
 آب و قانون چهارم توسعه

 01ماده 

  

دیده از حوادث غیر و نوسازی مناطق آسیب رسانی، بازسازیها، پیشگیری، امدادآگاهیشود برای پیشدولت اجازه داده می به

های اپیدمی سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفتهای فراگیر محصوالت کشاورزی و مترقبه از جمله سیل، زلزله،

 .دامی، اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه ساالنه منظور نماید

ربط کمکهای بالعوض را برای پرداخت ذی هایریزی کشور و وزارت کشور با هماهنگی دستگاهسازمان مدیریت و برنامه

شده  شی از حوادث غیر مترقبه یادکه سهم اعتبار اقدامات بیمه در جبران خسارت نا کننددیدگان به طریقی تعیین میخسارت

 .تدریج کمکهای بالعوض حذف شوند ای کامل بهنسبت به کمکهای بالعوض، ساالنه افزایش یابد و با پوشش بیمه

( از %1سیل و مانند آنها تا معادل یک درصد ) شود در صورت وقوع حوادث غیر مترقبه از جمله خشکسالی،به دولت اجازه داده می

تنخواه مذکور حداکثر  .( این قانون تأمین و هزینه نماید1گردان خزانه موضوع ماده )افزایش تنخواه هر سال را از محلبودجه عمومی 

 .و یا اصالح بودجه ساالنه تسویه خواهد شد جویی در اعتبارات عمومیتا پایان همان سال از محل صرفه

ریزی کشور و وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران مدیریت و برنامهنامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک سازمان آیین

 .خواهد رسید

  

 2بند  01ماده 

     

اعطایی کلیه بانکهای کشور با هماهنگی  ( از تسهیالت%52در طول سالهای برنامه چهارم، حداقل بیست و پنج درصد ) 

 .یابدکشاورزی اختصاص می ربط به بخش آب وهای اجرایی ذیدستگاه

  

 01ماده 

  

نگرش مدیریت جامع و توأماً عرضه و تقاضا در  مکلف است، نظر به جایگاه محوری آب در توسعه کشور، منابع آب کشور را با دولت 

سازی عمومی و آگاه های آبریز با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب،پایدار در واحدهای طبیعی حوزه کل چرخه آب با رویکرد توسعه

 :هدفهای زیر تحقق یابد ریزی و مدیریت نماید کهای برنامهبه گونه مشارکت مردم

توسعه در طول اجرای برنامه چهارم توسعه و با اصالح  ( قانون برنامه سوم101( و ماده )101( ماده )1اجرای مفاد تبصره )  الف:

آبیاری، راندمان آبیاری و به تبع آن کم آبیاری و برداری مناسب و با استفاده از روشهای نویناستقرار نظام بهره ساختار مصرف آب و

ارزش  ( افزایش یافته و با اختصاص به محصوالت با%52طی برنامه بیست و پنج درصد ) کارایی آب به ازای یک متر مکعب در

 .فراهم سازد وری آب رااقتصادی باال و استفاده بهینه از آن موجبات افزایش بهره

دشتهای با تراز منفی، دولت مکلف است با تجهیز  های آب زیرزمینی دربه منظور ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت سفره   ب:

مصرف معقول ]موضوع ماده  برداری در این دشتها را بر اساسای و مدیریتی، مجوزهای بهرهتمهیدات سازه منابع مالی مورد نیاز و

 آبیاری قابل دسترس است، اصالح نماید به طوری که تا پایان برنامه چهارم تراز ب[ که با روشهای نوین( قانون توزیع عادالنه آ11)

 .( بهبود یابد%52های آب زیرزمینی بیست و پنج درصد )منفی سفره

فاظت و بازیافت در برداری حگذاری، برای بهرهسرمایه های آبریز، با لحاظ ارزش ذاتی وارزش اقتصادی آب در هر یک از حوزه    ج:



تصویب هیئت وزیران خواهد  نامه اجرایی این بند در طی سال اول برنامه تهیه و بهمنظور گردد. آیین های بخشهای مصرفبرنامه

 .رسید

های مرزی و منابع آب حداکثر از آبهای رودخانه به منظور تسریع در اجرای طرحهای استحصال، تنظیم، انتقال و استفاده     د:

عمومی را  ای بودجههای سرمایه( از مجموع اعتبارات طرحهای تملک دارایی%5دو درصد ) ترک، دولت موظف است ساالنهمش

ریزی کشور های متبادله بین سازمان مدیریت و برنامهموافقتنامه در لوایح بودجه سنواتی تحت برنامه مستقل منظور و در چارچوب

 .( تخصیص یافته، هزینه نماید%100ور به صورت صددرصد )برای اجرای طرحهای مذک و وزارت نیرو

نفعان و برای تأمین نیازهای مختلف مصرف، ذی ای از دیدگاه توسعه پایدار، با رعایت حقوقطرحهای انتقال آب بین حوزه   هـ:

 .محیطی و منافع ملی مورد نظر قرار گیرداجتماعی و زیست مشروط به توجیه فنی، اقتصادی،

اساسی جمهوری اسالمی ایران و منافع ملی و  ( قانون11بادله آب با کشورهای همجوار با رعایت اصل هفتاد و هفتم )م     و:

 .محیطی بر اساس طرح جامع آب کشور و با تصویب هیئت وزیران به عمل آیدزیست های فنی، اقتصادی، اجتماعی وتوجیه

ها برای مشترکین پرمصرف، به اصالح تعرفه ن الگوی مصرف بهینه آب،فرهنگ صحیح و منطقی مصرف آب، از طریق تدوی     ز:

روستاهای  برای کلیه واحدهای مسکونی و اجرای طرحهای مدیریت مصرف آب در شهرها و تدریج با نصب کنتورهای جداگانه

 .کشور گسترش یابد

اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی  ه اقتصادی،توسع ( قانون برنامه سوم111قانون الحاق یک بند و دو تبصره به ماده ) -تبصره

( تنفیذ 1181-1188چهارم ) های مازاد بر الگوی مصرف آب( برای دوره برنامهموضوع تعیین الگو و هزینه) 1/8/1180ایران مصوب 

 .گرددمی

آبیاری و زهکشی در  هایمکمل، نظیر شبکه هماهنگی اعتباری در تهیه و اجرای همزمان طرحهای تأمین آب و طرحهای    ح:

 .عمل آیدباالدست سدهای مخزنی به دست و طرحهای آبخیزداری درپایین

قانون برنامه سوم توسعه و به منظور گسترش  (106) ( قانون برنامه دوم توسعه و ماده11برای تداوم اجرای احکام تبصره )    ط:

اقتصادی هستند،  و طرحهای تأمین آب، که دارای توجیه فنی وهای آبیاری، زهکشی طرحهای شبکه گذاری، با اولویت درسرمایه

نامه اجرایی این بند که به تصویب هیئت وزیران گردد. در آیینمی برداران تلفیقمنابع عمومی با منابع بانک کشاورزی و بهره

 .گرددچگونگی تعیین عناوین و سهم حمایت دولت مشخص می رسد،می

 .ریت خشکسالی را تهیه و تدوین نمایدهای اجرایی مدیبرنامه   ی:

 .درسریزی کشور به تصویب هیئت وزیران میهای اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامهنامهآیین   ک:

 01ماده 

   

  

یعی را با محوریت کشاورزی و منابع طب دولت مکلف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، برنامه توسعه بخش

 کشاورزی، تأمین امنیت غذایی، اقتصادی نمودن تولید و توسعه صادرات محصوالت خودکفایی در تولید محصوالت اساسی

( بخش هفتم این 5شده در جدول شماره ) بینیکشاورزی، ارتقای رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی حداقل به میزان رشد پیش

 :ذیل به مرحله اجرا درآورد اقدامات قانون را تهیه و از طریق انجام

های آبیاری و زهکشی در دو میلیون هکتار شبکه گذاری الزم به منظور اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک و توسعهسرمایه  الف:

 .تأمین شده از اراضی کشاورزی دارای آب

منابع حاصل از مشارکت تولید کنندگان به منظور  تلفیق بودجه عمومی )به صورت وجوه اداره شده( با منابع نظام بانکی و   ب:

 .گذاران بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلیسرمایه پرداخت تسهیالت به

برداری از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی پوشش حداقل پنجاه درصدی بیمه محصوالت کشاورزی و عوامل تولید با بهره    ج:

 .تا پایان برنامه

بخش کشاورزی به میزان سرمایه اولیه در  گذاریسرمایه شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایهافزایش      د:



طریق  های اعتباری غیردولتی توسعه بخش کشاورزی به صورت وجوه اداره شده و ازصندوق طول سالهای برنامه و کمک به

 .ایاعتبارات تملک دارایی سرمایه

محصوالت فرآوری شده حداقل به میزان دو  تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به نحوی که درصد حمایت از گسترش صنایع   هـ:

 .( فراهم گردد%20موجبات کاهش ضایعات به میزان پنجاه درصد ) برابر وضع موجود افزایش یافته و

سرانه سهم پروتئین حیوانی در الگوی  تغذیه به نحوی که افزایش تولید مواد پروتئینی دام و آبزیان در راستای اصالح ساختار     و:

 .گرم افزایش یابد تغذیه به بیست و نه

جهت سیاستهای حمایتی درآمدی کشاورزان به  ایجاد صندوق تثبیت درآمد کشاورزان با مشارکت درآمدی دولت و کشاورزان     ز:

اساسنامه صندوق یاد  .آمد کشاورزان کاهش دهدمنظور تثبیت درقیمتها و عملکرد تولید را به نحوی که خطرپذیری حاصل از تغییر

 .رسدهیئت وزیران می شده ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب

شهرکها و روستاها به نام مالکین قانونی آنها  صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها و    ح:

 .امالک کشور تا پایان برنامه چهارم از طریق سازمان ثبت اسناد و

به میزان یک میلیون هکتار با تأمین منابع ارزان  نوسازی باغات موجود و توسعه باغات با اولویت در اراضی شیبدار و مستعد    ط:

 .صادرات قیمت و در راستای توسعه

نظور گسترش آموزش و ترویج با استفاده از خدمات م برداران بهایجاد انگیزه برای جذب متخصصین توسط تولیدکنندگان و بهره   ی:

کاربردی  برداران و توسعه تحقیقات( تولیدکنندگان و بهره%10میزان حداقل سی درصد ) فنی بخش خصوصی و تعاونی به

 .کشاورزی به میزان دو برابر شرایط سال پایه

 81ماده 

    

تحت عنوان بند « 58/15/1111معین مصوب  ولت و مصرف آن در مواردقانون وصول برخی از درآمدهای د( »51مندرج در ماده ) متن

 :گرددبه این ماده الحاق می« ب» درج و متن زیر به عنوان بند« الف»

درآمد حاصل از فروش صید و آالت و ادوات غیر  شودبه وزارت جهاد کشاورزی )شرکت سهامی شیالت ایران( اجازه داده می   ب:

 .واریز نماید های ناشی از این بند را به حساب درآمد عمومیهای آن و جریمهآبزی و فرآورده ع صیدمجاز صید و قاچاق انوا

عمومی متناسب با نیاز دستگاه اجرایی فوق اعتبار  شود، باتوجه به وجوه واریزی به حساب درآمدبه دولت اجازه داده می       

 .منظور نماید از منابع آبزیان و بازسازی ذخایر آبزی در لوایح بودجهاحداث واحدهای حفاظت  الزم را جهت توسعه و تجهیز و

 36ماده 

    

 :گرددالحاق می« 11/15/1111قانون توزیع عادالنه آب مصوب ( »51متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده )

ید آب تحت پوشش طرحهای حق برداشت جد اند در قبال واگذاریای و آب و برق خوزستان مکلفتبصره ـ شرکتهای آب منطقه

ان سازم تخصیصی، حق اشتراک دریافت و درآمد حاصله را بر اساس موافقتنامه متبادله با تأمین و انتقال آب، متناسب با سهم آب

برداری های آبی در دست بهرهاولویت نگهداری و مرمت سازه ریزی کشور برای اجرای طرحهای عمرانی مربوط بامدیریت و برنامه

 .مصرف برسانند ان منطقه بهدر هم

ریزی کشور و وزارت نیرو به مدیریت و برنامه نامه اجرایی این قانون شامل تعرفه حق اشتراک با پیشنهاد مشترک سازمانآیین

 .تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

 17ماده 

    



 

های جدید فصلهای کشاورزی، منابع گذاریسرمایه های آب و هوایی خشک در کشور، دولت مکلف است درتوجه به وجود دوره با

آبیاری )با همکاری  های آب شهری و روستایی(، مهار آبها، اصالح روشهایو روستایی )برنامه طبیعی، منابع آب و عمران شهری

 .دکشور را برای مقابله با عوارض خشکسالی مجهز نمای بخشهای غیر دولتی( و تقویت نظام بیمه محصوالت کشاورزی،

  

 13ماده 

    

هماهنگی وزارت راه و ترابری در صورتی که به  الیه حریم راهها باهای برق، آب، گاز و مخابرات در منتهیخطوط و شبکه اجرای

 .باشدبدون پرداخت هر گونه وجهی مجاز می تأسیسات راه لطمه وارد نکند

  

 36ماده 

    

 

آهن و بهای سوخت، آب، ارائه شده راه ر پایان هر سه ماه معادل ارزش خدماتریزی کشور مکلف است دمدیریت و برنامه سازمان

 صندوقهای بازنشستگی و بیمه خدمات درمانی نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری فاضالب، برق، گاز، مخابرات و بدهی به

ربط کسر و حسب مورد های ذیستگاهردیفهای د ربط، از اعتباراتهای ذیاسالمی ایران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاه

مخابرات و  های سوخت، آب، برق،پشتیبانی نیروهای مسلح پرداخت نماید. همچنین هزینه به دستگاه طلبکار و وزارت دفاع و

از نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران که به کارهای  بردار و هزینه واحدهاییهای سازمانی توسط بهرهتعمیرات جزئی خانه

های به استثنای خانه های سازمانیمحل درآمدهای مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و برق خانه پردازند، ازتفاعی میان

های کشور و دفاع و پشتیبانی نصب کنتور مجزا با هماهنگی وزارتخانه اند باهای مرزی، نیروهای مسلح موظفسازمانی پاسگاه

 .دهنده پرداخت نمایند بردار به شرکتهای خدماتی را مستقیماً توسط بهرهمسلح هزینه برق و آب مصرف نیروهای

 33ماده 

    

 

های توسعه اقتصادی، احکام قوانین برنامه شود با رعایتوزارت جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می به

برق خود  های آبی، بادی و خورشیدی و فروش انرژیگاهایران، درآمد حاصل از فروش نیرو اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی

 .داری کل( واریز نمایندرا به درآمد عمومی )نزد خزانه

  

  :بند د 022ماده 

    

ای و آب و برق خوزستان در ولتاژ برق منطقه های شرکتهایشود بخشی از تأسیسات و داراییبه وزارت نیرو اجازه داده می    

برق به برق  های واگذار شده، سهام شرکتهای توزیع نیرویبرق واگذار کند. معادل دارایی ی توزیع نیرویتوزیع را به شرکتها

 .انتقال از معافیت مالیاتی برخودار خواهد بود گیرد. این نقل وای و سازمان آب و برق خوزستان تعلق میمنطقه



  

        

 068ماده 

    

  

شهری برای مصارف واحدهای بزرگ تولیدی،  برداری از منابع آب سطحی یا زیرزمینی و شبکه توزیعصدور هرگونه مجوز بهره

صادره  کنند و همچنین استمرار مجوزهایمصارفی که تولید فاضالب با حجم زیاد می صنعتی، دامداری، خدماتی و سایر

بهداشتی پساب است. تا زمان اجرای تأسیسات مناسب،  ب، تصفیه و دفعآوری فاضالدرگذشته، منوط به اجرای تأسیسات جمع

گردد که دولت اخذ می نامه و تعرفه مصوببا توجه به نوع و میزان آلودگی، جرایمی بر مبنای آیین از واحدهای مصرف کننده آب

بینی خواهد شد در بودجه سنواتی پیش اعتبارات ردیف خاصی که در قوانین پس از واریز به خزانه، معادل وجوه واریزی از محل

تصفیه دفع بهداشتی فاضالب هزینه  سازمان حفاظت محیط زیست قرار گیرد و برای طرحهای حفاظت کیفی منابع آب و اختیار

اجرایی  نامهربط نسبت به تهیه آیینحفاظت محیط زیست کشور و دستگاه اجرایی ذی خواهد شد. وزارت نیرو با همکاری سازمان

 .ن ماده و پیشنهاد آن برای تصویب در هیئت وزیران اقدام خواهد کردای

  

 23ماده 

    

 

نرخهای ترجیهی در جهت حمایت از تولید )در  جهت منطقی نمودن هزینه برق، گاز، تلفن، آب و فاضالب و نیز متناسب نمودن در

حسب مورد( و ) های متولی امور تولیدی و زیربناییای متشکل از نمایندگان وزارتخانهکمیته (مقایسه با بخشهای غیر تولیدی

ها( را متناسب با هدف فوق فروش )اعم از اشتراک و نرخ نهاده ساله ضوابط تعیین نرخریزی کشور همهسازمان مدیریت و برنامه

 .اقتصاد پیشنهاد خواهد نمود تهیه و به شورای

کشاورزی، به عالوه هزینه حفر چاه، قیمت زمین و  صنعتی، معدنی و های اشتراک زیربناهای فوق برای واحدهای تولیدی،هزینه

برداری با از بهره کنند، پسواحدهای تولیدی غیر دولتی که طی برنامه چهارم تقاضای انشعاب می پروانه ساختمان مورد استفاده

 .ربط دریافت خواهد شدهای ذیساله توسط دستگاهتقسیط پنج

با  ورودی شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی، ی تأمین آب، برق، گاز و تلفن و راه دسترسی تادولت موظف است برا -تبصره

 .را به عمل آورد ربط اقدامهای الزماعالم دستگاه ذی

 61ماده 

    

استحکام بخشی ساخت و سازها،  بخشی به سیمای شهر و روستا،اساس این ماده دولت موظف است به منظور هویت بر

شهرها و روستاها، اقدامهای ذیل را در بخشهای عمران شهری و روستایی و  وسعه پایدار و بهبود محیط زندگی دردستیابی به ت

شهری و فاضالب شهری به ترتیب تا  ارتقای شاخصهای جمعیت تحت پوشش شبکه آب   این قانون 1  به عمل آورد در بند مسکن

 .لت شمرده شده استتعهدات دو ( از%10( و چهل درصد )%100سقف صد درصد )



 68ماده 

    

 

برداری گردشگری، کمک به بهره موظف است، به منظور تسهیل تجارت و حمل و نقل، استقرار صنایع دریایی، گسترش دولت

ذاری، سیاستگ مناطق، برای توسعه فعالیتهای تولیدی و خدمات دریایی، با حفظ امور پایدار منابع شیالتی و استفاده بهینه از این

به بخشهای غیر دولتی در مناطق ساحلی و دریاها، با انجام  ریزی و نظارت برای خود، ضمن واگذاری رقابتی امور تصدیبرنامه

مرتبط با فعالیتهای دریایی،  های اجراییها و شرح وظایف دستگاهها، اساسنامهنامهقوانین، مقررات، آیین مطالعات تطبیقی در

 را با اصالح قوانین مرتبط و حذف وظایف موازی، مشابه و متضاد و تجمیع وظایف ز برای توسعه فعالیتهای دریاییلوایح مورد نیا

حاکمیت و بر اساس محورهای زیر تهیه و  ها، برای اعمالها، تفکیک کامل وظایف دستگاههمگن و متجانس هر یک از دستگاه

 :ارائه نماید برای تصویب به مجلس شورای اسالمی

 المللی که ایرانالمللی( کنوانسیونهای بینبین سازی تعاریف و اصطالحات قانونی )با مالحظه تعاریف و اصطالحاتیکسان  الف:

 .عضو آنها است

 های قضاییبرقراری امنیت و تأمین نظم، تعیین مقررات حقوقی و رویه   ب:

 ری و گمرکات رسمیهای تجاانجام کلیه امور تجاری، از طریق بنادر و اسکله    ج:

 های دریایی و امداد و نجات در دریاایمنی در دریا، بیمه     د:

 المللیبندی نواحی ساحلی و آبهای داخلی و بینحفاظت از محیط زیست و تعیین حریمها و پهنه   هـ:

المللی و ن بر اساس قواعد بینجمهوری اسالمی ایرا برداری پایدار از نواحی ساحلی، دریایی، حمایت از ناوگانهایبهره     و:

نفت و گاز، معادن و...(، ) در فعالیتهای اقتصادی، نظیر: حمل و نقل دریایی، منابع تجدیدناپذیر دریایی هاگذاریحمایت از سرمایه

 دریایی، خدمات پشتیبانی و صنعتی دریایی منابع تجدیدپذیر دریایی )آبزیان و...(، گردشگری

 مهندسی، مدیریت، حقوقی و مهارتهای تخصصی دریایی و دریانوردیآموزشهای علمی،      ز:

 شناسی و فناوری اطالعات و ارتباطات دریاییتحقیقات دریایی، ثبت پایش اطالعات اقیانوس    ح:

 المللیحمایت از ناوگان ملی بر اساس قواعد بین    ط:

 :های ماهیگیری، از جملهفراهم کردن امکانات و زیرساختهای الزم برای گسترش فعالیت   ی:

 توسعه، تجهیز، نگهداری و بهسازی بنادر صیادی       

ماهیگیری با رویکرد بهبود کیفیت، افزایش ارزش افزوده  وری بنادرسازماندهی و تجهیز مراکز تخلیه صید کوچک و ارتقای بهره   ک:

 بخش غیردولتی صید و گسترش مشارکت

  

 73ماده 

   

های مرتبط، به منظور زیست و سایر دستگاه ریزی کشور مکلف است، با همکاری سازمان حفاظت محیطامهسازمان مدیریت و برن

فرایند توسعه و  از آلودگی و تخریب محیط زیست درهای ناشیمحیطی و هزینهطبیعی و زیست برآورد ارزشهای اقتصادی منابع

های موارد دارای اولویت از قبیل: محاسبه ارزشها و هزینه یهامحاسبه آن در حسابهای ملّی, نسبت به تنظیم دستورالعمل

ربط به تصویب برساند. مراجع ذی محیطی در نقاط حساس اقدام، و درهای زیست انرژی, تنوع زیستی و آلودگی جنگل, آب, خاک،

 ای در نظر گرفتههای سرمایهسنجی طرحهای تملک داراییتصویب رسیده، در امکان هایی که دستورالعمل آنها بهارزشها و هزینه

 .خواهد شد

 11ماده  

   



 

جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل، با اولویت  موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم، به منظور ساماندهی و دولت

مدیریت  ستقرارسواحل که متضمن اقدامهای ضروری همچون: تعیین و آزادسازی حریم, ا دریای خزر, طرح جامع ساماندهی

و آبزی پروری، بازبینی و اصالح و تکمیل قوانین و  محیطی و دریانوردی, صیادییکپارچه سواحل, ضوابط و استانداردهای زیست

 .نماید گذاری, اجرا و نظارت، تدوینربط در زمینه سیاستهای ذیمسئولیت دستگاه مقررات را همراه با تعیین

ساماندهی نماید که تا پایان برنامه چهارم، عقب  رتخانه ها و مؤسسات دولتی را به شکلیدولت موظف است کلیه وزا -تبصره

 .( انجام پذیرد%100دریا صددرصد ) ( متر حریم10نشینی شصت )

های مسکن و حفاظت محیط زیست, وزارتخانه ریزی کشور, سازماننامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامهآیین

وزیران  ربط تهیه و به تصویب هیئتهای ذیترابری, نیرو و عنداللزوم سایر دستگاه کشور, جهاد کشاورزی, راه وشهرسازی, 

 .خواهد رسید

 33ماده 

    

 

ای دولت, اعمال اعتبارات هزینه اند، جهت کاهشهای اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موظفدستگاه کلیه

ه اولی زیست, برای اجرای برنامه مدیریت سبز شامل: مدیریت مصرف انرژی, آب, مواد سیاستهای مصرف بهینه منابع پایه و محیط

ای که توسط نامهساختمانها و وسایط نقلیه(، طبق آیین و تجهیزات )شامل کاغذ(, کاهش مواد زائد جامد و بازیافت آنها )در

و به تصویب هیئت  ربط تهیههای ذیریزی کشور با همکاری دستگاهزیست و سازمان مدیریت و برنامه سازمان حفاظت محیط

 .وزیران خواهد رسید, اقدام نمایند

 33ماده 

    

 

 ویتهای زیر تنظیمتجدید شونده را باتوجه به اول برداری از منابع طبیعیمکلف است، برنامه حفظ، احیا، اصالح، توسعه و بهره دولت

 :و به مورد اجرا بگذارد

( باقیمانده دام و %10به میزان هفتاد درصد ) خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل نشینان شمال تا پایان برنامه چهارم  الف:

 .1383 جنگل نشینان در پایان سال

 .و همچنین لغو و اصالح پروانه چراهای مربوطه ( دام مازاد از مراتع جهت تعادل بین دام و مرتع%20کاهش پنجاه درصد )   ب:

( %10های سدهای در دست اجرا، تمام شده و ده درصد )( سطح حوزه%50اجرای عملیات آبخیزداری در بیست درصد )    ج:

 .های سایر مناطقحوزه

 .ارزه با قاچاق چوبتوسعه زراعت چوب به میزان حداقل یکصد هزار هکتار، حذف تعرفه واردات چوب و تشدید مب     د:

همچنین اجرای عملیات کنترل کانونهای  توسعه فضای سبز و جنگلهای دست کاشت به میزان حداقل پانصد هزار هکتار،   هـ:

 .نیم میلیون هکتار زا به میزان حداقل یک وبحرانی بیابان

زی و منابع طبیعی به میزان یک و نیم کشاور های شهری، روستایی و سایر اراضیاجرای عملیات پخش سیالب در حوزه     و:

 .مراتع مشجر، تبدیل اراضی بیابانی به زراعی و تعذیه آبخوانها میلیون هکتار به منظور ایجاد

 (تورانی -پوشش کامل حفاظتی در جنگلهای کشور )شمال، زاگرس، ارسباران، خلیج عمان و ایرانی     ز:

 .نشینان و روستاییانرسانی به عشایر، جنگل پوشش کامل سوخت    ح:

( از سطح %12گسترش مشارکت شوراهای روستایی و بسیج محلی در حفاظت از جنگلها و مراتع به میزان پانزده درصد )    ط:



 .عملیاتی

نامه اجرایی این بند توسط گیرد. آیینصورت می برداری از جنگل صرفاً براساس تعدیل اکولوژیک و ضروریات حفظ جنگلبهره   ی:

 .سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید رت جهاد کشاورزی با همکاریوزا

 018بند ج ماده 

   

طبیعی و منابع آب کشور، واحدهای تولیدی  به منظور کاهش عوامل آلوده کننده محیط زیست، باالخص در مورد منابع   ج ـ

این  های انجام شده درمحیط زیست و کاهش آلودگیها اقدام کنند. هزینه با ضوابط اند برای تطبیق مشخصات فنی خودموظف

 .گرددهای قابل قبول واحدها منظور میمورد به عنوان هزینه

باعث آلودگی و تخریب محیط زیست گردد، جریمه متناسب  از واحدهائی که از انجام این امر خودداری نمایند و فعالیتهای آنها       

سازی محیط طرحهای سالم گردد تا در قالب لوایح بودجه سنواتی برای اجرایدرآمد عمومی واریز می اخذ و به با خسارت وارده

چگونگی اخذ جرایم و نحوه هزینه آن به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط  نامه این بند مشتمل بر مبلغ وزیست هزینه شود. آیین

 .رسدتصویب هیئت وزیران می زیست به

 010ماده 

    

دیده در حوادث غیر مترقبه در طی  دولت موظف است به منظور پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب:  الف 

 دهد. درصدی بینی کند و در اختیار ستاد حوادث غیر مترقبه کشور قراربودجه سنواتی پیش برنامه سوم، اعتبارات الزم را در لوایح

های پیشگیری از حوادث بالیای طبیعی و اجرای پروژه پذیری به منظور کاهش اثراتات آسیباز اعتبارات فوق جهت مطالع

 .زلزله، خشکسالی، آتش سوزی، طوفان و یا پیشروی آب دریا هزینه خواهد شد غیرمترقبه از قبیل سیل و

افو از محل سایر منابع بانکی صورت عدم تک الحسنه سیستم بانکی، وام و دروزارت کشور می تواند از محل منابع قرض   ب:

الذکر سابق واحدهای مسکونی، تجاری، صنعتی، معدنی و کشاورزی خسارت دیده در مناطق تسهیالت مورد نیاز را به مالکان

بودجة ساالنه منظور خواهد شد. دولت موظف است بازپرداخت  التفاوت سود و کار مزد تسهیالت اعطایی در لوایحاعطاء کند. مابه

 .بینی شده است تضمین کندتوسط سیستم بانکی را که در این بند پیش تسهیالت اعطایی

غیرمترقبه، دولت مجاز است شرایط الزم را به نحوی  به منظور افزایش سهم صنعت بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث    ج:

شیالت، ابنیه  ( محصوالت کشاورزی، دامداری، صنایع دستی،%20برنامه سوم حداقل پنجاه درصد ) ر دورانفراهم کند که د

 .صنعتی تحت پوشش بیمه قرار گیرند عمومی، تأسیسات شهری و روستایی، ساختمانهای مسکونی، تجاری و

  :   بند هـ112ماده 

درساختمانهای جدیداالحداث از پرداخت  های فرهنگی ورزشی بسیجهای مقاومت بسیج و کانونساله سوم ردهدر برنامه پنج   

 .باشندمورد نیاز معاف می حق انشعاب، آب، برق، گاز و یک خط تلفن

 010ماده 

    

دیده در حوادث غیر مترقبه در طی  دولت موظف است به منظور پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب:  الف

دهد. درصدی  بینی کند و در اختیار ستاد حوادث غیرمترقبه کشور قراربودجه سنواتی پیش بارات الزم را در لوایحبرنامه سوم، اعت

های پیشگیری از حوادث بالیای طبیعی و اجرای پروژه پذیری به منظور کاهش اثراتاز اعتبارات فوق جهت مطالعات آسیب

 .زی، طوفان و یا پیشروی آب دریا هزینه خواهد شدزلزله، خشکسالی، آتش سو غیرمترقبه از قبیل سیل و



صورت عدم تکافو از محل سایر منابع بانکی  الحسنه سیستم بانکی، وام و دروزارت کشور می تواند از محل منابع قرض   ب:

الذکر قساب واحدهای مسکونی، تجاری، صنعتی، معدنی و کشاورزی خسارت دیده در مناطق تسهیالت مورد نیاز را به مالکان

بودجة ساالنه منظور خواهد شد. دولت موظف است بازپرداخت  التفاوت سود و کار مزد تسهیالت اعطایی در لوایحاعطاء کند. مابه

 .بینی شده است تضمین کندتوسط سیستم بانکی را که در این بند پیش تسهیالت اعطایی

غیرمترقبه، دولت مجاز است شرایط الزم را به نحوی  از حوادثبه منظور افزایش سهم صنعت بیمه در جبران خسارت ناشی     ج:

شیالت، ابنیه  ( محصوالت کشاورزی، دامداری، صنایع دستی،%20برنامه سوم حداقل پنجاه درصد ) فراهم کند که در دوران

 .صنعتی تحت پوشش بیمه قرار گیرند عمومی، تأسیسات شهری و روستایی، ساختمانهای مسکونی، تجاری و

 امور اقتصادی   

 اندازتحقق رشد اقتصادی پیوسته، با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم-  

 ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری- 

خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی و  پذیری کاالها وهای الزم برای تحقق رقابتفراهم نمودن زمینه       35-  

 رفع موانع توسعه صادرات غیر نفتی ب برایایجاد سازوکارهای مناس

 تالش برای دستیابی به اقتصادی متنوع و متکی بر منابع دانش و آگاهی، سرمایه انسانی و فناوری نوین       36-  

  (...وری عوامل تولید )انرژی، سرمایه، نیروی کار، آب و خاک وایجاد سازوکار مناسب برای رشد بهره       37-  

 انی از کارآفرینی، نوآوری و استعدادهای فنی و پژوهشیپشتیب- 

 تأمین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و تأکید بر خودکفایی در تولید محصوالت اساسی کشاورزی       38-  

بین دهکهای باال و پایین  مستضعف و کاهش فاصله درآمد و محروم ومهار تورم و افزایش قدرت خرید گروههای کم       39-  

 سیاستهای مناسب جبرانی درآمدی جامعه و اجرای

 محیطی آب در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آنتوجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست       40-  

 شود و اولویت استفاده از منابع آبهای مشترکمهار آبهایی که از کشور خارج می- 

 درآمد و نیازمندمایت از تأمین مسکن گروههای کمح       41-  

برداری منظور پایدارسازی فرایند توسعه و تخصیص و بهره های مولد بهحرکت در جهت تبدیل ذخایر نفت و گاز به دارایی       42-  

 بهینه از منابع

 توسعه روستاها       43-  

بخشی و گسترش زیرساختهای مناسب تولید و تنوع رفع فقر، با تقویت ارتقای سطح درآمد و زندگی روستائیان و کشاورزان و- 

 گذاری محصوالتتبدیلی و کوچک و خدمات نوین، با تأکید بر اصالح نظام قیمت فعالیتهای مکمل، به ویژه صنایع

صنعت، معدن، تجارت،  مزیت نسبی هستند از جمله هایی که دارایافزایی و گسترش فعالیتهای اقتصادی در زمینههم       44-  

ره بر و زنجیانرژی به ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات مهندسی پشتیبان آن، صنایع مخابرات، حمل و نقل و گردشگری،

 زیربناها و زیرساختهای مورد نیاز و ساماندهی سواحل و جزایر ایرانی خلیج گذاری در ایجادپایین دستی آنها، با اولویت سرمایه

 س در چارچوب سیاستهای آمایش سرزمینفار

با اتکا به مزیتهای نسبی و رقابتی و خلق مزیتهای  گذارانبخش برای فعاالن اقتصادی و سرمایهتثبیت فضای اطمینان       45-  

 کلیه حقوق ناشی از آن جدید و حمایت از مالکیت و

ی از مندکشور، با تأکید بر کارایی، شفافیت، سالمت و بهره ایارتقای بازار سرمایه ایران و اصالح ساختار بانکی و بیمه       46-  

 های نوینفناوری

 پذیری آنانگذاران با حفظ مسئولیتایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه- 

 ا جرمهای مالیتشویق رقابت و پیشگیری از وقوع بحرانها و مقابله ب- 

 


