
 قانون برنامه چهارم
 

 : 3ماده
دولت مكلف است تا پايان سال دوم برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ضمن اتخاذ : 2تبصره 

از هاي نفتي را هاي نفتي و افزايش ظرفيت حمل و نقل عمومي، نياز داخلي به فرآوردهتمهيدات الزم براي كاهش مصرف فرآورده
صنايع خودروسازي و ساير . هاي جايگزين توليد داخل، تأمين نمايدهاي داخل كشور و با فرآوردهمحل توليدات پااليشگاه

هاي ريزي جهت كاهش مصرف حاملهاي انرژي و يا سازگار ساختن محصوالت خود با فرآوردهكارخانجات مرتبط مكلف به برنامه
دولت مكلف است سازوكار الزم را براي حمايت از اجراي اين تبصره . باشندودروها ميجايگزين، مانند گاز طبيعي فشرده در خ

 .بيني نمايدفراهم ساخته و بودجه مورد نياز را براي حمايت از تغييرات ياد شده در بودجه ساليانه پيش
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، ) 5(ماده گزارش مربوط به اجراي وظيفه مندرج در  1383دولت مكلف است تا پايان سال : 3تبصره 

ها را تهيه و تقديم مجلس وري و كاهش هزينهبراي افرايش بهره 17/1/1379اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب 
 .شوراي اسالمي نمايد

شود از جويي در مصرف برق و گاز، به شركتهاي برق و گاز اجازه داده ميهش مصارف غيرضرور و صرفهبه منظور كا: 4تبصره 
. كنندگان غيرتوليدي با مصارف باالتر از الگوي مصرف، جريمه مقطوع دريافت و به درآمد عمومي در خزانه واريز نمايندمصرف

هاي اليحه بودجه به مجلس شوراي اسالمي پيشنهاد ضمن تبصرهدولت سقفهاي الگوي مصرف و ميزان جريمه مذكور را هر سال 
 .نمايدمي

هاي سراسري و استاني خود نسبت به تنوير افكار عمومي صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران موظف است از طريق شبكه: 5تبصره 
ماهانه به كميسيونهاي برنامه و  درخصوص ضرورت اعمال مصرف بهينه در مصاديق ماده واحده اقدام و گزارش عملكرد خود را

 .بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد
بط تهيه و ريزي كشور با همكاري دستگاههاي اجرايي ذيرنامه اجرايي اين ماده واحده توسط سازمان مديريت و برنامهآئين: 6تبصره 

 .ان خواهد رسيدحداكثر ظرف دو ماه از زمان ابالغ به تصويب هيئت وزير

 
 :5ماده 

بخش هفتم اين ( 2-2وري كل عوامل توليد مندرج در جدول شماره به منظور تحقق اهداف و شاخصهاي كمي مربوط به ارتقاء بهره 
 ):قانون
عوامل وري كل تمام دستگاههاي اجرايي ملي و استاني مكلفند در تدوين اسناد ملي، بخشي، استاني و ويژه سهم ارتقاء بهره) الف

كارهاي الزم براي تحقق آنها را براي تحول كشور از يك اقتصاد نهاده توليد در رشد توليد مربوطه را تعيين كرده و الزامات و راه
وري كل عوامل در رشد توليد ور محور با توجه به محورهاي زير مشخص نمايند بطوريكه سهم بهرهمحور به يك اقتصاد بهره
 :درصد برسد) 3/31(دهم  سه و يك و سي ناخالص داخلي حداقل به

وري نيروي گذاريهاي هر بخش و زيربخش با شاخصهاي ستانده به نهاده مشخص گردد بطوريكه متوسط رشد ساالنه بهرههدف  -1
 .درصد برسد 5/2و  1، 5/3كار، سرمايه و كل عوامل توليد به مقادير حداقل 



وري نيروي كار، سرمايه بخشها و زيربخشهاي كشور بر اساس همكاري هوري كل عوامل و اهداف بهرسهم رشد بهره  -2
 .ريزي كشور تعيين ميگرددهاي علمي و صنفي مربوطه و توافق سازمان مديريت و برنامهدستگاههاي اجرائي كشور و انجمن

وري و زمينه شاخصهاي بهره هاي اجرائي درريزي كشور مكلف است نسبت به بررسي عملكرد دستگاهسازمان مديريت و برنامه) ب
هاي سنواتي را با توجه به برآوردهاي بندي دستگاههاي اجرايي اقدام نموده و تخصيص منابع مالي برنامه چهارم توسعه و بودجهرتبه

و عملكرد عمل آورده و نظام نظارتي فعاليتها، عمليات ه وري كل عوامل توليد و همچنين ميزان تحقق آنها بمربوطه به ارتقاي بهره
 .وري متمركز نمايدمديران و مسئولين را بر اساس ارزيابي بهره

وري با رويكرد ارتقاي دولتي و در راستاي ارتقاي بهرهغيربه منظور تشويق واحدهاي صنعتي، كشاورزي، خدماتي دولتي و ) ج
وري را با استفاده از شود جايزه ملي بهرهده ميوري در برنامه، به دولت اجازه داكيفيت توليدات و خدمات و تحقق راهبردهاي بهره

ور در سطوح طي سالهاي برنامه چهارم به واحدهاي بهره وري ايرانسازمان ملي بهرهالگوهاي تعالي سازماني طراحي و توسط 
 .مختلف اهدا نمايد

دستگاههاي اجرائي، به پيشنهاد وري در نامه اجرائي اين ماده متضمن چگونگي تدوين شاخصهاي مؤثر در سنجش بهرهآيين) د
 .رسدريزي كشور به تصويب هيأت وزيران ميسازمان مديريت و برنامه

 
 :7ماده 

 :6تبصره  
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) 62(ماده دولت موظف است منابع الزم جهت اجراي بخش انرژيهاي نو موضوع ) م

 .برنامه تأمين نمايد) 3(ماده » الف«ا از محل بند ر 27/11/1380مصوب 
 :20ماده 
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب « )134(و  )122(، )121(، )108(مواد 

 .گرددتنفيذ مي) 1384-1388(براي دوره برنامه چهارم » هاي آنو اصالحيه 17/1/1379
 

زير  دولت موظف است به منظور اعمال صرفه جويي، منطقي كردن مصرف انرژي و حفاظت از محيط زيست، اقدامات -121ماده 
 :را انجام دهد

تهيه و تدوين معيارها و مشخصات فني مرتبط با مصرف انرژي در تجهيزات، فرايندها و سيستمهاي مصرف كنندة انرژي، به  الف-
ترتيبي كه كلية مصرف كنندگان، توليد كنندگان و وارد كنندگان اين تجهيزات، فرايندها و سيستمها ملزم به رعايت اين مشخصات و 

نمايندگان وزارت نيرو، وزارت نفت، مؤسسة استاندارد و تحقيقات  معيارهاي مذكور توسط كميته اي متشكل از. باشندمعيارها 
 .صنعتي ايران، سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانة ذيربط تدوين مي شود

 .نحوة تصويب اين معيارها را هيأت وزيران تعيين خواهد كرد
كار اصناف در ايام سال به وپژه در فصل اوج مصرف برق توسط وزارت بازرگاني با همكاري  تهية آيين نامة تعيين ساعات ب-

 .وزارتخانه هاي نيرو و كشور



تنظيم برنامة فصلي ساعات كار كارخانه ها و صنايع توسط وزارتخانه هاي ذيربط به نحوي كه مصرف برق و انرژي در ماههايي  ج-
 .ابد و سياستهاي تشويقي براي مصرف كنندگان در غير ساعات اوج مصرف، اعمال گرددكه داراي حداكثر مصرف هستند، كاهش ي

در صورت قطع برق با ايجاد محدوديت به نسبت ضرر و زيان وارده مصرف كنندگان از پرداخت ديماند و ساير پرداخت  تبصره-
 .هاي مربوط معاف خواهد بود

ردهاي مصرف انرژي در طراحي و ساخت ساختمانها در بخش دولتي و تدوين مقررات و ضوابط مربوط به رعايت استاندا د-
غيردولتي به منظور پرهيز از اتالف انرژي و تنظيم و اجراي روشهاي تشويقي در مورد ساختمانهاي موجود براي بكارگيري 

ر، نفت، صنايع، نيرو و استانداردهاي مصرف انرژي توسط كميته اي متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، كشو
 .سازمان برنامه وبودجه و نظام مهندسي كشور

مترمكعب معادل نفت كوره و يا ) 5000(قيمت انرژي براي واحدهايي كه مصرف ساالنة سوخت آنها بيش از پنج هزار  تبصره-
آيين نامه هاي مذكور در اين ماده مگاوات است، در صورت عدم رعايت معيارها، ضوابط و ) 5(قدرت مورد استفادة آنها بيش از پنج 

 .با ارائه فرصت مناسب، افزايش خواهد يافت
 .آيين نامة اجرائي اين ماده توسط سازمان برنامه و بودجه و دستگاههاي اجرائي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

 

 : 65ماده 
ختي، به ويژه در الگوهاي توليد و مصرف و دستورالعملهاي شنادولت موظف است، نسبت به تدوين اصول توسعه پايدار بوم 

هاي اجرايي دستگاههاي مرتبط موظف به رعايت اصول و دستورالعملهاي مذكور در طرحها و برنامه. سازي مربوطه اقدام نمايدبهينه
 .باشندخود مي

 
 : 66ماده 

اي دولت، اعمال سياستهاي ظفند، جهت كاهش اعتبارات هزينهدولتي موغيركليه دستگاههاي اجرايي و مؤسسات و نهادهاي عمومي  
مديريت مصرف انرژي، آب، مواد اوليه و تجهيزات : مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيست، براي اجراي برنامه مديريت سبز شامل

اي كه توسط سازمان حفاظت نامه، طبق آيين)نقليه لدر ساختمانها و وسائ(، كاهش مواد زائد جامد و بازيافت آنها )شامل كاغذ(
ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، ريزي كشور با همكاري دستگاههاي ذيزيست و سازمان مديريت و برنامهمحيط

 .اقدام نمايند

 

 سامان عمليات اجرايي برنامه -فصل سيزدهم
 :155ماده 

گذاري كه در سالهاي برنامه چهارم بر مبناي اسناد اي و سرمايههاي سرمايهداراييكليه عمليات اجرايي، طرحهاي تملك 
ملّي توسعه بخشي، اسناد ملّي توسعه استاني و اسناد ملّي توسعه ويژه، با خصوصيات ذيل و بر مبناي اين قانون به تصويب هيأت وزيران 

 :شودرسد، سازماندهي و اجرا ميمي



اي از چند طرح و فعاليت با پوشش فراگير براي مناطق و بخشهاي مختلف مانند قلمرو ، مجموعه)فرابخشي(سند ملّي توسعه ويژه ) ج
و ) بخشهاي مختلف(بندي، اولويتهاي زماني، موضوعي زمان. شودتأمين اجتماعي، فقرزدايي و اشتغال موضوعيت يافته و تنظيم مي

 شودآن در اين سند مشخص ميهاي اجراي طرحها و پروژه) استانهاي مختلف(مكاني 
 


	ماده 155:

