
 

 االسالم و المسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني حضرت حجت

 رئيس محترم جمهوري اسالمي ايران 

 

ر اجراي اصل يكصد   د 94/3/9545مورخ  39245/34395عطف به نامه شماره 

قاانون رعام موانام يوليا      ايدران  اسدمم  قانون اساسد  جمودوري  ( 925) سومو بيست و

شدوراي   مجلد  بده  يد  ودوري     با عنوان اليحده   كهپذير و اريقاي نظام مالي كشور رقابت

و  9/2/9549مدورخ   شنبه سهجلسه علن  روز تصويب در اسمم  تق يم گردي ه بود، با 

 .گردد م  ابمغبه پيوست تأيي  شوراي مح رم نگوبان، 

 

 علي الريجاني
 

 

 

 

 

 

 

 :رونوشت

 معاونت مح رم نظارت جوت اس حضار و اق ام -
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 پذير و ارتقاي نظام مالي كشور رفع موانع توليد رقابتقانون 

 

 :موظف است دولت -1ماده 

ج ول ب هيوا و »االجراء ش ن اين قانون،  ماه از تاريخ الزم ششم ت ظرف  -الف

هداي   به كميسديون شرح زير تويه و  را در سه طبقه به« مطالبات دولت و شرك واي دول  

 :بودجه و محاسبات مجل  شوراي اسمم  ارائه كن  اق صادي و برنامه و

تفكيد    همطالبات و ب هيواي اشخاص حقوق  خصوص  و تعداون  بد  : طبقه اول

 اشخاص

تفكيد    مطالبات و ب هيواي نوادها و مؤسسات عموم  غيردول د  بده  : طبقه دوم

 مؤسسه

 تفكي  بانكوا مطالبات و ب هيواي بانكوا و مؤسسات اع باري به: طبقه سوم

هداي   روزرسدان  شد ه، بده كميسديون     بار به ماه ي  ج ول مزبور باي  هر سه -ب

 .مذكور ارائه شود

بع ، همزمان بدا ارائده اليحده بودجده،       به 9549ت از سال دولت موظف اس -پ

ش ه و تعو ات دولت به اشخاص حقدوق  خصوصد  و    ج ول ب هيوا و مطالبات قطع 

تعاون  و مؤسسات عموم  غيردول   و بانكوا و مؤسسات اع باري و تعود ات ننودا بده    

اي اسدمم   دولت را كه به تأيي  سازمان حسابرس  كشور رسي ه است، به مجل  شدور 

 .ارائه كن 

اين ماده، از اب  اي ( پ)و ( ب)منظور اجراي احكام مذكور در بن هاي به -تبصره

ايدن  . شدود  اي در وزارت امور اق صادي و دارايد  ايجداد مد     واح  ج اگانه 9543سال 

واح  موظف است خمصه مطالبات، ب هيوا و تعو ات دولت را احصاء و ثبدت كند  و   

جموور و مجلد    هاي ساالنه جوت ارائه به رئي  ي وصل ، گزارشها عموه بر گزارش

هاي ساالنه باي  به تأيي  سدازمان حسابرسد  كشدور     گزارش. شوراي اسمم  تويه نماي 

موظدف اسدت بدا پيشدنواد وزارت امدور       ريدزي كشدور   سازمان م يريت و برنامه. برس 
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مور اق صادي و داراي  بدا  اق صادي و داراي ، نسبت به اصمح ساخ ار سازمان  وزارت ا

شرح وظايف واحد  مزبدور مشد ركاو توسد      . رعايت قوانين و مقررات مربوط اق ام كن 

تويده و ابدمغ    ريدزي كشدور   سازمان م يريت و برنامه و وزارت امور اق صادي و داراي 

موظف است نيروي انسان  واح  مدذكور   ريزي كشور سازمان م يريت و برنامه. شود م 

نيروهاي موجود در دولت و اع بار مدورد نيداز نن را از محدل اع بدار برنامده       را از محل

 .تنظيم صورت عملكرد ساالنه بودجه كشور تأمين كن 

نامه اجرائ  اين ماده ظرف م ت دوماه از تاريخ ابمغ اين قانون، به پيشدنواد   نيين

 .رس  وزارت امور اق صادي و داراي  به تصويب هيأت وزيران م 

 

 :دولت موظف است -2ماده 

االجراء ش ن اين قانون، ب هيواي  ماه از تاريخ الزم ح اكثر ظرف م ت شش -الف

قطع  خود به اشخاص حقيق  و حقدوق  تعداون  و خصوصد  را كده در چودارچوب      

هدا و  وزارتخانه)ايجاد ش ه، با مطالبات قطع  دولت  9542مقررات مربوط تا پايان سال 

ب ين منظدور وزارت امدور اق صدادي و    . مزبور تسويه كن از اشخاص ( مؤسسات دول  

كن  و در اخ يدار   صادر م « اوراق تسويه خزانه»داراي ، اسناد تعو ي خاص  را با عنوان 

. دهد   اشخاص حقيق  و حقوق  خصوص  و تعاون  طلبكار و م قابمو ب هكار قدرار مد   

ولدت مدورد اسد فاده قدرار     منظور تسويه ب ه  اشخاص يادش ه بده د  اين اسناد صرواو به

شود و در اخ يار  موجب اين ماده صادر م  جمع مبلغ اوراق تسويه خزانه كه به. گيرد م 

 .شود هاي سنوات  درج م  خرج  در بودجه -صورت جمع  گيرد، به طلبكاران قرار م 

طالبدات قطعد  اشدخاص حقيقد  و حقدوق       ال فاوت م ميزان مابه ساله به همه -ب

شد ه نندان بده دولدت و      خصوص  و تعاون  از دولت و شرك واي دول   و ب ه  قطع 

بيند    را پديش « اوراق صدكو  اجداره  »شرك واي دول  ، در اليحه بودجه ساالنه، ان شار 

نامه اجرائ  نحوه ان شار اوراق  نيين. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانويه است. نماي 

ود و تضمين نن حسب مدورد توسد  دولدت و شدرك واي     صكو  اجاره، بازپرداخت س
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سازمان مد يريت  ماه از تاريخ ابمغ اين قانون، به پيشنواد  رب ، ظرف م ت سه دول   ذي

، وزارت امور اق صادي و داراي  و بان  مركزي جمووري اسدمم   ريزي كشور و برنامه

 .رس  تصويب هيأت وزيران م  ايران به

قانون عبارت است از اوراق بوادار قابل نقل و ان قال  اوراق صكو  اجاره در اين

 .كه نشان دهن ه مالكيت مشاع دارن ه در مناوع داراي  مورد اجاره باش 

در صورت درخواست اشدخاص حقيقد  و حقدوق  خصوصد  و تعداون ،       -پ

شركت دول   كه به . مطالبات خود از ننان را با ب ه  شرك واي دول   به ننوا، تواتر كن 

ش ه را به حسداب   شود، موظف است مبلغ ب ه  تسويه ن ترتيب جايگزين ب هكار م اي

 .داري كل كشور واريز كن  درنم  عموم  نزد خزانه

( 99)وچودارم   كل  اصل چول سياس واي( د)بن  ( 2)حكم اين بن  با رعايت جزء

 .باش  اساس  قابل اجراء م  قانون

ين ماده را درمورد اشخاص، نوادها و گانه ا دولت مجاز است احكام سه -9 تبصره

 .مؤسسات عموم  غيردول   و بانكوا اجراء كن 

پرداخت مطالبات و ديون ايثارگران، جانبازان، نزادگان و خانواده شو ا  -2 تبصره

از محدل   9/92/9534 قانون حمايدت از نزادگدان مصدوب   ( 95)ماده فسيرو مفاد قانون ت

هداي مشدمول قدانون اجدراي      به اس ثناي واگذاري اموال دولتمنابع حاصل از واگذاري 

حساب دسد گاه بنيداد    با تأيي  ذي قانون اساس ( 99)سياس واي كل  اصل چول و چوارم

 .شوي  و امور ايثارگران در اولويت قرار دارد

 

شود عمليدات اجرائد  وصدول مطالبدات دولدت       به دولت اجازه داده م  -3ماده 

ايدن  ( 2)را در مواردي كه واج  شراي  مذكور در ماده (ها و مؤسسات دول   وزارتخانه)

نامه اجرائ  كده بده پيشدنواد وزارت     باشن ، تا مبلغ ب ه  قابل تسويه طبق نيين قانون م 

م وقف و  9543رس ، تا پايان سال  امور اق صادي و داراي  به تصويب هيأت وزيران م 
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اظ بد هيواي مدذكور و در   مح وديت خروج م يران اشخاص يادش ه از كشور را به لح

 .سقف مبلغ يادش ه مرتفع كن 

الخروج  از ممنوع 9543سازمان تأمين اج ماع  مكلف است تا پايان سال  -تبصره

 .كن نالت تولي  و مواد اوليه خودداري  نمودن كارورما و توقيف ابزار و ماشين

 

هداي سدنوات  تدا     شود از محل اع بدارات بودجده   به دولت اجازه داده م  -4ماده 

هاي تحقيقات  يا ارتقاي وضعيت محدي  زيسد      نن بخش از هزينه%( 34)پنجاه درص  

برداري را كه منجر به كسب حدق ام يداز    به واح هاي تولي ي داراي مجوز يا پروانه بوره

الملل  ش ه اسدت،   صمح داخل  يا بين ع ذيتولي  كاال يا خ مات يا ثبت اخ راع از مراج

مداه از تداريخ ابدمغ ايدن قدانون       نامه اجرائ  اين ماده ظرف م ت سده  نيين. كم  نماي 

هاي امور اق صدادي و دارايد ، صدنعت، معد ن و تجدارت و جوداد        پيشنواد وزارتخانه به

 .رس  كشاورزي به تصويب هيأت وزيران م 

 

زي صدنايع ايدران، سدازمان توسدعه و نوسدازي      گس رش و نوسا  سازمان -5ماده 

معادن و صنايع مع ن  ايران، سازمان صنايع كوچ  و شوركواي صنع   ايران، شدركت  

رب  پ روشيم  در وزارت نفت بدا رعايدت    اي ذي شوركواي كشاورزي و سازمان توسعه

قدانون اساسد  براسداا قدانون     ( 99)قانون اجراي سياس واي كل  اصل چول و چوارم 

سي  و اساسنامه خود اداره گردي ه و از شمول قوانين مد يريت خد مات كشدوري و    تأ

كنن ، مس ثن   جز در مواردي كه از بودجه عموم  اس فاده م  محاسبات عموم  كشور به

 .ها مس لزم ذكر نام است تسري قوانين به اين سازمان. باشن  م 

 

سازمان حسابرسد ، ناشد    مواردي كه ب هيواي شرك واي دول   با تأيي   -6ماده 

از تكاليف قانون  بدوده اسدت و بدر اسداا حكدم قدانون ، دولدت مجداز بده تضدمين           

بازپرداخت ننوا ش ه است و همچنين ب ه  شرك واي مادرتخصص  ناشد  از تعود ات   
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گذاري كه بع او سوام ننودا يدا    هاي سرمايه درياوت تسويمت براي اجراي طرحوا و پروژه

ارچوب مقررات قانون  مربوط واگذار ش ه ليكن تعو ات مذكور به شكل داراي  در چو

به شركت ج ي  ال أسي  من قل نگردي ه است و سوام ننوا با رعايدت مقدررات قدانون     

مربوط واگذار ش ه است، با پيشنواد وزارت امور اق صادي و دارايد  و تصدويب هيدأت    

نون و يدا از محدل اع بدارات    اين قا( 9)شود و طبق ماده وزيران به ب ه  دولت من قل م 

 .گيرد مصوب مربوط در قوانين بودجه سنوات  مورد تسويه قرار م 

ياو ه  سرمايه دولت در شرك واي مادرتخصص  مربوط، معادل مبالغ ب هيواي ان قال

 .ياب  موضوع اين ماده به دولت، اوزايش م 

ي و دارايد   ماه يكبار توس  وزارت امور اق صاد گزارش اجراي اين ماده هر شش

به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجل  شدوراي اسدمم  و ديدوان محاسدبات     

 .شود كشور ارسال م 

 

 -7ماده 

شدود تدا بدا همداهنگ       ريزي كشور اجازه داده م  به سازمان م يريت و برنامه -9

ها و شرك وا و مؤسسات دول   كاالها و خ مات ناشد  از اجدراي طرحودا و     وزارتخانه

هاي مورد واگذاري را در صورت ضرورت تا سقف هزينه يدا قيمدت    ها و وعاليت پروژه

تمام ش ه براي خود با عق  قرارداد بده مد ت مند رج در مزايد ه يدا مناقصده از بخدش        

بدرداري يدا ودروش در     غيردول   خري اري و در صورت ع م نياز به خري ، اجازه بودره 

 .ه غيردول   ب  داخل و يا خارج را به بخش

هاي مورد واگذاري واق  توجيده اق صدادي    ها و وعاليت در مواردي كه طرحوا، پروژه -2

 .شود است و نياز به پرداخت كم  دارد ميزان كم  در نگو  مناقصه يا مزاي ه درج م 

رعايت شراي  رقاب   و برگزاري مزايد ه عمدوم  بدراي خريد اران طرحودا،       -5

ها و برگزاري مناقصه عموم  براي وروشن گان كاالها و خ مات ناش   ها و وعاليت پروژه

 . ها الزام  است ها و وعاليت از اجراي طرحوا، پروژه
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ريزي كشور  نامهنامه اجرائ  اين ماده با پيشنواد مش ر  سازمان م يريت و بر نيين

تصدويب   و وزارت امور اق صادي و داراي  ظرف م ت دو ماه پ  از ابمغ اين قانون بده 

 .رس  هيأت وزيران م 

 

هداي تجداري داخلد     (برن )دولت موظف است از ايجاد و تقويت نشان -8ماده 

مداه از تداريخ    هاي صادرات  حمايت كن  و ظرف م ت سده  محصوالت صنع   و خوشه

نامده سدامان ه     قانون وزارت صنعت، مع ن و تجارت مكلف اسدت نيدين  تصويب اين 

تبليغات كاالها و خ مات را با همكاري سازمان ص ا و سيماي جمووري اسمم  ايران، 

هاي جواد كشاورزي، ارتباطات و وناوري اطمعات، ورهنگ و ارشاد اسدمم    وزارتخانه

 :وزيران برسان و كشور با اه اف زير تويه كن  و به تصويب هيأت 

 پذيري كاالهاي داخل  اوزايش رقابت -9

 ترويج ورهنگ مصرف كاالهاي داخل  -2

 ترويج تغذيه سالم -5

 گراي  جلوگيري از تجمل -9

 هاي برتر تشويق تولي كنن گان، صادركنن گان و نشان -3

 مح ودسازي تبليغ كاالهاي خارج  -6

 

ون مد يريت خد مات كشدوري و    قان( 3)كليه دس گاهواي موضوع ماده  -9ماده 

قانون محاسبات عموم  كشور و دارن گان رديدف در قدوانين بودجده سدنوات      ( 3)ماده

 :مكلفن 

در صورت درخواست م قاض  بخش خصوصد  يدا تعداون ، وجده مدورد       -الف

مطالبه در قبال وروش محصول يا ارائه خ مت يا ص ور مجوز يدا پروانده بديش از يد      

يه گذاران، تولي كنن گان، صادركنن گان، واردكنن گان و پيمانكاران ميليارد ريال، از سرما

هاي امور اق صادي و دارايد ،   اي كه با پيشنواد مش ر  وزارتخانه نامه ايران  را طبق نيين
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ريزي كشور ح اكثر تا م ت دو ماه  صنعت، مع ن و تجارت و سازمان م يريت و برنامه

رس  به صورت نق  و يا اقسداط  و   ت وزيران م پ  از ابمغ اين قانون به تصويب هيأ

 .دار يكجا وصول نماين  يا م ت

دار يكجددا، بدده  در صددورت درخواسددت بددراي پرداخددت اقسدداط  يددا مدد ت -ب

شود به غير از موارد مربوط بده درنمد هاي عمدوم  و     دس گاهواي مذكور اجازه داده م 

م ت بيش از سه مداه، معدادل    نماين ، براي ساير موارد كه طبق قوانين مربوط وصول م 

نرخ سود تسويمت بانك  براي م ت اقساط يا پرداخت يكجا به مبلغ نق ي مورد مطالبه 

 .اضاوه نماين 

 

قانون م يريت خ مات كشوري و ( 3)دس گاهواي اجرائ  موضوع ماده -11ماده 

لت و قانون محاسبات عموم  كشور و شرك وا و مؤسسات ان فاع  وابس ه به دو( 3)ماده

دس گاهواي  كه شمول حكم بر ننوا مس لزم ذكر يا تصريح نام است درصدورت وجدود   

هدا،   توانن  قراردادها، تعو ات، تواوقات، واگدذاري  مجوز قانون  يا تصريح در قرارداد م 

هاي قانون  صادرش ه را لغو كنن  يا تغيير دهن  يا م وقف يا عطف بده   مجوزها و پروانه

نفدع   اين صورت اق امات ووق مس لزم جلب رضدايت اشدخاص ذي  ماسبق كنن  در غير 

 .باش  م 

 

اي  هداي سدرمايه   به دس گاهواي اجرائ  مجري طرحواي تمل  دارايد   -11ماده 

شود تا بدا مواوقدت سدازمان     داراي رديف اع بار در قوانين بودجه سنوات  اجازه داده م 

يا اقساط  تا سقف س  درص  ريزي كشور نسبت به خري  غيرنق ي و  م يريت و برنامه

اع بار مصوب طرح كاالهداي مدورد نيداز طرحوداي خدود را جودت تحويدل بده         %( 54)

 .عنوان بخش  از سوم كارورما اق ام نماي  پيمانكاران طرحواي مذكور، به

سود م علقه به خري  اين كاالهدا كده در قدرارداد بدا رعايدت قدوانين و مقدررات        

نامده اجرائد  ايدن مداده بده       نيدين . شدود  ا پرداخت م بين  ش ه است توس  كارورم پيش
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ماه پ  از تصدويب ايدن قدانون بده      ريزي كشور تا سه پيشنواد سازمان م يريت و برنامه

 .رس  تصويب هيأت وزيران م 

 

ويژه نفت و نيرو و شرك واي تابعه و وابسد ه بده    ها به به كليه وزارتخانه -12 ماده

دول   و كليه دارن گان عنوان و رديدف در قدوانين بودجده    ها و مؤسسات  ننوا و سازمان

دالر ( 944.444.444.444)شود ساالنه تا سقف يكص  ميليدارد   كل كشور اجازه داده م 

صورت ريال  كه  ريال به(344.444.444.444.444)صورت ارزي و پانص هزار ميليارد  به

د مربوط بده بند هاي ذيدل    گردد، درموار هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تع يل م 

گذاري يا اق ام اشخاص حقيق  يدا حقدوق  خدارج  يدا داخلد  بدا        اين ماده كه سرمايه

جوي  يا  اولويت بخشواي خصوص  يا تعاون  به تولي ، صادرات، ارتقاي كيفيت، صروه

كاهش هزينه در تولي  كاال يا خ مت و زمان و بوبود كيفيت محي  زيست و يدا كداهش   

هاي نف د  و   انجام  براي نفت و گاز و ميعانات گازي و ورنورده مال  م  تلفات جان  و

كاالها و خ مات قابل صادرات يا واردات به قيم واي صادرات  يا واردات  بده ندرخ روز   

ارز بازار نزاد يا معادل ريال  نن با اح ساب حقدوق دول د  و عدوارا قدانون  و سداير      

اي با اح ساب حقوق دول د  و   با قيم واي غيريارانههاي م علقه و براي ساير موارد  هزينه

 .هاي م علقه قرارداد منعق  كنن  عوارا قانون  و ساير هزينه

 :دولت مكلف است 
ش ه و منداوع يدا ارزش حاصدله را     جوي  كاال يا خ مت تولي  ش ه يا صروه -9 

 .جوي ، مناوع يا ارزش حاصله خري اري كن  حسب مورد و از محل درنم ، صروه
گدذاري و حقدوق دول د  و عدوارا قدانون  و سداير        اصل و سود سرمايه -2 

 .هاي م علقه يا مناوع اق ام موضوع اين ماده را به ننان پرداخت نماي  هزينه

از بودجده  ( 2)و ( 9)درصورت تأمين تمام يا بخش  از منابع موردنيداز اجدزاي    
ريدزي كشدور از طريدق     برنامده كل كشور، ضمن مبادله مواوق نامه با سازمان مد يريت و  

 .شود داري كل كشور اق ام م  خزانه
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توانن  طبق قرارداد يا مجدوز صدادره نسدبت بده ودروش كداال يدا         اشخاص ووق م  

گذاري يا اقد ام در   ش ه و مناوع يا ارزش حاصله از سرمايه جوي  خ مت تولي  ش ه يا صروه

 .ننوا اق ام نماين برداري و اس فاده از  داخل يا خارج كشور و يا بوره

طرحواي نفت و گاز از جمله اودزايش ظرويدت توليد  نفدت خدام، گداز و        -الف

ميعانات گازي با اولويت مخازن مش ر  و اوزايش ظرويت پااليش نفت خام و ميعانات 

سازي نفت خدام، ميعاندات گدازي و     گازي، اوزايش تولي  محصوالت پ روشيم ، ذخيره

 سدازي گداز    خازن غيرمشد ر  و داخدل كشدور، ذخيدره    گاز طبيع  مخازن مش ر  در م

وگداز و   در وصول كم مصرف براي اس فاده در وصول پرمصدرف، تبد يل درجداي نفدت    

ميعانات گازي به محصول يا برق، تزريق گاز به ميادين داخل ، رش  صدادرات و عبدور   

 ، هداي نف د   نفت خام، ميعانات گدازي و گداز و ودرنورده   ( سونپ)و معاوضه( ترانزيت)

جلوگيري از سوخ ن گازهاي همراه نفت و ميعانات گازي و جايگزين  گاز داخلد  يدا   

جوي   رب  و كليه طرحواي  كه به اوزايش تولي  يا صروه هاي نف   ذي واردات  با ورنورده

 .هاي نف   بيانجام  در مصرف نفت خام و ميعانات گازي و گاز و ورنورده

در بخشواي مخ لف از جملده صدنعت بدا    سازي مصرف انرژي  طرحواي بوينه -ب

شدوري و سداخ مان،    بر و حمل و نقل عموم  و ريل  درون و بدرون  اولويت صنايع انرژي

هاي تج ي پذير، گس رش اس فاده از گاز طبيع  وشرده يا مدايع يدا    توسعه اس فاده از انرژي

ليد  و يدا   شدوري، تو   ش ه با اولويت شورهاي بزرگ و مسير راهواي اصدل  بدين   گاز مايع

مصرف و يا برق  بدا خودروهداي پرمصدرف و ورسدوده و      جايگزين كردن خودروهاي كم

كش يوا و طرحوداي  ( تأخير خسارت)هاي حمل بار و مساور و كاهش دموراژ  كاهش هزينه

هدا و وسدايل حمدل و نقدل،      اي، درياي ، هواي  اعم از زيرسداخت  حمل ونقل ريل ، جاده

نالت و واح هاي تولي ي  شود، ماشين اي منجر م  لخانهطرحواي  كه به كاهش گازهاي گ

 بخش كشاورزي

باال، اوزايش توليد  و بدازده    ( ران مان)طرحواي اح اث نيروگاه با بازده   -پ

حرارت  نيروگاهوا كه منجر به اوزايش بازده  حرارت  شود، بدا اولويدت نصدب بخدش     

و تركيب ( CHP)برق و گرما  تركيب  اعم از تركيب( سيكل)بخار در نيروگاهواي چرخه 
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توسددعه اسدد فاده از ( DG)و مولدد هاي مقيدداا كوچدد ( CCHP)بددرق، سددرما و گرمددا 

سدازي و   هاي تج ي پذير، كاهش تلفات انرژي در تولي ، ان قدال و توزيدع، بوينده    انرژي

كردن چاهواي كشاورزي با اولويت اسد فاده   جوي  در مصرف برق و انرژي، برق  صروه

هاي نو از جمله انرژي خورشي ي، جايگزين  مصرف برق به جاي گاز يا  ياز منابع انرژ

هاي نف   در مناطق  كه توجيه اق صادي دارد و اوزايش سوم صدادرات و عبدور    ورنورده

 برق، تولي  برق از تلفات گاز و سوخت كارخانجات( ترانزيت)

و  طرحواي اح اث س ، بن ر، نب و واضمب، طرحواي جلوگيري از شوري -ت

كاهش كيفيت نب، شيرين كردن نب شور و تولي  نب شديرين بدا اسد فاده از روشدواي     

جوي  در مصدرف نب   سازي و صروه مخ لف با اولويت روشواي حرارت  بازياو  ، بوينه

برداري بوينه از نبواي داخل ، مش ر   با كاهش تلفات نب در ان قال وتوزيع، موار و بوره

نوري و دوع بو اش   واضدمب و   ريزد و طرحواي جمع م  و مرزي و نبواي  كه به دريا

انجام ، طرحوداي زهكشد     كليه طرحواي  كه به بوبود كيفيت و كاهش مصرف نب م 

هاي نوين نبياري، تضمين خري  نب يا اجدازه ودروش نب بده     اراض  كشاورزي و شيوه

 و نبياريگذاران در كليه موارد از جمله شرب و بو اشت، صنعت، كشاورزي  سرمايه

ساير طرحواي  كه به ارتقاي كيفيت يا كميت كاالهدا وخد مات توليد ي يدا      -ث

هاي انسان ، مال ، محي  زيسدت و زمدان    جوي  و جلوگيري از ه ر رو ن سرمايه صروه

 .شون  منجر م 

بن ي اجراء و بازپرداخت  توجيه ون  و اق صادي و زيست محيط ، زمان -9تبصره

ي  از طرحواي  كه نياز بده تعود  دولدت دارد بدا پيشدنواد      و سقف تعو  دولت در هر 

شدوراي اق صداد مكلدف اسدت     . رسد   رب  به تصويب شوراي اق صاد م  وزارتخانه ذي

ماه پ  از وصدول هدر طدرح بده دبيرخانده نن، رسدي گ  و تعيدين         ح اكثر تا م ت ي 

 .تكليف كن 

داراي توجيده   صن وق توسعه مل  و بانكواي عامل موظفن  به طرحواي -2تبصره

 .ون  و اق صادي اين ماده با اولويت، تسويمت ارزي و ريال  پرداخت نماين 
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گذاري يا اق امات اشخاص موضوع اين ماده منجر  كه سرمايه درمواردي -5تبصره

هاي عموم  شود، تعو  بازپرداخدت اصدل و    به اوزايش درنم  عموم  و يا كاهش هزينه

هاي م علقه يا منداوع   و عوارا قانون  و ساير هزينه گذاري و حقوق دول   سود سرمايه

رس  بده   و عواي  حاصل از اق امات، به ميزان و ترتيب  كه به تصويب شوراي اق صاد م 

 .عو ه دولت است

كنند ه را مطدابق    گذار يدا اقد ام   وزارت نفت مكلف است حقوق م علق به سرمايه

هدا، حسدب    نت  يدا كداهش هزينده    مصوبه شوراي اق صاد از محل اوزايش درنم  حال يا

هداي   و در ساير موارد، وزارتخانده ( براي سوخت)مورد به قيم واي صادرات  يا واردات  

كنن ه، پرداخت كنن  و همزمدان   گذار يا اق ام رب  و شرك واي تابعه موظفن  به سرمايه ذي

ر د. منظدور و تسدويه حسداب نمايند     ( داري كل كشور خزانه)به حساب ب هكار دولت 

گذاري يا اق امات موضوع اين ماده، درنم  دس گاهواي اجرائ   مواردي كه در اثر سرمايه

يا شرك واي دول   كاهش ياب ، دولت مكلف به جبران معادل كاهش درنم  دس گاهواي 

 .اجرائ  يا شرك واي دول   مربوط است

ه پنجم قانون برنامه پنجسال( 32)ماده ( ب)و( الف)حكم اين تبصره شامل بن هاي

 .گردد توسعه جمووري اسمم  ايران نم 

ايددن مدداده از محددل ( ت)بازپرداخددت تعودد ات دولددت موضددوع بندد  -9تبصددره 

 .گيرد درنم هاي حاصل از اجراي طرحوا در قوانين بودجه سنوات  صورت م 

گذاران  اسدت كده نفدت     در اجراي بن هاي اين ماده اولويت با سرمايه -3تبصره 

 .كنن  هاي نف   را براي تسويه تعو ات دولت قبول م  و يا ورنورده خام، ميعانات گازي

شد ه براسداا ندوع و تركيدب      جوي  ارزش سوخت و يا انرژي صروه -6تبصره 

سوخت مصرو  در دوره يكسال قبل از انعقاد قرارداد و طبدق قيم وداي صدادرات  و يدا     

 .شود واردات  محاسبه و منظور م 

شود درصورت نيداز نب، بدرق،    مذكور اجازه داده م  هاي به وزارتخانه -5تبصره 

ش ه را از  جوي  اي تولي  يا صروه هاي نف   و ساير كاالها و خ مات يارانه گاز و ورنورده

اشخاص حقيق  يا حقوق  غيردول  ، خصوص  يا تعداون  حسدب مدورد بده قيم وداي      
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اي از ننان و  غيريارانه و براي ساير موارد به قيم واي( براي سوخت)صادرات  يا واردات  

گذاران در اين زمينه خري اري يا براي ايجاد اش غال و اجدراي طرحوداي    يا ساير سرمايه

در صورت . گذاري كنن  اي در هر اس ان و هر شورس ان سرمايه هاي سرمايه تمل  داراي 

ا خارج ش ه را در داخل ي جوي  توان  كاال يا خ مت تولي  يا صروه گذار م  تمايل سرمايه

 .به وروش برسان 

هدا و تشدويق بده كداهش مصدرف در كاالهدا و        به منظور كاهش هزينه -3تبصره 

رب  به ننودا در   هاي مذكور و شرك واي تابعه و وابس ه ذي اي به وزارتخانه خ مات يارانه

شود با تصويب شوراي اق صاد مصارف كم ر از ح  معدين، نب،   اين ماده اجازه داده م 

اي را با توجه به وصل، منطقه  هاي نف   و ساير كاالها و خ مات يارانه ورنوردهبرق، گاز، 

كنن گان، م ناسب با كاهش مصرف به ح اقل قيمت و  جغراوياي ، نوع مصرف و مصرف

 .يا صفر كاهش ده 

ريدزي   چگونگ  اجراي اين تبصره با پيشنواد مش ر  سازمان مد يريت و برنامده  

اق صادي و داراي ، نفت، نيرو، صنعت، مع ن و تجدارت و   هاي امور كشور و وزارتخانه

جوادكشاورزي شامل تعيين ح  معين براي مصارف مناطق جغراويداي ، ندوع مصدرف و    

كنن گان و مق ار و قيمت مصرف تا دوماه پ  از ابمغ ايدن قدانون بده تصدويب      مصرف

 .رس  شوراي اق صاد م 

ريدزي كشدور و    ان مد يريت و برنامده  نامه اجرائ  اين ماده به پيشنواد سدازم  نيين

هاي امور اق صادي و داراي ، نفت و نيرو حسب مورد حد اكثر ظدرف مد ت     وزارتخانه

 .رس  ماه پ  از ابمغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران م  سه

 

كليه پااليشگاهواي كشور مشروط به پرداخت و تسويه وجوه نفت خدام و   -13ماده 

تحويدل  %( 43)ميعانات گازي خري اري ش ه تحويل  به قيمت هر بشكه نود و پنج درصد   

ماهده بده شدركت     صورت نق ي يا اع بار اسدنادي يد    خليج وارا و به( ووب)روي كش   
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اي نف   مدازاد بدر نيداز داخلد  را ر سداو      ه رب  تابعه وزارت نفت، مجازن  ورنورده دول   ذي

 .صادر كنن  و دولت مكلف است ساالنه سوم صن وق توسعه مل  را پرداخت نماي 

اس فاده از سازوكارهاي بدورا اندرژي در خريد  و ودروش نفدت خدام و        -9تبصره 

 .هاي نف   و انرژي برق در اولويت قرار دارد ميعانات گازي و ورنورده

رب  تابعه وزارت نفت مجاز است قيمت پايه نفت خدام   دول   ذيشركت  -2تبصره 

 :و ميعانات گازي عرضه ش ه در بورا را

( ودوب )تحويدل روي كشد     %( 43)كم ر از نود و پدنج درصد    %( 2)تا دو درص   -9

 .خليج وارا تعيين كن 

براي توسعه پااليشگاهواي موجود يا احد اث  ( 9)كم ر از بن  %( 5)تا سه درص   -2

 .كن برداري، تعيين  پااليشگاهواي ج ي  تا ده سال پ  از بوره

شود بدراي تشدويق كشد يواي     به وزارت نفت وساير دس گاهوا اجازه داده م  -5تبصره 

خارج  به سوخ گيري و تأمين ساير نيازهداي خدود در بندادر ايدران از ابزارهداي تشدويق  و       

 .ت و ساير نيازها اس فاده كنن قيم واي ترجيح  نسبت به ساير رقبا در تأمين سوخ

 

هداي موضدوع ان شدار اوراق بودادار      هدا و پرداخدت   معاممت و درياوت -14ماده 

 3/5/9536قانون م يريت خ مات كشدوري مصدوب   ( 3)دس گاهواي اجرائ  موضوع ماده

قانون توسعه ابزارها و نوادهداي مدال  ج يد     ( 9)ماده( د)از طريق نواد واس  موضوع بن 

منظدور   قانون اساسد  بده  ( 99)تسويل اجراي سياس واي كل  اصل چول و چوارم  منظور به

تأمين مال  از طريق ان شار اوراق بوادار در مواردي كه خري ، وروش و اجاره داراي  جدزء  

داري كل كشور از رعايت تشدريفات مقدرر در    الينف  ابزار تأمين مال  است با تأيي  خزانه

 .ها مس ثن  است و قوانين مربوط به مناقصات و مزاي هقانون محاسبات عموم  كشور 

سقف درنم هاي موضوع ان شار اوراق بوادار مذكور در اين مداده ضدمن قدوانين    

 .شود بودجه سنوات  تعيين م 
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مداه   نامه اجرائ  اين ماده با اولويت دادن به بخشواي تولي ي، ظرف م ت سه نيين

تصدويب هيدأت    زارت امور اق صادي و دارايد  بده  از تاريخ ابمغ اين قانون به پيشنواد و

 .رس  وزيران م 

 

گذاري صدنايع كوچد ، صدن وق حمايدت از      صن وق ضمانت سرمايه -15ماده 

هداي   گذاري وعاليدت  تحقيقات و توسعه صنايع الك روني ، صنايع درياي  و بيمه سرمايه

( 99)گذاري در بخش كشداورزي، بده جدزء     مع ن  و صن وق حمايت از توسعه سرمايه

محات بعد ي نن و  و اصد  95/2/9535قانون ماليات بر ارزش اوزوده مصدوب  ( 92)ماده

و ( 99)، (94) ، (54)هاي مس قيم اضاوه و از شمول مدواد  قانون ماليات( 993)تبصره ماده 

و اصمحات بع ي نن مسد ثن    9/6/9566قانون محاسبات عموم  كشور مصوب ( 56)

 .شون  م 

 

االجراء ش ن اين  كليه بانكوا و مؤسسات اع باري موظفن  از تاريخ الزم -16ماده 

 :سال تا م ت سه قانون

اموال خود اعم از منقول، غيرمنقول %( 55)ساالنه ح اقل س  و سه درص   -الف

تشخيص شدوراي   و سرقفل  را كه به تمل  ننوا و شرك واي تابعه ننوا درنم ه است و به

منظدور  . باش ، واگذار كنن  پول و اع بار و بان  مركزي جمووري اسمم  ايران مازاد م 

صدورت   بعه مذكور، شرك واي  هس ن  كه بانكوا و مؤسسدات اع بداري بده   از شرك واي تا

سوام نن باشن  يا اكثريت اعضاي %( 34)درص   مس قيم يا غيرمس قيم مال  بيش از پنجاه

 .هيأت م يره نن را تعيين كنن 

سددوام تحددت تملدد  خددود و شددرك واي تابعدده خددود را در بنگاهودداي  كدده  -ب

تمدام شدرك واي تابعده     دهن ، به اس ثناي طرحوداي نيمده    هاي غيربانك  انجام م وعاليت

بودن وعاليت بنگاهواي  كه بانكوا، مؤسسات اع باري « غيربانك »تشخيص . واگذار كنن 

 .ايران است اسمم  مركزي جمووري و شرك واي تابعه، سوام ار ننوا هس ن ، برعو ه بان 
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ز ودروش امدوال و   ال فداوت حاصدل ا   مابده %( 944)معدادل ص درصد     -9تبصره 

هاي وروش پ  از  هاي مازاد بانكواي دول   نسبت به مبلغ قيمت دو ري و هزينه داراي 

داري كل كشدور واريدز و جودت اودزايش      گذاران، به خزانه كسر سوم سود قطع  سپرده

وجدوه حاصدل از ايدن تبصدره از پرداخدت      . شدود  سرمايه همان بان  تخصيص داده م 

 .معاف استماليات و سود سوم دولت 

هداي كلد  اصدل     هاي كل  و قانون اجراي سياسدت  با رعايت سياست -2تبصره 

و اصدمحات بعد ي نن، وجدوه     23/5/9535قانون اساس  مصوب ( 99)چول و چوارم 

هاي مشمول واگذاري مطدابق   حاصل از واگذاري باقيمان ه سوام دولت در بانكوا و بيمه

اق صدادي و دارايد ، سدازمان مد يريت و      با دس ورالعمل  كه به تصدويب وزارت امدور  

هداي   رس ، در قالب بودجه ريزي كشور و بان  مركزي جمووري اسمم  ايران م  برنامه

 .ياب  سنوات  به اوزايش سرمايه بانكواي دول   اخ صاص م 

در اجراي اين ماده وزارت امور اق صادي و داراي  موظف است ظدرف   -5تبصره

رس ، نسبت به  تصويب مجمع عموم  بانكوا م  عمل  كه بهسال مطابق دس ورال م ت سه

 .بازسازي ساخ ار مال  و اس قرار حاكميت شركت در بانكواي دول   اق ام كن 

 

ايددن قددانون، ( 96)درصددورت عدد م انجددام تكدداليف موضددوع مدداده  -17ماااده 

 :شود هاي زير نسبت به بان  يا مؤسسه اع باري م خلف اعمال م  مجازات

مركزي جمووري اسمم  ايران بدا اخطدار قبلد ، نسدبت بده اعمدال       بان   -الف

و  93/9/9539قانون پول  و بانك  كشور مصوب ( 99)هاي قانون  از جمله ماده مجازات

 .كن  اصمحات بع ي نن اق ام م 

هداي غيربدانك  شدامل     سود بانكوا و مؤسسات اع باري كه منشأ نن وعاليدت  -ب

%( 23)با نرخ بيسدت و هشدت درصد     9543باش  در سال بنگاه اري و نگو اري سوام 

پ  از نن، هرسال سه واحد  بده درصد  ندرخ مدذكور اودزوده       . شود مشمول ماليات م 

 .برس %( 33)درص    و پنج شود تا به پنجاه  م 
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عاي ي امم  غيرمنقول مدازاد بانكودا و مؤسسدات اع بداري شدامل زمدين،        -پ

%( 23)با نرخ بيست و هشت درص  9543در سال  مس غمت، سرقفل  و اموال مشابه نن

پ  از نن، هرسال سده واحد  درصد  بده ندرخ مدذكور اضداوه        . شود مشمول ماليات م 

منظدور از عايد ي امدم  در ايدن مداده      . برسد  %( 33)شود تا به پنجاه و پنج درص   م 

مؤسسده  ال فاوت قيمت بازاري مل  در اب  ا، و ان واي سال مال  اسدت و باند  يدا     مابه

به بعد ،   9543كن  موظف است از سال  اع باري كه داراي  غيرمنقول مازاد نگو اري م 

ساله ماليات بر عاي ي دارايد  غيرمنقدول مدازاد     براساا نرخواي مقرر در اين ماده، همه

نامده   چگونگ  تقويم داراي  موضوع اين ماده، مطابق نيدين . تحت تمل  خود را بپردازد

  بان  مركزي جمووري اسمم  ايدران و سدازمان امدور ماليدات      اجرائ  است كه توس

ماه از تاريخ ابمغ ايدن قدانون بده تصدويب هيدأت       شود و ظرف م ت سه كشور تويه م 

 .رس  وزيران م 

م يره بانكوا و مؤسسات اع باري كه بده داليلد  جدز     م يرعامل و اعضاي هيأت -ت

بر عد م واگدذاري امدوال و سدوام موضدوع        اين ماده و يا حكم قضائ  مبن( 9)موارد تبصره

اين قانون، اق ام به اجراي اين حكم ننماين  بده مد ت پدنج سدال از عضدويت در      ( 96)ماده

هيأت م يره و نيز تص ي سمت م يرعامل  بانكوا و مؤسسات مال  و يدا اع بداري محدروم    

 .شون  م 

 : ثن  استهاي مقرر در اين ماده مس موارد زير از شمول مجازات -9تبصره 

مواردي كه بان  يا مؤسسه اع باري حسب مورد بده تأييد  باند  مركدزي      -الف

جمووري اسمم  ايران يا سازمان بورا و اوراق بوادار اقد امات الزم بدراي واگدذاري    

هاي موضوع اين ماده را انجام داده ول  به علل  خارج از اراده بان  يدا مؤسسده    داراي 

 نش ه باش ؛ اع باري، واگذاري نن ممكن

نگو اري اموال منقول يا غيرمنقول و سدوام  كده بده تأييد  باند  مركدزي        -ب

جمووري اسمم  ايران به صورت قوري به تمل  باند  يدا مؤسسده اع بداري درنمد ه      

نگود اري اينگونده امدوال و سدوام تدا يكسدال پد  از تداريخ تملد ، مشدمول           . باش 

اديق قودري بدودن تملد ، مطدابق     تعيدين مصد  . هاي موضوع اين مداده نيسدت   مجازات
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شدود و ظدرف    پيشنواد وزارت امور اق صادي و دارايد  تويده مد     اي است كه به نامه نيين

 .رس  تصويب هيأت وزيران م  ماه از تاريخ ابمغ اين قانون به م ت سه

نظارت مس قيم بر اجراي اين حكم با وزارت امدور اق صدادي و دارايد      -2تبصره 

بار گزارش عملكرد حكم اين ماده را  ماه ي  ذكور موظف است هر سهباش  و وزارت م م 

 .و بودجه و محاسبات مجل  شوراي اسمم  ارائه كن   هاي اق صادي و برنامه به كميسيون

 

، 9543منددابع و از سددال %( 34)درصدد  پنجدداه 9549تددا پايددان سددال  -18ماااده 

مليدت بانكوداي دول د     منابع  كه از محل حساب ذخيره ارزي بده عا %( 944)ص درص 

صرف اعطاي تسويمت به بخشواي خصوص  و تعاون  ش ه است و ط  سدالواي نتد    

داري كدل كشدور واريدز و     شود، پ  از كسر تعو ات قبل  به حساب خزانده  وصول م 

جوت اوزايش سرمايه دولت در بانكواي دول   با اولويت همان بانكوداي عامدل منظدور    

 .شود م 

شدود تدا    بانكواي عامل حساب ذخيدره ارزي اجدازه داده مد    براي اين منظور به 

حصده  )ريال به اتكاي مطالبدات جداري   ( 944.444.444.444.444)يكص  هزار ميليارد 

از اشخاص بابت اعطداي تسدويمت از محدل حسداب     ( تسويمت اعطائ  سررسي نش ه

را بده حسداب   بوادار مب ن  بر داراي  من شر نمايند  و مندابع حاصدل     ذخيره ارزي، اوراق

 .داري كل كشور واريز كنن  خزانه

وجوه مذكور با تصويب هيأت وزيران صرف اوزايش سدرمايه  %( 944)ص درص  

ضواب  ناظر بر ان شار اوراق بودادار مدذكور و تسدويه حسداب     . شود بانكواي دول   م 

نامه اجرائ  است كه ظرف مد ت   داري كل كشور به موجب نيين بانكواي عامل با خزانه

سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنواد وزارت امور اق صادي و دارايد  و باند    

 .رس  مركزي جمووري اسمم  ايران به تصويب هيأت وزيران م 
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منظور كم  به تأمين نق ينگ  براي حمايدت از واحد هاي توليد ي     به -19ماده 

وا و يا مؤسسات مدال   كاال و خ مات و تسويل در وصول مطالبات سررسي  گذش ه بانك

 :شود و يا اع باري داراي مجوز از اين واح ها اق امات زير انجام م 

بان  مركزي جمووري اسمم  ايران مكلف است از طريق كليده بانكودا و    -الف

مؤسسات اع باري دول   و خصوص  عامل درصورت درخواست م قاض ، م ناسدب بدا   

واح هاي تولي ي، نسدبت بده نزادسدازي     بازپرداخت هر بخش از تسويمت پرداخ   به

. هاي مازاد و يا تب يل وثيقه م ناسدب بدا ميدزان باقيماند ه تسدويمت اقد ام نمايد         وثيقه

 .ان خاب وثيقه باقيمان ه جوت تضمين با بان  است

گذاران بابت وثدائق در   گيرن گان و وثيقه درياوت وكالت بمعزل از تسويمت -ب

گيرند گان   اري دول د  و خصوصد  ممندوع اسدت و وثيقده     رهن بانكوا و مؤسسات اع ب

موظفن  در قالب قراردادهاي منعق ه يا ساير طرق قانون  نسبت بده بده اجدراء گذاشد ن     

 .ها عمل كنن  وثيقه

اصدمح   ( 59)به ماده واحد ه قدانون اصدمح مداده     ( 9)عنوان تبصره م ن زير به -پ
 :شود الحاق م  24/99/9536مصوب مكرر نن ( 59)و حذف ماده  9539قانون ثبت مصوب 

در راس اي تسويل در وصول مطالبدات سررسدي  گذشد ه بانكودا و يدا       -9تبصره 
 :شود مؤسسات مال  و يا اع باري داراي مجوز به يك  از روشواي زير عمل م 

دهند ه، درصدورت درخواسدت     بان  و يا مؤسسه مال  و يا اع باري تسدويمت  -9
بازار ورابورا يا كارشناا رسم  دادگسد ري مراجعده و تمدام    واح  تولي ي ب هكار، به 

نماي  و با ه ف تأمين طلب باند  و   گذاري م  هاي واح  تولي ي را قيمت اموال و داراي 
يا مؤسسه مال  و يا اع باري بر روي درص  سوام قابل واگذاري به خري ار، يد  مناقصده   

بدول درصد  كم دري از سدوام واحد       كن  تا مشخص شود كه ك ام خري ار با ق برگزار م 

با پرداخت ميزان طلب بان  و مؤسسه مال  و . پردازد تولي ي ب هكار، تمام ب ه  او را م 
يا اع باري از واح  تولي ي توس  خري ار، نن بخش از سوم واح  تولي ي كه در مناقصده  

 .شود مشخص ش ه است، به خري ار من قل و اموال مورد رهن نزاد م 
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كه ب هكار از مجوز ووق بدراي تسدويه بد هيواي خدود اسد فاده كند ،        درصورت 
درصورت شرط ضمن عق  در قرارداد مناقصه و درخواسدت خريد ار، بد هكار مكلدف     
است به خري ار سوام واح  تولي ي ب هكار اعم از اينكه بان  و يا مؤسسده مدال  و يدا    

كرده باش ، اجازه ده  تا با اع باري باش  و يا سوام خود را از طريق ورابورا خري اري 
خري  نق ي بخش ديگري از سوام اين واح  تولي ي به قيمت قبل ، سدوام خدود را تدا    

 .العاده، اوزايش ده  سقف سوام مورد نياز براي تشكيل مجمع عموم  ووق
در مورد معاممت بانكوا و مؤسسات مال  و يا اع باري مجاز، هرگاه مال مدورد   -2

الطروين خري اري ن اش ه باشد ، بده    ه كارشناس  رسم  دادگس ري مرض وثيقه به مبلغ پاي
شدود   گيرن ه و راهن، مولت دو ماهه داده م  تقاضاي بس انكار و ضمن اخطار به تسويمت

تا طلب بان  يا مؤسسه مال  و يا اع باري را پرداخت كن  و يدا ملد  مدورد وثيقده را بدا      
 .قف مبلغ پايه مزاي ه و  رهن كن پرداخت تمام يا بخش  از طلب بان  تا س

چنانچه ظرف م ت مذكور طلب بس انكار پرداخت نشود، مال مدورد مزايد ه بده    

مبلغ پايده مزايد ه   %( 54)باالترين مبلغ پيشنوادي مشروط بر اينكه كم ر از هف اد درص  

كه در مزايد ه اول،   در صورت . شود نباش ، به وروش رسي ه و طلب بس انكار وصول م 

. ل مورد مزاي ه به وروش نرس ، تكرار مزاي ه با قيمت كارشناس  ج ي  بممانع اسدت ما

هرگاه ارزش مال مورد وثيقه بيش ر از ارزش مورد مطالبه بان  باش ، تمل  داراي  مورد 

درصدورت عد م وصدول كامدل     . باش  و الزام  در تمل  ن ارد وثيقه به اخ يار بان  م 

ماند ه مطالبدات از روشدواي قدانون  بدراي       وصول باق  طلب از اين طريق، حق پيگيري

در اجراي اين تبصره اسد فاده از سدازوكارهاي بدورا كداال در     . بس انكار محفوظ است

 .اولويت قرار دارد

 

دولت موظف است نسبت بده تعيدين تكليدف ندرخ و ورنيند  تسدويه        -21ماده 

ه زمدان درياودت ارز،   ب هكاران ارزي از محل حساب ذخيره ارزي به دولت به نحوي ك

اي يدا   نوائ ، واسدطه )، نوع كاال(حسب مورد)زمان وروش محصول يا زمان تكميل طرح

گذاري توس  دولدت و رعايدت ضدواب      هاي قيمت وجود يا نبود مح وديت( اي سرمايه
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كنن ه تسويمت، وجود يا نبود منابع ارزي در زمان  گذاري و عرضه توس  درياوت قيمت

ماه پ  از تصدويب ايدن قدانون     حاظ ش ه باش ، ظرف م ت ششدرخواست م قاض  ل

 .اق ام كن 

ماه  گيرن گان تسويمت موضوع اين ماده از تاريخ ابمغ اين قانون تا سه -9تبصره 

ورصت دارن  تا ب ه  خود به قيمت روز گشايش را با باند  عامدل تأديده و يدا تعيدين      

اق ام به تعيين تكليف ب ه  خدود نمدوده   ب هكاران  كه مطابق اين تبصره . تكليف كنن 

تطابق شراي  اين ماده با ب هكاران مزبدور بدا   . باشن ، مشمول تسويمت اين ماده هس ن 

كليده اقد امات قدانون  و    . باشد   تصويب كارگروه مل  و برحسب ضرورت اس ان  مد  

 .دشو نامه اجرائ  اين ماده م وقف م  اجرائ  توس  بانكواي عامل تا ابمغ نيين

( 9)نامه اجرائ  اين ماده كه در نن تركيب كارگروه مذكور در تبصره نيين -2تبصره 

پيشنواد وزارت امور اق صادي و داراي ، بان  مركزي جمووري اسدمم    شود، به تعيين م 

 .رس  تصويب هيأت وزيران م  ريزي كشور به ايران و سازمان م يريت و برنامه

ماه پ  از  و داراي  موظف است ظرف م ت سهوزارت امور اق صادي  -5تبصره 

تصويب اين قانون با همكاري بان  مركزي جمووري اسمم  ايران، سدازمان بدورا و   

نامه پوشش نوسانات ندرخ ارز   اوراق بوادار و بيمه مركزي جمووري اسمم  ايران، نيين

 .تصويب هيأت وزيران برسان  را تويه كن  و به

 

منظدور تدأمين   وري اسمم  ايران موظدف اسدت بده   بان  مركزي جمو -21ماده 

درگردش پاي ار بدراي واحد هاي صدنع  ، معد ن ، كشداورزي، حمدل و نقدل،        سرمايه 

كه در ايدن مداده   )كار بنيان و شرك واي صادرات  درحالصنوف تولي ي، بنگاهواي دانش

غ اين قانون، ماه از تاريخ ابم ، ح اكثر ظرف م ت سه(شون نامي ه م « واح »اخ صار به

اخ صدار  كده بده  )دس ورالعمل اجرائ  او  اح حساب ويدژه تدأمين سدرمايه درگدردش را     

( بودره )در چوارچوب قانون عمليدات بدانك  بد ون ربدا     ( شودنامي ه م « حساب ويژه»



21 

 

و اصمحات بع ي نن با شراي  و الزامات زيدر تد وين و بده شدبكه      3/6/9562مصوب 

 :بانك  كشور ابمغ نماي 

در شدبكه بدانك  كشدور داشد ه     « حساب ويژه»توان  ي  هر واح  تنوا م  -الف

شدود و  تمام يا بخش  از عواي  حاصل از وروش واح  به اين حساب واريدز مد   . باش 

هداي موردنيداز واحد  قابدل     هاي قانون  و خري  نوادهموجودي نن صرواو براي پرداخت

، مانع از داش ن انواع ديگر حسدابواي  براي هر واح « حساب ويژه»او  اح . اس فاده است

 .بانك  توس  نن واح  نيست

بان  موظف است حسب درخواست صاحب حساب، وجوه موردنياز بدراي   -ب

هاي قانون  مرتب  با تولي  يدا صدادرات را از   هاي موردنياز تولي  يا پرداختخري  نواده

اووي موجدودي  محل موجودي حساب ويژه واح  پرداخت نموده، در صورت ع م تكد 

ميزان كسري حساب و ح اكثر تا سقف اع بار حساب ويژه واح ، حساب ويژه واح ، به

 .حساب مزبور را ب هكار نماي 

گيرد، از نوع ح  اع باري و در تسويمت  كه از اين طريق در اخ يار واح ها قرار م 

. باشد   ابل تكرار م ش ه، قجاري بوده و م ناسب با مبالغ بازپرداختقالب اع بار در حساب

اين تسويمت صرواو در چوارچوب عقود مصرح در وصل سوم قانون عمليات بانك  ب ون 

تواند  از  بازپرداخت اين تسدويمت مد   . هاي نن قابل پرداخت استنامهو نيين( بوره)ربا 

 .واح  انجام شود« حساب ويژه»طريق واريز ت ريج  وجوه حاصل از وروش به

ساب ويژه هر واح  در سال اول او  اح حساب عبارت اسدت  ح  اع باري ح -پ

مدورد تأييد    )سداله نخدر وعاليدت نن واحد      ميانگين وروش سه%( 64)از شصت درص  

 و ح اكثر تا سقف پانص  ميليارد ريال( سازمان امور ماليات  كشور

ح  اع باري حساب ويژه هر واح  براي سالواي بع ، براساا دسد ورالعمل باند    

جمووري اسمم  ايران كه به تصويب شوراي پول و اع بار خواه  رسي ، م ناسب مركزي 

 .شود باش ، تعيين م با وروش سال قبل واح  كه وجه نن به حساب ويژه واريز ش ه
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شدود و مجدرم   هر گونه اس فاده غيرمجاز از حساب ويژه، جرم محسوب م  -ت

و محروميدت موقدت يدا دائدم از     با ر ي دادگاه به جريمه نق ي سه برابر مبلدغ تخلدف   

 .تسويمت حساب ويژه محكوم خواه  ش 

بان  مركزي جمووري اسمم  ايران موظف است ت ابير تشويق  و تنبيود    -ث

الزم را براي الزام كليه بانكوا و مؤسسات اع باري در راس اي تدأمين سدرمايه درگدردش    

بدار، گدزارش   مداه يد    واح ها در چوارچوب مقررات اين ماده اتخاذ نموده، هدر شدش  

عملكرد بانكوا و مؤسسات اع باري در اين خصوص را به كميسديون اق صدادي مجلد     

 .شوراي اسمم  ارائه كن 

 

هاي اس فاده از تسويمت ارزي و ريال  مورد  بانكوا موظفن  درخواست -22ماده 

مانبن ي نياز طرحواي داراي توجيه ون ، اق صادي و مال  را همزمان بررس  و براساا ز

همچندين بانكودا   . اجراي طرح و م ناسب با پيشروت ويزيكد  پدروژه پرداخدت نمايند     

درخصوص قراردادها و تعو ات تولي ي غيرتكليف  كه م قاضد ، سدوم نورده خدود را    

طبق زمانبن ي واريز كرده و اجراي طرح يا پروژه موضوع قرارداد نيز شروع ش ه باشد ،  

 ه، ملزم به تم يد  مد ت قدرارداد و عد م درياودت      در صورت تعليق تسويمت تعو  ش

هرگونه سود در بازه زمان  تعليق و ع م ايفاي تعو ات قراردادي خود در قبال م قاضد   

 .باش  يا طرف قرارداد خود م 

 

كليه بانكوا و مؤسسات مال  و يا اع باري دول   و خصوصد  مكلفند     -23ماده 

 9542تدا   9534شراي  كشدور طد  سدالواي     دليل با درخواست بنگاهواي تولي ي كه به

اند  و تداكنون بدراي تسدويمت      دچار مشكل و داراي ب ه  سررسدي  گذشد ه گرديد ه   

ان  با تأييد  هيدأت مد يره      خذش ه معوق از تموي ات اس موال و يا اموال اس فاده نكرده

ب سداله اقد ام بده تسدويه حسدا      ماهه و بازپرداخت سه براي يكبار و با دوره تنف  شش

صدورت ج اگانده محاسدبه و در     هاي تسويمت ووق بده  جريمه. تسويمت معوق نماين 
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ان واي دوره بازپرداخت و درصورت انجام تعو ات بده موقدع بنگداه توليد ي، مشدمول      

بنگاهواي  كه ح اكثر يكسال پد  از تصدويب ايدن قدانون تعيدين      . گردد بخشودگ  م 

 .باشن  تكليف نماين  مشمول اين ماده م 

 

هدا يدا ودروش     جوي  در هزينده  شود از محل صروه به دولت اجازه داده م  -24اده م

اي يا وروش اموال مازاد يا اوزايش قيمت نب و حاملواي  هاي سرمايه طرحواي تمل  داراي 

%( 2)انرژي براي مصارف بيش از الگوي مصرف يا م وس  مصدرف، سداالنه تدا دو درصد      

كشور به اوزايش سرمايه بانكوداي دول د     داري كل خزانه بودجه كل كشور را پ  از واريز به

بانكواي مذكور موظفن  ح اقل معادل سه برابر مبلدغ اودزايش سدرمايه را از    . اخ صاص ده 

اي  هاي سرمايه اين محل به خري اران غيردول  ، خصوص  يا تعاون  طرحواي تمل  داراي 

ليسدت  . نج سداله پرداخدت نمايند    مل  و اس ان  تسويمت با اقساط بازپرداخدت حد اقل پد   

 .شود ريزي كشور تعيين و اعمم م  ها توس  سازمان م يريت و برنامه طرحوا و پروژه

ربد  بده    شود تا از طريق بانكواي عامدل ذي  به صن وق توسعه مل  نيز اجازه داده م 

 .هاي مذكور تسويمت پرداخت نماي  خري اران طرحوا و پروژه

مندابع  %( 24)هاي مذكور مجازن  ح اقل بيست درص  پروژه م قاضيان خري  طرحوا و

 .برداري از هر طرح  و يا پروژه را تأمين نماين  مورد نياز جوت تكميل و بوره

ريزي  ها موظفن  با تأيي  سازمان م يريت و برنامه دس گاهواي اجرائ  طرحوا و پروژه

خ مات ناش  از اجراي طرحودا   كشور با عق  قرارداد بلن  م ت تا م ت پنجاه سال كاالها و

ها را از بخش غيردول  ، خصوص  يا تعداون  خريد اري يدا بده ننودا كمد  زيدان         و پروژه

توانند  كداال يدا     هدا مد    پرداخت نماين  و در صورت ع م نياز، خريد اران طرحودا و پدروژه   

 .ها را در داخل يا خارج به وروش رسانن  خ مات ناش  از اجراي طرحوا و يا پروژه

شدود طرحوداي واقد  توجيده      ريزي كشور اجازه داده م  ه سازمان م يريت و برنامهب

رعايت شراي  رقاب   . دار و سودنور نماي  اق صادي را با پرداخت يارانه يا كم  زيان توجيه
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ها و برگزاري مناقصه عمدوم  بدراي    و برگزاري مزاي ه عموم  براي وروش طرحوا و پروژه

 .ها الزام  است ش  از اجراي طرحوا و پروژهخري  كاالها و خ مات نا

ريدزي كشدور و وزارت    نامه اجرائ  اين ماده با پيشنواد سازمان م يريت و برنامه نيين

امور اق صادي و داراي  و صن وق توسعه ملد  و باند  مركدزي جمودوري اسدمم  ايدران       

 .رس   ح اكثر تا م ت دوماه پ  از ابمغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران م

 

( 26)شود با رعايت مواد به سازمان بورا و اوراق بوادار اجازه داده م  -25ماده 

پ  از اس قرار  9/4/9539قانون بازار اوراق بوادار جمووري اسمم  ايران مصوب( 25)و

بن ي اع باري براساا رتبه اعمم  شدرك واي مزبدور، مجدوز     ان ازي شرك واي رتبه و راه

نحدوه ضدمانت و تعيدين ندرخ اوراق مدذكور بده       . ان شار اوراق مشاركت را صادر نماي 

اجرائ  است كه به پيشنواد وزارت امور اق صادي و دارايد  و سدازمان     نامه موجب نيين

شدود   ماه از تاريخ ابمغ اين قانون تويه م  بورا و اوراق بوادار، ح اكثر ظرف م ت سه

 .رس  و به تصويب هيأت وزيران م 

 

يده اوراق مشداركت و سداير اوراق بودادار اسدمم       كليه معاممت ثانو -26ماده 

از قبيل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسمم  صرواو از طريدق بدورا يدا بدازار     ( صكو )

 .شود خارج از بورا موضوع قانون بازار اوراق بوادار جمووري اسمم  ايران انجام م 

دهن ه مالكيت مشاع اوراق مرابحه، اوراق بوادار قابل نقل و ان قال  است كه نشان 

دارن ه نن در داراي  مال  ناش  از وروش كاال، يا خ م   است كه نقل و ان قال نن شرعاو 

 .جايز بوده و بر اساا قرارداد مرابحه حاصل ش ه است

ان شار اوراق مشاركت قابل بازخري  قبل از سررسي  توسد  بانكوداي    -9تبصره 

اعددم از دول دد  و )  سدداير بانكوددا دول دد  و خريدد  اوراق مشدداركت من شرشدد ه توسدد

 .به وسيله بانكواي دول   ممنوع است( خصوص 
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ان شار اوراق بوادار قابل بازخري  قبل از سررسي  توس  باند  مركدزي    -2تبصره

 .شود، مجاز است جمووري اسمم  ايران كه با ه ف م يريت نظام پول  كشور انجام م 

 

اوراق بوادار يا بازار خارج از بدورا  شرك واي پذيرو ه ش ه در بورا  -27ماده 

كده از محدل نورده نقد ي يدا      قانون بازار اوراق بوادارجمووري اسدمم  ايدران  موضوع 

دهن ، از پرداخدت حدق تمبدر موضدوع      ش ه سوام اران اوزايش سرمايه م  مطالبات حال

 .باشن  هاي مس قيم و تبصره نن معاف م  قانون ماليات( 93)ماده

 

  -28ماده 

اي يا ورادسد گاه  بدازار سدرمايه     به منظور كن رل و كاهش مخاطرات سامانه -الف

هداي عمدوم     هداي مدال  و اق صدادي و اجدراي سياسدت      كشور در شراي  وقوع بحدران 

حاكمي   در شراي  مذكور و به منظور حفظ و توسعه شراي  رقابدت منصدفانه در حدوزه    

ن نواد مال  تحت نظارت سازمان بدورا  بازار سرمايه، صن وق تثبيت بازار سرمايه به عنوا

شود و طبدق اساسدنامه خدود و در     و اوراق بوادار، با شخصيت حقوق  مس قل تأسي  م 

چوارچوب مصوبات هيأت امناء م شكل از وزير امور اق صادي و داراي ، رئي  كل باند   

 ريزي كشور، رئي  هيأت عامل صدن وق توسدعه   مركزي، رئي  سازمان م يريت و برنامه

 .نماي  مل  و رئي  سازمان بورا و اوراق بوادار توس  هيأت عامل وعاليت م 

اداره صن وق بر عو ه هيأت عامل نن خواه  بود و سازمان حسابرس   -9تبصره 

 .نماي  بازرا قانون  نن وعاليت م  -به عنوان حسابرا

سازمان بورا و اوراق بوادار با تصويب شدوراي عدال  بدورا و اوراق      -2تبصره 

توان  بخش  از منابع داخل  خود را به شكل سپرده در اخ يار ايدن صدن وق قدرار     بوادار، م 

از منابع ساالنه خود را از طريق %( 9)صن وق توسعه مل  نيز مجاز است تا ي  درص  . ده 

 .گذاري كن  اين صن وق سپرده هاي خود در بانكواي عامل در سپرده
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اي، مخداطرات ورادسد گاه  و    شراي  و معيارهاي مخداطرات سدامانه   -5تبصره 

هاي مال  و نيز شراي  و مقررات وعاليت و انحدمل صدن وق، اركدان صدن وق و      بحران

وظايف و اخ يارات هيأت امناء و هيأت عامل به موجب اساسنامه صن وق تثبيدت بدازار   

ماه پد    به پيشنواد وزارت امور اق صادي و داراي  ح اكثر تا م ت سهسرمايه است كه 

 .رس  هيأت وزيران م   از ابمغ اين قانون به تصويب

در صددورت انحددمل صددن وق تثبيددت بددازار سددرمايه كليدده امددوال و   -9تبصددره 

 .گيرد هاي نن بع  از كسر تعو ات و ب هيوا به دولت تعلق م  داراي 

از  9543صن وق در حوزه بدازار سدرمايه از اب د اي سدال      هاي وعاليت -3تبصره 

 .باش  هرگونه ماليات و عوارا معاف م 

ش ه در بورا و بازارهاي خارج از بورا براساا ميدزان   شرك واي پذيرو ه -ب

سوام شناور خود در هر ي  از بازارهاي مدذكور و براسداا مقرراتد  كده بدا پيشدنواد       

رسد    تصويب شوراي عال  بورا و اوراق بودادار مد    سازمان بورا و اوراق بوادار به

از سوام خدود را خريد اري و تحدت عندوان سدوام      ( %94)توانن  تا سقف ده درص   م 

مادام  كه اين سوام در اخ يار شركت است واقد  حدق   . خزانه در شركت نگو اري كنن 

 .باش  ر ي م 

اوراق بوادار مذكور كده   نويس  ال فاوت ارزش اسم  و قيمت معاممت  پذيره مابه -پ

 .شود عنوان هزينه قابل قبول ماليات  پذيرو ه م  شون  به نويس  م  كم ر از قيمت اسم  پذيره

 

( 92)و ( 99)، (5)هاي مقرر در مدواد  كليه معاويت 9543از اب  اي سال  -29ماده 

قانون توسعه ابزارها و نوادهاي مال  ج ي  به منظور تسويل اجراي سياس واي كل  اصل 

درخصدوص اوراق صدكو  و    23/4/9533قانون اساس  مصدوب  ( 99)چول و چوارم 

ضدواب  و مقدررات باند      تمام  اوراق بواداري كه در چودارچوب قدوانين و براسداا   

 .شود، حاكم است مركزي جمووري اسمم  ايران من شر م 
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مصوب  هاي مس قيم به قانون ماليات( مكرر 953)عنوان ماده م ن زير به -31ماده 

 :شود الحاق م  و اصمحات بع ي نن 5/92/9566

اشخاص  كه نورده نق ي بدراي تدأمين مدال  پدروژه د طدرح و        -مكرر 953ماده 

ايه در گردش بنگاهواي تولي ي را در قالب عقود مشارك   ودراهم نمايند ، معدادل    سرم

ح اقل سود مورد ان ظار عقود مشارك   مصوب شوراي پول و اع بار از پرداخت ماليات 

كنند ه سدود، معدادل سدود پرداخ د  مدذكور        شون  و براي پرداخدت  بر درنم  معاف م 

 .شود م  عنوان هزينه قابل قبول ماليات  تلق  به

تواند  نورده   كنن ه از معاويت موضوع اين ماده تا دو سدال نمد    اس فاده -9تبصره 

ميزان ارزش روز  نق ي، به  در صورت كاهش نورده. نق ي را از بنگاه تولي ي خارج كن 

 .شود معاويت اس فاده ش ه، ماليات سال خروج نورده نق ي، اضاوه م 

نورده نق ي براي تأمين مال  پروژه د طرح  كارگيري  تشخيص تحقق به -2تبصره 

 .يا سرمايه در گردش با اداره امور ماليات  حوزه مربوط است

 

هداي نن   هاي مس قيم و تبصدره  قانون ماليات( 952)م ن زير جايگزين ماده  -31ماده 

 :گردد هاي نن حذف م  قانون مذكور و تبصره( 953)شود و ماده  م 

تولي ي و مع ن  اشخاص حقدوق    هاي  ش  از وعاليتدرنم  ابرازي نا -952ماده 

  تداريخ اجدراي ايدن مداده از طدرف      غيردول   در واح هاي توليد ي يدا معد ن  كده از    

برداري صادر يا قرارداد اس خراج و ودروش   رب  براي ننوا پروانه بوره هاي ذي وزارتخانه

مراكدز اقدام      هدا، ه لودا و   شود و همچندين درنمد هاي خد مات  بيمارسد ان     منعق  م 

ربد  بدراي    گردشگري اشخاص يادش ه كه از تاريخ مذكور از طرف مراجع قدانون  ذي 

برداري يدا اسد خراج    شود، از تاريخ شروع بوره برداري يا مجوز صادر م  ننوا پروانه بوره

سدال بدا ندرخ صدفر      ياو ه به م ت ده سال و در مناطق كم رتوسعه يا وعاليت به م ت پنج

 .باش  م  مشمول ماليات
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منظور از ماليات با نرخ صفر روش  است كه مؤديدان مشدمول نن مكلدف بده      -الف

تسليم اظوارنامه، دواتر قانون ، اسناد و م ار  حساب اري حسدب مدورد، بدراي درنمد هاي     

ش ه به سازمان امدور ماليدات  كشدور     خود به ترتيب مقرر در اين قانون و در مواع  مشخص

ور نيز مكلف به بررس  اظوارنامه و تعيدين درنمد  مشدمول ماليدات     باشن  و سازمان مذك م 

مؤديان براساا مس ن ات، م ار  و اظوارنامه مذكور است و پ  از تعيين درنمد  مشدمول   

 .شود ماليات مؤديان، ماليات ننوا با نرخ صفر محاسبه م 

 ماليات با نرخ صفر براي واح هاي تولي ي و خد مات  و سداير مراكدز موضدوع     -ب

اين ماده كه داراي بيش از پنجاه نفر نيدروي كدار شداغل باشدن  چنانچده در دوره معاويدت،       

اودزايش  %( 34)هرسال نسبت به سال قبل نيروي كار شاغل خدود را حد اقل پنجداه درصد     

تع اد نيدروي كدار شداغل و    . شود سال اضاوه م  دهن ، به ازاي هر سال اوزايش كاركنان ي 

روي كار در هر واح  با تأيي  وزارت تعاون، كار و رواه اج مداع   همچنين اوزايش اش غال ني

در . شدود  و ارائه اسناد و م ار  مربوط به وورست بيمه تأمين اج ماع  كاركنان محقدق مد   

صورت كاهش نيروي كار از ح اقل اوزايش مذكور در سال بع  كه از مشوق ماليات  اين بن  

اودرادي كده   . شدود  سال كاهش، مطالبده و وصدول مد    اس فاده كرده باشن ، ماليات م علق در 

 .گردد شون  كاهش محسوب نم  بازنشس ه، بازخري  و مس عف  م 

دوره برخورداري محاسبه ماليات با نرخ صفر براي واح هاي اق صدادي مدذكور    -پ

موضوع اين ماده واقع در شوركواي صنع   يا مناطق ويژه اق صادي به مد ت دو سدال و در   

ياو ده، بده    ار شوركواي صنع   يا مناطق ويژه اق صادي در منداطق كم رتوسدعه  صورت اس قر

 . ياب  سال اوزايش م  م ت سه

شرط برخورداري از هرگونه معاويت ماليات  براي اشدخاص حقيقد  و حقدوق      -ت

. وعال در مناطق نزاد و ساير مناطق كشور تسليم اظوارنامه ماليات  در موقع مقرر قانون  است

اي اسدت   مه ماليات  اشخاص حقوق  شامل ترازنامه و حساب سود و زيان طبق نمونهاظوارنا

 .شود كه توس  سازمان امور ماليات  تويه م 
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هاي اق صدادي در واحد هاي موضدوع     گذاري به منظور تشويق و اوزايش سرمايه -ث

در  اريگدذ  اين ماده عموه بر دوره حمايت از طريق ماليات با نرخ صفر حسب مورد، سرمايه

 :گيرد ياو ه و ساير مناطق به شرح زير مورد حمايت قرار م  مناطق كم رتوسعه

 :ياو ه در مناطق كم رتوسعه -9

ماليات سالواي بع  از دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر مذكور در ص ر اين مداده تدا   

رس ، بدا  ش ه ب زمان  كه جمع درنم  مشمول ماليات واح  به دوبرابر سرمايه ثبت و پرداخت

ايدن  ( 943)شود و بع  از نن، ماليات م علقه با نرخوداي مقدرر در مداده    نرخ صفر محاسبه م 

 .شود هاي نن محاسبه و درياوت م  قانون و تبصره

 :در ساير مناطق -2

ماليات سالواي بع  از دوره محاسبه ماليات مدذكور در صد ر ايدن    %( 34)درص  پنجاه

قدانون  ( 943)ماند ه بدا نرخوداي مقدرر در مداده       بداق  %( 34)درص  ماده با نرخ صفر و پنجاه

اين حكم تا زمدان  كده جمدع    . شود هاي نن محاسبه و درياوت م  مالياتواي مس قيم و تبصره

ياب  و بعد  از   ش ه شود، ادامه م  درنم  مشمول ماليات واح ، معادل سرمايه ثبت و پرداخت

هداي   اين قانون و تبصره( 943)ر در مادهماليات م علقه با نرخواي مقر%( 944)نن، ص درص 

 .شود نن محاسبه و درياوت م 

( 2)و ( 9)درنم  حمل و نقل اشخاص حقوق  غيردول  ، از مشوق ماليدات  جزءهداي  

اشخاص حقوق  غيردول   موضوع ايدن مداده كده قبدل از ايدن      . باشن  اين بن  برخوردار م 

توانند     د از مشدوق ايدن مداده مد     گذاري مجد  ان ، درصورت سرمايه اصمحيه تأسي  ش ه

 .اس فاده كنن 

منظدور تأسدي ، توسدعه،     رب  به گذاري كه با مجوز مراجع قانون  ذي هرگونه سرمايه

اسد ثناي زمدين هزينده     هاي ثابت بده  بازسازي و نوسازي واح هاي مذكور براي ايجاد داراي 

 .شود، مشمول حكم اين بن  است م 

گدذاري اشدخاص    ، در مدورد سدرمايه  (ت) واي بن اس ثناي زمين مذكور در ان -ج

هدا، ه لودا و مراكدز اقدام        حقوق  غيردول   در واحد هاي حمدل و نقدل، بيمارسد ان    
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شد ه در مجوزهداي قددانون  صادرشد ه از مراجددع     گردشدگري صدرواو بدده ميدزان تعيددين   

 .باش  صمح، جاري نم  ذي

مدذكور كده از   شد ه اشدخاص    درصورت كاهش ميزان سرمايه ثبدت و پرداخدت   -چ

هاي  مشوق ماليات  اين ماده براي اوزايش سرمايه اس فاده كرده باشن ، ماليات م علق و جريمه

 .شود نن مطالبه و وصول م 

شدد ه موضددوع ايددن مدداده بددا مشدداركت   گددذاري انجددام كدده سددرمايه درصددورت  -ح

ايدران  گدذاري و كمكوداي اق صدادي و وند       گذاران خارج  با مجوز سازمان سرمايه سرمايه

گدذاري خدارج  بده ميدزان      مشداركت سدرمايه  %( 3)درصد   ازاي هر پدنج  انجام ش ه باش  به

به مشوق اين ماده به نسدبت سدرمايه ثبدت و پرداخدت شد ه و حد اكثر تدا        %( 94)درص  ده

 .شود اضاوه م %( 34)درص  پنجاه

شرك واي خارج  كه با اس فاده از ظرويت واح هاي تولي ي داخل  در ايران  -خ

كدده حدد اقل  بت بدده توليدد  محصددوالت بددا نشددان مع بددر اقدد ام كنندد  درصددورت   نسدد

از محصدوالت توليد ي را صدادر نمايند  از تداريخ انعقداد قدرارداد        %( 24)درصد   بيست

همكاري با واح  تولي  ايران  در دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر واح  تولي ي مذكور 

%( 34)درصد   ه مدذكور، از پنجداه  مشمول حكم اين ماده بدوده و در صدورت اتمدام دور   

تخفيف در نرخ ماليات  نسبت به درنم  ابرازي حاصل از وروش محصوالت توليد ي در  

 .باشن  م ت مذكور در اين ماده برخوردار م 

نرخ صفر ماليات  و مشوقواي موضوع اين ماده شامل درنم  واح هاي توليد ي و   -د

ركز اس ان توران و پنجاه كيلوم ري مركدز  مع ن  مس قر در شعاع يكص  و بيست كيلوم ري م

ها و شورهاي داراي بديش از سيصد  هدزار     اس ان اصفوان و س  كيلوم ري مراكز ساير اس ان

 .شود نفر جمعيت براساا نخرين سرشماري نفوا و مسكن نم 

ربد  و معاوندت    هداي ذي  واح هاي تولي ي وناوري اطمعات با تأيي  وزارتخانده 

همچنين . باشن  جموور در هر حال از ام ياز اين ماده برخوردار م  علم  و وناوري رئي 

ماليات واح هاي تولي ي و مع ن  مس قر در كليه منداطق ويدژه اق صدادي و شدوركواي     

ي و شوركواي مس قر در شدعاع يكصد  و بيسدت    صنع   به اس ثناي مناطق ويژه اق صاد
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شود و از مشوقواي ماليات  موضوع  كيلوم ري مركز اس ان توران با نرخ صفر محاسبه م 

 .باشن  اين ماده برخوردار م 

درخصوص مناطق ويژه اق صادي و شوركواي صنع   يدا واحد هاي توليد ي كده در     

اي  نامده  م  تعيين مح وده به موجب نيينگيرن ، م مح وده دو يا چن  اس ان يا شور قرار م 

هاي صنعت،  است كه ح اكثر سه ماه پ  از تصويب اين قانون با پيشنواد مش ر  وزارتخانه

ريزي كشور و سازمان  مع ن و تجارت و امور اق صادي و داراي  و سازمان م يريت و برنامه

 .رس  زيست تويه و به تصويب هيأت وزيران م  حفاظت محي 

ياو ه شدامل اسد ان، شورسد ان، بخدش و دهسد ان در       رست مناطق كم ر توسعهوو -ذ

ريزي كشور با همكداري   ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توس  سازمان م يريت و برنامه سه

گدذاري در توليد     وزارت امور اق صادي و داراي  با لحاظ شاخصواي نرخ بيكاري و سرمايه

رس  و تا ابمغ وورست ج يد ، وورسدت برنامده     ران م تصويب هيأت وزي شود و به تويه م 

رب ، منداط اع بدار بدراي     تاريخ شروع وعاليت با تأيي  مراجع قانون  ذي. باش  قبل  مع بر م 

 .ياو ه است اح ساب مشوقواي مناطق كم رتوسعه

مداده پروانده    كليه تأسيسات ايرانگردي و جوانگردي كده قبدل از اجدراي ايدن     -ر

سدال پد  از تداريخ     رب   خذ كرده باشن  تا م ت شش ز مراجع قانون  ذيبرداري ا بوره

ماليات بر درنم  ابرازي معداف  %( 34)درص  االجراء ش ن اين ماده از پرداخت پنجاه الزم

حكم اين بن  نسبت به درنم  حاصل از اعزام گردشدگر بده خدارج از كشدور     . باشن  م 

 .مجري نيست

دوداتر گردشدگري و زيدارت  داراي مجدوز از     درنمد  ابدرازي   %( 944)ص درص  -ز

رب  كه از محل جذب گردشگران خارج  يا اعزام زائر به عربس ان، عراق  مراجع قانون  ذي

 .باش  و سوريه تحصيل ش ه باش  با نرخ صفر ماليات  مشمول ماليات م 

 ماليات با نرخ صفر موضوع اين قانون صرواو شامل درنم  ابرازي به جز درنم هاي -ژ

اين حكم در مورد كليه احكام ماليات  با نرخ صفر منظور در ايدن قدانون   . باش  ش ه م  ك مان

 .و ساير قوانين مجري است
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هاي تحقيقات  و پژوهش  اشخاص حقوق  خصوص  و تعاون  در  معادل هزينه -ا

لدب  رب  كه در قا هاي ذي برداري از وزارتخانه واح هاي تولي ي و صنع   داراي پروانه بوره

قرارداد منعق ه با دانشدگاهوا يدا مراكدز پژوهشد  و نمدوزش عدال  داراي مجدوز قطعد  از         

هاي علوم، تحقيقدات و ونداوري و بو اشدت، درمدان و نمدوزش پزشدك  كده در         وزارتخانه

شدود، مشدروط بدر اينكده گدزارش پيشدروت        چوارچوب نقشه جامع علم  كشور انجام م 

نشدگاهوا و يدا مراكدز تحقيقدات  مربوطده برسد  و       تصويب شوراي پژوهش  دا ساالنه نن به

ميليدارد   هاي توليد ي و معد ن  ننودا كم در از پدنج      ناخالص درنم  ابرازي حاصل از وعاليت

ماليدات ابدرازي سدال انجدام     %( 94)درص  ريال نباش ، ح اكثر به ميزان ده(3.444.444.444)

ماليدات اشدخاص مدذكور،    معادل مبلغ منظورش ه به حساب . شود هزينه مذكور بخشوده م 

 .عنوان هزينه قابل قبول ماليات  پذيرو ه نخواه  ش  به

تصدويب وزراي   دس ورالعمل اجرائ  اين بن  با پيشنواد سازمان امور ماليات  كشور بده 

امور اق صادي و داراي ، صنعت، مع ن و تجارت، علدوم، تحقيقدات و ونداوري و بو اشدت،     

 .رس  درمان و نموزش پزشك  م 

هاي ماليات  و محاسبه با نرخ صفر ماليدات  مدازاد بدر قدوانين      كليه معاويت -9ره تبص

 .شود اجراء م  9543موجود مذكور در اين ماده از اب  اي سال 

نامه اجرائ  موضوع اين ماده و بن هاي نن حد اكثر ظدرف مد ت     نيين -2تبصره 

و دارايد  و صدنعت،   هداي امدور اق صدادي     ماه پ  از ابمغ قانون توس  وزارتخانه شش

تصدويب   شدود و بده   مع ن و تجارت با همكاري سازمان امور ماليدات  كشدور تويده مد     

 .رس  وزيران م  هيأت

 

قانون ح اكثر اس فاده از توان توليد ي و خد مات  در تدأمين    ( 96)ماده -32ماده 

هداي   قدانون ماليدات  ( 949)نيازهاي كشور و تقويت ننوا در امر صادرات و اصمح مداده 

 .شود لغو م  9/3/9549مس قيم مصوب 
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هداي   مكرر قدانون ماليدات  ( 995)به ماده( 3)تبصره زير به عنوان تبصره -33ماده 

 :شود مس قيم الحاق م 

نقل و ان قال اوراق بودادار بدازارگردان  بازارگرداندان داراي مجدوز از      -3تبصره 

درص   ماليات مقطوع نيمسازمان بورا و اوراق بوادار در بورا و ورابورا از پرداخت 

 .اين ماده، معاف است%( 3/4)

 

سازمان امور ماليدات  كشدور مكلدف اسدت ماليدات بدر ارزش اودزوده         -34ماده 

 خذش ه از صادركنن گان را از كاالهاي  كه از مبادي خروج  رسم  صادر ش ه با ارائه 

صدادره توسد    ماه پ  از ارائه برگ خروجد    اسناد و م ار  مثب ه ح اكثر تا م ت ي 

هاي جاري نن سازمان به صدادركنن گان   گمر  جمووري اسمم  ايران از محل وصول 

 .مس رد نماي 

 

و  25/5/9555الحاقدات و اصدمحات زيدر در قدانون معدادن مصدوب        -35ماده 

 :شود اصمحات بع ي نن انجام م 

بده   (99)و( 94)، (4)، (3)هداي   چوار تبصره به شرح زير به عندوان تبصدره   -الف

 :شود قانون اضاوه م ( 99)ماده

مواد خام مع ن  درصورت صادرات به خارج مشمول معاويت ماليات از  -3تبصره 

 .شون  صادرات نم 

گذاري مواد مع ن  غيرانحصاري كه در بازار رقاب    دولت اجازه قيمت -4تبصره 

 .  بودشود را ن اش ه و مم  تعيين قيمت عرضه و تقاضا خواه تولي  و عرضه م 

هاي كاربردي به منظور ارتقداي   برداران معادن  كه جوت پژوهش بوره -94تبصره 

سازي مصرف انرژي يا تولي  علم در حدوزه معد ن و ودرنوري     وري، وناوري، بوينه بوره

مواد مع ن  با تأيي  وزارت صنعت، مع ن و تجارت اق ام به انعقاد قرارداد با دانشگاهوا 

كنند    م ( داراي دانشجو در مقاطع تحصيل  تكميل )پژوهش   و مراكز نموزش  عال  و
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و ح اكثر پنجاه ميليارد ريال در هدر  %( 94)از پرداخت حقوق دول   معادن تا ده درص  

 .باشن  سال معاف م 

نامه اجرائ  اين تبصره ح اكثر ظرف م ت سه ماه از تاريخ ابمغ نن توسد    نيين

و علوم، تحقيقات و وناوري به تصدويب هيدأت   هاي صنعت، مع ن و تجارت  وزارتخانه

 .رس  وزيران م 

ايدن مداده بدا پيشدنواد     ( 3)مصاديق مواد مع ن  خام مشدمول تبصدره   -99تبصره 

 .شود شوراي عال  معادن و تصويب شوراي اق صاد تعيين و ابمغ م 

و »عبدارت  « بدرداري بوينده   بودره »قانون پ  از عبدارت  ( 99)ماده ( 3)در تبصره  -ب

 .شود اضاوه م « نوريور

بده تشدخيص وزارت صدنعت، معد ن و     »قانون، عبارت ( 99)در ص ر ماده  -پ

با پيشنواد وزارت صنعت، مع ن و تجارت و تصويب شوراي عدال   »با عبارت « تجارت

 .گردد جايگزين م « معادن

شدود و   به قانون معادن الحاق مد  ( 53)ي  ماده به شرح زير به عنوان ماده  -ت

 :گردد اصمح م ( 56)به ( 53)اده شماره م

هاي تابعه و وابس ه بده نن از   وزارت صنعت، مع ن و تجارت و سازمان -53ماده 

جمله سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع مع ن  ايران و شرك واي تابعه و وابس ه 

قانون اساس ، ( 99)به نن مكلفن  طبق قانون اجراي سياس واي كل  اصل چول و چوارم 

طريق مزاي ه عموم  به بخش خصوص  يا  اس خراج و وروش معادن م علق به خود را از

عواي  حاصل از واگذاري اس خراج و وروش اين گونه معادن پ  . تعاون  واگذار نماين 

هاي سدنوات  از   داري كل كشور با رعايت قانون مذكور در قالب بودجه از واريز به خزانه

ابعده صدرف   طريق سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع مع ن  ايران و شرك واي ت

هاي كداربردي   هاي مواد مع ن  و پژوهش زيرساخت معادن، اك شاف، تحقيقات ورنورده

براي مواد مع ن  و تكميل  طرحواي نيمده تمدام معد ن  و كمد  بده بخدش ونداوري        

 .شود در بخش مع ن م ( تكنولوژي)
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وروش مواد مع ن  مذكور قبل از واگذاري اسد خراج و ودروش صدرواو از طريدق     

 . يا مزاي ه مجاز استبورا كاال

شون  پد  از  خدذ    هاي مذكور كشف م  معادن ج ي  كه توس  سازمان -تبصره

 .گواه  كشف طبق سازوكار ووق باي  واگذار شون 

 

ها و ب هيواي ارزي صن وق توسدعه   سود و زيان ناش  از تسعير داراي  -36ماده 

 .باش  مل  از پرداخت ماليات معاف م 

 

شود براي ورنوري مواد خام و تبد يل كاالهداي    اجازه داده م به دولت  -37ماده 

با ارزش اوزوده پدايين داخلد  و وارداتد  بده كاالهداي بدا ارزش اودزوده بداال از اندواع          

 .مشوقواي الزم اس فاده كن 

اي و مدواد خدام و    وضع هرگونه عوارا بر صادرات كاالها و خ مات غيريارانده 

ازاد بر نياز داخل  و يا واق  توجيه ون  و اق صادي براي كاالهاي با ارزش اوزوده پايين م

ورنوري در داخل با لحاظ حفظ درص ي از سوم بازار جوان  بده تشدخيص وزارتخانده    

 .صنعت، مع ن و تجارت ممنوع است

ميزان عوارا بر ساير مواد خام و كاالهاي با ارزش اوزوده پايين نباي  به كاهش 

 .االهاي با ارزش اوزوده پايين بيانجام يا توقف تولي  مواد خام يا ك

عوارا درياو   از صادرات مواد خام و كاالهاي بدا ارزش اودزوده پدايين بدراي     

تشويق صادرات كاالهاي با ارزش اوزوده باالي مرتب  با همان مدواد خدام و كداالي بدا     

 .شود هاي سنوات  منظور م  ارزش اوزوده پايين در بودجه

خ وضع و تصويب عوارا توسد  شدوراي اق صداد و    دولت مكلف است از تاري

 .ماه نسبت به  خذ عوارا اق ام كن  ابمغ عموم  نن پ  از ح اقل سه

هداي امدور اق صدادي و دارايد ،      نامه اجرائ  اين ماده با پيشدنواد وزارتخانده   نيين

ريدزي كشدور و    صنعت، مع ن و تجارت و جواد كشاورزي و سازمان م يريت و برنامه
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بازرگان ، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و تعاون مركزي ايدران ظدرف مد ت    اتاقواي 

 .رس  تصويب هيأت وزيران م  ماه پ  از ابمغ اين قانون به شش

 

به منظور حمايت از تولي  داخل  و بوبود وضاي كسب و كار و تسويل  -38ماده 

 :در تشريفات گمرك  براي واح هاي تولي ي

بت سفارش مكلفن  ورنين  ثبت سدفارش را تسدويل و   دس گاهواي م ول  ث -الف

 .تسريع نماين 

گمر  جمووري اسمم  ايران ترتيب  اتخاذ نمايد  تدا كاالهداي م علدق بده       -ب

واح هاي تولي ي را ح اكثر با  خذ ي  برابدر حقدوق ورودي بده صدورت تضدمين از      

من قل و مُور و  و به انبار صاحب كاال تحت نظارت بان ( ترانزيت)مبادي ورودي عبور 

تولي كنن ه مجاز است با رعايت تشريفات قانون  كداالي مدذكور را   . نماي ( پلمب)موم 

 .ترخيص و در ورنين  تولي  اس فاده نماي 

نامده اجرائد     توانن  ظرف مول واي مقدرر در قدانون و نيدين    واح هاي تولي ي م 

با همان تضمين اوليه، بده  ترين گمر  محل  قانون، امور گمرك  كاالي خود را به نزدي 

 .دوعات اظوار و ترخيص نماين 

دس ورالعمل اجرائ  اين بن  با پيشنواد گمر  جمووري اسدمم  ايدران و باند     

مركزي جمووري اسمم  ايران، تا ي  ماه پ  از ابمغ اين قانون به تصويب وزير امور 

 .رس  اق صادي و داراي  م 

ريدزي   ق ورودي، سازمان م يريت و برنامده منظور تسريع در اس رداد حقو به -پ

داري كل كشور موظفن  هرساله مبلغ مورد نياز گمر  جمووري اسدمم    كشور و خزانه

تخصديص ياو ده از محدل تنخدواه در اخ يدار نن      %( 944)ايران را به صورت ص درص  

دس گاه قرار دهن  و در پايان سال تسويه نماين  و گمر  موظف است، حقدوق ورودي  

ش ه در تولي ،  ذش ه از عين مواد، قطعات و كاالهاي مصرو  خارج  واردات  مصرف خ

 .بن ي كاالهاي صادرش ه را مس رد نماي  تكميل و يا بس ه
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شود، كاالهاي وارده را با شراي   به گمر  جمووري اسمم  ايران اجازه داده م  -ت

 :زير ترخيص نماي 

اسناد ظرف م ت سه مداه و بدا رعايدت    با ح اقل اسناد و تعو ات ارائه اصل  -9

 ساير مقررات

نامده، هرگونده اوراق بودادار و يدا نگود اري       نامه بانك ، بيمده  با  خذ ضمانت -2

هاي مع بر به تشخيص گمر  جمودوري   بخش  از كاال و اموال و ساير وثايق و تضمين

 اسمم  ايران  ح اكثر به م ت ي  سال براي حقوق ورودي

را كه ي  بار مجوز سازمان مل  اس ان ارد ايران درياوت كدرده   كاالهاي وارده -5

با تأيي  سازمان مذكور ب ون نيداز  ( همان كاال با همان مشخصات)باشن  در موارد بع ي 

 به  خذ مجوز مج د سازمان مل  اس ان ارد ايران و با رعايت ساير مقررات

  جمودوري اسدمم    نامه اجرائ  اين بن  با پيشنواد مشد ر  گمدر   نيين -تبصره

ايران و بان  مركزي جمووري اسمم  ايران تا ي  مداه پد  از ابدمغ ايدن قدانون بده       

 .رس  تصويب هيأت وزيران م 

قانون تنظيم بخش  از مقررات تسدويل نوسدازي صدنايع كشدور و     ( 24)ماده -ث

قانون برنامه سوم توسعه اق صدادي، اج مداع  و ورهنگد  جمودوري     ( 995)اصمح ماده

 :شود م  ايران به شرح زير اصمح م اسم

ورود موقت مواد اوليه و كاالهداي م علدق بده واحد هاي توليد ي داراي       -24ماده 

قانون امدور گمركد    ( 39)برداري جوت پردازش موضوع ماده پروانه تأسي  يا پروانه بوره

در حكم كاالي مجاز تلق  و به ميزان تضمين براي تدرخيص موقدت    22/3/9544مصوب 

 .الهاي مزبور صرواو معادل حقوق ورودي و ساير مبالغ م علق به ورود قطع  خواه  بودكا

گونه كاالها توس  ساير اشخاص غيدر از واحد هاي توليد ي     چنانچه اين -تبصره

قدانون  ( 39)نيز با ارائه قدرارداد بدا واحد هاي توليد ي جودت پدردازش موضدوع مداده        

 .ده خواه  بودامورگمرك  وارد شود نيز مشمول حكم اين ما

قانون بوبود مس مر محي  كسدب  ( 5)مسؤول ايجاد پنجره واح  موضوع ماده -ج

در امور گمرك  در امر تجارت خارج ، گمدر  جمودوري    96/99/9544و كار مصوب 
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اسمم  ايران بوده و دس گاهواي صادر كنن ه مجوز در امر صدادرات و واردات و عبدور   

از ابمغ اين قانون نماين گان تام االخ يار خدود را  موظفن  ظرف ي  ماه پ  ( ترانزيت)

مسد قر و نسدبت بده    ( با تشخيص گمر  جمووري اسدمم  ايدران  )در گمركات كشور 

 .ص ور مجوزهاي مربوطه از طريق الك رونيك  اق ام نماين 

حقوق ورودي قطعدات وارده تلفدن همدراه، لدوازم خدانگ  اعدم از برقد  و         -چ

 اسدد ثناي خددودرو و قطعددات خددودرو، و صددنايع پيشددرو ه غيربرقدد ، وسددايل برقدد  بدده 

(High Tech ) نسبت به حقوق ورودي واردات كاالهاي كامل(CBU )   براساا درصد

 .شود كاال در داخل تعيين م ( مون اژ)ساخت و م صل كردن قطعات منفصله

ج ول مربوط به ميزان تسدويمت براسداا درصد  سداخت و م صدل       -9تبصره 

كداال در داخدل توسد  كدارگروه مشد رك  م شدكل از       ( مون داژ )لهكردن قطعات منفصد 

هاي صدنعت، معد ن و تجدارت و امدور       نماين گان بخش صنعت و بازرگان ، وزارتخانه

 .شود تويه و ابمغ م ( گمر  ايران)اق صادي و داراي  

به منظور اس فاده از تسدويمت موضدوع ايدن بند  رعايدت مفداد ذيدل         -2تبصره 

 :ضروري است

قطعات وارده ( مون اژ)تعيين درص  ساخت داخل و يا م صل كردن قطعات منفصله  -9

مع ن و تجدارت و    برداري مع بر از وزارت صنعت، توس  واح هاي تولي ي داراي پروانه بوره

 اعمم موضوع به گمر  جمووري اسمم  ايران

ان اعطاي تسويمت توس  گمر  ايران براساا مطابقت ج ول مربوط به ميز -2

 تسويمت با درص  ساخت و يا ميزان اعمم ش ه توس  وزارت صنعت، مع ن و تجارت

اجزاء و قطعات وارده توس  واح هاي توليد ي جودت اسد فاده در سداخت      -5

كاالهاي داخل  كه به تشخيص وزارت صنعت، مع ن و تجدارت واقد  سداخت داخدل     

 .باش  حقوق ورودي م علقه معاف م %( 24)باش  از بيست درص   م 

هاي دام  و تجويزات و مواد غذاي  مورد  ورود محصوالت كشاورزي و نواده -9

نياز صنايع غذاي  و تب يل ، مواد خدوراك ، نشدامي ن ، نرايشد ، بو اشد  ، دارويد  و      

تجويزات پزشك  كه با سممت و بو اشت عموم  دام، گياه و انسان مرتب  است با  خذ 
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هداي جوادكشداورزي و بو اشدت، درمدان و      ارتخانده وز)ربد    مجوز از دس گاهواي ذي

دسد گاهواي  . گيدرد  انجدام مد   ( نموزش پزشك  حسب مورد و سازمان مل  اسد ان ارد 

شون ه مكلفن  ظرف مد ت حد اكثر هفدت روز پد  از تسدليم       صادركنن ه و يا اس عمم

مس ن ات و ارسال نمونه، پاسخ اس عمم را به گمر  جمودوري اسدمم  ايدران ارسدال     

 .كنن 

وورست كاالهاي خاص كه بررس  ننوا نيازمن  زمان بيش ري است حسدب مدورد بده    

پزشدك  و سدازمان ملد      تصويب وزير جوادكشاورزي يا وزير بو اشت، درمدان و نمدوزش  

 .شود رس  و در اب  اي هرسال به گمر  جمووري اسمم  ايران اعمم م  اس ان ارد م 

ركد  راجدع بده معاويدت حقدوق ورودي      قدانون امدور گم  ( 994)ماده( غ)بن  -ح

 :شود نالت خ  تولي ، به شرح زير اصمح م  ماشين

نالت خ  توليد  كده بده تشدخيص وزارت صدنعت، معد ن و        واردات ماشين -غ

تجارت و گمر  جمووري اسمم  ايران، مورد نياز واح هاي تولي ي، صنع   و مع ن  

 .باش  مجاز م 

 

اطمعات كارورمايان  9549سازمان تأمين اج ماع  مكلف است از سال  -39ماده 

صورت برخ  در اخ يار دس گاهواي  كه  ش ه را به داراي ب ه  قطع ( اشخاص حقوق )

 .براساا قانون ملزم به اس عمم از اين سازمان هس ن  قرار ده 

 

  مصدوب  قدانون تدأمين اج مداع   ( 53)ي  تبصره به شرح زير به ماده  -41ماده 

 :شود و اصمحات بع ي نن الحاق م  5/9/9539

هاي  كه داراي كارگاهواي صنع   و  مبناي مطالبه حق بيمه در مورد پيمان -تبصره

باشن  و موضوع اجدراي پيمدان توسد  اودراد      خ مات  تولي ي يا ون  مون س  ثابت م 

س  كارگاه اسدت  شود، بر اساا وورست ارسال  و بازر شاغل در همان كارگاه انجام م 
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باشدن  و سدازمان تدأمين     و از اعمال ضريب حق بيمه جوت قدرارداد پيمدان معداف مد     

 .گونه قراردادهاي پيمان را صادر كن  اج ماع  باي  مفاصاحساب اين

 

و اصدمحات بعد ي نن    24/3/9564اصمحات زير در قانون كدار مصدوب    -41ماده 

 :گيرد صورت م 

 :شود قانون، الحاق م ( 5)مادهشرح زير به  دو تبصره به -9

قراردادهاي مربوط به قانون كار در صورت ك بد  بدودن بايد  در ودرم      -5تبصره 

مخصوص  باش  كه توس  وزارت تعاون، كار و رواه اج ماع  در چوارچوب قدوانين و  

 .گيرد شود و در اخ يار طروين قرار م  مقررات تويه م 

ان بدا قدرارداد موقدت بده نسدبت مد ت       كارورمايان موظفن  به كدارگر  -9تبصره 

 .ماه نخرين مزد پرداخت نماين  كار را به مأخذ هر سال ي  كاركرد، مزاياي قانون  پايان

 :شود قانون الحاق م ( 94)به ماده ( ح)بن  ذيل به عنوان بن   -2

 (در مواردي كه م ت تعيين نش ه است)شراي  و نحوه وسخ قرارداد  -ح

 :شود قانون الحاق م ( 29)به ماده ( ز)بن  بن  زير به عنوان  -5

 .پيش بين  ش ه است( منطبق با قانون كار)نحوي كه در م ن قرارداد  وسخ قرارداد به -ز

 :شود قانون الحاق م ( 29)به ماده ( ح)م ن زير به عنوان بن   -9

توانن  بر  منظور جبران كاهش تولي  ناش  از ساخ ار ق يم ، كارورمايان م  به -ح

پدذيري توليد ، اصدمح     هاي ج ي  و اوزايش قد رت رقابدت   ها و وناوري مبناي نونوري

ساخ ار انجام دهن ، در نن صورت وزارت تعاون، كار و رواه اج ماع  مكلف است طبق 

گاه، كارورما و اداره تعاون و كار و رواه اج مداع   تشكل كارگري كار)قرارداد سه جانبه 

كارگران كارگاه را به م ت شش تا دوازده ماه تحت پوشدش بيمده بيكداري قدرار     ( محل

ده  و بع  از اصمح ساخ ار، كارگران را به ميزان ذكر شد ه در قدرارداد سده جانبده بده      

قانون تنظيم بخش  از ( 4)ه محل كار برگردان  و يا كارورمايان م  توانن  مطابق مفاد ماد

قانون برنامه سوم توسدعه  ( 995)مقررات تسويل و نوسازي صنايع كشور و اصمح ماده 
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و اصمحات  26/3/9532اق صادي، اج ماع  و ورهنگ  جمووري اسمم  ايران مصوب 

 .عمل كنن  26/6/9564بع ي نن و قانون بيمه بيكاري مصوب 

 

بنيدان و   حمايت از شرك وا و مؤسسدات داندش   قانون( 4)و( 5)در مواد -42ماده 

« و شوركواي ونداوري »، عبارت 3/3/9534ها و اخ راعات مصوب  سازي نونوري تجاري

 .شود اضاوه م « پاركواي علم و وناوري»و بع  از عبارت ( ج)به ترتيب به ان واي بن 

 

بنيدان و   منظور اوزايش توليد  محصدوالت داندش    دولت موظف است به -43ماده 

الملل  ايران در صادرات اين محصوالت و اودزايش تقاضداي    كسب و گس رش سوم بين

ماه پ  از تصويب اين قانون، برنامه  داخل  از اين محصوالت، ح اكثر ظرف م ت شش

هدا از   بنيدان را تد وين كند  و وورسدت اندواع حمايدت       توسعه تولي  محصدوالت داندش  

: هاي نوين از قبيدل  در حوزه وناوري خصوص شرك واي تولي كنن ه اين محصوالت را به

 .و زيست مون س  را من شر كن ( بايو)وناوري  ، زيست(نانو)هوا وضا، ريزوناوري 

( 3)قانون مد يريت خد مات كشدوري و مداده    ( 3)كليه دس گاهواي موضوع ماده

و اصدمحات بعد ي نن و دارند گان     9/6/9566قانون محاسبات عموم  كشور مصوب 

ودجه سنوات  مكلفن  با رعايت قانون ح اكثر اس فاده از توان توليد ي  رديف در قوانين ب

( 949)و خ مات  در تأمين نيازهاي كشور و تقويت ننوا در امر صادرات و اصدمح مداده  

هدا از تولي كنند گان    ، در برگزاري مناقصده 9/3/9549هاي مس قيم مصوب  قانون ماليات

ور دعدوت و در شدراي  مسداوي    داخل  موضوع مناقصه بدا اولويدت محصدوالت مدذك    

لحاظ قيمت و كيفيت بين تولي كنن گان داخل  و خارج  موظدف بده خريد  و عقد       به

 .قرارداد با تولي كنن ه داخل  هس ن 
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قدانون حمايدت از شدرك وا و    ( 3)مداده ( 9)م ن زير به ان وداي تبصدره    -44ماده 

  3/3/9534ب هدا و اخ راعدات مصدو    سدازي ندونوري   بنيدان و تجداري   مؤسسات داندش 

 :شود اضاوه م 

گدذاري بخدش غيردول د  و حمايدت      هاي مشاركت و سرمايه به منظور ايجاد زمينه

هداي   هدا و ونداوري   هاي پژوهشد  و ونداوري، بداالخص پدژوهش     كم  و كيف  از وعاليت

هداي غيردول د  پژوهشد  و     اي، دولت مجاز اسدت در تأسدي  صدن وق    كاربردي توسعه

اج مداع  و ورهنگد      قدانون برنامده سدوم توسدعه اق صدادي،      (944)وناوري موضوع ماده

مشدداركت كندد  و موظددف بدده تقويددت   95/9/9554جموددوري اسددمم  ايددران مصددوب 

هدا مجداز بده     باش  و باي  ترتيب  اتخاذ كن  كه اين صدن وق  هاي دول   موجود م  صن وق

اساسدنامه  . شدن  با اس فاده از وجوه اداره ش ه دس گاهواي اجرائ  و سود تسدويمت مدال    

نامه مشاركت بخش دول  ، نظام بانك  و بخدش غيردول د     صن وق ج ي ال أسي  و نيين

ها به پيشدنواد   در تأمين منابع مورد نياز نن، جايگاه سازمان ، اه اف و وظايف اين صن وق

ريزي كشور و وزارت علوم، تحقيقات و وناوري ح اكثر  مش ر  سازمان م يريت و برنامه

 .رس  يكسال پ  از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران م ظرف م ت 

 

قدانون  ( 52)و مداده ( 4)مداده ( 2)و ( 9)هداي   اصمحات زير در تبصدره  -45ماده 

 :گيرد صورت م  25/9/9534وري بخش كشاورزي و منابع طبيع  مصوب  اوزايش بوره

پنج سدال   م ت ظرف»به ( 4)ماده( 9)در تبصره « ظرف م ت يكسال»عبارت  -9

نيدز جدزء    9596عكسدواي هدواي  سدال    »، اصمح و عبارت «پ  از تصويب اين قانون

 .شود به ان واي تبصره اضاوه م « شود مس ن ات قابل قبول محسوب م 

واگذاري اراض  مل  و دول   براي اح اث شوركواي صدنع  ، كشداورزي و    -2

بل واگذاري دول  ، با خ مات گردشگري و مناطق ويژه اق صادي مصوب و طرحواي قا

وري  قدانون اودزايش بودره   ( 4)مداده ( 2)رعايت مقررات زيست محيط ، از شمول تبصره

نامده اجرائد  ايدن مداده توسد        نيدين . شدود  بخش كشاورزي و منابع طبيع  مس ثن  م 
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تصدويب   شدود و بده    هاي جوادكشاورزي و صنعت، مع ن و تجارت تويه مد   وزارتخانه

 .رس  هيأت وزيران م 

در »عبدارت  « هاي سنوات  در قالب بودجه»پ  از عبارت ( 52)در ص ر ماده  -5

 .شود اضاوه م « رديف اع باري خاص

 

شدود از محدل    به بان  مركزي جمووري اسمم  ايران اجازه داده مد   -46ماده 

هداي خدارج ، تفداوت ريدال  ناشد  از       حساب مازاد حاصل از ارزياب  خالص دارايد  

با نرخ رسم  ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناش  از واردات كاالهدا   تعو ات ارزي قطع 

را پ  از رسي گ  به اسدناد و حسابرسد  دقيدق پد  از      9549و خ مات تا پايان سال 

كنند ه   گذاري و عرضه توس  درياودت  احراز ورود كاال به كشور و رعايت ضواب  قيمت

 .تسويمت، تأمين نماي 

شامل جزئيات اطمعات مربوط به نحوه محاسبه  گزارش اجراي اين ماده -تبصره

دهند ه تعود ات ارزي    هاي خارج ، اقمم تشكيل مازاد حاصل از ارزياب  خالص داراي 

ماه ي  بار توس  بان  مركزي  با نرخ رسم  ارز، نحوه قطع  ش ن اين تعو ات هر سه

 صادي مجل  هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اق جمووري اسمم  ايران به كميسيون

 .شود شوراي اسمم  و ديوان محاسبات كشور ارسال م 

 

كليه بانكواي عامل غيرتخصص  موظفن  سوم  از تسدويمت اعطدائ     -47ماده 

خود را ح اقل معادل سوم بخش كشاورزي در اق صاد كشور، بدر اسداا نخدرين نمدار     

 .رسم  تولي  ناخالص مل  ساالنه، به بخش كشاورزي اخ صاص دهن 

شوراي پول و اع بار و بان  مركزي جمووري اسمم  ايران مكلفن  ح اكثر ظدرف  

العمل اين اق ام را ابمغ كنن  و بان  مركزي  ماه پ  از تصويب اين قانون دس ور م ت سه

ماهده   صورت شش جمووري اسمم  ايران گزارش عملكرد اين ماده را به تفكي  بانكوا به

 .نماي  ابع طبيع  مجل  شوراي اسمم  ارائه م به كميسيون كشاورزي، نب و من
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ء ش ن ايدن   االجرا دولت مكلف است ظرف م ت يكسال از تاريخ الزم -48ماده 

ها بده منظدور شناسداي  دقيدق واحد هاي       قانون اق امات الزم را براي ايجاد سامانه داده

تولي ي محصوالت كشاورزي به عموه ميزان تولي  هر ي  از محصدوالت توسد  ننودا    

ي به تولي  محصوالت  كده در بخدش   انجام ده  تا امكان پرداخت يارانه نق ي يا غيرنق 

 .كشاورزي نياز به حمايت دارن  وراهم شود

 

قانون تشكيل سدازمان مد يريت   ( 92)دولت مكلف است از محل ماده  -49ماده 

قانون تنظيم بخش  از مقررات مال  دولت ( 94)و ماده  59/2/9535بحران كشور مصوب

صورت كم  بمعوا،  را به و اصمحات بع ي نن اع بارات الزم 25/99/9534مصوب

ال فداوت سدود و كدارمزد تسدويمت،      يارانه حق بيمه محصوالت كشاورزي و دام ، مابه

طور مس قيم يدا   هاي كشاورزي به صورت تركيب  در همه زيربخش وجوه اداره ش ه يا به

از طريق بانكوا و مؤسسات اع باري داراي مجوز از باند  مركدزي جمودوري اسدمم      

هاي موضوع حمايت از بخدش كشداورزي و مندابع طبيعد  مند رج در       وقايران و صن 

وري كشاورزي و منابع طبيع  حسب مورد، پرداخت، هزينه   قانون اوزايش بوره( 95)ماده

 .و مصرف نماي 

سدوم خدود را م ناسدب بدا سدوم      %( 944)دولت مكلف است ص درص   -تبصره

بيند  و رديدف    ه سدنوات  پديش  گذاران كشاورزي در سال قبدل، در بودجد   پرداخ   بيمه

 .مس قل  جوت پرداخت به صن وق بيمه كشاورزي منظور كن 

 

شود براساا پيشنواد وزارت جواد كشداورزي   به دولت اجازه داده م  -51ماده 

در قالب لوايح بودجه، اع بارات مورد نياز را در قالب وجوه اداره ش ه بدراي م قاضديان   

اي با اولويت مصرف كم ر نب و اندرژي معمدول    خانهايجاد و توسعه كش واي م راكم گل
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ماه پ  از ابمغ اين قانون به پيشنواد وزارت جوداد   نامه اجرائ  اين ماده شش نيين. دارد

 .رس  كشاورزي به تصويب هيأت وزيران م 

 

بانكوا مكلفن  اسناد رسم  مالكيت مفروز و مشاع اراض  كشاورزي و  -51ماده 

ورزي، قراردادهاي واگدذاري اراضد  ملد  و دول د  وزارت     محل اجراي طرحواي كشا

عندوان   جواد كشاورزي، صنايع تب يل  و تكميل  كشاورزي و اسناد منازل روس اي  را به

همچنين كليه اسناد عادي مربوط بده  . وثيقه وامواي بخش كشاورزي و روس اي  بپذيرن 

اري و سدوام ننودا كده بدا     برد خري  و وروش چاهواي كشاورزي مجاز داراي پروانه بوره

تبادل و تنظيم ش ه باش   9542پاياب مربوطه و با حفظ كاربري كشاورزي تا پايان سال 

هاي نيرو، جوداد كشداورزي و    هاي مربوطه صرواو نزد وزارتخانه رسان  در جوت خ مات

 .شون  نفت در حكم اسناد رسم  تلق  م 

 

شاورزي موظف است براي مرجع ص ور مجوز تغيير كاربري اراض  ك -52ماده 

صدمح حد اكثر    اح اث يا توسعه واح هاي صنع   و مع ن  داراي مجوز از مرجدع ذي 

 .ماه از تاريخ تكميل م ار  اعمم نظر نماي  ظرف م ت ي 

در صورت ع م پاسخ در مولت مقرر، اح اث يا توسعه واحد هاي مدذكور در اراضد     

ه كشدت نبد  نباشد ، بدا رعايدت ضدواب        ديم درجه چوار و بداالتر كده امكدان تبد يل نن بد     

محيط  و پ  از تأييد  وزارت جوادكشداورزي و پرداخدت عدوارا قدانون  بممدانع        زيست

 .است

هداي جوداد كشداورزي و صدنعت،      نامه اجرائ  مربوطه به پيشنواد وزارتخانه نيين

 .رس  مع ن و تجارت تا دو ماه پ  از ابمغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران م 

 

قانون بوبود مس مر محدي  كسدب   ( 9)ماده( الف)منظور تحقق تبصره بن  به -53ماده 

قانون اتاق بازرگان  و صنايع و معدادن جمودوري اسدمم     ( 95)و( 92)و كار و اصمح مواد
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ظرف م ت دومداه پد  از تصدويب ايدن قدانون وزارت جوداد        93/92/9564ايران مصوب 

نامه امكان حضور نمايند گان   اتاق ايران، نيينكشاورزي موظف است با مشورت و همكاري 

 بخددش كشدداورزي را در هيددأت نمايندد گان اسدد ان  و ملدد  و نيددز نمايندد گان دولددت      

 .تويه كن  و به تصويب هيأت وزيران برسان ( با معرو  وزير جواد كشاورزي)

 

وري بخدش   قدانون اودزايش بودره   ( 4)ي  تبصره به شرح زير بده مداده   -54ماده 

 :گردد كشاورزي و منابع طبيع  اضاوه م 

وزارت جوادكشاورزي مكلف است با همكداري سدازمان ثبدت اسدناد و      -تبصره

امم  كشور نسبت به روع تد اخمت ناشد  از اجدراي قدوانين و مقدررات مدوازي در       

اشخاص اق ام نموده پ  از روع موارد اخ مو  نسدبت  اراض  مل ، دول   و مس ثنيات 

 .به اصمح اسناد مالكيت و ص ور اسناد اراض  كشاورزي اق ام نماي 

نامه اجرائ  اين تبصره و چگدونگ  درياودت هزينده و قيمدت اراضد  رودع        نيين

ت اخل ش ه و مصرف نن براي حفاظت، پايش و سن دار كدردن اراضد  كشداورزي، بدا     

ت جوادكشاورزي با همكاري وزارت امدور اق صدادي ودارايد  و سدازمان     پيشنواد وزار

 .رس  ثبت اسناد و امم  كشور سه ماه پ  از ابمغ قانون به تصويب هيأت وزيران م 

 

ادامه وعاليت واح هاي تولي ي موجود و داراي مجوز از مراجع قانون   -55ماده 

 اها درصورت  كده بده تشدخيص    شورها و مح وده روس رب  در حريم شورها و كمن ذي

 .سازمان حفاظت محي  زيست نالين ه نباش  بممانع است

 

 -واح هاي تولي ي كاال و خ مات نالين ه مسد قر در منداطق نزاد تجداري    -56ماده 

صنع   و ويژه اق صادي شبيه به واحد هاي ناليند ه مسد قر در سدرزمين اصدل  بدا رعايدت        

بدر ارزش اودزوده و اصدمحات بعد ي نن مشدمول      ترتيبات مشخص ش ه در قانون ماليات 

 .شون  عوارا نالين گ  م 
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قدانون اجدراي   ( 5)و ( 6)، (9)قدانون اصدمح مدواد   ( 5)مداده ( 5)تبصدره  -57ماده 

شود و سه  قانون اساس  به شرح زير اصمح م ( 99)سياس واي كل  اصل چول و چوارم 

 :شود به اين ماده الحاق م ( 5)و ( 6)، (3)هاي  تبصره ديگر به عنوان تبصره

ن  موظفن  نوع، شراي  كن كليه مراجع  كه مجوز كسب و كار صادر م  -5تبصره 

كنن  بده همدراه مبدان  قدانون       و ورنين  ص ور، تم ي  و لغو مجوزهاي  را كه صادر م 
زدايد  و   هيدأت مقدررات  »ماه پ  از ابمغ اين قانون، تويه و به  مربوطه ظرف م ت ي 

، مسد قر در وزارت امدور اق صدادي و دارايد      «تسويل ص ور مجوزهداي كسدب و كدار   
االخ يار يا باالترين مقام دس گاه اجرائد    نيك  و پ  از تأيي  نماين ه تامصورت الك رو به

بار به رياست وزير امور اق صادي و دارايد  و   اين هيأت هر ماه ح اقل ي . ارسال كنن 
با حضور دادس ان كل كشور، رئي  سازمان بازرس  كل كشور، رئي  ديوان محاسدبات  

ن، دو نماين ه مجلد  شدوراي اسدمم ، رئدي  اتداق      االخ يار ننا كشور يا نماين گان تام
بازرگان ، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، رئي  اتاق تعاون مركزي ايران، رئي  اتداق  

قدانون  ( 3)ربد  موضدوع مداده    اصناف ايران و حسب مورد نماين ه دس گاه اجرائد  ذي 
ان رديف و قانون محاسبات عموم  كشور و دارن گ( 3)م يريت خ مات كشوري و ماده

اين هيأت موظف است حد اكثر  . شود عنوان در قانون بودجه سنوات  مربوط، تشكيل م 
ماه پ  از ابمغ اين قانون، شراي  و مراحل ص ور مجوزهاي كسدب و كدار    تا م ت سه

نحوي تسدويل و تسدريع نمايد  و     ها و مانن  اينوا را به نامه ها، نيين در مقررات، بخشنامه
به نحوي تقليل ده  كه ص ور مجوز كسب و كار در كشور بدا حد اقل    هاي نن را هزينه

ان ازي نن كسدب و كدار    هزينه و مراحل نن ترجيحاو به صورت نن  و غيرحضوري و راه
هدا،   مصدوبات هيدأت مدذكور درمدورد بخشدنامه     . در كم رين زمان ممكن صورت پذيرد

صدادي و دارايد  و درمدورد    ها پد  از تأييد  وزيدر امدور اق      نامه ها و نيين دس ورالعمل
هاي هيأت وزيران پ  از تأيي  هيدأت وزيدران بدراي كليده مراجدع صد ور        نامه تصويب

مجوزهاي كسب و كار و كليه دس گاهوا و نوادها كه در ص ور مجوزهاي كسب و كدار  
 .باش  االجراء م  نقش دارن  الزم
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ه و در صورت  كه وعاليت اين هيأت پ  از انجام تكاليف مذكور نيز اس مرار ياو 

تحقق اين اه اف به اصدمح قدوانين نيداز داشد ه باشد ، هيدأت مدذكور موظدف اسدت          

 .پيشنوادهاي الزم را براي اصمح قوانين تويه و به مراجع مربوطه ارائه كن 

كدارگروه موضدوع   »از تاريخ تصويب اين قدانون، وظدايف و اخ يدارات     -3تبصره 

توسددعه جموددوري اسددمم  ايددران مصددوب   قددانون برنامدده پنجسدداله پددنجم ( 62)مدداده

موضدوع  « وكدار  زداي  و تسويل ص ور مجوزهاي كسدب   هيأت مقررات»به « 93/94/9534

( 99)قانون اجراي سياس واي كل  اصل چول و چودارم  ( 5)و ( 6)، (9)قانون اصمح مواد 

م قدانون برنامده پنجسداله پدنج    ( 62)شود و ماده من قل م  9/9/9545قانون اساس  مصوب 

 .شود توسعه جمووري اسمم  ايران لغو م 

هاي اق صادي كده نيازمند   خدذ مجدوز از      در مورد نن دس ه از وعاليت -6تبصره 

باشن ، دس گاه اصل  موضوع وعاليت، وظيفه مد يريت يكپارچده،    دس گاهواي م ع د م 

هماهنگ  و اداره امور  خذ و تكميل و صد ور مجدوز را برعود ه خواهد  داشدت و از      

ريق ايجاد پنجره واح  به صورت حقيقد  يدا در وضداي مجدازي بدا مشداركت سداير        ط

نماي  كه ضدمن رعايدت اصدل همزمدان  صد ور       اي اق ام م  گونه دس گاهواي مرتب  به

ش ه توسد  هيدأت    بين  مجوزها، سقف زمان  موردنظر براي ص ور مجوز از زمان پيش

 .تجاوز ننماي  «زداي  و تسويل ص ور مجوزهاي كسب و كار مقررات»

در ايجاد ورنين  پنجره واح ، دس گاهواي ورع  ص ور مجوز موظفن  نسدبت بده   

هداي واحد  و يدا در     االخ يار در محدل پنجدره   ارائه خ مات از طريق اس قرار نماين ه تام

هاي مربوطده شدامل    دس ورالعمل. وضاي مجازي اق ام و همكاري الزم را به عمل نورن 

، كده بده تأييد     (براساا قوانين و مقررات)حوه برخورد با م خلفانها و ضواب  و ن رويه

هيأت وزيران رسي ه است و همچنين وورست دس گاهواي اصل  در صد ور مجدوز در   

زدايد  و تسدويل صد ور     مقدررات »هاي مخ لف م ناسب با شراي  توس  هيأت  وعاليت

قانون اجراي ( 5)و ( 6)، (9)قانون اصمح مواد ( 5)موضوع ماده« مجوزهاي كسب و كار

از تداريخ  . شدود  قانون اساس  تويه و ابمغ م ( 99)سياس واي كل  اصل چول و چوارم 



49 

 

 جمووري اسمم  ايدران قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ( 54)تصويب اين قانون، ماده

 .شود لغو م 

قانون برنامه پنجساله پنجم توسدعه  ( 56)مصوبات كمي ه مذكور در ماده -5تبصره 

زدايد  و تسدويل    كه مرتب  با وظايف و اخ يارات هيأت مقررات جمووري اسمم  ايران

 .شود باش  به اين هيأت ارسال م  ص ور مجوزهاي كسب و كار م 

 

ها عليه ملت ايران مصوبات هدر يد  از شدوراهاي     تا روع كامل تحريم -58ماده 

  و مددرتب  بددا ورعدد  شددوراي امنيددت ملدد  كدده داراي نثددار اق صددادي، تجدداري، مددال  

گذاري، تولي ، صادرات و واردات است باي  تا چودل و هشدت سداعت پد  از      سرمايه

چنانچه هر ي  از . عال  امنيت مل  ارسال شود  تصويب براي كليه اعضاي ثابت شوراي

اعضاي مذكور تا ده روز كاري ايرادي نگيرن ، مصوبه قابدل اجدراء اسدت و درصدورت     

در غيدر ايدن   . شوراي ورع  موظدف بده رودع نن اسدت    وصول ايراد ط  م ت مذكور، 

مصوبات شوراي ورعد   . صورت مصوبه باي  به تصويب شوراي عال  امنيت مل  برس 

 .نباي  خمف قوانين موضوعه كشور باش 

 

ها مكلفن  ح اكثر تا ي  هف ه پ  از پرداخت نق ي يا تعيين  شورداري -59ماده 

ه نسدبت بده صد ور و تحويدل پروانده      صدورت نسدي   تكليف نحوه پرداخت عوارا بده 

 .ساخ مان م قاض  اق ام نماين 

درخواست يا درياوت وجه مازاد بر عوارا قانون  هنگام ص ور پروانه يا بع  از 

 .ها ممنوع است ص ور پروانه توس  شورداري

صورت نق  شامل درص  تخفيف  خواه    عوارا به%( 944)پرداخت ص درص  

صدورت نسديه     در پرداخت عوارا به. رس  سمم  شور م بود كه به تصويب شوراي ا

رس  ح اكثر تدا   نيز به ميزان  كه به تصويب شوراي اسمم  شور م ( قسط  و يا يكجا)

 .شود نرخ مصوب شوراي پول و اع بار به مبلغ عوارا اضاوه م 



50 

 

ها مكلفن  در صورت ع م اجراي طرح با كاربري مورد نياز دس گاهواي  شورداري

قانون م يريت خ مات كشوري تا پايان مولدت قدانون ، بد ون    ( 3)  موضوع مادهاجرائ

رب  با تقاضاي مال  خصوص  يا تعاون  با پرداخت  نياز به مواوقت دس گاه اجرائ  ذي

 .عوارا و بواي خ مات قانون  طبق قوانين و مقررات مربوطه پروانه صادر كنن 

 

قدانون بوبدود مسد مر محدي  كسدب و كدار در       ( 5)و ( 2)رعايت مواد -61ماده 

 .هاي اجرائ  اين قانون الزام  است نامه ت وين نيين

 

در جلسده علند  روز    شصدت مداده و سد  و پدنج تبصدره     ووق مش مل بر قانون 

ل  شوراي اسمم  مج چواريكوزار و سيص  و نود و  ماه ارديبوشت اولمورخ  شنبه سه

 ر/.رسي به تأيي  شوراي نگوبان  4/2/9549ر تاريخ ش  و دتصويب 

 

 علي الريجاني


