
 

 

 

 

  به نام خدا

 مواد مرتبط با بورس کاال در قانون برنامه پنجم توسعه

 1389/10/15 تاريخ تصويب    مجلس شورای اسالمی،: مرجع تصويب

 

  

   

  

  

  

  

  

   

ها ازجمله نوسانات نرخ ارز برای واحدهای توليدی ـ صادراتی، بيمه  ی از نوسانات قيمتمنظور کاهش خطرپذيری ناش به :٧٢ماده
ها و نوسانات نرخ ارز را فراهم  ای مربوط به نوسانات قيمت های تجاری بيمه، امکان ارايه خدمات بيمه مرکزی ايران از طريق شرکت

  .آورد



ها، بررسی و رفع موانع  های اقتصادی اين بخش عاونی و تسهيل فعاليتهای خصوصی و ت منظور تبادل نظر دولت و بخش به :٧٥ماده
وکار و اتخاذ تصميم موثر برای اقدامات الزم در چارچوب قوانين و مقررات موجود و ارايه پيشنهادها و راهکارهای اجرايی  کسب

  :شود میربط، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با ترکيب اعضای زير تشکيل  مناسب به مراجع ذی

  )رييس شورا(وزير امور اقتصادی و دارايی . ١

  رييس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران. ٢

  جمهور ريزی و نظارت راهبردی رييس معاون برنامه. ٣

  وزير صنايع و معادن. ٤

  وزير تعاون. ٥

  وزير بازرگانی. ٦

  وزير جهاد کشاورزی. ٧

  وزير کار و امور اجتماعی. ٨

  وزير نفت. ٩

  وزير نيرو .١٠

  دو نفر از معاونان قوه قضاييه به انتخاب رييس قوه. ١١

  رييس کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسالمی. ١٢

  رييس کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی. ١٣

  رييس کميسيون صنايع و معادن مجلس شورای اسالمی. ١٤

  ی مجلس شورای اسالمیرييس کميسيون کشاورزی، آب و منابع طبيع. ١٥

  رييس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران. ١٦

  دبيرکل اتاق تعاونی جمهوری اسالمی ايران. ١٧

  شهردار تهران. ١٨

  های مختلف ها و رشته های برتر خصوصی و تعاونی از بخش هشت نفر از مديران عامل شرکت. ١٩

گردد و ارايه  روز يک بار برگزار می ١٥و چگونگی تشکيل جلسات که حداقل هر  ١٩نحوه انتخاب اعضای رديف  :١تبصره 
  .شود ها طبق دستورالعملی است که در نخستين جلسه شورا تهيه و تصويب می پيشنهادات و گزارش

  .نايع و معادن ايران استمحل دبيرخانه اين شورا بدون دريافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی و ص :٢تبصره 

ای  های زيربنايی توسعه شود در چارچوب قانون بودجه سنواتی جهت تامين مالی پروژه به بانک مرکزی اجازه داده می -الف :٨٣ماده 
  .المللی اقدام نمايد دولتی نسبت به انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوک اسالمی در بازارهای بين



گذاری خود، پس از تاييد  های سرمايه شود در راستای تامين منابع ارزی طرح ها اجازه داده می هرداریهای دولتی و ش به شرکت -ب
تضمين اصل و سود . وزارت امور اقتصادی و دارايی و بانک مرکزی، اقدام به انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوک اسالمی نمايند

  .های مذکور است ها و شهرداری اين اوراق با شرکت

شود با هدف تبديل بخشی از عوايد ناشی از فروش نفت و گاز و  صندوق توسعه ملی که در اين ماده صندوق ناميده می: ٨٤ده ما
های آينده از منابع  های زاينده اقتصادی و نيز حفظ سهم نسل های ماندگار، مولد و سرمايه های نفتی به ثروت ميعانات گازی و فرآورده

  .شود نفتی تشکيل می های نفت و گاز و فرآورده

های اين صندوق متعلق به دولت  اموال و داريی. ای نخواهد داشت صندوق در تهران مستقر است و در تهران و ساير نقاط کشور شعبه
  .اين ماده در حکم اساسنامه صندوق است. باشد جمهوری اسالمی ايران می

  :ارکان صندوق عبارتند از) الف

  هيات امنا. ١

  هيات عامل. ٢

  هيات نظارت. ٣

  :عنوان باالترين رکن صندوق، دارای وظايف و اختيارات زير است هيات امنا به) ب

  ها ها و خط مشی راهبری، تعيين سياست. ١

  های خصوصی، تعاونی و عمومی غيردولتی گذاری به بخش تصويب شرايط و نحوه اعطا تسهيالت برای توليد و سرمايه. ٢

  های مالی و گزارش عملکرد صندوق های راهبردی، بودجه ساالنه، صورت هها، برنام تصويب نظامنامه. ٣

  )هـ(و)د(انتخاب رييس و ساير اعضا هيات عامل مطابق بندهای. ٤

  عزل رييس و اعضای هيات عامل با پيشنهاد هريک از اعضای هيات امنا و تصويب هيات امنا. ٥

  قانون اساسی) ١٣٩(اوی با رعايت اصل يکصد و سی و نهماتخاذ تصميم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دع. ٦

های توليدی و خدماتی زاينده و با بازده  ها و زيربخش های مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيالت در بخش تعيين انواع فعاليت. ٧
  مناسب اقتصادی

گذاری برای  های توليدی و سرمايه مورد قبول طرح تعيين حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنين نرخ بازده. ٨
ها کمتر از متوسط نرخ بازده  نحوی که ميانگين اين نرخ گذاری به های سرمايه پرداخت تسهيالت و تعيين نرخ سهم مشارکت در طرح

  .های بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد سپرده

  هيات امنا) ج

  :تشرح زير اس ترکيب اعضای هيات امنا به

  )رييس هيات امنا(رييس جمهور . ١

  )دبير هيات امنا(ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهور  معاون برنامه. ٢

  وزير امور اقتصادی و دارايی. ٣

  وزير کار و امور اجتماعی. ٤



  وزير نفت. ٥

  رييس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران. ٦

  رييس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای. ٧

  رييس اتاق تعاون ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای. ٨

  های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسالمی دو نفر نماينده از کميسيون. ٩

  دادستان کل کشور. ١٠

  .شود جلسات هيات امنا حداقل سالی دو بار تشکيل می :١تبصره 

  .گردد جلسات هيات امنا با حداقل دو سوم اعضا صاحب رای رسميت يافته و تصميمات آن با حداقل پنج رای اتخاذ می :٢تبصره 

  .توانند در جلسات هيات امنا شرکت نمايند رؤسای هيات عامل و هيات نظارت بدون حق رای می :٣تبصره 

های مالی صندوق و نيز انتصاب رييس و اعضای هيات  هرگونه تصميم هيات امنا در مورد تصويب ترازنامه و صورت :٤صره تب
  .گردد های کثيراالنتشار به انتخاب هيات امنا، درج می عامل در روزنامه رسمی کشور و نيز يکی از روزنامه

ط دبير هيات امنا تعيين و حداقل پانزده روز قبل از تشکيل جلسه برای دستور جلسه، تاريخ و محل جلسات هيات امنا توس :٥تبصره 
  .شود اعضا هيات ارسال می

  .رسد بودجه ستاد صندوق به تصويب هيات امنا می :٦تبصره 

ظر، امنا، هيات عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب ن منظور اداره امور صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هيات به) د
ريزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصيلی کارشناسی  مالی، بانکی و برنامه نام در امور اقتصادی، حقوقی، با تجربه و خوش

  :باشند شوند و دارای وظايف و اختيارات زير می ارشد توسط هيات امنا انتخاب و با حکم رييس جمهور منصوب می

های توليدی و خدماتی زاينده و با بازده  ها و زيربخش و واجد اولويت پرداخت تسهيالت در بخشهای مورد قبول  پيشنهاد فعاليت. ١
  مناسب اقتصادی به هيات امنا

  المللی و داخلی به هيات امنا گذاری در بازارهای پولی و مالی بين پيشنهاد موارد سرمايه. ٢

  ها و اختيارات بانک عامل در چارچوب اين قراردادها ن مسووليتهای عامل و تعيي تعيين چارچوب قراردادهای عامليت با بانک. ٣

  های داخلی مناسب برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترل. ٤

  های مالی ارزی و ريالی و ارايه آن به هيات امنا تاييد صورت. ٥

  سهيالتها و شرايط و نحوه اعطای ت ارايه پيشنهاد به هيات امنا درخصوص نظامنامه. ٦

جز آنچه تصميم درباره آنها  نام صندوق در محدوده وظايف و اهداف مندرج در اساسنامه به اتخاذ تصميم نسبت به هرگونه اقدامی به. ٧
  .که به هيات عامل تفويض شده باشد صراحت در حوزه صالحيت هيات امنا يا رييس هيات عامل است مگر اين به

  .گيرد ی که توسط رييس هيات عامل در محدوده اختيارات خود در دستور کار هيات عامل قرار میاتخاذ تصميم راجع به کليه امور. ٨

  اجرای مصوبات هيات امنا. ٩

  پيشنهاد ارجاع دعاوی به داوری، تعيين داور و صلح دعاوی به هيات امنا. ١٠



ز از بين اعضای هيات عامل، رييس و ساير های ارزی در نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجا افتتاح يا بستن حساب. ١١
  مديران صندوق

  مالی برای ارزيابی، بهبود و ارتقا عملکرد صندوق گذاری و مهندسی المللی در امور سرمايه انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بين. ١٢

  ساير موارد ارجاعی از سوی هيات امنا. ١٣

  .برکناری و قبول استعفای اعضای هيات عامل مشروط به تاييد دو سوم اعضای صاحب رای هيات امنا خواهد بود :١تبصره 

اعضای . گونه فعاليت اقتصادی و شغل ديگری به استثنا تدريس نداشته باشند اعضای هيات عامل بايد تمام وقت بوده و هيچ :٢تبصره 
  .باشند قانون اساسی می) ١٤٢(هل و دومهيات عامل مشمول حکم مندرج در اصل يکصد و چ

  .دوره تصدی هيات عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضا بالمانع است :٣تبصره 

ها، بروات، قراردادها و ساير اسناد تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هيات عامل  ها، سفته کليه اوراق بهادار، چک :٤تبصره 
  .ند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بودشو که توسط اين هيات تعيين می

  .تصميمات هيات عامل با حداقل سه رای نافذ است :٥تبصره 

رييس هيات عامل که باالترين مقام اجرايی صندوق است از بين اعضای هيات عامل توسط هيات امنا انتخاب و با حکم رييس ) هـ
  :باشد يارات زير میرييس هيات عامل دارای وظايف و اخت. شود جمهور منصوب می

  ابالغ و صدور دستور اجرای تصميمات هيات عامل و نظارت بر حسن اجرای آن. ١

  تعيين دستور جلسه و اداره جلسات هيات عامل. ٢

  اداره صندوق در چارچوب مصوبات هيات عامل و هيات امنا. ٣

  ندوقهای موضوع ص های اجرايی در حيطه فعاليت ها و برنامه تهيه و تنظيم طرح. ٤

  نويس گزارش هيات عامل به هيات امنا های مالی صندوق و پيش تهيه و تنظيم برنامه، بودجه، صورت. ٥

  های جاری و اداری صندوق کارگيری نيروی انسانی و انجام هزينه اداره امور داخلی صندوق، به. ٦

  بار اه يکم تهيه و تنظيم گزارش عملکرد صندوق برای ارايه به هيات عامل حداقل هر سه. ٧

نمايندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کليه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضايی، اداری، ثبتی و مشابه آنها با حق توکيل به . ٨
  طور مکرر غير ولو به

دادرسی به جز  اقامه يا دفاع از دعاوی يا شکايات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی و کيفری با کليه اختيارات مربوط به امور. ٩
  حق مصالحه و ارجاع امر به داوری

  ساير امور ارجاعی از سوی هيات عامل. ١٠

منظور حصول اطمينان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عمليات جاری آن و جلوگيری از هرگونه انحراف احتمالی  به) و
ييس ديوان محاسبات کشور، رييس سازمان حسابرسی کشور، ها، هيات نظارت با ترکيب ر ها و سياست مشی از مفاد اساسنامه، خط

  .شود رييس سازمان بازرسی کل کشور تشکيل می

  .های نظارتی نظير ديوان محاسبات و بازرسی کل کشور نخواهد بود نظارت اين هيات نافی وظايف قانونی دستگاه :١تبصره 

  .د که در اولين جلسه هيات نظارت انتخاب خواهند شدرييس و دبيرخواهد بو نايب هيات نظارت دارای رييس،  :٢تبصره 



  :وظايف هيات نظارت) ز

  برای هيات امنا و مجلس شورای اسالمی های موردی و ادواری های مالی صندوق و تهيه گزارش ها و گزارش رسيدگی به صورت. ١

هی آنها برای انتشار در روزنامه رسمی های صندوق و گوا ها، مطالبات، تعهدات و خالصه حساب صورت ريزدارايی رسيدگی به. ٢
  کشور

  رسيدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازين قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق. ٣

های صندوق را مورد رسيدگی قرار داده  ها و حساب اين هيات در ايفا وظايف خود و بدون مداخله در امور جاری، کليه اسناد و دارايی
نظارتی خود  اين هيات موظف است گزارش. داند دسترسی داشته باشد ه اطالعات و مدارک و مستندات صندوق که الزم میتواند ب و می

  .بار به هيات امنا و مجلس شورای اسالمی ارايه دهد را هر شش ماه يک

  .تواند برای حسابرسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقيقی و حقوقی صاحب صالحيت استفاده نمايد هيات نظارت می :تبصره

  :منابع صندوق) ح

در ) های نفتی خام، و ميعانات گازی، گاز و فرآورده نفت(از منابع حاصل از صادرات نفت %) ٢٠(درصد حداقل معادل بيست. ١
  بلغ آن در قوانين بودجه سنواتیهای برنامه و تعيين م سال

  الذکر ارزش صادرات تهاتری اقالم فوق%) ٢٠(درصد  حداقل بيست. ٢

  هر سال به ميزان سه واحد درصد) ٢(و) ١(افزايش سهم واريزی از منابع بندهای. ٣

  و سالهای بعد ١٣٨٩مانده نقدی حساب ذخيره ارزی در پايان سال %) ٥٠(پنجاه درصد. ٤

  المللی با مجوز هيات امنا با رعايت قوانين مربوط حصيل از بازارهای پولی بينمنابع قابل ت. ٥

  سود خالص صندوق طی سال مالی. ٦

های بانک مرکزی در بازارهای  درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل ميانگين نرخ سود سپرده. ٧
  بار خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه يک

  کل کشور ١٣٨٩قانون بودجه سال ) ٤(بند ) د(منابع موضوع جز %) ٢٠(بيست درصد .٨

بازپرداخت اصل و سود تسهيالت پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واريز و مجددًا در جهت اهداف  :١تبصره 
  .شود کار گرفته می صندوق به

  .اری خواهد شدهای صندوق فقط نزد بانک مرکزی نگهد حساب :٢تبصره 

  :مصارف صندوق) ط

های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غيردولتی برای توليد و توسعه  های خصوصی، تعاونی و بنگاه اعطای تسهيالت به بخش. ١
  های دارای توجيه فنی، مالی و اقتصادی گذاری سرمايه

های خارجی برنده  اونی ايرانی که در مناقصههای خصوصی و تع اعطای تسهيالت صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت. ٢
  شوند از طريق منابع خود يا تسهيالت سنديکايی می

  های خريدار کاال و خدمات ايرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور اعطای تسهيالت خريد به طرف. ٣

  گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی سرمايه. ٤



خارجی با درنظر گرفتن شرايط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمايت از گذاران  اعطای تسهيالت به سرمايه. ٥
  .باشد قانون اساسی می) ٨٠(گذاری در ايران با رعايت اصل هشتادم سرمايه

  های صندوق تامين هزينه. ٦

های دولت به هر شکل  بازپرداخت بدهی ای و های سرمايه ای و تملک دارايی استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزينه:١تبصره 
  .ممنوع است

گذاران استفاده کننده از اين تسهيالت اجازه تبديل ارز  اعطای تسهيالت موضوع اين ماده فقط به صورت ارزی است وسرمايه :٢تبصره 
  .به ريال در بازار داخلی را ندارند

  .های دولتی و غيردولتی خواهد بود انکاعطای کليه تسهيالت صندوق صرفًا از طريق عامليت ب  :٣تبصره 

  :ساير مقررات) ی

ها توسط هيات عامل تعيين  ها در شرايط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانک سهم عامليت بانک. ١
  .شود می

ساب صندوق واريز و در پايان سال اين ماده ماهانه توسط بانک مرکزی به ح) ح(بند) ٢(و ) ١(سهم صندوق از منابع موضوع جز . ٢
  .شود شدن منابع تسويه می مالی با توجه به قطعی

پرداخت تسهيالت از محل منابع صندوق بدون تاييد توجيه فنی، اقتصادی، مالی و اهليت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و . ٣
توجيه فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفايت بازدهی  های ارزيابی گزارش. در حکم تصرف غيرقانونی در اموال عمومی خواهد بود

گذاری با لحاظ عامل خطرپذيری، به ميزانی که از نرخ سود تسهيالت مورد انتظار اعالم شده توسط هيات امنا کمتر  های سرمايه طرح
  .است نباشد به عهده بانک عامل و به مثابه تضمين بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهيالت به صندوق

گذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبيعی را از طريق بانک عامل يا صندوق حمايت از  های سرمايه صندوق، منابع مورد نياز طرح
  .دهد گذاران بخش قرار می صورت ارزی و با سود انتظاری کمتر در اختيار سرمايه گذاری بخش کشاورزی به توسعه سرمايه

های تابعه  ها به موسسات و نهادهای عمومی غيردولتی و شرکت مجموع تسهيالت اختصاص يافته از منابع صندوق با عامليت بانک. ٤
  .منابع صندوق باشد%) ٢٠(و وابسته در هر حال نبايد بيش از بيست درصد

سهام، يا %) ٨٠(داقل هشتاد درصدشوند که ح ها در صورتی غير عمومی محسوب می از نظر اين ماده موسسات و شرکت :١تبصره 
  .الشرکه آنها مستقيم و يا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقيقی باشد سهم

ای و  های بيمه المنفعه نظير موقوفات، صندوق هايی که اکثريت مطلق سهام آنها متعلق به موسسات عمومی و عام موسسات و شرکت
های وابسته به نهادهای عمومی غيردولتی  ز نظر اين ماده در حکم موسسات و شرکتبازنشستگی و موسسات خيريه عمومی است ا

  .هستند

اعضا هيات مديره آنها توسط مقامات دولتی %) ٢٠(درصد های اقتصادی که صرفنظر از نوع مالکيت بيش از بيست بنگاه :٢تبصره 
  .نابع صندوق به آنها ممنوع استگردند و پرداخت از م شوند از نظر اين ماده دولتی محسوب می تعيين می

  .ای را مدنظر قرار دهد ها، توازن منطقه های اقتصادی و استان صندوق موظف است در توزيع منابع بين بخش :٣تبصره 

  .ماه هر سال تا پايان اسفندماه همان سال است سال مالی صندوق از اول فروردين. ٥

التی تابع اين اساسنامه و قوانين موسسات و نهادهای عمومی غيردولتی و صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معام. ٦
های الزم به پيشنهاد هيات امنای صندوق به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد و طبق  نامه آيين. باشد های پولی و ارزی می سياست

  .قانون اساسی اقدام خواهد شد )١٣٨(اصل يکصد و سی و هشتم



بار ميزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به  دوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه يکرييس هيات عامل صن. ٧
  .هيات امنا، هيات نظارت و مجلس شورای اسالمی گزارش نمايد

  .دارد هيات نظارت درصورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای احکام اين ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعالم می. ٨

ترازنامه و حساب سود و زيان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هيات نظارت بايد حداقل پانزده روز قبل از تشکيل جلسه به . ٩
  .هيات امنا تسليم گردد

های عامل اعم از دولتی يا  نامه و پرداخت هرگونه تسهيالت از محل منابع صندوق فقط از طريق بانک صدور هرگونه ضمانت. ١٠
  .شود گذاری بخش کشاورزی انجام می و صندوق حمايت از توسعه سرمايهغيردولتی 

  .تغيير در اساسنامه و انحالل صندوق تنها با تصويب مجلس شورای اسالمی است. ١١

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ) ١(فعاليت حساب ذخيره ارزی حاصل از عوايد نفت موضوع ماده  :٨٥ماده 
  .يابد با اعمال اصالحات و تغييرات زير تداوم می ١٣٨٣/٠٦/٠٣ری اسالمی ايران مصوب فرهنگی جمهو

صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از صادرات  به) نفت خام و ميعانات گازی(عوايد حاصل از صادرات نفت اعم از ) الف
بينی شده در جداول قانون بودجه  رف ارزی پيشو سالهای بعد پس از کسر مصا ٨٩ های نفتی و خالص صادرات گاز در سال فرآورده

  .شود کل کشور و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخيره ارزی واريز می

تامين کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و ميعانات گازی نسبت به ارقام ) ب
که از ديگر منابع قابل تامين نباشد با تصويب مجلس  سنواتی از محل حساب ذخيره ارزی مشروط بر اينبينی شده در قوانين بودجه  پيش

  .شورای اسالمی مجاز است

های عامل  پيگيری وصول اقساط و سود تسهيالت اعطايی از محل حساب ذخيره ارزی و واريز آن به حساب مزبور از طريق بانک) ج
  .به عهده دولت است

های غيردولتی، خصوصی و تعاونی، به عهده همين حساب است و ايجاد هرگونه  مانده تعهدات حساب ذخيره ارزی به بخش ايفا باقی) د
  .تعهد جديد ممنوع است

. شود متشکل اوراق بهادار اقدامات زير انجام میمنظور ارتقای جايگاه بازار سرمايه در اقتصاد کشور و ساماندهی بازار  به :٩٩ماده
مجلس شورای اسالمی  ١٣٨٤قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ايران مصوب آذرماه ) ٤(ساير تدابير ساماندهی مطابق ماده 

  .است

بالغ اين قانون مکلفند نسبت به ثبت آن ماه پس از ا ٦اند حداکثر  کليه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده) الف
شود، وليکن مانع از اجرای تکاليف قانونی برای ناشر  عدم ثبت، تخلف محسوب می. نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايند

ترتيبات مقرر در ماده ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان مذکور بايد اطالعات مالی خود را براساس . اوراق بهادار نخواهد بود
  .قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ايران منتشر نمايند) ٤٥(

ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعايت مقررات  معامالت اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط در بورس) ب
  .بهادار مذکور بدون رعايت ترتيبات فوق فاقد اعتبار است پذير بوده و معامله اوراق معامالتی هريک از آنها حسب مورد امکان

اند و کاالهای  ها يا بازارهای خارج از بورس معامله شده پس از معامله اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان که در يکی از بورس) ج
گذاری مرکزی  های سپرده مالت در شرکتپس از معا) نقل و انتقال(های کااليی، عمليات تسويه وجوه و پاياپای  معامله شده در بورس

  .گيرد اوراق بهادار و تسويه وجوه صورت می

. ای ثبت و نگهداری شوند که قابليت بازسازی معامالت را داشته باشند گونه کنندگان آنها بايد به سوابق معامالت اوراق بهادار و معامله) د
  .گردد غ قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهيه و ابالغ میماه پس از ابال ٢دستورالعمل اجرايی اين بند حداکثر تا 



مديره و مديرعامل تمامی اشخاص حقوقی که تحت يکی از عناوين نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار  اعضای هيات) هـ
وچهارم قانون  های اصل چهل اجرای سياست جمهوری اسالمی ايران و يا قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جديد به منظور تسهيل

اند و نيز آن دسته از اشخاص حقوقی که  ها در سراسر کشور به ثبت رسيده اند و نزد مرجع ثبت شرکت اساسی تا کنون تشکيل شده
. ه ثبت برسانندموضوع فعاليت اصلی آنها نهاد مالی است موظفند نهاد مالی تحت مديريت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ب

قانون بازار اوراق بهادار ) ٤٩(ماده » ١«شود و فعاليت مديران آنها مشمول بند  خودداری از ثبت نهاد مالی تخلف محسوب می
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است نهادهای مالی را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق . جمهوری اسالمی ايران است

هرگونه تغييرات در اساسنامه و سرمايه نهادهای مالی نيز منوط . و از ثبت نهادهای مالی بدون مجوز خودداری نمايد بهادار ثبت نموده
ای مديران نهادهای مالی براساس دستورالعملی  تاييد صالحيت حرفه. به تاييد سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوطه است

  .رسد و اوراق بهادار میاست که به تصويب شورای عالی بورس 

گيرد  يافته و تحت نظارت پذيرفته شده و مورد دادوستد قرار می عنوان بازار متشکل، سازمان های کااليی به کاالهايی که در بورس) و
االهای عرضه، معامله، تسويه و تحويل نهايی ک. گيرند ها عرضه شده و مورد معامله قرار می طبق قوانين و مقررات حاکم بر آن بورس

  .مذکور مشمول قوانين و مقررات مربوط به بازارهای غيرمتشکل کااليی نيست

) ١٣(موضوع ماده (های خودانتظام و ناشران اوراق بهادار  عنوان مديران نهادهای مالی، تشکل کليه اشخاص حقيقی و حقوقی که به) ز
شوند  انتخاب شده يا می) وچهارم قانون اساسی های کلی اصل چهل قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جديد در راستای اجرای سياست

مکلفند مدارک هويت و کليه اسناد و مدارک مربوط به سوابق شغلی و تحصيلی خود را جهت ثبت در پايگاه اطالعاتی مديران مربوطه 
خصات و سوابق تحصيلی و تجربی سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مش. به سازمان بورس و اوراق بهادار ارايه نمايند

مديران ياد شده را در پايگاه اطالعاتی مذکور ثبت و عملکرد آنها را از حيث رعايت قوانين و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار و 
ايی که به سوابق تخلفاتی و کيفری مربوط به آنها در طول مديريت در نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار براساس ترتيبات اجر

انتشار اسامی مديران به همراه سوابق آنان پس از تاييد مرجع . رسد منتشر نمايد تصويب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می
  .پذير است صالح امکان ذی

سازی فرآيند توزيع کاال و   وری شبکه توزيع و شفاف ارتقای بهره منظور تنظيم مناسب بازار، افزايش سطح رقابت،  به: ١٠١ماده 
  :تواند خدمات دولت می

نسبت به ارايه اليحه ساماندهی واحدهای غيردولتی پخش کاال تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايد به نحوی که استانداردهای مورد ) الف
های رقابتی مورد توجه قرار گرفته و اختالف قيمت  ز برای فعاليت پخش، ابزارهای نظارتی و مديريتی دولت و نيز سياستنيا

  .کننده کاهش يابد کننده و مصرف توليد

رچه برای منظور ايجاد نظام منسجم و يکپا به) کد ايران(بندی و خدمات شناسه کاال و خدمات ايران  نسبت به توسعه نظام ملی طبقه) ج
کنندگان کاال و خدمات را مکلف به اخذ و روزآمد کردن اين کد و  تبادل اطالعات مربوط به کاالها و خدمات اقدام نموده و کليه عرضه

  .ربط را موظف به استفاده از آن نمايد های اجرايی ذی دستگاه

گذاری را به کاالها و خدمات عمومی و انحصاری و  تهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی قيم با رعايت قانون اجرای سياست) د
  .ای و ضروری محدود نمايد کاالهای اساسی يارانه

دولت مکلف است ضوابط تعيين کاالهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نيز فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين  :١تبصره 
ا پيشنهاد کارگروهی متشکل از نمايندگان وزارت بازرگانی، معاونت ماه پس از تصويب اين قانون، ب کاالها و خدمات را ظرف مدت سه

  .ربط به تصويب شورای اقتصاد برساند های ذی و وزارتخانه

در اجرای اين بند، چنانچه قيمت فروش کاال يا خدمات کمتر از قيمت عادله روز تکليف شود، مابه التفاوت قيمت عادله روز  :٢تبصره 
ربط به  ان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و يا از محل بدهی دستگاه ذیزم بايد هم و تکليفی می

  .دولت تهاتر گردد



وچهارم قانون اساسی، امور اجرايی تنظيم بازار  های کلی اصل چهل وزارت بازرگانی مجاز است در راستای اجرا سياست:١٠٢ماده
های صنفی توليدی، توزيعی و خدماتی،  گذاری کاالها و خدمات را به تشکل يع، بازرسی و قيمتسازی، توز اعم از تامين، ذخيره

  .های مردم نهاد واگذار نمايد ها و همچنين تشکل ها و تعاونی اتحاديه

ابالغی وزارت های موضوع اين ماده، در مقابل اختيارات واگذار شده در چارچوب دستورالعمل  ها و تعاونی ها، اتحاديه تشکل :١تبصره
  .بازرگانی و معاونت، پاسخگو و مسوول جبران خسارت خواهند بود

وزارت بازرگانی مجاز است حسب ضرورت از طريق اعطا مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت به جبران نيازهای  :٢تبصره 
  .داخلی اقدام نمايد

های برنامه بجز در مواردی که رعايت موازين شرع  طول سالای و غيرفنی برای واردات در  برقراری موانع غيرتعرفه :١٠٣ماده
ای نسبت به رفع آن اقدام  های معادل تعرفه کند ممنوع است و در صورت وجود چنين موانعی، دولت مکلف است با وضع نرخ اقتضا می

  .کند

  .محصوالت کشاورزی مشمول اين ممنوعيت نيست :تبصره

، )ها کنسرسيوم(ها  ها، اتحاديه شرکت ها، خوشه ها، شبکه ها و افزايش سهم تشکل ت بنگاهمنظور ارتقای مشارک به) الف :١٠٤ماده
ها و  ها، تسهيالت، مشوق های بزرگ صادراتی و دارای تنوع محصول، دولت مجاز است کمک های مديريت صادرات و شرکت شرکت
ماه  ٦ها و براساس دستورالعملی که ظرف  اين تشکل های مستقيم و غيرمستقيم خود در حوزه صادرات غيرنفتی را از طريق حمايت

  .توسط وزارت بازرگانی تهيه و پس از تاييد معاونت ابالغ خواهد شد، اعطا نمايد

های موضوع اين ماده، در مقابل اختيارات واگذار شده در چارچوب دستورالعمل ابالغی وزارت بازرگانی و معاونت  تشکل :تبصره
  .سارت خواهند بودپاسخگو و مسوول جبران خ

  .اخذ هرگونه ماليات و عوارض از صادرات کاالهای غيرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است) ب

  .گردد ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شورای اقتصاد تعيين می ٦فهرست کاالهای نفتی ظرف  :١تبصره 

ای برای صادرات مواد خام يا دارای ارزش افزوده پايين،  ارض ويژهدولت مجاز است به منظور صيانت از منابع کشور، عو :٢تبصره 
  .وضع و دريافت نمايد

. يابد ميزان عوارض موضوع اين ماده بر حسب جدولی است که متناسب با افزايش سهم ارزش افزوده داخلی، کاهش می :٣تبصره 
اين عوارض حداق سه ماه پس از وضع و . رسد اد میفهرست و عوارض مربوطه اين کاالها و جداول مذکور به تصويب شورای اقتص

  .اعالم عمومی قابل وصول است

مورد (الملل  های مرسوم در تجارت بين استثنای استانداردهای اجباری و گواهی صادرات کاالها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به) ج
  .معاف است) درخواست خريداران

اظ منافع ملی تا پايان سال اول برنامه ترتيبات الزم برای اصالح قانون مقررات صادرات و شود با لح به دولت اجازه داده می :تبصره
  .عمل آورد های صادراتی مندرج در اين قانون و ديگر قوانين مربوطه که جنبه دايمی دارند را به واردات شامل ارايه مشوق

متعارف و با  در مواردی که کااليی با شرايط غير) ددامپينگض(شکنی  دولت تدابير و اقدامات موثر حفاظتی، جبرانی و ضد قيمت) د
  .شود را اتخاذ و اعمال نمايد امتياز قابل توجه به کشور وارد می

  :گردد و صدور کليه کاالها و خدمات، بجز موارد زير مجاز است تنظيم بازار داخلی موجب ممنوعيت صدور نمی) هـ

  سازمان ميراث فرهنگیاشيای عتيقه و ميراث فرهنگی به تشخيص . ١



هايی که جنبه حفظ ذخاير ژنتيکی و يا حفاظت تنوع زيستی داشته باشند، به  اقالم خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه. ٢
  تشخيص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محيط زيست

کند تنها با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شورای  می صادرات کاالهايی که دولت برای تامين آنها يارانه مستقيم پرداخت :تبصره
های مستقيم پرداختی به کاالهای  کنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کليه يارانه صورت کليه صادر در اين. اقتصاد مجاز است

  .صادر شده را قبل از خروج از وزارت امور اقتصادی و دارايی اخذ کنند

المللی  ای و بين های منطقه جاد همسويی قوانين و مقررات بخش تجاری کشور با قوانين و مقررات اتحاديهدولت موظف است ضمن اي) و
سازی ارکان اقتصادی کشور برای عضويت در سازمان تجارت جهانی  سازی و توانمند ازجمله سازمان تجارت جهانی، نسبت به آماده

)WTO (تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايد.  

های اجرايی،  خريد کاال يا خدمات از طريق بورس بدون رعايت احکام و تشريفات قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاه :١٠٨ماده
  .بالمانع است

منظور ايجاد شرکت بيمه  غير دولتی بهبا اولويت بخش   های بيمه تجاری داخلی های بيمه خارجی با شرکت مشارکت شرکت :١١٣ماده 
های بيمه داخلی و همچنين تاسيس و فعاليت شعب و نمايندگی  مشترک بازرگانی در ايران، جذب سرمايه خارجی توسط شرکت

  .قانون اساسی و قوانين مربوط مجاز است ٤٤های کلی اصل  های بيمه بازرگانی خارجی با رعايت سياست شرکت

ای و کاهش تدريجی حق بيمه اتکايی اجباری در صنعت بيمه  شود، ضمن اصالح نظام نظارت تعرفه ازه داده میبه دولت اج :١١٤ماده
بازرگانی، نسبت به تدوين و استقرار نظام يکپارچه نظارتی جايگزين مشتمل بر مقررات نظارت مالی، منع انحصار و تسهيل رقابت، 

  .يان سال سوم برنامه اقدام نمايدبندی موسسات بيمه حداکثر تا پا توانگری و رتبه

مديران اشخاص حقوقی غيردولتی بطور جمعی و فردی نسبت به پرداخت ماليات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنين  :١٢٢ماده
 افزوده مکلف به کسر يا وصول يا ايصال های مستقيم و ماليات بر ارزش موجب مقررات قانون ماليات هايی که اشخاص حقوقی به ماليات

  .آن بوده و مربوط به دوران مديريت آنها باشد با شخص حقوقی مسووليت تضامنی خواهند داشت

وزارت نفت مجاز است با ايجاد فضا وشرايط رقابتی، نسبت به صدور پروانه اکتشاف، توسعه و توليد مورد نياز برای ) الف :١٢٥ماده
تا ١٣٨٩ت و گاز و افزايش توليد صيانت شده با حفظ ظرفيت توليد سال های نف ها برای توسعه ميدان برداری از حداکثر ظرفيت بهره

ميليون مترمکعب گاز طبيعی، با اولويت ميادين مشترک، با تاکيد بر  ٢٥٠ميليون بشکه نفت خام و  ١سقف توليد اضافی، روزانه 
صاد و درج در قوانين بودجه سنواتی و ها در شورای اقت توسعه ميدان گاز پارس جنوبی، پس از تصويب توجيه فنی و اقتصادی طرح

  :های زير اقدام نمايد نامه با معاونت با استفاده از روش نيز مبادله موافقت

  .های اکتشاف، توسعه و توليد در دوره زمانی معين در ميادين نفت و گاز استفاده از انواع روش. ١

ات مالکانه برای دولت در سال اول برنامه با پيشنهاد وزارت ها با حفظ حق مالکيت و اعمال تصرف شرايط اساسی اين روش :تبصره
  .رسد نفت تهيه و به تصويب شورای اقتصاد می

  .کارسازی انتشار اوراق مالی ريالی و ارزی در داخل و خارج از کشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط، بدون تضمين دولت. ٢

  .قانون برنامه چهارم توسعه) ١٤(ماده » ب«شرايط موضوع بند استفاده از روش بيع متقابل با رعايت اصول و . ٣

تواند در طول برنامه نسبت به انعقاد قرارداد توسعه و توليد از کليه ميادين مشترک شناخته شده اقدام و تالش  وزارت نفت می :تبصره
  .عمل آورد الزم را به

های کلی نظام در بخش انرژی ابالغی از سوی مقام معظم  سياستدولت مکلف است بر مبنای سند چشم انداز بيست ساله کشور و ) ب
را به عنوان سند باالدستی بخش انرژی برای يک دوره زمانی » سند ملی راهبرد انرژی کشور«رهبری و با پشتوانه کامل کارشناسی 

  .اسالمی برساند بيست و پنج ساله ظرف حداکثر شش ماه پس از تصويب قانون برنامه تهيه و به تصويب مجلس شورای



برنامه اجرايی طرح جامع انرژی «های اجرايی ذی ربط  های نفت و نيرو موظف هستند با همکاری ساير دستگاه وزارتخانه :تبصره
  .را ظرف دوازده ماه پس از تصويب قانون سند ملی راهبرد انرژی کشور تهيه و به تصويب هيات وزيران برسانند» کشور

منظور شناسايی و اکتشاف هرچه بيشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نيز انتقال  شود به اجازه داده میبه وزارت نفت  :١٢٦ماده
های خوزستان، بوشهر و کهگيلويه و  استثنای استان به(های جديد در عمليات اکتشافی، در کليه مناطق کشور  کارگيری فناوری و به

طرف قرارداد ) ريسک(پذيری  مشترک با همسايگان که عمليات اکتشافی مربوط با خطر با تاکيد بر مناطق دريايی و خشکی) بويراحمد
های سنتواتی کل  اين قانون و در قالب بودجه) ١١٨(انجام و منجر به کشف ميدان قابل توليد تجاری شود، در قالب ارقام مذکور در ماده 

نسبت به عقد قراردادهای بيع متقابل توام برای اکتشاف و توسعه نامه با معاونت،  کشور و تصويب شورای اقتصاد و مبادله موافقت
مستقيم و (های اکتشافی  هزينه. ميادين جديد از طريق برگزاری مناقصات اقدام و طرف قرارداد را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نمايد

حل فروش محصوالت توليدی همان ميدان های توسعه از م در قالب قرارداد منعقده مذکور منظور و به همراه هزينه) غيرمستقيم
  .بازپرداخت خواهد شد

در . باشد مجوزهای صادره دارای زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعيين شده و يک بار نيز قابل تمديد می
يابد و طرف قرارداد  اتمه میای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد خ که در پايان مرحله اکتشاف، ميدان تجاری در هيچ نقطه صورتی

  .گونه وجهی را نخواهد داشت حق مطالبه هيچ

های تابعه و منابع خارجی ترجيحًا  شود در چارچوب بودجه سنواتی از محل منابع داخلی شرکت به وزارت نفت اجازه داده می :١٢٧ماده
ستاره خليج «يل دو پااليشگاه ميعانات گازی های خصوصی و تعاونی پس از تاييد شورای اقتصاد، نسبت به تکم با مشارکت بخش

گذاری و يا تسهيالت در قالب وجوه  صورت سرمايه هزار بشکه به ١٢٠هزار و ٣٦٠با ظرفيت اسمی به ترتيب » فارس«و » فارس
  .اداره شده اقدام نمايد

های موردنياز با  رای خريد و فروش فراوردههای تهاتری ب برداری از آنها استفاده از روش های موضوع اين ماده و بهره تا اتمام پروژه
  .تصويب شورای اقتصاد در موارد ضروری مجاز است

  .تهاتر نفت خام و ميعانات گازی از شمول اين حکم مستثنا است

های کلی اصل  اندازی آنها برای واگذاری سهام خود در چارچوب قانون اجرای سياست دولت مکلف است حداکثر يک سال پس از راه
  .عمل آورد وچهارم قانون اساسی اقدام الزم را به چهل

های نفتی ايران، نسبت به اعطای  شود از محل منابع داخلی شرکت ملی پااليش و پخش فرآورده به وزارت نفت اجازه داده می :١٢٨ماده
های موجود، شامل  االيشگاههای تکميل پ های خصوصی و تعاونی در طرح گذاری بخش تسهيالت در قالب وجوه اداره شده برای سرمايه

  .سازی با تصويب شورای اقتصاد، اقدام نمايد سازی و بنزين بهينه

  :وزارت نفت موظف است: ١٢٩ماده

در راستای اعمال حق حاکميت و مالکيت بر منابع نفت و گاز و انجام وظايف قانونی خود ضمن ايجاد مديريت اکتشاف، توسعه و ) الف
کارگيری نيروهای متخصص الزم از طريق انتقال نيروی انسانی موجود برای انجام  سازمانی، نسبت به بههای  توليد و با تجهيز پست

  .وظايف مندرج در اين قانون و قوانين مرتبط اقدام نمايد

ارت های تابعه وز های ملی نفت ايران، ساير شرکت های اکتشاف، توسعه، استخراج و توليد نفت و گاز توسط شرکت برای فعاليت) ب
برداری بدون حق مالکيت نسبت به نفت و گاز توليدی  های صاحب صالحيت، با اتخاذ ضوابط توليد صيانتی، پروانه بهره نفت و شرکت

الذکر از نظر مقدار توليد و صيانت مخزن و  های فوق صادر و براساس طرح مصوب، بر عمليات اکتشاف، توسعه و توليد شرکت
  .محيطی نظارت نمايد يستمعيارهای سالمتی ـ ايمنی و ز

گيری ميزان توليد، فرآورش، انتقال، پااليش، توزيع و صادرات نفت خام و گاز طبيعی و  سامانه يکپارچه کنترل و اندازه) ج
  .اندازی نمايد های نفتی را حداکثر تا پايان سال دوم برنامه ايجاد و راه فرآورده



ای  های توسعه از اعتبارات طرح%١(ی و نوآوری در صنعت نفت معادل يک درصد منظور افزايش و ارتقای توان علمی، فناور به) د
دار نفت، گاز و پتروشيمی و  های اولويت های برنامه، جهت ايجاد پتانسيل جذب، توسعه فناوری های تابعه را در طول سال ساالنه شرکت

نامه با  ی آنها و کاهش شدت انرژی ضمن مبادله موافقتساز های موجود و بومی کارگيری آنها در صنايع مرتبط وارتقای فناوری به
  .معاونت اختصاص دهد و گزارش عملکرد اين بند را ساالنه به کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسالمی ارايه نمايد

وظف است طی ، وزارت نفت م)يک درصد% (١منظور افزايش ضريب بازيافت مخازن کشور در طول برنامه به ميزان  به: ١٣٠ماده
بندی مخازن به تفکيک نواحی  سال اول برنامه، برنامه جامع صيانتی و ازدياد برداشت از مخازن هيدروکربوری را با رعايت اولويت

  .عمل آورد خشکی و مناطق دريايی تهيه و برای حسن اجرای آن اقدامات الزم را به

و خدمات جانبی در خليج فارس و ) بانکرينگ(ها  رسانی به کشتی منظور افزايش خدمات سوخت وزارت نفت مکلف است به: ١٣١ماده
وزارت نفت مجاز است . از طريق بخش غيردولتی طرح جامع مربوط را تدوين و اجرا نمايد% ٢٠دريای عمان به ميزان ساالنه حداقل

  .عمل آورد حمايت الزم را از بخش غيردولتی در اين زمينه به

سوم به  ترتيب يک از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعی را به%٢(شود دو درصد  یبه دولت اجازه داده م:١٣٢ماده
های  های عمرانی در قالب بودجه يافته جهت اجرای برنامه ها و مناطق کمتر توسعه خيز و گازخيز و دوسوم به شهرستان های نفت استان

  .سنواتی اختصاص دهد

حفظ ظرفيت توليد و نيل به خودکفايی در توليد محصوالت اساسی کشاورزی و دامی، ازجمله گندم، جو، ذرت، منظور  به: ١٤٣ماده
مرغ، اصالح الگوی مصرف براساس  های روغنی، چغندر قند و نيشکر، گوشت سفيد، گوشت قرمز، شير و تخم  برنج، دانه

افزوده بخش  های امنيت غذايی و ارتقای ارزش م نمودن زيرساختبنيان، فراه استانداردهای تغذيه، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش
در طول برنامه، اقدامات زير  ١٣٨٨نسبت به سال %)٧(ميزان هفت درصد  کشاورزی بر مبنای مالحظات توسعه پايدار ساالنه به

  :شود انجام می

جم توسعه از طريق اجرای عمليات زيربنايی آب در سال آخر برنامه پن%)٤٠(ارتقای راندمان آبياری بخش به حداقل چهل درصد ) الف
  نژادی زراعی و به های نوين آبياری و اجرای عمليات به ها و روش ها، زهکش های تجهيز و نوسازی، توسعه شبکه و خاک ازجمله طرح

  يردولتیصورت حجمی براساس الگوی کشت هر منطقه و با استفاده از مشارکت بخش غ تحويل آب موردنياز کشاورزان به) ب

  ازای واحد حجم مصرفی وری مصرف آب در بخش کشاورزی و افزايش توليد محصول به ارتقای شاخص بهره) ج

و ) بيولوژيک (های گياهی، مصرف بهينه سموم، کود شيميايی، موادزيست شناختی  گسترش مبارزه تلفيقی با آفات و بيماری) د
، مديريت تلفيقی توليد و اعمال استانداردهای ملی کنترل )ارگانيک(کشت اندامی  داروهای دامی و همچنين مبارزه بيولوژيکی و توسعه

  سطح توليد تا پايان برنامه%)٢٥(وپنج درصد  های کشاورزی در راستای پوشش حداقل بيست کيفی توليدات و فرآورده

کارگيری  و تعاونی با تاکيد بر بههای خصوصی  های بخش کشاورزی به بخش های غيرحاکميتی و تصديگری سپاری فعاليت برون) هـ
عنوان ناظر و يا  کارشناسان تعيين صالحيت شده عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی و سازمان نظام دامپزشکی به

  های بخش کشاورزی ها و تشکل پروری، تعاونی مشاور فنی مزارع کشاورزی و واحدهای دامی و دامپروری و آبزی

آالت فرسوده کشاورزی و توسعه ماشينی  هزار دستگاه ماشين ٢٠٠آالت کشاورزی و خارج از رده کردن حداقل  شينو ـ نوسازی ما
ای که در پايان برنامه،  برمبنای اقليم و شرايط هر منطقه براساس قابليت و توانايی کشاورزان هر منطقه به گونه) مکانيزاسون(کردن 

اسب بخار در هکتار در سال آخر برنامه  ٥/١به  ١٣٨٨از يک اسب بخار در هکتار سال  )مکانيزاسيون(ضريب نفوذ ماشينی کردن 
  .برسد

در سطح مزارع و باغات کشور حداکثر در سقف يارانه سال آخر برنامه ) ارگانيک(ترويج استفاده از کودهای آلی، زيستی و اندامی ) ز
  کل کودهای مصرفی در پايان برنامه%)٣٥(صد وپنج در گونه کودها به سی چهارم و افزايش ميزان مصرف اين

  صدور سند مالکيت کليه اراضی کشاورزی توسط سازمان ثبت اسناد و امالک کشورتا پايان برنامه پنجم توسعه) ح



  توليدات تا پايان برنامه%)٥٠(گسترش پوشش بيمه توليدات بخش کشاورزی و عوامل توليد به ميزان حداقل پنجاه درصد ) ط

ه منظور تجهيز منابع برای سرمايه گذاری در بخش کشاورزی بخشی از منابع خود را که در چارچوب بودجه ساالنه دولت ب) ی
های غير دولتی حمايت از  ربط به عنوان کمک به تشکيل و افزايش سرمايه صندوق مشخص خواهد شد از طريق دستگاه اجرايی ذی

ها به هزينه  مبالغ پرداختی به صندوق. های مذکور قرار دهد در اختيار صندوقتوسعه بخش کشاورزی و يا به صورت وجوه اداره شده 
  .شود قطعی منظور می

پذيری و کاهش قيمت تمام شده  منظور حمايت از بخش کشاورزی، پايداری توليد و توسعه صادرات و رقابت به: ١٤٤ماده
ريزی هماهنگ براساس  هرسازی با سياستگذاری و برنامههای صنايع و معادن، جهاد کشاورزی، بازرگانی و مسکن و ش وزارتخانه

رسد، نسبت به حمايت هدفمند از استقرار و گسترش صنايع تبديلی، تکميلی و نگهداری محصوالت  ای که به تاييد معاونت می نامه تفاهم
  .های توليدی اقدام نمايند اساسی کشاورزی توسط بخش غيردولتی در قطب

دی و رقابتی نمودن توليد و افزايش صادرات محصوالت کشاورزی، ساماندهی مديريت منابع، حفاظت از منظور اقتصا به: ١٤٥ماده
  :افزايی و تکميل زنجيره ارزش محصوالت کشاورزی منابع پايه و ارزش

وض، های بالع حمايت از توليد محصوالت کشاورزی در قالب جبران بخشی از يارانه سود و کارمزد تسهيالت بانکی، کمک) الف
ای است که به پيشنهاد وزارت  نامه ای براساس آيين ها با اولويت رعايت الگوی کشت بهينه ملی ـ منطقه پرداخت يارانه و ساير مشوق

  .رسد جهاد کشاورزی به تصويب هيات وزيران می

ل از واردات کاالها و يا از ابتدای برنامه، وزارت بازرگانی و ساير اشخاص حقيقی و حقوقی اعم از دولتی و غير دولتی قب) ب
ويا مواد اوليه غذايی مورد نياز صنايع غذايی و تبديلی موظفند از وزارت ) اعم از خام و يا فرآوری شده(محصوالت بخش کشاورزی 

و  همچنين دولت مکلف است به منظور حمايت از توليدات داخلی، برای واردات کليه کاالها. جهاد کشاورزی مجوز الزم را اخذ نمايند
  .ای که نرخ مبادله همواره به نفع توليد کننده داخلی باشد محصوالت بخش کشاورزی تعرفه موثر وضع نمايد به گونه

با هماهنگی و اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزی از ) از قبيل بذر،نهال،کود و سم(های توليد بخش کشاورزی  واردات نهاده :١تبصره 
  .باشد اعمال تعرفه موثر مستثنی می

های  ای، تعيين سهميه مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای کاالهای کشاورزی و فرآورده مسووليت انتخاب ابزار تعرفه :٢تبصره 
  .غذايی با وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود

يد، ارايه خدمات نوين ها و کاالهای کشاورزی نوپد سازی، قرنطينه و بازاررسانی محصوالت، نهاده عمليات توليد، فرآوری، ذخيره) ج
کنندگان فرآيندها براساس ضوابط، مقررات و استانداردهايی خواهد بود که توسط وزارت جهاد کشاورزی  کشاورزی، عاملين و گواهی

  .رسد در سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيات وزيران می

های حقوقی و مالی  کشاورزی در واحد هکتار، دولت حمايتهای  وری و بازده زمين منظور افزايش توليد و ارتقای بهره به: ١٤٦ماده
های تشويقی  های توليد کشاورزی در جهت اعمال مديريت واحد يا اتخاذ سياست های حقوقی با اولويت تعاونی الزم را از تشکيل تشکل

  .آورد عمل می های کشاورزی به سازی زمين برای يکپارچه

  :شود های زير انجام می مديريت منابع طبيعی و آبخيزداری کشور اقدام منظور توانمندسازی ساختار به: ١٤٧ماده

های عمرانی،  ها و پروژه ها و منافع اجتماعی طرح منابع طبيعی، هزينه) کارکردهای بازاری و غيربازاری(ارزش اقتصادی ) الف
  .ها مالک عمل قرار گيرد ها و پروژه سنجی طرح ای در مطالعات امکان توسعه

ها، مراتع و آبخيزداری کشور حسب مورد پس از تاييد باالترين مقام  ظور رفع معارض از اراضی دولتی و ملی، سازمان جنگلمن به) ب
  .های دادرسی معاف است دستگاه اجرايی مربوط از پرداخت هزينه

ل برنامه بدون رعايت سال او موظف است ظرف مدت يک) ها، مراتع و آبخيزداری کشور سازمان جنگل(وزارت جهاد کشاورزی ) ج
های متروکه  کاری، نهالستان های جنگلی و مراتع قابل درخت تشريفات مناقصه مديريت، احداث، نگهداری، توسعه و بهره برداری پارک



های سبز و کمربند سبز شهرها را در محدوده و حريم شهرها با حفظ مالکيت دولت و کاربری طبق طرح  و اراضی واقع در کاربری
وافق شهرداری و سازمان مذکور بدون دريافت حقوق مالکانه به شهرداری مربوطه به منظور توسعه فضای سبز و استفاده بهينه مورد ت

  .واگذار نمايد

  :های زير را انجام دهد ها و مراتع اقدام برداری از جنگل دولت مکلف است جهت اصالح الگوی بهره: ١٤٨ماده

  جای سوخت هيزمی های تجديدپذير به جايگزينی سوخت فسيلی و انرژی) الف

توسعه زراعت چوب و تشديد مبارزه با قاچاق چوب و محصوالت جنگلی و مرتعی و حذف تعرفه واردات چوب و امکان واردات ) ب
  آوری نشده چوب عمل

  ها حمايت از توليد دام به روش صنعتی ساماندهی جنگل) ج

  وساز در مناطق جنگلی ساماندهی ساخت) د

  های در دست کاشت توسعه جنگل) هـ

  ميليون هکتار تا پايان برنامه ٨اجرای عمليات آبخيزداری تا سطح ) و

  های بحران زدايی و کنترل کانون اجرای عمليات بيابان) ز

طبيعی  های برداری از مراتع و زيستگاه ها فقط در چارچوب مصوبات هيات وزيران ممکن است و بهره برداری از جنگل بهره :تبصره
متخلف از احکام اين تبصره . و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع است) اکولوژيک(شناختی  تنها برمبنای توان بوم

برداری يا تلف شده  ای معادل تا دو برابر قيمت جنگل و يا مرتع و زيستگاه مورد بهره بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جريمه عالوه
  .است

  :های زير را انجام دهد با هدف تامين امنيت غذايی، دولت مجاز است اقدام: ١٤٩ماده 

منظور ارتقای  صنعتی توسط بخش غيردولتی به های سنتی و نيمه های صنعتی و بهبود کشتارگاه حمايت مالی از توسعه کشتارگاه) الف
  شاخص بهداشت کشتار انواع دام

  ارزش توليد اين بخش%) ٣٥(درصد  وپنج سی ارتقای سطح کلی حمايت از کشاورزی به حداقل) ب

  حمايت از افزايش توليد پروتئين حيوانی حاصل از انواع دام، طيور و آبزيان) ج

گذاری در بخش کشاورزی و امنيت  منظور کنترل بيمارهای دامی، تضمين سرمايه وزارت جهاد کشاورزی مجاز است به :١تبصره
های دامی و  بعه و با همکاری سازمان نظام دامپزشکی، سامانه هوشمند مراقبت بيماریهای تا غذايی از طريق ادارات و سازمان

  .دار نمودن جمعيت دامی کشور را مستقر نمايد هويت

برنامه تامين سالمت غذا از مزرعه تا سفره را طی سال اول برنامه تصويب و اقدامات قانونی الزم برای اجرای آن را : ٢تبصره 
  .عمل آورد به

شود و نيز  قانون مديريت خدمات کشوری که فهرست آنها توسط دولت تعيين می) ٤(های دولتی موضوع ماده  کليه شرکت: ٢١٨ماده
های پذيرفته شده در بورس مکلفند از سال دوم برنامه و حداقل يک بار تا پايان برنامه از طريق سازمان حسابرسی و يا  شرکت

رسمی ايران ـ حسب مورد ـ در جهت افزايش صرفه اقتصادی، کارآيی و اثربخشی فعاليت موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران 
ها مسووليت  هيات مديره اين شرکت. های مالی نسبت به انجام حسابرسی عملياتی اقدام نمايند ها و افزايش قابليت اعتماد گزارش شرکت

  .اجرای اين بند را به عهده دارند

  .شوند باشند از شمول اين ماده استثنا می بندی می ساس مصوبه دولت دارای طبقههايی که برا شرکت :»١«تبصره 



ماه پس از تصويب اين قانون  ٦های حسابرسی عملياتی را ظرف  سازمان حسابرسی مکلف است چارچوب و استاندارد :»٢«تبصره 
  .تهيه و ابالغ نمايد

 


