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 :مقدمه

تالش شد فضای جدیدی در اقتصاد کشور از طریق ابالغ  4831از سال  ی اقتصاد ایرانمتغیرها برای بهبود

تاکنون نزدیک به یک دهه می گذرد، اما عملکردها  بوجود آید. از آن زمان« قانون اساسی 11سیاستهای کلی اصل »

 با انتظارات فاصله بسیاری دارد و هنوز متغیرهای اقتصادی تا رسیدن به شرایط مناسب فاصله دارند.

شود که برخی از امروز با مشخصاتی که از برخی متغیرهای کالن اقتصادی ارائه می شود، این واقعیت آشکار می

درصد، نرخ رشد اقتصادی منفی، نرخ  83ای دارند. تورم باالی وضعیت نگران کننده شاخصهای اقتصادی کشور

و ... همگی ، میزان زیاد مطالبات معوق بانکی بیکاری دو رقمی، تعداد زیاد چکهای برگشتی، نرخ باالی نقدینگی

که شرایط مناسبی به نشان دهنده این وضعیت نامناسب هستند. بدلیل نامناسب بودن این شاخصها، تالش شده است 

طرح اصالح برخی از "لحاظ حقوقی و سیاسی فراهم گردد تا شاید اقتصاد کشور از این وضعیت خارج گردد. لذا 

 برای این منظور تهیه و تقدیم مجلس شورای اسالمی شده است. "قوانین در راستای حمایت از تولید

 

 کلیات طرح -1

 4834سال  .بخش مولد اقتصاد خود را فعال نماید بدنبال این استن ، ایرابا توجه به اهمیت بخش مولد در اقتصاد

برای تحقق این هدف  نامگذاری شد، مجلس شورای اسالمی« تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»که به سال 

نمایندگان تالش کرد بسترهای قانونی الزم را فراهم کند. بدین منظور در قالب جلساتی که با مشارکت برخی از 

محترم مجلس شورای اسالمی، بخش خصوصی و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی برگزار گردید، پیش 

تهیه شد. این پیش نویس به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر « طرح حمایت از تولید ملی»نویس 

 873و شماره چاپ  232ی با شماره ثبت قانون اساسی تقدیم شد و در نهایت طرح 11اجرای سیاستهای کلی اصل 

 ماده بود. 13چاپ و به اداره کل قوانین تقدیم شد. این طرح دارای  23/43/4834در تاریخ 

قانون اساسی تالش کرد  11در گام بعدی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای اصل 

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

تقدیم اداره قوانین  4/44/4834ها چاپ و ثبت، و در هنظر، طرح جایگزین طرح حمایت از تولید ملی با همان شمار

نشان دهنده این است که  ری با طرح ارائه شدهشد. به نظر می آید تغییرات این چنینی و جایگزینی طرح دیگ

 .بدنبال برطرف کردن چه مشکلی هستندراحان محترم از ابتدا مشخص نکردند ط
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بهرحال هیچکدام از طرحهای ذکر شده در صحن علنی مجلس شورای اسالمی مورد بررسی قرار نگرفتند تا این که 

و شماره  323با شماره چاپ « طرح اصالح برخی از قوانین در راستای حمایت از تولید ملی»طرحی دیگر با عنوان 

ماده است. مقدمه )دالیل توجیهی( هر سه طرح  84چاپ شد. این طرح دارای  47/42/4832در تاریخ  184ثبت 

 مشابه هم هستند.

در آن اصالح برخی از قوانین مورد توجه قرار  ،ماده است و همان طوری که از نامش پیداست 84این طرح دارای  

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

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

و اشتغال از نظر  که برخی از آنها نظیر قانون تأمین اجتماعی جزء قوانین اصلی است که نقش آن در تولید

 بندی از این قانون مورد توجه قرار گرفته است.ماده یا اصالح برغم چنین اهمیتی،  گذاران قابل توجه است. سرمایه

گیری حاصل شود که این طرح نتواند آن هدف اصلی شود امکان این نتیجه وجود چنین نگرشی در طرح باعث می

 حمایت از تولید اصالح ده قانون را مورد توجه قرار داده است.بطور کلی طرح برای را در پی داشته باشد. 

 

 اظهارنظر درباره طرح -2

دهد که در اسناد فرادستی و قوانین متعددی تالش شده است تا مقوله حمایت از های انجام شده نشان میبررسی

گذاری برای حمایت از سرمایهقانون و سند فرادستی موضوع مربوط به  23تولید مورد توجه قرار گیرد و در بیش از 

 بازسازی تولید ملی مورد توجه قرار گرفته اند.

بررسی مواد طرح اخیر گویای این واقعیت است که مباحث مختلفی برای اصالح برخی از قوانین در راستای 

برخی حمایت از تولید مورد توجه طراحان محترم قرار گرفته است. برای پیگیری این موضوعات متعدد تالش شد 

از مواد مندرج در طرح به دائمی شدن احکامی  یاز بندها و مواد قانونی موجود مورد اصالح قرار گیرد. بخش دیگر

 از قوانین بودجه سالهای اخیر اختصاص دارد.

بطور کلی در این طرح اصالح قانون حمایت از شهرکها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و 

منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامالت دولتی و کشوری، قانون اختراعات، قانون 

مالیاتهای مستقیم، قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، قانون پولی و بانکی، قانون توزیع عادالنه آب، قانون افزایش 

 د توجه قرار داده است.بهره وری بخش کشاورزی، قانون تأسیس وزارت نیرو و قانون وزارت نفت را مور
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به لحاظ شکلی دارای روش جدیدی در شیوه نگارش و تنظیم می باشد. بدین صورت که  184طرح با شماره ثبت  

در ارائه پیشنهادات برای اصالح موادی از یک قانون، مشخص نکرده است که پیشنهاد ارائه شده در کدامیک از 

 قوانین باید درج شود.

طرح آمده است، مشخص نکرده است که این ماده در کدامیک از مواد یا قانون  22ه در ماده به عنوان مثال آنچه ک

  4قانون مذکور و یا قانون وزارت نفت( باید درج شود. 427قانون برنامه پنجساله پنجم یا ماده  32)ماده 

از تولید ملی پیگری شده گانه طرح اصالح برخی از قوانین در راستای حمایت  84با این توضیحات آنچه در موارد 

است اهداف متعددی نظیر مشمول شدن شهرکهای فناوری از قانون حمایت از شهرکها و مؤسسات دانش بنیان، 

برخورداری اعضاء هیأت علمی آموزشی و پژوهشی به داشتن سهام یا سهم الشرکه شرکتهای دانش بنیان، حمایت 

های قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی خ مالیات، تهاتر بدهیدولت از ایجاد و تقویت نشانهای تجاری، کاهش نر

قانون تأمین  14بخش خصوصی، معافیت مالیاتی افزایش سرمایه بنگاهها ناشی از تجدید ارزیابی، نسخ ماده 

، تأسیس صندوقهای بازنشستگی خصوصی، افزایش سرمایه سه بانک دولتی صنعت و 8/1/4821اجتماعی مصوب 

عه صادرات از طریق راهکارهای ارائه شده، دریافت نکردن وکالت بالعزل از تسهیالت معدن، کشاورزی و توس

 گیرندگان و... می باشند.

همان طوری که ذکر شده است برخی از مواد مندرج در طرح احکامی است که بعضاً در قوانین مختلف وجود دارند 

. در مورد این احکام نکته قابل ذکر این است که که قوانین بودجه و قانون برنامه پنجساله پنجم از جمله آنهاست

   سال از اجرای آن  8ابتدا باید مشخص شود احکام مذکور در قوانین بودجه و یا قانون برنامه پنجساله پنجم )که 

 می گذرد( عملکردی داشته است؟ اگر عملکرد این مواد در قوانین مذکور مناسب نبوده است، مشکل چیست؟

ای که افزایش سرمایه برخی از بانکها را مورد توجه قرار داده است،  ماده 84احکام مندرج در طرح دسته دیگر از 

یکی از راههای تأمین منابع مورد نیاز را از طریق فروش اموال و امالک پیشنهاد داده است که این با برخی از قوانین 

تر از کمبود منابع بانکهاست. به تولید موضوع عمیق نظیر قانون اساسی مغایرت دارد. درباره تخصیص منابع بانکها به

ای است که بانکها تمایل ندارند تا منابع خود را به تولید اختصاص دهند. آید ساختار اقتصادی کشور به گونهمی نظر

را لذا وضع قوانین این چنین نمی تواند راهکاری برای تخصیص منابع بانکها به بخشهای مورد نظر در طرح باشد. زی

بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی است و دنبال راهکارهایی برای استفاده بهینه از منابع سپرده گذاران نزد خود 

                                                           
 الزم بذکر است که منظور از قانون وزارت نفت، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است. - 4
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گذاری در تولید انرژی  طرح به عنوان راهکار برای تشویق بخش خصوصی به سرمایه 28در ماده  آنچه است.

 ایجاد نماید.تواند انگیزه الزم را برای بخش مذکور  پیشنهاد شده است نمی

قانون اساسی و برخی از قوانین برنامه پنجساله پنجم توسعه  72برخی از مواد پیشنهادی در طرح مورد نظر با اصل 

 است.

 



  
  

  
 
 
 

5 
 

 طرح اصالح برخی از قوانین در راستای حمایت از تولید ملی :1 جدول

 توضیحات اظهار نظرسابقه قانونی و  متن طرح مادهشماره 

قهانون   8بهه انتههای بنهد ج مهاده     « شههرکهای فنهاوری  »عبارت  1

ههها و موسسههات دانههش بنیههان و تجههاری  حمایههت از شهههرک»

 اضافه می شود.« سازی نواوریها  و اختراعات

قهانون حمایهت از   "عنوان دقیق قهانون مهد نظهر در ایهن طهرح       

دانههش بنیههان و تجههاری سههازی نوآوریههها شههرکتها و مؤسسههات 

حمایهههت از "اسهههت، کهههه در طهههرح قهههانون  "و اختراعهههات

شههرکها و موسسهات دانهش بنیههان و تجهاری سهازی نواوریههها       

   ذکر شده است.   "و اختراعات

وهشههی شههاغل در   اعضههای هیههات علمههی آموزشههی و پههژ     2

سهههمتهای آموزشهههی و پژوهشهههی دانشهههگاهها و موسسهههات  

الع مهدیریت دانشهگاه بهرای داشهتن سههام      آموزش عالی با اطه 

یهها سهههم الشههرکه و عضههویت در هیههات مههدیره شههرکتهای     

قههانون راجههع بههه منههع مداخلههه وزرا و »دانههش بنیههان، مشههمول 

نماینهههدگان مجلسهههین و کارمنهههدان در معهههامالت دولتهههی و  

 نیستند.« 2/43/4887کشوری مصوب 

پههنجم ( قههانون برنامههه پنجسههاله 47مههاده ) "و"( بنههد 1)تبصههره

تواننههد بهها موافقههت هیههأت  اعضههاء هیههأت علمههی مههی توسههعه  

امنهههاء همهههان دانشهههگاه نسهههبت بهههه تشهههکیل مؤسسهههات و  

بنیههان اقههدام و  %( خصوصههی دانههش433شههرکتهای صددرصههد )

یهها در ایههن مؤسسههات و شههرکتها مشههارکت نماینههد. ایههن       

مؤسسههات و شههرکتها بههرای انعقههاد قههرارداد پژوهشههی مسههتقیم 

دسهتگاههای اجرائهی، مشهمول قهانون منهع      و یا غیرمسهتقیم بها   

مداخلههه کارکنههان در معههامالت دولتههی و تغییههرات بعههدی آن   

 .نیستند

( قههانون 47مههاده ) "و"( بنههد 1)تبصههرهدر  همههان طههوری کههه

ذکههر آنچههه کههه در طههرح     برنامههه پنجسههاله پههنجم توسههعه  

 پیشنهاد شده است موضوعیتی ندارد

منههع ( قههانون 4مههاده )در طههرح پیشههنهاد شههده اسههت    

مداخلهههه وزرا و نماینهههدگان مجلسهههین و کارمنهههدان در  

 معامالت دولتی و کشوری اصالح می شود.

 . 
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 توضیحات اظهار نظرسابقه قانونی و  متن طرح مادهشماره 

دولههت موظههف اسههت از ایجههاد و تقویههت نشههان )برنههد( هههای  3

تجاری داخلهی محصهوالت صهنعتی و خوشهه ههای صهادراتی       

حمایههت نمایههد و بهها حضههور فعههال در اتحادیههه ههها و پیمههان   

جهههت همگرایههی در بازارهههای  هههای تجههاری منطقههه ای، در  

منطقههه ای زمینههه مناسههب بههرای توسههعه صههادرات مجههدد بهها   

بهههره گیههری از مزیتهههای موجههود کشههور حمایههت از ایجههاد    

شههرکتها و کنسرسههیوم هههای صههادراتی و شههرکتهای مههدیریت  

 صادرات بین المللی را فراهم نماید.

اجرای ایهن وظیفهه بها ههدف حمایهت بهه تهأمین منهابع مهالی          

د. لهذا منهابع آن بایهد مشهخص شهود. ضهمن ایهن کهه         نیاز دار

نامههه سههاز و کارهههای ایههن حمایههت بایههد از طریههق یههک آئههین 

تعیین گهردد. نکتهه دیگهر ایهن کهه در برخهی از اصهول قهانون         

ههها و ... اساسههی در مههورد نحههوه حضههور دولههت در اتحادیههه  

 ساز و کارهایی در نظر گرفته شده است.

 

ههای مسهتقیم    قهانون مالیهات   232مبلغ منهدرج در صهدر مهاده     4

بههرای واحههد هههای تولیههدی و ارائههه      8/42/4833مصههوب 

دهنده خهدمات دارای پروانهه بههره بهرداری ، بهه پهنا میلیهارد        

 .یابد ( ریال افزایش می2333333333)

  

ره بههرداری واحههدهای تولیههدی غیههر دولتههی، دارای پروانههه بههه  5

ای هههر ربط )اشههخاص حقیقههی و حقههوقی( بههه ازاز مراکههز ذیهه

%( افهزایش سهود ابهرازی نسهبت بهه سهال       4یک واحد درصد )

مشههمول کههاهش یههک دهههم واحههد درصههد در نههرخ      قبههل،

%(  43مالیات بهر درآمهد ابهرازی تها حهداکثر ده واحهد درصهد)       

 شوند.تخفیف می

توانهد بها   با آنچهه کهه در ایهن طهرح پیشهنهاد شهده اسهت مهی        
قهانون برنامهه پنجسهاله پهنجم کهه       447بند الف مهاده   4تبصره 

برقههراری هرگونههه تخفیههف، تههرجی  و یهها     "عبارتسههت از  
معافیههت مالیههاتی و حقههوق ورودی عههالوه بههر آنچههه کههه در    
قوانین مربوطهه تصهویب شهده اسهت بهرای اشهخاص حقیقهی        

( ایههن 222و حقههوقی از جملههه دسههتگاههای موضههوع مههاده )  
مغههایر  ".ی سههالهای اجههرای برنامههه ممنههوع اسههت  قههانون طهه
 باشد.

هههای الحههاقی بههه قههانون مالیههات بههه عنههوان   مههادهایههن 

 .شوداضافه می 8/42/433 مستقیم مصوب
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 توضیحات اظهار نظرسابقه قانونی و  متن طرح مادهشماره 

شرکتهای تابعهه و وابسهته وزارتخانهه ههای نفهت، نیهرو، راه و        6

شهرسههازی و صههنعت، معههدن و تجههارت ملکههف هسههتند، در   

ای قههانونی خههود بههه  هههای سههنواتی بههدهی ههه  قالههب بودجههه

اشههخاص حقیقههی و حقههوقی بخههش خصوصههی و تعههاونی را   

بهها اعههالم وزیههر مربوطههه و تأییههد وزارت امههور اقتصههادی و    

دارایی )سازمان حسابرسهی(  بها بهدهی همهان اشهخاص بابهت       

اقساط واگهذاری و یها بهدهی بهه سهازمان امورمالیهاتی تسهویه        

 کند. 

ره ای بهههها شههههمادولههههت مصههههوبه 24/3/4832در تههههاریخ 

 تصههویب کههرد کههه در یکههی از ایههن بنههدها    443822/13242

در خصوص آنچهه کهه در ایهن مهاده بیهان شهده مقهرر گردیهد         

ریههزی و وزارت امههور اقتصههادی و دارائههی و معاونههت برنامههه  

نظههارت راهبههردی بهها همکههاری بانکههها نسههبت بههه بررسههی و  

هههای دولههت و  بانکههها اقههدام بههدهی ارائههه راهکارهههای تهههاتر

مچنههین در بنههدی دیگههر در مههورد عملیههاتی کههردن   . هنماینههد

راهکارههههای اجرایهههی تقهههویم و تسهههویه بهههدهی دولهههت و  

شههرکتهای دولتههی بههه پیمانکههاران، مشههاوران و سههازندگان      

بها توجهه بهه     تجهیزات طرحهای تملهک دارایهی اقهدام نماینهد.    

وجود چنین مصوباتی بایهد ایهن نکتهه روشهن شهود کهه بهرای        

الزم بهذکر اسهت    اتی انجهام شهد.  اجرای این مهوارد چهه اقهدام   

قهانون اساسهی بایهد کلیهه درآمهدها ابتهدا        28چون مطابق اصل 

به خزانهه واریهز گهردد، ایهن مهاده بها ایهن اصهل نیهز مغهایرت           

 دارد.

 دائمی می شود. یبا اصالحات 4834قانون بودجه  7-3بند 

افهههزایش سهههرمایه بنگاهههههای اقتصهههادی ناشهههی از تجدیهههد   7

آنههها، از شههمول مالیههات معههاف اسههت   ارزیههابی دارایههی هههای

مشههروط بههر آنکههه متعاقههب آن بههه نسههبت اسههتهالک دارایههی   

مربوطههه و یهها در زمههان فههروش، مبنههای محاسههبه مالیههات       

قهانون برنامههه پنجسههاله پههنجم توسههعه   443ایهن مههاده بهها مههاده  

 مغایرت دارد.

 

مههاده « ب»بنههد « 2»( و تبصههره 447مههاده )« 4»تبصههره 

( قهانون برنامهه پنجسهاله پهنجم توسهعه بهه صههورتی       443)

 .شودکه آمده است اصالح می
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 توضیحات اظهار نظرسابقه قانونی و  متن طرح مادهشماره 

اصالح گردد و بنگهاه یهاد شهده طهی پهنا سهال اخیهر تجدیهد         

ارزیههابی نشههده باشههد. آیههین نامههه اجرایههی ایههن بنههد از جملههه  

ایههن بنههد بههه    شههرکتهای مشههمول یهها غیرمشههمول موضههوع   

 تصویب هیات وزیران می رسد.

( قههانون تههأمین 14قههانون، مههاده )از تههاریخ الزم االجههرا ایههن   8

نهههام  .نسهههخ مهههی شهههود   8/1/4821اجتمهههاعی مصهههوب  

ههها و واحههدهای   ههها، پههروژه کارفرمایههان و پیمانکههاران کارگههاه

ههها  مشههمول تههأمین اجتمههاعی در فهرسههت بیمههه شههدگان آن   

ههها هماننههد سههایر بیمههه  قههرار مههی گیههرد و نههرخ حههق بیمههه آن

 شدگان همان کارگاه محاسبه می شود.

 ح قانون تأمین اجتماعیاصال 

بههه منظههورفراهم نمههودن شههرایط رقههابتی و افههزایش کارآمههدی   9

بیمههه هههای تههامین اجتمههاعی و جلههوگیری از ایجههاد هرگونههه   

ههای بازنشسههتگی اعههم  انحصهار و امتیههاز ویهژه بههرای صههندوق  

تعههاونی و یهها دولتههی، صههندوقهای     از خصوصههی، عمههومی، 

بیمههه بازنشسههتگی خصوصههی بهها رعایههت تضههمین حقههوق     

شههدگان و بازنشسههتگان صههندوق مربوطههه حههداقل بههه مههدت   

ده سال ایجهاد مهی گهردد. هیهات وزیهران مکلهف اسهت آیهین         

نامه اجرایی این مهاده را تهیهه و حهداکثر ظهرف سهه مهاه پهس        

 از الزم االجرا شدن این قانون تصویب نماید.

ناکارآمههدی  باشههد کهههآنچههه کههه روشههن اسههت ایههن نکتههه مههی

اد صههندوقهای دیگههر نبایههد جسههتجو کههرد. ایجهه درههها را بیمههه

ای شههکل گیههرد کههه سهههامداران بلکههه بایههد سههاختارها بگونههه

مهدیریت  بتواننهد  از این اختیهار برخهوردار باشهند تها     صندوقها 

بها توجهه بهه ایهن کهه       خودشهان انتخهاب نماینهد.    صندوقها را 

را ارائههه کههرده اسههت، بهها  23ایههن مههاده پیشههنهاد اصههالح مههاه  

 ایرت دارد.ماده مذکور مغ

     ضههمن ایههن کههه مشههخص نیسههت ایههن پیشههنهاد چگونههه       

و یها مشهخص نشهده     ؟تواند مشکل تولیهد را برطهرف کنهد   می

( قههانون برنامههه پنجسههاله پههنجم   23بنههد )الههف( مههاده ) 

 توسعه با اصالحاتی دائمی می شود.
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 توضیحات اظهار نظرسابقه قانونی و  متن طرح مادهشماره 

شههدگان چگونههه خواهههد کههه سههاز و کههار حفههی حقههوق بیمههه

 بود؟

دولههت مکلههف اسههت از طریههق  شههورای پههول و اعتبههار، از     11

محل بخشهی از سهود سهه بانهک تخصصهی دولتهی صهنعت و        

معههدن ، کشههاورزی و توسههعه صههادرات و وصههول اقسههاط     

وجهههوه اداره شهههده و فهههروش امهههوال و امهههالک مهههازاد و    

بازگشههت تسهههیالت ارزی دریههافتی از حسههاب ذخیههره ارزی   

بودجههه ، سههرمایه و بهها رعایههت سههقف هههای مقههرر در قههانون  

هههای مههذکور را بههه منظههور اعطههای تسهههیالت بههه        بانههک

 .های تولیدی، افزایش دهد بنگاه

%( از سههپرده بانکههها ، نههزد بانههک مرکههزی     8سههه درصههد ) 

جمههوری اسههالمی ایههران ، بههه بانکهههای فههوق بههرای پرداخههت  

تسهههههیالت طرحهههههای دارای توجیههههه فنههههی اقتصههههادی و 

ندسههی  تخصههیص صههادرات کههاال ههها و خههدمات فنههی و مه  

 یابد. می

قههانون اساسههی کلیههه درآمههدها ابتههدا بایههد بههه  28مطهابق اصههل  

داریکهل واریهز گهردد. ایهن مهاده بها ایهن اصهل مغهایرت          خزانه

 دارد.

توانهد موضهوع   بطور کلی آنچه در ایهن مهاده آمهده اسهت نمهی     

تهأمین نمایهد.    بهه تولیهد را  مربوط به اختصهاص منهابع بانکهها    

عملهی موضهوع مربهوط بهه تخصهیص      اگر بنها باشهد راه حهل    

منههابع بانکههها بههه تولیههد پیشههنهاد شههود بایههد ابتههدا ایههن نکتههه  

روشههن شههود کههه چههه سههاختارهای در اقتصههاد کشههور وجههود  

شهود بانکهها منهابع خهود را در مسهیر تولیهد       دارد که باعث مهی 

بههدلیل نامناسههب بههودن برخههی     بطههور کلههی  قههرار ندهنههد.  

بانکههها تصههمیمات ایههن چنینههی  ،در اقتصههاد کشههور سههاختارها

شههان بگیرنههد. تهها ایههن سههاختارها اصههالح   را در مههورد منههابع

نشههوند، حتههی چنههین قههوانینی هههم تصههویب شههوند بههاز ایههن   

الزم بههذکر اسههت کههه   منههابع صههرف تولیههد نخواهنههد شههد.  

قههانون برنامههه پنجسههاله پههنجم توسههعه  32مطههابق بنههد ج مههاده 

ائی از محههل پیگیههری وصههول اقسههاط و سههود تسهههیالت اعطهه"

حساب ذخیهره ارزی و واریهز آن بهه حسهاب مزبهور از طریهق       

بهها اصههالحاتی    4834( قههانون بودجههه سههال   43بنههد )

 دائمی می شود.

 



  
  

  
 
 
 

11 
 

 توضیحات اظهار نظرسابقه قانونی و  متن طرح مادهشماره 

لهذا ایهن کهه در ایهن      ".بانکهای عامل بهه عههده دولهت اسهت    

بازگشههت تسهههیالت ارزی دریههافتی از "پیشههنهاد آمههده اسههت 

هههای مقههرر در   حسههاب ذخیههره ارزی و بهها رعایههت سههقف   

ههای  مهورد نظهر در     بهه عنهوان سهرمایه بانهک     "قانون بودجهه 

 ن طرح گردد مغای این قانون است.ای

دریافت وکالهت بالعهزل از تسههیالت گیرنهدگان بابهت وثیقهه        11

های در رههن بانهک هها و موسسهات مهالی و اعتبهاری دولتهی        

و خصوصههی ممنههوع مههی باشههد و وثیقههه گیرنههدگان موظفنههد   

دههای منعقهده نسهبت بهه اجهراء گذاشهتن       فقط در قالب قراردا

 وثیقه ها، عمل نمایند.

در  شههرایط ریسههکی ایههن رفتههار بانکههها در وجههود یکسههری   

 را اقتصاد کشور ریشهه دارد. بهرای ایهن کهه چنهین ریسهکهایی      

 نمایند. به دریافت چنین وثایقی اقدام می دهند کاهش

ابههههامی کهههه در ایهههن مهههاده وجهههود دارد ایهههن اسهههت کهههه  

منعقده کهه در انتههای ایهن مهاده بیهان شهده اسهت         قراردادهای

توانههد ایههن حههق را از بانکههها سههلب کنههد یهها خیههر؟ در آن مههی

شهود. لهذا   قرارداد منعقهده نحهوه وصهول طلهب مشهخص مهی      

 موضوع را باید در قراردادها پیگیری کرد.  

بهها اصههالحات زیههر  4834قههانون بودجههه سههال  7-7بنههد 

 دائمی می شود.

 

و موسسهههات مهههالی و اعتبهههاری دولتهههی و هههها کلیهههه بانهههک 12

در صههورت درخواسههت متقاضههی موظفنههد   خصوصههی عامههل،

متناسب بها بازپرداخهت ههر بخهش از تسههیالت پرداختهی بهه        

واحهدهای تولیهدی، نسهبت بهه آزاد سهازی وثیقهه ههای مههازاد        

و یهها تبههدیل وثیقههه متناسههب بهها میههزان باقیمانههده تسهههیالت    

 اقدام نمایند.

در مقابههل پرداخههت تسهههیالت بههه    در حههال حاضههر بانکههها 

افتهد  کننهد. گهاهی اتفهاق مهی    دریافت وثایق مختلفی اقهدام مهی  

 دارایهی غیهر منقهول را بهه     سهند  که دریافهت کننهده تسههیالت   

دهههد کههه آزاد کههردن آن بههه تناسههب  عنههوان وثیقههه قههرار مههی 

 بدهی آسان نیست.

اگههر هههدف از آنچههه کههه در ایههن مههاده آمههده اسههت ایجههاد     

بههها اصهههالحاتی  4834قهههانون بودجهههه سهههال  7-1بنهههد 

دائمی می شود و یها یهک مهاده بهه قهانون پهولی و بهانکی        

 اضافه می شود.
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 توضیحات اظهار نظرسابقه قانونی و  متن طرح مادهشماره 

ههها از ریافههت کننههده تسهههیالت بهها آن وثیقههه سهههولت بههرای د

باشههد بایههد همکههاری بههین بانکههها بیشههتر  بانکهههای دیگههر مههی

 شود.  

نکته دیگر این اسهت کهه بهرای تحقهق ههدف مربهوط بهه ایهن         

ماده، الزم است بانهک مرکهز نیهز بایهد نهرخ اسهتقراه بانکهها        

در واقهع در روابهط بهین بانهک مرکهزی       از خود کهاهش دههد.  

بایههد تجدیههد نظههر شههود و ایههن روابههط بههه نفههع  و بانکههها نیههز

 تولید شکل گیرد.   

کلیهههه بانکهههها و موسسهههات مهههالی و اعتبهههاری دولتهههی و      13

خصوصههی عامههل موظفنههد )در صههورت درخواسههت متقاضههی( 

سب بها بازپرداخهت ههر بخهش از تسههیالت پرداختهی بهه        متنا

واحدهای تولیهدی نسهبت بهه آزادسهازی وثیقهه ههای مهازاد و        

یهها تبههدیل وثیقههه مناسههب بههه میههزان باقیمانههده تسهههیالت،      

 حسب درخواست اقدام نمایند.

  تکراری هستند. 48و  42آید مواد به نظر می

نیهههاز بانکهههها موظفنهههد تسههههیالت ارزی و ریهههالی مهههورد    14

طرحهههای دارای توجیههه فنههی و اقتصههادی در حههوزه فعالیههت   

 های صنعتی، معدنی.

 این ماده ناقص است.

بانکههها بههرای پرداخههت تسهههیالت بایههد وثیقههه ملکههی دریافههت 

 نمایند.

 

دسههتگاههای اجرایههی و سههازمان ههها و شههرکت هههای دولتههی    15

موظفنههد خریههدهای داخلههی )اعههم از پههروژه ای و غیرپههروژه   
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 توضیحات اظهار نظرسابقه قانونی و  متن طرح مادهشماره 

از طریههق گشههایش اعتبههار اسههنادی ریههالی بههه نفههع      ای( را 

 شرکت های داخلی انجام دهند.

وزارت امههور اقتصههادی و دارایههی )سههازمان بههور  و اوراق     16

بهههادار(، بیمههه مرکههزی جمهههوری اسههالمی ایههران و بانههک     

مرکزی موظفنهد بهه منظهور پوشهش خطهر ناشهی از نوسهانات        

نامهه اجرایهی   ینآیه  نرخ ارز بهر فعالیتههای واحهدهای تولیهدی،    

مربوط به ابزارهای مهالی، زیهر سهاخت هها و زمینهه ههای الزم       

را بهرای تحقهق ایهن امهر تهیههه و ظهرف حهداکثر شهش مههاه از        

الزم االجههرا شههدن ایههن قههانون جهههت تصههویب بههه هیههأت     

کلیهه بانهک هها مکلفنهد بها دریافهت نقهدی         .وزیران ارائه کنند

%( مبلههغ گشههایش اعتبههار از بنگههاه    43حههداکثر ده درصههد ) 

تولیههدی و اخههذ اسههناد تجههاری، مبههادرت بههه گشههایش اعتبههار  

 .برای ورود ماشین آالت و مواد اولیه نمایند

 

 

 

 

 

 

ای کهه  مهاده آمهده اسهت در مصهوبه     آنچه در جملهه آخهر ایهن   

سههت بههه صههورت زیههر بیههان   دولههت داشههنه ا 24/3/4832در 

ت صههنعت، معههدن وتجههارت بهها رعایههت    شههده اسههت  وزا 

-در بههازنگری در ضههوابط واردات ماشههین قههوانین و مقههرارت 

سهههازی، تخلیهههه و معهههدنی، راه آالت دسهههت دوم صهههنعتی،

آالت کشههاورزی بههارگیری، واگههن بههاری و مسههافری و ماشههین 

سهال جههت تسههیل در اجهرای پروژهههای       2با عمر کمتهر از  

   یدی اقدام نمایند.تول

( قههانون برنامههه پنجسههاله پههنجم توسههعه بهها     72مههاده )

 شود.دائمی می یاصالحات

 

بههه منظههور حمایههت از تولیههد و اشههتغال، بانکههها و موسسههات   17

مهالی و اعتبههاری دارای مجهوز از بانههک مرکهزی پههس از تاییههد    

هیههات مههدیره بانههک بهها درخواسههت متقاضههی، اصههل و سههود   

بینهی  برای اجرایهی شهدن ایهن پیشهنهاد بایهد منهابع الزم پهیش       

در غیر ایهن صهورت امکهان تحقهق و اجهرای ایهن مهاده         گردد.

 بسیار پایین است.
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 توضیحات اظهار نظرسابقه قانونی و  متن طرح مادهشماره 

بعههد از سررسههید تسهههیالت ریههالی یهها    اعههم از سههود قبههل و 

ارزی سررسههید گذشههته و معوقههه پرداختههی بههه اشههخاص      

حقیقی و یا حقهوقی بابهت فعالیهت در امهور تولیهدی صهنعتی،       

معههدنی، کشههاورزی و خههدماتی را کههه در بازپرداخههت اقسههاط  

تسهیالت به دالیل موجهه دچهار مشهکل شهده انهد و قهادر بهه        

سهتند، بهرای یهک بهار و     پرداخت اقساط تسههیالت دریهافتی نی  

تا پنا سهال تقسهیط و از سرفصهل مطالبهات سررسهید گذشهته       

و معوقههه خههارج نماینههد. همچنههین جریمههه خسههارت تههاخیر   

پههس از تعیههین تکلیههف تهها آن زمههان و انجههام تسههویه حسههاب  

کامل مورد تاییهد بانهک یها موسسهه مهالی و اعتبهاری بخشهوده        

سههیالت  می شود بهه نحهوی کهه در ایهن مهوارد، نهرخ سهود ت       

جدیههد حههداکثر معههادل نههرخ سههود تسهههیالت تعیههین شههده    

توسههط شههورای پههول و اعتبههار باشههد. چنانچههه اشههخاص       

حقیقههی یهها حقههوقی بههرای تسههویه بههدهیهای معههوق خههود بههه  

بانکهای عامل مراجعه ننماینهد بهه هیهات مهدیره بانکهها اجهازه       

داده مهی شههود بهها رعایههت قهوانین و مقههررات، بههرای مطالبههات   

( ریههال خههود از سههایر 2033303330333میلیههارد ) بههیش از پههنا

امههوال منقههول و غیرمنقههول آنههان مههازاد بههر وثههاق تحههویلی بههه 

 بانکها اقدام نمایند.

ه در مهورد بخشهودگی جریمهه ارائهه     ای که این مهاده بهه شهیوه   

قهههانون اساسهههی  13و  13، 22، 1شهههده اسهههت بههها اصهههول  

 مغایرت دارد.
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 توضیحات اظهار نظرسابقه قانونی و  متن طرح مادهشماره 

کلیهههه بانکههههای کشهههور اعهههم از دولتهههی ، غیهههر دولتهههی و    18

موسسههات مههالی و صههندوق هههای حمههایتی موظفنههد بههاز       

پرداخهت تسههیالتی را کهه در بخهش کشهاورزی بهه اشهخاص        

یهههده ازمحهههل حقیقهههی  و حقهههوقی غیردولتهههی خسهههارت د 

خشکسالی یها سهرمازدگی یها آفهات و بیماریههای همهه گیهر و        

یهها حههوادر غیههر مترقبههه و یهها آتههش سههوزی غیههر عمههدی     

پرداخت کرده انهد بها تاییهد کهارگروهی متشهکل از نماینهدگان       

بانههک مربههوط در شهرسههتان،    جهههاد کشههاورزی شهرسههتان،  

صندوق بیمهه کشهاورزی شهرسهتان، شهورای اسهالمی شههر و       

، مشهروط بهه تهامین بهار مهالی اضهافی از       ی شهرسهتان فرماندار

( قههانون تشههکیل سههازمان  42محههل ردیههف اعتبههارات مههاده ) 

و ردیههف هههای  84/2/4837مههدیریت بحههران کشههور مصههوب 

هزینه ای خهاص مهدیریت بحهران و مهوارد پهیش بینهی نشهده        

 .قانون بودجه به مدت سه سال امهال کنند

دائمههی  یالحاتبهها اصهه 4832قههانون بودجههه سههال  21بنههد  

 می شود.

 

درصههد تسهههیالت خههود را بههه    22ههها موظفنههد  کلیههه بانههک  19

بخش کشهاورزی اختصهاص دهنهد. بانهک کشهاورزی حهداقل       

%( اعتبههارات خههود را بههه ایههن بخههش     33هشههتاد درصههد) 

  اختصاص می دهد.

امکههان عملیههاتی اسههت ای کههه ارائههه شههده ایههن مههاده بههه شههیوه

برای این که ایهن ههدف محقهق شهود بایهد منهابع        شدن ندارد.

 الزم در اختیار بانک برای این موضوع قرار گیرد.

قهههانون برنامهههه چههههارم  43( جهههزء )ج( مهههاده 2بنهههد )

 بصورت زیر دائمی می شود.

 

( قههانون برنامههه پنجسههاله پههنجم    221بنههد )ق( مههاده ) مشخص شود ایهن مهاده در سهالهای برنامهه عملکهردی داشهته       کلیه بانهک ههای عامهل موظفنهد بهه ازای پرداخهت تسههیالت         21
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 توضیحات اظهار نظرسابقه قانونی و  متن طرح مادهشماره 

بهههه کشهههاورزان و روسهههتائیان و عشهههایر، اسهههناد مشهههاعی و 

روز اراضههی مسههکونی و کشههاورزی ثبتههی و غیههر ثبتههی     مفهه

هههای کشههاورزی و صههنایع  مربههوط بههه محههل اجههرای طههرح  

وابسههته  بههه آن و امههوال منقههول دارای سههند رسههمی و سههایر   

فعالیت هها را بهه عنهوان سهند محهل اجهرای طهرح و وثیقهه و         

تضههمین هههای مربههوط بههه وام هههای بخههش کشههاورزی و وام   

و عشههایر بهها ارزش روز مههورد هههای پرداختههی بههه روسههتائیان 

 تقویم کارشنا  رسمی یا کارشنا  بانک، قبول کنند.

 دائمی می شود. یتوسعه با اصالحات است؟

 

آبههای  آبههای متکهی بهه پروانهه بههره بهرداری و حهق       کلیه حق  21

-عرفی ثبهت شهده در دفهاتر سهازمان آب، و یها بههره بهرداری       

هههای سههنتی مههورد تائیههد شههورای اسههالمی محههل از منههابع     

مختلف آب ، بهه عنهوان حقهوق مشهروع محسهوب مهی شهود        

و کلیه  اسهناد عهادی مربهوط بهه خریهد  و فهروش چهاه ههای         

کشاورزی و سهام آنها که بها پایهاب مربوطهه و تها پایهان سهال       

ادل و یا تنظیم شهده باشهند صهرفا نهزد دسهتگاه ههای       تب 4834

خههدمات رسههان از جملههه وزارتخانههه هههای نیههرو و جهههاد      

 .کشاورزی در حکم اسناد رسمی تلقی می شود

 مههاده مقابههل بههه قههانون توزیههع عادالنههه آب مصههوب      

 شود.اضافه می 43/42/4834

 

دولهههت موظهههف اسهههت قیمتههههای تضهههمینی محصهههوالت    22

کشهههاورزی را براسههها  فهرسهههت قهههانون تضهههمین خریهههد  

اجههرای برخههی از مههواردی کههه در ایههن مههاده مههد نظههر هسههت 

باشهد. لهذا نحهوه تهأمین آن بایهد مشهخص       دارای بار مالی مهی 

ش قهانون افهزایش بههره وری بخه     88تبصره زیر بهه مهاده   

 اضافه می شود. 22/2/4833کشاورزی مصوب 
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 توضیحات اظهار نظرسابقه قانونی و  متن طرح مادهشماره 

و  24/3/4833 سههالمحصههوالت اساسههی کشههاورزی مصههوب  

اصههالحیه هههای بعههدی  آن  بههه گونههه ای تنظههیم کنههد کههه اوال 

متوسط هزینهه کهل تولیهد در واحهد سهط  در پهنهه سهرزمینی        

%( سههود 23تههأمین گههردد و ثانیههاً حههداقل بیسههت درصههد )    

 .لحاظ شود

  افههزایش سههاالنه قیمههت هههای خریههد تضههمینی      4تبصههره

مههی محصههوالت کشههاورزی نبایههد از نههرخ تههورم سههاالنه اعال  

 .بانک مرکزی ج. ا .ا .کمتر باشد

  دولههت مکلههف اسههت ظههرف یههک سههال از تههاریخ   2تبصههره 

الزم االجههرا شههدن ایههن قههانون اقههدامات الزم را بههرای ایجههاد   

سامانه داده ها به منظهور شناسهایی دقیهق واحهد ههای تولیهدی       

محصههوالت کشههاورزی بههه عههالوه  میههزان تولیههد هههر یههک از  

دهههد تهها مقههدمات پرداخههت  محصههوالت توسههط آنههها انجههام  

یارانههه نقههدی یهها غیههر نقههدی بههه محصههوالتی کههه در بخههش   

  کشاورزی نیاز به حمایت دارند فراهم شود.

  شود.

شهود بها متقاضهیان احهدار سهد       به وزارت نیرو اجازه داده مهی  23

و نیروگههاه در بخههش خصوصههی و تعههاونی بههه صههورت بلنههد  

مههدت قههرارداد خریههد تضههمینی آب و بههرق منعقههد نمایههد. بههه 

منظههور تنظههیم بههازار صههادرات در فههروش بههرق ، سهههم هههر   

اگر هدف از ایهن مهاده ایجهاد انگیهزه بهرای بخهش خصوصهی        

، انههرژی هسههت گههذاری در بخههش تولیههد بههه منظههور سههرمایه

تمهیههدات الزم را فههراهم توانههد  راهکههار خریههد تضههمینی نمههی

الزم اسهت موضهوع مربهوط بهه زمهان بازگشهت سههرمایه        آورد.

بها اصهالحاتی دائمهی مهی      4834( قانون بودجهه سهال   48بند )

( قهانون برنامهه پنجسهاله پهنجم توسهعه      488شود یها بهه مهاده )   

-اضههافه مههی 4828یهها قههانون تاسههیس وزارت نیههرو مصههوب  

 .شود



  
  

  
 
 
 

17 
 

 توضیحات اظهار نظرسابقه قانونی و  متن طرح مادهشماره 

ات معههادل سهههم وی از کههل تولیههد   تولیههد کننههده از صههادر  

 همان سال تعیین می شود.

 توجه قرار گیرد.نیز مورد 

بههه وزارتخانههه هههای نفههت و نیههرو اجههازه داده مههی شههود از     24

های غیردولتهی نسهبت   طریق قراردادههای بیهع متقابهل بها بخشه     

بهههه تولیهههد آب شهههیرین از روشههههای حرارتهههی بازیهههافتی و  

کههاهش تلفههات توزیههع بههرق، آب و حاملهههای انههرژی اقههدام و 

هزینه های سهرمایه گهذاری و سهود متعلقهه را از محهل صهرفه       

 جویی های انجام شده پرداخت نمایند.

قههانون برنامههه پنجسههاله پههنجم اینگونههه    32در بنههد ب مههاده  

شههود  بههه دسههتگاههای اجرائههی اجههازه داده مههی "ت  آمههده اسهه

برای تهأمین منهابع مهالی طرحههای خهود از روش بیهع متقابهل        

با رعایهت اصهل عهدم تضهمین بازگشهت تعههدات ایجادشهده        

توسههط دولههت، بانههک مرکههزی و بانکهههای دولتههی پههس از     

   ".تصویب شورای اقتصاد استفاده نمایند

برنامههه پنجسههاله پههنجم  قههانون  488عههالوه بههر ایههن در مههاده  

توسههعه در مههورد موضههوع کههاهش تلفههات مقههرر گردیههد       

 اقداماتی انجام شود.

 قههانون اصههالح الگههوی  اینگونههه آمههده اسههت      28در مههاده 

وزارت نیهههرو موظهههف اسهههت پهههس از انجهههام بررسهههیهای  "

سهههنجی و داشهههتن توجیهههه فنهههی و    کارشناسهههی و امکهههان 

کههن  شههیرین آباقتصههادی، حههرارت مههورد نیههاز واحههدهای    

تقطیههری را از محههل بازیافههت تلفههات نیروگاههههای حرارتههی   

تههأمین نمایههد. سههازمان مههدیریت منههابع آب و شههرکت تههوانیر  

ههای الزم بهرای منهاطق نیازمنهد بهه تأسیسهات        کلیه همهاهنگی 

کههن و احههدار ایههن واحههدها بهها نیروگاههههای       شههیرین آب

 صههورت یکپارچههه بههه انجههام خواهنههد رسههاند.  حرارتههی را بههه

وزارت نیرو موظف بهه گهزارش سهاالنه اجهرای ایهن مهاده بهه        

 ".هیأت وزیران و مجلس شورای اسالمی است

بههه وزارت نفههت اجههازه داده مههی شههود از طریههق شههرکتهای     25

تابعههه ذی ربههط بههرای احههدار واحههدهای صههنعتی وابسههته بههه 

نفههت و گههاز ماننههد پاالیشههگاههای گههاز و نفههت و پتروشههیمی  

صوصههی و تعههاونی، بهها رعایههت مههاده بهها بخههش غیردولتههی، خ

( قههانون اجههرای سیاسههتهای کلههی اصههل چهههل و چهههارم    8)

( قانون اساسهی و سهقفهای مشهارکت تعیهین شهده نسهبت       11)

( قههانون برنامههه پنجسههاله   32مههاده )« د»بنههد « 4»جههزء  

اصههالح صههورت مقابههل  هقههانون بهه (427پههنجم و مههاده )

 یا جایگاه آن در قانون وزارت نفت است.و شود می
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 توضیحات اظهار نظرسابقه قانونی و  متن طرح مادهشماره 

بههه تضههمین تسهههیالت بههانکی متناسههب بهها قدرالسهههم دولههت  

 اقدام نماید.

دولهههت موظهههف اسهههت در ازای برقهههی کهههردن چاهههههای     26

کشهههاورزی بههها منهههابع انهههرژی نهههوین )از جملهههه انهههرژی   

خورشهیدی( بههه جههای اسههتفاده از سههوختهای فسههیلی )نفههت و  

گههاز( مبلههغ معههادل پرداختههی بابههت یارانههه سههوخت را بههه     

تولیههههدی سامانه)سیسههههتم( بههههرق از جملههههه  شههههرکتهای 

خورشهههیدی پرداخهههت نمایهههد و تجهیهههزات مربوطهههه را بهههه 

 کشاورزان تحویل نماید.

  

گههذاری، تولیههد،   منظههور تسهههیل و حمایههت از سههرمایه    بههه 27

ههای تولیهد و    اشتغال و تسریع امهور، شهفافیت، کهاهش هزینهه    

خهدمات، دولهت موظهف اسههت بها رعایهت قهوانین موضههوعه،       

اه اول هههر سههال نسههبت بههه بههازنگری و تصههویب  در شههش مهه

هها ونیهز پروانهه هها و مجهوز       کلیه مراحهل، فرآینهدها، اسهتعالم   

هااعم از گهواهی ، جهواز یها موافقهت و مشهابه آن و همچنهین       

( قههانون 2وجهوه دریهافتی دسههتگاههای اجرائهی موضههوع مهاده)    

( قههانون محاسههبات  2مههدیریت خههدمات کشههوری و مههاده)   

قهی و حقهوقی تحهت ههر عنهوان اعهم       عمومی از اشخاص حقی

از تعرفهه، عههواره، هزینههه خهدمات، نصههاب، حقههوق مالکانههه   

موارد بایهد در قالهب قهانون بهبهود فضهای مسهتمر کسهب        این 

و کههار پیگیههری شههود. ضههمن ایههن کههه در مصههوبه بهها شههماره  

هیئهههت وزیهههران بهههر    24/3/4832مهههورخ  443822/13242

 مشکالتی مورد توجه قرار گرفته است. طرف کردن چنین

بهها اصههالحاتی   4834قههانون بودجههه سههال    7-44بنههد 

 دائمی می شود.
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 توضیحات اظهار نظرسابقه قانونی و  متن طرح مادهشماره 

و مشههابه آنههها و نیههز وجههوهی کههه بههرای صههدور هرگونههه      

گهردد ، اقهدام    گواهی یا مجوز یها پروانهه و نظهایر آن اخهذ مهی     

و مراتههب را بههرای اطههالع عمههوم را ازطریههق روزنامههه رسههمی  

رر در مههاده مههذکور،  هههای عمههومی و روشهههای مقهه   و رسههانه

 .اعالم عمومی نماید

 محاسهبات  قهانون ( 2)مهاده  موضهوع  اجرائهی  دسهتگاههای  کلیه

 کشهههوری خهههدمات مهههدیریت قهههانون( 2)مهههاده و عمهههومی

 مصههوبات درحههدود فقههط و هسههتند بنههد ایههن حکههم مشههمول

 از اسهتعالم  و وجهه  نهوع  ههر  اخهذ  بهه  مجهاز  بنهد  این موضوع

 .باشند می حقوقی و حقیقی اشخاص

تههرویا فرهنههر مصههرف کاالهههای تولیههد داخههل،  بههه منظههور  28

سههازمان صههدا و سههیمای جمهههوری اسههالمی ایههران موظههف    

است از محل منابع داخلی نسهبت بهه تهیهه برنامهه ههای ویهژه       

و عمههومی در جهههت فرهنههر سههازی مصههرف کههاالی تولیههد   

داخلههی حمایههت از سههرمایه و اشههتغال، اقههدامات الزم معمههول  

بنههد در سههازمان صههدا و  نمایههد و نههرخ تبلیغههات موضههوع ایههن

 4833سههیمای جمهههوری اسههالمی ایههران را نسههبت بههه سههال   

 افزایش ندهد.

بهها اصههالحاتی   4834قههانون بودجههه سههال    7-43بنههد  

 شود.دائمی می

 

 مشههخص نیسههت کههه منظههور از کاالهههای وارداتههی چیسههت؟   صههدا و سههیمای جمهههوری اسههالمی ایههران، موسسههات و نهههاد   29
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 توضیحات اظهار نظرسابقه قانونی و  متن طرح مادهشماره 

هههای عمههومی غیههر دولتههی و شههرکت هههای وابسههته و دسههتگاه 

انون مههدیریت خههدمات کشههوری و ( قهه2هههای موضههوع مههاده )

( قهههانون محاسهههبات عمهههومی کشهههور، سهههازمانها و 2مهههاده )

شههرکتهای وابسههته موظفنههد در ازای تبلیههغ مصههرف کاالهههای   

تولید داخل که بهه تاییهد موسسهه اسهتاندارد رسهیده اسهت تها        

% (تخفیههف قائههل شههوند  و مبلههغ تخفیههف   83سههی درصههد )

در داخههل فههوق را از محههل درآمههد کاالهههای وارداتههی کههه     

 شوند تامین نمایند.تولید نمی

 شود؟آیا همه کاالهای وارداتی را شامل می

اعتبههارت الزم بههرای اجههرای ایههن قههانون عههالوه بههر احکههام     31

 :گردد مذکور در موارد  قبل از محل منابع زیر تأمین می

  دولتفروش اموال منقول و غیر منقول  -8

ههای متعلهق    واگذاری سهام، سههم الشهرکه و سهایر دارایهی     -2

  های دولتی تابعه و وابسته به دولت و شرکت

دیگههر منههابع الزم بههرای اجههرای ایههن طههرح ، در بودجههه     -8

 .های سنواتی

دولههت مکلههف اسههت منههابع و مصههارف اجههرای ایههن قههانون را 

ههههای مشهههخص در   بهههه تفکیهههک اجهههزاء آن در ردیهههف   

 نواتی درج نماید.های س بودجه

محهل مصههرف وجهوه حاصههل از ایهن منههابع در قهانون بودجههه     

 مشخص شده است.

 

  (، 3(، ) 2(، ) 2بهها تصههویب و ابههالغ قههانون مههذکور مههواد )     31
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 توضیحات اظهار نظرسابقه قانونی و  متن طرح مادهشماره 

( قههانون رفههع برخههی از موانههع تولیههد    42( و)44(، )43(، )3)

مجلههس شههورای 7/2/4833وسههرمایه گههذاری صههنعتی مصههوب

یص مصهههلحت نظهههام مجمهههع تشهههخ 22/3/4837اسهههالمی و 

(، 8(، )4نسههخ مههی گههردد و مههدت اجههرای آزمایشههی مههواد)   

( قههانون رفههع برخههی از موانههع تولیههد و سههرمایه  3( و )7(، )1)

 دایمی می شود. 7/2/4833گذاری صنعتی مصوب 
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 گیرینتیجه -3

     جوامع دارد، مقوله ای است که مورد دغدغه مدیران و کارگزاران هر جامعه ای قرارتولید به دلیل نقشی که در 

می گیرد، به همین دلیل است که فصل مشترک تمامی مکاتب اقتصادی محسوب می شود. با این تفاوت که هر کدام 

 کنند.از مکاتب راههای مختلفی را برای کارا کردن و حداکثر کردن آن انتخاب می

ای طوالنی دارد و این هدف از زمان مشروطه مورد توجه جامعه بود. با ایران موضوع حمایت از تولید ملی سابقهدر 

سند فرادستی و قانون کشور موضوع حمایت از تولید به انحاء  23این هدف است که در حال حاضر در بیش از 

 مختلف مورد توجه قرا گرفته است.

شرایط برای تولید مناسب نیست  در حال حاضری در خصوص حمایت از تولید، برغم وجود چنین قوانین و اسناد

 و بهمین دلیل است که مجدداً تحقق این هدف در قالب طرحی جدید پیگیری شده است.

با  47/42/4832ماده است در تاریخ  84که دارای « طرح اصالح برخی از قوانین در راستای حمایت از تولید ملی»

در تاریخ  232پ شده است. بیش از این نیز طرح حمایت از تولید ملی با شماره ثبت چا 184شماره ثبت 

به عنوان جایگزین طرح  4/44/4834چاپ شد و مجدداً طرحی دیگر با همین شماره ثبت در تاریخ  23/43/4834

 اخیرالذکر چاپ گردید.

هد که این طرح موضوعات مختلفی را بررسی طرح اصالح برخی از قوانین در راستای حمایت از تولید نشان می د

برای این هدف مورد توجه قرار داده است که تحقق آنها در قالب اصالح برخی از قوانین پیگیری شده است. طرح 

ای که برخی از مواد مذکور به لحاظ شکلی به صورت مناسبی تنظیم نشده است و دارای ابهاماتی می باشد. بگونه

 ر چه قانونی باید درج گردد.دقیقاً مشخص نشده است که د

با این توضیحات روشن است که آنچه به عنوان مواد در متن طرح پیشنهاد شده اند دارای آشفتگی موضوع می باشد 

و از نظر شیوه قانون نویسی نیز، طرح رویه ای را که برای اصالح قوانین در پیش گرفته است نامناسب است. به 

 و آن هم یک ماده یا بند آن را مورد توجه قرار داده است.طوری که اصالح برخی از قوانین 

ماده در طرح ارائه شده است بدلیل پراکندگی موضوعی نمی تواند هدف مربوط  84به طور کلی آنچه که در قالب 

ا به حمایت از تولید ملی را بدنبال داشته باشد، لذا برای تحقق هدف اصلی که همانا حمایت از تولید است باید ابتد

موضوع تولید در کشور آسیب شناسی گردد و پس از آن، طرحی جامع و متناسب با موضوعات برای حمایت از آن 

 ارائه کرد.
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در طرح ارائه شده از سوی مجلس شورای اسالمی احکامی از قوانین برنامه پنجساله پنجم توسعه و بودجه های 

( و در قالب بودجه های 4833-4832نجم )سالهای سالیانه درج شده اند که مشخص نیست در سالهای برنامه پ

سالیانه چه عملکردی داشته اند یا اگر عملکرد آنها مناسب نبوده است، چه مشکالتی برای تحقق آنها وجود داشته 

از جمله  21و  28، 43، 3، 3، 3، 2است. عالوه بر این برخی از مواد طرح با برخی از قوانین مغایرت دارد که مواد 

 .آنهاست

اند الزم  در خصوص پیشنهاداتی که در طرح در مورد تخصیص بخشی از منابع بانکها به تولید مورد توجه قرار گرفته

است این موضوع مدنظر قرار گیرد که وجود برخی از مشکالت در اقتصاد ایران باعث شده است بانکها به 

دام نکنند. در واقع با توجه به ساختار اقتصاد گذاری و یا تخصیص منابع در اختیار خود به بخش تولید اق سرمایه

اگر بخواهیم منابع بانکها به سمت تولید انتقال یابند باید این ساختارها  کشور، رفتار بانکها اینگونه شکل گرفته است.

اصالح شوند. لذا طرح اصالح برخی از قوانین در راستای حمایت از تولید ملی برای هدف حمایت از تولید باید 

در خصوص ایجاد مشوق  ش کند این ساختارها را اصالح نماید زیرا ساختارها، رفتارها را بوجود می آورند.تال

عالوه بر خرید تضمینی موضوع مربوط به گذاری درتولید انرژی الزم است  برای بخش خصوصی به منظور سرمایه

 دوره بازگشت سرمایه نیز مورد توجه قرار گیرد.

یادآور می شویم که اگر مجلس شورای اسالمی و دولت محترم بنا دارند از تولید حمایت کنند  در انتها این نکته را

شخصی با ساز و کارهای معین به این موضوع اختصاص دهند و آنچه که در قالب این مواد در خصوص مباید منابع 

ابع مشخصی را تعیین نکرده تغییر رفتار بانکها برای حمایت از تولید پیشنهاد شده است به لحاظ عملی چون من

است، قابل تحقق نمی باشد. زیرا بانکها به عنوان یک بنگاه اقتصادی در ساختاری که اقتصاد کشور دارد مشغول 

فعالیت هستند و در این ساختار روشهایی را دنبال می کنند تا منافع سپرده گذاران حداکثر شود. ضمن این که با 

ت و بندها یا موادی از یک قانون اصلی یا فرعی مورد اصالح قرار می گیرد، شیوه ای که در این طرح آمده اس

 حمایت از تولید میسر نخواهد شد.

 لذا هم به دلیل تعدد قوانین موجود و هم عدم انسجام موجود در طرح تصویب طرح مذکور توصیه نمی شود.


