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ماده -5دستگاه اجرایی :کلیه وزارتخانه هوا ،مؤسسوات دولتوی ،مؤسسوات یوا نهادهوای عموومی غیردولتوی،
شرکت های دولیت و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم کر و یا تصوریح نوام اسوت از قبیول
شرکت ملی نفت ایران ،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ،بانک مرکوزی ،بانکهوا و بیموههوای دولتوی،
دستگاه اجرایی نامیده می شوند.
ماده -8امور حاکمیتی :آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع
آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از ایون نووع خودمات موجوب محودودیت
برای استفاده دیگران نمیشود .امور حاکمیتی :آن دسته از اموری است که تحقق آن موجوب اقتودار و حاکمیوت
کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از ایون نووع خودمات موجوب
محدودیت برای استفاده دیگران نمیشود .از قبیل:
الف -سیاستگذاری ،برنامهریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی.
ب -برقراری عدالت و تلمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.
 ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.د -فراهم نمودن زمینه ها و مزیت های ازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری
ه -قانونگذاری ،امور ثبتی ،استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی.
و -حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی
ز -ترویج اخاق ،فرهنگ و مبانی اسامی و صیانت از هویت ایرانی ،اسامی
ح -اداره امور داخلی ،مالیه عمومی ،تنظیم روابط کار و روابط خارجی
ط -حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی
ی -تحقیقات بنیادی ،آمار و اطاعات ملی و مدیریت کشور
ک -ارتقای بهداشت و آموزش عمومی ،کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیور ،مقابلوه و کواهش
اثرات حوادث طبیعی و بحران های عمومی
ل -بخشی از امور مندر در مواد  10 ،9و  11این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیسوت و نهوم و سوی ام
قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عموومی غیردولتوی بوا تلییود
هیلت وزیران امکانپذیر نمیباشد.
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م -سایر مواردی که با رعایت سیاست های کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین
عادی جزء این امور قرار میگیرد.سایر مواردی که با رعایت سیاستهوای کلوی مصووب مقوام معظوم رهبوری بوه
موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار میگیرد.
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