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 چكيده

گزافه نيست اگر بگوييم دغدغه اصلي اين روزهای سياستگذاران و قانونگذاران كشور، حمايت از توليد 

توان بنيان، ميپذير و دانشملي است. تقريباً اين اجماع شكل گرفته است كه با تقويت توليد رقابت

های داخلي و شوك ويژه اشتغال را بهبود بخشيد و اقتصاد كشور را در مقابلی اقتصادی، بههاشاخص

خارجي، مصون داشت. در اين پژوهش، پس از استخراج مواد معطوف به حمايت از توليد در قوانين 

های توسعه اول تا ششم، تالش شده اوالً نوع حمايت از توليد توسط قانونگذار در قوانين برنامه برنامه

 ها، روشن شود. از انواع حمايتهريك  توسعه و ثانياً كميّت

مالي،  ای، تأمينارزی، بيمه اند كه عبارتند از:بندی شدهگونه دسته 20ها از توليد به واع حمايتان 

 ـ ایای، دسترسي به بازار، ديپلماتيك، رسانهمحصوالت، تعرفه خريد ترجيحي، تشكيالتي، تضمين

وی، مالياتي، معن آموزشي، قضايي، كلي، مالكيت و ورود، زيرساختي، فني تسهيل تبليغاتي، رقابت و

 ماده 872های اين پژوهش حاكي از آن است كه از مجموع ها. يافتهنهاده ای و يارانهمقرراتي، منطقه

درصد( به حمايت از توليد اختصاص داده  18پنجم؛ ماده )حدود يك 160قوانين توسعه اول تا ششم، 

 نوع اين كمترين و( درصد 25) توسعه چهارم برنامه قانون در توليد از حمايت مواد شده است. بيشترين

 .است مقرر شده( درصد 15) اول برنامه قانون در حمايت

 وجود قانون برنامه توسعه 6در  گانهدر انواع بيست توليد از حمايت به مربوط حكم 358 عالوه بر اين، 

 مورد هدف با احكام كمترين و( حكم 98) توسعه چهارم برنامه قانون در توليد از حمايت احكام بيشترين. دارد

 تأمين طريق از حمايت حمايت، نوع بيشترين. است شده مقرر( حكم 11) توسعه اول برنامه قانون در بحث

 حكم؛ 2 مجموع در) بازار به دسترسي حمايت حمايت، نوع كمترين و( درصد 22 حكم؛ 79 مجموع در) مالي

 احكام از پنجميك حدود گانه،شش هایبرنامه در قانونگذاران ي،مّك لحاظبه بدين ترتيب،. است بوده( درصد 1

 .نداداده اختصاص توليد به بانكي تسهيالت طريق از ويژهبه مالي تأمين به را توليد از حمايت

در بخش پاياني گزارش، حمايت از توليد از حيث بخشي مورد توجه قرار گرفته است. اين  

غيرنفتي، صنعت،  خدمات، صادرات و مسكن، سايرونقل، ساختمان حملبخش انرژی،  10ها به حمايت

دهد نشان مي گرفتهصورت  و معدن تفكيك شده است. بررسي مهندسي، كشاورزی و ، فنيبخشيچند
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( حكم 106) خاص هاييبخش يا بخش از حكم 183 در توسعه، برنامه قانون 6 در قانونگذار مجموع در

 ،گرفتهصورت  بررسي طبق. است كرده حمايت( حكم 77( )بخشيچند) متعدد هایبخش همچنين و

 موردی حمايت كمترين و( درصد 15 حكم؛ 27) كشاورزی بخشدرخصوص  موردی حمايت بيشترين

 قانون 6 در مجموعاً اما ،است گرفته صورت( درصد 3 حكم؛ 6) مسكن و ساختمان بخشدرخصوص 

 77 مجموعاً) اندكرده حمايت خاص بخش يك نه متعدد، هاييبخش از مواد بيشترين توسعه، برنامه

 (. درصد 42 حكم؛

را پوشش داده  مد نظر َشده تا چه اندازه اهداف های اِعمالبرای آنكه مشخص شود كه حمايت

های توسعه هستيم كه در اين ی ارزيابي عملكرد مفاد برنامههاگزارشاست، قطعاً نيازمند بررسي 

های اغلب گزارشبراساس  همچنين شايان ذكر است از آنجا كه نشده است.گزارش بدان پرداخته 

توان نتيجه گرفت تعداد مواد های توسعه اندك بوده است، مينظارتي، تحقق و عملكرد قوانين برنامه

حمايت واقعي بيشتر از معنای به بيشتر هر قانون برنامه توسعه نسبت به قانون برنامه توسعه ديگر،

وره آن قانون برنامه نيست. نكته ديگر اينكه گاه افزايش حجم احكام حمايت از توليد در يك توليد در د

قانون برنامه توسعه، ناشي از عدم اجرای مفاد حمايتي در قانون برنامه توسعه پيشين است؛ بنابراين، 

قي در اين باره نيز عملكرد نظام قانونگذاری و نظام حقوناكارآيي  تواند بيانگرموارد مكرر و مشابه، مي

 تلقي شود.

توان چنين نتيجه گرفت كه صرف تصويب انبوه قوانين و ، ميشدهمطرح  با توجه به نكات 

طرفانه اين مقررات، برای حمايت از توليد كافي نيست، بلكه بايد بستر و زمينه اجرای عادالنه و بي

ديگر، وجود عبارت به قانونگذار دست يافت. مد نظرقوانين را نيز در نظر گرفت تا به نتيجه مطلوب و 

قوانين برای هدفي خاص ـ در اينجا حمايت از توليد ملي ـ صرفاً بخشي از منظومه ضروری برای تحقق 

 طرفانه قوانين است.حاكميت قانون است؛ حاكميت قانون، همچنين مستلزم اجرای برابر و بي

 

 مقدمه

ها و شناسي حمايتاستگذار از توليد و متعاقب آن، آسيبيكي از طرق درك و تحليل نوع حمايت سي

تبيين رويكرد قانونگذار در اين خصوص است. در نظام حقوقي  بررسي نقش واقعي آنها در رونق توليد،

كه بنا به بد؛ چراياويژه در قالب قوانين برنامه توسعه تجلي ميجمهوری اسالمي ايران، اين رويكرد به

، در سالهپنج ها و اراده خود را برای توسعه كشور در بازه زمانيكند خواستهش ميفرض، قانونگذار تال

گرفته توسط براساس ريلگذاری صورت  االصول، دولت نيز بايدمفاد هر قانون برنامه تصريح كند و علي

ی اعالمي خود، در هاسياستها و و البته در چارچوب قانون اساسي و با ملحوظ داشتن برنامه قانونگذار
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، تاكنون 1368ماه بهمن توسعه در جمهوری اسالمي ايران، از سالهپنج اين راه گام بردارد. قوانين برنامه

 شوند.های قانوني در اين حوزه شمرده مياز مهمترين مؤلفه

 های مرتبطتالش شده است با جستجوی كليدواژهكارگيری روش تحليل محتوا هبا بدر اين تحقيق،  

نامه توسعه قانون بر 6مفاد  1،از متن قوانين برنامه اول تا ششم توسعه مستخرج «حمايت از توليد»با مفهوم 

بندی شده از توليد، دسته شود و در گام بعد، انواع حمايت قيد از قانون مصوب احصاجمهوری اسالمي ايران 

متن مواد براساس  نسبت آنها با يكديگر،ها و سنجش از انواع حمايتهريك  بندی و احصایشوند. اين دسته

تواند تصويری كلي از رويكردها و ميهای قوانين برنامه اول تا ششم استخراج و تدوين شده و و تبصره

 ( ترسيم كند. 1399تا  1368ابزارهای حمايتي قانونگذار از توليد در كشور در دوره زماني اين مطالعه )

حمايت از توليد، ارزيابي ازجمله  جه قانونگذار به هر موضوع،های ارزيابي ميزان تويكي از روش

تعداد ازجمله  تواند از ابزارهای مختلفي بهره گرفته شود؛كمّي قوانين است. در اين ارزيابي كمّي مي

تعداد سطور يا تعداد واژگان هر قانون يا ماده قانوني. در اين پژوهش، تعداد كلمات هر قانون  صفحات،

 شمارش شده است. Wordافزار يا ماده قانوني در رابطه با موضوع مورد بررسي با استفاده از نرم

حمايت از »از مفهوم  از آنجا كه تعريف استاندارد و مورد توافق محافل كارشناسي و سياستگذار 

تواند مفهوم كارگيری آنها در متن قانون ميواژه و عبارت كه به 16وجود ندارد، در اين مطالعه، « توليد

اند تا به كمك آنها بتوان داشته باشند، انتخاب شدهدربر  طور صريح يا ضمنيحمايت از توليد را به

گذاران و توليدكنندگان ايراني را كشف و يهو رويكردهای قانونگذار برای حمايت از سرما هاروش

اين بندی نمود. نوع حمايت دستهبراساس  های توسعه راآن، مفاد قوانين برنامهبر عالوه استخراج كرد و

طور مستقيم يا غيرمستقيم، از متن احكام برنامه استخراج هو همگي ب دنبه اين شرح كليدواژه 16

ی، كمك، تضمين، ريسك )خطرپذيری(، اشتغال، رگذا، سرمايهكنندهتوليد، توليد : حمايت،اندشده

 وكار.يارانه، تسهيالت، تخفيف، بخشودگي، كارآفريني، مجوز، نشان تجاری )برند( و كسب

مديريت، اقتصاد، حقوق، سياست و ازجمله  علومي مقوله حمايت از توليد از منظرهای مختلف و در تقاطع 

 20در اين پژوهش، د. شوبندی ميحقوق اقتصادی طبقهويژه اقتصاد سياسي و ای بهرشتههمچنين رويكردهای بين

، توسط محققان اندطور صريح يا ضمني طرح شدههم باول تا شش سالهپنج هایمتن احكام برنامه نوع حمايت كه در

 عبارتند از: حمايت از توليد  نوع 20اين از هريك  «ريف عملياتيتع» عنوان و است.شده استخراج و بررسي 

 . حمايت ارزي1

گذاری از طريق تخصيص ارز با نرخي منظور از حمايت ارزی در اين گزارش، حمايت از توليد و سرمايه

 كمتر از نرخ بازار آزاد يا تسهيالتي برای نقل و انتقاالت ارزی است.

 

                                                 

قانون برنامه توسعه بررسي شده است. طبعاً بررسي  6متن اوليه مصوب  شايان ذكر است كه در اين پژوهش، .1

 نيازمند مجالي مستقل و مفصل است. هاي هر يك از قوانين برنامه توسعه،ها و الحاقيهاصالحيه
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 ايبيمه. حمايت 2

ای برای حمايت از توليدكنندگان ای و ارائه خدمات بيمهتر بيمههرگونه كمك دولت به پوشش گسترده

 اند؛ مانند بيمه محصوالت كشاورزی.بندی شدهای دستهو فعاالن اقتصادی، با عنوان حمايت بيمه

 . حمايت تأمين مالي3

ويژه از طريق تسهيالت بانكي ق حمايت تأمين مالي بهها، از طريترين نوع حمايت از توليد توسط دولتشايع

ها يا همه ی هر دولت به بخشهاسياست، نيازها و هااولويتگيرد؛ تسهيالتي كه براساس صورت مي

منظور به»يابد. قوانين برنامه توسعه مشحون از مفادی با چنين مضاميني است: وكارها اختصاص ميكسب

منظور حمايت از توليدات به»، «كارگيری امكانات توليدی داخل كشورظور بهمنبه»، «پشتيباني از توليد

 و... دولت موظف است تسهيالت الزم و متناسب را در اختيار فعاالن اقتصادی قرار دهد.« داخلي

 . حمايت ترجيحي 4

به آميز و ترجيحي های تبعيضدر مواردی، دولت مكلف شده است در راستای حمايت از توليد، رويه

نفع توليدكنندگان داخلي را در پيش بگيرد. مواردی از قبيل مكلف بودن دولت به خريد از داخل )ماده 

های ترجيحي در راستای مورد نظر اين قانون برنامه سوم توسعه(، يكي از مهمترين حمايت (87)

 1گزارش است.

 حمايت تشكيالتي .5

بسيار در كشور ما شايع است، ايجاد كميسيون، شورا، سازمان، نهاد و ... برای پيشبرد اموری است  آنچه

شدت محسوس است. حمايت از پذيرد و در عين حال ضرورت انجام آن امر بهندی صورت ميكٌ كه به

ه قانونگذار هايي است كه همواره در تشكيل و تأسيس انواع نهادها مورد توجتوليد نيز يكي از ضرورت

 قرار گرفته و در اين تحقيق با عنوان حمايت تشكيالتي از آن ياد شده است.

 . حمايت تضمين خريد محصوالت6

گيرد. برای در موادی، حمايت دولت از توليد از طريق تضمين خريد محصوالت داخلي صورت مي

 2مقرر شده است.قانون برنامه دوم توسعه، چنين حمايتي  «21»نمونه، در بخش پاياني تبصره 

 

 

                                                 

 از بخشي شودمي داده اجازه دولت به داخلي، توليدات از حمايت منظوربه»در ابتداي اين ماده مقرر شده است:  .1

 به نسبت و نموده خريداري داخل از را دارد وجود داخل در آن توليد امكان و شودمي وارد رسمي ارز با كه اساسي كاالهاي
 «..نمايد.. واريز عمومي درآمد به را حاصل درآمد و اقدام ايواريزنامه قيمت به شده جوييصرفه ارز فروش

 سود و تعرفه هاينرخ دامي و كشاورزي داخلي توليدات از منطقي حمايت منظوربه»در اين ماده مقرر شده است:  .2

 كمتر داخلي مشابه محصوالت تضميني قيمت از وارداتيمحصوالت  شدهتمام قيمت كه شودمي تعيين نحويبه بازرگاني
 كه شودمي عمل نحويبه نيز ننمايد اعالم تضميني قيمت آنها براي دولت كه كشاورزي محصوالت مورد در و نباشد

 «.نبينند... آسيب واردات از محصوالت داخلي توليدكنندگان
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 اي. حمايت تعرفه7

حقوق گمركي و سود بازرگاني برای حمايت از توليدكنندگان داخلي را  اقسام مختلفي از تعيين تعرفه

 شود. شامل مي

 . حمايت دسترسي به بازار8

كاالها و خدمات به دسترسي )مالقات( و تمهيداتي برای توليدكنندگان معنای به اين نوع حمايت،

 مذاكره تجاری با خريداران بالقوه محصوالت خود توسط دولت است.

 . حمايت ديپلماتيك9

ای، وزارت امور خارجه و نهادهای المللي و منطقهدر مواردی كه در حمايت از توليد داخلي در عرصه بين

بندی شده ند، تحت عنوان حمايت ديپلماتيك دستهشومربوط برای رايزني و مذاكره به ياری طلبيده مي

 است.

 اي ـ تبليغاتي. حمايت رسانه10

ای ـ تبليغاتي از توليد گاه قانونگذار در قوانين برنامه توسعه، مفادی را به رويكردهای حمايتي رسانه

اساسي، مستقيماً تواند در چارچوب قانون به قانونگذار نميآنكه  دهد. البته با توجه بهاختصاص مي

های ای نيازمند هماهنگيرسانههای تكليفي را برای صداوسيما مقرر كند، اتخاذ و اجرای چنين حمايت

 كالن سياسي است.

 . حمايت رقابت و تسهيل ورود11

، يكي از مؤثرترين راهكارها شانوكار به بازارهای مورد عالقهحمايت از تسهيل ورود داوطلبان كسب

شود. در اين گزارش، منظور از حمايت از تسهيل ورود، تسهيل كردن اقتصاد محسوب ميبرای رقابتي 

 وكارها و رفع موانع ورود داوطلبان فعاليت اقتصادی به بازار است.مند كردن صدور مجوز كسبو نظام

 . حمايت زيرساختي12

ی فيزيكي و هاساختكردن دولت به ايجاد تأسيسات و زير در مواردی كه قانونگذار از طريق مكلف

بندی شده پردازد، با عنوان حمايت زيرساختي دستهی زيرساختي، به حمايت از توليد ميهاطرحاجرای 

 است.

 . حمايت فني و آموزشي13

هر نوع حمايت از توليد و ارتقای دانش و فناوری، آموزش نيروی انساني، اعزام كارشناس متخصص، 

های طور كلي، امور مربوط به ارتقای فناوری توليد، در زمره حمايتبهتدابير تحقيقاتي و پژوهشي و 

 .اندبندی شدهفني و آموزشي دسته
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 . حمايت قضايي14

ان گذاردر جهت حمايت از سرمايه قضائيه قوهدر موارد معدودی در قوانين برنامه توسعه، تكاليفي برای 

 ياد شده است.آنها  در اين گزارش از عنوان حمايت قضايي و توليدكنندگان مقرر شده كه با

 . حمايت كلي15

برخي از مفاد حمايتي قوانين برنامه توسعه حاوی احكام دقيق و قابل ارزيابي نيستند و اغلب ضمانت 

در اين نوع احكام قانوني، درواقع  شوند.محسوب مي نوعي، حمايتي كلياجرای روشني هم ندارند و به

االجرا و تكليفي توان از آنها حكمي الزمشوند كه دقيقاً نميكلي بيان مي يي در قالب جمالتيهاسياست

ای گونهآن است كه حكم به« كلي»های اصلي حمايت عيني برای دولت استخراج كرد. يكي از مشخصه

ای عيني و قابل سنجش و همچنين قابل اجماع توسط صاحبنظران، توان ارزيابيتنظيم شده كه نمي

 يا نامفهوم اصطالحاتي ديگر،عبارت به و مجريان، از اجرا يا عدم اجرای آن حكم ارائه داد.قانونگذاران 

 همه در بيان قابل و مختلف مفاهيم دارای يا شاخص، مبهم بدون يا سنجش غيرقابل تفسيرپذير،

 1.است شدت محل ترديدبه آنها سازیاجرايي قابليت كه شودمي برده كاربه هامكان و هازمان

 . حمايت از مالكيت معنوي16

های تجاری )برند( و همچنين منظور از حمايت از مالكيت معنوی در اين گزارش، حمايت از نشان

 مالكيت معنوی )فكری( ثبت شده فعاالن اقتصادی است.

 . حمايت مالياتي17

الن اقتصادی، منظور حمايت از فعاهای مالياتي در قوانين بهها و بخشودگيها، معافيتانواع تخفيف

 شده است.بندی دسته تحت عنوان حمايت مالياتي تعريف و

 . حمايت مقرراتي18

يكي از مهمترين تمايزها و كاركردهای قانون برنامه توسعه، مكلف كردن دولت به تهيه و ارائه لوايح و 

نيز  گيرد. در موضوع حمايت از توليدای صورت ميديگر مقرراتي است كه با اهداف خاص برنامه

های خاص حمايتي توسط بسياری از مواد قوانين برنامه توسعه، ارائه لوايح خاص يا تدوين و ابالغ برنامه

 بندی شده است.اند. مجموع چنين تدابيری تحت عنوان حمايت مقرراتي دستهبيني كردهدولت را پيش

                                                 

 دولت به»قانون برنامه توسعه چهارم، قابل ذكر است؛ در بخشي از ماده مذكور آمده است:  (140)نمونه، ماده عنوان به .1

 هايبخش ساير و غيردولتي هايتشكل مشاركتجلب  و و تعاوني خصوصي بخش توسعه منظوربه شودمي داده اجازه
 منابع و هافرصت از استفاده و هاچالش با مواجهه در دولتي، مديريت كارآمدي افزايشو  كشور امور اداره در مدني جامعه
 :دهد انجام را ذيل هاياقدامملي، 
 خدمت، فرهنگ ترويج كارآفريني،توسعه  براي الزم غيردولتي نهادهاي قانونمندي و توسعه و ايجاد به كمك (الف 
 مردم، سالمت و محيطيزيست استانداردهاي ارتقاي و زيست محيط از حفاظت و اداري شفافيت و سالمت توسعه

 .پذيريمسئوليت و محوريهدف برمبناي
 ايجاد آموزش، نهادسازي، هايزمينهدر  غيردولتي، بخش از حمايت و تقويت براي مناسب سازماني واحد تشكيل (ب 

 مستقل هايسازمان و هاوزارتخانه كليه و كشور ريزيبرنامه و مديريت سازمان در اداري موانع رفع و توجيه تسهيالت،
 .«موجود سازماني هايپستمحل  از دولتي
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 اي. حمايت منطقه19

ای، های منطقهطق محروم كشور و برقراری تعادلماندگي برخي از منامنظور جبران عقبقانونگذار به

رويه درخصوص تدابير حمايتي خاص كند. اين يي را با رويكرد تبعيض مثبت اِعمال ميهاسياست

ها در قوانين ما همواره وجود داشته كه اين قبيل حمايتآنجا  گيرد. ازدرخصوص توليد نيز صورت مي

 ايم.ای اختصاص دادههای منطقهها را به حمايتدی حمايتبنو همچنان ادامه دارد، بخشي از دسته

 ها. حمايت يارانه نهاده20

ها كه در راستای ارتقای توليد ملي به توليدكنندگان و فعاالن اقتصاد ها برای نهادهانواع و اقسام يارانه

، حفظ و مثالاند. برای بندی شدهها دستهنهاده يارانه گيرد، در اين گزارش با عنوان حمايتتعلق مي

 قانون برنامه سوم توسعه(. (47)های كشاورزی در طول برنامه )ماده ادامه يارانه نهاده

 

 قانون برنامه توسعه 6احكام مربوط به حمايت از توليد در 

اند. در احكام از توليد فهرست شده حمايتدرخصوص  برنامه توسعه 6رو، احكام جدول پيش 6در 

شده، تالش شده است در حد امكان، صرفاً محتوای مربوط به حمايت از توليد آورده شود و  برشمرده

)ها( و د. همچنين در هر جدول، نوع حمايتمفاد غيرمرتبط با موضوع مورد بحث در هر ماده، حذف شو

ابي در بخش پاياني گزارش، تحليل و ارزيگانه،  6)های( هدف نيز قيد شده است. محتوای جداول بخش

  شده است.
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 (11/11/1368توسعه )مصوب  اول برنامه قانون. احكام واجد مفهوم حمايت از توليد در 1جدول 

 بخش هدف نوع حمايت ماده/ تبصره و متن حكم ناظر بر حمايت از توليد رديف

1 

 تصويب برنامه كلي یهاسياستچارچوب  در منحصراً را اعتباری و پولينه ساال یهاسياست است موظف دولت برنامه، طول در ـ («2»تبصره ) واحده ماده

 عمومي،) غيردولتي بخش گذاریسرمايه جهت الزم اعتباری تسهيالت بانكي، سيستم منابع محل از است مكلف ايران اسالمي جمهوری مركزی بانك و نمايد

 آورد. فراهم را برنامه هایهدف تحقق منظوربه قانون اين دوم قسمت 4 شماره جدول قالب در را( خصوصي و تعاوني

 بخشيچند تأمين مالي

2 

 و شرايط به توجه با كه نمايد اتخاذ ترتيبي ایمنطقه هایتعادل و محروم هایبخش توسعه و احيا منظوربه است مكلف دولتـ  («6»تبصره ) واحده ماده

 :دارد معمول زيرشرح به اقداماتي منطقه، هر خاص استعدادهای

 .محروم هایبخش در مسكن و صنعتي كشاورزی، امور در پرداختي یهاوام كارمزد تقليل برای الزم تسهيالت ايجاد (الف

 .برنامه پايان تا محروم هایبخش در توليدی مشاغل برای مالياتي تخفيف اعطای ب(

 ایمنطقه -

 مالياتي -

 تأمين مالي -

 بخشيچند

3 

 و گذاریسرمايه جلب منظوربه را مستقيمهای ماليات قانون اصالح قانون اين تصويب از( ماه 6) ماه 6 ظرف است مكلف دولتـ  «(7»تبصره ماده واحده )

 در گذاریسرمايه تمركز از جلوگيری و درماني خدمات و فرهنگي و آموزشي تحقيقاتي، امور و معدني و صنعتي كشاورزی، هایفعاليت بيشتر سودآوریتأمين 

 .نمايد ارائه اسالمي شورای مجلس به و تهيه غيرتوليدی، هایبخش

 مالياتي -

 مقرراتي -
 بخشيچند

4 
 و قانونيتسهيالت  كافي، استيجاری مسكن توليد زمينه ايجاد و مناسب اجاره با مسكن به مردم دسترسي امكان منظوربه است مكلف دولتـ  «(11»تبصره ماده واحده )

 .دهد قرار گردد،مي ايجاد منظور بدين تعاوني و عام سهامي یهاشركت قالب در كه صنفي و تخصصي مناسب یهاتشكل اختيار در را الزم اعتباری
 ساختمان و مسكن تأمين مالي

5 

 قانون اين تصويب تاريخ از ماه 6 ظرف حداكثر موظفند كشتيراني و بنادر سازمان و ايران گمرك توليد، پشتيباني منظوربهـ  «(20»تبصره واحده ) ماده

 انتقالبدون  كه توليدی مواد و ابزار و قطعات و اوليه مواد امانيصورت به نگهداری جهت داخلي گمركات يا و ورودی مبادی در را ایشده حراست ويژه مناطق

 بدون توانندميكاال  صاحبان. بود خواهد واردات و صادرات مقررات تابع داخلي، مصرف جهت مذكور مناطق از كاال ورود. نمايند تأسيس شودمي وارد ارز

 . نمايند خارج كشور از مذكور، مبادی از را خود وارداتي كاالی تشريفاتگونه هيچ

 بخشيچند زيرساختي

6 

 منحصراً وغيرنفتي  كاالهای صادرات حمايت و تشويق برای الزم ارزی تسهيالت صادراتي گردانتنخواهعنوان به است مكلف دولتـ  «ب»بند  «(29»تبصره ماده واحده )

 خدمات و صادراتيهای ضمانتنامه صدور همچنين و غيرنفتي كاالهای صدور و توليد جهت لوازم و وسايل ساير و بندیبسته لوازم و قطعات و كمكي و اوليه مواد وارداتبرای 

 .دهد قرار صادركنندگاناختيار  در برنامه، صادراتي اهداف با مناسب اعطايي ارز برگشتبر مبني تضمين دريافت از پس كشور از خارج فني

 ارزی

 صنعت -

 صادرات غيرنفتي -

خدمات فني و  -

 مهندسي

7 

 در را بازرگاني سود كاهش يا و افزايش آن، كيفيت بردن باال و داخلي توليدات از حمايت منظوربه است مكلف دولتـ  («41»تبصره ماده واحده )

 دو مدت ظرف حداكثر و بررسي بازرگاني و دارايي و اقتصادی امور هایوزارتخانه نمايندگان عضويت و ذيربط صنعتي هایوزارتخانه مسئوليتبه ييهاكميسيون

 .نمايد ارائه وزيران هيئت به تصويب جهتماه 

 بخشيچند ایتعرفه

8 
 نرخ از نبايد داخل در ساخت قابل كاالهای يا و تجهيزات ،آالتماشين قطعات، واردات برای ارز نرخ ،سالهپنج برنامه طول در ـ («42»تبصره ماده واحده )

 .باشد ترارزان اقالم همان داخلي توليد جهت تخصيصيارز 
 صنعت ارزی



 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  
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 (20/9/1373توسعه )مصوب  دوم برنامه قانون. احكام واجد مفهوم حمايت از توليد در 2جدول 

 بخش هدف نوع حمايت توليد از حمايت بر ناظر حكم متن و تبصره/ ماده رديف

1 

 یهابنگاه از حمايت و اشتغال ايجاد محروميت، و فقر كاهش اجتماعي، عدالت تأمين به كمك منظوربهـ  («الف»بند  «10»تبصره ) واحده ماده

 و تعاوني دولتي، هایبخش سهم در تعادل ايجاد اساسي قانونوچهارم چهل و وسومچهل اصول اجرای جهت در استمكلف  دولت كوچك، اقتصادی

 پرداخت طريق از ،(خوداشتغالي) زااشتغال یهاطرح اجرای همچنين و تعاوني بخش اقتصادی هایفعاليت سهم افزايش كشور، اقتصاد در خصوصي

 .آوردعمل به را الزم هایحمايت بانكي قيمتارزان تسهيالت

 بخشيچند تأمين مالي

2 

 معمول زيرشرح به اقداماتي برنامه طول در روستاها در ایمنطقه هایتعادل ايجاد و محروم روستاهای توسعه منظوربهـ  («11»تبصره ماده واحده )

 :گرددمي

 :شودمي هزينه محروم روستاهای در زير امور برای ريال( 3000000000000) ميليارد هزار سه مبلغ الف(

 به كمك و مخابراتي و پستي آموزشي، فضاهای آبرساني، و بهداشت رساني،برق و روستايي مناسب راه زمينه در عمراني یهاطرح انجام .1

 .اول برنامه تمامنيمه یهاطرح اتمام اولويت با محروم روستاهای در زااشتغال یهاطرح برای زمين سازیآماده

 امور در بانك انتظار مورد سود و كارمزد التفاوتمابه پرداخت طريق از محروم روستاهای درخوداشتغالي  و زااشتغال و توليدی هایفعاليت توسعه .2

 .سنواتي بودجه در آنها بينيپيش و اجتماعي امور و مسكن صنعت، كشاورزی، آب،

 ایمنطقه -

 تأمين مالي -

 زيرساختي -

 بخشيچند

3 

 :جهت الزم شرايط ايجاد منظوربه ـ («21»تبصره ماده واحده )

 بازرگاني سود و گمركي حقوق سوبسيدهای كردن شفاف. 1

 كنترل و نظارت امكان آوردنوجود به برایقيمتگذاری  ساماندهي. 2

 :شد خواهد اعمال زير موارد واردات، مقابل در داخلي توليدات رقابتي توان ارتقای. 3

هايي شركت و انقالبي نهادهای دولتي، مؤسسات ،هاسازمان ،هاوزارتخانه بازرگاني سود و گمركي حقوق هایمعافيت ترجيحات، ها،تخفيف كليه الف(

 مقرر هایمعافيت و ترجيحات و الملليبينهای كنوانسيونبراساس  شده برقرار معافيت مورد در است... جز نام ذكر مستلزمآنها  به قانون شمول كه

 .گرددمي لغو تجاری الملليبين چندجانبه و دوجانبههای موافقتنامه در

منظور به داخلي توليدات از حمايت جهت در و دولت توسط بازرگاني سود و اسالمي شورای مجلس توسط گمركي حقوق ایتعرفه یهانرخ ب(

 .شد خواهد تنظيم زمينه هر در صادرات توسعه برای زمينه ايجاد و اقتصادی رشد ،خودكفايي به رسيدن

 جهت در مربوط یهادستگاه هایبرنامهبراساس  توليدی، رشته هر در حاصل سود از قسمتي كه بود خواهد اين به مشروط هاحمايت اين ادامه

 .شود هزينه واحدها همان توليدی فرآيندهای كردن مدرن و تكنولوژی بهبود و انتقال جديد گذاریسرمايه هایبرنامه تحقق

محصوالت  شدهتمام قيمت كه شودمي تعيين نحویبه بازرگاني سود و تعرفه یهانرخ دامي و كشاورزی داخلي توليدات از منطقي حمايت منظوربه

 نيز ننمايد اعالم تضميني قيمت آنها برای دولت كه كشاورزی محصوالت مورد در و نباشد كمتر داخلي مشابه محصوالت تضميني قيمت از وارداتي

 نبينند... . آسيب واردات از محصوالت داخلي توليدكنندگان كه شودمي عمل نحویبه

 ایتعرفه -

 و تسهيل ورود رقابت -

 فني و آموزشي -

 

 بخشيچند -

 كشاورزی -
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 بخش هدف نوع حمايت توليد از حمايت بر ناظر حكم متن و تبصره/ ماده رديف

4 

 ايراني طرف مشاركت با توانندمي خارجي دارانسرمايه قانون، اين ضوابط و هامشيخط چارچوب درـ  («هـ»بند  «22»تبصره ماده واحده )

 از پس ماه سه رفظ را آن ضوابط و خارجي گذاریسرمايه به مربوط لوايح است موظف دولت. نمايند اقتصادی هایبخش در گذاریسرمايه به اقدام

 .نمايد تقديم اسالمي شورای مجلس به و تنظيم قانون اين تصويب

ساالنه  افزايش جهت الزم هایحمايت اعمال با عمده، مصارف در خارج از شدن نيازبي و داخلي توليدات گسترش منظوربه است موظف دولتی( 

 آخر سال در ضروری موارد ساير و دارو اساسي كاالهای تأمين برای تخصيصي ارز سرجمع كه نمايد عمل طريقي به داخلي خريدهای در توليدات،

 .يابد كاهش اول سال به نسبت برنامه

 از كه پيمانكاراني و مشاورين واردكنندگان، كليه همچنين و تبصره اين« د» بند موضوع نهادهای و هاشركت مؤسسات، ها،وزارتخانه كليه (... ل

 در و كشور داخل در مناقصهصورت به و شرايط اعالم با را نياز مورد خدمات و كاالها خريد موظفند نمايند،مي استفاده دولت عمومي بودجهمنابع 

 .دهند انجام ريال پرداخت با امكان حد

 ... (م

 فلزات، و معادن ترابری، و راه نفت، هایوزارتخانه توسط تبصره اين موضوع یهاطرحازجمله  عمراني یهاطرح اجرای در است موظف دولت. 1

 به ملزم خارجي یهاشركت كه نمايد اقدام نحوی به خارجي پيمانكاران و هاشركت با قرارداد عقدهنگام به غيره و نيرو سازندگي، جهاد صنايع،

 هایزمينه در كشور داخلي توان از استفاده حداكثر تجهيزات، و آالتماشين خريد با رابطه در و باشند انساني نيروی آموزش و فني دانش انتقال

 توجه مورد را آنها به كار واگذاری يا و يايران یهاشركت با مشاركت طريق از آالتماشين و تجهيزات نصب و ساخت و اجرا و مهندسي وطراحي 

 .دهند قرار

 به آنها (%90) درصد نودصورتي كه به دامي و كشاورزی تكميلي، و تبديلي صنايع مورد در صنايع و كشاورزی سازندگي، جهاد هایوزارتخانه. 7

 .نمايند استفاده تبصره اين« م» بند اعتبارات و تسهيالت از توانندمي باشد، تعاوني و خصوصي هایبخشعهده 

 

 مقرراتي -

 كلي -

 ترجيحي -

 تأمين مالي -

 بخشيچند

5 

 زمينه آوردن فراهم و نظر مورد كشورهای با تجاری روابط توسعه و تنظيم منظوربه شودمي داده اجازه دولت به ـ («24»تبصره ماده واحده )

 با رابطه در امتياز كسب مقابل در را كشورها آن از وارداتي كاالهای بازرگاني سود مذكور، كشورهای به كشور توليدیكاالهای  صادرات رشد

 صادرات برای تضييقاتي كه كشورهايي با رابطه در شودمي داده اجازه دولت به همچنين. دهد تقليل متناسب ميزان به كشور صادراتي كاالهای

 .نمايد اقدام اضافي بازرگاني سود برقراری بهنسبت  كنند، ايجاد ايران اسالمي جمهوری

دولت  كنند،مي عرضه( دامپينگ) است آن واقعي قيمت از كمتر فاحشيطور به كه غيرواقعي قيمتي با را كااليي خارجي فروشندگان كه مواردی در

 .نمايد ابالغ گمرك به و تعيين پايه قيمت نظر مورد كشورهای از كاالها قبيل اين برای داخلي، توليدكنندگان اعتراضات دريافت از پس است موظف

 از پايه قيمت و خريد اسناد در مندرج قيمت تفاوت اضافه به را آن و محاسبه پايه قيمتبراساس  را خود دريافتي مبالغ است موظف گمرك

 .نمايد وصولواردكنندگان 

 ایتعرفه
 بخشيچند -

 صادرات غيرنفتي -



 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

 

11 

 بخش هدف نوع حمايت توليد از حمايت بر ناظر حكم متن و تبصره/ ماده رديف

6 

 (الف «25»تبصره ) واحده ماده

اجرای  و آن موانع و مشكالت رفع و صادرات بخش به ارائه قابل تسهيالت و هاكمك تعيين و كشور صادرات هایمشيخط تنظيم منظوربه. 1

 .شودمي ... تشكيل عضويت و وی اول معاون ياجمهور رئيس رياست به غيرنفتي صادرات توسعه عالي شورای دوم، برنامه مصوب یهاسياست

 رادامي  و كشاورزی محصوالت و صنعتي كاالی فهرست سال هر ابتدای در مكلفند سازندگي جهاد و كشاورزی بازرگاني، صنعتي، هایوزارتخانه. 2

 طرح جهت گيرد قرار اولويت در بايد آنها از حمايت و باشدمي برخوردار نسبي مزيت از و بوده مجاز كشور از خارج به صدورشان آنها تشخيص به كه

 .دارند ارسال شورا اين دبيرخانه به الزم حمايتي یهاسياست اتخاذ وغيرنفتي  صادرات توسعه عالي شورای در

بيمه  را آنها تجاری بيمه یهاشركت معموالً كه عواملي از ناشي خاص خطرات مقابل در صادركنندگان حمايت و حقوق حفظ منظوربه. 4

شخصيت  با دولتي شركت يكصورت به و منتزع ايران صادرات توسعه مركز از را صادرات ضمانت صندوق شودمي داده اجازه دولت به نمايندنمي

 اداره رسيد، خواهد وزيران هيئت تصويب به مذكور وزارت پيشنهاد به كه ایاساسنامه طبق بر و تشكيل بازرگاني وزارت به وابسته و مستقل حقوقي

 .نمايد

بازرگاني  و توليدی واحدهای كه شودمي داده اجازه جديد، بازارهای به دستيابي جهت صادرات مقابل در واردات مكانيسم از استفاده جهت در. 5

 .نمايند اقدام است شده شناخته مجاز مقررات و قوانين طبق آنها ورود كهكاالهايي  از دسته آن برای متقابل تجارت قرارداد عقد به نسبت

ايجاد  و كشور هایگمرك تجهيز به نسبت الزم اعتبارات اختصاص باساليانه  بودجه قوانين در مصوب اعتبارات حدود در است مكلف دولت. 6

 .نمايد اقدام مصرف، بازارهای به محموالت سريع ارسال منظوربه كاال صدور غيرضروری اداری مراحل حذف همچنين و سردخانه و فني انبارهای

 :جهاني بازارهای در كشور صادراتي كاالهای قيمت نمودن رقابت قابل منظوربهج( 

 بررا  الزم تخفيفات و تسهيالت و داده قرار اولويت در را كشور از خارج به مذكور كاالهای حمل وجابجايي  مكلفند دولتي ونقلحمل یهاشركت. 1

كاالهای  ونقلحمل برای رسيد خواهد وزيران هيئت تصويب به ترابری و راه و بازرگاني هایوزارتخانه مشترك پيشنهاد به بنا كه اینامهآيين طبق

 .شوند قائل مزبور

 به حداكثر صادره كاالهای بندیبسته و ساخت در رفتهكار به وارداتي لوازم و قطعات اوليه، مواد از شدهاخذ  بازرگاني سود و گمركي حقوق. 2

 بهغيرنفتي  صادرات توسعه عالي شورای پيشنهاد با كه دستورالعملي طبق بر كاال صدور زمان در متعلقه بازرگاني سود و گمركي حقوق ميزان

 .گرددمي مسترد صادركنندگان به ايران اسالمي جمهوری گمرك توسط رسيد خواهد وزيران هيئت تصويب

 را كشورنفتيغير صادرات بخش به اعطا قابل اعتباری تسهيالت اعتبار و پول شورای تصويب با است مكلف ايران اسالمي جمهوری مركزی بانك. 3

 . نمايد اعالم كشور بانكي شبكه به و تعيين سال هر آغاز در

 د( 

 حراست ويژه مناطق تواندمي دولت ایمنطقه اقتصادهای در تحرك ايجاد و غيرنفتي صادرات توسعه و داخلي توليدات از پشتيباني منظوربه. 1

 واردات و صادرات مقررات تابع داخلي، مصرف جهت مذكور مناطق از كاال ورود .نمايد ايجاد داخلي هایگمرك يا و ورودی مبادی در را ایشده

 .شد خواهد انجام تشريفاتيگونه هيچ بدون مناطق اين از كاال صدور و بود خواهد

 تشكيالتي -

 ایبيمه -

 ديپلماتيك -

 زيرساختي -

 تأمين مالي -

 ایتعرفه -

 مقرراتي -

 كلي -

 صادرات غيرنفتي -

 ونقلحمل -



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
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 طي را 1369،1370 ،1368های سال بودجه قانون در شده منظور صادراتي تنخواه ارز اعطای از ناشي وجوه كليه است مكلف ايران صادرات توسعه بانكهـ( 

 .شد خواهدمنظور بانك نزد دولت سرمايهعنوان به مبالغ اين. نمايد اعطا صادركنندگان به ارزی تسهيالتصورت به مجدداً و وصول دوم برنامه

صادركنندگان  استفاده جهت تسهيالت اعطای برای راساليانه  مالي عمليات انجام از ناشي سود شود،مي داده اجازه ايران صادرات توسعه بانك بهو( 

 .شد خواهد منظور دوم برنامه طي بانك آن نزد دولت سرمايهعنوان به مبلغ اين. دهد قرار استفاده مورد

 هایپايانه ونقلحمل تأسيسات ايجاد جهت ايران صادرات توسعه بانك طريق از ترجيحي نرخ با وام اعطای طريق از الزم تسهيالت تواندمي دولتز( 

 .دهد قرار حقوقي و حقيقي صادركنندگان اختيار در الملليبين تجارت یهامجتمع و كاال نگهداری تأسيسات همراه صادراتي

7 

 در ايراني مؤسسات و هاشركت حضور جهت الزم تسهيالت كشور ارزی درآمد افزايش منظوربه است موظف دولتـ  («27»تبصره ماده واحده )

 ايجاد مقررات شامل مقررات، در تسهيل از عبارت تسهيالت اين نمايد نظارت امر اين بر و فراهم را مهندسي خدمات صدور وجهاني  بازارهای

 و درماني خدمات بيمه ويزا، و گذرنامه صدور ایبيمه پوشش گمركي، امور بانكي، اعتبارات تأمين بانكيضمانتنامه  صدور مليتي،چند يا دو یهاشركت

 سازمان بندیرتبه دارای كههايي شركت صالحيت تشخيص مسئوليت بودجه و برنامه سازمان. بود خواهد جاری قوانين چارچوب در الزمتسهيالت  ساير

 . داشت خواهدبرعهده  دارند را چندمليتي يا دو یهاشركت در مشاركت و جهاني بازار در حضور آمادگي و باشندمي بودجهو  برنامه

 مقرراتي -

 تأمين مالي -

 ديپلماتيك -

خدمات فني و 

 مهندسي

8 

 و غيره و آب مسكن، ونقل،حمل پوشاك، دارو، و غذا انرژی، مصرف زمينه در مطلوب الگوهای ارائه منظوربهالف( ـ  («29»تبصره ماده واحده )

 و امكانات با متناسب زيستيساده و توليد و كار فرهنگ ترويج و گسترش و تبذير و اسراف با مبارزه و داخلي از توليدات استفاده فرهنگ اشاعه

 ...:گرددمي تشكيل مصرف ... الگوی عاليشورای  اسالمي، جامعه شئون

 تشكيالتي -

ـ تبليغاتيرسانه -  ای 

 ترجيحي -

 بخشيچند

9 
 خريد تضميني نرخ برق، نيروی بيشتر چه هر توليد به داخلي مؤسسات ساير ترغيب جهت است موظف نيرو وزارت ـ («44»تبصره ماده واحده )

 .نمايد اعالم و تعيين و بودجه برنامه سازمان هماهنگي با را آنها توليدی برق
 صنعت تضمين خريد محصوالت

10 

 را ذيل امكانات است موظف دولت كشور، جوان نسل بالندگي و آموزاندانش فراغت اوقات كردن پربار منظوربهـ  («60»تبصره ماده واحده )

 :نمايد فراهم

نظاير  و بانكي تسهيالت سود از بخشي پرداخت ،(سال 8 محروم نقاط برای) سال 5 مدت به مالياتي بخشودگي قبيل از الزم تسهيالت ايجاد الف(

 تلويزيوني، هنری، فرهنگي، ديني، آموزشي، علمي، مراكز و هاكانون ها،انجمن توسعه، و تأمين زمينه در تعاوني و خصوصي هایبخش برای آن

 .آموزاندانش و جوانان برای ورزشي و( كارگاهي) تجربي و يسينماي

 .. ..متأهل جوانان برای ارزان مسكن تأمين جهت در الزم تسهيالت ايجادی( ... 

 ایمنطقه -

 تأمين مالي -

 مالياتي -

 بخشيچند -

ساختمان و  -

 مسكن

11 

 در پيشنهادی، یهاطرح عمليات حجم افزايش يا و جديد یهاطرح اجرای كه صورتي در برنامه دوره طول در (ب ـ («74»تبصره ماده واحده )

 صنايع زمينه در اشتغال و طبيعي منابع و زيربنايي امور و خاك و آب زمينه در خصوصاً كشاورزی و آب بخشهای برنامه اهداف ارتقای جهت

 تأييد با و نيرو و سازندگي جهاد كشاورزی، هایوزارتخانه پيشنهادبراساس  مورد حسب تواندمي شود، دولتمي داده تشخيص ضروری روستايي

  .كند اقدام كشور، عمراني نشده جذب اعتبارات سرجمع از نياز مورد بودجه تأمين به نسبت بودجه و برنامه سازمان

 تأمين مالي -

 زيرساختي -

 كشاوزی

 



 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  
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12 

 هایشبكه كشاورزی خاك و آب یهاطرح اجرای در گذاریسرمايه جهت بيشتر منابع جلب و تسريع منظوربهـ  («76»تبصره ماده واحده )

 سقف تا حداكثر است مكلف دولت آبخيزداری و زهكشي و آبياری هایشبكه طبيعي، منابع احيای شيالت، و طيور و دام زهكشي، و آبياری فرعي

 بانك اختيار در ذيربط وزارتخانه طريق از و مسئول وزرای اعالم با راساليانه  بودجه در فوق یهاطرح مصوب اعتبارات از (%30) درصد سي

 . دهد قرار كشاورزی

 تأمين مالي -

 زيرساختي -
 كشاورزی

13 

 :آوردعمل به را زير اقدامات است موظف دولت دوم برنامه در كشاورزی و آب هایبخش محوريت تحقق منظوربهـ  («77»تبصره ماده واحده )

 وآب  بخش یهاطرح به را كشور یهابانك كليه تسهيالت از( %25) درصدپنج وبيست حداقل ميانگينصورت به دوم برنامههای سال طول در. 1

 .دهد اختصاص كشاورزی

 هایشبكه و آب تأمين كوچك یهاطرح و كشاورزی و آب بخش یهاطرح به مربوط بانكي تسهيالت كارمزد و سود( %70) درصد هفتاد حداقل

 كارمزد و سود( %50) درصد پنجاه و محروم مناطق در دستباف فرش بافندگان و دستي وروستايي  و تكميلي و تبديلي صنايع و زهكشي وآبياری 

 پرداخت و تعهد و منظورساليانه  هایبودجه در شد خواهد پرداخت تعاوني و خصوصي بخش به كه مناطق ساير در را فوق یهاطرح تسهيالت

 .شد خواهد

 آن بعدی هایاصالحيه و 1368 مصوب كشاورزی محصوالت خريد تضمين قانونبراساس  را دامي و كشاورزی محصوالت تضميني قيمت. 2

 را كشاورزی هایفعاليت كه مناسبي سود تورم شاخص نمودن منظور با شده تمام یهاقيمتبر عالوه كه نمايد اعالم و تنظيم ایگونه بهساله همه

 خريد نياز مورد اعتبار همچنين نمايد حاصل كند رقابت قابل بازرگاني و خدماتويژه به اقتصادی هایبخش هایفعاليت ساير با مقايسه در

 كند پرداخت و تأمين نحویبه سال هر اول ماهه 6 در موارد ساير به نسبت اولويت با و بانكي سيستم طريق ازساله همه را شدهتضمينمحصوالت 

 را سردخانه و انبار احداث قبيل از الزم تمهيدات بند اين اجرای جهت همچنين و نگردد ايجاد مذكور محصوالت تضميني خريد امر درای وقفه كه

 .نمايد فراهم

 نمايد منظورساليانه  بودجه در را تضميني محصوالت احتمالي زيان و ضرر جبران جهت نياز مورد اعتبار است موظف بودجه و برنامه سازمان

 هانهاده قيمت احتمالي افزايش اثرات. داشت خواهند ادامه دوم برنامههای سال طول در كماكان دامي و كشاورزی هاینهاده به اعطايي سوبسيدهای

 .شد خواهد محاسبه تضميني یهاقيمت تعيين در آزاد بازاردر 

 پنجاه حداقل دومساله پنج برنامه پايان تا كه نمايد اعمال و اتخاذ نحویبه را دامي و كشاورزی محصوالت نمودن بيمه جهت الزم تدابير. 3

 تحت مردمي آبخيزداری و داریمرتع و داریجنگل یهاطرح گذاریسرمايه( %10) درصد ده و شيالتي و دامي و كشاورزی محصوالت( %50)درصد

 پرداخت برای نياز مورد اعتبار نيز و دامي و كشاورزی محصوالت بيمه صندوق نياز مورد اعتبارساله همه همچنين و گيرند قرار بيمه پوشش

 .نمايد منظورساليانه  هایبودجه در را ديدگانخسارت به كمك صندوق طريق از غيرمترقبهحوادث  خسارات

 تأمين مالي -

 زيرساختي -

تضمين خريد  -

 محصوالت

 هايارانه نهاده -

 ایبيمه -

 

 كشاورزی

14 
 اقدامات كنندگانمصرف و توليدكنندگان از حمايت و كشاورزی محصوالت بازار تنظيم منظوربه است موظف دولتـ («79»تبصره ماده واحده )

 :آوردعمل به را ذيل

 زيرساختي -

 دسترسي به بازار -
 كشاورزی
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 بخش هدف نوع حمايت توليد از حمايت بر ناظر حكم متن و تبصره/ ماده رديف

بانكي  تسهيالت از استفاده بر تأكيد با نياز مورد ونقلحمل سيستم تقويت و سردخانه و فني انبارهای و الزم صنايع گسترش و احداث به نسبت. 1

 .نمايد اقدام تعاوني و خصوصي هایبخش اولويت با و ارزانقيمت

 مستقيم عرضه زمينه مناسبهای مكانيسم ايجاد با وظايف حسب بازرگاني و كشور تعاون، سازندگي، جهاد كشاورزی، هایوزارتخانه طريق از. 2

 .. ..نمايد حمايت كنندگانمصرف و توليدكنندگان از هاواسطه حذف با و فراهم را كشاورزی بخش توليدی محصوالت

15 

 :است موظف دولتـ  («80»تبصره  «1»ماده واحده )بند 

اين  در جديد شغلي فرصت هزار 200 ايجاد) دستباف فرش بافندگان دستي، وروستايي  و تبديلي صنايع از حمايت توسعه و ايجاد جهت. 1

درصد  هفتاد حداقل پرداخت نياز، مورد گردش در سرمايه و بلندمدت بازپرداخت با را الزم بانكي تسهيالت عمراني اعتبارات تأمين ضمن( هازمينه

 .. ..نمايد پرداختساليانه  بودجه محل از و تضمين رااعطايي  تسهيالت كارمزد و سود( 70%)

 تأمين مالي

 
 كشاورزی

16 
 بانكي تسهيالت است موظف دولت كشور، عالي آموزش زمينه در گذاریسرمايه به غيردولتي بخش تشويق جهتـ  («92»تبصره ماده واحده )

 .نمايد برخوردار تشويقي هایحمايت ساير از و داده قرار غيردولتي یهادانشگاهاختيار در
 ساير خدمات تأمين مالي

17 

 محل از نياز مورد اعتبارات دهد، انجام را زير اقدامات برنامه اجرای طول در است موظف اجتماعي امور و كار وزارتـ  («95»تبصره ماده واحده )

 :شد خواهد تأمين و بينيپيش كشورساليانه  بودجه در مربوطه هایرديف

 .آموزشي مركز 12 تكميل و بازسازی و تمام نيمه مركز 70 اندازیراه و تكميل مربي، تربيت مركز 5 ای،حرفه و فني آموزش مركز 77 ايجاد د(

 بخشيچند فني و آموزشي

18 

 و بازاريابي جهت خود هاینمايندگي اقتصادی بخش نيروهای تقويتدرخصوص  است موظف خارجه امور وزارتـ  («100»تبصره ماده واحده )

 بين ارتباطات ايجاددرخصوص  الزم هایهماهنگي و اطالعات ارائه به نسبت باشدمي فراهم آنها به كاال صدور زمينهكشورهايي  در كاال صدور

 و اجتماعي و اقتصادی توسعه دوم برنامه طول در هدف اين به نيل منظوربه. نمايد فراهم را الزم تسهيالت طرف دو تجاری و توليدی یهاشركت

 . نمايدمي اقدام نياز مورد هاینمايندگي به متخصص كارشناس اعزام به نسبتمذكور  وزارتخانه فرهنگي

 فني و آموزشي -

 ديپلماتيك -
 صادرات غيرنفتي
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 (1/17/1379)مصوب  توسعه برنامه سوم قانون در توليد از حمايت . احكام3جدول 

 بخش هدف نوع حمايت توليد از حمايت بر ناظر حكم متن و تبصره/ ماده رديف

1 

 (30) ماده

 خصوصي و تعاوني بخش حقوقي و حقيقي اشخاص اشتغال اجرايي نامهآيين ترابری و راه وزارت پيشنهاد براساس شودمي داده اجازه دولت به

 و آهنراه تأسيسات و خطوط نگهداری توسعه، تجهيز، ايجاد، قبيل از مربوط امور و آهنراه توسط مسافر و بار ونقلحمل امور زمينه در داخلي

 .كند اجرا و تصويب قانون اين( 128) ماده مفاد رعايت با را انساني نيروی آموزش و تحقيقات و مطالعات آنان، از برداریبهره

 ونقلحمل رقابت و تسهيل ورود

2 

 (31) ماده

 منافع بهتوجه  با را دخانيات صادرات و واردات توزيع، توليد، زمينه در نياز مورد مقررات و لوايح ماه 6 مدت طي است مكلف صنايع وزارت

 .گرددمي ملغي مذكور، مقررات و لوايح تصويب از پس دخانيات انحصار. كند ارائه ذيصالح مراجع به و كرده تهيه دولت

 صنعت رقابت و تسهيل ورود

3 

 (47) ماده

كاالهای  تضميني قيمت دارد وظيفه و دولت يابدمي و ادامه حفظ برنامههای سال طي در بذر و سم كود، مانند كشاورزی هاینهاده يارانه

 .كند برابری خارج از كاالها اين خريد هزينه با آنها داخلي خريد قيمت برنامه، سوم سال پايان در كه كند تعيين نحویبه را اساسي

 هايارانه نهاده -

 تضمين خريد محصوالت -
 كشاورزی

4 

  (49ماده )

 طريقاز برنامه دوران در كه را كارفرماياني است موظف دولت جديد، كار نيروی استخدام به موجود یهاكارگاه كارفرمايان تشويق منظوربه

 :دهد قرار زيرشرح به تخفيفاتي مشمول نمايند جديد كار نيروی استخدام به مبادرت اجتماعي امور و كار وزارت اشتغال خدمات مراكز

 .جديداالستخدام كاركنان از دريافتي حقوق بر ماليات ميزان به هاكارگاه گونهاين كارفرمايان ماليات كاهشب(

 بخشيچند مالياتي

5 

 (50ماده )

 :يافتهتوسعه كمتر مناطق در اشتغال ايجاد منظوربه شودمي داده اجازه دولت به

 بنا كه اینامهآيين طبق. نمايندمي گذاریسرمايه به اقدام مناطق اين در كه گذارانيسرمايه برای دولتي عوارض و حقوق از معافيت الف(

 رسدمي دولت هيئت تصويب به بودجه و برنامه سازمان و اجتماعي امور و كار و صنايع ودارايي  و اقتصادی امور هایوزارتخانه پيشنهادبه

 .بگيرد نظر در برنامه اجرایساليان  درطول

 توليد یهاتعاوني توليدكنندگان، خدمات یهاتعاوني و هاتعاوني و خصوصي بخش گذارانسرمايه بهاعطايي  تسهيالت سود از قسمتيب( 

 .كند پرداخت راخوداشتغالي  یهاطرح و طبيعي منابع از برداریبهره و عشايری ،روستايي

 به يافتهتوسعه كمتر مناطق سهم كه شود تقسيم طوری بايد آنها اجرايي هاینامهآيين و سنواتي هایبودجه قالب دراعطايي  تسهيالتج( 

 .باشد شده مناطق اين اشتغال كمبود جبران برنامه پايان در كه صورتيهب باشد بيشتر آنها بيكاری شاخص نسبت

 ایمنطقه -

 تأمين مالي -
 بخشيچند

6 
 (51ماده ) 

ی هاگروه به مهارتي متنوع هایآموزش ارائه و كار نيروی ایحرفه و فني یهامهارتوكيفي كمّي توسعه منظوربه است موظف دولت

 فني و آموزشي -

 تأمين مالي -
 ساير خدمات
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 بخش هدف نوع حمايت توليد از حمايت بر ناظر حكم متن و تبصره/ ماده رديف

 ايجاد زمينه در تعاوني و خصوصي بخش گذارانسرمايه به تسهيالت سود يارانه پرداخت در خاص ایسهميه اختصاص به نسبت مختلف،

 .كند اقدام ایحرفه و فني آزاد یهاآموزشگاه

 

 (52ماده )

 مقايسهدر) توليد از حمايت جهت در ترجيحي یهانرخ نمودن متناسب نيز و فاضالب و آب تلفن، گاز، برق، هزينه نمودن منطقي جهت در

 و برنامه سازمان و( مورد حسب) زيربنايي و توليدی امور متولي هایوزارتخانه نمايندگان از متشكل ایكميته ،(غيرتوليدی هایبخش با

 پيشنهاد اقتصاد شورای و به تهيه فوق هدف با متناسب را( هانهاده نرخ و اشتراك از اعم) فروش نرخ تعيين ضوابطساله همهبودجه، 

 .نمود خواهد

 پروانه و زمين قيمت چاه، حفر هزينهعالوه به كشاورزی، معدني، صنعتي، توليدی، واحدهای برای فوق زيربناهای اشتراك هایهزينه

 سالهپنج تقسيط با برداریبهره از پس كنند،مي انشعاب تقاضای سوم برنامه طي كه غيردولتي توليدی واحدهای استفاده مورد ساختمان

 .شد خواهد دريافت ذيربط یهادستگاه توسط

 

 هايارانه نهاده -

 مقرراتي -

 تشكيالتي -

 زيرساختي -

 بخشيچند

7 

 (54ماده )

 گذاریسرمايهمتقاضيان  سهم با متناسب تسهيالت شده، اداره وجوه طريق از و سنواتي بودجه لوايح قالب در شود،مي داه اجازه دولت به

 بخشي همچنين. كند تأمين قانون اين قالب در را مذكور تسهيالت كارمزد و سود از قسمتي نيز و كوچك صنايع و زااشتغال یهاطرح در

 .. ..يابد اختصاص زااشتغال و كوچك صنايع از حمايت برای بايد بانكي سيستم اعتباری تسهيالت از

 صنعت تأمين مالي

8 

 (55ماده )

 اختيار در 1378 سال درصد برمبنای ايران اسالمي جمهوری مركزی بانك نزد هابانك قانوني هایسپرده از( %3)درصد  سه

 و كشاورزی یهاطرح به تسهيالت اعطای صرف تا گيردمي قرار(( %1) درصد يك بانك هر) معدن و صنعت و مسكن كشاورزی،یهابانك

 .باشدمي ييزااشتغال آنها عمده ويژگي كه شود غيردولتي بخش معدني و صنعتي یهاطرح تكميل مسكن، و ساختمان احداث دامپروری،

 بخشيچند تأمين مالي

9 

 (56ماده )

 اقدام و ريزیبرنامه نحویبه سوم برنامههای سال طول در است موظف كشور بانكي نظام اساسي، قانون سوموچهل اصل «2» بند اجرای در

تجاوز  آن( %20) درصد بيست از حداكثر كه اندازپس الحسنهقرض هایسپرده احتياطي و قانوني ذخاير كسر از پس همواره كه نمايد

 خود كاروسايل  تهيه امكان كردن كار برای كه دهد قرار كساني درا ختيار كار ابزار تهيه برای را بقيه( %70) درصد هفتاد حداقل كند،نمي

 زنان و روستاها در ساكن بيكاران. كندمي معين و اعتبار پول شورای را آن و كارمزد بوده بهره بدون وام صورتبه تسهيالتاين . ندارند را

 هر برای وام مبلغ. برخوردارند اولويت از غيردولتي و دولتي ایوحرفه فني هایبخش آموختگانحرفه همچنينو  خانوار سرپرست بيكار

 اجرايي نامهآيين مطابق است موظف ايران اسالمي جمهوری مركزی بانك و شودمي معين ريال( 10000000) ميليون ده حداكثر متقاضي

 تأمين مالي -

 ایمنطقه -

 ای ـ تبليغاتيرسانه -

 بخشيچند



 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  
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 بخش هدف نوع حمايت توليد از حمايت بر ناظر حكم متن و تبصره/ ماده رديف

 ترتيب تعهد،اخذ  شكل ترينساده اتخاذ و اعتماد اصل براساس رساند،مي وزيران هيئت تصويببه و تهيه ماه سه ظرف را آن كه ماده اين

 با مطابق و بينانهواقع كه كند معين نحویبه را شده داده وام وجوه بازپرداختو  بدهد بار يك برای فقط متقاضيان به را تسهيالت اعطای

 .باشد گيرندهوام اقتصادی شرايط

 بخش همچنين و اشتغال امر درذيربط  اتمؤسس و هاو وزارتخانه هاسازمان همكاری با دارد وظيفه ايران اسالمي جمهوری سيمای و صدا

 هایشبكه از را دارد كم سرمايه به احتياج كه كوچك مختلف و مشاغل حِرَف به پرداختن نحوه آموزش منظوربه الزم هایبرنامهغيردولتي 

 اصل يك محلي، بازارهای و اوليه مواد و تسهيالت و امكانات از استفاده بر تكيه هاآموزش اين در. دهد آموزشمردم  به خود مختلف

 .شد خواهد قلمداد

10 

 (60ماده )

 از حاصلدارايي  تبديل و توسعه سوم برنامه دوران در خام نفت صدور از حاصل ريالي و ارزی درآمدهای ميزان در ثبات ايجاد جهت در

 ايجاد با است مكلف دولت برنامه، در شده بينيپيش هایفعاليت دقيق تحقق امكان و گذاریسرمايه و ذخاير انواع ديگر به نفت فروش

 ...:آوردعمل به را زير اقدامات «ريالي ذخيره حساب» و «خام نفت درآمد از حاصل ارزی ذخيره حساب»

 و توليدی هایفعاليت توسعه جهت سوم برنامه یهااولويت چارچوب در ماده اين «الف» بند موضوع حساب ارزی وجوه مانده از بخشيج( 

 اسالمي جمهوری مركزی بانك نزد «ريالي ذخيره حساب» در آن ريالي معادل و رسيده فروش به روز مبادله نرخ براساس گذاریسرمايه

 مدتكوتاه وام اعطای سال، هر بودجه قانون در شده بينيپيش ريالي درآمدهای تحقق از اطمينان حصول از پس. شودمينگهداری ايران

 .بود خواهد مجاز ارزی وجوه باقيمانده محل از گذاریسرمايهو توليدی هایفعاليت برای

 تأمين مالي -

 تشكيالتي -
 بخشيچند

11 

 (64ماده )

 در مذكور دولت، وظايف بندیطبقه و اصول رعايت با كشور، كلساليانه  بودجه لوايح در درج جهت قانون اين عمراني و جاری اعتبارات

 هایبخش بين فصل و امور حسب بر وزيران هيئت تصويب و بودجه و برنامه سازمان پيشنهاد بنا به ذيل یهااولويت رعايت و ماده اين

 غيردولتي منابع و عمومي درآمدهای محل از شده بينيپيش اعتبارات با متناسب بخش هر اجرايي هایبرنامه و شد خواهد تقسيم مختلف

 :گرددمي تنظيم

 وضعيت بهبود موجب و دارد برتری فردی منافع به نسبت آنها از حاصل اجتماعي منافع كه اجتماعي هایتصدی به مربوط وظايف ب(... 

 هایفعاليت ورزش، وبدني تربيت درمان، و بهداشت ای،حرفه و فني و عمومي پرورش و آموزش قبيل از گردد،مي جامعه افرادزندگي 

 .ديني تبليغاتو  هنری فرهنگي،

 هایزمينهموظفند ذيربط  یهادستگاه و شد خواهد تأمين غيردولتي بخش مشاركت و عمومي بودجه منابع محل از وظايف اين انجام برای نياز مورد اعتبار

 .كنند فراهم بخش اين به را دولت فعلي هایفعاليت از بخشي واگذاری و غيردولتي بخش هایفعاليت توسعه برای الزم

 كه گرددمي اجتماعي و اقتصادی یهاساختزير از گروه آن تقويت موجب كه غيرانتفاعي عمرانيهای طرح اجرای برای الزم اعتبارج( 

 .شد خواهد تأمين دولت عمومي بودجه طريق از ندارد، وجود درآن خصوصي بخش گذاریامكان سرمايه

 تأمين مالي -

 زيرساختي -

 مالياتي -

 بخشيچند
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 بخش هدف نوع حمايت توليد از حمايت بر ناظر حكم متن و تبصره/ ماده رديف

 انتفاعي مؤسسات و دولتي یهاشركت داخلي منابع محل از زيربنايي، و توليدی هایبخش در اقتصادی هایتصدی به مربوط وظايف د(

 باالی حجم به باتوجه كه مواردی در مگر شد، خواهد اعتبار تأمين دولت عمومي بودجه به غيروابسته منابع ساير يا و دولت بهوابسته 

 زمينه در. شود داده تشخيص ضروری دولتي بخش گذاریسرمايه وزيران هيئت تصويب با ها،ضرورتساير و گذاریسرمايه

 یهاشركت چنانچه داخلي، منابع محل از زيربنايي امور متولي دولتي یهاشركت گذاریسرمايهبر عالوه زيربنايي یهاگذاریسرمايه

 مزبور هایهزينه نمايند، اقدام خود نيازهای تأمين برای هازمينه دراين گذاریسرمايهبه نسبت غيردولتي يا و دولتي معدني و صنعتي

 .شد خواهد منظور مالياتي قبول قابل هایهزينهعنوان به

12 

 (67ماده )

 یهاكمكاعطای  و مولد یهاگذاریسرمايه منظوربه مورد حسب شودمي داده اجازه نفت و نيرو فلزات، و معادن صنايع، هایوزارتخانه به

 به معدني و اكتشافي عمليات و مطالعات آالت،ماشين سازینمونه تجهيزات، ساخت مهندسي طراحي، سطح ارتقای برایفناوری  و مالي

 اقدام اعتباری تسهيالت تأمين به نسبت هابانك نزد شده اداره وجوه قالب در عمومي بودجه محل ازذيربط  بخش در تأييد مورد یهاطرح

 التفاوتمابه پرداخت به مربوط اعتبار شامل مذكور شده اداره وجوه ميزان. كنند پرداخت را مذكور تسهيالت سود نرخ التفاوتمابه و كرده

 .گرددمي تعيين سال هر بودجهقانون در سود نرخ

 كمكعنوان به تواندمي شود،مي تأمين دولت عمومي بودجه محل از كه مذكور یهاطرح اعتباری نيازهای از بخشي لزوم صورت در

 كمك اين دريافت مشمول یهاطرح در انتظاری سود يارانه و بالعوض كمك قالب در دولت حمايت سهم و عناوين. گرددتلقي  بالعوض

 ...شد خواهد تعيين بودجه و برنامه سازمان وذيربط  هایوزارتخانه از مركب ایكميته توسط

 تأمين مالي -

 فني و آموزشي -

 صنعت -

 معدن -

 انرژی -

13 

 (84ماده )

 سال مصوب ارقام به نسبت( %10) درصد دهساليانه  متوسططور به سوم برنامههای سال طي تكليفي تسهيالت مانده در افزايشالف( 

 .يابدمي كاهش 1378

 و ترجيحي اعتبارات سود، نرخ يارانه پرداخت شكل به مختلف هایفعاليت و هابخش به اعتباری تسهيالت اعطای در دولت هایحمايتب(

 .شد خواهد انجامساليانه  هایبودجه چارچوب در بازپرداخت تضمين قبول

 تأمين مالي

 
 بخشيچند

14 

 (86ماده )

 عضويت و جمهوررئيس رياست به ایكميته كشور، داخل از خدمات و كاال خريد تشويق و ارز بازار در تعادل ايجاد و تنظيم منظوربه

 دو و بودجه و برنامه سازمان رئيس ايران، اسالمي جمهوری مركزی بانك كل رئيس و خارجه امور بازرگاني، ،دارايي و اقتصادی امور وزيران

 ... .شودمي تشكيل وزيران هيئت انتخاب بهوزرا از نفر

 .شد خواهد مستقر ايران اسالمي جمهوری مركزی بانك در كميته اين دبيرخانه

 

 ارزی -

 تشكيالتي -

 ترجيحي -

 

 بخشيچند



 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  
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15 

 (87ماده )

 آنتوليد  امكان و شودمي وارد رسمي ارز با كه اساسي كاالهای از بخشي شودمي داده اجازه دولت به داخلي، توليدات از حمايت منظوربه

 به را حاصل درآمد و اقدام ایواريزنامه قيمت به شده جوييصرفه ارز فروش به نسبت و نموده خريداری داخل از را دارد وجود داخل در

 .نمايد واريز عموميدرآمد 

 سود از قسمتي يا تمام پرداخت نيز و داخلي توليدات از جايگزين كاالی خريد جهت نياز مورد اعتبار تأمين برای فوق، واريزی وجوه معادل

 قرارذيربط  اجرايي یهادستگاه دراختيار سنواتي بودجه لوايح قالب در مذكور، كاالهای توليد افزايش منظوربه گذاریسرمايهتسهيالت 

 ...گرفت خواهد

 ترجيحي -

 تأمين مالي -
 بخشيچند

16 

 (88ماده )

 موظفند قانون اين موضوع اجرايي یهادستگاه كشور، اجرايي و صنعتي توليدی، مهندسي، و فني توان از حداكثر استفاده منظوربه 

 با و آورندعمل به دعوت بودجه و برنامه سازمان بندیرتبه چارچوب در ايراني سازندگان و پيمانكاران از معامالت كليه انجام هنگامبه

 و مشاوران پيمانكاران، جهت ريالي و ارزی يكسان شرايط معامالت، كليه در كشور مهندسي و فني توان از استفاده حداكثرقانون  رعايت

 .دارند معمول خارجي و داخليتوليدكنندگان  و سازندگان

 رقابت و تسهيل ورود
 ساير خدمات -

 صنعت -

17 

 (89ماده )

 موظفند نمايندمي استفاده ارز از هاپروژه انجام يا كاالها خريد بابت كه اجرايي یهادستگاه كليه صادرات، و توليد از حمايت منظوربه

 .نمايند پرداخت داخل ساخت كاالهای تحويل محل از را پروژه ارزی هزينه يا كاال قيمت( %10) درصد ده حداقل

 .است بالمانعذيربط  دستگاه وزير يا اقتصاد شورای تأييد با استثنا موارد

 بخشيچند ترجيحي

18 

 (98ماده )

 و كشور اقتصادی توسعه و رشد زمينه ايجاد و گذاریسرمايه و اندازپس تشويق و مالي بازارهای در رقابتي شرايط افزايش منظوربه

 زير در شده تعيين شرايط و قلمرو ضوابط، چارچوب در و اساسي قانون وچهارمچهل اصل ذيل به باتوجه جامعه زيان و ضرر از جلوگيری

 ..:شودمي داده داخلي حقوقي و حقيقي اشخاص به غيردولتي بخش توسط بانك تأسيساجازه 

 ساير خدمات رقابت و تسهيل ورود

19 

 (100ماده )

باالخص  ،فناوری و پژوهشي هایفعاليت ازوكيفي كمّي حمايت و غيردولتي بخش گذاریسرمايه و مشاركت هایزمينه ايجاد منظوربه

 تقويتبه موظف و كند مشاركت غيردولتي یهاصندوق تأسيس در است مجاز دولت ای،توسعه كاربردی یهافناوری و هاپژوهش

های سال طي مالي تسهيالت سود يارانه از هاصندوق اين استفاده امكان كه كند اتخاذ ترتيبي بايد و باشدمي موجود دولتي یهاصندوق

 شود... فراهم برنامه اجرای

 

 فني و آموزشي -

 تأمين مالي -
 بخشيچند



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
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20 

 (102ماده )

 و دولتي تحقيقاتي مراكز و هادانشگاه به اجرايي یهادستگاه ديگر و هاوزارتخانه توسط كه ييهاپژوهش از حمايت منظوربهالف( 

 داده اجازه دولت به باشد، كرده تعهد و تأمين كارفرما را آن هایهزينه از( %40) درصد چهل حداقل و شودمي داده سفارشغيردولتي

 .كند تأمين هاپروژه گونهاين عمليات ادامه برای را الزم اعتبارات سنواتي،بودجه لوايح در شودمي

 گيرندهسفارش و دهندهسفارش و دهندمي انجام خود به وابسته واحدهای و تحقيقاتي مراكز طريق از اجرايي یهادستگاه كه ييهاپژوهش

 .شوندنمي ماده اين در شده بينيپيش تسهيالت مشمول هستند يكي آنها

 و اجرايي یهادستگاه از هريك تحقيقات بخش سهم سال هر در كشور علمي یهاپژوهش شورای هماهنگي با است مكلف بودجه و برنامه سازمانج( ... 

 . آورد عملبه خصوصي بخش تحقيقات از را الزم حمايت است موظف دولت .... نمايد منظور جداگانه و مستقل رديف در و تعيين را دولتي یهاشركت

 بخشيچند فني و آموزشي

21 

 (106ماده )

 :شودمي داده اجازه دولت به

 و اصلي هایشبكه كشاورزی، خاك و آب تأمين یهاطرح اجرای در تسريع و گذاریسرمايه جهت بيشتر مالي منابع جلب منظوربه الف(

 جنگل،) طبيعي منابع شيالت، و دامپزشكي و طيور و دام سارها،چشمه و قنوات احيای و آبي كوچك یهاطرح زهكشي و آبياریفرعي 

 دراختيارذيربط  وزارتخانه طريق از و منظورساليانه  هایبودجه در را الزم اعتبارات باغداری و زراعت نوغانداری، آبخيزداری، (بيابان و مرتع

 تلفيق محل از است موظف كشاورزی بانك. شودمي منظور قطعي هزينهبه كشاورزی بانك به پرداختي مبالغ. دهدقرار كشاورزی بانك

 گذاریسرمايه جهت كشاورزی بخش بردارانبهره و توليدكنندگان مشاركت از حاصل منابع و بانكيسيستم  اعتباری منابع با مذكور منابع

 .كند اعطا تسهيالت مقررات، چارچوب در هستند،اقتصادی  و فني توجيه دارای كه ييهاطرح در

 كمكعنوان به تواندمي شود،مي تأمين دولت عمومي بودجه محل از كه مذكور یهاطرح اعتباری نيازهای از بخشي لزوم صورت در

 كمك، اين دريافت مشمول یهاطرح در انتظاری سود يارانه و بالعوض كمك قالب در دولت حمايت سهم و عناوين. گرددتلقي بالعوض

 اقساط بازپرداخت بابت از دريافتي مبالغ. شد خواهد تعيين بودجه و برنامه سازمان وذيربط  هایوزارتخانه از مركب ایكميته توسط

 .گيردمي قرار استفاده مورد الذكرفوق روش به مجدداً است، شدهتأمين  عمومي بودجه محل از كه تسهيالتي

صددرصد  طوربه شده، بينيپيش درآمدهای وصول ميزان به توجه بدون و قرارداده اولويت در را كشاورزی و آب بخش اعتبارات تأمين د(

 .نمايد پرداخت خزانه طريق از و تخصيص( 100%)

 .نمايد وارد روغني هایدانه ارزی، يجويصرفه و اشتغال جهت در كنجاله و روغن واردات جایبه است موظف دولت ـ(ه

 امكان الزم اقدامات و تدابير اتخاذ با برنامه در طول ارزی، درآمدهای اقتصادی توليد توان افزايش منظوربه است مكلف دولت - «1» تبصره

 توليد به آب تخصيص طريق از را آب اقتصادی كارآيي و فراهم را آبي یهاظرفيت و امكانات با مختلف مناطق در كشت الگویتطبيق 

 .دهد افزايش بيشتر اقتصادی بازدهي و كمترآبي نياز با محصوالت

 زيرساختي -

 تأمين مالي -

 فني و آموزشي -

 كشاورزی



 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  
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22 

 (108ماده )

 بزرگ اراضي است مجاز دولت روستاها، ساكنين اولويت با كشاورزی و آب بخش كارآفرينان و متخصص نيروهای از استفاده منظوربهالف(  

 قرار آنان در اختيار مناسب شرايط با باشند،مي كشاورزی برداریبهره و احيا قابل كه طبيعي منابع هایعرصه در را اقتصادی با مقياس

 .آوردعمل به تسهيالت پرداخت و زيربناها ايجاد قبيل از را الزمهای حمايت و دهد

 مختلف یهاطرح در گذاریسرمايه برای كه را دولت به متعلق اراضي ساير و موات و ملي اراضي از قسمت آن ارزش است موظف دولت

 با را آن برداریبهره دوره شروع از بعد اساس برهمان و تقويم واگذاری ابتدای در نمايدمي واگذار( حقوقي و حقيقي از اعم) مردمبه توليدی

 وجهي آن بابت ندارد حق دولت و بوده برداربهره به متعلق اراضي اين احسن به تبديل و احيا ارزش. نمايد دريافتساله پنج حداكثر اقساط

 .نمايد دريافت

 پروانه دارای دامداران و عشاير به است مكلف دولت بهينه، برداریبهره مديريت اعمال و طبيعي منابع هایعرصه آزادسازی منظوربه ب(

 زيست مناطق همان يا اراضيخود و  تصرف تحت احيا قابل مرتعي اراضي از آنها اقتصادی یهاتشكل و عرفي بردارانبهره يا و برداریبهره

 به (با قيد اولويت)واگذار نمايد  علوفه و توليد مرتعداری یهاطرح اجرای برای مرتعي هایعرصه و از كشاورزی برای و قشالقييالق  در آنها

 منظور مربوطه ضوابط براساس واگذاری و گذاریسرمايه جهت اراضي بقيه و گردد تأمين فقر خط باالی درحد آنها معيشت كه ایگونه

 .گرددمي

 زيرساختي -

 تأمين مالي -

 

 كشاورزی

23 

 (109ماده )

 یهااولويت با هافعاليت در مؤثر عوامل و منابع توسعه، سوم برنامه در شده بينيپيش رشد حداكثر به كشاورزی و آب بخش دسترسي برای

 :گرفت خواهد قرار نظر مورد زير

 سم و كود توليدكنندگان از حمايت و وارداتي علوفه به وابستگي كاهش منظوربه ماهي پودر و سويا رت،ذُويژه به علوفه توليد افزايش د(... 

 .واردات كاهش برای داخلدر

 .ايثارگران یهاتعاوني اولويت با طبيعي منابع و خاك و آب بردارانبهره یهاتشكل و كشاورزی توليد یهاتعاوني ايجاد از حمايتهـ( 

 و زيتون و روغني هایدانه اولويت با و صادرات توسعه و غذايي امنيت تأمين هدف با آبزيان و كشاورزی محصوالتوكيفي كمّي افزايشو( 

 .باغي محصوالت

 كلي

 
 كشاورزی

24 

 (111ماده )

 هدايت و ترويج تشويق، و معدن و صنعت بخش مالي منابع تجهيز در جهت معدن و صنعت تخصصي بانك كردنفعال منظوربه «ب» بند

 :آمد خواهد عملبه ذيل اقدامات ،فناوری انتقال به كمك و كارآفريني توسعه معدني، و صنعتي یهاگذاریسرمايه در غيردولتيبخش

 .گرددمي ايجاد كوچك صنايع از حمايت برای خاصي اعتباری خط آن دروني سازماندهي و مزبور بانك مأموريت در ب(... 

 

 ماليتأمين  -

 فني و آموزشي -
 معدن
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25 

 (113ماده )

 :كشور فرهنگي و اجتماعي اقتصادی، توسعه سوم برنامه در صادراتي جهش تحقق منظوربه

 محصوالت صدور از پس صادراتي كاالهای توليد در استفاده مورد وارداتي ایواسطه و اوليه مواد بازرگاني سود و گمركي حقوق الف(

 .شد خواهد مسترد رسدمي وزيران هيئت تصويب به و تهيه بازرگاني وزارت پيشنهاد به كه اینامهآيين براساستوليدی 

 .بود نخواهند ماليات و عوارض پرداخت مشمول شوندمي صادر كه خدماتي و كاالهاب(

 .يابدمي تسری نيز خدمات صادرات به دارد وجود كاال صادرات برای كه امتيازاتي و هاتشويق كليه د(

 .گيردمي قرار دولت حمايت مورد صادرات توسعه غيردولتي یهاصندوقهـ( 

 خدمات و غيرنفتي صادرات افزايش تناسببه 1379 سال از مهندسي و فني خدمات و غيرنفتي كاالهای صادرات از پشتيباني منظوربهو( 

 توسعه بانك سرمايه افزايش در دولت سهم عنوانبه نفت صادرات از حاصل درآمد مازاد محل از ريالي و ارزی منابع مهندسي و فني

 با متناسب سوم برنامه پايان سال و سال هر طول در بانك سرمايه افزايش اين كه صورتيبه گيردمي قرار مزبور بانك اختيار در صادرات

  ...نمايد كمك مذكور اهداف تحققبه و بوده قانون اين در مندرج اهداف

 ایتعرفه -

 مالياتي -

 تشكيالتي -

 تأمين مالي -

 ارزی -

 

 بخشيچند -

 صادرات غيرنفتي -

 خدمات فني و مهندسي -

26 

 (116ماده )

 :الملليبين بازارهای در كشور صادراتي محصوالت رقابت توان تقويت منظوربه

 به نسبت سوم برنامه سال اولين پايان تا مكلفند صادرات امر با مرتبط دولتي خدماتي و توليدی یهاسازمان و هاوزارتخانه كليه الف(

 الزم رسانياطالع خدمات و كنند اقدام كشور بازرگانيرساني اطالع جامع شبكه طرح براساس خود، به مربوط رسانياطالع مركزاندازی راه

 هایشبكه تقويت جهت الزم تسهيالت است موظف تلفن و تلگراف و پست وزارت. دهند قرار خارجي و داخليمتقاضيان  اختيار در را

 .كند فراهم را مذكور

 برنامه دوم سال پايان تا( الملليبين و داخلي) كشور بازرگانيرساني اطالع جامع شبكه اندازیراه به نسبت است مكلف بازرگاني وزارت ب(

 .كند اقدام سوم

 و جهاني بازارهای در ايراني پيمانكاری و مشاور از اعم مهندسي و فني مؤسسات و هاشركت فعال حضور برای است موظف دولتج( 

 .نمايد نظارت آن احسن و مستمر اجرای بر و نموده فراهم را زير تسهيالت مهندسي و فني خدماتصادرات 

 .گذاریسپرده حداقل با بانكي ضمانتنامه صدور زمينه نمودن فراهم .1

 .گذاریوثيقه بدون قرارداد، اجرای نياز مورد آالتماشين خروج امكان .2

 .كارمزد و هزينه حداقل با بانكي و ایبيمه خدمات ارائه .3

 .فروشنده و خريدار اعتبار صورتبه عمراني، یهاطرح به صادراتي اعتبار اعطای نظام ايجاد .4

 .بانكي نظاماعطايي  اعتبارات بندیسهميه در خاص سهميه تعيين و بينيپيش .5

 تشكيالتي -

 تبليغاتي -ای رسانه -

 رقابت و تسهيل ورود -

 تأمين مالي -

 ایبيمه -

 تأمين مالي -

 صادرات غيرنفتي -

 خدمات فني و مهندسي -
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 .صادراتي اعتبارات اينگونه مالي تأمين در دولت مشاركت جهت كشور ساليانه بودجه در اعتبار بينيپيش .6

 تأمين منابع از يكيعنوان به مهندسي، و فني خدمات صادركننده یهاشركت توسط مشاركت اوراق عرضه و صدور زمينه نمودنفراهم  .7

 .آنها توسط شدهاخذ  یهاطرح مالي

 .باشند مناسب بندیرتبه دارای و شده صالحيت تشخيص بودجه و برنامه سازمان توسط بايد الذكرفوق متقاضي یهاشركت

27 

 (117ماده )

 اجرایو  آن موانع و مشكالت رفع و صادرات بخش به ارائه قابل تسهيالت و هاكمك تعيين و كشور صادرات هایمشيخط تنظيم منظوربه

 ... تشكيل عضويت و وی اول معاون ياجمهور رئيس رياست به غيرنفتي صادرات توسعه عالي شورای سوم، برنامه مصوب یهاسياست

 قوانين حدود در وزيران هيئت تصويب از پس شورا اين پيشنهادهای و بوده مستقر بازرگاني وزارت در مزبور شورای دبيرخانه. شودمي

 عمومي نهادهای و مؤسسات و دولتي یهاشركت و مؤسسات ها،وزارتخانه كليه برای صادراتي تسهيالت ايجاد با ارتباط در مربوط

 از اسالمي شورای مجلس نمايندگان از نفر سه. بود خواهداالجرا الزم حقيقي و حقوقي از اعم خصوصي اشخاص همچنين و دولتيغير

 توسعه عالي شورای جلسات در ناظر عنوانبه تعاون ودارايي  و اقتصادی امور و بودجه و برنامه امور توزيع، و بازرگاني امور یهاكميسيون

 مذكور یهاكميسيون به يكبار ماه سه هر را شورا عملكرد گزارش است موظف مذكور شورای دبيرخانه. نمايندمي شركت غيرنفتي صادرات

 .نمايد ارسال

 حسبذيربط  كل ادارات و بودجه و برنامه سازمان گمرك، بازرگاني، كل مديران عضويت و استاندار رياست به استان صادرات توسعه كميته

 استان بازرگاني كل ادارهبرعهده  استان صادرات توسعه كميته دبيرخانه وظايف شودمي تشكيل استان صادرات بانك مديرعامل و مورد

 .بود خواهد

 تشكيالتي -

 كلي -
 صادرات غيرنفتي

28 

 (122ماده )

 تقاضای و بوده كافي مالي توان دارای كه خارجي مشاركت با يا رأساً تعاوني يا خصوصي بخش تقاضای بنابه است مجاز نفت وزارتالف( 

 را نفت صنايع به وابسته محصوالت ساير توليد واحدهای و پااليشگاه احداث مجوز باشد، محيطيزيست و اقتصادی و فني توجيه دارایآنها 

 الملليبين یهاقيمت به آنها هایفرآورده خريد و آنها خوراك تحويلبر مبني تنظيمي قرارداد طبق است موظف مذكور وزارت .كند صادر

 .كند اقدام مصرف بر مازاد محصوالت صادرات مجوز همچنين و( نياز صورت در)

 تقاضای و بوده كافي مالي توان دارای كه خارجي مشاركت با يا رأساً، تعاوني يا خصوصي بخش تقاضای بنابه است مجاز نيرو وزارت ب(

 تسهيالتازجمله  شرايط و كند صادر برق توليد و نيروگاه احداث برای الزم مجوز باشد،محيطي زيست و اقتصادی فني، توجيه دارایآنها 

 . كند اعالم و مشخص را واحدها گونه اين برق خريد تضمين و ارز به مزبور یهاشركت درآمدتبديل به مربوط

 نظارت و مديريت از خارج یهانيروگاه از برق نيروی بيشتر هرچه توليد به داخلي مؤسسات ساير ترغيب منظوربه است مكلف دولتج( 

 .. ..كند و اعالم تعيين را برق خريد تضميني یهاقيمت و شرايط سالههمه نيرو، وزارت

تضمين خريد  -

 محصوالت

 رقابت و تسهيل ورود -

 انرژی
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29 

 (131ماده )

 و شهری بين ایجاده ونقلحمل ناوگان تدارك به كمك منظوربه شودمي داده اجازه كشور هایپايانه و ایجاده ونقلحمل سازمان به

 محل از ايثارگران، و هاتعاوني اولويت با غيردولتي بخش توسط راهي بين رفاهي خدمات یهامجتمع و باری و مسافری هایپايانه احداث

 منابع از را سود نرخ التفاوتمابه و كرده اقدام بانكي، اعتباری تسهيالت تأمين به نسبت هابانك نزد شده اداره وجوه قالب در داخلي منابع

 سازمانساليانه  بودجه در سود نرخ التفاوتمابه پرداخت به مربوط اعتبار شامل مذكور شده اداره وجوه ميزان .كند پرداخت خود داخلي

 .گرددمي تعيين مذكور

 ونقلحمل تأمين مالي

30 

 (137ماده )

 موارد انجام به نسبت است مكلف دولت روستاييان، معيشت بهبود به ويژه توجه و روستاها عمران و توسعه امر در تسريع منظوربهالف( 

 :كند اقدام برنامه دوران طيزير

حذف  و مجدد سازماندهي جهت در روستاها عمران و توسعه با مرتبط یهاسازمان و هادستگاه ارتباطات و وظايف قلمرو و نقش تعيين. 1

 ...موازی و مشابه هایفعاليت

 به تسهيالت ارائه منظوربه روستايي توسعه و عمران صندوق قبيل از خُرد اعتبارات كنندهتأمين دولتيغير مؤسسات از حمايت. 4...

 .فرهنگي و اجتماعي اقتصادی، هایفعاليت برایروستاييان 

 یهاگذاریسرمايه برایويژه به مناسب تسهيالت تأمين با روستايي محيط در مردمي و خصوصي یهاگذاریسرمايه از حمايت. 6... 

 .نيافته توسعه مناطق برای اعطايي تسهيالت سود از بخشي پرداختو زااشتغال

 اشتغال توسعه الحسنهقرض صندوق عنوان تحت صندوقي نيافته، توسعه مناطق درويژه روستايي به مناطق در اشتغال ايجاد منظوربه د(... 

 . شودمي تأسيس مردم و دولت سرمايه باروستايي 

 ایمنطقه -

 تشكيالتي -

 تأمين مالي -

 كلي -

 بخشيچند -

 كشاورزی -

31 

 (138ماده )

 سازندگانكوچك، مسكوني واحدهای توليد افزايش همچنين و كشور سازهای و ساخت كل از مسكن انبوه توليد سهم افزايش منظوربه

 با شهرهای در بيشتر و مسكوني واحد پنج روستايي، نقاط در بيشتر و مسكوني واحد سه دارای مسكوني یهامجتمع( تعاوني و خصوصي)

 :گيرندمي قرار حمايت مورد ذيلشرح به شهرها ساير در بيشتر و مسكوني واحد ده و نفر 250.000 از كمتر جمعيت

 اين به مربوط ماليات مشمول درآمد و شوندمي معاف امالك قطعي انتقال و نقل اولين ماليات پرداخت از قانون اين موضوع سازندگان الف(

 .شد خواهد تعيين دارايي و اقتصادی امور وزارت توسط آنها تعداد از صرفنظر وهريك  زيربنای سطوح با متناسب واحدها

اخذ  نحوه جامع طرح طبق مصوب تراكم چارچوب در موظفند ذيصالح مراجع ساير و هاشهرداری همچنين و نفت نيرو، هایوزارتخانه ب(

 به دريافتي هایهزينه سرانه كه كنند تنظيم ایگونه به را ساخت پروانه صدور عوارض و گاز برق، آب، انشعاب حق و انتقال تأمين،هزينه 

 .باشد انفرادی سازندگان از دريافتي هایهزينه معادل حداكثر قانون، اين موضوع شده احداث مسكوني واحد هر ازای

 مالياتي -

 ترجيحي -

 زيرساختي -

 ساختمان و مسكن
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1 

 (17ماده )

 با آب چرخه كل در تقاضا و عرضه توأماً و جامع مديريت نگرش با را كشور آب منابع كشور، توسعه در آب محوری جايگاه به نظر است، مكلف دولتـ  «ط»بند 

 مديريت و ريزیبرنامه ایگونهبه مردم مشاركت و عمومي سازیآگاه آب، اقتصادی ارزش نمودن لحاظ با آبريز هایحوزه طبيعي واحدهای درپايدار  توسعه رويكرد

 :يابد تحقق زير هایهدف كه نمايد

 در اولويت با گذاری،سرمايه گسترش منظوربه و توسعه سوم برنامه قانون (106) ماده و توسعه دوم برنامه قانون «76»تبصره  احكام اجرای تداوم برای «ط»... 

 تلفيق بردارانبهره و كشاورزی بانك منابع با عمومي منابع هستند، اقتصادی و فني توجيه دارای كه آب تأمين یهاطرح و زهكشي آبياری، هایشبكه یهاطرح

 .. ..گرددمي مشخص دولتحمايت  سهم و عناوين تعيين چگونگي رسد،مي وزيران هيئت تصويب به كه بند ايناجرايي  نامهآيين در. گرددمي

 كشاورزی تأمين مالي

2 

 (18ماده )

اساسي  محصوالت توليد در خودكفايي محوريت با را طبيعي منابع و كشاورزی بخشتوسعه  برنامه قانون اين تصويب از پس ماه 6 مدت ظرف است مكلف دولت

 رشد ميزان به حداقل كشاورزی بخشافزوده ارزش رشد ارتقای كشاورزی، محصوالت صادرات توسعه و توليد نمودن اقتصادی غذايي، امنيت تأمين كشاورزی،

 :آورد در اجرا مرحله به ذيل اقدامات انجام طريق از و تهيه را قانون اين هفتم بخش 2 جدول در شده بينيپيش

 .شده تأمين آب دارای كشاورزی اراضي از هكتار ميليون دو در زهكشي و آبياری هایشبكه توسعه و خاك و آب زيربنايي عمليات اجرای منظوربه الزم گذاریسرمايه الف(

 گذارانسرمايه به تسهيالت پرداخت منظوربه توليدكنندگان مشاركت از حاصلمنابع  و بانكي نظام منابع با( شده اداره وجوه صورتبه) عمومي بودجه تلفيق ب(

 .تكميلي و تبديلي صنايع و كشاورزیبخش

 .برنامه پايان تا تعاوني و خصوصي بخش فني خدمات از برداریبهره با توليد عوامل و كشاورزی محصوالت بيمه درصدی پنجاه حداقل پوششج( 

 به كمك و برنامههای سال طول در اوليه سرمايه ميزانبه كشاورزی بخش گذاریسرمايه توسعه از حمايت صندوق تخصصي مادر شركت سرمايه افزايش د(

 .ایسرمايه دارايي تملك اعتبارات طريقاز و شده اداره وجوه صورتبه كشاورزی بخش توسعه غيردولتي اعتباری یهاصندوق

 و يافته افزايش موجود وضع برابر دو ميزان به حداقل شده فرآوری محصوالتدرصد  كه نحویبه كشاورزی بخش تكميلي و تبديلي صنايع گسترش از حمايت (هـ

 .گردد فراهم( %50) درصد پنجاه ميزان به ضايعات كاهشموجبات

 .يابد افزايش گرم ونهبيست به تغذيه الگوی در حيواني پروتئين سهم سرانه كه نحویبه تغذيه ساختار اصالح راستای در آبزيان و دام پروتئيني مواد توليد افزايشو( 

 از حاصل خطرپذيری كه نحویبه كشاورزان درآمدی حمايتي یهاسياست جهتكشاورزان  و دولت درآمدی مشاركت با كشاورزان درآمد تثبيت صندوق ايجادز( 

 تصويب به قانون اين تصويب از پس ماه 6 مدت ظرف يادشده صندوق اساسنامه. دهد كاهش كشاورزان درآمد تثبيت منظوربه را توليد عملكرد و هاقيمت تغيير

 .رسدمي وزيران هيئت

 و اسناد ثبت سازمان طريق از آنها قانوني مالكين نامبه روستاها و هاشهرك وشهرها  قانوني محدوده از خارج در واقع كشاورزی اراضي مالكيت سند صدور (ح

 .چهارم برنامه پايانتا كشور امالك

 تأمين مالي -

 زيرساختي -

 ایبيمه -

 تشكيالتي -

 قضايي -

 و آموزشي فني -

 كشاورزی
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 .صادرات توسعه راستای در و ارزانقيمت منابع تأمين با هكتار ميليون يك ميزان به مستعد و شيبدار اراضي در اولويت با باغات توسعه و موجود باغات نوسازی (ط

تعاوني  و خصوصي بخش فني خدمات از استفاده با ترويج و آموزش گسترش منظوربهبرداران بهره و توليدكنندگان توسط متخصصين جذب برای انگيزه ايجادی( 

 .پايه سال شرايط برابر دو ميزان به كشاورزی كاربردی تحقيقات توسعه و بردارانبهره و توليدكنندگان( %30) درصدسي حداقل ميزانبه

3 

 (24ماده )

 باقانون  اين تصويب تاريخ از ماه 6 مدت ظرف كشور صنعتي توسعه استراتژی مطالعات به باتوجه را معدن و صنعت هایبخش توسعه ملي سند است موظف دولت

 رشد و( %2/11) درصد ودودهميازدهساليانه  متوسط معدني و صنعتي توليدرشد  هدف تحقق جهت در و فناوری توسعه برمبتني پذيریرقابت توسعه محوريت

 در( %14) درصد چهارده از داخلي ناخالص توليد از معدن و صنعت بخش سهم كه ایگونهبه( %9/16) درصد دهمونهشانزده معدني و صنعتي گذاریسرمايه متوسط

 و تهيه گردد برخوردار( %8/14) درصد دهموهشتچهاردهساليانه  متوسط رشد از صنعتي صادرات و 1388 سال در( %2/16) درصد ودودهمشانزدهبه  1383 سال

 :درآورد اجرا به را ذيل محورهای

 .نوين صنايع در باال ایتوسعه توان دارای هایحوزه بر ويژه تأكيد و جهان در فناوریسرريز  یهاجريان از مندیبهره شرايط ايجاد و فناوری هایقابليت توسعه الف(

های زنجيره و كشاورزی تكميلي و تبديلي صنايع پتروشيمي، صنايع معدني، صنايعبر، انرژی صنايع) منابع برمبتني صنايع توسعه و رقابتي یهامزيت تقويت ب(

 (آنها دستيييناپ

 .متوسط و كوچك صنايع و كارآفريني توسعه كنندهپشتيباني نهادهای تقويت و اصالحج( 

 مورد اطالعات به كارآفرينان و گذارانسرمايه دسترسي منظوربه زمين علوم هایداده یهاپايگاه گسترش و توسعه رساني،اطالع هایسيستم گسترش و بهبود د(

 .دولت توسطنياز 

 .كشور بازرگاني یهاسياست چارچوب در گرا صادرات توليد گسترشهـ( 

 :معدني و صنعتي توسعه در الزم منابع تجهيز برایو( 

 .دهد افزايش اساسنامه مصوب سقف برابر متناسباً را معدن و صنعت بانك سرمايه برنامههای سال طول در است مكلف دولت .1

حضور  زمينه است مكلف دولت معدني، صنايع و معدني مواد فرآوری استخراج،اكتشاف، قبيل از معدني هایزمينه كليه در نوين یهافناوری و علوم از استفاده .2

 .آورد فراهم فوق امور در را خارجي گذارانسرمايه

 یهاشركت سهام فروش از ناشي منابع و خارجي عمومي، منابع از استفاده با غيردولتي بخش توسعه جهت در ایتوسعه تخصصي مادر یهاشركت تقويت. 3

 اساسي قانون وچهارمچهل اصل صدر در مذكور موارد استثنای به (%49) درصد ونهچهل سقف تا بورس بازار در مادرتخصصي یهاشركت سهام عرضه و زيرمجموعه

 .ايران اسالمي جمهوری

 تا برنامه( 13) ماده مصوب هایسقف رعايت با شودمي داده اجازه دولت به معدني، و صنعتي توسعه در گاز منابع از استفاده و بيشتر افزودهارزش ايجاد جهت در. 4

 .نمايد تأمين و تعهد صادراتي هدف با نسبيمزيت  دارای صنايع و برانرژی صنايع ايجاد جهت در دالر( 9 000 000 000) ميليارد نه مبلغ

 .دولت توسط معدني مناطق و بزرگ معادن در الزم زيربناهای تأمين. 5

 فني و آموزشي -

 تأمين مالي -

 مقرراتي -

 زيرساختي -

 ایبيمه -

 صنعت -

 معدن -

 انرژی -



 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  
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 دهندهپوشش نهادهای توسعه و تقويت جهت در الكترونيك صنعت تحقيقات و توسعه از حمايت صندوق و معدني هایفعاليت بيمه صندوق اساسنامه اصالح. 6

 .نوين صنايع در خطرپذير گذاریسرمايه و معدني مواد اكتشاف زمينه در خصوصي بخش گذاریسرمايه مخاطرات

5 

 (24ماده )

 هایفعاليت قلمرو در صادرات افزايش و شغلي یهافرصت افزايش كيفيت توليدات، ارتقای فناوری، ارتقای اقتصادی، رشد جهت شودمي داده اجازه دولت به

 19/12/1380 مصوب خارجي گذاریسرمايه حمايت و تشويققانون  اجرای در اطالعات فناوری و خدمات زيربنايي، كشاورزی، معدني، صنعتي، از اعم توليدی

 19/12/1380 مصوب خارجي، گذاریسرمايه حمايت و تشويققانون ( 3) ماده «ب» بند در مذكور طريق از را الزم هایزمينه خارجي، گذاریسرمايهجلب منظوربه

 .نمايد فراهم

 را شود خريداری دولت توسط بايستمي الزاماً كه خدماتي و كاالها برای قراردادطرف  ايراني دولتي یهاشركت قراردادی تعهدات كليه پرداخت است موظف دولت

 پرداخت تعهد اين. نمايد تضمين را منابع و وجوه آن محل از پرداختو  تعهد آنان، به متعلق منابع و وجوه محل از است، رسيده اقتصاد شورای تصويببه كه

 .باشد عمومي منابع و وجوهمحل  از نبايستي

 .دهد پوشش را وی قراردادی تعهدات ايفای در گذارسرمايه قصور از ناشي خسارات و تجاری ريسك نبايد آن تجاری ماهيت عليرغم صادرهضمانتنامه 

 تأمين مالي -

 ایبيمه -
 بخشيچند

6 

 (25ماده )

 پخش پااليش، گاز، و نفت توليد و استخراج اكتشاف، به مربوط فعاليت انجام ظرفيتاز ( %10) درصدده حداقل خود مالكيت حفظ با است موظف دولت (الف

 حفظ با را برق توزيع و توليد به مربوط فعاليت انجام از( %10) درصدده حداقل همچنين و 9/7/1366 مصوب نفت قانون رعايت با گازی و نفتي مواد ونقلحملو

 حقوقي و حقيقي اشخاص به گردد تضمين الذكرفوق خدمات ارائه استمرار و نشود غيردولتي بخش در انحصار موجب كه نحوی به برق تأمين دردولت  مسئوليت

 .نمايد واگذار داخلي

و  مديريت از خارج یهانيروگاه از برق نيروی بيشتر هرچه توليد به داخلي مؤسساتساير  ترغيب منظوربه برق، تأمين مسئوليت حفظ با است مكلف دولتب(

 .كند اعالم و تعيين چهارمبرنامه  اول سال پايان تا را برق خريد تضميني یهاقيمت و شرايط نيرو، وزارت نظارت

رقابت و تسهيل  -

 ورود

تضمين خريد  -

 محصوالت

 انرژی

7 

 (26ماده )

 هایبخش با مقايسه در) توليد از حمايت جهت در ترجيحي یهانرخنمودن  متناسب نيز و فاضالب و آب تلفن، گاز، برق، هزينه نمودن منطقي جهت در

 ضوابطساله همه كشور ريزیبرنامه و مديريت سازمانو ( مورد حسب) زيربنايي و توليدی امور متولي هایوزارتخانه نمايندگان از متشكلای كميته( غيرتوليدی

 .نمود خواهد پيشنهاد اقتصاد شورای به و تهيه فوق هدف با متناسب را( هانهاده نرخو  اشتراك از اعم) فروش نرخ تعيين

استفاده  مورد ساختمان پروانه و زمين قيمت چاه، حفر هزينه عالوه به كشاورزی،معدني، صنعتي، توليدی، واحدهای برای فوق زيربناهای اشتراك هایهزينه

 .شد خواهد دريافتذيربط  یهادستگاه توسط سالهپنج تقسيط با برداریبهره از پس كنند،مي انشعاب تقاضای چهارم برنامه طي كه غيردولتي توليدی واحدهای

 الزم یهااقدامذيربط  دستگاه اعالم با صنعتي، نواحي و صنعتي یهاشهرك ورودی تا دسترسي راه و تلفن و گاز برق، آب، تأمين برای است موظف دولت -هتبصر

 .آورد عملبه را

 هايارانه نهاده -

 تشكيالتي -

 زيرساختي -

 

 بخشيچند



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
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8 

 (27ماده )

 و سنواتي بودجه لوايح قالب در ،يافتهتوسعه كمتر مناطق درويژه به كشور سطحدر اشتغال و گذاریسرمايه برای انگيزه ايجاد منظوربه شودمي داده اجازه دولت به

 .كند تأمين را مذكور تسهيالت كارمزد و سود از قسمتي نيز و زااشتغال یهاطرح در گذاریسرمايه متقاضيان سهم با متناسب تسهيالت شده، اداره وجوه طريق از

 ایمنطقه -

 مقرراتي -

 تأمين مالي -

 بخشيچند

9 

 (30ماده )

 كاهش و زندگي كيفيت ارتقای در آن بخشيتعادل نقش و ملي اقتصاد ومسكن  بخش متقابلآثار  به توجه با است مكلف شهرسازی و مسكن وزارتـ  «ج»بند  

 توسعه رويكرد با زير محورهای بر مشتمل طرح اين. برساند وزيران هيئت تصويب به و تهيه چهارم برنامه اول سال پايان تا حداكثر را مسكن جامع طرح ها،نابرابری

 :بود خواهد درآمدكم اقشار توانمندسازی و اجتماعي عدالت پايدار،

 .مسكن بخش در فعال غيردولتي و خيريه یهاسازمان مسكن، توليد یهاتعاوني تقويت. 1

 ضوابط چارچوب در استيجاری وارزانقيمت  مسكوني واحدهای( عمومي و تعاونيخصوصي، هایبخش) سازندگان به مسكن تسهيالت كارمزد يارانه دادن. 3...

  متوسط و كوچك شهرهای در مصوب استانداردهایو

 كنندگانعرضه و ساختماني مصالح عرضه و توليد یهاكارگاه ايجاد از حمايت و روستايي مسكن نوسازی و بهسازی برای فني و اعتباری یهاكمك دادن. 6... 

 .. ..فنيخدمات 

 مقرراتي -

 تأمين مالي -

 مقرراتي -

ساختمان و  -

 مسكن

خدمات فني  -

 و مهندسي

10 

 (33ماده )

 صادراتي محصوالت رقابتي توان تقويت خدمات، و غيرنفتي كاالهای صادرات توسعه الملل،بين تجارت در كشور سهم افزايش تجارت، سازیروان و نوسازی منظوربه

 مكلف دولت كشور، بازرگاني ملي سند قالب در تجارت و بازرگاني اقتصاد، در اطالعات و ارتباطاتفناوری  كاربرد گسترش منظوربه و الملليبين بازارهای در كشور

 :است

 .نمايد اقدام رقابتي نرخ با خدمات و كاالها كليه سريع و آزاد مطمئن، عبور و ترانزيت توسعه به نسبت كشور، ورودی مجاری و مبادی تجهيز با الف(

 .نمايد اقدام غيرمستقيم و مستقيم هایحمايتقالب  در صادراتي جوايز و هايارانه ساماندهي و هدفمندسازی به نسبت ب(

 صادراتبرای  هدف كشورهای در ایبيمه پوشش گسترش و اعتباری یهانرخ التفاوتمابهتأمين نيز و ايران صادرات ضمانت صندوق سرمايه افزايش به نسبتج( 

 .نمايد اقدام مهندسي و فني خدماتويژه به خدمات و كاال

 باشد...مي ممنوع برنامه طول درخدمات و غيرنفتي كاالهای صادرات برای عوارض و ماليات هرگونه برقراری د(

( خريداران درخواست مورد) المللبين تجارت در مرسوم هایگواهي و اجباری استانداردهای استثنای به مجوز هرگونهاخذ  از خدمات و كاال صادرات - تبصره

 .باشندميمعاف 

 .نمايد اعمال و اتخاذ را شودمي وارد كشور به توجه قابل امتياز با و غيرمتعارف شرايط باكااليي  كه مواردی در دامپينگ ضد و جبراني حفاظتي، مؤثر اقدامات و تدابير (ح

 شده ياد یهادستگاه توسط را الزم اقدامات الكترونيكي، تجارت و بازرگاني نظامچارچوب  و استانداردها رعايت با و مربوطه واحدهای و هادستگاه تجهيز با (ط

 :دهد انجام زير شرحبه

 هايارانه نهاده -

 ایبيمه -

 ایتعرفه -

 تشكيالتي -

 مالياتي -

رقابت و تسهيل  -

 ورود

 ای تبليغاتيرسانه -

 قضايي -

 مقرراتي -

صادرات  -

 غيرنفتي

خدمات فني  -

 و مهندسي



 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  
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 .ایشبكه و ایرايانه محيط در مربوطه دستگاه خدمات ارائه ورساني اطالع مراكز و هاپايگاه نمودن روزبه. 1

 .رسانياطالع هایشبكه و ایرايانه محيط در اعتباری - مالي عمليات و خدمات و كاال فروش و خريد هایمسابقه و هامزايده ها،مناقصه انجام. 2

 اختصاص سيار، تجارت و الكترونيكي تجارت به مربوط جرائم نيز و الكترونيكيم جرائ بررسي برای را هادادگاه از شعبي يا شعبه است موظف قضائيه قوه - تبصره

 .دهد

11 

 (34ماده )

 از بهينه استفاده و شيالتي منابع پايدار برداریبهره به كمك گردشگری، گسترش دريايي، صنايع استقرار ونقل،حمل و تجارت تسهيل منظوربه است موظف دولت

 به تصدی امور رقابتي واگذاری ضمن خود، برای نظارت و ريزیبرنامهسياستگذاری،  امور حفظ با دريايي، خدمات و توليدی هایفعاليت توسعه برای مناطق،اين 

 با مرتبط اجرايي یهادستگاه وظايف شرح و هااساسنامه ها،نامهآيين مقررات، قوانين، در تطبيقي مطالعات انجام با درياها، و ساحلي مناطق درغيردولتي  هایبخش

 و همگن وظايف تجميع و متضاد و مشابهموازی،  وظايف حذف و مرتبط قوانين اصالح با را دريايي هایفعاليت توسعه برای مورد نيازلوايح  دريايي، هایفعاليت

 ارائه اسالمي شورای مجلسبه تصويب برای و تهيه زير محورهای براساس و حاكميت اعمال برای هادستگاه وظايفكامل  تفكيك ،هادستگاه ازهريك  متجانس

 ...ـ   نمايد

 .يقضاي هایرويه و حقوقي مقررات تعيين نظم، تأمين و امنيت برقراری ب(

 ... .دريا در نجات و امداد و دريايي هایبيمه دريا، در ايمني د(

رقابت و تسهيل  -

 ورود

 قضايي -

 ایبيمه -

 مقرراتي -

 قلوحمل -

 خدماتساير  -

12 

 (37ماده )

( %5/3) درصد ونيمسهساليانه  متوسط كار نيروی وریبهره افزايش و پذيریرقابتتحكيم  و تقويت برای مناسب بسترهای و فضا ايجاد جهت در است موظف دولت

 6 به( %2) درصد دو از غيرنفتي صادرات در پيشرفته فناوری كاالهایصادرات  سهم ارتقای و( %7/10) درصد دهموهفتدهساليانه  متوسط غيرنفتي صادرات رشد و

 :آوردعمل به را ذيل یهااقدام ،(%6) درصد

 .نمايد فراهم اقتصاد پذيریرقابت تقويت جهت در را مناسب فني و بازرگاني اقتصادی، حقوقي، قانوني، یهانظام الف(

 .آورد عملبه حمايت توليدات اين خريد به دولت تقاضای از بخشي اختصاص طريق از كشور در فناوری پيشتاز و نوين هایعرصه در خدمات و كاالها توليد از ب(

 .نمايدايجاد  يا و داده توسعه را پيشرفته ایبيمه و بانكي مالي، فني، بازرگاني، خدمات د(

 .بود خواهد معتبر بانكي، تسهيالتدريافت  وثيقهعنوان به بيمه مؤسسات ازسوی صادره هاینامهبيمه ـ«2» تبصره

 مقرراتي -

 كلي -

 ترجيحي -

 تأمين مالي -

 ایبيمه -

 بخشيچند

13 

 (38ماده )

 كه يقلمروهاي در همچنين و دارد وجود قانوني يا و طبيعي انحصار كهاقتصادی قلمروهای در چهارم برنامه اول سال پايان تا است موظف دولتـ  «الف»بند 

 ضد و رقابتي شرايط تسهيل اليحه شهروندان، حقوق رعايت با آيدميوجود به ارتباطات و اطالعات فناوری و ایشبكه اقتصادی توسعه از ناشي جديد انحصارات

 .. ..كند تقديماسالمي  شورای مجلس به را انحصار

 

 مقرراتي -

رقابت و تسهيل  -

 ورود

 بخشيچند -

 ساير خدمات -



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
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14 

 (39ماده )

 :آوردعمل به را ذيل یهااقدام چهارم برنامهدر  اقتصادی، هایبخش نوسازی و ساختار تجديد جهت در است موظف دولت

 :نمايد اصالح زير طريق از را آنها پذيریرقابت تقويت و اقتصادی یهابنگاه مناسب ساماندهي و ساختار اصالح الف(

 الزم تمهيدات انجام و هازنجيره و هاخوشه ها،شبكه توسعه( هدفمند یهاكمكاعطای) بزرگ متوسط، كوچك، یهابنگاه بين مناسب پيوند ايجاد از حمايت. 1

 .آنها برای الكترونيك تجارت ورساني اطالع مراكز توسعه و متوسط وكوچك  یهابنگاه در بازارياب و توسعه و تحقيق تخصصي، - مهندسي - فني توان تقويت برای

 .كنوني قطبي ساختار اصالح و پذيررقابت و بزرگ یهابنگاه به آنها تبديل و بلوغبه  كمك و متوسط و كوچك یهابنگاه توسعه، و رشد موانع و مشكالت رفع. 2

قواعد  براساس خدمات و كاالها گونهاين قيمت تعيين ضوابط و فهرست. گرددمي محدوداساسي  كاالهای و انحصاری و عمومي خدمات و كاالها به گذاری،قيمتج(  

 وذيربط  هایوزارتخانه و كشور ريزیبرنامه و مديريت سازمان بازرگاني،وزارت  از متشكل كارگروهي پيشنهاد با قانون اين تصويب از پس ماه 6 ظرف اقتصادی،

 التفاوتمابه كند، تكليف شده تعيين قيمت از كمتر قيمتي به را الذكرفوق خدمات يا كاال فروش دليل هر به دولت چنانچه. گرددمي تعيين وزيران هيئتتصويب 

 دولت بهذيربط  دستگاه بدهي محل از يا و گردد پرداخت اجرا سال در دولت منابع و اعتبارات محل از و تعيين همزمان بايدمي شده تكليف و شده تعيين قيمت

 .شود تهاتر

 كلي -

 تشكيالتي -

 

 بخشيچند

15 

 (41ماده )

عمل به را ذيل یهااقدام پيرامون، جهان با تعامل و اقتصادی توسعه سازیزمينهو  كشور در وكاركسب فضای بهبود جهت در چهارم، برنامه در است موظف دولت

 :آورد

 نظر د با تقاضا، و عرضه سازوكار از استفاده با و شده مديريت شناور نرخ صورتبهارز،  نرخ سازیيكسان سياست تداوم در ارز نرخ شديد نوسانات كنترل الف(

 .قانون اين 2 جدول الزامات «4» بندرعايت  با صادرات جهش سياست و صادركننده یهابنگاه رقابت توان حفظ مالحظات گرفتن

 در و آنها داخلي توليد از رقابتي یهامزيت با منطبق و منطقي حمايت برمبتني (اوليه مواد و آالتماشين) توليد كااليي هاینهاده واردات هایتعرفه تنظيم ب(

 ...گراصادرات توليدی هایفعاليت تسهيلجهت 

 .كند تقديم اسالمي شورای مجلس به و تهيه چهارم برنامه نخست سالدر را انحصارات گيریشكل از جلوگيری و كنترل و رقابت تسهيل جامع اليحه (هـ

 ایبيمه -

 مقرراتي -

 ایتعرفه -

 هايارانه نهاده -

 بخشيچند

16 

 (45ماده )

 و خصوصيبخش نقش گسترش و نوآوری و پژوهشي دستاوردهای سازیبنيان، تجاریدانش و محوردانايي محصوالت بازار گسترش منظوربه است موظف دولت

 :برساند انجام به را ذيل یهااقدام قلمرو، اين درتعاوني 

 .الزم اجرايي ساختارهای بينيپيش و الملليبين و ملي معنوی، مالكيت حقوق جامع نظام كامل استقرار و طراحي الف(

 توسط داخلي، شده ثبت علمي امتياز جوازهای خريد و الملليبين سطحدر( Patent) علمي امتياز جواز ثبت هایهزينه از بخشي پرداخت و تأمين ب(

 .توليدكنندگان

 .گيردمي انجام داخلي پژوهشي هایيافته نتايج و دستاوردها براساس كه خدماتيو توليدی هایفعاليت و فني پژوهشي، قراردادهای بيمه جهت الزم تدابير اتخاذج( 

 قضايي -

 ایبيمه -

 تأمين مالي -

 زيرساختي -

 مالكيت معنوی -

 مقرراتي -

 بخشيچند



 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  
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 هایهزينه از( %40) درصد چهل حداقل اينكه به مشروط سنواتي، بودجه در اعتبار بينيپيش طريق از( متقاضي دارای) سفارشي یهاپژوهش كليه از حمايت د(

 .باشد كرده تعهد و تأمين كارفرما را آن

 .فناوری و علم رشد مراكز و هاپارك گسترش و ايجادويژه به خصوصي و دولتي بخش در محوردانايي هایفعاليت رشد برای الزم زيربناهای و ساختارها توسعه (هـ

 حمايت و تعاوني و خصوصي بخش با دولت فني و پژوهشي هایفعاليت قرارداد عقد و كار ارجاع جهت الزم تسهيالت ايجاد و مقررات و قوانين اصالح برای اقدامو( 

 .فناوری و دانش قلمرو در الملليبين بازارهای به تعاوني و خصوصي بخش وروداز 

 كه ایتوسعه تحقيقات انجام برای تعاوني و خصوصي بخش متوسط و كوچكیهاشركت و مراكز از مستقيم مالي حمايت جهت الزم راهكارهای و تدابير اتخاذز( 

 .شودمي هاروش و محصوالت ارتقای و اختراع ابداع، به منجر

 .فناوری و پژوهش غيردولتي یهاصندوق توسعه و تأسيس به كمك (ح

 .محوردانايي نامشهود محصوالت مبادله و یگذارارزش منظوربه الزم سازوكارهای و تمهيدات بينيپيش (ط

17 

 (48ماده )

 را ذيل یهااقدام چهارم برنامه طول در كشور، در ثروت توليد و كارآفريني فناوری،توسعه  و آموزشي سطوح ميان پيوستگي ارتقای منظوربه است موظف دولت

 :دهدانجام

 جذب و انتقال توليد، مأموريت با مهندسي خدماتي یهاشركت و فناوری توسعه غيردولتي یهاشركت ايجاد برای الزم هایحمايت انجام و سازیزمينه الف(

 .فناوری

 هایفعاليت از بخشي انتقال برای خارجي گذاریسرمايه و الملليبين قراردادهایخارجي  هایطرف تشويق راستای در الزم هایحمايت ارائه و ضوابط تدوين ب(

 .. ..داخلي یهاشركت مشاركت با آن انجام و كشور داخل به مربوط توسعه و تحقيق

 بخشيچند فني و آموزشي

18 

 (55ماده )

 كمتر مناطق درويژه به كاربردی - علمي و ایحرفه و فني هایآموزش توسعه در غيردولتي، بخش و دولتي یهابنگاه و مؤسسات از حمايت نظامـ  «هـ»بند 

 .. ..يافتهتوسعه

 فني و آموزشي -

 ایمنطقه -
 ساير خدمات

19 

 (95ماده )

 و كاشت فصول از خارج زماني هایدوره درويژه به اشتغال یهافرصت ادجاي عشاير و يانروستاي درآمد و وریبهره افزايش برای الزم یهاروش طراحيـ  «ط»بند 

 .. ..نيازمندان اشتغال صندوق وروستايي  اشتغال توسعه الحسنهقرض صندوق از حمايت با عشاير، و يانروستاي مشاركت رويكردبا برداشت

 هايارانه نهاده -

 ایمنطقه -
 كشاورزی

20 

 (104ماده )

خدمات  و محصوالت عادالنه توزيع جديد، منابع خلق پذيری،رقابت خدمات، و كاال كيفيت بهبود اشتغال، افزايش فرهنگ، اقتصاد رونق منظوربه است مكلف دولت

 :آوردعمل به را ذيل یهااقدام فرهنگي، محصوالت عرضه برای كافي فضاهای تأمين و هنر و فرهنگ جهاني بازارهای به ورود برای مناسب بستر ايجاد و فرهنگي

 در ایحرفه و صنفي غيردولتي، نهادهای مردم، مشاركت بسط هایزمينه سازیفراهمو  پذيریرقابت تقويت انحصاری، موانع رفع برای مقررات و قوانين اصالح الف(

 مقرراتي -

 تأمين مالي -

 دسترسي به بازار -

 هايارانه نهاده -

 ساير خدمات



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
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 .هنری و فرهنگي امور

ي، سينماي هنری، و فرهنگي خدمات و كاالها صادرات و توزيع توليد، از حمايت منظوربه ضمانت غيردولتي یهاصندوق تأسيس برای الزم قانوني اقدام ب(

 .الملليبين و ملي سطح در ورزشي و مطبوعاتي

 .نمايد كمك اولويت با تعاوني و خصوصي بخش توسط ورزشي و هنری فرهنگي، محصوالت توزيع و توليد رشد برای الزم زيربناهای و ساختارها توسعه بههـ( ... 

 محصوالت صدور و توليدات كيفيت بهبود به نيل برای فرهنگ بخش صنايعنياز مورد تجهيزات و آالتماشين اوليه، مواد ورود برای ويژه تسهيالت تمهيدو( 

 .جهاني هایمقياس در ورزشي و هنریفرهنگي،

 كليه برای مصرف، سمت به توليد از يارانه پرداخت نظام تغيير رويكرد با و دانشجويان آموزاندانش كودكان، اولويت با فرهنگ بخش ایيارانه نظام ساماندهيز( 

 .فرهنگي محصوالت خريد و جامعهاقشار 

 دولتي فضاهای از استفاده: ازجمله دارند، را كتابخانه يا و خويش هنری شخصي آثار موزه ايجاد قصد كه دارانيمجموعه و هنرمندان با مشاركت يا حمايت (ح

 .ذيربط اجرايي یهادستگاه ساير و هاشهرداریكليه شهرسازی، و مسكن وزارت اسالمي، ارشاد و فرهنگ وزارت همكاری با اماني،صورت به

 و هنری فرهنگي، مجازی فضاهای توسعه در فرهنگي انقالب عالي شورای مصوب مقررات چارچوب در كه حقوقي و حقيقي اشخاص از الزم هایحمايت انجام (ط

  كنند...مي فعاليت اينترنتي و ایرايانه هایمحيط در مطبوعاتي

 ضروری عمومي استفاده برای آنها از برداریبهره و تكميل كه را غيردولتي بخش تمامنيمه هنری و فرهنگي مراكز تكميل هزينه( %50) درصد پنجاه تا حداكثر (ل

 پرداخت دولتي وجوه بايد خصوصي به عمومي استفاده از مراكز گونهاين كاربری تغيير درصورت. نمايد تأمين كمكصورت به دولت مصوب نامهآيين براساساست 

 .. ..گردد مسترد روزقيمت  به شده

 زيرساختي -

21 

 (113)ماده 

 تعامل نيز و علمي و اجتماعي اقتصادی، سياسي، ساختار در ايراني،و  اسالمي هويت نمادهای و مفاهيم توسعه و تجلي منظوربه است مكلف دولتـ  «ج»بند 

 :پايدار توسعه رويكرد با زباني و يجغرافياي تاريخي، فرهنگي، ايران ميان اثربخش

 اقدام كنند،مي توليد كشور فرهنگي هایمؤلفه و هامزيت با متناسب را خودمحصوالت  كه توليدكنندگاني از حمايتي یهاسياست اجرای و تدوين به نسبتج( ... 

 نمايد.

 كلي

 
 بخشيچند

22 

 (114ماده )

 توليد گردشگری، توان ارتقای و كشور فرهنگي ميراث معرفي و برداریبهره ،احيامرمت، پژوهش، حفاظت، ي،يشناسا در ملي اهتمام منظور به است موظف دولت

 :برساند انجام به چهارم برنامه طول در را زير اقدامات كشور در فرهنگي مبادالت و ييزااشتغال و ثروت

 و خصوصي هایموزه فعاليت و تأمين مجوز صدور به نسبت است مجاز گردشگریو فرهنگي ميراث سازمان تعاوني، و خصوصي بخش مشاركت جلب منظور بهو( 

 مؤسسات غيرمنقول، و منقول تاريخي - فرهنگي آثار مرمت یهاكارگاه فرهنگي، ميراث هایفعاليت موضوع با مرتبط كارشناسي و مشاوره مؤسسات و تخصصي

 با مرتبط خصوصي مؤسسات ساير و سنتي هنرهای یهاكارگاه تاريخي، - فرهنگي اموال كارشناسي مؤسسات فرهنگي، - تاريخي هایمحوطه و هاموزه مديريت

 مقرراتي -

 تأمين مالي -

رقابت و تسهيل  -

 ورود

 ساير خدمات



 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  
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 .نمايد اقدام فرهنگي ميراث

 استفاده بااحيا  قابل تاريخي اماكن و بناها از مناسب برداریبهره و كاربری مجوز اعطای منظوربه شودمي داده اجازه گردشگری و فرهنگي ميراث سازمان بهز( 

احيا  قابل تاريخي اماكن و بناها. نمايد ايجاد را فرهنگي - تاريخي اماكن و بناها از برداریبهره واحيا  صندوق خارجي، و داخلي خصوصي بخش گذاریسرمايهاز

 .است خارج 1/6/1366 مصوب كشور عمومي محاسبات قانون( 115) ماده شمول از مذكور سازمان تشخيص به ملي( اموال و امالك) نفايس استثنایبه

 اداری، حمايتي، ضوابط تهيه الزم، تسهيالت ارائه و مقررات و قوانين اصالح طريق از گردشگری صنعت در پذيریرقابت افزايش و غيردولتي بخش جايگاه یارتقا (ح

 به آن ارائه و خارجي گردشگران برای بيمه و الملليبين و داخلي تخصصي مؤسسات مشاركت و گذارانسرمايه جذب نيز و غيردولتي بخش مؤسسات برای بانكي

 .تصويب جهت اسالمي شورای مجلس

23 

  (117ماده )

 استعداديابي، نظام توسعه و همگاني و پرورشي ورزش به دسترسيوكيفي كمّي توسعه ورزش، فرهنگ ترويج بدني، تربيت ساختار اصالح منظوربهـ  «ز»بند 

 :چهارم برنامه در كيفي انساني نيروی تربيت و پژوهشي امور توسعه غيردولتي،بخش حضور تقويت

 اعمال و كشور ورزش وبدني تربيت ساختار اصالح طريق از ایحرفه و قهرمانيورزش  توسعه در ایحرفه یهاباشگاه و تعاوني و خصوصي هایبخش و هاتشكل ز(... 

 شودمي تقويت انساني منابع و مالي اداری، هایزمينه در الزم حمايتو  پشتيباني

 ساير خدمات تأمين مالي

24 

 (140ماده )

و  كشور امور اداره در مدني جامعه هایبخش ساير و غيردولتي یهاتشكل مشاركتجلب  و و تعاوني خصوصي بخش توسعه منظوربه شودمي داده اجازه دولت به

 :دهد انجام را ذيل یهااقدامملي،  منابع و هافرصت از استفاده و هاچالش با مواجهه در دولتي، مديريت كارآمدی افزايش

 از حفاظت و اداری شفافيت و سالمت توسعه خدمت، فرهنگ ترويج كارآفريني،توسعه  برای الزم غيردولتي نهادهای قانونمندی و توسعه و ايجاد به كمك الف(

 .پذيریمسئوليت و محوریهدف مبنای بر مردم، سالمت ومحيطي زيست استانداردهای یارتقا و زيستمحيط

 

 كلي -

 فني و آموزشي -
 بخشيچند

25 

 اعتبار از بخشي تأمين و گذاریسرمايه برای ارزی ذخيره حساب موجودیمانده ( %50) درصد پنجاه معادل حداكثر شودمي داده اجازه دولت به« د»( بند 1) ماده

 مهندسي - فني خدمات و اطالعات و فناوری ،...(و گردشگری از جمله) خدمات ونقل،حمل كشاورزی، معدني، صنعتي، كارآفريني و توليدی یهاطرحمورد نياز 

 كشور از خارج ايراني یهابانك و داخلي بانكيشبكه  طريق از است رسيدهذيربط  تخصصي هایوزارتخانه تأييد به آنها اقتصادی و فني توجيه كه غيردولتي بخش

 .نمايد استفاده كافي تضمين با تسهيالت صورتبه

 ريالي ارزی،صورت به تا گيردمي قرار كشاورزی بانك در اختيار غيردولتي بخش به ارزی ذخيره حساب تخصيص قابل منابع از( %10) درصد ده حداقل (هـ

 اختيار در كشاورزی بانك توسط شودمي انجام صادرات توسعه هدف با كه ييهاطرح درگردش سرمايه و كشاورزی بخش موجه یهاطرح در گذاریسرمايهجهت

 .گيرد قرار غيردولتي بخش

 .. ..گرددمي واريز ارزی ذخيره حساب به ارزیصورت به تسهيالت اين سود و اصل

 تأمين مالي
 بخشيچند -

 كشاورزی -
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27 

 (5ماده )

 (:قانون اين هفتم بخش) 2-2 جدول در مندرج توليدعوامل  كل وریبهره یارتقا به مربوط كمّي یهاشاخص و اهداف تحقق منظوربه

 تحقق و خدمات و توليدات كيفيت ارتقای رويكرد با وریبهره ارتقای راستای در و غيردولتي و دولتي خدماتي كشاورزی، صنعتي، واحدهای تشويق منظوربهج( ... 

 ايران وریبهره ملي سازمان توسط و طراحي سازماني تعالي الگوهایاز  استفاده با را وریبهره ملي جايزه شودمي داده اجازه دولت به برنامه، در وریراهبردهای بهره

 .نمايد اهدا مختلف سطوح در وربهره واحدهای به چهارم برنامههای سال طي

 بخشيچند كلي

28 

 (35ماده )

 :دهد انجام را زير اقدامات آزاد مناطق در مناسب اقتصادی رشد ايجاد و واحد مديريت اعمال منظوربه است مكلف دولتـ  «ج»بند 

 كار به داخلي قطعات و داخلي اوليه مواد ارزش وافزوده ارزش مجموع ميزانبه كشور نقاط ساير به ورود هنگام آزاد مناطق در شده پردازش يا توليد كاالهایج( ... 

 .بود خواهد معاف ورودی حقوق پرداخت از و محسوب داخلي توليد و مجاز آن در رفته

 ایتعرفه -

 ایمنطقه -
 بخشيچند

29 

 :دهد انجام را ذيلی هااقدام فناوری، و پژوهشي جامع نظام برپاسازی منظوربه است موظف دولتـ  «ب» بند

 واحدهای ساختاری اصالح و اعتبارات كردن هدفمند ،هااولويت تعيين طريق از( چهارم برنامه اول سال پايان تا) كشور فناوری و پژوهش نظام ساماندهي ب(... 

 ذيل: ... هایمأموريت قالب درپژوهشي 

 .كشور خدماتي و توليدی هایبخش رقابتي توان افزايش منظوربه پژوهش -

 فني و آموزشي -

رقابت و تسهيل  -

 ورود

 بخشيچند

30 

 (84ماده )

 سبد تأمين كشور، در تغذيه و غذا امنيت: ازجمله قلمرو اين هماهنگيو  ارزشيابي سياستگذاری، مديريت، كردن نهادينه منظوربه است موظف دولتـ  «ج»بند 

 :آورد عملبه راذيل  یهااقدام كشور، در همگاني سالمت گسترش و سوءتغذيه از ناشي هایبيماری كاهشو غذايي مطلوب

 اختصاص و يغذاي مطلوب سبد به دستيابي در جهت ي،غذاي مواد مصرف و توزيعتأمين،  توليد، برای الزم ایيارانه و بانكي تسهيالت اعتباری، منابع تخصيصج( ... 

 .. ..نيازمند اقشار برای غذايي كمك همچنين وآموزان دانش غذايي وعده ميان قالب در سالم غذای ترويج برای تدارك و شروع برای الزممنابع 

 تأمين مالي -

 كلي -
 كشاورزی

31 

 (87ماده )

 رفع مركز به ايران اسالمي جمهوری تبديل و جهاني بازارهای در مؤثر حضوربرای سازیزمينه منظوربه است موظف پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 و سالمت خدمات بازاريابي و عرضه ها،توانايي معرفي درخصوص را الزم تسهيالت تجاری، راهبردی یهاسياست چارچوب در منطقه، پزشكي و سالمتنيازهای 

 سي معادل مزبور توليدات و خدمات صادرات از حاصل ارز مقدار كه نحویبه نمايد، ارائهدارويي  و پزشكي هایفرآورده و تجهيزات توليدات، و پزشكي آموزش

 .باشد چهارم برنامه پاياني سال پايان در درمان، و بهداشت بخشارزی  مصارف( %30) درصد

 تأمين مالي -

 -ای رسانه -

 تبليغاتي

 ساير خدمات

32 

 (136ماده )

 مشاركت توسعه و دولت حاكميتي امور تقويت اجرايي، یهادستگاهوری بهره و كارآيي افزايش كشور، توسعه و رشد برای مناسب زمينه ايجاد منظوربه« د»بند 

 :گرددمي اصالح و پااليش ذيل طريق به قانون اين( 135) ماده در مذكور وظايف اجرای نحوه كشور، امور در مردم

 مقرراتي -

رقابت و تسهيل  -

 ورود

 بخشيچند



 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  
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 بخش هدف نوع حمايت توليد از حمايت بر ناظر حكم متن و تبصره/ ماده رديف

 بخش ايندر  دولت. گرددمي واگذار غيردولتي بخش به ايران اسالمي جمهوری اساسي قانون وچهارمچهل اصل رعايت با دولت اقتصادی هایتصدی به مربوط وظايف( ... د

 نظاير و گذاریسرمايهامنيت  و توسعه رشد رقابت، سالم فضای ايجاد كنندگان،مصرف و توليدكنندگانحقوق  تضييع انحصار، ايجاد از جلوگيری برای مقررات تنظيم به نسبت

 نحو به مختلف یهادستگاه واگذاری موارد و زيربنايي تصديگری، و حاكميتي امور تكاليف و محدودهو  شرايط و قلمرو و ضوابط تفصيل و تعريف. نمود خواهد اقدام آن

 .شد خواهد تقديم اسالمي شورای مجلس به و تهيه دولت توسط ایاليحه قالب در 1383 سال پايان تا ماده اين موارد كليه اجرای همچنين و تفصيلي

33 

 (8ماده )

 و متمركز كشور، كل داریخزانه نام به ايران اسالمي جمهوریمركزی  بانك نزد خاصي حساب در دولتي یهاشركت سهام فروش از حاصل وجوهـ  «ج»بند 

 :گرددمي منتقل مربوط هایحساببه و اختصاص زيرشرح به

 :ذيل موارد برایذيربط  تخصصي مادر شركت حساب به( %70) درصد هفتاد معادلج( ...

 .سنواتي هایبودجه قالب در اقتصادی هایفعاليت در تعاوني و خصوصي هایبخش توانمندسازی به كمك .4... 

 بخشيچند تأمين مالي

34 

 (40ماده )

 :آورد عملبه چهارم برنامه در را ذيل یهااقدام اقتصادی، مختلفهای بخش در برتر یهافناوری جذب و سطح ارتقای جهت در است موظف دولتـ  «ب»بند 

 :پذيرد انجام ذيلاقدامات  نوين، صنايع در فعال یهابنگاه پذيریرقابت توان افزايش جهت در ب(

 .نمايد ايجاد مناسب یهامكان در و كشور صنعتي- علمي یهاقطب جوار در را برتر یهافناوری برمبتني صنايع، ويژه مناطق .1

 .نمايد ايجاد مناسب یهامكان در را فناوری یهاشهرك .2

 نهاد قبيل از نوين صنايع و فناوری مالي تأمين تخصصي، نهادهای توسعه و ايجاد مشترك، یهاگذاریسرمايه طريق از غيردولتي یهابنگاه گذاریسرمايه به .3

 .نمايد كمك خطرپذير گذاریسرمايهمالي

 كشور( عالي آموزش) پژوهشي مراكز با اقتصادی یهابنگاه و هاشركت مشاركتطريق  از جديد و پيشرفته یهافناوری توسعه برای را الزم پژوهشي مؤسسات .4

 .نمايدايجاد 

 تأمين مالي -

 زيرساختي -

 فني و آموزشي -

 بخشيچند

35 

 (13ماده )

 :هستند ذيل موارد رعايت به ملزم قانون اين( 160) ماده موضوع یهادستگاه كشور، ارزی تعهدات تنظيم منظوربهالف( ـ  «ب»بند 

 :است موظف دولت ب(... 

های بخش گذاریسرمايه یهاطرح مالي منابع تأمين به نسبت «2» جزء در مذكورسقف  رعايت با و دولت تضمين بدون مجازند تخصصي و تجاری یهابانك .3... 

 .كنند اقدام الملليبين منابع از غيردولتي

 بخشيچند ارزی

36 

 (47ماده )

 :برساند ذيصالح مراجع تصويب به و تهيه را ذيل لوايح است موظف قضائيه قوهـ  «ز»بند 

 :نمايد اقدام ذيل موارد به نسبت - ... ز

 قضايي -

 مالكيت معتوی -
 بخشيچند
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 بخش هدف نوع حمايت توليد از حمايت بر ناظر حكم متن و تبصره/ ماده رديف

 .قاطع و منصفانه قانوني، بينيپيش قابل ارزان، دسترس، در بالسويه دقيق، سريع، قضايي نظام استقرار .1

 .. ..قضايي قلمرو در معنوی، و خصوصي مالكيت حقوق بنيادهای تضمين و گذاریپايه .2

37 

 (11ماده )

 و صنعت و مسكن كشاورزی، یهابانك اختيار در 1383 سال درصد مبنایبر ايران اسالمي جمهوری مركزی بانك نزد هابانك قانوني سپرده از( %3) درصد سه

 بخش معدني و صنعتي یهاطرح تكميل مسكن، و ساختماناحداث  دامپروری، و كشاورزی یهاطرح به تسهيالت اعطای صرف تا گيرد قرار( %1بانك هر) معدن

 .باشد ييزااشتغال آنان عمدهويژگي  كه شود غيردولتي

 بخشيچند تأمين مالي

40 

 (155ماده )

 اسناد بخشي، توسعه ملي اسناد مبنای بر چهارم برنامههای سال در كه گذاریسرمايه و ایسرمايه یهادارايي تملك یهاطرح اجرايي، عمليات كليهـ  «ج»بند 

 :شودمي اجرا و سازماندهي رسد،ميوزيران  هيئت تصويب به قانون اين مبنای بر و ذيل خصوصيات با ويژه، توسعه ملي اسناد و استاني توسعه ملي

 اجتماعي، تأمين قلمرو مانند مختلف هایبخش و مناطق برای فراگير پوششبا فعاليت و طرح چند از ایمجموعه ،(فرا بخشي) ويژه توسعه ملي سندج( ... 

 و هاطرح اجرای( مختلف یهااستان) مكاني و( مختلف هایبخش)موضوعي  زماني، یهااولويت زمانبندی،. شودمي تنظيم و يافته موضوعيت اشتغال، و فقرزدايي

 .. ..شودمي مشخص سنداين  در آن هایپروژه

 بخشيچند مقرراتي

41 

 (102ماده )

 درآمدها، عادالنه توزيع و اجتماعي عدالت استقرار در تعاوني، بخش هایقابليتاز  مؤثر استفاده رويكرد با را تعاوني بخش توسعه برنامه است موظف دولت

 قدرت افزايش ايران، اسالمي جمهوری اساسي قانون سوم و چهل اصل «2» بند اجرای كوچك، هایسرمايه تجميع طريق از ،هاگذاریسرمايه برای الزم منابعتأمين

 اقتصادی هایفعاليت در مردم عامه مشاركت توسعه و مالكيت گسترش دولتي، هایتصدی كاهش كوچك، و متوسط اقتصادی یهابنگاه توانمندسازی و رقابتي

 .نمايد اسالمي شورای مجلس تقديم 1383 سال پايان تا و تهيهذيل  محورهای بر مشتمل

 .تعاوني واحدهای فعاليت گيریشكل جهت الزم اجتماعي تعامالت برقراری راستای در كار، جويای افراد ساير و التحصيالنفارغ زنان، جوانان، توانمندسازی الف(

 .هاتعاوني مديريت بهبود و توسعه و وریبهره ارتقای ب(

 .نياز مورد قانوني لوايح ارائه و بخش توسعه حقوقي محيط اصالح و تعاون فرهنگ ترويجج( 

 .غيردولتي بخش به اقتصاد دولتيبخش  هایتصدی كاهش و هافعاليت انتقال در تعاوني، بخش به دادن اولويت د(

 كه ايران اسالمي جمهوری فرهنگي و اجتماعي اقتصادی، توسعه چهارم برنامهكلي  یهاسياست «47» بند چارچوب در تعاوني، بخش فعاليت حيطه توسعههـ( 

 .شد خواهدابالغ بعداً

 .وكاركسب محيط بهبود و بازارها و نوين یهافناوری امكانات، منابع، به هاتعاوني دستيابي فرآيند تسهيلو( 

 .هاتعاوني انواع بين مالي و اقتصادی فني، پيوندهای توسعه و ارتباطات تسهيلز( 

 مقرراتي -

 فني و آموزشي -

 كلي -

 بخشيچند

  



 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  
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(15/10/1389پنجم توسعه )مصوب  سالهپنج برنامه قانون در توليد از حمايت . احكام5جدول   

 بخش هدف نوع حمايت ماده/ تبصره و متن حكم ناظر بر حمايت از توليد رديف

1 

 (3ماده )

 :آوردعمل به زير موارد در حقوقي و حقيقي از اعم غيردولتي بخش از را الزم هایحمايت است مكلف اسالمي و ... دولت یهاارزش تعميق منظوربه

 فرهنگي ميراث و دستي صنايع ای،رسانه هنری، فرهنگي، محصوالت و خدمات صدور و انتشار توزيع، توليد، طراحي،ب( ... 

 مجازی... . فضای در گذارتأثير و فعال حضور نيز و ایرسانه چند افزارهاینرم و ديجيتال هنری و فرهنگي ای،رسانه هایفعاليت و توليدات توسعهج( 

 ساير خدمات كلي

2 

 (11ماده )

 :است مجاز دستي صنايع و گردشگری فرهنگي، ميراث سازمانـ  «ب»بند 

 مالي حمايت خصوصي بخش و تعاوني غيردولتي، عمومي نهادهای يا مؤسسات توسط شهدا و مقدس دفاع هایموزهويژه به تخصصي هایموزه اندازیراه از (... ب

 نمايد.

 به اسالمي موازين رعايت با تعاوني و غيردولتي عمومي نهادهای و خصوصي بخش توسط روستايي و عشايری سنتي فرهنگ و آثار حفظ مراكز ايجاد ازج( ... 

 .نمايد مالي حمايت مناطق آن گردشگری توسعه منظور

 فرهنگي، آثار بيمه جهت الزم اقدامات و آنها مناسب كاربرد و صيانت حفظ، جهت در منقول تاريخي اشيای و آثار و بناها مالكين قانوني حقوق و مالكيت از (د

 .. ..نمايد معنوی و مالي حمايت تاريخي و هنری

 تأمين مالي -

 مالكيت معنوی -
 ساير خدمات

3 

 (17ماده )

 :دهد انجام را زير اقدامات بنياندانش یهاشركت از حمايت و فناوری انتشار و توسعه منظوربه است مجاز دولت

 مشكالت حل به ناظر موارد در علميه هایحوزه و فناوری و پژوهشي عالي، آموزش مؤسسات و هادانشگاه با مشترك تقاضامحور یهاپژوهش از مالي حمايت (الف

 .باشد كرده تعهد و تأمين غيردولتي كارفرمای را آن هایهزينه از( %50)درصد  پنجاه حداقل اينكه به مشروط كشور موجود

 محصوالت توليدويژه به فناوری و دانش سازیتجاری زمينه در كه تعاوني و خصوصي متوسط و كوچك یهاشركت توسعه و گيریشكل تسهيل و مالي حمايتب( 

 بخش طريق از فناوری و علم یهاپارك و رشد مراكز اندازیراه از حمايت نيز و كنندمي فعاليت مهندسي و فني خدمات صادرات و پيشرفته یهافناوری برمبتني

 غيردولتي

 هایفعاليت از بخشي و فني دانش انتقال برای خارجي گذاریسرمايه و الملليبين قراردادهای خارجي هایطرف تشويق راستای در الزم قانوني هایحمايتج( 

 داخلي یهاشركت مشاركت با آن انجام و كشور داخل به مربوط توسعه و تحقيق

 و كشاورزی صنعت، هایبخش نياز به پاسخگويي جهت در علمي یهاظرفيت از استفاده منظوربه فناوری بازار و ايده بورس توسعه و ايجاد از مالي حمايت (د

 خدمات

 اختراعات. امتياز و فني دانش خريد برای توليدكنندگان از مالي حمايت و فني دانش توليد اختراعات، ثبت هزينه از بخشي پرداخت و تأمين (و

 یهاشركت و مؤسسات اختيار در ترجيحي نرخ با را هاكارگاه و هاآزمايشگاه تحقيقاتي، و پژوهشي تجهيزات و امكانات مكلفند اجرايي یهادستگاه -«1»تبصره 

 فني و آموزشي -

 مالكيت معنوی -

 تأمين مالي -

 بخشيچند
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 بخش هدف نوع حمايت ماده/ تبصره و متن حكم ناظر بر حمايت از توليد رديف

 .دهند قرار وزيران هيئت مصوبهچارچوب  در فناوری و تحقيقات علوم، عالي شورای تأييد مورد بنياندانش

 اختراعات ثبت به نسبت ذيصالح مراجع ازسوی اختراعات علمي مميزی گواهي ارائه از پس صرفاً است موظف كشور امالك و اسناد ثبت سازمان -«3»تبصره 

 .نمايد اقدام

4 

 (18ماده )

 :دهد انجام را زير اقدامات فناوری و علمي نوآوران و نخبگان از معنوی و مادی هدفمند هایحمايت گسترش منظوربه دولت

 آنان دستاوردهای سازیتجاری از حمايت «ز»... 

 از حمايت با كشور یهااولويت و آنها هایتوانمندی و تخصص با متناسب برتر استعدادهای و نخبگان برای مناسب شغلي یهافرصت ايجاد «ی»... 

 كار بازار به ارائه قابل محصول به فني دانش تبديل جهت خطرپذير یهاگذاریسرمايه

 بخشيچند فني و آموزشي

5 

 (34ماده )

 :سالمت عمومي منابع عادالنه تخصيص و توسعه تأمين، در يكپارچگي حفظ و ايجاد منظوربهـ  «الف»بند 

 و تهيه برنامه اول سال طي بند اين اجرايي نامهآيين. آورد عملبه حمايت سالمت، دانش یهاشهرك ايجاد برای تعاوني و خصوصي هایبخش از دولت (الف

 .. ..رسدمي وزيران هيئت تصويببه

 ساير خدمات كلي

6 

 (62ماده )

 اجرايي یهادستگاه از آن مشابه موارد و موافقت يا استعالم جواز، پروانه، گواهي، از اعم مجوزاخذ  به منوط حقوقي و حقيقي اشخاص فعاليت كه مواردی كليه در 

 قانون، اين ابالغ از پس ماه سه مدت حداكثر موظفند مذكور یهادستگاه است، عمومي محاسبات قانون( 5)ماده و كشوری خدمات مديريت قانون( 5)ماده موضوع

 به رسماً را آن بر ناظر مقررات ساير و لغو تمديد، صدور، شيوه همچنين و مجوزاخذ  به فعاليت بودن موكول قانوني مباني نيز و مربوط فعاليت و مجوز نوع

 امور و كار ،دارايي و اقتصادی امور یوزرا ،جمهوررئيس حقوقي معاونت جمهور،رئيس انساني سرمايه و مديريت توسعه معاونت معاونت، از متشكل كارگروهي

 درصورت. نمايند اعالم ناظر عنوانبه اقتصادی و اساسي قانون نودم اصل بودجه، و برنامه یهاكميسيون از مجلس نمايندگان از نفر سه نيز و دادگستری و اجتماعي

 مديران و مقامات و دستگاه مقام باالترين و است ممنوع مجوزاخذ  به حقوقي و حقيقي اشخاص الزام شده، تعيين مهلت در ماده اين موضوع مستندات ارسال عدم

 .باشندمي حكم اين اجرای حسنمسئول  وی طرف از مجاز

 و مجوز تمديد و صدور هزينه كاهش تسريع، تسهيل، رويكرد با آنها قانوني وجاهت بررسي ضمن فوق مهلت اتمام از پس ماه 6 ظرف است موظف كارگروه

 آن مراعات احراز برای اینوبه بازرسي و فعاليت نوع هر مقررات تنظيم شيوه جايگزيني يا اصالح و ضرورغير مجوزهای حذف و مختلف یهادستگاه هماهنگي

 و مجوزها تجميع ،هاروش جايگزيني و اصالح و تسهيل و بازنگری بر مشتمل دستورالعمل ابالغ به نسبت مجوز،اخذ  به فعاليت بودن موكول شيوه جای به مقررات

 و هادستورالعمل جايگزين دستورالعمل اين. نمايد اقدام جمهوررئيس تأييد از پس فعاليت نوع هر برای قانوني ضوابطچارچوب  در غيرضروری مجوزهای لغو

 .استاالجرا الزم مذكور اجرايي یهادستگاه همه برای و شودمي محسوب ماده اين موجببه شده اصالح يا لغو اجرايي یهاروش

 

رقابت و تسهيل  -

 ورود

 تشكيالتي -

 بخشيچند



 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  
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7 

 (69ماده )

 امـالك  و اسـناد  ثبـت  سـازمان  تعـاون،  اتاق ايران، معادن و صنايع و بازرگاني اتاق همكاری با است مكلف بازرگاني وزارت كشور در وكاركسب فضای بهبود منظوربه

 اعطـای  يـا  جـوايز  اهـدای ازجملـه   الزم تشـويقي  یهـا سياسـت  و ضـوابط  سـنواتي،  هایبودجهچارچوب  در و معاونت هماهنگي باذيربط  یهادستگاه ساير و كشور

 پايـان  تا را نشان صاحب معنوی حقوق حفظ با فروشيعمده و فروشيخرده بازار در تجاری نشان و نام از خدمات و كاالها استفاده برای مالي، یهاكمك يا تسهيالت

 .نمايد ابالغ اجرای برای و تهيه برنامه اول سال

 كلي -

 مالكيت معنوی -
 بخشيچند

8 

 (70ماده )

 هماهنگي يكپارچه، مديريت وظيفه فعاليت، موضوع اصلي دستگاه باشند،مي متعدد یهادستگاه از مجوزاخذ  نيازمند كه اقتصادی هایفعاليت از دسته آن مورد در

 یهادستگاه ساير مشاركت با مجازی فضای در يا حقيقيصورت به واحد پنجره ايجاد طريق از و داشت خواهدبرعهده  را مجوز صدور و تكميل واخذ  امور اداره و

 نحوه قانون در شده بينيپيش زمان از مجوز صدور برای نظر مورد زماني سقف مجوزها، صدور همزماني اصل رعايت ضمن كه نمايدمي اقدام ایگونه به مرتبط

 .ننمايد تجاوز اساسي قانون وچهارمچهل اصل كلي یهاسياست اجرای

رقابت و تسهيل  -

 ورود

 تشكيالتي -

 بخشيچند

9 

 (72ماده )

 تجاری یهاشركت طريق از ايران مركزی بيمه صادراتي، -توليدی واحدهای برای ارز نرخ نوسانات ازجمله هاقيمت نوسانات از ناشي خطرپذيری كاهش منظوربه

 .آورد فراهم را ارز نرخ نوسانات و هاقيمت نوسانات به مربوط ایبيمه خدمات ارائه امكان بيمه،

 بخشيچند ایبيمه

10 

 (73ماده )

 :آورد عملبه زير موارد رعايت با را كار روابط و اجتماعي تأمين قانون و كار قانون اصالح برای الزم قانوني اقدامات برنامه، اول سال پايان تا است موظف دولت

 طرف دو منافع همسوكردن و كارفرمايان و كارگران اختالف حل برای انعطاف ايجاد (الف

 اشتغال قطعي شرايط در بيكاران و بيكاری بيمه گسترش و پوشش افزايش رويكرد با كارگران شغلي و اجتماعي تأمين از بخشي عنوانبه بيكاری بيمه تقويت ب(

 گراييجانبهسه و توليد از حمايت رويكرد با دولت تكاليف و كارفرمايان و كارگران منافع همسويي تقويتج( 

 خدمات و كاال توليد خاص مقتضيات و تكنولوژی تغييرات به باتوجه كار جديد یهاوضعيت و شرايط تقويت (د

 كلي -

 مقرراتي -
 بخشيچند

11 

 (75ماده )

 برای مؤثر تصميم اتخاذ و وكاركسب موانع رفع و بررسي ها،بخش اين اقتصادی یهافعاليت تسهيل و تعاوني و خصوصي هایبخش و دولت نظر تبادل منظوربه

 با خصوصي بخش و دولت گفتگوی شورای ذيربط، مراجع به مناسب ياجراي راهكارهای و پيشنهادها ارائه و موجود مقررات و قوانينچارچوب  در الزم اقدامات

 :شودمي تشكيل زير اعضای تركيب

 بخشيچند تشكيالتي

12 

 (76ماده )

 قوانين، شناسايي به نسبت كشور، اصناف شورای و ايران اسالمي جمهوری مركزی تعاون اتاق حضور و همكاری با است موظف ايران معادن و صنايع و بازرگاني اتاق

 پردازش و بررسي و كشور سراسر صادراتي و توليدی هایتشكل از مستمر نظرخواهي با و نمايد اقدام ايران در گذاریسرمايه و توليد مخل هایبخشنامه و مقررات

 بخشيچند تشكيالتي



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
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 كميته. دهد ارائه قوه آن رئيس انتخاب به قوه هر از دونفر از متشكل ایكميته به و تهيه را پيشنهادهايي و هاگزارش مستمر طوربه آنها هایخواسته و مشكالت

 .نمايد پيگيری و بررسي را الزم قانوني راهكارهای شده ارائه پيشنهادهای بررسي ضمن است موظف مذكور

13 
 (78ماده )

 .نمايد خريد داخلي توليدكنندگان از اولويت با را خود نياز مورد خدمات و كاالها داخلي، توليدات از حمايت جهت در است موظف دولت
 بخشيچند ترجيحي

14 

 (80ماده )

 :دهد انجام را زير یهااقدام نو مشاغل توسعه و ایمنطقه تعادل عدم كاهش كارآفريني، توسعه پايدار، اشتغال ايجاد راستای در شودمي داده اجازه دولت به

( هدفمند یهاكمك اعطای) بزرگ متوسط، كوچك، یهابنگاه بين مناسب پيوند ايجاد توليدی، هایزنجيره و هاخوشه ها،شبكه توسعه تشويق و مالي حمايت( الف

 تجارت و رسانياطالع مراكز توسعه و متوسط و كوچك یهابنگاه در بازاريابي و توسعه و تحقيق تخصصي، -مهندسي -فني توان تقويت برای الزم تمهيدات انجام و

 آنها برای الكترونيك

 پذيررقابت و بزرگ یهابنگاه به آنها تبديل و بلوغ به كمك و متوسط و كوچك یهابنگاه توسعه و رشد موانع و مشكالت رفعب( 

 بيكاری نرخ متوسط از باالتر بيكاری نرخ با مناطق در ويژهبه تعاوني و خصوصي بخش یزااشتغال یهاطرح و دور راه از مشاغل و خانگي وكاركسب گسترشج( 

 كشور

 متشكل واحدهای به خانوار اقتصادی غيرمتشكل هایفعاليت تبديل جهت در تشويقي یهاسياست تنظيم و حقوقي و مالي حمايت (د

 كاربردی -علمي و ایحرفه و فني كارآفريني، وكار،كسب هایآموزش گسترش و توسعه منظوربه غيردولتي بخش از مالي حمايتهـ( 

 جهت در اجتماعي امور و كار وزارت واحدهای معرفي يا و تأييد با كه ييهاكارگاه كارفرمايان سهم بيمه حق از بخشي تأمين يا و پلكاني تخفيف اعمال (و

 .باشد نداشته كار نيروی كاهش آن، از قبل سال در يا و بوده تأسيس تازه واحد،آنكه  شرطبه نمايند،مي مبادرت جديد كار نيروی كارگيریبه

 كلي -

 تأمين مالي -

 فني آموزشي -

خدمات فني و 

 مهندسي

15 

 (82ماده )

 .... است مجاز سنواتي بودجه قوانين قالب در برنامه طول در خارجي مالي تسهيالت از اجرايي یهادستگاه استفاده (الف

 مهندسي، و فني توان از استفاده حداكثر» قانون رعايت و ... اساسي قانون وچهارمچهل اصل كلي یهاسياست رعايت با اجرايي یهادستگاه یهاطرح تمامي .1

 اجرای در محيطيزيست شرايط رعايت نيز و« 12/12/1375 مصوب خدمات صدور منظوربه تسهيالت ايجاد و هاپروژه اجرای در كشور اجرايي و صنعتي توليدی،

 .برسد اقتصاد شورای تصويب به بايد هاطرح از هريك

 ترجيحي

 
 بخشيچند

16 

 (84ماده )

 به نفتي هایفرآورده و گازی ميعانات و گاز و نفت فروش از ناشي عوايد از بخشي تبديل هدف با شودمي ناميده صندوق ماده اين در كه ملي توسعه صندوق

 . شودمي تشكيل نفتي هایفرآورده و گاز و نفت منابع از آينده هاینسل سهم حفظ نيز و اقتصادی زاينده هایسرمايه و مولد ماندگار، هایثروت

 :صندوق مصارف «ط»... 

 توجيه دارای یهاگذاریسرمايه توسعه و توليد برای غيردولتي عمومي مؤسسات به متعلق اقتصادی یهابنگاه و تعاوني خصوصي، هایبخش به تسهيالت اعطای .1

 كلي -

 تشكيالتي -

 تأمين مالي -

 

 بخشيچند



 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  
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  اقتصادی و مالي فني،

 يا خود منابع طريق از شوندمي برنده خارجي هایمناقصه در كه ايراني تعاوني و خصوصي یهاشركت به مهندسي و فني خدمات صادرات تسهيالت اعطای .2

 سنديكايي تسهيالت

 كشور صادراتي هدف بازارهای در ايراني خدمات و كاال خريدار هایطرف به خريد تسهيالت اعطای .3

 خارجي مالي و پولي بازارهای در گذاریسرمايه .4

 رعايت با ايران در گذاریسرمايه از حمايت و جلب منظوربه اقتصادی مناسب بازدهي و رقابتي شرايط گرفتن درنظر با خارجي گذارانسرمايه به تسهيالت اعطای .5

 .باشدمي اساسي قانون هشتادم اصل

17 

 (104ماده )

 و صادرات مديريت یهاشركت ،(هاكنسرسيوم) هاشركت اتحاديه ها،خوشه ها،شبكه ،هاتشكل سهم افزايش و هابنگاه مشاركت یارتقا منظوربهـ  «الف»بند 

 صادرات حوزه در خود غيرمستقيم و مستقيم هایحمايت و هامشوق تسهيالت، ،هاكمك است مجاز دولت محصول، تنوع دارای و صادراتي بزرگ یهاشركت

 .نمايد اعطا هاتشكل اين از طريق را غيرنفتي

 . بود خواهند خسارت جبران مسئول و پاسخگو شده، واگذار اختيارات مقابل در ماده، اين موضوع یهاتشكل

 .. ..است ممنوع برنامه درطول خدمات و غيرنفتي كاالهای صادرات از عوارض و ماليات هرگونهاخذ ب( 

 تأمين مالي -

 تشكيالتي -

 مالياتي -

صادرات 

 غيرنفتي

18 

 (112ماده )

 و يكپارچه مديريت اعمال نظام،ساله بيست اندازچشم سند اهداف تحقق در مؤثر آنها نقش یايفا و اقتصادی ويژه و آزاد مناطق ساماندهي منظوربهـ  «ب»بند 

 :مختلف هایبخش در ملي توسعه الگوی ارائه و جهاني اقتصاد با ملي اقتصاد اثرگذار تعامل و پيوندیهم مناطق، اين در مناسب اقتصادی رشد ايجاد

 قطعات و اوليه مواد ارزش وافزوده ارزش مجموع نسبت به كشور نقاط ساير به ورود هنگامبه اقتصادی ويژه و آزاد مناطق در شده پردازش يا و توليد كاالهایب( ... 

 .است معاف ورودی حقوق پرداخت از و محسوب داخلي توليد آن، در رفته كاربه داخلي

 مالياتي -

 ترجيحي -
 بخشيچند

19 

 (118ماده )

 قوانين چارچوب در شودمي داده اجازه دولتي یهاشركت يا و اجرايي یهادستگاه به ها،بخش اين فعاليت توسعه و غيردولتي هایبخش از مالي حمايت منظوربه

 قراردادهای براساس تسهيالت، سود يارانه يا شده اداره وجوه قالب در را خود داخلي گذاریسرمايه منابع يا و ایسرمايه یهادارايي تملك اعتبار سنواتي، بودجه

 .. ..گيرد قرار غيردولتي هایبخش شرايط واجد متقاضيان اختيار در مربوطه قانوني مقرراتچارچوب  در تا دهند قرار عامل یهابانك اختيار در منعقده

 

 بخشيچند تأمين مالي

20 

 (124ماده )

 و اجتماعي عدالت گسترش اشتغال، ايجاد رويكرد با برنامه پايان تا ملي اقتصاد( %25)درصد پنج وبيست به آن سهم یارتقا و تعاون بخش توسعه منظوربه دولت

 اصل كلي یهاسياست اجرای و چهارم برنامه قانون از موادی اصالح قانون در مقرر اختيارات و تكاليف رعايت با جامعه، درآمدكم و متوسط اقشار توانمندسازی

 تأمين مالي -

 ایبيمه -
 بخشيچند



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
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 :دهدمي انجام را زير اقدامات اساسي قانون وچهارمچهل

 مالي منابع از بخشي محل از تعاوني بخش رشد در آنها سهم ارتقای جهت در تعاون گذاریسرمايه ضمانت صندوق و تعاون توسعه بانك سرمايهساليانه  افزايشب( 

 منظوربه سنواتي هایبودجه قالب در اساسي قانون وچهارمچهل اصل كلي یهاسياست اجرای و چهارم برنامه قانون از موادی اصالح قانون( 29) ماده «2»جزء 

 عشايری... . و روستايي كشاورزی، یهاتعاوني اولويت با ملي فراگير یهاتعاوني( ريسك)خطرپذيری  پوشش و بانكي تسهيالت اعطاء

21 

 (131ماده )

 حداقلساليانه  ميزانبه عمان دريای و فارس خليج در جانبي خدمات و( بانكرينگ)ها كشتي به رسانيسوخت خدمات افزايش منظوربه است مكلف نفت وزارت

 زمينه اين در غيردولتي بخش از را الزم حمايت است مجاز نفت وزارت. نمايد اجرا و تدوين را مربوط جامع طرح غيردولتي، بخش ازطريق( %20)درصد  بيست

 .آورد عملبه

 ونقلحمل مقرراتي

22 

 (133ماده )

 یهاشركت و توانير شركت حرارت، و برق همزمان توليد توسعه و اتالف كاهش ،هانيروگاه راندمان افزايش و توليد سازیبهينه كشور، انرژی عرضه در تنوع منظوربه

 :موظفند نيرو وزارت تابعه و وابسته

 اجرای نحوه قانون رعايت با و مذكور یهاشركت یهادارايي و اموال ساير و اجرا دست در يا موجود یهانيروگاه فروش از حاصل منابع از استفاده با (الف

 طريق از مشتركين برق توليد یهاظرفيت و كوچك مقياس با پراكنده برق توليدكنندگان از برق خريد يارانه پرداخت به نسبت وچهارمچهل اصل كلي یهاسياست

 .نمايند اقدام تركيبي سيكل به گازی نيروگاه مگاوات( 12.000) هزاردوازده تا تبديل همچنين و بلندمدت قراردادهای عقد

 منابع از توليدی برق تضميني خريد بلندمدت قراردادهای انعقاد به نسبت شودمي داده اجازه نيرو وزارت تابعه و وابسته یهاشركت و توانير شركت بهب( 

 بازار در انرژی تبديل هایهزينهبر عالوه هانيروگاه اين برق خريد قيمت. نمايند اقدام تعاوني و خصوصي هایبخش از خريد اولويت با پاك یهاانرژی و نو یهاانرژی

 تصويببه موارد ساير و هاآالينده انتشار عدم بازدهي، نشده، مصرف سوخت صادراتي يا وارداتي ارزشساليانه  متوسط لحاظ با برق، بازار سراسری شبكه رقابتي

 .رسدمي اقتصاد شورای

تضمين خريد  -

 محصوالت

 ترجيحي -

 انرژی

23 

 (139ماده )

 توليـد  سـبد  در هـا انـرژی  نوع اين توليد سهم افزايش و پاك یهاانرژی كاربرد توسعه و خورشيدی و بادی یهانيروگاه تجهيزات توليد یهاساختزير ايجاد منظوربه

 انـرژی  مگـاوات  هـزار  پـنج  تا توليد زمينه تسهيالت، سود يارانه و شده اداره وجوه طريق از تعاوني و خصوصي هایبخش از حمايت با است مجاز دولت كشور، انرژی

 .سازد فراهم را توليد تحقق با متناسب برنامه طول در خورشيدی و بادی

 انرژی تأمين مالي

24 

 (143ماده )

 و قند چغندر روغني، هایدانه برنج، ذرت، جو، گندم،ازجمله  دامي و كشاورزی اساسي محصوالت توليد در خودكفايي به نيل و توليد ظرفيت حفظ منظوربه

 نمودن فراهم ،بنياندانش و صنعتي كشاورزی گسترش تغذيه، استانداردهایبراساس  مصرف الگوی اصالح مرغ، تخم و شير قرمز، گوشت سفيد، گوشت نيشكر،

 در 1388 سال به نسبت( %7)درصد هفت ميزان بهساليانه  پايدار توسعه مالحظات مبنای بر كشاورزی بخشافزوده ارزش یارتقا و غذايي امنيت یهاساختزير

 فني و آموزشي -

 ایبيمه -
 كشاورزی



 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  
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 :شودمي انجام زير اقدامات برنامه طول

 برنامه پايان تا توليدات( %50)درصد  پنجاه حداقل ميزان به توليد عوامل و كشاورزی بخش توليدات بيمه پوشش گسترش (... ط

 دستگاه طريق از شد خواهد مشخصساليانه  بودجهچارچوب  در كه را خود منابع از بخشي كشاورزی، بخش در گذاریسرمايه برای منابع تجهيز منظوربه دولت (ی

 اختيار در شده اداره وجوهصورت به يا و كشاورزی بخش توسعه از حمايت غيردولتي یهاصندوق سرمايه افزايش و تشكيل به كمكعنوان بهذيربط  اجرايي

 .شودمي منظور قطعي هزينه به هاصندوق به پرداختي مبالغ. دهد قرار مذكور یهاصندوق

25 

 (144ماده )

 جهادكشـاورزی،  معـادن،  و صـنايع  هـای وزارتخانـه  شـده  تمـام  قيمـت  كاهش و پذيریرقابت و صادرات توسعه و توليد پايداری كشاورزی، بخش از حمايت منظوربه

 و اسـتقرار  از هدفمنـد  حمايـت  بـه  نسـبت  رسد،مي معاونت تأييد به كه ایتفاهمنامه براساس هماهنگ ريزیبرنامه و سياستگذاری با شهرسازی و مسكن و بازرگاني

 .نمايند اقدام توليدی یهاقطب در غيردولتي بخش توسط كشاورزی اساسي محصوالت نگهداری و تكميلي تبديلي، صنايع گسترش

 كشاورزی كلي

26 

 (145ماده )

 زنجيره تكميل و افزاييارزش و پايه منابع از حفاظت منابع، مديريت ساماندهي كشاورزی، محصوالت صادرات افزايش و توليد نمودن رقابتي و اقتصادی منظوربه

 :كشاورزی محصوالت ارزش

 با هامشوق ساير و يارانه پرداخت بالعوض، یهاكمك بانكي، تسهيالت كارمزد و سود يارانه از بخشي جبران قالب در كشاورزی محصوالت توليد از حمايت (الف

 .رسدمي وزيران تئهي تصويب به كشاورزی جهاد وزارت پيشنهاد به كه است اینامهآيين براساس ایمنطقه -ملي بهينه كشت الگوی رعايت اولويت

 مبادله نرخ كه ایگونه به نمايد وضع مؤثر تعرفه كشاورزی بخش محصوالت و كاالها كليه واردات برای داخلي، توليدات از حمايت منظوربه است مكلف دولت ...ب( 

 . باشد داخلي توليدكننده نفع به همواره

 تأمين مالي -

 ایتعرفه -

 

 كشاورزی

27 

 (146ماده )

 با حقوقي یهاتشكل تشكيل از را الزم مالي و حقوقي هایحمايت دولت هكتار، واحد در كشاورزی یهازمين بازده و وریبهره یارتقا و توليد افزايش منظوربه

 .آوردميعمل به كشاورزی یهازمين سازیيكپارچه برای تشويقي یهاسياست اتخاذ يا واحد مديريت اعمال جهت در كشاورزی توليد یهاتعاونياولويت 

 كشاورزی تشكيالتي

28 

 (148ماده )

 :دهد انجام را زير اقدامات خاك و آب و مراتع ها،جنگل از برداریبهره الگوی اصالح جهت است مكلف دولتـ  «ج»بند 

 صنعتي... . روش به دام توليد از حمايت و هاجنگل ساماندهيج( ... 

 كشاورزی كلي

29 

 (149ماده )

 :دهد انجام را زير اقدامات غذايي امنيت تأمين هدف با است مجاز دولت

 كشتار بهداشت شاخص ارتقای منظوربه غيردولتي بخش توسط صنعتي نيمه و سنتي هایكشتارگاه بهبود و صنعتي هایكشتارگاه توسعه از مالي حمايت (الف

 دام انواع

 كلي -

 تأمين مالي -
 كشاورزی
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 بخش اين توليد ارزش( %35) درصدپنج وسي حداقل به كشاورزی از حمايت كلي سطح یارتقاب( 

 آبزيان و طيور دام، انواع از حاصل حيواني پروتئين توليد افزايش از حمايتج( 

 .آورد عملبه را آن اجرای برای الزم قانوني اقدامات و تصويب برنامه اول سال طي را سفره تا مزرعه از غذا سالمت تأمين برنامه دولت «2» تبصره

30 

 (150ماده )

 و صنعتي توسعه( استراتژی)راهبرد  تدوين قالب در ايران اسالمي جمهوریساله بيست اندازچشم سند اهداف تحقق منظوربه است موظف معادن و صنايع وزارت

 به ذيل راهبردی محورهای رعايت با معدني و صنعتي توليد رشد هدف تحقق جهت در معدن، و صنعت برگزيده هایزيربخش در معاونت هماهنگي با معدني

 :يابد افزايش معدن و صنعت بخشافزوده ارزش رشد نرخ كه كند اقدام ایگونه

 فناورانه هایتوانايي به خام و اوليه مواد از نسبي یهامزيت یاتكا نقطه انتقال و فناوری هایقابليت توسعه بر تأكيد با كشور صنايع رقابتمندی سطح یارتقا (الف

 رقابتي یهامزيت خلق و( تكنولوژيك)

 صادرات در( نهايي صنايع) بيشتر پردازش دارای محصوالت سهم افزايش و صنعتي صادرات پايه سازیمتنوعب( 

 بزرگ یهابنگاه گيریشكل و ادغام تمهيد و( برند) تجاری نشان و صنعتي هایخوشه گيریشكل و بزرگ و متوسط كوچك، صنايع مناسب پيوند توسعهج( 

 پذيررقابت

 كلي -

 فني و آموزشي -

رقابت و تسهيل  -

 ورود

 مالكيت معنوی -

 صنعت -

 معدن -

31 

 (151ماده )

 و خصوصي هایبخش بهساليانه اعطايي  تسهيالت كل سرجمع از بخشي شودمي داده اجازه دولت به نوين صنايع در خطرپذير گذاریسرمايه از حمايت منظوربه

 قرار بخشودگي مورد رااعطايي  تسهيالت كارمزد و سود شامل شودمي منظورساليانه  هایبودجه در نوين صنايع برای شده اداره وجوه اعتبارات قالب در كه تعاوني

 .دهد

 مجلس تصويب به مزبور صندوق اساسنامه. يابدمي تغيير «نوين صنايع از حمايت» صندوق به «الكترونيك صنايع توسعه و تحقيقات از حمايت» صندوق عنوانب( 

 .رسدمي اسالمي شورای

 تأمين مالي -

 تشكيالتي -
 صنعت

32 

 (154ماده )

 اقتصاد شورای مصوبه مطابق معدني و صنعتي هایرشته منطقه، توليد، ميزان با متناسب آنها به تخفيفات و تسهيالت یاعطا نحوه و توليدی واحدهای بندیطبقه

 .است

 تأمين مالي
 صنعت -

 معدن -

33 

 (163ماده )

 هایبخش توسط راهيبين رفاهي خدمات یهامجتمع و باری و مسافری هایپايانه احداث و شهریبين ایجاده ونقلحمل ناوگان تدارك به كمك منظوربه

 .شودمي پرداخت شده اداره وجوه قالب در ترابری و راه وزارت به وابسته یهاشركت داخلي منابع محل از ايثارگران، یهاتعاوني اولويت با تعاوني و خصوصي

 المللي،بين و ایمنطقه ترابری خدمات و عرضه زنجيره در نسبي یهامزيت به توجه با ونقلحمل هایفعاليت كردن پذيررقابت تجارت، تسهيل منظوربه «ز»... 

 :است مجاز دولت

 تأمين مالي -

 زيرساختي -
 ونقلحمل



 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  
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 و خصوصي بخش توسط خشك بنادر گسترش و باری و مسافری تركيبي ونقلحمل یهاشهرك ها،پايانه ، احداث(لجستيك)پشتيباني  یهاپارك از ايجاد. 1

 .نمايد حمايت تعاوني

34 

 (171ماده )

 بخش اقدامات از فرسوده یهابافت یاحيا از حمايت قانونچارچوب  در و تشويقي یهاسياست اعمال با موظفند هاشهرداری و شهرسازی و مسكن وزارتج( 

 .نمايند حمايت مصوب بودجه قالب در فرسوده یهابافت بازسازی واحيا  برای غيردولتي

 نمايند بازسازی واحيا  را شهری فرسوده یهابافت از( %10) درصد ده حداقل برنامه طول در سال هر موظفند هاشهرداری و شهرسازی و مسكن وزارت (د

 يا هاشهرداری و شهرسازی و مسكن وزارت اختيار در و بينيپيش عمومي بودجه در شهرسازی و مسكن وزارت پيشنهاد با سالههمه نياز مورد بودجه و تسهيالت

 .گرفت خواهد قرار شهرداری معرفي با نوسازی یهاطرح مجريان

 تأمين مالي
ساختمان و 

 مسكن

35 

 (183ماده )

 .آورد فراهم را سرزمين آمايش هایگيریجهت تحقق زمينه كه نمايند تنظيم ایگونه به را خود عملياتي هایبرنامه مكلفند اجرايي یهادستگاه

ازجمله  بازدارنده، و تشويقي یهاسياست كشور، مربوطه قوانينچارچوب  در سرزمين آمايش شورای پيشنهاد با شودمي داده اجازه اقتصاد شورای به -«2»تبصره 

 و هااقدام ها،برنامه كه نمايد تنظيم ایگونه به كشور مختلف مناطق و هافعاليت برای را مقررات ساير و عوارض ها،تعرفه بانكي، تسهيالت كارمزد و سود يارانه

 .شوند هدايت سرزمين آمايش هایگيریجهت تحقق راستای در غيردولتي و عمومي هایبخش یهاگذاریسرمايه

 تأمين مالي -

 ایتعرفه -
 بخشيچند

36 

 (194ماده )

 و درآمد سطح یارتقا اجرايي، یهادستگاه بين هماهنگي و نظارت راهبری، ريزی،برنامه سياستگذاری، زمينه در روستاها وضعيت بهبود منظوربه است مكلف دولت

 :آوردعمل به زير اقدامات از را الزم حمايت شهری، جامعه و عشايری روستايي، جامعه بين موجود هاینابرابری كاهش و كشاورزان و يانروستاي زندگي كيفيت

 و هانهاده اعظم بخش كه متوسط و كوچك كشاورزی -صنعتي هایزنجيره و هاخوشه توسعه اولويت با روستايي صنايع و صنعتي كشاورزی گسترش از حمايتب( 

 هایدهستان مراكز اولويت با محلي بازارهای توسعه و ايجاد و گردشگری خدمات و دستي صنايع همچنين و دارد وجود روستايي جغرافيای در آن توليد عوامل

 عمومي نهادهای و توسعه قابليت دارای

 توليدات كيفيت بهبود و صنعتي هایفعاليت در مشاركت و نوين خدمات از استفاده و ارائه برای توانمندسازی هدف با روستاييان مستمر ایحرفه و فني آموزش (و

 اعتباری و مالي یهامشوق ارائه طريق از روستايي مناطق در خدماتي و توليدی متوسط و كوچك یزااشتغال و كارآفريني هایفعاليت استقرار و ساماندهي (ز

 مؤثرتر و بهتر رسانيخدمات منظوربه روستايي هایمجموعه قالب در روستاها ساماندهي( ح

 روستايي یهاراه شبكه سازیايمن و نگهداری و ترميم احداث، (ط

 و محلي یهاروش اولويت با عشايری و روستايي خانوارهای اشتغال توسعه جهت كارمزد و سود يارانه شده، اداره وجوه تسهيالت، یاعطا ازطريق مالي حمايت (ك

 كشاورزی خرد اراضي مديريتي تجميع و اراضي شدن خرد از جلوگيری منظوربه حقوقي یهاتشكل با مشاركت ازطريق اراضي يكپارچه مديريت تقويت نيز و بومي

 آن تصويب و روستاها اسالمي شورای رؤسای و دهياران اطالع با و بخش هر بخشداری تأييد و مسكن بنياد نظر زير فني، كارشناسان پيشنهاد با كشور سراسر در

 ایمنطقه -

 كلي -

 تأمين مالي -

 فني و آموزشي -

 تشكيالتي -

 كشاورزی
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 استان، شهرسازی و مسكن سازمان نماينده بخش، بخشدار شهرستان، فرماندار رئيس، عنوانبه استان اسالمي انقالب مسكن بنياد رئيس از متشكل ایكميته در

عنوان به روستا اسالمي شورای رئيس و استانداری عمراني امور معاون نماينده استان، كشاورزی جهاد سازمان نماينده شهرستان، اسالمي انقالب مسكن بنياد رئيس

 ناظر

37 

 (204ماده )

 استقرار از را الزم حقوقي و مالي حمايت دولت مرزی، مناطق پايدار امنيت تأمين و مالحظات رعايت با مرزنشينان معيشت و اقتصاد تقويت و یارتقا راستای در

 مرزی مناطق در گردشگری و طبيعي منابع از حداكثری استفاده و كشاورزی مستعد یهازمين از برداریبهره حق و مرزنشينان یهاتعاوني گيریشكل و صنايع

 ..آوردميعمل به

 ایمنطقه -

 تأمين مالي -
 بخشيچند

38 

 (210ماده )

 نقش و اقتدار موقعيت، شأن، یاعتال منظوربه و مسئول نهادهای و هاسازمان كليه كارشناسان نظرات از گيریبهره با است موظف خارجه امور وزارتـ  «هـ»بند 

 برای را مناسب یهاسياست الملل،بين روابط در خواهيعدالت گفتمان بسط و المللبين نظام و منطقه در اقتصادی یهافرصت از استفاده و ايران اسالمي جمهوری

 .دهد ارائهذيربط  مراجع به ذيل احكام نمودن اجرايي

 مذكور بخش حضور و رابطه برای الزم هایزمينه ايجاد و غيردولتي بخش ويژهبه اقتصادی هایفعاليت از جدی حمايت طريق از اقتصادی ديپلماسي تقويتهـ( ... 

 اسالمي... . و همسايه كشورهایويژه به آسيا غربي جنوب منطقه و كشورها ديگر در

 ديپلماتيك

 
 بخشيچند

39 

 (224ماده )

 .شودمي تنفيذ پنجم برنامة دورة برای زير الحاقات و اصالحات با آن بعدی الحاقات و اصالحات و 1380 سال مصوب دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون

 منظوربه سنواتي بودجه قوانين پيوست در كه اعتباراتي همچنين و اعتباری و فني یهاكمك اعتبارات شودمي داده اجازه كشور اجرايي یهادستگاه به (... ص

 در شده منعقد قراردادهایبراساس  و شده اداره وجوه قالب در را است شده بينيپيش تعاوني و خصوصي هایبخش فعاليت توسعه و گذاریسرمايه اهداف تحقق

 يا و تلفيقي تسهيالت كمك، پرداخت برای مركزی بانك از مجوز دارای ایتوسعه یهاصندوق و الحسنهقرض یهاصندوق اعتباری، و مالي مؤسسات ،هابانك اختيار

 اين اجرايي نامهآيين. شودمي منظور قطعي هزينه به اعتبار واگذارنده اجرايي دستگاه توسط پرداخت از پس اعتبارات اين. دهند قرار تسهيالت كارمزد و سود يارانه

 .رسدمي وزيران هيئت تصويب بهدارايي  و اقتصادی امور وزارت و مركزی بانك همكاری با و معاونت پيشنهادبا بند 

 و وثيقهعنوان به را زارعين هاینسق و مالكين مشاعي اسناد كشاورزی، یهاطرح اجرای برای بانكي تسهيالت یاعطا در اعتباری و مالي مؤسسات و هابانك (ق

 مذكور، مؤسسات و هابانك درخواست به بنا موظفند اسناد رسمي دفاتر و دهند قرار پذيرش مورد و ارزيابي مشاع، كل روز قيمت از مشاع سهم نسبت به تضمين

 .. ..نمايند اقدام اساس اين بر رهن سند تنظيم به نسبت

 تأمين مالي

 
 بخشيچند
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(14/12/1395 مصوب) توسعه ششم سالهپنج برنامه قانون در توليد از حمايت احكام. 6 جدول  

 بخش هدف نوع حمايت ماده/ تبصره و متن حكم ناظر بر حمايت از توليد رديف

1 

 (4) ماده

 به گذاریسرمايه رشد همچنين و توليد عوامل كل وریبهره ارتقای محل از اقتصاد( %8) درصد هشت رشد از درصد واحد( 8/2) دهمدووهشت حداقل تأمين جهت

 عملبه را زير اقدامات دولت با هماهنگي بااجرايي  یهادستگاه كليه برنامه،اجرايي های سال طول در( %4/21) درصد چهاردهم و ويكبيستساليانه  متوسط ميزان

 :باشدمي دولتبرعهده  اجرا وليتئمس. آورند

 خطوط از دالر ميليارد سيساليانه  متوسط تا خارجي مالي منابع تأمينازجمله  گذاریسرمايه نياز مورد مالي منابع تجهيز برای الزم یهاسياست و هاگيریجهت (الف

 شكل به دالر(15.000.000.000) ميليارد پانزده اسالمي، مالي تأمين اولويت با خودگردان( فاينانس) خارجي مالي تأمين قالب در خارجي یهابانك اعتباری

 خارجي مشاركتي قراردادهای دالر( 20.000.000.000) ميليارد بيست و خارجي مستقيم گذاریسرمايه

 مجاز سنواتي بودجه قوانين قالب در ششم برنامه قانون اجرای طول در اسالمي مالي تأمين اولويت با خارجي مالي تسهيالت ازاجرايي  یهادستگاه استفاده -تبصره

 .است

 فعاالن گيریتصميم در مداخله عدم و مشروع و قانوني یهاراه از آفرينيثروت و كار به ارزشي نگاه و ثروت توليد و مالكيت حقوق از حمايت و شمردن محترمب( 

 سالم رقابت در خصوصي بخش كه هاييفعاليت در دولتي بخش برای جديد گذاریسرمايه ممنوعيت با همراه دولتي بخش در نوين داریبنگاه نظام تدوين و اقتصادی

 و تصويب دولت توسط حكم اين اجرای برای الزم اقدامات برنامه قانون اجرای اول سال پايان در كه نحوی به باشدمي آن انجام به قادر بيشتر ييآكار و كمتر هزينه با

 .گردد ابالغ

 فني خدمات( كشوری و كااليي) صادراتي بازارهای توسعه و فناوری صاحب كشورهای از نوآوری و دانش جذب هدف با كشور خارجي سياست در اقتصادی اولويت (پ

 به الحاق برای تالش ايراني، نيروهای برای( تكنولوژی) فناوری و فن انتقال و آموزش برای متخصصان و اساتيد جذب كار، نيروی اعزام ايراني، كاالهای و مهندسي و

 كشور مصالح رعايت با ايران صادرات عليه ناروا هایتبعيض اعمال از جلوگيری برای جهاني تجارت سازمان

 هایآموزش ارائه با عالي آموزش مؤسسات و هادانشگاه كارشناسي مقطع تا هاهنرستان ها،دبيرستان التحصيالنفارغويژه به كار نيروی تخصص و مهارت افزايش (ت

  دانشجويان كارورزی و پرچم زير خدمت یهاظرفيت از استفاده با ایحرفه و فني و تخصصي مهارتي،

 منظوربه داخلي توليدكنندگان و گذارانسرمايه با مشاركت اولويت با و مستقيم شكل به داخلي توليد زنجيره در ایمنطقه و جهاني معتبر یهاشركت جذب (ث

 فرهنگ نفوذ عدم به مشروط و مصلحت و حكمت عزت، براساس حقوقي و قانوني موانع رفع با توليدی خدمات و كاالها صادرات و پذيریرقابت توانمندی، افزايش

 غربي

افزوده ارزش با خدمات و محصول توليد در دانش و ايده سازیتجاری جهت در نوآورانه و فناورانه پيشرفت و دانش توسعه برای الزم نهادی و مالي حقوقي، حمايتج( 

 ششم برنامه كلي یهاسياست «80» بندچارچوب  در مثبت

 نهادی اصالح انرژی، بورس در نفتي هایفرآورده و خام نفت عرضه و انرژی بازار توسعه كااليي، و مالي ابزارهای مهندسي و طراحي بر تأكيد با سرمايه بازار توسعه (ح

 مالي نهادهای و عام یهاشركت برای شركتي حاكميت

 تأمين مالي -

 ديپلماتيك -

 كلي -

 ارزی -

 فني و آموزشي -

 مقرراتي -

 مالكيت -

 معنوی

 ایبيمه -

 بخشيچند



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

 

48 

 بخش هدف نوع حمايت ماده/ تبصره و متن حكم ناظر بر حمايت از توليد رديف

 بهادار اوراق بازار قانون( 1) ماده «21» بند موضوع بندیرتبه مؤسسات اندازیراه و سرمايه بازار در اطالعات شفافيت ارتقای برای الزم یهاسياست و گيریجهت (خ

 الملليبين مالي تأمين و خارجي گذاریسرمايه جذب برای 1/9/1384 مصوب

 برای داخل توليد كاالهای ساختن پذيررقابت و كيفيت ارتقای رويكرد با برنامه قانون اجرای دوم سال پايان تا حداكثر ایتعرفه و تجاری و ارزی یهاسياست اصالح (ذ

 صادرات

 الزم تضامين باشد، رسيده اقتصاد شورای تصويب به آن اقتصادی فني، توجيه كه غيردولتي بخش اقتصادی یهاطرح خارجي مالي تأمين برای است مجاز دولت (ر

 نمايد. تضمين را ایتوسعه یهاسازمان يا و عامل بانك توسط

2 

 (11) ماده

 :است موظف ايران مركزی بيمه 

 طريق از گذاری،سرمايه ووكار كسب فضایازجمله  اقتصادی هایحوزه ساير در امن فضای ايجاد و مالي تأمين نظام در بيمه صنعت نقش افزايش راستای در (الف

 برنامههای سال طي در آن جهاني متوسط تا كشور در بيمه نفوذ ضريب افزايش و مردم امنيت و رفاه تأمين در بيمه اقتصادی نقش ارتقای به نسبت بيمه یهاشركت

 :آورد عملبه زير اهداف تحقق جهت را الزم اقدامات

 .برسد( %7)درصدهفت به برنامه اجرای طول در بازرگاني هایبيمه نفوذ ضريب .1

 .يابد افزايش برنامه قانون اجرای پايه سال به نسبت( %50)درصدپنجاه تا حداقل كشور بازرگاني هایبيمه توليدی بيمه حق از عمر هایبيمه سهم .2

 .يابد گسترش و افزايش ملي اقتصاد تجاری و توليدی بخش در ایبيمه هایرشته .3

 بيمه عالي شورای توسط ملي اقتصاد در پايدار مالي تأمين جهت در مذكور منابع از مناسب استفاده منظوربه ایبيمه ذخاير گذاریسرمايه هاینامهآيين و مقرراتب( 

 .گردد بازنگری

 بخشيچند ایبيمه

3 

  (22) ماده

 چهارم سال پايان در تا سازد شفاف و سهل سالم، امن، ایگونهبه را وكاركسب محيط ها،رويه و مقررات قوانين، اصالح جهت در قانوني اقدام با است مكلف دولت (الف

 سوم رتبه به اندازچشم سند منطقه كشورهای ميان در مالكيت حقوق الملليبين یهاشاخص و الملليبين پذيریرقابت شاخص دو در ايران رتبه برنامه، قانون اجرای

 برنامه قانون اجرای پايان در هفتاد از كمتر به و يافته ارتقا رتبه ده سال هروكار كسب شاخص در. شود محقق هدف اين از( %20) درصدبيست هرسال و يابد ارتقا

 اسالمي شورای مجلس به مستندات همراه را بند اين حكم تحقق ميزان گزارش سال، هر اسفندماه و شهريور پايان در است مكلف دارايي و اقتصادی امور وزير. برسد

 .نمايد ارائه

 در اخالل با مقابله و حفاظت صيانت، متخصصان، جذب كشور، در كارآفريني و گذاریسرمايه امنيت تضمين هدف با است موظف دارايي و اقتصادی امور وزارتب( 

 فناوری و علمي معاونت كشور، استخدامي و اداری سازمان سازمان، همكاری با وكار،كسب محيط در اجتماعي( ريسك) خطرپذيری كاهش و هابنگاه و اشخاص امنيت

 شورای تصويب به و تهيه را وكاركسب فضای امنيت ارتقای الزامات كشور و دادگستری اطالعات، خارجه، امور اجتماعي، رفاه و كار تعاون، هایوزارتخانه جمهور،رئيس

 .برساند ملي امنيت عالي

 مقرراتي -

 قضايي -

 و رقابت -

 ورود تسهيل

 بخشيچند
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4 

 (24) ماده

 برنامه، قانون اجرای پايان تا حداكثر ايران اسالمي جمهوری مركزی تعاون اتاق و ايران كشاورزی و معادن و صنايع بازرگاني، اتاق همكاری با است مكلف دولت

 و كوچك وكارهایكسب از حمايت يي،زااشتغال كارآفريني، رويكرد با ،(%25) درصدپنج وبيست به اقتصاد در تعاون سهم دستيابي جهت را الزم قانوني تمهيدات

 .آورد عملبه بنياندانش و متوسط

 بخشيچند مقرراتي

5 

 (27) ماده

 منزلت ارتقای و روستايي نواحي در موجود یهاظرفيت از برداریبهره و شناسايي مقاومتي، اقتصاد و برنامه كلي یهاسياست تحقق منظور به است موظف دولت 

 قالب در و قوانين مطابق را زير اقدامات روستاها محورعدالت پيشرفت و شكوفايي برای الزم بستر ايجاد و ملي اقتصاد در روستاها جايگاه و روستاييان اجتماعي

 :دهد انجام سنواتي هایبودجه

 : بخشي و اقتصادی اقدامات (الف

 روستا هزارپنج در سال، هر برنامه قانون اجرای طول در محورصادرات اقتصاد توسعه و روستايي اقتصاد تقويت و ایمنطقه ريزیبرنامه راستای در است مكلف دولت .1

 هایحمايت بانكي، تسهيالت از گيریبهره با و محلي نيروهای مشاركت با منطقه، آن اقتصادی -محلي قابليت و محيطي و بومي یهاظرفيت و استعدادها به توجه با

 ريزیبرنامه و توسعه شورای تصويب به و كند تهيه استان سازمان وسيلهبه را روستاها آن ييزااشتغال و اقتصادی توسعه برنامه خصوصي، بخش گذاریسرمايه و دولتي

 .نمايد اعالم برنامه قانون اجرای اول سال اول ماه سه تا را استاني سهميه روستاهای تعداد است موظف سازمان. برساند مربوطه استان

 و «روستايي توسعه و عمران» عنوان با پيوستي تحت سنواتي، بودجه در عشايری و روستايي توسعه و عمران به مربوط اعتبارات شفاف و هدفمند ارائه و تنظيم .2

 .پذيرد انجام فصل اين به مربوط عمراني بودجه اختصاص

 روز پانزده حداكثر به ،ذيربط یهادستگاه از هركدام از عشايری و روستايي اقتصادی یهابنگاه ساخت پروانه صدور و هااستعالم به پاسخ زمان مدت كاهش .3

 فرصت هزار نهصدوچهارده و ميليون يك ايجاد و روستايي صنعتي ناحيه نودوهشت ساخت و برداریبهره روستايي،وكار كسب خوشه چهار و پنجاه حداقل توسعه .4

 تعاوني و خصوصي هایبخش طريق از گراصادرات و پذيررقابت اقتصادی یهابنگاه توسعه و احداث طريق از عشايری مناطق و روستاها در شغلي

  عشاير ساماندهي در شدهتعيين برخورداری یهاشاخص (%5)درصد پنج حداقلساليانه  رشد برای نياز مورد منابع تأمين. 5

 اولويت با برنامه قانون اجرای طول در عشايری مناطق و خانوار بيست باالی هایآبادی و روستاها همه برای آنها بازنگری و توسعه یهاطرح و هادی یهاطرح تهيه .6

 برخوردار كمتر مناطق

 بهبود فرهنگي، هایبرنامه و اقتصادی هایفعاليت توسعه محلي، ريزیبرنامه زمينه در تسهيلگر و پيشرو عناصر عنوانبه عشاير و روستاييان از صدهزارنفر آموزش -7

 اجرايي  یهادستگاه یهاطرح اثربخشي بر نظارت و مردمي هایمشاركت جلب رساني،خدمات

 ایمنطقه -

 زيرساختي -

 تأمين مالي -

رقابت و  -

 تسهيل ورود

 فني و آموزشي -

 بخشيچند

6 

 (31) ماده

 محصوالت در خودكفايي به نيل و غذايي امنيت تأمين جهت در مقاومتي اقتصاد كلي یهاسياست هفتم و ششم بندهای اهداف حصول برای است موظف دولت 

 رسيدن صادراتي، مزيت دارای محصوالت ويژهبه كشاورزی توليدات افزايش و برنامه قانون اجرای در پايان( %95)درصدپنج و نود ميزان به آبزی و دامي زراعي، اساسي

تضمين خريد  -

 محصوالت

 فني و آموزشي -

 ایمنطقه -

 كشاورزی -

صادرات  -

 غيرنفتي
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 كمي یهاشاخص به حصول جهت را زير اقدامات كشاورزی خاك و آب وریبهره ارتقای و صادرات توسعه و توليد هایزنجيره تكميل و تقويت مثبت، تجاری تراز به

 :دهد انجام ذيل جداول در مندرجشرح به

 ضريب افزايش نهال، و بذر توليد در خوداتكايي مقاوم، ارقام كارگيریبه و تأمين و توليد زراعي،به و نژادیبه نشايي، كشت توسعه حفاظتي، كشاورزی توسعه (الف

 هكتار در بخار اسب( 12/0) صدمدوازده حداقلساليانه  كردن ماشيني

 عنوانبه قانون اين( 10) ماده «الف» بند تبصره مطابق پرداخت تضميني، خريد پرداخت در وقفه درصورت و كشاورزی محصوالت تضميني خريد موقع به انجامب( 

 21/6/1368 مصوب كشاورزی اساسي محصوالت خريد تضمين قانون ،(31) ماده «ب» بند برنامه، قانون اجرای طول در. بانكي نظام در تأخير از ناشي خسارت جبران

 .نمايدمي االجراموقوف مغايرت بخش در را بعدی الحاقات و اصالحات با

  باغات به شيبدار اراضي از هكتار هزار پانصد تبديل و راهبردی محصوالت توليد افزايش (پ

 ورود، ضوابط تدوين و زيستي مبارزه و( كمپوست)آلي كود از بيشتر استفاده و شيميايي كودهای و نباتي آفات دفع سموم، بهينه مصرف امكانات نمودن فراهم (ت

 سم و كود( فرموالسيون) ساخت تركيب و ساخت

 مراكز تجهيز و دانش مديريت استقرار بنيان،دانش یهاشركت تقويت فناوری، انتقال و ترويج نوين نظام و تحقيقاتي امور انجام جهت نياز مورد گذاریسرمايه( ث

 جهادكشاورزی

 ... 

 آنها از حاصل منابع صرف و مصرفي گازدار هاینوشابه و مجاز حد از بيش( ترانس)اشباعيغير و اشباع چرب اسيدهای دارای وارداتي هایچربي انواع از عوارضاخذ  (ح

 مصوب( 2)دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون( 48) ماده رعايت باساليانه  بودجه در هزينه نحوه و مصرف ميزان. شير سرانه افزايش جهت در

 .شد خواهد مشخص4/12/1393

 ساالنه بودجه قانون مطابق آنها نياز مورد يارانه پرداخت و سنگين و سبك یهادام( واكسيناسيون) سازیايمن انجام (خ

 روزآمد در ينهاي كنندهمصرف به رسيدن تا صنعتينيمه و صنعتي دامي و كشاورزی نهاده و كاال رهگيری و الكترونيكي بارنامه گذاری،شناسه زيرساخت اندازیراه (د

 كاالها اين شناسه كردن

 كشاورزی محصوالت بندیبسته صنايع و آبزيان و طيور دام، خوراك كارخانجات مانند كشاورزی بخش تكميلي و تبديلي صنايع صادراتي ظرفيت توسعه از حمايت (ذ

 صنايع اين رقابتي و نسبي طبيعي، یهامزيت به توجه با

 روستايي و كشاورزی فراگير یهاتشكل به اعتباری -فني یهاكمك اعطای طريق از كشاورزی محصوالت توليد زنجيره تكميل ز(

 هانهاده يارانه -

 كلي -

 زيرساختي -

 ایتعرفه -
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 (32) ماده

 تأمين برای دولت مالي بار كاهش منظوربه و كشاورزی محصوالت فصلي غيرعادی نوسان كاهش و كشاورزی اساسي كاالهای بازار التهابات كاهش منظور به (الف

 از هريك يا ايران دولتي بازرگاني شركت ،(استراتژيك) راهبردی محصوالت ذخاير تأمين و بازار تنظيم یهاسياست در استفاده مورد تبعي هزينه و گردش در نقدينگي

 و داخلي عرضهساليانه  و فصلي ماهانه، برآوردهای براساس مورد، حسب كشاورزی، جهاد وزارت تشخيص به محصول هر بازار تنظيممسئول  دولتي یهاشركت

 تأمين مالي -

 ایبيمه -

 فني و آموزشي -

 كشاورزی



 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  
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 بهادار اوراق بازار قانون( 1) ماده «24» بند موضوع مالي ابزارهای و سلف قراردادهای در فروش يا خريد مناسب موقعيت اتخاذ به نسبت محصوالت، ازهريك  تقاضای

 .نمايندمي اقدام سرمايه بازار مقرراتچارچوب  در بند اين صدر مشمول هایدارايي ازهريك  روی بر 1/9/1384 مصوب ايران اسالمي جمهوری

 :آورد عملبه را ذيل اقدامات است مكلف دولتب( 

 صورتبه اعتبار بينيپيش وساليانه  بودجه لوايح در كشاورزی بيمه صندوق و كشاورزی محصوالت گذارانبيمه به خسارت پرداخت مستقل رديف ايجاد .1

 برنامه قانون اجرای درطول يافته تخصيص( %100)صددرصد

 هكتار پانصدهزارساليانه  ميزان به خاك( آلي ماده) كربن افزايش و كشاورزی خاك بهبود و اصالح .2

 كشور فرسوده هایباغ نوسازی برای اعتباری و فني یهاكمك ارائه .3

 غيردولتي متقاضيان به تسهيالت پرداخت جهت صندوق ضوابط مطابق عامل بانك نزد ملي توسعه صندوقساليانه  ورودی( %10)درصدده ريالي معادل اختصاص .4

 كوچك سدهای و انحرافي بندهای احداث و طبيعي منابع و كشاورزی بخش با مرتبط زيست محيط بخش، اين تكميلي و تبديلي صنايع كشاورزی، بخش گذارسرمايه

 ملي توسعه صندوق اساسنامهچارچوب  در و ششم برنامه كلي یهاسياست «10-4» بند مطابق
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  (33) ماده

 منابع، تجهيز و تأمين كشاورزی، بخش از حمايت ابزارهای سازیمتنوع منظوربه و مقاومتي اقتصاد كلي یهاسياست ششم و سوم بندهای اجرای در است مكلف دولت

 :برساند انجام به را ذيل اقدامات كشاورزی محصوالت ارزش زنجيره تكميل و افزاييارزش و كشاورزی محصوالت صادرات افزايش گذاری،سرمايه امنيت و توسعه

 فني انبارهای و سردخانه توليدی، یهاقطب در كشاورزی اساسي محصوالت نگهداری و تكميلي تبديلي،صنايع  ارزش، هایزنجيره تكميل و گسترش زمينه ايجاد (الف

 چندمنظوره

 بخش اين صادرات برای تسهيالت جهت كشاورزی بخش از حمايت یهاصندوق منابع( %20)درصدبيست حداقل تخصيصب( 

 كشاورزی محصوالت صادرات به صادراتي یهامشوق اختصاص و تجاری هاینشان صادراتي، هایخوشه ايجاد (پ

 منابع از و محاسبه صادراتي یهامشوق عنوانبهساليانه  را هدف بازارهای در كشاورزی كاالی قيمت با داخل توليد قيمت التفاوتمابه است مكلف دولت -تبصره

 وزيران هيئت تصويب به و نموده تهيه را التفاوتمابه پرداخت و بند اين مشمول كاالهای تعيين مقررات جهادكشاورزی وزارت. نمايد پرداخت هايارانه هدفمندی

 .رساندمي

 برنامه قانون اجرای درطول محصوالت ايننهايي  كنندگانمصرف پرداختي قيمت و توليدكنندگان دريافتي قيمت شكاف( %10)درصدیده حداقل كاهش (ت

 دام حذف برنامه اجرای و دولت توسط گربيمه سهم( %50)درصدپنجاه حداقل پرداخت واگيردار، و مشترك هایبيماری مقابل در هادام كليه اجباری بيمه پوشش (ث

 سنواتي بودجه در بينيپيش از پس آلوده هایكانون در

 مطابق كشاورزی بانك سرمايه افزايش و كشاورزی بخش گذاریسرمايه ارزش از( %7)درصدهفت به كشاورزی بخش توسعه از حمايت یهاصندوق سرمايه افزايشج( 

 قالب در دولت سهم و ارزی ذخيره حساب محل از شده پرداخت تسهيالت بازپرداخت و كشاورزی جهاد وزارت مازاد امالك فروش محل از الملليبين استانداردهای با

 سنواتي بودجه

 (%2)دودرصد حداقلساليانه  ميزان به هاگذاریسرمايه كل در كشاورزیبخش در گذاریسرمايه سهم افزايش (چ

تضمين خريد  -

 محصوالت

 زيرساختي -

 هايارانه نهاده -

 تأمين مالي -

 فني و آموزشي -

ای ـ رسانه -

 تبليغاتي

 كلي -

 مالياتي -

 كشاورزی
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 بخش اين توليد ارزش( %2) درصد دو تاساليانه  كشاورزی، از حمايت كلي سطح ارتقای (ح

 خسارت ميزان تعيين و سال سه مدت به آنان وام اصل امهال و غيرمترقبه حوادث از ديدهخسارت كشاورزان دريافتي یهاوام جريمه و كارمزد و سود بخشودگي (خ

 شهرستان فرمانداری و مربوطه بانك كشاورزی، جهاد از متشكل كارگروهي توسط

 منابع و زيستمحيط از حفاظت توليدات، فرآوری و كشاورزی محصوالتوكيفي كمّي بهبود آب، مصرف مديريت ترويجي، آموزشي، هایبرنامه پخش و توليد (د

  سيما و صدا سازمان توسط كشاورزی جهاد وزارت مالي تأمين و سفارش به برداران،بهره به علمي هایيافته انتقال و وریبهره كشور، طبيعي

 كشاورزی بخش به كشور غيرتخصصي عامل هایبانك اعطايي تسهيالت متوسط از( %15) درصد پانزده حداقل اختصاص (ذ

 محصوالت فرآوری نخودپزی، مانند دادن تفت و چای مانند كردن خشك و كوبيشالي مانند گيریپوست بندی،درجه كردن، پاك انجماد، بندی،بسته مراحل (ر

 .شودنمي محسوب كشاورزی

 .باشدمي معافافزوده ارزش بر ماليات پرداخت از مزبور، خدمات
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  (35) ماده

 كشاورزی، بخش در توليد افزايش و پايداری سرزمين، پايداری برای محيطيزيست هایحقآبه رهاسازی آبي،كم بحران با مقابله منظوربه است مكلف دولت

 را زير اقدامات شود، مترمكعب ميليارد يازده برنامه قانون اجرای پاياني سال در كه ميزانيبه آب، تراز جبران و وریبهره ارتقای و زيرزميني هایسفره به بخشيتعادل

 :آورد عملبه

 آبي نياز با ارقام و باال صادراتي ارزش و نسبي مزيت دارای محصوالت اولويت با كشاورزی محصوالت توليد در وریبهره افزايش و سطح واحد در عملكرد افزايش (الف

 منطقه با مناسب كشت الگوی رعايت و خشكي به مقاوم شوری، با سازگار و كمتر

 ششصد ميزان به حداقل آبگير سطوح های(سيستم)سامانه  و بندهاآب توسعه ،(ایغيرسازه و ایسازه)خاك  و آب عمليات اجرای نوين، آبياری یهاروش توسعهب( 

 سال در هكتار هزار

 پرداخت و تأمينساليانه  بودجه قالب در دولت توسط بالعوض كمك عنوانبه هاهزينه( %85)درصدهشتادوپنج حداقل نوين آبياری یهاروش توسعه برای -تبصره

 .شودمي

 مجازی آب مديريت و نامتعارف هایآب مديريت ها،پساب بازچرخاني و شده كنترل فضای به باز فضای از كشت انتقال و هاگلخانه توسعه از حمايت (پ

 مورد الزامات و منابع تأمين و مقاومتي اقتصاد كلي هایسياستچارچوب  در آب وریبهره ارتقای و راهبردی محصوالت بر تأكيد با كشت الگوی اجرای و طراحي (ت

  كشت الگویچارچوب  در فقط مناسب یهامشوق و حمايت اعمال وساليانه  بودجه قالب در نياز

 احيای برای آبخوانداری و آبخيزداری هایفعاليت بر تأكيد با برنامه قانون اجرای طول در موجود وضع( %5)درصدپنجساليانه  ميزان به قنوات اليروبي و مرمت ،احيا (ث

 قنوات

 در زيربنايي تأسيسات ايجاد و شيالتي هایفعاليت توسعه و برنامه قانون اجرای پايان تا قفس در ماهي هزارتندويست پرورش برای نياز مورد زيرساخت ايجادج( 

 كشور سواحل

 فني و آموزشي -

 زيرساختي -
 كشاورزی



 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  
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 برداریبهره پروانه دارای كشاورزی هایچاه كردن داربرق (چ

 مالي نظام ارتقای و پذيررقابت توليد موانع رفع قانون( 12) ماده موضوع فسيلي هایسوخت مصرف در جوييصرفه محل از بند اين اجرای نياز مورد منابع -تبصره

 .گرددمي تأمين 1/2/1394 مصوب كشور

 برنامه قانون اجرای پايان تا برداریبهره پروانه دارای هایچاه روی بر شده اداره وجوه از تسهيالت اعطای با آب حجمي و هوشمند كنتور نصب (ح

  سد استقرار محل آبريز حوضه در نياز مورد شرب آب تأمين اولويت با سدها، استحصالي آب از استفاده (خ

 هاچشمه و هاقنات ها،رودخانه اين روی بر احداثي سدهای آب از هاقنات و هاچشمه ها،رودخانه از كشاورزان حقابه تأمين (د

 قانون اجرای چهارم سال پايان تا خام مواد وشویشست و كنندگيخنك( سيستم)سامانه اصالح و معدني و آلياژی فوالدی، یهاشركت آب مصرف ساختار تغيير (ذ

 برنامه

 اجرا مورد به قانون اين اجرایهای سال طي در و نموده تعريف كشور نقاط تمامي برای را كشت الگوی طرح برنامه قانون اجرای اول سال پايان تا است موظف دولت (ر

 .دگذار

 .دهد قرار كشاورزان اختيار در كشت الگوی طرح مطابق را آب تخصيص است موظف نيرو وزارت

10 

  (38) ماده

 : آورد عملبه زيستمحيط از حفاظت جهت را زير اقدامات است موظف دولت

 ظرف حداكثر گذارانسرمايه اقتصادی یهاطرح و دولتي عمراني یهاطرح به مربوط هایاستعالم پاسخ به نسبت است مكلف زيست محيط حفاظت سازمان (... غ

 عدم. كند اعالم ذينفعان به مربوطه فني ضوابط و قوانين مطابق شفاف صورتبه كتباً را داليل مذكور هایدرخواست و هاگزارش رد درصورت و نمايد اقدام ماه دو مدت

  .باشد..مي تأييد منزلهبه مقرر، مهلت در زيست محيط حفاظت سازمان پاسخ

رقابت و تسهيل 

 ورود
 بخشيچند
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  (39) ماده

 دولت به اقتصاد، در مردم نقش توسعه و توليد افزايش جهت در هايارانه هدفمندكردن و انرژی و آب مصرف در وریبهره افزايش اجتماعي، عدالت ارتقای منظوربه (الف

 برای رقابتي و نسبي مزيت حفظ و اقتصادی و اجتماعي مالحظات رعايت با را ایيارانه خدمات و كاالها ساير و انرژی هایحامل و آب قيمت كه شودمي داده اجازه

 صورتبه حاصل منابع از و اصالح 15/10/1388 مصوب هايارانه هدفمندكردن قانون( 3) و( 2) ،(1) مواد به توجه با 1400 سال پايان تا تدريجبه توليدات، و صنايع

 و اجتماعي عدالت یهاشاخص ارتقای و هوا آلودگي كاهش انرژی، شدت كاهش وری،بهره غيرنفتي، صادرات از حمايت اشتغال، توليد، افزايش برای هدفمند

 .آورد عملبه را الزم اقدامساليانه  هایبودجهچارچوب  در ذيربط یهاشركت گذاریسرمايه و عملياتي هایهزينه تأمين و نيازمند خانوارهای از اجتماعي هایحمايت

 بخشيچند تأمين مالي

12 

 (42) ماده

 برای نياز مورد مقررات تنظيم و اعتباری و مالي یهاكمك قبيل از الزم هایمساعدت و هاحمايت مقاومتي، اقتصاد كلي یهاسياست اجرای در است مكلف دولت (الف

 یهادستگاه همه. آورد عملبه خصوصي بخش مشاركت با را كشور غيردفاعي و دفاعي اقالم تأمين در خوداتكايي به نيل و دفاعي صنعت مازاد ظرفيت از استفاده

 .. ..كنند استفاده هاظرفيت اين از مجازنداجرايي 

 تأمين مالي -

 كلي -

 مقرراتي -

 صنعت
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  (43) ماده

 :برنامه قانون اجرایهای سال طي در ملي، اقتصاد در معدني صنايع و معدن بخش جايگاه ارتقای و توسعه حمايت، منظور به است مكلف دولت

 :دهد تشكيل زير اختيارات و وظايف تركيب، با استان هر در معادن شورای (الف

 : شورا تركيب .1

 (تفويض غيرقابل)شورا رئيس عنوانبه استاندار -

 و...

 و فروش هرگونه و شده شناسايي معدني ماده استخراج بر نظارت ضمن معادن عالي شورای مصوبات و قوانينچارچوب  در است موظف استان معادن شورای .2

 صنايع ايجاد و تسريع تسهيل، به نسبت را الزم اقدامات طبيعي، منابع تخريب حداقل و محيطيزيست مالحظات رعايت با برداریبهره از قبل پروانه واگذاری

 .دهد انجام دستيپايين

 .است حاكم 27/2/1372 مصوب معادن قانون( 34) و( 2) مواد بر برنامه قانون اجرای طول در( 43) ماده «الف» بند «2» جزء حكم

 .گرددمي ارسال معادن عاليشورای به استان معادن شورای مصوبات از نسخه يك .3

 در مربوطه قانوني و مالي دفاتر و پذيرد انجام معدني ذخاير محل هایاستان در بايد قانوني، ضوابط رعايت با معادن فروش و خريد مالي گردش و بانكي هایحساب .4

 .كند نظارت جزء اين اجرای بر است موظف استان معادن شورای و شودمي تعيين هااستان همان در آنها مالياتي حوزه و شودمي مستقر مذكور هایاستان

 عمومي نهادهای و( ايميدرو) ايران معدني صنايع و معادن نوسازی و توسعه سازمان و( ايدرو)ايران صنايع نوسازی و گسترش سازمان مانند ایتوسعه یهاسازمانب( 

 كشور مالي نظام ارتقای و پذيررقابت توليد موانع رفع قانون و اساسي قانون وچهارمچهل اصل كلي یهاسياست اجرای قانون و كلي یهاسياست رعايت با غيردولتي

 .شوند قائل اولويت معدني صنايع و معدن در گذاریسرمايه به نسبت مكلفند 1/2/1394 مصوب

 كشور مالي نظام ارتقای و پذيررقابت توليد موانع رفع قانون( 35) ماده و معادن قانون

 باالافزوده ارزش دارای معدني صنايع محصوالت صادرات تشويق .3

 كشور معدني یهاظرفيت كليه عمومي اكتشاف و جوييپي شناسايي، شناسيزمين پايه هاینقشه تكميل .4

 در آنها به متعلق دارايي ارزش قيمت تفاوت و ایتوسعه یهاسازمان آورده سهم صورت آن در و ایتوسعه یهاسازمان یهاطرح در خصوصي بخش مشاركت جذب (ت

 .شودمي صفر نرخ با ماليات مشمول ارزيابي، تجديد از ناشي آنها، دفتری ارزش به نسبت مشاركت

 را الزم اقدامات قوانين، طبق مكلفند انتظامي نيروی و تجارت و معدن صنعت، وزارت كشور، یهاراه شبكه از مناسب برداریبهره و ملي هایسرمايه حفظ منظوربه (ث

 .آورند عملبه ایجاده بار حمل در مجاز وزن رعايت برای

 تشكيالتي -

 مقرراتي -

رقابت و  -

 تسهيل ورود

 زيرساختي -

 

 معدن
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 (44) ماده

 قانون اجرای طول در «توليد واحد برای انرژی مصرف» انرژی شدت كاهش و ارزش زنجيره تكميل و انرژیافزوده ارزش افزايش منظور به است مكلف دولت (الف

 :دهد انجام را زير اقدامات برنامه

 انرژی تأمين مالي



 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  
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 .يابد كاهش( %5)درصدپنج ساختمان، بخش در انرژی تلفاتساليانه  كه نمايد اتخاذ ترتيبي .1

 تصويب به و شودمي تهيه نفت و شهرسازی و راه نيرو، هایوزارتخانه توسط قانون اين شدنالجرا االزم از پس ماه 6 مدت ظرف جزء ايناجرايي  نامهآيين -تبصره

 .رسدمي وزيران هيئت

 را غيردولتي بخش توسط باال پيچيدگي ضريب با گازی ميعانات و خام نفت روز در بشكه هفتصدهزار و ميليون دو مقدار پااليش ظرفيت ايجاد برای الزم تسهيالت .2

 از پااليش الگوی در كوره نفت سهم و يابد اختصاص تقطير ميان و ترسبك محصوالت به اساساً آنها فرآورده توليد تركيب تا كند اجرا و ريزیبرنامه نحوی به

 .نشود بيشتر( %10)درصدده

 برنامه قانون اجرای آخر تا كه كند اجرا و ريزیبرنامه نحوی به جديد پتروشيمي محصوالت توليد ظرفيت افزايش برای غيردولتي، بخش گذاریسرمايه جلب برای .3

 پروانه كه توليدی یهامجتمع واحدهای برای نياز مورد خوراك است الزم منظور بدين. يابد افزايش تن ميليون صد به كشور پتروشيمي محصوالت توليد ظرفيت

 تأمين نفت وزارت هماهنگي با ندارند، محيطيزيست مشكالت و است ميسر آنها نياز مورد برق و آب تأمين و دارند را تجارت و معدن صنعت، وزارت از برداریبهره

 .گردد

( 2) دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون به مواد برخي الحاق قانون( 1) ماده «ی» بند بر برنامه اجرای طول در ماده اين «الف» بند «3» و «2» اجزای حكم

 .است حاكم

 ندارند را 4يورو شرايط كه خودروهايي گذاریشماره از و اقدام قلوحمل ناوگان در كربن و انرژی مصرف كاهش به نسبت كشور قلنوحمل جامع طرح قالب در .4

 .. ..نمايد خودداری

15 

  (46) ماده

 و دولت غيرنفتي، صادرات توسعه همچنين و مقاومتي اقتصاد كلي یهاسياست اولويت دارای صنايع از هدفمند حمايت صنايع، نوسازی توليد، رونق منظوربه

 :كنندمي اقدام زير شرحبهذيربط اجرايي  یهادستگاه

 را( معدني صنايع اولويت با)صنعتي  یهااولويت فهرست قانون، اين شدناالجرا الزم از پس ماه 6 مدت ظرف حداكثر است مكلف تجارت و معدن صنعت، وزارت (الف

 .برساند وزيران هيئت تصويببه ایمنطقه بخشيتعادل و سرزميني آمايش مالحظات رعايت با

 با برنامه قانون اجرای دوم سال از( %20)درصدبيستساليانه  را فرسوده خودروهای مانند پرمصرف و صنعتي بازدهكم محصوالت جايگزيني طرح است مكلف دولتب( 

 .نمايد اجرا نياز مورد یهامشوق اعطای

 قانون اين شدناالجرا الزم از پس ماه 6 مدت ظرف نيرو و نفت تجارت، و معدن صنعت، هایوزارتخانه سازمان، مشترك پيشنهاد با مربوطاجرايي  نامهآيين -تبصره

 .رسدمي وزيران هيئت تصويببه

 تسهيالت از معدن و صنعت بخش سهم كه نمايد تنظيم ایگونه به را بانكي تسهيالت پرداخت یهاسياست است مكلف( اعتبار و پول شورای) مركزی بانك (پ

 .باشد( %40)درصدچهل حداقل برنامه قانون اجرای طيساليانه  پرداختي

 سازوكار برنامه قانون اجرای طي 1/2/1394 مصوب كشور مالي نظام ارتقای و پذيررقابت توليد موانع رفع قانون( 20) ماده «3»تبصره  رعايت با است مكلف دولت (ت

 تأمين مالي -

 فني و آموزشي -

 ارزی -

 ایمنطقه -

 مقرراتي -

 

صادرات  -

 غيرنفتي

 صنعت -

 معدن -
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 ارزی تسهيالت كنندهدريافت اقتصادی یهابنگاه برای و كند بينيپيش سنواتي بودجه در را ارز نرخ( %10)درصدده از بيش ساالنهافزايش خطرات پوشش برای الزم

 .درآورد اجرا به و طراحي

 و هادستورالعمل برنامه دوم سال پايان تا مكلفند كشور امالك و اسناد ثبت سازمان و انتظامي نيروی دادگستری، محاكم ،هاشهرداری نظيراجرايي  یهادستگاه( ث

 بيمه، مانند دولتي عوارض و حقوق كليه محاسبه و متقاضيان از اطالعات دريافت تا نمايند آماده ایگونه به را خود افزارینرم یهاساختزير و داخلي هایفرآيند

 انساني نيروی حضور بدون و افزارنرم از استفاده با صرفاً محاسبات آن بر وارده اعتراضات نيز و شهرداری عوارض و هاجريمه آنها، هایجريمه و مالكانه حقوق ماليات،

 و هاپرداخت و اعالم متقاضي به( آنالين)برخط  صورتبه محاسبات كامل توضيح با همراه و شود ميسر مربوطه اظهارنامه يا درخواست الكترونيكي ارسال با همزمان

 .شود انجام الكترونيكي طريق از هادريافت

 حداقلساليانه  برنامه، قانون اجرایهای سال طول در قاچاق كاالی ورود كه نمايد اقدام و ريزیبرنامه ایگونه به است مكلف قوا ساير همكاری با دولتج( 

عمل به جلوگيری است گمرك كنترل از خارج كه دريايي و زميني غيرمجاز ورودی مبادی فعاليت از برنامه قانون اجرای اول سال از و يابد كاهش( %10)درصدده

 .نمايد ارائه اسالمي شورای مجلس به را آنساليانه  گزارش و آورده

 و كوچك صنايع به ريالي تسهيالت ارائه برای ريالي اعتباری خطاخذ  قبال در ملي توسعه صندوق ورودی منابع از( ارزی)ساالنه( %10)درصدده گذاریسپرده (چ

 .شودمي انجام دولتي عامل یهابانك طريق از ملي توسعه صندوق دائمي اساسنامهچارچوب  در غيردولتي و تعاوني متوسط

 و مصرف كاهش به منجر كه نحوی به را صنايع بازسازی و نوسازی طرح برنامه، قانون اجرای اول سال پايان تا حداكثر است مكلف تجارت و معدن صنعت، وزارت (ح

 موظف دولت. نمايداجرايي  وزيران هيئت تصويب از پس و تدوين شود، آنها پذيریرقابت و داخلي توليدات كيفيت ارتقای و بازدهي افزايش و آاليندگي و انرژی شدت

 .كند بينيپيش سنواتي بودجه قالب در را نياز مورد اعتباری تسهيالت تأمين همچنين و تشويقي و حمايتي اقدامات است

 الزم حمايت معدني، هایفعاليت توسعه و كشور دريايي و متوسط و كوچك صنايع فعاليت از مؤثر حمايت و غيرنفتي صادرات تقويت راستای در است مكلف دولت (خ

 در دريايي صنايع و معدني هایفعاليت بيمه الكترونيك، صنايع توسعه و تحقيقات كوچك، صنايع گذاریسرمايه ضمانت صندوق ايران، صادرات ضمانت صندوق از را

 .آورد عملبه برنامه قانون اجرایهای سال طي

 مورد و هدف بازارهای در فرش خانه ايجاد و فرش الكترونيك تجارت توسعه همچنين و تبليغات و توليد آموزش، پژوهش، هدفمندسازی و توسعه است مكلف دولت( د

 یهاشركت و هااتحاديه و غيرمتمركز و متمركز یهاكارگاه تجهيز و توسعه و ايجاد از حمايت پذيری،سفارش سازی،روان و توليد كيفيت ارتقای بخشي،هويت برای نظر

 و صادراتي سهم افزايش و تثبيت وری،بهره بهبود و ارتقا منظوربه دستباف فرش جانبي خدمات و صنايع نيز و كشور سراسر شهری و روستايي دستباف فرش تعاوني

 .آورد عملبه را خارجي و داخلي هایبازاريابي

 .است دولت در بند اين حكم اجرای پيگيری به مكلف تجارت و معدن صنعت، وزارت -تبصره

 .است حاكم كشور توسعه هایبرنامه دائمي احكام قانون( 17) ماده حكم بر قانون اين( 46) ماده حكم

 

 



 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  
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  (48) ماده

 : است مكلف دولت

 عادالنه نرخ تعيين با را نفت صنعت تأسيسات و نفتي ميادين كليه در مشعل و توليد همراه گازهای از برداریبهره و كنترل مهار، آوری،جمع یهاطرح كليه (الف

 برنامه پايان تا كه ایگونه به نمايد واگذار غيردولتي بخش و مردم به فراخوان طريق از قانون اين شدناالجرا الزم تاريخ از ماهسه حداكثر مدت ظرف آنها خوراك

 .باشد شده كنترل و مهار مشعل گازهای( %90) درصد نود حداقل

 بخش از الزم هایحمايت انجام ضمن عمان دريای و فارس خليج در آن جانبي خدمات و( بانكرينگ) هاكشتي به رسانيسوخت خدمات افزايش منظوربهب( 

 را هاكشتي به رسانيسوخت صنعت توسعه برای نياز مورد مجوزهای صدور و هامشوق تسهيالت، شرايط، فرآورده،قيمتگذاری  مخصوص، شناورهای خريد در غيردولتي

 برنامه پايان در عمان دريای و فارس خليج منطقه در هاكشتي به رسانيسوخت بازار از كشور سهم ساالنه،( %10)درصدده حداقل رشد ضمن كه دهد انجام نحویبه

 .برسد( %50) درصد پنجاه به حداقل

 تعاوني غيردولتي، عمومي مؤسسات گذاریسرمايه طريق از مگاوات هزارپنج وبيست تا برق توليد توان افزايش به نسبت برنامه اجرای طول در نيرو وزارت طريق از (ت

 و( BOO) تصرف و برداریبهره ساخت،ازجمله  گذاریسرمايه متداول یهاروش صورتبه يا تابعه یهاشركت داخلي منابع يا و خارجي و داخلي از اعم خصوصي و

 .بود خواهد اقتصاد شورای توسط شده تعيين نرخبراساس  برق تضميني خريد. نمايد اقدام( BOT) انتقال و برداریبهره ساخت،

 طول در را تابعه یهاشركتساليانه  ایتوسعه یهاطرح اعتبارات از( %1)درصديك معادل نفت صنعت در نوآوری و فناوری علمي، توان ارتقای و افزايش منظوربه (ث

 و مرتبط صنايع در آنها كارگيریبه و تجديدپذير یهاانرژی و پتروشيمي و گاز نفت، داراولويت یهافناوری توسعه جذب، ظرفيت ايجاد جهت برنامه، قانون اجرای

 بهساليانه  را بند اين عملكرد گزارش و دهد اختصاص سازمان با موافقتنامه مبادله ضمن انرژی مصرف شدت كاهش و آنها سازیبومي و موجود یهافناوری ارتقای

 قانون اجرای طول در كشور مخازن بازيافت ضريب افزايش منظور به همچنين. نمايد ارائه اسالمي شورای مجلس فناوری و تحقيقات آموزش، و انرژی یهاكميسيون

 رعايت با را هيدروكربوری مخازن از برداشت ازدياد و صيانتي جامع برنامه قانون، اين اجرای اول سال طي نفت وزارت طريق از ،(%1)درصديك ميزان به برنامه

 .آورد عملبه را الزم اقدامات قانوني، مراجع توسط آن تصويب از پس و كند تهيه دريايي مناطق و خشكي نواحي تفكيك به مخازن بندیاولويت

 ج( 

 برای غيردولتي عمومي نهادهای و تعاوني و خصوصي بخش یهاشركت هایتوانمندی و هاظرفيت از استفاده برای را الزم تمهيدات است موظف نفت وزارت .1

 وچهارمچهل اصل كلي یهاسياستچارچوب  در مشترك ميادين ويژهبه گاز و نفت ميادين( مالكيت نه) برداریبهره و توليد اكتشاف، هایفعاليت در گذاریسرمايه

 .آورد عملبه اساسي قانون

 ويژهبه گاز و نفت توليد یهاظرفيت توسعه و حفظ بر تأكيد با گاز و نفت جهاني بازار در اثرگذاری منظوربه گاز و نفت راهبردی ذخاير به است موظف نفت وزارت .2

 .دهد افزايش برنامه قانون اجرای اول سال پايان تا را مشترك ميادين در

 وری،بهره ثروت، توليد افزوده،ارزش ايجاد در جهادی فرهنگ است موظف دولت مقاومتي اقتصاد و توسعه ششم برنامه كلي یهاسياست شدن ياجراي جهت در .3

 و مقاومتي اقتصاد ابعاد و نمايد تقويت را زمينه اين در برجسته خدمات دارای اشخاص به مقاومتي اقتصاد نشان اعطای و مولد اشتغال و گذاریسرمايه كارآفريني،

 .. ..نمايد ترويج و تبيين را ملي رايج و فراگير گفتمان به آن تبديل و ایرسانه و آموزشي علمي، هایمحيط در ويژهبه آن سازیگفتمان

 تأمين مالي -

ای ـ رسانه -

 تبليغاتي

 خريد تضمين -

 محصوالت

 انرژی
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17 

  (51) ماده

 افزايش و خارجي تجاری خدمات برای نياز مورد یهاساختزير گسترش و اقتصاد شدن مردمي راستای در اساسي قانون وچهارمچهل اصل كلي یهاسياست رعايت با

 :ونقلحمل مشكالت حل و( ترانزيت) عبور

 قانون و اساسي قانون وچهارمچهل اصل كلي یهاسياست رعايت با شودمي داده اجازه ايران هوايي ناوبری و هافرودگاه شركت و دريانوردی و بنادر سازمان به (الف

 برای ،(خارجي و داخلي)الملليبين معتبر یهاشركت با مشاركت به نسبت آن بعدی الحاقات و 1387 مصوب اساسي قانون وچهارمچهل اصل كلي یهاسياست اجرای

 هواپيما برخاست و نشست و ناوبریكمك خدمات استثنایبه فرودگاهي و الملليبين كاركرد با اصلي بنادر از برداریبهره و گذاریسرمايه جهت ييهاشركت تشكيل

 .بود خواهد( %51)درصدويكپنجاه حداقل داخلي خصوصي بخش و دريانوردی و بنادر سازمان و ايران هوايي ناوبری و هافرودگاه شركت سهم. نمايد اقدام

رقابت و تسهيل 

 ورود
 ونقلحمل

18 

 (53) ماده

 توسعه قانون مزايای مشمول ايران اسالمي جمهوری آهن راه شركت و وابسته فرودگاهي یهاشركت و ايران هوايي ناوبری و هافرودگاه مادرتخصصي شركت (الف

 .شوندمي 7/7/1370 مصوب جهانگردی و ايرانگردی صنعت

 از برداریبهره زمينه در معافيت و تكليفي تخفيفات لغو و قانوني تمهيدات طريق از بازنگری به نسبت قانون اين شدناالجرا الزم زمان از است موظف دولتب( 

 .نمايد اقدام آنها نرخ نمودن واقعي و مرتبط موارد ساير و اماكن واگذاری پروازی، خدمات برخاست، و نشست فرودگاهي، هوايي، ناوبری خدمات

 و هاظرفيت از گيریبهره غيرنظامي، هوايي بخش در گذاریسرمايه ترغيب هوايي، قلنوحمل اقتصاد تقويت منظور به است، موظف كشوری هواپيمايي سازمان (پ

 ايجاد همچنين و داخل به پيشرفته فناوری انتقال و بنياندانش داخلي صنايع از حمايت اصل رعايت با كشور هوايي صنعت فني و علمي سطح ارتقای و هاسرمايه

 :بگذارد اجرا به كشوری هواپيمايي عاليشورای تأييد از پس و تهيه ذيل اهداف تحقق منظور به مدوني برنامه كرده،تحصيل نيروهای برای اشتغال

 پايدار توسعه برمبتني هایمشيخط رعايت با كشور هوايي ناوگان توسعه هاینيازمندی مديريت و بينيپيش .1

 و داخلي مشترك هایهمكاری با كشور هوايي قلوحمل ناوگان نياز مورد بالگردهای و هواپيما انواع تأمين چگونگي برای الزم تدابير كردن لحاظ و سياستگذاری .2

 داخلي توليد از حمايت اولويت با الملليبين

 و تأمين كه بالگردهايي و هواپيما انواع توليد و ساخت در خصوصي بخش اولويت با داخلي هوايي صنايع مشاركت جهت الزم تدابير كردن لحاظ و سياستگذاری .3

 .پذيردمي صورت كشور خارج از آنها خريد

 نگهداری و تعمير و( مونتاژ)سرهم  ساخت، طراحي،های حوزه در صنعت اين در فعال یهاشركت تمامي هوايي، صنعت توسعه و تقويت و بنياندانش اقتصاد از حمايت منظور به (ت

 .بود خواهند برخوردار بنياندانش یهاشركت برای مصوب و شده بيني پيش حمايتي یهاسياست و قوانين از قانون اين اجرای طول در آنها متعلقات و پرنده وسايل انواع

 .بود خواهد جمهوررئيس فناوری و علمي معاونتبرعهده  هاحمايت اين از برخورداری و احراز صالحيت -تبصره

 و بنياندانش مؤسسات و هاشركت از حمايت قانون( 7) ماده بر مغايرت بخش در برنامه اجرای طول در توسعه ششم برنامه قانون( 53) ماده «ت» بند تبصره

 .است حاكم اختراعات و هانوآوری سازیتجاری

 .بود خواهد معاف سفارش ثبتهای هزينه پرداخت از داخلي سازندگان به بالگرد و هواپيما ساخت سفارش (ث

 مقرراتي -

 فني و آموزشي -

 ترجيحي -

 قلنوحمل -

 صنعت -



 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  
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 بخش هدف نوع حمايت ماده/ تبصره و متن حكم ناظر بر حمايت از توليد رديف

19 

 (61) ماده

 اقدامات از فرسوده یهابافت احيای از حمايت قانونچارچوب  در و تشويقي یهاسياست اعمال با موظفند هاشهرداری و كشور و شهرسازی و راه هایوزارتخانه (... پ

 .نمايند حمايت مصوب بودجه قالب در فرسوده یهابافت بازسازی واحيا  برای غيردولتي بخش

 یهابافت از( %10)درصدده حداقل بهسازی واحيا  به نسبت ایيارانه تسهيالت اعطای و تشويقي حقوقي، حمايتي، یهاسياست اعمال طريق از است مكلف دولت (ت

 درساله همه را نياز مورد ایيارانه تسهيالت سود التفاوتمابه و اقدام هاشهرداری و غيردولتي بخش توسط يبنايزير و يبنايروهای سرانه رعايت با شهری فرسوده

 .نمايد بينيپيش سنواتي بودجه قوانين

 تأمين مالي
ساختمان و 

 مسكن

20 

 (74) ماده

 و قوانينچارچوب در  بند ايناجرايي  نامهآيين. آوردعمل به حمايت سالمت، دانش یهاشهرك ايجاد برای تعاوني و خصوصي هایبخش از است موظف دولت (... پ

 .رسدمي وزيران هيئت تصويب به و شودمي تهيه برنامه قانون اجرای اول سال طي سنواتي بودجه

تجاری  نام فاقد داروهای به فقط را ایبيمه حمايت( ژنريك)تجاری  نام فاقد داروهای تجويز و عرضه و توليد از حمايت است موظف پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت (د

 حسب ايران مركزی تعاون اتاق و ايران كشاورزی و معادن و صنايع بازرگاني، اتاق تجارت، و معدن صنعت، كشاورزی، جهاد هایوزارتخانه همكاری با و دهد اختصاص( ژنريك)

 .دهد ارتقا يافتهتوسعه كشورهای تراز و حد تا را( واكسيناسيون) كودكان سازیايمن برنامه و آورد عملبه محورسالمت محصوالت صادرات جهت در را الزم تمهيدات مورد

 ساير خدمات مقرراتي

21 

  (92) ماده

  ... و فرهنگي بسترسازی فرهنگي، سازیمقاوم تعالي، ،ارتقا منظور به

 نشر و توليد محدودكننده مقررات و ضوابط كاهش و بازنگری و مجوز صدور فرآيند تسهيل به مربوط الزم قانوني تمهيدات قضائيه قوه همكاری با است مكلف دولت (الف

 .. ..نمايد بينيپيش برنامه قانون اجرای اول سال پايان تا را مجوز دارای هنری و فرهنگي هایبرنامه اجرای و آثار نشر و توليد برای الزم امنيت ايجاد و هنری و فرهنگي آثار

رقابت و تسهيل 

 ورود
 سايرخدمات

22 

 (100)ماده 

 قوانينچارچوب در را گردشگری توسعه راهبردی سند برنامه، قانون اجرای اول سال پايان تا است مكلف گردشگری و دستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمان (الف

 :آورد عملبه را زير تمهيدات است موظف دولت. نمايد ارائه وزيران هيئت تصويب جهت خصوصي بخش از حداكثری استفاده رويكرد با مربوطه

 مربوطه قوانينچارچوب  در جهانگردی و ايرانگردی تأسيسات به عوارضي و مالياتي هایمعافيت و سنواتي بودجهچارچوب  در مالي تسهيالت و يارانه اختصاص .2

 تسهيالت واگذاری گذاری،سرمايه در خصوصي بخش ظرفيت از استفاده اقامتي، و رفاهي خدمات ،راه قبيل از گردشگری مناطق نياز مورد یهاساختزير ايجاد .3

 سنواتي... . بودجه قالب در حمايتي اقدامات ساير و قيمتارزان

 مقرراتي -

 تأمين مالي -
 ساير خدمات

23 

  (102) ماده

 ... است موظف دولت

 و روستايي توليدی یهاتعاوني و اقتصادی بازده زود یهابنگاه خانگي، مشاغل توسعه طريق از خانواده اقتصاد و معيشت ارتقای و پشتيباني حمايت،ب( ... 

 برنامه... . قانون اجرای پايه سال به نسبت هافعاليت مستمر رشد نرخ افزايش و محورخانواده

 ساير خدمات كلي



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  

 

 

60 

 تحليل و ارزيابي 

گانه حمايت از 20انواع  گانه و16محتوای محدود احكام برنامه اول تا ششم توسعه با واژگان تحليل 

كه در اند. چنانطور خالصه ارائه شدههب 7و  6ه در جداول دهد كدست ميه، نتايج قابل توجهي بتوليد

باشد و در برخي جداول پيشين آمده، ممكن است مفاد كل ماده قانوني به حمايت از توليد پرداخته 

موارد، يك بند از قانون يا تبصره آن. همچنين ممكن است در كل ماده قانوني، يك نوع حمايت از 

 توليد صورت گرفته باشد يا چند نوع حمايت.

 

 . تعداد كل مواد حمايتي به نسبت تعداد كل مواد قوانين برنامه توسعه6جدول 

 1درصد شامل احكام حمايت از توليدمواد   ها/ تبصرهمواد تعداد كل عنوان قانون

 15 8 52 قانون برنامه اول توسعه

 18 18 101 قانون برنامه دوم توسعه

 16 31 199 قانون برنامه سوم توسعه

 25 41 161 قانون برنامه چهارم توسعه

 17 39 235 قانون برنامه پنجم توسعه

 19 23 124 قانون برنامه ششم توسعه

  160 872 مجموع
جايگزين « مواد»بود؛ اما از قانون برنامه سوم، « تبصره»دوم، قانون برنامه متشكل از تعدادی  و اول برنامه در قوانين توضيح:

 شد.« تبصره»براساس  بندیتقسيم

 

تبصره )در قوانين  -ماده 872 قانون برنامه، جمعاً 6قابل مشاهده است،  6كه در جدول چنان

بيشترين تعداد آنها حاوی احكام حمايت از توليد است.  هتبصر -ماده 160دارند كه برنامه اول و دوم( 

درصد از مواد قانون( و كمترين تعداد مواد،  25مواد حمايت از توليد در قانون برنامه چهارم توسعه )

 18درصد از مواد قانون( به تصويب رسيده است. در مجموع،  15مربوط به قانون برنامه اول توسعه )

گانه، به موضوع حمايت از توليد اختصاص پنجم( از مواد قانون برنامه توسعه ششدرصد )حدود يك

 اند:يج را به زبان تصويری ارائه داده، اين نتا2و  1نمودارهای  يافته است.

 

 

 

 

 
                                                 

 اند.اعداد گرد شده در اين جدول و ديگر جداول اين گزارش، .1
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  قانون برنامه توسعه 6. تعداد مواد حاوي احكام حمايت از توليد به تفكيك در 1نمودار 

 
 

 

 )درصد(از تعداد كل مواد هر قانون برنامه توسعه  . سهم مواد حاوي احكام حمايت از توليد،2 نمودار

 
 

از قوانين برنامه توسعه، و تعداد كلمات مواد حاوی هريك  ، با توجه به تعداد كلمات7در جدول 

از قوانين برنامه توسعه قيد هريك  احكام حمايت از توليد، درصد مفاد مربوط به حمايت از توليد در

در اين پژوهش، تعداد كلمات هر قانون يا ماده قانوني در رابطه با  ستا الزم به يادآوریشده است. 

شده رو استفاده شمارش شده و در تحليل پيش Wordافزار موضوع مورد بررسي با استفاده از نرم

 است.

ل قانون برنامه او م قانون برنامه دو قانون برنامه  

سوم  

قانون برنامه  

چهارم  

قانون برنامه  

پنجم

قانون برنامه  

ششم  

يد
تول

از 
ت 

ماي
 ح

ام
حك

ل ا
شام

د 
موا

قانون برنامه اول   قانون برنامه دوم  قانون برنامه سوم   قانون برنامه چهارم  قانون برنامه پنجم قانون برنامه ششم

صد
در
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 نسبت به تعداد كل كلمات قوانين برنامه توسعه. تعداد كلمات مربوط به حمايت از توليد 7جدول 

 نكل كلمات قوانيتعداد  عنوان قانون

 برنامه

 تعداد كلمات 

 حمايت از توليد مواد حاوي

 درصد

 8 496 5842 توسعه اول برنامه قانون

 16 2730 17108 توسعه دوم برنامه قانون

 12 4052 33105 توسعه سوم برنامه قانون

 16 5214 32338 توسعه چهارم برنامه قانون

 8 4221 49876 توسعه پنجم برنامه قانون

 14 5947 42256 قانون برنامه ششم توسعه

  22660 180525 مجموع

 

 قانون برنامه توسعه  6به تفكيك در  . تعداد كلمات مواد حاوي حمايت از توليد3نمودار 

 
 

 قانون برنامه توسعه  6. سهم تعداد كلمات مواد حاوي حمايت از توليد، از تعداد كل كلمات 4نمودار 

  )درصد(
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آيد كه بيشترين حمايت از توليد در قوانين برنامه توسعه به لحاظ تعداد چنين برمي 7از جدول 

يافته به اين موضوع، در قوانين برنامه دوم و چهارم توسعه و كمترين حمايت از توليد كلمات اختصاص

 از اين حيث، در قوانين برنامه اول و پنجم توسعه صورت گرفته است. 

شده حمايت از توليد با تعداد كلمات  دست آمده از تعداد مواد اختصاص دادهتايج بهبدين ترتيب، ن 

يافته به موضوع حمايت  و همچنين درصد كلمات اختصاصبرنامه توسعه  قانون 6 مربوط به اين موضوع در

از قوانين برنامه توسعه است هريك  دليل نوع متفاوت نگارشگر همخواني ندارند. اين امر، بهاز توليد، با يكدي

 13 چه در كميّت و چه در كيفيت. در مجموع، كند،كه از سبك و سياقي واحد و يكنواخت پيروی نمي

 گانه برنامه توسعه، به موضوع حمايت از توليد اختصاص دارد. 6درصد از كلمات قوانين 

ها را در وان فراواني انواع حمايتتهای دولت از توليد در متن قانون، ميبا مالحظه انواع حمايت 

 نشان داد. 8قوانين اول تا ششم توسعه در جدول 
 

 

 . تعداد احكام حمايت از توليد به تفكيك قوانين برنامه توسعه8جدول 

 نوع حمايت رديف
 قانون برنامه توسعه

 *درصد مجموع
 ششم پنجم چهارم سوم دوم اول

 2 7 2 0 1 2 0 2 ارزی  1

 5 17 3 3 8 1 2 0 ای بيمه 2

 22 79 11 18 17 19 11 3 تأمين مالي  3

 3 12 1 4 1 4 2 0 ترجيحي 4

 6 23 1 9 4 7 2 0 تشكيالتي 5

 3 9 3 1 1 2 2 0 تضمين خريد محصوالت 6

 3 11 1 2 3 1 3 1 ایتعرفه 7

 1 2 - 0 1 0 1 0 دسترسي به بازار 8

 1 5 1 1 0 0 3 0 ديپلماتيك 9

 2 7 2 0 2 2 1 0 ای ـ تبليغاتيرسانه 10

 6 23 6 3 7 6 1 0 ورود رقابت و تسهيل 11

 7 24 5 1 6 5 6 1 زيرساختي  12

 9 31 8 6 8 6 3 0 و آموزشيفني  13

 2 6 1 0 5 0 0 0 قضايي 14

 8 28 5 11 7 3 2 0 كلي 15

 2 7 1 4 2 0 0 0 معنویمالكيت  16

 3 11 1 2 1 4 1 2 مالياتي  17

 8 31 9 2 15 1 3 1 مقرراتي 18

 4 15 3 2 4 3 2 1 ایمنطقه 19

 3 10 2 0 5 2 1 0 هايارانه نهاده 20

 100 358 66 69 98 68 46 11 مجموع 

 100 18 19 27 19 13 3 *درصد 

 .*درصدها گرد شده است



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  

 

 

64 

مالك در جدول بر مبنای مواد تنظيم شده، اما  6آن است كه جدول  6با جدول  8تفاوت جدول 

از مواد، چند حكم به انواع مختلفي از حمايت از هريك  بسا در، تعداد احكام است؛ بدين ترتيب، چه8

هريك  نوع حمايت و بخش هدف در ستون مقابل ،6تا  1توليد اختصاص داده شده باشد كه در جداول 

 از مواد، تصريح شده است.

اول تا  برنامه توسعه حمايت از توليد در قوانينماده حاوی احكام  160، در 8بر اساس جدول  

حمايت از توليد در  دارد. بيشترين تعداد حكماز توليد وجود  حمايت حكم 358، در مجموع ششم

حكم( و كمترين احكام با هدف مورد بحث در قانون برنامه اول توسعه  98قانون برنامه توسعه چهارم )

حكم؛  79مايت، حمايت از طريق تأمين مالي )در مجموع حكم( مقرر شده است. بيشترين نوع ح 11)

درصد( بوده است.  1حكم؛  2درصد( و كمترين نوع حمايت، حمايت دسترسي به بازار )در مجموع  22

پنجم از احكام حمايت از توليد را گانه، حدود يك 6های ي، قانونگذاران در برنامهلحاظ كّمبنابراين، به

  ند.ااز طريق تسهيالت بانكي به توليد اختصاص دادهويژه بهبه تأمين مالي 

 

 قانون برنامه توسعه 6از توليد در  . درصد هر يك از انواع حمايت از توليد از كل احكام حمايت5نمودار 

 
 

طور كلي، يا حمايت از بخش يا از قوانين برنامه توسعه، احكامي به حمايت از توليد بههريك  در 

های توسعه اول مطالعه نشان داد در كل برنامه اين اند.های توليدی پرداختهفعاليتهای خاصي از بخش

؛ ، رويكرد بخشي دارندشدهبررسي قانون 6حكم حمايت از توليد در  358حكم از  183 جمعاً ،تا ششم

  اند.رای حمايت از بخش خاصي طراحي شدهيعني ب
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در جداول زير، تعداد احكام حمايت بخشي از توليد قيد شده است. شايان ذكر است چنانكه در  

نحوی كلي، مفادی را راجع جدول تصريح شده است، بسياری از مواد و احكام قوانين برنامه توسعه، به

 بخشي(.اند )فراردههای متعدد مقرر كاز توليد در بخشبه حمايت 

 

 گانه توسعه 6هاي بخشي از توليد در قوانين تحماي احكام . وضعيت9جدول 

 حمايت مورد بخش
 مجموع سالهپنج قانون برنامه

 احكام

 سهم *

 ششم پنجم چهارم سوم دوم اول )درصد(

 7 8 2 2 2 2 0 0 انرژی

 7 8 2 2 1 2 1 0 ونقلحمل

 6 6 1 1 1 1 1 1 ومسكنساختمان

 17 18 4 3 7 3 1 0 ** ساير خدمات

 10 11 2 1 1 3 3 1 صادرات غيرنفتي

 13 14 3 3 1 4 1 2 صنعت

 *** - 77 7 19 23 15 8 5 بخشيچند

 7 7 0 1 2 2 1 1 فني و مهندسي

 25 27 4 7 5 5 6 0 كشاورزی

 7 7 2 2 1 2 0 0 معدن

 100 183 27 41 44 39 22 10 مجموع
 .*درصدها گرد شده است

 بخش ديگر ارائه شده است. 8غير از منظور از ساير خدمات، خدماتي ** 

ها حذف شده است. بنابراين، اعداد هريك از از محاسبه سهم بخش بخشيها، رديف چندتر سهم بخشدقيقبرای تعيين  ***

 .( تقسيم شده است183-77حكم ) 106حكم تقسيم شود، بر  183جای اينكه بر ه، ب9 های ستون مجموع احكام در جدولرديف

 

 183قانون برنامه توسعه، در  6در مجموع قانونگذار در  نشان داده شده است، 9در جدول چنانكه 

حكم(  77( )بخشيچندهای متعدد )حكم( و همچنين بخش 106هايي خاص )حكم از بخش يا بخش

بخش كشاورزی درخصوص  ، بيشترين حمايت موردیگرفتهصورت  حمايت كرده است. طبق بررسي

 3حكم؛  6بخش ساختمان و مسكن )درخصوص  و كمترين حمايت موردی درصد( 15حكم؛  27)

هايي متعدد، قانون برنامه توسعه، بيشترين مواد از بخش 6درصد( صورت گرفته است. اما مجموعاً در 

 درصد(.  42حكم؛  77اند )مجموعاً نه يك بخش خاص حمايت كرده
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  قانون برنامه توسعه 6هر يك از بخش ها در تفكيك  . تعداد احكام حمايت ازتوليد به6نمودار

 
 

 

  ها از كل احكام حمايت از توليد در قوانين برنامه اول تا ششم توسعه. درصد هر يك از بخش7نمودار 

 
ها حذف شده است. بنابراين، اعداد هريك از از محاسبه سهم بخش بخشيها، رديف چندتر سهم بخشبرای تعيين دقيق توضيح:

( تقسيم شده 183-77حكم ) 106حكم تقسيم شود، بر  183جای اينكه بر ، به9های ستون مجموع احكام در جدول رديف
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 گيريبندي و نتيجهجمع

توسعه و رويكرد قانونگذار  برنامه 6بندی موضوعي انواع حمايت از توليد در هدف از اين پژوهش، دسته

دست آمده، اكنون سؤال مهم ش بوده است. با توجه به نتايج بهدر توجه به هر نوع حمايت در هر بخ

های خاص از توليد در های توسعه در حمايتاين است كه آيا راهبردهای انتخابي قانونگذار در برنامه

يكي از سؤاالت قابل طرح آن  ،مثالبرای  .های خاص، به تحقق آن اهداف منجر شده است يا خيربخش

 مالي تأمين توليد به از حمايت احكام از پنجميك اين پژوهش، حدودبراساس  است كه با وجود اينكه

شده، چرا همچنان بدترين مؤلفه در نظرسنجي  داده اختصاص توليد به بانكي تسهيالت طريق از ويژهبه

  1است؟« هابانكمشكل دريافت تسهيالت از »وكار، مؤلفه پايش محيط كسب

را پوشش داده نظر  مد شده تا چه اندازه اهداف های اِعماله مشخص شود كه حمايتبرای آنك

های توسعه هستيم كه در اين برنامهی ارزيابي عملكرد مفاد هاگزارشاست، قطعاً نيازمند بررسي 

های اغلب گزارشبراساس  شايان ذكر است از آنجا كههمچنين  گزارش بدان پرداخته نشده است.

توان نتيجه گرفت تعداد مواد های توسعه اندك بوده است، مينظارتي، تحقق و عملكرد قوانين برنامه

حمايت واقعي بيشتر از معنای به توسعه ديگر،بيشتر هر قانون برنامه توسعه نسبت به قانون برنامه 

توليد در دوره آن قانون برنامه نيست. نكته ديگر اينكه گاه افزايش حجم احكام حمايت از توليد در يك 

قانون برنامه توسعه، ناشي از عدم اجرای مفاد حمايتي در قانون برنامه توسعه پيشين است؛ بنابراين، 

عملكرد نظام قانونگذاری و نظام حقوقي در اين باره نيز ناكارآيي  ند بيانگرتواموارد مكرر و مشابه، مي

 تلقي شود.

قانون  6حكمِ حمايتيِ بخشي در  183از مجموع های اين پژوهش، يافتهبراساس  نكته ديگر اينكه

اختصاص داشته  های متعدد()بخش «بخشيچند»های درصد( به حمايت 42حكم ) 77برنامه توسعه، 

های اقتصادی در ايران با مشكالت خاصي مواجهند، سهم باالی از بخشهريك  با توجه به اينكه است.

، رويكردی غيراثربخش و صرفاً برای رفع تكليف سياستگذار تلقي شده و الزم بخشيهای چندحمايت

 است از اتخاذ چنين رويكردی پرهيز شود.

های ايم، انواع حمايتحقيق بدان دست يافتهآنچه در اين ت گفته،با در نظر گرفتن مالحظات پيش

 توسعه های اقتصادی و رويكردهای قوانين برنامهگانه از توليد، توزيع و فراواني آنها در بخشبيست

شده در هر  های حمايتها و بخشرسد نوع حمايتنظر ميهر كدام از آنها بوده است. بهدرخصوص 

درخصوص  يك نگرش منظم و واحد نبوددهنده وجود تشتت آرا در سياستگذاران، قانون برنامه، نشان

                                                 

هاي ملي محيط تشكل اقتصادي سراسر كشور از مؤلفه 268)ارزيابي  1395وكار ايران در پاييز پايش محيط كسب»ر. ك.:  .1

، 15376اي اسالمي )دفتر مطالعات اقتصادي(، شماره مسلسل هاي مجلس شور، مركز پژوهش«وكار در ايران(كسب
 .1396ارديبهشت 
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رشد توليد داخلي، فقدان وجود يك استراتژی مشخص توسعه صنعتي، عدم وجود يك نهاد راهكارهای 

 ها و موارد ديگر است.كننده نوع حمايتكننده و تعيينمركزی مديريت

ها در ميزان اثربخشي انواع حمايتدرخصوص  رسدنظر مياين پژوهش، ضروری به برای ادامه

ی ارزيابي عملكرد احكام قوانين برنامه توسعه انجام هاگزارشهای مختلف، مطالعاتي براساس بخش

های از توليد، در تواند به سؤاالتي از اين قبيل پاسخ دهد كه چه نوعي از حمايتشود. اين مطالعات مي

وكار و رشد توليد و اشتغال به دنبال توانند بيشترين سهم را در بهبود محيط كسبها، ميام بخشكد

تواند به تدوين سندی راهبردی ناظر بر مي گفتهخروجي مطالعات پيشتر، دقيقعبارت به داشته باشد.

 ميزان حمايت از توليد و بخش توليدی و منطقه مورد حمايت، منجر شود.نحوه و 
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 اجراي قوانين مربوط به حمايت از توليدمالحظاتي درباره 

موانع  ،رسد، بحث مختصری راجع به ضرورت اجرای قانوننظر مينكته پاياني كه توضيح آن مفيد به

شده برای حمايت از  قوانين تصويبهای آن از منظر اقتصاد سياسي است. نيازو پيش اجرای قانون

ر برسد، به محيط و شرايط خاصي به اين شرح نيازمند نظ مطلوب مدتوليد برای اينكه به نتيجه 

 :هستند

از منافع ملي و به تبع آن، منافع جمعي توليدكنندگان داشته باشد و اين  يقانونگذار درك روشن .1

 منافع برای وی قابل تشخيص است.

نابرابر اين جويان( در تصويب و اجرای های غيرمولد و رانتجوی خاص )بخشی منفعتهاگروه .2

ديگر منافع ملي و عمومي بر منافع بخشي و عبارت به 1قوانين و مقررات، اِعمال نفوذ و فشار نكنند.

 گروهي ارجحيت داشته باشد.

قوه مجريه و نظام اداری نيز بدون تبعيض و اِعمال سليقه شخصي، قوانين را اِعمال كنند. يعني  .3

 برابر برای همه اجرا شوند. رتوصهقوانين ب

سوای مسائل مربوط به كيفيت قوانين در نظام قانونگذاری ايران از لحاظ رعايت اصول قانونگذاری 

توان عدم تحقق اراده قانونگذار در در مراحل پيش از تصويب، در حين تصويب و پس از تصويب، مي

رسد نظر ميبهحمايت از توليد را از منظر اقتصاد سياسي نيز مورد توجه قرار داد. به اين ترتيب كه 

گردد؛ به اين های سياسي و اقتصادی بازميمشكل در كشورهايي نظير ايران، به بستر و ساختار انگيزه

معنا كه اگر احتمال برود يك قانون يا مقرره، منافع سياسي و اقتصادی صاحبان قدرت را تهديد كند 

شود يا واقعاً اجرايي ب پياده نمينحو مناس، بهرسد و اگر هم تصويب شودآن قانون يا به تصويب نمي

ای با شود. برعكس، اگر يك قانون يا مقررههای متعدد برای اجرا نشدن آن مطرح ميگردد و بهانهنمي

منافع محسوس ذينفعان سياسي كليدی و مجريان قانون همسو باشد، احتمال بااليي وجود دارد كه 

 تنفيذ و اجرا شود. 

نحو شوند، اين احتمال وجود دارد كه بهليت تفسيرهای متعدد تدوين ميوقتي قوانين با ابهام و قاب

تر، در چنين روشنعبارت به گزينشي، مطابق با منافع سياسي و اقتصادی شخصي و گروهي، اجرا شوند.

كند و اين منافع حالتي، اجرای قوانين در بستر ساختار انگيزش سياسي و اقتصادی معنا پيدا مي

 كند كدام قانون اجرا شود و كدام قانون اجرا نشود. ی است كه تعيين ميسياسي و اقتصاد

                                                 

 نهاد تر، تسخيرطور دقيقيا به (State Capture)خالف اين حالت كه يكي از انواع فساد است، به سيطره بر دولت  .1

شده، گفته  وضع آنها بر نظارت برای مقررات که هاییگروه و صنایع سوی از (Regulatory Capture)مقرراتگذاری 

افتد كه يك نهاد مقرراتگذار يا نظارتي كه قاعدتاً بايد در خدمت منافع عمومي باشد، به شود. هنگامي چنين اتفاقي ميمي
آيد كه بر آن بخش يا صنعت خاص مورد هاي ذينفع خاصي درميهاي تجاري يا سياسي گروهگروگان و سيطره دغدغه

 نظارت، تسلط دارند.
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 عدم يا اجرا كنندهتعيين تواندقانون، مي مجريان نظر اِعمال و های اختياریگسترش صالحيت

 امكان و مالياتي مأمور با مالياتي مؤدی زني، چانهمثالبرای . باشد الحيللطايف به قانون اجرای

دولت، برخوردهای متفاوت با واردكنندگان در گمركات و گرفتن يا نگرفتن عوارض  به ماليات نپرداختن

يي كه در هافرصتها و امتيازات و توان مدعي شد كه حمايتمي .اين موارد هستندازجمله  گمركي،

 گيرد.نحو برابر و بدون تبعيض در اختيار همه قرار نميقوانين مختلف قيد شده است، به

نتيجه اينكه در كشورهای در حال توسعه مانند ايران، مشكل اصلي به فقدان حاكميت قانون  

نحو برابر بر بيني باشند و بهپيشاين است كه قوانين، شفاف و قابلمعنای به گردد. حاكميت قانونبازمي

 همگان بدون توجه به درجه نفوذ و قدرت سياسي و اقتصادی اشخاص اِعمال شوند.

های ضعيف و فاقد ظرفيت كه شود. دولتديگر، به ظرفيت و توانايي حكومت مربوط مي مسئله 

رشدی و های ضروری را در اختيار جامعه بگذارند، يكي از علل اصلي كمتوانند خدمات و حمايتنمي

درستي شوند. بدون نظام اداری قوی و سالم، مقررات و اجرای آنها بهماندگي كشورها محسوب ميعقب

اين، بر عالوه سختي و با هزينه زياد قادر به فعاليت هستند.ی اقتصادی بههابنگاهگيرد و ورت نميص

ی صالح و كارآمد، هيچ تضميني نيست كه كارآفرينان و نوآوران موفق شوند هادادگاهبدون وجود 

 های نو خود را مطالبه و دريافت كنند.پاداش زحمات و ايده

توان چنين نتيجه گرفت كه صرف تصويب انبوه قوانين و ، ميشدهمطرح  با توجه به نكات 

طرفانه اين مقررات، برای حمايت از توليد كافي نيست، بلكه بايد بستر و زمينه اجرای عادالنه و بي

ديگر، وجود عبارت به نظر قانونگذار دست يافت. قوانين را نيز در نظر گرفت تا به نتيجه مطلوب و مد

دفي خاص ـ در اينجا حمايت از توليد ملي ـ صرفاً بخشي از منظومه ضروری برای تحقق قوانين برای ه

 طرفانه قوانين است.حاكميت قانون است؛ حاكميت قانون، همچنين مستلزم اجرای برابر و بي

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 15474 :مسلسلشماره   شناسنامه گزارش
 6ی حمايت از توليد در هاروشرويكردها و . 3 الگوی راهبردی حمايت از توليدعنوان گزارش: 

 قانون برنامه توسعه

 
 

 

 (وكارگروه مطالعات محيط كسباقتصادی )مطالعات  :نام دفتر

 ، سيد امير سياحاحمد مركزمالميری :كنندگانتهيه و تدوين

 ، سيد احسان خاندوزیجعفر خيرخواهان علمي: انناظر

 زهرا نعيميهمكار: 

 های اقتصادیمعاونت پژوهشمتقاضي: 

 ايمان تهراني: تخصصي ويراستار

 ـــــــ ويراستار ادبي:

 

 

 

 :هاي كليديواژه

 حمايت از توليد. 1

 وكار. محيط كسب2

 . ايران3

 برنامه توسعه. قانون 4
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