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قال امیرالمومنین علی(ع) :ادقُّوا اَقالمَکُم وَ قارِبُوا بَینَ سُطُورِکُم و احذِفُوا عَنّی فُضُوولَکُم
واقصِدُوا قصْدَ المَعانی وَ اِیّاکُم وَ االِکْثار فَاِنَّ اَمْوالَ المُسلِمین التَحْتَمِلُ االضْرار
نو قلم و ه و خلد و لیزلبتووشلد وزخووت لالدز و

لیزلنش نووسلد و له و لد ن ووت ل

عب یته خلزض فیلیزلحذفلالزصللسخنلیزلم ی لب ج لموزیل هتو لدروهتشنو لز ل
ن هیاخلالمصوفلدتشلز لح لک لزم زللم م ن نلبحمللضویلال ن نلن زی .
زن خ بلم لچت ش لآم هس خلا...لک بلح ضول یلیزس خلزجوزلالپت هس خلزم صو ل
مق ام یلالد له فلزس ف هلالصوف لج نیلحو زکروخلز لک ذوذلالسو نولزموصرلمصووفیل
د ک ییف لزنج رلخ ه لزننلزم زرلم جو لصووف لجو نیلدت و لاپو ل یصو خلک ذوذلا...ل
گو ن هلزس ؛لزمت ل زین لچ نچ لزح م الًلز لسوو ت لزسو ف هلز لمجم عو لک سو لخو ه ل
د زن گ نلعشنشلد لزذم ضلد زنلد گون  .ل

معاونت تدوين ،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات

همكاران
:

نفيسه فصيحي

تدوين و تنقيح
مشاور

:

مريم عامري

آمادهسازي

:

معصومه زارعي

ليتوگرافي و چاپ :
زير نظر

:

علي ابراهيمي دهشيري -سعيد پامي -حسن نعمتي
مهدي مهديزاده -سيد رحمان سالمت

معاونت تدوين ،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات ،مراتب تقدير و سپاس خود را از خانمهـا مننـاز
كردنائيج ،سميه باقری اول طاهری و ليال صمدی كه در تنيه و آمادهسازی چاپهـای ييشـين ايـن
كتاب همكاری نمودهاند ،اعالم ميدارد.

فهرست مندرجات
عنوان

صفحه

ييشگفتار
فنرست بخشهای قانون برنامه ينج ساله ششم توسـعه اقتاـادی ،امتمـاعي و فرهنگـي
ممنوری اسالمي ايران ()1527 -1166
فنرست مقررات
فنرست تاريخي قوانين و مقررات (مندرج در زيرنويسها)
قانون برنامه ينجساله ششم توسعه اقتاادی ،امتماعي و فرهنگي ممنوری اسالمي ايران
( )1527- 1166با اصالحات بعدی
قانون احكام دائمي برنامههای توسعه كشور
مقررات

3
6
2
16
11
126
966

پيشگفتار

آنچه به حيات مامعه معنا و مفنوم مـيبخشـد و مسـير حركـت آن را روشـن
ميسازد ،تعيين مقاد و داشتن برنامه برای وصول به آن مقاد است .آرمـانهـای
نظام اسالمي در سند چشم انداز بيست ساله تاوير شده اسـت .دسترسـي بـه ايـن
آرمانهای بلند ،بدون داشتن برنامههای درازمدت ،ميانمدت و كوتاهمـدت ،مقـدور
نخواهد بود.
از هنگام ييروزی انقالب اسالمي تاكنون با تومه به نياز كشور به برنامـههـای
مامع و مدون دربـاره مووـوعات عمـده اقتاـادی ،فرهنگـي ،حقـوقي ،قاـايي و
امتماعي ،ينج قانون برنامه توسعهای به تاويب مجلس شورای اسالمي رسيده كه
از سال  1576شروع شده و با تمديد برنامه ينجم توسعه تا يايان سال  1523تـداوم
داشته است.

1

كتاب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ...

قانون برنامه ششم توسعه اقتاادی ،امتمـاعي و فرهنگـي ممنـوری اسـالمي
ايران ( )1527-1166كه بر اساس سياستهای كلي برنامه ينجساله ششـم توسـعه
تنظيم شده ،آخرين قانون برنامهای است كه در  191ماده توسـ مجلـس شـورای
اسـالمي بـه تاـويب رسـيده اسـت و تـا يايـان سـال  1166هجـری شمسـي در
برنامه ريزی های اقتاادی ،امتماعي و فرهنگي كشور و بهخاـو تـدوين لـوايح
بودمه سنواتي ،مبنای عمل خواهد بود.
معاونت تدوين ،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رييسممنـور،
با تومه به اهميت قانون يادشده ،عالوه بر انتشار مجموعه تفاـيلي قـانون برنامـه
ينج ساله ششم توسعه اقتاـادی ،امتمـاعي و فرهنگـي ممنـوری اسـالمي ايـران
(مشتمل بر تمامي قوانين و مقررات مرتب ) ،مبادرت به تنيه و انتشار كتاب حاوـر
در قالب مجموعههای سارع (سری اطالعرساني عمومي قـوانين) كـرده اسـت )1( .در
اين اثر كه چاپ سوم (ويرايش اول) آن تقديم مخاطبان ارممند ميشود و يكاد و
سي و چنارمين كتاب سارع ميباشد به متن قانون مذكور و نيز قانون احكام دائمي
برنامههای توسعه كشور (كه از ممله قوانين منم و مرتب با قـانون برنامـه ششـم
توسعه مي باشد) و مقرراتي كه به استناد اين دو قانون تاويب گرديـده اكتفـا شـده
است .در عين حال ،در تنيه كتاب حاور ،رويكرد تنقيحـي ايـن معاونـت همچنـان
مورد اهتمام بوده است؛ بهويژه ،نظر به تاريح حـاكم بـودن برخـي احكـام قـانون
احكام دائمي برنامههای توسعه كشور ،قانون برنامه ينجساله ششم توسـعه و قـانون
بودمه سال 1526كل كشور بر يكديگر ،تالش شده است تمـامي مـوارد مـذكور در
زيرنويس مواد مربوط درج شود.
 1ـ قوانين و مقررات مورد اشاره ،در سامانه ملي قوانين و مقررات ممنـوری اسـالمي ايـران قابـل
مشاهده و بنره برداری است .اين سامانه عالوه بر سايت اينترانتي دولت برای دستگاههـای امرايـي،
ازطريق نشاني  www.dotic.irقابل دسترسي رايگان برای عموم مردم و عالقمندان ميباشد.

كتاب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ...

همچنين برای اينكه وظيفه روشنگری در تنيـه ايـن مجموعـه تـا حـد تـوان
بهصورت كامل امرا شده باشـد ،در مـواردی كـه بيـان نظـر تووـيحي و تنقيحـي
معاونت تدوين ،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات در خاو قانون و مقرره خاصـي
و يا ساير موارد ورورت داشته ،نظر مذكور با درج نشان و عالمـت اختاـاری ايـن
معاونت( ) در زيرنويس مربوط آمده است.
اميد است اين اثر ،نياز حقوقدانان ،مديران و كارگزاران نظام ممنوری اسـالمي
ايران را برآورده سازد و يكايك عزيزان ،صاحبنظران و كارشناسـان بـا ارايـه نظـر،
ييشنناد و انتقاد( )2خويش ،ما را در ادامه راه ياری فرمايند.

 2نظــر ،انتقــاد و ييشــنناد خــود را بــه نشــاني تنــران ـ خيابــان ياســتور ـ ننــاد
رياســتممنــوری -معاونــت تــدويــن ،تنقــيح و انتشــار قــوانين و مقــررات -كديســتي
 1517676131يا نشـاني اينترنتـي  law@iripo.irارسـال فرماييـد .در وـمن دورنگـار
 77129666و تلفن  71133311نيز آماده دريافت و استماع نظر عالقمندان و صاحبنظران
است.

فهرستها

فهرست بخشهاي قانون
برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ()0931 -0011
مواد

صفحه

عنوان

رديف

1

تعاريف و اختصارات

2ـ1

11

2

بخش  -1اقتصاد كالن

3 -5

13

3

بخش  – 2بودجه و ماليه عمومي

6 -9

19

4

بخش  – 3نظام پولي و بانكي و تأمين منابع مالي

12 -22

29

5

بخش  -4محيط كسب و كار ،خصوصيسازي و مناطق آزاد

21 -25

42

6

بخش  – 5تـوازن منقهـهاي ،توسـعه روسـتايي و توانمناسـازي 26 -22

43

اقشار آسيبپذير
2

بخش  -6نظام اداري ،شفافيت و مبارزه با فساد

22 -32

42

2

بخش  -2كشاورزي

31 -34

52

9

بخش  - 2آب

35 - 32

63

12

بخش  –9محيطزيست و منابع طبيعي

32

66

11

بخش  -12انرژي ،صنعت و معان

39 - 52

22

12

بخش  –11حملونهل و مسكن

51 - 62

26

13

بخش  –12آموزش عمومي ،آموزشعالي و علم و فنآوري

63 - 66

96

فهرست

9

مواد

صفحه

عنوان

رديف

14

بخش  –13ارتباطات و فنآوري اطالعات

62 - 69

129

15

بخش  -14سالمت ،بيمه ،سالمت و زنان و خانواده

22 - 26

115

16

بخش  -15بيمه اجتماعي ،امور حمايتي و آسيبهاي اجتماعي

22 - 25

122

12

بخش  -16امور ايثارگران

26 - 91

132

12

بخش  -12فرهنگ ،هنر و ورزش

92 - 124

152

19

بخش  – 12سياسي ،دفاعي و امنيتي

165 125 - 112

22

بخش  -19حهوقي و قضايي

125 113 - 119

21

بخش  -22نظارت و ارزشيابي برنامه

194 122 - 124

فهرست مقررات
رديف

1

عنوان

سنا ملي راهبرد انرژي كشور

تاريخ تصويب

صفحه

1396/4/22

222

آييننامه موضوع جزء ( )6بنا (د) ماده ( )16قـانون
2

احكام دايمي برنامههـاي توسـعه كشـور -مصـوب

1396/4/25

226

1395
دستورالعمل اجرايي موضوع ماده ( )39قانون احكام
3

دائمــي برنامــههــاي توســعه كشــور در خصــو

1396/5/2

323

ترخيص ماشينآالت و تجهيزات خقوط توليا
آييننامه اجرايي بنا (ت) مـاده ( )12قـانون برنامـه
4

پنجســاله ششــم توســعه اقتصــادي ،اجتمــاعي و
فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

1392/1/19

312

كتاب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ...

01

فهرست تاريخي قوانین و مقررات
(مندرج در زيرنويسها)
رديف

عنوان

تاريخ

صفحه

تصويب

1
2
3
4
1

قوانین
از قانون سازمان نظام پزشكي جمهـوري اسـالمي
ايران
از قانون برنامه پنجسـاله پـنجم توسـعه جمهـوري
اسالمي ايران
از قانون هواي پاک
از قانون بودجه سال  1392كل كشور

1323/2/16

119

1329/12/15

42-222

1396/4/25
1396/12/22

19
123-219

مقررات
از ضوابط اجرايي قانون بودجه  1392كل كشور

1392/1/15

92

