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 چکيده

اسالمی   دهم   انی پا  تا  هفتمی  ن یتقنی  ها دوره  مصوب   نیقوان  در   مندرج  فیتکال   حاضر،  پژوهش  در شورای    مجلس 

  تعیین شده برای   مهلت  همراهبه  ، یگذارهیسرما  و   دیتول  از  تیحما  درخصوص(  1399  ماهخرداد  تا  1383  ماه خرداد)

  پژوهش،این    انجام   از   هدف.  است  شده   احصاء  ، هر حکم و نوع و بخش مورد حمایت  یمجر   و   احکام   از   کیهری  اجرا

  كاركرد  اِعمال ی  برا   ـ   مجلسی  تخصصی  هاونیسی كم  ژه یوبه  ـی  نظارتی  هادستگاهی  برامناسب    نه ی زم  كردن   فراهم

تولید در   از  تیحما به مربوط احکام تعدد به توجه با.  است نیقوان  در  مندرج فیتکال از ک ی هر درخصوصخود  ی نظارت

  نه ، مجلس یازدهم باشددستوركارهای   تیاولو درباید  آنچهكه  نتیجه گرفت چنین  توانمیدر مجموع   ،قوانین مختلف

 . استموجود مصوب ی قانون  احکامی اجرا بر نظارت  بلکه  د،یتول از  تیحمازمینه    در  دیجد نیقوان ویبتص

  با محتوای   قانون  38  قالب  در  فیتکل  ۵7۴  مجموعاً  ،یبررس  مورد ی  نیتقن   دوره  چهار  در  ،های تحقیقیافته  طبق

بخش قابل توجهی از این دسته از احکام، در »قانون برنامه    .است  ده یرس   بیتصو  به  دی و تول  یگذار هیسرما  از  تیحما

درصد احکام    70درصد مجموع احکام(. نکته دیگر اینکه    30حکم؛    170پنجساله ششم توسعه...« مقرر شده است )

  یاجتماع   ،یاقتصاد   توسعه  ششم  پنجساله  برنامه  قانون» اند:قانون مقرر شده 6در   وكار،ناظر بر تولید و كسبحمایتی و  

  یهاسیاست  یاجرا  قانون«، » كشور  یمال   نظام   ایارتق  و  ر یپذرقابت  دیتول  موانع  رفع   قانون»   «،(1396 ـ 1۴00)  ی فرهنگ  و

  از  تیحما  و  كشور  یخدمات  و   یدیتول   توان  از  استفاده  حداكثر  قانون»  ی«، اساس  قانون(  ۴۴)  وچهارمچهل  اصل  یكل

»رانیا  ی كاال و »وكاركسب  طی مح  مستمر   بهبود   قانونی«،  بنابراین،  «كشور  توسعه  یهابرنامه  ی دائم  احکام  قانون«   .

   صورت گیرد.  گفتهقانون پیش 6، باید با تمركز بر وكارهااز كسب یهرگونه تدبیر نظارتی برای حمایت قانون

وكار  حکم ناظر بر حمایت از تولید، كسب  ۵7۴حکم از مجموع    79های پژوهش حاضر آن است كه  از دیگر یافته

 تأمین مالی اختصاص دارد.  چگونگی دهم(، به گذاری )حدود یک و سرمایه

های متعدد  وكار، مربوط به بخشگذاری و كسبدیگر اینکه بیش از نیمی از احکام ناظر بر حمایت از تولید، سرمایه

توجه قانونگذار به به بخش كشاورزی اختصاص دارد. درواقع،    یزن  پنجم احکام قانونییک   حدود( است و  ها كلیه بخش)

 ها، بسیار قابل توجه است. بخش كشاورزی به نسبت سایر بخش

حکم قانونی مورد بحث كه نهاد یا دستگاه مشخصی به عنوان مجری    ۵۴8  در خصوص نهاد/ دستگاه مجری، در

دود نیمی از كل احکام مربوط( بر عهده »دولت« و  حکم )ح  2۴۵در مجموع، مسئولیت اجرای    در نظر گرفته شده، 

  ی اجرا  یتمجموعاً مسئول   ،ییو دارا  ی ها، وزارت امور اقتصاددستگاه  گرید  نیاز بهای اجرایی« قرار گرفته است.  »دستگاه
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متعلق به سازمان ثبت اسناد و امالک    بعد،رتبه  .  را برعهده دارد  یگذارهیو سرما  دیاز تول  ت یحکم مربوط به حما  ۵2

 است.شده  ی مورد بررس ات حکم در خصوص موضوع 37  یكه مکلف به اجرااست كشور 

ها و نواقص قانونگذاری در  توان مصادیقی روشن از آسیبرا می 1حکم قانونی احصا شده در جدول  ۵7۴فهرست 

 های مزبور عبارتند از: شمار آورد. آسیبكشور به

ـ تورم قانون و قانونگذاری: برخی مفاد مصوب، حاوی عباراتی كلی، مبهم و بیشتر شبیه به »سیاست« هستند تا  

د. بسیاری از احکام مشابه و تکراری،  ن كنایجاد نمی  قانونیقانون و بود یا نبود بسیاری از آنها، تغییری ملموس در نظام  

 وضع می شوند. ده صرفاً برای تأكید مجدد بر احکام پیشینِ اجرا نش

یکی از دالیل وضع بسیاری از قوانین مشابه   ،ـ عدم توجه و اهتمام الزم و كافی به نظارت بر اجرای قوانین موجود

گذاری، بدون  وكار، تولید و سرمایهقوانین مربوط به كسبكه اغلب  توان ادعا كرد  میبه همین دلیل  است.  یا تکراری  

های متعددی در  سیببه آترجیح كاركرد قانونگذاری بر نظارت  رسند.  د به تصویب میارزیابی اجرای مفاد قانونی موجو

خطا در نظام تقنینی  بته  الغالب و  ای  رویه  ،پیشین  ۀبرای اجرای مفاد اجرا نشدتصویب قانون    انجامد.نظام حکمرانی می

 .ایران است

های اجرایی«  »دولت« یا »دستگاه نشده است. ذكر    نهاد متولی مشخص اجرا تصریح شده،  احکام برشمرده   بسیاری از   ـ در 

 انجامد.  كاری نهادهای مجری به اجرای مفاد قانونی می اعتنایی یا موازی عنوان متولی قانون، در بسیاری از موارد به بی به 

عدم در نظر گرفتن مهلت  مهلتی برای اجرا در نظر گرفته نشده است.    شده، از مفاد قانونی برشمرده   بسیاری در  همچنین  ـ  

 شود. محسوب می از احکام قانونی    ی یکی از دالیل عدم اجرا یا اجرای ناقص بسیار   های مجری، برای دستگاه یا دستگاه 

نی مورد بررسی  در چهار دوره تقنی  وكار و كسب  یگذار هیسرما  د، یاز تول   تیاحکام ناظر بر حمادرصد از    60حدود  ـ  

مند در خصوص ابزارهای حمایتی، نبود  نبود نگرش نظام.  ندبندی مشخص مقرر شده ابدون اولویتدر پژوهش حاضر،  

و نبود نهادی    مختلفهای  به بخش یا بخش  ها  از حمایت  مشخصیع  انوایک استراتژی توسعه صنعتی برای تخصیص  

گرفته از جمله ایرادهای اساسی این نحوه  های صورته حمایتبرای نظارت و پایش فرایند و نتیج  ستادی )مركزی(

 وكار است.قانونگذاری در حمایت از تولید و كسب

 

  مقدمه

 له ئ . طرح مس1

ابتدا  الزم است    ، دیو تول  یگذار هیسرما  از   تیحما  مرتبط با   ی نظارتو    ی تقنین مجلس برای اجرای تکالیف    نمایندگان 

، پاسخی  حاضر  عهده دارند؟ تحقیق  برهای اجرایی برای حمایت از تولید، چه تکالیفی  دستگاهكه هر یک از    بررسی كنند

بود. نیاز خواهد  این  تول  «تیحما »  ی هاوهیدرباره شتر  پیش  به    ت، یمورد حما  یهابخش  و   گذاریقانون  از طریق  د یاز 

  6مندرج در  ی هاتیانواع حما ،ی نمونه، در گزارش یو منتشر شده است. برا ن یها تدوتوسط مركز پژوهش یی هاگزارش

برنامه    نیحکم از قوان  183مذكور،    ی شده است. در بررس  ی بندگونه دسته  20در قالب    د، یقانون برنامه توسعه از تول
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حمایت از تولید و    ناظر بر  و صریح   پژوهش مذكور انجام شده، احصای احکام خاص   در آنچه    1.بودتوسعه احصا شده  

ید  تولبه حمایت و پشتیبانی از  طور غیرمستقیم،  اما در بسیاری از موارد، احکامی وضع شده است كه به  وكارها بود.كسب

بخش هدف، بلکه   ای تی نوع حما فقط  حاضر مد نظر است، نه قیتحق آنچه در  . عالوه بر این،شودوكار منجر میو كسب

برای اجرایی  بازه زمانی  نیز  مسئول اجرا و  مشخص شدن یا نشدن    ، ییاجرا  ی هادستگاه  یمقرر شده برا  فیتکالتبیین  

 است. شدن هریک از قوانین

 

 سؤاالت تحقيق . 2

با    ،های هفتم تا دهمدوره  طیوكار  گذاری و كسبتولید، سرمایه  و بهبودیک از احکام قانونی برای حمایت  كدام  اول ـ

 ؟  ندبه تصویب رسیده ا وكار و تکالیف مربوط در عنوان قانون،و كسب های مرتبط با حمایت از تولید كلیدواژهتوجه به 

های حاكمیتی در  و تکالیف دستگاه  وكارگذاری و بهبود محیط كسبحمایت از تولید، سرمایه  بهحکم مربوط    ـ   دوم

 كدام است؟  راستای هدف مذكور،

 ای( متولی حکم كدامند؟ )هدستگاه ـ سوم

 ؟ مقرر شده است موضوع این تحقیق  اجرای احکام ی برایمهلت چه  ـ  چهارم

 

 ق ياهداف تحق. 3

ی و تکالیف ناظر  گذار هیو سرما دیاز تول تیمربوط به حما یهمه احکام قانون عیدرخصوص تجم  یكمتر پژوهش  تاكنون،

  یمقرر شده برا  فیمربوط با تمركز بر تکال   یاحکام قانون  یاحصا، با هدف  حاضرتحقیق    صورت گرفته است.  بر این هدف

 :دتوانمیامر  نی. اردیگ یصورت م   ییاجرا ی هادستگاه

اند، آگاه سازد و از  اساساً اجرا نشده ا یطور كامل به  اناًی كه اح  یتی از احکام حما یاریقانونگذار را از وجود بس  ـ اول

   .كند یریجلوگ  یتکرار یبا محتوا یاحکام قانون بیاز تصو ق،یطر نیا

  ی جرابه ا  ییاجرا  یهادستگاههر یک از  وا داشتن    یرا برا  ینظارت   یقانونگذار، امکان استفاده از ابزارها  یبرا  ـ  دوم

 فراهم آورد. همربوط یاحکام قانون

بسا بخش  اند كه چهبسیاری از احکام حمایتی، تکالیفی را برای دولت و دیگر اركان حاكمیت مقرر كرده  ـ  سوم

د اسبابی  توانمیبندی چنین احکامی،  وكار، از آنها اطالعی نداشته باشند. گردآوری و دستهخصوصی و فعاالن كسب

ها و نهادهای مسئول  اجرای آنها توسط دستگاهواست و درخ ای برای مطالبهوكارها و زمینهبرای آگاهی از حقوق كسب

 فراهم كند.  

توجه دولت، قوه قضاییه و دیگر نهادهای حاكمیتی را به تکالیف مندرج در قوانین جلب كند تا در صورت    ـ   چهارم

 عدم اجرا یا اجرای ناقص آن تکالیف، برای اجرای آنها اقدام كنند.

 

 

قانون برنامه توسعه«،    6حمايت از تولید در  هاي  . رويكردها و روش 3. ر. ک.: احمد مرکزمالمیری و سیدامیر سیاح، »الگوي راهبردي حمايت از تولید؛  1

 . 1396، مرداد  15474هاي مجلس شوراي اسالمي، دفتر مطالعات اقتصادي، شماره مسلسل  مركز پژوهش 
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 دامنه پژوهش . 4

از   ب،یترت  نیاست. بد  دهیرس  بیقانون به تصو  106۵در مجموع    ،هفتم، هشتم، نهم و دهم  ینی چهار دوره تقن  یدر ط

در    نیدرصد از قوان  3۴،  (مورد  310۴)  در مجلس شورای اسالمی  اول تا دهم  ینی تقن  ی هامصوب دوره  نیمجموع قوان

مصوب چهار دوره تقنینی    «معتبر»و احکام    نیقوانصرفاً  پژوهش حاضر،    شده است.  ب یهفتم تا دهم تصو  یهادوره

پایان دهم تا  بر می  هفتم  برنامه    نیبنابرا  1گیرد. را در  قوانین  برنامه ششم  های پنجساله  از میان  قانون  توسعه، فقط 

  وانینمانند ق هاز حیطه این پژوهش مستثنا خواهند بود؛ چرا كه    ساالنه  خواهد شد. همچنین قوانین بودجه  یبررس

 شوند.محسوب می برنامه توسعه، موقتی 

 

 محدوديت پژوهش . 5

ا  تیمحدود تشخ   ق،یتحق   نیعمده  امکان  به  صیعدم  است؛ چراكه  نامعتبر  قانون  احکام  از  معتبر  قانون    ل یدلاحکام 

ه باشد و از  نسخ شد  یضمن  ای  حیطور صرقانون به  ک یبسا احکام  چه  ن،یمکرر به قوان  یها هیو الحاق   هاهیاصالحافزودن  

البته    معتبر، امری بسیار دشوار است.  نیقوان  ییشناسا  ، همچنان در دست انجام است  ن یقوان  حی و تنق   نیجا كه تدوآن

 ، توضیحاتی راجع به سابقه تقنینی مواد ذكر شود. ها تالش شده در مواردی در پاورقی

 

 روش تحقيق . 6

 انجام تحقیق حاضر در سه مرحله صورت گرفته است: 

در چهار دوره    ی و تکالیف مربوط به این هدفگذارهیو سرما   دیاز تول  تیمربوط به حما  نیقوان  یاحصا  مرحله اول ـ

.  مربوط  یهادواژهی كل  ی( بر مبنا6/3/1399تا    7/3/1383  ی مجلس دهم )در بازه زمان  انیاز مجلس هفتم تا پا  ، ین یتقن

گذاری و تکالیف مرتبط با بهبود محیط  هایی كه با استفاده از آنها، قوانین مربوط به حمایت از تولید و سرمایهكلیدواژه

 است:بوده شرح  این ، بهندوكار احصا شده اكسب

  

 

نمونه 1 برای  آماری عملکرد مجلس شورای اسالمی،  تحلیلی  برای مطالعه  ر. ک.:  .  شناسي  »آسیب   عطار،   و سعید  احمد مركزمالمیري، 

؛  236-213، صص  1397وپنجم، شماره نودوشش، زمستان  ر ايران از منظر رويه ابتكار قانونگذاري«، مجلس و راهبرد، سال بیست قانونگذاري د
»تصويري از هشت دوره قانونگذاري مجلس شوراي اسالمي    ، غیاثيزاده، موسي شهبازي احمد مركزمالمیري، فاطمه عزيزخاني، سعید حاتمي 

دفتر مطالعات  ،  هاي مجلس شوراي اسالمي(« )گزارش اول ـ ويرايش دوم(، مركز پژوهش 1391خرداد    6تا    1359خرداد    7در حوزه اقتصاد )
 .1395، ارديبهشت 14358اقتصادي، شماره مسلسل 
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 افزوده  ارزش .1

 استمهال  .2

 ل  اشتغا .3

 اصناف  .4

 مقاومتی  اقتصاد  .5

 ی بازرگان .6

 بانک  .7

 مهیب .8

 ی اجتماع نیتأم .9

 ی مال  نیتأم .10

 تجارت  .11

 ل یتسه .12

 الت یتسه .13

 تعاون .14

   یتعاون .15

 تعرفه .16

 ی تکنولوژ .17

 توانمندی .18

 توسعه .19

 د یتول .20

 ت یحما .21

 خدمات  .22

 یخصوص .23

 ان یبندانش .24

 رشد  .25

 رقابت  .26

 گذار هیسرما .27

 صادرات  .28

 صادركننده  .29

 ع یصنا .30

 صنعت  .31

 صنف  .32

 عمومی  .33

 غیردولتی  .34

 ی فناور  .35

 ی فن .36

 

 داستركا .37

 كارآفرین  .38

 كارگر .39

 وكار كسب .40

 ی كشاورز .41

 گمرک .42

 مالیات  .43

 مجوز .44

 معادن  .45

 ت یمعاف  .46

 معدن  .47

 ه یاول مواد .48

 ی مهندس .49

 ارز نرخ .50

 سود نرخ .51

 واردات  .52

 وام .53

 ارانهی .54

 

 .  گفته به كار برده شده استهای پیشاژهقانون، یک یا چند مورد از كلیدو 219در  

ـ   مربوط؛  نیاز قوان ک ی در هر  دی از تول ت یاحکام مرتبط با حما یاحصا مرحله دوم 

ـ   در سه ستون.   حکم،   ی حکم، و مهلت اجرا   ی اجرا   ی ( متول ی )ها از حکم مرتبط، دستگاه   ی ا خالصه كامل یا  درج    مرحله سوم 

 است. های مجلس شورای اسالمی )سامانه قوانین( مركز پژوهش سایتوبمنبع مورد استفاده، 

 شده قابل توجه است: نکاتی درباره قوانین و احکام استخراج

ارزیابی هستند  1 قابل  نه احکامی كلیاحصاء شده. فقط احکامی كه  بدون مقرر كردن تکلیفی مشخص و    ، اند؛ 

نامه اجرایی و غیره. محور مورد توجه این گزارش، احصای تکالیفی بوده است كه برای دولت  تدوین اسنادی مانند آیین

 های اجرایی و قوه قضاییه در نظر گرفته شده است.یا هر یک از دستگاه

اید«، یا عباراتی مانند »مکلف است« یا »موظف است«، برای دولت یا هر یک از  . فقط احکامی كه با قید »ب2

هایی  اند؛ بدین ترتیب، انبوه احکامی كه با عبارتآمده  1های اجرایی و قوه قضاییه تکالیفی مقرر داشته، در جدول  دستگاه

اند، در جدول  ای مخیر گذاشتهای مقررهیه را در اجرا یا عدم اجرتواند«، دولت یا قوه قضائیا »می  مانند »مجاز است«
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برای مجری  تکلیفی تعیین شده، اما از قید »باید« یا دیگر قیدهای تکلیفی    ، اند. شایان ذكر است در مواردیذكر نشده

  «۵3»زا بودن آنها در نظر گرفته شده است. برای مثال، در بند  استفاده نشده است. در چنین مواردی، اصل بر تکلیف

مالیات»قانون   قانون  )مصوب  اصالح  مستقیم«  تبصره31/۴/139۴های  جایگزین  كه  ـ    »قانون   مکرر   ( 219)  ماده   ( 

 ( شده ـ مقرر شده است:3/12/1366مستقیم« )مصوب  های مالیات

ماشینی    های روش   و   ارتباطات   و   اطالعات   فناوری   از   استفاده   و   مالیاتی   جامع   طرح   اجرای   با   كشور   مالیاتی   امور   »سازمان  

  مالیات،   پرداخت   اظهارنامه،   ارائه   نحوه   نام،   ثبت   قبیل   از   مواردی   شامل   آن   با   متناسب   اجرایی   های رویه   و   ترتیبات   ، ( مکانیزه ) 

  برای   صالح ذی   مالیاتی   امور   ادارات   تعیین   و   مالیاتی   اوراق   ابالغ   مؤدیان،   اعتراضات   ثبت   مالیات،   وصول   و   مطالبه   رسیدگی، 

 مثابه حکمی تکلیفی در نظر گرفته شده است. گفته به ..«. حکم پیش . كند می   اعالم   و   تعیین   را   فوق   موارد   انجام 

  های موافقتنامه  و  ها كنوانسیون  ها،پروتکل  به  مربوط  لوایح  از   توجهی   قابل  بخش  تقنینی،   های دوره  همه   در .  3 

( و  77ت كه باید طبق اصول هفتادوهفتم )اس  ای منطقه و  المللیبین  هایسازمان  و  كشور  بین  و  كشوری بین  المللی، بین

طور اند؛ گرچه بهحذف شده  1( به تصویب مجلس نیز برسند. احکام این قوانین در جدول  12۵وپنجم )یکصدوبیست

 تأثیرگذارند.   ی و تولیدگذارسرمایهفضای كلی بر  

( كه در  6/7/138۴)مصوب  . مدت اجرای برخی قوانین محدود است: مانند »قانون استفاده از منابع خارجی«  4

شود در طول برنامه چهارم توسعه... از تسهیالت و منابع مالی خارجی  ابتدای آن مقرر شده »به دولت اجازه داده می

هزار ناظر بخش كشاورزی و منابع طبیعی )حداكثر ظرف مدت  )فاینانس( استفاده نماید«، یا اجازه موقت استخدام ده

قانون(   تصویب  از  سال  )مصوب  كه  سه  كشاورزی«  تولیدات  ناظر  مهندسین  استخدام  قانون  اصالح  »قانون  در 

  نظام   ارتقای   و   پذیررقابت  تولید   موانع  رفع   »قانون  ( 3)  ماده  مثال دیگر، تبصره  1( به دولت داده شده است. 12/11/1390

 الخروجممنوع  از  139۵  سال  پایان  »تا   اجتماعی را مکلف كرده  تأمین   سازمان  است كه   (1/2/139۴  مصوب )  كشور«  مالی 

( قانون مذكور،  16همچنین در ماده )  .كند«  خودداری  اولیه  مواد  و   تولید  آالتماشین  و  ابزار  توقیف  و  كارفرما   نمودن

سال«، اقداماتی را   سه مدت »تا  قانون مذكور شدن االجراالزم تاریخ از اندموظف شده اعتباری مؤسسات  و ها بانک  كلیه

 اند.  این تحقیق ذكر نشده 1برسانند. این دسته از احکام در جدول به انجام 

برای بررسیتوانمینتایج پژوهش حاضر،   برای كسبد  ارزیابی »بار مقررات«  وكارها، مورد  های آتی در خصوص 

آور معنای عام، یعنی هرگونه مصوبه الزام)به  2مقررات   باری  سازیكم  های  استفاده قرار گیرد. توضیح اینکه یکی از روش

  تعداد  یا  مقررات،   با  همراه  یا   مرتبط   زامات ال  تعداد   مقررات،   تعداد   شمارش  له یوسبه  ها آن  حجمی  بررس  ، مراجع مقرراتگذار(

  مركزی »ها داده  گاه یپا ، اطالعات مندرج دریمقرراتی  هاتیمحدود   شمارش   دگاه ی د  از   مثال  یک.  است  مقررات  صفحات 

  مقررات  مجموعی »مقرراتی  هاتیمحدود  تعداد  روش،  نیا  در.  شودنامیده می  ”RegData“  كه  است  3مركاتوس«

  ۵. است شده  شمارش ، (بودند شده نیتدو د« یبا» و  د«ینبا » مانند  محدودكننده  هاییرتعبا   با كه ی مقررات) ۴فدرال« 

 

 ( شده بود.10/12/1389. قانون مذکور، جایگزین »قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی« )مصوب 1

2. Regulation 

3. Mercatus Center ( ایاالت متحده آمریکا )در دانشگاه جورج میسون، ارلینگتون، تگزاس  

4. Code of Federal Regulations 

وكار، تهران: راه طالیی، به سفارش: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن  ر. ک.: احمد مرکزمالمیری، الزامات شناسايي قوانین و مقررات مخل كسب .  5

 . مشخصات منبع اصلی به این شرح است: 154-153، صص 1400، و کشاورزی ایران 
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 هاو انواع حمايت مورد حمايت  يها. بخش1

های مورد حمایت به این شرح  قانون برنامه توسعه«، بخش  6های حمایت از تولید در  در گزارش »رویکردها و روش

فنی و  ؛  بخشیچند؛  صنعت؛  صادرات غیرنفتی ؛  سایر خدمات؛  مسکن  و ساختمان؛  ونقلحمل؛  انرژی:  استتفکیک شده  

 . معدنو  كشاورزی؛ مهندسی 

به هدف و محتوای گزارش حاض  توجه  تولید  های مورد حمایتر، بخشبا  تفکیک  مالحظه  )با    بخش  1۴به    از 

 به این شرح تفکیک شده است: (موضوع

 انرژی .1

 بازرگانی  .2

 ها كلیه بخش .3

 ونقلحمل .4

 بنیان های دانشحوزه .5

 خدمات مالی  .6

 مسکن  و ساختمان .7

 سایر خدمات  .8

 صنعت  .9

 كشاورزی  .10

 گردشگری و صنایع دستی  .11

 معدن  .12

 فناوری اطالعات  .13

 سالمت .14

 

به این ترتیب برشمرده    قانون برنامه توسعه«،  6در    دیاز تول  تیحما  یهاو روش  کردهای در گزارش »روها  انواع حمایت

:استشده 

 ارزی  . 1

 ای  بیمه. 2

 تأمین مالی  . 3

 ترجیحی. ۴

 تشکیالتی. ۵

 تضمین خرید محصوالت. 6

 ایتعرفه. 7

 دسترسی به بازار. 8

 دیپلماتیک . 9

 ای ـ تبلیغاتیرسانه. 10

 رقابت و تسهیل ورود. 11

 زیرساختی  . 12

 و آموزشیفنی  . 13

 قضایی. 1۴

 كلی. 1۵

 معنویمالکیت  . 16

 مالیاتی  . 17

 مقرراتی. 18

 ایمنطقه. 19

 هایارانه نهاده. 20

 

حمایت از  ناظر بر    فیتکال   گریو د  هاتیانواع حما  ت، یفراتر از صرف حما  یرو، با توجه به نگرش  شیدر گزارش پ 

 شده است: ی بندشرح دسته  نیبه ا تولید

 

Laura Jones, "Cutting Red Tape in Canada: A Regulatory Reform Model for the United States"?, Mercatus Research, 

Mercatus Center at George Mason University, Arlington, VA, November 2015, p. 11.  
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 استاندارد  ءارتقا  .1

 اولویت خرید محصوالت داخلی  .2

 های اطالعاتی ایجاد و توسعه سامانه .3

 آمایش سرزمین  .4

 ریزی برنامه  .5

 وكار كسببهبود محیط  .6

 پرداخت مطالبات دولتی  .7

 تأمین آب .8

 تأمین زمین  .9

 تأمین مواد اولیه  .10

  مالی تأمین .11

 وریتشویق بهره .12

 تشویق صادرات  .13

 اجرای قانونتقویت ضمانت .14

 جبران خسارت ناشی از اجرای قانون .15

  ارزیحمایت  .16

 ها حمایت از تشکل .17

 ها حمایت از تعاونی .18

 حمایت از حقوق مالکیت  .19

 رقابت حمایت از  .20

  ایهبیم حمایت .21

 ای تعرفه حمایت .22

 قضایی   حمایت حقوقی ـ .23

 دیپلماتیک  حمایت .24

 حمایت زیرساختی  .25

 ایحمایت یارانه .26

 خرید تضمینی  .27

 سازی خصوصی .28

 داخلی   بازار به دسترسی  .29

 ی ـ مقررات یرفع موانع قانون .30

 تسهیل صدور مجوزها  .31

 سازی اطالعات شفاف .32

 آموزشی  و فنی  .33

  مالیاتی .34

 ق مبارزه با قاچا .35

 محدودیت واردات  .36

 در مقرراتگذاریبخش خصوصی  مشاوره  .37

 مقرراتی  .38

 

ها و تکالیف نهادها در گزارش حاضر آن است كه احصای احکام، با بندی انواع حمایت نکته بسیار مهم راجع به دسته 

در بازه   ر مستقیم یا غیرمستقیم، طو رسد به نظر می ای كه به نگرشی موس ع صورت گرفته است. بدین ترتیب، هرگونه مقرره 

درج  1گفته كمک كند، در فهرست احکام قانونی جدول  د به هدف پیش توان می مدت یا بلندمدت،  مدت، میان زمانی كوتاه 

حمایت شده است. بر همین اساس است كه در سطور پیشین، در كنار احکام »حمایتی«، دیگر تکالیف حکومت در راستای  

یز احصاء شده است. برای مثال، گرچه احکام قانونی ناظر بر »ارتقای استاندارد«، حتی در مواردی به عنوان مانعی ن   از تولید

د، اما هدف قانونگذار از الزام تولیدكنندگان به رعایت و بهبود استانداردها، بهبود كیفیت ن شو می  وكارها شمرده  برای كسب 

د در سطوح توان می ها و تکالیف برشمرده شده،  است. عالوه بر این، انواع حمایت وكار كاالها در راستای رونق تولید و كسب 

 و حمایت از فعال اقتصادی.  مختلف صورت گیرد: مانند حمایت از بنگاه، حمایت از تولید

 ست.شده ا ارائه، در مواردی با ذكر مثال، گانه37 ها و تدابیر در ادامه، توضیح مختصری از هر یک از انواع حمایت 
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 استاندارد يارتقا. 1

های مسئول، مکلف به رعایت و ارتقای استانداردها و جلوگیری از تولید یا ورود كاالهای  در این دسته از احکام، دستگاه

 اند. غیراستاندارد شده

 یمحصوالت داخل دي خر تي اولو. 2

  ی«رانیا  یكاال  از  تیحما  و  كشور  یخدمات  و  یدیتول  توان  از  استفاده  حداكثر  قانونتصویب »  ه دنبالطور خاص، ببه

ها به خرید كاالی داخلی و ممنوعیت كاالی خارجی به  ، احکام متعددی مبنی بر الزام دستگاه(1۵/2/1398  مصوب)

  .ندتصویب رسید

 یاطالعات يهاو توسعه سامانه جاديا. 3

ویژه مالیاتی،  ف، بههای مختلهایی در حوزهدر موارد متعددی، قانونگذار احکامی را در راستای ایجاد یا توسعه سامانه

 ای، خدمات مالی )بورس و اوراق بهادار( و معامالت عمومی )مناقصات( به تصویب رسانده است.بیمه

 ن يسرزم شي آما. 4

  ششم   پنجساله  برنامه  قانونویژه در » احکامی با تکلیف دولت به انجام فرایند آمایش سرزمین و اقداماتی بر مبنای آن، به

 اند.شده...« وضع توسعه

 يزيربرنامه. 5

اند. برای  اند، با این عنوان مشخص شدهریزی« مکلف كردهاحکامی قانونی كه صرفاً دولت یا دیگر نهادها را به »برنامه

  مصوب)«  27/11/1380  مصوب   دولت   ی مال  مقررات   از   یبخش   می تنظ  قانون به  ی مواد  الحاق  قانون( » 26مثال، در ماده )

  دولت   یاعالم  یهابرنامه  با   متناسب  و  هماهنگ   است  مکلف  معادن  و  عیصنا  وزارت...  شده است: »( مقرر  1۵/8/138۴

 .«...دینما اقدام دوسوخته  یخودروها عرضه  یزیربرنامه به نسبت

 وکارکسب  طيبهبود مح. 6

ندین  چوكار مؤثر دانست، احکامی كه  را برای بهبود محیط كسب 1همه احکام برشمرده شده در جدول    توان میگرچه  

اند.  ، در این دسته قرار گرفتهشوندمیوكار  محیط كسبنهادی بهبود  گرفته یا منجر به    وكار را در بر بعد از محیط كسب

 جزء این احکام برشمرد.  توانمیوكار را المللی كسبینهای ببرای مثال، احکام مربوط به بهبود رتبه ایران در شاخص

 دولتی پرداخت مطالبات. 7

ر«، دولت موظف شده  كشو  ی نظام مال  ی و ارتقا  ریپذرقابت  د یقانون رفع موانع تول»  ( 2»الف« ماده )  بند برای مثال، در  

و    ی ق ی خود به اشخاص حق   ی قطع   ی های، بدهمذكور  االجرا شدن قانونالزم  خ یحداكثر ظرف مدت شش ماه از تاراست  

دولت    ی شده، با مطالبات قطع  جادیا  1392سال    انی را كه در چارچوب مقررات مربوط تا پا  یو خصوص   یتعاون  ی حقوق 

 كند.  هیسو( از اشخاص مزبور تیها و مؤسسات دولت )وزارتخانه

 آب  نيتأم. 8

محدودیت  و با توجه به وضعیت بغرنج كشور به لحاظ    برصنایع آب  وویژه برای كشاورزی  با توجه به اهمیت تأمین آب، به 

 منابع آبی، قانونگذار احکام مختلفی را در این خصوص تصویب كرده است.  
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 ن يزم نيتأم .9

ویژه با هدف توسعه كشاورزی، مکلف كرده  قانونگذار در مواردی، دولت را به تأمین زمین و تسهیالت مربوط به آن، به

بند   در  مثال،  برای  )  2است.  مواد »   (22ماده  الحاق  تنظ  یقانون  قانون  مال  یبخش   می به  مقررات  مصوب    یاز  دولت 

  ی ها و سازمان امور اراضاستان  یعیكشور و ادارات كل منابع طب   یزداریها و مراتع و آبخجنگل  سازمان«،  27/11/1380

 قرار دهند.  گذارانهیسرما ار یدر اخت  یامنطقه متی را به ق  از یمورد ن یاراض  اندف شدهمکل یوزارت جهاد كشاورز

 ه يمواد اول نيتأم .10

 بندی شده است. ی پتروشیمی، در زمره تأمین مواد اولیه دسته واحدها   ی برا   از ی خوراک مورد ن   برای مثال، الزام دولت به تهیه 

  تأمين مالی  .11

ها از طرق مختلف،  های عامل و دیگر مؤسسات مالی و اعتباری به تأمین مالی بنگاهمکلف نمودن بانک مركزی و بانک 

از   قوانین است.ترین حمایتمهمیکی  نیز  های مندرج در  با هدف تسهیل    در مواردی متعددی  را  احکامی  قانونگذار 

یا بازپرداخت تسهیالت در  دریافت وام )به نظر گرفته است كه ذیل همین عنوان در این پژوهش احصاء  ویژه وثایق( 

  یدر اجرا  عیطرح و تسر  یهانهیو كاهش هز  ی بانک  التیاعطاء تسه   لیقانون تسه( »1اند. برای مثال، در ماده )شده

و    ییخارج از ارزش دارا  قهی وث  افتیدر،  (۵/۴/1386)مصوب    «هابانک   ییو كارآ  یمنابع مال   شیو افزا  ی دیتول  یهاطرح

  د ییطرح آنها به تأ  نیو قابل تره  یو مال   یفن  ،یاقتصاد  هی و توج  یكه توان مجر  الت یتسه  رندگان یطرح، از گ  یآت  دیعوا

 . است ع شده عامل ممنو  یهاتوسط بانک  رسد، یبانک م

 ي وربهره قي تشو. 12

 .ندبندی شده اعنوان دستههای كشاورزی، صنعت و... ذیل این وری در بخشاحکام مربوط به تشویق و ارتقای بهره

 صادرات  قيتشو. 13

 هایی برای افزایش صادرات در نظر گرفته شده است. در برخی احکام قانونی، مشوق

 خريد تضمينی. 14

قوانین مستقلی به تصویب رسیده است. عالوه بر این، قانونگذار در مواردی    راجع به تضمین خرید محصوالت كشاورزی،

 ، مکلف كرده است.ی نیزحمایتی، دولت را به تضمین خرید برخی محصوالت صنعتی داخلبا رویکرد 

 قانون  ي اجرا ضمانت  تيتقو .15

ها و...( مکلف شده  در مواردی كه دستگاه یا نهاد مجری حکم، به ارائه گزارش عملکرد خود به مجلس )یا كمیسیون

 گرفته شده است.« در نظر  قانون اجرای است، عنوان »تقویت ضمانت

 ارزي  تي حما .16

های ریالی و ارزی( درج  اند، حمایت مالی )اعم از حمایتبندی شدهگرچه در احکامی كه با عنوان »تأمین مالی« دسته

 است. بوده های تولیدی اما در مواردی به طور خاص، موضوع یک حکم، حمایت ارزی از بخش شده است،

 ها از تشکل  تيحما  .17

، با این عنوان  های بخش خصوصی و تعاونی به تصویب رسیدهاحکامی كه با هدف حمایت از تشکیل و توسعه تشکل
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 اند. مشخص شده

 ها ی از تعاون تي حما .18

از    ی قانون اصالح مواد ویژه در » ها اختصاص یافته است. به گیری و فعالیت تعاونی بخشی از احکام قانونی، به حمایت از شکل 

 احکامی با این محتوا قابل مشاهده است.   ( 1393/ 2/ 17)مصوب    « ران ی ا   ی اسالم   ی اقتصاد جمهور   ی ش تعاون قانون بخ 

 ت ي از حقوق مالک  تيحما  .19

. برای مثال،  نداند، با این عنوان مشخص شده اصراحت با هدف حمایت از حقوق مالکیت به تصویب رسیدهاحکامی كه به

  ی وزارت جهاد كشاورز  ،( 23/۴/1389)مصوب    ی« عیو منابع طب  یبخش كشاورز   یوربهره  ش یقانون افزا»  (9ماده )در  

  یحدنگار  هیو مقررات مربوط، با ته  نیقوان  یسازمان ثبت اسناد و امالک كشور در اجرا  یاست با همکار   شده   مکلف

  م یحر تیو با رعا ی موات و دولت یو اراض  یدولت بر منابع مل تیمالک تینسبت به تثب از،یمورد ن یها)كاداستر( و نقشه

   كند.   اقدام ی،مقررات مواز  یاز اجرا ی ناش تداخالتروستاها و همراه با رفع 

 از رقابت تي حما .20

  تیریقانون مد( »1۵اند. برای مثال، در ماده )احکام قانونی متعددی با هدف راهبردی و كالن حمایت از رقابت وضع شده

  جادیو مقررات مربوط از ا  نیقوان  تیدولت مکلف است با رعامقرر شده است » (1386/ 8/7)مصوب    ی«خدمات كشور

تض تول  عییانحصار،  مصرف  دكنندگانی حقوق  جلوگو  فضا  یریكنندگان  امن  ی و  و  توسعه  و  رشد  و  سالم    تیرقابت 

  ی کاری بالزم و رفع    تیو مز  هانهیفراهم نمودن زم  درآمد و عیو بازتوز  یاجتماع   نیعدالت و تأم  یو برقرار  ی گذارهیسرما

( قانون اساسی« و  ۴۴وچهارم )ی كلی اصل چهلهاسیاستاین هدف كلی، با تصویب »قانون اجرای    .«دی را فراهم نما

 ه است.تشکیل نهادهایی مانند »شورای رقابت«، پیگیری شد

  ايبيمه تيحما  .21

 بندی شده است.  ای، در زمره این نوع حمایت دستههای كشاورزی، صنعت و... با ابزار بیمههرگونه حمایت از بخش

 ايتعرفه تي حما .22

تولید داخلی و كسب از  از حمایت  تعرفهنوعی  ابزارهای  با  فعال،  تعرفهای صورت میوكارهای  ای  گیرد. مقرراتگذاری 

  یوربهره  شیقانون افزا( »16درات انواع كاالها نهایی اعمال شود. برای مثال در  ماده )واردات و صا زمینه  در    دتوانمی

  ، یداخل  داتی از تول تیمنظور حمابه»است  شده ... دولت مکلف (23/۴/1389)مصوب  ی عیو منابع طب  یبخش كشاورز

كه نرخ مبادله همواره به نفع    ی اگونهبه  د یتعرفه مؤثر وضع نما  یكاالها و محصوالت بخش كشاورز   ه یواردات كل   یبرا

 . «باشد ی داخل  دكنندهیتول

 ـ قضايی  ی حقوق تي حما .23

های حقوقی و قضایی از تولیدكنندگان یا  های وابسته به قوه مجریه، مکلف به حمایتقوه قضاییه و در مواردی دستگاه

 اند. ها شدهبنگاه

 ديپلماتيك  تي حما .24

از تولید، سرمایه اتخاذ تدابیری خاص،  رایزنی و  با  امور خارجه در موارد متعددی، مکلف شده است  گذاری و  وزرات 

 حمایت كند.در كشوروكار  كسب
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 یرساخت يز تيحما .25

کالیف  اند، برخی از تجز احکام مربوط به تأمین آب و زمین كه به دلیل اهمیت، ذیل عناوین مستقل فهرست شدهبه

 ، یانرژ یوربهره شیدر جهت افزا  یدیتول یواحدها یاصالح ساختار فناور ی،اصالح و بهبود خاک كشاورز دولت مانند 

 اند. ، در زمره حمایت زیرساختی قرار گرفتهریدپذیبرق از منابع تجد دی آب و توسعه تول

 اي. حمايت يارانه26

 ویژه برای حمایت از بخش كشاورزی شده است.یارانه، بهبه پرداخت  دولت مکلف در برخی قوانین، 

 يسازی خصوص .27

( قانون  ۴۴وچهارم )اصل چهل  یكل   ی هاسیاست  یقانون اجراویژه در » سازی، بهاحکام قانونی پرشماری درباره خصوصی

 به تصویب رسیده است.   ( 8/11/1386)مصوب  ی« اساس

 داخلی دسترسی به بازار .28

تدابیری قانونی برای تسهیل دسترسی برخی تولیدكنندگان یا فعاالن اقتصادی به بازار در نظر گرفته شده است. مانند  

( كسب16ماده  محیط  مستمر  بهبود  »قانون  )مصوب  (  كه  16/11/1390وكار«  كردهها  شهرداری(  موظف  برای    را 

های مناسبی برای عرضه كاالهای  وزارت راه و شهرسازی، مکانهای متعلق به خود و یا  زمیندر    ،سرمایهفروشندگان كم

صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه كاالهای  تولید داخل آماده نمایند و برمبنای قیمت تمام شده به

 . ایرانی اجاره دهند

 یمقررات ـ ی قانون موانع رفع .29

وكار مربوط است و اغلب تکالیفی  وپاگیر و مخل تولید و كسباحکامی كه به شناسایی و حذف قوانین و مقررات دست

 اند.وگوی دولت و بخش خصوصی مقرر كرده، با این عنوان احصاء شدهها و شورای گفترا برای اتاق

 تسهيل صدور مجوزها. 30

اختصاص یافته  وكار توسط مراجع صادركننده مجوزها  بسیاری از احکام قانونی، به فرایند تسهیل صدور مجوزهای كسب

( قانون اساسی« و  ۴۴وچهارم )ی كلی اصل چهلهاسیاست( »قانون اجرای  7طور خاص در ماده )است. این احکام به

 اصالحات آن به تصویب رسیده است. 

 اطالعات يسازشفاف .31

ها و اطالعات را منتشر  اند انواع خاصی از دادهها و نهادهای حاكمیتی مکلف شدهدر احکام قانونی متعددی، دستگاه

)مصوب    «قانون اصالح قانون معادن » (  16ماده )  1تبصره  های مربوط بارگذاری كنند. برای مثال، در  كرده و یا در سامانه

  ت یقانون، نسبت به اعالم وضع نیظرف سه ماه پس از ابالغ ااند »شده  مربوط مکلف   ییاجرا  ی هادستگاه،  (22/8/1390

 .«ندیخود به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نما یقانون  یهامیحر

 و آموزشیفنی . 32

های مختلف به  های فنی و آموزشی در سطوح و رشتهدر بسیاری از قوانین، احکامی درباره تکالیف دولت به ارائه كمک 

 (10/11/139۵)مصوب    « توسعه كشور  ی هابرنامه  یقانون احکام دائم( » ۵9تصویب رسیده است. برای مثال، در ماده )

  تیریشبکه مد  یاندازنسبت به راه  ج یترو  نیمکلف است... در قالب طرح نظام نو  یجهاد كشاورز  وزارت است: »  آمده
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كارشناس به هر پهنه،    کی و اختصاص    یدی تول  یهاپهنه  نییتع   ،یمراكز جهادكشاورز  هیكل   زیو تجه   یدانش، بازساز 

 . «دیاقدام نما یدیتول یها در عرصه یجیترو نفنو هیكل  یریكارگو به جی دانش مرو جان و شبکه عامالن ترو یروزرسانبه

  مالياتی  .33

 اند.هایی مالیاتی و تکالیف ناظر بر مالیات، با این عنوان مشخص شدهحمایت

 قاچاق با مبارزه .34

.  ندا افتهیاختصاص  ...و ارز كاال،  قاچاق با مبارزه موضوع به وكار،كسب و دی تول از تیحمازمینه   در یقانون مفاد از یبرخ

دولت مصوب    یاز مقررات مال   یبخش   می به قانون تنظ  یقانون الحاق مواد » (  12ماده )  1بند    قسمتی از  مثال، در  یبرا

كه    ی مجاز  یمباد  قیو خروج هرگونه كاال جز از طر  ورود...  مقرر شده است: »  (1۵/8/138۴)مصوب    «27/11/1380

 .«مقررات مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است...  یجهت اجرا رانیگمرک ا

 واردات   تيمحدود  .35

محدودیت به  مربوط  خارجی  احکام  كاالهای  ورود  كسببههای  و  تولید  از  حمایت  عنوان  منظور  ذیل  ایرانی،  وكار 

 اند. بندی شده»محدودیت واردات« دسته

 يمقرراتگذار در  یبخش خصوص مشاوره .36

احکام قانونی متعددی  قالب  ضرورت و تأكید بر نظرخواهی و به مشاركت طلبیدن بخش خصوصی توسط مقرراتگذار، در  

 مورد توجه قرار گرفته است. 

 مقرراتی. 37

اند، در اغلب موارد دولت به تدوین الیحه مکلف شده است. چنانکه  بندی شدهدر احکامی كه با عنوان »مقرراتی« دسته

 . نداجرایی قانون، در این پژوهش ذكر نشده ا های نامهتر گفته شد، تکلیف دولت به تدوین و تصویب آیینپیش

 

)مجلس هفتم    ی نيمصوب چهار دوره تقن  د،يتول  ي وگذارهيرمااز س  تيحما  قانونی در خصوص  احکام .  2

 دهم(  پايان تا

وكار، مهلت اجرا )در  ای از هر یک از احکام مربوط در قوانین ناظر بر حمایت از تولید و كسبدر جدول پیش رو، خالصه

است. در مواردی كه در یک ماده یا یک تبصره، دو یا چند    صورت قید در حکم( و نهاد یا نهادهای متولی اجرا ذكر شده

آمده است. عالوه بر این، چنانکه در قانونی، حکم یا احکامی از دیگر  تکلیف مشخص شده بود، تکالیف مصوب به تفکیک  

 توضیحات الزم ارائه شده است.ها با عنوان قوانین اصالح شده، در پاورقی 
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 هفتم تا دهم( وکار؛ مصوب چهار دوره تقنينی )مجلس  گذاري و کسب، سرمايهاحکام حمايت از توليد. 1جدول  
 بخش موردحمايت  نوع حمايت  مجري  مهلت اجرا  خالصه حکم  شماره ماده  رديف 

 ( 2۵/1/1383)مصوب    اقتصادی  فنی،  مناسب  قطعات  ایجاد  و  كشاورزی  اراضی  شدن  خرد  از  جلوگیری  قانون

 ( 3ماده )  1

 یاراض   نیمالک  قیتشو  منظوربه  موظفند  ربطذی   یهادستگاه   ریسا  و  دولت

(  باشدی م  یاقتصاد   ،یفن  نصـاب  حد  از  تركم   آنان  تیمالک  زانی م  كهی )كشـاورز 

  نیی تع  یهانصـاب   حد  در  یهامساحت   به  یاراض  آن  یسازکپارچه ی  و  عیتجم  به

  ،یمال:  لیقب  از  ژهیو  التیتسه  و  ازاتی امت  اعطاء   به  نسبت  باالتـر،  و  شده

  پرداخت   و  ید یتول  یربناهایز  ساخت  و   یفن  ،یبازرگان  ،یحقوق  ،یاعتبار 

 .دینما   اقدام  ازین  مورد  یتیحما  یهاارانه ی

 كشاورزی  وری تشویق بهره  دولت  -

 ( 1۴/3/1383ی )مصوب  سرمازدگ  ای  و  یخشکسال  از  یناش  خسارات  جبران  یبرا  یمال  منابع  نیتأم  قانون

 ( 3ماده )  2
و  های بخش كشاورزی  هرگونه وجهی از فعالیت دریافت    138۴از ابتدای سال  

 . النظاره آب ممنوع استعنوان حق دامداری به
 كشاورزی  مالیاتی دولت  -

 ( 1/6/1383)مصوب    آن  به  تبصره  دو  الحاق   و كشاورزی محصوالت  خرید  تضمین  قانون  (3)  تبصره  اصالح  قانون

3  
ماده    3تبصره  

 1واحده 

 مالی  منابع   از  را  قانون  این  موضوع  احتمالی  زیان  و  ضرر  است  موظف  دولت

 ... . نماید  تأمین  خود
 كشاورزی  خرید تضمینی دولت  -

 ( 30/3/138۴)مصوب    1368قانون الحاق دو تبصره به قانون تضمین خرید محصوالت اساسی كشاورزی مصوب  

4  

 ماده واحده 

  قانون  6)تبصره  

 ( خرید  تضمین

تضمینی محصوالت اساسی كشاورزی موضوع  دولت موظف است قیمت خرید  

ای تعیین نماید كه میزان افزایش آن  گونهدر هر سال زراعی را به  این قانون

از نرخ تورم بانک مركزی در همان سال كمتر    هیچگاه  از سوی  اعالم شده 

 نباشد. 

 كشاورزی  خرید تضمینی دولت  هر سال 

 ( 6/7/138۴)مصوب    روستایی صنعتی  نواحی  ایجاد  از حمایت قانون

 ماده واحده   5
كلیه نواحی صنعتی ایجاد شده توسط وزارت جهاد كشاورزی از تاریخ تصویب  

قانون   مشمول  قانون  تأسیس شركت شهرک این  به  ایران  راجع  های صنعتی 
- 

معدن و    وزارت صنعت، 

 تجارت
 صنعت حمایت زیرساختی 

 
نیز اصالح شده كه در جدول حاضر، به   1/6/1383تر بر اساس قانون ديگري مصوب ( اصالح شده است. قانون مذكور، پیش 21/6/1368( »قانون تضمین خريد محصوالت كشاورزي« )مصوب 3جب اين قانون، تبصره )به مو .1

 برخي مفاد اصالحي آن اشاره شده است. 

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97955?keyword=%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94176?keyword=%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97774?keyword=%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA
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های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط به  اصالحیه   و   1362/ 12/ 7مصوب  

 .. . گردند. امتیازات مقرر در آنها برخوردار می   شوند و از های صنعتی می شهرک 

 ( 1۵/8/138۴)مصوب    27/11/1380  مصوب  دولت  یمال  مقررات  از  یبخش  میتنظ  قانون  به  یمواد   الحاق  قانون

 ( 8ماده )  6

 كه  كشاورزانی  به  انرژی،  مصرف  سازیبهینه  خصوص  در  است  مکلف  دولت

نمایند، از طریق  های كشاورزی خود اقدام می كردن موتور پمپ چاه برقی    برای

مطالبه آورده شخصی و بدون الزام به الزم را بدون    بانک كشاورزی تسهیالت

در بدهی  موارد  دیگر  حساب  این    تسویه  پرداخت  دهد.  قرار  اختیارشان 

ها و سایر  به بانک   های قبلی كشاورزانتسهیالت منوط به بازپرداخت بدهی

 .. .های دولتی نمیباشد.سازمان 

 كشاورزی  تأمین مالی  دولت  -

 ( 9ماده )  7

روی بین   معاهدات  دوجانبه  قراردادهای  رعایت  با  است  مکلف  دولت   المللی 

ریزد و تا ده سال آینده برای  هایی كه آب آنها به خارج از كشور میرودخانه 

ها طرحی ندارد، به كشاورزان منطقه برای  از سهمیه آب از آن رودخانه   استفاده

اری از  بردآبی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی، اجازه بهره   افزایش اراضی

 صادر كند و حق انشعاب دریافت ننماید.   سهمیه آب مزبور را

 كشاورزی  تأمین آب دولت  -

 ( 10ماده )  1بند    8

نزد  به كشاورزان  اموال  ترهین  به  مربوط  مشکالت  رفع  و  ساماندهی  منظور 

صورت    هایبانک  در  است  مکلف  دولت  بانکی،  تسهیالت  اخذ  جهت  عامل 

موتوری كشاورزی از قبیل كمباین، تراكتور و    نقلیهدرخواست مالکین وسایط  

 مالکیت صادر نماید. سند    آنها  برای  و  یگذار شماره   را  …

 كشاورزی  تأمین مالی  دولت  -

 ( 12ماده )  1بند    9
  ورود و خروج هرگونه كاال جز از طریق مبادی مجازی كه گمرک ایران جهت...  

 .. . ممنوع است.اجرای مقررات مربوط در آنها حضور دارد،  
 هاكلیه بخش مبارزه با قاچاق  دولت  -

 ( 12ماده )  ۵بند    10

با حذف تخفیف است  معافیت دولت مکلف  و  ها، ضمن وصول درآمدهای  ها 

امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر   دولت از ایجاد

التفاوت را برای اشخاص  مابه موردی سود بازرگانی یا  طورند به توانمی مراجع ن

غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی   حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و

 الذكر ایجاد امتیاز نمایند. فوق   های برای اشخاصنموده و یا با وضع تعرفه

 هاكلیه بخش حمایت از رقابت  دولت  -
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 ( 22ماده )  1بند    11

  ، یگردشگر   ساتیتأس  ریها و ساها و اقامتگاه در امر توسعه هتل  عتسری  منظوربه

 : یو گردشگر  یفرهنگ  راثیسازمان م  یبا تقاضا

مسکن  نیزم  ملی  سازمان  .1 اراض  موظف  و  ن  یاست  ق  ازیمورد  به    مت یرا 

گذاران  ه یسرما  اریدر اخت  سالهپنج  کیبه صورت اجاره به شرط تمل  یكارشناس

 .قرار دهد

- 

ملی زمین و  سازمان  

مسکن )وزارت راه و  

 شهرسازی( 

 مسکن   و  ساختمان نیزم  نیمأت

 ( 22ماده )  2بند    12

جنگل  آبخسازمان  و  مراتع  و  طب  یدارزیها  منابع  كل  ادارات  و   ی ع یكشور 

  ازیمورد ن   یمکلفند اراض  یوزارت جهاد كشاورز   یامور اراض  سازمان  ها واستان 

 گذاران قرار دهند. هی سرما  اری اخت  دری  امنطقه  متیرا به ق

 ساختمان و مسکن  مین زمینأت وزارت جهاد كشاورزی  -

 ( 22ماده )  2بند    13

جنگل  طبیعی سازمان  منابع  كل  ادارات  و  كشور  آبخیزداری  و  مراتع  و  ها 

سازمان امور اراضی وزارت جهاد كشاورزی مکلفند اراضی مورد نیاز    ها واستان 

 گذاران قرار دهند. سرمایهدر اختیار    ایمنطقه  را به قیمت

 ساختمان و مسکن  تأمین زمین وزارت جهاد كشاورزی  -

 ( 2۴ماده )  14

اشتغال،    شی افزا  ،یفرهنگ  راثیو م  گردشگری  بخش  اهداف  تحقق  منظوربه

تأس  یگذاره یسرما  یهانهیزم  شدن  فراهم تأك  یگردشگر  ساتیدر  بر    دیبا 

  ی شهرها و روستاها  یمیقد  یهابافت   یا یاح  زیو ن  افتهیمناطق كمتر توسعه 

سازمان  ی فرهنگ  یخیتار گردشگر   یفرهنگ  راثیم  كشور،  اساس    یو  بر 

  ،یدولت  ریو غ  یدولتی  ها و مؤسسات اعتبار منعقد شده با بانک   یقراردادها

 .دیپرداخت نمای  دولتریگذاران بخش غهیالزم را به سرما  التیتسه

تسه  نرخ بانک  یاعطا   التیسود  و  توسط  دولتها  غ  یمؤسسات    ،یدولت ریو 

 خواهد بود.   بانک  مورد عمل  یهانرخ 

- 

  ،یفرهنگ  راثیوزارت م

  عیو صنا  یگردشگر 

 یدست

 ی مال  نیمأت
 ساختمان و مسکن 

 

 ( 26ماده )  15

را  (  CNG)  های مورد نیاز عرضه گاز طبیعی فشردهدولت مکلف است جایگاه 

شهرهای مذكور از طریق  های اصلی بین  اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راه   با

 .. .. احداث نماید  بخش غیردولتی

 انرژی  حمایت زیرساختی  دولت  -

 ( 26ماده )  16
ونقل درون شهری برای  وزارت كشور موظف است ضمن ساماندهی حمل ...  

ونقل عمومی درون شهری  جایگزینی و واگذاری خودروی سواری برای حمل 
 انرژی  حمایت زیرساختی  وزارت كشور  -
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با  به طبیعی(  گاز  و  )بنزین  دوسوخته  اقدام  صورت  مناسب  تسهیالت  ارائه 

 . .  ..نماید

 ( 26ماده )  17

شهرداری ...   و  كشاورزی  جهاد  و  شهرسازی  و  مسکن  با وزارت  موظفند  ها 

هماهنگی وزارت نفت در امر تأمین زمین مناسب و صدور مجوز ساخت و ساز  

 .. . فشرده اقدام نمایند.های عرضه گاز طبیعی  برای احداث جایگاه 

- 

راه و شهرسازی،    وزارت

كشاورزی و    جهاد

 هاشهرداری 

 انرژی  تأمین زمین

 ( 26ماده )  18
های اعالمی  وزارت صنایع و معادن مکلف است هماهنگ و متناسب با برنامه ...  

 .. .ریزی عرضه خودروهای دوسوخته اقدام نماید.دولت نسبت به برنامه 
- 

معدن و  عت،  وزارت صن

 تجارت
 انرژی  ریزیبرنامه 

 ( 1/9/138۴)مصوب    رانیا  یاسالم  یقانون بازار اوراق بهادار جمهور

 ( ۴ماده )  1بند    19
 د: باش یم  ریبه شرح ز  1[ ی بورس] شورا    فیوظا

 و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت  یالزم جهت سامانده  ریاتخاذ تداب...  
 خدمات مالی  مقرراتی  شورای بورس  -

 ( ۴ماده )  2بند    20

 : ...  [بورس  ی] شورا    فیوظا

 یكل  یهاسیاست   بازار اوراق بهادار در قالب  یمشها و خط سیاست  نییتع...  

 و مقررات مربوط.   نیقوان  نظام و

 خدمات مالی  مقرراتی  شورای بورس  -

 ( ۴ماده )  ۴بند    21
 : ...  [بورس  ی] شورا    فیوظا

 . دیجد  یمال  یابزارها   بیصو... ت
 خدمات مالی  مقرراتی  شورای بورس  -

 ( ۴ماده )  ۵بند    22

 : ...  [بورس  ی] شورا    فیوظا

تعل...   فعال  قیصدور،  مجوز  لغو  بازارهاهابورس   تیو  بورس،    ی،  از  خارج 

تسو  یمركز  یگذارسپرده   یهاشركت  و  بهادار  و    هیاوراق    ی هاشركت وجوه 

 . هیسرما  نیتأم

 شورای بورس  -
 ی مال  نیمأت

 
 خدمات مالی 

 ( ۴ماده )  13بند    23

 : ...  [بورس  ی] شورا    فیوظا

بهادار    یاعطا ...   اوراق   رفتهی پذ  یهاشركت مجوز به بورس به منظور عرضه 

 . یجهان  یشده خود در بازارها

 شورای بورس  -
 ی مال  نیمأت

 
 خدمات مالی 

 ( ۴ماده )  1۴بند    24
 : ورس[...ب  ی] شورا    فیوظا

 به بورس.   یاوراق بهادار خارج  رشی مجوز پذ  یاعطا...  
 شورای بورس  -

 ی مال  نیمأت

 
 خدمات مالی 

 

 یی؛ و دارا یامور اقتصاد ری. وز1را عبارتند از: شو یاعضابرخی از . «را بر عهده دارد بازارکالن آن   یهااست یس  بی رکن بازار اوراق بهادار است که تصو نیباالتربورس، »( قانون مذکور، شورای 3طبق ماده ) .1

 .سازمان یشورا و سخنگو  ریسازمان به عنوان دب   سی . رئ5؛ و اتاق تعاون رانیو معادن ا   عیو صنا  یاتاق بازرگان ی. رؤسا4؛ رانیا ی اسالم یجمهور یکل بانک مرکز سی رئ .3ی؛ بازرگان ری. وز2
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 ( ۴ماده )  1۵بند    25
 : ...  [بورس  ]یشورا    فیوظا

 در بورس   یمجوز به بورس جهت معامالت اشخاص خارج  یاعطا...  
 شورای بورس  -

 ی مال  نیمأت

 
 خدمات مالی 

 ( ۴0ماده )  26

  ند یكه در فرآ  یتا مجموعه اطالعات  دیاتخاذ نما  یبیسازمان موظف است ترت

  ن ی حد اكثر ظرف مدت پانزده روز طبق آئ  آورد،یثبت اوراق بهادار بدست م

 .ردینامه مربوطه در دسترس عموم قرار گ 

 خدمات مالی  سازی اطالعات شفاف  سازمان بورس  -

 ( ۴1ماده )  27

بورس   سازمان است  معاملهموظف  كارگزاران،  بهادار،  اوراق  ناشران    گران، ها، 

 هیفعال در بازار سرما   یهاتشکل  هیو كل  یگذار گردانان، مشاوران سرمایهبازار

كشور،    یمل  یو حسابرس  یحسابدار   یاستانداردها  تا بر اساس  دینما  را ملزم

 را انتشار دهند.  خود  تیاطالعات جامع فعال

 خدمات مالی  اطالعات   یساز شفاف  سازمان بورس  -

 ( ۵8ماده )  28
  ن ی آن با ا  قیو تطب  ییكاال  یهافعال كردن بورس   یدولت اقدامات الزم برا

 خواهد آورد.   عملرا به    ازیمورد ن   یقانون  یو ارائه راهکارها   قانون
 خدمات مالی  مقرراتی  دولت  -

 ( ۴/1386/ ۵)مصوب    هابانک   ییكارآ  و  یمال  منابع  شیافزا  و  یدی تول  یهاطرح   اجرای  در  عیتسر  و  طرحهای  نهیهز  كاهش  و   یبانک  التیتسه  اعطاء   لیتسه  قانون

 ( 1ماده )  29

های تولیدی )اعم از گذاری در طرح تسریع، تسهیل و تقویت سرمایهمنظور به

از   آتی طرح،  عواید  و  دارایی  ارزش  از  خارج  وثیقه  دریافت  یا خدمت(  كاال 

گیرندگان تسهیالت كه توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی و قابل  

..  .تهای عامل ممنوع اس رسد، توسط بانک بانک می  ترهین طرح آنها به تأیید

. 

 هابانک  -
 تأمین مالی 

 
 هاكلیه بخش

 ( 1ماده )  30

ها موظفند صورت مدارک مورد نیاز را به متقاضی اعالم و پس از تکمیل  ... بانک 

روز طرح را بررسی نموده و در صورت تأیید  ۴۵پرونده حداكثر ظرف مدت  

حداكثر  مؤسسات معتمد بانک، با حضور متقاضی قرارداد را    توسط خود و یا

یک  مدت  كرده ظرف  منعقد  به  و  ماه  دوران  نسبت  طی  تسهیالت  پرداخت 

 ... .مشاركت اقدام نمایند

روز از  ۴۵ظرف  

 درخواست متقاضی
 هاكلیه بخش تأمین مالی  هابانک 

 ( 1ماده )  31

ها موظفند مستقیماً یا از طریق مؤسسات معتمد خود نسبت به اعمال  ... بانک 

برداری طرح تا تسویه حساب كامل با مشتری  بهره اجرا و    نظارت مستمر بر

 .. . .اقدام نمایند

 هاكلیه بخش تأمین مالی  هابانک  -
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 ( 1ماده )  1تبصره    32

بانک موظف است حداكثر ظرف مدت چهل و پنج روز پس از تکمیل پرونده  

صورت مستند و مکتوب به متقاضی عدم پذیرش دالیل خود را به  در صورت

 . اعالم نماید

روز از  ۴۵ظرف  

 درخواست 
 هاكلیه بخش تأمین مالی  هابانک 

 ( 1ماده )  2تبصره    33
الشركه بیشتر متقاضی برخوردار باشند  هایی كه از بازدهی و یا نسبت سهمطرح 

 . گیرندتأیید طرح و پرداخت تسهیالت در اولویت قرار می   در
 هاكلیه بخش تأمین مالی  هابانک  -

 ( 1ماده )  6تبصره    34

بانک عامل موظف است حداكثر ظرف مدت  در   صورت درخواست متقاضی 

ارزش وثایق خارج از طرح قابل رهن را جهت توثیق نزد سایر    دوهفته مازاد

 كند اعالم نماید اعتباری كه متقاضی معرفی می  ها و مؤسسات مالی وبانک 

دو هفته از  

 درخواست متقاضی
 هاكلیه بخش تأمین مالی  هابانک 

 ( 1ماده )  8تبصره    35

های  برداری زمین برای اجرای طرح قراردادهای مربوط به واگذاری و یا بهره 

های اجرایی در اختیار مجریان طرح قرار  تولیدی یا خدماتی كه توسط دستگاه 

 شود.عنوان اسناد قابل قبول پذیرفته می  گیرد بهمی

 هاكلیه بخش تأمین مالی  هابانک  -

 1(8/7/1386خدمات كشوری )مصوب  قانون مدیریت  

 ( 1۵ماده )  36

  تضییع   انحصار،  ایجاد  از  مربوط  مقررات  و  قوانین  رعایت  با  است  مکلف  ... دولت

  رشد   و  سالم  رقابت  فضای  و  جلوگیریكنندگان  مصرف   و  تولیدكنندگان  حقوق

  بازتوزیع   و  اجتماعی  تأمین  و  عدالت  برقراری  و  گذاریسرمایه   امنیت  و  توسعه  و

 . نماید  فراهم  را  بیکاری  رفع  و  الزم  مزیت  وها  زمینه  نمودن  فراهم  و  درآمد

 هاكلیه بخش حمایت از رقابت  دولت  -

 ( 22ماده )  37

 غیردولتی  بخش  از  حمایت  و  تقویت  منظوربه  موظفند  اجراییی  هادستگاه 

  مالی،ی  هاكمک   و  تسهیالت  ایجاد  سازماندهی،  آموزش،  برای  الزم  اقدامات

 ای كهنامه آیین   براساس  غیردولتی  بخش  از  خدمات  خرید  و  اداری  موانع  رفع

 . آورند  عمل  به  رسد،می   وزیران  هیئت  تصویب  به  سازمان  پیشنهاد  با

 هاكلیه بخش فنی و آموزشی  های اجراییدستگاه  -

38  
بند »الف« ماده  

(2۴) 

  حداكثرد ...  موظفن   ییاجرای  هادستگاه   هی كل  فصل  نیا  احکام  یاجرا   یراستا  در

 به   ی واگذار   قابل  كه  یفیوظا  از  دسته  آن  قانون  نیا  بیتصو  از  پس  ماه  شش

  فصل   نیا  در  مطروحه  یراهکارها   تیرعا  با  و  احصا  را  است  یردولتیغ  بخش

 هاكلیه بخش سازی خصوصی  ییاجرای  هادستگاه  شش ماه 

 
به تصويب رسید و    8/7/1386( قانون اساسی، مورخ  85)  »قانون مدیریت خدمات کشوری« ابتدا در کمیسیون مشترک رسیدگی به الیحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسالمی مطابق اصل هشتاد و پنجم   .1

آن، به طور مستقیم و با    117و    106،  71،  44هاي اجراي آزمايشي آن، مواد  به قانوني دائمي تبديل شد. در طول سال (  26/12/1397در نهايت، به موجب »قانون دائمي شدن قانون مديريت خدمات كشوري« )مصوب  
 عنوان اصالح قانون مذكور، اصالح شد. 
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  درصد   ستیب  برنامه  هر  یط  كه  ینحوبه.  ندینما  اقدام  آنها  یواگذار   به  نسبت

 . ابدی  كاهش  یواگذار   قابل  امور  در  دولت  یهایتصد  زانیم  از(    20%)

 1( 8/11/1386)مصوب    اساسی  قانون(  ۴۴)  وچهارمچهل   اصل  كلی  هایسیاست   اجرای  قانون

 ( 3ماده )  1تبصره    39

  الشركه، سهم   و  سهام  از  ناشی  تقدم  حق  الشركه، سهم   سهم،  است  مکلف  دولت

  و  هابنگاه  ،ها شركت  در  را  خود  مدیریت  و  برداریبهره   حق  ،مالکانه   حقوق

(  2)   مادۀ  یک  گروه  جزء   آنها  فعالیت  موضوع  كه  غیردولتی  و  دولتی  مؤسسات

  و  اجتماعی   اقتصادی،  توسعه  چهارم  برنامه  قانون  پایان  تا  است،  قانون  این

  و  تعاونی   خصوصی،  هایبخش  به  ایراناسالمی   جمهوری  فرهنگی

 . نماید  واگذار  غیردولتیعمومی 

پایان قانون برنامه  

 چهارم توسعه 
 هاكلیه بخش سازی خصوصی  دولت 

 2( 3ماده )  3تبصره    40

  سوی   از  عمومی  فراخوان  از  ای پستوسعه ی  هاسازمان   طریق  از  دتوانمی   دولت

  های بخش  تمایل  عدم  احراز  و  ربطذی   مادرتخصصی  شركت  یا  وزارتخانه

  اقتصادی   هایطرح   در  دولت،  مشاركت  بدون  گذاریسرمایه   برای  غیردولتی

 یافته  كمترتوسعه  مناطق  در  قانون  این(  2)  ماده  یک  گروهی  هافعالیت   موضوع

  مناطق   كلیه  در  خطرپذیر  صنایع  یا  و  باال  فناوری  با  پیشرفته  صنایع  در  یا  و

 صورتی  در.  كند  اقدام  غیردولتی  هایبخش   با  مشترک  گذاریسرمایه   به  كشور

 تمایلی  غیردولتی  هایبخش   كه  شود  محرز  عمومی  فراخوان  اعالن  از  پس  كه

ی  ها سازمان   ندارند،  میزان  هر  به  را  نظر  مورد  هایطرح   در  گذاریسرمایه  به

میتوسعه  تا  نظر   مورد  طرح  در  گذاریسرمایه   به  نسبت  توانندای 

  های طرح   مشخصات  است  موظف  وزیران  هیئت .  كنند  اقدام%(  100)صددرصد

  ربطذی   وزارتخانه  توسط  عمومی  فراخوان  از  قبل  كه  را  تبصره  این  موضوع

 . برساند  تصویب  به  روز  پنج  و  چهل  مدت  ظرف  حداكثر  شودمی   پیشنهاد

 هاكلیه بخش سازی خصوصی  وزیران   هیئت روز  ۴۵

 
( قانون اساسی« بود.  44چهارم )وهای کلی اصل چهل ی اسالمی ایران و اجرای سیاست عنوان اولیه اين قانون »قانون اصالح قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهور  .1

ايران و اجراي سیاست به عنوان مذكور،   اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي  برنامه چهارم توسعه  قانون  از  قانون موادي  قانون اساسي« )مصو44وچهارم )هاي كلي اصل چهل موجب »قانون اصالح  ب  ( 
 ( قانون اساسي« تغییر يافت.  44وچهارم )هاي كلي اصل چهل(، به »قانون اجراي سیاست 11/12/1389
 جدول، متن معتبر حكم مذكور است. اصالح شد و متن مذكور در 8/6/1395و  11/12/1389موجب قوانین اصالحي مصوب (، به 3ماده ) 3تبصره  .2
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 ( 3ماده )  3تبصره    41

 عمومی فراخوان منظوربه  را [3] تبصره ... موضوع هایطرح  است مکلف دولت

  الزم زمان  مدت  حداكثر. برساند  عموم  اطالع  به...    رسانیاطالع پایگاه  یک  در

  زمان  از  ماه  سه  تبصره  این  موضوع  هایطرح   بررسی  و  عمومی  فراخوان  برای

 . باشدمی   رسانیاطالع   پایگاه  در  طرح  مشخصات  ثبت

  زمان  از  ماه  سه

  مشخصات  ثبت

 طرح 

 هاكلیه بخش سازی اطالعات شفاف  دولت 

 ( 3ماده )  3تبصره    42
  بنگاه   قالب  در  باید  گذاریسرمایه   نوع  این  از  ناشی  دولتی  قدرالسهم  یا  سهام

 . شود  واگذار  برداریبهره   پروانه  اخذ  از  پس  سال  3  ظرف  حداكثر  جدید

سه سال پس از  

 اخذ پروانه 
 هاكلیه بخش سازی خصوصی  دولت 

 (3بند »ب« ماده )  43

 دولتی  هایبنگاه   سهام  مجموع  ارزش  از(  % 80)  درصد  هشتاد  است  مکلف  دولت

  را   آهنراه  و  راه  استثناء  به  قانون  این(  2)  ماده  دو  گروه  مشمول  فعالیت  هر  در

 . نماید  واگذار  غیردولتی  عمومی  و  تعاونی  خصوصی،  هایبخش  به

 هاكلیه بخش سازی خصوصی  دولت  -

44  
ماده    3بند    2تبصره  

(6 )1 

  هاآن   وابسته  و  تابعه  هایشركت   و  ماده  این(  1)  بند  موضوع  حقوقی  اشخاص

 مدیریتی  كرسی  و  سهام  غیرمستقیم  و  مستقیم  مالکیت  حق  مجموع  اندمکلف 

  از  را%(  ۴0)  درصد  چهل  مازاد  اقتصادی  بنگاه  هر  در(  مدیره  هیئت  در  سهم)

  ابالغ   از  پس  سال  سه  تا  حداكثر  ایمرحله   صورتبه  اصالحیه  این  تصویب  تاریخ

  این  اجرای  گزارش  اندمکلف   مذكور  حقوقی  اشخاص.  نمایند  واگذار  قانون  این

  شش   هر   یا  سهام  مازاد  واگذاری   از پس  ماه  یک  مدت ظرف  حداكثر را  تبصره

 . نمایند  ارائه  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  و  رقابت  شورای  به  یکبار  ماه

 سه سال 

  موضوع   حقوقی  اشخاص

  و  ماده  این(  1)  بند

  و  تابعه  هایشركت 

 آنها   وابسته

 هاكلیه بخش سازی خصوصی 

45  
  ۵جزء »الف« بند  

 ( 6ماده )

  هاشركت  كلیه  كامل  فهرست  ساالنه  صورتبه  اندمکلف   ذیل   حقوقی  اشخاص

  های بنگاه   و  محدود  مسئولیت  و  عام  سهامی  خاص،  سهامی  تعاونی،  از  اعم

  از  میزان هر  با یا وابسته و تابعه از اعم را خود به متعلق مؤسسات و اقتصادی

  مدیریت   یا  و  مالکیت  در  غیرمستقیم  یا  و  مستقیم   صورتبه  كه  سهام  تملک

  اعالم   بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  به  دارند  قرار  هاآن (  غیركنترلی  یا  و  كنترلی)

 ...كنند

 هاكلیه بخش سازی اطالعات شفاف  اشخاص حقوقی هر سال 

 
 (. در جدول، متن معتبر حكم مذكور قید شده است. 28/3/1398؛ و 22/3/1397؛ 7/6/1395؛ 1/4/1393ار نوبت اصالح شد )( قانون مورد بحث نیز در چه6ماده ) ..1
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 1( 7ماده )  3تبصره    46

  شدن  االجراالزم  از پس چهارماه  ظرف موظفند مجوز صادركننده مراجع كلیه

  و اصالح تمدید، صدور، شناسنامه تکمیل و عنوان اظهار به نسبت قانون، این

  هیئت  توسط  قانونی  ضوابط  طبق  شده  تعیین  استاندارد اساس بر  مجوزها  لغو

  ...كشور مجوزهای ملی درگاه روی بر وكاركسب محیط  بهبود و زداییمقررات 

 .. ..كنند  اقدام

 چهار ماه 
  صادركننده  مراجع

 مجوز 
 هاكلیه بخش تسهیل صدور مجوزها 

 ( 7ماده )  3تبصره    47

  بارگذاری   از  پس  است  موظف  وكاركسب  محیط  بهبود  و  زداییمقررات  هیئت  ...

  ماه   شش  ظرف  مجوز،  صادركننده  مراجع  توسط  مجوزها  به  مربوط  اطالعات

  مراحل   و  شرایط  و  وكاركسب  هر  در  مجوز  صدور  زمانی  سقف  تعیین  به  نسبت

 .. ..نماید  منتشر  كشور  مجوزهای  ملی  درگاه  در  و  اقدام  مجوز  صدور

 شش ماه 
  و  زداییمقررات   هیئت

 وكار كسب  محیط  بهبود
 هاكلیه بخش تسهیل صدور مجوزها 

48  
ماده    3تبصره    1بند  

(7) 

  محیط  بهبود  جهت  در  زداییمقررات   هیئت  تصمیمات  كه  مواردی  در

 دارایی   و  اقتصادی  امور  وزیر  است،  وزیران  هیئت  تصویب  نیازمند  ،و...   وكاركسب

  ارسال   وزیران  هیئت  برای  را  هیئت  تصمیمات  دوهفته،  ظرف  است  موظف

 ....  كند

هفته پس از  2

 تصویب هیات

وزارت امور اقتصادی و  

 دارایی 
 هابخشكلیه   تسهیل صدور مجوزها 

49  
تبصره ماده    1بند  

(7) 

  را   [زداییمقررات ]  هیئت  این  پیشنهادهای  است  موظف  وزیران  هیئت...  

 .كند  گیریتصمیم  آنها  به  نسبت  و  رسیدگی  روز  پنج  و  چهل  ظرف  حداكثر
 هاكلیه بخش تسهیل صدور مجوزها  هیئت وزیران  روز از دریافت  ۴۵

 ( 7ماده )  ۴تبصره    50

ظرف    هیكل حداكثر  موظفند  مجوز  صادركننده  از    کیمراجع  پس  سال 

خود را   یمجوزها  هیقانون، ثبت درخواست و صدور كل  نیشدن ا  االجراالزم

الکترونبه اولویركاغذ ی)غیکی صورت  اساس  بر  توسط    نییتع  تی(،  شده 

مقررات   رخانهیدب محهیئت  بهبود  و  جزئكسب   طیزدایی  مطابق    اتیوكار، 

شناسن   مندرج طردر  از  و  مصوب  مل  قیامه  انجام    یمجوزها   یدرگاه  كشور 

 .. .دهند.

حداكثر ظرف یک  

 سال 

مراجع صادركننده  

 مجوز 
 هاكلیه بخش تسهیل صدور مجوزها 

 
( »قانون رفع موانع تولید  57( و ماده )1/4/1393( قانون اساسی« )مصوب  44وچهارم )های کلی اصل چهل ( قانون اجرای سیاست 7( و )6(، )1موجب »قانون اصالح مواد )( قانون مورد بحث، در دو نوبت به  7ماده )  .1

( قانون اساسی و اصالحات بعدی آن )مصوب  44های کلی اصل چهل و چهارم )( قانون اجرای سیاست 7( و )1(، اصالح شد. اخیراً در »قانون اصالح مواد )20/2/1394پذیر و ارتقای نظام مالی کشور« )مصوب  رقابت 
( در قانون اخیرالذكر است. در واقع از آنجا كه بسیاري از مفاد قانون اخیر، تكرار و تجمیع احكام  7گفته، تجمیع شده است. آنچه در اينجا مورد توجه قرار گرفته، مفاد ماده )قوانین پیش ( در  7(، مفاد ماده )15/11/1399

 د بررسي قرار گرفته است. ( با آنكه مصوب مجلس يازدهم است، در اين گزارش مور7( و )1پیشین است، قانون اصالح مواد )
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51  
ماده    ۴تبصره    1بند  

(7) 

  صدور،   با  مرتبط  الکترونیکی  استعالمات  مکلفند   مجوز  صادركننده  مراجع  كلیه

  كشور  مجوزهای  ملی  درگاه  نیاز  مورد  شرایط  با  را  مجوزها  لغو  و  اصالح  تمدید،

 . دهند  قرار  وكاركسب  محیط  بهبود  و  زداییمقررات  هیئت  دبیرخانه  اختیار  در

- 
  صادركننده  مراجع

 مجوز 
 هاكلیه بخش تسهیل صدور مجوزها 

52  
ماده    ۴تبصره    ۵بند  

(7) 

  دبیرخانه  پیشنهاد  با  ماه  سه  ظرف  كشور  مجوزهای  ملی  درگاه  فعالیت  نحوه

  اقتصادی   امور  وزیر  تصویب  به  وكاركسب   محیط  بهبود  و  زداییمقررات   هیئت

 . است  االجراالزم   مجوز  صادركننده  مراجع  تمامی  برای  و  رسدمی   دارایی  و

 سه ماه 
وزیر امور اقتصادی و  

 دارایی 
 هاكلیه بخش تسهیل صدور مجوزها 

 ( 7ماده )  6تبصره    53

  نسبت   موظفند  مجوز  صدور  فرعی  هایدستگاه   واحد،  پنجره  فرآیند  ایجاد  در

  واحد   هایپنجره  محل  در  االختیارتام   نماینده  استقرار  طریق  از  خدمات  ارائه  به

 . آورند  عملبه  را  الزم  همکاری  و  اقدام  مجازی  فضای  در  یا  و

- 
  فرعی  هایدستگاه 

 مجوز   صدور
 هاكلیه بخش تسهیل صدور مجوزها 

 ( 7ماده )  8تبصره    54

  مجوز   تعریف  از  پس  ماه  یک  ظرف  مکلفند  مجوز  ربطذی   و  مسئول  مراجع...  

  بهبود   و  زداییمقررات   هیئت  دبیرخانه  به  مراتب  رسمی  اعالن  ضمن  جدید،

  تمدید،   صدور،  شناسنامه  تکمیل  و  عنوان  ثبت  به  نسبت  وكار،كسب  محیط

  درگاه   روی  بر  شده  سازیپیاده   استاندارد  اساس  بر  جدید  مجوز  لغو  و  اصالح

 .. . .نمایند  اقدام  كشور  مجوزهای  ملی

- 
مراجع صادركننده  

 مجوز 
 هاكلیه بخش تسهیل صدور مجوزها 

 ( 7ماده )  8تبصره    55

وكار موظف است ظرف دوماه پس  كسب  طیزدایی و بهبود محهیئت مقررات 

كشور،    یمجوزها   یدر درگاه مل  دیاطالعات مربوط به مجوز جد  یاز بارگذار 

 . دیآن اقدام نما  دییو تأ  یخود در خصوص بررس  فیانجام تکال  هنسبت ب

 دو ماه 
و  زدایی  مقررات هیئت  

 وكار كسب  طیبهبود مح
 هاكلیه بخش تسهیل صدور مجوزها 

 ( 7ماده )  9تبصره    56

 كه  را   وكاركسب   مجوزهای  از  دسته  آن  مکلفند  مجوز  صادركننده  مراجع 

  تصویب  با  و  شناسایی  كرد،  مجوز  صدور  جایگزین  را  متقاضی  اعالنتوان  می

  موارد،   گونه  این  در.  كنند  اعالم  وكاركسب   محیط  بهبود  و  زداییمقررات   هیئت

  مجوز   صدور  منزله  به  وكاركسب  مجوز  تخصصی  درگاه  در  متقاضی  اعالن  ثبت

 ... .بود  خواهد

- 
  صادركننده  مراجع

 مجوز 
 هاكلیه بخش تسهیل صدور مجوزها 

 ( 7ماده )  9تبصره    57

  این   موضوع  موارد  دتوانمی   وكاركسب  محیط  بهبود  و  زداییمقررات   هیئت  ...

  ثبت  جایگزینی  به  مکلف  را  مجوز  صادركننده  مراجع   و  شناسایی  رأساً  را  تبصره

 .كند  مجوز  صدور  جای  به  اعالن

- 
و    زداییمقررات   هیئت

 وكار كسب  طیبهبود مح
 هابخشكلیه   تسهیل صدور مجوزها 
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 ( 7ماده )  9تبصره    58

  خود  زیرمجموعه  وكارهایكسب  فهرست  مکلفند  مجوز  صادركننده  مراجع...  

  صاحبان  نشانی  و  اسامی  همراه  به  را  اعالن  ثبت  نیازمند  یا  مجوز  نیازمند  از  اعم

  پایگاه  در  باز  داده  صورتبه  و  شهرستانی  و  استانی  تفکیک  به  وكاركسب  آن

 .كنند  روز  به  را  آن  مستمر  صورتبه   و  منتشر  خود  رسانیاطالع 

- 
  صادركننده  مراجع

 مجوز 
 هاكلیه بخش تسهیل صدور مجوزها 

 ( 7ماده )  10تبصره    59

  و   معادن  صنایع،  بازرگانی،  هایاتاق  و  گانهسه   قوای  زیرمجموعه  هایدستگاه 

  كارگری   و  كارفرمایی  هایتشکل  و  ایران  اصناف  و  ایران  تعاون  ایران،  كشاورزی

  امتیاز  و  رتبه  ارتقای  عملیاتی  ـ  اجرایی  برنامه  مکلفند  مورد  حسب  ربطذی 

 زدایی مقررات  هیئت  تصویب  به  كه  را  وكاركسب   انجام  سهولت  شاخص  در  ایران

 .كنند  ...  اجرا  رسد،می  وكاركسب   محیط  بهبود  و

- 

ی اجرایی  هادستگاه 

  یهاها تشکلاتاق 

 ی و كارگر   ییكارفرما

 هاكلیه بخش وكار محیط كسببهبود  

 ( 7ماده )  10تبصره    60

معادن و    ع،یصنا  ،یبازرگان  یهاگانه و اتاقسه   یقوا  رمجموعهیز  یهادستگاه 

  ی و كارگر  ییكارفرما  یهاو تشکل  رانیو اصناف ا  رانیتعاون ا  ران،یا  یكشاورز 

  ـ  اجرایی]   برنامه  ی...گزارش خود از نحوه اجرا ...  ربط حسب مورد مکلفند  ذی 

را    [ وكار كسب   انجام  سهولت  شاخص  در  ایران  امتیاز  و  رتبه  ارتقای  عملیاتی

 هیئت مذكور ارائه كنند.  رخانهیماه سال بعد به دب  بهشتیارد  انیهرساله و تا پا

  بهشتیارد  انیتا پا

 هر سال 

ی اجرایی  هادستگاه 

  یهاها تشکلاتاق 

 ی و كارگر   ییكارفرما

 هاكلیه بخش وكار كسببهبود محیط  

 ( 8ماده )  61

  ماده دو و یک گروه اقتصادی فعالیت با دولتی  هایبنگاه  برای كه امتیازی هر

  مشابه   اقتصادی  فعالیت  یا  بنگاه  برای  اولویت  با  و  عیناً  شود،  مقرر  قانون  این(  2)

 . شود  گرفته  درنظر  باید  غیردولتی  عمومی  و  تعاونی  خصوصی،  بخش  در

 كلیه   قانون  این  تصویب  از  پس  ماه  سه  ظرف  است  مکلف  دولت  -  تبصره

 .دهد  تعمیم   یا  كند  لغو  را  ماده  این  موضوع  موجود  امتیازات

 هاكلیه بخش حمایت از رقابت  دولت  سه ماه 

 ( 9بند »ح« ماده )  62

  و   اجرایی  امور  در  دولت  مداخله  حذف  جهت  در  است  موظف  تعاون  وزارت

  ،تعاون اتاق همکاری با بخش، توسعه هایسیاست  بهبود و هاتعاونی  مدیریتی

  مقررات   و  قوانین  در  بازنگری  به  نسبت  قانون،  این  تصویب  از  پس  ماهشش   ظرف

  پیشنهاد   وزیران  هیئت  به  را  نیاز  مورد  لوایح  و  اقدام  تعاونی  بخش  بر  حاكم

 . نماید

 شش ماه 
وزارت تعاون، كار و رفاه  

 اجتماعی 
 هاكلیه بخش مقرراتی 
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 ( 12ماده )  63

  توسعه  و  تشکیل  منظوربه  را  الزم  تمهیدات  است  موظف  تعاون  وزارت

  اجرای   حسن  بر  و  داشته  معمول  زیر  شرایط  رعایت  با  عامسهامی   هایتعاونی

 ... .نماید  نظارت  آن

- 
وزارت تعاون، كار و رفاه  

 اجتماعی 
 هاكلیه بخش ها حمایت از تعاونی 

 (17بند »ب« ماده )  64
  اطالعات،   خریدار،  تقاضای  صورت  در  است  مکلف  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت

 . دهد  قرار  آنها  اختیار  در  را  شده  تأیید  مالی  هایصورت   و  مدارک
- 

  و  اقتصادی  امور  وزارت

 دارایی 
 هاكلیه بخش سازی خصوصی 

 ( 17ماده )  3تبصره    65

  یا  و  مالی  وقایع  كتمان  از  ناشی  خسارات  است  مکلف  سازیخصوصی  سازمان

  خسارت  خریداران  به  ربطذی   مراجع  رأی  با  را  غیرواقع  مالی  هایگزارش   انتشار

 . نماید  پرداخت  دیده

 هاكلیه بخش سازی خصوصی  سازی خصوصی  سازمان -

 ( 20ماده )  ۴تبصره    66

 كه   هاییبنگاه   سهام  عرضه  زمان  در  است  مکلف  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت

  در  تا  نماید  اتخاذ  ترتیبی  شوندمی  واگذار  ماده  این  »ج«  و  ب«»  هایروش   با

 .گیرد  قرار  خرید  اولویت  در  تعاونی  بخش  یکسان،  شرایط

- 
  و  اقتصادی  امور  وزارت

 دارایی 
 هاكلیه بخش ها حمایت از تعاونی 

 ( 23تبصره ماده )  67

 ساالنه  واگذاری  هایفعالیت   گزارش  است  مکلف  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت

  شورای   مجلس  اطالع  به  بعد  سال  ماه  اردیبهشت  پایان  تا  را،  قانون  این  طبق

 . برسانداسالمی 

 هر سال   بهشتیارد
  و  اقتصادی  امور  وزارت

 دارایی 
 هاكلیه بخش سازی خصوصی 

 ( 28ماده )  1بند    68

  مکلفند  ایراناسالمی   جمهوری  مركزی  بانک   و  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت

  تأمین  جهت  اعتباری  خط  دالر(  10.000.000.000)  میلیارد  ده  حداقل  ساالنه

 . نمایند  فراهم  كشور  از  خارج  از  غیردولتی  هایبخش   هایگذاری سرمایه   مالی

 هر سال 
ی و  اقتصاد  امور  وزارت

 مركزی   بانک  و  دارایی
 هاكلیه بخش تأمین مالی 

 ( 28ماده )  2بند    69

  حساب  امناء   هیئت   طریق  از  كه  نماید  اتخاذ  را  هاییسیاست   است  مکلف  دولت

  مانده   از(  %۴0)  درصد  چهل  عامل  هایبانک   و...  مركزی  بانک  ارزی  ذخیره

 در   و  دهد  اختصاص  غیردولتی  بخش  به  را  پیش  سال  ارزی  ذخیره  حساب

  و  فنی   توجیه  دارای  هایطرح   داشتن  و  بخش  این  در  تقاضا  وجود  صورت

  در  غیردولتی  بخش  سهم  صورت  درهر.  نماید  پرداخت  متقاضیان  به  اقتصادی

  سال   آن  در  ارزی  ذخیره  حساب  از  برداشت(  %۴0)  درصدچهل   از  نباید  سال  هر

 . باشد  كمتر

 

 

 هاكلیه بخش حمایت ارزی  دولت  -
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 ( 32ماده )  70

 از اجراء   یبه تخلفات و جرائم ناش  یدگی رس  یمکلف است برا   هقوه قضایی

جمهور   قانون  نیا بهادار  اوراق  بازار  قانون  مصوب    رانیای  اسالم  یو  ـ 

تع  یخاص  شعب  ـ 1/9/138۴ ا  نییرا  دعاو  نیكند.  به  منحصراً  و    ی شعب 

 .دینمایم  یدگیرس  دو قانون  نیمربوط به ا  اتیشکا

 هاكلیه بخش حمایت حقوقی ـ قضایی قوه قضاییه -

 ( 33ماده )  71

 ارزیابیهای  نظام   انطباق  به  مکلف  ایران  صنعتی   تحقیقات  و  استاندارد  مؤسسه

 كلیه  در  آن  قانونمند  و  تدریجی  اعمال  و   المللیبین   هایاستاندارد   با  كیفیت

 .. . .باشدمی   اقتصادی  هایبنگاه 

- 
  و  استاندارد  مؤسسه

 ایران  صنعتی   تحقیقات

 ارتقای استاندارد 

 
 هاكلیه بخش

 ( 3۴ماده )  3تبصره    72

  تأمین  و  رفاه  وزارت  همکاری  با  است  مکلف   دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت

  تصویب  از  پس  سال  یک  مدت  ظرف  حداكثر  ربطذی   نهادهای  سایر  و  اجتماعی

 و  شناسایی  دقیق  و  علمی  سازوكارهای  با  را  ماده  این  مشمول  افراد  قانون،  این

 . نماید  فراهم  را  مشموالن  به  سهام  واگذاری  شرایط

 یک سال 
  و  اقتصادی  امور  وزارت

 دارایی 
 هاكلیه بخش سازی خصوصی 

 ( 36ماده )  73

  قابل  بنگاه  هر  از(  3۴)  ماده  موضوع  سهام  است  موظف  سازیخصوصی  سازمان

  سهم. كند تقسیم استانی گذاریسرمایه  هایشركت  بین مستقیماً را واگذاری

  های تعاونی  اعضاء   تعداد  با  متناسب  استانی  گذاریسرمایه   هایشركت  از  یک  هر

 .. ..شد  خواهد  تعیین  استان  هر  شهرستانی

 هاكلیه بخش سازی خصوصی  سازی خصوصی  سازمان -

 ( 38ماده )  74

 كه  نماید  واگذار  ایگونهبه  را(  3۴)  ماده  موضوع  سهام  است  مکلف  دولت

  مشمول   هایشركت   در  دولت  مدیریت  و  مالکیت  تداوم  یا  افزایش  موجبات

  ماده  موضوع  اجرایی  هایدستگاه   مدیران،   انتخاب  در.  ننماید  فراهم  را  واگذاری

  استانی  گذاریسرمایه  هایشركت   از  وكالت  أخذ  به  مجاز  قانون  این(  86)

 .. ..بود  نخواهند

 هاكلیه بخش سازی خصوصی  دولت  -

 1( ۵9ماده )  75

  تشخیص  به  آنها  بازار  كه  خدماتی  و  كاالها  حوزه  در  است  مکلف  رقابت  شورای

  است، (  گرتنظیم )  مستقل  نهاد  تأسیس  نیازمند  و  بوده  انحصار  مصداق  شورا  این

  ...نماید  ارسال  دولت  به  را(  بخشی  گرتنظیم)  نهاد  اساسنامه  و  تأسیس  پیشنهاد

. 

 هاكلیه بخش حمایت از  رقابت  شورای رقابت  -

 
 .3/1397/ 22موجب قانون مصوب . اصالحي به 1



 

 

27 

 بخش موردحمايت  نوع حمايت  مجري  مهلت اجرا  خالصه حکم  شماره ماده  رديف 

 ( ۵9ماده )  76

  شورای   پیشنهاد  دریافت  از  ماه  سه  مدت  ظرف  است  مکلف  دولت  هیئت...  

..  .دهد   انجام  گر بخشی[]تنظیم   نهاد  تأسیس  جهت  را   الزم  قانونی  اقدام  رقابت،

. 

  دریافت  از  ماه  سه

  شورای  پیشنهاد

 رقابت 

 هاكلیه بخش مقرراتی  هیئت وزیران 

 ( 62ماده )  77

  از  اعم  شخصی  هر  شکایت  براساس  یا  و  رأساً  است  مکلف  ...رقابت  شورای

  محاسبات  دیوان  محل،  دادستان  یا  كلدادستان   جمله  از  حقوقی  یا  حقیقی

  و   هاسازمان   بخشی،  هایكنندهتنظیم  كشور،   كل  بازرسی  سازمان  كشور،

  حقوق   از  حمایت  هایانجمن   صنفی،  هایتشکل   دولت،  به  وابسته  نهادهای

  درخصوص  تحقیق   و  بررسی  غیردولتی،  هایسازمان   دیگر  و  كنندگانمصرف 

 . بگیرد  تصمیم   قانون  این(  61)  ماده  چهارچوب  در  و  آغاز  را  ضدرقابتی  هایرویه

 

 هاكلیه بخش حمایت از رقابت  شورای رقابت  -

 ( 62ماده )  78
رقابت[شورا...     وقت  شکایات،  موضوع  به  رسیدگی  برای  است  مکلف  ]ی 

 .. . .نماید  ابالغ  طرفین  به  را  آن  و  تعیین  رسیدگی
 هاكلیه بخش رقابت حمایت از   شورای رقابت  -

 ( 69ماده )  79

  و  هانامه آیین  ضوابط،  به  عموم  دسترسی  امکان  است  موظف  رقابت  شورای

  اجرای   سالیانه  عملکرد  گزارش  و  فراهم  را  فصل  این  با   مرتبط  هایدستورالعمل 

 .كند  منتشر  عموم  برای  و  تنظیم  را  فصل  این

 هاكلیه بخش حمایت از رقابت  رقابت   شورای هر سال 

 ( ۵8ماده )  80

  قانون،  این(  86)  ماده  موضوع  اجرایی  های دستگاه   از  یک  هر  مقام  باالترین

  قانون  این  در   آنها  برای  شده  مقرر  تکالیف  موقع  به  و  صحیح  اجرای  مسئول

  شورای   به  یکبار  ماه  سه  هر  را  كار  پیشرفت  گزارش  است  موظف  و  باشدمی

  ارائه   اساسی  قانون(  ۴۴)  وچهارمچهل  اصل  كلی  هایسیاست   یاجرا  عالی

 ... . نماید

 اجرایی  هایدستگاه  هر سه ماه یکبار 
اجرای  تقویت ضمانت  

 قانون 
 هاكلیه بخش

 ( 88ماده )  81

  عملکرد   گزارش  بار  یک  ماهشش   هر  است  مکلف  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت

  مصلحت  تشخیص  مجمع  به  هاتبصره  و  مواد  تفکیک  به  را  قانون  این  اجرای

 . نماید  منتشر  عموم  اطالع  برای  و  ارائه  اسالمی  شورای  مجلس  و  نظام

 هر شش ماه یکبار 
  و  اقتصادی  امور  وزارت

 دارایی 

اجرای  تقویت ضمانت 

 قانون 
 هاكلیه بخش

 (91بند »ب« ماده )  82

  معادن  و  صنایع  و  بازرگانی  اتاق  نماینده  یا   رئیس  عضویت  است  موظف  دولت  ...

  قانون   اصالح  طریق  از  را  اقتصادی  گیریتصمیم  شوراهای  در  تعاون  اتاق  و  ایران

 .. ..بخشد  رسمیت  مربوطه  هاینامه آیین  یا

 دولت  -
مشاوره بخش خصوصی در  

 مقرراتگذاری 
 هاكلیه بخش
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 ( 91بند »ج« ماده )  83

در    ،یبه داور   یاقتصاد  یهاارجاع پرونده   قی موظف است با تشو  هقوه قضایی

همچنپرونده   گونهن یای  داور  و  اقتصاد   یبازرس  نی ها  موضوعات  از    ، یدر 

 عمل آورد.استفاده را به   تینها  یردولت یغ  بخش  یكارشناس  یتها یظرف

 هاكلیه بخش حمایت حقوقی ـ قضایی قوه قضاییه -

84   

ی نقش قانون   فاء یو اتاق تعاون موظفند در ا  رانیو معادن ا  عیو صنا  یاتاق بازرگان

قوه،   خود سه  مشاور  عنوان  برابه  الزم  كار  و  هماهنگ  یسامانده  یساز   یو 

را فراهم نموده و با كمک    یو كسب نظرات فعاالن اقتصاد  یاقتصاد ی  هاتشکل

ا اركان حکومت، در مسائل    یبخش خصوص  سازنده  تعامل  یفضا  جادیبه  با 

 .. ..ندینما  ارائه  كارشناسانه الزم را  یشنهادها یپ  یاقتصاد

 هاقاتا  -
در  بخش خصوصی    مشاوره

 ی مقرراتگذار 
 هاكلیه بخش

 ( 1۵/2/1387یی )مصوب  ایدر  عیصنا  از  تیحما  و  توسعه  قانون

 ( 3ماده )  85

به  صورت تسهیالت بالعوض،  دولت مکلف است از محل وجوه اداره شده و به

شناورهای تحت پرچم جمهوری اسالمی ایران كه دارای گواهینامه معتبر از  

باشند  شده توسط سازمان بنادر و كشتیرانی میبندی پذیرفتهمؤسسات طبقه

شوند، معادل مالیات بر درآمد  ای می داخلی تعمیر دوره   یسازهاو توسط كشتی

 1. یارانه به آنها پرداخت نماید  پرداختی همان سال را به عنوان

 دولت  -- 
 ای حمایت یارانه 

 
 صنعت

 ( 2۵/2/1387ن )مصوب  مسک   عرضه  و  دیتول  از  تیحما  و  یسامانده  قانون

 ( 10ماده )  86

مطروحه مرتبط با   یهاو پرونده   یاحتمال  یقضایی در خصوص دعاو   یدگیرس

 یقانون اراض   ،ی شهر  نیاز جمله قانون زمی،  شهر   یمربوط به اراض  نیقوان  اجراء 

  شد و  خواهد  یدگیو خارج از نوبت رس  یدر شعب تخصص  قانون  نیو ای  شهر 

 . باشدی از اجراء آن معاف م  ی ناشی  دادرس  نهیازپرداخت هزدولت  

 ساختمان و مسکن  حمایت حقوقی ـ قضایی قوه قضاییه -

 ( 19ماده )  87

  بخش   ازین  مورد  مصالح  نیتأم  و  دیتول  یزیربرنامه   به  نسبت  است  مکلف  دولت

  درصورت  و  تیحما  نینو  یهافناوری   با  استاندارد  مصالح  دیتول  از  و  اقدام  مسکن

  ورود  و  دیتول  از  و  كرده  صادر  تعرفه  بدون  را  آنها  ورود  مجوز  واردات،  به  ازین

 . دی نما  یریجلوگ  یط یشرا  هر  تحت  راستانداردی غ  مصالح

 ساختمان و مسکن  تأمین مواد اولیه  دولت  -

 
 های مندرج در این قانون از زمان تصویب به مدت ده سال پایدار خواهد شد«. ( قانون مذكور، »کلیه حمایت 10شايان ذكر است طبق ماده ) .1
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 ( 21ماده )  88

  و  آموزش  منظوربه  الزم  یزیربرنامه   است  موظف  یاجتماع  امور  و  كار  وزارت

ی ساختمان   حرف  یهانهیزم  در  قانون  نیا   اجرای  ازین  مورد  ماهر  كارگران  تیترب

  یهماهنگ  با  را(  ساختمان   كنترل  و  یمهندس  نظام  قانون«  ۴»  ماده  موضوع)

 هیته   قانون  نیا  موضوع اعتبارات  از یریگبهره   با  و یشهرساز و  مسکن  وزارت

  د ینما  ارائه  رانیوز  هیئت  به  بیتصو  جهت  ماه  سه  مدت  ظرف  حداكثر  و

  كارگران   هیكل  قانون  نیا  اجرای  از  سالپنج   از  پس  حداكثر  كه  ایگونهبه

  و  یفن آموزش یواحدها  از  شده اخذ مهارت كارت داشتن به ملزم یساختمان

 . باشند  مجاز  یاحرفه 

 پنج سال 

  امور  و  كار  وزارت

]وزارت    یاجتماع

تعاون، كار و رفاه  

 اجتماعی[ 

 ساختمان و مسکن  فنی و آموزشی 

 ( 2/2/1388)مصوب    13۵8های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب  ( الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامه1قانون الحاق یک تبصره به ماده )

 1تبصره ماده واحده   89

  های اجرایی مبنی بر مالکیت قانونیاسناد یا اقدامات دستگاه در مواردی كه  

)اعم از اینکه به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده یا نشده باشد( به موجب  

گردد، دستگاه مربوطه موظف  االجرای قضایی ابطال گردیده یا میالزم  احکام

اثر  است امالک یادشده ایجاد    را به مالک آن مسترد نماید لکن چنانچه در 

های مصوب، استرداد آن به  مذكور در طرح   مستحدثات یا قرارگرفتن اراضی

تواند  ربط میاجرایی ذی   تشخیص مرجع صادركننده حکم متعذر باشد دستگاه

این قانون اقدام    با تأمین اعتبار الزم نسبت به تملک این قبیل امالک مطابق

شده باشد    وقمع صادرا قلعید ینماید. در صورتی كه حکم دادگاه مبنی بر خلع  

  دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرایی دستور توقف اجرای حکم مزبور را 

از تاریخ صادر و دستگاه اجرایی ذی  ربط موظف است ظرف مدت شش ماه 

نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز امالک یادشده اقدام    صدور دستور موقت

 نماید. 

 هاكلیه بخش حمایت از حقوق مالکیت  های اجراییدستگاه  -

 (18/۵/1388)مصوب    دار )كددار(های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستی شناسه قانون بیمه

 ( 1ماده )  90

از تاریخ ابالغ این قانون، استادكاران و كارگران قالی و فرش دستباف بدون  

های خانگی تکباف قالی و فرش و یا تحت  كارگاه كارفرما و با كارفرما، شاغل در  

تعاونی  مجتمع پوشش  و  فرش  و  قالی  و  های  مربوطه  بزرگ  و  كوچک  های 

 دستی گردشگری و صنایع   ای حمایت بیمه  سازمان تأمین اجتماعی -

 
 « الحاق شده است. 1358هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب تملک اراضي و امالک براي اجرای برنامه   ( »اليحه قانوني نحوه خريد و1این متن، به عنوان تبصره به ماده ) .1
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گروه  در  آن  غیر  و  خانگی  دستی  صنایع  شاغالن  مصوب  همچنین  های 

ایران كه بهشناسه  وقت به مشاغل یاد  صورت تمام دار )كددار( صنایع دستی 

گیرند. بیست  یمه تأمین اجتماعی قرار می شده اشتغال دارند، تحت پوشش ب

( و هفت درصد )%20درصد  بود.  %7( سهم دولت  بیمه شده خواهد  ( سهم 

با پرداخت سه درصد ) بیمه یاد  %3درصورت وجود كارفرما،  ( سهم كارفرما 

 شده شامل بیمه بیکاری نیز خواهد بود.

 ( 1ماده )  ۵تبصره    91
ای مکلف است مهارت فنی متقاضیان مشمول  سازمان آموزش فنی و حرفه

 .. .صادر نماید.را    موضوع این قانون را بررسی نموده و كارت مهارت فنی
- 

سازمان آموزش فنی و  

 حرفه ای 
 هاكلیه بخش فنی و آموزشی 

 ( 2۵/9/1388ی )مصوب  وچهارم قانون اساسچهل های كلی اصل  منظور تسهیل اجرای سیاستبه قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید  

92  

 1( 6ماده )

قانون    1۴3)ماده  

های مستقیم  مالیات

 ( 3/12/1366مصوب  

كه در    ییبردرآمد حاصل از فروش كاالها  اتی( از مال%10معادل ده درصد )...  

( از  % 10رسد و ده درصد )  یشده و به فروش م  رفتهیپذ  ییكاال  یبورس ها

 یداخل  یهامعامله در بورس   یكه سهام آنها برا  ییهابردرآمد شركت   اتی مال

  ییهادرآمد شركت   بر  اتی( از مال%۵شود و پنج درصد )یم  رفتهیپذ  یخارج  ای

 رفته یپذ  یخارج  ای  یمعامله در بازار خارج از بورس داخل  یكه سهام آنها برا 

شده در  رفتهیپذ  یهاكه از فهرست شركت   یتا سال  رشیشود، از سال پذیم

نشده   ایها  بورس   نیا حذف  تأبازارها  با  م  دییاند  بخشوده  شود.  یسازمان 

بر  ییهاشركت  آنها  سهام  بورس   یا كه  در   ای  ی خارج  ای  یداخل  یهامعامله 

  ان یكه در پا  یشود در صورت  رفتهیپذ  یخارج  ای  یخارج از بورس داخل  یابازاره 

( سهام شناور آزاد داشته %20درصد )  ستیسازمان حداقل ب  دییبه تأ  یدوره مال

معاف برابر  معادل دو  از بخشودگ  یهات یباشند  م  یاتیمال  یفوق    یبرخوردار 

 شوند. 

 هاكلیه بخش مالیاتی سازمان امور مالیاتی  -

 ( 18ماده )  93

گذاری خارج  دولت مکلف است كاالی پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت 

 .. . .نماید

 

 خدمات مالی  حمایت از رقابت  دولت  -

 

 « شده است.( ابقا2( و ) 1)  ی( به عنوان تبصره ها3( و )2)  ی( آن حذف و تبصره ها1اصالح، تبصره ) ریآن به شرح ز یو اصالحات بعد 3/12/1366مصوب  میمستق  یهاات ی( قانون مال143ماده )» حکم، نیطبق ا .1
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 (1۵/10/1388ها )مصوب  قانون هدفمند كردن یارانه 

 ( 6ماده )  94

سیاست  است  موظف  و  دولت  ایجاد  برای  را  الزم  حمایتی  و  تشویقی  های 

واحدهای تولید نان صنعتی و نیز كمک به جبران خسارت واحدهای  گسترش  

تولید آرد و نان كه در اجرای این قانون ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه  

 .. . .شود اتخاذ نمایدمی

 صنعت ای حمایت یارانه  دولت  -

 ( 8بند »الف« ماده )  95

اجرای این قانون  ( خالص وجوه حاصل از    % 30دولت مکلف است سی درصد )

های بالعوض، یا یارانه سود تسهیالت و یا وجوه اداره  را برای پرداخت كمک

 شده برای اجرای موارد زیر هزینه كند: 

سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق  ... بهینه

 ربط معرفیجویی و رعایت الگوی مصرف كه توسط دستگاه اجرایی ذی به صرفه

 . شودمی

 انرژی  تأمین مالی  دولت  -

 (8بند »ب« ماده )  96

( خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون    %30]دولت مکلف است سی درصد )

های بالعوض، یا یارانه سود تسهیالت و یا وجوه اداره  را برای پرداخت كمک

برای اجرای موارد زیر هزینه كند واحدهای  اصالح ساختار فناوری  [...  :شده 

افزایش بهره  از منابع  تولیدی در جهت  انرژی، آب و توسعه تولید برق  وری 

 . تجدیدپذیر

 انرژی  وری تشویق بهره  دولت  -

 ( 8بند »ج« ماده )  97

( خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون    %30]دولت مکلف است سی درصد )

تسهیالت و یا وجوه اداره  های بالعوض، یا یارانه سود  را برای پرداخت كمک

های  ... جبران بخشی از زیان شركت   [:شده برای اجرای موارد زیر هزینه كند

فرآورده ارائه  و  گاز طبیعی  برق،  فاضالب،  و  آب  و  دهنده خدمات  نفتی  های 

 . ها ناشی از اجرای این قانونها و دهیاریشهرداری 

 انرژی  ای حمایت یارانه  دولت  -

 ( 22/2/1389ی )مصوب  خانگ  مشاغل  از  تیحما  و  یسامانده  قانون

 ( 7ماده )  98

كسب  و  مشاغل  مجوز  ابالغی  صدور  ضوابط  چهارچوب  در  خانگی  وكارهای 

پذیرد و  ستاد، توسط وزارت كار و امور اجتماعی یا واحدهای تابعه صورت می

 شوند: صاحبان مشاغل مزبور از مزایای ذیل برخوردار می 

 .بازار محلی شهرداری جهت عرضه محصوالت خانگیاستفاده از  .  1

- 
وزارت تعاون، كار و رفاه  

 اجتماعی 

 دسترسی به بازار  داخلی

 
 هاكلیه بخش
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 . وكار خانگیای تخصصی كسبعضویت در شركت سهامی عام خوشه.  2

معافیت از عوارض اداری و تجاری تعیینی و مصوب شوراهای اسالمی شهرها  .  3

 و روستاها 

 .  .عدم نیاز به تغییر كاربری مسکونی...  ۴

 (26/2/1389ی )مصوب  تولیدات صنعتی داخل سایر  و  خودرو تولید قانون ارتقاء كیفی

 ( 1ماده )  99

از تاریخ تصویب این  وزارت صنایع و معادن مکلف است ظرف مدت سه  ماه 

خودرو، كاهش مصرف  های مرتبط با ارتقاء كیفیت تولید  قانون برنامه و سیاست 

پنجاه  اجباری  استانداردهای  كامل  اجرای  استانداردهای  ویکسوخت،  و  گانه 

پذیر  سازی، استانداردهای ایمنی و آالیندگی و همچنین رقابتمورد نیاز قطعه

نمودن و توسعه شبکه و كیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و پس از تصویب  

 ربط ابالغ نماید. ازان و مراكز ذی هیئت وزیران جهت اجرا به كلیه خودروس

 سه ماه 

 وزارت صنایع و معادن 

معدن و    ]صنعت،

 تجارت[

 صنعت مقرراتی 

 ( 2ماده )  100

و تحقیقات   استاندارد  از طریق مؤسسه  است  معادن مکلف  و  وزارت صنایع 

ماده ) استانداردهای موضوع  ایران...  یا ورود  1صنعتی  تولید  از  و  اعمال  را   )

 قطعات خودرویی غیراستاندارد جلوگیری نماید. خودروها و  

- 

وزارت صنایع و معادن  

معدن و    ]صنعت،

 تجارت[

 صنعت ارتقای استاندارد 

 ( 3ماده )  101

... كلیه كاالهای صنعتی وارداتی به كشور باید به تأیید مؤسسه استاندارد و  

این غیر  در  برسد؛  ایران  صنعتی  ممنوع  تحقیقات  آنها  توزیع  است.  صورت 

همچنین كلیه تولیدات صنعتی داخلی باید استانداردهای الزم را كسب نماید  

و حداكثر یک سال پس از تصویب این قانون تولیدات داخلی غیراستاندارد  

 قابل توزیع نخواهد بود. 

 یک سال 
مؤسسه استاندارد و  

 تحقیقات صنعتی ایران
 صنعت ارتقای استاندارد 

 ( ۴ماده )  102

تعرفه واردات خودرو و كلیه اقالمی كه تولیدات داخلی آنها  دولت موظف است  

پاسخگوی نیاز داخلی است یا واردات آنها به تولیدات و اشتغال داخلی آسیب  

رساند و همچنین تعرفه واردات اقالم غیرضروری و كاالهای تشریفاتی را  می

از خروج  ای تعیین نماید كه تولیـدات و اشتغال داخلی آسیب نبیـند و  گونهبه

 ارز از كـشور جلوگیری شود... . 

 صنعت ای حمایت تعرفه دولت  -
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 ( ۴ماده )  2تبصره    103

  دیتول ی فیك ارتقاء  قانونوزارت صنایع و معادن مکلف است گزارش اجرای... ]

های  بار به كمیسیونی[ را هرسه ماه یکداخل  یصنعت داتیتول ریسا و خودرو

 اسالمی تقدیم نماید.شورای  صنایع ومعادن و اقتصادی مجلس  

 ر سه ماه یکبار ه

وزارت صنایع و معادن  

معدن و    ]صنعت،

 تجارت[

اجرای    تقویت ضمانت 

 قانون 
 صنعت

 (23/۴/1389)مصوب    وری بخش كشاورزی و منابع طبیعیقانون افزایش بهره 

 ( 6ماده )  104

تصدی  وظایف  است  مکلف  اجرایی دولت  اقدامات  خصوص  در  خود  گری 

های تولید، اقدامات اجرایی خرید،  خریدهای تضمینی، تهیه و توزیع كلیه نهاده 

های  ها، آزمایشگاه انبارداری و توزیع اقالم موردنیاز تنظیم بازار، اداره كشتارگاه 

های مرجع به تشخیص وزارت جهاد كشاورزی  گیاهی و دامی )به جز آزمایشگاه 

سیلوها، انبارها،  وزیران(،  هیئت  تصویب  و سردخانه   و  تبدیلی  صنایع  ها، 

گری را متناسب با وظایف و  تکمیلی، امور اجرایی آموزشی، ترویجی و بیمه

( این قانون، مطابق  ۵( و )2های موضوع مواد )اختیارات هر تشکل، به تشکل 

 با قوانین و مقررات مربوط واگذار نماید. 

 كشاورزی  سازی خصوصی  دولت  -

 ( 6ماده )  2تبصره    105

های موضوع  ها و تأمین تسهیالت الزم برای تشکل موظف است حمایت دولت 

ایجاد آزمایشگاه  برای كنترل میزان سالمت  این ماده را جهت  های مناسب، 

پرتوزایی شیمیایی،  مواد  به  آنها  آلودگی  عدم  جمله  از   محصوالت 

 اید. )رادیواكتیویته(، میکروبی، ویروسی، انگلی و قارچی فراهم نم

 كشاورزی  ها حمایت از تشکل  دولت  -

 ( 8ماده )  106

برداری و یا حق انتفاع از  دولت مکلف است با حفظ مالکیت دولت، حق بهره ...  

اختیار متقاضیان  های مستعد مذكور را در قالب طرح عرصه  های مصوب در 

 .   ...هدواجد شرایط قرار د

 كشاورزی  تأمین زمین دولت  -

 ( 9ماده )  107

كشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و امالک  وزارت جهاد  

اجرا در  و    یكشور  مربوطقوانین  تهیهه مقررات  با  و   ،  )كاداستر(  حدنگاری 

اراضی نقشه و  نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی  های مورد 

ا  موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخالت ناشی از اجر

پنجم توسعه پنجساله  برنامه  پایان  تا  و حداكثر  اقدام  موازی  سند    ،مقررات 

ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت  مالکیت عرصه

تا پایان برنامه  

پنجساله پنجم  

 توسعه

  وزارت جهاد كشاورزی

سازمان ثبت اسناد و  )و  

 ( امالک كشور

 كشاورزی  حمایت از حقوق مالکیت 
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برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی كارآمد، نسبت به حفاظت و بهره 

 . طه اقدام نمایدهای دادرسی در دعاوی مربویاد شده بدون پرداخت هزینه

 ( 9تبصره ماده )  108

صالح اداری و قضایی نفع كه قبالً به اعتراض آنان در مراجع ذی اشخاص ذی 

االجرا شدن  یک سال پس از الزمتوانند ظرف مدت  رسیدگی نشده باشد می

این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیئت موضوع  

 ( ماده  اجرای  موضوع  اختالفی  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون  واحده  (  ۵6ماده 

شهرستان    29/6/1367ها و مراتع مصوب  برداری از جنگل قانون حفاظت و بهره 

نفع،  انقضاء مهلت مذكور در این ماده، چنانچه ذی   مربوطه ثبت نمایند و پس از

حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود )در شعب رسیدگی 

ای كه بدین منظور در مركز از سوی رئیس قوه قضاییه تعیین و ایجاد  ویژه 

شود( دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین  می

پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک،  داده و یا اگر امکان   را به وی تحویل

 . یدعوض زمین و یا قیمت كارشناسی آن را پرداخت نما

 كشاورزی  حمایت حقوقی ـ قضایی دولت  -

 ( 10ماده )  109

به  بانک  بانکی  تسهیالت  اعطاء  در  مکلفند  اعتباری  و  مالی  مؤسسات  و  ها 

های زراعی مشاعی مالکین و نسق های كشاورزی و منابع طبیعی اسناد  طرح 

زارعین و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قیمت روز كل مشاع ارزیابی و  

برداری و یا حق انتفاع از اراضی ملی و دولتی و سند  قراردادهای اجاره و یا بهره 

تسهیالت   اعطاء  برای  تضمین  و  وثیقه  عنوان  به  را  احداثی  اعیانی  مالکیت 

اسناد دفاتر  بانک   بپذیرند.  درخواست  به  بنا  موظفند  مؤسسات  رسمی  و  ها 

 .   ...مذكور نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند

- 
ها و مؤسسات  بانک 

 مالی و اعتباری 
 كشاورزی  تأمین مالی 

110   
طر...   از  است  مکلف  سا  یگذاره یسرما  مهیب  قیتشو  قی دولت    ی ابزارها  ریو 

 . دی نما  نیامر را تضم  نیتحقق ا  ،یامهیب
 كشاورزی  تأمین مالی  دولت  -

 ( 1۵ماده )  111

برداری مازاد بر توان زادآوری  دولت مکلف است ضمن اعمال ممنوعیت بهره 

های كشور، ترتیبات و طبیعی، احیایی و زیست محیطی )اكولوژیک( جنگل

های جنگلی اعم از صنعتی تمهیدات الزم را جهت اصالح الگوی مصرف چوب 

 كشاورزی  ریزیبرنامه  دولت  -
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انرژی و   و  فسیلی  سوخت  جایگزینی  جای  غیرصنعتی،  به  تجدیدپذیر  های 

نشینان به عمل  های هیزمی، خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگلسوخت 

 [... .آورد ]

 ( 1۵ماده )  112

های غیردولتی های بخش با استفاده از توان و سرمایه   ]دولت مکلف است[...

های جنگلی و  احیاء و توسعه درختکاری مثمر و غیرمثمر و بوستان نسبت به  

ها  ای كه ظرف ده سال، ضریب حفاظتی جنگل زراعت چوب اقدام نماید به گونه

( و سرانه جنگل از هفده  %90( به نود درصد )%۴0و مراتع، از چهل درصد )

 . ( هکتار برسد2۵/0( هکتار به بیست و پنج صدم )17/0صدم )

 كشاورزی  حمایت زیرساختی  لت دو ده سال 

 ( 16ماده )  113

منظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات كلیه دولت مکلف است به ...  

ای كه نرخ  كاالها و محصوالت بخش كشاورزی تعرفه مؤثر وضع نماید به گونه 

 . مبادله همواره به نفع تولیدكننده داخلی باشد

 كشاورزی  ای حمایت تعرفه دولت  -

 ( 16ماده )  1تبصره    114

نهاده  سم(  واردات  و  كود  نهال،  بذر،  قبیل  )از  كشاورزی  بخش  تولید  های 

باهماهنگی و اخذ مجوز وزارت جهاد كشاورزی از اعمال تعرفه مؤثر مستثنی 

 . باشدمی

 كشاورزی  ای حمایت تعرفه دولت  -

115  
بند »الف« ماده  

(22) 

سال پس از تصویب این  وزارت جهاد كشاورزی موظف است حداكثر ظرف دو  

 : قانون نسبت به

ایجاد پایگاه اطالعاتی تولیدكنندگان بخش كشاورزی و تشویق آنان به ثبت  ...  

 ن... .های تولیدی خویش در آاطالعات فعالیت 

 وزارت جهاد كشاورزی  دو سال 
های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 كشاورزی 

 (22بند »ب« ماده )  116

ایجاد پایگاه اطالعات جامع    كشاورزی موظف است نسبت به[]وزارت جهاد  

اقدام نموده و در دسترس عموم  ...    (IT)  كشاورزی بر پایه فناوری اطالعات

 . قرار دهد

 وزارت جهاد كشاورزی  -
های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 كشاورزی 

 ( 22بند »ج« ماده )  117

به[ نسبت  است  موظف  كشاورزی  جهاد  و    ]وزارت  دانش  مدیریت  شبکه 

فنی،   آموزشی،  علمی،  خدمات  ارائه  برای  روستایی  و  كشاورزی  اطالعات 

 . اقدام نموده و در دسترس عموم قرار دهد...  ترویجی و سایر اطالعات مورد نیاز

 وزارت جهاد كشاورزی  -
های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 كشاورزی 

 ( 2۵ماده )  118
موظف است حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون  وزارت جهاد كشاورزی  

های بهره وری آب كشاورزی  و با همکاری وزارت نیرو نسبت به تعیین شاخص 
 وزارت جهاد كشاورزی  پایان هر سال 

اجرای  تقویت ضمانت 

 قانون 
 كشاورزی 
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پایان هر سال گزارش   اقدام نموده و به تصویب هیئت وزیران رسانده و در 

شاخص این  درخصوص  اجرایی  كمیسیون  اقدامات  به  را  حاصله  نتایج  و  ها 

 . بع طبیعی مجلس شورای اسالمی گزارش نمایدكشاورزی، آب و منا

 ( 26ماده )  119

وزارت نیرو موظف است حداكثر یک سال پس از تصویب این قانون اقدامات    ...

های قانونی برداران با اولویت تشکل الزم را برای تحویل حجمی آب به بهره 

های آبریز  بخش كشاورزی، براساس سند ملی آب، ظرفیت تحمل مجاز حوضه 

و   محیطی  زیست  اجتماعی،  اقتصادی،  شرایط  گرفتن  نظر  در  با  با و  فنی 

 . های تعریف شده برای تخصیص آب كشاورزی به عمل آورداولویت 

 كشاورزی  تأمین آب وزارت نیرو  یک سال 

 ( 27ماده )  120

هجری شمسی    1۴0۴ریزی نماید كه تا سال  ای برنامه گونهدولت مکلف است به 

از منابع مندرج در فصل تأمین آب بودجه  استفاده بهینه  با  های سنواتی،  و 

( متوسط بلندمدت نزوالت آسمانی ساالنه كشور  %1۵پانزده درصد )حداقل  

های سطحی و هفت و نیم درصد  ( از محل كنترل آب %۵/7)هفت و نیم درصد )

از طریق آبخیزداری و آبخوانداری( به حجم آب استحصالی كشور اضافه گردد  

  های كشورهای زیرزمینی دشت ( ترازنامه )بیالن( منفی آب%100و صددرصد ) 

 . های ممنوعه آبی( جبران گردد)با اولویت دشت 

 كشاورزی  حمایت زیرساختی  دولت  1۴0۴سال  

 ( 28ماده )  121

های كشاورزی، دولت موظف  وری ماشین منظور استفاده بهینه و افزایش بهره به

بهره  نظام  وضعیت  براساس  صحیح است  الگوی  تولید،  عوامل  از  برداری 

های  طراحی و نسبت به تأمین تركیب مناسب ماشین برداری از ماشین را  بهره 

 .. . .های غیردولتی اقدام نمایداز طریق بخش  ،كشاورزی مورد نیاز بخش

 كشاورزی  وری تشویق بهره  دولت  -

 ( 28ماده )  2تبصره    122

ماشین  واردات  تعرفه  است  موظف  ادوات  دولت  مجموعه  و  كشاورزی  آالت 

نماید كه ضمن حمایت از تولیدات داخلی، امکان  ای تعیین  گونهمرتبط را به

نمونه  با  رقابت محصوالت داخلی  و  فراهم ارتقاء كیفیت  های مشابه خارجی 

 . شود

 كشاورزی  ای حمایت تعرفه دولت  -
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 ( 29ماده )  123

دولت مکلف است ضمن تعریف استانداردها و معیارهای فرایند تولید،    ...

فراوری، نگهداری و بازاررسانی و كاهش ضایعات محصوالت كشاورزی، با  

 . های غیردولتی اقدامات الزم را به عمل آورداستفاده از امکانات بخش 

 دولت  -
 ارتقای استاندارد 

 
 كشاورزی 

 ( 30ماده )  124

كشاورزی موظف است ضمن تدوین استانداردهای تولید خوراک  وزارت جهاد 

از   اجرای آن، نسبت به تولیدكنندگان بخش كشاورزی كه  بر  دام و نظارت 

نماید، با  های تولید خوراک دام استفاده می خوراک آماده و استاندارد كارخانه 

ا به عمل  های الزم رهای در اختیار، حمایت ها و یا سایر مشوق استفاده از یارانه 

كارخانه  كلیه  تولیدی  محصوالت  همچنین  مشمول  آورد.  دام  خوراک  های 

 . باشد استاندارد اجباری می 

 كشاورزی  ارتقای استاندارد  وزارت جهاد كشاورزی  -

125  
بند »الف« ماده  

(32) 

 [ :ریزی كند كهای برنامه گونهبه...  وزارت جهاد كشاورزی مکلف است]

به   مستقیم  پرداخت  طریق  بهره از  با  روند  تولیدكنندگان  دارای  و  باال  وری 

محیطی در تولید و  وری، رعایت موارد زیست افزایشی در بهبود شاخص بهره 

وری  های الگوی كشت، پاداش بهره همچنین تولید با كیفیت منطبق بر برنامه

 . پرداخت نماید

 كشاورزی  وری تشویق بهره  وزارت جهاد كشاورزی  -

 (32)بند »ب« ماده    126

در جهت  [  :ریزی كند كهای برنامه گونهبه...  وزارت جهاد كشاورزی مکلف است]

رونق بازار بیمه و توسعه بیمه اتکایی كشاورزی و افزایش نقش بخش غیردولتی 

گران غیردولتی، كه در صنعت بیمه، نسبت به پرداخت یارانه حق بیمه به بیمه

كنند،  تأیید این وزارتخانه عمل میای مورد  در راستای اجرای الگوهای بیمه 

 . اقدام نماید

 كشاورزی  ای حمایت بیمه  وزارت جهاد كشاورزی  -

 ( 32بند »ج« ماده )  127

نسبت    [...:ریزی كند كهای برنامه گونهبه...  وزارت جهاد كشاورزی مکلف است]

گذاری  محصوالت هدف   .های تمام خطر اجباری اقدام نمایدبه برقراری بیمه 

 .گرددشده، توسط وزارت جهاد كشاورزی انتخاب و اعالم می 

 كشاورزی  ای حمایت بیمه  وزارت جهاد كشاورزی  -

 (32بند »د« ماده )  128

نسبت  [...  :ریزی كند كهای برنامه گونهبه...  وزارت جهاد كشاورزی مکلف است]

به پرداخت یارانه صادرات برای محصوالت صادراتی منطبق بر استانداردهای  

بازاریابی، جایزه صادراتی،  بازارهای هدف بخش كشاورزی اعم از كمک  های 

 د كشاورزی وزارت جها -
 تشویق صادرات 

 
 كشاورزی 
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های غذایی اعتبارات صادراتی، تضمین مخاطرات ناشی از صادرات، یارانه كمک 

 .. .. به كشورهای هدف، اقدام نماید

 ( 33ماده )  129

از تاریخ تصویب این قانون، عالوه بر اجرای قانون خرید تضمینی محصوالت  

بودجه  قالب  در  قیمت  كشاورزی،  سیاست  مصوب،  اعتبار  و  سنواتی  های 

 .. . .شودتضمینی نیز برقرار می

 كشاورزی  خرید تضمینی دولت  -

 ( 33ماده )  130
جهاد كشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار،  وزارت  ...  

 .. ..محصوالت تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعالم نماید

و حداكثر    هر سال

تا پایان آذر ماه  

 سال بعد 

 كشاورزی  خرید تضمینی وزارت جهاد كشاورزی 

 ( 3۵ماده )  131

پایان آذر ماه سال بعد، نتایج حاصل  دولت موظف است هر سال و حداكثر تا  

بخش   كیفی  و  كم ی  عملکرد  بهبود  میزان  همچنین  و  قانون  این  اجرای  از 

كشاورزی و منابع طبیعی فصل زراعی سال قبل، میزان بهبود شاخص بهره  

آالت ـ سرمایه و منابع پایه آب و  وری )كل ـ انرژی ـ منابع انسانی ـ ماشین 

در این بخش و ضرایب خودكفایی و امنیت غذایی  گذاری  خاک(، میزان سرمایه 

را تهیه و به كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی 

 . گزارش نماید

حداكثر  هر سال و  

تا پایان آذر ماه  

 سال بعد 

 دولت 
تقویت ضمانت اجرای  

 قانون 
 كشاورزی 

 ( ۵/8/1389)  اختراعات  و  های نوآور   یساز یتجار  و  انیبندانش   مؤسسات  و  هاشركت   از  تیحما  قانون

 ( 3بند »الف« ماده )  132

  موضوع  بنیاندانش  مؤسسات و هاشركت   به اعطاء  قابل التیتسه و هاحمایت 

  ،یگمرك  حقوق  عوارض،  ات،یمال  پرداخت  از  تیمعاف  ز: ...ا  عبارتند  قانون  نیا

 سال   پانزده  مدت  به  یصادرات  عوارض  و  یبازرگان  سود

 بنیانهای دانش حوزه  مالیاتی دولت  -

 (3بند »ب« ماده )  133

  موضوع  بنیاندانش   مؤسسات  و  هاشركت   به  اعطاء   قابل  التیتسه  و  هاحمایت ]

...  ا  عبارتند  قانون  نیا   به  ای  عرضه  د،یتول  نهیهز  از  ی بخش  ای  تمام  نیتأمز:[ 

  بلندمدت   بهره  بدون  ای  بهره  كم  التیتسه  اعطاء   با  یفناور  و  ینوآور   یریكارگ

 ی شرع  عقود  طبق  بر  مدت  كوتاه  ای

 بنیانهای دانش حوزه  تأمین مالی  دولت  -

 ( 3بند »ج« ماده )  134
  موضوع  بنیاندانش   مؤسسات  و  هاشركت   به  اعطاء   قابل  التیتسه  و  هاحمایت ]

...  ا  عبارتند  قانون  نیا   و   ی فناور   ،یپژوهش  یواحدها  استقرار  تیاولوز:[ 
 بنیانهای دانش حوزه  حمایت زیرساختی  دولت  -
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  در  قانون  نیا  موضوع  بنیاندانش   مؤسسات  و  هاشركت   ید یتول  و  یمهندس

  مناطق  ای و یاقتصاد  ژهیو مناطق رشد، مراكز ،یفناور و علم یهاپارک  محل

 ی فناور   و  علم  ژهیو

 (3بند »د« ماده )  135

  موضوع  بنیاندانش   مؤسسات  و  هاشركت   به  اعطاء   قابل  التیتسه  و  هاحمایت ]

  و   مراكز   سهام  از  یبخش  ای  تمام  یواگذار   تیاولوز:[...  ا  عبارتند  قانون  نیا

  ی مواد  اصالح  قانون  ضوابط  براساس  یواگذار  قابل  یدولت  یپژوهش  مؤسسات

  ی اسالم  یجمهور  یفرهنگ  و  یاجتماع  ،یاقتصاد  توسعه  چهارم  برنامه  قانون  از

  به  ی اساس  قانون(  ۴۴)  وچهارم چهل   اصل  یكل  یهاسیاست   اجرای  و  رانیا

 قانون   نیا  موضوع  بنیاندانش   مؤسسات  و  هاشركت 

 بنیانهای دانش حوزه  سازی خصوصی  دولت  -

 ( 3بند »ه« ماده )  136

  موضوع  بنیاندانش   مؤسسات  و  هاشركت   به  اعطاء   قابل  التیتسه  و  هاحمایت ]

  ی ر یخطرپذ  كاهش  یبرا   ای مناسبمهیب  پوشش  جادیاز:[...  ا  عبارتند  قانون  نیا

 عرضه   د،ی تول  مراحل  تمام  در  یفناور   و  ینوآور   دانش،  یدستاوردها   محصوالت

فناور  ینوآور  یریكارگبه  و تسه  یو  اعطاء  بهره    ایبهره  كم   التیبا  بدون 

 . یمدت بر طبق عقود شرعكوتاه   ایبلندمدت  

 بنیانهای دانش حوزه  ای حمایت بیمه  دولت  -

 ( 3بند »و« ماده )  137

  موضوع  بنیاندانش   مؤسسات  و  هاشركت   به  اعطاء   قابل  التیتسه  و  هاحمایت ]

  ماده   با  مرتبط  موضوعات  در  مناقصه  طیشرا  لیتسهز:[...  ا  عبارتند  قانون  نیا

  نی ا  موضوع  بنیاندانش   مؤسسات  و  هاشركت   مشاركت  امکان  دیتمه  و(  1)

 قانون 

 دولت  -
 دسترسی به بازار داخلی 

 
 بنیاندانش های  حوزه 

 ( 7ماده )  138

  به  ماه  کی  ظرف  حداكثر  هستند  موظف  قانون  نیا  یمجر  یهادستگاه  هیكل

  قانون   نیا  در  مندرج  تیحما  از  استفاده  جهت  انیمتقاض  یهادرخواست 

 یمبن   نظر  چنانچه  ند،ینما  اعالم  یمتقاض  به   را  یینها  جهینت  و  كنند  یدگیرس

.  برسانند  كننده  درخواست  یآگاه  به  مستدل  طوربه  دیبا  باشد  درخواست  رد  بر

  ظرف  است  موظف  شورا  و  كند  اعتراض  رخانهیدب  نزد  تواندمی   كننده  درخواست

 . كند  یدگیرس  واصله  تیشکا  به  ماه  کی

 

یک ماه پس از  

 درخواست متقاضی
 های اجراییدستگاه 

  یضمانت اجرا   تیتقو

 قانون 
 بنیانهای دانش حوزه 
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 1( 22/8/1390  مصوب)  معادن  قانون  اصالح  قانون

139  

 ( ۵ماده )

قانون    ۵)ماده  

 معادن( 

  ذخایر  اكتشاف  برای  را  الزم  بستر  است  مکلف  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت

 .كند  فراهم  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص   برای  كشور  سراسر  در  معدنی
- 

  و  معدن  صنعت،  وزارت

 تجارت

 حمایت زیرساختی 

 
 معدن 

 ( ۵ماده )  1تبصره    140
  جهت   الزم  اعتبار  نیتأم  به  نسبت  ساالنه،  بودجه  حهیال  در  است  مکلف  دولت

 . دینما  اقدام  كشور  سراسر  در  یمعدن  ریذخا   اكتشاف  یبرا  مناسب  بستر  جادیا
 معدن  تأمین مالی  دولت  -

 ( ۵ماده )  3تبصره    141

  موظفند  نفت  وزارت  مانند  مرتبط  یهاارگان   و  هاسازمان   ،هاوزارتخانه  هیكل

  نیزم  هیپا  اطالعات  دی تول  یهافعالیت  ج ینتا  ییافزاهم  و  عیتجم  منظوربه

  مستمر  طوربه   را  خود  اطالعات  كاربران  برداریبهره   یبرا   یاكتشاف  و  یشناس

 .دهند  قرار  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  اریاخت  در

- 

  ،هاوزارتخانه  هیكل

  یهاارگان   و  هاسازمان 

 مرتبط

های  توسعه سامانه   و  ایجاد

 اطالعاتی 
 معدن 

142  
  7( )ماده  7ماده )

 قانون معادن( 

  عملیات  گزارش  به  رسیدگی  از  پس  است  مکلف  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت

  و   است  شده  گواهی  صالحذی   حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  توسط  كه  اكتشاف

  اقدام   اكتشاف  پروانه  دارنده  نام  به  كشف  گواهی  صدور  به   نسبت  آن   تأیید

 . نمایدمی

  آن،  كیفیت  و  كمیت  شده،  كشف  معدنی  ماده  انواع  یا  نوع  باید  كشف  گواهی  در

.  شود  ذكر  اكتشافی  عملیات  هزینه  و  اكتشاف  مورد  زمین  مساحت  و  حدود

 تاریخ  از  سال  یک  ظرف  تجارت  و  معدن صنعت،  وزارت  تأیید  با  كشف  گواهی

 .. ..است  ثالث  اشخاص  به  انتقال  قابل  صدور

- 
  و  معدن  صنعت،  وزارت

 تجارت
 معدن  تسهیل صدور مجوزها 

143  

(  1۵تبصره ماده )

قانون    23)ماده  

 معادن( 

  لی دل  به  یمعدن  یهافعالیت  مجوز  و  پروانه  دارندگان  حقوق  كه  یموارد  در

 اجرایی   یهادستگاه   شود،  عییتض  دولت  یعمران  یهاطرح   یاجرا   ضرورت

 ی رسم   كارشناس  نظر  برابر  مصوب،  طرح  مراحل  یاجرا   از  قبل  موظفند  ربطذی 

  ی هاخسارت   پرداخت به نسبت معدن یمهندس   نظام كارشناس ای  یدادگستر

  امتناع   صورت  در  و  كنند  اقدام  روز  متیق  به  شده  انجام  یگذار سرمایه   به  وارده

 .ند ینما  عیتود  كشور  امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان  صندوق  در  آن،  افتیدر  از

 های اجراییدستگاه  -
 حمایت از حقوق مالکیت 

 
 معدن 

 
 ( اصالح شد.14/8/1392موجب »قانون اصالح موادی از قانون معادن و اصالحات بعدی آن« )مصوب ( اصالح شد. اين قانون مجدداً به 23/3/1377موجب اين قانون، موادي از »قانون معادن« )مصوب به  .1
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144  
  2۴( )ماده  16ماده )

 قانون معادن( 

 و  اجرایی  یهادستگاه   معادن،  از  یبردار بهره   و  اكتشاف  امر  در  عیتسر  جهت

  وزارت  استعالم  به  نسبت  ماه  دو  ظرف  حداكثر  مکلفند  همربوط  یقانون  انیمتول

  نظر   اعالم  لیذ  موارد  در  اكتشاف  پروانه  صدور  جهت  تجارت  و  معدن  صنعت،

 : ندینما

 آهن   راه  و  هاراه   یقانون  میحر  ـ  الف

 آنها   یقانون  میحر  وها  شهر   داخل  ـ  ب

 قنوات  و  سدهاهای  حوضچه   و  آب  عیتوزهای  شبکه   و  سدها  یقانون  میحر  ـ  پ

 مراتع   و  هاجنگل   داخل  ـ  ت

 یخیتار  هیابن  و  مقدسه  اماكن  میحر  ـ  ث

 مسلح   یروها ی ن  استقرار  محل  و  هاپادگان   میحر  ـ  ج

  و   وحش   اتی ح  پناهگاه  ،یمل  یعیطب  آثار  ،یمل  پارک  عنوان  با  یمناطق  ـ  چ

 شده   حفاظت

 مجاز   حد  از  ش یب  پرتوزا  مواد  یدارا های  حوزه   ـ  ح

دو ماه پس از  

 دریافت استعالم 
 معدن  تسهیل صدور مجوزها  اجرایی  یهادستگاه 

145  
  2۴( )ماده  16ماده )

 قانون معادن( 

  و  معدن  صنعت،  وزارت  توسط  ربط،ذی   اجرایی  یهادستگاه   از  استعالم...  

  اكتشاف  پروانه.  ردیگمی   انجام  اكتشاف  پروانه  صدور  یبرا  بار  کی  فقط  و  تجارت

  صادر  استعالم  از  پس  ماه  سه  حداكثر  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  توسط

  اعالم   عدم  و  ردیگ  صورت  تقاضا  مورد  محدوده  كل  یبرا  دی با  نظر  اعالم.  شودمی

 .. . .شودمی  یتلق  مذكور  یهادستگاه   موافقت  منزله  به  مقرر  مهلت  در  نظر

  ماه  سه  حداكثر

 استعالم   از  پس

  و  معدن  صنعت،  وزارت

 تجارت
 معدن  تسهیل صدور مجوزها 

 ( 16ماده )  1تبصره    146

  قانون،  نیا  ابالغ  از  پس  ماه  سه  ظرف  مکلفند  همربوط  اجرایی  یهادستگاه 

  و  معدن   صنعت،  وزارت  به  خود  یقانون  یهام یحر  تیوضع  اعالم  به  نسبت

 . ندینما  اقدام  تجارت

 معدن  سازی اطالعات شفاف  اجرایی  یهادستگاه  سه ماه 

 ( 16ماده )  2تبصره    147

  قانون  نیا  ابالغ  از  پس  ماه  سه  ظرف  است  مکلف  رانیا  یاتم  یانرژ   سازمان

  صنعت،   وزارت  به   را  مجاز  حد  از   شیب  پرتوزا   مواد  یدارا  یاكتشافهای  حوزه 

 .. . .دینما  اعالم  تجارت  و  معدن

 سه ماه 
  یاتم  یانرژ  سازمان

 ران یا
 معدن  سازی اطالعات شفاف 

 ( 16ماده )  2تبصره    148
  ی ها]حوزه   دیجدهای  محدوده   سال  هر  ابتداء   رانیا  یاتم  یانرژ   سازمان...  

 ... .كندمی   اعالم  رااز حد مجاز[    شیمواد پرتوزا ب  یدارا   یاكتشاف

ابتدای )تا پایان  

 فروردین( هر سال 

  یاتم  یانرژ  سازمان

 ران یا
 معدن  سازی اطالعات شفاف 
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 ( 16ماده )  2تبصره    149

ماده در مناطق    نیمفاد ا  تیوزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با رعا...  

از سازمان    [از حد مجاز  شیمواد پرتوزا ب  یدارا   یاكتشاف  یهاحوزه ]  شدهاعالم 

 . دیاستعالم نما  رانیا  یاتم  یانرژ 

- 
وزارت صنعت، معدن و  

 تجارت
 معدن  تسهیل صدور مجوزها 

 ( 16ماده )  3تبصره    150

  در  مکلفند  ستیز  طیمح  حفاظت   سازمان  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت

  ن یا( چ) بند موضوع مناطق در واقع سابقه به مسبوق و متروكه مـعادن مورد

  نظر   در  با  چنانچه  توافق  عدم  درصورت  و   ندینما  یریگمیتصم  و  یبررس  ماده

  نیا   از  برداریبهره   ،یمل  مصالح  نظر  از  رهی ذخ  زانیم  و  یمعدن  ماده  نوع  گرفتن

  هیئت  بیتصو  با  تجارت   و  معدن  صنعت،  وزارت  باشد،  مصلحت  به  معادن

 .كند  اقدام  آنها  اندازیراه   و  اء یاح  به  نسبت  رانیوز

- 

  و  معدن  صنعت،  وزارت

  سازمان  و  تجارت

 ستیز  طیمح  حفاظت

 معدن  تأمین مواد اولیه 

 ( 20/9/1390ی )مصوب  فاقد سند رسم   یهاو ساختمان   یاراض  یثبت  تیوضع  فیتکل  نییقانون تع

 ( 6ماده )  151

آنها با    یبرا   تیو باغات و صـدور سند مالک  یكشاورز  یو افراز اراض  کیتفکـ

قطعات مناسب    جادیو ا  یكشاورز   یاز خرد شدن اراض  یر یقانون جلوگ  تیرعا

مصلحت نظام بالمانع    صیمجمع تشخ  21/11/138۵مصوب    یاقتصاد  ،یفن

 . است

- 
  و  اسـناد  ثبت  اداره

 امالک 
 كشاورزی  تأمین زمین

 ( 6ماده )  1تبصره    152

كه مساحت    اعم از نسق و باغ  یكشاورز  یآن دسته از اراض   یکیصدور سند تفک

محاط شدن به معابر    لیمندرج مذكور بوده لکن به دل  یهاحدنصاب   ری آنها ز

امکان   ؛یکیسند تفک یدارا یاراض ایو   یو مل  یدولت یاراض ایموجود  یعموم

 . آنها وجود ندارد، بالمانع است  یبرا   یصدور سند مشاع

- 
  و  اسـناد  ثبت  اداره

 امالک 
 كشاورزی  تأمین زمین

 ( 6ماده )  2تبصره    153

افراز نسق   کیتفک باغات مشمول»قانون مربوط به اصالحات    یزراع  یهاو  و 

بعد  26/2/1339مصوب    یارض اصالحات  اراض  یو  و  قانون    یآن«  مشمول 

  اری كه بعد از انقالب به صورت كشت موقت در اخت  ریو دا  ریبا  ینها یزم  یواگذار 

آن فقط به    یبعد   اتو اصالح  8/8/136۵كشاورزان قرار گرفته است مصوب  

  ی برا   یکیشرط، مجاز است و صدور سند تفک  عیسند ب  ای  هینسق اول  زانیم

  ای  هینسق اول  زانیاز آنها به م  دارانیخر  ا یشرط    عیسند ب  ای  هیصاحب نسق اول

 .باشد  یشرط، بالمانع م  عیسند ب

- 
  و  اسـناد  ثبت  اداره

 امالک 
 كشاورزی  تأمین زمین
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 ( 6ماده )  3تبصره    154

و باغات    یكشاورز  یاحداث شده در اراض  یها   یانیاع  یبرا  یصدور سند رسم

رعا كاربر  تیبا  باغ  یزراع  یاراض  یقانون حفظ  مصوب  و  و   31/3/137۴ها 

صدور سند    رمجاز،یغ  یانیآن بالمانع است. در صورت وجود اع  یاصالح بعد 

 ندارد.   یمنع  یانیعرصه بدون درج اع

- 
  و  اسـناد  ثبت  اداره

 امالک 
 كشاورزی  تأمین زمین

 ( 6ماده )  ۴تبصره    155

  یو باغات در صورت   یزراع  یهاو نسق  یكشاورز  یاراض  یبرا   تیصدور سند مالک

باشد، چنانچه   یباغ  ای  یاز نسق زراع  شی ثبت، ب  یتصرفات متقاض  زانیكه م

 بالمانع است.   أتیه  یوجود نداشته باشد با رأ  یمعارض

- 
  و  اسـناد  ثبت  اداره

 امالک 
 كشاورزی  تأمین زمین

 ( 16/11/1390)مصوب    وكار كسب  طیمح  مستمر  بهبود  قانون

 ( 2ماده )  156

وكار  دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط كسب

ها و آن دسته از  ها، نظر كتبی اتاقنامه مقررات و آیینبرای اصالح و تدوین  

ها نیستند، اعم از كارفرمایی و كارگری را  ربطی كه عضو اتاقهای ذی تشکل

گیری  درخواست و بررسی كند و هرگاه الزم دید آنان را به جلسات تصمیم

 دعوت نماید. 

 دولت  -
مشاوره بخش خصوصی در  

 مقرراتگذاری 
 هاكلیه بخش

 ( 3ماده )  157

بخشنامه دستگاه  مقررات،  اصالح  یا  تدوین  هنگام  مکلفند  اجرایی  و  های  ها 

نظر تشکل رویه اجرایی،  مورد  های  و  استعالم كنند  را  اقتصادی ذیربط  های 

 توجه قرار دهند. 

 های اجراییدستگاه  -
مشاوره بخش خصوصی در  

 ی مقرراتگذار 
 هاكلیه بخش

 ( ۴ماده )  158

وكار در  كسب منظور اطالع سیاستگذاران از وضعیت محیطبه ها موظفند  اتاق 

طور ساالنه و  وكار در ایران را تدوین و به های ملی محیط كسبكشور، شاخص 

استان تفکیک  به  مورد  حسب  بخشفصلی  فعالیتها،  و  اقتصادی،  ها  های 

 .سنجش و اعالم نمایند

 هاكلیه بخش وكار بهبود محیط كسب هااتاق  -

 ( ۴تبصره ماده )  159

های اجرایی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاه 

وكار را بهبود  های جهانی كسب بندیالمللی، جایگاه ایران در رتبهنهادهای بین 

گذاران خارجی معرفی بخشد و وضعیت اقتصادی مناسب كشور را به سرمایه 

 كند.

- 
وزارت امور اقتصادی و  

 دارایی 
 هاكلیه بخش وكار بهبود محیط كسب

 ( ۵ماده )  160
های اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعالم  ها مکلفند فهرست ملی تشکل اتاق 

باشند،  های اقتصادی كه فاقد تشکل فعال مینمایند. در آن دسته از فعالیت
 هاكلیه بخش ها حمایت از تشکل  هااتاق  -
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تشکلاتاق  ثبت  و  ایجاد  ساماندهی،  برای  موظفند  اقتصادی  ها  فعال  های 

های موازی وجود  هایی كه تشکلهای الزم را ایجاد كنند و در فعالیت زمینه

های موازی را  سازی و انسجام تشکل سازی، یکپارچهدارد، زمینه ادغام، شبکه 

 فراهم نمایند. 

 ( ۵ماده )  1تبصره    161

صادرات غیرنفتی با ایجاد انسجام، هماهنگی و های  ها موظفند در فعالیتاتاق 

تشکل موازی  فعالیت  از  كار،  تشکلتقسیم  همه  كنند.  جلوگیری  های  ها 

 ها همکاری كنند. اقتصادی موظفند در اجرای احکام این ماده با اتاق 

 هاكلیه بخش ها حمایت از تشکل  هااتاق  -

 ( ۵ماده )  2تبصره    162

های اقتصادی نباید مانع عضویت داوطلبان جدید  تشکل مؤسسان و مدیران  

این تشکل منافع حضور در  از  آنها  استفاده  و  نظرات  واجد شرایط  ها شوند. 

های جدید اقتصادی سراسری با حضور رئیس شورای اصناف  اصناف یا تشکل 

 شود. وگو بررسی می ها در شورای گفت كشور و یا رؤسای این تشکل 

- 
مؤسسان و مدیران  

 های اقتصادی شکلت

 ها حمایت از تشکل 

 
 هاكلیه بخش

 ( 6ماده )  163

( قانون  ۵۴مركز آمار ایران موظف است برنامه ملی آماری كشور موضوع ماده )

براساس آن اطالعات  ...  ساله پنجم توسعهبرنامه پنج  را طوری تهیه كند كه 

و   اقتصادی  فعاالن  برای  نیاز  مورد  پایگاه  سرمایه آماری  در  ایران  در  گذاران 

 .. . اطالعات آماری كشور به شکل مستمر و روزآمد ارائه گردد.

 هاكلیه بخش سازی اطالعات شفاف  مركز آمار ایران  -

 ( 8ماده )  164

وزارتخانه  با همکاری  است  موظف  تجارت  و  معدن  امور  وزارت صنعت،  های 

های ذیربط، ظرف  ها و سایر دستگاه اتاق اقتصادی و دارایی و جهاد كشاورزی،  

االجرا شدن این قانون، فرآیند تجارت خارجی اعم از واردات  ماه پس از الزم   6

و صادرات كاال و خدمات و صدور اسناد و مدارک مربوط از قبیل گواهی مبدأ،  

گواهیفرم  تجاری،  ثبت  های  اسنادی،  اعتبار  استاندارد،  و  بهداشت  های 

نفع را  نامه، بدون نیاز به مراجعه حضوری ذی گمركی و بیمه سفارش، پروانه  

 .. . صورت الکترونیکی درآورد.به

 ماه   6
وزارت صنعت، معدن و  

 تجارت
 هاكلیه بخش تسهیل صدور مجوزها 

 ( 9ماده )  165

های  های روابط خارجی و نمایندگی وزارت امور خارجه موظف است ظرفیت

گذاران  تولیدكنندگان داخلی و سرمایهسیاسی كشور در خارج را در خدمت  

 ویژه صادركنندگان كاالها و خدمات قرار دهد. در ایران و به 

 هاكلیه بخش حمایت دیپلماتیک وزارت امور خارجه  -
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 ( 10ماده )  166

وزارت امور خارجه موظف است با انجام اقداماتی از قبیل لغو روادید تجاری با  

تنظیم   تجاری،  طرف  و  كشورهای  بلندمدت  تجاری  روادید  صدور  توافقات 

برای   تجاری  روادید  اخذ  تا  نماید  اتخاذ  ترتیبی  آن،  نظایر  و  پرتردد 

اقامت   و  تردد  نیز  و  ایران  از  و خدمات فنی مهندسی  صادركنندگان كاالها 

به سهل داوطلبان سرمایه  آنها در كشور،  مرتبطین  و  و  گذاری خارجی  ترین 

 ود. ترین شکل ممکن محقق ش سریع 

 هاكلیه بخش حمایت دیپلماتیک وزارت امور خارجه  -

167  
بند »الف« ماده  

(11)1 

 ت: شرح ذیل اس وگو بهوظایف و اختیارات شورای گفت 

نامه، بخشنامه، دستورالعمل،  پیشنهاد اصالح، حذف یا وضع مقررات اعم از آیین

ایران به مسئوالن  وكار در  نامه یا رویه اجرایی در جهت بهبود محیط كسبشیوه 

 .مربوطه براساس گزارش تهیه شده ازسوی دبیرخانه این شورا

 وگو شورای گفت  -
رفع موانع قانونی ـ  

 مقرراتی 
 هاكلیه بخش

 (11بند »ب« ماده )  168

 [ شرح ذیل است:وگو بهوظایف و اختیارات شورای گفت ]

تشکل  یا  اصناف  نمایندگان  پیشنهادهای  و  نظرات  اقتصادی  های  استماع 

سراسری با حضور رئیس شورای اصناف كشور و یا حسب مورد رؤسای این  

 .ها در جلسات شوراتشکل

 وگو شورای گفت  -
مشاوره بخش خصوصی در  

 مقرراتگذاری 
 هاكلیه بخش

 (11بند »پ« ماده )  169

 [ شرح ذیل است:وگو بهوظایف و اختیارات شورای گفت ]

های اجرایی و  تذكرات متقابل مسئوالن دستگاه ها، پیشنهادها و  ارائه خواسته 

های خصوصی و تعاونی و بحث و بررسی و اقناع  های بخش نمایندگان تشکل 

 های مذكور. و تفاهم درباره خواسته 

 وگو شورای گفت  -
مشاوره بخش خصوصی در  

 مقرراتگذاری 
 هاكلیه بخش

 (11بند »ت« ماده )  170

 [ شرح ذیل است:وگو بهگفت وظایف و اختیارات شورای  ]

های  وكار و مهارت ارائه پیشنهاد برای ارتقای فرهنگ اقتصادی، اخالق كسب 

 شغلی و كارآفرینی در كشور.

 وگو شورای گفت  -
مشاوره بخش خصوصی در  

 مقرراتگذاری 
 هاكلیه بخش

 وگو شورای گفت  - [ شرح ذیل است:وگو بهوظایف و اختیارات شورای گفت ] (11بند »ث« ماده )  171
رفع موانع قانونی ـ  

 مقرراتی 
 هاكلیه بخش

 

( قانون بهبود مستمر محیط  11( اصالح شده است. در ماده مذكور مقرر شده: »صدر ماده ) 10/11/1395هاي توسعه كشور« )مصوب  ( »قانون احكام دائمي برنامه 12موجب بند »الف« ماده )شایان ذکر است اين ماده به   .1

ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي  ( »قانون برنامه پنج 75هاي توسعه كشور، ماده )( قانون احكام دائمي برنامه 12..«. در واقع به موجب بند »الف« ماده )شود.( به اين شرح اصالح مي 16/11/1390وكار )مصوب كسب 
(  11وگو مندرج در بندهای ماده )است. بدین ترتیب، وظایف و اختیارات شورای گفت   به حكمي دائمي تبديل شده  وكار، ( قانون بهبود مستمر محیط كسب 11( در قالب صدر ماده )1389/ 15/10(« )مصوب  1394-1390ايران )

 وکار، اصالحی نداشته است. قانون بهبود مستمر محیط کسب 
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گزارش  )بررسی  ماده  موضوع  كمیته  پنج 76های  برنامه  قانون  پنجم (  ساله 

ایران اسالمی  جمهوری  كسب  توسعه  از  حمایت  فعلی[]كمیته  و    1وكار 

 گیری درباره آنها. سازی برای تصمیمزمینه

 ( 11بند »ج« ماده )  172

 [ شرح ذیل است:وگو بهاختیارات شورای گفت وظایف و  ]

ها  ها درباره امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویهپیگیری گزارش اتاق 

سازی  های خصوصی و تعاونی و زمینههای با مالکیت غیر از بخش برای بنگاه 

( قانون  8منظور اجرای كامل و مؤثر ماده )برای حذف یا تعمیم این امتیازات به

 وچهارم. چهل   اصل

 هاكلیه بخش حمایت از رقابت  وگو شورای گفت  -

 ( 11بند »چ« ماده )  173

 [ شرح ذیل است:وگو بهوظایف و اختیارات شورای گفت ]

دستگاه  قراردادهای  مورد  در  پیشنهاد  اقتصادی  ارائه  فعاالن  با  اجرایی  های 

به بخش  تعاونی  و  تحمیل  های خصوصی  منع  و  تراضی  ایجاد  شرایط  منظور 

 ناعادالنه به طرف مقابل در این قراردادها.

 وگو شورای گفت  -
مشاوره بخش خصوصی در  

 مقرراتگذاری 
 هاكلیه بخش

 ( 11بند »خ« ماده )  174

 [ شرح ذیل است:وگو بهوظایف و اختیارات شورای گفت ]

قید   با  اقتصادی  فعاالن  برای  نیاز  مورد  آماری  اطالعات  انتشار  و  تعیین 

( ماده  آماری كشور موضوع  اطالعات  پایگاه  این  6روزآمدسازی مستمر در   )

 قانون. 

 هاكلیه بخش سازی اطالعات شفاف  وگو شورای گفت  -

 (11بند »د« ماده )  175

 [ شرح ذیل است:وگو بهوظایف و اختیارات شورای گفت ]

تخصیص امتیازات  مصادیق  بخشتعیین  به  خصوصی یافته  و  تعاونی  های 

 ( این قانون. 27( و )22موضوع مواد )

 وگو شورای گفت  -
مشاوره بخش خصوصی در  

 مقرراتگذاری 
 هاكلیه بخش

 ( 12ماده )  176

  اصالح  برای  را  خود  هایدرخواست   توانندمی   سراسری  اقتصادی  هایتشکل

  مخل  اجرایی  هایرویه   و  هادستورالعمل  ها،بخشنامه   مقررات،  قوانین،

  شورای   دبیرخانه  به  مربوطه  حقوقی  و  فنی  استدالل  همراه  به  وكار،كسب

  شورای   مخالفت  صورت  در.  كنند  پیگیری  را  خود  درخواست  و  ارسال  وگوگفت

 وگو گفت شورای   -
مشاوره بخش خصوصی در  

 مقرراتگذاری 
 هاكلیه بخش

 

پس در هفتادوهشتمین جلسه کمیته  به حكمي دائمي تبديل شد. س هاي توسعه كشور«، با ويرايشي جزئي ( »قانون احكام دائمي برنامه 12پنجم توسعه، در قالب بند »ب« ماده )( قانون برنامه  76متن ماده ) .1

 وکار" تغییر یابد«. های توسعه کشور به "کمیته حمایت از کسب قانون احکام دائمی برنامه  12(، مقرر شد: »عنوان کمیته ماده 31/6/1399( )مورخ 12موضوع ماده )
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  مخالفت  دالیل  است  موظف  شورا  دبیرخانه  شده،  ارسال  درخواست  با  وگوگفت

 . دهد  اطالع  ذیربط  تشکل  به  كتبی  طوربه   را  مربوطه  درخواست  با

 ( 13ماده )  177

  و  ها گزارش   از  دسته  آن  موظفند  هااستان   در  وگوگفت   شوراهای...  

  و  بررسی   جهت  را  دنباش  داشته  فراگیر  و   ملی  ابعاد  كه  رسیده  هایدرخواست 

 .. ..كنند  ارسال  وگوگفت  شورای  دبیرخانه  به  گیریتصمیم

 وگو شورای گفت  -
مشاوره بخش خصوصی در  

 مقرراتگذاری 
 هاكلیه بخش

 ( 1۵ماده )  178

  و  هاسازمان   همچنین  وكاركسب  محیط  با  مرتبط  اجرایی  هایدستگاه  كلیه

  و   هاتشکل   نمایندگان  سؤاالت  به  موظفند  هااستان   مراكز  در  آنها  كل  ادارات

 . نمایند  بررسی  را  آنها  شکایات  و  مطالبات  و  دهند  پاسخ  اقتصادی  فعاالن

 هاكلیه بخش سازی اطالعات شفاف  های اجراییدستگاه  -

 ( 16ماده )  179

  كوچک  تولیدكنندگان  دسترسی  امکان  بردن  باال  منظوربه  موظفند  هاشهرداری 

  با سرمایه كم  فروشندگان برای امنیت ایجاد و  مصرف بازار به ایرانی  متوسط و

  هایمکان   شهرسازی،  و  راه  وزارت  یا  و  خود  به  متعلق  هایزمین   از  استفاده

  تمام  قیمت برمبنای و نمایند آماده داخل تولید كاالهای عرضه برای مناسبی

  اجاره   ایرانی  كاالهای  عرضه  متقاضیان  به  ماهانه  و  هفتگی  روزانه،  صورتبه   شده

 .. ..دهند

 هاكلیه بخش دسترسی به بازار داخلی  هاشهرداری  -

 ( 18ماده )  180

  در  كار  بازار  گیریشکل   و  سازیشفاف   خدمات،  كیفیت  ارتقای  منظوربه

  متقاضیان   برای  امنیت  و  سهولت  ایجاد  و  ساختمان   بخش  مختلف  هایزیربخش 

 زمینه  است  مکلف  اجتماعی  رفاه  و  كار  تعاون،  وزارت  بخش،  این  در  كار  نیروی

 .. ..كند  فراهم  را  ساختمان  بخش  در  شاغالن  صنفی  هایتشکل   گیریشکل 

- 
  رفاه  و  كار  تعاون،  وزارت

 اجتماعی 
 ساختمان و مسکن  ها حمایت از تشکل 

 ( 19ماده )  181

  با   معامله   انجام  در  ذینفعان  همه  رقابت  امکان  و  شفافیت  ایجاد  منظوربه

  جمهور رئیس   راهبردی  نظارت  و  ریزیبرنامه   معاونت  اجرایی،  هایدستگاه 

  پایگاه  خود، موجود انسانی نیروی و امکانات از استفاده با است  موظف]وقت[ 

  به  را  مناقصات  برگزاری  قانون(  23)  ماده  موضوع  مناقصات  رسانیاطالع   ملی

  پایگاه   این .  دهد  ارتقا  و  توسعه  عمومی  بخش  معامالت  جامع  رسانیاطالع   پایگاه

  شامل  عمومی  بخش  بزرگ  و  متوسط  معامالت  كلیه  اطالعات  باید  رسانیاطالع 

  مناقصه  یا  مزایده  برگزاری  طریق  از  اینکه  از  اعم  را  غیره  و  اجاره  فروش،  خرید،

  و  تشکیل   هاروش   دیگر  یا  تشریفات  ترک  یا  تشریفات  به  الزام  عدم  موارد  یا

- 
سازمان برنامه و بودجه  

 كشور 
 هاكلیه بخش سازی اطالعات شفاف 
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  شهرستان،   تفکیک  به   نیز  و  موضوع  و  دستگاه  تفکیک  به  باشد  شده  منعقد

  كند،  فراهم برابر فرصت شرایط، واجدان همه برای كه زمانی در ملی و  استان

  و   قرارداد  طرف  نام  قرارداد،  انعقاد  از  پس  همچنین.  برساند  عموم  اطالع  به

  مورد  حسب  و  قرارداد  مبلغ  و  مدت  و  معامله  مورد  وكمی تكیفیت   مشخصات،

.  نماید  اعالن  را  آن  هایالحاقیه  یا  قرارداد  اصل  مبلغ  و   حجم  بعدی  تغییرات

  ارائه  و  رسانیاطالع  پایگاه  این  با  همکاری  به  موظف  اجرایی  هایدستگاه  كلیه

 .باشندمی   پایگاه  این  توسط  شده  تعیین  هایزمان   در  شده  یاد  اطالعات

 ( 19ماده )  2تبصره    182

  ماده،   این  حکم  رعایت  بدون  ماده  این  موضوع  عمومی  بخش  معامالت  كلیه

  قانون  وچهارمچهل   اصل  قانون(  ۴۵)  ماده  موضوع  رقابت  در  اخالل  مصداق

  به  ذینفعان،  شکایت  با  یا  و  خود  است  موظف   رقابت  شورای  و  است  اساسی

 اصل  قانون(  61)  ماده  براساس  و  رسیدگی  ماده  این  حکم  رعایت  عدم  موارد

 . بگیرد  تصمیم  آنها   درباره  اساسی  قانون  وچهارمچهل 

 شورای رقابت  -
تقویت ضمانت اجرای  

 قانون 
 هاكلیه بخش

 ( 21ماده )  183

  ترک   مناقصات،  برگزاری  قانون(  28)  و (  27)  مواد  براساس  كه  مواردی  در

  گذار مناقصه   اجرایی  دستگاه  مقام  باالترین  گیرد،می   صورت  مناقصه  تشریفات

  روز  سه  ظرف  را  مناقصه  تشریفات  ترک  دالیل   و  جلسه  مصوبه  است  موظف

  ترک  مناقصه  هر  در  قرارداد  طرف  هویت  نیز  و  جلسه  برگزاری  از  پس  كاری

  رسانیاطالع   پایگاه  به  قرارداد،  طرف  انتخاب  از   پس  روز  سه  تا  را  شده  تشریفات

 . كند  ارسال  عمومی  بخش  معامالت

 هاكلیه بخش سازی اطالعات شفاف  های اجراییدستگاه  -

 ( 22ماده )  184

  خود  معامالت  در  قرارداد  طرف  انتخاب  در  مکلفند  اجرایی  هایدستگاه  كلیه

 اعم عمومی بخش حقوقی اشخاص چنانچه آنها، امثال و هاپیمانکاری  ازجمله

 خصوصی   و  تعاونی  هایبخش  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  و  غیردولتی  و  دولتی  از

  اشخاص   باشند،  برابر  شرایط  در  قرارداد  طرف   انتخاب  عمومی  ضوابط  لحاظ  از

 . دهند  قرار  اولویت  در  را  خصوصی  و  تعاونی  هایبخش   حقوقی  و  حقیقی

 هاكلیه بخش حمایت از رقابت  های اجراییدستگاه  -

 ( 23ماده )  185
  نمودن  عادالنه  و  تراضی  ایجاد  منظوربه   مکلفند  اجرایی  هایدستگاه  كلیه

 خصوصی  بخش  هایشركت   با  قرارداد  انعقاد  در  الحاقی  قراردادهای  و  قراردادها
 هاكلیه بخش سازی اطالعات شفاف  اجرایی  هایدستگاه  -
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  یک   و  نمایند  استفاده  یکنواخت  هایفرم   از  خدمت،  یا   كاال  خرید  برای  تعاونی  و

 . دارند   ارسال  هااتاق   از  كدام  هر  برای  را  هافرم   این  از  نسخه

 ( 23تبصره ماده )  186

  االجرا الزم   از  پس  ماه  6  ظرف  است  مکلف  ایران  اسالمی  جمهوری  مركزی  بانک

 به  منجر   كه  اسالمی  عقود  از  هریک  برای  یکنواختی  هایفرم   قانون  این  شدن

  اخذ   هایشیوه   و  تسهیالت  اعطای  نحوه  همچنین  شود،می   تسهیالت  اعطای

  مشتریان   اعتبارسنجی  با  متناسب  تعاونی  و  خصوصی  هایبخش   از  ضمانتنامه

 آن  اجرای   حسن  بر  و  برساند  اعتبار  و  پول  شورای  تصویب  به  و  كند   تهیه  را

 . نماید   نظارت

 هاكلیه بخش تأمین مالی  بانک مركزی  ماه   6

 ( 2۴ماده )  187

  و   ها سیاست   سازیشفاف   منظوربه   مکلفند  اجرایی  هایدستگاه   و  دولت

  هرگونه گذاری،سرمایه و اقتصادی امنیت و ثبات ایجاد و اقتصادی هایبرنامه 

  اجرا،   از  قبل  مقتضی  زمان  در  را  اقتصادی  هایرویه   و  مقررات  ها،سیاست   تغییر

 . برسانند  عموم  اطالع  به  گروهی  هایرسانه   طریق  از

- 
  هایدستگاه   و  دولت

 اجرایی 
 هاكلیه بخش سازی اطالعات شفاف 

 ( 2۵ماده )  188

  و  صنعتی  تولیدی  واحدهای  مخابرات،  خدمات   یا  گاز  برق،  كمبود  زمان  در

 داشته  قرار  مخابرات  خدمات  یا  گاز  یا  برق   قطع  اولویت  در  نباید  كشاورزی

  هنگام   موظفند  مخابرات  خدمات  و  گاز  برق،   كنندهعرضه   هایشركت   و  باشند

  وجه   خدماتی،  و  كشاورزی  صنعتی،  از  اعم  تولیدی  واحدهای  با  قرارداد  عقد

.  كنند بینیپیش  قرارداد متن در را مخابرات خدمات یا گاز یا برق قطع التزام

  گاز  یا  برق  كنندهعرضه   هایشركت  به   مقطعی  كمبودهای  دلیلبه  دولت  هرگاه

  واحدهای   مخابراتی  خدمات  یا  گاز  یا  برق  جریان  موقتاً  دهد  دستور  مخابرات  یا

  است   موظف  كنند،  قطع  را  تعاونی  و  خصوصی  هایشركت   به  متعلق  تولیدی

  نیز  را  فوق  تصمیم   از  ناشی  هاشركت   این  به  وارده  هایخسارت   جبران  نحوه

 .. ..كند  اعالم  و  تعیین

 هاكلیه بخش حمایت زیرساختی  دولت  -

 ( 2۵ماده )  2تبصره    189

  های شركت   با  هماهنگی  ضمن  موظفند  گاز  و  برق  كنندهعرضه   هایشركت 

 را  گاز  یا  برق  قطع  از  ناشی  خسارات  دهندهپوشش   نامهبیمه  خرید  امکان  بیمه،

 . آورند  فراهم  خود  مشترک  تولیدی  واحدهای  برای

- 
  كنندهعرضه  هایشركت 

 گاز   و  برق
 هاكلیه بخش ای حمایت بیمه 
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 ( 26ماده )  190

  حوادث  وقوع  شرایط  در  فقط  دولت،  توسط  سال  كاری  روزهای  تعطیلی  اعالم

  در  و  است  مجاز  اندازد  خطر  به  را  شهروندان  جان  كه  خطری  بروز  یا  غیرمترقبه

.  كند  اعالم  تعطیل  را  سال  كاری  روزهای  نیست  مجاز  دولت  موارد،  این  غیر

  و   هواشناسی   نظیر  تخصصی  هایسازمان   غیرمترقبه  شرایط  تعیین  مرجع

  خطر   به  را  شهروندان  جان  كه  شرایطی  تشخیص  مرجع  و  زیست  محیط

 . است  اضطرار  ایجاد  محل  استان  تأمین  شورای  اندازد،می

 هاكلیه بخش وكار بهبود محیط كسب دولت  -

 ( 27ماده )  191

 یا  و  مستقیم  اجرایی،  هایدستگاه   و  دولت  كه   حقوقی  اشخاص  از  دسته  آن

  دارند،   سهام  یا  و  دارایی  الشركه،سهم  از  اعم  مدیریتی  سهام  آنها  در  غیرمستقیم

 خصوصی   و  تعاونی  هایبخش  به  یافته   تخصیص  منافع  و  امتیازات  از  توانندنمی

  ها، اتاق  از  هریک  پیشنهاد  به  منافع  و  امتیازات   این  مصادیق.  كنند  استفاده

 . شودمی  تعیین  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  توسط

 
  و  اقتصادی  امور  وزارت

 دارایی 
 هاكلیه بخش حمایت از رقابت 

 ( 27ماده )  2تبصره    192

  به  هابنگاه   مستقیم  مدیریت  و  مالکیت  از  دولت  نقش  تغییر  منظوربه

  شدن  االجراالزم   از  پس  ماه  6  ظرف  است  موظف  دولت  نظارت،  و  سیاستگذاری

  نفوذ  و   مداخله  تا  نماید  اتخاذ  نحوی  به  را   الزم  قانونی  ترتیبات  قانون،  این

  و  خصوصی   هایبخش   مؤسسات  و  هاشركت  مدیریت  در  اجرایی  هایدستگاه 

 كلی  هایسیاست   بر  منطبق  غیردولتی  عمومی  مؤسسات  و  نهادها  و  تعاونی

 .گردد   اساسی  قانون  وچهارمچهل   اصل

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

 . است  ایشان

 هاكلیه بخش سازی خصوصی  دولت  ماه   6

 ( 28ماده )  193

  اقدامات  قانون  این  شدن  االجراالزم  از  پس  ماه  6  ظرف  هااتاق   همکاری  با  دولت

  و   مالیاتی«  مؤدیان  اعتراض  به  رسیدگی  نحوه»  تعیین  برای  را  الزم  قانونی

  اجتماعی«  تأمین  بیمه  حق  كنندگانپرداخت  اعتراض  به  رسیدگی  نحوه»

 . آوردمی  عملبه

 هاكلیه بخش مقرراتی  دولت  ماه   6

 ( 29ماده )  194
  تجاری   دادرسی  آیین  تنظیم  برای  را  الزم  قانونی  اقدامات  دولت  و  قضائیه  قوه

 .آورندمی  عملبه   تجاری  هایدادگاه   تشکیل  و
 هاكلیه بخش حمایت حقوقی ـ قضایی قوه قضاییه و دولت  -
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 ( 29تبصره ماده )  195

  و   تجاری   هایفعالیت  با  مرتبط  جرائم  تجاری،   هایدادگاه   تأسیس  زمان  تا

  شوراهای   در  مورد  حسب  اجرایی  هایدستگاه   و  خصوصی  بخش  بین  اختالفات

  صالحیت  رعایت  با  هااستان   دادگستری  رؤسای  كه   خاصی  شعب  یا  اختالف  حل

 . شودمی   رسیدگی  نمایند،می  تعیین  قضایی  هایحوزه   در  محلی

 هاكلیه بخش حمایت حقوقی ـ قضایی قوه قضاییه -

 ( 2۴/11/1391كشاورزی )مصوب  قانون تمركز وظایف و اختیارات مربوط به بخش كشاورزی در وزارت جهاد  

 ( 3ماده )  196

وزارت جهاد كشاورزی موظف است در واردات هر یک از كاالهای بند )الف(  

نحوی عمل نماید  این قانون برای تأمین نیاز داخلی و تنظیم بازار به ( 1ماده )

به میزان تولید داخلی این محصوالت افزوده  (  %10كه ساالنه حداقل ده درصد )

 . كاالهای مزبور به مرز خودكفایی در تولید داخلی برسدشود تا  

 كشاورزی  محدودیت واردات وزارت جهاد كشاورزی  -

 ( 17/2/1393)مصوب    ایران  اسالمی  جمهوری  اقتصاد  تعاونی  بخش  قانون  از  موادی  اصالح  قانون

197  

 1( 1۵ماده )

قانون    72)ماده  

بخش تعاونی اقتصاد  

 جمهوری اسالمی( 

بینی تمهیدات مناسب برای  كشاورزی موظف است ضمن پیش وزارت جهاد  

ریزی جامع، حمایت الزم از  ها به زمین، با برنامه تسهیل در دسترسی تعاونی 

های  های زیرمجموعه بخش كشاورزی و تعاونیتشکیل و فعالیت كلیه تعاونی

های  توسعه روستایی و كشت و صنعت در مقیاس بزرگ را در قالب تعاونی

ها به بازارهای  لی یا متعارف به عمل آورد و جهت دسترسی تعاونی فراگیر م

واسطه  حذف  اجتماعی نهایی،  رفاه  و  كار  تعاون،  وزارت  با  غیرضروری  های 

 . همکاری الزم را بنماید

 كشاورزی  ها حمایت از تعاونی  وزارت جهاد كشاورزی  -

198  

 ( 1۵ماده )

قانون    73)ماده  

 بخش تعاونی...( 

تعاون، كار و رفاه اجتماعی، وظایف حاكمیتی و اتاق تعاون ایران و دیگر  وزارت  

 . گری بخش تعاونی را برعهده دارندهای تعاونی وظایف تصدی تشکل

های تعاون  هرگونه دخالت در امور اجرایی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاق 

 ر نیست.ممنوع است. مفاد این ماده نافی وظایف قانونی نظارتی وزارت مذكو

- 
وزارت تعاون، كار و رفاه  

 اجتماعی 
 هاكلیه بخش ها حمایت از تعاونی 

199  

 ( 1۵ماده )

قانون    7۵)ماده  

 بخش تعاونی...( 

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است زمینه دسترسی به ابزارهای جدید  

های قابل عرضه به عموم مردم را در  تأمین مالی و خرید و فروش سهام تعاونی

 ]كند[... .بازار سرمایه فراهم  

- 
وزارت امور اقتصادی و  

 دارایی 
 هاكلیه بخش تأمین مالی 

 
( »قانون اصالح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد  15هاي بعدي آن الحاق شده است. طبق ماده )و اصالحیه   13/6/1370تعاوني اقتصاد جمهوري اسالمي ايران« مصوب  »قانون بخش  ( به  72اين ماده، به عنوان ماده )  .1

 تغییر كرده است. ( 77نوان ماده )قانون به ع ( 71الحاق شده و ماده ) 1370به قانون مصوب ( 76الي )( 71جمهوري اسالمي ايران«، شش ماده به عنوان مواد )
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200  

 ( 1۵ماده )

قانون    7۵)ماده  

 تعاونی...( بخش  

است] موظف  دارایی  و  اقتصادی  امور  واگذاری    ...  :[وزارت  نحوه  درخصوص 

 .. .ها را تسهیل نماید.های دولتی، واگذاری به تعاونیها و بنگاه شركت 
- 

وزارت امور اقتصادی و  

 دارایی 
 هاكلیه بخش ها حمایت از تعاونی 

 ( 12/11/1393قانون جامع حدنگار )كاداستر( كشور )مصوب  

 ( 3ماده )  201

 خی مکلف است ظرف مدت پنج سال از تار  ]ثبت اسناد و امالک كشور[  سازمان

  تیبه انجام برساند كه موقع  یرا به نحو  ی قانون حدنگار   نیاالجراء شدن االزم

كشور اعم از   ییایجغراف یداخل محدوده مرزها  یامالک و اراض هیو حدود كل

ها،  ها، مراتع، جنگل كوه هیو حدود كل تی موقع نیو همچن یردولتیو غ یدولت

و متروكه   ریدا  یهال یمس  ،یمستحدث ساحل  یها، اراضتاالب  ها،اچه یرد  اها،یدر

  ریها و سااز نقشه   یبردار شود و امکان بهره   تیكشور، مشخص و تثب  ریو جزا

اسناد  كشور، به صورت نقشه و    یامالک و اراض  هی كل  ی و ثبت  یفیاطالعات توص

نظام جامع م  تیمالک به گونه   سریحدنگار در  از    ی ا نقطه  چیكه ه  یاگردد، 

 حدنگار نباشد.   تیكشور بدون نقشه و اسناد مالک

 پنج سال 
سازمان ثبت اسناد و  

 امالک كشور 

های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 هاكلیه بخش

 های اجراییدستگاه  پنج سال  . باشندیم  یحدنگار   یبا سازمان جهت اجرا   یها مکلف به همکاردستگاه  هیكل ( 3تبصره ماده )  202
های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 هاكلیه بخش

 ( ۴ماده )  203

  ی نحو  (، نظام جامع را به3سازمان مکلف است ظرف مدت مذكور در ماده ) 

ها و اسناد  قرار دهد كه عالوه بر اطالعات نقشه یبرداركند و مورد بهره  جادیا

ملک،    یاطالعات مربوط به پالک و بخش ثبت  رندهیحدنگار، در برگ  تیمالک

  ا یكامل مالک    صاتملک، مشخ  یآن، شناسه )كد( انحصار  یپست  قیآدرس دق

محل سکونت    ایاقامتگاه و    ی پست  قیو آدرس دق  یشناسه مل  ای  یمالکان و كدمل

  ها تیملک و محدود  رندگانیگدهندگان و انتقال انتقال   یآنها و مشخصات فرد 

 .آن باشد  یهات یو ممنوع

 پنج سال 
سازمان ثبت اسناد و  

 امالک كشور 

های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 هاكلیه بخش

 ( ۵ماده )  204

انجام شده بر امالک موضوع    یو ثبت  یاقدامات حقوق  هیسازمان مکلف است كل

و    ی شرط  ،یانتقاالت، تعهدات، معامالت اعم از قطع  رات،ییقانون اعم از تغ  نیا

 یرا كه به صورت رسم   رهیاصالحات و غ  ک، یافراز، تفک  ع،یتجم  گر،یمعامالت د

 پنج سال 
سازمان ثبت اسناد و  

 امالک كشور 

های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 هاكلیه بخش
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م آن  شوندیانجام  طور  به  جامع  نظام  تکم  تثب  یدر  از  پس  و  و    ل یكند 

  کی و الکترون  ی را به صورت آن  ی استعالمات ثبت  هیاز نظام جامع، كل  یبرداربهره 

 پاسخ دهد. 

 ( 6ماده )  205

مورد استفاده    یافزارهاادارات ثبت كشور به نرم  ه یكل  زیسازمان مکلف به تجه

 یفن  یو استانداردها  ارهایمع  تیآنها با رعا  یهات یقابل  شیدر نظام جامع و افزا

 الزم است. 

 پنج سال 
سازمان ثبت اسناد و  

 امالک كشور 

های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 هاكلیه بخش

 ( 7ماده )  206

اسناد و امالک و قانون دفاتر  سازمان مکلف است دفاتر   موضوع قانون ثبت 

كه   یو به نحو  کی و مقررات مرتبط با آنها را به صورت الکترون  یاسناد رسم

مجموعه  ریشده باشد؛ در ز  ن یآن تأم  یر یاعتبار و انکارناپذ  ت،یصحت، تمام

داده  سامانه مركز  و  جامع  نظام  سام  یهاها،  ا  یاندهمرتبط،  كند.    جادیو 

  ی هابه سامانه   یسازمان مکلف است امکان اتصال دفاتر اسناد رسم  نیهمچن

(  نی الكه امکان ثبت بر خط )آن   یاز آنها را به نحو  یبردار مرتبط مذكور و بهره 

آن الکترون  یاسناد و معامالت و پاسخ  شود؛    جادیا  یبه استعالمات ثبت  کیو 

 یمنتف  سینوثبت در دفاتر دست  مذكور،  کیتروندفاتر الک  جادیفراهم كند. با ا

 . شودی دفاتر موجود م  نیگزیجا  کی و دفاتر الکترون

 پنج سال 
سازمان ثبت اسناد و  

 امالک كشور 

های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 هاكلیه بخش

 ( 7ماده )  1تبصره    207

به   ، یكردن دفتر ثبت اسناد رسم  کیالکترون  یسازمان مکلف است در راستا

و    بان یپشت  کِینسخه الکترون  ،یكند كه دفاتر اسناد رسم  یزیربرنامه  ینحو

  کی سامانه الکترون  قیسردفتر از طر  لهیرا كه به وس  یاسناد  هیكل  رییتغ  رقابلیغ

مکلفند از    یاسناد رسم  دفاتر  ن یكنند. همچن  یگانیبا  شود؛یم  میسازمان تنظ

  ی چاپ  یانسخه   شودیم  میسازمان تنظ  کی كه در سامانه الکترون  یاسناد  هیكل

 .كنند  یگانیو با  هیته  بانیبه عنوان پشت  ربطی اشخاص ذ  ایشخص    یبا امضا

 های اجراییدستگاه  پنج سال 
های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 هاكلیه بخش

 ( 7ماده )  2تبصره    208
حدنگار    تیچاپ شده اسناد مالکادارات ثبت اسناد و امالک مکلفند نسخه  

 . ندینما  ینگهدار  بانیصادر شده را به عنوان پشت
 پنج سال 

سازمان ثبت اسناد و  

 امالک كشور 

های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 هاكلیه بخش

 ( 8ماده )  209
توانمند  از  است  مکلف  نقشه   یهای سازمان  سازمان    یبردار سازمان  و  كشور 

  نی به منظور تأم  یردولتیو غ  یدولت  یبخشها   ریمسلح و سا  یروها ین  ییایجغراف
 پنج سال 

سازمان ثبت اسناد و  

 امالک كشور 

های  سامانه ایجاد و توسعه  

 اطالعاتی 
 هاكلیه بخش
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اطالعات    رینقشه و سا  نیو تأم  یاماهواره   ا یو    ینیو زم  ییهوا  ریعکسها و تصاو

 . دی مرتبط استفاده نما  یفیو توص  یمکان

 ( 9ماده )  210

امالک متعلق به   یفیدستگاهها مکلفند تمام مستندات و اطالعات توص  هیكل

ثبت  ایخود   از جمله مشخصات  خود  اداره  بهره   ،ی كاربر  ،یتحت  و  نام  بردار 

با رعا  ییایمختصات جغراف  یهانقشه  ی تیامن   یهاجنبه   تیامالک مذكور را 

نموده    هین قانون تهیاالجراء شدن االزم  خیحداكثر ظرف مدت دو سال از تار

 سازمان قرار دهند.   اریحدنگار در اخت  تیو جهت صدور سند مالک

 های اجراییدستگاه  دو سال 
های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 هاكلیه بخش

 ( 10ماده )  211

مسلح مکلفند حسب    یروها ین  ییایكشور و سازمان جغراف  یبردارسازمان نقشه

  ی روهاین  ی رزم  یكه به آمادگ  یدر حد  یو نظام  یتیمصالح امن  تیمورد با رعا

 ه یرا ته ازیمورد ن یهاوارد نکند بنا به درخواست سازمان، نقشه بیمسلح آس

 .ندینما  لیو تحو

 پنج سال 

  یبردارسازمان نقشه 

كشور و سازمان  

  یروهاین  ییایجغراف

 مسلح

های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 هاكلیه بخش

 ( 10تبصره ماده )  212

امالک و    یهامسلح مکلف است عکسها و نقشه   یروها ین  ییایسازمان جغراف

با هماهنگ  یمسلح و مناطق مرز   یروهایاماكن ن اسناد و    یرا  سازمان ثبت 

 یثبت  یهادر نقشه  یتیو امن  ی. انتشار اطالعات نظامدینما  هیامالک كشور ته

 ممنوع است.   ربطی بدون موافقت مراجع ذ 

 پنج سال 
  ییایسازمان جغراف

 مسلح   یروها ین

های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 هاكلیه بخش

 ( 11ماده )  213

قانون    نیاالجراء شدن اسال پس از الزمسازمان مکلف است ظرف مهلت پنج 

  یكند. برا   لیحدنگار تبد  تیرا به اسناد مالک  یادفترچه   تیاسناد مالک  هیكل

اعم از دستگاهها و اشخاص    یادفترچه  تی دارندگان اسناد مالک  هیمنظور كل  نیا

سازمان    لهیكه در هر منطقه به وس  یمشخص  یبندمکلفند در زمان   یخصوص

 سند خود را به سازمان ارائه كنند.  شود؛ی اعالم م

 پنج سال 
سازمان ثبت اسناد و  

 امالک كشور 

های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 هاكلیه بخش

 ( 1۵ماده )  214

نقشه  تقاضا،  در صورت  است  مکلف  وصول    یهاسازمان  قبال  در  را  حدنگار 

قانون  نهیهز تعرفه  مالک    یمطابق  و قائم  ایبه    یاجرائ  یدستگاهها  ای  یمقام 

 ارائه كند.  ربطی ذ

 پنج سال 
سازمان ثبت اسناد و  

 امالک كشور 

های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 هاكلیه بخش

 ( 18ماده )  215
قانون به   نیا  یسازمان موظف است ساالنه گزارش عملکرد خود را در اجرا 

 ارائه كند.  یاسالم  یمجلس شورا 
 پنج سال 

سازمان ثبت اسناد و  

 امالک كشور 

تقویت ضمانت اجرای  

 قانون 
 هاكلیه بخش
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 1( ۴/12/1393( )مصوب  2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

 ( 3۵ماده )  216

طرح بانک  اجرای  محل  كشاورزی  اراضی  رسمی  اسناد  مکلفند  های  ها 

روستایی و عشایری را  كشاورزی و صنایع تکمیلی كشاورزی و اسناد منازل 

 عنوان وثیقه وام و تسهیالت بخش كشاورزی و روستایی بپذیرند. به

 كشاورزی  تأمین مالی  هابانک  -

 ( 36ماده )  217

ایجاد خط   قالب  در  است  مکلف  ایران  اسالمی  مركزی جمهوری  بانک   ...

اعتباری مستقل از طریق بانک عامل، تسهیالت الزم را برای خرید گندم و  

محصوالت اساسی و استراتژیک كشاورزی تولید داخلی به میزان اعتباری  

شود،  وزیران تعیین میكه با پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی و تصویب هیئت 

)خریداران   كارگزاران  و  مباشران  اختیار  در  برداشت  فصل  شروع  از  قبل 

ر  شده توسط وزارت جهادكشاورزی قرا های خصوصی و تعاونی( معرفی بخش 

مقرر   موعد  در  را  مذكور  تسهیالت  موظفند  كارگزاران  و  مباشران  دهد. 

 بازپرداخت كنند... .

 كشاورزی  تأمین مالی  بانک مركزی  -

 ( 63ماده )  218

كارگاه  كشاورزان  و  صنفی  كارفرمایان  نظام  شمول  تحت  كشاورزی  های 

كشاورزان با هر متراژ زمین، مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه  

مصوب   دارند،  كارگر  نفر  پنج  حداكثر  كه  و    16/12/1361كارفرمایی 

بعدی   میاصالحات  از محل  آن  این حکم  اجرای  بابت  اعتبار الزم  باشند. 

)بیست درآمدی  20درصد  ردیف  بودجه    %160132(  قوانین  در  مندرج 

سنواتی با عنوان »درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات« 

 شود. به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می تأمین و  

- 
سازمان امور مالیاتی  

 كشور 
 كشاورزی  ای حمایت بیمه 

 ( 81ماده )  219

های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطالعات مکلفند، نسبت به  وزارتخانه 

ها و نواحی صنعتی و مناطق  تأمین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی شهرک 

تا   اقتصادی  معدنی مستقر در شهرک ویژه  و  ها و  درب واحدهای صنعتی 

 نواحی صنعتی و معدنی و منطقه ویژه اقتصادی اقدام كنند... . 

- 

های نیرو،  وزارتخانه 

نفت و ارتباطات و  

 فناوری اطالعات 

 صنعت حمایت زیرساختی 

 
و اصالحات بعدي آن« به »قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت    1384( قانون مذكور، عنوان »قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب  86موجب ماده ). به 1
 يابد.(« تغییر مي 1)



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش     
 

56 

 بخش موردحمايت  نوع حمايت  مجري  مهلت اجرا  خالصه حکم  شماره ماده  رديف 

 ( 83ماده )  220

افراد  صندوق تأمین اجتماعی موظف است كارگزاران و پیمانکاران حقیقی و  

حقوقی و سایر افرادی كه به عنوان كارگر یا تحت هر عنوان دیگر طرف  

باشند را پس از واریز حق بیمه سهم  قرارداد مخابرات روستایی بوده و می 

كارگر توسط كارگزار و پیمانکار )كارگر( و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر  

قرار دهد. در  اساس قانون تأمین اجتماعی و قانون كار تحت پوشش بیمه  

وزارتخانه  رفاه  هر صورت  و  كار  تعاون،  اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات  های 

(  6۴اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکالت اجرای بند )

كل كشور مرتبط با كارگزاران مخابرات روستایی   1391قانون بودجه سال  

به استمرار بیمه و  هستند و شركت متولی )شركت مخابرات ایران( مکلف  

زمان   تا  روستایی  كارگزاران  و  پیمانکاران  كارگران،  با  مستقیم  قرارداد 

 باشند. بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون كار می

- 
صندوق تأمین  

 اجتماعی 
 هاكلیه بخش ای حمایت بیمه 

 (30/2/1397( و الحاقیه آن )مصوب  1/2/139۴)مصوب    كشور  ینظام مال  یپذیر و ارتقارقابت   دیقانون رفع موانع تول

 ( 1بند »الف« ماده )  221

  قانون،   نیا  شدن  االجراالزم  خیتار  از  ماه  شش   مدت  ظرف[  است  موظف  دولت]

  به  طبقه   سه   در  را  «یدولتی  هاشركت   و  دولت  مطالبات  و  هابدهی  جدول»

  محاسبات  و  بودجه  و  برنامه  و  یاقتصادی  هاكمیسیون   به  و  هیته  ریز  شرح

 :كند  ارائه  یاسالم  یشورا   مجلس

  کیتفک  به  یتعاون  و  یخصوص  یحقوق  اشخاصی  هابدهی  و  مطالبات:  اول  طبقه

 اشخاص 

  به  یردولتیغ  یعموم  مؤسسات  و  نهادهای  هابدهی   و  مطالبات:  دوم  طبقه

 مؤسسه   کیتفک

  ک یتفک  به  یاعتبار   مؤسسات  و  هابانکی  هابدهی   و  مطالبات:  سوم  طبقه

 هابانک 

 هاكلیه بخش سازی اطالعات شفاف  دولت  شش ماه 

 (1بند »ب« ماده )  222
  مذكور ی  هاكمیسیون  به  شده،  یروزرسانبه  بارکی  ماه  سه  هر  دیبا  مزبور  جدول

 . شود  ارائه
 هاكلیه بخش سازی اطالعات شفاف  دولت  هر سه ماه یکبار 
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 (1بند »پ« ماده )  223

  جدول   بودجه،  حهیال  ارائه  با  همزمان  بعد،  به  139۴  سال  از  است  موظف  دولت

 یخصوص  یحقوق  اشخاص  به  دولت  تعهدات  و  شده  یقطع  مطالبات  و  هابدهی

  تعهدات  و  یاعتبار  مؤسسات  و  هابانک  و  یردولتیغ  یعموم  مؤسسات  و  یتعاون  و

  مجلس  به است، دهیرس كشور یحسابرس  سازمان دییتأ به كه را دولت به آنها

 . كند  ارائه  یاسالم  یشورا

  با  همزمانساالنه )

 ( بودجه  حهیال  ارائه
 هاكلیه بخش سازی اطالعات شفاف  دولت 

 ( 2بند »الف« ماده )  224

  شدن  االجراالزم  خیتار  از  ماه  شش  مدت  ظرف  حداكثر]دولت موظف است[  

  و   یتعاون   یحقوق  و  یقیحق  اشخاص  به  خود  یقطعی  هابدهی   قانون،  نیا

  شده،   جادیا  1392  سال  انیپا  تا  مربوط  مقررات  چارچوب  در  كه  را  یخصوص

  مزبور   اشخاص  از(  یدولت  مؤسسات  وها  وزارتخانه )  دولت  یقطع  مطالبات  با

 یخاص یتعهد اسناد ،ییدارا و یاقتصاد امور وزارت منظور نیبد. كند هیتسو

  و  یق یحق  اشخاص  اریاخت  در  و  كندمی  صادر  خزانه«  هیتسو  اوراق»  عنوان  با  را

 ... .دهدمی   قرار  بدهکار  متقابالً  و  طلبکار  یتعاون  و  یخصوص  یحقوق

 هاكلیه بخش پرداخت مطالبات دولتی  دولت  شش ماه 

 (2بند »ب« ماده )  225

اشخاص    یالتفاوت مطالبات قطعمابه   زانیهمه ساله به م]دولت موظف است[  

 یو بده   یهای دولتاز دولت و شركت   یو تعاون  یخصوص  یو حقوق  یقیحق

بودجه ساالنه، انتشار   حهیدر ال ،یهای دولتشده آنان به دولت و شركت یقطع

 .. ..دیبینی نما»اوراق صکوک اجاره« را پیش 

 هالیه بخشك پرداخت مطالبات دولتی  دولت  هر سال 

 (2بند »ب« ماده )  226

 یخصوص  یو حقوق  یقیدر صورت درخواست اشخاص حق]دولت موظف است[  

به آنها، تهاتر    یهای دولتشركت  یمطالبات خود از آنان را با بده  ،یو تعاون

 .. .كند.

 هاكلیه بخش پرداخت مطالبات دولتی  دولت  -

 ( 9بند »الف« ماده )  227

و ماده    یخدمات كشور   تیری( قانون مد۵موضوع ماده )  یهادستگاه  هیكل  ]

 یبودجه سنوات  نیدر قوان  فیكشور و دارندگان رد  ی( قانون محاسبات عموم۵)

وجه مورد    ،یتعاون  ای  یبخش خصوص  یصورت درخواست متقاض [ در  مکلفند 

  شی پروانه ب  ایصدور مجوز    ایارائه خدمت    ایمطالبه در قبال فروش محصول  

سرمایه  ال،یر  اردیلیم  کیاز   تولاز  صادركنندگان،    دكنندگان،یگذاران، 

حداكثر تا مدت دو  ...  ای كهنامه را طبق آیین  یرانیا  مانکارانیواردكنندگان و پ

حداكثر تا مدت دو  

ابالغ    ماه پس از

  قانون  نیا

(20/۴/139۴ ) 
 

 هاكلیه بخش پرداخت مطالبات دولتی  اجراییهای  دستگاه 
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 ایصورت نقد و  رسد به می  رانیهیئت وز  بیقانون به تصو  نیماه پس از ابالغ ا

 . ندیوصول نما  کجایمدت دار    ایو    یاقساط

 ( 12ماده )  1بند    228

 ایشده و منافع  یی جوصرفه  ایشده    دیخدمت تول  ایكاال  [  مکلف است  دولت]

از محل درآمد، صرفه  و  ارزش    ایمنافع    ،ییجوارزش حاصله را حسب مورد 

 كند.  یدار ی حاصله خر

 هاكلیه بخش خرید تضمینی دولت  -

 ( 12( ماده )2بند )  229

 یو عوارض قانون   یو حقوق دولت  یگذاراصل و سود سرمایه[  مکلف است   دولت]

  گذاران[]سرمایهماده را به    نیمنافع اقدام موضوع ا  ایهای متعلقه  نه یهز  ریو سا

 . دیپرداخت نما

 هاكلیه بخش پرداخت مطالبات دولتی  دولت  -

 ( 12ماده )  1تبصره    230

اجرا و بازپرداخت و سقف    یبندزمان   ،یط یمح  ستیو ز  یو اقتصاد  یفن  هیتوج

  شنهادیبه تعهد دولت دارد با پ  ازیهایی كه ناز طرح   ک یتعهد دولت در هر  

تصووزارتخانه ذی  به  می  ی شورا   بیربط  شورا اقتصاد  مکلف    یرسد.  اقتصاد 

 یدگ یآن، رس  رخانهیدبماه پس از وصول هر طرح به    کیاست حداكثر تا مدت  

 كند.  فیتکل  نییو تع

حداكثر تا مدت  

ماه پس از    کی

 وصول هر طرح 

 هاكلیه بخش تأمین مالی  شورای اقتصاد 

 ( 12ماده )  3تبصره    231

كننده را مطابق  اقدام   ایگذار  نفت مکلف است حقوق متعلق به سرمایه   وزارت...  

ها،  نهیكاهش هز  ای  یآت  ایدرآمد حال    شی اقتصاد از محل افزا  ی مصوبه شورا

موارد،    ریسوخت( و در سا  ی)برا  یواردات  ای  یهای صادراتمتیحسب مورد به ق

ذی وزارتخانه  شركت های  و  سرمایه ربط  به  موظفند  تابعه  اقدام    ایگذار  های 

دار  )خزانه  بدهکار دولت  به حساب  و همزمان  پرداخت كنند  كل    یكننده، 

 .  ...ندیحساب نما  هیكشور( منظور و تسو

 هاكلیه بخش پرداخت مطالبات دولتی  وزارت نفت  -

232  
بند »الف« ماده  

(19) 

مركز  طر  رانیا  یاسالم  یجمهور   یبانک  از  است  و  بانک   هیكل  قیمکلف  ها 

اعتبار  خصوص   یدولت  یمؤسسات  متقاض  یو  درخواست  در صورت    ،یعامل 

  ، ید یتول  یبه واحدها   یپرداخت  التیمتناسب با بازپرداخت هر بخش از تسه

آزادساز  به  و  قهیوث  ینسبت  مازاد  م  قهیوث  لیتبد  ایهای  با    زانیمتناسب 

با بانک    نیجهت تضم  ماندهیباق  قهی. انتخاب وثدی اقدام نما  التیتسه  ماندهیباق

 است. 

 هاكلیه بخش تأمین مالی  بانک مركزی  -
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 (19بند »ب« ماده )  233

گذاران بابت وثائق در رهن  قهیو وث  رندگانیگالت یوكالت بالعزل از تسه  افتیدر

  رندگان یگقه یممنوع است و وث یو خصوص یدولت یها و مؤسسات اعتبار بانک 

قراردادها  قالب  در  قانون  ریسا  ایمنعقده    یموظفند  اجرا    یطرق  به  نسبت 

 ها عمل كنند.قه یگذاشتن وث

- 
ها و مؤسسات  بانک 

 اعتباری 
 هاكلیه بخش تأمین مالی 

234  

 1(19بند »پ« ماده )

ماده    ۴تبصره    1)بند  

واحده قانون اصالح  

  ی( اصالح3۴ماده )

قانون ثبت مصوب  

و حذف ماده    13۵1

 ( ( مکرر آن3۴)

و   مال  ایبانک  درخواست  الت یتسه  یاعتبار   ایو    یمؤسسه  دهنده، درصورت 

مراجعه    یدادگستر  یكارشناس رسم  ایبدهکار، به بازار فرابورس    ید یواحد تول

و با هدف    دینمامی   یگذارمت یرا ق  یدی های واحد تولیی و تمام اموال و دارا

درصد سهام قابل    یبر رو  یاعتبار  ایو    یمؤسسه مال  ایلب بانک و  ط  نیتأم

خر  یواگذار  می   کی  دار،یبه  برگزار  كدام  مناقصه  كه  شود  مشخص  تا  كند 

او را    یبدهکار، تمام بده  ید یاز سهام واحد تول  یبا قبول درصد كمتر  داریخر

از واحد    یاعتبار   ایو    یطلب بانک و مؤسسه مال  زانیپردازد. با پرداخت ممی

كه در مناقصه مشخص    ید یتول  دآن بخش از سهم واح   دار،یتوسط خر  ید یتول

 . شودمنتقل و اموال مورد رهن آزاد می   داریشده است، به خر

های خود استفاده كند،  بدهی  هیتسو یكه بدهکار از مجوز فوق برا یصورت در

بدهکار    دار،یرارداد مناقصه و درخواست خردر صورت شرط ضمن عقد در ق

خر به  است  تول  داریمکلف  واحد  ا  ید یسهام  از  اعم  و    نکهیبدهکار    ا یبانک 

  یداریخر  ورسفراب  قیسهام خود را از طر  ایباشد و    یاعتبار  ایو    یمؤسسه مال

  ی د یواحد تول  نیاز سهام ا  یگریبخش د   ی نقد  دیكرده باشد، اجازه دهد تا با خر

ن  ،یقبل  متیبه ق مجمع    لیتشک  یبرا   ازیسهام خود را تا سقف سهام مورد 

 دهد.   شیفوق العاده، افزا  یعموم

- 
ها و مؤسسات  بانک 

 اعتباری 
 هاكلیه بخش تأمین مالی 

235  

 2(19بند »پ« ماده )

(  ۴تبصره )  2)بند  

ماده واحده قانون  

(  3۴اصالح ماده )

مجاز، هر گاه مال مورد    یاعتبار  ایو    یها و مؤسسات مالدر مورد معامالت بانک 

پا  قهیوث مبلغ    ی داریخر  نیالطرفی مرض  یدادگستر  یرسم  یكارشناس  هیبه 

و راهن،    رندهیگ  التی بستانکار و ضمن اخطار به تسه  ینداشته باشد، به تقاضا 

بانک  مهلت دو ماهه داده می را    یاعتبار  ایو    یمالمؤسسه    ایشود تا طلب 

- 
ها و مؤسسات  بانک 

 اعتباری 
 هاكلیه بخش تأمین مالی 

 
 ( الحاق شده است.20/11/1386( مکرر آن« )مصوب 34و حذف ماده  ) 1351( اصالحی قانون ثبت مصوب 34( به ماده واحده »قانون اصالح ماده  )4عنوان تبصره )اين حكم، به  .1

 ک.: توضیح مندرج در پاورقی پیشین..ر .2
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قانون ثبت    یاصالح

و    13۵1مصوب  

(  3۴حذف ماده )

 ( مکرر آن

از طلب بانک   یبخش ایرا با پرداخت تمام  قهیملک مورد وث ایپرداخت كند و 

 فک رهن كند.  دهیمزا  هیتا سقف مبلغ پا

به    دهی ظرف مدت مذكور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزا چنانچه

%( مبلغ  70كمتر از هفتاد درصد )  نکهیمشروط بر ا   یشنهاد یمبلغ پ  نیباالتر

 ی شود. در صورتو طلب بستانکار وصول می   دهینباشد، به فروش رس  دهیمزا  هیپا

  متیبا ق  دهیمزا  اربه فروش نرسد، تکر  ده یاول، مال مورد مزا  دهیكه در مزا

از ارزش    شتریب  قهیبالمانع است. هر گاه ارزش مال مورد وث  دیجد یكارشناس

باشد و  بانک می   اریبه اخت  قهیمورد وث  ییمورد مطالبه بانک باشد، تملک دارا

حق    ق،یطر  نیدر تملک ندارد. درصورت عدم وصول كامل طلب از ا  یالزام

بستانکار محفوظ    یبرا   یهای قانونمانده مطالبات از روش  یوصول باق  یریگیپ

قرار   تیبورس كاال در اولو یتبصره استفاده از سازوكارها  نیا  یاست. در اجرا 

 دارد. 

 ( 20ماده )  236

  ی بدهکاران ارز   هیتسو  ندینرخ و فرا  فیتکل  نییدولت موظف است نسبت به تع

محل حساب ذخ به  یارز   رهی از  دولت  در  ینحوبه  زمان  زمان    افتیكه  ارز، 

ای  واسطه   ،ییطرح )حسب مورد(، نوع كاال )نها  لیزمان تکم  ایفروش محصول  

  ت ی توسط دولت و رعا  یگذارمت یهای قت ینبود محدود  ای( وجود  یاه یسرما  ای

ق در  یگذارمت یضوابط  توسط  تسهافتیو عرضه  نبود    ایوجود    الت،یكننده 

لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش    یدر زمان درخواست متقاض  یمنابع ارز 

 .. .قانون اقدام كند.  نیا  بیماه پس از تصو

 هاكلیه بخش تأمین مالی  دولت  شش ماه 

 (21بند »ب« ماده )  237

  از ی مورد ن، وجوه  ]ویژه[  بانک موظف است حسب درخواست صاحب حساب

  ای  د یمرتبط با تول  یقانون  یهاپرداخت   ای  دیتول  ازیمورد ن  یهانهاده   دیخر  یبرا 

واحد پرداخت نموده، در صورت عدم    ژهیحساب و   یصادرات را از محل موجود 

تا سقف    رحساب و حداكث  یكسر   زانیمواحد، به  ژهی حساب و  یموجود  یتکافو 

 .. . .دیواحد، حساب مزبور را بدهکار نما  ژهیاعتبار حساب و

 هاكلیه بخش تأمین مالی  هابانک  -
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 (21بند »ث« ماده )  238

 یهیو تنب  یقیتشو  ریموظف است تداب  ران یا  یاسالم  یجمهور   یبانک مركز

 ه یسرما   نیتأم  یدر راستا   یها و مؤسسات اعتباربانک   هیالزام كل یالزم را برا

دستورالعمل  ]تدوین و اجرای    ماده  نیدر گردش واحدها در چارچوب مقررات ا

و  ییاجرا ویژه([  در گردش  هیسرما  نیتأم  ژهیافتتاح حساب    اتخاذ  )حساب 

 ]نماید[. 

 هاكلیه بخش تأمین مالی  بانک مركزی  -

 (21بند »ث« ماده )  239

ها و  بار، گزارش عملکرد بانک   کیهر شش ماه    [موظف است   یبانک مركز ]

  یمجلس شورا   یاقتصاد  ونیسیخصوص را به كم  نیدر ا  یمؤسسات اعتبار 

 ارائه كند.  یاسالم

 بانک مركزی  بار کیهر شش ماه  
تقویت ضمانت اجرای  

 قانون 
 هاكلیه بخش

 ( 22ماده )  240

  ازی مورد ن  یالیو ر  یارز   التیهای استفاده از تسهها موظفند درخواست بانک 

و براساس    یرا همزمان بررس  یو مال  یاقتصاد   ،یفن  هیتوج  یهای دارا طرح 

 ...ندیپروژه پرداخت نما  یکیزیف  شرفتی طرح و متناسب با پ  یاجرا  یزمانبند 

 هاكلیه بخش تأمین مالی  هابانک  -

 ( 22ماده )  241

تولبانک ...   تعهدات  و  قراردادها  متقاض  یفیرتکلیغ  ید یها درخصوص    ،یكه 

پروژه موضوع   ایطرح  یكرده و اجرا زیوار یسهم آورده خود را طبق زمانبند

تعهد شده، ملزم به    التیتسه  قیشروع شده باشد، در صورت تعل  زیقرارداد ن

و عدم    قیتعل  یهر گونه سود در بازه زمان  افتیمدت قرارداد و عدم در  دیتمد

 باشد. ی طرف قرارداد خود م  ای  یمتقاض  قبال خود در    یتعهدات قرارداد  یفایا

 هاكلیه بخش تأمین مالی  هابانک  -

 ( 23ماده )  242

مالبانک  هیكل مؤسسات  و  خصوص  یدولت  یاعتبار  ایو    یها  با    یو  مکلفند 

تا   1389های  سال   یكشور ط  طیشرا  لیكه به دل   ید یهای تولدرخواست بنگاه 

  ی و تاكنون برااند  ده یگذشته گرد  دیسررس  یبده  یدچار مشکل و دارا   1392

اند با  استفاده نکرده   لامها  ایاستمهال و    داتیاخذ شده معوق از تمه  التیتسه

بار و با دوره تنفس شش ماهه و بازپرداخت سه    کی  یبرا  رهیهیئت مد  دییتأ

فوق    التی های تسهمهی. جرندیعوق نمام  التیحساب تسه  هیساله اقدام به تسو

دوره بازپرداخت و در صورت انجام    یبه صورت جداگانه محاسبه و در انتها

هایی كه گردد. بنگاه می  یبخشودگ  مشمول  ،ید یتعهدات به موقع بنگاه تول

  ن یمشمول ا ندینما فیتکل نییقانون تع نیا بیسال پس از تصو کیحداكثر 

 باشند. ماده می 

- 

ها و  بانک  هیكل

  ایو    یمؤسسات مال

و    یدولت  یاعتبار 

 ی خصوص

 هاكلیه بخش تأمین مالی 
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 ( 2۴ماده )  243

و    ت یریسازمان مد  دییها موظفند با تأها و پروژهطرح   ییی اجراهادستگاه ...  

كشور با عقد قرارداد بلندمدت تا مدت پنجاه سال كاالها و خدمات    یزیربرنامه 

 یتعاون  ای  یخصوص  ،یردولتیها را از بخش غها و پروژه طرح   یاز اجرا   یناش

  دارانیخر  از،یعدم ن  صورتو در    ندیپرداخت نما  انیبه آنها كمک ز  ای  یداریخر

ها  پروژه   ایها و  طرح   یاز اجرا   یخدمات ناش  ایتوانند كاال  ها میها و پروژه طرح 

 .. .خارج به فروش رسانند.   ایرا در داخل  

 هاكلیه بخش خرید تضمینی ییی اجراهادستگاه  -

 ( 29ماده )  244

( قانون  12( و )11(، )7های مقرر در مواد )معافیت   هیكل  139۵سال    یاز ابتدا 

 یهای كلسیاست   یاجرا  لیمنظور تسهبه  دیجد  یمال  یتوسعه ابزارها و نهادها

  ی در خصوص اوراق صکوک و تمامی....  ( قانون اساس ۴۴وچهارم )چهل اصل  

  یو براساس ضوابط و مقررات بانک مركز   نیكه در چارچوب قوان  یاوراق بهادار

 1شود، حاكم است. منتشر می   رانیا  یاسالم  یجمهور

 هاكلیه بخش تأمین مالی  - -

 ( 32ماده )  245

 یردولت یغ  یاشخاص حقوق  یو معدن  یدی های تولاز فعالیت  یناش  یدرآمد ابراز 

واحدها تار  یمعدن  ای  ید یتول  یدر  از  طرف    نیا  یاجرا  خ یكه  از  ماده 

قرارداد استخراج و   ایبرداری صادر  آنها پروانه بهره   یربط براهای ذی وزارتخانه 

ها و  ها، هتلمارستان یب  یماتخد   یدرآمدها   نیشود و همچنفروش منعقد می 

مذكور از طرف مراجع    خیشده كه از تار ادیاشخاص    یگردشگر   یمراكز اقامت

از تارمجوز صادر می   ایبرداری  آنها پروانه بهره   یربط برا ذی   یقانون  خی شود، 

به مدت پنج سال و در مناطق كمتر   تی فعال ایاستخراج  ایبرداری شروع بهره 

 باشد. می   اتیسال با نرخ صفر مشمول مال  دهبه مدت    افتهیتوسعه  

 

 

- 
سازمان امور مالیاتی  

 كشور 
 مالیاتی

 هاكلیه بخش

 

 
الحاق شده است: »از هر نقل و انتقال سهام و   3/12/1366های مستقیم« مصوب ( مکرر و چهار تبصره ذیل آن به »قانون مالیات 143( »قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید...« متني با عنوان ماده )7در ماده ) .1

( ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت  % 5/0ارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد )ها یا بازها اعم از ایرانی و خارجی در بورس حق تقدم سهام شرکت 
( قانون مذكور آمده: »نهاد واسط از پرداخت هرگونه مالیات و  11صدر ماده )در  وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد...«.  

درآمد حاصل گفته نیز مقرر شده است: »( قانون پیش 12گیرد معاف است«. در صدر ماده )هایی که تأمین مالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت می عوارض نقل و انتقال و مالیات بردرآمد آن دسته از دارایی 
 گیرد«.مالیات و عوارضی تعلق نمی از فروش دارایی به نهاد واسط برای تأمین مالی از طریق عرضه عمومی اوراق بهادار معاف از مالیات است و به نقل و انتقال آن هیچ گونه 
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 (32بند »ب« ماده )  246

  ن یمراكز موضوع ا  ریو سا  یو خدمات  یدیتول  یواحدها   یبا نرخ صفر برا  اتی مال

ن  شیب  یماده كه دارا نفر  باشند چنانچه در دوره    یرو ی از پنجاه  كار شاغل 

كار شاغل خود را حداقل پنجاه    یرو یهر سال نسبت به سال قبل ن  ت،یمعاف

سال اضافه    کی  كنانكار  شیهر سال افزا  یدهند، به ازا  شی%( افزا۵0درصد )

 ... . شودمی

- 
سازمان امور مالیاتی  

 كشور 
 هاكلیه بخش مالیاتی

 (32بند »پ« ماده )  247

مذكور    یاقتصاد   یواحدها   یبا نرخ صفر برا   اتی محاسبه مال  یدوره برخوردار ...  

به مدت    یاقتصاد   ژهیمناطق و  ای  یهای صنعتماده واقع در شهرک   نیموضوع ا

در   یاقتصاد  ژهیمناطق و  ای  یهای صنعتدو سال و در صورت استقرار شهرک 

 .. . .ابدیمی   شیبه مدت سه سال افزا  افته،یمناطق كمتر توسعه 

مدت دو تا سه  

 سال 

سازمان امور مالیاتی  

 كشور 
 هاكلیه بخش مالیاتی

248  
بند »پ«   1جزء  

 ( 32ماده )

با    ات یهای بعد از دوره محاسبه مالسال   اتیمال  :افتهیدر مناطق كمتر توسعه 

  اتیكه جمع درآمد مشمول مال  یماده تا زمان  نینرخ صفر مذكور در صدر ا

سرما برابر  دو  به  محاسبه   هیواحد  نرخ صفر  با  برسد،  پرداخت شده  و  ثبت 

قانون    نی( ا10۵های مقرر در ماده )متعلقه با نرخ   اتی شود و بعد از آن، مالمی

 شود. می  افتیمحاسبه و در  های آنه و تبصر

- 
سازمان امور مالیاتی  

 كشور 
 هاكلیه بخش مالیاتی

249  
بند »پ«   2جزء  

 ( 32ماده )

  اتی%( مال۵0درصد )  پنجاه  :[افتهیمناطق كمتر توسعه ]به جز  مناطق    ریدر سا

ماده با نرخ صفر و   نیمذكور در صدر ا  ات ی های بعد از دوره محاسبه مالسال 

( درصد  باق۵0پنجاه  نرخ   ی%(  با  )مانده  ماده  در  مقرر  قانون  10۵های   )

حکم تا    نیشود. امی   افتیهای آن محاسبه و درو تبصره   میهای مستقاتی مال

ثبت و پرداخت    هیواحد، معادل سرما  اتی لكه جمع درآمد مشمول ما  یزمان

)  ابدیشده شود، ادامه می  با    اتی %( مال100و بعد از آن، صد درصد  متعلقه 

  افتیهای آن محاسبه و درقانون و تبصره   نی( ا10۵های مقرر در ماده )نرخ 

 شود. می

- 
سازمان امور مالیاتی  

 كشور 
 هاكلیه بخش مالیاتی

250  
بند »پ«   2جزء  

 ( 32ماده )

( و  1)  یها ء جز  یاتی از مشوق مال  ،یردولتیغ  یونقل اشخاص حقوقحمل   درآمد

ماده    نیموضوع ا  یردولتیغ  یباشند. اشخاص حقوقبند برخوردار می   نی( ا2)

مجدد از   یگذار اند، در صورت سرمایهشده  سیتأس  هیاصالح  ن یكه قبل از ا

 توانند استفاده كنند. ماده می   نیمشوق ا

- 
سازمان امور مالیاتی  

 ور كش
 ونقلحمل  مالیاتی
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 ( 32بند »ح« ماده )  251

صورت سرمایه   یدر  اانجام  یگذاركه  موضوع  مشاركت    نیشده  با  ماده 

و    یهای اقتصاد و كمک  یگذاربا مجوز سازمان سرمایه   یگذاران خارجهیسرما

  یگذار %( مشاركت سرمایه ۵هر پنج درصد )  یانجام شده باشد به ازا   رانیا  یفن

ثبت و    هینسبت سرما  هماده ب  نی%( به مشوق ا10ده درصد )  زانیبه م  یخارج

 شود. %( اضافه می ۵0پرداخت شده و حداكثر تا پنجاه درصد )

- 
سازمان امور مالیاتی  

 كشور 
 هاكلیه بخش مالیاتی

 ( 32بند »خ« ماده )  252

  ران یدر ا  یداخل  ید یتول  یواحدها  تیكه با استفاده از ظرف  یهای خارجشركت 

كه حداقل    یمحصوالت با نشان معتبر اقدام كنند در صورت  دینسبت به تول

انعقاد قرارداد    خ یاز تار  ندیرا صادر نما  یدی%( از محصوالت تول20درصد )  ستیب

  ید ی با نرخ صفر واحد تول  اتیالدر دوره محاسبه م   یرانیا  دیبا واحد تول  یهمکار 

ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذكور، از پنجاه    نیمذكور مشمول حکم ا

حاصل از فروش   ی نسبت به درآمد ابراز یاتیدر نرخ مال فی%( تخف۵0درصد )

 باشند. ماده برخوردار می   نیدر مدت مذكور در ا  ید یمحصوالت تول

- 
سازمان امور مالیاتی  

 كشور 
 هاكلیه بخش مالیاتی

 (32بند »د« ماده )  253

ربط و معاونت  های ذی وزارتخانه  دییاطالعات با تأ   یفناور   ید یتول  یواحدها 

فناور  یعلم امتسیرئ  یو  از  حال  هر  در  برخوردار    نیا  ازی جمهور  ماده 

 .. .باشند.می

- 
سازمان امور مالیاتی  

 كشور 
 هاكلیه بخش مالیاتی

 (32بند »د« ماده )  254

و  ی اقتصاد  ژهیمناطق و ه یمستقر در كل یو معدن یدی تول یواحدها اتیمال ...

های مستقر در و شهرک   یصاد اقت  ژهیمناطق و  یبه استثنا  یهای صنعتشهرک 

شود  مركز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می   یلومتریك  ستیو ب  کصدیشعاع  

 .. .باشند.ماده برخوردار می   نیموضوع ا  یاتی های مالو از مشوق 

- 
سازمان امور مالیاتی  

 كشور 
 هاكلیه بخش مالیاتی

 ( 32بند »ر« ماده )  255

جهانگرد  یرانگرد یا  ساتیتأس  هیكل اجرا  یو  از  قبل  پروانه    نیا  یكه  ماده 

ربط اخذ كرده باشند تا مدت شش سال پس  ذی  یبرداری از مراجع قانونبهره 

بر    اتی%( مال۵0ماده از پرداخت پنجاه درصد )  نیاالجرا شدن االزم  خیاز تار

به درآمد حاصل از اعزام    تبند نسب  نیباشند. حکم ا معاف می  یدرآمد ابراز 

 .ستین  یگردشگر به خارج از كشور مجر 

شش سال    مدت

  خیپس از تار

  االجرا شدنالزم

(1/9/139۴ ) 

سازمان امور مالیاتی  

 كشور 
 گردشگری و صنایع دستی  مالیاتی
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 ( 32بند »ز« ماده )  256

ابراز 100صد درصد ) مجوز از   یدارا  یارتیو ز  یدفاتر گردشگر   ی%( درآمد 

اعزام زائر به   ای  یربط كه از محل جذب گردشگران خارجذی   یمراجع قانون

  اتی مشمول مال  یاتیشده باشد با نرخ صفر مال  لیتحص  هیعربستان، عراق و سور

 باشد. می

- 
سازمان امور مالیاتی  

 كشور 
 گردشگری و صنایع دستی  مالیاتی

 ( 32« ماده )ژبند »  257

ا  اتی مال موضوع  صفر  نرخ  ابراز   نیبا  درآمد  شامل  صرفاً  جز    یقانون  به 

با نرخ    یاتی احکام مال  هیحکم در مورد كل  نیباشد. اكتمان شده می  یدرآمدها

 است.   یمجر  نی قوان  ریقانون و سا  نیصفر منظور در ا

- 
سازمان امور مالیاتی  

 كشور 
 هاكلیه بخش مالیاتی

 ( 32بند »س« ماده )  258

در   ی و تعاون  یخصوص  یاشخاص حقوق  یو پژوهش   یقاتیهای تحقنه یمعادل هز

ربط  های ذی برداری از وزارتخانه پروانه بهره   یدارا  یو صنعت  یدی تول  یواحدها 

دانشگاه  با  منعقده  قرارداد  قالب  عال   یمراكز پژوهش  ایها  كه در  آموزش   یو 

قطع  یدارا  وزارتخانه  یمجوز  تحقاز  علوم،  بهداشت،    یفناور  و   قاتیهای  و 

آ  و  پزشکدرمان  علم  یموزش  جامع  نقشه  چارچوب  در  انجام    یكه  كشور 

 نهیسال انجام هز  یابراز   اتی%( مال10ده درصد )  زانیحداكثر به م...  شودمی

اشخاص    اتیشود. معادل مبلغ منظور شده به حساب مالمذكور بخشوده می

 نخواهد شد.   رفتهیپذ  یاتیقابل قبول مال   نهیمذكور، به عنوان هز

- 
امور مالیاتی  سازمان  

 كشور 
 صنعت مالیاتی

259  

 1( 33ماده )

  ماده(  ۵)  تبصره)

  قانون  مکرر(  1۴3)

 (میمستق  یهااتی مال

مجوز از سازمان بورس    یبازارگردانان دارا   ینقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردان

%(  ۵/0درصد )  میمقطوع ن  اتی و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مال

 ماده، معاف است.   نیا

- 
سازمان امور مالیاتی  

 كشور 
 خدمات مالی  مالیاتی

260  

  9( )تبصره  3۵ماده )

قانون رفع موانع  

 2تولید...( 

 

 

  و   دی تول  یرقابت  بازار  در  كه  یرانحصار یغ  یمعدن  مواد  یگذارمت یق  اجازه  دولت

 . بود  خواهد  تقاضا  و  عرضه  متیق  نیی تع  مالک  و  نداشته  را  شودمی   عرضه
 معدن  حمایت از رقابت  دولت  -

 
 . های مستقیم الحاق شده است( مکرر قانون مالیات 143( به ماده )5عنوان تبصره )اين ماده به  .1
 ( قانون اضافه شده است. 14( به ماده )11( و )10(، )9(، )8های )( »قانون رفع موانع تولید...«، چهار تبصره به عنوان تبصره 35بر اساس ماده ) .2
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261  

( )تبصره  3۵ماده )

قانون رفع موانع    10

 تولید...( 

معادن برداران  پژوهش   یبهره  جهت  كاربردكه  ارتقابه   یهای  بهره    یمنظور 

  ی علم در حوزه معدن و فراور   دیتول  ای  یسازی مصرف انرژ بهینه   ،یفناور   ،یور

وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با    دییبا تأ  یمواد معدن

 ی كنند از پرداخت حقوق دولتی... میشو پژوه  یعال  یها و مراكز آموزشدانشگاه 

در هر سال معاف    الیر  اردیلی%( و حداكثر پنجاه م10معادن تا ده درصد )

 .. .باشند.می

- 
سازمان امور مالیاتی  

 كشور 
 معدن  مالیاتی

 ( 3۵ماده )  262

های تابعه و وابسته به آن از جمله  وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان 

های تابعه و  و شركت   رانیا  یمعدن  عیمعادن و صنا  یسازمان توسعه و نوساز

وچهارم  چهل اصل    یهای كلسیاست   یوابسته به آن مکلفند طبق قانون اجرا

  ده یمزا  قیخود را از طر  هاستخراج و فروش معادن متعلق ب  ،ی( قانون اساس۴۴)

 .  ...ندیواگذار نما  یتعاون  ای  یبه بخش خصوص  یعموم

 ـ  تبصره

- 

وزارت صنعت، معدن و  

  یهاسازمان تجارت و  

 تابعه و وابسته 

 معدن  سازی خصوصی 

 ( 3۵تبصره ماده )  263
 یشوند پس از اخذ گواه های مذكور كشف میكه توسط سازمان   دیمعادن جد

 واگذار شوند.   دیكشف طبق سازوكار فوق با
- 

 

وزارت صنعت، معدن و  

  یهاتجارت و سازمان 

 تابعه و وابسته 

 معدن  سازی خصوصی 

 ( 37ماده )  264

و مواد خام  ای  ارانه یریهر گونه عوارض بر صادرات كاالها و خدمات غ  وضع...  

و    یفن  هیفاقد توج  ایو    یداخل  ازیمازاد بر ن  نییبا ارزش افزوده پا  یو كاالها 

به    یاز سهم بازار جهان  یدر داخل با لحاظ حفظ درصد   یفراور   یبرا   یاقتصاد

 وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است.   صیتشخ

سا  زانیم بر  كاالها  ری عوارض  و  خام  پا  یمواد  افزوده  ارزش  به   د ینبا  نییبا 

 .. ..انجامدیب  نییبا ارزش افزوده پا  یكاالها  ایمواد خام    دیتوقف تول  ایكاهش  

 هاكلیه بخش ای حمایت تعرفه دولت  -

265  
بند »الف« ماده  

(38) 

متولدستگاه  فرا  یهای  مکلفند  سفارش  تسه  ندیثبت  را  سفارش  و   ل یثبت 

 . ندینما  عیتسر
- 

ثبت    یهای متولدستگاه 

 سفارش 
 هاكلیه بخش تسهیل صدور مجوزها 
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 (38بند »ب« ماده )  266

جمهور  نما  یبی ترت  رانیا  یاسالم  یگمرک  كاالها  دیاتخاذ  به    یتا  متعلق 

  نیصورت تضمبه   یبرابر حقوق ورود   کی را حداكثر با اخذ    ید یتول  یواحدها 

مباد  )ترانز  یورود   یاز  بانک  تیعبور  نظارت  كاال تحت  انبار صاحب  به  و   )

 ... . دیمنتقل و مُهر و موم )پلمب( نما

 گمرک  -
 تشویق صادرات 

 
 هاكلیه بخش

 ( 38بند »ج« ماده )  267

)ترانزدستگاه  عبور  و  واردات  و  امر صادرات  (  تیهای صادر كننده مجوز در 

خود را    اری تام االخت  ندگانین قانون نمای ماه پس از ابالغ ا  کیموظفند ظرف  

( مستقر و نسبت  ران یا  یاسالم  یگمرک جمهور  صیدر گمركات كشور )با تشخ

 . ندیاقدام نما  یکیالکترون  قیمربوطه از طر  یبه صدور مجوزها 

پس از  یک ماه  

  ن قانونیابالغ ا

(20/3/139۴ ) 

های صادر  دستگاه 

كننده مجوز در امر  

صادرات و واردات و  

 ( تیعبور )ترانز

 صدور مجوزها   لیتسه

 
 هاكلیه بخش

268  
بند    2تبصره    1جزء  

 ( 38»چ« ماده )

 است:  یضرور  ل یمفاد ذ  تیبند رعا  نیموضـوع ا  التیمنظور استفاده از تـسهبه

متصل كردن قطعات منفصله )مونتاژ( قطعات    ایدرصد ساخت داخل و    نییتع

معتبر از وزارت صنعت،    یبردار پروانه بهره   یدارا  یدیتول  یوارده توسط واحدها 

 ران یا  یاسالم  یمعدن و تجارت و اعالم موضوع به گمرک جمهور 

- 
وزارت صنعت، معدن و  

 تجارت

 مالیاتی

 
 صنعت

269  
بند    2تبصره    2جزء  

 ( 38»چ« ماده )

  زانیبراساس مطابقت جدول مربوط به م  رانیتوسط گمرک ا  التیتسه  یاعطا 

اعالم شده توسط وزارت صنعت، معدن    زان یم  ایبا درصد ساخت و    التیتسه

 تو تجار

 گمرک  -
 مالیاتی

 
 صنعت

270  
بند    2تبصره    3جزء  

 ( 38»چ« ماده )

  ی جهت استفاده در ساخت كاالها  ید یتول  یاجزا و قطعات وارده توسط واحدها 

تشخ  یداخل به  داخل    صیكه  ساخت  فاقد  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 

 باشد. متعلقه معاف می  ی%( حقوق ورود 20درصد )  ستیباشد از بمی

- - 
 مالیاتی

 
 صنعت

271  
بند    2تبصره    ۴جزء  

 ( 38»چ« ماده )

مورد    ییو مواد غذا  زاتیو تجه  یهای دامو نهاده   یورود محصوالت كشاورز

با سالمت و بهداشت عمومی...  لیو تبد  ییغذا  عیصنا  ازین و    اه یدام، گ  یكه 

دستگاه  از  مجوز  اخذ  با  است  مرتبط  ذی انسان  می   ...ربطهای  .  ردی گانجام 

شونده مکلفند ظرف مدت حداكثر هفت  استعالم ایهای صادركننده و دستگاه 

تسل از  پس  گمرک    م یروز  به  را  استعالم  پاسخ  نمونه،  ارسال  و  مستندات 

 . دارسال كنن  رانیا  یاسالم  یجمهور

حداكثر هفت روز  

  میپس از تسل

 مستندات 

های صادركننده  دستگاه 

 شونده استعالم   ایو  
 كشاورزی  تسهیل صدور مجوزها 

272  
بند    2تبصره    ۴جزء  

 ( 38»چ« ماده )

بررس  یكاالها  فهرست كه  ن  یخاص  ب  ازمندیآنها  است حسب    یشتریزمان 

 ی بهداشت، درمان و آموزش پزشک   ریوز  ای   یجهاد كشاورز   ر یوز  بیمورد به تصو
 ابتدای هر سال 

ی؛  جهاد كشاورز   ریوز

بهداشت، درمان و    ریوز

 مالیاتی

 
 هاكلیه بخش
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ابتدا استاندارد می   یو سازمان مل   ی هر سال به گمرک جمهور  یرسد و در 

 شود. اعالم می   رانیا  یاسالم

ی؛  آموزش پزشک

 استاندارد   یان ملسازم 

 ( 39ماده )  273

)اشخاص    ان ی اطالعات كارفرما   139۴مکلف است از سال    ی اجتماع   ن ی سازمان تأم 

هایی كه  دستگاه   ار ی شده را به صورت برخط در اخت ی قطع   ی بده   ی ( دارا ی حقوق 

 سازمان هستند قرار دهد.   ن ی براساس قانون ملزم به استعالم از ا 

 یاجتماع  نیسازمان تأم -
های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 هاكلیه بخش

 ( ۴0تبصره ماده )  274

ب   ی مبنا  حق  پ   مه ی مطالبه  مورد  دارا مان ی در  كه  صنعت كارگاه   ی هایی  و    ی های 

توسط    مان ی پ   ی باشند و موضوع اجرا ثابت می   ی مهندس   ی فن   ا ی   ی د ی خدمات تول 

  ی و بازرس   ی شود، بر اساس فهرست ارسال افراد شاغل در همان كارگاه انجام می 

باشند و  معاف می   مان ی پ   رداد جهت قرا   مه ی حق ب   ب ی كارگاه است و از اعمال ضر 

 ند. را صادر ك   مان ی پ   ی قراردادها   نگونه ی مفاصاحساب ا   د ی با   ی اجتماع   ن ی سازمان تأم 

 هاكلیه بخش ای حمایت بیمه  یاجتماع  نیسازمان تأم -

275  

  1( ۴1ماده )  ۴بند  

  21)بند »ح« ماده  

 قانون كار( 

توانند  می  انی كارفرما  ،یمیاز ساختار قد  یناش  دیمنظور جبران كاهش تولبه

افزا  دی های جدها و فناوری ی نواور   یبرمبنا    د، ی تول  یپذیرقدرت رقابت  شی و 

 یاصالح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماع 

قرارداد سه  است طبق  )تشکل كارگرمکلف  اداره    ارگاه،ك  یجانبه  و  كارفرما 

محل( كارگران كارگاه را به مدت شش تا دوازده   یتعاون و كار و رفاه اجتماع

 ... .قرار دهد  یکار یب  مهیماه تحت پوشش ب

- 
وزارت تعاون، كار و رفاه  

 ی اجتماع
 هاكلیه بخش ای حمایت بیمه 

 ( ۴3ماده )  276

قانون، برنامه    ن ی ا   ب ی حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصو ...  دولت موظف است 

انواع حمایت   كند   ن ی را تدو   ان ی بن محصوالت دانش   د ی توسعه تول  ها از  و فهرست 

 ... . را منتشر كند.   بنیان[ ... ]دانش   محصوالت ...  دكننده ی های تول شركت 

  شش ماه

(1/9/139۴ ) 
 بنیانهای دانش حوزه  مقرراتی  دولت 

 ( ۴۵ماده )  277

) دستگاه  هیكل...   ماده  موضوع  مد۵های  قانون  كشور   تیری(    و...  یخدمات 

برگزار ...  مکلفند تولمناقصه   یدر  از  با    یداخل  دكنندگانیها  مناقصه  موضوع 

  ت یفیو ك  متیبه لحاظ ق  یمساو  طیمحصوالت مذكور دعوت و در شرا  تیاولو

خارج   یداخل  دكنندگانیتول  نیب خر  یو  به  با   دیموظف  قرارداد  عقد  و 

 هستند.  یداخل  دكنندهیتول

- 
های  دستگاه  هیكل

 اجرایی 

اولویت خرید محصوالت  

 داخلی 
 هاكلیه بخش

 
 حت نظام ـ الحاق شده است. مجمع تشخیص مصل  29/8/1369( ـ مصوب مورخ 2/7/1368( »قانون كار« )مصوب 21به موجب اين بند، متني به عنوان بند )ح( به ماده  ) .1
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278  

 1( ۴۴ماده )

(  ۵ماده )  1  تبصره

  از  تیحما  قانون

  مؤسسات  و  هاشركت 

  و  انیبندانش 

  یسازی تجار

  و  های نوآور

 ( اختراعات

تقو]دولت[   به  دولتصندوق  تیموظف  فناور  یپژوهش]موجود    یهای    ی[ و 

ها مجاز به استفاده از وجوه  صندوق   نیاتخاذ كند كه ا  یبیترت  دی باشد و بامی

 ... . باشند  یمال  التیو سود تسه  ییهای اجرااداره شده دستگاه 

 بنیانهای دانش حوزه  تأمین مالی  دولت  -

 2( ۴۵ماده )  2بند    279

و    یكشاورز   ،یهای صنعتاحداث شهرک   یبرا  یو دولت  یمل  یاراض  یواگذار 

  ی های قابل واگذارمصوب و طرح   یاقتصاد  ژهیو مناطق و  یخدمات گردشگر

( قانون  9( ماده ) 2از شمول تبصره )  ،یطیمحست یمقررات ز تیبا رعا  ،یدولت

 ... .شودمی  یمستثن  3یعیو منابع طب  یبخش كشاورز   یور بهره   شیافزا

 هاكلیه بخش تأمین زمین - -

 ۴( ۴6تبصره ماده )  280

نحوه محاسبه مازاد  اطالعات مربوط به اتیماده شامل جزئ نیا یگزارش اجرا

  ی دهنده تعهدات ارز لیاقالم تشک  ،یهای خارجیی خالص دارا  یابیحاصل از ارز

بار توسط    کیتعهدات هر سه ماه    نیشدن ا  یارز، نحوه قطع  یبا نرخ رسم

مركز كمیسیون  رانیا  یاسالم  یجمهور   یبانک  و  به  بودجه  و  برنامه  های 

محاسبات كشور ارسال   وانیو د یاسالم یشورا مجلس  یمحاسبات و اقتصاد

 شود. می

 بانک مركزی  هر سه ماه یکبار 
تقویت ضمانت اجرای  

 قانون 
 هاكلیه بخش

 
 ( اضافه شده است. 5/8/1389ها و اختراعات« )مصوب سازی نوآوریبنیان و تجاری ها و مؤسسات دانش ( »قانون حمایت از شرکت 5( ماده ) 1اين متن به انتهای تبصره  ) .1

 ( صورت گرفت. 23/4/1389وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی« )مصوب افزایش بهره ( »قانون 32( و ماده )9( ماده )2( و )1های )(، اصالحاتي در تبصره 45طبق ماده ) .2

رونده درخواست  این قانون به بعد شروع به تشکیل پ  ( قانون مذكور: »با تصویب این قانون، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابالغ9ماده )  2طبق اين تبصره    .3
( اصالحی  33ی کامل طرح و تأیید هیأت نظارت مندرج در قانون اصالح ماده )اراضی می نمایند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می گردد لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش بینی شده در طرح مصوب و پس از اجرا

صوب،  مجمع تشخیص مصلحت نظام، بالمانع بوده و بهره برداری از اراضی مذکور به صورت اجاره، حق بهره برداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح م 9/4/1386مصوب  ها و مراتع کشورقانون حفاظت و بهره برداری از جنگل 
 مجاز می باشد«.

های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ  ساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی ( مقرر شده است: »به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اجازه داده می شود از محل ح46در صدر ماده )  .4
قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت  را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کاال به کشور و رعایت ضوابط    1391رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کاالها و خدمات تا پایان سال  

 کننده تسهیالت، تأمین نماید«.
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 ( ۴7ماده )  281

خود را    ییاعطا  التی از تسه  یموظفند سهم  یرتخصصیهای عامل غبانک  هیكل

آمار    نیدر اقتصاد كشور، بر اساس آخر  یحداقل معادل سهم بخش كشاورز

 .. .اختصاص دهند.  یساالنه، به بخش كشاورز   یناخالص مل  دیتول  یرسم

- 
های عامل  بانک  هیكل

 ی رتخصصیغ
 كشاورزی  تأمین مالی 

 ( ۴7ماده )  282

را به    [۴7]  ماده  نیگزارش عملکرد ا  رانیا  یاسالم  یجمهور   یبانک مركز ...  

به صورت ششبانک   کیتفک به كم  ها  منابع    ،ی كشاورز  ونیسیماهه  و  آب 

 . دینماارائه می  یاسالم  یمجلس شورا   یعیطب

 بانک مركزی  هر شش ماه 
تقویت ضمانت اجرای  

 قانون 
 كشاورزی 

 ( ۴8ماده )  283

قانون    نیاالجرا شدن االزم   خیسال از تار  کیدولت مکلف است ظرف مدت  

  ی واحدها   قیدق  ییمنظور شناساها به سامانه داده  جادیا  یاقدامات الزم را برا 

از محصوالت توسط    کیهر    دی تول  زانیبه عالوه م  یمحصوالت كشاورز  ید یتول

 ی محصوالت  دیبه تول  یرنقد یغ  ای  ینقد  ارانهیآنها انجام دهد تا امکان پرداخت  

 راهم شود. دارند ف  ت یبه حما  ازین  یكه در بخش كشاورز

 یک سال 

(20/2/139۵ ) 
 ولت د

های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 كشاورزی 

 ( ۴9ماده )  284

  مهی حق ب  ارانهیصورت كمک بالعوض،  اعتبارات الزم را به...  دولت مکلف است

دام  یمحصوالت كشاورز  تسه  بهما  ،یو  كارمزد  و  وجوه    الت،یالتفاوت سود 

 میطور مستقبه  یی كشاورز هاربخشیدر همه ز  یب یبه صورت ترك  ایشده  اداره 

  یجمهور  یمجوز از بانک مركز   یدارا  یها و مؤسسات اعتبار بانک   قیاز طر  ای

 یعیو منابع طب  یاز بخش كشاورز   تیهای موضوع حماو صندوق   رانیا  یاسالم

حسب    یعیو منابع طب  یكشاورز   یوربهره   شی( قانون افزا17مندرج در ماده )

 . د یو مصرف نما  نهیمورد، پرداخت، هز

 كشاورزی  تأمین مالی  دولت  -

 ( ۴9تبصره ماده )  285

 ی%( سهم خود را متناسب با سهم پرداخت100دولت مکلف است صد درصد )

كشاورز مهیب سنوات  یگذاران  بودجه  در  قبل،  سال  ردپیش   یدر  و    فیبینی 

 منظور كند.   یكشاورز  مهی جهت پرداخت به صندوق ب  یمستقل

هر سال همزمان با  

تهیه بودجه سال  

 جدید 

 كشاورزی  ای حمایت بیمه  دولت 

 ( ۵1ماده    286

و محل    یكشاورز  یمفروز و مشاع اراض  تیمالک  یها مکلفند اسناد رسمبانک 

وزارت    یو دولت  یمل  یاراض  یواگذار   یقراردادها   ،یهای كشاورز طرح   یاجرا 

 ییو اسناد منازل روستا   یكشاورز  یلیو تکم  ی لیتبد  عیصنا  ،ی جهاد كشاورز

 . .  ..رندیبپذ  ییو روستا  یهای بخش كشاورزوام   قهیرا به عنوان وث

 كشاورزی  تأمین مالی  هابانک  -
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 ( ۵1ماده )  287

  ی مجاز دارا   یهای كشاورز و فروش چاه   دیمربوط به خر  یاسناد عاد  ه یكل...  

  ی كشاورز   یمربوطه و با حفظ كاربر  ابیبرداری و سهام آنها كه با پا پروانه بهره 

های  یرسانشده باشد در جهت خدمات   م یتبادل و تنظ  1392سال    انیتا پا

و نفت در حکم اسناد    یكشاورز  جهاد  رو، یهای نمربوطه صرفاً نزد وزارتخانه 

 شوند. می  یتلق  یرسم

- 
  رو،یهای نوزارتخانه 

 و نفت   یاورز كش   جهاد
 كشاورزی  تأمین مالی 

 ( ۵2ماده )  288

 ا یاحداث    یموظف است برا  یكشاورز  یاراض   یكاربر  رییمرجع صدور مجوز تغ

واحدها  معدن  یصنعت  یتوسعه  از مرجع ذی   یدارا   یو  صالح حداكثر  مجوز 

 . دیمدارک اعالم نظر نما  لیتکم  خیماه از تار  کیظرف مدت  

مذكور در    یتوسعه واحدها   ایصورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث    در

نباشد، با    یآن به كشت آب  لیدرجه چهار و باالتر كه امکان تبد  مید  یاراض

و پرداخت    یوزارت جهاد كشاورز  دییو پس از تأ  یطیمح  ستیضوابط ز  تیرعا

 .. .بالمانع است.   یعوارض قانون

حداكثر ظرف  

ماه از    کیمدت  

 لیتکم  خیتار

 مدارک 

مرجع صدور مجوز  

  یاراض  یكاربر  رییتغ

 ی كشاورز 

 كشاورزی  تسهیل صدور مجوزها 

289  

 1( ۵۴ماده )

  قانون  9)تبصره ماده  

  یور  بهره  شیافزا

  و  یكشاورز   بخش

 یعیطب  منابع

  امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان  یهمکار   با  است  مکلف  یكشاورز  جهاد  وزارت

 یاراض   در  یمواز   مقررات  و  نیقوان  یاجرا   از  یناش  تداخالت  رفع  به  نسبت  كشور

  نسبت   یاختالف  موارد  رفع  از  پس  نموده  اقدام  اشخاص  اتیمستثن  و  یدولت  ،یمل

 .. . .دینما  اقدام  یكشاورز   یاراض  اسناد  صدور  و  تی مالک  اسناد  اصالح  به

 كشاورزی  مقرراتی  ی كشاورز  جهاد  وزارت -

 2( 62ماده )  290

و  بانک  اعتبار ها  با تسه  یتیهای حماو صندوق  یمؤسسات   ای  الت یموظفند 

حداكثر ظرف    ،]و رفع موانع تولید[  لیموارد امهال مصوب در كارگروه تسه 

مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط    لیدال  ایماه موافقت كنند    کیمدت  

 .ندینما  میماده تسل   نیبه هیئت موضوع تبصره ا

یک ماه پس از  

تصویب در  

ارگروه تسهیل و  ك

 رفع موانع تولید 

ها و مؤسسات  بانک 

های  و صندوق   یاعتبار 

 یتیحما

 هاكلیه بخش تأمین مالی 

 ( 62تبصره ماده )  291

متشکل از خبرگان مورد وثوق    یموظف است هیئت  یكل بانک مركز  سیرئ

كند،  می   شنهادیكه استاندار پ  یافراد  انیدر هر استان از م  یو اقتصاد   یبانک

 ... .دهد  لیتشک

 هاكلیه بخش تأمین مالی  ی كل بانک مركز   سیرئ -

 
 وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی« اضافه شده است. ( »قانون افزایش بهره 9( »قانون رفع موانع تولید...«، یک تبصره  به ماده )54طبق ماده ) .1

 ( به قانون »رفع موانع تولید...« اضافه شده است.  30/2/1397پذیر و ارتقای نظام مالی کشور« )مصوب موانع تولید رقابت  موجب ماده واحده »قانون الحاق موادی به قانون رفعاين ماده، به  .2
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 ( 62تبصره ماده )  292
استنکاف از پرداخت    یها برا و مستندات بانک   لیموظف است دال  ئتیه  نی... ا

 و درباره آن اظهار نظر كند... .  یرا بررس  لیموردنظر كارگروه تسه  التیتسه
 هاكلیه بخش مالی تأمین   هیئت موضوع حکم  -

 ( 62تبصره ماده )  293

مورد نظر،    التی استنکاف از پرداخت تسه  یبانک برا   لیكه دال   یدرصورت...  

  التیبانک موظف است تسه رد،یتبصره قرار نگ نیا وعهیئت موض دییمورد تأ

بانک، تخلف از دستور بانک    نیپرداخت كند. عدم تمک  یمورد نظر را به متقاض

ارجاع خواهد شد.    یبانک مركز   یشده و موضوع به هیئت انتظام  یتلق  یمركز 

 . دیهیئت مذكور را عزل نما   یاز اعضا  کیتواند هر  می   یكل بانک مركز   سیرئ

- 
ها و مؤسسات  بانک 

 اعتباری 

تقویت ضمانت اجرای  

 قانون 
 هاكلیه بخش

 1( 31/۴/139۴مستقیم )مصوب  های  قانون اصالح مالیات 

294  

  97)ماده    222بند  

های  قانون مالیات 

 مستقیم(

 خ یتار   از  سال  سه  مدت  ظرف  حداكثر  است  موظف  كشور  یاتی مال  امور  سازمان

  كشور   سراسر  در  را  یاتیمال  جامع  نظام  به  مربوط  اطالعات  بانک  قانون،  نیا  ابالغ

  جامع   نظام  كه  یاتیمال  امور  ادارات  در  مدت،  نیا  یط  در.  دینما  فعال  و  مستقر

  ، (1۵2)  ،(98)  ،(97)  مواد  است،  امدهین   در  اجرا  به   كامل  صورتبه  یاتی مال

  ی مجر   1380  سال  مصوب  میمستقهای  ات یمال  قانون(  271)  و(  1۵۴)  ،(1۵3)

 . بود  خواهد

سه سال  

(19/۵/1397 ) 

  یاتیمال  امور  سازمان

 كشور 

  یهاو توسعه سامانه   جادیا

 ی اطالعات
 هاكلیه بخش

295  

  169)ماده    ۴13بند  

های  قانون مالیات 

 مستقیم(

  اشخاص   ت،یاولو  براساس  و  ج یتدر  به  است   موظف  یاتیمال  امور  سازمان...  

  درج  قیطر  از  سال  هر  ماه  وریشهر  تا  و  كند  ن ییتع  را  تبصره  نیا  حکم  مشمول

  ی ابتدا   از  و  اعالم  كشور  یرسم  روزنامه  و  راالنتشاریكثهای  روزنامه   از  ی کی  در

 .دینما   اعمال  آن  از  بعد  سال  ماه  نیفرورد

  سازمان  توسط  كه  یانیمؤد  عملکرد  یابراز  اتی مال  از%(  10)  درصد  ده  معادل

  مشابه   زاتیتجه  و  فروش  صندوق  سامانه  از  استفاده  به  ملزم  یاتی مال  امور

  اول   سال  دو  مدت  یبرا   مربوط،  اجرایی  نامهآیین   تیرعا  به  اند مشروطشده 

  زان یم  ای بهمه یجر  تعلق  موجب  تبصره  نی ا  حکم  یاجرا  عدم.  شودمی   بخشوده

 . باشدمی   فروش%(  2)  دودرصد

  ظرف  حداكثر

  از  ماه  شش  مدت

  االجراالزم  خیتار

  قانون  نیا  شدن

(19/12/139۴)  

 )شهریور هر سال( 

سازمان امور مالیاتی  

 كشور 
 هاكلیه بخش مالیاتی

 
 ( اصالح شد. 3/12/1394هاي مستقیم« )مصوب طبق اين قانون، درقاالب ماده واحده، مفادي از »قانون مالیات  .1

 ( شده است. 3/12/1366هاي مستقیم مصوب هاي آن )در قانون مالیات صره ( و تب97در اين بند، حكمي جايگزين ماده ) .2
 ( شده است. 3/12/1366هاي مستقیم مصوب آن )در قانون مالیات  ( و تبصره 169در اين بند، حكمي جايگزين ماده ) .3
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 اجرایی نامهآیین موجب به اطالعات ارائه یچگونگ و صندوق از استفاده نحوه

  قانون   نیا  شدن  االجراالزم  خیتار  از  ماه  شش  مدت  ظرف  حداكثر  كه  است

  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  یهمکار   با   و  كشور  یاتیمال  امور  سازمان  توسط

 . رسدمی  رانیوز  هیئت  بیتصو  به  و  شودمی   هیته  رانیا  اصناف  اتاق  و

296  

  ۵)تبصره    ۴1بند  

قانون    169ماده  

 های مستقیم(مالیات

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداكثر تا مدت شش ماه پس از  

های  ها و دستگاه االجرا شدن این قانون سامانه انجام معامالت وزارتخانه الزم

اندازی كند  ها راه اجرایی را برای مدیریت انجام كلیه مراحل مناقصات و مزایده 

 .. . امکان دسترسی برخط)آنالین( سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد.و  

حداكثر تا مدت  

شش ماه  

(19/12/139۴ ) 

وزارت صنعت، معدن و  

 تجارت

های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 هاكلیه بخش

297  

 ۴1بند  

  169ماده    ۵)تبصره  

های  قانون مالیات 

 مستقیم(

( قانون برگزاری مناقصات  1موضوع بند)ب( ماده)های اجرایی كلیه دستگاه... 

راه   3/11/1383  مصوب از  ماه پس  اندازی  موظفند حداكثر ظرف مدت سه 

سامانه مذكور كلیه معامالت خود به غیر از معامالت محرمانه را از طریق این  

 ... .سامانه به ثبت برسانند 

حداكثر ظرف  

پس    سه ماهمدت  

اندازی سامانه  از راه 

 مذكور 
 

 های اجراییستگاه د
های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 هاكلیه بخش

298  

 ۴2بند  

مکرر    169)ماده  

های  قانون مالیات 

 مستقیم(

  و  دولت   به  وابسته  مؤسسات  ها،شهرداری   ،یدولت  مؤسسات  ،هاوزارتخانه 

  ،یاسالم   انقالب  ینهادها  ،یردولتیغ  یعموم  ینهادها   و  مؤسسات  ها،شهرداری 

  ریسا   و  كشور  امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان  ،یاعتبار   و  یمال  مؤسسات  و  هابانک 

  فوق  گاهیپا  ازین  مورد  اطالعات  كه  یردولتیغ  و  یدولت  از  اعم  یحقوق  اشخاص

  اشخاص   یبرا  ییدارا  و  درآمد  لیتحص  موجبات  ینحوبه  ای  و  دارند  اریاخت  در  را

  ار یاخت  در  را  لیذهای  بسته   شرح  به  اطالعات   موظفند  آورند،می   فراهم  را

 . دهند  قرار  كشور  یاتیمال  امور  سازمان

 :یتیهو  اطالعات  ـ  الف

 ی حقوق  و  یقیحق  اشخاص  یمکان  و  یتیهو  اطالعات  ـ1

  معامالت  انجام  به  مربوط  یمجوزها   نیهمچن  و  یاقتصاد  تیفعال  یمجوزها  ـ2

 قراردادها   عقد  و  یتجار

 : اشخاص  یمعامالت  اطالعات  ـ  ب

 ( خدمات  و  كاالها  ،هایی دارا  فروش  و  دی خر)  معامالت  ـ1

- 

  مؤسسات  ،هاوزارتخانه 

  ها،شهرداری   ،یدولت

  به  وابسته  مؤسسات

  ها،شهرداری   و  دولت

  ینهادها   و  مؤسسات

  ،یردولتی غ  یعموم

  انقالب  ینهادها 

  و  هابانک   ،یاسالم

  و  یمال  مؤسسات

  ثبت  سازمان  ،یاعتبار 

  و  كشور  امالک  و  اسناد

  یحقوق  اشخاص  ریسا

  و  یدولت  از  اعم

 هاكلیه بخش سازی اطالعات شفاف 
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 ( خدمات  و  كاالها  صادرات   و  واردات)  یخارج  تجارت  ـ2

 ی تجاری  هافعالیت  و  معامالت  انجام  به  مربوط  یقراردادها  ـ3

 خدمات   هرگونه  و  یمانکاریپ  اتیعمل  انجام  به  مربوط  یقراردادها  ـ۴

 طال   سکه  و  ارز  فروش  و  دیخر  به  مربوط  اطالعات  ـ۵

 یپرداختهای  خسارت   و  صادرههای  نامه   مهیب  انواع  اطالعات  ـ6

 مسافر   و  بار  ونقلحمل   تیوضع  صورت  و  بارنامه  ـ7

 : ای اشخاصه یسرما  و   یاعتبار   و  یپول  ،ی مال  اطالعات  ـ  پ

 بهادار   اوراق  ری سا  و  سهام  انتقال  و  نقل(  یمال  دوره)  ساالنه  گردش  جمع  ـ1

 ی بانک  یهاحساب   انواع(  یمال  دوره )  ساالنه  مانده  و  گردش  جمع  ـ2

 آنها   سود  وها  سپرده   انواع(  یمال  دوره )  ساالنه  مانده  و  گردش  جمع  ـ3

 هیكل   نیهمچن  و  عقود  هیكل  قالب  در  یال یر  و  یارز   از  اعم  یبانک  التیتسه  ـ۴

 و ها  ضمانت   ،یاسناد  اعتبار  لیتنز  و  یاسناد   اعتبار  شیگشا  از  اعم  تعهدات

 آن   رینظا

 آنها   انتقال  و  نقل  نیهمچن  و  امالک  و  اموال  ،هایی دارا  اطالعات  ـ  ت

  یاقتصاد  امور  وزارت  شنهادیپ  با  كه  یاقتصادی  هافعالیت   اطالعات  ریسا  ـ  ث

 . شد  خواهد  اضافه  مزبور  موارد  به  رانیوز  هیئت  بیتصو  و  ییدارا  و

  اطالعات  كه  یردولتیغ

  را  فوق  گاهیپا  ازین  مورد

 دارند   اریاخت  در

299  

 ۴2بند  

  169ماده    1)تبصره  

مکرر قانون  

 های مستقیم(مالیات

  ت، ی مالک  به  مربوط  اتی عمل  انیجر  در  ی نحوبه  كه  یمراجع  و  اشخاص  هیكل

  باشندمی   مذكورهای  یی دارا  معامالت  ای ومهیب  خدمات  انتقاالت،  ،ی نگهدار

  مربوط   اطالعات  داردی م  مقرر  كشور  یاتیمال   امور  سازمان  كه  یبیترت  به  موظفند

 .. . .دهند  ارائه  سازمان  آن  به  را

- 

  و  اشخاص  هیكل

  در  ینحوبه  كه  یمراجع

  مربوط  اتیعمل  انیجر

  ،ینگهدار   ت،ی مالک  به

  خدمات  انتقاالت،

  معامالت  ای ومهیب

  مذكورهای  یی دارا

 باشند می

 هاكلیه بخش سازی اطالعات شفاف 
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300  

 ۴2بند  

  169ماده    2)تبصره  

قانون  مکرر  

 های مستقیم(مالیات

  بانک (  نیآنال)  برخط  یدسترس  امکان  است  موظف  كشور  یاتیمال  امور  سازمان

  ران،ی ا  یاسالم  یجمهور   گمرک  ،یمركز   مهیب  ران،یا  یاسالم  یجمهور   یمركز 

  ر یسا  نیهمچن  و  كشور  امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان  بهادار،  اوراق  بورس  سازمان

 تا   آورد  فراهم  یاتی مال  بدهکاران  فهرست  به  را  اجرایی  یهادستگاه 

  در  را  یافتیدر  اطالعات  بندی،طبقه  حفظ  با  بتوانند  مذكوركنندگان  استفاده 

 .كنند  لحاظ  یات یمال  بدهکار  اشخاص  به  خدمات  ارائه

- 
سازمان امور مالیاتی  

 كشور 

های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 هاكلیه بخش

301  

 ۴2بند  

  169ماده    7)تبصره  

مکرر قانون  

 های مستقیم(مالیات

  قانون  نیا  بیتصو  از  پس  ماه  شش  حداكثر  است  موظف  یشهرساز   و  راه  وزارت

ای  گونهبه   دیبا  سامانه  نیا.  كند  جادیا  را كشور«  اسکان  و  امالک  یمل  سامانه»

  كاربران   ای  ساكنان  و  مالکان  برخط  ییشناسا  امکان  زمان  هر  در   كه  شود  یطراح

  امالک   انتقال  و  نقل  یر یگیپ  و  یادار  و  یخدمات  ،یتجار  ،  یمسکون  یواحدها 

  كشور   نقاط  هیكل  در  را  رهیغ  و  یوكالت  ، یعاد   ،یرسم  صورتبه  مستغالت  و

  به   برخط  یدسترس  امکان  است  موظف  یشهرساز  و  راه  وزارت.  سازد  فراهم

 .كند  جادیا  كشور  یاتیمال   امور  سازمان  یبرا  را  مذكور  سامانه

  هشش ما 

(19/12/139۴ ) 
 ی شهرساز  و  راه  وزارت

های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 

 هاكلیه بخش

 

302  

 ۴۵بند  

  186ماده    3)تبصره  

مکرر قانون  

 های مستقیم(مالیات

هایی سازمان امور مالیاتی كشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شركت 

و   از مالیات مستقیم  اعم  مالیاتی  بدهی  دارند و  كه  افزوده  ارزش  بر  مالیات 

همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره مؤسسات و  

معامالت  شركت  انجام  بر  مبتنی  )صورتحساب(  اسناد  صدور  علت  به  كه  ها 

مالیاتی كشور محکومیت   امور مالی و  از جمله  اقتصادی  نظام  غیرواقعی در 

 ها اعالم كند.نان به اداره ثبت شركت اند را به همراه مشخصات آقطعی یافته

اداره مذكور موظف است ثبت شركت یا مؤسسه به نام این اشخاص و همچنین  

ها و مؤسسات را  ثبت عضویت آنها در هیئت مدیره آن شركت و سایر شركت 

برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از 

 .  ...ور كندسازمان امور مالیاتی كش

- 
سازمان امور مالیاتی  

 كشور 
 هاكلیه بخش سازی اطالعات شفاف 

303  

 ۴۵بند  

  186ماده    ۴)تبصره  

مکرر قانون  

سازمان امور مالیاتی كشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را كه طی 

شوند به سازمان ثبت اسناد و امالک كشور  پنج سال فاقد فعالیت تلقی می

اعالم كند. سازمان مذكور مکلف است از تاریخ اعالم سازمان امور مالیاتی كشور  

- 
سازمان امور مالیاتی  

 كشور 
 هاكلیه بخش سازی اطالعات شفاف 
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مفاصاحساب   های مستقیم(مالیات به اخذ  منوط  را  اشخاص  این  مورد  تغییرات در  ثبت هر گونه 

 مالیاتی سازمان امور مالیاتی كشور كند. 

304  

 ۴6بند  

  187ماده  3)تبصره  

مکرر قانون  

 های مستقیم(مالیات

 خیتار  از  سال  کی  مهلت  ظرف  است  مکلف  كشور  یاتی مال  امور  سازمان

  ک ی الکترون  ثبت  سامانه  به  اتصال  با(  1/1/139۵)  قانون  نیا  شدن  االجراالزم

  و  انتقال   مورد  ملک  یبده  زانی م  اعالم  به   نسبت  امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان

  اسناد  دفاتر  قیطر  از  یآن  صورتبه  یاتی مال  حساب  به  آن  زیوار  و  اخذ  امکان

  امکان  است  مکلف  كشور  امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان.  كند  اقدام  یرسم

  كشور   امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان  کیالکترون  ثبت  سامانه  به  برخط  یدسترس

 .. ..كند  فراهم  ماده  نیا  مفاد  یاجرا  جهت  كشور  یاتی مال  امور  سازمان  یبرا   را

  کی  مهلت  ظرف

  خیتار  از  سال

  شدن  االجراالزم

  قانون  نیا

(19/۵/139۵ ) 

  یاتیمال  امور  سازمان

 كشور 

های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 هاكلیه بخش

305  

 ۴8بند  

  192)تبصره ماده  

مکرر قانون  

 های مستقیم(مالیات

مالیاتی  مؤدیان  وظایف  و  تکالیف  است  مکلف  كشور  مالیاتی  امور  سازمان 

درمورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه  

های كثیراالنتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطالع عموم  ملی، روزنامه 

 برساند. 

- 
سازمان امور مالیاتی  

 كشور 
 هاكلیه بخش سازی اطالعات شفاف 

306  

 ۵3بند  

  219)تبصره ماده  

مکرر قانون  

 های مستقیم(مالیات

سازمان امور مالیاتی كشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری  

روش  و  ارتباطات  و  ماشینیاطالعات  رویه  های  و  ترتیبات  های  )مکانیزه(، 

اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه،  

مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان،  پرداخت مالیات، رسیدگی،  

صالح برای انجام موارد  ابالغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی

كند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در  فوق را تعیین و اعالم می

  مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابالغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات 

 نیست.

- 
سازمان امور مالیاتی  

 كشور 

های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 هاكلیه بخش

307  

 ۵9بند  

قانون    272)ماده  

 های مستقیم(مالیات

سازمان امور مالیاتی كشور مکلف است تا پایان دی ماه هر سال نسبت به اعالم  

های  شركت هایی از اشخاص حقیقی و حقوقی كه عالوه بر  آن گروه یا گروه 

موضوع بندهای)الف( و )د( ماده واحده »قانون استفاده از خدمات تخصصی و  

  1372صالح به عنوان حسابدار رسمی« مصوب سال  ای حسابداران ذی حرفه 

پایان دی ماه هر  

 سال 

سازمان امور مالیاتی  

 كشور 

های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 هاكلیه بخش
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های مالی حسابرسی براساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورت 

عه حسابداران  شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جام

رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداكثر ظرف مدت سه ماه پس  

باشند را از طریق مقتضی )درج در روزنامه  از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می 

های كثیراالنتشار و یا سامانه  رسمی جمهوری اسالمی ایران و یکی از روزنامه

گروه از اشخاص برساند. عالوه بر آن سازمان  الکترونیکی مربوط( به اطالع این  

صورت موردی مشمول  تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را بهیادشده می

حکم این ماده نماید، كه در این صورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با  

ابالغ كتبی تا پایان دی ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و  

شود،  سال مالی آنها بعد از اعالم سازمان یادشده آغاز می حقوقی مزبور كه  

 .. .مشمول حکم این ماده خواهند بود.

 ( 10/8/139۴)مصوب    كشور  برق  صنعت  از  تیحما  قانون

 ( 1ماده )  308

طرح منظور  به نیروگاه اجرای  ظرفیت  افزایش  حداكثر  های  از  استفاده  و  ها 

امکانات موجود كشور و كاهش وابستگی تولید برق به گاز و نفت، احداث و  

های  توسعه نیروگاه حرارتی زغال سوز و تبدیل برج تر به برج خشک نیروگاه 

ید  قانون رفع موانع تول (  12بخاری با اولویت كامل مشمول بند »پ« ماده )

 . شودمی  1... پذیررقابت 

 

 

 انرژی  تأمین مالی  دولت  -

 
ها و مؤسسات دولتی و کلیه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین  های تابعه و وابسته به آنها و سازمانا به  ویژه نفت و نیرو و شرکت هپذير... مقرر شده است: »به کلیه وزارتخانه ( قانون رفع موانع تولید رقابت 12در ماده ) .1

( ریال به  صورت ریالی که هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل  500.000.000.000.000( دالر به  صورت ارزی و پانصد هزار میلیارد )100.000.000.000بودجه کل کشور اجازه داده می شود ساالنه تا سقف یکصد میلیارد )
های خصوصی یا تعاونی به تولید، صادرات، ارتقای کیفیت، صرفه جویی یا  خش تعدیل می گردد، در موارد مربوط به بندهای ذیل این ماده که سرمایه گذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی با اولویت ب

های های نفتی و کاالها و خدمات قابل صادرات یا واردات به قیمت ازی و فراوردهش هزینه در تولید کاال یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط زیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی می انجامد برای نفت و گاز و میعانات گکاه
ای با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و  های غیریارانه های متعلقه و برای سایر موارد با قیمت لی آن با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه صادراتی یا وارداتی به نرخ روز ارز بازار آزاد یا معادل ریا

 های متعلقه قرارداد منعقد کنند سایر هزینه 
های چرخه )سیکل( ترکیبی اعم از ترکیب  ها که منجر به افزایش بازدهی حرارتی شود، با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاه د و بازدهی حرارتی نیروگاه های احداث نیروگاه با بازدهی )راندمان( باال، افزایش تولی.... پ ـ طرح 

جویی در مصرف برق  سازی و صرفه فات انرژی در تولید، انتقال و توزیع، بهینه های تجدیدپذیر، کاهش تل( توسعه استفاده از انرژیDG( و مولدهای مقیاس کوچک )CCHP( و ترکیب برق، سرما و گرما )CHPبرق و گرما )

یش سهم صادرات  های نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد و افزاهای نو از جمله انرژی خورشیدی، جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فراورده های کشاورزی با اولویت استفاده از منابع انرژی و انرژی، برقی کردن چاه 
 و عبور )ترانزیت( برق، تولید برق از تلفات گاز و سوخت کارخانجات«. 
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 ( 10/11/139۵ر )مصوب  كشو  توسعههای  برنامه   یدائم  احکام  قانون

309  
ماده    7تبصره    3بند  

(1) 

های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارتخانه 

رفاه   و  كار  تعاون،  وزارت  همکاری  با  ایران،  مکلفند  آمار  مركز  و  اجتماعی 

 های تحصیلی خود را متناسب با بازار كار تعیین نمایند.رشته

- 

های علوم،  وزارتخانه 

تحقیقات و فناوری و  

بهداشت، درمان و  

 آموزش پزشکی 

 هاكلیه بخش فنی و آموزشی 

 (7بند »پ« ماده )  310

كاالهای دارویی،  سازی، توزیع، عرضه و فروش  هرگونه واردات تجاری، ذخیره 

زیستی مواد  مکمل   واكسن،  سنتی،  و  طبیعی  تغذیه )بیولوژیک(،  ای،  های 

سامانه   در  كه  پزشکی  تجهیزات  و  ملزومات  و  غذایی  بهداشتی،  آرایشی، 

رهگیری و كنترل اصالت طبق ضوابطی كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش  

با مجرم مطابق    شود وكند، ثبت نشده باشد جرم محسوب میپزشکی اعالم می 

 شود. برخورد می   3/10/1392  قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مصوب

مسئولیت اجرای این بند در مورد سموم و كود شیمیایی و همچنین كاالهای  

با مصرف دامی در چهارچوب وظایف مذكور در این ماده برعهده وزارت جهاد  

 كشاورزی و سازمان دامپزشکی است. 

- 
اورزی  وزارت جهاد كش

 و سازمان دامپزشکی 
 هاكلیه بخش مبارزه با قاچاق 

311  
بند    ۴جزء    3تبصره  

 ( 16»د« ماده )

ها، توازن  های اقتصادی و استان صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخش

 ای را مدنظر قرار دهد. منطقه 
 هاكلیه بخش آمایش سرزمین  صندوق توسعه ملی  -

312  
بند »الف« ماده  

(20) 

بنددستگاهكلیه   موضوع  ماده  های  كشور  12)  )الف(  بانکی  و  پولی  قانون   )

هایشان را نزد بانک مركزی متمركز  كه تاكنون حساب  18/۴/13۵1  مصوب

اند، موظفند حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ این قانون كلیه ننموده 

وزرات  های بانکی خود را براساس دستورالعملی كه به پیشنهاد مشترک  حساب 

امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانک مركزی جمهوری  

رسد، نزد آن بانک متمركز  اسالمی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می

ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و وزارت امور اقتصادی و  نمایند. تمامی بانک 

 باشند. ر اجرای این ماده می دارایی نیز موظف به همکاری با بانک مركزی د

سه ماه  

(16/۴/1396 ) 

  هایكلیه دستگاه

  )الف( ماده  موضوع بند

( قانون پولی و  12)

 بانکی كشور 

 هاكلیه بخش سازی اطالعات شفاف 



 

 

79 

 بخش موردحمايت  نوع حمايت  مجري  مهلت اجرا  خالصه حکم  شماره ماده  رديف 

 ( 22ماده )  313

  یصادرات  دیمنظور تولای كه بهواسطه   یو كاالها   هیمواد اول  یحقوق ورود ...  

شود، ظرف مدت پانزده  وارد كشور می  انیبندانش   یهاویژه توسط شركت به

 شود. به آنها مسترد می   تروز پس از صادرا

ظرف مدت پانزده  

 ت روز پس از صادرا
 گمرک 

 تشویق صادرات 

 
 بنیانهای دانش حوزه 

314  
بند »الف« ماده  

(23) 

و ای  ارانه یریمجاز و غ  یصادرات كاالها  یعوارض برا  ای  اتی هرگونه وضع مال

 ... . ممنوع است  یبازار داخل  میمنظور تنظاز صادرات هرگونه كاال به   یر یجلوگ
 دولت  -

 تشویق صادرات 

 
 هاكلیه بخش

 (23بند »پ« ماده )  315

های  معافیت   نیگزیبا نرخ صفر را جا  اتیموظف است مال   یاتیسازمان امور مال...  

بودجه ساالنه، محاسبه   یـ خرج  یجمع  ی هافیكند و موارد آن را در رد  یقانون

 . دیو درج نما

- 
سازمان امور مالیاتی  

 كشور 
 هاكلیه بخش مالیاتی

 (29بند »پ« ماده )  316
دولت مکلف است نسبت به حفظ حقوق عشایر دارای پروانه چرای دام مناطق  

 كند. مرتعی حفاظت شده اقدام  
 كشاورزی  حمایت از حقوق مالکیت  دولت  -

 (29بند »ت« ماده )  317

منظور تعیین تکلیف آن بخش از مراتع عشایری كه با مراتع حریم روستاها  به

جهاد وزارت  دارد  جنگل   تداخل  )سازمان  آبخیزداری  كشاورزی  و  مراتع  ها، 

ممیزی  كشور( موظف است حداكثر ظرف مدت یک سال نسبت به تنسیق و 

 و تفکیک محدوده مراتع عشایری از مراتع روستایی اقدام كند. 

 یک سال 

(16/1/1397 ) 

 

 كشاورزی  حمایت از حقوق مالکیت  كشاورزی   وزارت جهاد

318  
بند    ۴جزء    1تبصره  

 ( 32»الف( ماده )

ای تنظیم و اجرا  گونههای عملیاتی خود را بههای اجرایی مکلفند برنامه دستگاه 

 های آمایش سرزمین فراهم آید. زمینه تحقق جهت گیری كنند كه  
 هاكلیه بخش آمایش سرزمین  ییهای اجرادستگاه  -

319  
بند    ۴جزء    ۴تبصره  

 ( 32»الف( ماده )

برنامه های  های آمایش سرزمین همواره سیاست ریزی دولت موظف است در 

 خشکی و دریایی را توأماً لحاظ نماید. 
 هاكلیه بخش آمایش سرزمین  دولت  -

320  
بند »پ«   1جزء  

 ( 32ماده )

سرمایهبه] تشویق  و  تسهیل  كشورمنظور  معدنی  و  صنعتی  [  گذاری 

كشور  شهرستان  بیکاری  نرخ  میانگین  از  باالتر  آنها  بیکاری  نرخ  كه  هایی 

شوند. این مناطق  باشد به عنوان مناطق غیربرخوردار از اشتغال تعریف میمی

برنامه و بودجه كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی  با پیشنهاد سازمان 

 .شودو تصویب هیئت وزیران در سال اول و نیز ششم هر دهه تعیین می

در سال اول و نیز  

 ششم هر دهه
 هیئت وزیران 

 آمایش سرزمین 

 
 هاكلیه بخش

321  
بند »پ«   2جزء  

 ( 32ماده )

اشتغال و كاهش نرخ بیکاری  های الزم جهت ایجاد دولت موظف است مشوق 

و ایجاد كارورزی بیکاران در این مناطق را به عمل آورده و اعتبارات مورد نیاز  

 آن را در لوایح بودجه ساالنه منظور كند.

 هاكلیه بخش آمایش سرزمین  دولت  ساالنه 
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322  
بند »پ«   3جزء  

 ( 32ماده )

مناطق غیربرخوردار  معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در  

های منظورشده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی از اشتغال را به میزان معافیت 

اعمال كند. توسعه واحد و نیز تولید كاالی جدید در این واحدها به میزان  

 باشند. سهم خود مشمول این حکم می

 هاكلیه بخش مالیاتی دولت  -

 (3۴بند »ب« ماده )  323

است[   موظف  ـ  روش ]دولت  عمومی  بخش  »مشاركت  مناسب  اجرایی  های 

بهره  ساخت،  مالی،  منابع  »تأمین  قبیل  از  واگذاری«،  خصوصی«  و  برداری 

برداری«، »طرح و ساخت كلید در دست«  »تأمین منابع مالی، ساخت و بهره 

یر  های كافی و تداببینی تضمینبرداری و مالکیت« را با پیشو یا »ساخت، بهره 

 گیرد.   ای به كاربودجه 

 هاكلیه بخش سازی خصوصی  دولت  -

 (3۴بند »پ« ماده )  324

ای  های تملک دارایی سرمایه سازوكار تأمین مالی طرح ]دولت موظف است[  

های  بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانک 

پیش  با  همراه  خارجی  و  تدریج بینی  داخلی  به  را  تضمینی  مالی  ابزارهای 

اجرای طرح گونهبه پیاده كند كه رابطه تأمین منابع مالی و  با ای  های فوق 

 نوسانات بودجه ساالنه كاهش یابد. 

 هاكلیه بخش تأمین مالی  دولت  -

 ( 36بند »ث« ماده )  325

از   اشخاص حقوقی كه تحت یکی  و مدیرعامل تمامی  اعضای هیئت مدیره 

عناوین نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران  

به  جدید  مالی  نهادهای  و  ابزارها  توسعه  قانون  یا  اجرای  و  تسهیل  منظور 

اصل  سیاست  كلی  )چهل های  تشکیل  ۴۴وچهارم  تاكنون  اساسی  قانون   )

ند و نیز  اها در سراسر كشور به ثبت رسیده اند و نزد مرجع ثبت شركت شده 

آن دسته از اشخاص حقوقی كه موضوع فعالیت اصلی آنها نهاد مالی است،  

موظفند نهاد مالی تحت مدیریت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به 

شود و فعالیت  ثبت برسانند. خودداری از ثبت نهاد مالی تخلف محسوب می

( بند  مشمول  آنها  )1مدیران  ماده  ا۴9(  بازار  قانون  جمهوری  (  بهادار  وراق 

اسالمی ایران است. سازمان ثبت اسناد و امالک كشور مکلف است نهادهای  

مالی را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت كند و از ثبت نهادهای  

- 

اعضای هیئت مدیره و  

مدیرعامل تمامی  

نزد  كه    اشخاص حقوقی

ها  مرجع ثبت شركت 

در سراسر كشور به  

 اند ثبت رسیده

 خدمات مالی  سازی اطالعات فاف ش
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سرمایه   و  اساسنامه  در  تغییرات  هرگونه  كند.  خودداری  مجوز  بدون  مالی 

ن بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط  نهادهای مالی نیز منوط به تأیید سازما

 .. . مربوط است.

 ( 36بند »چ« ماده )  326

های  نهادهای مالی، تشکل كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی كه به عنوان مدیران  

موضوع بهادار  اوراق  ناشران  و  )  خودانتظام  قانون  13ماده  و  (  ابزارها  توسعه 

به  جدید  مالی  سیاست نهادهای  اجرای  تسهیل  اصل  منظور  كلی  های 

شوند مکلفند مدارک  انتخاب شده یا می...  ( قانون اساسی۴۴وچهارم )چهل 

ق شغلی و تحصیلی خود را جهت  هویت و كلیه اسناد و مدارک مربوط به سواب

ثبت در پایگاه اطالعاتی مدیران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه  

كنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصیلی 

و تجربی مدیران یادشده را در پایگاه اطالعاتی مذكور ثبت كند و عملکرد آنها  

ین و مقررات حاكم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتی را از حیث رعایت قوان

و كیفری مربوط به آنها در طول مدیریت در نهادهای مالی و ناشران اوراق  

بهادار براساس ترتیبات اجرایی كه به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار  

 رسد منتشر نماید. می

- 

اشخاص حقیقی و  

حقوقی كه به عنوان  

هادهای مالی،  مدیران ن

های خودانتظام و  تشکل

،  ناشران اوراق بهادار

 شوند انتخاب شده یا می

 خدمات مالی  سازی اطالعات شفاف 

 (37بند »پ« ماده )  327

لحاظ   با  را  ایرانی  ـ  اسالمی  زندگی  سبک  جامع  سند  است  موظف  دولت 

و  شاخص  مشاركت  روحیه  ترویج  مصرف،  الگوی  نظیر  كیفی  و  كم ی  های 

احترام به  فرهنگ   تعاون و رقابت سالم بین مردم، قناعت و صرفه جویی و 

ترویج كسب سالم،  فراغت  اوقات  و  تفریحات  قانون،  به  احترام  حالل،  وكار 

های اسالمی تدوین و با رعایت  سختکوشی و ساده زیستی متناسب با آموزه 

 ید... .موارد زیر اجرا نما

 هاكلیه بخش مقرراتی  دولت  -

328  
»الف« ماده  بند  

(38) 

قضایی  نیقوان یاصالح و رفع خألها  ح،یمکلف است نسبت به تنق هقوه قضایی

رو عناو  یر یشگیپ  کردیبا  كاهش  اختالف،  و  جرم  وقوع  و    نیاز  مجرمانه 

مجازات    یو متناسب ساز  گرید  یآن به مجازات ها  لیحبس و تبد  تیمحکوم

از    وزآمد مؤثر و ر   یفر یركیغ  یكردن ضمانت  اجراءها   نیگزیها و جرائم، جا

را    از یمورد ن  حیاقدام و لوا  یمیو ترم  یادار   ،یمدن  ،یانضباط  ،یانتظام  لیقب

 هاكلیه بخش مقرراتی  هقوه قضایی -
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و مقررات كشور   نیقوان ح یو تنق نیقانون تدو تیدولت با رعا قیو از طر هیته

 .كند  میتقد  یاسالم  یبه مجلس شورا   2۵/3/1389  مصوب

 (38بند »ب« ماده )  329

زم  هقوه قضایی و كاهش دعاو   یریشگیپ  نهیمکلف است در  وقوع جرم    ی از 

ربط اقدام    یذ   یدستگاهها  یبا همکار   یقانون  فی نسبت به انجام تکال  یحقوق

 كند.

 هاكلیه بخش حمایت حقوقی ـ قضایی هقوه قضایی -

330  
« ببند »  1جزء  

 ( 38ماده )

و    ی در ارائه خدمات حقوق  تیو امن  ییسرعت، صحت، كارا  شیمنظور افزابه  

  یمکلف است برا  هقوه قضایی ک،یالکترون یقضایی و تحقق نظام جامع دادرس

الکترون قضایی  کیتوسعه  قوه  ارتباطات  و  ها   ه،اطالعات  سازمان  و    ی مراكز 

  ی اده هاد  یو روزآمدكردن داده ها و اطالعات مركز مل  ل یوابسته نسبت به تکم

عدالت اقدام    یمركز و استقرار كامل شبکه مل  نیو توسعه خدمات ا  هقوه قضایی

 كند.

 هقوه قضایی -
های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 هاكلیه بخش

331  
بند »ت«   2تبصره  

 ( 38ماده )

های عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی پس  های دولتی، نهاد كلیه دستگاه

ملی   شبکه  استقرار  استعالمات  از  به  پاسخ  ارسال  به  نسبت  مکلفند  عدالت 

 .. .مراجع قضایی از طریق این شبکه اقدام كنند.

- 

های دولتی،  دستگاه 

های عمومی  نهاد 

غیردولتی و اشخاص  

 حقوقی 

های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 هاكلیه بخش

 (38بند »ث« ماده )  332

)كلیه دستگاه  ماده  قانون  ۵های موضوع  مکلفند  (  مدیریت خدمات كشوری 

زیرساخت به تقویت  برنامهمنظور  دولت  های  استقرار  و  شفافیت  ایجاد  ریزی، 

و   اسناد  صحت  تضمین  و  اشخاص  هویت  جعل  از  پیشگیری  و  الکترونیک 

سه قوای  دستیابی  و  رسمی  بانکقراردادهای  به  موجود  گانه  اطالعاتی  های 

وظایف قانونی خود توسط هر    های صورت گرفته در حوزهكشور به استعالم 

 صورت رایگان پاسخ دهند.گانه بههای وابسته به قوای سهیک از دستگاه 

 های اجراییدستگاه  -
های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 هاكلیه بخش

333  
بند »الف« ماده  

(39) 

ورود   برای  كشور(  مالیاتی  امور  )سازمان  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت 

های تولیدی صنعتی و آالت و تجهیزات خطوط تولید كه توسط واحد ماشین 

مقررات   رعایت  با  و تجارت  وزارت صنعت، معدن  با تشخیص  معدنی مجاز، 

ربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش  قانونی ذی 

- 
سازمان امور مالیاتی  

 كشور 
 صنعت ای حمایت تعرفه
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ور  و با اخذ تضمین الزم، اجازه ترخیص از گمركات كش  1387افزوده مصوب  

 كند. را صادر می

 ( ۴8ماده )  ۵بند    334

های دولتی و غیردولتی انجام كلیه عملیات پولی صندوق صرفاً از طریق بانک 

گیرد. صندوق موظف است منابع  طرف قرارداد عاملیت با صندوق، صورت می

گذاری نماید و اعطای  قرارداد، سپرده های طرف  مالی خود را صرفاً در بانک 

گذاری صندوق نزد  تسهیالت و ارائه تضامین به متقاضیان متناسب با سپرده 

 پذیرد. های عامل صورت می بانک 

 هاكلیه بخش تأمین مالی  صندوق توسعه ملی  -

 ( ۵0ماده )  1تبصره    335

به  اطالعاتی  بانک  و  معامالت  الکترونیکی  بستر  ایجاد  و  با  شده  روز  تجمیع 

رسانی معامالت این  های اطالعاتی و اطالعمعامالت بخش عمومی كلیه پایگاه

اطالع  پایگاه ملی  از جمله  اطالع بخش  پایگاه  مناقصات،  رسانی جامع  رسانی 

های نظارت بر معامالت باید فقط از  معامالت بخش عمومی و هرگونه سامانه 

تکر  و  تعد د  از  و  شود  تغذیه  سامانه  این  توسط  طریق  اطالعات  ورود  ار 

 های بخش عمومی جلوگیری گردد.دستگاه 

 دولت  -
های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 هاكلیه بخش

 ( ۵2ماده )  336

بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است جهت توسعه اشتغال خرد و  

خمینی امام  امداد  كمیته  پوشش  تحت  مددجویان  سازمان    خانگی  و  )ره( 

بهزیستی، مبالغی از تسهیالت قرض الحسنه بانکی و رشد آن را كه در قوانین  

ها قرار دهد تا به نسبت  شود، در اختیار این دستگاه بودجه سنواتی تعیین می

%( سازمان بهزیستی به  ۴0%( كمیته امداد و چهل درصد)60)  شصت درصد 

 افراد مشمول تحت پوشش پرداخت شود. 

 تأمین مالی  بانک مركزی  -
 هاكلیه بخش

 

 (۵7بند »ب« ماده )  337

بیمه كلیه  است  مکلف  اجتماعی دولت  بیمه  صندوق  پوشش  تحت  شدگان 

اند، درصورت تقاضای  روستاییان و عشایر را كه به سن هفتادسالگی رسیده 

آنان و داشتن سابقه پرداخت حق بیمه به مدت ده سال به صندوق مذكور  

متناسب با سنوات حق بیمه پرداختی، مستمری به آنان  بازنشسته نموده و  

 پرداخت نماید. 

 كشاورزی  ای حمایت بیمه  دولت  -

 ( ۵9ماده )  338
در قالب طرح نظام نوین ترویج نسبت به   ...وزارت جهاد كشاورزی مکلف است

اندازی شبکه مدیریت دانش، بازسازی و تجهیز كلیه مراكز جهادكشاورزی،  راه 
 كشاورزی  فنی و آموزشی  وزارت جهاد كشاورزی  -
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های تولیدی و اختصاص یک كارشناس به هر پهنه، به روزرسانی تعیین پهنه

دانش مرو جان و شبکه عامالن ترویج و به كارگیری كلیه فنون ترویجی در 

 دام نماید. های تولیدی اقعرصه 

 ( 60ماده )  339

دولت موظف است ضمن تهیه طرح مطالعات جامع كاهش ضایعات كشاورزی و    ... 

نیز طرح آمایش صنایع تبدیلی و نگهداری محصوالت كشاورزی با سیاستگذاری و  

استقرار صنایع  برنامه  از ساماندهی و  ریزی هماهنگ نسبت به حمایت هدفمند 

به  پسین  و  نگهداری محصوال پیشین  و  تبدیلی  اساسی  ویژه گسترش صنایع  ت 

 های تولیدی اقدام كند. كشاورزی توسط بخش غیردولتی در قطب 

 كشاورزی  فنی و آموزشی  دولت  -

 (1۴/12/139۵)مصوب    (1396  ـ1۴00)  رانیا  یاسالم  ی جمهور  یفرهنگ  و  یاجتماع  ،ی اقتصاد  توسعه  ششم  پنجساله  برنامه  قانون

 ( ۴بند »الف« ماده )  340

با دولت    یهنگاجرایی با هما  یهادستگاه   هیاجرایی برنامه، كل  یهادر طول سال 

 : عمل آورندرا به   ریاقدامات ز

سیاست   های ریگجهت  برا   ی هاو  مال  زیتجه  یالزم  ن   یمنابع    ازیمورد 

  اردیل یم  یتا متوسط ساالنه س  یخارج  یمنابع مال   ن یاز جمله تأم  یگذار هیسرما

اعتبار خطوط  از  تأم  یخارج  یهابانک   یدالر  قالب   یخارج   یمال  نیدر 

اولونانسی)فا با  دالر به   اردیلیپانزده م  ،یاسالم  یمال  نیتأم  تی( خودگردان 

سرما ب  یخارج   میمستق  یگذار هیشکل  قراردادها   اردیلیم  ستیو    ی دالر 

 ی خارج  یمشاركت

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 هاكلیه بخش تأمین مالی  اجراییهای  دستگاه 

 (۴بند »ب« ماده )  341

به كار    یثروت و نگاه ارزش  دیو تول  تیاز حقوق مالک  تیمحترم شمردن و حما

 ... . و مشروع  یقانون  یهااز راه  ینیآفرو ثروت 

  ی اجرا   یقانون برنامه اقدامات الزم برا   ی سال اول اجرا   انیكه در پا  ینحوبه

 و ابالغ گردد.  بیحکم توسط دولت تصو  نیا

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 هاكلیه بخش وكار بهبود محیط كسب های اجراییدستگاه 

 ی... . فعاالن اقتصاد  یریگمیعدم مداخله در تصم...   (۴بند »ب« ماده )  342
پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 هاكلیه بخش مقرراتی  های اجراییدستگاه 

 ی... .در بخش دولت  نینو  یدارنظام بنگاه   نیتدو...   (۴ماده )بند »ب«    343
ایان اعتبار قانون  پ

 برنامه 
 هاكلیه بخش فنی و آموزشی  های اجراییدستگاه 
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 (۴بند »ب« ماده )  344

كه بخش    ییهادر فعالیت  یبخش دولت  یبرا   دیجد  یگذاره یسرما  تیممنوع...  

هز  یخصوص با  سالم  رقابت  كارا  نهیدر  و  آن    شتریب  ییكمتر  انجام  به  قادر 

 ... . باشدیم

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 هاكلیه بخش حمایت از رقابت  های اجراییدستگاه 

 (۴بند »ب« ماده )  345
حکم    نیا  یاجرا   یقانون برنامه اقدامات الزم برا   یسال اول اجرا   انیدر پا...  

 و ابالغ گردد.   بیتوسط دولت تصو

پایان سال اول  

 اجرای قانون برنامه 
 هاكلیه بخش مقرراتی  دولت 

 (۴بند »پ« ماده )  346

از    ی كشور با هدف جذب دانش و نوآور  یخارج  استیدر س  یاقتصاد  تیاولو

فناور  یكشورها  بازارها  یصاحب  توسعه  كشور  یی)كاال  یصادرات  یو  (  یو 

و    د یكار، جذب اسات  یرو یاعزام ن  ،یرانیا   یو كاالها   یو مهندس  یخدمات فن

برا  فناور   یمتخصصان  و  فن  انتقال  و  برا ی)تکنولوژ   یآموزش    ی روها ین  ی( 

از اعمال    یر یجلوگ  یبرا  یالحاق به سازمان تجارت جهان  یتالش برا   ،یرانیا

 مصالح كشور   تیبا رعا  رانیصادرات ا  هیناروا عل  یهاضیتبع

اعتبار قانون  پایان  

 برنامه 
 هاكلیه بخش فنی و آموزشی  وزارت امور خارجه 

 (۴بند »ت« ماده )  347

ن  شیافزا تخصص  و  به  یرویمهارت  فارغكار    ها، رستانیدب  النی التحصویژه 

ارائه    یها و مؤسسات آموزش عالدانشگاه   یها تا مقطع كارشناسهنرستان  با 

خدمت    یهابا استفاده از ظرفیت   یاو حرفه   یو فن  یتخصص  ،یمهارت  یآموزشها

 ... انی دانشجو  یپرچم و كارورز  ریز

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 هاكلیه بخش فنی و آموزشی  های اجراییدستگاه 

 (۴بند »ت« ماده )  348

]افزایش    بند  نیا  یماهه اول هر سال گزارش اجرا مکلف است در سه  دولت

و بودجه و محاسبات    برنامه   یهارا به كمیسیون  مهارت و تخصص نیروی كار[

 . دیارائه نما  یاسالم  یمجلس شورا   یو فناور   قاتیو آموزش، تحق

پایان اعتبار قانون  

ماهه  سه )  برنامه

 ( اول هر سال

 دولت 
تقویت ضمانت اجرای  

 قانون 
 هاكلیه بخش

 (۴بند »ث« ماده )  349
به شکل    یداخل  دیتول  رهیدر زنج  یا و منطقه  یمعتبر جهان  یهاشركت جذب  

 ی... .داخل  دكنندگانیو تول  گذارانهی مشاركت با سرما  تیو با اولو  میمستق

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 هاكلیه بخش فنی و آموزشی  دولت 

 ( ۴بند »ج« ماده )  350

برا ی...  حقوق  تیحما پ  یالزم  و  دانش  نوآورانه در    شرفتیتوسعه  و  فناورانه 

محصول و خدمات با ارزش افزوده    دیو دانش در تول  دهیا  یسازی جهت تجار 

 ... .مثبت

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 بنیانهای دانش حوزه  حمایت حقوقی ـ قضایی دولت 

 ( ۴بند »ج« ماده )  351

فناورانه و نوآورانه در   شرفت ی توسعه دانش و پ   ی الزم برا   ی نهاد ...  ت ی حما 

محصول و خدمات با ارزش افزوده   د ی و دانش در تول   ده ی ا   ی ساز ی جهت تجار 

 ... . مثبت 

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 دولت 

 وكار بهبود محیط كسب

 
 بنیانهای دانش حوزه 
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 ( ۴بند »چ« ماده )  352

و   التینرخ سود تسه  ن یكاهش فاصله ب  یسازوكار الزم و كارآمد برا   نیتدو

در جذب    ینظام بانک  یر یپذو رقابت   یكارآمد   شیبا هدف افزا  یبانک  یهاسپرده 

كه در هر سال از برنامه فاصله نرخ    ینحوبه  التیتسه  یمنابع و اعطا   زیو تجه

%( نسبت به سال قبل 10حداقل ده درصد )  یو سپرده بانک  التیسود تسه

 . ابدیكاهش  

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 هاكلیه بخش تأمین مالی  دولت 

 ( ۴بند »ح« ماده )  353

  ،ییو كاال  یمال  یابزارها   یو مهندس  یبر طراح   دیبا تأك  هیتوسعه بازار سرما

انرژ بازار  فرآورده   یتوسعه  و  نفت خام  انرژ   ینفت  یهاو عرضه  بورس    ، یدر 

 ی مال  یعام و نهادها   یهاشركت   یبرا   یشركت  تیحاكم  یاصالح نهاد 

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 دولت 

 تأمین مالی 

 

 هاكلیه بخش

 

 ( ۴بند »خ« ماده )  354

 ه یاطالعات در بازار سرما   تیشفاف  یارتقا  یالزم برا   یهاو سیاست  ی ریگجهت 

( قانون بازار اوراق  1( ماده )21موضوع بند )  یبندمؤسسات رتبه   یانداز و راه 

 یالمللن یب  یمال  نیو تأم  یخارج  یگذاره یجذب سرما  یبرا...  بهادار

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 سازی اطالعات فشفا  دولت 

 هاكلیه بخش

 

 ... رانیدر ا  یخارج  یو اعتبار  یمشاركت مؤسسات مال اجازه حضور و   (۴بند »د« ماده )  355
ایان اعتبار قانون  پ

 برنامه 
 دولت 

 تأمین مالی 

 

 هاكلیه بخش

 

 (۴بند »ذ« ماده )  356

  ی سال دوم اجرا   انیحداكثر تا پا  یاو تعرفه  یو تجار  یارز   یهااصالح سیاست 

داخل    دیتول  یساختن كاالها  ریپذو رقابت   تیفیك  یارتقا   کردی قانون برنامه با رو

 صادرات   یبرا 

  انیحداكثر تا پا

  یسال دوم اجرا

 قانون برنامه 

 

 مقرراتی  دولت 
 هاكلیه بخش

 

 ( ۴بند »ز« ماده )  357

و   ییافزامهارت  ،ییزااشتغال  ی هانسبت به اعمال سیاست ... دولت مکلف است

 یمبتن  انیبنو دانش   یاز مشاغل كوچک خانگ  تیو حما  یادانش حرفه  یارتقا

  اقانون برنامه ب  یسال اول اجرا  انیكه حداكثر تا پا  ستهیكار شا  یبر سند مل

  بی اتاق تعاون و سازمان به تصو  ،یوزارت تعاون، كار و رفاه اجتماع  شنهادیپ

بر كاهش نرخ    یمبتن دی. سند مزبور بادیاقدام نما د،یخواهد رس رانیوزهیئت

  ی ها%( ساالنه در طول سال 0/8دهم درصد )حداقل هشت   زانی به م  یکار یب

 قانون برنامه باشد.   یاجرا 

  انیحداكثر تا پا

  یسال اول اجرا

 قانون برنامه 

 هاكلیه بخش مقرراتی  دولت 
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358  
بند »ب«   2جزء  

 ( 6ماده )

عوارض موضوع  ]  جزء   نی%( عوارض ارزش افزوده موضوع ا30)  درصدیس...  

  نی بر ارزش افزوده و همچن  اتی( قانون مال38)ب(، )ج( و )د( ماده )  یبندها

  یگذار موضوع قانون مذكور و عوارض شماره   یعیعوارض ارزش افزوده گاز طب

)  یخودروها  )ج( ماده  بند  قانون مذكور۴3موضوع  واحدها   یافتیدر  [(    ی از 

شهرک   ید یتول در  نواحمستقر  و  براشهرستان   ی صنعت  یها    ن یتأم  یها 

  تمام مه ی( نیها)پروژه   یهاطرح   لیو ارائه خدمات در آنها و تکم  هارساخت یز

استان    ی صنعت  یهاشهرک   شركت  اریاستان، در اخت  ی صنعت  یها و نواحشهرک 

م اردیگیقرار  شهرها  نی.  به  مربوط  مبلغ  از  كسر    یسهم  نسبت  به  استان 

 . گرددیم

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 صنعت تأمین مالی  دولت 

359  
بند    2تبصره جزء  

 ( 6»ب« ماده )

س۵)  درصدپنج موضوع سهم  مبلغ  از  شهرک 30)  درصدی%(  استان    یها%( 

 یخدمات  یهاشركت  اریها در اختجهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهرک 

مصوب   ی صنعت یهاو اداره امور شهرک  ت ی مالک ،یموضوع قانون نحوه واگذار 

م  31/2/1387 شهرک .  ردیگیقرار  نواح  یصنعت  یهاشركت   یصنعت   یو 

 .. .حکم هستند.  نیمشمول ا  زین  یردولتیغ

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 صنعت تأمین مالی  دولت 

 ( 9ماده )  360

پا تا  است  مکلف  اجرا   انیدولت  دوم  تداركات    یسال  سامانه  برنامه  قانون 

مراحل انواع معامالت متوسط و بزرگ    یتمام   یاجرا  یدولت را برا  یکی الکترون

دستگاه وزارتخانه  و  برگزار  یهاها  قانون  مصوب    یمشمول  مناقصات 

د3/11/1383 معامالت  یمال  نیقوان  گریو  عموم  یو  مبه   یبخش    عامالت جز 

 كند.  لیتکم...  محرمانه

سال دوم    انیپا

 قانون برنامه   یاجرا 
 دولت 

های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 هاكلیه بخش

 ( 9ماده )  361

برگزار   یهادستگاه  هیكل قانون  نهادها   یمشمول  و    ی عموم  یمناقصات 

مناقصات و انجام معامالت خود از    یقانون برگزار   تیمکلف به رعا  یردولتیغ

 هستند.   ورسامانه مذك  قیطر

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 

های  كلیه دستگاه

دولتی و نهادهای  

 عمومی غیردولتی 

های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 هاكلیه بخش

362  
تبصره بند »الف«  

 ( 10ماده )

ابتدا بدهی   یاجرا   یاز  برنامه،  ا  ییهاقانون  دولت  توسط  مراحل    جادیكه  و 

  یشیافزا  گونهچی و از ه  شدهیكرده و قطع  ی را در مراجع معتبر ط  یحسابرس

توسط دولت    یبابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، تا زمان پرداخت بده

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 هاكلیه بخش پرداخت مطالبات دولتی  دولت 
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شده توسط بانک   عالممعادل نرخ تورم تا حداكثر نرخ سود سپرده ا یاز سود

 شوند. برخوردار می   یمركز 

363  
تبصره بند »الف«  

 (ا 10)ماده  

موجب آن دولت ملتزم گردد  اضافه شود كه به  یبند   دیمربوط با  یدر قراردادها 

خود در زمان مقرر معادل نرخ مذكور را به    یتا درصورت عدم پرداخت بده

 طلبکار بپردازد. 

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 هاكلیه بخش پرداخت مطالبات دولتی  دولت 

 (10بند »پ« ماده )  364

الزم حداكثر ظرف مدت    یمکلفند ضمن همکار...  اجرایی  یهادستگاه   ه یكل...  

اعم از    رمنقولیاموال غ  هیقانون نسبت به ثبت كل  نیابالغ ا  خیتار  ازسه ماه  

  نکهی تصرف اعم از ا  ای  اری در اخت  یادار  یها و فضاها امالک، ساختمان  ،یاراض

  ی ملک  ای  یوقف  ای  یاهباشند، اجار   تیفاقد سند مالک  ایبوده    تیسند مالک  یدارا 

  رییحق استفاده، تغ  یاگذارو   ی. صدور هرگونه مجوز برا ندیدر سامانه اقدام نما

بدون ثبت اطالعات در سامانه مذكور    یدولت   رمنقولی بردار، فروش اموال غبهره 

 ممنوع است.   یریو اخذ شناسه )كد( رهگ

حداكثر ظرف  

  ازمدت سه ماه  

  نیابالغ ا  خیتار

  ونقان

(16/۵/1396 ) 

 

 هاكلیه بخش سازی اطالعات شفاف  اجرایی  یهادستگاه 

 (10بند »ث« ماده )  365

كشور]سازمان  ...   بودجه  و  امور    [ برنامه  وزارت  اعالم  حسب  است  مکلف 

صورت كامـل در  بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور را به   ییو دارا  یاقتصاد

 .. .و منظور كند.  ینیبش یبودجه ساالنه پ  حیلوا

هر سال همزمان با  

 ارائه الیحه بودجه 

سازمان برنامه و بودجه  

 كشور 
 هاكلیه بخش پرداخت مطالبات دولتی 

366  
بند »الف«    1جزء  

 ( 11ماده )

اس  رانیا  یمركز  مهیب ب  بیضرت...  موظف  طول    یبازرگان  یهامهینفوذ  در 

 . %( برسد7)  درصدبرنامه به هفت  یاجرا 

در طول اجرای  

 قانون برنامه 
 بازرگانی  ای حمایت بیمه  ران ی ا  یمركز  مهیب

367  
بند »الف«    2جزء  

 ( 11ماده )

  ی د یتول  مهیعمر از حق ب  یهامهیسهم ب[  موظف است:  رانی ا  یمركز   مهیب]

پنجاه   یبازرگان  یهامهیب تا  حداقل  پا ۵0)  درصدكشور  سال  به  نسبت   ه ی%( 

 . ابدی  شی قانون برنامه افزا  یاجرا 

در طول اجرای  

 قانون برنامه 
 بازرگانی  ای حمایت بیمه  ران ی ا  یمركز  مهیب

368  
بند »الف«    3جزء  

 ( 11ماده )

است:  رانیا  یمركز   مهیب] تول  یامه یب  یهارشته  [موظف  بخش  و    ی د یدر 

 . ابدیو گسترش    شیافزا  یاقتصاد مل  یتجار

در طول اجرای  

 قانون برنامه 
 هاكلیه بخش ای حمایت بیمه  ران ی ا  یمركز  مهیب

 ( 13ماده )  369

  یها مان یو انعقاد پ  جادیموظف است نسبت به ا  یو دارائ  یوزارت امور اقتصاد 

طرف    یدوجانبه با كشورها   یپول  یهامانیپ نیدوجانبه و چندجانبه و همچن

 .. . منطقه اقدام كند.  یویژه كشورها و هدف به   یتجار

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 

و    یوزارت امور اقتصاد

 ی دارائ
 هاكلیه بخش حمایت دیپلماتیک
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 (1۴بند »ث« ماده )  370

  ، ربطذی  یهادستگاه  ریو سا هقضاییقوه ی موظف است با همکار یبانک مركز

 ی اعتبارسنج  یداده مل  گاهیو توسعه پا  لیكند كه با تکم  یزیربرنامه   ینحوبه

  التی به كل تسه  یرجاری غ  التینسبت تسه  ،یاقدامات اجرایی و نظارت  ری و سا

 . ابدیواحد درصد كاهش    کی( ساالنه  یالیو ر  ی)ارز

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 بانک مركزی 

های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 هابخشكلیه  

371  
بند »الف« ماده  

(18) 

مركز  اجرا  یبانک  اول  سال  در  است  استقرار    یموظف  با  برنامه  قانون 

  د، ی فراهم نما  ینظارت مستمر را در نظام بانک  نهیبرخط، زم  ینظارت  یهاسامانه 

وجود  قبل از وقوع به  یاحتمال  یهاكشف خطاها و تخلف  نهیكه زم  یا گونهبه

 . دیآ

  یسال اول اجرا

 قانون برنامه 
 بانک مركزی 

های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 هاكلیه بخش

 (18بند »ب« ماده )  372

مركز  انتها   یبانک  تا  است  اجرا   ی موظف  اول  ا  یسال  با  برنامه    جادیقانون 

  از، ی مورد ن یهاو برخط استعالم  یکی الکترون افتیمتمركز، امکان در یاسامانه 

اعطا  مراجع ذی   رشیپذ  ای  التیتسه  یجهت  از  نظتعهدات  استعالم    ریربط 

  ی مؤسسات اعتبار   وها  بانک   یآن را برا  ریو نظا  یاتی مال  یبده  ،یاعتبارسنج

 فراهم كند.   یربانکیغ

سال اول    یتا انتها 

 قانون برنامه   یاجرا 
 ی بانک مركز

های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 هاكلیه بخش

373  
بند »ب«   1تبصره  

 ( 18ماده )

  ا ی  التی تسه  یدر اعطا   یها و مؤسسات اعتبارربط كه بانک مراجع ذی   یتمام

ن  رشیپذ م  ازمندیتعهدات  آن  از  اخذ    باشند،یاستعالم  امکان  موظفند 

 . ندیو برخط، فراهم نما  یکیصورت الکترونمذكور را به  یهااستعالم 

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 

تمام مراجع  

 دهندهاستعالم 

های  سامانه ایجاد و توسعه  

 اطالعاتی 
 هاكلیه بخش

 ( 19ماده )  374

بانک توسعه تعاون از سال اول   هیسرما شینسبت به افزا ...دولت موظف است

ر   یاجرا  و  كار  تعاون،  وزارت  مازاد  اموال  فروش  محل  از  برنامه    فاهقانون 

 یبودجه سنوات  نیكل كشور در قالب قوان  یدار به خزانه   زیپس از وار  یاجتماع

 . دی دولت در بانک مذكور منظور نما  هیسرما  شیبه حساب افزا

  یاز سال اول اجرا

 قانون برنامه 
 هاكلیه بخش تأمین مالی  دولت 

 ( 20ماده )  375

استفاده   یخارج  یمال التیاجرایی كه از تسه  یهادستگاه  یهاطرح  یتمام ...

  د ییربط و تأ مقام اجرایی دستگاه ذی   نیاالترب  ایو    ریبا مسئولیت وز...  كنندیم

 باشند.  یطیمحست یو ز  یمال  ،ی اقتصاد  ، یفن  هیتوج  یدارا  دیاقتصاد با  یشورا

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 هاكلیه بخش تأمین مالی  های اجراییدستگاه 

376  
بند »الف« ماده  

(21) 

  ی مركز  مهیب  ی استثنابه   مهیب  یهاسهام دولت در شركت ]دولت موظف است[  

  ی را در دو سال اول اجرا   رانایبیمه  یو شركت سهام  رانیا  یاسالم  یجمهور

در دو سال اول  

 قانون برنامه   یاجرا 
 خدمات  مالی  سازی خصوصی  دولت 
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  به  یساز یو سازمان خصوص  هیعرضه سهام در بازار سرما  قیقانون برنامه از طر

 واگذار كند.   یردولتیبخش غ

 (21بند »ب« ماده )  377

مردمبه ]دولت[   تصد  شدنی منظور  نقش  كاهش  و  در    یگری اقتصاد  دولت 

مکلف است    یمركز  مهیب  ،ی او براساس اصالح نظام نظارت تعرفه  مهیصنعت ب

  ی اجبار   ییاتکا  مهیخود و كاهش ب  یگرینقش تصد  ی جینسبت به كاهش تدر

 . دیاقدام نما  یبازرگان  مهیدر صنعت ب

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 خدمات مالی  سازی خصوصی  دولت 

378  
بند »الف« ماده  

(22) 

  ها، هیمقررات و رو  ن،یدر جهت اصالح قوان  یدولت مکلف است با اقدام قانون

سال    انیامن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پا  یا گونهوكار را به كسب  طیمح

ی...  المللن یب  یری پذشاخص رقابت  ...  در  رانیقانون برنامه، رتبه ا  یچهارم اجرا 

و هرسال    ابدیانداز به رتبه سوم ارتقاء  منطقه سند چشم  یكشورها  انیدر م

 .. . هدف محقق شود.  نی%( از ا20)  درصدستیب

سال چهارم    انیپا

 قانون برنامه   یاجرا 
 هاكلیه بخش وكار بهبود محیط كسب دولت 

379  
بند »الف« ماده  

(22) 

امن، سالم، سهل و شفاف    یاگونهوكار را بهكسب  طیمح...  دولت مکلف است

پا در  تا  اجرا   انیسازد  چهارم  ا  ی سال  رتبه  برنامه،  شاخص    ...در  رانیقانون 

مالک   یالمللن یب  یهاشاخص  م  تیحقوق  سند    یكشورها  انیدر  منطقه 

هدف    نی%( از ا20)  درصدست یو هرسال ب  ابدیانداز به رتبه سوم ارتقاء  چشم 

 .. .محقق شود. 

سال چهارم    انیپا

 قانون برنامه   یاجرا 
 هاكلیه بخش وكار بهبود محیط كسب دولت 

380  
بند »الف« ماده  

(22) 

امن، سالم، سهل و شفاف    یاگونه وكار را بهكسب  طیمح]دولت مکلف است  

وكار هر سال ده رتبه كسب  ]سهولت انجام[ در شاخصرتبه ایران[....  سازد تا

 ... . قانون برنامه برسد  یاجرا  انیو به كمتر از هفتاد در پا  افتهیارتقاء  

 هاكلیه بخش وكار بهبود محیط كسب دولت  هر سال 

381  
بند »الف« ماده  

(22) 

هر    فندماهو اس  وریشهر  انیمکلف است در پا  ییو دارا  یامور اقتصاد   ری. وز..

  ی بند را همراه مستندات به مجلس شورا   نیتحقق حکم ا  زانیسال، گزارش م

 . دیارائه نما  یاسالم

و    وریشهر  انیپا

 هر سال   فندماهاس
 دولت 

تقویت ضمانت اجرای  

 قانون 
 هاكلیه بخش

 ( 2۴ماده )  382
  ران ی ا  یو معادن و كشاورز  عیصنا  ،یاتاق بازرگان  یدولت مکلف است با همکار 

اتاق تعاون مركز پا  رانیا  یاسالم   یجمهور  یو  تا  قانون    یاجرا  انیحداكثر 

  انیحداكثر تا پا

 قانون برنامه   یاجرا 
 هاكلیه بخش ها حمایت از تعاونی  دولت 
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  ست یسهم تعاون در اقتصاد به ب  یابیالزم را جهت دست  یقانون  داتیبرنامه، تمه

 عمل آورد. به...  و پنج درصد

 (2۵)بند »ب« ماده    383
واگذاری[]بنگاه   یاسام...   حال  در  سو   های  به   ی سازی سازمان خصوص  یاز 

 . .  ..شودی اعالم م  یسازمان ثبت اسناد و امالک كشور و بانک مركز

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 هاكلیه بخش سازی خصوصی  ی ساز یسازمان خصوص

 (2۵بند »ب« ماده )  384

جلسات مجامع  مکلف است ثبت صورتسازمان ثبت اسناد و امالک كشور  ...  

مزبور    یهانقل و انتقال اموال و امالک بنگاه   نیو همچن  رهیو هیئت مد  یعموم

 .. .انجام دهد.  یساز ی از سازمان خصوص  یرا پس از اخذ مجوز كتب

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 

سازمان ثبت اسناد و  

 امالک كشور 
 هاكلیه بخش سازی خصوصی 

 (2۵ماده )بند »ب«    385

ها و مؤسسات  به بانک   یدستورالعمل اعالم  یموظف است ط  یبانک مركز ...  

تعهدات به   جادیا  ایو    التیهرگونه تسه  یاعطا   ،یو دولت  یخصوص  یاعتبار 

 .  ... دینما  یسازی مذكور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوص  یهابنگاه 

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 هاكلیه بخش سازی خصوصی  ی بانک مركز

386  
بند »الف«    1جزء  

 ( 26ماده )

است: موظف  اجرا ...    دولت  اول  سال  طول  آما  یدر  سند  برنامه    شی قانون 

 ... .كند  هیرا ته  یو استان  یمل  نیسرزم

  یسال اول اجرا

 قانون برنامه 
 هاكلیه بخش آمایش سرزمین  دولت 

387  
بند »الف«    1جزء  

 ( 26ماده )

استانی    بیپس از تصـو]دولت موظف است[   ]سند آمایش سرزمین ملی و 

قانون بـرنامـه به    یاز سال دوم اجـرا   ،ن یسرزم  شیآما  یعال  یشورا   توسط[

 اجرا در آورد. 

از سال دوم  

قانون    یاجـرا 

 بـرنامـه 

 هاكلیه بخش آمایش سرزمین  دولت 

388  
بند »الف«    3جزء  

 ( 27ماده )

 یسنوات   یهاو در قالب بودجه   نیرا مطابق قوان  ریز  قداماتا  ...دولت موظف است

 انجام دهد: 

استعالم ... به  پاسخ  زمان  مدت  بنگاه كاهش  ساخت  پروانه  صدور  و    ی ها ها 

به حداكثر    ،ربطذی   یهااز هركدام از دستگاه   یر یو عشا  ییروستا  یاقتصاد

 پانزده روز 

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 هاكلیه بخش تسهیل صدور مجوزها  دولت 

389  
بند »الف«    ۴جزء  

 ( 27ماده )

كسب ...   خوشه  چهار  و  پنجاه  حداقل  روستاتوسعه  و    ی بردار بهره   ،ییوكار 

ا  ییروستا  یصنعت  هیساخت نود و هشت ناح و نهصد و    ونیلیم  کی  جادیو 

احداث و    قیاز طر  یریدر روستاها و مناطق عشا  یچهارده هزار فرصت شغل

بنگاه  صادرات   ریپذ رقابت   یاقتصاد  یهاتوسعه  طرو  از    یها بخش   قیگرا 

 ی و تعاون  یوصخص

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 هاكلیه بخش وكار بهبود محیط كسب دولت 
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390  
بند »الف«    ۵جزء  

 ( 27ماده )

  ی هاشاخص   %( ۵رشد ساالنه حداقل پنج درصد)  یبرا   ازیمنابع مورد ن  نیتأم

 ر یعشا  یدر سامانده  شدهنییتع  یبرخوردار 

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 كشاورزی  تأمین مالی  دولت 

391  
بند »الف«    6جزء  

 ( 27ماده )

همه روستاها و    یآنها برا   یتوسعه و بازنگر  یهاو طرح   یهادی  هاطرح  هیته

قانون برنامه   یدر طول اجرا یر یخانوار و مناطق عشا ستیب یباال یهای آباد 

 مناطق كمتر برخوردار   تیبا اولو

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 كشاورزی  آمایش سرزمین  دولت 

392  
بند »الف«    7جزء  

 ( 27ماده )

  گرلیو تسه شرویعنوان عناصر پبه ریو عشا انیینفر از روستا آموزش صدهزار

زم فعالیت  ،یمحل  یزیربرنامه   نه یدر  برنامه   یاقتصاد  یهاتوسعه    ی هاو 

خدمات   ،یفرهنگ مشاركت   ،یرسانبهبود  بر    یمردم  یهاجلب  نظارت  و 

 اجرایی  یهادستگاه   یهاطرح   یاثربخش

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 كشاورزی  فنی و آموزشی  دولت 

393  
بند »الف«    10جزء  

 ( 27ماده )

 تهی شده به افراد تحت پوشش كمپرداخت   التیسود و جرائم تسه  یبخشودگ

امام خم بهزی  نیامداد  بازساز   یستی)ره( و سازمان   یاماكن مسکون   یجهت 

روستا طب  دهیدب یآس  ییمناطق  حوادث  غ  یعیاز  به    رمترقبهیو  قادر  كه 

اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه   انیتا پا  باشند،یبازپرداخت اقساط خود نم

عامل و امهال آن به مدت سه سال از    یها كشور با پرداخت معادل آن به بانک 

تنخواه  ماده)محل  موضوع  تنظ10گردان  قانون  مال   یبخش  می(  مقررات   یاز 

قانون    یاجرا   انیتا پا  یو اصالحات و الحاقات بعد   27/11/1380  دولت مصوب

 برنامه ششم 

قانون  پایان اعتبار  

 برنامه 
 هاكلیه بخش تأمین مالی  دولت 

394  
بند »ب«   3جزء  

 ( 27ماده )

برنامه فعالیت   یحداكثر  یساز کپارچه ی و  روستا  یهاها  توسعه  و    ، ییعمران 

تا    ریپذ و نظارت   یجهاد   کردیآنها با رو  تی ریكشور و مد  یو كشاورز   یر یعشا

 ... .قانون برنامه ششم  یسال اول اجرا   انیپا

سال اول    انیپا

 قانون برنامه   یاجرا 
 كشاورزی  آمایش سرزمین  دولت 

395  
بند »ب«   3جزء  

 ( 27ماده )

  ی ریو عشا  ییروستا  یهاو ارائه خدمات و طرح   یزیربرنامه   یکپارچگی  جادیا

برنا ن   یهامه در قالب  براساس  واقع  ازهایجامع،    طی مردم و شرا  یو مشاركت 

 ی. و اجتماع  یاقتصاد  ،یعیطب  ،ی انسان

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 كشاورزی  آمایش سرزمین  دولت 

396  
بند »الف« ماده  

(31) 

ن  ییغذا  تیامن  ن یدر جهت تأم  ...دولت موظف است در    ییبه خودكفا  لیو 

  %( در 9۵)  درصدنود و پنج   زانیبه م  یو آبز   یدام  ،یزراع  یمحصوالت اساس

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 كشاورزی  زیرساختی حمایت   دولت 
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 یكم  یهارا جهت حصول به شاخص   ری اقدامات ز...  قانون برنامه  یاجرا   انیپا

 :انجام دهد  لیبه شرح مندرج در جداول ذ

و    دیتول  ،ی زراعو به  ینژادبه  ،ییتوسعه كشت نشا  ،یحفاظت  یتوسعه كشاورز

به  نیتأم خوداتکا  یریكارگو  مقاوم،  تول  ییارقام  افزا  دیدر  نهال،  و    ش یبذر 

 ( اسب بخار در هکتار0/12صدم )كردن ساالنه حداقل دوازده   ینیماش  بیضر

 (31بند »ب« ماده )  397

خر موقع  به  كشاورز  ینیتضم  دیانجام  در    یمحصوالت  وقفه  درصورت  و 

قانون    نی( ا10پرداخت مطابق تبصره بند )الف( ماده )  ،ینیتضم  دیپرداخت خر

 .. . .یدر نظام بانک  ریاز تأخ  یعنوان جبران خسارت ناشبه

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 كشاورزی  خرید تضمینی دولت 

 (31بند »پ« ماده )  398
  بدار یش  یپانصد هزار هکتار از اراض  لیو تبد  یمحصوالت راهبرد   دی تول  شیافزا

 به باغات 

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 كشاورزی  حمایت زیرساختی  دولت 

 (31بند »ت« ماده )  399

به مصرف  امکانات  نمودن  نبات  نهیفراهم  آفات  دفع  كودها  یسموم،    ی و 

  نیو تدو   یستی)كمپوست( و مبارزه زیاز كود آل   شتریو استفاده ب  ییایمیش

 ( كود و سم ونی ساخت )فرموالس  بیضوابط ورود، ساخت و ترك

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 دولت 

 تأمین مواد اولیه 

 
 كشاورزی 

 (31بند »ث« ماده )  400

و انتقال    جیترو  نیو نظام نو  یقاتیجهت انجام امور تحق  ازیمورد ن  یگذار هیسرما

مراكز    زیدانش و تجه  تیریاستقرار مد  ان،یبندانش   یهاشركت   تیتقو  ،یفناور

 ی جهادكشاورز 

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 كشاورزی  تأمین مالی  دولت 

 ( 31بند »ج« ماده )  401

ز محصوالت  و  سالم  محصوالت  كشت  اعمال  کی)ارگان  یستیتوسعه   ،)

گسترش    یكشاورز  یهاو فرآورده   داتیتول  ی فیكنترل ك  یمل  یاستانداردها

 ...هانهاده   نهیمصرف به  ،یاهیگ  یهای ماریبا آفات و ب  یقیمبارزه تلف

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 كشاورزی  حمایت زیرساختی  دولت 

 ( 31بند »خ« ماده )  402
ا پرداخت    نی سبک و سنگ  یها( دام ونیناسی)واكس  یسازمن یانجام    ارانهیو 

 آنها مطابق قانون بودجه ساالنه  ازیمورد ن

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 كشاورزی  ای حمایت یارانه  دولت 

 (31بند »د« ماده )  403

كاال و نهاده    یریو رهگ  یکیبارنامه الکترون  ،یگذار شناسه   رساختیز  یاندازراه 

در    یكننده نهائبه مصرف   دنیتا رس  یصنعتمهیو ن  یصنعت  یو دام  یكشاورز 

 كاالها  نیروزآمد كردن شناسه ا

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 دولت 

های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 كشاورزی 
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 (31بند »ذ« ماده )  404

  ی بخش كشاورز  ی لیو تکم  ی لیتبد  عیصنا  یصادرات  تیاز توسعه ظرف  تیحما

محصوالت    یبندبسته   عیو صنا  انیو آبز  وریمانند كارخانجات خوراک دام، ط

 عیصنا  نیا  یو رقابت  ینسب  ،یعیطب  یتهایبا توجه به مز  یكشاورز 

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 كشاورزی  تشویق صادرات  دولت 

 ( 31بند »ر« ماده )  405
ـ   یفن  یهاكمک  یاعطا   قی از طر  یمحصوالت كشاورز  دیتول  رهیزنج  تکمیل

 ییو روستا  یكشاورز   ریفراگ  یهابه تشکل  یاعتبار 

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 كشاورزی  تأمین مالی  دولت 

 ( 31بند »ز« ماده )  406

در جهت    لیدر جداول ذ  شدهن یمع  یهاحصول شاخص  یدولت مکلف است برا 

غن  ،ییغذا  تیامن و  كشاورز   ی ساز یسالمت  صنا   یمحصوالت  توسعه    عیو 

 عرضه، اقدام كند.  یهاره یدر زنج  یكشاورز 

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 دولت 

 وری تشویق بهره 

 
 كشاورزی 

407  
بند »الف« ماده  

(32) 

 می مسئول تنظ یدولت یهااز شركت  کی هر ای رانی ا یدولت یازرگانشركت ب ... 

حسب مورد، براساس    ،یوزارت جهاد كشاورز   صیبازار هر محصول به تشخ

از محصوالت،    کیهر    یو تقاضا  یو ساالنه عرضه داخل  یماهانه، فصل  یبرآوردها 

  ی سلف و ابزارها   یفروش در قراردادها  ای  دیمناسب خر  ت ینسبت به اتخاذ موقع

از    کیهر    یبر رور....  ( قانون بازار اوراق بهادا1( ماده )2۴)  موضوع بند  یمال

ا  یهایی دارا سرما  نیمشمول صدر  بازار  مقررات  چهارچوب  در  اقدام    هیبند 

 . ندینمایم

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 

  یدولت  یازرگانشركت ب

از    کیهر  ای  رانیا

  یدولت  یهاشركت 

بازار هر    میمسئول تنظ

 صیمحصول به تشخ

 ی وزارت جهاد كشاورز

 كشاورزی  تأمین مالی 

408  
بند »ب«   1جزء  

 ( 32ماده )

  ی محصوالت كشاورز  گذارانمهیمستقل پرداخت خسارت به ب   فیرد  جادیا...  

صورت  اعتبار به   ینیبش یبودجه ساالنه و پ  حیدر لوا  یكشاورز   مهیو صندوق ب

 قانون برنامه  یطول اجرا  در  افتهی  صی%( تخص100صددرصد )

در طول اجرای  

 قانون برنامه 
 كشاورزی  ای حمایت بیمه  دولت 

409  
بند »ب«   2جزء  

 ( 32ماده )

بهبود خاک كشاورز  افزا  یاصالح و  آل  شیو  )ماده  به میكربن    زان ی ( خاک 

 ساالنه پانصدهزار هکتار 

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 كشاورزی  وری تشویق بهره  دولت 

410  
بند »ب«   3جزء  

 ( 32ماده )
 فرسوده كشور   یهاباغ   ینوساز  یبرا   یو اعتبار  یفن  یهاارائه كمک 

ایان اعتبار قانون  پ

 برنامه 
 كشاورزی  تأمین مالی  دولت 

411  
بند »ب«   ۴جزء  

 ( 32ماده )

نزد    یساالنه صندوق توسعه مل  ی%( ورود 10)  درصدده   یالیاختصاص معادل ر

تسه پرداخت  جهت  صندوق  ضوابط  مطابق  عامل  متقاض  التیبانک    انی به 

بخش،    نیا  یلیو تکم  یلیتبد  عیصنا  ،یبخش كشاورز   گذاره یسرما  یردولتیغ

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 كشاورزی  تأمین مالی  دولت 



 

 

95 

 بخش موردحمايت  نوع حمايت  مجري  مهلت اجرا  خالصه حکم  شماره ماده  رديف 

با بخش كشاورز  ست یز  طیمح منابع طب  یمرتبط  بندها   ی عیو  احداث    ی و 

 ... .كوچک  یو سدها   یافانحر 

412  
بند »الف« ماده  

(33) 

و    ی لیتکم  ،یلیتبد  عیارزش، صنا  یهارهیزنج  لیگسترش و تکم  نهیزم  جادیا

قطب   یكشاورز   یاساسمحصوالت    ی نگهدار و    ،ید یتول  یهادر  سردخانه 

 چندمنظوره   یفن  یانبارها 

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 كشاورزی  وكار بهبود محیط كسب دولت 

 (33بند »ب« ماده )  413
ب  صیتخص صندوق 20)درصدست یحداقل  منابع  بخش    تیحما  یها%(  از 

 بخش  نیصادرات ا  یبرا  التیجهت تسه  یكشاورز 

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 كشاورزی  تأمین مالی  دولت 

 (33بند »پ« ماده )  414
 یصادرات  یهاو اختصاص مشوق  یتجار یهانشان  ،یصادرات یهاخوشه جادیا

 ی به صادرات محصوالت كشاورز

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 دولت 

 صادرات تشویق  

 
 كشاورزی 

415  
تبصره بند »پ« ماده  

(33) 

در    یكشاورز  یكاال  متیداخل با ق  دیتول  متیالتفاوت قدولت مکلف است مابه 

به  یبازارها ساالنه  را  مشوق هدف  منابع    یصادرات  یهاعنوان  از  و  محاسبه 

 .. . .دیپرداخت نما  هاارانه ی  یهدفمند

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 كشاورزی  صادرات تشویق   دولت 

 (33بند »ث« ماده )  416

ب بدام   هیكل  یاجبار   مهیپوشش    ردار، یمشترک و واگ  یهای مار یها در مقابل 

برنامه    یتوسط دولت و اجرا   گرمهی%( سهم ب۵0درصد)پرداخت حداقل پنجاه 

 یدر بودجه سنوات  ینیبش یآلوده پس از پ  یهاحذف دام در كانون 

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 كشاورزی  ای حمایت بیمه  دولت 

 ( 33بند »ج« ماده )  417
بخش  یگذار هیسهم سرما  شیافزا سرما  یكشاورز  در  به    های گذار هیدر كل 

 ساالنه حداقل دودرصد   زانیم

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 كشاورزی  تأمین مالی  دولت 

 ( 33بند »خ« ماده )  418

از    دهیدكشاورزان خسارت   یافتیدر  یهاوام  مهیسود و كارمزد و جر  یبخشودگ

  زان ی م  نییو امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تع  رمترقبهیحوادث غ

كارگروه توسط  كشاورز   یخسارت  جهاد  از  و    ،یمتشکل  مربوطه  بانک 

 شهرستان   یفرماندار 

  سه سالبه مدت  

االجرا شدن  از الزم

 قانون برنامه 

 كشاورزی  ن مالی تأمی دولت 

 (33بند »د« ماده )  419

 یمصرف آب، بهبود كم تیریمد ،یجیترو ،یآموزش یهاو پخش برنامه  دیتول

و   ستیزطیحفاظت از مح  دات،یتول  یو فرآور   یمحصوالت كشاورز  یفیو ك

طب بهره   یعیمنابع  انتقال    یوركشور،  بهره   یعلم  یهاافتهیو  به  به  برداران، 

 ما یس  وتوسط سازمان صدا    یوزارت جهاد كشاورز   یمال  نیسفارش و تأم

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 كشاورزی  فنی و آموزشی  دولت 
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 (33بند »ذ« ماده )  420
  ی هابانک   ییاعطا  التی%( از متوسط تسه1۵اختصاص حداقل پانزده درصد )

 ی كشور به بخش كشاورز   یرتخصصی عامل غ

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 كشاورزی  تأمین مالی  دولت 

 ( 33بند »ر« ماده )  421

بسته درجه   ، ی بندمراحل  كردن،  پاک  مانند    یریگپوست   ،یبندانجماد، 

  ی فرآور  ،یو تفت دادن مانند نخودپز   یو خشک كردن مانند چا   یكوبی شال

 .شودیمحسوب نم  یمحصوالت كشاورز 

 . باشدی بر ارزش افزوده معاف م  اتی مزبور، از پرداخت مال  خدمات

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 كشاورزی  مالیاتی دولت 

422  
بند »الف« ماده  

(3۵) 

به  است  بحران كم دولت مکلف  با  به   ریاقدامات زی...  آبمنظور مقابله  عمل  را 

 آورد: 

افزا  شیافزا...   و  سطح  واحد  در  تول  یوربهره   شیعملکرد  محصوالت    دیدر 

باال و ارقام    یو ارزش صادرات  ینسب  تیمز  یمحصوالت دارا   تیبا اولو  یكشاورز 

كشت    یالگو   تیو رعا  یمقاوم به خشک  ،یكمتر و سازگار با شور  یآب  ازیبا ن

 مناسب با منطقه 

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 ورزی كشا وری تشویق بهره  دولت 

 (3۵بند »ب« ماده )  423

روش  )سازه   اتیعمل  یاجرا  ن،ینو  یار یآب  یهاتوسعه  خاک  و  و    ی اآب 

حداقل به   ریسطوح آبگ  یها(ستمی)س  بندها و سامانه(، توسعه آبیارسازه یغ

 ششصد هزار هکتار در سال   زانیم

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 كشاورزی  حمایت زیرساختی  دولت 

424  
ماده  تبصره بند »ب«  

(3۵) 

  ها نهی%( هز8۵درصد)حداقل هشتادوپنج   نینو  یار یآب  یهاتوسعه روش   یبرا 

و پرداخت   نیعنوان كمک بالعوض توسط دولت در قالب بودجه ساالنه تأمبه

 . شودیم

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 كشاورزی  تأمین مالی  دولت 

 (3۵بند »پ« ماده )  425
شده و  كنترل   یباز به فضا  یها و انتقال كشت از فضااز توسعه گلخانه   تیحما

 ی آب مجاز  تیرینامتعارف و مد  یآبها   تیریپسابها، مد  یبازچرخان

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 كشاورزی  حمایت زیرساختی  دولت 

 (3۵بند »ت« ماده )  426

اجرا   یطراح تأك  یالگو  یو  با  راهبرد  دیكشت  محصوالت  ارتقا   یبر    ی و 

منابع    نیو تأم  یاقتصاد مقاومت  یكل  یهاآب در چهارچوب سیاست   یور بهره 

مناسب    یهاو مشوق   تیدر قالب بودجه ساالنه و اعمال حما  ازیو الزامات مورد ن

 كشت   یفقط در چهارچوب الگو

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 كشاورزی  فنی و آموزشی  دولت 
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 (3۵ماده )بند »ث«    427

%( وضع موجود  ۵)  درصدساالنه پنج   زانیقنوات به م  یروبیمرمت و ال  اء،یاح

  یو آبخواندار   یزداریآبخ  یهابر فعالیت  دیقانون برنامه با تأك  یدر طول اجرا

 قنوات   یای اح  یبرا 

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 كشاورزی  حمایت زیرساختی  دولت 

 ( 3۵بند »ج« ماده )  428

  انیدر قفس تا پا  یماه  هزارتنست یپرورش دو  یبرا  ازی مورد ن  رساختیز  جادیا

 ییربنایز  ساتیتأس  جادیو ا  یالتیش  یهاقانون برنامه و توسعه فعالیت   یاجرا 

 در سواحل كشور 

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 كشاورزی  حمایت زیرساختی  دولت 

 ی... . بردار پروانه بهره   یدارا   یكشاورز   یهادار كردن چاه برق  ( 3۵بند »چ« ماده )  429
پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 كشاورزی  حمایت زیرساختی  دولت 

 ( 3۵بند »ح« ماده )  430
شده بر  از وجوه اداره   التیتسه  یآب با اعطا  ینصب كنتور هوشمند و حجم

 قانون برنامه   یاجرا   انیتا پا  ی بردار پروانه بهره   یدارا   یهاچاه   یرو

قانون  پایان اعتبار  

 برنامه 
 كشاورزی  حمایت زیرساختی  دولت 

 ( 3۵بند »خ« ماده )  431
در حوضه   ازیآب شرب مورد ن  نیتأم  تیسدها، با اولو  یاستفاده از آب استحصال

 محل استقرار سد   زیآبر

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 كشاورزی  حمایت زیرساختی  دولت 

 (3۵بند »د« ماده )  432
 ی احداث  یها از آب سدهاها و قناتها، چشمه حقابه كشاورزان از رودخانه   نیتأم

 هاها و چشمهها، قناترودخانه   نیا  یبر رو

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 كشاورزی  پرداخت مطالبات دولتی  دولت 

 ی... .و معدن  یاژی آل  ،یفوالد  یهاساختار مصرف آب شركت   رییتغ (3۵بند »ذ« ماده )  433
پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 كشاورزی  حمایت زیرساختی  دولت 

 ... .مواد خام  یوشوو شست  یكنندگ( خنک ستمیاصالح سامانه )س...   (3۵بند »ذ« ماده )  434
پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 كشاورزی  حمایت زیرساختی  دولت 

 ]نماید[.   فینقاط كشور تعر  یتمام  یكشت را برا  یطرح الگو   ... ( 3۵بند »ر« ماده )  435
سال اول    انیپا

 قانون برنامه   یاجرا 
 كشاورزی  فنی و آموزشی  دولت 

 ( 3۵بند »ر« ماده )  436
]طرح الگوی كشت را برای تمامی نقاط    قانون نیا یاجرا  یهاسال یدر ط ...

 گذارد.   به مورد اجرا   كشور[

سال اول    انیپا

 قانون برنامه   یاجرا 
 كشاورزی  فنی و آموزشی  دولت 

 ( 3۵بند »ر« ماده )  437
  اریكشت در اخت   یآب را مطابق طرح الگو   صیموظف است تخص  روین  وزارت...  

 كشاورزان قرار دهد. 

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 كشاورزی  تأمین آب رو ین  وزارت

 ( 37بند »ژ« ماده )  438
حداقل    زانیبه م  ییدارو  اهانیگ  یو توسعه و فرآور   یمرتع  یهاشگاه یرو  یا یاح

  ریهکتار به سطح ز  کصدهزاریحداقل    شی و ششصدهزار هکتار و افزا  ونیلینه م

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 كشاورزی  حمایت زیرساختی  دولت 
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و    ست یقانون برنامه به دو  یاجرا   انیكه در پا  ینحوبه  ییدارو  اهانیكشت گ

 ( هکتار برسد. 2۵0.000هزار )پنجاه 

 ( 37بند »ص« ماده )  439

ارز فراهم   یانرژ   ایپسماند به كود    لیالزم جهت تبد  یالیو ر  یكردن منابع 

 یبخش خصوص   یقانون برنامه با همکار   ی مختلف در طول اجرا  یشهرها   یبرا 

 هاو شهرداری 

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 كشاورزی  تأمین مالی  دولت 

 (37بند »غ« ماده )  440

مربوط    یهامکلف است نسبت به پاسخ استعالم   ستیز  طیسازمان حفاظت مح

حداكثر ظرف    گذارانه یسرما  یاقتصاد  یهاو طرح   یدولت  یعمران  یهابه طرح 

  لیمذكور دال  یهاها و درخواست و درصورت رد گزارش   دیاقدام نمامدت دوماه  

اعالم    نفعانی ذ   همربوطه ب  یو ضوابط فن  نیصورت شفاف مطابق قوانرا كتباً به

  د ییمنزله تأدر مهلت مقرر، به   ستیز  طی كند. عدم پاسخ سازمان حفاظت مح

 . باشدیم

حداكثر ظرف  

از  مدت دوماه  

 درخواست استعالم 

  طیسازمان حفاظت مح

 ستیز
 كشاورزی  تسهیل صدور مجوزها 

 (37بند »غ« ماده )  441

مح] حفاظت  است  ستیز  طیسازمان  گزارش   [...مکلف  رد  و  درصورت  ها 

و ضوابط    نیصورت شفاف مطابق قوانرا كتباً به  لیمذكور دال  یهادرخواست 

  ست یز  طیاعالم كند. عدم پاسخ سازمان حفاظت مح  نفعانی ذ  همربوطه ب  یفن

 .باشد یم  دییمنزله تأدر مهلت مقرر، به 

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 

  طیسازمان حفاظت مح

 ستیز
 كشاورزی  مجوزها تسهیل صدور  

442  
بند    3تبصره جزء  

 ( 37»ف« ماده )

الزم را جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد    التی دولت مکلف است تسه

و كشاورزان    عیصاحبان صنا  اری( در اختی )سلولز   مرتبط با چوب  عیصنا  هیاول

 طرف قرارداد آنان قرار دهد. 

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 اولیه تأمین مواد   دولت 

 

 هاكلیه بخش
 

443  
بند »الف«    2جزء  

 ( ۴۴ماده )

مقدار دو    شیپاال  تیظرف  جادیا  یالزم برا   التی تسه]دولت مکلف است[  ـ  2

م  ونیلیم و  خام  نفت  روز  در  بشکه  هفتصدهزار  ضر  یگاز   عاناتیو    ب یبا 

تا    یزیربرنامه   ینحورا به  یردولت ی باال توسط بخش غ  یدگیچیپ اجرا كند  و 

اختصاص    ریتقطانیتر و مفرآورده آنها اساساً به محصوالت سبک  دیتول  بیترك

 نشود.   شتری%( ب10درصد)از ده   شیپاال  یو سهم نفت كوره در الگو  ابدی

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 انرژی  تأمین مالی  دولت 

444  
بند »الف«    3جزء  

 ( ۴۴ماده )

قانون    یو اجرا كند كه تا آخر اجرا   یزیربرنامه   ینحوبه   ]دولت مکلف است[...

  شی تن افزا  ونیلیكشور به صد م  یمیمحصوالت پتروش  دیتول  تیبرنامه ظرف

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 انرژی  تأمین مواد اولیه  دولت 



 

 

99 

 بخش موردحمايت  نوع حمايت  مجري  مهلت اجرا  خالصه حکم  شماره ماده  رديف 

بدابدی ن  نی.  مورد  است خوراک    ی هامجتمع   یواحدها  یبرا   ازیمنظور الزم 

بهره   ید یتول پروانه  و    یبردار كه  دارند  را  تجارت  و  معدن  وزارت صنعت،  از 

ندارند،    یطیمحست یاست و مشکالت ز  سر یآنها م  ازیآب و برق مورد ن  نیتأم

 گردد.  نیوزارت نفت تأم  یبا هماهنگ

445  
بند »ب«   1جزء  

 ( ۴۴ماده )

 یبا بازده  هاروگاه ین  جادیا  یبرا   یموافقت اصولمکلف است[ ...    رویوزارت ن]

 . دی%( صادر نما60% تا ۵۵پنجاه و پنج تا شصت درصد )

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 انرژی  تسهیل صدور مجوزها  رو یوزارت ن

446  
بند »ب«   1جزء  

 ( ۴۴ماده )

برق را با توجه به سازوكار بازار در بورس    د یخر  متیقمکلف است[    روی وزارت ن]

 .دینما  نییتع

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 انرژی  حمایت زیرساختی  رو یوزارت ن

447  
بند »الف« ماده  

(۴6 ) 

ماه پس  وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداكثر ظرف مدت شش 

  ع یصنا  تی)با اولوی  صنعت  یهات یقانون، فهرست اولو  نیاالجرا شدن ااز الزم

رعایمعدن با  را  آما  تی(  تعادل   ینیسرزم  شی مالحظات    ی امنطقه  یبخشو 

 برساند.   رانیوزهیئت  بیتصوبه

حداكثر ظرف  

  شش ماهمدت  

(16/8/1396 ) 

وزارت صنعت، معدن و  

 تجارت
 صنعت مقرراتی 

 ( ۴6بند »ث« ماده )  448

و    ی انتظام  یرو ین  ،یمحاكم دادگستر   ،ها شهرداری   ری اجرایی نظ  یهادستگاه 

پا تا  مکلفند  كشور  امالک  و  اسناد  ثبت  برنامه    انیسازمان  دوم  سال 

فرآدستورالعمل  و  ز  یداخل  یهاندیها  را    یافزارنرم   یهارساخت یو  خود 

حقوق    هیكل  بهو محاس  انیاطالعات از متقاض  افتیتا در  ندیای آماده نماگونهبه

  هامه یآنها، جر  یهامه یحقوق مالکانه و جر  ات،یمال  مه،یمانند ب  یو عوارض دولت

اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفاً با استفاده از    زی و ن  یو عوارض شهردار 

درخواست   یکیزمان با ارسال الکترونهم  یانسان  یرو یافزار و بدون حضور ننرم 

صورت  كامل محاسبات به   حیو همراه با توض  دشو  سریاظهارنامه مربوطه م  ای

 یک ی الکترون  قیاز طر  هاافتیها و دراعالم و پرداخت   ی( به متقاضن یبرخط)آنال

 انجام شود. 

سال دوم    انیتا پا

 برنامه 
 ییاجرا  یهادستگاه 

های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 هاكلیه بخش

 ( ۴6بند »ج« ماده )  449

كه   دیو اقدام نما  یزیرای برنامه گونه قوا مکلف است به ریسا یدولت با همکار

كاال  سال   یورود  طول  در  حداقل   یاجرا   یهاقاچاق  ساالنه  برنامه،  قانون 

 ... .ابد ی%( كاهش  10)  درصدده

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 هاكلیه بخش مبارزه با قاچاق  دولت 
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 ( ۴6بند »ج« ماده )  450

  ی ورود   یمباد   تیقانون برنامه از فعال  یاز سال اول اجرا ]دولت مکلف است[...  

به عمل    یری گمرک است جلوگ  لكه خارج از كنتر  ییایو در  ینیزم  رمجازیغ

 ]آورد[. 

  یاز سال اول اجرا

 قانون برنامه 
 دولت 

 مبارزه با قاچاق 

 
 هاكلیه بخش

 ( ۴6بند »ج« ماده )  451
است[   مکلف  ورودی  گزارش ساالنه  ]دولت  مبادی  فعالیت  از  جلوگیری   ...[

 . دیارائه نما  یاسالم  یرا به مجلس شورا  غیرمجاز زمینی و دریایی[

هر سال )در طول  

اجرای قانون  

 برنامه( 

 دولت 
تقویت ضمانت اجرای  

 قانون 
 هاكلیه بخش

 ( ۴6بند »چ« ماده )  452

صندوق توسعه   ی( از منابع ورود ی)ارز   ساالنه %(  10)  درصدده   یگذار سپرده 

اعتبار   یمل اخذ خط  قبال    عیبه صنا   یالیر  التیارائه تسه  یبرا  یال یر  یدر 

صندوق    یدر چهارچوب اساسنامه دائم  یردولتیو غ  یكوچک و متوسط تعاون

 . شودی انجام م  یعامل دولت  یهابانک   قیاز طر  یتوسعه مل

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 صنعت تأمین مالی  دولت 

 ( ۴6بند »خ« ماده )  453

  ت یمؤثر از فعال  تیو حما  یرنفتی صادرات غ  تیتقو  یدولت مکلف است در راستا

  ت یحما  ،یمعدن  یهاكشور و توسعه فعالیت  یی ایكوچک و متوسط و در  عیصنا

  ع یصنا  یگذار هیصندوق ضمانت سرما  ران،یالزم را از صندوق ضمانت صادرات ا

تحق صنا  قاتیكوچک،  توسعه  و    ی معدن  یهافعالیت   مهیب  ک،یالکترون  عیو 

 عمل آورد. قانون برنامه به   یاجرا   یهاسال   ی در ط  ییایدر  عیصنا

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 صنعت تأمین مالی  دولت 

 ( ۴6بند »د« ماده )  454

و   غات یو تبل  دیپژوهش، آموزش، تول  یدولت مکلف است توسعه و هدفمندساز

هدف    یخانه فرش در بازارها   جادیفرش و ا  کیتوسعه تجارت الکترون  نیهمچن

برا  موردنظر  روان   دیتول  تیفیك  یارتقا  ،یبخشت یهو  یو    ، یساز و 

ا  تیحما  ،ی ری پذسفارش  تجه  جادیاز  و  توسعه  و    یهاكارگاه   زیو  متمركز 

  یو شهر   ییفرش دستباف روستا  یعاونت  یهاو شركت   هاه یو اتحاد  رمتمركزیغ

منظور ارتقاء و فرش دستباف به   یو خدمات جانب  عیصنا  زیسراسر كشور و ن

بهره  افزا  تیتثب  ،یوربهبود  صادرات  شیو  بازار  یسهم  و   ی داخل  یهای ابیو 

 .. . عمل آورد.را به  یخارج

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 دولت 

 دسترسی به بازار داخلی 

 
 صنعت
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 ( ۴7ماده )  455

اجرا ...  اجرایی  یهادستگاه  هیكل درطول  در    یمکلفند  برنامه،  قانون 

  ط یواجد شرا  یبوم  مانکارانیبرابر به پ  طی ( خود و درشرایها)پروژه یهاطرح 

 . دهند  تیاولو  یاستان

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 هاكلیه بخش فنی و آموزشی  اجرایی  یهادستگاه 

456  
بند »الف« ماده  

(۴8) 

 دولت مکلف است: 

  د یهمراه تول  یاز گازها  یبردار مهار، كنترل و بهره   ،یآور جمع   یهاطرح  هیكل

نرخ عادالنه   ن ییصنعت نفت را با تع  ساتی و تأس  ینفت  نیادیم  ه یو مشعل در كل

قانون از    نیاالجرا شدن االزم  خیماه از تارخوراک آنها ظرف مدت حداكثر سه 

  انیای كه تا پاگونه به دینما گذاروا یردولتیفراخوان به مردم و بخش غ قیطر

 مشعل مهار و كنترل شده باشد.   ی%( گازها 90برنامه حداقل نود درصد )

ظرف مدت  

از    سه ماهحداكثر  

االجرا  الزم  خیتار

  قانون  نیشدن ا

(16/۵/1396 ) 

 انرژی  سازی خصوصی  دولت 

 (۴8بند »ب« ماده )  457

افزابه سوخت   شیمنظور  كشت  یرسانخدمات  خدمات  نگی)بانکر  هایبه  و   )

الزم از بخش    یهاعمان ضمن انجام حمایت   یایفارس و در  جیآن در خل  یجانب

خر  یردولتیغ ق  یشناورها   دیدر  شرا  یگذارمت یمخصوص،    ط، یفرآورده، 

مجوزهامشوق   الت،یتسه صدور  و  ن  یها  صنعت    یبرا   ازیمورد  توسعه 

كشت  یرسانسوخت  بهر  ها یبه  حداقل    ینحوا  رشد  ضمن  كه  دهد  انجام 

در منطقه    هایبه كشت  یرسان%( ساالنه، سهم كشور از بازار سوخت 10درصد)ده

و در  جیخل پا  یا یفارس  )  ان ی عمان در  پنجاه درصد  به  %(  ۵0برنامه حداقل 

 برسد. 

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 انرژی  حمایت زیرساختی  دولت 

 (۴8بند »ت« ماده )  458

برق تا    دیتوان تول  شیبرنامه نسبت به افزا  یدر طول اجرا   رویوزارت ن  قیطراز  

  ،یردولت یغ  یمؤسسات عموم  یگذار هیسرما  قیو پنج هزار مگاوات از طر  ستیب

تابعه   یهاشركت   یمنابع داخل  ایو    یو خارج  یاعم از داخل  یو خصوص  یتعاون

و    یبردار بهره   ساخت،از جمله    یگذارهی متداول سرما  یهاصورت روش به  ای

 ... . دی( اقدام نماBOTو انتقال )  یبردار ( و ساخت، بهره BOOتصرف )

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 انرژی  حمایت زیرساختی  وزارت نیرو 

459  
بند »ج« ماده    1جزء  

(۴8) 

تمه است  موظف  نفت  برا   دات یوزارت  را  ظرفیت   یالزم  از  و  استفاده  ها 

خصوص  یهاشركت   یهای توانمند  تعاون  یبخش  نهادها  یو   یعموم   یو 

)نه    یبردارو بهره   دی اكتشاف، تول  یهادر فعالیت  یگذار هیسرما  یبرا  یردولتیغ

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 انرژی  سازی خصوصی  وزارت نفت 
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  یها مشترک در چهارچوب سیاست   نیادیم  ژهیونفت و گاز به   نیادی( متیمالک

 عمل آورد. به  ی( قانون اساس۴۴وچهارم )چهلاصل    یكل

460  
بند »الف« ماده  

(۵2) 

غ  یگذار هیسرما بهره   یردولتیبخش  و  احداث  راز حمل   یبرداردر   یلی ونقل 

برون   یشهردرون سرما  یشهرو  كمترتوسعه  یگذار هیمانند  مناطق   افتهیدر 

در مناطق    یگذار هیو مقررات مرتبط با سرما  نی قوان  هیشده و مشمول كل  یتلق

 خواهد بود.   افتهیكمترتوسعه

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 دولت 

 آمایش سرزمین 

 
 ونقلحمل 

 (۵2بند »ب« ماده )  461

مذكور    یهاعالوه بر معافیت   یلیونقل ربر ارزش افزوده خدمات حمل   اتی مال

بند ) با نرخ صفر محاسبه    اتی( قانون مال12( ماده )12در  ارزش افزوده  بر 

 خواهد شد. 

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 

سازمان امور مالیاتی  

 كشور 
 ونقلحمل  مالیاتی

 (۵3بند »ت« ماده )  462

ساخت،    ،یطراح  یهادر حوزه   ]هوایی[  صنعت  ...فعال در    یهاشركت   یتمام...  

پرنده و متعلقات آنها در طول    لیانواع وسا  یو نگهدار  ری)مونتاژ( و تعم  سرهم

  وببینی شده و مصپیش   یتیحما  یهاو سیاست   نیقانون از قوان  نیا  یاجرا 

 بنیان برخوردار خواهند بود. دانش   یهاشركت   یبرا 

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 بنیانهای دانش حوزه  فنی و آموزشی  دولت 

 ( ۵۴ماده )  463

مورد    زاتیتجه  یخارج  دیخر...  وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است

به  ازین سازماندهگونه را  ازا...  كه  دینما  یای  انتقال    ،یخارج  یدها یخر  یبه 

قانون برنامه    یاجرا   انیكه تا پا  ینحوبه  ردیبه داخل كشور صورت گ  یفناور

  ازیمورد ن   زاتیو ساخت تجه  ی%( دانش طراح8۵حداقل هشتاد و پنج درصد )

  یبا كمک و استفاده از نهادها   یشهر  ن یو ب  یشهر  ی لیونقل رصنعت حمل

فناور   یعلم دانشگاه  ری نظ  یمل  یو  پژوهشدانشگاه   ،یجهاد  مراكز  و  و    ی ها 

 .ردیصورت گ  یلداخ  انیبندانش   یهاشركت 

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 

وزارت صنعت، معدن و  

 تجارت
 ونقلحمل  فنی و آموزشی 

 ( ۵6ماده )  464

و    یاستاندارد موظفند بر طراح  یوزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مل

مذكور    یخودروها   یمن ینظارت كنند كه ا  ینحوبه  یداخل  یساخت خودروها 

تلفات به حداقل    ،ی اتا در تصادفات جاده   افتهیمتناسب با حداكثر سرعت ارتقاء  

 برسد.   یجهان  نیانگیم

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 

وزارت صنعت، معدن و  

  یتجارت و سازمان مل

 استاندارد 

 صنعت ارتقای استاندارد 
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 ( 61بند »ب« ماده )  465
و استحصال    یوربهره   شیمنظور افزاربط موظفند بهاجرایی ذی  یهادستگاه 

 . ندیاقدام نما  ییفرسوده و نامناسب روستا  یهابافت   یا ینسبت به اح  نیزم

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 كشاورزی  حمایت زیرساختی  اجرایی  یهادستگاه 

 ( 61بند »ب« ماده )  466

شهرساز   یهاوزارتخانه  و  شهرداری   یراه  و  كشور  اعمال  و  با  موظفند  ها 

فرسوده    یهابافت   یا یاز اح  تیو در چهارچوب قانون حما  یقیتشو  یهاسیاست 

فرسوده در قالب    یهابافت   یو بازساز   اء یاح  یبرا   یردولتیاز اقدامات بخش غ

 . ندینما  تیبودجه مصوب حما

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 

راه و    یهاوزارتخانه 

و كشور و    یشهرساز 

 هاشهرداری 

 ساختمان و مسکن  حمایت زیرساختی 

 ( 63بند »ج« ماده )  467

و   لیدر احداث، توسعه، تکم  یردولتیغ  یو حقوق  یقیاشخاص حق  هیكل   نهیهز

پرورش  یآموزش  یفضاها  زیتجه ها،  كتابخانه   ،یروزشبانه   یهاخوابگاه   ،ی و 

وابسته به وزارت آموزش و پرورش كه در چهارچوب مصوب    یورزش  یهاسالن 

م  یزیربرنامه   یشورا انجام  استان  توسعه  تأ  شودی و  توسعه،    انسازم  دییبا 

محسوب    یاتیقابل قبول مال  نهیعنوان هزمدارس كشور به   زیو تجه  ینوساز

 . شودیم

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 

سازمان امور مالیاتی  

 كشور 
 ساختمان و مسکن  مالیاتی

 ( 6۴« ماده )پبند »  468

وابسته و    یهاو شركت   یردولتیغ  یعموم  یو نهادها  یدولت  یهاشركت  هیكل

از   ت یمنظور حماموظفند به  یو بازنشستگ  مهیب  یهاصندوق   یاستثناتابعه به

تجارمسأله   یهاپژوهش  و  نوآور   یساز یمحور  و  اجرا  ،یپژوهش    ی در 

سه   یكل  یهاسیاست  حداقل  معادل  ششم  قابل  3درصد)برنامه  سود  از   )%

در    یو توسعه فناور  یقاتیمصرف در امور تحق  یسال قبل خود را برا  میتقس

 . ندیمنظور نما  یو فناور  قاتیعلوم، تحق  یعال  ینظر شورا  ریبودجه ساالنه، ز

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 

  یدولت  یهاشركت  هیكل

  یعموم  یو نهادها 

  یهاو شركت   یردولتیغ

 وابسته 

 هاكلیه بخش فنی و آموزشی 

 ( 6۴بند »چ« ماده )  469

و    انیبندانش   یورگسترش بهره   یقانون برا   نیاجرایی موضوع ا  یهادستگاه 

فناور   یارتقا را جهت تسه  داتیتمه  یرانیا  ی هادر شركت  یسطح   لیالزم 

  ره ی كشور در زنج  یو فناور و فعاالن اقتصاد  انیبندانش   یهامشاركت شركت 

 .. . فراهم آورند.  یالمللن یب  دیتول

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 بنیانهای دانش حوزه  وری تشویق بهره  اجرایی  یهادستگاه 

470  
بند »الف« ماده  

(6۵ ) 

است مکلف  تأس...  دولت  با    انیبندانش   یهاشركت  سیاز  كشور  داخل  در 

  ،یطراح   یدانش برا  یو دارا   تیصاحب صالح  یخارج  یهامشاركت شركت 

شامل   یانرژ  یهادر حوزه   یو انتقال فناور زاتی ساخت، نصب تجه  ،یمهندس

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 بنیانهای دانش حوزه  تأمین مالی  دولت 
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الزم    التیتسه  یو اعطا   یروگاهین  لینفت و گاز و تبد  یدستنییو پا  یباالدست

 . دینما  تیحما  یبودجه سنوات  نیدر قالب قوان  نهیزم  نیدر ا

 ( 67بند »پ« ماده )  471

الکترون  یهادستگاه  به  نسبت  موظفند  كل  یکیاجرایی  و    ندهایفرآ  هیكردن 

قابل با  پا  یاطالعات  یهابانک   لیو تکم   یکی الکترون  تیخدمات  تا    ان یمربوط، 

 .. .قانون برنامه اقدام كنند.  یسال سوم اجرا 

سال سوم    انیتا پا

 قانون برنامه   یاجرا 
 اجرایی  یهادستگاه 

های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 فناوری اطالعات 

 ( 67بند »پ« ماده )  472

  یادار   طیخدمات قابل ارائه در خارج از مح  هیاجرایی مکلفند كل  یهادستگاه ...  

خدمات    شخوانیو دفاتر پ  ی را به دفاتر پست  یبرونسپار   ای  یخود و قابل واگذار 

حسب مورد واگذار    یی( روستاICTاطالعات )  یدولت و دفاتر ارتباطات و فناور 

 .  ...كنند

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 فناوری اطالعات  سازی خصوصی  اجرایی  یهادستگاه 

 ( 67بند »پ« ماده )  473

فناوروزارت   و  است هر شش   یارتباطات  گزارش    کباریماه  اطالعات موظف 

و    و خدمات   ندهایفرآ  هیكردن كلالکترونیکی    ]در خصوص  بند  نیعملکرد ا

برون  یا  و...[واگذاری  پستی  دفاتر  به  ارائه  قابل  خدمات  كلیه  به   سپاری  را 

 ارائه كند.   یاسالم  یو معادن مجلس شورا  عیصنا  ونیسیكم

 یکبار هر شش ماه  
وزارت ارتباطات و  

 اطالعات   یفناور

تقویت ضمانت اجرای  

 قانون 
 فناوری اطالعات 

 ( 67بند »ث« ماده )  474

قانون برنامه،    یسال دوم اجرا  انیاجرایی كشور موظفند تا پا  یهادستگاه  هیكل

الکترون تبادل  پاسخگو  یکیامکان  و  استعالم   یکی الکترون  ییاطالعات    ی هابه 

آنان در چهارچوب    فیاجرایی را حسب شرح وظا  یهادستگاه   ریسا  ازیمورد ن

 . ندیفراهم نما  گانیصورت رابه   ،یخاص و موضوع  نیقوان

سال دوم    انیتا پا

 قانون برنامه   یاجرا 
 اجرایی  یهادستگاه 

های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 فناوری اطالعات 

 ( 67بند »ج« ماده )  475

توسعه و    زیو ن  یکیو عرضه خدمات الکترون  کیالکترونمنظور توسعه دولت  به

از جمله   یکیبه اسناد الکترون  دنیو اصالت بخش  یکی الکترون  یدار استقرارخزانه

 میكه به موجب قانون، تنظ  یدر هر مورد   یو حذف اسناد كاغذ  یاسناد مال

و  مبادله وجه، استعالم    غ،مجوز، اخطار و ابال  یاعطا   ایاسناد، صدور    ایاوراق  

آن ضرور  الکترون  یمانند  انجام  رعا  یکیباشد،  با  تجارت    تیآن  قانون  مفاد 

 . دینمای م  تیمعتبر بوده و كفا  17/10/1382  مصوب  یکی الکترون

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 های اجراییدستگاه 

های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 فناوری اطالعات 

476  
بند »الف« ماده  

(68 ) 

هو  ...اجرایی  یهادستگاه   ... استعالمات  حق  تیمکلفند  و    ،یقیاشخاص  كاال 

و اوارق    هینقل  لی)از جمله ملک، وسا  رمنقولیمنقول و غ  یهای خدمات، دارائ

سال دوم    انیپا  از

 قانون برنامه   یاجرا 
 های اجراییدستگاه 

های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 فناوری اطالعات 
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 بخش موردحمايت  نوع حمايت  مجري  مهلت اجرا  خالصه حکم  شماره ماده  رديف 

و براساس مفاد نقشه جامع    یکیصورت الکترونمحور را به مکان   یبهادار( و نشان

 در چهارچوب قانون انجام دهند.   كشور  کیدولت الکترون

 ( 68بند »ب« ماده )  477

قانون برنامه    یاجرا   انیتا پا  تاطالعات مکلف اس  یوزارت ارتباطات و فناور   ...

تا    دی اقدام نما  داریاطالعات، امن و پا  یشبکه مل   لینسبت به توسعه و تکم

 از سه كشور اول منطقه فراهم شود.   یکیبه سطح    یامکان دسترس

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 

وزارت ارتباطات و  

 اطالعات   یفناور

های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 فناوری اطالعات 

 ( 68بند »ب« ماده )  478

فناور و  ارتباطات  همکار   یوزارت  با  بودجه[  سازمان  یاطالعات  و  ،  ]برنامه 

  ی از سال دوم اجرا   ،اجرایی  یهاكشور و دستگاه   یو استخدام  یسازمان ادار 

درصد ساالنه از    میكاهش حداقل دوازده و ن  یالزم برا   داتیقانون برنامه تمه

  رانیا  تبهكه ر  یطوراجرایی را فراهم كند به  یهابه دستگاه   یمراجعه حضور

  یتوسعه فناور   یهامرتبط از جمله شاخص   یهادر سطح جهان در شاخص 

الکترون ارتباطات و توسعه دولت  و    یرتبه در ط  یس  زانیبه م  کیاطالعات 

 . ابدیقانون برنامه، ارتقاء    یاجرا 

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 

وزارت ارتباطات و  

 ات اطالع   یفناور

های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 فناوری اطالعات 

 ( 68« ماده )ثبند »  479

به حداقل هفت    یابیدست  یالزم برا   داتیقانون برنامه تمه  یدر سال دوم اجرا

نمودن معامالت و تجارت كاال وخدمات    یکیدرصد رشد ساالنه الکترون  میو ن

 كشور فراهم شود. 

  یسال دوم اجرا

 قانون برنامه 
 دولت 

های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 هاكلیه بخش

 ( 68بند »ح« ماده )  480
ی...  کیالکترون  اتیمال  [سامانه ]   ،قانون برنامه  یاجرا  انیدولت مکلف است، تا پا

 ..  ..د ینما  یبردار مستقر و بهره   نفعانی ذ  هیرا با پوشش كل

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 دولت 

های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 

 هاكلیه بخش

 

 ( 68بند »ح« ماده )  481

پا تا  است،  مکلف  برنامه    یاجرا   انیدولت  دولت  [سامانه ] قانون   یمعامالت 

  نفعان یذ  هیرا با پوشش كل  ...كاال(  دیخر  ده،ی)شامل مناقصه، مزای  کی الکترون

 .. . .دینما  یبردار مستقر و بهره 

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 دولت 

های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 

 هاكلیه بخش

 

 ( 68بند »ح« ماده )  482

اطالعات( موظف    یفناور  یاجرا   یاطالعات )شورا  یوزارت ارتباطات و فناور ...  

( مذكور و ارائه گزارش  یها)پروژه   یهاطرح   یمستمر اجرا  یریگیبه نظارت و پ

و معادن    عیصنا  ونیسیو كم  یمجاز   یفضا  یعال  یماهه به شورا شش   شرفتیپ

 است.   یاسالم  یمجلس شورا 

 شش ماه یکبار 

وزارت ارتباطات و  

اطالعات    یفناور

  یفناور   یاجرا   ی)شورا

 اطالعات( 

ضمانت اجرای  تقویت  

 قانون 
 فناوری اطالعات 

 ( 68بند »خ« ماده )  483
  یاسالم  یپست جمهور  یاطالعات و شركت ملـ  یوزارت ارتباطات و فناور 

افزا  رانیا به  ارتباطات و فناور  تیخدمات و فعال  شیمکلفند نسبت    ی دفاتر 

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 

وزارت ارتباطات و  

اطالعات و    یفناور
 العات فناوری اط  حمایت زیرساختی 
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 بخش موردحمايت  نوع حمايت  مجري  مهلت اجرا  خالصه حکم  شماره ماده  رديف 

و    ندیخود اقدام نما  یقانون  فیدر چهارچوب وظا  یی( روستا  ICTاطالعات ) 

صدور    شیافزا  یالزم را برا  داتیتمه  ،یبا استفاده از مشاركت بخش خصوص  زین

(    ICTاطالعات )  یساالنه حداقل دو هزار دفتر ارتباطات و فناور   جادیمجوز ا

 به عمل آورند.   ییروستا

 پست   یشركت ملـ

 ( 71ماده )  484

كارآفر  انیكارفرما  بیترغ  یبرا  خصوص  نانیو  تعاون  یبخش  جذب    یو  به 

ط  كاری رو ین چنانچه  جذب    یاجرا   یجوان،  به  نسبت  برنامه  قانون 

اقدام    یصورت كارورزبه   یبا مدرک حداقل كارشناس  یدانشگاه  النیالتحصفارغ

به كار    وعشر  خیمدت دوسال از تار  یكارفرما برا   مهیاز پرداخت سهم ب  ند،ینما

 .. . .باشندی معاف م

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 فناوری اطالعات  ای حمایت بیمه  دولت 

485  
بند »ب«   2جزء  

 ( 73ماده )

تجارت] و  معدن  است  وزارت صنعت،  ابتدا   ملکف  امکان    [1396سال    یاز 

مال  یدسترس امور  سازمان  سامانه  یات یبرخط  به  اطالعاتستمی)س  كشور   ی ( 

 . دیرا فراهم نما  یو انواع محصوالت دخان  گاری س  عیو توز  دیواردات، تول

سال    یاز ابتدا

1396 

وزارت صنعت، معدن و  

 تجارت

های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 هاكلیه بخش

 (7۴بند »پ« ماده )  486
از بخش    ی هاشهرک   جادیا  یبرا  یو تعاون  یخصوص  یهادولت موظف است 

 ... .به عمل آورد  تیدانش سالمت، حما

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 حمایت زیرساختی  دولت 

 سالمت 

 

 (7۴بند »د« ماده )  487
پزشک] آموزش  و  درمان  بهداشت،  است   یوزارت  مورد  ...    [موظف  حسب 

 .  ...عمل آوردمحور بهجهت صادرات محصوالت سالمت   الزم را در  داتیتمه

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 

وزارت بهداشت، درمان  

 یو آموزش پزشک
 سالمت  دسترسی به بازار داخلی 

488  
بند »ب«   ۴جزء  

 ( 80ماده )

بسط و توسعه ...:[  اقدام كند  لیذ  یدولت مکلـف است مشتمل بر محورها]

  نیو تأم  یگروه  یهامشاركت   یهانهاد در حوزه مردم   یهانقش مردم و سازمان 

  شتریو تالش در جهت جلب مشاركت ب یاجتماع ریخ کردیبر رو یمبتن یمال

 از یمنابع مورد ن  نیدر تأم  نفعانی ذ

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 سالمت  تأمین مالی  دولت 

489  
بند »چ« ماده    1جزء  

(92) 

الزم جهت    یقانون  داتیتمه[  عمل آورد:را به  لیذ  یهادولت مکلف است اقدام ]

و رسانه و    مایاصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم، صدا و س  یشغل  تیامن

 بخش فرهنگ  یاستقرار نظام صنف

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 سایر خدمات  مقرراتی  دولت 

490  
بند »الف« ماده  

(92) 

همکار  با  است  مکلف  قضایی  یدولت  به   یقانون  داتیتمه  هقوه  مربوط  الزم 

و كاهش ضوابط و مقررات محدودكننده    یصدور مجوز و بازنگر   ندیفرآ  لیتسه

سال اول    انیپا

 قانون برنامه   یاجرا 
 سایر خدمات  مقرراتی  دولت 
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 بخش موردحمايت  نوع حمايت  مجري  مهلت اجرا  خالصه حکم  شماره ماده  رديف 

و نشر آثار و    دی تول  یالزم برا   ت یامن  جادی و ا  یو هنر   یو نشر آثار فرهنگ  دیتول

  ی سال اول اجرا  انیپا  امجوز را ت  یدارا   یو هنر  یفرهنگ  یهابرنامه   یاجرا 

 .دینما  ینیبش یقانون برنامه پ

 (92بند »ب« ماده )  491

اسالم ارشاد  و  فرهنگ  س  ،یوزارت  و  صدا  سا  مایسازمان    ی هادستگاه   ریو 

  تی با رعا  ی و هنر  یفرهنگ  یگری فهرست مجوزها و تصد...  ربط مکلفندذی 

واگذار   یشرع  نیمواز خصوص  یقابل  بخش  تعاون  یبه  سازمان   یو    ی هاو 

در طول    شودیم  نییقانون برنامه تع  یسال اول اجرا   انینهاد را كه تا پامردم 

 . ندیقانون برنامه واگذار نما  یاجرا   یهاسال 

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 

وزارت فرهنگ و ارشاد  

سازمان صدا و    ،یاسالم

  ری و سا  مایس

 ربطذی   یهادستگاه 

 سایر خدمات  سازی خصوصی 

 ( 92)بند »ح« ماده    492

  دهند یكه شغل خود را از دست م  مایاصحاب فرهنگ و هنر و رسانه و صدا و س

بودجه    حیگیرند. دولت در چهارچوب لواقرار می   یکاریب  مهیتحت پوشش ب

  ی کار یب  مهیصندوق ب  اریمنظور در اخت  ن یرا به ا  یاعتبار  یهاكمک   یسنوات

 .دهدی قرار م

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 سایر خدمات  ای حمایت بیمه  دولت 

493  
بند »الف«    2جزء  

 ( 100ماده )

  الت یو تسه  ارانهیاختصاص    :[عمل آوردرا به  ریز  داتیدولت موظف است تمه]

سنوات  یمال بودجه  چهارچوب  معافیت   ی در  عوارض  یاتی مال  یهاو  به   یو 

 مربوطه   نیدر چهارچوب قوان  یو جهانگرد  یرانگرد یا  ساتیتأس

قانون  پایان اعتبار  

 برنامه 
 گردشگری و صنایع دستی  تأمین مالی  دولت 

494  
بند »الف«    3جزء  

 ( 100ماده )

 ی، خدمات رفاه راه لیاز قب یمناطق گردشگر ازیمورد ن یهارساخت یز جادیا

اقامت ظرف  ،یو  از  خصوص  تیاستفاده  سرما  یبخش    یواگذار   ،یگذار هیدر 

 ی در قالب بودجه سنوات  یتیاقدامات حما  ریو سا  متیقارزان   التیتسه

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 گردشگری و صنایع دستی  حمایت زیرساختی  دولت 

495  
بند »ب« ماده  

(102 ) 

  ی و ارتقا   یبانیپشت  ت،یحما[  عمل آورد:را به  لیدولت موظف است اقدامات ذ]

زود بازده    یهابنگاه   ،یتوسعه مشاغل خانگ  قیو اقتصاد خانواده از طر  شتیمع

نرخ رشد    شیو خانواده محور و افزا  ییروستا   ید یتول  یهایو تعاون  یاقتصاد

 قانون برنامه   یاجرا  هیها نسبت به سال پامستمر فعالیت 

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 تأمین مالی  دولت 

 هاكلیه بخش

 

496  
بند »پ« ماده  

(10۵ ) 

  تیتقو  :[دی اقدام نما  ریموارد ز  یخارجه موظف است نسبت به اجراوزارت امور  ]

صادرات كاال و    یبرا   یجهان یبا تمركز بر ورود به بازارها  ی اقتصاد  یپلماسید

 یاب یو دست  یخارج  یگذار هیو جذب سرما  یمال  نیتأم  ،یو مهندس  یخدمات فن

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 هاكلیه بخش حمایت دیپلماتیک وزارت امور خارجه 
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 بخش موردحمايت  نوع حمايت  مجري  مهلت اجرا  خالصه حکم  شماره ماده  رديف 

در    یردولتی حضور بخش غ  یالزم برا   یها نهیزم  جادیو ا  نینو  یهابه فناوری 

 ... . ایآس  یجنوب غرب  یمنطقه و كشورها  یكشورها   گرید

497  
بند »ت« ماده  

(10۵ ) 

وزارت امور خارجه مکلف است ظرف    یوزارت صنعت، معدن و تجارت با همکار

الزم   سالکیمدت   زمان  ااز  شدن  را  نیاالجرا  در    یبازرگان  زنانیقانون، 

رابطه    نیشتریكه بر اساس آمار گمرک ب  ییدر كشورها  رانیا  یهاسفارتخانه 

ا  یتجار به  رانیبا  دارند  تعگونه را  كل   نییای  كه  دارا   نیا  هیكند    ی افراد 

كشور هدف    ای  یسیبوده و به زبان انگل  یاقتصاد   یهامرتبط با حوزه   التیتحص

افراد دو سال است. وزارت امور    نیتسلط كامل داشته باشند. مدت خدمت ا

  نیا   یوزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش ساالنه اجرا   یخارجه با همکار 

 ارائه كند.  یاسالم  یحکم را به مجلس شورا 

یک  ظرف مدت  

از زمان  سال  

االجرا شدن  مالز

  قانون  نیا

(16/1/1397 ) 

وزارت صنعت، معدن و  

 تجارت
 هاكلیه بخش حمایت دیپلماتیک

498  
بند »ت« ماده  

(10۵ ) 

وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش ساالنه   یوزارت امور خارجه با همکار

]مربوط به تعیین رایزنان مسلط به دانش اقتصادی و زبان  حکم    نیا  یاجرا 

 ارائه كند.   یاسالم  یرا به مجلس شوراانگلیسی یا زبان كشور هدف[  

 هر سال 

با    وزارت امور خارجه

وزارت صنعت،    یهمکار 

 معدن و تجارت

تقویت ضمانت اجرای  

 قانون 
 هاكلیه بخش

499  
بند »ت«   ۴جزء  

 ( 106ماده )

تا   ی ورود  یو مقابله با قاچاق كاال و ارز از مباد  یر یشگیپ  یبرا  یزیربرنامه 

%( ورود قاچاق  10درصد)كه ساالنه حداقل ده   ینحومحل عرضه آن در بازار به 

 . ابدیكاهش  

پایان اعتبار قانون  

 برنامه 
 هاكلیه بخش مبارزه با قاچاق  دولت 

500  
بند »ب« ماده  

(113 ) 

الزم  رسمی  اسناد  طریق  مفاد  از  رسمی االجراء  اسناد  مفاد  اجرای  ادارات 

شوند. ادارات مذكور  االجرای سازمان ثبت اسناد و امالک كشور اجراء میالزم

مکلفند بالفاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال  

مدیون اقدام كنند. چنانچه مرجع مذكور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای  

ی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام كند یا ظرف مدت  اجراء، نسبت به شناسای

متعهدٌله سند می  نماید،  اقدام  اجرای مفاد سند  به  نسبت  ماه  با  شش  تواند 

 انصراف از اجرای مفاد سند به محاكم دادگستری رجوع نماید. 

ظرف مدت دو  -

ماه از تقاضای  

یا ظرف    اجراء 

مدت شش ماه  

نسبت به اجرای  

 مفاد سند 

سناد و  سازمان ثبت ا

 امالک كشور 
 هاكلیه بخش حمایت حقوقی ـ قضایی

501  
بند »ت«   2جزء  

 ( 113ماده )

قوه قضائیه مکلف است حداكثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه به منظور  

پیشگیری و كاهش جرم، دعاوی و اختالفات، نسبت به شناسایی عوامل مؤثر  

پایان سال دوم  

 اجرای قانون برنامه 
 هاكلیه بخش مقرراتی  قوه قضاییه
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های قضائی هر استان اقدام و پس  حوزه در بروز دعاوی و جرائم به تفکیک در  

از بررسی جامع پژوهشی، اقدامات الزم را انجام و لوایح مورد نیاز را تهیه و با  

( قانون اساسی به مجلس شورای اسالمی تقدیم 7۴رعایت اصل هفتاد و چهارم)

 نماید. 

 ( 113تبصره ماده )  502
قوه قضائیه مکلف است گزارش دقیق عملکرد ساالنه خود در طول اجرای قانون  

 برنامه را در پایان هرسال به مجلس شورای اسالمی ارائه كند. 

هر سال تا پایان  

 اعتبار قانون برنامه 
 قوه قضائیه

تقویت ضمانت اجرای  

 قانون 
 هاكلیه بخش

 ( 11۴ماده )  503

اسناد و امالک كشور موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون  سازمان ثبت  

اندازی و ساماندهی دفتر امالک كشور به صورت الکترونیک  برنامه نسبت به راه

اقدام نموده و كلیه معامالت راجع به امالک و اراضی را در آن به صورت آنی 

ای  ت لحظه و الکترونیکی به نحوی ثبت نماید كه امکان ثبت معامالت به صور

و برخط در دفتر امالک و نیز پاسخ آنی و برخط در همان لحظه به استعالمات  

باشد. دفتر مذكور پس از تکمیل جایگزین دفتر امالک موجود و در   فراهم 

 حکم آن خواهد بود. 

پایان سال دوم  

 اجرای قانون برنامه 

سازمان ثبت اسناد و  

 امالک كشور 

های  ایجاد و توسعه سامانه 

 تی اطالعا
 هاكلیه بخش

504  
بند »الف« ماده  

(116 ) 

در راستای كاهش مراجعه مردم به مراجع قضائی و تسریع در حل و فصل  

افزایش حل و    دولت به منظور  یاختالفات، قوه قضائیه مکلف است با همکار 

فصل اختالفات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی  

قانون برنامه    جرایعمومی و حمایت از آنها، تا پایان سال اول ا و ایجاد اقبال  

 .بینی نمایدتمهیدات الزم را پیش 

پایان سال اول  

 قانون برنامه   جرایا

  یبا همکار   قوه قضائیه

 دولت 
 هاكلیه بخش حمایت حقوقی ـ قضایی

505  
بند »پ« ماده  

(116 ) 

های اقتصادی و ایجاد  فعالیت سازی  قوه قضائیه مکلف است در راستای شفاف 

های مالی را ایجاد نماید تا امکان  زمینه اعتبارسنجی، سامانه سجل محکومیت 

علیهم از این سامانه  های مالی اشخاص محکومٌ استعالم برخط كلیه محکومیت 

های اجرائی و دفاتر اسناد  برای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و دستگاه 

 رسمی فراهم آید. 

اعتبار قانون    پایان

 برنامه 
 قوه قضائیه

های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 هاكلیه بخش

506  
« ماده  الفبند »

(117 ) 

سامانه  برنامه  قانون  اجرای  دوم  سال  پایان  تا  است  مکلف  قضائیه  ای  قوه 

الکترونیک ایجاد نماید كه امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعالمات مورد  

علیهم به طور  ٌ صالح در خصوص اموال اشخاص محکوم قضائی ذی نیاز مراجع  

پایان سال دوم  

 اجرای قانون برنامه 

قضائیه با همکاری  قوه  

های  وزارتخانه 

دادگستری، ارتباطات و  

های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 هاكلیه بخش
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متمركز برای قوه قضائیه و تحت نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه از طریق  

دسترسی برخط به كلیه بانکهای اطالعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی 

علیهم فراهم شود تا توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گیرد.  محکومٌ 

مانند  ت دارند،  اشخاص  اموال  مورد  اطالعاتی در  نحو  به هر  مراجعی كه  مام 

ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی  سازمان ثبت اسناد و امالک كشور، شهرداری 

انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مركزی و كلیه بانکها و مؤسسات  

مشاوران امالک مکلفند  مالی و اعتباری و سامانه شناسه)كد( رهگیری اتحادیه  

كلیه اطالعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذكور و كلیه تغییرات  

راجع به آنها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آنها را، به نحوی كه این اطالعات به 

صورت برخط )آنالین( و آنی از طریق سامانه مذكور قابل دسترس باشد، در 

. اطالعات قابل دسترسی از طریق این سامانه دارای  قضائیه قرار دهنداختیار قوه 

بندی محرمانه است و صرفاً با تأیید قضات منصوب رئیس قوه قضائیه به  طبقه

درخواست مراجع قضائی صالح یا مراجع اجراكننده رأی یا مراجع اجراكننده  

گیرد. نحوه اجرای این بند به موجب  مفاد اسناد رسمی در اختیار آنان قرار می

االجراء شدن این قانون  ماه پس از الزم ای است كه ظرف مدت شش نامه یینآ

وزارتخانه  همکاری  با  و  قضائیه  قوه  وسیله  و  به  ارتباطات  دادگستری،  های 

اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب   امور  و  هیأت وزیران  فناوری اطالعات 

 .رسدمی

فناوری اطالعات و امور  

 اقتصادی و دارایی 

507  
« ماده  ببند »

(117 ) 

سازمان ثبت اسناد و امالک كشور تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدامات  

برای   را  قانونی الزم  اسناد رسمی  مفاد  اجرای  فرآیندهای  الکترونیک كردن 

 انجام دهد. 

پایان سال اول  

 اجرای قانون برنامه 

سازمان ثبت اسناد و  

 امالک كشور 

های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 هاكلیه بخش

508  
« ماده  تبند »

(117 ) 

درگاه الکترونیک  قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه  

های الکترونیک دستگاههای اجرائی، كلیه ایجاد نماید كه با اتصال به سامانه 

و   انجام  قابل  الکترونیک  صورت  به  قضائی  مراجع  نیاز  مورد  استعالمات 

پاسخگویی باشد. كلیه دستگاههای اجرائی مکلفند در اجرای این بند با قوه  

پایان سال اول  

 اجرای قانون برنامه 
 قوه قضاییه

های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 هاكلیه بخش
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نی مورد  استعالمات  و  كنند  همکاری  صورت  قضائیه  به  را  قضائیه  قوه  از 

 الکترونیک و در كمترین زمان ممکن از طریق سامانه مذكور پاسخ دهند. 

509  
بند »ب« ماده  

(120 ) 

اجرای قانون   پایان سال دوم  تا  امنیت  قوه قضائیه موظف است  برنامه سند 

قوه   رئیس  تصویب  به  و  تهیه  مربوطه  مقررات  و  قوانین  رعایت  با  را  قضائی 

 قضائیه برساند. 

پایان سال دوم  

 اجرای قانون برنامه 
 هاكلیه بخش مقرراتی  قوه قضاییه

 ( 31/۵/1396)مصوب    صندوق توسعه ملیقانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع  

 ( 6ماده )  510
های اجرایی موظفند در چهارچوب اعالمی سازمان برنامه و بودجه  دستگاه ...  

 ...كشور، اطالعات مربوط به چهارچوب این نظارت را در سامانه ثبت كنند.
 های اجراییدستگاه  -

های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 هاكلیه بخش

 ( 6)ماده    511
هر شش ...   را  عملکرد  گزارش  تا  است  موظف  مجلس  سازمان  به  یکبار  ماه 

 .. . شورای اسالمی ارائه كند.
 ماه یکبار هر شش 

سازمان برنامه و بودجه  

 كشور 

تقویت ضمانت اجرای  

 قانون 
 هاكلیه بخش

 ( 6تبصره ماده )  512

  كار،  بازار  اطالعات  جامع  سامانه  است  مکلف  اجتماعی  رفاه  و  كار  تعاون،  وزارت

 و  كرده   ایجاد  موجود  امکانات  از  استفاده  با  را  قانون  این  اهداف  با  متناسب

 ی مرتبط قرار دهد. هادستگاه   اختیار  در  را  نیاز  مورد  هایداده 

- 
  رفاه  و  كار  تعاون،  وزارت

 اجتماعی 
 هاكلیه بخش سازی اطالعات شفاف 

 1( 11/7/1396)مصوب    قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

 ( 22ماده )  513

از خدمات   و خروجی كشور  ورودی  است در كلیه گمركات  سازمان موظف 

های بخش خصوصی، تعاونی و مراكز دانشگاهی كه صالحیت آنها  آزمایشگاه 

گیری از صورت با بهره باشد استفاده كند و در غیراین مورد تأیید سازمان می

 های مناسب دایر نماید. آزمایشگاه امکانات موجود  

- 
سازمان ملی استاندارد  

 ایران 

 ارتقای استاندارد 

 
 هاكلیه بخش

 ( 2۴ماده )  514

سازی، مشابه با  منظور توسعه و تقویت نظام استاندارد سازمان مکلف است به

های تأیید انطباق محصول با استاندارد اعم از المللی، انواع روش های بین نظام 

 .. .اظهاریه انطباق را اعمال كند.گواهی یا  

- 
سازمان ملی استاندارد  

 ایران 
 هاكلیه بخش فنی و آموزشی 

 ( 29ماده )  515
پژوهش  استانداردهای  از طریق توسعه  است  محور در جهت  سازمان موظف 

ورود   و  پیشرفته  استانداردهای  سطح  در  صنعتی  تولیدات  كیفیت  ارتقای 
- 

سازمان ملی استاندارد  

 ایران 
 هاكلیه بخش فنی و آموزشی 

 
اساسنامه مؤسسه  عدی آن، و اصالحات و الحاقات ب  17/3/1339مصوب    قانون راجع به اجازه تأسیس مؤسسه استاندارد ایران نامه اجرایی آن، االجرا شدن این قانون و آیین( اين قانون، »از تاریخ الزم 59موجب ماده )به   .1

شورای انقالب و قانون اصالح قوانین و    25/4/1359( اساسنامه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب  10الیحه قانونی راجع به اصالح بند )الف( ماده )و   9/4/1344استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب  
 شود«. و اصالحات بعدی آن نسخ می  25/11/1371ایران مصوب  مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی
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گیری  المللی با بهره ایران در عرصه مبادالت بین پذیر جمهوری اسالمی  رقابت 

استانداردسازی،   و فنی كشور در عرصه  نخبگان علمی  برجسته و  اساتید  از 

موجبات ارتقای كیفی محصوالت با فناوری باال در راستای نیل به اهداف توسعه 

 .و پیشرفت كشور را فراهم كند

 (26/10/1396ی )مصوب  دست  عیصنا  استادكاران  و  هنرمندان  از  تیحما  قانون

 ( 2ماده )  516

دولت مکلف است در اجرای قانون بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش  

نسبت به    18/۵/1388دار )كددار( مصوب  و شاغالن صنایع دستی شناسه

 ساماندهی و بیمه نمودن كلیه واجدان شرایط اقدام نماید. 

 گردشگری و صنایع دستی  ای حمایت بیمه  دولت  -

 ( ۴»الف« ماده )بند    517

مکلف است... اقدامات    1]وزارت[ میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

اعمال نظارت و حمایت  ... آورد:  های الزم در جهت بهبود  زیر را به عمل 

 كیفی محصوالت صنایع دستی و آموزش صنایع دستی

- 

  ،یفرهنگ  راثیم  وزارت

  عیصنا  و  یگردشگر 

 یدست

 گردشگری و صنایع دستی  فنی و آموزشی 

 (۴بند »ب« ماده )  518

صنایع دستی و گردشگری مکلف است اقدام زیر را  ]وزارت میراث فرهنگی،  

های  گذاری و نظارت بر وضعیت كارگاهریزی، سیاست به عمل آورد:[... برنامه 

 تولیدی و آموزش صنایع دستی 

- 

  ،یفرهنگ  راثیم  وزارت

  عیصنا  و  یگردشگر 

 یدست

 گردشگری و صنایع دستی  ریزیبرنامه 

 (۴بند »پ« ماده )  519

صالح برای  هنرمندان و صنعتگران و همکاری با مراجع ذی ... پشتیبانی از  

تعیین و اعطای درجه هنری به هنرمندان صنایع دستی در چهارچوب قوانین  

 و مقررات مربوط 

- 

  ،یفرهنگ  راثیم  وزارت

  عیصنا  و  یگردشگر 

 یدست

 وری تشویق بهره 

 
 گردشگری و صنایع دستی 

 (۴بند »ت« ماده )  520
و   هماهنگی  مالکیت برنامه ...  مورد  در  صنایع  ریزی  فکری  و  معنوی  های 

 دستی ایران )آثار و هنرمندان( در داخل و خارج از كشور 
- 

  ،یفرهنگ  راثیم  وزارت

  عیصنا  و  یگردشگر 

 یدست

 گردشگری و صنایع دستی  ریزیبرنامه 

 - رسانی در زمینه صنایع دستی ... سازماندهی نظام اطالع  (۴بند »ث« ماده )  521

  ،یفرهنگ  راثیم  وزارت

  عیصنا  و  یگردشگر 

 یدست

های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 گردشگری و صنایع دستی 

 
با تمامی اختیارات و وظایفی    ( از تاریخ تصویب این قانون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری24/4/1398. بر اساس ماده واحده »قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی« )مصوب  1

( قانون برنامه پنجساله  28با اصالحات و الحاقات بعدی و بند »الف« ماده )  8/7/1386( قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  29به موجب قوانین و مقررات در مواردی که مغایر شرع نیست با رعایت بند »د« ماده )که  
 شود«. و بدون توسعه تشکیالت و افزایش نیروی انسانی به »وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی« تبدیل می  14/12/1395هوری اسالمی ایران مصوب ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جم 
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 ( ۴بند »ج« ماده )  522
دستگاه  با  همکاری  ذی ...  بههای  دروس  ربط  سرفصل  تدوین  منظور 

 های صنایع دستی ها و دانشکده ها، آموزشکده هنرستان 
- 

  ،یفرهنگ  راثیم  وزارت

  عیصنا  و  یگردشگر 

 یدست

 گردشگری و صنایع دستی  فنی و آموزشی 

 ( ۴بند »چ« ماده )  523

برنامه ...   و  كاهش  هماهنگی  برای  غیردولتی  نهادهای  تأسیس  جهت  ریزی 

تصدی دولت و ساماندهی فعالیت صنایع دستی در چهارچوب قوانین و مقررات  

 مربوط 

- 

  ،یفرهنگ  راثیم  وزارت

  عیصنا  و  یگردشگر 

 یدست

 گردشگری و صنایع دستی  ریزیبرنامه 

 ( ۴بند »ح« ماده )  524
های نمایشگاهی گذاری و نظارت بر امر تأسیس شركت ریزی، سیاست ... برنامه 

 ها و بخش خصوصیتخصصی صنایع دستی توسط تعاونی
- 

  ،یفرهنگ  راثیم  وزارت

  عیصنا  و  یگردشگر 

 یدست

 گردشگری و صنایع دستی  ریزیبرنامه 

 (۴ماده )بند »ذ«    525
ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر شناسایی و گردآوری آثار با ارزش و  برنامه ...  

 ربطهای ذی برگزیده صنایع دستی دوران معاصر و نمایش آنها توسط دستگاه 
- 

  ،یفرهنگ  راثیم  وزارت

  عیصنا  و  یگردشگر 

 یدست

 گردشگری و صنایع دستی  ریزیبرنامه 

 ( ۴بند »ز« ماده )  526
تحقیق و بررسی مستمر جامعه آماری و جمع آوری اطالعات الزم از وضعیت  ...  

 منظور ارتقای جایگاه صنایع دستی ایران صنایع دستی ایران و جهان به 
- 

  ،یفرهنگ  راثیم  وزارت

  عیصنا  و  یگردشگر 

 یدست

 گردشگری و صنایع دستی  فنی و آموزشی 

 ( ۴بند »ژ« ماده )  527
موقعیت ایران در نظام بازار صنایع دستی جهان در جهت  اهتمام بر ارتقای  ...  

 رونق و افزایش صادرات 
- 

  ،یفرهنگ  راثیم  وزارت

  عیصنا  و  یگردشگر 

 یدست

 گردشگری و صنایع دستی  تشویق صادرات 

 ( ۴بند »س« ماده )  528
بهره  سامانه ...  از  بهگیری  بازرگانی  پیشرفته  فروش  های  بازار  توسعه  منظور 

 ایران در كشورهای هدف توسط بخش غیردولتیصنایع دستی  
- 

  ،یفرهنگ  راثیم  وزارت

  عیصنا  و  یگردشگر 

 یدست

 تشویق صادرات 

 
 گردشگری و صنایع دستی 

 ( ۴بند »ش« ماده )  529

 

بازارچه ایجاد  به  كمک  بهره ...  با  دستی  صنایع  ظرفیت های  از  های  گیری 

 های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتیبخش 

 

 

- 

  ،یفرهنگ  راثیم  وزارت

  عیصنا  و  یگردشگر 

 یدست

 گردشگری و صنایع دستی  دسترسی به بازار داخلی 
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 ( 1۵/2/1398ی )مصوب  رانیا   یاز كاال   تیكشور و حما  یو خدمات  ی د یحداكثر استفاده از توان تول  قانون

530  
بند »الف«    1جزء  

 ( ۴ماده )

 وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است: 

را    ی های موجود، سامانه متمركز و با استفاده از سامانه   ی اعتبارات داخل ـ از محل  1

 كند.   ی سامانده   ی های محصوالت داخل ی جهت درج فهرست توانمند 
- 

وزارت صنعت، معدن و  

 تجارت

های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 هاكلیه بخش

531  
بند »الف«    2جزء  

 ( ۴ماده )

موظف  ] تجارت  و  معدن  صنعت،  توانمند [  است: وزارت  فهرست  درج  های  ی به 

داخل اسام  تیظرف  ،ی محصوالت  عرضه  دكنندگانیتول  ی و  و  كنندگان  كاالها 

در سامانه    یبندو رتبه   یهای داخلـ ساخت، فناوری   یطراح  مانکارانیخدمات، پ

ا1متمركز موضوع جزء) ا  نی(  اقدام كند. اطالعات  با  نیبند  صورت  به   دی سامانه 

 مستمر روزآمد و در دسترس عموم باشد.

 چهار ماه 
وزارت صنعت، معدن و  

 تجارت

های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 هاكلیه بخش

532  
بند »الف«    3جزء  

 ( ۴ماده )

و   ی عمق ساخت داخل محصوالت داخل [ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است: ] 

  ی محصوالت را حداكثر ط   ی نصب برچسب نشان دهنده درصد عمق ساخت داخل بر رو 

 بند درج كند.   ن ی ( ا 1)   و در سامانه موضوع جزء   ن یی دوره دوساله تع 

دوره    یحداكثر ط

 ساله   دو

وزارت صنعت، معدن و  

 تجارت

های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 هاكلیه بخش

533  
بند »الف«    ۴جزء  

 ( ۴ماده )

است:] موظف  تجارت  و  معدن  صنعت،  رتبه [  وزارت  درج  به    یبند نسبت 

ـ ساخت در    یطراح   مانکارانیكنندگان خدمات و پكاالها، عرضه   دكنندگانیتول

جزء) موضوع  ا1سامانه  ذی   نی(  مراجع  توسط  كه  قانونبند    ،غیردولتی  یصالح 

 شود، اقدام كند. انجام می  ران یو اتاق ا   یهای نظام مهندس سازمان 

- 
وزارت صنعت، معدن و  

 تجارت

های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 هاكلیه بخش

534  
بند    ۴جزء    1تبصره  

 ( ۴»الف« ماده )

های  یی تملک دارا   ی ها طرح   مانکاران ی بندی مهندسان مشاور و پ و طبقه   ت ی صالح   ص ی تشخ 

و فهرست مربوطه جهت    است بر عهده سازمان برنامه و بودجه كشور  ...  ( ی )عمران ای  ه ی سرما 

 شود. ماده به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم می   ن ی درج در سامانه موضوع ا 

- 
سازمان برنامه و بودجه  

 كشور 

های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 هاكلیه بخش

535  
بند »ب«   1جزء  

 ( ۴ماده )

اجرایی موظفند:[  ]كلیه دستگاه  از تصو  کی حداكثر  های  ی  هاطرح   بی ماه پس 

ربط، نسبت به انتشار فهرست و مشخصات آنها در  های( خود در مرجع ذی )پروژه 

 . ماده اقدام كنند  نیسامانه موضوع ا 

پس    یک ماه   حداكثر 

ی  ها طرح   ب ی از تصو 

 دستگاه   های( )پروژه 

 های اجراییدستگاه 
های  سامانه ایجاد و توسعه  

 اطالعاتی 
 هاكلیه بخش

536  
بند »ب«   2جزء  

 ( ۴ماده )

  از یمورد ن  یفهرست كاالها و خدمات خارجهای اجرایی موظفند:[  ]كلیه دستگاه 

ا )پروژه ی  هاطرح  موضوع  همچن  نیهای(  و  بهره   یازها ین  نیبند  برداری  دوران 

مربوطه در    یو استانداردها   یهای( خود را با ذكر مشخصات فن)پروژه ی هاطرح 

 ماده اعالم كنند.  نیسامانه موضوع ا 

 های اجراییدستگاه  -
های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 هاكلیه بخش
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537  
بند    2جزء    2تبصره  

 (۴»ب« ماده )

 یخارج  ای  یاز بازار داخل  دیخر  نیجزء اعم از آنکه ا  نیاقالم ا  یخارج  دیخر

در    دیخر  ندیكه حداقل سه ماه قبل از شروع فرآ  یدر صورت  رد،یصورت پذ

 .. . نشده باشد، ممنوع است.  یسامانه مذكور بارگذار 

 های اجراییدستگاه  -
های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 هاكلیه بخش

538  
بند »ب«   3جزء  

 ( ۴ماده )

استاندارد مورد نظر كاال و خدمات مورد  های اجرایی موظفند:[  ]كلیه دستگاه

ماده اعالم كنند و در صورت عدم   نیو در سامانه موضوع ا نییخود را تع ازین

پ مدون،  استاندارد  مل  ای  نیتدو  شنهادیوجود  سازمان  به  را  آن   یانطباق 

 استاندارد ارائه كنند. 

 های اجراییدستگاه  -
های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 هاكلیه بخش

539  
بند »ب«   ۴جزء  

 ( ۴ماده )

انطباق از    یگواه  یدارا   یمحصوالت داخلهای اجرایی موظفند:[  ]كلیه دستگاه 

 قرار دهند.  دییالمللی را مورد قبول و تأبین  ای  یداخل  تیصالح  دییمراكز تأ
- 

های  كلیه دستگاه

 اجرایی 
 هاكلیه بخش ارتقای استاندارد 

 ( ۵بند »الف« ماده )  540

قانون صرفاً به مؤسسات    نی( ا2)  موضوع ماده  یهاارجاع كار توسط دستگاه ...  

توانمند   یرانیا  یهاو شركت  مندرج در سامانه  ی ثبت شده در فهرست  های 

 .. . قانون مجاز است.  نی( ا۴)  ماده

 های اجراییدستگاه  -
اولویت خرید محصوالت  

 داخلی 
 هاكلیه بخش

 ( ۵بند »الف« ماده )  541

بند همراه    نیاقتصاد موضوع ا  یشده در شورا   بیگزارش موارد خاص تصو...  

  ی ربط مجلس شوراهای ذی بار به كمیسیون کیهر سه ماه  دیبا مستندات با

 . ارائه شود  یاسالم

 شورای اقتصاد  بار   کیهر سه ماه  
تقویت ضمانت اجرای  

 قانون 
 هاكلیه بخش

 (۵بند »ب« ماده )  542

طرح    ازی قانون مکلفند كاالها و خدمات مورد ن  نی( ا2موضوع ماده)  یهادستگاه 

(  ۴)   مندرج در سامانه موضوع ماده  یهای داخلی )پروژه( را از فهرست توانمند 

 .. .كنند.  نیقانون تأم  نیا

 های اجراییدستگاه  -
اولویت خرید محصوالت  

 داخلی 
 هاكلیه بخش

 (۵بند »ب« ماده )  543

خارج  دیخر...   خدمات  و  داخل  یكاالها  بازار  از  آنکه  از   یخارج   ای  ی)اعم 

های  ی مندرج در سامانه توانمند   مشخصاتشوند( كه محصوالت با    یداریخر

 مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است.   یداخل

 های اجراییدستگاه  -
اولویت خرید محصوالت  

 داخلی 
 هاكلیه بخش

544  
بند »ب«   7تبصره  

 ( ۵ماده )

  نی( ا ۵)  ماده  تیقانون موظف هستند رعا  نی( ا2)  موضوع ماده  یهادستگاه 

آن را    تیدرج كنند و رعا یاصل مانکاریدر قرارداد منعقده با پ  حاًیقانون را صر

  ت یاعالم نموده و بر رعا  یالزام  میمستقریو غ  میمستق  یقراردادها  یدر تمام

 آن نظارت كنند. 

 های اجراییدستگاه  -
خرید محصوالت  اولویت  

 داخلی 
 هاكلیه بخش
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545  
بند »ب«   8تبصره  

 ( ۵ماده )

موضوع    ی ها شود و دستگاه قرارداد محسوب می   نفک ی قرارداد، جزء ال   ی فناور   وست ی پ 

ها( و ارجاع كار  ها )پروژه طرح   ه ی را در كل   وست ی پ   ن ی قانون موظفند ا   ن ی ( ا 2)   ماده 

ا  مبتن   ن ی موضوع  چشم   ی قانون  »سند  علم انداز«،  بر  جامع  كشور«،    ی »نقشه 

مستندات    ر ی و همراه با سا   ه ی ته  « ی و »اقتصاد مقاومت  « ی های »علم و فناور سیاست 

 .. . اقتصاد ارائه كنند.   ی به شورا   ب ی تصو   ی )پروژه( برا   طرح   ی و اقتصاد   ی فن 

 بنیانهای دانش حوزه  فنی و آموزشی  های اجراییدستگاه  -

 ( 6بند »الف« ماده )  546
خدمات   هیته ایقانون قبل از واردات كاال   نی( ا 2)  موضوع ماده  یها دستگاه  هیكل

خدمت مربوط طبق قانون    ای از خارج كشور، مکلفند نسبت به ثبت سفارش كاال  

 نامه اجرایی آن اقدام كنند. مقررات صادرات و واردات و آیین 

 های اجراییدستگاه  -
های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 هابخشكلیه  

 ( 6بند »ب« ماده )  547
ماده  یها دستگاه  ا2)  موضوع  اسام  نی(  مکلفند    ی ها طرح   مانکارانیپ  یقانون 

(  2( ماده) 3( و تبصره)۴( بند »ب« ماده)1تبصره)  تیهای( خود را با رعا )پروژه 

 به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم كنند.  نییقانون بالفاصله پس از تع  نیا

 های اجراییدستگاه  -
های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 هاكلیه بخش

548  
بند »ب«   1جزء  

 ( 7ماده )

  یها بانک   یرا برا  ریز   طی مکلف است، شرا  رانیا   یاسالم  یجمهور  یبانک مركز]

(، به  ییاتکا  ایو    میتقسصورت قابل  )به ی  اعتبار ارز   شیگشا   :[عامل فراهم سازد

و   ی اصل  مانکارانیپ  ،ی( و در مراحل بعد 2)  موضوع ماده  یهادرخواست دستگاه 

  ی ـ خارج   یرانی مشاركت ا  ای  یران یا  یها عامل به نفع شركت  یها توسط بانک   یفرع

 .طرف قرارداد

 هاكلیه بخش حمایت ارزی  ی بانک مركز -

549  
بند »ب«   2جزء  

 ( 7ماده )

  یها بانک   یرا برا  ریز   طی مکلف است، شرا  رانیا   یاسالم  یجمهور  یبانک مركز]

مشاركت    ای   یرانیا  یها كه توسط شركت   یاجازه استفاده از ارز   :[عامل فراهم سازد

مربوط، اعم از    یال یـ ر   یارز  ای   یارز  یها و قراردادهامان یدر پ  یـ خارج  یرانیا

واردات كاال   یشود براحاصل می  یردولتیغ   ای  یبخش دولت   یها و قراردادهامان یپ

 . طرح)پروژه(  ازیو خدمات مورد ن

 هاكلیه بخش تأمین مالی  ی بانک مركز -

550  
بند »ب«   3جزء  

 ( 7ماده )

تأم  [مکلف است  ران یا  یاسالم  یجمهور  یبانک مركز]   ی مال  نیسازوكار روش 

بانک   یرا طراح   دیمق به  بانک و  ابالغ كند.    ی ردولتیو غ  یدولت  یتخصص  ی هاها 

 روش هستند.   نیا  یموظف به اجرا 

 هاكلیه بخش تأمین مالی  ی بانک مركز -

551  
بند    1تبصره جزء  

 (7»ب« ماده )

را در چهارچوب قانون    دیمق  یمال  نیمکلف است روش تأم  یصندوق توسعه مل

 خود اجرایی كند.  یو ضوابط قانون
 هاكلیه بخش تأمین مالی  ی صندوق توسعه مل -
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 ( 8ماده )  1تبصره    552

 ایكاال    دیدر قرارداد خر  ستندیقانون مجاز ن  نی( ا2)  موضوع ماده  یهادستگاه 

خدمت سلب    ایمطالبات آن قرارداد را از فروشنده كاال    یخدمات، حق واگذار 

 حق نافذ نخواهد بود.   نیكنند و در هر صورت سلب ا

 هاكلیه بخش پرداخت مطالبات دولتی  های اجراییدستگاه  -

 ( 9بند »الف« ماده )  553

زم...   است  مکلف  قانون نهیدولت  برا   یهای  را    ی ریگو شکل   سیتأس  یالزم 

االجرا  ظرف مدت شش ماه پس از الزم   یردولتیغ  نیمؤسسات تضم  تیفعال

 .. . قانون فراهم آورد.  نیشدن ا

شش ماه پس از  

االجرا شدن  الزم

قانون برنامه  

(16/8/1396 ) 

 هاكلیه بخش ای حمایت بیمه  دولت 

 (9بند »ب« ماده )  554

از الزم   یمركز   مهیب پس  ماه  مدت سه  است ظرف  ا   االجراموظف    نیشدن 

پوشش  انواع  ارائه  سازوكار  صادراتمهیب  یهاقانون،  اعتبار  ب  ینامه  نامه  مهیو 

 و ابالغ كند.   هیرا ته  یداخل  مهیب  یهااز محصول توسط شركت  یمسئولیت ناش

پس از    سه ماه

االجرا شدن  الزم

قانون برنامه  

(16/۵/1396 ) 

 هاكلیه بخش ای حمایت بیمه  ایران   بیمه مركزی

 1( 10تبصره ماده )  555

تأم به  یاجتماع  نیسازمان  است  بمکلف  ا  مهیمنظور    ی دارا   یرانیكاركنان 

اجرا   یشغل  نامهیگواه با  ارتباط  در  فن  یقراردادها   یكه  و    یصدور خدمات 

اعزام می  یمهندس از كشور  ببه خارج  را  مان یقراردادها)پ  مهیشوند حق  ها( 

كاركنان محاسبه   انهیحقوق ماه  ایصرفاً بر اساس صورت مزد    یالیصورت ربه

 ها را صادر كند.مانیپ  ایو وصول كند و مفاصاحساب قرارداد و  

 هاكلیه بخش ای حمایت بیمه  یاجتماع  نیسازمان تأم -

 ( 11ماده )  556

  یرعمران یهای غمان یقراردادها و پ  مهیموظف است حق ب  یاجتماع  نیسازمان تأم

  ی و ساخت دارا  یطراح  مانکارانیپ ایو  مانکارانی( پی ا هی سرما  ییدارا   رتملکی)غ

را كه موضوع    یو مهندس   یفن  ایو    ید یتول  ،یخدمات  ،یصنعت   یهاكارگاه  ثابت 

و توسط كاركنان    مانکاریثابت پ  یها اه بدون مصالح( در كارگ   ای)با مصالح    مانیپ

بر مبناها انجام می شاغل در آن كارگاه    انهی حقوق ماه  ای صورت مزد    یشود را 

  ا ی انجام شده محاسبه و وصول نموده و مفاصاحساب قرارداد    یبازرس  ایكاركنان  

موارد   مانیپ در  كند.  ا  یرا صادر  پ  نیكه در  و  قراردادها    اتیها عملمان یگونه 

)مونتاژ(، نصب، نظارت،    یسرهم بند  ،یساز  کپارچهیساخت توأم با    املاجرایی ش

 هاكلیه بخش ای حمایت بیمه  یاجتماع  نیسازمان تأم -

 
های ( قانون مالیات 104در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده )( »قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی  12( ماده )2( و )1های ). به موجب اين ماده، تبصره مذكور، جایگزین تبصره 1

 ( شده است.  1391/5/1مستقیم« )مصوب 
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و خدمات پس از فروش    ریو تعم  یآموزش، نگهدار  ،اندازیآزمون و راه  ،یبازرس 

انجام شود، به   توسط كاركنان شاغل همان كارگاه در كل طرح)پروژه( كارفرما 

( را صادر كند. محاسبه و مطالبه  مانیام و مفاصاحساب قرارداد)پفوق اقد  قیطر

قراردادها و   نیدر ا   افته«یبر اساس روش »نسبت مزد به كل كار انجام  مهیحق ب

 ها ممنوع است. مان یپ

 ( 11تبصره ماده )  557

قراردادها   یاجرا یو ساخت برا یطراح مانکارانیپ ایو  مانکارانیكه پ یدر صورت 

استفاده كنند، منحصراً حق   رثابتیغ یهاماده از كارگاه  نیهای صدر امانیپ ایو 

صورت مزد   ی)بر مبنا  قرارداد مشمول روش مذكور ای و  مانیبخش از پ  نای بیمه

مربوطه محاسبه خواهد    یقانون  یهاروش  ساس( عمل نشده و بر اانهی حقوق ماه  ای

 شد. 

 هاكلیه بخش ای حمایت بیمه  سازمان تأمین اجتماعی -

 ( 13ماده )  558

ماده  یها دستگاه   هیكل ا2)  موضوع  پ  نی (  با  قرارداد  طرف  كه    مانکاران، یقانون 

  مهی و ب مهیعوارض، حق ب ات،ی باشند مکلفند مالمهندسان مشاور و سازندگان می 

  افتیرا ظرف مدت حداكثر دو ماه پس از در   تی مربوط به هر صورت وضع  یکاریب

مذكور عالوه بر پرداخت    دستگاهصورت    نی ا  ریپرداخت كنند در غ  تیصورت وضع

های مربوط به آن  مه یمتعلق، جر  یکاریب  مه یو ب  مهیعوارض، حق ب  ات،یاصل مال

 كند.پرداخت می   زیرا ن

حداكثر دو ماه  

  افتیپس از در

 تیعصورت وض

های  كلیه دستگاه

 اجرایی 
 هاكلیه بخش پرداخت مطالبات دولتی 

 ( 16ماده )  559
  ی و مصرف   ی مصرف   ی وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش كاالها 

شده    د ی تول   ی كاف   زان ی مناسب و به م   ت ی ف ی را كه با ك   ی ران ی مشابه ا   ی دارا   ی بادوام خارج 

 ]نماید[... . ممنوع  ...  مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه   ان ی باشد تا پا 
- 

وزارت صنعت، معدن و  

 تجارت

اولویت خرید محصوالت  

 داخلی 
 هاكلیه بخش

 ( 16ماده )  560
( قانون احکام  22) براساس ماده [ ...وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است]

تعرفه برنامه   یدائم از موانع  توسعه كشور  واردات    تی ریجهت مد  یای و فنهای 

 استفاده كند. 

- 
وزارت صنعت، معدن و  

 تجارت
 هاكلیه بخش ای حمایت تعرفه

 ( 16ماده )  2تبصره    561

مکلفند نسبت    یوزارت صنعت، معدن و تجارت و حسب مورد وزارت جهاد كشاورز 

  ا یو    یصنعت  یدهنده درصد عمق ساخت داخل در كاالها به نصب برچسب نشان 

و نظارت الزم را   یر یگیكنندگان پد یماده توسط تول نیشده مشمول ا یبندبسته 

 اعمال كنند. 

- 

وزارت صنعت، معدن و  

تجارت و حسب مورد  

 ی وزارت جهاد كشاورز

اولویت خرید محصوالت  

 داخلی 
 هابخشكلیه  
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 ( 17ماده )  562

  دیخر  ]ملزم به[  ( آن2قانون و تبصره)  نی ( ا2موضوع صدر ماده)  یهادستگاه 

موضوع بند»الف«    یهای محصوالت داخلی كاالها و خدمات از فهرست توانمند 

 ]هستند[... .   قانون  نی( ا۴ماده)

 های اجراییدستگاه  -
اولویت خرید محصوالت  

 داخلی 
 هاكلیه بخش

 ( 17)ماده    563

  سات یو تأس  زاتیبادوام، تجه  یمصرف  ،یمصرف  یكاالها   نیدر تدارک و تأم...  

مورد  ی ا)پروژه ی  طرحریغ خر  ازین(  به  ملزم  داخل  دیخود،  و    یمحصوالت 

 .. .هستند.  یرانیا  یكاالها

 های اجراییدستگاه  -
اولویت خرید محصوالت  

 داخلی 
 هاكلیه بخش

 ( 17ماده )  564

ساالنه توسط وزارت صنعت،    یرانی ا  یو كاالها  یداخلفهرست محصوالت  ...  

وزارت    اراتیمعدن و تجارت اعالم خواهد شد. در موارد مربوط به حوزه اخت

 شود.فهرست اعالم می   نیدر ا  ناًیو ع  افتیوزارتخانه در  نینظر ا  یجهاد كشاورز 

- 

وزارت صنعت، معدن و  

 تجارت

وزارت جهاد  با همکاری  

 ی كشاورز 

های  توسعه سامانه ایجاد و  

 اطالعاتی 
 هاكلیه بخش

 ( 18ماده )  565

ا  یرانی ا  یاز كاال  تیمنظور حمابه   یخارج  یكاالها  غیقانون، تبل  نیموضوع 

ا  ایمشابه    یدارا  تابلوها   ما،یدر صدا و س  یرانینمونه    ای  ی شهر  یمطبوعات، 

ممنوع    یمجاز  یتلفن و فضا  ،یاوراق چاپ  ،یونقل همگانحمل   لیوسا  ،ی وارید

ده برابر قرارداد پخش    ادلمع  ینقد  یبه جزا   یبوده و رسانه پخش كننده آگه

 شود. محکوم می   ،یآگه

- 
صدا و سیما و  

 شهرداری 

اولویت خرید محصوالت  

 داخلی 
 هاكلیه بخش

566  
بند »ب«   3جزء  

 ( 19ماده )

خود را جهت    ی های نظارت ی شده بررس   ی و قطع   یی نها   ج ی هیئت موظف است نتا 

 ]نماید[... .   رسانی قانون اطالع   ن ی ( ا ۴سامانه موضوع ماده)   ق ی از طر   شتر ی ب   ت ی شفاف 
- 

هیئت نظارت موضوع  

 ( قانون 19ماده )

های  ایجاد و توسعه سامانه 

 اطالعاتی 
 هاكلیه بخش

567  
بند »ب«   3جزء  

 ( 19ماده )

وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه    ق یاز طر  [موظف است  نظارت  هیئت]

 گزارش كند.   یاسالم  یبار به مجلس شورا   کیماه  
 هر سه ماه یکبار 

هیئت نظارت موضوع  

 ( قانون 19ماده )

تقویت ضمانت اجرای  

 قانون 
 هاكلیه بخش

 (20بند »ب« ماده )  568

(،  ۴(، ) 3)  قانون مکلفند گزارش عملکرد مواد  نی( ا2موضوع ماده)  یهادستگاه 

هر   ، یمقام مسئول دستگاه مركز   نیباالتر  دیی( را با تأ 17( و )16(، )7(، )۵)

 قانون ارائه كنند.  نیسه ماه به هیئت نظارت ا

 های اجراییدستگاه  هر سه ماه یکبار 
تقویت ضمانت اجرای  

 قانون 
 هاكلیه بخش

 ( 22ماده )  569

خود مکلف است حداكثر ظرف مدت سه ماه    اراتیدر حدود اخت  هقوه قضایی

  ی برا   ژهیرا به طور و  یعموم  یهااز دادگاه   ی شعب  ایقانون شعبه    نیاز ابالغ ا

 قانون اختصاص دهد.  نیو صدور حکم در خصوص جرائم موضوع ا  یدگیرس

حداكثر ظرف  

از    سه ماهمدت  

  قانون  نیابالغ ا

(16/۵/1396 ) 

 هاكلیه بخش حمایت حقوقی ـ قضایی قوه قضاییه
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 ( 23ماده )  570
قانون را هر سه    نیا  یوزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است عملکرد اجرا 

 گزارش كند.   یاسالم  یبار به مجلس شورا   کیماه  
 سه ماه یکبار 

وزارت صنعت، معدن و  

 تجارت

تقویت ضمانت اجرای  

 قانون 
 هاكلیه بخش

 (2۴/۴/1398)مصوب    گذاری مردمیدستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه صنایع پایین قانون حمایت از توسعه  

 ( 2ماده )  571

دولت موظف است طبق تکالیف این قانون، از طریق وزارت نفت نسبت به صدور و  

ها تا سقف دو میلیون بشکه در روز و اعطای تنفس خوراک، از  بازنگری مجوز طرح 

 . گذاری مردمی حمایت كند گذاران بخش غیردولتی برای جذب سرمایه سرمایه 

- 
وزارت  دولت از طریق  

 نفت
 صنعت تأمین مواد اولیه 

 ( ۵بند »الف« ماده )  572

اعطای   به  نسبت  طرح،  مجوز  اعطای  زمان  در  است  موظف  نفت  وزارت 

صادرات  مجوز  د: ...  مجوزهای ذیل برای واحدهای مشمول این قانون اقدام كن

 های تولیدی فرآورده 

 صنعت تأمین مواد اولیه  وزارت نفت  -

 (۵بند »ب« ماده )  573

اعطای   به  نسبت  طرح،  مجوز  اعطای  زمان  در  است  موظف  نفت  وزارت 

مجوز تأمین    د: ...مجوزهای ذیل برای واحدهای مشمول این قانون اقدام كن

نفت خام به عنوان خوراک مصرفی پس از اتمام دوره تنفس خوراک با رعایت  

 مصالح كشور در صورت درخواست متقاضی

 صنعت تأمین مواد اولیه  وزارت نفت  -

 ( 20/1/1399ی )مصوب  ردولتی غ  بخش  مشاركت  با  یعاد  ی پسماندها  یسامانده  به  كمک  قانون

 ( ۴ماده )  574

بهرهسرمایه و  ایجاد  انرژی  گذاری در  به  تبدیل پسماند  تأسیسات  از  برداری 

باشد. قراردادهای خرید تضمینی برق از تأسیسات  معاف از پرداخت مالیات می 

( این معافیت(  2مذكور و عوارض مندرج در ماده  نیز مشمول  ها  این قانون 

 . است

- 
سازمان امور مالیاتی  

 كشور 
 انرژی  مالیاتی

 های تحقیق. یافتهمأخذ: 
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 . تحليل  3

های مرتبط با حمایت از تولید،  قانون مصوب چهار دوره تقنینی هفتم، هشتم، نهم و دهم كه كلیدواژه  220از میان  

المللی و  ها و اسناد بینجز قوانین مربوط به كنوانسیونگذاری در عنوان آنها به كار رفته است )بهوكار و سرمایهكسب

به  38كشوری(،  بین كه  بودند  موادی  حاوی  موار  م مستقی  طورقانون  در  غیرمستقیم،دو  تولید،   ی  از  حمایت    به 

های اجرایی در آنها مقرر شده  تکلیف برای دولت و دستگاه  ۵7۴داشتند و در مجموع،    تاكیدوكار  گذاری و كسبسرمایه

 آمده است. 2وكارها در جدول است. عناوین قوانین مربوط و تعداد احکام ناظر بر حمایت از كسب

 

 وکار در چهار دوره تقنينی )هفتم تا دهم( وي احکام حمايت از توليد و کسب. قوانين حا2جدول  

ف 
دي

ر
 

تعداد  تاريخ تصويب  عنوان قانون 

 احکام 

 درصد 

فرهنگی    1 و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  ششم  پنجساله  برنامه  قانون 

 (1396ـ 1۴00)
1۴/12/139۵ 170 29.62% 

رقابت  2 تولید  موانع  رفع  و  قانون  )مصوب پذیر  مالی كشور  نظام  ارتقای 

 (30/2/1397( و الحاقیه آن )مصوب  1/2/139۴
1/2/139۴ 73 12.72 % 

 %8.01 ۴6 8/11/1386 ( قانون اساسی۴۴وچهارم )های كلی اصل چهلقانون اجرای سیاست   3

از    4 و حمایت  و خدماتی كشور  تولیدی  توان  از  استفاده  قانون حداكثر 

 كاالی ایرانی 
1۵/2/1398 ۴1 7.1۴% 

 %6.97 ۴0 16/11/1390 وكارقانون بهبود مستمر محیط كسب  5

 %۵.۴0 31 10/11/139۵ های توسعه كشور قانون احکام دائمی برنامه  6

 %۴.88 28 23/۴/1389 وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی قانون افزایش بهره  7

 %2.61 1۵ 12/11/1393 قانون جامع حدنگار )كاداستر( كشور   8

 %2.۴۴ 1۴ 31/۴/139۴ های مستقیمقانون اصالح مالیات  9

 %2.۴۴ 1۴ 26/10/1396 قانون حمایت از هنرمندان و استادكاران صنایع دستی   10

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب   11

27/11/1380 
1۵/8/138۴ 13 2.26% 

 %2.09 12 22/8/1390 قانون معادن قانون اصالح   12

 %1.7۴ 10 1/9/138۴ ( 1/9/138۴قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران )مصوب   13

های طرح و تسریع قانون تسهیل اعطاء تسهیالت بانکی و كاهش هزینه  14

 ها های تولیدی و افزایش منابع مالی و كارآیی بانکدر اجرای طرح 
۵/۴/1386 7 1.22% 

سازی بنیان و تجاریها و مؤسسات دانشقانون حمایت از شركت  15

 ها و اختراعاتنوآوری 
۵/8/1389 7 1.22% 

 %0.87 ۵ 26/2/1389 قانون ارتقاء كیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی  16

ساختمان  17 و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  سند قانون  فاقد  های 

 رسمی
20/9/1390 ۵ 0.87% 

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت   18

(2) 
۴/12/1393 ۵ 0.87% 
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ف 
دي

ر
 

تعداد  تاريخ تصويب  عنوان قانون 

 احکام 

 درصد 

 %0.70 ۴ 1۵/10/1388 ها قانون هدفمند كردن یارانه  19

 %0.70 ۴ 17/2/1393 قانون اصالح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران   20

 %0.۵2 3 8/7/1386 مدیریت خدمات كشوری قانون   21

 %0.۵2 3 2۵/2/1387 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن   22

و    23 روستایی  مناطق  در  پایدار  اشتغال  ایجاد  و  توسعه  از  قانون حمایت 

 عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی 
31/۵/1396 3 0.۵2% 

 %0.۵2 3 11/7/1396 استانداردقانون تقویت و توسعه نظام   24

دستی نفت خام و میعانات گازی با  قانون حمایت از توسعه صنایع پایین  25

 گذاری مردمی استفاده از سرمایه
2۴/۴/1398 3 0.۵2% 

بیمه  26 صنایع  قانون  شاغالن  و  فرش  بافندگان  قالیبافان،  اجتماعی  های 

 دار )كددار(دستی شناسه
18/۵/1388 2 0.3۵% 

به  27 جدید  مالی  نهادهای  و  ابزارها  توسعه  اجرای قانون  تسهیل  منظور 

 وچهارم قانون اساسیچهلهای كلی اصل سیاست
2۵/9/1388 2 0.3۵% 

قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی كشاورزی و ایجاد قطعات مناسب   28

 فنی، اقتصادی
2۵/1/1383 1 0.17% 

خسارات ناشی از خشکسالی و یا  قانون تأمین منابع مالی برای جبران    29

 سرمازدگی 
1۴/3/1383 1 0.17% 

30  ( تبصره  اصالح  و  3قانون  كشاورزی  محصوالت  خرید  تضمین  قانون   )

 الحاق دو تبصره به آن
1/6/1383 1 0.17% 

اساسی    31 محصوالت  خرید  تضمین  قانون  به  تبصره  دو  الحاق  قانون 

 1368كشاورزی مصوب 
30/3/138۴ 1 0.17% 

 %0.17 1 6/7/138۴ قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی   32

 %0.17 1 1۵/2/1387 قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی   33

( الیحه قانونی نحوه خرید و تملک 1قانون الحاق یک تبصره به ماده )   34

های عمومی، عمرانی و نظامی دولت اراضی و امالک برای اجرای برنامه 

 13۵8مصوب 

2/2/1388 1 0.17% 

 %0.17 1 22/2/1389 قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی   35

اختیارات مربوط به بخش كشاورزی در وزارت   36 قانون تمركز وظایف و 

 جهاد كشاورزی
2۴/11/1391 1 0.17% 

 %0.17 1 10/8/139۴ قانون حمایت از صنعت برق كشور   37

 %0.17 1 20/1/1399 پسماندهای عادی با مشاركت بخش غیردولتیقانون كمک به ساماندهی    38

 100 574 مجموع 

 ق یتحق  یهاافتهیخذ:  مأ
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معتنابهی از احکام موضوع گزارش حاضر، در »قانون برنامه پنجساله  های    است، بخش    آمده  2چنانکه در جدول  

درصد مجموع احکام(. این امر، نشانگر اهمیت قانون برنامه توسعه و    30حکم؛    170ششم توسعه...« مقرر شده است )

 وكار است.ضرورت نظارت بر احکام آن برای بهبود محیط كسب

قانون درج شده است. به عبارت    6وكار، فقط در  درصد احکام حمایتی و ناظر بر تولید و كسب  70نکته دیگر اینکه  

  دی تول  موانع  رفع   قانون»   «،...توسعه  ششم  پنجساله  برنامه  قانون، در »هوطحکم مرب  ۵7۴حکم از مجموع    ۴01تر،  دقیق

 قانون»  ی«،اساس  قانون(  ۴۴)  وچهارم چهل  اصل   ی كل  یها سیاست  ی اجرا  قانون«، »كشور  ی مال   نظام   ی ارتقا  و   ریپذ رقابت

«  وكاركسب  طی مح  مستمر  بهبود  قانونی«، »رانیا  یكاال  از  تیحما   و  كشور  یخدمات  و  ی دیتول  توان  از  استفاده  حداكثر

نظارتی برای حمایت  و اقدام  «، مقرر شده است. بنابراین، هرگونه تدبیر  كشور  توسعه  یهابرنامه  یدائم   احکام   قانونو »

   قانون مذكور متمركز شود.  6وكارها، باید بر قانون از كسب

 اند. بندی شدهاز حیث موضوعی، دسته  دهم تا  هفتم   یها دوره  در  وكاركسب  و  دیتول  از  تیحما  احکام،  3در جدول  

 

 هاي تقنينی هفتم تا دهموکار در دورهبندي موضوعی احکام حمايت از توليد و کسب. دسته3جدول  

 درصد  تعداد انواع حمايت  رديف 

 % 76/13 79 تأمین مالی  1

 % 20/12 70 های اطالعاتیایجاد و توسعه سامانه 2

 % 23/۵ 30  حمایت زیرساختی 3

 % 23/۵ 30 مالیاتی  ۴

 % 88/۴ 28 سازی اطالعات شفاف ۵

 % 70/۴ 27 سازیخصوصی  6

 % ۵3/۴ 26 تسهیل صدور مجوزها 7

 % 36/۴ 2۵ فنی و آموزشی 8

 % 18/۴ 2۴ تقویت ضمانت اجرای قانون  9

 % 18/۴ 2۴ ای حمایت بیمه 10

 %66/3 21 مقرراتی 11

 % 26/2 13 حمایت از رقابت  12

 % 09/2 12 وكارمحیط كسببهبود  13

 % 09/2 12 پرداخت مطالبات دولتی  1۴

 % 92/1 11 آمایش سرزمین 1۵

 % 92/1 11 تأمین زمین 16

 % 92/1 11 حمایت حقوقی ـ قضایی  17

 % 92/1 11 مشاوره بخش خصوصی در مقرراتگذاری  18

 % 7۴/1 10 اولویت خرید محصوالت داخلی 19

 % ۵7/1 9 وری تشویق بهره 20
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 درصد  تعداد انواع حمايت  رديف 

 % ۵7/1 9 تشویق صادرات  21

 % 39/1 8 ارتقای استاندارد 22

 % 39/1 8 تأمین مواد اولیه 23

 % 22/1 7 ریزیبرنامه 2۴

 % 22/1 7 خرید تضمینی 2۵

 % 22/1 7 ایحمایت تعرفه 26

 % 0۵/1 6 ها حمایت از تعاونی 27

 % 0۵/1 6 دسترسی به بازار داخلی 28

 % 87/0 ۵ ها حمایت از تشکل 29

 % 87/0 ۵ حمایت از حقوق مالکیت 30

 % 87/0 ۵ حمایت دیپلماتیک 31

 % 87/0 ۵ مبارزه با قاچاق 32

 % 70/0 ۴ ای حمایت یارانه 33

 % ۵2/0 3 تأمین آب 3۴

 % 3۵/0 2 حمایت ارزی  3۵

 % 3۵/0 2 رفع موانع قانونی ـ مقرراتی 36

 % 17/0 1 محدودیت واردات 37

 ٪100 574 مجموع 

 های تحقیق.یافتهمأخذ:  

 

گذاری  وكار و سرمایهحکم ناظر بر حمایت از تولید، كسب  ۵7۴حکم از مجموع    79نشانگر آن است كه    3جدول  

های پژوهش پیشین راجع به  (، به موضوع تأمین مالی اختصاص دارد. نتیجه پژوهش حاضر با یافتهدرصد   1۴حدود  )

تولید در   از  انواع و كیفیت حمایت  انواع   6تحلیل  از حیث رتبه نخست موضوع تأمین مالی در  برنامه توسعه،  قانون 

  حکم  3۵8  خوانی دارد. بدین ترتیب كه نتیجه مطالعه مذكور حاكی از آن بود كه از مجموعقانونی، هم  های  حمایت

  79  مجموع  در)   مالی  تأمین  طریق  از   حمایت  حمایت،  نوع  بیشترین،  توسعه  برنامه  قانون  6  در  تولید  از  حمایت  به  مربوط

  از   حمایت  احکام   از  پنجمیک   حدود   گانه،شش  هایبرنامه  در  قانونگذاران  به عبارت دیگر،  1. است  بوده  (درصد  22  حکم؛

 2.نداداده اختصاص  تولید  به بانکی تسهیالت طریق از  ویژهبه مالی  تأمین به را  تولید

و تعداد و    چهار دوره تقنینی مورد بررسی در این پژوهشهای مورد حمایت در احکام قانونی  ، بخش۴در جدول  

 درج شده است.  ،هابخشو زیر ها درصد اختصاص یافته احکام قانونی به هر یک از بخش
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 هاي هفتم تا دهم هاي مورد حمايت در احکام قانونی مصوب دورهبندي بخش. دسته4جدول  

 درصد  تعداد بخش مورد حمايت رديف 

 % 7۵/۵۵ 320 ها كلیه بخش 1

 % ۵1/19 112 كشاورزی 2

 % 18/۴ 2۴ صنعت  3

 % 31/3 19 گردشگری و صنایع دستی  ۴

 % 96/2 17 انرژی  ۵

 % 79/2 16 بنیاندانشهای حوزه  6

 % 79/2 16 خدمات مالی  7

 % 79/2 16 معدن 8

 % 92/1 11 فناوری اطالعات  9

 % 7۴/1 10 ساختمان و مسکن 10

 % 70/0 ۴ ونقل حمل  11

 % 70/0 ۴ سایر خدمات  12

 % ۵2/0 3 سالمت 13

 % 3۵/0 2 بازرگانی  1۴

 ٪ 100 ۵7۴ مجموع 

 574 مجموع 

 های تحقیق.یافتهمأخذ:  

 

  وكار و كسبگذاری  این است كه بیش از نیمی از احکام ناظر بر حمایت از تولید، سرمایه  ۴جدول  نکته قابل توجه در  

( است. نکته  های دانش بنیانعالوه احکام مربوط به حوزهها، بهكلیه بخشهای متعدد ) ، مربوط به بخشدرصد(  ۵9)

این  نجم احکام قانونی به بخش كشاورزی اختصاص دارد و  پیک   های مورد حمایت، حدود میان بخش  اینکه از   دیگر

 با فاصله قابل توجهی، احکام قانونی مربوط را به خود اختصاص داده است.بخش 
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 هاي اقتصادي گذاري به تفکيك بخش. احکام حمايت از توليد و سرمايه1  نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های تحقیق.یافتهمأخذ:  

 

وكار درج شده  گذاری و كسبهای مجری احکام قانونی مربوط به حمایت از تولید یا سرمایهتعداد نهادها و دستگاه

»نهاد«،   در ستون  است  توضیح  به  الزم  بدیناست.  است.  آمده  قانون  در  مذكور  عنوان  مانند  عیناً  موادی  در  ترتیب 

  هایی وجود دارد كه منشاء آن،پوشانیجرایی« »مراجع صادركننده مجوز«، »دولت« و...، اشتراكات و همهای ا»دستگاه

وابسته به  همگی  هایی ذكرشده كه  دستگاهنام    ابهام واژگان و عبارات مذكور در قانون است. از سوی دیگر، در مواردی،

وزارتخانه هستند،   یا سازمان خصوصییک  دارایی هستند.  سازی كمانند گمرک  و  اقتصادی  امور  به وزارت  وابسته  ه 

های مجری احکام قانونی مورد بحث است و مالک  ، ارائه فهرست و تعداد دستگاه۵چنانکه گفته شد، هدف اصلی جدول  

نیز فقط دستگاه یا نهاد    ۵، در جدول  1شده در حکم قانونی است. بر سیاق جدول  عنوان نهاد یا دستگاه تصریح  اصلی،

مواردی كه انجام تکلیفی بر عهده دو یا چند دستگاه قرار داده شده و  در  است. همچنین    بودهصلی مسئول مد نظر  ا

 نشده است.  به آنها اشاره ۵دستگاه مسئول مشخص نشده، در جدول 

 

 

  

59/419/5

9/9

10

كلیه بخش ها كشاورزی صنعت و معدن خدمات
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 گذاري  هاي مجري قوانين حمايت از توليد، سرمايه . نهادهاي و دستگاه 5جدول  

 وکار در مجالس هفتم تا دهم کسب و  

 درصد  تعداد نهاد/ دستگاه رديف 

 %31/3۴ 188 دولت  1

 %۴0/10 ۵7 اجرایی  هایدستگاه  2

 %7۵/6 37 كشور   امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  /سازمان 3

 %8۴/۵ 32 كشور   مالیاتی  امور  سازمان ۴

 %38/۴ 2۴ تجارت  و  معدن  صنعت،   وزارت ۵

 %6۵/3 20 اعتباری   مؤسسات  و  هابانک  6

 %10/3 17 كشاورزی   جهاد  وزارت 7

 %92/2 16 قضاییه  قوه 8

 %7۴/2 1۵ مركزی   بانک 9

 %۵۵/2 1۴ دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزارت 10

 %01/2 11 خصوصی  بخش  و  دولت  وگویگفت   شورای 11

 %01/2 11 دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت 12

 %82/1 10 مجوز   صادركننده  مراجع 13

 %28/1 7 ایران  بهادار  اوراق  و  بورس  عالی  شورای 1۴

 %28/1 7 اجتماعی   رفاه  و  كار  تعاون،  وزارت 1۵

 %09/1 6 اجتماعی  تأمین  سازمان 16

 %91/0 ۵ رقابت   شورای 17

 %91/0 ۵ اطالعات   فناوری  و  ارتباطات  وزارت 18

 %91/0 ۵ خارجه   امور  وزارت 19

 %91/0 ۵ نفت   وزارت 20

 %91/0 ۵ نیرو   وزارت 21

 %73/0 ۴ هااتاق  22

 %73/0 ۴ ایران   مركزی  بیمه 23

 %73/0 ۴ كشور   بودجه  و  برنامه  سازمان 2۴

 %73/0 ۴ وزیران   هیئت 2۵

 %۵۵/0 3 سازی خصوصی  سازمان 26

 %۵۵/0 3 ایران   استاندارد  ملی  سازمان 27

 %۵۵/0 3 ملی   توسعه  صندوق 28

 %۵۵/0 3 گمرک  29

 %۵۵/0 3 وكاركسب   محیط  بهبود  و  زداییمقررات   هیئت 30

 %36/0 2 ایران   اتمی  انرژی  سازمان 31

 %36/0 2 بهادار   اوراق  و  بورس  سازمان 32

 %36/0 2 زیست  محیط  حفاظت  سازمان 33

 %36/0 2 اقتصاد   شورای 3۴

 %36/0 2 ایران   صنعتی   تحقیقات  و  استاندارد  مؤسسه 3۵

 %18/0 1 ای   حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان 36

 %18/0 1 مسلح   نیروهای  جغرافیایی  سازمان 37

 %18/0 1 مسکن   و  زمین  ملی  سازمان 38
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 درصد  تعداد نهاد/ دستگاه رديف 

 %18/0 1 پست   ملی  شركت 39

 %18/0 1 كشور   بردارینقشه   سازمان ۴0

 %18/0 1 هاشهرداری  ۴1

 %18/0 1 ایران   آمار  مركز ۴2

 %18/0 1 شهرسازی   و  راه  وزارت ۴3

 %18/0 1 اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت ۴۴

 %18/0 1 كشور   وزارت ۴۵

 100 548 مجموع

 های تحقیق.یافتهمأخذ:  

 

  26شده است. در    تعیین   حکم قانونی مورد بحث، نهاد یا دستگاه مشخصی به عنوان مجری   ۵۴8در مجموع، در  

طور مشترک مسئول اجرای  یا دو یا چند دستگاه، به  1حکم باقیمانده، یا نهاد مشخصی به عنوان مجری مقرر نشده 

 اند. حکم، تعیین شده

وكارها، مقرر شدن »دولت« و  های مجری احکام حمایتی و ناظر بر كسبراجع به دستگاه یکی از نکات قابل توجه

از كل احکام    نیمید  حکم )حدو  2۴۵كه در مجموع، مسئولیت اجرای    استهای اجرایی« به عنوان نهادهایی  »دستگاه

یی«، اعم از »دولت« بوده و  عهده دارند. شایان ذكر است كه طبق تعاریف قانونی، تعریف »دستگاه اجرامربوط( را بر

 2گیرد. می بر گانه را در ه قوای سهنهادهای وابسته بتمامی 

ت از  حکم مربوط به حمای  ۵2اجرای    یتها، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجموعاً مسئولاز بین دیگر دستگاه

حکم بر عهده دیگر نهادهای    9،  ورحکم بر عهده سازمان امور مالیاتی كش  32عهده دارد )گذاری را برتولید و سرمایه

كه مکلف  تعلق دارد   كشور  به سازمان ثبت اسناد و امالکحکم بر عهده وزارتخانه(. رتبه بعد،    11و    وابسته به وزارتخانه

 حکم در خصوص موضوع مورد بررسی است.  37به اجرای 

  

 

  شده   انتخاب  بهادار،  اوراق  ناشران   و  خودانتظام  یهاتشکل  ،یمال  ینهادها  رانیمد  عنوان  به   که   یحقوق   و  یقیحق   اشخاص. مانند این موارد: »1

 .د«انده یرس  ثبت  به  کشور  سراسر در هاشرکت   ثبت مرجع نزد كه  یحقوق  اشخاص  یتمام  رعاملیمد و  رهیمد ئتیه  یاعضا«؛ »شوندی م ای

بر اساس ماده )2   ی نهادها  ا ی  مؤسسات   ،یدولت   مؤسسات  ها، وزارتخانه   ه یکل (: »8/7/1386( »قانون مدیریت خدمات کشوری« )مصوب  5. 

  نفت   یمل   شرکت   لیقب  از  است  نام  حیتصر   ای   و  ذکر  مستلزم   آنها  بر  قانون  شمول  که   ییهادستگاه   ه یکل  و  یدولت   یهاشرکت   ،یردولت یغ  یعموم 
تری  تعریف دقیق   .«شوندی م   دهینام   ییاجرا  دستگاه  ،ی دولت  یهامه ی ب  و  هابانک   ،ی مرکز  بانک  ران،یا  عیصنا  ینوساز  و  گسترش  سازمان   ران،یا

  ولت ( به این شرح مقرر شده است: »د14/12/1395...« )مصوب  توسعه   ششم   پنجساله   برنامه   قانون»  (29اجرایی« در صدر ماده )  از »دستگاه 
 به   هاپرداخت   ه یکل   عیتجم   امکان  و  كند  اقدام  مزايا  و  حقوق  ثبت  سامانه   اندازيراه   به   نسبت  برنامه   قانون  اجراي  اول  سال  طي  است  مکلف

  و   مؤسسات  و   هاسازمان   ها،وزارتخانه   از  اعم   ايران  اسالمي  جمهوري  گانه سه   قواي  شامل  يی اجرا  دستگاههاي  كلیه   رانیمد   رؤسا،   مقامات،
  مؤسسات  دولتي، بیمه  هايشركت  دولتي، اعتباري مؤسسات و هابانك   دولت، به  وابسته  انتفاعي مؤسسات دولتي، شركتهاي ها،دانشگاه 

  نهادهاي  و  بنیادها  عمومي،  مؤسسات  ،(نمايندمي   استفاده  كشور  كل   بودجه   از  نهادها  و  بنیادها  آن  كه   مواردي  در)  غیردولتي  عمومي  نهادهاي  و
  همچنین  و  شوندمي  اداره  فقیه ولي   نظر  زير  كه   مؤسساتي  و  بنیادها  اساسي،  قانون  نگهبان  شوراي  اسالمي،  شوراي  مجلس  اسالمي،  انقالب

  مقررات   و قوانین  از  يا و  داشته  را  خود  خاص  قانون   اينكه   از  اعم  است  نام  تصريح  يا ذكر  مستلزم  آنها   بر  قانون  شمول كه   واحدهايي  و   هادستگاه 
  سازمان  ايران،   پتروشیمي   صنايع  ملي  شركت   ايران،  گاز  ملي   شركت  ايران،  نفت  ملي  شركت   كشاورزي،  جهاد  وزارت  نظیر   نمايند  تبعیت  عام 

  و   توسعه   سازمان   ايران،  اسالمي  جمهوري   كشتیراني  و   بنادر  سازمان  ايران،  اسالمي   جمهوري   مركزي  بانك   ايران،   صنايع  نوسازي  گسترش 
 هاي قرارگاه   و  ي یاجرا   ستاد  آنها،   تابعه   ايشركته   و   ايران  اسالمي  جمهوري  سیماي   و  صدا   سازمان  ايران،  معدني   صنايع   و   معادن  نوسازي

 ...«.نمايد فراهم  را آنها به   وابسته  حقوقي  اشخاص و  سازندگي
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 گيريبندي و نتيجهجمع

 است:شده، به شرح زیر های بررسی انجامیافته

  ی گذارهیسرما  از   تی حما  با محتوای   قانون  38  قالب  در   فیتکل   ۵7۴  مجموعاً   ، یبررس  مورد ی  ن یتقن  دوره   چهار   در .  1

  ند. شده ا  تبیینبخش عمده این احکام، در »قانون برنامه پنجساله ششم توسعه...«    .است   دهیرس  بیتصو  به  دیو تول

 درصد مجموع احکام(.   30حکم؛  170)

 اند:   قانون به شرح زیر مقرر شده 6وكار، در درصد احکام حمایتی و ناظر بر تولید و كسب 70. 2

 « (1396 ـ1۴00) یفرهنگ و  یاجتماع  ،یاقتصاد  توسعه  ششم  پنجساله برنامه قانون»  -

 «كشور  ی مال نظام ی ارتقا و ریپذرقابت دی تول موانع رفع قانون»  -

 ی« اساس  قانون( ۴۴) وچهارمچهل اصل  یكل  ی هاسیاست یاجرا قانون»  -

 ی«  رانیا ی كاال از  تیحما و كشور ی خدمات و ی دیتول توان از  استفاده حداكثر قانون»  -

 «  وكاركسب  طی مح مستمر بهبود قانون»  -

 « كشور توسعه یهابرنامه ی دائم احکام  قانون»  -

تدبیر نظارتی برای حمایت  اقدام و  های قانونی، هرگونه  شود برای اثربخشی بیشتر و مؤثرتر حمایتیشنهاد میپ

   د.متمركز شو گفتهقانون پیش  6وكارها بر قانون از كسب

دهم(، ناظر به  یک   بیش از گذاری )وكار و سرمایهحکم ناظر بر حمایت از تولید، كسب  ۵7۴حکم از مجموع    79.  3

 به تأمین مالی است.  

از احکام ناظر بر حمایت از تولید، سرمایه 4   و حدود   هاست كلیه بخش   وكار، مربوط به گذاری و كسب . بیش از نیمی 

 ها، بسیار قابل توجه است.  خش كشاورزی به نسبت سایر بخش پنجم احکام قانونی به بخش كشاورزی اختصاص دارد. سهم ب یک 

وكار كه نهاد یا دستگاه مشخصی به عنوان مجری در نظر  حکم قانونی ناظر بر حمایت از تولید و كسب  ۵۴8. در  5

های  دستگاهحکم )حدود نیمی از كل احکام مربوط( بر عهده »دولت« و »   26۵در مجموع، مسئولیت اجرای    گرفته شده،

اجرایی« قرار گرفته است. وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسئول اجرای بیشترین تعداد احکام قانونی مربوط بوده و در  

حکم بر عهده سازمان    32گذاری را برعهده دارد )حکم مربوط به حمایت از تولید و سرمایه  ۵2اجرای    یتمسئول مجموع،  

حکم بر عهده وزارتخانه(. سازمان ثبت    11دیگر نهادهای وابسته به وزارتخانه و    حکم بر عهده  9امور مالیاتی كشور،  

 است.شده  مورد بررسی    ات حکم در خصوص موضوع   37كه مکلف به اجرای    رتبه بعد قرار دارددر    اسناد و امالک كشور

چهار دوره تقنینی    وكار در بندی احکام مربوط به تولید و كسبو دسته  ءگرچه هدف اصلی پژوهش حاضر، احصا.  6

قانونگذاری  ها و نواقص  مصادیقی روشن از آسیبرا    1فهرست مطول احکام قانونی مندرج در جدول  توان  اما می  ه استبود

 اند:شرح قابل توجه های مزبور به اینطور كلی و اجمالی، آسیبشمار آورد. بهدر كشور به

قابل  طور خاص در قانون برنامه توسعههای حمایتی و به در حوزه   ویژهـ تورم قانون و قانونگذاری: این آسیب، به   اول

كه بود یا نبود بسیاری از آنها، تغییری   هستند قانونی مصوب، مفادی مشابه و بعضًا تکراری  مفاد  برخی  مشاهده است.  

 چرا كه حاوی عباراتی كلی، مبهم و بیشتر شبیه به »سیاست« هستند تا قانون.   كند.ملموس در نظام حقوقی ایجاد نمی 
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 گیرد. صورت می   به عبارت دیگر، گو اینکه وضع بسیاری از احکام، صرفاً برای تأكید مجدد بر احکام پیشیِن اجرا نشده

زم و كافی به نظارت بر اجرای  ـ یکی از دالیل وضع بسیاری از قوانین مشابه یا تکراری، عدم توجه و اهتمام ال   دوم 

گذاری،  وكار، تولید و سرمایه قوانین مربوط به كسب   توان ادعا كرد است. با توجه به منابع در دسترس، می   بوده   قوانین موجود 

ار  تر، تصویب مفاد قانونی جدید و البته مهم، راهک رسند. به عبارت دقیق بدون ارزیابی اجرای مفاد قانونی موجود به تصویب می 

 بر نظارت است.   پیشین است. این رویه، در واقع، ترجیح كاركرد قانونگذاری   ه غالب نظام تقنینی ما برای اجرای مفاد اجرا نشد 

  ذكر اجرای آنهاست.    برای  شده، عدم تصریح متولی مشخصاز دیگر نکات قابل توجه در احکام برشمردهـ    سوم

مانندهایعبارت یا    ی  به»دستگاه»دولت«  اجرایی«  بیهای  به  موارد،  از  بسیاری  در  قانون،  متولی  یا  عنوان  اعتنایی 

 انجامد.  به اجرای مفاد قانونی می كاری نهادهای مجریموازی

، مهلتی برای اجرا در نظر گرفته نشده است. این خالء،  1ـ در بسیاری از مفاد قانونی مذكور در جدول    چهارم

 ل عدم اجرا یا اجرای ناقص بسیار از احکام قانونی محسوب شود. تواند یکی از دالیمی

  حاضر   گزارش  ۴و    3های مورد حمایت مذكور در جداول  ها و همچنین بخشچنانکه در انواع حمایتـ    پنجم

از احکام ناظر    ی م یاز ن  شی بطوری كه  ؛ بهندبندی مشخص مقرر شده اگرفته، بدون اولویتهای صورتآید، حمایتبرمی

تول  تیبر حما به كلیه بخشدرصد(،    ۵9وكار )و كسب  یگذارهیسرما  د،یاز  نظاممعطوف  نگرش  نبود  در  هاست.  مند 

های  برای تخصیص نوع خاصی از حمایت به بخش یا بخشی  خصوص ابزارهای حمایتی، نبود یک استراتژی توسعه صنعت 

گرفته از جمله ایرادهای  های صورتفرایند و نتیجه حمایتبرای نظارت و پایش    خاص و نبود نهادی ستادی )مركزی(

 وكار است.اساسی این نحوه قانونگذاری در حمایت از تولید و كسب

( مسئول  ی )ها دستگاه نام  و درج    د ی مربوط به تول   ی احکام قانون   ی ، احصا انجام شده در پژوهش حاضر    آنچه نکته پایانی اینکه  .  7

  د ی از تول   ت ی احکام مربوط به حما   ی عدم اجرا   ا ی   ، اجرای ناقص اجرا   ی اب ی ست. ارز ی آنها اجرا در نظر گرفته شده برای    ی اجرا و بازه زمان 

از طریق ارائه گزارش عملکرد و    های اجرایی مسئول ویژه با همکاری دستگاه و به   ی ا كتابخانه   ، ی دان ی م   ی با بررس   د ی با   ر، وكا و كسب 

 انجام شود.    های مجلس، های تخصصی مركز پژوهش مجلس شورای اسالمی و دفاتر و گروه   ی های تخصص همکاری كمیسیون 
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