اص لاًَى بَدجِ ی سال 1331
ٔظٛة ٔ 1391/2/30دّس شٛسای اسالٔی

 -43دس اجشای هادُ ( )181لاًَى بشًاهِ پٌجسالِ ی پٌجن تَسؼِ جوَْسی اسالهی ایشاى ،دٍ
دسصذ ( )%2اص اػتباسات بَدجِ ی ػوَهی دٍلت دس لاًَى بَدجِ ی سال  1331کل کطَس بِ
هٌظَس هطالؼِ ٍ یا اجشای فصَل ،بشًاهِ ّا ،فؼالیت ّا ٍ طشحْا ٍ پشٍطُ ّای اهَس ریل ٍ ًیض
کوک ،یاساًِ سَد تسْیالت ٍ تسْیالت لشض الحسٌِ بِ بخطْای دٍلتی ،غیشدٍلتی ٍ خصَصی
بشای هَاسد صیش اختصاظ هی یابذ:
...
4ـ43ـ هؼادل دُ دسصذ ( )%11بشای اهَس فشٌّگی اص جولِ کوک بِ هساجذ ٍ اهاهضادُ ّای
سٍستایی ،احذاث خاًِ ػالن ،گستشش پَضص ضبکِ ّای صذا ٍ سیوا دس هٌاطك فالذ پَضص،
کوک بِ کتابخاًِ ّای سٍستایی ،استخش سشپَضیذُ دس هشاکض ضْشستاًْا ،ساهاًذّی گلضاس
ضْذا ،اهَس هزّبی ،هساجذ ،حسیٌیِ ّا ،بسیج ،بسیج اساتیذ ،بسیج داًطجَیی ٍ بسیج داًص
آهَصی ٍ اهَس ٍسصضی ٍ لشآًی ٍ کاًَى پشٍسش فکشی کَدکاى ٍ ًَجَاًاى ،اسدٍگاّْای
تشبیتی آهَصش ٍ پشٍسش ،کویتِ اهذاد اهام خویٌی (سُ) ،ساصهاى بْضیستی کطَس ٍ ساصهاى
تبلیغات اسالهی ٍ اجشای لاًَى جلَگیشی اص للغ ٍ لوغ هذاسس ٍ هشاکض آهَصضی ٍ تأهیي
جْیضیِ بشای هذدجَیاى کویتِ اهذاد اهام خویٌی (سُ) ٍ ساصهاى بْضیستی کطَس.
...
8ـ43ـ هؼادل چْاس دسصذ ( )%4بشای هشکض خذهات حَصُ ّای ػلویِ ٍ ساصهاى تبلیغات
اسالهی (اػضام هبلغ ـ سٍحاًیَى هستمشـ ّیأت هزّبی) حَصُ ٌّشی ساصهاى تبلیغات ـ اجشای
طشح ّجشت (هؼاًٍت تبلیغ حَصُ) ٍ صٌذٍق لشض الحسٌِ هشکض خذهات حَصُ ّای ػلویِ
(بشای طالب سشاسش کطَس)
 )1دس ساستبی تحمك اطُ چٞ ٚ ُٟشتٓ ( )48لب٘ ٖٛاسبسی ،سیبستٟبی وّی  ٚخٟت حظ َٛث ٝاٞذاف چشٓا٘ذاص
 ٚثٙٔ ٝظٛس استفبدٔ ٜتٛاصٖ اص أىب٘بت وشٛس  ٚتٛصیغ ػبدال٘ ٚ ٝسفغ تجؼیغ  ٚاستمبء سطح ٔٙبطك وٕتشتٛسؼٝیبفتٝ
 ٚتحمك پیششفت  ٚػذاِت ،دِٚت ٔىّف است دس تٛصیغ ٔٙبثغ ػٕٔٛی  ٚیبسا٘ ٝسٛد تسٟیالت ث٘ ٝحٛی ػُٕ

ٕ٘بیذ و ٝفبطّ ٝی شبخض ثشخٛسداسی شٟشستبٟ٘بی ثب وٕتش اص سطح ٔتٛسط وشٛس دس پبیبٖ ثش٘بٔ ٝچٟبسْ دس
ثخشٟبی التظبدی ،اختٕبػی ،فشٍٙٞی ،صیشثٙبیی  ٚأٙیتی دس ٞش سبَ ثش٘بٔ ٝحذالُ د ٜدسطذ ( )%10ث ٝسطح
یبدشذ٘ ٜضدیه شٛدٔ .ؼبدَ د ٚدسطذ ( )%2اص اػتجبسات ثٛدخ ٝػٕٔٛی دِٚت دس لبِت سدیفٟبی ٔشخض ثشای
ٔظبسف ٔؼیٗ دس ثٛدخ ٝسٛٙاتی دس اختیبس ٔؼب٘ٚت لشاس ٔیٌیشد تب دس ساستبی تحمك اٞذاف فٛق تٛصیغ ٞ ٚضیٝٙ
شٛدٔ( .بد ٜی  180لب٘ ٖٛثش٘بٔ ٝی پٙدسبِ ٝی پٙدٓ تٛسؼ ٝی خٕٟٛسی اسالٔی ایشاٖ ٔظٛة )1389/10/30

 ) 2دس ثٟش ٜثشداسی اص ٔٙبثغ طجیؼی  ٚاستفبد ٜاص دسآٔذٞبی ّٔی دس سطح استبٟ٘ب  ٚتٛصیغ فؼبِیت ٞبی الظبدی
ٔیبٖ استبٟ٘ب ٙٔ ٚبطك ٔختّف وشٛس ،ثبیذ تجؼیغ دس وبس ٘جبشذ ،ثطٛسی وٞ ٝش ٔٙطم ٝفشاخٛس ٘یبصٞب  ٚاستؼذاد
سشذ خٛد ،سشٔبی ٚ ٝأىب٘بت الصْ دس دستشس داشت ٝثبشذ( .اطُ چٞ ٚ ُٟشتٓ لب٘ ٖٛاسبسی ایشاٖ)

 )3دس لب٘ ٖٛثٛدخ ٝی سبَ  1386وُ وشٛس ٔظٛة ٚ ،1385/12/24صاست سفب ٚ ٜتأٔیٗ اختٕبػی ٔىّف ثٛد اص
ٔحُ اػتجبسات ،ثیست ثیست ٞ ٚفتٓ حك ثیٕ ٝی خبدٔیٗ ثبثت ٔسبخذ سا ثب ٕٞىبسی سبصٔبٖ اٚلبف  ٚأٛس خیشیٝ
پشداخت ٕ٘بیذ( .ثٙذ ع تجظش ٜی ٔ 14بدٚ ٜاحذ)ٜ
 88ـ ّضیٌِ هصشفی ٍ حك اًطؼاب بشق ،آب ٍ گاص بشای هساجذ ،حسیٌیِ ّا ،داسالمشآى ّا ٍ ًیض
اهاکي دیٌی اللیت ّای دیٌی هصشح دس لاًَى اساسی سایگاى است.
 )1دس لب٘ ٖٛثٛدخ ٝی سبَ  1390وشٛسٞ ،ضی ٝٙی ٔظشفی «ثٔ ٝیضاٖ ٔتٛسط ٔظشف سبَ لجُ ( »)1389دس ٘ظش
ٌشفت ٝشذ ٜثٛد .أب دس لب٘ ٖٛفؼّی ایٗ ػجبست حزف ٌشدیذ.
 )2دس لٛا٘ییٗ پیشیٗ ثٛدخ ٝی وُ وشٛس (اص خّٕ ٝثٙذ َ تجظش ٜی ٔ 19بدٚ ٜاحذ ٜی لب٘ ٖٛثٛدخ ٝسبَ )1386
ٔسبخذ اص پشداخت ٞضی ٝٙی دفغ فبػالة ٘یض ٔؼبف ثٛد٘ذ و ٝایٗ ٔٛػٛع دس لب٘ ٖٛثٛدخ ٝی سبَ  91 ٚ 90وُ
وشٛس ٔٛسد اشبس ٜلشاس ٍ٘شفت ٝاست.
 ) 3ایشا٘یبٖ صستشتی ،وّیٕی ٔ ٚسیحی تٟٙب الّیت ٞبی دیٙی شٙبخت ٝشذ ٜدس لب٘ ٖٛاسبسی ٔی ثبشٙذ و ٝدس ا٘دبْ
ٔشاسٓ دیٙی خٛد آصاد ثٛد ٚ ٜدس احٛاَ شخظی ٚ ٝتؼّیٕبت دیٙی ٔی تٛا٘ٙذ ٔطبثك آییٗ خٛد ػُٕ ٔی وٙٙذ .اِجتٝ
دس لشآٖ وشیٓ دس وٙبس ادیبٖ فٛق اِزوش ،اص طبئجیٗ ٘یض سخٗ ثٔ ٝیبٖ سفت ٝو ٝظبٞشاً چ ٖٛایٙبٖ یب ٔسیحی ٞستٙذ
یب یٟٛدیِ ،زا لبٍ٘٘ٛزاس اسبسی ث ٝآٟ٘ب اشبس٘ ٜىشد ٜاست.
٘ )4ظش ث ٝایٙى ٝدس لب٘ ٖٛثٛدخ ٝسبَ  ،91تؼشف ٝسایٍبٖ آة ،ثشق ٌ ٚبص شبُٔ أبوٗ تدبسی ٚاثست ٝثٔ ٝسبخذ
ٕ٘ی شٛدٔ ،شوض سسیذٌی ث ٝأٛس ٔسبخذ اص تٕبٔی ائٕ ٝخٕبػبت ٔسبخذ ٚالغ دس استبٖ تٟشاٖ دسخٛاست ٕ٘ٛد
ِض ْٚالذاْ ػبخُ ثشای تفىیه وٙتٛس ایٗ أبوٗ اص ٔسدذ سا ثٞ ٝیأت أٙبی ٔسبخذ ٌٛشضد وٙٙذ.

ٞ« )5ش چٙذ دس ثٙذ ٔ 2بد 1 ٜلب٘ ٖٛتشىیالت  ٚاختیبسات سبصٔبٖ حح  ٚاٚلبف  ٚأٛس خیشیٔ ٝظٛة
 ، 1363/10/2اداس ٜأٛس ٔسبخذ تٛسط سبصٔبٖ حح  ٚاٚلبف  ٚأٛس خیشیٔ ٝستثٙی شذِٚ ٜی اص شٕ َٛتجظشٔ ٜبدٜ
 9ایٗ لب٘ ٖٛدس خظٛص ٔؼبفیت اص پشداخت ٞضی ٝٙدادسسی خبسج ٘یستٙذ  ٚایٗ ٔؼبفیت شبُٔ ٔسدذ ٘یض ٔی
شٛد٘( ».بٔ ٝاسٙبد  ٚأٛس ٔتشخٕیٗ ل ٜٛلؼبیی ،ٝث ٝشٕبسٛٔ 57/1981 ٜسخ )1391/10/4
115ـ اجاصُ دادُ هی ضَد اػتباسات تولک داساییْای سشهایِ ای هشبَط بِ هساجذ جاهغ ٍ
اهاکي همذس ثبت ضذُ بِ ػٌَاى هیشاث فشٌّگی بِ هٌظَس حفاظت ،احیاء ٍ تَسؼِ ی ٍضؼیت
هیشاث فشٌّگی دیٌی ،اصطشیك ساصهاى هیشاث فشٌّگی ،صٌایغ دستی ٍ گشدضگشی بِ ػٌَاى
دستگاُ اجشایی ّضیٌِ گشدد .سػایت هَاصیي ضشع دسخصَظ الذاهات ایي بٌذ الضاهی است.
 )1دس ٔؼٕبسی دٚس ٜی اسالٔی ایشاٖ دس ٞش شٟش ثشای اختٕبع ٔشدْٔ ،سدذی تٛسط حبوٕبٖ تأسیس ٔی ٌشدیذ
تب ٕ٘بصٞبی ٌشٞٚی ٔٔ ٟٓب٘ٙذ ٕ٘بص خٕؼٕ٘ ٚ ٝبص ػیذ دس آٖ البٌٔ ٝشدد .ث ٝچٙیٗ ٔسدذی و ٝدس ٔمیبسی
ثضسيتش اص سبیش ٔسدذ ٞب سبختٔ ٝی شذٔ ،سدذ خبٔغٔ ،سدذ خٕؼ ٚ ٝیب ٔسدذ آدیٔ ٝٙی ٌفتٙذ .دس حبَ
حبػش ،اوثش شٟشٞبی ایشأٖ ،سدذی ثب ٘بْ ٔسدذ خبٔغ داس٘ذ.
 )2وّی ٝی ٚصاستخب٘ٞ ٝبٛٔ ،سسبت دِٚتیٛٔ ،سسبت یب ٟ٘بدٞبی ػٕٔٛی غیش دِٚتی ،ششوت ٞبی دِٚتی  ٚوّیٝ
دستٍبٟٞبیی و ٝشٕ َٛلب٘ ٖٛثش آٟ٘ب ٔستّضْ روش  ٚیب تظشیح ٘بْ است ،دستٍب ٜاخشایی ٘بٔیذٔ ٜی ش٘ٛذ(.سنٔ :بدٜ
ی  5لب٘ٔ ٖٛذیشیت خذٔبت وشٛسی ٔظٛة )1386/7/8

 )3ػشٚست پشٞیض اص ا٘دبْ ٔٛاصی وبسیٟب  ٚادغبْ دستٍبٞ ٜبی اخشایی ثب ٚظبیف ٔشبثٛٔ ٝخت ٌشدیذ تب دس
خّس 1379/1/19 ٝشٛسای ػبِی اداسی ،سبصٔبٖ ٔیشاث فشٍٙٞی وشٛس اص ٚصاست فش ٚ ًٙٞآٔٛصش ػبِی ٔٙفه
 ٚثٚ ٝصاست فش ٚ ًٙٞاسشبد اسالٔی ّٔحك ٌشدد .دس خّس ٝی ػّٙی  23دی ٔب ٜسبَٔ 1382دّس شٛسای
اسالٔی ،سبصٔبٖ ٞبی ٔیشاث فشٍٙٞی ،ایشاٍ٘شدی  ٚخٟبٍ٘شدی اص ٚصاست فش ٚ ًٙٞاسشبد اسالٔی ٔٙتضع  ٚپس
اص ادغبْ آٖ ٞب ،سبصٔبٖ ٔیشاث فشٍٙٞی ٌ ٚشدشٍشی ثب وّی ٝی اختیبسات صیش ٘ظش سیبست خٕٟٛسی تشىیُ
ٌشدیذٕٞ .چٙیٗ ثب تظٛیت شٛسای ػبِی اداسی دس یىظذ  ٚسی أیٗ خّسٛٔ ٝسخ  ،1385/1/16ثٙٔ ٝظٛس تمٛیت
 ٚتٛسؼ ٝطٙبیغ دستی وشٛس  ٚایدبد ٕٞبٍٙٞی ثب سیبست ٞبی تٛسؼ ٝی طٙؼت ٌشدشٍشی ،سبصٔبٖ طٙبیغ
دستی ایشاٖ ثب تٕبْ ٚظبیف ،اختیبساتٔ ،سئِٛیت ٞبی لب٘٘ٛی ،داساییٟب ،تؼٟذات ،اػتجبسات ،أىب٘بت ٘ ٚیشٚی
ا٘سب٘ی ،اص ٚصاست طٙبیغ ٔ ٚؼبدٖ ٔٙتضع  ٚدس سبصٔبٖ ٔیشاث فشٍٙٞی ٌ ٚشدشٍشی ادغبْ ٌشدیذ.

