
7/6/17, 10:40 AM

Page 1 of 24http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=13134

یکشنبه.-, فر()'ین #۶"! مرجع تصویب: مجلس شو)98 8سالمي 
شما)H (یژH نامه: #۴۵

,-##۴ H(سه شما ) 'فتاM Nسا

قانوW 8حکاU '8ئمی برنامه MاQ توسعه کشو) 

شما()%۵۴!                                                                                ۶!/!/#۶"!
جنا[ \قاQ محمدسYنجلی جاسبی

)ئYس YMأa مدیرH ( مدیرعامل محترU )(^نامه )سمی کشو)
با توجه به /نقضاF مMلت مقر( 0( ما0) «!» قانو4 مدنی H 0( /جر/F مفا0 تبصر) ما0) «!» قانو4 مذکو(@ یک نسخه تصویر «قانو4 /حکا1 0/ئمی

برنامه WاF توسعه کشو(» بر/SH) )0 T)0 Fنامه (سمی /(ساQ می گر00.
(ئ^س مجلس شو(/F /سالمی ـ علی ال(یجانی

 
شما()"`#۶۶/_"                                                                         !/_!/#۵"!

حجت /السالH 1/لمسلم^ن جناc dقاF 0کتر حسن (Hحانی
(یاست محتر1 جمMو(F /سالمی /یر/4

عطف به نامه شما() %__/%!/_!۴_۵ مو(k ۴/`/۴#"! 0( /جر/F /صل یکصد H ب^ست H سو1("_!) قانو4 /ساسی جمMو(F  /سالمی   /یر/4  قانو4
/حکا1 0/ئمی برنامه WاF توسعه کشو(  که با عنو/4 الیحه به مجلس شو(/F /سالمی تقدیم گر0ید) بو0@ با تصویب 0( جلسه علنی (SH یکشنبه

مو(H !"#۵/!!/!% k تأی^د شو(/F محتر1 نگMبا4@ به پ^وست /بالp می گر00.
(ئ^س مجلس شو(/F /سالمی ـ علی ال(یجانی

قانوW 8حکاU '8ئمی برنامه MاQ توسعه کشو)
tگستر  F/)شو  S/  Sمجو  F/)/0 که   F)Hفنا  H علم   FاMپا(ک  H فرWنگستانMا   H پژWHشی   H عالی   tSموc  wمؤسسا  H مر/کز  0/نشگاMWا@  ما'H!ـ 
cموtS عالی SH/(تخانه WاF علو1@ تحق^قاH w فناH F)H بMد/شت@ 0(ماc H 4موtS پزشکی H سایر مر/جع قانونی }F (بط می باشند@ بد4H (عایت
F)/برگز قانو4   @F)کشو  wخدما مدیریت  قانو4  کشو(@  عمومی   wمحاسبا قانو4  به Hیژ)  H0لتی   FاMW0ستگا بر  حاکم  عمومی   w/)مقر  H قو/ن^ن 
dتشک^التی مصو H ستخد/می/ @F)/0/ @مالی@ معامالتی FاW ی^ن نامهc H wمصوبا dا(چوMفقط 0( چ H اMنc Fبعد wلحاقا/ H wصالحا/ H wمناقصا
تأی^د به  فرWنگستانMا  مو(0   )0  H پزشکی   tSموc  H 0(ما4  بMد/شت@   H  F)Hفنا  H  wتحق^قا علو1@  SHیر/4  تأی^د  به  مو(0  حسب  که  /منا   wأ^W
مسلح  FاWHن^ر کل  ستا0  (ئ^س  تأی^د  به  مسلح   FاWHن^ر به  H/بسته  H  تحق^قاتی  عالی   tSموc مر/کز   H 0/نشگاMWا  مو(0   )0  H (ئ^س جمMو( 

می (سد@ عمل می کنند.
H 0زینه قطعی منظو( می شوW پر0/خت@ به S/ بعد H کمک تلقی @wمؤسسا H لت به /ین مر/کزH0 منابع عمومی S/ یافته Åختصا/ w/)ـ /عتبا!Hتبصر

بر/ساÇ بو0جه تفص^لی مصوW d^أw /منا H با مسؤHل^ت cنMا قابل Wزینه /ست.
تبصرH,ـ Wرگونه /ستخد/1 جدید /S محل منابع عمومی H توسعه تشک^الF)/0/ w منوÉ به تأی^د SHیر/4 علو1@ تحق^قاH w فناH F)H بMد/شت@ 0(ما4

c HموtS پزشکی (حسب موH (0) ساSماH F)/0/ 4 /ستخد/می کشو( /ست.
تبصرH"ـ W^أw /منا بر /ساÇ ما0)(!!) قانو4 /لحاÑ برخی مو/0 به قانو4 تنظ^م بخشی /S مقر(/w مالی H0لت(_) مصوd ۴/_!/"#"! نمی تو/ند
Fتصم^م گ^ر Qسا F/بر Fد جدیدMمر/کز مزبو( پا0/( می شو0 تع H اMW0/نشگا F/ختصاصی بر/ FاWمدc)0 H محل منابع عمومی S/ نچه کهc بر (Hعال

H سالMاF بعد مصوd کند.

تبصر۴Hـ صندW ÑHاF (فا) 0/نشجویا4 مشموQ /ین ماH (0 تبصر)  Wا4c F می شوند.
تبصر۵H ـ Wرگونه /صالÜ ساختا( H مقر(/w مالی@ /F)/0@ معامالتی@ /ستخد/می H تشک^التی 0/نشگاMWا H مؤسساc wموtS عالی H پژWHشی

H0لتی W Hمچن^ن فرWنگستاW 4اF تخصصی فقط مشموQ /ین ماH (0 تبصر)  Wا4c F /ست.
پژWHشی  H علمی  مجامع   H Wمایش Wا   )0 کشو(  H  0/نشمند/4  نخبگا4  علمی@   FاW نجمن/ مشا(کت   F/بر /ست  موàف  H0لت  ـ   ۶Hتبصر
H مطالعاتی مناسب 0( 0/خل FاMم کر40 فرصتW/فر H 4اMنخبگا4 /یر/4 0( ج H 4/0/نشمند FاW Fتو/نمند S/ Fر) گ^رMب H 4اMبرتر ج H ب^ن /لمللی

خا(T کشو( ساHSکا( ال1S (/ /یجا0 نماید.
تبصرdHـ به منظو( گسترH t /(تقاF ک^ف^ت H /ثربخشی cموtS عالی H مMا(c wموH0 @FSلت موàف /ست نسبت به تحقق مو/(S 0یر /قد/1 کند:

خصوصی صد0(صد(%%!%)   FاMشرکت  H  wمؤسسا به  تشک^ل  نسبت  0/نشگا)  Wما4   Fمنا/  wأ^W مو/فقت  با  می تو/نند  علمی   wأ^W  Fعضا/ !ـ 
0/نش بن^ا4 /قد/H 1 یا 0( /ین مؤسساH w شرکتMا مشا(کت کنند.

http://www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=13134


7/6/17, 10:40 AM

Page 2 of 24http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=13134

کا(کنا4 مد/خله  منع  قانو4   Qمشمو /جر/ئی@   FاMW0ستگا با  غ^رمستق^م  یا   H مستق^م  پژWHشی  قر/(0/0  /نعقا0   F/بر شرکتMا   H  wمؤسسا /ین 
H0لت 0( معامالH0 wلتی H /صالحاw بعد4c F ن^ستند.

_ـ به H0لت /جاS) 0/0) می شو0 به منظو( حمایت /S 0/نشجویا4 0/نشگاMWاH0 Fلتی@ Sc/0 /سالمی@ علمی ـ کا(برH F0 پ^ا1 نو( H 0/نشگاMWاF فنی
پزشکی  tSموc  H 0(ما4  بMد/شت@  یا   F)Hفنا  H  wتحق^قا علو1@   FاW تخانه)/SH  S/  Sمجو  F/)/0 که  غ^رH0لتی  cموtS عالی   wمؤسسا  H  F/ حرفه  H
می باشند@ تسM^الw /عتبا(F 0( /خت^ا( صندÑH (فا) 0/نشجویاH 4 یا سایر نMاW0اF{ F (بط بر/F پر0/خت H/1 بلندمدw قرå /لحسنه به 0/نشجویا4

قر/( W0د.
"ـ SH/(تخانه WاF علو1@ تحق^قاH w فناH F)H بMد/شت@ 0(ماc H 4موtS پزشکی مکلفند با Wمکا(w)/SH F تعا4H@ کا( H (فا) /جتماعی H مرکز cما(

/یر/4@ (شته WاF تحص^لی خو0 (/ متناسب با باS/( کا( تع^^ن نمایند.
F/مابقی (/ بر H حد/H 4ماW توسعه F/حد (/ بر/H رW 4ریه 0/نشجویاMش S/ حاصل FاWمدc)0 S/ (%۶%)۴ـ 0/نشگا) پ^ا1 نو( مکلف /ست شصت 0(صد

توسعه H تجM^ز H/حدWاF 0/نشگاWی 0( مناÉق محر1H /ختصاW0 Åد.
ما'H,ـ

تصویب با  پزشکی   tSموc  H 0(ما4  بMد/شت@   H  F)Hفنا  H  wتحق^قا علو1@   FاW تخانه)/SH تشخ^ص  به  مو(0  حسب  کشو(@   FاMW0/نشگا ـ  /لف 
Sc/0 تجا(F ـ صنعتی H ن^ز 0( خا(S/ T کشو( شو(/F گسترc tموtS عالی SH/(تخانه WاF مربوÉ@ می تو/نند نسبت به تأس^س شعب 0( مناÉق 

به صو(w خو0گرH 4/0 با 0(یافت شMریه /ÉH/0 Sلبا4 /قد/1 کنند.
d ـ پذیرt 0/نشجو 0( شعب 0/نشگاMWا 0(مناÉق Sc/0 تجا(F ـ صنعتی@ بر/F 0/نشجویا4 غ^ر/یر/نی بدSc 4Hمو4 سر/سرF /نجا1 می شو0. ضو/بط
پذیرt 0/نشجو بر/H0 F() کا(شناسی توسط شو(/F سنجش H پذیرt 0/نشجو موضوè ما0)(_) قانو4 سنجش H پذیرt 0/نشجو 0( 0/نشگاMWا
FاW تخانه)/SH S/ حسب مو(0 با تأی^د یکی H اMWا0 0/نشگاMتکم^لی با پ^شن wتحص^ال FاW ()H0 F/بر H !"#_ dعالی کشو( مصو tSموc مر/کز H

علو1@ تحق^قاH w فناF)H یا بMد/شت@ 0(ماc H 4موtS پزشکی تع^^ن می شو0.
تبصرH ـ 0/نشجویا4 /یر/نی شعب مناÉق Sc/0 تجا(F ـ صنعتی@ Wمانند سایر 0/نشجویاS/ 4 معاف^ت تحص^لی برخو(W )/0ستند.

/ین بند به ما0) (۵) قانو4 سنجش H پذیرt 0/نشجو 0( 0/نشگاMWا H مر/کز cموtS عالی کشو( مصوd %!/۶/_#"! /لحاÑ می شو0.
wا@ /مکاناMلویت عرضه منابع مالی@ فرصتH/ ت حفظ کر/مت /یثا(گر/4 باM0( ج @w0اMش H )نگ /یثاWیج فرHتر H لت به منظو( /ستمر/(@ توسعهH0 ـ î
H تسM^الH w /مت^اw/S به /یثا(گر/4@ پد(@ ماW @)0مسر H فرSند/4 شMد/ W Hمچن^ن جانباSc @4/S/0گاH 4 /فر/0 تحت تکفل cنا4@ /قد/S 1یر (/ /نجا1 می  

W0د:
0/نشگاMWا H مر/کز H مؤسساc wموSشی H پژWHشی SH H/(تخانه    WاF علو1@ تحق^قاH w فناH F)H بMد/شت@ 0(ماc H 4موtS پزشکی@ مکلفند
حضو( سابقه  شش ما)   S/ ب^ش  با  (Sمندگا4  شامل  /یثا(گر/4  جامعه  ب^ن   S/  /) خو0   Sن^ا مو(0  علمی    wأ^W  Fعضا/ ب^ست 0(صد(%_%)  حد/قل 
ÉH/0لبانه 0( جبMه@ جانباS/4 باالF ب^ست Hپنج 0(صدSc @(%_۵)/0گا4 باالF سه ساQ /سا(W @wمسر/H 4 فرSند/4 جانباS/4 باالF پنجا) 0(صد(%۵%)@
H  wتحق^قا SH/(تخانه    WاF «علو1@  تأی^د  مو(0  علمی   ï)مد  F/)/0 که   w)سا/  Qسه سا  S/ ب^ش  با  Sc/0گا4  فرSند/4   H شMد/  فرSند/4   H Wمسر/4 
یا 0ستگاMWا  0یگر  کا(کنا4   Qنتقا/ با  مو/فقت  یا   H /ستخد/1  Éریق   S/ مو(0  حسب  می    باشند@  پزشکی»   tSموc  H 0(ما4  H «بMد/شت@   «F)Hفنا
تبدیل Hضع^ت کا(کنا4 غ^ر W^أw علمی تأم^ن S/ H /بتد/ء cنا4 (/ به صو(w عضو W^أw  علمی (سمی قطعی با /حتساd سو/بق cموSشی@ پژWHشی
مسؤHل^ت کنند.  /ستخد/1  مصاحبه   H Scمو4   4Hبد  H سنی   H علمی  /خالقی@  شر/یط  (عایت  با  علمی  مرتبه   H پایه   )0  4c تأث^ر   H مرتبط  /جر/ئی   H
/جر/F /ین حکم به Éو( مستق^م برعMد) ó) H /)SHساF 0ستگاMWاF مذکو( /ست. مقاماw یا0شد) 0( /ین خصوÅ@ مجاS به /تخا} تصم^م می  

باشند. /حکاH 1 /مت^اw/S /ین بند شامل /عضاW F^أw علمی فعلی F/)/0 شر/یط فوÑ ن^ز می  شو0.
/ین بند@ جایگزین ما0) (!ò) قانو4 جامع خدماw (سانی به /یثا(گر/4 مصوd _/%!/!#"! می شو0.

F/بر Hیژ)   Sمت^ا/ یا  /نحصا(  Wرگونه  /یجا0   S/  Fجلوگ^ر  H  نشستگیSبا  FاW ب^مه  Fمدc)کا /فز/یش   H (قابتی  شر/یط  نمو40  فر/Wم  به منظو(  ما'H"ـ 
w/دMلتی با تضم^ن پوشش تعH0نشستگی غ^رSبا FاW ÑH0/0) می شو0 صند (Sلتی /جاH0 نی یاHخصوصی@ تعا S/ نشستگی /عمSبا FاW ÑHصند
تصویب به  کشو(  H بو0جه  برنامه  H ساSما4  H (فا) /جتماعی  کا(   @4Hتعا  w)/SH 0اMپ^شن به  که   F/ ی^ن نامهc  Çبر/سا باSنشسته  cتی ب^مه شدگا4 

W^أSH wیر/4 می (سد@ /یجا0 گر00.
تبصرH ـ فعال^ت /ین گونه صندW ÑHا 0( الیه ب^مه WاF مکمل H 0( قالب نظا1 تأم^ن /جتماعی چند الیه /ست.

کل^ه /تباè خا(جی مق^م کشو( موàف به 0/(/ بو40 ب^مه نامه بر/F پوشش حو/H ô0 ب^ما(W FاF /حتمالی 0( مدw /قامت 0( /یر/4 می   ما'۴Hـ 
باشند. تع^^ن م^ز/4 تعرفه مطابق مقر(/w بر عMد) ب^مه مرکزF /یر/4 /ست که به تأی^د ساSما4 برنامه H بو0جه کشو( می  (سد.

جMت شخصی   F0/نفر/  FاMحساب  Üفتتا/ نسبت به  مجاSند  باSنشستگی@ صندW ÑHاF ب^مه /جتماعی  به منظو( برقر/(F ب^مه تکم^لی  ۵  ـ   H'ما
ب^مه  شدگا4 با مشا(کت فر0 ب^مه شد) /قد/1 نمایند.

ما'H ۶ ـ
S/ (0ستفا/ H ستعفاء/ @T/خر/ @FخریدSا یا باMWبه سایر 0ستگا Qنتقا/ w)نشستگی می تو/نند 0( صوSبا FاW ÑHلف ـ کا(کنا4 تحت پوشش صند/
مرخصی بد4H حقوÑ@ بد4H محد0Hیت Sما4 کماکا4 مشموQ صندÑH باSنشستگی خو0 باشند. 0( /ین صو(w حق ب^مه سMم ب^مه شد) H کا(فرما

به /ستثناF /فر/0 منتقل شد) به عMد) ب^مه شد) /ست.
d ـ H0لت موàف /ست Wرساله /عتبا( ال1S موضوè تبصر)(_) ما0)(`_) قانو4 تأم^ن /جتماعی مصوd "/۵۴/۴"! (/ 0( (0یف جد/گانه /F 0( قانو4

بو0جه ساالنه پ^ش ب^نی کند.
Fنشستگی 0یگرSبا H تأم^ن /جتماعی ÑHصند Qد/ مشموMند/4 شSفر H 4/1 /الجر/ء شد4 /ین قانو4 0( صو(تی که 0(یافتی /یثا(گرSما4 الS S/ ـ î
گر00@ 0( صو(w پر0/خت کسو( سMم ب^مه شد) H0 Hلت H کا(فرما مربوÉ به حق ب^مه صندÑH تأم^ن /جتماعی توسط /ین /فر/H 0 با تحقق شر/یط
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بMر) مند  ÑHصند  H0 Wر  باSنشستگی   Fمستمر  S/  H گ^ر0  /نجا1  مستقل  به Éو(   ÑHصند Wر   )0 باSنشستگی   @ÑHصند Wر   )0 cنMا  باSنشستگی 
می شوند.

ما'dHـ شو(/F عالی سالمت H /من^ت غذ/یی با àHایف H ترک^ب Sیر تشک^ل می شو0:
/لف ـ àHایف:

!ـ س^استگذ/(F بر/F /(تقاF سالمت H /من^ت غذ/یی H سالمت مو/0 غذ/یی صا0(/تی H H/(0/تی
_ـ بر(سی H تصویب برنامه Wا H تد/ب^ر بخشی H فر/بخشی 0( /جر/F س^است  WاF ناàر بر سالمت H /من^ت غذ/یی

"ـ تع^^ن H پایش شاخصMاF /ساسی سالمت H /من^ت غذ/یی
F/ توسعه ö)بز FاMرحÉ F/ملی پ^وست سالمت بر FاW0)/۴ـ تصویب /ستاند

۵ ـ تصویب برنامه /جر/ئی سامانه «خدماw جامع W Hمگانی سالمت H /من^ت غذ/یی»
۶ ـ تصویب ساHSکا(WاF نظا(تی H (س^دگی به گز/(W tاF نظا(تی

Éجر/ئی مربو/ FاMWنگی م^ا4 0ستگاWماW 0ـ /یجاò
d ـ ترک^ب:

!ـ (ئ^س جمMو( ((ئ^س)
_ـ SHیر بMد/شت@ 0(ماc H 4موtS پزشکی (0ب^ر)

"ـ (ئ^س ساSما4 برنامه H بو0جه کشو(
۴ـ SHیر کشو(

w)تجا H 4یر صنعت@ معدSH ۵ ـ
۶ ـ SHیر تعا4H@ کا( H (فا) /جتماعی

t)Hپر H tSموc یرSH ـò
FS)Hا0 کشاMیر جSH ـ `
#ـ SHیر H tS)H جو/نا4

%!ـ (ئ^س ساSما4 حفاàت مح^ط Sیست
!!ـ (ئ^س ساSما4 صد/ H س^ماF جمMو(F /سالمی /یر/4

_!ـ یک نفر /S /عضاW Fر یک /S کم^س^وW 4اF بMد/شت H 0(ما4@ /جتماعی H برنامه H بو0جه H محاسباw مجلس شو(/F /سالمی به عنو/4 ناàر
"!ـ (ئ^س کم^ته /مد/0 /ما1 خم^نی(())

۴!ـ (ئ^س ساSما4 ملی /ستاند/(H 0 تحق^قاw صنعتی /یر/4
/نجمن WاF علمی H تخصصی حوS) سالمت بنا به  پ^شنMاSH 0یر بMد/شت@ 0(ماc H 4موtS پزشکی H تأی^د (ئ^س ۵!ـ یک نفر به عنو/4 نمایند) 

شو(/F عالی
H پزشکی tSموc H 4د/شت@ 0(ماMب F/)SH 0اMتغذیه بنا به پ^شن H /من^ت غذ/ (Sتخصصی حو H علمی FاW ۶!ـ یک نفر به عنو/4 نمایند) /نجمن

جMا0 کشاH FS)H تأی^د (ئ^س شو(/F عالی
تبصرH ـ مصوباw شو(/ با تأی^د (ئ^س جمMو( قابل /جر/ء /ست.

FS)Hا0 کشاMج H پزشکی tSموc H 4د/شت@ 0(ماMب FاW تخانه)/SH H )بو0جه کشو H ما4 برنامهSسا ïا0 مشترMی^ن  نامه /جر/ئی /ین بند به پ^شنc
تM^ه می شوH 0 حد/کثر àرú مدw شش ما) پس /S /بالp /ین قانو4 به تصویب W^أSH wیر/4 می  (سد.

FاMمکمل سنتی@   H Éب^عی  Sیستی(ب^ولوùیک)@  مو/0  H/کسن@  H)/0یی@   FاWکاال  tHفر  H عرضه  توSیع@   @FSخ^ر) سا{  @F)تجا  w/0)/H Wرگونه  ـ   î
تغذیه /c @F(/یشی@ بMد/شتی@ غذ/یی H ملزHماH w تجM^ز/w پزشکی که 0( سامانه (Wگ^رH F کنترQ /صالت Éبق ضو/بطی که w)/SH بMد/شت@
dمصو  S)/  H کاال   Ñقاچا با   (S)مبا قانو4  مطابق  مجر1  با   H می شو0   dمحسو جر1  باشد  نشد)  ثبت  می کند@  /عال1  پزشکی   tSموc  H 0(ما4 

"/%!/_#"! برخو(0 می شو0.
w)/SH (دM0( /ین ما0) برع )ایف مذکوàH dا(چوM0/می 0( چ úبا مصر FاWمچن^ن کاالW H کو0 ش^م^ایی H 1ین بند 0( مو(0 سمو/ F/ل^ت /جرHمسؤ

جMا0 کشاH FS)H ساSما4 0/مپزشکی /ست.
w ـ به منظو( کنترQ ک^فی محصوالw کشاH FS)H 0/می H ص^انت /S سالمت cحا0 جمع^ت کشو( w)/SH بMد/شت@ 0(ماc H 4موtS پزشکی موàف

/ست محصوالw /(/ئه شد) به باS/( مصرú (/ /S نظر م^ز/c 4الیند) WاF ش^م^ایی بر(سی@ /عالS/ H 1 توSیع مو/0 غ^رمجاS جلوگ^رF کند.
H ش^م^ایی 0( مر/کز (الیندc F/)/0 wعرضه محصوال S/ فندàجر/ئی مو/ FاMWسایر 0ستگا H اW F)/0رMبسته به ش/H یع مو/0 غذ/ییSتما1 مر/کز تو

مجتمع WاF تحت نظا(H w مدیریت خو0 جلوگ^رF کنند.
ô ـ مر/کز تول^د H توSیع فرW (0)HcاF خا1 0/می@ H H)/0 فرW (0)HcاS Fیستی (ب^ولوùیک) 0/مپزشکی موàفند 0( چMا(چوd ضو/بط فنی H بMد/شتی
که /É Sرú ساSما4 0/مپزشکی /عال1 می شو0@ نسبت به /ستقر/( سامانه WاF بMد/شتی مربوÉه /قد/1 کنند. /فر/0 حقوقی غ^رH0لتی می تو/نند با

/خذ مجوS مربوS/ É ساSما4 0/مپزشکی کشو( S )0م^نه /(/ئه خدماw /جر/ء H مم^زF غ^ر(سمی /ین سامانه Wا فعال^ت کنند.
تM^ه کشو()  0/مپزشکی  (ساSما4   FS)Hا0کشاMج  w)/SH توسط  قانو4  /ین   pبال/  S/ پس  شش ما)   wمد  úرà حد/کثر  بند@  /ین  /جر/ئی  cی^ن نامه 

می شوH 0 به تصویب W^أSH wیر/4 می (سد.
مالی  w/)مقر  S/ بخشی  تنظ^م  قانو4  به   F0/مو  Ñلحا/ قانو4  ما0)(`۴)   èموضو سالمت  به  cس^ب (سا4   FاWکاال  H  wخدما  wتبل^غا Wرگونه  ـ   T
èممنو (سانه Wا  Wمه   Fسو  S/ /یر/4  /ستاند/(0  ملی  ساSما4   H پزشکی   tSموc  H 0(ما4  بMد/شت@    w)/SH /عال1   H تشخ^ص   Çسا/ بر  H0لت(_) 
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/ست.
@Éمربو  Üصال F{ مرجع  تصویب   S/ پس  که  /ست   F/ قرنط^نه بMد/شتی   H /یمنی   H فنی  ضو/بط  یا   H /ستاند/(W0ا  (عایت  با  کاال   èنو Wر   w/0)/H ـ   ü
توسط w)/SH صنعت@ معدH 4 تجا(w به گمرH ï سایر مر/جع مربوÉ /بالp می شو0. (عایت /ین ضو/بط بر/F تع^^ن تکل^ف کاالWاF مترHکه@ ضبطی@
ملی ساSما4  Éریق   S/ کاالWا  /ین  /یمنی   H فنی  ضو/بط   H /ست  /لز/می   Ñقاچا  wمکشوفا  H  F)/متو صاحب   H بالصاحب   FاWکاال قطع^ت یافته@ 
تأی^د مو(0  حسب   FS)Hکشا جMا0   w)/SH  H پزشکی   tSموc  H 0(ما4  بMد/شت@   w)/SH Éریق   S/  F/ قرنط^نه بMد/شتی  ضو/بط   H /یر/4  /ستاند/(0 

می شو0.
ما'eH ـ عقد قر/(W H 0/0رگونه پر0/خت ماS/0 بر تعرفه تع^^ن شد) بر/4c F 0سته /S خدماw تشخ^صی@ بMد/شتی H 0(مانی که 0( بسته ب^مه پایه
سالمت /عال1 می شو0 توسط شرکتMاF ب^مه تجا(H F ساSما4 ب^مه سالمت /یر/4 با /شخاÅ حق^قی H حقوقی تحت Wر عنو/4 ممنوè /ست.
پر0/خت حق سر/نه ب^مه تکم^لی به جز 0( مو/(F0 که 0( قو/ن^ن خاÅ مع^ن شد) /ست@ بر عMد) /فر/0 ب^مه شد) /ست. منظو( /S ب^مه تکم^لی

فMرست خدماتی /ست که 0( تعMد ب^مه پایه سالمت ن^ست.
dمصو FاW عایت تعرفه) H ین حکم/ èموضو F/ف به /جرàمو F)کشو wما0)(۵) قانو4 مدیریت خدما èجر/ئی موضو/ FاMWـ کل^ه 0ستگا!Hتبصر

Wستند.
ما0) /ین   F/جر/ حسن   QHمسؤ مو(0  حسب  /جتماعی  (فا)   H کا(   @4Hتعا  H /یر/4)   Fمرکز 0/(/یی(ب^مه   H  F0قتصا/ /مو(   FاW تخانه)/SH تبصرH,ـ 

می باشند.
ما'H#ـ

H نسبی tS)/ FنگرSیر/4 نسبت به باSH wأ^W )0 بعد Qتصویب بو0جه سا S/ ر ساله قبلW عالی ب^مه سالمت کشو( مکلف /ست F/)لف ـ شو/
با خصوصی   H غ^رH0لتی   H H0لتی   S/ /عم  کشو(   )0 تشخ^ص   H 0(ما4  بMد/شت@   wخدما /(/ئه    W0ندگا4  کل^ه   F/بر سالمت   wخدما تعرفه  تع^^ن 
(عایت /صل تعاQ0 منابع H مصا(H ú ق^مت H/قعی 0( جMت تقویت (فتا(WاF مناسب بMد/شتی@ 0(مانی H مبانی محاسباتی H/حد H یکسا4 با حق
wمگانی خدماW قانو4 ب^مه (#) H (`) 0/مو H (!) (0بند(`) ما Çبر /سا H قابتی) لتی 0( شر/یطH0غ^ر H لتیH0 بخش F/قعی یکسا4 بر/H فنی
0(مانی کشو( مصوò"/`/" d"! /قد/H 1 مر/تب (/ پس /S تأی^د ساSما4 برنامه H بو0جه کشو(@ قبل /S پایاW 4ر ساQ بر/F ساQ بعد جMت تصویب به

W^أSH  wیر/4 /(/ئه کند.
/ین بند به عنو/4 یک ما0) بعد /S ما0) (_) قانو4 ب^مه Wمگانی خدماw 0(مانی کشو( مصوò"/`/" d"! /لحاÑ می گر00.

d ـ Scمایش /جبا(F بر/F تأی^د سالمت کل^ه (/نندگاH 4سایل حمل H نقل عمومی مشموQ ب^مه سالمت /ست. Wزینه WاF مربوS/ É محل /عتبا(
موضوè ما0)(%") قانو4 /لحاÑ برخی مو/0 به قانو4 تنظ^م بخشی /S مقر(/w مالی H0لت(_) تأم^ن می شو0.

ما'H-!ـ به منظو( یکپا(چه ساFS@ ساماندWی H (فع مو/FS کا(F 0( نظاc 1ما(F کشو(:
/لف ـ مرکز cما( /یر/4 مرجع (سمی تM^ه@ /عالH 1 /نتشا( cما(WاF (سمی کشو( /ست.

 /ین بند قبل /S ما0) (_) قانو4 مرکز cما( /یر/4 مصوd %!/!!/"۵"! /لحاÑ می شو0.
H اW0)/نوین با (عایت /ستاند FاW  F)Hکشو( مبتنی بر فنا F)ماc ه برنامه ملی^Mجر/ئی نسبت به ت/ FاMW0ستگا F)مکاW ما( /یر/4 باc ـ مرکز d
ضو/بط تول^د H /نتشا( cما(WاF (سمی@  /ستقر/( نظاc 1ما(WاF ثبتی H /ستقر/( H تغذیه مستمر پایگا) /Éالعاc wما(F کشو( /قد/1 کند. /ین برنامه

با پ^شنMا0 مرکز cما( /یر/H 4 تصویب شو(/F عالی cما( /یر/4 بر/F 0ستگاMWاF /جر/ئی ال1S  /الجر/ء /ست.
î ـ 0ستگاMWاF /جر/ئی مانند بانک مرکزF مکلفند 0( حدàH 0Hایف قانونی خوH 0 0( چMا(چوd ضو/بط H /ستاند/(W0اF شو(/F عالی cما( /یر/4@

cما( تخصصی حوS) WاF مربوÉ به خو0 (/ تول^د H /عال1 کنند. 0( /ین صو(c wما( منتشر) cما( تخصصی (سمی /ست.
بندWاH (d)F (î) به عنو/4 مو/0 جدید بعد /S ما0) (#) قانو4 مرکز cما( /یر/4 /لحاÑ می گر00.

FاW Ç0( مق^ا FرMش H پوششی FاW تول^د نقشه H ه^Mو/یی@ تW F)/0مکانی@ عکسبر wالعاÉ/ H F)/0مرتبط با نقشه بر FاW ـ فعال^ت!!H'ما
ساSما4 توسط   Éمربو  FاW 0ستو(/لعمل  H /ستاند/(W0ا  /ست.  کشو(   F)/0نقشه بر ساSما4  برعMد)  غ^رنظامی@  بخش   )0  4c بر   w)نظا  H مختلف 

برنامه H بو0جه کشو( با (عایت جMت گ^رW FاF کشو( /S جمله cمایش سرSم^ن تM^ه H /بالp می شو0.
Qبو0جه کشو( مکلفند 0ستو(/لعمل /جر/ئی /ین ما0) (/ به منظو( نحو) /عماH ما4 برنامهSسا H مسلح FاWHپشت^بانی ن^ر H è0فا w)/SH ـ Hتبصر

مالحظاw 0فاعی H /من^تی 0( تول^د H /نتشا( نقشه Wا 0/0 H) WاF مکانی تM^ه H /بالp نمایند.
/ین ما0) به عنو/4 یک ما0) جدید بعد /S ما0) (%!) قانو4 جامع حدنگا( (کا0/ستر) کشو( مصوd _!/!!/"#"! /لحاÑ می گر00.

ما'H,!ـ
/لف ـ صد( ما0)(!!) قانو4 بMبو0 مستمر مح^ط کسب H کا((مصوd ۶!/!!/%#"!) به /ین شرÜ /صالÜ می شو0:

/تخا}  H کا(   H کسب  مو/نع  (فع   H بر(سی  بخشMا@  /ین   F0قتصا/  FاW  فعال^ت تسM^ل   H تعاHنی   H خصوصی   FاMبخش  H H0لت  تباQ0 نظر  به منظو( 
F/)بط@ شو) F{ جر/ئی مناسب به مر/جع/ FاW)کاW/) H اW0اMئه پ^شن/)/ H 0موجو w/)مقر H قو/ن^ن dا(چوM1 0( چSال wقد/ما/ F/تصم^م مؤثر بر

گفت H گوH0 Fلت H بخش خصوصی با ترک^ب /عضاS Fیر تشک^ل می شو0:
!ـ SHیر /مو( /قتصاH F0 0/(/یی ((ئ^س شو(/)

w)تجا H 4یر صنعت@ معدSH ـ_
(4Hیا معا) (فا) /جتماعی H )4@ کاHیر تعاSH ـ"

(4Hیا معا) FS)Hا0 کشاMیر جSH ۴ـ
(4Hیا معا) یر نفتSH ۵ ـ
(4Hیا معا) Hیر ن^رSH ۶ ـ
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(4Hیا معا) )یر کشوSH ـò
` ـ (ئ^س کل بانک مرکزF جمMو(F /سالمی /یر/4
(4Hیا معا) )بو0جه کشو H ما4 برنامهSـ (ئ^س سا#
%!ـ H0 نفر/S معاHنا4 قو)  قضائ^ه به /نتخاd (ئ^س قو)

!!ـ (ئ^س کم^س^و4 /قتصاF0 مجلس شو(/F /سالمی
_!ـ (ئ^س کم^س^و4 برنامه H بو0جه H محاسباw مجلس شو(/F /سالمی

"!ـ (ئ^س کم^س^و4 صنایع H معا40 مجلس شو(/F /سالمی
۴!ـ (ئ^س کم^س^و4 کشاH dc @FS)H منابع Éب^عی مجلس شو(/F /سالمی

۵!ـ سایر (óساF کم^س^وW 4اF تخصصی H Hیژ) مجلس شو(/F /سالمی(حسب مو(0)
۶!ـ (ئ^س /تاÑ باS(گانی@ صنایع@ معاH 40 کشاFS)H /یر/4(0ب^ر شو(/)

úصنا/ Ñـ (ئ^س /تا!ò
`!ـ (ئ^س شو(/F عالی /ستاW 4ا

#!ـ (ئ^س /تاÑ تعا4H جمMو(F /سالمی /یر/4
%_ـ شMر0/( یکی /S کالنشMرWا به /نتخاd شMر0/(/4 کالنشMرWا

!_ـ Wشت نفر /S مدیر/4 عامل شرکتMاF برتر خصوصی H تعاHنی /S بخشMا H (شته WاF مختلف
تبصرH!ـ نحو) /نتخاd /عضاF (0یف (!_) H چگونگی تشک^ل جلساH w /(/ئه پ^شنMاW0ا H گز/(W  tا Éبق 0ستو(/لعملی /ست که 0( نخست^ن

جلسه شو(/ تM^ه H تصویب می شو0.
تبصرH,ـ محل 0ب^رخانه /ین شو(/ بد4H 0(یافت کمک /H0 Sلت 0( /تاÑ باS(گانی@ صنایع@ معاH 40 کشاFS)H /یر/4 /ست.

تبصرH"ـ جلساw شو(/F گفت Hگو@ حد/قل یک جلسه 0( ما) می باشد.
4c به  نسبت   H  Üمطر H0لت   wأ^W جلسه   )0 تا  می گ^ر0  قر/(  H0لت   wأ^W کا(  0ستو(   )0  SH) سی   wمد  úرà حد/کثر  شو(/   wمصوبا تبصر۴Hـ 

تصم^م گ^رF شو0.
d ـ /تاÑ باS(گانی@ صنایع H معاH 40 کشاFS)H موàف /ست با Wمکا(F /تاÑ تعا4H مرکزF جمMو(F /سالمی /یر/H 4 شو(/F /صناú کشو(@ نسبت
H Fتول^د FاMتشکل S/ ی مستمرW/با نظرخو H قد/1 نماید/ به شناسایی قو/ن^ن@ مقر(/H w بخشنامه WاF مخل تول^د H سرمایه گذ/(F 0( کشو( 
F/ کم^ته به   H کند  تM^ه   /) پ^شنMاW0ایی   H گز/(شMا  مستمر  به Éو(  cنMا@   FاW خو/سته  H  wمشکال  tS/0پر  H بر(سی   H کشو(  سر/سر  صا0(/تی 
1Sکا( قانونی الW/) @(ئه شد/)/ FاW0اMف /ست ضمن بر(سی پ^شنàد. کم^ته مذکو( موW0 ئه/)/ (4 قوc ئ^س) dر قو) به /نتخاW S/ نفرH0 S/ متشکل

(/ /تخا} کند.
تبصرH!ـ گز/(W tاF موضوè /ین بند 0( مو(0 قو/ن^ن H مصوباH w بخشنامه WاF مز/حم@ خأل قانونی@ /جر/F نا0(ست یا ناقص قو/ن^ن W Hمچن^ن
پ^شنMا0 /صالÜ قو/ن^ن H مقر(/H w /(تقاF /من^ت /قتصاF0@ حقوÑ مالک^ت H حمایت /S سرمایه گذ/(H F تول^د H صاH w/)0 /شتغاH Q چگونگی کاWش
S/ بM^نه  /ستفا0)   H تول^د   H  F)/سرمایه گذ به   Éمربو مو/(0   H تول^د  (شد   H ک^ف^ت   Fتقا)/ با  Wمر/)  /یر/4   )0  wخدما  H کاالWا  تما1 شد)  ق^مت 

سرمایه گذ/(W Fا à Hرف^ت WاF موجو0 تM^ه می شو0.
تبصرH,ـ کم^ته مذکو( 0( /ین بند یک نسخه /W Sمه گز/(W tاF /(سالی (/ به  شو(/F عالی /جر/F س^است WاF کلی /صل چMل H چMا(1 (۴۴)

قانو4 /ساسی H شو(/F گفت Hگو /(ساQ می کند.
تبصرH"ـ مصوباw جلساw مذکو( حد/کثر àرú مدw سی (SH کا(F 0( 0ستو( کا( W^أSH wیر/4 قر/( می گ^ر0.

F/جر/ قانو4  ما0)(!#)   (0) بند   èموضو قانونی@  /نجاàH  1ایف  به  کمک   H تعاHنی   H خصوصی   FاMتشکل ساماندWی   H تقویت  به منظو(  ما'H"!ـ 
Fکا(شناسی کل^ه /عضا H F/ ()Hیابی@ مشا)/Sبا wئه خدما/)/ H !"`ò/"/_۵ dا(1 (۴۴) قانو4 /ساسی مصوMچ H لMکلی /صل چ FاW س^است
wکسر مال^ا S/ ز/( سو0 ساالنه خو0 (/  پسW )0 )اMسالمی /یر/4 مکلفند چ/ F)وM4 جمHتعا Ñتا/ H 4/یر/ FS)Hکشا H 40گانی@ صنایع@ معا)Sبا Ñتا/
w)کا تمدید   H  )Hصد Wنگا1   /) مذکو(   FاMتاق/ تأی^دیه   H نمایند  H/(یز  مذکو(   FاMتاق/  dحسا به  مو(0  حسب  ساالنه   w)به صو àHایف  /نجا1   F/بر

باS(گانی H عضویت تسل^م کنند.
ما'۴H!ـ به منظو( تنظ^م تعMد/FS)/ w کشو(@ 0ستگاMWاF /جر/ئی ملز1 به (عایت مو/(S 0یر می باشند:

/لف ـ عمل^اH w معامالFS)/ w خوÉ S/ /) 0ریق حسابMاFS)/ F بانکMاF 0/خل یا خا(T که با تأی^د بانک مرکزF جمMو(F /سالمی /یر/4 /فتتاÜ کر0) یا
می کنند@ /نجاW0 1ند. بانکMاF عامل /یر/نی مکلفند خدماw مو(0 ن^اc SنMا (/ 0( سطح /ستاند/(W0اF ب^ن /لمللی تأم^ن کنند.

d ـ فMرست کل^ه حسابMاFS)/ F خا(S/ T کشو( خو0 (/ به بانک مرکزF جمMو(F /سالمی /یر/4 /عال1 کنند@ تا پس /S تأی^د /ین بانک@ /0/مه فعال^ت
cنMا م^سر شو0.

Fبانک مرکز Sخو0@ با مجو F)/سرمایه گذ FاMرحÉ FS)/ تأم^ن منابع F0/0) می شو0 0( (/ستا (Sا /جاMی)/ر0Mش H لتیH0 FاM۵!ـ به شرکتH'ما
جمMو(F /سالمی /یر/H 4 پس /S تأی^د w)/SH /مو( /قتصاH F0 0/(/یی با (عایت قو/ن^ن مالی مربوÉه /قد/1 به /نتشا( /Ñ/)H مالی نمایند. تضم^ن /صل

H سو0 /ین /Ñ/)H با شرکتMا H شMر0/(یMاF مذکو( /ست.
wم^عانا H Sگا H نفت tHفر S/ عو/ید ناشی S/ تبدیل بخشی úدW نام^د) می شو0 با «ÑHتوسعه ملی که 0( /ین ما0) «صند ÑH۶!ـ صندH'ما
FاW (0)Hcفر H Sگا H منابع نفت S/ (یندc FاMم نسلMن^ز حفظ س H F0قتصا/ (یند/S FاW سرمایه H مولد @)ماندگا FاMتHنفتی به ثر FاW (0)Hcفر H FSگا

نفتی تشک^ل می شو0.
F)وMلت جمH0 متعلق به ÑHین صند/ FاW 0/(/یی H Q/د 0/شت. /موW/نخو F/ کشو( شعبه Éسایر نقا H 4/رM0( ت H ر/4 مستقر /ستM0( ت ÑHصند
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/سالمی /یر/4 می باشد. /ین ما0) 0( حکم /ساسنامه صندÑH /ست.
:S/ عبا(تند ÑHلف ـ /(کا4 صند/

!ـ W^أw /منا
_ـ W^أw عامل
w)نظا wأ^W ـ"

d ـ W^أw /منا به عنو/4 باالترین (کن صندàH F/)/0 @ÑHایف H /خت^ا(/S wیر /ست:
!ـ (/WبرF@ تع^^ن س^است Wا H خط مشی Wا

_ـ تصویب شر/یط H نحو) /عطاF تسM^الw بر/F تول^د H سرمایه گذ/(F به بخشMاF خصوصی@ تعاHنی H عمومی غ^رH0لتی
ÑHعملکر0 صند t)/گز H مالی FاMبو0جه ساالنه@ صو(ت @F0برW/) FاW ا@ برنامهW ـ تصویب نظامنامه"

(ô) H (w)FاWعامل مطابق بند wأ^W Fسایر /عضا H ئ^س) d۴ـ /نتخا
۵ ـ عزQ (ئ^س H /عضاW F^أw عامل با پ^شنMاW 0ریک /S /عضاW F^أw /منا H تصویب W^أw /منا

۶ ـ /تخا} تصم^م 0(با() /(جاè 0عاFH به H F)H/0 صلح 0عاFH با (عایت /صل یکصد H سی H نMم(#"!) قانو4 /ساسی
مناسب  (0Sبا با   H S/یند)  خدماتی   H  Fتول^د  FاMیربخشS  H بخشMا   )0  wال^Mتس پر0/خت  /Hلویت  H/جد   H  Qقبو مو(0   FاW فعال^ت  è/نو/ تع^^ن  òـ 

F0قتصا/

H wال^Mپر0/خت تس F/بر F)/سرمایه گذ H Fتول^د FاMرحÉ Qمو(0 قبو (0Sبا kمچن^ن نرW H ÑHمنابع صند S/ )0) مو(0 /نتظاSبا kـ تع^^ن حد/قل نر `
)0  Fمرکز بانک   FاW (0سپر  (0Sبا  kنر متوسط   S/ کمتر  نرخMا  /ین  م^انگ^ن  که   Fبه نحو  F)/سرمایه گذ  FاMرحÉ  )0 مشا(کت  سMم   kنر تع^^ن 

باW)/SاF خا(جی نباشد.
î ـ W^أw /منا

ترک^ب /عضاW F^أw /منا به شرS Üیر /ست:
!ـ (ئ^س جمMو( ((ئ^س W^أw /منا)

_ـ (ئ^س ساSما4 برنامه H بو0جه کشو( (0ب^ر W^أw /منا)
"ـ SHیر /مو( /قتصاH F0 0/(/یی

۴ـ SHیر تعا4H@ کا( H (فا) /جتماعی
۵ ـ SHیر نفت

۶ ـ (ئ^س کل بانک مرکزF جمMو(F /سالمی /یر/4
F°) 4 حقHبد H رàمعا40 /یر/4 به عنو/4 عضو نا H صنایع H گانی)Sبا Ñـ (ئ^س /تاò

F°) 4 حقHبد H رà4 /یر/4 به عنو/4 عضو ناHتعا Ñـ (ئ^س /تا `
#ـ H0 نفر نمایند) /S کم^س^وW 4اF /قتصاH F0 برنامه H بو0جه H محاسباw به /نتخاd مجلس شو(/F /سالمی

%!ـ 0/0ستا4 کل کشو(
تبصرH!ـ جلساW w^أw /منا حد/قل سالی H0 با( تشک^ل می شو0.

تبصرH,ـ جلساW w^أw /منا با حد/قل H0 سو1 /عضاF صاحب (°F (سم^ت یافته H تصم^ما4c w با حد/قل پنج (°F /تخا} می گر00.
تبصرH"ـ (óساW F^أw عامل W H^أw نظا(w بد4H حق (°F می تو/نند 0( جلساW w^أw /منا شرکت نمایند.

تبصر۴Hـ Wرگونه تصم^م W^أw /منا 0( مو(0 تصویب تر/Sنامه H صو(تMاF مالی صندH ÑH ن^ز /نتصاd (ئ^س H /عضاW F^أw عامل SH) )0نامه (سمی
کشو( H ن^ز یکی /SH) Sنامه WاF کث^ر/النتشا( به /نتخاW d^أw /منا@ T)0 می گر00.

Fعضا/  F/بر جلسه  تشک^ل   S/ قبل   SH) پانز0)  حد/قل   H تع^^ن  /منا   wأ^W 0ب^ر  توسط  /منا   wأ^W  wجلسا محل   H تا(یخ  جلسه@  0ستو(  ـ   ۵Hتبصر
W^أw /(ساQ می شو0.

تبصر۶H ـ بو0جه ستا0 صندÑH به تصویب W^أw /منا می (سد.
H تجربه  با  صاحب نظر@  /فر/0   S/ نفر  پنج   S/ مرکب  عامل   wأ^W W^أw /منا@   wمصوبا  H /ساسنامه  مفا0   dا(چوMچ  )0  ÑHصند /مو(   ()/0/ به منظو(  ـ   w
wأ^W تحص^لی کا(شناسی /(شد توسط ï)مد H سابقه مرتبط Qسا (با حد/قل 0 Fیز) برنامه H حقوقی@  مالی@ بانکی @F0خوشنا1 0( /مو( /قتصا

/منا /نتخاH d با حکم (ئ^س جمMو( منصوd می شوند àH F/)/0 Hایف H /خت^ا(/S wیر می باشند:
F0مناسب /قتصا (0Sبا با H (یند/S خدماتی H Fتول^د FاMیربخشS H اMبخش )0 wال^Mلویت پر0/خت تسH/ جد/H H Q0 قبو)مو FاW ا0 فعال^تMـ پ^شن!

به W^أw /منا
_ـ پ^ـشنMا0 مو/(0 سرمایه گذ/(F 0( باW)/SاF پولی H مالی ب^ن /لمللی H 0/خلی به W^أw /منا

"ـ تع^^ن چMا(چوd قر/(W0/0اF عامل^ت با بانکMاF عامل H تع^^ن مسؤHل^ت Wا H /خت^ا(/w بانک عامل 0( چMا(چوd /ین قر/(W0/0ا
۴ـ برقر/(F نظا1 حسابرسی 0/خلی H /ستقر/( نظا1 کنترW QاF 0/خلی مناسب

۵ ـ تأی^د صو(تMاF مالی /(H FS (یالی H /(/ئه 4c به W^أw /منا
wال^Mتس Fعطا/ (نحو H شر/یط H اW نظامنامه Åخصو)منا 0/ wأ^W ا0 بهM۶ ـ /(/ئه پ^شن

òـ /تخا} تصم^م نسبت به Wرگونه /قد/می به نا1 صندÑH 0( محد0H) àHایف W/ Hد/ú مند(T 0( /ساسنامه به جز cنچه تصم^م 0(با() cنMا به صر/حت
0( حوS) صالح^ت W^أw /منا یا (ئ^س W^أw عامل /ست مگر /ینکه به W^أw عامل تفویض شد) باشد.

` ـ /تخا} تصم^م (/جع به کل^ه /مو(F که توسط (ئ^س W^أw عامل 0( محد0H) /خت^ا(/w خو0 0( 0ستو( کا( W^أw عامل قر/( می گ^ر0.
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#ـ /جر/F مصوباW w^أw /منا
%!ـ پ^شنMا0 /(جاè 0عاFH به F)H/0@ تع^^ن H )H/0 صلح 0عاFH به W^أw /منا

ÑHسایر مدیر/4 صند H عامل@ (ئ^س wأ^W Fب^ن /عضا S/ Sمجا Fمعرفی صاحبا4 /مضا H F0( نز0 بانک مرکز FS)/ FاMیا بستن حساب Üـ /فتتا!!
ÑHعملکر0 صند Fتقا)/ H 0بوMیابی@ بS)/ F/ندسی مالی برMم H F)/معتبر ب^ن /لمللی 0( /مو( سرمایه گذ )Hـ /نعقا0 قر/(0/0 با مشا!_

"!ـ سایر مو/(0 /(جاعی /S سوW F^أw /منا
تبصرH!ـ برکنا(H F قبوQ /ستعفاF /عضاW F^أw عامل مشرÉH به تأی^د H0سو1 /عضاF صاحب (°W F^أw /منا خو/Wد بو0.

wأ^W Fتد(یس ند/شته باشند. /عضا Fبه /ستثنا Fشغل 0یگر H F0چ گونه فعال^ت /قتصا^W H (0قت بوH 1عامل باید تما wأ^W Fـ /عضا,Hتبصر
عامل مشموQ حکم مند(T 0( /صل یکصد H چMل 1H0 H(_۴!) قانو4 /ساسی می باشند.

تبصرH"ـ H0() تصدW F^أw عامل پنج ساQ بوH (0 /نتخاd مجد0 /عضاء بالمانع /ست.
/ین توسط  که  عامل   wأ^W عضو  سه   S/ عضو   H0  Fمضا/ با   )HcدMتع /سنا0  سایر   H قر/(W0/0ا   @w/Hبر سفته Wا@  چکMا@  بMا0/(@   Ñ/)H/ کل^ه  تبصر۴Hـ 

W^أw تع^^ن می شوند Wمر/) با مMر صندÑH معتبر خو/Wد بو0.
تبصر۵H ـ تصم^ماW w^أw عامل با حد/قل سه (°F نافذ /ست.

dو( منصوMبا حکم (ئ^س جم H dمنا /نتخا/ wأ^W عامل توسط wأ^W Fب^ن /عضا S/ ست/ ÑHعامل که باالترین مقا1 /جر/ئی صند wأ^W ـ (ئ^س ô
می شو0. (ئ^س W^أw عامل àH F/)/0ایف H /خت^ا(/S wیر می باشد:

4c F/بر حسن /جر w)نظا H عامل wأ^W wتصم^ما F/0ستو( /جر )Hصد H pـ /بال!
_ـ تع^^ن 0ستو( جلسه H /0/() جلساW w^أw عامل

"ـ /0/() صندÑH 0( چMا(چوd مصوباW w^أw عامل W H^أw /منا
ÑHصند èموضو FاW جر/ئی 0( ح^طه فعال^ت/ FاW برنامه H اMرحÉ تنظ^م H ه^M۴ـ ت

۵ ـ تM^ه H تنظ^م برنامه@ بو0جه@ صو(تMاF مالی صندH ÑH پ^ش نویس گز/(W t^أw عامل به W^أw /منا
ÑHصند F)/0/ H F)جا FاW زینهW 1نجا/ H نسانی/ FHن^ر Fبه کا(گ^ر @ÑH۶ ـ /0/() /مو( 0/خلی صند

ò ـ تM^ه H تنظ^م گز/(t عملکر0 صندÑH بر/F /(/ئه به W^أw عامل حد/قل Wر سه ما) یک با(
` ـ نمایندگی صندÑH 0( بر/بر /شخاÅ ثالث H کل^ه مر/جع 0/خلی H خا(جی /عم /S قضائی@ /F)/0@ ثبتی H مشابه cنMا با حق توک^ل به غ^ر Hلو

به Éو( مکر(
H به /مو( 0/0(سی به جز حق مصالحه Éمربو w/)با کل^ه /خت^ا Fک^فر H حقوقی S/ عم/ ÑHبه /مو( صند Éمربو wیا شکایا FH0عا S/ èـ /قامه یا 0فا#

F)H/0 مر به/ èجا)/
%!ـ سایر /مو( /(جاعی /S سوW F^أw عامل

مفا0  S/ /حتمالی   ú/نحر/ Wرگونه   S/  Fجلوگ^ر  H  4c  F)جا  wعمل^ا بر  مستمر   w)نظا  H  ÑHصند  ú/دW/ تحقق   S/ /Éم^نا4   Qحصو به منظو(  ـ   T
/ساسنامه@ خط مشی Wا H س^است Wا@  W^أw نظا(w با ترک^ب (ئ^س 0یو/4 محاسباw کشو(@ (ئ^س ساSما4 حسابرسی کشو(@ (ئ^س ساSما4

باS(سی کل کشو( تشک^ل می شو0.
تبصرH!ـ نظا(w /ین W^أw نافی àHایف قانونی 0ستگاMWاF نظا(تی نظ^ر 0یو/4 محاسباw کشو( H ساSما4 باS(سی کل کشو( نخو/Wد بو0.

تبصرH,ـ W^أw نظا(F/)/0 w (ئ^س@  نائب (ئ^س H 0ب^ر خو/Wد بو0 که H/ )0ل^ن جلسه W^أw نظا(w /نتخاd خو/Wند شد.
:w)نظا wأ^W ایفàH ـ ü

!ـ (س^دگی به صو(تMا H گز/(W tاF مالی صندH ÑH تM^ه گز/(شMاF مو(F)/H0/ H F0  بر/W F^أw /منا H مجلس شو(/F /سالمی؛
_ـ (س^دگی به صو(w (یز0/(/یی Wا@ مطالباw@ تعMد/H w خالصه حسابMاF صندH ÑH گو/Wی cنMا بر/F /نتشا( SH) )0نامه (سمی کشو(؛

ÑHصند ú/دW/ H ساسنامه/ H ین قانونیS/با مو Ñنطبا/ àلحا S/ ÑHـ (س^دگی به عملکر0 صند"
/ین W^أw 0( /یفاàH Fایف خوH 0 بد4H مد/خله 0( /مو( جا(F@ کل^ه /سناH 0 0/(/یی Wا H حسابMاF صندÑH (/ مو(0 (س^دگی قر/H (0/0 ) می تو/ند به
/ÉالعاH w مد/(H ï مستند/w صندÑH که ال1S می 0/ند 0سترسی 0/شته باشد. /ین W^أw موàف /ست گز/(t  نظا(تی خو0 (/ Wر شش ما) یک با(

به W^أw /منا H مجلس شو(/F /سالمی /(/ئه W0د.
تبصرH ـ W^أw نظا(w می تو/ند بر/F حسابرسی /S عملکر0 صندS/ ÑH خدماw /شخاÅ حق^قی H حقوقی صاحب صالح^ت /ستفا0) نماید.

:ÑHـ منابع صند Ü
!ـ حد/قل معاQ0 سی 0(صد (%"%) /S منابع حاصل /S صاw/)0 نفت (نفت خا1@ م^عاناw گاFS@ گاH S فرW (0)HcاF نفتی) 0( سالMاF برنامه H تع^^ن

مبلغ 4c 0( قو/ن^ن بو0جه سنو/تی
_ـ حد/قل ب^ست 0(صد (%_%) /(tS صاw/)0 تMاترF /قال1 فوÑ /لذکر

"ـ /فز/یش سMم H/(یزS/ Fمنابع بندWاW (_) H (!) FرساQ به م^ز/4 سه H/حد 0(صد
۴ـ پنجا) 0(صد(%۵%) ماند) نقدF حساd }خ^ر) /(FS 0( پایا4 ساH !"`# Q سالMاF بعد

Éمنا با (عایت قو/ن^ن مربو/ wأ^W Sپولی ب^ن /لمللی با مجو FاW)/Sبا S/ ۵ ـ منابع قابل تحص^ل
۶ ـ سو0 خالص صندÉ ÑHی ساQ مالی

با خا(جی   FاW)/Sبا  )0  Fمرکز بانک   FاW (0سپر سو0   kنر م^انگ^ن   Q0معا  @Fمرکز بانک   )0  ÑHصند  dحسا  F0موجو سو0   S/ حاصل  c)0مد  òـ 
محاسبه H پر0/خت Wر سه ما) یک با(

` ـ ب^ست 0(صد(%_%) منابع موضوè جزء (0) بند (۴) قانو4 بو0جه ساQ #`"! کل کشو(
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تبصرH!ـ باSپر0/خت /صل H سو0 تسM^الw پر0/ختی /S محل صندÑH توسعه ملی به حساd صندH ÑH/(یز H مجد0/ً 0( جMت /Wد/ú صندÑH به کا(
گرفته می شو0.

تبصرH,ـ حسابMاF صندÑH فقط نز0 بانک مرکزF نگMد/(F خو/Wد شد.
:ÑHصند ú)ـ مصا k

توسعه  H تول^د   F/بر غ^رH0لتی  عمومی   wمؤسسا به  متعلق   F0قتصا/  FاMWبنگا  H تعاHنی  خصوصی@   FاMبخش به   wال^Mتس  Fعطا/ !ـ 
F0قتصا/ H توج^ه فنی@ مالی F/)/0 FاW F)/سرمایه گذ

_ـ /عطاF تسM^الw صاw/)0 خدماw فنی H مMندسی به شرکتMاF خصوصی H تعاHنی /یر/نی که 0( مناقصه WاF خا(جی برند) می شوند /É Sریق
منابع خو0 یا تسM^الw /تحا0یه /F (سندیکایی)

"ـ /عطاF تسM^الw خرید به ÉرفMاF خرید/( کاال H خدماw /یر/نی 0( باW)/SاW Fدú صا0(/تی کشو(
۴ـ سرمایه گذ/(F 0( باW)/SاF پولی H مالی خا(جی

S/ حمایت   H جلب  منظو(  به   F0قتصا/ مناسب  باW0Sی   H (قابتی  شر/یط  نظرگرفتن   )0 با  خا(جی  سرمایه گذ/(/4  به   wال^Mتس  Fعطا/ ـ   ۵
سرمایه گذ/(F 0( /یر/4 با (عایت /صل Wشتا10(%`) قانو4 /ساسی می باشد.

ÑHصند FاW زینهW ۶ ـ تأم^ن
تبصرH!ـ /ستفاS/ (0 منابع صندÑH بر/F /عتبا(/W wزینه /H F تملک 0/(/یی WاF سرمایه /H F باSپر0/خت بدM^WاH0 Fلت به Wر شکل ممنوè /ست.
)0 Qبه (یا S)/ تبدیل (Sجا/ wال^Mین تس/ S/ (سرمایه گذ/(/4  /ستفا0) کنند H ست/ FS)/ w)ین بند فقط به صو/ èموضو wال^Mتس Fـ /عطا,Hتبصر

باS/( 0/خلی (/ ند/(ند.
تبصرH"ـ /عطاF کل^ه تسM^الw صندÑH صرفاً /É Sریق عامل^ت بانکMاH0 Fلتی H غ^رH0لتی خو/Wد بو0.

:w/)0 ـ سایر مقر
!ـ سMم عامل^ت بانکMا 0( شر/یط (قابتی متناسب با نرk کا(مزH 0 تو/4 تخصصی H کا(شناسی بانکMا توسط W^أw عامل تع^^ن می شو0.

_ـ سMم صندS/ ÑH منابع موضوè جزء (!) H (_) بند(Ü) /ین ما0) ماWانه توسط بانک مرکزF به حساd صندH ÑH/(یز H 0( پایا4 ساQ مالی با توجه
به قطعی شد4 منابع تسویه می شو0.

"ـ پر0/خت تسM^الS/ w محل منابع صندÑH بد4H تأی^د توج^ه فنی@ /قتصاF0@ مالی W/ Hل^ت متقاضی توسط بانک عامل ممنوè /ست H 0( حکم
تصرú غ^رقانونی 0( /مو/Q عمومی خو/Wد بوS)/ .0یابی گز/(W tاF توج^ه فنی@ /قتصاH F0 مالی H /حر/S کفایت باW0Sی ÉرحMاF سرمایه گذ/(F با
لحاà عامل خطرپذیرF@ به م^ز/نی که /S نرk سو0 تسM^الw مو(0 /نتظا( /عال1 شد) توسط W^أw /منا کمتر نباشد به عMد) بانک عامل H به مثابه

تضم^ن بانک عامل 0( باSپر0/خت /صل H سو0 تسM^الw به صندÑH /ست.
توسعه  S/ حمایت   ÑHصند یا  عامل  بانک  Éریق   S/  /) Éب^عی  منابع   H  dc  @FS)Hکشا بخش   F)/سرمایه گذ  FاMرحÉ  Sن^ا مو(0  منابع   @ÑHصند

سرمایه گذ/(F بخش کشاFS)H به صو(H FS)/ w با سو0 /نتظا(F کمتر 0( /خت^ا( سرمایه گذ/(/4 بخش قر/( می W0د.
۴ـ مجموè تسM^الw /ختصاÅ یافته /S منابع صندÑH با عامل^ت بانکMا به مؤسساH w نMاW0اF عمومی غ^رH0لتی H شرکتMاF تابعه H H/بسته 0(

Wر حاQ نباید ب^ش /S ب^ست 0(صد(%_%) منابع صندÑH باشد.
تبصرH!ـ /S نظر /ین ما0) مؤسساH w شرکتMا 0( صو(تی غ^رعمومی محسوd می شوند که حد/قل Wشتا0 0(صد(%`%) سMا1@ یا سMم /لشرکه

cنMا مستق^م H یا با H/سطه /شخاÅ حقوقی متعلق به /شخاÅ حق^قی باشد.
H  F/ ب^مه  FاW ÑHصند  @wموقوفا نظ^ر  عا1 /لمنفعه   H عمومی   wمؤسسا به  متعلق  cنMا  سMا1  مطلق  /کثریت  که  شرکتMایی   H  wمؤسسا

باSنشستگی H مؤسساw خ^ریه عمومی /ست /S نظر /ین ما0) 0( حکم مؤسساH w شرکتMاH F/بسته به نMاW0اF عمومی غ^رH0لتی Wستند.
تع^^ن H0لتی   wمقاما توسط  cنMا  مدیر)   wأ^W  Fب^ست 0(صد(%_%)  /عضا  S/ ب^ش  مالک^ت@   èنو  S/ صرú نظر  که   F0قتصا/  FاMWبنگا تبصرH,ـ 

می شوند /S نظر /ین ماH0 @(0لتی محسوd می گر0ند H پر0/خت /S منابع صندÑH به cنMا ممنوè /ست.
تبصرH"ـ صندÑH موàف /ست 0( توSیع منابع ب^ن بخشMاF /قتصاH F0 /ستاW 4ا@ تو/4S منطقه /F (/ مدنظر قر/( W0د.

۵ ـ ساQ مالی صندQH/ S/ ÑH فرH(0ین ما) Wر ساQ تا پایا4 /سفندما) Wما4 ساQ /ست.
FاW س^است H لتیH0عمومی غ^ر FاW0اMن H wقو/ن^ن مؤسسا H معامالتی تابع /ین /ساسنامه H ستخد/می@ مالی/ @F)/0/ )0( /مو ÑH۶ ـ صند
H سی   H یکصد  /صل  Éبق   H (س^د  خو/Wد  SHیر/4   wأ^W تصویب  به   ÑHصند  Fمنا/  wأ^W پ^شنMا0  به   1Sال  FاW ی^ن نامهc می باشد.   FS)/  H پولی 

Wشتم(`"!) قانو4 /ساسی /قد/1 خو/Wد شد.
wأ^W @منا/ wأ^W به /) ÑHصند ú)محل مصا H ú)مصا H یک با( م^ز/4 منابع (ر شش ماW ف /ستàتوسعه ملی مو ÑHعامل صند wأ^W ئ^س) ـò

نظا(H w مجلس شو(/F /سالمی گز/(t نماید.
` ـ W^أw نظا(w 0(صو(w برخو(0 با تخلف H جر1 0( /جر/F /حکا1 /ین ما0) حسب مو(0 مر/تب (/ به مر/جع صالحه /عال1 می 0/(0.

/منا  wأ^W به  جلسه  تشک^ل   S/ قبل   SH) پانز0)  حد/قل  باید   w)نظا  wأ^W /Màا(نظر   H  t)/گز Wمر/)  به   ÑHصند Sیا4   H سو0   dحسا  H تر/Sنامه  #ـ 
تسل^م گر00.

ÑHصند H لتیH0لتی یا غ^رH0 S/ عامل /عم FاMریق بانکÉ S/ فقط ÑHمحل منابع صند S/ wال^Mرگونه تسW پر0/خت H رگونه ضمانتنامهW )Hـ صد!%
حمایت /S توسعه سرمایه گذ/(F بخش کشاFS)H /نجا1 می شو0.

ما'dH!ـ فعال^ت حساd }خ^ر) /(FS حاصل /S عو/ید نفت با شر/یط Sیر تد/1H می یابد:
S/ ناشی   Åشخا/  S/ H0لت   wمطالبا ماند)  Wمچن^ن   H  !"#۴  Qسا پایا4   )0 خا1@  نفت  عو/ید   S/ حاصل   FS)/ }خ^ر)   dحسا ماند)   Q0معا ـ  /لف 
تسM^الw /عطائی /S محل موجوF0 حساd مذکو( 0( /بتد/F ساQ ۵#"! با (عایت ما0)(`!) قانو4 (فع مو/نع تول^د (قابت پذیر H /(تقاF نظا1 مالی
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کشو( جزء موجوF0 حساd مذکو( تلقی می  شو0.
ú)کسر مصا S/ پس Sگا w/)0خالص صا S/ لتH0 مدc)0 H FاترMت H Fنقد w)به صو FSگا wم^عانا H 1نفت خا S/ نفت /عم w/)0صا S/ ـ عو/ید حاصل d

/(FS پ^ش ب^نی شد) 0( جد/QH قانو4 بو0جه کل کشو( به حساd }خ^ر) /(H FS/(یز می شو0.
/(قا1 به  نسبت   FSگا  wم^عانا  H  Sگا خا1@  نفت   w/)0صا  S/ حاصل   FS)/ منابع  کاWش   S/ ناشی  H0لت  عمومی  بو0جه   Fکسر تأم^ن  ـ   î

پ^ش ب^نی شد) 0( قو/ن^ن بو0جه سنو/تی
w ـ پ^گ^رH FصوQ /قساH É سو0 تسM^الw /عطائی /S محل حساd }خ^ر) /(H H FS/(یز 4c به حساd مزبو( /É Sریق بانکMاF عامل به عMد) بانکMا

/ست.
ô ـ /یفاF باق^ماند) تعMد/w حساd }خ^ر) /(FS به بخشMاF غ^رH0لتی@ خصوصی H تعاHنی H پر0/خت تسM^الw مو(0 ن^اS صنایع 0فاعی به عMد)

Wم^ن حساd /ست H /یجاW 0رگونه تعMد جدید ممنوè می باشد.
H  F0قتصا/ /مو(   w)/SH  H /یر/4  /سالمی   F)وMجم  Fمرکز بانک  کشو(@  بو0جه   H برنامه  ساSما4  پ^شنMا0  به  ما0)  /ین  /جر/ئی  cی^ن  نامه  ـ   Hتبصر

0/(/یی àرú مدw شش ما) پس /S /بالp /ین قانو4 تM^ه می شوH 0 به تصویب W^أSH wیر/4 می  (سد.
ما'eH!ـ سقف سMم مشا(کت Éرú خا(جی /S تأس^س بانک /یر/نی با (عایت قانو4 /جر/F س^است  WاF کلی /صل چMل H چMا(1 (۴۴) قانو4

/ساسی مصوH !"`#/"/_۵ d /صالحاw بعد4c F با پ^شنMا0 بانک مرکزH F تصویب W^أSH wیر/4 تع^^ن می شو0.
/ین ما0) جایگزین بند (0) ما0) (!") قانو4 پولی H بانکی کشو( /صالحی مصوd ۵_/۵۴/۴"! می شو0.

:S/ ست/ w)سالمی /یر/4 عبا/ F)وMجم Fـ ترک^ب مجمع عمومی بانک مرکز!#H'ما
/لف ـ (ئ^س جمMو( ((ئ^س مجمع)
d ـ SHیر /مو( /قتصاH F0 0/(/یی

î ـ (ئ^س ساSما4 برنامه H بو0جه کشو(
w ـ H0 نفر /SH S(/ به /نتخاW d^أSH wیر/4

تبصرH!ـ قائم مقا1 بانک مرکزF جمMو(F /سالمی /یر/4 به پ^شنMا0 (ئ^س کل بانک مرکزS/ F م^ا4 متخصصا4 مجرd پولی@ بانکی H /قتصاF0 با
بانک عمومی  مجمع  تأی^د   S/ پس   wرMش حسن   F/)/0  H مرتبط   FاW  شته)  )0 کا(شناسی /(شد  حد/قل   wتحص^ال  H  F)کا تجربه   Q0) سا حد/قل 

مرکزF جمMو(F /سالمی /یر/4 با حکم (ئ^س جمMو( منصوd می شو0.
به تفص^ل  به   /)  Fمرکز بانک  قانونی   w/)خت^ا/  H àHایف  عملکر0   t)/گز سه ماWه  مقاÉع   )0 /ست  موàف   Fمرکز بانک  کل  (ئ^س  تبصرH,ـ 

(ئ^س جمMو(@ W^أH0 wلت SH Hیر /مو( /قتصاH F0 0/(/یی H مجلس شو(/F /سالمی با یک محتو/ گز/(W0 tد.
ما'H-,ـ

Fمرکز بانک  نز0   /) حسابMایشا4  تاکنو4  که   !"۵!/۴/!`  dمصو کشو(  بانکی   H پولی  قانو4  ما0)(_!)  بند(/لف)   èموضو  FاMW0ستگا کل^ه  ـ  /لف 
متمرکز ننمو0) /ند@ موàفند حد/کثر àرú مدw سه ما) پس /S /بالp /ین قانو4 کل^ه حسابMاF بانکی خو0 (/ بر/ساÇ 0ستو(/لعملی که به پ^شنMا0
/عتبا(  H  Qپو  F/)شو تصویب  به  /یر/4  /سالمی   F)وMجم  Fمرکز بانک   H کشو(  بو0جه   H برنامه  ساSما4  0/(/یی@   H  F0قتصا/ /مو(   w/)SH  ïمشتر
می (سد@ نز4c 0 بانک متمرکز نمایند. تمامی بانکMا H مؤسساw /عتبا(F غ^ربانکی w)/SH H /مو( /قتصاH F0 0/(/یی ن^ز موàف به Wمکا(F با بانک

مرکزF 0( /جر/F /ین ما0) می باشند.
تبصرH!ـ تخلف /S /ین قانوS/ 4 سوW Fر یک /É Sرف^ن@ جر1 تلقی شد) H به منزله تصرú غ^رقانونی 0( /مو/Q عمومی /ست.

FاWHن^ر ستا0کل  تأی^د   H WماWنگی  با  H0لتی@   FاMبانک ب^ن   S/  /) خو0  عامل  بانک  می تو/نند  /یر/4  /سالمی   F)وMجم مسلح   FاWHن^ر تبصرH,ـ 
مسلح جمMو(F /سالمی /یر/4 تع^^ن نمایند.

wخدما H اWنی /یر/نی صا0(کنند) کاالHتعا H بخش خصوصی FاMکل^ه منابع خو0 به شرکت S/ ندSمجا F)عتبا/ H مالی wمؤسسا H اMـ کل^ه بانک d
H wال^Mپر0/خت /ین تسSپر0/خت کنند. با FS)/ wال^Mسو0 مشابه تس k0 با نر/Sc )/Sبا SH) k4 به نرc یالی) Q0یا معا FS)/ wال^Mندسی تسMفنی م

سو4c 0 به صو(FS)/ w می باشد.
Sن^ا مو(0   t0گر  )0 سرمایه   F/بر ترت^ب  به   FHمسا شر/یط   )0  F)عتبا/  H مالی   wمؤسسا  H بانکMا  توسط   wال^Mتس پر0/خت   )0 /Hلویت  ـ   î
صا0(کنندگا4@ سرمایه 0( گرt0 مو(0 ن^اS تول^دکنندگا4 کاالWا یا خدماw صا0(/تی@ سرمایه گذ/(F بر/F تول^د یا تجا(w کاالWا یا خدماw صا0(/تی@

سرمایه گذ/(F بر/F تول^د کاالWا H یا خدماF/)/0 w باH )/S قابل فرtH 0( 0/خل کشو( با سوF)Hc0 ب^شتر می باشد.
w ـ 0( /جر/F س^است WاF کلی /قتصا0 مقاHمتی مبنی بر فعاQ ساFS منابع مالی W Hمچن^ن /صالH Ü تقویت نظا1 مالی کشو(@ نظاFS)/ 1 کشو(@
«شناH( مدیریت شد)» /ست. 0/منه نرS)/ k با توجه به حفظ (قابت پذیرF 0( تجا(w خا(جی H با مالحظه تو(1 0/خلی H جMانی W Hمچن^ن شر/یط

/قتصا0 کالS/ 4 جمله تع^^ن حد مطلوبی /S }خایر خا(جی@ تع^^ن می شو0.
ما'H!,ـ /0/() /مو( بانک مرکزF جمMو(F /سالمی /یر/4 بر /ساÇ قانو4 پولی H بانکی کشو( H /صالحاw بعد4c F /ست.

FاW ÑHصند /عتبا(@   FاW نیHتعا غ^ربانکی@   F)عتبا/  wمؤسسا بانکMا@  قب^ل   S/  F)عتبا/  H پولی   FاW0اMن  Qنحال/  H فعال^ت  ثبت@  تأس^س@  ـ  /لف 
F)وMجم  Fمرکز بانک   S/  Sمجو /خذ  با  فقط  مذکو(   FاW0اMن  w/تغ^^ر ثبت  Wمچن^ن   H (ل^زینگ Wا)   F)سپا/H  FاMشرکت  H صر/فی Wا  قرå /لحسنه@ 

/سالمی /یر/H 4 به موجب مقر(/w مصوd شو(/F پوH Q /عتبا( /مکا4 پذیر /ست.
d ـ کل^ه /شخاÅ حق^قی H حقوقی /عم /H0 Sلتی H غ^رH0لتی /S قب^ل ساSما4 ثبت /سناH 0 /مالï کشو(@ ن^رFH /نتظامی جمMو(F /سالمی

/یر/w)/SH H 4 تعا4H@ کا( H (فا) /جتماعی مکلف به (عایت مفا0 /ین ما0) W Hمکا(F با بانک مرکزF جمMو(F /سالمی /یر/4 می باشند.
(Sحو )0 Qمحکوم^ت متخلفا4 فعا H Sلغو مجو H F/ قانونی@ /خت^ا( سلب صالح^ت حرفه w/)مقر Çسالمی /یر/4 بر/سا/ F)وMجم Fـ بانک مرکز î
پولی به پر0/خت جریمه (/ 0/(0. 0( صو(w سلب صالح^ت حرفه /F@ /عضاW F^أw  مدیر) H مدیر/4 عامل بانکMا H مؤسساw /عتبا(F توسط بانک
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مرکزF جمMو(F /سالمی /یر/S/ 4 مسؤHل^ت مربوÉه منفصل می شوند. /0/مه تصدF مدیر/4 مربوÉه 0( حکم تصرú غ^رقانونی 0( /مو/Q عمومی
محسوd می شو0. مبلغ مند(T 0( بند (_) ما0) (۴۴) قانو4 پولی H بانکی کشو( به پانصد م^ل^و4 (%%%.%%%.%%۵)(یاQ /فز/یش می یابد W Hر سه
تعدیل SHیر/4    wأ^W توسط   Fمرکز بانک  پ^شنMا0  به  (سمی   w)به صو /عالمی  مصرفی   wخدما  H کاال   FاMب شاخص  (شد   Çبر/سا یک با(   Qسا

می شو0.
w ـ /نتخاd مدیرعامل W H^أw  مدیر) بانکMا H مؤسساw مالی H /عتبا(F پس /S صدH( تأی^د صالح^ت حرفه /H H Fثاقت H /مانت cناS/ 4 سوF بانک
مرکزF /مکا4 پذیر /ست. /ین /فر/0 باید حد/قل 0/(/F 0) ساQ سابقه S )0م^نه WاF مالی@ بانکی H باS(گانی H 0/نشنامه کا(شناسی مرتبط باشند.
نحو) /حر/S شر/یط /عتر/H å (س^دگی به 4c با پ^شنMا0 مشترï بانک مرکزF جمMو(F /سالمی /یر/w)/SH H 4 /مو( /قتصاH F0 0/(/یی H تصویب

شو(/F پوH Q  /عتبا( تع^^ن می شو0.
ô ـ /یجا0 نMاW0اF جدید 0( باS/( غ^رمتشکل پولی بد4H مجوS بانک مرکزF جمMو(F /سالمی /یر/4 ممنوè بو0) H تصدF پستMاF مدیریتی cنMا 0(

حکم تصرú غ^رقانونی 0( /مو/Q عمومی تلقی می شو0.
بندWاF (/لف) H (ô) /ین ما0) به ما0) (!) قانو4 تنظ^م باS/( غ^رمتشکل پولی مصوd __/%!/_`"! /لحاÑ می شو0.

ما'H,,ـ متن Sیر به ما0)(۶۶) قانو4 /مو( گمرکی مصوd __/`/%#"! /لحاÑ می گر00:
H ل^هH/ 0/مو F0H)H Ñست. حقو/ èقتضاء می کند@ ممنو/ èین شرS/که (عایت مو F0)/به جز 0( مو w/0)/H F/غ^رفنی بر H F/ مو/نع غ^رتعرفه F)/برقر
کاالWاH F/سطه /F که به منظو( تول^د صا0(/تی به Hیژ) توسط شرکتMاF 0/نش بن^اH 4/(0 کشو( می شوà @0رú مدw پانز0) (SH پس /S صاw/)0 به

cنMا مستر0 می شو0.
ما'H",ـ

è0/خلی ممنو )/Sرگونه کاال به منظو( تنظ^م باW w/)0صا S/ Fجلوگ^ر H F/ غ^ریا(/نه H Sمجا FاWکاال w/)0صا F/بر å)/یا عو wضع مال^اH رگونهW لف ـ/
/ست H صدH( کل^ه کاالWا H خدماw به جز مو/(S 0یر مجاS می باشد:

Fگر0شگر H نگی@ صنایع 0ستیWفر ô/ما4 م^رSنگی به تشخ^ص ساWفر ô/م^ر H عت^قه Fـ /ش^ا!
_ـ 4c 0سته /S /قال1 خاÅ 0/می@ نباتی@ خاS ï(/عی H مرتعی H گونMMایی که جنبه حفظ }خایر ùنت^کی H یا حفاàت تنوS èیستی 0/شته باشند@

به تشخ^ص w)/SH جMا0 کشاH FS)H ساSما4 حفاàت مح^ط Sیست
تبصرH ـ فMرست کاالWاF غ^رمجاH S یا(/نه /F بر/F صا0(/w با پ^شنMا0 0ستگا) }F (بط H تصویب شو(/F /قتصا0 تع^^ن H سه ما) پس /S /بالp /جر/ء

می شو0.
Sقتصا0 مجا/ F/)تصویب شـو H هÉمربـو (ا0 0ستگاMا با پ^شنMنه مستق^م پر0/خت می کند@ تنـ/)ا یاMنc تأم^ن F/لت برH0 ایی کهWکاال w/)0ـ صا  d
S/ @THخر S/ صا0(شد) (/ قبل FاWمستق^م پر0/ختی به کاال FاW کل^ه یا(/نه w0به عو Éی مربوW/فند گوàکل^ه صا0(کنندگا4 مو w)ست. 0( /ین صو/

w)/SH /مو( /قتصاH F0 0/(/یی /خذ کنند.
î ـ به منظو( WدفمندساFS معاف^ت Wا H شفاú ساFS حمایت WاF مالی H0لت@ ساSما4 /مو( مال^اتی موàف /ست مال^اw با نرk صفر (/ جایگزین

معاف^ت WاF قانونی کند H مو/(4c 0 (/ 0( (0یفMاF جمعی ـ خرجی بو0جه ساالنه@ محاسبه T)0 H نماید.
w ـ Wرگونه تخف^ف H بخشو0گی عو/(å شMرW F)/0ا توسط H0لت ممنوè /ست.

/ین ما0) جایگزین ما0) (۶_!) قانو4 /مو( گمرکی می شو0.
H F0فعال^ت /قتصا tگستر H ل^Mحقوقی به منظو( تس H یا چند شخص حق^قی H0 با مشا(کت ïبا منافع مشتر F0قتصا/ (H۴,ـ تشک^ل گرH'ما
H 4c به Éشر/یط مربو H ضو/بط H ا 0( قالب شرکت مدنیMثبت 0( مرجع ثبت شرکت S/ کتبی پس F0/0)/قر Çبر/سا H 0Hمحد ()H0 یک F/بر F)تجا

با (عایت مو/Sین /سالمی H /صل منع /ضر/( به  غ^ر H منع /نحصا( مجاS /ست.
پر0/خت  QHمسؤ تضامنی  به Éو(   (Hگر  Fعضا/  H ن^ست  /ستنا0  قابل  ثالث   Åشخا/  Qقبا  )0 قر/(0/0   )0 مدیر/4   w/)خت^ا/ ح^طه   )0 تغ^^ر  تبصرH!  ـ 
)0 ثبت کنند)  مر/جع  شد)  باشد.  تو/فق   F0یگر ترت^ب  به  قر/(0/0   úرÉ ثالث   Åشخا/ با  /ینکه  مگر  می باشند@  خو0  شخصی   Q/مو/  S/  (Hگر 0یو4 

صو(تی نسبت به ثبت /ین شرکتMا /قد/1 می کنند که 0( قر/(0/0@ شر/یط تضامن ق^د شد) باشد.
قانو4  S/ قسمتی   Üصال/ قانونی  الیحه   (!۵_) H مو/0 (!۵!)   H  w)تجا قانو4  ما0)(۶)  مطابق  باS(سی   H  F)تجا 0فاتر  به   Éمربو  wعمل^ا تبصرH,  ـ 

تجا(w مصو۴ò/!_/_۴ d"! /نجا1 می شوH 0 تصف^ه تابع قر/(0/0 ب^ن شرکاء خو/Wد بو0.
(Hگر  Qنحال/ موجب  حقوقی   Åشخا/  S/ یکی  H(شکستگی  یا   Qنحال/ یا  حق^قی   Åشخا/  S/ یکی  قانونی  ممنوع^ت  یا  حجر  یا   wفو تبصرH"ـ 

می شو0 مگر /ینکه 0( قر/(0/0 تشک^ل گرH) /قتصاÉ F0و( 0یگرF مقر( شد) باشد.
تبصر۴Hـ cی^ن نامه /جر/ئی /ین ماà (0رú مدw شش ما) پس /S /بالp /ین قانو4 با پ^شنMا0 ساSما4 برنامه H بو0جه کشو( w)/SH H 0/0گسترF به

تصویب W^أSH wیر/4 می (سد.
ما'۵H,ـ

wمصوبا  H  !"۵%/"/"%  dمصو  Fب^مه گر  H /یر/4   Fمرکز ب^مه  تأس^س  قانو4   Çبر/سا /یر/4  /سالمی   F)وMجم  Fمرکز ب^مه  /مو(   ()/0/ ـ  /لف 
شو(/F عالی ب^مه می باشد.

d ـ مشا(کت شرکتMاF ب^مه خا(جی با شرکتMاF ب^مه تجا(F 0/خلی با /Hلویت بخش غ^رH0لتی به منظو( /یجا0 شرکت ب^مه مشترï باS(گانی 0(
H گانی خا(جی)Sب^مه با FاMنمایندگی شرکت H فعال^ت شعب H مچن^ن تأس^سW H ب^مه 0/خلی FاMسرمایه خا(جی توسط شرکت dیر/4@ جذ/
مؤسساw کا(گز/(F ب^مه خا(جی H شعب cنMا با (عایت س^است  WاF کلی /صل چMل H چMا(1 (۴۴) قانو4 /ساسی H قو/ن^ن مربوÉ مجاS /ست.

ب^مه مرکزF ناàر بر حسن /جر/F /ین بند می باشد.
تبصرH ـ صندÑH ب^مه محصوالw کشاFS)H مجاS به /یجا0 شرکت مشترï ب^مه با شرکتMاF ب^مه خا(جی با (عایت س^است  WاF کلی /صل چMل
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H چMا(1 (۴۴) قانو4 /ساسی H قو/ن^ن مربوÉ می باشد.
H 4/یر/ Fقانو4 تأس^س ب^مه مرکز ("%) (ما0 èامی ب^مه /یر/4@ موضوMبا شرکت س F)نحصا/ w)جر/ئی به صو/ FاMW0ستگا FاW ـ /نجا1 ب^مه î

ب^مه گرF لغو می شو0.
wتأس^سا  H ن^رHگاMWا  /یمنی   (0Hمحد  )0 /(/ضی   Fتغ^^ر  کا(بر  H سند   )Hصد جابه جایی@  تملک@  جدید@   wمستحدثا  ô/حد/ Wرگونه  ما'۶H,ـ 
Wسته /F به عنو/4 سکونتگا) 0/ئم ممنوè /ست H حقوÑ صاحبا4 حق 0( /(/ضی H /مالH ï/قع 0( محد0H) مذکو(@ بر/ساÇ الیحه قانونی نحو) خرید
H ۵"! تأم^ن می شو0. تملک`/!!/!ò dنقال/ F/)شو  dلت مصوH0 نظامی H عمومی@ عمر/نی FاW برنامه F/جر/ F/بر ïمال/ H تملک /(/ضی H
می شو0 تع^^ن  مذکو(  قانو4  موجب  به  که  به  مالکا4   4c  FاMب  Fغ^رنقد یا   Fنقد پر0/خت   H کا(شناسی  یا  تو/فق   S/ پس  مذکو(   ïمال/  úتصر

/مکا4 پذیر /ست. }F نفع 0( صو(w /عتر/å می تو/ند به مرجع صالح قضائی مر/جعه نماید.
F)Hفنا Sم^نه   )0 /یر/4  /تمی   Fùنر/ ساSما4  /یمنی  نظا1  مرکز  توسط  که  کشو(   F/ ستهW /یمنی  نظا1   wمصوبا  H  w/)مقر  @wلز/ما/ تبصرH!ـ 
مرتبط@ غ^رH0لتی  حقوقی   H حق^قی   Åشخا/  H /جر/ئی   FاMW0ستگا کل^ه   F/بر می  (سد@  SHیر/4   wأ^W تصویب  به   H تM^ه  پرتویی   H  F/ ستهW

ال1S /الجر/ء /ست.
پ^شنMا0 با   H می شو0  تM^ه  /یر/4  /تمی   Fùنر/ ساSما4  توسط  قانو4  /ین   pبال/  S/ پس   Qسا یک   wمد  úرà ما0)@  /ین  /جر/ئی  cی^ن نامه  تبصرH,ـ 

مشترï /ین ساSماw)/SH @4 کشو( H ساSما4 برنامه H بو0جه کشو( به تصویب W^أSH wیر/4 می (سد.
ما'dH,ـ به منظو( مدیریت جامع (به Wم پ^وسته) H توسعه پاید/( منابع dc 0( کشو(@ w)/SH ن^رH مکلف /ست:

/لف ـ تشک^الw ستاdc 0 کشو( (/ بر مبناF حوضه  Wاc Fبریز /صلی تجدید ساSما4 نماید.
تبصرH!ـ شرکتMاdc F منطقه /F /ستانی با Wدú حفاàت H بMر) برF)/0 منابع dc کماکا4 به قوw خو0 باقی می مانند.

تبصرH,ـ cی^ن نامه /جر/ئی /ین بند àرú مدw شش ما) پس /S /بالp /ین قانو4@ به پ^شنMا0 مشترSH ï/(تخانه  WاF ن^رH@ جMا0 کشاH FS)H صنعت@
معدH 4 تجا(H w ساSما4 حفاàت مح^ط Sیست تM^ه می شوH 0 پس /S تأی^د ساSما4 برنامه H بو0جه کشو( به تصویب W^أSH wیر/4 می (سد.

Hن^ر w)/SH 0اMکه با پ^شن F/ ی^ن نامهc Çبر/سا H اW زینهW کسر S/ پس H حقآبه حقآبه 0/(/4 متعلق به حقآبه 0/(/4 /ست tHفر S/ مد ناشیc)0 ـ d
به تصویب W^أSH wیر/4 می (سد@ ب^ن cنMا توSیع می شو0.

ما'eH,ـ به منظو( (فع تصرS/ ú /(/ضی H0لتی@ ملی H Hقفی@ ساSما4 جنگلMا@ مر/تع c Hبخ^زF)/0 کشو(@ ساSما4 /مو( /(/ضی H ساSما4 حفاàت
پر0/خت  S/  @Éمربو /جر/ئی  0ستگا)  مقا1  باالترین  تأی^د   S/ پس  مو(0  حسب   FSرساMش  H  (/)  w)/SH  H خ^ریه  /مو(   H  úقاH/ ساSما4  Sیست@  مح^ط 

Wزینه WاF 0/0(سی معاú می باشند.
ما'H#,ـ

S/ F)/0بر (رMب H یر/4 ممکن /ستSH wأ^W wمصوبا dچو)اM0( چ H بط) F{ جر/ئی/ (ا0 باالترین مقا1 0ستگاMا به پ^شنMجنگل S/ F)/0ر) برMلف ـ ب/
مر/تع S HیستگاMWاÉ Fب^عی تنMا بر /ساÇ تو/4 بو1 شناختی(/کولوùیک) H ضرw)H حفظ cنMا مجاH S ماS/0 بر 4c ممنوè /ست. متخلف /S /حکا1 /ین
ما0) عالH) بر جبر/4 خسا(w@ ملز1 به پر0/خت جریمه /F تا پنج بر/بر خسا(H w/(0شد) به جنگل H یا مرتع S Hیستگا) مو(0 بMر) بر0/(F یا تلف شد)
H مرتع  جنگل@   Fح^ا/  F/بر  4c  (%!%%) صد0(صد  سنو/تی  بو0جه   )0  T)0  S/ پس   H H/(یز  کشو(  کل   F)/0 خز/نه  dحسا به  0(یافتی  مبالغ  /ست. 

SیستگاMWاF خسا(w 0ید) Wزینه می شو0.
d ـ به منظو( مر0می شد4 /قتصاH 0 /(تقاF مشا(کت جو/مع محلی H تو/نمندساc FSنا4 0( /مر حفظ H /ح^اF منابع Éب^عی H مح^ط Sیست کشو( به
0ستگاMWاF /جر/ئی مربوÉ (ساSما4 جنگلMا@ مر/تع c Hبخ^ز0/(F کشو( H ساSما4 حفاàت مح^ط Sیست) /جاS) 0/0) می شو0 با نظا(H w مسؤHل^ت
F/قر/(0/0 /جر Qر ساW )0  @پایه /بالغی FاMب FاW رستMخرین فc Çبر/سا H wمناقصا F)/با (عایت قانو4 برگز Éباالترین مقا1 0ستگا) /جر/ئی مربو
Fعشایر H ستاییH) FاMستانی خو0 (/ با تشکل/ H ملی F/ تملک 0/(/یی سرمایه FاMرحÉ FاW پ^ش ب^نی شد) 0( مو/فقتنامه FاW (ùHپر H wعمل^ا

H تعاHنی WاF تخصصی مربوÉ منعقد  کنند.
1Sال wسایر /لز/ما H 0/0)/1@ متن قرSتخصصی@ تضام^ن ال FاW نیHتعا H اMکا(@ تع^^ن صالح^ت تشکل F)/گذ/H (ی^ن نامه /جر/ئی /ین بند شامل نحوc
به پ^شنMا0 مشترï ساSما4 برنامه H بو0جه کشو(@ w)/SH جMا0 کشاH FS)H ساSما4 حفاàت مح^ط Sیست تM^ه می شوH 0 به تصویب W^أSH wیر/4

می (سد.
î ـ H0لت مکلف /ست نسبت به حفظ حقوÑ عشایر 0/(/F پرH/نه چر/F 1/0 مناÉق مرتعی حفاàت شد) /قد/1 کند.

H مر/تع  جنگلMا@  (ساSما4   FS)Hا0کشاMج  w)/SH  0)/0 تد/خل  (HستاWا  حریم  مر/تع  با  که   Fعشایر مر/تع   S/ بخش   4c تکل^ف  تع^^ن  به منظو(  ـ   w
cبخ^ز0/(F کشو() موàف /ست حد/کثر àرú مدw یک ساQ نسبت به تنس^ق H مم^زH F تفک^ک محد0H) مر/تع عشایرS/ F مر/تع (Hستایی /قد/1

کند.
ما'H-"ـ

F/ (0نقل جا H حمل H F)/دW/) 4ماSبه سا F/ (0نقل جاH حمل )مو/ F)/0بر (رMب H F)/دMنگ H ت توسعهMج Sلف ـ به منظو( تأم^ن منابع مو(0 ن^ا/
ـ نفر   H ک^لومتر  ـ  تن   Çسا/ بر   Fعشایر  H (Hستایی   FاW (0جا  Fستثنا/ به  کشو(   FاW (0جا  )0 مسافر   H کاال  جابه جایی   S/ می شو0   (0/0  (Sجا/

ک^لومتر با پ^شنMا0 مجمع عمومی ساSماW/) 4د/(H F حمل Hنقل جا0) /H F با تصویب شو(/F /قتصا0 عو/(H åصوQ نماید.
Fکاال نقل   H حمل  به   w)0مبا که  ب^ن /لمللی  حمل Hنقل   FاMشرکت  S/ کشو(  0/خل   )0 کاال  نقل   H حمل  ک^لومتر  ـ  تن  Wر   å)/عو  QصوH م^ز/4  ـ   d

عبو(H F تر/نزیت خا(جی می کنند با پ^شنMاH (/) w)/SH 0 شMرساH FS تصویب شو(/F /قتصا0 تع^^ن می شو0.
î ـ صد0(صد (%%!%) خسا(/H w/(0) بر /بن^ه فنی H تأس^ساH S/ @w/(0کنند) خسا(w توسط ساSما4 مذکو( HصوQ می شو0.

w ـ به منظو( کمک به تد/(ï ناHگا4 حمل H نقل جا0) /F ب^ن شMرH F /حد/ô پایانه WاF مسافرH F با(H F مجتمع WاF خدماw (فاWی ب^ن (/Wی
H  (/)  w)/SH به  H/بسته   FاMشرکت 0/خلی  منابع  محل   S/ /0/() شد)  Hجو)  /یثا(گر/4@   FاW نیHتعا /Hلویت  با  تعاHنی   H خصوصی   FاMبخش توسط 
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شMرساFS پر0/خت می شو0.
ô ـ /جاS) 0/0) می شو0 با تأی^د H تشخ^ص ساSماW/) 4د/(H F حمل H نقل جا0) /F@ کام^وW 4اF مو(0 ن^اS که /ستاند/(W0اSH) F (/ 0/(/ بو0) H عمر
!"`۶/"/_" dمصو H)0کنندگا4  خو úمصر Ñحقو S/ قانو4 حمایت èموضو tHفر S/ پس wجو0 خدماH به ÉH0/شته باشند مشر Qسه سا S/ کمتر
H/(0 شوH0 .0لت مجاS /ست 0( /ین (/بطه تخف^فاH w تسM^الw گمرکی (/ /عماQ کند. /ستفا0) /S /ین تخف^فاw منوÉ به خرTH یک کام^و4 فرسو0)
با عمر ب^ش /S ب^ست H پنج ساQ به /W F/Sر کام^وH 4/(0/تی /ست. cی^ن نامه نحو) /جر/F /ین بند توسط SH/(تخانه WاH (/) F شMرساH FS /مو(
SHیر/4  wأ^W تصویب  به  /ین قانو4   pبال/  S/ پس  شش ما)   wمد  úرà حد/کثر   H می شو0  کشو( تM^ه  H بو0جه  برنامه  H ساSما4  H 0/(/یی   F0قتصا/

می (سد.
T ـ به منظو( بMر) برF)/0 بM^نه /à Sرف^ت Wا H موقع^ت WاF جغر/ف^ایی کشو(:

!ـ H (/) w)/SH شMرساFS با WماWنگی H مشا(کت مرکز cما( /یر/4 موàف /ست نسبت به /یجا0 بانک جامع حمل Hنقل کشو( H /ستقر/( سامانه
H  F)/دW/)  FاW 4ماSسا کشو(@  0(ما4   H بMد/شت  بخش  پل^س@   S/ 0(یافتی   wالعاÉ/ 0(برگ^رند)  که  نقل   H حمل  سو/نح   H  ô0/حو جامع   wالعاÉ/
حمل Hنقل جاW @F/ (0و/پ^مایی کشو(H F بناH )0 0(یانو(F0@ شرکت (/) Wcن H سایر ساSماW 4اF{ F (بط /ست با Wدú تجم^ع@ شفاú ساH FS /(/ئه
W (0/0ا É/ Hالعاw صح^ح H قابل /ستفا0) 0( تحل^ل H تدHین /Wد/H ú برنامه WاF ملی /یمنی /قد/1 نماید. گز/(c tما(F حمل H نقل کشو( Wمه

ساله توسط مرکز cما( /یر/4 تدHین H منتشر می شو0.
@Fùنر/ /یمنی@   FاW (Sحو  )0 مناسب  جایگا)  به  0ست^ابی   H بالقو)   H بالفعل   FاWتقاضا به  پاسخگویی   úدW با  کشو(  نقل   H حمل  جامع   ÜرÉ _ـ 
ÜرÉ تصویب  Sما4   S/ می (سد.  SHیر/4   wأ^W به تصویب  قانو4  /ین  شد4  ال1S /الجر/ء   S/ پس  شش ما)   wمد تا  Sیست  مح^ط   H نقل   H حمل  /قتصا0@ 

جامع@ شرèH کل^ه ÉرحMاF جدید توسعه H ساخت SیربناWاF حمل H نقل@ فقط بر/ساÇ /ین ÉرH Ü 0( قالب بو0جه سنو/تی قابل /جر/ء /ست.
"ـ H0لت موàف /ست ساH S کا(WاF قانونی ال1S (/ به منظو( کاWش ساالنه 0) 0(صد(%!%) /S م^ز/4 تلفاw جانی ناشی /S تصا0فاw (/نندگی 0(

جاW (0اF کشو( فر/Wم کند.
H  F/ منطقه  Fتر/بر  wخدما  H عرضه  Sنج^ر)   )0 نسبی   FاMمزیت به  توجه  با  حمل Hنقل   FاMفعال^ت (قابت پذیرکر40   H  w)تجا تسM^ل  به منظو(  ـ   ü

ب^ن /لمللی@ H0لت مجاS /ست:
بخش توسط  خشک  بنا0(   tگستر  H  F)با  H  Fمسافر ترک^بی  حمل Hنقل   FاMرکMش پایانه Wا@   ô/پشت^بانی(لجست^ک)@/حد  FاMپا(ک /S/یجا0  !ـ 

خصوصی H تعاHنی حمایت کند.
_ـ نسبت به تM^ه ÉرÜ مکا4 یابی پایانه WاF با(گُنج(کانت^نرF) H حمل Hنقل ترک^بی 0( شبکه /صلی H عبو(F (تر/نزیتی) کشو( /عم /S شمالی ـ

جنوبی@ شرقی ـ غربی H ن^ز شبکه cس^ایی /É Sریق بخش خصوصی H تعاHنی /قد/1 کند.
"ـ ساH S کا(WاF ال1S (/ بر/F تحقق /فز/یش ساالنه 0) 0(صد(%!%) حجم عبو( (تر/نزیت) خا(جی کاال@ فر/Wم کند.

نز0  F/ (0جا نقل   H حمل   H  F)/دW/) ساSما4   dحسا به   @QصوH  S/ پس  ما0)  /ین   (î)  H  (d) بندWاF(/لف)@   èموضو  FاW 0(یافتی کل^ه  تبصرH!ـ 
خز/نه F)/0 کل کشو( H/(یز می شو0 تا بر /ساÇ بو0جه ساالنه 4c ساSما4 به مصرú برسد.

تبصرH,ـ 0( مو/(0 موضوè بند (w) /ین ما0) W Hمچن^ن 0( مو(0 /یجا0 جایگاMWاF عرضه سوخت@ w)/SH جMا0 کشاFS)H نسبت به H/گذ/(F حق
بMر) برF)/0 /(/ضی منابع ملی خا(S/ T حریم شMرWا به صو(w ق^متMاF ترج^حی یا (/یگا4 بر /ساÇ س^است WاF مصوd شو(/F /قتصا0 با معرفی

H (/) w)/SH شMرساFS /قد/1 کند.
ما'H!"ـ

w/)خت^ا/ F/مچن^ن /جرW H 0ا مشخص می شوW 0ستو(/لعمل H ایف محوله که 0( قو/ن^نàH F/توسعه /ستا4 0( /جر H Fبرنامه (یز F/)لف ـ شو/
Fپاید/( /ستا4@ پ^گ^ر H مه جانبهW F)/توسعه سرمایه گذ H بر مدیریت w)نظا H نگیWماW تM0( ج H بو0جه H و( 0( /مو( برنامهMتفویضی (ئ^س جم
F/4 گرHبر H 4H)0 مدیریت توسعه H FبرW/) )0 اW 4ستا/ (جایگا H تقویت نقش H اW 4ستا/ w/)0/یی@ /فز/یش /خت^اSم^نی@ تقویت تمرکزSعد/لت سر
منطقه /H F تحقق /Wد/ú /قتصا0 مقاHمتی@ با ترک^ب /عضاS Fیر تشک^ل می شوc .0ی^ن نامه /جر/ئی /ین ما0) با پ^شنMا0 ساSما4 برنامه H بو0جه

کشو( به تصویب W^أSH wیر/4 می (سد:
!ـ /ستاند/(((ئ^س)

_ـ (ئ^س ساSما4 برنامه H بو0جه /ستا4(0ب^ر)
"ـ (ئ^س H/حد /ستانی SH/(تخانه WاH F/)/0 F/حد /ستانی (یک نفر)
۴ـ (ئ^س ساSما4 م^ر/ô فرWنگی@ صنایع 0ستی H گر0شگرF /ستا4

۵ ـ مدیرکل حفاàت مح^ط Sیست /ستا4
۶ ـ فرماند/(/4 (حسب مو(0)
òـ فرماند) سپا) /ستا4

` ـ H0 نفر /S نمایندگا4 مر10 /ستا4 0( مجلس شو(/F /سالمی به /نتخاd مجلس شو(/F /سالمی (به عنو/4 ناàر)
#ـ مدیرکل صد/ H س^ماF /ستا4

تبصرH!ـ شو(/F برنامه (یزH F توسعه /ستا4 باالترین نMا0 تصم^م گ^رH F نظا(w 0(خصوÅ توسعه /قتصاF0@ /جتماعی H فرWنگی 0( سطح /ستا4
می باشد.

تبصرH,ـ 0( مو(SH 0/(تخانه Wایی که چند H/حد /ستانی 0/(ند یک نفر /S مدیر/4 به /نتخاSH dیر 0( جلساw شو(/ شرکت می کند.
تبصرH"ـ عضویت /عضاء@ قائم به فر0 /ست H جانش^ن حق (°F ند/(H 0 0( غ^اd /ستاند/(@ /0/() جلسه شو(/ بر عMد) 0ب^ر می باشد. جلساw با

H0سو1 /عضاء (سم^ت می یابد F°) H گ^رF با H(قه H مخفی /ست. مصوباw با /کثریت /عضاF حاضر قابل /جر/ء /ست.
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تبصر۴Hـ 0ب^ر شو(/ موàف /ست WنگاÉ 1رÜ مباحث مربوÉ به Wر یک /S 0ستگاMWاF /جر/ئی غ^ر عضو 0( شو(/@ /S باالترین مقا1 0ستگا) /جر/ئی
.0)Hc به عمل w0عو (F°) 4 حقHرستا4 (بدM4 شc )/فرماند S/ @4رستاMر شW به Éمباحث مربو ÜرÉ 1نگاW H 4مرتبط 0( /ستا

H0 S/ H کند Qکل^ه /عضاء /(سا F/با 0عوتنامه (سمی بر (/مرW /) تشک^ل جلسه 0ستو( جلسه S/ فته قبلW ف /ست یکà۵ ـ 0ب^ر شو(/ موHتبصر
.0)Hc به عمل wسالمی 0عو/ F/)نمایند) مجلس شو

d ـ àHایف H /خت^ا(/w شو(/ به شرS Üیر تع^^ن می شو0:
نظا1  dا(چوMچ  )0 /ستا4   wبلندمد توسعه   FاW Fت گ^رMج شامل  که  /ستا4  توسعه   FاW برنامه  H  F/ توسعه /سنا0  تصویب   H تأی^د  بر(سی@  !ـ 
H ÉرحMا   H  F/ توسعه /سنا0  تصویب   H /ستا4  توسعه   wم^ا4 مد  FاW برنامه  H سرSم^ن  cمایش   FاW Fت گ^رMج  Fستا/)  )0  H کشو(   Fبرنامه (یز
wم^ا4 مد  H  wبلندمد  FاW برنامه با  ساSگا(   H بخشی   H سرSم^نی  cمایش  کال4@   FاW س^است  dا(چوMچ  )0 شMرستانی   H بخشی   FاW ( ùHپر

/ستانی H ملی /ست.
 Q0ش عد1 تعاWکا F/مؤثر بر wپایش /قد/ما H نگیWماW @F)/ن^ز س^استگذ H 4ستا/ Q0جتماعی متعا/ H F0بر توسعه /قتصا w)نظا H ـ بر(سی_

4H)0 /ستانی 0( چMا(چوd نظا1 برنامه (یزF کشو( H 0( (/ستاF جMت گ^رW Fاc Fمایش سرSم^ن H برنامه WاF توسعه /ستانی
"ـ تصویب ÉرحMاF توسعه H عمر/4 شMرستاH) H 4ستا 0( قالب برنامه WاF توسعه /ستا4 0( چMا(چوd س^است WاF مصوd شو(/F عالی cمایش

F)معما H FSرساMعالی ش F/)شو H م^نSسر
H 0/خلی   F)/سرمایه گذ  H مشا(کت  توسعه   H تشویق   H  1Sال  FاW م^نهS /یجا0   H /ستا4  نسبی   FاMمزیت  H قابل^ت Wا   Fلویت بندH/  H شناخت  ۴ـ 

خا(جی /É Sریق بخش خصوصی@ تعاHنی H مر10 نMا0
)0 /ستا4  سطح   )0 غ^رH0لتی   H H0لتی   FاMبخش  F/ توسعه  wقد/ما/  H سرمایه گذ/(W Fا  مشکل  (فع   H  dجذ مناسب   FاW س^است /تخا}  ـ   ۵

(/ستاF /نطباc ÑنMا با س^است Wا H برنامه WاF /قتصا0 مقاHمتی H/ Hلویت Wا@ ن^اWSا H برنامه WاF توسعه /F /ستا4
F)معما H FSرساMعالی ش F/)بالغی شو/ FاW س^است dا(چوMز/( نفر جمع^ت 0( چW (تا پنجا FاWرMجامع ش FاMرحÉ ۶ ـ تصویب

òـ بر(سی گز/(t عملکر0 برنامه H بو0جه /ستانی H شMرستانی H /(سا4c Q به ساSما4 برنامه H بو0جه کشو(
@F)تجا  FاW F)مکاW توسعه   H کشو(  خا(جی   w)تجا کلی   FاW س^است  dا(چوMچ  )0 /ستا4  غ^رنفتی   w/)0صا  Fتقا)/  H س^است Wا  /تخا}  ـ   `

/قتصاF0@ علمی H فرWنگی با کشو(WاW Fمسایه 0( چMا(چوd س^است WاH0 Fلت
#ـ بر(سی (/MWاF تجM^ز H جذd منابع H پس /ند/WSاF بخش غ^رH0لتی 0( /ستا4

FاMWیا مدیر/4 0ستگا H اMWHبه کا(گر /) Åیا خا H م@ مستمرMمو/(0 غ^رم Fتوسعه /ستا4 می تو/ند تصم^م گ^ر H Fبرنامه (یز F/)ـ شو!Hتبصر
/جر/ئی مشخص تفویض کند. گز/(t تصم^ماH w /قد/ماw 0( جلسه بعدF شو(/ مطرÜ می شوH 0 مو(0 بر(سی قر/( می گ^ر0. /ین تفویض /خت^ا(

(/فع مسؤHل^ت WاF شو(/ ن^ست.
قانو4  èموضو  w/)عتبا/  H  F/ سرمایه  FاW 0/(/یی تملک   w/)عتبا/ سرجمع  تع^^ن  مسؤHل^ت  صرفاً  /ستا4  توسعه   H  Fبرنامه (یز  F/)شو تبصرH,ـ 
«/ستفا0) متو/S/ 4S /مکاناw کشو( بر/F /(تقاF سطح مناÉق کمترتوسعه یافته»@ سMم شMرستاW 4ا (/ بر/ساÇ شاخصMاF جمع^ت H محرHم^ت

به عMد) H 0)/0 /ین شو(/ حق 0خالت 0( تصم^ماw کم^ته برنامه (یزF شMرستا4 (/ ند/(0.
F/ سرمایه 0/(/یی  تملک   w/)عتبا/  S/  (  %  ۵) پنج 0(صد  تا  حد/کثر  /ستا4   w/)عتبا/  pبال/  S/ پس  /ست   Sمجا /ستا4   Fبرنامه (یز  F/)شو تبصرH"ـ 
سرمایه /فز/یش   F/بر  F)عتبا/  H فنی   FاMکمک قالب   )0  Fبرنامه (یز  F/)شو تصویب   H /ستا4  بو0جه   H برنامه  ساSما4  پ^شنMا0  با   /) /ستا4 
0(صد ب^ست  حد/کثر  /ست   Sمجا شو(/  /ین  Wمچن^ن  W0د.   Åختصا/ شMرستا4  یا  /ستا4  Wما4   FS)Hکشا بخش  توسعه   S/ حمایت   FاW ÑHصند
(%_%) /S /عتبا(/w تملک 0/(/یی WاF سرمایه /F /ستا4 (/ 0( قالب کمکMاF فنی H /عتبا(F با /Hلویت تکم^ل H /جر/É FرحMاF /قتصا0 مقاHمتی

/ختصاW0 Åد.
F0قتصا/ FاW مذکو( نسبت به تمامی فعال^ت Åبسته به /شخا/H wمؤسسا H اMشرکت H ندگیSسا FاMWقر/(گا H Çمقد FاW 4ستاc ۴ـHتبصر

خو0@ مشموQ پر0/خت مال^اw می شوند.
wتأس^سا H اW 4ساختما Fما4 مجرSسالمی @ سا/ dبن^ا0 مسکن /نقال F/ سرمایه FاW تملک 0/(/یی FاMرحÉ مدیریت wزینه خدماW ۵ ـHتبصر
H0لتی H عمومی@ شرکت ما0(تخصصی ساخت H توسعه SیربناWاF حمل H نقل کشو(@ شرکت ما0( تخصصی تول^د برÑ حر/(تی@ شرکت سMامی
توسعه منابع H dc ن^رFH /یر/4@ شرکت توسعه H نگMد/(F /ماکن S)Hشی H مؤسسه جMا0 نصر@ حد/کثر تا HH0ن^م 0(صد(۵/_%) عملکر0 تخص^ص

/عتبا(/F{ w (بط با /حتساd /عتبا(/w 0(یافتی /S منابع بو0جه عمومی کشو( تع^^ن می گر00.
ما'H,"ـ به منظو( /ستقر/( نظاW/) 1برF توسعه سرSم^ن H نظا(w بر /جر/4c F «شو(/F عالی cمایش سرSم^ن» با مسؤHل^ت (ئ^س ساSما4 برنامه

H بو0جه کشو( با àHایف Sیر تشک^ل می  شو0:
/لف ـ

4c F/جز/ H 4بط /(کا/H) تنظ^م H م^نSتوسعه سر FبرW/) 1نظا F/بر /جر w)نظا H ـ بر(سی!
_ـ بر(سی@  تصویب@ WماWنگی H نظا(w مستمر بر تM^ه برنامه Wا É HرحMاF توسعه سرSم^ن 0( سطوÜ ملی@ منطقه /H F /ستانی

"ـ بر(سی برنامه WاF /جر/ئی cمایش سرSم^ن H /سناc 0مایش ملی@ منطقه /H F /ستانی
۴ـ نظا(w بر /جر/F /صوH Q ضو/بط ملی cمایش سرSم^ن 0( سطوÜ ملی@ منطقه /H F /ستانی S)/ Hیابی عملکر0 0ستگاMWاF /جر/ئی }F (بط

تبصرH!ـ 0ستگاMWاF /جر/ئی مکلفند برنامه WاF عمل^اتی خو0 (/ به گونه /F تنظ^م H /جر/ء کنند که Sم^نه تحقق جMت گ^رW Fاc Fمایش سرSم^ن
فر/Wم cید.

تبصرH,ـ نظا(w بر /جر/F مصوباw شو(/ بر عMد) 0ب^رخانه (ساSما4 برنامه H بو0جه کشو() /ست. شو(/ می تو/ند بر/F /نجاàH 1ایف خو0 نسبت به
تشک^ل کا(گرMWHاF موضوعی یا موضعی /قد/1 کند.
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H F0مو( /قتصا/ @FS)Hا0 کشاMج @wالعاÉ/ @)یر/4 کشوSH :S/ بو0جه کشو(  عبا(تند H ما4 برنامهSبر (ئ^س سا (Hعال /)شو Fـ ترک^ب /عضا"Hتبصر
FاMWسه نفر صاحب نظر شاغل 0( 0ستگا H یستS ت مح^طàما4 حفاSئ^س سا) H مسلح FاWHپشت^بانی ن^ر H è0فا @FSرساMش H (/) @0/(/یی

/جر/ئی به /نتخاd (ئ^س جمMو(
تبصر۴Hـ H0لت موàف /ست 0( برنامه (یزW Fاc Fمایش سرSم^ن Wمو/() س^است WاF خشکی H 0(یایی (/ تو°ماً لحاà نماید.

ô/حد/ ساماندWی@  /ستقر/(@  جMت  کشو()   Ñشر  dجنو) مکر/4  سو/حل  توسعه  منظو(  به  /ست  مکلف  H0لت  سرSم^نی  cمایش   F/جر/  )0 ـ   d
Sیرساخت WاF نظامی@ فرWنگی H (فاWی ن^رFH 0(یایی /(تش جمMو(F /سالمی  /یر/4 /عتبا(/w ال1S (/ 0( بو0جه ساالنه کشو( لحاà کند.

î ـ به منظو( تسM^ل H تشویق سرمایه گذ/(F صنعتی H معدنی کشو(@ /قد/ماS wیر توسط H0لت /نجا1 می شو0:
!ـ شMرستاW 4ایی که نرk ب^کا(c FنMا باالتر /S م^انگ^ن نرk ب^کا(F کشو( می باشد به عنو/4 مناÉق غ^ربرخو(S/ )/0 /شتغاQ تعریف می شوند. /ین
مناÉق با پ^شنMا0 ساSما4 برنامه H بو0جه کشو( w)/SH H تعا4H@ کا( H (فا) /جتماعی H تصویب W^أSH wیر/4 0( ساH QH/ Q ن^ز ششم Wر W0ه

تع^^ن می شو0.
w/)عتبا/ H (0)Hc ق (/ به عملÉب^کا(/4 0( /ین منا FS)H)یجا0 کا/ H F)ب^کا kش نرWکا H Qت /یجا0 /شتغاM1 جSال FاMف /ست مشوقàلت موH0 ـ_

مو(0 ن^ا4c S (/ 0( لو/یح بو0جه ساالنه منظو( کند.
0/Sc مناÉق   )0 منظو(شد)   FاW معاف^ت م^ز/4  به   /)  Qشتغا/  S/ غ^ربرخو(0/(  مناÉق   )0 خدماتی   H معدنی  صنعتی@   FاWحد/H مال^اتی  معاف^ت  "ـ 

تجا(F ـ صنعتی /عماQ کند. توسعه H/حد H ن^ز تول^د کاالF جدید 0( /ین H/حدWا به م^ز/4 سMم خو0 مشموQ /ین حکم می باشند.
w ـ H0لت مکلف /ست سه 0(صد("%) /c)0 Sمد حاصل /S صاw/)0 نفت خاH 1 گاÉ Sب^عی (/ به ترت^ب یک سو1 به /ستاW 4اF نفت خ^ز H گاSخ^ز که
FاW 4رستاMسو1 به شH0 H 00ب^عی تع^^ن می گرÉ Sگا w/)0خالص صا H 1نفت خا w/)0صا tS)/ )0 44 /ستاc مMس Çر /ستا4 بر/ساW مMس
می شو0@ تع^^ن  کشو(  بو0جه   H برنامه  ساSما4  توسط  شMرستا4  تفک^ک  به  توسعه ن^افتگی   FاMشاخص  Çبر/سا که  کمترتوسعه یافته  مناÉق 
H می یابد   Åختصا/ توسعه ن^افته  مناÉق   H نفت خ^ز  مناÉق  به  صرفاً  /عتبا(  /ین  W0د.   Åختصا/ سنو/تی   FاW بو0جه عمر/نی  برنامه   F/جر/ جMت 

موجب کاWش سMم /عتبا(/w /ستانی /ین مناÉق نمی شو0.
ـ cی^ن نامه /جر/ئی /ین ماà (0رú مدw شش ما) پس /S /بالp /ین قانو4 به پ^شنMا0 ساSما4 برنامه H بو0جه کشو( (0ب^رخانه) به تصویب  Hتبصر

W^أSH wیر/4 می (سد.
غ^رH0لتی@ عمومی   FاW0اMن W0^ا(W Fا@  شMرW F)/0ا@  H0لت@   Sن^ا  S/ قسمتی  مسلح@   FاWHن^ر کل  ستا0  تأی^د  با  صلح  Sما4   )0 ما'H""ـ 
ï)مد  F/)/0 /نسانی   FHن^ر به   Fتول^د  FاWحد/H  H S)Hشی   FاW 4فد(/س^و  H غ^رH0لتی   H H0لتی  عالی   tSموc  wمؤسسا  H 0/نشگاMWا 
()H0 4گذ(/ند S/ پس H )می کشوS) ما0گیc س^ب بهc 0H)H 1به عد ÉHفه مشر^àH 4خدمت مشموال S/ (0باالتر با /ستفا H (ل^سانس)شناسی)کا

cموtS نظامی تأم^ن می شو0. /ین ن^اWSا /É Sریق w)/SH 0فاH è پشت^بانی ن^رWHاF مسلح به ستا0 کل /عال1 می گر00.
)0 نباید  /فر/0  قب^ل  /ین  0(یافتی  م^ز/4  می شو0.  تأم^ن  0ستگا)  به کا(گ^رند)   w/)عتبا/ محل   S/ خدمت   ()H0  )0 /ستحقاقی  ج^ر)   H مز/یا   H  Ñحقو

مجموS/ è حد مقر( 0( قو/ن^ن ن^رWHاF مسلح تجاSH کند.
کشو( کمترتوسعه یافته  یا  توسعه ن^افته  مناÉق   )0 باید  Wستند@  0/نشگا)  فا(p /لتحص^ل  که  مذکو(  /نسانی   FاWHن^ر  S/ پنجا) 0(صد(%۵%)  حد/قل 

خدمت کنند.
H F)کشو Q/مد F/)/0 شیS)H 4رماناMق (ستفا0/ F/صرفاً بر H 4جو/نا H tS)H w)/SH ریقÉ S/ شیS)H FاW 4به فد(/س^و Éم^ه مربوMـ س!Hتبصر

باالتر H سMم^ه H/حدWاF تول^دÉ S/ Fریق 0ستگاMWاF /جر/ئی }F (بط /ختصاÅ می یابد.
تبصرH,ـ صد( بند(") ما0)(۴۵) قانو4 خدمت àH^فه عمومی به شرS Üیر /صالH Ü یک تبصر) به 4c /لحاÑ می شو0:

@FS0(صد(%!%) جانبا (به 0 FSصد(۵_%) جانبا)پنج 0 H 0گی@ ب^ست/Sc (ما (0S/H0 0گی به/Sc (ما )اMچ H ی کل قو/ ب^ستWتأی^د فرماند w)صو )ـ 0"
سی ما) سابقه حضو( 0( جبMه به 0S/H0) ما) سابقه حضو( 0( جبMه

تبصرH ـ فرSند شM^د مشابه جانباS پنجا) 0(صد(%۵%) محسوd می شو0.
F/جر/ نحو)  قانو4  (عایت  با   F/ سرمایه  FاW 0/(/یی تملک   FاMرحÉ /ثربخشی   H  Fمدc)کا /فز/یش  به منظو(  /ست  موàف  H0لت  ما'۴H"ـ 

:0)Hc)0 یر (/ به /جر/ءS wا(1 (۴۴) قانو4 /ساسی /قد/ماMچ H لMکلی /صل چ FاW س^است
/لف ـ ساSما4 برنامه H بو0جه کشو( موàف /ست با لحاà مو/(S 0یر àرú مدw یک ساS/ Q تا(یخ /بالp /ین قانو4 «سند نظا1 فنی H /جر/ئی کشو(»

(/ تM^ه H /جر/ء کند. ضو/بط H مقر(/w ساخت H ساS 0( چMا(چوd /ین نظا1 /بالp می شو0:
!ـ نظا1 فنی H /جر/ئی یکپا(چه کشو( شامل عو/مل@ /صوQ@ برنامه Wا H فرcیندWا H /سنا0 (مقر(/w@ ضو/بط H 0ستو(/لعمل Wا) مربوÉ به مدیریت@

پ^د/یش@ پدیدHc(H F بMر) برÉ F)/0رحMاF سرمایه گذ/(H F پرùH) WاF ساخت H ساS باشد.
_ـ قو/عد /ساسی حاکم بر کا(فرمایا4@ مجریا4@ پ^مانکا(/4@ مشاH(/4@ ساSندگاH 4 تأم^ن کنندگاW 4مه ÉرحMا H پرùH) Wایی که /H Sجو) عمومی

کشو( /ستفا0) می کنند@ 0( /ین سند لحاà شو0.
"ـ Hیژگی WاF بخشMا@ 0ستگاMWاF /جر/ئی H تشکلMاF صنفی مرتبط بخش خصوصی پ^ش ب^نی شد) H به صو(w مستمر بMبو0 یابد.

d ـ (HشMاF /جر/ئی مناسب «مشا(کت بخش عمومی ـ خصوصی» /S قب^ل «تأم^ن منابع مالی@ ساخت@ بMر) برH H F)/0/گذ/(F»@ «تأم^ن منابع
مالی@ ساخت H بMر) برÉ» @«F)/0رH Ü ساخت کل^د 0( 0ست» H یا «ساخت@ بMر) برH F)/0 مالک^ت» (/ با پ^ش ب^نی تضم^ن WاF کافی H تد/ب^ر

بو0جه /F به کا(گ^ر0.
H 0/خلی FاMنز0 بانک FS)/ H یالی) F0سنا/ w/)ریق گشایش /عتباÉ S/ متوسط H ö)بز F/ تملک 0/(/یی سرمایه FاMرحÉ کا( تأم^ن مالیHSـ سا î
wبا نوسانا Ñفو FاMرحÉ F/جر/ H کند که (/بطه تأم^ن منابع مالی (پ^ا0 F/ یج به گونه)مالی تضم^نی (/ به تد FاW)/با پ^ش ب^نی /بز (/مرW جی)خا

بو0جه ساالنه کاWش یابد.
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تبصرH ـ cی^ن نامه /جر/ئی /ین ماà (0رú مدw شش ما) /S تا(یخ ال1S  /الجر/ء شد4 /ین قانو4 به پ^شنMا0 ساSما4 برنامه H بو0جه کشو( به عنو/4
متولّی نظا1 فنی H /جر/ئی یکپا(چه کشو( به تصویب W^أSH wیر/4 می (سد.

ما'۵H"ـ 0ستگاMWاF /جر/ئی 0(صو(w ن^اS به یگا4 حفاàت مکلفند پس /S کسب مو/فقت H مجوS ستا0 کل ن^رWHاF مسلح نسبت به تشک^ل
یگانMاF حفاàت /قد/1 کنند. /ین یگانMا /S نظر به کا(گ^رF سالH Ü مMماw تابع ضو/بط ن^رWHاF مسلح می باشند H با (عایت ضو/بط ن^رFH /نتظامی

تحت نظر باالترین مقا1 0ستگا) }F (بط /0/() می شوند.
تبصرH ـ 0ستو(/لعمل نحو) تشک^ل یگانMاF حفاàت شامل /خت^ا(/w@ حدàH 0Hایف@  چگونگی ساماندWی@ تسل^ح@ cموtS@ /نتصاd فرماندWا4@

/(تباÉ با ن^رFH /نتظامی H نظا(w بر عملکرc 0نMا به تصویب ستا0کل ن^رWHاF مسلح می (سد.
/نجا1 می شو0. سایر تد/ب^ر بMا0/( /قد/ماS wیر   Ñ/)H/ باS/( متشکل  /قتصا0 کشو( H ساماندWی  باS/( سرمایه 0(  به منظو( /(تقاF جایگا)  ما'۶H"ـ 

ساماندWی@ مطابق ما0) (۴) قانو4 باÑ/)H/ )/S بMا0/( جمMو(F /سالمی /یر/4 مصوd !/#/۴`"! /ست.
/لف ـ کل^ه /شخاصی که تاکنو4 نسبت به /نتشا( /H(/Ñ بMا0/( /قد/1 کر0) /ند حد/کثر àرú مدw شش ما) پس /S ال1S  /الجر/ء شد4 /ین قانو4 مکلفند
نسبت به ثبت 4c نز0 ساSما4 بو(Ñ/)H/ H Ç بMا0/( /قد/1 نمایند. عد1 ثبت@ تخلف محسوd می شو0 ل^کن مانع /S /جر/F تکال^ف قانونی بر/F ناشر
)/Sمقر( 0( ما0) (۴۵) قانو4 با wترت^با Çمالی خو0 (/ بر/سا wالعاÉ/ ما4 مذکو( بایدSا0/( ثبت شد) نز0 ساMب Ñ/)H/ 4/ا0/( نمی باشد. ناشرMب Ñ/)H/

/Ñ/)H بMا0/( جمMو(F /سالمی /یر/4 منتشر نمایند.
d ـ معامالÑ/)H/ w بMا0/( ثبت شد) 0( ساSما4 فقط 0( بو(سMا H باW)/SاF خا(S/ T بو(F/)/0 Ç مجوH S با (عایت مقر(/w معامالتی Wر یک /c SنMا

حسب مو(0 /مکا4 پذیر /ست H معامله /Ñ/)H بMا0/( مذکو( بد4H (عایت ترت^باw فوÑ فاقد /عتبا( /ست.
î ـ پس /S معامله /Ñ/)H بMا0/( ثبت شد) نز0 ساSما4 که 0( یکی /S بو(سMا یا باW)/SاF خا(S/ T بو(Ç معامله شد) /ند H کاالWاF معامله شد) 0(
بو(سMاF کاالیی@ عمل^اw تسویه Hجو) H پایاپاF (نقل H /نتقاQ) پس /S معامالw 0( شرکتMاF سپر0) گذ/(F مرکزÑ/)H/ F بMا0/( H تسویه Hجو)

صو(w می گ^ر0.
باشد. 0/شته   /)  wمعامال  FSساSبا قابل^ت  که  شو0   F)/دMنگ  H ثبت   F/ به گونه باید  cنMا  معامله کنندگا4   H بMا0/(   Ñ/)H/  wمعامال سو/بق  ـ   w

0ستو(/لعمل /جر/ئی /ین بند حد/کثر تا H0 ما) پس /S ال1S  /الجر/ء شد4 /ین قانو4 توسط ساSما4 بو(Ñ/)H/ H Ç بMا0/( تM^ه H /بالp می شو0.
F)وMجم بMا0/(   Ñ/)H/  )/Sبا قانو4   èموضو مالی   FاW0اMن عناHین   S/ یکی  تحت  که  حقوقی   Åشخا/ تمامی  مدیرعامل   H W^أw مدیر)   Fعضا/ ـ   ô
/سالمی /یر/H 4 یا قانو4 توسعه /بز/(Wا H نMاW0اF مالی جدید به منظو( تسM^ل /جر/F س^است  WاF کلی /صل چMل H چMا(1 (۴۴) قانو4 /ساسی
تاکنو4 تشک^ل شد) /ند H نز0 مرجع ثبت شرکتMا 0( سر/سر کشو( به ثبت (س^د) /ند H ن^ز 4c 0سته /S /شخاÅ حقوقی که موضوè فعال^ت /صلی
cنMا نMا0 مالی /ست@ موàفند نMا0 مالی تحت مدیریت خو0 (/ نز0 ساSما4 بو(Ñ/)H/ H Ç بMا0/( به ثبت برسانند. خوS/ F)/00 ثبت نMا0 مالی تخلف
H 0ما4 ثبت /سناSسالمی /یر/4 /ست. سا/ F)وMا0/( جمMب Ñ/)H/ )/Sبند (!) ما0) (#۴) قانو4 با Qا مشموMنc 4/فعال^ت مدیر H 0می شو dمحسو
/مالï کشو( مکلف /ست نMاW0اF مالی (/ فقط با مجوS ساSما4 بو(Ñ/)H/ H Ç بMا0/( ثبت کند S/ H ثبت نMاW0اF مالی بد4H مجوS خوF)/00 کند.
Wرگونه تغ^^ر/w 0( /ساسنامه H سرمایه نMاW0اF مالی ن^ز منوÉ به تأی^د ساSما4 بو(Ñ/)H/ H Ç بMاÉ )/0بق ضو/بط مربوÉ /ست. تأی^د صالح^ت

حرفه /F مدیر/4 نMاW0اF مالی بر/ساÇ 0ستو(/لعملی /ست که به تصویب شو(/F عالی بو(Ñ/)H/ H Ç بMا0/( می (سد.
T ـ کاالWایی که 0( بو(سMاF کاالیی به عنو/4 باS/( متشکل@ ساSما4 یافته H تحت نظا(w پذیرفته می شوند H مو(H 0/0 0 ستد قر/( می گ^رند Éبق
Qمشمو مذکو(   FاWکاال نMائی  تحویل   H تسویه  معامله@  عرضه@  می گ^رند.  قر/(  معامله  مو(0   H عرضه شد)  بو(سMا   4c بر  حاکم   w/)مقر  H قو/ن^ن 

قو/ن^ن H مقر(/w مربوÉ به باW)/SاF غ^رمتشکل کاالیی ن^ست.
قانو4  (!") ما0)   èموضو بMا0/(   Ñ/)H/ ناشر/4   H خو0/نتظا1   FاMتشکل مالی@   FاW0اMن مدیر/4  به عنو/4  که  حقوقی   H حق^قی   Åشخا/ کل^ه  ـ   ü
!"``/#/_۵  dمصو /ساسی  قانو4   (۴۴) چMا(1   H چMل  /صل  کلی   FاW س^است  F/جر/ تسM^ل  به منظو(  جدید  مالی   FاW0اMن  H /بز/(Wا  توسعه 
/نتخاd شد) یا می شوند مکلفند مد/(W ïویت H کل^ه /سناH 0 مد/(ï مربوÉ به سو/بق شغلی H تحص^لی خو0 (/ جMت ثبت 0( پایگا) /Éالعاتی
تجربی  H تحص^لی  سو/بق   H  wمشخصا /ست  موàف  بMا0/(   Ñ/)H/  H  Ç)بو ساSما4  کنند.  /(/ئه  بMا0/(   Ñ/)H/  H  Ç)بو ساSما4  به  مربوÉه  مدیر/4 
مدیر/4 یا0شد) (/ 0( پایگا) /Éالعاتی مذکو( ثبت کند H عملکرc 0نMا (/ /S ح^ث (عایت قو/ن^ن H مقر(/w حاکم بر باÑ/)H/ )/S بMاH )/0 سو/بق تخلفاتی
H  Ç)بو عالی   F/)شو تصویب  به  که  /جر/ئی   wترت^با  Çا0/(  بر/ساMب  Ñ/)H/ ناشر/4   H مالی   FاW0اM0( ن مدیریت   QوÉ  )0 cنMا  به   Éمربو  Fک^فر  H

/Ñ/)H بMا0/( می (سد منتشر نماید.
/ما1  wحضر عملی  س^ر)   H فرWنگی   H س^اسی  0ینی@  /ندیشه   H  (Å)Fمحمد  dنا /سال1  مبانی  نگMد/شتن  نمایا4   H Sند)  به منظو(  ما'dH"ـ 
خم^نی(()) بن^انگذ/( جمMو(F /سالمی /یر/H 4 مقا1 معظم (WبرF(مدàله /لعالی) H برجسته کر40 نقش /یشا4 به عنو/4 یک مع^ا( /ساسی 0(
س^استگذ/(W Fا H برنامه Wا H تسر4c F به مجموعه /(کا4 نظاH 1 ن^ز /نتقا4c Q به نسلMاc Fیند)@ H0لت مکلف /ست با بMر) گ^رà S/ Fرف^ت Wمه
H صد/  علم^ه@   FاW (Sحو  @FنرW  H فرWنگی  مر/کز  0/نشگاWی@  جMا0   H علمی  مر/کز   H 0/نشگاMWا   @t)Hپر  H  tSموc به Hیژ)   Éمربو  FاMW0ستگا

س^ما@ شMرW F)/0ا H مؤسساw مر10 نMاH 0 بس^ج /قد/ماS wیر (/ /نجاW0 1د:
معظم مقا1  /بالغی   FاW س^است  H خم^نی(())  /ما1   wحضر خط مشی  /جر/ئی شد4  به منظو(   1Sال /عتبا(  تأم^ن   H ساHSکا(  /یجا0  ـ  /لف 

(WبرF(مدàله /لعالی)
فرWنگی ـ  /جتماعی   FاMتشکل 0/نشگاWی@   H علم^ه   FاW (Sحو شو(/F عالی  Éریق   S/  FHSحو cموSشی   H تحق^قاتی  مر/کز   S/ پشت^بانی  ـ   d
H تقریبی  مجامع   H نMاW0ا   H شخص^ت Wا   H /سالمی   dنقال/  FاW ندیشه/  H /یر/4 شناسی  ش^عه شناسی@  /سال1 شناسی@  Sم^نه   )0 مر10 نMا0 
H /نسانی  سرمایه  توسعه   H  Fمعنو  H  F0ما ساماندWی  با   FنرW  H  F/ سانه)  FاW فعال^ت  H ب^ن /لمللی   FSمجا  FاW شبکه  tگستر Wمچن^ن 

مقابله با جبMه معاند نظا1 /سالمی
@t)Hپر  H  tSموc  FاW تخانه)/SH کشو(@  بو0جه   H برنامه  ساSما4  توسط  قانو4  /ین   pبال/ تا(یخ   S/ شش ما)   wمد  úرà ما0)  /ین  /جر/ئی  cی^ن نامه 
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علو1@ تحق^قاH w فناH F)H فرWنگ H /(شا0 /سالمی@ شو(/F عالی حوS) WاF علم^ه@ ساSما4 صد/ H س^ماF جمMو(F /سالمی /یر/H 4 مؤسسه
تنظ^م H نشر cثا( حضرw /ما1 خم^نی (()) H مؤسسه تنظ^م H نشر cثا( مقا1 معظم (WبرF تM^ه می شوH 0 به تصویب W^أSH wیر/4 می (سد.

î ـ H0لت موàف /ست سند جامع سبک Sندگی /سالمی ـ /یر/نی (/ با لحاà شاخصMاF کمّی H ک^فی نظ^ر /لگوF مصرú@ ترHیج (Hح^ه مشا(کت
H فرWنگ تعاH 4H (قابت سالم ب^ن مر10@ قناعت H صرفه جویی H /حتر/1 به کسب H کا( حالQ@ /حتر/1 به قانو4@ تفریحاH/ H wقاw فر/غت سالم@

ترHیج سخت کوشی H ساS (0یستی متناسب با cموW (SاF /سالمی تدHین H با (عایت مو/(S 0یر /جر/ء نماید:
!ـ حمایت@ پشت^بانی H تأم^ن /عتبا( H /یجا0 ساHSکا( ال1S 0( /جر/F سند

dمکتو H F)/شن^د @F)/0ید FاW 4 0( تعامل با (سانهc F/جر/ H ندگی /سالمی ـ /یر/نیS نگ سبکWیج فرHتر H FSـ گفتما4 سا_
"ـ پایش مستمر Hضع^ت سبک Sندگی /سالمی ـ /یر/نی بر/ساÇ شاخصMاF مصوH d /(/ئه گز/(t ساالنه به W^أSH wیر/4

۴ـ H/سپا(H F حمایت /S ساSماW 4اF مر10 نMاH 0 تشکلMاF مر0می 0( /جر/F سند
۵ ـ (فع مو/نع /T/H0S@ کاWش سن /T/H0S@ پوشش ب^مه /S F/یماH 4 0(ما4 نابا(H(c @FموH tS تو/نمندساFS خانو/0) Wا

H (Sدفمند حوW H مؤثر )به منظو( حضو H ایف تکل^فی نظا1 /سالمیàH F/علم^ه 0( /جر FاW (Sعالی حو F/)ریق شوÉ S/ لت مکلف /ستH0 ـ w
:0)Hc یر (/ به عملS FاW حمایت H لتی پشت^بانیH0ا0 عمومی غ^رMعلم^ه 0( حکم ن FاW (Sحو S/ @حان^تH)

Sسا H ساخت å)/پر0/خت عو S/ علم^ه FاW (Sحو F)/0/ H شیWHشی@ پژSموc FاWـ معاف^ت فضا!
_ـ H/گذ/(F فضاWاF بال/ستفا0) H0لتی 0( مناÉق مختلف کشو( به حوS) Wا بر/ساÇ ن^اS حوS) WاF علم^ه مطابق ضو/بط ما0) (#۶) قانو4 تنظ^م

!"`%/!!/_ò dلت مصوH0 مالی w/)مقر S/ بخشی
H نگ 0ینیWجا4 فرHمر H (è)wعتر H 4cمرب^ا4 قر H 4به عنو/4 مبلغا FHSموختگا4 حوc ترب^ت 0/نش @tSموc )1 به منظوSال wئه خدما/)/ H ـ پشت^بانی"
(فع ن^اWSاF فرWنگی H 0ینی جامعه /سالمی با /Hلویت ÉرW ÜجرÉ wالd به مناÉق کمترتوسعه یافته /É Sریق شو(/F عالی حوS) WاF علم^ه

۴ـ پ^ش ب^نی Sم^ن با کا(برc FموSشی حوÉ )0 FHSرÜ جامع تفص^لی شMرWا H H/گذ/(S Fم^ن با (عایت H ترت^باw صد( ما0) (%%!) قانو4 تنظ^م
بخشی /S مقر(/w مالی H0لت

@F0عبا پایگا)  /صلی ترین  به عنو/4  مسجد  جایگا)  تثب^ت   H مذWبی  /ماکن   S/ بM^نه   Fر) گ^رMب  H فرWنگی  مذWبی   FاWفضا توسعه  به منظو(  ـ   ô
ترب^تی@ س^اسی@ /جتماعی H فرWنگی@ /قد/ماS wیر /نجا1 می شو0:

F0اW  H  FرMش تفص^لی  جامع   FاMرحÉ  F/جر/  H Éر/حی   )0 موàفند  شMرW F)/0ا   H /سالمی   dنقال/ مسکن  بن^ا0   @FSرساMش  H  (/)  w)/SH !ـ 
جماعت /ما1  /ستفا0)  جMت  مساجد  جو/(   )0 عالم  خانه   H مسجد   ô/حد/  F/بر مناسب  /(/ضی   @ô/جدید/الحد  FاWرMش  H شMرکMا   H (Hستایی 

Wما4 مسجد پ^ش ب^نی کنند H پس /c Sما0) ساFS بد4H 0(یافت Wزینه H با حفظ مالک^ت عمومی 0( /خت^ا( متقاض^ا4 /حد/ô مساجد قر/( W0ند.
تبصرH ـ مساجد /S پر0/خت Wزینه WاF عو/(å ساخت H ساS صرفاً بر/F فضاWاF /صلی معاú می باشند.

بند /ین  0ستو(/لعمل  نمایند.   ô/حد/ مذکو(  /ماکن   )0  /) مناسبی  نماSخانه  موàفند   ô/جدید/الحد خدماتی   H  F)/0/  @F)تجا  FاW مجتمع مالکا4  _ـ 
شامل تعد/H 0/حدWاF /ین مجتمع Wا H مکا4 /حد/ô 0( چMا(چوd نقشه WاF مصوd به تصویب شو(/F عالی شMرساH FS معما(F می (سد.

"ـ ساSما4 جنگلMا@ مر/تع c Hبخ^زF)/0 کشو( H شMرW F)/0ا موàفند نسبت به  /حد/ô یا /ختصاÅ فضاF کافی H مناسب بر/F مسجد یا نماSخانه
0( بوستاW 4اF ملی H بوستاW 4اF شMرF /قد/1 کنند.

FاW مجتمع H ی@ تفریحیWفا) FاW شی@ مجتمعS)H FاW مر/کز 0(مانی@ مجموعه H اW 4شی@ ب^ما(ستاSموc جر/ئی@ مر/کز/ FاMW۴ـ کل^ه 0ستگا
تجا(F /عم /H0 Sلتی یا غ^رH0لتی@ موàفند نسبت به /حد/ô یا /ختصاH Å نگMد/(F فضاF کافی H مناسب بر/F مسجد یا نماSخانه /قد/1 نمایند.

H  Fمسافربر  FاW پایانه  )0 نماSخانه   H مسجد   ô/حد/ جMت   /)  1Sال  wقد/ما/  H  w/د^Mتم موàفند  نفت   H  FSرساMش  H  (/)  FاW تخانه)/SH ـ   ۵
جایگاMWاF عرضه سوخت ب^ن شMرW H Fمچن^ن نگMد/(H F مدیریت مساجد H نماSخانه WاF مذکو( /É Sریق بخش غ^رH0لتی به عمل Hc(ند.

۶ ـ به منظو( /(تقاF کا(کر0 فرWنگی W HنرF مساجد@ برقر/(F عد/لت فرWنگی H ترHیج فرWنگ /سالمی H جذd جو/ناH 4 نوجو/نا4 به مساجد@
نفر Wز/(   Fباال  FاWستاH)  H  FرMش مساجد  کل^ه  تا  نماید  /تخا}  ترت^بی  /سالمی  مو/Sین  (عایت  با  /ست  مکلف  /سالمی  /(شا0   H فرWنگ   w)/SH

جمع^ت /S کانوW 4اF فرWنگی W HنرF برخو(0/( شوند.
H کریم   4cقر ح^اw بخش  فرWنگ   tگستر  H صالح  عمل   H /یما4   S/ برخو(0/(   H  (è)wعتر  H  4cقر به  متمسّک   F/ جامعه به  0ست^ابی  به منظو(  ـ   T

عترw(è) 0( (/ستاF /جر/F منشو( توسعه فرWنگ قرcنی H0لت موàف /ست نسبت به مو/(S  0یر /قد/1 کند:
!ـ تأم^ن /عتبا(/H w پشت^بانی ال1S به منظو( /جر/F برنامه Wا H س^است Wا H فعال^ت WاF تع^^ن شد)

FاW شWHپژ H یجH4@ تدبّر@ تفس^ر@ تبل^غ@ ترcعمومی قر tSموc @نخو/نی/H) H خو/نیH) 0یکرH) نی جامعه باcسطح سو/0 قر Fتقا)/ S/ ـ حمایت_
wعتر H نیcقر

H FHSعالی حو tSموc مر/کز H اMW0/نشگا @t)Hپر H tSموc  لویتH/ با (کل H جزء) 4 کریمcحافظا4 قر F1 به منظو( ترب^ت حد/کثرSـ حمایت ال  "
تشکلMاF مر10 نMا0

Qفصو Fخو0 به /ستثنا F/ زینهW w/)مکلفند یک 0(صد(!%) /عتبا F)کشو wما0) (۵) قانو4 مدیریت خدما Qجر/ئی مشمو/ FاMWـ کل^ه 0ستگا ü
(!)@ É /) (۶) H (۴)ی قر/(0/0 مشخص با ساSما4 صد/ H س^ما صرú تول^د برنامه جMت فرWنگ ساc H FSگاWی بخشی É/ Hالè (سانی نمایند.

Ü ـ Wشتم (ب^ع /الQH سالرSH شMاw0 حضرw /ما1 حسن عسکرc H (è)FغاS /مامت حضرH wلی عصر(عج) به عنو/4 تعط^ل (سمی تع^^ن می شو0.
ما'eH"ـ

/لف ـ قو) قضائ^ه مکلف /ست نسبت به تنق^ح@ /صالH Ü (فع خألWاF قو/ن^ن قضائی با (Hیکر0 پ^شگ^رH S/ Fقوè جرH 1 /ختالú@ کاWش عناHین
مجرمانه H محکوم^ت حبس H تبدیل 4c به مجاW w/SاF 0یگر H متناسب ساFS مجاW w/Sا H جر/ئم@ جایگزین کر40 ضمانت  /جر/ءWاF غ^رک^فرF مؤثر
H تنق^ح قو/ن^ن H ینHلت با (عایت قانو4 تدH0 ریقÉ S/ H ه^Mت /) Sلو/یح مو(0 ن^ا H 1/ترم^می /قد H F)/0/ @ی@ مدنیÉقب^ل /نتظامی@ /نضبا S/ مدcSH) H
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مقر(/w کشو( مصوd ۵_/"/#`"! به مجلس شو(/F /سالمی تقدیم کند.
FاMW 0ستگا F)مکاW حقوقی نسبت به /نجا1 تکال^ف قانونی با FHش 0عاWکا H 1جر èقوH S/ Fم^نه پ^شگ^رS )0 ـ قو) قضائ^ه مکلف /ست d

}F (بط /قد/1 کند.
S/ کنند که (۴/_!/_#"!@ /ستفا0 dمصو Fسی ک^فر)ی^ن 0/0c 4حق مذکو( 0( ما0) (۶۶) قانو S/ ا0 0( صو(تی می تو/نندMمر10 ن FاW 4ماSـ سا î
F/و( قطعی (0 شو0@ برÉ ا0 0( محاکم صالحه بهMما4 مر10 نSگر سه با( متو/لی /عال1 جر1 یک سا/ H خذ کنند/ Sبط مجو) F{ قانونی Üصال F{ مر/جع

یکساS/ Q /ستفاS/ (0 حق مذکو( 0( ما0)(۶۶) قانو4 }کرشد)@ محر1H می شوند. /ین بند جایگزین تبصر)(") ما0) (۶۶) قانو4 °خ^ر/لذکر می شو0.
w ـ

!ـ به منظو( /فز/یش سرعت@ صحت@ کا(/یی H /من^ت 0( /(/ئه خدماw حقوقی H قضائی H تحقق نظا1 جامع 0/0(سی /لکترHن^ک@ قو) قضائ^ه مکلف
/ست بر/F توسعه /لکترHن^ک /ÉالعاH w /(تباÉاw قو) قضائ^ه@ مر/کز H ساSماW 4اH F/بسته نسبت به تکم^ل H (cSHمدکر0/0 40) Wا É/ Hالعاw مرکز

ملی W (0/0اF قو) قضائ^ه H توسعه خدماw /ین مرکز H /ستقر/( کامل شبکه ملی عد/لت /قد/1 کند.
تبصرH!ـ ن^رFH /نتظامی H ضابطا4 خاÅ قو) قضائ^ه H کل^ه 0ستگاMWا H گرMWHاF مرتبط با مر/جع قضائی که 0( سایر مر/جع فعال^ت می کنند@

مکلفند /Éالعاw مو(0 ن^اS مر/جع قضائی 0( مس^ر (س^دگی  WاF قضائی (/ با (عایت Éبقه  بندF 0( /خت^ا( مرکز قر/( W0ند.
Qستقر/( شبکه ملی عد/لت مکلفند نسبت به /(سا/ S/ حقوقی پس Åشخا/ H لتیH0عمومی غ^ر FاW 0اMلتی@ نH0 FاMWـ کل^ه 0ستگا,Hتبصر

پاسخ به /ستعالماw مر/جع قضائی /É Sریق /ین شبکه /قد/1 کنند.
عبا(w «بخش خصوصی» /S تبصر) /لحاقی ما0) (_۶۵) قانوc 4ی^ن 0/0(سی ک^فرF مصوd ۴/_!/_#"! حذú می شو0.

H 0ما4 /سناSسا H قضائ^ه (نت حقوقی قوHمعا F)مکاW با Fیر 0/0گسترSH که توسط F/ ی^ن نامهc Ç0/0) می شو0 بر/سا (Sـ به قو) قضائ^ه /جا_
کتابخانه ملی جمMو(F /سالمی /یر/4 تM^ه H به تصویب (ئ^س قو) قضائ^ه می (سد@ /سناH/ H 0(/Ñ پرHند) WاF قضائی (/ که نگMد/(F سو/بق cنMا
نماید. /قد/1  ضو/بط   Çبر/سا cنMا   Fمحا/ به  نسبت  سپس   H تبدیل  /لکترHن^کی  /سنا0  به   @SH) /Éالعاتی   FاW F)Hفنا  S/ /ستفا0)  با  /ست   F)Hضر

/ÉالعاH w /سنا0 تبدیلی 0( کل^ه مر/جع قضائی F)/0/ H سندیت 0/شته H قابل /ستنا0 /ست.
H حفظ  /یر/4@  /سالمی   F)وMجم ملی  کتابخانه   H /سنا0  ساSما4  توسط   @0)/0 تا(یخی  سندیت  جنبه  که  ملی   H مMم   FاW (ندHپر /صل  تبصرH!ـ 

نگMد/(F می شو0.
Fیر 0/0گسترSH به تصویب H 0اMما4 پ^شنSکه توسط (ئ^س سا F/ ی^ن نامهc Ç0/0) می شو0 بر/سا (Sحکومتی /جا w/ما4 تعزیرSـ به سا,Hتبصر

می (سد نسبت به /جر/F حکم /ین ما0) 0( مو(0 پرHند) WاF تعزیر/تی /قد/1 کند.
H شفاف^ت  /یجا0   @Fبرنامه (یز  FاW یرساختS تقویت  به منظو(  مکلفند   F)کشو  wخدما مدیریت  قانو4   (۵) ما0)   èموضو  FاMW0ستگا کل^ه  ـ   ô
FاMسه گانه به بانک F/0ست^ابی قو H سمی) FاW0/0)/قر H 0تضم^ن صحت /سنا H Åویت /شخاW جعل S/ Fپ^شگ^ر H ن^کHلت /لکترH0 )/ستقر/
w)سه گانه به صو F/بسته به قو/H FاMW0ستگا S/ ر یکW ایف قانونی خو0 توسطàH (Sحو )گرفته 0 w)صو FاW 1العاتی موجو0 کشو( به /ستعالÉ/

(/یگا4 پاسخ W0ند.
Sا0@ به منظو( باMمر10 ن H عمومی wجر/ئی@ مؤسسا/ FاMW0ستگا F)مکاW ترب^تی کشو( مکلف /ست با H تأم^نی wقد/ما/ H اW 4/ندS 4ماSـ سا T

/جتماعی شد4 محکوما4 /قد/ماS wیر (/ /نجاW0 1د:
!ـ با (Hیکر0 /(تقاF با0S/(ندگی H جنبه /صالحی مجاw/S حبس@ /صالÜ مح^ط Sند/W 4ا /É Sریق /قد/ماتی نظ^ر Éبقه بندS Fند/ن^اH 4 با0S/شت شدگا4

بر/ساÇ سابقه H نوè جر/ئم /(تکابی@ تفک^ک متMماS/ 4 محکوما4 0( با0S/شتگاMWاF موقت 0( شMرWاF باالF ب^ست Wز/( نفر جمع^ت
تبصرH ـ w)/SH بMد/شت@ 0(ماc H 4موtS پزشکی با WماWنگی ساSماS 4ند/W 4ا H /قد/ماw تأم^نی H ترب^تی کشو(@ Sند/W 4ا (/ به عنو/4 منطقه

بMد/شتی تحت پوشش خدماw جامع W Hمگانی سالمت کشو( قر/( W0د.
_ـ cموS tSند/ن^اH 4/جد شر/یط با Wمکا(c w)/SH FموH tS پرH t)H ساSماc 4موtS فنی H حرفه /F کشو(

FاW0اMن سایر   H کشو(  بMزیستی  ساSما4  خم^نی(())@  /ما1  /مد/0  کم^ته   F)مکاW با  بی بضاعت  Sند/ن^ا4   FاW (0/خانو مع^شتی  مشکل  (فع  "ـ 
}F (بط H ب^مه سالمت (/یگاS 4ند/ن^اH 4 خانو/0) cنMا

تبصرH ـ /عتبا( مو(0 ن^اS بر/F /جر/F /ین حکم Wرساله 0( بو0جه WاF سنو/تی پ^ش ب^نی می شو0.
S/ 10 کر40 مو/(0 /ستعالHمحد H یWنا4 با ساماندc Qفع مو/نع /شتغا) H ندگی شر/فتمند/نهS تحمل ک^فر به S/ گشت محکوما4 پسSل با^M۴ـ تس

Éقو/ن^ن مربو dا(چوMفع /ثر محکوم^ت 0( چ) H Åسوءپ^ش^نه به مو/(0 خا
F0/Sc S/ بط پس) F{ به مر/جع Qمند /شتغاSند/ن^ا4 ن^اS ۵ ـ معرفی

úیر/4@ /صنا/ FS)Hکشا H 40گانی@ صنایع@ معا)Sبا FاMسالمی /یر/4@ /تاق/ F)وMنتظامی جم/ FHبط@ ن^ر)  F{ جر/ئی/ FاMWـ کل^ه 0ستگا Hتبصر
/یر/H 4 تعا4H مرکزF /یر/4 موàف به Wمکا(F 0( /مو( فوÑ می  باشند.

F0/0گستر w)/SH ین قانو4 توسط/ pتا(یخ /بال S/ (شش ما wمد úرà بط)  F{ FاMWنگی 0ستگاWماW H F)مکاW به Éی^ن نامه /جر/ئی /ین بند مربوc
H تأم^نی wقد/ما/ H اW 4/ندS 4ماSسا H t)Hپر H tSموc H (فا) /جتماعی H )4@ کاHپزشکی@ تعا tSموc H 4د/شت@ 0(ماMب FاW تخانه)/SH F)مکاW با

ترب^تی کشو( تM^ه می شوH 0 به تصویب W^أSH wیر/4 می (سد.
ü ـ ساSما4 پزشکی قانونی کشو( مکلف /ست تحق^قاw ال1S بر/F بر(سی عو/مل منجر به مصدHم^ت H مرگMاF غ^رÉب^عی 0( مو/(0 /(جاعی (/
F/بر tSموc H Fمد)@ نسبت به برنامه (یزc با توجه به نتایج به 0ست H 4متوف^ا H 4ما4@ محکوماMنت^کی متù ویتW ه شناسنامه^Mبا ت H دW0 1نجا/

پ^شگ^رH F کاWش جر/ئم@ تخلفاc H wس^بMاF /جتماعی ناشی /c SنMا /قد/1 کند.
ما'H#"ـ

Fتول^د  FاW حد/H توسط  که  تول^د   Éخطو  w/ز^Mتج  H  wالc ماش^ن  0H)H  F/بر کشو()  مال^اتی  /مو(  (ساSما4  0/(/یی   H  F0قتصا/ /مو(   w)/SH ـ  /لف 



7/6/17, 10:40 AM

Page 18 of 24http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=13134

قانو4  èموضو  å)/عو  H  wمال^ا 0(یافت   4Hبد }F (بط  قانونی   w/)مقر (عایت  با   w)تجا  H معد4  صنعت@   w)/SH تشخ^ص  با   @Sمجا معدنی   H صنعتی 
مال^اw بر /(tS /فز0H) مصوH !"`ò d با /خذ تضم^ن ال1S@ /جاS) ترخ^ص /S گمرکاw کشو( (/ صا0( می کند.

d ـ کاالWایی که بر/F عرضه 0( نمایشگاMWاF خا(جی /S کشو( خا(T می شوند@ چنانچه به Wنگا1 خرS/ TH کشو( 0( مر/جع گمرکی ثبت شد)
باشند 0( صو(w /عا0) به کشو(@ مشموQ مال^اw بر /(tS /فز0H) H حقوÑ گمرکی نمی شوند.

H F0یر /مو( /قتصاSH ین قانو4 به تصویب/ pبال/ S/ پس (سه ما wمد úرà )ما4 /مو( مال^اتی کشوSا0 ساM0ستو(/لعمل /جر/ئی /ین ما0) به پ^شن
0/(/یی می (سد.

FاMW0ستگا /ختصاصی   FاWمدc)0  H مالی   H  F/ سرمایه  FاW 0/(/یی  F)/گذ/H عمومی@   FاWمدc)0  S/ /عم  H0لت  عمومی  بو0جه  منابع  ما'H-۴ـ 
می شو0@ یا  شد)  H/(یز  کشو(  کل   F)/0 خز/نه نا1  به   Éمربو بانکی   FاMحساب به  که   F)کشو  wخدما مدیریت  قانو4   (۵) ما0)   èموضو /جر/ئی 

به /ستثناF فعال^ت پ^مانکا(c FنMا@ مشموQ پر0/خت مال^اW wاF موضوè قانو4 مال^اW wاF مستق^م H /صالحاw بعد4c F ن^ست.
ما'H!۴ـ /شخاÅ حقوقی خا(جی مق^م خا(S/ T /یر/4 با معرفی بانک مرکزF جمMو(F /سالمی /یر/H 4 مو/فقت SHیر /مو( /قتصاH F0 0/(/یی 0(
!"#۴/۴/"!  dمصو مستق^م   FاW  wمال^ا قانو4  /صالحی   (!%ò) ما0)   èموضو  wمال^ا پر0/خت   Qمشمو مالی  تأم^ن   H  wال^Mتس  Fعطا/ مو(0 

نمی باشند.
H به (عایت ضو/بط فنی (گمرکی É4 منوc 1نجا/ H ست/ Sسمی کشو( مجا) FاWSمر H F0مبا S/ ًکاال به کشو( صرفا èر نوW F)تجا w/0)/H ۴ـ,H'ما
H 4صنعت@ معد FاW تخانه)/SH توسـط Éمربو Üصال  F{ تصویب مرجع S/ ست که پس/ F/  قرنط^نه H اW0)/د/شتی@ /ستاندMخا(جی)@ /یمنی@ ب w)تجا

تجا(H w جMا0کشاFS)H(حسب مو(0) به گمرï /بالp می  شو0.
wمکشوفا H F)/که@ ضبطی قطع^ت یافته@ بالصاحب@ صاحب متوHمتر FاWکاال F/ترخ^ص قطعی@ بر FاWبر کاال (Hعایت /ین ضو/بط عال) ـ!Hتبصر

قاچاÑ ن^ز /لز/می /ست.
تبصرH,ـ w/0)/H تجا(F کاال@ خا(S/ T مس^ر قانونی H (سمی w/0)/H@ مشموQ مقر(/w قاچاÑ کاال می باشد.

H قانو4 پولی (_!) (ما0 èموضو Çخته /سکناHند/ w)نظا wأ^W w)سالمی /یر/4 تحت  نظا/ F)وMجم Fنتشا( /یر/4 چک بانک مرکز/ H î۴ـ چا"H'ما
بانکی کشو( به پ^شنMا0 بانک مرکزF جمMو(F /سالمی /یر/H 4 تصویب شو(/F پوH Q /عتبا( /0/مه می  یابد.

ما'۴۴Hـ H/گذ/(F /(/ضی ملی H0 Hلتی بر/É FرحMاF صنعتی که با تأی^د 0ستگا) صا0(کنند) مجوS@ /مکا4 /ستقر/( 0( شMرکMاF صنعتی (/ ند/(0@
با (عایت سایر قو/ن^ن بالمانع می  باشد.

ما'۴۵Hـ
F)/شرکت   سرمایه  گذ H 4/یر/ w/)0ضمانت صا ÑHیر/4@ صند/ w/)0بانک توسعه صا FS)/ FاM^Wبد H اW  تسع^ر 0/(/یی S/ یا4 ناشیS H 0لف ـ سو/

خا(جی /یر/4 مشموQ مال^اw با نرk صفر /ست.
d ـ سو0 تفاwH نرk تسع^ر /(S حاصل /S صاW S/ w/)0رگونه مال^اw معاú /ست.

ما'۴۶H ـ
S/ یرS wی کل قو/ /قد/ماWمو/فقت فرماند w)من^ت ملی 0(صو/ H تأم^ن منافع H F/ منطقه w)قد S/لف ـ به منظو( /فز/یش تو/4 0فاعی کشو( 0( تر/

Éریق ن^رWHاF مسلح با Wمکا(H0 Fلت معموQ می شو0:
!ـ /(تقاF تو/4 با0S/(ندگی

_ـ /صالÜ ساختا( بو0جه /F ن^رWHاF مسلح H /فز/یش سMم تقویت بن^ه 0فاعی /S بو0جه 0فاعی
"ـ تM^ه H /جر/É Fرc Üمایش H نوساS FSیرساخت WاF صنایع 0فاعی H مر/کز cموSشی H نظامی ن^رWHاF مسلح

۴ـ /(تقاF ک^ف^ت مر/کز cموSشی ن^رWHاF مسلح بر/F ترب^ت ن^رWHاF کا(cمد
۵ ـ صرفه جویی H بM^نه ساFS مو/(W 0زینه /S جمله 0( حوS) WاF /نرH dc @Fù برÑ ن^رWHاF مسلح

۶ ـ تأم^ن H توسعه ن^رFH /نسانی S Hیرساخت WاF نر1 /فز/(F@ سامانه WاF 0فاعی Sم^نی متناسب با مناÉق مو(0 تMدید
òـ /(تقاF منزلت  /جتماعی  H مع^شت  کا(کنا4  ن^رWHاF  مسلح 

:0)Hc یر (/ به عملS wمن^ت پاید/( 0( کشو( /قد/ما/ H ت تأم^ن نظمMف /ست 0( جàلت موH0 ـ d
!ـ تأم^ن H توسعه ن^رFH /نسانی S Hیرساخت WاF نر1 /فز/(F@ تجM^ز/H w تأس^ساw 0( پاسگاMWاF مرH FS تخصصی

_ـ /جر/É FرحMاF /نسد/0 مرS 0( مناÉق مرFS با توجه به شر/یط /قل^می مناÉق با /ستفا0) /S سامانه WاW) Fگ^ر Wوشمند H 0( /خت^ا(قر/(40/0
تو/É/ 4العاتی H/جا بر/ساÉ ÇرحMاF مصوd ستا0 کل ن^رWHاF مسلح

"ـ /من^ت عمومی /É Sریق (/) /ند/W (0) FSاF /نتظامی@ کالنترW Fا@ پاسگاMWا H تأم^ن ن^رFH /نسانی مو(0 ن^اS ن^رFH /نتظامی جمMو(F /سالمی
/یر/4 متناسب با تقس^ماw کشو(F@ (شد جمع^ت@ توسعه شMرWا@ (/MWا H بنا0(

با /جتماعی  /من^ت   H نظم   Fتقا)/  )0  Qفعا نقش   Fیفا/ بر  }F (بط   FاMW0ستگا  FSملز1 سا  Çبر/سا (/MWا  /یمنی   H /جتماعی   Éنضبا/ ۴ـ 
فرWنگ ساH FS نMا0ینه ساFS (فتا(WاF /جتماعی قانونمند بر/بر cی^ن نامه  /جر/ئی که توسط w)/SH کشو( تدHین می شوH 0 به  تصویب W^أSH wیر/4

می (سد.
۵ ـ /من^ت مرS با /یجاH 0/حدWا H تشکلMاF مر10 نMا0 به منظو( توسعه مشا(کت مرSنش^نا4 0( تأم^ن /من^ت مرWSا با WماWنگی ساSماW 4اF{ F (بط

FSفر/ملی با توسعه 0یپلماسی مر wتعامال FاW فز/یش قابل^ت/ H
Fتقا)/ با  جر/ئم@  علمی  کشف  تو/4   H سرعت  /فز/یش   H سو/نح   @ô0/حو  )0 خا(جی   èتبا/  H /یر/ن^ا4  Wویت  تشخ^ص   H شناسایی   )0 تسریع  ـ   ۶

بانکMاW Fویتی(ùنت^کی@ /ثر /نگشت@ چMر) H عنب^ه) ن^رFH /نتظامی جمMو(F /سالمی /یر/4
FاWمدc)0 H اMWزینه 0ستگاW مدc)0 @مالی FاW 0/(/یی F)/گذ/H Fمنابع بو0جه عمومی(به /ستثنا S/ حد 0(صد/H لت مکلف /ست حد/قل پنجH0 ـ î
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)0 یک با(   Qپنج سا Wر   H W0د   Åختصا/ کشو(  0( بو0جه ساالنه  0فاعی  بن^ه  تقویت   FاM0( (0یف 0فاعی  بن^ه  تقویت  سMم  به عنو/4   /) /ختصاصی) 
برنامه WاF پنجساله توسعه@ /ین 0(صد (/ مو(0 باSنگرF قر/( W0د.

w ـ SH/(É/ wالعاw موàف /ست با /ستفا0) /à Sرف^ت WاF قانونی خو0 شر/یط بر/F /(تقاF کمّی H ک^فی àرف^ت Wا S Hیرساخت WاÉ/ Fالعاتی@
.0)Hc 0جوH العاتی (/ بهÉ/ 00( نبر Fبرتر H تو/نایی Fتقا)/ H )/تحک^م /من^ت پاید úدW ص^انتی با H تی@ حر/ستیàعمل^اتی@ علمی@ فنی@ حفا

H منکر S/ یMن H úHنگ /مر به معرWسالمی@ توسعه فر/ dمبانی /ندیشه /نقال H اW 4ما)c @4ک^فی بس^ج مستضعفا H ـ به منظو( تقویت کمّی ô
حضو( ب^شتر ن^رWHاF مر0می 0( صحنه WاF /من^ت H 0فاS/ è کشو(@ /قد/ماH w تسM^الw ال1S به شرS Üیر فر/Wم شو0:

F)کشو wتقس^ما w/تغ^^ر H مت بس^ج@ متناسب با توسعهHمقا FاW (0) H رستانیMتوسعه نو/حی ش F/ا برW یرساختS S/ ـ حمایت!
H علمی   H پژWHشی   FاW فعال^ت  )0 به Hیژ)  /جر/ئی   FاMW0ستگا  )0 Éلبه   H 0/نشجو  /سات^د@  بس^ج   H بس^ج  مقاHمت   FاW (0)  S/ پشت^بانی  _ـ 

بس^ج Sنا4 0( (/ستاF تحک^م بن^ا4 خانو/0) H تالt 0( جMت تقویت (/MWاF مقابله با جنگ نر1
)0 SH) (0پانز wا حد/کثر به مدW سایر برنامه H اWH0)/ H اW tSموc )0 شرکت F/شاغل بر (یژH H Qکنا4 بس^جی فعا)خدمت کا S/ (0ـ /مکا4 /ستفا"

ساQ به جاF خدمت /F)/0 بد4H 0(یافت حق مأمو(یت
جبر/4  H  F/ ب^مه پوشش  تأم^ن   F/بر  /)  1Sال حمایت  خو0   dمصو /عتبا(  محل   S/ می شو0   (0/0  (Sجا/ مستضعف^ن  بس^ج  ساSما4  به  تبصرH!ـ 
خسا(W wاF ناشی /S به کا(گ^رF بس^ج^ا4 فاقد پوشش ب^مه /F 0( مأمو(یت WاF مختلف به Hیژ) 0فاعی@ /من^تی H کا(W 4/HاW/) F^ا4 نو( به عمل

.0)Hc
FاW فعال^ت  S/ بخشی   F/جر/ ساSندگی@  بس^ج  ساSما4  cما0گی  م^ز/4  با  متناسب  می شو0   (0/0  (Sجا/ /جر/ئی   FاMW0ستگا به  تبصرH,ـ 
cموSشی@ بMد/شتی@ فرWنگی H غنی ساH/ FSقاw فر/غت H پرW (ùHاF عمر/نی خوS/ 0 قب^ل /حد/H ô تعم^ر مساجد@ مد/(H Ç خانه WاF بMد/شت
(Hستایی@ ب^ابا0S 4/یی@ جنگلکا(c @Fبرسانی به (HستاWا 0( مناÉق محرH) @1Hستایی H مرFS بر/ساÇ مقر(/w جا(F کشو( به 4c ساSماH 4/گذ/(

نمایند تا با /ستفاS/ (0 ن^رWHاÉH/0 Fلب بس^جی H مر0می H جو/ناH 4 متخصصا4 به نحو ساSما4 یافته@ /جر/ء کند.
ما'۴dHـ قانو4 جامع خدماw (سانی به /یثا(گر/4 مصوH !"#!/!%/_ d /صالحاw بعد4c F 0/ئمی می شو0.

ما'۴eHـ به منظو( /یجا0 ساHSکا(WاF تأم^ن منابع مالی پاید/( بر/F توسعه Sیرساخت  H ناHگا4 حمل H نقل کشو( تشویق@ حمایت H مشا(کت 0(
سرمایه گذ/(S Fیرساخت Wا@ ب^مه سرمایه گذ/(W Fا 0( حوS) حمل Hنقل H مشا(کت 0( ساخت@ توسعه H نگMد/(F شبکه Wا S Hیرساخت Wا@ H0لت
می تو/ند صندÑH توسعه حمل H نقل (/ با سرمایه /Hل^ه یکصد H نوW 0ز/( م^ل^ا(0 (%%%/%%%/%%%/%%%/%#!)(یاS/ Q 0/(/یی WاF خو0 (/ که 0( /خت^ا(
H (/) w)/SH شMرساFS@ ساSماW 4ا H شرکتMاF تابعه H H/بسته به 4c  قر/( 0/(0@ با /ستفا0) /S منابع پ^ش ب^نی شد) 0( /ین ما0) H ن^رFH /نسانی
Éبق  @ÑHصند /ین  W0د.  تشک^ل   FSرساMش  H  (/)  w)/SH به  H/بسته  H0لتی  مستقل  حقوقی  شخص^ت  با   H  FSرساMش  H  (/)  w)/SH موجو0 
/ساسنامه خوH 0 0( چMا(چوd مصوباW w^أw /منا متشکل /H (/) F/)SH S شMرساH FS /مو( /قتصاH F0 0/(/یی H (ئ^س ساSما4 برنامه H بو0جه

کشو( توسط W^أw عامل@ فعال^ت می کند.
ÑH4 صندc عامل@ به موجب /ساسنامه wأ^W H منا/ wأ^W w/)خت^ا/ H ایفàH @ÑHکا4 صند)/ @Qنحال/ @ú)فعال^ت@ منابع@ مصا w/)مقر H ـ شر/یط!
wمد  úرà حد/کثر  کشو(@  بو0جه   H برنامه  ساSما4   H 0/(/یی   H  F0قتصا/ /مو(   w)/SH WماWنگی   H  FSرساMش  H  (/)  w)/SH پ^شنMا0  به  که  /ست 

سه ما) پس /S /بالp /ین قانو4 به تصویب W^أSH wیر/4 می (سد.
_ـ 0( صو(w /نحالQ صندÑH@ کل^ه /مو/H Q 0/(/یی Wا4c F پس /S کسر تعMد/H w بدM^Wا@ به H0لت تعلق 0/(0.

"ـ فعال^ت WاF صندW S/ ÑHرگونه مال^اH w عو/(å معاú /ست.
:S/ عبا(تند ÑH۴ـ منابع صند

/لف ـ سرمایه /Hل^ه H0لت /É Sریق ساHSکا( بو0جه WاF سنو/تی تأم^ن می شو0.
d ـ تما1 یا بخشی /S عو/(å خو0(H@ جا0)@ سوخت که 0( قو/ن^ن 0(T گر0ید) /ست بر /ساÇ /ساسنامه مصوبه W^أH0 wلت

î ـ 0(cمدWاF حاصل /É SرحMاH0 Fلتی که بMر) برH F)/0 نگMد/(4c F به بخش غ^رH0لتی H/گذ/( می شو0.
w ـ 0(cمدWاF حاصل /S پرùH) WاF مشا(کتی که /ستMالï /صل H فرè سرمایه گذ/(4c F /تما1 یافته H به H0لت منتقل شد) /ست.

FSرساMش H (/) w)/SH 0/Sضی ما/)/ H ïمال/ F)/گذ/H S/ مد حاصلc)0 ـ ô
/É Sریق بانکMاH0 Fلتی H غ^رH0لتی Éرú قر/(0/0 عامل^ت با صندÑH@ صو(w می گ^ر0. صندÑH موàف ۵ ـ /نجا1 کل^ه عمل^اw پولی صندÑH صرفاً 
با متناسب  متقاض^ا4  به  تضام^ن  /(/ئه   H  wال^Mتس  Fعطا/  H نماید   F)/سپر0) گذ قر/(0/0@   úرÉ  FاMبانک  )0 صرفاً   /) خو0  مالی  منابع  /ست 

سپر0) گذ/(F صندÑH نز0 بانکMاF عامل صو(w می پذیر0.
Fرف^ت معنوà S/ نه^Mب (ستفا0/ H (è)ل ب^تW/ سنت H (یج س^رHتر H ویت /سالمیW نگ مبتنی برWفر H اW)Hا@ باMشS)/ ۴ـ به منظو( تعم^ق#H'ما
شMرWاF مقدÇ قم@ مشMد H ش^ر/H S شناسایی 0ق^ق ن^اWSا H مشکالS w/ئر/4@ برنامه (یزH F تدHین ساHSکا(WاF ال1S جMت ساماندWی /مو(
S/ئر/H 4 تأم^ن Sیرساخت WاF الÉ S/ 1Sریق حمایت /S شMرW F)/0ا H بخشMاF غ^رH0لتی H توسعه /مکاناw@ فعال^ت WاF فرWنگی H خدماS wیا(تی
FاW 0( قالب بو0جه /) Sست /عتبا( مو(0 ن^ا/ Sلت مجاH0 @یربناییS FاW (ùHپر F/جر/ H dمطلو w)یاS م^نهS 40م نموW/فر H بیWر مذM0( /ین سه ش

سنو/تی پ^ش ب^نی نماید.
ما'H-۵ ـ H0لت مجاS /ست سامانه تد/(کاw /لکترHن^کی H0لت (/ بر/F /جر/F تما1 مر/حل /نو/è معامالSH w/(تخانه Wا H 0ستگاMWاF مشموQ قانو4

برگز/(F مناقصاH w سایر قو/ن^ن مالی H معامالتی بخش عمومی@ با (عایت قانو4 تجا(w /لکترHن^کی H قانو4 برگز/(F مناقصاw تکم^ل کند.
0ستگاMWاF مشموQ قانو4 برگز/(F مناقصاH w 0یگر معامله کنندگا4 بخش عمومی@ /S جمله 0ستگاMWایی که شموQ قانو4 بر cنا4 مستلز1 }کر یا
با  H کنند  ثبت نا1  سامانه  /ین   )0 SHیر/4   wأ^W تأی^د  مو(0   FمانبندS برنامه  باید  غ^رH0لتی@  عمومی  یا  H0لتی   wمؤسسا کل^ه   H /ست  نا1  تصریح 
/مضاF /لکترHن^کی معتبر H (عایت مقر(/w مربوÉ@ تما1 مر/حل معامالw خو0 مانند 0(خو/ست /ستعال1@ فر/خو/4@ توSیع H 0(یافت /سنا0@ گشایش
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/لکترHن^کی پاکتMا یا پ^شنMاW0ا@ /نعقا0 قر/(H 0/0 H 0/0 ستد Hجو) H تضم^ناH w ن^ز Wرگونه /لحاÑ@ /صالÜ@ فسخ@ /بطاH Q خاتمه قر/(É S/ /) 0/0ریق
/ین سامانه H به Éو( /لکترHن^کی /نجاW0 1ند.

H /Éالعاتی   FاMWپایگا کل^ه  عمومی  بخش   wمعامال تجم^ع شد)   H  SH) به /Éالعاتی  بانک   H  wمعامال /لکترHن^کی  بستر  /یجا0  با  تبصرH!ـ 
Wرگونه  H عمومی  بخش   wمعامال جامع  /Éالè (سانی  پایگا)   @wمناقصا /Éالè (سانی  ملی  پایگا)  جمله   S/ بخش  /ین   wمعامال /Éالè (سانی 
عمومی بخش   FاMW0ستگا توسط   wالعاÉ/  0H)H تکر/(   H تعد0ّ   S/  H شو0  تغذیه  سامانه  /ین  Éریق   S/ فقط  باید   wمعامال بر   w)نظا  FاW سامانه

جلوگ^رF گر00.
تبصرH,ـ 4c 0سته /S معامالw /ین سامانه که ماW^ت نظامی یا /من^تی H 0)/0 مو/(F0 که به موجب قو/ن^ن@ /فشاÉ/ Fالعاc wنMا ممنوè /ست فقط
dمصو wالعاÉ/ 0 به/Sc 0سترسی H )ما0)(۵) قانو4 /نتشا (تبصر àمستثنی /ست. تشخ^ص مصا0یق /ین /ستثناء با لحا wالعاÉ/ )ح^ث /نتشا S/
!"/۵/``"! برعMد) کا(گرWHی مرکب /S معاHناÉ/ F/)SH 4العاw@ 0فاH è پشت^بانی ن^رWHاF مسلح@ /مو( /قتصاH F0 0/(/یی@ (ئ^س ساSما4 برنامه

H بو0جه کشو( H (ئ^س 0ستگا) مربوÉ /ست.
توسعه  S/ حمایت   tگستر منابع@  بM^نه   úمصر  H 0/خلی  ناخالص  تول^د   S/ پژWHشی  سMم  /فز/یش  علمی@  مرجع^ت  تحقق  به منظو(  ـ   ۵!H'ما

/قتصا0 0/نش بن^اH 4 حمایت /S نوH F)Hc پژWHشMاF مسأله محو(@ معاHنت علمی H فناF)H (ئ^س جمMو( مجاS /ست /قد/ماS wیر (/ /نجاW0 1د:
)0 F)Hcیست بو1 نوS 0نقشه جامع علمی کشو(@ /یجا dا(چوMکشو( 0( چ Sمو(0 ن^ا H F0برW/) FاW F)Hفنا FSسا F)تجا H توسعه S/ ـ حمایت!
تقویت  H /جتماعی   H  F0قتصا/ صنعتی@   FاMبخش با   F)Hفنا  H پژWHشی  cموtS عالی@   wمؤسسا م^ا4   Éتبا)/ تقویت   H کشو(  علمی   FاMبخش

Sیرساخت WاF نMاF0 مو(0 ن^اS بر/F /جر/F /ین مأمو(یت
_ـ حمایت /S /یجا0@ تو/نمندساH FS توسعه شرکتMاF 0/نش بن^اH 4 تقویت فعال^ت WاF تحق^ق H توسعه بنگاMWاF /قتصاF0 با Wدú /فز/یش تول^د@

تحریک تقاضا H /(تقاF صاw/)0 کاالWا H خدماw 0/نش بن^ا4
/یجا0 نظا1 مدیریت یکپا(چه فناH F)H نوF)Hc 0( 0ستگاMWاF /جر/ئی@ /(تقاF یا0گ^رF فناF)H 0( سطح ملی H تقویت تو/نمندW FاF فناH(/نه "ـ 
0/خلی /É Sریق /ستفا0) حد/کثرà S/ Fرف^ت ÉرحMاF توسعه /F ملی@ خریدWاH0 Fلتی /S خا(H T فعال^ت H سرمایه گذ/(F شرکتMاF خا(جی 0(

0/خل کشو(
F/)شو  Fعضا/ به  (ئ^س جمMو(   F)Hفنا  H علمی   4Hمعا کشو(@   )0 0/نش بن^ا4  /قتصا0  به  شتاW0 dی   H مأمو(یت  /ین   F/جر/  Fستا/)  )0 ـ   Hتبصر

/قتصا0 /فز0H) می شو0.
/ما1 /مد/0  کم^ته  پوشش  تحت  مد0جویا4  خانگی   H خر0   Qشتغا/ توسعه  جMت  /ست  مکلف  /یر/4  /سالمی   F)وMجم  Fمرکز بانک  ـ   ۵,H'ما
خم^نی(()) H ساSما4 بMزیستی@ مبالغی /S تسM^الw قرå /لحسنه بانکی H (شد 4c (/ که 0( قو/ن^ن بو0جه سنو/تی تع^^ن می شو0@ 0( /خت^ا(
پوشش تحت   Qمشمو /فر/0  به  بMزیستی  ساSما4  0(صد(%۴%)  چMل   H /مد/0  کم^ته  0(صد(%۶%)  شصت  نسبت  به  تا  W0د  قر/(  0ستگاMWا  /ین 

پر0/خت شو0.
ما'H"۵ ـ به منظو( /(تقاF /یمنی H ک^ف^ت خدماw حمل H نقل Wو/یی@ ناHبرW Fو/یی H فر0HگاWی:

@F)/0/ نظر   S/ خم^نی«()»)  /ما1  شMرفر0HگاWی  شرکت   H تخصصی  (ما0(  /یر/4  Wو/یی   FبرHنا  H فر0HگاMWا  شرکت   H Wو/پ^مایی  ساSما4  !ـ 
H کشو(  /ستخد/می   H  F)/0/  FاW 4ماSسا  H  FSرساMش  H  (/)  w)/SH پ^شنMا0  به  /ساسنامه Wایی   dا(چوMچ  )0 معامالتی   H مالی  /ستخد/می@ 

برنامه H بو0جه کشو( که حد/کثر àرú مدw سه  ما) /S تا(یخ تصویب H /بالp /ین قانو4 به تصویب W^أSH wیر/4 می (سد /0/() می شوند.
تعرفه  Çبر/سا که  c)0مدWایی  سایر   H کمکMا  /ختصاصی@   FاWمدc)0 محل   S/  (F/ سرمایه  H  F/ زینهW)  F)کشو Wو/پ^مایی  ساSما4   w/)عتبا/ _ـ 

مصوd شو(/F عالی Wو/پ^مایی با (عایت مو/H ("`) 0 (#") قانو4 محاسباw عمومی کشو( HصوQ شو0@ تأم^ن می گر00.
tHفر S/ عم/ («()»ی /ما1 خم^نیW0گاHرفرMشرکت ش H تخصصی )و/یی /یر/4 (ما0W FبرHنا H اMW0گاHشرکت فر FاWمدc)0 (%!%%) ـ صد0(صد"
F)وMجم Fکل کشو( نز0 بانک مرکز F)/0 توسط خز/نه (شد Üشرکت@ /فتتا dیز به حسا)/H S/ پس H شرکت@ /ختصاصی /ست FاW 0/(/یی H wخدما

/سالمی /یر/4 بر/F /جر/F مأمو(یت WاF شرکت /S جمله نوساFS سامانه WاF ناHبرW Fو/یی H توسعه فر0HگاMWاF کشو( Wزینه می شو0. 
ما0)(۵)  Qمشمو خم^نی«()»)  /ما1  شMرفر0HگاWی  شرکت   H تخصصی  /یر/4 (ما0(  Wو/یی   FبرHنا  H فر0HگاMWا  شرکت   H Wو/پ^مایی  ساSما4  ۴ـ 

قانو4 (فع مو/نع تول^د (قابت پذیر H /(تقاF نظا1 مالی کشو( مصوd !/_/۴#"! /ست.
حکم /ین بند به ما0) (۵) قانو4 (فع مو/نع تول^د (قابت پذیر H /(تقاء نظا1 مالی کشو( مصوd !/_/۴#"! /ضافه می شو0.

(`ò) (0ما (_) (تبصر èموضو @(«()»ی /ما1 خم^نیW0گاHرفرMشرکت ش H تخصصی )ما0) و/یی /یر/4W FبرHنا H اMW0گاHشرکت فر w۵ ـ مطالبا
قانو4 /صالÜ ما0)(ò`) قانوH 4صوQ برخی /0 S(cمدWاH0 Fلت مصوH !"#%/!!/!` d ما0)(۵۵) قانو4 تنظ^م برخی /S مقر(/w مالی H0لت 0( حکم
مطالباw مستند به /سنا0 ال1S /الجر/ء می باشد H بر/ساc Çی^ن نامه /جر/ئی که حد/کثر àرú مدw شش ما) /S تا(یخ /بالp /ین قانو4 به پ^شنMا0
توسط ما0)  /ین  /حکا1  مزبو(  cی^ن نامه  تصویب  تا  می باشد.   QصوH قابل  می (سد@   F0/0گستر  H  FSرساMش  H  (/)  F/)SH تصویب   H مذکو(  شرکت 

مأمو(/4 /جر/F /حکا1 0/0گسترF /جر/ء می شو0.
ما'۵۴H ـ 0( (/ستاF حمایت /S /ستقر/( صنایع 0( شMرکMا H نو/حی صنعتی H (قابت پذیرF تول^د/w صنعتی H معدنی به H0لت /جاS) 0/0) می شو0
0( قالب بو0جه WاF سنو/تی کمکMاF ال1S (/ به شMرکMا H نو/حی صنعتی H0لتی H غ^رH0لتی به Hیژ) 0( /مو( تأم^ن (/)@ dc@ برÑ@ گاH S تلفن تا
H برنامه  ساSما4  تأی^د  به   w)تجا  H معد4  صنعت@   w)/SH پ^شنMا0  با  ما0)  /ین  0ستو(/لعمل  W0د.  /نجا1  شMرکMا  /ین   )0 مستقر   FاWحد/H  F0H)H

بو0جه کشو( می (سد.
به w)/SH /مو(خا(جه /جاS) 0/0) می شوc)0 0مدWاF حاصل /S خدماw کنسولی (/ به حساc)0 dمد /ختصاصی که به Wم^ن منظو( نز0 ـ   ۵۵H'ما

خز/نه F)/0 کل کشو( /فتتاÜ می شوH @0/(یز کر0) H معاS/ /) 4c Q0 محلی که Wمه ساله 0( قو/ن^ن بو0جه سنو/تی پ^ش ب^نی می شو0 0(یافت نماید.
کند. /قد/1   4c حریم  کاWش   H (یلی   Éخطو جابه جایی  به  نسبت  شMرWا   (0Hمحد  )0 می شو0   (0/0  (Sجا/  FSرساMش  H  (/)  w)/SH به  ـ   ۵۶H'ما
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تفص^لی  H جامع   FاMرحÉ بر/بر  جمع Hc(F شد)   Éخطو حریم   )0 خ^ابا4   ô/حد/  H /یجا0  به   Sمجا مذکو(   w)/SH /ستانی   FاWحد/H  H شMرW F)/0ا 
می باشند.
ما'۵dH ـ

کر40 عد/لت بن^ا4   H مقاHمتی  /قتصا0  تحقق   @Fنابر/بر  H فقر  کاWش  جامعه@   )0 /جتماعی  عد/لت  ب^شتر  Wرچه   tگستر  H بسط  به منظو(  ـ  /لف 
H اW ثرسنجی برنامه/ H تقویم H تأم^ن /جتماعی H (فا) FاM(فا) /جتماعی مکلف /ست نسبت به (صد شاخص H )4@ کاHتعا w)/SH @F0توسعه /قتصا
/قد/ماw /قتصاF0 بر Hضع^ت H ک^ف^ت Sندگی /قشا( H گرMWHاW Fدú /قد/H 1 نسبت به تM^ه H تدHین H /جر/F (بسته WاF س^استی) Sیر متناسب

با فرcیندWاF (شد@ توسعه H پ^شرفت مباw)0 کند:
H کاWش   F/بر مؤثر  مد/خله   H /جتماعی   FاMس^بc  H  w/رÉمخا  SHبر  S/  Fپ^شگ^ر  H  FSمصو4 سا بر  مبتنی  /جتماعی)  س^استی(ص^انت  بسته  !ـ 

کنترc Qس^بMاF /جتماعی H تحک^م H تقویت پ^وندWاF /جتماعی
جMت  úدW  FاMWHگر  H /قشا(  (H/نی   H جسمی   FاWSن^ا با  متناسب  /جتماعی   wخدما /(/ئه  بر  مبتنی  /جتماعی)  س^استی(حمایت  بسته  _ـ 

è0( /جتما (س^ب 0یدc 0/فر/ Qفعا )حضو H گشتSبا FSم^نه ساS H اMفرصت FSبر/برسا
S/ úدW FاMWHگر H )قشا/ F0ما H Fمعنو FاWSترم^می متناسب با ن^ا H جبر/نی wمبتنی بر /(/ئه خدما (جتماعی/ wمساعد)ـ بسته س^استی"

Éریق تو/نمندساFS@ کا(گسترF@ مMا(c wموH FS /یجاS 0م^نه WاF خو0/تکائی cنMا
۴ـ بسته س^استی(ب^مه WاF /جتماعی) مبتنی بر /یجاS 0م^نه جلب مشا(کت ب^شتر }F نفعا4 0( تأم^ن مالی خدماw /جتماعی /É Sریق /فز/یش

ضریب نفو} ب^مه WاF /جتماعی 0(مانی H باSنشستگی 0( کشو(
تبصرH!ـ /جر/F مر/تب فوÑ بر/ساÇ ن^اSمندیابی فعاQ@ غربالگرF /جتماعی Sc HموH 4سع H متناسب با ن^اWSاF /قشا( H گرMWHاW Fدú /نجا1
H د/یتW جد شر/یط/H مندSن^ا FاW)/منابع مزبو( به سمت خانو H (ا شدW نه/)یا FدفمندW F/که منجر به /ثربخشی ب^شتر /جر Fمی پذیر0 به نحو
Fعطا/ قالب   )0  H می شو0  به کا(گرفته  مسکن   H cموSشی   @F/ ب^مه مع^شتی@  غذ/یی@  فقر  قب^ل   S/ فقر  مختلف   è/نو/ (فع   H کاWش  به منظو( 

یا(/نه WاF نقدF@ کاالیی@ ب^مه /F (0(ما4@ باSنشستگی H ب^کا(F) مسکن /جتماعی H حمایتی H نظایر W 4cزینه می شو0.
تبصرH,ـ به منظو( WماWنگی H نظا(w برحسن /جر/F قانو4 ساختا( نظا1 جامع (فا) H تأم^ن /جتماعی H تقویت نظا1 چندالیه تأم^ن /جتماعی با
(عایت یکپا(چگی@ /نسجا1 ساختا(W @Fمسویی W HماWنگی ب^ن /ین الیه Wا مشتمل بر خدماw حمایتی H تو/نمندساFS فقر/ H محرHماH 4 سایر
H نگیWماW H نشستگیSمکمل با FاW ب^مه H پایه FاW Fجتماعی پایه شامل مستمر/ FاW جتماعی@ ب^مه/ FاMس^بc شWکا H úدW FاMWHگر
نظا(w بر عملکر0 0ستگاMWاF{ F (بط@ تصویب شاخصMاF /جر/ئی بر/F تحقق /Wد/H @úضع cی^ن نامه H /سنا0 توسعه H ترت^باw شو(/WاF تخصصی
pبال/ H )وMتأی^د (ئ^س جم H )مذکو F/)عضو شو F/)SH تأم^ن /جتماعی با تصویب H (فا) عالی F/)شو wمذکو(@ تصم^ما FاW (Sحو F/بر F0برW/) H

SHیر تعا4H@ کا( H (فا) /جتماعی@ ال1S /الجر/ء /ست.
w)فتا0سالگی (س^د) /ند@ 0(صوW عشایر (/ که به سن H 4ستای^اH) ب^مه /جتماعی ÑHلت مکلف /ست کل^ه ب^مه شدگا4 تحت پوشش صندH0 ـ d
تقاضاc FناH 4 0/شتن سابقه پر0/خت حق ب^مه به مدw 0) ساQ به صندÑH مذکو( باSنشسته نمو0) H متناسب با سنو/w حق ب^مه پر0/ختی@

مستمرF به cنا4 پر0/خت نماید.
w/سنو به   Qیک سا  H شد  خو/Wد  کم  باSنشستگی  سن  سقف   S/  Qیک سا  Qسا Wر   @Qپنج سا تا  بند  /ین  شد4  ال1S /الجر/ء  تا(یخ   S/ تبصرH!ـ 

ب^مه پرFS/0 /فز0H) می گر00.
تبصرH,ـ شرÉ سنی بر/F عضویت ب^مه گذ/(/4 جدید /ین صندÑH حد/کثر پنجا) ساQ تع^^ن می گر00.

F/قانو4 /جر  (_#) (ما0 H !"``/!%/!۵ dا مصوW نه/)دفمندکر40 یاW 4قانو (ò) (0ما (d) محل بند S/ ین بند/ F/جر/ S/ مالی ناشی )ـ با"Hتبصر
س^است WاF کلی /صل چMل H چMا(1 (۴۴) قانو4 /ساسی مصوH !"``/"/_۵ d /صالحاw بعد4c F تأم^ن می شو0.

FاW حمایت حد/قل  تضم^ن  Sم^نه  /یجا0  /یر/نی@  ـ  /سالمی  Sندگی  سبک  ترHیج   H بسط   @Fنابر/بر  H فقر  (فع  به منظو(  /ست  مکلف  H0لت  ـ   î
/جتماعی@ تأم^ن حد/قل ک^ف^ت Sندگی H پ^شگ^رS/ F برc SHس^بMاF /جتماعی@ Hفق تبصر) }یل ما0)(۶!) قانو4 ساختا( نظا1 جامع (فا) H تأم^ن
H F0برW/) F/)4 0( شوc نظایر H 4مرتبط با /مو( سالمند/4@ کو0کا4@ معلوال FاW/)ی شوWساماند H ضمن تجم^ع @!"`_/_/__ dجتماعی مصو/
تخصصی /مو( حمایتی S )0یرمجموعه شو(/F عالی (فا) H تأم^ن /جتماعی نسبت به /نجا1 /مو( Sیر 0( قالب برنامه WاF /جتماè محو( H خانو/0) محو(

H با /ستفا0) حد/کثرS/ F مشا(کت WاF مر0می W Hمکا(W FاF جمعی /قد/1 کند:
!ـ /جر/É FرحMاF حمایت /S کو0کا4 0( معرc åس^بMاF /جتماعی H یا F/)/0 معلول^ت Wا H نا(سایی WاF جسمی@ (H/نی H خانو/0گی H یا مبتال به

فقر غذ/یی@ cموSشی
å0( معر H خانو/0گی H نی/H) @جسمی wمشکال F/)/0 4/0ختر H )/نا4 سرپرست خانوS لویتH/ 0ختر/4 با H 4ناS S/ حمایت FاMرحÉ F/ـ /جر_

cس^بMاF /جتماعی
H èنا4 0( عرصه /جتماc مؤثر H Qم^نه حضو( فعاS 0به منظو( /یجا F4 سالمند/)H0 FSغنی سا FاW برنامه H 4/سالمند S/ حمایت FاMرحÉ F/ـ /جر"

خانو/0)

úدW )قشا/ H اMWHشناسایی گر H جتماعی/ FاMس^بc è/پ^مایش /نو H جتماعی به منظو( پایش/ FاMس^بc wمطالعا H wالعاÉ/ ۴ـ /یجا0 مرکز
۵ ـ /جر/É FرحMاF غربالگرF /جتماعی@ /مد/0 /جتماعی H تو/نمندساFS /قشا( H گرMWHاF ن^اSمند c Hس^ب پذیر مبتنی بر تو/نبخشی جسمی@

(H/نی H خانو/0گی c HموtS مMا(W wاS Fندگی H /(/ئه /نو/è مساعدW wا H حمایت WاF /جتماعی به /فر/c 0س^ب 0ید) H ن^اSمند H/جد شر/یط
FاW برنامه پ^شبر0  جMت   )0  FبرW) معظم  مقا1  نظر  Sیر   FاW0اMن  H بن^اW0ا  ن^ز   H مر10 نMا0   FاW 4ماSسا H/قفا4@  خ^ریه Wا@  مشا(کت  جلب  ـ   ۶

حمایت /جتماعی
H ر/حیÉ کشو(@ نسبت به SH) نگیWفر H جتماعی/ @F0قتصا/ wمقتض^ا H (فا) /جتماعی مکلف /ست متناسب با شر/یط H )4@ کاHتعا w)/SH ـò
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0(یافت ن^اSمند   H /جتماعی   FاMس^بc  åمعر  )0  H  úدW  FاMWHگر  H /قشا(  به موقع  شناسایی  ضمن  /جتماعی)  /یمنی  چتر  (برنامه   FSپ^ا0) سا
باS/(کا(  H خانو/0)  جامعه  به  cنMا  مجد0  باSگشت  Sم^نه  /یجا0   H  Fکا(گستر  @FSتو/نمندسا (Hیکر0  با  /جتماعی   FاW wمساعد  H حمایت Wا   @wخدما
F)مکاW با   H تأم^ن /جتماعی   H (فا)  شو(/F عالی   wمصوبا حسب   /) 4c  Sن^ا مو(0   F)عتبا/  H مالی  منابع   H مقر(/تی  قانونی@   wلز/ما/  H کند  /قد/1 

ساSما4 برنامه H بو0جه کشو( 0( قالب بو0جه سنو/تی لحاà کند.
wجتماعی@ /(/ئه خدما/ FاW 4/مد/خله 0( بحر H جتماعی/ FاMس^بc S/ Fیکر0 پ^شگ^رH) زیستی کشو( متولی سالمت /جتماعی باMما4 بSـ سا `
حمایتی H تو/نبخشی به کل^ه معلوال4@ مد0جویاH 4 گرMWHاc Fس^ب پذیر /S قب^ل Sنا4@ کو0کا4@ سالمند/4 ن^اSمند جامعه می باشد. Wمچن^ن مرجع

صدH( پرH/نه تأس^س H فعال^ت 0( /مو( Sیر می باشد:
مMدWاF کوï0@ مر/کز نگMد/(F شبانه (FSH کو0کا4 بی سرپرست H خ^ابانی@ خانه سالمت 0ختر/S H 4نا4@ مجتمع Wا H مر/کز خدماw بMزیستی@
تو/نبخشی مر/کز  /جتماعی@  (H/4 شناختی   H /جتماعی   ()Hمشا  wخدما مر/کز  (H/نشناسی@   H /جتماعی   F)مد0کا  FاW نس/ù)H/  H کل^ن^ک Wا 
wخدما مر/کز  مزمن@  (H/نی  ب^ما(/4  0(مانی   H تو/نبخشی  مر/کز  سالمند/4@   F)/دMنگ  H تو/نبخشی  مر/کز  معلوال4@   FSموc حرفه مر/کز  معلوال4@ 
مشاù ()Hنت^ک@ مر/کز 0(مانی H باSتو/نی معتاH 4/0 ن^ز /نجمن Wا H مؤسساw غ^رH0لتی H خ^ریه که 0( (/ستاW/ Fد/ú ساSما4 بMزیستی کشو(

فعال^ت می کنند.
wتأس^سا ن^ز   H مMم   H  Çحسا   FاMرحÉ  F/جر/  H Éر/حی  مطالعه@   )0 غ^رعامل  پد/فند   Qصو/ (عایت  به  نسبت  /ست  مکلف  H0لت  ـ   ۵eH'ما
Sیربنایی H ساختماW 4اF حساH Ç شریاW 4اF /صلی H ح^اتی کشو( c HموtS عمو1 مر10 توسط 0ستگاMWاF /جر/ئی موضوè ما0)(۵) قانو4
Å0(خصو FSشد/(@ خنثی ساW @یجا0 سامانه پایش/ H ب^عیÉسو/نح غ^ر S/ ناشی w/رÉش مخاWکا H Fبه منظو( پ^شگ^ر F)کشو wمدیریت خدما

تMدید/w نوین 0( مر/کز مذکو( /قد/1 کند.
w)/SH جMا0 کشاFS)H مکلف /ست به منظو( تو/نمندساFS تول^دکنندگاH 4 /یجا0 بستر مناسب /نتقاQ 0/نش H یافته WاF تحق^قاتی به ـ   ۵#H'ما
FاW نهMپ جMا0کشاFS)H@  تع^^ن  مر/کز  کل^ه  تجM^ز   H  FSساSبا 0/نش@  مدیریت  شبکه   FS/ند/ (/) به  نسبت  ترHیج  نوین  نظا1   ÜرÉ قالب   )0 cنا4@ 
FاW یجی 0( عرصهHکل^ه فنو4 تر Fبه کا(گ^ر H یجHشبکه عامال4 تر H 4ّجاHسانی 0/نش مر)SH) نه@ بهMر پW به Çیک کا(شنا Åختصا/ H Fتول^د

تول^دF /قد/1 نماید.
H  FSساSبا  S/ حمایت   H تما1 شد)  ق^مت  کاWش   H  Fقابت پذیر)  H  w/)0صا توسعه  تول^د@   F)/پاید  @FS)Hکشا بخش   S/ حمایت  به منظو(  ـ   ۶-H'ما
نوساH FS /(تقاF فناH F)H /صالÜ ساختا( صنایع کشاH0 @FS)Hلت موàف /ست ضمن تM^ه ÉرÜ مطالعاw جامع کاWش ضایعاw کشاH FS)H ن^ز
H ساماندWی   S/ Wدفمند  حمایت  به  نسبت  WماWنگ   Fبرنامه (یز  H  F)/س^استگذ با   FS)Hکشا  wمحصوال  F)/دMنگ  H تبدیلی  صنایع  cمایش   ÜرÉ
Fتول^د FاMلتی 0( قطبH0توسط بخش غ^ر FS)Hساسی کشا/ wمحصوال F)/دMنگ H صنایع تبدیلی tگستر (یژH پس^ن به H صنایع پ^ش^ن )/ستقر/

/قد/1 کند.
w/)مقر S/ قانو4 تنظ^م بخشی (_`)(ما0 (T)تحقق بند Fستا/) )0 @FS)Hتوسعه بخش کشا FاW ÑHلت 0( صندH0 1اMس S/ ـ سو0 حاصل!Hتبصر

مالی H0لت(_) مصوd ۴/_!/"#"! بر/F /فز/یش سMم سرمایه H0لت 0( صندW ÑHاF مذکو( منظو( می شو0.
FاW ÑHنه 0(صد(#۴%) 0( صندH لMا(1(۴۴) قانو4 /ساسی تا سقف چMچH لMکلی /صل چ FاW س^است dا(چوMست 0( چ/ Sلت مجاH0 ـ,Hتبصر

حمایت /S توسعه بخش کشاFS)H@ مشا(کت کند.
FاW برنج@ 0/نه @w){ @جمله گند1@ جو S/ 0/می H FS)Hساسی کشا/ wن^ل به خو0کفایی 0( تول^د محصوال H رف^ت تول^دà ۶ ـ به منظو( حفظ!H'ما
H صنعتی FS)Hکشا tتغذیه@ گستر FاW0)/ستاند/ Çبر/سا úمصر Fلگو/ Üصال/ @pتخم مر H ن^شکر@ گوشت قرمز@ ش^ر H غنی@ چغند( قندH)
0/نش بن^ا4@ فر/Wم نموS 40یرساخت WاF /من^ت غذ/یی H /(تقاF /(tS /فز0H) بخش کشاFS)H بر مبناF مالحظاw توسعه پاید/( /قد/ماS wیر /نجا1

می شو0:
/ین تصویب   S/  Qپنج سا  S/ پس  شصت 0(صد (%۶%)  حد/قل  به  بخش   F)ب^اc بMر) F)H ((/ندما4)   Fتقا)/ ساالنه  بو0جه   )0 منابع  تأم^ن   w)0(صو !ـ 
F/جر/ H F)ب^اc نوین FاMشH) H اMکشWS @اW توسعه شبکه @FSنوسا H ز^Mتج FاMرحÉ جمله S/ ïخا H dc یربناییS wعمل^ا F/ریق /جرÉ S/ 4قانو

Fبعد w/4 0( سنوc )/ستمر/ H F0/به نژ H عی/)S به wعمل^ا
_ـ تحویل dc مو(0 ن^اS کشاS)H/4 به صو(w حجمی بر/ساÇ /لگوF کشت Wر منطقه H با /ستفا0) /S مشا(کت بخش H0لتی H غ^رH0لتی

"ـ /(تقاF شاخص بMر) F)H مصرdc ú 0( بخش کشاH FS)H /فز/یش تول^د محصوQ به /H F/S/حد حجم مصرفی
۴ـ گسترt مبا(S) تلف^قی با cفاH w ب^ما(W FاF گ^اWی@ مصرú بM^نه سمو1@ کو0 ش^م^ایی@ مو/S 0یست شناختی(ب^ولوùیکی) WH)/0 HاF 0/می
W Hمچن^ن مباS (S)یست شناختی  (ب^ولوùیکی) H توسعه کشت Sیستی(/(گان^ک) مدیریت تلف^قی تول^د H /عماQ /ستاند/(W0اF  ملی کنترQ ک^فی

تول^د/H w فرW (0)HcاF کشاFS)H 0( (/ستاF پوشش تول^د
H قل^م/ Fتوسعه ماش^نی کر40(مکان^ز/س^و4) بر مبنا  H F  S)Hکشا (فرسو0 wالc کر40 ماش^ن T)(0) خا S/ H FS)Hکشا wالc ماش^ن FS۵ ـ نوسا

4c 40ماش^نی کر Fس^د4 به ضریب نفو} صد0(صد) H ر منطقهW 4/S)Hتو/نایی کشا H مچن^ن قابل^تW H شر/یط
۶ ـ ترHیج /ستفاS/ (0 کوW0اc Fلی S Hیستی(/(گان^ک) بذH )H نژ/W0اF 0/می@ É^و( c Hبزیا4 /صالÜ شد) 0( کشو( H /فز/یش م^ز/4 مصرú /ین گونه

کوW0ا@ بذH )H نژ/W0اF 0/می@ É^و( c Hبزیا4 0( جMت تول^د غذ/F سالم
Fعو/مل تول^د تا (س^د4 به سطح پوشش صد0(صد H FS)Hبخش کشا w/پوشش ب^مه تول^د tتأم^ن منابع 0( بو0جه ساالنه گستر w)ـ 0(صوò

ما'H,۶ ـ کل^ه معامالw (/جع به /مو/Q غ^رمنقوQ ثبت شد) مانند ب^ع@ صلح@ /جا()@ (Wن H ن^ز Hعد) یا تعMد به /نجا1 /ین گونه معامالw باید به Éو(
Çکه بر /سا F0تنظ^م شوند مگر /سنا Qغ^رمنقو Q/جع به /مو/) wمعامال Åکه 0(خصو F0سمی 0( 0فاتر /سنا0 (سمی تنظ^م شو0. /سنا0 عا)

تشخ^ص 0/0گا) F/)/0 /عتبا( شرعی /ست 0( بر/بر /شخاÅ ثالث غ^رقابل /ستنا0 بو0) H قابل^ت معا(ضه با /سنا0 (سمی (/ ند/(ند.
ما'H"۶ ـ به SH/(تخانه WاF بMد/شت@ 0(ماc H 4موtS پزشکی H علو1@ تحق^قاH w فناF)H@ 0/نشگاMWا H مؤسساH w 0ستگاMWاH F/بسته H تابعه
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/جاS) 0/0) می شو0 به منظو( /فز/یش سرمایه صندW ÑHاF (فا) 0/نشجویاSH 4/(تخانه Wا /S محل فرtH /مکاناH w /مو/Q قابل H/گذ/(F پس /H S/(یز
Hجو) به حساd خز/نه H با (عایت مقر(/w مربوÉه /قد/1 کنند.

قانو4 جمله   S/  Éمربو قو/ن^ن  (عایت  با  باشد  0ال(  م^ل^و4 (%%%.%%%.%!)   (0  S/ ب^ش  که  H0لتی  خا(جی   FاW0/0)/قر  H  wمعامال تمامی  ـ   ۶۴H'ما
«حد/کثر /ستفاS/ (0 تو/4 تول^دH F خدماتی 0( تأم^ن ن^اWSاF کشو( H تقویت 4c 0( /مر صا0(/H w /صالÜ ما0) (۴%!) قانو4 مال^اW wاF مستق^م
H 0/خلی  /لکترHن^کی   FاW سانه)  H کث^ر/النتشا(   FاW نامهSH)  )0 cگMی   T)0 با  ب^ن /لمللی  یا   H  0Hمحد مناقصه  Éریق   S/ تنMا   «!"#!/۵/!  dمصو
بو0جه  H برنامه  ساSما4  (ئ^س  0/(/یی@   H  F0قتصا/ /مو(  SHیر   S/ متشکل  سه نفر)  کم^ته  تأی^د  به  /ستثناء  مو/(0  می شو0.  منعقد   H /نجا1  خا(جی 
کشو( SH Hیر مربوÉه یا باالترین مقا1 /جر/ئی }F (بط می (سد. 0( کل^ه مناقصه Wا@ حق کنترH Q باS(سی کمّی H ک^فی H کنترQ ق^مت بر/F کل^ه
Fست. بانک مرکز/ èین موضو/ F/حسن /جر QHبط@ مسؤ) F{ یر یا باالترین مقا1 /جر/ئیSH .ست/ àخرید/( محفو F/ا برW (ùHپر H 0/تی)/H FاWکاال
فقط مجاS به تعMد یا پر0/خت بMاF معامالH w قر/(W0/0ایی /ست که تأی^د باالترین مقا1 0ستگاMWاF /جر/ئی@ مبنی بر (عایت مفا0 /ین ما0) (/

0/شته باشد.
قر/(W0/0ایی که به تشخ^ص W^أSH wیر/4 ماW^ت محرمانه 0/(ند /S شموQ /ین حکم مستثنی بو0) H ن^اS به ÉرH Ü تأی^د موضوW )0 è^أw مذکو( (/

ند/(ند.
Qعما/ نظا1@  ب^ست ساله   S/چشم /ند سند   ú/دW/ تحقق   )0 cنMا  مؤثر  نقش   Fیفا/  H  F0قتصا/ Hیژ)   H  0/Sc مناÉق  ساماندWی  به منظو(  ـ   ۶۵H'ما
مدیریت یکپا(چه H /یجا0 (شد /قتصاF0 مناسب 0( /ین مناÉق@ Wم پ^وندH F تعامل /ثرگذ/( /قتصا0 ملی با /قتصا0 جMانی H /(/ئه /لگوF توسعه ملی

0( بخشMاF مختلف:
H  w/)خت^ا/ àHایف@  کل^ه   H می شوند   dمحسو منطقه  مقا1  باالترین  H0لت@   úرÉ  S/ به نمایندگی   0/Sc مناÉق   FاW 4ماSسا مدیر/4  ـ  /لف 
مسؤHل^ت WاF 0ستگاMWاF /جر/ئی H0لتی مستقر 0( /ین مناÉق به /ستثناF نMاW0اF 0فاعی H /من^تی به عMد) cنMا /ست. ساSماW 4اF مناÉق

Sc/0 منحصر/ً بر/ساÇ قانو4 چگونگی /0/() مناÉق Sc/0 تجا(F ـ صنعتی H /صالحاw بعدH 4c F قانو4 کا( /0/() می شوند.
تبصرH!ـ H/گذ/(àH Fایف@ /خت^ا(/H w مسؤHل^ت WاF 0ستگاMWاF تحت نظر مقا1 معظم (WبرF@ با مو/فقت /یشا4 صو(w می پذیر0.

تبصرH,ـ /خت^ا(/w فرماند/( 0( مو(0 مصوباw شو(/WاF /سالمی شMر H) Hستا 0( مناÉق Sc/0 به مدیرساSما4 منطقه H 0/Sc/گذ/( می شو0.
d ـ کاالWاF تول^د H یا پرtS/0 شد) 0( مناÉق H H 0/Scیژ) /قتصاF0 به Wنگا0H)H 1 به سایر نقاÉ کشو( به نسبت مجموè /(tS /فز0H) tS)/ H مو/0

/Hل^ه H قطعاw 0/خلی به کا((فته 4c )0@ تول^د 0/خلی محسوS/ H d پر0/خت حقوF0H)H Ñ معاú /ست.
0/خلی  Fکاال  H /Hل^ه  مو/0  حکم   )0  @F0H)H  Ñحقو پر0/خت  به   ÉHمشر تول^د@   )0 به کا((فته  خا(جی   F/ سطه/H  FاWکاال  H /Hل^ه  مو/0  تبصرH!ـ 

محسوd می شو0.
تبصرH,ـ مو/H/ 0ل^ه H قطعاw خا(جی به کا((فته 0( کاالWاF تول^د H یا پرtS/0 شد) 0( مناÉق H H 0/Scیژ) /قتصاF0 که 0(گذشته /S سایر مناÉق
S/ H 0ل^ه تلقی می شوH/ 0/0 می شو0@ به کا( گرفته شو0 0( حکم مو)/H )محصولی که به کشو tS/0یا پر H 0( تول^د H (شد Qسا)/ کشو( به منطقه

پر0/خت حقوF0H)H Ñ معاú /ست.
توسط بنا0(  /ین  که  صو(تی   )0 می شو0  0(یافت   F)بند  wخدما بابت  شناW)Hا   H کشت^Mا   S/  F)جا قو/ن^ن  Éبق  که   Éمربو  F)بند  FاW زینهW ـ   î
بخشMاF خصوصی@ تعاHنی H مناÉق Sc/0 تجا(F ـ صنعتی 0( محد0H) مناÉق Sc/0 /یجا0 شد) باشند@ توسط ساSماW 4اF مناÉق Sc/0 مربوÉه /خذ

می شو0. مناÉق Sc/0 مجاSند نسبت به ثبت H ترخ^ص کشت^Mا Éبق قو/ن^ن جا(H F ب^ن /لمللی /قد/1 کنند.
w ـ مبا0الw کاال ب^ن مناÉق H 0/Sc خا(S/ T کشو( H ن^ز سایر مناÉق S/ 0/Sc کل^ه عو/(å (به /ستثناF عو/(å موضوè ما0)(%!) قانو4 چگونگی /0/()

مناÉق Sc/0 تجا(F ـ صنعتی جمMو(F /سالمی /یر/4 مصوò_/۶/ò d"!)@ مال^اH w حقوF0H)H Ñ معاú می باشند.
ô ـ به منظو( گسترt /(تباÉاw علمی با مر/کز H نMاW0اc FموSشی H تحق^قاتی معتبر ب^ن /لمللی@ /یجا0 نمایندگی 0/نشگاMWاF 0/خلی H معتبر
قو/ن^ن (عایت  با   F0قتصا/ Hیژ)   H صنعتی  ـ   F)تجا  0/Sc مناÉق   )0 خصوصی   FاMW0/نشگا تأس^س   H }F (بط   FاW تخانه)/SH /عال1  Éبق  بر  خا(جی 

مربوÉ مجاS /ست.
فاصله به  می (سد  مسلح   FاWHن^ر ستا0کل  تأی^د  به  که  0فاعی   H /من^تی   wمالحظا (عایت  با  صنعتی  ـ   F)تجا  0/Sc مناÉق  cبی   (0Hمحد ـ   T
H !"ò_/۶/ò dـ صنعتی /یر/4 مصو F)0 تجا/Sc قÉقانو4 چگونگی /0/() منا w/Sمت^ا/ S/ H 00 تع^^ن می شو/Sc قÉخاکی منا Hقلمر S/ شتصدمترW

/صالحاw بعد4c F برخو(0/( /ست.
)Hصد H 0H)H å)/عو QصوH محل S/ (%!)فند حد/قل یک 0(صدà0 مو/Sc قÉمنا FاW 4ماSسا @F)0 تجا/Sc قÉمنا (رMچ S/ 40 فقرH0S )ـ به منظو ü

کاالWا H خدماw /ین مناÉق (/ /É Sریق نMاW0اF حمایتی به محرHماH 4 ن^اSمند/4 بومی /ین مناÉق /ختصاW0 Åند.
ô0/حو  H برچ^نش  فعال^ت@   S/ حاصل   FاWپسماند  H مصرú شد)  سوخت  مدیریت   FاW زینهW /نجا1   F/بر  1Sال منابع  تأم^ن  به منظو(  ما'۶۶H  ـ 
/ضطر/(F 0( تأس^ساW wسته /F به ساSما4 /نرFù /تمی (شرکت ما0(تخصصی تول^د H توسعه /نرFù /تمی /یر/4) /جاS) 0/0) می شو0 با مو/فقت
نز0 شرکت   dحسا به  مستق^ماً   /) کشو(   F/ ستهW  FاMWگاHن^ر  Ñبر  tHفر  S/ حاصل  c)0مد   S/ چMا(0(صد(%۴)   Q0معا تا  ساSما4  /ین  (ئ^س 
S/ موقت  /ستفا0)   @0)/0 منظو(  می شو0  پ^ش ب^نی  سنو/تی  بو0جه  قو/ن^ن   )0 که  /حت^اÉی»  حساd «/ندHخته  عنو/4  تحت  کشو(  کل   F)/0 خز/نه
منابع حساd /ندHخته /حت^اÉی به نحوF که 0( بو0جه سنو/تی مع^ن می گر00 بر/F خرید /Ñ/)H مشا(کت H صکوï /سالمی منتشرشد) 0( کشو(
منظو( ما0)  /ین   èموضو /حت^اÉی»  حساd «/ندHخته  به  مستق^ماً   ن^ز  یا0شد)   Ñ/)H/ خرید   S/ حاصل  سو0   H /ست  بالمانع   FS)/  H (یالی   S/ /عم 
S/ (0ستفا/ H لت نمی باشدH0 مMا1 یا سو0 سMسو0 س H مدc)0بر wپر0/خت مال^ا Qخته یا0شد) مشموHند/ dمی شو0. مبالغ منظو(شد) به حسا
بر/F /نجاW 1زینه WاF عمل^اw جا(H F سرمایه /F پ^ش ب^نی شد) 0( منابع /ندHخته /حت^اÉی با مو/فقت (ئ^س ساSما4 /نرFù /تمی /یر/4 منحصر/ً 

/ین ما0) مجاS می باشد H معاW Q0زینه WاF عمل^اw جا(F /نجا1 شد) /S ماند) حساd «/ندHخته /حت^اÉی» کسر می شو0.
wأ^W 0/(/یی به تصویب H F0مو( /قتصا/ w)/SH H 4/تمی /یر/ Fùما4 /نرSبو0جه کشو(@ سا H ما4 برنامهSا0 ساMی^ن نامه /جر/ئی /ین ما0) به پ^شنc
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SHیر/4 می (سد.
wستعالما/ به  پاسخ   H  wالعاÉ/ /(/ئه   F/بر 0(یافت Hجه  قانونی   FاWSمجو  H تکال^ف  Wمه  کشو(@   F)/0/ نظا1   Üصال/  Fستا/)  )0 ـ   ۶dH'ما

0ستگاMWاF /جر/ئی با یکدیگر لغو می شو0.
FاW س^است F/جر/ H )قتصا0 کشو/ Fس^ب پذیرc شWکا H متHفز/یش تو/4 مقا/ èمتی موضوHکلی /قتصا0 مقا FاW س^است F/۶ ـ 0( /جرeH'ما
S/ H0لت  حمایت   H کشو(  جز/یر   H سو/حل   H نو/حی  /ستاW 4ا@  مناÉق@   )0 ملی  نقش  تع^^ن   H کا(  تقس^م   èموضو توسعه  ششم  برنامه  کلی 
سرمایه گذ/(F 0( مناÉق کمترتوسعه یافته@ توسعه /قتصا0 0(یایی جنوd کشو( H /یجا0 مناÉق مMم /قتصاS )0 F0م^نه WاF/)/0 F مزیت به منظو(
بMر) بر0/(S/ F /ستعد/W0اF سو/حل جنوd شرقی کشو(@ بMر) مندF جامعه محلی@ /ستفا0) /S سرمایه Wا H فرصتMاF ب^ن /لمللی H کاWش عد1
بر  w)نظا  H /جر/ء   @Fبرنامه (یز  F/بر شرکتی  شخص^ت  با   F/ توسعه ساSما4  به عنو/4  مکر/4  سو/حل  توسعه  ساSما4  کشو(@  مناÉق   FاW Q0تعا
ï)کنا H )اMس^ریک@ جاسک@ چاب @dم^نا FاW 4رستاMش (0Hمحد )تأم^ن /عتبا( 0( بو0جه سنو/تی 0 w)توسعه 0( سو/حل مکر/4 0(صو FاW برنامه

/یجا0 می شو0. /ساسنامه /ین ساSماà 4رú مدw چMا(ما) پس /S تصویب W^أSH wیر/4 به مجلس جMت تصویب نMائی /(/ئه می شو0.
تما1 Wمچن^ن   H خا(جه  /مو(   H قضائی  /من^تی@  0فاعی@   S/ به غ^ر  عمومی   wمؤسسا  H نMاW0ا  /جر/ئی@   FاMW0ستگا  w/)خت^ا/  H àHایف  تما1 
0/(/یی WاH0 Fلت H 0ستگاMWاF /جر/ئی /عم /S منقوH Q غ^رمنقوH Q تماÉ 1رحMا H پرùH) Wا (0( حاQ بMر) بر0/(F یا /جر/ء)@  0( منطقه سو/حل مکر/4
H قانو4 جلب H 4/سالمی /یر/ F)وMـ صنعتی جم F)0 تجا/Sc قÉقانو4 چگونگی /0/() منا dا(چوM0(چ (0Hمی شو0. /ین محد )/گذ/H 4ماSبه /ین سا

حمایت /S سرمایه گذ/(F خا(جی 0( /یر/4 /0/() می شو0.
چگونگی /(تباÉ مناÉق Sc/0 /ین محد0H) با ساSما4@ 0( /ساسنامه تع^^ن می شو0.

ما'H#۶ ـ به منظو( تحقق س^است WاF کلی /قتصا0 مقاHمتی موضوè توسعه S 4H)0/@ /(تقاF تو/4 تول^د ملی@ /قتصا0 0/نش بن^اH 4 0ست^ابی به
/Wد/ú بخش صنعت H معد4:

!ـ بر/F توسعه سرمایه گذ/(W FاF مشترï حقوقی خصوصی ـ H0لتی H تمM^د تع^^ن سMم H/قعی ساSماW 4اF توسعه /F 0( مشا(کت WاF مزبو(@
تجدید /(Sیابی 0/(/یی Wایی که به عنو/4 سMم Hc(0) بخش H0لتی ساSماW 4اF مزبو( 0( شرکت مشترï /(/ئه می شو0.

ماS/0 حاصل /S تجدید /(Sیابی 0/(/یی WاF ثابت H شرکتMا 0( تر/Sنامه شرکتMاF{ F (بط 0( سرفصل حقوÑ صاحبا4 سMا1 تحت عنو/4 ماS/0 تجدید
مف^د عمر   Fمبنا بر   H /(Sیابی شد)  تجدید   FاMب مأخذ  به  مزبو(   FاW 0/(/یی  ïالMست/ Wزینه  می باشد.   wمال^ا  S/  úمعا  H  Fبقه بندÉ /(Sیابی 

تع^^ن شد) توسط کا(شناسی منتخب مجمع عمومی Wزینه قابل قبوQ مال^اتی محسوd می شو0.
می یابد. نا1  تغ^^ر  پ^شرفته»  صنایع  توسعه   H  wتحق^قا  S/ حمایت   ÑHصند» به  /لکترHن^ک»  صنایع  توسعه   H  wتحق^قا  S/ حمایت   ÑHصند» _ـ 
/ساسنامه صندÑH متناسب با مأمو(یت جدید àرú مدw شش ما) به پ^شنMا0 مشترï ساSماW 4اF برنامه H بو0جه کشو( H F)/0/ H /ستخد/می

کشو( w)/SH H صنعت@ معدH 4 تجا(w به تصویب W^أSH wیر/4 می (سد.
Qقابل قبو FاW زینهW جزء @T/ح^ن /ستخر úکتشا/ H تکم^لی wم^ن شناسی@ /کتشافاS wمطالعا S/ ر مرحلهW )0 معدنی wکتشافا/ FاW زینهW ـ"

مال^اتی 0/(ندگا4 مجوS/ S مر/جع قانونی محسوd می شو0.
H !"۵!/!_/__ dیر/4 مصو/ F)معما H FSرساMعالی ش F/)ما0)(۵) قانو4 تأس^س شو èموضو F/تفص^لی بر FاMرحÉ w/تغ^^ر èـ مجموd-H'ما
/صالحاw بعد4c F توسط کم^س^و4 ما0) مذکو( W )0ر یک /S مو/(0 حد/کثر تا پنج 0(صد(۵%) مجاS /ست. تغ^^ر/w فر/تر /S /ین م^ز/4 باید به تصویب

شو(/F عالی شMرساH FS معما(F /یر/4 برسد.
H /جر/ئی   wمقاما  H مر/جع   H /مناء   FاMأت^W  wمصوبا  H  wتصم^ما Wمچن^ن   H 0ستو(/لعمل Wا  بخشنامه    Wا@  تصویب    نامه    Wا@  کل^ه  ما'd!Hـ 
0ستگاMWاF /جر/ئی به /ستثناF /حکا1 قضائی که متضمن با( مالی بر/F صندW ÑHاF باSنشستگی یا 0ستگاMWاF /جر/ئی H0 Hلت می باشد 0(
صو(تی قابل /جر/ء /ست که با( مالی ناشی /4c S قبالً محاسبه H 0( قو/ن^ن بو0جه کل کشو( H یا بو0جه ساالنه 0ستگا) یا صندF{ ÑH    (بط تأم^ن
w)می باشد 0( غ^ر/ین صو èبط ممنو) F{ ÑH0( قو/ن^ن بو0جه سنو/تی یا صند T)0 بر /(قا1 مند/Sرگونه با( مالی ماW تحم^ل H 0یجا/ H شد) باشد
FاW ÑHصند H اMWه ن^ست. 0ستگاÉمربو FاW ÑHیا صند (0ستگا Fسو S/ پر0/خت Qمشمو H ست/ )ئد بر /عتبا/S دMعمل مر/جع مذکو( 0( حکم تع
0Hحکا1 یا0شد) فقط 0( حد/ F/ست@ ن^ستند. /جر/ (4 تأم^ن نشدc مالی )مر/جع قو) مجریه که با H جر/ئی/ wحکا1 مقاما/ F/به    /جر Sمجا Éمربو
منابع مذکو( ممکن /ست. W )0ر حاQ تحم^ل کسرF بو0جه به H0لت H 0ستگاMWاF /جر/ئی H صندW ÑHا غ^رقابل پذیرt می    باشد. مسؤHل^ت

/جر/F /حکا1 /ین ما0) برعMد) (óساF 0ستگاMWا H صندW ÑHا H مدیر/H 4 مقاماw مربوÉ /ست.
(0/0 (Sجر/ئی /جا/ FاMWبه تمامی 0ستگا @)شمند کشوS)/ FاMبافت Fح^ا/ H نگیWفر H تا(یخی FاWمرمت بنا w)Hضر H م^تW/ ـ باتوجه بهd,H'ما
F0( /خت^ا( خو0 (/ با تع^^ن کا(بر (نفایس ملی Fبه /ستثنا) ثا( ملیc رستM0( ف (نگی ثبت شدWیخی ـ فر)ماکن تا/ H اWبنا S/ F)/0ر) برMمی شو0 ب
تعاHنی  H خصوصی  بخش  به  می شو0  مشخص   w/)مقر  H ضو/بط   dا(چوMچ  )0 صنایع 0ستی   H  Fگر0شگر فرWنگی@   ô/م^ر ساSما4   Fسو  S/ که 

H/گذ/( کنند. /جر/F /ین ما0) /S شموQ جزء (") ما0) (۵!!) قانو4 محاسباw عمومی کشو( مصوd !/۶۶/۶"!مستثنی می باشد.
ما'd"Hـ /ین قانو4 پس /S /نقضاF قانو4 برنامه پنجساله پنجم توسعه جمMو(F /سالمی /یر/4 ال1S /الجر/ء /ست.

F/)پنج مجلس شو H 0نو H س^صد H )/زMیک (من ماMم بW0 k)یکشنبه مو SH) صد تبصر) 0( جلسه علنی H (0سه ما H 0فتاW مشتمل بر Ñقانو4 فو
/سالمی تصویب شد H 0( تا(یخ ò_/!!/۵#"! به تأی^د شو(/F نگMبا4 (س^د.

(ئ^س مجلس شو(/F /سالمی ـ علی ال(یجانی

 


