
  :عنوان پيشنهاد

  گذاري و ارتقاء نظام مالي كشور اليحه حمايت از توليد و سرمايه

  :خالصه پيشنهاد و داليل توجيهي

نويس اليحه حمايت از  وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور اجراي سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي، پيش - 1 

  .توليد در راستاي اجراي سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي را به منظور طرح و بررسي در هيئت وزيران ارائه نمود

توليد و اليحه مشابهي كه در وزارت امور  نويس ارائه شده و پيشنهادهاي مشابه در خصوص رفع موانع پيش -2

اقتصادي و دارايي طي جلسات متعددي كه با حضور نمايندگان دستگاههاي مختلف و نظرات بخش خصوصي تدوين 

كميسيون اقتصاد به وزارت اموراقتصادي و  22/2/1393شده بود در دفتر كميسيون اقتصاد با عنايت به تصميم مورخ 

  .ر كارگروه رفع موانع توليد ارجاع گرديددارايي به منظور طرح د

  .موضوع در كارگروه يادشده مورد بررسي قرار گرفت و در قالب متن يك اليحه ارائه شد -3

و  2/4/1393، 31/3/1393هاي  پيشنهاد ارائه شده در سه جلسه كميسيون تخصصي كميسيون اقتصاد در تاريخ -4

ه با حضور وزيران امور اقتصادي و دارايي، صنعت معدن تجارت، مطرح و  پس از اصالحاتي طي سه جلس3/4/1393

جمهور و رييس كل بانك مركزي  ريزي و نظارت راهبردي رييس تعاون كار و رفاه اجتماعي، نيرو و معاون برنامه

  .گيري گرديد جمهوري اسالمي ايران و مشاور اقتصادي رييس جمهور مطابق جدول ذيل تصميم

 :يحه پيشنهادي به شرح ذيل استمهمترين محورهاي ال -5

  ؛بدهي ايشان به دولت باتهاتر بدهي دولت به فعاالن بخش خصوصي  - الف

هاي مازاد بانكها و مؤسسات اعتباري،  طريق افزايش سرمايه، فروش دارائيها از  افزايش توان اعتباردهي بانك - ب

كي در بازخريد اوراق مشاركت، رفع مشكل اجراي كاهش دامنه نرخ سپرده قانوني، جلوگيري از درگير شدن منابع بان

 ؛وثايق

افزايش جذابيت اوراق مشاركت با توسعه معافيت اوراق بهادار به اين قبيل اوراق، حذف شرط ضامن براي  - ج

هاي اجرايي كه از  انتشار اوراق مشاركت براي دستگاهشركتهاي معتبر جهت انتشار اوراق مشاركت، حذف تشريفات 

 ؛كنندواسط اقدام به اين كار ميطريق نهاد 

نظير پذيرش هزينه آورده نقدي به عنوان هزينه قابل قبول و در نظر گرفتن (هاي مالياتي  در نظر گرفتن مشوق - د

 ؛گذاري توليدي براي افزايش جذابيت سرمايه) ياتياعتبار مال

 ؛در نظر گرفتن ساز و كاري جهت تشويق افزايش بازدهي انرژي -هـ 

اي اختراعات ثبت شده، هدايت يق تحقيق و توسعه توليدي از طريق در نظر گرفتن كمك هزينه برتشو -  و

وري و در نظر گرفتن آ هاي فن مت نيازهاي توليد، حمايت از شهركهاي دكتري به سهاي مطالعاتي و رساله فرصت

 وري و ارتقاء دانش فني تسهيالت بهره

 .ساله تأمين مواد اوليه 10امكان پذير شدن قراردادهاي  كاهش ريسك فعاليت بخش خصوصي از طريق -ز 



  مصوب كيمسيون اقتصاد هيئت دولت گذاري و ارتقاء نظام مالي كشور اليحه حمايت از توليد و سرمايهپيش نويس 
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شود، مشمول  يا مي دستگاههاي اجرائي ذيربط صادر شدهبرداري توسط  مجوز يا پروانه بهرهواحدهاي توليدي و خدماتي كه براي آنها : 1ماده

 .باشند احكام اين قانون مي

را كه در چارچوب مقررات قانوني مربوط تا پايان غيردولتي  هاي قطعي خود به اشخاص حقوقي شود بدهي به دولت اجازه داده مي :2ماده

خرجي در  –به مبلغي كه ساالنه به صورت جمعي ) ها و مؤسسات دولتي وزارتخانه(ايجاد شده است، از محل مطالبات قطعي دولت  1392سال

لت بيشتر از مبلغ رديف اعتباري چنانچه رقم مطالبات اشخاص حقوقي ياد شده از دو. شود، تسويه نمايد قوانين بودجه سنواتي منظور مي

خرجي ياد شده منظور در جداول قانون بودجه سال مربوط،  –هاي جمعي مبلغ رديف بهمربوط باشد، معادل مجموع مطالبات قابل تسويه، 

  .شود اضافه مي

  .تدوين خواهد شد داراييوسط وزارت امور اقتصادي و دستورالعمل اجرايي اين ماده ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب ت :تبصره

ايجاد شده  1392هاي دولتي كه تا پايان سال  از شركت دولتيحقوقي غيرشود معادل مطالبات قطعي اشخاص  به دولت اجازه داده مي :3ماده

شركت دولتي بدهكار و جايگزين شخص  .را مورد تسويه قرار دهد) ها و موسسات دولتي وزارتخانه(بدهي اشخاص ياد شده به دولت  است، با

مبلغ بدهي تسويه رسد،  تدوين و به تصويب هيات وزيران مي امور اقتصادي و دارايي اي كه توسط وزارت نامه آيينحقوقي موظف است طبق 

 .شده را به حساب درآمد عمومي مربوط، واريز نمايد

را در مواردي كه واجد شرايط  ،)ها و مؤسسات دولتي وزارتخانه(شود، عمليات اجرايي وصول مطالبات دولت  به دولت اجازه داده مي :4ماده

كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و به  اي نامه آيينباشند، تا مبلغ بدهي قابل تسويه، طبق  اين قانون ) 3(و ) 2(مذكور در مواد 

هاي مذكور و  متوقف و محدوديت خروج مديران اشخاص يادشده از كشور را، به لحاظ بدهي1395تا پايان سال  رسد، تصويب هيات وزيران مي

  .، مرتفع نمايدياد شدهدر سقف مبلغ 

 .  آالت توليد و مواد اوليه خودداري نمايد وج نمودن كارفرما و توقيف ابزار و ماشينمين اجتماعي مكلف است از ممنوع الخرسازمان تأ :تبصره

اموال و  از )درصد 33ساالنه حداقل (سال  سهكليه بانكها و موسسات اعتباري موظفند از تاريخ تصويب اين قانون حداكثر تا مدت  :5ماده

جمهوري اسالمي ايران بر حد مجاز مصوبات شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي ) فلياعم از منقول، غيرمنقول، سهام و سرق( هاي مازاد دارايي

درصد  50هايي كه بانكها و موسسات اعتباري به صورت مستقيم يا غيرمستقيم مالك بيش از  شركت(هاي تابعه  و شركت آنهابه تملك را كه 

در صورت عدم انجام تكاليف موضوع اين  .درآمده است، واگذار نمايند) نمايد ه آن را تعيينسهام آن بوده و يا اينكه اكثريت اعضاي هيأت مدير

 – قانون پولي و بانكي كشور) 44(هاي قانوني از جمله ماده  اعمال مجازات با اخطار قبلي، نسبت به جمهوري اسالمي ايرانماده، بانك مركزي 

  .اين ماده را بر عهده داردبانك مركزي مسئوليت حسن اجراي . اقدام خواهد نمود -1351مصوب 

هاي  نسبت به مبلغ قيمت دفتري و هزينههاي دولتي  التفاوت حاصل از مبلغ فروش اموال و داراييهاي مازاد بانك معادل صددرصد مابه :تبصره

ماليات و سود سهم وجوه حاصل از اين تبصره از پرداخت . تخصيص داده خواهد شد همان بانكفروش به خزانه واريز و جهت افزايش سرمايه 

 .حكم اين ماده از مقررات عام و خاص مغاير مستثني است. دولت معاف است

طي مدت پنج سال صرفاً براي افزايش سرمايه  1393معادل يك درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي از سال : 6ماده

 1393ماده واحده قانون بودجه سال ) 2(تبصره ) ب(توسعه ملي موضوع بند سهم صندوق 1393در سال . يابد هاي دولتي اختصاص مي بانك

  .گردد تعيين مي%) 28(بيست و هشت درصد 

  . اين ماده پيش از هرگونه تسهيم از قبيل سهم وزارت نفت، صندوق توسعه ملي و ساير موارد مشابه خواهد بود يك درصد مذكور در :1تبصره

جمهور و  ريزي و نظارت راهبردي رييس لعملي كه به تصويب وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامهنحوه تخصيص طبق دستورا :2تبصره

 . رسد تعيين خواهد شد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مي

به يكصد و  اين قانون) 2(تبصره) ب(كل كشور موضوع جزء 1393قانون بودجه سال ) 5( جدول شماره 210110سقف رديف درآمدي : 7ماده

داري كل كشور  خزانه"يابد و عبارت زير در جزء مذكور جايگزين عبارت  ريال افزايش مي) 150,000,000,000,000(پنجاه هزار ميليارد 

  : شود مي "پرداخت نمايد... مكلف است 

وجوه واريزي را جهت تقويت بنيه  ريال از) 75,000,000,000,000(داري كل كشور مكلف است تا سقف هفتاد و پنج هزار ميليارد  خزانه"

هاي وابسته بر  ستاد كل نيروهاي مسلح با نظر ستاد كل نيروهاي مسلح به نيروهاي مسلح و سازمان 530000-121دفاعي از محل رديف 

يارد ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور پرداخت نمايد و تا سقف هفتاد و پنج هزار ميل اساس موافقت نامه با معاونت برنامه

در صورتيكه  بابت تسويه بدهي دولت به بانك هاي دولتي و 530000-138ريال وجوه واريزي را از محل رديف ) 75,000,000,000,000(
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مطابق دستورالعملي كه به تصويب وزارت امور اقتصادي و دارايي، هاي مذكور  افزايش سرمايه دولت نزد بانك مازاد بر بدهي دولتي باشد بابت

 تخصيص وجوه اين بند. پرداخت نمايدرنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مي رسد معاونت ب

 ".خواهد بود 210110به نسبت منابع واريز شده به رديف درآمدي  530000-138و  530000-121هاي  به رديف بطور مساوي

عبارت زير اضافه  "اين قانون واريز نمايد) 5(جدول شماره "كل كشور بعد از عبارت  1393بودجه سال قانون ) 3(تبصره ) الف(در بند : 8ماده

  :شود مي

مطابق دستورالعملي كه به تصويب وزارت هاي مشمول واگذاري،  ها و بيمه صددرصد وجوه حاصل از واگذاري باقيمانده سهام دولت در بانك"

به افزايش سرمايه رسد  ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران ميهامور اقتصادي و دارايي، معاونت برنام

 ".يابد هاي دولتي اختصاص مي بانك

هاي خصوصي و  هاي دولتي صرف اعطاي تسهيالت به بخش منابعي كه از محل حساب ذخيره ارزي به عامليت بانك%) 100(صددرصد  :9ماده 

هاي مربوط منظور  شود، پس از كسر تعهدات قبلي به حساب افزايش سرمايه دولت در بانك هاي آتي وصول مي و طي سالتعاوني شده است 

 .شود مي

هاي ارزي خود را پس از وضع زيان احتمالي سال جاري و انباشته  ها و بدهي هاي دولتي مكلفند تفاوت ناشي از تسعير دارايي بانك :10ماده

قانون  )136(و با رعايت تبصره ماده بانك در حسابي تحت عنوان اندوخته ناشي از تسعير ارز، نگهداري و پس از طي تشريفات قانوني 

 .به حساب سرمايه منظور نمايند -1366مصوب  – محاسبات عمومي

ميزان بدهي قطعي شده . ها را از طريق منابع ناشي از واگذاري سهام تسويه نمايد شود بدهي خود به بانك به دولت اجازه داده مي :11ماده

حوه واگذاري توسط هيأت واگذاري تعيين ارزش سهام و ن. توسط سازمان حسابرسي تعيين و به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد

 .شود مي

قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي در خصوص اوراق صكوك و تمامي  )12(و  )11(، )7( هاي مورد اشاره در مواد كليه معافيت: 12ماده

قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و بر  )224(ماده  "ف"و جزء  )97(و  )83(اوراق بهاداري كه در راستاي مواد 

 گردد، حاكم خواهد بود ابط و مقرات بانك مركزي منتشر مياساس ضو

  :گردد و اصالحات بعدي آن اضافه مي -1310مصوب  -قانون ثبت اسناد و امالك ) 34(تبصره زير به ماده : 13ماده 

در مورد معامالت بانكي و موسسات مالي و اعتباري مجاز، هرگاه مال مورد وثيقه به مبلغ پايه مزايده، خريداري نداشته باشد، به : 2تبصره 

شود تا ظرف مدت يك ماه پس از اخطار، طلب بانك يا موسسه اعتباري را پرداخت  تقاضاي بستانكار به تسهيالت گيرنده و راهن اخطار مي

چنانچه ظرف مدت مذكور طلب بستانكار پرداخت نشده . نموديا مال ديگري معرفي كند كه بتوان با فروش آن طلب بستانكار را تأديه  نمايند و

كه مبلغ پيشنهادي خريدار،  يا مال ديگر معرفي نشود، مال مورد مزايده به باالترين مبلغ پيشنهادي به فروش خواهد رسيد، مشروط بر اين

حق پذيرش فروش  درصد مطالبات بستانكار نباشد 80از كه مبلغ پيشنهادي خريدار كمتر  در صورتي. از مطالبات بستانكار نباشدمعادل يا كمتر 

در اجراي اين . باشد بستانكار ميهاي قانوني با  البات از روشمال و دريافت حاصل آن در قبال بخشي از مطالبات و پيگيري وصول باقيمانده مط

 .از ساز و كارهاي بورس كاال در اولويت قرار دارد تبصره، استفاده

پس از استقرار ، -1384مصوب  - قانون بازار اوراق بهادار )27(و  )26(شود با رعايت مواد  به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده مي :14ماده

، مجوز انتشار اوراق مشاركت و ساير صكوك را بدون ضامن بر اساس رتبه اعالمي شركتهاي مزبور بندي اعتباري هاي رتبه و راه اندازي شركت

 .صادر نمايد

ا انتشار و معامالت ثانويه اوراق مشاركت و ساير اوراق بهادار اسالمي از قبيل اوراق مرابحه، اسناد خزانه اسالمي صرفاً از طريق بورس ي :15ماده 

بازخريد اين اوراق قبل از سررسيد . شود ، انجام مي -1384مصوب -قانون بازار اوراق بهادار ) 27(و  )26(بازار خارج از بورس با رعايت مواد 

  .ممنوع مي باشد

 .ا از شمول اين ماده مستثني است.ا.اوراق منتشره توسط بانك مركزي ج :تبصره

– قانون مديريت خدمات كشوري) 5(موضوع ماده  هاي اجراييبهادار دستگاه ها و پرداختهاي موضوع انتشار اوراقدريافتمعامالت و  :16ماده 

به منظور تامين مالي از طريق انتشار ) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد )1(ماده  "د"موضوع بند (واسط  از طريق نهاد -1386مصوب 

داري كل از رعايت تشريفات مقرر در  با تائيد خزانه است جزء الينفك ابزار تامين ماليدر موارديكه خريد، فروش و اجاره دارايي  اوراق بهادار

  .استمستثني قانون محاسبات عمومي 

 .رسد آيين نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تاييد هيات وزيران مي :تبصره
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وزارت تعاون كار و رفاه . بازنشستگان مجاز استشدگان و ايجاد صندوق هاي بازنشستگي خصوصي با رعايت تضمين حقوق بيمه :17ماده

جمهوري اسالمي ايران نسبت به  اجتماعي مكلف است ظرف حداكثر شش ماه پس از الزم االجرا شدن اين قانون با همكاري بيمه مركزي

 .نامه اجرائي اين ماده اقدام نمايد تدوين و تصويب آئين

  :پذيرد مياصالحات زير در قانون كار صورت : 18ماده 

  :شود قانون كار اضافه مي) 10(به متن ماده  "ح"بند ذيل به عنوان بند ). الف

  "شرايط و نحوه فسخ قرارداد: بند ح"

  :شود قانون كار اضافه مي) 21(به متن ماده  "ز"بند ذيل به عنوان بند ) ب

  ."فسخ قرارداد به نحوي كه در متن قرارداد پيش بيني گرديده است: بند ز"

  :شود قانون كار اضافه مي) 21(به شرح زير به ماده  "ح"بند  ).ج

) 9(كاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و لزوم تغييرات گسترده در فناوري مطابق مفاد ماده : بند ح"

  ."قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور

 ، اي مركب از نمايندگان وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور كميته مرجع تشخيص، :تبصره

 .خواهد بود و تشكل كارفرمايي كارگري وزارتخانه ذي ربط

  :شود هاي مستقيم اضافه مي مكرر  قانون ماليات) 148(عنوان ماده  ذيل به متن :19ماده 

معادل در قالب عقود مشاركتي فراهم نمايند  بنگاههاي توليديو سرمايه درگردش  طرح- ه نقدي براي تأمين مالي پروژهرداشخاصي كه آو

به عنوان از پرداخت هرگونه ماليات معاف بوده و براي پرداخت كننده سود، معادل سود پرداختي حداقل سود مورد انتظار عقود مشاركتي 

  .شود ميتلقي هزينه قابل قبول مالياتي 

درصورت كاهش آورده نقدي، به . تواند آورده نقدي را از شركت خارج نمايد نمي سه سالاستفاده كننده از معافيت اين ماده تا مدت : 1تبصره

  . ميزان ارزش روز معافيت استفاده شده، ماليات سال وقوع خروج آورده نقدي، اضافه خواهد گرديد

با اداره امور مالياتي حوزه مربوطه خواهد  طرح يا سرمايه در گردش- نقدي براي تامين مالي پروژهتشخيص تحقق بكارگيري آورده : 2تبصره

 .بود

صنعتي هاي تحقيقاتي واحدهاي  درصد آن بخش از هزينه 50هاي سنواتي تا  شود از محل اعتبارات بودجه به دولت اجازه داده مي :20ماده 

المللي  بينمراجع ذيصالح داخلي يا  ازبه كسب حق امتياز توليد كاال يا خدمتي يا ثبت اختراع منجر  برداري را كه  داراي مجوز يا پروانه بهره

توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت  از تاريخ ابالغ اين قانون آيين نامه اجرايي موضوع اين ماده ظرف سه ماه. است، كمك نمايد شده

 .رسد تصويب هيئت وزيران مييه شده، به صنعت، معدن و تجارت ته

هاي  درصد از فرصت 30هاي الزم را طوري طراحي و اجرا نمايد كه حداقل  ت مشوقوزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف اس: 21ماده 

  .دهاي توليدي و خدماتي اختصاص ياب مطالعاتي اعضاء هيات علمي دانشگاهها  و رساله هاي دكتري به موضوعات مربوط به  فعاليت

و معاونت  »صنعت، معدن و تجارت«و » علوم، تحقيقات و فناوري« هاي  وزارتخانهنحوه و شرايط استفاده و مشوقهاي الزم توسط  :تبصره

 .شود تعيين مي برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

قانون حمايت از شهركها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري  )3(ماده  "ج"به انتهاي بند  "هاي فناوري و شهرك"عبارت  :22ماده

 .شود اضافه مي "پاركهاي علم و فناوري "بعد از عبارت اين قانون )9(ها و اختراعات و در متن ماده 

با اطالع مديريت ها و موسسات آموزش عالي هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاهاعضاي هيات علمي آموزشي و پژوهشي شاغل در سمت :23ماده

براي داشتن سهام يا سهم الشركه و عضويت در هيات مديره شركتها، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و  دانشگاه

 . شوند و اصالحات بعدي آن نمي - 1337 مصوب -كارمندان در معامالت دولتي و كشوري 

هاي نو و توليد آب شيرين و  ورزي با اولويت استفاده از انرژيهاي كشا ارت نفت اجازه داده مي شود در ازاي برقي كردن  چاهبه وز :24ماده 

. سرمايه گذار پرداخت نمايد گردد، ارزش سوخت صرفه جويي شده را حداكثر تا پنج سال به ي كه منجر به صرفه جويي انرژي ميكليه طرحهاي

تهيه و به تصويب  يزي و نظارت راهبردي رييس جمهورر و معاونت برنامه هاي نفت، نيرواً توسط وزارتخانهماده مشترك نامه موضوع اين آيين

 .رسد هيات وزيران مي

جاز به هايي كه دولت تامين كننده انحصاري مواد اوليه است، دولت م حيط كالن سرمايه گذاري در فعاليتبه منظور ثبات بخشي به م: 25ماده 



 متن اصالحي كميسيون تخصصي

  :مين مواد اوليه با شرايط ذيل استعقد قراردادهاي ده ساله تأ

هاي جهاني تجاوز  درصد قيمت 95ر شرايطي از تورم مورد انتظار قابل تعديل خواهد بود و تحت ه متناسب باقراردادهاي منعقده هر ساله  -1

  .نخواهد كرد

  .قابل اعمال نخواهد بود شدهاين شرايط براي شركتهايي كه به مدت دو سال توليد آنها متوقف  -2

، بند يك اين ماده اين قانونها تا رسيدن به اهداف قيمتي تعيين شده در  در خصوص حاملهاي انرژي مشمول قانون هدفمندسازي يارانه -3

 .قابل اعمال نخواهد بود

هاي  عيني كه در بودجهدولت مكلف است هرساله از محل رديف م اين قانون،) 1(موضوع ماده وري واحدهاي  به منظور افزايش بهره: 26ماده

ماده  پرداخت تسهيالت موضوع اين. فني پرداخت نمايد دانشوري و ارتقاء  ، كمك يارانه تسهيالت بهرهاين واحدهاشود، به  بيني مي ساالنه پيش

جمهور با همكاري سازمان ملي بهره  ظارت راهبردي رييسرنامه ريزي و ناي است كه حداكثر ظرف سه ماه توسط معاونت ب مطابق آئين نامه

 .وري پيشنهاد و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد

  :گردد اليحه اصالحي قانون مالياتهاي مستقيم اضافه مي) 132(ماده ) 1(متن ذيل به تبصره  :27ماده 

هاي فني  گذاري خارجي و كمك خارجي با مجوز سازمان سرمايهگذاران  گذاري انجام شده با مشاركت سرمايه همچنين در صورتي كه سرمايه

درصد به مشوق اين تبصره به نسبت سرمايه ثبت و  10گذار خارجي به ميزان  درصد مشاركت سرمايه 10ايران  انجام شده باشد به ازاء هر 

 .گردد درصد آن اضافه مي 50پرداخت شده و حداكثر تا 

  :گردد الحاق مي اليحه اصالحي قانون مالياتهاي مستقيم )132(به ماده جديد  تبصرهمتن زير به عنوان يك : 28ماده 

نمايند  مي شركتهاي خارجي كه با استفاده از ظرفيت واحدهاي توليدي داخلي در ايران نسبت به توليد محصوالت با نشان معتبر اقدام -تبصره

نمايند از تاريخ انعقاد قرارداد همكاري با واحد توليد ايراني در دوره معافيت واحد درصد از محصوالت توليدي را صادر  30در صورتي كه حداقل 

درصد تخفيف در نرخ مالياتي نسبت به درآمد ابرازي حاصل از  50ده و در صورت اتمام معافيت از توليدي  مذكور مشمول حكم اين ماده بو

 .واهند شدفروش محصوالت توليدي در مدت مذكور در اين ماده برخوردار خ

اطالعات كارفرمايان داراي بدهي با شخصيت حقوقي را به صورت برخط در اختيار  1394سازمان تأمين اجتماعي مكلف است از سال  :29 ماده

 . دستگاههايي كه قانوناً ملزم به استعالم از اين سازمان هستند قرار دهد

  

   



  مواد پيشنهادي جديد 

حقوقي كه در سال بيش از يك مورد ملكي مسكوني يا تجاري معامله نموده باشد، به ازاي هر مورد ملكي هر شخص حقيقي يا : 30ماده 

و بيشتر اضافه بر ساير  5درصد از امالك  20مورد فوق مشمول  4درصد و به ازاي هر مورد بيش از  10مورد، مازاد مشمول  3اضافي تا 

  .هاي متعلقه خواهد بود ماليات

هزار ميليارد ريال تا زمان كاهش بدهي به نصف ميزان ارزش بدهي در زمان تصويب  100شود ساالنه  دولت اجازه داده ميبه : 31ماده 

هاي انتشار اصل اين اوراق در سر رسيد با انتشار اوراق جديد بازپرداخت شده و پرداخت هزينه. اين قانون اوراق خزانه اسالمي منتشر نمايد

  .هاي آتي پيش بيني خواهد گرديد سنواتي سال هايو فرع آن در بودجه

هاي اجرايي مكلف اند بدهي خود به اشخاص حقوقي غير دولتي را با استفاده از اموال مازاد خود تسويه  دستگاه: 32ماده  -

  .نمايند

در . يده واگذار نمايدهاي انتفاعي نيمه تمام را از طريق فرابورس با استفاده از مكانيزم مزا دولت مكلف است پروژه: 33ماده  -

تواند از طريق هيأت واگذاري پروژه را با استفاده از  صورتي كه به قيمت پايه مزايده پروژه فروخته نشود دستگاه مربوطه مي

  .مذاكره به طلبكاران واگذار نمايد

خصوصي  –هاي عمومي غير انتفاعي در قالب قراردادهاي مشاركت عمومي دولت مكلف است از طريق واگذاري پروژه: 34ماده  -

)PPP (هاي نيمه و محاسبه ارزش پروژه به عنوان آورده دولت جهت افزايش نرخ بازده با جلب مشاركت بخش خصوصي پروژه

  .تمام را اجرا نمايد

موجب تكاليف قانوني و يا دولتي ايجاد شده است، به  هاي دولتي را كه بهها و شركتهاي سازماندولت مكلف است بدهي: 35ماده 

  .هاي دولت منتقل نمايدپيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيئت وزيران به بدهي

درصد از درآمد حاصل از عوارض صادراتي را براي تشويق صادرات كاالهاي با ارزش  20دولت مكلف است هر سال : 36ماده  -

  .ي فناوري باال اختصاص دهدافزوده و محتوا

هاي مازاد هاي حمايتي تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت را، از محل واگذاري داراييدولت مكلف است سرمايه صندوق: 37ماده 

  .دهدوزارت صنعت، معدن و تجارت به ميزان سه برابر فعلي افزايش و هر دو سال يكبار به اندازه شاخص بهاي مصرف كننده افزايش 

هاي مناسب براي مشتريان خوش حساب را حداكثر شش ماه از  دولت مكلف است تكليف بدهكاران ارزي و مشوق: 38ماده  -

  .تصويب اين قانون تعيين نمايد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

  پس از جلسات كميسيون اقتصاد وصول گرديد و در ارزيابي اوليه قابل بررسي به نظر رسيد مواد پيشنهادي جديد كه

سيده باشد، با مانده تعهدات ها از دولت كه تحت تضمين دولت بوده و به تأييد سازمان حسابرسي ر مانده مطالبات بانك :9جايگزين ماده 

گردد و مازاد آن به حساب افزايش سرمايه دولتي، تهاتر و تسويه ميهاي غير بخشارزي بابت تسهيالت اعطايي به ها به حساب ذخيره  بانك

  .بانك هاي دولتي بر اساس نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي منظور خواهد شد

خ تبديل ارز هاي دولتي، نردستورالعمل مربوط به نحوه تسويه مطالبات مذكور با گيرندگان تسهيالت، نحوه افزايش سرمايه بانك :1 تبصره

ها در اين زمينه، حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ  به ريال، زمان استمهال، نحوه بخشودگي جريمه تأخير و اختيارات هيأت مديره بانك

ه و به ، وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، تهي.ا.ا.ابالغ اين قانون، توسط بانك مركزي ج

  .تصويب هيأت امناي حساب ذخيره ارزي خواهد رسيد

تعهدات ايجاد شده براي حساب ذخيره ارزي كه مقرر بود از محل بازپرداخت تسهيالت اعطايي پرداخت شود، جهت ارزيابي : 2تبصره  .1

  .شودروزآمد و اعطاي تسهيالت به صندوق توسعه ملي ارجاع داده مي

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني «، »سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران«ي شامل اهاي توسعهسازمان :39ماده 

 تأسيس و اساس قوانينبر منحصراً» شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران«و » هاي صنعتي ايرانسازمان صنايع كوچك و شهرك«، »ايران

مادام كه در قوانين بعدي نسخ و يا اصالح مواد و مقررات  .گردنداير آنها نميو مشمول قوانين و مقررات مغ هاساسنامه مربوط اداره گرديد

  .اين قانون صريحاً و با ذكر نام اين قانون و ماده مورد نظر قيد نشود، معتبر خواهد بود

ها  قانون ماليات بر ارزش افزوده از واحدهاي توليدي و خدماتي مستقر در شهرك )38(ماده  "الف"عوارض دريافتي موضوع جزء : 40ماده 

- هاي صنعتي افتتاح ميو نواحي صنعتي به حساب تمركز وجوه كه توسط خزانه داري كل كشور به نام سازمان صنايع كوچك و شهرك

  .شودها و نواحي صنعتي كشور صرف  اداره شهرك هاي خدماتي متولي ريق آن سازمان جهت حمايت از شركتشود، واريز گردد تا از ط

 هقانون افزايش بهر )9(ماده  )2(ها و نواحي صنعتي از شمول تبصره يا توسعه شهركاراضي مورد درخواست جهت ايجاد : 41ماده 

  .گردد مستثني مي - 1389مصوب  –و منابع طبيعي وري بخش كشاورزي 

  :شود قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اضافه مي) 69(يك تبصره به شرح زير به ماده : 42ماده 

  .گردد به نام اين شركتها منتقل مي» ايقيمت منطقه«هاي صنعتي با پرداخت اسناد اراضي تحت اختيار شركت شهرك -تبصره .١



  :مستندات قانوني مرتبط

  :-1386مصوب  –قانون مديريت خدمات كشوري ) 5(ماده 

ها، مؤسسات دولتي ، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي ، شركتهاي دولتي و كليه دستگاههايي كه  كليه وزارتخانه: اجرائي دستگاه  - 5ماده 

بانك مركزي، بانكها و  شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران ، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران،

  .شوند دولتي، دستگاه اجرائي ناميده ميهاي  بيمه

  :-1389مصوب  -بنيان قانون حمايت از شركت ها و مؤسسات دانش) 3(ماده ) ج(بند 

بنيان موضوع اين قانون در محل پارك هاي علم و  ج ـ اولويت استقرار واحدهاي پژوهشي، فناوري و مهندسي و توليدي شركت ها و مؤسسات دانش

 .ناطق ويژه اقتصادي و يا مناطق ويژه علم و فناوريفناوري، مراكز رشد، م

  :-1380مصوب  –اصالحي قانون ماليات هاي مستقيم ) 132(ماده 

هاي تعاوني و خصوصي كه  هاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخش درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليت -  132ماده  

شود، از تاريخ  برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي ربط براي آنها پروانه بهره هاي ذي ز طرف وزارتخانهبه بعد ا 1381اول سال  از

و به مدت %) 100(و به مدت چهار سال و در مناطق كمتر توسعه يافته به ميزان صددرصد %) 80(برداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد  بهره شروع

  .اين قانون معاف هستند) 105(ات موضوع ماده از مالي ده سال

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته براي بقيه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و همچنين  - 1تبصره  

ي و دارائي و صنايع و معادن تهيه و به تصويب هاي امور اقتصاد ريزي كشور و وزارتخانه آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مديريت و برنامه در

  .رسد وزيران مي هيأت

هاي موضوع اين ماده شامل درآمد واحدهاي توليدي و معدني مستقر در شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز تهران و  معافيت - 2تبصره  

از سيصد هزار نفر جمعيت براساس آخرين سرشماري كيلومتري مركز اصفهان و سي كيلومتري مراكز استانها و شهرهاي داراي بيش  پنجاه

  .هاي صنعتي استقرار يافته در شعاع سي كيلومتري مراكز استانها و شهرهاي مذكور نخواهد بود شهرك استثناي به

درصد  پرداخت پنجاهبرداري ا ز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي هر سال از  كليه تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي داراي پروانه بهره - 3تبصره  

  .ماليات متعلق معاف هستند %)50(

اين ) 2(برداري واحدهاي معاف موضوع اين ماده و همچنين تعيين محدوده موضوع تبصره  ضوابط مربوط به تعيين تاريخ شروع بهره - 4تبصره  

  دگرد هاي امور اقتصادي و دارائي و صنايع و معادن تعيين و اعالم مي توسط وزارتخانه ماده

  -1369مصوب  - قانون كار ) 41(و ) 27(، )21(، )10(، )7(مواد  

السعي كاري را براي مدت موقت يا مدت  قرارداد كار عبارت است از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگاه در قبال دريافت حق - 7ماده

  .دهد غيرموقت براي كارفرما انجام مي

  :مشخصات دقيق طرفين،بايد حاوي موارد ذيل باشدقرارداد كار عالوه بر  -10ماده

  :يابد قرارداد كار به يكي از طرق زير خاتمه مي -21ماده

هاي انضباطي كارگاه را پس از تذكرات كتبي نقض نمايد كارفرما حق دارد در  هرگاه كارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و يا آئين نامه -27ماده

ي اسالمي كار عالوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه كار معادل يكماه آخرين حقوق كارگر را به عنوان صورت اعالم نظر مثبت شورا

  .به وي پرداخته و قرارداد كار را فسخ نمايند» حق سنوات«

ياد شده اگر مسأله با توافق حل نشد به  در واحدهائي كه فاقد شوراي اسالمي كار هستند نظر مثبت انجمن صنفي الزم است و در هر مورد از موارد

در مدت رسيدگي مراجع حل .هيأت تشخيص ارجاع و در صورت عدم حل اختالف از طريق هيأت حل اختالف رسيدگي و اقدام خواهد شد

  .اختالف،قرارداد كار به حالت تعليق درمي آيد

راي اسالمي كار و يا انجمن صنفي در آن تشكيل نگرديده باشد يا فاقد كارگاههائي كه مشمول قانون شوراي اسالمي كار نبوده و يا شو -1تبصره

  .در فسخ قرارداد كار الزامي است)اين قانون 158موضوع ماده (نماينده كارگر باشند اعالم نظر مثبت هيأت تشخيص

با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب وزير كار و  هاي انضباطي كارگاهها به موجب مقرراتي است كه ها و آئين نامه موارد قصور و دستورالعمل -2تبصره

  .امور اجتماعي خواهد رسيد



شوراي عالي كار همه ساله موظف است ، ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور و يا صنايع مختلف با توجه به معيارهاي  -  41ماده 

  :ذيل تعيين نمايد

  . حداقل مزد كارگران باتوجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران اعالم مي شود -  1

يك حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگيهاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه اي باشد تا زندگي  - 2

  .مراجع رسمي اعالم مي شود را تامين نمايد خانواده كه تعداد متوسط آن

د كارفرمايان موظفند كه در ازاي انجام كار در ساعات تعيين شده قانوني به هيچ كارگري كمتر از حداقل مزد تعيين شده جديد پرداخت ننماين - تبصره 

  . و در صورت تخلف ، ضامن تاديه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جديد مي باشد

  :- 1382مصوب  -قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور) 9(ماده 

به منظور ارتقاي سطح كيفي و بهره وري، نيروي انساني شركتهاي صنعتي با مشاركت تشكل كارگري و مديريت هر شركت مشخص مي  - 9ماده 

مازاد، نيروي مازاد با دريافت حداقل دوماه آخرين مزد و مزايا بابت هر سال سابقه كار درصورت توافق طرفين در زمينه نيروي انساني موردنياز و . گردد

تحت پوشش بيمه بيكاري قرار مي  26/6/1369قانون بيمه بيكاري مصوب ) 7(ماده ) الف( در واحد يا به وجه ديگري كه توافق شود، مطابق ضوابط بند 

وزارتخانه ( ي واحد و كارفرما، موضوع با نظرات طرفين به كارگروهي متشكل از نمايندگان دولت درصورت عدم حصول توافق بين تشكل كارگر. گيرند

و سازمان تأمين اجتماعي و تشكل هاي عالي كارفرمايي و كارگري ) هاي صنايع و معادن، كار و امور اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

قانون بيمه بيكاري مصوب ) 7(ماده ) الف( مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون كار مطابق ضوابط بند احاله و حسب نظر كميته مذكور، كارگران 

  .تحت پوشش بيمه بيكاري قرار مي گيرند 26/6/1369

  .ضوابط اين ماده تاپايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، قابل اجراء مي باشد

رت كافي نبودن منابع صندوق بيمه بيكاري براي پوشش اصالح ساختار نيروي انساني واحدهاي صنعتي، سازمان مديريت و برنامه ريزي در صو

عي كشور موظف است هرساله اعتبارات موردنياز را در يك رديف مشخص و جداگانه در قالب بودجه ساالنه كل كشور در اختيار سازمان تأمين اجتما

  .قرار دهد

  :قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي، سياسي ) 101(ماده  

كه متضمن عزت » گرايي جانبه سه «كار و توسعه، براساس راهبرد  دولت موظف است برنامه ملي توسعه كار شايسته را به عنوان گفتمان جديد عرصه 

پايان سال اول برنامه چهارم توسعه  باشد و مشتمل بر محورهاي ذيل تهيه و تا آزادي و امنيت نيروي كار، همراه با صيانت الزم نفس، برابري فرصتها،

  .ايران تقديم مجلس شواي اسالمي بنمايد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي

عي، تساوي مزدها براي زن جم كار، حق سازماندهي و مذاكره دسته آزادي انجمنها و حمايت از حق تشكلهاي مدني روابط (حقوق بنيادين كار  -الف  

رعايت حداقل مزد متناسب با حداقل  ارزش، منع تبعيض در اشتغال و حرفه، رعايت حداقل سن كار، ممنوعيت كار كودك، و مرد در مقابل كار هم

  ).معيشت

ي، ارتقاي روابط صنعتي و روابط ارتقاي سرمايه انساني و اجتماع )نهادهاي مدني روابط كار (گفت و گوي اجتماعي دولت و شركاي اجتماعي  -ب 

جانبه مشاوره ملي، گسترش مكانيزمهاي  سه جمعي، تشكيل شوراي زني جمعي، انعقاد پيمانهاي دسته اجتماعي، مذاكرات و چانه كار، نقش شركاي

  .ترويج گفت و گوي اجتماعي و تقويت تشكلهاي مدني روابط كار  جانبه در روابط كار، اصالحات ساختاري، سه

ساز و كارهاي جبراني، حمايتهاي اجتماعي از شاغلين بازار  تقويت تأمين اجتماعي، بيمه بيكاري، ايجاد توسعه و (گسترش حمايتهاي اجتماعي  -ج 

  ).دستيابي به فرصتهاي شغلي مناسب توانبخشي معلولين و برابري فرصتها براي زنان و مردان و توانمندسازي زنان از طريق كار غيررسمي،

  .حق پيگيري حقوق صنفي و مدني كارگري -د  

دولت،  «جانبه  قوانين تأمين اجتماعي و روابط كار براساس سازوكار سه تغيير در (اصالح و بازنگري قوانين و مقررات تأمين اجتماعي و روابط كار  - هـ  

  ).منظور تعامل و انعطاف بيشتر در بازار كار به» كارگر و كارفرما

ريزي آموزشي با  دار و معطوف به اشتغال، برنامه آموزشهاي هدف سازي براي اشتغال در واحدهاي كوچك و متوسط، ظرفيت (اشتغال مولد  -و  

كامل آموزش و اشتغال رفع موانع بيكاري  آوري و تجزيه و تحليل اطالعات بازار كار، ارتباط و همبستگي آموزشهاي كارآفريني، جمع گيري اشتغال، جهت

  ).اي معطوف به نياز بازار كار حرفه آموزشهاي مهارتي فني وساختاري، توسعه 

المللي، كنسولي، تحوالت جهاني كار و امحاي  هاي بين نامه مقاوله اصالح قوانين و مقررات در جهت انطباق قوانين و مقررات ملي با استانداردها و -ز  

  .غالهاي اجتماعي به ويژه در عرصه روابط كار و اشت عرصه تبعيض در همه

  .اتخاذ تدابير الزم براي اعزام نيروي كار به خارج از كشور -ح 



 :قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي) 12(و ) 11(، )7(مواد 

  شود؛ الحاق مي 1366مكرر و چهار تبصرة ذيل آن به قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ) 143(متن زير به عنوان مادة  -7ماده 

نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شركتها اعم از ايراني و خارجي در بورسها يا بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز، از هر  -مكرر 143ماده 

ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بردرآمد ) %5/0(درصد  ماليات مقطوعي به ميزان نيم

  .م و حق تقدم سهام و ماليات بر ارزش افزوده خريد و فروش مطالبه نخواهد شدنقل و انتقال سها

ر نهاد واسط از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض نقل و انتقال و ماليات بردرآمد آن دسته از دارايي هايي كه تأمين مالي آن از طريق انتشا -11ماده 

گونه نهادها صورت  حاصل از اقدامات تأمين مالي كه از طريق انتشار اوراق بهادار توسط اينوجوه . گيرد معاف است اوراق بهادار به عموم صورت مي

دستورالعمل مربوط به . گيرد، بايد در حساب خاصي متمركز شود و هرگونه برداشت از اين حساب بايد تحت نظارت و با تأييد سازمان انجام گيرد مي

  . نهاد سازمان به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار خواهد رسيدفعاليت نهادهاي واسط ظرف مدت سه ماه به پيش

درآمد حاصل از فروش دارايي به نهاد واسط براي تأمين مالي از طريق عرضة عمومي اوراق بهادار معاف از ماليات است و به نقل و انتقال  - 12ماده 

اشي از افزايش ارزش دارايي در خريد مجدد همان دارايي توسط فروشنده به هر هزينة استهالك ن. گيرد گونه ماليات و عوارضي تعلق نمي آن هيچ

  .هاي قابل قبول مالياتي نخواهد بود نحوي كه باشد جزء هزينه

  :1386مكرر آن؛ مصوب ) 34(و حذف ماده  1351اصالحي قانون ثبت مصوب ) 34(قانون اصالح ماده 

قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غيرمنقول، درصورتي كه ) 33(ديگر معامالت مذكور در ماده در مورد كليه معامالت رهني و شرطي و  -34ماده 

تواند از طريق صدور اجرائيه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظيم كننده سند، بدهكار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهي خود را نپردازد، طلبكار مي

ز از تاريخ ابالغ اجرائيه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد بنابه تقاضاي بستانكار، اداره ثبت پس از چنانچه بدهكار ظرف ده رو. درخواست كند

هن به ميزان ارزيابي تمامي مورد معامله و قطعيت آن، حداكثر ظرف مدت دوماه از تاريخ قطعيت ارزيابي، با برگزاري مزايده نسبت به وصول مطالبات مرت

  .م و مازاد را به راهن مسترد مي نمايدطلب قانوني وي اقدا

ن نحوه ابالغ اجرائيه، بازداشت مازاد مورد رهن وچگونگي ختم عمليات اجرائي و برگزاري مزايده و اعراض از رهن و ساير موارد به موجب آئي -2تبصره 

  .رئيس قوه قضائيه خواهد رسيدنامه اي است كه ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و امالك كشور تهيه و به تصويب 

  :قانون اساسي) 53(اصل 

  .كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه داري كل متمركز ميشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام ميگيرد

  :1393ماده واحده قانون بودجه سال ) 2(تبصره ) ب(بند 

هاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي اعم از صادرات سال  ربط، مكلف است كليه دريافتي بعه ذيوزارت نفت از طريق شركت دولتي تا - ب

هاي موضوع اين تبصره و تسويه بندهاي  الحساب پرداخت عنوان علي هاي بيع متقابل به از كسر بازپرداخت  جاري و سالهاي قبل را به هر صورت، پس

مركزي جمهوري اسالمي ايران به حسابهاي مربوط در  بل بالفاصله از طريق حسابهاي مورد نظر و مورد تأييد بانك متناظر در قوانين بودجه سالهاي ق

  .داري كل كشور واريز نمايد خزانه

طريق شركت سهم وزارت نفت از ) %5/14(طور متناسب، چهارده و نيم درصد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است از وجوه حاصله هر ماهه به

بازپرداخت برداشت از ) %2(سهم صندوق توسعه ملي و دو درصد ) %29(هاي بيع متقابل، بيست و نه درصد ربط، با احتساب بازپرداخت دولتي تابعه ذي

انون، با اين ق) 5(جدول شماره  210109و  210101و سهم درآمد عمومي دولت موضوع رديفهاي درآمدي  1391اين صندوق بابت سهم عيدانه سال 

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ) 81(ماده ) ج(فروش مبالغ ارزي به نرخ مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موضوع بند

  . داري كل كشور واريز نمايد ايران را به حساب مربوط نزد خزانه

  :1393ماده واحده قانون بودجه سال ) 3(تبصره ) الف(بند 

قانون اساسي، مصوب ) 44(هاي كلي اصل چهل و چهارم  قانون اجراي سياست) 3(ماده  )ب(و ) الف(بندهاي ) 1(در راستاي اجراي تبصره  -الف

الشركه، حق تقدم ناشي از  كليه سهام، سهم 1393سازي تا پايان سال  وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است از طريق سازمان خصوصي 11/12/1389

قانون مذكور و شركت مادر تخصصي ) 2(برداري و مديريت دولت را در بنگاههاي گروههاي يك و دو ماده  بهره  الشركه، حقوق مالكانه، حق هام و سهمس

موجود در هاي قابل فروش  برداري فعال و غيرفعال و نيز باطله برداري از كليه معادن در حال بهره خليج فارس و حقوق مالكانه وحق بهره) هلدينگ(

هاي دولتي از جمله سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به آن  معادن متعلق به دولت و شركتها و سازمان

  .قانون واريز نمايداين ) 5(جدول شماره  310502سازمان به بخشهاي خصوصي و تعاوني با اولويت تعاوني واگذار و منابع حاصل را به رديف شماره 

  :-1366مصوب  –قانون محاسبات عمومي ) 136(ماده 



داراييها و  التفاوت حاصل از تسعير مابه. گردد سود و زيان حاصل از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي شركتهاي دولتي درآمد يا هزينه تلقي نمي -136ماده 

  .منظور شود "بدهيهاي ارزي ذخيره تسعير داراييها و "بدهيهاي مذكور بايد در حساب

  .در صورتي كه در پايان سال مالي مانده حساب ذخيره مزبور بدهكار باشد اين مبلغ به حساب سود و زيان همان سال منظور خواهد شد

مازاد  كت تجاوز نمايد مبلغدر صورتي كه مانده حساب ذخيره تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي در پايان سال مالي از مبلغ سرمايه ثبت شده شر -تبصره 

  .باشد پس از طي مراحل قانوني قابل انتقال به حساب سرمايه شركت مي

  :-1384مصوب  –قانون اوراق بهادار ) 27(و ) 26(مواد 

حوه انتشار اوراق قانون ن) 4(االجراء شدن اين قانون، وظايف و اختيارات بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موضوع ماده  از تاريخ الزم - 26ماده 

  . به سازمان واگذار ميشود 30/6/1376مشاركت مصوب 

  . اوراق مشاركتي كه به موجب اين قانون معاف از ثبت نزد سازمان باشد، از شمول اين ماده مستثني است -تبصره 

  : اوراق بهادار زير از ثبت نزد سازمان معاف است - 27ماده 

  . و شهرداريهااوراق مشاركت دولت، بانك مركزي  -  1

  . اوراق مشاركت منتشره توسط بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري تحت نظارت بانك مركزي -  2

  . هاي خصوصي اوراق بهادار عرضه شده در عرضه -  3

  . سهام هر شركت سهامي عامي كه كل حقوق صاحبان سهام آن كمتر از رقم تعيين شده توسط سازمان باشد -  4

  . داري كه به تشخيص شورا نياز به ثبت نداشته باشند از قبيل اوراق منتشره توسط سازمانها و مراجع قانوني ديگرساير اوراق بها -  5

ناشر اوراق بهاداري كه از ثبت معاف است، موظف است مشخصات و خصوصيات اوراق و نحوه و شرايط توزيع و فروش آنرا طبق شرايطي كه  - تبصره 

  . سازمان گزارش كندسازمان تعيين ميكند، به 

  :قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه) 4(تبصره 

خصوصي %) 100(توانند با موافقت هيأت امناء همان دانشگاه نسبت به تشكيل مؤسسات و شركتهاي صددرصد  ـ اعضاء هيأت علمي مي4تبصره

كتها براي انعقاد قرارداد پژوهشي مستقيم و يا غيرمستقيم با اين مؤسسات و شر. بنيان اقدام و يا در اين مؤسسات و شركتها مشاركت نمايند دانش

  .دستگاههاي اجرائي، مشمول قانون منع مداخله كاركنان در معامالت دولتي و تغييرات بعدي آن نيستند

  :قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه) 62(ماده 

ذ مجوز اعم از گواهي، پروانه، جواز، استعالم يا موافقت و موارد مشابه آن از ـ در كليه مواردي كه فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي منوط به أخ 62ماده

قانون محاسبات عمومي است، دستگاه هاي مذكور موظفند حداكثر ) 5(قانون مديريت خدمات كشوري و ماده ) 5(دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده 

و نيز مباني قانوني موكول بودن فعاليت به أخذ مجوز و همچنين شيوه صدور، تمديد، لغو مدت سه ماه پس از ابالغ اين قانون، نوع مجوز و فعاليت مربوط 

جمهور، وزراء  جمهور، معاونت حقوقي رئيس انساني رئيس  و ساير مقررات ناظر بر آن را رسماً به كارگروهي متشكل از معاونت توسعه مديريت و سرمايه

قانون ) 90(و دادگستري و نيز سه نفر از نمايندگان مجلس از كميسيون هاي برنامه و بودجه، اصل نودم  امور اقتصادي و دارائي، كار و امور اجتماعي

شده، الزام اشخاص حقيقي و حقوقي به  در صورت عدم ارسال مستندات موضوع اين ماده در مهلت تعيين. اساسي و اقتصادي به عنوان ناظر اعالم نمايند

  . باشند مقام دستگاه و مقامات و مديران مجاز از طرف وي مسؤول حسن اجراي اين حكم مي أخذ مجوز ممنوع است و باالترين

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

اي براي  ور و اصالح يا جايگزيني شيوه تنظيم مقررات هر نوع فعاليت و بازرسي نوبهمجوز و هماهنگي دستگاههاي مختلف و حذف مجوزهاي غيرضر

جايگزيني  احراز مراعات آن مقررات به جاي شيوه موكول بودن فعاليت به اخذ مجوز، نسبت به ابالغ دستورالعمل مشتمل بر بازنگري و تسهيل و اصالح و

اين . جمهور اقدام نمايد در چهارچوب ضوابط قانوني براي هر نوع فعاليت پس از تأييد رئيسروش ها، تجميع مجوزها و لغو مجوزهاي غيرضروري 

شود و براي همه دستگاههاي اجرائي مذكور  دستورالعمل جايگزين دستورالعمل ها و روشهاي اجرائي لغو يا اصالح شده به موجب اين ماده محسوب مي

  . االجراء است الزم

  . نين مربوط به مجوزها و موارد مشمول اين ماده با تصويب مجلس شوراي اسالمي استتغيير يا اصالح احكام قوا

بندي مربوط را  ـ كارگروه مذكور موظف است دستورالعمل موضوع اين ماده شامل انواع مجوزها، مرجع و شيوه صدور، تمديد و لغو و احياء و زمان1تبصره

كليه اطالعات موضوع اين ماده در قالب كتاب سال قبل از . سازد به اطالع عموم برساند و مستقر ميدر يك پايگاه اطالعاتي كه به همين منظور طراحي 

اعمال مقررات مربوط به انجام فعاليت يا ارائه خدمات موضوع اين ماده خارج از موارد منتشره در كتاب سال و پايگاه . شود آغاز هر سال منتشر مي

  . شود ديده به مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي الوه بر جبران خسارت زيانرساني مذكور ممنوع و مرتكب ع اطالع

ثبت (ـ مفاد اين حكم عالوه بر مجوزها شامل كليه خدمات و فعاليتهاي دستگاههاي اجرائي يادشده از جمله سازمانهاي ثبت اسناد و امالك 2تبصره

ؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، شهرداري تهران و كالن شهرها، نيروي ، ثبت احوال، تأمين اجتماعي، حفاظت محيط زيست، م)شركت ها

هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و صنايع و معادن و  انتظامي، گمرك، خدمات قوه قضائيه و وزارتخانه

  . شود، نيز خواهد بود اشخاص حقيقي و حقوقي اخذ مي نيز مواردي كه براساس قوانين در ازاء خدمات، وجوهي از

  . اجراي مفاد اين تبصره در نهادهاي وابسته به قوه قضائيه منوط به موافقت رئيس آن قوه است



درخصوص مقررات و مواردي كه مستند به قوانين و تدابير و دستورات و نظرات مقام معظم رهبري است و همچنين درخصوص دستگاههايي كه 

  . له است تقيماً زير نظر ايشان است اجراي اين حكم منوط به اذن معظممس

مقررات  ـ دستگاههاي اجرائي مذكور در مقابل ارائه خدمات يا اعطاء انواع مجوز حتي با توافق، مجاز به أخذ مبالغي بيش از آنچه كه در قوانين و3تبصره

  . قانون مجازات اسالمي است) 600(تخلف از اجراي اين حكم و ساير احكام اين ماده مشمول مجازات موضوع ماده . باشند است، نمي قانوني تجويز شده

  :اصل پنجاه و دوم قانون اساسي

هرگونه . بودجه ساالنه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر ميشود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي ملي تسليم ميگردد

  .تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود

  :-1389مصوب  -وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي قانون افزايش بهره) 9(ماده ) 2(تبصره 

پرداخت به موقع وجه حق و يا عدم ) كلي و يا جزئي(ـ هرگونه واگذاري جزئي و يا كلي و يا تغيير كاربري غيرمجاز و يا تغيير طرح مصوب 2تبصره

  .شود برداري طرح از سوي وزارت جهاد كشاورزي مي برداري و يا حق انتفاع ساالنه از سوي مجري طرح، موجب فسخ يك طرفه قرارداد بهره بهره

  :-1380مصوب  - قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت) 69(ماده 

استفاده وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي از جمله مؤسساتي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام يا كليه اراضي، امالك و ابنيه اي كه براي  - 69ماده 

شود متعلق  تصريح نام يا تابع مقررات و قوانين خاص است به يكي از طرق قانوني تملك شده است و يا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خريداري شده يا مي

تغيير . آنها نام دولت جمهوري اسالمي ايران به عنوان مالك با حق استفاده وزارتخانه يا مؤسسه مربوط درج مي گردد به دولت بوده و در اسناد مالكيت

كليه اسناد، سوابق، مدارك موجود مرتبط با اين اموال در اختيار وزارت امور اقتصادي و . دستگاه بهره بردار در هر مورد به عهده هيأت وزيران مي باشد

) 89(ماده ) ب(قرار مي گيرد و در خصوص واگذاري حق استفاده از ساختمانهاي مازاد دستگاههاي مذكور مطابق بند ) داره كل اموال دولتيا( دارائي 

  .شد اين قانون اقدام خواهد

  :-1380مصوب  -قانون ماليات بر ارزش افزوده)38(ماده ) الف(بند 

  ؛)%1ر5(اين قانون، يك ونيم درصد) 16(كليه كاالها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده  -الف

  :-1380مصوب  -قانون ماليات بر ارزش افزوده)16(ماده 

  .باشد مي) %1ر5(نرخ ماليات بر ارزش افزوده، يك و نيم درصد  -16ماده 

  :گردد نرخ ماليات بر ارزش افزوده كاالهاي خاص به شرح زير تعيين مي - تبصره

  ؛)%12(انواع سيگار و محصوالت دخاني، دوازده درصد  -1

  ).%20(انواع بنزين و سوخت هواپيما، بيست درصد  -2

  :-1351مصوب – قانون پولي و بانكي كشور) 44(ماده  

ميشود  هاي آن صادر نامه هاي آن و دستورات بانك مركزي ايران كه بموجب اين قانون يا آئين نامه تخلف از ساير مقررات اين قانون و آئين - 44ماده 

  : موجب مجازاتهاي انتظامي زير خواهد بود

  . تذكر كتبي به مديران يا متصديان متخلف -  1

  . پرداخت مبلغي روزانه تا حداكثر دويست هزار ريال براي ايام تخلف -  2

  . يا دائمممنوع ساختن بانك يا مؤسسه اعتباري غير بانكي از انجام بعضي امور بانكي بطور موقت  -  3

هاي انتظامي هيئت انتظامي بانكها خواهد بود كه مركب است از نماينده  مرجع رسيدگي به تخلفات موضوع اين ماده و صدور حكم به مجازات

  . خواهد داشتدبير كل بانك سمت دادستان هيئت را . كل يكنفرنماينده كانون بانكها و يكنفر از اعضاي شوراي پول و اعتبار به انتخاب شورا دادستان

  . احكام هيئت انتظامي ظرف ده روز از تاريخ ابالغ قابل تجديد نظر در شوراي پول و اعتبار خواهد بود و رأي شورا قطعي است

  . د شدخواه اين ماده وسيله بانك مركزي ايران از بانك يا مؤسسه مربوط وصول و بحساب درآمد عمومي منظور 2و بند  43وجوه موضوع ماده  - 1تبصره 

رسيدگي  ترتيب رسيدگي و تشخيص تخلفات و تعيين هر يك از مجازاتهاي انتظامي براي تخلفات و ترتيب درخواست تجديد نظر و طرز - 2تبصره 

   .رسيد اي خواهد بود كه بتصويب شوراي پول و اعتبار خواهد  نامه مجدد و اجراي تصميمات هيئت رسيدگي و شوراي پول و اعتبار مطابق آئين

  :1393قانون بودجه سال ) 2(تبصره ) ب(بند 

هاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي اعم از صادرات سال  ربط، مكلف است كليه دريافتي وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي - ب

هاي موضوع اين تبصره و تسويه بندهاي  الحساب پرداخت عليعنوان  هاي بيع متقابل به از كسر بازپرداخت  جاري و سالهاي قبل را به هر صورت، پس

مركزي جمهوري اسالمي ايران به حسابهاي مربوط در  متناظر در قوانين بودجه سالهاي قبل بالفاصله از طريق حسابهاي مورد نظر و مورد تأييد بانك 

  .داري كل كشور واريز نمايد خزانه



سهم وزارت نفت از طريق شركت ) %5/14(طور متناسب، چهارده و نيم درصد ت از وجوه حاصله هر ماهه بهبانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف اس

بازپرداخت برداشت از ) %2(سهم صندوق توسعه ملي و دو درصد ) %29(هاي بيع متقابل، بيست و نه درصد ربط، با احتساب بازپرداخت دولتي تابعه ذي

اين قانون، با ) 5(جدول شماره  210109و  210101و سهم درآمد عمومي دولت موضوع رديفهاي درآمدي  1391اين صندوق بابت سهم عيدانه سال 

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ) 81(ماده ) ج(فروش مبالغ ارزي به نرخ مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موضوع بند

  . داري كل كشور واريز نمايد ايران را به حساب مربوط نزد خزانه

داري  ربط را به حسابهاي آن شركت مورد تأييد خزانه بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است سهم وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي

ندگان مواد و تجهيزات مربوط به طرف كن كل كشور در داخل و مورد تأييد آن بانك در خارج از كشور براي پرداخت به پيمانكاران، سازندگان و عرضه

  .هاي جاري ارزي شركت واريز و براي قراردادهاي تسهيالت مالي خارجي توثيق نمايد قرارداد و هزينه

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران، بانك مركزي جمهوري اسالمي ) 84(ماده ) ح(بند ) 1(  در راستاي اجراي قسمت اخير جزء

. ارزش صادرات گاز طبيعي را پس از كسر ارزش گازطبيعي وارداتي به حساب صندوق توسعه ملي واريز نمايد) %29(ايران موظف است بيست و نه درصد

  .شود مبلغ واريزي از ماه يازدهم سال، محاسبه و تسويه مي

نفت خام و ميعانات (ناشي از افزايش قيمت و مقدار صادرات نفت ماهه مازاد منابع ارزي  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است به صورت سه

ربط پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي را به فروش  نسبت به مباني محاسباتي بودجه حسب اعالم وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي) گازي

. اين قانون واريز نمايد) 5(جدول شماره  210110رديف درآمدي ريال به ) 75.000.000.000.000(رسانده و تا سقف هفتاد و پنج هزار ميليارد 

ستاد كل نيروهاي مسلح  530000 – 121وجوه واريزي را جهت تقويت بنيه دفاعي از محل رديف ) %100(داري كل كشور مكلف است صددرصد  خزانه

جمهور  ريزي و نظارت راهبردي رئيس فقتنامه با معاونت برنامههاي وابسته بر اساس موا با نظر ستاد كل نيروهاي مسلح به نيروهاي مسلح و سازمان

  .پرداخت نمايد

  :1393قانون بودجه سال ) 3(تبصره ) الف(بند 

قانون اساسي، مصوب ) 44(هاي كلي اصل چهل و چهارم  قانون اجراي سياست) 3(ماده  )ب(و ) الف(بندهاي ) 1(در راستاي اجراي تبصره  -الف

الشركه، حق تقدم ناشي از  كليه سهام، سهم 1393سازي تا پايان سال  ور اقتصادي و دارايي مجاز است از طريق سازمان خصوصيوزارت ام 11/12/1389

قانون مذكور و شركت مادر تخصصي ) 2(برداري و مديريت دولت را در بنگاههاي گروههاي يك و دو ماده  بهره  الشركه، حقوق مالكانه، حق سهام و سهم

هاي قابل فروش موجود در  برداري فعال و غيرفعال و نيز باطله برداري از كليه معادن در حال بهره يج فارس و حقوق مالكانه وحق بهرهخل) هلدينگ(

 هاي دولتي از جمله سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به آن معادن متعلق به دولت و شركتها و سازمان

  .اين قانون واريز نمايد) 5(جدول شماره  310502سازمان به بخشهاي خصوصي و تعاوني با اولويت تعاوني واگذار و منابع حاصل را به رديف شماره 

مساوي ريال اضافه و منابع آن به صورت )12.000.000.000.000(هزار ميليارد  به سقف واگذاري سهام شركتهاي دولتي موضوع اين رديف مبلغ دوازده

  :گردد صرف امور زير مي

  خانوار 100تكميل طرحهاي هادي روستايي باالي  -1

  خانوار 20تكميل طرحهاي آبرساني روستايي باالي  – 2

  خانوار 50آسفالت راههاي روستايي باالي  – 3

  احداث و تكميل ورزشگاههاي روستايي – 4

  :قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه) 224(ماده ) ف(جزء 

شود در  ف ـ به منظور تأمين منابع ارزي مورد نياز طرح هاي داراي توجيه فني و اقتصادي و مالي و زيست محيطي شركت هاي دولتي اجازه داده مي

خارجي  وحدود ارقام مقرر در قوانين بودجه سنواتي حسب مورد نسبت به صدور اوراق صكوك اسالمي و يا اوراق مشاركت ارزي در بازارهاي مالي داخلي 

صدور اوراق يادشده منوط به تأييد بانك مركزي و معاونت بوده و . اين قانون اقدام نمايند) 81(با رعايت ضوابط بانك مركزي و در سقف مقرر در ماده 

به تأييد شوراي صدور اوراق مشاركت يا صكوك اسالمي با سود تشويقي منوط . بازپرداخت و تضمين اصل و سود اين اوراق با شركت هاي مربوط است

  . پول و اعتبار است

  :قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه) 97(و ) 83(مواد 

 ـ  83ماده 

اي دولتي نسبت به انتشار اوراق  هاي زيربنايي توسعه شود در چهارچوب قانون بودجه سنواتي جهت تأمين مالي پروژه الف ـ به بانك مركزي اجازه داده مي

 . المللي اقدام نمايد مي در بازارهاي بينمشاركت و انواع صكوك اسال

گذاري خود، پس از تأييد وزارت امور  شود در راستاي تأمين منابع ارزي طرح هاي سرمايه ب ـ به شركت هاي دولتي و شهرداري ها اجازه داده مي

تضمين اصل و سود اين اوراق با شركت ها و شهرداري . اقتصادي و دارائي و بانك مركزي، اقدام به انتشار اوراق مشاركت و انواع صكوك اسالمي نمايند

 . هاي مذكور است

سياست هاي كلي برنامه پنجم ابالغي مقام معظم رهبري شوراي پول و اعتبار موظف است طي سال هاي برنامه موارد زير ) 23(ـ با توجه به بند 97ماده 

 : را انجام دهد



 لي در سامانه بانكي مطابق اهداف و احكام بانكداري بدون ربا هاي اجرائي، حسابداري و ما الف ـ اصالح رويه

 ب ـ ترويج استفاده از ابزارهاي تأمين مالي اسالمي جديد نظير صكوك جهت كمك به تأمين مالي اسالمي بانك هاي كشور 

 الن اقتصادي كشور ج ـ اصالح ساختار بانك مركزي در جهت تقويت نظارت بر نهادهاي پولي و مالي به منظور تحقق اهداف ك

 : د ـ افزايش شفافيت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانكي در جهت كاهش هزينه خدمات بانكي از طرق ذيل

رساني  شده توسط بانك مركزي در ارائه گزارش هاي مالي و بهبود نسبت شاخص كفايت سرمايه و اطالع ـ الزام بانك ها به رعايت استانداردهاي تعيين1

 شكوك به بانك مركزي مبادالت م

ها و تسهيالت به روش هاي  اندازي سامانه نظارتي قوي جهت شناسايي فعاليت هاي غيرمتعارف بانك ها هنگام دستكاري نرخ هاي سود سپرده ـ راه2

 خاص 

  هـ ـ تقويت نظام هاي پرداخت 

  :- 1310مصوب -قانون ثبت اسناد و امالك ) 34(ماده 

كيرنده حق دارد از اداره   هر كاه انتقال دهنده در ظرف مدت از حق خود استفاده نكرد انتقال 33در مورد معامالت مذكوره در ماده  - ماده سي وچهارم 

  مهخطارنافروش ملك متعلق حق خود را تقاضا نمايد در اينصورت اداره مزبور به انتقال دهنده اخطار خواهد كرد كه در ظرف ده روز از تاريخ ابالغ ا  ثبت

مقرر  يا وجه التزام را در صورتيكه بين طرفين) از روز انقضاي مدت حق استرداد(المسماي عقب افتاده و خسارت تاخير تاديه نسبت باصل   اصل و اجرت

تاديه   كيرنده ه بانتقال الذكر مرجحا بر هر طلبكار ديكر انتقال دهند كيرنده تاديه كند و اال ملك بطريق مزايده فروخته شده و وجوه فوق بوده بانتقال 

  .ميگردد

 -خسارت تاخير تاديه باصل وجه مورد معامله و از تاريخ انقضاي مدت حق استرداد تعلق خواهد كرفت  33در مورد معامالت مذكور در ماده  - 1تبصره 

عرضحال  است و از تاريخ ابالغ اظهارنامه و يا تقديمدر مورد ساير معامالت استقراضي تعلق خسارت تاخير تاديه مشروط بتقديم اظهارنامه يا عرضحال  

  .شود  محسوب مي

مقصود از وجه التزام مذكور در اين قانون وجهي است كه در ضمن معامله اصلي يا هر نوع قرارداد و معامله ديكري مقرر شده و مديون  - 2تبصره 

  .باشدصورت تاخير تاديه بطور مستقيم يا غير مستقيم بتاديه ان ملزم  در

 - 1389مصوب  –سازي نوآوري ها و اختراعات  بنيان و تجاري قانون حمايت از شركت ها و مؤسسات دانش) 9(و ماده ) 3(ماده ) ج(بند

:  

بنيان موضوع اين قانون در محل پارك هاي علم و  ج ـ اولويت استقرار واحدهاي پژوهشي، فناوري و مهندسي و توليدي شركت ها و مؤسسات دانش

  .ي، مراكز رشد، مناطق ويژه اقتصادي و يا مناطق ويژه علم و فناوريفناور

امه چهارم د ـ اولويت واگـذاري تمام يا بخشي از سهام مراكز و مؤسسات پژوهشي دولتي قابل واگذاري براساس ضوابط قانون اصالح موادي از قانون برن

قانون اساسي به شركت ها و مؤسسات ) 44(ء سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اجرا

  .بنيان موضوع اين قانون دانش

  .كارگيري اي مناسب براي كاهش خطرپذيري محصوالت دستاوردهاي دانش، نوآوري و فناوري در تمام مراحل توليد، عرضه و به هـ ـ ايجاد پوشش بيمه

  .بنيان موضوع اين قانون و تمهيد امكان مشاركت شركت ها و مؤسسات دانش) 1(وعات مرتبط با ماده و ـ تسهيل شرايط مناقصه در موض

شود واحدهاي پژوهشي و فناوري و  المللي اجازه داده مي بنيان و تقويت همكاري هاي بين به منظور ايجاد و توسعه شركت ها و مؤسسات دانش - 9ماده

ري در جهت انجام مأموريت هاي محوله از مزاياي قانوني مناطق آزاد درخصوص روابط كار، معافيت هاي مهندسي مستقر در پارك هاي علم و فناو

   .المللي برخوردار گردند گذاري خارجي و مبادالت مالي بين مالياتي و عوارض سرمايه

  

  :-1366مصوب  - قانون ماليات هاي مستقيم  148ماده  8بند 

  .و آموزشي مربوط به فعاليت مؤسسههاي تحقيقاتي و آزمايشي  هزينه -  8

  

  

  :وري بخش كشاورزي و منابع طبيعيقانون افزايش بهره 9ماده  2تبصره 

ـ با تصويب اين قانون، انتقال قطعي مالكيت دولت در واگذاري اراضي ملي، دولتي و موات به متقاضياني كه از تاريخ ابالغ اين 2تبصره 

گردد لكن صدور سند مالكيت اعياني  نمايند ممنوع بوده و قوانين مغاير لغو مي درخواست اراضي ميقانون به بعد شروع به تشكيل پرونده 

اصالحي قانون ) 33(بيني شده در طرح مصوب و پس از اجراء كامل طرح و تأييد هيأت نظارت مندرج در قانون اصالح ماده  احداثي پيش

برداري از اراضي  مجمع تشخيص مصلحت نظام، بالمانع بوده و بهره 9/4/1386برداري از جنگل ها و مراتع كشور مصوب  حفاظت و بهره

 .باشد برداري و يا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز مي مذكور به صورت اجاره، حق بهره


