
  

        طوسيطوسيطوسيطوسي    بنياد خيريه خواجه نصيربنياد خيريه خواجه نصيربنياد خيريه خواجه نصيربنياد خيريه خواجه نصير

  از قانون اساسي

        اصل چهل و سوماصل چهل و سوماصل چهل و سوماصل چهل و سوم

كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادي  براي تأمين استقالل اقتصادي جامعه و ريشه

 :شود او، اقتصاد جمهوري اسالمي ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي

مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات الزم براي : تأمين نيازهاي اساسي .1

  . تشكيل خانواده براي همه

تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه  .2

رند، در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندا

هاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي  نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه

يك  ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر هاي حاكم بر برنامه اين اقدام بايد با رعايت ضرورت. بزرگ مطلق درآورد

  . از مراحل رشد صورت گيرد

تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعت كار چنان باشد كه هر فرد عالوه بر تالش  .3

، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش  شغلي

  . مهارت و ابتكار داشته باشد

  . كشي از كار ديگري دي انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهرهرعايت آزا .4

  . منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معامالت باطل و حرام .5

  . گذاري، توليد، توزيع و خدمات منع اسراف و تبذير در همه شيون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايه .6

  . ه از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشوراستفاد .7

  . جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور .8

تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تأمين كند و كشور را به مرحله  .9

 . خودكفايي برساند و از وابستگي برهاند

        

        



        

 ::::اصل چهل و چهارماصل چهل و چهارماصل چهل و چهارماصل چهل و چهارم

  .است استوار صحيح و منظم ريزي برنامه با خصوصي و تعاوني دولتي، بخش سه پايه بر ايران اسالمي جمهوري اقتصادي نظام

 و سدها نيرو، تأمين بيمه، بانكداري، بزرگ، معادن خارجي، بازرگاني مادر، صنايع بزرگ، صنايع كليه شامل دولتي بخش

 به كه است اينها مانند و آهن راه و راه كشتيراني، هواپيمايي، تلفن، و تلگراف و پست تلويزيون، و راديو آبرساني، بزرگ هاي شبكه

 و تجارت صنعت، دامداري، كشاورزي، از قسمت آن شامل خصوصي بخش .است دولت اختيار در و عمومي مالكيت صورت

 فصل اين ديگر اصول با كه جايي تا بخش سه اين در مالكيت .است تعاوني و دولتي اقتصادي فعاليتهاي مكمل كه شود مي خدمات

 مورد نشود جامعه زيان مايه و گردد كشور اقتصادي توسعه و رشد موجب و نشود خارج اسالم قوانين محدوده از و باشد مطابق

  .كند مي معين قانون را بخش سه هر شرايط و قلمرو و ضوابط تفصيل .است اسالمي جمهوري قانوني حمايت

        ::::يكصد و چهل و يكميكصد و چهل و يكميكصد و چهل و يكميكصد و چهل و يكم    اصلاصلاصلاصل

 نوع هر داشتن و باشند داشته دولتي شغل يك از بيش توانند نمي دولت كارمندان و وزيران جمهور، رييس معاونان جمهور، رييس

 شوراي مجلس نمايندگي و است عمومي موسسات يا دولت به متعلق آن سرمايه از قسمتي يا تمام كه موسساتي در ديگر شغل

 شركتهاي مختلف انواع مديره هيأت در عضويت يا عامل مديريت و رياست نيز و حقوقي مشاوره و دادگستري وكالت و اسالمي

 تحقيقاتي موسسات و ها دانشگاه در آموزشي سمتهاي. است ممنوع آنان براي موسسات و ادارات تعاوني شركتهاي جز خصوصي،

 .است مستثني حكم اين، از


