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 :مقدمه
اقتصاد ایران در سالیان اخیر دوران بسیار سختی را پشت سر گذاشته است. این در حالی است که میزان درآمدهاي 

سابقه بوده است. برخی آمارها تاریخ اقتصاد کشور بی در ،کسب شده حاصل از صادرات نفت خام در این دوران

 1080 حدود ام در صد سال فعالیت صنعت نفتگویاي این واقعیت است که درآمد حاصل از صادرات نفت خ

درصد درآمدهاي نفت خام کشور در طول دوران فعالیت این صنعت در  47برغم آن که بیش از  .است میلیارد دالر

عاید کشور شد، این دوران به لحاظ رکود اقتصادي، نرخ رشد اقتصادي منفی، نرخ بیکاري، نرخ  1384-1390دوره 

 شود.ذاري و ... بدترین دوران اقتصاد ایران محسوب میگرشد منفی در سرمایه

نفر جمعیت فعال کشور یک نفر بیکار بودند. تعداد  10تقریباً از هر  1391مطابق آمارهاي در دسترس، در سال 

م شد تا انجا 1335کارگاه کاهش یافت. از اولین سرشماري که در سال  962هزار و  14کشور به واحدهاي صنعتی 

صفر بوده است.  1390لغایت  1385، میزان خالص اشتغال ایجاد شده فقط در سالهاي 1390که در سال  آخرین آن

اي که اشتغال کشور این بدین معناست که در این فاصله زمانی تقریباً هیچ شغلی در کشور ایجاد نشده است. به گونه

هزار نفر در  100 میلیون و 21هزار نفر تا  500میلیون و  20تقریبا، ثابت و در بازه  1391لغایت  1384 در سالهاي

هزار نفر بود که این رقم در سال  620میلیون و  20برابر با  1384نوسان بوده است و تعداد شاغالن کشور در سال 

   1هزار نفر تغییر کرده است. 630میلیون و  20به  1391

از درآمدهاي ارزي قابل توجه نفتی براي ایجاد  دهد که ایران نتوانسته است در یک دهه اخیراین ارقام نشان می

به  اشتغال پایدار و تقویت بخش مولد کشور استفاده کند و این درآمدهاي ناشی از سرمایه ملی و ثروت بین نسلی

ایجاد اشتغال در کشورهاي دیگر اختصاص داده شد و هیچ ظرفیت جدید و پایدار در اقتصاد ایران ایجاد نشده 

 واحد تولیدي کوچک و متوسط در 2750این کاهش اشتغال و یا اضافه نشدن اشتغال در کشور، است. به تناسب 

  2کشور از بین رفتند.

حاصل همه تالشهاي ده یک دهه اخیر رکودي بود که در اقتصاد ایران بوجود آمد که در تاریخ اقتصاد کشور کم 

تا کشور را از رایی کشور را بعهده گرفت تالش کرد که سکان اج 1392سابقه بود. این بود که دولت یازدهم از سال 

 44. ص 1393تیر  21. شنبه 94نامه اقتصادي تجارت فردا. سال سوم. شماره نیلی، مسعود. گذرگاه سخت توسعه. هفته  1 -
 همان - 2
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پذیر و ارتقاي نظام مالی وضعیت رکودي خارج کند. بدنبال تالشهاي این چنینی، قانون رفع موانع تولید رقابت

که آخرین وضعیت آن در این نوشتار  کشور با همکاري مجلس شوراي اسالمی و دولت تصویب و ابالغ گردید

اما پیش از پرداختن به آخرین وضعیت این قانون در خصوص دالیل مربوط به چرایی  گیرد.مورد توجه قرار می

 شود.مختصري ارائه می تتوضیحا ،تهیه الیحه مربوط به آن و تصویبش

 چرا الیحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور تقدیم شد؟ 

اکم باشد، تولید بدلیل نقشی که در نعقیب بسیاري از اهداف هر نوع نظام اقتصادي که بر اقتصاد یک کشور ح

اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که دارد از اهمیت بسیار زیادي برخوردار است. اگر بگویم که تولید هدف 

 مشترك تمامی نظامهاي اقتصادي است، سخن نابجایی است.

ده برنامه توسعه را پشت  1394لغایت  1327از سال  ریزي ایران نیز کهتوجه به موضوع تولید در نظام برنامه

رفت، از یک وضعیت مناسب و باثباتی سرگذاشته است، همواره مدنظر قرار گرفته است، ولی آنگونه که انتظار می

ها تالش کردند دهد که هر کدام از این برنامههاي دهگانه نشان میبرخوردار نیست. مراجعه به هر کدام از این برنامه

اي اقدام کنند تا رشد اقتصادي به صورتی پیگیري شود که در آن تا با مدنظر قرار دادن رویکردي مشخص، به گونه

شکلی کم هزینه در مسیر توسعه گام بردارد.  هپایداري ایجاد شود، اشتغال بیشتر، تورم کاهش و در نهایت کشور ب

وظیفه این نوشتار نیست، اما آنچه قابل بیان است که اقتصاد ارزیابی موفقیت یا ناکامی این برنامه ها در بخش تولید 

اي گونهکه در آن توجه به بخش مولد رویکرد قالب باشد و مکانیسمها به ایران نتوانسته است در مسیري حرکت کند

ه در عملکرد نامناسب قانون برنامه چهارم توسع تا دستیابی و تقویت بخش مولد به سهولت انجام شود. تنظیم شوند

 گیرد.این راستا قرار می

) متوسط رشد 1384-1388مطابق جدول شماره یک قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی (

 2/11درصد و متوسط نرخ رشد ارزش افزوده بخشهاي صنعت و معدن در سالهاي مذکور  8تولید ناخالص داخلی 

میزان از نرخهاي رشد و بر اساس ارقام مندرج در جدول شماره دو  درصد درنظر گرفته شد. براي دستیابی به این

باید نقدینگی کل کشور به  1394درصد تصویب شد و در سال  20قانون مذکور، متوسط رشد نقدینگی 
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هایی در خصوص بقیه متغیرهاي کالن اقتصادي نیز انجام شده بینیچنین پیش 1رسید.میلیارد ریال می 4/3661725

 بود.

 5/4به میزان  1384-1388که متوسط عملکرد نرخ رشد اقتصادي در سالهاي دهد عه به عملکردها نشان میمراج

درصد از هدف برنامه در این بخش محقق شده است. میزان رشد در بخش  56درصد اعالم شد که با این وضعیت، 

د. این در حالی است که عملکرد درصد تعیین ش 2/11صنعت و معدن نیز در سالهاي برنامه چهارم به طور متوسط 

درصد از هدف رشد ارزش افزوده این بخش محقق شده  54درصد اعالم شده است. با این ارقام حدود  1/6آن 

درصد هدف برنامه محقق گردید. متوسط نرخ رشد نقدینگی  45است. در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز 

که این بیش از اهداف مصوب در قانون برنامه بود. عالوه بر  درصد اعالم شد 2/28درسالهاي موردنظر به میزان 

اینها بدهی بانکها به بانک مرکزي، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی و همین طور بدهی بخش غیردولتی به 

ها به پایان رسید، اما روند نامناسب تحوالت برنامه چهارم توسعه با این ناکامی 2سیستم بانکی افزایش یافت.

آوري به خود هاي کالن اقتصادي برغم افزایش شدید درآمدهاي نفتی، متوقف نشد. نقدینگی رشد سرسامشاخص

کشور، متوسط نرخ رشد بخش صنعت، متوسط ثباتی در بازار ارز تشدید شد، متوسط نرخ رشد اقتصادي گرفت، بی

) قانون برنامه پنجساله 234اده (نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی شدند. این در حالی است که مطابق م

شد که این هم محقق نشده است. درصد می 8پنجم توسعه، متوسط نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص ملی باید 

ا که در متغیرهاي کالن اقتصاد و به طور کلی اقتصاد کشور بوجود آمده است ر هاییاز ناکامی بنابراین ریشه برخی

اي که نرخ رشد اقتصادي تولید ناخالص داخلی گونهاز اهداف برنامه جستجو کرد. بهتوان در انحراف عملکردها می

را طی کرد و نرخ  یروند کاهش -9/1و  -8/6، 3، 8/5به ترتیب  1392و  1391، 1390، 1389کشور در سالهاي 

 3یافت. افزایش 1391درصد در سال  5/30و  1390سال  درصد در 5/21به  1389درصد در سال  4/12تورم از 

هزار میلیارد تومان اعالم شد که این رقم در سال  66/683به میزان  1393نقدینگی در سه ماهه منتهی به آذر ماه سال 

ماهه  9لغایت  1384هزار میلیارد تومان بود. بنابراین نرخ رشد نقدینگی کشور در سالهاي  57/68به میزان  1383

 سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادیف اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران. - 1
 و نظارت بر عملکرد پنج ساله برنامه 1388کشور، گزارش اقتصادي سال  ریزيبرنامه و مدیریت سازمان - 2
 قتصادي کشور، سالهاي مختلف.بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران. خالصه تحوالت ا - 3
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حالی است که نرخ رشد تولید ناخالص ملی از اهداف برنامه فاصله درصد بود. این در  900حدود  1393اول سال 

ثباتی در بازار و بی 1390درصدي در سال  31داشت. تزریق این حجم از نقدینگی به اقتصاد کشور و تورم حدود 

 ارز کشور سبب شد تا تولید از رونق بیافتد و رکود و تورم در کشور حاکم شود. این شیوه مدیریت در کشور در

باعث شد بخش مولد کشور دچار مشکالت متعددي شود که بخش عمده  90هشتاد و ابتداي دهه  سالیان نیمه دهه

 2006هاي متعدد که از سال آن در شیوه نامناسب مدیریت اقتصاد کالن کشور و بخشی دیگر در اعمال تحریم

 .، جستجو کردبه ایران تحمیل شده است 2013لغایت 

عیت ارکان مختلف نظام تالش کرده است که با بکارگیري سازو کارهاي مناسب، بسترهاي براي خروج از این وض

 50حدود  مربوط به بهبود اوضاع را فراهم کنند. در رأس این فعالیتها تالشهایی است که رهبري نظام از طریق ابالغ

-اري مناسب انجام شود، بهسازي و سیاستگذسیاست کلی و نامگذاري سالها بعمل آوردند تا از این طریق تصمیم

 اي که تولید و بخشهاي مولد کشور رونق پیدا کنند.گونه

نامگذاري شد. متعاقب این » تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی«به سال  1391براي این منظور، سال 

طرح حمایت از «نامگذاري، مجلس شوراي اسالمی تالش کرد تا اهداف این شعار را تحقق ببخشد. بدین منظور 

ماده که بسیاري از آنها جنبه ارشادي داشت و بعضاً  56با  26/10/1391در تاریخ  202با شماره ثبت » تولید ملی

ها، بیمه، امور قابلیت اجرایی نداشت به مجلس شوراي اسالمی تقدیم شد. مباحثی از قبیل مالیات، گمرك، تعرفه

درصد، اولویت قرار گرفتن بنگاههاي   8درصد به  23کارفرما از فناوري، بانکها، کاهش حق بیمه سهم  قضایی،

تولیدي براي دریافت تسهیالت از جمله مهمترین مواد این طرح بودند. در ضمن برخی از مفاد این  –اقتصادي 

نامه  آئین 131قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ماده  117بند (الف) ماده » 1«قانون اساسی، تبصره  75طرح با اصل 

فقط به تهیه و ارائه  1391داخلی مجلس شوراي اسالمی مغایرت داشت. موضوع مربوط به عملی کردن شعار سال 

این طرح ختم نشد و بالفاصله پس از این طرحی که شرح آن رفت، مجلس شوراي اسالمی با اندکی تغییرات، طرح 

ي به تهیه طرحی ژرنتخصصی نظیر کمیسیون ادیگري را جایگزین طرح مذکور کرد. عالوه بر این، کمیسیونهاي 

به صحن علنی مجلس شوراي اسالمی ارائه شد که  1393نظیر طرح حمایت از صنعت برق کرد که یکبار در سال 
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دولت با جزئیات این طرح مخالفت کرد و براي اصالح به کمیسیون انرژي ارائه شد. بهرحال هنوز بررسی مجدد 

 1است.پایان نرسیده  مجلس بهاین طرح در صحن علنی 

و بدلیل به نتیجه نرسیدن آن در سال مذکور، مجدداً نمایندگان  1391سال  بدنبال تهیه طرح حمایت از تولید ملی در

در تاریخ  533را با شماره چاپ » طرح ایجاد حساب ویژه حمایت از تولید ملی«محترم مجلس شوراي اسالمی 

دند که هدف آن هدایت نقدینگی موجود در نظام بانکی کشور به سمت تبصره تهیه کر 4ماده و  7با  29/2/1392

شد تا با مداخله در نحوه تخصیص منابع بانکها، منابع بانکها به تولید بود. در این طرح این هدف نیز پیگیري می

وانین که در مورد آنچه که در طرح مورد توجه قرار گرفت قداد تولید تخصیص یابد. بررسی مفاد طرح نشان می

 الزم وجود داشت ولی در اجرا با مشکل مواجه شده است.

که نرخ رشد اقتصادي در کشور منفی شد و تورم افزایش یافت و رکود تورمی بر اقتصاد  1391و  1390در سالهاي  

کشور حاکم شد، مجلس شوراي اسالمی بدنبال ایجاد وضعیتی بود تا در شرایط و روند حرکت متغیرهاي کالن 

شد در واقع فضاي  که انتخابات ریاست جمهوري برگزار 1392ي تغییرات جدي حاصل شود. در سال اقتصاد

اجرایی کشور تغییر کرد و دولت بدنبال ایجاد شرایطی بود تا اقتصاد از حالت رکود تورمی خارج گردد. همزمان با 

ش کرد در فضاي کسب و کار کشور ها و دستورالعملها تالتغییرات این چنینی، دولت با تصویب برخی از بخشنامه

تغییر حاصل شود. براي این منظور و با توجه به این که طرحهاي پیش گفته شده به نتیجه نرسیده بودند، مجدداً 

طرح اصالح برخی از قوانین در راستاي حمایت «و عنوان  928مجلس شوراي اسالمی سومین طرح با شماره چاپ 

طرح «ماده تهیه کردند که بخش زیادي از مفاد این طرح همان مواد  31با  17/12/1392در تاریخ » از تولید ملی

بود. همزمان با ارائه این طرح و اعالم سیاستهاي کلی اقتصاد مقاومتی، دولت تصمیم گرفت تا » حمایت از تولید ملی

دولت و مجلس تالش ساز و کارهاي مربوط به عملیاتی کردن این سیاست ابالغی را فراهم کند و براي تحقق آن، 

تا در اجرا کمتر دچار اقدام کنند تا قوانینی تصویب شود که به صورت الیحه به مجلس ارائه شود  صورتی کردند به

 30در  1144با شماره چاپ » پذیر و ارتقاء نظام مالی کشورالیحه رفع موانع تولید رقابت«مشکل شود. این بود که 

، که الیحه مذکور به مجلس ارائه شود اي اسالمی شد. البته قبل از اینتقدیم مجلس شور 29/5/1393ماده در 

 دهد.این واقعیت را نشان می 9/8/1394مراجعه به سایت مجلس شوراي اسالمی و دستور جلسه مورخ  - 1
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حمایت از تولید در راستاي سیاستهاي کلی اقتصاد «اي با عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش نویس الیحه

 ماده تنظیم کرده بود که به هیأت وزیران ارائه نشد. 42در  »مقاومتی

ماده به مجلس ارائه شد که رویکرد الیحه  30در » پذیر و ارتقاء نظام مالی کشورالیحه رفع موانع تولید رقابت «

همانطوري که در عنوان آن آمده است، رفع موانع تولید از طریق دسترسی بیشتر و بهتر بنگاهها با منابع مالی با 

ی از طریق تقویت بازار هاي دولت به بخش غیردولتی، ارتقاء نظام مالاستفاده از سازوکار تهاتر و تسویه بدهی

سرمایه، افزایش سرمایه بانکها مورد توجه قرار گرفت. در این الیحه دولت بدنبال این هدف بود تا از طریق انتشار 

تر نماید، معافیتهاي مالیاتی را اعمال، بدهی مالی بنگاه ها فعالبازار سرمایه را در تأمین  ،راق مشارکت در بورساو

را کاهش دهد، مطالبات معوق را وصول کند، اموال مازاد بانکها را به فروش برساند، دولت به سیستم بانکی 

باقیمانده سهام دولت را واگذار کند. در واقع دولت بدنبال استفاده از این کانالها براي رفع تنگناي مالی بنگاهها بود. 

رکزي تعقیب شود و براي خروج از این در حالی است که برخی از این اهداف باید از طریق تقویت نهاد بانک م

 رکود باید تقاضاي مؤثر در اقتصاد تقویت شود. براي این دو مورد اخیر مکانیسمی در نظر گرفته نشده بود.

الیحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور با هدف خروج کشور همان طوري که توضیح داده شد، 

که به لحاظ طول دوره و عمق آن در اقتصاد کشور  1392و  1391د ایران در سالهاي از رکود تورمی حاکم بر اقتصا

بود تهیه شد و قبل از اینکه این الیحه توسط دولت محترم تهیه و ارائه شود، در مورد چرایی بروز رکود بی سابقه 

نتشر شد. در واقع تورمی و مکانیسمهاي خروج از آن و تنظیم سیاستهاي اقتصادي مناسب دو گزارش تهیه و م

دولت براي خروج اقتصاد کشور از رکود، چهار تنگناي مهم را که عبارتند از: تنگناي مالی، کاهش تقاضاي داخلی، 

گذاري از نظر زمانی که بدلیل ماهیت متغیر سرمایه گذاري و تحریم را شناسایی کرد. که از بین اینهاکاهش سرمایه

کشور معین شود و تحریم را مدنظر قرار نداده است و براي تحقق خروج از الزم است تا اثرش بر رشد اقتصادي 

 رکود بر افزایش تقاضاي مؤثر و رفع تنگناهاي تأمین مالی بنگاهها تأکید شده است.

ماده به مجلس شوراي اسالمی تقدیم شد که در  30با » پذیر و ارتقاء نظام مالی کشورقانون رفع موانع تولید رقابت«

برخی از مواد آن حذف و برخی دیگر تلفیق گردیدند. اما  ،ي انجام شده توسط کمیسیونهاي فرعی و اصلیهابررسی

ماده به آن اضافه شده است. اضافه  30هاي مجلس شوراي اسالمی بیش از نکته بسیار مهم این است که در بررسی

ودي اجرا شدن قانون از چابکی الزم شود که تا حدشدن این تعداد مواد به الیحه دولت از سوي مجلس باعث می
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برخوردار نباشد، زیرا ممکن است در این اضافات بعضاً موادي یا حکمی به تصویب برسد که دولت توانایی الزم 

براي اجراي آن را ندارد و یا این که ابزار الزم براي اجراي آن را در اختیار نداشته باشد. بنابراین آن بخشهایی از 

در قالب پیشنهاد نمایندگان در صحن علنی مجلس یا در کمیسیونها به قانون الحاق شده است، قانون مذکور که 

 امکان این که قابلیت اجرا نداشته باشد، بسیار زیاد است.

قوانینی نظیر تامین اجتماعی، کار، مالیاتهاي  ماده تغییر برخی از احکام و مواد 60دهد که در این ها نشان میبررسی

وري کشاورزي، حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی در تأمین نیازهاي کشور و تقویت آنها در هرهمستقیم، ب

هایی که انجمن بررسی ) قانون مالیاتهاي مستقیم و... مورد توجه قرار گرفته است.104امر صادرات و اصالح ماده (

 قانون اصلی 17که این قانون براي اجرا، حداقل دهد مدیران صنایع در خصوص این قانون انجام داده است نشان می

، اصالح برخی از این قوانین را مورد توجه قرار داده است و با آن موادي که در قانون به تصویب رسیده است کشور

و  اجرایی، اساسنامه نامهآئین 33گیرد و این قانون براي اجرا به تهیه و تصویب را در دستور کار قرار می

 ل نیاز دارد.دستورالعم

به بخش تولید کشور را حل نمائید، از با توجه به این که دولت یازدهم از ابتدا تالش کرد تا مسائل و مشکالت مبتال

همان روزهاي آغازین، اقدامات مؤثري را در دستور کار خود قرار داد و به تناسب این وضعیت و با تصویب و 

ها ها، اساسنامهنامهو با سعی و تالش بسیار، آئین» و ارتقاء نظام مالی کشور پذیرقانون رفع موانع تولید رقابت«ابالغ 

که در ادامه این  هاي مربوط به هر یک از موارد مرتبط را یکی پس از دیگري تصویب و ابالغ کردو دستورالعمل

شده و آخرین  قسمت و در  جدول، جزئیات مربوط به برخی از مواد قانون که به بخش خصوصی مرتبط است ذکر

  اقدامات اجرایی هر یک از مواد مربوطه ارائه شده است.
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 »پذیر و ارتقاء نظام مالی کشورقانون رفع موانع تولید رقابت«مربوط به برخی از مواد مرتبط با بخش خصوصی در  و آخرین اقدامات جزئیات
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 آخرین اقدام مرتبط هاي دستگاه الزامات اجرایی

تهیه جدول بدهی و مطالبات دولت  1
 و شرکتهاي دولتی

 ارائه این جداول همزمان با ارائه الیحه بودجه 1

ایجاد واحد جداگانه در وزارت اقتصاد و 
 دارایی

نامه اجرائی این ماده ظرف مدت دوماه ،  آیین
 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی

ي و وزارت امور اقتصاد
 دارایی

سازمان مدیریت و برنامه 
 ریزي کشور

تصویب  11/5/1394نامه اجرایی این ماده در تاریخ آئین
امور  وزارتنامه در قالب این آئینوابالغ شده است. 
ظرف شش ماه پس از شد  موظف اقتصادي و دارائی

ها و مطالبات  قانون، جدول بدهی این االجرا شدن الزم
به  و براي ارسالتهیه  ی را هاي دولت دولت و شرکت

هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات  کمیسیون
ضمن  .کندمجلس شوراي اسالمی به رییس جمهور ارایه 

زمان با ارایه الیحه بودجه ساالنه  ، هم1395از سال این که 
ها و مطالبات قطعی شده دولت را  کل کشور، جدول بدهی

توسط  ت اشخاصتا پایان سال قبل به تفکیک طبقا
براي ارسال به  وزارت امور اقتصادي و دارائی تهیه و

 .خواهد شدمجلس شوراي اسالمی به رییس جمهور ارایه 
  

منظور  بهصدور اوراق تسویه خزانه  2
تسویه بدهی اشخاص حقیقی و 
حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار 

 درج در بودجه هاي سنواتی 2
ب آیین نامه اجرائی نحوه انتشار اوراق تصوی

صکوك اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن 

وزارت امور اقتصادي و 
 دارایی

 4/4/1394ین ماده در تاریخ ا  "ب"نامه اجرایی بند آئین
 تصویب وابالغ شده است.
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 آخرین اقدام مرتبط هاي دستگاه الزامات اجرایی

ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ این قانون،  و متقابالً بدهکار به دولت
به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزي 
کشور، وزارت امور اقتصادي و دارایی و بانک 

 مرکزي

متوقف کردن ممنوع الخروجی  3
توسط  95کارفرمایان تا پایان سال 

 سازمان تامین اجتماعی

تصویب  15/6/1394نامه اجرایی این ماده در تاریخ آئین سازمان تامین اجتماعی  3
 وابالغ شده است.

مصوبه تاکنون اقدامات اجرایی مربوط به این  در مورد
   هیچ خبري دردست نیست.

هاي تحقیقاتی استفاده از بودجه 4
درصد براي  50سنواتی تا سقف 

تحقیقات که منجر به ثبت اختراع و 
حق امتیاز تولید در مراجع بین 

 المللی شود

نامه اجرائی این ماده ظرف مدت  تصویب آیین 4
پیشنهاد  ماه از تاریخ ابالغ این قانون به  سه
هاي امور اقتصادي و دارایی،  ارتخانهوز

 صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي

هاي امور اقتصادي  وزارتخانه
و دارایی، صنعت، معدن و 
 تجارت و جهاد کشاورزي

تصویب  6/8/1394نامه اجرایی این ماده در تاریخ آئین
 وابالغ شده است.

 عملی خواهد شد. 1395اجراي این مصوبه از سال 

ال بدهی تایید شده شرکتهاي انتق 5
 مادر تخصصی به دولت

ارسال گزارش اجرا هر شش ماه یکبار به  6
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس 

 شوراي اسالمی و دیوان محاسبات کشور

وزارت امور اقتصادي و 
 دارایی

 گزارش مربوط به اجراي این حکم در اختیار نیست.

مات امکان واگذاري کاالها و خد 6
ها به قیمت ناشی از اجراي پروژه

نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد  تصویب آیین 7
ریزي کشور  مشترك سازمان مدیریت و برنامه

سازمان مدیریت و 
ر و وزارت ریزي کشو برنامه

تصویب  21/4/1394نامه اجرایی این ماده در تاریخ آئین
 وابالغ شده است.
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 آخرین اقدام مرتبط هاي دستگاه الزامات اجرایی

تمام شده به مجریان توسط سازمان 
 مدیریت

و وزارت امور اقتصادي و دارایی ظرف مدت 
 دو ماه پس از ابالغ این قانون 

 در مورد اجراي این حکم گزارشی در دسترس نیست. امور اقتصادي و دارایی

نامه ساماندهی تبلیغات تدوین آئین 7
کاالها و خدمت به منظور تقویت 

 برندسازي کاالهاي داخلی صادراتی

تصویب  8/6/1394رایی این ماده در تاریخ نامه اجآئین   8
 وابالغ شده است.

 نامه اجرایی بستگی دارد.عملکرد این حکم به اجراي آئین

 

در صورت درخواست بخش  8
خصوصی و یا تعاونی، وجه مورد 
مطالبه در قبال فروش محصول یا 
ارائه خدمت یا صدور مجوز یا 
پروانه بیش از یک میلیارد ریال از 

ذاران، تولیدکنندگان، گسرمایه
واردکنندگان و پیمانکاران ایرانی به 
صورت نقد و یا اقساطی  و یا 

 دار یکجا وصول شود.مدت

اي که با پیشنهاد مشترك  نامه تصویب آیین 9
هاي امور اقتصادي و دارایی،  وزارتخانه

صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و 
اه پس ریزي کشور حداکثر تا مدت دو م برنامه

 از ابالغ این قانون

هاي امور اقتصادي  وزارتخانه
و دارایی، صنعت، معدن و 

تجارت و سازمان مدیریت و 
 ریزي کشور برنامه

تصویب  16/4/1394جرایی این ماده در تاریخنامه اآئین
 وابالغ شده است.

 در مورد اجراي این حکم گزارشی منتشر نشده است.

هاي هاعطاي اختیار کامل به دستگا 9
قانون مدیریت  5موضوع ماده 

خدمات کشوري براي لغو، تغییر، 

10    
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 آخرین اقدام مرتبط هاي دستگاه الزامات اجرایی

 نمودنتوقف یا عطف به ماسبق 
تعهدات، توافقات، واگذاریها، 

 مجوزها، قراردادها

اجازه به دستگاه هاي اجرایی براي  10
خرید کاالهاي مورد نیاز طرح ها تا 

درصد اعتبار مصوب به  30سقف 
 عنوان سهم کارفرما

نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد  تصویب آیین 11
ماه  ریزي کشور تا سه سازمان مدیریت و برنامه

 پس از تصویب این قانون 

سازمان مدیریت و 
 ریزي برنامه

تصویب  31/3/1394رایی این ماده در تاریخ نامه اجآئین
 وابالغ شده است.

 در مورد اجراي این حکم گزارشی منتشر نشده است.

ها هر ساله تا ازه به وزارتخانهاج 11
هزار  50میلیارد دالر و  100سقف 

میلیارد تومان با توجه به نرخ تورم 
گذاري تولید، سال قبل جهت سرمایه

جویی و کاهش ارتقاي کیفیت، صرفه
 هزینه تولید، ارتقاء محیط زیست

دولت به خرید کاال و خدمات تولید شده این  12
آن مکلف شده ماده و یا صرفه جویی شده 

 است. 
تصویب آئین نامه این ماده به پیشنهاد سازمان 
مدیریت و برنامه ریزي، وزارتخانه هاي امور 

 اقتصادي و دارایی و نفت و نیرو 

کلیه وزارتخانه ها، شرکتهاي 
تابعه آنها، سازمانها، 

موسسات دولتی و دارندگان 
عنوان و ردیف در قانون 

 بودجه

تصویب  21/4/1394اده در تاریخ رایی این منامه اجآئین
 وابالغ شده است.

 در مورد اجراي این حکم گزارشی منتشر نشده است.

در صورتی که پاالیشگاهها به  12
پرداخت و تسویه وجوه نفت خام و 
میعانات گازي مطابق مکانیسم در 
نظر گرفته شده در ماده اقدام کنند 
به صادرات فرآورده هاي نفتی مازاد 

وزارت نفت و وزارت امور  ساز و کار بورس 13
 اقتصادي و دارایی

 در مورد اجراي این حکم گزارشی منتشر نشده است.
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 آخرین اقدام مرتبط هاي دستگاه الزامات اجرایی

 اخلی مجاز هستند.بر نیاز د

مستثنی شدن معامالت، دریافتها و  13
پرداختهاي موضوع انتشار اوراق 
بهادار دستگاههاي اجرایی از رعایت 
تشریفات مندرج در قانون محاسبات 

ور و قوانین مربوط به عمومی کش
 هامناقصات و مزایده

تصویب آئین نامه اجرایی آن به پیشنهاد  14
 وزارت امور اقتصادي و دارایی

وزارت امور اقتصادي و 
دارایی و سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزي کشور

تصویب  27/3/1394رایی این ماده در تاریخ نامه اجآئین
 وابالغ شده است.

 حکم گزارشی منتشر نشده است. در مورد اجراي این
 

-معافیت مالیاتی صندوق سرمایه 14

گذاري کوچک صندوق حمایت از 
تحقیقات و توسعه صنایع دریایی، 

-صندوق حمایت از توسعه سرمایه

گذاري در بخش کشاورزي و بیمه 
از  گذاري فعالیتهاي معدنیسرمایه

 پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

 در مورد اجراي این حکم گزارشی منتشر نشده است.  مالیات بر ارزش افزوده قانون 12اصالح ماده  15

درصد از اموال  33واگذاري ساالنه  15
مازاد بانکها و شرکتهاي تابعه با 

 درصدي 50سهام باالي 

اختصاص وجوه حاصل از واگذاري باقیمانده  16
هاي مشمول  سهام دولت در بانکها و بیمه

 بانکهاي دولتی واگذاري افزایش سرمایه
در اجراي این ماده وزارت امور اقتصادي و 

شوراي پول و اعتبار و بانک 
 مرکزي

 ورد اجراي این حکم گزارشی منتشر نشده است.در م
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 آخرین اقدام مرتبط هاي دستگاه الزامات اجرایی

سال  دارایی موظف است ظرف مدت سه
تصویب مجمع  مطابق دستورالعملی که به 

رسد، نسبت به بازسازي  عمومی بانکها می
ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در 

 .بانکهاي دولتی اقدام کند

افزایش سرمایه بانکهاي عامل تا  16
درصد منابع وصولی تا  50سقف 

از محل تسهیالت  1394پایان سال 
 حساب ذخیره ارزي

نامه اجرائی است که ظرف مدت  تصویب آیین 18
سه ماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و 

 سالمی ایراندارایی و بانک مرکزي جمهوري ا

تصویب  31/3/1394رایی این ماده در تاریخ نامه اجآئین بانکهاي دولتی
 وابالغ شده است.

 در مورد اجراي این حکم گزارشی منتشر نشده است.

 

تبدیل وثایق واحدهاي تولیدي  17
بدهکار متناسب با بازپرداخت هر 

 بخش از تسهیالت توسط بانکها

 در مورد اجراي این حکم گزارشی منتشر نشده است. بانک مرکزي ي تولیديهمکاري بین بانکها و واحدها 19

ممنوعیت دریافت وکالت بالعزل از  18
تسهیالت گیرندگان توسط بانکها و 

 موسسات اعتباري

 همکاري بین بانکها و واحدهاي تولیدي 19
 
 
 

 

 بانک مرکزي در توسط  1391این موضوع قبالً در سال  بانک مرکزي
هاي دولتی، غیردولتی، شرکت  بانک امه بهقالب بخشن

 اعالم نمود.  دولتی پست بانک و موسسه اعتباري توسعه
 در مورد اجراي این حکم گزارشی منتشر نشده است.

 

 در مورد اجراي این حکم گزارشی منتشر نشده است.بانکها و موسسات مالی  همکاري بین بانکها و موسسات مالی اعتباري 19گذاري کلیه اموال و دارایی قیمت 19
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 آخرین اقدام مرتبط هاي دستگاه الزامات اجرایی

واحدهاي تولیدي بدهکار توسط 
فرابورس و یا کارشناس رسمی 
دادگستري براي تعیین افراد ثالث 

ي پرداخت بدهی واحدها با برا
کمتر سهام دریافتی به درخواست 

 واحد تولیدي بدهکار

اعتباري، بازار فرابورس، 
کارشناس رسمی دادگستري، 

 بورس کاال

 

رخ و فرآیند تسویه تعیین تکلیف ن 20
بدهکاران ارزي از محل حساب 

 ذخیره ارزي ظرف مدت شش ماه
 

 نامه پوشش نوسانات نرخ ارز آیینتهیه  20
پیشنهاد وزارت امور  نامه اجرائی به آیینتهیه 

اقتصادي و دارایی، بانک مرکزي جمهوري 
ریزي  اسالمی ایران و سازمان مدیریت و برنامه

 کشور

تصویب  11/5/1394رایی این ماده در تاریخ نامه اجآئین یالتدولت، گیرندگان تسه
 وابالغ شده است.

 در مورد اجراي این حکم گزارشی منتشر نشده است.

 

افتتاح حساب ویژه تامین سرمایه در  21
گردش واحدهاي تولیدي به منظور 

  تامین سرمایه در گردش پایدار
پرداخت حد اعتباري به واحدهاي 

درصد  60تا سقف تولیدي حداکثر 
میانگین فروش سه ساله آخر جهت 

 تامین سرمایه در گردش

ابالغ دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه  21
 تامین سرمایه در گردش توسط بانک مرکزي

بانک مرکزي، شبکه بانکی 
کشور، واحدهاي صنعتی، 

معدنی، کشاورزي، حمل و 
 نقل و...

 نشده است.در مورد اجراي این حکم گزارشی منتشر 
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 آخرین اقدام مرتبط هاي دستگاه الزامات اجرایی

امکان استفاده از تمهیدات استهمال  22
و امهال بدهی واحدهاي تولیدي به 

براي یکبار  89-93دلیل شرایط سال 
 و دوره تنفس شش ماهه

مکلف شدن کلیه بانکها، موسسات مالی و  23
 اعتباري دولتی و خصوصی

کلیه بانکها، موسسات مالی 
و اعتباري دولتی و 

خصوصی و دستگاه هاي 
 لیديتو

 در مورد اجراي این حکم گزارشی منتشر نشده است.

 

الزام دستگاه هاي اجرایی جهت عقد  23
ساله براي خرید کاالها و  50قرارداد 

خدمات طرحها و پروژه هاي بخش 
 غیردولتی خصوصی و تعاونی

الزام دولت به پرداخت کمک زیان 
به طرح هاي عمرانی فاقد توجیه 

 اقتصادي قابل واگذاري

 
 
24 

آئین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان 
مدیریت و برنامه ریزي کشور، وزارت امور 
اقتصادي و دارایی، صندوق توسعه ملی و 
بانک مرکزي دو ماه پس از ابالغ قانون به 

 تصویب هیات وزیران می رسد.

دولت، بانک دولتی، صندو 
توسعه ملی، متقاضیان خرید 

 طرحها
برنامه سازمان مدیریت و 

ریزي کشور، وزارت امور 
اقتصادي و دارایی، صندوق 
 توسعه ملی و بانک مرکزي

تصویب  21/4/1394 نامه اجرایی این ماده در تاریخآئین
 وابالغ شده است.

 در مورد اجراي این حکم گزارشی منتشر نشده است.

 

بندي اعتباري اندازي شرکت رتبهراه 24
 توسط سازمان بورس

ن نامه اجرایی با پیشنهاد وزارت تصویب آئی 25
امور اقتصادي و دارائی و سازمان بورس و 
 اوراق بهادار حداکثر سه ماه پس از ابالغ قانون

سازمان بورس و اوراق 
 بهادار

تصویب  4/4/1394رایی این ماده در تاریخ نامه اجآئین
 وابالغ شده است.

 در مورد اجراي این حکم گزارشی منتشر نشده است.

اعطاي مجوز انتشار اوراق مشارکت  25
 به شرکتهاي داراي اعتبار

انجام معامالت ثانویه اوراق مشارکت و سایر  26
اوراق بهادار اسالمی از طریق بورس و بازار 

 خارج از بورس

بورس و بازار خارج از 
 بورس

 در مورد اجراي این حکم گزارشی منتشر نشده است.

 

 در مورد اجراي این حکم گزارشی منتشر نشده است.وزارت امور اقتصادي و موضوع  -معاف شدن از پرداخت حق تمبر 27 معافیت افزایش سرمایه از محل 26
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 آخرین اقدام مرتبط هاي دستگاه الزامات اجرایی

آورده نقدي و یا مطالبات حال شده 
قانون  48سهامداران از ماده 

 مالیاتهاي مستقیم

 سازمان امور مالیاتی-دارایی قانون مالیاتهاي مستقیم 485ماده 

ثبیت بازار سرمایه ایجاد صندوق ت 27
جهت کاهش مخاطرات بازار 

 سرمایه

تهیه اساسنامه توسط هیات امنایی که متشکل  28
از وزیر امور اقتصادي و دارایی، رئیس کل 
بانک مرکزي، رئیس سازمان مدیریت و برنامه 
ریزي کشور، رئیس هیات عامل صندوق 
توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق 

نایع داخلی سازمان بورس بهادار، بخشی از ص
و اوراق بهادار و صندوق توسعه براي سپرده 

 گذاري در صندوق

 اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه،  موضوع این ماده 
 .تصویب و ابالغ شد 1/7/1394تاریخ در 

 در مورد اجراي این حکم گزارشی منتشر نشده است.

آورده نقدي براي تامین مالی پروژه،  28
سرمایه در گردش بنگاه ها طرح یا 

از معافیت مالیاتی برخوردار و سود 
پرداختی هم به عنوان هزینه قابل 

 قبول مالیاتی تلقی شود

 در مورد اجراي این حکم گزارشی منتشر نشده است.   30

اعمال نرخ صفر مالیاتی فعالیتهاي  29
تولیدي، معدنی، هتلداري، خدمات 

تصویب آئین نامه اجرایی قانون توسط  31
وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارایی و 

وزارت امور اقتصادي و 
بخش خدمات دارایی، 

 11/7/1394(د) این ماده در تاریخ نامه اجرایی بند آئین
 تصویب وابالغ شده است.
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 آخرین اقدام مرتبط هاي دستگاه الزامات اجرایی

سال و در  5بیمارستانی به مدت 
سال که به ازاي  10ناطق محروم م

درصدي در استخدام  50افزایش 
نیروي انسانی یک سال به زمانهاي 

 فوق اضافه میشود

صنعت، معدن و تجارت با همکاري سازمان 
 امور مالیاتی

 در مورد اجراي این حکم گزارشی منتشر نشده است. کشور، مناطق کمتر و ...

استرداد مالیات بر ارزش افزوده  30
اخذشده از صادرکنندگان حداکثر تا 

 یکماه

همکاري سازمان ارائه اسناد و مدارك مثبته و  34
 امور مالیاتی و گمرك

 سازمان امور مالیاتی
 گمرك

 در مورد اجراي این حکم گزارشی منتشر نشده است.

عدم معافیت مالیاتی صادرات مواد  31
 خام معدنی

 
واگذاري، فروش و استخراج معادن  

متعلق به وزارت صنعت، معدن و 
تجارت از طریق مزایده عمومی به 

  یبخش خصوصی و تعاون
فروش مواد معدنی صرفا از طریق 

 بورس کاال و یا مزایده

نامه اجرایی توسط وزارتخانه تصویب آئین 35
هاي صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم، 

 تحقیقات ظرف مدت سه ماه
مکلف شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت  

به اجراي آن از طریق برگزاري مزایده عمومی 
  در بورس کاال

 
زارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شدن و

به اجراي آن از طریق برگزاري مزایده عمومی 
 در بورس کاال

 سازمان امور مالیاتی
 گمرك

وزارت صنعت، معدن و  
تجارت و برخی از 

شرکتهاي تابعه آن و بورس 
 کاال

)  این ماده در تاریخ 10نامه اجرایی تبصره (آئین
 تصویب وابالغ شده است. 11/5/1394

 جراي این حکم گزارشی منتشر نشده است.در مورد ا
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 آخرین اقدام مرتبط هاي دستگاه الزامات اجرایی

تخصیص عوارض اخذ شده از مواد  32
معدنی صادراتی به تشویق صادراتی 
با ارزش افزوده باال در بودجه هاي 

 سنواتی

تصویب آئین نامه اجرایی با پیشنهاد وزارتخانه  37
هاي امور اقتصادي و دارائی، صنعت، معدن و 

مدیریت  تجارت، جهاد کشاورزي و سازمان
وبرنامه ریزي و اتاق هاي بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزي ایران و معادن مرکزي 

 ماه  2ایران ظرف مدت 

نهادهایی که به تهیه آئین 
 نامه مکلف شدند.

تصویب  10/8/1394نامه اجرایی این ماده در تاریخ آئین
 وابالغ شده است.

 ت.در مورد اجراي این حکم گزارشی منتشر نشده اس

ترخیص کاالهاي متعلق به  33
واحدهاي تولید یا اخذ حداکثر یک 
برابر حقوق ورودي به صورت 
تضمین جهت انتقال به انبار تحت 

  نظارت بانک
عدم اخذ مجوز مجدد از سازمان 
ملی استاندارد براي کاالهایی که قبال 

  اخذ شده است
ترخیص کاال توسط گمرك با 

  حداقل اسناد ظرف مدت سه ماه
 

آزادي ورود ماشین آالت مورد نیاز 

تصویب دستورالعمل اجرایی با پیشنهاد گمرك  38
 و بانک مرکزي تا یکماه پس از ابالغ قانون 

 
دریافت ضمانت نامه هاي بانکی، بیمه نامه و 
هرگونه اوراق بهادار. آئین نامه اجرایی با 

تا یکماه پس پیشنهاد گمرك و بانک مرکزي 
از ابالغ قانون به تصویب هیات وزیران می 

 رسد.

واحدهاي تولیدي، گمرك، 
بانک مرکزي، وزیر امور 

  اقتصادي و دارایی
 

گمرك، واحدهاي تولیدي، 
  سازمان ملی استاندارد

 
 

وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، گمرك و واحدهاي 

 صنعتی و معدنی

 غ نشده است.مورد نظر هنوز ابال دستورالعمل اجرایی
 29/4/1394(ت) این ماده در تاریخ نامه اجرایی بند آئین

 تصویب وابالغ شده است.
 در مورد اجراي این حکم گزارشی منتشر نشده است.
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 آخرین اقدام مرتبط هاي دستگاه الزامات اجرایی

خط تولید به تشخیص وزارت 
 صنعت

الزام سازمان تامین اجتماعی جهت  34
انتقال جهت انتقال بر خطر اطالعات 
کارفرمایان داراي بدهی قطعی به 

 نهادهاي مرتبط

 د اجراي این حکم گزارشی منتشر نشده است.در مور   39

مبناي مطالعه حق بیمه پیمانهایی که  35
داراي کارگاههاي ثابت بودند بر 
اساس فهرست ارسالی بازرسی 
کارگاه است و از اعمال ضرایب حق 

 بیمه معاف هستند

 در مورد اجراي این حکم گزارشی منتشر نشده است.   40

دوازده  اي شش ماهه یاپوشش بیمه 36
ماهه کارگران توسط وزارت رفاه به 
هنگام اصالح ساختار واحدهاي 

 تولیدي

41 
 

وزارت تعاون، کار و رفاه  اصالح قانون کار
اجتماعی، کارفرمایان، 

 کارگران

 در مورد اجراي این حکم گزارشی منتشر نشده است.

تدوین برنامه توسعه تولید  37
محصوالت دانش بنیان حداکثر شش 

 از تصویب  ماه پس

دولت، کلیه دستگاه هاي  توسعه تدوین برنامه 43
قانون  5موضوع ماده 

مدیریت خدمات کشوري و 

 در مورد اجراي این حکم گزارشی منتشر نشده است.
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 آخرین اقدام مرتبط هاي دستگاه الزامات اجرایی

قانون محاسبات  5ماده 
 عمومی 

گذاري امکان مشارکت دولت سرمایه 38
 هاي غیردولتی پژوهشی صندوق

ئین نامه مشارکت تهیه اساسنامه صندوق و آ 44
بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی به 
پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور 
و وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ظرف 

 مدت یکسال

دولت، نظام بانکی و بخش 
 غیردولتی

تصویب  11/5/1394نامه اجرایی این ماده در تاریخ آئین
 وابالغ شده است.
 ین حکم گزارشی منتشر نشده است.در مورد اجراي ا

تخصیص سهم تسهیالت کشاورزي  39
توسط بانکهاي عامل غیرتخصصی 
متناسب با سهم بخش کشاورزي در 

 اقتصاد

شوراي پول و اعتبار مکلف است حداکثر  47
ظرف مدت سه ماه دستورالعمل این قانون را 

 ابالغ کند.

کلیه بانکهاي غیرتخصصی و 
 بانک مرکزي

 راي این حکم گزارشی منتشر نشده است.در مورد اج

هاي واحدهاي ایجادسامانه داده 40
تولیدي محصوالت کشاورزي و 
میزان تولید هرکدام از محصوالت 
جهت پرداخت یارانه نقدي و 

 غیرنقدي

مکلف شدن دولت به فراهم کردن اقدامان  48
 مربوط به ایجاد سامانه

دولت، واحدهاي تولیدي، 
 محصوالت کشاورزي 

اقدامات اجرایی مربوط به طراحی و راه اندازي این 
 سامانه در تاریخ .... تهیه و ابالغ شد.

 در مورد اجراي این حکم گزارشی منتشر نشده است.

استمرار فعالیت واحدهاي صنعتی  41
غیرآالینده(بنا به تشخیص سازمان 

 راي این حکم گزارشی منتشر نشده است.در مورد اج   55
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 آخرین اقدام مرتبط هاي دستگاه الزامات اجرایی

محیط زیست) به اطراف کالنشهرها 
 و محدوده روستاها

مقررات مربوط به عوارض آالینده  42
ها در سرزمین اصلی مشمول مناطق 

 آزاد نیز خواهد شد

 در مورد اجراي این حکم گزارشی منتشر نشده است.   56

کلیه مراجع صادرکننده با مجوز  43
کسب و کار ظرف یکماه پس از 
تصویب این قانون اعالم آنها به 

 هیات مقررات زدایی

57 
 

برگزاري جلسات هیات حداقل یک بار در هر 
 ماه

کلیه مراجع صدور مجوز 
کسب و کار، وزارت امور 
اقتصادي و دارائی، مجلس 

 شوراي اسالمی، اتاقها

 در مورد اجراي این حکم گزارشی منتشر نشده است.
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 :گیرينتیجه
 30با » پذیر و ارتقاء نظام مالی کشورنون رفع موانع تولید رقابتقا«طوري که در این نوشتار توضیح داده شد، همان

این الیحه در کمیسیونهاي مختلف مجلس شوراي اسالمی  ماده به مجلس شوراي اسالمی تقدیم شد که در بررسی

ت ماده به آن اضافه شده است. اضافه شدن این تعداد مواد به الیحه دول 30و کارگروههاي مربوط به آن بیش از 

شود که اجرا شدن قانون از چابکی الزم برخوردار نباشد، زیرا ممکن است در این اضافات بعضاً موادي یا باعث می

حکمی به تصویب برسد که دولت توانایی الزم براي اجراي آن را ندارد و یا این که ابزار الزم براي اجراي آن را در 

نون مذکور که در قالب پیشنهاد نمایندگان در صحن علنی مجلس یا اختیار نداشته باشد. بنابراین آن بخشهایی از قا

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

وري م، بهرهتغییر برخی از احکام و مواد قوانینی نظیر تامین اجتماعی، کار، مالیاتهاي مستقیموضوع بحث مربوط به 

کشاورزي، حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی در تأمین نیازهاي کشور و تقویت آنها در امر صادرات و 

 17حداقل اصالح این قانون براي اجرا، دهد که اضافه شود نشان می) قانون مالیاتهاي مستقیم و... 104اصالح ماده (

-آئین 33براي اجرا به تهیه و تصویب  مذکور قانونضمن این که  .استقانون اصلی کشور را مورد توجه قرار داده 

 کند. جملگی اینها اجرایی شدن قانون را با مشکل موجه می اجرایی، اساسنامه و دستورالعمل نیاز دارد. نامه

یگر بررسی تجارب مربوط به تصویب چنین قوانینی که از یک منظر خاص نظیر حمایت از تولید، اصالح قوانین د

-دهد و یا ملغی میرا براساس الزامات و اقتضائات مربوط به آن قانون و یا آن حوزه مورد نظر مورد توجه قرار می

مورد بد نیست به قوانینی نظیر  در کشور نبوده است و در اینبراي تحقق آن هدف اصلی  کند، تجربه چندان موثري

نون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازي صنایع کشور و قاقانون حمایت از بازسازي و نوسازي صنایع نساجی، 

، قانون رفع ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران113اصالح ماده (

آید که انباشت این حجم از قوانین و . به نظر میگذاري صنعتی و .... اشاره شودبرخی از موانع تولید و سرمایه

کند که قوانین اصلی تفاوتی را در دستگاهها و نهادهایی ایجاد میت در کشور براي حمایت از بخشها نوعی بیمقررا

 نمائید.آنها را دچار تغییر می

باید این نکته بسیار مهم و ضروري در کشور و مجموعه حاکمیت پذیرفته شود که حمایت از تولید و تقویت بخش 

صالح قوانین اصلی و اصالح فرآیندها و ساختار بروکراسی مناسب نیاز دارد و مولد کشور به نگرش فرابخشی و ا
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الساعه قابل حصول نیست و باید ساختار کشور در یک فرآیند اصالح این از طریق مطالبات موردي، پراکنده و خلق

توانیم راري  نمیسیستمی ساختار کشور از جانب حاکمیت پیگیري شود و باید بدانیم که با اقدام اورژانسی و اضط

 مکانیسمی را فراهم کنیم که در آن بخش مولد و بخش خصوصی رونق پیدا کند و محور اقتصاد کشور گردد.

» پذیر و ارتقاء نظام مالی کشورقانون رفع موانع تولید رقابت«آمده است، براي اجراي گزارش مطابق آنچه که در این 

ها نشان هایی تهیه و تصویب شود. آخرین بررسیاساسنامه و دستورالعملاجرایی،  هاينامهبینی شده است آئینپیش

تهیه و تصویب شود.  ها هر چه سریعترتا این مقررات و دستورالعملکرده است دهد که دولت یازدهم تالش می

 نامهآئین 27 ها گویاي این واقعیت است که اهتمام و جدیت دولت در این زمینه باعث گردیدآخرین بررسی

که  مقررات مورد نیاز براي اجراي این قانون تهیه، تصویب و ابالغ گردید 33از اجرایی، اساسنامه  و دستورالعمل 

  .در جدول بدانها اشاره شده است
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