
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  دربارهاتاق ایران های پيشنهاد

  1400بودجه مصوبات کميسيون تلفيق 
 

 )ویرایش دوم(

 



 

 

 

 ( بند )الف(2) تبصره

 های دولتیواگذاری بنگاهموضوع: 

 حکم:

 44اصل  یکل یاستهایس ی( قانون اجرا2( موضوع ماده)2( و )1) دولتی مشمول گروههای شود، بنگاهبه دولت اجازه داده می

 نیو همچن یو مال یای و اهلیت فنرا پس از احراز صالحیت حرفه یبا اصالحات و الحاقات بعد 25/3/1387مصوب  یقانون اساس

و پس از واریز منابع  دیواگذار نما ،صندوق بازنشستگیو  یساز ی، سازمان خصوصیمعوق متقاضی به نظام بانک یعدم بده

جدول  قیرا از طر یقانون اساس 44اصل  یکل یاستهای( بند)د( س1مصارف مربوط به موضوع جزء) 310501حاصله به ردیف 

 .کند پرداخت یتیریو مد یتیها به صورت مالک یتعاون تیبر تقو دیقانون با تاک نی( ا13) شماره

 نکات مهم:

شود مقصود قانونگذار به دقت روشن شود میبا توجه به لزوم دقت در قانون نویسی و جلوگیری از تفسیر در مرحله اجرا، پیشنهاد 

و برای رفع ابهام مشخص شود که منظور از عدم بدهی معوق به صندوق بازنشستگی، بدهی معوق بابت واگذاری های قبلی است 

 و نه بدهی هایی مانند حق بیمه. 

 

 :اصالحی پيشنهاد

 اضافه شود. "صندوق های بازنشستگی"بعد عبارت   "بابت واگذاری سهام"عبارت  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (3تبصره )

 های داخلی با شرکت ملی نفت ایرانتسهیل تضامین در خصوص قراردادهای شرکتموضوع: 

 الحاقیحکم: 

 نکات مهم: 

الزم را  یهادولت در هنگام بستن قراردادها ضمانت نکهیها و با توجه به ادر گردش در بنگاه هیو سرما ینگیمشکل نقد لیبه دل

 باشد. قهیوث تواندیهمان قرارداد م می کند لذا افتیدر

 پيشنهاد بند الحاقی:

 ( اضافه شود.3عبارت زیر به عنوان بند الحاقی به ذیل به تبصره  ) -

 دانیتوسعه م یبرا رانینفت ا یها با شرکت ملشده قرارداد آن تیصالح دییتأ یداخل دیاکتشاف و تول یهادر مورد شرکت

عنوان حاصل از طرح به دیو عوا رانینفت ا یشرکت مل ینفت از سو دیقرارداد خر اینفت و  ديتولو 

 نیاند در اعامل موظف یهاو بانک یمرکز کبان باشدیم التيتسه نیوفرع ابازپرداخت اصل نيو تضم قهيوث

 .الزم را به عمل آورند التیخصوص سازوکار و تسه



 

 

 

 

 ( بند )و(6تبصره )

 ردولتییساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غکمک به موضوع: 

 :حکم

وزارت امور   20/1/1399  مصوب ردولتییقانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غ( 6)در اجرای ماده 

که تمام  ییقطعات و کاالها ه،یدر هزار ارزش مواد اول کی است کشور موظف اتییسازمان امور مال قیاز طر ییاقتصادی و دارا

فهرست مواد  .دینما زیوار160189درآمدی شماره   فیأخذ کرده و منابع حاصله را به رد را است افتیقسمتی از آنها قابل باز ای

. شوداعالم می توسط سازمان محیط زیست تعیین و قانون، این ابالغ از پس دوماه حداکثر الذکرقطعات و کاالها فوق اولیه،

پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات  بازیافت به نسبت زیست محیط حفاظت سازمان تأیید با که واردکنندگانی و تولیدکنندگان

 10.000.000.000.000منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد  .شوندنمی عوارض این مشمول اند،و کاالهای خود اقدام نموده

 مبادله از پس تا گیرداین قانون در اختیار وزارت کشور قرار می( 9) جدول شماره  530000-39ریال از محل ردیف شماره 

 االهای مزبور)ایجاد تأسیسات منطقه ای تبدیلبرنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از ک سازمان با موافقتنامه

مصرف شود. دستورالعمل  پسماند به مواد و انرژی( با اولویت مشارکت بخش خصوصی و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست

کشور تهیه و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و  شناسایی نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی

 .دشودارایی ابالغ می

 نکات مهم: 

 بند در قانون بودجه وجود ندارد.  نیبر وجود ا یپسماند، ضرورت تیریبا توجه به قانون مد

 پيشنهاد حذفی: 

 .شود حذف( 6) تبصره( و) بند -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 همم                                                                                                                                  ( بند )ل(6تبصره )

 یی(طرحهای تملک دارایی سرمایه ای توسط کارفرما )دستگاه اجرا مالیات بر ارزش افزوده بدهی: تسویه موضوع

 :حکم

توسعه است، کارفرما  ششم قانون برنامه (29)های اجرائی موضوع ماده  از دستگاه کییکه کارفرما  مانکارییدر معامالت پ

 اتیپرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مال مانکاریبه پ را ارزش افزوده متناسب با آن اتیموظف است همزمان با هر پرداخت، مال

 رکردید مهیأخذ جر ای مانکاریکشور حق مطالبه آن از پ اتییسازمان امور مال اشد،ب پرداخت نکرده مانکاریبر ارزش افزوده را به پ

 درخواست به صورت اسناد خزانه اسالمی پرداخت میشود در صورت مانکاریکه بدهی کارفرما به پ مواردی از وی را ندارد. در

کشور معادل  اتیی. سازمان امور مالدهد لیکشور تحو اتییبه سازمان امور مال ناًیاوراق را ع نیکارفرما موظف است ا مانکار،یپ

داری کند. خزانهمذکور را به خزانهداری کل کشور ارائه می اسناد کسر و مانکاریپ اتییرا از بدهی مال لییمبلغ اسمی اوراق تحو

 .منظور کند اتیعنوان وصولی مالرا به لییاسناد خزانه تحو اسمی کل کشور موظف است معادل مبلغ

 نکات مهم: 

محترم دولت و  أتیه کنیاست، ول دهیموضوع درج گرد ناًیع زین 1399الذکر که در قانون بودجه سال بند از تبصره فوق نیا

را  یاسناد خزانه اسالم یبرا ديسقف سررسالذکر جهت ماده واحده فوق یابالغ یهانامهنییدر آ یاتیسازمان امور مال

 هیجهت تسو یداربه خزانه لیرا قابل تحو باشد،یسال م انیپاآنها تا  ديکه سررس یاصرفاً اسناد خزانه

 .ندینمایافزوده اعالم مبر ارزش اتيمال یهایبده

 پيشنهاد اصالحی: 

 اضافه شود. "لییمبلغ اسمی اوراق تحو"بعد از عبارت  "دهايسر رس یبا تمام "عبارت  -

( قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما 29اجرائی موضوع ماده ) یهااز دستگاه کییکه کارفرما  یمانکاریدر معامالت پ"

پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما  مانکاریافزوده متناسب با آن را به پارزش اتیزمان با هر پرداخت، مالموظف است هم

 مهیاخذ جر ای مانکاریکشور حق مطالبه آن از پ اتییپرداخت نکرده باشد، سازمان امور مال مانکاریافزوده را به پبر ارزش اتیمال

شود در صورت صورت اسناد خزانه اسالمی پرداخت میبه مانکاریکه  بدهی کارفرما به پ یرا ندارد. در موارد یاز و رکردید

 اتییدهد. سازمان امور مال لیکشور تحو اتییامور مال نبه سازما ناً یاوراق را ع نیکارفرما موظف است ا مانکار،یدرخواست پ

کسر و اسناد مذکور را به  مانکاریپ اتییرا از بدهی مال هاديسررس یبا تمام لییکشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحو

 عنوانهرا ب لییکل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحو یدارکند. خزانهکل کشور ارائه می یدارخزانه

 ."ر کندمنظو اتیوصولی مال

 

 



 

 

 

 همم                                                                                                                           (1ی )الحاق بند( 6تبصره )

 افزایش مالیات بر هر نخ سیگارموضوع: 

 حکم:

داخل با نشان  دیتول گاریس خرده فروشی هر نخ متیبه ق 1400قانون برنامه ششم توسعه، از ابتدای سال   ( 73) در اجرای ماده

وارداتی  گاریهر نخ س ال،ی( ر500مبلغ پانصد ) المللی نی)برند( ب داخل با نشان دیتول ال،یر (250)و پنجاه  ستیمبلغ دو رانییا

به عنوان  الیر (000/100هزار ) کصدیو هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی وارداتی  اتیمال به عنوان الی( ر1500مبلغ هزار و پانصد )

 حقوق ورودی

 .گرددمی اضافه

 نکات مهم: 

 متیق نیچراکه در حال حاضر با در نظر گرفتن باالتر زند؛یاز همه ضربه م شتریب یکنندگان داخلدیمصوبه به تول نیا بیتصو

تومان  ونیلیپنج م یالمللنیبا برند ب دیتول یتومان و برا ونیلیدو م یداخل گاری( هر کارتن سدکنندهیتول یتمام شده برا متی)ق هیپا

 10داخل  دیتول گاریس یقانون برنامه ششم توسعه برا 73ماده ) بر اساس قانون برنامه ششم گاریهر کارتن س اتیمال شود،یم دیتول

 کیهزار تومان و  200 بیبه ترت (شده فیتعر اتیدرصد مال 40 گاریدات سدرصد و وار 25 یالملل نیب یبرندها دیدرصد، تول

هر  اتیمالسیگار،  نخبر هر  اتیمالمبنی بر اخذ مصوبه کمیسیون تلفیق  بیهزار تومان است، اما در صورت تصو 250و  ونیلیم

 داماق نیتومان خواهد بود. لذا، با ا ونیلیم کی یالملل نیبا برند ب دیهزار تومان و تول 500داخل  دیتول گاریس یهزار نخ 10کارتن 

 یشتریب تیحساس متیق راتییبه تغ یداخل یکنندگان کاالهامصرفو از آنجا که یابد افزایش میداخل سیگار  دیتول هزینه

 گاریس متیق شیبا افزا میتصم نیلذا ا .کنندیقاچاق حرکت م گاریبه سمت استفاده از س، یداخل گارینرخ س، لذا با افزایش دارند

به  دیمختلف با یدر کشورها گاریس متیدر نظر داشت که ق دیبا ن،ی. همچنکندیبه نفع قاچاق عمل م در عمل ساخت داخل،

دارد و در  متیدالر ق 20است که هر پاکت آن  ایدر استرال گاریس نیترشود. در حال حاضر گران سهینسبت سرانه درآمد مقا

 کی وهزار تومان درآمد دارد  11 باًیهر ساعت کار تقر رانیدالر درآمد دارد، اما در ا 20ل ساعت کار حداق کیکشور  نیهم

 یبا کشورها سهینسبت به سرانه درآمد در کشور و در مقا گاریس متی. لذا، قشودیهزار تومان عرضه م 20حدود  گاریپاکت س

تواند خطرات می که صوالت جایگزین سیگارقیمت محاین موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که  . ستیارازان ن گرید

 لحاظ شود. درباره قیمت گیریبیشتری برای سالمتی داشته باشد باید در هر تصمیم

 پيشنهاد حذفی: 

 ( حذف شود.6( از تبصره )1بند الحاقی ) -

 

 



 

 

 

 همم                                                                                                                         (15) یالحاق بند( 6تبصره )

 به اقتصاد کشور به بازگشت ارز حاصل از صادرات یصادرات جوایزو  یاتیمال یهاتیمنوط شدن معاف: موضوع

 :حکم

صادراتی  هایو مشوق زهیجا هرگونه برای درآمدهای حاصل از صادرات کاالها و خدمات و اتییهای مال تیبرخورداری از معاف

 .کشور است اقتصادی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه

 نکات مهم: 

نهاده های  به فرایند اقتصاد کشور به ویژه برای تامین بازگشت ارز حاصل از صادراتاتاق بازرگانی همواره حامی دولت برای 

تولید است که شرط الزم برای ادامه فعالیت های تولیدی است و به هیچ وجه از متخلفانی که ارز را با اراده خود به چرخه تولید 

 یهمه کاالها یاست و برا یادهیچیپ ندیفرا بازگشت ارز حاصل از صادرات کشور بازنگردانده اند حمایت نمی کند. در عین حال

 :مثالعنوان. بهستین کسانی یصادرات

در خارج از کشور، امکان بازگشت ارز به  یاست به آن معنا که پس از فروشِ فرش صادرات یاساساً اعتبار صادرات فرش -

 چرخه اقتصاد کشور وجود دارد. 
. درباره این دو رباره برخی کشورها مانند عراق و افغانستان بخشی از صادارت  به طور سنتی با ریال انجام می شده استد -

کشور بخشی از صادرات هم به صورت اعتباری) نسیه( انجام می شود و هر وقت کاال در آن کشور فروش رفت پول به 

 حساب صادر کننده واریز می شود. 
 4تا  3 اغلب ،ی خدمات فنی و مهندسیقراردادها یاجرا یبازه زمانبه دلیل آنکه  ،یو مهندس یصادرکنندگان خدمات فن -

بازگشت ارز به چرخه  امکان در زمان محدود به یک ساللذا  ،ردیگیمتناوب صورت نم زیاست و بازگشت ارز ن ساله

ضمن آنکه بخش مهمی از ارز در خارج از کشور و برای اجرای پروژه ها مصرف در این صنعت وجود ندارد. اقتصاد کشور 

 می شود.
صادرات دارند، اما فوالد آهن اصفهان، فوالد مبارکه اصفهان و فوالد خوزستان ذوبمانند  ییهاهر ساله کارخانهاگرچه  -

لذا دارد.  میفوالد خوزستان بازگشت ارز مستق کهیدرحال کند،یم تیمانند گراف ییهامبارکه ارز را صرف واردات نهاده

 حتی در یک صنعت نیز شرایط بازگشت ارز یکسان نیست.
کشور با  یصادرکنندگان بزرگ و رسمبه دلیل دستورالعمل های متعدد  که گاهی عطف به ماسبق شدند،  در دو سال اخیر -

 ریو صادرکنندگان غ کردنداقدام به کاهش صادرات  ،یو متعدد بانک مرکز الیشدن با  مقررات س ریعدم درگ زهیانگ

کردند، جایگزین آنها شدند که عمال شور منابع ارزشمند ک یاصورت قاچاق اقدام به صادرات فلهبهکه بعضا  یرسم

 بازگشت ارزی هم به کشور بدین ترتیب صورت نگرفت.



 

 

 

صادرات و کاهش بحران کمبود  د،یاز تول تیحما یبرا و  اقتصاد کشور  یمیتحر طیتجربه دو سال گذشته و شرابه  تیبا عنا

خود را فعالیت تا آنها بتوانند ، شود لیتسه یصادرات یهاتیها و معافاز مشوق یمندبهره طیشرا ،یدیتول یواحدها ینگینقد

 برگردانند.کشور به اقتصاد  اگسترش داده و ارز ر

درباره بازگشت ارز توسط معاون  ایمصوبه 12/08/1399های فراوان باالخره در تاریخ شایسته ذکر است که پس از کش و قوس

ها مدتابالغ گردید )تصویر این مصوبه در صفحه بعد پیوست شده است(، با عنایت به آنکه  جمهوری  رئیس اقتصادیمحترم 

  کار کارشناسی انجام شده است. لذا نیازی به این حکم قانونی نیست. این مصوبهدرباره 

 : هاپيشنهاد

 .( حذف شود6( از تبصره )15بند الحاقی ) پیشنهاد حذفی: اولویت اول:

کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی از شمول شروط این بند  محصوالت صادرات"عبارت  یشنهاد اصالحی: اولویت دوم:

 به انتهای بند اضافه شود. "مستثنی هستند.

به انتهای بند  "خدمات فنی و مهندسی از شمول شروط این بند مستثنی هستند. "عبارت  پیشنهاد اصالحی:اولویت سوم: 

 اضافه شود.

 عبارت زیر به انتهای بند اضافه شود:: پیشنهاد اصالحیاولویت چهارم: 

های کاالهای صادراتی از قبیل اقالم کشاورزی، مجاز برای رفع تعهد ارز با توجه به ویژگی زماننامه این بند شامل مدتآئین"

 که صادرکنندگانی برای ای الزم ههای کاالیی و همچنین مشوقدستی، خدمات فنی و مهندسی و سایر گروهفرش و صنایع

به پیشنهاد بانک مرکزی  نمایندمی اقدام کشور اقتصادی چرخۀ به خود صادراتی ارزهای برگشت به نسبت مقرر موعد از زودتر

و با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران به تصویب 

 .  "رسدران میهیات وزی

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 مهم                                                                                                                            (1( بندالحاقی )7) تبصره

 بر اساس نرخ روز ارز یورود یمحاسبه ارزش گمرک ینرخ ارز مبنا شیافزاموضوع: 

 حکم:

از جمله محاسبه حقوق ورودی،  در همه موارد 1400نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی ورودی همه کاالهای وارداتی در سال  

( قانون امور 14) اظهار و مطابق مادهدر روز  (etsکییمبادله الکترون )نرخ سامانه براساس برابری نرخ ارز اعالم شده بانک مرکزی

( 1)د( ماده)بند ( حقوق گمرکی، مذکور در صدر4حقوق ورودی در طول سال، چهاردرصد) %  محاسبه گمرکی می باشد و در

 . ابدیمی لیارزش گمرکی تقل  (2قانون امور گمرکی به دو درصد)% 

 نکات مهم: 

ای که در فرایند تولید مورد استفاده هستند )و بخش مهمی از واردات تولید و کاالهای واسطه هایدرباره نهاده سیاست این یاجرا

 به را تولید فرآیند در نیاز مورد ایسرمایه و ایواسطه کاالهای ویژهبه وارداتی کاالهای قیمت افزایش دهند(کشور را تشکیل می

 مطالعات موسسه برآوردهای براساس. کرد خواهد تشدید نیز را نتولیدکنندگا گردش در سرمایه معضل و داشت خواهد همراه

 تعرفه هاینرخ و واردات ساختار تغییر عدم و تومان 25000 حدود به ارز تسعیر نرخ افزایش فرض با بازرگانی، هایپژوهش و

 قیمت افزایش کنند، دریافت تومان 4200 ارز 1399 سال همانند همچنان اساسی کاالهای اینکه فرض با و جاری سال به نسبت

 وارداتی اساسی کاالهای برای درصد، 21.04 معادل وارداتی کاالهای کل برای مصوبه، این اجرای واسطهبه وارداتی کاالهای

 هایقیمت افزایش آن متعاقب و است شده بینیپیش درصد 18.69 وارداتی ایسرمایه و ایواسطه کاالهای برای و درصد 6.24

 و درصد 12.2 حداکثر و درصد 2.5 حداقل تولیدکننده قیمت شاخص در مصوبه، این اجرای واسطهبه کشور در کاالها داخلی

 مالیات چون این بر عالوه. است شده برآورد درصد 13.1 حداکثر و درصد 4.4 حداقل (تورم) کنندهمصرف قیمت شاخص در

 که یافت خواهد افزایش نیز کاالها این افزودهارزش بر مالیات میزان شود،می اخذ گمرکی ارزش مبنای بر نیز افزودهارزش بر

شایسته ذکر است که اگر چه کمیسیون محترم که آثار آن محاسبه نشده است.  کرد دخواه ایجاد ایجداگانه تورمی جریان خود

برابر شدن  5نترل آثار تورمی حدود درصد کاهش داده است، اما این کاهش موجب ک 2درصد به  4تلفیق حقوق گمرکی را از 

جز کاالهای اساسی( رو، اتاق بازرگانی با افزایش نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کاالهای نهایی )بهاینازشود. نرخ ارز نمی

 موافق است. 

 ها: پيشنهاد

 ( حذف شود.7( از تبصره )1بند الحاقی ) پيشنهاد حذفی: اولویت اول:

  ( اضافه شود:1متن زیر به انتهای بند الحاقی ) بند الحاقی:پيشنهاد  اولویت دوم:

مورد نیاز تولید و  آالتیندولت مکلف است همزمان با اجرای این قانون تعرفه حقوق ورودی کاالهای اساسی، ضروری، ماش -

تغییر دهد که نرخ مؤثر تعرفه قبل و بعد از اجرای این حکم بدون تغییر باقی بماند و برای سایر  یاگونهمواد اولیه تولید را به



 

 

 

حداقل به نصف کاهش  یافتیدهد که متوسط مأخذ  تعرفه مؤثر حقوق ورودی  در ییرتغ ایونهگرا به  یکاالها حقوق ورود

 .یابد

 3حکم را با در نظر گرفتن نوسانات نرخ ارز در فواصل زمانی دولت مکلف است نرخ مؤثر تعرفه قبل و بعد از اجرای این   -

 ماهه بازنگری کند. 

 رسدیم ییو دارا یامور اقتصاد یروز یبکه به تصو یموظف است بر اساس دستورالعمل یرانا یاسالم یگمرک جمهور -

 یدبخش تول یهردات مواد اولمربوط به وا ی، پرداخت وجوه حقوق و عوارض گمرک1400  یعمل کند که از ابتدا یاگونهبه

 .باشدقابل انجام  یصورت اعتباربه ی،حسب درخواست متقاض

  ( اضافه شود:1متن زیر به انتهای بند الحاقی ) پيشنهاد بند الحاقی:اولویت سوم: 

مورد نیاز تولید و  آالتیندولت مکلف است همزمان با اجرای این قانون تعرفه حقوق ورودی کاالهای اساسی، ضروری، ماش -

تغییر دهد که نرخ مؤثر تعرفه قبل و بعد از اجرای این حکم بدون تغییر باقی بماند و برای سایر  یاگونهمواد اولیه تولید را به

حداقل به نصف کاهش  یافتیدهد که متوسط مأخذ  تعرفه مؤثر حقوق ورودی  در ییرتغ ایونهگرا به  یکاالها حقوق ورود

 یابد.

 3لت مکلف است نرخ مؤثر تعرفه قبل و بعد از اجرای این  حکم را با در نظر گرفتن نوسانات نرخ ارز در فواصل زمانی دو -

 ماهه بازنگری کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ( بند )ح(9تبصره )

  ینوآور  و از پژوهش تیحماموضوع: 

 حکم:

قانونی  فیاجرای تکال در قانون، مکلفند نیا( 3)شماره  وستیپ ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج درها، بانکشرکت

 و پنج ستیب زانیماهه به م را در مقاطع سه وستیپ آن امور پژوهشی خود مندرج در نهی( از هز40درصد )%  مربوط، حداقل چهل

کنند تا در راستای حل مسائل و مشکالت خود از طریق توافقنامه  زیکشور وار کل داریبه حساب خاصی نزد خزانه (25درصد )% 

)پروژه(های طرح و در قالب جهاد دانشگاهیآموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و  مؤسسات ها وبا دانشگاه

آموختگان  تحقیقاتی دانش)پروژه(های طرح های تحصیالت تکمیلی، طرح)پروژه(های پسادکتری ونامهکاربردی، عناوین پایان

 تحصیالت تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. 

 نکات مهم: 

های وابسته های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتکلیه شرکت"( قانون برنامه ششم توسعه 64موجب بند )پ( ماده )به

سازی پژوهش و نوآوری، های مسأله محور و تجاریهای بیمه و بازنشستگی موظفند حمایت از پژوهشو تابعه به استثنای صندوق

(  از سود قابل تقسیم سال قبل از خود را برای مصرف در %3های کلی برنامه ششم معادل حداقل سه درصد )در اجرای سیاست

  ."امور تحقیقاتی و توسعه فناوری در بودجه ساالنه، زیر نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منظور نمایند

ای تفسیر شده است که وزن گونهبه "زیر نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری"عبارت های ساالنه، متاسفانه در بودجه

ی از شمول این حمایت حذف نامه اجرایویژه در آیینبه صی،دانشگاهها و مراکز دولتی بیشتر دیده شود و شرکتهای نوپای خصو

ها و مراکز آموزش و نوآوری، محدود به دانشگاه های مسأله محور، تجاری سازی پژوهشدر حالی که انجام پژوهش گردند.

های بنیان و نیز شرکتهای دانشتر توسط شرکتتر و نتیجه بخشبلکه قابل انجام به شکل موثرتر، سریعتر، کیفیشود، عالی نمی

ر حالی است که مقام معظم رهبری در بیانات و رهنمودهای و احکام کتبی متعددی در باشد. این دفناوری و نوآوری نوپا نیز می

پذیری و حمایت از نوآوری های دانش بنیان و نوآور، مردمی سازی اقتصاد، رقابتهای گذشته، بر حمایت و تقویت شرکتسال

از  9و  8، 3، 2توان به بندهای ی صریح میهاکه از جمله احکام حکومتی و فرمان انداشخاص حقیقی و حقوقی تأکید فرموده

قانون اساسی و نیز رهنمودها  44های اصل ها و نیز بند )ج( سیاستهای کلی حمایت از کار و سرمایه ایرانی، صدر سیاستسیاست

، 1398 ، نشست با فعالین بخش خصوصی25/2/1386، دیار با دانشگاهیان 1392و تأکیدات مکرر در دیدار با هیات دولت سال 

 بنیان تأکید فرمودند.های دانش، بر حمایت از بخش خصوصی و شرکت28/7/1395دیدار نخبگان علمی 

 پيشنهاد اصالحی:

های مشاور و فناورنوپا دارای تخصص مرتبط با رعایت بنيان و شرکتهای دانشو شرکت "عبارت   -

 ود.اضافه ش "جهاد دانشگاهی"بعد از عبارت  "پذیریشفافيت و رقابت
 



 

 

 

 همم                                                                                                                                                (15تبصره )

 های دولتیکنندگان برق به صندوق توسعه ملی با طلب آنها از شرکتتهاتر بدهی تولیدموضوع: 

 الحاقی حکم:

 نکات مهم: 

در چند سال اخیر نیروگاه های خصوصی، برق را تولید و به وزارت نیرو که خریدار انحصاری است تحویل می دهند. بخشی از 

برق در داخل مصرف و بخشی نیز صادر می شود که ارز حاصل از صادرات در اختیار  دولت است و هیچ مبلغی از ارز صادراتی 

ی تولیدکننده برق پرداخت نمی شود. عالوه بر این حتی بابت برق تحویلی، وزارت نیرو به این نیروگاه به نیروگاه های خصوص

 بخشی از بهای ریالی برق تحویل گرفته را  نیز نپرداخته است.

و در ، اکنون سرمایه گذاران نیروگاه های خصوصی تبدیل به بدهکاران عمده به نظام بانکی 1397در پی جهش نرخ ارز در سال 

نهایت صندوق توسعه ملی شده اند در حالیکه نه تنها درآمد ارزی ندارد بلکه حتی بخشی از بهای برق تحویلی به دولت به ریال 

را هم دریافت نکرده اند. مکاتبات متعددی درباره این موضوع توسط وزیر نیرو، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، معاون 

ون اول رئیس جمهور و سایر مقامات انجام شده است  و وعده های مختلفی داده شده است اما هماهنگی و نظارت اقتصادی معا

 تاکنون موضوع حل نشده است.

عدم حل این موضوع سبب توقف سرمایه گذاری جدید بخش خصوصی جهت تولید برق شده است و پیش بینی می شود که با 

گذاری جدید، دولت مجبور شود تا سیاست کنونی محدود کردن توجه به رشد معمول مصرف برق در کشور و عدم سرمایه 

مصرف برق در بخش صنعت )که به معنای تعطیل کردن اجباری کارخانجات است(، در آینده به بخش های بزرگ تر و بیشتری 

 تسری یابد.

 پيشنهاد بند الحاقی:

 ( اضافه شود.15عبارت زیر به عنوان بند الحاقی به ذیل به تبصره  ) -

 یدی( به عنوان برق تول%30)تا سقف  یاز برق صادرات یبخش یشده صندوق توسعه مل دیبا اقساط سررس متناسب

 رویتوسط وزارت ن مایکرده اند محسوب و منابع حاصله مستق افتیدر التیتسه یکه از صندوق توسعه مل یدکنندگانیتول

 .گردد زیوار ینزد بانک مرکز یصندوق توسعه مل یزو به حساب ار افتهی صیشده تخص دیبازپرداخت اقساط سررس یبرا

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 همم                                                                                                                                                 (16تبصره )

 1388قانون بودجه  (6)بند  (د)ی موضوع جزء ارز رندگانیگ التیتسهتعیین تکلیف موضوع: 

 الحاقی حکم:

 نکات مهم: 

میلیون یورو( از محل ذخایر ارزی بانک مرکزی  750، مبلغ یک میلیارد دالر )1388( قانون بودجه سال 6)جزء )د( بند  اساس بر

( ضوابط اعطای 1گذاری شد و این بانک مکلف شد تا طبق ماده )جمهوری اسالمی ایران در بانک صنعت و معدن سپرده

، نسبت به اعطای تسهیالت 27/10/1388شور مصوب کل ک 1388( قانون بودجه سال 6تسهیالت ارزی موضوع جزء )د( بند )

و سرمایه در گردش واحدهای  تماممهینهای تولیدی و خدمات مربوط آالت و تسهیالت مورد نیاز طرحجهت خرید ماشین

 گردید.های دولتی )بانک صنعت و معدن( نسبت به پرداخت تسهیالت ارزی اقدام رو، با عاملیت بانکازایناقدام نماید.  تولیدی

. به دلیل جهش نرخ ارز دچار مشکل شدندتسهیالت گیرندگان ای از بخش عمدهارزی مذکور،  التیتسهتسویه  در زماناما 

که عمدتاً  گذاری مذکورهای سرمایهطرح ای ازبخش عمدهقیمت ارز در این فاصله زمانی چندین برابر شده و با این رویکرد 

 گردید. ز توجیه اقتصادی خارج میاهای کوچک و متوسط بودند، بنگاه

سال  مالی کشور درپذیر و ارتقای نظام ( قانون رفع موانع تولید رقابت20با تصویب ماده ) مجلس  در راستای حل این مشکل،

در قالب  1396طی بودجه سال   1388( قانون بودجه سال 6نامه اجرایی آن و در ادامه الحاق مشمولین جزء )د( بند )و آیین 1394

شرایط مطلوب و متناسب با وضعیت کشور را در جهت حل مشکالت تسهیالت گیرندگان  ( به قانون یاد شده،4بند )ح( از تبصره )

نمود که با امکان بازپرداخت تسهیالت دریافتی و ادامه فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی فراهم حساب ذخیره ارزی و ایجاد 

را تشویق به تعیین تکلیف تسهیالت مذکور نمود و متعاقب آن  رندگانیگ التیتسهبه بانک عامل، ابالغ آن به دولت و درنهایت 

ادامه بانک مرکزی و بانک عامل با توقف  راقدام نمودند. اما دخود معوقات درصد   25قسط اکثریت ایشان نسبت به پرداخت 

نیازمند  تسهیالت گیرندگان گونهنیا تسویه تسهیالتعدم تأمین اعتبار مورد نیاز جهت اجرای قانون )اجرای قانون و به دلیل 

، ادامه (باشدمی 1396قانون بودجه سال ( 4ای برای بند )ح( تبصره )نامهتأمین اعتبار الزم در قانون بودجه سنواتی و تدوین آیین

 روند تسویه حساب را مسکوت گذاشته است. 

 140قانون ابالغی، احتمال تعطیلی حدود عدم همکاری بانک مرکزی در اجرای  لیدل بهشایان توجه است که در شرایط کنونی 

های دلسوز مربوطه وجود دارد. علیرغم اینکه تشکل میرمستقیغپرسنل  35000پرسنل مستقیم و  5000واحد تولیدی با بیش از 

نسبت به حل این چالش پیگیر بوده و مصوباتی از قبیل نود و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید )که به تأکید به اجرای 

حترم وزارت صمت م سرپرست از 15/05/1399ای مورخ درخواستی را طی نامه "(4بند )ح( تبصره )" 1396قانون بودجه سال 

اتاق ریاست مکاتباتی توسط ند( و در ادامه نیز اهاز جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم ریاست جمهوری ارائه کرد

 رندگانیگ التیمشکالت تسهلیکن همچنین  انجام گرفته است،محترم در این خصوص با دولت ایران و دبیر شورای گفتگو 



 

 

 

( قانون 20که خود مشمول ماده ) 1396 ( قانون بودجه4و بند )ح( تبصره ) 1388( قانون بودجه سال 6)د( بند )  موضوع جزء یارز

 نیعدم تأم تبه عل د،نباشیم یاسالم یمجلس شورا 1/2/1394کشور مصوب  ینظام مال یو ارتقا ریپذرقابت دیرفع موانع تول

نسبت  ازیمورد ن یبا در نظر گرفتن اعتبار مال 1400بودجه  حهیوجود دارد، لذا ضرورت دارد در ال یبودجه سنوات نیاعتبار در قوان

 اقدام شود. یارز رندگانیگ التیتسه فیتکل نییبه تع

 :یبند الحاق پيشنهاد

 اضافه شود: 16بند الحاقی به تبصره  عنوانبهعبارت زیر 

 اولویت اول: 

( قانون بودجه سال 6موضوع جز )د( بند ) یبدهکاران ارز هی)در خصوص تسو 1396سال ( قانون بودجه 4بند )ح( تبصره ) -

 یخارج یهایخالص دارائ یابیبند از حساب مازاد حاصل از ارز نیشدن ا ییاجرا یالزم برا ی. اعتبار مالشودیم ذی( تنف1388

 یبانک مرکز یخارج هایدارائیخالص  یابیارز دیاز تجد یناش هیسرما شیافزا زاز محل منابع حاصل ا  ایو  یبانک مرکز

 .شود نیتأم زانیم نیبه هم

 اولویت دوم: 

 1396( قانون بودجه سال 4بند )ح( تبصره ) یکه ط 1388( قانون بودجه سال 6جزء )د( بند ) یارز رندگانیگ التیتسه هیکل -

 اند،دهیآن گرد ییاجرا یهانامهنییقانون مذکور و آ یایمشمول مزا ریپذرقابت دیقانون رفع موانع تول 20با الحاق به ماده 

 یموارد مندرج در اعتبارات اسناد ریو سا زاتیتجه آالت،نیخود به ورود ماش تعهدنسبت به انجام  نکهیمشروط به ا

خارج  جاری غیررا اخذ نموده باشند از سرفصل بدهکاران  یاقدام نموده و پروانه سبز گمرک یارز یهاحواله ای افتهیشیگشا

اقدامات  هیبابت برخوردار شوند و کل نیا از هیبازار سرما یمال نیو تأم یبانک التیاز خدمات و تسه توانندیو کماکان م

 هیو تسو فیتکل نیینسبت به تع یستیبایمذکور م رندگانیگ التیتسه نی. همچنگرددیمتوقف م یو قضائ ییاجرا ،یحقوق

  نید ریو وجه التزام تأخ مهیمهم از تعلق جر نیو با محقق شدن ا ندیاقدام نما دیرفع موانع تولقانون  20خود مطابق ماده  یبده

ارز در نظر گرفته  یهااقساط بر اساس نرخ یالیدر صورت پرداخت ر صالح،یخواهند بود. مراجع ذ یمستثن یالیو ر یارز

 هیبازار سرما ای یاز محل بانک رندگانیگ التیتسه نیا یمال نیاز تأم دینبا د،یقانون رفع موانع تول 20مشموالن ماده  یشده برا

 کنند.  یریجلوگ

 یمتشکل از وزارت امور اقتصاد یقانون توسط کارگروه نیابالغ ا خیماه از تار کیبند ظرف مدت  نیا ییاجرا دستورالعمل

وزارت امور  شنهادیبه پ رانیا یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یوبودجه و اتاق بازرگانسازمان برنامه ،یبانک مرکز ،ییو دارا

 .گرددیم نییتع ییو دارا یاقتصاد

 

 

 



 

 

 

 همم                                                                                                                                               (16تبصره )

 مهندسی-ی صادرکننده خدمات فنیارز رندگانیگ التیتسهقانون رفع موانع تولید به  (46)شمول ماده تسری دامنهموضوع: 

 الحاقی حکم:

 نکات مهم: 

های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی جهت تجهیز کارگاه و برخی مصارف خود در کشورهای هدف، نیازمند منابع شرکت

ها و آن را صرف تجهیز پروژه تسهیالت ارزی دریافت کرده ،(1391)قبل از سال  گذشتههای ها طی سالشرکتارزی هستند، این 

ها صرف شده است، افزایش شدید نرخ ارز در اند و چون این تسهیالت در آن کشورو خرید کاال در کشورهای هدف کرده

 اند. به بدهکاران ارزی شدهمولد تبدیل  بلکه این گروه ،ای برای آنها نداشته استتنها هیچ آوردهایران نه

پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تمهیداتی برای واردکنندگانی که به ( قانون رفع موانع تولید رقابت46ماده )با عنایت به آنکه در 

ه اند در نظر گرفته شده است و با توجه بی شدهدچار مشکل در بازپرداخت تسهیالت ارز ،سبب افزایش قابل مالحظه نرخ ارز

دارای مصارف های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی نیز همچون واردکنندگان کاالهای اساسی و مواد اولیه،شرکتآنکه 

اینکه موجب ایجاد محدودیت  ازجمله ،انددچار مشکل شده ارزرخ داده در نرخ  هاینابسامانیواسطه به ارزی هستند و آنها نیز

آمده در انجام  وجود بههای ها شده است و به همین دلیل سبب شده است تا فرصتبرای آنها در صدور ضمانتنامه از سوی بانک

 های رقیب واگذار شود. های خارجی به شرکتپروژه

در سایر کشورها  آالتنیماشو خرید  گاهتجهیز کار منظوربهصادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی که  رو ضروریست،از همین

( 46ماده ) حکم اوالًاند، ها اقدام نمودهنسبت به اخذ تسهیالت ارزی از صندوق ذخیره ارزی و همچنین بانک 1391تا قبل از سال 

نیاید، بار مالی آن از محل حساب مازاد  وجود بهقانون رفع موانع تولید به این موضوع نیز تسری باید و ثانیاً برای آنکه ابهامی 

های خارجی بانک مرکزی تأمین شود. بدین ترتیب در سال جهش تولید، مجلس یک گام عملی حاصل از ارزیابی خالص دارایی

 . داردیبرمبرای جهش تولید از طریق صدور خدمات فنی و مهندسی 

 ی:بند الحاق پيشنهاد

 اضافه شود: 16بند الحاقی به تبصره  عنوانبهعبارت زیر 

 یآنها به بانک مرکز یکه بده یو مهندس یصادرکننده خدمات فن یهاشرکت یهایمعوقات و بده فیتکل نییمنظور تعبه -

. بار ابدییم یها تسرشرکت نیبه ا ریپذرقابت دیقانون رفع موانع تول 46معوق مانده است، حکم ماده  1391تا قبل از سال 

. شودیم نیتأم زانیم نیبه هم یبانک مرکز یخارج یهایخالص دارائ یابیارز زحکم از محل حساب مازاد حاصل ا نیا یمال

محاسبه و بر اساس  افتیآنان را با نرخ ارز زمان در یاز تعهدات ارز یناش یالیالتفاوت رموظف است مابه یبانک مرکز

 .دینما نیتأم از محل مزبور هابانک عامل و شرکت نیقرارداد ب

 



 

 

 

 همم                                                                                                                                               (19تبصره )( 3الحاقی )بند 

 هاداری نهادهای عمومی غیر دولتی و بانکبنگاهموضوع: 

  حکم:
های سهامی خاص و یا عام پروژه و یا در شرکت (%100شود تا سقف صددرصد )به نهادهای عمومی غیر دولتی اجازه داده می

گذاری و ای، تولیدی، صنعتی و کشاورزی سرمایههای سرمایهییهای تملک دارو طرح های زیربناییصندوق پروژه بخش

حداکثر تا پنج سال پس  یی(اورت عدم وجود محدودیت و یا مانع )به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارمشارکت کنند و در ص

( قانون اساسی 44های کلی اصل چهل و چهارم )برداری نسبت به کاهش سهم خود تا سقف مقرر در قانون اجرای سیاستاز بهره

 اقدام نمایند. 

های زیربنایی های سهامی عام و یا صندوق پروژه تا سقف صددرصد برای پروژهمشارکت نهادهای عمومی غیر دولتی در شرکت

( 6پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و ماده )( قانون رفع موانع تولید رقابت17( و )16های مواد )تمحدودیمجاز بوده و مشمول 

 گردد. ( قانون اساسی نمی44های کلی اصل چهل و چهارم )قانون اجرای سیاست

 نکات مهم: 

ها واسطه تبعیضبهو  شودبا محدودیت مواجه می های اقتصادیورود بخش خصوصی واقعی به عرصه فعالیتبا اجرای این مصوبه 

 . همچنین این مصوبهخواهد کردتضعیف را فضای رقابت سالم  در عمل ،شودایجاد می از ناحیه اجرای این بند هایی کهو رانت

پذیر و بتقانون رفع موانع تولید رقا و ( قانون اساسی44های کلی اصل چهل و چهارم )سیاست های قانونیبا برداشتن محدودیت

و  دامن خواهد زددر اقتصاد انحصار  پدیده افزایش به ،هاد نهادهای عمومی غیر دولتی و بانکوشور برای ورارتقاء نظام مالی ک

بخش خصوصی و  انزوا در عمللذا  و شودمی را موجب داریدهای عمومی غیر دولتی به بنگاهها و نهابانکافزایش فعالیت 

ایجاد  ود بلکه باشتولید نمی در موجب جهش تنهااست که اجرای این تصمیم نه یم بود. شایان ذکرشاهد خواهتعاونی واقعی را 

قرار خواهد جهش آفرینی در تولید،  اهر مانعی بر سرعنوان به، یگراز یک سو و افزایش انحصار از سوی د در اقتصادرانت و فساد 

 گرفت. 

 پيشنهاد حذفی: 

 .شود حذف  (19تبصره )( 3الحاقی )بند  -
 


