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بنام خداوند جان و خرد
مقدمه:

ویرایش پنجم

روزی از دوستی خواستم یک مقایسۀ ساده بین شهید چمران خودمان با گاندی ،رهبر هند داشته باشد .کدام خصوصیت گاندی،
آن مرد بزرگ ،بر چمران ما برتری داشته است؟ ما هیچ نیافتیم .پس چرا او آن شد و این در دشتی از آزادگان و نام یک خیابان گم
شد؟
روزی دیگر از دوستی دیگر پرسیدم که اگر همین امروز مثالً مردم کشور آلمان بگویند که ما میخواهیم یک کشور مسلمان و البته
شیعه شویم ،ما بعنوان طالیهدار و آغازگر این ادعا چه میتوانیم به آنها بدهیم؟ ما هیچ نداشتیم.
بارها با خودم میاندیشیدم که برای راهبری کردن یک انقالب در یک کشور ،شاید یک شهید همت الگو کافی بود .پس چرا با وجود
صدها تن از این همتها و صدها هزار قلههای خلوص سایر رزمندگان بیادعای کشورم ،در کدام پیچ تند آنها را جا گذاشتیم که
تا بخود آمدیم ،این روزها باید بحث کنیم که آیا فسادها سیستمی است و یا معلول مشتی بردۀ زر و زور و تزویر؟
در این سالهای اخیر بدنبال آن بودم که چرا در کار انقالب چنین گره کوری افتاده است و ما کجاها اشتباه کردیم که علی رغم
این همه دستاورد و اسوههای ایمانی ،باید خجالتزده تودۀ مردم نجیب ،مادران و فرزندان شهیدان ،جانبازان صبور و ایثارگران ،این
صاحبان اصلی انقالب باشیم؟
مرور سریع خاطرات و سرگذشت سرزمینم در این چهار دهه نیز ،چندان کافی برای حل این پرسشها بنظر نمیرسیدند .چرا؟
تا این که روزی دیگر خودم را در قاب پنجرهای جا گذاشتم و چشمهایم را چندباره شستم و غوغای درون و وجدانم را کمی آرام
کردم.
دیدم حتی آن پیر مرد مبارز و فرزانه ،معلم اخالق ،استاد فلسفۀ و طراح کشورم هم ،از هیچ خردمند و پیامبری نیاموخته بود که
در چنین روزگاری و از میان انبارهای از ایسمها ،کدام ساختار و شیوۀ حکمرانی را برای کشورم باید انتخاب میکرد ،نه یک کلمه
کم و نه یک کلمه زیاد؟
اما باور دارم که آن رهبر دو چیز را خوب میشناخت :مردم و اسالم ناب را و بدینسان ،کشورم را جمهوری اسالمی نامید .هرچند
که تا خودش بود ،اصالً مهم نبود که نام حکمرانی کشورم چه باشد ،هر چه میگفت ،ما رأی میدادیم.
حاال که خوب مینگرم ،من و حتی هیچ کس ،نمیدانستیم که این ترکیب جدید چه در درونش نهفته است و ما را به کجا خواهد
برد؟
آیا جمهوریت اصالت ندارد و تنها گذرگاهی برای بردن کاروان انسانی به آن دنیاست و اسالم دستگیر و چراغ راهنمایی برای عبور؟
پس چه کسی مسئول دنیای مردم است؟ در این میانه ،با حقوق اقلیتها چه باید کرد تا نادیده و گاهی پایمال اکثریت نشوند؟ اگر
همان مردم این روزها بطور اساسی کارآمدی برخی ساختارها را قبول نداشته باشند ،چه باید بکنند؟ تجربه نشان داد که پرتوافشانی
آن چراغ هم چندان نبود و شاید در انحصار برخی بود .آیا واکنشهای طبیعی دهسال گذشته بیانگر همین نکتهها نیست؟ اشکالها
کجا بودند؟
به مجموعهای بنام قانون اساسی رأی دادیم که شاید هیچ نخوانده بودیم و اگر هم میخواندیم ،شاید چندان درک نمیکردیم و در
میدان التهاب از دست دادن آن رهبر فرزانه ،به تنها چیزی که نمیاندیشیدیم ،بازنگری آن بود ،ولی شد ،بیآنکه بدانیم که چه شد.
بعدها دیگران ساختار کشورم را نوعی مردمساالری دینی نامیدند ،ظاهراً این تعبیر کمی بیشتر در ذهن مینشست ،ولی چندان
کارساز نبود.
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اینک که با دقت و فرصت بیشتر ،با نگاه تیزبین و تجربۀ چهل ساله ،قانون اساسی را مورد بررسی قرار دادیم ،فهمیدم که چرا چندان
هم نمیتوانسته است راهگشا باشد .ولی از من نخواهید که در این فرصت ،از سراپا اشکاالت آن حرفی بمیان آورم که سر و دل پری
دارم از واضعان آن و ترسم که قلمم به خطا ،گزافهای نثار زحماتشان کند و از دایرۀ شکر خارج شوم ،چه آنان هر چه در توان
داشتند ،مضایقه نکرده بودند.
آنچه حاصل شد این بود که اسالمیت و آن فقه پویای شیعی از جمهوریت جا ماند و بجای آن زورمداری دوستان در جای جای
کشور بجای راهبردها ،جا خوش کردند و گردش اندیشهها صورت نگرفت و ساختارهای از اساس ضعیف هر روز کمرنگتر شدند و
بیاعتمادی بر دلها و حتی اذهان نشست.
بهر حال این گونه شد که در فضای سردرگمی ،سر و کارمان افتاد به :ستیزهجوییهای سیاستبازان ،اندیشهورزان وارداتی ،روبهان
ظاهرصالح ،کاسهلیسان مداهنه مرام ،دوستان نافهم و کجاندیش و تنگنظر ،خوشهچینان و مدعیان میراثخواه از درخت نازک
انقالب ،رانت خوران پلید ،مسئولین بیدرد ،دستدرازان و دزدان ،همه و همه از یک طرف ،هجمههای فرهنگی و نفوذهای آشکار و
پنهان فکری و تحریمهای ظالمانه بیگانگان با هدف براندازی از طرفی دیگر و هر چه هشدارها و رهنماییها که سکاندار این کشتی
طوفانزده هم گاهی گفت ،در هیاهوی بازی سیاست گم شدند.
برآیند همۀ اینها ،ناکارآمدی و طلیعۀ شکست را باعث گردیدند و ما را به ورطهای سخت انداختند و چه بسیار پیشرفتها و خون
دل خوردنها نیز در این فضای غبارآلود گم شدند.
اکنون که در آستانۀ شروع گام دوم انقالب قرار داریم ،به یقین دریافتم که با این ساختار حکمرانی که در قانون اساسی فعلی و
گذشتگان برایمان نوشتهاند ،راه به جایی نخواهیم برد.
ابتدا حرفها را باید درست کنیم ،سپس پیادهسازی آن را بدست آدمهای درست بسپاریم.
در مجموعه قوانین اساسی جدید سعی بر آن بوده که خشتها از ابتدا کج نباشند و با نوآوری ،نهادهای قانونی بگونهای طراحی
شوند ،تا مردمساالری و حکمرانی دینی مانند دو کفۀ ترازو ،شاهین جمهوری اسالمی را همواره بر مسیر درست و عدالت نگهدارند.
انشاءاهلل.
راهنمای مجموعه قوانین اساسی:
در همین آغاز ممکن است برخیها خرده گیرند که قانون اساسی نمیتواند این مقدار طوالنی و اغلب با جزئیات باشد .تجربۀ گذشته
ثابت کرد که همین کلیگوییها و شعارها باعث شدند تا با وجود قانون اساسی از همان آغاز ،راه را گم و موجبات بسیاری از
توجیهگریها را فراهم کردیم .از طرف دیگر ،تولید دهها سند باالدستی و سیاستگذاری در گذشته و حال ،نشان داد که قانون
اساسی میتواند به این گونه موارد هم ورود داشته باشد و ما را در آینده کمتر به این کارها بکشاند.
ولی با این وجود ،ساختار این مجموعه قوانین در عین حال بسیار ساده است:
 -۱اصول ۱و  ،۲بیانگر کلیات و اهداف اولیه است.
 -۲اصل سوم مهمترین اصل میباشد ،زیرا در آن نهادهای ۳۴گانه تعریف میشوند و سایر اصول با این اصل ارتباط دارند.
 -۳اصول  ۴تا  ۸مواردی اساسی دربارۀ این نهادها را بیان میکنند.
 -۴اصل  ۹دربارۀ روابط خارجی و جایگاه کشور در بین سایر ملل تعیین میکند.
 -۵اصول  ۱۰تا  ۱۴به موارد دین ،مذاهب و حقوق اقلیتها میپردازد.
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 -۶اصل  ۱۵به نقش گروهها و احزاب در انتخابات شوراهای شهری و روستایی و مجلس شورای اسالمی مواردی را بیان
میکند.
 -۷اصول  ۱۶تا  ۱۷به ساختار اقتصادی بخش خصوصی در کشور اشاره دارند.
 -۸اصل  ۱۸میزان دخالت و ورود دولت به امور بنگاه داری و اقتصادی را مشخص میکند.
 -۹اصل  ۱۹انواع شرکتهای خصوصی قابل قبول در کشور را تشریح میکند.
 -۱۰اصل  ۲۰دربارۀ نهاد خانواده میباشد.
 -۱۱اصل  ۲۱دربارۀ نهاد مدرسه و آموزش و پرورش ،اصل  ۲۲در مورد نهاد هنر و سینما و اصل  ۲۳دربارۀ نهاد مراکز
عمومی و حجاب میباشد.
 -۱۲اصل  ۲۴تا  ۲۵دربارۀ نهاد شهرداریها و شوراهای روستایی و شهری و شهرکهای اقتصادی میباشند.
 -۱۳اصل  ۲۶بطور مشخص دربارۀ نقش گروهها و احزاب سیاسی بویژه در ارتباط با انتخابات ،مطالبی را بیان کرده است.
 -۱۴اصل  ۲۷دربارۀ تعریف جدید اصناف و نقش آنها در حاکمیت میباشد.
 -۱۵اصل  ۲۸و  ۲۹دربارۀ نهاد دانشگاهها ،اصل  ۳۰نهاد اقشار و نژاد ،اصول  ۳۱و  ۳۲دربارأ نهاد مطبوعات ،اصل  ۳۳دربارۀ
فضای مجازی و شبکههای اجتماعی و اصل  ۳۴دربارۀ نهاد سازمان اموال و احسان عمومی میباشند.
 -۱۶اصل  ۳۵نهاد سازمان امور دینی ،مساجد و مدارس دینی اقلیتها را بیان میکند.
 -۱۷اصول  ۳۶و  ۳۷و  ۳۸و  ،۳۹بانکها ،انوع شیوههای وامدهی ،بانک مرکزی و بانکهای خارجی را توضیح میدهد.
 -۱۸اصل  ۴۰دربارۀ نهاد فرهنگ جهان اسالم و حج ،اصل  ۴۱دربارۀ شورای عالی فرهنگ عمومی کشور ،اصل ۴۲
دربارۀ سازمان ساماندهی و هماهنگی اطالعات و آمار کشور میباشند.
 -۱۹اصل  ۴۳دربارۀ نهاد صدا و سیما ،اصل  ۴۴دربارۀ شورای عالی امنیت ملی و نظارت بر اجرای قانون اساسی ،اصل ۴۵
دربارۀ نهاد محیطزیست ،اصل  ۴۶دربارۀ نهاد سازمان ثبت اسناد رسمی و اصل  ۴۷دربارۀ نهاد استاندارد میباشند.
 -۲۰اصل  ۴۸دربارۀ بیمۀ مرکزی ،اصل  ۴۹دربارۀ نهاد انرژی اتمی میباشند.
 -۲۱اصل  ۵۰دربارۀ مجلس شورای اسالمی و اصل  ۵۱دربارۀ شورای نگهبان ،اصل  ۵۲دربارۀ مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،اصل  ۵۳دربارۀ مجلس خبرگان رهبری و اصل ۵۴دربارۀ قوه مقننه میباشند.
 -۲۲اصل  ۵۵دربارۀ دولت و اصل  ۵۶دربارۀ استانداران و اصل  ۵۷مربوط به نیروهای مسلح کشور و اصل  ۵۸دربارۀ رهبر
میباشند.
بهر حال آنچه مالحظه مینمائید حاصل هزاران ساعت پژوهش و نگاشتن و چندین سال تجربۀ شخصی در ویرایش صفر است ،پس
حتماً بیعیب نیست و حق سروری بر گردن نگارنده خواهید داشت ،اگر کاستیهای آن را برای من آشکار کنید.
تدوین :مهدی مقیّدنیا ،پژوهشگر راهبردی حکمرانی و سیاستگذاری
۱۳۹۸ / ۰۱ / ۰۸
۰۹۱۲۱۰۱۹۴۶۳
Mahdi_m_n@yahoo.com
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اصل -۱نوع حکومت در کشور ایران ،جمهوری اسالمی و الگوی آن مردم ساالری است که بر اساس دین اسالم بطور عام و قوانین
مندرج در این سند ملی بطور خاص ،در م سیر نیل به ساختن یک تمدن نوین ایرانی -ا سالمی ،اداره می شود .هیچ فکر و یا ارادۀ
فردی و یا گروهی نمیتواند و نباید مفاد این مجموعه را در عمل نقض نماید و تنها با رأی بیش از دو سوم کسانی که میتوانند در
نظر سنجی عمومی ک شوری شرکت نمایند ،میتواند ا صول و یا بندهایی از آن حذف ،ا صالح و یا جایگزین شود .جایگاه حاکمیتی
این مجموعه قوانین ا سا سی ،باالترین و از نظر ا ستناد ،پایهترین مح سوب می شود .سایر ا سناد باالد ستی ،قوانین ،آئیننامهها و
رویهها و تصمیمهای اجرائی بعدی کشور ،باید مبتنی بر این مجموعه باشند و از این پس ،قوانین عادی نامیده میشوند.
ا صل -۲در ک شور ایران عمل به قانون برای همه یک سان و الزم ا ست و همه در برابر نقض آن ،به ن سبت خ سارتی که به خود و یا
دیگران وارد کردهاند ،بر اساس قوانین عادی دارای تنبیهی قانونی خواهند بود.
اصللل -۳مردمسللاالری در کشللور ایران با اعمال قوانین ،حقوق و دیدگاههای عموم و یا در مواردی خصللوص شللهروندان از طریق
نهادهای قانونی تحقق مییابد .نهادهایی که در این مجموعه قوانین اساسی برای کشور به رسمیت شمرده می شوند و هر یک بقدر
خود در سازندگی و پیشرفت آن مؤثر و دارای حقوقی هستند ،بشرح بندهای زیر مشخص و تعریف شدهاند .در قوانین عادی الزم
ا ست تا تعاریف ،محدودهها و یا حقوق هر یک از این نهادهای ر سمی ،در چارچوب این مجموعه قوانین ا سا سی تو سعه یافته و یا
تکمیل شوند .شکلگیری موازی و یا باالتر هر نهاد جدیدی در ک شور برای کارکردهای م شابه این نهادها ،در هیچ شرایطی مجاز
نمیباشد.
بند -۱فرد :منظور هر کسی است که برابر قوانین عادی ،شهروند کشور ایران محسوب شده و یا بدلیل داشتن تابعیت دوگانۀ دیگر
کشورها و ایران ،تقاضای استفاده از حقوق شهروندی و قوانین ایران را داشته باشد .فرد کوچکترین واحد حقوقی در کشور محسوب
میشود.
بند -۲خانواده :منظور کوچکترین واحد اجتماعی کشللور میباشللد که حداقل دارای دو عضللو از افراد :پدر رشللوهرر ،مادر رزنر،
فرزندان و یا دیگر کسللانی که برابر قوانین عادی با این افراد ،در یک محیطی بنام خانه ،زندگی میکنند ،میباشللد .خانواده از نظر
فرهنگی و تربیتی ،پایهترین و مؤثرترین نهاد در کشور میباشد.
بند -۳مدارس :به واحدهای آموز شی از ابتدای مهدکودک ،پیشدب ستانی ،آموزشهای دب ستانی تا پایان دبیر ستان ،اعم از آن که
ادارۀ آنها بطور کامل با دولت بوده و یا بر اساس قوانین عادی ،با بخش خصوصی باشند ،اطالق میشود.
بند -۴دان شگاهها :به واحدهای آموز شی عالی بعد از دبیر ستان در مقاطع فوق دیپلم تا پایان پ سا دکتری اعم از آن که ادارۀ آنها
بطور کامل و یا جزئی با دولت بوده و یا بر اساس قوانین عادی ،با بخش خصوصی باشند ،اطالق می شود .این واحدها از نظر تربیت
و تأمین نیروها و مدیران متعهد ،کارآمد و خالق کشور ،مهمترین نهاد میباشند.
بند -۵مراکز اقتصادی :به مراکز کسب و کار صنعتی ،کشاورزی ،معدنی ،آموزشی ،درمانی و خدماتی گفته میشود که بقصد کسب
درآمد و سودآوری توسط شهروندان کشور تأسیس می شود .این واحدها در واقع سلولهای واحد اقتصادی کشور محسوب و برابر
این مجموعه قوانین اساسی و یا سایر قوانین عادی ،دارای حقوقی ویژه خواهند بود.
بند -۶سازمان هنر و سینما :این نهاد مردمی مسئول تأمین ،پیگیری و تدوین حقوق ویژۀ همۀ افراد ،گروهها ،مجامع و سازمانهای
تولیدی و عرضۀ محصوالت صوتی ،تصویری ،نمایشی ،خوشنویسی ،نگارگری و سایر محصوالت فرهنگی است که توسط شهروندان
و بخش خ صو صی ک شور پدید می شوند ،میبا شد .این سازمان که تو سط شهروندان هنرمند در بخش خ صو صی در چارچوب این
4

مجموعه قوانین اساسی و سایر قوانین عادی ایجاد و اداره می شود ،نمایندۀ رسمی و حقوقی همۀ هنرمندان میباشد .هنرمندان و
واحدهای هنری که در مجموعههای دولتی هستند ،میتوانند عضو سازمان باشند و از مزایای عمومی آن بهرهمند شوند.
بند -۷مراکز و اماکن عمومی :به مکانهایی مانند :معابر و خیابانهای شهری و بین شهری ،داخل وسایل نقلیۀ عمومی و خصوصی،
پارکها و مناطق تفریحی عمومی ،جنگلی و کوه ستانی ،اماکن ورز شی و تفریحی خ صو صی و عمومی ،کلیۀ ادارات دولتی و مراکز
خرید ،درمانی ،آموزشی و دانشگاههای خصوصی و دولتی ،سالنهای نمایش و جشنها و سایر مواردی مانند اینها اطالق می شود
که شهروندان کشور در آنها با یکدیگر معاشرت دارند.
بند -۸شهرداریها :ادارۀ مردمی همۀ امور اجتماعی ،اقتصادی ،انتظامی ،عمرانی ،سیاسی ،فرهنگی و علمی شهرها در کشور ایران
با نظارت شورایی از منتخبین آنها و توسط شهردار انجام میشود.
بند -۹گروهها و احزاب سیا سی :بزرگترین نهادهای سیا سی مردمی ه ستند که بر ا ساس این مجموعه قوانین ا سا سی ت شکیل
میشوند و در تسهیم قدرت و حکمرانی در کشور مؤثر هستند.
بند -۱۰سازمان اصناف :باالترین نهاد اقتصادی مردمی است که براساس این مجموعه قوانین اساسی تشکیل می شود و مهمترین
نقش در تدوین سیاستها ،راهبردها و تصمیمگیریهای صنعتی ،بازرگانی و خدماتی در کشور را ایفاء میکند.
بند -۱۱سللازمان مطبوعات :نهادی ارتباطی ،مردمی و یکسللویه اسللت که مسللئولیت اداره و نظارت بر امور جاری همۀ نشللریات
کاغذی اعم از انواع کتاب ،مجالت ،روزنامهها ،چاپ و امور تبلیغاتی را برعهده دارد.
بند -۱۲سازمان شبکههای اجتماعی مجازی :نهادی ارتباطی ،مردمی ،یک سویه و یا گروهی ،در شبکۀ ملی و یا جهانی ،مبتنی بر
بستر اینترنت و فضای مجازی است که مسئولیت اداره و نظارت بر محتوای منابع اطالعاتی ،نوشتاری ،دیداری ،شنیداری و امنیتی
این شبکهها را برعهده دارد.
بند -۱۳سازمان اموال و اح سان عمومی ک شور :این نهاد ادغامی از بنیاد م ست ضعفان و جانبازان ،بنیاد علوی ،ستاد اجرایی فرمان
امام ،بنیاد شللهید ،امور معلولین و بیماریهای خاص ،کمیتۀ امداد امام خمینی و طرح شللهیدرجایی میباشللد و مسللئولیت اداره و
رسیدگی به کلیۀ اموال و دارائیهای مراکز گفته شده ،اموال ارثی بدون وارث ،همچنین اموال رها و توقیف شده در گمرکات کشور
و هرگونه اموال و دارائیهایی که برابر رأی دادگاه ،بدون مالک تشخیص داده و یا به نفع عموم مردم مصادره شود را برعهده خواهد
داشت.
بند -۱۴سلللازمان امور دینی :این نهاد ادغامی از امور مسلللاجد و ائمۀ جمعه ،حوزههای دینی ،بقاع متبرکه و اوقاف میباشلللد و
مسئولیت اداره و رسیدگی به این موارد را برعهده خواهد داشت.
بند -۱۵بانکها :یکی از نهادهایی زیرساختی راهبردی در اقتصاد کشور هستند که بستر تعامالت مالی و پولی شهروندان کشور را
فراهم میکنند.
بند -۱۶بانک مرکزی :یک نهاد فراد ستی در حوزۀ اقت صاد کالن ا ست که به امور پولی ،ارزی و اعتباری ک شور و عملیات بانکهای
دولتی و خصوصی نظارت راهبردی میکند.
بند -۱۷سللازمان فرهنگ جهان اسللالم و حج :این نهاد ادغامی از سللازمان حج و تبلیغات اسللالمی میباشللد و مسللئولیت تبلیغات
فرهنگی ،دینی ،مبانی و ارزشهای انقالب اسالمی در خارج از کشور و هماهنگی امور حجاج را برعهده خواهد داشت.
بند -۱۸شورای عالی فرهنگ عمومی :یک نهاد فرادستی است که مسئولیت تعیین سیاستها ،شاخصها ،روالها ،راهکارها ،نظارت
بر عملکرد فرهنگی عمومی سایر نهادها ،نتایج ،دستاوردها و محصوالت فرهنگی آنها را برعهده دارد.
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بند -۱۹سازمان ساماندهی و هماهنگی اطالعات و آمار کشور :این نهاد مسئول جمعآوری ،پردازش ،اطالعرسانی و برخی خدمات
اطالعاتی شغلی ،تح صیلی ،اقت صادی ،دارائی ،ق ضایی ،سیا سی ،اجتماعی و سالمت همۀ شهروندان حقیقی ،حقوقی ،نهادهای
خصوصی و دولتی کشور میباشد.
بند -۲۰سازمان صدا و سیما :نهادی است که مسئولیت اداره و تولید محصوالت صوتی و تصویری شبکههای رادیویی و تلویزیونی و
خبرگزاری رسللمی و دولتی کشللور و همچنین نظارت و حمایت بر ایجاد و توسللعۀ همین امور توسللط افراد حقیقی و یا حقوقی
بصورت غیردولتی را برعهده دارد.
بند -۲۱شورای امنیت ملی و نظارت بر اجرای قانون اساسی :نهادی است که مسئولیت بررسی و تصمیمگیری در امور مهم و کالن
دفاعی -امنیتی کشور و در مواردی ،در سطح استان را برعهده دارد.
بند -۲۲سازمان محیطزیست :نهادی فرادستی است که مسئولیت رسیدگی به امور محیط زیست دریایی ،هوایی ،زمینی ،زیرزمینی
و محیطهای کسب و کار و شرایط شغلی کشور را برعهده خواهد داشت.
بند -۲۳سازمان ثبت ا سناد ر سمی ک شور :نهادی م ستقل ا ست که مدیریت و نظارت بر فرآیند ثبت و تأیید خرید و فروش اموال
منقول ،غیرمنقول ،تولد و فوت ،ازدواج و طالق و سایر معاهدات شهروندان را برعهده دارد.
بند -۲۴سازمان استاندارد محصوالت صنعتی کشور :نهادی فرادستی است که مسئولیت شاخصگذاری و تعیین محدودههای کمی
و کیفی محصوالت و تولیدات داخلی و کاالهای وارداتی و صادراتی کشور را برعهده دارد.
بند -۲۵سازمان مرکزی بیمه :نهادی باالدستی و فراگیر است که مسئولیت ساماندهی و ادارۀ امور بیمهای کشور را برعهده دارد.
بند -۲۶سازمان انرژی اتمی :نهادی تخصصی و فراگیر است که به امور مواد پرتوزا در کشور میپردازد.
بند -۲۷مجلس شورای اسالمی :مجلس شورای اسالمی :این نهاد یکی از چهار رکن اساسی ادارۀ امور و مسئول نظام قانونگذاری
و مهمترین نماد مردمساالری کشور محسوب میشود.
بند -۲۸شورای نگهبان قانون اساسی :نهادی تخصصی است که مسئولیت پاسداری انطباق مصوبات مجلس شورای اسالمی با این
مجموعه قوانین اساسی و موازین اولیۀ شرع اسالم و فقه شیعه را برعهده دارد.
بند -۲۹مجمع تشخیص مصلحت نظام :نهادی فراگیر ،راهبردی و مشورتی است که زیر نظر رهبری ،مسئولیت حل برخی معضالت
و مشکالت کالن کشوری در همۀ زمینههای محوله را برعهده دارد.
بند -۳۰مجلس خبرگان رهبری :نهادی عالی و فرادستی و غیراجرایی است که مسئولیت نظارت بر عملکرد رهبری و تصمیمگیری
در مورد انتخاب ایشان را برعهده دارد.
بند-۳۱قوۀ ق ضائیه :این نهاد یکی از چهار رکن ا سا سی ادارۀ امور و م سئول نظام ق ضایی و مهمترین نماد عدالتگ ستری ک شور
محسوب میشود.
بند -۳۲دولت :این نهاد یکی از چهار رکن اسللاسللی ادارۀ امور و مسللئول نظام اجرایی و مهمترین نماد پیشللرفت کشللور محسللوب
میشود.
بند -۳۳نیروهای مسلح :نهادی نظامی است که تحت فرماندهی رهبر ،مسئولیت برقراری امنیت داخلی و دفاع از مرزهای کشور را
برعهده دارد.
بند -۳۴رهبری :این نهاد یکی از چهار رکن اساسی ادارۀ امور و مسئول دینمداری و نماد استحکام و یکپارچگی کشور میباشد.
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بند -۳۵همۀ نهادهای مندرج در این اصللل سللوم دارای حقوقی هسللتند و این مجموعه قوانین اسللاسللی و همچنین قوانین عادی،
بیانگر حقوق قانونی آنها هسللتند .همۀ قوانین در کشللور بطور کلی باید بصللورت منظومهای با یک روح ،وحدتآفرین ،سللازنده و
پیشران همۀ نهادها و ارکان نظام در مسیر ساختن یک تمدن ایرانی -اسالمی باشند.
بند -۳۶هیچ یک از قوانین در این مجموعه و یا قوانین عادی نمیتواند مخالف کل حقوق هر یک از نهادهای گفته شده باشد ،ولی
ممکن اسللت در حین ادارۀ کشللور توسللط این نهادها ،برخی قوانین مزاحم و یا مانع از اجرای حقوق قانونی یک یا چند نهاد دیگر
بطور دائمی و یا کوتاهمدت بش ود .در این مجموعه قوانین اساسی و یا قوانین عادی باید برای این شرایط ،راه حل تعیین شود.
بند -۳۷هر یک از نهادهای گفته شللده در چارچوبی که این مجموعه و یا قوانین عادی برای آنها تعیین کرده اسللت ،آزادی فکر،
عقیده ،تصلللمیم و عمل را دارند و در برابر این حق آزادی ،موظف هسلللتند طبق قوانین عادی در وظایف خود کوتاهی نکنند و از
طرف دیگر ،به محدودههای قانونی دیگر نهادها نیز وارد نشللوند .چنانچه بهر دلیلی نهادی باعث بروز هر گونه خسللارت به سللایر
نهادها شود ،برابر قوانین عادی باید میزان خسارت تعیین و همۀ کسانی که در بروز آن خسارات مؤثر بودهاند ،به نسبت باید جبران
نمایند.
بند -۳۸هیچ یک از نهادهای کشور مجاز نیستند برای گرفتن و یا اعمال حق قانونی خود به زور متوسل شوند .قوانین عادی کشور
برای همۀ موارد نیاز به اعمال قدرت ،باید نوع ،زمان ،چگونگی و مجری آنها را تعیین نماید.
بند -۳۹و ضع قوانین عادی برای همۀ نهادها باید بگونهای با شد که باعث رواج و گرایش به دو ستی ،وحدت ،همکاری ،م شارکت،
تقسیم عادالنۀ مسئولیت و پرورش استعدادها ،خالقیت و نوآوری در کشور شود.
اصل -۴کشور ایران حکومت هر کشوری در دنیا که عضو سازمان ملل باشد را به رسمیت می شناسد .هرگونه توهین به پرچم و یا
نماد قانونی این کشورها ،ممنوع و برابر قوانین عادی ،دارای تنبیه میباشد .دولت میتواند بر اساس بندهای زیر با کشورهای عضو
سازمان ملل روابط برقرار نماید.
بند -۱روابط خارجی کشور با سایر کشورها مبتنی بر عزت و استقالل سیاسی ،اقتصادی ،نظامی ،فرهنگی ،علمی و فناوری خواهد
بود و میتواند با آنها بر ا ساس منافع ملی و م شترک ،روابط سیا سی ،اقت صادی ،فرهنگی  ،علمی و فناوری دا شته با شد .در این
میان ،روابط با کشورهای همسایه باید همواره راهبردی ،درازمدت ،برادرانه و همهجانبه بوده و ضروری است ،کشور ایران در توسعۀ
روابط و حل اختالفات احتمالی با این کشورها پیشگام باشد.
بند -۲کشور در هیچ شرایطی نباید شروعکنندۀ جنگ با سایر کشورها باشد.
بند -۳مشارکت در دفاع از مرزهای کشور حقی مسلم ،طبیعی و واجب برای همۀ نهادهای کشور میباشد.
بند -۴هرگونه حمایت مالی و یا ارسللال قوا ،ادوات ،مشللاور نظامی به هر یک از کشللورهای همسللایه ،بشللرط الزم آن که بنابر
درخواست دولت قانونی آن کشور و برای سایر کشورها ،بشرط کافی همراهی عملی با یکی از  ۵کشور اصلی سازمان ملل باشد ،در
هر دو صورت ،تنها با رأی دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسالمی مجاز است.
بند -۵هر نوع حمایت مالی ،مادی و معنوی خیرخواهانه از افراد و یا گروههای مسلللمان غیرنظامی و غیرمسلللح سللاکن در سللایر
کشورها ،بشرط آن که گمان عملیات نظامی برای آنها وجود نداشته باشد ،مجاز است .کمکهای انسانی ناشی از سوانح طبیعی و
جنگ به سایر کشورها در حد توان همواره مجاز میباشد.
بند -۶ایجاد و تحکیم روابط سیاسی با کشورهای مسلمان و یا اعضای سازمان کشورهای غیرمتعهد باید بطور ویژه پیگیری شود.
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اصل -۵دین رسمی ،اصلی و تا ابد کشور ایران ،اسالم میباشد و هر کس که بطور شفاهی و یا کتبی اقرار به سه اصل آن ،توحید
رال اله اال اهللر ،حضلللرت محمد رصر بعنوان خاتم پیامبران و معاد رروز قیامتر نماید ،مسللللمان میباشلللد .هیچ یک از مفاد این
مجموعه قوانین ا سا سی و یا قوانین عادی نباید با این سه ا صل مغایرت ،منافات ،ت ضاد و انحراف دا شته با شد .این ا صل در هیچ
شرایطی قابل تغییر نمیباشد.
اصل -۶مذهب رسمی ،اصلی و تا ابد کشور ایران ،شیعۀ دوازده امامی مبتنی بر فقه جعفری میباشد و این اصل در هیچ شرایطی
قابل تغییر نمیباشد.
بند -۱همۀ قوانین این مجموعه و یا قوانین عادی در کشلللور ایران باید بر مبنای این مذهب باشلللند و فقه شلللیعه جعفری باید با
پویایی ذاتی خود ،امکان وضع قوانین عادی جدید را در کشور فراهم کند.
بند -۲سایر اقسام تشیع در کشور ،اقلیتهای مذهبی غیررسمی محسوب میشوند و هیچگاه دارای حقوق ویژهای نخواهند بود.
ا صل -۷مذاهب بزرگ چهارگانۀ اهل ت سنن ،حنفی ،مالکی ،شافعی و حنبلی ،اقلیتهای مذهبی ر سمی در ک شور میبا شند و برابر
همین مجموعه قوانین اساسی و قوانین عادی ،دارای حقوقی ویژه خواهند بود.
بند -۱این مذاهب چهارگانه میتوانند در همۀ جای کشور دارای مساجد ،حوزههای علمیه ،کتب و رشتههای تحصیلی ویژۀ مذهبی
خود در مدارس و دانشللگاهها باشللند و هیچ قانون عادی نباید محدودیتی برای این موارد در کشللور وضللع نماید .چگونگی اجرایی
شدن این اصل را قوانین عادی تعیین میکند.
بند -۲همۀ کسانی که دارای یکی از مذاهب چهارگانه اهل تسنن هستند ،نمیتوانند مشاغل رئیسجمهور و معاون اول ایشان ،وزرا
و معاونین آنها در اطالعات ،خارجه ،کشور ،ارشاد و رؤسای نهادهای مندرج در بندهای ،۲۷ ،۲۱ ،۲۰ ،۱۹ ،۱۸ ،۱۷ ،۱۴ ،۱۳ ،۱۲
 ۳۳ ،۳۱ ،۳۰ ،۲۹ ،۲۸و  ۳۴را احراز نمایند و هیچ قانون عادی نباید مانعی برای تصدی پیروان این مذاهب در سایر مشاغل بوجود
بیاورد.
بند -۳در مناطق م سکونی شهری و یا رو ستایی که جمعیت مذاهب چهارگانه اهل ت سنن بیش از  ۱۰در صد با شند ،الزم ا ست
تصدی مشاغل دولتی و نهادهای مجاز تا سقف  ۷۰درصد نسبت جمعیت این مذاهب در آن مناطق ،در صورت داشتن سایر شرایط
قانونی ،به آنان واگذار شود .چگونگی اجرایی شدن این اصل را قوانین عادی تعیین میکند.
بند -۴تعداد کل نمایندگان مذاهب چهارگانه اهل تسنن در مجلس شورای اسالمی ،تا حداکثر  ۵۰درصد نسبت جمعیتی آنها در
کشور ،میتواند افزایش یابد.
بند -۵در مناطق مسکونی شهری و یا روستایی که جمعیت مذاهب چهارگانه اهل تسنن بیش از  ۳۰درصد باشد ،باید یک نماینده
از اهل تسنن به مجلس شورای اسالمی راه یابد.
بند -۶در مناطق م سکونی شهری و یا رو ستایی که جمعیت مذاهب چهارگانه اهل ت سنن بیش از  ۲۰در صد با شند ،حداقل یک
عضو در شوراهای شهری و یا روستایی باید از اهل تسنن باشد.
بند -۷در مناطق م سکونی شهری و یا رو ستایی که جمعیت مذاهب چهارگانه اهل ت سنن بیش از  ۵۰در صد میبا شند ،حداکثر تا
سقف  ۸۰درصد از اعضای شوراهای شهری و یا روستایی ،میتوانند از اهل تسنن باشند.
بند -۸سایر اق سام اهل ت سنن در ک شور ،اقلیتهای مذهبی غیرر سمی مح سوب می شوند و هیچگاه دارای حقوق ویژهای نخواهند
بود.
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اصل -۸ادیان اقلیت رسمی در کشور ایران ،زردشتی ،یهودیت ،مسیحیت ر ارمنی،آشوری و کلدانیر ه ستند و برابر همین مجموعه
قوانین اساسی و قوانین عادی ،دارای حقوقی ویژه خواهند بود .سایر ادیان و مذاهب آنها ،غیر از موارد ذکر شده ،در کشور دارای
حقوقی ویژه نخواهند بود.
بند -۱هر یک از ادیان رسللمی تا جمعیت  ۱۰۰هزار نفر ،زردشللتی ریک نمایندهر ،یهودیت ریک نمایندهر و مسللیحیت دو نماینده
ریکی ارمنی و دیگری از بین آشللوری و کلدانیر ،در مجلس شللورای اسللالمی شللورای خواهند بود و برای بیش از  ۱۰۰هزار نفر
جمعیت هر یک از آنها در کشور ،بازای هر  ۵۰هزار نفر افزایش ،یک نفر به نمایندگان آنها اضافه میشود.
بند -۲پیروان ادیان رسمی میتوانند برای عضویت در شوراهای روستایی و شهری ،انتخاب شوند.
بند -۳استخدام دولتی همۀ پیروان ادیان رسمی بویژه در مشاغل فنی و تخصصی ،علمی ،دانشگاهی ،مشاورهای و یا در سایر موارد
غیرحساس از نظر امنیتی ،نظامی و اطالعاتی ،مجاز میباشد.
بند -۴هر یک از ادیان رسمی میتوانند دارای اماکن و انجام مراسمهای مذهبی و تعالیم دینی خود در آنها باشند.
بند -۵ادیان ر سمی میتوانند دارای مدارس در مقاطع ر سمی ویژهای برای خود با شند .الزم ا ست تا حد امکان برای پیروان این
ادیان متون در سی دینی و مذهبی خا صی تو سط م سئولین و کار شنا سان آنها تدوین و برابر قوانین عادی بجای دروس دینی و
مذهبی اسالمی در مدارس و دانشگاهها برای پیروان آنها اعمال شود.
ا صل -۹هر شهروند ایرانی که دارای  ۱۸سال تمام با شد ،در انتخاب یکی از ادیان و یا مذاهب ر سمی ک شور دارای اختیار تمام
میباشد و کمتر از این سن ،دین و مذهب پدر برای او نیز خواهد بود.
اصل -۱۰هر گروهی با حداقل  ۵شهروند حقیقی ،دارای حداقل  ۲۵سال سن و تنها با داشتن گواهی عدم سوءپیشینه و با داشتن
مرامنامه و اساسنامۀ مصوب خود مبنی بر اقرار به اطاعت رفتاری ،گفتاری ،نوشتاری و فعالیت غیرانتفاعی-غیراقتصادی در یکی از
حوزههای سیا سی ،فرهنگی و دینی ،هنری ،ورز شی ،اجتماعی و امور خیریه در چارچوب این مجموعه قوانین ا سا سی و یا سایر
قوانین عادی ،میتواند در ک شور یک ت شکل با عناوینی مانند گروه ،جمعیت ،انجمن ،جامعه ،مجمع ،مؤ س سه و سازمان برای خود
داشته باشد و برای آن عضوگیری نماید و الزم است مراتب شروع بکار آن در روزنامۀ رسمی کشور ،اعالم عمومی شود.
بند -۱عضویت و فعالیت کارکنان رسمی نیروهای مسلح در گروههای سیاسی ممنوع میباشد.
بند -۲گروههای سیاسی که اقدام به ع ضوگیری رسمی و ثبتنام از طریق سامانۀ سازمان ساماندهی و هماهنگی اطالعات و آمار
کشور نمایند ،بشرط آن که اع ضای رسمی آنها همواره طی دو سال پیاپی منتهی به زمان شروع تبلیغات انتخابات ،کمتر از هزار
نفر نباشند ،یک حزب سیاسی محسوب میشوند.
بند -۳هر شهروند ایرانی تنها میتواند ع ضو یک حزب سیا سی با شد و در طی یک سال ،حداکثر یک بار میتواند ع ضویت خود را
در یکی از احزاب سیاسی تغییر دهد.
بند -۴هر عضو رسمی گروه موظف به رعایت آئیننامهها و مقررات داخلی گروه خود میباشد .با رأی هفتاد درصد هیئتمدیرۀ یک
گروه ،میتوان عضویت یک فرد را در آن گروه ابطال کرد.
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بند -۵هر گروه برای انتخاب هیئتمدیره و یا جایگاههای کلیدی خود در مرامنامه و اسللاسللنامه با رعایت قوانین عادی ،باید دارای
روالی باشللد و هر عضللو گروه دارای یک رأی خواهد بود و حق دارد در انتخابات داخلی گروه شللرکت کرده و برابر آن روالها ،در
سمتها و جایگاههای گروه خود انتخاب شود.
بند -۶بجز در مواردی که در این مجموعه قوانین اساسی به روشنی گفته شده ،هیچ قانون عادی و یا ضوابطی برای تصدی مشاغل
دولتی و یا دادن امتیاز ویژهای به افراد ،نمیتواند بگونهای باشد که آن افراد به عضویت در گروه خاصی وادار شوند.
بند -۷گروههای سیاسی حق فعالیت انتخاباتی تنها در موارد شوراهای روستایی و شهری را دارند و برای انتخابات مجلس شورای
اسالمی ،اجازۀ هیچگونه فعالیت تبلیغاتی مستقل و یا اعالم نمایندگان برای این انتخابات را رأساً ندارند.
بند -۸تنها احزاب سیا سی حق فعالیت انتخاباتی و اعالم نمایندگان برای انتخاب شدن و ع ضویت در مجلس شورای ا سالمی را
دارند.
بند -۹مشارکت گروههای سیاسی در انتخابات مجلس شورای اسالمی تنها با ائتالف با یک حزب سیاسی امکانپذیر است ،که در
این صورت ،کلیۀ فعالیتهای انتخاباتی گروه باید با نام ،نظارت و مسئولیت حزب سیاسی مربوط انجام شود.
بند -۱۰احزاب سیا سی تنها افرادی را میتوانند برای انتخاب شدن در مجلس شورای ا سالمی معرفی نمایند که حداقل یک سال
منتهی به زمان معرفی ،عضو رسمی آن حزب بوده باشند.
بند -۱۱اع ضای ر سمی یک حزب سیا سی در انتخابات مجلس شورای ا سالمی ،تنها میتوانند به نمایندگان اعالمی از طرف حزب
مربوط رأی دهند.
بند -۱۲هر شهروند ایرانی میتواند در هر انتخاباتی در کشور شرکت کرده و به هر کسی که برابر قوانین عادی واجد شرایط انتخاب
شدن با شد ،رأی دهد .از طرف دیگر ،هیچ قانونی و مقررات عادی نباید برای فردی بدلیل عدم شرکت در انتخابات و یا رأی دادن
به گروه و یا فردی خاص ،محدودیتی به لحاظ حقوق شهروندی و طبیعی برای وی ایجاد نماید.
بند -۱۳هر شهروند ایرانی میتواند ب صورت گفتاری و نو شتاری در امور سیا سی ،اقت صادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،هنری ،ورز شی و
دینی بشرط آن که در چارچوب این قوانین اساسی و سایر قوانین عادی کشور باشد ،اظهار نظر و یا فعالیتی داشته باشد .چنانچه
این آزادی شللهروندی موجب خسللارت و یا از بین رفتن حقوق سللایر نهادها شللود ،الزم اسللت قوانین عادی وضللع و روال جبران
خسارتها توسط آن شهروند و یا سایرین را به روشنی تعیین کنند.
بند -۱۴احزاب سیا سی میتوانند هرگونه پی شنهاد و طرح مدون خود را جهت پی شبرد امور احزاب و انتخابات در ک شور به مجلس
شورای اسالمی ارسال نمایند و آن مجلس نیز موظف به رسیدگی بوده و با اعمال اصالحات خود ،برای تصویب آنها اقدام نماید.
بند -۱۵سازمانهای مردمنهاد رسمنهار ،نوعی گروههای غیرانتفاعی با اهداف انساندوستانه هستند که مبتنی بر باورهایی فراگیر
منطقهای و گاهی فراملی هستند .دولت موظف است از این سمنها بطور ویژه حمایت کند.
اصل -۱۱ایجاد هر مرکز اقتصادی در کشور ایران با لحاظ موارد مندرج در بندهای زیر برابر این مجموعه قوانین اساسی و یا سایر
قوانین عادی آزاد است.
بند -۱تولید و فروش داخلی مشروبات الکلی در کشور بمنظور صادرات یا فروش به گردشگران خارجی ،سفارتخانههای کشورهای
خارجی و شهروندان پیروان ادیان غیرم سلمان ک شور مجاز ا ست ،بطوری که روال عر ضه ،تبلیغات و فروش آنها نباید در منظر
عمومی ،فرو شگاهها و ب صورت آ شکار در جامعه صورت گیرد و فروش م شروبات الکلی بهر صورت به شهروندان م سلمان در ک شور
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ممنوع میبا شد .اجرایی شدن این بند شامل شهروندان م سلمان نمی شود و قوانین عادی باید چگونگی تحقق این بند را فراهم
کنند.
بند -۲ک شت و یا تولید مواد مخدر طبیعی ربه میزان محدودر و یا تنباکو در ک شور مجاز ا ست و تولید ،عر ضه ،تبلیغات و فروش
آنها ب صورت کنترل شده و با نظارت د ستگاههای امنیتی و برابر قوانین عادی مجاز میبا شد ،ولی هرگونه ک سبکار برای تولید و
فروش مواد مخدر مصنوعی در کشور ممنوع است.
بند -۳هرگونه ک سب و کاری که نوعی بهرهک شی جن سی از کودکان و یا خالف شرافت و پاکدامنی زنان شهروند ایرانی مح سوب
شود ،ممنوع است .بکارگیری زنان برای نمایش ،تبلیغ و فروش کاالها در محافل زنانه ،برابر قوانین عادی مجاز میباشد.
بند -۴ک شت و یا تولید مح صوالت تراریخته بطور کلی در ک شور مجاز میبا شد ،ولی بهنگام فروش باید تراریخته بودن آنها قید
شود.
بند -۵واحدهای مسللکونی با بیش از  ۱۵۰متر مربع مسللاحت زیربنا که به رهن و اجاره داده و یا فروخته میشللوند ،نوعی مرکز
اقتصادی و کسب و کار محسوب شده و مشمول مالیات برابر قوانین عادی میباشند.
بند -۶واحدهای اداری و تجاری با بیش از  ۱۰۰متر مربع مساحت زیربنا ،نوعی مرکز اقتصادی محسوب می شوند و هرگونه کسب
درآمد از آنها مشمول مالیات برابر قوانین عادی خواهند بود.
بند -۷دریافت مالیات از واحدهای م سکونی ،اداری و یا تجاری بگونهای باید با شد تا موجب ت شویق ساخت انبوه و کوچک سازی
شود.
اصللل -۱۲حداقل سللن بکارگیری و هرگونه اسللتخدام شللهروندان ایرانی از جمله در مراکز اقتصللادی ۱۸ ،سللال تمام میباشللد.
بکارگماردن شهروندان بیشتر از توان جانی جرم محسوب میشود و باید در قوانین عادی مجازاتهای الزم برای تخلف از این موارد
تعیین شود.
اصل -۱۳هر شهروند ایرانی دارای حداقل  ۲۰سال ،میتواند هر تعداد مرکز اقتصادی را در کشور برابر قوانین عادی راهاندازی کند.
هیچ مقررات و قانون عادی نباید مانعی در اجرای این ا صل و صدور مجوز تأ سیس مرکز اقت صادی برای شهروندان ک شور ایجاد
نماید.
بند -۱هر شهروند ایرانی و یا مرکز اقتصادی در کشور باید یک کد اقتصادی یکتا داشته باشد .این کد توسط وزارت دارائی و امور
اقت صادی صادر می شود .کد اقت صادی در صورتی به هر مرکز اخت صاص مییابد که شنا سنامۀ آن تو سط سازمان ا صناف مربوط
تنظیم و تأیید شده با شد .الزم ا ست همۀ تبادالت مالی و پولی شهروندان و یا مراکز اقت صادی با قید کدهای طرفین و از طریق
درگاههای بانکی صورت گیرد.
بند -۲قیمتگذاری مح صوالت و کاالهای تولیدی مراکز اقت صادی تنها تو سط آنان صورت میگیرد و دولت و یا قوانین عادی حق
مداخله و یا اعمال سیا ست به آنان در این زمینه را ندارند .تنها ا صناف مربوط میتوانند با صاحبان مراکز اقت صادی در این زمینه
مشاوره داشته و آنها را در قیمتگذاری مناسب کمک نمایند.
بند -۳هر مرکز اقت صادی در صورتی مجاز به فروش کاالی خود ا ست که قیمت آن را قبالً در سامانهای ثبت کرده با شد .خرید و
فروش کاالها بدون ثبت و اعالم قبلی در سامانۀ گفته شده ،ممنوع خواهد بود .همۀ کاالها در هنگام فروش باید برچ سب کد ثبت
شده را داشته باشند.
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ا صل -۱۴هر فرد حقیقی و یا حقوقی دارای تابعیت ک شورهای خارجی میتواند با دا شتن حداکثر  ۷۵در صد سهم در ایجاد مراکز
اقتصادی کوچک و متوسط و حداکثر  ۹۰درصد سهم در مراکز اقتصادی کالن ،با دولت و یا شهروندان ایرانی شراکت داشته باشد
و درآمد و سهم خود را با ارزهای معتبر از کشور خارج نماید .بانک مرکزی موظف است چگونگی این مشارکت را تعیین ،تسهیل و
تضمین کند.
بند -۱در مورد مشللارکت بیش از  ۷۵درصللد گفته شللده ،با رأی اکثریت نسللبی کمیسللیون مربوط در مجلس شللورای اسللالمی،
امکانپذیر است.
بند -۲هر فرد حقیقی ایرانی که تابعیت دوگانۀ کشللور دیگری را دارد ،در امور و فعالیتهای اقتصللادی مانند یک شللهروند عادی
ایرانی محسوب میشود.
اصل -۱۵فروشگاههای عرضهکنندۀ همۀ نیازمندیهای شهروندان نیز نوعی مراکز اقتصادی محسوب می شوند .این فروشگاهها باید
در مجموع به میزان سه درصد از ارزش کاالهایی که در حال فروش دارند را ب صورت سپردههای جاری به صندوقهایی مو سوم به
" صندوقهای پیوند" واریز نمایند .مبالغ این صندوقها بمنظور تقویت تولید داخلی ،بصورت وام بدون بهره به تولیدکنندگان اعطاء
خواهد شد .الزم است در این مجموعه قوانین اساسی و سایر قوانین عادی ،چگونگی تشکیل این صندوقها و پرداخت وامها تعیین
شوند .سازمان اصناف مسئول تحقق و نظارت بر این اصل میباشد.
بند -۱دولت و یا اصناف نباید در ایجاد این فروشگاهها ،به هر تعداد در هر محله ،منطقه و یا شهر محدودیتی قائل شوند ،ولی برای
شروع و ادامۀ کار آنها ،واریز مبلغ گفته شده و تأییدیۀ صنف مربوط ،ضروری است.
بند -۲فروشگاهها موظف هستند از ابتدای سال سوم ،هر ساله سه درصد به میزان واریزی ،تا سقف بیست درصد افزایش دهند.
بند -۳فرو شگاهها در صورت ان صراف از عر ضۀ هر نوع کاالیی ،میتوانند مبالغ واریزی به صندوق مربوط به آن کاالها را با ک سر دو
درصد کارمزد ،از صندوقهای پیوند در مدت حداکثر یک هفته بازپس گیرند.
اصل -۱۶همۀ مراکز اقتصادی موظف هستند از سال سوم به بعد فعالیت خود ،به میزان یک درصد سود خود را به صندوق نوآوری
و شکوفایی استان خود واریز کنند .این میزان در سال پنجم به دو درصد و از سال هشتم به بعد ،چهار درصد خواهد شد.
بند -۱این ا صل شامل شرکتهای دانشبنیان ،مراکز ر شد و اقت صادی واب سته به دان شگاهها و مراکز پژوه شی ،مراکز اقت صادی
خدمات میانجی و بورس فناوری و نظائر اینها و مراکز اقتصادی مشمول اصل ،۲۰نمیشود.
بند -۲مبالغ واریزی توسط مراکز اقتصادی مشمول این اصل ،از میزان مالیات تکلیفی آنها کسر میشود.
بند -۳مبالغ خالص پرداختی در طول یکسلللال مالی به قراردادهای تحقیقاتی با مراکز پژوهشلللی و دانشلللگاهها و یا شلللرکتهای
دانشبنیان توسط مراکز اقتصادی ،میتواند جایگزین پرداختی به صندوق گفته شده قرار گیرد.
بند -۴شرکتهای دانشبنیان خصوصی مشمول هیچگونه عوارض و مالیات نمیشوند.
بند -۵دولت موظف است با ارزشگذاری فناوری شرکتهای دانشبنیان خصوصی و پرداخت وام قرضالحسنۀ بدون بهرهای از محل
صندوق ،حداقل بمیزان ارزش گفته شده ،با بازپرداختهای از سال دوم به بعد ،به ایجاد و توسعۀ این نوع کسبکارها کمک نماید.
میزان ارزش فناوری میتواند بعنوان ضللمانت وام تلقی شللود که در این صللورت تا تسللویۀ وام ،مالکیت فناوری متعلق به دولت
میباشد.
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بند -۶مراکز اقت صادی خ صو صی تازه تأ سیس تا  ۳سال پس از اولین تولید ،چنانچه از ت سهیالت بانکی برای راهاندازی ا ستفاده
نکرده باشللند ،مشللمول مالیاتهای دسللتمزد ،درآمد و ارزش افزوده نخواهند بود .در غیر اینصللورت ،این مدت تا پایان مهلت مقرر
ادای وام ،افزایش خواهد یافت.
اصللل -۱۷دولت بطور کلی اجازۀ داشللتن مراکز اقتصللادی را ندارد ،بجز در مواردی که این مجموعه قوانین اسللاسللی ،عناوین و یا
چگونگی آنها را مشخص کرده باشد.
بند -۱مراکز اقتصادی کوچک و متوسط ویژه شهروندان عادی و بخش خصوصی است و داشتن آنها برای دولت و همۀ نهادهایی
که به هر نحوی همه و یا بخشی از بودجۀ خود را از دولت دریافت و یا از بودجۀ عمومی کشور استفاده میکنند ،ممنوع است.
بند -۲بانکهای دولتی ،خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز به داشتن هیچ نوع مرکز اقتصادی نمیباشند.
بند -۳نیروهای مسلح در کشور ایران مجاز به داشتن هیج نوع مرکز اقتصادی بطور کامل نمیباشند.
بند -۴دولت میتواند مراکز اقت صادی بزرگ و زیربنایی مانند صنایع نفت و گاز ،شیمیائی و پترو شیمی ،خودرو سازی ،مجتمعهای
عظیم فوالد و فلزی ،ا ستخراج معادن بزرگ ،تولید انرژیهای ف سیلی ،ساخت مزارع بزرگ انرژی خور شیدی و بادی ،تولید نیروگاه
برق آبی تا میزان  ۱۰۰در صد بتنهایی و یا با م شارکت شهروندان ایرانی و خارجی ایجاد نماید .ت شخیص م صادیق ،تعیین میزان
سرمایهگذاری و منابع مالی اینگونه طرحها و دادن مجوز به دولت ،بر عهدۀ مجلس شورای اسالمی میباشد .دولت پس از  ۳سال از
راهاندازی این مراکز اقت صادی ،تنها میتواند تا سقف یک سوم سهم خود را حفظ نماید و الزم است یک سوم دیگر از سهم اصلی
خود را با همان ارزش تمام شده و بدون سود به سازمان مرکزی بیمه ربرای م صرف در بیمۀ سالمت و بازن ش ستگیر بفرو شد و
مابقی را از طریق بورس بصورت خرید سهام به عموم مردم واگذار نماید .دولت میتواند از سهم نهایی خود تا سقف  ۵۰درصد را با
اخذ مجوز از رهبری و یا با حکم ای شان ،به ستاد کل نیروهای م سلح واگذار نماید و آن ستاد مجاز ا ست از این منابع مالی تنها
برای خودکفایی و پیشرفت تحقیقات سامانههای نظامی استفاده نماید.
بند -۵دولت باید برای راهاندازی مراکز اقتصادی مبتنی بر فناوریهای پیشرفته و جدید ،پیشگام باشد و مجاز است تا سقف ۱۰۰
درصللد هزینههای آنها را بپردازد .ولی بعد از  ۳سللال از زمان راهاندازی ،باید آن را به بخش خصللوصللی با قیمت تمامشللده واگذار
نماید و درصورت عدم استقبال بخش خصوصی ،مالکیت آن را به یک یا چند دانشگاه ریا مرکز پژوهشیر دولتی منتقل و تا سقف
 ۷۰در صد قیمت تمام شده ،ب صورت سنواتی و طی پنج سال ،از سرانۀ پژوه شی آنها هزینههای راهاندازی خود را دریافت کند.
واگذاری همچنین میتواند بصورت ترکیبی بخش خصوصی و دانشگاهها ریا مرکز پژوهشیر با رعایت مفاد این بند نیز صورت گیرد.
بند -۶برخی مشاغل و یا مراکز اقتصادی همراه با صدمات جسمی ،روحی و روانی بیشتری نسبت به سایرین هستند .دولت موظف
به شناسائی ،نظارت ،حمایت و تدوین قوانین عادی و استانداردهای ویژهای برای این نوع کسبوکارها میباشد.
اصللل -۱۸مراکز اقتصللادی جمعی در کشللور میتوانند در قالب شللرکتهای :با مسللئولیت محدود ،سللهامی رعام و خاصر ،تعاونی،
ت ضامنی ،ن سبی ،مختلط ر سهامی و غیر سهامیر ،برابر با قوانین عادی ایجاد شوند .شراکت اقت صادی هر فرد حقیقی و یا حقوقی
دارای تابعیت کشورهای خارجی با طرف ایرانی تنها میتواند در قالب یکی از این شرکتها باشد و الزم است تا قوانین عادی برای
تحقق و تسهیل این موضوع وضع شوند.
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اصل -۱۹خانواده کانون عشق و محبت ،مهرورزی و تربیت فرزندان کشور است ،تشکیل و حفظ آن و تسهیگری در ازدواج جوانان
یکی از وظایف مهم همۀ نهادها و ارکان کشور میباشد.
بند -۱پدر مسللئول امور حقوقی ،قانونی و تأمین هزینههای خانواده میباشللد و شللایسللته اسللت که ادارۀ خانواده توسللط ایشللان با
مشورت و همراهی اعضای خانواده و بویژه مادر انجام شود.
بند -۲دولت موظف است حداقل حقوق پایه برای پدر یک خانواده را در هر شغل اعم از دولتی و یا خصوصی ،بتناسب تعداد اعضاء
و مکان ا سکان خانواده ،بگونهای تعیین کند تا پدر خانواده بتواند نیازهای اولیۀ م سکن ،خوراک ،پو شاک ،سالمت ،آموزش و امور
تفریحی خانواده را با عزت برآورده کند .هیچ کس و یا مرکز اقتصللادی مجاز نیسللت فردی راعم از زن و یا مردر را در کشللور بطور
تماموقت بکارگیری و از این حداقل حقوق پایه کمتر به ایشان پرداخت نماید.
بند -۳همۀ اع ضای یک خانواده بنابر شغل پدر ،تحت پو شش بیمۀ سالمت میبا شند .تأمین یک سوم سهم بیمۀ سالمت اع ضای
خانواده بر عهدۀ پدر و مابقی بر عهدۀ مراکز اقتصادی و یا دولت میباشد که بطور ماهانه پرداخت می شود .فرزندان دختر و پسر تا
زمانی که ازدواج نکردهاند و یا شخصاً دارای حقوق ماهیانه نشدهاند ،مشمول این بند میشوند.
بند -۴در صللورت فوت پدر و یا ناتوانی عقلی و جسللمی در ادارۀ امور خانواده بنابر تشللخیص دادگاه ،کلیۀ مسللئولیتهای خانواده
برعهدۀ مادر میباشللد .اگر یکی از هر دو دلیل گفته شللده برای مادر هم باشللد ،سللرپرسللتی خانواده بترتیب به پدربزرگ رپدریر،
عموی بزرگتر ،پدربزرگ رمادریر و یا دایی بزرگتر خواهد بود و در غیر این موارد ،دولت م سئولیت سرپر ستی را برعهده میگیرد.
در صورتی که پدر و یا مادر هر دو بطور همزمان دارای شرایط گفته شده با شند ،سرپر ستی خانواده ،میتواند بترتیب به فرزندان
پ سر و یا دختر واگذار شود ،ب شرط آن که حداقل  ۲۵سال سن دا شته و دارای حداقل حقوق پایۀ ماهیانه با شند ،ت شخیص این
موضوعات با دادگاه میباشد.
بند -۵درصورتی که سرپرستی خانواده به دیگری منتقل گردید ،سازمان بیمهگر موظف است معادل آخرین حقوق ایشان را بمدت
یک سال بطور ماهیانه به سرپر ست خانواده بپردازد .بعد از این مدت ،پرداخت حقوق به سرپر ست خانواده ،برا ساس این مجموعه
قوانین اساسی و سایر قوانین عادی و بیمه خواهد بود.
بند -۶پدر خانواده نمیتواند بیش از یکسللوم مالکیت اموال و دارائیهای خود را در زمان حیات و یا بصللورت وصللیت برای بعد از
فوت خود ،از خودش و یا وارثین سلللب و به اعضللای خانواده و یا به غیر آنها واگذار ،هبه و یا وقف نماید ،مگر آن که هیچ وارثی
نداشته باشد.
بند -۷در صورت فوت پدر ،اموال و دارائیهای ای شان برابر قوانین دینی پدر به وارثین میر سد .تق سیم ارث برای مراکز اقت صادی
باید ب صورت اخت صاص سهم با شد و بهرهبرداری وارثین از سهم خود در هیچ شرایطی نباید منجر به از بین رفتن و یا ناکارآمدی
مرکز اقتصادی ،رمثالً تقسیم زمین زراعی به واحدهای کوچکترر شود .بدین ترتیب الزم است دولت بر تحقق این بند نظارت داشته
با شد و در چگونگی بهرهبرداری از مراکز اقت صادی بارث ر سیده ،نظر موافق دولت اخذ و در قوانین عادی ارث این نظر پ شتیبانی
شود.
بند -۸اگر پدر خانواده در قید حیات باشلللد ولی بدلیل فاقد شلللغل بودن ،نتواند هزینههای زندگی را تأمین نماید ،اگر با خانواده
زندگی میکند ،دولت موظف اسللت معادل حداقل حقوق پایه را تا یکسللال برای پدر تأمین کند و اگر با خانواده زندگی نمیکند،
بمیزان دوسوم آن را به مادر خانواده تا همین مدت بطور ماهیانه بپردازد .بعد از این مدت ،چنانچه شرایط مالی پدر مساعد نباشد،
تأمین هزینههای خانواده تابع قوانین عادی و بیمه خواهد بود.
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بند -۹ازدواج موقت رمتعهر ،فقط برای پیروان مذهب تشیع و در اولین مورد ،بدون اجازۀ همسر دائمی مجاز است ،ولی برای موارد
دوم به بعد ،منوط به ر ضایت ر سمی هم سران دائمی خواهد بود .این مو ضوع برای پیروان دیگر ادیان و یا مذاهب ا سالمی ،برابر
مذهب و دین خودشان میباشد.
بند -۱۰ازدواج دائم برای م سلمانان به تعداد  ،۴تا منوط به ر ضایت ر سمی هم سران قبلی و ت شخیص ا ستطاعت مالی بنابر نظر
قاضی ،مجاز است .برای پیروان سایر ادیان ،کل موضوع و چگونگی آن ،تابع قوانین دینی آنها میباشد ،ولی شرط استطاعت مالی
همچنان الزم خواهد بود.
بند -۱۱شرط مهریه در ازدواج دائم برای همۀ پیروان ادیان و مذاهب الزم و میتواند به دو صورت نقدی و ن سیه با شد .میزان نقد
شامل هرگونه اموال و دارائی است که توسط زوج ریا والدین طرفینر در همان زمان وقوع عقد به زوجه واگذار و به مالکیت ایشان
درمیآید و میزان نسیه مقداری است که زوج متعهد است پس از ازدواج آن را به زوجه بپردازد .باید قوانین عادی مبلغی را بعنوان
مهریۀ نسیۀ رسمی حداکثری تعیین نمایند و شایسته است که شهروندان ایرانی با الهام از تعالیم اسالم و معنویت ادیان الهی ،در
ازدواج خود مبلغ مهریههای نسیه را کمتر از این مقدار حداکثری تعیین نمایند .مبلغ مهر نسیۀ حداکثری میتواند تابعی از حداقل
حقوق پایه ماهیانۀ ک شور با شد .دفاتر ر سمی ثبت ا سناد موظف ه ستند تنها این دو میزان مهریه را بطور ر سمی ثبت نمایند .در
صللورتی که پس از ازدواج ،زوجه مهریۀ نسللیۀ خود را از زوج مطالبه نماید و ایشللان نخواهد و یا نتواند آن مبلغ را به همسللرش
بپردازد ،میزان و چگونگی پرداخت آن مهریه از دارائی ،اموال و یا حقوق ماهیانۀ زوج را ،دادگاه تعیین میکند و در این میان ،الزم
ا ست حفظ خانواده و حقوق اولیۀ شهروندی زوج مراعات شود و هیچ زوجی بدلیل عدم ا ستطاعت از پرداخت هر مقدار از مهریه،
مستوجب و مشمول زندان و حبس نخواهد بود.
بند -۱۲هیچ یک از زوجین نمیتوانند بدون دالیل موجه و معقول از هم سر خود جدا شوند .ق ضاوت و دادن مجوز ر سمی و نهایی
طالق ،پس از موافقت مشاور خانواده ،با دادگاه است.
بند -۱۳پس از طالق ،مراتب و مسئولیت حقوقی و قانونی پدر نسبت به فرزندان از بین نمیرود ،ولی بنابر درخواست مادر و احراز
صالحیت ای شان تو سط دادگاه ،حتی بدون ر ضایت پدر ،فرزندان پ سر تا پایان  ۱۰سالگی و دختران تا  ۱۳سالگی میتوانند تحت
سرپرستی مادر و بعنوان یک خانواده زندگی کنند ،در این شرایط ،تأمین هزینۀ فرزندان بر عهدۀ پدر آنها میباشد.
بند -۱۴مادر و یا دیگر سرپر ستان فرزندان نابالغ طالق مجاز نی ستند در اموال و دارائی فرزندان تا ر سیدن به سن بلوغ دخالت و
ت صرف نمایند و در صورت نیاز به تو سعه و یا احتمال خطر نابودی و ایجاد نقص در آنها ،فقط با اجازۀ ر سمی از طرف دولت برابر
قوانین عادی ،این امکان برای سرپرست میتواند فراهم شود.
بند -۱۵دولت موظف هسللتند شللرایط وام دادن قرضالحسللنه و یا کمبهره بمیزان الزم برای خرید و یا اجارۀ مسللکن حداقلی به
تناسب محل سکونت و همچنین برای تهیۀ لوازم اولیۀ زندگی زوجین جوان را از منابع خود تأمین کند.
بند -۱۶هیچ کس حق ندارد فرزندان را به ازدواجی وادار نماید و شللایسللته اسللت که ازدواجها بر اسللاس عالقه ،عقیده و همسللانی
فرهنگی باشد.
بند -۱۷در قوانین عادی همواره برای تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری تشویقهایی در نظر گرفته شود.
بند -۱۸سن رسمی ازدواج در کشور برای پسران و دختران  ۱۸سال میباشد .برای دختران  ۱۵سال به باال ،مجوز مشاوره خانواده
و مراجع قضایی الزم است.
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بند -۱۹دولت و سللازمان اموال و احسللان عمومی کشللور موظف اسللت به خانوادههایی که دارای فرزندان ناتوان جسللمی ،ذهنی،
بیماریهای خاص و یا فرزندان سللله قلویی به باال هسلللتند ،به کودکان بی و یا بدسلللرپرسلللت ،پدران و مادران از کار افتاده که
بازماندگان قادر به نگهداری از آنها نیستند ،کمکهای ویژه تا حد رفع نیاز داشته باشد.
اصل -۲۰انجام آموزشهای اولیۀ سواد ،عمومی زندگی و همزیستی اجتماعی و شهروندی ،علومپایه ،علوم ریاضی و فیزیک ،تجربی،
انسلللانی ،مهارت های زندگی ،فنی و حرفهای و هنر همراه با هدایت و تقویت ذهنی و عملی خالقیت و نوآوری علمی ،بصلللورت
یکپارچه با ایجاد روحیۀ معنوی ،اخالقگرایی ،تعاون و همکاری گروهی ،خودباوری و خوداتکایی ،از خودگذشتگی و ایثار ،پرسشگری
و کتابخوانی ،احسللان به پدر و مادر ،نیکی به دیگران ،طرفداری از مظلومیت و ظلمسللتیزی ،نهادینه شللدن اخالق شللهروندی و
اجتماعی ،ایجاد باور پیشللرفت همراه با عزت نفس ،از جمله اهداف نظام آموزش و پرورش کشللور اسللت که باید با برنامهریزیهای
ویژه ،پویا و هماهنگ با نهاد خانه ،توسط دولت در مدارس جاری شود تا فرزندانی تربیت شوند که آینده سازی کشور بسمت ایجاد
تمدن ایرانی اسالمی را تضمین نماید .حداقل بودجۀ امور تربیتی و پرورشی نسبت به آموزشی ،یکسوم تعیین میشود
بند -۱آموزش و پرورش در کشللور ایران از ابتدای دبسللتان تا انتهای دوره متوسللطه اول رمعادل نه سللال تحصللیلیر ،برای همۀ
فرزندان ایرانی واجب و ادامۀ آن تا پایان متوسطه دوم رمعادل دوازده سالر ،رایگان است .دولت مسئول تحقق این اصل میباشد و
همۀ نهادهای کشور موظف هستند تا در حوزۀ اختیارات قانونی خود در اجرایی شدن کامل این اصل تالش نمایند.
بند -۲هیچ نهاد و قانونی نمی تواند برای تحصلللیل فرزندان تا پایان دورۀ اول متوسلللطه و یا بنابر درخواسلللت خودش ،تا پایان
تحصیالت عالی در دانشگاه ،مانعی ایجاد نماید و در صورت مشاهدۀ این امر ،مسببین باید برابر قوانین عادی مجازات شوند.
بند -۳وزارت آموزش و پرورش موظف اسللت با اسللتفاده از آمار و اطالعات متولدین کشللور و رصللد آنها با کمک نهادهای خانه،
مدرسه ،نیروی انتظامی و سایر نهادها ،بویژه در مناطق کمتر برخوردار روستایی و شهری ،تالش نماید تا آمار بی سوادی در کشور
به صفر برسد و قصور در این زمینه میتواند موجب برکناری وزیر مربوط شود.
بند -۴هر نوع بکارگیری و استخدام افرادی رحتی برای خدمت سربازیر ،که فاقد گواهی پایان دورۀ متوسطه اول باشند ،توسط هر
فرد و یا نهاد خ صو صی و یا دولتی ،ممنوع میبا شد .الزم ا ست قوانینی عادی برای تحقق این بند تعیین شوند .صدور گواهیهایی
مانند کارت پایانخدمت سلللربازی و یا رانندگی برای این افراد مجاز نمیباشلللد .وزارت آموزش و پرورش الزم اسلللت با همکاری
نیروهای مسلللح رحتی در صللورت لزوم با افزایش طول مدت خدمت سللربازیر ،دورههایی فشللرده و مفید برای تحصللیل این افراد
طراحی و اجرا نماید.
بند -۵دولت موظف ا ست ضمن الهام و رعایت تعالیم و مبانی تربیتی و ان سان ساز ا سالم ،از آخرین شیوههای علمی ،آموز شی و
تجربیات موفق سایر کشورها در مدارس کشور استفاده نماید.
بند -۶در کشور ایجاد مدارس خصوصی برابر قوانین عادی مجاز و دولت موظف است سرانۀ هزینۀ تحصیلی دانشآموزان خود را در
هر مقطع تحصیلی محاسبه کرده و نیمی از آن مبالغ را بازای هر دانشآموز مشابه ،به این مدارس پرداخت کند .دولت مجاز نیست
در قیمتگذاری مقاطع آموزشی مدارس خصوصی دخالت نماید.
بند -۷دولت موظف ا ست همۀ کتب در سی را ب صورت رایگان و لوازم کمک تح صیلی را با قیمت یارانهای ،تا پایان مقطع تح صیلی
دبیرستان ،در اختیار دانشآموزان قرار دهد.
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بند -۸در کشللور ایران شللغل معلمی مانند شللغل انبیاء محسللوب میشللود و الزم اسللت آنها با عزت و راحت زندگی کنند .دولت
موظف ا ست حقوق ماهیانه و مزایا ،ت سهیالت م سکن ،کمک هزینههای ازدواج و درمان بی شتری ن سبت به م شاغل همتراز برای
ایشان فراهم کند و برای بازآموزی ،آشنایی با روشهای نوین آموزشی و افزایش سطح تحصیلی آنها ،برنامهریزی نماید.
بند -۹دولت موظف ا ست در تأمین مدارس کافی و مجهز در شأن یک ک شور م سلمان بی شترین اهتمام و رعایت ا ستانداردها را
داشته باشد ،ولی مجاز نیست رأساً به این کار اقدام نماید .از طرف دیگر با امتیازهای ویژهای ،از جمله اختصاص زمینهای رایگان
در مناطق مسکونی و شهری به بخش آموزش کشور و یا بخشودگی مالیاتی ،ساختن مدارس توسط بخش خصوصی ،بصورت وقف
علمی و یا مدر سه سازی خیرین را ،مانند یک نه ضت ملی و دینی در ک شور رونق دهد .حق ان شعاب برای ساخت و هزینۀ م صارف
آب ،برق و گاز مدارس کشور تا پایان دورۀ متوسطه دوم ،رایگان میباشد.
بند -۱۰مدارس موظف ه ستند با همکاری سایر نهادها در امر ورزش ،تربیت بدنی ،یافتن ا ستعدادهای درخ شان علمی ،ورز شی،
ترویج و آموزش برخی امور پز شکیپایه و سالمت دانشآموزان ک شور بطور جدی کو شا با شند و دولت موظف ا ست تا سقف ۱۰
درصد از سرانۀ هزینههای دانشآموزان را به این امر اختصاص دهد.
بند -۱۱بدنۀ ا صلی مراکز اقت صادی و بویژه ک سبوکارهای صنعتی نیازمند افرادی دارای دانشهای کاربردی ،فنی ،ورزیده و ماهر
ه ستند .وزارت آموزش و پرورش موظف ا ست اوالً محتوای درو سی ب صورت نو شتاری و دیداری را از مقطع ابتدایی تا پایان دورۀ
متو سطه اول برای آ شنایی دانشآموزان با انواع ک سبوکارها تدوین نمایند .ثانیاً از ابتدای دورۀ متو سطه دوم نیز حداقل نیمی از
دانشآموزان کشور را بسمت رشتههای فنی و حرفهای و اخذ گواهی دیپلم فنی هدایت نمایند .ثالثاً با داشتن دانشگاههای علمی و
کاربردی ،ر شتههای تح صیلی فنی و حرفهای خود را تا سطح فوقدیپلم بدون آزمون ورودی و تنها با دا شتن کارنامۀ قبولی دیپلم
فنی ،توسللعه دهد .تحصللیل در مقطع فوقدیپلم برای این دانشللجویان رایگان میباشللد .فارغالتحصللیالن این مقطع میتوانند برابر
قوانین عادی برای ادامۀ تحصللیل در مقطع کارشللناسللی به دانشللگاههای تحت پوشللش وزارت علوم و فناوری ،با حداکثر ده واحد
درسی جبرانی و تطبیق در رشتههای همراستا ،وارد شوند.
بند -۱۲بنابر ت شخیص و درخوا ست وزرات امور خارجه ،ایجاد مدارس م ستقل ایرانی در خارج از ک شور برای ایرانیان مقیم در آن
ک شورها ،تو سط وزارت آموزش و پرورش مجاز ا ست .این نوع آموزش میتواند ب صورت بخ شی و حتی ب صورت همکاری با مدارس
متداول در آن کشلللورها در قالب تدریس محتوای تعدادی دروس مانند زبان و ادبیات فارسلللی ،فرهنگ دینی و هویت ملی ،با
مالحظات ویژهای صورت گیرد .دولت موظف است در قالب بودجههای فرهنگی و آموزشی خود ،منابع مالی تحقق این بند را فراهم
آورد.
ا صل -۲۱تعالیبخ شی روح و فطرت ان سانی و اخالقمداری ،هدایتگری امید به آینده و پی شرفت ،عمقبخ شی شیوههای تفکر در
جامعه ،ایجاد پیوندهای عمیق عاطفی در بین اق شار جامعه ،آ شنایی ،آموزش و ترویج غیرم ستقیم فرهنگ و تاریخ ایرانی ا سالمی
کشور و ثبت و گسترش جهانی آن به دیگر مردمان ،ایجاد شورانگیزی و شادی در مردم ،بیان بیواسطۀ و یکسویهای از نارسائیها
و یا سرفرازی قلههای ایمانی و شعور در ک شور ،م سیر و نمادی از آزادی و جاودانهگی بیان و اندی شه با شیوههای زیبا ،انتظارات و
وظایفی است که برعهدۀ سازمان هنر و سینما میباشد.
بند -۱سللازمان هنر و سللینما دارای یک هیئت مدیره پنج سللاله متشللکل از  ۸نماینده از اقشللار مختلف هنرمندان ،که به نسللبت
جمعیت آنها و با رأی مسلتقیم ،ابتدا با همکاری و نظارت دولت و زیر نظر هیئترئیسله سلنی انتخاب میشلوند و عالوه بر آنها،
یک نفر نمایندۀ دولت ،یک نفر نمایندۀ قوۀ ق ضائیه و یک نفر نمایندۀ امنیتی ک شور را شامل می شود .سپس هیئتمدیره از بین
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نمایندگان اقشللار مختلف هنرمندان ،دو نفر را برای ریاسللت سللازمان به دولت معرفی و دولت یکی از آنان را برای مدت  ۵سللال،
بعنوان ریاست سازمان منصوب میکند.
بند -۲سازمان میتواند دارای شوراهای حل اختالفات صنفی و هنری ،واحدهای تعیین مالکیت مادی و معنوی ،تعیین شاخصها و
معیارها و ضوابط کاری اق شار مختلف هنری ،ممیزی هنری و ت شخیص آثار مخرب روحی و روانی ،ممیزی محتوی و واحد صدور
مجور انتشار و نمایش و سایر موارد برای پاسخگویی الزم به کشور در قبال فعالیتهای اهل هنر و سینما باشد.
بند -۳ساختار سازمان و شعبات آن در مراکز استانها و یا برخی شهرهای بزرگ ،باید به تأیید مجلس شورای اسالمی برسد .تأمین
هزینههای جاری سللازمان بمیزان حداقل  ۴۰درصللد و تأمین مکان مناسللب برای سللازمان مرکزی و شللعبات آن ،برعهدۀ دولت
میبا شد .دولت همچنین موظف ا ست ادارۀ امور و بهرهبرداری از حداقل  ۸۰در صد مکانهای هنری در اختیار وزارت ار شاد را به
سازمان واگذار نماید .تأمین همه و یا بخشی از تعهد مالی دولت به سازمان میتواند از این مسیر تأمین میشود.
بند -۴صدور مجوز اماکن هنری راعم از مراکز اقت صادی و ک سبوکار هنری و یا غیرانتفاعیر تو سط شهروندان و بخش خ صو صی
برابر قوانین عادی ،برعهدۀ سازمان میباشد.
بند -۵هر هنرمند رو یا گروه هنری و به نسبت پدیدآورندگیر ،مسئول آثار و پیامدهای اثر هنری خود میباشد .چنانچه اثر هنری
در محلی به نمایش درآید ،مسئول آن مکان نیز باندازۀ ایشان ،در این امر فرهنگی مسئول و شریک است.
بند -۶هیچ اثر هنری بدون مجوز سازمان اجازۀ فروش ،انتشار ،نمایش و یا تبلیغات را ندارد و سازمان با صدور مجوزهای خود ،در
قبال آثار و پیامدهای اثر هنری باید پاسخگو باشد .داشتن مسئولیت هنرمند و یا صاحب محل نمایش ،رافع مسئولیت سازمان در
کنترل و نظارت محتوایی و شکلی ا صولی و کلی قبل از نمایش و یا صدور مجوز اولیه نمیبا شد .در صورت بروز موارد نامطلوب
فرهنگی ،سازمان موظف است سریعاً در درون خود ردیابی و چارهجویی نماید و در صورت قصور و یا به نسبت تقصیر ،از برکناری
افراد تا معرفی آنها به مراجع قضایی ،اقدام نماید.
بند -۷م ضمون آثار هنری میتواند سیا سی ،اجتماعی ،دینی ،تاریخی ،اح سا سی ،آموز شی ،اخالقی و تربیتی با شد ،ب شرط آن که
موجب سلب آرامش افراد ،جامعه ،توهین به مقدسات دینی و ملی ،اشاعهدهندۀ فحشاء و فساد اخالقی و جنسی نباشد.
بند -۸هنرمندان همواره نوعی الگو و سلللمبل فرهنگی بویژه برای کودکان و جوانان در جامعه تلقی میشلللوند .حفظ و مراقبت از
حریم شخ صی و خ صو صی آنها همراه با آگاه سازی و آموزش از گزند هر نوع آ سیب اخالقی ،اجتماعی ،اقت صادی و سیا سی ،اوالً
برای سازمان و ثانیاً برای دستگاههای اطالعاتی و امنیتی کشور ،الزم و ضروری است.
بند -۹تکثیر و استفاده ،حتی بصورت غیرانتفاعی ،از آثار هنری ،بدون کسب رضایت صاحب اثر ،ممنوع است .چنانچه آثاری برای
صاحب اثر آن دیگر منشأ و منظور اقتصادی نیست ،نمایش و پخش آنها از صدا و سیمای کشور بالمانع است .چنانچه صاحب اثر
هنری شکایتی داشته باشد ،سازمان موظف است موضوع را در شورای حل اختالف خود بررسی کند .درصورت عدم اقناع صاحب
اثر و بنابر درخواست ایشان ،موضوع از طرف سازمان به دادگاه ویژۀ رسانه ارجاع داده میشود.
بند -۱۰بعد از فوت صاحب اثر ،بهرهبرداری مادی از آثار هنری به وارثین ایشان منتقل میشود.
بند -۱۱بدلیل اثرگذاری فوری مح صوالت هنری در سطح جامعه و اذهان عمومی و بروز زیانهای جبران نا شدنی بی شتر ،بعد از
دریافت شکایت از افراد حقیقی و یا حقوقی و یا دریافت بازخوردهای منفی اجتماعی و سیا سی از پخش یک اثر هنری ،الزم ا ست
سازمان حداکثر ظرف  ۲۴ساعت ،نظریۀ خود را مبنی بر دستور توقف آنی از انتشار و یا عدم آن را اعالم نماید و سپس بررسیهای
بیشتر را انجام دهد .چنانچه موضوع شکایت در شورای حل اختالف سازمان منتفی نشد و یا صحت موضوع شکایت محرز گردید،
موضوع برای رسیدگی قضایی به دادگاه ویژۀ رسانه ارجاع میشود.
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بند -۱۲هر نوع درآمدی مادی ناشی از فروش ،توزیع و یا نمایش آثار هنری ،مشمول قوانین مالیاتی کشور میشود.
بند -۱۳دولت موظف اسلت با تأیید سلازمان ،به تولید آثار هنری کمک مادی بدون بهره ،تا سلقف  ۵۰درصلد هزینههای تولید ،با
بازپرداخت دوساله داشته باشد .در این زمینه سازمان میتواند صندوق اعتباری هنر زیر نظر خود تأسیس نماید تا کمکهای دولت
و بازپرداختهای وامها ،موجب راهاندازی ،گردش مالی و اعطای وام بیشتر صندوق شود.
بند -۱۴ایجاد محصوالت فرهنگی مشترک با غیرایرانیها با اجازۀ سازمان مجاز میباشد.
بند -۱۵سللازمان موظف اسللت برای هنرمندانی که فعالیت و تولید آثار هنری تنها و یا شللغل اصلللی آنها محسللوب میشللود ،با
همکاری سللازمان مرکزی بیمه کشللور ،نسللبت به تحت پوشللش قرار دادن ایشللان در بیمههای سللالمت ،بیکاری ،از کارافتادگی و
بازن ش ستگی ،اقدام نماید .تأمین یک سوم هزینۀ این بیمهها تو سط ا شخاص هنرمند ،یک سوم تو سط سرمایهگذاران آثار هنری و
یک سوم باقیمانده برعهدۀ دولت میباشد .مرجع تشخیص از کارافتادگی ،سازمان میباشد.
بند -۱۷سازمان میتواند هرگونه پی شنهاد و طرح مدون خود را جهت پی شبرد امور صنفی ،هنری ،معی شتی و ق ضائی به مجلس
شورای اسالمی ارسال نماید و آن مجلس نیز موظف به رسیدگی بوده و با اعمال اصالحات خود ،برای تصویب آنها اقدام نماید.
ا صل -۲۲برقراری آرامش ،احترام به شخص و حقوق یکدیگر ،رعایت قوانین و ان ضباط عمومی برابر این مجموعه قوانین ا سا سی و
سایر قوانین عادی برای همۀ شهروندان کشور در مراکز و اماکن عمومی الزامی است.
بند -۱منزل مسکونی ،مراکز اقتصادی و مکان نهادهای شخصی ،حریم خصوصی شهروندان محسوب میشوند و هیچ فرد حقیقی و
یا حقوقی اجازه ندارد بدون اجازه گرفتن از صاحبخانه و مالک آنها ،وارد حریم خ صو صی ک سی شود ،مگر آن که برابر قوانین
کشور بصورت کتبی مجاز باشد و شایسته است اعمال قانون در این موارد همراه با سالم و خوشرویی بوده و بکارگیری احتمالی زور
و چگونگی آن باید در اجازهنامه قید شده با شد .از طرف دیگر ،هیچ ک سی حق ندارد در حریم خ صو صی خود کاری انجام دهد که
موجب آزار و یا احتمال خطر و امنیت جانی و مالی ،سلب آسایش ،اشاعۀ اعمال زشت یا الگوی رفتارهای ناشایست برای همسایگان
شود.
بند -۲با الهام از آیات نورانی و کالم وحی در قرآن کریم و همچنین تعالیم معنوی ادیان الهی ،شللایسللته اسللت که مردان و زنان
شهروند ایرانی در مراکز و اماکن عمومی با پاکدامنی با یکدیگر معاشرت داشته باشند و پوشش ظاهری آنها آراسته و با وقار بوده
و خالف عفت عمومی نبا شد و بویژه زنان ک شور ایران ،با پو شیدن مقنعه یا رو سری و پو شاندن موی سر ،گردن و تا قلب و سینۀ
خود ،زمینههای پاکدامنی و پرهیز کاری بیشلللتری را در مراکز و اماکن عمومی فراهم نمایند و در برابر ،مردان نیز باید با پرهیز از
نگاه گناهآلود ،پو شش منا سب ،حرکات و گفتار نا شای ست ،سطح پاکیزگی و عفاف جامعه و امنیت جن سی را برای زنان شریف و
عفیف ک شور افزایش دهند .تعیین الگوی پو شش و رفتارهای ناهنجار در مراکز و اماکن عمومی و مجازاتهای الزم را قوانین عادی
مشخص میکند.
بند -۳حضور گروهی و جمعی زنان در مراکز و اماکن عمومی و بویژه ورزشگاهها با رعایت بند باال و بشرط عدم اختالط با مردان و
پرهیز از گفتارهای جمعی و بدور از وقار ،مجاز میباشد.
بند -۴دولت موظف ا ست تا در مراکز و اماکن عمومی همۀ شهرهای ک شور ،محلهایی را بمنظور گردهمایی ،تظاهرات و یا بحث
آزاد برای هر گروه ،جمعیت ،انجمن ،جامعه ،مجمع و یا سللازمانهای رسللمی در نظر بگیرد تا آنها بتوانند آزادانه با هواداران خود
همایش دا شته با شند .م سئولیت عواقب و یا پیامدهای این قبیل اجتماعات برعهدۀ برگزارکنندگان میبا شد و دولت ضمن صدور
مجوز ،باید در ایجاد امنیت و برقراری مناسب این قبیل اجتماعات آزاد ،نهایت همکاری الزم را داشته باشد.
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بند -۵هر شهروند ایرانی میتواند در صورت مشاهدۀ خطا و یا نابهنجاری اخالقی ،نوشتاری ،رفتاری و پوششی از هر فرد و یا گروه
در مراکز و اماکن عمومی ،به آنها بطور گفتاری و دوستانه تذکر و در صورت الزم ،به مسئولین مربوط و انتظامی ک شور ،مراتب را
گزارش دهد .دولت موظف است روشهای ارتباطی و برنامههای مجازی مناسبی برای تحقق این بند را مهیا کرده و به اطالع عموم
شهروندان برساند.
اصل -۲۳شورای روستاها و شهرها باالترین مرجع تصمیمگیری و دهدار و شهردار ،باالترین مقام اجرائی در اداره و توسعۀ روستاها
و شهرها میباشند و چگونگی انتخاب و حدود اختیار آنها را این مجموعه قوانین اساسی و سایر قوانین عادی معین میکند .از این
پس ،باختصار از آنها بعنوان شورا و شهردار یاد میشود .اعضای شوراها با رأی مستقیم مردم و شهردار از بین اعضای شورای شهر
و توسط آنها ،انتخاب میشوند.
بند -۱حداکثر تعداد اعضای شورا در روستاها و شهرهای تا سه هزار نفر ،شهرهای تا بیست هزار نفر ،شهرهای تا یکصد هزار نفر،
شللهرهای تا سللیصللد هزار نفر ،شللهرهای تا هفتصللد هزار نفر ،شللهرهای تا دو میلیون نفر جمعیت و کالن شللهرها ،بترتیب:
 ۱۵،۱۳،۱۱،۹،۷،۵،۳تعیین می شوند .در عمل شهروندان از بین واجدین شرایط اعالم شده تو سط سازمان انتخابات ،به یک نفر
بی شتر از مقادیر گفته شده رأی میدهند .منتخبین مردم در اولین جل سه شورا به ریا ست سنی ،از بین خود یک نفر را بعنوان
شهردار انتخاب میکنند .حکم همۀ این افراد توسط استاندار تأیید و ابالغ میشود.
بند -۲هر شهروند ایرانی دارای سن  ۲۵تا  ۷۰سال منتهی به روز رأیگیری ،با دا شتن هرگونه گرایش فکری ،سیا سی ،اجتماعی،
فرهنگی و اقت صادی و گواهی عدم سوءپی شینه ،اقرار به تابعیت از این مجموعه قوانین ا سا سی و سایر قوانین عادی ،دا شتن سواد
حداقل فوقدیپلم برای روستاها و کارشناسی برای سایر شهرها ،اعتقاد به یکی از مذاهب و ادیان رسمی کشور ،بشرط آن که محل
تولدش و یا حداقل  ۳سال منتهی به زمان انتخابات ،ساکن آنجا باشد ،میتواند با رأی محل مردم ،عضو شوراها و یا شهردار شود.
متقا ضیان ع ضویت در شورا و یا شهردار شدن باید یک ماه قبل از زمان انتخابات از شغل فعلی خود ا ستعفاء بدهند ،مگر آن که،
مجوز کتبی ترک خدمت از باالترین مقام مجاز مربوط را ارائه داده باشللند .عضللویت در شللورا و شللهردار شللدن ،شللغل تماموقت
مح سوب می شود و این افراد مجاز به دا شتن شغل دولتی و یا خ صو صی دیگری نمیتوانند با شند .جایگاه شغلی و میزان حقوق و
مزایای اعضلای شلوراها و شلهرداران را قوانین عادی تعیین میکند و هر نوع پرداخت و مزایای دیگری ،تخلف محسلوب میشلود.
مدت عمر شوراها و شهرداران  ۵سال میباشد و محدودیتی در تعداد دفعات عضویت در شورا و یا شهردار شدن وجود ندارد .کلیۀ
اعضای شوراها و شهرداران باید لیست اموال و دارائیهای خود را در اول و پایان دوره خدمت خود باطالع عموم برسانند.
بند -۳هیچ حزب سللیاسللی نمیتواند در انتخابات شللوراها فعالیت و یا افرادی را اعالم و تبلیغ نماید و در این زمینه تنها سللایر
گروههای سیا سی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقت صادی ،شغلی ،ا صناف و بازاریان و ت شکلهای صنفی و مانند اینها ساکن در محل،
میتوانند بتنهایی و یا با ائتالف با یکدیگر ،فعالیت و رقابت سالم انتخاباتی برابر قوانین عادی داشته باشند.
بند -۴هر شهردار حداکثر یک ماه پس از انتخاب ،برنامۀ اداره و توسعۀ روستا و شهر را به شورای مربوط پیشنهاد میکند و شورا
موظف ا ست ظرف مدت یک ماه نظرات ا صالحی خود را به ای شان ارائه و برنامۀ نهایی را به ت صویب بر ساند و برای اجرا به شهردار
ابالغ و سپس بر عملکرد ایشان نظارت نماید و شهردار نیز موظف است حداقل بصورت ماهیانه به شورا گزارش دهد .برنامههایی که
نیاز به منابع مالی ملی دارند ،پس از ت صویب شورا ،الزم ا ست شورای ا ستان نیز آنها را ت صویب و میزان سهم مالی بخش ملی و
چگونگی پرداخت آن را تعیین نماید.
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بند -۵شللهرداران در انتخاب همکاران خود در هر سللطحی کامالً آزاد هسللتند و شللورا و یا هر فرد حقیقی و حقوقی دیگری حق
مداخله ندارد.
بند -۶کلیۀ قراردادهای مالی و حقوقی و تعهدآور روستا و شهر با تأیید و امضای شهردار ،حکم قانونی و اجرایی خواهد داشت.
بند -۷تعدد ،گسللتردگی ،بزرگی و قدمت گروهها و تشللکلهای سللیاسللی ،اقتصللادی ،فرهنگی و هنری ،ورزشللی ،صللنفی و ارتباط
تنگاتنگ با مردم ،حاکی از توسعهیافتگی مدیریت روستا و شهر دارد و شایسته است که مدیریت روستایی و شهری توسط شورا و
شللهردار ،با همکاری و همفکری این اقشللار و گروهها ،همراه با مطالعات نوین توسللعه و اسللتفاده از تجربیات دیگر جوامع بشللری،
صورت گیرد.
بند -۸چ شمانداز و افق برنامههای اداره و تو سعۀ رو ستاها و شهرها باید ب سمت ا ستقالل ،خوداتکایی مالی و اقت صادی ،بهرهمندی
همگان از باالترین سطح رفاه و اشتغال ،برقراری عدالت اجتماعی ،دارای پیوستهای زیستمحیطی و کاهش مصرف آب ،هماهنگ
و همخوان با سیاستها ،طرحها و برنامههای کالن منطقهای ،استانی و کشوری باشد.
بند -۹تعیین ضوابط عمومی و ا ستقرار مکانهای مراکز اقت صادی و ک سب و کارها ،منازل م سکونی ،دوایر دولتی و خ صو صی در
روستاها و شهرها با شوراهاست و شهرداران مسئول تشخیص مصادیق ،صدور مجوز مکان استقرار و اخذ عوارضها میباشند.
بند -۱۰شوراهای روستایی و شهری میتوانند مشکالت اجرایی و عدم حمایت دولتها و یا استانداران از طرحهای آنان را از طریق
نمایندگان آن حوزه در مجلس شورای اسالمی و طرح در کمیسیونهای ذیربط ،پیگیری نمایند.
بند -۱۱مسئولیت نظارت بر عملکرد شهرداران حاضر و یا گذشته با شوراهاست و میتوانند در مورد همۀ امور از ایشان سؤال و یا
تحقیق و تفحص نمایند و در صورت مشاهدۀ تخلف ،پیگیری قضایی داشته باشند و یا در مورد برکناری شهردار فعلی تصمیمگیری
کنند.
اصللل -۲۴همۀ روسللتاها و شللهرهای کشللور باید بتوانند در یک بازۀ زمانی حداکثر ده سللاله ،از نظر تأمین مالی با منابع بومی و
مالیاتها ،توسعه یافته و خوداتکا شوند.
بند -۱ساختار سازمانی و حقوق ماهیانۀ ردههای شغلی شهرداری توسط قوانین عادی تعیین و دولت موظف است با برنامهریزی در
بازۀ زمانی گفته شلده ،سلهم تأمین حقوق ماهیانه را از بودجۀ عمومی و دولت ،به نسلبت افزایش خوداتکایی شلهرداریها ،کاهش
دهد.
بند -۲منابع مالی در روستاها و شهرها از این قبیل هستند :عوارض ساختوساز بصورت قسطی سه ساله و بعد از احداث ،مالیات
خرید و فروش امالک و خودرو بمیزان یک درصد قیمت معامله از فروشنده و همزمان با انجام معامله ،هزینۀ سرانۀ خدمات شهری
از همۀ واحدهای مسللکونی به نسللبت مسللاحت زیربنا و برای اداری با سللی درصللد و تجاری با دو برابر افزایش و بصللورت ماهیانه،
عوارض بر اجاره و یا خانههای خالی برابر مقادیر گفته شللده در این مجموعه قوانین اسللاسللی و یا قوانین عادی و بصللورت ماهیانه،
هزینۀ سللرانۀ نوسللازی معابر و خیابانها از همۀ واحدهای مسللکونی به نسللبت متراژ و تفاوت در ارزش و توسللعهیافتگی منطقه و
ب صورت سالیانه ،هزینۀ سرانۀ احداث و نگهداری ف ضاهای سبز ،ورز شی و کتابخانه بازای اع ضای خانواده از پدر و یا سرپر ست
خانواده و بصورت ماهیانه ،سرانۀ هزینۀ آلودگی هوا به نسبت میزان خرید بنزین و استهالک معابر از خودروها ،دریافتی بابت جرائم
رانندگی ،یک درصد عوارض فروش از همۀ فروشندگان کاالهای کشاورزی و صنعتی و خدماتی .عالوه بر این موارد ،شوراها مجازند
با توجه به و ضعیت اقت صادی ،اجتماعی ،سرزمینی خود ،منابع عوار ضی جدیدی را ب صورت مقطعی و یا دائمی ت صویب نمایند .هر
روستاها و شهرها موظف هستند سامانۀ مجازی برای دریافت عوارض و درآمدهای خود راهاندازی نمایند.
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بند -۳شهرداریها در هیچ صورتی مجاز نی ستند با چ شمپو شی از تخلفات شهری ،هزینهای دریافت کنند و الزم ا ست که مورد
تخلف کالً برطرف شود.
بند -۴بلندمرتبه سازی با رعایت ضوابط فنی و حقوق هم سایگان ،تأمین د ستر سی آ سان و حداقل یک پارکینگ بازای هر واحد،
مجاز ا ست .در این صورت ،ده در صد از ارزش کل م ساحتهای افزون بر تراکم مجاز اولیه ،متعلق به شهرداری ا ست که در زمان
فروش از سازندگان اخذ میشود.
بند -۵مالکیت همۀ زمینهایی که قبالً جزو محدوۀ مسکونی روستایی و شهری نبوده ،ولی در طرح توسعۀ اراضی مصوب روستاها
و شهرها به آنها افزوده می شود ،به شهرداریها تعلق دارند و شهرداران باید بابت این مالکیت ،برابر قیمت پایۀ قبل از الحاق ،که
میزان آنها را شوراها تعیین میکنند ،به صاحبان این زمینها پرداخت نمایند .شهرداریها باید حداقل نیمی از این امالک را برای
ایجاد راهها ،دوایر دولتی ،خدمات و ف ضاهای عمومی بکار گیرند و مجازند نیمی دیگر آنها را بعداً برای تأمین منابع مالی ،زیر نظر
شورا و بروش مزایده ،بفروش برسانند.
بند -۶همۀ زمینهایی که در محدوۀ مسکونی روستایی و شهری هستند ،ولی در طرحهای بهینهسازی بافتهای شهری ،الزم است
همه و یا بخشی از مساحت آنها توسط شهرداریها به هر نحوی مورد استفاد قرار گیرد ،مالکیت آن بخشها از صاحبان اصلی لغو
و به شهرداری واگذار می شود و شهرداریها باید در مناطق خوب و گران تا سقف نیم و در مناطق متوسط و کمتر توسعهیافته ،تا
سقف دوسوم ارزش بخشهای واگذار شده را بصورت نقد و یا اقساط حداکثر دو ساله به صاحبان آنها بپردازد .ارزشگذاریها باید
به تأیید شوراها برسد.
بند -۷شللهردار میتواند دسللتور تغییر کاربری و تعطیلی مراکز صللنعتی و اقتصللادی داخل روسللتاها و ش لهرها را بدلیل اخالل در
آ سایش و سالمت شهر و شهروندان ،دا شتن بدهی بابت نپرداختن انواع عوارض شهری و یا آنان که دارای م صرف باال در آب و
انرژی هستند را ،صادر نماید.
بند -۸همۀ مسللئوالن مراکز خدماتی شللهری آب ،برق ،گاز ،سللالمت ،فرهنگی ،ورزشللی ،ارتباطاتی ،انتظامی تابع سللایر نهادها ،در
اجرای طرحهای مصوب روستایی و شهری ،باید زیر نظر شهرداریها کار میکنند.
اصللل -۲۵طراحی و سللاخت شللهرکهای صللنعتی مراکز اقتصللادی ،همراه با پیوسللت مالحظات زیسللتمحیطی آنها ،برعهدۀ
شهرداریها با هماهنگی ا ستانداران میبا شد که به روش مزایده ،مطالعات و اجرای آن به شرکتهای خ صو صی واگذار می شود.
شهرداریها موظف ه ستند که حتیالمقدور این شهرکها را بطور تخ ص صی طراحی و راهاندازی و مراکز اقت صادی صنعتی داخل
شهر را به این شهرکها منتقل نمایند.
بند -۱دولت موظف است که زمین رایگان از منابع طبیعی در اختیار شهرداریها برای ایجاد انواع شهرکهای مراکز اقتصادی قرار
دهد .همچنین احداث راه رراهآهنر ،تأمین آب ،برق ،گاز طبیعی برعهدۀ دولت و ساخت و تأمین سایر موارد ،برعهدۀ شهرداریها
میباشد.
بند -۲واگذاری زمین بنابر طرحهای مصوب به مراکز اقتصادی در این شهرکها ،رایگان میباشد و صاحبان طرحهای اقتصادی نیز
موظف ه ستند حداکثر تا  ۳سال ن سبت به احداث بنای مرکز اقت صادی خود اقدام نمایند ،در غیر این صورت ،واگذاری زمین ف سخ
میگردد .ولی چنانچه مرکز اقتصللادی بتواند یک طرح دیگر را متناسللب با ابعاد و موقعیت زمین به تصللویب برسللاند ،تصللاحب آن
زمین برای حداکثر یک دورۀ سه ساله دیگر ،قابل تمدید است .در هیچ شرایطی مالکیت زمین در این شهرکها به مراکز اقتصادی
منتقل نخواهد شد.
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بند -۳هیچ مرکز اقت صادی مجاز نی ست زمین واگذار شده خود را به دیگری واگذار نماید .در صورت انحالل مرکز اقت صادی و عدم
تمایل صاحب مرکز برای احداث واحد جدید ،زمین همراه با بناهای آن به شهرداری تحویل داده می شود و شهرداری موظف است
نصف قیمت کارشناسی روز بناها را به مرکز اقتصادی بپردازد.
بند -۴شهرداریها مجاز ه ستند هزینۀ سرانۀ احداث امکانات داخل شهرکها را یک سال پس از راهاندازی و با اق ساط  ۲ساله و
عوارض نوسازی و توسعه را بصورت ماهانه از سال سوم ،از همۀ مراکز اقتصادی اخذ نمایند.
بند -۵شللهرکهای مراکز اقتصللادی دارای هیئتمدیرهای حداکثر  ۱۱نفره متشللکل از نمایندگان مراکز اقتصللادی ،یک نماینده از
شللهرداریهای مربوط و مدیرعامل هسللتند که وظیفۀ عمدۀ آنها عبارتند از :ادارۀ امور داخلی شللهرکها ،تالش برای جلب مراکز
اقتصلللادی جدید و تأمین زنجیرتۀ تأمین مراکز و تکمیل چرخۀ تولید آنها در شلللهرکها ،حل و فصلللل اختالفات داخلی مراکز با
یکدیگر ،تنظیم گزار شات دورهای از و ضعیت مراکز اقت صادی و تدوین طرحهای تو سعهای برای آگاهی و ت صویب شهرداریهای
مربوط ،نظارت بر دخل و خرج امور جاری شللهرکها ،تأمین امنیت و حراسللت شللهرکها ،نظارت بر امور زیسللتمحیطی ،ایجاد
صلللندوقهای حمایتی داخلی و کمک به واحدهای در حال تأسلللیس و رشلللد ،نظارت عمومی بر حفظ و رعایت اسلللتانداردهای
محصللوالت مراکز اقتصللادی ،پیگیری و حمایت از ایجاد مراکز آموزشللی ،علمی ،تحقیقاتی و دانشللگاهی در شللهرکها ،حمایت از
برگزاری همایشها و بازدیدهای علمی خبرگان و دانشللگاهیان .انتخاب افراد هیئتمدیره زیر نظر شللهرداریها انجام میشللود و در
این میان ،تنها مدیرعامل و افراد اجرایی ایشان دارای دستمزدی هستند که به تصویب هیئتمدیره رسیده است.
بند -۶همۀ درآمد شللهرداریها در همان شللهر و صللرف طرحهای مصللوب محلی و یا ملی خواهد شللد .نظارت کلی بر هزینهکرد
شهرداریها برعهدۀ استانداریها میباشد.
اصللل -۲۶در کشللور ایران گروهها و احزاب سللیاسللی با ایدهپردازی ،ایجاد نوآوری و شللادابی ،آموزش ،جریانسللازی سللیاسللی و
فرهنگسازی ،بزرگترین نقش در نهادینهکردن کار گروهی در جامعه را دارند و اهرمی برای عینیت بخشیدن ارادهها ،مردمساالری،
آزادی و سمبل مشارکت در تعیین سرنوشت امور سیاسی و حکمرانی کشور هستند.
بند -۱گروههای سیاسی کوچکترین واحدهای منسجم مردمی هستند که با ارتباط عمومی خود افکار ،آراء و هیجانات فردی را به
جریانهای سیا سی و مؤثر در سطح رو ستا و شهر تبدیل میکنند و با تقویت نظم و ان ضباط درونگروهی ،ع ضوگیری ر سمی و
تالش برای پیروزی در انتخابات روستایی و شهری ،میتوانند به احزاب فراگیر در سطح منطقه ،استان و یا کشور تبدیل شوند.
بند -۲هدف هر گروه سیا سی ر سمی میتواند از همان ابتدا برای حزب شدن با شد ،در این صورت مجاز ا ست ع ضوگیری خود را
بطور رسمی و فراگیر شروع نماید.
بند -۳گروهها و احزاب سللیاسللی رسللمی در بیان عقاید سللیاسللی خود آزاد هسللتند و میتوانند از هرگونه وسللایل ارتباط جمعی
نوشتاری ،دیداری ،شنیداری ،ارتباطی و شبکههای مجازی در نشر دیدگاهها و جذب اعضاء برابر قوانین جاری استفاده نمایند.
بند -۴دولت و هر مقامی اجازه ندارد به گروه و یا حزب سیاسی خاصی از نظر مالی ،امکاناتی و یا رسانهای کمک نماید.
بند -۵دولت موظف ا ست م شخ صات همۀ گروهها و احزاب سیا سی را مانند :تاریخ شروع ،ا سا سنامه ،مرامنامه ،رئیس ،دبیر کل،
اع ضای شورای مرکزی ،آدرس قانونی ،تلفن ،آدرس پ ستی ،آدرس رایانامه ،نحوۀ تماس واحد ر سیدگی به شکایات و تعداد آخرین
اعضای رسمی آنها را از طریق سامانۀ سازمان ساماندهی و هماهنگی اطالعات و آمار کشور در اختیار عموم قرار دهد.
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بند -۶گروهها و احزاب سیا سی و همچنین سایر د ستجات ر سمی ک شور مجاز ه ستند فقط با اطالع قبلی به مراجع قانونی ،در
اماکنی که در اختیار و یا تملک آنهاسللت ،جلسللات و همایشهای خود را برگزار نمایند .در اینصللورت ،دولت موظف اسللت تأمین
امنیت و نظم عمومی خارج از این اماکن را فراهم نماید.
بند -۷هر گروه و احزاب سیاسی موظف هستند واحد حل اختالفی را برای رسیدگی به امور شاکیان خصوصی و یا دولتی در خود
ایجاد و تالش نمایند تا شکایتهای نا شی از عملکرد شان بطور دو ستانه حل و ف صل شود .همچنین این گروهها و احزاب موظفند
که مراتب شکایت و نتیجۀ آن را در نشریات خود به آگاهی عموم برسانند.
بند -۸مرجع قضایی موظف است تا مراتبی از دادگاههای دارای هیئتمنصفه را برای رسیدگی به شکایات افراد حقیقی و حقوقی از
گروهها و احزاب سیاسی تشکیل دهند.
بند -۹هیج گروه و حزب سیا سی را نمیتوان بدلیل نقد و تحلیل عملکرد نهادهای ک شور مورد پیگرد قانونی قرار داد ،مگر آن که
متهم به افترا و بیان مطالب نادرست از طرف شاکی حقیقی و یا حقوقی باشد و قضاوت نهایی با دادگاه احزاب خواهد بود.
بند -۱۰تخلفات ثابت شده توسط گروهها و احزاب سیاسی باید منتهی به مجازات فرد ،دبیر کل ،رئیس رو یا ترکیبی از این افراد ر
بنابر رأی دادگاه احزاب شود و حزب نیز موظف ا ست مجازاتهای داخلی خود را برای این افراد اعمال نماید .در صورتی که بیش
از دو سوم اع ضای شورای مرکزی گروهها و یا احزاب سیا سی در یک شکایت و یا در طول دوران فعالیت خود بنابر رأی دادگاه
احزاب مجرم شناخته شوند ،آن گروه و یا حزب منحل و آن افراد اجازۀ فعالیت سیاسی بمدت پنج سال را نخواهند داشت.
بند -۱۱کسانی که حتی یک بار از طرف دادگاه سیاسی در هر سطحی مجرم شناخته شوند ،نمیتوانند رئیس ،دبیرکل و یا نمایندۀ
آنها در انتخابات شوراهای روستایی و شهری و یا نمایندگی مجلس شورای اسالمی باشند.
بند -۱۲اخذ کمکهای مالی از گروههای معاند با نظام و یا همکاری سازمانیافته با آنان ،توهین به مقد سات ادیان ر سمی ک شور
بصورت آشکار ربشرط آن که رسماً اظهار ندامت نشودر ،تنها دالیلی هستند که در صورت اثبات در دادگاه احزاب ،میتوان آن گروه
و یا حزب را منحل کرد.
ا صل -۲۷در ک شور ایران همۀ امور اقت صادی ،به جز در مواردی که در این مجموعه قوانین ا سا سی برعهدۀ دولت ا ست ،در اختیار
بخش خصوصی است که بواسطۀ سازمان اصناف مدیریت و اجرا میشود.
بند -۱هر صنف مجموعهای از م شاغل ا ست که منافع آنها در پنج گروه شغلی دانشبنیان ،تولید ،واردات ،صادرات و توزیع به
یکدیگر واب سته ه ستند ،مانند ک شاورزان چغندر قند و نی شکر ،کارخانههای قند ،واردکنندگان شکر و توزیعکنندگان ا صلی قند و
شکر ،شرکتهای دانشبنیان در استان مربوط ،که مجموعاً یک صنف را تشکیل میدهند .هر صنفی دارای یک شورای سه تا پنج
نفره ،مت شکل از نمایندگان گروههای شغلی گفته شده در هر ا ستان میبا شد .این شوراهای صنفی همراه با یک نماینده از طرف
استانداری ،میتوانند باالترین تصمیمگیریها دربارۀ صنف خود را در محدودۀ استانی اتخاذ نمایند .در قبال این اختیارات ،شوراها
به واحدهای صنفی کوچکتر در شهرستانها پاسخگو خواهند بود .تدوین طرحهای توسعه و پیشرفت صنف در استان ،ایجاد بازار
برای محصللوالت صللنف در اسللتان و کشللور ،مدیریت و اشللاعۀ دانش و انجام کمکهای فنی به اعضللا ،نظارت بر ضللوابط و ارتقاء
ا ستاندارهای مح صوالت صنف ،ت صمیمگیری برای ایجاد و تفویض اختیارات به شوراهای صنفی م شابه در شهرهای بزرگ ا ستان،
مدیریت بر صندوق پیوند صنفی ،راهبری نوآوری در واحدهای صنفی ،تصویب طرحهایی که درخواست استفاده از تسهیالت بانکی
را دارند ،جلب منابع بانکی الزم برای اختصللاص وام به واحدهای صللنفی خود ،از جمله وظایف این شللوراهای صللنفی میباشللند.
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ساختار سازمانی این شوراها باید ساده و دارای واحدی برای حل اختالفات صنفی با شد .ع ضویت در شوراهای صنفی در سطح
استانها ،حداکثر مشاغل نیمهوقت محسوب میشوند.
بند -۲سازمان ا صناف مرکزی موظف ا ست شوراهای عالی هر صنف را در تهران بگونهای از نمایندگان شوراهای ا صناف ا ستانها
تشللکیل دهد که در ترکیب حاصللل برای هر صللنف یک یا چند نفر از هر پنج گروه شللغلی دانشبنیان ،تولید ،واردات ،صللادرات و
توزیع ح ضور دا شته با شند .این شوراهای عالی صنفی به همراه یک نماینده از دولت در هر صنف ،باالترین مرجع ت صمیمگیری
دربارۀ صادرات ،واردات ،جذب سرمایههای خارجی ،همگامی و همراهی طرحهای تو سعه و پی شرفت صنف با طرحها و برنامههای
کالن تو سعه در ک شور ،پیگیری ایجاد ر شتههای دان شگاهی بمنظور تربیت نیروی ان سانی برای صنف ،ت صویب تعرفه و عوارض
گمرگی برای کاالهای وارداتی صنف و یا مشوقهای صادراتی ،تدوین و تصویب ضوابط و استانداردهای الزم برای ایجاد و راهاندازی
و مدیریت صندوق پیوند صنف میباشند .عضویت در شوراهای عالی اصناف ،میتوانند مشاغل تماموقت محسوب شوند.
بند -۳سللاختار سللازمان اصللناف مرکزی حداقل دارای یک هیئتمدیره متشللکل از رؤسللای شللوراهای عالی اصللناف و مدیرعامل،
شوراهای عالی اصناف ،واحد حقوقی و قانونگذاری ،واحد بازرگانی خارجی ،واحد عالی رسیدگی به تخلفات صنفی میباشد .عمده
وظایف هیئتمدیره نظارت و پیگیری تشکیل شوراهای اصناف در استانها و شوراهای عالی در تهران ،هماهنگی مصوبات شوراها با
یکدیگر و با سیا ستهای کالن اقت صادی ک شور ،تدوین قوانین اقت صادی برای ا صناف و ارتباط با مجلس شورای ا سالمی برای
ت صویب ،نظارت عالی بر عملکرد و ح سابهای مالی صندوقهای پیوند ،پیگیری و تحلیل بازخورد ت صمیمهای اقت صادی سازمان و
دولت میباشد.
بند -۴ساختار سازمان ا صناف را مجلس شورای ا سالمی م صوب میکند و بجز شرکتهای دانشبنیان ،الزم ا ست دیگر اع ضای
صنف یک رتا حداکثر سهر در هزار از فروش خود را ماهیانه به سازمان اصناف استان مربوط واریز نمایند .دولت موظف است مکان
و پشتیبانیهای مناسب برای فعالیت اصناف در مرکز استانها و تهران فراهم نماید.
اصللل -۲۸دانشللگاهها وظیفه دارند که مشللکالت علمی ،فناوری و نوآوری مراکز اقتصللادی ،زیسللتمحیطی و کمبود منابع آبی را
برطرف کنند و پیشرفت کشور را به مسیر فناوریهای نوین ،آیندهساز و اقتدارآفرین در تراز جهانی هدایت کنند و نیروی انسانی و
مدیران خالق ،کارآفرین و متعهد را برای همۀ نهادهای کشلللور تربیت نمایند .عالوه بر اینها ،تولید و انجام تحقیقات علمی پایه،
پژوهشهای فناورانه ،ایجاد مراکز رشد ،همکاری و همراستایی با شرکتهای دانشبنیان در کشور ،اندیشهورزی در سیاستگذاری،
حکمرانی ،حل م شکالت و گذار از بحرانهای ا سا سی و کالن ک شور ،حمایت از دان شجویان و ا ساتید برتر دان شگاهی و پرورش
دانشمندان در تراز جهانی ،برعهدۀ دانشگاهها و مراکز پژوهشی میباشد.
بند -۱ایجاد دان شگاه و یا مرکز آموزش عالی دولتی برای مقاطع فوقدیپلم و کار شنا سی تنها بنابر درخوا ست ا ستاندار هر منطقه
بشرط تأمین مکان و حداقل یک سوم هزینۀ راهاندازی توسط ایشان امکانپذیر میباشد و مابقی را دولت موظف است تأمین کند.
ا ستانداران مجازند برای تأمین هزینههای اولیۀ ساخت دان شگاهها و مرکز آموزش عالی ،عوارض ویژهای را از مراکز اقت صادی اخذ
نمایند .برای مناطق محروم و یا کمتر توسعهیافته ،تنها شرط تأمین مکان کافی است.
بند -۲هیچ وزارتخانه ،سللازمان دولتی و یا نیمهدولتی که از بودجه عمومی اسللتفاده میکنند ،مجاز نیسللتند که دانشللگاهی ویژه
داشته باشند .نیروهای مسلح شامل این بند نمیشوند.
بند -۳باالترین رکن هر دانشگاه ،هیئتامنای آن متشکل از منتخبین گروههای علمی آن دانشگاهها و یک نماینده از سوی وزارت
علوم و فناوری میباشد و تصویب و نظارت برنامههای دراز مدت توسعه علمی و آموزشی و بودجۀ ساالنۀ دانشگاه ،چگونگی و تعداد
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پذیرش دان شجویان ،تأیید همکاریهای علمی ،هماهنگی دان شگاه با سیا ستهای کلی ک شور ،نظارت بر امور تحقیقاتی و محیط
فرهنگی و انتخاب رئیس دانشگاه را بمدت  ۵سال برعهده دارد.
بند -۴دان شگاههای تابع وزارت علوم و فناوری مجاز نی ستند که مقطعی بنام فوقدیپلم دا شته با شند .بخش خ صو صی میتواند در
ایجاد و تو سعۀ این مقطع همکاری مؤثری با آموزش و پرورش دا شته با شد .دان شگاهها باید برنامهریزی کنند تا پذیرش حداقل ۳۰
درصد از ظرفیت مقطع کارشناسی خود را به فارغالتحصیالن این مقطع اختصاص دهند.
بند -۵آموزش اعم از روزانه و یا شبانه در مقطع کارشناسی برای همۀ شهروندان ایرانی رایگان میباشد و دانشگاههای دولتی مجاز
نیستند مبلغی دریافت نمایند .بخش خصوصی میتواند مجوز تأسیس دانشگاه برای مقاطع فوقدیپلم ،کارشناسی و باالتر را داشته
باشد و تنها اینها مجاز به اخذ هزینههای تحصیلی هستند و میتوانند بخشی از نیازهای آموزشی خود را طی قراردادهای مالی از
طریق دانشگاههای دولتی تأمین نمایند.
بند -۶دولت موظف ا ست به همۀ دان شجویان دان شگاههای دولتی متنا سب با مقطع تح صیلی و و ضعیت تأهل ،از فوقدیپلم به باال،
کمکهزینۀ تح صیلی بالعوض و وامهای دان شجویی ب صورت قرضالح سنه بدهد .پرداخت این مبالغ منوط به دا شتن کد اقت صادی
افراد حقیقی برای هر دانشجو میباشد .ادامه تحصیل دانشجویان در مقاطع باالتر و دریافت وامهای جدید ،منوط به تسویهحساب
وامهای دریافتی مقاطع قبلی نیست ،بشرط آن که فاصلۀ زمانی و وقفۀ بین دو مقطع ،از  ۳سال بیشتر نشده باشد و الزم است که
در گواهیهای موقت فارغالتحصیلی ،میزان بدهی کل مقاطع تحصیلی ذکر شود .دانشجویان موظف هستند در صورت عدم تمایل
به ادامۀ تحصیل در مقاطع باالتر ،حداکثر در مدت  ۳سال بصورت نقد و یا اقساط ،بدهی خود را بپردازند ،در غیر اینصورت ،بدلیل
بدهی به دولت ،کد اقتصادی آنها مسدود و ممنوعالمعامله خواهند شد.
بند -۷همۀ دانشجویان دانشگاههای دولتی در ازای استفاده از آموزش رایگان موظف هستند پس از فارغالتحصیل شدن الزم است
بترتیب ،بمدت  ۳سال ربرای مقطع کار شنا سیر ۲ ،سال ربرای کار شنا سی ار شدر ۳ ،سال ربرای مقطع دکتریر ،در سازمانهای
دولتی و یا خ صو صی ،مرتبط با ر شتۀ تح صیلی خود ،شاغل شوند .چنانچه این افراد بخواهند بدون انجام این تعهد خدمت برای
ادامۀ تح صیل به خارج از ک شور اعزام شوند و یا بهر دلیلی در م شاغل غیرمرتبط با ر شتۀ تح صیلی خود فعالیت نمایند ،الزم ا ست
هزینۀ مدت استفاده از آموزش رایگان خود را بصورت یکجا بپردازند .در هر صورت چنانچه این تعهد انجام نشود ،این افراد بدهکار
به دولت تلقی میشللوند و کد اقتصللادی آنها مسللدود و ممنوعالمعامله خواهند شللد .میزان هزینۀ تحصللیلی در مقاطع مختلف را
ساالنه مجلس شورای اسالمی تعیین میکند.
بند -۸دولت موظف اسللت ظرفیت ورودی دانشللگاهها را باندازۀ متقاضللیان افزایش دهد و پذیرش دانشللجویان بدون اعمال آزمون
سراسری ،ولی بطور متمرکز و مجزا برای هر دانشگاه خواهد بود.
بند -۹برای ورود به مقطع کارشناسی دانشگاهها باید فقط نمرات درسی مقطع قبلی مالک پذیرش قرار گیرد و هرگونه سهمیه و یا
امتیازی برای هر ق شر و افرادی ممنوع ا ست .دان شگاهها هر یک میتوانند برای پذیرش دان شجویان خود شرایطی مانند دا شتن
حداقل نمره برای همه و یا برخی از دروس دبیرسللتانی و یا فوقدیپلم را داشللته باشللند .دولت و یا دانشللگاههای مناطق محروم و
کمتر توسعهیافته ،میتوانند امتیازات ویژهای برای جلب دانشجویان به تحصیل در آن دانشگاهها داشته باشند.
بند -۱۰اعمال محدودیتهای جنسللیتی و یا ناتوائیهای جنسللی برای پذیرش در برخی از رشللتهها ،متأثر از نوع رشللته و یا نیاز
جامعه ،مجاز است.

26

بند -۱۱فعالیت اجتماعی و عقیدتی ،اتهام و یا ارتکاب به جرم سیا سی و سایر جرائم شهروندان ایرانی نمیتوانند مانعی برای ورود
به دانشگاه و یا تداوم تحصیالت دانشگاهی و اخراج ایشان باشد .ادیان و یا مذاهب غیررسمی بشرط پرداخت هزینههای دانشگاهی،
میتوانند تحصیالت دانشگاهی داشته باشند.
بند -۱۲برگزاری اجتماعات و مرا سم سخنرانی برای تبیین و نقد اهداف و برنامهها نهادها و ارکان ر سمی ک شور ،گروهها و احزاب
در دانشگاهها توسط دانشگاهیان ،بشرط آن که مخل نظم عمومی دانشگاه نباشد ،مجاز است.
ا صل -۲۹در ک شور ایران ایجاد و برگزاری ر شتههای تح صیلی در مقاطع کار شنا سی ار شد و دکتری باید نیازمحور با شند و وزارت
علوم و فناوری موظف ا ست نیازهای علمی و فناورانۀ ک شور را گردآوری و به آگاهی کلیۀ دان شگاهها و عموم مردم بر ساند .از طرف
دیگر ،همۀ نهادهای کشللور موظف هسللتند نیازهای سللالهای آتی خود را در این زمینه به وزارت گفته شللده اعالم کنند .بشللرط
رعایت نیازمحور بودن ،نقش دولت در این دو مقطع ،تأمین زیرساختهای علمی ،فنی و عمرانی است.
بند -۱چنانچه دان شگاهی برای هر ر شته از مقطع کار شنا سی ار شد و دکتری بخواهد ساالنه دان شجو جذب نماید ،اگر تعداد آن
دان شجویان برابر درخوا ست نیاز کتبی حداقل یک بهرهبردار دولتی و یا خ صو صی و همراه با ت ضمین بکارگیری آنها با شد ،دولت
موظف است تا دو برابر برای کارشناسی ارشد و یک برابر برای دورۀ دکتری ،هزینههای سرانۀ آنها را به دانشگاه مربوط بپردازد.
بند -۲چنانچه مراکز اقت صادی دولتی و یا خ صو صی برای ا ستفاده از نتایج و محتوای پایاننامههای مقطع کار شنا سیار شد و یا
ر سالههای دکتری مبالغی به دان شگاهها بپردازند ،دولت نیز موظف ا ست  ۵۰در صد این مبالغ را به دان شگاهها و  ۲۵در صد آنها را
به دانشجویان مربوط بپردازد.
بند -۳مراکز اقتصادی دولتی و یا خصوصی میتوانند برای حل مسائل توسعهای و فناورانۀ خود با دانشگاههای دولتی یا خصوصی
قرارداد پژوهشللی منعقد کنند .در این صللورت ،دولت موظف اسللت  ۴۰درصللد مبلغ قرارداد را بعنوان یارانۀ پژوهشللی صللنعتی به
دانشللگاه بپردازد و مراکز نیز میتوانند نیمی از سللهم خود را بعنوان مالیات تکلیفی محسللوب و اسللناد آن را به بعنوان پرداختی
مالیاتی به مسئولین مربوط ارائه دهند .این نوع قراردادها کالً از پرداخت مالیات بر دستمزد معاف هستند.
بند -۴دولت موظف ا ست در قراردادهای پژوه شی نیروهای م سلح با دان شگاهها میزان  ۶۰در صد از مبلغ قرارداد را بعنوان یارانۀ
پژوهشی دفاعی به دانشگاههای طرف قرارداد بپردازد.
بند -۵بمنظور تقویت همکاریهای فردی و یا گروهی بیندانشللگاهی در انجام قراردادهای پژوهشللی مندرج در بند باال ،بازای هر
میزان از انجام موضوع پژوهش را که دانشگاه طرف قرارداد به دیگر دانشگاهها واگذار نماید ،دولت موظف است سی درصد آن مقدار
را بعنوان تشویق ،به دانشگاه طرف قرارداد بپردازد.
بند -۶ایجاد مقاطع کار شنا سیار شد و یا دکتری در حوزههای علمی و فناوریهای نوین و نوظهور تو سط دان شگاهها تنها با اعالم
نیاز یکی از سازمانهای دولتی و یا خصوصی با جذب تعداد محدودی دانشجو امکانپذیر است .در این صورت ،دولت موظف است
تمام هزینههای فنی ،عمرانی و سللرانۀ دانشللجویی این دورهها را بپردازد .سللقف حمایت مالی دولت در این زمینه ،میتواند تا ۱۰
درصد کل حمایت مالی دولت باشد.
بند -۷همۀ اوقات موظفی اعضللای هیئتعلمی دانشللگاهها باید در خدمت آموزش و پژوهش باشللد و ایشللان بتنهایی مجاز به عقد
قرارداد پژوهشی با خارج از دانشگاه نیستند.

27

بند -۸دانشللگاهها موظف هسللتند از طریق ایجاد دکترای پژوهشللی ،میانرشللتهها ،پژوهشللکدهها ،مراکز رشللد و یا شللرکتهای
دانشبنیان ،د ستاوردهای علمی و پژوه شی خود را به فناوریهای قابل ا ستفاده و نزدیک به نوآوری بر سانند .ایجاد پژوه شکده،
پژوهشگاهها و مراکز پژوهشی دولتی خارج از مدیریت دانشگاهها ممنوع میباشد.
بند -۹دان شگاهها موظف ه ستند با ایجاد رابطۀ علمی و فناوری با دان شگاهها و مراکز پژوه شی خارج از ک شور و تبادل دان شجو و
ایجاد دورههای آموزشی و پژوهشی مشترک با آنها ،موجب افزایش غنا و کیفیت علمی و فناوری کشور شوند.
بند -۱۰دانشگاهها موظف هستند دانشجویان جوان دارای استعدادهای برتر و ویژه و اساتید برجستۀ علمی را شناسایی و بمنظور
دان شمندپروری برای آنها ،برنامههای آموز شی و پژوه شی جداگانهای دا شته با شند .دولت موظف ا ست از این برنامهها پ شتیبانی
نماید.
اصل -۳۰در کشور ایران هیچ قوم ،نژاد و طایفهای نسبت به دیگری برتری ندارد و هیچیک از این دستهجات نمیتوانند در گفتار،
کردار ،رفتار و نوشتار خود عملی انجام دهند که گمان برهم خوردن انسجام ملی و یا ذهنیت جداییطلبی را در دیگران ایجاد کند.
مرجع تشخیص تخلف از این اصل ،دوایر امنیتی و ق ضایی میباشند .دولت موظف است در حفظ و تقویت فرهنگ ،آداب و رسوم،
زبان ،خط ،گویشها ،آوازها و صنایع دستی و محصوالت محلی ،نگهداری و مرمت آثار باستانی در کشور برنامههای ویژهای داشته
باشد.
ا صل -۳۱مطبوعات قدیمیترین و سیلۀ ارتباطی ا ست که ر سالت هدایت جریان آزاد باورها و اندی شههای فردی و گروهی ب سمت
اهداف فردی و عمومی بمنظور آگاهیبخشی ،باال بردن اطالعات ،دانش ،شناساندن ارزشها و هنجارها ،الگوسازی ،ایجاد زمینههای
پذیرش نوآوریهای اجتماعی و دگرگونیها را برعهده دارد.
بند -۱سازمان مطبوعات دارای هیئتمدیریهای مت شکل از نماینگان فرهیختۀ منتخب اق شار مختلف میبا شد تا با خرد جمعی و
برا ساس خطوط راهنما ،چارچوبها و مقررات این مجموعه قوانین ا سا سی و سایر قوانین عادی دیگر ،با بهترین شیوه بر وظایف و
نقش خطیر مطبوعات در کشور نظارت و قضاوت داشته باشند .انتخابات اعضای هیئتمدیره زیرنظر وزارت ارشاد انجام و در اولین
جلسه با ریاست سنی ،رئیس و مدیرعامل سازمان معین میشوند.
بند -۲ساختار سازمان مرکزی در تهران و یا شعبات آنها در مراکز ا ستانی و شهرهای بزرگ ،باید به ت صویب مجلس شورای
اسللالمی برسللد .سللازمان میتواند شللوراهای حل اختالفات صللنفی ،واحدهای تعیین مالکیت مادی و معنوی ،تعیین شللاخصها و
معیارها و ضوابط نشر ،ممیزی هنری ،ممیزی محتوی ،واحد صدور مجور نشر و چاپ داشته باشد .سازمان میتواند بمیزان یک در
هزار ،از فروش مطبوعات کشور را برای تأمین هزینههای جاری خود ،ماهیانه از مراکز اقتصادی مربوط دریافت کند و دولت موظف
ا ست ،در صورت نیاز ،الباقی را تأمین نماید .تأمین مکان منا سب برای سازمان مرکزی و شعبات آن ،برعهدۀ دولت میبا شد .دولت
همچنین موظف اسللت ادارۀ امور و بهرهبرداری از حداقل  ۸۰درصللد مراکز نشللر در اختیار وزارت ارشللاد را به این سللازمان واگذار
نماید.
بند -۳صللدور مجوز اماکن نشللر راعم از مراکز اقتصللادی و کسللبوکارهای فرهنگی و یا غیرانتفاعیر توسللط شللهروندان و بخش
خصوصی برابر قوانین عادی ،برعهدۀ سازمان میباشد.
بند -۴هر نوع درآمدی مادی ناشی از چاپ ،فروش و یا توزیع نشریات ،مشمول قوانین مالیاتی کشور میشود.
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بند -۵سللازمان میتواند کاغذ و یا سللایر لوازم مورد نیاز مراکز اقتصللادی و یا فرهنگی تحت پوشللش خود را رأسللاً بدون پرداخت
عوارض گمرکی به کشور وارد کرده و بدون اخذ سود و تنها با دو درصد کارمزد ،بین آن مراکز توزیع نماید.
بند -۶سازمان موظف ا ست برای ک سانی که نوی سندگی و یا خبرنگاری تنها و یا شغل ا صلی آنها مح سوب می شود ،با همکاری
سازمان مرکزی بیمه کشور ،نسبت به تحت پوشش قرار دادن ایشان در بیمههای سالمت ،بیکاری ،کارافتادگی و بازنشستگی ،اقدام
نماید .تأمین یک سوم هزینۀ این بیمهها تو سط این ا شخاص و باقیمانده برعهدۀ دولت میبا شد .مرجع ت شخیص از کارافتادگی،
سازمان میباشد.
اصل -۳۲نویسنده یا تولیدکنندۀ محتوی و ناشر هر دو به یک اندازه در عواقب و پیامدهای زیانبار آن محتوی مسئولیت دارند .این
اصل رافع مسئولیت کنترل و نظارت محتوایی و شکلی اصولی و کلی سازمان مطبوعات قبل از انتشار و صدور مجوز اولیه نمیباشد.
در صورت بروز موارد نامناسب مطبوعاتی ،سازمان موظف است سریعاً در درون خود ردیابی و چارهجویی نماید و در صورت قصور و
یا به نسبت تقصیر ،از برکناری تا معرفی افراد به مراجع قضایی اقدام نماید.
بند -۱توهین صریح به مقدسات ادیان و مذاهب رسمی کشور ،ترویج بیپردۀ کفر ،بیدینی و شیطانپرستی ،ممنوع است.
بند -۲افشای اسرار نظامی ،اطالعات امنیتی و متن مذاکرات جلسات سری کشور ،بهر صورت ممنوع است.
بند -۳نشر متون و تصاویر خالف عفت عمومی ،مروج فحشاء و بیبند و باری جنسی ،تبلیغ مواد مخدر و سیگار ،بیان الفاظ رکیک،
بیان مطالبی در تخریب و تمسخر قومیتها ،ممنوع است.
بند -۴ترویج افکار پوچ و همجنسگرایی و تشویق به خودکشی ،ممنوع است.
بند -۵انتشار هرگونه شبنامه ،دعوت به شورش و اجتماعات خالف قانون و مخل آسایش شهروندان ،ممنوع است.
بند -۶انتشار عمومی اطالعات خصوصی و اسرار شخصی افراد ممنوع است و اگر بقصد آبروریزی باشد ،مجازات شدیدتری خواهد
داشت.
بند -۷تبیین و نقد احکام شرعی ،فقهی و فروع دین ،مجاز است.
بند -۸تبیین و نقد بیانات و عملکرد همۀ ارکان و نهادهای نظام ،آرمانهای انقالب اسالمی و مسئولین کشور ،مجاز است.
بند -۹تبیین و نقد همۀ مکاتب فلسللفی و دینی غربی و شللرقی و بویژه آموزش آنها در دانشللگاهها ،گروههای سللیاسللی ،فکری و
فرهنگی ،مجاز است.
بند -۱۰سللازمان موظف اسللت برای صللیانت فرهنگی و فکری کودکان و نوجوانان ،نظارت ویژهای برای این بخش اعمال نماید .از
طرف دیگر ،ممکن است محتوایی برای افراد بزرگسال مناسب ولی برای کودکان احتمال زیان داشته باشد ،در این موارد الزم است
قید سن قابل استفاده ،در نشریات گفته شود.
بند -۱۱در صللورت قید ناشللر ،هرگونه اسللتفاده محتوایی از متون و یا تکثیر آن ،باید با ذکر مأخذ انجام شللود .ناشللرین میتوانند
شکایت خود در این زمینه را به سازمان ارائه نمایند .سازمان نیز موظف است موضوع را در شورای حل اختالف خود بررسی کند.
درصورت عدم اقناع ناشر و با درخواست ایشان ،موضوع از طرف سازمان به دادگاه ویژۀ مطبوعات ارجاع داده میشود.
بند -۱۲بعد از فوت صاحب محتوی ،بهرهبرداری مادی از آثار وی به وارثین ایشان منتقل میشود.
بند -۱۳در صورت شکایت افراد حقیقی و یا حقوقی و یا دریافت بازخوردهای منفی اجتماعی و سیا سی از ن شر یک محتوی ،الزم
اسللت سللازمان حداکثر ظرف یک هفته ،نظریۀ خود مبنی بر دسللتور توقف آنی از انتشللار و یا عدم آن را ،اعالم نماید و سللپس
29

برر سیهای بی شتر را انجام دهد .چنانچه مو ضوع شکایت در شورای حل اختالف سازمان منتفی ن شد و یا صحت مو ضوع شکایت
محرز گردید ،موضوع برای رسیدگی قضایی به دادگاه ویژۀ مطبوعات ارجاع میشود.
بند -۱۴در صورت دریافت جوابیۀ شخص حقیقی و یا حقوقی در قبال متن منتشر شده در یک نشریه ،مسئول نشریه موظف است
متن جوابیه را همتراز با نوشتۀ اصلی در اولین فرصت منتشر نماید.
بند -۱۵سازمان میتواند هرگونه پی شنهاد و طرح مدون جهت پی شبرد امور صنفی و معی شتی خود را به مجلس شورای ا سالمی
ارسال نماید و آن مجلس نیز موظف به رسیدگی بوده و با اعمال اصالحات خود ،برای تصویب آنها اقدام نماید.
ا صل -۳۳ف ضای مجازی با ابزارهای خود شامل شبکههای اجتماعی ،پایگاههای ا شخاص حقیقی و یا حقوقی ،رایانامه ،بانکهای
اطالعاتی ،سللختافزارها ،نرمافزارها و برنامههای کاربردی ،موتورهای جسللتجو ،پردازش سللریع و هوش مصللنوعی ،به سللریعترین،
کارآمدترین ،گسللتردهترین ،مردمیترین ،کمهزینهترین ،فراگیرترین و با نفوذترین سللامانۀ برای یادگیری علم ،فناوری ،اطالعات و
دانش ،آموزش ،آگاهسللازی ،اطالعرسللانی ،ایجاد زیرسللاختهای فکری و اعتقادی ،فرهنگی ،سللرگرمی و بازی ،شللفافیت اطالعاتی،
عامل نظارت عمومی ،ب ستری آ سان برای ایجاد مراکز اقت صادی و ک سب و کارهای مجازی و عر ضۀ کاال در این دوران تبدیل شده
است .عمده وظیفۀ سازمان شبکههای اجتماعی مجازی ،اداره و نظارت بر محتوای منابع اطالعاتی ،نوشتاری ،دیداری ،شنیداری و
امنیتی شبکههای اجتماعی مجازی و امور کاربران اینترنتی میباشد.
بند -۱بدلیل اهمیت این سازمان ،ریاست آن برعهدۀ وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات میباشد.
بند -۲تصمیمات سازمان بصورت شورایی متشکل از یک نماینده از نهاد رهبری ،دو نماینده از مجلس شورای اسالمی ،یک نماینده
از قوۀ ق ضائیه ،یک نماینده از وزارت اطالعات ،دو نماینده از سازمان ا صناف مربوط و به ریا ست وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
خواهد بود.
بند -۳شللبکههای اجتماعی مجازی باید تابع قوانین کشللور باشللند و همۀ آنچه که در محتوی و شللکل در مورد هنر و سللینما و
مطبوعات باید رعایت شود ،در مورد این شبکهها نیز وجود دارد .هر شبکۀ اجتماعی که مفاد این بند را قبول داشته باشد ،میتواند
در کشور ایران فعالیت نماید.
بند -۴شبکههای اجتماعی مجازی نباید مورد سوء استفادۀ سرویسهای جاسوسی دنیا قرار بگیرند ،یا محملی ب شوند برای آن که
امنیت اجتماعی برخی از شهروندان و یا منطقهای در کشور به خطر بیافتد ،یا برای جلوگیری از اشاعۀ فحشاء ،روال ممنوعیت و یا
امکان محدودیت فعالیت برای همۀ کاربران بوجود بیاید ،یا نباید عرصهای برای فعالیت گروههای محارب و تروریسم شوند .سازمان
موظف است وضعیت این شبکهها را همواره رصد ،پایش و به شورای امنیت ملی کشور برای تصمیمهای الزم گزارش نماید.
بند -۵دولت موظف ا ست زیر ساختهای الزم برای ایجاد اینترنت پر سرعت و امن و شبکۀ ف ضای مجازی بومی در حد ک شورهای
پیشرفته را در کشور فراهم کند و به شبکههای اجتماعی مجازی بومی ،کمکهای ویژهای داشته باشد.
بند -۶برای افزایش اقبال بیشتر کاربران ایرانی به استفاده از کسبوکارهای اینترنتی ،فروش کلیۀ کاالهایی که از این طریق صورت
میگیرد ،از پرداخت نیمی از مالیات بر ارزش افزوده معاف میباشند.
بند -۷شبکههای اجتماعی و یا انجمنها و گروههای مردمنهاد حقیقی و حقوقی در درون این شبکهها ،از نظر داشتن تعداد انبوهی
از کاربران و یا اعضاء ،هیچ محدودیتی ندارند.
بند -۸هر فرد حقیقی و یا حقوقی مجاز ا ست به هر تعداد و میزان دامنه از ف ضای اینترنت داخلی و یا خارجی با پرداخت هزینه و
احراز هویت ملی خود در اختیار داشته باشد .بدلیل ماهیت و خاصیت ف ضای مجازی ،این دامنهها میتوانند نوعی مرکز اقت صادی،
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گروه و حزب سیا سی ،هنری ،فرهنگی ،آموز شی و علمی و امثال اینها و یا صفحاتی شخ صی با شند .در هر صورت ،رعایت مفاد
همۀ ا صول و بندهای این مجموعه قوانین ا سا سی و همچنین سایر قوانین عادی که برای ف ضای واقعی ا ست ،برای ف ضای مجازی
نیز تعمیم مییابد.
اصل -۳۴یکی از وظایف اصلی حکومت در کشور ایران ،توانمندسازی و رسیدگی ویژه به امور خانوادههای معظم شهیدان ،جانبازان
ایثارگر ،آزادگان سرافراز ،م ست ضعفان ،مردم و مناطق محروم و کمبرخوردار ،معلولین و بیماریهای خاص ا ست .سازمان اموال و
احسان عمومی کشور بطور ویژه و دولت بطور عام ،وظیفۀ تحقق این اصل را برعهده دارند.
بند -۱سلللازمان دارای یک هیئتمدیره متشلللکل از یک رئیس ربه انتخاب وزارت امور اقتصلللادی و دارائیر ،یک نماینده از وزارت
صمت ،دو نماینده از مجلس شورای ا سالمی ،یک نماینده از نهاد رهبری ،یک اقت صاددان دان شگاهی و یک مدیرعامل رهر دو به
انتخاب هیئتمدیرهر ،میبا شد .ت صویب طرحها و برنامههای اقت صادی ،روالهای کمک و اح سان ،نظارت بر خرید و فروش سهام و
دارائیها و عملکرد ساالنۀ سازمان ،از جمله اهم وظایف هیئتمدیره میباشد .ساختار این سازمان و شعبات آن در مراکز استانها،
باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد.
بند -۲برای ا ستفاده در سایر بندهای این مجموعه قوانین ا سا سی و برای شهیدان ،جانبازان و آزادگان عزیز دو نوع خانواده تعیین
میگردد ،خانواده درجه یک :شامل جانباز رآزادهر ،همسر و فرزندان و خانواده درجه دو :شامل والدین ،برادران و خواهران.
بند -۳دولت و سازمان موظف ه ستند با همکاری ستاد کل نیروهای م سلح ،حقوق و مزایای پایهای را برای فرد شهید ،جانباز و
آزاده تعیین و برابر نظام پرداخت حقوق و مزایای سللایرین در قوانین عادی ،از همان ابتدای شللهادت ،جانبازی و یا اسللارت ،بطور
ماهانه به سرپرست خانوادۀ درجه یک ذینفع اعطا کنند و با ازدواج فرزندان ،سهم آنها کسر خواهد شد .در صورتی که از خانوادۀ
درجه یک فقط هم سر باقی با شد ،نیمی از حقوق و مزایا تا زمان ازدواج مجدد به ای شان پرداخت می شود .در صورت عدم وجود
خانوادۀ درجه یک ۲۰ ،درصد از آن حقوق و مزایا به سرپرست خانوادۀ درجه دو ایشان داده میشود.
بند -۴دولت و سازمان موظف ه ستند در مورد تأمین م سکن ،خودرو ،ا شتغال ،ایجاد ک سبوکار ،هزینههای ازدواج و تح صیل به
نسبت برای خانوادههای درجه یک و دو شهیدان ،جانبازان و آزادگان ،مزایای ویژه ،وامهای بدون و یا کم بهرهای تعیین و پرداخت
کنند .آئیننامۀ این موارد باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد.
بند -۵هر خانوادهای که سرپرست آنها بهر دلیلی قادر به تأمین حداقل حقوق و دستمزد مصوب نباشد ،محروم مطلق تلقی شده
و دولت و سازمان موظف هستند که تا سقف آن حقوق را ماهانه به سرپرست خانواده بپردازند .بهتر است مدت زمان این پرداخت
بیش از دو سال نباشد و دولت و سازمان باید در توانمندسازی و مستقل کردن سرپرست خانواده تالش نمایند .کمک به اشتغال یا
اتمام تح صیالت دبیر ستانی و یا عالی فرزندان این خانوادهها ،اعطای وام کم و یا بدون بهرۀ درازمدت به آنان ،مدر سه سازی ،ایجاد
راه ،آب شرب ،برقر سانی و امثال این موارد ،از جمله اقدامات دولت و سازمان برای تحقق این ا صل میبا شند .آئیننامۀ این موارد
باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد.
بند -۶دولت و سللازمان موظف هسللتند تأمین مسللکن محرومین مطلق را بصللورت اجتماعی و یا با اعطای کمکهای بالعوض و یا
وامهای بدون بهره و درازمدت تضمین کنند .آئیننامۀ این موارد باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد.
بند -۷سازمان نمیتواند برای توانمندسازی خود ،سهامدار عمدۀ یک مرکز اقتصادی باشد و در مراکز اقتصادی دولتی بزرگ ،فقط
تا سقف  ۲۰درصد و در مراکز اقتصادی خصوصی ،تا سقف  ۱۰درصد ،مجاز به داشتن سهام میباشد .سازمان موظف است ظرف
مدت  ۲سال وضعیت و نقش خود را در مراکز اقتصادی موجود به سطح مقادیر گفته شده برساند.
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بند -۸سازمان مشمول پرداخت مالیات بر درآمد و حقوق نمیباشد.
بند -۹سازمان مجاز است انجام بخشی از وظایف خود را با مشارکت و همکاری رسمی سازمانهای خیریۀ مردمنهاد انجام دهد.
بند -۱۰مراکز اقتصادی بهر میزانی که به سازمان کمک نمایند ،مابازای ارائۀ اسناد پرداختی کمک بعالوۀ  ۲۰درصد آن ،از مالیات
بر سود آنها کاسته خواهد شد.
بند -۱۱سازمان در اتخاذ شیوههای کاری خود تنها به نمایندگان مجلس شورای ا سالمی پا سخگو ست و موظف ا ست سالیانه
گزارش عملکرد کلی خود را به مردم و با جزئیات به نمایندگان آن مجلس گزارش دهند.
اصللل -۳۵بمنظور کمک به افزایش سللطح آگاهی عموم مردم از دین اسللالم و تبیین کالم وحی و رسللالت پیامبران و اولیاء الهی،
پا سخدهی به سؤالهای احکام شرعی و فقهی افراد ،ترویج مبانی اخالقگرایی فردی و گروهی ،هدایت افکار عمومی جامعه ب سمت
وحدت ،تقویت بصیرت سیاسی و اجتماعی جامعه ،تقویت باورهای دینی ،نهادینهکردن نظارت عمومی و دائمی بویژه توسط اقشار
پایین جامعه در امور اجتماعی و م سائل روزمرۀ ک شور ،تقویت امید و روحیۀ خودباوری بویژه در جوانان و م شارکت دادن آنها در
زنده نگدا شتن آئینهای اخالقی و شعائر مذهبی ،الزم ا ست ان سانهای فا ضل ،طالب علوم دینی ،وار سته ،پرهیزگار ،دارای اخالق
اسالمی و سخنور تربیت شوند .وظیفۀ مهم سازمان امور دینی تأمین این مبلغین و سفیران هدایت میباشد .سازمان موظف است
همۀ منابع مالی ناشی از وقف عام خود را برای این وظایف مصرف نماید.
بند -۱رئیس این سازمان و تولیت آ ستان حرم شریف امام ر ضا رعر ،ح ضرت مع صومه ،شاهعبدالعظیم و شاهچراغ را رهبری برای
مدت  ۵سال انتخاب میکنند ،رئیس سایر مساجد و بقاع متبرکه توسط نمایندۀ سازمان در هر شهر و ترجیحاً از بین طالب علوم
دینی دارای مدرک فوقدیپلم به باال برای مدت  ۵سال انتخاب و ادارۀ این مراکز مذهبی ،بصورت هیئتامنایی ،خودجوش و مردمی
و با نظارت این سازمان دینی خواهد بود.
بند -۲سازمان امور دینی نمیتواند برای توانمند سازی خود ،سهامدار عمدۀ یک مرکز اقت صادی با شد و در مراکز اقت صادی دولتی
فقط تا سقف  ۲۰در صد و در مراکز اقت صادی خ صو صی تا سقف  ۱۰در صد ،مجاز به دا شتن سهام میبا شد .سازمان موظف ا ست
ظرف مدت  ۲سال وضعیت و نقش خود را در مراکز اقتصادی موجود به سطح مقادیر گفته شده برساند .در مواردی که همۀ مرکز
اقتصادی بدلیل وقف باید در اموال سازمان باشد ،الزم است سازمان ادارۀ آن مرکز را به بخش خصوصی واگذار کرده و منافع آن را
بهرهبرداری کند.
بند -۳سازمان مجاز است در طرحهای ساخت ایجاد یک مرکز اقتصادی که مساجد و بقاع متبرکه برای توانمندسازی و خوداتکایی
خود دارند ،تا سقف  ۴۰درصد بعنوان شریک به آنها کمک نماید.
بند -۴رئیس هیئتامنای یک مسللجد و یا بقاع متبرکه بودن معادل ثلث یک شللغل کامل تعریف میشللود و سللازمان و هیئتامنا
متعهد هستند هر یک بطور مساوی نیمی از ثلث حقوق پایۀ مصوب کشور را به ایشان بپردازند.
بند -۵سازمان و دولت م سئول حفظ و نگهداری زیر ساختهای م ساجد و بقاع متبرکه ه ستند و وظیفه دارند با کمک م سئولین
این اماکن ،از تخریب تدریجی آنها جلوگیری نمایند.
بند -۶هرگونه حق ان شعابی برای ساخت م ساجد و بقاع متبرکه و همچنین هزینۀ م صارف آب ،برق و گاز آنها رایگان میبا شد و
هیئتهای امنا موظف هستند که بر کاهش مصرف این اماکن نظارت داشته باشند.
بند -۷مراکز اقت صادی که سازمان ،م ساجد و یا بقاع متبرکه در آنها سهم دارند ،به ن سبت م شارکت و سهم ای شان ،از پرداخت
مالیات بر درآمد ،حقوق و ارزش افزوده معاف هستند.
32

بند -۸مساجد ،بقاع متبرکه ،حوزههای علمیه میتوانند دارای صندوق قرضالحسنه باشند .این صندوقها غیرانتفاعی و دارای یک
هیئتمدیریۀ  ۳یا  ۵نفره هسللتند که توسللط هیئتامنای مسللاجد ،بقاع متبرکه یا حوزههای علمیه و برای مدت  ۳سللال انتخاب
میشللوند .این صللندوقها در واقع یک مرکز اقتصللادی ولی با اهداف غیرانتفاعی هسللتند و مراحل تشللکیل آنها مانند یک مرکز
اقتصادی است و باید از وزارت امور اقتصادی و دارائی کسب مجوز نمایند و دارای کد اقتصادی باشند .این صندوقها مجاز هستند
تا سقف  ۵۰برابر حقوق پایه با اخذ ضمانتهای الزم ،فقط به افراد حقیقی وام قرضالح سنه اعطاء نمایند .هر صندوق دارای یک
بانک عامل و یک حسللاب مالی در آن بانک خواهد بود و کلیۀ مراودات پولی از طریق آن بانک صللورت میگیرد .مشللابه شللرایط و
ضوابط این بند ،مشمول کلیساها هم میشود.
بند -۹سازمان امور دینی مسئول هماهنگی و نظمدهی اعزام طالب و روحانیون بمنظور تبلیغ به اقصاء نقاط کشور ،بنابر درخواست
سازمانها و ادارات دولتی و یا خ صو صی برای ادای نمازهای جماعت در آنها و یا برگزاری مرا سمهای یادبود و امثالهم میبا شد.
رسیدگی و مراقبت از اوضاع معیشتی مبلغین برعهدۀ سازمان است .سازمان باید حقوقپایهای برای کمک به آنها همتراز با حقوق
ماهیانۀ کارکنان دولتی تعیین و متناسب با مدت تبلیغات به ایشان پرداخت نماید.
بند -۱۰حوزههای علمیۀ دینی اعم از مذهب تشللیع و یا اهل تسللنن ،میتوانند دارای دو نوع مدارس علوم دینی باشللند و از بین
دانشآموزان فارغالتح صیل دورۀ اول متو سطه و یا مقاطع ر سمی باالتر اقدام به پذیرش طلبه نمایند .برگزاری آزمون ورودی برای
این مدارس ممنوع ا ست ،ولی هر دو نوع مدر سه میتوانند در امر پذیرش ،برای همه و یا برخی از دروس مدارس و یا دان شگاهی،
شرط نمره ،معدل و یا سن را داشته باشند.
بند -۱۱مدارس نوع اول ربا عنوان مدارس متو سطه علوم دینیر ،آن د سته ه ستند که از بین فارغالتح صیالن دورۀ اول متو سطه
پذیرش میکنند و دارای سلله پایه رمقدماتر و هر پایه بمدت یکسللال میباشللند .در این مدارس عالوه بر تعلیم دروس ویژۀ خود،
باید سطح سواد طلبهها در دروس ریا ضیات ،اقت صاد ،علوم اجتماعی ،زبان انگلی سی ،تاریخ و جغرافیا با حجم این دروس در مقطع
دورۀ دوم متوسلللطۀ علومانسلللانی همتراز باشلللد و بدین منظور ،این مدارس باید آموزش جبرانی برای این دروس برگزار و برای
دانشآموختگان ،مدرک دیپلم علوم دینی صادر نمایند .طول دورۀ تحصیل در این مدارس میتواند حداکثر  ۴ساله باشد.
بند -۱۲مدارس نوع دوم ربا عنوان مدارس عالی علوم دینیر ،آن د سته هستند که از بین فارغالتحصیالن دارای مدرک دیپلم علوم
دینی پذیرش میکنند و دارای سه پایه ر سطح یکر و هر پایه بمدت یک سال میبا شند .در این مدارس عالوه بر تعلیم دروس ویژۀ
خود ،باید یک زبان خارجی را نیز فراگیرند .برای دانشآموختگان این دوره ،مدرک فوقدیپلم علوم دینی صادر می شود .طول دورۀ
تحصیل در این مدارس میتواند حداکثر  ۴ساله باشد.
بند -۱۳حوزههای علمیۀ دینی اعم از مذهب تشلللیع و یا اهل تسلللنن ،میتوانند دارای مرکز آموزش عالی علوم دینی با دو مقطع
باشللند .مقطع اول که فارغالتحصللیالن دارای مدرک فوقدیپلم علوم دینی را پذیرش میکند ،دارای دو پایه رسللطح دور و هر پایه
بمدت یکسال میباشد .برای دانشآموختگان این دوره ،مدرک کارشناسی علوم دینی صادر میشود .مقطع دوم که فارغالتحصیالن
دارای مدرک کارشللناسللی علوم دینی را پذیرش میکند ،دارای دو پایه رسللطح ارشللدر و هر پایه بمدت یکسللال میباشللد .برای
دانشآموختگان این دوره ،مدرک کارشناسیارشد علوم دینی صادر میشود .طول دورۀ تحصیل در هر یک از این دو مقطع میتواند
حداکثر  ۳ساله با شد .هر مرکز آموزش عالی علوم دینی میتوانند در امر پذیرش خود ،برای همه و یا برخی از دروس مقطع قبلی،
شرط نمره ،معدل و یا سن را داشته باشند.
بند -۱۴نظارت بر ح سن عملکرد ،حفظ سوابق تح صیلی طالب ،تهیۀ مکان منا سب برای مدارس و مراکز عالی علوم دینی ،برعهدۀ
سازمان ا ست .همچنین سازمان امور دینی و دولت موظف ه ستند تا کمبود هزینههای جاری همۀ مدارس و یا مراکز عالی علوم
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دینی برای هر دو مذهب ت شیع و اهل ت سنن را جبران نمایند .عالوه بر این ،سازمان و دولت موظف ه ستند که برابر بند  ۶ا صل
 ،۲۸کمک هزینۀ تح صیلی بالعوض و وامهای دان شجویی ب صورت قرضالح سنه نیز به دان شجویان علوم دینی در مقاطع مختلف ،با
همان شرایط بازپرداخت داشته باشند.
بند -۱۵فارغالتحصلللیالن مقاطع تحصلللیلی در مدارس و یا مراکز عالی علوم دینی ،در صلللورت عدم راهیابی به مقاطع باالتر ،وارد
دوران مشمولیت خدمت سربازی میشوند.
بند -۱۶سازمان و دولت موظف هستند به طالب تا پایان مقطع کارشناسیارشد ،مانند سایر دانشجویان در دانشگاهها ،کمکهزینۀ
تحصیلی پرداخت نماید.
بند -۱۷بعد از مقطع تح صیلی کار شنا سیار شد علوم دینی ،دورۀ خارج آغاز می شود و حداکثر میتواند تا ده سال ادامه یابد .روح
حاکم بر این دوره ،باید تفکر ،تحقیق ،توسعۀ مبانی فقهی و نوآوری و کامالً تخصصی در یکی از گرایشها و رشتههای علوم دینی و
دارای جهتگیری حل مسائل جامعه و رفع شبهات در زمینۀ علوم انسانی باشد .شایسته است برگزاری این دورهها توسط حوزههای
علمیۀ دینی در ارتباط نزدیک و با همکاری با اساتید دانشگاهی صورت گیرد .برای پایان یافتن این دوره ،ارائۀ یک رساله ضروری و
الزم است که یکی از دو نفر اساتید راهنمای اصلی ،از دانشگاههای کشور باشد .درصورت تأیید رساله توسط هیئت داوری و احراز
نمرۀ قبولی ،مدرک دکتری در یکی از گرایشهای علوم دینی به طلبه اعطاء میشود .با این شرایط ،سازمان و دولت موظف هستند
نیمی از هزینههای مقطع دکترای طلبه را بپردازند.
بند -۱۸همکاری در برنامهریزی برای تربیت قضلللات برای دسلللتگاه کشلللور از طریق مراکز عالی علوم دینی ،یکی از وظایف مهم
سازمان میباشد.
بند -۱۹بکارگیری تخصللصللی افراد روحانی در مشللاغل دولتی ،فقط برای دارندگان مدارک تحصللیلی دکترای علوم دینی به باالتر،
مجاز میباشد.
بند -۲۰م سئول سازمان در هر شهر ،امام جمعۀ آنجا و دفاتر ای شان در عمل ،همان دفاتر سازمان در شهرها میبا شد .ترکیب و
ساختار این دفاتر به تناسب جمعیت شهرها و میزان وقف خواهد بود و سازمان موظف است ،ساختار هر دفتر را تعیین نماید .عالوه
بر مسللئول دفتر ،میزان بکارگیری حداکثر نیروی انسللانی در شللهرهای کشللور کوچک ر ۳نفرر ،متوسللط ر ۶نفرر و بزرگ و مراکز
استانها ر ۸نفرر و در دفتر مرکزی تهران ر ۱۱نفرر تعیین میشود.
بند -۲۱امامان جمعۀ شللهرها توسللط رهبری انتخاب میشللوند و مسللئول و ناظر عالی امور دینی شللهرها میباشللند .ائمۀ جماعت
مساجد و امامان جمعه شهرها اجازۀ ندارند سالیق شخصی خود را در امور دینی و یا فرهنگی شهرها اعمال نمایند ،بلکه الزم است
در چارچوب این مجموعه قوانین اساسی ،اسناد باالدستی و رهنمودهای رهبری ،مردم را به مسیر هدایت رهنمون سازند.
بند -۲۲با الهام از سیرت امامان و بزرگان دین ،شای سته ا ست که سطح زندگی امامان جمعه در حد کمترین افراد و دفتر ای شان
مأمنی برای تظلمخواهی عموم جامعه باشد.
اصل -۳۶بانکها در کشور ایران نوعی مرکز اقتصادی هستند که درآمد آنها فقط از طریق ارائۀ خدمات بانکی خواهد بود و اجازۀ
بنگاهداری ندارند و تنها بر اساس مفاد زیر امکان سرمایهگذاری به نیابت از مشتریان خود را خواهند داشت.
بند -۱هر  ۵نفر شهروند ایرانی با حداقل  ۳۰سال سن رب شرط نبودن خوی شاوندان درجه یک و دور ،دارای مدرک کار شنا سی،
نداشتن سوءپیشینه ،داشتن سپردۀ نقدی دائمی به میزان حداقل پنجاه هزار برابر حقوق پایه در بانک مرکزی ،تأسیس یک شرکت
سهامی خاص ت ضامنی سرمایهگذاری ،ب شرط آن که هیچ یک از افراد بیش از  ۳۰در صد سهم ندا شته با شند و دا شتن زیر ساخت
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سلللخت و نرمافزار مورد تأیید بانکمرکزی ،میتوانند مجوز اولیۀ تأسلللیس یک بانک را از بانک مرکزی دریافت و سلللپس اقدام به
پذیرهنوی سی و فروش سهام به افراد حقیقی از طریق بورس برای آن شرکت نمایند .ب شرط اقبال عمومی و فروش سهام در بورس
حداقل به میزان نیمی از مبلغ سپردۀ دائمی حداکثر در مدت یک سال رب شرط آن که هیچ یک از پنج نفر مؤ سس جزو خریداران
سهام نباشندر ،مجوز دائمی تأسیس از طرف بانک مرکزی صادر و بانک میتواند رسماً شروع بکار و شعبات خود را بازگشایی نماید.
چنانچه در این مدت فروش سهام به میزان گفته شده نباشد ،مجوز اولیه باطل و شرکت موظف است ابتدا از طریق بورس به میزان
ارزش سهامی که از افراد حقیقی دریافت کرده است ،عیناً به آنها عودت و با بورس تسویهحساب و سپس سپردۀ خود را عیناً بدون
کسر و سود از بانک مرکزی دریافت نماید .مبلغ سپردۀ دائمی هر  ۳تا  ۵سال بنابر پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب مجلس شورای
اسالمی میتواند افزایش یابد.
بند -۲شللرکت تضللامنی بانک موظف اسللت پس از اخذ مجوز اولیه یک نفر را بعنوان مدیر عامل بانک انتخاب و به بانک مرکزی
معرفی نماید .انتخابهای بعدی مدیر عامل ،بعد از اخذ مجوز دائمی و در طی مجامع رسللمی سللهامداران شللرکت تضللامنی بانک
خواهد بود .یک نفر در هر زمان فقط میتواند مدیر عامل یک بانک باشد.
بند -۳شرکت تضامنی موظف است پس از راهاندازی بانک ،هر سال حداقل معادل نرخ تورم سال گذشته ،سپردۀ دائمی نزد بانک
مرکزی را افزایش دهند.
بند -۴هیچ شرکت و یا نهاد وابسته به دولت مجاز به داشتن سهام در بانکهای فعلی نمیباشند و تنها دولت میتواند تا  ۴۹درصد
سهامدار بانکهای دولتی فعلی باشد .دولت موظف است سهام همۀ شرکتها و نهادهای وابسته به خود را ظرف یکسال ،تا سقف
 ۴۹درصد به مالکیت عام دولت تبدیل و یکپارچه نماید و مازاد بر این مقدار از مالکیت سهام این شرکتها و نهادها را در بانکهای
فعلی ،از طریق بورس به اشللخاص حقیقی واگذار نماید .در این میان تنها وزارت دفاع و پشللتیبانی نیروهای مسلللح به نمایندگی از
کل نیروهای م سلح میتواند مالک یک بانک با شد و الزم ا ست همۀ بانکهای متعلق به نیروهای م سلح و یا شرکتهای واب سته،
ظرف یکسال در این بانک ادغام شوند.
بند -۵هر مرکز اقتصادی فقط یک حساب بانکی در کل بانکها میتواند داشته باشد.
بند -۶هر تراکنش یک و یا دوطرفه در بانکها باید با کد اقتصادی معتبر هر دو طرف همراه باشد.
بند -۷بانک ها مجاز هسلللتند مبلغ یک دههزارم از هر انتقال پولی را از مبدأ انتقالدهنده بعنوان دسلللتمزد دریافت نمایند .این
برداشت شامل تراکنشهای مالی ناشی از درگاههای خرید کاال و یا برداشت مستقیم بواسطۀ کارتهای عابر بانک نمیشود.
بند -۸بانکها میتوانند برای برداشت نقدی از دستگاههای خودپرداز و یا انتقال پولی توسط اینترنت سقف تعیین نمایند.
بند -۹درآمد ناشی از کل عملکرد بانک برای شرکت تضامنی ،مشمول قوانین مالیات بردرآمد میشود.
بند -۱۰خرید و فروش سهام بانکها از طریق بورس هیچگونه مالیاتی ندارد.
بند -۱۱بانکهای دولتی مجاز نیسلللتند که برای پرداخت حقوق و هزینههای جاری خود از بودجههای دولت و یا از منابع عمومی
کشلللور اسلللتفاده نمایند و باید خودکفا باشلللند .دولتی بودن بانکها نباید موجب بهرهبرداری از امتیازات ویژهای نسلللبت به انواع
خ صوصی بشود .حقوق و مزایای کارمندان بانکهای دولتی مانند سایر کارمندان است ،ولی آنها مجاز هستند در صورت داشتن
سود عملکرد در پایان سال ،حداکثر بیست درصد حقوق پایۀ کارمندان خود را بعنوان پاداش آخر سال ،به آنها بپردازند.
بند -۱۲بانکها در هیچ شرایطی مجاز نیستند بنگاهداری نمایند و مرکز اقتصادی داشته باشند.
بند -۱۳دولت نمیتواند در صنایع موضوع بند  ۴اصل  ،۱۷از منابع بانکها استفاده نماید .از طرف دیگر ،بانکها در هیچ شرایطی
مجاز نیستند در طرحهایی که دولت کارفرمای اصلی است ،مشارکت مالی داشته باشند.
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بند -۱۴استفاده از هر نوع ابزار تشویقی مانند قرعهکشی و تعیین جوایز برای هر نوع سپردهگذاری در بانکها ممنوع است.
اصل -۳۷بانکها موظف هستند همۀ منابع مالی و سپردههای متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی را برابر بندهای بعدی بصورت
اعطای وام به چرخۀ اقتصللادی کشللور انتقال دهند و متناسللب با نوع وام داده شللده ،به حسللاب مالکین حقیقی و یا حقوقی آنها
سودهایی را بطور ماهانه واریز نمایند .بانکها باید چارچوب و مقررات مندرج در این بندها را بدر ستی انجام دهند و بانک مرکزی
موظف به نظارت بر اجرای آنها میباشد .تکرار تخلف بانکها از این اصل ،باید به انحالل آنها منجر میشود.
بند -۱هزینۀ عملیات بانکی برای هر نوع و هر مقدار وام ،یک در صد کل وام میبا شد .برای جبران کاهش ساالنۀ ارزش پول نا شی
از تورم ،بانکها مجاز ه ستند عالوه بر کارمزد گفته شده ،میزانی را نیز بعنوان سود پایه از وامگیرنده دریافت کنند .سود پایه برابر
با سی درصد نرخ تورم کشور میباشد .بانکها در عمل براساس تورم سال گذشته ،محاسبات وام و بازپرداخت آن را انجام میدهند،
ولی در پایان هر سال ،مجدداً نرخ تورم واقعی سال را اعمال و محاسبات بازپرداخت وام برای سال آینده را بازنگری میکنند .عالوه
بر سود پایۀ پویای گفته شده ،به تناسب آن که وام به کدام بخش داده شده است ،بانکها سود ارزش افزودهای نیز خواهند داشت
که در بندهای بعدی تعیین میشود.
بند -۲بانکها مجاز هسللتند در هر ماه حداکثر تا سللقف یک پنجم سللپردۀ خود نزد بانک مرکزی را به افراد حقیقی و حقوقی وام
پرداخت نمایند .بانک مرکزی موظف اسلللت ماهانه این میزان را رصلللد و نظارت نماید .تخطی از مفاد این بند میتواند منجر به
انحالل بانک شود.
بند -۳بانکها موظف هسللتند که به کارمندان رسللمی دولتی و یا مراکز اقتصللادی با دریافت گواهی اشللتغال و کسللر از حقوق از
سازمان مربوط ،تا سقف  ۱۰برابر آخرین فیش حقوقی آنها ،با سود پایه بعالوۀ کارمزد و بدون ضمانت ،وام پرداخت نمایند .بانکها
موظف ه ستند حداقل سه در صد از کل امکان وامدهی خود را به این امر اخت صاص دهند .در صورت عدم پرداخت اق ساط وام ،کد
اقتصادی فرد وامگیرنده و یا ضامن وی موقتاً مسدود و ایشان ممنوعالمعامله خواهند شد.
بند -۴هر سلازمان دولتی و یا مراکز اقتصلادی میتوانند مبلغی را در هر بانکی حداقل برای یکسلال سلپردهگذاری نمایند و بعد از
گذشت یک ماه از زمان سپردهگذاری و طی یک قرارداد ،از بانک بخواهند تا دو برابر مبلغ سرمایهگذاری شده به اعضای غیررسمی
خود ،بگونهای که سازمانهای مربوط م شخص و ضمانت میکنند ،م شابه شرایط مندرج در بند باال وام پرداخت نمایند .بانکها
موظف ه ستند حداقل دو در صد از کل امکان وامدهی خود را به این امر اخت صاص دهند .در صورت عدم پرداخت اق ساط وام ،کد
اقتصادی فرد وامگیرنده و یا ضامن وی موقتاً مسدود و ایشان ممنوعالمعامله خواهند شد.
بند -۵همۀ بانکها موظف هستند یک یا چند صندوق قرضالحسنۀ رسمی و یا سازمان مردمنهاد خیریۀ رسمی رسمنهای خیریهر
را تحت پو شش خود دا شته با شند و از طریق آنها و با وجود ضامن حقیقی معتبر ،وامهای قرضالح سنه را فقط به شهروندان
حقیقی بپردازند .سود این وامها معادل سود پایه بعالوۀ چهار درصد ریک درصد کارمزد بانک ،یک درصد کارمزد سمن و دو درصد
برای توانمند سازی صندوقها و یا سمنهار میبا شد .دولت موظف ا ست سود پایه این نوع از ت سهیالت را م ستقیماً به بانکها
بپردازد و یا بطور غیرمسللتقیم ،سللاالنه سللپردۀ دائمی بانکها را معادل آن مبالغ افزایش دهد .بانکها موظف هسللتند حداقل پنج
درصد از کل امکان وامدهی خود را به این امر اختصاص دهند .درصورت عدم پرداخت اقساط وام ،کد اقتصادی فرد وامگیرنده و یا
ضامن وی موقتاً مسدود و ایشان ممنوعالمعامله خواهند شد.
بند -۶دولت موظف اسللت پس از ثبت رسللمی هر ازدواج ،به هر دو زوج ،معادل پنج برابر حقوق پایۀ آن سللال را بطور یکجا هدیه
نماید .این امر با تأمین و اختصاص منابع توسط دولت به بانکها صورت میگیرد.
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بند -۷بانکها موظف هسللتند پس از ثبت رسللمی هر ازدواج ،به هر دو زوج و برای تأمین تمهیدات ازدواج ،معادل ده برابر حقوق
پایۀ آن سال را به آنها وام قرضالح سنه با سود پایه بعالوۀ کارمزد بدهند .دولت موظف ا ست سود پایه این نوع از ت سهیالت را
مسللتقیماً به بانکها بپردازد و یا بطور غیرمسللتقیم ،سللاالنه سللپردۀ دائمی بانکها را معادل آن مبالغ افزایش دهد .بانکها موظف
هستند حداقل یک درصد از کل امکان وامدهی خود را به این امر اختصاص دهند .درصورت عدم پرداخت اقساط وام ،کد اقتصادی
فرد وامگیرنده و یا ضامن وی موقتاً مسدود و ایشان ممنوعالمعامله خواهند شد.
بند -۸بانکها موظف ه ستند پس از ثبت ر سمی هر ازدواج و برای تأمین م سکن زوجین ،معادل ارزش یک واحد م سکونی حداقل
شصت متر مربعی با طول ساخت حداکثر پانزده ساله در همان شهر ،وامی طویلالمدت حداقل پانزده ساله با ضمانت کل واحد را
در اختیار زوجها قرار دهند .سللود ارزش افزوده این وامها عالوه بر کارمزد و سللود پایه ،یک سللوم سللود پایه خواهد بود که دولت
موظف ا ست آن را بعنوان ت شویق م ستقیماً به بانکها بپردازد و یا بطور غیرم ستقیم ،ساالنه سپردۀ دائمی بانکها را معادل این
میزان سلللود افزایش دهد .بانکها موظف هسلللتند حداقل پنج درصلللد از کل امکان وامدهی خود را به این امر اختصلللاص دهند.
درصورت عدم پرداخت اقساط وام ،کد اقتصادی فرد وامگیرنده و یا ضامن وی موقتاً مسدود و ایشان ممنوعالمعامله خواهند شد.
بند -۹همۀ بانکها موظف هستند ،وامهای قرضالحسنهای را به شرکتهای دانشبنیان بپردازند .اعطای این وامهای قرضالحسنه
بدون ضمانت و منوط به تأیید طرح علمی آن شرکتها توسط یک پژوهشکدۀ دولتی و یا خصوصی و یا دفاعی میباشد .سود این
وامها عالوه بر سود پایه و کارمزد ،یک در صد دیگر بعنوان کارمزد نظارت علمی پژوه شکده نیز میبا شد .دولت موظف ا ست ا صل
وام را ضمانت نماید و سود پایۀ این نوع از ت سهیالت را م ستقیماً به بانکها بپردازد و یا بطور غیرم ستقیم ،ساالنه سپردۀ دائمی
بانکها را معادل آن مبالغ افزایش دهد .بانکها موظف هستند حداقل یک درصد از کل امکان وامدهی خود را به این امر اختصاص
دهند .در صورت عدم پرداخت اق ساط وام ،کد اقت صادی فرد وامگیرنده و ضامن وی موقتاً م سدود و ای شان ممنوعالمعامله خواهند
شد.
بند -۱۰بانکها موظف هستند حداقل سیزده درصد از کل امکان وامدهی خود را به امر ساختوساز مسکونی در روستاها و شهرها
برای انبوه سازان و شهروندان حقیقی بشرط آن که پیشرفت فیزیکی آنها حداقل بیست درصد باشند ،اختصاص دهند .سود ارزش
افزودۀ این وامها عالوه بر کارمزد و سود پایه ،از زمان دریافت وام و بصورت ساالنه ،معادل سود پایه خواهد بود که در زمان فروش
و یا واگذاری واحدها به مالکین و خریداران محا سبه خواهد شد ،بانکها موظف ه ستند کل سود را بطور اق ساط تا  ۱۲سال از
مالکین اخذ کنند .اسناد این امالک تا زمان تسویهحساب در رهن بانک قرار میگیرند.
بند -۱۱بانکها موظف هسللتند حداقل هفتاد درصللد از کل امکان وامدهی خود را به مراکز اقتصللادی و در بخشهای :کشللاورزی
رپانزده در صد و پنج سالهر ،خدمات ر سه در صد و سه سالهر ،انرژیهای نوین در بخش خ صو صی ر سه در صد و ده سالهر ،تو سعۀ
صادرات رپنج درصد و دو سالهر ،حمایت از واردات رچهار درصد و دو سالهر ،معادن و صنایع متوسط و کوچک رچهل درصد و ده
سالهر اختصاص دهند .سود ارزش افزودۀ این وامها عالوه بر کارمزد و سود پایه ،معادل نصف سود پایه خواهد بود که دولت موظف
است آن را بعنوان تشویق مستقیماً به بانکها بپردازد و یا بطور غیرمستقیم ،ساالنه سپردۀ دائمی بانکها را معادل این میزان سود
افزایش دهد .پرداخت وام به مراکز اقت صادی منوط به تأیید میزان نیاز تو سط سازمان ا صناف مربوط میبا شد .در این نوع وامها،
اسناد ملکی ،ماشینآالت صنعتی و تولیدی موجود و یا در حال خریداری ،بعنوان ضمانت بازپرداخت پذیرفته میشوند.
بند -۱۲شهروندان حقیقی و حقوقی میتوانند در بانکها دو نوع سپردهگذاری جاری و یا مدتدار دا شته با شند .به سپردههای
جاری هیچ سللودی تعلق نمیگیرد ولی بانکها موظف هسللتند که برای سللپردههای مدتدار شللش ماهه ،یک و نیم برابر و برای
سپردههای یک ساله و یا بی شتر ،سه برابر مجموع سود پایه و ارزش افزوده دریافتی را ماهانه بعنوان سود به ح ساب شهروندان
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سپردهگذار واریز نمایند ،ب شرط آن که سپردۀ شهروندان را بطور م شخص در طرحهای وامهای دارای سود پایه و یا سود ارزش
افزوده بکار گرفته باشللد .این رویه برای شللهروندانی که از طریق بورس سللهام شللرکتهای تضللامنی بانکها را خریداری میکنند،
وجود ندارد و آنها تابع سود ساالنۀ این شرکتها و روال جاری و متداول در بورس میباشند.
بند -۱۳بانکها موظف ه ستند هر مقدار از سپردههای مدتدار شهروندان را که در وامها م شارکت میدهند ،م شخص نمایند که
آن مقادیر در کدام طرح و قرارداد قرضالح سنه و یا طرح عمرانی و یا مرکز اقت صادی بکارگیری شده ا ست و شروع سوددهی به
شهروندان متنا سب با آن مقادیر ،ب شرط شروع بازپرداخت اق ساط از سوی وامگیرندگان خواهد بود .بدین ترتیب ،ممکن ا ست که
سپردۀ شهروندی بصورت وام همزمان در دو طرح عمرانی مشارکت داده شوند ،ولی شروع سوددهی آنها متفاوت باشد.
بند -۱۴صندوقهای پیوند رموضوع اصل ۱۴ر ،نوعی سپردهگذاری جاری حقوقی است که توسط اصناف ایجاد و مدیریت می شوند
و با مجوز ا صناف و از طریق بانکها ،وامهایی بدون بهره و کوتاهمدت ربا بازپرداخت اق ساطی حداکثر دو سالهر ،به مراکز اقت صادی
پرداخت میشللود .در این وامها عالوه بر کارمزد بانکی ،یک درصللد دیگر برای کارمزد صللندوقها از وامگیرنده اخذ میشللود .این
صندوقها مجاز نیستند بیشتر از موجودی خود وام پرداخت نمایند و باید تراز مالی حساب آنها در پایان سال صفر باشد .سازمان
اصناف مسئول نظارت بر حسن انجام این صندوقهاست.
بند -۱۵صندوقهای نوآوری و شکوفایی استانی رموضوع اصل ۱۵ر ،نوعی سپردهگذاری جاری حقوقی است که توسط هر استاندار
و با همکاری اتاق اصلللناف اسلللتان ،ایجاد و مدیریت میشلللوند و با مجوز آن ها و از طریق بانکها ،وام هایی بدون بهره فقط به
شرکتهای دانشبنیان داده می شود .در این وامها عالوه بر کارمزد بانکی ،یک درصد دیگر برای کارمزد صندوقها از این شرکتها
اخذ می شود .این صندوقها مجاز نی ستند بی شتر از موجودی خود وام پرداخت نمایند و باید تراز مالی ح ساب آنها در پایان سال
صفر باشد .سازمان اصناف مسئول نظارت بر حسن انجام این صندوقهاست.
بند -۱۶دانشللگاهها ،مدارس و مراکز آموزش عالی علوم دینی برای اعطای وامهای قرضالحسللنۀ دانشللجویی رموضللوع بند  ۶اصللل
۲۸ر ،باید منابع مالی خود را در بانکها بصورت جاری سپردهگذاری نمایند .سود این وامها برابر با یک درصد کارمزد بانک و سود
پایه ربرای توانمند سازی این نهادها در اعطای وام بی شترر میبا شد .این نهادها مجاز نی ستند بی شتر از موجودی خود وام پرداخت
نمایند و باید تراز مالی حساب آنها در پایان سال صفر باشد.
بند -۱۷بانکها ،همۀ نهادهای دولتی و خصوصی در اعطای وامهای خود به مشموالن بند  ۴تا  ۶اصل  ۳۴نسبت به دیگران اولویت
قائل شوند .وامهای قرضالحسنۀ این اصل برای منسوبین درجه یک بند  ،۳فقط شامل کارمزدها می شود و از سود پایه و یا سود
ارزش افزوده کالً معاف هستند .برای منسوبین درجۀ دو همان بند ،سود پایه و ارزش افزوده نصف میشود .سازمان اموال و احسان
عمومی باید یک سپردۀ جاری در بانکها افتتاح و مجموع مبالغ نا شی از معاف و یا ن صف شدن سود پایه و یا ارزش افزودۀ این
افراد را برای بانکهای عامل جبران نماید.
بند -۱۸ص لندوقهای خیریۀ مشللمول بند  ۸اصللل  ۳۵برای اعطای وامها با منابع خود ،باید یک سللپردۀ جاری در یکی از بانکها
دا شته با شند .سود این وامها چهار در صد ریک در صد کارمزد بانک ،یک در صد کارمزد صندوق و دو در صد برای توانمند سازی
صندوقهار میبا شد .این صندوقها ضمن رعایت سقف پرداختی مندرج در آن بند ،مجاز نی ستند بی شتر از موجودی خود وام
پرداخت نمایند.
بند -۱۹هر شهروند ایرانی میتواند دارای فقط یک ح ساب سپردهگذاری جاری ارزی در بانکها با شد .این نوع ح سابها قابلیت
عملیات بانکی عادی فقط در داخل ک شور رواریز ،بردا شت و انتقالر و ب صورت ریالی -ارزی را خواهند دا شت .کارمزد انتقال برابر با
یک دههزارم نرخ ریالی رسمی و دولتی ارز میباشد .بانکها همچنین باید سامانۀ ارزی مجازی جدیدی طراحی کنند تا شهروندان
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از طریق آن سللامانه بتوانند به بانکها وکالت دهند روزانه ارز آنها را با قیمتی که شللهروندان تعیین میکنند به دیگر شللهروندان
ب صورت ح ضوری و یا مجازی بفروشند و معادل ریالی آن را پس از ک سر نیم درصد کارمزد ،به حساب فروشنده واریز نمایند .الزم
است در این سامانه فهرستی از آخرین خرید و فروشهای ارزی برای کمک به شهروندان نمایش داده شود .انتقال وجوه ارزی این
حسلللابها به خارج از کشلللور فقط از طریق بانک مرکزی و یا درگاهها و پیشلللخوانهای این بانک در بانکهای عامل امکانپذیر
میباشد.
بند -۱۹چنانچه وامگیرنده حقیقی و یا حقوقی نتواند بهر دلیلی بدهی خود را به بانک بپردازد ،بانک مرکزی موظف ا ست مراتب را
کتباً به ایشان تذکر و مهلت دهد .اگر وامگیرنده در مهلت مقرر نتواند بدهی خود به بانک را بروز و یا تسویه نماید ،بنابر درخواست
بانک مربوط و تأیید بانک مرکزی ،دستگاه قضائی موظف است فوراً حکم مصادرۀ اموال و دارائیهای وامگیرنده را صادر نماید و بر
فروش آنها توسط بانک مربوط و برداشت برابر دیون بعالوۀ هزینههای دادرسی نظارت نماید .در طول زمان دادرسی و ادای دیون،
کد اقتصادی وامگیرنده حقیقی و یا حقوقی ابطال و افراد مسئول ممنوعالخروج خواهند بود و سوابق در سامانۀ اطالعات اقتصادی
افراد درج میگردد.
بند -۲۰هر شهروند حداکثر تنها میتواند  ۱۵برابر حقوقپایه را بصورت اسکناس از بانکها مطالبه و با خود حمل نماید.
ا صل -۳۸تدوین سیا ستها ،راهبردها و پایش شاخصهای میزان فا صلۀ طبقاتی و انبا شتگی پولی ،کاهش ارزش پولی ملی و نرخ
تورم ،تالش در جهت حفظ دارائیهای ذخیره و پشللتوانهها ،منابع ارزی ،ذخائر طال و اعتبار پولی کشللور ،تدوین و تنظیم روابط و
مناسلللبات زیرسلللاختی ارزی و بانکی با خارج از کشلللور ،هماهنگکننده ،نظارت عالی ،فصللللالخطاب روابط بینبانکی و مقررات
بانکداری در کشور ،رصد میزان مردمی بودن اقتصاد ،ترویج شفافیت و کمک کردن به ثبات و امنیت اقتصادی ،نگاهداری اطالعات
اقتصادی همۀ نهادهای دولتی و استفادهکنندگان از درآمدهای عمومی کشور ،برعهدۀ بانک مرکزی میباشد.
بند -۱رئیس بانک مرکزی از بین دو نفر پی شنهادی رئیسجمهور و بنابر انتخاب اکثریت نمایندگان مجلس شورای ا سالمی بمدت
 ۵سال خواهد بود.
بند -۲این بانک دارای هیئترئیسهای متشکل از دو نفر از کمیسیون اقتصادی مجلس ،سه وزیر اقتصاد و دارائی ،جهاد کشاورزی و
سللمت ،دو نفر از مدیران عامل بانکها ریک نفر دولتی و یک نفر خصللوصللی به انتخاب رؤسللای بانکهار و یک نفر اقتصللاددان به
انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود .تصویب سیاستها و راهبردها و مقررات پولی و ارزی ،تأیید عملکرد و یا تصویب
انحالل بانکها و نظارت بر عملکرد بانک مرکزی ،تصویب آئیننامههای داخلی ،از جمله وظایف هیئترئیسه است .شرکت افراد در
این هیئت برای اعضاء ،فاقد دستمزد و یا دریافت وجه میباشد.
بند -۲خرید و فروش ارز ،سکۀ طال و دخالت مستقیم در این بازار توسط بانک مرکزی ،بطور کلی ممنوع میباشد.
بند -۳چاپ اسلکناس بنابر تأیید نمایندگان مجلس شلورای اسلالمی مجاز اسلت ،مگر آن که میزان انتشلار مابازای اسلکناسهای
فرسوده باشد .میزان اسکناس رایج در کشور در هیچ شرایطی نباید بیش از دو و نیم برابر ذخائر طال و ارز بانک مرکزی باشد.
بند -۴تولید و ضرب انواع سکه در ک شور انح صاراً با بانک مرکزی ا ست و این بانک تنها مجاز ا ست بطور سفار شی با دریافت هر
مقدار شمش طال از مراکز اقتصادی عضو اتاق اصناف درازای کارمزد ،برای آنها اقدام به این کار نماید.
بند -۵تعیین تعداد و ارزش اولیۀ سهام طرحهای کالن اقت صادی که دولت کارفرمای آنها ست ،برای عر ضۀ اولیه در بورس سهام،
برعهدۀ بانک مرکزی است .حمایت مردمی در این طرحها ،تنها از طریق بورس سهام امکانپذیر است.
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بند -۶بانک مرکزی موظف اسللت با داشللتن سللامانۀ مجازی مناسللب و برخط ،اطالعات مالی و اقتصللادی همۀ اشللخاص حقیقی و
حقوقی را نگهداری نماید .دارائی همۀ افراد حقیقی و حقوقی در بورس ،حداکثر در پایان هر روز کاری ،باید در این سلللامانه ثبت
شود.
بند -۷بانک مرکزی مجاز نیست در انتخاب مدیران عامل بانکهای خصوصی و یا دولتی دخالت نماید.
بند -۸بانک مرکزی مجاز نیسلللت در هیچ شلللرایطی از منابع و ذخائر عمومی نزد خود به دولت و یا نهادهای دولتی وام دهد و یا
عملکرد آنها را ضمانت مالی نماید.
بند -۹انتشار اوراق بهادار ربجز تمبر ،سفته ،چکر ،کالً در کشور ممنوع است.
بند -۱۰درآمدهای ارزی دولت و همۀ نهادهای دولتی حاصللل از فروش نفت و یا صللادرات ،باید در اختیار بانک مرکزی باشللد و به
حسابهای این بانک در خارج از کشور واریز شوند .بانک مرکزی باید بخشی از این درآمدها را بصورت ارز اسکناس وارد کشور کند
و برابر د ستورالعمل سازمان برنامه و بودجه ،مقادیری از آنها را به ح سابهای ارزی نهادهای دولتی واریز نماید ،تا آنها با فروش
این سهمیههای ارزی در بازار ،بتوانند نیازهای پولی ریالی خود را تأمین کنند .بخش دوم درآمدهای ارزی در اختیار بانک مرکزی،
در چارچوب برنامۀ مصوب بودجۀ کشور ،مصروف تأمین ارز ثبت سفارشهای تجاری مراکز اقتصادی خصوصی و دولتی با اولویت
دفاعی -امنیتی ،بخش سللالمت ،تأمین نیازهای اسللاسللی و عمومی ،بخش صللنعتی و معدنی و کشللاورزی ،خودرو ،لوازم خانگی،
الکترونیک و ارتباطات ،بخش علمی و فناوری و دان شجوی و غیره می شود .بخش سوم ارز در صندوق ارزی ک شور ذخیره خواهد
شد .برداشت از این صندوق ممنوع است مگر در شرایط ویژهای که باید به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده باشد.
بند -۱۱ورود ارز همراه م سافر به هر میزان از مبادی ر سمی ک شور برای عموم شهروندان حقیقی آزاد و الزم ا ست بانک مرکزی
برای مقادیر بیش از هزار یورو در همان مبادی ورودی ،ح ساب جاری سپردۀ ارزی برای م سافران گ شایش و ارز همراه آنان را به
حسابها ایشان واریز کند .این عملیات بانکی بدون کارمزد میباشد.
بند -۱۲گرد شگران خارجی هنگام ورود از مبادی ر سمی ک شور موظف ه ستند که همۀ ارز همراه خود را تحویل و ر سید دریافت
نمایند .بانک مرکزی موظف است معادل ریالی ارز با نرخ روز بازار را بصورت کارتهای عابر بانک به ایشان تسلیم کند و در هنگام
خروج وجوه باقیماندۀ در آن کارت ها را با همان نرخ زمان ورود بصلللورت ارز به ایشلللان عودت نماید .هر دو عملیات بانکی دارای
کارمزد نمیباشد.
بند -۱۳هر مسافری هنگام خروج از کشور فقط میتواند هزار یورو اسکناس همراه داشته باشد .برای مقادیر بیش از این مقدار و تا
سقف مجاز ،الزم است افراد حساب جاری سپردۀ ارزی در یکی از بانکهای کشور داشته باشند .بانک مرکزی موظف است از طریق
برداشلت از این حسلابهای ارزی و پس از کسلر کارمزد ،از طریق واریز به کارت اعتباریهای ارزی بینالمللی و یا به حسلابهای
ارزی آنها در خارج از کشللور ،ارز تا سللقف مجاز را در اختیار این افراد قرار دهد .میزان سللقف مجاز گفته شللده را هر سللال بانک
مرکزی با تأیید مجلس شورای اسالمی اعالم میکند.
بند -۱۴هر مرکز اقتصللادی میتواند هر مقدار ارز در خارج از کشللور خود را به یکی از حسللابهای ارزی بانک مرکزی واریز و از
طریق آن بانک در ایران ،همه و یا بخشی از ارز خود را به حسابهای جاری سپردۀ ارزی خودش در بانکهای عادی منتقل نماید.
این عملیات بدون کارمزد میباشد.
بند -۱۵ورود سکه ،طالی ن ساخته و شمش طال به ک شور بیش از دوی ست گرم و به هر میزان ،ب شرط ثبت سفارش ،هماهنگی با
اتاق اصناف مربوط و بانک مرکزی ،مجاز است.
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بند -۱۶خروج طالی ساخته و یا سکه به خارج از کشور توسط مسافران ،تا دویست گرم آزاد است و برای بیش از این میزان ،نیاز
به ثبت سفارش ،اخذ مجوز اتاق اصناف مربوط و بانک مرکزی میباشد .میزان سقف مجاز خروج سایر جواهرات و فلزات گرانبها را
هر سال بانک مرکزی با تأیید مجلس شورای اسالمی اعالم میکند.
بند -۱۷بانک مرکزی یک بانک عامل معمولی محسوب نمی شود و مجاز به سرمایهگذاری ،سپردهگذاری و سپردهپذیری برای افراد
حقیقی و یا حقوقی نیست.
بند -۱۸بانک مرکزی از نظر مالی غیرانتفاعی مح سوب می شود و باید از محل عملکرد خود ،هزینههای جاری و د ستمزدهایش را
بپردازد و الباقی را به حسللاب درآمدهای دولت واریز نماید .این بانک موظف اسللت برای انواع خدمات خود به اشللخاص حقیقی و
حقوقی ،کارمزدهایی را تعیین و در هیئترئیسه به تصویب برساند .این بانک باید در مراکز استانها دارای شعبه و برای امور نقلو
انتقال ارزی مندرج در این مجموعه قوانین اساسی نیز درگاهها و پیشخوانهایی در دیگر بانکهای عامل باشد.
بند -۱۹بانک مرکزی مجاز به انجام تعامالت بانکی با بانک های خارجی به نمایندگی از دولت می باشلللد .ولی برای دریافت وام و
مواردی که کشور را مدیون مینماید ،نیاز به مصوبه از مجلس شورای اسالمی بصورت علنی و یا محرمانه دارد.
بند -۲۰بانک مرکزی موظف است حسابهای سپردۀ ارزی و ریالی همۀ شهروندان حقیقی و یا حقوقی را همواره رصد و آنها را از
منظر پولشلللویی ،امور پولی و انباشلللتگی نامتعارف نظارت و تحلیل نماید و همکاری الزم را با نهادهای امنیتی اقتصلللادی و امور
مالیاتی بعمل آورد.
اصل -۳۹بانکهای خارجی مجاز هستند که در ایران نمایندگی داشته باشند و بانک ارزی تأسیس نمایند.
بند -۱این بانکها مجاز به عملیات بانکی ریالی و یا ریالی -ارزی و عملیات بانکی ارزی نقدی ب صورت واریز و یا بردا شت نی ستند.
این بانکها میتوانند با همکاری بانک مرکزی ،سایر عملیات بانکی بینالمللی داشته باشند.
بند -۲این بانکها بکمک یک سامانۀ مجازی مجاز هستند که به اطالعات حسابهای ارزی شهروندان در بانکهای عادی دسترسی
دا شته با شند و با مجوزی که از طریق بانک مرکزی برای هر ح ساب ارزی دریافت میکنند ،همه و یا بخ شی از مبالغ ارزی موجود
در ح ساب شهروندان را به ح سابهای مق صد م شتریان در خارج از ک شور منتقل و یا کارتهای عابر بانکی ارزی بینالمللی برای
آنها صادر نمایند .این رویه میتواند برای انتقال ارز از خارج ک شور و واریز به ح سابهای ارزی شهروندان در بانکهای عادی نیز
صورت گیرد .همۀ عملیات و نقل و انتقاالت ارزی انجام شده در این بانکها باید برابر توافقات با بانک مرکزی ،در د سترس و قابل
نمایش برخط برای بانک مرکزی قرار باشد .کارمزد انتقال در این بانکها برابر با یکهزارم مبالغ ارزی میباشد.
اصل -۴۰پیامرسانی رحمت و دوستی ،دعوت به صلح و برادری ،دمیدن روح معنویت و کمالگرایی ،فراخوان بشر سرگشته بسمت
انسانهای موحد و خداجوی و انسانهایی برای لیاقت جانشینی خدا در زمین ،گفتگو و اندیشهورزی با متفکران جهان و آشنایی به
سایر بینشهای دینی و غیردینی ،تعامل ،همگامی و همفکری با جهان اسالم در راستای ایجاد امت واحده و تسهیلگری برای ابراز
پا سخ و لبیک آ شکار پیام وحدت شهروندان م سلمان در میهمانی پروردگار عالم در میعادگاه حج ،از جمله وظایف عمدۀ سازمان
فرهنگ جهان اسالم و حج میباشد.
بند -۱این نهاد غیرانتفاعی اسللت و هیچ فعالیتی فرهنگی برای مخاطبین داخلی ندارد .این نهاد نباید در انحصللار یک قشللر و طرز
تفکری خاص با شد و مجاز نی ست در خارج از ک شور فقط با گروههای فرهنگی و یا سیا سی خاص و محدودی تماس دا شته با شد،
بطوری که این رابطه باعث خلل در پیکرۀ امت اسالمی شود و یا شائبۀ تفرقه را ایجاد نماید.
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بند -۲رئیس این نهاد توسلللط رهبری برای مدت  ۵سلللال تعیین میشلللود و باید حداقل دارای مدرک دکترا باشلللد .این نهاد
هیئترئیسهای پنج نفره به انتخاب حوزۀ علمیۀ قم خواهد داشت که حداقل یک نفر از آنها باید از اساتید دانشگاه باشد.
بند -۳این نهاد میتواند با ا ستفاده از فارغالتح صیالن علوم دینی و دان شگاهی ،افرادی را برای کوتاه و یا دراز مدت بعنوان سفیران
هدایت به خارج از کشور اعزام نماید .همچنین میتواند مراکزی بصورت موقت و یا دائمی در خارج از کشور داشته باشد.
بند -۴این نهاد باید یک شبکۀ تلویزیونی ،شبکۀ مجازی و انتشارات ویژهای داشته باشد.
بند -۵مرکز این نهاد در قم خواهد بود و میتواند دو شللعبۀ اصلللی فرهنگی در تهران و مشللهد و دفاتری برای هماهنگی امور حج
درمراکز استانها داشته باشد.
بند -۶انتخاب مدیران و کاروانهایی برای اعزام حجاج ،انجام ثبتنام برای اعزام به سلللفر حج و عتبات عالیات ،برعهدۀ سلللازمان
میباشد .همۀ امور مربوط به ثبتنام ،اعزام و آموزشهای الزم توسط این سازمان بصورت مجازی صورت میگیرد .مجلس شورای
ا سالمی موظف ا ست در هر سال سقف ارز همراه م سافر برای این امور را تأیید کند و م سافران باید شخ صاً ارز خود را از بازار آزاد
تهیه کنند .امور مربوط به اعزام این افراد بدون دریافت هزینه و عوارض خروج از کشور میباشد.
بند -۷همۀ طرحها ،برنامهها و بودجۀ این نهاد باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد.
ا صل -۴۱تعیین سیا ستها و هموار سازی اتخاذ ت صمیم در مواجه با رویدادهای فرهنگی ،شرکت در مجامع ورز شی ،ح ضور در
اماکن و معابر عمومی و تفریحی و فرهنگسراها ،رصد شاخصهای سالمت روحی و روانی در اقشار مختلف جامعه ،تحلیل روندهای
فرقهگرایی و ترویج افکار نادرسلت در جامعه ،تدوین و تبلیغ الگوهای نوین سلبک زندگی ،بدور از تجملگرایی و مصلرف بیرویه و
ا سراف ،ردیابی و پیگیری روالهای تبعیضآمیز جن سیتی ،قومی و مذهبی در همۀ شئونات ک شور ،پایش و تحلیل روند بزهکاری،
طالق ،خ شونت در جامعه و اق شار ،کودکان محروم ،گ س ستگی اجتماعی ،میزان امید و ن شاط ،ت شخیص و تعیین م صادیق رذایل
اخالقی و بویژه دروغگرایی در دولتمردان و مسئولین ،مراقبت از نفوذ و اشاعۀ فرهنگ بیبندوباری ،فحشاء ،باال رفتن سن ازدواج و
ناپائی آنها و افزایش فواصل بیننسلی ،از جمله وظایف شورای عالی فرهنگ عمومی کشور است.
بند -۱این شورا ،نهادی غیراجرایی ا ست ولی همۀ نهادهای دولتی و بخش خ صو صی ،دولت و د ستگاههای قانونگذاری و ق ضایی،
در اتخاذ تصمیمگیریها و موارد اجرایی خود ،باید رهنمودها ،سیاستها و تشخیصهای این شورا را مالک قرار دهند.
بند -۲رئیس این شورا توسط رهبری و برای مدت  ۵سال تعیین می شود و باید حداقل دارای مدرک دکترا باشد .اعضای این شورا
عبارتند از :سه نفر از دولت روزرای کشور ،ارشاد اسالمی و مقام امنیتیر ،دو نفر از مجلس شورای اسالمی ،شهرداران تهران ،مشهد
و یک کالن شهر دیگر ،دو روحانی دارای مدرک دکترا به انتخاب رئیسجمهور ،دو نفر از ا ساتید دان شگاهها به انتخاب رئیس شورا،
دو نفر از سللازمان هنر و سللینما ،رئیس سللازمان صللدا و سللیما ،دو نفر از بانوان دارای مدرک دکترای علوم دینی و یا اجتماعی
دانشگاهی .این شورا دارای یک دبیرخانه ،روابط عمومی و چندین گروه تحقیقاتی و پژوهشی خواهد بود.
بند -۳دولت موظف است امکان دسترسی به اطالعات و منابع پژوهشی محرمانه برای پیشبرد اهداف این شورا را فراهم نماید.
بند -۴این شلللورا باید از فرصلللتهای پژوهشلللی و تحقیقاتی دانشلللگاهها ،مدارس عالی علوم دینی و حوزههای علمیه ،حداکثر
بهرهبرداری را داشته باشد و از منابع و شاخصهای فرهنگی مفید سایر ملل نیز غفلت نکند.
بند -۵همۀ نهادهای خصوصی و دولتی ،بویژه سازمان صدا و سیما ،سازمان هنر و سینما ،سازمان مطبوعات و گروههای فرهنگی
میتوانند قبل از تصمیمگیریها و اجرای امور خود ،با این شورا مشاورهها و هماهنگیهای الزم را داشته باشند.
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بند -۶آگاهسازی و اطالعرسانی مناسب و شفاف برای عموم جامعه ،تذکر و اخطار کتبی در مصادیق مشخص به خاطیان حقیقی و
حقوقی ،باید سرلوحۀ عملکرد شورا قرار گیرد.
ا صل -۴۲هدایت و برنامهریزی آگاهانۀ ک شور ب سمت چ شماندازها و اهداف کالن ک شور بدون دا شتن دانش همهجانبه از گذ شته،
حال و تحلیل ابر روندها و پیشبینی رویدادهای آینده امکانپذیر نمیباشللد .داشللتن ،سللاماندهی و یکپارچهسللازی همۀ دادههای
علمی و ضروری از پدیدههای همۀ افراد ،نهادها ،وقایع طبیعی ،روندهای اجتماعی ،اقتصادی و رویدادهای سیاسی و پردازش آنها
تا سطح تولید اطالعات اولیه و در اختیار ا ستفادهکنندگان قرار دادن این دا شتهها ،وظیفۀ خطیر سازمان ساماندهی و هماهنگی
اطالعات و آمار کشور میباشد.
بند -۱رئیس این نهاد فراگیر را رئیسجمهور برای یک دورۀ  ۵ساله تعیین و به تنا سب انواع دادهها و اطالعاتی که تولید میکند،
دارای تعدادی واحد و ساختاری تخت و ساده خواهد بود و باید عمدۀ کارکردهای آن از طریق برونسپاری و نظارت صورت گیرد و
نیازهای علمی و پژوهشلللی خود را از طریق دانشلللگاهها و یا شلللرکتهای دانشبنیان تأمین کند .هیچ نهادی در کشلللور مجاز به
موازیکاری در کارکردهای این سازمان نمیباشد و دادهها و اطالعات آن ،مرجع همۀ نهادهای کشور میباشد.
بند -۲این نهاد کالً غیرانتفاعی است و اجازه ندارد در قبال تولید و تحویل دادهها و یا اطالعات خود مبلغی دریافت نماید.
بند -۳دادهها و اطالعات این سازمان از نظر نوع به شهروندی ،نهادی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،نظامی و امنیتی ،جغرافیایی و
زیستمحیطی تقسیم می شوند .سازمان برابر روالی که جزئیات آن را قوانین عادی تعیین میکند ،باید امکان دسترسی و استفاده
از همۀ دادهها و اطالعات خود را برای شهروندان حقیقی و حقوقی فراهم نماید.
بند -۴هر شهروند و نهاد خصوصی و یا دولتی موظف است اطالعات مورد نیاز سازمان را بصورت برخط و یا دورهای در اختیار آن
قرار دهد.
بند -۵سازمان موظف به داشتن و تهیۀ دادهها و اطالعات است و باید بتواند با استفاده از شیوههای نوین فناوری اطالعات و رایانش
ابری ،به پایگاههای داده سایر نهادها و سازمانها د ستر سی و دادهبرداری دا شته و تولید دادهها و اطالعات بروش سر شماری و
آماریگیری مستقیم ،آخرین روش باشد.
بند -۶هر شهروند حداقل دارای شمارههای یگانه و ثابت ملی ،اقتصادی و محل سکونت میباشد و در صورت تعویض محل سکونت
خود ،موظف ا ست در مدت دو روز ،مراتب را در سامانۀ مجازی سازمان ثبت نماید و عدم اطالعر سانی بموقع ،برابر قوانین عادی
تخلف محسوب خواهد شد.
بند -۷دادهها و اطالعات شهروندان حقیقی در این سازمان دارای سه سطح امنیتی عادی رکلیۀ دادههای شنا سنامهای ،ارتباطی،
تح صیلی ،شغلی و مهارت ،محل زندگی ،دین ،تابعیت ،عالیق شخ صی ،ظاهری و سالمت افراد و خانوادۀ درجه یک و دور ،سطح
محرمانه راطالعات بانکی و اقتصادی ،سیاسیر و سطح خیلی محرمانه راطالعات قضایی ،تعیین موقعیت و جابجاییر میباشد .سایر
دادهها و اطالعات ،حداکثر در دو سطح عادی و محرنامه خواهند بود.
بند -۸هر شهروند حقیقی میتواند بطور یکانی به اطالعات سطح عادی خود د ستر سی دا شته با شد ،ولی مجاز به ویرایش آنها
نیست .سازمان باید چگونگی تعویض این اطالعات را تعیین نماید.
بند -۹همۀ نهادها و مراکز دولتی و خ صو صی که به نحوی تولیدکنندهها و یا تغییردهندگان داده و اطالعات شهروندان ه ستند،
مانند :مراکز درمانی ربرای متولدین و برخی اطالعات سللالمت ،بطور روزانهر ،پزشللکی قانونی ربرای افراد متوفی و برخی اطالعات
جسلللمی ،بطور روزانهر ،مدارس و دانشلللگاهها ربطور نیمسلللاالنهر ،مراکز ثبت امالک و خودرو ربطور روزانهر ،بانک مرکزی ربرای
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اطالعات اقتصللادی و بانکی ،بطور هفتگیر ،مراکز اقتصللادی ربرای اشللتغال و درآمد ،بطور ماهانهر ،مراکز قضللایی و امنیتی ربطور
روزانهر ،باید دادههای خود را برابر با روالهای مورد توافق ،به سلللازمان برسلللانند و سلللازمان باید تکلیف همۀ نهادهای دولتی و یا
خ صو صی را در چگونگی بروزر سانی دادهها تعیین و به آنها ابالغ نماید .بنابر ضرورت ،قیود زمانی گفته شده میتوانند در عمل
کاهش یابند.
بند -۱۰قاضی میتواند به همۀ اطالعات شهروندان دسترسی داشته باشد .همچنین با موافقت ایشان ،امکان دسترسی به اطالعات
اقتصادی هر طرف ،برای طرف مقابل آن مجاز است .سازمان باید امکان تحقق این بند را فراهم نماید.
بند -۱۱هرگونه نقل و انتقال و یا فروش رسلللمی اموال و دارائیهای شلللهروندان و یا نهادهای حقیقی و حقوقی ،بشلللرط آن که
اطالعات آنها قبالً در سامانۀ سازمان ثبت و مورد تأیید باشد ،مجاز هستند.
اصل -۴۳آگاهسازی درست ،بدون جهتگیری و پرهیز از یکسونگری ،ایجاد زمینههای فکری برای امکان پذیرش و انتخاب باورهای
سالم در عموم یا مخاطبین خاص ،جهتدهی افکار و اندیشهها بسمت حقخواهی و عدالتجویی ،اشاعهدادن فرهنگ غنی ایرانی-
اسالمی بویژه بمنظور تقویت پایههای خانواده ،برنامه سازی برای جذب و پوشش همۀ اقشار ،حمایت از صدور تولیدات فرهنگی به
سایر ک شورها ،واگذاری برخی شبکهها به بخش خ صو صی و نظارت بر آنها ،تالش برای ر صد ،اف شا و مقابله با تهدیدات و تبیین
راههای نفوذ فرهنگی بیگانگان ،کمک به تحقق عدالت آموز شی عمومی ،فنی و تخ ص صی سرا سری ،باال بردن تراز امید به آینده و
شللادابی جامعه ،کمک به افزایش خودباوری و روحیۀ خودکفایی در افراد با تبلیغات محصللوالت و کاالهای داخلی ،از جمله عمده
وظایف سازمان صدا و سیمای کشور میباشد.
بند -۱این سازمان نهادی حاکمیتی و فرادستی است و باید توسط ارکان اصلی کشور سیاستگذاری و اداره شود .سازمان دارای
یک رئیس به انتخاب رهبری ربمدت  ۵سالر و یک هیئترئی سه مت شکل از نمایندگان رئیسجمهور ،مجلس شورای ا سالمی ،قوۀ
ق ضائیه ،سازمان هنر و سینما ،شورای عالی فرهنگ عمومی ،سازمان فرهنگ جهان ا سالم و حج و سه نفر نماینده از سه حزب
رسمی دارای بیشترین عضو خواهد بود .ساختار سازمان را باید مجلس شورای اسالمی تأیید نماید.
بند -۲رئیس خبرگزاری جمهوری ا سالمی رایرنار از بین افراد پی شنهادی رئیس سازمان ،تو سط رئیسجمهور انتخاب و برای مدت
 ۵سال منصوب میشود.
بند -۳این سازمان در حوزۀ سیما مجاز است حداکثر  ۱۲شبکۀ داخلی و سراسری رکه ۲تای آنها خصوصی هستندر ،شبکههای
ا ستانی محلی ۵ ،شبکۀ برونمرزی و در حوزۀ صدا ،مجاز ا ست حداکثر  ۱۰شبکۀ داخلی و سرا سری رکه ۲تای آنها خ صو صی
ه ستندر ،شبکههای ا ستانی محلی و  ۵شبکۀ برونمرزی دا شته با شد .هدف ا سا سی شبکههای ا ستانی محلی مرزی ،ا ستفادۀ
حداکثری همسایگان کشور از تولیدات فرهنگی صدا و سیما خواهد بود.
بند -۴آزادی بیان و افکار با کمترین محدودیت ،میدان دادن به دگراندیشلللهها و اقلیتهای فکری ،عرصللله را باز کردن برای بروز
خالقیتها و نوآوریها بویژه در جوانان و افراد مبتکر ،شک ستن قالبها ،عادتها و رویههای جاری ،پرهیز از انح صارگرایی اکثریت،
بیان شجاعانۀ نقدهای رو شن و بیپرده ،منادی رهاییبخ شی و آرمانگرایی انقالبی ،گریز از پرداختن و ن شان دادن زوایای پنهان و
مغفول جامعه ،همه مواردی هسللتند که با سللعۀ صللدر نظام جمهوری اسللالمی ،میتوانند به نوعی رسللالت برنامههای شللبکههای
خ صو صی با شند .از طرف دیگر ،پرهیز از ترویج کفر ،توهین به مقد سات دینی ،ا شاعۀ فح شاء و شک ستن حریم پاکدامنی جامعه،
افترا به افراد حقیقی و حقوقی ،عدم افشای اسرار نظامی و امنیتی کشور ،چارچوبهای کلی هستند که در این شبکهها باید رعایت
شوند.
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بند -۵هر  ۳نفر شهروند ایرانی که دارای عدم سوء سابقه ،حداقل ۳۰سال تمام ،مدرک کار شنا سی و  ۵سال سابقۀ فرهنگی یا
سیاسی -اجتماعی یا هنری و یا علمی داشته باشند و صالحیت عمومی آنها را سازمان تأیید کند ،میتوانند شرکتهای سهامی
خاص ت ضامنی تولیدات صدا و سیما ،ب شرط آن که سهم هیچ یک از افراد در شروع و آیندۀ شرکت ،بی شتر از سی در صد نبا شد،
تأ سیس نمایند .این شرکتها تنها مراکز ر سمی ه ستند که میتوانند برای همۀ متقا ضیان حقیقی و یا حقوقی در ک شور ربویژه
گروههای سیا سی و احزابر ،برنامههایی تولید کنند که پس از تأیید ،سازمان موظف خواهد بود آنها را در شبکههای خ صو صی
برای عموم کشلور پخش نماید .این شلرکتها تنها میتوانند در دو مورد از موضلوعات تخصلصلی سلیاسلی ،اقتصلادی ،اجتماعی،
ورز شی ،سرگرمی ،علمی ،فرهنگی و دینی ،تهیۀ خبر و خبرنگاری ،تبلیغات کاال ،م ستند سازی ،آموز شی ،کارتون و انیمی شن برای
کودکان ،فعالیت داشته باشند.
بند -۶سازمان موظف است برای تأیید پخش برنامهها در هر یک از موضوعات تخصصی گفته شده در شبکههای خصوصی ،جمعاً
سه نفر کارشناس برای جنبههای هنری ،موضوعی و حقوقی در هر دو موضوع فعالیت شرکتها ،تعیین و اسامی و نشانی آنها را
رسماً به این شرکتها اعالم نماید .شرکتها میتوانند در همۀ مسیر طراحی تا ساخت برنامهها ،از مشاورۀ این کارشناسان بهره
ببرند .کارشناسان نیز موظف هستند تا در پایان کار ،نظر رسمی خود را جهت پخش هر برنامه به سازمان اعالم نمایند .درصورت
نظر مثبت دو نفر از این کارشناسان ،برنامهها قابل پخش توسط سازمان در شبکههای خصوصی خواهند بود .در صورت عدم تأیید،
شرکتها میتوانند از سازمان تقاضای تجدید بررسی کارشناسی داشته باشند .هزینههای کارشناسی این برنامهها کالً برعهدۀ سازمان
میباشد و هرگونه مراودۀ مالی بین شرکتها و کارشناسان ،جرم محسوب میشود .سازمان باید طوری برنامهریزی نماید که مدت
اعالم تجدید نظر کارشناسی بیشتر از ده روز نباشد.
بند -۷سازمان موظف ا ست موارد ا شکال برنامههای پخش شده را به شرکتها اعالم نماید و در صورت وجود شاکی حقیقی و یا
حقوقی ،مدیریت نماید تا ابتدا موضوع در گروههای حل اختالف رسیدگی شود و در صورتی که توافقی حاصل نشود ،طرح دعوی
را به دادگاه ویژه رسانه ارجاع دهد.
بند -۸شبکههای خ صو صی مجاز ه ستند پخش زنده هم دا شته با شند .شرکتهای گفته شده باید طرح این برنامهها را به تأیید
کارشناسان مربوط برسانند و در طول زمان اجرای زنده ،حضور و نظارت این کارشناسان اجباری است.
بند -۹الزم ا ست سازمان واحدی برای قیمتگذاری برنامههای تأیید شده ،دا شته با شد و در مورد قیمت هر برنامه ،قبل از پخش
آنها ،با شرکتها توافق نماید .پیچیدگی مو ضوع ،مدت ،زمان پخش ،کیفیت هنری و میزان هزینههای برنامهها ،مواردی ه ستند
که در ارزشگذاری اهمیت دارند و در مقایسه نباید از هزینههای سرانۀ همان سال برنامههای مشابه سازمان در شبکههای دولتی،
کمتر باشد .سازمان موظف است پس از پخش برنامهها در شبکههای خصوصی ،قیمت توافق شده را به شرکتها بپردازد.
مدیریت شبکههای خ صو صی برعهدۀ سازمان نی ست و سازمان تنها مدیریت پخش برنامههای تأیید شدۀ این شبکهها را برعهده
دارد .سازمان برای راهاندازی و حمایت از شبکههای خ صو صی ،موظف ا ست همۀ امکانات سختافزاری ،نرمافزاری ،برنامه سازی،
پخش و سایر موارد نیاز این شبکهها را در قبال قرارداد ر سمی مالی ،ب صورت اجاره در اختیار شرکتهای خ صو صی صدا و سیما
قرار دهد.
ا صل -۴۴برر سی و تحلیل موا ضع تفرقهافکنانۀ دینی ،قومیتی و سیا سی داخلی و یا تو سط بیگانگان ،مراقبت از حرکات نظامی
دیگران در مرزها ،ریشهیابی ایجاد و رشد جریانهای افراطی و مسلحانه در داخل و منطقه ،اتخاذ تصمیم در برابر وقایع آشوبگرانه
و مخل آسایش عمومی و یا محلی ،بررسی و تحلیل روابط خارجی از منظر صیانت از اقتدار و عزت ملی ،بررسی و نظارت در مورد
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پیمانها و معاهدات بینالمللی دفاعی -امنیتی کشور ،بررسی و نظارت و تصمیمگیری در مورد موضوعات کالن علمی مؤثر در امور
دفاعی -امنیتی مانند تحقیقات ه ستهای ،الکترومغناطیس ،پال سما ،لیزر ،زی ستی ،آب و هوا ،ر سیدگی به شکایات مرتبط با نقض
عملی قانون اسللاسللی توسللط همۀ نهادهای دولتی و یا خصللوصللی بویژه توسللط ضللابطین قوۀ قضللائیه و حمایت از رعایت حقوق
شهروندان در این رابطه ،از جمله مهمترین وظایف شورای عالی امنیت ملی و نظارت بر اجرای قانون اساسی است.
بند -۱ریا ست شورا با شخص رئیسجمهور میبا شد .اع ضای شورا عبارتند از :نمایندۀ رهبری ،رئیس قوۀ ق ضائیه ،رئیس مجلس
شورای ا سالمی ،وزرای اطالعات ،ک شور ،وزارت امور خارجه ،دفاع و رئیس ستاد م شترک نیروهای م سلح میبا شند .رئیسجمهور،
یک نفر را بعنوان مسئول دبیرخانۀ شورا برای مدت  ۵سال انتخاب میکند .حداقل زیرمجموعههای شورا عبارتند از :امنیت شهری،
امنیت مرزها و دفاع ،امنیت اطالعات ،روابط و معاهدات خارجی ،امور علمی دفاعی و امنیتی ،رصد و دیدهبانی اجرای قانون اساسی
و شهروندی ،امور امنیتی احزاب و گروههای سیا سی و فرقهها .ساختار دبیرخانۀ این شورا تو سط مجلس شورای ا سالمی تعیین
میشود.
بند -۲در همۀ ا ستانها نیز به ریا ست ا ستاندار ،شورای امنیت ا ستان با ترکیب معاون سیا سی ا ستاندار ،فرماندۀ ناجا ،امام جمعۀ
مرکز ،فرمانده سپاه ،دادستان ،رئیس شورای شهر مرکز و نمایندۀ وزارت اطالعات استان تشکیل میشود .رسیدگی و تصمیمگیری
در مورد م سائل امنیتی ا ستان ،پیگیری شکایات و گزار شات مردمی در مورد نقض قانون ا سا سی و یا حقوق شهروندان ،از جمله
وظایف عمدۀ این شورا در استانها میباشد .الزم است این شوراها گزارش اقدامات خود را ماهانه به دبیرخانۀ شورای عالی ارسال
نمایند .محدودۀ ت صمیمگیری شوراهای ا ستانی را شورای عالی تعیین میکند ،ولی در اقدامات ا سا سی و بویژه حوادث امنیتی در
ابعاد گستردۀ استانی ،هماهنگی با شورای عالی الزم است.
بند -۳ت شخیص اولیۀ م صادیق وقوع نقض در اجرای قانون ا سا سی در همۀ نهادهای دولتی و خ صو صی ،ارکان سهگانۀ اجرائی،
مقننه و قضللائیه ،نهادهای نظامی و انتظامی ،نهادهای در اختیار رهبری ،در زیرمجموعۀ این شللورا در تهران و بطور شللبکهای در
ا ستانها انجام می شود .ت شخیص اولیۀ زیرمجموعهها چنانچه به تأیید شورای عالی ردر تهرانر و یا شورای ا ستانها بر سد ،وجود
نقض در اجرای قانون اساسی قطعی تلقی می شود .پس از احراز این موضوع ،مراتب به باالترین مقام دستگاه مربوط در استانها و
تهران ،توسط استانداران و دبیرخانۀ شورای عالی ابالغ می شود .دستگاههای ذیربط نیز موظف هستند در مدت حداکثر یک هفته
مو ضوع نقض را برطرف و جبران خ سارت نمایند ،در غیر این صورت ،مراتب به داد ستانی ارجاع می شود و د ستگاه ق ضایی موظف
است با الویت زمانی به اینگونه موارد رسیدگی نماید .در صورت تشخیص دادگاه ویژۀ نقض قانون اساسی مبنی بر عمدی و آگاهانه
بودن نقض قانون اساسی ،کمترین مجازات ،برکناری فرد رافرادر خطاکار از سمتهای دولتی میباشد .فرد خاطی ،نهاد مربوط و در
نهایت دولت ،بترتیب مسئول جبران خسارات ،بویژه برای اشخاص حقیقی ،میباشند.
ا صل -۴۵پایش و مراقبت از منابع و گونههای گیاهی و جانوری ک شور و اجرای برنامههایی برای ایجاد تعادل بین م صرف و تولید
مجدد آن منابع ،پیشلللگیری و جلوگیری از تخریب و آلودگی محیطزیسلللت ،تدوین و نظارت بر اجرایی شلللدن اسلللتانداردهای
محیطهای ک سبوکار و مراکز اقت صادی ،تدوین و نظارت بر ا ستاندارد بودن همۀ مح صوالت مراکز اقت صادی ،ت شکیل بانک ژنتیک
گیاهی ،ان سانی و جانوری ک شور ،تعیین ضوابط و چگونگی سازگاری اجرای مکان طرحهای عمرانی کالن با محیطزی ست ،احداث
شهرهای م سکونی و صنعتی جدید ،مراکز اقت صادی بزرگ ،پاالی شگاهها ،نیروگاههای برقی آبی ،ف سیلی و بادی بزرگ که عمدت ًا
کارفرمای آنها دولتها ه ستند ،تدوین و نظارت بر ا ستانداردهای آلودگی زی ستمحیطی ،صوتی ،الکترومغناطی سی و آب و هوایی
کشور ،نظارت جدی بر آلودگی مخازن آبی ،آبهای جاری ،سواحل و حفظ محیطزیست دریاهای سرزمینی کشور ،از جمله وظایف
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سازمان محیطزیست کشور میباشد .نقش و عملکرد سازمان در انجام وظایف خود باید بیشتر ایجابی و کمتر سلبی باشد و نباید
همواره بصورت مانعی برای پیشرفت اجرایی کارکردهای نهادهای دولتی و خصوصی برآورد و ارزیابی شود .از طرف دیگر ،نظرات و
اقدامات ا صالحی این سازمان باید قبل از اجرای کارکردهای همۀ نهادها و حالت پی شگیرانه دا شته با شد و الزم ا ست تأمین نظر
سازمان در مراحل طراحی و مطالعات انجام گیرد.
بند -۱رئیس این سازمان را رئیسجمهور برای مدت  ۵سال انتخاب میکند .سازمان دارای یک هیئترئی سهای با ترکیب وزرای
صمت ،جهادک شاورزی ،بهدا شت و آموزش پز شکی ،رئیس سازمان برنامه و بودجه و منابع ان سانی ،یک نماینده از مجلس شورای
اسالمی ،یک حقوقدان به انتخاب دادستان کل کشور و یک نماینده از سازمان اصناف میباشد که امور سیاستگذاری ،هماهنگی
بیندستگاهی و نظارت راهبردی بر عملکرد و اجرای احکام سازمان ،از جمله وظایف آن خواهد بود .ساختار سازمان را باید مجلس
شورای اسالمی تأیید نماید.
بند -۲الزم اسللت سللازمان در مراکز اسللتانها تا شللهرهای کوچک و بویژه در نواحی نزدیک به جنگلها و منابع طبیعی ،دفاتر و
کارکردهای خود را تو سعه دهد .مراکز ا ستانی دارای شورایی مت شکل از نمایندۀ ا ستاندار ،مدیران ا ستانی وزارتخانههای صمت،
جهادکشاورزی ،نمایندۀ سازمان اصناف و نمایندۀ دادستان استان خواهند بود.
بند -۳سازمان بمنظور نظارت و پایش محیطی و یا اعمال قانون برای موارد تخلف ،الزم است در تهران ،مراکز استانها و شهرهای
بزرگ ،یگان ورزیده و آموزش دیدۀ نیمهنظامی گشلللت زمینی محیطی ،یگان گشلللت هوایی مجهز به اطفاء حریق محیطی و یک
یگان ضابطین اجرای احکام و همچنین زیرساختها و ابزار ارتباطی کافی داشته باشد و دولت موظف است نیازهای سازمان را در
این موارد برطرف نماید .ضروری است سازمان با همکاری دادستانی کل و یا استانها ،ضابطین اجرای احکام را آموزش دهند.
بند -۴سازمان باید آئیننامهای را تدوین کند و در آن میزان ،نوع جرائم و یا چگونگی برخورد با خاطیان ،اعم از ا شخاص و مراکز
اقت صادی حقیقی ،حقوقی ،دولتی و خ صو صی را تعیین نماید .این آئیننامه باید به ت صویب مجلس شورای ا سالمی بر سد .سازمان
میتواند بر اسللاس این آئیننامۀ مصللوب ،احکام اجرایی را صللادر و توسللط ضللابطین خود آنها را عملی و یا برای اجرا به دیگر
سازمانها ابالغ نماید.
بند -۵سازمان در تهران و همۀ مراکز استانها دارای یک واحد حقوقی است که رئیس آن باید حداقل دارای مدرک کارشناسیارشد
حقوق با شد ،این واحد م سئول تهیۀ پیشنویس احکام تخلف خواهد بود .پس از تأیید احکام تو سط رئیس سازمان در تهران و یا
استانها ،احکام صادره برای همۀ نهادهای دولتی و خصوصی کشور ،الزماالجراست و باید فوراً اجرا شوند.
بند -۶هر شهروند حقیقی و یا حقوقی مربوط میتواند برای احکام صادره در تهران و یا شهر ستانها درخوا ست تجدیدنظر دا شته
با شد .در این موارد ،احکام صادرۀ شهر ستانها در واحد حقوقی تهران و احکام صادرۀ تهران ،در کارگروهی مت شکل از نمایندۀ
دادسللتانی کل ،رئیس واحد حقوقی تهران و یک حقوقدان با انتخاب رئیس سللازمان ،مورد بررسللی قرار میگیرد .احکام تجدیدنظر
شللده ،قطعی نهایی و غیرقابل برگشللت خواهند بود .سللازمان باید تالش نماید که اطالۀ مدت تجدیدنظر ،بویژه در موارد تعطیلی
مراکز اقتصادی ،بیش از یک ماه نباشد.
اصللل -۴۶مدیریت ،نظارت بر فرآیند و عملکرد عاملین :صللدور سللند ،تأیید مالکیت زمین ،واحدهای مسللکونی ،اداری ،تجاری،
صنعتی ،کشاورزی ،ورزشی و یا با سایر کاربریها ،وسایل نقلیۀ موتوری زمینی ،هوایی و دریایی ،تقسیم این اموال و وسایل بعالوۀ
دارائیهای پولی و سهام افراد متوفی برابر با قوانین ارث ،صدور شنا سنامه و کارت ملی هو شمند و ابطال ر سمی آنها برای افراد
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فوت شده ،ثبت و صدور اسناد ازدواج و طالق و همچنین ثبت رسمی هرگونه معاهدات بین شهروندان حقیقی و حقوقی در کشور،
از جمله وظایف سازمان ثبت اسناد رسمی کشور میباشد.
بند -۱این سازمان غیرانتفاعی است و بصورت خوداتکایی اداره می شود و رئیس آن با مدرک دکترای حقوق را ،رئیسجمهور برای
مدت  ۵سال تعیین میکند .ساختار سازمان را باید مجلس شورای اسالمی تأیید نماید.
بند -۲این سازمان و شعبات مراکز ا ستانی آن ،حداقل دارای یک واحد برای صدور شنا سنامه و کارت ملی هو شمند ،یک واحد
برای صدور مجوز و نظارت بر عملکرد دفاتر ر سمی ثبت ا سناد و یک واحد حقوقی خواهد بود .ساختار سازمان را مجلس ت صویب
میکند .امور مربوط به تهران توسط سازمان و در مراکز استانها ،بطور مستقل توسط شعبات سازمان انجام میگیرد.
بند -۳هر شهروند ایرانی دارای مدرک کار شنا سیار شد حقوق ،همراه با  ۲نفر با مدرک کار شنا سی حقوق ،حداقل ۲۵سال سن و
ندا شتن سوء سابقه و تأ سیس یک شرکت سهام خاص ت ضامنی ،ب شرط آن که هیچ یک از افراد بیش از  ۳۰در صد سهم ندا شته
باشند ،میتواند از سازمان در تهران و یا مراکز استانها ،مجوز تأسیس تنها یک دفتر رسمی ثبت اسناد را برای هر روستا و یا شهر
دریافت نماید .سازمان مجاز نی ست هیچ محدودیتی برای اعطای هر تعداد مجوز برای هر نقطهای از ک شور را اعمال نماید .ترکیب
تحصیلی اعضای شرکت در هیچ شرایطی نباید تغییر کند.
بند -۴صدور اولین سند مالکیت انواع خودورها تو سط نیروی انتظامی معتبر ه ستند و الزم ا ست دادهها و اطالعات آنها ب صورت
برخط به پایگاه دادۀ سازمان ساماندهی و هماهنگی اطالعات و آمار ک شور ار سال شود .ولی برای انتقال و فروشهای بعدی ،الزم
است ابتدا فرایند انتقال در دفاتر رسمی ثبت و دادهها و اطالعات آن بصورت برخط به پایگاه اطالعات سازمان ارسال و سپس برای
سایر موارد مرتبط با نیروی انتظامی اقدام شود.
بند -۵دفاتر ر سمی ثبت ا سناد موظف ه ستند ،همۀ دادهها و اطالعات مو ضوع ثبت را ب صورت برخط به پایگاه اطالعات سازمان
ار سال نمایند .سازمان نیز موظف ا ست ،بالفا صله دریافت اطالعات ثبت را به ذینفعان اطالعر سانی کند .سازمان همچنین موظف
اسللت حداکثر تا پایان همان روز ،اطالعات دریافتی خود را به پایگاه دادۀ سللازمان سللاماندهی و هماهنگی اطالعات و آمار کشللور
ارسال نماید.
بند -۶وکالت فروش با هر شرایطی ،مالکیت قطعی برای موکل مح سوب می شود و باید دادهها و اطالعات آن در پایگاه گفته شده
وارد شود.
بند -۷دفاتر ر سمی ثبت ا سناد با دا شتن گواهی معتبر والدت صادره از طرف بیمار ستانها و مراکز درمانی ک شور ،پس از ثبت
مشخصات نوزاد و والدین ،دادهها و اطالعات را بصورت برخط به پایگاه داده سازمان ،برای صدور شناسنامه ارسال میکنند.
بند -۸م سئولیت اجرای فرآیند انح صار وراثت با دفاتر ر سمی ثبت ا سناد و سازمان میبا شد .این دفاتر موظف ه ستند با رؤیت
گواهی فوت تأیید شده تو سط قا ضی ،پس از ثبت م شخ صات متوفی و چگونگی وفات ،اموال و دارائیهای ثبت شده متوفی در
پایگاه دادۀ سازمان را بین وراث تقسیم اولیه انجام دهند .عالوه بر این ،سازمان نیز موظف است بالفاصله اطالعات مربوط به تقسیم
ارث دارائیهای بانکی و اوراق بهادار متوفی را به بانک مرکزی ارسللال نماید .سللازمان و بانک مرکزی نیز موظف هسللتند در پایان
همان روز عملیات تق سیم ارث ،تغییرات و اطالعات جدید را به پایگاه دادۀ سازمان ساماندهی و هماهنگی اطالعات و آمار ک شور
ارسللال کنند و انجام تقسللیم ارث را به وراث اطالعرسللانی نمایند .وراث ذینفع بمدت  ۳ماه اجازۀ بهرهبرداری از سللهم ارث خود را
ندارند .در این مدت وراث میتوانند مدارک جدیدی در مورد تق سیم ارث به دفاتر ارائه نمایند و چنانچه تق سیم ارث اولیه تغییری
نداشللته باشللد ،انحصللار وراثت قطعی تلقی شللده و هر یک از وراث ذینفع میتوانند از دفاتر درخواسللت صللدور گواهی مالکیت و
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دارئیهای ارثی خود را داشته باشند و سازمان و بانک مرکزی نیز موظف هستند امکان بهرهبرداری از اموال ،برداشت وجوه نقدی و
یا اوراق سهام را برای وراث فراهم نمایند.
بند -۹سلللازمان باید پایگاه دادۀ خود را طوری هوشلللمندانه و ایمن طراحی و مدیریت کند که امکان دادههای خطا ،اطالعات و
مدارک نادرست توسط شهروندان حقیقی و یا حقوقی به دفاتر رسمی ثبت اسناد از یک طرف ،ثبت هرگونه داده و اطالعات اشتباه
و نادرسلت و یا عدم ارسلال بموقع اطالعات توسلط این دفاتر به پایگاههای دادۀ سلازمان ،بانک مرکزی و یا سلازمان سلاماندهی و
هماهنگی اطالعات و آمار کشور از طرف دیگر ،وجود نداشته باشد.
بند -۱۰چنانچه قا ضی ت شخیص دهد که بدلیل ق صور و یا تق صیر دفاتر و یا سازمان در ثبت در ست و بموقع اطالعات ،شهروندان
حقیقی و یا حقوقی دچار خسران و ضرری شده باشند ،دفاتر و سازمان باید خسارت را جبران کنند.
بند -۱۱چنانچه شللهروندی با دادن داده ،اطالعات و مدارک نادرسللت به دفاتر ،بنابر تشللخیص قاضللی موجب خسللارت به دیگر
شهروندان شود ،دفاتر و سازمان موظف هستند که در همۀ اموال و دارائیهای فرد خاطی را مسدود و اسامی آنها را به زیاندیده و
قاضی مربوط اعالم نمایند.
بند -۱۲سلللازمان و دفاتر با تصلللویب مجلس شلللورای اسلللالمی میتوانند برای کلیۀ عملیات و خدمات ثبتی خود ،کارمزدی را از
شهروندان حقیقی و حقوقی دریافت نمایند .سهم سازمان از این کارمزدها در حد خوداتکایی است و مجاز به داشتن سود نمیباشد.
بند -۱۳سازمان و دفاتر برای جبران خسارات احتمالی شهروندان ناشی از کارکرد نادرست خود ،باید عملکرد خود را بیمه نمایند.
نیمی از تأمین مبلغ بیمه ،سهم سازمان و دفاتر و نیمی دیگر ،سهم شهروندان است که در هر ثبت از آنها اخذ میشود.
بند -۱۴هر نوع اخذ مالیات بر ارث ممنوع است و دولت مجاز به کسب درآمد از این طریق نمیباشد.
ا صل -۴۷تدوین شاخصهایی برای د ستیابی به تولیداتی با کیفیتی بهتر و خاص بومی ک شور و یا در حد ک شورهای پی شرفته و
تو سعهیافته در مواد اولیه ،قطعات ،مح صوالت فناورانه ،زیر سامانهها ،سامانهها ،آرایهها ،خ صوط تولید ،ب ستهبندی ،حمل و نقل،
بکارگیری و تعمیرات محصللوالت ،دسللتگاههای سللنجش و اندازهگیری در همۀ بخشها و مراکز اقتصللادی خصللوصللی و یا دولتی،
فرآیندها ،خدمات و نظارت بر پیادهسللازی آن شللاخصها و آگاهسللازی عمومی از نتایج بررسللیها ،از جمله وظایف مهم سللازمان
استاندارد محصوالت صنعتی کشور میباشد.
بند -۱این سللازمان غیرانتفاعی اسللت و بصللورت خوداتکایی اداره میشللود و رئیس آن را رئیسجمهور برای مدت  ۵سللال تعیین
میکند .ساختار سازمان باید توسط مجلس شورای اسالمی تأیید شود.
بند -۲بخش تعیین شاخصها و استانداردهای سازمان صرفاً در تهران خواهد بود و از ظرفیت پژوهشی دانشگاهها و مراکز علمی و
یا شرکتهای دانشبنیان کشور برای این منظور استفاده میکند .شعبات مراکز استانی و یا شهرهای بزرگ این سازمان امر نظارت
و بازرسیها را برعهده خواهند داشت.
بند -۳سازمان باید امور اجرایی بازرسیها و نمونهبرداریهای دورهای در حد گسترده و با روالهای مشخص خود را به شرکتهای
سهامی خاص تضامنی با همین اهداف ،برون سپاری نماید ،بشرط آن که کارمندان آن شرکتها دارای تخصصهای مرتبط باشند،
و بازر سیهای ویژه ،موارد ح ساس و یا بازر سی بر عملکرد این شرکتها را خودش انجام دهد .سازمان میتواند این شرکتها را
درجهبندی و به تناسب سابقه و حسن کارکرد ،حوزههای کاری آنها را افزایش دهد.
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بند -۴همۀ آزمای شگاههای اندازهگیری و معتبر و مورد اعتماد سازمان باید در اختیار شرکتهای با م سئولیت محدود و یا سهامی
خاص دانشبنیان تضامنی باشد و سازمان مجاز نیست خودش رأساً وارد امور اجرایی شود .سیاست سازمان باید حمایت و تقویت
در ایجاد و توسعۀ این شرکتها باشد.
بند -۵هر مرکز اقت صادی باید تولیدات و کاالهای خود را برابر ا ستانداردهای سازمان عر ضه کند .در غیر این صورت ،جبران هرگونه
خسارات وارده به شهروندان حقیقی و یا حقوقی ناشی از عدم استاندارد بودن کامل و یا بخشی از کاال ،برعهدۀ مرکز اقتصادی است
که میزان آن را قاضی تعیین میکند.
بند -۶هر مرکز اقت صادی که با همکاری دان شگاهها و شرکتهای دانشبنیان و با تأیید سازمان موفق شوند که همه و یا بخ شی از
تولیدات خود را برابر اسلللتانداردهای سلللازمان ارتقاء و تولید نمایند ،هزینههای این نوع همکاریها در حکم ادای مالیات برای این
مراکز محسوب میشود.
بند -۷سازمان و شرکتهای پیمانکار طرف قرارداد با آن میتوانند برای کلیۀ عملیات ،خدمات و بازر سیهای خود ،کارمزدی را با
تصویب مجلس شورای اسالمی از شهروندان حقیقی و حقوقی دریافت نمایند .در هر صورت ،سهم سازمان از این کارمزدها باید در
حد خوداتکایی باشد و مجاز به داشتن سود نیست.
اصللل -۴۸هماهنگی امور بیمهای در همۀ زمینههای سللالمت انسللانی و اشللخاص ،مشللاغل و مسللئولیت ،تجهیزات و اموال ،اماکن،
و سائط نقلیه ،مح صوالت ک شاورزی و دامپروری ،حمل و نقل کاال و دیگر زمینههای جدید ،م سئولیت تحقق و پیگیری بیمههای
ضروری و اجباری در کشور ،یکسان سازی رویهها و مقررات بیمهای در هر زمینه ،نظارت بر عملکرد سازمانهای بیمهگر ،رسیدگی
و تصللمیمگیری در موارد اختالف بین بیمهگر و بیمهگزار ،صللدور مجوز تأسللیس و نظارت فرایند انحالل و یا ادغام سللازمانهای
بیمهگر از جمله وظایف سازمان مرکزی بیمه میباشد.
بند -۱سازمان غیرانتفاعی است و خودش بیمهگزار نمیباشد و بصورت خوداتکایی اداره می شود و ریاست سازمان را رئیسجمهور
برای مدت  ۵سال انتخاب میکند .ساختار سازمان را باید مجلس شورای اسالمی تأیید نماید.
بند -۲این سازمان دارای شعبات مراکز ا ستانی ا ست که نظارت بر عملکرد سازمانهای بیمهگر ،تأیید افراد تحت پو شش بیمۀ
سالمت ،اقدام برای بیمۀ بازنشستگی ،رسیدگی به شکایات و حل اختالفها و همچنین بررسیهای اولیه برای صدور مجوز نهایی
توسط سازمان مرکزی ،تعامل با سازمانهای کارفرمای بیمهگذار ،از جمله وظایف آنها میباشد.
بند -۳بیمۀ سالمت مهمترین بیمۀ ضروری ،قطعی و همگانی است که باید همۀ شهروندان کشور را از بدو تولد تا پایان عمر تحت
پوشللش کامل درمانی قرار دهد و سللازمان موظف به تحقق این امر میباشللد .برابر این بیمه باید همۀ شللهروندان بتوانند در همۀ
زمینههای سالمت انسانی ،بطور یکسان ،بدون پرداخت هزینه ،از دست رفتن مهلت پیشگیری و درمان ،از همۀ امکانات بیمارستانی
و درمانی دولتی ا ستفاده نمایند ،ب صورتی که هیچ تفاوتی بین شهروندان وجود ندا شته با شد .ایجاد و تقویت زیر ساختهای الزم
درمانی برای تحقق این بیمه برعهدۀ دولت میبا شد و سازمان موظف ا ست این امر را برنامهریزی ،پایش و نظارت نماید .سازمان
موظف است سرانۀ این نوع بیمه بازای هر شهروند را در ابتدای هر سال تعیین و مجلس شورای اسالمی آن را تصویب کند .تأمین
یک سوم این سرانه برعهدۀ سرپرست هر خانواده و یا هر شهروند شاغل و یا بازنشسته میباشد که چنانچه کارمند دولت و یا بخش
خصوصی باشند ،کارفرمای ایشان موظف است مبلغ سرانۀ مربوط به کارکنان را ماهیانه از حقوق افراد کسر و مستقیماً به حساب
سللازمان واریز نمایند .تأمین مابقی دوسللوم برای افرادی که کارمند دولت محسللوب میشللوند و یا در مراکزی کار میکنند که از
بودجۀ عمومی کشور استفاده میکنند ،تماماً برعهدۀ دولت و برای کسانی که در مراکز اقتصادی بخش خصوصی کار میکنند و یا
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مراکز آنها از منابع عمومی ا ستفاده نمیکنند ،یک سوم برعهدۀ دولت و یک سوم دیگر برعهدۀ مراکز اقت صادی مربوط خواهد بود.
پرداخت همۀ سللرانۀ بیمۀ افراد محروم مطلق که همه و یا بخشللی از درآمد آنها توسللط سللازمان اموال و احسللان عمومی تأمین
می شود ،برعهدۀ دولت میباشد .سازمان برنامه و بودجه مسئول پرداخت سرجمع سرانۀ بیمۀ سالمت سهم دولت میباشد که باید
مستقیماً و ماهیانه به سازمان پرداخت نماید .مراکز اقتصادی خصوصی نیز موظف هستند که سرجمع سهم خود و کارمندانشان را
ماهیانه به سازمان پرداخت کنند.
بند -۴هر فرد سرپر ست خانواده باید سهم بیمۀ سالمت همۀ اع ضای خانوادۀ درجه یک و میتواند برای درجه دو ،داماد و عروس،
فرزندان آنها و فرزند قانونی خود را ربشلرط آن که آنها حقوق شلغل و یا بازنشلسلتگی نداشلته نباشلندر ،بپردازد و دربارۀ آنها
اعمال شرط سنی و یا تفاوت جنسی ،کالً جایز نیست .این بند شامل سایر شهروندان دارای شغل آزاد در بخش غیردولتی ،بشرط
پرداخت نصلللف سلللرانۀ سلللالمت ،نیز میشلللود .تأمین نیمی دیگر برعهدۀ دولت ریا بطور مناصلللفه بین دولت و کارفرمای بخش
خصوصیر ،میباشد.
بند -۵هزینههای زایمان و درمان و رسیدگی به نوزاد تا دو ماهگی ،تماماً تحت پوشش بیمۀ سالمت و برعهدۀ دولت میباشد و بعد
از این مدت ،سرپرست خانواده موظف است اقدامات و پرداختهای قانونی برای برقراری بیمۀ سالمت نوزاد را انجام دهد.
بند -۶بیمۀ سللالمت سللراسللری اسللت و هیچ نهاد دولتی مجاز نیسللت از منابع خود هزینۀ دیگری برای این امر انجام دهد .دولت
موظف است همۀ مراکز درمانی و بیمارستانی در اختیار نهادها و وزارتخانههای غیر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی را به
این وزارتخانه منتقل نماید .مدیریت کلیۀ واحدهای درمانی و بیمارستانی دولتی باید یکسان توسط این نهاد صورت گیرد.
بند -۷اجرای کامل بیمۀ سللالمت ،بارزترین جلوۀ تحقق عدالت توسللط دولت و از جمله مهمترین وظایف اوسللت و الزمۀ آن وجود
آمایش سرزمینی امکانات و خدمات درمانی ک شور میبا شد .سازمان و مجلس شورای ا سالمی موظف ه ستند که در مورد عمق و
گستردگی انواع خدمات درمانی تحت پوشش این بیمه و همچنین سهولت دسترسی بهرهمندی شهروندان در همۀ استانها و بویژه
مناطق کمتربرخوردار کشور ،نظارت و پایش مداوم داشته باشند.
بند -۸بیمۀ حقوق بیکاری نوعی بیمۀ ضروری ،قطعی و همگانی ا ست و هر شهروند میتواند تا زمان بازن ش ستگی برای خود و تا
زمان فوت ،برای اعضای درجه یک و دو بعالوۀ داماد و یا عروس ،بمدت حداکثر یک سال پیاپی و یا دو سال متناوب ،بشرط آن که
فرد ذینفع در این مدت فاقد شغل و درآمد ماهیانه و سرپرست خانواده بوده باشد ،از مزایای آن استفاده نماید .حقوق ماهیانۀ بیمۀ
بیکاری معادل ن صف حقوق پایۀ ک شور ربرای ذینفع مجردر ،دو سوم ربرای ذینفع متأهلر و معادل حقوق پایه ربرای ذینفع متأهل
دارای حداقل یک فرزندر تعیین می شود .سازمان موظف ا ست سرانۀ تأمین بیمۀ بیکاری را تعیین نماید و سهم پرداخت ماهیانه
برای هر فرد شاغل ریک سومر ،سازمان کارفرمای غیردولتی ردر صورت وجود ،یک سومر و دولت ریک سوم و در صورت عدم وجود
کارفرمای دولتی ،دوسومر میباشد و دریافت این سرانه از فرد شاغل و کارفرما تا زمان بازنشستگی خواهد بود .تصویب استفاده از
مزایای بیمۀ بیکاری از طریق شعبات سازمان در مراکز ا ستانها صورت میگیرد و نیازی به تأیید سازمان مرکزی نمیبا شد ،ولی
برای مدت اسللتفادۀ بیش از یکسللال ،این امر الزم اسللت .مدت زمان اسللتفادۀ ذینفع از این بیمه نمیتواند بیشللتر از مدت زمان
پرداخت سرانۀ این بیمه تو سط شاغل با شد .پرداخت حقوق بیمۀ بیکاری تو سط سازمان مرکزی باید ب صورت واریز م ستقیم و
ماهیانه به ح ساب ذینفع انجام شود .به حقوق بیمۀ بیکاری هیچگونه ک سوراتی تعلق نمیگیرد و افراد ذینفع میتوانند همچنان از
مزایای بیمۀ سالمت برخوردار با شند .زن و شوهری که همزمان بیکار شدهاند ،هر دو می توانند متقا ضی ا ستفاده از حقوق بیمۀ
بیکاری باشلللند ،در اینصلللورت مجموعاً معادل حقوق پایه دریافت میکنند و تنها بازای یک فرزند ،یکسلللوم حقوق پایه افزایش
مییابد.
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بند -۹بیمۀ حقوق بازنشستگی نوعی بیمۀ ضروری ،قطعی و همگانی است و شامل همۀ شهروندان شاغلی می شود که سی سال
سهم سرانۀ بیمۀ آنها ماهیانه به حساب سازمان واریز شده باشد .میزان سرانۀ این بیمه تابع و کسری از حقوق و مزایای پایۀ هر
فرد میباشللد و الزم اسللت سللازمان الگوی آن را تعیین و مجلس شللورای اسللالمی تصللویب کند .سللهم تأمین و چگونگی پرداخت
ماهیانۀ این بیمه به سازمان ،مانند بیمۀ سالمت میبا شد و دریافت این سرانه از فرد شاغل و کارفرما تا زمان بازن ش ستگی خواهد
بود .میزان حقوق بیمۀ بازنشستگی کامل بر اساس متوسط حقوق و مزایای ماهیانۀ دو سال آخر شاغلین محاسبه می شود و بطور
سالیانه نیز افزایش مییابد .نحوۀ دقیق محا سبۀ حقوق بیمۀ بازن ش ستگی را سازمان تعیین میکند .دولت موظف ا ست از منابع و
درآمدهای خود حقوق بازنشستگی همۀ شهروندان کشور را مستقیماً و بصورت ماهیانه به حساب شخصی آنها واریز نماید.
بند -۱۰هر شهروند شاغل در نهادهای دولتی و یا سازمانهایی که به نحوی از بودجۀ عمومی ک شور حقوق دریافت میکنند ،پس
از پرداخت سی سال سرانۀ بیمۀ بازنشستگی خود ،دیگر مجاز نیستند دستمزد و مزایای عادی خود را دریافت کنند و حقوق آنها
بطور خودکار از مسللیر بازنشللسللتگی محاسللبه و پرداخت میگردد ،اعم از آن که برابر قوانین عادی بازنشللسللته نشللده باشللند ،در
اینصورت ،پرداخت هرگونه مزایای ویژهای به این افراد در ادامۀ همکاری ،ممنوع است .استفاده از تجربیات گرانبهای افراد بازنشسته
در نهادهای دولتی بصورت پارهوقت و تا سقف  ۵۰ساعت در ماه تا  ۱۰سال بعد از بازنشستگی مجاز است.
بند -۱۱کمترین مدت واریزی سرانۀ بیمۀ بازنشستگی برای استفاده از مزایای آن ،ده سال تعیین میگردد و بازنشستگی زودتر از
 ۳۰سال برای شاغلین مجاز است ،ولی حقوق بیمۀ بازنشستگی ایشان با لحاظ تعدیل سنواتی محاسبه خواهد شد .امکان ترمیم و
ارتقاء حقوق ایشان تا حداکثر دو سال وجود دارد ،بشرط آن که شاغل ذینفع مجموع سهم سرانۀ بیمۀ خودش ،کارفرما و دولت با
احتساب آخرین ماه را ،بطور یکجا بحساب سازمان واریز نماید.
بند -۱۲چنانچه فرد شاغل قبل و یا بعد از بازن ش ستگی فوت نماید ،همۀ حقوق ماهیانۀ بیمۀ بازن ش ستگی ای شان تا یک سال بدون
تغییر و بعد از آن با اعمال ضریب هشتاد درصد ،به سرپرست خانواده پرداخت می شود و تا پایان عمر اعضای خانواده ادامه خواهد
دا شت .در صورت فوت هر یک از اع ضای خانواده نیز در صدی از حقوق ک سر می شود ،میزان این ک سورات تو سط قوانین عادی
تعیین میشوند.
بند -۱۳بیمۀ خ سارت و سایل نقلیه ،سرن شینان و ا شخاص ثالث ،از جمله بیمههای ضروری ،قطعی و تقریباً همگانی در ک شور
هستند که مقادیر سرانۀ بیمۀ آنها ،بازای هر وسیلۀ نقلیه و اشخاص ،توسط سازمان در ابتدای هر سال برابر قوانین عادی تعیین
می شود .مالکین وسائل نقلیه و سازمانهای بیمهگر مجری مفاد این بند هستند .میزان بیمۀ خسارت انسانی مشمول این بند برای
زن و مرد بطور یکسان محاسبه میشود .سازمانهای بیمهگرهای دولتی مجاز نیستند در این زمینهها فعالیت داشته باشند.
بند -۱۴امتیاز تخفیفهای ساالنه ناشی از عدم تصادف در سالهای قبل ،فقط متعلق به فرد بیمهگذار میباشد و وابسته به وسیلۀ
نقلیۀ خاصی نیست و فرد بیمهگذار میتواند آن امتیاز را در مورد هر ماشینی استفاده کند .شرکتهای بیمهگر میتوانند این امتیاز
را بنابر بیمهگذاران خوشحسللاب ،زن یا مرد بودن و یا سللن آنها ،متفاوت در نظر بگیرند .همچنین باقیماندۀ زمانی بیمۀ وسللیلۀ
نقلیۀ فروخته شده ،بنابر درخواست بیمهگذار ،میتواند به وسیلۀ نقلیۀ دیگر انتقال یابد.
بند -۱۵بیمههای حمل کاال ،انبارداریها ،اماکن م سکونی و تجاری ،باالبرها ،سرویس دانشآموزان ،م سافران و سایل نقلیۀ عمومی،
خسارات حین شغل و مانند اینها هم از جمله بیمههای ضروری در کشور هستند که سازمان باید بطور کلی بر چگونگی محاسبه
حق بیمهها و فرآیند اجرایی آنها نظارت دا شته با شد و اجازه دهد تا سازمانهای بیمهگر در این بیمهها با یکدیگر رقابت نمایند.
سازمانهای بیمهگرهای دولتی مجاز نیستند در این زمینهها فعالیت داشته باشند.
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بند -۱۶حداقل  ۳شهروند ایرانی ریک نفر کار شنا سیار شد بیمه و دو نفر دیگر با مدرک کار شنا سی در ر شتههای مرتبطر ،با ۲۵
سال سن و ندا شتن سوء سابقه و تأ سیس یک شرکت سهام خاص ت ضامنی ،ب شرط آن که هیچ یک از افراد بیش از  ۳۰و دا شتن
مقداری سپردۀ در صد سهم ندا شته با شند ثابت نزد سازمان ،میتوانند از سازمان در تهران و یا مراکز ا ستانها ،مجوز تأ سیس
شلللرکت بیمه دریافت نمایند .این شلللرکتها مجازند ابتدا در یک موضلللوع بیمه فعالیت خود را آغاز کنند .محدودۀ عملیات این
شرکتها در پنج سال نخست ،باید در استان محل تأسیس خود باشند و سپس با ارزیابی سازمان ،امکان فعالیت در سطح کشور را
خواهند دا شت .مقدار سپردۀ این شرکتها ب ستگی به نوع مو ضوع و پیشبینی محدودۀ حوزۀ عملیات و پو ششدهی آنها خواهد
دا شت و مقدار آن را سازمان تعیین میکند .سازمان و یا شعبات ا ستانی آن مجاز نی ستند هیچ محدودیتی برای اعطای هر تعداد
مجوز در یک ا ستان را اعمال نمایند .این شرکتها مجاز ه ستند به هر تعداد دفاتر کارگزاری بیمه برای خود شان ایجاد نمایند و
نیازی به کسب مجوز از سازمان نمیباشد ،ولی الزم است اسامی آنها در سامانۀ اطالعاتی شرکت و سازمان ثبت شوند .مسئولیت
حقوقی و نظارت بر عملکرد این دفاتر برعهدۀ شرکتهای بیمهای میباشد.
اصللل -۴۹هدایت و مدیریت راهبردی پژوهش ،آموزش ،تولید ،خرید و فروش همۀ عناصللر و ترکیبات پرتوزا ،طراحی ،سللاخت و
بهرهبرداری انواع نیروگاههای تحقیقاتی و تولید انرژی برق ه ستهای ،نظارت بر د ستگاههای پرتوی پز شکی و یا آموز شی در سایر
نهادها ،مدیریت بر آموزش ،نظارت و پایش از سللالمت انسللانی کارکنان نهادهای دولتی و خصللوصللی در برابر مواد و دسللتگاههای
پرتوی و تعیین میزان و سطح پرتوگیری و سختی کار آنها ،مسئولیت حمل مواد پرتوی و یا چگونگی نگهداری از آنها ،همکاری
با سازمانهای نظارتی ،پژوهشی و آموزشی بینالمللی ،نمایندگی و سخنگوی رسمی مواضع علمی کشور در زمینۀ انرژی اتمی در
مجامع بینالمللی ،حمایت و همکاری در ایجاد شللرکتهای دانشبنیان برای پرتودهی مواد غذایی ،خوراکی ،پزشللکی و یا توسللعۀ
کاربردی پرتوها و لیزر در صللنعت و درمان ،تحقیق و توسللعۀ درونزای علمی و کاربردی تولید انرژیهای نوین هسللتهای و اتمی و
پال سمایی ،م سئولیت تولید داخلی و یا تأمین چرخۀ سوختهای ه ستهای مورد نیاز نیروگاههای ک شور ،تهیۀ و تدوین پیشنویس
قراردادها و تعهدات فرامرزی کشور در زمینۀ مواد پرتوی و محیطزیست ،ازجمله وظایف سازمان انرژی اتمی ایران میباشد.
بند -۱رئیس این سازمان بمدت پنج سال توسط رئیسجمهور انتخاب می شود و الزم است ساختار و برنامههای کوتاه و بلندمدت
آن توسط مجلس شورای اسالمی به تصویب برسد.
بند -۲هیچ نهادی مجاز نیست در حیطۀ کاری این سازمان وارد شود و تنها دانشگاهها میتوانند در زمینۀ آموزش ،تربیت کارکنان
فنی ،پژوهشللی و آموزشللی مورد نیاز سللازمان فعالیت نمایند .شللرکتهای دانشبنیان خصللوصللی نیز موظف هسللتند در چارچوب
سیاستها و راهبردهای سازمان فعالیت نمایند.
بند -۳این سازمان باید در یک بازۀ معین ،که مجلس شورای اسالمی آن را تعیین میکند ،خوداتکا شود.
اصل -۵۰تحقیق ،تصویب و نظارت بر اجرای قوانین عادی در چارچوب این مجموعه قوانین اساسی و شرح و تفسیر آنها ربا رأی
اکثریت نسللبی نمایندگانر ،بررسللی ،تصللویب و نظارت بر طرحهای بلندمدت توسللعه و یکسللالۀ دولت ،یا لوایح و آئیننامههای
داخلیربا رأی اکثریت ن سبی نمایندگانر و یا تأیید ساختارها ،طرحها و برنامههای نهادهای ر سمی ک شور ربا رأی اکثریت مطلق
اعضللای کمیسللیون مربوطر ،تحقیق ،تفحص و بازرسللی از همۀ نهادها و مراکز اجرایی و یا قضللایی کشللور ربا رأی اکثریت نسللبی
نمایندگانر ،رسیدگی و پیگیری به شکایات و گزارشات دریافتی از شوراهای روستایی ،شهری و استانی ،نظارت بر تدوین و اجرای
پیمانهای بینالمللی تعهدآور اقت صادی ،سیا سی ،نظامی ،فرهنگی ،محیطزی ستی و سرزمینی ک شور ،ت صویب انجام همهپر سی
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کشوری و یا بازنگری در برخی از اصول و بندهای این مجموعه قوانین اساسی ربا  ۸۰درصد رأی نمایندگان و اگر بنابر درخواست
رهبری با شد ،با رأی اکثریت مطلق نمایندگانر ،ت صویب حکومت و شرایط نظامی و ا ضطراری در ق سمتی و یا کل ک شور ربا ۸۰
درصللد رأی نمایندگانر ،دادن و یا گرفتن وام از دول خارجی ربا  ۷۰درصللد رأی نمایندگانر ،تصللویب برکناری وزرا و یا معاونین
رئیسجمهور ربا رأی اکثریت ن سبی نمایندگانر و یا رؤ سای نهادهایی که در این مجموعه قوانین ا سا سی از طرف دولت من صوب
شدهاند ربا رأی اکثریت مطلق اعضای کمیسیون مربوطر و استانداران ربا رأی اکثریت مطلق نمایندگان استان مربوطر ،تأیید معاون
اول از بین افراد معرفی شده از طرف رئیسجمهور ربا رأی اکثریت مطلق نمایندگانر ،پر سش و خوا ستن تو ضیح از رئیسجمهور
ربا یکپنجم رأی نمایندگانر و یا رأی به عدم کفایت و برکناری ایشان ربا رأی  ۷۰درصد نمایندگان ،و اگر بنابر درخواست رهبری
باشد ،با رأی اکثریت مطلق نمایندگانر ،تأیید تقسیم و یا ادغام استانها ربا رأی اکثریت نسبی نمایندگانر ،تأیید ایجاد و یا انحالل
مناطق آزاد تجاری ربا رأی اکثریت نسلللبی نمایندگانر ،تأیید ایجاد و یا ادغام وزارتخانه ها و معاونت های رئیسجمهور ربا رأی
اکثریت مطلق نمایندگانر ،از جمله وظایف مهم مجلس شورای اسالمی است.
بند -۱تعداد نمایندگان مجلس شورای اسالمی ربا احتساب نمایندگان اقلیتهای دینیر ،سیصد نفر و تعداد نمایندگان کالن شهر
تهران رتهران ،ری ،ا سالم شهر و شمیراناتر سی نفر تعیین می شوند .این مقادیر تا سقف یک صد میلیون نفر جمعیت ک شور ثابت
ه ستند و بعد از آن به ن سبت میتواند افزایش یابد .نمایندگان هر ا ستان رو نیز شهرهای آنهار ،به ن سبت جمعیت و در مقای سه با
تعداد نمایندگان شهر تهران ،تو سط مجلس شورای ا سالمی در هر دورۀ انتخابات تعیین می شود و هیچ ا ستانی نباید کمتر از ۳
نماینده داشللته باشللد .در شللهرها و مناطق کمتر از یکصللد و پنجاه هزار نفر جمعیت ،بتنهایی انتخابات برگزار نمیشللود و در این
شرایط الزم است با دیگر شهرها و روستاهای مجاور ،یک حوزۀ انتخاباتی بزرگتر را تشکیل دهند .کمترین میزان رأی برای انتخاب
شللدن در هر مرحلۀ اول ،اکثریت مطلق رنصللف بعالوۀ یکر و برای مرحلۀ دوم ،اکثریت نسللبی شللرکتکنندگان تعیین میشللود.
درصورت کسب آراء مساوی ،رأی اکثریت مطلق اعضای شورای شهر رشهرهایر آن حوزهها ،تعیینکنندۀ نهایی میباشد.
بند -۲نمایندگان مجلس شورای اسالمی از سه مسیر با آرای مستقیم مردم انتخاب می شوند :الف -نمایندگان اقلیتهای مذهبی،
ب -نمایندگانی که احزاب برای هر حوزۀ انتخابیه معرفی میکنند ،ج -تعداد ش صت نفر از بین ک سانی که هیچگونه واب ستگی به
احزاب در سه سال منتهی به زمان انتخابات نداشتهاند و افرادی آزاد و مستقل تلقی می شوند .سهمیۀ این افراد مستقل به نسبت
جمعیت هر ا ستان تعیین می شود و الزم ا ست هر ا ستانی حداقل یک نفر م ستقل دا شته با شد و همۀ شرکتکنندگان در سطح
ا ستان میتوانند به آنها رأی دهند .افراد م ستقل باید چندین بار بطور ر سمی اعالم عدم ع ضویت در احزاب را دا شته با شند و در
این صورت ،بیان هرگونه تبلیغ احزاب از افراد مستقل ،تخلف انتخاباتی محسوب میشود.
بند -۳با توجه به بند  ۱۱اصل  ،۱۰کسانی که تا  ۲۴ساعت قبل از شروع انتخابات به عضویت رسمی یکی از احزاب رسمی کشور
درآیند ،دیگر نیازی به انتخاب نمایندگان حزب خود ندارند و تنها میتوانند به افراد مستقل و آزاد استان خود رأی دهند.
بند -۴دولت موظف اسللت به هر نمایندۀ معرفی شللدۀ احزاب برای انتخابات مجلس شللورای اسللالمی ،سللرانهای بعنوان کمک به
تبلیغات انتخاباتی بپردازد .این مقدار سلللرانه برای افراد مسلللتقل دو برابر تعیین میگردد .دولت همچنین موظف اسلللت در زمان
تبلیغات حداکثر امکان بهرهبرداری تبلیغاتی عادالنه از صدا و سیما را برای همۀ نمایندگان فراهم نماید.
بند -۵دولت مسئول برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی در کشور است .انتخاب نمایندگان برای دورۀ بعد باید یک ماه قبل
از اتمام مجلس فعلی به پایان رسیده باشد.
بند -۶هر شهروند با داشتن حداقل  ۲۸و حداکثر  ۶۸سال سن ،دارای مدرک کارشناسی ارشد ،بدون سوء سابقۀ قضایی و نداشتن
شللهرت بد ،نداشللتن هیچ شللغل و یا سللمت دولتی در شللش ماه قبل از زمان ثبتنام نمایندگی رو یا در نهادهایی که به نحوی از
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بودجۀ عمومی کشور استفاده میکنندر ،برخوردار از نعم بینایی ،شنوایی و گویایی ،حداقل یک سال عضویت رسمی در همان حزب
ربرای نمایندگان اعالمی احزابر ،میتوانند با ک سب رأی کافی نمایندۀ مجلس شورای ا سالمی شوند .هر شهروند مجاز ا ست تنها
سه بار انتخاب شود .مسئولیت تشخیص و تأیید شرایط گفته شده برای هر شهروند ،برعهدۀ حزب ذیربط میباشد .اگر کسی شبهه
و ا شکالی در در ستی شرایط افراد تأیید شده تو سط احزاب دا شته با شد ،الزم ا ست موارد را به داد ستانی ا ستانهای مربوط اعالم
نماید .در صورت احراز اشکال توسط دادستانی ،مراتب به فرد و حزب ذیربط و عموم مردم اعالم و برکنار میشود .افراد مستقل نیز
باید با مراجعه به دادستانی شرایط گفته شده را متعهد شوند .دادستانیهای هر استان نیز موظف هستند اسامی همۀ افراد متقاضی
برای انتخاب شدن را بارها برای نظارت عمومی و بروز اشکاالت احتمالی برای عموم مردم آن استان اطالعرسانی نمایند .الزم است
دولت و دادستانی شرایط و وقت کافی اطالعرسانی عمومی و مشارکت نظارتی مردمی را برای همۀ شهروندان فراهم نمایند.
بند -۷دولت موظف است برای هر حوزۀ انتخابی هیئتهایی با دو نماینده از استانداری ،دو نماینده از شورای شهر ،یک نماینده از
هر حزبی که نماینده برای حوزه معرفی کرده اسللت و یک نماینده از دادسللتانی ،تشللکیل دهد تا به روند اجرای انتخابات نظارت
داشته باشند .مسئولیت تأیید صحت و درستی عملیات اجرایی انتخابات با این هیئت میباشد .مسئولیت تأیید سالمت انتخابات با
دادستانی هر استان میباشد که تا دو هفته بعد از اتمام انتخابات فرصت دارد تا با رسیدگی به شکایات افراد حقیقی و یا حقوقی،
سللالمت انتخابات را تأیید نماید .در صللورت احراز صللحت و سللالمت انتخابات هر حوزه ،دولت موظف اسللت بالفاصللله اعتبارنامۀ
نمایندگان انتخاب شده را صادر و به مجلس شورای اسالمی فعلی ارسال نماید.
بند -۸در هر صورت ،با اعالم عدم درستی در هر حوزه ،انتخابات آن حوزه باطل خواهد بود .در صورت اعالم عدم سالمت انتخابات،
که مورد مناقشۀ ذینفعان قرار نگیرد نیز ،نتیجۀ انتخابات باطل میباشد .ولی چنانچه مورد مناقشۀ یکی از ذینفعان باشد ،یک گروه
سه نفره متشکل از نمایندگان دولت ،مجلس و دادستانی تصمیم نهایی را با رأی اکثریت اتخاذ میکنند .در صورتی که حد نصاب
نمایندگان تأیید شده به دوی ست نفر بر سد ،مجلس جدید ت شکیل می شود ،در غیر این صورت ،ادامه کار مجلس فعلی بمدت سه
ماه تمدید و انتخابات دوباره ربا میزان رأی اکثریت نسللبیر ،برگزار میشللود .الزم اسللت در قوانین عادی مصللادیق عدم سللالمت
انتخابات تعریف شوند.
بند -۹طول دورۀ نمایندگی چهار سال و تماموقت میباشد و قابل واگذاری بغیر نیست و نمایندگان مجاز به داشتن هیچگونه شغل
راعم از تمام و یا پارهوقت ،مشاوره و یا عضویت در هیئتمدیرههای شرکتها و ساختار احزابر دولتی و غیردولتی ،تعهد شغلی و یا
مالی که منجر به عدم امکان خدمت تمام وقت جسمی و فکری در وظایف نمایندگی شود ،نمیباشند .شفافیت مالی و عدم تخلف
در زمان تبلیغات نیز شرط الزم برای تأیید انتخاب شدن میباشد.
بند -۱۰نمایندگان در طول دورۀ نمایندگی فقط از مجلس شللورای اسللالمی حقوق دریافت میکنند .در این مدت گرفتن دریافت
هرگونه وجه و یا همکاری با نهادهای دولتی و یا شلللرکتهایی که از بودجۀ عمومی اسلللتفاده میکنند ،یا اخذ هرگونه امتیاز برای
تأسیس مراکز اقتصادی ممنوع است و برای همۀ اعضای خانوادۀ درجه یک و دو و داماد و عروس ایشان ،در صورتی مجاز است که
نماینده در این امر دخالتی ندا شته و شای سته بودن این بکارگیری در کمی سیونهای داخلی مجلس مورد تأیید اکثریت مطلق قرار
گرفته باشد.
بند -۱۱نمایندگان بعد از اتمام دورۀ نمایندگی ،با احتساب سنوات دوران نمایندگی ،در صورتی که هنوز مشمول سن بازنشستگی
نبا شند ،در صورت تمایل ،فقط میتوانند به شغل قبلی دولتی خود ربا احت ساب سنوات مثبت مرتبطر ،بازگ شت نمایند و مجاز به
ادامۀ خدمت در دیگر مشللاغل دولتی نیسللتند .این نمایندگان مجاز نیسللتند تا سلله سللال آینده تقاضللای هرگونه تأسللیس مراکز
اقتصادی برای خود را داشته باشند.
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بند -۱۲نمایندگان از طریق م سئولین محلی حوزۀ انتخابیۀ خود ،میتوانند م شکالت افراد حقیقی و حقوقی ،شکایات و گزار شات
دریافتی از شوراهای روستایی و شهری و یا چگونگی پیشرفت طرحهای مصوب را پیگیری نمایند ،ولی هیچ نمایندهای مجاز نیست
برای رسیدگی و پیگیری این امور و یا سایر امور جاری در کشور و رفع مشکل آنها ،بصورت انفرادی و مستقیم با وزرا ریا معاونین
رئیسجمهورر و استانداران ارتباط و یا پرسشگری کتبی و شفاهی داشته باشند و الزم است موضوعات ابتدا در کمیسیون مربوط
طرح و با تأیید ن سبی اع ضاء ،تو سط رئیس کمی سیون از وزیر ریا معاون رئیسجمهورر و یا ا ستاندار سؤال و پیگیری شود .وزرا ریا
معاونین رئیسجمهورر و اسلللتانداران نیز موظف هسلللتند خود و یا نمایندۀ آنها تا حداکثر ده روز در کمیسلللیون پاسلللخ دهند.
در صورت عدم اقناع اکثریت مطلق اع ضای کمی سیون ،الزم ا ست کمی سیونها دربارۀ چگونگی ا صالح کار و یا درخوا ست برکناری
افراد خاطی ت صمیمگیری و به وزیر ریا معاون رئیسجمهورر و یا ا ستاندار مربوط ابالغ نمایند .در صورت ا ستنکاف وزرا ریا معاونین
رئیسجمهورر و یا ا ستانداران از اجرای م صوبۀ کمی سیون مجلس ،با رأی اکثریت مطلق کمی سیونها ،درخوا ست برکناری وزرا ریا
معاونین رئیسجمهورر و یا ا ستانداران برای ت صمیمگیری در جل سۀ علنی ار سال می شود و حداکثر ظرف یک هفته باید در صحن
علنی رأیگیری شللود .اگر چنانچه سلله اشللکال اجرایی جبرانناپذیر و یا مهم در زیرمجموعۀ وزیری ریا معاون رئیسجمهورر و یا
ا ستاندار در کمی سیونهای مختلف مجلس مورد تأیید قرار گرفته با شد ،الزم ا ست مجلس در این شرایط نیز جل سۀ علنی دربارۀ
برکناری آن وزیر ریا معاون رئیسجمهورر و یا ا ستاندار برگزار نماید .در هر دو صورت گفته شدۀ برای برکناری ،الزم نی ست این
وزرا و یا معاونین در جل سۀ ت صمیمگیری ح ضور یابند و چنانچه رأی بر برکناری آنها داده شود ،از همان لحظه ح ضور ای شان در
محل کار غیرقانونی خواهد بود.
بند -۱۳سؤال از رئیسجمهور ابتدا باید رأساً توسط وزیر مربوط در کمیسیون مورد بحث قرار گیرد .چنانچه اکثریت مطلق اعضای
کمی سیون قانع ن شدند ،مو ضوع در صحن علنی طرح می شود و رئیسجمهور در مدت یک هفته فر صت دارد تا در صحن علنی
مجلس توضللیح دهد .اگر اکثریت مطلق نمایندگان قانع نشللدند ،رئیسجمهور موظف اسللت اصللالح امر را برابر نظریۀ کمیسللیون
مربوط انجام دهد .اگر تعداد عدم اقناع اکثریت مطلق نمایندگان مجلس از رئیسجمهور در یک دورۀ به سللله و یا تعداد برکناری
وزرا ریا معاونینر ایشان به پنج عدد برسد ،الزم است مجلس فوراً برای برکناری رئیسجمهور بصورت علنی تشکیل جلسه دهد .در
صورت رأی بر برکناری رئیسجمهور ،بالفا صله معاون اول زمام امور را برعهده خواهد دا شت و ای شان موظف ه ستند ظرف مدت
سه ماه نسبت به برگزاری انتخابات زود هنگام ریاستجمهوری اقدام نماید.
بند -۱۴مجلس نمیتواند در زمان بازپرسلی و یا دادرسلی دادگاهها تحقیق و تفحص داشلته باشلد ،ولی پس از اتمام و اعالم نتایج
دستگاه قضایی در مورد یک پرونده و بطور ویژه ،این امر میتواند همراه با نمایندۀ دادستانی صورت گیرد .مجلس میتواند در مورد
چگونگی بازداشللتها ،زندانها ،عملکرد ضللابطین قضللایی و کارکردهای دسللتگاه قضللایی با هماهنگی دادسللتانی ،همواره بازدید،
پرسشگری و یا تحقیق و تفحص داشته باشد .دستگاه قضا موظف است نتایج تحقیق و تفحص و یا گزارشات اشکاالت و نکات مورد
نظر مجلس را مالک عمل و اصالح نهادی خود قرار دهد.
بند -۱۵پر س شگری ،بازدید ،تحقیق و تفحص از دولت و همۀ نهادهای آن تو سط مجلس تابع هیچ شرایطی نی ست و دولت موظف
به همکاری میباشد.
بند -۱۶نمایندگان مجلس در بیان عقیده ،اظهار نظر و نقد خود از همۀ نهادها و ارکان کشور و افشاگری در صحن علنی ربا رعایت
موازین امنیت ملیر آزاد هسللتند و نمیتوان برای این آزادی آنها را مورد تعقیب قضللایی قرار داد .ولی در برابر بیان تهمت ،افترا،
توهین و فحاشی و اعمال ناپسندی از این قبیل ،شخصاً مسئول هستند و افراد حقیقی و حقوقی میتوانند از ایشان شکایت نمایند،
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ولی اعمال رأی دادگاه در مورد جرائم ناشی از آزادی بیان این نمایندگان ،منوط به اتمام دورۀ نمایندگی آنها خواهد بود .در پایان
هر رأیگیری در مجلس و یا کمیسیونها ،الزم است رأی نمایندگان در سامانۀ مجازی مجلس در اختیار عموم قرار گیرد.
بند -۱۷مذاکرات علنی مجلس بطور همزمان از طریق رادیو و مصللوبات آن در روزنامۀ رسللمی منتشللر میشللوند و امکان غیرعلنی
برگزار شدن مجلس با درخواست رئیسجمهور و یا کمیسیون مربوط وجود دارد .رئیسجمهور ،وزرا ،معاونین و استانداران میتوانند
انفرادی و یا جمعی رهمراه با م شاوران خودر ،در همۀ جل سات مجلس ح ضور دا شته با شند .بعد از برطرف شدن شرایط ا ضطرار
غیرعلنی شدن نشستها ،الزم است گزارش و یا مصوبات این جلسات باطالع عموم برسد.
بند -۱۸مجلس مجاز نیسللت قوانینی عادی تصللویب نماید که بار مالی آن در برنامۀ آن سللال پیشبینی نشللده باشللد ،مگر آن که
تأمین مالی آن را دولت ضمانت نماید .همچنین الزم است مصوبات مجلس با برنامههای توسعۀ بلندمدت کشور همراستا باشند.
بند -۱۹الزم ا ست کمی سیونهای مجلس همۀ آئیننامههای دولت برای سهولت در اجرای قوانین عادی را مورد بازبینی قرار دهند
و ضمانت اجرای بهینۀ قوانین بواسطۀ آنان را تأیید کنند.
بند -۲۰مالک ،چارچوب و معیار تصویب قوانین عادی توسط مجلس ،فقط و فقط همین مجموعه قوانین اساسی خواهد بود.
بند -۲۱مجلس شورای اسالمی میتواند بغیر از مواردی که در این مجموعه قوانین اساسی مشخص شده ،برخی تصمیمگیریهای
خود را به کمی سیونهای داخلی ،با شرط رأی اکثریت مطلق تفویض کند .این نوع قوانین عادی دارای مدت و ب صورت آزمای شی
خواهند بود و پس از پایان یافتن مدت و اصالحات احتمالی ،الزم است با رأی اکثریت نسبی مجلس به قوانین عادی تبدیل شوند.
بند -۲۲آئیننامۀ داخلی مجلس بر اساس این مجموعه قوانین اساسی اصالح و بموجب آن اداره میشود.
بند -۲۳مرکز پژوهشهای مجلس باید همواره تقویت و نظرات کار شنا سی ای شان در ت صویت قوانین مورد توجه و مالک عمل قرار
گیرد .الزم اسللت این مرکز بموازات کمیسللیونهای مجلس ،گروهها و افراد پژوهشللی حقوقدان ثابتی داشللته باشللد تا بتوانند برای
کمیسیونها مانند یک حافظۀ هوشمند ،روال و میزان انطباق یا تعارض با قوانین گذشته را هنگام وضع قوانین عادی جدید تبیین
نمایند .کمیسیونها نیز در پیوست لوایح پیشنهادی قوانین عادی جدید ،باید نظرات کارشناسی گروههای مرکز را بیان نمایند.
بند -۲۴بعد از تصلویب این مجموعه قوانین اسلاسلی ،الزم اسلت همۀ قوانین عادی تا کنون کشلور توسلط مجلس مورد بازنگری،
اصالح و یا ملغی شود و در این زمینه دولت و دستگاه قضایی همکاری الزم را داشته باشند.
بند -۲۵همۀ مصوبات مجلس ربغیر از مصوبات مربوط به برکناری اعضای دولت و استانداران و تفاسیر مصوبات قبلیر ،باید توسط
شللورای نگهبان قانون اسللاسللی بررسللی و کمتر از ده روز رو یا حداکثر دو هفتهر ،نظر خود مبنی بر میزان انطباق مصللوبات با این
مجموعه قوانین ا سا سی را به مجلس اعالم نماید ،در غیر این صورت ،م صوبات قطعی و قابل اجرا تلقی می شوند .در صورت عدم
موافقت مجلس با اشکاالت مطرح شده توسط شورای نگهبان ،مصوبات برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال
می شود و آن شورا موظف ا ست حداکثر در مدت دو هفته ،نظر خود را در مورد در ستی و یا نادر ستی ا شکاالت شورای نگهبان به
مجلس ارسال نماید و در صورت تأیید اشکاالت ،آن مصوبات قابل اجرا نیستند .در مواردی که مجمع نظرات و اصالحاتی متفاوت
از مجلس و یا شورای نگهبان داشته باشد ،الزم است آن نظرات در مجلس مجدداً کارشناسی شوند.
بند -۲۶ابالغیۀ موصلللوبات مجلس به دولت ،باید بالفاصلللله باطالع ذینفعان برسلللد و حداکثر در کمتر از یک ماه با تصلللویب
آئیننامههای الزم باجرا درآیند .در صلورتی که عدم اجرای قوانین توسلط دولت بیش از دو مورد باشلد ،مجلس باید برای برکناری
رئیسجمهور مطابق بند  ۱۱عمل نماید.
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بند -۲۷در صورتی که در مو ضوع م شخ صی در چارچوب عملکرد و یا کارکردهای د ستگاه ق ضایی ،مجلس و دولت توافقی دا شته
با شند ،مو ضوع به رهبری گزارش و درخوا ست ا صالح امر و ر سیدگی می شود .رهبری نیز موظف ا ست شخ صاً د ستور مقت ضی را
صادر نمایند و یا رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام را مالک عمل قرار دهند.
ا صل -۵۱بمنظور پا سداری و حفظ دینی بودن قوانین اجرایی ،ق ضایی ،اقت صادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیا سی ک شور ،مرجعیت
تفسیر و توضیح مفاد این مجموعه قوانین اساسی ،تبیین میزان انطباق ،همراستایی و یا اشکاالت مصوبات و قوانین عادی مصوب
مجلس شورای اسالمی با این مجموعه و یا تشخیص عدم مغایرت و مخالفت آن مصوبات و قوانین با احکام اولیۀ شرع اسالم و فقه
شیعۀ اثنیعشری ،وظایف مهم و خطیر شورای نگهبان قانون اساسی هستند.
بند -۱تعداد اع ضای شورا هفت نفر ،مت شکل از چهار نفر روحانی فقیه دارای مدرک دکترای علوم دینی و سه نفر حقوقدان دارای
مدرک دکتری دانشللگاهی که از طرف رهبر و برای مدت پنج سللال انتخاب میشللوند ،میباشللد .رئیس شللورا را رهبری از بین
روحانیون عضو برای مدت پنج سال انتخاب میکند.
بند -۲اع ضای شورا تمام وقت بوده و در مدت ع ضویت خود مجاز نی ستند شغل ،تعهد و یا ع ضویت در نهادی دیگر دا شته با شند.
عضویت اعضای شورا حداکثر تا دو دورۀ دیگر میتواند توسط رهبر تمدید شود.
بند -۳شورا دارای یک دبیرخانه میباشد که رئیس آن ،سخنگوی شورا نیز خواهد بود .هر یک از اعضای شورا میتوانند حداکثر دو
مشاور رسمی داشته باشند .ساختار شورا باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد.
بند -۴اعضای شورا میتوانند به همراه مشاوران خود در جلسات علنی و یا کمیسیونهای مجلس اسالمی شرکت نمایند.
بند -۵در صورت نیاز و درخوا ست مجلس ،متن مذاکرات شورا در برر سی م صوبات مجلس ،میتواند در اختیار کمی سیون مربوط
قرار گیرد.
بند -۶م صوبات شورا حداقل پنج رأی هم سان را الزم دارد و نظریه مخالفت و مغایرت شورا باید م ستند به این مجموعه قوانین
اساسی باشد .در مورد انطباق مصوبات مجلس با موازین و احکام اولیۀ شرع اسالم و فقه شیعه ،رأی سه عضو روحانی فقیه کفایت
میکند .ممکن ا ست دالیل و ا ستنباط فقها در مورد عدم انطباق ،در چارچوب این مجموعه قوانین ا سا سی نبا شد ،در این صورت
الزم است نظریۀ مخالفت همراه با تفصیل بیشتری به مجلس شورای اسالمی ارسال شود.
اصللل -۵۲کمک به برونرفت کشللور و نظام جمهوری اسللالمی از بنبسللتها در مواجهه با مشللکالت قانونگذاری و اختالفات حل
نشدۀ بین مصوبات مجلس شورای اسالمی و نظرات شورای نگهبان قانون اساسی با استفاده از احکام ثانویه اسالمی و حکومتی و
تشخیص مصلحت نظام در هر مقطع زمانی ،بررسی و اتخاذ تصمیم با اجازه و به نیابت از رهبری ،ارائۀ نظرات مشورتی به ایشان در
موارد ارجاعی ،تدوین برخی راهبردها ،سیا ستها ،شاخصها و خطوط راهنما در رویارویی نظام با پدیدههای نوین و ار سال آن به
مجلس شورای ا سالمی ،بمنظور رعایت و تأثیرگذاری آنها در ت صویب برنامههای بلندمدت و ساالنۀ ک شور و ت صویت قوانین و به
دولت ،برای برنامهریزی بهتر و ا ستفاده در تهیۀ لوایح و یا به قوۀ ق ضائیه ،برای کمک به ت سریع و ت سهیل اجرای عدالت و احقاق
حقوق شهروندان ،وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام میباشند.
بند -۱این مجمع زیر نظر رهبری است و مسئولیت حسن عملکردهای آن با ایشان میباشد .رئیس و دبیر آن را رهبری برای مدت
پنج سال من صوب میکند .مجمع دارای دو نوع ع ضو حقوقی و حقیقی ا ست که اع ضای حقیقی آن تو سط رهبر برای مدت پنج
سال انتخاب می شوند .اع ضای حقوقی آن عبارتند از :رئیسجمهور و معاون اول ای شان ،رئیس مجلس شورای ا سالمی ،رئیس قوۀ
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قضائیه ،رئیس شورای عالی امنیت ملی و نظارت بر اجرای قانون اساسی ،رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ،رؤسای جمهور دو دورۀ
قبل ،رئیس شورای نگهبان همراه با یک روحانی فقیه و یک حقوقدان عضو آن شورا ،وزیر روزرایر مرتبط با موضوع بحث ،رئیس و
دو ع ضو کمی سیون مجلس شورای ا سالمی مرتبط با مو ضوع بحث ،دبیر مجمع ،رؤ سای دو حزب اول و دوم ک شور ،رئیس شورای
عالی فرهنگ عمومی .ترکیب اع ضای حقیقی عبارتند از :دو نفر از بین نمایندگان سابق مجلس شورای اسالمی ،سه نفر روحانی با
گرایشات فقه و حقوق ،اقتصاد و علوم سیاسی دارای مدرک دکتری علوم دینی ،سه نفر حقوقدان ،اقتصاددان و سیاستمدار دارای
مدرک دکتری دان شگاهی ،دو نفر از بانوان دارای مدرک دکترای علوم دینی ،سیا سی ،اقت صادی و اجتماعی دان شگاهی ،دو نفر از
برج ستگان و نخبگان فرهنگی ،سیا سی یا اقت صادی جوان دارای مدرک دکتری .مدت ع ضویت اع ضای حقوقی تا زمانی ا ست که
شللرایط انتخاب حقوقی برای آنها همچنان وجود داشللته باشللد .رهبری میتواند تعداد اعضللای حقیقی را تا پنج نفر دیگر افزایش
دهد.
بند -۲ساختار دبیرخانه و برنامههای ساالنۀ مجمع باید توسط مجلس شورای اسالمی مصوب شوند.
بند -۳موضوعیت دستور کار مجمع یا از طرف رهبری و یا موصوباتی مجلس شورای اسالمی است که دارای ایرادات شورای نگهبان
میباشللد .مجمع مجاز نیسللت غیر از درخواسللتهای این دو مسللیر ،در مورد سللایر موضللوعات مطروحه در کشللور اظهار نظر و یا
مصوبهای داشته باشد.
بند -۵با توجه به بند  ۲۵اصلللل  ،۵۰جوابیۀ مجمع به مجلس میتواند شلللامل چند حالت باشلللد ،حالت اول :همه و یا تعدادی از
اشکاالت شورای نگهبان درست هستند ،در این حالت مصوبه قابلیت اجرا ندارد .حالت دوم :همۀ اشکاالت شورای نگهبان نادرست
ه ستند ،در این حالت م صوبه عیناً تو سط مجلس برای اجرا ابالغ می شود .حالت سوم :برخی از ا شکاالت در ست ه ستند و مجمع
برای اصالح موارد نادرست پیشنهاداتی داشته باشد ،در این حالت الزم است پیشنهادهای مجمع در کمیسیونهای مجلس بررسی
شوند و پس از انجام هر گونه اصالح ،فقط آن موارد اصالح شده دوباره در صحن علنی نظرسنجی می شوند و در صورت احراز رأی
کافی ،دوباره به شورای نگهبان ارسال میشود.
بند -۶مجمع برای ت صمیمگیری بهینه ،ت شخیص موارد صالح ک شور و یا ارائۀ م شاورههای کارآمد و پی شرو به رهبری ،الزم ا ست
همواره از مباحث علمی و یا تجربیات دیگر جوامع بطور روزآمد آگاهی داشته باشد .بدین لحاظ الزم است زیر نظر دبیرخانۀ شورا،
ه ستههای علمی مرتبط با بخشهای علمی و دان شگاهی ،اع ضای مجمع را در ت صمیمگیری یاری کنند .این ه ستهها تنها مرجع
دولتی ه ستند که میتوانند دربارۀ مو ضوعاتی مانند :خألها و نواقص احتمالی در این مجموعه قوانین ا سا سی و چگونگی ا صالح و
بازنگری در آن ،کنکاش در گرههای سللاختاری نظام ،تدوین احکام و راهبردهای حکومتی ،بررسللی شللیوههای حکمرانی همگام با
مقت ضیات زمان ،تدوین سیا ستها ،اهداف کالن و راهبرهای الگوهای ایرانی -ا سالمی پی شرفت و تمدن نوین ا سالمی ،نیازها و
عناوین پژوه شی ا ستخراج و ب صورت برون سپاری آنها را پیگیری نمایند و الزم ا ست نتایج این پژوهشها در اختیار عموم و بویژه
اندیشمندان کشور قرار گیرد.
ا صل -۵۳انتخاب رهبر ک شور برای مدت تعیین شده ،نظارت بر عملکرد ای شان و ت صمیمگیری برای عزل و انتخاب رهبر بعدی،
وظایف مجلس خبرگان رهبری میباشد.
بند -۱این مجلس دارای  ۱۰۰عضلو میباشلد که تعداد  ۷۰نفر آنها روحانی و  ۳۰نفر غیرروحانی خبره خواهند بود .از این تعداد،
برای شهر تهران تعداد  ۷روحانی و  ۳غیرروحانی خبره تعیین میگردد و برای سایر ا ستانها به ن سبت جمعیت و با همین شیوه،
افراد روحانی و غیرروحانی خبره تقسلللیم میشلللوند ،ولی هر اسلللتان باید حداقل یک نمایندۀ خبرۀ روحانی و یک نمایندۀ خبرۀ
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غیرروحانی در این مجلس داشته باشد .این تعداد نماینده تا سقف یکصد میلیون نفر جمعیت کشور ثابت میماند ،ولی پس از این
میزان ،بازای هر دو میلیون نفر افزایش جمعیت در هر اسلللتان و یا شلللهر تهران ،یک نفر روحانی و غیرروحانی خبره به تعداد
نمایندگان این مجلس افزوده میشللود .چگونگی توزیع نمایندگان مجلس خبرگان در اسللتانها ،بعهدۀ مجلس شللورای اسللالمی
میباشد که در هر دوره ،باید سهمیۀ هر استان را تعیین کنند.
بند -۲طول دورۀ نمایندگی این مجلس هشت سال است و عضویت در این مجلس شغل محسوب نمیشود و هیچیک از نمایندگان
دستمزدی بابت عضویت دریافت نمیکنند ،ولی تأمین هزینههای تردد و جاری مجلس با دولت خواهد بود.
بند -۳انتخابات مجلس خبرگان توسط دولت و بصورت استانی برگزار میشود .دولت موظف است این انتخابات را زمانی برگزار کند
که دو ماه قبل از اتمام دورۀ فعلی ،کل اعضللای مجلس تعیین شللده باشللند .رأی الزم برای انتخاب شللدن در مرحلۀ اول ،اکثریت
مطلق و در مراحل بعدی ،اکثریت ن سبی تعیین می شود .هر فرد تنها میتواند سه دوره در مجلس خبرگان ع ضویت دا شته با شد.
حداقل سن برای نماینده شدن در این مجلس ،چهل و حداکثر ،هفتاد سال تعیین می شود .بدلیل اهمیت این شورا ،نباید انتخابات
آن همزمان با دیگر انتخابات انجام شود .در صورت مساوی بودن آراء ،افراد منتخب با رأی اکثریت مطلق نمایندگان مجلس شورای
اسالمی استان مربوط تعیین میشوند.
بند -۴افراد روحانی و یا غیرروحانی که از طرف رهبر در سایر نهادها من صوب ه ستند ،در صورتی میتوانند ع ضو مجلس خبرگان
رهبری شوند که در هر مرحله از انتخابات ،رأی اکثریت مطلق را کسب کرده باشند.
بند -۵شلللرایط احراز خبرگی افراد روحانی عبارتند از :دارای مدرک دکترای علوم دینی ،تأیید صلللریح فقیه بودن و دارای بینش
سیاسی داشتن ایشان توسط سه نفر از آیات عظام رشیعه و یا اهل تسننر ،رهبری و یکی از آیات عظام رشیعه و یا اهل تسننر،
اعضای شورای نگهبان قانون اساسی بشرط حداقل پنج سال عضویت.
بند -۶شللرایط احراز خبرگی افراد غیرروحانی عبارتند از :دارای مدارک دکترای دانشللگاهی در یکی از رشللتههای علومسللیاسللی،
اجتماعی ،دینی و اقتصادی ،دارای مدرک کارشناسی ارشد و حداقل پنج سال عضویت در هیئترئیسۀ احزاب رسمی کشور ،دارای
مدرک کار شنا سی ار شد و دو دوره ع ضویت در مجلس شورای ا سالمی ،دارای مدرک کار شنا سی ار شد و سابقۀ حداقل  ۱۰سال
استانداری ،دارای مدرک کارشناسی ارشد و سابقۀ حداقل  ۱۰سال در سمت وزارت ،دارای مدرک کارشناسی ارشد و حداقل ۱۰
سال عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام ،دو دوره رئیسجمهور بودن ،دارای مدرک کارشناسی ارشد و هشت سال معاون
اول رئیسجمهور بودن.
بند -۷هر شهروند با داشتن حداقل سن ،بدون سوء سابقۀ قضایی و نداشتن شهرت بد ،برخوردار از نعم بینایی ،شنوایی و گویایی و
دارای شرایط گفته شده در دو بند باال میتوانند با کسب رأی کافی عضو مجلس خبرگان رهبری شوند .مسئولیت تشخیص و تأیید
شرایط گفته شده بر عهدۀ شورای عالی هر استان میباشد و اگر کسی شبهه و اشکالی در درستی شرایط افراد تأیید شده داشته
باشد ،الزم است موارد را به دادستانی استانهای مربوط اعالم نماید .در صورت احراز اشکال توسط دادستانی ،مراتب به فرد اعالم و
برکنار می شود .داد ستانیهای هر ا ستان نیز موظف ه ستند ا سامی همۀ افراد متقا ضی برای انتخاب شدن را بارها برای نظارت
عمومی و بروز اشکاالت احتمالی برای عموم مردم آن استان اطالعرسانی نمایند .الزم است دولت و دادستانی شرایط و وقت کافی
اطالعرسانی عمومی و مشارکت نظارتی مردمی را برای همۀ شهروندان فراهم نمایند.
بند -۸انتخابات این مجلس توسط دولت انجام می شود و حداقل سن رأیدهندگان به این نمایندگان ،هیجده سال تعیین می شود.
دولت موظف اسللت برای هر اسللتان هیئتهایی متشللکل از یک نمایندۀ اسللتانداری ،دو نماینده از بین نماینگان مجلس شللورای
ا سالمی در آن ا ستان و یک نماینده از داد ستانی ت شکیل دهد تا به روند اجرای انتخابات نظارت دا شته با شند .م سئولیت تأیید
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صحت و درستی عملیات اجرایی انتخابات با این هیئت و مسئولیت تأیید سالمت انتخابات با دادستانی هر استان میباشد که تا دو
هفته بعد از اتمام انتخابات فرصت دارد تا با رسیدگی به شکایات افراد حقیقی و یا حقوقی ،سالمت انتخابات را تأیید نمایند .در هر
صورت ،با اعالم در ستی و سالمت در هر حوزۀ ا ستانی ،انتخابات آن قابل قبول خواهد بود و در صورت احراز این دو شرط در هر
استان ،دولت موظف است بالفاصله اعتبارنامۀ نمایندگان انتخاب شده را صادر و به مجلس خبرگان رهبری فعلی ارسال نماید.
بند -۹در صورت انتخاب همۀ اعضای این مجلس ،اولین نشست برگزار می شود .در این نشست ،پنج نفر اعضای هیئترئیسه رسه
نفر روحانی و دو نفر غیرروحانیر و اعضللای کمیسللیونها برای مدت چهار سللال انتخاب میشللوند .رئیس مجلس از بین روحانیون
انتخاب میشللود .این مجلس حداقل یک نشللسللت عمومی دو روزه در هر سللال خواهد داشللت .جلسللات عمومی مجلس خبرگان
میتواند غیرعلنی هم برگزار شللود .محل نشللسللتها ،شللهر قم تعیین میشللود .بنابر درخواسللت رئیس ،یا نایب رئیس و یا یکی از
اعضای هیئترئیسه ردر صورت فقدان آن دور ،مجلس میتواند نشست فوری داشته باشد.
بند -۱۰مجلس خبرگان باید در پایان هر نشست ساالنه نظر خود را دربارۀ سالمت جسمی و عملکرد رهبر و نهادهایی که مستقیماً
زیر نظر رهبری اداره میشوند را به آگاهی عموم برسانند.
بند -۱۱همۀ رأیگیریهای مجلس خبرگان باید بطور مخفی صورت گیرد .رأیگیری دربارۀ کلیات عملکرد رهبر باید در پایان هر
ن ش ست ساالنه انجام شود و به آگاهی عموم بر سد .آراء مثبت اکثریت مطلق قابل قبول میبا شد .ولی چنانچه رأی اکثریت مطلق
مثبت نبا شد و یا در یک دورۀ مجلس خبرگان ،تعداد آراء مثبت با اکثریت ن سبی به سه عدد در سه ن ش ست بر سد ،الزم ا ست
بالفاصله دربارۀ عدم کفایت رهبر رأیگیری صورت گیرد .آراء الزم برای برکناری رهبر ،اکثریت مطلق میباشد ،ولی چنانچه تعداد
آراء مثبت اکثریت نسللبی در یک دوره به پنج عدد برسللد ،دیگر نیازی به رأیگیری برای عدم کفایت نمیباشللد و از همان لحظه،
رهبر وقت از سمت خود خلعید میباشد.
بند -۱۲در صللورت فوت ،احراز عدم توانائی جسللمی و یا عقلی ،عدم برخورداری از نعم بینایی ،شللنوایی ،گویایی ،دچار فراموشللی
شدن ،ورود به سن هشتاد سالگی ،تشخیص خارج شدن از مسیر عدالت و انصاف ،کسب رأی عدم کفایت و یا خلعید شدن رهبر
وقت ،الزم است مجلس خبرگان بالفاصله دربارۀ تعیین رهبر بعدی تصمیمگیری نماید.
بند -۱۳مجلس خبرگان رهبری در موعد مقرر از بین افراد واجد شللرایط رهبری در کشللور و یا از اعضللای خود ،یک نفر را با رأی
هفتاد درصللد برای رهبری انتخاب میکنند ،اگر این میزان رأی برآورده نشللوند ،در مرحلۀ بعد ،بین دوره نفر اول دوباره رأیگیری
می شود و در این مرحله ،رأی اکثریت مطلق بودن کافی ا ست .زمان نبودن رهبری تا ت صمیمگیری رهبر جدید نباید بیش از سه
روز بطول بیانجامد.
بند -۱۴مجلس خبرگان در هر دوره ،اگر صللالح بداند ،میتواند تعداد سلله نفر را بعنوان شللورای رهبری موقت دارای اولویت برتر
برای رهبری آینده ،با رأی اکثریت ن سبی برای یک دورۀ سه ساله ،انتخاب نماید و در زمان مقرر از بین این سه تن برابر بند ،۱۳
انتخاب رهبری صللورت میگیرد .ولی همۀ مراحل انتخاب رهبر آینده باید در یک مجلس خبرگان باشللد ،حتی اگر الزم باشللد که
طول عمر مجلس فعلی برای تصمیمگیری نهایی حداکثر بمدت یک ماه تمدید شود.
بند -۱۵در هیچ شرایطی شورایی شدن رهبری مجاز نمیباشد.
اصللل -۵۴برقراری عدالت و کمک به افزایش آسللایش روانی جامعه از طریق رسللیدگی به دعاوی افراد حقیقی و حقوقی و صللدور
احکام الزم ،مسئولیت دفاع و ابتیاع حقوق فردی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی شهروندان ،مرجع رسیدگی به دعاوی بین نهادهای
ر سمی و تف سیر قوانین ق ضایی و تطبیق قوانین اداری با م صادیق اجرایی ،م سئول ت شکیل دادگاهها و امور دادر سی در زمینههای
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تخ ص صی مورد نیاز جامعه ،اعمال احکام صادره ،ادارۀ امور زندانها ،تدوین لوایح ق ضایی ،راهاندازی شوراهای حل اختالف در سایر
نهادها و همکاری با این شللوراها ،همکاری با سللایر نهادها در اعمال قوانین و مقررات ،ایجاد وحدت رویه و قضللاوت در همۀ محاکم
قضلللایی و اجرای آموزشهای دورهای برای قضلللات و اشلللتراکگذاری تجربیات قضلللایی ،کمک به افزایش آگاهیهای عمومی در
پیشللگیری و امکان وقوع جرم ،مدیریت حل و فصللل دعاوی بینالمللی و پیگیری حقوق شللهروندان ایرانی مقیم خارج از کشللور از
جمله وظایف قوۀ مقننۀ کشور میباشد.
بند -۱رئیس این قوه را رهبر از بین حقوقدان های دارای مدرک دکترای دانشلللگاهی و یا مدارس عالی علوم دینی و برای مدت
چهار سال و حداکثر دو بار انتخاب میکند.
بند -۲زیرمجموعههای اصلللی این قوه عبارتند از :انواع دادگاهها و دادسللراهای عمومی ،دیوان عالی ،امور زندانها ،امور ضللابطین،
دادسللتانیها ،واحد اطالعات قضللایی ،دادگاهها و دادسللراهای ویژه و پزشللکی قانونی .سللاختار هر یک از این زیرمجموعهها را باید
مجلس شورای اسالمی تصویب نماید.
بند -۳این قوه باید بعد از یک بازۀ زمانی که مجلس آن را تصویب میکند ،بصورت خوداتکایی اداره شود .این قوه مجاز است برای
تأمین هزینههای قضایی خود مبالغی را از طرفین دعوی بطور مناصفه اخذ نماید .میزان این هزینهها باید متناسب با نوع و یا مبلغ
دعوای طرفین با شد .در مواردی که شاکی دولت و یا مدعیالعموم و داد ستانی با شند ،اگر طرف خ صو صی محکوم شود ،باید همۀ
هزینهها را بپردازد .در صورتی که طرفین دعوی نهادهای دولتی باشند ،هزینهای دریافت نمی شود .در مواردی که شاکی خصوصی
باشد و طرف دولت محکوم نشود ،شاکی خ صوصی باید هزینههای دادرسی را بپردازد .دریافت هزینههای ق ضایی باید بعد از اتمام
کار ق ضایی و صدور حکم صورت گیرد .هر طرف که باید هزینۀ ق ضایی را بپردازد ،بدهکار به این قوه تلقی شده و قا ضی میتواند
برای دریافت این هزینه از حکم فروش و م صادرۀ اموال فرد بدهکار تا دریافت ب صورت تق سیط ،با رعایت ان صاف ،حکم صادر نماید.
این قوه موظف است میزان و چگونگی دریافت هزینههای قضایی را به تصویب مجلس شورای اسالمی برساند.
بند -۴این قوه اجازۀ قانونگذاری ندارد و باید همۀ نیازهای قضایی کشور و مجوزهای قانونی خود را از طریق تدوین لوایح و ارسال
مستقیم آنها به مجلس شورای اسالمی برای تصویب ،برآورده نماید.
بند -۵ضابطین این قوه تنها با مجوز دادستانیها و یا قضات میتوانند به حریم خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی جهت بازرسی،
بازدید ،جمعآوری مدارک و شلللواهد وارد شلللوند و یا بطور موقت اموال و دارائیهای آنان و حتی اشلللخاص حقیقی و حقوقی را
بازداشت و یا ممنوعالخروج و ممنوعالمعامله نمایند.
بند -۶حداکثر زمان بازداشت موقت افراد بیست روز تعیین می شود ،ولی محل نگهداری این افراد پس از  ۲۴ساعت ،حتماً باید در
زندان مخ صوص موقتیها با شد تا مراحل بازپر سی و تحقیق کامل شود .داد ستانی و یا قا ضی میتوانند زمان بازدا شت موقت را
حداکثر ده روز دیگر تمدید کنند .پس از اتمام این مدت ،فرد بازداشت شده یا باید تبرئه شود و یا بصورت مشروط و بدون وثیقه و
با قرارهایی مانند ممنوعالخروج یا ممنوعالمعامله شللدن و یا تحت نظر بودن ،آزاد شللود و یا کالً حکم مقتضللی برای مجازات اثبات
شدۀ ای شان تو سط قا ضی صادر شود .مدت زمان بازدا شت موقت ،جزو مدت زمان زندانی مح سوب می شود .بازدا شت موقت برای
این مدت قابل اعتراض نمیبا شد ،ولی چنانچه حکم برائت برای فرد بازدا شت شده صادر شود ،طرف دعوی حقیقی باید دو برابر
خسارات مستقیم و یا غیرمستقیم مادی وارده به فرد مزبور و کل هزینۀ دادرسی را بپردازد و اگر طرف دعوی حقوقی باشد ،میزان
پرداختی ،معادل آن خسللارات تعیین میگردد و دادرسللی هزینهای نخواهد داشللت .بازداشللت موقت تحت هر شللرایطی بیش از
مدتهای گفته شده ،نوعی جرم بوده و اگر عمدی تلقی شود ،کمترین مجازات افراد خاطی برکناری و پرداخت همۀ خ سارات به
فرد بازداشتشده میباشد.
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بند -۷شنود ،پایش و امور اطالعاتی نامحسوس ،غیرآشکار و اقداماتی مانند اینها ،فقط و فقط با مجوز باالترین ردۀ واحد اطالعات
این قوه در مراکز ا ستانها امکانپذیر ا ست .ولی هرگونه عملیات آ شکار ،د ستگیری و بازدا شت موقت ا شخاص و یا اموال باید برابر
بندهای  ۵و  ۶عمل شللود .اختیارات و عملیات واحد اطالعات این قوه فقط در حدی اسللت که خروجی و دسللتاوردهای آن برای
کمک به ت شخیص ق ضات و یا برای داد ستانیها با شد .تداخل و عملیات در سایر حوزههای اطالعاتی ک شور برای این واحد ممنوع
میباشد.
بند -۸هیچ فرد حقیقی و یا حقوقی نمیتواند دربارۀ چگونگی و نوع حکم صللادره توسللط قاضللی ،ایشللان را مورد سللؤال ،بازجویی،
شلماتت ،اعمال فشلار روحی و روانی و نظر ،تهدید و ارعاب مالی ،جانی و شلغلی و یا پیگرد حقوقی و قضلایی قرار دهد .دادسلرا و
دادگاههای ویژۀ ق ضات تنها مرجعی ه ستند که مجازند بعد از صدور حکم ،بنابر درخوا ست یکی از طرفین دعوی ،یا رئیس دادگاه
تجدیدنظر و یا رئیس قوۀ ،پروندۀ مورد دعوی و حکم را با احتمال تبانی قاضللی مورد رسللیدگی قرار دهند .کمترین مجازات برای
کمترین میزان تبانی یک قاضی ،برکناری همیشگی از سمت قضاوت تا اخراج از قوه و تنبیه قضایی خواهد بود .ولی در هر صورت،
جبران خسارات وارده به طرف دعوای زیاندیده ،برعهدۀ قاضی خطاکار و قوه میباشد.
بند -۹گزینش و استخدام آزمایشی قضات از بین برترین فارغالتحصیالن کارشناسی ارشد دانشگاهی و یا مدارس عالی علوم دینی
در رشتههای حقوق انجام میگیرد و در صورت الزم ،آزمون سراسری مالک انتخاب خواهد بود .محل شغل قضات بصورت دورهای
و حداکثر  ۵ساله میباشد و بعد از این مدت الزم است جابجا شوند و در صورت الزم ،حتی به شهرهای دیگر منتقل شوند ،بطوری
که این قوه در شهرهای دور از مراکز استانها نیز امکان خدمت بهینه را داشته باشد .قوه قضائیه موظف است امکان آسایش و رفاه
ن سبی ق ضات در این نقلانتقاالت ،بویژه م سکن منا سب را برای ای شان فراهم نماید .این قوه همچنین موظف ا ست تمهیدات الزم
برای تأمین امنیت جانی قضات را بکار گیرد.
بند -۱۰هر طرف دعوی حق دارد بعد از صدور حکم دادگاه ،یکبار تقاضای تجدیدنظر داشته باشد و هیچ دادگاهی نمیتواند بدون
صدور حکم ،پایان یابد.
بند -۱۱جلسات همۀ دادگاهها علنی است ،مگر آن که طرفین آن خصوصی باشند و هر دو تقاضای غیرعلنی بودن داشته باشند و
یا چنانچه در مضللامین و محتوای هر دادرسللی ،امکان افشللا و توضللیحات اعمال منافی عفت عمومی ،موارد امنیتی ،نظامی و یا
جاسوسی و اطالعاتی کشور باشد .تشخیص این موارد با قاضی است.
بند -۱۲دادگاههای ویژه مانند جرائم مطبوعاتی ،رسانهای و سیاسی ،باید با حضور هیئتمنصفۀ چهار نفره و علنی تشکیل شود و
حکم صللادره حداقل باید با رأی چهار نفر باشللد .اعضللای هیئتمنصللفه شللامل دو نفر نماینده از نهاد و یا صللنف مربوط و دو نفر
حقوقدان دارای حداقل مدرک کارشناسیارشد مرتبط ربا انتخاب رئیس قوهر میباشد .این اعضاء برای مدت چهار سال و حداکثر
برای دو دوره انتخاب می شوند .حقالزحمۀ این افراد توسط مجلس در صورتهزینههای این قوه تعیین می شود .قوۀ قضائیه موظف
است لوایح جرائم مربوط به دادگاههای ویژه را به تصویب مجلس شورای اسالمی برساند.
بند -۱۳دا شتن وکیل اعم از ت سخیری و یا غیر آن برای خوانده و متهم از ابتدای مرحلۀ بازپر سی و بازجوییهای اولیه و تحقیقات
رب شرط آن که مخل امر تحقیقات نبا شدر ،تا صدور حکم اولیه و یا تجدیدنظر ،جزو حقوق ا سا سی همۀ شهروندان در امور ق ضایی
کیفری و حقوقی ا ست .ت شخیص عدم ا ستطاعت مالی برای دا شتن وکیل ت سخیری ،برعهدۀ قا ضی ا ست و ای شان موظف ا ست
شللرایط را برای وجود وکیل در حین تحقیقات و دادرسللی فراهم نماید .بازجویی بدون حضللور وکیل مجاز نمیباشللد ،مگر آن که
متهم خودش تمایلی به ح ضور وکیل نداشته باشد .هزینۀ وکیل تسخیری برعهدۀ قوۀ ق ضائیه است که با سایر هزینهها در انتهای
دادرسی مانند بندهای  ۵و  ۶عمل میشود.
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بند -۱۴اعمال هرگونه اقدام آزاردهندۀ روانی ،روحی و ج سمی برای اقرار به هر مو ضوعی ،ممنوع و حداقل مجازات عاملین در این
زمینه ،اخراج از سمت و شغل میباشد و هرگونه سند تنظیم شده مبتنی بر آزار باطل و فاقد اعتبار است.
بند -۱۵حکم اعدام در کشور براساس دین اسالم مجاز است و احکام آنها باید توسط دیوان عالی تأیید شود .برای عمدی محسوب
شدن قتل نفس ،باید ثابت شود که قاتل سابقۀ شرارت داشته و با قصد و نیت قبلی بوده است .کشته شدن ناشی از سوانح رانندگی
در هر صورتی قتل عمد محسوب نمی شود ،مگر آن که با قصد و نیت قبلی بوده باشد .چنانچه قتل نفس عمدی و قاتل سرپرست
خانواده با شد و اولیای دم ا صرار بر اجرای ق صاص نفس دا شته با شند ،باید دیۀ کامل فرد قاتل را به خانوادۀ ای شان بپردازند .حکم
اعدام برای مرتکبین تولید ،حمل و توزیع ،واردات ،خرید و فروش مواد مخدر طبیعی و یا م صنوعی مجاز میبا شد و چگونگی آن را
قوانین عادی تعیین میکند ،ولی چنانچه این افراد سرپر ست خانواده با شند ،قوه ق ضائیه موظف ا ست دیۀ این افراد را به خانوادۀ
آنان بپردازد.
بند -۱۶مفاسد اقتصادی بهر میزانی و نوعی که باشد ،از جمله مصادیق اعدام محسوب نمی شود ،ولی قضات میتوانند عالوه بر رد
مال ،تا سقف ده برابر میزان مفسده ،افراد را جریمه نمایند.
بند -۱۷قوه ق ضائیه و ق ضات موظف ه ستند تا از جریمۀ زندانی شدن بپرهیزند و موارد تنبیهی مانند تبعید ،انجام کارهای سخت،
ح صر خانگی ،خدمت در مراکز نگهداری از معلولین و سالمندان ،انجام خدمات شهری ،آبادانی و درختکاری ،خدمت و آموزش در
مناطق محروم و دورافتاده و یا مراکز عامالمنفعه را جایگزین و یا مکمل مدت زندان نمایند.
بند -۱۸شاخصهای کاهش هزینههای دادرسی ،کاهش زمان و افزایش کیفیت آنها ،معرف عملکرد ساالنۀ این قوه میباشند .تنها
در صورت مطلوب بودن شاخصها بنابر تشخیص مجلس شورای اسالمی ،امکان توسعۀ کمی دادگاهها و افزایش تعداد قضات مجاز
میباشد.
بند -۱۹تمام قضات در طول دادرسی و جلسات دادگاه ،باید لباسی متحدالشکل هماهنگ و برگرفته از فرهنگ بومی داشته باشند.
بند -۲۰در این قوه نظام اداری و ا ستخدامی کارکنان باید تابع نظام هماهنگ ک شوری با شد و در این شرایط ،فقط حقوق ماهیانۀ
ق ضات ،پنجاه در صد بی شتر ن سبت به سایر کارکنان دولت خواهد بود .هرگونه مجوز خاص دیگری در این زمینه تنها با ت صویب
مجلس شورای اسالمی مجاز میباشد.
بند -۲۱جرم آمرین مستقیم ربا هر شخصیت حقیقی و یا حقوقیر به آزار ،جراحت و قتل هر فرد ،همانند عاملین آنها میباشد.
بند -۲۲ورود نیروهای نظامی و انتظامی به دانشگاهها و خوابگاههای دانشجویی جرم محسوب می شود ،مگر آن که دادستانی مرکز
استان ،مجوز صادر کرده باشد.
بند -۲۳امور قضایی افراد دو تابعیتی ،برابر قوانین کشور صورت میگیرد.
بند -۲۴وکالت هم نوعی فعالیت اقتصادی است .همۀ شهروندان زن یا مرد با داشتن مدرک حداقل کارشناسیارشد دانشگاهی و یا
از مراکز عالی علوم دینی ،میتوانند در یک یا چند مو ضوع وکیل دعاوی با شند .کانون وکالی هر ا ستان ع ضوی از سازمان ا صناف
آن ا ستان و تابع مقررات عمومی آن سازمان میبا شند .ا ستانداران موظف ه ستند بر انتخاب اع ضای کانون وکالی ا ستان نظارت و
همکاری دا شته با شند .انتخابکنندگان اع ضای کانون وکالی هر ا ستان باید حداقل دارای مدارک کار شنا سی حقوق و مقیم آن
استان باشند .زمینۀ تخ ص صی وکالت برای فعالیت اق صادی را ،کانون وکالی هر استان تعیین مینماید که میتواند براساس رشتۀ
تح صیلی و یا آزمونهای ا ستانی با شد .برای دارندگان مدرک دکتری ،نیازی به آزمون نی ست ،ولی زمینۀ تخ ص صی ای شان را باید
کانون وکالی استان مشخص نماید .شرط فعالیت وکال ،داشتن گواهی تخصصی از کانون وکالی استان و شمارۀ اقتصادی مالیاتی
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میباشد .گواهی تخصصی کانون و یا مجوز وکالی هر استان فقط برای همان استان اعتبار دارد ،مگر آن که حداقل  ۵سال سابقۀ
وکالت مؤثر در آن استان را داشته باشد.
بند -۲۵تعیین حقالزحمۀ مشاوره و یا وکالت کامل امور قضایی موکل در هر استان ،با الگوگیری از کانون وکالی کشور و همچنین
نظارت بر عملکرد وکال و رسللیدگی به شللکایات ،برعهدۀ کانون وکالی هر اسللتان میباشللد .پرداخت حقالزحمۀ وکیل بترتیب ۲۰
در صد در ابتدا ۳۰ ،در صد در حین و الباقی پس از صدور و منوط به موفقیت در احقاق حق کامل مورد توافق با موکل میبا شد.
میزان دریافتی وکال متنا سب با مو ضوع و میزان مالی دادر سی برابر با الگوی گفته شده ،باید به ت صویب مجلس شورای ا سالمی
رسیده باشد .گزارش و پرداخت مالیات وکال تابع مقررات مالیاتی کشور میباشد.
بند -۲۶کانون وکالی کشللوری موظف اسللت آئیننامۀ درجهبندی وکال و چگونگی ابطال گواهی فعالیت آنها را برای کل کشللور
تصویب کند .وکال موظف هستند در محاکم قضایی و جلسات دادگاهها از لباسهای متحدالشکلی استفاده نمایند.
بند -۲۷قوه قضائیه باید زمینههای رشد و همکاری زنان را در این نهاد در همۀ سطوح افزایش دهد .اخذ مشاورۀ قضایی زنان برای
صدور حکم در همۀ دادگاههای مرتبط با خانواده ،الزم است.
بند -۲۸تشخیص کفایت شهادت دو زن و یا یک مرد همراه با یک زن ،با توجه به موضوع دعوی و جمیع جهات ،با قاضی است.
بند -۲۹میزان دیۀ همۀ شللهروندان از هر نوع جنس ،سللن ،مذهب و در طول ماههای سللال با یکدیگر برابر میباش لد و الزم اسللت
قوانین عادی بر این اساس بازنگری شوند.
بند -۳۰واحد امور بینالملل این قوه موظف اسللت دعاوی حقوقی و قضللایی کشللور را با هماهنگی وزارت خارجه مدیریت نماید.
پیگیری ق ضایی و حمایت از حقوق شهروندان ایرانی در خارج از ک شور ،تعامل ،همکاری و پا سخگویی در قبال سازمانهای مدعی
حقوق بشر نیز از جمله وظایف این واحد میباشد.
بند -۳۱جرائم عادی اعضای دولت ،نمایندگان مجلس ،رئیس قوۀ قضائیه و معاونین ایشان ،رهبری و نمایندگان ایشان در نهادها و
سایر مسئولین کشور ،میتواند در زمان تصدی آنها در دادگاهها مورد بررسی و قضاوت قرار گیرد.
بند -۳۲استناد به قانونی که در زمان وقوع عملی جرم محسوب نمیشده است رعطف به ماسبقر ،مجاز نمیباشد.
بند -۳۳چنانچه بعد از اجرای حکم قاضللی مشللخص گردید که آن حکم اشللتباه بوده ،قوۀ قضللائیه موظف اسللت خسللارت مادی و
معنوی برای فرد زیاندیده را جبران نماید.
اصلل -۵۵مسلئولیت تدوین برنامههای کالن توسلعه و پیشلرفت چند و یک سلالۀ اجرایی کشلور و برنامهریزی برای اجرای آنها،
کارفرمایی برخی امور اجرائی ،مدیریت ،همکاری و نظارت بر نهادهای رسلللمی اجرائی مندرج در این مجموعه قوانین اسلللاسلللی و
مراقبت و ممانعت از ایجاد سللازوکارها و نهادهای موازی اجرایی با آنها در کشللور ،مشللارکت و همکاری با این نهادها در امر انواع
سیاستگذاریهای اقتصادی ،فرهنگی ،توسعۀ سیاسی و مردمساالری و هماهنگکنندگی و تنظیمگری روابط بین آنها ،مدیریت بر
ا ستفادۀ بهینه از منابع و ذخائر مادی و طبیعی و محیطزی ست ک شور ،ایجاد روابط سیا سی ،اقت صادی ،نظامی و فرهنگی با همۀ
کشللورها و انعقاد انواع پیمانها و تعهدات بینالمللی در چارچوب این مجموعه قوانین اسللاسللی ،اهتمام در جهت کارآمدی نظام
اجرایی ک شور با ا ستقرار دولت الکترونیکی و کاهش قوانین و رفع موانع اجرایی ،تأمین امنیت اجتماعی و سیا سی ،برقراری نظام
سالمت و آموزش همگانی و رایگان برای همۀ شهروندان ک شور ،حمایت از نظام نوآوری و اقت صاد دانشبنیان در ک شور ،برگزاری
بموقع و در ست انتخابات سرا سری و صدور گواهی نمایندگان منتخب در مجالس شورای ا سالمی و خبرگان رهبری ،نظارت و
همکاری در برگزاری انواع انتخابات الزم برای نهادهای رسللمی مندرج در این مجموعه قوانین اسللاسللی ،مدیریت ویژۀ امور اجرایی
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منطقهای و یا سراسری بحران در کشور ،پیاده سازی و حمایت از حقوق شهروندی ،مدیریت و سیاستگذاری کالن توسعۀ متوازن و
عادالنۀ رو ستاها و شهرها و ا ستانها و منظقهای و بین ا ستانها و تدوین برنامۀ آمایش سرزمینی ک شور ،برنامهریزی ویژه برای
توسعۀ بنادر ،مناطق کمبرخوردار و مرزنشینان کشور ،اهتمام ویژه برای اجرای برنامههای حفظ منابع آبی ،خاکی ،رفع آلودگی هوا
و بیابانزدایی ،م سئولیت نیل ب سمت فقرزدایی مطلق و حمایت از اق شار کم درآمد و آ سیبپذیر اقت صادی در ک شور ،نمایندگی
م صرفکنندگان کاالها در همۀ ا صناف ،تدوین لوایح برای پی شبرد امور اجرایی ک شور در چارچوب این مجموعه قوانین ا سا سی و
اجرای آنها برابر مصوبۀ مجلس شورای اسالمی ،مسئول اجرایی شدن همۀ اصول و بندهای این مجموعه قوانین اساسی و نظارت
بر حسلللن اجرای آنها ،حمایت از طرحهای علمی و فناوریهای بسلللیار پیشلللرفته و جسلللورانه ،حمایت از اقتصلللاد مردمبنیاد و
ب ستر سازی برای سرمایهگذاری عموم مردم در طرحهای ملی ،گ سترش راههای ارتباطی زمینی ،ریلی ،دریایی ،هوایی ،مخابراتی و
فضلای مجازی ،انجام امور اطالعاتی امنیتی داخلی و همکاری در موارد خارجی همین زمینه با نیروهای مسللح ،وظایف نهاد دولت
میباشد.
بند -۱رئیسجمهور راعم از زن یا مردر ،با رأی مسلللتقیم اکثریت مطلق مردم رو در دور دوم با اکثریت نسلللبیر ،برای مدت چهار
سال و حداکثر برای دو بار امکان انتخاب دارد ،بشرط آن که سن ایشان از  ۷۵سال بیشتر نباشد .رئیسجمهور و معاون اول ایشان
که با رأی اکثریت مطلق مجلس شورای اسالمی انتخاب میشود و همچنین مجموعۀ معاونین و وزرای انتخابی توسط ایشان ،دولت
نامیده میشللوند .مسللئولیت و اختیارات معاون اول همانند رئیسجمهور ولی در ذیل ایشللان میباشللد .حکم رئیسجمهور را رهبر
تنفیذ میکند.
بند -۲از جنبۀ م سئولیت ،اختیارات ،ساختار و پا سخگویی م ستقیم به مجلس شورای ا سالمی ،تفاوتی بین معاونت و وزارت وجود
ندارد .رئیسجمهور مختار است به مقتضای زمان و ضرورت ،برای اجرای برنامههای خود ،یکی از این دو نوع سمت را برای پیشبرد
امور ک شور انتخاب نماید .معاونتها و وزارتخانههای الزم عبارتند از :امور خارجه ،ک شور ،امور اقت صادی و دارائی ،صنعت ،معدن و
تجارت رصللمتر ،آموزش و پرورش ،بهداشللت و درمان و آموزش پزشللکی ،علمی و نوآوری ،دادگسللتری و حقوقی ،امور فرهنگی و
ورزشللی ،ارتباطات و فناوری اطالعات ،دفاع ،اطالعات ،منابع انسللانی و برنامه و بودجه ،نفت ،نیرو ،راه و شللهرسللازی ،کشللاورزی و
دامپروری .رئیسجمهور در انتخاب وزرا و معاونین خود کامالً آزاد بوده و در هیچ موردی نیاز به مجوز ،تأیید و یا هماهنگی با هیچ
نهاد ،رهبری و مجلس شورای اسالمی ندارد ،ولی الزم است در همان نخستین روز کاری خود ،اسامی و کارنامۀ گذشتۀ وزرای خود
را به رهبری و مجلس شورای ارسال نماید .رئیسجمهور ،سؤال و پاسخگویی رئیسجمهور ،وزرا و معاونین ایشان توسط نمایندگان
مجلس شورای اسالمی ،باید فقط برابر این مجموعه قوانین اساسی باشد.
بند -۳رئیسجمهور میتواند حداکثر پنج م شاور یا د ستیار و یک دبیر برای امور دفتری و هماهنگی نهاد ریا ستجمهوری دا شته
باشللد .سللاختار نهاد ریاسللت جمهوری و همۀ معاونتها و وزراتخانهها را باید مجلس مصللوب نماید و دولت مجاز نیسللت بغیر از
نهادهایی که این مجموعه قوانین اساسی مشخص کرده است ،سازوکار و یا سازمان جدیدی برای خودش ایجاد کند.
بند -۴دولت مجاز نیست در بازار مداخله کند ،مگر آن که وضعیت اضطراری ،نوع ،میزان و مدت مداخله را مجلس شورای اسالمی
تعیین کرده باشد.
بند -۵دولت نمیتواند در هیچ زمینهای بتنهایی سللیاسللتگذاری کند ،بلکه در این موارد باید برابر اصللل  ۲۷و بندهای آن و یا در
تعامل با سایر نهادهای رسمی کشور اقدام نماید.
بند -۶دولت مجاز به بنگاهداری نمیباشللد ،بلکه موظف اسللت برابر اصللول و بندهای این مجموعه قوانین اسللاسللی در امور مختلف
سرمایهگذاری نماید .دولت موظف ا ست در مدت حداکثر سه سال ،همۀ شرکتهای واب سته به خود و یا سازمانهای دولتی را به
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بخش خصللوصللی ،برابر اصللول راهنمای این مجموعه قوانین اسللاسللی ،واگذار نماید و به بنگاهداری خود خاتمه دهد و الزم اسللت
نمایندگانی از مجلس شورای اسالمی بطور ویژه بر روند واگذاریها نظارت و آنها را تأیید نمایند.
بند -۷مسئولیت ایجاد و شیوع رانت و فساد اداری و اقتصادی در کشور دولت میباشد و الزم است با تدوین لوایحی برای شفافیت
و یا کاهش قوانین ،نظارت و کنترل عملکرد سایر نهادها ،شاخصگذاری برای د ستاوردهای همۀ نهادها و طراحی تلههای اداری و
اقت صادی برای ک شف مفا سد و رانتخواری ،ا ستفاده از شیوههای نوین پردازش اطالعات ،بکارگیری شای ستگان و جوانگرایی ،از
ایجاد و یا رشد سرطانی فساد نظاممند جلوگیری نماید.
بند -۸وظایف عموم زیرمجموعههای دولت در ا صول و بندهای این مجموعه قوانین ا سا سی ب صورت پراکنده بیان شده ا ست .هر
یک از مجموعهها الزم اسللت برابر آن وظایف و موارد دیگر گفته شللده در این اصللل ،تکالیف خود را مدون و در قالب برنامههای
ساالنه در مقابل مجلس شورای اسالمی پاسخگو باشند.
بند -۹هیچ یک از اعضللای دولت و یا سللایر شللهروندان که کارمندان دولت محسللوب میشللوند ،مجاز به دریافت حقالزحمه برای
عضویت و یا شرکت در شوراها و مجامع وابسته به دولت و یا سایر نهادهای خصوصی که به نمایندگی دولت موظف به شرکت در
آنها هستند ،نمیباشند.
بند -۱۰هیج یک از کارکنان دولت مجاز نی ستند در طول دوران خدمت خود ع ضو هیئتمدیرۀ شرکتهای خ صو صی با شند ،ولی
داشتن سهام این شرکتها تا سقف  ۱۵درصد برای آنان مانعی ندارد.
بند -۱۱معافیت مالیاتی فقط برای حقوقهای کم رکه مجلس شلورای اسلالمی میزان آن را در هر سلال تعیین میکندر و مواردی
که این مجموعه قوانین اساسی تعیین کرده ،مجاز است و هیچ فرد و یا نهاد دیگری مجاز به عدم پرداخت مالیات نمیباشد .ضریب
اخذ مالیات اوالً نباید در همۀ م شاغل و ا صناف و در همۀ مراکز اقت صادی یک سان با شد و ثانیاً در هر مقوله هم متنا سب با میزان
افزایش سود ،باید بصورت پلکانی افزایش یابند .کمترین و بیشترین ضریب اخذ مالیات ،برای تولیدکنندگان داخلی  ۱۰-۵درصد،
برای فعالیتهای واسطهای ،توزیع داخلی و واردات کاالهای غیراساسی و مانند اینها ،میزان  ۳۰-۲۰درصد تعیین می شوند .دولت
موظف ا ست برای همۀ م شاغل و صنوف این ضرایب را تعیین و به ت صویب مجلس شورای ا سالمی بر ساند .ثبات این ضرایب سه
ساله بوده و دولت بعد از آن زمان میتواند با تأیید آن مجلس ،در آنها تغییر و افزایش دهد.
بند -۱۲دولت باید از تمام ظرفیت و اختیارات خود برای محرومیتزدایی و کم کردن فاصلۀ طبقاتی فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی
تالش نماید و پیشرفت کشور در این زمینه را با آمار و شاخصها به مجلس شورای اسالمی و عموم مردم گزارش نماید.
بند -۱۳دولت موظف است ظرف مدت پنج سال همۀ حاملهای انرژی و آب مصرفی را تا سقف هشتاد درصد ارزش جهانی آنها،
در اختیار همۀ مصرفکنندگان حقیقی و حقوقی قرار دهد.
بند -۱۴دولت مسئول تأمین کاالهای اساسی و عمومی برای کشور نیست و نمیتواند شخصاً اقدام به واردات این کاالها نماید ،بلکه
این امر برعهدۀ بخش خصوصی است و الزم است دولت بر این امر تنها نظارت داشته باشد.
بند -۱۵درآمدهای ناشی از منابع نفت و پتروشمی در اختیار دولت بوده و الزم است در زمینههای :سرمایهگذاری مجدد برای رشد
همان صللنایع ،تقویت صللندوق ذخیرۀ ارزی ،هزینههای امور زیربنایی اقتصللادی و سللایر تکالیف دولت که در این مجموعه قوانین
اساسی دیده شده ،هزینه شود و همۀ این موارد باید با تأیید مجلس شورای اسالمی باشد .برداشت از صندوق ذخیرۀ ارزی فقط با
رأی اکثریت مطلق مجلس مجاز خواهد بود.
بند -۱۶دولت موظف اسللت میزان عوارض گمرگی دریافتی از هر کاال را ،برابر بند  ۲اصللل  ،۲۷با ایجاد صللندوقهای پیوند ،فقط
برای توسعۀ کمی و کیفی صنف همان کاال هزینه نماید.
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بند -۱۷تدوین برنامههای درازمدت و نظارت بر اجرای طرحهای مرتبط با حفظ محیطزی ست ،بویژه آب و خاک و تو سعۀ جنگلها
و زیستبومهای طبیعی ،بر عهدۀ دولت میباشد.
بند -۱۸ایجاد ا شتغال وظیفۀ دولت نی ست ،ولی حمایت مالی از افراد شاغلی که بیکار شدهاند ،برابر بند  ۸ا صول ۱۸و  ،۴۸برعهدۀ
ایشان میباشد .عالوه بر این موارد ،برای کسانی که دارای مدارک دانشگاهی و یا مدارس عالی علوم دینی باشند و بمدت دو سال
موفق به ا شتغال ن شده با شند ،دولت موظف ا ست بمدت یک سال به افراد مجرد معادل یک چهارم و برای افراد متأهل ن صف حقوق
پایه را بپردازد .اگر مراکز اقتصادی متعهد شوند که از بین این افراد که حداقل دو ماه از این مزایا استفاده کردهاند ،آنها را حداقل
برای دو سال بکارگیری نمایند ،دولت تا همان سقف بمدت شش ماه ،کمک مالی خود را به آن افراد ادامه میهد و الباقی تا حقوق
مصوب فرد ،برعهدۀ کارفرمای مربوط خواهد بود.
بند -۱۹برچیدن تکدیگری بصورت عمومی و خشکاندن ریشۀ بهرهکشی سازمانیافته از کودکان در این زمینه ،زدودن اساسی این
پدیدۀ ز شت اجتماعی و نا شای ست از چهرۀ ک شور ،برنامهریزی و اجرای طرحهایی برای توانمند سازی این ق شر محروم جامعه ،از
جمله وظایف دولت میباشد.
بند -۲۰خردهفروشی در سطح شهرها مجاز نمیباشد .دولت موظف است در حاشیۀ هر شهر خرد و یا کالن ،یک و یا چند مکان و
در برخی ایام هفته ،بازارهایی با انضباط و تحت نظارت برای خردهفروشی و یا عرضۀ مستقیم کاال توسط تولیدکنندگان جزء ایجاد
کند .مکانهای فروش بطور رایگان در اختیار خردهفروشلللان قرار میگیرد و دولت مجاز نیسلللت در قیمتگذاری در این بازارها،
مداخلهای داشته باشد و هر میزان فروش در این بازارها ،فاقد هر گونه مالیات و عوارض خواهد بود.
بند -۲۱مرزنشلینان مجاز هسلتند در بازارچههایی با نظارت و کنترل دولت ،با شلهروندان کشلور همسلایه ،بدون پرداخت عوارض
گمرکی ،مبادرت به داد و ستد کاالهای مجاز نمایند ،ولی فروش این کاالها به داخل کشور ،مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.
بند -۲۲کلیۀ اموال کشف شدۀ قاچاق توسط دولت و نیروی انتظامی ،در اختیار سازمان اموال و احسان عمومی کشور قرار میگیرد
و این سازمان مجاز است با قیمتگذاری مناسب آن کاالها را بفروشد و یا بین افراد محروم تحت پوشش خود ،بطور رایگان توزیع
نماید.
بند -۲۳دولت ،شهرداریها و یا سایر نهادها ،باید مروج و مشوق اخالق ،عفاف و حجاب در مراکز و اماکن عمومی باشند ،ولی مجاز
به مداخله در این امور نیسللتند .رسللیدگی به ناهنجاریهای اجتماعی در این موارد ،برابر قوانین و با حفظ کرامت انسللانی افراد،
برعهدۀ نیروی انتظامی خواهد بود.
بند -۲۴ورود هر نوع مواد مخدر طبیعی و مصلللنوعی به کشلللور ممنوع اسلللت و دولت و نیروی انتظامی موظف به تحقق این امر
میبا شند .ای شان همچنین موظف ه ستند تا معتادین را از منظر عمومی خارج و یا در تجمعات خ صو صی ،د ستگیر نمایند و در
مراکز ویژهای نسبت به درمان ،توانمندسازی و احیای شخصیت اجتماعی آنها اقدامات الزم را انجام دهند .دولت میتواند با فروش
مواد مخدر کشف شده جهت امور درمانی به شرکتهای داروئی داخلی و یا خارجی ربا نظارت و رعایت مقررات بینالمللیر ،درآمد
حاصله را در امر بازسازی معتادین هزینه و الباقی را نابود نماید.
بند -۲۵رو سپیگری معلول نابهنجاریهای شناختی ،اجتماعی و اقت صادی و در ک شور ممنوع ا ست .دولت و نیروی انتظامی موظف
به جمعآوری ایشان هستند .تشخیص میزان تقصیر و یا قصور این افراد ،احتمال توبه و اصالح و بازگشت آنها به جامعه ،برعهدۀ
قا ضی ا ست .دولت و قوۀ ق ضائیه موظف ه ستند بطور م شترک ن سبت به توانمند سازی و ا صالح این افراد همکاری الزم را دا شته
باشند.
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بند -۲۶ایجاد مناطق آزاد و ویژۀ اقتصادی در کشور ممنوع و دولت موظف است برای سرمایهگذاری خارجی در کشور ،برابر با مفاد
این مجموعه قوانین ا سا سی ،حمایت و قانونزدائی الزم را بعمل آورد .همچنین دولت باید مناطق م صوب فعلی را به شهرکهای
مراکز اقت صادی و صنعتی تبدیل کند .در این را ستا تعهدات قبلی آن مناطق با شرکتهای خارجی ،همچنان تا پایان زمان آنها،
قابلیت اجرا دارند .ولی در مورد تعهدات به شللرکتهای ایرانی ،این تبدیل باید صللورت گیرد ،مگر در موارد اسللتثنائی که مجلس
شورای اسالمی آن را تأیید نماید.
بند -۲۷دولت همواره باید تالش کند تا فاصلۀ بین تولید و توزیع انواع میوه و ترهبار کاهش یابد و در این زمینه دولت موظف است
در حاشلیۀ هر شلهر خرد و یا کالن ،یک و یا چند مکان را بعنوان میادین میوه و ترهبار تأسلیس و با هماهنگی نهاد اصلناف ،بطور
رایگان در اختیار تولیدکنندگان واقعی و یا تعاونیهای صلللنفی آنها قرار دهد .دولت حق مداخله و قیمتگذاری در این میادین را
ندارد.
بند -۲۸دولت موظف اسللت در کاهش نظام اداری و ارتقاء بهرهوری منابع انسللانی هر سللاله مؤلفههای پیشللرفت خود را به مجلس
شورای اسالمی گزارش دهد.
بند -۲۹دولت و هیچ نهاد دیگری نباید قوانین و یا مقرراتی تصلللویب کنند تا مانع افزایش حالل سلللرمایۀ اشلللخاص و یا مراکز
اقتصادی شخصی و غیردولتی شود .ایجاد امنیت اقتصادی و تشویق سرمایهگذاری و بویژه کارآفرینان در ساخت مراکز اقتصادی و
صنعتی جدید و تقویت تولیدات داخلی ،مهمترین وظیفۀ دولتهاست.
بند -۳۰دولت مجاز نیست رأساً اقدام به تحقیقات و توسعۀ محصوالت کشاورزی و دامپروری نماید .بلکه این کار جزو وظایف ذاتی
دانشللگاهها و شللرکتهای دانشبنیان خصللوصللی میباشللد .دولت موظف اسللت فرآیند علمی و نوآوری را در این زمینه مدیریت و
حمایت مالی نماید .همۀ امکانات فعلی در این زمینه باید به دانشگاهها منتقل و یا در اختیار شرکتهای مزبور قرار گیرند.
بند -۳۱دولت موظف ا ست عقبماندگی ک شور در زمینۀ علمی متالوژی و بویژه بومی سازی سوپرآلیاژها را ،با مدیریت و حمایت
مالی از دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان ،جبران نماید.
بند -۳۳پرداخت حقوق و مزایا برای کلیۀ کارکنان و بازنشللسللتگان دولت و کسللانی که از بودجۀ عمومی اسللتفاده میکنند ،باید
یک سان و برا ساس نظام هماهنگ م صوب مجلس شورای ا سالمی با شد .بی شترین میزان حقوق و مزایای کارکنان دولت ن سبت به
کمترین مقدار آن ،هفت برابر تعیین میشود .حقوق و مزایای ماهیانۀ نیروهای مسلح بیست درصد نسبت به سایر کارکنان افزایش
خواهد داشت و برای اعضای هیئتعلمی دانشگاهها مانند قضات ربند  ۲۰اصل ۵۴ر میباشد.
بند -۳۴سهم بودجۀ جاری شامل همۀ حقوق و سربارهای سازمانهای دولتی برای ادارۀ کشور ،ربغیر از بودجۀ حمایت از پژوهش
و بخشهای امنیتی ،دفاعی ،آموزشی و سالمتر ،نسبت به عمرانی ،زیرساختی و امور توسعهای ،باید حداکثر پنج درصد باشد.
بند -۳۵ضرائب عوامل مؤثر در اختصاص بودجۀ سرانۀ استانها عبارتند از :ارزیابی عملکرد ر۱ر ،محرومیتزدایی ر۱.۲ر ،استانهای
مرزی ر۱.۰۵ر ،زلزلهخیزی ر۱.۰۵ر ،مرز آبی ر۱.۱ر ،کمآبی ر۱.۱ر ،جمعیت ر۱.۱ر ،مساحتر۱.۰۵ر ،اصالحات زیستیر۱.۰۵ر .مقدار
دقیق مجموع این ضرایب برای هر استان را ساالنه مجلس شورای اسالمی تعیین میکند.
بند -۳۶دولت موظف است بدهی خود را ماهیانه با جزئیات به آگاهی عموم برساند.
بند -۳۷دولت تنها میتواند هر سازمان و شرکتی که بیش از پنجاه درصد سهم آنها دولتی باشد را مورد حسابرسی قرار دهد.
بند -۳۸امور اطالعاتی و امنیتی داخلی مانند ک شف مفا سد اقت صادی ،پول شویی ،ر شوه ،رانت ،کالهبرداریهای عمومی ،شنا سائی
باندهای مفاسد اجتماعی ،اخالقی و فرقهگرایی ،از جمله وظایف دولت میباشد.
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بند -۳۹دولت میتواند به تبعۀ ک شورهای دیگر پناهندگی سیا سی بدهد ،منوط به آن که ،بنابر ادعای ک شور متبوعش و مقررات
کشور ،آن فرد مجرم تشخیص داده نشود و مرجع این تشخیص ،قاضی میباشد.
بند -۴۰اعطای حکم سفیر برای دیگر کشورها و یا پذیرفتن اعتبارنامۀ سفیران کشورهای دیگر ،پس از معرفی وزارت امور خارجه،
برعهدۀ رئیسجمهور میباشد.
بند -۴۱اعطای هرگونه نشان و یا دادن جوایز توسط رئیسجمهور برای کارمندان دولت ممنوع میباشد.
بند -۴۲انعقاد انواع پیمانها و تعهدات بینالمللی با امضای رئیسجمهور سندیت و قابلیت اجرا خواهند داشت.
بند -۴۳هیج شهروند کارمند که از دولت و یا از بودجۀ عمومی کشور حقوق میگیرد ،مجاز به داشتن شغل دوم نمیباشد.
بند -۴۴در صورتی که بدلیل مری ضی و حوادثی مانند اینها ،رئیسجمهور نتواند به مدت سه ماه به وظایف خود عمل نماید ،آن
رئیسجمهور برکنار شده مح سوب می شود و دولت موظف ا ست در مدت دو ماه ن سبت به برگزاری انتخابات اقدام نماید .در تمام
این مدت ،معاون اول رئیسجمهور وظایف رئیسجمهور را برعهده دارد ،ولی ایشلللان اجازۀ برکناری وزرای فعلی و ترمیم کابینه و
استانداران را نخواهد داشت و مجلس شورای اسالمی نیز نباید در این موارد اقداماتی داشته باشد.
بند -۴۵تخلف مالیاتی نوعی جرم تلقی میشللود و باید بعنوان سللوء پیشللینه در سللوابق افراد در سللامانۀ سللازمان سللاماندهی و
هماهنگی اطالعات و آمار کشور درج شود.
ا صل -۵۶ا ستانداران عالیترین مقام اجرایی دولت در ا ستانها و باالترین مرجع ت صمیم سازی در هر ا ستان ه ستند .دولت و تمام
نهادهای ر سمی که در مراکز ا ستانها شعبه و یا اداره کل دارند ،باید در امور اجرایی زیر نظر ا ستانداران با شند .ا ستانداران دربارۀ
عملکرد خود و نهادهای گفته شده در مقابل مجلس شورای ا سالمی پا سخگو ه ستند و میتوانند ا ستی ضاح شوند .ا ستانداران را
دولت از بین کارکنان ر سمی خود ،دارای مدرک حداقل کار شنا سی ار شد و دا شتن بی ست سال تجربۀ مدیریتی رو حتیالمقدور
بومی استانر و حداکثر برای دو دورۀ پنج ساله ،انتخاب میکند و مجاز به بکارگیری بازنشستگان نمیباشد.
بند -۱دولت موظف ا ست تمرکززدایی در ساختار اداری خود را سرلوحۀ کار خود بداند و تو سعۀ اختیارات ا ستانداریها را ب سیار
تقویت نماید و تصویب طرحهای ملی و اولویتبندی آنها و چگونگی تخصیص منابع مالی عمومی به این طرحها را به شورای عالی
هر استان واگذار کند.
بند -۲شورای عالی استان به ریاست استاندار تشکیل می شود و اعضای آن عبارتند از :استاندار به همراه سه معاون ،رئیس شورای
ا صناف ا ستان و نمایندگان شوراهای شهر ستانهای آن ا ستان .این شورا باالترین مرجع ت صمیمگیری دربارۀ وظایف دولت در هر
ا ستان میبا شد .ت صمیمات شورا با رأی اکثریت ن سبی اعتبار خواهد دا شت .ا ستاندار موظف ا ست که اجرایی شدن م صوبات این
شورا را پیگیری و پشتیبانی نماید .تصویب طرحهای محلی و ملی دریافتی از روستاها و شهرهای استان و تعیین میزان سهم مالی
بخش ملی و چگونگی نظارت بر پی شرفت و تخ صیص منابع به آنها ،نظارت بر عملکرد شهرداریها و هماهنگی و انتقال تجربیات
بین آنها ،تصویب برخی عوارض برای استان و یا برخی شهرهای آن ،از جمله مهمترین وظایف این شوراها میباشد .اولویتبندی
طرحهای محلی و ملی با شللورای عالی اسللتانهاسللت و مصللوبات این ش لوراها ،از نظر دولت و اختصللاص بودجه ،قطعی محسللوب
میشوند.
بند -۳رده و تقسللیمبندی مناطق مسللکونی بترتیب جمعیت عبارتند از :روسللتا ،بخش ،شللهر ،مرکز اسللتان که هر یک دارای دو
محدوده ریکی محدودۀ مسللکونی و دیگری محدودۀ ملیر میباشللند .مسللئولین ادارهکنندۀ این مناطق بترتیب عبارتند از :دهدار،
بخشدار ،شهردار و شهردار مرکز .در هر یک از این مناطق شوراهایی با انتخاب ساکنین آنها تشکیل می شود و این افراد را تعیین
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میکنند .محدودههای گفته شده طوری تقسیم میشوند که همۀ مساحت استان را پوشش دهند .مسئولیت ادارۀ هر دو محدوده با
مسئولین گفته شده و شوراهای مربوط میباشد .دولت موظف است این نواحی و تقسیمات را تعیین و در مجلس شورای اسالمی
به تصویب برساند .با ترتیب گفته شده ،ردهبندی فرمانداری از تقسیمات کشوری حذف و وظایف آنها به مسئولین ادارهکننده هر
منطقه و شوراهای آنها منتقل میشود و پیگیری و نظارت بر عملکرد شوراها و ادارهکنندگان بر عهدۀ استانداران میباشد.
بند -۴ا ستانداران م سئول برگزاری و نظارت بر ح سن اجرای انتخابات در همۀ نهادها ،ا ستانی و ک شوری در ا ستان ،برابر مفاد این
مجموعه قوانین ا سا سی و یا قوانین عادی دیگر ،میبا شند .برای تحقق این بند در هر ا ستان ،یک ستاد انتخابات با م سئولیت و
نظارت ا ستاندار ربطور موقت و یا دائمر ت شکیل می شود .کلیۀ م سئوالن نهادها در سطح ا ستان موظف به همکاری با ستادهای
انتخابات میباشند.
بند -۵م سئول برقراری امنیت در هر ا ستان برعهدۀ ا ستاندار میبا شد و نیروی انتظامی ضمن انجام وظایف خود ،تابع اوامر ای شان
در مواقع الزم میباشند و برای اقدام در این موارد ،نیاز به مجوز از ردههای سازمانی خود ندارند.
بند -۶استانداران موظف به پیشبرد طرحهای ملی بین استانی و همکاری با یکدیگر میباشند.
بند -۷در هر استانی الزم است ستادهای بحران حوادث زیر نظر مستقیم استاندار ایجاد و امکاناتی برای موارد بحران تهیه نمایند.
هر استان باید معین یک و یا چند استان همجوار خود باشد.
بند -۸ا ستانداران م سئول ایجاد و رئیس صندوقهای نوآوری و شکوفایی ا ستان خود میبا شند .ای شان موظف ه ستند برای این
صندوقها هیئت امنایی متشکل از سه نفر از اساتید دانشگاهی و سه نفر نماینده از شورای اصناف تشکیل دهند و برای میزان و
چگونگی وامهای اعطایی به شرکتهای دانشبنیان ت صمیمگیری نمایند .طرحهای این شرکتها باید دارای سطح آمادگی فناوری
پنج و بیشلتر باشلند و یک صلنعت بهرهبردار کارفرمای نتایج طرح بوده و سلی درصلد هزینۀ طرح را برعهده گرفته باشلد .در این
شرایط ،یک قرارداد سهجانبه بین صندوق ،صنعت و شرکت دانشبنیان منعقد و تا سقف هفتاد در صد از مبلغ طرح متنا سب با
پی شرفت ربرابر بند  ۱۵ا صل ۳۷ر ،وام بدون بهره با بازپرداخت ۵ ،ساله به این شرکتها داده می شود .جهتگیری کلی این وامها،
کمک به تحقق نوآوری در صنعت میباشد.
بند -۹هر استان باید تالش نماید که زنجیرۀ تحقیقات علمی کاربردی و تأمین مراکز اقتصادی و صنعت خود را با کمک همسایگان
تکمیل نماید و با ایجاد تنوع در مشاغل و ظرفیتهای جدید ،خوداتکایی را سرلوحۀ تصویب طرحهای استانی و ملی خود قرار دهد.
بند -۱۰ا ستانداران مجاز ه ستند بطور محلی ،منطقهای و یا ا ستانی ،عوار ضی و ضع نمایند و درآمدهای حا صله را با نظر شورای
عالی استان ،فقط به طرحهای محلی اختصاص دهند.
بند -۱۱ا ستانداران مجاز ه ستند با م سئولین ا ستانهای ک شورهای همجوار خود تفاهمنامهها و یا قراردادهای اقت صادی ،فرهنگی،
علمی ،آموزشی و خدمات فنی منعقد نمایند .این موارد باید با نظر موافق مجلس شورای اسالمی صورت گیرد.
ا صل -۵۷حرا ست ،مراقبت و حفظ مرزهای هوائی ،زمینی و آبی ک شور ،همکاری امنیتی و دفاعی مرزی و غیرمرزی با هم سایگان،
ک شف و مبارزۀ م شهود و آ شکار با اخاللگران فردی ،گروهی ،شور شهای خیابانی و اقدامات مخل امنیت و نظم عمومی ،حفاظت
پیرامونی از مجامع عمومی ،همایشهای ملی ،گروههای سللیاسللی و مراکز حسللاس امنیتی و سللفارتخانهها ،تأمین امنیت شللهری،
جادهای ،اماکن تفریحی و ورزشللی عمومی ،تأمین سللالح و تجهیزات نظامی مورد نیاز دفاعی و امنیتی ،آموزشهای عمومی دفاع
شللهری و سللرزمینی ،انجام و حمایت از پژوهشهای علمی ،فناورانه و نوآوری و بومیسللازی صللنایع دفاعی ،آموزشهای عالی و
تخ ص صی و تربیت نیروهای ان سانی نظامی مورد نیاز ک شور ،احیاء و زنده نگهدا شت فرهنگ دفاع مقدس ،ب سیج مردمی در موارد
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بحران و انجام خدمات ویژه در مناطق محروم و کمبرخوردار ،انجام امور مستشاری نظامی در کشورهای غیرهمسایه ربرابر مفاد بند
 ۴اصل ۴ر ،تأمین امنیت پروازهای داخلی و خارجی ،دفاع و پدافند سایبری ،رصد و روندشناسی امور نظامی سایر کشورها ،ارتقای
هوشللمندی دفاعی و پیشللگیری از غافلگیری و فریب ،انجام امور اطالعاتی و امنیتی درون نیروهای مسلللح ،انجام امور اطالعاتی و
امنیتی سیاسی خارجی و همکاری با دولت در موارد داخلی همین زمینه ،حراست و تأمین امنیت از حمل و نقل دریایی در آبهای
مرزی و فرامرزی ،انتقال فناوری های دومنظوره به بخش ملی و کمک به نوآوری های صلللنعت غیردفاعی ،حفظ آمادگی دفاعی و
رزمی نیروهای مسلح در زمان صلح ،وظایف مهم نیروهای مسلح میباشد.
بند -۱فرماندهی کل نیروهای م سلح با رهبر و کلیۀ انت صابات سران قوای نظامی و انتظامی با ای شان ا ست .واحد ریا دفتریر زیر
نظر ایشان امور هماهنگی و ارتباطی فرماندهی را انجام میدهند .ساختار این دفتر باید توسط مجلس شورای اسالمی تصویب شود.
بند -۲رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح برای مدت  ۵سال حداکثر برای دو دوره توسط رهبر تعیین می شود .ساختار و وظایف
این ستاد باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد.
بند -۳این نهاد مجاز به داشتن تنها یک دانشگاه دفاعی است و سایر نهادهای آموزشی نظامی عالی این نهاد ،جزو زیرمجموعههای
این دانشگاه محسوب می شوند .این دانشگاه تنها مجاز به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسیارشد به باال میباشد .این دانشگاه
م سئول تولید علم و فناوریهای دفاعی نوظهورو بدیع و نو مورد نیاز دفاعی تا سطح آمادگی پنج خواهد بود و تو سعۀ فناوریها و
تکمیل فرآیند نوآوری آنها ،در پژوهشکدههای جوار صنایع دفاعی و با همکاری علمی و فنی واحدهای خودکفایی نیروهای نظامی
صللورت میگیرد .برای نظارت و راهبری عالی مسللیر تحقیقات تا دسللتیابی به محصللوالت دفاعی و همچنین هماهنگی ،تعامل و
همکاری بخش ملی در این را ستا ،مؤ س سهای باالد ستی در این نهاد ایجاد می شود .ساختار دان شگاه و مؤ س سۀ مزبور را مجلس
شورای اسالمی تصویب میکند.
بند -۴نیروهای نظامی این نهاد عبارتند از :هوایی ،مو شکی و هواف ضا ،زمینی ،دریایی ،انتظامی ،واکنش سریع و جنگهای نامنظم
قدس .این نیروها از ادغام واحدهای نظامی سپاه و ارتش بوجود میآیند.
بند -۵این نهاد دارای دو واحد اطالعات و امنیتی برای امور داخلی نهاد و دیگری برای خارج از کشللور خواهد داشللت که در موارد
مفاسد اقتصادی ،اجتماعی ،اخالقی و بویژه سیاسی داخلی با دولت همکاری الزم را بعمل میآورد.
بند -۶این نهاد مجاز نمیباشد که در امور سیاسی دخالت نماید.
بند -۷این نهاد مجاز نمیباشللد که در امور اقتصللادی بنگاهداری کند و یا دارای شللرکتهایی وابسللته و تحتپوشللش باشللد ،ولی
میتواند در مراکز اقتصادی ،سهامی کمتر از بیست درصد داشته باشد.
بند -۸این نهاد میتواند در مواردی که دولت درخوا ست نماید ،در ساخت مراکز اقت صادی و زیربنایی ،باز سازی مناطق محروم و
آسیبدیده ،مانند یک پیمانکار عمل نماید.
بند -۹این نهاد تنها مجاز ا ست که تجهیزات نظامی و سالح را در صنایع دفاعی رأ ساً تولید کند و سایر لوازم ضروری نظامی و یا
عمومی مانند الب سه ،کفش و نظایر اینها ،باید در بخش ملی تولید شوند .هر چند که این نهاد میتواند برای ساخت سامانهها و
زیرسامانههای نظامی خود نیز ،با روش تولید بدون کارخانه ،از بخش ملی استفاده نماید.
بند -۱۰این نهاد موظف است امور پدافند غیرعامل کشور را راهبری و نظارت نماید.
بند -۱۱حقوق و مزایای اعضای پژوهشی و آموزشی دارای مدرک دکتری این نهاد ،مانند دانشگاههای بخش ملی میباشد.
بند -۱۲کلیۀ امور پژوه شی و صنعتی مرتبط با دفاع و پدافند نوین این نهاد ،در یک سازمان و با مالحظات ویژه انجام و پیگیری
میشود .این سازمان موظف است حداکثر بهرهگیری را از بخش ملی داشته باشد.
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بند -۱۳بسللیج واحد مردمی و عمومی نیمهنظامی این نهاد نظامی اسللت که بمنظور یکپارچگی فکری و همسللوسللازی ارادۀ افراد،
تقویت کار گروهی و ایجاد فرهنگ مشللترک در اقشللار مردم ،برای پاسللداری و حفظ ارزشها ،دسللتاوردها و آرمانهای انقالب ،در
گسترۀ سرزمینی کشور فعالیت میکند.
ا صل -۵۸پا سداری از روند تکاملی تمدن سازی ک شور مبتنی بر ارزشها و آرمانها ،هدایت و ار شاد عموم بر خداجویی و نهادینه
شدن صفات الهی در فرهنگ و زندگی مردم ،تقویت باورهای دینی و امید به آینده و سازندگی ک شور ،نظارت و پا سخگویی تحقق
مردم ساالری و تقویت نقش مردم در ادارۀ امور ک شور و کاهش دولت ساالری ،م سئولیت وحدتبخ شی اق شار ک شور ،الگو سازی
راستی ،صداقت و پاکدستی و فسادستیزی در جامعه ،نظارت بر بومی سازی و تکیه بر توان داخل و پیاده سازی اقتصاد مقاومتی،
نظارت و پاسخگویی بر جریانسازی عدالت در همۀ زمینههای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و قضایی ،جوانگرایی و جذب
نخبگان در حاکمیت ،نظارت بر ا ستقالل سیا سی و عزت ک شور مبتنی بر حکمت و م صلحت ،فرماندهی کل نیروهای م سلح ،اعالم
حکومت نظامی بطور بخشی و یا سراسری ،اعالم فرمان دفاع از سرزمین و یا پذیرفتن صلح ،تنفیض حکم ریاستجمهوری ،انتخاب
رئیس قوۀ قضلائیه و سلایر نمایندگان رهبری برای نهادهای مندرج در این مجموعه قوانین اسلاسلی ،حمایت از محرومان جامعه و
نظارت بر فقرزدایی ،راهبری امور م ساجد و بقاع متبرکۀ داخلی و تعیین امامان جمعه در شهرها ،هدایت و راهبری روابط فرهنگی
و تبلیغی با جهان بویژه مسلمانان ،نظارت بر امور حج و اماکن زیارتی خارج از کشور ،تالش در جهت تقریب مذاهب و ایجاد روابط
با مراکز علمی و فکری اسالمی ،ایجاد هماهنگی بین سه رکن دیگر ،از جمله وظایف رهبری در کشور میباشد.
بند -۱رهبر توسط مجلس خبرگان برابر مفاد این مجموعه قوانین اساسی انتخاب میشود ،ولی در هر شرایطی ،سن رهبر نمیتواند
بی شتر از ه شتاد سال با شد .رهبر باید دارای :تقوای شخ صی ،حداقل مرتبۀ علمی دکترای دینی ،توانائی اجتهاد ،بینش سیا سی و
اجتماعی ،شجاعت و قدرت کافی در مدیریت باشد .ساختار نهاد رهبری باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد.
بند -۲اگر مجلس خبرگان بنابر بند  ۱۴اصل  ،۵۳یک شورای رهبری موقت برای مدت سه سال تعیین کرده باشد ،رهبری موظف
است که این شور را با امور و وظایف رهبری آشنا و یا حتی برخی مسئولیتهای خود را به اعضای این شورا محول نماید ،بطوری
که مجلس خبرگان در زمان مقرر ،ارزیابی بهتری از این افراد برای انتخاب رهبر آینده داشللته باشللند .بعد از گذشللت سلله سللال،
مجلس خبرگان رهبری میتواند این شورا را کانلم یکن اعالم کرده و یا برای یک دورۀ سه سالۀ دیگر ،همان ترکیب و یا با افراد
جدیدی ،شورای رهبری را انتخاب نماید.
بند -۳رهبر مانند هر فرد در برابر قانون یکسان است و ایشان نمیتواند اجرای قانون را برای خود و یا دیگران نقض کند.
بند -۴رهبری باید تالش و مراقبت نماید تا مردم ساالری برابر این مجموعه قوانین ا سا سی در همۀ شئونات ک شور اجرایی شود.
اعمال این بخش از وظایف رهبری ،اوالً با تذکر به نهاد و مسئول مربوط برای اصالح و ثانیاً ارجاع اشکال به مجلس شورای اسالمی،
برای اصالح و یا وضع قوانین عادی جدید میباشد.
بند -۵همۀ ارکان و نهادها موظف هستند در صورت درخواست رهبری ،گزارش الزم برای ایشان تهیه و تقدیم نمایند.
بند -۶نظارت رهبری از نوع ا ست صوابی نی ست و رهبر نمیتواند در ادارۀ امور ک شور و در حوزۀ وظایف دیگر ارکان و نهادها دخالت
نماید ،ولی اگر در مواردی بین آنها ناهماهنگی و اختالفی بروز کند ،نظر ایشللان بطور مسللتقیم و یا پس از بررسللی چگونگی رفع
اشکال توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و صحهگذاری ایشان ،حکم فصلالخطاب محسوب می شود و الزم است اوالً اجرا شده
و ثانیاً ،برای تبدیل شدن به قوانین عادی ،به مجلس شورای اسالمی ارسال شود.
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بند -۶رهبری باید با بیان دقیق و ذکر مصادیق برای مجلس خبرگان رهبری و بطور عموم و کلیتر برای مردم ،کارکردهای رهبری
و تأثیر مستقیم نقش خود در کشور را بطور ساالنه گزارش دهند.
بند -۷درصورت تشخیص رهبری برای همهپرسی کشوری در مورد اصالح ،حذف و یا افزودن موادی جدید به این مجموعه قوانین
اساسی ،مجلس شورای اسالمی موظف است برابر اصل ۵۰و در کمترین زمان ،در مورد درخواست رهبری تصمیمگیری نماید.
بند -۸در صورت تشخیص رهبر مبنی بر عدم کفایت رئیسجمهور و درخواست بررسی در این مورد از مجلس شورای اسالمی ،آن
مجلس موظف است برابر اصل  ،۵۰در کمترین زمان ،در مورد درخواست رهبری تصمیمگیری نماید.
بند -۹اعالم جنگ ب صورت بخ شی و یا سرا سری برای دفاع در برابر تجاوز بیگانگان به حریم سرزمینی ک شور و مدیریت نیروهای
مسلح کشور تا رفع و دفع متجاوز از مرزها ،بعهدۀ رهبری است .ولی برای ورود به حریم کشور بیگانه برای استحکام مواضع دفاعی،
نیاز به مجوز از مجلس شللورای اسللالمی دارد .مجلس موظف اسللت درخواسللت محرمانۀ رهبری را بطور غیرعلنی با رأی اکثریت
مطلق ،ت صمیمگیری نماید و محرمانه به رهبری اطالع دهد و الزم ا ست مجلس شورای ا سالمی در اولین فر صت ممکن ،مراتب را
به آگاهی عموم برساند.
بند -۱۰پذیرش صلللح با رهبری اسللت ،ولی چنانچه نظر رئیسجمهور و یا نمایندگان مجلس ،در مورد زمان و یا چگونگی شللرایط
پذیرش صلح با ایشان متفاوت باشد ،رأی هشتاد درصد نمایندگان تعیینکننده خواهد بود.
بند -۱۱شللرایط عفو زندانیان باید به تصللویب مجلس شللورای اسللالمی برسللد و تشللخیص احراز شللرایط برای عفو زندانیان ،بنابر
پیشنهاد رئیس قوۀ قضائیه ،برعهدۀ رهبری میباشد.
بند -۱۲در صورتی که رئیسجمهور و معاون اول ای شان ،بدالیلی و بطور همزمان ،نتوانند برای مدت کوتاهی انجام وظیفه نمایند،
رهبر موظف اسللت از بین وزرا و یا معاونین رئیسجمهور وقت ،فردی را بطور موقت برای ادارۀ هیئتدولت و امور اجرایی کشللور با
حفظ سللمت ،منصللوب نمایند .ولی در صللورتی که عدم اجرای وظایف برای هر دو غیرممکن و یا قرار باشللد بیش از دو ماه طول
بک شد ،الزم ا ست دولت ظرف دو ماه انتخابات جدید ریا ستجمهوری را برگزار نماید .در هر صورت ،فرد من صوب شده مجاز به
تغییرات در کابینه و استانداران یا اقدامات اساسی نبوده و مجلس شورای اسالمی نیز نباید در این موارد اقداماتی داشته باشد.
بند -۱۳رهبر ،رئیسجمهور ،وزرا و معاونین ای شان ،همۀ نمایندگان مجلس شورای ا سالمی ،رئیس و معاونین قوۀ ق ضائیه موظف
هستند ،قبل و بعد از گرفتن مسئولیت خود ،فهرست اموال و دارائیهای خود را به عموم مردم اعالم نمایند.
پایان

74

