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شماره48356/ت55654هـ                                                             1398/4/24 

 

سازمان برنامه و بودجه کشور 

 

سازمان انرژي اتمی ایران 

 

هیأت وزیران در جلسه 1398/4/19 به پیشنهاد مشترك سازمان هاي برنامه و بودجه کشور و انرژي اتمی ایران و به استناد بند (پ) ماده (48) قانون برنامه 

پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: 

 

آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (48) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 

اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران 

 

ماده 1ـ در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 

 

1ـ قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران. 

 

2ـ سازمان: سازمان انرژي اتمی ایران. 

 

3ـ مناطق داراي ساختگاه هسته اي: مناطقی از کشور که دارا و یا در صدد ایجاد نیروگاه اتمی و تأسیسات مرتبط با برق هسته اي هستند. 

 

4ـ پذیرش اجتماعی: همراهی و همدلی فرد یا گروهی از افراد جامعه با سیاست ها و 

تصمیم هاي مرتبط با توسعه نیروگاه هاي برق هسته اي که از طرف دولت اتخاذشده و زندگی آنها را از لحاظ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي تحت تأثیر قرار می- 

دهد. 
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5 ـ مشارکت افزایی: ایجاد و افزایش انگیزه در افراد و گروه هاي ذی نفع جامعه جهت ترغیب آنها براي به اشتراک گذاري توانمندی هایشان در راه رسیدن به توسعه 

پایدار نیروگاه هاي برق هسته اي در کشور. 

 

6 ـ هماهنگی اجتماعی: مدیریت انطباق و همگرایی مناسبات فرهنگی ـ اجتماعی با طرح  هاي مربوط به تولید و توسعه برق هسته اي که مانع بروز چالش و 

تنش هاي گوناگون شود. 

 

ماده2ـ سازمان موظف است در راستاي ارتقاي آگاهی ها، پذیرش اجتماعی و مشارکت افزایی در دستیابی به توسعه پایدار برق هسته اي و ایجاد اطمینان از 

عملکرد ایمن و مطمئن نیروگاه هاي اتمی در کشور، نسبت به تبیین وجوه ممیزه آن با سایر منابع انرژي در مسیر توسعه زیرساخت هاي فناوري هسته اي و 

هماهنگی اجتماعی خود، اقدامات الزم را در مناطق داراي ساختگاه هسته اي به  عمل آورد. سازمان می تواند منابع مالی موضوع ماده (3) این آیین نامه را در 

قالب واگذاري اعتبار به طرح ها، پروژه ها و فعالیت هاي اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و عمرانی به شرح زیر که ساالنه متناسب با نیاز ساکنین مناطق داراي 

ساختگاه هسته اي، شرایط زمانی، ظرفیت ها و منابع مالی در دسترس نسبت به تدوین و اجراي آنها اقدام می شود، با همکاري نهادهاي غیردولتی ذی ربط و 

تأیید شوراي برنامه ریزي و توسعه استان در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط مصرف نماید: 

 

1ـ فعالیت  اقتصادي: هرگونه فعالیتی که منجر به ایجاد زیرساخت هاي اقتصادي گردیده و بهره برداري از آن به صورت درآمد ـ هزینه با درنظرگرفتن منابع 

اختصاص یافته باشد. 

 

2ـ فعالیت  عمرانی: مجموعه عملیات و خدمات مشخصی که براساس مطالعات توجیهی در مدت معین و با اعتبار مشخص براي دستیابی به اهداف اقتصادي یا 

اجتماعی اجرا می شود. 

 

3ـ فعالیت اجتماعی: فعالیتی که هدف اصلی آن حل یک مسأله یا رفع یک نیاز اجتماعی بوده و اثرات اجتماعی ایجاد می کند. این امر شامل فرایندها، کنش ها و 

واکنش هاي جامعه در راستاي رسیدن به خواسته یا اهدافی مشخص است که تأثیر مستقیم بر زندگی افراد جامعه هدف دارد. همچنین فعالیت هاي حوزه سالمت 

شامل توزیع اقالم پزشکی و کتابچه هاي آموزشی در سکونت گاه هاي اطراف ساختگاه هسته اي، فراهم آوردن شرایط براي استفاده از امکانات پزشکی ساختگاه 

ها براي عموم مردم، کمک به احداث بخش هاي تخصصی هسته اي در مراکز پزشکی و بیمارستان ها در این دسته قرار می گیرد. 

 

4ـ فعالیت فرهنگی: فعالیت هایی به شرح زیر که براساس الگوهاي فرهنگی و با استفاده از وسایل فرهنگی و هنري براي تولید، انتقال و استفاده از دانش ها، 

ارزش ها، قواعد اجتماعی و یا تغییر آنها انجام می شوند: 

 

الف ـ فعالیت هاي اطالع رسانی: تولید نشریات، مطبوعات و کتب چاپی و الکترونیکی به  صورت دوره اي، تقویت و غنی سازي محتواي درگاه (پورتال) سازمان 

به صورت مستمر، تهیه اقالم تبلیغی و ترویجی متناسب با گروه هاي مختلف جامعه، انجام بازدید و نشست هاي تعاملی با مدیران نهادهاي دولتی و شبکه هاي 

صدا و سیما، برگزاري گردهمایی هاي مرتبط، برگزاري نمایشگاه هاي دوره اي، توسعه مرکز اطالع رسانی تأسیسات هسته اي، توسعه کاربرد اتاقک  (کیوسک 

)هاي اطالع رسانی در مراکز پرتردد مجاور ساختگاه  هسته اي، تولید محتواي مناسب و همکاري در انتشار آنها در رسانه هاي گروهی. 

 

ب ـ فعالیت هاي ورزشی و تفریحی: برگزاري مسابقات و تورهاي ورزشی و تفریحی با رویکرد پیام رسانی در سراسر کشور، حمایت از تیم هاي ورزشی استانی، 

برپایی همایش هاي همگانی نظیر پیاده روي عمومی و برگزاري اجتماعات مردمی، جشنواره هاي ویژه مردم، کارکنان صنعت هسته اي و خانواده آنان به صورت 

دوره اي. 

 

پ ـ فعالیت هاي فرهنگی و هنري: تهیه  و تدوین پیوست فرهنگی براي نیروگاه هاي هسته اي، برگزاري جشنواره استانی و کشوري تولیدات فرهنگی و هنري 
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با موضوع برق هسته اي، برگزاري همایش هاي گرامیداشت و تقدیر از چهره هاي سرشناس ملی و محلی. 

 

5 ـ فعالیت آموزشی: همکاري با آموزش و پرورش براي ایجاد و ارتقاي فضاهاي آموزشی، گنجاندن دروس مرتبط با برق هسته اي در برنامه درسی مقاطع 

مختلف تحصیلی، برگزاري نشست هاي توجیهی با هدف یکپارچگی در اقدامات مراکز علمی و آموزشی، برگزاري همایش هاي علمی ملی و بین المللی، تأسیس 

موزه  و نمایشگاه دایمی صنعت برق هسته اي، برگزاري نشست هاي علمی و تخصصی هدفمند با حضور کارشناسان در دانشگاه ها و مراکز علمی، برگزاري دوره 

هاي آموزشی مشترك با دانشگاه هاي کشور. 

 

ماده3ـ منابع مالی اجراي فعالیت هاي موضوع این آیین نامه به شرح زیر است: 

 

1ـ تا پنج در هزار درآمد وصول شده از فروش برق هسته اي شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژي اتمی ایران از محل اعتبارات مصوب مربوط. 

 

تبصره ـ هزینه هاي پرداختی شرکت یادشده به عنوان هزینه هاي قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (147) قانون مالیات هاي مستقیم ـ مصوب 1366 ـ و اصالحات 

بعدي آن تلقی می شود. 

 

2ـ سهمی از اعتبارات ابالغی استانی در چهارچوب موافقتنامه متبادله و قوانین و مقررات مربوط توسط سازمان با هماهنگی و تأیید شوراي برنامه ریزي و توسعه 

استان. 

 

3ـ منابع حاصل از اجراي بند (1) ماده (2) این آیین نامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط. 

 

ماده4ـ سازمان موظف است ضمن ارایه گزارش عملکرد سالیانه منابع و مصارف این آیین نامه به سازمان برنامه و بودجه کشور، گزارش سنجش اثربخشی 

فعالیت هاي خود را با توجه به ماده (2) این آیین نامه به صورت ساالنه به هیأت وزیران ارایه نماید. 

 

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیري 
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