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 چکیده

گذاران به منظور فراهم  های اقتصادی، باعث شده است که دولتمردان و قانون اهمیت مشارکت بخش خصوصی در فعالیت

اولین تجربه این بخش در قانون نویسی بر های الزم برای فعالیت این بخش، قوانینی را به تصویب برسانند.  کردن زمینه

شکل گرفت که در نهایت منجر به تصویب قانون بهبود  44لی اصل قانون اجرای سیاستهای ک 91اساس حکم قانونی ماده 

گردید. همزمان با این قانون و پس از آن نیز طرح های متعددی به  1391مستمر محیط کسب و کار در تاریخ بهمن ماه 

ا روی منظور کمک به بخش تولید و بهبود فضای کسب و کار مطرح گردید که هیچ کدام شکل قانونی به خود نگرفت. ب

اقداماتی در این راستا صورت پذیرفت که منجر به ارائه الیحه رفع موانع تولید رقابت  1392ار آمدن دولت یازدهم در سال ک

در سالهای اخیر با هدف بهبود که اقدامات  این کلیه .ابالغ شد 94در اردیبهشت سال گردید که  93در بهمن سال پذیر 

افزایش »طرحهای . وما در قالب طرحهای مختلف توسط مجلس پیگیری شده است، عموضعیت تولید صورت پذیرفته است

طرح » ،«طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار» ،«توان اعتباردهی بانکها و حمایت از تولید

طرح ایجاد »، «یطرح حمایت از تولید مل» ،«ساماندهی تخصیص ارز در شرایط اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی

طرح حمایت از تولید » و« طرح اصالح برخی از قوانین در راستای حمایت از تولید ملی» ،«حساب ویژه حمایت از تولید ملی

که کلیه آنها پس از ابالغ  ملی در شرایط ویژه اقتصادی کشور و زمینه سازی توسعه اقتصادی و نیل به اقتصاد مقاومتی

قانون اساسی و حاکم شدن گفتمان بهبود محیط کسب و کار مطرح شده است که در  44قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 

بر  که 91مورد منجر به ابالغ قانون گردید: قانون بهبود محیط کسب و کار در سال  2این میان همانطور که ذکر شد تنها 

که توسط مرکز ( 16/11/1391 ر خصوص اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار )مصوبگزارش نظارتی داساس 

بررسی عملکرد دستگاه های مسئول اجرای قانون »منتشر گردیده است: 93پژوهشهای مجلس شورای اسالمی در دیماه 

ف خود در این قانون عمل نکرده مذکور نشان می دهد که جز چند مورد استثنا، دولت و اکثر دستگاه های اجرایی، به تکالی

درصد از احکام قانونی مصوب در این قانون تاکنون اجرا نشده و بقیه احکام نیز اغلب به شکل  66اند به طوری که در حدود 

و قانون جدید رفع موانع تولید رقابت پذیر که در محک اجرا قرار گرفته است و  1«.ناقص یا اثربخشی کم، اجرا شده اند

قانون مدیریت خدمات ام قانونی متعددی است و اصالح بسیاری از قوانین در آن مطرح شده است قوانینی از قبیل شامل احک

و نهادهای جدید، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون  هاکشوری، قانون کار، قانون برنامه پنجم توسعه، قانون توسعه ابزار

محاسبات عمومی، قانون ثبت، قانون مالیاتهای مستقیم، قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی، قانون معادن، 

نیان، قانون قانون امور گمرکی، قانون تامین اجتماعی، قانون بیمه بیکاری، قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش ب

، اساسنامه و آیین نامه 33ون به تهیه و تصویب اجرای این قان و 44وری بخش کشاورزی و قانون اجرای اصل  افزایش بهره

 مشروط شده است. یدستورالعمل اجرای

 

                                                           
 1393، آذرماه معاونت پژوهشهای اقتصادی مرکز پزوهشهای مجلس )دفتر مطالعات اقتصادی(، گزارش نظارتی درباره اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار -1
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 مقدمه

گذاری اقتصادی از برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  ورود موضوع فضای کسب و کار در ادبیات سیاست

 مجلس با تصویب هبود محیط کسب و کار اختصاص یافت و همزمانفصل سوم برنامه و چند ماده دیگر در آن به بآغاز شد. 

و همچنین مجمع تشخیص مصلحت(  25/8/1387 مصوب و سرمایه گذاری صنعتی ) تولید موانعبرخی  رفع قانون

اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجراء سیاستهای "قانون

نده کسب و کار را تقلیل موانع بازدارنده و مختل کن کردسعی  25/3/1387مصوب  "کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

 تحقق آن سیاست گذاری گردید: و برای شد برنامه چهارم از این اصطالح نام برده 41دهد. در ماده 

سازی توسعه اقتصادی و تعامل  دولت موظف است، در برنامه چهارم، در جهت بهبود فضای کسب و کار در کشور و زمینه " 

 "آورد با جهان پیرامون، اقدامات ذیل را به عمل

در این برنامه در قالب چند ماده، موضوع بهبود فضای کسب و کار مورد توجه قرار گرفت. طرح موضوع فضای کسب و کار 

با تصویب قوانینی که بدنبال تقویت حضور و مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد بود، در سالیان اخیر بیشتر از گذشته مد 

توسعه اقتصادی، اجتماعی و  چهارمقانون اصالح موادی از قانون برنامه  91ده ما "د"نظر قرار گرفت. کما این که در بند 

نویس  ، وظیفه تهیه پیش13862مصوب  قانون اساسی 44های کلی اصل  فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجرای سیاست

به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون  "ایجاد فضای مساعد کار آفرینی و رفع موانع کسب و کار "قانون 

یری دولت، گهیاتها، شوراها و ستادهای تصمیم درکمیسیونها، تعاون اتاق و ایران اتاق حضور توسعه ساززمینه و شدمحول 

رویکرد اقتصاد ایران تا حدودی نسبت به قبل تغییر  44اصل با تدوین، تصویب و ابالغ قانون . گردیدضایی مجلس و نظام ق

پس از این قانون و بدنبال تصویب قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، موضوع کسب و کار و بهبود آن نیز در این  و یافت

به موضوعات اقتصادی مرتبط است، به  که ای که در فصل پنجم این برنامه برنامه مورد تأکید قرار گرفته است. به گونه

به بهبود فضای کسب و  78-69ه طور کلی در برنامه پنجم از ماده ب و موادی به بهبود محیط کسب و کار اختصاص یافت

 کار اختصاص دارد.

به عنوان اولین تجربه همکاری بخش خصوصی در تهیه  1391قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب بهمن ماه 

 .پیش نویس یک قانون از اهمیت به سزایی برخوردار است

                                                           
 ، آمده است:44قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل  91ماده « د»در بند  -2
ماندهی و هماهنگی تشکلهای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون موظفند در ایفای نقش قانونی خود به عنوان مشاور سه قوه، ساز و کار الزم برای سا»

صوصی با ارکان حکومت، در مسایل اقتصادی پیشنهادهای اقتصادی و کسب نظرات فعاالن اقتصادی را فراهم نموده و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خ
گیری اجرای سیاستهای کلی اصل چهار و چهارم قانون اساسی، گزارشهای منظم الزم کارشناسی الزم را ارایه نمایند. در این راستا، اتاقها موظفند با تاسیس واحد پایش و پی

ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و »نویس قانون م قانون اساسی تقدیم نمایند و همچنین پیشرا به شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهار و چهار
 «را تهیه و ارایه کنند.« کار
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در اتاق ایران در سال  رفع موانع کسب و کارانون ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و نویس قکارگروه ساماندهی تهیه پیش

ماده  63پس از صرف چند ماه رایزنی، سند مشترک پیشنهادی اتاق ایران و اتاق تعاون در چارچوب تشکیل گردید و  1387

پس از تایید در هیات رییسه و هیات نمایندگان اتاق ایران به امضای مشترک رییس اتاق ایران و دبیرکل اتاق  و آماده شد

-مجلس شورای اسالمی از این پیش مرکزی تعاون جمهوری اسالمی ایران برای روسای قوه مجریه و قوه مقننه ارایه شد.

. کمیسیون ویژه اصل شدررسی و سیر مراحل درونی در مجلس دار برا عهده 44نویس استقبال کرد و کمیسیون ویژه اصل 

از نویس، به نتیجه رسید که باید آن را در قالب یک طرح قانونی به پیش برد. با ارزیابی رویکرد دولت نسبت به این پیش 44

ز پژوهشهای مجلس و ، گروه کارشناسی مرکب از نمایندگان اتاق ایران، اتاق تعاون، مرک1391تا مهر ماه  1389اواخر سال 

وان نتیجه کار کمیسیون به عنطرح یک فوریتی ماده کاهش یافت و  24ماده به  63پیش نویس از  مشاور گروه کارشناسی

. با تصویب یک فوریت طرح مذکور، این طرح در دستور کار کمیسیون ویژه شددر صحن علنی مجلس مطرح  44اصل 

در دستور صحن  1391آبان  23در تاریخ دوشنبه  و کمیسیون دیگر قرار گرفت و یازده ، به عنوان کمیسیون اصلی،44اصل 

« قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار»به عنوان  1391بهمن  16ماده در روز  29علنی مجلس قرار گرفت و در چارچوب 

 تصویب شد.

 

 بررسی روند ارائه راهکارهای قانونی و دولتی برای بهبود محیط کسب و کار

پس از شکل گیری گفتمان مربوط به بهبود فضای کسب و کار، طرح های بسیاری در مجلس شورای اسالمی در این راستا مطرح 

به نتیجه یا در کمیسیونهای مختلف مجلس رد شدند و یا   آنها دید، مابقی منجر گرکه به تصویب قانون  3مورد دو گردید که به جز 

 مشخصات مربوط به این طرحها و الیحه آمده است.در جدول زیر . خاصی منتهی نگردید

 : مشخصات طرحهاي مرتبط به فضاي كسب و كار و توليد و آخرين وضعيت آنها1جدول 

تاریخ  عنوان ردیف

اعالم 

 وصول

شماره 

 ثبت

تعداد 

 مواد

 آخرین وضعیت 

طرح افزایش توان اعتباری  1
 بانکها و حمایت از تولید

اقتصادی  کمیسیون1/1391//21جلسه مورخ   با اصالحاتی در  ماده 15 354 7/7/1388
 .تصویب شد مجلس شورای اسالمی

طرح ایجاد فضای مساعد  2
کارآفرینی و رفع موانع کسب و 

 کار

در تاریخ  قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار  ماده 24 511 4/11/89
 گردید. ابالغدولت  به وتصویب 16/11/1391

طرح ساماندهی تخصیص ارز  3
در شرایط اقتصاد مقاومتی و 

 .رد شد اقتصادی مجلس شورای اسالمی در کمیسیون ماده 11 177 23/8/91

                                                           
به تصویب مجلس شورای اسالمی  1/2/1394پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در تاریخ و قانون رفع موانع تولید رقابت16/11/1391قانون بهبود مستمر محیط  کسب و کار  در تاریخ  - 3

 رسید.
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تاریخ  عنوان ردیف

اعالم 

 وصول

شماره 

 ثبت

تعداد 

 مواد

 آخرین وضعیت 

 حمایت از تولید ملی

ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر  با اصالحاتی در کمیسیون ماده 43 212 6/11/91 طرح حمایت از تولید ملی 4

 .تصويب شد قانون اساسی  44اجرای سیاستهای کلی اصل 

طرح ایجاد حساب ویژه حمایت  5
 از تولید ملی

در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات  27/2/1394در تاریخ  ماده 7 268 3/2/92

 رد شد.و  بررسی

طرح اصالح برخی از قوانین در  6
 حمایت از تولید ملیراستای 

 های مختلف ارجاع شده است.کمیسیونبه بررسی برای  ماده 31 431 1/11/92

الیحه رفع موانع تولید رقابت  7
 پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

در مجلس شورای اسالمی تصویب و  در  1/2/11394در تاریخ  ماده 31 491 26/5/93
ید و برای اجرا در به تأیید شورای نگهبان رس 9/2/1394خ یتار

 به دولت ابالغ گردید.  21/2/1394تاریخ 

تولید ملی در  طرح حمایت از 8
ر و شرایط ویژه اقتصادی کشو

زمینه سازی توسعه اقتصادی و 
 نیل به اقتصاد مقاومتی

ماده و  1 494 26/5/93
32 

 تبصره

به تصویب  26/5/1393یک فوریت این طرح در جلسه علنی روز 
اسالمی نرسیده است و برای بررسی به ویژه مجلس شورای 

 44حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 
 قانون اساسی ارجاع شده است.

 مأخذ: وب سایت مجلس شورای اسالمی

 

قانون الحاق برخی " و 1/2/1394در تاریخ  "پذیر و ارتقای نظام مالی کشورقانون رفع موانع تولید رقابت"البته با توجه به تصویب 

تغییراتی که در و بدلیل  13/12/1393و ابالغ آن در تاریخ  4/12/1393در  "(2مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)

ی مندرج در و صحن علنی بوجود آمده است و برخی از مفاد طرحها شورای اسالمی قانون در کمیسیونهای مختلف مجلس دو  این

 .گیرندقرار نمی رسیدگیمورد عمالً  هامابقی طرحآید به نظر می، لذا لحاظ شده استقانون دو  ایندر  جدول بعضاً

 

 طرح ها و لوایح کلیات بررسی

 طرح افزايش توان اعتباري بانکها و حمايت از توليد  -1

ماده تقدیم مجلس شد و پس از بحث  15در  1388طرح افزایش توان اعتباری بانکها و حمایت از تولید در مهرماه سال 

ماده در این  11در با اصالحاتی  91و بررسی در کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی در اردیبهشت سال 

 و از آن تاریخ به بعد این طرح مسکوت مانده است. کمیسیون تصویب گردید

در ضرورت این طرح آمده است: نظام بانکی کشور در حال حاضر تحت تاثیر رکود اقتصاد ملی دچار بحران منابع از 

یکسو و افزایش روبه رشد مطالبات معوق از سوی دیگر است و تغییر در مانده منابع بانکها در حدی نیست که بتواند 
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گوی نیازهای تسهیالتی باشد و استمرار رکود اقتصادی موجب افزایش مطالبات سررسیدگذشته و معوق بانکها پاسخ

 خواهد گردید که جهت کاهش این بحرانباید اقدام عاجل صورت گیرد.

با  "ايجاد فضاي مساعد كارآفرينی و رفع موانع كسب و كار"ماده اي قانون  36تهيه پيش نويس  -2

ئه طرح يك فوريتی ايجاد فضاي اارو  1631در سال قهاي تعاون و بازرگانی ايران همکاري مشترک اتا

 توسط مجلس مساعد كارآفرينی و رفع موانع كسب و كار

با مشارکت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و  "ایجاد فضای مساعد کار آفرینی و رفع موانع کسب و کار"طرح 

به مجلس شورای  1389ایران تهیه شد. پیش نویس اولیه طرح در خرداد ماه سال اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی 

قانون اساسی، با  44های کلی اصل  اسالمی و دولت ارسال شد و به سفارش کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای سیاست

باز نویسی  های مجلس شورای اسالمی مورد ها و صاحب نظران، در کار گروهی تخصصی درمرکز پژوهش همکاری اتاق

 و اصالح قرار گرفت.

 ماده کاهش یافت.  24ماده بود که پس از بازبینی انجام شده به  63پیش نویس اولیه مشتمل بر 

 در مقدمه توجیهی طرح اینگونه آمده است:

انجام کسب و المللی نظیر  بندیهای متعارف بین هدف از تدوین و اجرای این قانون، بهبود جایگاه ایران در رتبه -اوالً "

پذیری )مجمع جهانی اقتصاد( و امثال آنها نیست. هدف این قانون، رفع موانع کسب  کار )بانک جهانی( یا گزارش رقابت

 شود. المللی کسب و کار به آنها اشاره نمی و کار برای عموم بنگاههای ایرانی است. موانعی که الزاماً در گزارشهای بین

‹‹  از اضالح قوانین دیگر نظیر قوانین مالیاتی، بیمه، کار و ... اجتناب شد و به جای این کار، در تدوین این قانون  -ثانیاً

مصوب ‹‹ شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی››با محوریت ‹‹ سامانه پایش و بهبود مستمر محیط کسب و کار

و رویه اجرایی مانع کسب و کار در  ها قانون برنامه پنجم توسعه طراحی شد تا این سامانه، قوانین، مقررات، بخشنامه

 سراسر ایران را مستمراً شناسایی و آنها را اصالح نماید.

از این قانون نباید انتظار داشت یکجا همه موانع کسب و کار در ایران را بر طرف کند و محیط کسب و کار ایران  -ثالثاً

کسب و کار، ماهیتی فرآیندی دارد و با پیگیری مستمر را به سرعت بهبود بخشد. چرا که رفع موانع تولید و بهبود محیط 

سامانه بهبود مستمر محیط کسب و ››شود این قانون را به عنوان تأسیس  در طول زمان قابل تحقق است. پیشنهاد می

 "و گامی در جهت ایجاد فضای مساعد کار آفرینی در کشور در نظر گرفت.‹‹ کار در ایران

 ر راستاي حمايت از توليد ملی طرح اصالح برخی از قوانين د -6

که به  1391با توجه به اهمیت بخش مولد در اقتصاد، ایران بدنبال این است بخش مولد اقتصاد خود را فعال نماید. سال 

نامگذاری شد، مجلس شورای اسالمیبرای تحقق این هدف تالش « تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»سال 

زم را فراهم کند. بدین منظور در قالب جلساتی که با مشارکت برخی از نمایندگان محترم مجلس کرد بسترهای قانونی ال
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طرح حمایت »شورای اسالمی، بخش خصوصی و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی برگزار گردید، پیش نویس 

بر اجرای سیاستهای کلی اصل  تهیه شد. این پیش نویس به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت« از تولید ملی

چاپ و به  26/11/1391در تاریخ  376و شماره چاپ  212قانون اساسی تقدیم شد و در نهایت طرحی با شماره ثبت  44

 ماده بود. 41اداره کل قوانین تقدیم شد. این طرح دارای 

قانون اساسی تالش کرد  44در گام بعدی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای اصل 

طرح دیگری را جایگزین طرح مذکور نماید. بدین منظور با مشارکت نهادهای فوق الذکر و مرکزیت کمیسیون مورد 

تقدیم اداره قوانین شد.  1/11/1391نظر، طرح جایگزین طرح حمایت از تولید ملی با همان شمارهها چاپ و ثبت، و در 

ینی و جایگزینی طرح دیگری با طرح ارائه شده نشان دهنده این است که طراحان به نظر می آید تغییرات این چن

 محترم از ابتدا مشخص نکردند بدنبال برطرف کردن چه مشکلی هستند.

بهرحال هیچکدام از طرحهای ذکر شده در صحن علنی مجلس شورای اسالمی مورد بررسی قرار نگرفتند تا این که 

و شماره ثبت  928با شماره چاپ « ح برخی از قوانین در راستای حمایت از تولید ملیطرح اصال»طرحی دیگر با عنوان 

ماده است. مقدمه )دالیل توجیهی( هر سه طرح مشابه هم  31چاپ شد. این طرح دارای  17/12/1392در تاریخ  431

 هستند.

ی از قوانین مورد توجه قرار ماده است و همان طوری که از نامش پیداست، در آن اصالح برخ 31این طرح دارای  

اند بدون هیچگونه اصالحی  دهد بسیاری از موادی که در طرح درج شده های انجام شده نشان می گرفته است. بررسی

دهد که در این طرح قوانینی مورد توجه قرار گرفته است که برخی از  اند. مفاد طرح نشان می در این طرح پیشنهاد شده

گذاران قابل توجه  اجتماعی جزء قوانین اصلی است که نقش آن در تولید و اشتغال از نظر سرمایه آنها نظیر قانون تأمین

است. برغم چنین اهمیتی، اصالح ماده یا بندی از این قانون مورد توجه قرار گرفته است. وجود چنین نگرشی در طرح 

دف اصلی را در پی داشته باشد. بطور کلی گیری حاصل شود که این طرح نتواند آن هشود امکان این نتیجه باعث می

 طرح برای حمایت از تولید اصالح ده قانون را مورد توجه قرار داده است.

 طرح ساماندهی تخصيص ارز در شرايط اقتصاد مقاومتی و حمايت از توليد ملیارائه  -4

و سپس برای بررسی به کمیسیونهای تخصصی  تقدیم مجلس شد 1391نماینده در آبان سال  118این طرح با امضای 

آمده است الزم است به منظور تامین ارز مورد نیاز برای واردات کاالهای اساسی و  ارجاع گردید. در مقدمه این طرح

تامین مواد اولیه و واسطه ای صروروی مورد نیاز بخش تولید، اقداماتی برای جهت دهی به نظام ارزی صورت پذیرد. 

در کمیسیون ویژه حمایت از  1392ماده تقدیم مجلس شده بود در جلسه شهریور ماه سال  11طرح که در کلیات این 

 قانون اساسی مورد رسیدگی قرار گرفت و رد شد. 44تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 
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 ارائه طرح حمايت از توليد ملی -5

کمیسیون ویژه حمایت از ماده تقدیم مجلس شد و به  56در  1391نماینده در دیماه سال  114این طرح با امضای 

 9/2/1392قانون اساسی جهت بررسی ارجاع گردید و در تاریخ  44تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 

 در این کمیسیون بررسی گردید و با اصالحاتی تصویب شد. 

، باال رفتن هزینه های جاری بنگاه در شرایط رکود تورمیزیر بوده است: در پی ارائه راه حل مشکالت  طرحاین 

، پایین بودن نقدینگی بنگاه های اقتصادی تولیدی، نوسانات نرخ ارز، عدم مطالبات بخش خصوصی از بخش دولتی

اجتماعی و نبود تسهیالت جهت ورود ماشین استمهال مالی و قضائی برای بدهکاران بخش بانکی، مالیاتی و تامین 

 آالت صنعتی و معدنی

 ايجاد حساب ويژه حمايت از توليد ملیارائه طرح  -3

به سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، مجلس شورای اسالمی کمیسیونی  1391از ابتدای نامگذاری سال 

از اعالم وصول در صحن علنی مجلس شورای اسالمی به  ای پس ماده 56را برای تحقق  این هدف تشکیل داد. طرح 

 .کمیسیون ویژه حمایت از تولید ارائه شد و در آن کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت

و تصحیح شرایط تامین سرمایه  نقدینگی مقابله با پدیده انحرافبا هدف « ایجاد حساب ویژه حمایت از تولید ملی»طرح 

و تاکنون  و مقابله با وضعیت رکود تورمی که در اقتصاد کشور تهیه و ارائه شد در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی

 گزارشی در کمیسیونهای مربوطه تهیه نشده است.

يل به اقتصاد طرح حمايت از توليد ملی در شرايط ويژه اقتصادي كشور و زمينه سازي توسعه اقتصادي و ن -7

 مقاومتی

نفر از نمایندگان مجلس رسیده است. در  63اعالم وصول گردیده و به امضای  26/5/1393این طرح در جلسه علنی 

دالیل توجیهی ارائه  این طرح اقدام عاجل و فوری برای تقویت توان ملی کشور در پایداری در مقابل خواسته های 

ا نگهداشتن بنگاههای تولیدی و فعال نمودن بنگاههایی که دچار توقف ناحق کشورهای سلطه طلب از طریق بر پ

گردیده اند و برای افزایش توان مقابله و زمینه سازی برای حماسه اقتصادی ذکر شده است و پیشنهاداتی جهت درج در 

است و تاکنون  تبصره ارائه شده 32در یک ماده و و یا تدوین الیحه قانونی مستقل  93اصالحیه الیحه بودجه سال 

 گزارشی از سوی کمیسیونهای مربوطه تهیه نگردیده است.

 اليحه رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالی كشور -3

با قید یک فوریت تقدیم ماده  31در  93الیحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در مردادماه سال 

رفع موانع  که فوریت این الیحه با اصالحاتی در آبان ماه به تصویب کمیسیون مشترک رسیدگی به الیحه مجلس شد

فته در مجلس و جلسات صحن علنی، و پس از بررسی های صورت گر رسید تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
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پس از رفع ایرادات این شورا، این قانون در اول  این الیحه تقدیم شورای نگهبان گردید و در نهایت و 93در بهمن ماه 

 پس از تصویب در مجلس به تایید شورای نگهبان رسید و جهت اجرا ابالغ گردید.ماده  61در  94اردیبهشت سال 

 

 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

به بهبود و نسبت شاخصهای اقتصادی در عرصه داخلی  گانه است. از یک طرف منجردنقش تولید در اقتصاد کشورها چن

میشود و این بهبود سبب می گردد زمینه بروز بسیاری از بزهکاریها و ناهنجاریهای اجتماعی کاهش یابد. از طرف دیگر، 

باعث می شود که موقعیت کشورها در عرصه تعامالت منطقه ای بین المللی بهبود پیدا کند و کشورها از امکانات و 

 فرصتهای بیشتری برای تعامالت سیاسی و اقتصادی برخوردار گردند.

و گسترش آن امری سهل نیست و برای تحقق آن الزم است بسترهای فرهنگی، حقوقی، سیاسی،  توسعهتقویت تولید و 

اجتماعی، اقتصادی و .. مناسب در کشورها وجود داشته باشد. در ایران از گذشته های دور، توجه به بخش تولید در دستور 

نماید. شاهد این مدعا پایین بودن نقش صنعت  کار قرار گرفت ولی آنچه بدست آمده است، نتوانسته است ذی نفعان را قانع

سال اخیر  41در تولید ناخالص ملی و نوسانی بودن نرخ رشد اقتصادی و تورم دو رقمی و بیکاری زیاد در اقتصاد ایران در 

 است.

رد وتابرای برون رفت از این وضعیت تالشهای بسیاری شده است و در سالیان اخیر بر این تالشها افزوده شده است. دس

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی »تالشهای اخیر برای حمایت از بخش تولید در اقتصادی ایران 

به تایید شورای نگهبان  9/2/1394به تصویب مجلس شورای اسالمی و در تاریخ  1/2/1394است که در تاریخ « کشور

 یازدهم ابالغ گردید. توسط رئیس دولت 27/2/1394رسید و در نهایت در 

ماده به مجلس شورای اسالمی تقدیم شد که  31با  26/5/1393این قانون به صورت الیحه توسط دولت دکتر روحانی در 

در بررسی های انجام شده توسط کمیسیونهای فرعی و اصلی برخی از مواد آن حذف و برخی دیگر تلفیق گردیدند. اما نکته 

ماده به آن اضافه شده است. اضافه شدن این  31ررسی های مجلس شورای اسالمی بیش از بسیار مهم این است که در ب

تعداد مواد به الیحه دولت از سوی مجلس باعث می شود که تا حدودی اجرا شدن قانون از چابکی الزم برخوردار نباشد، 

برای  را یا این که ابزار الزمو نایی می به تصویب برسد که دولت توادر این اضافات بعضاً موادی یا حکزیرا ممکن است 

در اختیار نداشته باشد. بنابراین آن بخشهایی از قانون مذکور که در قالب پیشنهاد نمایندگان در صحن علنی  هااجرای آن

 مجلس یا در کمیسیونها به قانون الحاق شده است، امکان این که قابلیت اجرا نداشته باشد، بسیار زیاد است.

کار، مالیاتهای  ،ماده تغییر برخی از احکام و مواد قوانینی نظیر تامین اجتماعی 61دهد که در این ان میها نشبررسی

مستقیم، بهره وری کشاورزی، حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر 

.. مورد توجه قرار گرفته است. این قانون بدنبال تغییر نقش بانکها ( قانون مالیاتهای مستقیم و.114صادرات و اصالح ماده )

در اقتصاد ایران و قرار گرفتن آنها در مسیر اصلیشان که همانا تأمین منابع برای بخش تولید است و تقویت بازار سرمایه و 
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گردش بنگاهها، تعیین تکلیف در  پررنگ شدن آنها در تأمین منابع مورد نیاز بنگاهها و بخشهای تولیدی، تأمین سرمایه در

ماده از قانون مذکور  33مورد بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی و... است. نتایج این بررسیها نشان می دهد که 

برای اجرا به تهیه آئین نامه و دستورالعمل اجرایی نیاز دارد. این روش قانون گذاری، یعنی محول کردن نحوه اجرای قانون 

یه آئین نامه خود می تواند اجرای قانون را با وقفه هایی مواجه کند، ضمن این که آئین نامه تهیه شده نیز ممکن است به ته

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و »با قوانین دیگر مغایرت داشته باشد و یا تناقضهایی را ایجاد کند. بنابراین تا زمانی که 

ت کامل به مرحله اجرا درآید، فاصله وجود دارد. اما با توجه به این که مخاطب بخشهایی به صور« ارتقای نظام مالی کشور

از این قانون بخش خصوصی است، این بخش باید به صورت دقیق و سنجیده اجرای قانون را از طریق نهادهای مرتبط به 

 های آن نیز حاضر باشد.خود پیگیری کند و دائم پیگیر این موضوع باشد که آئین نامه ها و دستورالعمل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

10 
 

 پیوست

 

 

 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور .1

 طرح افزایش توان اعتباردهی بانکها و حمایت از تولید  .2

 طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار .3

 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار .4

 تخصیص ارز در شرایط اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملیطرح ساماندهی  .5

 طرح حمایت از تولید ملی .6

 طرح ایجاد حساب ویژه حمایت از تولید ملی .7

 طرح اصالح برخی از قوانین در راستای حمایت از تولید ملی .8

 الیحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور .9

شرایط ویژه اقتصادی کشور و زمینه سازی توسعه اقتصادی و طرح حمایت از تولید ملی در  .11

 نیل به اقتصاد مقاومتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  پذیر و ارتقای نظام مالی کشور قانون رفع موانع تولید رقابت

 1394مصوب اردیبهشت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

12 
 

 1394مصوب اردیبهشت  پذیر و ارتقای نظام مالی کشور قانون رفع موانع تولید رقابت

 :دولت موظف است -1ماده 

را در سه طبقه « جدول بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی»االجراء شدن این قانون،  ماه از تاریخ الزم ظرف مدت شش -الف

 :های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی ارائه کند شرح زیر تهیه و به کمیسیون به

 تفکیک اشخاص طبقه اول: مطالبات و بدهیهای اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به

 تفکیک مؤسسه طبقه دوم: مطالبات و بدهیهای نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به

 تفکیک بانکها طبقه سوم: مطالبات و بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری به

 .های مذکور ارائه شود انی شده، به کمیسیونروزرس بار به ماه یک جدول مزبور باید هر سه -ب

شده و تعهدات دولت به  بعد، همزمان با ارائه الیحه بودجه، جدول بدهیها و مطالبات قطعی  به 1394دولت موظف است از سال  -پ
ا که به تأیید اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانکها و مؤسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت ر

 .سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسالمی ارائه کند

ای در وزارت امور اقتصادی  واحد جداگانه 1395منظور اجرای احکام مذکور در بندهای)ب( و )پ( این ماده، از ابتدای سال  به -تبصره
های  یها و تعهدات دولت را احصاء و ثبت کند و عالوه بر گزارششود. این واحد موظف است خالصه مطالبات، بده و دارایی ایجاد می

های ساالنه باید به تأیید سازمان  جمهور و مجلس شورای اسالمی تهیه نماید. گزارش های ساالنه جهت ارائه به رئیس فصلی، گزارش
ر اقتصادی و دارایی، نسبت به اصالح ریزی کشور موظف است با پیشنهاد وزارت امو حسابرسی کشور برسد. سازمان مدیریت و برنامه

ساختار سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند. شرح وظایف واحد مزبور مشترکاً توسط 
ریزی کشور  امهشود. سازمان مدیریت و برن ریزی کشور تهیه و ابالغ می وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه

موظف است نیروی انسانی واحد مذکور را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم 

 .صورت عملکرد ساالنه بودجه کشور تأمین کند

مور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت نامه اجرائی این ماده ظرف مدت دوماه از تاریخ ابالغ این قانون، به پیشنهاد وزارت ا آیین

 .رسد وزیران می

 :دولت موظف است -2ماده  

االجراء شدن این قانون، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و  ماه از تاریخ الزم حداکثر ظرف مدت شش -الف
ها و مؤسسات دولتی( طالبات قطعی دولت )وزارتخانهایجاد شده، با م 1392خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 

صادر « اوراق تسویه خزانه»از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان 
منظور  د. این اسناد صرفاً بهده کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابالً بدهکار قرار می می

شود و  موجب این ماده صادر می گیرد. جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه که به تسویه بدهی اشخاص یادشده به دولت مورد استفاده قرار می

 .شود های سنواتی درج می خرجی در بودجه -صورت جمعی گیرد، به در اختیار طلبکاران قرار می

التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی و بدهی  همیزان ماب ساله به همه -ب
بینی نماید. اوراق مزبور  را پیش« اوراق صکوک اجاره»شده آنان به دولت و شرکتهای دولتی، در الیحه بودجه ساالنه، انتشار  قطعی

ی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط نامه اجرائ قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین
ریزی کشور،  ماه از تاریخ ابالغ این قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ربط، ظرف مدت سه دولت و شرکتهای دولتی ذی

 .رسد هیأت وزیران میتصویب  وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به
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اوراق صکوک اجاره در این قانون عبارت است از اوراق بهادار قابل نقل و انتقال که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده در منافع دارایی 

 .مورد اجاره باشد

لتی به آنها، در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکتهای دو -پ
شده را به حساب درآمد عمومی  شود، موظف است مبلغ بدهی تسویه تهاتر کند. شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار می

 .داری کل کشور واریز کند نزد خزانه

 .اشدب اساسی قابل اجراء می ( قانون44وچهارم ) ( بند )د( سیاستهای کلی اصل چهل2حکم این بند با رعایت جزء)

 .گانه این ماده را درمورد اشخاص، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانکها اجراء کند دولت مجاز است احکام سه -1تبصره 

( قانون حمایت از 13پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده) -2تبصره 
های مشمول قانون اجرای سیاستهای  از محل منابع حاصل از واگذاری اموال دولت به استثنای واگذاری 1389/12/4آزادگان مصوب 

 .حساب دستگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران در اولویت قرار دارد ( قانون اساسی با تأیید ذی44کلی اصل چهل و چهارم)

ها و مؤسسات دولتی( را در مواردی که واجد  مطالبات دولت )وزارتخانه شود عملیات اجرائی وصول به دولت اجازه داده می -3ماده  
نامه اجرائی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و  باشند، تا مبلغ بدهی قابل تسویه طبق آیین ( این قانون می2شرایط مذکور در ماده)

ت خروج مدیران اشخاص یادشده از کشور را به لحاظ متوقف و محدودی 1395رسد، تا پایان سال  دارایی به تصویب هیأت وزیران می

 .بدهیهای مذکور و در سقف مبلغ یادشده مرتفع کند

آالت تولید و  الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین از ممنوع 1395سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال  -تبصره

 .مواد اولیه خودداری کند

های تحقیقاتی یا  %( آن بخش از هزینه51های سنواتی تا پنجاه درصد ) شود از محل اعتبارات بودجه زه داده میبه دولت اجا -4ماده  
برداری را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کاال یا  ارتقای وضعیت محیط زیستی به واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره

ماه از  نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه المللی شده است، کمک نماید. آیین خلی یا بینصالح دا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذی
های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت  پیشنهاد وزارتخانه تاریخ ابالغ این قانون به

 .رسد وزیران می

ان، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و گسترش و نوسازی صنایع ایر  سازمان -5ماده  
ربط پتروشیمی در وزارت نفت با رعایت قانون اجرای  ای ذی شهرکهای صنعتی ایران، شرکت شهرکهای کشاورزی و سازمان توسعه

مه خود اداره گردیده و از شمول قوانین ( قانون اساسی براساس قانون تأسیس و اساسنا44سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )
باشند. تسری  کنند، مستثنی می جز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده می مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور به

 .ها مستلزم ذکر نام است قوانین به این سازمان

سی، ناشی از تکالیف قانونی بوده است و بر اساس حکم مواردی که بدهیهای شرکتهای دولتی با تأیید سازمان حسابر -6ماده  
قانونی، دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آنها شده است و همچنین بدهی شرکتهای مادرتخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیالت 

قانونی مربوط واگذار شده  گذاری که بعداً سهام آنها یا به شکل دارایی در چهارچوب مقررات های سرمایه برای اجرای طرحها و پروژه
لیکن تعهدات مذکور به شرکت جدید التأسیس منتقل نگردیده است و سهام آنها با رعایت مقررات قانونی مربوط واگذار شده است، با 

محل ( این قانون و یا از 1شود و طبق ماده) پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به بدهی دولت منتقل می

 .گیرد اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار می

 .یابد یافته موضوع این ماده به دولت، افزایش می سرمایه دولت در شرکتهای مادرتخصصی مربوط، معادل مبالغ بدهیهای انتقال
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به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ماه یکبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی  گزارش اجرای این ماده هر شش

 .شود شورای اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارسال می

 -7ماده  

ها و شرکتها و مؤسسات دولتی کاالها و  شود تا با هماهنگی وزارتخانه ریزی کشور اجازه داده می به سازمان مدیریت و برنامه -1
های مورد واگذاری را در صورت ضرورت تا سقف هزینه یا قیمت تمام شده برای  الیتها و فع خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه

برداری  خود با عقد قرارداد به مدت مندرج در مزایده یا مناقصه از بخش غیردولتی خریداری و در صورت عدم نیاز به خرید، اجازه بهره

 .غیردولتی بدهد یا فروش در داخل و یا خارج را به بخش

های مورد واگذاری فاقد توجیه اقتصادی است و نیاز به پرداخت کمک دارد میزان کمک  ها و فعالیت ردی که طرحها، پروژهدر موا -2

 .شود در آگهی مناقصه یا مزایده درج می

رای ها و برگزاری مناقصه عمومی ب ها و فعالیت رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای خریداران طرحها، پروژه -3

 .ها الزامی است ها و فعالیت فروشندگان کاالها و خدمات ناشی از اجرای طرحها، پروژه

ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت دو ماه  نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه آیین

 .رسد تصویب هیأت وزیران می پس از ابالغ این قانون به

های صادراتی حمایت کند و  دولت موظف است از ایجاد و تقویت نشان)برند(های تجاری داخلی محصوالت صنعتی و خوشه -8ماده  
نامه ساماندهی تبلیغات کاالها و  ماه از تاریخ تصویب این قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آیین ظرف مدت سه

های جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطالعات،  ی جمهوری اسالمی ایران، وزارتخانهخدمات را با همکاری سازمان صدا و سیما

 :فرهنگ و ارشاد اسالمی و کشور با اهداف زیر تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند

 پذیری کاالهای داخلی افزایش رقابت -1

 ترویج فرهنگ مصرف کاالهای داخلی -2

 ترویج تغذیه سالم -3

 گرایی یری از تجملجلوگ -4

 های برتر تشویق تولیدکنندگان، صادرکنندگان و نشان -5

 محدودسازی تبلیغ کاالهای خارجی -6

( قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان 5( قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده)5کلیه دستگاههای موضوع ماده ) -9ماده 

 :ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند

ورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی، وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور در ص -الف
مجوز یا پروانه بیش از یک میلیارد ریال، از سرمایه گذاران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و پیمانکاران ایرانی را طبق 

ریزی  های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه رتخانهای که با پیشنهاد مشترک وزا نامه آیین
دار یکجا  رسد به صورت نقد و یا اقساطی و یا مدت کشور حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می

 .وصول نمایند

شود به غیر از موارد مربوط به  دار یکجا، به دستگاههای مذکور اجازه داده می دتدر صورت درخواست برای پرداخت اقساطی یا م -ب
نمایند، برای مدت بیش از سه ماه، معادل نرخ سود تسهیالت بانکی  درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط وصول می

 .ندبرای مدت اقساط یا پرداخت یکجا به مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه نمای
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( قانون محاسبات عمومی کشور و شرکتها و 5( قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده)5دستگاههای اجرائی موضوع ماده) -11ماده  
مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاههایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است درصورت وجود مجوز قانونی 

های قانونی صادرشده را لغو کنند یا تغییر دهند  ها، مجوزها و پروانه انند قراردادها، تعهدات، توافقات، واگذاریتو یا تصریح در قرارداد می

 .باشد نفع می یا متوقف یا عطف به ماسبق کنند در غیر این صورت اقدامات فوق مستلزم جلب رضایت اشخاص ذی

ای دارای ردیف اعتبار در قوانین بودجه سنواتی اجازه  های سرمایه به دستگاههای اجرائی مجری طرحهای تملک دارایی -11ماده  
%( اعتبار 31ریزی کشور نسبت به خرید غیرنقدی و یا اقساطی تا سقف سی درصد ) شود تا با موافقت سازمان مدیریت و برنامه داده می

عنوان بخشی از سهم کارفرما اقدام  ور، بهمصوب طرح کاالهای مورد نیاز طرحهای خود را جهت تحویل به پیمانکاران طرحهای مذک

 .نماید

شود.  بینی شده است توسط کارفرما پرداخت می سود متعلقه به خرید این کاالها که در قرارداد با رعایت قوانین و مقررات پیش
قانون به تصویب هیأت ماه پس از تصویب این  ریزی کشور تا سه نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه آیین

 .رسد وزیران می

ها و مؤسسات دولتی و کلیه دارندگان  ویژه نفت و نیرو و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و سازمان ها به به کلیه وزارتخانه -12ماده  
صورت ارزی  ( دالر به111.111.111.111شود ساالنه تا سقف یکصد میلیارد ) عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه داده می

گردد، درموارد  صورت ریالی که هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدیل می (ریال به511.111.111.111.111و پانصدهزار میلیارد )
 گذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی با اولویت بخشهای خصوصی یا مربوط به بندهای ذیل این ماده که سرمایه

جویی یا کاهش هزینه در تولید کاال یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط زیست و  تعاونی به تولید، صادرات، ارتقای کیفیت، صرفه
های نفتی و کاالها و خدمات قابل صادرات یا  انجامد برای نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده یا کاهش تلفات جانی و مالی می

دراتی یا وارداتی به نرخ روز ارز بازار آزاد یا معادل ریالی آن با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر واردات به قیمتهای صا
های متعلقه  ای با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه و برای سایر موارد با قیمتهای غیریارانه هزینه

 .قرارداد منعقد کنند

 :ت مکلف استدول          

جویی،  شده و منافع یا ارزش حاصله را حسب مورد و از محل درآمد، صرفه جویی کاال یا خدمت تولید شده یا صرفه -1          

 .منافع یا ارزش حاصله خریداری کند

اقدام موضوع این ماده های متعلقه یا منافع  گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه اصل و سود سرمایه -2          

 .را به آنان پرداخت نماید

( از بودجه کل کشور، ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان 2( و )1درصورت تأمین تمام یا بخشی از منابع موردنیاز اجزای )          

 .شود داری کل کشور اقدام می ریزی کشور از طریق خزانه مدیریت و برنامه

شده و منافع یا ارزش  جویی بق قرارداد یا مجوز صادره نسبت به فروش کاال یا خدمت تولید شده یا صرفهتوانند ط اشخاص فوق می  

 .برداری و استفاده از آنها اقدام نمایند گذاری یا اقدام در داخل یا خارج کشور و یا بهره حاصله از سرمایه

و میعانات گازی با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت  طرحهای نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام، گاز -الف
سازی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی مخازن  پاالیش نفت خام و میعانات گازی، افزایش تولید محصوالت پتروشیمی، ذخیره

رمصرف، تبدیل درجای در فصول کم مصرف برای استفاده در فصول پ سازی گاز مشترک در مخازن غیرمشترک و داخل کشور، ذخیره
وگاز و میعانات گازی به محصول یا برق، تزریق گاز به میادین داخلی، رشد صادرات و عبور )ترانزیت( و معاوضه)سوآپ( نفت خام،  نفت

تی های نفتی، جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و میعانات گازی و جایگزینی گاز داخلی یا واردا میعانات گازی و گاز و فرآورده
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جویی در مصرف نفت خام و میعانات گازی و گاز و  ربط و کلیه طرحهایی که به افزایش تولید یا صرفه های نفتی ذی با فرآورده

 .های نفتی بیانجامد فرآورده

بر و حمل و نقل عمومی و ریلی  سازی مصرف انرژی در بخشهای مختلف از جمله صنعت با اولویت صنایع انرژی طرحهای بهینه -ب
های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از گاز طبیعی فشرده یا مایع یا گاز  شهری و ساختمان، توسعه استفاده از انرژی ون و بروندر

مصرف و یا برقی با  شهری، تولید و یا جایگزین کردن خودروهای کم  شده با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین مایع
تأخیر( کشتیها و طرحهای حمل ونقل  های حمل بار و مسافر و کاهش دموراژ )خسارت هش هزینهخودروهای پرمصرف و فرسوده و کا

شود،  ای منجر می ها و وسایل حمل و نقل، طرحهایی که به کاهش گازهای گلخانه ای، دریایی، هوایی اعم از زیرساخت ریلی، جاده
 آالت و واحدهای تولیدی بخش کشاورزی ماشین

وگاه با بازدهی )راندمان( باال، افزایش تولید و بازدهی حرارتی نیروگاهها که منجر به افزایش بازدهی حرارتی طرحهای احداث نیر -پ

و ترکیب برق، سرما و  (CHP) شود، با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاههای چرخه )سیکل( ترکیبی اعم از ترکیب برق و گرما

های تجدیدپذیر، کاهش تلفات انرژی در تولید، انتقال و  استفاده از انرژیتوسعه  (DG)و مولدهای مقیاس کوچک (CCHP) گرما
های نو از  کردن چاههای کشاورزی با اولویت استفاده از منابع انرژی جویی در مصرف برق و انرژی، برقی سازی و صرفه توزیع، بهینه

در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد و افزایش سهم های نفتی  جمله انرژی خورشیدی، جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فرآورده
 صادرات و عبور )ترانزیت( برق، تولید برق از تلفات گاز و سوخت کارخانجات

طرحهای احداث سد، بندر، آب و فاضالب، طرحهای جلوگیری از شوری و کاهش کیفیت آب، شیرین کردن آب شور و تولید آب  -ت
جویی در مصرف آب با کاهش تلفات  سازی و صرفه ا اولویت روشهای حرارتی بازیافتی، بهینهشیرین با استفاده از روشهای مختلف ب

آوری و  ریزد و طرحهای جمع برداری بهینه از آبهای داخلی، مشترک و مرزی و آبهایی که به دریا می آب در انتقال وتوزیع، مهار و بهره
انجامد، طرحهای زهکشی اراضی کشاورزی و  و کاهش مصرف آب میدفع بهداشتی فاضالب و کلیه طرحهایی که به بهبود کیفیت 

گذاران در کلیه موارد از جمله شرب و بهداشت، صنعت،  های نوین آبیاری، تضمین خرید آب یا اجازه فروش آب به سرمایه شیوه
 کشاورزی و آبیاری

های  جویی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه سایر طرحهایی که به ارتقای کیفیت یا کمیت کاالها وخدمات تولیدی یا صرفه -ث

 .شوند انسانی، مالی، محیط زیست و زمان منجر می

بندی اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر یک از طرحهایی که نیاز  توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی، زمان -1تبصره
ماه  رسد. شورای اقتصاد مکلف است حداکثر تا مدت یک ی اقتصاد میربط به تصویب شورا به تعهد دولت دارد با پیشنهاد وزارتخانه ذی

 .پس از وصول هر طرح به دبیرخانه آن، رسیدگی و تعیین تکلیف کند

صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل موظفند به طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی این ماده با اولویت، تسهیالت ارزی  -2تبصره

 .و ریالی پرداخت نمایند

های  گذاری یا اقدامات اشخاص موضوع این ماده منجر به افزایش درآمد عمومی و یا کاهش هزینه که سرمایه درمواردی -3تبصره
های متعلقه یا منافع و عواید  گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه عمومی شود، تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمایه

 .رسد به عهده دولت است ن و ترتیبی که به تصویب شورای اقتصاد میحاصل از اقدامات، به میزا

کننده را مطابق مصوبه شورای اقتصاد از محل افزایش درآمد حال یا آتی  گذار یا اقدام وزارت نفت مکلف است حقوق متعلق به سرمایه
ربط و شرکتهای  های ذی یر موارد، وزارتخانهها، حسب مورد به قیمتهای صادراتی یا وارداتی )برای سوخت( و در سا یا کاهش هزینه

داری کل کشور( منظور و تسویه  کننده، پرداخت کنند و همزمان به حساب بدهکار دولت )خزانه گذار یا اقدام تابعه موظفند به سرمایه
یا شرکتهای دولتی کاهش  گذاری یا اقدامات موضوع این ماده، درآمد دستگاههای اجرائی حساب نمایند. در مواردی که در اثر سرمایه

 .یابد، دولت مکلف به جبران معادل کاهش درآمد دستگاههای اجرائی یا شرکتهای دولتی مربوط است



  
 
 

17 
 

 .گردد ( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران نمی82حکم این تبصره شامل بندهای)الف( و)ب( ماده )

ند)ت( این ماده از محل درآمدهای حاصل از اجرای طرحها در قوانین بودجه سنواتی بازپرداخت تعهدات دولت موضوع ب -4تبصره 

 .گیرد صورت می

های نفتی را برای  گذارانی است که نفت خام، میعانات گازی و یا فرآورده در اجرای بندهای این ماده اولویت با سرمایه -5تبصره 

 .کنند تسویه تعهدات دولت قبول می

شده براساس نوع و ترکیب سوخت مصرفی در دوره یکسال قبل از انعقاد قرارداد و  جویی و یا انرژی صرفه ارزش سوخت -6تبصره 

 .شود طبق قیمتهای صادراتی و یا وارداتی محاسبه و منظور می

ا و خدمات های نفتی و سایر کااله شود درصورت نیاز آب، برق، گاز و فرآورده های مذکور اجازه داده می به وزارتخانه -7تبصره 
شده را از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، خصوصی یا تعاونی حسب مورد به قیمتهای صادراتی یا  جویی ای تولید یا صرفه یارانه

گذاران در این زمینه خریداری یا برای  ای از آنان و یا سایر سرمایه وارداتی )برای سوخت( و برای سایر موارد به قیمتهای غیریارانه
گذاری کنند. در صورت تمایل  ای در هر استان و هر شهرستان سرمایه های سرمایه اشتغال و اجرای طرحهای تملک داراییایجاد 

 .شده را در داخل یا خارج به فروش برساند جویی تواند کاال یا خدمت تولید یا صرفه گذار می سرمایه

های مذکور و شرکتهای  ای به وزارتخانه الها و خدمات یارانهها و تشویق به کاهش مصرف در کا به منظور کاهش هزینه -8تبصره 
شود با تصویب شورای اقتصاد مصارف کمتر از حد معین، آب، برق، گاز،  ربط به آنها در این ماده اجازه داده می تابعه و وابسته ذی

کنندگان، متناسب با  یی، نوع مصرف و مصرفای را با توجه به فصل، منطقه جغرافیا های نفتی و سایر کاالها و خدمات یارانه فرآورده

 .کاهش مصرف به حداقل قیمت و یا صفر کاهش دهد

های امور اقتصادی و دارایی، نفت،  ریزی کشور و وزارتخانه چگونگی اجرای این تبصره با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه
کنندگان  برای مصارف مناطق جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف نیرو، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی شامل تعیین حد معین

 .رسد و مقدار و قیمت مصرف تا دوماه پس از ابالغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد می

ب های امور اقتصادی و دارایی، نفت و نیرو حس ریزی کشور و وزارتخانه نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه آیین

 .رسد ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می مورد حداکثر ظرف مدت سه

کلیه پاالیشگاههای کشور مشروط به پرداخت و تسویه وجوه نفت خام و میعانات گازی خریداری شده تحویلی به قیمت  -13ماده  
ماهه به شرکت  صورت نقدی یا اعتبار اسنادی یک %( تحویل روی کشتی )فوب( خلیج فارس و به95هر بشکه نود و پنج درصد )

های نفتی مازاد بر نیاز داخلی را رأساً صادر کنند و دولت مکلف است ساالنه سهم  ربط تابعه وزارت نفت، مجازند فرآورده دولتی ذی

 .صندوق توسعه ملی را پرداخت نماید

های نفتی و انرژی برق در  نفت خام و میعانات گازی و فرآوردهاستفاده از سازوکارهای بورس انرژی در خرید و فروش  -1تبصره 

 .اولویت قرار دارد

 :ربط تابعه وزارت نفت مجاز است قیمت پایه نفت خام و میعانات گازی عرضه شده در بورس را شرکت دولتی ذی -2تبصره 

 .ارس تعیین کند%( تحویل روی کشتی )فوب( خلیج ف95%( کمتر از نود و پنج درصد )2تا دو درصد ) -1

( برای توسعه پاالیشگاههای موجود یا احداث پاالیشگاههای جدید تا ده سال پس از 1%( کمتر از بند )3تا سه درصد ) -2

 .برداری، تعیین کند بهره

های شود برای تشویق کشتیهای خارجی به سوختگیری و تأمین سایر نیاز به وزارت نفت وسایر دستگاهها اجازه داده می -3تبصره 

 .خود در بنادر ایران از ابزارهای تشویقی و قیمتهای ترجیحی نسبت به سایر رقبا در تأمین سوخت و سایر نیازها استفاده کنند
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( قانون مدیریت خدمات 5های موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاههای اجرائی موضوع ماده) ها و پرداخت معامالت و دریافت -14ماده 
منظور تسهیل  ( قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به1از طریق نهاد واسط موضوع بند)د( ماده) 1386/7/8کشوری مصوب 

منظور تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار در مواردی که خرید،  ( قانون اساسی به44اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )
داری کل کشور از رعایت تشریفات مقرر در قانون محاسبات  مالی است با تأیید خزانه فروش و اجاره دارایی جزء الینفک ابزار تأمین

 .ها مستثنی است عمومی کشور و قوانین مربوط به مناقصات و مزایده

 .شود سقف درآمدهای موضوع انتشار اوراق بهادار مذکور در این ماده ضمن قوانین بودجه سنواتی تعیین می

ماه از تاریخ ابالغ این قانون به پیشنهاد وزارت امور  اده با اولویت دادن به بخشهای تولیدی، ظرف مدت سهنامه اجرائی این م آیین 

 .رسد تصویب هیأت وزیران می اقتصادی و دارایی به

گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و  صندوق ضمانت سرمایه -15ماده 
( قانون 12( ماده)11گذاری در بخش کشاورزی، به جزء ) های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری فعالیت مه سرمایهبی

های مستقیم اضافه و از شمول  ( قانون مالیات145و اصالحات بعدی آن و تبصره ماده ) 1387/2/17مالیات بر ارزش افزوده مصوب 

 .شوند و اصالحات بعدی آن مستثنی می 1/6/1انون محاسبات عمومی کشور مصوب ( ق76( و )41(، )41) (، 39مواد)

 :سال االجراء شدن این قانون تا مدت سه کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ الزم -16ماده 

ک آنها و شرکتهای تابعه آنها %( اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تمل33ساالنه حداقل سی و سه درصد ) -الف
باشد، واگذار کنند. منظور از  تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مازاد می درآمده است و به

درصد  صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه شرکتهای تابعه مذکور، شرکتهایی هستند که بانکها و مؤسسات اعتباری به

 .%( سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند51)

دهند، به استثنای طرحهای  های غیربانکی انجام می سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خود را در بنگاههایی که فعالیت -ب
نکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه، بودن فعالیت بنگاههایی که با« غیربانکی»تمام شرکتهای تابعه واگذار کنند. تشخیص  نیمه

 .ایران است اسالمی مرکزی جمهوری سهامدار آنها هستند، برعهده بانک

های مازاد بانکهای دولتی نسبت به مبلغ قیمت  التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی %( مابه111معادل صددرصد ) -1تبصره 
داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان  گذاران، به خزانه عی سپردههای فروش پس از کسر سهم سود قط دفتری و هزینه

 .شود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است بانک تخصیص داده می

و  25/3/1387 ( قانون اساسی مصوب44های کلی اصل چهل و چهارم ) های کلی و قانون اجرای سیاست با رعایت سیاست -2تبصره 
های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که  اصالحات بعدی آن، وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه

رسد، در  ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران می به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه

 .یابد های سنواتی به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص می قالب بودجه

تصویب مجمع  سال مطابق دستورالعملی که به در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه -3تبصره

 .تی اقدام کندرسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانکهای دول عمومی بانکها می

های زیر نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف  ( این قانون، مجازات16درصورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده) -17ماده 

 :شود اعمال می

 ( قانون پولی و بانکی44های قانونی از جمله ماده) بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات -الف

 .کند و اصالحات بعدی آن اقدام می 18/4/1351کشور مصوب 
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با نرخ  1395های غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال  سود بانکها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت -ب
و  شود تا به پنجاه  وده میشود. پس از آن، هرسال سه واحد به درصد نرخ مذکور افز %( مشمول مالیات می28بیست و هشت درصد)

 .%( برسد55درصد )  پنج

با  1395عایدی امالک غیرمنقول مازاد بانکها و مؤسسات اعتباری شامل زمین، مستغالت، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال  -پ
شود تا به پنجاه  یشود. پس از آن، هرسال سه واحد درصد به نرخ مذکور اضافه م %( مشمول مالیات می28نرخ بیست و هشت درصد)

التفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا، و انتهای سال مالی است و  %( برسد. منظور از عایدی امالک در این ماده مابه55و پنج درصد )
به بعد، براساس نرخهای مقرر در این  1395کند موظف است از سال  بانک یا مؤسسه اعتباری که دارایی غیرمنقول مازاد نگهداری می

ساله مالیات بر عایدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده، مطابق  ده، همهما
ماه  شود و ظرف مدت سه نامه اجرائی است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می آیین

 .رسد ون به تصویب هیأت وزیران میاز تاریخ ابالغ این قان

بر  ( این ماده و یا حکم قضائی مبنی1مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری که به دالیلی جز موارد تبصره) مدیرعامل و اعضای هیأت -ت
در هیأت ( این قانون، اقدام به اجرای این حکم ننمایند به مدت پنج سال از عضویت 16عدم واگذاری اموال و سهام موضوع ماده)

 .شوند مدیره و نیز تصدی سمت مدیرعاملی بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباری محروم می

 :های مقرر در این ماده مستثنی است موارد زیر از شمول مجازات -1تبصره 

و اوراق بهادار مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران یا سازمان بورس  -الف
های موضوع این ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری، واگذاری  اقدامات الزم برای واگذاری دارایی

 آن ممکن نشده باشد؛

به تملک بانک نگهداری اموال منقول یا غیرمنقول و سهامی که به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به صورت قهری  -ب
های موضوع این ماده  یا مؤسسه اعتباری درآمده باشد. نگهداری اینگونه اموال و سهام تا یکسال پس از تاریخ تملک، مشمول مجازات

شود و ظرف  پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می ای است که به نامه نیست. تعیین مصادیق قهری بودن تملک، مطابق آیین

 .رسد تصویب هیأت وزیران می ماه از تاریخ ابالغ این قانون به مدت سه

بار  ماه یک باشد و وزارت مذکور موظف است هر سه نظارت مستقیم بر اجرای این حکم با وزارت امور اقتصادی و دارایی می -2تبصره 

 .مجلس شورای اسالمی ارائه کندو بودجه و محاسبات   های اقتصادی و برنامه گزارش عملکرد حکم این ماده را به کمیسیون

%( منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به 111، صددرصد)1395%( منابع و از سال 51درصد) پنجاه 1394تا پایان سال  -18ماده 
شود، پس از  عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیالت به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است و طی سالهای آتی وصول می

داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی با اولویت همان بانکهای  دات قبلی به حساب خزانهکسر تعه

 .شود عامل منظور می

( ریال به 111.111.111.111.111شود تا یکصد هزار میلیارد ) برای این منظور به بانکهای عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می
جاری )حصه تسهیالت اعطائی سررسیدنشده( از اشخاص بابت اعطای تسهیالت از محل حساب ذخیره ارزی، اتکای مطالبات 

 .داری کل کشور واریز کنند بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانه اوراق

شود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق  بانکهای دولتی می%( وجوه مذکور با تصویب هیأت وزیران صرف افزایش سرمایه 111صددرصد )
نامه اجرائی است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ  داری کل کشور به موجب آیین بهادار مذکور و تسویه حساب بانکهای عامل با خزانه

تصویب هیأت وزیران  تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به

 .رسد می
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منظور کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کاال و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید  به -19ماده 

 :شود گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز از این واحدها اقدامات زیر انجام می

اسالمی ایران مکلف است از طریق کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل درصورت بانک مرکزی جمهوری  -الف
های مازاد و  درخواست متقاضی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیالت پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه

 .نماید. انتخاب وثیقه باقیمانده جهت تضمین با بانک استیا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیالت اقدام 

گذاران بابت وثائق در رهن بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی  گیرندگان و وثیقه دریافت وکالت بالعزل از تسهیالت -ب

 .ها عمل کنند اجراء گذاشتن وثیقه گیرندگان موظفند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی نسبت به به ممنوع است و وثیقه

( مکرر آن 34و حذف ماده ) 1351( اصالحی قانون ثبت مصوب 34( به ماده واحده قانون اصالح ماده )4عنوان تبصره) متن زیر به -پ

 :شود الحاق می 29/11/1386مصوب 

و یا اعتباری دارای مجوز به یکی از  در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی -4تبصره 

 :شود روشهای زیر عمل می

دهنده، درصورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس یا کارشناس  بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری تسهیالت -1
با هدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه  نماید و گذاری می های واحد تولیدی را قیمت رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی

کند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول  مالی و یا اعتباری بر روی درصد سهام قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار می
و یا اعتباری از پردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی  درصد کمتری از سهام واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را می

واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن 

 .شود آزاد می

که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهیهای خود استفاده کند، درصورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست  درصورتی
دار، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سهام خری

خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، 

 .العاده، افزایش دهد مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق سهام خود را تا سقف سهام

در مورد معامالت بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری  -2
شود تا  و راهن، مهلت دو ماهه داده میگیرنده  الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیالت مرضی

طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ 

 .پایه مزایده فک رهن کند

بلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به باالترین م
که در مزایده اول، مال مورد مزایده  شود. در صورتی %( مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول می71درصد )

از ارزش مورد مطالبه بانک به فروش نرسد، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بالمانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر 
باشد و الزامی در تملک ندارد. درصورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق  باشد، تملک دارایی مورد وثیقه به اختیار بانک می

مانده مطالبات از روشهای قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره استفاده از سازوکارهای  پیگیری وصول باقی

 .بورس کاال در اولویت قرار دارد

دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به  -21ماده 
ا ای( وجود ی ای یا سرمایه نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح)حسب مورد(، نوع کاال)نهائی، واسطه
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کننده تسهیالت، وجود یا نبود  گذاری و عرضه توسط دریافت گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت های قیمت نبود محدودیت

 .ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش

ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را  یخ ابالغ این قانون تا سهگیرندگان تسهیالت موضوع این ماده از تار -1تبصره 
با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول 

باشد.  با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی میتسهیالت این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور 

 .شود نامه اجرائی این ماده متوقف می کلیه اقدامات قانونی و اجرائی توسط بانکهای عامل تا ابالغ آیین

ور اقتصادی و پیشنهاد وزارت ام شود، به ( تعیین می1نامه اجرائی این ماده که در آن ترکیب کارگروه مذکور در تبصره) آیین -2تبصره 

 .رسد تصویب هیأت وزیران می ریزی کشور به دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و سازمان مدیریت و برنامه

ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی  وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه -3تبصره 
نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را  وراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران، آیینجمهوری اسالمی ایران، سازمان بورس و ا

 .تصویب هیأت وزیران برساند تهیه کند و به

درگردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، منظور تأمین سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است به -21ماده 
« واحد»اختصار کار )که در این ماده بهبنیان و شرکتهای صادراتی درحالف تولیدی، بنگاههای دانشکشاورزی، حمل و نقل، صنو

ماه از تاریخ ابالغ این قانون، دستورالعمل اجرائی افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه درگردش  شوند(، حداکثر ظرف مدت سهنامیده می
و اصالحات  1362/6/8ر چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا )بهره( مصوب شود( دنامیده می« حساب ویژه»اختصار را )که به

 :بعدی آن با شرایط و الزامات زیر تدوین و به شبکه بانکی کشور ابالغ نماید

در شبکه بانکی کشور داشته باشد. تمام یا بخشی از عواید حاصل از فروش واحد به « حساب ویژه»تواند یک هر واحد تنها می -الف
های موردنیاز واحد قابل استفاده است. افتتاح های قانونی و خرید نهادهشود و موجودی آن صرفاً برای پرداختاین حساب واریز می

 .برای هر واحد، مانع از داشتن انواع دیگر حسابهای بانکی توسط آن واحد نیست« حساب ویژه»

های قانونی های موردنیاز تولید یا پرداختبرای خرید نهاده بانک موظف است حسب درخواست صاحب حساب، وجوه موردنیاز -ب
مرتبط با تولید یا صادرات را از محل موجودی حساب ویژه واحد پرداخت نموده، در صورت عدم تکافوی موجودی حساب ویژه واحد، 

 .میزان کسری حساب و حداکثر تا سقف اعتبار حساب ویژه واحد، حساب مزبور را بدهکار نمایدبه

جاری بوده و متناسب با مبالغ گیرد، از نوع حد اعتباری و در قالب اعتبار در حسابتسهیالتی که از این طریق در اختیار واحدها قرار می
باشد. این تسهیالت صرفاً در چهارچوب عقود مصرح در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا  شده، قابل تکرار میبازپرداخت

-تواند از طریق واریز تدریجی وجوه حاصل از فروش بههای آن قابل پرداخت است. بازپرداخت این تسهیالت میمهنا)بهره( و آیین

 .واحد انجام شود« حساب ویژه»

ساله آخر %( میانگین فروش سه61حد اعتباری حساب ویژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد ) -پ
 تأیید سازمان امور مالیاتی کشور( و حداکثر تا سقف پانصد میلیارد ریال فعالیت آن واحد )مورد

حد اعتباری حساب ویژه هر واحد برای سالهای بعد، براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که به تصویب شورای 

 .شود باشد، تعیین میواریز شده پول و اعتبار خواهد رسید، متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به حساب ویژه

شود و مجرم با رأی دادگاه به جریمه نقدی سه برابر مبلغ تخلف و هر گونه استفاده غیرمجاز از حساب ویژه، جرم محسوب می -ت

 .محرومیت موقت یا دائم از تسهیالت حساب ویژه محکوم خواهد شد

یقی و تنبیهی الزم را برای الزام کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری در بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است تدابیر تشو -ث
بار، گزارش عملکرد بانکها و ماه یک راستای تأمین سرمایه درگردش واحدها در چهارچوب مقررات این ماده اتخاذ نموده، هر شش

 .مؤسسات اعتباری در این خصوص را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ارائه کند
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های استفاده از تسهیالت ارزی و ریالی مورد نیاز طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی را  بانکها موظفند درخواست -22ماده 
همزمان بررسی و براساس زمانبندی اجرای طرح و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت نمایند. همچنین بانکها درخصوص 

رتکلیفی که متقاضی، سهم آورده خود را طبق زمانبندی واریز کرده و اجرای طرح یا پروژه موضوع قراردادها و تعهدات تولیدی غی
قرارداد نیز شروع شده باشد، در صورت تعلیق تسهیالت تعهد شده، ملزم به تمدید مدت قرارداد و عدم دریافت هرگونه سود در بازه 

 .باشد متقاضی یا طرف قرارداد خود میزمانی تعلیق و عدم ایفای تعهدات قراردادی خود در قبال 

دلیل شرایط  کلیه بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند با درخواست بنگاههای تولیدی که به -23ماده 
از  اند و تاکنون برای تسهیالت أخذشده معوق دچار مشکل و دارای بدهی سررسید گذشته گردیده 1392تا  1389کشور طی سالهای 

ساله اقدام  ماهه و بازپرداخت سه اند با تأیید هیأت مدیره برای یکبار و با دوره تنفس شش تمهیدات استمهال و یا امهال استفاده نکرده
صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و  های تسهیالت فوق به به تسویه حساب تسهیالت معوق نمایند. جریمه

گردد. بنگاههایی که حداکثر یکسال پس از تصویب این قانون  ت به موقع بنگاه تولیدی، مشمول بخشودگی میدرصورت انجام تعهدا

 .باشند تعیین تکلیف نمایند مشمول این ماده می

ای یا فروش  های سرمایه ها یا فروش طرحهای تملک دارایی جویی در هزینه شود از محل صرفه به دولت اجازه داده می -24ماده 
%( 2ل مازاد یا افزایش قیمت آب و حاملهای انرژی برای مصارف بیش از الگوی مصرف یا متوسط مصرف، ساالنه تا دو درصد )اموا

کشور به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص دهد. بانکهای مذکور موظفند  داری کل بودجه کل کشور را پس از واریز به خزانه
های  سرمایه را از این محل به خریداران غیردولتی، خصوصی یا تعاونی طرحهای تملک دارایی حداقل معادل سه برابر مبلغ افزایش

ها توسط سازمان  ای ملی و استانی تسهیالت با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت نمایند. لیست طرحها و پروژه سرمایه

 .شود ریزی کشور تعیین و اعالم می مدیریت و برنامه

های مذکور تسهیالت  ربط به خریداران طرحها و پروژه شود تا از طریق بانکهای عامل ذی سعه ملی نیز اجازه داده میبه صندوق تو

 .پرداخت نماید

  برداری از هر طرح %( منابع مورد نیاز جهت تکمیل و بهره21های مذکور مجازند حداقل بیست درصد) متقاضیان خرید طرحها و پروژه

 .مایندن تأمین را پروژه یا و

ریزی کشور با عقد قرارداد بلند مدت تا مدت پنجاه  ها موظفند با تأیید سازمان مدیریت و برنامه دستگاههای اجرائی طرحها و پروژه
ها را از بخش غیردولتی، خصوصی یا تعاونی خریداری یا به آنها کمک زیان  سال کاالها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه

ها را در  توانند کاال یا خدمات ناشی از اجرای طرحها و یا پروژه ها می و در صورت عدم نیاز، خریداران طرحها و پروژهپرداخت نمایند 

 .داخل یا خارج به فروش رسانند

دار  شود طرحهای فاقد توجیه اقتصادی را با پرداخت یارانه یا کمک زیان توجیه ریزی کشور اجازه داده می به سازمان مدیریت و برنامه
ها و برگزاری مناقصه عمومی برای خرید  و سودآور نماید. رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای فروش طرحها و پروژه

 .ها الزامی است کاالها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه

رت امور اقتصادی و دارایی و صندوق توسعه ملی و ریزی کشور و وزا نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه آیین

 .رسد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران حداکثر تا مدت دوماه پس از ابالغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می

وری اسالمی ( قانون بازار اوراق بهادار جمه27( و)26شود با رعایت مواد) به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می -25ماده 
بندی اعتباری براساس رتبه اعالمی شرکتهای مزبور، مجوز انتشار  اندازی شرکتهای رتبه پس از استقرار و راه 1384/9/1ایران مصوب

اجرائی است که به پیشنهاد وزارت امور   نامه اوراق مشارکت را صادر نماید. نحوه ضمانت و تعیین نرخ اوراق مذکور به موجب آیین
شود و به تصویب  ماه از تاریخ ابالغ این قانون تهیه می دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار، حداکثر ظرف مدت سه اقتصادی و

 .رسد هیأت وزیران می



  
 
 

23 
 

کلیه معامالت ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسالمی )صکوک( از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسالمی  -26ماده 

 .شود ریق بورس یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران انجام میصرفاً از ط

اوراق مرابحه، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مالی ناشی از فروش کاال، یا 

 .یز بوده و بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده استخدمتی است که نقل و انتقال آن شرعاً جا

انتشار اوراق مشارکت قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانکهای دولتی و خرید اوراق مشارکت منتشرشده توسط سایر  -1تبصره 

 .بانکها )اعم از دولتی و خصوصی( به وسیله بانکهای دولتی ممنوع است

ل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که با هدف مدیریت نظام انتشار اوراق بهادار قاب -2تبصره

 .شود، مجاز است پولی کشور انجام می

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادارجمهوری اسالمی ایران  -27ماده 
( قانون 48دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده) شده سهامداران افزایش سرمایه می دی یا مطالبات حالکه از محل آورده نق

 .باشند های مستقیم و تبصره آن معاف می مالیات

 -28ماده 

قتصادی و های مالی و ا ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه -الف
های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه،  اجرای سیاست

صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل تأسیس 
در چهارچوب مصوبات هیأت امناء متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، شود و طبق اساسنامه خود و  می

ریزی کشور، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط  رئیس سازمان مدیریت و برنامه

 .نماید هیأت عامل فعالیت می

بازرس قانونی آن فعالیت  -عامل آن خواهد بود و سازمان حسابرسی به عنوان حسابرساداره صندوق بر عهده هیأت  -1تبصره 

 .نماید می

 به را خود داخلی منابع از بخشی تواند می بهادار، اوراق و بورس عالی شورای تصویب با بهادار اوراق و بورس سازمان  -2تبصره 
%( از منابع ساالنه خود را از طریق 1نیز مجاز است تا یک درصد ) ملی توسعه صندوق. دهد قرار صندوق این اختیار در سپرده شکل

 .گذاری کند های خود در بانکهای عامل در این صندوق سپرده سپرده

های مالی و نیز شرایط و مقررات فعالیت و  ای، مخاطرات فرادستگاهی و بحران شرایط و معیارهای مخاطرات سامانه -3تبصره 
ندوق و وظایف و اختیارات هیأت امناء و هیأت عامل به موجب اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه است انحالل صندوق، ارکان ص

 .رسد هیأت وزیران می  ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا مدت سه

های آن بعد از کسر تعهدات و بدهیها به دولت تعلق  کلیه اموال و دارایی در صورت انحالل صندوق تثبیت بازار سرمایه -4تبصره 

 .گیرد می

 .باشد از هرگونه مالیات و عوارض معاف می 1395های صندوق در حوزه بازار سرمایه از ابتدای سال  فعالیت -5تبصره 

ناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و شده در بورس و بازارهای خارج از بورس براساس میزان سهام ش شرکتهای پذیرفته -ب
توانند تا سقف  رسد می براساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می

ام در اختیار شرکت %( از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. مادامی که این سه11ده درصد )

 .باشد است فاقد حق رأی می
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شوند  نویسی می نویسی اوراق بهادار مذکور که کمتر از قیمت اسمی پذیره التفاوت ارزش اسمی و قیمت معامالتی پذیره مابه -پ

 .شود عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می به

( قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور 12( و )11(، )7ر مواد)های مقرر د کلیه معافیت 1395از ابتدای سال  -29ماده 
درخصوص اوراق صکوک و تمامی اوراق  1388/9/25( قانون اساسی مصوب 44تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )

 .شود، حاکم است یران منتشر میبهاداری که در چهارچوب قوانین و براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ا

 :شود و اصالحات بعدی آن الحاق می 1366/12/3های مستقیم مصوب  مکرر( به قانون مالیات 138عنوان ماده) متن زیر به -31ماده 

 اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود -مکرر 138ماده 
مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف 

 .شود عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به شوند و برای پرداخت می

تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش  وضوع این ماده تا دو سال نمیکننده از معافیت م استفاده -1تبصره 

 .شود میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می نقدی، به  آورده

ایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح یا سرم تشخیص تحقق به -2تبصره 

 .مربوط است

های  ( قانون مذکور و تبصره138شود و ماده ) های آن می های مستقیم و تبصره ( قانون مالیات132متن زیر جایگزین ماده ) -31ماده 

 :گردد آن حذف می

 تاریخ غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که ازتولیدی و معدنی اشخاص حقوقی  های  درآمد ابرازی ناشی از فعالیت -132ماده 
 و شود می منعقد فروش و استخراج قرارداد یا صادر برداری بهره پروانه آنها برای ربط ذی های وزارتخانه  طرف از ماده این اجرای

خ مذکور از طرف مراجع قانونی ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریهتل ها، بیمارستان خدماتی درآمدهای همچنین
سال و در  برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا مجوز صادر می ربط برای آنها پروانه بهره ذی

 .باشد سال با نرخ صفر مشمول مالیات می یافته به مدت ده مناطق کمترتوسعه

روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک منظور از مالیات با نرخ صفر  -الف
شده به سازمان امور مالیاتی کشور  حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص

مد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارک و باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآ می

 .شود اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می

کار مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی  -ب
%( افزایش دهند، به 51شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد)

شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با  سال اضافه می ازای هر سال افزایش کارکنان یک
شود. در  ار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق میتأیید وزارت تعاون، ک

صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در 

 .گردد شوند کاهش محسوب نمی بازنشسته، بازخرید و مستعفی میشود. افرادی که  سال کاهش، مطالبه و وصول می

دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرکهای صنعتی یا  -پ
یافته، به  مناطق کمترتوسعهمناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در 

 .یابد سال افزایش می مدت سه
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شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم  -ت
ای  سود و زیان طبق نمونه اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب

 .شود است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می

های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده عالوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با  گذاری به منظور تشویق و افزایش سرمایه -ث

 :گیرد می قرار حمایت مورد زیر شرح به مناطق سایر و یافته کمترتوسعه مناطق در گذاری نرخ صفر حسب مورد، سرمایه

 :یافته در مناطق کمترتوسعه -1

مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به 
( این 115مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده) شود و بعد از آن، شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می دوبرابر سرمایه ثبت و پرداخت

 .شود های آن محاسبه و دریافت می قانون و تبصره

 :در سایر مناطق -2

مانده با  %( باقی51درصد) %( مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه51درصد) پنجاه
شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد  های آن محاسبه و دریافت می قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره (115نرخهای مقرر در ماده )

%( مالیات متعلقه با نرخهای 111یابد و بعد از آن، صددرصد) شده شود، ادامه می مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت

 .شود اسبه و دریافت میهای آن مح ( این قانون و تبصره115مقرر در ماده)

باشند. اشخاص حقوقی  ( این بند برخوردار می2( و )1درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای)
توانند  گذاری مجدد از مشوق این ماده می اند، درصورت سرمایه غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصالحیه تأسیس شده

 .استفاده کنند

منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد  ربط به گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذی هرگونه سرمایه

 .شود، مشمول حکم این بند است استثنای زمین هزینه می های ثابت به دارایی

وقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، گذاری اشخاص حق استثنای زمین مذکور در انتهای بند)ت(، در مورد سرمایه -ج
صالح، جاری  شده در مجوزهای قانونی صادرشده از مراجع ذی ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری صرفاً به میزان تعیین بیمارستان

 .باشد نمی

یش سرمایه استفاده شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزا درصورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت -چ

 .شود های آن مطالبه و وصول می کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه

گذاری و  گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه گذاری انجام که سرمایه درصورتی -ح
%( به 11درصد) گذاری خارجی به میزان ده ( مشارکت سرمایه%5درصد) ازای هر پنج کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به

 .شود %( اضافه می51درصد) مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه

د شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصوالت با نشان معتبر اقدام کنن -خ
%( از محصوالت تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در 21درصد) که حداقل بیست درصورتی

%( 51درصد) دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه

 .باشند لیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصوالت تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار میتخفیف در نرخ ما

نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری  -د
ها و شهرهای دارای بیش از سیصد  اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان

 .شود هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی
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جمهور در هر حال از امتیاز این  ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس های ذی واحدهای تولیدی فناوری اطالعات با تأیید وزارتخانه
باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به  ر میماده برخوردا

شود  استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می

 .باشند دار میو از مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده برخور

گیرند،  درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می
های  ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه نامه مالک تعیین محدوده به موجب آیین

زیست تهیه و به  ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه صنعت، معدن و تجارت

 .رسد تصویب هیأت وزیران می

ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان  یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه فهرست مناطق کمتر توسعه -ذ
گذاری در تولید تهیه  کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخصهای نرخ بیکاری و سرمایه ریزی مدیریت و برنامه

باشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید  رسد و تا ابالغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می تصویب هیأت وزیران می شود و به می

 .یافته است ی احتساب مشوقهای مناطق کمترتوسعهربط، مناط اعتبار برا مراجع قانونی ذی

ربط أخذ کرده باشند تا  برداری از مراجع قانونی ذی ماده پروانه بهره کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این -ر
باشند. حکم  ابرازی معاف می %( مالیات بر درآمد51درصد) االجراء شدن این ماده از پرداخت پنجاه سال پس از تاریخ الزم مدت شش

 .این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست

ربط که از محل جذب گردشگران  %( درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی111صددرصد) -ز

 .باشد شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل

باشد. این حکم در مورد کلیه  شده می مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان -ژ

 .احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است

قیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه های تح معادل هزینه -س
ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از  های ذی برداری از وزارتخانه بهره

شود،  ن و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام میهای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درما وزارتخانه
تصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص  مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت ساالنه آن به

(ریال نباشد، حداکثر به میزان 5.111.111.111میلیارد ) های تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنج درآمد ابرازی حاصل از فعالیت
شود. معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات اشخاص مذکور،  %( مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می11درصد) ده

 .عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد به

تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت،  شور بهدستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی ک

 .رسد علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می

 1395های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال  کلیه معافیت -1تبصره 

 .شود اجراء می

های امور  ماه پس از ابالغ قانون توسط وزارتخانه نامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش آیین -2تبصره 

 .رسد وزیران می تصویب هیأت شود و به اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ( 16ماده) -32ماده  

 .شود لغو می 1391/5/1های مستقیم مصوب  ( قانون مالیات114ماده)
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 :شود های مستقیم الحاق می ( مکرر قانون مالیات143( به ماده)5تبصره زیر به عنوان تبصره) -33ماده  

نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از  -5تبصره 

 .%( این ماده، معاف است5/1درصد ) پرداخت مالیات مقطوع نیم

درکنندگان را از کاالهایی که از مبادی سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده أخذشده از صا -34ماده  
ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک  خروجی رسمی صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت یک

 .های جاری آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نماید جمهوری اسالمی ایران از محل وصولی

 :شود و اصالحات بعدی آن انجام می 1377/3/23در قانون معادن مصوب الحاقات و اصالحات زیر  -35ماده 

 :شود ( قانون اضافه می14( به ماده)11( و)11(، )9(، )8های ) چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره -الف

 .شوند مواد خام معدنی درصورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی -8تبصره 

شود را نداشته و مالک تعیین  گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می دولت اجازه قیمت -9تبصره 

 .قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود

سازی مصرف انرژی یا  وری، فناوری، بهینه های کاربردی به منظور ارتقای بهره برداران معادنی که جهت پژوهش بهره -11تبصره 
لم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاهها و مراکز تولید ع

%( و 11کنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد ) آموزشی عالی و پژوهشی )دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی( می

 .باشند هر سال معاف می حداکثر پنجاه میلیارد ریال در

های صنعت، معدن و تجارت و علوم،  نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ آن توسط وزارتخانه آیین

 .رسد تحقیقات و فناوری به تصویب هیأت وزیران می

عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ( این ماده با پیشنهاد شورای 8مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره) -11تبصره 

 .شود ابالغ می

 .شود اضافه می« و فرآوری»عبارت « برداری بهینه بهره»( قانون پس از عبارت 14( ماده )5در تبصره ) -ب

و با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن »با عبارت « به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت»( قانون، عبارت 14در صدر ماده ) -پ

 .گردد جایگزین می« تجارت و تصویب شورای عالی معادن

 :گردد ( اصالح می36( به )35شود و شماره ماده ) ( به قانون معادن الحاق می35یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ) -ت

زی معادن و صنایع معدنی های تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسا وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان -35ماده 
( قانون اساسی، استخراج و 44ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن مکلفند طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )

فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند. عواید حاصل از واگذاری استخراج 
های سنواتی از طریق سازمان  داری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قالب بودجه و فروش این گونه معادن پس از واریز به خزانه

های مواد معدنی  توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه صرف زیرساخت معادن، اکتشاف، تحقیقات فرآورده
مواد معدنی و تکمیلی طرحهای نیمه تمام معدنی و کمک به بخش فناوری )تکنولوژی( در بخش معدن  های کاربردی برای و پژوهش

 .شود می

 .فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفاً از طریق بورس کاال یا مزایده مجاز است

 .گواهی کشف طبق سازوکار فوق باید واگذار شوندشوند پس از أخذ  های مذکور کشف می معادن جدید که توسط سازمان -تبصره

 .باشد ها و بدهیهای ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی -36ماده  
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اتی به کاالهای با شود برای فرآوری مواد خام و تبدیل کاالهای با ارزش افزوده پایین داخلی و وارد به دولت اجازه داده می -37ماده 

 .ارزش افزوده باال از انواع مشوقهای الزم استفاده کند

ای و مواد خام و کاالهای با ارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی و یا  وضع هرگونه عوارض بر صادرات کاالها و خدمات غیریارانه
ز سهم بازار جهانی به تشخیص وزارتخانه صنعت، معدن و فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی ا

 .تجارت ممنوع است

میزان عوارض بر سایر مواد خام و کاالهای با ارزش افزوده پایین نباید به کاهش یا توقف تولید مواد خام یا کاالهای با ارزش افزوده 

 .پایین بیانجامد

افزوده پایین برای تشویق صادرات کاالهای با ارزش افزوده باالی مرتبط با  عوارض دریافتی از صادرات مواد خام و کاالهای با ارزش

 .شود های سنواتی منظور می همان مواد خام و کاالی با ارزش افزوده پایین در بودجه

ماه نسبت به أخذ  دولت مکلف است از تاریخ وضع و تصویب عوارض توسط شورای اقتصاد و ابالغ عمومی آن پس از حداقل سه

 .عوارض اقدام کند

های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان  نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه آیین
ماه پس از  ریزی کشور و اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی ایران ظرف مدت شش مدیریت و برنامه

 .رسد تصویب هیأت وزیران می این قانون بهابالغ 

 :به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی -38ماده 

 .دستگاههای متولی ثبت سفارش مکلفند فرآیند ثبت سفارش را تسهیل و تسریع نمایند -الف

رتیبی اتخاذ نماید تا کاالهای متعلق به واحدهای تولیدی را حداکثر با أخذ یک برابر حقوق گمرک جمهوری اسالمی ایران ت -ب
ورودی به صورت تضمین از مبادی ورودی عبور )ترانزیت( و به انبار صاحب کاال تحت نظارت بانک منتقل و مُهر و موم )پلمب( 

 .ور را ترخیص و در فرآیند تولید استفاده نمایدنماید. تولیدکننده مجاز است با رعایت تشریفات قانونی کاالی مذک

ترین گمرک  نامه اجرائی قانون، امور گمرکی کاالی خود را به نزدیک توانند ظرف مهلتهای مقرر در قانون و آیین واحدهای تولیدی می

 .محل با همان تضمین اولیه، به دفعات اظهار و ترخیص نمایند

د گمرک جمهوری اسالمی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، تا یک ماه پس از دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنها

 .رسد ابالغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می

داری کل کشور موظفند هرساله مبلغ  ریزی کشور و خزانه منظور تسریع در استرداد حقوق ورودی، سازمان مدیریت و برنامه به -پ
%( تخصیص یافته از محل تنخواه در اختیار آن دستگاه قرار 111نیاز گمرک جمهوری اسالمی ایران را به صورت صددرصد )مورد 

دهند و در پایان سال تسویه نمایند و گمرک موظف است، حقوق ورودی أخذشده از عین مواد، قطعات و کاالهای مصرفی خارجی 

 .بندی کاالهای صادرشده را مسترد نماید هشده در تولید، تکمیل و یا بست وارداتی مصرف

 :شود، کاالهای وارده را با شرایط زیر ترخیص نماید به گمرک جمهوری اسالمی ایران اجازه داده می -ت

 با حداقل اسناد و تعهدات ارائه اصل اسناد ظرف مدت سه ماه و با رعایت سایر مقررات -1

های معتبر  نه اوراق بهادار و یا نگهداری بخشی از کاال و اموال و سایر وثایق و تضمیننامه، هرگو نامه بانکی، بیمه با أخذ ضمانت -2
 ورودی حقوق برای سال یک مدت به حداکثر  به تشخیص گمرک جمهوری اسالمی ایران

 با همان کاالهای وارده را که یک بار مجوز سازمان ملی استاندارد ایران دریافت کرده باشند در موارد بعدی )همان کاال -3
 مشخصات( با تأیید سازمان مذکور بدون نیاز به أخذ مجوز مجدد سازمان ملی استاندارد ایران و با رعایت سایر مقررات
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نامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک گمرک جمهوری اسالمی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تا یک  آیین -تبصره

 .رسد به تصویب هیأت وزیران میماه پس از ابالغ این قانون 

( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، 113( قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصالح ماده)21ماده) -ث

 :شود اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران به شرح زیر اصالح می

برداری جهت پردازش  دهای تولیدی دارای پروانه تأسیس یا پروانه بهرهورود موقت مواد اولیه و کاالهای متعلق به واح -21ماده 
در حکم کاالی مجاز تلقی و به میزان تضمین برای ترخیص موقت  1391/8/22( قانون امور گمرکی مصوب 51موضوع ماده)

 .کاالهای مزبور صرفاً معادل حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی خواهد بود

گونه کاالها توسط سایر اشخاص غیر از واحدهای تولیدی نیز با ارائه قرارداد با واحدهای تولیدی جهت پردازش  انچه اینچن -تبصره

 .( قانون امورگمرکی وارد شود نیز مشمول حکم این ماده خواهد بود51موضوع ماده)

در امور گمرکی در امر  1391/11/16مصوب ( قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار 7مسؤول ایجاد پنجره واحد موضوع ماده) -ج
تجارت خارجی، گمرک جمهوری اسالمی ایران بوده و دستگاههای صادر کننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور )ترانزیت( 

سالمی موظفند ظرف یک ماه پس از ابالغ این قانون نمایندگان تام االختیار خود را در گمرکات کشور )با تشخیص گمرک جمهوری ا

 .ایران( مستقر و نسبت به صدور مجوزهای مربوطه از طریق الکترونیکی اقدام نمایند

حقوق ورودی قطعات وارده تلفن همراه، لوازم خانگی اعم از برقی و غیربرقی، وسایل برقی به استثنای خودرو و قطعات خودرو، و  -چ

براساس درصد ساخت و متصل کردن  (CBU) ای کاملنسبت به حقوق ورودی واردات کااله (High Tech)صنایع پیشرفته

 .شود قطعات منفصله)مونتاژ( کاال در داخل تعیین می

جدول مربوط به میزان تسهیالت براساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله)مونتاژ( کاال در داخل توسط  -1تبصره 
های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی   خانهکارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان بخش صنعت و بازرگانی، وزارت

 .شود )گمرک ایران( تهیه و ابالغ می

 :به منظور استفاده از تسهیالت موضوع این بند رعایت مفاد ذیل ضروری است -2تبصره 

دارای پروانه  تعیین درصد ساخت داخل و یا متصل کردن قطعات منفصله )مونتاژ( قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی -1
 معدن و تجارت و اعالم موضوع به گمرک جمهوری اسالمی ایران  برداری معتبر از وزارت صنعت، بهره

اعطای تسهیالت توسط گمرک ایران براساس مطابقت جدول مربوط به میزان تسهیالت با درصد ساخت و یا میزان اعالم شده  -2
 توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت

قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی جهت استفاده در ساخت کاالهای داخلی که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و اجزاء و  -3

 .باشد %( حقوق ورودی متعلقه معاف می21باشد از بیست درصد ) تجارت فاقد ساخت داخل می

غذایی و تبدیلی، مواد خوراکی، آشامیدنی،  های دامی و تجهیزات و مواد غذایی مورد نیاز صنایع ورود محصوالت کشاورزی و نهاده -4
آرایشی، بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی که با سالمت و بهداشت عمومی دام، گیاه و انسان مرتبط است با أخذ مجوز از 

انجام  های جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد و سازمان ملی استاندارد( ربط )وزارتخانه دستگاههای ذی
شونده مکلفند ظرف مدت حداکثر هفت روز پس از تسلیم مستندات و ارسال نمونه،  گیرد. دستگاههای صادرکننده و یا استعالم می

 .پاسخ استعالم را به گمرک جمهوری اسالمی ایران ارسال کنند

هادکشاورزی یا وزیر بهداشت، فهرست کاالهای خاص که بررسی آنها نیازمند زمان بیشتری است حسب مورد به تصویب وزیر ج

 .شود رسد و در ابتدای هرسال به گمرک جمهوری اسالمی ایران اعالم می پزشکی و سازمان ملی استاندارد می درمان و آموزش

 :شود آالت خط تولید، به شرح زیر اصالح می ( قانون امور گمرکی راجع به معافیت حقوق ورودی ماشین119بند)غ( ماده) -ح
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آالت خط تولید که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسالمی ایران، مورد نیاز  ماشینواردات  -غ

 .باشد واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز می

شده را  اطالعات کارفرمایان )اشخاص حقوقی( دارای بدهی قطعی 1394سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از سال  -39ماده 

 .خط در اختیار دستگاههایی که براساس قانون ملزم به استعالم از این سازمان هستند قرار دهدصورت بر به

 :شود و اصالحات بعدی آن الحاق می 1354/4/3( قانون تأمین اجتماعی مصوب 38یک تبصره به شرح زیر به ماده ) -41ماده 

 باشند می ثابت مهندسی فنی یا تولیدی  های صنعتی و خدماتهایی که دارای کارگاه مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان -تبصره
شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال  مان کارگاه انجام میه در شاغل افراد توسط پیمان اجرای موضوع و

گونه قراردادهای پیمان را صادر  نباشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب ای ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می

 .کند

 :گیرد و اصالحات بعدی آن صورت می 1369/8/29اصالحات زیر در قانون کار مصوب  -41ماده 

 :شود ( قانون، الحاق می7شرح زیر به ماده) دو تبصره به -1

توسط وزارت تعاون، کار و رفاه  قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که -3تبصره 

 .گیرد شود و در اختیار طرفین قرار می اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه می

ماه  کار را به مأخذ هر سال یک کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان -4تبصره 

 .آخرین مزد پرداخت نمایند

 :شود ( قانون الحاق می11بند ذیل به عنوان بند )ح( به ماده ) -2

 (شرایط و نحوه فسخ قرارداد )در مواردی که مدت تعیین نشده است -ح

 :شود ( قانون الحاق می21بند زیر به عنوان بند )ز( به ماده ) -3

 .شده استنحوی که در متن قرارداد )منطبق با قانون کار( پیش بینی  فسخ قرارداد به -ز

 :شود ( قانون الحاق می21متن زیر به عنوان بند )ح( به ماده ) -4

های جدید و افزایش  ها و فناوری توانند بر مبنای نوآوری منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان می به -ح
اون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است طبق قرارداد سه پذیری تولید، اصالح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تع قدرت رقابت

جانبه )تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی محل( کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت 
سه جانبه به محل کار برگرداند و یا  پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصالح ساختار، کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد

( قانون 113( قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصالح ماده )9کارفرمایان می توانند مطابق مفاد ماده )
ن بیمه و اصالحات بعدی آن و قانو 1382/5/26برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 

 .عمل کنند 1369/6/26بیکاری مصوب 

، 1389/8/5ها و اختراعات مصوب  سازی نوآوری بنیان و تجاری ( قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش9( و)3در مواد) -42ماده 

 .شود اضافه می« پارکهای علم و فناوری»به ترتیب به انتهای بند)ج( و بعد از عبارت « و شهرکهای فناوری»عبارت 

المللی ایران در صادرات این  بنیان و کسب و گسترش سهم بین منظور افزایش تولید محصوالت دانش دولت موظف است به -43ماده 
ماه پس از تصویب این قانون، برنامه توسعه تولید  محصوالت و افزایش تقاضای داخلی از این محصوالت، حداکثر ظرف مدت شش

خصوص در حوزه  ها از شرکتهای تولیدکننده این محصوالت را به و فهرست انواع حمایت بنیان را تدوین کند محصوالت دانش

 .فناوری )بایو( و زیست مهندسی را منتشر کند های نوین از قبیل: هوا فضا، ریزفناوری )نانو(، زیست فناوری
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و  1366/6/1ومی کشور مصوب ( قانون محاسبات عم5( قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده)5کلیه دستگاههای موضوع ماده)
اصالحات بعدی آن و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در 

ی ، در برگزار1391/5/1های مستقیم مصوب  ( قانون مالیات114تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده)
لحاظ قیمت و کیفیت  ها از تولیدکنندگان داخلی موضوع مناقصه با اولویت محصوالت مذکور دعوت و در شرایط مساوی به مناقصه

 .بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی موظف به خرید و عقد قرارداد با تولیدکننده داخلی هستند

ها و اختراعات  سازی نوآوری بنیان و تجاری از شرکتها و مؤسسات دانش( قانون حمایت 5( ماده)1متن زیر به انتهای تبصره ) -44ماده 

 :شود اضافه می 1389/8/5مصوب 

های پژوهشی و فناوری،  گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت های مشارکت و سرمایه به منظور ایجاد زمینه
های غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع  مجاز است در تأسیس صندوقای، دولت  های کاربردی توسعه ها و فناوری باالخص پژوهش

مشارکت کند و  1379/1/17اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب   ( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،111ماده)
به استفاده از وجوه اداره شده ها مجاز  باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که این صندوق های دولتی موجود می موظف به تقویت صندوق

نامه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و  باشند. اساسنامه صندوق جدیدالتأسیس و آیین دستگاههای اجرائی و سود تسهیالت مالی 
یت و ها به پیشنهاد مشترک سازمان مدیر بخش غیردولتی در تأمین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوق

ریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران  برنامه

 .رسد می

وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب  ( قانون افزایش بهره32( و ماده)9( ماده)2( و )1های ) اصالحات زیر در تبصره -45ماده 

 :گیرد میصورت  1389/4/23

، اصالح و عبارت «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون»( به 9( ماده)1در تبصره )« ظرف مدت یکسال»عبارت  -1

 .شود به انتهای تبصره اضافه می« شود نیز جزء مستندات قابل قبول محسوب می 1346عکسهای هوایی سال »

عتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرکهای صن -2
وری بخش  ( قانون افزایش بهره9( ماده)2طرحهای قابل واگذاری دولتی، با رعایت مقررات زیست محیطی، از شمول تبصره)

و صنعت، معدن و تجارت  های جهادکشاورزی نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه شود. آیین کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی می

 .رسد تصویب هیأت وزیران می شود و به  تهیه می

 .شود اضافه می« در ردیف اعتباری خاص»عبارت « های سنواتی در قالب بودجه»( پس از عبارت 32در صدر ماده ) -3

های  زیابی خالص داراییشود از محل حساب مازاد حاصل از ار به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اجازه داده می -46ماده 
خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کاالها و خدمات تا پایان 

گذاری و عرضه  را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کاال به کشور و رعایت ضوابط قیمت 1391سال 

 .کننده تسهیالت، تأمین نماید سط دریافتتو

های خارجی،  گزارش اجرای این ماده شامل جزئیات اطالعات مربوط به نحوه محاسبه مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی -تبصره
جمهوری  ماه یک بار توسط بانک مرکزی دهنده تعهدات ارزی با نرخ رسمی ارز، نحوه قطعی شدن این تعهدات هر سه اقالم تشکیل

های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارسال  اسالمی ایران به کمیسیون

 .شود می

کلیه بانکهای عامل غیرتخصصی موظفند سهمی از تسهیالت اعطائی خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در  -47ماده 

 .مار رسمی تولید ناخالص ملی ساالنه، به بخش کشاورزی اختصاص دهنداقتصاد کشور، بر اساس آخرین آ
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العمل  ماه پس از تصویب این قانون دستور شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلفند حداکثر ظرف مدت سه
ماهه به  صورت شش را به تفکیک بانکها بهاین اقدام را ابالغ کنند و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران گزارش عملکرد این ماده 

 .نماید کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی ارائه می

ها به  ء شدن این قانون اقدامات الزم را برای ایجاد سامانه داده االجرا دولت مکلف است ظرف مدت یکسال از تاریخ الزم -48ماده 
دی محصوالت کشاورزی به عالوه میزان تولید هر یک از محصوالت توسط آنها انجام دهد تا منظور شناسایی دقیق واحدهای تولی

 .امکان پرداخت یارانه نقدی یا غیرنقدی به تولید محصوالتی که در بخش کشاورزی نیاز به حمایت دارند فراهم شود

( قانون 11و ماده ) 1387/2/31شور مصوب( قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران ک12دولت مکلف است از محل ماده ) -49ماده 
صورت کمک بالعوض، یارانه حق  و اصالحات بعدی آن اعتبارات الزم را به 1381/11/27تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب

های  شصورت ترکیبی در همه زیربخ التفاوت سود و کارمزد تسهیالت، وجوه اداره شده یا به بیمه محصوالت کشاورزی و دامی، مابه
های  طور مستقیم یا از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و صندوق کشاورزی به

وری کشاورزی و منابع طبیعی حسب مورد،   ( قانون افزایش بهره17موضوع حمایت از بخش کشاورزی و منابع طبیعی مندرج در ماده)

 .مایدپرداخت، هزینه و مصرف ن

گذاران کشاورزی در سال قبل، در بودجه  %( سهم خود را متناسب با سهم پرداختی بیمه111دولت مکلف است صددرصد ) -تبصره

 .بینی و ردیف مستقلی جهت پرداخت به صندوق بیمه کشاورزی منظور کند سنواتی پیش

ی در قالب لوایح بودجه، اعتبارات مورد نیاز را در قالب شود براساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورز به دولت اجازه داده می -51ماده 
نامه  ای با اولویت مصرف کمتر آب و انرژی معمول دارد. آیین وجوه اداره شده برای متقاضیان ایجاد و توسعه کشتهای متراکم گلخانه

 .رسد هیأت وزیران می ماه پس از ابالغ این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب اجرائی این ماده شش

بانکها مکلفند اسناد رسمی مالکیت مفروز و مشاع اراضی کشاورزی و محل اجرای طرحهای کشاورزی، قراردادهای  -51ماده 
عنوان وثیقه  واگذاری اراضی ملی و دولتی وزارت جهاد کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را به

شاورزی و روستایی بپذیرند. همچنین کلیه اسناد عادی مربوط به خرید و فروش چاههای کشاورزی مجاز دارای وامهای بخش ک
تبادل و تنظیم شده باشد در جهت  1392برداری و سهام آنها که با پایاب مربوطه و با حفظ کاربری کشاورزی تا پایان سال  پروانه بهره

 .شوند های نیرو، جهاد کشاورزی و نفت در حکم اسناد رسمی تلقی می خانههای مربوطه صرفاً نزد وزارت رسانی خدمات

مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی موظف است برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای  -52ماده 

 .ماه از تاریخ تکمیل مدارک اعالم نظر نماید صالح حداکثر ظرف مدت یک مجوز از مرجع ذی

ر صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث یا توسعه واحدهای مذکور در اراضی دیم درجه چهار و باالتر که امکان تبدیل آن به د

 .محیطی و پس از تأیید وزارت جهادکشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بالمانع است کشت آبی نباشد، با رعایت ضوابط زیست

های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تا دو ماه پس از ابالغ این قانون به  زارتخانهنامه اجرائی مربوطه به پیشنهاد و آیین

 .رسد تصویب هیأت وزیران می

( قانون اتاق 13( و)12( قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصالح مواد)1منظور تحقق تبصره بند)الف( ماده) به -53ماده 
ظرف مدت دوماه پس از تصویب این قانون وزارت جهاد  1369/12/15می ایران مصوب بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسال

نامه امکان حضور نمایندگان بخش کشاورزی را در هیأت نمایندگان  کشاورزی موظف است با مشورت و همکاری اتاق ایران، آیین

 .و به تصویب هیأت وزیران برساند با معرفی وزیر جهاد کشاورزی( تهیه کند)  استانی و ملی و نیز نمایندگان دولت

 :گردد وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اضافه می ( قانون افزایش بهره9یک تبصره به شرح زیر به ماده) -54ماده 
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وزارت جهادکشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و امالک کشور نسبت به رفع تداخالت ناشی از اجرای  -تبصره
ات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختالفی نسبت به اصالح اسناد قوانین و مقرر

 .مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید

ددار نامه اجرائی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سن آیین
کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی ودارایی و سازمان ثبت اسناد و امالک 

 .رسد کشور سه ماه پس از ابالغ قانون به تصویب هیأت وزیران می

شهرها و محدوده  در حریم شهرها و کالنربط  ادامه فعالیت واحدهای تولیدی موجود و دارای مجوز از مراجع قانونی ذی -55ماده 

 .روستاها درصورتی که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست آالینده نباشد بالمانع است

صنعتی و ویژه اقتصادی شبیه به واحدهای آالینده  -واحدهای تولیدی کاال و خدمات آالینده مستقر در مناطق آزاد تجاری -56ماده 
رعایت ترتیبات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصالحات بعدی آن مشمول عوارض مستقر در سرزمین اصلی با 

 .شوند آالیندگی می

( قانون اساسی به 44( قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )7( و )6(، )1( قانون اصالح مواد)3( ماده)3تبصره) -57ماده 

 :شود ( به این ماده الحاق می7( و )6(، )5های ) به عنوان تبصره شود و سه تبصره دیگر شرح زیر اصالح می

کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر  کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می -3تبصره 
زدایی و تسهیل صدور  هیأت مقررات»ه و به ماه پس از ابالغ این قانون، تهی کنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک می

االختیار یا باالترین  صورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تام ، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به«مجوزهای کسب و کار
ی و با حضور دادستان کل بار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارای مقام دستگاه اجرائی ارسال کنند. این هیأت هر ماه حداقل یک

االختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای  کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام
اسالمی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران و حسب 

( قانون محاسبات عمومی کشور و 5( قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده)5ربط موضوع ماده) ماینده دستگاه اجرائی ذیمورد ن
ماه پس از ابالغ  شود. این هیأت موظف است حداکثر تا مدت سه دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشکیل می

نحوی تسهیل و  ها و مانند اینها را به نامه ها، آیین ی کسب و کار در مقررات، بخشنامهاین قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزها
های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به  تسریع نماید و هزینه

ن ممکن صورت پذیرد. مصوبات هیأت مذکور درمورد اندازی آن کسب و کار در کمترین زما صورت آنی و غیرحضوری و راه
های هیأت وزیران پس از  نامه ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و درمورد تصویب نامه ها و آیین ها، دستورالعمل بخشنامه

ور مجوزهای کسب و کار تأیید هیأت وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار و کلیه دستگاهها و نهادها که در صد

 .باشد االجراء می نقش دارند الزم

فعالیت این هیأت پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق این اهداف به اصالح قوانین نیاز داشته باشد، 

 .ائه کندهیأت مذکور موظف است پیشنهادهای الزم را برای اصالح قوانین تهیه و به مراجع مربوطه ار

( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری 62کارگروه موضوع ماده)»از تاریخ تصویب این قانون، وظایف و اختیارات  -5تبصره 
(، 1موضوع قانون اصالح مواد )« وکار زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب  هیأت مقررات»به « 1389/11/15اسالمی ایران مصوب 

( قانون 62شود و ماده) منتقل می 133/4/1( قانون اساسی مصوب 44ی سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )( قانون اجرا7( و )6)

 .شود برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران لغو می

موضوع  باشند، دستگاه اصلی های اقتصادی که نیازمند أخذ مجوز از دستگاههای متعدد می در مورد آن دسته از فعالیت -6تبصره 
فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره 
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نماید که ضمن رعایت اصل  ای اقدام می گونه واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به
زدایی و تسهیل صدور  مقررات»شده توسط هیأت  بینی سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیشهمزمانی صدور مجوزها، 

 .تجاوز ننماید« مجوزهای کسب و کار

االختیار در  در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاههای فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام
ها و ضوابط  های مربوطه شامل رویه های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری الزم را به عمل آورند. دستورالعمل پنجرهمحل 

و نحوه برخورد با متخلفان)براساس قوانین و مقررات(، که به تأیید هیأت وزیران رسیده است و همچنین فهرست دستگاههای اصلی 
« زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مقررات»ختلف متناسب با شرایط توسط هیأت های م در صدور مجوز در فعالیت

( قانون اساسی تهیه و ابالغ 44( قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )7( و )6(، )1( قانون اصالح مواد )3موضوع ماده)

 .شود ه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران لغو می( قانون برنامه پنجسال71شود. از تاریخ تصویب این قانون، ماده) می

( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران که مرتبط با وظایف و 76مصوبات کمیته مذکور در ماده) -7تبصره 

 .شود باشد به این هیأت ارسال می زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می اختیارات هیأت مقررات

ها علیه ملت ایران مصوبات هر یک از شوراهای فرعی شورای امنیت ملی که دارای آثار اقتصادی،  تا رفع کامل تحریم -58ماده 
گذاری، تولید، صادرات و واردات است باید تا چهل و هشت ساعت پس از تصویب برای کلیه اعضای  تجاری، مالی و مرتبط با سرمایه

د. چنانچه هر یک از اعضای مذکور تا ده روز کاری ایرادی نگیرند، مصوبه قابل اجراء است و عالی امنیت ملی ارسال شو  ثابت شورای
درصورت وصول ایراد طی مدت مذکور، شورای فرعی موظف به رفع آن است. در غیر این صورت مصوبه باید به تصویب شورای 

 .ر باشدعالی امنیت ملی برسد. مصوبات شورای فرعی نباید خالف قوانین موضوعه کشو

صورت نسیه نسبت  ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به شهرداری -59ماده 

 .به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند

 .ها ممنوع است ه توسط شهرداریدرخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروان

رسد. در  صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسالمی شهر می  %( عوارض به111پرداخت صددرصد )
رسد حداکثر تا نرخ مصوب  صورت نسیه )قسطی و یا یکجا( نیز به میزانی که به تصویب شورای اسالمی شهر می  پرداخت عوارض به

 .شود ول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه میشورای پ

( قانون مدیریت خدمات 5ها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاههای اجرائی موضوع ماده) شهرداری
اخت عوارض و ربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرد کشوری تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرائی ذی

 .بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند

 .های اجرائی این قانون الزامی است نامه ( قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در تدوین آیین3( و )2رعایت مواد) -61ماده 

ماه یکهزار و سیصد و نود و  به مورخ اول اردیبهشتشن قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و سی و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه

 .به تأیید شورای نگهبان رسید 1394/2/9چهار مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ 

 

 

 



  
 
 

 

 

 

 

 

 

 طرح افزایش توان اعتباردهی بانکها و حمایت از تولید

 7/7/1388تاریخ اعالم وصول: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















  
 
 

 

 

 

 

 

 طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار

 4/11/89تاریخ اعالم وصول: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

































  
 
 

 

 

 

 

 

 

 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

 16/11/1391تاریخ ابالغ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

 

  :ـ در این قانون اصطالحات زیر به جای عبارات مشروح تعریف شده به کار می روند1ماده

 .الف ـ اتاقها شامل: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران است      

صنایع و معادن ایران از تاریخ تصویب این قانون به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی  تبصره ـ اتاق بازرگانی،      
 .ایران )اتاق ایران( تغییر نام می یابد

( قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و 11اتاق ایران موظف است وظایف ناشی از قانون تأسیس اتاق و بند )د( ماده )
ر حیطه کشاورزی، آب و  منابع طبیعی و صنایع غذایی را در اولویت برنامه های خود قرار دهد و ( قانون اساسی د44چهارم )

توانمندی خود « مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب )غیردولتی(»با اجرای یک برنامه سه ساله ویژه، شامل ایجاد 
 .در این بخشها را ارتقاء بخشد

که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء و ساماندهی فعالیت و بهبود  ب ـ تشکل اقتصادی: تشکلهایی      
وضعیت اقتصادی اعضاء اعم از حقیقی و حقوقی، به موجب قانون و یا به صورت داوطلبانه توسط مدیران صنایع و معادن، 

قها یا سایر مراجع قانونی ثبت شده یا می کشاورزی، بازرگانی، خدمات و نیز صاحبان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت نزد اتا
 .شوند

 .پ ـ تشکل اقتصادی سراسری: آن دسته از تشکلهای اقتصادی که در چندین استان کشور شعبه و عضو داشته باشند      

 .تبصره ـ تشخیص سراسری بودن تشکلهای اقتصادی حسب مورد برعهده اتاقها است      

 .( قانون اساسی است44ت از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )(: عبار44ت ـ قانون اصل )      

ث ـ کسب و کار: به هر نوع فعالیت تکرارشونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کاال و خدمات به       
 .قصد کسب منافع اقتصادی اطالق می شود

ه عوامل مؤثر در اداره یا عملکرد بنگاههای تولیدی که خارج از کنترل ج ـ محیط کسب و کار: عبارت است از مجموع      
 .مدیران آنها می باشند

( قانون برنامه پنجساله 57چ ـ شورای گفت وگو: عبارت از شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی موضوع ماده )      
 .است 17/11/1831پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب 

 3/5/1831( قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 7گاههای اجرائی: شامل کلیه دستگاههای موضوع ماده )ح ـ دست      
 .است

 .( قانون برگزاری مناقصات است8خ ـ معامالت متوسط و بزرگ: عبارت از معامالت موضوع ماده )      

ار برای اصالح و تدوین مقررات و ـ دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و ک2ماده      
آیین نامه ها، نظر کتبی اتاقها و آن دسته از تشکلهای ذی ربطی که عضو اتاقها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را 

 .درخواست و بررسی کند و هرگاه الزم دید آنان را به جلسات تصمیم گیری دعوت نماید

( درمورد شرکت دادن اتاقها در شوراهای تصمیم گیری 44( قانون اصل )11اده )تبصره ـ مهلت اجرای حکم بند )ب( م      
 .برای دولت، شش ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون است

ـ دستگاههای اجرائی مکلفند هنگام تدوین یا اصالح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرائی، نظر تشکلهای 8ماده      
 .الم کنند و مورد توجه قرار دهنداقتصادی ذی ربط را استع



ـ اتاقها موظفند به منظور اطالع سیاستگذاران از وضعیت محیط  کسب و کار در کشور، شاخصهای ملی محیط 4ماده      
کسب و کار در ایران را تدوین و به طور ساالنه و فصلی حسب مورد به تفکیک استانها، بخشها و فعالیتهای اقتصادی، 

 .مایندسنجش و اعالم ن

تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی و نهادهای بین المللی، جایگاه ایران در 
رتبه بندی های جهانی کسب و کار را بهبود بخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه گذاران خارجی معرفی 

 .کند

ست ملی تشکلهای اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعالم نمایند. در آن دسته از فعالیتهای ـ اتاقها مکلفند فهر 7ماده      
اقتصادی که فاقد تشکل فعال می باشند، اتاقها موظفند برای ساماندهی، ایجاد وثبت تشکلهای اقتصادی فعال زمینه های 

مینه ادغام، شبکه سازی، یکپارچه سازی و انسجام الزم را ایجاد کنند و در فعالیتهایی که تشکلهای موازی وجود دارد، ز
 .تشکلهای موازی را فراهم نمایند

ـ اتاقها موظفند در فعالیتهای صادرات غیرنفتی با ایجاد انسجام، هماهنگی و تقسیم کار، از فعالیت موازی 1تبصره      
 .ه با اتاقها همکاری کنندتشکلها جلوگیری کنند. همه تشکلهای اقتصادی موظفند در اجرای احکام این ماد

ـ مؤسسان و مدیران تشکلهای اقتصادی نباید مانع عضویت داوطلبان جدید واجد شرایط و استفاده آنها از منافع 2تبصره      
حضور در این تشکلها شوند. نظرات اصناف یا تشکلهای جدید اقتصادی سراسری با حضور رئیس شورای اصناف کشور و یا 

 .در شورای گفتگو بررسی می شود رؤسای این تشکلها

( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 74ـ مرکز آمار ایران موظف است برنامه ملی آماری کشور موضوع ماده ) 1ماده      
جمهوری اسالمی ایران را طوری تهیه کند که براساس آن اطالعات آماری مورد نیاز برای فعاالن اقتصادی و سرمایه 

 .ایران در پایگاه اطالعات آماری کشور به شکل مستمر و روزآمد ارائه گرددگذاران در 

اقالم و اطالعات آماری مورد نیاز سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی که باید به شکل مستمر در این پایگاه منتشر شود، 
 .توسط شورای گفت و گو تعیین می شود

ت نمایندگان دستگاههای اجرائی به واحدهای تولیدی، افزایش اعتماد ـ به منظور ساماندهی و کاهش مراجعا5ماده      
متقابل میان دولت و کارآفرینان و در راستای تحقق دولت الکترونیک، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس 

ضمن دعوت « یکمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاههای اجرائی به واحدهای تولید»جمهور موظف است با تشکیل 
از نمایندگان دستگاههای ذی ربط و اتاقها، پیش نویس آیین نامه هرگونه بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاههای اجرائی به 

واحدهای تولیدی را تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. کلیه دستگاههای اجرائی موظف به همکاری با کمیته 
( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری 51دستورالعملهای آن می باشند. همچنین ماده )یادشده و اجرای تصمیمات و 

 .اسالمی ایران درباره صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی به شکل پنجره واحد، پس از پایان مدت آن قانون استمرار می یابد

انه های امور اقتصادی و دارایی و جهاد ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخ 3ماده      
کشاورزی، اتاقها و سایر دستگاههای ذی ربط، ظرف شش ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون، فرآیند تجارت خارجی 
اعم از واردات و صادرات کاال و خدمات و صدور اسناد و مدارک مربوط از قبیل گواهی مبدأ، فرمهای تجاری، گواهی های 

و استاندارد، اعتبار اسنادی، ثبت سفارش، پروانه گمرکی و بیمه نامه، بدون نیاز به مراجعه حضوری ذی نفع را به بهداشت 
 .صورت الکترونیکی درآورد



منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این ماده از سرفصلهای دولت الکترونیک در بودجه های سنواتی و نیز صرفه جویی های 
 .ها و کاهش دیوان ساالری، تأمین می شودحاصل از بهبود فرآیند

ـ وزارت امور خارجه موظف است ظرفیتهای روابط خارجی و نمایندگی های سیاسی کشور در خارج را در خدمت 1ماده      
 .تولیدکنندگان داخلی و سرمایه گذاران در ایران و به ویژه صادرکنندگان کاالها و خدمات قرار دهد

است ظرف شش ماه با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت وزارت امور خارجه موظف 
 .و سایر دستگاههای اجرائی ذی ربط و اتاقها، آیین نامه اجرائی این ماده را تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید

ز قبیل لغو روادید تجاری با کشورهای طرف تجاری، تنظیم ـ وزارت امور خارجه موظف است با انجام اقداماتی ا11ماده      
توافقات صدور روادید تجاری بلندمدت و پرتردد و نظایر آن، ترتیبی اتخاذ نماید تا اخذ روادید تجاری برای صادرکنندگان 

نها در کشور، به کاالها و خدمات فنی مهندسی از ایران و نیز تردد و اقامت داوطلبان سرمایه گذاری خارجی و مرتبطین آ
 .سهل ترین و سریع ترین شکل ممکن محقق شود

( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری 57ـ شورای گفت و گو با ترکیب و تبصره های مصرح در ماده )11ماده      
 :ذیل است اسالمی ایران پس از پایان مدت آن قانون استمرار می یابد. وظایف و اختیارات شورای گفت و گو به شرح

الف ـ پیشنهاد اصالح، حذف یا وضع مقررات اعم از آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شیوه نامه یا رویه اجرائی در       
 جهت بهبود محیط کسب و کار در ایران به مسؤوالن مربوطه بر اساس گزارش تهیه شده از سوی دبیرخانه این شورا

ی نمایندگان اصناف یا تشکلهای اقتصادی سراسری با حضور رئیس شورای اصناف ب ـ استماع نظرات و پیشنهادها      
 کشور و یا حسب مورد رؤسای این تشکلها در جلسات شورا

پ ـ ارائه خواسته ها، پیشنهادها و تذکرات متقابل مسؤوالن دستگاههای اجرائی و نمایندگان تشکلهای بخشهای       
 قناع و تفاهم درباره خواسته های مذکورخصوصی و تعاونی و بحث و بررسی و ا

 ت ـ ارائه پیشنهاد برای ارتقاء فرهنگ اقتصادی، اخالق کسب و کار و مهارتهای شغلی و کارآفرینی در کشور      

( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران و زمینه 51ث ـ بررسی گزارشهای کمیته موضوع ماده )      
 تصمیم گیری درباره آنها سازی برای

ج ـ پیگیری گزارش اتاقها درباره امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویه ها برای بنگاههای با مالکیت غیر از       
( قانون 3بخشهای خصوصی و تعاونی و زمینه سازی برای حذف یا تعمیم این امتیازات به منظور اجرای کامل و مؤثر ماده )

 (44اصل )

چ ـ ارائه پیشنهاد در مورد قراردادهای دستگاههای اجرائی با فعاالن اقتصادی بخشهای خصوصی و تعاونی به منظور       
 ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادالنه به طرف مقابل در این قراردادها

شکلهای اقتصادی به منظور ح ـ زمینه سازی برای شناسایی واحدهای تولیدی مشمول پرداخت مالیات با همکاری ت      
 دریافت مالیات از همه فعاالن اقتصادی و گسترش پایه مالیاتی

خ ـ تعیین و انتشار اطالعات آماری مورد نیاز برای فعاالن اقتصادی با قید روزآمدسازی مستمر در پایگاه اطالعات       
 ( این قانون1آماری کشور موضوع ماده )

 ( این قانون25( و )22ات تخصیص یافته به بخشهای تعاونی و خصوصی موضوع مواد )دـ تعیین مصادیق امتیاز      



ـ وزیر یا باالترین مقام دستگاههای اجرائی که موضوع مربوط به آن دستگاه در دستور شورای گفت وگو قرار 1تبصره      
ت وگو شرکت کند و حسب مورد می گیرد، موظف است با دعوت دبیرخانه این شورا خود در جلسه مربوطه در شورای گف
 .نمایندگان تام االختیار خود را به کمیسیونهای زیرمجموعه دبیرخانه شورا معرفی نماید

ـ دبیر شورا، سخنگوی آن نیز می باشد و موظف است دستور جلسه آتی و مصوبات هر جلسه را در اختیار رسانه 2تبصره      
 .ها قرار دهد

دی سراسری می توانند درخواستهای خود را برای اصالح قوانین، مقررات، بخشنامه ها، ـ تشکلهای اقتصا12ماده      
دستورالعملها و رویه های اجرائی مخل کسب وکار، به همراه استدالل فنی و حقوقی مربوطه به دبیرخانه شورای گفت وگو 

واست ارسال شده، دبیرخانه شورا ارسال و درخواست خود را پیگیری کنند. در صورت مخالفت شورای گفت وگو  با درخ
 .موظف است دالیل مخالفت با درخواست مربوطه را به طور کتبی به تشکل ذی ربط اطالع دهد

ـ در هر یک از استانها، استاندار موظف است با همکاری رؤسای اتاقها در استان، شورای گفت وگوی دولت و 18ماده      
ب با این شورا و به ریاست خود تشکیل دهد و فرآیند دریافت و بررسی بخش خصوصی در استان را با ترکیبی متناس

درخواست تشکلها و فعاالن اقتصادی و اتخاذ تصمیم در جهت بهبود محیط کسب و کار در استان را سازماندهی کند. 
ر داشته باشد را جهت شوراهای گفت وگو در استانها موظفند آن دسته از گزارشها و درخواستهای رسیده که ابعاد ملی و فراگی

 .بررسی و تصمیم گیری به دبیرخانه شورای گفت وگو ارسال کنند

تبصره ـ دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت وگو و فرمهای درخواست از این شورا توسط       
 .شوددبیرخانه شورای گفت وگو در اتاق ایران تهیه و به شوراهای استانی ارسال می 

ـ به منظور تعامل مستمر با فعاالن اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تالش برای حل مشکالت آنان و 14ماده      
ارائه پیشنهاد برای اصالح قوانین، مقررات، بخشنامه ها، دستورالعملها و رویه های اجرائی به شورای گفت وگو، وزراء و 

تبط با محیط کسب وکار و رؤساء و مدیران کل این دستگاهها در مراکز استانها رؤسای دستگاههای اجرائی و قضائی مر
 .موظفند یکی از معاونان خود را به عنوان مسؤول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی نمایند

 .تبصره ـ تشخیص دستگاههای اجرائی مرتبط با محیط کسب وکار برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است      

ـ کلیه دستگاههای اجرائی مرتبط با محیط کسب و کار همچنین سازمانها و ادارات کل آنها در مراکز استانها 17ماده      
 .موظفند به سؤاالت نمایندگان تشکلها و فعاالن اقتصادی پاسخ دهند و مطالبات و شکایات آنها را بررسی نمایند

بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف ـ شهرداریها موظفند به منظور باال11ماده      
و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه با استفاده از زمینهای متعلق به خود و یا وزارت راه و شهرسازی، مکانهای 

روزانه، هفتگی و ماهانه به مناسبی برای عرضه کاالهای تولید داخل آماده نمایند و بر مبناء قیمت تمام شده به صورت 
 .متقاضیان عرضه کاالهای ایرانی اجاره دهند

آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و 
به شهرداریهای  نمایندگان شورای  عالی استانها و شورای اصناف کشور تهیه می شود و پس از تصویب هیأت وزیران

 .سراسر کشور ابالغ می گردد

ـ به منظور توانمندسازی، ارزیابی و ارتقاء شایستگی مدیریت بخشها و بنگاههای اقتصادی کشور اعم از دولتی، 15ماده      
الب در ق« سازمان نظام مشاوره مدیریت»تعاونی و خصوصی و نیز هم افزایی و توسعه ظرفیتهای مشاوره مدیریت در کشور، 

 .شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی و غیرانتفاعی تشکیل می شود



اساسنامه این سازمان با همکاری تشکلهای اقتصادی ذی ربط از سوی اتاقها تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ الزم 
 .االجراءشدن این قانون و طی مراحل از طریق دولت به تصویب مجلس شورای اسالمی می رسد

ـ به منظور ارتقاء کیفیت خدمات، شفاف سازی و شکل گیری بازار کار در زیربخشهای مختلف بخش ساختمان 13ماده      
و ایجاد سهولت و امنیت برای متقاضیان نیروی کار در این بخش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است زمینه 

 .شکل گیری تشکلهای صنفی شاغالن در بخش ساختمان را فراهم کند

این تشکلها مسؤولیت تعیین هویت، طبقه بندی مهارتی، کاریابی، معرفی کارجویان به کارفرمایان، معرفی کارگران و 
استادکاران به مراکز فنی و حرفه ای و پیگیری امور بیمه درمان و بازنشستگی و امور رفاهی شاغالن در بخش ساختمان را 

 .برعهده دارند

شفافیت و امکان رقابت همه ذی نفعان در انجام معامله با دستگاههای اجرائی، معاونت برنامه ـ به منظور ایجاد 11ماده      
ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود خود، پایگاه ملی اطالع 

اطالع رسانی جامع معامالت بخش عمومی توسعه ( قانون برگزاری مناقصات را به پایگاه 28رسانی مناقصات موضوع ماده )
و ارتقاء دهد. این پایگاه اطالع رسانی باید اطالعات کلیه معامالت متوسط و بزرگ بخش عمومی شامل خرید، فروش، اجاره 

دیگر روشها و غیره را اعم از این که از طریق برگزاری مزایده یا مناقصه یا موارد عدم  الزام به تشریفات یا ترک تشریفات یا 
تشکیل و منعقد شده باشد به تفکیک دستگاه و موضوع و نیز به تفکیک شهرستان، استان و ملی در زمانی که برای همه 

واجدان شرایط، فرصت برابر فراهم کند، به اطالع عموم برساند. همچنین پس از انعقاد قرارداد، نام طرف قرارداد و 
دت و مبلغ قرارداد و حسب مورد تغییرات بعدی حجم و مبلغ اصل قرارداد یا مشخصات، کیفیت و کمیت مورد معامله و م

الحاقیه های آن را اعالن نماید. کلیه دستگاههای اجرائی موظف به همکاری با این پایگاه اطالع رسانی و ارائه اطالعات 
 .یادشده در زمانهای تعیین شده توسط این پایگاه می باشند

روهای مسلح و امنیتی، تابع مقررات و ضوابط خاص خود است و از شمول این ماده مستثنی می ـ معامالت نی1تبصره      
 .باشد

ـ کلیه معامالت بخش عمومی موضوع این ماده بدون رعایت حکم این ماده، مصداق اخالل در رقابت موضوع 2تبصره      
شکایت ذی نفعان، به موارد عدم رعایت حکم این ( است و شورای رقابت موظف است خود و یا با 44( قانون اصل )47ماده )

 .( درباره آنها تصمیم بگیرد44( قانون اصل )11ماده رسیدگی و براساس ماده )

ـ دستگاههای اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که تحت مدیریت دستگاههای دولتی هستند و 21ماده      
تگاهها و مؤسسات در تمامی معامالت خود صرف نظر از نحوه و منشأ شرکتها و مؤسسات وابسته و متعلق به این دس

 .تحصیل منابع آن، مشمول قانون برگزاری مناقصات یا آیین نامه های معامالتی قانونی و اختصاصی خود می باشند

رت می گیرد، ( قانون برگزاری مناقصات، ترک تشریفات مناقصه صو23( و )25ـ در مواردی که براساس مواد )21ماده      
باالترین مقام دستگاه اجرائی مناقصه گذار موظف است مصوبه جلسه و دالیل ترک تشریفات مناقصه را ظرف سه روز کاری 

پس از برگزاری جلسه و نیز هویت طرف قرارداد در هر مناقصه ترک تشریفات شده را تا سه روز پس از انتخاب طرف 
 .ت بخش عمومی ارسال کندقرارداد، به پایگاه اطالع رسانی معامال

ـ کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند در انتخاب طرف قرارداد در معامالت خود از جمله پیمانکاریها و امثال آنها، 22ماده      
چنانچه اشخاص حقوقی بخش عمومی اعم از دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی 



تخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی از لحاظ ضوابط عمومی ان
 .را در اولویت قرار دهند

ـ کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند به منظور ایجاد تراضی و عادالنه نمودن قراردادها و قراردادهای الحاقی در 28ماده      
تعاونی برای خرید کاال یا خدمت، از فرمهای یکنواخت استفاده نمایند و یک انعقاد قرارداد با شرکتهای بخش خصوصی و 

 .نسخه از این فرمها را برای هر کدام از اتاقها ارسال دارند

تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون       
ود اسالمی که منجر به  اعطاء تسهیالت می شود، همچنین نحوه اعطاء تسهیالت و فرمهای یکنواختی برای هر یک از عق

شیوه های اخذ ضمانتنامه از بخشهای خصوصی و تعاونی متناسب با اعتبارسنجی مشتریان را تهیه کند و به تصویب شورای 
 .پول و اعتبار برساند و بر حسن اجرای آن نظارت نماید

های اجرایی مکلفند به منظور شفاف سازی سیاستها و برنامه های اقتصادی و ایجاد ثبات و ـ دولت و دستگاه24ماده      
امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، هرگونه تغییر سیاستها، مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجراء، از 

 .طریق رسانه های گروهی به اطالع عموم برسانند

وزیران پس از کسب نظر مشورتی شورای گفت وگو، زمان موضوع این ماده را تعیین و اعالم می کند.  تبصره ـ هیأت       
 .مواردی که محرمانه بودن آن اقتضاء داشته باشد، با تشخیص باالترین مقام دستگاه اجرائی، مستثنی است

عتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق ـ در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صن27ماده      
یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکتهای عرضه کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد 

قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن 
رداد پیش بینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور قرا

دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کنند، 
 .ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعالم کندموظف است نحوه جبران خسارتهای وارده به این شرکت

آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری 
 .اطالعات تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون به تصویب هیأت  وزیران می رسد

ـ در زمانهای اضطراری که قطع برق یا گاز واحدهای مسکونی، جان شهروندان را به خطر اندازد، شورای 1تبصره      
تأمین استان محل ایجاد اضطرار می تواند برای حداکثر دو روز که قابل تمدید است، حکم این ماده را نقض کند و دستور 

گاز واحدهای تولیدی قطع شود. در جلسه تصمیم گیری در این باره،  دهد بدون تعیین نحوه جبران خسارتهای وارده، برق یا
 .باید نمایندگان اتاقهای مرکز استان برای استماع نظراتشان دعوت شوند

ـ شرکتهای عرضه کننده برق و گاز موظفند ضمن هماهنگی با شرکتهای بیمه، امکان خرید بیمه نامه پوشش 2تبصره      
 .برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم آورند دهنده خسارات ناشی از قطع

ـ اعالم تعطیلی روزهای کاری سال توسط دولت، فقط در شرایط وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطری که 21ماده      
عطیل اعالم کند. جان شهروندان را به خطر اندازد مجاز است و در غیر این موارد، دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را ت

مرجع تعیین شرایط غیرمترقبه سازمانهای تخصصی نظیر هواشناسی و محیط زیست، و مرجع تشخیص شرایطی که جان 
 .شهروندان را به خطر می اندازد، شورای تأمین استان محل ایجاد اضطرار است



یا غیرمستقیم در آنها سهام مدیریتی  ـ آن دسته از اشخاص حقوقی که دولت و دستگاههای اجرائی، مستقیم و25ماده      
اعم از سهم الشرکه، دارایی و یا سهام دارند، نمی توانند از امتیازات و منافع تخصیص یافته به بخشهای تعاونی و خصوصی 

ی استفاده کنند. مصادیق این امتیازات و منافع به پیشنهاد هر یک از اتاقها، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین م
 .شود

( که به استناد قانون، دولت در آنها سهام داشته و یا 44( قانون اصل )2( ماده )2( و )1ـ شرکتهای گروههای )1تبصره      
 .در آینده سهامدار شود، از حکم فوق مستثنی است

ارت، دولت موظف ـ به منظور تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاهها به  سیاستگذاری و نظ2تبصره      
است ظرف شش ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون، ترتیبات قانونی الزم را به نحوی اتخاذ نماید تا مداخله و نفوذ 
دستگاههای اجرائی در مدیریت شرکتها و مؤسسات بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی 

 .( قانون اساسی گردد44ارم )منطبق بر سیاستهای کلی اصل چهل  وچه

 .اجرای حکم این تبصره در مورد نهادهای تحت نظر مقام رهبری منوط به اذن ایشان است

ـ دولت با همکاری اتاقها ظرف شش ماه پس از الزم االجراءشدن این قانون اقدامات قانونی الزم را برای 23ماده      
نحوه رسیدگی به اعتراض پرداخت کنندگان حق بیمه تأمین »و  «نحوه رسیدگی به اعتراض مؤدیان مالیاتی»تعیین 

 .به عمل می آورد« اجتماعی

ـ قوه قضائیه و دولت اقدامات قانونی الزم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاههای تجاری به 21ماده      
 .عمل می آورند

مرتبط با فعالیتهای تجاری و اختالفات بین بخش خصوصی و تبصره ـ تا زمان تأسیس دادگاههای تجاری، جرائم       
دستگاههای اجرائی حسب مورد در شوراهای حل اختالف یا شعب خاصی که رؤسای دادگستری استانها با رعایت صالحیت 

 .محلی در حوزه های قضائی تعیین می نمایند، رسیدگی می شود
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 الیحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
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 الیحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور

های قطعی خود به اشخاص حقوقی غیر دولتی را که در چارچوب مقررات قانونی مربوط تا پایان  شود بدهی به دولت اجازه داده می -1ماده 
خرجی در  –دولتی( به میزانی که ساالنه به صورت جمعیها و مؤسسات  ایجاد شده است، از محل مطالبات قطعی دولت )وزارتخانه 1931سال

شود، تسویه نماید. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان اوراق تسویه  قوانین بودجه سنواتی منظور می
 .خزانه صادر و در اختیار اشخاص حقوقی غیر دولتی طلبکار قرار می دهد

واند به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دولت مورد استفاده قرار گیرد. چنانچه رقم مطالبات اشخاص حقوقی یاد شده از این اسناد می ت
خرجی یاد شده منظور در  –های جمعی دولت بیشتر از مبلغ ردیف اعتباری مربوط باشد، معادل مجموع مطالبات قابل تسویه، به ارقام ردیف

شود مربوط اضافه می جداول قانون بودجه سال . 

ایجاد  1931های دولتی را که تا پایان سال  شود معادل مطالبات قطعی اشخاص حقوقی غیر دولتی از شرکت به دولت اجازه داده می -1ماده 
 شده است، با بدهی اشخاص یاد شده به دولت

( ای که به پیشنهاد حقوقی موظف است طبق آیین نامهها و موسسات دولتی( تسویه کند. شرکت دولتی بدهکار و جایگزین شخص  وزارتخانه
می رسد، مبلغ بدهی تسویه شده را به حساب درآمد عمومی مربوط واریز نماید  وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران . 

دولتی( را در مواردی که واجد شرایط ها و مؤسسات )وزارتخانه  شود عملیات اجرایی وصول مطالبات دولت به دولت اجازه داده می -9ماده 
ای که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به باشند،تا مبلغ بدهی قابل تسویه، طبق آیین نامه ( این قانون می1( و )1مذکور در مواد )

های مذکور  را به لحاظ بدهی متوقف و محدودیت خروج مدیران اشخاص یادشده از کشور 1931رسد، تا پایان سال تصویب هیئت وزیران می
 .و در سقف مبلغ یاد شده مرتفع نماید

از ممنوع الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین آالت تولید و مواد  1931سازمان تامین اجتماعی مکلف است تا پایان سال  -تبصره 
 .اولیه خودداری نماید

تاریخ الزم االجرا شدن این قانون تا مدت سه سال )ساالنه حداقل سی و سه درصد( از کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظفند از  -4ماده 
های مازاد بر حد مجاز )اعم از منقول، غیرمنقول، سهام و سرقفلی( را براساس مصوبات شورای پول و اعتبار که به تملک آنها و  اموال و دارایی

های تابعه درآمده است، واگذار نمایند شرکت . 

هایی هستند که بانکها و موسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه  های تابعه مذکور شرکت ز شرکتمنظور ا
 .درصد سهام آن بوده یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین نماید

قبلی، نسبت به اعمال مجازات های قانونی از  در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با اخطار
( قانون پولی و بانکی کشور اقدام خواهد نمود. بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مسئولیت حسن اجرای این ماده را بر 44جمله ماده )
 .عهده دارد

ای که به تصویب مجمع عمومی بانکها می امهندر اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت یادشده مطابق شیوه
 .رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار نظام حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی اقدام نماید

های دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه  التفاوت حاصل از مبلغ فروش اموال و داراییهای مازاد بانک معادل صددرصد مابه -تبصره
فروش به خزانه واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده خواهد شد. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود  های

 .سهم دولت معاف است. حکم این ماده از مقررات عام و خاص مغایر مستثنی است

های مشمول واگذاری، مطابق دستورالعملی که به تصویب  بیمه ها و صددرصد وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک -1ماده 
ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران می رسد درقالب  وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه
یابد های دولتی اختصاص می بودجه های سنواتی به افزایش سرمایه بانک . 



های خصوصی و  های دولتی صرف اعطای تسهیالت به بخش منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک صددرصد -6ماده 
های دولتی منظور  شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک های آتی وصول می تعاونی شده است و طی سال

شود می . 

( ریال به اتکای مطالبات از 100ر000ر000ر000ر000ازه داده می شود تا یکصد هزار میلیارد )به بانکهای عامل حساب ذخیره ارزی اج
ینداشخاص بابت اعطای تسهیالت از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به خزانه واریز نما . 

ف افزایش سرمایه بانکهای دولتی خواهد شدصد درصد وجوه مذکور با تصویب هیئت وزیران صر . 

ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور نامهمقررات ناظر بر انتشار اوراق بهادار فوق و تسویه حساب بانکهای عامل با خزانه به موجب آیین
 .اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می رسد

( قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در خصوص اوراق صکوک و تمامی اوراق 11( و )11، )(7کلیه معافیت های مقرر در مواد ) -7ماده 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران منتشر می گردد، حاکم خواهد بود  بهاداری که در چارچوب قوانین و بر اساس ضوابط و مقرات . 

گردد و اصالحات بعدی آن اضافه می -1910مصوب  -سناد و امالک ( قانون ثبت ا94( به ماده )4متن زیر به عنوان تبصره ) -8ماده  : 

در مورد معامالت بانکی و موسسات مالی و اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه مزایده، خریداری نداشته باشد، به  -4تبصره 
پس از اخطار، طلب بانک یا موسسه مالی و اعتباری را پرداخت یک ماه   شود تا ظرف  تقاضای بستانکار به تسهیالت گیرنده و راهن اخطار می

 .نمایند و یا مال دیگری معرفی کنند که بتوان با فروش آن طلب بستانکار را تأدیه کرد
چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشده یا مال دیگر معرفی نشود، مال مورد مزایده به باالترین مبلغ پیشنهادی به فروش 

که مبلغ پیشنهادی خریدار، کمتر از هشتاد درصد مطالبات بستانکار نبوده و مورد پذیرش بستانکار قرار گیرد. حق  خواهد رسید، مشروط بر این
این تبصره، استفاده از ساز و کارهای بورس کاال   های قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای پیگیری وصول باقیمانده مطالبات از روش

 .در اولویت قرار دارد
 -( قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران 17( و )16شود با رعایت مواد ) به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می -3ماده 

عتباری بر اساس رتبه اعالمی شرکتهای مزبور، مجوز انتشار اوراق بندی ا های رتبه  ، پس از استقرار و راه اندازی شرکت-1984مصوب 
 .مشارکت را بدون ضامن صادر نماید

انتشار و معامالت ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسالمی از قبیل اوراق مرابحه، اسناد خزانه اسالمی صرفا از طریق بورس  -10ماده 
( قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران انجام می شود. بازخرید این اوراق قبل از 17( و )16واد )یا بازار خارج از بورس با رعایت م

باشد سررسید توسط بانکهای دولتی ممنوع می . 

اوراق منتشره توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از شمول این ماده مستثنی است -تبصره  . 

( قانون مدیریت خدمات کشوری 1ماده )  های اجرایی موضوعو پرداختهای موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاهها  معامالت و دریافت -11ماده 
( قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید( به منظور تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار در 1از طریق واسط )موضوع بند )د( ماده )

ارایی جزء الینفک ابزار تامین مالی است با تأیید خزانه داری کل کشور از رعایت تشریفات مقرر در قانون که خرید، فروش و اجاره دمواردی
 .محاسبات عمومی کشور و قوانین مناقصات و مزایده ها مستثنی است

می رسد  آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران . 

( مکرر به قانون مالیات های مستقیم اضافه می شود198متن زیر به عنوان ماده ) -11 ماده : 

طرح و سرمایه درگردش بنگاههای تولیدی در قالب عقود مشارکتی -اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه -مکرر  198ماده 
خت هرگونه مالیات معاف بوده، و برای پرداخت کننده سود، معادل سود فراهم نمایند معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی از پردا

شود پرداختی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می . 



تواند آورده نقدی را از شرکت خارج نماید. درصورت کاهش آورده  استفاده کننده از معافیت موضوع این ماده تا مدت سه سال نمی -1تبصره 
ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه خواهد گردیدنقدی، به میزان  . 

طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط خواهد -تشخیص تحقق بکارگیری آورده نقدی برای تامین مالی پروژه -1تبصره 
 .بود

های تحقیقاتی یا ارتقاء وضعیت  های سنواتی تا پنجاه درصد آن بخش از هزینه ودجهشود از محل اعتبارات ب به دولت اجازه داده می -19ماده 
زیست محیطی واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره برداری را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کاال یا خدمت یا ثبت اختراع از 

نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون به  المللی شده است، کمک نماید. آیین صالح داخلی یا بینمراجع ذی
می رسد  های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیئت وزیرانپیشنهاد وزارتخانه . 

های  و شهرک"ا و اختراعات، عبارت ( قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ه3( و )9در مواد ) -14ماده 
شود اضافه می "علم و فناوری  پارکهای "و بعد از عبارت "ج"به ترتیب به انتهای بند  "فناوری . 

به وزارت نفت اجازه داده می شود -11ماده  : 

خام، گاز و میعانات گازی با ربط برای اجرای طرحهای نفت وگاز ازجمله افزایش ظرفیت تولید نفت  از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی -1
های نفتی و  اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پاالیش نفت خام و میعانات گازی و محصوالت پتروشیمی، رشد صادرات فرآورده

یکصد  ربط به صورت ارزی تا سقف های نفتی ذی جای فرآورده جلوگیری ازسوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به
44های کلی اصل ) ( دالر یا معادل ریالی آن با رعایت قانون اجرای سیاست100ر000ر000ر000میلیارد ) ) 

برداری و تحویل متقابل، ساخت، بهره گذاری به روش بیع قانون اساسی اقدام به سرمایه (BOT) ( ماده )( 114و یا روشهای موضوع بند )ب
وری اسالمی ایران با تضمین خرید محصول، اجازه فروش داخلی یا صادرات برای بلندمدت )حداقل قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمه

گذاری صادر نماید سال( قرارداد منعقد و یا مجوزهای الزم را برای سرمایه ده  . 

ه صنعت )با اولویت ای و کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف ازجمل سازی،کاهش گازهای گلخانه به منظور اجرای طرحهای بهینه -1
های تجدیدپذیر،گسترش استفاده  بر( و حمل ونقل عمومی و ریلی درون و برون شهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژی صنایع انرژی

های کشاورزی، و  مصرف، برقی کردن چاه با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهری و تولید خودروهای کم (CNG)از
گذاران بخش غیردولتی با اولویت  قانون اساسی با متقاضیان و سرمایه  (44های کلی اصل ) ب شیرین با رعایت قانون اجرای سیاستتولید آ

بندی اجرا و بازپرداخت و سقف تعهد دولت  محیطی، زمان استفاده ازتجهیزات ساخت داخل، قرارداد منعقد نماید. توجیه فنی و اقتصادی و زیست
رسد حها با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب شورای اقتصاد میدر هریک از طر . 

عهده دولت بوده و شرکت ملی نفت ایران منابع ناشی از صادرات سوخت   های موضوع این بند به گذاری تعهد بازپرداخت اصل سرمایه
گذار پرداخت و همزمان به  وزارت نفت درسالهای سررسید به سرمایه  خام معادل( را در هر پروژه پس از اعالم جویی حاصل شده )نفت  صرفه

نماید داری کل کشور( منظور و تسویه حساب می حساب بدهکار دولت )خزانه . 

شود به وزارت نیرو اجازه داده می -16ماده  : 

ای چرخه )سیکل( ترکیبی، توسعه استفاده از هها با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاههای افزایش بازدهی نیروگاهبه منظور اجرای طرح -1
های جویی در مصرف سوخت مایع، جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فرآوردهسازی و صرفههای تجدیدپذیر، کاهش تلفات، بهینهانرژی

تقابل، با سرمایه نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد و افزایش سهم صادرات برق تا سقف مصوب هیئت وزیران به روش بیع م
بخش های خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل قرارداد منعقد نماید. دولت مکلف است در قبال این تعهد،   گذاران

 سوخت صرفه جویی شده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفه جویی حاصله در مدت حداکثر دو سال به سرمایه گذاران تحویل
 .نماید



برای اجرای طرح های آب و فاضالب، بهینه سازی و صرفه جویی مصرف آب، مهار و بهره برداری از آبهای مشترک و مرزی، اجرای  -1
طرح های جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب و طرح هایی که به مدیریت تقاضای آب می انجامد و زهکشی اراضی کشاورزی، تا سقف 

وش بیع متقابل یا ساخت و بهره برداری و تحویلمصوب هیئت وزیران به ر  (BOT) ( ماده )( 114و سایر روش های مشابه موضوع بند )ب
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران و تضمین خرید آب با سرمایه گذار خصوصی و یا تعاونی قرارداد منعقد یا مجوز 

 .صادر نماید

شود اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر اصالح می( 191ماده ) -17ماده  : 

گذاری انجام شده اشخاص حقوقی  %( سرمایه100های اقتصادی، معادل صددرصد ) گذاری منظور تشویق و افزایش سرمایه به  -191ماده 
به منظور تاسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی  ربط کههای تولیدی، معدنی و خدماتی با مجوز وزارتخانه یا موسسه دولتی ذی غیردولتی در طرح

گردیده و مالیات آن به نرخ  های بعد کسر  گردد، از درآمد مشمول مالیات سال یا سال واحدها صرف ایجاد دارایی ثابت )به استثناء زمین( می
گردد صفر محاسبه می . 

%( 100مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته معادل صد در صد ) مشوق مالیاتی موضوع این ماده در هر سال مالی در مورد واحدهای -1تبصره 
گذاری انجام شده با  گردد. همچنین درصورتیکه سرمایه %( آن منظور می10درآمد مشمول مالیات و در سایر مناطق معادل پنجاه درصد )

نجام شده باشد به ازای هر پنج درصد مشارکت های فنی ایران ا گذاری خارجی و کمک گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه مشارکت سرمایه
گذاری خارجی به میزان ده درصد به مشوق این تبصره به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد آن اضافه  سرمایه

شود می . 

ب سرمایه پرداخت شده و یا افزایش گذاری انجام شده در حساگردد که معادل سرمایه مشوق مالیاتی مذکور در صورتی اعطاء می -1تبصره 
های بعدی منظور شود سرمایه . 

قانون برنامه پنجم توسعه، منحصراً برای واحدهایی که از تاریخ اجرای قانون مذکور تا تاریخ  113معافیت مذکور در بند )ب( ماده  -9تبصره 
ه باشد، جاری خواهد بودبرداری یا مجوز استخراج صادرشد اجرای این اصالحیه برای آنها پروانه بهره . 

های صنعتی، معدنی، حمل و نقل )زمینی، هوایی و دریایی( و هتلداری خود در هر مورد که اشخاص حقوقی غیر دولتی بابت فعالیت -4تبصره 
شارکتی مصوب نسبت به تامین مالی از محل آورده نقدی شرکاء و سهامداران اقدام نمایند، هزینه احتسابی به نرخ پایه تسهیالت عقود م

گردد. شورای پول و اعتبار نسبت به تامین مالی مذکور محاسبه و از درآمد مشمول مالیات شخص حقوقی تا پایان تسویه بدهی مذکور کسر می
%( سرمایه ثبت شده شخص حقوقی خواهد بود90سقف برخورداری از مزایای حکم این تبصره تا سی درصد ) . 

استفاده از ظرفیت واحد های تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصوالت با نشان معتبر اقدام می شرکتهای خارجی که با  -1تبصره 
 نمایند در صورتی که حداقل سی درصد از محصوالت تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره

ن ماده بوده و در صورت اتمام معافیت از پنجاه درصد تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد معافیت واحد تولیدی مذکور مشمول حکم ای
 .ابرازی حاصل از فروش محصوالت تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار خواهند شد

امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید دستورالعمل اجرایی موضوع این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر -6تبصره  . 

اطالعات کارفرمایان )اشخاص حقوقی( دارای بدهی را بصورت برخط در اختیار  1934سازمان تامین اجتماعی مکلف است از سال  -18ماده 
 .دستگاههایی که براساس قانون ملزم به استعالم از این سازمان هستند قرار دهد

های  ه تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهی بدهکاران ارزی به دولت ظرف شش ماه و تعیین مشوقدولت موظف است نسبت ب -13ماده 
ظرف مدت مزبور اقدام نماید  حساب مناسب برای مشتریان خوش . 

ریزی و نظارت  آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و معاونت برنامه
 .راهبردی رییس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد



سازمانهای توسعه ای )از قبیل سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران،  -10ماده 
 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکت ملی

نمی گردند. شمول سایر قوانین و مقررات   حصراً بر اساس اساسنامه خود اداره گردیده و مشمول قوانین و مقررات مغایرصنایع پتروشیمی( من
ای مستلزم تصریح و ذکر نام است های توسعه به سازمان . 

ین سازمانها را در چارچوب وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون ماموریت ا -تبصره 
 .اساسنامه آنها بازنگری و حوزه های جدید ماموریتی آنها را جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید

صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک صنایع دریایی و بیمه سرمایه  -11ماده 
( قانون مالیات های مستقیم اضافه و از 141( قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ماده )11( ماده )11عدنی، به جزء )گذاری فعالیت های م

( قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی می گردند76( و )41(، )40(، )93شمول مواد ) . 

س که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بور -11ماده 
( قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ذیل آن معاف می باشند48افزایش سرمایه می دهند از پرداخت حق تمبر موضوع ماده ) . 

( قانون 3( ماده )1تبصره ) ها و نواحی صنعتی و شهرکهای کشاورزی از شمولاراضی مورد درخواست جهت ایجاد یا توسعه شهرک - 19ماده 
وری بخش کشاورزی و منابع طبیعیافزایش بهره  

مستثنی می گردد. آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر نحوه انتقال قطعی مالکیت به پیشنهاد وزارتخانه های صنعت،  -1983مصوب  -
 .معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تصویب هیئت وزیران می رسد

مرکزی جمهوری اسالمی ایران و ایجاد شرایط الزم برای   منظور اصالح صورتهای مالی بانکها و تنظیم روابط مالی آنها با بانکبه  -14ماده 
افزایش توان تأمین مالی واحدهای تولید به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اجازه داده می شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی 

 1931رجی پس از تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کاالها و خدمات تا پایان سال های خاخالص دارایی
( ریال به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری 400ر000ر000ر000ر000باقیمانده را حداکثر به میزان چهارصد هزار میلیارد )

اند، برساند. نحوه تخصیص و تسویه ایجاد شده 1931تی و مطالبات بانکها از دولت که تا پایان سال اسالمی ایران از دولت و بانکهای دول
مطالبات مذکور توسط کارگروهی مرکب از رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، وزیر اموراقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی 

 .و نظارت راهبردی رییس جمهور تعیین خواهد شد
های دولتی به اشخاص حقوقی تا پایانهای دولت و شرکتبه منظور پرداخت بدهی -11ماده   

( ریال طی مدت سه سال از طریق انتشار 100ر000ر000ر000ر000، به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ دویست هزار میلیارد )1931سال 
مورد نحوه انتشار و بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و  در  اوراق صکوک اجاره اقدام کند. آیین نامه اجرایی این ماده

ربط ظرف سه ماه از الزم االجرا شدن این قانون به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و شرکتهای دولتی ذی
هیئت وزیران می رسدوزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به تصویب  . 

های مادر تخصصی ناشی های دولتی ناشی از تکالیف قانونی یا مصوبات دولت و بدهی شرکت های شرکت دولت مجاز است بدهی -16ماده 
قل های زیرمجموعه را به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به دولت منتاز تعهدات باقیمانده واگذاری شرکت

 .نماید
وضع هرگونه عوارض بر صادرات کاالها و خدمات به استثنای مواد خام یا کاالهای با ارزش افزوده پایین ممنوع است. دولت مجاز  -17ماده 

باال در است عوارض دریافتی از صادرات مواد خام یا کاالهای با ارزش افزوده پایین را برای تشویق صادرات کاالهای با ارزش افزوده و فناوری 
های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و  قوانین بودجه سنواتی منظور نماید. آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارتخانه

رسد های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و علمی و فناوری رییس جمهور به تصویب هیئت وزیران میمعاونت . 



( 104ستفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده )( قانون ا16ماده ) -18ماده
 .قانون مالیاتهای مستقیم لغو می گردد

پرداخت هرگونه  سود ناشی از فعالیت بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از -13ماده 
 .مالیات معاف است

به مدت  1939به منظور خارج ساختن کشور از رکود و ایجاد رونق تولید و توسعه اشتغال و افزایش سرمایه بانکها، از ابتدای سال  -90ماده 
می شودپنج سال سهم ساالنه صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بیست درصد تعیین  ." 
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