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فهرست مطالب

پیشگفتار

بخشاول:قانون
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1

بخشدوم:آییننامههایاجرایی
 آیین نامه اجرایی احصاء بدهی ها و مطالبات دولت و شــرکت های دولتی موضوع ماده )1( قانون

 )تصویب نامه شماره 61240/ ت 52230 ه مورخ 1394/5/17 هیئت وزیران(

آیین نامه اجرایی صکوک اجاره موضوع بند )ب( ماده )2( قانون )تصویب نامه شــماره 41848/ت 
52026 ه مورخ 1394/4/4 هیئت وزیران(

آیین نامــه اجرایی تهاتر بدهی ها و مطالبات دولت موضوع ماده )3( قانون )تصویب نامه شــماره 
83979/ت 52366 ه مورخ 1394/6/29 هیئت وزیران(

آیین نامه اجرایی کمک به هزینه های تحقیقاتی و زیست محیطی واحدهای تولیدی موضوع ماده 
)4( قانون )تصویب نامه شماره 107036/ ت 52047 ه مورخ 1394/8/17 هیئت وزیران( 

آیین نامه اجرایی خرید و یا اخذ بهره برداری و فروش کاالها و خدمات ناشــی از اجرای طرح ها 
و پروژه ها و فعالیت های مورد واگذاری موضوع ماده )7( قانون )تصویب نامه شــماره 67572/ت 

52153ه مورخ 1394/5/27 هیئت وزیران(

آیین نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات کاالها موضوع ماده )8( قانون )تصویب نامه شماره 83983/ت 
52207 ه مورخ 1394/6/29 هیئت وزیران(

آیین نامه اجرایی نحوه وصول وجه مورد مطالبه دستگاه های اجرایی از سرمایه گذاران، تولیدکنندگان 
و پیمانکاران ایرانی به صورت نقد و یا اقساطی و یا مدت دار یکجا موضوع بند )الف( ماده )9( قانون 

)تصویب نامه شماره 48156/ت 52079 ه مورخ 1394/4/16 هیئت وزیران(

آیین نامه اجرایی خرید غیرنقدی کاالهای مورد نیاز طرح های تملک دارایی های سرمایه ای توسط 
دســتگاه های اجرایی موضوع ماده )11( قانون )تصویب نامه شــماره 41846/ت 52048ه مورخ 

1394/4/4 هیئت وزیران(

آیین نامه اجرایی اجازه دستگاه های اجرایی برای عقد قرارداد سرمایه گذاری با اولویت بخش های 
خصوصــی یا تعاونی موضوع ماده )12( قانون )تصویب نامه شــماره 67573/ت 52099 ه مورخ 

1394/5/27 هیئت وزیران(
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فهرست مطالب

آیین نامه اجرایی مستثنی شدن معامالت و دریافت ها و پرداخت های دستگاه های اجرایی برای انتشار اوراق 
بهادار از طریق نهاد واسط از تشریفات مربوط به مناقصات و مزایده ها موضوع ماده )14( قانون )تصویب نامه 

شماره 41851/ت 52028 ه مورخ 1394/4/4 هیئت وزیران(

آیین نامه اجرایی تقویم دارایی غیرمنقول مازاد بانک ها و موسسات اعتباری موضوع بند )پ( ماده )17( 
قانون )تصویب نامه شماره 52101/ت 52098 ه مورخ 1394/4/29 هیئت وزیران(

آیین نامه اجرایی تعیین مصادیق قهری بودن تملک دارایی ها موضوع جزء )ب( تبصره )1( بند )ت( ماده 
)17( قانون )تصویب نامه شماره 41842/ت52027 ه مورخ 1394/4/4 هیئت وزیران(

آیین نامه اجرایی انتشار اوراق بهادار مبتنی بر دارایی به منظور افزایش سرمایه بانک های دولتی موضوع 
ماده )18( قانون )تصویب نامه شماره 42443/ت52042 ه مورخ 1394/4/6 هیئت وزیران(

آیین نامه اجرایی نحوه تسویه بدهی های ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت موضوع ماده )20( 
قانون )تصویب نامه شماره 58955/ت 52080 ه مورخ 1394/5/11 هیئت وزیران(

آیین نامه اجرایی افزایش سرمایه بانک های دولتی از محل صرفه جویی در هزینه ها یا فروش اموال مازاد یا 
افزایش قیمت آب و حامل های انرژی موضوع ماده )24( قانون )تصویب نامه شماره 54418/ت 52142 

ه مورخ 1394/5/3 هیئت وزیران(

آیین نامه اجرایی انتشار اوراق مشارکت بر اساس رتبه بندی اعتباری موضوع ماده )25( قانون )تصویب نامه 
شماره 41849/ت 52025ه مورخ 1394/4/4 هیئت وزیران(

آیین نامه اجرایی تعیین محدوده جهت محاسبه مالیات با نرخ صفر )بند )د( ماده )132( قانون مالیات های 
مســتقیم( موضوع ماده )31( قانــون )تصویب نامه شــماره 89478/ ت 52319 ه مورخ 1394/7/11 

هیئت وزیران(

آیین نامه اجرایی تعیین شرایط استفاده از دوره مالیات صفر موضوع )تبصره )2( ماده )132( قانون مالیات های 
مســتقیم( موضوع ماده )31( قانون )تصویب نامه شــماره 165311/ت 52642 ه مــورخ 1394/12/16 

هیئت وزیران(

آیین نامه اجرایی معافیت از پرداخت حقوق دولتی معادن در قبال پژوهش های کاربردی به منظور ارتقای 
بهره وری، فناوری، بهینه سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی )تبصره 
)10( الحاقی ماده )14( قانون معادن( موضوع بند )الف( ماده )35( قانون )تصویب نامه شماره 61244/

ت52208 ه مورخ 1394/5/17 هیئت وزیران(
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آیین نامه اجرایی تشویق فرآوری مواد خام و تبدیل کاالهای با ارزش افزوده پایین به کاالهای با ارزش 
افزوده باال موضوع ماده )37( قانون )تصویب نامه شــماره 107038/ت 52532 ه مورخ 1394/8/17 

هیئت وزیران(

آیین نامه اجرایی تســهیل در تشــریفات گمرکی برای واحدهای تولیــدی و ترخیص کاالهای وارده 
موضــوع بند )ت( مــاده )38( قانون )تصویب نامه شــماره 52104/ت 52100 ه مورخ 1394/4/29 

هیئت وزیران(

آیین نامه اجرایی مشــارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخــش غیردولتی در تأمین منابع مورد نیاز 
صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی موضوع ماده )44( قانون )تصویب نامه شــماره 73318/ت 

52231 ه مورخ 1394/6/8 هیئت وزیران(

آیین نامــه اجرایی چگونگی واگذاری و احیــاء اراضی طبق قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و 
مراتع کشور )تبصره )2( اصالحی ماده )9( قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی( 
موضوع ماده )45( قانون )تصویب نامه شماره 41845/ت 52050 ه مورخ 1394/4/4 هیئت وزیران(

آیین نامه اجرایی تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ ارز رسمی تا نرخ ارز روز پرداخت موضوع 
ماده )46( قانون )تصویب نامه شماره 164240/ ت 52691 ه. مورخ 1394/12/13 هیئت وزیران(

آیین نامه اجرایی بهینه سازی مصرف آب و انرژی با استفاده از روش و فناوری های نوین در کشت های 
متراکم گلخانه ای موضوع ماده )50( قانون )تصویب نامه شماره 41845/ت 52050 ه مورخ 1394/4/4 

هیئت وزیران(

آیین نامه اجرایی تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها موضوع ماده )52( قانون )تصویب نامه شماره 56030/ 
52081ه مورخ 1394/5/5 هیئت وزیران(

آیین نامه اجرایی حضور نمایندگان بخش کشاورزی در اتاق ایران موضوع ماده )53( قانون )تصویب نامه 
شماره 31109/ت51949 ه مورخ 1394/3/12 هیئت وزیران(

آیین نامه اجرایی رفع تداخالت اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اجرای قوانین و مقررات موازی )تبصره 
)3( الحاقی ماده )9( قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی( موضوع ماده )54( قانون 

)تصویب نامه شماره 49670/ت52083 ه مورخ 1394/4/21 هیئت وزیران(
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بخشسوم:اساسنامهها،برنامههاوسایرمصوباتهیئتوزیران
اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه موضوع تبصره )3( ماده )28( قانون )تصویب نامه شماره 85943/ت 

52318 ه مورخ 1394/7/1 هیئت وزیران(

اساســنامه نمونه صندوق های پژوهش و فنــاوری غیردولتی موضوع مــاده )44( قانون )تصویب نامه 
شماره75593/ت52232هـ مورخ 1394/6/11هیئت وزیران(

برنامه توسعه تولید محصوالت دانش بنیان موضوع ماده )43( قانون )تصویب نامه شماره 116959/ت 
52253ه مورخ 1394/9/5 هیئت وزیران(

تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص طراحی و راه اندازی ســامانه جامع داده های کشاورزی موضوع 
ماده )48( قانون )تصویب نامه شماره 75785/ت52320 ه مورخ 1394/6/11 هیئت وزیران(

بخشچهارم:دستورالعملها
دستورالعمل تخصیص وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک ها و بیمه های مشمول 

واگذاری، به افزایش سرمایه بانک های دولتی موضوع تبصره )2( بند )ب( ماده 16 قانون

دســتورالعمل اجرایی افتتاح حســاب ویژه برای تأمین مالی پایــدار واحدهای تولیدی، حمل و نقل، 
بنگاه های دانش بنیان و شــرکت های صادراتی موضوع ماده )21( قانون )مصوب یک هزار و دویســت 
و هشــتمین جلســه مورخ 1394/7/28 شــورای پول و اعتبار ابالغیه شــماره 94/225878 مورخ 

)1394/8/11

دستورالعمل اجرایی بند )س( ماده )132( قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده )31( قانون )ابالغیه 
شماره 200/94/101 مورخ 1394/11/3 سازمان امور مالیاتی(

دستورالعمل نحوه عبور )ترانزیت( داخلی کاالهای واحدهای تولیدی موضوع بند )ب( ماده )38( قانون 
)ابالغیه شماره 113276 مورخ 1394/6/18 وزارت امور اقتصادی و دارایی( 

دستورالعمل اجرایی تخصیص تسهیالت بانک های عامل غیرتخصصی به بخش کشاورزی موضوع ماده 
)47( قانون )مصوب یک هزار و دویست و دوازدهمین جلسه مورخ 1394/10/1 شورای پول و اعتبار 

موضوع بخشنامه شماره 94/309476 مورخ 1394/10/26(
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اقتصاد ایران طی ســال های 1391 و 1392 عملکردی نامناسبی از نظر شاخص های 
اصلی اقتصادی به خصوص رشــد اقتصادی و تورم داشــت کــه منجر به پدیده رکود 
تورمی شــدیدی گردید. ریشه این مشکالت را در دو دسته از عوامل می توان طبقه بندی نمود. 
یک دسته از عوامل به ناکارآمدی های بلندمدت و ساختاری اقتصاد ایران مربوط می شود. نگاهی 
به روند متغیرهای اقتصادی کشــور در سه دهه اخیر نشان می دهد رشد اقتصادی »پایین« و 
»ناپایدار«، همراه با تورم بیش از 20 درصد، به عنوان مســائل مزمن عملکرد بلندمدت اقتصاد 
ایران، همواره مورد توجه کارشناســان و صاحب نظران بوده اســت. وابستگی اقتصاد کشور به 
درآمدهای نفتی، ســاختار دولتی اقتصاد ایران، بهره وری پایین، نبود رشد فنی و نوآوری و.... از 
جمله این مشکالت ساختاری هستند. این مشکالت باعث می شوند اقتصاد کشور در مواجهه با 
شوک های وارده دچار فراز و نشیب های فراوانی شود. دسته دوم از عوامل ایجادکننده مشکالت 
اقتصادی در سال های 1391 و 1392 به اثرات ناشی از تحریم های ظالمانه اعمال شده برعلیه 
کشور و نحوه مواجهه با آنها برمی گردد که در کنار مشکالت ساختاری باعث تغییرات عمده ای 

در بخش های مختلف اقتصادی کشور شدند. 
دولت یازدهم با درک شــرایط خطیر اقتصاد کشــور، از طریق برنامه های مختلف سعی نمود با 
اتخاذ سیاســت های اصالحی شرایط اقتصادی را بهبود دهد. در این رابطه، با بررسی های اولیه 
مشــخص گردید که رفع برخی از مشــکالت اقتصادی نیازمند تغییر بسترهای قانونی موجود 
می باشد. در کنار اصالحاتی که در قالب برنامه های توسعه برای تحوالت میان مدت و بلندمدت 
اتخاذ می شــود، اصالحاتی نیز در مقطع کوتاه مدت ضروری تشــخیص داده شد. در این راستا، 
کارگروهــی در وزارت امور اقتصادی و دارایی شــکل گرفت و با حضور دســتگاه های دولتی و 
نمایندگان بخش خصوصی، ضمن ارزیابی دالیل تنگناهای موجود، راهکارهای اصالحی در قالب 
احکام قانونی استخراج گردید. نتیجه این بررسی ها، تنظیم الیحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و 
ارتقای نظام مالی کشــور بود که در مرداد سال 1393 در قالب 30 ماده تقدیم مجلس شورای 

ث



اسالمی شد. این الیحه در مجلس شورای اسالمی نیز بر اساس دیدگاه های نمایندگان محترم با 
تغییراتی همراه شد. در نهایت پس از ماه ها بررسی، الیحه مزبور در قالب 60 ماده در اردیبهشت 

سال 1394 به تصویب مجلس رسید.
ایــن کتاب مجموعه قانــون، آیین نامه ها، مصوبات دولت و دســتورالعمل های مربوط را که تا 
مرداد 1395 به تصویب رســیده، در قالب یک مجلد برای استفاده دستگاه های دولتی، فعاالن 
اقتصادی، ذی نفعان و محققان جمع آوری کرده است. امید است که با اجرای کامل احکام مزبور 

تغییرات مثبتی را در عملکرد اقتصاد کشور شاهد باشیم.

شاپورمحمدی
معاوناموراقتصادی

ج
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3 بخش اول: قانون

بسمه تعالی

شماره: 491/10077
تاریخ: 1394/2/20

حجت االسالم و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران 

عطف به نامه شماره 50547/54293 مورخ 1393/5/19 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم 
)123( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام 
مالی کشور که با عنوان الیحه یک فوریتی به مجلس شورای اسالمی تقدیم گردیده بود، با تصویب 
ابالغ  به پیوست  تأیید شورای محترم نگهبان،  در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1394/2/1 و 

می گردد.

علی الریجانی
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بسمه تعالی

شماره: 21925
تاریخ: 1394/2/27

وزارت امور اقتصادی و دارایی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به پیوست »قانون رفع 
موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور« که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول 
اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 1394/2/9 
به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 491/10077 مورخ 1394/2/20 مجلس شورای 

اسالمی واصل گردیده، جهت اجرا ابالغ می گردد. 

حسن روحانی
رئیس جمهور



5 بخش اول: قانون

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1

ماده 1- دولت موظف است:
الف- ظرف مدت شش ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون، »جدول بدهی ها و مطالبات دولت و 
شرکت های دولتی« را در سه طبقه به شرح زیر تهیه و به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه 

و محاسبات مجلس شورای اسالمی ارائه کند:
طبقه اول: مطالبات و بدهی های اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص

طبقه دوم: مطالبات و بدهی های نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به تفکیک مؤسسه
طبقه سوم: مطالبات و بدهی های بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک بانک ها

ب- جدول مزبور باید هر سه ماه یک بار به روزرسانی شده، به کمیسیون های مذکور ارائه شود.
و  بودجه، جدول بدهی ها  ارائه الیحه  با  بعد، همزمان  به   از سال 1394  پ- دولت موظف است 
مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی 
غیردولتی و بانک ها و مؤسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی 

کشور رسیده است، به مجلس شورای اسالمی ارائه کند.
تبصره- به منظور اجرای احکام مذکور در بندهای )ب( و )پ( این ماده، از ابتدای سال 1395 واحد 
جداگانه ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد می شود. این واحد موظف است خالصه مطالبات، 
بدهی ها و تعهدات دولت را احصاء و ثبت کند و عالوه بر گزارش های فصلی، گزارش های ساالنه جهت 
ارائه به رئیس جمهور و مجلس شورای اسالمی تهیه نماید. گزارش های ساالنه باید به تأیید سازمان 
حسابرسی کشور برسد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با پیشنهاد وزارت امور 
اقتصادی و دارایی، نسبت به اصالح ساختار سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین 
و مقررات مربوط اقدام کند. شرح وظایف واحد مزبور مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی 
و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ابالغ می شود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
موظف است نیروی انسانی واحد مذکور را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را 

از محل اعتبار برنامه تنظیم صورت عملکرد ساالنه بودجه کشور تأمین کند.
امور  وزارت  پیشنهاد  به  قانون،  این  ابالغ  تاریخ  از  ماه  دو  ماده ظرف مدت  این  اجرائی  آیین نامه 

اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می رسد.
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ماده 2- دولت موظف است:
الف- حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون، بدهی های قطعی خود به 
اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1392 
ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت )وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی( از اشخاص مزبور تسویه کند. 
بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان »اوراق تسویه خزانه« 
صادر می کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقاباًل بدهکار 
قرار می دهد. این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دولت مورد استفاده قرار 
می گیرد. جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه که به موجب این ماده صادر می شود و در اختیار طلبکاران 

قرار می گیرد، به صورت جمعی- خرجی در بودجه های سنواتی درج می شود.
ب- همه  ساله به  میزان مابه التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از 
دولت و شرکت های دولتی و بدهی قطعی شده آنان به دولت و شرکت های دولتی، در الیحه بودجه 
ساالنه، انتشار »اوراق صکوک اجاره« را پیش بینی نماید. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. 
آیین نامه اجرائی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط 
دولت و شرکت های دولتی ذی ربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ این قانون، به پیشنهاد سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

به تصویب هیئت وزیران می رسد.
اوراق صکوک اجاره در این قانون عبارت است از اوراق بهادار قابل نقل و انتقال که نشان دهنده مالکیت 

مشاع دارنده در منافع دارایی مورد اجاره باشد.
پ- در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را 
با بدهی شرکت های دولتی به آنها، تهاتر کند. شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار 
می شود، موظف است مبلغ بدهی تسویه شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور 

واریز کند.
حکم این بند با رعایت جزء )2( بند )د( سیاست های کلی اصل چهل وچهارم )44( قانون اساسی قابل 

اجراء می باشد.
تبصره 1- دولت مجاز است احکام سه گانه این ماده را درمورد اشخاص، نهادها و مؤسسات عمومی 

غیردولتی و بانک ها اجراء کند.
تبصره 2- پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر 
ماده )13( قانون حمایت از آزادگان مصوب 1389/12/4 از محل منابع حاصل از واگذاری اموال 
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دولت به استثنای واگذاری های مشمول قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )44( 
قانون اساسی با تأیید ذی حساب دستگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران در اولویت قرار دارد.

ماده 3- به دولت اجازه داده می شود عملیات اجرائی وصول مطالبات دولت )وزارتخانه ها و مؤسسات 
دولتی( را در مواردی که واجد شرایط مذکور در ماده )2( این قانون می باشند، تا مبلغ بدهی قابل 
تسویه طبق آیین نامه اجرائی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران 
می رسد، تا پایان سال 1395 متوقف و محدودیت خروج مدیران اشخاص یاد شده از کشور را به 

لحاظ بدهی های مذکور و در سقف مبلغ یاد شده مرتفع کند.
تبصره- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال 1395 از ممنوع الخروج نمودن کارفرما و 

توقیف ابزار و ماشین آالت تولید و مواد اولیه خودداری کند.
ماده 4- به دولت اجازه داده می شود از محل اعتبارات بودجه های سنواتی تا پنجاه درصد )%50( 
آن بخش از هزینه های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت محیط زیستی به واحدهای تولیدی دارای مجوز 
یا پروانه بهره برداری را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کاال یا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع 
ذی صالح داخلی یا بین المللی شده است، کمک نماید. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه 
از تاریخ ابالغ این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و 

جهاد کشاورزی به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده 5- سازمان  گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، شرکت شهرک های کشاورزی و سازمان 
توسعه ای ذی ربط پتروشیمی در وزارت نفت با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و 
چهارم )44( قانون اساسی بر اساس قانون تأسیس و اساسنامه خود اداره گردیده و از شمول قوانین 
مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور به جز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده 

می کنند، مستثنی می باشند. تسری قوانین به این سازمان ها مستلزم ذکر نام است.
ماده 6- مواردی که بدهی های شرکت های دولتی با تأیید سازمان حسابرسی، ناشی از تکالیف قانونی 
بوده است و بر اساس حکم قانونی، دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آنها شده است و همچنین 
بدهی شرکت های مادرتخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیالت برای اجرای طرح ها و پروژه های 
سرمایه گذاری که بعداً سهام آنها یا به شکل دارایی در چهارچوب مقررات قانونی مربوط واگذار شده 
لیکن تعهدات مذکور به شرکت جدید التأسیس منتقل نگردیده است و سهام آنها با رعایت مقررات 
قانونی مربوط واگذار شده است، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران 
به بدهی دولت منتقل می شود و طبق ماده )1( این قانون و یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در 
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قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار می گیرد.
سرمایه دولت در شرکت های مادرتخصصی مربوط، معادل مبالغ بدهی های انتقال یافته موضوع این 

ماده به دولت، افزایش می یابد.
گزارش اجرای این ماده هر شش ماه یک بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون برنامه 

و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارسال می شود.
ماده 7-

1- به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود تا با هماهنگی وزارتخانه ها و شرکت ها 
و مؤسسات دولتی کاالها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پروژه ها و فعالیت های مورد واگذاری را 
در صورت ضرورت تا سقف هزینه یا قیمت تمام شده برای خود با عقد قرارداد به مدت مندرج در 
مزایده یا مناقصه از بخش غیردولتی خریداری و در صورت عدم نیاز به خرید، اجازه بهره برداری یا 

فروش در داخل و یا خارج را به بخش غیردولتی بدهد.
2- در مواردی که طرح ها، پروژه ها و فعالیت های مورد واگذاری فاقد توجیه اقتصادی است و نیاز به 

پرداخت کمک دارد میزان کمک در آگهی مناقصه یا مزایده درج می شود.
3- رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای خریداران طرح ها، پروژه ها و فعالیت ها و 
برگزاری مناقصه عمومی برای فروشندگان کاالها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها، پروژه ها و فعالیت ها 

الزامی است. 
آیین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور 

اقتصادی و دارایی ظرف مدت دو ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده 8- دولت موظف است از ایجاد و تقویت نشان )برند(های تجاری داخلی محصوالت صنعتی و 
خوشه های صادراتی حمایت کند و ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون وزارت صنعت، 
معدن و تجارت مکلف است آیین نامه ساماندهی تبلیغات کاالها و خدمات را با همکاری سازمان 
صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، وزارتخانه های جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطالعات، 

فرهنگ و ارشاد اسالمی و کشور با اهداف زیر تهیه کند و به تصویب هیئت وزیران برساند:
1- افزایش رقابت پذیری کاالهای داخلی

2- ترویج فرهنگ مصرف کاالهای داخلی
3- ترویج تغذیه سالم

4- جلوگیری از تجمل گرایی
5- تشویق تولیدکنندگان، صادرکنندگان و نشان های برتر
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6- محدودسازی تبلیغ کاالهای خارجی
قانون  ماده  )5(  و  قانون مدیریت خدمات کشوری  ماده  )5(  ماده 9- کلیه دستگاه های موضوع 

محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند:
الف- در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی، وجه مورد مطالبه در قبال فروش 
سرمایه گذاران،  از  ریال،  میلیارد  یک  از  بیش  پروانه  یا  مجوز  صدور  یا  خدمت  ارائه  یا  محصول 
تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و پیمانکاران ایرانی را طبق آیین نامه ای که با پیشنهاد 
مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد به صورت نقد و 

یا اقساطی و یا مدت دار یکجا وصول نمایند.
ب- در صورت درخواست برای پرداخت اقساطی یا مدت دار یکجا، به دستگاه های مذکور اجازه داده 
می شود به غیر از موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط وصول 
می نمایند، برای مدت بیش از سه ماه، معادل نرخ سود تسهیالت بانکی برای مدت اقساط یا پرداخت 

یکجا به مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه نمایند.
ماده 10- دستگاه های اجرائی موضوع ماده )5( قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده )5( قانون 
محاسبات عمومی کشور و شرکت ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه هایی که شمول 
نام است درصورت وجود مجوز قانونی یا تصریح در قرارداد  حکم بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح 
می توانند قراردادها، تعهدات، توافقات، واگذاری ها، مجوزها و پروانه های قانونی صادرشده را لغو کنند 
یا تغییر دهند یا متوقف یا عطف به ماسبق کنند در غیر این صورت اقدامات فوق مستلزم جلب 

رضایت اشخاص ذی نفع می باشد.
ماده 11- به دستگاه های اجرائی مجری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دارای ردیف اعتبار در 
قوانین بودجه سنواتی اجازه داده می شود تا با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت 
به خرید غیرنقدی و یا اقساطی تا سقف سی درصد )30%( اعتبار مصوب طرح کاالهای مورد نیاز 
طرح های خود را جهت تحویل به پیمانکاران طرح های مذکور، به عنوان بخشی از سهم کارفرما اقدام 

نماید.
سود متعلقه به خرید این کاالها که در قرارداد با رعایت قوانین و مقررات پیش بینی شده است توسط 
کارفرما پرداخت می شود. آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

تا سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده 12- به کلیه وزارتخانه ها به ویژه نفت و نیرو و شرکت های تابعه و وابسته به آنها و سازمان ها 
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و مؤسسات دولتی و کلیه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه داده می شود 
پانصدهزار میلیارد  و  ارزی  به صورت  تا سقف یکصد میلیارد )100.000.000.000( دالر  ساالنه 
)500.000.000.000.000(ریال به صورت ریالی که هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدیل 
می گردد، درموارد مربوط به بندهای ذیل این ماده که سرمایه گذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا 
حقوقی خارجی یا داخلی با اولویت بخش های خصوصی یا تعاونی به تولید، صادرات، ارتقای کیفیت، 
صرفه جویی یا کاهش هزینه در تولید کاال یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط زیست و یا کاهش 
تلفات جانی و مالی می انجامد برای نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و کاالها و خدمات 
قابل صادرات یا واردات به قیمت های صادراتی یا وارداتی به نرخ روز ارز بازار آزاد یا معادل ریالی آن 
با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه و برای سایر موارد با قیمت های 
غیریارانه ای با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه قرارداد منعقد کنند.

 دولت مکلف است:
 1- کاال یا خدمت تولید شده یا صرفه جویی شده و منافع یا ارزش حاصله را حسب مورد و از محل 

درآمد، صرفه جویی، منافع یا ارزش حاصله خریداری کند.
 2- اصل و سود سرمایه گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه یا منافع 

اقدام موضوع این ماده را به آنان پرداخت نماید.
 درصورت تأمین تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز اجزای )1( و )2( از بودجه کل کشور، ضمن مبادله 

موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریق خزانه داری کل کشور اقدام می شود.
 اشخاص فوق می توانند طبق قرارداد یا مجوز صادره نسبت به فروش کاال یا خدمت تولید شده یا 
صرفه جویی شده و منافع یا ارزش حاصله از سرمایه گذاری یا اقدام در داخل یا خارج کشور و یا 

بهره برداری و استفاده از آنها اقدام نمایند.
الف- طرح های نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام، گاز و میعانات گازی با اولویت مخازن 
مشترک و افزایش ظرفیت پاالیش نفت خام و میعانات گازی، افزایش تولید محصوالت پتروشیمی، 
ذخیره سازی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی مخازن مشترک در مخازن غیرمشترک و داخل 
کشور، ذخیره سازی گاز در فصول کم مصرف برای استفاده در فصول پرمصرف، تبدیل درجای نفت وگاز و 
میعانات گازی به محصول یا برق، تزریق گاز به میادین داخلی، رشد صادرات و عبور )ترانزیت( و معاوضه 
)سوآپ( نفت خام، میعانات گازی و گاز و فرآورده های نفتی، جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت 
و میعانات گازی و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی با فرآورده های نفتی ذی ربط و کلیه طرح هایی که به 
افزایش تولید یا صرفه جویی در مصرف نفت خام و میعانات گازی و گاز و فرآورده های نفتی بیانجامد.
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ب- طرح های بهینه سازی مصرف انرژی در بخش های مختلف از جمله صنعت با اولویت صنایع انرژی بر 
و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری و ساختمان، توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، 
گسترش استفاده از گاز طبیعی فشرده یا مایع یا گاز مایع شده با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای 
اصلی بین شهری، تولید و یا جایگزین کردن خودروهای کم مصرف و یا برقی با خودروهای پرمصرف و 
فرسوده و کاهش هزینه های حمل بار و مسافر و کاهش دموراژ )خسارت تأخیر( کشتی ها و طرح های 
حمل ونقل ریلی، جاده ای، دریایی، هوایی اعم از زیرساخت ها و وسایل حمل و نقل، طرح هایی که به 

کاهش گازهای گلخانه ای منجر می شود، ماشین آالت و واحدهای تولیدی بخش کشاورزی
پ- طرح های احداث نیروگاه با بازدهی )راندمان( باال، افزایش تولید و بازدهی حرارتی نیروگاه ها که 
منجر به افزایش بازدهی حرارتی شود، با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاه های چرخه )سیکل( 
ترکیبی اعم از ترکیب برق و گرما )CHP( و ترکیب برق، سرما و گرما )CCHP( و مولدهای مقیاس 
کوچک )DG( توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، کاهش تلفات انرژی در تولید، انتقال و توزیع، 
بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف برق و انرژی، برقی کردن چاه های کشاورزی با اولویت استفاده از 
منابع انرژی های نو از جمله انرژی خورشیدی، جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فرآورده های نفتی 
در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد و افزایش سهم صادرات و عبور )ترانزیت( برق، تولید برق از تلفات 

گاز و سوخت کارخانجات
ت- طرح های احداث سد، بندر، آب و فاضالب، طرح های جلوگیری از شوری و کاهش کیفیت آب، 
شیرین کردن آب شور و تولید آب شیرین با استفاده از روش های مختلف با اولویت روش های حرارتی 
بازیافتی، بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف آب با کاهش تلفات آب در انتقال و توزیع، مهار و 
بهره برداری بهینه از آبهای داخلی، مشترک و مرزی و آبهایی که به دریا می ریزد و طرح های جمع آوری 
به بهبود کیفیت و کاهش مصرف آب می انجامد،  و دفع بهداشتی فاضالب و کلیه طرح هایی که 
طرح های زهکشی اراضی کشاورزی و شیوه های نوین آبیاری، تضمین خرید آب یا اجازه فروش آب به 

سرمایه گذاران در کلیه موارد از جمله شرب و بهداشت، صنعت، کشاورزی و آبیاری
ث- سایر طرح هایی که به ارتقای کیفیت یا کمیت کاالها وخدمات تولیدی یا صرفه جویی و جلوگیری 

از هدر رفتن سرمایه های انسانی، مالی، محیط زیست و زمان منجر می شوند.
تبصره 1- توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی، زمان بندی اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت 
در هر یک از طرح هایی که نیاز به تعهد دولت دارد با پیشنهاد وزارتخانه ذی ربط به تصویب شورای 
اقتصاد می رسد. شورای اقتصاد مکلف است حداکثر تا مدت یک ماه پس از وصول هر طرح به دبیرخانه 

آن، رسیدگی و تعیین تکلیف کند.
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تبصره2- صندوق توسعه ملی و بانک های عامل موظفند به طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی 
این ماده با اولویت، تسهیالت ارزی و ریالی پرداخت نمایند.

تبصره3- درمواردی که سرمایه گذاری یا اقدامات اشخاص موضوع این ماده منجر به افزایش درآمد 
عمومی و یا کاهش هزینه های عمومی شود، تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمایه گذاری و حقوق 
دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه یا منافع و عواید حاصل از اقدامات، به میزان و 

ترتیبی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد به عهده دولت است.
وزارت نفت مکلف است حقوق متعلق به سرمایه گذار یا اقدام کننده را مطابق مصوبه شورای اقتصاد 
از محل افزایش درآمد حال یا آتی یا کاهش هزینه ها، حسب مورد به قیمت های صادراتی یا وارداتی 
)برای سوخت( و در سایر موارد، وزارتخانه های ذی ربط و شرکت های تابعه موظفند به سرمایه گذار یا 
اقدام کننده، پرداخت کنند و همزمان به حساب بدهکار دولت )خزانه داری کل کشور( منظور و تسویه 
حساب نمایند. در مواردی که در اثر سرمایه گذاری یا اقدامات موضوع این ماده، درآمد دستگاه های 
اجرائی یا شرکت های دولتی کاهش یابد، دولت مکلف به جبران معادل کاهش درآمد دستگاه های 

اجرائی یا شرکت های دولتی مربوط است.
حکم این تبصره شامل بندهای )الف( و )ب( ماده )82( قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری 

اسالمی ایران نمی گردد.
تبصره 4- بازپرداخت تعهدات دولت موضوع بند )ت( این ماده از محل درآمدهای حاصل از اجرای 

طرح ها در قوانین بودجه سنواتی صورت می گیرد.
تبصره 5- در اجرای بندهای این ماده اولویت با سرمایه گذارانی است که نفت خام، میعانات گازی و 

یا فرآورده های نفتی را برای تسویه تعهدات دولت قبول می کنند.
تبصره 6- ارزش سوخت و یا انرژی صرفه جویی شده بر اساس نوع و ترکیب سوخت مصرفی در دوره 

یک سال قبل از انعقاد قرارداد و طبق قیمت های صادراتی و یا وارداتی محاسبه و منظور می شود.
تبصره 7- به وزارتخانه های مذکور اجازه داده می شود درصورت نیاز آب، برق، گاز و فرآورده های 
نفتی و سایر کاالها و خدمات یارانه ای تولید یا صرفه جویی شده را از اشخاص حقیقی یا حقوقی 
و  )برای سوخت(  وارداتی  یا  قیمت های صادراتی  به  مورد  تعاونی حسب  یا  غیردولتی، خصوصی 
برای سایر موارد به قیمت های غیریارانه ای از آنان و یا سایر سرمایه گذاران در این زمینه خریداری 
یا برای ایجاد اشتغال و اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در هر استان و هر شهرستان 
سرمایه گذاری کنند. در صورت تمایل سرمایه گذار می تواند کاال یا خدمت تولید یا صرفه جویی شده 

را در داخل یا خارج به فروش برساند.
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تبصره 8- به منظور کاهش هزینه ها و تشویق به کاهش مصرف در کاالها و خدمات یارانه ای به 
وزارتخانه های مذکور و شرکت های تابعه و وابسته ذی ربط به آنها در این ماده اجازه داده می شود با 
تصویب شورای اقتصاد مصارف کمتر از حد معین، آب، برق، گاز، فرآورده های نفتی و سایر کاالها و 
خدمات یارانه ای را با توجه به فصل، منطقه جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف کنندگان، متناسب با 

کاهش مصرف به حداقل قیمت و یا صفر کاهش دهد.
چگونگی اجرای این تبصره با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های 
امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی شامل تعیین حد معین 
برای مصارف مناطق جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف کنندگان و مقدار و قیمت مصرف تا دو ماه پس 

از ابالغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد می رسد.
آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور 
اقتصادی و دارایی، نفت و نیرو حسب مورد حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ این قانون به 

تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده 13- کلیه پاالیشگاه های کشور مشروط به پرداخت و تسویه وجوه نفت خام و میعانات گازی 
خریداری شده تحویلی به قیمت هر بشکه نود و پنج درصد )95%( تحویل روی کشتی )فوب( خلیج 
فارس و به صورت نقدی یا اعتبار اسنادی یک ماهه به شرکت دولتی ذی ربط تابعه وزارت نفت، 
مجازند فرآورده های نفتی مازاد بر نیاز داخلی را رأساً صادر کنند و دولت مکلف است ساالنه سهم 

صندوق توسعه ملی را پرداخت نماید.
تبصره 1- استفاده از ساز و کارهای بورس انرژی در خرید و فروش نفت خام و میعانات گازی و 

فرآورده های نفتی و انرژی برق در اولویت قرار دارد.
تبصره 2- شرکت دولتی ذی ربط تابعه وزارت نفت مجاز است قیمت پایه نفت خام و میعانات گازی 

عرضه شده در بورس را:
1- تا دو درصد )2%( کمتر از نود و پنج درصد )95%( تحویل روی کشتی )فوب( خلیج فارس تعیین 

کند.
2- تا سه درصد )3%( کمتر از بند )1( برای توسعه پاالیشگاه های موجود یا احداث پاالیشگاه های 

جدید تا ده سال پس از بهره برداری، تعیین کند.
تبصره 3- به وزارت نفت و سایر دستگاه ها اجازه داده می شود برای تشویق کشتی های خارجی به 
سوختگیری و تأمین سایر نیازهای خود در بنادر ایران از ابزارهای تشویقی و قیمت های ترجیحی 

نسبت به سایر رقبا در تأمین سوخت و سایر نیازها استفاده کنند.
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ماده 14- معامالت و دریافت ها و پرداخت های موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاه های اجرائی موضوع 
ماده )5( قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 از طریق نهاد واسط موضوع بند )د( 
ماده )1( قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 
چهل و چهارم )44( قانون اساسی به منظور تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار در مواردی 
که خرید، فروش و اجاره دارایی جزء الینفک ابزار تأمین مالی است با تأیید خزانه داری کل کشور 
از رعایت تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور و قوانین مربوط به مناقصات و مزایده ها 

مستثنی است.
سقف درآمدهای موضوع انتشار اوراق بهادار مذکور در این ماده ضمن قوانین بودجه سنواتی تعیین 

می شود.
آیین نامه اجرائی این ماده با اولویت دادن به بخش های تولیدی، ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ این 

قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می رسد.
توسعه  و  تحقیقات  از  صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت  ماده 15- 
صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و صندوق حمایت از 
توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، به جزء )11( ماده )12( قانون مالیات بر ارزش افزوده 
مصوب 1387/2/17 و اصالحات بعدی آن و تبصره ماده )145( قانون مالیات های مستقیم اضافه و از 
شمول مواد )39(، )40(، )41( و )76( قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 و اصالحات 

بعدی آن مستثنی می شوند.
ماده 16- کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون تا مدت سه 

سال:
الف- ساالنه حداقل سی و سه درصد )33%( اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که 
به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران مازاد می باشد، واگذار کنند. منظور از شرکت های تابعه مذکور، شرکت هایی 
هستند که بانک ها و مؤسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه درصد 

)50%( سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیئت مدیره آن را تعیین کنند.
ب- سهام تحت تملک خود و شرکت های تابعه خود را در بنگاه هایی که فعالیت های غیربانکی انجام 
می دهند، به استثنای طرح های نیمه تمام شرکت های تابعه واگذار کنند. تشخیص »غیربانکی« بودن 
فعالیت بنگاه هایی که بانک ها، مؤسسات اعتباری و شرکت های تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده 

بانک  مرکزی جمهوری  اسالمی  ایران است.
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تبصره 1- معادل صد درصد )100%( مابه التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی های مازاد بانک های 
دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده گذاران، 
به خزانه داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده می شود. وجوه 

حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است.
تبصره 2- با رعایت سیاست های کلی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )44( 
قانون اساسی مصوب 1387/3/25 و اصالحات بعدی آن، وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام 
دولت در بانک ها و بیمه های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور 
اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

می رسد، در قالب بودجه های سنواتی به افزایش سرمایه بانک های دولتی اختصاص می یابد.
دارایی موظف است ظرف مدت سه سال  و  اقتصادی  امور  وزارت  ماده  این  اجرای  تبصره3- در 
مطابق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی بانک ها می رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی 

و استقرار حاکمیت شرکت در بانک های دولتی اقدام کند.
ماده 17- درصورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده )16( این قانون، مجازات های زیر نسبت به بانک 

یا مؤسسه اعتباری متخلف اعمال می شود:
الف- بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات های قانونی از 
جمله ماده )44( قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 و اصالحات بعدی آن اقدام می کند.

ب- سود بانک ها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت های غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری 
سهام باشد در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد )28%( مشمول مالیات می شود. پس از آن، 

هرسال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می شود تا به پنجاه  و پنج  درصد )55%( برسد.
پ- عایدی امالک غیرمنقول مازاد بانک ها و مؤسسات اعتباری شامل زمین، مستغالت، سرقفلی و 
اموال مشابه آن در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد )28%( مشمول مالیات می شود. پس 
از آن، هرسال سه واحد درصد به نرخ مذکور اضافه می شود تا به پنجاه و پنج درصد )55%( برسد. 
منظور از عایدی امالک در این ماده مابه التفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا، و انتهای سال مالی است 
و بانک یا مؤسسه اعتباری که دارایی غیرمنقول مازاد نگهداری می کند موظف است از سال 1395 
به بعد، بر اساس نرخ های مقرر در این ماده، همه ساله مالیات بر عایدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت 
تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده، مطابق آیین نامه اجرائی است که 
توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و ظرف مدت 

سه ماه از تاریخ ابالغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.
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ت- مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری که به دالیلی جز موارد تبصره )1( 
این ماده و یا حکم قضائی مبنی بر عدم واگذاری اموال و سهام موضوع ماده )16( این قانون، اقدام به 
اجرای این حکم ننمایند به مدت پنج سال از عضویت در هیئت مدیره و نیز تصدی سمت مدیرعاملی 

بانک ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری محروم می شوند.
تبصره 1- موارد زیر از شمول مجازات های مقرر در این ماده مستثنی است:

الف- مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات الزم برای واگذاری دارایی های موضوع این ماده را انجام داده 

ولی به عللی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد؛
ب- نگهداری اموال منقول یا غیرمنقول و سهامی که به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
به صورت قهری به تملک بانک یا مؤسسه اعتباری درآمده باشد. نگهداری اینگونه اموال و سهام تا 
یک سال پس از تاریخ تملک، مشمول مجازات های موضوع این ماده نیست. تعیین مصادیق قهری 
بودن تملک، مطابق آیین نامه ای است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و 

ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.
تبصره 2- نظارت مستقیم بر اجرای این حکم با وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد و وزارت 
مذکور موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد حکم این ماده را به کمیسیون های اقتصادی 

و برنامه  و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی ارائه کند.
ماده 18- تا پایان سال 1394 پنجاه درصد )50%( منابع و از سال 1395، صد درصد )100%( منابعی 
که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک های دولتی صرف اعطای تسهیالت به بخش های 
خصوصی و تعاونی شده است و طی سال های آتی وصول می شود، پس از کسر تعهدات قبلی به 
حساب خزانه داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی با اولویت همان 

بانک های عامل منظور می شود.
برای این منظور به بانک های عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می شود تا یکصد هزار میلیارد 
)100.000.000.000.000( ریال به اتکای مطالبات جاری )حصه تسهیالت اعطائی سررسیدنشده( 
از اشخاص بابت اعطای تسهیالت از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر 

نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند.
صد درصد )100%( وجوه مذکور با تصویب هیئت وزیران صرف افزایش سرمایه بانک های دولتی 
می شود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذکور و تسویه حساب بانک های عامل با خزانه داری 
کل کشور به موجب آیین نامه اجرائی است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به 
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پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به تصویب هیئت 
وزیران می رسد.

ماده 19- به منظور کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کاال و خدمات و 
تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک ها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز از 

این واحدها اقدامات زیر انجام می شود:
الف- بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است از طریق کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری 
دولتی و خصوصی عامل درصورت درخواست متقاضی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیالت 
پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با 

میزان باقیمانده تسهیالت اقدام نماید. انتخاب وثیقه باقیمانده جهت تضمین با بانک است.
و  بانک ها  رهن  در  وثائق  بابت  وثیقه گذاران  و  تسهیالت گیرندگان  از  بالعزل  وکالت  دریافت  ب- 
مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه گیرندگان موظفند در قالب قراردادهای 

منعقده یا سایر طرق قانونی نسبت به به اجراء گذاشتن وثیقه ها عمل کنند.
پ- متن زیر به عنوان تبصره )4( به ماده واحده قانون اصالح ماده )34( اصالحی قانون ثبت مصوب 

1351 و حذف ماده )34( مکرر آن مصوب 1386/11/29 الحاق می شود:
تبصره 4- در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک ها و یا مؤسسات مالی و یا 

اعتباری دارای مجوز به یکی از روش های زیر عمل می شود:
1- بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری تسهیالت دهنده، درصورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، 
به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی های واحد تولیدی 
را قیمت گذاری می نماید و با هدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری بر روی درصد 
سهام قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار می کند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول 
درصد کمتری از سهام واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را می پردازد. با پرداخت میزان طلب بانک 
و مؤسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در 

مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می شود.
در صورتی که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهی های خود استفاده کند، درصورت شرط ضمن 
عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی 
بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس 
خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت 

قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، افزایش دهد.
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2- در مورد معامالت بانک ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه 
کارشناسی رسمی دادگستری مرضی الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن 
اخطار به تسهیالت گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده می شود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا 
اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف 

مبلغ پایه مزایده فک رهن کند.
چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به باالترین مبلغ پیشنهادی 
مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد درصد )70%( مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب 
بستانکار وصول می شود. در صورتی که در مزایده اول، مال مورد مزایده به فروش نرسد، تکرار مزایده 
با قیمت کارشناسی جدید بالمانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه 
بانک باشد، تملک دارایی مورد وثیقه به اختیار بانک می باشد و الزامی در تملک ندارد. درصورت عدم 
وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقی مانده مطالبات از روش های قانونی برای 
بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره استفاده از ساز و کارهای بورس کاال در اولویت قرار دارد.

ماده 20- دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل 
حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح 
)حسب مورد(، نوع کاال )نهائی، واسطه ای یا سرمایه ای( وجود یا نبود محدودیت های قیمت گذاری 
توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیالت، وجود یا نبود 
منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این 

قانون اقدام کند.
تبصره 1- گیرندگان تسهیالت موضوع این ماده از تاریخ ابالغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند تا 
بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق 
این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول تسهیالت این ماده هستند. تطابق 
شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی می باشد. کلیه 

اقدامات قانونی و اجرائی توسط بانک های عامل تا ابالغ آیین نامه اجرائی این ماده متوقف می شود.
تبصره 2- آیین نامه اجرائی این ماده که در آن ترکیب کارگروه مذکور در تبصره )1( تعیین می شود، 
به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد.
تبصره 3- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با 
همکاری بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری 
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اسالمی ایران، آیین نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیئت وزیران برساند.
تأمین سرمایه درگردش  به منظور  ایران موظف است  بانک مرکزی جمهوری اسالمی  ماده 21- 
پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاه های دانش بنیان 
و شرکت های صادراتی درحال کار )که در این ماده به اختصار »واحد« نامیده می شوند(، حداکثر 
ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ این قانون، دستورالعمل اجرائی افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه 
درگردش را )که به اختصار »حساب ویژه« نامیده می شود( در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون 
ربا )بهره( مصوب 1362/6/8 و اصالحات بعدی آن با شرایط و الزامات زیر تدوین و به شبکه بانکی 

کشور ابالغ نماید:
الف- هر واحد تنها می تواند یک »حساب ویژه« در شبکه بانکی کشور داشته باشد. تمام یا بخشی 
از عواید حاصل از فروش واحد به این حساب واریز می شود و موجودی آن صرفاً برای پرداخت های 
قانونی و خرید نهاده های مورد نیاز واحد قابل استفاده است. افتتاح »حساب ویژه« برای هر واحد، 

مانع از داشتن انواع دیگر حساب های بانکی توسط آن واحد نیست.
 ب- بانک موظف است حسب درخواست صاحب حساب، وجوه مورد نیاز برای خرید نهاده های مورد نیاز

واحد  ویژه  از محل موجودی حساب  را  یا صادرات  تولید  با  مرتبط  قانونی  پرداخت های  یا  تولید 
پرداخت نموده، در صورت عدم تکافوی موجودی حساب ویژه واحد، به میزان کسری حساب و 

حداکثر تا سقف اعتبار حساب ویژه واحد، حساب مزبور را بدهکار نماید.
تسهیالتی که از این طریق در اختیار واحدها قرار می گیرد، از نوع حد اعتباری و در قالب اعتبار 
در حسابجاری بوده و متناسب با مبالغ بازپرداخت شده، قابل تکرار می باشد. این تسهیالت صرفاً 
در چهارچوب عقود مصرح در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا )بهره( و آیین نامه های آن 
قابل پرداخت است. بازپرداخت این تسهیالت می تواند از طریق واریز تدریجی وجوه حاصل از فروش 

به»حساب ویژه« واحد انجام شود.
پ- حد اعتباری حساب ویژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد 
)60%( میانگین فروش سه ساله آخر فعالیت آن واحد )مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور( و 

حداکثر تا سقف پانصد میلیارد ریال
حد اعتباری حساب ویژه هر واحد برای سال های بعد، بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، متناسب با فروش سال قبل واحد که 

وجه آن به حساب ویژه واریز شده باشد، تعیین می شود.
ت- هرگونه استفاده غیرمجاز از حساب ویژه، جرم محسوب می شود و مجرم با رأی دادگاه به جریمه 
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نقدی سه برابر مبلغ تخلف و محرومیت موقت یا دائم از تسهیالت حساب ویژه محکوم خواهد شد.
ث- بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است تدابیر تشویقی و تنبیهی الزم را برای الزام 
کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری در راستای تأمین سرمایه درگردش واحدها در چهارچوب مقررات 
این  اعتباری در  بانک ها و مؤسسات  یکبار، گزارش عملکرد  ماه  نموده، هر شش  اتخاذ  ماده  این 

خصوص را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ارائه کند.
ماده 22- بانک ها موظفند درخواست های استفاده از تسهیالت ارزی و ریالی مورد نیاز طرح های 
دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی را همزمان بررسی و بر اساس زمان بندی اجرای طرح و متناسب 
با پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت نمایند. همچنین بانک ها درخصوص قراردادها و تعهدات تولیدی 
غیرتکلیفی که متقاضی، سهم آورده خود را طبق زمان بندی واریز کرده و اجرای طرح یا پروژه 
موضوع قرارداد نیز شروع شده باشد، در صورت تعلیق تسهیالت تعهد شده، ملزم به تمدید مدت 
قرارداد و عدم دریافت هرگونه سود در بازه زمانی تعلیق و عدم ایفای تعهدات قراردادی خود در قبال 

متقاضی یا طرف قرارداد خود می باشد.
با درخواست  اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند  یا  و  مالی  و مؤسسات  بانک ها  ماده 23- کلیه 
بنگاه های تولیدی که به دلیل شرایط کشور طی سال های 1389 تا 1392 دچار مشکل و دارای بدهی 
سررسید گذشته گردیده اند و تاکنون برای تسهیالت أخذ شده معوق از تمهیدات استمهال و یا امهال 
استفاده نکرده اند با تأیید هیئت مدیره برای یکبار و با دوره تنفس شش ماهه و بازپرداخت سه ساله 
اقدام به تسویه حساب تسهیالت معوق نمایند. جریمه های تسهیالت فوق به صورت جداگانه محاسبه 
و در انتهای دوره بازپرداخت و درصورت انجام تعهدات به موقع بنگاه تولیدی، مشمول بخشودگی 
می گردد. بنگاه هایی که حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون تعیین تکلیف نمایند مشمول 

این ماده می باشند.
ماده 24- به دولت اجازه داده می شود از محل صرفه جویی در هزینه ها یا فروش طرح های تملک 
دارایی های سرمایه ای یا فروش اموال مازاد یا افزایش قیمت آب و حامل های انرژی برای مصارف 
بیش از الگوی مصرف یا متوسط مصرف، ساالنه تا دو درصد )2%( بودجه کل کشور را پس از واریز 
به خزانه داری کل کشور به افزایش سرمایه بانک های دولتی اختصاص دهد. بانک های مذکور موظفند 
حداقل معادل سه برابر مبلغ افزایش سرمایه را از این محل به خریداران غیردولتی، خصوصی یا 
تعاونی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی تسهیالت با اقساط بازپرداخت حداقل 
پنج ساله پرداخت نمایند. لیست طرح ها و پروژه ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین 

و اعالم می شود.
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به صندوق توسعه ملی نیز اجازه داده می شود تا از طریق بانک های عامل ذی ربط به خریداران 
طرح ها و پروژه های مذکور تسهیالت پرداخت نماید.

متقاضیان خرید طرح ها و پروژه های مذکور مجازند حداقل بیست درصد )20%( منابع مورد نیاز 
جهت تکمیل و بهره برداری از هر طرح و یا پروژه را تأمین نمایند.

دستگاه های اجرائی طرح ها و پروژه ها موظفند با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با عقد 
قرارداد بلند مدت تا مدت پنجاه سال کاالها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پروژه ها را از بخش 
غیردولتی، خصوصی یا تعاونی خریداری یا به آنها کمک زیان پرداخت نمایند و در صورت عدم نیاز، 
خریداران طرح ها و پروژه ها می توانند کاال یا خدمات ناشی از اجرای طرح ها و یا پروژه ها را در داخل 

یا خارج به فروش رسانند.
به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود طرح های فاقد توجیه اقتصادی را با 
پرداخت یارانه یا کمک زیان توجیه دار و سودآور نماید. رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده 
عمومی برای فروش طرح ها و پروژه ها و برگزاری مناقصه عمومی برای خرید کاالها و خدمات ناشی 

از اجرای طرح ها و پروژه ها الزامی است.
آیین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و 
دارایی و صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران حداکثر تا مدت دو ماه پس از 

ابالغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده 25- به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می شود با رعایت مواد )26( و )27( قانون 
بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب1384/9/1 پس از استقرار و راه اندازی شرکت های 
رتبه بندی اعتباری بر اساس رتبه اعالمی شرکت های مزبور، مجوز انتشار اوراق مشارکت را صادر 
نماید. نحوه ضمانت و تعیین نرخ اوراق مذکور به موجب آیین نامه  اجرائی است که به پیشنهاد وزارت 
امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ این 

قانون تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده 26- کلیه معامالت ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسالمی )صکوک( از قبیل اوراق 
مرابحه و اسناد خزانه اسالمی صرفاً از طریق بورس یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار 

جمهوری اسالمی ایران انجام می شود.
اوراق مرابحه، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی 
مالی ناشی از فروش کاال، یا خدمتی است که نقل و انتقال آن شرعاً جایز بوده و بر اساس قرارداد 

مرابحه حاصل شده است.
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تبصره 1- انتشار اوراق مشارکت قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک های دولتی و خرید اوراق 
مشارکت منتشرشده توسط سایر بانک ها )اعم از دولتی و خصوصی( به وسیله بانک های دولتی 

ممنوع است.
تبصره2- انتشار اوراق بهادار قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران که با هدف مدیریت نظام پولی کشور انجام می شود، مجاز است.
ماده 27- شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار 
اوراق بهادارجمهوری اسالمی ایران که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران افزایش 
سرمایه می دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده )48( قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن 

معاف می باشند.
ماده 28- 

الف- به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط 
وقوع بحران های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور 
 حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان

نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل تأسیس می شود 
و طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیئت امنا متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، 
رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس هیئت عامل صندوق 

توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیئت عامل فعالیت می نماید.
تبصره 1- اداره صندوق بر عهده هیئت عامل آن خواهد بود و سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس- 

بازرس قانونی آن فعالیت می نماید.
تبصره 2- سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، می تواند بخشی 
از منابع داخلی خود را به شکل سپرده در اختیار این صندوق قرار دهد. صندوق توسعه ملی نیز مجاز 
است تا یک درصد )1%( از منابع ساالنه خود را از طریق سپرده های خود در بانک های عامل در این 

صندوق سپرده گذاری کند.
تبصره 3- شرایط و معیارهای مخاطرات سامانه ای، مخاطرات فرادستگاهی و بحران های مالی و نیز 
 شرایط و مقررات فعالیت و انحالل صندوق، ارکان صندوق و وظایف و اختیارات هیئت امنا و هیئت عامل

به موجب اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی 
حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب  هیئت وزیران می رسد.

تبصره 4- در صورت انحالل صندوق تثبیت بازار سرمایه کلیه اموال و دارایی های آن بعد از کسر 
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تعهدات و بدهی ها به دولت تعلق می گیرد.
تبصره 5- فعالیت های صندوق در حوزه بازار سرمایه از ابتدای سال 1395 از هرگونه مالیات و 

عوارض معاف می باشد.
ب- شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس بر اساس میزان سهام شناور خود 
در هر یک از بازارهای مذکور و بر اساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به 
تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد می توانند تا سقف ده درصد )10%( از سهام خود 
را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. مادامی که این سهام در اختیار 

شرکت است فاقد حق رأی می باشد.
پ- مابه التفاوت ارزش اسمی و قیمت معامالتی پذیره نویسی اوراق بهادار مذکور که کمتر از قیمت 

اسمی پذیره نویسی می شوند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.
ماده 29- از ابتدای سال 1395 کلیه معافیت های مقرر در مواد )7(، )11( و )12( قانون توسعه 
ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )44( 
قانون اساسی مصوب 1388/9/25 درخصوص اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب 
قوانین و بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران منتشر می شود، حاکم است.

ماده 30- متن زیر به عنوان ماده )138 مکرر( به قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/3 و 
اصالحات بعدی آن الحاق می شود:

ماده 138 مکرر- اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه طرح و سرمایه در گردش بنگاه های 
تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی 
مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می شوند و برای پرداخت کننده سود، 

معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.
تبصره 1- استفاده کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی تواند آورده نقدی را از بنگاه 
تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده  نقدی، به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات 

سال خروج آورده نقدی، اضافه می شود.
تبصره 2- تشخیص تحقق به کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه طرح یا سرمایه در گردش 

با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.
ماده 31- متن زیر جایگزین ماده )132( قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن می شود و ماده 

)138( قانون مذکور و تبصره های آن حذف می گردد:
در  غیردولتی  اشخاص حقوقی  معدنی  و  فعالیت های  تولیدی  از  ناشی  ابرازی  درآمد  ماده 132- 

lenovo
Highlight



24

واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف  وزارتخانه های ذی ربط برای آنها 
پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود و همچنین درآمدهای خدماتی 
بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع 
قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا 
استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمترتوسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر 

مشمول مالیات می باشد.
الف- منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، 
دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این 
قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی کشور می باشند و سازمان مذکور نیز مکلف 
به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان بر اساس مستندات، مدارک و اظهارنامه 
مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود.

ب- مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای 
بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل 
نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد )50%( افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان 
یک سال اضافه می شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد 
با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین 
اجتماعی کارکنان محقق می شود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد 
که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول 

می شود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می شوند کاهش محسوب نمی گردد.
پ- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده 
واقع در شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرک های 

صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعه یافته، به مدت سه سال افزایش می یابد. 
ت- شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق 
آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی 
اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه ای است که توسط سازمان امور 

مالیاتی تهیه می شود.
ث- به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده عالوه بر 
دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه گذاری در مناطق کمترتوسعه یافته و 
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سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می گیرد:
1- در مناطق کمترتوسعه یافته:

مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع 
با نرخ صفر محاسبه  درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، 
می شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخ های مقرر در ماده )105( این قانون و تبصره های آن 

محاسبه و دریافت می شود.
2- در سایر مناطق:

پنجاه درصد )50%( مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ 
صفر و پنجاه درصد )50%( باقی مانده با نرخ های مقرر در ماده )105( قانون مالیات های مستقیم و 
تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، 
معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده شود، ادامه می یابد و بعد از آن، صد درصد )100%( مالیات متعلقه 

با نرخ های مقرر در ماده )105( این قانون و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود.
درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای )1( و )2( این بند برخوردار 
می باشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصالحیه تأسیس شده اند، 

درصورت سرمایه گذاری مجدد از مشوق این ماده می توانند استفاده کنند.
بازسازی و  تأسیس، توسعه،  به منظور  قانونی ذی ربط  با مجوز مراجع  هرگونه سرمایه گذاری که 
نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد دارایی های ثابت به استثنای زمین هزینه می شود، مشمول حکم 

این بند است.
ج- استثنای زمین مذکور در انتهای بند )ت(، در مورد سرمایه گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در 
واحدهای حمل و نقل، بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری صرفاً به میزان تعیین شده در 

مجوزهای قانونی صادرشده از مراجع ذی صالح، جاری نمی باشد.
چ- درصورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده 

برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه های آن مطالبه و وصول می شود.
ح- در صورتی که سرمایه گذاری انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز 
سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد )%5( 
مشارکت سرمایه گذاری خارجی به میزان ده درصد )10%( به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و 

پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد )50%( اضافه می شود.
خ- شرکت های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید 
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محصوالت با نشان معتبر اقدام کنند در صورتی که حداقل بیست درصد )20%( از محصوالت تولیدی 
را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ 
صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه درصد 
)50%( تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصوالت تولیدی در مدت 

مذکور در این ماده برخوردار می باشند.
د- نرخ صفر مالیاتی و مشوق های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر 
در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی 
کیلومتری مراکز سایر استان ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین 

سرشماری نفوس و مسکن نمی شود.
فناوری  و  علمی  معاونت  و  ذی ربط  وزارتخانه های  تأیید  با  اطالعات  فناوری  تولیدی  واحدهای 
رئیس جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و 
معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی 
و شهرک های مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه 

می شود و از مشوق های مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می باشند.
درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا 
چند استان یا شهر قرار می گیرند، مالک تعیین محدوده به موجب آیین نامه ای است که حداکثر 
سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور 
اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به 

تصویب هیئت وزیران می رسد.
ذ- فهرست مناطق کمتر توسعه یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه ماهه اول در هر 
برنامه پنج ساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی 
با لحاظ شاخص های نرخ بیکاری و سرمایه گذاری در تولید تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران 
می رسد و تا ابالغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می باشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید 

مراجع قانونی ذی ربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوق های مناطق کمترتوسعه یافته است.
ر- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این ماده پروانه بهره برداری از مراجع 
قانونی ذی ربط أخذ کرده باشند تا مدت شش سال پس از تاریخ الزم االجرا شدن این ماده از پرداخت 
پنجاه درصد )50%( مالیات بر درآمد ابرازی معاف می باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از 

اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست.
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ز- صد درصد )100%( درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط 
که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با 

نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می باشد.
ژ- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان شده 
می باشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری 

است.
واحدهای  در  تعاونی  و  اشخاص حقوقی خصوصی  پژوهشی  و  تحقیقاتی  هزینه های  معادل  س- 
تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذی ربط که در قالب قرارداد منعقده 
با دانشگاه ها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات 
و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام 
می شود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت ساالنه آن به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه ها و یا 
مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت های تولیدی و معدنی آنها 
کمتر از پنج  میلیارد )5.000.000.000( ریال نباشد، حداکثر به میزان ده درصد )10%( مالیات 
ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می شود. معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات اشخاص 

مذکور، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.
دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزرای امور اقتصادی 
و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

می رسد.
تبصره 1- کلیه معافیت های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در 

این ماده از ابتدای سال 1395 اجراء می شود.
تبصره 2- آیین نامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ 
قانون توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور 

مالیاتی کشور تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده 32- ماده )16( قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و 
تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده )104( قانون مالیات های مستقیم مصوب 1391/5/1 لغو 

می شود.
ماده 33- تبصره زیر به عنوان تبصره )5( به ماده )143( مکرر قانون مالیات های مستقیم الحاق 

می شود:
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تبصره 5- نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق 
بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم درصد )0/5%( این ماده، معاف است.

ماده 34- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده أخذشده از صادرکنندگان 
را از کاالهایی که از مبادی خروجی رسمی صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت 
یک ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسالمی ایران از محل وصولی های 

جاری آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نماید.
ماده 35- الحاقات و اصالحات زیر در قانون معادن مصوب 1377/3/23 و اصالحات بعدی آن انجام 

می شود:
الف- چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره های )8(، )9(، )10( و )11( به ماده )14( قانون اضافه 

می شود:
تبصره 8- مواد خام معدنی درصورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی شوند.

تبصره 9- دولت اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه 
می شود را نداشته و مالک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.

تبصره 10- بهره برداران معادنی که جهت پژوهش های کاربردی به منظور ارتقای بهره وری، فناوری، 
بهینه سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تأیید وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی )دارای دانشجو 
در مقاطع تحصیلی تکمیلی( می کنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد )10%( و حداکثر 

پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف می باشند.
آیین نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ آن توسط وزارتخانه های صنعت، 

معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیئت وزیران می رسد.
تبصره 11- مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره )8( این ماده با پیشنهاد شورای عالی معادن 

و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابالغ می شود.
ب- در تبصره )5( ماده )14( قانون پس از عبارت »بهره برداری بهینه« عبارت »و فرآوری« اضافه 

می شود.
پ- در صدر ماده )14( قانون، عبارت »به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت« با عبارت »با 

پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن« جایگزین می گردد.
ت- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده )35( به قانون معادن الحاق می شود و شماره ماده )35( به 

)36( اصالح می گردد:
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ماده 135- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه 
و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آن مکلفند طبق قانون اجرای 
سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسی، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را 
از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند. عواید حاصل از واگذاری استخراج 
با رعایت قانون مذکور در قالب  از واریز به خزانه داری کل کشور  و فروش این گونه معادن پس 
بودجه های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های 
تابعه صرف زیرساخت معادن، اکتشاف، تحقیقات فرآورده های مواد معدنی و پژوهش های کاربردی 
برای مواد معدنی و تکمیلی طرح های نیمه تمام معدنی و کمک به بخش فناوری )تکنولوژی( در 

بخش معدن می شود.
فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفاً از طریق بورس کاال یا مزایده 

مجاز است.
تبصره- معادن جدید که توسط سازمان های مذکور کشف می شوند پس از أخذ گواهی کشف طبق 

ساز و کار فوق باید واگذار شوند.
ماده 36- سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت 

مالیات معاف می باشد.
ماده 37- به دولت اجازه داده می شود برای فرآوری مواد خام و تبدیل کاالهای با ارزش افزوده پایین 

داخلی و وارداتی به کاالهای با ارزش افزوده باال از انواع مشوق های الزم استفاده کند.
وضع هرگونه عوارض بر صادرات کاالها و خدمات غیریارانه ای و مواد خام و کاالهای با ارزش افزوده 
پایین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ 

درصدی از سهم بازار جهانی به تشخیص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است.
میزان عوارض بر سایر مواد خام و کاالهای با ارزش افزوده پایین نباید به کاهش یا توقف تولید مواد 

خام یا کاالهای با ارزش افزوده پایین بیانجامد.
عوارض دریافتی از صادرات مواد خام و کاالهای با ارزش افزوده پایین برای تشویق صادرات کاالهای 
با ارزش افزوده باالی مرتبط با همان مواد خام و کاالی با ارزش افزوده پایین در بودجه های سنواتی 

منظور می شود.
دولت مکلف است از تاریخ وضع و تصویب عوارض توسط شورای اقتصاد و ابالغ عمومی آن پس از 

1. همان گونه که در بند »ت« بیان شد این حکم به عنوان ماده )35( به قانون معادن الحاق می گردد و لذا ماده )35( 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تلقی نمی گردد.
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حداقل سه ماه نسبت به أخذ عوارض اقدام کند.
آیین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و 
جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران و تعاون مرکزی ایران ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب هیئت وزیران 

می رسد.
ماده 38- به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات 

گمرکی برای واحدهای تولیدی:
الف- دستگاه های متولی ثبت سفارش مکلفند فرآیند ثبت سفارش را تسهیل و تسریع نمایند.

ب- گمرک جمهوری اسالمی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا کاالهای متعلق به واحدهای تولیدی را 
حداکثر با أخذ یک برابر حقوق ورودی به صورت تضمین از مبادی ورودی عبور )ترانزیت( و به انبار 
صاحب کاال تحت نظارت بانک منتقل و ُمهر و موم )پلمب( نماید. تولیدکننده مجاز است با رعایت 

تشریفات قانونی کاالی مذکور را ترخیص و در فرآیند تولید استفاده نماید.
واحدهای تولیدی می توانند ظرف مهلت های مقرر در قانون و آیین نامه اجرائی قانون، امور گمرکی 
کاالی خود را به نزدیک ترین گمرک محل با همان تضمین اولیه، به دفعات اظهار و ترخیص نمایند.

دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد گمرک جمهوری اسالمی ایران و بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران، تا یک ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

پ- به منظور تسریع در استرداد حقوق ورودی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و خزانه داری 
کل کشور موظفند هرساله مبلغ مورد نیاز گمرک جمهوری اسالمی ایران را به صورت صد درصد 
)100%( تخصیص یافته از محل تنخواه در اختیار آن دستگاه قرار دهند و در پایان سال تسویه 
نمایند و گمرک موظف است، حقوق ورودی أخذشده از عین مواد، قطعات و کاالهای مصرفی خارجی 

وارداتی مصرف شده در تولید، تکمیل و یا بسته بندی کاالهای صادرشده را مسترد نماید.
ت- به گمرک جمهوری اسالمی ایران اجازه داده می شود، کاالهای وارده را با شرایط زیر ترخیص 

نماید:
1- با حداقل اسناد و تعهدات ارائه اصل اسناد ظرف مدت سه ماه و با رعایت سایر مقررات

2- با أخذ ضمانت نامه بانکی، بیمه نامه، هرگونه اوراق بهادار و یا نگهداری بخشی از کاال و اموال و 
سایر وثایق و تضمین های معتبر به تشخیص گمرک جمهوری اسالمی ایران حداکثر به مدت یک 

سال برای حقوق ورودی
3- کاالهای وارده را که یک بار مجوز سازمان ملی استاندارد ایران دریافت کرده باشند در موارد بعدی 
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)همان کاال با همان مشخصات( با تأیید سازمان مذکور بدون نیاز به أخذ مجوز مجدد سازمان ملی 
استاندارد ایران و با رعایت سایر مقررات

تبصره- آیین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک گمرک جمهوری اسالمی ایران و بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران تا یک ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ث- ماده )20( قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصالح ماده )113( قانون 
برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران به شرح زیر اصالح می شود:

ماده 20- ورود موقت مواد اولیه و کاالهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تأسیس یا پروانه 
بهره برداری جهت پردازش موضوع ماده )51( قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22 در حکم کاالی 
مجاز تلقی و به میزان تضمین برای ترخیص موقت کاالهای مزبور صرفاً معادل حقوق ورودی و سایر 

مبالغ متعلق به ورود قطعی خواهد بود.
تبصره- چنانچه این گونه کاالها توسط سایر اشخاص غیر از واحدهای تولیدی نیز با ارائه قرارداد با 
واحدهای تولیدی جهت پردازش موضوع ماده )51( قانون امورگمرکی وارد شود نیز مشمول حکم 

این ماده خواهد بود.
ج- مسؤول ایجاد پنجره واحد موضوع ماده )7( قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 
و  بوده  ایران  اسالمی  جمهوری  گمرک  خارجی،  تجارت  امر  در  گمرکی  امور  در   1390/11/16
دستگاه های صادر کننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور )ترانزیت( موظفند ظرف یک ماه پس 
از ابالغ این قانون نمایندگان تام االختیار خود را در گمرکات کشور )با تشخیص گمرک جمهوری 

اسالمی ایران( مستقر و نسبت به صدور مجوزهای مربوطه از طریق الکترونیکی اقدام نمایند.
چ- حقوق ورودی قطعات وارده تلفن همراه، لوازم خانگی اعم از برقی و غیربرقی، وسایل برقی به 
استثنای خودرو و قطعات خودرو، و صنایع پیشرفته )Tech High( نسبت به حقوق ورودی واردات 
کاالهای کامل )CBU( بر اساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله )مونتاژ( کاال در 

داخل تعیین می شود.
تبصره 1- جدول مربوط به میزان تسهیالت بر اساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله 
از نمایندگان بخش صنعت و بازرگانی،  )مونتاژ( کاال در داخل توسط کارگروه مشترکی متشکل 
وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی )گمرک ایران( تهیه و ابالغ می شود.

تبصره 2- به منظور استفاده از تسهیالت موضوع این بند رعایت مفاد ذیل ضروری است:
توسط  وارده  )مونتاژ( قطعات  یا متصل کردن قطعات منفصله  و  تعیین درصد ساخت داخل   -1
واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری معتبر از وزارت صنعت،  معدن و تجارت و اعالم موضوع 
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به گمرک جمهوری اسالمی ایران
2- اعطای تسهیالت توسط گمرک ایران بر اساس مطابقت جدول مربوط به میزان تسهیالت با 

درصد ساخت و یا میزان اعالم شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت
3- اجزاء و قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی جهت استفاده در ساخت کاالهای داخلی که به 
تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد ساخت داخل می باشد از بیست درصد )20%( حقوق 

ورودی متعلقه معاف می باشد.
4- ورود محصوالت کشاورزی و نهاده های دامی و تجهیزات و مواد غذایی مورد نیاز صنایع غذایی 
و تبدیلی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی که با سالمت و 
بهداشت عمومی دام، گیاه و انسان مرتبط است با أخذ مجوز از دستگاه های ذی ربط )وزارتخانه های 
جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد و سازمان ملی استاندارد( انجام 
می گیرد. دستگاه های صادرکننده و یا استعالم شونده مکلفند ظرف مدت حداکثر هفت روز پس از 

تسلیم مستندات و ارسال نمونه، پاسخ استعالم را به گمرک جمهوری اسالمی ایران ارسال کنند.
فهرست کاالهای خاص که بررسی آنها نیازمند زمان بیشتری است حسب مورد به تصویب وزیر 
یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد می رسد و در  جهادکشاورزی 

ابتدای هرسال به گمرک جمهوری اسالمی ایران اعالم می شود.
ح- بند )غ( ماده )119( قانون امور گمرکی راجع به معافیت حقوق ورودی ماشین آالت خط تولید، 

به شرح زیر اصالح می شود:
غ- واردات ماشین آالت خط تولید که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری 

اسالمی ایران، مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز می باشد.
ماده 39- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از سال 1394 اطالعات کارفرمایان )اشخاص حقوقی( 
به  ملزم  قانون  اساس  بر  اختیار دستگاه هایی که  برخط در  به صورت  را  بدهی قطعی شده  دارای 

استعالم از این سازمان هستند قرار دهد.
ماده 40- یک تبصره به شرح زیر به ماده )38( قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/4/3 و اصالحات 

بعدی آن الحاق می شود:
تبصره- مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی که دارای کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی 
یا فنی مهندسی ثابت می باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام 
می شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد 
پیمان معاف می باشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب این گونه قراردادهای پیمان را 
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صادر کند.
ماده 41- اصالحات زیر در قانون کار مصوب 1369/8/29 و اصالحات بعدی آن صورت می گیرد:

1- دو تبصره به شرح زیر به ماده )7( قانون، الحاق می شود:
تبصره 3- قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که 
توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه می شود و در اختیار 

طرفین قرار می گیرد.
تبصره 4- کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی 

پایان کار را به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
2- بند ذیل به عنوان بند )ح( به ماده )10( قانون الحاق می شود:

ح- شرایط و نحوه فسخ قرارداد )در مواردی که مدت تعیین نشده است(
3- بند زیر به عنوان بند )ز( به ماده )21( قانون الحاق می شود:

ز- فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد )منطبق با قانون کار( پیش بینی شده است.
4- متن زیر به عنوان بند )ح( به ماده )21( قانون الحاق می شود:

ح- به منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان می توانند بر مبنای نوآوری ها 
و فناوری های جدید و افزایش قدرت رقابت پذیری تولید، اصالح ساختار انجام دهند، در آن صورت 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است طبق قرارداد سه جانبه )تشکل کارگری کارگاه، کارفرما 
و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی محل( کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش 
بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصالح ساختار، کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سه جانبه 
به محل کار برگرداند و یا کارفرمایان می توانند مطابق مفاد ماده )9( قانون تنظیم بخشی از مقررات 
تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصالح ماده )113( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 1382/5/26 و اصالحات بعدی آن و قانون بیمه بیکاری 

مصوب 1369/6/26 عمل کنند.
ماده 42- در مواد )3( و )9( قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی 
نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389/8/5، عبارت »و شهرک های فناوری« به ترتیب به انتهای بند 

)ج( و بعد از عبارت »پارک های علم و فناوری« اضافه می شود.
ماده 43- دولت موظف است به منظور افزایش تولید محصوالت دانش بنیان و کسب و گسترش سهم 
بین المللی ایران در صادرات این محصوالت و افزایش تقاضای داخلی از این محصوالت، حداکثر ظرف 
مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، برنامه توسعه تولید محصوالت دانش بنیان را تدوین کند و 
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فهرست انواع حمایت ها از شرکت های تولیدکننده این محصوالت را به خصوص در حوزه فناوری های 
نوین از قبیل: هوا فضا، ریزفناوری )نانو(، زیست فناوری )بایو( و زیست مهندسی را منتشر کند.

کلیه دستگاه های موضوع ماده )5( قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده )5( قانون محاسبات 
عمومی کشور مصوب 1366/6/1 و اصالحات بعدی آن و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی 
مکلفند با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت 
آنها در امر صادرات و اصالح ماده )104( قانون مالیات های مستقیم مصوب 1391/5/1، در برگزاری 
مناقصه ها از تولیدکنندگان داخلی موضوع مناقصه با اولویت محصوالت مذکور دعوت و در شرایط 
مساوی به لحاظ قیمت و کیفیت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی موظف به خرید و عقد قرارداد 

با تولیدکننده داخلی هستند.
ماده 44- متن زیر به انتهای تبصره )1( ماده )5( قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان 

و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389/8/5 اضافه می شود:
به منظور ایجاد زمینه های مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از 
فعالیت های پژوهشی و فناوری، باالخص پژوهش ها و فناوری های کاربردی توسعه ای، دولت مجاز 
است در تأسیس صندوق های غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده )100( قانون برنامه سوم 
توسعه اقتصادی،  اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 1379/1/17 مشارکت کند 
و موظف به تقویت صندوق های دولتی موجود می باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که این صندوق ها 
مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاه های اجرائی و سود تسهیالت مالی  باشند. اساسنامه 
صندوق جدیدالتأسیس و آیین نامه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تأمین 
منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوق ها به پیشنهاد مشترک سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف مدت یک سال پس از 

تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده 45- اصالحات زیر در تبصره های )1( و )2( ماده )9( و ماده )32( قانون افزایش بهره وری بخش 

کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23 صورت می گیرد:
1- عبارت »ظرف مدت یک سال« در تبصره )1( ماده )9( به »ظرف مدت پنج سال پس از تصویب 
این قانون«، اصالح و عبارت »عکس های هوایی سال 1346 نیز جزء مستندات قابل قبول محسوب 

می شود« به انتهای تبصره اضافه می شود.
2- واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرک های صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری 
و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرح های قابل واگذاری دولتی، با رعایت مقررات زیست محیطی، 



35 بخش اول: قانون

از شمول تبصره )2( ماده )9( قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی 
می شود. آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت 

تهیه می شود و به  تصویب هیئت وزیران می رسد.
3- در صدر ماده )32( پس از عبارت »در قالب بودجه های سنواتی« عبارت »در ردیف اعتباری خاص« 

اضافه می شود.
ماده 46- به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اجازه داده می شود از محل حساب مازاد حاصل از 
ارزیابی خالص دارایی های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ 
ارز روز پرداخت ناشی از واردات کاالها و خدمات تا پایان سال 1391 را پس از رسیدگی به اسناد 
و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کاال به کشور و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط 

دریافت کننده تسهیالت، تأمین نماید.
تبصره- گزارش اجرای این ماده شامل جزئیات اطالعات مربوط به نحوه محاسبه مازاد حاصل از 
ارزیابی خالص دارایی های خارجی، اقالم تشکیل دهنده تعهدات ارزی با نرخ رسمی ارز، نحوه قطعی 
شدن این تعهدات هر سه ماه یک بار توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به کمیسیون های 
برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارسال 

می شود.
ماده 47- کلیه بانک های عامل غیرتخصصی موظفند سهمی از تسهیالت اعطائی خود را حداقل 
معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، بر اساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی 

ساالنه، به بخش کشاورزی اختصاص دهند.
شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس 
از تصویب این قانون دستور العمل این اقدام را ابالغ کنند و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
گزارش عملکرد این ماده را به تفکیک بانک ها به صورت شش ماهه به کمیسیون کشاورزی، آب و 

منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی ارائه می نماید.
ماده 48- دولت مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون اقدامات الزم را 
برای ایجاد سامانه داده ها به منظور شناسایی دقیق واحدهای تولیدی محصوالت کشاورزی به عالوه 
میزان تولید هر یک از محصوالت توسط آنها انجام دهد تا امکان پرداخت یارانه نقدی یا غیرنقدی به 

تولید محصوالتی که در بخش کشاورزی نیاز به حمایت دارند فراهم شود.
کشور  بحران  مدیریت  سازمان  تشکیل  قانون   )12( ماده  محل  از  است  مکلف  دولت  ماده 49- 
مصوب1387/2/31 و ماده )10( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب1380/11/27 و 
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اصالحات بعدی آن اعتبارات الزم را به صورت کمک بالعوض، یارانه حق بیمه محصوالت کشاورزی و 
دامی، مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیالت، وجوه اداره شده یا به صورت ترکیبی در همه زیربخش های 
کشاورزی به طور مستقیم یا از طریق بانک ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران و صندوق های موضوع حمایت از بخش کشاورزی و منابع طبیعی مندرج در ماده )17( 

قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی حسب مورد، پرداخت، هزینه و مصرف نماید.
تبصره- دولت مکلف است صد درصد )100%( سهم خود را متناسب با سهم پرداختی بیمه گذاران 
کشاورزی در سال قبل، در بودجه سنواتی پیش بینی و ردیف مستقلی جهت پرداخت به صندوق 

بیمه کشاورزی منظور کند.
لوایح  بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در قالب  به دولت اجازه داده می شود  ماده 50- 
بودجه، اعتبارات مورد نیاز را در قالب وجوه اداره شده برای متقاضیان ایجاد و توسعه کشت های 
متراکم گلخانه ای با اولویت مصرف کمتر آب و انرژی معمول دارد. آیین نامه اجرائی این ماده شش 

ماه پس از ابالغ این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیئت وزیران می رسد.
اجرای  اراضی کشاورزی و محل  مالکیت مفروز و مشاع  اسناد رسمی  بانک ها مکلفند  ماده 51- 
طرح های کشاورزی، قراردادهای واگذاری اراضی ملی و دولتی وزارت جهاد کشاورزی، صنایع تبدیلی 
و تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام های بخش کشاورزی و روستایی 
بپذیرند. همچنین کلیه اسناد عادی مربوط به خرید و فروش چاه های کشاورزی مجاز دارای پروانه 
بهره برداری و سهام آنها که با پایاب مربوطه و با حفظ کاربری کشاورزی تا پایان سال 1392 تبادل و 
تنظیم شده باشد در جهت خدمات رسانی های مربوطه صرفاً نزد وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی 

و نفت در حکم اسناد رسمی تلقی می شوند.
ماده 52- مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی موظف است برای احداث یا توسعه 
واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذی صالح حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تکمیل مدارک اعالم نظر نماید.
در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث یا توسعه واحدهای مذکور در اراضی دیم درجه چهار و 
باالتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد، با رعایت ضوابط زیست محیطی و پس از تأیید وزارت 

جهادکشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بالمانع است.
آیین نامه اجرائی مربوطه به پیشنهاد وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تا دو 

ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده 53- به منظور تحقق تبصره بند )الف( ماده )1( قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصالح 
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مواد )12( و )13( قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسالمی ایران مصوب 1369/12/15 
ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است با مشورت و همکاری 
اتاق ایران، آیین نامه امکان حضور نمایندگان بخش کشاورزی را در هیئت نمایندگان استانی و ملی و نیز 

نمایندگان دولت )با معرفی وزیر جهاد کشاورزی( تهیه کند و به تصویب هیئت وزیران برساند.
ماده 54- یک تبصره به شرح زیر به ماده )9( قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع 

طبیعی اضافه می گردد:
تبصره- وزارت جهادکشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و امالک کشور نسبت به 
رفع تداخالت ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص 
اقدام نموده پس از رفع موارد اختالفی نسبت به اصالح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی 

اقدام نماید.
آیین نامه اجرائی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن 
برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی با همکاری 
وزارت امور اقتصادی ودارایی و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور سه ماه پس از ابالغ قانون به 

تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده 55- ادامه فعالیت واحدهای تولیدی موجود و دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط در حریم 
شهرها و کالن شهرها و محدوده روستاها درصورتی که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست 

آالینده نباشد بالمانع است.
ماده 56- واحدهای تولیدی کاال و خدمات آالینده مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه 
اقتصادی شبیه به واحدهای آالینده مستقر در سرزمین اصلی با رعایت ترتیبات مشخص شده در 

قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصالحات بعدی آن مشمول عوارض آالیندگی می شوند.
ماده 57- تبصره )3( ماده )3( قانون اصالح مواد )1(، )6( و )7( قانون اجرای سیاست های کلی اصل 
چهل و چهارم )44( قانون اساسی به شرح زیر اصالح می شود و سه تبصره دیگر به عنوان تبصره های 

)5(، )6( و )7( به این ماده الحاق می شود:
تبصره 3- کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، 
تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می کنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک ماه پس 
از ابالغ این قانون، تهیه و به »هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار«، مستقر 
در وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تام االختیار یا باالترین 
مقام دستگاه اجرائی ارسال کنند. این هیئت هر ماه حداقل یک بار به ریاست وزیر امور اقتصادی 
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و دارایی و با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات 
کشور یا نمایندگان تام االختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسالمی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران و حسب مورد 
نماینده دستگاه اجرائی ذی ربط موضوع ماده )5( قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده )5( قانون 
محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشکیل می شود. 
این هیئت موظف است حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابالغ این قانون، شرایط و مراحل صدور 
مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه ها، آیین نامه ها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع 
نماید و هزینه های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه 
و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راه اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن 
صورت پذیرد. مصوبات هیئت مذکور درمورد بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه ها پس از تأیید 
وزیر امور اقتصادی و دارایی و درمورد تصویب نامه های هیئت وزیران پس از تأیید هیئت وزیران برای 
کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار و کلیه دستگاه ها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب و 

کار نقش دارند الزم االجرا می باشد.
فعالیت این هیئت پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق این اهداف 
به اصالح قوانین نیاز داشته باشد، هیئت مذکور موظف است پیشنهادهای الزم را برای اصالح قوانین 

تهیه و به مراجع مربوطه ارائه کند.
تبصره 5- از تاریخ تصویب این قانون، وظایف و اختیارات »کارگروه موضوع ماده )62( قانون برنامه 
مقررات  زدایی  به »هیئت  ایران مصوب 1389/10/15«  اسالمی  توسعه جمهوری  پنجم  پنج ساله 
و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار« موضوع قانون اصالح مواد )1(، )6( و )7( قانون اجرای 
سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسی مصوب 1393/4/1 منتقل می شود و ماده 

)62( قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران لغو می شود.
تبصره 6- در مورد آن دسته از فعالیت های اقتصادی که نیازمند أخذ مجوز از دستگاه های متعدد 
می باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و 
تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در 
فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه های مرتبط به گونه ای اقدام می نماید که ضمن رعایت اصل 
همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده توسط هیئت 

»مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار« تجاوز ننماید.
در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق 
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استقرار نماینده تام االختیار در محل پنجره های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری الزم را 
به عمل آورند. دستورالعمل های مربوطه شامل رویه ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان )براساس 
قوانین و مقررات(، که به تأیید هیئت وزیران رسیده است و همچنین فهرست دستگاه های اصلی در 
صدور مجوز در فعالیت های مختلف متناسب با شرایط توسط هیئت »مقررات زدایی و تسهیل صدور 
مجوزهای کسب و کار« موضوع ماده )3( قانون اصالح مواد )1(، )6( و )7( قانون اجرای سیاست های 
کلی اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسی تهیه و ابالغ می شود. از تاریخ تصویب این قانون، ماده 

)70( قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران لغو می شود.
تبصره 7- مصوبات کمیته مذکور در ماده )76( قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی 
ایران که مرتبط با وظایف و اختیارات هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار 

می باشد به این هیئت ارسال می شود.
ماده 58- تا رفع کامل تحریم ها علیه ملت ایران مصوبات هر یک از شوراهای فرعی شورای امنیت 
ملی که دارای آثار اقتصادی، تجاری، مالی و مرتبط با سرمایه گذاری، تولید، صادرات و واردات است 
باید تا چهل و هشت ساعت پس از تصویب برای کلیه اعضای ثابت شورای  عالی امنیت ملی ارسال 
شود. چنانچه هر یک از اعضای مذکور تا ده روز کاری ایرادی نگیرند، مصوبه قابل اجراء است و 
درصورت وصول ایراد طی مدت مذکور، شورای فرعی موظف به رفع آن است. در غیر این صورت 
مصوبه باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد. مصوبات شورای فرعی نباید خالف قوانین 

موضوعه کشور باشد.
ماده 59- شهرداری ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه 

پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند.
درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط 

شهرداری ها ممنوع است.
پرداخت صد درصد )100%( عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب 
شورای اسالمی شهر می رسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه )قسطی و یا یکجا( نیز به میزانی 
که به تصویب شورای اسالمی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ 

عوارض اضافه می شود.
شهرداری ها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه های اجرائی موضوع 
ماده )5( قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرائی 
ذی ربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین 
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و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند.
ماده 60- رعایت مواد )2( و )3( قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در تدوین آیین نامه های 

اجرائی این قانون الزامی است.
اول  مورخ  روز سه شنبه  علنی  در جلسه  تبصره  پنج  و  و سی  ماده  بر شصت  فوق مشتمل  قانون 
اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ 1394/2/9 

به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی الریجانی



بخش دوم: 

آیین نامه های اجرایی
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 آیین نامه اجرایی احصاء بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی موضوع ماده )1(
قانون )تصویب نامه شماره 61240/ ت 52230 ه مورخ 1394/5/17 هیئت وزیران(

بسمه تعالی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

هیئت وزیران در جلسه 1394/5/11 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده )1( 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- آیین نامه اجرایی ماده 

یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده )1( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 1- در این آیین نامه اصطالحات زیر درمعانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394-.
ب- بانک ها: بانک های دولتی و غیردولتی.

پ- مؤسسات اعتباری: مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران.

ت- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
ث- دستگاه های اجرایی: کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده )5( قانون مدیریت خدمات کشوری.

ج- طبقات اشخاص: اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت و بدهکار به دولت و شرکت های 
دولتی که در سه طبقه به شرح زیر قرار می گیرند:

طبقه اول: اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص
2- طبقه دوم: نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به تفکیک موسسه

3- طبقه سوم: بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک بانک ها و مؤسسات اعتباری
چ- مطالبات دولت: مطالبات )اعم از جاری و غیرجاری( وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و طرح های 
تأمین  از محل بودجه عمومی دولت  اعتبارات آن ها  تملک دارایی های سرمایه ای )طرح هایی که 
که  می باشد(  دولتی  و شرکت های  غیردولتی  عمومی  نهادهای  و  مؤسسات  به  مربوط  و  می شود 

درچارچوب قوانین و مقررات ایجاد می شود.
ح- بدهی های دولت: بدهی های )اعم از جاری و غیرجاری( وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و طرح های 
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تأمین  از محل بودجه عمومی دولت  اعتبارات آن ها  تملک دارایی های سرمایه ای )طرح هایی که 
که  می باشد(  دولتی  و شرکت های  غیردولتی  عمومی  نهادهای  و  مؤسسات  به  مربوط  و  می شود 

درچارچوب قوانین و مقررات ایجاد می شود.
خ- مطالبات شرکت های دولتی: مطالبات شرکت های دولتی مشتمل بر شرکت های دولتی مستلزم 

ذکر یا تصریح نام اعم از مطالبات جاری و غیرجاری.
دولتی  شرکت های  بر  مشتمل  دولتی  شرکت های  بدهی های  دولتی:  بدهی های شرکت های  د- 

مستلزم ذکر یا تصریح نام اعم از بدهی های جاری و غیرجاری.
تبصره 1- بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی پس از تأیید سازمان حسابرسی قطعی 

محسوب می شود.
تبصره 2- بدهی ها و مطالبات دولت که توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط اعالم نشده باشد، با اعالم 

وزارت و تأیید سازمان حسابرسی قطعی تلقی می شود.
ماده 2- دستگاه های اجرایی مکلفند در اجرای این آیین نامه اطالعات مورد درخواست وزارت را 
بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی موضوع این آیین نامه که حسب ضرورت با رعایت 

مقررات قانونی مربوط توسط وزارت ابالغ خواهد شد، ارائه نمایند.
تبصره 1- میزان وکیفیت اطالعات مورد نیاز و همچنین نحوه و زمان بندی ارسال آن توسط وزارت 

تعیین می شود.
تبصره 2- دستگاه های اجرایی موضوع این ماده مکلفند بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری الزم 
برای تبادل برخط اطالعات مالی مورد نیاز با وزارت را ایجاد و دسترسی های مربوط را برای وزارت 

فراهم نمایند.
ماده 3- وزارت موظف است ظرف شش ماه پس از الزم االجرا شدن قانون، جدول بدهی ها و مطالبات 
دولت و شرکت های دولتی را در طبقات اشخاص تهیه و برای ارسال به کمیسیون های اقتصادی و 

برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی به رئیس جمهور ارائه نماید.
تبصره- جدول مذکور باید هر سه ماه یک بار به روزرسانی و ارائه شود.

ماده4- وزارت موظف است از سال 1395، هم زمان با ارائه الیحه بودجه ساالنه کل کشور، جدول 
بدهی ها و مطالبات قطعی شده دولت را تا پایان سال قبل به تفکیک طبقات اشخاص برای ارسال به 

مجلس شورای اسالمی به رئیس جمهور ارائه نماید.
تبصره1- در راستای بند )پ( ماده )1( قانون و تبصره آن، دستگاه های اجرایی حسب مورد مکلفند 
نسبت به اخذ تأییدیه سازمان حسابرسی و ارائه آن به وزارت بر اساس ترتیبات مقرر در ماده )2( این 
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آیین نامه اقدام نمایند. تأییدیه های اخذ شده از سازمان حسابرسی که در اجرای این تبصره دریافت 
می شود، در حکم تأیید گزارش های ساالنه توسط سازمان حسابرسی تلقی می شود.

تبصره 2- اعتبار الزم برای انجام حسابرسی موضوع تبصره )1( این ماده، توسط سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کشور در لوایح بودجه سنواتی ذیل بودجه دستگاه های اجرایی مربوط، پیش بینی 

می شود.
ماده 5- وزارت مجاز است راساً با اعزام مأمور، اسناد و مدارک مربوط را در محل دستگاه های اجرایی 

مورد رسیدگی قرار دهد.
ماده 6- به منظور اجرای احکام مندرج در بندهای )ب( و )پ( ماده )1( قانون، از ابتدای سال 1395 

مرکز جداگانه ای در وزارت با مسوولیت خزانه داری کل کشور ایجاد می شود. 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است نیروی انسانی مرکز یاد شده را از محل نیروهای 
موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورتحساب عملکرد ساالنه 
بودجه کل کشور تأمین نماید. این مرکز موظف است خالصه مطالبات، بدهی ها و تعهدات دولت را 
احصاء و ثبت کند و عالوه بر گزارش های فصلی، گزارش های ساالنه )موضوع ماده )4( این آیین نامه( 

را برای ارائه به رئیس جمهور و مجلس شورای اسالمی تهیه نماید.
تبصره- پس از تشکیل مرکز یاد شده، تصویب نامه شماره 23609/ت50183هـ مورخ 1393/3/4 

کان لم یکن تلقی می شود. 
ماده 7- وزارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظفند حسب مورد بر اساس تبصره ماده 
)1( قانون نسبت به اصالح ساختار سازمانی وزارت و تهیه و ابالغ شرح وظایف مرکز موضوع ماده 

)6( اقدام نمایند.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
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آیین نامه اجرایی صکوک اجاره موضوع بند )ب( ماده )2(
قانون )تصویب نامه شماره 41848/ت52026 ه مورخ 1394/4/4 هیئت وزیران(1

بسمه تعالی

 وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

برنامه ریزی کشور،  هیئت وزیران در جلسه 1394/3/27 به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و 
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و به استناد بند )ب( ماده )2( 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394-، آیین نامه اجرایی بند 

یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

 آیین نامه اجرایی بند )ب( ماده )2( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394-

بخش اول: تعاریف و کلیات
ماده 1- اصطالحات به کار رفته در ماده )1( قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران- مصوب 
1384- و ماده )1( قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های 
کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی- مصوب 1388- به همان معانی در این آیین نامه به کار 

می روند. سایر اصطالحات زیر در این آیین نامه دارای معانی مشروح مربوط است:
الف- مطالبات قطعی دولت و شرکت های دولتی: مطالباتی که طبق قوانین و مقررات مربوط به 

تأیید رسیده باشد.
ب- بدهی های قطعی دولت و شرکت های دولتی: بدهی هایی که طبق قوانین و مقررات مربوط ایجاد 

و تأیید شده باشد.
ج- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- 
د-کارگروه اجرایی: کارگروه اجرایی انتشار صکوک اجاره موضوع ماده )7( این آیین نامه

هـ- بانی: وزارت امور اقتصادی و دارایی است که در قالب این آیین نامه و به نمایندگی از دولت 
انتشار اوراق اجاره به اراده آن انجام می گیرد. در خصوص انتشار اوراق توسط شرکت های دولتی، 

1. آیین نامه بند ب ماده )2( طی مصوبه های شماره 164241/ت52940ه مورخ 1394/12/13 و شماره 57197/ت 
53317ه مورخ 1395/05/16 هیئت وزیران اصالح گردیده که در متن فعلی آیین نامه اعمال شده اند.
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بانی شرکت مزبور است.
و- اشخاص طلبکار: اشخاص موضوع ماده )2( قانون که از دولت و شرکت های دولتی مطالبات 

قطعی دارند.
و  اشخاص حقیقی  یا سایر  و  دارایی های دولت  دارایی می تواند  و  اقتصادی  امور  وزارت  ماده 2- 
حقوقی )منوط به موافقت اشخاص مذکور( را که حایز شرایط مقرر در بخش دوم این آیین نامه باشد، 
مبنای انتشار اوراق اجاره قرار دهد. هرگونه نقل و انتقال دارایی ها برای فراهم شدن امکان استفاده از 
دارایی های مذکور برای انتشار اوراق، مشمول ماده )12( قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید 
به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی- مصوب 1388- است. 
تبصره- دارایی های مبنای انتشار اوراق اجاره با رعایت مقررات مربوط به صورت مستقیم و بدون قید 
و شرط به مالکیت نهاد واسط در می آید و پس از پایان مدت قرارداد اجاره به شرط تملیک و تسویه 
کامل اوراق، در صورتی که دارایی مبنای انتشار اوراق به دولت تعلق داشته باشد به مالکیت بانی و در 
صورتی که اموال سایر اشخاص مبنای انتشار اوراق قرار بگیرد به مالکیت اشخاص مذکور در می آید. 
ماده 3- دستگاه های موضوع مواد )2(، )3( و )4( قانون محاسبات عمومی کشور برای استفاده از 
ساز و کار اوراق صکوک اجاره مکلفند دارایی هایی را که حایز شرایط مقرر در بخش دوم این آیین نامه 
است، به وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی کنند. میزان تخصیص اوراق به دستگاه های اجرایی مزبور 

متناسب با دارایی های معرفی شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی به تأیید کارگروه اجرایی می رسد.
معرفی  هر سال  آبان ماه  تا  را  مذکور  دارایی های  یاد شده  در صورتی که دستگاه های  تبصره 1- 

ننمایند، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد الزم را برای تصویب هیئت وزیران ارائه می کند.
تبصره 2- دستگاه های اجرایی موضوع ماده )2( قانون محاسبات کشور مجازند با تأیید وزیر ذی ربط 
نسبت به اعالم مجموعه ای از دارایی های خود و سایر واحدهای زیرمجموعه خود برای انتشار اوراق 

اجاره و تسویه بدهی های اعالمی اقدام نمایند.
ماده 4- ضامن اوراق صکوک اجاره به شرح زیر است:

الف- در خصوص اوراق منتشره که بانی، وزارت اموراقتصادی و دارایی است ضامن، سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کشور است. 

ب- در مورد شرکت های دولتی، ضامن به پیشنهاد شرکت و تأیید کارگروه اجرایی با رعایت قوانین 
و مقررات مربوط تعیین می شود. 

تبصره 1- در مورد بدهی های قطعی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت های دولتی که 
از بودجه عمومی دولت تأمین و پرداخت می شود و همچنین بدهی های قطعی شرکت هایی که به 
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موجب ماده )6( قانون به دولت منتقل می شود، ضامن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. 
تبصره 2- خزانه داری کل کشور مکلف است پرداخت اعتبارات موضوع این آیین نامه را با رعایت 

مقررات مربوط مقدم بر تمامی پرداخت ها انجام دهد.
تبصره 3- در صورتی که اوراق صکوک اجاره منتشره دارای رتبه  اعتباری باشد، وجود ضامن الزامی 

نیست. 
ماده 5- بدهی دولت به اشخاص طلبکار باید به استناد ماده )19( قانون محاسبات عمومی کشور 
ایجاد و با توجه به ماده )20( قانون مزبور تسجیل شده و ضمن اعمال حساب در دفاتر و صورت های 

مالی به تأیید ذی حساب و رئیس دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد.
تبصره- مرجع تأیید بدهی های قطعی شرکت های دولتی، سازمان حسابرسی است.

ماده 6- اعتبارات مربوط به بازپرداخت اصل و فرع اوراق صکوک اجاره مربوط به دولت و طرح های 
تملک دارایی های سرمایه ای شرکت های دولتی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی 
ردیف خاصی در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود. اعتبارات مزبور پس از تخصیص در مقاطع 
مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی )خزانه داری کل کشور( به درخواست ذی حساب وزارت 
مزبور از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به سرمایه گذاران پرداخت 

می شود. 
ماده 7- به منظور اجرای این آیین نامه کارگروه اجرایی انتشار اوراق صکوک اجاره با اعضا، وظایف و 

اختیارات زیر تشکیل می گردد: 
الف- اعضای کارگروه به شرح زیر است:

1- نماینده تام االختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی )مسئول کارگروه( 
2- نماینده تام االختیار رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

3- نماینده تام االختیار وزیر یا باالترین مقام دستگاه ذی ربط حسب مورد
4- نماینده تام االختیار رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

5- نماینده تام االختیار رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 
ب- وظایف و اختیارات کارگروه به شرح زیر است: 

1- اولویت بندی مطالبات قطعی اشخاص طلبکار به منظور پرداخت بدهی دولت و شرکت های دولتی 
به آن ها در چارچوب این آیین نامه 

2- تعیین مبالغ قابل انتشار اوراق صکوک اجاره توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی 
3- تصویب نرخ سود پیشنهادی برای اوراق
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4- تعیین دوره بازپرداخت اجاره 
5- تعیین نوع قرارداد اجاره 

اجاره در  اوراق صکوک  نهایی  انجام تعهدات و تسویه  انتشار، فروش،  بر فرآیند  6- نظارت عالیه 
چارچوب این آیین نامه 

7- تعیین بازارگردان و متعهد پذیره نویسی )حسب تشخیص و اعالم سازمان بورس و اوراق بهادار(
8- تأیید دارایی های مبنای انتشار اوراق صکوک اجاره.

تبصره 1- در مورد بندهای )1( و )2( پس از اخذ نظر موافق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
تصمیم گیری خواهد شد. سازمان مزبور مکلف است نظر مکتوب خود را ظرف دو هفته اعالم نماید 

و در غیر این صورت موافقت محسوب خواهد شد.
تبصره 2- تصمیم گیری در خصوص انتشار اوراق صکوک اجاره در کارگروه اجرایی با رأی اکثریت 
خواهد بود. در هر شرایط برای اتخاذ تصمیم حداقل سه رأی موافق الزم است. در خصوص بندهای 

)1( و )2( سازمان بورس و اوراق بهادار فاقد حق رأی خواهد بود.
تبصره 3- دبیرخانه کارگروه اجرایی در معاونت نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری 

کل کشور مستقر می گردد. 
تبصره 4- درصورت موافقت اشخاص طلبکار، حسب تشخیص کارگروه اجرایی امکان واگذاری اوراق 
اجاره فروش نرفته در عرضه عمومی به طلبکار صرفاً با رعایت موازین شرعی مورد تأیید و مقررات 
مصوب سازمان بورس اوراق بهادار وجود دارد. در این صورت اشخاص طلبکار باید مطابق مقررات بازار 

اوراق بهادار نسبت به ارائه تعهدات مربوط و ارائه کد معامالتی معتبر اقدام نمایند.

بخش دوم- شرایط دارایی 
ماده 8- دارایی های مبنای انتشار اوراق صکوک اجاره باید دارای شرایط زیر باشد:

الف- مشخصات عمومی:
1- به کارگیری آن در فعالیت دستگاه های اجرایی استفاده کننده از اوراق صکوک اجاره، منجر به 

ایجاد جریانات نقدی شده یا از خروج وجوه نقد جلوگیری کند.
2- هیچگونه محدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال دارایی، منافع و حقوق ناشی 

از آن وجود نداشته باشد.
3- تصرف و اعمال حقوق مالکانه در آن برای نهاد واسط دارای هیچگونه محدودیتی نباشد. 

4- مالکیت آن به صورت مشاع نباشد. 
5- امکان واگذاری به غیر را به سهولت داشته باشد. 
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6- تا زمان انتقال مالکیت دارایی به ناشر )نهاد واسط(، دارایی از پوشش بیمه ای مناسب و کافی 
برخوردار باشد.

ب- انواع دارایی های قابل قبول جهت انتشار اوراق اجاره به شرح زیر می باشند: 
1- زمین

2- ساختمان و تأسیسات
3- ماشین آالت و تجهیزات

4- وسایل حمل و نقل
تبصره 1- اموال موضوع بندهای )1( تا )4( ماده )115( قانون محاسبات عمومی کشور مشمول 

انتشار اوراق صکوک اجاره نیستند. 
یا کارشناسان منتخب  باید توسط کارشناس  اقتصادی آن  ارزش دارایی و عمر مفید  تبصره 2- 
کانون کارشناسان رسمی دادگستری تعیین شود. کارگروه اجرایی مجاز است در مواردی که نظریه 
کارشناس رسمی دادگستری وجود داشته باشد و بیش از شش ماه از تاریخ صدور آن نگذشته باشد، 

ارزیابی مجدد دارایی توسط کارشناس رسمی دادگستری را مستثنی نماید.
تبصره 3- در صورتی که دارایی های اشخاص موضوع این آیین نامه در اجرای فرآیند انتشار اوراق 
اجاره مستقیماً یا از طریق نهاد واسط به دولت منتقل شده و مبنای انتشار اوراق اجاره قرار گیرد، نقل 

و انتقاالت مربوط به آن، مشمول ماده )14( قانون می باشد.
ماده 9- شرایط بیمه دارایی در مدت زمان اجاره، در قرارداد اجاره تعیین و هزینه آن توسط دولت 
یا شرکت دولتی که از ابزار تأمین مالی برای پرداخت دیون خود استفاده می نماید، تأمین می شود. 

تبصره- با توجه به ماهیت برخی دارایی های قابل قبول برای انتشار اوراق اجاره و بر اساس مستنداتی 
که در گزارش توجیهی ارائه می گردد، کارگروه اجرایی مجاز است برخی از دارایی ها را از شرایط 

مندرج در مواد )8( و )9( مستثنی نماید.

بخش سوم- شرایط اوراق صکوک اجاره
ماده 10- انواع قراردادهای اجاره مورد قبول در انتشار اوراق صکوک اجاره به شرح زیر است:

1- اجاره به شرط تملیک
2- اجاره با اختیار فروش دارایی در سررسید اجاره توسط نهاد واسط با قیمت معین.

3- سایر قراردادهای اجاره که با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار طراحی و ارائه 
شده باشد. 

ماده 11- با انتشار اوراق اجاره، رابطه وکیل و موکل میان نهاد واسط و دارندگان اوراق اجاره برقرار 
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می شود. نهاد واسط به وکالت از طرف دارندگان ملزم به صرف وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره جهت 
خرید دارایی موضوع انتشار و اجاره آن حسب مورد به بانی و سایر اشخاص موضوع این آیین نامه است، 
تملیک اوراق اجاره به منزله قبول وکالت نهاد واسط بوده و وکالت نهاد واسط تا سررسید و تسویه نهایی 

اوراق اجاره غیرقابل عزل، نافذ و معتبر است.
ماده 12- دارندگان اوراق اجاره نمی توانند تقاضای تقسیم دارایی مبنای انتشار اوراق صکوک اجاره 

را نمایند.
ماده 13- سررسید اوراق اجاره نمی تواند بیش از مدت زمان باقی مانده از عمر مفید اقتصادی دارایی 

باشد.
ماده 14- مواعد پرداخت منافع مرتبط با اوراق صکوک اجاره توسط کارگروه اجرایی تعیین می شود.

ماده 15- اوراق صکوک اجاره به صورت با نام منتشر می شود و به عنوان ابزار مالی موضوع بازار اوراق 
بهادار جمهوری اسالمی ایران از قابلیت معامله در بازار بورس و یا خارج از بورس برخوردار است. ثبت 

نام و مشخصات خریداران اوراق مزبور الزامی است.
ماده 16- اوراق صکوک اجاره بدون تعهد بازخرید و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی، منتشر 

می شود. 
ماده 17- فروش اوراق صکوک اجاره به کسر یا صرف )باالتر یا پایین تر از ارزش اسمی( در بازار اولیه 

با تأیید کارگروه اجرایی مجاز است.

بخش چهارم- فرآیند انتشاراوراق صکوک اجاره
ماده 18- برای صدور مجوز انتشار اوراق اجاره، پیشنهادات حاوی مدارک و مستندات مربوط توسط 
دستگاه ها، شرکت ها و طلبکاران متقاضی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه می شود. وزارت مذکور 
با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار پس از بررسی های الزم و اطمینان از رعایت مقررات مصوب 
مربوط به بازار اوراق بهادار پیشنهاد نهایی را درکارگروه اجرایی طرح می کند. تصمیم کارگروه توسط 
دبیرخانه اعالم و سپس موافقت اصولی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می شود. صدور مجوز 
توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور انتشار اوراق اجاره از طریق نهاد واسط، منوط به انعقاد 
قراردادهای الزم میان ارکان در چارچوب تعیین شده توسط سازمان مذکور و حسب مورد ارائه سایر 

مدارک به مرجع مذکور می باشد.
ماده 19- مدارک و مستندات مورد نیاز برای انتشار اوراق صکوک اجاره به شرح زیر است:

1- مدت و نوع اجاره، میزان اجاره بها و نحوۀ پرداخت آن به سرمایه گذاران
2- گزارش  کارشناس یا کارشناسان منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری درخصوص دارایی 



52

و ارزش آن
3- تأییدیه سازمان ثبت اسناد و امالک کشور یا سایر مراجع ذی صالح مبنی بر نبود محدودیت یا 

منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال دارایی، منافع و حقوق ناشی از آن
4- گزارش توجیهی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق صکوک اجاره

5- اطالعات کامل مطالبات قطعی شده اشخاص طلبکار و پیشنهاد اولویت های تسویه بدهی به 
کارگروه اجرایی.

6- سایر مدارک مورد نیاز به تشخیص کارگروه.

بخش پنجم: سایر مقررات 
ماده 20- بر اساس تصویب نامه شماره 164241/ ت 52940ه مورخ 1394/12/13 هیئت وزیران 

حذف شده است.
ماده 21- انتشار اوراق اجاره موضوع این آیین نامه تابع مقررات مربوط در بازار اوراق بهادار است. 

همچنین انتشار این اوراق به صورت الکترونیکی مجاز است.
ماده 22- رعایت ماده )46( قانون محاسبات عمومی کشور برای انتشار اوراق صکوک اجاره موضوع 

این آیین نامه الزامی است. انتشار این اوراق به صورت الکترونیکی مجاز است. 
ماده 23- تسویه بدهی و ثبت آن در حساب دستگاه های اجرایی مطابق دستورالعمل های حسابداری 
ابالغی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت ماده )128( قانون محاسبات عمومی کشور انجام 

می شود.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
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آیین نامه اجرایی تهاتر بدهی ها و مطالبات دولت موضوع ماده )3( قانون 
)تصویب نامه شماره 83979/ت 52366 ه مورخ 1394/6/29 هیئت وزیران(1

بسمه تعالی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه 1394/6/15 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده )3( 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- آیین نامه اجرایی ماده 

یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: 

آیین نامه اجرایی ماده )3( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 1- در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ب- اشخاص: اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی 

ج- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
د- دستگاه اجرایی: دستگاه های موضوع مواد )2( و )3( قانون محاسبات عمومی کشور

هـ- بدهی های قطعی دولت: بدهی های قطعی دستگاه های اجرایی بدهکارکه به موجب قوانین و 
مقررات مربوط قطعی شده باشد.

و- مطالبات قطعی دولت: مطالبات دستگاه های اجرایی از اشخاص که به موجب قوانین و مقررات 
مربوط قطعی شده و به تأیید دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد.

ماده 2- وزارت مکلف است مشخصات اشخاصی را که تسویه مطالبات آنها از دولت با مطالبات دولت 
از آنها مطابق با بند )الف( ماده )2( قانون قطعی شده است، حداکثر ظرف یک روز )کاری( پس از 
قطعیت به دستگاه اجرایی ذی ربط اعالم نماید. در اجرای این ماده، دستگاه های اجرایی مکلفند در 
صورت درخواست وزارت، اطالعات مربوط به بدهکاران و طلبکاران قطعی خود را در اختیار وزارت 

قرار دهند.
ماده3- دستگاه اجرایی مکلف است حداکثر تا یک روز )کاری( بعد از تاریخ دریافت اعالم وزارت، 
عملیات اجرایی وصول مطالبات تا سقف مبلغ اعالم شده )بدهی قابل تسویه مطابق بند )الف( ماده 

1. آیین نامه ماده )3( طی مصوبه شماره 43455/ت 52820 ه مورخ 1395/4/15 هیئت وزیران اصالح گردیده که 
مراتب در متن فعلی آیین نامه اعمال شده است.
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)2( قانون( را تا پایان سال 1395 متوقف و نسبت به رفع ممنوع الخروجی اشخاص بابت بدهی های 
مذکور تا سقف مبلغ موضوع ماده )2( این آیین نامه اقدام نماید.

ماده 4- در مواردی که به موجب بند )پ( ماده )2( قانون، مطالبات قطعی دولت از اشخاص با بدهی 
شرکت دولتی به آنها تهاتر می شود وزارت مکلف است مراتب را به دستگاه اجرایی طلبکار اعالم 
نماید و دستگاه اجرایی پس از دریافت اعالمیه مذکور، مراتب را به عنوان پرداخت بدهی در حساب 
اشخاص یاد شده )بدهکار( منظور نموده و ظرف مدت مذکور در ماده )3( این آیین نامه نسبت به 
توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مورد نظر بابت بدهی تا سقف مبلغ اعالم شده 
اقدام نماید. در اجرای این ماده تا سقف تهاتر انجام شده، شرکت دولتی مذکور جایگزین اشخاص 
بدهکار می شود و مکلف است مبلغ مورد نظر را در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات قانونی 
مربوط با هماهنگی دستگاه اجرایی طلبکار به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز 
نماید و در غیراین صورت برابر قوانین و مقررات مربوط نسبت به وصول طلب دولت از شرکت دولتی 

ذی ربط اقدام خواهد شد.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
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آیین نامه اجرایی کمک به هزینه های تحقیقاتی و زیست محیطی
واحدهای تولیدی موضوع ماده )4( قانون

)تصویب نامه شماره 107036/ ت 52047 ه مورخ 1394/8/17 هیئت وزیران(

بسمه تعالی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت جهادکشاورزی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دارایی،  و  اقتصادی  امور  وزارتخانه های  مشترک  پیشنهاد  به   1394/8/6 جلسه  در  هیئت وزیران 
صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران و ماده )4( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- 

مصوب 1394-، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده )4( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 1- در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394-.
ب- واحد تولیدی: بنگاه دارای پروانه بهره برداری یا مجوز از دستگاه های اجرایی ذی ربط.

پ- هزینه تحقیقاتی و ارتقای وضعیت زیست محیطی: هزینه های طرح های پژوهشی و مطالعاتی 
مصوب واحدهای تحقیق و توسعه نزد دستگاه های اجرایی مربوط که سبب کاهش یا رفع آالیندگی 

و یا منجر به ثبت اختراع یا حق امتیاز شده باشد.
ت- حق امتیاز تولید کاال یا خدمات: امتیاز، مجوز یا گواهینامه ای که واحد تولیدی برای تولید کاال 
یا خدمات جدید و یا ارتقای فرآیندهای تولید و ارائه خدمات از دستگاه های اجرایی ذی ربط در اثر 

فعالیت های تحقیق و توسعه دریافت می کند.
ث- ثبت اختراع: گواهینامه ثبت اختراع )پتنت( از مراجع ذی صالح ملی یا بین المللی زیست محیطی.

ماده 2- دستگاه های اجرایی ذی ربط مجازند تا پنجاه درصد )50%( هزینه های تحقیقاتی یا ارتقای 
وضعیت زیست محیطی واحدهای تولیدی را در حدود منابع پیش بینی شده در بودجه های سنواتی، در 

قالب کمک و در چارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پرداخت نمایند.
تبصره- کمک موضوع این ماده به مأخذ پرداخت، هزینه قطعی شده برای دستگاه اجرایی ذی ربط 

محسوب می گردد. 
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ماده 3- دستگاه های اجرایی ذی ربط طرح های تحقیق و توسعه و ارتقای زیست محیطی مشمول را 
با توجه به منابع اعتباری مصوب، بر اساس ماهیت، میزان اثر درون بنگاهی و فرابنگاهی طرح، رسوخ 
فناوری در بخش، ارتقای بهره وری کل عوامل تولید، پیچیدگی و تنوع عوامل موثر بر طرح و میزان 
هزینه بری آنها، اولویت بندی نموده و کمک های مذکور را بر اساس سرفصل های مقرر در ماده )4( این 
آیین نامه به واحد یا واحدهای تولیدی )طرح های مشترک( ذی ربط اختصاص می دهند. میزان کمک ها 

به نسبت اعتبار تخصیص یافته به دستگاه های اجرایی موضوع ماده )2( این آیین نامه خواهد بود.
ماده 4- هزینه های زیر به عنوان هزینه های تحقیقاتی مرتبط قابل قبول می باشد: 

الف- هزینه های آزمایشگاهی، آزمون نمونه اولیه و آزمایش های بالینی، هزینه استانداردهای ایمنی 
و ارتقای زیست محیطی.

ب- هزینه های ثبت و حفاظت از حق اختراع داخلی و خارجی.
شرکت های  و  پژوهشی  مراکز  دانشگاه ها،  با  تحقیقاتی  همکاری های  به  مربوط  هزینه های  پ- 

دانش بنیان. 
ت- هزینه های خرید یا اخذ حق استفاده از اختراعات، حق امتیاز و دانش فنی از سایر اشخاص 

حقیقی و حقوقی که به ثبت حق اختراع داخلی و خارجی مشروح در ادعانامه منجر شده است.
تبصره 1- کمک های موضوع این آیین نامه در سقف بودجه های سالیانه تنها شامل آن دسته از 
هزینه های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت زیست محیطی می شود که حق امتیاز کاال یا خدمات یا ثبت 

اختراع حاصل از آن پس از تصویب قانون صورت گرفته باشد.
تبصره 2- اعطای کمک های موضوع این آیین نامه به هر واحد تولیدی منوط به عدم استفاده از مزایا 

یا کمک های مشابه برای هر حق امتیاز یا هر ثبت اختراع فقط یک بار مجاز خواهد بود.
ماده 5- دستگاه های اجرایی حسب مورد با استفاده از تمامی ظرفیت های ساختاری و نهادی موجود 
کشور مسئول اجرای این آیین نامه بوده و مکلفند گزارش های مربوط را ساالنه به سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کشور و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری 

ارائه نمایند.
ماده 6- دستگاه های اجرایی مجازند از محل منابع داخلی خود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط 
با تأیید باالترین مقام دستگاه تا پنجاه درصد )50%( هزینه های تحقیقاتی واحدهای تولیدی ذی ربط 
را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کاال یا خدمات یا ثبت اختراع یا ارتقای وضعیت زیست محیطی 
شده در قالب کمک پرداخت نمایند. این پرداخت به عنوان هزینه قطعی شده برای دستگاه اجرایی 

ذی ربط محسوب می شود.
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ماده 7- واحدهای تولیدی مشمول این آیین نامه مکلفند درخواست خود را در سامانه جامع وزارت 
صنعت، معدن و تجارت که به این منظور راه اندازی می شود، ثبت نمایند تا وزارتخانه های مربوط 
ظرف سه ماه درخواست را بررسی و نتیجه ارزیابی و میزان کمک به هر واحد مشمول را بر اساس 

دستورالعمل های مندرج در سامانه اعالم نمایند.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
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آیین نامه اجرایی خرید و یا اخذ بهره برداری و فروش کاالها و خدمات ناشی از 
اجرای طرح ها و پروژه ها و فعالیت های مورد واگذاری موضوع ماده )7(

قانون )تصویب نامه شماره 67572/ت52153ه مورخ 1394/5/27 هیئت وزیران(

بسمه تعالی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه 1394/4/21 به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و 
وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده )7( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام 

مالی کشور- مصوب 1394- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده )7( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 1- در این آیین نامه، اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
ب- دستگاه متقاضی: وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی.

پ- طرح های قابل واگذاری: طرح، پروژه و فعالیت هایی که در اجرای قوانین و مقررات مربوط به 
بخش غیردولتی واگذار می شود. 

ماده 2- دستگاه متقاضی در مرحله ارائه پیشنهاد واگذاری طرح قابل واگذاری، نیاز خود را نسبت 
به خرید کاال و خدمات ناشی از اجرای طرح مورد واگذاری و مدت آن با ارائه گزارش توجیهی برای 

اخذ تأیید به سازمان ارسال می نماید. 
ماده 3- طرح مورد واگذاری باید از طریق مزایده عمومی توسط دستگاه متقاضی و مطابق قیمت 
تمام شده پیشنهادی دستگاه و با لحاظ شرایط و مدت نیاز به کاال و خدمات طرح مذکور با تأیید 

سازمان واگذار شود. 
تبصره- قیمت تمام شده پیشنهادی دستگاه بر اساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد خواهد بود. 
ماده 4- با پیش بینی امکان خرید کاال و خدمت در مرحله واگذاری و پس از قطعیت واگذاری، 
بر اساس مناقصه عمومی  را  اجرای طرح واگذارشده  از  ناشی  سازمان مجاز است کاال و خدمات 

خریداری نماید. 
ماده 5- در صورت عدم نیاز به خرید کاال و خدمات ناشی از اجرای طرح های مورد واگذاری از سوی 
دستگاه اجرایی و تأیید سازمان، با اعالم کتبی موضوع در اسناد مزایده طرح، اجازه بهره برداری یا 
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فروش در داخل و خارج کشور به بخش غیردولتی داده می شود. 
ماده 6- حداکثر قیمت خرید کاال و خدمت مورد نظر باید تا سقف هزینه یا قیمت تمام شده مربوط 

باشد. 
تبصره- قیمت تمام شده در سال های بعد متناسب با شاخص های اعالمی بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران به روز می شود.
ماده 7- در مواردی که طرح های مورد واگذاری فاقد توجیه اقتصادی و مالی است و نیاز به پرداخت 
کمک داشته باشد، این کمک در اسناد مزایده یا مناقصه درج و پرداخت آن به صورت سنواتی و یا 
به صورت یکجا در قالب کاهش قیمت پایه در واگذاری طرح به منظور دستیابی به توجیه اقتصادی 

و مالی اعمال می شود. 
ماده 8- کاال و خدمت طرح های قابل واگذاری از محل اعتبارات دستگاه متقاضی، خریداری و بر 

اساس ترتیبات مورد توافق سازمان و دستگاه متقاضی، تحویل دستگاه متقاضی ذی ربط می گردد. 
ماده 9- وظایف و اختیارات سازمان در اجرای این آیین نامه به شرح زیر تعیین می شود:

الف- بررسی و تأیید پیشنهادهای دستگاه های متقاضی در مورد خرید کاال و خدمات طرح های 
قابل واگذاری.

ب- بررسی و تأیید پیشنهادهای دستگاه های متقاضی در مورد قیمت تمام شده کاال و خدمات.
پ- نظارت بر انتقال کاال و خدمات دریافتی از طرح واگذار شده به دستگاه های متقاضی.

ت- تهیه و تدوین دستورالعمل نحوه رسیدگی به درخواست ها و مواعد زمانی هر مرحله از کار و 
انتقال کاال و خدمات به دستگاه های متقاضی.

ماده 10- دستگاه متقاضی موظف به واریز منابع حاصل از واگذاری طرح ها مطابق قوانین و مقررات 
مربوط به خزانه داری کل کشور می باشد.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
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 آیین نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات کاالها موضوع ماده )8( قانون
)تصویب نامه شماره 83983/ت 52207 ه مورخ 1394/6/29 هیئت وزیران(

بسمه تعالی

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت امورخارجه

وزارت جهادکشاورزی- وزارت دادگستری- وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
وزارت کشور- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی- سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

سازمان ملی استاندارد ایران- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

هیئت وزیران در جلسه 1394/6/8 به پیشنهاد وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، 
ارتباطات و فناوری اطالعات، فرهنگ و ارشاد اسالمی، کشور و سازمان صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی ایران و به استناد ماده )8( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- 
مصوب 1394- آیین نامه ساماندهی تبلیغات کاالها و خدمات موضوع ماده )8( قانون رفع موانع تولید 

رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

 آیین نامه ساماندهی تبلیغات کاالها و خدمات موضوع ماده )8(
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 1- در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- نشان )برند( تجاری: نام، نماد، نشانه، طرح، شعار، عالمت و آدرس وبگاه و یا ترکیبی از آنها 
که متعلق به یک محصول )کاال و خدمات( و یا بنگاه است و موجب شناسایی و تمایز آن از سایر 

محصوالت، خدمات و یا بنگاه ها و همچنین انتقال یک مفهوم یا احساس به مخاطب می شود.
ب- نشان )برند( تجاری داخلی: آن دسته از نشان )برند(های مربوط به کاالها و خدماتی که در 

داخل تولید می شود.
پ-تبلیغات: ارتباط هدفمند با همگان یا گروه خاص که با استفاده از رسانه ها یا ابزارهای گوناگون 
از قبیل صدا و سیما، مطبوعات، تابلوهای شهری یا دیواری، وسایل حمل و نقل همگانی، فیلم های 
سینمایی، اوراق چاپی، تلفن و رایانه برای آگاهی دادن نسبت به کاال یا خدمت در جهت بازاریابی و 

عرضه آنها انجام می گیرد.
ت- دستگاه های اجرایی: دستگاه های موضوع ماده )5( قانون مدیریت خدمات کشوری
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ماده 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به منظور توسعه، ترویج و تبلیغ نشان )برند(های 
تجاری داخلی در بازارهای داخلی و خارجی و با هدف افزایش رقابت پذیری کاالها و خدمات ایرانی، 

تشویق تولیدکنندگان و صادرکنندگان با نشان برتر نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند: 
الف- تهیه پیش  نویس دستورالعمل های ترویج و فرهنگ سازی موضوعات مرتبط با نشان )برند( 

تجاری و ارائه آن به کمیسیون موضوع ماده )3( این آیین نامه برای تصویب.
ب- پیشنهاد بسته های حمایتی و تشویقی با اولویت نشان )برند(های تجاری صادراتی به کمیسیون 

موضوع ماده )3( این آیین نامه برای تصویب.
پ- شناسایی خألهای موجود در قوانین، مقررات، رویه های موجود و تدوین راهکارها و پیشنهادهای 

الزم و ارائه به مراجع ذی ربط.
ت- تدوین و ابالغ شاخص های انتخاب نشان )برند(های تجاری برتر و ضوابط اعطای نشان )برند( 

تجاری عالی داخلی.
ث- انتخاب، معرفی و تشویق نشان )برند(های تجاری برتر داخلی به صورت سالیانه.

 ج- اعطای نشان )برند( تجاری عالی داخلی به نشان )برند(های تجاری برگزیده از میان نشان )برند(های
تجاری برتر داخلی.

چ- حمایت از تبلیغات نشان )برند(های تجاری منتخب داخلی در بازارهای خارجی.
ماده 3- کمیسیون ملی نشان )برند( تجاری که در این آیین نامه به اختصار »کمیسیون« نامیده می شود 
با عضویت وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت )رئیس(، جهاد کشاورزی، امورخارجه، دادگستری، 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان های ملی استاندارد ایران و 
ثبت اسناد و امالک کشور، )حداقل در سطح مدیر کل( و رؤسای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و 

کشاورزی ایران و تعاون ایران تشکیل می شود.
تبصره 1- دبیرخانه کمیسیون در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می شود و حسب مورد از 

سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط برای شرکت در جلسات با حق رأی دعوت به عمل می آید.
تبصره 2- کمیسیون مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این آیین نامه، دستورالعمل 
و بسته های تشویقی موضوع بندهای )الف( و )ب( ماده )2( را که توسط وزارت صنعت، معدن و 

تجارت پیشنهاد می شود، بررسی و تصویب کند.
ماده 4- به منظور ساماندهی و حمایت از تبلیغات تولیدکنندگان و صادرکنندگان با نشان )برند(های 
تجاری برتر در خارج از کشور و توسعه بازارهای صادراتی، سازمان توسعه تجارت ایران مکلف است 

نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند:
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الف- حمایت از تبلیغات بنگاه های ایرانی در محیط های نمایشگاهی و مراکز تجاری خارج کشور.
ب- شناسایی قوانین و مقررات مخل سهولت تبلیغات نشان )برند(های تجاری داخلی در بازارهای 

خارج از کشور و ارائه پیشنهادات اصالحی.
پ- حمایت از ثبت بین المللی نشان )برند(های تجاری داخلی با هدف جلوگیری از سوء  استفاده های 

احتمالی از نشان )برند(های تجاری داخلی در سطح بین المللی.
)برند(های تجاری داخلی در رسانه های  تبلیغات رسانه ای نشان  از ساخت و پخش  ت- حمایت 

کشورهای هدف.
ث- کمک به حضور نشان )برند(های تجاری برتر داخلی در پذیرش و اعزام هیئت های تجاری به 

خارج از کشور.
ج- کمک به ایجاد دفاتر بازرگانی و مراکز تجاری در خارج از کشور برای نشان )برند(های تجاری 

برتر داخلی.
چ- همکاری در برگزاری نمایشگاه های تخصصی و اختصاصی از نشان )برند(های تجاری برتر داخلی 

در خارج از کشور.
تبصره- فهرست نشان )برند(های تجاری برتر داخلی هر ساله پس از انتخاب از سوی سازمان توسعه 

تجارت ایران، منتشر و اطالع رسانی خواهد شد.
ماده 5- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به منظور ساماندهی تبلیغات نشان )برند(های 
تجاری داخلی در داخل کشور و با هدف ترویج فرهنگ تغذیه سالم، حفظ محیط زیست، جلوگیری از 
تجمل گرایی و محدودسازی تبلیغ کاالهای خارجی و ترویج فرهنگ مصرف کاالهای داخلی، نسبت 

به انجام موارد زیر اقدام کند: 
الف- حمایت از ساخت برنامه های مشارکتی در رسانه ملی جهت ترویج تغذیه سالم، حفظ محیط 
با  جامعه  در سطح  ایرانی  کیفیت  با  کاالهای  ترویج مصرف  و  تجمل گرایی  از  جلوگیری  زیست، 

همکاری و هماهنگی رسانه ملی.
ب- حمایت از نشان )برند(های تجاری منتخب داخلی و اعمال تخفیفات حداکثری در تعرفه های 

مورد عمل از سوی کلیه رسانه های تحت مدیریت دستگاه های اجرایی.
پ- اعمال حمایت های تبلیغاتی از طریق دستگاه های اجرایی مسئول تولید کاال و یا ارائه خدمات 
جهت اجرای برنامه های ترویجی نشان )برند(های تجاری منتخب موضوع این آیین نامه از طریق 

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران از محل اعتبارات مصوب مربوط.
ت- تأمین نیازهای اداری و ملزومات مصرفی کلیه دستگاه های اجرایی و سازمان های عمومی از 
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تولیدات داخلی و تشویق و تسهیل خرید کاالهای با کیفیت ایرانی در سطح جامعه.
تبصره- مرجع تشخیص و تعیین کاالهای موضوع بند )ت( وزارت صنعت، معدن و تجارت است. 

ث- پوشش و انعکاس رسانه ای توانمندی های بخش های تولیدی و خدماتی کشور.
ج- آگاهی بخشی و معرفی کاالهای داخلی با کیفیت در مقایسه با مشابه خارجی. 

چ- حمایت از محصوالت داخلی مبتنی بر فعالیت های تحقیق و توسعه، دارای دانش فنی پیشرفته 
و گواهینامه ثبت اختراع )پتنت(.

ح- محدودیت تبلیغات کاالهای خارجی و غیرضرور در سطح رسانه های تحت مدیریت دستگاه های 
اجرایی.

خ- ممنوعیت دریافت هرگونه وجه و تحت هر عنوان بابت فعالیت های تبلیغاتی بر روی وسایط حمل 
و نقل اختصاصی به دارندگان نشان )برند( تجاری برتر از سوی شهرداری ها و یا سایر سازمان ها و 

نهادها.
ماده 6- به منظور اتخاذ تصمیم و اجرای اقدامات موضوع ماده )5(، کمیسیون ساماندهی تبلیغات با 
عضویت وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت )رئیس(، فرهنگ و ارشاد اسالمی، کشور، دادگستری، 
ارتباطات و فناوری اطالعات، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان های ملی 

استاندارد ایران و صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران تشکیل می شود.
تبصره- دبیرخانه کمیسیون ساماندهی تبلیغات در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می شود.

ماده 7- دستگاه های اجرایی ذی ربط موضوع این آیین نامه هر شش ماه یک بار ملزم به ارائه گزارش 
از اقدامات خود در حوزه ساماندهی تبلیغات و حمایت از نشان )برند(های تجاری داخلی به وزارت 

صنعت، معدن و تجارت می باشند.
ماده 8- تصمیمنامه شماره 52485/ت44772ن مورخ 1389/4/26 لغو می شود.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
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آیین نامه اجرایی نحوه وصول وجه مورد مطالبه دستگاه های اجرایی از 
 سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و پیمانکاران ایرانی به صورت نقد و یا اقساطی

 و یا مدت دار یکجا موضوع بند )الف( ماده )9(
قانون )تصویب نامه شماره 48156/ت 52079 ه مورخ 1394/4/16 هیئت وزیران(

بسمه تعالی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه 1394/4/7 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و 
تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند )الف( ماده )9( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 

و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394-، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند )الف( ماده )9( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 1- در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده )5( قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 
)5( قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف درقوانین بودجه سنواتی. 

ب- متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی: اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی خصوصی یا تعاونی مشتمل 
بر سرمایه گذاران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و پیمانکاران ایرانی خریدار کاال یا 

خدمات و یا درخواست کننده مجوز یا پروانه از دستگاه های اجرایی 
ج- پرداخت مدت دار: پرداخت بهای کاال، خدمت و اعطای مجوز یا پروانه به صورت مدت دار یکجا 
یا اقساطی به گونه ای که تمام یا بخشی از آن در تاریخی پس از تحویل کل کاال یا انجام کل خدمت 

یا اعطای مجوز یا پروانه وصول شود.
ماده 2- دستگاه های اجرایی موظفند شرایط پرداخت مدت دار موضوع این آیین نامه را ظرف یک ماه 

پس از ابالغ این آیین نامه به اطالع عموم برسانند. 
ماده 3- متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی باید درخواست خود را بر اساس شرایط موضوع این 
آیین نامه مبنی بر پرداخت مدت دار یکجا یا اقساطی ارزش کاال یا خدمت و یا بهای مجوز و پروانه 
که ارزش آن بیش از یک میلیارد )000ر000ر000ر1( ریال باشد، کتباً و همزمان با تسلیم اسناد 

شرکت در مزایده، عملیات خرید، اخذ مجوز و پروانه به دستگاه اجرایی ارائه نماید.
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ماده 4- دستگاه های اجرایی مکلفند در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی، ضمن 
اعمال حساب های دریافتنی در دفاتر خود بر اساس مقررات مربوط حسب مورد، وجوه مورد مطالبه در 
قبال فروش محصول یا ارائه خدمات یا صدور مجوز یا پروانه بیش از یک میلیارد )000ر000ر000ر1( 
ریال را به صورت اقساطی و یا مدت دار یکجا با اخذ تضامین معتبر الزم و یا به صورت نقد وصول نمایند. 
تبصره 1- موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط وصول می شود از 
جمله فروش خوراک پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها، آب، برق و گاز طبیعی و فرآورده های نفتی مایع، 

مشمول این آیین نامه نمی گردد.
تبصره 2- مهلت وصول اقساط یا وصول مدت دار یکجا، حداقل سه ماه و حداکثر تا پایان سال مالی 

می باشد.
تبصره 3- اجرای این آیین نامه توسط شرکت های دولتی نباید مانع از تأمین و واریز مالیات علی الحساب 

و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه شود.
ماده 5- دستگاه های اجرایی مجازند در صورت درخواست برای پرداخت اقساطی یا مدت دار یکجا، 
به مأخذ نرخ سود تسهیالت بانکی یک ساله مطابق جدول محاسبه ابالغی بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران، متناسب با مدت اقساط یا پرداخت یکجا به مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه نمایند.
ماده 6- برای اطمینان از وصول به موقع اقساط تعیین شده و وجه موضوع وصول مدت دار یکجا باید 
تضمین کافی با ذکر تاریخ وصول از متقاضی اخذ و در دفاتر اعمال حساب شود. در صورتی که پس 
از انقضای مدت تعیین شده وجوه مزبور پرداخت و یا قسمتی از آن وصول نگردد مبلغ ضمانت نامه یا 
وجه الضمان ضبط خواهد شد. این اقدام مانع از پیگیری وصول مطالبات از سایر طرق قانونی نخواهد بود.

ماده 7- انواع ضمانت نامه های معتبر مجاز برای فروش اقساطی و مدت دار یکجا در این آیین نامه به 
شرح زیر می باشد:

الف- ضمانت نامه های بانکی.
ب- ضمانت نامه های صادر شده از مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز الزم از بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران.
ج- انواع اوراق مشارکت )موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت- مصوب 1376-(.

د- سهام شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مأخذ هفتاد درصد 
ارزش روز آن.

و- مطالبات تأیید شده قراردادها از سوی دستگاه های اجرایی و ذی حسابان مربوط. 

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
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 آیین نامه اجرایی خرید غیرنقدی کاالهای مورد نیاز طرح های تملک
 دارایی های سرمایه ای توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده )11( قانون
)تصویب نامه شماره 41846/ت 52048ه مورخ 1394/4/4 هیئت وزیران(

بسمه تعالی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه 1394/3/31 به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد 
ماده )11( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394-، آیین نامه 

اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

 آیین نامه اجرایی ماده )11( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394-

ماده 1- در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرایی مجری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در 

پیوست شماره یک قوانین بودجه سنواتی.
ب- کاالهای مورد نیاز طرح: کاالهای مورد نیاز طرح اعم از مصالح و تجهیزاتی که در اجرای طرح 

پیش بینی شده و باعث تسریع در انجام عملیات اجرایی طرح توسط پیمانکار گردد.
ج- سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

ماده 2- به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود تا کاالهای مورد نیاز طرح های تملک دارایی های 
سرمایه ای خود را به درخواست باالترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقام مجاز از طرف وی و با موافقت 
سازمان تا سقف سی درصد )30%( اعتبار مصوب ساالنه مندرج در پیوست یک قوانین بودجه سنواتی 
هر یک از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به صورت غیرنقدی و یا اقساطی به شرح سایر مواد 
این آیین نامه خریداری نموده و به پیمانکاران طرح های مذکور تحویل دهند. اقساط اقالم خریداری 

شده از محل اعتبارات مصوب سال بعد یا سال های بعد طرح قابل پرداخت می باشد.
تبصره- دستورالعمل اجرایی فرآیند انجام کار و کاربرگ های مربوط حداکثر یک ماه پس از ابالغ این 

آیین نامه، توسط سازمان به دستگاه های اجرایی ابالغ می شود.
ماده 3- کاالهایی می توانند مطابق این آیین نامه خریداری شوند که مرتبط با موضوع عملیات پیمان 

باشند.



67 بخش دوم: آیین نامه های اجرایی

ماده 4- شرایط خرید کاالهای موضوع این آیین نامه به شرح زیر است:
الف- پرداخت سود متعلقه به خرید کاالها با رعایت قوانین و مقررات مربوط برعهده دستگاه اجرایی 

)کارفرما( است.
ب- مراحل انعقاد قرارداد خرید کاالها به ترتیب زیر است:
1- انتخاب طرح های واجد شرایط توسط دستگاه اجرایی

2- اعالم طرح های انتخاب شده به سازمان با گزارش ها و مستندات ذی ربط شامل اطالعات مالی 
و فنی طرح

3- تأیید طرح های مورد نظر توسط سازمان
4- انتخاب فروشنده کاال از بین داوطلبین توسط دستگاه اجرایی، انعقاد قرارداد خرید کاال و ارسال 
یک نسخه از قرارداد نهایی به سازمان تبصره- فرآیند خرید بر اساس قوانین مربوط از جمله قانون 

برگزاری مناقصات و انتخاب مناسب ترین پیشنهاد انجام خواهد شد.
ج- زمان اتمام اقساط نباید بیشتر از زمان پیش بینی شده برای اتمام طرح باشد.

ماده 5- هزینه های تهیه کاالهای مورد نیاز این آیین نامه در پیمان پیمانکاری به شرح زیر در اولین 
صورت وضعیت که پس از ورود به کارگاه تنظیم می شود، به حساب پیمانکار منظور می شود:

هزینه تهیه مصالح )به استثنای سیمان و آهن آالت( بر مبنای هزینه تمام شده به حساب پیمانکار 
منظور می شود. بهای سیمان و آهن آالت بر طبق دستورالعمل های سازمان )مربوط به روش محاسبه 

مابه التفاوت نرخ آهن آالت و سیمان( به حساب پیمانکار منظور می شود.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور



68

 آیین نامه اجرایی اجازه دستگاه های اجرایی برای عقد قرارداد سرمایه گذاری
 با اولویت بخش های خصوصی یا تعاونی موضوع ماده )12( قانون

)تصویب نامه شماره 67573/ت 52099 ه مورخ 1394/5/27 هیئت وزیران(

بسمه تعالی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت- وزارت نیرو

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه 1394/4/21 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، 
نفت و نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده )12( قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394-، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح 

زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده )12( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 1-کلیه دستگاه های موضوع ماده )12( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی 
کشور که در این آیین نامه به اختصار “قانون” نامیده می شود، می توانند به منظور صرفه جویی در 
مصرف نهاده ها و کاهش هدر رفت، تلفات و هزینه ها، افزایش تولید کاالها و خدمات و سایر موارد 
مذکور در ماده )12( قانون که منجر به افزایش درآمد یا کاهش هزینه گردد، در زمینه وظایف مصوب 
خود قراردادهای الزم را در چارچوب قوانین و مقررات با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی 
با اولویت بخش خصوصی یا تعاونی منعقد نموده و ترتیبی اتخاذ نمایند که سرمایه گذاری یا اقدام 
صورت گرفته مطابق بند )2( ماده )12( قانون، صرفاً  از محل درآمد اضافی و یا صرفه جویی ایجاد 

شده بازپرداخت شود.
ماده 2- خرید کاال و یا خدمت تولید شده در اجرای قراردادهای موضوع این آیین نامه توسط دستگاه های 
اجرایی صرفاً  در مواردی که قانون اجرای سیاست های کلی اصل )44( قانون اساسی دولت را مجاز به 
دخالت می داند- تا سقف سرمایه گذاری صورت گرفته- انجام می شود. در خصوص سرمایه گذاری در 
طرح های نفت و گاز و بهینه سازی که منجر به کاهش مصرف سوخت شود، بازپرداخت سرمایه گذاری 
از محل صرفه جویی سوخت و یا درآمد حاصل از اجرای طرح، پس از تصویب شورای اقتصاد توسط 
شرکت های تابعه وزارت نفت تضمین می گردد. در سایر موارد مقرر در ماده )12( قانون، سرمایه گذار 
می تواند طبق قرارداد یا مجوز صادره، رأساً  به فروش محصول و یا صدور کاال و خدمات تولیدی به خارج 
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کشور و یا بهره برداری و استفاده از آنها اقدام نماید.
ماده 3- در مورد پرداخت بالعوض بابت جبران سرمایه گذاری و یا یارانه صرفه جویی حامل های انرژی 
و آب و کاالهای یارانه ای، حداکثر کمک متناسب با سطح فن آوری بکار رفته تا سقف سرمایه گذاری 
صورت گرفته و یا دوره زمانی صرفه جویی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد )هر کدام که کمتر 

باشد( به یکی از صورت های زیر )به ترتیب اولویت( انجام می شود: 
الف- در خصوص سوخت های صرفه جویی شده و آب، تحویل همان میزان از همان حامل انرژی یا 

آب )پس از کسر بهای داخلی آن( و اجازه فروش و صادرات. 
ب- پرداخت بالعوض به میزان مابه التفاوت قیمت داخلی و صادراتی سوخت صرفه جویی شده در 
همان سال برای فرآورده های نفتی و گاز )در صورت امکان صادرات پس از کسر هزینه و جریمه ها( و 
یا میانگین وزنی فروش داخلی و صادراتی برای برق و گاز و مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی آب.

انرژی های نو و تجدیدپذیر در  افزایش بازدهی و  ج- در مورد طرح های کاهش تلفات طرح های 
شبکه های برق مبنای محاسبه سوخت صرفه جویی شده میانگین وزنی مصرف واقعی قیمت سوخت 

مایع و گاز طبیعی خواهد بود.
د- درخصوص گاز طبیعی صرفه جویی شده در نیروگاه ها، وزارت نفت مکلف است با درخواست 
سرمایه گذار معادل ارزش سوخت صرفه جویی شده )با قیمت صادراتی(، را به صورت نفت خام به 
قیمت صادراتی روز در مبادی صادراتی تحویل و یا وجه آن را با رعایت ماده )6( این آیین نامه به 
سرمایه گذار پرداخت نماید و همزمان مراتب را جهت تسویه حساب به خزانه داری کل منعکس و در 

حساب های فی مابین منظور نماید. 
ماده 4- صالحیت حرفه ای،  توانایی تأمین سرمایه و صالحیت انجام کار اشخاص متقاضی انجام کار 
با وزارتخانه ها و دستگاه های تابعه و وابسته آن ها حسب مورد به تأیید وزیر یا مقام مجاز از سوی وی 

و در خصوص سایر دستگاه های مستقل به تأیید باالترین مقام دستگاه  اجرایی می رسد.
ماده 5- به منظور جلوگیری از ایجاد انحصار و موقعیت ویژه، دستگاه های اجرایی موظفند قراردادهای 
مواردی  در  نمایند. همچنین  منعقد  مناقصات  برگزاری  قانون  رعایت  با  را  آیین نامه  این  موضوع 
که سرمایه گذاری و صرفه جویی حاصله، در تأسیسات متعلق به بخش خصوصی یا تعاونی صورت 
می گیرد، نباید قیمت قرارداد و یا مبلغ بازپرداخت سرمایه گذاری از قیمت های مشابه قراردادهای 

منعقده در مناقصه، باالتر باشد.
ماده 6- در مواردی که بازپرداخت سرمایه گذاری و یا پرداخت بهای کاال یا خدمت تولیدی و یا پرداخت 
بالعوض صرفه جویی مورد قرارداد از محل درآمد عمومی دولت تأمین می گردد، بازپرداخت با پیش بینی 
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و تصویب در بودجه ساالنه و صرفاً  پس از واریز درآمد اضافی یا صرفه جویی حاصله به خزانه و از محل 
ردیف های مصوب مربوط صورت می گیرد. 

تبصره-  در مواردی که بازپرداخت از طریق بخشی از نفت و گاز تولیدی و یا فرآورده های نفتی و 
گاز طبیعی صورت می گیرد، وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه، پس از پرداخت به سرمایه گذار 
)طبق جداول مصوب شورای اقتصاد( مراتب را جهت منظور نمودن پرداخت ها به حساب بدهکاری 

دولت و تسویه حساب به خزانه داری کل کشور اعالم می نماید.
ماده 7- در کلیه قراردادهای موضوع این آیین نامه، توجیه فنی - اقتصادی و زیست محیطی، برتری 
امکان پذیری   ،)M&V( و صحه گذاری  اندازه گیری  نحوه  کشور،  موجود  به سطح  نسبت  فن آوری 
بازپرداخت از محل درآمد حاصله، جدول دریافت و بازپرداخت سرمایه گذاری صورت گرفته به شرح 
بند )2( ماده )12( قانون،  یا بهای محصوالت مورد خرید حسب مورد، سقف تعهدات دولت )در مورد 
افزایش درآمد عمومی و یا کاهش هزینه عمومی( و پرداخت بالعوض بابت جبران سرمایه گذاری و یا 

یارانه صرفه جویی های انجام شده، با پیشنهاد وزارتخانه ذی ربط به تصویب شورای اقتصاد می رسد.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور



71 بخش دوم: آیین نامه های اجرایی

 آیین نامه اجرایی مستثنی شدن معامالت و دریافت ها و پرداخت های
 دستگاه های اجرایی برای انتشار اوراق بهادار از طریق نهاد واسط از
 تشریفات مربوط به مناقصات و مزایده ها موضوع ماده )14( قانون

)تصویب نامه شماره 41851/ت 52028 ه مورخ 1394/4/4 هیئت وزیران(

بسمه تعالی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه 1394/3/27 به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و به استناد ماده )14( 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394-، آیین نامه اجرایی ماده 

یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده )14( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 1- اصطالحات و واژه های به کار رفته در قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- و ماده 
)1( قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1384- و ماده )1( قانون توسعه ابزارها 
و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی- 

مصوب 1388- به همان معانی در این آیین نامه به کار می رود.
ماده 2- دستگاه اجرایی مکلف است جزئیات معامالت و دریافت ها و پرداخت های موضوع انتشار 
اوراق بهادار به همراه مشخصات دارایی های ذی ربط مورد خرید، فروش و اجاره را به انضمام اطالعات 
مربوط به انتشار اوراق بهادار )شامل مبلغ، مواعد پرداخت سود و سررسید، ترتیبات انجام معامله 
در بازار اولیه و ثانویه، پوشش بیمه ای و گزارش ارزیابی کارشناس رسمی مطابق مقرات مربوط( بر 
اساس دستورالعملی که توسط خزانه داری کل کشور ظرف یک ماه پس از ابالغ این آیین نامه تعیین 

می شود، ارسال نماید.
ماده 3- خزانه داری کل کشور مکلف است پس از یک ماه از تاریخ دریافت درخواست از دستگاه اجرایی 
ضمن انجام بررسی های مورد نیاز، بر اساس موارد زیر، موافقت یا عدم موافقت را به دستگاه مربوط 

اعالم نماید: 
الف- خرید، فروش یا اجاره دارایی جزء الینفک ابزار تأمین مالی باشد. 

ب- ارزش واقعی دارایی یا منافع حاصل از آن با ارزش اوراق منتشره مطابقت داشته باشد. 
ج- مطابق با قانو ن اجرای سیاست های کلی اصل )44( قانون اساسی از لحاظ امکان واگذاری یا 
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بازگشت دارایی به تملک دستگاه اجرایی در پایان دوره تأمین مالی باشد.
د- بازگشت مجدد مالکیت دارایی در مواردی که استفاده کننده از اوراق بهادار شرکت دولتی است 

ولی اموال در تملک دولت  باشد. 
ماده 4- کلیه وجوه حاصل از انتشار اوراق موضوع این آیین نامه که به درخواست وزارتخانه ها و 
مؤسسات و شرکت های دولتی منتشر می شود، پس از اتمام فرآیند عرضه بالفاصله به حساب مربوط 

در خزانه داری کل کشور واریز می گردد.
ماده 5- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است مبالغ انتشار اوراق بهادار موضوع این 
با  لوایح بودجه سنواتی،  برای وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی را در قالب  آیین نامه 
توجه به اولویت بخش های تولیدی و متناسب با جهت گیری های برنامه های توسعه، اتمام طرح های 

نیمه تمام، کاهش عدم تعادل های منطقه ای و توسعه مناطق تعیین نماید.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
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آیین نامه اجرایی تقویم دارایی غیرمنقول مازاد بانک ها و موسسات اعتباری 
موضوع بند )پ( ماده )17( قانون )تصویب نامه شماره 52101/ت 52098 ه مورخ 

1394/4/29 هیئت وزیران(

بسمه تعالی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

سازمان امور مالیاتی کشور

هیئت وزیران در جلسه 1394/4/10 به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و 
سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
و بند )پ( ماده )17( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- 

آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

 آیین نامه اجرایی بند )پ( ماده )17( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 1- در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 
الف- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394-.

ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
ج- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور 

د- امالک غیر منقول مازاد: زمین، مستغالت، سرقفلی و اموال مشابه به تشخیص شورای پول و 
اعتبار و بانک مرکزی. 

هـ- عایدی امالک غیر منقول مازاد: مابه التفاوت قیمت بازار امالک غیر منقول مازاد در ابتدا و 
انتهای سال مالی. 

ماده 2- بانک ها و موسسات اعتباری موظفند فهرست امالک غیر منقول را به تفکیک مازاد و غیر مازاد با 
مشخصات ثبتی و نشانی کامل و ارزش دفتری و اطالعات سهام تحت تملک خود را به تفکیک فعالیت های 
بانکی و غیر بانکی که به تأیید حسابرس و بازرس قانونی خود رسیده باشد، حداکثر تا پایان سال 1394 و 

در سال های مالی بعد حداکثر یک ماه پس از انقضای سال مالی به بانک مرکزی اعالم کنند.
تبصره- بانک مرکزی پس از دریافت اطالعات از بانک ها و موسسات اعتباری، مشخصات ثبتی و نشانی 
کامل امالک غیر منقول مازاد و همچنین سهام تحت تملک بانک ها و موسسه اعتباری در بنگاه هایی که 
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فعالیت غیر بانکی انجام می دهند، به استثنای موارد مقرر در تبصره )1( ماده )17( قانون، حداکثر تا دو 
ماه پس از پایان سال مالی بانک یا موسسه اعتباری به سازمان و اشخاص مزبور ارسال کند. 

ماده 3- ارزیابی قیمت بازار امالک مازاد موضوع این آیین نامه توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی 
معرفی شده توسط سازمان انجام می گیرد و هزینه کارشناسی به عهده بانک یا موسسه اعتباری 

مربوط است. 
تبصره- قیمت بازار برای پایان دوره مالی هر یک از امالک مازاد در صورتی که امالک مذکور در 

فهرست مازاد سال بعد نیز باشد به عنوان ارزش بازار، ابتدای دوره بعدی منظور خواهد شد. 
ماده 4- بانک ها و موسسات اعتباری موظفند مالیات متعلق را با رعایت این آیین نامه حداکثر تا چهار 

ماه پس از پایان سال مالی به حساب تعیین شده سازمان واریز کنند. 
ماده 5- درصورت عدم رعایت مقررات مربوط در پرداخت مالیات متعلق توسط بانک ها و موسسات 

اعتباری، سازمان با رعایت مقررات نسبت به مطالبه و وصول مالیات متعلق اقدام می کند. 
ماده 6- نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختالف مالیاتی و وصول مالیات عایدی امالک غیرمنقول مازاد 
بانک یا موسسه اعتباری بر اساس احکام مربوط در قانون مالیات های مستقیم و این آیین نامه خواهد بود. 
ماده 7- عایدی امالک غیر منقول مازاد و سود سهام تحت تملک بانک ها و موسسات اعتباری در 
بنگاه هایی که فعالیت غیربانکی انجام می دهند، مستقل از درآمد عملکرد آنها بوده و عایدی و سود 

سهام مزبور قابل جمع با سود و زیان یا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مربوط نخواهد بود. 
ماده 8- مالیات پرداختی به موجب این آیین نامه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد. 
ماده 9- بانک ها و موسسات اعتباری موظفند گزارش فروش امالک غیر منقول مازاد و واگذاری سهام 

موضوع این آیین نامه را به صورت سه ماهه به بانک مرکزی اعالم کنند. 
ماده 10- سازمان و بانک مرکزی مکلف اند گزارش عملکرد این آیین نامه را در مقاطع سه ماهه به 

وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه به مجلس شورای اسالمی ارسال کنند. 

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
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 آیین نامه اجرایی تعیین مصادیق قهری بودن
 تملک دارایی ها موضوع جزء )ب( تبصره )1( بند )ت( ماده )17( قانون

)تصویب نامه شماره 41842/ت52027 ه مورخ 1394/4/4 هیئت وزیران(

بسمه تعالی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

هیئت وزیران در جلسه 1394/3/27 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء )ب( 
تبصره )1( بند )ت( ماده )17( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 

1394-، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

 آیین نامه اجرایی جزء )ب( تبصره )1( بند )ت( ماده )17(
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 1- در این آیین نامه، اصطالحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:
الف- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394-.

ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. 
ج- موسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی 

تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد.
د- اموال و دارایی ها: اموال منقول، غیر منقول و سهام موسسات اعتباری.

ماده 2- مصادیق تملک قهری اموال و دارایی ها توسط مؤسسات اعتباری به شرح زیر تعیین می شود:
الف- تملک اموال و دارایی ها از محل رّد دیون دولت.

ب- تملک اموال و دارایی  ها به استناد قرادادهای رهنی موضوع ماده )34( 
قانون ثبت اسناد و امالک- مصوب 1310- و همچنین قراردادهای داخلی الزم االجرا موضوع ماده 

)15( قانون عملیات بانکی بدون ربا- مصوب 1362-.
ج- مالکیت ناشی از اجرای قانون یا سیاست های تکلیفی دولت.

د- تملک اموال و دارایی ها و توسعه مالکیت ناشی از تعامالت بین المللی بنا به تشخیص بانک 
مرکزی.

هـ- تملک اموال و دارایی  ها با آراء قطعی مراجع قضایی و داوری. 
و- تملک اموال و دارایی  ها به منظور تهاتر بدهی ها منوط به قرار گرفتن تسهیالت غیرجاری در 
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طبقه مشکوک الوصول.
ماده 3- کلیه موسسات اعتباری موظفند سی روز کاری پس از ابالغ این آیین نامه، هر سه ماه یک بار 
فهرست اموال و دارایی های ناشی از تملک قهری خود را با اسناد و مدارک مورد نیاز به بانک مرکزی 

ارسال نمایند.
ماده 4- بانک مرکزی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش مربوط به موضوع ماده )3( این آیین نامه 

را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید. 

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
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 آیین نامه اجرایی انتشار اوراق بهادار مبتنی بر دارایی
 به منظور افزایش سرمایه بانک های دولتی موضوع ماده )18( قانون

)تصویب نامه شماره 42443/ت52042 ه مورخ 1394/4/6 هیئت وزیران(

بسمه تعالی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

مرکزی  بانک  و  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  پیشنهاد  به  در جلسه 1394/3/31  هیئت وزیران 
جمهوری اسالمی ایران و به استناد ماده )18( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی 

کشور- مصوب 1394- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

 آیین نامه اجرایی ماده )18( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 1- اصطالحات و واژه های به کار رفته در ماده )1( قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی 
ایران- مصوب 1384- و ماده )1( قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای 
سیاست های کلی اصل )44( قانون اساسی- مصوب 1388- به همان معانی در این آیین نامه به کار 

می رود. سایر اصطالحات و واژه های به کار رفته در این آیین نامه دارای معانی زیر می باشند: 
الف- تسهیالت: تسهیالت اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی.

ب- اوراق مبتنی بر دارایی: اوراق بهادار با نامی است که تا سقف مقرر در قانون )یکصد هزار میلیارد 
از تسهیالت توسط نهاد  )000ر000ر000ر000ر100(( ریال، به منظور واگذاری مطالبات ناشی 
از بورس )فرابورس(  بازارهای خارج  یا  اوراق قابل معامله در بورس ها  این  واسط منتشر می شود. 

می باشد. 
پ- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.

ت- سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار.
ث- ضامن: شخص حقوقی است که پرداخت وجوه مربوط به اوراق مبتنی بر دارایی را در سررسیدهای 

معین تعهد و تضمین می نماید. 
ج- بانک عامل: بانک دولتی است که به وصول اقساط مطالبات ناشی از تسهیالت و پرداخت آن به 

نهاد واسط و اجرای خدمات مربوط به آن بر اساس این آیین نامه می پردازد. 
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چ- بانی: بانک عامل متقاضی واگذاری مطالبات ناشی از تسهیالت.
ح- عامل فروش: شخص حقوقی است که نسبت به عرضه و فروش اوراق مبتنی بر دارایی از طرف 

نهاد واسط اقدام می نماید.
خ- عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است که نسبت به 

پرداخت های مرتبط با اوراق مبتنی بر دارایی در سررسید به سرمایه گذاران اقدام می نماید. 
د- امین: حسابرس بانی.

ذ- مطالبات جاری )حصه تسهیالت اعطایی سررسید نشده(: تمامی حقوق بانی مطابق قرارداد 
اعطای تسهیالت از جمله اقساط )اعم از اصل و سود(، وجه التزام تأخیر تأدیه دین و وثایق. 

ر- تعهدات قبلی مربوط به حساب ذخیره ارزی: تعهدات ایجاد شده به موجب قانون و پوشش هایی 
که در مقابل گشایش اعتبارات اسنادی پس از اعالم بانک عامل از سوی بانک مرکزی صادر گردیده 

است. 
ز- اشخاص حقوقی تحت کنترل بانی: اشخاص حقوقی که بانی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالک 
بیش از نصف سهام با حق رأی آنها باشد یا بیش از نصف حق رأی آنها را از طریق توافق با سایر 
صاحبان سهام داشته باشد یا بانی توانایی نصب و عزل اکثریت اعضای هیئت مدیره یا سایر ارکان 
اداره کننده مشابه را داشته باشد یا بانی توانایی راهبری سیاست های مالی و عملیاتی شخص حقوقی 

از طریق قانون یا توافق را داشته باشد.

بخش دوم- ارکان انتشار اوراق مبتنی بر دارایی 
تأیید  به  باید  دارایی  بر  مبتنی  بهادار  اوراق  انتشار  منظور  به  بانی  پیشنهادی  مطالبات  ماده 2- 

حسابرس بانی رسیده باشد. 
ماده 3- انتشار اوراق مبتنی بر دارایی، صرفاً توسط نهاد واسط مجاز می باشد. 
ماده 4- ضامن، پرداخت اقساط تسهیالت به نهاد واسط را تضمین می نماید. 

تبصره- بانی می تواند ضامن باشد. 
ماده 5- بانی در نقش بانک عامل موظف است گزارشی از نگهداری حساب ها ، دریافت اقساط و سایر 
اقدامات اجرایی طبق قرارداد اعطای تسهیالت را حداکثر هر شش ماه یک بار به همراه اظهار نظر 

امین به سازمان ارائه نماید. 
ماده 6- امین به منظور حفظ منافع دارندگان اوراق و حصول اطمینان از صحت فرآیند عملیات 
دریافت اقساط، برعملیات بانک عامل نظارت و گزارش آن  را در مقاطع مقرر به سازمان ارائه می نماید.

ماده 7- عامل فروش اوراق مبتنی بر دارایی توسط بانی از بین شرکت های کارگزاری بورس اوراق 
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بهادار تهران و یا فرابورس ایران تعیین می گردد. 
تبصره- عامل فروش می تواند به منظور توزیع گسترده اوراق از خدمات بانک ها، شرکت های بیمه 
تحت نظارت بیمه مرکزی و نهادهای مالی استفاده نموده و ترتیبی اتخاذ نماید تا سفارش گیری 

جهت خرید اوراق مبتنی بر دارایی از طریق شعب نیز انجام شود. 
ماده 8- عامل پرداخت پس از دریافت وجوه مربوط به اوراق مبتنی بر دارایی، آن را در سررسیدهای 

معین به سرمایه گذاران پرداخت می نماید. 
ماده 9- بازارگردان و متعهد پذیره نویسی اوراق مبتنی بر دارایی با معرفی بانی و تأیید سازمان انتخاب 
می شود. متعهد پذیره نویسی و بازارگردان یا حسب مورد سرمایه گذار بازارگردانی باید از کفایت سرمایه 

الزم مطابق مقررات مربوط برخوردار باشند. 
تبصره 1- اشخاص حقوقی تحت کنترل بانی مجاز به انجام عملیات بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی 

اوراق مبتنی بر دارایی نمی باشند. 
تبصره 2- بانک های دولتی مجاز به خرید این اوراق در بازار اولیه نیستند.

ماده 10- بانی تحت هیچ شرایطی مجاز به تأمین مالی نهاد واسط نمی باشد. 

بخش سوم- شرایط مطالبات و تسهیالت 
ماده 11- به منظور انتشار اوراق مبتنی بر دارایی، تسهیالت باید در طبقه جاری )حصه تسهیالت 

اعطایی سررسید نشده( قرار داشته باشد.
ماده 12- بانی موظف است هنگام عقد قرارداد با نهاد واسط عدم محدودیت یا منع قانونی، قراردادی 

یا قضایی برای انتقال مطالبات به نهاد واسط را احراز نماید. 
ماده 13- تمامی شرایط حاکم و مقررات ناظر بر قراردادهای تسهیالت، پس از انتقال مطالبات به 

نهاد واسط کماکان به قوت خود باقی می ماند. 
ماده 14- قیمت واگذاری مطالبات به نهاد واسط بر اساس ساز وکار عرضه و تقاضا در بازار تعیین 

می شود. کمترین قیمت مورد قبول برای واگذاری به تأیید مجمع عمومی بانک ها می رسد.
ماده 15- اسناد، مدارک و قراردادهای مربوط به تسهیالت دراختیار ضامن قرار می گیرد. ضامن 
موظف است به محض ارائه درخواست از سوی سازمان آنها را ارائه نماید. همچنین الزم است رسید 

کلی آن، در چارچوب اعالمی از سوی نهاد واسط به وی ارائه شود. 
ماده 16- بانی باید نظرات مکتوب مسئولین واحدهای حقوقی و حسابرسی داخلی خود را درخصوص 

تأیید شرایط تسهیالت به سازمان و امین ارائه نماید. 
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بخش چهارم- شرایط اوراق مبتنی بر دارایی
ماده 17- بانی و اشخاص حقوقی تحت کنترل بانی مجاز به خرید اوراق مبتنی بر دارایی نمی باشند. 

ماده 18- سررسید اوراق مبتنی بر دارایی باید با سررسید تسهیالت مطابقت داشته باشد. 
ماده 19- مواعد پرداخت های مرتبط با اوراق مبتنی بر دارایی به همراه مبالغ آن باید در اعالمیه 

پذیره نویسی ذکر گردد. 
ماده 20- وجوه حاصل از سرمایه گذاری مربوط به اقساط دریافت شده متعلق به دارندگان اوراق 
مبتنی بر دارایی بوده و در صورت لزوم برای پرداخت کارمزد ارکان انتشار اوراق مبتنی بر دارایی، 

مورد استفاده قرار می گیرد. 
ماده 21- تمامی هزینه های مربوط به انتشار اوراق مبتنی بر دارایی از جمله هزینه انتقال مطالبات 

به نهاد واسط به عهده بانی می باشد. 
ماده 22- نهاد واسط، ضامن و امین موظف به حفظ اسرار متعلق به تسهیالت گیرندگان از بانی 

می باشند. 

بخش پنجم- شرایط صدور مجوز
ماده 23- بیانیه ثبت اوراق مبتنی بر دارایی عالوه بر مفاد ماده )6( دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی 
اوراق بهادار، مصوب 1385/10/1 شورای عالی بورس و اوراق بهادار، حسب مورد شامل موارد زیر 

می باشد:
1- مشخصات بانی، شامل:

الف- نام و نوع شخصیت حقوقی؛ 
ب- شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها؛ 

پ- مدت شرکت؛ 
ت- مشخصات مدیران؛

ث- موضوع فعالیت؛ 
2- مشخصات اوراق مبتنی بر دارایی. 

3- اطالعات تسهیالت.
4- نحوه پرداخت به دارندگان اوراق مبتنی بر دارایی. 

5- متوسط نسبت مبلغ تسهیالت به ارزش وثایق در زمان اعطای تسهیالت. 
6- مصوبه رکن ذی صالح بانی برای تأمین مالی از طریق فروش مطالبات به نهاد واسط به وکالت از 

دارندگان اوراق با ذکر شرایط آن. 
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7- جریانات نقدی کل اقساط دریافتنی تا تصفیه تسهیالت و آن بخش از اقساط که مبنای انتشار 
اوراق مبتنی بر دارایی قرار می گیرد.

8- نظرات مکتوب مسئولین واحدهای حقوقی و حسابرسی داخلی بانی درخصوص تأیید شرایط 
تسهیالت مطابق این آیین نامه و سایر مقررات مربوط.

9- اساسنامه بانی. 
10- صورت های مالی حسابرسی شده دو سال مالی اخیر بانی.

11- گزارش بانی و اظهار نظر حسابرس درخصوص ارزش مطالبات.
12- سایر اطالعات مهم به تشخیص سازمان.

ماده 24- صدور مجوز انتشار اوراق مبتنی بر دارایی، منوط به انعقاد قراردادهای الزم میان ارکان در 
چارچوب تعیین شده توسط سازمان می باشد. 

بخش ششم- سایر مقررات
ماده 25- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبار مورد نیاز مربوط را همه ساله در بودجه ساالنه 
منظور می نماید. کلیه وجوه حاصل از انتشار اوراق موضوع این آیین نامه پس از اتمام فرآیند عرضه 
بالفاصله به حساب خزانه داری کل کشور واریز و صد در صد آن از محل اعتبار مربوطه با ابالغ و 
عامل  بانک  افزایش سرمایه  برنامه ریزی کشور، صرف  و  توسط سازمان مدیریت  اعتبار  تخصیص 

ذی ربط می شود. 
ماده 26- در صورتی که بخشی از مطالبات دولت به صورت ارزی باقی مانده باشد، نحوه تبدیل ارز 
به ریال برای تسهیالت در مقطع انتشار اوراق مبتنی بر دارایی بر اساس نرخ اعالمی بانک مرکزی 
تعیین می شود. در مقاطع بازپرداخت اصل و فرع تسهیالت، تسویه به صورت ارزی خواهد بود. در 
صورت عدم دسترسی تسهیالت گیرنده به ارز در بازار، با تأیید بانک مرکزی تسویه بر اساس نرخ 

اعالمی بانک یاد شده صورت می گیرد.
ماده 27- نحوه توزیع اوراق موضوع بند )ب( ماده )1( این آیین نامه در کارگروهی با حضور نمایندگان 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران تعیین می شود.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
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 آیین نامه اجرایی نحوه تسویه بدهی های ارزی
 از محل حساب ذخیره ارزی به دولت موضوع ماده )20( قانون

)تصویب نامه شماره 58955/ت 52080 ه مورخ 1394/5/11 هیئت وزیران1(

بسمه تعالی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه 1394/4/31 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره )2( ماده )20( قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده 

را به شرح زیر تصویب کرد:

 آیین نامه اجرایی ماده )20( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 1ـ در این آیین نامه اصطالحات زیر درمعانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394-.

ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
پ- بانک عامل: بانک های اعطا کننده تسهیالت. 

ت-  تسهیالت: تسهیالت اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانک  عامل طی برنامه های 
سوم، چهارم و پنجم توسعه.

نهادها و موسسات  تعاونی و  یا حقوقی بخش خصوصی،  اشخاص حقیقی  ث-تسهیالت گیرنده: 
عمومی غیردولتی دریافت کننده تسهیالت. 

ج- بدهکار: تسهیالت گیرندگانی که طرح تسهیالتی آنها در دوره تنفس و یا بازپرداخت اقساط 
تسهیالت قرار داشته و یا دوره تأمین مالی طرح ) استفاده، تنفس و بازپرداخت( به اتمام رسیده است 

و همچنان بدهکار می باشند.

1. آیین نامه ماده )20( طی مصوبات شماره 103551/ ت 52427 ه مورخ 1394/8/18، شماره 10959/ ت 53007 ه 
مورخ 1395/2/4، 53980/ت53340 ه مورخ 1395/5/10 و 57195/ت52551 ه مورخ 1395/5/16 هیئت وزیران اصالح 

گردیده که در متن فعلی آیین نامه اعمال شده اند.
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چ- کارگروه ملی: کارگروهی متشکل از نمایندگان تام االختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،  
وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، معاونت حقوقی رئیس جمهور، دبیر کمیسیون اقتصاد 

هیئت دولت، نماینده بخش خصوصی و حسب مورد نماینده تام االختیار دستگاه اجرایی ذی ربط.
/18151 شماره  تصویب نامه  موضوع  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  کارگروه  استانی:  کارگروه  ح- 

ت50720هـ مورخ 1394/2/19 و اصالحات بعدی آن.
خ- نماینده بخش خصوصی: نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران.

ماده 2- پرداخت حداقل بیست و پنج درصد اقساط سررسید شده به مأخذ نرخ روز گشایش به 
صورت علی الحساب تا پایان شهریور سال 1395 و در رابطه با آن دسته از بدهکارانی که دارای اقساط 
سررسید شده نمی باشند صرفاً ارائه درخواست کتبی به بانک عامل در چارچوب این آیین نامه در 

مهلت زمانی مندرج در تبصره )1( ماده )20( قانون، تعیین تکلیف محسوب می گردد.
ماده 3- نرخ تسویه نهایی اقساط تسهیالت بابت پرداختی های اعتبارات/بروات اسنادی و یا حواله های 
ارزی تا قبل از تاریخ 1391/7/4 به ازای هر دالر و یا معادل آن به سایر ارزها بر اساس اعالم بانک 

مرکزی خواهد بود که به شرح ذیل محاسبه می گردد:
1- ارزش حال یک واحد ارز پرداختی )شامل اصل و سود( در تاریخ 1391/7/3 بر حسب نرخ سود 

مندرج در قرارداد به صورت ارزی محاسبه می شود.
2- کل بدهی موضوع بند )1( بر حسب نرخ )260ر12( ریال به ازای هر دالر و یا معادل آن به سایر 

ارزها بر حسب اعالم بانک مرکزی به ریال تبدیل می شود.
3- ارزش حال مبلغ ریالی موضوع بند )2( بر حسب نرخ سود تسهیالت عقود مشارکتی به مأخذ 
بیست درصد از تاریخ 1391/7/4 تا زمان تسویه بدهی محاسبه می گردد و مبلغ حاصله به عنوان 

اصل و فرع ریالی محاسبات موضوع بندهای )1( و )2( در نظر گرفته می شود.
مقررات  آن ها مشمول  تولیدی  کاالهای  یا  وارداتی  کاالهای  که  گیرندگانی  تسهیالت  تبصره 1- 
قیمت گذاری بوده   است بر حسب اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید کارگروه ملی مشمول 

تخفیف بر اساس رابطه )  ( ) ( R و حداکثر معادل پنج درصد خواهند بود:
R= نسبت تأمین مالی از حساب ذخیره ارزی به کل تأمین مالی طرح )ارزی و ریالی(.

 = قیمت کنترلی محصول تولید شده و به فروش رفته.
 = قیمت بازار آزاد در داخل و در غیر اینصورت، قیمت جهانی به تشخیص کارگروه. 

 = تعداد دوره های شش ماهه بازپرداخت که مشمول قیمت گذاری بوده است.
 = تعداد کل دوره های شش ماهه طول عمر طرح مطابق گزارش توجیه فنی، مالی و اقتصادی 
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طرح نزد بانک عامل.
اقساط  فاقد  که  بدهکارانی  درخواست  از  پس  ماه  دو  است ظرف  موظف  عامل  بانک  تبصره 2- 
سررسید شده می باشند و دو ماه پس از تاریخ پرداخت بیست و پنج درصد وجه علی الحساب اقساط 
سررسید شده برای بدهکارانی که دارای اقساط سررسید شده می باشند، محاسبات بدهی آنها را بر 

اساس این آیین نامه انجام و به وی ابالغ نماید.
تبصره3- بدهکاران به حساب ذخیره ارزی که تا زمان ابالغ قانون بدون استفاده از مفاد مصوبات شماره 
46075/176761 مورخ 8/ 9/ 1390 و شماره 49854/183302 مورخ 11/ 12/ 1392 و اصالحیه 
بعدی آن و مصوبات موردی هیئت امنای حساب ذخیره ارزی اقساط سررسید شده نداشته باشند، 
حسب دستورالعملی که توسط کارگروه ملی تهیه و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، با 
تأیید کارگروه ملی از تخفیف حداکثر پنج درصد سود مندرج در بند )3( ماده )3( این آیین نامه بهره مند 

می شوند.
ماده 4- مشمولین ماده )5(  باید تا تاریخ 1395/12/15 نسبت به پرداخت اقساط سررسید شده اقدام 
نمایند. در این صورت، مشمولین مزبور می توانند ارزش حال اقساط سررسید نشده به نرخ تسویه 
موضوع ماده )5( را ظرف همان مدت به صورت یکجا پرداخت و یا بر اساس نرخ سود تسهیالت عقود 
مبادله ای به ماخذ بیست درصد مجدداً در مهلت قراردادهای منعقده و مصوبات قبلی هیئت امنای 

حساب ذخیره ارزی حسب مورد تقسیط نمایند. 
این  اقساط سررسید شده، ظرف مهلت مقرر در چارچوب  تبصره1- چنانچه متقاضی در تسویه 
آیین نامه اقدامی ننماید وجوه پرداختی موضوع این آیین نامه بعنوان بخشی از اقساط معوقه تسهیالت 
بر اساس قرارداد قبلی لحاظ و به نرخ روز بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به حساب ذخیره 

ارزی واریز خواهد شد.
تبصره2- درصورت تقسیط اقساط سررسید نشده چنانچه حداکثر دو یا سه قسط متوالی معوق 
شود، بدهکار مکلف به پرداخت مانده بدهی بر اساس مفاد قراردادهای منعقده و مصوبات قبلی هیئت 

امنای حساب ذخیره ارزی حسب مورد می باشد.
ماده 5- موارد ذیل مشمول استفاده از مزایای مقرر در ماده )5( این آیین نامه بوده و سایر بدهکاران 

مشمول تسویه بدهی ارزی به نرخ ارز روزانه اعالمی توسط بانک مرکزی خواهند بود: 
الف- تسهیالت پرداختی قبل از تاریخ 1391/7/4 )راه اندازی اتاق مبادالت ارزی(. 

تبصره- در خصوص آن دسته از تسهیالت گیرندگانی که بخشی از تسهیالت قبل و بخشی دیگر 
بعد از تاریخ 1391/7/4 پرداخت شده است، صرفاً بخش پیش از تاریخ فوق مشمول ماده )5( بوده و 
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مابقی مشمول تسویه بدهی ارزی به نرخ ارز روزانه اعالمی توسط بانک مرکزی خواهد بود.
ب- بدهکارانی که به دلیل عدم رفع تعهد ارزی بابت ارائه پروانه سبز گمرکی مطابق با اسناد حمل،  
پرونده تعهداتی آنها مفتوح می باشد، در صورتی که تا سه ماه پس از ابالغ این آیین نامه تعهد خود 

را ایفا نمایند.
ماده 6- آن دسته از بدهکارانی که در چارچوب این آیین نامه نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود 
موضوع ماده )2( اقدام نموده و به طور یکجا و یا در سررسیدهای تعیین شده نسبت به بازپرداخت 

اقساط تسهیالت اقدام نمایند، مشمول بخشودگی جرایم تأخیر تأدیه دین خواهند بود.
تبصره- بانک عامل مکلف است جرایم تأخیر در تأدیه باقی مانده اقساط را مطابق ضوابط اعطای 

تسهیالت ریالی )درخصوص اقساط ریالی( در متمم قرارداد پیش بینی نماید. 
ماده 7- سهم سود بانک عامل بر اساس نرخ نهایی تسویه، به صورت ریالی خواهد بود.

التزام تأخیر تأدیه دین بابت  ماده 8- هرگونه تغییر در دوره های تأمین مالی و بخشودگی وجه 
تسهیالت اعطایی به بخش خصوصی، تعاونی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، تابع شرایط و 
ضوابط و قرارداد عاملیت اعطای تسهیالت موضوع مصوبه شماره 100/70964 مورخ 1386/5/24 
و  مورخ 1386/7/5  بخشنامه شماره 60/1039  ابالغی طی   ( ارزی  امنای حساب ذخیره  هیئت 

اصالحیه های بعدی آن( و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط خواهد بود. 
ماده 9- استفاده از مزایای موضوع این آیین نامه درخصوص آن دسته از بدهکارانی که به علت عدم 
پرداخت اقساط در سررسید، پرونده مربوط توسط بانک عامل به مراجع قضایی ارجاع گردیده است، 
منوط به عدم صدور قرار سقوط دعوی )در صورت استرداد دعوی از سوی بانک عامل( و پرداخت 

هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل توسط تسهیالت گیرنده خواهد بود. 
ماده 10- استفاده از مزایای موضوع این آیین نامه درخصوص آن دسته از بدهکارانی که به علت عدم 
پرداخت اقساط در سررسید، پرونده مربوط از طریق مراجع قضایی یا ثبتی منجر به صدور اجراییه 
شده باشد، منوط به پرداخت هزینه های اجرایی و حق الوکاله جهت مختومه نمودن پرونده اجرایی 

خواهد بود. 
ماده 11- کسری معادل ریالی اقالم پرداختی توسط بدهکار نسبت به نرخ روزانه اعالمی در روز تسویه 

نهایی اقساط در چارچوب این آیین نامه، به عهده حساب ذخیره ارزی خواهد بود. 
ماده 12- بانک عامل موظف است با بدهکار برای استفاده از مزایای این آیین نامه متمم قرارداد 

تنظیم نماید.
ماده 13- در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در قانون و این آیین نامه نسبت به تعیین تکلیف 
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اقدام ننماید، همچنان مفاد قراردادهای منعقده و مصوبات قبلی هیئت امنای حساب ذخیره ارزی 
حسب مورد الزم االجرا خواهد بود. 

این  ابالغ  زمان  تا  اجرایی(  و  قانونی  اقدامات  کلیه  )توقف  قانون  ابالغ  تاریخ  از  بدهکار  ماده 14- 
آیین نامه، از بخشودگی جرایم تأخیر تأدیه دین برخوردار می باشد. 

ماده 15- اعمال مفاد این آیین نامه در مورد کل تسهیالت اعطایی برای یک طرح موضوعیت داشته 
و با تفکیک آن به قرارداد اولیه و متمم و یا هر عنوان دیگر نمی توان برای بخشی از تسهیالت طرح 

از مزایای این آیین نامه استفاده نمود.
ماده 16- بانک عامل موظف است پس از وصول وجه از بدهکار، فهرست مربوط را با ذکر نام متقاضی، 
نام طرح، شماره اعتبارات/ بروات اسنادی و یا حواله های ارزی پوشش های مربوط و مبالغ ارزی بابت 
اصل، سود و نرخ ارز مبنای محاسبه تسهیالت به تفکیک هر پوشش به اداره عملیات ارزی بانک 

مرکزی جهت اعمال درسیستم حساب های ارزی ارسال نماید.
ماده 17- بانک  عامل مکلف است پس از اتمام مهلت تعیین شده در تبصره )1( ماده )20( قانون، 
نسبت به انجام محاسبات و تسویه مطابق مفاد این آیین نامه اقدام و فهرست بدهکاران به تفکیک 
تسویه شده و سایر را به دبیرخانه کارگروه ملی مستقر در دفتر کمیسیون اقتصاد هیئت دولت ارسال 

نماید.
تبصره 1- مسئولیت صحت اطالعات ارائه شده به عهده بانک عامل است. 

تبصره 2- بانک  عامل مکلف است هر گونه ابهام در موضوع این آیین نامه را از کارگروه ملی استعالم 
نماید.

ماده 18- وظایف کارگروه ملی به شرح زیر تعیین می شود: 
الف- تطابق شرایط در موارد اعتراض بدهکاران. 

ب- محاسبه نرخ تخفیف موضوع تبصره )1( ماده )5(. 
پ- اعالم نظر در خصوص هر گونه ابهام بانک ها در اجرای این آیین نامه.

ت- ارائه گزارش عملکرد به هیئت وزیران در مقاطع زمانی شش ماهه.
تبصره 1- کارگروه ملی حسب ضرورت می تواند تصمیم گیری در خصوص پرونده های مورد بررسی 

را پس از اخذ نظرات کارگروه استانی اتخاذ نماید.
تبصره 2- دستورالعمل های مورد نیاز برای نحوه اجرای این آیین نامه و تشکیل و اداره جلسات 

کارگروه ملی به تصویب کارگروه مزبور می رسد. 
ماده 19- تصمیمات کارگروه ملی با حداقل چهار رأی الزم االجرا است. 
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ماده 20- در مطالبات حساب ذخیره ارزی که بابت بدهی دولت به بانک ها تهاتر شده است، جریمه 
تأخیر سهم دولت بخشیده می شود.

ماده 21- بدهکارانی که نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیالت )اصل و سود( اقدام نموده و دارای 
اقساط معوق نیستند و صرفاً به علت تأخیر در پرداخت اقساط بابت خسارت تأخیر تأدیه )سود 
تأخیر و جریمه تأخیر( بدهی دارند، مشمول بخشودگی جریمه تأخیر )به استثنای سود دوره تأخیر( 

خواهند بود.
از محل حساب  آنها  به  اعطایی  ارزی تسهیالت گیرندگانی که تسهیالت  ماده 22- مانده بدهی 
ذخیره ارزی به عاملیت بانک های ملت، صادرات ایران، تجارت و رفاه کارگران بوده و با بدهی دولت 
به بانک های مذکور تهاتر شده است ) موضوع تصویب نامه های شماره 150042/ت 45251ه، شماره 
150053/ 45251، شماره 45251/150061 و شماره 45251/150075 مورخ 1389/6/30( و 
همچنین مانده بدهی ارزی تسهیالت گیرندگانی که تسهیالت اعطایی به آنها از محل بند )7( تبصره 
)2( قانون بودجه سال 1385 کل کشور بوده و مطابق بند )ه( تبصره )2( قانون بودجه سال 1386 
کل کشور به عنوان افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن منظور گردیده است و نیز مانده بدهی ارزی 
تسهیالت گیرندگانی که تسهیالت اعطایی به آنها در اجرای جزء )ق( بند )3( قانون بودجه سال 
1389 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 300846/ت46180 ه مورخ 1389/12/28 با بدهی 

دولت به بانک کشاورزی تهاتر شده است، مشمول استفاده از مزایای این آیین نامه می باشد.
تبصره- تأمین مابه التفاوت ریالی به منظور تسویه مورد بحث مطابق ماده )11( آیین نامه اجرایی یاد 

شده پس از تأیید سازمان حسابرسی از محل حساب ذخیره ارزی خواهد بود.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
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آیین نامه اجرایی افزایش سرمایه بانک های دولتی از محل صرفه جویی در هزینه ها 
یا فروش اموال مازاد یا افزایش قیمت آب و حامل های انرژی موضوع ماده )24( 
قانون )تصویب نامه شماره 54418/ت 52142 ه مورخ 1394/5/3 هیئت وزیران(

بسمه تعالی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

صندوق توسعه ملی- بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

هیئت وزیران در جلسه 1394/4/21 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور، صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و به استناد ماده )24( 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- آیین نامه اجرایی ماده 

یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

 آیین نامه اجرایی ماده )24( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 1- در این آیین نامه، اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394-.

ب- منابع ناشی از صرفه جویی هزینه ها: اعتباراتی که توسط دستگاه اجرایی ضمن اجرای بودجه 
با حفظ کیفیت و کمیت انجام عملیات و فعالیت ها صرفه جویی و به خزانه واریز می شود.

ج- اموال مازاد: اموال منقول و غیرمنقول دستگاه های اجرایی که بر اساس تشخیص کارگروهی 
متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاه 

اجرایی ذی ربط از آنها رفع نیاز شده و قابل فروش باشد.
د- طرح های تملک دارایی های سرمایه ای: طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی.

هـ- سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. 
ماده 2- طرح ها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای قابل واگذاری توسط سازمان تعیین و 

اعالم می گردد.
ماده 3- واگذاری طرح ها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای موضوع این آیین نامه توسط 
دستگاه های اجرایی طرح های مزبور مطابق شرایطی که به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای اقتصاد 

می رسد، از طریق مزایده عمومی انجام می گیرد. 
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از سوی  اعالمی  به حساب  را  منابع حاصله  است  واگذارنده طرح مکلف  اجرایی  ماده 4- دستگاه 
خزانه داری کل کشور واریز نماید. سهم هر یک از بانک های دولتی از افزایش سرمایه توسط کارگروهی 
مرکب از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و سازمان تعیین می شود. 
خزانه داری کل کشور مکلف است بر اساس موافقتنامه متبادله و تخصیص اعتبار، وجوه مزبور را برای 

افزایش سرمایه به بانک های دولتی پرداخت نماید.
ماده 5- انتقال اسناد مالکیت اموال طرح های تملک دارایی های سرمایه ای موضوع این آیین نامه )تا 

تسویه حساب خریدار( به بانک عامل به عنوان وثیقه اخذ تسهیالت مجاز است.
ماده 6- سازمان مجاز است اعتبارات الزم را برای اقتصادی نمودن طرح های فاقد توجیه اقتصادی و 

مالی به صورت یارانه و یا کمک زیان در لوایح بودجه سالیانه پیش بینی نماید. 
ماده 7- آورده خریداران طرح تملک دارایی های سرمایه ای حداقل بیست درصد )20%( باقیمانده 
کل اعتبار مورد نیاز طرح متناسب با جریان پرداخت تسهیالت تعیین می گردد. بانک های عامل و 

پرداخت کننده تسهیالت مسئول نظارت بر تحقق این امر هستند.
ماده 8- درخصوص آن دسته از طرح هایی که دولت خریدار کاال یا خدمت آنها است، دستگاه اجرایی 
ذی ربط موظف است همزمان با عقد قرارداد واگذاری با تأیید سازمان نسبت به عقد قرارداد بلندمدت 
)تا )50( سال( با خریدار با انجام مناقصه اقدام نماید. در صورت عدم نیاز، خریداران طرح ها و پروژه ها 

می توانند کاال یا خدمات ناشی از اجرای طرح ها و یا پروژه ها را در داخل یا خارج به فروش رسانند.
هدفمندسازی  سازمان  و  نیرو  و  نفت  وزارتخانه های  با  هماهنگی  ساالنه ضمن  سازمان  ماده 9- 
یارانه ها، میزان منابع قابل تأمین از محل افزایش قیمت آب و حامل های انرژی مازاد بر الگوی مصرف 

یا متوسط مصرف برای ماده )24( قانون را در لوایح بودجه ساالنه منظور می نماید.
ماده 10- بانک های دولتی موضوع این آیین نامه موظفند حداقل به میزان سه برابر سرمایه تأمین 
شده ناشی از اجرای ماده )24( قانون به خریداران واجد شرایط طرح ها و پروژه های موضوع این 
آیین نامه )که به صورت مستقل و یا با پرداخت یارانه و یا کمک زیان به تشخیص بانک نیز از توجیه 
اقتصادی و مالی برخوردارند( تسهیالت پرداخت نمایند. صندوق توسعه ملی نیز مجاز است از طریق 
بانک های عامل تسهیالت مورد نیاز خریداران را طبق ضوابط و شرایط پرداخت تسهیالت مصوب 

هیئت امنا پرداخت نماید. 

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
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آیین نامه اجرایی انتشار اوراق مشارکت بر اساس رتبه بندی اعتباری موضوع 
ماده )25( قانون )تصویب نامه شماره 41849/ت 52025ه  مورخ 1394/4/4 

هیئت وزیران(

بسمه تعالی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان بورس و اوراق بهادار

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه 1394/3/27 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و 
اوراق بهادار و به استناد ماده )25( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- 

مصوب 1394-، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده )25( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 1- اصطالحات و واژه های به کار رفته در ماده )1( قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی 
ایران- مصوب 1384- و ماده )1( قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای 
سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی- مصوب 1388- به همان معانی در این آیین نامه 
به کار می روند. منظور از شرکت های رتبه بندی اعتباری در این آیین نامه همان مؤسسات رتبه بندی 

موضوع بند )21( ماده )1( قانون بازار اوراق بهادر جمهوری اسالمی ایران می باشد. 
ماده 2- سازمان بورس و اوراق بهادار ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ این آیین نامه، دستورالعمل تأسیس 

و فعالیت شرکت های رتبه بندی اعتباری را به تصویب هیئت مدیره سازمان می رساند.
ماده 3- سقف نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت موضوع این آیین نامه با رعایت زمان بندی انتشار 

اوراق و با لحاظ شرایط بازار پول توسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار تعیین می گردد.
ماده 4- فروش اوراق مشارکت به کمتر یا باالتر از مبلغ اسمی اوراق در پذیره نویسی یا عرضه اولیه 

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است.
تبصره- فروش به کسر نباید موجب ایجاد بازدهی بیش از نرخ سقف تعیین شده گردد. 

ماده 5- انتشار اوراق مشارکت با رتبه اعتباری پایین )پر ریسک( مستلزم ضامن می باشد. وجود 
ضامن برای اوراق مشارکت با رتبه اعتباری مناسب )کم ریسک( اختیاری است.

تبصره- تعیین مصادیق رتبه های اعتباری پایین و یا مناسب بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور



91 بخش دوم: آیین نامه های اجرایی

 آیین نامه اجرایی تعیین محدوده جهت محاسبه مالیات با نرخ صفر
 )بند د ماده 132 قانون مالیات های مستقیم( موضوع ماده )31( قانون

)تصویب نامه شماره 89478/ ت 52319 ه مورخ 1394/7/11 هیئت وزیران(

بسمه تعالی

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- سازمان حفاظت محیط زیست

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت وزیران در جلسه 1394/6/8 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور 
اقتصادی و دارایی و سازمان های مدیریت و برنامه ریزی کشور و حفاظت محیط زیست و به استناد 
بند )د( ماده )132( اصالحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده )31( قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر 

تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند )د( ماده )132( اصالحی قانون مالیات های مستقیم موضوع 
ماده )31( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 1- در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 
الف- محدوده: شعاع )فاصله هوایی( یکصد و بیست کیلومتر برای تهران )به استثنای شهرک های 
صنعتی استان های قم و سمنان(، پنجاه کیلومتر برای اصفهان و سی کیلومتر برای سایر مراکز 

استان ها و شهرهای باالی سیصد هزار نفر جمعیت.
به تأسیس شرکت شهرک های صنعتی  قانون راجع  به استناد  ب- شهرک صنعتی: شهرکی که 

ایران- مصوب 1362- با اصالحات بعدی، ایجاد شده یا می شود.
اقتصادی  اداره مناطق ویژه  و  قانون تشکیل  استناد  به  پ- منطقه ویژه اقتصادی: منطقه ای که 

جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1384- ایجاد شده یا می شود.
مشوق های  از  برخورداری  و  صفر  نرخ  با  مالیات  محاسبه  محدوده جهت  تعیین  مالک  ماده 2- 
مالیاتی موضوع بند )د( ماده )32( اصالحی قانون مالیات های مستقیم، در مورد واحدهای تولیدی، 
شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که در محدوده دو یا چند شهر یا استان قرار می گیرند، 

به صورت زیر است: 
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الف- چنانچه واحد تولیدی، شهرک صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی در محدوده شهر تهران قرار 
گیرد )فارغ از این که داخل یا خارج از محدوده شهر یا شهرهای دیگر قرار گرفته باشد( مشمول 

مقررات محدوده تهران می باشد.
ب- در سایر موارد، چنانچه واحد تولیدی، در محدوده دو یا چند شهر از استان های مختلف قرار 
داشته باشد، تابع مقررات مربوط به استان محل استقرار واحد تولیدی می باشد. همچنین در مواردی 
که واحد تولیدی در محدوده دو یا چند شهر از یک استان قرار گرفته باشد مشمول مقررات مرکز 

استان یا شهرهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت آن استان حسب مورد خواهد بود.
ماده 3- درصورت وجود اختالف بین اداره کل امور مالیاتی و واحد تولیدی درخصوص فاصله واحد 
مزبور با مراکز استان ها و شهرهای باالی سیصد هزار نفر جمعیت، نظر وزارت راه و شهرسازی بر 

اساس استعالم سازمان امور مالیاتی کشور مالک عمل خواهد بود. 
ماده 4- مالک قرار گرفتن واحد تولیدی یا معدنی در محدوده، آخرین تقسیمات کشوری و تعیین 
محدوده های شهری در زمان صدور پروانه بهره برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش از سوی 
وزارتخانه های ذی ربط است و تغییرات بعدی آن تأثیری بر اعمال یا عدم اعمال محاسبه مالیات با 

نرخ صفر و مشوق های موضوع ماده )132( قانون مالیات های مستقیم ندارد.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور



93 بخش دوم: آیین نامه های اجرایی

آیین نامه اجرایی تعیین شرایط استفاده از دوره مالیات صفر موضوع
)تبصره 2 ماده 132 قانون مالیات های مستقیم( موضوع ماده )31( قانون

)تصویب نامه شماره 165311/ت 52642 ه مورخ 1394/12/16 هیئت وزیران(

بسمه تعالی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات-وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی- وزارت راه و شهرسازی- معاونت علمی و فناوری 
رئیس جمهور- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

هیئت وزیران در جلسه 1394/11/21 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و 
صنعت، معدن و تجارت و با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد تبصره )2( ماده )132( 
اصالحی قانون مالیات های مستقیم، موضوع ماده )31( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 

نظام مالی کشور- مصوب 1394- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

 آیین نامه اجرایی ماده )132( اصالحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده )31(
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

فصل اول- کلیات
ماده 1- در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- قانون: قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1366- و اصالحات بعدی آن.
ب- واحدهای تولیدی و معدنی: واحدهای دارای پروانه بهره برداری و یا قرارداد استخراج و فروش از 

مرجع قانونی ذی ربط به منظور تولید محصول مشخص و یا بهره برداری و استخراج از معادن. 
پ- واحدهای تولیدی فناوری اطالعات: واحدهای تولیدکننده و ارائه دهنده خدمات نرم افزار که 

دارای پروانه بهره برداری از مرجع قانونی ذی ربط می باشند.
ت- درآمد ابرازی: ارزش فروش کاال و یا ارائه خدمات ابراز شده توسط مؤدی در اظهارنامه مالیاتی 

تسلیمی به اداره امور مالیاتی در موعد مقرر قانونی.
ث- پروانه بهره برداری: مجوزی که با رعایت مقررات و دستورالعمل های مربوط توسط مراجع قانونی 
ذی ربط و به عنوان پروانه بهره برداری صادر می شود. سایر مجوزهای صادره تحت عناوین دیگر 
در حکم پروانه بهره برداری تلقی نمی شوند. پروانه های بهره برداری دارای مدت معین و همچنین 
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پروانه های بهره برداری موقت در مدت اعتبار آن به عنوان پروانه بهره برداری پذیرفته می شوند.
انجام  منظور  به  ذی ربط  قانونی  مراجع  طرف  از  که  کتبی  اجازه ای  سرمایه گذاری:  مجوز  ج- 
سرمایه گذاری برای تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحد تولیدی، معدنی، خدماتی بیمارستان ها، 
هتل ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل برای ایجاد دارایی ثابت ) به تفکیک زمین و سایر 

دارایی های ثابت( صادر می شود.
چ- سرمایه گذاری اقتصادی: مجموعه اقداماتی مانند خرید زمین و ساختمان یا احداث ساختمان 
) اعم از آن که در واحد قبلی و یا زمین خریداری شده باشد(، خرید و نصب تجهیزات، تأسیسات و 
ماشین آالت ، خرید وسایط نقلیه، دانش فنی بر اساس مجوز صادره از مراجع ذی ربط و سرمایه گذاری 

اقتصادی.
نوسازی  و  بازسازی  توسعه،  بابت  شده  انجام  اقتصادی  سرمایه گذاری  ح- سرمایه گذاری مجدد: 
واحدهای موجود دارای پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت صنعتی از مراجع قانونی ذی ربط حسب 

مورد.
خ- شروع بهره برداری، استخراج و فعالیت: تاریخ صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج و 
فروش یا مجوز فعالیت واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان ها، هتل ها، مراکز اقامتی 
گردشگری و حمل و نقل حسب مورد، شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت تلقی می گردد، مگر 

آن که تاریخ بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به طور جداگانه در آنها قید گردیده باشد.
د- هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری: واحدهایی که پس از اخذ پروانه بهره برداری از مراجع قانونی 
ذی ربط یا مجوزهای الزم از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و 
مقررات مربوط شامل هتل، متل، مهمانپذیر، هتل آپارتمان، زائرسراها و خانه مسافرها، اقامتگاه های 
اقامتگاه های سنتی، مجتمع ها و اردوگاه های گردشگری، هتل بیمارستان، تأسیسات  بوم گردی و 
اقامتی واقع در مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی، دهکده های سالمت تأسیس و فعالیت می نمایند.

ذ- محصوالت با نشان معتبر: محصوالت شناخته شده بین المللی خارجی مورد تأیید وزارت صنعت، 
معدن و تجارت که در درگاه الکترونیکی وزارتخانه مذکور اعالم شده باشد.

ر- حمل و نقل: حمل و نقل بار و مسافر )هوایی، دریایی و زمینی )ریلی و جاده  ای((.

فصل دوم: واحدهای تولیدی، معدنی و تولیدی فناوری اطالعات
ماده 2- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای 
تولیدی یا معدنی که از ابتدای سال 1395 از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری 
صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منقعد می شود از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج و فروش به 
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مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد.
تبصره 1- واحدهای تولیدی فناوری اطالعات دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط با 
تأیید معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سایر مراجع قانونی ذی ربط مبنی بر تولید فناوری 

اطالعات، از تاریخ شروع بهره برداری مشمول حکم این ماده می باشند.
تبصره 2- محاسبه مالیات با نرخ صفر واحدهای تولیدی فناوری اطالعات شامل درآمدهای حاصل 
از تولید محصوالت موضوع پروانه بهره برداری می باشد و به سایر درآمدهای واحدهای مذکور از قبیل 

درآمدهای حاصل از پشتیبانی تسری ندارد.
تبصره 3- درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان 
تهران )به استثنای شهرک های صنعتی استان های قم و سمنان( و پنجاه  کیلومتری مرکز استان 
اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان ها و شهرهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس 
آخرین سر شماری نفوس و مسکن، مشمول محاسبه مالیات به نرخ صفر ماده مذکور نمی باشند. 

واحدهای تولیدی فناوری اطالعات در تمام نقاط کشور مشمول نرخ صفر این ماده می باشند.
تبصره 4- واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک های صنعتی به 
استثنای واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک های صنعتی مستقر 
در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران )با رعایت تبصره )3(( مشمول نرخ صفر 
مالیاتی موضوع این ماده می باشند و دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای 
مذکور به مدت هفت سال و در صورت استقرار شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در 

مناطق کمتر توسعه یافته به مدت سیزده سال خواهد بود. 
تبصره 5- تولید مازاد بر ظرفیت مندرج در پروانه بهره برداری و همچنین درآمدهای حاصل از فروش 
ضایعات و تولیدات کارمزدی محصوالت موضوع پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی و معدنی در 
دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مالیاتی، با رعایت مقررات مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر این 

ماده   می باشند.
تبصره 6- واحدهای تولیدی و معدنی که در زمان بهره برداری دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار 
شاغل باشند، در صورتی که در دوره معافیت، هر سال نیروی کار شاغل خود را نسبت به سال قبل 
حداقل پنجاه درصد افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان، در صورت تأیید وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان، یک 
سال به دوره معافیت آنان )دوره برخورداری از محاسبه مالیات با نرخ صفر( اضافه می گردد. در دوران 
معافیت، پس از افزایش نیروی کار در هر سال در صورتی که نیروی کار از حداقل افزایش مذکور 
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کاهش یابد، مدت معافیت مربوط افزایش نخواهد یافت. همچنین درصورت کاهش نیروی کار از 
حداقل افزایش مذکور )پنجاه درصد( در سال بعد از برخورداری از این مشوق )به استثنای افرادی که 
بازنشسته، بازخرید و مستعفی می شوند( واحدهای تولیدی و معدنی که از مشوق مالیاتی این تبصره 

استفاده کرده اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود.
ماده3- شرکت های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به 
تولید محصوالت با نشان معتبر اقدام نمایند، درصورتی که حداقل بیست درصد از محصوالت تولیدی 
در هر سال را صادر نمایند از تاریخ قرارداد همکاری با واحد تولیدی ایرانی در دوره محاسبه مالیات 
با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور، بابت تولید محصوالت مزبور مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر 
در سال مربوط می باشند و در موارد اتمام دوره معافیت مالیاتی واحد تولیدی ایرانی، از پنجاه درصد 
تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصوالت تولیدی در مدت مذکور در 
ماده )132( اصالحی قانون و بند )پ( ماده مذکور )معادل پنج یا ده سال و در شهرک های صنعتی 

و مناطق ویژه اقتصادی معادل هفت یا سیزده سال حسب مورد( برخوردار می گردند. 
تبصره 1- حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده به مدت پنج یا ده سال حسب مورد با 
رعایت بند )پ( ماده )132( اصالحی قانون می باشد. در صورت اتمام دوره محاسبه مالیات با نرخ 
صفر واحد تولیدی، شرکت خارجی در ادامه مدت باقی مانده مشمول پنجاه درصد تخفیف در نرخ 

محاسبه مالیات خواهد بود. 
تبصره 2- شرکت خارجی مکلف به رعایت تکالیف مندرج در قانون از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی 

و ترازنامه و صورت سود و زیان و سایر مقررات موضوعه می باشد.
تبصره 3- مشوق مالیاتی موضوع این ماده با رعایت مفاد بند )د( ماده )132( اصالحی قانون، قابل 

اعمال است.

فصل سوم: واحدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری
حقوقی  اشخاص  گردشگری  اقامتی  مراکز  و  هتل ها  بیمارستان ها،  خدماتی  درآمدهای  ماده 4- 
غیردولتی که از ابتدای سال 1395 از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آن ها پروانه بهره برداری یا 
مجوز صادر می شود، از تاریخ شروع فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 

ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشند.
تبصره 1- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای خدماتی موضوع این ماده 
مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک های صنعتی هفت سال و در صورت استقرار مناطق ویژه 

اقتصادی و شهرک های صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت سیزده سال می باشد.



97 بخش دوم: آیین نامه های اجرایی

تبصره2- حکم تبصره )6( ماده )2( این آیین نامه در خصوص واحدهای خدماتی بیمارستان ها، 
هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری نیز مجری است.

ماده 5- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از سال 1395 پروانه بهره برداری از مراجع 
قانونی ذی ربط اخذ کرده باشند، تا شش سال پس از تاریخ الزم االجرا شدن ماده )132( اصالحی 
قانون )تا سال 1400( از پرداخت پنجاه درصد مالیات بر درآمد ابرازی بابت فعالیت های ایرانگردی و 

جهانگردی به استثنای درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور، معاف می باشند.
تبصره- در اجرای مقررات این ماده، درآمد حاصل از فعالیت تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی مشمول 

معافیت این ماده بوده و قابل تسری به درآمد حاصل از واگذاری تأسیسات مذکور نخواهد بود.
ماده 6- درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط که از محل 
جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر 

مالیاتی مشمول مالیات می باشد.

فصل چهارم: سرمایه گذاری
ماده 7- سرمایه گذاری اقتصادی انجام شده توسط اشخاص حقوقی غیردولتی )واحدهای تولیدی، 
معدنی و خدماتی بیمارستان ها، هتل ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل( با مجوز سرمایه گذاری 
از مراجع قانونی ذی ربط، برای واحدهایی که از تاریخ 1395/1/1 به بعد برای آنها پروانه بهره برداری 
یا مجوز صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده یا می شود، عالوه بر برخورداری از نرخ صفر 

حسب مورد به شرح زیر مورد حمایت قرار می گیرد:
1- در مناطق کمتر توسعه یافته، معادل سرمایه گذاری اقتصادی انجام شده، مالیات سال های بعد از 
دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان دو 

برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می شود.
2- در سایر مناطق، معادل سرمایه گذاری اقتصادی انجام شده، پنجاه درصد مالیات سال های بعد 
از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان 

سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد با نرخ صفر محاسبه می شود.
معدنی مشمول مشوق  و  تولیدی  واحدهای  در  زمین  بابت  انجام شده  تبصره 1- سرمایه گذاری 
موضوع این ماده نخواهد بود، لیکن درخصوص واحدهای حمل و نقل، بیمارستان ها، هتل ها و مراکز 
اقامتی گردشگری، سرمایه گذاری انجام شده بابت زمین صرفاً به میزان بهای متراژ تعیین شده در 

مجوزهای قانونی صادره از مراجع ذی صالح مشمول مشوق موضوع این ماده می باشد.
تبصره 2- واحدهای موضوع این ماده می بایست قبل از شروع سرمایه گذاری مجوز قانونی الزم را از 
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مراجع ذی ربط اخذ نموده باشند.
تبصره 3- اشخاص حقوقی غیردولتی )واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان ها، هتل ها، مراکز 
اقامتی گردشگری و حمل و نقل( که تاریخ تأسیس و صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج و فروش 
یا مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع قانونی ذی ربط قبل از سال 1395 باشد و همچنین اشخاص صدر 
این ماده، در صورت سرمایه گذاری مجدد و مشروط به افزایش سرمایه و پرداخت آن، امکان برخورداری از 
مشوق مالیاتی مطابق بندهای )1( و )2( این ماده را دارا می باشند. در صورت عدم افزایش سرمایه معادل 
سرمایه گذاری انجام شده متناسب با افزایش سرمایه به عمل آمده امکان برخورداری از این مشوق را دارند. 
تبصره 4- در صورت کاهش سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این 

ماده استفاده کرده اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود.
سرمایه گذاران  مشارکت  با  ماده  این  موضوع  انجام شده  سرمایه گذاری  که  در صورتی  تبصره 5- 
خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر 
پنج درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی به میزان ده درصد به مشوق این ماده به نسبت سرمایه 

ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد اضافه می شود. 
تبصره 6- سرمایه گذاری انجام شده بابت ایجاد واحدهای موضوع این ماده در صورت برخورداری 
از نرخ صفر مالیاتی موضوع صدر ماده )132( اصالحی قانون از حمایت موضوع این ماده برخوردار 

نخواهد شد.

فصل پنجم: سایر مقررات
ماده 8- درآمدهای کتمان شده، مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر نمی باشند.

ماده 9- مبنای کمتر توسعه  یافته تلقی نمودن محل استقرار واحدهای موضوع ماده )132( اصالحی قانون، 
فهرست مناطق کمتر توسعه  یافته مصوب هیئت وزیران در تاریخ شروع فعالیت یا سرمایه گذاری مجدد 
می باشد. انجام حداقل پنجاه درصد سرمایه گذاری در مدت سه سال از تاریخ صدور مجوز، شروع فعالیت 

محسوب می گردد. در غیر این صورت زمان شروع بهره برداری یا استخراج، شروع فعالیت تلقی می گردد.
تبصره- در صورتی که واحدهای موضوع ماده )132( اصالحی قانون در زمان شروع بهره برداری، 
استخراج، فعالیت یا مجوز سرمایه گذاری مجدد حسب مورد در مناطق کمترتوسعه یافته واقع شده 
و  نرخ صفر  با  مالیات  از منطقه، موثر در کاهش مدت محاسبه  یافتگی  توسعه  باشند، رفع عدم 
شروع  تاریخ  در  که  واحدهایی  همچنین  بود.  نخواهد  شده  یاد  ماده  موضوع  مالیاتی  مشوق های 
بهره برداری، استخراج، فعالیت یا مجوز سرمایه گذاری مجدد حسب مورد در مناطق کمترتوسعه یافته 
واقع نشده باشند، چنانچه آن مناطق بعداً به فهرست مناطق کمترتوسعه یافته اضافه گردد امکان 
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برخورداری از مزایای مناطق کمترتوسعه یافته را نخواهند داشت.
ماده 10- در صورت ابطال پروانه بهره برداری و یا مجوز، امکان اعمال محاسبه مالیات با نرخ صفر و 

مشوق های مالیاتی موضوع این آیین نامه، از تاریخ ابطال وجود نخواهد داشت. 
ماده 11- واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری که 
با استفاده از مشوق موضوع بند )ث( ماده )132( اصالحی قانون ایجاد شده اند، امکان برخورداری از 

نرخ صفر صدر ماده مذکور را نخواهند داشت.
ماده 12- مراجع قانونی ذی ربط صادرکننده پروانه بهره برداری برای واحدهای تولیدی و معدنی یا 
مجوز فعالیت برای واحدهای خدماتی و همچنین مجوز سرمایه گذاری موضوع ماده )132( اصالحی 
قانون، مکلفند یک نسخه از پروانه های بهره برداری، مجوز فعالیت یا مجوز سرمایه گذاری صادره را 
در زمان صدور و تغییرات بعدی را در زمان درج تغییرات به صورت الکترونیکی برای سازمان امور 

مالیاتی کشور ارسال نمایند. 
درخواست  تاریخ  از  روز  پانزده  است ظرف  موظف  اجتماعی  رفاه  و  تعاون،  کار  وزارت  ماده 13- 
تأمین  بیمه  اساس فهرست  بر  تولیدی  نیروی کار شاغل واحدهای  متقاضی، فهرست و وضعیت 
اجتماعی کارکنان واحدهای اقتصادی باالی پنجاه نفر که بیش از پنجاه درصد درصد افزایش داشته 
باشند، را بررسی و نتیجه را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. همچنین امکان دسترسی 
برخط )آنالین( به تعداد نیروی کار شاغل واحدهای تولیدی و معدنی، خدماتی و سایر مراکز موضوع 
ماده )132( اصالحی قانون و تغییرات بعدی آنها را برای سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه های 

صادرکننده پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت فراهم نماید.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
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آیین نامه اجرایی معافیت از پرداخت حقوق دولتی معادن 
در قبال پژوهش های کاربردی به منظور ارتقای بهره وری، فناوری، بهینه سازی 

مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی 
)تبصره )10( الحاقی ماده )14( قانون معادن( موضوع بند )الف( ماده )35( قانون 

)تصویب نامه شماره 61244/ت52208 ه مورخ 1394/5/17 هیئت وزیران(

بسمه تعالی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت نفت- 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- 

سازمان حفاظت محیط زیست

هیئت وزیران در جلسه 1394/5/11 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و 
علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره )10( الحاقی ماده )14( قانون معادن موضوع بند )الف( 
ماده )35( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- آیین نامه 

اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی تبصره )10( الحاقی ماده )14( قانون معادن موضوع بند )الف( 
ماده )35( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 1- در این آیین نامه، اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394-.

ب- مراکز علمی: دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی دارای دانشجو در مقاطع تحصیالت 
تکمیلی مطابق فهرست اعالمی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی.
پ- پژوهش های کاربردی: پژوهش هایی که از طریق انعقاد قرارداد با مراکز علمی به منظور شناسایی 
و حل مشکالت و مسایل مرتبط با فعالیت معادن و ارتقای بهره وری، فناوری، بهینه سازی مصرف 

انرژی و یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی صورت می گیرد.
ت- طرح: طرح پیشنهادی مربوط به پژوهش های کاربردی.

ث- متقاضی: کلیه بهره برداران حقیقی یا حقوقی معادن اعم از دولتی یا غیردولتی.
ج- کارگروه تخصصی: کارگروه موضوع ماده )4( این آیین نامه.
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ماده 2- طرح نهایی مورد توافق متقاضی و مرکز علمی به  همراه پیش نویس اولیه قرارداد از سوی 
متقاضی به دبیرخانه کارگروه تخصصی تسلیم می شود. دبیرخانه موظف است طرح مزبور را بالفاصله 

با قید روز و ساعت دریافت، ثبت و رونوشت آن را به عنوان رسید به متقاضی ارائه کند. 
تبصره 1- دبیرخانه کارگروه تخصصی موظف است ظرف دو روز اداری نسبت به ارائه طرح های واصله 

با قید زمان وصول به کارگروه تخصصی اقدام نماید.
تبصره 2- ارائه دو یا چند طرح همزمان توسط متقاضی با رعایت سقف درصد معافیت از حقوق 

دولتی و مبلغ ریالی آن، طبق قانون بالمانع است.
ماده 3- طرح  باید کاربردی، دارای نوآوری یا ناظر به حل مشکالت معدن مربوط بوده و امکان 

بومی سازی و تجاری سازی نتایج آن میسر باشد.
تبصره- مدت زمان اجرای طرح طبق قرارداد و حداکثر دو سال خواهد بود. 

ماده 4- کارگروه تخصصی برای انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این آیین نامه با ترکیب زیر 
تشکیل می شود:

الف- معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت )رئیس(.
ب- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یا نماینده وی.

پ- معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت، معدن و تجارت یا نماینده وی.
ت- رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور یا نماینده وی.

ث- رئیس سازمان بهینه سازی مصرف سوخت یا نماینده وی.
ج- یک نفر از مدیران معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب 

وزیر صنعت، معدن و تجارت )دبیر(. 
چ- یک نفر صاحبنظر معدنی عضو انجمن های علمی مرتبط با معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.

تبصره 1- تصمیمات کارگروه تخصصی با اکثریت آرا معتبر است.
تبصره 2- محل استقرار دبیرخانه کارگروه تخصصی در وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

ماده 5- مصوبات کارگروه پس از تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت توسط دبیر کارگروه جهت اجرا 
ابالغ می گردد. 

ماده 6- وظایف و اختیارات کارگروه تخصصی به شرح زیر است:
تاریخ  از  ماه  قرارداد ظرف یک   و چارچوب  بررسی طرح ها  فرآیند  و  پذیرش  اعالم ضوابط  الف- 

الزم االجرا شدن این آیین نامه از طریق پایگاه اطالع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت.
ب- بررسی طرح یا گزارش پیشرفت دوره ای و یا اسناد و مدارک موضوع بند )الف( ظرف پانزده روز 
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پس از وصول مطابق با مفاد این آیین نامه. 
پ- تشکیل جلسه و بررسی و تصمیم گیری در خصوص طرح هایی که به هر دلیل و در هر کدام از 
مراحل اجرای طرح اختالفی ایجاد گردد و مانع ادامه یا انجام صحیح آن شود. تصمیم کارگروه تخصصی 

پس از ابالغ توسط دبیر از سوی متقاضی الزم االجرا است.
ماده 7- متقاضی موظف است پس از تصویب طرح بالفاصله نسبت به انعقاد قرارداد با مراکز علمی اقدام 
کند و طی اجرای طرح گزارش های پیشرفت کار را طبق قرارداد به دبیرخانه ارائه نماید. گزارش های یاد 

شده باید با امضای مجری طرح و مرکز علمی باشد.
تبصره- اسامی مجری و پژوهشگران طرح، وظایف، شرح خدمات، زمان بندی و مراحل اجرای آن، 

نحوه پرداخت  و سایر موارد مربوط در قرارداد منعقده بین مرکز علمی و متقاضی ثبت می گردد . 
ماده 8- مراکز علمی طرف قرارداد با متقاضی باید دارای مجوز قانونی بوده و موضوع طرح با زمینه 

تخصصی فعالیت آنها مرتبط باشد.
تبصره- مراکز علمی می توانند از خدمات کارشناسان و مراکز خارجی نیز استفاده نمایند.

ماده 9- متقاضی به میزان مبلغ قرارداد منعقده با مراکز علمی از پرداخت حداکثر ده درصد حقوق 
دولتی معادن، تا سقف پنجاه میلیارد )000ر000ر000ر50( ریال )در سال عقد قرارداد( معاف می باشد.

تبصره- چنانچه متقاضی نتواند در مهلت مقرر در تبصره ماده )3( این آیین نامه نسبت به اجرای 
تعهدات طبق طرح مصوب اقدام نماید، باید پس از ابالغ وزارت صنعت، معدن و تجارت، میزان حقوق 

دولتی پرداخت نشده را به حساب حقوق دولتی معادن واریز نماید. 

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
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آیین نامه اجرایی تشویق فرآوری مواد خام و تبدیل کاالهای با ارزش افزوده پایین 
به کاالهای با ارزش افزوده باال موضوع ماده )37( قانون

)تصویب نامه شماره 107038/ت 52532 ه مورخ 1394/8/17 هیئت وزیران(

بسمه تعالی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت جهادکشاورزی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران- اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران

هیئت وزیران در جلسه 1394/8/10 به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن 
و تجارت و جهادکشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران و به استناد ماده )37( قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر 

تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده )37( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 1- در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 

الف- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور. 
ب- ماده خام: ماده ای که پس از استخراج و یا استحصال، تغییری در کیفیت فیزیکی، شیمیایی، 
ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد و به همان شکل برای فرآوری به واحد تولیدی واگذار یا صادر 

می شود.
پ- ارزش افزوده: اختالف ارزش نهایی کاالی تولید شده با ارزش کاالهای واسطه ای )نهاده( استفاده 

شده در تولید آن کاال.
ت- کاالهای یارانه ای: کاالهایی که بخشی از قیمت فروش آن ها )به طور مستقیم( توسط دولت تعهد 

می شود تا بر اساس سیاست های دولت به قیمت کمتری به فروش برسند.
ث- دستگاه های اجرایی: دستگاه های موضوع مواد )2(، )3( و )4( قانون محاسبات عمومی کشور. 

ج- کارگروه: کارگروه موضوع ماده )3( این آیین نامه.
چ- کاالها و خدمات مرتبط: کاالها و خدماتی که در زنجیره های تولید پسین یک کاال قرار داشته 

باشند.
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ح- مابه التفاوت نرخ ارز: تفاوت نرخ ارز تخصیصی نسبت به نرخ بازار آزاد. 
ماده 2- وضع هرگونه عوارض بر صادرات کاالها و خدمات به استثنای کاالها و خدمات یارانه ای، مواد 
خام و کاالهای با ارزش افزوده پایین ممنوع است. کاالهای یارانه ای، مواد خام و کاالهای با ارزش 
افزوده پایین صرفاً در قالب این آیین نامه و منوط به رعایت شرایط زیر می توانند مشمول عوارض 

صادراتی گردند: 
الف- وضع عوارض مزبور موجب مازاد عرضه در بازار داخل نشود.

بر اساس فرآیند عرضه و  تبصره- برای کاالهای پذیرش شده در بورس کاال، مازاد عرضه صرفاً 
تقاضای کاال در عرصه )رینگ( داخلی بورس مزبور تعیین می شود به گونه ای که اگر پس از عرضه 
در سه نوبت متوالی به قیمت متناسب، تقاضا وجود نداشته باشد، مازاد عرضه احراز می شود. برای 
سایر کاالها مازاد عرضه مبتنی بر تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسب مورد با کسب 
نظر وزارت جهاد کشاورزی و اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران خواهد بود.
ب- فرآوری کاالها و ایجاد خدمات در زنجیره های ارزش باالتر دارای توجیه فنی و اقتصادی باشد. 

پ- سهم هدف گذاری شده کشور از بازار جهانی مواد خام و کاالهای با ارزش افزوده پایین ذی ربط 
)در صورت انجام هدف گذاری توسط دستگاه های مربوط( کاهش نیابد. 

ت- وضع عوارض صادراتی برای مواد خام و کاالهای با ارزش افزوده پایین نباید موجب کاهش قیمت 
به نحوی گردد که تولید از صرفه اقتصادی خارج شده و متوقف شود. 

تبصره- در صورت کاهش و یا توقف تولید، وزارتخانه ذی ربط مکلف است با ارائه گزارشی به شورای 
اقتصاد که در آن میزان و منشأ کاهش تولید مشخص شده باشد، لغو یا کاهش عوارض صادراتی 

کاالی مزبور را درخواست نماید.
ماده 3- به منظور تعیین کاالهای یارانه ای، مواد خام و کاالهای با ارزش افزوده پایین برای وضع 
با ارزش افزوده باال برای اعطای مشوق، کارگروهی  عوارض صادراتی و همچنین تعیین کاالهای 
با عضویت نمایندگان تام االختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت )مسئول کارگروه(، وزارت جهاد 
کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، 

معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران تشکیل می گردد.
ماده 4- به منظور تغییر ترکیب کاالهای صادراتی به کاالهای با ارزش افزوده باال موضوع ماده )37( 
قانون، تعیین نوع کاالها و خدمات مشمول عوارض صادراتی و انتخاب کاالهای با ارزش افزوده باال 
برای اعطای مشوق، دستگاه های اجرایی ذی ربط موظفند تا سه ماه پس از الزم االجرا شدن این 
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گزارش  به  منضم  را  عوارض صادراتی  برای وضع  پیشنهادی  و خدمات  کاالها  فهرست  آیین نامه 
توجیهی مربوط با لحاظ موارد زیر برای طرح در کارگروه به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال 

نمایند:
الف- وضعیت بازار کاال یا خدمت مشمول عوارض صادراتی شامل تولید، صادرات، واردات و یارانه 

اعطایی.
ب- نوع کاالهای با ارزش افزوده باالی مرتبط هدف گذاری شده برای تولید و صادرات با وضع عوارض 

صادراتی مزبور و دوره زمانی پیشنهادی برای شکل گیری فرآیندهای تولیدی مربوط.
پ- سایر مشوق هایی که از جانب دستگاه اجرایی ذی ربط برای حمایت از صادرات کاالهای با ارزش 

افزوده باالی مرتبط پیشنهاد می شود. 
ماده 5- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف یک ماه از اتمام مهلت مندرج در ماده )4( 
نسبت به تلفیق، جمع بندی و تصویب پیشنهادها در کارگروه اقدام نموده و نتیجه را به همراه گزارش 
توجیهی و در چارچوب این ماده برای تصویب به شورای اقتصاد ارائه نماید. مصوبه شورای اقتصاد در 

اجرای این آیین نامه شامل موارد زیر می باشد:
الف- فهرست کاالها )به تفکیک کد HS( و خدمات مشمول عوارض صادراتی و میزان عوارض بر 

حسب درصدی از ارزش یا وزن آنها. 
ب- تعیین کاالهای با ارزش افزوده مرتبط برای اعطای مشوق از محل عوارض صادراتی هر کاال یا 

خدمت و حسب ضرورت تعیین دستگاه اجرایی مربوط.
تبصره 1- در خصوص کاالهای یارانه ای، یارانه مستقیم تخصیص یافته و نیز مابه التفاوت نرخ ارز 

تخصیصی به این کاالها )در صورت وجود( در محاسبه عوارض صادراتی لحاظ می گردد.
تبصره 2- لغو مصوبات قبلی مربوط به عوارض صادراتی در مصوبه شورای اقتصاد لحاظ می گردد.

تبصره 3- عوارض صادراتی موضوع این آیین نامه به مدت پنج سال قابل تغییر نیست مگر اینکه 
حداقل یکی از بندهای ماده )2( نقض گردد که در این صورت پس از تأیید کارگروه، موضوع در 

شورای اقتصاد قابل طرح می باشد.
ماده 6- گمرک جمهوری اسالمی ایران مکلف است عوارض صادراتی را پس از وصول به حساب 
درآمدی مربوط به نام خزانه داری کل کشور در نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران واریز نماید.

ماده 7- صد درصد عوارض صادراتی واریزی به حساب مربوط در منابع عمومی بودجه کل کشور 
با پیش بینی در لوایح بودجه سنواتی برای تشویق صادرات کاالهای با ارزش افزوده باالی مرتبط در 
اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط قرار می گیرد تا مطابق ماده )8( این آیین نامه و موافقتنامه متبادله 
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با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مصرف برسد. سهم هر یک از دستگاه های اجرایی مربوط 
از منابع موضوع این آیین نامه در ابتدای هر سال و در چارچوب بند )ب( ماده )5( توسط سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و ابالغ می شود. 
تبصره- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ردیف های درآمدی و هزینه ای مربوط را در لوایح 

بودجه سنواتی درج می نماید.
ماده 8- تشویق صادرات کاالهای با ارزش افزوده باال از طریق روش  های زیر صورت می  گیرد: 

الف- پرداخت جایزه صادراتی.
ب- پرداخت وجوه اداره شده و یا یارانه سود تسهیالت برای توسعه زنجیره ارزش تولیدی و صادراتی 

کاالها و خدمات مزبور.
پ- تقبل بخشی از هزینه های حمل و بازاریابی از جمله معرفی کاالهای با ارزش افزوده باال در بازارهای 

بین المللی از طریق برگزاری نمایشگاه ها.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
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آیین نامه اجرایی تسهیل در تشریفات گمرکی برای 
واحدهای تولیدی و ترخیص کاالهای وارده موضوع بند )ت( ماده )38( قانون

)تصویب نامه شماره 52104/ت 52100 ه مورخ 1394/4/29 هیئت وزیران(

بسمه تعالی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

هیئت وزیران در جلسه 1394/4/10 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران و به استناد بند )ت( ماده )38( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 

نظامی مالی کشور- مصوب 1394- آیین نامه اجرایی بند مزبور را به شرح زیر تصویب کرد:

 آیین نامه اجرایی بند )ت( ماده )38( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394-

 )LC( ماده 1- وارد کنندگان کاالهای مورد نیاز واحدهای تولیدی با استفاده از اعتبارات اسنادی
و ثبت برات اسنادی )با تعهد بانک( در صورت تمایل به ترخیص با حداقل اسناد، باید درخواست 

ترخیص با حداقل اسناد را به بانک عامل منعکس نمایند.
ماده 2- بانک های عامل مجازند پس از اخذ حداقل اسناد )اصل قبض انبار به اضافه رونوشت اسناد 
حمل ظهرنویسی شده توسط بانک یا تصویر پیش فاکتور اولیه و تصویر بارنامه( و همچنین اخذ تعهد 
الزم جهت ارائه اصل اسناد ظرف مهلت سه ماهه و همچنین توافق با واردکننده در خصوص نحوه تسویه 
ریالی و در صورت قبول کلیه مسئولیت های مترتبه از سوی واردکننده در رابطه با عدم تطابق اسناد با 
شرایط اعتبار اسنادی و ثبت سفارش و پیش فاکتور برات اسنادی، نسبت به صدور گواهی بالمانع بودن 
ترخیص کاال پس از ثبت در درگاه )پرتال( ارزی به گمرک از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی موضوع 

بند )ج( ماده )38( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام نمایند. 
ماده 3- گمرک جمهوری اسالمی ایران مکلف است پس از بالمانع اعالم شدن ترخیص کاال به 
وسیله بانک عامل، با اخذ اصل قبض انبار، اصل ترخیصیه و تصویر سایر اسناد مندرج در ماده )2( 
و تعهد سه ماهه جهت ارائه اصل اسناد ظهرنویسی شده به وسیله بانک و دریافت حقوق ورودی با 
رعایت جزء )2( بند )ت( ماده )38( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و 

سایر مقررات نسبت به ترخیص کاال اقدام نماید. 
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ماده 4- وارد کنندگان کاالهای مورد نیاز واحدهای تولیدی با استفاده از حواله باید در صورت تمایل 
به ترخیص از طریق حداقل اسناد، در زمان انجام حواله، درخواست ترخیص به روش حداقل اسناد را 
به بانک عامل منعکس نمایند. بانک های عامل مکلفند به محض دریافت صد درصد معادل ریالی ارز 
مربوطه و وثایق مربوطه طبق مقررات پس از ثبت در درگاه )پرتال( ارزی ظرف )48( ساعت مراتب 
را از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی موضوع بند )ج( ماده )38( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 

و ارتقای نظام مالی کشور جهت ترخیص کاال با حداقل اسناد به گمرک اعالم نمایند. 
ماده 5- در خصوص واردکنندگانی که بدون استفاده از ساز و کار بانکی اقدام به واردات می کنند گمرک 
جمهوری اسالمی ایران می تواند با حداقل اسناد در چارچوب مقررات مربوط نسبت به ترخیص کاالها 

اقدام نماید.
با مجوز  بار  را که یک  داده می شود کاالهایی  اجازه  ایران  اسالمی  به گمرک جمهوری  ماده 6- 
سازمان ملی استاندارد ایران وارد و ترخیص شده است، در موارد بعدی با ارائه گواهینامه مذکور 
)همان کاال با همان مشخصات( با تأیید سازمان یاد شده بدون نیاز به اخذ مجوز جدید با رعایت سایر 
مقررات، ترخیص نماید. سازمان ملی استاندارد ایران در موارد ذیل، گواهینامه ثبت واردات مواد اولیه، 

تجهیزات حد واسط و اجزاء و قطعات ماشین آالت خط تولید اعطا می نماید:
1- واردات مواد اولیه و تجهیزات مزبور توسط واحدهای تولیدی در حد نیاز ساالنه آنها 

2- شرکت های بازرگانی که مبادرت به واردات مواد اولیه برای واحدهای تولیدی می نمایند، با ارائه 
قرارداد بین شرکت و واحد تولیدی قبل از ثبت سفارش محموله های وارداتی

تبصره 1- مدت اعتبار گواهینامه مذکور دو سال از زمان صدور خواهد بود. حق نمونه برداری تصادفی 
از محموله و آزمون برای سازمان ملی استاندارد ایران محفوظ بوده و در صورت مشاهده عدم انطباق 

این امتیاز سلب و از محموله های وارداتی آتی آن واحد نمونه  برداری می گردد.
تبصره2- مفاد این ماده غیر از موارد مندرج در بند )2( شامل شرکت های بازرگانی که مبادرت به 

واردات اقالم مذکور نمایند، نمی شود.
تبصره3- کاالهایی که از نظر ایمنی و بهداشت حایز اهمیت بوده و فهرست آن هر سال توسط 

سازمان ملی استاندارد ایران اعالم می گردد، از شمول تسهیالت فوق الذکر مستثنی می باشد.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
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آیین نامه اجرایی مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تأمین 
منابع مورد نیاز صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی موضوع ماده )44( قانون 

)تصویب نامه شماره 73318/ت 52231 ه مورخ 1394/6/8 هیئت وزیران(

بسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی- وزارت 
امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت جهادکشاورزی- 

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات- معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور- سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور- بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

هیئت وزیران درجلسه 1394/5/11 به پیشنهاد مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده )44( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام 

مالی کشور- مصوب 1394- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

 آیین نامه اجرایی ماده )44( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 1- در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394-.

ب- صندوق: صندوق پژوهشی و فناوری غیردولتی موضوع ماده )44( قانون.
ج- دستگاه اجرایی: دستگاه موضوع ماده )5( قانون مدیریت خدمات کشوری.

د- کارگروه: کارگروه موضوع ماده )8( این آیین نامه.
ماده2- به منظور ایجاد زمینه های مشارکت بخش های دولتی و غیردولتی و نظام بانکی در تأمین 
منابع مالی فعالیت های پژوهشی و فناوری، به ویژه پژوهش ها و فناوری های کاربردی- توسعه ای، 

دولت مجاز است در تأسیس صندوق ها مشارکت نماید.
ماده3- صندوق ها مکلفند به صورت تخصصی از فعالیت های پژوهشی و فناوری که توسط بخش 
غیردولتی انجام می شود حمایت کنند و جزئیات فعالیت آنها در اساسنامه هر صندوق معین می شود.

ماده 4- صندوق ها دارای شخصیت حقوقی غیردولتی و استقالل مالی هستند و با رعایت قوانین و 
مقررات مربوط و این آیین نامه تشکیل و فعالیت می کنند. 

تبصره 1- سایر صندوق های فعال با موضوع فعالیت مشابه ماده )44( قانون در صورتی که اساسنامه 
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خود را مطابق اساسنامه نمونه موضوع ماده )44( قانون اصالح نمایند، مشمول مزایای قانونی مرتبط 
خواهند بود.

تبصره 2- صندوق جهت فعالیت خود می تواند در سایر مناطق کشور شعبه ایجاد نماید.
ماده 5- میزان سرمایه گذاری دولت در هر صندوق حداکثر معادل چهل و نه درصد )49%( سرمایه 
آن صندوق خواهد بود. سهم مشارکت دولت در سرمایه اولیه یا افزایش سرمایه صندوق ها در قانون 
بودجه ساالنه کل کشور ضمن ردیف خاصی پیش بینی یا از اعتبار دستگاه های اجرایی در قالب 

موافقتنامه متبادله تأمین می شود. 
ماده 6- منابع تأمین مالی صندوق ها عبارت است از:

1- کمک بالعوض یا مشارکت دولت.
2- کمک و سرمایه گذاری بانک ها و مؤسسات اعتباری و اخذ تسهیالت از آنها.

3- کمک و سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت های دولتی و غیردولتی، نهادهای 
عمومی غیردولتی و شهرداری ها و شرکت های وابسته و تابع.

4- کمک و سرمایه گذاری مراکز علمی، پژوهشی، فناوری، دانشگاه ها، واحدهای تحقیق و توسعه 
صنایع و تشکل های صنفی و علمی و محققان منفرد.

بانک ها و مؤسسات  از سرمایه گذاری و کارمزد تسهیالت اعطایی و سود سپرده  5- سود حاصل 
اعتباری.

6- استفاده از وجوه اداره شده دستگاه های اجرایی.
7- منابع صندوق نوآوری و شکوفایی در قالب اعطای تسهیالت و مشارکت.

8- منابع قابل جذب از طریق ابزارهای بازار سرمایه.
ماده 7- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز است امکان استفاده صندوق ها از یارانه سود 

تسهیالت مالی را فراهم آورد.
ماده 8- به منظور اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت های صندوق ها کارگروهی به شرح 

زیر تشکیل می شود:
1- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری )رئیس کارگروه(. 

2- نماینده رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
3- نماینده معاون علمی و فناوری رئیس جمهور.

4- نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت.
5- نماینده وزیر جهاد کشاورزی.
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6- نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
7- نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی.

8- نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات.
9- نماینده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. 

10- رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صندوق ها و نهادهای خطرپذیر. 
تبصره 1- دبیرخانه کارگروه در صندوق نوآوری و شکوفایی مستقر است و رئیس هیئت عامل صندوق 

یاد شده دبیر کارگروه می باشد.
تبصره 2- کارگروه مکلف است هرماه حداقل یک جلسه تشکیل و در خصوص درخواست های واصله 
ظرف یک ماه نسبت به موافقت یا عدم موافقت اعالم نظر نموده و به دستگاه های عضو رونوشت 

تصمیمات را ارسال نماید.
تبصره 3- عالوه بر نماینده دستگاه اجرایی )در صورت مشارکت دولت(، کارگروه عضو ناظری را برای 

شرکت در مجمع عمومی صندوق معرفی خواهد نمود. 
تبصره 4- کارگروه می تواند ضوابطی را برای فعالیت صندوق ها تصویب و اعالم نماید. این ضوابط 

نباید مغایر با اساسنامه صندوق ها باشد.
ماده 9- کارگروه می تواند در مواردی که صندوق خارج از ضوابط اساسنامه یا ضوابط مصوب کارگروه 
فعالیت نماید و یا پس از عدم آغاز فعالیت در مهلت مقرر پس از اخطار کتبی در صورت عدم رفع 

اشکال اعالمی از سوی کارگروه ظرف شش ماه، مجوز اعطا شده را ابطال نماید.
تبصره 1- دستگاه اجرایی مشارکت کننده در صندوق در صورت لغو مجوز صندوق مذکور استیفای 

حقوق دولت را از طرق قانونی پیگیری می نماید.
تبصره 2- رعایت حداقل سرمایه اعالمی از سوی کارگروه الزامی است.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
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آیین نامه اجرایی چگونگی واگذاری و احیاء اراضی طبق قانون حفاظت و 
بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور )تبصره 2 اصالحی ماده )9(

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی( موضوع ماده )45(
قانون )تصویب نامه شماره 48287/ت 52082 ه مورخ 1394/4/18 هیئت وزیران(

بسمه تعالی

وزارت جهادکشاورزی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری

هیئت وزیران در جلسه 1394/4/7 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهادکشاورزی و صنعت، 
معدن و تجارت و به استناد تبصره )2( اصالحی ماده )9( قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و 
منابع طبیعی موضوع ماده )45( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 

1394- آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

 آیین نامه اجرایی تبصره )2( اصالحی ماده )9(
 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده )45(

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 1- اصطالحات به کار رفته در الیحه قانونی اصالح الیحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در 
حکومت جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1359- و آیین نامه اجرایی آن و قانون اصالح ماده )33( 
اصالحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور- مصوب 1386- به همان معانی در 
این آیین نامه به کار می روند. سایر اصطالحات زیر در این آیین نامه دارای معانی مشروح مربوط است:

الف- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394-.
ب- خدمات گردشگری: طرح هایی که ایجاد و احداث آنها برای ارائه خدمات به گردشگران داخلی 
یا خارجی مورد نیاز است و مجوز آن توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط صادر می شود. فهرست 
طرح های مذکور ظرف سه ماه پس از ابالغ این آیین نامه توسط وزارت جهادکشاورزی با همکاری 
دستگاه های اجرایی مرتبط طرح تهیه و ابالغ می گردد و در صورت نیاز تغییر یا اصالح طرح ها، 

ساالنه به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط و تأیید وزارت جهادکشاورزی انجام خواهد شد.
ماده 2- کلیه اراضی طرح های عمرانی قابل واگذاری که بعد از تاریخ الزم االجرا شدن قانون واگذار 
می گردد با رعایت قوانین و مقررات، مطابق با پروانه بهره برداری صادره توسط مراجع ذی ربط و در 
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صورت درخواست مجری و تأیید اجرای طرح توسط هیئت نظارت موضوع قانون اصالح ماده )33( 
اصالحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و موافقت کمیسیون های واگذاری 
موضوع مواد )31( و )32( آیین نامه اجرایی الیحه قانونی اصالح الیحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی 

در حکومت جمهوری اسالمی ایران قابل انتقال قطعی می باشد.
ماده3- نظارت بر اجرای طرح های موضوع این آیین نامه به عهده هیئت نظارت قانون اصالح ماده 

)33( اصالحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور می باشد.
ماده 4- قیمت گذاری اراضی در زمان انتقال قطعی حسب نوع فعالیت بر اساس قوانین و مقررات 

مربوط به نرخ کارشناسی روز محاسبه و اخذ می گردد.
تبصره- درخصوص شهرک های صنعتی دولتی مبنای قیمت گذاری، صد درصد قیمت منطقه ای 

خواهد بود.
ماده 5- تغییر کاربری اراضی واگذارشده موضوع این آیین نامه ممنوع است و تفکیک اراضی مزبور 
صرفاً با اخذ مجوز کمیسیون های طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی موضوع مواد )31( و )32( 
آیین نامه اجرایی الیحه قانونی اصالح الیحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری 
اسالمی ایران امکان پذیر بوده و ادارات ثبت اسناد و امالک و دفاتر اسناد رسمی و سایر نهادها و مراجع 
مربوط مکلفند در موارد تفکیک یا افراز و تقسیم اراضی واگذار شده و تغییر کاربری آنها از سازمان 
جهادکشاورزی استعالم نموده و نظر سازمان مذکور را اعمال نماید و چنانچه به طور غیرمجاز و بدون 
اخذ مجوز از کمیسیون های فوق االشاره صورت پذیرد تخلف بوده و سازمان جهادکشاورزی موظف 
است فسخ واگذاری و یا استرداد زمین را به ادارات ثبت محل یا دفاتر اسناد رسمی تنظیم کننده 

سند ابالغ نماید.
تبصره- اراضی واگذار شده به شهرک های صنعتی دارای کاربری صنعتی بوده و تفکیک آن از رعایت 

حکم این ماده مستثنی است.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
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آیین نامه اجرایی تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی 
با نرخ ارز رسمی تا نرخ ارز روز پرداخت موضوع ماده )46( قانون 

)تصویب نامه شماره 164240/ ت 52691 ه. مورخ 1394/12/13 هیئت وزیران(

بسمه تعالی

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

بانک  مورخ 1394/9/12  شماره 94/260443  پیشنهاد  به  جلسه 1394/11/21  در  هیئت وزیران 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران آیین نامه اجرایی ماده )46( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 

1394- را به شرح زیر تصویب کرد:

 آیین نامه اجرایی ماده )46( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394-

ماده 1- در این آیین نامه، اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 
الف- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. 

ب- بانک عامل: بانک های تجاری و تخصصی که با مجوز بانک مرکزی در زمان ایجاد تعهد قطعی 
به انجام معامالت و عملیات ارزی اشتغال دارند. 

پ- تعهدات قطعی: تعهدات ارزی ایجاد شده در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی، ناشی از: 
1- ورود کاال و خرید خدمات تا پایان سال 1391. 

2- اجرای پروژه به نحوی که بدهی بابت آن تا پایان سال 1391 قطعی شده است. 
ت- حساب: حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی. 

ث- حسابرسی: حسابرسی ارزی سال های 1390 و 1391 بانک های عامل و راستی آزمایی اطالعات 
تعهدات قطعی. 

ج- قیمت مصوب: قیمت کاال که بر مبنای حداکثر نرخ مرجع ارز تعیین شده باشد. 
ماده 2- بانک مرکزی مجاز است با درخواست بانک های عامل و با رعایت ضوابط این تصویب نامه 

تفاوت ریالی نرخ رسمی تا نرخ روز تسویه تعهدات قطعی را از محل حساب تأمین نماید. 
ماده 3- تفاوت ریالی تعهدات قطعی در موارد زیر از محل حساب قابل تأمین است: 

الف- تعهدات قطعی ناشی از واردات کاال در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی. 
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ب- تعهدات قطعی فاینانس و وام های غیرخودگردان. 
پ- تعهدات قطعی ناشی از خرید خدمات در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی. 

ماده 4- کلیه پرداخت ها پس از انجام حسابرسی و اطمینان از ورود کاال، خرید خدمت و اجرای 
پروژه مطابق مقررات ارزی با ثبت اطالعات در سامانه های مرتبط بانک مرکزی صورت می گیرد. 

تبصره 1- حسابرسی  باید توسط سازمان حسابرسی و یا سایر حسابرسان مستقل و معتمد بانک 
مرکزی انجام شود. 

تبصره 2- حصول اطمینان از ورود کاال، موضوع بند )الف( ماده )3( منوط به تأیید بانک عامل مبنی 
بر دریافت پروانه سبز گمرکی کاالهای وارده مطابق ضوابط و مقررات ارزی می باشد. 

تبصره 3- حصول اطمینان از اجرای پروژه و فروش محصوالت تولیدی به قیمت مصوب دولتی، 
موضوع بند )ب( ماده )3( منوط به دریافت تأییدیه توسط بانک عامل از وزارتخانه ذی ربط می باشد. 
تبصره 4- حصول اطمینان از انجام خدمت، موضوع بند )ج( ماده )3( منوط به تأیید بانک عامل 
در خصوص اخذ صورت حساب قطعی انجام خدمت، صادره از سوی پیمانکار و مورد تأیید کارفرما 

می باشد. 
ماده 5- درخصوص کاالهای مشمول قیمت گذاری عالوه بر رعایت سایر ضوابط، قبل از تأمین تفاوت 
ریالی بابت تسویه تعهدات قطعی ناشی از واردات کاال، بانک عامل باید تأیید وزارت صنعت، معدن و 

تجارت بابت رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه کاال با قیمت مصوب را اخذ نماید. 

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
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آیین نامه اجرایی بهینه سازی مصرف آب و انرژی با استفاده از 
روش و فناوری های نوین در کشت های متراکم گلخانه ای موضوع ماده )50( 

قانون )تصویب نامه شماره 41845/ت 52050 ه مورخ 1394/4/4 هیئت وزیران(1

بسمه تعالی

وزارت جهاد کشاورزی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نیرو

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

هیئت وزیران در جلسه 1394/3/31 به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و به استناد اصل یکصد و 
سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده )50( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و 
ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

 آیین نامه اجرایی ماده )50( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
و ارتقای نظام مالی کشور

ماده1- اصطالحات و واژه هایی که در این آیین نامه بکار رفته، دارای معانی زیر است:
الف- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394-
ب- دستگاه اجرایی: دستگاه های تحت پوشش )ملی یا استانی( وزارت جهاد کشاورزی 

ج- موسسه عامل: بانک های عامل، موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران و یا صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی

قانون،  مفاد  اساس  بر  عامل  موسسه  و  اعتبار  واگذارنده  میان  که  قراردادی  د- قرارداد عاملیت: 
موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی )کشور و استان ها( و ضوابط این آیین نامه منعقد 

و مطابق آن وجوه اداره شده در اختیار موسسه عامل قرار می گیرد.
هـ- واگذارنده اعتبار: دستگاه اجرایی که طبق مقررات بودجه ساالنه کل کشور، مسئولیت واگذاری 

اعتبار به مؤسسه عامل را بر عهده دارد.
و- بهینه سازی مصرف آب و انرژی: استفاده از روش ها و فناوری های نوین در ارتباط با مصرف کمتر 

آب و انرژی در کشت های متراکم گلخانه ای.
ماده2- حمایت از متقاضیان و بهره برداران واجد شرایط بخش های خصوصی و تعاونی در زمینه ایجاد 

1. آیین نامه اجرایی ماده )50( طی مصوبه شماره 41200/ت53249ه مورخ 1395/4/9 هیئت وزیران اصالح گردیده 
که مراتب در متن فعلی آیین نامه اعمال شده است.
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و توسعه کشت های متراکم گلخانه ای با اولویت مصرف کمتر آب و انرژی از محل اعتبارات بودجه 
عمومی کشور بر اساس برنامه ساالنه ارائه شده متضمن پهنه بندی مناطق ایجاد و توسعه کشت های 
متراکم گلخانه ای و اولویت بندی آن بر حسب شرایط دسترسی به آب کشاورزی، سازگاری اقلیمی، 
نوع محصوالت و بازاررسانی آنها و فناوری و سازه های گلخانه ای از سوی دستگاه اجرایی و تأیید 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی )کشور و استان ها( می باشد.
ماده3- حمایت ها و مشوق های موضوع این آیین نامه شامل اعطای یارانه سود و کارمزد تسهیالت 

بانکی )اعم از وجوه اداره شده و یا تسهیالت ناشی از تلفیق با منابع داخلی بانک( می باشد.
تبصره- وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه استانی در چارچوب قوانین و مقررات ذی ربط 
می توانند نسبت به اعطای سایر مشوق ها و حمایت ها نظیر کمک های بالعوض در اجرای طرح های 

تملک دارایی سرمایه ای زیربنایی، یارانه بیمه محصوالت کشاورزی و سایر حمایت ها اقدام نمایند.
ماده 4- سهم آورده متقاضیان و بهره برداران موضوع این آیین نامه در طرح های مربوط به بخش 
کشاورزی با تشخیص واگذارنده اعتبار با توجه به نوع طرح و توان مجری بین ده درصد تا سی درصد 

مجموع سرمایه ثابت و در گردش تعیین می گردد.
ماده 5- مؤسسه عامل موظف است اصل و سود دریافتی بابت بازپرداخت اقساط تسهیالت وجوه 
اداره شده موضوع این آیین نامه )از محل بودجه کل کشور( را در سررسید به حساب خاصی که 
توسط خزانه داری کل کشور در مرکز و در استان ها توسط خزانه معین استان افتتاح می گردد، واریز 
نماید. معادل صد درصد وجوه واریزی مجدداً پس از پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی برای ایجاد 

و توسعه کشت های متراکم گلخانه ای به کار گرفته خواهد شد.
ماده 6- موسسه عامل موظف است ظرف سی روز از زمان دریافت طرح های مشمول این آیین نامه 
که توسط دستگاه اجرایی معرفی شده است، پس از تکمیل مدارک از جانب متقاضی، آن را از نظر 
توجیه فنی، مالی و اقتصادی بررسی و نظر قطعی خود در خصوص رد یا تصویب طرح ها به واگذارنده 
اعتبار اعالم نماید. تسهیالت مربوط ظرف سی روز کاری پس از تصویب طرح باید توسط موسسه 

عامل متناسب با پیشرفت کار و در چارچوب ضوابط آن موسسه به متقاضی پرداخت گردد.
ماده 7- دوره اجرای طرح های موضوع این آیین نامه بر حسب نوع طرح و شرایط برخورداری و 
یا محرومیت مناطق و اولویت های اجرایی شامل دوره اجرا، تنفس، مشارکت و بازپرداخت بنا به 

تشخیص واگذارنده اعتبار و بر حسب نوع طرح حداکثر تا ده سال خواهد بود.
ماده 8- اعتبار واریزی توسط واگذارنده اعتبار به حساب مخصوص نزد موسسه عامل، پس از دریافت اعالم 
وصول حسب مورد توسط ذی حساب یا مدیر امور مالی واگذارنده اعتبار به هزینه قطعی منظور می گردد.
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ماده 9- وجوه اداره شده موضوع این آیین نامه در چارچوب قرارداد عاملیت توسط واگذارنده اعتبار 
نزد موسسه عامل تودیع تا با رعایت قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات و مفاد این آیین نامه در 

اختیار متقاضیان قرار گیرد. 
تبصره- دستگاه واگذارنده اعتبار موظف است یک نسخه از قرارداد عاملیت منعقده را در اختیار 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قرار دهد.
ماده 10- بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است از طریق بانک های عامل و بر اساس ماده 

)47( قانون نسبت به تأمین تسهیالت مورد نیاز با اولویت واحدهای گلخانه ای اقدام نماید.
ماده 11- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی را 
بررسی و در چارچوب منابع و مصارف بودجه ساالنه کشور، نسبت به پیش بینی اعتبار مورد نیاز ردیف 

»ایجاد و توسعه کشت های متراکم گلخانه ای« در قالب وجوه اداره شده اقدام الزم را به عمل آورد.
ماده 12- به سازمان جهادکشاورزی استان اجازه داده می شود با تأیید شورای برنامه ریزی و توسعه 
استان بخشی از اعتبارات استانی را در قالب کمک های فنی و اعتباری از محل اعتبارات مصوب 

مربوط جهت توسعه کشت های تراکم گلخانه ای موضوع این آیین نامه اختصاص دهد. 
ماده 13- موسسه عامل موظف است گزارش عملکرد جذب و مانده اعتبارات و تسهیالت بانکی موضوع 
این آیین نامه را هر سه ماه به دستگاه اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعالم نماید. 

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
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 آیین نامه اجرایی تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها موضوع ماده )52( 
قانون )تصویب نامه شماره 56030/ت 52081ه مورخ 1394/5/5 هیئت وزیران(

بسمه تعالی

وزارت جهادکشاورزی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان حفاظت محیط زیست

هیئت وزیران در جلسه 1394/4/7 به پیشنهاد وزارتخانه های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت 
و به استناد ماده )52( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394-، 

آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

 آیین نامه اجرایی ماده )52( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 1- در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394-

باغ ها- مصوب  و  زراعی  اراضی  کاربری  قانون حفظ  اجرای  در  که  اراضی  اراضی کشاورزی:  ب- 
1374- توسط وزارت جهاد کشاورزی )سازمان جهاد کشاورزی استان( اراضی کشاورزی تشخیص 

داده می شود.
تبصره- اراضی مناطق حفاظت شده از شمول این آیین نامه مستثنی می باشند.

ج- مالک: اشخاصی که به موجب اسناد صادره از سازمان ثبت اسناد و امالک کشور با رعایت قوانین 
و مقررات مربوط دارای سند مالکیت و یا گواهی که داللت بر مالکیت داشته و یا اشخاصی که حسب 
گواهی صادره از سازمان امور اراضی کشور مشمول مقررات اراضی خالصه یا اجرای مراحل سه گانه 
اصالحات ارضی، مالک، خرده مالک، مالک خودکار یا زارع صاحب نسق اصالحات ارضی و کشت 
موقت می باشند و یا به موجب آرای قطعیت یافته از مراجع قضایی یا شوراهای حل اختالف مالک 

شناخته شده اند.
د- مرجع صدور مجوز تغییر کاربری: کمیسیون موضوع تبصره )1( ماده )1( قانون حفظ کاربری 

اراضی زراعی و باغ ها که از طریق مدیر امور اراضی استان اقدام می نماید.
هـ- عوارض قانونی: عوارض موضوع ماده )2( قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و سایر 

عوارض قانونی.
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و- واحدهای صنعتی و معدنی: واحدهای صنعتی و معدنی که دارای جواز تأسیس از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و یا واحدهای تابعه و وابسته آن وزارت می باشد. 

ز- اراضی دیم درجه )4( و باالتر: اراضی کشاورزی که فاقد آب و یا حقابه برای آبیاری بوده و امکان 
تبدیل آن به کشت آبی نباشد و بر اساس شرایط و بافت خاک حسب تشخیص مؤسسه تحقیقات 
خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی و جدول درجه بندی خاک ها، درجه )4( و باالتر تشخیص داده 

می شود.
ماده 2- اسناد قابل پذیرش در این آیین نامه یکی از مدارک زیر است:

1- سند مالکیت رسمی صادره از اداره ثبت اسناد و امالک کشور. 
2- گواهی اداره ثبت مشعر بر مالکیت.

3- احکام قطعیت یافته صادره از محاکم قضایی و یا شوراهای حل اختالف که داللت بر مالکیت 
داشته و مورد تأیید ادارات ثبت اسناد باشند.

4- موافقت متولی موقوفه در خصوص اراضی وقفی مبنی بر موافقت با احداث یا توسعه واحدهای 
صنعتی و معدنی.

ماده 3- متقاضیان احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی واقع در خارج از محدوده شهرها، 
شهرک ها و روستاهای دارای طرح هادی مصوب موظفند درخواست تغییر کاربری را به همراه مدارک 
الزم مطابق ماده )7( قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها- مصوب 1374- و اصالح بعدی آن 
و ماده )3( آیین نامه اجرایی قانون یاد شده موضوع تصویب نامه شماره 59879/ت37110هـ مورخ 
1386/4/19 و ماده )2( این آیین نامه را عالوه بر گواهی شرکت آب منطقه ای مبنی بر عدم امکان 
تأمین آب مورد نیاز برای کشاورزی، به مدیریت امور اراضی استان ارائه نمایند. شرکت آب منطقه ای 

موظف است ظرف دو هفته به استعالم مربوط پاسخ دهد.
تبصره 1- در صورتی که مرجع صدور مجوز تغییر کاربری پس از تکمیل پرونده ظرف یک ماه نسبت 
به اعالم نظر درخصوص احداث و یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی اقدام ننماید، مدیریت امور 
اراضی استان موظف است پس از اخذ نظریه مؤسسه تحقیقات خاک و آب درخصوص درجه بندی 
زمین مورد نظر تعیین تکلیف نموده و در صورتی که از نوع اراضی دیم درجه )4( و باالتر که امکان 
تبدیل آن به کشت آبی نیست، باشد با رعایت ضوابط زیست محیطی و اخذ عوارض قانونی مربوط 

نسبت به صدور مجوز اقدام نماید.
تبصره 2- مدت اعتبار مجوزهای تغییر کاربری صادره، از زمان صدور به مدت دو سال است. در 
صورت عدم اجرای طرح به تشخیص مرجع صدور مجوز در مدت مذکور، تمدید آن منوط به تصویب 
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مجدد در مرجع صدور مجوز تغییر کاربری بوده که زمان اعالم نظر بیش از ده روز نخواهد بود.
تبصره 3- وزارت صنعت، معدن و تجارت و واحدهای وابسته و تابعه آن برای صدور جواز تأسیس و 
یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی در اراضی کشاورزی موضوع این آیین نامه، موظفند نظر مرجع 
صدور مجوز تغییر کاربری را اخذ نمایند و این مرجع مکلف است ظرف یک ماه استعالم صورت 

گرفته را پاسخ دهد.
ماده 4- واحدهای صنعتی و معدنی فعال احداث شده در اراضی کشاورزی که دارای مجوز تغییر 
کاربری و نیز مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا واحدهای وابسته و تابعه آن می باشند، پس 
از ارائه درخواست مجوز توسعه به مرجع ذی ربط و تسلیم رونوشت آن به وزارت جهاد کشاورزی 

موظفند نسبت به تشکیل و تکمیل پرونده جهت تغییر کاربری اقدام نمایند.
تبصره- در خصوص متقاضیانی که پرونده تخلف به نام آن ها تنظیم و به مراجع قضایی ارسال و 

تحت رسیدگی است پس از تکمیل پرونده با اخذ نظریه مرجع قضایی اقدام خواهد شد.
ماده 5- در صورت موافقت مرجع صدور مجوز تغییر کاربری، متقاضیان باید نسبت به واریز عوارض 
قانونی اقدام و اصل فیش واریزی را به مدیریت امور اراضی استان تحویل نمایند تا مجوز تغییر 

کاربری اراضی مذکور صادر شود.
ماده 6- مالکان اراضی که در اجرای تبصره )4( الحاقی به ماده )1( قانون حفظ کاربری اراضی زراعی 
و باغ ها مجوزهای الزم را اخذ و معاف از عوارض شناخته شده اند، در صورت درخواست اجرای 
طرح های موضوع این آیین نامه، برای اجرای طرح های صنعتی، معدنی در همان اراضی موظف به 
اخذ مجوز مرجع صدور مجوز تغییر کاربری و پرداخت عوارض قانونی و رعایت ضوابط زیست محیطی 

می باشند.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
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 آیین نامه اجرایی حضور نمایندگان بخش کشاورزی
 در اتاق ایران موضوع ماده )53( قانون

)تصویب نامه شماره 31109/ت51949 ه مورخ 1394/3/12 هیئت وزیران(

بسمه تعالی

وزارت جهادکشاورزی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادی و دارایی

بازرگانی،  اتاق  و  جهادکشاورزی  وزارت  مشترک  پیشنهاد  به   1394/3/6 جلسه  در  هیئت وزیران 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران )اتاق ایران( و به استناد ماده )53( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394-، آیین نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

 آیین نامه اجرایی ماده )53( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 1- تعداد هیئت نمایندگان اتاق تهران شصت نفر می باشد که به ترتیب زیر برای مدت چهار 
سال انتخاب می شوند:

الف- پانزده نفر به انتخاب و انتصاب وزیر صنعت، معدن و تجارت به ترتیب شش نفر از بخش صنعت، 
شش نفر از بخش بازرگانی و سه نفر از بخش معدن.

ب- پنج نفر به انتخاب و انتصاب وزیر جهادکشاورزی.
ج- چهل نفر از بین اعضای اتاق تهران با ترکیب شانزده نفر از بخش بازرگانی، چهارده نفر از بخش 

صنعت، چهار نفر از بخش معدن و شش نفر از بخش کشاورزی.
ماده 2- تعداد هیئت نمایندگان اتاق سایر شهرستان ها پانزده نفر به ترتیب پنج نفر از بخش بازرگانی، 
پنج نفر از بخش صنعت، دو نفر از بخش معدن و سه نفر از بخش کشاورزی اتاق مربوط که برای مدت 

چهار سال انتخاب می شوند.
تبصره- در صورت عدم داوطلب پذیرفته شده در هر بخش در اتاق تهران و دیگر شهرستان ها، از 

داوطلبان موجود در سایر بخش ها انتخاب می شود.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
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آیین نامه اجرایی رفع تداخالت اراضی ملی، دولتی و مستثنیات
 اجرای قوانین و مقررات موازی )تبصره )3( الحاقی ماده )9( 

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی( موضوع ماده )54(
قانون )تصویب نامه شماره 49670/ت52083 ه مورخ 1394/4/21 هیئت وزیران(

بسمه تعالی

وزارت جهادکشاورزی- وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه 1394/4/7 به پیشنهاد وزارتخانه های جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و 
دارایی و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و به استناد تبصره )3( الحاقی ماده )9( قانون افزایش 
بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده )54( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و 

ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394-، آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را تصویب کرد:

 آیین نامه اجرایی تبصره )3( الحاقی ماده )9(
 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده )54(

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 1- در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- تداخل: اجرای قوانین و مقررات موازی بر روی عرصه واحد از اراضی ملی، دولتی و مستثنیات 
قانونی اشخاص که منجر به صدور سند مالکیت شده یا نشده باشد شامل خالصجات، مراحل سه گانه 
اصالحات ارضی، مقررات ملی شدن، موات، کشت موقت، اراضی شهری، مستحدثه و ساحلی که 

منجر به تشخیص متفاوت نوع و ماهیت آن عرصه گردیده است. 
ب- رفع تداخالت: رفع هم پوشانی قوانین و مقررات موازی )تثبیت نوعیت( و اصالح سوابق، نقشه ها 

و کلیه دفاتر و اسناد از جمله اسناد مالکیت در عرصه های مورد تداخل.
ج- مالک: شخص یا اشخاصی که به موجب اسناد صادره از اداره ثبت اسناد و امالک با رعایت قوانین 
و مقررات مربوط دارای سند مالکیت یا گواهی مشعر بر مالکیت بوده و کشاورزانی که حسب گواهی 
صادره از سازمان امور اراضی کشور مشمول مقررات اراضی خالصه، اجرای مراحل سه گانه اصالحات 
ارضی، مالک، خرده مالک، مالک خودکار یا زارع صاحب نسق اصالحات ارضی و کشت موقت و یا به 

موجب آرای قطعیت یافته از مراجع قضایی مالک شناخته شده اند.
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د- اراضی کشاورزی: اراضی که مشمول قوانین و مقررات مندرج در بند )الف( بوده و به عنوان زراعی 
یا باغی تشخیص داده شده باشد و توسط زارعین و مالکین و یا متصرفین قانونی برای امور زراعت، 

باغبانی و سایر فعالیت های کشاورزی مورد بهره برداری قرار می گیرند.
هـ- نقشه تجمیعی پالک: نقشه ای که از تلفیق نقشه های مختلف اجرای قوانین و مقررات موازی 
که توسط دستگاه ذی ربط ارائه شده و با تعیین میزان دقیق تداخل و رعایت ضوابط حد نگاری 

)کاداستر( تهیه می شود.
و- اراضی دولتی: اراضی غیر ملی که در اجرای قوانین و مقررات اراضی خالصه، بایر و موات اصالحات 
ارضی، مستحدثه ساحلی و موات موضوع قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و 

مجهول المالک ثبتی به مالکیت دولت درآمده است.
ز- اراضی ملی: عرصه های مشمول قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع- مصوب 1341- و آیین نامه 
اجرایی آن، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع- مصوب 1346- و اصالحیه های بعدی 

آن و همچنین قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور- مصوب 1371-. 
ح- مستثنیات مقررات ملی شدن: عرصه و محاوط تأسیسات و خانه های روستایی و همچنین 
زمین های زراعی و باغ ها و اراضی که در اجرای مقررات به عنوان مستثنیات، تشخیص داده شده 

است.
ط- مستثنیات مالکین اصالحات ارضی و کشت موقت: مستثنیات موضوع قانون اصالحات ارضی و 
قانون واگذاری اراضی دایر و بایر که بعد از انقالب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار 

گرفته است.
تبصره- تعریف سایر عبارت های موضوع این آیین نامه تابع قوانین مربوط خاص خود می باشد.

ماده 2- تداخالت مشمول این آیین نامه شامل موارد زیر است:
1- تداخل در اجرای مقررات ملی شدن و مقررات اصالحات ارضی. 

2- تداخل در اجرای مقررات اراضی موات، اراضی مستحدثه و مقررات اصالحات ارضی. 
3- تداخل در اجرای مقررات ملی شدن و مقررات اراضی خالصه و بایر مرحله اول اصالحات ارضی 

و موات. 
4- تداخل در اجرای مقررات کشت موقت و مقررات ملی شدن.
5- تداخل اراضی موات، اراضی مستحدثه و مقررات ملی شدن.

ماده 3- به منظور رفع تداخالت اراضی و پالک هایی که مشمول اجرای قوانین و مقررات خالصجات، 
مراحل سه گانه اصالحات ارضی، موات و کشت موقت شده و نیز مقررات منابع ملی نیز فارغ از تقدم 
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و یا تأخر در آن اجرا شده است اعم از اینکه منجر به صدور سند مالکیت به نام دولت شده یا نشده 
باشد و اتخاذ تصمیم نسبت به اصالح نقشه ها، سوابق و اسناد مالکیت آن ها، کمیسیون رفع تداخالت 

در سطح استان به شرح زیر تشکیل می گردد:
1- مدیرکل جهاد کشاورزی استان )رئیس(

2- مدیر امور اراضی استان )دبیر(
3- مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان

4- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
5- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان 

6- معاون حفاظت امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
7- یک نفر آشنا به مباحث حقوقی به انتخاب مدیرکل جهاد کشاورزی استان

تبصره 1- جلسات کمیسیون با حضور حداقل پنج نفر رسمی و تصمیمات آن با حداقل چهار رأی 
معتبر است.

تبصره 2- به منظور بررسی سوابق، بازدید و معاینه محل و همچنین تجمیع نقشه های ارائه شده 
متناظر کمیسیون  اعضای  با عضویت  کارگروهی  واحدهای ذی ربط،  از  مقررات  اجرای  به  مربوط 
استانی در سطح شهرستان تشکیل می شود. کارگروه مذکور موظف است ظرف دو سال پس از ابالغ 
این آیین نامه، گزارش کاملی از وضعیت پالک های دارای تداخل در سطح شهرستان تهیه و برای 
اتخاذ تصمیم به دبیرخانه کمیسیون استان ارسال نماید. اطالعات و نقشه های مورد نیاز برای کارگروه 

حسب مورد توسط دستگاه مجری مقررات موازی به این کارگروه ارائه می گردد.
تبصره3- در صورتی که با اجرای یکی از قوانین مذکور برای اشخاص حقی ایجاد شده باشد و نسبت 
به اجرای مقررات ملی شدن در هیئت های تعیین تکلیف اراضی اختالفی اعتراض آنان مطرح ولی 
رسیدگی و منجر به رأی نشده باشد، رسیدگی هیئت های یاد شده موکول به تصمیم کمیسیون و 
رفع تداخل اجرای قوانین و مقرارت موازی در اجرای این آیین نامه می باشد. نقشه های رفع تداخل 
بوده و  اراضی ملی و دولتی  اراضی موضوع حقوق اشخاص و  شده پالک، مالک تعیین موقعیت 
اشخاص ذی ربط نمی توانند ادعایی خارج از محدودهای تعیین شده در این نقشه ها را داشته باشند.

تبصره4- رفع تداخل اراضی موات موضوع قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و اراضی مستحدثه 
با اجرای مقررات ملی شدن رأساً توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور انجام خواهد شد. 
ماده 4- دبیرخانه کمیسیون رفع تداخالت استان در مدیریت امور اراضی استان مستقر بوده و وظایف 

آن به شرح زیر می باشد:
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1- بررسی پرونده ها وگزارش های ارسالی از کارگروه شهرستان و اخذ استعالم و تکمیل سوابق و 
اطالعات مالکین، ملی شدن و سوابق ثبتی ملک با همکاری ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

و ثبت اسناد و امالک استان.
2- تکمیل پرونده هر یک از پالک ها و تعیین اولویت در رسیدگی و طرح در کمیسیون.

و  امالک  و  اسناد  ثبت  آبخیزداری،  و  طبیعی  منابع  کل  ادارات  به  کمیسیون  مصوبات  ابالغ   -3
ذی نفعان و سایر مراجع ذی ربط.

ماده 5- کمیسیون استان موظف است پس از وصول پرونده از کارگروه شهرستان و با بررسی حقوق 
قانونی و مکتسبه اشخاص و مستندات قابل قبول از جمله موارد ذیل، اتخاذ تصمیم نماید:

1- سوابق مربوط به اجرای اصالحات ارضی
2- سوابق مربوط به اجرای مقررات ملی شدن 

3- سوابق اجرایی مربوط به قراء و مزارع مربوط به اراضی دولتی و خالصجات
4- سوابق مربوط به اجرای قانون واگذاری زمین های بایر و دایر که بعد از انقالب به صورت کشت 

موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است )کشت موقت(
5- سوابق اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن ها

تبصره 1- پس از بررسی پرونده ها در صورتی که مشخص گردد هیچ گونه تداخلی در اجرای مقررات 
بر روی عرصه مورد نظر وجود نداشته است، پرونده طی صورت جلسه ای مختومه و مراتب توسط دبیر 

کمیسیون به ادارات کل منابع طبیعی و ثبت اسناد و امالک اعالم می گردد.
تبصره 2- در پالک هایی که حسب تصمیم کمیسیون استان تداخل تشخیص داده می شود، مراتب 
به همراه نقشه دارای مختصات جغرافیایی که در آن میزان اراضی مالکین و همچنین اراضی ملی و 
دولتی تعیین گردیده است، از طریق دبیر کمیسیون به دستگاه های عضو کمیسیون اعالم می شود 

تا حسب مورد نسبت به اصالح سوابق و نقشه ها و اسناد اقدام نمایند.
تبصره 3- از تاریخ ابالغ تصمیم کمیسیون رفع تداخالت، ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری و 
مدیریت امور اراضی استان مکلفند در صدور هرگونه گواهی و پاسخ به استعالم ها بر اساس مصوبه 

کمیسیون مذکور عمل نمایند.
ماده 6- در صورتی که در حین رسیدگی توسط کمیسیون محرز گردد مشخصات ملک مشمول 
قوانین اصالحات ارضی اعم از پالک اصلی، فرعی، بخش و مدارک و مستندات پرونده اجرایی و 
یا اسناد نسقی صادره برای زارعین پالک دارای اشکال بوده و طرح پرونده در کمیسیون مذکور 
مستلزم رفع این اشکال باشد پرونده برای رسیدگی به شورای اصالحات ارضی استان ارسال و شورای 
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اصالحات ارضی موظف است در اجرای الیحه قانونی اضافه نمودن یک تبصره به ماده )38( آیین نامه 
اصالحات ارضی مصوب 1343/5/3- مصوب 1358- نسبت به رسیدگی و صدور رأی مبنی بر اصالح 

آن اقدام و مراتب را به انضمام یک نسخه از رأی صادره به کمیسیون رفع تداخالت ارسال نماید.
ماده 7- مدیریت امور اراضی استان موظف است پس از تعیین تکلیف مستثنیات قانونی اشخاص 
موضوع این آیین نامه، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون جلوگیری از خرد شدن 
اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی- مصوب 1385- و اصالحات بعدی و قانون 
حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها- مصوب 1374- با همکاری ادارات ثبت اسناد و امالک محل 
نسبت به پیگیری صدور اسناد مالکین اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی 

رفع تداخل شده، اقدام نماید.
ماده 8- به منظور ایجاد رویه واحد، نظارت بر عملکرد کمیسیون استان ها و حل و فصل مشکالت 
احتمالی در تعیین تکلیف پرونده های مشمول این آیین نامه، کارگروهی در مرکز با مسئولیت رئیس 
سازمان امور اراضی کشور و عضویت معاونین ذی ربط سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی )مدیرکل اموال دولتی( 

و وزارت جهاد کشاورزی )مدیر کل حقوقی( تشکیل می شود. 
تبصره 1- شیوه نامه ها، دستورالعمل ها و کاربرگ های مورد نیاز برای اجرای این آیین نامه پس از 

تصویب در کارگروه مذکور توسط وزیر جهاد کشاورزی ابالغ می گردد.
تبصره 2- دبیرخانه کارگروه در سازمان امور اراضی کشور مستقر می باشد.

ماده 9- چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده به شرح زیر می باشد: 
الف- هزینه های اجرایی رفع تداخل شامل تشکیل پرونده، تهیه سوابق، نقشه های تجمیعی، گزارش های 
فنی و حقوقی و تهیه و تفسیر عکس های هوایی معادل حداکثر ده درصد ارزش معامالتی زمین مورد 

تقاضا.
ب- قیمت اراضی رفع تداخل شده به شرح زیر محاسبه و دریافت می گردد:

1- زارعین صاحب نسق اصالحات ارضی که تاکنون اقساط خود را پرداخت ننموده اند به نسبت 
اقساط پرداخت نشده حداکثر تا صد درصد ارزش معامالتی زمان رفع تداخل.

2- متصرفین قانونی غیردولتی واجد شرایط اراضی دولتی معادل صد درصد قیمت کارشناسی روز.
تبصره 1- قیمت کارشناسی روز توسط کارشناس رسمی دادگستری و ارزش معامالتی حسب گواهی 

ادارات کل امور اقتصادی و دارایی تعیین می گردد.
تبصره 2- ذی نفع یا ذی نفعان موظفند هزینه و قیمت اراضی را که توسط دبیر کمیسیون استان 
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ابالغ می شود، ظرف شش ماه پرداخت نمایند. عدم پرداخت در مهلت مقرر به منزله انصراف از 
دریافت گواهی صدور سند مالکیت رفع تداخل می باشد و صدور گواهی و صدور یا اصالح اسناد 

مالکیت و نقشه ها منوط به پرداخت مبالغ فوق می باشد.
تبصره 3- اداره کل جهاد کشاورزی استان موظف است نسبت به وصول درآمدهای فوق و واریز آن 

به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور به نام سازمان امور اراضی کشور اقدام نماید.
ماده 10- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی )سازمان امور 
اراضی کشور( نسبت به پیش بینی ردیف درآمد و اختصاص درآمدهای حاصله برای اجرای طرح های 

حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی در قوانین بودجه سنواتی اقدام می نماید. 

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
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اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه موضوع تبصره )3( ماده )28(
قانون )تصویب نامه شماره 85943/ت 52318 ه مورخ 1394/7/1 هیئت وزیران(

بسمه تعالی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران- صندوق توسعه ملی

هیئت وزیران در جلسه 1394/6/11 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره )3( 
بند )الف( ماده )28( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- 

اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه را به شرح زیر تصویب کرد:

اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه
فصل یکم- کلیات 

ماده 1- کلیه اصطالحات به کار رفته در مواد )1( قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران- 
مصوب 1384- قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های 
کلی اصل )44( قانون اساسی- مصوب 1388- به همان معانی و سایر اصطالحات مندرج در این 

اساسنامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:
الف- صندوق: صندوق تثبیت بازار سرمایه، موضوع ماده )28( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و 

ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- 
ب- سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار.

پ- مخاطرات سامانه ای: نوسانات ناشی از خصوصیات خاص شرکت از جمله نوع محصول، ساختار 
سرمایه، سهامداران عمده و امثال آن.

ت- مخاطرات فرادستگاهی: نوسانات ناشی از تحوالت کلی بازار و اقتصاد که مختص به شرکت 
خاصی نمی باشد و در اثر حرکت های کلی بازار به وجود می آید.

ث- شرایط بحران: نوسانات شدید در نماگرهای بازار سهام در دوره زمانی مشخص. 
ماده 2- صندوق به عنوان نهاد مالی ثبت شده نزد سازمان، دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل 
بوده و در چارچوب مقررات حاکم بر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی 
ایران- مصوب 1384-، اساسنامه صندوق، مصوبات هیئت امنا و هیئت عامل در راستای تثبیت بازار 



132

سرمایه فعالیت می نماید.
ماده 3- محل استقرار صندوق، شهر تهران است و نشانی آن پس از تعیین توسط هیئت عامل، 

اعالم می شود.
ماده 4- صندوق برای مدت نامحدود تأسیس می شود.

ماده 5- موضوع فعالیت صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان و صندوق های 
سرمایه گذاری، اخذ تسهیالت و خرید و فروش دارایی های مالی و سپرده گذاری می باشد. خصوصیات 
دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حدنصاب های مربوط توسط هیئت عامل پیشنهاد و به تصویب 

هیئت امنا می رسد.

فصل دوم: ارکان صندوق
ماده 6- صندوق دارای ارکان زیر است:

الف- هیئت امنا
ب- هیئت عامل

پ- حسابرس- بازرس
ماده 7- هیئت امنای صندوق متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و 
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد که ریاست آن بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و 

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار دبیر هیئت امنای صندوق می باشد. 
ماده 8- هیئت امنای صندوق هر سال حداقل دو بار به دعوت رئیس هیئت امنا به منظور انجام 

وظایف و اختیارات مندرج در این اساسنامه، تشکیل جلسه می دهد. 
یا  عامل  هیئت  رئیس  هیئت،  اعضای  از  یک  هر  درخواست  به  امنای صندوق  هیئت  تبصره 1- 

حسابرس- بازرس قانونی صندوق، به صورت فوق العاده تشکیل جلسه می دهد. 
تبصره 2- رئیس هیئت عامل با موافقت رئیس هیئت امنا و بدون حق رأی در جلسات هیئت امنا 

شرکت می نماید.
تبصره 3- دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیئت امنا توسط دبیر هیئت امنا و حداقل پنج روز 

قبل از تشکیل جلسه برای اعضای هیئت ارسال می شود.
ماده 9- جلسات هیئت امنا با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت اعضای 

هیئت اتخاذ می گردد. 
ماده 10- دبیر هیئت امنا خالصه مذاکرات و تصمیمات هیئت امنا را طی صورت جلسه ای به امضای 
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اعضای حاضر می رساند.
ماده 11- اختیارات و وظایف هیئت امنا با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است:

الف- تعیین چارچوب کلی فعالیت صندوق
ب- تصویب نحوه استفاده از منابع صندوق

پ- تصویب نظام نامه ها، برنامه های راهبردی، بودجه ساالنه، صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق 
طی سال مالی

ت- تصویب مقررات اداری، استخدامی و مالی و آیین نامه معامالت صندوق 
ث- انتخاب اعضای هیئت عامل

ج- عزل رئیس و اعضای هیئت عامل به پیشنهاد هر یک از اعضای هیئت امنا 
چ- ارائه پیشنهاد انحالل صندوق به مراجع صالحیت دار

ح- پیشنهاد اصالح یا تغییر اساسنامه صندوق به هیئت وزیران
خ- تصویب ساختار تشکیالتی صندوق

تبصره- هیئت امنا می تواند به استثنای بندهای )الف(، )پ(، )ث(، )ج( و )چ(، سایر اختیارات خود 
را به هیئت عامل واگذار نماید. 

ماده 12- اعضای هیئت عامل متشکل از سه نفر صاحب نظر در حوزه بازار سرمایه با حداقل پنج سال 
سابقه مدیریت در بازارهای مالی پس از تأیید صالحیت توسط سازمان، به پیشنهاد رئیس سازمان و 
تصویب هیئت امنا و با حکم رئیس هیئت امنا برای مدت سه سال انتخاب می شوند. اعضای هیئت 

عامل از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس انتخاب می نمایند. 
تبصره 1- انتخاب مجدد اعضای هیئت عامل بالمانع است. 

تبصره 2- در صورت خاتمه دوران تصدی هر یک از اعضای هیئت عامل، تا زمان تمدید عضویت یا 
تعیین جانشین، عضو سابق همچنان مسئول بوده و به خدمت خود ادامه می دهد.

تبصره 3- در صورت استعفا، فوت یا عزل هر یک از اعضا یا وجود موانع قانونی دیگر، بالفاصله هیئت 
امنا جهت تکمیل اعضا برای بقیه مدت، تشکیل جلسه داده و اتخاذ تصمیم خواهد کرد. 

تبصره 4- حقوق، مزایا و پاداش رئیس هیئت عامل و اعضای موظف و حق حضور اعضای غیرموظف 
هیئت عامل را هیئت امنا تعیین می کند.

ماده 13- هیئت عامل حداقل ماهانه دو بار به دعوت رئیس هیئت عامل و در غیاب وی، نایب رئیس 
هیئت عامل تشکیل جلسه می دهد. برای هر یک از جلسات هیئت عامل صورت جلسه ای شامل 
خالصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه با قید تاریخ تنظیم و به امضای تمامی اعضای 
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حاضر می رسد و اسامی اعضای غایب نیز درج می گردد.
ماده 14- جلسات هیئت عامل با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و در مورد دستور جلسات 
تعیین شده به بررسی و اتخاذ تصمیم مبادرت می کند. اعضای هیئت عامل می توانند موضوعات مورد 

نظر خود را از طریق رئیس هیئت عامل در دستور جلسه قرار دهند.
تبصره- اعضای هیئت عامل نمی توانند حضور در جلسات هیئت عامل و حق رأی خود را به دیگری 

واگذار کنند.
ماده 15- وظایف و اختیارات هیئت عامل به شرح زیر است: 

الف- اجرای مصوبات هیئت امنا.
ب- انجام عملیات خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب سیاست ها و مقررات مصوب هیئت امنا.

پ- تهیه و ارائه عملکرد سالیانه، ترازنامه، حساب سود و زیان و صورت های مالی صندوق و ارائه 
گزارش عملیات آن به هیئت امنا.

ت- ارائه پیشنهاد به هیئت امنا در خصوص نظام نامه ها، مقررات الزم و مقررات اداری، استخدامی و 
مالی و معامالتی صندوق.

ث- اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در 
اساسنامه به جز آنچه تصمیم درباره آنها به صراحت در حوزه صالحیت هیئت امنا است. 

ج- انجام هر نوع معاملة قطعی، شرطی، رهنی، اجاری و انعقاد کلیة قراردادها به نام صندوق و تغییر، 
تبدیل، فسخ، اقاله و ابطال آن ها نسبت به اموال منقول، غیرمنقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار 
صندوق به هر شکل و یا هر شخص حقیقی و حقوقی و تحت هرگونه شرایط نزد کلیه مراجع صالحه 

قضایی و غیرقضایی برای انجام وظایف و تحقق اهداف صندوق
چ- اقامه و تعقیب و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی )مدنی( و کیفری و ثبتی و غیره و انصراف 
از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی در کلیة مراجع قضایی و غیرقضایی و تمامی 
مراحل، با حق مصالحه و سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند و تعیین جاعل، 
ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیة  حقوق و اجرای 
کلیة تکالیف ناشی از قوانین آیین دادرسی، مدنی و کیفری و داوری، تعیین وکیل با حق توکیل به 
غیر ولو کراراً در امور دادرسی، اداری و اجرایی، تعیین میزان حق الوکاله وکیل، و تعیین مصدق و 
کارشناس، اعتراض به نظر کارشناس، اقامة دعوی، مطالبه خسارت، استرداد دعوی، جلب ثالث و دفاع 
از دعوی ثالث، طرح دعوی متقابل و دفاع از آن، تقاضای تأمین خواسته، یا توقیف اشخاص و اموال از 
مراجع قضایی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات صندوق، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب 
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عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، تملک اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی در قبال مطالبات 
صندوق اعم از مراجع قضایی و اداری و دوایر ثبتی و استرداد آن ها به مالکان در قبال اخذ مطالبات. 
بانک مرکزی  از  اعتباری دارای مجوز  بانک ها و مؤسسات  نزد  نام صندوق  به  افتتاح حساب  ح- 

جمهوری اسالمی ایران.
خ- تهیه گزارش عملکرد صندوق مشتمل بر میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق به 

صورت شش ماه یک بار و ارائه آن به هیئت امنا، حسابرس- بازرس قانونی.
د- معرفی نماینده جهت حضور در مجامع عمومی شرکت ها، مؤسسات، صندوق ها و سایر نهادهای مالی 
سرمایه پذیر و حرفه ای و همچنین عضویت در هیئت مدیره یا هیئت عامل شرکت ها و نهادهای مزبور.

ذ- موارد ارجاعی از سوی هیئت امنا. 
ماده 16- اسناد و اوراق تعهدآور، قراردادهایی که تعهد مالی برای صندوق ایجاد می کنند، چک ها، 
بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری صندوق، با امضای رئیس و یک عضو از دو عضو دیگر هیئت 

عامل معتبر خواهد بود. 
ماده 17- رئیس هیئت عامل صندوق باالترین مقام اجرایی صندوق می باشد و می تواند قسمتی از 
اختیارات و حق امضای خود را در چارچوب مقررات به کارکنان صندوق تفویض نماید. تفویض اختیار 

رافع مسئولیت وی نخواهد بود.
ماده 18- به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن 
و جلوگیری از هر گونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط مشی ها، سیاست ها و مقررات مورد 

عمل صندوق، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس- بازرس قانونی صندوق تعیین می شود.
تبصره- به منظور بررسی عملکرد سال مالی صندوق، ترازنامه و حساب سود و زیان به همراه گزارش 
و اظهارنظر حسابرس- بازرس قانونی باید حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیئت 

عامل به اعضای هیئت امنا تسلیم شود. 
ماده 19- حسابرس-بازرس قانونی صندوق می تواند هرگونه رسیدگی و بازرسی را در حدود مقررات 
قانونی و وظایف محول انجام داده و به تمامی دفاتر، پرونده ها و قراردادهای صندوق مراجعه نموده و 

اسناد مربوط به صندوق را مورد رسیدگی قرار دهد.

فصل سوم: امور مالی
ماده 20- منابع و مصارف صندوق از موارد زیر تشکیل می شود:

الف- سرمایه صندوق که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و توسط سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی یا از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود. 
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ب- سپرده گذاری یک واحد درصد از منابع ساالنه صندوق توسعه ملی از طریق سپرده های خود نزد 
بانک های عامل با تصویب هیئت امنای صندوق مذکور در صندوق.

پ- بخشی از کارمزدهای تعریف شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی 
بورس و اوراق بهادار از طریق سپرده گذاری در صندوق.

ت- سایر منابعی که حسب قوانین و مقررات و با تصویب مراجع ذی صالح در اختیار صندوق قرار می گیرد.
ث- تأمین هزینه های سرمایه ای و جاری در چارچوب بودجه مصوب.

ج- خرید و فروش اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان با هدف تثبیت بازار سرمایه. 
چ- سرمایه گذاری در بازارهای مالی و دارایی نقدپذیر به منظور حفظ ارزش سرمایه و منابع صندوق 

در چارچوب اهداف صندوق.
تبصره- نحوه ورود صندوق به بازار سرمایه شامل خرید سهام شرکت های ثبت شده نزد سازمان و 
سایر اوراق بهادار قابل معامله در بازار سرمایه می باشد. سقف مجاز خرید هر یک از اوراق مذکور در 
راستای موضوع فعالیت صندوق بر اساس نوع شرکت  )با توجه به درصد سهام شناور آزاد(، در مقررات 

مالی و معامالتی صندوق تعیین و به تصویب هیئت مدیره سازمان می رسد.
ماده 21- مازاد درآمد بر هزینه صندوق در هر سال مالی به حساب ذی نفعان در دفاتر صندوق منظور 

می شود.

فصل چهارم- سایر مقررات 
ماده 22- سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال 
خاتمه می یابد. به استثنای اولین سال که آغاز آن، زمان شروع فعالیت صندوق برابر این اساسنامه و 
پایان آن آخر اسفند ماه همان سال می باشد، تمامی دفاتر به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می شود. 
ماده 23- جلسه هیئت امنا به عنوان مجمع عمومی عادی و فوق العاده صندوق مطابق مقررات 

صندوق ها مصوب سازمان تشکیل می گردد. 
ماده 24- انحالل صندوق به پیشنهاد هیئت امنا و تأیید هیئت وزیران با مدیریت تصفیه سازمان 

بورس و اوراق بهادار صورت می گیرد.
تبصره- در صورت انحالل صندوق، کلیه اموال و دارایی های صندوق بعد از کسر بدهی ها و تعهدات، 

به دولت تعلق می گیرد.
ماده 25- صندوق به عنوان نهاد مالی تلقی می شود و کلیه قوانین و مقررات نهادهای مالی تحت 

نظارت سازمان بر آن حاکم است.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
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اساسنامه نمونه صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی موضوع ماده )44(
قانون )تصویب نامه شماره75593/ت52232هـ مورخ 1394/6/11هیئت وزیران(

بسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه 1394/5/11 به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده )44( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 
نظام مالی کشور مصوب 1394ـ، اساسنامه نمونه صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی را به 

شرح زیر تصویب کرد:

اساسنامه نمونه صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی
فصل اول: کلیات

ماده1- صندوق پژوهش و فناوری که در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می شود، دارای 
شخصیت حقوقی غیردولتی و استقالل مالی است و با رعایت این اساسنامه فعالیت می کند.

ماده2- سرمایه اولیه صندوق... ریال است. سهم دولت در لوایح بودجه سنواتی و یا از اعتبارات 
مصوب مربوط دستگاه های اجرایی تعیین و پرداخت می شود که... درصد به میزان... ریال توسط 

دولت و بقیه توسط بخش غیردولتی تأمین شده است.
ماده3- مدت فعالیت صندوق نامحدود است.

ماده4- نشانی صندوق، استان... شهر...، خیابان...، پالک...، واحد...، کدپستی...، است.
تبصره- هیئت مدیره می تواند نسبت به تغییر نشانی محل صندوق اقدام نماید و با رعایت مقررات 

شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل کند.
ماده5- موضوع فعالیت صندوق عبارت است از:

1- ارائه خدمات مالی و تسهیالتی به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت یارانه، تسهیالت کوتاه 
مدت و بلند مدت، پرداخت تمام یا بخشی از سود تسهیالت و جرایم متعلقه و ارائه خدمات ضمانت 

نامه ای برای اجرای طرح های پژوهشی، فناوری، نوآوری و تجاری سازی نتایج پژوهش ها.
2- جذب و یا هدایت منابع مالی دولتی، بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز و سایر صندوق ها در 

راستای اهداف و وظایف و اختیارات صندوق.
3- سرمایه گذاری خطرپذیر )VC( در طرح های پژوهشی و فناوری.
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4- مشارکت و سرمایه گذاری در ایجاد، توسعه، راهبری و توانمندسازی شرکت های پژوهشی و فناوری 
و دانش بنیان.

5- تضمین پرداخت تعهدات و اقساط طرح های پژوهشی و فناوری در قرارداد به منظور تسریع و 
تسهیل در اجرای طرح ها و قراردادها و توثیق و ترهین اموال و دارایی ها به منظور جلوگیری از وقفه 

در اجرای طرح ها.
6- همکاری با مؤسسات و نهادهای داخلی و خارجی و عضویت در مجامع تخصصی مرتبط در راستای 

اهداف صندوق.
7- اخذ و اعطای کارگزاری و عاملیت منابع مالی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی در 

حوزه پژوهش و فناوری
8- ارائه خدمات ارزیابی و امکان سنجی طرح های کسب و کار و نظارت، ارزش گذاری پروژه ها و طرح های 

پژوهشی و فناوری.
9- مشارکت در تدوین سیاست ها و اولویت ها و مقررات مرتبط با اهداف صندوق ها در کشور و کمک 

به ساماندهی و هم افزایی حمایت های موجود در کشور.

فصل دوم: ارکان صندوق
ماده6- ارکان صندوق به شرح زیر است:

1ـ مجمع عمومی.
2ـ هیئت مدیره.

3ـ مدیرعامل.
4ـ بازرس/ حسابرس.

ماده7- مجمع عمومـی صندوق از اجتمـاع صاحبان سهـام یا نمایندگان آنهـا تشکیل می شود.
ماده8- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارت است از:

1- تعیین سیاست ها، خط مشی ها و اولویت های حمایتی صندوق متناسب و هماهنگ با اهداف 
موضوع فعالیت صندوق.

مالی،  مدیره، صورت های  هیئت  عملکرد ساالنه  گزارش  به  نسبت  تصمیم  اتخاذ  و  رسیدگی   -2
تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان با توجه به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی.

3- بررسی و تصویب بودجه ساالنه کل پیشنهادی از طرف هیئت مدیره.
4- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه صندوق.

5- انتخاب و عزل اعضای هیئت مدیره.
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6- انتخاب سالیانه بازرسان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
7- تعیین میزان حقوق و مزایا، حق حضور و پاداش هیئت مدیره و حق الزحمه بازرسان با رعایت مقررات 

مربوط، به پیشنهاد هیئت مدیره.
8- تصویب آیین نامه های مالی، معامالتی، اداری، استخدامی و تشکیالتی صندوق به پیشنهاد هیئت مدیره.

9- اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات الوصول یا مشکوک الوصول صندوق.
10- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای هیئت مدیره.

11- تصویب انحالل و تصفیه صندوق با رعایت آیین نامه اجرایی ماده )44( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
و ارتقای نظام مالی کشور و قانون تجارت و اخذ مجوز از کارگروه موضوع ماده )8( آیین نامه اجرایی مذکور.

12- اتخاذ تصمیم درخصوص سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه و یا قوانین و مقررات 
مربوط برعهده مجامع عمومی می باشد.

ماده9- مجمع عمومی صندوق حداقل سالی یک بار تشکیل می شود.
ماده10- مجمع عمومی عادی در دعوت نخست با حضور صاحبان سهام یا نمایندگان آنها که مالک 
حداقل نصف به عالوه یک سهام باشند و در دعوت دوم که بین ده )10( تا چهل )40( روز پس از 

مرحله اول خواهد بود، با حضور هر تعداد از سهامداران رسمیت می یابد.
ماده11- تعداد آرای هریک از اعضای مجمع عمومی به نسبت سهام است و مصوبات مجمع با اکثریت 

نصف به عالوه یک آرای موافق سهامداران حاضر در جلسه، معتبر خواهد بود.
ماده12- هیئت مدیره صندوق دارای سه/پنج عضو است که باید از بین اعضای مجمع عمومی و 

نمایندگان سهامداران توسط مجمع عمومی برای مدت دوسال انتخاب شوند.
تبصره- در صورتی که تا بیست درصد )20%( از سهام صندوق، متعلق به دولت باشد، یک نفر 
نماینده دولت عضو ثابت در ترکیب هیئت مدیره خواهد بود و متناسب با افزایش سهام دولت تعداد 

نمایندگان دولت در ترکیب هیئت مدیره افزایش خواهد یافت.
ماده13- وظایف و حدود اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر است:

1- اجرای اساسنامه صندوق و مصوبات مجمع عمومی.
2- تهیه برنامه ها و طرح های صندوق و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.

3- تهیه و تنظیم آیین نامه های مالی، معامالتی، اداری، استخدامی و تشکیالتی صندوق و ارائه آن 
به مجمع عمومی برای تصویب.

و  است  عادی  اختیارات مجمع عمومی  از  آنچه  به جز  داخلی شرکت  آیین نامه های  تصویب   -4
دستورالعمل های مربوط به فعالیت های صندوق.
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5- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش های مدیرعامل و بازرسان و تهیه گزارش حسابرسی و 
حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای طرح در مجمع عمومی.

6- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انعقاد یا فسخ و اقاله قراردادها، خرید و فروش اموال و دارایی های 
صندوق در حدود مصوبات و اختیارات تفویضی از سوی مجمع عمومی.

7- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به طرح و استرداد دعاوی، پیشنهاد صلح و سازش و ارجاع به داوری 
درحدود اختیارات تفویضی و مطابق مقررات.

8- اتخاذ تصمیم و پیگیری الزم برای وصول مطالبات صندوق و پرداخت دیون آن.
9- بررسی و تصویب پیشنهادهای مدیرعامل.

10- پیشنهاد بودجه ساالنه صندوق به مجمع عمومی.
11- تصویب وظایف، اختیارات، حقوق و مزایای مدیرعامل و پیشنهاد حق حضور و پاداش هیئت 

مدیره و حق الزحمه بازرسان به مجمع عمومی.
12- تعیین ضوابط مربوط به عقد و لغو قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب قوانین و 

مقررات جاری.
13- نظارت بر حسن اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و آیین نامه ها و مقررات و بودجه صندوق.

14- سایر اختیارات و وظایفی که طبق این اساسنامه و از سوی مجمع عمومی برای پیشبرد اهداف 
صندوق به هیئت مدیره تفویض شود.

تبصره- هیئت مدیره می تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید. 
تفویض وظایف و اختیارات باید به صورت صریح و معین باشد.

ماده14- مدیرعامل از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از هیئت مدیره که دارای حداقل سه سال 
سابقه خدمات مالی، پژوهشی و فناوری و صاحب صالحیت های عمومی باشند، توسط هیئت مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب می گردد و انتخاب مجدد وی بالمانع است. مدیرعامل باالترین مقام 
اجرایی صندوق است و بر تمامی واحدهای تابعه صندوق مدیریت دارد و مسئول حسن جریان امور 

و حفظ حقوق و منافع و اموال صندوق می باشد.
ماده15- وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:

1- مدیریت نیروی انسانی صندوق.
2- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره و انجام تمام امور اجرایی، اداری، مالی 

و امور موضوع صندوق که از سوی هیئت مدیره تعیین و به وی تفویض می شود.
3- امضای مکاتبات اداری در حدود اختیارات.
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4- نمایندگی صندوق در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی و اقامه دعاوی برای دفاع از منافع صندوق 
با حق تعیین وکیل در توکیل.

5- تهیه بودجه ساالنه، ترازنامه، حساب سود و زیان، گزارش های مالی و سایر گزارش ها برای ارائه 
به هیئت مدیره و مجمع عمومی.

تبصره- در صورت عدم برگزاری مجمع عمومی و انقضای مدت مأموریت هیئت مدیره، به استناد 
ماده )136( اصالحی قانون تجارت حداکثر تا سه ماه تا انتخاب هیئت مدیره جدید، مدیران سابق 

کماکان مسئول امور صندوق و اداره آن خواهند بود و امضای آنان معتبر می باشد.
ماده16- کلیه چک ها و اسناد و اوراق مالی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره 

به انتخاب آنها و پس از ممهور شدن به مهر صندوق معتبر خواهد بود.
ماده17- صندوق دارای یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل خواهد بود که توسط مجمع 
عمومی برای مدت یک سال انتخاب می شوند، بازرسان نمی توانند همزمان عضویت در هیئت مدیره 

یا مدیریت عامل صندوق را هم داشته باشند.
ماده18- وظایف و اختیارات بازرسان همان است که در قانون تجارت بیان شده است.

فصل سوم: سایر مقررات
ماده19- سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه 

می یابد به استثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان اسفندماه خواهد بود.
ماده20- سود خالص صندوق در هرسال مالی پس از طی مراحل قانونی بر اساس پیشنهاد هیئت 
مدیره و پس از تصویب مجمع عمومی، به حساب سرمایه صندوق یا حساب بستانکاری سرمایه گذاران 

منظور می شود و جهت طرح های پژوهشی و فناوری استفاده می گردد.
و  تجارت  قانون  تابع  نشده،  پیش بینی  اساسنامه  این  در  که  مواردی  سایر  در  ماده21- صندوق 

اصالحات آن و سایر قوانین و مقررات مرتبط است.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
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برنامه توسعه تولید محصوالت دانش بنیان موضوع ماده )43(
قانون )تصویب نامه شماره 116959/ت52253ه مورخ 1394/9/5 هیئت وزیران(

بسمه تعالی
“با صلوات بر محمد و آل محمد”

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت صنعت، معدن و تجارت- 

معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

هیئت وزیران در جلسه 1394/8/10 به پیشنهاد مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت 
علمی و فناوری رئیس جمهور و به استناد ماده )43( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام 
مالی کشور- مصوب 1394- برنامه توسعه تولید محصوالت دانش بنیان را به شرح زیر تصویب کرد:

برنامه توسعه تولید محصوالت دانش بنیان
فصل اول- اصطالحات 

ماده 1- در این برنامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394-.

ب- معاونت: معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور.
پ- برنامه: برنامه توسعه تولید محصوالت دانش بنیان.

ت- کارگروه: کارگروه توسعه تولید، تقاضا و صادرات محصوالت دانش بنیان موضوع ماده )2( این 
برنامه.

ث- قانون دانش بنیان: قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها 
و اختراعات- مصوب 1389-.

ج- محصوالت دانش بنیان: مجموعه کاالها و خدماتی که در فهرست مصوب کارگروه بوده و دارای 
ویژگی های زیر می باشد:

1- در طبقه فناوری های باال و متوسط به باال باشند؛
2- عمده ارزش افزوده آن ناشی از دانش فنی و نوآوری فناورانه باشد؛

3- تولید آن دارای پیچیدگی فنی بوده و نیازمند تحقیق و توسعه مداوم باشد.
چ- امتیاز دانشی محصول: میزان داخلی سازی ویژگی های سه گانه مذکور در بند )ج( این ماده که 

در محصول موردنظر عینیت یافته است.
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ح- شرکت دانش بنیان: شرکت ها و مؤسسات دارای تأیید صالحیت از کارگروه ارزیابی و تشخیص 
صالحیت شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا، موضوع ماده )3( آیین نامه اجرایی قانون 
حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع تصویب 

نامه شماره 141602/ت46513هـ مورخ 1391/8/21.
یا  ایده ها  بر  مبتنی  جدید  خدمت  یا  محصول  عرضه  با  مرتبط  فعالیت های  تجاری سازی:  خ- 
فناوری های جدید که شامل یکی یا ترکیبی از فرایندهای مرتبط از جمله ثبت اختراع، ارزش گذاری 
پرداخت  و  )مکمل(  نیاز  مورد  فناوری های  و کسب سایر  انتشار  و  انتقال  امتیاز،  اعطای  فناوری، 
حق االمتیازهای مرتبط، جذب سرمایه و منابع )نمونه سازی، طراحی صنعتی فرایند یا محصول 
جدید، انجام آزمون ها و دریافت تأییدیه های الزم، تولید آزمایشی، بازاریابی و رفع اشکال(، خدمات 
پشتیبانی تخصصی تجاری سازی )شامل فعالیت های مشاوره، مدیریت فناوری، طراحی محصول و 

فرایند، خدمات استانداردسازی، اندازه سنجی و خدمات آزمایشگاهی( می شود. 
د- سرمایه گذاری خطرپذیر: شکل ویژه ای از واسطه گری مالی که توسط آن سرمایه مالی مورد نیاز 
شرکت های نوآور که دارای ظرفیت رشد باالیی بوده و در مراحل اولیه شکل گیری خود قرار دارند، 

تأمین می شود با این هدف که طی چند سال این سرمایه به عالوه سود آن از شرکت خارج شود.
ماده 2- در اجرای ماده )43( قانون و به منظور هماهنگی امور اجرایی و به روزرسانی برنامه های 
توسعه تولید، تقاضا و صادرات محصوالت دانش بنیان، تصویب دستورالعمل های مورد نیاز و نظارت 
بر اجرای آن، کارگروه توسعه تولید، تقاضا و صادرات محصوالت دانش بنیان متشکل از معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهور )رئیس کارگروه(، نمایندگان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی 
و دارایی، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطالعات، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران 

تشکیل می گردد.
تبصره 1- دبیرخانه کارگروه در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر می باشد.

تبصره 2- نمایندگان سایر دستگاه های مرتبط حسب موضوع مورد بررسی به جلسات کارگروه 
دعوت خواهند شد.

تبصره 3- کارگروه مذکور موظف است هر شش ماه یک بار گزارشی از نحوه اجرای این برنامه را به 
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارائه نماید.
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فصل دوم- چشم انداز، افق زمانی و اهداف کمی و عینی
ماده 3- چشم انداز برنامه به شرح زیر است: 

الف- دست یابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه ی آسیای جنوب غربی 
)شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه( با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید 
علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل 

)سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق 1404(.
ب- افزایش سهم تولید محصوالت و خدمات مبتنی بر دانش پیشرفته و فناوری داخلی در تولید 

ناخالص )نقشه جامع علمی کشور و سیاست های کلی علم و فناوری(. 
پ- افزایش سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی با تأکید بر مصرف بهینه منابع و ارتقای 

بهره وری )نقشه جامع علمی کشور و سیاست های کلی علم و فناوری(.
ماده 4- افق زمانی برنامه سال 1404 می باشد و الزم است کلیه اقدامات به نحوی اجرا شوند که 

اهداف کمی موضوع ماده )5( این برنامه در افق زمانی تعیین شده محقق شود. 
ماده 5- بر اساس چشم انداز ترسیم شده در ماده )3( این برنامه و برای گذر از وضعیت موجود و 

رسیدن به وضعیت مطلوب، اهداف کمی برنامه )GOALS( به شرح جدول زیر تعیین می شود:

ف
وضعیت کنونی بر اساس عنوان اهداف کمیردی

داده های موجود
هدف گذاری در 

انتهای برنامه

1
درصد محصوالت با فناوری متوسط به باال از کل محصوالت 

50 )حداقل(36/3ساخته شده )صنعتی(

2
از  باال  به  متوسط  فناوری  با  افزوده محصوالت  ارزش  درصد 

20محاسبه نشده استتولید ناخالص داخلی

10کمتر از یک درصددرصد صادرات محصوالت با فناوری باال از کل صادرات غیرنفتی3

71رتبه صادرات محصوالت با فناوری باال از کل صادرات در منطقه4

0/74نسبت هزینه کرد تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی5

6
درصد هزینه کرد بنگاه های تجاری در بخش تحقیق و توسعه 

1750به کل هزینه کرد تحقیق و توسعه کشور



145 بخش سوم: اساسنامه ها، برنامه ها و سایر مصوبات هیأت وزیران

 )OBJECTIVES( این برنامه، اهداف عینی )ماده 6- به منظور تحقق اهداف کمی موضوع ماده )5
پنج گانه و برنامه های اقدام متناظر با آنها به شرح بندها و جدول زیر تعیین می شود:

الف- بکارگیری سیاست های بازرگانی و تحریک تقاضای محصوالت دانش بنیان )برنامه های اقدام 
)1( و )2( فصل چهارم(

ب- ساماندهی و ارتقای نظام استاندارد و آزمون محصوالت دانش بنیان )برنامه های اقدام )3( و )4( فصل چهارم(
پ- طراحی و اجرای سیاست صنعتی و فناوری متناسب با تولید محصوالت دانش بنیان )برنامه های 

اقدام )5( و )6( فصل چهارم(
ت- شفاف سازی و ایجاد نظام جامع آمار مربوط به تولید محصوالت دانش بنیان )برنامه های اقدام 

)7( و )8( فصل چهارم(
ث- نهادسازی مناسب نظام مالی و پولی تخصصی مورد نیاز تولید محصوالت دانش بنیان )برنامه های 

اقدام )9(، )10( و )11( فصل چهارم(
ماده 7- تطابق اهداف کمی و عینی برنامه به شرح جدول زیر تعیین می شود:

تطابق اهداف کمی و اهداف عینی برنامه

می
ف ک

دا
اه

درصد محصوالت 
با فناوری متوسط 

به باال از کل 
محصوالت ساخته 

شده )صنعتی(

درصد ارزش 
افزوده محصوالت 
با فناوری متوسط 

به باال از تولید 
ناخالص داخلی

درصد صادرات 
محصوالت با 

فناوری باال از کل 
صادرات غیر نفتی

رتبه صادرات 
محصوالت با 

فناوری باال از کل 
صادرات در منطقه

نسبت هزینه کرد 
تحقیق و توسعه 
به تولید ناخالص 

داخلی

درصد هزینه کرد 
بنگاه های تجاری 
در بخش تحقیق 
و توسعه به کل 

هزینه کرد تحقیق 
و توسعه کشور

ط
رتب

ی م
عین

ف 
دا

اه
1- بکارگیری 
سیاست های 

بازرگانی و تحریک 
تقاضای محصوالت 

دانش بنیان
2- طراحی و اجرای 

سیاست صنعتی و 
فناوری متناسب با 

تولید محصوالت 
دانش بنیان

3- ساماندهی 
و ارتقای نظام 

استاندارد و 
آزمون محصوالت 

دانش بنیان
4- نهادسازی 

مناسب نظام مالی و 
پولی تخصصی مورد 
نیاز تولید محصوالت 

دانش بنیان

1-شفاف سازی و 
ایجاد نظام جامع 

آمار مربوط به 
تولید محصوالت 

دانش بنیان
2-بکارگیری 
سیاست های 

بازرگانی و تحریک 
تقاضای محصوالت 

دانش بنیان
3-طراحی و اجرای 
سیاست صنعتی و 
فناوری متناسب با 

تولید محصوالت 
دانش بنیان

4-نهادسازی 
مناسب نظام مالی و 
پولی تخصصی مورد 
نیاز تولید محصوالت 

دانش بنیان

1- طراحی و اجرای 
سیاست صنعتی و 
فناوری متناسب با 

تولید محصوالت 
دانش بنیان

2- ساماندهی 
و ارتقای نظام 

استاندارد و 
آزمون محصوالت 

دانش بنیان
3- نهادسازی 

مناسب نظام مالی و 
پولی تخصصی مورد 
 نیاز تولید محصوالت 

دانش بنیان
4- بکارگیری 
سیاست های 

بازرگانی و تحریک 
 تقاضای محصوالت 

دانش بنیان

1- طراحی و اجرای 
سیاست صنعتی و 
فناوری متناسب با 

تولید محصوالت 
دانش بنیان

2- ساماندهی 
و ارتقای نظام 

استاندارد و 
آزمون محصوالت 

دانش بنیان
3- بکارگیری 
سیاست های 

بازرگانی و تحریک 
تقاضای محصوالت 

دانش بنیان

1- شفاف سازی و 
ایجاد نظام جامع 

آمار مربوط به 
تولید محصوالت 

دانش بنیان
2- بکارگیری 
سیاست های 

بازرگانی و تحریک 
تقاضای محصوالت 

دانش بنیان
3- طراحی و اجرای 

سیاست صنعتی و 
فناوری متناسب با 

تولید محصوالت 
دانش بنیان

1- شفاف سازی و 
ایجاد نظام جامع 

آمار مربوط به 
تولید محصوالت 

دانش بنیان
2- بکارگیری 
سیاست های 

بازرگانی و تحریک 
تقاضای محصوالت 

دانش بنیان
3- ساماندهی 
و ارتقای نظام 

استاندارد و 
آزمون محصوالت 

دانش بنیان
4- نهادسازی 

مناسب نظام مالی و 
پولی تخصصی مورد 
نیاز تولید محصوالت 

دانش بنیان
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فصل سوم- حوزه ها و موضوعات کالن اولویت دار
ماده 8- موضوعات کالن ملی در تدوین حوزه های فناورانه و بخشی اولویت دار توسعه محصوالت 

دانش بنیان عبارتند از:
الف- اولویت های )الف( سند نقشه جامع علمی کشور در بخش فناوری، شامل فناوری های هوافضا، 
اطالعات و ارتباطات، هسته ای، نانو و میکرو، فناوری های نفت های و گاز، زیستی، زیست محیطی، 

نرم و فرهنگی.
ب- مسایل و اولویت های اجتماعی و اقتصادی ملی شامل:

1- بهینه سازی مصرف انرژی و آب و اصالح الگوی مصرف. 
2- کاهش سهم سوخت های فسیلی و توسعه انرژی های تجدیدپذیر.

3- امنیت غذایی و غذای سالم.
4- ارتقای سالمت، دارو و تجهیزات پزشکی. 

5- رفع مشکالت کم آبی و خشکسالی.
6- کنترل آالینده های زیست محیطی و پسماند.

7- حمل و نقل،کنترل ترافیک )آمد و شد( و کاهش تصادفات.
پ- حوزه های با ارزش افزوده باالی دانشی در زنجیره ارزش بخش های مختلف اقتصادی با تشخیص 

دستگاه مسئول و تصویب در کارگروه 
تبصره- کارگروه و دستگاه های اجرایی موضوع این برنامه موظفند دستورالعمل ها، برنامه های اقدام 

و مشوق های موضوع این برنامه را با رعایت اولویت های این ماده تدوین و یا اجرا نمایند.

فصل چهارم- برنامه های اقدام 
ماده 9- برنامه های اقدام مربوط به توسعه تولید محصوالت دانش بنیان در جهت تحقق اهداف عینی 
موضوع ماده )6(، در پنج بخش و )11( برنامه به شرح مواد )10( تا )20( به شرح زیر تعیین می شود.

بخش اول- برنامه های اقدام مربوط به بکارگیری سیاست های بازرگانی و تحریک تقاضای محصوالت 
دانش بنیان

1- برنامه جهت دهی به تقاضای مواد و تجهیزات دانش بنیان به خرید از ساخت داخل
ماده 10- به منظور جهت دهی به تقاضای دولتی، عمومی و خصوصی برای استفاده هرچه بیشتر از 
محصوالت دانش بنیان تولید داخل و تحریک تقاضای این محصوالت در چارچوب اولویت های این 

برنامه و تشویق به خرید از فهرست معتبر محصوالت دانش بنیان داخلی:
یا  و  سامانه  در  شده  عرضه  داخلی  دانش بنیان  محصوالت  متقاضیان  به  خرید  مشوق های  الف- 
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نمایشگاه های دوره ای ساخت داخل تدوین و ارائه می شود. کارگروه موظف است ظرف شش ماه پس 
از ابالغ این برنامه، دستورالعمل اجرای آن را مشتمل بر ایجاد سامانه عرضه محصوالت دانش بنیان 
داخلی و برگزاری نمایشگاه های دوره ای، نحوه ارزیابی امتیاز دانشی محصول و میزان داخلی بودن، 
قیمت، کیفیت و خدمات پس از فروش محصوالت ارائه شده و میزان حمایت، واسپاری )لیزینگ( و 

یا سایر خدمات مالی مشوق خرید از داخل تصویب نماید.
ب- باالترین مقام دستگاه های اجرایی متقاضی مشارکت در برنامه موضوع این ماده مجازند تا بیست درصد 
از تخصیص بودجه طرح های تأمین تجهیزات و ماشین آالت دستگاه را منوط به مشارکت بخش های زیر 
مجموعه در برنامه تشویقی موضوع این ماده نمایند. دستگاه های اجرایی متقاضی موظفند میزان تقاضای 
خود را در افق کوتاه مدت و بلندمدت به تفکیک محصوالت دانش بنیان مورد نیاز تهیه و ساالنه به دبیرخانه 

کارگروه ارائه دهند.
پ- کارگروه با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی ابزارهای مناسب برای حمایت از خریداران غیردولتی 
محصوالت دانش بنیان مشمول این برنامه، به ویژه واسپاری )لیزینگ( خرید محصوالت دانش بنیان را 

ظرف شش ماه پس از ابالغ این برنامه فراهم آورده و به صورت عمومی اطالع رسانی می نماید.
ت- دبیرخانه کارگروه موظف است با همکاری دستگاه های عضو، برنامه ساالنه برگزاری نمایشگاه های 

ساخت داخل و سامانه مجازی آن را تدوین و منابع آن را پیش بینی نماید.

2- برنامه توسعه صادرات محصوالت دانش بنیان 
ماده 11- به  منظور حمایت از توسعه صادرات محصوالت دانش بنیان در چارچوب اولویت های این 
برنامه و افزایش سهم بین المللی کشور در این حوزه، کارگروه موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- حمایت از ایجاد و توسعه واسطه های بازرگانی خصوصی و غیردولتی از جمله شرکت های 
مدیریت صادرات، کنسرسیوم های صادراتی، پایگاه ها و پایانه های صادراتی، خوشه های صادرات گرا، 
صادرات پارک های علم و فناوری و شرکت های زایشی دانشگاه های کشور و سایر هزینه های مرتبط 

با افزایش توان بازاریابی و فروش محصوالت دانش بنیان.
ب- حمایت از ایجاد و توسعه نشانهای تجاری )برند( مشترک صادراتی میان محصوالت دانش بنیان 

در حوزه های بخشی و بین بخشی.
نمایشگاه های  تولیدکننده محصوالت دانش بنیان در  از حضور مشترک شرکت های  پ- حمایت 

معتبر خارجی و برگزاری نمایشگاه های داخلی با حضور شرکت های معتبر خارجی.
ت- طراحی و اعطای جایزه صادراتی ویژه شرکت ها و محصوالت دانش بنیان و تسهیل فرایند اعطای 

جوایز صادراتی شرکت های دانش بنیان.
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ث- حمایت از سرمایه گذاری شرکت های دانش بنیان داخلی در کشورهای خارجی در قالب های 
مختلف از قبیل توسعه تولید، کارگزاری و فروش، ثبت نشان تجاری )برند( بین المللی، مشارکت با 

طرف های خارجی.
ج- حمایت از فروش اختراعات داخلی در بازارهای بین المللی.

چ- ارائه حمایت های الزم در دعاوی حقوقی شرکت ها و محصوالت دانش بنیان داخلی در محاکم 
بین المللی و حمایت های مرتبط با مدیریت پتنت.

ح- حمایت های مرتبط با کسب مجوزهای بین المللی برای تسهیل ورود در بازار کشورهای مختلف.
خ- جهت دهی به کمک های خارجی و توسعه ای ایران و ایجاد خطوط اعتباری صادراتی در جهت 

توسعه بازار صادراتی محصوالت دانش بنیان تولید داخل.
تبصره- معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات در چارچوب قوانین و مقررات مربوط می توانند از محل منابع داخلی خود با 

هماهنگی کارگروه، جهت اجرای مفاد این ماده هزینه  نمایند.

آزمون محصوالت  و  استاندارد  نظام  ارتقای  و  به ساماندهی  اقدام مربوط  برنامه های  بخش دوم- 
دانش بنیان

3- برنامه توسعه استانداردسازی مورد نیاز محصوالت دانش بنیان
فروش  و  بازاریابی  تولید،  توسعه  نیاز  مورد  استاندارد  زیرساخت  ساماندهی  منظور  به  ماده 12- 

محصوالت دانش بنیان در کشور به خصوص ارزیابی کیفی و فنی محصوالت دانش بنیان داخلی: 
الف- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است نسبت به کسب اعتبار بین المللی گواهینامه های 
نهادهای ارزیابی انطباق ازطریق بازنگری و اصالح ساختار مرکز ملی تأیید صالحیت ایران بر اساس 

استانداردها و ضوابط بین المللی اقدام نماید.
ب- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است عضویت مجامع بین المللی اندازه شناسی )مترولوژی( 
و واسنجی )کالیبراسیون( و نیز گسترش همکاری های بین المللی در حوزه اندازه شناسی به خصوص 
در حوزه ریزفناوری )فناوری نانو( جهت برقراری قابلیت ردیابی و کسب اعتبار بین المللی در نتایج 
اندازه گیری ها با هدف کسب تأییدیه های بین المللی و توسعه صادرات محصوالت دانش بنیان داخلی 

را پیگیری نماید.
با نظارت سازمان ملی استاندارد نسبت به تهیه پیش نویس استاندارد  پ- معاونت موظف است 
اقدام و در جهت پیاده سازی استانداردهای تدوین شده در حوزه فناورانه  محصوالت دانش بنیان 

پیگیری های الزم را معمول نماید.
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4- برنامه توسعه زیرساخت های آزمایشگاهی و آزمون محصوالت دانش بنیان
ماده 13- به منظور به اشتراک گذاری و استفاده بهینه از ظرفیت آزمایشگاه های داخلی و حمایت از 
نهاد ملی تأیید صالحیت ایران در تأیید صالحیت آزمایشگاه های آزمون و واسنجی )کالیبراسیون( و 

نهادهای گواهی کننده داخلی و ایجاد و تجهیز آزمایشگاه های تأیید شده در کشور: 
الف- معاونت مجاز است با همکاری دستگاه های مسئول نسبت به حمایت از شکل گیری و توسعه 
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی و شبکه آزمایشگاه های علمی ایران، حمایت از مراکز عضو 
آن و ارتقای توانمندی های آزمون و صدور گواهی کشور به منظور تأمین آزمون های مورد نیاز بررسی 
و ارزیابی فنی و کیفی محصوالت دانش بنیان توسط نهاد تأیید صالحیت ایران، به ویژه ارزیابی کیفی 

آنها، در قالب یارانه حمایتی یا تسهیالت اقدام نماید.
و  راهبردی  فناوری های  آزمایشگاهی  شبکه  حمایت های  طریق  از  است  مجاز  معاونت  ب- 
واسنجی  و  آزمون  تأیید شده  آزمایشگاه های  توسعه  و  ایجاد  ایران،  علمی  آزمایشگاه های  شبکه 
)کالیبراسیون( محصوالت دانش بنیان را تسهیل نماید. دستورالعمل چگونگی حمایت از شکل گیری 
و توسعه آزمایشگاه های مربوط در حوزه های تخصصی توسط معاونت تدوین و برای تصویب به 
برای کلیه دستگاه های دولتی  تأیید صالحیت شده  آزمایشگاه های  نتایج  ارائه می شود.  کارگروه 

معتبر خواهد بود.
تبصره 1- کلیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده )56( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی 
از مقررات مالی دولت )2(- مصوب 1393-، می توانند پس از تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و 
فناوری، از محل اعتبارات موضوع ماده مذکور با هماهنگی شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 
و شبکه آزمایشگاه های علمی ایران به منظور تأمین زیرساخت آزمایشگاهی کشور برای تحقیق و 

توسعه، بررسی و ارزیابی فنی و کیفی محصوالت دانش بنیان، هزینه نمایند.
تبصره 2- حمایت های موضوع این برنامه مانع از انجام وظایف نظارتی دستگاه هایی که به موجب 

قانون مسئولیت نظارت بر آزمایشگاه های مختلف را برعهده دارند، نخواهد بود.

بخش سوم- برنامه های اقدام مربوط به طراحی و اجرای سیاست صنعتی و فناوری متناسب با 
تولید محصوالت دانش بنیان

5- برنامه شبکه سازی بین تولیدکنندگان محصوالت دانش بنیان و شرکت های صنعتی و خدماتی
ماده 14- به منظور تقویت همکاری شرکت های دانش بنیان با شرکت های صنعتی و خدماتی در 
را  پیوندهای شرکتی  از  تولید محصوالت دانش بنیان، معاونت موظف است دستورالعمل حمایت 
مبتنی بر موارد زیر با تأکید بر استفاده از ظرفیت صندوق نوآوری و شکوفایی، ظرف شش ماه پس 
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از ابالغ این برنامه تهیه و برای تصویب به کارگروه ارائه می دهد:
فناوری میان شرکت های دانش بنیان و شرکت های  انتقال  و  از قراردادهای فروش  حمایت  الف- 

صنعتی و خدماتی
ب- حمایت از تملک شرکت های دانش بنیان توسط شرکت های صنعتی و خدماتی

پ- حمایت از انعقاد قراردادهای بلندمدت همکاری میان شرکت های دانش بنیان و شرکت های 
صنعتی و خدماتی

ت- حمایت از ایجاد و توسعه پارک ها و شهرک های تخصصی فناوری غیردولتی توسط شرکت های 
صنعتی و خدماتی واجد شرایط.

ث- حمایت از ایجاد پیوندهای جمعی میان شرکت های دانش بنیان در قالب خوشه های فناوری و 
نوآوری، کنسرسیوم های اقتصادی و برندسازی مشترک تولیدی و توزیعی.

ج- حمایت از ارتقای همکاری های بین المللی شرکت های دانش بنیان داخلی.

6- ارتقای کارآفرینی و شکل گیری و توسعه تجاری سازی در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی
ماده 15- به منظور گسترش پژوهش های کاربردی و ارتقای سطح تجاری سازی تحقیقات، به دانشگاه ها 
و مراکز پژوهشی که شرکت های دانش بنیان منشعب )زایشی( آنها موفق به تجاری سازی و فروش 
محصوالت خود شده  اند، متناسب با حجم فروش محصوالت تجاری شده، اعتبار تشویقی به عنوان جایزه 
تجاری سازی از محل اعتبارات مصوب مربوط اعطا خواهد شد. دستورالعمل این ماده تا سه ماه پس از 
ابالغ برنامه توسط دبیرخانه کارگروه و با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت 
و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب کارگروه خواهد رسید. دبیرخانه کارگروه موظف است با همکاری 

دستگاه های عضو، برنامه ساالنه موضوع این ماده را تدوین و منابع آن را پیش بینی نماید.

بخش چهارم- برنامه های اقدام مربوط به شفاف سازی و ایجاد نظام جامع آمار مربوط به تولید 
محصوالت دانش بنیان

7- برنامه ایجاد شفافیت در تعیین میزان تقاضای محصوالت دانش بنیان
ماده 16- به منظور ایجاد شفافیت در حجم بازار حال و آینده محصوالت دانش بنیان برای سرمایه گذاران 
و تولیدکنندگان، کلیه دستگاه های دولتی و عمومی موظف هستند در چارچوب اولویت های تعیین شده 
در کارگروه، حجم بازار )تقاضای کل کشور در حوزه های خصوصی، نیازهای طرح های توسعه ملی و 
خریدهای دولتی( بخش مورد نظر خود را در افق کوتاه مدت و بلندمدت برای انتشار عمومی به صورت 

ساالنه به کارگروه ارائه نمایند.
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8- برنامه ارزیابی و پایش تولید، بازار و صادرات محصوالت دانش بنیان
ماده 17- به  منظور رصد مداوم پیشرفت های کشور و ایجاد هماهنگی میان دستگاه های اجرایی 
در ارائه آمار و اطالعات به هنگام تولید، بازار و صادرات محصوالت دانش بنیان، معاونت موظف است 
با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی )گمرک جمهوری اسالمی ایران(، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )سازمان توسعه تجارت(، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز آمار ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران، دستورالعمل ارزیابی و پایش تولید، بازار و صادرات محصوالت 
دانش بنیان مشتمل بر تعریف شاخص ها، تقسیم کار ملی در ثبت و پایش شاخص های تخصصی 

و عمومی و به خصوص چارچوب آماری دستگاه های بخشی را تهیه و به تصویب کارگروه برساند.
محصوالت  صادرات  و  بازار  تولید،  پیشرفت  گزارش  است  موظف  کارگروه  دبیرخانه   -1 تبصره 
دانش بنیان در کل کشور را مبتنی بر ارائه آمارهای معین و ارزیابی عملکرد کلیه دستگاه های اجرایی 

به صورت ساالنه منتشر نموده و نتایج آن را در اختیار عموم قرار دهد. 
تبصره 2- سایر دستگاه های اجرایی حسب مورد برای ارتقای ارزیابی و پایش شاخص های عملکردی 

در تدوین دستورالعمل های موضوع این ماده و ارائه گزارش مشارکت خواهند نمود.

بخش پنجم- برنامه های اقدام نهادسازی مناسب نظام مالی و پولی تخصصی مورد نیاز تولید محصوالت 
دانش بنیان

9- برنامه ساماندهی نظام مالی فناوری و نوآوری محصوالت دانش بنیان
ماده 18- به  منظور تأمین مالی مناسب برای توسعه تولید، بازار و صادرات محصوالت دانش بنیان، 
دبیرخانه کارگروه موظف است با همکاری دستگاه های عضو کارگروه، نسبت به تهیه گزارش در موارد 

زیر اقدام نموده و نتیجه را به کارگروه گزارش نماید: 
الف- وضعیت نهادهای مالی و پولی تخصصی موجود در کشور متناسب با دوره رشد شرکت ها از 

ایده تا توسعه بازار و الزامات ارتقای آن
ب- توسعه جایگاه الگوهای جدید تأمین مالی نوآوری همچون سرمایه گذاری خطرپذیر و تأمین مالی 

جمعی در نظام مالی کشور
پ- راهکارهای ارتقای حمایت نظام بانکی کشور از توسعه محصوالت دانش بنیان

ت- تسهیل نحوه ورود شرکت های دانش بنیان به بازار بورس و مسایل مرتبط با ارزشگذاری دارایی های 
نامشهود

ث- تبیین نقش صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق های تخصصی مربوط و صندوق های پژوهش 
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و فناوری در نظام مالی و پولی کشور با رویکرد حمایت از اقتصاد دانش بنیان

10- برنامه توسعه خدمات مالی تخصصی در حوزه تولید و صادرات محصوالت دانش بنیان
ماده 19- به منظور ارتقای وضعیت تأمین مالی تولیدکنندگان محصوالت دانش بنیان داخلی، صندوق 

نوآوری و شکوفایی مجاز است:
الف- خدمات مالی تخصصی توسعه صادرات محصوالت دانش بنیان مشتمل بر تسهیالت سرمایه درگردش، 
توانمندساز،  تسهیالت  ازصادرات،  تسهیالت حمایت  تسهیالت،  یارانه سود  ثابت،  تسهیالت سرمایه 

تسهیالت توسعه بازارصادراتی، ضمانت نامه بانکی و تسهیالت حمایت ازانتقال فناوری را ارائه نماید.
ب- خدمات مالی تخصصی ارتقای تولید محصوالت دانش بنیان مشتمل بر ضمانت نامه پوشش ریسک 
بکارگیری محصوالت دانش بنیان، کمک هزینه تحقیق و توسعه، کمک هزینه و ضمانت نامه شرکت 
در مناقصات، پوشش کسر وثایق تولیدکنندگان محصوالت دانش بنیان، ضمانت نامه خرید محصوالت 

دانش بنیان و نیز کمک هزینه سود تسهیالت را ارائه نماید.
تبصره- صندوق نوآوری و شکوفایی موظف است گزارش عملکرد این ماده را هر سه ماه یک بار به 

دبیرخانه کارگروه ارائه دهد.

11- برنامه ارتقای عملکرد نهادهای مالی تخصصی تولید محصوالت دانش بنیان
ماده 20- در راستای توسعه خدمات مالی تخصصی حوزه فناوری و ارتقای اثربخشی صندوق نوآوری 
و شکوفایی و صندوق های پژوهش و فناوری در تأمین مالی تولید و صادرات محصوالت دانش بنیان:

الف- صندوق نوآوری و شکوفایی مجاز است به منظور افزایش سهم مشارکت شرکت های بزرگ در 
توسعه فعالیت شرکت های دانش بنیان و نیز ارتقای توانمندی ها و قابلیت های شرکت های کوچک 
در تعامل با شرکت های بزرگ، در تأمین مالی منابع صندوق های سرمایه خطرپذیر راه اندازی شده 

توسط شرکت های خصوصی مشارکت نماید. 
ب- به منظور توسعه خدمات مالی صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی موضوع ماده )44( قانون 
به تولیدکنندگان محصوالت دانش بنیان، کارگروه ضوابط صندوق های مجاز به عقد قرارداد عاملیت 

وجوه اداره شده دستگاه های اجرایی را در چارچوب اساسنامه آنها تهیه و ابالغ می نماید. 
پ- به منظور کاهش مخاطرات مربوط به توسعه بازار محصوالت دانش بنیان و همچنین ایجاد اعتبار 
برای اخذ تسهیالت از منابع تأمین مالی، صندوق نوآوری و شکوفایی و نیز صندوق های پژوهش و 
فناوری موضوع ماده )44( قانون مجازند با مشارکت معاونت نسبت به ارائه خدمات تخصصی مرتبط 

با تضمین حداقل بازار محصوالت دانش بنیان اقدام نمایند.
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فصل پنجم- پیاده سازی و نظارت بر اجرا
ماده 21- دبیرخانه کارگروه موظف است جهت ایجاد فرصت های برابر و شفاف سازی حمایت های 
مندرج در این برنامه، نسبت به انتشار آیین نامه ها و دستورالعمل های تصویب شده، اسامی دستگاه های 
اجرایی مرتبط و بانک اطالعاتی شرکت ها و مؤسسات مشمول بندهای مختلف برنامه از طریق پایگاه 

جامع اطالع رسانی اقدام کند.
ماده 22- دبیرخانه کارگروه مسئولیت پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این برنامه و ارزیابی پیشرفت 
کار را بر عهده دارد. دبیرخانه مکلف است گزارش عملکرد و نحوه اجرای این برنامه را مشتمل بر 
گزارش عملکرد پیشرفت کلیه برنامه های اقدام و اهداف عینی مرتبط با اهداف کمی تعیین شده را 

پس از طرح در کارگروه به صورت ساالنه به هیئت وزیران و مجلس شورای اسالمی ارائه کند.
ماده 23- کارگروه موظف است برمبنای گزارش های دوره ای عملکرد، کل برنامه را در مقاطع دو ساله 
مورد بازبینی قرار داده و حسب ضرورت، تغییرات پیشنهادی مورد نیاز را برای تصویب به هیئت وزیران 

ارائه نماید. 

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
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تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص طراحی و راه اندازی 
سامانه جامع داده های کشاورزی موضوع ماده )48(

قانون )تصویب نامه شماره 75785/ت52320 ه مورخ 1394/6/11 هیئت وزیران(

بسمه تعالی

وزارت جهادکشاورزی- وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه 1394/6/8 به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و به استناد ماده )48( قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- تصویب کرد:

1- وزارت جهادکشاورزی مکلف است با نظارت مرکز آمار ایران نسبت به طراحی و راه اندازی سامانه 
جامع داده های کشاورزی اقدام نماید.

2- مرکز آمار ایران موظف است کلیه داده های حاصل از سرشماری عمومی دوره ای کشاورزی و سایر 
سرشماری های موضوعی از قبیل سرشماری دامداری های صنعتی و نیمه صنعتی را جهت استفاده 
به عنوان اطالعات پایه در سامانه طراحی شده، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط در اختیار وزارت 

جهاد کشاورزی قرار دهد.
و در چارچوب  وزارت جهاد کشاورزی  به درخواست  اجرایی موظفند  تبصره- کلیه دستگاه های 

قوانین و مقررات مربوط نسبت به ارائه داده های مرتبط با حوزه کشاورزی اقدام نمایند.
در سقف  و  وزارت جهاد کشاورزی  پیشنهاد  اساس  بر  برنامه ریزی کشور  و  مدیریت  سازمان   -3
اعتبارات بخش کشاورزی نسبت به پیش بینی اعتبار مورد نیاز جهت ایجاد و نگهداری سامانه جامع 

داده های کشاورزی در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
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دستورالعمل تخصیص وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک ها 
و بیمه های مشمول واگذاری، به افزایش سرمایه بانک های دولتی 

موضوع تبصره )2( بند )ب( ماده )16( قانون 

بسمه تعالی

 دستورالعمل تبصره )2( بند »ب« ماده )16( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
و ارتقای نظام مالی کشور 

ماده 1- سازمان خصوصی سازی مکلف است تا سقف مبلغ مصوب در قوانین بودجه سنواتی، نسبت 
به واگذاری سهام باقی مانده دولت در بانک ها و بیمه های مشمول واگذاری متناسب با شرایط بازار 
سرمایه اقدام نموده و منابع حاصل از واگذاری را به حساب واگذاری دارایی های مالی مربوط نزد 

خزانه داری کل کشور واریز نماید. 
ماده 2- منابع واریزی به حساب موضوع ماده )1( از محل اعتبار مصوب مربوط در قوانین بودجه های 
بانک ها  عمومی  مجمع  تصویب  از  پس  دولتی  بانک های  در  دولت  افزایش سرمایه  بابت  سنواتی 

اختصاص می یابد. 
تبصره 1- وزارت امور اقتصادی و دارایی منابع الزم برای افزایش سرمایه بانک های دولتی موضوع 
این دستورالعمل را هر ساله پیشنهاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پس از بررسی با توافق 

وزارت مزبور نسبت به درج آن در لوایح بودجه سنواتی اقدام می نماید.
تبصره 2- میزان افزایش سرمایه در هر بانک از محل منابع یاد شده با توجه به شرایط هر بانک از 
جمله میزان اجرای تکالیف مقرر در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و 
نسبت کفایت سرمایه آن ها، همچنین تکالیف و اولویت های تخصیص منابع مزبور به پیشنهاد مشترک 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران، توسط مجمع عمومی بانک ها تعیین خواهد شد. 
ماده 3- اعتبارات موضوع این دستورالعمل بر اساس موافقت نامه متبادله و مطابق ابالغ و تخصیص 
اعتبار )موضوع ماده 28 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2(( توسط 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به وسیله خزانه داری کل کشور در اختیار بانک ها قرار می گیرد. 

علی طیب نیا
وزیر امور اقتصادی

و دارایی

محمد باقر نوبخت
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی کشور

ولی اهلل سیف
رئیس کل بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران
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دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه برای تأمین مالی پایدار واحدهای تولیدی، 
حمل و نقل، بنگاه های دانش بنیان و شرکت های صادراتی موضوع ماده )21(
قانون )مصوب یک هزار و دویست و هشتمین جلسه مورخ 1394/7/28 

شورای پول و اعتبار1 ابالغیه شماره 94/225878 مورخ 1394/8/11(

بسمه تعالی

 دستورالعمل اجرایی ماده )21( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
و ارتقای نظام مالی کشور

به استناد ماده )21( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بند )8( ماده )14( 
قانون پولی و بانکی کشور و نیز با رعایت مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا )بهره( و سایر ضوابط و 
مقررات ابالغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، »دستورالعمل اجرایی ماده )21( قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور« که از این پس به اختصار »دستورالعمل« 

نامیده می شود، تهیه و تدوین می گردد. 
ماده 1- در این دستورالعمل عبارات ذیل در معانی مشروح زیر به کار می روند: 

1-1- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران؛
1-2- مؤسسه اعتباری: بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت 

نظارت بانک مرکزی می باشد؛ 
بنگاه های  تولیدی،  صنوف  نقل،  و  حمل  کشاورزی،  و  معدنی  صنعتی،  واحدهای  واحد:   -3-1

دانش بنیان و شرکت های صادراتی در حال کار؛ 
1-4- حساب ویژه: حساب قرض الحسنه جاری واحد که نزد یکی از مؤسسات اعتباری به منظور 

تأمین سرمایه در گردش پایدار افتتاح می شود؛
1-5- سقف اعتبار: حداکثر اعتباری که مؤسسه اعتباری از طریق حساب ویژه به واحد تخصیص 
می دهد تا در صورت عدم کفایت موجودی حساب ویژه، در چارچوب قرارداد فی مابین، برای پرداخت 

موارد موضوع این دستورالعمل، مورد استفاده قرار گیرد؛ 
1-6- تسهیالت: ناظر بر اصل تسهیالت بوده و مبلغی از اعتبار استفاده شده توسط واحد است که بر 

اساس شرایط مقرر در این دستورالعمل در قالب عقود اسالمی به وی اعطا می گردد؛ 

1. بر اساس پایگاه اطالع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
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1-7- مانده اعتبار: مابه التفاوت سقف اعتبار و تسهیالت تسویه نشده توسط واحد. 
ماده 2- مؤسسه اعتباری موظف است بنا به درخواست واحد، در چارچوب مفاد این دستورالعمل و 
پس از اخذ وثایق و تضامین کافی و قابل اطمینان نسبت به افتتاح حساب ویژه برای هر واحد اقدام 

نماید. 
ماده 3- مؤسسه اعتباری مکلف است؛ قبل از انعقاد قرارداد و افتتاح حساب ویژه، وضعیت بدهی 
غیرجاری و چک برگشتی واحد را از بانک مرکزی استعالم نماید. افتتاح حساب ویژه برای واحدهای 

دارای بدهی غیرجاری و چک برگشتی رفع سوءاثر نشده نزد شبکه بانکی کشور ممنوع است. 
ماده 4- مؤسسه اعتباری مکلف است در افتتاح حساب ویژه و اعطای اعتبار به واحد در قالب عقود 
اسالمی مذکور در این دستورالعمل، تمامی قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط، از جمله 

ضوابط مبارزه با پولشویی را رعایت نماید. 
ماده 5- مؤسسه اعتباری موظف است قبل از افتتاح حساب ویژه برای واحد، ضمن اخذ شماره 
پیگیری خاص از بانک مرکزی، از عدم وجود حساب ویژه دیگر برای آن واحد نزد سایر مؤسسات 

اعتباری اطمینان حاصل نماید. 
ماده 6- مؤسسه اعتباری موظف است بالفاصله پس از افتتاح حساب ویژه برای هر واحد، مراتب را 

به بانک مرکزی اعالم نماید. 
تبصره- ساز و کار عملیاتی الزم جهت اجرای مفاد مواد )5( و )6( این دستورالعمل، حداکثر ظرف 
مدت یک ماه پس از ابالغ این دستورالعمل، توسط حوزه اعتباری بانک مرکزی با همکاری حوزه 

فناوری اطالعات بانک مرکزی تدوین و به شبکه بانکی کشور ابالغ می گردد.
ماده 8- افتتاح حساب ویژه برای هر واحد، مانع از داشتن انواع دیگر حساب های بانکی توسط آن 

واحد نزد شبکه بانکی کشور نمی باشد. 
ماده 9- مؤسسه اعتباری مکلف است حسب درخواست واحد، وجوه مورد نیاز برای خرید نهاده های 
مورد نیاز تولید یا پرداخت  های قانونی مرتبط با تولید یا صادرات را از محل موجودی حساب ویژه 

واحد پرداخت نماید. 
تبصره- در صورت عدم تکافوی موجودی حساب ویژه برای پرداخت های موضوع این ماده، مؤسسه 
اعتباری موظف است بر اساس قرارداد فی مابین، به میزان کسری موجودی حساب و حداکثر تا سقف 
اعتبار، در قالب عقود مذکور در این دستورالعمل، نسبت به بدهکار نمودن حساب ویژه اقدام نماید. 
ماده 10- اعطای تسهیالت توسط مؤسسه اعتباری به واحد تا سقف اعتبار، در قالب یکی از عقود 

خرید دین و یا مرابحه امکان پذیر می باشد. 
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ماده 11- در صورت اعطای اعتبار به واحد در قالب عقد خرید دین، ضوابط اجرایی آن، به استثنای 
مواردی که صراحتاً در این دستورالعمل ذکر شده است، تابع »دستورالعمل اجرایی اعتبار در حساب 
جاری در قالب خرید دین«، موضوع بخشنامه شماره مب/1448 مورخ 1385/6/15 بانک مرکزی 

می باشد. 
تبصره- مؤسسه اعتباری مجاز به تنزیل اسناد و اوراق تجاری مدت دار با سررسید بیش از شش ماه، 

برای اهداف موضوع این دستورالعمل نمی باشد. 
قالب عقد مرابحه،  اعتبار در حساب ویژه در  اعطای  اعتباری موظف است در  ماده 12- مؤسسه 
نهاده های تولید و خدمات مورد نیاز واحد را خریداری و با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان 
سود به بهای تمام شده، آن را به صورت نسیه در سررسید یا سررسیدهای معین به واحد واگذار 

نماید. 
تبصره- مؤسسه اعتباری می تواند در قرارداد اعتبار در حساب ویژه در قالب عقد مرابحه به واحد 

جهت انتخاب، خرید و تحویل نهاده های تولید و دریافت خدمات وکالت دهد. 
ماده 13- سود تسهیالت اعطایی در قالب عقد مرابحه بر اساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در 
زمان استفاده از اعتبار و متناسب با مبلغ/ مبالغ مورد استفاده از تاریخ استفاده تا سررسید تسهیالت 

اعطایی محاسبه می شود. 
ماده 14- مؤسسه اعتباری موظف است سررسید تسهیالت اعطایی مرابحه و نحوه بازپرداخت آن را 

به صراحت در قرارداد فی مابین درج نماید. 
تبصره- حداکثر مدت بازپرداخت تسهیالت مرابحه موضوع این دستورالعمل، شش ماه از تاریخ 

استفاده می باشد. 
ماده 15- در صورت اعطای اعتبار به واحد در قالب عقد مرابحه، به استثنای مواردی که صریحاً در 
این دستورالعمل ذکر شده است، سایر موارد تابع مفاد »دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه« می باشد. 
ماده 16- چنانچه واحد پیش از سررسید نسبت به بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیالت اقدام نماید، 
مؤسسه اعتباری مکلف است متناسب با مبلغ وصولی و زمان باقیمانده تا سررسید، به واحد تخفیف 

الزم را بدهد و مبلغ وصولی را بین مانده اصل و سود تسهیالت اعطایی تسهیم بالنسبه نماید. 
تبصره- مؤسسه اعتباری می تواند ساز و کارهای تشویقی دیگری را نیز جهت وصول زودتر از موعد 

مطالبات خود اتخاذ نماید. 
ماده 17- چنانچه واحد به تعهدات خویش در قبال مؤسسه اعتباری مبنی بر بازپرداخت تمام یا 
بخشی از تسهیالت در قالب هر یک از عقود مذکور در این دستورالعمل در سررسیدهای مقرر عمل 
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ننماید، مؤسسه اعتباری مکلف است منوط به درج در قرارداد، مبلغی را تحت عنوان وجه التزام تأخیر 
تأدیه دین، بر اساس ضوابط و مقررات ابالغی از سوی بانک مرکزی، متناسب با مبلغ و مدت تأخیر 

مطالبه نماید. 
ماده 18- چنانچه مطالبات مؤسسه اعتباری ظرف مدت دو ماه از سررسید وصول نشود، مؤسسه 
اعتباری موظف است امکان استفاده از مانده اعتبار را به حالت تعلیق درآورد. مؤسسه اعتباری مکلف 
است مراتب را به روش توافق شده به واحد اعالم کند. در صورتی که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس 
از سررسید، مطالبات مؤسسه اعتباری وصول نشود، مؤسسه اعتباری ملزم می باشد امکان استفاده از 

مانده اعتبار را باطل و از اعطای دسته چک جدید برای حساب ویژه واحد خودداری نماید. 
تبصره- مؤسسه اعتباری موظف است مراتب فوق را به نحو مقتضی در قرارداد فی مابین درج نماید. 
ماده 19- سقف اعتبار هر واحد در سال اول افتتاح حساب ویژه، معادل شصت درصد میانگین فروش 
سه ساله آخر فعالیت واحد )مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور( می باشد منوط به اینکه از سقف 

پانصد میلیارد ریال بیشتر نباشد. 
تبصره- سقف اعتبار برای واحدهایی که کمتر از سه سال سابقه فعالیت دارند معادل شصت درصد 
میانگین فروش دوره فعالیت واحد )مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور( خواهد بود، منوط به این 

کار حداکثراز پانصد میلیارد ریال بیشتر نباشد. 
ماده 20- مؤسسه اعتباری مکلف است در قرارداد فی مابین درج نماید که هرگونه استفاده غیرمجاز 
از حساب ویژه، مشمول مجازات مذکور در ماده )21( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 

نظام مالی کشور می شود. 
ماده 21- افتتاح حساب پشتیبان برای حساب ویژه ممنوع می باشد. 

ماده 22- برداشت از حساب ویژه صرفاً از طریق چک امکان پذیر می باشد. 
»دستورالعمل اجرایی ماده )21( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور« در 
)22( ماده و )9( تبصره در یک هزار و دویست و هشتمین جلسه مورخ 1394/7/28 شورای پول و 

اعتبار به تصویب رسید و یک ماه پس از تاریخ ابالغ الزم االجرا می گردد.
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 دستورالعمل اجرایی بند )س( ماده )132( قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده )31(
قانون )ابالغیه شماره 200/94/101 مورخ 1394/11/3 سازمان امور مالیاتی(

بسمه تعالی

وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد بند »س« ماده )132( قانون 
مالیات های مستقیم موضوع ماده )31( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 

مصوب 1394، دستورالعمل اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند: 

 دستورالعمل اجرایی بند )س( ماده )132( قانون مالیات های مستقیم 
موضوع ماده )31( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 1- معادل هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای 
تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذی ربط که درآمد )فروش( ناخالص ابرازی 
حاصل از فعالیت تولیدی و معدنی آن ها در سال انجام هزینه از مبلغ پنج میلیارد )5/000/000/000( 
ریال کمتر نباشد، با رعایت شرایط زیر حداکثر به میزان ده درصد )10%( مالیات ابرازی سال انجام 

هزینه، بخشوده می شود: 
1- شخص حقوقی خصوصی و تعاونی در زمان انجام هزینه دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه 

ذی ربط، باشد.
2- قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه ها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی 

از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منعقد شده باشد. 
تبصره 1- چنانچه مجوز قطعی دانشگاه ها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی پس از انعقاد قرارداد به هر 
دلیل ابطال گردد یا فعالیت آنها به هر دلیلی خاتمه یابد، هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده بابت 
قرارداد مذکور با رعایت سایر مفاد این دستورالعمل مشمول بخشودگی موضوع این دستورالعمل می باشد. 
3- قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی با نقشه جامع علمی کشور به تأیید وزارت صنعت، معدن و 

تجارت رسیده باشد و در سامانه اطالعاتی شورای علوم، تحقیقات و فن آوری )عتف( ثبت شود.
تبصره 2- تغییر نقشه جامع علمی کشور، مانع از برخورداری از بخشودگی مالیاتی یاد شده، برای 
طرح های تحقیقاتی و پژوهشی که پیش از آن در چارچوب نقشه جامع علمی کشور به تأیید رسیده 

است، نخواهد بود. 
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4- گزارش پیشرفت ساالنه قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی به تصویب شورای پژوهش دانشگاه ها و 
مراکز تحقیقاتی مربوطه )مجری طرف قرارداد( رسیده باشد. 

5- فهرست طرح یا طرح های تحقیقاتی موضوع این دستور العمل که قباًل به تأیید مرجع مربوطه 
رسیده باشد به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم گردد. 

باید در چارچوب مواد 147و 148 قانون  انجام شده طرح یا طرح های تحقیقاتی  6- هزینه های 
مالیات های مستقیم صورت گرفته باشد. 

ماده 2- بخشودگی مالیاتی مزبور صرفاً در خصوص هزینه های حاصل از طرح های تحقیقاتی و 
پژوهشی با رعایت شرایط مندرج در بندهای فوق الذکر می باشد و قابل تسّری به هزینه های حاصل 
از سایر فعالیت های اشخاص مذکور و همچنین طرح های تحقیقاتی و پژوهشی که قبل از الزم االجرا 

شدن این قانون اجرای آن ها آغاز گردیده است، نخواهد بود. 
اشخاص  مالیات  به حساب  پژوهشی  و  تحقیقاتی  هزینه های  شده  منظور  مبلغ  معادل  ماده 3- 

صدرالذکر، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد. 
ماده 4- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دبیرخانه ستاد 
راهبردی اجرای نقشه جامع علمی کشور و شورای پژوهشی دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و یا آموزش 
عالی موظف اند امکان دسترسی برخط )آنالین( به فهرست مجوزها و تأییدیه های صادره را برای 

سازمان امور مالیاتی کشور فراهم آورند. 
ماده 5- درآمد حاصل از فروش ضایعات کاالی تولیدی و خدمات انجام شده به وسیله ماشین آالت 

تولیدی نیز جزء درآمد حاصل از فعالیت تولیدی محسوب می گردد. 
ماده 6- بخشودگی موضوع این بند صرفاً در خصوص اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی می باشد 
و به سایر اشخاص و همچنین اشخاصی که بیش از  پنجاه درصد )50%( سهام یا سهم الشرکه آن ها 

مجتمعاً یا منفرداً متعلق به دولت و یا نهادهای عمومی غیردولتی باشد، تسّری ندارد. 
ماده 7- با توجه به بند »ت« ماده 132 قانون مالیات های مستقیم، عدم تسلیم اظهارنامه در موعد 

مقرر قانونی، موجب محرومیت از بخشودگی این دستورالعمل خواهد شد.

علی طیب نیا
وزیر امور اقتصادی

و دارایی

محمدرضا نعمت زاده
 وزیر صنعت، معدن

و تجارت

محمد فرهادی
وزیر علوم، تحقیقات

و فناوری

سید حسن هاشمی
وزیر بهداشت، درمان

و آموزش پزشکی
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دستورالعمل نحوه عبور )ترانزیت( داخلی کاالهای واحدهای تولیدی 
موضوع بند )ب( ماده )38( قانون 

)ابالغیه شماره 113276 مورخ 1394/6/18 وزارت امور اقتصادی و دارایی(

بسمه تعالی

 دستورالعمل اجرایی بند »ب« ماده )38( 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

الف( تعاریف
1- اصطالحات مورد استفاده در این دستورالعمل در معانی مشروح ذیل به کار می روند:

قانون: قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22 مجلس شورای اسالمی
آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب نامه شماره 262758/ت47775 هـ 

مورخ 1391/12/29 هیئت وزیران
واحدهای تولیدی: اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه بهره برداری یا جواز تأسیس معتبر از 
قوانین  به موجب  یا هر دستگاه دیگر که  وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی 

موضوعه مسئولیت صدور پروانه بهره برداری را بر عهده دارد.
از گمرکات مبدأ مرز ورود به گمرکات  عبور: عبور )ترانزیت( داخلی کاالهای واحدهای تولیدی 
داخلی و انبار اختصاصی تحت کلید نزدیک ترین گمرک داخلی، موضوع مواد )59( لغایت )63( قانون 

امور گمرکی و مواد )110( لغایت )115( آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
انبار صاحب کاال: انبار اختصاصی تحت کلید نزدیک ترین گمرک محل که دارای قرارداد معتبر با 
گمرک جمهوری اسالمی ایران و بر اساس مواد )27( لغایت )32( قانون امور گمرکی و مواد )51( 

لغایت )53( آیین نامه اجرایی آن ایجاد و اداره می گردد.
کاالی متعلق به واحدهای تولیدی: کاالهای اعم از مواد اولیه مرتبط مورد مصرف در خط تولید، 
ماشین آالت و تجهیزات و لوازم و قطعات یدکی مرتبط با خط تولید و پروانه بهره برداری یا جواز 

تأسیس مربوطه در حد مناسب.
ب( روش اجرایی

2- عبور کاالهای متعلق به واحدهای تولیدی که از طریق سیستم بانکی خریداری گردیده لیکن 
مطابق بند )ت( ماده )111( آیین نامه به  موجب بارنامه، مقصد نهایی کاال گمرکات داخلی تعیین شده 
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و نیز کاالهایی که خارج از سیستم بانکی خریداری گردیده، بدون نیاز به ارائه نامه موافقت بانک، از 
گمرکات مبادی ورودی به مقصد گمرکات داخلی و انبار صاحب کاال با اخذ تضمین معادل حقوق 
ورودی به عالوه مالیات بر ارزش افزوده )حسب مورد در صورت تعلق مالیات بر ارزش افزوده( با 

رعایت سایر ترتیبات قانون و آیین نامه مجاز می باشد.
بدیهی است در زمان اظهار کاال برای ورود قطعی مطابق بند )الف( ماده )58( آیین نامه، ارائه نامه 

موافقت بانک در مورد کاالهای خریداری شده از طریق سیستم بانکی الزامی است.
3- واحدهای تولیدی می توانند ظرف مهلت های مقرر در قانون و آیین نامه، کاالی یک فقره قبض 
انبار را با رعایت سایر مقررات، به نزدیک ترین گمرک محل که انبار تحت کلید آن گمرک می باشد، 

با همان تضمین اولیه به دفعات اظهار و ترخیص نمایند.
4- اعالم وصول کاال و تسویه تضمین اولیه، منوط به تودیع تضمین جدید در گمرک محل انبار 

اختصاصی معادل تضمین اولیه می باشد.
5- در هر مرحله از اظهار بخشی از کاالی یک فقره قبض انبار به عنوان ورود قطعی، گمرک محل 
انبار صاحب کاال موظف است مراتب کسر به میزان حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده متعلقه 
به آن بخش از کاال که اظهار گردیده است را به گمرک مبدأ ورودی اعالم نماید. به هر حال صدور 
پروانه ورود قطعی برای بخش اظهار شده کاال منوط به اعالم گمرک مبدأ عبوری مبنی بر برداشت 

از تضمین مأخوذه و واریز به درآمد قطعی خواهد بود.

علی طیب نیا
وزیر امور اقتصادی

و دارایی

ولی اهلل سیف
رئیس کل بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران



166

دستورالعمل اجرایی تخصیص 
تسهیالت بانک های عامل غیرتخصصی به بخش کشاورزی موضوع ماده )47( 

قانون )مصوب یک هزار و دویست و دوازدهمین جلسه مورخ 1394/10/1 
شورای پول و اعتبار1 موضوع بخشنامه شماره 94/309476 مورخ 1394/10/26(

بسمه تعالی

 دستورالعمل اجرایی ماده )47( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
و ارتقای نظام مالی کشور

به استناد ماده )47( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و نیز با رعایت مفاد 
قانون عملیات بانکی بدون ربا )بهره( و سایر ضوابط و مقررات ابالغی از سوی بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران، »دستورالعمل اجرایی ماده )47( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی 

کشور« که از این پس به اختصار »دستورالعمل« نامیده می شود، تهیه و تدوین می گردد. 
ماده 1- در این دستورالعمل عبارات ذیل در معانی مشروح زیر به کار می روند: 

بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران؛
بانک عامل: بانک غیرتخصصی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت 

نظارت بانک مرکزی می باشد؛ 
مشتری: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست کننده تسهیالت در بخش کشاورزی؛ 

ماده 2- بانک عامل مکلف به اعطای تسهیالت به مشتری در چارچوب مفاد این دستورالعمل، با 
رعایت تمامی قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط و نرخ های سود مصوب شورای پول و 

اعتبار در زمان اعطای تسهیالت می باشد. 
ماده 3- بانک عامل موظف است پس از اعتبارسنجی مشتری و اخذ وثایق و تضامین کافی و قابل 

اطمینان، نسبت به پرداخت تسهیالت به مشتری اقدام نماید. 
ماده 4- بانک عامل مکلف است قبل از انعقاد قرارداد و اعطای تسهیالت، وضعیت بدهی غیرجاری 
و چک برگشتی مشتری را از بانک مرکزی استعالم و حسب ضوابط ابالغی از سوی بانک مرکزی 

نسبت به اعطای تسهیالت اقدام نماید. 
ماده 5- بانک عامل مکلف است حداقل معادل سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی به 

1. بر اساس پایگاه اطالع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
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قیمت های جاری از مجموع تسهیالت اعطایی خود در هر سال را به بخش کشاورزی پرداخت نماید. 
تبصره- بانک مرکزی در هر سال بر اساس آخرین آمار تولید ناخالص ملی، سهم مربوط به تسهیالت 

بخش کشاورزی به قیمت های جاری را به بانک  عامل ابالغ می نماید. 
ماده 6- بانک عامل موظف است ضمن احراز توجیه پذیری اقتصادی موضوع قراردادهای منعقده این 
دستورالعمل، بر حسن اجرای آن اعم از نحوه مصرف و بازگشت به موقع تسهیالت اعطایی، نظارت 

الزم و کافی را به عمل آورد. 
ماده 7- بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد موضوع ماده )5( این دستورالعمل را به تفکیک 
بانک های عامل در مقاطع شش ماه به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای 

اسالمی ارائه نماید. 
»دستورالعمل اجرایی ماده )47( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور« در 
)7( ماده و )1( تبصره در یک هزار و دویست و دوازدهمین جلسه مورخ 1394/10/1 شورای پول و 

اعتبار به تصویب رسید و پس از ابالغ الزم االجرا می گردد. 






