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  قانون مجازات تبليغ تبعيض نژادي
 نشر هر نوع افكار مبتني بر تبعيض بر اساس نژاد و يا جنس و نفرت نژادي و تحريك به تبعيض بر اساس نژاد و يا جـنس از                             :1ماده  

ق يكي از وسايل تبليغ عمومي عليه هر گروه كه از حيث نژاد ، جنس و رنگ و قوميت متفاوت باشند و نيز هر نوع مساعدت منجمله طري
كمك مالي به فعاليتهاي تبعيض نژادي ممنوع است و مرتكب به حبس جنحه اي تا شش ماه يا به پرداخت جزاي نقـدي از ده هـزار تـا                        

مگر اينكه عمل به موجب قوانين ديگر مستوجب مجازات شديدتري باشد كه در اين صورت مجازات                .  شد پنجاه هزار ريال محكوم خواهد    
  .اشد قابل اعمال خواهد بود

 منظور از وسايل تبليغ عمومي در اين ماده عبارت از نطق در مجامع عمومي يا راديو يا تلويزيون ، انتـشار اعالميـه ، چـاپ و                            :تبصره
  .جله ، نمايش فيلم و امثال آنها استنشر كتاب و روزنامه و م

  هركس به منظور تبليغ بر اساس نژاد يا قوم و يا جنس يا به منظور ايجاد نفرت يا دشمني و يـا بـه منظـور ايجـاد نفـاق بـر                              :2ماده
جـزاي نقـدي از   اساس نژاد وقوم و يا جنس جمعيتي تشكيل دهد يا اداره نمايد به حبس جنحه اي از سه ماه تا يك سال يا به پرداخت                       

  .ده هزار تا يكصد هزار ريال محكوم مي شود مجازات قبول عضويت در جمعيت فوق حداقل مجازات مذكور خواهد بود
 ، در جلسه روز پنجشنبه      8/4/2536قانون فوق مشتمل بر دو ماده و يك تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه                   

  .ي رسيدسي وشش به تصويب مجلس شوراي ملّسي ام تير ماه دو هزار و پانصد و 
  قوانين و مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي                                                                                                     

   معماري ايرانموادي از قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و                                 
  22/12/1351مصوب 

  : اعضاي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران عبارتند از:3ماده 
  .وزير آباداني و مسكن  -1
 .وزير كشور -2

 .وزير اقتصاد -3

 1.وزير فرهنگ  -4

 وزير آب و برق -5

 .وزير كشاورزي و منابع طبيعي -6

 .وزير جنگ -7

 .رئيس سازمان برنامه و بودجه -8

  . معماري ايران با وزير آباداني و مسكن خواهد بودرياست شوراي عالي شهرسازي و
 در مورد بررسي طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها نظرات استاندار يا فرماندار كل و انجمن شهرسـتان و انجمـن شـهر                        :1تبصره  
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  . وشهردار و كارشناسان ذيصالحيت كسب و مورد استفاده قرار خواهد گرفت
  . راي معتبر خواهد بود5كثريت اعضا رسميت خواهد داشت و تصميمات شورا با حداقل  جلسات شورا با حضور ا:2تبصره 
 در صورتي كه هر يك از اعضاي شورا نتواند شخصا در هر يك از جلسات شورا شركت كند يكي از معاونان خود را به شـورا                   :3تبصره  

  .اعزام خواهد داشت
يرات آنها در هر استان يا فرمانداري كل به وسيله كميسيوني بـه رياسـت                بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و و تغي         :5ماده  

استاندار يا فرماندار كل و به عضويت رئيس انجمن شهرستان و شهردار و نمايندگان وزارت فرهنگ و هنر و آباداني و مـسكن و نماينـده                          
ه تصويب انجمن شهر برسـد بـراي شـهرداري الزم           آن قسمت از نقشه هاي تفصيلي كه ب       . مهندس مشاور تهيه كننده طرح انجام ميشود      

  .تاييد شوراي عالي شهرسازي برسده تغييرات تقشه هاي تفصيلي اگر براساس طرح جامع موثر باشد بايد ب. االجرا خواهد بود 
  7260: شماره                                                                                                                                               

                                              31/3/1363  
  وزارت فرهنگ و آموزش عالي

قانون تعيين تكليف كتب مصادره اي كه در جلسه روز دوشنبه سي ويكم ارديبهشت ماه يكهـزار و سيـصد و شـصت و سـه مجلـس                            
 رياسـت   27/3/1363 مورخ   2405/1گهبان رسيده ، و طي نامه شماره         به تاييد شوراي ن    21/3/1363خ  شوراي اسالمي تصويب و در تاري     

  .ه است براي اجرا به پيوست ابالغ مي گردددجمهوري به نخست وزيري  واصل گردي
   ميرحسين موسوي:                     نخست وزير                                                                                                  

  قانون تعيين تكليف كتب مصادره اي                                               
لـه كـه بـه    ح كتابهايي كه با نظر حاكم شرع به صورت شرعي و قانوني از افراد و موسـسات و سـازمانها و بنيادهـاي من     –ماده واحده   

 شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران گرد آوري شـده و يـا در دسـت گـردآوري                  26/1/1359 جلسه مورخ    1462 موجب مصوبه شماره  
قرار مي گيرد تا بـا     ) زير نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالي         ( 2است در اختيار كتابخانه مركزي دانشگاه تهران به عنوان گنجينه شماره            

  .عمومي به وجود آيداين كتابها يك مركز تحقيقاتي براي استفاده 
و نيز كتب چاپي مصادره شـده اي كـه در تهـران و شهرسـتانها  در اختيـار بنيـاد                  ) اعم از نادر و غير آن       (  كتابهاي خطي    :1تبصره  

مستضعفان و يا ساير نهادها و بنيادها است و تاكنون طبق مصوبه مزبور شوراي انقالب جمع آوري نشده است بايد حداكثر ظـرف مـدت                         
  .ه از تاريخ تصويب اين قانون تحويل كتابخانه مركزي دانشگاه گرددسه ما

 كتابخانه مركزي دانشگاه موظف است در حفظ و نگهداري كتب خطي ناياب و كمياب و نيـز كتـب چـاپي بـا ارزش طبـق           :2تبصره  
  .اصول فني كتابداري اقدامات الزم را معمول دارد

دگاههاي صالحه تجديد نظري انجام گيرد و از قسمتي از اين كتب رفع مصادره شـود                 چنانچه در احكام مصادره از طرف دا       :3تبصره  
  .وزارت فرهنگ و آموزش عالي موظف است نسبت به تحصيل رضايت صاحبان آن يا استرداد آن قسمت از كتب اقدام نمايد
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 گردآوري شده است با كليه وسايل  محل ساختمان باشگاه سابق نخست وزيري كه فعال قسمتي از كتب مصادره اي در آن–4تبصره 
  .و اثاثيه موجود در آن به وزارت فرهنگ و آموزش عالي منتقل مي گردد

 كتابخانه مركزي دانشگاه تهران موظف است از كتب تكراري و مازاد مشمول طرح بيش از سه نسخه نگهداري ننموده بقيه                     :5تبصره  
  . شود به ترتيب اولويت اهدا نمايدرا در صورت نياز به كتابخانه هايي كه نام برده مي

  
  .كتابخانه شماره يك مجلس شوراي اسالمي -1
 .كتابخانه ملي -2

 .كتابخانه مسجد اعظم در قم -3

 .كتابخانه دفتر تبليغات در قم -4

 .كتابخانه آستان قدس رضوي در مشهد -5

 .كتابخانه هاي عمومي وزارت ارشاد اسالمي -6

ه ضاله استعماري بهائيت به مركز مدارك علمي وابسته به وزارت ارشاد اسالمي منتقـل                كتب ضاله و اسناد مربوطه به فرق       ة كلي :6تبصره  
  .مي گردد

د و شـصت و سـه       صقانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز دوشنبه سي و يكم اريبهـشت مـاه يكهـزارو سيـ                       
  . ن رسيده است به تاييد شوراي نگهبا21/3/1363مجلس شوراي اسالمي تصويب  ودر تاريخ 

  اكبر هاشمي: رئيس مجلس شوراي اسالمي
  13350شماره                                                                                                                                             

                                     30/2/1365  
  وزارت امور خارجه 

انون عضويت دولت جمهوري اسالمي ايران در سازمانها و مجامع بين المللي كه در جلسه روز سه شنبه بيست وششم فروردين مـاه   ق
يكهزارو سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسالمي به تصويب رسيده و نظر شوراي محترم نگهبان در موعد مقرر اعالم نـشده و طـي                          

  . رياست جمهوري به نخست وزيري واصل گرديده است جهت اجرا به پيوست ابالغ مي گردد1365/ 25/2 مورخ 1047/1نامه شماره 
   مير حسين موسوي–نخست وزير 

  قانون عضويت دولت جمهوري اسالمي ايران در سازمانها و مجامع بين المللي
يد و به دولت اجـازه داده مـي شـود            عضويت دولت ايران در سازمانها و مجامع بين المللي به شرح فهرست پيوست تاي              –ماده واحده   

  .نسبت به پرداخت حق عضويتهاي معوقه اقدام نمايد
  . عضويتهايي كه به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده، كماكان به اعتبار خود باقي است:1تبصره 
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يي كه ادامـه عـضويت    به دولت اجازه داده مي شود در صورت ضرورت نسبت به پرداخت حقوق معوقه عضويت در سازمانها       :2تبصره  
  .در آنها به تصويب نرسيده اقدام نمايد

 تغييرات ميزان حق عضويت سازمانها و مجامع مذكور در اين قانون همه ساله در بودجه ساالنه كـل كـشور پـيش بينـي و                          :3تبصره  
  .  وزيران تخصيص داده ميشودهيأت پس از تصويب مجلس شوراي اسالمي به وسيله 

 ماده واحده و سه تبصره و دو فقره فهرست ضميمه در جلسه روز سه شنبه بيست و ششم فروردين ماه يكهزار                      قانون فوق مشتمل بر   
  .و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسالمي به تصويب رسيده است

   اكبر هاشمي–رئيس مجلس شوراي اسالمي                                                  
  

  مانها و موسسات دولتي كه در سازمانها و مجامع بين المللي عضو بوده و مجوز قانوني داشته اندفهرست وزارتخانه ها ، ساز
  

  حق عضويت  نام وزارتخانه و يا سازمان دولتي  نام سازمان بين المللي
بين المللي  مصوب  موسسه جرم شناسي :1

  1337سال 
   فرانك فرانسه3000  وزارت دادگستري

وق خصوصي  موسسه يكنواخت كردن حق:2
  1343مصوب 

   فرانك سوئيس8850  وزارت خارجه

 كميته مشورتي حقوق آسيايي و آفريقايي :3
  1349مصوب 

   دالر آمريكا7130  وزارت خارجه

) ايكائو (  سازمان بين المللي هواپيمايي:4
  1328مصوب 

   دالر آمريكا127629  سازمان هواپيمائي كشور

   دالر آمريكا60000  سازمان بنادر و كشتيراني  )وايم( سازمان بين المللي دريانوردي :5
   دالر آمريكا11072  سازمان بنادر و كشتيراني   سازمان بين المللي هيدروگرافي:6
   دالر آمريكا4000  سازمان بنادر و كشتيراني   اتحاديه بين المللي بنادر و لنگرگاهها:7
  رلينگ ليره است850  سازمان غله كشور   شوراي بين المللي گندم:8
   فرانك سوئيس221400  وزارت پست و تلگراف و تلفن   راه دور    اتحاديه بين المللي ارتباطات:9

   دالر آمريكا4000  وزارت پست وتلگراف و تلفن   جامعه مخابراتي آسيا واقيانوسيه:10
  

  سازمان بين المللي تربيتي علمي و :11
                       فرهنگي ملل متحد       

  )يونسكو ( 

وزارت فرهنگ و آموزش عالي وزارت 
  بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

   دالر آمريكا1274624

   دالر آمريكا1340185  "        "        ""        ""       ""   سازمان بهداشت جهاني:12
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 شوراي بين المللي علوم تخصصي :13
  حيوانات آزمايشگاهي

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش
  پزشكي

   دالر آمريكا200

 اتحاديه بين المللي براي حمايت :14
معروف (زي مالكيت صنعتي و تجارتيو كشاور

  )به پاريس

   فرانك سوئيس60939  سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

   دالر4611441  وزارت امور خارجه   سازمان ملل متحد:15
  لند فلورن ه2090  وزارت امور خارجه   ديوان داوري الهه:16
   دالر642438  وزارت امور خارجه   دبيرخانه كنفرانس اسالمي:17
تامين               اتحاديه بين المللي :18

  اجتماعي
   فرانك سوئيس1800  موسسه كار و تامين اجتماعي

   فرانك فرانسه6850  وزارت نيرو   كميسيون بين المللي سدهاي بزرگ:19
   دالر2950  وزارت نيرو  شي كميسيون بين المللي آبياري و زهك:20
   پوند2500  وزارت نيرو   كنفرانس جهاني انرژي:21
 كنفرانس جهاني شبكه هاي وسيع فشار :22

  )سيگره ( قوي 
   فرانك فرانسه1920  وزارت نيرو

 زمين       اتحاديه بين المللي علوم:23
  شناسي

   دالر1200  سازمان زمين شناسي كشور

ه زمين  كميسيون جهاني تهيه نقش:24
  شناسي

   فرانك فرانسه4000  سازمان زمين شناسي كشور

   فرانك بلژيك1806437  گمرك ايران   شوراي همكاري گمركي:25
 دفتر بين المللي طبع و نشر تعرفه هاي :26

  گمركي
   فرانك بلژيك447176  گمرك ايران

   دالر86715  سازمان هواشناسي كشور   سازمان هواشناسي جهاني:27
 خليج   هواشناسي دريايي منطقه برنامه:28

  فارس و درياي عمان
   فرانك سوئيس47522  سازمان هواشناسي كشور

   دالر67047  وزارت ارشاد اسالمي   سازمان جهاني جهانگردي:29
بين     دفتر مركزي حمل ونقل هاي :30

  المللي با راه آهن
   فرانك سوئيس20000  راه آهن جمهوري اسالمي ايران

راه آهن جمهوري اسالمي ايران وزارت   يقات و آزمايشها دفتر تحق:31
  امور اقتصادي و دارايي

   فلورن هلند158000

   دالر9396  وزارت امور اقتصادي و دارايي   طرح كلمبو:32
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 بانك بين المللي ترميم و توسعه معروف :33
  )بانك جهاني ( به 

    وزارت امور اقتصادي و دارايي

  كمك  وزارت امور اقتصادي و دارايي  ه بين المللي صندوق اوپك براي توسع:34
 للي توسعه كشاورزي صندوق بين الم:35

  )ايفاد(
كليه تعهدات . مبلغ به تصويب نرسيد   وزارت كشاورزي

  .كان لم يكن مي گردد
حق عضويت در صندوق،همان (   بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران   صندوق بين المللي پول:36

  ).زمان مي باشدسهميه ايران در سا
 صندوق بيمه هاي اتكايي همكاري :37

  )دي . سي.آر( عمران منطقه اي 
وزارت امور اقتصادي و دارايي و بيمه 

  مركزي ايران
  .حق عضويت ندارد

(           سازمان بين المللي استاندارد:38
  )ايزو 

   فرانك سوئيس136000  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي

   دالر726021  وزارت كار و امور اجتماعي  ن المللي كار سازمان بي:39
 انجمن حمل ونقل هوايي بين المللي – 40
  )ياتا( 

   دالر160000  هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران

   دالر11000  وزارت كشاورزي   كميته بين المللي مشورتي پنبه:41
 اتحاديه جمعيت هاي صليب سرخ و :42

  هالل احمر
   فرانك سوئيس156563  جمعيت هالل احمر

ملل متحد   سازمان خواربار و كشاورزي:43
  )فائو( 

 سازمان حفظ –وزارت كشاورزي 
  نباتات

   فرانك سوئيس1381030

وزارت برنامه و بودجه اداره جغرافيايي    انجمن بين المللي فتو گرامتري:44
  ارتش و وزارت برنامه وبودجه

   فرانك600

اداره جغرافيايي ارتش و وزارت برنامه    گرافي انجمن بين المللي كارتو:45
  و بودجه

   دالر220

   دالر257447  سازمان انرژي اتمي ايران   آژانس بين المللي انرژي اتمي:46
   فرانك سوئيس94000  وزارت پست وتلگراف و تلفن   اتحاديه پست جهاني:47
شرقي براي علوم اداري   سازمان منطقه:48
  )اروپا( 

   دالر3000  داري و استخداميسازمان امور ا

   فرانك فرانسه850000  راه آهن دولتي ايران   اتحاديه بين المللي راه آهنها49
   فرانك بلژيك95000  راه آهن دولتي ايران  راه آهنها  اتحاديه بين المللي كنگره:50
 راه    كميته بين المللي حمل ونقل با:51
  آهن

  س فرانك سوئي3000  راه آهن دولتي ايران
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   فرانك فرانسه25000  راه آهن دولتي ايران   اتحاديه واگنهاي باري:52
   فرانك سوئيس40000  راه آهن دولتي ايران   اتحاديه توروس:53
 اتحاديه تعرفه كشورهاي بالكان و خاور :54

  نزديك
    فرانك سوئيس4000  راه آهن دولتي ايران

المللي  بين  سازمان ماهواره اي مخابراتي:55
  )نتلسات اب( 

  حق السهم متغير مي باشد  شركت مخابرات ايران

  )ايران (  ريال 10216000  وزارت امور خارجه  )اكو (  سازمان همكاري اقتصادي :56
 اتحاديه بين المللي تجزيه بذر موسسه :57

  و بذر) ايستا(اصالح و تهيه نهال
   فرانك سوئيس1530  

  
   فرانك فرانسه6500  ترابريوزارت راه و   كنگره بين المللي راهها:58
 كميسيون منطقه اي توليد و :59

بهداشت دام براي آسيا، خاور دور و 
  )افكا( جنوب غربي اقيانوس آرام 

   دالر3750  سازمان دامپزشكي كشور

   فرانك سوئيس87200  شهرباني جمهوري اسالمي  المللي بين  سازمان پليس جنايي:60
   دالر27500  مان تربيت بدنيساز   كميته بين المللي المپيك:61
 مركز بين المللي مطالعات براي :62

  حفاظت اموال فرهنگي و آثار باستاني
   دالر12746  وزارت فرهنگ و آموزش عالي
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  سازمانهاي بين المللي كه عضويت ايران در آنها مستند به تصويب قوه مقننه نبوده است
  
  
  

   دالر30000  مان حفاظت محيط زيستساز  )پوئيپ(  برنامه محيط زيست ملل متحد :1
   دالر500  سازمان صنايع كوچك ايران     مجمع جهاني صنايع كوچك و متوسط:2
 موسسه بين المللي روشهاي سواد آموزي :3

  بزرگساالن يونسكو
   دالر25000  وزارت فرهنگ و آموزش عالي

   دالر500  سازمان صنايع دستي ايران   شوراي جهاني صنايع دستي:4
   دالر سنگاپور78567  وزارت آموزش وپرورش  كالج تربيت تكنيسين طرح كلمبو :5
   فرانك فرانسه13580  مركز توسعه صادرات ايران  )يوفي( اتحاديه نمايشگاههاي بين المللي :6
   روپيه هند3000  سازمان اسناد ملي ايران   شوراي منطقه اي آرشيو جنوب و غرب آسيا:7
   دالر آمريكا2253  سازمان اسناد ملي ايران  و شوراي بين المللي آرشي:8
   كمك: دالر33000  وزارت امور خارجه   سازمان آوارگان فلسطين:9

براساس همكاري متقابل بوده وفاقد حق   سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمي   سازمان خبرگزاريهاي كشورهاي غير متعهد:10
  عضويت مي باشد

   مارك1210  ازمان مركزي تعاون روستايي ايرانس   اتحاديه بين المللي رايفايزن:11
دفتر منطقه اي ( اديه بين المللي تعاون  اتح:12

  )دهلي نو
   ليره استرلينگ100  سازمان مركزي تعاون روستايي ايران

  حق عضويت ندارد  سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمي  )اوپكتا(  سازمان خبري اوپك :13
   دالر10000  سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمي  )اينا(  خبرگزاري بين المللي اسالمي :14
 سازمان خبرگزاري منطقه آسيا و اقيانوس :15
  آرام

   دالر200  سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمي

   دالر685  وزارت ارشاد اسالمي   موسسه بين المللي تاتر وابسته به يونسكو:16
   دالر175  وزارت ارشاد اسالمي   شوراي بين المللي موزه ها:17
   فرانك سوئيس750  مركز آمار ايران  )ايكوم(  موسسه بين المللي آمار :18
   فرانك سوئيس9000  صدا وسيماي جمهوري اسالمي ايران   اتحاديه راديو تلويزيونهاي اروپا:19
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   ريال سعودي52500  شهرداري تهران   سازمان پايتختهاي اسالمي:20
   دالر260  هرداري تهرانش   انجمن بين المللي آتش نشاني:21
   فرانك سوئيس26373  سازمان پيشاهنگي جمهوري اسالمي ايران   سازمان جهاني پيشاهنگي پسران:22
   فلوون هلند300  مركز اسناد ومدارك علمي   فدراسيون بين المللي انجمن هاي كتابداري:23
 موسسه بين المللي بايگانيهاي وابسته به :24

  يونسكو
   دالر50  موزش عاليوزارت فرهنگ و آ

  و بناها شوراي بين المللي محوطه ها:25
  )ايكوموس(

   دالر5800  وزارت فرهنگ وآموزش عالي

   پوند1000  سازمان حفاظت محيط زيست   دفتر بين المللي تحقيقات پرندگان آبزي:26
   دالر1000  شركت مخابرات ايران   اتحاديه الكترونيك آسيايي:27
   پوند50  سازمان حفاظت محيط زيست   حفاظت از پرندگان شوراي بين المللي:28
   فرانك فرانسه6270  شركت دخانيات ايران  )كورستا(  سازمان جهاني تحقيقات توتون:29
  كمك: فرانك سوئيس100000  وزارت امور خارجه   كميته بين المللي صليب سرخ:30
 برنامه كمك ملل متحد به آموزش بررسي و :31

  لمللياشاعه حقوق بين ا
   كمك– دالر 5500  وزارت امور خارجه

 برنامه آموزشي و تربيتي ملل متحد براي :32
  جنوب آفريقا

   كمك– دالر 5500  وزارت امور خارجه

آي :او( دفتر بين المللي بيماريهاي واگير دام :33
  )اي–

   فرانك فرانسه34020  سازمان دامپزشكي كشور

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش   اد مخدر صندوق ملل متحد براي مبارزه با مو:34
  پزشكي

   كمك داوطلبانه– دالر 2000

   كمك: دالر 50000    )يونيسف( صندوق ملل متحد براي كودكان :35
   دالر14850  صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران   اتحاديه راديو تلويزيوني آسيا و اقيانوس آرام:36
سيا و  انستيتو توسعه راديو تلويزيوني آ:37

  اقيانوس آرام
   دالر1000  صدا وسيماي جمهوري اسالمي ايران

   دالر570  صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران   مركز هماهنگي ماهواره هاي وابسته به:38
   فلورن هلند1807وزارت فرهنگ و آموزش عالي مركز  فدراسيون بين المللي اطالع رساني وزارت :39
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  اسناد و مدارك علمي  فرهنگ و آموزش عالي
   دالر200  وزارت ارشاد اسالمي   كميسيون جنوب آسيا:40
   دالر120  سازمان بهزيستي كشور   فدراسيون جهاني ناشنوايان:41
   دالر1500  سازمان بهزيستي كشور   اتحاديه بين المللي نابينايان:42
  ئيس فرانك سو8000  سازمان بهزيستي كشور   اتحاديه بين المللي حمايت كودكان:43
   فلورن هلند47070  كشتيراني جمهوري اسالمي ايران   كنفرانس اكمل:44
   لير ايتاليا21441900  كشتيراني جمهوري اسالمي ايران   كنفرانس مدمكون:45
   پوند انگليس4350  كشتيراني جمهوري اسالمي ايران   كنفرانس يوكمل:46
   دالر200  دانشگاه شيراز   انجمن آموزشي مهندسي در جنوب آسيا:47
   دالر2250  سازمان مبارزه با سرطان   اتحاديه بين المللي مبارزه با سرطان:48
وزارت راه وترابري سازمان بنادر و    انجمن بين المللي چراغهاي دريايي:49

  كشتيراني
   فرانك سوئيس8000

   دالر65  سازمان انتقال خون ايران   انجمن بانك خون آمريكا:50
   دالر سهميه4000  سازمان انتقال خون ايران  هاني سازمان بهداشت ج:51
   فلورن هلند58  سازمان انتقال خون ايران   انجمن بين المللي انتقال خون:52
 فدراسيون بيمه گران و بيمه گران اتكايي :53

  آفريقايي و آسيايي
   دالر750  بيمه مركزي ايران

 شوراي بين المللي تحقيقات ساختمان و :54
   ساختمانياسناد و مدارك

   فرانك سوئيس2250  وزارت مسكن و شهرسازي

   دالري87/783 سهم 5 تا2  وزارت پست و تلگراف و تلفن   اتحاديه پستي جنوب و غرب آسيا:55
   دالر200  وزارت فرهنگ و آموزش عالي   فدراسيون ورزشهاي بين المللي دانشگاهي:56
 گروه مطالعات بين المللي سرب و روي :57

  سازمان ملل متحدوابسته به 
وزارت معادن و فلزات شركت ملي 

  سرب وروي ايران
   پوند4000

ــت    انجمن بين المللي كود شيميايي:58 ــنايع  ( وزارت نفــ ــركت صــ شــ
  ) پتروشيمي ايران

باتوجـه بـه    (  هـزار فرانـك      90 تا   20بين  
   ) فرانك فرانسه45000توليدات فعلي 

) شركت صنايع( وزارت نفت    انجمن كود شيميايي هندوستان:59
  پتروشيمي ايران

   روپيه هند2650
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   دالر200000  وزارت برنامه و بودجه   كميته بين الدول آنفورماتيك:60
 صندوق اعتبارات مخصوص كمكهاي فني و :61

  برنامه توسعه عمران ملل متحد
   كمك– دالر 50000  وزارت امور خارجه

   كمك– دالر 1000  ارجهوزارت امور خ  )حساب ويژه نيويورك ( 77 گروه :62
 كميته فني بين المللي پيشگيري و اطفاء :63

  حريق
   فرانك سوئيس2520  شهرداري تهران

 سازمان امور اداري منطقه آسياي جنوب :64
  شرقي

   دالر51  شهرداري تهران

 اتحاديه بين المللي سازمانهاي محلي و :65
  شهرداريها

   فلورن هلند66800  شهرداري تهران

اسيون بين المللي خانه سازي و برنامه  فدر:66
  ريزي شهري

   فلورن هلند725  شهرداري تهران

   مارك آلمان1000  شهرداري تهران   كميته بين المللي بازيابي و بازسازي زباله:67
   ين ژاپن17016920  كشتيراني جمهوري اسالمي ايران   كنفرانس جاپركن:68
شركت ملي ( معادن و فلزاترت وزا   انستيتو بين المللي آهن و فوالد:69

  )فوالد ايران
   فرانك بلژيك475000

   كمك: دالر10000  وزارت صنايع  )يونيدو( زمان توسعه صنعتي ملل متحد سا:70
 اتحاديه بين المللي سازمانهاي تحقيقات :71

  )يوفرو( جنگل و مرتع 
              وزارت كشاورزي 

  )ل و مراتعموسسه تحقيقات جنگ( 
   فرانك سوئيس400

 انجمن دوستداران تربيت بدني و بهداشت و :72
  تفريحات سالم

   دالر200  دانشگاه تهران

 دانشگاه –دانشگاه شهيد بهشتي    اتحاديه بين المللي دانشگاهها:73
   دانشنگاه تبريز–شيراز 

   دالر1200 دانشجو  10000بيش از 

   بودجه كميته اروپايي وزارت برنامه و:74
  )تحقيقات بين المللي بتن و معيارهاي فني (

   فرانك سوئيس4500  

سازمان تربيت بدني جمهوري اسالمي    سازمان جهاني اسب عرب:75
  ايران

   دالر100 كره اسب سالي 100تا 



 58

 جامعه دانشكده هاي بهداشت نواحي آفريقا و :76
  آسيا و غرب اقيانوس آرام

   دالر300  )شتدانشكده بهدا( دانشگاه تهران

 جامعه دانشكده هاي پزشكي خاور نزديك و :77
  ميانه

  دانشگاه تهران
  دانشكده بهداشت

  

   دالر300
   دالر300

دانشكده علوم اداري ( دانشگاه تهران    موسسه بين المللي علوم اداري:78
  )و مديريت بازرگاني 

   دالر150

   دالر1150  )موسسه ژئوفيزيك( دانشگاه تهران    انجمن ژئوفيزيك دانان اكتشافي:79
 موسسه آسيايي و توسعه اقتصادي و برنامه :80

  )اسكاپ ( ريزي 
   كمك– دالر 10000  وزارت برنامه و بودجه

   كمك– دالر 10000  وزارت برنامه و بودجه  )سيزم (  شوراي ورزشي ارتشهاي جهان:81
  فرانك سوئيس 5020  وزارت ارشاد اسالمي   مركز بين المللي هنرهاي تجسمي:82

  1. *فهرستهاي فوق منضم به قانون عضويت دولت جمهوري اسالمي ايران در سازمانها و مجامع بين المللي ميباشد
   اكبر هاشمي–رئيس مجلس شوراي اسالمي                                                                                                         

  71275ره شما
18/  10/1370    

  وزارت امور خارجه 
قانون الحاق دو تبصره به قانون عضويت دولت جمهوري اسالمي ايران در سازمانها و مجـامع بـين المللـي كـه در جلـسه علنـي روز                            

ي نگهبـان   بـه تاييـد شـورا   11/10/1370يكشنبه مورخ سوم آذر ماه يكهزارو سيصد وهفتاد مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تـاريخ                 
 مجلس شوراي اسالمي واصل شده است، به پيوست جهـت اجـراء ابـالغ مـي                 16/10/1370 ق مورخ    – 2735رسيده و طي نامه شماره      

  .گردد
   اكبر هاشمي رفسنجاني–رئيس جمهور 

  *قانون الحاق دو تبصره به قانون عضويت دولت جمهوري اسالمي ايران در سازمانها و مجامع بين المللي
به قانون عـضويت دولـت جمهـوري اسـالمي ايـران در سـازمانها و                 ) 5(و   ) 4(  تبصره هاي زير به عنوان تبصره هاي         –ده  ماده واح 

  . الحاق مي گردد1365مجامع بين المللي مصوب 
عضويت  به دولت اجازه داده ميشود در سازمانها ومجامع بين المللي مندرج در فهرست زير عضويت يابد و حقوق                    – الحاقي   4تبصره  

                                                 
  . همين بخش آورده شده استقانون الحاق دو تبصره به قانون عضويت دولت جمهوري اسالمي ايران و اصالحيه مربوط در 1
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پرداخت حق عضويت و كمكهاي معوقه سازمانها و مجامع مزبور با تشخيص دولـت بالمـانع مـي                  . يا كمك و يا سهميه مربوط را بپردازد         
  .باشد

 تعيين دستگاهها يا نمايندگان طرف عضويت يا پرداخت كمك به سازمانها و مجامع   بين المللـي موضـوع مـاده                       –  الحاقي    5تبصره
  . فوق الذكر به عهده دولت مي باشد4 و تبصره 1365واحده مصوب 

   انجمن بين امللي موسيقي                                                             وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي– 37
  و ارشاد اسالمي فدراسيون بين المللي آرشيو فيلم                                                    وزارت فرهنگ :38
  

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره و يك فهرست در جلسه علني يكشنبه مورخ سـوم آذرمـاه يكهـزار و سيـصد و هفتـاد                       
  . به تاييد شوراي نگهبان رسيده است11/10/1370مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

   مهدي كروبي–رئيس مجلس شوراي اسالمي 
  اق دو تبصره به قانون عضويت دولت جمهوري اسالمي ايران در سازمانها و مجامع بين المللي اصالح قانون الح •

 وزارت كشور و بـه اسـتناد تبـصره    17/11/1370 مورخ 62/1/6592 بنا به پيشنهاد شماره 6/2/1371 وزيران در جلسه مورخ      هيأت  
 1370مـصوب   ) اسالمي ايران در سازمانها ومجـامع بـين المللـي           قانون الحاق دو تبصره به قانون عضويت دولت جمهوري          ( الحاقي  ) 5(

  :تصويب نمود
وزارت كشور جايگزين شهرداري تهران در سازمانها و مجامع بين المللي مندرج در قانون عضويت دولت جمهوري اسـالمي ايـران در                      

  . ميگردد26/1/1365سازمانها و مجامع بين المللي مصوب 
 ن حبيبي حس–معاون اول رئيس جمهور 

 
  7041/1شماره  

                         27/12/1365  
  جناب آقاي نخست وزير

 10/12/1365طرح فروش خدمات مشاوره كامپيوتري ، فنـي و انتـشاراتي و برگـزاري دوره هـاي تخصـصي از متقاضـيان ، مـصوب               
  .جرا در اختيار مسئوالن گذارده شودمجلس شوراي اسالمي كه كليه مراحل قانوني را طي كرده است ، ارسال ميگردد تا براي ا

    سيد علي خامنه اي–رئيس جمهور                                      
              120484شماره                                                                                                                                          

                       28/12/1365  
  كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي
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قانون فروش خدمات كامپيوتري ، فني و انتشاراتي و برگزاري دوره هاي تخصصي كه در جلسه روز يكشنبه دهم اسفند ماه يكهزار و                       
راي نگهبـان رسـيده و طـي نامـه شـماره             به تائيـد شـو     21/12/1365سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ             

  . رياست جمهوري به نخست وزيري واصل گرديده است جهت اجرا به پيوست ابالغ مي گردد27/12/1365مورخ 7041/1
   مير حسين موسوي–نخست وزير                               

  ي تخصصيقانون فروش خدمات كامپيوتري ، فني و انتشاراتي و برگزاري دوره ها               
 كليه وزارتخانه ها وموسسات دولتي موظف اند درآمد حاصل از فروش خدمات با احتساب هزينـه هـاي مربوطـه جهـت                       :ماده واحده 

انجام خدمات كامپيوتري ، فني ، كارشناسي ، انتشاراتي و نشريات تخصصي و برگزاري دوره هـاي تخصـصي را از متقاضـيان اخـذ و بـه                            
  .مايندحساب درآمد عمومي واريز ن

  
 ماه از تاريخ تصويب اين قـانون توسـط وزارت برنامـه و بودجـه و وزارت             2 آيين نامه اجرايي اين ماده واحده حداكثر ظرف          :1تبصره  

  . وزيران خواهد رسيدهيأت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب 
  .گاه خللي وارد آورد ارائه خدمات موضوع اين قانون نبايستي در انجام وظايف اصلي دست:2تبصره 
  . ايجاد واحد سازماني و پست و سازماني جديد به منظور ارائه خدمات مصرحه در اين قانون ممنوع است:3تبصره 
  . شركتهاي دولتي مشمول اين قانون نبوده و تابع قوانين خاص مربوط به خود هستند:4تبصره 
  .ن مستثني بوده و تابع قوانين و مقررات خاص خود ميباشد آموزش كارگران در كليه سطوح ازز شمول اين قانو:5تبصره 
  . كارهاي ارجاعي از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتي در مورد خدمات مذكور در اولويت قرار دارد:6تبصره 

 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز يكشنبه دهم اسفند مـاه يكهـزار و سيـصد و شـصت و پـنج مجلـس                             
  . به تاييد شوراي نگهبان رسيده است21/12/1365شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

   اكبر هاشمي:                  رئيس مجلس شوراي اسالمي                                                                                       
  

 ر اساسنامه شركتها و موسسات تابعه وزارتخانه هاقانون تعيين مرجع تصويب و يا اصالح و تغيي

 تصويب و يا انجام هرگونه تغيير و اصالح در اساسنامه موسسات و شركتهاي تابعه وزارتخانـه هـا                   ،  به موجب اين قانون       :ماده واحده   
نا به پيـشنهاد وزارت ذيـربط و    با كسب مجوز از مجلس شوراي اسالمي در هر مورد ب،كه طبق مجوزهاي قانوني ايجاد شده يا مي شوند  

  . وزيران خواهد بودهيأت تاييد سازمان امور اداري و استخدامي بر عهده 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه بيست و دوم آذرماه يكهزار و سيصد و شصت و شش مجلـس شـوراي                          

  .ان رسيده است به تاييد شوراي نگهب26/9/1366اسالمي تصويب و در تاريخ 
    اكبر هاشمي:رئيس مجلس شوراي اسالمي                             
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  1366/ 3/12موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب                                                
  وزارت امور اقتصادي و دارايي

هزار و سيصد وشصت و شش مجلس شوراي اسالمي تصويب          قانون مالياتهاي مستقيم كه در جلسه مورخ روز دوشنبه سوم اسفند يك           
 رياست جمهـوري بـه نخـست     29/1/1367 مورخ   316/1 طي نامه شماره     ،و با توجه به عدم وصول نظر شوراي نگهبان در مهلت قانوني             

  .وزيري واصل گرديده است جهت اجرا به پيوست ابالغ مي گردد
  وسوي مير حسين م–نخست وزير                               

  قانون مالياتهاي مستقيم
   اشخاص مشمول ماليات–باب اول 

  : اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات مي باشند:1ماده 
  .كليه مالكين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا امالك خود واقع در ايران طبق مقررات باب دوم -1
 .ايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايدهر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به كليه درآمده -2

 . مي كند      هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران تحصيل -3

 .مي نمايد         هر شخص حقوقي ايراني نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل  -4

مي نمايد و همچنين نسبت          نسبت به درآمدهايي كه در ايران تحصيل        ) اعم از حقيقي يا حقوقي      ( ي  هر شخص غير ايران    -5
كـه  ( به درآمدهايي كه بابت واگذاري امتيازات يا ساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و كمكهاي فني و يا واگذاري فيلمهـاي سـينمايي                   

 .از ايران تحصيل مي كند) يد آنها ميگرددبعنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عا

  : اشخاص زير مشمول پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون نمي باشند:2ماده 
وزارتخانه ها و موسسات دولتي و دستگاههايي كه بودجه آنها وسيله دولت تامين مي شود و شهرداريها و موسسات وابسته بـه                       -1

  .ت طبق قوانين تاسيس شده باشنددولت و شهرداريها كه به صورتي غير از شرك
 مـدارس علـوم     ، صـندوقهاي پـس انـداز بازنشـستگي          ، سازمان تامين اجتماعي     ،جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران        -2

و نهادهاي انقالب اسالمي و صندوق عمران موقوفات كشور مادام كه درآمد صندوق مزبور صرف امـور              ) ع( جامعه االمام الصادق     ،اسالمي  
 .ن موقوفات و تامين هزينه هاي سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مي گرددعمرا

  . وزيران استهيأت تشخيص مدارس علوم اسالمي به عهده شوراي مديريت حوزه علميه قم و نهادهاي انقالب اسالمي با 
 ، ديني ، علمي ،قات فرهنگي   تحقي ،رف اموري از قبيل تبليغات اسالمي     موقوفات عام كه درآمد آنها طبق موازين شرعي به مص          -3

 ، مصلي ها ومدارس علـوم اسـالمي         ، مساجد   ، بنا و تعمير و نگهداري       ، بهداشت   ، تعليم وتربيت    ، اكتشافات   ، اختراعات    ، فني تحقيقاتي 
 ، زلزله   ، از سيل     كمك به مستضعفين و آسيب ديدگان حوادث ناشي        ، امور عمراني و آباداني      ، تعمير آثار باستاني     ،مراسم تعزيه و اطعام     

 جنگ و حوادث غير مترقبه ديگر مي رسد مشروط بر اينكه در آمد و هزينه مزبور مورد گواهي سازمان حج و اوقاف و امور                         ،آتش سوزي   
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  .خيريه باشد
 فـوق برسـد و      3موسسات عام المنفعه كه به ثبت رسيده و درآمد آنها به موجب اساسـنامه بـه مـصرف امـور مـذكور در بنـد                           -4
ين مجامع حرفه اي كه به موجب قوانين خاص تشكيل شده اند مشروط بر اينكه بر درآمد و هزينه هاي موسسات و مجامع مذكور        همچن

 .از طرف مقام رهبري و يا قائم مقام رهبري و يا دولت و يا شهرداريها نظارت شود

شروط بـر اينكـه رسـميت آنهـا بـه تـصويب             هاي مذهبي مربوط به اقليتهاي ديني مذكور در قانون اساسي م          هيأت  انجمنها يا    -5
 .وزارت كشور رسيده و درآمد و هزينه آنها توسط سازمان حج و اوقاف و امور خيريه تاييد شده باشد

 شركتهايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به اشخاص و موسسات مذكور در بندهاي فوق باشند سـهم درآمـد يـا         :1تبصره  
حكم اين تبصره مانع استفاده شركتهاي مزبور از معافيتهاي مقرر در ايـن قـانون حـسب                 . اين ماده نخواهند بود     سود آنها مشمول حكم     

  .مورد نمي باشد
 اين ماده كه عايد اشخاص مي گردد مشمول معافيـت مربـوط بـه موقوفـات                3 آن قسمت از درآمد موقوفات مذكور در بند          :2تبصره  
  .نخواهد بود
   اين ماده كـه تـا سـه سـال     5 و 4 و3كور در بندهاي ذرآمد موقوفات و موسسات عام المنفعه وانجمنهاي م   آن قسمت از د    :3تبصره

پس از انقضاي سال مالي به مصارف مقرر در بندهاي مزبور نرسد طبق مقررات مربوط مـشمول ماليـات خواهـد بـود مگـر اينكـه لـزوم                             
  . و امور خيريه و يا ساير مراجع ناظر حسب مورد رسيده باشدنگهداري بيش از مدت مذكور به تاييد سازمان حج و اوقاف

 آيين نامه اجرايي مربوط به اين ماده توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و كشور و ارشاد اسالمي تهيـه و پـس از                 :4تبصره  
  . وزيران به موقع اجرا گزارده خواهد شدهيأت تصويب 

ط و ترتيبات مقرر در اين ماده و آيين نامه اجرايي آن رعايت نشود معافيت مالياتي مقـرر نـسبت    در هر سال مالي كه شراي    :5تبصره  
  اين ماده براي آن سال جاري نبوده و درآمدهاي سال مزبور آنها طبق مقررات مربـوط مـشمول                    5و  4 و 3به اشخاص مذكور در بندهاي      

  .ماليات خواهد بود
  :ي باير فصل ماليات بر اراض– 16 ماده 6تبصره 

آن قسمت از اراضي بايري كه مالك در آنها ممنوع المعامله گرديده و يا به عللي به گـواهي مراجـع ذيـصالح دولتـي و يـا نهادهـاي                              
انقالب اسالمي بهره برداري از آنها از عهده مالك خارج و يا در طرح شهرداريها قرار گرفته باشد و همچنين اراضي بـايري كـه بـه علـت                             

از طرف سازمان حج و اوقاف و امور خيريه يا دولت يا شهرداريها يا موسسات وابسته به دولت و شهرداريها مالكان آنها بـه                        دعوي مالكيت   
موجب گواهي مراجع صالحيتدار مربوط ممنوع المداخله شده اند مادام كه داراي وضعيت ذكرشده هستند مشمول ماليات موضـوع ايـن                    

  .فصل نخواهند بود
  ليات بر ارث فصل ما:24ماده 

  .اموال زير از شمول ماليات اين فصل خارج است
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وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس انداز خدمت و بيمه هاي اجتماعي ونيز وجوه پرداختي توسط موسسات بيمه يا بيمه گـذار و      -1
ر مـستمر بـه ورثـه متـوفي          خسارت فوت و همچنين ديه و مانند آنها حسب مورد كه يك جا و يـا بـه طـو                    ،يا كارفرما از قبيل بيمه عمر     

  .پرداخت مي گردد
 با رعايت شرايط مقرر در قرارداد مزبـور بـا           1340 قرارداد وين مورخ فروردين      39 ماده   4اموال منقول متعلق به مشمولين بند        -2

 .شرط معامله متقابل 

 مـاده مزبـور     3ور مذكور در بنـد       اين قانون يا انجام ام     2 ماده   4و  2 و 1اموالي كه براي سازمانها و موسسات مذكور در بندهاي           -3
 2 مـاده  3مورد وقف يا نذر يا حبس يا وصيت واقع گردد به شرط تاييد سازمانها و موسسات مذكور و در مورد انجام امور مذكور در بنـد                 

 نحـوه اجـراي     .اين قانون به شرط آنكه دولت يا شهرداريها يا مراجعي كه مورد قبول دولت باشد در اجراي آن حق نظارت داشته باشـند                      
 وزيـران   هيـأت   مفاد اين بند به موجب آيين نامه اي كه از طرف وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري تهيه و به تـصويب                         

 .خواهد رسيد تعيين مي شود

 صـورتي كـه از       مـي شـود در          اموالي كه به موجب وقف يا حبس يا نذر يا وصيت منتقـل            :  فصل ماليات بر ارث      – 39 و   38مواد  
به شرح زير مـشمول     .  اين قانون نباشد و يا مشمول مقررات فصل ماليات بر درآمد اتفاقي نگردد             24 ماده   3موارد معافيت مذكور در بند      

  :ماليات است
  . اين قانون خواهد بود131 منافع مال هرسال مشمول ماليات به نرخ مقرر در ماده ، در مورد وقف و حبس :الف
 وصيت چنانچه منافع مورد نذر و وصيت باشد به شرح بند الف فوق و در صورتي كه عين مال نذر و وصيت باشـد ارزش             در نذر و   :ب

  .مال طبق مقررات اين فصل تعيين و يك جا به نرخ مقرر براي وراث طبقه دوم مشمول ماليات خواهد بود
  .فوت موصي قطعي شده باشد مال مورد وصيت وقتي مشمول ماليات خواهد بود كه وصيت با :1تبصره 
 حوزه مالياتي صالحيتدار در مورد وقف و حبس و نذر و وصيت حوزه اي است كه محل اقامت متولي يا حبس و نذر كننده                  :2تبصره  

  .يا موصي در محدوده آن واقع است و در صورتي كه افراد مذكور مقيم ايران نباشند حوزه مالياتي مربوط در تهران خواهد بود
 دفاتر اسناد رسمي و ادارات ثبت اسناد و محاكم دادگستري و سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و اداره سرپرستي صـغار و        :3تبصره  

محجورين و همچنين بانكها و ساير موسسات مجاز نخواهد بود و به مفاد وصيتنامه اي ترتيب اثـر دهنـد مگـر اينكـه گواهينامـه حـوزه                            
  .مه مذكور از طرف وصي يا وارث به حوزه مالياتي صالحيتدار تسليم شده است ارائه گرددمالياتي مبني بر اينكه وصيتنا

 مكلف اند حداكثر ظـرف سـه مـاه از         وصي، حبس و نذر كننده و در مورد وصيت ، متولي و در مورد حبس و نذر         ، در مورد وقف  
كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود حـاوي             تاريخ وقوع عقد يا فوت موصي حسب مورد اظهار نامه اي روي نمونه اي               

مشخصات و ارزش مال وقف يا حبس يا نذر يا وصيت به انضمام اسناد مربوطه به حوزه مالياتي صالحيتدار تسليم و رسيد دريافت دارنـد           
 سال را تا آخر تيرماه سـال بعـد و چنانچـه     اين قانون باشد ماليات منافع هر38و همچنين در صورتي كه مورد از مصاديق بند الف ماده     

مورد از مصاديق قسمت اخير بند ب ماده مزبور باشد ماليات متعلق را حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ انقـضاي مهلـت تـسليم اظهارنامـه                           
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  . اين قانون استفاده نمايند41 و 40پرداخت كنند و يا از تسهيالت مذكور در مواد 
 اين قانون و يـا مـشمول مقـررات فـصل            24 ماده   3ضوع وقف يا حبس و يا نذر يا وصيت از مصاديق بند              در مواردي كه مو    –تبصره  

 يا وصي حسب مورد مكلف اند مشخصات اموال مورد وقف يا حبس يانذر يـا              ، يا حبس و نذركننده      ، ماليات بر درآمد اتفاقي باشد متولي       
 وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود درج و حداكثر ظـرف سـه مـاه از     نمونه  اي كه از طرف    وصيت و مشخصات ذينفع را روي     

  .تاريخ وقوع عقد يا فوت موصي به حوزه مالياتي صالحيتدار تسليم و رسيد دريافت دارند
 االجـاره   درآمد مشمول ماليات امالكي كه به اجازه واگذار مي گردد عبارتست از كل مـال              :  فصل ماليات بر درآمد امالك       – 53ماده  

  .اعم از نقدي و غير نقدي پس از كسر بيست و پنج درصد بابت هرينه ها و استهالكات و تعهدات مالك نسبت به مورد اجاره
  .درآمد مشمول ماليات در مورد اجاره دست اول امالك مورد وقف يا حبس بر اساس اين ماده محاسبه خواهد شد

  .ول ماليات خواهد بود راهن طبق مقررات اين فصل مشم،در رهن تصرف 
  .هرگاه موجر مالك نباشد درآمد مشمول ماليات وي عبارتست از مابه التفاوت اجاره دريافتي و پرداختي بابت ملك مورد اجاره

حكم اين ماده در مورد خانه هاي سازماني متعلق به اشخاص حقوقي در صورتي كه ماليات آنها طبق دفـاتر قـانوني تـشخيص شـود                        
  .بودجاري نخواهد 

 محل سكونت پدر ومادر يا همسر يا فرزند يا اجداد و همچنين محل سكونت افراد تحت تكفل مالك اجاري تلقي نمي شود                     :1تبصره  
در صورتي كه چند مستغل محل سكونت مالك و يـا افـراد             . مگر اينكه به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت مي شود               

ي سكونت مالك و يك مستغل جمعا براي ساير افراد مذكور به انتخاب مالـك از شـمول ماليـات ايـن بخـش                        مزبور باشد يك مستغل برا    
خارج خواهد بود و اگر مالك بيش از يك همسر دايم داشته باشد واحد مستغل محل سكونت هر يك از همسران دايم نيـز غيـر اجـاري                            

  .تلقي خواهد شد
 اين قانون قرار ميگيرد غيـر اجـاري تلقـي           2 و ماده    5 و   4 و   2 و   1سسات موضوع بند هاي     امالكي كه مجانا در اختيار سازمانها و مو       

  .مي شود
  : فصل ماليات بر درآمد مشاغل– 96ماده 

اشخاص حقيقي مذكور به شرح ذيل مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني مي باشند و درآمد آنان از روي دفاتر قانوني تشخيص داده مي                       
  .شود

  .ت بازرگاني و كليه واردكنندگان و صادر كنندگان دارندگان كار -1
صاحبان كارخانه ها و كارگاهها و واحد هاي توليدي كه براي آنها پروانه تاسيس و يا بهره برداري از وزارت ذيربط صادر شده يا     -2
 .بشود

ي و نقشه برداري و صاحبان موسسات ساختماني و تاسيسات فني و صنعتي و دفاتر فني و مهندسي مشاور موسسات نقشه كش -3
 .نظارت
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 .صاحبان موسسات حسابرسي و مشاوره اي -4

 .صاحبان هتلها و متلها -5

 .صاحبان بيمارستان ، زايشگاه ، آسايشگاه ، تيمارستان، و درمانگاهها -6

 .بهره برداران معادن -7

 .صاحبان موسسات حمل ونقل موتوري ، زميني، دريايي و هوايي اعم از مسافري و يا باربري  -8

 .مجالت و روزنامه ها و موسسات نشر كتاب و موسسات چاپصاحبان  -9

صاحبان موسسات تعليم و تربيت كه داراي پروانه از يكي از وزارتخانه هاي آموزش و پرورش يا فرهنـگ و آمـوزش عـالي مـي                    -10
 .باشند

 . تماشاخانه و موسسات فيلمبرداري و دوبالژ فيلم –صاحبان سينما  -11

   مجلس شوراي اسالمي1366ياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه موادي از قانون اصالح قانون مال
  : بشرح زير اصالح مي شود:2 ماده :1ماده 
و آن قـسمت از درآمـد       (( حذف و بعـد از عبـارت امـور خيريـه عبـارت              ) )) ع(جامعه االمام الصادق    ( (  عبارت 2 در بند ماده     –الف  

  .اضافه مي گردد))  ت عايد آنها مي شوداشخاص كه از محل وجوه بريه ولي فقيه ، خمس  و زكا
و )) هزينـه يـا وام تحـصيلي دانـشجويان و دانـش آمـوزان       (( عبـارت  )) كمك به مستضعفين ((  قبل از عبارت 2 ماده 3 در بند   :ب

  .اضافه مي شود)) و نذورات بقاع متبركه (( عبارت )) ميرسد (( همچنين در قسمت آخر اين بند بعد از كلمه 
  . به شرح زير اصالح مي شود2ماده  4 بند :ج

 فـوق برسـد و همچنـين        3موسسات عام المنفعه كه به ثبت رسيده و درآمد آنها به موجب اساسنامه به مصرف امور مذكور در بنـد                     
 وزيران مشروط بر اينكه بر درآمد و هزينه هـاي موسـسات   هيأت مجامع حرفه اي كه بموجب قوانين خاص تشكيل شده اند و تشخيص  

  .مجامع مذكور از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي نظارت شودو
  . اضافه مي گردد2 ماده 1 متن زير به آخر تبصره :د

در آمد حاصل از فعاليتهاي اقتصادي از قبيل فعاليتهاي توليدي ، صنعتي ، معدني ، تجاري ، حق واگذاري محل ، مستغالت و نقل و                       
 اين ماده كه به نحوي غير از طريق شركت نيز تحـصيل مـي شـود بـدون رعايـت                     4 و 2ند هاي   انتقاالت قطعي امالك اشخاص موضوع ب     

  .معافيتهاي مقرر در اين قانون در هر مورد به نرخهاي مقرر مربوط مشمول ماليات خواهد بود
رات ايـن قـانون خواهنـد       مسوولين اداره امور در اينگونه موارد نسبت به سهم فعاليت مذكور مكلف به انجام تكاليف مربوط طبق مقر                 

ضـوابط اجرائـي ايـن تبـصره بوسـيله          . بود، در غير اينصورت نسبت به پرداخت ماليات متعلق با مؤدي مسؤوليت تضامني خواهند داشت              
  .وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه خواهد شد

و نيـز قبـل از   )) ت وزارت امور اقتصادي و دارائي      و نحوه نظار  (( عبارت  )) مربوط به اين ماده     ((  بعد از عبارت     2 ماده   4 در تبصره    :ه
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  .اضافه مي شود)) فرهنگ و (( عبارت )) ارشاد اسالمي  (عبارت 
و امور فرهنگي ، آموزشي ، ورزشي ، بهداشتي ، درماني ، نگهداري             (( عبارت  )) كشاورزي و دامي    ((  بعد از عبارت     4 در ماده    :3ماده  

  .اضافه مي شود)) نه ، مهمانسرا ، سينما ، تماشاخانه و موسسات دوبالژ فيلم ، معلولين ، هتل ، متل ، مسافرخا
  .اضافه مي شود)) يا تمديدي آن (( عبارت )) مقرر در پروانه ( (  بعد از عبارت 6 در قسمت اخير ماده :4ماده 
  . الحاق مي گردد24 به ماده 4 متن زير به عنوان بند :7ماده 

ارزش سهام متوفي در شركتهائي      % 50نزد بانكهاي كشور و شعب آنها در خارج از كشور و همچنين             صد در صد سپرده هاي متوفي       
ارزش سهام متوفي    % 40 پذيرش براي معامله در بورس اوراق بهادار قبول شده باشد  و              هيأت  كه سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف         

  . تعاوني توليدي صنعتي و معدنيدر شركتهاي سهامي عام توليدي صنعتي و معدني و شركتهاي
  . بشرح زير اصالح مي شود53 ماده :9ماده 
  . الحاق مي گردد53 به ماده 9 متن زير به عنوان تبصره –الف 

 وزارتخانه ها ، موسسات و شركتهاي دولتي و دستگاههائي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها بوسيله دولت تامين مي شود ،                       :9تبصره  
ب اسالمي ، شهرداريها و شركتها و موسسات وابسته به آنها و همچنين ساير اشخاص حقوقي مكلفند ماليات موضـوع ايـن                      نهادهاي انقال 

فصل را از مال االجاره هائي كه پرداخت مي كنند كسر و ظرف ده روز به اداره امور اقتصادي و دارائي محل وقوع ملك پرداخت و رسـيد                          
  .آنرا به موجر تسليم نمايند

  . الحاق مي گردد53 به ماده 10تن زير به عنوان تبصره  م:ب
 واحد هاي مسكوني متعلق به شركتهاي دولتي كه قبل از انتقال قطعي و طبق اسناد و مدارك مثبته بموجب قرارداد واگـذار                       :10تبصره  

اتي با خريـدار ماننـد مالـك رفتـار          مي گردد مادام كه در تصرف خريدار ميباشد و در مدت مذكور اجاري تلقي نمي شود و از لحاظ مالي                   
 خواهد شد

قانون نحوه حفظ آثار و ياد حضرت امام خميني رضوان اهللا تعالي عليه كـه در جلـسه علنـي روز يكـشنبه مـورخ چهـاردهم آبانمـاه                             
امـه   به تاييد شـوراي نگهبـان رسـيده و طـي ن            14/8/1368يكهزارو سيصد و شصت و هشت مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ              

  . * مجلس شوراي اسالمي واصل شده است جهت اجرا به پيوست ابالغ مي گردد17/8/1368ق مورخ /1165شماره 
   اكبر هاشمي رفسنجاني:رئيس جمهور                                   

  قانون نحوه حفظ آثار و ياد حضرت امام خميني رضوان اهللا تعالي عليه                         
زندگينامه و آثار و گفتار حضرت امام خميني رضوان اهللا تعالي عليه از سـوي اشـخاص حقيقـي و حقـوقي و                       پ وانتشار    چا :1ماده  

 كه بنا به دستور آن حـضرت        )ره(دولتي و غير دولتي بدون تاييد صحت مطالب توسط موسسه نشر آثار امام خميني             شركتها و موسسات    
اشخاص و موسسات مذكور موظف اند قـبال  .  اداره مي گردد ممنوع است      )ره(حمد خميني زير نظر حجه االسالم و المسلمين حاج سيد ا        

  .به مصادر تاييد شده توسط موسسه استناد نموده يا تاييديه الزم را از اين مركز دريافت و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ارائه نمايند
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ي و وزارت بهداشـت ، درمـان و آمـوزش پزشـكي موظـف انـد از          وزارتخانه هاي آموزش و پـرورش و فرهنـگ وآمـوزش عـال             :2ماده  
 منشور اول و دوم انقـالب را بـه نحـوي مناسـب در               زندگينامه ، وصيتنامه و پيامهاي مهم حضرت امام خميني قدس سره الشريف بويژه            
  1.كتب درسي در مقاطع تحصيلي ابتدايي ، راهنمايي ، متوسطه و دانشگاهي قرار دهند

انه هاي فرهنگ و ارشاد اسالمي و امور خارجه ، سازمان صدا و سيماي جمهـوري اسـالمي ايـران ، سـازمان تبليغـات       وزارتخ:3ماده  
اسالمي و دفتر تبليغات حوزه علميه قم موظف اند با همكاري و هماهنگي موسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امـام قـدس سـره ، برنامـه                            

در داخل و خارج از كشور بـا        ) ره   ( يويج و نشر آثار و انديشه ها و زندگينامه امام خمين          هاي جامع و گسترده اي را در جهت تبليغ و تر          
  .هنري و امكانات تجسمي و رسانه هاي همگاني تهيه و به اجرا در آورنداستفاده از كليه امكانات فرهنگي و 

  : اليم امام خميني سالم اهللا عليه از قبيل عت صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران موظف است از طريق ذيل به نشر و بسط :تبصره
  .پخش سخنرانيها ي حضرت امام -1
 .قرائت پيامهاي حضرت امام به خصوص در مناسبتهاي ذيربط -2

 .مبادرت ورزد. تدريس كتب علمي ايشان در برنامه هاي آموزشي  -3

 موسسه مزبور طرحهاي جامعي در زمينـه         وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسالمي و كشور موظف اند با همكاري و هماهنگي              :4ماده  
و تهيه تابلو ها و آثـار هنـري و تجـسمي در زمينـه آرمانهـا و                  ) ره(مهم كشور به نام امام خميني       نامگذاري مراكز و ميادين و خيابانهاي       

  . دولت به اجرا در آورندهيأت اهداف امام و نصب آنها در مجامع عمومي و ميادين بزرگ تهيه و پس از تصويب 
 تصوير مبارك رهبر كبير انقالب اسالمي حضرت امـام خمينـي را              بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است منحصراً        :5ماده  

  .بر يك روي كليه اسكناسهاي جمهوري اسالمي ايران و سكه هاي بهار آزادي به گونه اي مناسب طراحي و چاپ و منقوش نمايد
ني رضوان اهللا تعالي عليه بايد در كليه وزارتخانه ها ، سـازمانها ، ادارات و نهادهـا و مراكـز و     تمثال مبارك حضرت امام خمني :6ماده  

و همچنين تمثال مبارك امام     . مصاحبات مسئولين كشور در محل مناسب و قابل رويت نصب گردد          مجامع رسمي داخل و خارج ايران و        
و نيز كتب منتشره دانشگاهي كـه       ) ايي ، دبيرستاني ، مراكز تربيت معلم        دبستان ، راهنم  (  تداي كليه كتب درسي آموزش وپرورش     در اب 

  .چاپ برسداز سوي مراكز نشر دانشگاهي انتشار مي يابد به 
 به منظور تجليل از مقام شامخ رهبر كبير انقالب اسالمي حضرت امام خميني قدس سره الشريف روز چهـاردهم خـرداد هـر     :7ماده  

  .عظيم الشان به عنوان عزاي عمومي اعالم و تعطيل رسمي خواهد بودسال سالروز رحلت آن قائد 
 كليه وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي موظف اند همكاري الزم را در جهت حفظ و تنظيم و نـشر آثـار                          :8ماده  

 به عمل آورند ، اعتبـارات       )ره(مام خميني امام و طراحي و ساخت حرم و مجموعه هاي پيوسته به آن ، با موسسه مذكور و حرم حضرت ا                   
  .مورد نياز از محل بودجه اين دو مركز تامين خواهد شد و در صورت ضرورت در بودجه ساالنه كشور پيش بيني خواهد شد

                                                 
  قانون الحاق موادي به قانون نحوه حفظ آثار و ياد حضرت امام خميني رضوان اهللا تعالي عليه *  1
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 دستگاههاي فوق الذكر مي توانند در صورت درخواست مسئولين حرم امام خميني و موسسه مذكور كاركنـان خـود را بـه                       –تبصره  
  . دو مركز مامور نماينداين

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهاردهم آبانماه يكهزار و سيصد و شـصت و هـشت                     
  . به تاييد شوراي نگهبان رسيده است 14/8/1368مجلس شوراي اسالمي تصويب ودر تاريخ 

  هدي كروبي م–رئيس مجلس شوراي اسالمي                            
  قانون الحاق موادي به قانون نحوه حفظ آثار و ياد حضرت امام خميني رضوان اهللا تعالي عليه

 هر كس در آثار مكتوب يا غير مكتوب حضرت امام مرتكب هر گونه دخل و تصرف متقلبانه اي اعم از جعـل  يـا تزويـر و يـا                         :1ماده  
تقلبي بودن آن عمدا چاپ يا نشر نمايد در محاكم صالحه با توجه بـه دفعـات جـرم و بـا                      تحريف شود ويا آثار متقلبانه مزبور را با علم به           

 ضربه شالق و پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي و يا بـه هـر دو                   74 تا   35رعايت مراتب تعزير به شش ماه تا سه سال حبس يا            
  .مجازات محكوم مي شود

 روز  15 روز تـا     5 روز و براي بـار دوم از         5 روزنامه به حكم دادگاه براي بار اول از يك روز تا              آثار متقلبانه معدوم و نشريه يا      –تبصره  
  .توقيف و در مراحل بعدي به حكم دادگاه توقيف مي شود

 هر كس عمدا به انهدام يا تخريب اسناد و نسخ اصلي و يا منحصر به فرد مكتوب حضرت امام و يا آثار غير مكتـوب از قبيـل                             :2ماده  
آثار سمعي و بصري اقدام كند عالوه بر جبران خسارت وارده به چهار ماه تا دو سال حبس يا از ده تا سي ضربه شالق و بيـست هـزار تـا      

  .دويست هزار ريال جزاي نقدي و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد مگر مكتوباتي كه جنبه شخصي داشته باشد 
قلبي و يا تصوير يا مجسمه يا فيلم يا نوار موهن ساخته شـده حـضرت امـام را توزيـع يـا در                         هر كس از روي سوء نيت آثار ت        :3ماده  

 ضربه شالق و پنجاه هزار تـا پانـصد هـزار ريـال جـزاي      74 تا   35مرعي و نظر عمومي قرار دهد به مجازات سه ماه تا يك سال حبس يا                
  .نقدي و يا به هر دو مجازات محكوم مي شود

مرجع قضايي  . رايم موضوع اين قانون در دادسراها و دادگاههاي انقالب اسالمي خارج از نوبت انجام مي گردد                  رسيدگي به ج   :4ماده  
  .ذيربط مي تواند د رخصوص تقلبي بودن مورد و مغايرت آن با آثار اصلي از موسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني استعالم نمايد

 ايران موظف اند حسب مورد در مورد جعل و يا تحريف و يا تخريب آثار حـضرت امـام در                      سفارتخانه هاي جمهوري اسالمي    :5 ماده  
خارج از كشور كه از سوي افراد حقيقي و حقوقي صورت مي گيرد اقدام قانوني الزم در جهت پيگيـري واصـالح موضـوع و پيـشگيري از         

  .ندتكرار آن انجام داده ودر هر مورد موسسه مذكور را از موضوع مطلع نماي
 خانه هاي فرهنگي جمهوري اسالمي ايران موظف اند موارد فوق را جهت اقدام مقتضي به سفارتخانه ها و موسـسه مـذكور                       –تبصره  
  .اعالم دارند

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و ششم شهريور ماه يكهزار و سيصد و شـصت و    
  ن. /  به تاييد شوراي نگهبان رسيده است3/7/1369سالمي تصويب و در تاريخ نه مجلس شوراي ا
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   مهدي كروبي–رئيس مجلس شوراي اسالمي                            
  2ق /5472شماره                                                                                                                                          

                                      1/3/1369  
  وزارت امور خارجه

 مجلس شوراي اسالمي تصويب 19/2/1369قانون حمايت از انقالب اسالمي مردم فلسطين كه در جلسه علني روز چهار شنبه مورخ             
 مجلس شـوراي اسـالمي واصـل        24/2/1269مورخ   ق   :1533 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره           19/2/1369و در تاريخ    

  .شده است جهت اجرا ابالغ مي گردد
   اكبر هاشمي رفسنجاني–رئيس جمهور 

  قانون حمايت از انقالب اسالمي مردم فلسطين
فلسطين به ملت فلسطين تعلق داشته و دارد و رژيم اشغالگر قدس و حكومت غاصب صهيونيـستها كـه بـا ظلـم و                          سرزمين :1ماده  

 و قتل عام و جنايت بر اين سرزمين و بيت المقدس مسلط گرديده اند غاصب و ظالم و محكوم اند و برهمه ملتها و انسانهاي حـق                            غصب
طلب جهان خصوصا مسلمانان و باالخص مردم و حكومت جمهوري اسالمي ايران الزم است از مردم ستمديده و آواره و مبارزه فلـسطين          

  .ه هر نحو ممكن حمايت و دفاع نمايندتا رسيدن به حقوق حقه خويش ب
 رئيسه مجلس شوراي اسالمي موظف است ازطرق محتلف اين حمايت را تعميق و گسترش بخشد و در اسرع وقت كنفرانسي                     هيأت  

  .از نمايندگان كشورهاي اسالمي و صاحب نظران در اين راستا تشكيل دهد
كهاي انساني را جهت حمايت از مردم فلسطين تشكيل دهـد و كمكهـاي   ايران مي تواند صندوق كم دولت جمهوري اسالمي   :2ماده  

مسلمانان و افراد آزاديخواه جهان را جمع آوري و در جهت حمايت و تقويت آوارگان فلسطيني و مردم مظلوم و مبارز سرزمين فلـسطين     
  .انتفاضه صرف نمايد

امر مـسلمين و هـالل احمـر جمهـوري       انقالب اسالمي با اذن ولي بنياد شهيد انقالب اسالمي و بنياد مستضعفان و جانبازان         :3ماده  
اسالمي ايران موظف اند از خانواده هاي شهدا ، جانبازان ، اسرا و مفقودين سرزمينهاي اشغالي و ساير شهدايي كه از بقيه نقاط جهان در                         

  .ه فلسطين به شهادت مي رسند درحد توان حمايت معنوي و مادي نمايندرا
ارتخانه هاي فرهنگ و آمزش عالي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي موظف اند هـر سـاله جهـت تحـصيل تعـدادي از                   وز :4ماده  

  .داوطلبان فلسطيني د ردانشگاههاي كشور سهميه اي را منظور نمايند
مور خارجه ، وزارت فرهنگ     ختيار وزارت ا   به منظور اجرا و پيگيري و هماهنگيهاي الزم كميته اي مركب از نمايندگان تام اال               :5ماده  

ل احمـر  و دو نفـر از   ، وزارت اطالعات ، بنياد جانبـازان ، هـال  و ارشاد اسالمي ، بنياد شهيد ، فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي       
انجـام شـده   نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به انتخاب مجلس زير نظر رئيس جمهور يا نماينده ايشان تشكيل و هر شش ماه اقدامات       

  .را به مجلس شوراي اسالمي گزارش مي نمايد
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 از انقـالب اسـالمي       وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايـران موظـف انـد حمايـت تبليغـاتي                     :6ماده  
  .فلسطين را در اولويت فعاليتهاي برون مرزي خود قرار دهند 

جمهوري اسالمي ايران بيت المقدس را به عنوان مـوطن و مركـز   وراي اسالمي و دولت  با توجه به سوابق تاريخي ، مجلس ش :7ماده  
دولت اسالمي در تبعيد فلسطين به رسميت مي شناسد و از تمام كشورهاي اسالمي تقاضا دارد اين شهر را به عنوان مركز دولت اسالمي 

ا دارد اين شهر را به عنوان مركـز دولـت اسـالمي در تبعيـد                در تبعيد فلسطين به رسميت مي شناسد و از تمام كشورهاي اسالمي تقاض            
  .فلسطين به رسميت بشناسند

 هر نوع برقراري رابطه اقتصادي و تجاري و فرهنگي با كمپانيها و موسسات و شـركتهاي وابـسته بـه صهيونيـستها در سـطح           :8ماده  
  . جهان ممنوع مي باشد

 موظف است ظـرف مـدت يـك سـال در حـد امكـان ليـست كامـل شـركتها و                        وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي ايران      –تبصره  
  . دولت ارائه نمايدهيأت موسسات و كمپانيهاي صهيونيست را در سطح جهان شناسايي و به مجلس شوراي اسالمي و 

و شصت و نـه     قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و يك تبصره در جلسه علني روز چهار شنبه نوزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد                      
  . به تاييد شوراي نگهبان رسيده است1369/ 19/2مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

   مهدي كروبي–رئيس مجلس شوراي اسالمي                           
 بيست  قانون الحاق موادي به قانون نحوه حفظ آثار و يا د حضرت امام خميني رضوان اهللا تعالي عليه كه در جلسه علني روز دوشنبه                       

 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و       3/7/1369و ششم شهريور ماه يكهزار و سيصد وشصت و نه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ                  
  . مجلس شوراي اسالمي واصل شده است جهت اجرا ابالغ مي گردد5/7/1369 ق مورخ – 1736طي نامه شماره 

  اني اكبر هاشمي رفسنج–رئيس جمهور                        
  87188شماره                                                                                                                                              

                                     22/8/1369  
  نهاد رياست جمهوري 

ران كه در جلسه علني روز چهار شنبه مورخ دوم آبانماه يكهزار و سيصد و شـصت                 قانون اساسنامه كتابخانه ملي جمهوري اسالمي اي      
 ق مـورخ    – 1805 به تاييـد شـوراي نگهبـان رسـيده و طـي نامـه شـماره                  16/8/1369و نه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ          

  . مجلس شوراي اسالمي واصل شده است جهت اجرا ابالغ مي گردد19/8/1369
   اكبر هاشمي رفسنجاني–رئيس جمهور                        

  قانون اساسنامه كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران                          
) علمي  ( ي ناميده مي شود موسسه اي است آموزشي          كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران كه در اين اساسنامه كتابخانه ملّ           :1ماده  

  .تقيم رياست جمهوري كه طبق مقررات اين اساسنامه اداره خواهد شد ومحل آن تهران است، تحقيقاتي و خدماتي زير نظر مس
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رديـف رياسـت جمهـوري       ذيـل      ل كتابخانه ملي موسسه اي است دولتي و بودجه آن در بودجه كل كشور و در رديف مستق                 :2ماده  
  .منظور مي گردد

        : اهداف :3ماده 
و غير مكتـوب در ايـران و يـا متعلـق بـه              ) چاپي وخطي ( اطالعات مربوط به آثار مكتوب       ماندهي واشاعه گردآوري ، حفاظت ، سا     -1

 .ايرانيان خارج از كشور

و غير مكتوب در زمينه ايران شناسي و ) چاپي و خطي ( آثار مكتوب  عه اطالعات مربوط بهاماندهي و اشگردآوري ، حفاظت ، سا -2
  ) قدس سره الشريف( ضرت امام خميني اسالم شناسي ، خصوصا انقالب اسالمي به رهبري ح

ماندهي و اشاعه اطالعات مربوط به آثار مكتوب و غير مكتوب معتبر علمي ، فرهنگي ، فني از كشورهاي                   گردآوري ، حفاظت ، سا     -3
 .ديگر

 .پژوهش و برنامه ريزي علمي كتابداري و اطالع رساني و شركت در تحقيقات و فعاليتهاي بين المللي ذيربط -4

ابير و اخذ تصميمات الزم براي صحت ، سهولت و سرعت امر تحقيق و مطالعـه در همـه زمينـه هـا بـه منظـور اعـتالي                         اتخاذ تد  -5
 .فرهنگ ملي و انجام تحقيقات مربوطه

 .انجام مشاوره ، نظارت ، هدايت و ارائه خدمات فني و برنامه ريزي و سازماندهي كتابخانه هاي كشور -6

هنگ كردن خدمات و فعاليتهاي كتابخانه هاي عمـومي و تخصـصي جهـت تـسهيل مبادلـه                  ارائه روشهاي مطلوب به منظور هما      -7
 .اطالعات

   اركان كتابخانه:4ماده 
  :اركان كتابخانه ملي عبارتند از

  .امناء هيأت  -1
 .رئيس كتابخانه ملي -2

  : ي كتابخانه ملي مركب از افراد زير خواهد بودامناء هيأت  :5ماده 
  .)رياست عاليه كتابخانه ملي ( رياست جمهوري اسالمي ايران  -1
 وزير فرهنگ وآموزش عالي -2

 .وزير آموزش -3

 وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي -4

دو نفر از صاحبنظران در امر كتاب ، كتابداري يك نفر به پيشنهاد وزير فرهنگ و آموزش عالي و يك نفـر بـه پيـشنهاد وزيـر                              -5
 .امناء هيأت ارشاد اسالمي و تاييد رئيس 

 .يرئيس كتابخانه مل -6
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  . با رئيس جمهوري خواهد بودامناءء هيأت  رياست :1تبصره 
 براي مدت مدت چهار سال منصوب مي شود و انتخـاب مجـدد              امناء هيأت   رئيس كتابخانه ملي با پيشنهاد رئيس و تاييد          :2تبصره  

  .وي بال مانع است
  . را به عهده خواهد داشتامناء هيأت  رئيس كتابخانه ملي سمت دبيري :3تبصره 

  . با اكثريت مطلق اعضاي حاضر معتبر خواهد بودامناء هيأت  تصميمات :6ماده 
  :امناء هيأت  وظايف :7ماده 
  .ي تصويب سازمان و تشكيالت اداري كتابخانه ملّ–الف 
  . تهيه و تصويب آيين نامه هاي مالي ، اداري ، استخدامي و تشكيالتي كتابخانه به پيشنهاد رئيس كتابخانه ملي:ب
  . تاييد بودجه كتابخانه ملي و پيشنهاد آن به مراجع ذيربط :ج
  .ونگي جلب هدايا و كمكهاي مالي اشخاص حقيقي و حقوقي  تصويب چگ:د
 تصويب شركت نمايندگان كتابخانه ملي در جلسات و كنفرانسها ، كنگره ها ، نمايشگاهها و همكاريهاي بين المللي ، بين الدولي يا       :ه

  . كتاب و كتابخانهمنطقه اي مربوط به
  . استماع گزارش فعاليتهاي ساالنه رئيس كتابخانه ملي و اتخاذ تصميم درباره آن و تعيين خط مشي كلي كتابخانه :و
  . تصويب آيين نامه هاي داخلي مورد نياز كتابخانه ملي:ز

  . پيشنهاد هر گونه تغيير يا اصالح مواد اساسنامه به مراجع ذيربط–ح 
دولتي و ( تهيه آمار حفاظت كتب و اسناد و مدارك خطي و تاريخي همه كتابخانه ها               جهت بسيج امكانات به منظور      طرحها   ارائه   :ط

  .با استفاده از روشهاي علمي پيشرفته در كليه كتابخانه ها و مراكزاطالعات كشور و جلوگيري از اتالف و يا غارت آنان) غير دولتي 
از كليه آثار مكتوب و غير مكتوب اعم از كتب ، نشريات ادواري ، جزوه ، بروشور ، گزارشهاي  برنامه ريزي جهت دريافت دو نسخه :ي

  .علمي وتحقيقاتي ، تمبر وامثال اينها كه مورد نياز و استفاده كتابخانه ملي باشد
تـي كـشور ، از طريـق         اتخاذ تدابير الزم جهت تامين كسري موجودي كتابخانه ملي توسط كليه كتابخانه هاي دولتي و غيـر دول                  :ك

  .خريد يا دريافت هديه و يا مبادله نسخ مكرر، كپي ، ميكروفيلم و يا ميكروفيش آنها
  . تصويب نصب و عزل رئيس كتابخانه ملي:ل

  : وظايف و اختيارات رئيس كتابخانه ملي عبارتند از:8ماده 
  .امناء هيأت  اداره امور كتابخانه با توجه به مصوبات :الف
  .امناء هيأت ر حسن اجراي اساسنامه و آيين نامه ها ومصوبات  مراقبت ب:ب
  .امناء هيأت  پيشنهاد آيين نامه هاي مالي و معامالتي و اداري ، استخدامي و تشكيالتي كتابخانه به :ج
  .امناء هيأت ارائه گزارش فعاليتهاي ساالنه كتابخانه و همچنين گزارش ميزان نحوه پيشرفت كار به  :د
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  . اساسنامه5 براي شركت در جلسات موضوع ماده امناء هيأت عضاي  دعوت ا:ه
  . اساسنامه5 براي شركت در جلسات موضوع ماده امناء هيأت  دعوت اعضاي :و

 امضاي كليه قراردادها و اسناد مالي و افتتاح حساب در بانكها و معرفي امضاهاي مجاز واجازه پرداخت در حدود مقررات مربوطه                      –ز  
  .وبو بودجه مص

  .امناء هيأت  پيشنهاد بودجه ساالنه كتابخانه ملي به :ح
  . نمايندگي كتابخانه ملي در كليه مراجع اداري و قضايي با حق انتخاب وكيل به منظور استيفاي حقوق كتابخانه–ط 
  . جهت اتخاذ تصميمامناء هيأت  پيشنهاد آيين نامه هاي داخلي كتابخانه ملي به :ي
  .اركنان كتابخانه ملي بر اساس تشكيالت مصوب نصب و عزل كليه ك:ك
  .امناء هيأت  انجام ساير وظايف محوله از طرف :ل

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده وسه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوم آبانماه يكهزار و سيصد و شصت و نه مجلـس                         
  .  استهبان رسيده به تاييد شوراي نگ16/8/1369شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

   مهدي كروبي–رئيس مجلس شوراي اسالمي 
   به اساسنامه كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران9قانون الحاق يك ماده بعنوان ماده                     

  . به قانون اساسنامه كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران الحاق ميگردد9 ماده زير تحت عنوان ماده –ماده واحده 
و دارائيهـا و تعهـدات كتابخانـه ملـي     ) واقـع در خيابـان امـام خمينـي          (  كليه اموال منقول و ساختمان اصلي كتابخانه ملي          :9ماده  

جمهوري اسالمي ايران كه در زمان تصويب اساسنامه تحت اختبار و استفاده كامل آن كتابخانه بوده است ، از وزارت فرهنـگ و آمـوزش         
  .انه مذكور منتقل مي شودعالي منتزع و  به كتابخ

 ساير ساختمانهائي كه در حال حاضر در اختيار كتابخانه ملي ايران مي باشد، با حفـظ مالكيـت وزارت فرهنـگ و آمـوزش                         –تبصره  
  . كامل و با تمام امكانات موجود در اختيار كتابخانه خواهد بودبه طور عالي تا زمان اتمام ساختمان جديد كتابخانه ، 

مشتمل برماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نوزدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجلـس                      قانون فوق   
  .به تاييد شوراي نگهبان رسيده است 26/3/1370شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

   مهدي كروبي–رئيس مجلس شوراي اسالمي                                                                                                  
  : مجمع تشخيص مصلحت نظام 29/8/69 قانون كار مصوب 120ماده                             

   اشتغال اتباع بيگانه –مبحث سوم 
حق كار مشخص بوده و ثانيا مطابق قـوانين    داراي رواديد ورود با      :اتباع بيگانه نمي توانند در ايران مشغول به كار شوند مگر آنكه اوال            

  .و آيين نامه هاي مربوطه ، پروانه كار دريافت دارند
  : نمي باشند120 اتباع بيگانه ذيل مشمول مقررات ماده –تبصره 

  . اتباع بيگانه اي كه منحصرا در خدمت ماموريتهاي ديپلماتيك و كنسولي هستند با تاييد وزارت امور خارجه –الف 
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  .و سازمانهاي وابسته به آنها با تاييد وزارت امور خارجه ركنان و كارشناسان سازمان ملل متحد كا :ب 
  . خبرنگاران خبرگزاريها و مطبوعات خارجي به شرط معامله متقابل و تاييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي:ج

ي كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پانزدهم  شورقانون واگذاري مسئوليت امور مربوط به ترابري هوائي به سازمان هواپيمائي ك           
 به تاييد شوراي نگهبـان رسـيده و طـي نامـه             1370 / 8/ 21آبانماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ              

  ز. / ردد به پيوست جهت اجراء ابالغ مي گ  مجلس شوراي اسالمي واصل شده است،1370/ 8/ 23 ق مورخ :2560شماره 
   رئيس جمهور–اكبر هاشمي رفسنجاني 

  
  ق / 2244شماره                                                                                                                                               

19/10/1372  
  فسنجانيحضرت حجه االسالم و المسلمين جناب آقاي هاشمي ر

  رياست  محترم جمهوري اسالمي ايران 
حدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه        دولت در خصوص تعطيل مؤسسات و وا       17/4/1368 مورخ   19ل   / 44400 شماره   هاليح

تي  مجلـس شـوراي اسـالمي بـا اصـالحا          1372 7/10بدون اخذ مجوز قانوني دائر شده و ميشود كه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ                 
  .يوست ارسال مي گرددپصد و بيست و سوم قانون اساسي به تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است در اجراي اصل يك

   علي اكبر ناطق نوري–رئيس مجلس شوراي اسالمي 
  56025شماره 

19/10/1372   
  وزارت فرهنگ و آموزش عالي

گي كه بدون اخذ مجوز قانوني دائر شده و ميشود كه در جلسه علني       قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهن         
 به تاييد شـوراي     15/10/1372روز سه شنبه مورخ هفتم دي ماه يكهزار و سيصد هفتاد و دو مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ                     

  . اجراء ابالغ مي گردد واصل گرديده است به پيوست جهت19/10/1372 ق مورخ :2244نگهبان رسيده و طي نامه شماره 
   اكبر هاشمي رفسنجاني–رئيس جمهور 

  *قانون تعطيل مؤ سسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني دائر شده و مي شود
ي و فرهنگـي از      مراجع قانوني اقدام به ايجاد مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقات           ز اشخاصي كه بدون اخذ مجوز ا      –ماده واحده   

سه و آموزشگاه كه از وظايف وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عـالي ، آمـوزش و                 رقبيل دانشگاه ، موسسه آموزش عالي يا تحقيقاتي ، مد         
نماينـد و بعـد از صـدور دسـتور      پرورش ، كار و امور اجتماعي ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و ارشاد اسالمي مي باشـد                 

بق ضوابط مقرر موسسه يا واحد مربوطه را دائر نگاهدارند در حكم كالهبرداري محسوب و در صورت شكايت وزارتخانه مربوطه                    انحالل ط 
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  .قانوني قرار خواهند گرفتتحت تعقيب 
ار  مديره و يا باالترين مقام اجرائي تحت تعقيـب و مجـازات قـر              هيأت   در مورد اشخاص حقوقي ، موسسان و مديران عامل           :1تبصره  

  1.خواهند گرفت
 موسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي و ساير عناوين مشابه كه قبل از تصويب اين قانون بدون اخـذ مجـوز          :2تبصره  

ايجاد شده اند چنانچه ظرف مدت شش ماه پس از الزم االجرا شدن اين قانون جهت اخذ مجوز اقدام ننمايند مشمول اين قانون خواهند                       
  .شد

  . وزيران خواهد رسيدهيأت  آئين نامه اجرائي اين قانون توسط وزارتخانه هاي ذيربط ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب :3ه تبصر
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز سه شـنبه مـورخ هفـتم دي مـاه يكهـزار و سيـصد و هفتـاد ودو                                

  . به تاييد شوراي نگهبان رسيده است15/10/1372 مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ
   علي اكبر ناطق نوري–رئيس مجلس شوراي اسالمي 

  .قانوني دائر شده و ميشودآئين نامه اجرائي قانون تعطيل موسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز * 
دي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران تبصره هائي از قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصا

  20/9/1373مصوب 
 به منظور توسعه روستاهاي محروم و ايجاد تعادلهاي منطقه اي در روستاها ، در طول برنامه اقداماتي به شرح زير معمول                      :11تبصره  
  :مي گردد
  :تاهاي محروم هزينه مي شودريال براي امور زير در روس ) 3000000000000(   مبلغ سه هزار ميليارد :الف 

انجام طرحهاي عمراني در زمينه راه مناسب روسـتايي و بـرق رسـاني ، بهداشـت و آبرسـاني ، فـضاهاي آموزشـي ، پـستي و                              -1
  .مخابراتي و كمك به آماده سازي زمين براي طرحهاي اشتغالزا در روستاهاي محروم با اولويت اتمام طرحهاي نيمه تمام برنامه اول

ليتهاي توليدي و اشتغالزا و خود اشتغالي در روستاهاي محروم از طريق پرداخت مابه التفاوت كارمز د و سـود مـورد    توسعه فعا  -2
 .انتظار بانك در امور آب ، كشاورزي ، صنعت ، مسكن و امور اجتماعي و پيش بيني آنها در بودجه سنواتي

 .نايي و اشتغالزا براي روستاهاي محرومرعايت اولويت در انتخاب واجراي طرحهاي امور اجتماعي ، زير ب -3

 .احداث فضاهاي چند منظوره فرهنگي ، آموزشي ، تربيتي ، هنري و ورزشي در مراكز جمعيتي نقاط محروم كشور -4

  19 تبصره " و" قسمت  8بند 
ر مـصرف   ضرورت مديريت ب  اختصاص بخشي از مطالب كتب درسي مدارس و دانشگاهها به موضوع اهميت آب و انواع انرژي و                   -8

آن و آموزش عمومي جامعه از طريق صدا وسيما ومطبوعات در اين زمنيه به منظور اشاعه فرهنگ صرفه جوئي و پرهيز از اتالف واسراف                        
  .منابع

                                                 
  .  در همين بخش رجوع شود31/6/76استفساريه از موسسات و واحدهاي مراكز فرهنگي مصوب قانون  1
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 مگـاوات بـرق و يـا        5تهيه ضوابط مربوط به تشكيل واحد مديريت انرژي در صنايع و موسساتي كه توان مصرفي آنها بـيش از                     -9
 . متر مكعب نفت باشد و آموزش كارشناسان اين واحد ها توسط وزارتين نفت و نيرو5000 آنها بيش از معادل مصرف ساالنه انرژي

 تعرفه هاي آب و برق مصرفي مراكز آموزشي و پرورشي اعم از دولتي و بخش فرهنگ از جمله صدا وسيما كتابخانه ها موزه ها بـر                           :ز
  .ايش نخواهد يافت بوده و در طول برنامه دوم افز1373مبناي سال 

  25 تبصره "ب " قسمت 1بند 
ي و موسسات و نهادهـاي عمـومي غيـر دولتـي و همچنـين اشـخاص حقـوقي                   كليه وزارتخانه ها ، موسسات و شركتهاي دولت        -1

و يـا شـركت در   وحقيقي ايراني مكلفند قبل از برپايي هـر نـوع نمايـشگاه تجـاري ، صـنعتي بـين المللـي در داخـل و خـارج از كـشور                 
  .يشگاههاي بين المللي برنامه هاي خود را با مركز توسعه صادرات ايران هماهنگ و به تاييد مركز مزبور برسانندنما

 به منظور اصالح نظام اداري در ابعاد تشكيالت و سازماندهي ، سيستم ها و روشها ، مديريت امور نيروي انساني و مقررات     :31تبصره  
 : صالحيتها واختيارات ذيل تشكيل مي گردد، شورايعالي اداري كشور با تركيب ،

  : اعضاء –الف  
  .ون وي ايا مع) رئيس شورا ( رئيس جمهور  -
 .اين سمت منصوب شده باشد رئيس سازمان برنامه وبودجه در صورتيكه فردي توسط رئيس جمهور به -

 .به انتخاب هيئت وزيران) ترجيحا از بخشهاي مختلف ( چهار نفر از وزراء  -

 .ب نظر و متخصص امور اداري به انتخاب رئيس جمهورسه نفر صاح -

 .وزير ذيربط -

دبيـر  ( دبير كل سازمان امور اداري واستخدامي كشور درصورتيكه فردي توسط رئيس جمهور به اين سمت منصوب شده باشد         -
 ).شورا و مسوول نظارت بر حسن اجراي مصوبات

 .لس شوراي اسالمي حضور خواهند داشتدو نفر از نمايندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مج -

  .مصوبات اين شورا پس از تاييد رئيس جمهور الزم االجرا خواهد بود
  : وظايف :ب

  اصالح ساختار تشكيالت دستگاههاي اجرايي كشور به استثناي وزارتخانه ها از طريق ادغام ، انحالل و انتقال موسسات و سـازمانها              :
  .به خارج از مركز

  ظايف امور و فعاليتهاي قابل واگذاري دستگاههاي اجرايي به بخش غير دولتي   واگذاري و:
  .  ادغام واحدهاي استاني و شهرستاني وابسته به هر يك از وزارتخانه ها دريك واحد سازماني:
  .اري وابسته به آنها  بررسي ، تجديد نظر و اتخاذ تصميم نسبت به ادامه فعاليت ، ادغام و انحالل شركتهاي دولتي و شركتهاي اقم:
 متناسب كردن اختيارات استانداران و فرمانداران با مسووليت هاي محوله در استان و تعيين نحوه ارتباط آنها با مقامـات مركـزي و                        :
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  .نحوه نظارت بر عملكرد مديران محلي و چگونگي عزل و نصب آنها 
  . تركيب و توزيع نيروي انساني بخش دولتي  تصويب ضوابط و معيارهاي الزم در جهت بهينه سازي ساختار ،:
  .  تصويب طرحهاي الزم براي ارتقاء كارآيي و مديريت دستگاههاي اجرايي :
  تصويب ضوابط و آئين نامه هاي مربوط به تعيين تكليف نيروي انساني دستگاههاي كه بر اساس مصوبات شورايعالي اداري ادغـام ،    :

  . ديگر دستگاهها منتقل مي شودمنحل ، واگذار و يا وظايف آنها به
  .  اصالح و تصويب روشهاي اساسي و فراگير اختصاصي ، مشترك و عمومي مورد عمل دستگاههاي اجرايي كشور:
  .  تعيين وظايف استانداران و فرمانداران و نحوه نصب و عزل آنها و همچنين چگونگي ارتباط آنها با مسوولين دستگاههاي اجرايي:
زم در وظايف و ساختار وزارتخانه ها، سازمانها و شركتهاي دولتي و شركتهاي اقماري آنها از طريق انتقال ، انحـالل و       ال  تجديد نظر     :

  .ادغام آنها به منظور حذف وظايف موازي ، مشابه و تكراري وايجاد تشكيالت منسجم
  .و اجاره ساختمانهاي دولتي با كاربري اداري  تصويب ضوابط ناظر بر بهره برداري مطلوب از فضاهاي اداري ، توسعه ، خريد :
  تشخيص واعالم دستگاههاي اقدام كننده اجرايي برنامه هاي بخشهاي مرتبط فعاليت دولت در زمينه نظام اداري و اجرايي در ابعاد         :

  .تشكيالت سازماندهي ، مديريت و نيروي انساني سيستمها و روشها و قوانين و مقررات
رتخانه ها ، موسسات و شركتهاي دولتي مكلفند طي سال اول برنامه ساختار سازماني و تشكيالت تفصيلي خـود                    كليه وزا  :33تبصره  

 معاونتها ، سطوح سازماني و گـستره فعاليتهـاي آنهـا    درا بر اساس ضوابط ابالغي سازمان امور اداري و استخدامي كشور كه متضمن تعدا            
هاي مندرج در برنامه مورد بازنگري قرار دهند و با جهت گيري و اگذاري امور به بخش غيـر                   مي باشد و نيز در انطباق با اهداف و سياست         

اداري و اسـتخدامي  دولتي و تقويت واحدهاي ستادي در حوزه مركزي و انتقال وظايف اجرايي به واحدهاي استاني به تاييد سازمان امـور       
  . دكشور برسانن

  28/12/1373رد معين مصوب ات و مصرف آن در موموادي از قانون وصول برخي از درآمدهاي دول
   :1ماده 
(  كل كشور موضوع تعرفه ثبت اسناد بـه ترتيـب از             1362قانون بودجه سال     ) 90( تبصره  ) الف  (  نصاب هاي مذكور در بند       –الف  

  . در هزار تغيير مي يابد ) 50( در هزار به  ) 20( در هزار و از   ) 30( در هزار به ) 15
) 3( اعي به تعاوني هاي ايثارگران  تعرفه ثبت اسناد رسمي براي قراردادهاي مربوط به اعطاي تسهيالت بانكي و تامين اجتم–تبصره 

و موسسات آموزشي غيـر انتفـاعي و فعاليتهـاي          ) كشاورزي ، معدني ، مسكن و ساختمان          صنعتي ، ( در هزار و براي بخش هاي توليدي        
  .در هزار تعيين مي شود ) 5) ( داث تاالرهاي نمايش امور فيلم سازي و اح( فرهنگي 
  : به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي اجازه داده مي شود– 12ماده 
 وجوه حاصل از فروش ساختمانهاي قديمي و غير قابل استفاده ودور از دسترس عمـوم مـردم و مـازاد بـر احتيـاج رايزنيهـاي                           –الف  

بانـك مركـزي جمهـوري اسـالمي ايـران      . ب بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران واريز نمايد فرهنگي خود را در خارج از كشور به حسا     
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مبالغ واريزي فوق    % ) 100( معادل صد در صد     . مكلف است معادل ريالي وجوه ارزي مزبور را به حساب درآمد عمومي كشور واريز كند              
ر مي شود ، در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي قرار مي گيرد       ، از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظو             

  . تا براي خريد يا احداث يا تجهيز ساختمانهاي رايزنيهاي فرهنگي مورد نياز در خارج از كشور به مصرف برساند
ب بانك مركزي جمهوري فرهنگي را به حسا وجوه حاصل از فروش اتومبيلهاي اسقاطي و غير قابل استفاده و مستعمل رايزنيهاي               :ب

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران ، مكلف است معادل ريالي وجوه ارزي مزبور را به حساب درآمـد عمـومي                . اسالمي ايران واريز نمايد   
  .كشور واريز كند

وزارت مزبور قرار   معادل وجوه واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود ، در اختيار                       
  .خواهد گرفت تا جهت خريد اتومبيلهاي جديد در خارج از كشور به مصرف برسد

  : به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي اجازه داده مي شود وجوه ذيل را اخذ و به حساب خزانه داري كل واريز نمايد:55ماده 
پـنج سـتاره و پالژهـاي عمـومي و مجتمـع هـاي              ي يك الـي     هزينه اقامت هر شب يك مسافر در هتلها        % ) 2(  دو درصد    :1 –الف  
  .ساحلي 

 درآمد حاصل از اجراي قانون وصول عوارض از متقاضيان شركت در گشتهاي گروهـي ، سـياحتي و زيـارتي اعزامـي بـه خـارج از                    :2
  .كشور
 .درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي فرهنگي ، هنري و سياحتي  -1

بـه اسـتثناي نوارهـاي وارده توسـط         ( نوار كاست و نوار ريل ضبط صوت وارده بـه كـشور             ريال به ازاي هر      ) 50( مبلغ پنجاه    -2
 .ريال به ازاي هر نوار ويدئو) 500( و پانصد ) سازمان صدا وسيماي جمهوري اسالمي ايران 

 .درآمدهاي حاصل از اجراي قانون مجازات متخلفين در امور سمعي و بصري  -3

و نـشر و ايجـاد دوره هـاي         اي مربوط به صنعت چاپ و حمايت از گسترش فعاليتهاي چـاپ              به منظور توسعه و گسترش آموزشه      :ب
آموزشي براي دست اندركاران امور چاپ و فراهم ساختن تسهيالت براي نظارت و حمايت بيشتر در امر چاپ ونشر ، به دولت اجازه داده                        

  :يز نمايدميشود وجوه ذيل را به ترتيب زير اخذ و به حساب خزانه داري كل وار
بجز فعاليتهاي چاپي و    ) شامل ليتو گرافي ، حروفچيني و چاپ        ( از كل هزينه هاي انجام شده براي امور چاپي          % ) 5(  پنج درصد    :1

  .آموزشي دولتي و كتب و نشريات كه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي اخذ ميشود
 پروفرمهاي  س وابسته به صنعت چاپ كه از خارج وارد ميشود براسا          از قيمت ماشين آالت چاپي و دستگاههاي       % ) 3(  سه درصد    :2

  .گمركي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ ميشود
 نيم درصد قيمت روز كليه ماشين آالت چاپ و ساير تجهيزات وابسته هنگام نقل وانتقال طبق برآورد كارشناسي وزارت فرهنگ و                 :3

  . مذكور را اخذ و به حساب خزانه داري كل واريز گرددارشاد اسالمي ، توسط وزارتخانه
به منظور خدمات آموزشي و توسعه صنعت       )) الف  (( بند  ) 2(و  ) 1( در آمد رديفهاي    %) 100( اجازه داده ميشود معادل صد در صد        
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 كمـك بـه فعاليتهـاي هـدايتي و       به منظور )) الف  (( بند  ) 5(و  ) 4(و  ) 3(درآمد رديفهاي   %) 100(جهانگردي و ايرانگردي و صد در صد        
به منظور توسعه و    )) ب  ((درآمد موضوع بند    %) 100(حمايتي و فرهنگي و هنري نظير برگزاري جشنواره ها و نمايشگاهها و صد در صد                

  .گسترش آموزش صنعت چاپ و نشر در جهت اهداف فرهنگي جمهوري اسالمي ايران به مصرف برسد
از بهاي سيف وسايل سمعي و بـصري وارداتـي از قبيـل تلويزيـون رنگـي ، ويـدئو و                     % ) 3( درصد    به دولت اجازه داده ميشود سه      :ج

 دريافت و وجوه حاصله را به درآمد عمـومي          –صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران        به استثناي نيازهاي سازمان      –دوربين فيلمبرداري   
  .كشور واريز نمايد

 كـل كـشور مـصوب    1342قانون بودجه اصـالحي سـال    ) 45(از متن تبصره  )) اوز ننمايد   كه حداكثر از پنجاه ريال تج     ((  عبارت   :د
  . ، حذف مشود4/5/1343

 آيين نامه اجرايي اين ماده متضمن نحوه وصول درآمدهاي فوق و موارد مصرف آنها به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمي و                        :ه
  . وزيران ميرسدهيأت رايي به تصويب تاييد سازمان برنامه و وزارت امور اقتصادي و دا

گزارش عملكرد اين ماده هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي ارشاد و هنر اسالمي ، امور اقتـصادي و دارائـي و تعـاون و امـور برنامـه و                              
  .بودجه مجلس شوراي اسالمي ارسال مي گردد

   شوراي اسالمي مجلس2/3/1375 از قانون تعزيرات مصوب 640ماده                     
 ) 74( ميليون ريال و تـا       6يك ميليون و پانصد هزار ريال تا        سال و جزاي نقدي از        1 ماه تا    3  اشخاص ذيل به حبس از     – 640ماده  

  :ضربه شالق يا به يك يا دو مجازات مذكور محكوم خواهد شد
 كلي هر چيز كه عفت به طور ، فيلم ، نوار ، سينما  ويا هركس نوشته يا طرح ، گراور ، نقاشي ، تصاوير ، مطبوعات ، اعالنات ، عاليم           

و اخالق عمومي را جريحه دار نمايد براي تجارت يا توزيع به نمايش و معرض انظار عمومي گذارد يا بسازد يا براي تجارت و توزيـع نگـاه             
  .دارد

 كند و يا به نحـوي از انحـاء متـصدي يـا              هركس اشياء مذكور را به منظور اهداف فوق شخصا يا به وسيله ديگري وارد يا صادر                -2
  .نمايدي واسطه تجارت و يا هر قسم معامله شود يا از كرايه دادن آنها تحصيل مال

 .هركس اشياء فوق را به نحوي از انحاء منتشر نمايد يا آنها را به معرض انظار عمومي بگذارد -3

اشياء به نحوي از انحـاء اعـالن و يـا فاعـل يكـي از اعمـال       هركس براي تشويق به معامله اشياي مذكور در فوق و يا ترويج آن      -4
 .ممنوعه فوق و يا محل بدست آوردن آن را معرفي نمايد

 مفاد اين ماده شامل اشيايي نخواهد بود كه با رعايت موازين شرعي و براي مقاصد علمي يا هرمصلحت حالل عقاليي ديگر                      :1تبصره  
  .رف علمي قرار مي گيردتهيه يا خريد وفروش و مورد استفاده متعا

  . اشياي مذكور ضبط و محو آثار مي گردد و جهت استفاده الزم به دستگاه دولتي ذيربط تحويل خواهد شد:2تبصره 
  قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت                                              از 

  وراي نگهبان  ش8/12/1380 مجلس شوراي اسالمي و 27/11/1380مصوب 
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قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در اجراي وظايف اجتماعي دولت به ويژه تكاليف مذكور در اصول بيست و نهم                     ) 88(ماده  
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و به منظور منطقي نمودن حجم و اندازه دولـت و كـاهش تـدريجي اعتبـارات                      ) 30(ام    و سي ) 29(

ود ارائه خدمات به مردم و جلب مشاركت بخش غير دولتي و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهاي عمومي با رعايت هزينه اي و بهب
ها، موسسات و شركتهاي دولتي كـه         ام قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و مصالح عامه، وزارتخانه           بيست و نهم و سي    ) 3(اصول سوم   

ي، عمومي، تربيت بدني و درمـان توانبخـشي نگهـداري از سـالمندان، معلـولين و كودكـان بـي                     عهده دار ارائه خدمات اجتماعي، فرهنگ     
سرپرست، كتابخانه هاي عمومي، مراكز فرهنگي و هنري، خدمات شهري و روستايي، ايرانگردي و جهانگردي مي باشـند مجازنـد بـراي                       

  : و ضوابط اين ماده اقدامات ذيل را انجام دهندتوسعه كمي و كيفي خدمات خود و كاهش حجم تصديهاي دولت براساس مقررات
 اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي كه متقاضي ارائه خدمات براساس مفاد اين ماده مي باشند مي بايست صـالحيت هـاي                       –الف  

  . فني و اخالقي الزم و پروانه فعاليت از مراجع قانوني ذيربط داشته باشند
سط بخش غير دولتي به سه روش خريد خدمات از بخش غير دولتي، مشاركت با بخـش غيـر                    ارائه خدمات موضوع اين ماده تو      –ب  

  . دولتي و واگذاري مديريت بخش غير دولتي انجام مي شود
 دستگاههاي اجرايي مشمول اين ماده براي توسعه كمي خدمات خود با استفاده از ظرفيت هاي موجود در بخـش غيـر دولتـي                        –ج  

  .رداخت هزينه سرانه خدمات، نسبت به خريد خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرايط دولتي اقدام نمايندو با پ) موضوع بند الف(
 براي ايجاد و توسعه اينگونه واحدها، دولت موظف است حمايت هاي الزم از قبيل واگذاري زمين، ارائه خدمات زيربنـايي و                      –تبصره  

  . به ميزاني كه در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي گردد اقدام نمايداستفاده از تسهيالت وجوه اداره شده طبق ضوابط و 
 قانون برنامه سوم توسعه اقتـصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري اسـالمي ايـران، دسـتگاههاي                    64ماده  ) ب( در اجراي بند     –د  

ام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقيقي مشمول اين ماده مجازند مراكز و واحدهاي خدماتي، اجتماعي و رفاهي موجود و يا نيمه تم         
  . و حقوقي موضوع بند الف واگذار نمارند

  . الزامي است) الف( در اجراي اين بند، رعايت اولويتهاي زير مشروط به رعايت بند :1تبصره 
  .ها  نهادهاي عمومي غير دولتي نظير شهرداري ها و دهياري:
  . قانوني تشكيل شده يا مي شوند موسسات عام المنفعه كه براساس مجوزهاي :
  .  نهادهاي متشكل از كاركنان دستگاه واگذار كننده، مشروط بر قطع رابطه استخدامي آنها با دستگاه دولتي:
  . ساير اشخاص حقيقي و حقوقي:

  .  واگذاري بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي مي باشند مشمول حكم اين بند نمي گردد:2تبصره 
در موارد استثنايي با ذكـر دالئـل موجـه و پـس از        .  تغيير كاربري مراكز و واحدهايي كه واگذار مي شوند ممنوع مي باشد              :3تبصره  

 هيـأت  دريافت مابه التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري به نفع دولت با پيشنهاد باالترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط و تـصويب                       
  . وزيران بالمانع است
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 تعيين ميزان اجاره و قيمت گذاري كليه اموال منقول و غير منقول در واحدهاي مشمول اين بند با لحاظ نمـودن كـاربري                     :4صره  تب
  . آنها براساس متوسط نظر سه نفر كارشناس رسمي دادگستري صورت مي گيرد

ع عموم از شرايط دستگاه اجرايي انجـام خواهـد           اجراي اين بند از طريق نشر آگهي در روزنامه هاي كثيراالنتشار براي اطال             :5تبصره  
  . شد

 دستگاه هاي مشمول اين ماده مي توانند براساس قرارداد منعقده با نهادهاي عمومي غير دولتي، موسسات عموم عـام المنفعـه،                      :هـ  
مـي باشـند، مـديريت      ) الـف (تعاونيهايي كه از پرسنل منفك شده از دستگاه اجرايي تشكيل شده است و واجد شـرايط مـذكور در بنـد                      

در اين صورت اين واحـدها براسـاس ضـوابط          . واحدهاي خود را با حفظ مالكيت دولت بر اموال منقول و غير منقول به آنها واگذار نمايند                
  . حاكم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد

  . داد مي باشد مسئوليت حفظ و حراست و تعمير و نگهداري اموال دولت بر عهده طرف قرار:1تبصره 
براساس تعرفه هاي   .  اينگونه واحدها موظفند با دريافت سرانه متناسب كه از دستگاههاي اجرايي ذيربط دريافت مي نمايند               :2تبصره  

  . اين ماده خدمت نمايند) ز(مصوب توسط مراجع ذيربط براساس بند 
 تقاضاي كاركنان براي ادامه خدمت در آن واحـدها           طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ كاربري واحد مربوطه در صورت           :3تبصره  

بقيـه  . از كاركنان شاغل را به عنوان مامور بپذيرد و حقوق و مزاياي آنها را طبق احكام رسمي پرداخت نمايد                  %) 50(حداقل پنجاه درصد    
  . كاركنان در ساير واحدهاي دستگاه ذيربط اشتغال خواهند يافت

نداردها، اعمال نظارت حاكميت دولت بر اينگونه واحدها با رعايت قوانين مربوطه توسط بـاالترين                تعيين سياستهاي اجرايي، استا    –و  
  .مقام دستگاه ذيربط انجام خواهد شد

 تعرفه ارائه خدمات توسط بخش هاي غير دولتي فوق الذكر مطابق ضوابط قانوني مربـوط تعيـين مـي گـردد و در مـواردي كـه                            –ز  
  . ارد با پيشنهاد وزير و يا باالترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيدضابطه قانوني مشخص وجود ند

 دولت موظف است به منظور كاهش هزينه هاي جاري و حجم تصدهاي دولت، برنامه اجرايي اين ماده را حسب وظايف مربوط،                      –ح  
زان اعتبار مربوط براي پرداخت يارانه ها به بخـش غيـر دولتـي را همـه                 شامل هدفهاي كمي و ميزان صرفه جويي در هزينه دولتي و مي           

  . ساله در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد
  .  كليه درآمدهاي دستگاه هاي دولتي از اين ماده به حساب خزانه داري كل واريز مي گردد–ط 
ريت و برنامه ريزي و با همكاري دستگاه هاي ذيربط           آيين نامه اجرايي اين ماده حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مدي             –ي  

  .  وزيران ميرسدهيأت تهيه و به تصويب 
  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 

  : قانون تنظيم بخش مقررات مالي دولت را به شرح تصويب نمود88آيين نامه اجرايي ماده                 
 سازمان مديريت و برنامـه ريـزي        12/5/1381 مورخ   86432/101 پيشنهاد شماره     بنا به  24/6/1381 وزيران در جلسه مورخ      هيأت  
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   – 1380 مصوب –قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) 88(كشور و به استناد ماده 
  :  در اين آيين نامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند :1ماده 
ي، استفاده از ظرفيت هاي بخش غير دولتي با پرداخـت هزينـه سـرانه تـامين خـدماتي كـه                      خريد خدمات از بخش غير دولت      –الف  

  . طبق قوانين و مقررات موجود عهده دار آنها است. دستگاه اجرايي مربوط
در اختيار قرار دادن مراكز و واحدهاي خدماتي، اجتماعي، فرهنگـي و رفـاهي متعلـق بـه بخـش              :  مشاركت با بخش غير دولتي     –ب  

تي كه توسط دستگاه دولتي در حال بهره برداري يا آماده بهره برداري و يا نيمه تمام است، به صورت اجـاره بـه اشـخاص حقيقـي و                     دول
  . حقوقي غير دولتي و مشاركت بخش غير دولتي در مالكيت مراكز و واحدهاي نيمه تمام به ميزان سرمايه گذاري انجام شده

واگذاري اداره امور تحت مسئوليت دستگاه دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي مقـرر در     : لتي واگذاري مديريت به بخش غير دو      –ج  
  قانون 

  . و در چهارچوب ضوابط دستگاه واگذار كننده و با حفظ مالكيت دولت
ت يا برخـوردار    ميزاني از اعتبارات هزينه اي و تملك سرمايه اي است كه در ازاي انجام هر فعاليت يا خدما                 :  هزينه سرانه دولتي     –د  

  . شدن هر يك از افراد ذينفع از خدمات دستگاه به تناسب موضوع فعاليت و منطقه پيش بيني شده است
  . درصدي از هزينه سرانه دولتي است كه به تناسب موضوع فعاليت، منطقه و كيفيت كار تعيين مي شود:  هزينه سرانه واگذاري :هـ 
شخاصي كه با رعايت صالحيت هاي فني و اجتماعي توسط دستگاه واگذار كننده تائيد شـده               ي متشكل از ا   هيأت   : امناء هيأت   –و  

و ارائه خدمات مربوط به يك يا چند فعاليت را به روش مشاركت يا واگذاري مديريت و يا بـا اسـتفاده از كمكهـاي مردمـي و واحـدهاي                              
ايـن آيـين    ) 13(ء و شرح وظايف آنها به تائيد ستاد موضوع ماده           ناءام هيأت  تعداد اعضاي   . خيريه نظارت نموده و يا عهده دار مي شوند        

  . نامه ميرسد
وزارتخانه ها، موسسات و شركتهاي دولتي هستند كه تمام يا بخـشي از وظـايف و فعاليتهـاي آنهـا ارائـه        :  دستگاه واگذار كننده     –ز  

 موضوع بندهاي الف، ب، ج اين ماده خدمات مربوط را تامين  خدمات اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و رفاهي بوده و با استفاده از سه روش            
  . و ارائه مي نمايند

 دستگاه هاي واگذار كننده موظفند از تاريخ تصويب اين آيين نامه تمام يا قسمتي از خدمات خـود، از قبيـل آمـوزش هـاي                          :2ماده  
هري، مراكز بهداشت شهرستان و استان مراكـز روزانـه          عمومي، آموزش هاي فني و حرفه اي، خانه هاي بهداشت، پايگاه هاي بهداشت ش             

بهزيستي روستايي، مراكز مشاوره درمان و بازپروري معتادان و حرفه آموزي مددجويان و مراكز توانبخشي روزانه، كتابخانه هاي عمـومي                    
هاي تاريخي و اماكن ورزشي، مراكز      شهري و روستايي، سالن هاي سينما و تئاتر، نمايشگاه هاي فرهنگي و هنري، اداره اماكن و محوطه                  

توليد و تكثير بزيان، نگهداري و مرمت راه هاي روسـتايي، نگهـداري شـبكه هـاي آب و فاضـالب روسـتايي، تـامين و توزيـع نهادهـاي                              
ريحي و درماني و  ها، مهمانسراها و اماكن تف      كشاورزي، دفع آفات نباتي و ارائه خدمات ترويجي، اجراي برنامه هاي آموزشي، اداره اقامتگاه             

اين آيين نامه به بخش غير دولتي واگذار ) 1(ج ماده . ب. واكسيناسيون دام را با استفاده از روش هاي سه گانه ذكر شده در بندهاي الف              
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  . ننمايند
  در صورتي كه در مناطق خاص و در مقاطع زماني خاص امكان واگذاري خدمات فوق از طريق روش هاي سـه گانـه ميـسر          –تبصره  

در ايـن صـورت پيـشنهاد    . نباشد، دستگاه هاي دولتي مي توانند براي مدت مشخصي كماكان انجام خدمات مزبـور را بـر عهـده بگيرنـد      
دستگاه بايد به تائيد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسد در مورد واحدهاي استاني پيشنهاد دستگاه به تائيد شوراي برنامه ريزي                      

  . دو وسعه استان مي رس
 وزارتخانه ها، موسسات و شركتهاي دولتي مكلفند به منظور ارتقاي كيفيت خدمات و كـاهش حجـم تـصدي هـاي دولـت و                  :3ماده  

هزينه هاي جاري نسبت به تهيه و تنظيم برنامه اجرايي در مورد واحدها و فعاليت هاي مشمول اين آيين نامه به ترتيب زيـر اقـدام و در      
مديريت و برنامه ريزي كشور گزارش نمايند تا سازمان مذكور اثرات مربوط به نحو تنظـيم بودجـه را در لـوايح                      مقاطع ساالنه به سازمان     

  . بودجه سنواتي منظور نمايد
   احصاي واحدها و فعاليت هاي مشمول اين آيين نامه –الف 
  . اين آيين نامه) 1(ه  تعيين نحوه انجام هر يك از فعاليتها از طريق روش يا روش هاي ارائه شده در ماد–ب 
  . تعيين هدف هاي كمي ساالنه براي سه روش مذكور و به تفكيك هر يك از فعاليت ها–ج 
شـامل ميـزان    .  تغييراتي كه در بودجه پيشنهادي دستگاه به تناسب تحقق هدف هاي ذكر شده در اين مـاده ايجـاد مـي شـود                       –د  

زم براي خريد خدمات و ميزان صرف جويي هاي به عمل آمده در اعتبارات هزينـه                پرداخت يارانه به بخش غير دولتي، ميزان اعتبارات ال        
  . اي و تملك سرمايه اي

اين آيين نامه به همراه زمان بندي اجرا و ارسـال بـراي سـازمان مـديريت و                  ) 13( تصويب نامه چهارساله در ستاد موضوع ماده         :هـ  
  . برنامه ريزي كشور

  . يي كه به استناد اين آيين نامه از بخش دولتي منفك و به بخش غير دولتي واگذار مي شوند ميزان فعاليت ها و واحدها–و 
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است از مجموعه برنامه هاي تهيه شده گزارش جامع ساالنه تهيه و بـه اطـالع                        –تبصره  

 هيـأت  موفق بوده و يـا نـاموفق بـوده انـد بـه              ) 88(اجراي مفاد ماده    در گزارش مزبور دستگاه هايي كه در جهت         .  وزيران برساند  هيأت  
  . وزيران معرفي مي گردند

 اشخاص حقيقي و حقوقي طرف قرارداد بايد واجد صالحيت هاي فني و اجتماعي بوده و توانايي ها و امكانات الزم را با تائيد                        :4ماده  
  .  داشته باشنددستگاه واگذار كننده براي انجام تعهدات موضوع قرارداد

  .  ايثارگران انقالب اسالمي و شركتهاي تعاوني ايثارگران در اولويت خواهند بود–تبصره 
  :  تسهيالت پيش بيني شده براي بخش غير دولتي به منظور استفاده از روش هاي اين آيين نامه به شرح زير است:5ماده 
  .دهاي منعقدهادر ازاي انجام خدمات مشخص و براساس قرارداد رارد پرداخت بخشي از هزينه سرانه دولتي به اشخاص طرف ق:الف
 اعطاي تسهيالت بانكي با شرايط ويژه با معرفي دستگاه واگذار كننده توسـط بانكهـاي عامـل كـه در قـوانين بودجـه سـنواتي                           –ب  
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  . مشخص مي شوند
ش بينـي شـده و اعتبـارات فـصل مربـوط در بودجـه        تامين مابه التفاوت كارمزد بانكي تسهيالت اعطايي از محفل اعتبارات پـي            –ج  

  . دستگاه واگذار كننده
  . واگذاري زمين و ارائه خدمات زيربنايي با نرخ كارشناسي جهت مشاركت با دولت در ارائه خدمات–د 

  . دستگاه به عنوان وجوه اداره شده براي پرداخت وام قرض الحسنهني اختصاص بخشي از بودجه عمرا:هـ 
  : لويت هاي استفاده از روشهاي موضوع اين آيين نامه به شرح زير است  او:6ماده 
 اولويت استفاده از روش واگذاري مديريت با در نظر گرفتن توانايي ها، امكانات و تطبيق با اسـتانداردها و ضـوابط مـورد نظـر                          –الف  

 و :1373ا و موسسات عمـومي غيـر دولتـي مـصوب       دستگاه ذيربط به ترتيب با نهادهاي عمومي غيردولتي، موضوع قانون فهرست نهاده           
الحاقات بعدي آن به ويژه شهرداري ها و دهياري ها و همچنين موسسات عام المنفعه كه براساس مجوزهاي قانوني تشكيل شده يا مـي                        

حقوقي در اولويـت    در روش مشاركت، ساير اشخاص حقيقي و        . شوند و تعاوني هاي متشكل از كاركنان دستگاه واگذار كننده خواهد بود           
  . بعدي مي باشند

 اولويت اماكن قابل واگذاري با استفاده از روش مشاركت با ساختمانهاي آماده بهره برداري دسـتگاه هـا در شـهرهاي بـزرگ و                         –ب  
مـاني  ساختمان هاي آماده بهره برداري دستگاه ها در شهرداري بزرگ و ساختمان هاي مربوط بـه امـاكن رفـاهي و اقـامتي و مراكـز در                          

اختصاصي، واحدهاي آموزشي، خانه هاي بهداشت، مراكز بهداشت شهرستان و استان، مراكز نگهداري معلوالن، سالمندان و كودكان بـي                   
سرپرست، مراكز روزانه بهزيستي روستائي، مهدهاي كودك شهري، مراكز توانبخشي روزانه، كتابخانه هـاي عمـومي شـهري روسـتايي و                     

  . اماكن ورزشي مي باشد
  :  قيمت گذاري ساختمانها و يا تعرفه هاي خدمات موضوع اين آيين نامه به شرح زير است:7ماده 
 ميزان اجاره و قيمت گذاري ساختمانها در واحدهاي مشمول اين آيين نامه با لحاظ نمودن كاربري آنها براساس متوسط سـه                      –الف  

  . نفر كارشناس رسمي دادگستري تعيين مي شود
 ساختمانهاي موضوع اين آيين نامه مي تواند به صورت نقدي از طرف قرارداد اخذ شود و يا بـه ازاي ارائـه خـدمات                          اجاره بهاي  –ب  

  . بجاي پرداخت هزينه سرانه مربوط تاديه گردد) 1( ماده –مورد نظر به دستگاه وگذار كننده به روش خريد خدمات موضوع بند الف 
ايـن آيـين نامـه و كيفيـت و كميـت            ) 13(فه هاي تعيين شده توسط ستاد موضوع مـاده           هزينه سرانه واگذاري متناسب با تعر      –ج  

  . خدمات مورد انتظار تعيين مي شود
 تعرفه ارائه خدمات توسط بخش هاي غير دولتي براساس روش هاي تعيين شده در اين آيين نامه مطابق ضوابط قانوني مربـوط                       –د  

ي مشخص وجود ندارد با پيشنهاد وزير و يا باالترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط به تـصويب        تعيين مي دهد و در مواردي كه ضابطه قانون        
  . شوراي اقتصاد مي رسد

  .  واگذاري و اجاره بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي مي باشند مشمول حكم اين آيين نامه نمي گردد:8ماده 
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وال دولت در روش هاي مشاركت با بخش غير دولتي و واگذاري مديريت به               مسئوليت حفظ و حراست و تعمير و نگهداري ام         :9ماده  
  . اين آيين نامه تعيين خواهد شد) 13(ضوابط و دستورالعمل هاي مربوط توسط ستاد موضوع ماده . عهده طرف قراردد مي باشد

  . خواهند داددر تعيين ميزان اجاره اين حكم را مد نظر قرار ) 7(كارشناس رسمي دادگسترس موضوع ماده 
 تغيير كاربري مراكز و واحدهايي كه واگذار مي شوند ممنوع است در موارد استثنائي با ذكر داليل موجه و پس از دريافـت                        :10ماده  

 وزيـران  هيـأت  مابه التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري به نفع دولت با پيشنهاد باالترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط و تـصويب        
  . المانع استب

 افراد بكار گرفته شده در واحدها و فعاليت هاي موضوع اين آئين نامه بايد داراي صالحيت هاي فني، حرفه اي و اجتمـاعي                    :11ماده  
  . و توانمندي الزم باشند و اين موضوع با توجه به تخصص ها و نوع فعاليت ها در قرارداد منظور مي گردد

  . ه واحدها به خدمت گرفته مي شوند هيچگونه رابطه استخدامي با دستگاه ذيربط نخواهند داشت كاركناني كه در اينگون–تبصره 
 در روش واگذاري مديريت و مشاركت، طرف قرارداد موظف است ضمن حفـظ كـاربري واحـد مربـوط در صـورت تقاضـاي        :12ماده  

ان شاغل را به عنوان مامور بپذيرد و حقوق و مزاياي آنهـا             از كاركن %) 50(كاركنان براي ادامه خدمت در آن واحدها حداقل پنجاه درصد           
  . بقيه كاركنان در ساير واحدهاي ذيربط اشتغال خواهند يافت. را طبق احكام رسمي پرداخت نمايد

 كاركنان شاغل در واحدهاي مزبور در صورت عدم تمايل به خدمت در واحدهاي واگذار شـده در سـاير واحـدهاي دسـتگاه                        –تبصره  
  .  اشتغال خواهند يافتذيربط

) 3(قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولـت متـشكل از         ) 88( در هر يك از دستگاههاي واگذار كننده ستاد اجراي ماده            :13ماده  
  . نفر از معاونان مديران ارشد و صاحب نظران به انتخاب وزير يا باالترين مقام دستگاه تشكيل مي شود) 5(الي 

  . اين آيين نامه به شرح زير است) 13(اختيارات ستاد موضوع ماده  وظايف و :14ماده 
  قانون در دستگاه ) 88( تصويب برنامه تنظيم شده جهت تحقق ماده –الف 
  اين آيين نامه ) 1(ء موضوع ماده امناء هيأت  تصويب شرح وظايف –ب 
غرافيايي نوع فعاليت و ميزان محروميت مناطق و كميـت   تعيين ميزان هزينه سرانه واگذاري به متقاضيان با توجه به موقعيت ج–ج  

   درصد هزينه سرانه دولتي،95و كيفيت خدمات تا 
 تهيه و تصويب دستورالعمل هاي مورد نياز براي تعيين صالحيت هاي فني و اخالقي متقاضـيان و اجـاره امـوال منقـول و غيـر                           –د  

  منقول 
اين آئـين   ) 1(با بخش غير دولتي در روش هاي موضوع بندهاي الف، ب و ج ماده                تعيين و تنظيم چارچوب قراردادهاي منعقده        :هـ  

  نامه 
   قيمت گذاري اجاره ساختمان ها و اموال منقول براساس متوسط نظر سه نفر كارشناس رسمي دادگستري:و
  .و غير منقول واگذار شده تعيين و اخذ ضمانت هاي الزم براي جلوگيري از تغيير كاربري و حفظ و حراست از اموال منقول –ز 
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   رسيدگي به تخلفات طرف قرارداد از شرايط واگذاري –ح 
  . ارائه گزارش در مقاطع شش ماهه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور–ط 

 در  كميته هاي انساني  ) 13( به منظور پيگيري، نظارت و كنترل بر اجراي سياست هاي ارائه شده توسط ستاد موضوع ماده                  :15ماده  
  . واحدهاي استاني دستگاه هاي واگذار كننده ايجاد مي شوند

تركيب كميته هاي استاني توسط ستاد تعيين مي شود كميته هاي اسـتاني مـي تواننـد حـسب ضـرورت كميتـه هـاي اجرايـي در                            
  . شهرستان ها مستقر نموده و پاره اي از وظايف خود را به آنها واگذار نمايند

مـورد  ) 13( ارائه شده و عملكرد اشخاص طرف قرارداد دستگاه واگذار كننده، توسط ستاد موضـوع مـاده                   چگونگي خدمات  :16ماده  
ارزيابي ساالنه قرار مي گيرد و چنانچه كميت و كيفيت خدمات ارائه شده مورد رضايت دستگاه واگذار كننده و خدمت گيرندگان باشـد،                       

ار مي گيرد و از تخفيف ويژه در اجاره برخوردار خواهد شد و در غير ايـن صـورت           طرف قرارداد توسط دستگاه مورد تشويق و قدرداني قر        
  . طبق مفاد قرارداد و قوانين و مقررات مربوط اقدام مي شود

  .  هر گونه توسعه تشكيالتي براي انجام فعاليت هاي موضوع اين آيين نامه در دستگاه هاي اجرايي ممنوع است:17ماده 
ت و برنامه ريزي كشور مكلف است در تنظيم بودجه سنواتي معادل وجوه حاصل از اجراي اين آيين نامـه را                      سازمان مديري  :18ماده  

  .كه به خزانه واريز شده است، جهت ارتقاي كيفيت ارائه خدمات به دستگاه واگذار كننده اختصاص دهد
  محمد رضا عارف 
  معاون اول رئيس جمهور 

 قانون تنظيم بخشي از مقررات مـالي دولـت در وزارت فرهنـگ و               88نظام نامه داخلي ستاد اجراي ماده       
  ارشاد اسالمي

  مقدمه 
 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آيين نامه اجرايي آن ستاد اجراي اين قانون بـا حكـم وزيـر محتـرم                         88در اجراي ماده    

  . ايف محوله اقدام نمايد تشكيل شده تا نسبت به انجام وظ9/9/81فرهنگ و ارشاد اسالمي در تاريخ 
  ماده يك 

   26977ت / 31426 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آيين نامه اجرائي شماره 88اجراي دقيق ماده : هدف 
  :  براي دستيابي به اهداف مندرج در آن به منظور 1/7/1381 مورخ :هـ 

  منطقي نمودن حجم و اندازه دولت 
  نه اي كاهش تدريجي اعتبارات هزي
  بهبود ارائه خدمات به مردم 

  جلب مشاركت بخش غير دولتي در فعاليتهاي فرهنگي و هنري، توسعه اشتغال 
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  اصالح ساختارهاي تشكيالتي 
  اصالح نظام مديريت و بهبود عملكرد 

   –ماده دو 
  : تعاريف در اين نظام نامه واژه ها و عبارات زير در مفاهيم مربوط به كار مي روند

   1380قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب : انون  ق:1:2
   قانون 88آئين نامه اجرائي ماده :  آئين نامه :2:2
   قانون 88ستاد اجراي ماده :  ستاد :3:2
  وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي :  رئيس ستاد :4:2
  معاون اداري و مالي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي :  دبير ستاد :5:2
  معاون اداري و مالي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي: عضاي ستاد  ا:6:2
   قانون 88نظام نامه داخلي ستاد اجراي ماده :  نظام نامه :7:2
   قانون مستقر در معاونت اداري و مالي88دبيرخانه ستاد اجراي ماده :  دبيرخانه :8:2
 قانون تشكيل مي شود و بـا  88 در دبيرخانه ستاد اجراي ماده   كميته هاي كارشناسي كه به تناسب موضوع      :  كميته كارشناسي    :9:2

  . انجام مطالعات و تهيه گزارشهاي كارشناسي الزم زمينه تصميم سازي و تصميم گيري را براي ستاد فراهم مي نمايد
در ) ن اداري و مـالي    معـاو ( قانون با تصويب سـتاد و حكـم دبيـران            88كميته هائي كه به منظور اجراي ماده        :  كميته استاني    :10:2

  . استانها تشكيل مي شود
 آئـين نامـه اجرائـي    15كميته هائي كه حسب ضرورت و به تشخيص كميته هاي استاني موضـوع مـاده             :  كميته هاي اجرائي     :11:2

  . مي شوندقانون در شهرستانها تشكيل مي شود اعضاي كميته اي اجرائي شهرستان با تصويب كميته استان و با حكم رئيس آن منصوب 
  : ماده سه 

  :  آئين نامه اجرائي وظايف و اختيارات ستاد عبارت است از 14برابر ماده : وظايف ستاد 
  )  آئين نامه اجرايي قانون و ساير وظايف مربوط14مطابق ماده ( قانون در دستگاه 88بررسي و تصويب برنامه تحقق ماده : الف 
  )  قانون88 آئين نامه اجرائي ماده 1موضوع ماده (ء امناء أت هيبررسي و تصويب شرح وظايف و تركيب : ب 
  شناسائي و احصاء مراكز، اماكن، فضاها و تاسيسات و فعاليتهاي فرهنگي، هنري، خدماتي و پشتيباني قابل واگذاري در دستگاه:  ج 
ت به سازمان مـديريت و برنامـه ريـزي          بررسي و پيشنهاد تصدي فعاليتهائي كه امكان واگذاري آن مطابق قانون حاصل نشده اس             : د  
  .كشور

تهيه و تنظيم و تصويب برنامه اجرائي ساالنه در مورد واحدها و فعاليتهاي مشمول آئين نامه و ارائـه آن بـه سـازمان مـديريت و                             :هـ  
  برنامه ريزي كشور 
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  .ون آئين نامه اجرائي قان6تشخيص و تعيين اولويتهاي استفاده از روشهاي موضوع ماده : و 
 آئين نامـه اجرائـي و ارائـه پيـشنهاد بـراي      10بررسي پيشنهادهاي واصله در زمينه تغيير كاربري مراكز و واحدهاي موضوع ماده         : ز  

   وزيران هيأت تصويب به 
  . بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به وضعيت كاركنان مراكز و فعاليتهائي كه واگذار مي شوند: ح 
  )  آئين نامه اجرائي15موضوع ماده (و تصويب شرح وظايف و اختيارات آنها تشكيل كميته هاي استاني : ط 
  ارزيابي عملكرد واحدهاي واگذار كننده و اشخاص حقيقي و حقوقي طرف قرارداد و تشويق و قدرداني برترين هاي آنها: ي 

  : ماده چهار 
  .  جناب آقاي احمد مسجد جامعي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي رئيس ستاد:1
   جناب آقاي محمود شالچي طوسي معاون اداري و مالي دبير عضو ستاد :2
  . جناب آقاي ابوالقاسم ايرجي معاون طرح و برنامه ريزي و تحول اداري عضو ستاد:3
  . جناب آقاي سهراب حميدي قائم مقام معاونت اداري و مالي عضو ستاد:4
  ه ريزي عضو ستاد  جناب آقاي غالمعلي طبرسا مدير كل دفتر طرح و برنام:5
   جناب آقاي علي موسوي بجنوردي مدير كل دفتر حقوقي عضو ستاد :6
  ي كتابخانه هاي عمومي كشور عضو ستاد امناء هيأت  جناب آقاي محمد حسين ملك احمدي دبير كل :7
   جناب آقاي محمد باقر سپهري مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان آذربايجان غربي عضو ستاد :8
   جناب آقاي محمود بهراميان مدير كل تشكيالت، بودجه و روشها عضو ستاد :9

   جناب آقاي اله يار دهقان ذيحساب مديركل امور مالي عضو ستاد :10
   جناب آقاي محمد سلماسي زاده مدير كل تداركات و خدمات عضو و رئيس دبيرخانه ستاد :11

  .وع حسب مورد در جلسه دعوت بعمل مي آيداز نمايندگان حوزه هاي مختلف وزارت متب: 1تبصره 
  .مستقر مي شود) اداره كل تداركات و خدمات(دبيرخانه در معاونت اداري و مالي : 2تبصره 
  . احكام اعضاي كميته كارشناسي با پيشنهاد رئيس دبيرخانه و تصويب ستاد معاون اداري و مالي صادر مي شود: 3تبصره 

  : ماده پنج 
  : اد وظايف دبيرخانه ست

  .سات، پيگيري و ابالغ مصوباتل تشكيل جلسات ستاد، تنظيم و ارسال صورتج:1
  . انجام كار كارشناسي و تهيه و ارائه گزارشهاي الزم جهت تصميم گيري ستاد:2
  . تهيه و ارسال دعوت نامه هاي جلسات به صورت كتبي به همراه دستورجلسه و مستندات آن:3
  ا  ثبت و ضبط اسناد و گزارشه:4
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   تهيه و تدوين برنامه  و بودجه ستاد و كميته هاي وابسته براي تصويب در ستاد :5
   و آئين نامه هاي مربوطه به مراجع ذيربط 88 تهيه و ارسال گزارش مراحل اجرائي قانون ماده :6
  . تهيه پيش نويس احكام اعضاء كميته هاي وابسته به بنياد :7
  .  كل تداركات و خدمات مي باشد محل استقرار دبيرخانه در اداره:8
  .  جلسات ستاد هر هفته تشكيل مي گردد:9

   تهيه و ارائه گزارش حضور و غياب اعضاء ستاد و كميته هاي وابسته خدمت رئيس و دبير ستاد:10
  : ماده شش 

ر پـشنهاد رئـيس كميتـه و تائيـد          بنا ب ) حق الزحمه، حق الجلسه و يا حق التاليف       (اعتبار مورد نياز كميته كارشناسي و دبيرخانه آن         
  . رئيس دبيرخانه و تصويب معاون محترم اداري و مال قابل پرداخت مي باشد

  : ماده هفت 
  . حضور اعضاي ستاد در همه جلسات ضروري و قائم به شخص مي باشد

  : ماده هشت 
ضاي ستاد و تصويب دبير محترم آن رسيده و          به تائيد اع   20/11/1381 بند در تاريخ     41اين نظام نامه در هشت ماده و سه تبصره و           

  . الزم االجرا مي باشد
ادارات كل فرهنگ و   قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت88شرح وظايف كميته اجراي ماده 

  ارشاد اسالمي استانها 
  مقدمه 

ه اجراي اين قـانون در اسـتانها بـا حكـم             قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آئين نامه اجرايي آن، كميت             88در اجراي ماده    
  .  تشكيل شد تا نسبت به انجام وظايف محوله اقدام نمايد19/12/81در تاريخ ) معاون اداري و مالي(دبير ستاد 

  : ماده يك 
  26977ت /31426 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آئين نامه اجرائي شماره 88اجراي دقيق ماده : هدف 

كـاهش  .  براي دستيابي به اهداف ذيل مندرج در آئين نامه منطقي نمودن حجم و اندازه دولت در سـطح اسـتان           1/7/1381خ  مور  :ه  
  .تدريجي اعتبارات هزينه هاي جاري دولت و جايگزيني پرداخت يارانه به بخش غير دولتي

  بهبود ارائه خدمات به مردم 
  و هنري، توسعه اشتغال جلب مشاركت بخش غير دولتي در فعاليتهاي فرهنگي 

  اصالح ساختارهاي تشكيالتي 
  اصالح نظام مديريت و بهبود عملكرد 
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  : ماده دو 
  : در شرح وظايف واژه ها و عبارات زير در مفاهيم مربوط به كار مي روند: تعاريف 

  1380قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب :  قانون :1:2
   قانون 88اجرائي ماده آئين نامه :  آئين نامه :2:2
   قانون در وزارتخانه 88ستاد اجراي ماده :  ستاد مركزي :3:2
  رئيس سازمان مربوطه :  رئيس ستاد سازمان :4:2
  وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي :  رئيس ستاد :5:2
  وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي :  دبير ستاد :6:2
   مربوطه معاون اداري و مالي سازمان:  ستاد سازماني :7:2
  .اعضائي كه براساس حكم وزير ستاد سازماني به عنوان عضو در ستاد منصوب شده اند:  اعضاي ستاد سازماني :8:2
   قانون 88شرح وظايف داخلي كميته اجراي ماده :  شرح وظايف :9:2

   قانون مستقر در معاونت امور اداري و مالي 88دبيرخانه كميته اجراي ماده :  دبيرخانه :10:2
 قانون تشكيل مي شود و با انجام        88گروه كارشناسي كه به تناسب موضوع در دبيرخانه كميته اجراي ماده            :  گروه كارشناسي    :11:2

 قانون تشكيل مي شود و با انجام مطالعات و تهيه گزارشهاي كارشناسي الزم زمينـه تـصميم سـازي و تـصميم گيـري را بـراي                   88ماده  
  . كميته فراهم مي نمايد

  : ده سه ما
  :  آئين نامه اجرائ وظايف و اختيارات كميته استان عبارت است از 14برابر ماده : وظايف كميته استان

)  آئين نامه اجرائي قانون و ساير وظايف مربوط14مطابق ماده ( قانون در دستگاه 88 بررسي و تصويب برنامه بودجه تحقق ماده    :1:3
  . و ارائه آن به دبيرخانه ستاد

 شناسائي و احصاء مراكز، اماكن، فضاها، تاسيسات و فعاليتهاي فرهنگي، هنري، خدماتي و پشتيباني قابل واگذاري در دستگاه و                    :2:3
  اعالم آن به دبيرخانه ستاد

 بررسي و پيشنهاد تصدي فعاليتهائي كه امكان واگذاري آن مطابق قانون حاصل نشده است به سازمان مديريت و برنامـه ريـزي                       :3:3
  .ستان و دبيرخانه ستاد ا

 تهيه و تنظيم و تصويب برنامه اجرائي ساالنه در مورد واحدها و فعاليتهاي مشمول آئين نامه و ارائه آن بـه سـازمان مـديريت و                           :4:3
  .برنامه ريزي استان و دبيرخانه ستاد

 قانون به دبيرخانه سـتاد و اجـراي آن پـس از              آئين نامه اجرائي   6 تعيين و پيشنهاد اولويتهاي استفاده از روشهاي موضوع ماده           :5:3
  .تصويب ستاد
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  . بررسي و تعيين هزينه سرانه واگذاري فعاليتهاي در محدوده استان:6:3
 آئـين نامـه اجرائـي و ارائـه          10 بررسي پيشنهاهاي واصله در زمينه تغيير كاربري اماكن، فضاها، مراكز و واحدهاي موضوع ماده                :7:3

  .به دبيرخانه ستادپيشنهاد براي تصويب 
   قانون 88 بررسي و تعيين صالحيتهاي متقاضيان و ارائه پيشنهاد به ستاد ماده :8:3
   بررسي و قيمت گذاري در استان با توجه به نظر سه نفر كارشناس رسمي دادگستري:9:3

 آئين نامه اجرائـي     12مطابق ماده    ( بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به وضعيت كاركنان مراكز و فعاليتهائي كه واگذار مي شوند               :10:3
  ) قانون

  )  آئين نامه اجرائي15موضوع ماده ( تشكيل كميته هاي اجرائي و تصويب شرح وظايف و اختيارات آنها :11:3
  . ارزيابي عملكرد واحدهاي واگذار كننده و اشخاص حقيقي و حقوقي طرف قرارداد و تشويق و قدرداني برترين هاي آنها:12:3
  . وزارتخانه در محدوده استان88جرا و نظارت بر حسن اجراي بخشنامه هاي صادره از سوي ستاد مركزي اجراي ماده  ا:13:3
   قانون به دبيرخانه ستاد و ساير مراجع ذيربط 88 تهيه و تدوين گزارش ادواري عملكرد اجراي ماده :14:3
رمايه اي استاني جهت واگذاري به افراد حقيقـي و حقـوقي بـراي              از پروژه هاي نيمه تمام تملك دارائي س       % 25 تعيين حداقل    :15:3

  تكميل و بدون تغيير كاربري به صورت اجاره به شرط تمليك
  : ماده چهار 

  )رئيس كميته( مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان :1:4
  ) دبير و عضو( معاون يا مدير امور اداري و مالي :2:4
  )عضو(اس خبره به انتخاب رئيس كميته  يك نفر از معاونين يا كارشن:3:4
  )عضو( نماينده تام االختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ترجيحاً يكي از معاونين سازمان :4:4
  ) عضو( يك نفر از صاحبنظران فرهنگي و هنري به انتخاب اعضاء كميته :5:4

  .  جلسه دعوت به عمل مي آيداز نمايندگان حوزه هاي مختلف اداره كل حسب مورد در: 1تبصره 
  . احكام اعضاي گروه كارشناسي با تصويب كميته توسط رئيس كميته صادر مي شد: 2تبصره 

  : ماده پنج 
  : وظايف دبيرخانه كميته 

   تشكيل جلسات كميته، تنظيم و ارسال صورتجلسات پيگيري و ابالغ مصوبات:1:5
  هاي الزم جهت تصميم گيري كميته  انجام كار كارشناسي و تهيه و ارائه گزارش:2:5
  . تهيه و ارسال دعوتنامه هاي جلسات به صورت كتبي به همراه دستورجلسه و مستندات آن:3:5
   ثبت و ضبط اسناد و گزارشها :4:5
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   تهيه و تدوين برنامه و بودجه براي تصويب در كميته :5:5
  ن نامه هاي مربوطه به مراجع ذيربط و آئي88 تهيه و ارسال گزارش مراحل اجرائي قانون ماده :6:5
   تهيه پيش نويس احكام اعضاء كميته هاي اجرائي و گروههاي كارشناسي وابسته به كميته:7:5
  .  محل استقرار دبيرخانه در معاونت يا مديريت امور اداري و مالي مي باشد:8:5
  .  جلسات كميته هر هفته تشكيل مي گردد:9:5

  . حضور و غياب اعضاء كميته و كميته هاي وابسته و به رئيس و دبير ستاد تهيه و ارائه گزارش :10:5
  كميته هاي وابسته به رئيس و دبير ستاد

  : ماده شش 
پرداختهاي مالي به گروههاي كارشناسي و كميته هاي اجرائي و هزينه هاي دبيرخانه براساس دسـتورالعمل ارسـال از سـوي سـتاد                       

  . خواهد بود
  : ماده هفت 

  . عضاي كميته در همه جلسات ضروري و قائم به شخص مي باشدحضور ا
  : ماده هشت 

 به تائيد اعضاي سـتاد و تـصويب دبيـر محتـرم آن              19/12/1381 بند در تاريخ     41شرح وظايف كميته در هشت ماده و دو تبصره و           
  . رسيده و الزم االجرا مي باشد

  نون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت قا88شرح وظايف ستاد اجرائي ماده                   
  در سازمانهاي تابعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 

 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آئين نامه اجرائي آن ستاد اجراي اين قانون در سـازمانها بـا                      88در اجراي ماده    : مقدمه  
  . تا نسبت به انجام وظايف محوله اقدام نمايد تشكيل شده 15/2/82در ) وزير محترم(حكم رئيس ستاد مركزي 

  : ماده يك 
   26977ت / 31426 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آئين نامه اجرايي شماره 88اجراي دقيق ماده : هدف 

كاهش .  سازمان براي دستيابي به اهداف ذيل مندرج در آئين نامه منطقي نمودن حجم و اندازه دولت در سطح1/7/1381 مورخ –ه 
  .تدريجي اعتبارات هزينه هاي جاري دولت و جايگزيني پرداخت يارانه به بخش غير دولتي

  .بهبود ارائه خدمات به مردم
  .جلب مشاركت بخش غير دولتي در فعاليتهاي فرهنگي و هنري

  .توسعه اشتغال
  اصالح ساختارهاي تشكيالتي
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  .اصالح نظام مديريت و بهبود عملكرد
  : ماده دو 
  . در اين شرح وظايف واژه ها و عبارات زير در مفاهيم مربوط به كار مي روند: تعاريف 

   1380قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب :  قانون :1:2
   قانون 88آئين نامه اجرايي ماده :  آئين نامه :2:2
   قانون در وزارتخانه 88ستاد اجراي ماده :  ستاد مركزي :3:2
  رئيس سازمان مربوطه : س ستاد سازمان  رئي:4:2
   وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي: ستاد  رئيس :5:2
  معاون ادري و مالي سازمان مربوطه :  دبير ستاد سازمان :6:2
   قانون در سازمان 88ستاد اجراي ماده :  ستاد سازماني :7:2
  ي به عنوان عضو در ستاد منصوب شده اند اعضايي كه براساس حكم رئيس ستاد سازمان:  اعضاي ستاد سازماني :8:2
   قانون در سازمان 88شرح وظايف داخلي ستاد اجراي ماده :  شرح وظايف :9:2

   قانون در سازمان 88دبيرخانه ستاد اجراي ماده :  دبيرخانه :10:2
 قانون تشكيل مي شـود و  88ده گروه كارشناسي كه به تناسب موضوع در دبيرخانه ستاد سازماني اجراي ما    :  گروه كارشناسي    :11:2

  . با انجام مطالعات و تهيه گزارشهاي كارشناسي الزم زمينه تصميم گيري را براي ستاد سازماني فراهم مي نمايد
  : ماده سه 

  :  آئين نامه اجرائي وظايف و اختيارات ستاد سازمان عبارت است از 14برابر ماده : وظايف ستاد سازمان 
و )  آئين نامه اجرايي قانون و ساير وظايف مربـوط 14مطابق ( قانون در دستگاه 88رنامه و بودجه تحقق ماده    بررسي و تصويب ب    :1:3

  .ارائه آن به دبيرخانه ستاد مركزي
 شناسايي و احصاء مراكز، اماكن، فضاها، تاسيسات و فعاليتهاي فرهنگي، هنري و خدماتي و پشتيباني قابل واگذاري در سازمان                    :2:3
  . آن به دبيرخانه ستاد مركزيو اعالم

   بررسي و پيشنهاد تصدي فعاليتهائي كه امكان واگذاري آن مطابق قانون حاصل نشده است به دبيرخانه ستاد مركزي :3:3
  تهيه و تنظيم و تصويب برنامه اجرائ ساالنه در مورد واحدها و فعاليتهاي مشمول آئين نامه نامه و ارائه آن به دبيرخانـه سـتاد                         :4:3
  مركزي
 آئين نامه اجرائي قانون به دبيرخانه ستاد مركـزي و اجـراي        6 تعيين و پيشنهاد اولويت هاي استفاده از روش هاي موضوع ماده             :5:3

  آن پس از تائيد ستاد مركزي
   بررسي و تعيين هزينه سرانه واگذاري فعاليت ها در محدوده سازمان:6:3
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 آئـين نامـه اجرائـي و ارائـه        10يير كاربري اماكن، فضاها، مراكز، واحدهاي موضوع ماده          بررسي پيشنهادهاي واصله در زمينه تغ      :7:3
  براي تصويب به دبيرخانه ستاد مركزي

   بررسي و تعيين صالحيت هاي متقاضيان و ارائه پيشنهاد به دبيرخانه ستاد مركزي:8:3
 قابل واگذاري در سازمان با توجه به نظر سه نفر كارشناس  بررسي و قيمت گذاري اجاره ساختمانها و اموال منقول و غير منقول:9:3

  رسمي دادگستري
 آئين نامه اجرائـي     12مطابق ماده   ( بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به وضعيت كاركنان مراكز و فعاليتهائي كه واگذار مي شوند                 :10:3

  ) قانون
ف قرارداد در سازمان به منظور تشويق و قدرداني برترين           ارزيابي عملكرد واحدهاي واگذار شده به اشخاص حقيقي حقوقي طر          :11:3
  هاي آنها
   وزارتخانه در محدوده سازمان88 اجرا و نظارت بر حسن اجراي بخشنامه هاي صادره از سوي ستاد مركزي اجراي ماده :12:3
  ير مراجع ذيربط  قانون به دبيرخانه ستاد مركزي و سا88 تهيه و تدوين گزارش ادواري عملكرد اجراي ماده :13:3
از پروژه هاي نيمه تمام تملك دارائي سرمايه اي سازماني جهت واگذاري به افراد حقيقي و حقـوقي بـراي        % 25 تعيين حداقل    :14:3

  تكميل و بدون تغيير كاربري به صورت اجاره به شرط تملك
  : ماده چهار 

  اعضاي ستاد سازماني 
  يس ستاد  رئيس يا مديرعامل سازمان به عنوان رئ:1:4
   معاون اداري و مالي سازمان به عنوان دبير و عضو ستاد :2:4
   معاون يا مديركل طرح و برنامه ريزي سازمان به عنوان عضو ستاد:3:4
   مدير امور مالي و ذيحساب سازمان به عنوان عضو ستاد :4:4
   مدير كل تشكيالت، بودجه و روشهاي سازمان به عنوان عضو ستاد :5:4
  ر كل دفتر حقوقي سازمان به عنوان عضو ستاد  مدي:6:4
   مدير كل امور استانهاي سازمان به عنوان عضو ستاد :7:4

  .  حكم رئيس ستاد سازمان توسط وزير محترم صادر خواهد شد:1تبصره 
  .  احكام رئيس ستاد سازمان توسط رئيس ستاد سازمان صادر خواهد شد:2تبصره 
  . اي مختلف سازمان حسب مورد در جلسه دعوت به عمل مي آيد از نمايندگان حوزه ه– 3تبصره 
  .  احكام اعضاي گروه كارشناسي با تصويب ستاد سازماني توسط دبير ستاد سازماني صادر مي شود– 4تبصره 

  : ماده پنج 
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  : وظايف دبيرخانه سازماني 
اد مركزي و ساير مراجع ذيـربط، پيگيـري و ابـالغ             تشكيل جلسات ستاد سازماني، تنظيم و ارسال صورتجلسات به دبيرخانه ست           :1:5

  مصوبات 
  . انجام كار كارشناسي و تهيه و ارائه گزارش هاي الزم جهت تصميم گيري ستاد سازمان:2:5
  . تهيه و ارسال دعوتنامه هاي جلسات به صورت كتبي به همراه دستورجلسه و مستندات آن :3:5
   ثبت و ضبط اسناد و گزارش ها :4:5
  تهيه و تدوين برنامه و بودجه براي تصويب در ستاد سازماني  :5:5
   و آئين نامه هاي مربوطه به مراجع ذيربط 88 تهيه و ارسال گزارش مراحل اجرايي قانون ماده :6:5
   تهيه پيش نويس احكام اعضاء كميته هاي اجرائي و گروههاي كارشناسي وابسته به ستاد سازماني :7:5
  . يرخانه در معاونت اداري و مالي سازمان مي باشد محل استقرار دب:8:5
  . جلسات ستاد سازماني هر هفته تشكيل مي گردد:9:5

   تهيه و ارائه گزارش حضور و غياب اعضاء ستاد سازماني و كميته هاي وابسته به رئيس ستاد سازماني :10:5
  : ماده شش 

  . اجراء خواهد داشتكليه مصوبات ستاد سازماني پس از تائيد ستاد مركزي قابليت
  : ماده هفت  

  . حضور اعضاي ستاد سازماني در همه جلسات ضروري و قائم به شخص مي باشد
  : ماده هشت 

 به تائيد اعضاي ستاد مركزي و تـصويب دبيـر       15/2/82 بند در تاريخ     42شرح وظايف ستاد سازماني در هشت ماده و چهار تبصره و            
  . باشدمحترم آن رسيده و الزم االجرا مي 

  
 – فصل بيست و يكم 1379انون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب  موادي از ق

  فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعي و تربيت بدني
   – 155ماده 
شـي و   به منظور گسترش عدالت اجتماعي و فراهم كردن امكان استفاده عادالنه اقشار مختلف از كاالها و خدمات فرهنگي ورز    –الف  

  : هنري و به منظور ايجاد تعادل و كاهش نابرابريها اجازه داده مي شود
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان تربيت بدني حسب مورد شاخص ها و استانداردهاي مربوط به بهره مندي نقاط مختلـف        :1

لف كشور بـه خـدمات و توليـدات فرهنگـي،           كشور از فضاهاي ورزشي، فرهنگي، هنري و همچنين ميزان دسترسي ساكنين مناطق مخت            
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هنري و ورزشي را متناسب با ويژگيهاي اجتماعي، فرهنگي، جمعيتي و جغرافيايي هر از اين مناطق حداكثر تـا پايـان سـال اول برنامـه                          
  .سوم تهيه و همراه با ارائه راه حلهاي مناسب براي ايجاد تعادل به هيئت وزيران ارائه دهند

امكانات، تاسيسات و فضاهاي فرهنگي، هنري و ورزشي، طرحهاي نيمه تمام و اراضي متعلق را در مناطق شـهري                    دستگاه اجرائي    :2
با اولويت شهرهاي بزرگ به بخشهاي غير دولتي با اولويت اشخاص حقيقي و حقوقي ايثارگران كه داراي سوابق ورزشي، فرهنگي، هنري                     

. ه به شرط تمليك و فروش، واگذار نموده و درآمدهاي ناشي از آن را به خزانه واريز نمايـد            و شهرداري ها در قالب قراردادهاي اجاره، اجار       
معادل وجوه واريزي فوق از محل اعتبارات رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي هر يك از سالهاي برنامه پيش بيني خواهد شد، در  

 براي احداث فضاهاي فرهنگي، هنري و ورزشي در مناطق توسعه نيافتـه يـا               اختيار دستگاه هاي اجرائي موضوع اين بند قرار مي گيرد تا          
  . كمتر توسعه يافته در چارچوب سياستهاي برنامه سوم هزينه كند

 سازمان برنامه و بودجه موظف است در لوايح بودجه سنواتي هر يك از سالهاي برنامه اعتبارات بخشهاي فرهنگ و هنر، تربيـت             –ب  
اين ماده و با عنايت به وضعيت بهره برداري از فـضاهاي ورزشـي، و تـالش بـراي                   ) الف( توجه به موارد مذكور در بند        بدني و ورزش را با    

  . جلب همكاري مردم در ايجاد تاسيسات و فضاهاي مورد نياز
  ز تغيير كاربردي آنها همكاري در حفاظت در انبيه و آثار تاريخي و فرهنگي و بافتها و محوطه هاي فرهنگي، تاريخي و ممانعت ا–ج 

آيين نامه اجرائي اين ماده شامل نحوه مشاركت و همكاري شوراها در انجام وظايف مـذكور بـه پيـشنهاد مـشترك وزارتخانـه هـاي                          
  .  وزيران خواهد رسيدهيأت فرهنگ و ارشاد اسالمي و كشور، سازمان تبليغات اسالمي و سازمان تربيت بدني به تصويب 

   استفاده از توانمنديهاي شهر و روستا در انجام امور ديني و فرهنگي، شوراهاي مذكور عالوه بر وظايف مصرحه  به منظور:156ماده 
  . در قانون تشكيل آنها موظف به انجام وظايف ذيل هستند

  …ي ربط  بررسي مشكالت و نارسائيهاي فرهنگي، هنري، ورزشي و آموزشي و ارائه پيشنهادي الزم به مسئوالن و مراجع ذ–الف 
 مساعدت و مشاركت در حفظ و نگهداري بناهاي فرهنگي و گلزار شهدا، بهره برداري از مراكز فرهنگي ورزشـي و تـالش بـراي                         –ب  

  جلب همكاري مردم در ايجاد تاسيسات و فضاهاي مورد نياز 
  خي و ممانعت از تغيير كاربردي آنها  همكاري در حفاظت در ابنيه و آثار تاريحي و فرهنگي و بافتها و محوطه هاي فرهنگي، تاري:ج

آيين نامه اجرائي اين ماده شامل نحوه مشاركت و همكاري شوراها در انجام وظايف مـذكور بـه پيـشنهاد مـشترك وزارتخانـه هـاي                          
  .  وزيران خواهد رسيدهيأت فرهنگ و ارشاد اسالمي و كشور، سازمان تبليغات اسالمي و سازمان تربيت بدني به تصويب 

 با عنايت به اهتمام ويژه نظام جمهوري اسالمي ايران به حل مسائل جوانان و اعتالء و رشد نسل جوان كـشور و اسـتفاده                         :157 ماده
بهينه از استعدادها و توانائيهاي اين نسل عزيز، مركز ملي جوانان به منظور ساماندهي اساسي امور جوانان كـشور بـه صـورت سـاختار و                          

  : ن ماموريت به سازمان جوانان تبديل مي گردد تا وظايف اساسي ذيل را بر عهده گيردسازمان كار متناسب با اي
 سازمان ملي جوانان موظف است برنامه جامعه ملي ساماندهي امور جوانان كشور با عنايت به جايگاه نقـش و ماموريـت هـاي                        –الف  

 مقاومت بسيج و توجه اساسي به نيازهـاي جوانـان در حـوزه              اساسي دستگاههاي مختلف دولتي و غير دولتي با امور جوانان نظير نيروي           
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  .  علمي، تفريحي و تحصيلي را تهيه و تدوين نمايد هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، شغلي،
 شناسايي و پي گيري واگذاري آن دسته از فعاليتهاي دستگاه اجرائي كه مـي توانـد بـا پـيش بينـي تمهيـدات الزم از طريـق                             –ب  

   دولتي جوانان انجام گيرد سازمانهاي غير
 بررسي مواردي كه نياز به تهيه طرح دارد، سازمان ملي جوانان بر حسب مورد طرحهاي الزم شامل اهداف، اصالحات سـازماني،                  –ج  

  . تسهيالت مالي، حمايتهاي اجرائي از تشكلهاي غير دولتي را تهيه نمايد
 سازمان ملي جوانان و دستگاههاي اجرائي به پيشنهاد مشترك سازمان ملـي             آيين نامه اجرائي اين ماده شامل بر نحوه همكاري بين         

  .  وزيران خواهد رسيدهيأت جوانان و سازمان برنامه و بودجه به تصويب 
و رهنمودهاي مقام معظم ) ره( براي اعتالي معرفت ديني و قراني و بهره گيري از انديشه هاي واالي حضرت امام خميني                  :159ماده  

رت آيت اهللا خميني در تحكيم مباني فكري و ارزشهاي انقالب اسالمي و فرهنگ جهـاد و شـهادت در جامعـه، بـه ويـژه در                           رهبري حض 
جوانان و نوجوانان، وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فن آوري، بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكي، فرهنـگ و ارشـاد                         

ومت بسيج، سازمان تبليغات اسالمي، دفتر تبليغات و ساير دستگاههايي كـه از بودجـه عمـومي        اسالمي، سازمان صدا و سيما، نيروي مقا      
  : استفاده مي كنند موظف اند

 يكي از مراكز پژوهشي موجود خود را براي انجام مطالعات مستمر و همه جانبه در زمينه هاي بهره گيري از علوم و فـن آوري  –الف  
مامور كند و با پـيش بينـي منـابع الزم زمينـه هـاي مـشاركت دانـشجويان دوره هـاي         ) ره(م خميني ها و هنر ديني و افكار حضرت اما    

  . تحصيلي تكميلي را در پژوهشهاي مرتبط با اين امور فراهم كنند
اليتها در آموزشي با بهره گيري از انواع هنرها، علوم و فن آوريهاي جديد، اثربخشي فع  در طرحها و فعاليتهاي فرهنگي و تربيتي،     –ب  

اين زمينه ها را تعميق بخشند و با پيش بيني امكانات و امتيازات كافي زمينه جذب انديشمندان متعهد و استعدادهاي خالق نوآور را در                  
  . اين عرضه ها فراهم سازند

ي موجود و جديـد و     يكي از واحدهاي مناسب موجود خود را براي تحقيق و ارزيابي مستمر اثر بخشي فعاليتهاي فرهنگي، تربيت                 –ج  
  . چگونگي ارتقاي بهره وري از منابع موجود در اجراي اهداف سابق الذكر را تجهيز كنند

شروع هر گونه فعاليت جديد فرهنگي، تربيتي و آموزشي در زمينه هاي فوق با ارائه توجيه مناسب مبتنـي بـر نتـايج ايـن ارزيابيهـا                           
  . صورت خواهد پذيرفت

 موظف است به منظور ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و بزرگداشت يـاد شـهيدان و تجليـل از                     اسالمي وزارت فرهنگ و ارشاد    –د  
ايثارگران و حماسه دفاع مقدس و اعطاي تسهيالت ويژه در فعاليتهاي فرهنگي، هنري بـه خـانواده هـاي معظـم شـاهد و ايثـارگران بـا                            

زان انقالب اسالمي و بنياد حفـظ آثـار و ارزشـهاي دفـاع مقـدس، طـرح                  همكاري بنياد شهيد انقالب اسالمي و بنياد مستضعفان و جانبا         
  .  وزيران ارائه كندهيأت مناسبي را تهيه و به 

 دستگاههاي ذي ربط موظفند به منظور ترويج فرهنگ و ارزشهاي واالي اسالم و ايران و استفاده از انديشه هاي ديني و سياسي                       –ه  
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  : انجام دهنداقدامات ذيل را) ره(حضرت امام خميني 
 سازمان امور اداري و استخدامي كشور موظف است برنامه آموزشي ويژه اي را بـراي مـديران دولتـي تهيـه و از طريـق آن مبـاني             :1

  . را آموزش دهد) ره(نظري و انديشه هاي ديني و سياسي حضرت امام 
رش، علوم، تحقيقات و فن آوري و بهداشت درمان و           سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و وزارتخانه هاي آموزش و پرو             :2

و انديشه هاي معظم لـه      ) ره(آموزش پزشكي با تجديد نظر در برنامه هاي آموزشي و تربيتي خود معرفي شخصيت حضرت امام خميني                  
  .را مورد عنايت خاص قرار دهند

ت و پژوهشهاي مربوط به شناخت افكار و انديشه هاي           وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري برنامه هاي خاصي را براي تقويت مطالعا             :3
 ظرفيتهاي موسـسات و مراكـز   ازتدوين و با بهره گيري ) ره(يني با همكاري موسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خم    ) ره(امام خميني   

  . اهم سازدپژوهشي و پايان نامه هاي دوره هاي تحصيالت تكميلي زمينه شناخت هر چه بيشتر افكار معظم له را فر
  .  به منظور اجراء نظارت و ارزيابي اين برنامه ها، ستادي در قالب آيين نامه اين بند تعيين مي شود:4
سازمان تبليغات اسالمي موظف است در سطح كشور و نقاط محروم نسبت بـه فراخـوان و       به منظور آموزش همگاني قرآن كريم،      –و  

  . اقدام نمايد) زيبا عنوان طرح نهضت قرآن آمو(آموزش قرآن 
 به منظور هماهنگي اعزام مبلغ خصوصا جهت نقاط محروم و دهستان هاي فاقد روحاني در ايام سال به مناسبت هـاي مختلـف                        –ز  

سازمان تبليغات اسالمي موظف است ضمن انجام مطالعات و تحقيقات ميداني الزم در خصوص نيازمندي هاي تبليغ ديني سراسر كشور                 
امه سوم نتيجه آن را با طرح جامع شناسائي، گزينش و آموزش هاي كوتاه مدت، بلند مـدت و اعـزام بـا مـشاركت سـاير             در سال اول برن   

  .  وزيران برساندهيأت ارگان ها و نهادهاي ذي ربط تهيه و به تصويب 
 دينـي و نحـوه    به منظور بررسي و پژوهش پيرامون مسائل مـستحدثه و مـشكالت مـذهبي اقـشار مختلـف در زمينـه فرهنـگ       –ح  

پاسخگوئي منطقي به سئواالت و مشكالت مذكور، دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم موظف است ضمن هماهنگي با مراكز پژوهـشي        
ديني، راهكارها و طرحهاي كاربردي و برنامه هاي علمي تحقق هدف فوق را طي سال اول برنامه سوم تهيه و به تـصويب شـوراي عـالي                           

  . رساندانقالب فرهنگي ب
آئين نامه اجرائي اين ماده، شامل نحوه همكاري دستگاههاي اجرائي، به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و دستگاههاي فـوق الـذكر                      

  . وزيران خواهد رسيدهيأت حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون 
ات و نهادهايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري اداره مي  انجام كليه فعاليتهاي پيش بيني شده در اين ماده در مورد موسس–تبصره 

  . شوند منوط به تائيد معظم له مي باشد
مشمول مفاد قانون حمايت حقوق مولفان      » اثر« گزارشهاي پژوهشي پايان نامه ها و نرم افزارهاي چند رسانه اي به عنوان               :160ماده  

م افزارهاي چند رسـانه اي از لحـاظ فنـي و رايانـه اي توسـط دبيرخانـه                   ثبت نر .  مي گردد  11/10/1348و مصنفان و هنرمندان مصوب      
 را اخـذ    وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي    شوراي عالي ياد شده موظف است در وقع ثبت، نظر،           . شوراي عالي داده ورزي انجام مي شود      
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  . كند
براي استفاده از حق انحـصاري توسـط صـاحبان           نحوه ثبت آثار فرهنگ مكتوب، هنري، سينمايي و نرم افزارهاي رايانه اي              –تبصره  

 وزيران هيأت آنها به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به تصويب                     
  . مي رسد
نگي جديد تاالرهـاي نمـايش    به منظور بازسازي سينماها و مجتمع هاي فرهنگي و ساخت سينماها و مجتمع هاي فره         – 161ماده  

  :نفر جمعيت دارند) 15000(در شهرهايي كه بيش از پانزده 
 شهرداريهاي كشور مي توانند راسا يا با مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي بـراي سـاخت و بازسـازي سـينماهاي موجـود از                         –الف  

  .تسهيالت بانكي استفاده كنند
ع فرهنگي در شهركهاي جديداالحداث به عهده وزارت مسكن و شهرسـازي و              تامين زمين مناسب براي ساخت سينما و مجتم        –ب  

  . در طرحهاي توسعه شعري به عهده شهرداريها خواهد بود
  . زمينهاي مذكور در اين بند به قيمت منطقه اي و به صورت اقساط در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي قرار مي گيرد

جازه داده مي شود زمينهاي مناسب براي ساخت سينما و مجتمع فرهنگي را كـه در مالكيـت               به شهرداريهاي شهرهاي مذكور ا     –ج  
سـال در اختيـار     ) 25(شهرداري است بدون انتقال مالكيت در قالب قرارداد با دريافت حداقل سهم بابت زمين براي مدت بيست و پـنج                     

  .افراد حقيقي و حقوقي قرار دهند
مجتمع هاي فرهنگي و يا ساخت سينماهاي جديد و تاالرهاي نمايش شـهرداريها موظفنـد بـدون                  در موارد بازسازي سينماها و       –د  

اخذ هر نوع عوارض و دريافت هزينه، پروانه ساخت صادر و در صورت هماهنگي با طرحهاي جـامع شـهري حـداكثر معـادل زيربناهـاي                          
مع هاي فرهنگي كه با استفاده از ايـن امتيـارات سـاخته             سينماها و مجت  . سالن هاي نمايش، مجوز ساخت تجاري و خدماتي صادر كنند         

  . مي شوند تا ده سال پس از بهره برداري مجاز به تغيير كاربري نيستند
 و سـازمان برنامـه و بودجـه بـه           وزارت خانه هاي فرهنگ و ارشـاد اسـالمي        آئين نامه اجرائي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك          

   . وزيران خواهد رسيدهيأت تصويب 
 به منظور شناخت تحوالت فرهنگي جامعه، افزايش كارايي دستگاههاي فرهنگي، ساماندهي مجموعه فعاليتهاي موثر بر                – 162ماده  

  : فرهنگ عمومي جامعه و اعمال نظارت مستمر بر فعاليتهاي فرهنگي، اقدامات ذيل به عمل خواهد آمد
مطالعات الزم و بـا مـشخص نمـودن تعـارف، مفـاهيم اصـلي بخـش                  موظف است با انجام      وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي     –الف  

فرهنگ نسبت به تعريف شاخص هاي فرهنگي متناسب با اهداف و آرمان هاي نظام جمهوري اسالمي و سياستهاي فرهنگي مناسـب بـا                     
س از تائيد شوري مذكور اهداف و آرمان هاي نظام جمهوري اسالمي و سياستهاي فرهنگي مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي اقدام و پ  

با مبنا قرار دادن آنها و با همكاري مركز آمار ايران به ترتيب ذيل نسبت به توليد اطالعات مربوط به آنها و اندازه گيري تحوالت شـاخص        
  :هاي مزبور طي سالهاي برنامه سوم اقدام نمايد
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 و رفتاري جامع را تعيـين و بـراي بررسـي در اختيـار                هر دو سال يك بار تحوالت شاخص هاي مربوط به تغييرات فكري، بينشي             :1
  . دستگاهها و نهادهاي ذي ربط قرار دهد

  .  همه ساله تحوالت و شاخص هاي مربوط به ميزان مصرف كاالها و خدمات فرهنگي در كل كشور و مناطق مختلف را تعيين كند:2
انساني، فضاها و تجهيزات فرهنگي اعم از دولتي و غير دولتـي             همه ساله اطالعات و آمار و تحوالت شاخص هاي مربوط به نيروي              :3

  . را در كل كشور تفكيك استان تعيين نمايد
 دولت موظف است تا پايان اول برنامه سوم اقدامات قانوني الزم در خصوص نحوه انجام فعاليتهاي فرهنگي دستگاههاي اجرائي                    –ب  

انهاي عمومي غير دولتي را با هدف شفاف سازي مسئوليت هاي دولت در قبال تحوالت               متولي امور فرهنگي اعم از دولتي، نهادها و سازم        
فرهنگي، افزايش كارايي، حذف فعاليتهاي شفاف سازي مسئوليت هاي دولت در قبال تحوالت فرهنگي، افزايش كارايي، حذف فعاليتهاي              

اهم آوردن زمينه هاي بيشتر مشاركت مردم در امور فرهنگي          موازي، برقراري انضباط مالي، تنوع بخشيدن به روش هاي تامين منابع، فر           
  . تهيه نمايد» طرح ساماندهي امور فرهنگي«را در قالب 

 به منظور ارزيابي تحوالت فرهنگي عمومي و ميزان اثربخشي مجموعه فعاليتهاي فرهنگي كه از طريـق دسـتگاههاي آموزشـي،                     –ج  
زيـر نظـر    » ستاد نظـارت و ارزيـابي     « نهادها و سازمان هاي غير دولتي صورت مي گيرد           فرهنگي، رسانه ها و ساير دستگاههاي اجرايي و       

  :شوراي عالي انقالب فرهنگي تشكيل مي گردد تا نسبت به انجم فعاليتهاي زير اقدام نمايد
ا و بحـران هـاي   اين ماده و انجـام مطالعـات و تحقيقـات الزم، چـالش هـ     ) الف( با استفاده از اطالعات و شاخص هاي موضوع بند          :1

فرهنگي قابل پيش بيني ناشي از توسعه ارتباطات فرهنگي و تهاجم فرهنگ بيگانه را شناسـايي و پـس از تائيـد شـوراي عـالي انقـالب                            
  . فرهنگي و بر حب مورد به دستگاههاي مسئول منعكس نمايد

اجرائـي را در راسـتاي تحقـق سياسـتهاي      ميزان و نحوه اثربخشي فعاليتهاي فرهنگي، آموزشي و پژوهشي دسـتگاههاي مختلـف       :2
مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي و مسائل فرهنگي و سياستهاي اجرايي بخش فرهنگ و هنـر ارتباطـات جمعـي و تربيـت بـدني در                          

  . برنامه سوم توسعه را ارزيابي و پس از تائيد شوراي عالي انقالب فرهنگي به مراجع ذي ربط گزارش نمايد
و مقام معظم رهبري در حوزه فرهنگ را در دستگاهها و           ) ره(عات مستمر روند تحقق و پيگيري حضرت امام خميني           با انجام مطال   :3

  . نهادهاي مختلف و در فرهنگ عمومي جامعه ارزيابي و نتايج حاصل را در اختيار مراجع ذي ربط قرار دهد
تاري اقشار مختلف به ويژه نوجوانان و جوانان و تـصويب   پس از تعيين شاخص هاي اصلي نشان دهنده تحوالت فكري، بينشي، رف       :4

آن از طرف شوراي عالي انقالب فرهنگي به طور ساالنه و مستمر گزارشهاي الزم حاوي تحوالت شاخص ها و علل آن، راه كارهـاي مـوثر        
 ربـط قـرار دهـد تـا بـراي اصـالح       براي بهبود اين شاخص ها را تهيه و پس از تائيد شوراي عالي انقالب فرهنگي در اختيـار مراجـع ذي             

  . سياستهاي و فعاليتهاي اجرايي مورد استفاده قرار گيرد
 كليه دستگاههاي اجرائي، نهاد و سازمانهاي عمومي غير دولتي موظف اند براساس رهنمودهاي و نتـايج مطالعـات و گزارشـهاي                      –د  

نامه و بودجه نيز در زمان تنظيم بودجـه هـاي سـاليانه گـزارش هـا و                  اين ستاد، فعاليتهاي خود را اصالح و يا تقويت نمايند و سازمان بر            
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اين ماده را مد نظر قرار داده و تمهيدات الزم براي اجـراي پيـشنهادات اصـالحي سـتاد مـذكور را                      ) ج(تحليل منتشره ستاد موضوع بند      
  . فراهم آورد
ات و نهادهائي كه تحت نظر مقام معظم رهبري اداره مـي   انجام كليه فعاليتهاي پيش بيني شده در اين بند در مورد موسس         –تبصره  

  . شود، منوط به تائيد معظم له مي باشد
 با توجه به اهميت گسترش فضاهاي مذهبي و مساجد ضمن حفظ اصل ساماندهي ساخت و ساز، احيـاء تعميـر و تجهيـز           :163ماده  

اي اجرائي موضوع اين ماده موظفنـد طـي سـالهاي اجـراي             مساجد از طريق مشاركتهاي مردمي و شوراهاي شهري و روستايي دستگاهه          
  : برنامه اقدامات زير را انجام دهند

يلي و هـادي    صه طراحي و اجراي طرحهاي جامع، تف      شهرداريها و ساير سازمانهاي مسئول در زمين         وزارت مسكن و شهرسازي،    –الف  
  . تهيه و اجرا كنند

 در كليه شهركهاي جديد االحداث اراضي مناسـبي را بـراي احـداث مـسجد و                  وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها موظفند       –ب  
پايگاههاي مقاومت بسيج پيش بيني كرده و پس آماده سازي بدون دريافت هزينه در اختيـار متقاضـيان احـداث مـساجد و پايگاههـاي                         

  . كنندمقاومت بسيج قرار دهند و قيمت اراضي را در هزينه مربوط به آماده سازي اراضي منظور 
 وزارتخانه هاي راه و ترابري و نفت موظفند به منظور تسهيل دسترسي مسافران به اماكن مذهبي يا انجام هماهنگي هـاي الزم                       –ج  

از محل اعتبارات عمراني و جاري خود نسبت به احداث مسجد و يا نمازخانه و همچنين نگهداري و مـديريت مـساجد و نمازخانـه هـاي                           
  .  در پايانه هاي مسافري و پمپ بنزين بين شهري اقدام كنندموجود و جديداالحداث،

 وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است كليه وجوه پرداختي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در ارتباط با احـداث، تعميـر و                        –د  
  . تجهيز مساجد و ساير فضاهاي مذهبي را به عنوان هزينه قابل قبول منظور كند

سازمان جنگل و مراتع كشور موظفند نسبت به اختصاص فضاهاي مناسب در پاركهاي ملي و عمومي حسب مـورد                    شهرداريها و    –ه  
  .براي ايجاد مسجد يا نمازخانه اقدام كنند

 با هدف اعتالي جايگاه مسجد و مدرسه در فعاليتهاي اجتماعي، فرهنگي محالت، روستاها و شهرها و هماهنـگ سـازي فعاليـت         –و  
 شده در اين مكانها در جهت ارتقاي ايمان و ارزشهاي معنوي و اخالقي و شكوفائي خالقيتهاي علمي فرهنگي و هنـري                      هاي سازماندهي 

  : گروههاي مختلف جامعه به ويژه نوجوانان و جوانان اقدامات ذيل در سالهاي برنامه سوم توسعه انجام مي گيرد
 هدف شناخت راهكارهاي اجرائي براي ارتباط جايگاه مسجد و مدرسه در             حمايت مالي، قانوني و حقوقي از پژوهشهاي كاربردي با         :1

  .فعاليتهاي اجتماعي و فرهنگي كشور
 تعريف فعاليتهاي آموزشي، فرهنگي و هنري مشترك مسجد و مدرسه در آيين نامه ها و مقررات بخشهاي آموزش، فرهنگ و هنر                      :2

  و تبليغات اسالمي، تربيت بدني و ورزش 
 ساماندهي نحوه اختصاص و مصرف منابع اعتباري دولت در زمينه احيا و بازسازي مساجد، كمك به مراكـز تحقيقـاتي              به منظور  –ز  
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حوزه هاي علميه، فعاليتهاي مربوط به تبليغات ديني و با اهداف تقويت و متناسب كردن مشاركت مردمي در تامين منابع اين فعاليتهـا،                       
 ذي ربـط و انجـام   يك سال در چارچوب رهنمودهاي مقام معظم رهبري و مشورت بـا مرجـع  سازمان تبليغات اسالمي موظف است طي     

  مطالعات الزم 
راهكارهاي اجرائي حوزه هاي بخشي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب 

1379  
   بخش فرهنگ و هنر و تربيت بدني :3

  فرهنگ و هنر و تبليغات اسالمي 
 استانها با رعايت حداقل توسعه تشكيالتي در ادارات كل مذكور بـه             ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسالمي     ژوهشي در    واحدهاي پ  :1

منظور انجام پژوهشهاي كاربردي در زمينه فرهنگهاي بومي و منطقه اي و شيوه هاي جذب مشاركت عمومي در فعاليتهـاي فرهنگـي و                       
  . هنري، ايجاد مي شود

 موظف است به منظور شفاف كردن امور چاپ، نشر، سينما و ساماندهي نحوه نظارت بر آنهـا و         اسالمي وزارت فرهنگ و ارشاد    :2
رفع مشكالت كتابخانه هاي عمومي، اليحه نشر كتاب، اليحه سينما و موارد اصالحي در قانون كتابخانه هـاي عمـومي را در مـدت يـك                          

  .ان پيشنهاد كند وزيرهيأت سال پس از تصويب قانون برنامه سوم توسعه به 
 در كليه فعاليتهاي فرهنگي و هنري حتي المقدور ممنوعيتهاي قانوني و اعمال نظارت عاليه بتدريج جايگزين مميزها و نظارتهاي                    :3
دستگاههاي فرهنگي كشور موظفند طي مدت يك سال پس از تصويب قـانون برنامـه سـوم توسـعه، مـواردي از                      . يني خواهد شد   ب پيش

 هيـأت  ي را كه مستلزم شفاف سازي و تبديل به محدوديتها و ممنوعيتهاي قـانوني مـشخص اسـت جهـت تـصويب بـه                نظارتهاي پيشين 
  .وزيران پيشنهاد كنند

  :  كليه دستگاههاي فرهنگي موظفند :4
ي آنان در زمينـه      در اعطاي تسهيالت و امتيازات فرهنگي، ايثارگران و آزادگان را در اولويت قرار دهند و از توان فكري و معنو                    –الف  

  . فعاليتها و عمليات خود بهره جويند
 تسهيالت الزم براي توليد كاال و خدمات فرهنگي با مضمون احياء و ترويج فرهنگ رزمندگي و روحيه ايثار و شهادت طلبـي و                        –ب  

تـشان پـيش بينـي       ه مـسئولي  زنده نگهداشتن ياد و خاطره شهدا با تجليل از دالوران هشت سال دفاع مقدس در قوانين و مقررات حوز                  
  . كنند
 به منظور تعيين تكليف آن دسته از فعاليتهاي فرهنگي آموزشي دستگاههاي اجرايي كه در تعيين محدوده هاي مربوط به نـوع و                       :5

انون كيفيت فعاليتهايشان از نظر فقي ابهام وجود دارد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي موظف است طي مدت يك سال از تاريخ تصويب ق                      
برنامه سوم طرحي را براي ارايه به شوراي عالي انقالب فرهنگي تهيه كند كه در چهارچوب آن امكان كسب نظر دستگاههاي سابق الذكر 

  . از مراجع ذيربط در حداقل زمان فراهم شود
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فنـد ضـمن تعيـين      ، آموزش و پرورش و جهاد كشاورزي و سازمان تربيت بـدني موظ            وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسالمي      :6
تربيتـي، هنـري و ورزشـي در مراكـز            شاخصهاي برخورداري نقاط روستايي از امكانات فرهنگي، فضاهاي چند منظوره فرهنگي، آموزشي،           

جمعيتي نقاط توسعه نيافته با اولويت دادن به نقاط توسعه نيافته و كمتر توسعه يافته براساس شاخصهاي پيش گفته برنامه هاي اجرايي 
آيين نامه اجرايي اين بند در مدت يكسال پس از تاريخ تصويب قانون برنامـه سـوم توسـعه، بـه پيـشنهاد سـازمان                         .  اصالح كنند  خود را 

  .  وزيران خواهد رسيدهيأت مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب 
پـس از تـصويب قـانون        با همكاري ساير دستگاههاي فرهنگي موظف است در مـدت يكـسال              وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي     :7

هاي فرهنگي و نحوه همكاري دستگاههاي فرهنگي در ايـن پژوهـشها را بـه توجـه بـه                    برنامه سوم توسعه، طرح ساماندهي انجام پژوشه      
نيازهاي روز به منظور تامين منابع پژوهشي و اطالعات مرجع و تسهيل دسترسي پژوهشگران به اينگونه اطالعات در حـوزه پژوهـشهاي                      

اني تدوين و همچنين شبكه اطالع رساني سراسري و بانكهاي اطالعاتي پژوهشي فرهنگي با قابليت اتصال به شبكه هـاي بـين                      علوم انس 
  .المللي و كتابخانه هاي تخصصي را با هماهنگي شوراي اطالع رساني طراحي كنند

كتاب و خدمات نشر در طـول برنامـه          موظف است به منظور افزايش ميزان دسترسي مردم به           وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي     :8
  : سوم اقدامات ذيل را انجام دهد

 تامين و احداث مكان مناسب براي نمايشگاه دايمي كتاب در مراكز كليه استانهاي كـشور بـا مـشاركت بخـش غيـر دولتـي و                    –الف  
  . شوراهاي شهر

بيل ناشر سال، خادمان نـشر، مـسابقات فرهنگـي و           هاي فرهنگي از ق     سازماندهي فعاليتهاي مربوط به انتخاب و معرفي برترين        –ب  
  . اصالح آيين نامه هاي مربوطه، به نحوي كه در شرايط و امتيازات برابر، ناشران و اهل قلم شهرستاني در اولويت قرار گيرند

  وعات حمايت از تاسيس مراكز عرضه و نمايش كاالهاي فرهنگي و هنري به ويژه كتابفروشيها و دكه هاي فروش مطب–ج 
 به صورت منظم و با همكاري جدي دستگاه هاي اجرايي ذي ربط در سطح جامعه و باالخص در                   ي   برگزاري مسابقات كتابخوانه   –د  

  واحدهاي آموزشي آموزش عمومي، دبيرستانها، دانشگاهها و موسسات آموزش عالي
ن مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تـصويب            كليه دستگاههاي اجرايي مجازند مطابق ضوابط و تسهيالتي كه از سوي سازما            :9

بـدون     وزيران مي رسد، نويسندگان و هنرمنداني را كه در مسابقات منطقه اي، ملي و بين المللي حايز رتبه هاي اول مـي شـوند،                        هيأت  
  .استخدام كنند رعايت ضوابط استخدامي و پس از احراز صالحيتهاي اخالقي،

امل نحوه و شرايط استخدام و ارايه خدمت افراد با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامـه ريـزي كـشور بـه                      آيين نامه اجرايي اين بند ش     
  .  وزيران خواهد رسيدهيأت تصويب 
 و سازمان تربيت بدني موظفند به منظور حمايت از هنرمندان و پديدآورندگان آثار فرهنگـي                وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي     :10

 چاپ و نشر كتاب و مطبوعات و قهرمانان و پيشكسوتان ورزشي و ساماندهي كليه اقداماتي كه در حال حاضر با و هنري، دست اندركاران
هنرمنـدان و     از نويـسندگان،  آيين نامه مربوط به تـشكيل صـندوق اعتبـاري حمايـت               هدف حمايت از افراد سابق الذكر صورت مي گيرد،        
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  1. وزيران ارائه كنندهيأت ن سال اول برنامه سوم توسعه تهيه و براي تصويب به  و پيشكسوتان ورزشي را حداكثر تا پاياقهرمانان
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي موظف است طرح مربوط به اعطاي تسهيالت مالي و مزاياي قانوني، همـاهنگي و همكـاري بـين                        :11

 بـا صـادرات و واردات، وزارت امـور خارجـه و     دستگاهها و بنگاههاي توليد كننده محـصوالت فرهنگـي و هنـري و نيـز سـازمان مـرتبط             
دستگاههاي انتظامي و اطالعاتي و همچنين بازاريابي در خارج از كشور را حداكثر تا پايان سال برنامه سوم توسـعه، تهيـه و بـه تـصويب      

  . وزيران برساندهيأت 
ر قدرداني از هنرمندان، نويسندگان و قهرمانان  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان تربيت بدني تالش خواهند كرد به منظو:12

ورزشي و استفاده از تجربيات و مهارتهاي آنان با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اقـدامات ذيـل را در دوران برنامـه سـوم              
  : انجام دهد

  .  هنرمندان غير شاغل تدوين طرح تعميم ارزشيابي هنرمندان، نويسندگان و سينماگران شاغل بخش دولتي و–الف 
 فراهم كردن زمينه براي بهره گيري از هنرمندان، نويسندگان و سينماگران براي تدريس در مراكز آموزشي در سطوح مختلـف                     –ب  

  با توجه به توانمنديهاي آنان
  مانينويسندگان، سينماگران و قهرمانان ورزشي كشور در بيمه هاي اجتماعي و در  تحت پوشش بردن هنرمندان،–ج 
   اجراي بيمه آثار هنري هنرمندان و پديدآورندگان آثار هنري–د 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي موظف است به منظور تامين مواد اوليه مورد نياز براي توليد كـاالي فرهنگـي و هنـري و جلـب                           :13
  : مشاركت بخشهاي غير دولتي براي سرمايه گذاري در اين زمينه اقدامات ذيل را انجام دهد

بـا توجـه    ) كاغذ، زينك، نوار و فيلم خام     ( انجام مطالعات الزم در زمينه برآورد نياز كشور به مواد اوليه توليد كاالهاي فرهنگي                –الف  
  . به سياستهاي توسعه فرهنگي كشور

هاي فرهنگي و    پيش بيني هاي سياستهاي حمايتي براي تشويق سرمايه گذاري بخش خصوصي در زمينه توليد مواد اوليه كاال                 –ب  
  هنري

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي موظف است در هر يك از سالهاي اجراي برنامه سوم گزارش فرهنگي كشور را بـا هـدف احـصاء                          :14
و ارزيـابي فعاليتهـاي       دقيق كليه فعاليتهاي فرهنگي كشور، ارزيابي كمي و كيفي اين فعاليتها، بررسي رشد فعاليتها نسبت به سال قبـل،                  

ها و نهادهاي فرهنگ دولتي و غير دولتي و ميزان هزينه هاي دولتي و غير دولتي در بخش فرهنگ را همراه با شاخـصهايي كـه                          دستگاه
  . بتواند اين تغييرات را نشان دهد حداكثر تا پايان شش ماهه اول سال بعد منتشر كند

تمام اعتباراتي كـه در ايـن دسـتگاهها صـرف             رسي، به منظور هماهنگي در فعاليتهاي دستگاههاي عضو شوراي گسترش زبان فا           :15
از سر جمع بودجه هاي مصوب سنواتي اين دستگاهها كسر و به رديـف بودجـه                  گسترش زبان فارسي و فعاليتهاي مرتبط با آن مي شود،         

بـه هـر يـك از       اي خاصي منتقل مي شود تا تحت نظارت شوراي گسترش زبان فارسي و منطبق با ماموريتهايي كه از سوي ايـن شـورا                        

                                                 
  . آئين نامه مربوط به تشكيل صندوق اعتباري حمايت از نويسندگان ، هنرمندان به بخش آئين نامه ها رجوع شود 1
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  . دستگاههاي عضو واگذار مي شود، بين دستگاههاي مذكور توزيع گردد
 اجازه داده مي شود به منظور رونق صدور كاالهاي فرهنگي به خارج از كـشور بـا رعايـت                    به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي      :16

  قوانين و مقررات
 و احداث مجتمعهاي بزرگ سينمايي و ارتقاي تكنولوژي و افـزايش   از سرمايه هاي خارجي براي توليد مشترك فيلم سينمايي –الف  

  . ظرفيت توليد و نمايش استفاده كند
 از توليد فيلمهاي مناسب براي صدور به بازارهاي جهاني و حضور مستمر در جشنواره هاي جهاني حمايـت قـانوني، حقـوقي و                        –ب  

  . مالي كند
  . مينه فعاليتهاي مربوط به چاپ و نشر حضور بيشتر و فعاالنه تري داشته باشند در مجامع فرهنگي ساير كشورهاي فعال در ز–ج 
 به منظور حمايت از فعاليتهاي توليد و عرضه كاال و خدمات فرهنگي و هنري و ايجاد زمينه براي رشد استعدادها و خالقيتها در                        :17

  . فعاليتهاي سابق الذكر حمايتهاي الزم صورت خواهد گرفت
جرايي اين بند شامل تعريف معيارها و سياستها و چگونگي پرداخت يارانه به حوزه هاي مختلف فرهنگ و هنر، به نحـوي                      آيين نامه ا  

كه محدود كننده بازار رقابتي نباشد حداكثر تا پايان سال اول برنامه سوم توسعه، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامـه ريـزي كـشور و                          
  .  وزيران خواهد رسيدهيأت  تصويب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به

سازمان ملي جوانان موظف است اطالعـات و           به منظور افزايش زمينه هاي آشنايي مبلغين و مربيان ديني با مسايل ويژه جوانان،              :18
  . ين ديني قرار دهد مستمر و سازمان يافته در اختيار نهادهاي تبليغاتي، حوزه هاي علميه و مبلغبه طور تحليلهاي مربوط به جوانان را 

 به منظور ساماندهي نحوه اختصاص و مصرف منابع اعتباري دولت در زمينه احيا و بازسازي مساجد، كمك به مراكـز تحقيقـاتي        :19
حوزه هاي علميه، فعاليتهاي مربوط به تبليغات ديني و با هدف تقويت و متناسب كردن مشاركت مردمي در تامين منابع ايـن فعاليتهـا،                        

ن تبليغات اسالمي موظف است طي يكسال در چارچوب رهنمودهاي مقام معظم رهبري و مـشورت يـا مراجـع ذي ربـط و انجـام                          سازما
مطالعات الزم با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور طرحي را تهيه و به دولت ارايه دهد تا پس از بررسـي و تـصويب مبنـاي                            

  . امور قرار گيردپيش بيني و مصرف منابع دولتي در اين 
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است با اختـصاص اعتبـار كـافي در بودجـه هـاي سـنواتي نـسبت بـه حمايـت از                              :20

فعاليتهاي فرهنگي، ديني و ورزشي در مناطق مرزي، توسعه نيافته، نقاط روستايي و عـشايري در چـارچوب فعاليتهـاي ذيـل اقـدام و از          
  . يني و ورزشي مستقر در اينگونه مناطق حمايت الزم را به عمل آوردنهادهاي فرهنگي، د

  . ساخت و ساز و تعمير و تجهيز مساجد و اماكن مذهبي، فرهنگي و ورزشي مناسب:
   برگزاري كالسهاي آموزشي و برنامه هاي ويژه تبليغاتي، هنري و ورزشي :
  . انان و نوجوانان ايجاد اردوگاهها و برگزاري طرحهاي اوقات فراغت ويژه جو:
   افزايش نقش فرهنگي سازمانها و نهادهاي فعال در نقاط روستايي :
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 وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها موظفند با اعمال نظارت كافي بر طراحي و ساخت مساجد و اماكن مذهبي در شـهرها و                 :21
ط و مقررات نسبت به فضاهاي مناسب مذهبي و مـساجد         نهاد عمراني شهر يا شهرك را موظف كنند، در چارچوب ضواب            شهركهاي جديد، 

  . اقدام كنند
 سازمان صدا و سيما و دستگاههاي فرهنگي كشور موظفند مطالعات و تحقيقات الزم را در خـصوص گـسترش فريـضه امـر بـه                           :22

والت فرهنگي متناسب با اين امر معروف و نهي از منكر و ترويج فرهنگ نظارت همگاني به عمل آورده و نسبت به توليد برنامه ها و محص
  . اقدام كنند

 فعاليتهاي فرهنگي و هنري در استفاده از تبصره هاي تسهيالت تكليفي بودجه سنواتي از تسهيالت خاص مربوط به فعاليتهـاي                     :23
  . توليدي استفاده مي نمايد

و ...) اب، نشريه و روزنامه، فيلم و نـوار و موسـيقي و             از قبيل كت  ( به منظور تامين مواد اوليه مورد نياز كاالهاي فرهنگي و هنري             :24
   :جلوگيري از خروج ارز و تشويق و هدايت سرمايه گذاريهاي داخلي در صنايع فرهنگي 

 وزارت صنايع و معادن موظف است نسبت به مطالعه و بررسي و احداث و گسترش صنايع و واحدهاي توليدي فرهنگي اقـدام                       –الف  
  . و ارشاد اسالمي همكاريهاي الزم را در اين زمينه معمول خواهد داشتوزارت فرهنگ. نمايد

 دولت امكانات و تسهيالت خاص همچون تسهيالت تكليفي بانكي، تعرفه هـاي ترجيحـي، تـامين ارز ماشـين آالت و امكانـات                        –ب  
   .زيربنايي را براي جذب سرمايه گذاريهاي تعاوني و خصوصي در صنايع فرهنگي پيش بيني نمايد

  .  در اجراي اين راهكارها وزارت صنايع و معادن را در تشكيالت وزارتي مستقر مي نمايد–ج 
  ارتباط جمعي و رسانه ها 

 موظف است اصول و ضوابط حـاكم بـر نظـارت تبليغـات كاالهـا و خـدمات در صـدا و سـيما،              وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي     :1
 و تعميق ارزشهاي اسالمي، انقالبـي و ملـي، تاكيـد بـر توسـعه اقتـصادي و عـدالت                     مطبوعات و فضاي شهري را با رعايت و حفظ هويت         

 هيـأت  اجتماعي، رشد خالقيتها و بهينه سازي الگوي مصرف، طي مدت يك سال پس از تصويب قانون برنامه سوم توسعه، تـدوين و بـه                         
  . وزيران ارايه كند

طرح خبرگزاري غير دولتي و نحوه فعاليت خبرگزاريهـا و            اول برنامه،  موظف است تا پايان سال       وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي     :2
  .  وزيران ارايه كندهيأت مطبوعات خارجي ايران را تهيه و به 

 به منظور جلب مشاركت بخش غير دولتي در زمينه توليد برنامه هاي صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايـران و همچنـين توليـد                         :3
ذكور در طول برنامه تسهيالت بانكي به توليد كنندگاني كه با سازمان صدا و سيما در زمينه هـاي موضـوع               تجهيزات مورد نياز سازمان م    

  . اين بند همكاري مي كنند پرداخت مي شود
الت به بخشهاي غير دولتـي بـه پيـشنهاد سـازمان     يآيين نامه اجرايي اين بند شامل نحوه و زمينه هاي همكاري و نحوه اعطاي تسه             

  .  وزيران خواهد رسيدهيأت رنامه ريزي كشور به تصويب مديريت و ب
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 از تاريخ ابالغ اين تصويب نامه، شهرداري ها موظفند در قبال تغيير واحدهاي مسكوني، اداري يا تجـاري بـه واحـدهاي فـروش و                          :4
  . اخت عوارض معاف كنندعرضه مطبوعات، كاربري واحدهاي اخيرالذكر را كاربري فرهنگي محاسبه كرده و اين واحدها را از پرد

  مهدي كروبي 
  رئيس مجلس شوراي اسالمي 

  45472شماره                                                                                                                                                  
14/10/1379   

  وزارت دادگستري 
) 609(و ) 608(،  )514(،  )513(يه نسبت به كلمه اهانت، توهين و يا هتك حرمت منـدرج در مقـررات جزايـي مـواد                    قانون استفسار 

قانون مطبوعات كه در جلسه علني روز يكشنبه مـورخ چهـارم            ) 27(و  ) 26(و مواد   ) 6(ماده  ) 8(و  ) 7(قانون مجازات اسالمي و بندهاي      
 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه 10/10/1379شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ دي ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس 

  .  واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابالغ مي گردد12/10/1379 ق مورخ :407شماره 
   سيد محمد خاتمي –رئيس جمهور 

  
قـانون  ) 609(و ) 608( ،)514(، )513(زايـي مـواد   استفساريه نسبت به كلمه اهانت، توهين و يا هتك حرمت منـدرج در مقـررات ج         

  قانون مطبوعات ) 27(و ) 26(و مواد ) 6(ماده ) 8(و ) 7(مجازات اسالمي و بندهاي 
  : موضوع استفسار 

و ) 608(،  )514(،  )513(مندرج در مقررات جزايي از جمله مواد        ) اهانت، توهين و يا هتك حرمت     ( آيا منظور از عبارت      –ماده واحد   
قانون مطبوعات عبارت است از بكار بـردن الفـاظي كـه            ) 27(و  ) 26(و مواد   ) 6(ماده  ) 8(و  ) 7(قانون مجازات اسالمي و بندهاي      ) 609(

داللت صريح بر فحاشي و سبب و لعن دارد يا خير؟ و در صورت عدم صراحت مطلب و انكار متهم بر قـصد اهانـت و هتـك حرمـت آيـا                                
  كر مي باشد يا خير؟ موضوع از مصاديق مواد مورد ذ

  : نظر مجلس 
عبارت است از بكار بردن الفاظي كه صريح يا ظـاهر باشـد و يـا ارتكـاب اعمـال و انجـام                       ... از نظر مقررات كيفري اهانت و توهين و         

خفيف حركاتي كه با لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرايط زماني و مكاني و موقعيت اشخاص موجب تخفيف اشخاص موجب ت                      
  . و تحقير آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهين تلقي نمي گردد

  
  1373قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 

 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران هر شخصي كه مي تواند تنها يك شغل دولتي را عهده دار                  141 با توجه به اصل      –ماده واحده   
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  . شود
  . نشگاهها و موسسات آموزشي و تحقيقاتي از اين حكم مستثنا مي باشد سمتهاي آموزشي در دا:1تبصره 
 منظور از شغل عبارت است از وظايف مستمر مربوط به پست ثابت سازماني، يا شغل و يا پستي كه به طور تمام وقت انجام       :2تبصره  

  . مي شود
 شوراهاي موسسات و شـركتهاي دولتـي كـه بـه            هاي مديره و  هيأت   شركت و عضويت در شوراهاي عالي، مجامع عمومي،          :3تبصره  

عنوان نمايندگان قانوني سهام دولت و به موجب قانون و يا در ارتباط با وظايف و مسئوليتهاي پست و يا شغل سازماني صورت مي گيرد                         
  . دشغل ديگر محسوب نمي گردد لكن پرداخت يا دريافت حقوق بابت شركت و يا عضويت در موارد فوق ممنوع خواهد بو

 تصدي هر نوع شغل دولتي ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق بـه دولـت و يـا موسـسات عمـومي            :4تبصره  
 مديره انواع   هيأت   وكالت دادگستري، مشاوره حقوقي و رياست و مديريت عامل يا عضويت در               است و نمايندگي مجلس شوراي اسالمي،     

  . اوني ادارات و موسسات براي كاركنان دولت ممنوع استشركتهاي خصوصي جز شركتهاي تع
 متخلف از اين قانون به انفصال خدمت موقت از شش ماه تا يك سال محكوم مي گردد و وجوه دريافتي از مـشاغل كـه در                           :5تبصره  

مرتبـه دوم، عـالوه بـر    در صـورت تكـرار در   . يك زمان تصدي آن را داشته است به جز حقوق و مزاياي شغل اصلي وي مسترد مي گردد   
  . استراداد وجوه موضوع اين تبصره به انفصال دايم از مشاغل محكوم مي گردد

  .  محكوم مي گردند5 امر و صادر كننده احكام در صورت اطالع به نصب مجازات مذكور در صدور تبصره :6تبصره 
در صـورت     داخت حقوق و مزايا بابت شـغل ديگـر،         مسئولين ذي حسابي و واحدهاي مالي دستگاههاي دولتي در صورت پر           :7تبصره  

  .  ماه محكوم خواهند گرديد6 تا 3مطلع بودن از شغل دوم به انفصال خدمت موقت بين 
 افرادي كه مستقيما از سوي مقام معظم رهبري به سمتهايي در دستگاههاي مختلف منصوب مي گردند از شمول مفاد اين :8تبصره  

  . قانون مستثنا خواهند بود
  بسمه تعالي

  قاي دكتر حبيبي آجناب 
  معاون اول محترم رئيس جمهور 

  جناب آقاي مرعشي 
  رياست محترم دفتر رئيس جمهور 

 وزيران ذيال ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجراي قانون ممنوعيت بيش از يك شغل دولتـي                  هيأت  با توجه به مذاكرات اخير      
  :مورد اعالم مي گردد بررسي و نظريه به تفكيك 11/10/73مصوب 

   تصدي دو شغل دولتي با استفاده از يك حقوق :1
نظر به اينكه در قانون مذكور داشتن بيش از يك شغل دولتي علي االطالق و منصرف از نحوه اخذ حقوق ممنوع گرديـده و ضـمانت                          
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ي مسئوليت جزائـي نمـي      فنوعيت مزبور و نا   يك حقوق رافع مم   اجرائي جزائي نيز براي تخلف از آن پيش بيني شده است لذا استفاده از               
  . اين نظريه آمده است) 3(قانون و بند ) 3( هاي مديره كه در تبصره هيأت باشد، به استثناء عضويت در شوراها و مجامع عمومي 

   تصدي شغل نيمه وقت همزمان با شغل تمام وقت :2
 وظايف مستمر مربوط به پست ثابت سازماني، يا شغل و يا پستي قانون در تعريف شغل اعالم داشته كه شغل عبارتست از  ) 2(تبصره  

  . كه به طور تمام وقت انجام شود
بنابراين در صورتي كه شغل نيمه وقت مستلزم تصدي و پست ثابت سازماني باشد اشتغال كاركنان دولت و نهادها و ارگانهائي كـه از   

  . يت استبودجه عمومي استفاده مي نمايند در آن از مصاديق ممنوع
عنايت دارند مرجع تعيين پست هاي سازماني در قوانين ذكر گرديده است كه در مورد دستگاههاي مشمول قانون استخدام كشوري                    

  . بر عهده سازمان امور اداري و استخدامي كشور است) 8( ماده 2مسئوليت آن مطابق تبصره 
   هاي مديره هيأت  عضويت در مجامع و شوراها و :3

 مديره موسسات و شركتهاي دولتي مشروط به        هيأت  قانون مزبور شركت و عضويت در شوراها و مجامع و           ) 3(راحت تبصره   بنا به ص  
البتـه در   . اينكه به نمايندگي از دولت و به موجب قانون يا براساس وظائف و مسئوليتهاي سازماني باشد از موارد ممنوعيت خـارج اسـت                      

  . ق بابت عضويت و شركت در آنها مجوز ندارداين صورت نيز دريافت و پرداخت حقو
   احراز دو عنوان دولتي :4

نداشته باشـد احـراز دو      )  قانون آمده  2به تعريفي كه در تبصره      (در مواردي كه يكي از عناوين دولتي مالزمه با تصدي شغل مستقل             
  . است سازمان وابسته استچنانچه سمت معاونت وزير عنواني از ري. عنوان توسط كارمندان دولت بالاشكال است

هم اكنون نيز به روسـاي بـسياري از سـازمانهاي وابـسته بـه عنـوان       . معهذا اگر موجب تصدي بيش از يك شغل نباشد ايرادي ندارد      
معاونت رئيس جمهور يا معاونت وزير اطالق مي شود و موضوع در قوانين مجلس شوراي اسالمي و مصوبات دولـت لحـاظ شـد، و محـل          

  . ر نگرفته استايراد قرا
   مديره شركتها هيأت  عضويت كاركنان دولت در :5

قانون ذكـر شـده و در بنـد         ) 3( مديره آنها به ترتيبي كه در تبصره         هيأت  در صورتي كه شركت يا موسسه، دولتي باشد عضويت در           
قانون ) 141(قانون مذكور و اصل     ) 4(اين نظريه بيان گرديده بال اشكال است و در موردي كه شركت، خصوصي باشد مطابق تبصره                 ) 3(

 مـديره  هيـأت  بنابراين عـضويت كاركنـان دولـت در    .  مديره يا مديريت عامل آنها ممنوع استهيأت اساسي عضويت كاركنان دولت در  
 شركتهاي زنجيره اي كه خارج از دو صورت دولتي و خصوصي نيستند مشمول همين احكام است و واجـد اشـكال مـي باشـد زيـرا اگـر                         

 مديره آن در صورتي ميسر است به نمايندگاني از دولت و به موجب قانون يا هيأت شركت زنجيره اي، دولتي عضويت كاركنان دولت در        
در ارتباط با وظايف سازماني ايشان باشد كه تاكنون چنين زمينه اي فراهم نشده است و در صورتي كـه شـركت زنجيـره اي، خـصوصي                      

  .  قانون فوق الذكر است)4(باشد از مصاديق تبصره 
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 مديره موسسات خصوصي كه به صورت شركت ثبت نشده باشـند            هيأت  قابل ذكر اينكه ممنوعيتي براي عضويت كاركنان دولت در          
قـانون از  ) 4(وجود ندارد و شركتهاي تعاوني ادارات و موسسات نيز ولو آنكه بصورت غير دولتي به ثبت رسيده باشند به تـصريح تبـصره                     

ممنوعيت خارج بوده و اخذ حقوق بابت تصدي آنها ممنوع نيست به شرط اينكه منافات با حضور در ساعات موظف شـغل دولتـي                        موارد  
  . نداشته باشد

   مشاغل آموزشي :6
قانون سمت هاي آموزشي در دانشگاهها و موسسات آموزشي و تحقيقاتي از شمول حكم قانون مـستثني هـستند                   ) 1(تصريح تبصره   

 مشاغل و سمتهاي آموزشي است كه اصوال بر عهده مرجع طبقه بندي شاغل مي باشد كه ميتواند عند اللزوم موارد ابهـام                 مهم، تشخيص 
ء آنهـا بـا توجـه بـه         امنـاء هاي  هيأت  چنانكه در مورد مشاغل آموزشي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي             . را بر طرف نمايد   

 شوراي عالي انقالب فرهنگي مسئوليت دارند البته در         1367مصوب  ... ء دانشگاهها   امناءهاي  أت  هيتشكيل  ) 7(ماده  ) ن(و  ) ب(بندهاي  
اين مورد نيز چنانچه شوراي عالي انقالب فرهنگي براي ايجاد وحدت رويه مصلحت بدانند مي توانند نسبت به تعيين مـشاغل آموزشـي                       

 ناشـي از    امنـاء  هيأت  اساً اتخاذ تصميم نمايند زيرا اختيارات فوق الذكر         در سطح كليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي ر          
به هر حال رياست موسسات آموزشي به تنهائي داللت به غير آموزشي بودن آن نمي كند بلكه . مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي است

ئيس يك آزمايشگاه تحقيقـاتي بـه صـرف تـصدي           منوط به نوع مسئوليتها و تشخيص مرجع تعيين مشاغل آموزشي آنها است چنانچه ر             
  . پست رياست داللت بر غير پژوهشي بودن مسئوليت و شغل وي ندارد

   مديره شركتهاي خصوصي هيأت  عضويت بازنشستگان دولت در :7
 اعـالم    مديره شركتهاي خـصوصي ممنـوع      هيأت  ماده واحده قانون فوق الذكر عضويت كاركنان دولت در          ) 2(هر چند مطابق تبصره     

) 2(قانون استخدام كشوري يكي از حاالت استخدامي است مع الوصف از آنجا كه بنـا بـه تبـصره                  ) 124(شده و بازنشستگي مطابق ماده      
ت بازنشستگي پست ثابت نداشته و شغل تمام وقتي تصدي نمـي نمايـد لـذا        ممنوعيت تعريف شده كارمند در حال     ضوع  وقانون مشاغل م  

. ماده واحده قانون مزبور نمـي باشـد       ) 4( مديره شركتهاي خصوصي مشمول ممنوعيت مذكور در تبصره          يأت  هعضويت بازنشستگان در    
) ر(واال اگر قرار باشد بازنشستگي به اعتبار اينكه يكي از حاالت استخدامي است شغل تلقي شود حالت اخراج و انفصال موضوع بنـدهاي                        

بعنوان شغل تلقي شود كه احدي بدان ملتزم نبوده و اصوال حالت اشـتغال بـا تعريـف                  قانون استخدام كشور هم بايد      ) 122(ماده  ) س(و  
  . اتصال، اخراج و بازنشستگي مباينت دارد

 هيـأت   مديره شركتهاي خـصوصي نظـر بـه اينكـه عـضويت در               هيأت   عضويت كاركنان دولت در حالت مرخصي بدون حقوق در           :8
 مـديره   هيـأت   قانون تجـارت اعـضاء      ) 136( عمومي شركتها قرار مي گيرد و مطابق ماده          مديره غالبا براي دو سال مورد تصويب مجامع       

 مـديره  هيـأت  حتي بعد از انقضاء مدت مرخصي، جهت خدمت در شركت خصوصي مورد و مجـوز نـدارد لـذا عـضويت افـراد مزبـور در           
  . شركتهاي خصوصي محل اشكال است

ي خصوصي ممنوع شده لكن در موارديكه دستگاه موضوع قانون ممنوعيت بيش             مديره شركتها  هيأت   عضويت كاركنان دولت در      :9
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از يك شغل به تجويز قانونگذار سهامي از شركت خصوصي را در تملك دارد ناگزير از اعمال وظائف و اختيارات قـانون تجـارت در مـورد                           
طريق اعزام كاركنان دسـتگاه مربـوط صـورت    سهامداران است و تصدي اين مسئوليت جز از طريق شخص حقيقي ميسر نيست و اين از  
  . قانون است) 4(مي گيرد لذا با توجه به مرفوع بودن تكليف مااليطاق اين امر منصرف از ممنوعيت تبصره 

 امكان عضويت در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، سازمان نظام پزشكي و اتحاديـه هـا و تـشكل هـاي صـنفي و فدراسـيونهاي                            :10
  ورزشي

در اتاق بازرگاني و صنايع و سازمان نظام پزشكي و يا اتحاديه ها و تشكل هاي صنفي و فدراسيون هاي ورزشي با توجـه بـه                      عضويت  
غير دولتي بودن تشكيالت مذكور و مشاغل آنها مشمول ممنوعيت قانون فوق الذكر نمي باشد مشروط بر آنكه در تـزاحم بـا خـدمت در                  

  . ع نداشته باشدساعات موظف كارمند در دستگاه متبو
   تصدي نمايندگي مقام معظم رهبري در ارگانها :11

قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل، افرادي كه مستقيماً از سوي مقام معظم رهبري به سـمت هـايي            ) 8(بنا به تصريح تبصره     
ن دريافت حقوق بابت اين عضويت نيز با بنابراي. در دستگاههاي مختلف منصوب مي گردند از شمول مفاد اين قانون مستثني خواهند بود

  . رعايت ساير مقررات بالاشكال است مشروط بر اينكه در تزاحم با ساعات موظف خدمت در شغل دولتي كارمند نباشد
   مرجع رسيدگي به تخلفات موضوع قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل :12

قـانون رسـيدگي بـه تخلفـات اداري         ) 8(مـاده   ) 24(ولت ضمن بند    نظر به اينكه موضوع تصدي بيش از يك شغل توسط كاركنان د           
از جمله تخلفات اداري محسوب شـده  » داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمتهاي آموزشي و تحقيقاتي         « تحت عنوان    1372مصوب  

ي اسـت خـصوصاً كـه       و رسيدگي به آن در صالحيت مراجع رسيدگي به تخلفات اداري به تخلف تصدي بيش از يك شغل كماكـان بـاق                     
مجازاتهاي مقرر در قانون اخير التصويب نيز انواع انفصال از خدمت است كه در زمره مجازاتهائي است كه در قانون تخلفـات اداري مـورد            

 از  قانون نيز جنبه جزاي عمومي ندارد و به صورت مجازات مورد حكم قرار نگرفته تا              ) 5(حكم قرار گرفته و استرداد وجوه موضوع تبصره         
هاي رسيدگي به تخلفات اداري محل اشكال باشد بلكه همانگونه كه كلمه استرداد نيز داللت دارد بازپرداخت                 هيأت  اين جهت رسيدگي    

وجوه دريافتي بلحاظ آن است كه حقي از ابتدا براي دريافت كننده متصور نبوده واال بايد به عنوان مصادره يا عنوان جزايي ديگري مورد                        
  1ت. / گرفتحكم قرار مي

  سيد عطاء اهللا مهاجراني 
  معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور 

                               
1366 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 71موضوع ماده   

                                                 
   قانون اساسي 141اصل  1

لت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كـه تمـام يـا قـسمتي از                           رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و كارمندان دو        
سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسالمي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامـل يـا عـضويت در هيئـت                                

سمت هاي آموزشي در دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني . نواع مختلف شركتهاي خصوصي جز شركتهاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع استمديره ا
  . است
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تهاي دولتـي   ها و مؤسسات دولتي و شـرك         پرداخت كمك و يا اعانه به افراد و مؤسسات غير دولتي از محل بودجه وزارتخانه               :71ماده  
  . باشند ممنوع است جز در مواردي كه به وظايف قانوني مربوط ناگزير از تأديه چنين وجوهي مي

 بابـت توسـط ذيحـسابان    ها و اعانات بتصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد ووجوه پرداختـي از ايـن    ضوابط پرداخت اين قبيل كمك    
 حساب هزينه قطعي منظور خواهد شـد مگـر آنكـه درضـوابط مـذكور ترتيـب                   كننده با اخذ رسيد از دريافت كننده به        اجرادستگاههاي  

  . ديگري مقرر شده باشد
 دولت مكلف است بر مصرف اعتباراتي كه بعنوان كمك از محل وزارتخانه هـا و مؤسـسات دولتـي و يـا از محـل اعتبـارات                            –تبصره  

نحوه نظارت مذكور تابع آئين . شود نظارت مالي اعمال كند ميمؤسسات غير دولتي پرداخت  منظور در ساير رديفهاي بودجه كل كشور به
  .  وزيران خواهد رسيدهيأت اي است كه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت برنامه و بودجه بتصويب  نامه

  
  » 1366مصوب « قانون محاسبات 71ماده 

 عينـاً در  5 5  قانون بودجه سـال  67غ نشده است ولي از آنجائي كه تبصره    قانون محاسبات عمومي ابال    71تا كنون آئين نامه تبصره      
  . شود مالك عمل مي باشد اي كه در ذيل نقل مي  تكرار شده است بنابراين فعالً آئين نامه71تبصره ماده 

جداگانـه اي در بانـك       مؤسسات مذكوربراي وجوهي كه به عنوان كمك يا اعانه از محل درآمد عمومي دريافت مي دارند حساب                   :1«
  . استفاده از اين حساب با امضاهاي مجاز مؤسسه انجام خواهد شد. افتتاح مي نمايند

 درخواست وجوه كمك يا اعانه در حدود اعتبار تخصيص يافته طبق حواله وزارت امور اقتصادي ودارائي صادر و وجه آن به حساب                       :2
  . در بانك منظور مي شود» 1«موضوع رديف 

ختهاي از محل وجوه كمك يا اعانه دريافتي از بودجه كشور بر اساس موافقتنامه فعاليت مبادله شده بين مؤسـسه و سـازمان                        پردا :3
برنامه و بودجه با تنظيم سند هزينه و رعايت مقررات مؤسسه و در صورت نداشتن مقررات خاص طبق مقـررات عمـومي انجـام و اسـناد        

ابرسي اعزامي از شركت سهامي حسابرسي وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايـي رسـيدگي مـي                  هزنه اينگونه پرداختها به وسيله حس     
  . شود

 مؤسسه مزبور هر سه ماه يكبار گزارشي از وضع مالي خود شامل وجوه دريافتي از محل كمك يا اعانه و درآمدهاي حاصله از ساير             :4
ا تهيه و به وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجـه ارسـال مـي                   منابع تأمين اعتبار وپرداختهاي انجام شده و موجودي ر        

  . دارند
 حساب ساالنه وجوه دريافتي و پرداختهاي انجام شده اينگونه مؤسسات از محل كمك يا اعانه از اعتبار درآمد عمومي حـداكثر تـا                        :5

يه شركت سـهامي حـسابرسي وابـسته بـه وزارت امـور اقتـصادي       آخر خرداد سال بعد از طرف مؤسسه تنظيم و پس از حسابرسي به وس  
  . شود ودارايي برايدرج در اليحه تفريغ بودجه به وزارت مذكور ارسال مي

دارند بايد بودجه ساالنه خود را طبق          كليه مؤسسات غيردولتي كه از بودجه كل كشور وجوهي به عنوان كمك يا اعانه دريافت مي                :6
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  . »امه و بودجه تنظيم و براي تصويب به مراجع صالحيتدار خود تسليم نماينددستورالعمل سازمان برن
پس از تعيين ضوابط مربوط به كمك يا اعانه به افراد ويا مؤسسات غير دولتي توسط مجلس شوراي اسالمي موضوع قسمت –توضيح 
  .  قانون محاسبات احتمال تغيير در تصويبنامه ذكر شده نيز مي باشد71اخير ماده 

شركت سهامي حسابرسي وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارائي در حال حاضر با تشكيالت جديد به سازمان حسابرسي وابسته بـه              
  . وزارتخانه مذكور ملحق شده است

 
رداخت كمك و يا اعانه به افراد و مؤسساتپقانون ضوابط   

قانون محاسبات عمومي كشور) 71(غير دولتي موضوع ماده   
ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي  خانه پرداخت كمك و يا اعانه به اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي از محل بودجه وزارت     :1ماده  

ربط و يا مقام مجاز از طرف او به اقتضاي طبع و              دولتي در صورتي كه دستگاههاي اجرائي ياد شده به تشخيص باالترين مقام اجرائي ذي             
هاي آن دستگاهها به  زير از تأديه چنين وجوهي باشند بودجه و اعتبار الزم براي اين منظور ضمن بودجهماهيت وظايف قانوني مربوط ناگ

  : تصويب رسيده باشد منحصراً در موارد زير مجاز خواهد بود
او، در   فعاليت شخص حقيقي يا حقوقي غير دولتي، به تشخيص باالترين مقام دستگاه اجرائي مربوط و يا مقـام مجـاز از طـرف                         :الف

زمينه اهداف و وظايف قانوني دستگاه بوده و يا نيل به اهداف و وظايف مذكور را تسريع و تسهيل نمايد و در عين حال پرداخت كمك يا                           
  . اعانه براي استمرار يا توسعه فعاليت شخص حقيقي يا حقوقي غير دولتي ضروري باشد

  . ف قانوني دستگاه اجرائي مربوط تعهدات مشخصي را بپذيرد شخص حقيقي يا حقوقي غير دولتي در جهت اهداف و وظاي:ب
  .  پرداخت كمك ويا اعانه به اشخاص حقيقي يا حقوقي غير دولتي مورد نظر جزء وظايف قانوني دستگاه اجرائي ذكر شده باشد:ج
و اجتنـاب ناپـذير آنهـا بـه          پرداخت كمك و يا اعانه به اشخاص حقيقي يا حقوقي غير دولتي كه براي رفع نيازمنـديهاي مـشروع                     :د

  . تشخيص باالترين مقام دستگاه اجرائي مربوط و يا مقام مجاز از طرف او ضرورت داشته باشد
 در كليه موارد مذكور در اين ماده پرداخت كمك و يا اعانه به صورتي كه جنبه خريد خدمت، روزمـزد و يـاهر نـوع رابطـه                            :1تبصره  

 باشد و همچنين دريافت كمك و يا اعانـه بـه هـيچ وجـه علقـه و حـق       مي ايجاد كند، ممنوع مي استخدامي ديگر اعم از رسمي و غيررس      
  . استخدامي براي اشخاص ايجاد نخواهد نمود

  .  پرداخت هرگونه كمك و يا اعانه موضوع اين قانون منحصراً از محل بودجه و اعتبارات جاري دستگاهها مجاز خواهد بود:2تبصره 
  : و يا اعانه به صورت مستقيم و يا غير مستقيم و به شرح زير انجام خواهد شد پرداخت كمك :2ماده 
 در صورتي كه كمك و يا اعانه به صورت نقدي و مستقيماً به شخص حقيقي يا حقوقي غير دولتي پرداخت شود حسب مورد بـا                          :الف

در اجـراي ايـن بنـد       . عـي منظـور خواهـد شـد       اخذ رسيد از شخص حقيقي ويا مقام مجاز شخص حقوقي غير دولتي مزبور به هزينه قط               
  . اعالميه بانكي مبني بر واريز وجه به حساب بانكي ذي نفع نيز در حكم رسيد خواهد بود
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شود در صـورتي كـه دسـتگاه اجرائـي مربـوط          در مواردي كه بر حسب ضرورت كمك و يا اعانه به صورت غير نقدي پرداخت مي                :ب
 تهيه و تدارك كاالهاي مذكور بر طبق مقررات مزبـور و در غيـر ايـن صـورت بـر اسـاس مقـررات                         داراي مقررات معامالتي خاصي باشد،    

چنانچه اعطاي كمك و يا اعانه مذكور از طريق صدور حواله تحويل كاال عهده توليد كننده يا توزيع كننـده يـا                      . عمومي مجاز خواهد بود   
وقي غير دولتي مشخصي تهيه و به تشخيص ريـيس دسـتگاه اجرائـي              فروشنده باشد و يا به صورت موردي و براي شخص حقيقي يا حق            

ربط يا مقامات مجاز از طرف  آنها انتقال كاال به انبار مقدور يا ضروري نباشد رسيد اخذ شده از دريافت كننده كمك يا اعانه در حكم             ذي
  . قبض انبار و حواله انبار خواهد بود

 شخص حقيقي پرداخت شود با اخذ رسيد از دريافت كننـده وجـه بـه                ه غير مستقيم ب    چنانچه كمك و يا اعانه به صورت نقدي و         :ج
  . نفع گردد در اين گونه موارد دستگاه اجرائي مربوط بايستي مراقبت نمايد كه كمك مذكور عايد ذي. هزينه قطعي منظور خواهد شد

 ار مراجع قضائي به عهـده دسـتگاههاي اجرائـي            ديات قتل نفس و نقص عضو وجرح كه پرداخت آن به موجب احكام صادره              :3ماده  
  . باشد گردد از نظر نحوه پرداخت و احتساب به هزنه قطعي مشمول مقررات اين قانون مي مشمول اين قانون محول مي

 پرداخت كمك و يا اعانه به اشخاص حقيقي يا حقوقي غير دولتي توسط دستگاههاي مشمول اين قانون از محـل اعتبـاراتي                       :4ماده  
  .گردد تابع مقررات اين قانون خواهد بود كه ضمن رديفهاي بودجه كل كشور به صورت كمك منظور مي

هـا و مؤسـسات دولتـي موكـول بـه       خانه  پرداخت كمك و يا اعانه عالوه بر رعايت ضوابط مقرر در اين قانون در مورد وزارت   – 5ماده  
 شركتهاي دولتي منوط به منظور شـدن در بودجـه تفـصيلي شـركت مـصوب           نامه شرح فعاليتها و در مورد       بيني موضوع در موافقت     پيش

  . باشد صالح مقرر دراساسنامه مربوط مي مراجع ذي
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ هفدهم آبان مـاه يكهـزار و سيـصد و هفتـاد و هـشت                              

  ن ./  به تأييد شوراي نگهبان رسيده است26/8/1378مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 
 علي اكبر ناطق نوري                                                                                                                     

  رئيس مجلس شوراي اسالمي                                                                                                                
  قانون ممنوعيت بكارگيري اسامي عناوين و اصطالحات بيگانه                       

 به منظور حفظ قوت و اصالت زبان فارسي به عنوان يكي از اركان هويت ملي ايران و زبان دو عـالم اسـالم و معـارف و                  –ماده واحده   
اسالمي، دستگاههاي قانونگذاري، اجرائي و قضائي كشور و سازمان ها، شركتها و موسسات دولتي و كليه شركتهايي كـه شـمول                     فرهنگ  

قـانون  ) 22(تبـصره   ) د(قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است و تمامي شركت ها، سازمانها و نهادهـاي مـذكور در بنـد                        
ه كار بردن كلمات واژه هاي بيگانه درگزارش ها و مكاتبات، سخنراني ها، مصاحبه هاي رسـمي خـودداري    برنامه دوم توسعه موظفند از ب     

كنند و همچنين استفاده از اين واژه ها بر روي كليد توليدات داخلي اعم از بخش هاي دولتي و غير دولتي كه در داخل كشور عرضه مي  
  . شود ممنوع است

 فارسي بايد براساس اصول و ضوابط مصوب خود براي واژه هاي مورد نياز با اولويت واژه هـايي كـه    فرهنگستان زبان و ادب  :1تبصره  
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كاربرد عمومي دارند راساً يا با همكاري مراكز علمي واژه گزيني و يا واژه سازي كند و هر شش ماه يكبار گزارش فعاليتهـاي خـود را بـه                             
  .ي مورد ساير كميسيونهاي مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايدكميسيون ارشاد و هنر اسالمي و وسايل ارتباط جمع

 واژه هايي كه فرهنگستان زبان و ادب فارسي وضع معادل فارسي را براي آنها ضروري نمي داند و نيز كلماتي كه هنوز واژه                        :2تبصره  
  . دفارسي معادل آنها از سوي فرهنگستان به تصويب نرسيده است از شمول اين قانون مستثني هستن

 فرهنگستانهاي علوم و علوم پزشكي و دستگاههاي آموزشي و پژوهشي، دانشگاهها و ديگر سازمان علمي و فرهنگي مكلفند  :3تبصره  
  . در زمينه واژه گزيني و واژه سازي تخصصي اقدام كنند و واژه هاي پيشنهادي خود را به تصويب فرهنگستان زبان و ادب فارسي برسانند

دي كه فرهنگستان زبان و ادب فارسي در زمينه واژه گزيني و واژه سازي تخصصي خواستار همكـاري دسـتگاهها و          در موار  :4تبصره  
  .اين دستگاهها و مراكز موظفند با فرهنگستان همكاري كنند مراكز علمي، آموزشي صنعتي و فرهنگي باشد،

ظفند ظرف مدت دو سال از تاريخ ابـالغ ايـن قـانون اسـامي                كارخانه ها، كارگاه ها و اماكن توليدي و خدماتي و تجاري مو            :5تبصره  
  . توليدات و ظرف مدت يك سال نام اماكن خود را به نامها و واژه هاي غير بيگانه برگردانند

 چاپخانه ها، مراكز طبع و نشر، روزنامه ها و ساير مطبوعات مكلف به رعايت اين قانون هـستند و در صـورت تخلـف وزارت                          :6تبصره  
  .  و ارشاد اسالمي موظف است مطابق تبصره هشتم همين قانون با آنها رفتار كندفرهنگ

 صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران موظف است به كارگيري واژه هاي نامأنوس بيگانه خودداري كند و ضوابط دستوري                    :7تبصره  
 و كليه دستگاه هاي مذكور در ماده واحده موظفند واژه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران    . زبان فارسي معيار را رعايت نمايد     

  . هاي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي را پس از ابالغ در تمامي موارد به كار ببرند
 توليد و توذيع كننده كاالها و صاحبان مراكز كسب و پيشه در صورت تخلف از اين قـانون بـه ترتيـب بـه مجازاتهـاي زيـر                        :8تبصره  

  : ند شدمحكوم خواه
   اخطار كتبي توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي –الف 
 تعويض عاليم و نشانه ها و تغيير اسـامي و عنـاوين پـس از اعـالم وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي توسـط وزارت كـشور يـا                                 –ب  

  دستگاههاي ذيربط با هزينه مختلف 
   تعطيل موقت محل كار –ج 
   لغو پروانه كار –د 

 انتظامي موظف است از نصب و استفاده از عاليم به زبان و خط بيگانه توسط مراكز توليد، توزيع و صفوف جلوگيري                      نيروي :9تبصره  
  . نمايد

 هيـأت   آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت دو ماه پس از تصويب با پيشنهاد كميسيون فرهنگـي دولـت بـه تـصويب          :10تبصره  
  . وزيران خواهد رسيد

 بر ماده واحده و ده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم آذرماه يكهزار و سيصد و هفتـاد و پـنج                       قانون فوق مشتمل  
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  .  به تائيد شوراي نگهبان رسيده است28/9/1375مجلس شوراي اسالمي به تصويب و در تاريخ 
  علي اكبر ناطق نوري –رئيس مجلس شوراي اسالمي 

   66911/96شماره                                                                                                                                          
16/7/1383   

  سيد محمد خاتمي حضرت حجت االسالم و المسلمين جناب آقاي 
  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران 
 مـورخ   59515اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسـالمي ايـران كـه از سـوي دولـت بـه شـماره                    اليحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي،      

 مجلس با اصالحاتي تـصويب شـد و         11/6/1383 به مجلس شوراي اسالمي تقديم و در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ              22/10/1382
به دولت مورد تائيد مقام معظم رهبـري قـرار          پس از ارجاع به شوراي محترم نگهبان و طرح در مجمع تشخيص مصلحت نظام، ابالغ آن                 

  . قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به پيوست ارسال مي گردد) 123(گرفت، در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم 
  . شود جدول مصوب متعاقباً ارسال مي

   غالمعلي حدادعادل –رئيس مجلس شوراي اسالمي 
   40392شماره                                                                                                                                                   

25/7/1383   
  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 

چهارشنبه مورخ يازدهم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران كه در جلسه علني روز 
شهريور ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسالمي تصويب و پس از ارجاع به شوراي نگهبان و رسيدگي مجمع تشخيص 

 مجلس شوراي اسالمي 16/7/1383 مورخ 66911/96مصلحت نظام و موافقت مقام معظم رهبري با پيشنهاد مجمع طي نامه شماره 
  .  به پيوست جهت اجراء ابالغ مي گرددواصل گرديده است

   سيد محمد خاتمي –رئيس جمهور 
  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران     موادي از 

   ايراني– صيانت از هويت و فرهنگ اسالمي –بخش چهارم 
   توسعه فرهنگي –فصل نهم 

ر رونق اقتصاد فرهنگ، افزايش، اشتغال، بهبود كيفيت كاال و خدمات، رقابـت پـذيري، خلـق      دولت مكلف است به منظو     – 104ماده  
منابع جديد، توزيع عادالنه محصوالت و خدمات فرهنگي و ايجاد بستر مناسب براي ورود به بازارهـاي جهـاني فرهنـگ و هنـر و تـامين                          

  :  آورد فضاهاي كافي براي عرضه محصوالت فرهنگي، اقدامهاي ذيل را به عمل
 اصالح قوانين و مقررات براي رفع موانع انحصاري، تقويت رقابت پذيري و فراهم سـازي زمينـه هـاي بـسط مـشاركت مـردم،                          –الف  
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  . نهادهاي غير دولتي، صنفي حرفه اي در امور فرهنگي و هنري
، توزيـع و صـادرات كاالهـا و خـدمات            اقدام قانوني الزم براي تاسيس صندوقهاي غير دولتي ضمانت به منظور حمايت از توليد              –ب  

  .فرهنگي و هنري، سينمائي، مطبوعاتي و ورزشي در سطح ملي و بين المللي
 احصاء و ارتقاء سهم بخش فرهنگ، براساس شاخصهاي مورد نظر در اقتصاد ملي و منظور نمودن رشد متناسب ساالنه در لوايح                      –ج  

  . سال اول برنامه چهارم به تصويب دولت مي رسدبودجه براي دستيابي به استانداردهاي ملي كه در 
 تصويب و ابالغ استانداردهاي بهره مندي نقاط مختلف كشور از فضاهاي فرهنگي، هنري، ورزشي و گردشگري و توزيع و تـامين                      –د  

اسـتانداردها براسـاس   اعتبارات ملي و استاني فصول برنامه هاي ذيربط در هر يك از سالهاي برنامه چهارم براي رسـيدن بـه شاخـصها و            
  .  وزيران مي رسدهيأت شاخصهائي كه در سال اول برنامه چهارم به تصويب 

 به توسعه ساختارها و زيربناهاي الزم براي رشد توليد و توزيع محصوالت فرهنگي، هنري و ورزشـي توسـط بخـش خـصوصي و                         :هـ  
  . تعاوني با اولويت كمك نمايد

 مواد اوليه، ماشين آالت و تجهيزات مورد نياز صنايع بخش فرهنگ براي نيل به بهبود كيفيـت                   تمهيد تسهيالت ويژه براي ورود     –و  
  توليدات و صدور محصوالت فرهنگي، هنري و ورزشي در مقياسهاي جهاني 

ارانـه از   ساماندهي نظام يارانه اي بخش فرهنگ با اولويت كودكان، دانش آموزان و دانشجويان با رويكرد تغييـر نظـام پرداخـت ي     –ز  
  .توليد به سمت مصرف، براي كليه اقشار جامعه و خريد محصوالت فرهنگي

، از     حمايت يا مشاركت با هنرمندان و مجموعه داراني كه قصد ايجاد موزه شخصي آثار هنـري خـويش و يـا كتابخانـه را دارنـد                          –ح  
رشاد اسالمي، وزارت مسكن و شهرسازي، كليه شهرداريها        استفاده از فضاهاي دولتي به صورت اماني با همكاري وزارت فرهنگ و ا            : جمله

  . و ساير دستگاههاي اجرائي ذيربط
در توسـعه    انجام حمايتهاي الزم از اشخاص حقيقي و حقوقي كه در چارچوب مقررات مصوب شـوراي عـالي انقـالب فرهنگـي                       –ط  

 فعاليت مي كنند و به ويژه اعطاي تـسهيالت الزم بـراي             فضاهاي مجازي فرهنگي، هنري و مطبوعاتي در محيطهاي رايانه اي و اينترنتي           
برپايي پايگاههاي رايانه اي و اطالع رساني حاوي اطالعات فرهنگي، ديني، تاريخي و علمـي بـه زبـان و خـط فارسـي توسـط بخـشهاي                            

يـران بـراي دريافـت      مختلف اجرايي كشور جهت استفاده عموم و همچنين ايجاد شرايط الزم توسط صدا و سيماي جمهـوري اسـالمي ا                   
برنامه هاي صوتي و تصويري از طريق شبكه هاي اطالع رساني كابلي و كانالهاي مـاهواره اي براسـاس ضـوابط سـازمان صـدا و سـيماي           

  .جمهوري اسالمي ايران
 صـدا و سـيماي      هاي فرهنگ و ارشاد اسالمي، ارتباطات و فناوري اطالعات و سازمان          آئين نامه اجرائي مربوط با هماهنگي وزارتخانه        

  .  وزيران خواهد رسيدهيأت جمهوري اسالمي ايران به تصويب 
اين قانون را با پيـشنهاد رئـيس        ) 160(از اعتبارات دستگاههاي موضوع ماده      %) 5/0(شود تا نيم درصد        به دولت اجازه داده مي     –ي  

ج فضائل اخالقي و معارف اسالمي كاركنان خود هزينه دستگاه مربوطه براي انجام امور فرهنگي، هنري، سينمائي و مطبوعاتي جهت تروي
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  . نمايد
 هيـأت  و برنامه ريزي كـشور تهيـه و بـه تـصويب     آئين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان مديريت           

  . وزيران خواهد رسيد
دي، ترتيبـي اتخـاذ نمايـد تـا بـا همكـاري بخـش         متناسب با ويژگيهاي جمعيتي، اجتماعي، فرهنگي و حداقل هاي بهـره منـ          –ك  

خصوصي و تعاوني، شهرداريها و منابع مردمي تا سال آخر برنامه چهارم در كليه شهرها و مراكز استانها، نسبت به ايجاد فضاهاي فرهنگي 
ائمي برگـزاري نمايـشگاههاي     كتابخانه مركزي، تاالر فرهنگ و هنر، پرديسهاي سينمائي، موزه هنرهاي معاصر و مركز د             : و هنري شامل    

  . فرهنگي و هنري، پيش بيني هاي الزم را به عمل آورد
هزينه تكميل مراكز فرهنگي و هنري نيمه تمام بخش غير دولتي را كه تكميل و بهره برداري از                  %) 50( حداكثر تا پنجاه درصد      –ل  

در صورت تغيير كاربري اين گونـه  . ورت كمك تأمين نمايدآنها براي استفاده عمومي ضروري است براساس آئين نامه مصوب دولت به ص        
  . به خصوصي بايد وجوه دولتي پرداخت شده به قيمت روز مسترد گرددمراكز از استفاده عمومي 

اين قانون موظفند امكانات و فضاهاي فرهنگي، هنري و ورزشي متعلق بـه خـود را بـراي                  ) 160( كليه دستگاههاي موضوع ماده      –م  
  .  وزيران مي رسد در اختيار متقاضيان قرار دهندهيأت امه هاي فرهنگي، هنري و ورزشي طبق آيين نامه اي كه به تصويب اجراي برن
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسـالمي           ) 162(ماده  ) الف(و بند   ) 161(،  )156( مواد   – 105ماده  

اي آن براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري اسـالمي ايـران           و اصالحيه ه   17/1/1379ايران مصوب   
  . تنفيذ مي گردد) 1388:1384(

 ايراني، اعتالي معرفت    – دولت مكلف است به منظور تعميق ارزشها، باورها، فرهنگ معنويت و نيز حفظ هويت اسالمي                 – 106ماده  
  : هاي ذيل را انجام دهدقرآني، اقدام  ديني و توسعه فرهنگ 

 بسط آگاهي ها و فضائل اخالقي در ميان اقشار مختلف مردم و زمينه سازي اقدامهاي الزم براي ايجاد فضاي فرهنگي سـالم و         –الف  
  . شرايط مناسب براي احياي فرضيه امر به معروف و نهي از منكر و اهتمام به آن

معي در جهت مقابله با تهاجم فرهنگـي، سـالم سـازي فـضاي عمـومي، اطـالع        گسترش فعاليتهاي رسانه هاي ملي و ارتباط ج –ب  
كلي برنامه چهارم با فراهم آوردن زمينه هاي مناسب انتشار گزارشهاي عملكرد دسـتگاهها و افـزايش                 رساني صحيح و تحقق سياستهاي      

ز طريق شبكه هاي صدا و سيماي جمهـوري      حرفه اي، ترويجي و آموزشهاي عالي ا       –امكان دسترسي جامعه به آموزشهاي عمومي، فني        
  .اسالمي ايران

  .  حمايت از پژوهشهاي راهبردي و بنيادي در زمينه اعتالي معرفت ديني و توسعه فعاليتهاي قرآني–ج 
  .  تهيه طرح جامع ترويج و توسعه فرهنگ نماز–د 

سـالمي و اوقـاف و امـور خيريـه بـا همكـاري               تهيه طرح جامع گسترش فضاهاي مذهبي و مساجد توسط سازمانهاي تبليغـات ا             :هـ  
  .سازمان ميراث فرهنگي تا پايان سال اول برنامه چهارم
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  .  تداوم نهضت قرآن آموزي–و 
 تقويت سهم كتابخواني در حوزه دين در كشور، خصوصاً مناطق محروم و طراحي كتابخانه حوزه دين در مساجد و سـاير امـاكن                        –ز  

  .مذهبي
  .  رويكرد گسترش فرهنگ وقف و امور خيريه تهيه طرح جامع، با–ح 
  . به كارگيري شيوه ها و راهكارها و ابزارهاي نوين در عرصه تبليغات ديني–ط 
  .  حمايت از برنامه ريزي، نياز سنجي و ارائه آموزشهاي ضروري به مبلغين ديني در جهت بهبود كيفيت تبليغات ديني–ي 
  .ار و شهادت  استمرار اجراي طرح ترويج فرهنگ ايث–ك 
 ساماندهي تبليغات رسانه اي، بهبود محتواي كتب درسي، استقرار محيط و ساختارهاي حقوقي در جهت حفظ و ارتقـاء هويـت    –ل  

  .  ايراني، تقويت نهاد خانواده براساس تعاليم ميراث معنوي جامعه ايراني–اسالمي 
كليه سطوح اجتماعي براي آموزش، گسترش و تعميق فرهنگ كار و            تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي، تبليغي و ترويجي در            –م  

  . نظم اجتماعي، شناخت ارزش زمان و رعايت آن در انجام كليه فعاليتها
 تهيه طرح جامع مطالعه و اجراي همگرايي مذاهب، حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم براي تقويت همگرايي بيـشتر ميـان                       –ن  

  . ف اسالمي در كشورفرقه ها و مذاهب مختل
هـاي مـذهبي و     هيـأت    توسعه مشاركت هاي مردمي در عرصه فرهنگ ديني، برنامه ريزي و اقـدامهاي الزم بـراي حمايـت از                     –س  

  .تشكلهاي ديني با رويكرد بهبود كيفيت فعاليتها و پرهيز از خرافات و انحرافات
ي ساير مراكز آموزشي و پژوهشي تعيـين گرديـده يـا مـي گـردد،                 حوزه هاي علميه از تمامي تسهيالت و معافيت هائي كه برا           – ع  

  . برخوردار خواهند بود
در خصوص بنيادهاي نظري، ديني نظام و پاسخگوئي به مسائل مستحدثه در جمهوري اسالمي ايـران،         به منظور ارتقاء پژوهش      –ف  

ناسب را با استفاده از امكانات و ظرفيتهاي علمي حـوزه           دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم موظف است در برنامه چهارم ساماندهي م            
  . دين پژوهش به انجام رساند

 و  17/1/1379قانون برنامه سوم توسعه اقتـصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري اسـالمي ايـران مـصوب                    ) 163( ماده   :107ماده  
  . تنفيذ مي گردد) 1388:1384(مهوري اسالمي ايران اصالحيه هاي آن براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج

) ره (دولت موظف است به منظور زنده و نمايان نگهداشتن انديشه ديني و سياسي و سيره عملي حضرت امام خمينـي                      – 108ماده  
موعـه اركـان نظـام،      و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي در تمام سياستگذاريها و برنامه ريزي هـا و تـسري آن در مج                       

  : اقدامهاي زير را انجام دهد 
 حمايت از انجام مطالعات بنيادي و كاربردي در عرصه فرهنگ سازي، پژوهشي، آموزشي و اطالع رسـاني بـا تكيـه بـر علـوم،                          –الف  

يالت تكميلـي بـا     و موسسات پژوهشي و حمايت از پايان نامه هـاي دوره هـاي تحـص              فناوري و بهره گيري مناسب از ظرفيت دانشگاهها         
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  . و انقالب اسالمي) ره(موضوعات مربوط به امام 
 حمايت از توليد و نشر آثار ارزنده علمي، هنري و ادبي مربوط به حضرت امـام بـا همكـاري موسـسه تنظـيم و نـشر آثـار امـام         –ب  

  . و تجهيز كتابخانه هاي عمومي كشور به آثار منتشر شده در اين زمينه) ره(خميني 
و معرفي چهره جامع   ) ره(ت از توليد برنامه هاي متنوع و متناسب در جهت تبيين و بزرگداشت سيره و آراي حضرت امام                    حماي –ج  

  ) ب(با همكاري موسسه مذكور در بند ايشان در صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 
قايع انقالب اسالمي را شاهد بـوده و نيـز بهـره             شناسائي، بازسازي، حفظ و نگهداري اماكن، ميادين و خيابانهائي كه مهمترين و            –د  

توسـط  ) ره(گيري از مراكز فرهنگي، هنري و فضاهاي عمومي در جهت نـشر و تبليـغ انديـشه و سـيره عملـي و بزرگداشـت يـاد امـام                              
  .شهرداريها

ر انجام امور مذكور در اين       تهيه برنامه هاي مناسب براي ارتباط و همكاري اشخاص حقيقي و حقوقي تاثيرگذار خارج از كشور د                 :هـ  
  . صورت مي گيرد) ب(ماده توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي و وزارت امور خارجه با همكاري موسسه مذكور در بند 

به منظور آشـنائي و ارتبـاط   ) ب( تهيه و اجراي برنامه هاي سازنده توسط سازمان ملي جوانان با همكاري موسسه مذكور در بند               –و  
  . ان با انديشه و زندگي امام و آرمانهاي انقالب اسالمينسل جو

از درصـد  عمومي استفاده مي كنند وشهرداريها وفرهنگسرا ها موظفند حـداقل سـه              ز بودجه انحوي   كه به  دستگاههاي فرهنگي    –ز  
  . بودجه عمليات فرهنگي و تبليغي خود را جهت اجراء وظايف مذكور در اين ماده اختصاص دهند

و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و بـه        ) ره(توسط موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني          نامه اجرائي اين ماده       آئين  :ح  
  .  وزيران خواهد رسيدهيأت تصويب 

لفه هاي هويت ايرانـي    ء دولت موظف است به منظور حفظ و شناساندن هويت تاريخي ايران و بهره گيري از عناصر و مو                  – 109ماده  
  : به ويژه زبان فارسي، اقدامهاي ذيل را انجام دهد 

 حمايت از پژوهشهاي علمي و بين رشته اي در زمينه ايران شناسي و گذشته طوالني تـاريخي و تـدوين گزارشـها و كتابهـاي          –الف  
  . الزم در سطوح مختلف عمومي، آموزشي و پژوهشي

  .  و لهجه ها، آداب و رسوم عناصر فرهنگ ملي و بوميو گردآوري نظام يافته تاريخي شفاهي، گويشها بررسي –ب 
 حمايت از گسترش منابع و اطالعات به خط و زبان فارسي و تدوين و تصويب استانداردهاي ملي و بين المللـي نمـايش الفبـاي         –ج  

  .فارسي در محيطهاي رايانه اي
  . طع مختلف آموزشي به ويژه مقطع ابتدائي تربيت و تشويق معلمان ورزيده و كارآزموده درس زبان فارسي، در مقا–د 

 تقويت تعامل فرهنگها و زبانهاي بومي با فرهنگ و ميراث معنوي ملي و معرفي وجوه گوناگون فرهنگ بومي در سـطح ملـي بـا                          :هـ  
  . به ويژه در نظام آموزشي كشور، رسانه ها و توليد محصوالت فرهنگي و هنريرويكرد تحكيم وحدت ملي 

، ورزشي، هنري، ادبي و علمي كشور، براساس ضوابط شوراي عالي     تكريم و معرفي مفاخر و آفرينشهاي ديني، فرهنگي         شناسائي، –و  
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  .انقالب فرهنگي
 اسالمي در شـهرها و روسـتاهاي كـشور بـه منظـور معرفـي ويژگيهـاي        –، اصول و ضوابط شكل گيري معماري ايراني     شناسائي –ز  

  . ريق انجام پژوهشهاي مورد نيازهنرهاي معماري ايراني اسالمي از ط
 دولت مكلف است به منظور ترويج فرهنگ صلح، مفاهمـه، عـدم خـشونت و همزيـستي مـسالمت آميـز ميـان ملتهـا در                           :110ماده  

  : مناسبات بين المللي و تحقق گفت و گو ميان فرهنگها و تمدنها، اقدامهاي ذيل را انجام دهد 
و حضور فعال در فرآيندها، نهادها و مجامع منطقه اي و بـين المللـي در بـاب گفـت و گـوي                       در زمينه مشاركت     برنامه ريزي    –الف  
  تمدنها 
  .  فراهم سازي شرايط الزم براي تبادل آراء و نظرهاي متفكران، دانشمندان، هنرمندان و نهادهاي علمي، فرهنگي و مدني–ب 
ر ساير مناطق جهاني و فراهم سازي زمينه آشنايي و انتخاب فعـال              اهتمام به معرفي جلوه هاي فرهنگي، هنري و ادبي ايران، د           –ج  

  .نخبگان و مراكز علمي و فرهنگي و جامعه ايراني نسبت به دستاوردهاي جديد فرهنگي در جهان
 هـاي   قاره اي و بين المللي و فراهم آوردن شرايط اجراي اين موافقنامه هـا در برنامـه                 عقد موافقتنامه هاي فرهنگي منطقه اي،        –د  

  .دستگاههاي اجرائي 
 بهبود ساختارهاي اجرائي و حمايت از تاسيس نهادهاي غير دولتي براي تحقق عملي گفت و گوي فرهنگها و تمدنها بـا رويكـرد          :هـ  

  . ي شدن اين فعاليتكاهش تصدي دولت و غير دولت
 در سـال اول برنامـه چهـارم توسـعه اقتـصادي،       آيين نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد سازمان مـديريت و برنامـه ريـزي كـشور           –و  

  .  وزيران خواهد رسيدهيأت اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران به تصويب 
 دولت موظف است با هدف تقويت نقش زنان در جامعه و توسـعه فرصـتها و گـسترش سـطح مـشاركت آنهـا در كـشور،                            :111ماده  

  :اقدامهاي ذيل را معمول دارد
تصويب و اجراي برنامه جامع توسعه مشاركت زنان مشتمل بر بازنگري قوانين و مقررات، به ويژه قانون مدني، تقويـت                     تدوين،   –الف  

مهارتهاي زنان متناسب با نيازهاي جامعه و تحوالت فناوري، شناسائي و افزايش ساختارهاي سرمايه گذاري در فرصتهاي اشتغالزا، توجه                   
  .  ارتقاء كيفيت زندگي زنان و نيز افزايش باورهاي عمومي نسبت به شايستگي آنانبه تركيب جنسيتي عرضه نيروي كار،

  . تنظيم و ارائه لوايح، مربوط به تحكيم نهاد خانواده جهت تصويب در مراجع ذي صالح–ب 
  .ت عليه زنانتهيه برنامه هاي پيشگيرانه و تمهيدات قانوني و حقوقي به منظور رفع خشون انجام اقدامهاي الزم از جمله –ج 
  .  تقديم اليحه حمايت از ايجاد و گسترش سازمانهاي غير دولتي، نهادهاي مدني و تشكل هاي زنان به مجلس شوراي اسالمي–د 

 كليه دستگاههاي اجرايي موظفند اعتبار الزم براي انجام تكاليف قانوني موضوع اين ماده را كه مرتبط با وظايف قانوني آنها                     –تبصره  
  . ايح بودجه سنواتي ذيل برنامه مربوط، پيش بيني و اقدامهاي الزم را با هماهنگي مركز امور مشاركت زنان به عمل آورنداست در لو
 دولت مكلف است به منظور تبيين و تقويت جايگاه جوانان در جامعه، به عنوان سرمايه انساني و اجتماعي كشور و عنايت                      :112ماده  
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 و تعالي نسل جوان، برنامه ساماندهي امور جوانان حاوي برنامه هاي اجرائي الزم، مـشتمل بـر شـيوه هـاي                 و اهتمام ويژه به اعتال و رشد      
اصالح نگرش عمومي و ايجاد فرهنگ مثبت انديشي نسبت به جوان، زمينه سازي براي رشد فكري، علمي، حضور، توانمندسازي و ارتقاء                     

اميـد بـه   ار كشور، افزايش رفاه و سالمت جسمي و رواني و ايجـاد شـوق، انگيـزه و               همه جانبه آنان در فرايند توسعه پايد      سطح مشاركت   
آينده در ميان جوانان و رفع دغدغه هاي شغلي، ازدواج، مسكن و آسيبهاي اجتماعي آنان در چارچوب نگرش فرابخشي و به عنوان يـك                        

سازمانهاي غير دولتي و ظرفيت سازي در كـشور و نيـز   خط مشي محوري با استفاده حداكثر از ظرفيتهاي موجود دستگاههاي اجرايي و  
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، از طريق اعمال نظام مديريت راهبردي، در چارچوب برنامـه     بهره گيري از اصالح ساختارهاي نظام اداري،        

  . چهارم را ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون تهيه نمايد
تجلي و توسعه مفاهيم و نمادهاي هويت اسـالمي و ايرانـي، در سـاختار سياسـي، اقتـصادي،       دولت مكلف است به منظور  :113ماده  

  : اجتماعي و علمي و نيز تعامل اثربخش ميان ايران فرهنگي، تاريخي، جغرافيايي و زباني با رويكرد توسعه پايدار
و شهرسازي و سـيماي شـهري، نامگـذاري امـاكن و            در معماري    طرح كاربرد نمادها و نشانه ها و آثار هنري ايراني و اسالمي،              –الف  

  . محصوالت داخلي را طي سال اول برنامه چهارم تهيه و در سالهاي بعد اجرا نمايد
 براي احداث موزه علوم و فناوري و پاركهاي علمي عمومي، موزه هاي كوچك فرهنگي، ورزشي، تاريخي، صنعتي، دفاع مقـدس                     –ب  

  .  نوين صنعتي كشور زمينه سازي نمايدو نمايشگاههاي معرفي دستاوردهاي
 نسبت به تدوين و اجراي سياستهاي حمايتي از توليد كنندگاني كه محصوالت خود را متناسب با مزيتها و مولفه هاي فرهنگي                      –ج  

  . كشور توليد مي كنند، اقدام نمايد
  . لي استفاده نمايدمناسبت بين المل از ظرفيتها و مزيتهاي فرهنگي در تسهيل و بهبود روابط و –د 

 نسبت به سياستگذاري، هماهنگي و حمايت از فعاليتهاي فرهنگي خارج از كشور و سياست گذاري و برنامه ريزي امور فرهنگـي        :هـ  
  .  اقدامهاي الزم را معمول دارد ايرانيان خارج از كشور،

از اعتبارات احداث بناهـا     %) 1(جازند تا يك درصد      كليه دستگاههاي اجرائي و مجريان طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي م            –و  
آثار هنري متناسب با فرهنگ دينـي و ملـي و يادمانهـاي دفـاع مقـدس در                  و ساختمانهاي خود را براي طراحي، ساخت، نصب و نمايش           

  . همان طرح صرف نمايند
احيـا بهـره بـرداري و معرفـي ميـراث            دولت موظف است به منظور اهتمام ملي در شناسائي، حفاظت، پـژوهش، مرمـت،                :114ماده  

فرهنگي كشور و ارتقاء توان گردشگري، توليد ثروت و اشتغالزايي و مبادالت فرهنگي در كشور اقدامات زير را در طول برنامه چهـارم بـه                         
  : انجام برساند

 فرهنگي و امـالك واقـع   –تاريخي متصرفين قانوني و بهره برداران آثار      » حمايت از مالكين  « تهيه و اجراي طرحهاي مربوط به        ،الف  
تا پايـان سـال اول      »  تاريخي منقول مجاز   –مديريت، ساماندهي، نظارت و حمايت از مالكين و دارندگان اموال فرهنگي            «در حريم آنها و     

  . برنامه چهارم 
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   تخصصي وابسته به دستگاههاي اجرائي – ايجاد و توسعه موزه هاي پژوهشي ،ب 
 فرهنگي در محدوده جغرافيائي اجراي طرح، توسط دستگاه مجـري بـا نظـارت و تائيـد                  –زي آثار تاريخي     شناسائي و مستندسا   ،ج  

  . سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
  . ايجاد و تجهيز پايگاههاي ميراث فرهنگي در آثار تاريخي مهم در كشور و مضامين اصلي مرتبط با موضوع ميراث فرهنگي،د 

آثار فرهنگي تاريخي حوزه فرهنگي ايران موجود در كشورهاي همسايه و منطقه به عنوان ميراث فرهنگي                 شناسائي و حمايت از      :هـ  
  . مشترك

به صدور مجوز تامين    به منظور جلب مشاركت بخش خصوصي و تعاوني، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مجاز است نسبت                 ،–و  
، كارگاههـاي مرمـت     شناسي مرتبط با موضوع فعاليتهاي ميراث فرهنگي      موزه هاي خصوصي وتخصصي وموسسات مشاوره وكار      و فعاليت   

 فرهنگي، موسسات كارشناسـي امـوال       – تاريخي منقول و غير منقول، موسسات مديريت موزه ها و محوطه هاي تاريخي               –آثار فرهنگي   
دام نمايد، آئين نامـه اجرائـي ايـن          تاريخي، كارگاههاي هنرهاي سنتي و ساير موسسات خصوصي مرتبط با ميراث فرهنگي اق             –فرهنگي  

  .  وزيران خواهد رسيدهيأت بند به پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به تصويب 
شود به منظور اعطاي مجوز كـاربردي و بهـره بـرداري مناسـب از بناهـا و                     به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اجازه داده مي         ،ز  

كن فاده از سرمايه گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي، صندوق احياء و بهره بـرداري از بناهـا و امـا                    اماكن تاريخي قابل احياء با است     
ملي به تشخيص سازمان مـذكور      ) امالك و اموال  (بناها و اماكن تاريخي قابل احياء به استثناي نفايس          .  فرهنگي را ايجاد نمايد    ،تاريخي  

  .  خارج است1/6/1366مصوب قانون محاسبات عمومي كشور ) 115(از شمول ماده 
  .  وزيران خواهد رسيدهيأت اساسنامه اين صندوق به پيشنهاد سازمان فوق به تصويب 

 ارتقاء جايگاه بخش غير دولتي و افزايش رقابت پذيري در صنعت گردشگري از طريق اصالح قوانين و مقررات و ارائـه تـسهيالت        ،ح  
اي موسسات بخش غير دولتي و نيز جذب سرمايه گـذاران و مـشاركت موسـسات تخصـصي                  الزم، تهيه ضوابط حمايتي، اداري، بانكي بر      

  .و بيمه براي گردشگران خارجي و ارائه آن به مجلس شوراي اسالمي جهت تصويبداخلي و بين المللي 
  . تكميل نظام جامع آماري گردشگري با نظارت و هدايت مركز آمار ايران،ط 
ايلي، ملي و ايجاد جاذبه براي توسعه صنعت گردشگري در كشور، دولت مكلف است   سنتي، قومي، به منظور حفظ آثار و فرهنگ،ي 

نسبت به ايجاد مراكز حفظ آثار و فرهنگ ايلي در شهرستانها و استانهاي كشور از قبيل دهكده توريستي، مراكز و اطراق هاي تفرجگاهي       
مشاركت بخش دولتي و    . بارات و تسهيالت الزم در قانون بودجه ساالنه اقدام نمايد         ايلي، موزه و نمايشگاه اقدام نموده و با پيش بيني اعت          

آيين نامه اجرايـي ايـن   . و واگذاري زمين امكانات اعطاء تسهيالت به بخش خصوصي براي اجراي اينگونه پروژه ها بالمانع است     خصوصي  
و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و دفتر مناطق محروم كشور           ) نسازمان امور عشاير ايرا   (بند به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي        

  .  وزيران خواهد رسيدهيأت  رياست جمهور به تصويب –
 17/1/1379قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب             ) 166(و  ) 165( مواد   :115ماده  
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تنفيـذ مـي   ) 1388:1384(م توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهـوري اسـالمي ايـران           و اصالحيه هاي آن براي دوره برنامه چهار       
  . گردد

 دولت مكلف است به منظور حمايت از حقوق پديدآورندگان آثار فرهنگي، هنري و امنيت شغلي اصحاب فرهنگي و هنـر،                     :116ماده  
 و هنري و تنظيم مناسبات و روابط ميان اشخاص حقيقـي و             مطبوعات و قلم، بسترسازي براي حضور بين المللي در عرصه هاي فرهنگي           

  : ذيل را به عمل آوردحقوقي با امور فرهنگي اقدامهاي 
  .  تهيه اليحه امنيت شغلي اصحاب فرهنگ و هنر و استقرار نظام صنفي بخش فرهنگ تا پايان سال اول برنامه چهارم،الف 
  . ظام جامع حقوقي مطبوعات و رسانه ها و تبليغاتبازنگري و اصالح قوانين مطبوعات و تبليغات، ن،ب 
 اصحاب فرهنگ و هنر كه شغل خود را از دست مي دهند به تشخيص دولت به مدت حـداكثر سـه سـال تحـت پوشـش بيمـه                              ،ج  

  . د داددولت در چارچوب لوايح بودجه سنواتي كمكهاي اعتباري در اختيار صندوق بيمه بيكاري قرار خواه. بيكاري دولت قرار گيرند
   غالمعلي حدادعادل –رئيس مجلس شوراي اسالمي 


