه:  نوشت  مجازی

همراهان داخلی شان که توقعی غیر از تخریب نداریم. اما جالب اینجاست که اکنون گروهی در داخل  

نامناسب در شبکه های اجتماعی می  از طرح صیانت شکایت می کنند که هر روز از آشفتگی محتوای  

نالند؛ همیشه نسبت به آسیب این شبکه ها برای فرزندان شان ابراز نگرانی می کنند و از کالهبرداری  

 های رایج در فضای مجازی گالیه مندند. 

خب حاال یک بار وضعیت این روزهای فضای مجازی کشور را مرور کنیم؛ وقتی که به اکثریت پیام  

رد و بدل شده در این شبکه ها نگاه می اندازیم، بسیاری از آنها را فاقد اصول اخالقی  ها و تصاویر  

پذیرفته شده جامعه مان می بینیم؛ پیام ها و عکس هایی که حریم های خصوصی را درمی نوردند و  

مرزهای اخالق را زیر پا می گذارند و به حرمت اشخاص هجوم می برند. در ضمن مثل روز هم مشخص  

که دشمن در فضای مجازی، آرایش جنگی گرفته است. نه اینکه امروز این اتفاق افتاده باشد،  است  

سال هاست دارند برای ملت ما در این فضا برنامه ریزی می کنند. ما هم سال هاست دست روی دست  

 گذاشته ایم و آرایشی برای حضور در این جنگ سایبری نداریم. 

ر فضای مجازی وجود ندارد. تقریبا جزو معدود کشورهایی  علت چیست؟ هیچ قانون و مدیریتی د

هستیم که فضای مجازی در کشورمان کامال ول است. بسیاری از کشورها، سال هاست در این زمینه  

قانون دارند و اعمال مدیریت می کنند، اما در کشور ما سال هاست با شعار »آزادی بیان« از ول شدگی 

که نسبت به آن افتخار هم می کنند. درحالی که در کشورهای دیگر  فضای مجازی، نه تنها دفاع، بل

برای فضای مجازی شان، خط قرمز و قانون دارند و آن را کنترل می کنند، ما با این شعار که ملت را  

 از فضای مجازی محروم نکنید، جلوی وجود هر قانون و خط قرمزی را گرفته ایم. 
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تمام شود، هرج ومرج شروع خواهد شد. قانون را وضع می    چه اتفاقی افتاده است؟ جایی که قانون

کنند تا اگر بین مردم اختالفی پیش آمد، به آن مراجعه کنند و طبق آن، اختالفات پیش آمده را حل  

و فصل کنند. اما وقتی که ناظر قانون، وجود نداشته باشد، تکلیف چه می شود؟ یا در جایی که قانون،  

ید کرد؟ و وقت هایی که اصال ناظران قانون نمی توانند در موارد پیش  صریحا مشخص نباشد، چه با 

 آمده دخالت کنند، پس چه کسی باید دخالت کند؟ 

چه بخواهیم و چه نخواهیم، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی آن وجود دارد و بیشتر ما نیز از آن  

شخصی نباشد می تواند تبدیل به  استفاده می کنیم، اما استفاده از آن، اگر مقید به چارچوب های م

آسیبی شود که خودمان هم این روزها از آن ناالن هستیم. اما اگر چارچوبی داشته باشد، طبعا نه تنها  

مشکلی ایجاد نمی کند، بلکه شکل آموزشی، اطالع رسانی، سرگرمی و فرهنگ سازی هم به خود می  

به فرهنگ و اخالق و شعور فردی و    گیرد. تعارف را کنار بگذاریم. آیا پیام های رد و بدل شده، 

اجتماعی ما ضربه می زنند یا نمی زنند؟ بپذیریم که صیانت، کنترل کردن، قانون داشتن و مدیریت  

   کردن، معنایش این نیست که قرار است ملت را از فضای مجازی محروم کنیم.

 

 هان یروزنامه ک   منبع :

https://kayhan.ir/fa/news/237476/ 
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