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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی 
از  فراوانی  تعداد  کشور،  دانشگاهی  رشته های  پرطرف دارترین  از 
دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی که 
پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه های 

گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
و  گرفته  قرار  کار  مبنای  حقوق،  دانشکده های  در  منابعی که 
مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر  دانشجویان  تحصیل 
کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
پربار و سودمند، امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین 
کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی 
حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه 
قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب 
آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و 

نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ای  مقام  در  چتردانش،  آزاد  عالی  آموزش  مؤسسه ی 
پیشگام در امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های 
مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار 
دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 
علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد 
آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر 
دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، شایستگی های خود را در 

این حوزه ی علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 

ایران )1400- 1396(

شماره 1042                     
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی 
و  مدنی  قانون   »1« ماده  در  مقرر  مهلت  انقضای  به  توجه  با 
در اجرای مفاد تبصره ماده »1« قانون مذکور، یک نسخه تصویر 
»قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
ایران )1400- 1396(« برای درج در روزنامه  جمهوری اسالمی 

رسمی ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسالمی- علی الریجانی  

شماره 104/105986                                             1395/12/28
حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران 
عطف به نامه شماره 139574 مورخ 1394/10/26 در اجرای 
اصل یکصد و بیست و سوم )123( قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و 



۷ قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

فرهنگی جمهوری اسالمی ایران )1400- 1396( مصوب جلسه 
علنی روز شنبه مورخ 1395/12/14 مجلس که با عنوان »الیحه 
احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران )1399- 1395(« به مجلس 
 )112( دوازدهم  و  یکصد  اصل  مطابق  و  تقدیم  اسالمی  شورای 
محترم  مجمع  سوی  از  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون 
داده  تشخیص  نظام  مصلحت  با  موافق  نظام  مصلحت  تشخیص 

شده است، به پیوست ابالغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسالمی- علی الریجانی  
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ماده 1- تعاریف و اختصارات
برنامه ششم: برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی 

و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران )1400- 1396(
 )5( ماده  موضوع  اجرائی  دستگاه های  اجرائی:  دستگاه هپای 
با رعایت ماده )117( اصالحی  قانون مدیریت خدمات کشوری 
آن قانون مصوب 1386 و ماده )5( قانون محاسبات عمومی کشور 
به  رسانی  خدمات  جامع  قانون  موضوع  ایثارگران  ایثارگران: 

ایثارگران
بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران 

سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور 
بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

دستگاه های  سازمانی  واحدهای  از  دسته  آن  عملیاتی:  واحد 
اجرائی که تولید، تأمین و ارائه محصول و خدمات  اصلی و نهائی 

دستگاه اجرائی را به عهده دارند.
دولت  است.  برنامه  محوری  مسائل  زیر  موضوعات  ماده 2- 
همچنین  و  آن ها  با  مرتبط  )پروژه های(  طرح های  است  موظف 
حوزه های  در  صرفاً  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  مصوبات 

ذیل الذکر را در بودجه ساالنه اعمال نماید.
الف- موضوعات خاص راهبردی درمورد آب و محیط زیست

سواحل  توسعه  درمورد  مکان محور  خاص  موضوعات  ب- 
)حاشیه  شهری  ناکارآمد  بافت های  بازآفرینی  و  اروند  َمکران، 
شهرها و بافت های فرسوده(، بافت های تاریخی و مناطق روستایی
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پ- موضوعات خاص بخش پیش روی اقتصاد درمورد معدن 
و  )ترانزیت(  عبوری  گردشگری،  کشاورزی،  معدنی،  صنایع  و 
حمل ونقل ریلی، فناوری نوین، توسعه و کاربست علم و فناوری 

و انرژی
محیط  بهبود  درمورد  فرابخشی  کالن  خاص  موضوعات  ت- 
منابع  تأمین  بهره وری  مجازی،  فضای  اشتغال،  کسب وکار، 
تبعیض،  رفع  و  پرداخت  عادالنه  نظام  اقتصاد کشور،  برای  مالی 
توانمند سازی محرومان و فقرا )با اولویت زنان سرپرست خانوار(، 
بیمه های اجتماعی و ساماندهی و پایداری صندوق های بیمه ای و 
بازنشستگی و پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی و اجرای 
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، فرهنگ عمومی و سبک 

زندگی ایرانی- اسالمی
ث- توسعه آمادگی دفاعی و امنیتی 

بخش 1: اقتصاد کالن
ماده 3- به منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط ساالنه 
هشت درصد )8%( و ضریب جینی )34%( در سال پایانی برنامه، 
اهداف کّمی کالن و بخش  های اقتصادی به تفکیک جداول )1(، 

)2( و )3( تعیین می شود:
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جدول شماره )1(- تصویر شاخص های مهم اقتصاد کالن در برنامه ششم

ف
ردی

 

واحد   نام شاخص
اندازه گيری

 سال پایه
139513961400

متوسط در برنامه 
ششم )درصد(

۱
تولید ناخالص 

داخلی

 هزار میلیارد ریال
 به قیمت ثابت

۱۳8۳
)متوسط رشد ۲۰۹۵۲۲۵۶۳۰۷8

ساالنه( 8

تولید سرانه۲

 میلیون ریال
 به ازای هر نفر
 به قیمت ثابت

۱۳8۳
)متوسط رشد ۲۶/۱۲۷/8۳۶/۱

ساالنه( ۶/۷

 بهره وری کل۳
عوامل تولید

شاخص )۱۰۰ = 
)متوسط رشد ۱۳۹۵۱۰۰۱۰۲۱۱۵(

ساالنه( ۲/8

۴
 تشکیل سرمایه
ثابت ناخالص

هزار میلیارد ریال 
به قیمت ثابت 

 ۱۳8۳
۴۴۰۴۹۵۱۱۶۰

)متوسط رشد ساالنه( 
۲۱/۴

۵
 هزینه های
مصرفی کل

هزار میلیارد ریال 
به قیمت ثابت 

۱۳8۳
۱۱۹۷۱۲۶۳۱۵۲۴

)متوسط رشد 
ساالنه( ۵

۶

صادرات غیرنفتی 
کاال و خدمات 
)بدون میعانات 

گازی(

۴۲۱۵۰۴۷۵8۳۱۱۲۷۳۹میلیون دالر
)متوسط رشد ساالنه( 

۲۱/۷

۶۹۹۶۷8۶۵۵۷۱۵۲۴۹۷میلیون دالرواردات کل۷
)متوسط رشد ساالنه( 

۱۶/۹

)متوسط رشد ۱۳۰۰۳۱۵۶۰۴۲8۵۰8هزار میلیارد ریالنقدینگی8
ساالنه( ۱۷

)متوسط برنامه( ۷/۹8/۳۷/۹8/8درصدنرخ تورم۹

)متوسط برنامه( ۱۲/۶۱۲8/۶۱۰/۲درصدنرخ بیکاری۱۰
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جدول شماره )2(: تصویر متغیرهای اقتصادی بخش های اقتصادی در دوره برنامه 
ششم )درصد(

ص ها
شاخ

شاورزی
ک

ت
نف

معدن

ت
صنع

ب و برق و گاز
آ

ساختمان

حمل ونقل و انبارداری

ت
ارتباطا

ت
سایر خدما

جمع

متوسط رشد 
ساالنه ارزش 
افزوده )درصد(

8/۰۷/۰8/8۹/۳۹/۰۷/۵8/۳۱۹/۴۵/88/۰

متوسط رشد 
ساالنه اشتغال 

)درصد(
۳/۹۲/۱۴/۶۳/۴۶/۶۳/۷۵/۰۹/۵۴/۳۳/۹

متوسط 
رشد ساالنه 

سرمایه گذاری 
)درصد(

۲۰/۳۳۹/۵
 صنعت و

۳۰/۲۲۶/۵۲۲/۶۵۱/8۱8/۱۲۱/۵معدن ۲۶/۱

متوسط رشد 
ساالنه بهره وری 

کل عوامل 
تولید )درصد(

۳/۲۱/8۲/۴۲/۰۲/۰۲/8۲/۱۶/۵۰/8۲/8

جدول شماره )3(: منابع مالی ساالنه سرمایه گذاری برنامه ششم به تفکیک روش های 
مختلف تأمین- هزار میلیارد ریال

139513961400
متوسط 

برنامه

سهم در 
برنامه ششم 

)درصد(

۵۷۵۶۲۷۱۴۷۰۹۹۶۱۲/۹تملک دارایی های سرمایه ای

۱۲۰۲۱۴۳۰۲۵۷۵۱۹۰۰۲۴/۷تسهیالت بانکی برای سرمایه گذاری

۳۶۲۳۷۹/۵۹۲8۷۱۴۹/۳صندوق توسعه ملی



نشر چتر دانش/ قانون برنامه پنج ساله توسعه... به ضمیمه قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ۱۲

139513961400
متوسط 

برنامه

سهم در 
برنامه ششم 

)درصد(

۴۰۰۴88۱۴8۱۹۵۶۱۲/۴بازار سرمایه

۶۰۳۷۱۲۱۲۳۱۹۵۷۱۲/۴شرکت ها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی

۱۴۴۱۷۱۳۰۹۲۲8۳/۰آورده اشخاص

۶۲/۵۲۹۹۱۵۷۵۱۹۵۵۲۵/۳ تأمین مالی و سرمایه گذاری خارجی

۳۳۴۹۴۱۰8۹۵۶۹۷۷۰۶۱۰۰کل منابع تأمین مالی برنامه ششم

واحد   )2/8( و هشت دهم  دو  تأمین حداقل  ماده 4- جهت 
درصد از رشد هشت درصد )8%( اقتصاد از محل ارتقای بهره وری 
میزان  به  سرمایه گذاری  رشد  همچنین  و  تولید  عوامل  کل 
متوسط ساالنه بیست و یک و چهاردهم درصد )21/4%( در طول 
سال های اجرائی برنامه، کلیه دستگاه های اجرائی با هماهنگی با 
دولت اقدامات زیر را به عمل آورند. مسئولیت اجرا بر عهده دولت 

می باشد:
منابع  تجهیز  برای  الزم  سیاست های  و  جهت گیری ها  الف- 
مالی مورد نیاز سرمایه گذاری از جمله تأمین منابع مالی خارجی 
تا متوسط ساالنه سی میلیارد دالر از خطوط اعتباری بانک های 
با  خودگردان  )فاینانس(  خارجی  مالی  تأمین  قالب  در  خارجی 
اولویت تأمین مالی اسالمی، پانزده میلیارد )15.000.000.000( 
میلیارد  بیست  و  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  به شکل  دالر 

)20.000.000.000( دالر قراردادهای مشارکتی خارجی 
مالی  تسهیالت  از  اجرائی  دستگاه های  استفاده  تبصره- 



۱۳ قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

قانون  اجرای  طول  در  اسالمی  مالی  تأمین  اولویت  با  خارجی 
برنامه ششم در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است.

ب- محترم شمردن و حمایت از حقوق مالکیت و تولید ثروت 
و نگاه ارزشی به کار و ثروت آفرینی از راه های قانونی و مشروع 
اقتصادی و تدوین نظام  و عدم مداخله در تصمیم گیری فعاالن 
بنگاه داری نوین در بخش دولتی همراه با ممنوعیت سرمایه گذاری 
خصوصی  بخش  که  فعالیت هایی  در  دولتی  بخش  برای  جدید 
انجام  به  قادر  بیشتر  کارایی  و  کمتر  هزینه  با  سالم  رقابت  در 
برنامه  پایان سال اول اجرای قانون  آن می باشد به نحوی که در 
اقدامات الزم برای اجرای این حکم توسط دولت تصویب و ابالغ 

گردد.
پ- اولویت اقتصادی در سیاست خارجی کشور با هدف جذب 
دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری و توسعه بازارهای 
صادراتی )کاالیی و کشوری( خدمات فنی و مهندسی و کاالهای 
ایرانی، اعزام نیروی کار، جذب اساتید و متخصصان برای آموزش 
ایرانی، تالش  نیروهای  برای  انتقال فن و فناوری )تکنولوژی(  و 
اعمال  از  برای جلوگیری  به سازمان تجارت جهانی  الحاق  برای 

تبعیض های ناروا علیه صادرات ایران با رعایت مصالح کشور 
ت- افزایش مهارت و تخصص نیروی کار به ویژه فارغ التحصیالن 
و  دانشگاه ها  کارشناسی  مقطع  تا  هنرستان ها  دبیرستان ها، 
ارائه آموزش های مهارتی، تخصصی و  با  مؤسسات آموزش عالی 
و  پرچم  زیر  خدمت  ظرفیت های  از  استفاده  با  حرفه ای  و  فنی 


