
 

 

 

 
 

 

 کلیات -الف

  ُاصالحات اى هصَب  حذاکثز استفادُ اس تَاى تَلیذی ٍ خذهاتی کطَر ٍ حوایت اس کاالی ایزاًیلاًَى  4در هاد ٍ
 :ٍسارت صٌعت، هعذى ٍ تدارت هَظف است 8931اردیثْطت 

اس هحل اعتثارات داخلی ٍ تا استفادُ اس ساهاًِ ّای هَخَد، ساهاًِ هتوزکشی را خْت درج فْزست تَاًوٌذی ّای 
عوك ساخت داخل هحصَالت داخلی ٍ ًصة تزچسة ًطاى دٌّذُ درصذ ٍ  الت داخلی ساهاًذّی کٌذهحصَ

تٌذ  9)خشء  .درج کٌذ فَقعوك ساخت داخل تز رٍی هحصَالت را حذاکثز طی دٍرُ دٍسالِ تعییي ٍ در ساهاًِ 
 (4الف هادُ 

 کار رفتِ در  ّای تِ ل تَلیذ ٍ ًْادُ، عوك ساخت داخل، هیشاى هدوَع سْن ارسش عَاهایي خشء ًاهِ تز اساس آییي
 فزآیٌذ ساخت هحصَالت داخلی کِ در للوزٍ خغزافیایی کطَر ایداد ضذُ، هَرد ّذف است. 

 ضًَذ هعادل درصذ سْن ًیزٍی کار ایزاًی  درصذ عوك ساخت کلیِ خذهاتی کِ در للوزٍ خغزافیایی کطَر ارائِ هی
ّای ارسش  ز یک اس کاالّا ٍ خذهات کِ تا رٍش ضاخصدرصذ عوك ساخت داخل ٍّ  در ارائِ آى خذهت است

تا  4۲تیص اس »، «درصذ 4۲تا  ۰۲تیص اس »، «درصذ ٍ کوتز اس آى ۰۲»تعییي ضذُ، در پٌح تاسُ   (IPI)خشء تِ خشء
 .ضَد تعزیف هی« درصذ 8۲۲تا  1۲تیص اس »ٍ « درصذ 1۲تا  ۰۲تیص اس »، «درصذ۰۲

 گیزی هیشاى  دّذ کِ تعییي ضاخص دلیمی تزای اًذاسُ تَاى داخل ًطاى هیضٌاسی لاًَى حذاکثز استفادُ اس  آسیة
ّای هْوی است کِ در ایي لاًَى اس آى غفلت ضذُ است. لذا تَلیذکٌٌذگاى داخلی  ساسی یکی اس سیزساخت داخلی

تصَیز ای فسادسا ٍ غیزدلیك است. تٌاتزایي  اًذ کِ ضیَُ ّوَارُ هثتٌی تز تاسدیذّای کارضٌاسی ارسیاتی ضذُ
ٍاضحی اس هحصَل ایزاًی ٍ درًتیدِ ضزکت ایزاًی در کطَر ٍخَد ًذارد ٍ ّویي هَضَع راُ را تزای دٍر سدى 

ّای  تَخِ لزار گزفتِ، تَخِ تِ ضیَُ ساسد. در هماتل، آًچِ در تسیاری اس کطَرّای دًیا هَرد لَاًیي ّوَار هی
خْاًی تحت سزفصل لَاعذ هثذأ تِ ایي هَضَع هثال، کطَرّای عضَ ساسهاى تدارت  عٌَاى سیستوی است. تِ

 .اًذ پزداختِ

 کاالی ایزاًی اضافِ کزدى تیطتز ٍ  ًظارت پذیزی ٍ خزم اًگاریلاًَى استفادُ حذاکثز تَاى داخل  ّذف اس اصالح
 تَد.

 ُّا عوك ساخت داخل تعزیف ضذُ است، تِ ایي هعٌا کِ هوکي است یک هاضیي یا  تزای کاالّای هَرد ًیاس پزٍص
درصذ یا تِ تِ هیشاى کوتزی ساخت داخل تاضذ، لذا تزای  8۲۲ّا است،  ای یا هَادی کِ هَرد ًیاس ایي پزٍصُ لطعِ

ایي هَارد عوك ساخت داخل لحاظ ضذُ است. دٍم آًکِ تزای هَارد هصزفی در فصل کاالی ایزاًی ّن چٌیي 
 .تعزیفی آٍردُ ضذُ است

 ُّای حوایتی اس  یٌکِ سیزساخت هٌاسثی را تزای اخزای لَاًیي ٍ سیاستساسی عالٍُ تز ا گیزی هیشاى داخلی اًذاس
تَاًذ آثار دیگزی را ّن تزای کطَر تِ ارهغاى تیاٍرد؛ اسخولِ اهکاى تزآٍرد ًسثتاً  کٌذ، هی تَاى داخل فزاّن هی

اد اًگیشُ در ّای داخلی، اید ّای هختلف، ایداد رلاتت ساسًذُ هیاى ضزکت دلیك هیشاى تَاًوٌذی داخلی در حَسُ

  99-2شمارٌ

  1399 مهرماٌ

 اظهاروظر دربارٌ 

 از استفادٌ حداکثر قاوًن 4 مادٌ الف بىد 3 جسء اجرایی وامٍ آییه »

 «ایراوی  کاالی از حمایت ي کشًر خدماتی ي تًلیدی تًان



 

ّای ًسثی کطَر،  کٌٌذگاى کاال ٍ خذهات تزای ارتمای تَاى داخل، کوک تِ ضٌاخت هشیت تَلیذکٌٌذگاى ٍ تأهیي
 ...کوک تِ رًٍك تَلیذ ٍ اضتغال کطَر در تلٌذهذت ٍ

 ًِتزای هثال ٍسارت صٌعت یا در هَاردی ٍسارت خْاد ضذُ تعزیف  دستگاُ ّاای تزای کاالّای حَسُ  ساها
 .کطاٍرسی یا ٍسارت تْذاضت

 ًِاس یک طزف پیواًکاراى ٍ تَلیذ کٌٌذگاى کِ لذرت ساخت کاال یا اًدام پزٍصُ دارًذ، تَاًایی  در ایي ساها
ضی ّستٌذ، ّای دٍلتی ٍ کساًی کِ هتما ّای اخزایی، ضزکت کٌٌذ ٍ اس طزف دیگز دستگاُ ّایطاى را ارائِ هی
 .کٌٌذ تماضا را هطزح هی

  ّای خصَصی  را تطکل یساهاًِ رتثِ تٌذی پیواًکاراى ٍ تَلیذ کٌٌذگاى پیص تیٌی ضذُ است کِ تخطدر ایي
هثل اتاق تاسرگاًی، یک تخص را ًظام هٌْذسی تزای کارّای عوزاًی ٍ یک تخص را ساسهاى تزًاهِ اًدام 

 دّذ.  هی

 

 اظهاروظر بر اساس مًاد آییه وامٍ -ب

  ُاست، رٍش  تٌْب هَضَػی کِ ثزای رٍش تؼییي ػوق سبخت داخل اضبرُ ضذIPI ُ2 است؛ کِ در هبد 

ؼولی است کِ ٍسارت غوت تْیِ ثِ دستَرالهطزح ضذُ ٍلی تؼزیف ًطذُ ٍ ًحَُ اجزای آى ًیش هٌَط 

ي ػوق ییپبسخ دقیقی ثزای راّکبرّبی هَرد ًیبس تؼ ّیچ ًبهِ . لذا در ػول تػَیت ایي آییيخَاّذ کزد

 ثبضذ. است ٍ فبقذ ارسش هی  سبخت داخل ارائِ ًذادُ

  ُدرغذ ػوق سبخت داخل کلیِ خذهبتی کِ در قلوزٍ جغزافیبیی کطَر ارایِ هیطًَذ  2هبدُ  2در تجػز

 هؼبدل درغذ سْن ًیزٍی کبر ایزاًی در ارایِ آى خذهت است. 

 زٍی کبر ایزاًی دیذُ است کِ در ایي تجػزُ درغذ ػوق سبخت داخل کلیِ خذهبت را فقظ سْن ًی

خذهبت فٌی ٍ هٌْذسی ًیش هطوَل آى هیطَد، در غَرتی کِ فقظ ًیزٍی کبر ایزاًی تبثیز گذار ًیست ٍ 

اغل قضیِ ثحث داًص فٌی است کِ تبثیزگذار است کِ ثبیذ در آییي ًبهِ گٌجبًذُ هیطذ ٍ ایٌکِ داًص 

 هٌْذسی خیلی هْن است.فٌی در داخل دارین یب خیز هخػَغب در ثحث خذهبت فٌی 

  ُدر استفبدُ اس سبس ٍ کبر خَد اظْبری ثٌگبُ ثزای تؼییي ػوق سبخت داخل ًیش السم 3هبدُ  2تجػز :

کِ هوکي است ثٌگبُ در ارائِ درغذ ػوق سبخت داخل غیز تؼوذی  است جَاًجی رػبیت ضَد. اٍال ایي

 اضتجبُ ًوبیذ ٍ ایي هَضَع ثبیذ در ًظز گزفتِ ضَد. 

 جػزُ در غَرتی کِ خالف ٍاقغ ثَدى اظْبر ثٌگبُ جزیوِ حذف اس سبهبًِ در ًظز گزفتِ ضذُ در ایي ت

ثبرُ ٍ  3سبل اس سبهبًِ حذف هیطَد. تکزار  2هبُ ٍ در غَرت تکزار ثِ هذت  3است کِ ثبر اٍل ثِ هذت 

 جزیوِ حذف اس سبهبًِ دیذُ ًطذُ است کِ ثبیذ دیذُ هیطذ. 

  ُثبسُ ثزای دستِ ثٌذی  5هؼیبر تؼییي ثبسُ تؼییي ضذُ است.  5در  درغذ ػوق سبخت داخل 5در هبد

تَاًذ هَجت اًحزاف در ػولکزد ثبضذ. ثِ ػٌَاى ًوًَِ تسْیالت ثٌگبُ ثب  چِ ثَدُ است؟ ایي هسئلِ هی

درغذ ػوق  44گزدد ٍ ثب ثٌگبُ  درغذ هحزٍم هی 66درغذ اس ثٌگبُ رقیت ػوق سبخت  55ػوق سبخت 

 گیزد. در یک دستِ قزار هی



 

  درغذ ثِ هت  644هب ّز چِ ثبالتز هیزٍین ثبیذ ایي هحذٍدُ کوتز هیطذ چَى دستیبثی سبخت داخل

قطؼبت ّزچِ ثبالتز هیزٍین هحذٍدُ ثبیذ کوتز هیطذ چزا کِ ثِ سوت قطؼبت ثب تکٌَلَصی ثبال هیزین ٍ 

ق داخل استفبدُ درغذ هیزفت. هیخَاّین اس درغذ ػو 64قبػذتب ثبیذ ثبسُ کَچکتز هیطذ ٍ ثِ سوت 

ذام ک کٌین ٍ هیخَاّین ثزای هوبًؼت اس ٍاردات حذًػبة تؼییي کٌین ایٌجب هطخع ًطذُ ایي حذًػبة

ٍ ثبیذ ػذد تؼییي کٌین ٍ  تؼزیف کٌینثبسُ تؼییي کزدُ ٍ ثزای آى ًویتَاًین ثبسُ ٍ  را در ًظز هی گیزد

ل ٍجَد دارد ٍ ایي هقذار ّن ثبیذ اس ثگَیین ایي سطح اس سبخت داخدر قبًَى اغلی ایي را لحبظ کٌین 

 داخل تؼییي ضَد.

  ُػلت تؼییي ثبسُ ضص هبِّ تغییز ػوق چِ ثَدُ است؟6هبد : 

  در ًْبیت تؼییي ػوق سبخت داخل هؼیبر اػطبی چِ تسْیالتی خَاّذ ثَد؟ هتبسفبًِ قبًَى در ایي

 َد.ض گیزی  ًبهِ در خػَظ آى تػوین سهیٌِ هسکَت ثَدُ ٍ السم ثَد در آییي

 
 
 

 پیًست
 ٍصاست ًیشٍ -ٍصاست ًفت -ٍصاست صٌعت، هعذى ٍ تدبست

 ٍصاست ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش پضضکی -ٍصاست خْبدکطبٍسصی

 اتبق ثبصسگبًی، صٌبیع، هعبدى ٍ کطبٍسصی ایشاى -سبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدخِ کطَس

ٍصاست صٌعت، هعذى ٍ  14/11/1398هَسخ  302678/60ثِ پیطٌْبد ضوبسُ  9/7/1399ّیئت ٍصیشاى دس خلسِ 

ّبی ًفت، ًیشٍ، خْبدکطبٍسصی ٍ ثْذاضت، دسهبى ٍ تدبست )ثب ّوکبسی سبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدخِ کطَس ٍ ٍصاستخبًِ

( لبًَى حذاکثش استفبدُ اص تَاى تَلیذی ٍ خذهبتی 4( ثٌذ )الف( هبدُ )3آهَصش پضضکی( ٍ ثِ استٌبد تجصشُ خضء )

 ًبهِ اخشایی خضء هزکَس سا ثِ ضشح صیش تصَیت کشد: ، آییي-1398هصَة  -ایشاًی کطَس ٍ حوبیت اص کبالی 

 ( لبًَى حذاکثش استفبدُ اص4( ثٌذ )الف( هبدُ )3ًبهِ اخشایی خضء ) آییي

 تَاى تَلیذی ٍ خذهبتی کطَس ٍ حوبیت اص کبالی ایشاًی

 :سًٍذ هی کبس ثِ هشثَط هطشٍح هعبًی دس صیش اصغالحبت ًبهِ آییي ایي دس -1هبدُ 

 -1398هصَة  -لبًَى حذاکثش استفبدُ اص تَاى تَلیذی ٍ خذهبتی کطَس ٍ حوبیت اص کبالی ایشاًی  لبًَى: -1

 تدبست ٍ هعذى صٌعت، ٍصاست ٍصاست: -2

ّبی ثِ کبس سفتِ دس فشآیٌذ سبخت هحصَالت  هیضاى هدوَع سْن اسصش عَاهل تَلیذ ٍ ًْبدُ عوك سبخت داخل: -3

 للوشٍ خغشافیبیی کطَس ایدبد ضذُ ثبضذ.داخلی کِ دس 

سثظ هطغَل فعبلیت التصبدی ّبی ری هبتی کِ ثش اسبس هدَص دستگبُخذ ٍ تَلیذی ٍاحذّبی ثٌگبُ التصبدی: -4

 ّستٌذ.

 ( لبًَى4( ثٌذ )الف( هبدُ )1) خضء هَضَع تَاًیشاى سبهبًِ سبهبًِ: -5

 ضَد. تعییي هی (IPI) خضء ثِ خضء اسصش ّبی ضبخص سٍش ثب کبالّب اص یک ّش داخل سبخت عوك دسصذ -2هبدُ 

زکَس ٍ ًحَُ هحبسجِ دسصذ عوك داخل ثب لحبػ صًدیشُ تَلیذ هغبثك ه سٍش اخشایی خضییبت -1تجصشُ 

ّبی ًفت، ًیشٍ،  ًبهِ تَسظ ٍصاست ثب هطبسکت ٍصاستخبًِدستَسالعولی خَاّذ ثَد کِ دٍ هبُ پس اص اثالغ ایي آییي



 

اتبق ثبصسگبًی، صٌبیع، هعبدى ٍ کطبٍسصی ایشاى تْیِ ٍ اثالغ  ضت، دسهبى ٍ آهَصش پضضکی ٍخْبد کطبٍسصی، ثْذا

 ضَد. هی

ضًَذ هعبدل دسصذ سْن  دسصذ عوك سبخت داخل کلیِ خذهبتی کِ دس للوشٍ خغشافیبیی کطَس اسایِ هی -2تجصشُ 

 ًیشٍی کبس ایشاًی دس اسایِ آى خذهت است.

هحصَل ٍ خالصِ گضاسش هحبسجِ آى تَسظ ثٌگبُ التصبدی ثِ صَست دسصذ عوك سبخت داخل ّش  -3هبدُ 

( ثٌذ )الف( 3ضذُ دس سبهبًِ دس حکن ًصت ثشچست هَضَع خضء )ضَد ٍ دسصذ دسج خَداظْبسی دس سبهبًِ ثجت هی

 ( لبًَى خَاّذ ثَد ٍ ثِ صَست عوَهی هٌتطش خَاّذ ضذ.4هبدُ )

ّب ٍ  سبهبًِ، هجٌبی استفبدُ دستگبُ هطوَل لبًَى دس هطَقضذُ دس داخل دسج سبخت عوك دسصذ -1تجصشُ 

 گیشد. ّبی داخلی لشاس هی ًبهِ آییي

 ّبیثبصُ اص دسصذ ٍاحذ پٌح حذاکثش هیضاى ثِ التصبدی ثٌگبُ اظْبس ثَدى ٍالع خالف صَست دس ٍصاست -2تجصشُ 

دس صَست تکشاس ًسجت ثِ حزف ثٌگبُ ًبهِ، ًسجت ثِ اصالح دسصذ عوك سبخت ٍ ( ایي آییي5) هبدُ دس ضذُتعییي

 کٌذ.اص سبهبًِ ثِ هذت سِ هبُ ٍ دس صَست تکشاس هدذد ًسجت ثِ حزف ثٌگبُ ثِ هذت دٍ سبل الذام هی

 ثٌگبُ خشٍج هَخت ًبهِ آییي ایي اثالغ اص پس هبُ ضص حذاکثش داخل سبخت عوك دسصذ اظْبس عذم -4هبدُ 

 ضَد.سبهبًِ هیّبی هٌذسج دس  یتَاًوٌذ فْشست اص التصبدی

 ضَد:( ثبصُ ٍ ثِ صَست صیش تعییي هی5) دس داخل سبخت عوك دسصذ -5هبدُ 

 ( ٍ کوتش اص آى20۲) دسصذ ثیست -1

 (40۲( تب چْل دسصذ )20۲ثیص اص ثیست دسصذ ) -2

 (60۲( تب ضصت دسصذ )40۲ثیص اص چْل دسصذ ) -3

 (80۲( تب ّطتبد دسصذ )60۲) دسصذ ضصت اص ثیص -4

 (100۲( تب صذدسصذ )80۲ّطتبد دسصذ )ثیص اص  -5

 ضص کِ ثَد خَاّذ پزیشاهکبى صَستی دس سبهبًِ، دس اظْبسضذُ هحصَل داخل سبخت عوك دسصذ تغییش -6هبدُ 

 .ثبضذ ضذُ سپشی التصبدی ثٌگبُ تَسظ لجلی اظْبس صهبى اص هبُ

-ّبی التصبدی اعالع سا ثِ ًحَ همتضی ثِ ثٌگبُ هشثَط دستَسالعول ٍ ًبهِ آییي ایي است هَظف ٍصاست -7هبدُ 

 سسبًی ًوبیذ.

 
 


