
قانوناساسیجمهوریاسالمی44هایکلیاصلسیاست

   

. گشدد اثالؽ هی 110لبًَى اسبسی جوَْسی اسالهی ایشاى هغبثك ثٌذ یه اغل  44سیبستْبی ولی اغل 

: الصم است ًىبتی سا دس ایي صهیٌِ یبدآٍس ضَم

هَجَد است، الصم است دٍلت ٍ هجلس هحتشم دس ایي صهیٌِ ثب یىذیگش  اجشای ایي سیبستْب هستلضم تػَیت لَاًیي جذیذ ٍ ثؼضبً تغییشاتی دس لَاًیي -1

. ّوىبسی ًوبیٌذ

ّبی ًظبستی  ّبی هسئَل ٍ اسائِ گضاسش ّب ثب اتخبر تذاثیش الصم ٍ ّوىبسی دستگبُ ًظبست هجوغ تطخیع هػلحت ًظبم ثش حسي اجشای ایي سیبست -2

. ّش سبل دس ٍلت هؼیي هَسد تأویذ است

ّب ٍ هستٌذات ٍ ًظشیبت  پس اص دسیبفت گضاسش« ّبی دٍلتی ّبی غیشدٍلتی اص عشیك ٍاگزاسی فؼبلیتْب ٍ ثٌگبُ ّبی ولی تَسؼِ ثخص ستسیب»دس هَسد  -3

ّبی دٍلتی، آثبس  ، ًمص ػَاهل هختلف دس ًبوبسآهذی ثؼضی اص ثٌگب44ُسبصی ثب ّش یه اص ػَاهل ریل اغل  هطَستی تفػیلی هجوغ ساجغ ثِ ساثغِ خػَغی

ّبی اػوبل  ّب ٍ ساُ ّبی غیشدٍلتی ٍ ضوبًت ّبی غیشدٍلتی، هیضاى آهبدگی ثخص ّبی هشثَط ثِ ثخص ٍ ثٌگبُ 44ال ّش یه اص فؼبلیتْبی غذس اغل اًتك

... . حبوویت دٍلت، اتخبر تػوین خَاّذ ضذ اًطبءا

سیذ ػلی خبهٌِ ای 

 1384خشداد 

  
  

  :هٌظَس ٍ ثِ 43لبًَى اسبسی ٍ هفبد اغل  44ایشاى ثب تَجِ ثِ ریل اغل لبًَى اسبسی جوَْسی اسالهی  44ّبی ولی اغل  سیبست
. ضتبة ثخطیذى ثِ سضذ، التػبد هلی ٭

. هٌظَس تأهیي ػذالت اجتوبػی گستشش هبلىیت دس سغح ػوَهی هشدم ثِ ٭

. ٍسی هٌبثغ هبدی ٍ اًسبًی ٍ فٌبٍسی ّبی التػبدی ٍ ثْشُ استمبی وبسایی ثٌگبُ ٭

. یشی دس التػبد هلیپز افضایص سلبثت ٭

. ّبی خػَغی ٍ تؼبٍى دس التػبد هلی افضایص سْن ثخص ٭

. وبستي اص ثبس هبلی ٍ هذیشیتی دٍلت دس تػذی فؼبلیتْبی التػبدی ٭

. افضایص سغح ػوَهی اضتغبل ٭

: گشدد گزاسی ٍ ثْجَد دسآهذ خبًَاسّب همشس هی اًذاص ٍ سشهبیِ تطَیك الطبس هشدم ثِ پس ٭

 :لی تَسؼِ ثخطْبی غیشدٍلتی ٍ جلَگیشی اص ثضسي ضذى ثخص دٍلتیسیبستْبی ن -الف

سا وِ ( ثشداسی اص آى ّبی لجلی ٍ ثْشُ ضبهل تذاٍم فؼبلیت)سا ًذاسد ٍ هَظف است ّشگًَِ فؼبلیت  44دٍلت حك فؼبلیت التػبدی جذیذ خبسج اص هَاسد غذس اغل  -1

ّبی تؼبًٍی ٍ خػَغی ٍ ػوَهی  ثِ ثخص( دسغذ وبّص فؼبلیت 20سبلیبًِ حذالل )سبلِ چْبسم  5 ًجبضذ، حذاوثش تب پبیبى ثشًبهِ 44هطوَل ػٌبٍیي غذس اغل 

تَسظ دٍلت ثٌب ثِ پیطٌْبد  44ثب تَجِ ثِ هسئَلیت ًظبم دس حسي اداسُ وطَس، تذاٍم ٍ ضشٍع فؼبلیت ضشٍسی، خبسج اص ػٌبٍیي غذس اغل . غیشدٍلتی ٍاگزاس وٌذ

اداسُ ٍ تَلیذ هحػَالت ًظبهی، اًتظبهی ٍ اعالػبتی ًیشٍّبی هسلح ٍ اهٌیتی وِ جٌجِ . اسالهی ثشای هذت هؼیي هجبص است ّیأت ٍصیشاى ٍ تػَیت هجلس ضَسای

  .هحشهبًِ داسد، هطوَل ایي حىن ًیست

ای ػوَهی غیشدٍلتی ٍ ّب ٍ ًْبدُ ضشح ریل تَسظ ثٌگبُ لبًَى اسبسی ثِ 44ّبی هزوَس دس غذس اغل  گزاسی ٍ هبلىیت ٍ هذیشیت دس صهیٌِ سشهبیِ -2

:  ّبی تؼبًٍی ٍ خػَغی هجبص است ثخص

(. ثِ استثٌبی ًفت ٍ گبص)ٍ هؼبدى ثضسي ( اص جولِ غٌبیغ ثضسي پبییي دستی ًفت ٍ گبص)غٌبیغ ثضسي، غٌبیغ هبدس  -2-1

. ّبی تجبسی ٍ اسصی وطَس فؼبلیت ثبصسگبًی خبسجی دس چبسچَة سیبست -2-2

ّبی سْبهی ػبم هطشٍط ثِ تؼییي سمف سْبم  ّبی تؼبًٍی سْبهی ػبم ٍ ضشوت ًْبدّبی ػوَهی غیشدٍلتی ٍ ضشوت ّب ٍ ثبًىذاسی تَسظ ثٌگبُ -2-3

. ّش یه اص سْبهذاساى ثب تػَیت لبًَى

ثیوِ  -2-4

. تأهیي ًیشٍ ضبهل تَلیذ ٍ ٍاسدات ثشق ثشای هػبسف داخلی ٍ غبدسات -2-5

ّبی اغلی تجضیِ ٍ هجبدالت ٍ هذیشیت تَصیغ  ی هبدس هخبثشاتی، اهَس ٍاگزاسی فشوبًس ٍ ضجىِّب ولیِ اهَس پست ٍ هخبثشات ثِ استثٌبی ضجىِ -2-6

. خذهبت پبیِ پستی

. آّي ساُ ٍ ساُ -2-7

(. حول ٍ ًمل دسیبیی)ٍ وطتیشاًی ( حول ٍ ًمل َّایی)َّاپیوبیی  -2-8

*  .حمَق حمبثِ ثشاى ایجبد ٍ ثْشُ ثشداسی سذّبی ثضسي ٍ ضجىِ ّبی ثضسي آثشسبًی ثب حفظ ولیِ -2-9



، ثب تَجِ ثِ حفظ حبوویت دٍلت ٍ استمالل وطَس ٍ ػذالت اجتوبػی ٍ سضذ ٍ 44ّبی غذس اغل  ّبی دٍلتی ٍ غیشدٍلتی دس فؼبلیت سْن ثْیٌِ ثخص

. ضَد تَسؼِ التػبدی، عجك لبًَى تؼییي هی

 :ّبی ولی ثخص تؼبًٍی سیبست -ة

. سبلِ پٌجن 5دسغذ تب آخش ثشًبهِ  25ُ افضایص سْن ثخص تؼبًٍی دس التػبد وطَس ة -1

. ّب ثشای ثیىبساى دس جْت اضتغبل هَلذ الذام هؤثش دٍلت دس ایجبد تؼبًٍی -2

ٍسیلِ ولیِ هؤسسبت هبلی  ّبیی اص جولِ تخفیف هبلیبتی، اسایِ تسْیالت اػتجبسی حوبیتی ثِ ّب اص عشیك سٍش حوبیت دٍلت اص تطىیل ٍ تَسؼِ تؼبًٍی -3

. ّب ًسجت ثِ ثخص خػَغی اص ّشگًَِ دسیبفت اضبفی دٍلت اص تؼبًٍی وطَس ٍ پشّیض

. ّبی التػبدی اص جولِ ثبًىذاسی ٍ ثیوِ ّب دس توبم ػشغِ سفغ هحذٍدیت اص حضَس تؼبًٍی -4

. تطىیل ثبًه تَسؼِ تؼبٍى ثب سشهبیِ دٍلت ثب ّذف استمبی سْن ثخص تؼبًٍی دس التػبد وطَس -5

. سسبًی جبهغ ٍ ػبدالًِ ثِ ایي ثخص ّب ثِ ثبصاس ًْبیی ٍ اعالع ػبًٍیحوبیت دٍلت اص دستیبثی ت -6

. ّب ًیاػوبل ًمص حبوویتی دٍلت دس لبلت اهَس سیبستگزاسی ٍ ًظبست ثش اجشای لَاًیي هَضَػِ ٍ پشّیض اص هذاخلِ دس اهَس اجشایی ٍ هذیشیتی تؼبٍ -7

. ّب هٌظَس افضایص وبسآهذی ٍ تَاًوٌذسبصی تؼبًٍیُ ّبی الصم ة ای ٍ سبیش حوبیت ّبی فٌی ٍ حشفِ تَسؼِ آهَصش -8

ّبی هتؼبسف اهىبى  ًحَی وِ ػالٍُ ثش تؼبًٍی   ّبی افضایص سشهبیِ ٍ تَصیغ سْبم دس ثخص تؼبًٍی ٍ اتخبر تذاثیش الصم ثِ اًؼغبف ٍ تٌَع دس ضیَُ -9

وٌذ،  سْبهذاساى ثِ سمف هؼیٌی وِ حذٍد آى سا لبًَى تؼییي هیّبی جذیذ دس لبلت ضشوت سْبهی ػبم ثب هحذٍدیت هبلىیت ّش یه اص  تأسیس تؼبًٍی

. فشاّن ضَد

. ّب هتٌبست ثب تؼذاد اػضب حوبیت دٍلت اص تؼبًٍی -10

. هٌظَس فمشصدایی ّبی فشاگیش هلی ثشای تحت پَضص لشاس دادى سِ دّه اٍل جبهؼِ ثِ تأسیس تؼبًٍی -11

 :ّبی دٍلتی ٍاگزاسی فؼبلیتْب ٍ ثٌگبُ ّبی غیشدٍلتی اص عشیك سیبستْبی ولی تَسؼِ ثخص -ج

. سبلِ وطَس 20اًذاص  ضتبة گشفتي سضذ ٍ تَسؼِ التػبدی وطَس هجتٌی ثش اجشای ػذالت اجتوبػی ٍ فمشصدائی دس چبسچَة چطن: ثب تَجِ ثِ ضشٍست

. تغییش ًمص دٍلت اص هبلىیت ٍ هذیشیت هستمین ثٌگبُ ثِ سیبستگزاسی ٍ ّذایت ٍ ًظبست ٭

. الوللی تَاًوٌذسبصی ثخطْبی خػَغی ٍ تؼبًٍی دس التػبد ٍ حوبیت اص آى جْت سلبثت وبالّب دس ثبصاسّبی ثیي ٭

. آهبدُ سبصی ثٌگبّْبی داخلی جْت هَاجِْ َّضوٌذاًِ ثب لَاػذ تجبست جْبًی دس یه فشآیٌذ تذسیجی ٍ ّذفوٌذ ٭

. تَسؼِ سشهبیِ اًسبًی داًص پبیِ ٍ هتخػع ٭

. الوللی ّبی اسصیبثی ویفیت ثب استبًذاسدّبی ثیي ء استبًذاسدّبی هلی ٍ اًغجبق ًظبمتَسؼِ ٍ استمب ٭

پزیشی ٍ گستشش هبلىیت ػوَهی ٍ ثٌب ثش پیطٌْبد هجوغ تطخیع هػلحت ًظبم ثٌذ  سبصی دس ساستبی افضایص وبسایی ٍ سلبثت گیشی خػَغی جْت ٭

** .گشدد اثالؽ هی 110اغل  1هغبثك ثٌذ . ا.ا.لبًَى اسبسی ج 44سیبستْبی ولی اغل ( ج)

ثِ ثخطْبی خػَغی، ضشوتْبی تؼبًٍی سْبهی ػبم ٍ ثٌگبّْبی ػوَهی غیشدٍلتی  44اص سْبم ثٌگبّْبی دٍلتی هطوَل غذس اغل % 80ٍاگزاسی 

: ضشح ریل هجبص است ثِ

فؼبل ّستٌذ، ثِ استثٌبی ضشوت ( دستی ًفت ٍ گبص ئیياص جولِ غٌبیغ ثضسي پب)ثٌگبّْبی دٍلتی وِ دس صهیٌِ هؼبدى ثضسي، غٌبیغ ثضسي ٍ غٌبیغ هبدس  -1

. هلی ًفت ایشاى ٍ ضشوتْبی استخشاج ٍ تَلیذ ًفت خبم ٍ گبص

ا، ثبًه هلی ایشاى، ثبًه سپِ، ثبًه غٌؼت ٍ هؼذى، ثبًه وطبٍسصی، ثبًه هسىي ٍ ثبًه تَسؼِ .ا.ثبًىْبی دٍلتی ثِ استثٌبی ثبًه هشوضی ج -2

. غبدسات

. دٍلتی ثِ استثٌبی ثیوِ هشوضی ٍ ثیوِ ایشاىضشوتْبی ثیوِ  -3

. ضشوتْبی َّاپیوبئی ٍ وطتیشاًی ثِ استثٌبی سبصهبى َّاپیوبئی وطَسی ٍ سبصهبى ثٌبدس ٍ وطتیشاًی -4

. ّبی اغلی اًتمبل ثشق ثٌگبّْبی تأهیي ًیشٍ ثِ استثٌبی ضجىِ -5

ّبی اغلی تجضیِ ٍ هجبدالت ٍ هذیشیت تَصیغ  ، اهَس ٍاگزاسی فشوبًس ٍ ضجىِّبی هبدس هخبثشاتی ثٌگبّْبی پستی ٍ هخبثشاتی ثِ استثٌبی ضجىِ -6

. خذهبت پبیِ پستی

. غٌبیغ ٍاثستِ ثِ ًیشٍّبی هسلح ثِ استثٌبی تَلیذات دفبػی ٍ اهٌیتی ضشٍسی ثِ تطخیع فشهبًذُ ول لَا -7

: الضاهبت ٍاگزاسی

. گزاسی سْبم اصعشیك ثبصاس ثَسس اًجبم هیطَد لیوت( الف

. ساخَاى ػوَهی ثب اعالع سسبًی هٌبست جْت تشغیت ٍ تطَیك ػوَم ثِ هطبسوت ٍ جلَگیشی اص ایجبد اًحػبس ٍ ساًت اعالػبتی غَست پزیشدف( ة

گزاسی هحػَالت ٍ هذیشیت هٌبست ثشاسبس  جْت تضویي ثبصدّی هٌبست سْبم ضشوتْبی هطوَل ٍاگزاسی اغالحبت الصم دسخػَظ ثبصاس، لیوت( ج

. جبم گشددلبًَى تجبست اى

. ٍاگزاسی سْبم ضشوتْبی هطوَل عشح دس لبلت ضشوتْبی هبدس تخػػی ٍ ضشوتْبی صیشهجوَػِ ثب وبسضٌبسی ّوِ جبًجِ غَست گیشد( د



ا ٍسی ثٌگبّْبی هطوَل ٍاگزاسی ثب استفبدُ اص ظشفیتْبی هذیشیتی وطَس الذاهبت الصم جْت جزة هذیشاى ة هٌظَس اغالح هذیشیت ٍ افضایص ثْشُ ثِ( ّـ

. تجشثِ، هتخػع ٍ وبسآهذ اًجبم پزیشد

. ثِ هذیشاى ٍ وبسوٌبى ضشوتْبی فَق هجبص است( ج)اص سْبم ضشوتْبی هطوَل ثٌذ % 5فشٍش السبعی حذاوثش 

ت ثش ٍ تغییش ٍظبیف حبوویتی، دٍلت هَظف است ًمص جذیذ خَد دس سیبستگزاسی، ّذایت ٍ ًظبس 44سیبستْبی ولی اغل ( ج)ثب تَجِ ثِ اثالؽ ثٌذ ( ٍ

. التػبد هلی سا تذٍیي ٍ اجشا ًوبیذ

. ّبی ًَیي ثب فٌبٍسی پیطشفتِ دس ساستبی ٍظبیف حبوویتی هجبص است تخػیع دسغذی اص هٌبثغ ٍاگزاسی جْت حَصُ( ی

  
 :ّبی ولی ٍاگزاسی سیبست -د

  
الضاهبت ٍاگزاسی  -1

. ّبی التػبدی ثضسي ٍ اداسُ ثٌگبُّبی خػَغی ٍ تؼبًٍی ثش ایفبی فؼبلیتْبی گستشدُ  تَاًوٌذسبصی ثخص -1-1

. سثظ ثؼذ اص ٍاگزاسی ثشای تحمك اّذاف ٍاگزاسی ًظبست ٍ پطتیجبًی هشاجغ ری -1-2

سسبًی، ایجبد فشغتْبی  ّبی هؼتجش ٍ سبلن ٍاگزاسی ثب تأویذ ثش ثَسس، تمَیت تطىیالت ٍاگزاسی ٍ ثشلشاسی جشیبى ضفبف اعالع استفبدُ اص سٍش -1-3

. هٌظَس دستیبثی ثِ لیوت پبیِ سْبم ّبی ثضسي دس ثَسس ثِ گیشی اص ػشضِ تذسیجی سْبم ضشوت ثْشُثشاثش ثشای ّوِ، 

. ّب گیشًذگبى دٍلتی دس ٍاگزاسی اًذسوبساى ٍاگزاسی ٍ تػوین ًفغ ًجَدى دست ری -1-4

. ّب ّبی ولی ثخص تؼبًٍی دس ٍاگزاسی سػبیت سیبست -1-5

  
: هػبسف دسآهذّبی حبغلِ اص ٍاگزاسی -2

  
تشتیت صیش  ّبی هػَة ثِ ّب ٍ ثَدجِ داسی ول وطَس ٍاسیض ٍ دس لبلت ثشًبهِ ّبی دٍلتی ثِ حسبة خبغی ًضد خشاًِ ٍجَُ حبغل اص ٍاگزاسی سْبم ثٌگبُ

: ضَد هػشف هی

. ّبی هستضؼف ٍ هحشٍم ٍ تمَیت تأهیي اجتوبػی ایجبد خَداتىبیی ثشای خبًَادُ -2-1

. هٌظَس فمشصدایی ّبی فشاگیش هلی ثِ حبغل اص ٍاگزاسی ثِ تؼبًٍیدسغذ اص دسآهذّبی  30اختػبظ  -2-2

. تش تَسؼِ یبفتِ ایجبد صیشثٌبّبی التػبدی ثب اٍلَیت هٌبعك ون -2-3

ٍ ًیض  ّبی ٍاگزاس ضذُ ّبی التػبدی غیشدٍلتی ثب اٍلَیت ثٌگبُ ّب ٍ ًَسبصی ٍ ثْسبصی ثٌگبُ ثشای تمَیت تؼبًٍی( ٍجَُ اداسُ ضذُ)اػغبی تسْیالت  -2-4

. ّبی غیشدٍلتی دس تَسؼِ هٌبعك ووتش تَسؼِ یبفتِ گزاسی ثخص ثشای سشهبیِ

. تش تَسؼِ یبفتِ هٌظَس تَسؼِ التػبدی هٌبعك ون دسغذ ثِ 49هطبسوت ضشوتْبی دٍلتی ثب ثخطْبی غیشدٍلتی تب سمف  -2-5

. اُ ایي سیبست( الف)توبم ضشوتْبی دٍلتی ثب سػبیت ثٌذ  ّبی ًیوِ تىویل عشح -2-6

  
 :ّبی ولی اػوبل حبوویت ٍ پشّیض اص اًحػبس سیبست( ّـ

  
ٍیژُ دس هَسد اػوبل  ّبی غیشدٍلتی اص عشیك سیبستگزاسی ٍ اجشای لَاًیي ٍ همشسات ٍ ًظبست ثِ تذاٍم اػوبل حبوویت ػوَهی دٍلت پس اص ٍسٍد ثخص -1

. هَاصیي ضشػی ٍ لبًًَی دس ثبًىْبی غیشدٍلتی

. عشُ ثیگبًگبى ثش التػبد هلیجلَگیشی اص ًفَر ٍ سی -2

. ّبی التػبدی غیشدٍلتی اص عشیك تٌظین ٍ تػَیت لَاًیي ٍ همشسات جلَگیشی اص ایجبد اًحػبس، تَسظ ثٌگبُ -3
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