
 

 

 

 

 
 

 مقدمٍ -1

سیادی تزخَردار است ٍ پایذاری ٍ ثثات در ًزخ رضذ اهتػادی اس عزین تَلیذ ًظز تِ ایٌٌِ تَلیذ در اهتػاد اس اّویت تسیار 

ضَد، ّز ًطَری تذًثال ایي است تا هٌاًیسوی را عزاحی ًٌذ ًِ ایي اهٌاى كزاّن ضَد ٍ ضزایظ تزای تخص كزاّن هی

 هَلذ تسْیل گزدد.

حون ایي ّذف كزاّن ضَد. در راستای هزار گزكتي اهتػاد ایزاى ًیش تِ تثؼیت اس ایي ٍضؼیت تالش ًزدُ است تا ساس ٍ ًار ت

سیاست ًلی در ًطَر تػَیة ٍ اتالؽ ضذُ است ًِ هْوتزیي آًْا در  63تؼذاد  24:6لـایت  2483در ایي هسیز، اس سال 

 ارتثاط تا تخص تَلیذ ػثارتٌذ اس;

 سیاستْای ًلی ًظام در تخص ارسی -2

 سیاستْای ًلی ًظام در تخص اهٌیت اهتػادی -3

 سیاستْای ًلی ًظام در تخص هؼذى -4

 سیاستْای ًلی ًظام  در تخص هٌثغ عثیؼی -5

 سیاستْای ًلی ًظام در تخص هٌاتغ آب -6

 سیاستْای ًلی ًظام در تخص حول ٍ ًول -7

 گذاریسیاستْای ًلی ًظام در خػَظ تطَین سزهایِ -8

 سیاستْای ًلی ًظام در تخص هالی -9

 جوَْری اسالهی ایزاىهاًَى اساسی  55سیاستْای ًلی ًظام در خػَظ اغل  -:

 سیاستْای ًلی ًظام در تخص ًطاٍرسی -21

 سیاستْای ًلی ًظام در تخص غٌؼت -22

 سیاستْای ًلی تَلیذ هلی، حوایت اس ًار ٍ سزهایِ ایزاًی -23

 سیاستْای ًلی اهتػاد هواٍهتی -24

سیاستْا، هَای  ًٌذ. در ًٌار ایيایي سیاستْای اتالؿی در ٍاهغ ًگاُ ٍ تیٌص حاًویت را در خػَظ تخص هَلذ ارائِ هی

ّایی، ٍضؼیت را تِ غَرتی ساهاًذّی ًٌٌذ هوٌٌِ ٍ هجزیِ ًیش تالش ًزدًذ تا اس عزین ٍضغ هَاًیي، هوزرات ٍ دستَرالؼول

گذاری غٌؼتی گذاری ٍ تَلیذ كزاّن ضَد. تػَیة هاًَى ركغ تزخی اس هَاًغ تَلیذ ٍ سزهایًِِ حػَل اّذاكی ًظیز سزهایِ

 ة ضذُ است.تزای تحون ایي ّذف تػَی
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 گذاری صىعتیاظهار وظز دربارٌ مًضًع تعییه تکلیف قاوًن آسمایشی رفغ بزخی اس مًاوغ تًلید ي سزمایٍ -2

عَری ًِ در هسوت هوذهِ تیاى ضذُ است سیاستْا، هَاًیي ٍ هوزرات هتؼذدی در ًطَر ٍ در حَسُ سیزتٌایی ٍ اهَر ّواى

-دّذ ًِ ایي ّذف هحون ًطذُ است ٍ سزهایِص هَلذ اخیز ًطاى هیتَلیذی تػَیة ٍ اتالؽ ضذُ است تا ضزایظ در تخ

درغذ هَاجِ  31رٍد. در تزخی اس سالْا تا ًزخ رضذ تیص اس هٌلی گذاری ًِ یٌی اس هٌاتغ تسیار هْن تزای تَلیذ تِ ضوار هی

ٍضؼیت ّوچٌاى تز  گذاری در ًطَر تاػث گزدیذ ًِ اهتػاد ایزاى ٍارد سیٌل رًَد ضَد ًِ ایيگزدیذ. ًاّص سزهایِ

 اهتػاد ایزاى سایِ اكٌٌذُ است.

پذیز ٍ ارتواء ًظام هالی اس سهاًی ًِ ًطَر ٍارد رًَد گزدیذ، تالش ضذ تا تا ٍضغ هَاًیٌی ًظیز هاًَى ركغ هَاًغ تَلیذ رهاتت

، ٍظیلِ ایي ًَضتار ًطَر، اهتػاد اس حالت رًَد خارج ضَد. ایي ًِ آیا تا ٍضغ هَاًیٌی ایي ّذف هحون گزدیذُ است یا خیز

تاضذ ًِ اهتػاد ایزاى در حال حاضز تا ای ًیاس دارد. اها آًچِ رٍضي است ایي ًٌتِ هیًیست ٍ تِ تزرسی ٍ هغالؼِ جذاگاًِ

گذاری هَاجِ است ٍ ایي ریطِ در ػَاهل تسیاری دارد ًِ در تلِ هزار گزكتي هٌاتغ تاًٌْا تِ غَرت ًوثَد ضذیذ سزهایِ

عَر تِ تاًٌْا، گیزًذگاى ّویي ّویيگیزًذگاى ػوذُ، ٍ پزداخت ًطذى آى اس سَی ٍامدر اختیار تسْیالتّا هؼَهِ ٍ تذّی

ای ّای سزهایِّای تولي داراییهغالثات پیواًٌاراى اس دٍلت، ًثَد اتشارّای هالی هٌاسة، ًاّص اػتثارات ػوزاًی ٍ عزح

گذاری غٌؼتی، اهتػاد ایزاى تا هطٌالت هتؼذدی ها در هوَلِ سزهایِّای سٌَاتی ٍ... اس جولِ آًْا ّستٌذ ادر هالة تَدجِ

 گذاری غٌؼتی ایزاى ٍجَد دارد;دّذ ًِ هَاًغ سیز در تخص سزهایِرٍتزٍ است. هزاجؼِ تِ هغالؼات هختلق ًطاى هی

 ًثَد ثثات ٍ اهٌیت السم اهتػادی -2

 گذاری هَلذ ٍ ؿیزهَلذٍجَد تثؼیض هیاى سزهایِ -3

 تَلیذ در جاهؼِ ًثَد كزٌّگ ًار ٍ -4

 ًاپذیز ٍ ًاهٌاسةٍجَد هَاًیي ٍ هوزرات اًؼغاف -5

 ّا تِ سوت تَلیذگذاریٍجَد هتَلیاى هتؼذد ٍ هَاسی در ّذایت سزهایِ -6

 ٍجَد راًت تزای تزخی اس تخطْای هَجَد اهتػاد ًطَر -7

 ػذم اجزای دهین هَاًیي -8

 ػذم دستیاتی آساى تِ هٌاتغ هالی ٍ تسْیالت -9

گذاری خارجی رٍس ًثَدى هاًَى سزهایِالذًز، هَاًیٌی ًظیز ًار، تیوِ، تأهیي اجتواػی ٍ تِػالٍُ تز هطٌالت كَم -:

 رٍد. گذاری غٌؼتی در ًطَر تِ ضوار هیاس جولِ هطٌالت سزهایِ

ای تاضذ گذاری غٌؼتی، اًتظار تز ایي است ًِ هَاًیي ٍضغ ضذُ تِ گًَِتا ٍجَد چٌیي هطٌالتی در تخص سزهایِ -21

 حلْای ًارا ٍ اثزتخص ارائِ ًٌذ.ایي هطٌالت، راًُِ تزای حل 

دّذ ًِ اس ایي ٍیژگی تزخَردار ًیست. ضوي گذاری غٌؼتی ًطاى هیتزرسی هاًَى ركغ تزخی اس هَاًغ تَلیذ ٍ سزهایِ

اداهِ اًذ ٍ هَارد اغالحی در اًذ تِ ًَػی اغالح ضذُایي ًِ تزخی اس هَاد ایي هاًَى در هَاًیٌی ًِ اخیزاً تػَیة ضذُ

 ضَد;ایي هسوت ارائِ هی
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( هاًَى تزًاهِ ضطن 7( هاًَى هالیات تز ارسش اكشٍدُ است ًِ در هادُ )49( هاًَى هذًَر هَضَع هادُ )2هادُ ) -2

 هَرد تَجِ هزار گزكتِ است ٍ ساس ٍ ًارّای اجزایی آى تـییز ًزدُ است.

( هاًَى تزًاهِ ضطن هَرد 5هادُ )« چ»در تٌذ گذاری غٌؼتی ( هاًَى ركغ تزخی اس هَاًغ تَلیذ ٍ سزهای4ِهادُ ) -3

 تَجِ هزار گزكتِ است.

ّا ٍ هاًَى الحام تزخی هَاد تِ هاًَى تٌظین تخطی ( هاًَى ّذكوٌذ ًزدى یارا2ًِ( هاًَى هذًَر در هادُ )7هادُ ) -4

 ( اغالح ضذُ است.3اس هوزرات هالی دٍلت )

هاًَى تزًاهِ ضطن ٍ در هَرد عزحْای ػوزاًی دٍلتی ٍ عزحْای ( 49( هادُ )5( هاًَى هَرد ًظز در تٌذ )8هادُ ) -5

گذاراى هَرد تَجِ هزار گزكتِ است. ػالٍُ تز ایي الیحِ اغالح هاًَى ًحَُ جلَگیزی اس آلَدگی اهتػادی سزهایِ

 َّا تا ػٌَاى الیحِ َّای پاى در دستَر ًار هجلس ضَرای اسالهی هزار دارد ٍ در دست تزرسی هزار دارد.

  

 بىدی ي پیشىهادمغج

تزای حوایت اس تَلیذ در ًطَر سیاستْا، هَاًیي ٍ هوزرات هتؼذدی ٍضغ ٍ اتالؽ ضذُ است ٍ تزؿن ٍجَد چٌیي ضَاتظ ٍ 

هوزرات، هتأسلاًِ ػولٌزدّا ّیچ تٌاسثی تا ایي حجن اس هَاًیي ًذارد. ایي رٍیٌزد تاػث ضذ ًِ تؼضاً هَاًیي ّوزاستا ًثاضٌذ 

 تزای ًارگشاراى اهتػادی ایجاد ًزدُ است. ٍ ایي خَد هطٌلی را

تخص خػَغی اس رٍیٌزد ًویسیَى هحتزم غٌایغ ٍ هؼادى هجلس ضَرای اسالهی در خػَظ آؿاس راٌّار ٍ رٍش 

ًٌذ ٍ تزای حزًت در ایي هسیز اس ارائِ گذاری استوثال هیهٌاسة تزای حوایت اس تَلیذ، ركغ هَاًغ هزتَط تِ آى ٍ سزهایِ

 ًٌذ.ؾ ًویّیچ ًوٌی دری

اها ًٌتِ تسیار هْن ایي است ًِ تخص هَلذ ًطَر در ٍضؼیتی هزار دارد ًِ هطٌالت سیادی گزیثاى آى را گزكتِ است ًِ 

تؼذد هَاًیي ٍ ػوز ًَتاُ آى هَاًیي، اس جولِ هطٌالت است. هتأسلاًِ در سالیاى اخیز ضیَُ هاًًَگذاری ًیشتا حذٍدی تـییز 

ضَد ًِ خَد تِ رٍی اهتػاد ایزاى، هَاًیٌی ٍضغ هیار، تزای حل تزخی اس هطٌالت پیصیاكتِ است ٍ ّز چٌذ ٍهت یٌث

ًٌٌذ. ایي ضیَُ هاًًَگذاری ًطأت گزكتِ اس ایي ًگاُ است ًِ هتَلیاى هاًًَگذاری در اغالح تزخی اس هَاًیي دائوی اهذام هی

ًگزی تزخَردار ًیست. حل ًیش اس جاهغاسة آى راًُگز ٍ سیستوی ًسثت تِ هطٌالت ًذارًذ ٍ تِ تًٌطَر تػَیز ًالى، جاهغ

لذا پیطٌْاد ایي است ًِ حال ًِ هجلس دّن در آستاًِ یٌسالگی خَد هزار دارد، دٍلت را هَظق ًٌذ تا ّوٌاری تخص 

َد ٍ ای دهین تِ ضٌاسایی تٌگٌاّای اهتػاد ایزاى ٍ تخص هَلذ اهذام ًٌذ ٍ تا تٌویح هَاًیي هَجخػَغی ٍ تا اًجام هغالؼِ

-ای جاهغ ٍ هاًغ اهذام ًٌذ تا اس ٍضغ هَاًیي هتؼذد،     ًَتاُهزتثظ تا ایي ّذف )حوایت اس تَلیذ( تِ تذٍیي ٍ ارائِ الیحِ

 هذت ٍ ًاهع جلَگیزی تؼول آیذ.
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