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  تعالی باسمه
  

  محترم مجلس شوراي اسالمی ریاست
   ،نفر از نمایندگان رسیده اسـت  120احتراماً طرح ذیل که به امضاي 

  .شود ت طی مراحل قانونی تقدیم میجه
  

  ):دالیل توجیهی(مقدمه 
هاي اداري در زمینه حمایت  با عنایت به ضرورت حذف بوروکراسی

هـاي   واحدهاي تولیدي و با توجه به بوروکراسـی گذاري و ایجاد  از سرمایه
ها در جهـت اطالـه رسـیدگی بـه      غیرضروري فعلی در ادارات و وزارتخانه

ها که موجب کـاهش انگیـزه سـرمایه گردیـده و بعضـاً از نظـر        درخواست
اي  طلبد کمیته گردد می اقتصادي نیز موجب کاهش توجیه اقتصادي طرح می

ها تشکیل و با اختیـارات   همین مدل فرمانداريها و به  مستقل در استانداري
، گسـترش  يهـاي ایجـاد واحـدهاي تولیـد     تام نسبت به بررسی درخواست

واحدهاي موجود و سایر موضوعات مرتبط با واحـدهاي تولیـدي و حتـی    
خدماتی در هریـک از بخشـها اعـم از کشـاورزي، گردشـگري، اقتصـادي،       

. نماید گیري  که منجر به ایجاد اشتغال خواهد شد تصمیم... صنعتی، معدنی و
فتـه  هـا و هـر دو ه   براساس این طرح کمیته مذکور در هرماه در اسـتانداري 

  . گردد گذار تشکیل می ها با حضور سرمایه بار در شهرستان یک
االختیار ایشـان و در   در جلسات استانی رئیس جلسه استاندار یا نماینده تام

نحـوه تشـکیل   . جلسات شهرستانی فرماندار شخصـاً جلسـه را اداره خواهـدکرد   
ـ   مرتبط با طرح بـه ها و سایر موارد مهم  گیري جلسات، تصمیم ل جهـت  شـرح ذی

گونـه بـار    الزم به ذکر است این طـرح هـیچ  . گردد استحضار نمایندگان تقدیم می
 .هاي اداري تشکیل خواهد شد مالی نداشته و صرفاً در جهت حذف بوروکراسی

  :شود میتقدیم مجلس شوراي اسالمی لذا طرح ذیل به 
ـ   میرزایـی  - حاتمیان - اصغر سلیمی - نژاد ساداتی - الهوتی - پوربافرانی  - ونیک
 - بیگــدلی - ســروش - هزارجریبــی - نــژاد یوســف - عنــایتی شــاه سیاوشــی

 - هاشـمی  زاده سیدامیرحسین قاضـی  - نژاد تربتی - سوسفی جمالی - زایی هاشم
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 - عبـاس گـودرزي   - خراسـانی  شیران - علی قربانی - محمداسماعیل سعیدي
 - پـور  شـریف  - نـژاد  طباطبـائی  - ابـوترابی  - برامیانآ - آبادي ایمن جعفرزاده
 - عابـدي  - الماسـی  - مبارکه سعیدي - زرآبادي - فرهنگی - ابراهیمیعلیرضا 

 - کواکبیـان  - سـاداتی  نژادارم کوچکی - نژاد شریعت - رضیان - احمد مرادي
 - محمـودزاده  - شـکري  - حقیقی نوبخت - الرگانی موسوي - )شیراز(اکبري 

 - )قـزوین (محمـدي   - یـزد  کسنویه اختیاري - هاشمی زاده سیداحسان قاضی
 - مسـعودي  - زاده کاظم - محمد مرادي علی - غراوي سهکو - فریدون احمدي

 - صـــالح بابـــایی - نطنـــزي صـــفاري - بنیـــادي - خـــادمی - گیالنـــی
 - کـرم  اسـدي  - کرد - همایون هاشمی - نوري - یوسفی - فیروزآبادي دهقانی

 - شـیویاري  - خـاتمی  - نژاد حسن - ذوالقدر  فاطمه سیده - طیار - پناه نیکزادي
 - فرادنبـه  ربیعی - اوالدقباد - شکیال احمدي - پوربیگلري حسن - زنگیر فیضی
 - برزگرکلشـانی  - کولیونـد  - پـور  کمـالی  - گلپایگانی بختیار - بنایی - نوریان
 - فـر  سـبحانی  - فرشـادان  - سیدمحسن علـوي  - نظرافضلی - کاشانی سالک

 - نـژاد  ایـران  - تـابش  - سـالمی  نگهبـان  - پیشـه  فالحت - نشین شاه محمودي
 - عثمـانی  - نیازآذري - ندگانینوب جمالی - اباتري دلخوش - خالقی - نسب کاظم

 - سـیدحمزه امینـی   - عبادي - بیرانوندي - فر پژمان - امیرحسنخانی - کیا حسینی
ــري - خدابخشــی - خضــري - ســمیه محمــودي ــري - خامکــانی امی  - کبی

 - نوروزي - نانواکناري - محمدیان - راد ملکشاهی - گلمرادي - بافقی صباغیان
 - بـدري  - هروديشـا  حسـینی  - پورمختـار  - آلوسـتانی  خانی قره - پور قاضی

ــی  ــه کریم ــلیمی  - حمدال ــا س ــودي - علیرض ــرم - مقص ــورحقیقی ک  - پ
  صفري - شقالن پورحسین

  
  :عنوان طرح

  هاي داخلی  تشکیل کمیته جذب سرمایه
  و صدور مجوز ایجاد واحدهاي تولیدي

  
ها بـا   اي در استانداري از تاریخ تصویب این طرح کمیته -واحده ماده

گیـري در حـوزه تولیـد و اشـتغال تشـکیل       کلیه اختیارات الزم براي تصمیم
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هـا و   شود و تصمیمات این کمیته حکـم مصـوبه بـراي کلیـه وزارتخانـه      می
 .دستگاههاي اجرائی را خواهد داشت

ر یـا نماینـده   هـا بـه ریاسـت اسـتاندا     این کمیته در اسـتان  -1تبصره
االختیار ایشـان و در شهرسـتان بـه ریاسـت شـخص اسـتاندار تشـکیل         تام
ربـط   االختیار دستگاههاي ذي در این کمیته مدیران یا نمایندگان تام. شود می

عنـوان عضـو جلسـه     برحسب نیاز و براساس رده استانی یـا شهرسـتانی بـه   
  .حضور خواهند داشت

هـاي   و یا سـایر درخواسـت  گذاري  هاي سرمایه درخواست -2تبصره
یـا    مرتبط با حـوزه اشـتغال یـا تولیـد پـس از ثبـت در سـامانه اسـتانداري        

ربط ارجاع و حداکثر پس از سه هفتـه از تـاریخ    ها به دستگاه ذي فرمانداري
شونده در فرمانداري یـا    گذار و دستگاه ارجاع ارجاع جلسه با حضور سرمایه
جلسـه پاسـخهاي اسـتعالم توسـط     در ایـن  . استانداري تشکیل خواهد شد

  .ربط ارائه خواهد شد دستگاه ذي
شـده در   بر اساس پاسخهاي واصله و با توجه به مذاکرات انجـام  - 3تبصره

که متقاضی واجد شرایط الزم براي أخذ مجوز باشـد در همـان    جلسه در صورتی
  .جلسه مجوز الزم صادر و الزامات بعدي اجرائی و عملیاتی خواهد شد

ربط پس از صدور مجـوز حـداکثر دومـاه     دستگاههاي ذي -4تبصره
فرصت دارند نسبت به اجـراي تعهـدات دسـتگاه خـود بـراي شـروع کـار        

  .گذار اقدام نمایند سرمایه
ــا   -5تبصــره ــه متقاضــی شــرایط الزم را نداشــته و ی ــواردي ک در م

ارجاعاتی در روند رسیدگی وجود دارد ضـمن ارجـاع مجـدد موضـوع بـه      
پرونـده مجـدد   ) حداکثر سه هفته بعد(بط در جلسه بعدي ر دستگاههاي ذي

  .بررسی و در صورت داشتن شرایط، مجوز صادر خواهد شد
ربـط بـه    مواردي که تفویض اختیار از طریق دسـتگاههاي ذي  - 6تبصره

  .ها نشده این جلسه در استان و به ریاست استاندار تشکیل خواهد شد شهرستان
ربـط از   اختالف یا ابهام به وزارتخانـه ذي سایر موارد مورد  -7تبصره

طریــق اســتاندار ارجــاع و مــنعکس خواهــد شــد تــا مطــابق رونــد فعلــی  
  .گیري شود تصمیم
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  رئيسه محترم مجلس شوراي اسالمي هيأت

  ) 4(ماده نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی و  آییناحتراماً، در اجراي 

  نظـر   25/3/1389وب قانون تـدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات کشـور مصـ      

  هـاي داخلـی    طرح تشکیل کمیته جذب سـرمایه در مـورد   معاونت قوانین

  .شود تقدیم می و صدور مجوز ایجاد واحدهاي تولیدي

 معاون قوانین
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  .است رعایت شده £
  )نظر کارشناسیاعمال با . (است رعایت شده £
 .شود است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می رعایت نشده ¢

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  كل تدوين قوانين نظر اداره
  معاون محترم قوانين

قانون تدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات    ) 4(ماده ) 4(و ) 2(در اجراي بندهاي  احتراماً
  :شود کل به شرح زیر تقدیم می نظر این اداره 25/3/1389کشور مصوب 

  

  :سابقه تقديم -١
  .ده استشقبالً تقدیم ن ¢ - 130ماده 

  کمیسیون   £/ مجلس £در و در تاریخ               تقدیممورخ             قبالً در جلسه علنی شماره         £ -      
  :رد شده و اینک) قانون اساسی 85موضوع اصل (
  

  با تغییر اساسی £
  

  پیش از انقضاء شش ماه  £
  

  با انقضاء شش ماه £
  

  مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس     
  
 : قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور) ٤(ماده ) ٢(در اجراي بند  -٢
  

  نگارش قانونی و ویرایش ادبی در طرح تقدیمی آیین
  
 :)شكلي(نامه داخلي مجلس  از نظر آيين -٣

  - 127ماده  - الف
     )نفر 15(حداقل امضاء الزم  - اول

  

  موضوع و عنوان مشخص - دوم
  

         دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه - سوم
  

       موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان - چهارم
  

  مواجه با ایراد     است و پیشنهاد آن به عنوان                                      طرح تقدیمی داراي - 138ماده  - ب

  

  )مشروط به تصویب مجلس(نفر از نمایندگان  50با تقاضاي کتبی  £
  بدون تغییر اساسی £
 نفر از نمایندگان 50با تقاضاي کتبی کمتر از  £

  .باشد می £
 .باشد نمی £

ا موضوع        يك £
موضوع يك از بيش ¢

  

  .باشد نمي £
 .باشد مي ¢

  واحده ماده ¢
 مواد متعدد £
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  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

 .ندارد £
.شود دليل مغايرت به ضميمه تقديم مياصول مغاير و / اصلدارد،  ¢

  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

  . ندارد £
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

  . شده است £
 .شود ، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مينشده است ¢

  شود نمي ¢
 شود مي £

  . ندارد ¢
 .دارد £

  . ندارد £
 .دارد £

ــد - ٤ ــاده) ٤(در اجــراي بن ــررات كشــور  ) ٤(م ــوانين و مق ــيح ق ــدوين و تنق ــانون ت   ق
 :٢٥/٣/١٣٨٩مصوب 
  از نظر قانون اساسي؛: اول

  طرح تقدیمی با قانون اساسی بطورکلی مغایرت  
  

  انداز؛ هاي كلي نظام و سند چشم از نظر سياست: دوم
     مغایرت انداز هاي کلی نظام و سند چشم طرح تقدیمی با سیاست  

  
  از نظر قانون برنامه؛: سوم

  طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت  
  

  ؛)ماهوي(نامه داخلي مجلس  آييناز نظر : چهارم
  نامه داخلی مجلس مغایرت  طرح تقدیمی با قانون آیین -الف  

  
  رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی - 140ماده  - ب  

  
  رأي نمایندگان         و نیاز به                     برنامه مصوبموجب اصالح یا تغییر  - 181ماده  -ج  

  
  .شود برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم می یکتعداد   

 
 مدیرکل تدوین قوانین
 
_______________________________________________  

  
  قانون اساسي مغايرت) ١٥٦(اصل) ٥(طرح تقديمي از حيث پيشگيري از وقوع جرم با بند -٥

  
  

از وقوع جرم قوه قضائيه پیشگیريمعاونت اجتماعي و   

٢  
٣  
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  کل تدوین قوانین ضمیمه نظر اداره
  

  :بيان مستندات و داليل مغايرت
نحو مـذکور در ایـن طـرح مسـتلزم      ها به ها و شهرستان هاي متعدد در استان تشکیل کمیته - 1

  . قانون اساسی است  )75(ایجاد هزینه و از این حیث مغایر اصل هفتاد و پنجم 
کنـد،   عنوان طرح مطول است همچنین طرح از آن جهت که بر عناوین قانونی اضافه مـی  - 2

  .شوراي اسالمی است هاي تنقیحی مجلس خالف سیاست
آنکه معادل فارسـی   استفاده شده است حال» بوروکراسی«در مقدمه توجیهی از واژه بیگانه  - 3

  .است» کاغذبازي«و » ساالري دیوان«آن در فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 
 هاي توسعه کشور، شورایی به نام قانون احکام دائمی برنامه) 31(با توجه به اینکه در ماده  - 4

ریزي و توسعه استان تشکیل شده است که یکی از وظـایف و اختیـارات ایـن     شوراي برنامه
ها در سطح اسـتان اسـت،    گذاري هاي مناسب جذب و رفع مشکل سرمایه شورا اتخاذ سیاست

  . باشد کاري می تشکیل یک کمیته دیگر براي این منظور نوعی موازي
طـرح حاضـر هـر تبصـره حکـم مجزایـی را       تبصره مبین استثنائات ماده است، ولـی در   - 5

صورت  واحده صحیح نیست و الزم است که طرح به صورت ماده دربردارد لذا تدوین طرح به
  . تنظیم شود متعددمواد 

اي زیرمجموعـه اسـتانداري بـراي سـایر      واحـده، صـدور حکـم توسـط کمیتـه      در ماده - 6
دارد اعمـال قـوه    که مقـرر مـی  باشد  قانون اساسی می) 60(ها خالف اصل شصتم  وزارتخانه

  . جمهور و وزرا است مجریه از طریق رئیس
  :طرح از چند جهت داراي ابهام است - 7

ایجاد چنین سازوکاري در مخالفت با بسیاري از مقررات و قوانین است کـه ایـن امـر     - الف
اصـناف،    محیطـی،  منجر به ابهام خواهد شد؛ براي مثال مقررات مربوط به مجوزهـاي زیسـت  

  ...هاي مرتبط و وزارتخانه
زمـان تشـکیل     اعضـاء، : سازوکار کمیته مورد نظر به درستی تبیـین نشـده اسـت ماننـد     - ب

  ...و  با یا بدون حق رأي) 3(گیري، حضور اشخاص موضوع تبصره  جلسات، نحوه رأي
کننده اجراي احکام معین نگردیده است و از این لحاظ طـرح فاقـد    مرجع ناظر و پیگیري - پ
 .اجرائی مشخص است  انتضم
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  .وجود ندارد £
 .شود وجود دارد كه به شرح ضميمه تقديم مي ¢

  .وجود ندارد £
 .شود وجود دارد كه به شرح ضميمه تقديم مي ¢

  .الزم است ¢
 .الزم نيست £

  كل اسناد و تنقيح قوانين نظر اداره
  

  معاون محترم قوانين
قانون تـدوین و تنقـیح   ) 4(ماده )  3(و ) 1(در اجراي بندهاي  احتراماً

به شـرح زیـر   کل  نظر این اداره 25/3/1389قوانین و مقررات کشور مصوب 
  :شود تقدیم می

  
 ):                    ١(در اجراي بند  -١

  درخصوص طرح تقديمي قوانين متعارض  -الف
                 

  
   تبطدرخصوص طرح تقديمي قوانين مر -ب

                        
  

 ):٣(در اجراي بند  -٢
 قانونگذاري در اين موضوع    هاي به عمل آمده  بررسيبا عنايت به  

  
  

  .شود كل به ضميمه تقديم مي و نظر ادارهبرگ سوابق قانوني  هفت تعداد
  
  

  مديركل اسناد و تنقيح قوانين
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  کل اسناد و تنقیح قوانین ضمیمه نظر اداره
  سوابق قانونیکل به انضمام  نظر اداره

  

  كل نظر اداره - الف
ـ مذکور در ماده واحده طرح مبهم است و اگر منظور مصوبه ه» حکم مصوبه«عبارت  - 1  تأی

آن بـه   ياست، لـذا تسـر   هیقوه مجر یذات تیصالح ءامر جز نیکه ا ییاست از آنجا رانیوز
  .است یاصل شصتم قانون اساس ریطرح مغا نیمذکور در ا تهیکم
طـرح قـرار    نیمذکور درا تهیعهده کمدر حوزه اشتغال که بر يریگ میرسد تصم یبه نظر م - 2

  .باشد یم یو رفاه اجتماعکار ، تعاونوزارت  یذات فیوظا ریدارد مغا
  .است یقانون اساس 15اصل  ریلذا استفاده ازآن مغا ستین یفارس يا واژه »تهیکم« - 3
  .است یعنوان طرح طوالن - 4
ـ    31اسـتان مـذکور درمـاده     يزیر برنامه يشورا يمقرر برا فیوظا- 5  یقـانون احکـام دائم

رابطه عام و خـاص دارد و در   ،طرح نیمذکور در ا تهیکم فیتوسعه کشور با وظا يها برنامه
 ياز سو اریاخت ضیقانون مذکور تفو 31که مطابق ماده  یمورد امور برنامه و بودجه در صورت

  .دینما رتیمغا جادیممکن است ا ردیاستان صورت بگ يزیبرنامه ر يشوراجمهور به  سیرئ
 .ماده واحده و  تبصره ها در قالب مواد جداگانه نوشته شود يطرح به جا نیبهتراست ا - 6
 
  سوابق قانوني - ب
  

  هاي داخلی  جدول سوابق قانون طرح تشکیل کمیته جذب سرمایه
  و صدور مجوز ایجاد واحدهاي تولیدي

  

 مواد تصویبتاریخ  عنوان ردیف
  اصل شصتم    قانون اساسی 1
 کل بندها 28/4/1390 هاي کلی اشتغال  سیاست  2
  کل بندها  26/11/1389  گذاري  هاي کلی تشویق سرمایه سیاست  3
 31 10/11/1395 هاي توسعه کشور  قانون احکام دائمی برنامه  4

5  
پـذیر و   قانون رفع موانع تولیـد رقابـت  

مصـوب بـا    ارتقاي نظام مـالی کشـور  
  اصالحات و الحاقات بعدي

01/02/1394  61  

www.ac
co

.ir

ISCC News

www.t.me\ISCCchannel 
www.acco.ir



١١ 

  قانون اساسی
 

اعمال قوه مجریه جز در اموري که درایـن قـانون مسـتقیماً بـر عهـده رهبـري        -اصل شصتم
  از طریق رئیس جمهور و وزراء است ،گذارده شده

  
  مقام معظم رهبري 28/4/1390هاي کلی اشتغال مصوب  سیاست

  
کارآفرینی و اسـتفاده از تولیـدات داخلـی بـه عنـوان       ،تولید ،کارـ ترویج و تقویت فرهنگ 1

  .ارزش اسالمی و ملی با بهره گیري از نظام آموزشی و تبلیغی کشور
فعلـی و  (ماهر و کارآمد متناسب با نیازهـاي بـازار کـار     ،ـ آموزش نیروي انسانی متخصص2

آمـوزش   ،آموزش و پرورش(و ارتقاء توان کارآفرینی با مسؤولیت نظام آموزشی کشور  )آتی
و توأم کردن آموزش و مهارت و جلب همکاري بنگاه هاي  )فنی و حرفه اي و آموزش عالی

  .اقتصادي جهت استفاده از ظرفیت آنها
ـ ایجاد فرصت هاي شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فنآوري و اقتصاد دانش بنیان  3

  .سطح ملی و جهانیو آینده نگري نسبت به تحوالت آنها در 
  .ـ ایجاد نظام جامع اطالعات بازار کار 4
فرهنگی و قضـایی و   ،محیط سیاسی(بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص هاي آن  -5

و حمایـت از بخـش هـاي     )مالیـات هـا و زیـر سـاخت هـا      ،بازار کـار  ،محیط اقتصاد کالن
ربط در چارچوب  هاي ذي رویه ررات ومق ،خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصالح قوانین

  .قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران
مبادله نیروي کار و دسترسی به بازارهـاي خـارجی کـاال و     ،سرمایه و منابع مالی ،ـ جذب فنآوري6

  .سازمان ها و ترتیبات منطقه اي و جهانی ،خدمات از طریق تعامل مؤثر و سازنده با کشورها
ارزي و تجـاري و تنظـیم بازارهـاي     ،مالی ،پولی هاي سیاستـ هماهنگ سازي و پایداري   7

  .اقتصادي در جهت کاهش نرخ بیکاري توأم با ارتقاء بهره وري عوامل تولید و افزایش تولید
تولید و اشـتغال مولـد در    گذاري، سرمایهـ توجه بیشتر در پرداخت یارانه ها به حمایت از   8

  .بخش هاي خصوصی و تعاونی
گردشـگري و حـق    :ستفاده بهینه از ظرفیت هاي اقتصادي داراي مزیت مانندـ گسترش و ا  9

  ).ترانزیت(گذر 
ها  در سرمایه براي تجاري سازي ایده ـ حمایت از تأسیس و توسعه صندوق هاي شراکت  10

  .کوچک و نوآور ،هاي نوپا و پشتیبانی از شرکت
توانمنـدي هـاي آنـان در جهـت     ـ برقراري حمایت هاي مؤثر از بیکـاران بـراي افـزایش    11

  .دسترسی آنها به اشتغال پایدار
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  .ـ توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاري استان هاي باالتر از متوسط کشور12
  .ـ رعایت تناسب بین افزایش دستمزد ها و بهره وري نیروي کار13

  اي سید علی خامنه
  

  26/11/1389مصوب  گذاري سرمایهکلی تشویق  هاي سیاست
  
  .از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن از جمله مالکیت معنويحمایت  -1
هـاي   ري بخـش خصوصـی و تعـاونی در فعالیـت    گذا تقویت و حمایت از توسعه سرمایه -2

  .قانون اساسی 44ابالغی اصل  هاي سیاستاقتصادي کشور برابر با 
مالی و ارزي با هدف دستیابی به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات  ،پولی هاي سیاستتنظیم  -3

  .و تقویت تولید ملی
افزایش بهره وري اقتصاد کشور با اصالحات و اقدامات الزم به ویژه اصالحات ساختاري  -4

  .و مدیریتی و کاهش هزینه هاي مبادله و رفع موانع
المللی از طریق لغـو انحصـارات    بینهاي  ان رقابت اقتصادي در داخل و صحنهافزایش تو -5

غیرضرور و تقویت ساختار رقابتی و زیرساخت هاي الزم و حمایت از کارآفرینی و ارتقـاي  
  .خالقیت و نوآوري

شـفافیت   ،از طریق ثبات مالیـات هـا   گذاري سرمایهاصالح نظام مالیاتی در جهت تقویت  -6
  .صراحت در مقررات و منطقی کردن معافیت ها ،درآمدها

تقویت نظام پولی و هـدایت بازارهـاي پـول و سـرمایه در جهـت       ،تجهیز پس انداز ملی -7
  .گذاري سرمایهحمایت از 

توسـعه   ،رشـد اقتصـادي   ،دسترسی به بازارهـاي بـین المللـی    ،توجه به کسب دانش فنی -8
، بــا اولویــت خــارجی گــذاري ســرمایهدر جــذب  ،اشــتغال و ارتقــاء مــدیریت و بهــره وري

  .ري مستقیم و بلندمدتگذا سرمایه
خارجی در بورس اوراق بهادار به نحـوي کـه ثبـات و     گذاري سرمایهتنظیم فعالیت مجاز  -9

  .تعادل بازارهاي مالی و ارزي حفظ شود
حسابرسی و تخصصـی کـردن    ،نظارت ،بازرسی ،قضایی ،اداري ،ساماندهی رفتار تقنینی -10

  .و تولید گذاري سرمایهامور در جهت حمایت از 
فعالیـت هـاي گسـترده و اداره    توانمندسازي بخش هاي خصوصی و تعاونی بـر ایفـاي    -11

  .هاي اقتصادي بزرگ بنگاه
  اي سیدعلی خامنه
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  10/11/1395هاي توسعه کشورمصوب  قانون احکام دائمی برنامه
  

  -31ماده
ریـزي و توسـعه اسـتان در اجـراي وظـایف محولـه کـه در قـوانین و          شـوراي برنامـه   -الف

جمهور در امـور   شود و همچنین اجراي اختیارات تفویضی رئیس ها مشخص می دستورالعمل
جانبه  گذاري همه برنامه و بودجه و در جهت هماهنگی و نظارت بر مدیریت و توسعه سرمایه

هـا و   و پایدار استان، پیگیري عدالت سرزمینی، تقویت تمرکززدایی، افزایش اختیارات اسـتان 
اي و  گراي منطقـه  ها در راهبري و مدیریت توسعه درون و برون اه استانتقویت نقش و جایگ

نامـه اجرائـی ایـن     آیین. شود تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، با ترکیب اعضاي زیر تشکیل می
  :رسد وزیران می ماده با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت

  )رئیس(استاندار -1
 )دبیر(ه و بودجه استانرئیس سازمان برنام - 2
  )یک نفر(هاي داراي واحد استانی  رئیس واحد استانی وزارتخانه -3
 رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان -4
 مدیرکل حفاظت محیط زیست استان -5
 )حسب مورد(فرمانداران  -6
 فرمانده سپاه استان -7
مجلس شوراي اسالمی بـه انتخـاب مجلـس شـوراي     دو نفر از نمایندگان مردم استان در  -8

  )به عنوان ناظر(اسالمی 
  مدیرکل صدا و سیماي استان -9

گیـري و نظـارت    ریـزي و توسـعه اسـتان بـاالترین نهـاد تصـمیم       شـوراي برنامـه   -1 تبصره
  .باشد درخصوص توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی در سطح استان می

نفر از مدیران بـه انتخـاب    که چند واحد استانی دارند یک هایی مورد وزارتخانه در -2 تبصره
  .کند وزیر در جلسات شورا شرکت می

ي ندارد و در غیاب اسـتاندار،  أقائم به فرد است و جانشین حق ر ،عضویت اعضاء -3 تبصره
یابـد و   رسـمیت مـی   ءاعضـا دوسـوم  جلسـات بـا   . باشـد  اداره جلسه شورا بر عهده دبیر می

  .ستء امصوبات با اکثریت اعضاي حاضر قابل اجرا. و مخفی است گیري با ورقه يأر
ـ دبیر شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هر یک از دستگاههاي اجرا - 4 تبصره ی ئ

ـ غیر عضو در شورا، از باالترین مقام دستگاه اجرا ی مـرتبط در اسـتان و هنگـام طـرح مباحـث      ئ
  .عمل آورد دعوت به) يأبدون حق ر(ستان مربوط به هر شهرستان، از فرماندار آن شهر

دستور جلسـه را همـراه بـا     از تشکیل جلسه هفته قبل دبیر شورا موظف است یک -5 تبصره
دعوتنامه رسمی براي کلیه اعضاء ارسال کند و از دو نماینده مجلس شوراي اسالمی دعـوت  
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  .عمل آورد هب
  :شود وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر تعیین می -ب
هــاي توســعه اســتان کــه شــامل  اي و برنامــه تصــویب اســناد توســعه بررســی، تأییــد و -1

ریزي کشور و در راسـتاي   ارچوب نظام برنامهههاي توسعه بلندمدت استان در چ گیري جهت
مـدت توسـعه اسـتان و تصـویب اسـناد       هـاي میـان   هاي آمایش سرزمین و برنامه گیري جهت
هـاي کـالن،    ارچوب سیاسـت هـ و شهرسـتانی در چ  شـی هاي بخ ه اي و طرحها و پروژ توسعه

  .مدت استانی و ملی است هاي بلندمدت و میان آمایش سرزمینی و بخشی و سازگار با برنامه
بررسی و نظارت بر توسـعه اقتصـادي و اجتمـاعی متعـادل اسـتان و نیـز سیاسـتگذاري،         -2

ارچوب نظـام  هـ ی در چاسـتان  درون  ثر براي کاهش عدم تعـادل ؤهماهنگی و پایش اقدامات م
  هاي توسعه استانی هاي آمایش سرزمین و برنامه گیري جهت کشور و در راستاي ریزي برنامه

هاي توسعه استان در  تصویب طرحهاي توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه -3
عـالی شهرسـازي و    عالی آمایش سـرزمین و شـوراي   هاي مصوب شوراي چهارچوب سیاست

  معماري
هاي الزم و تشویق  ها و مزیتهاي نسبی استان و ایجاد زمینه بندي قابلیت شناخت و اولویت -4

گذاري داخلی و خارجی از طریق بخـش خصوصـی، تعـاونی و     و توسعه مشارکت و سرمایه
  نهاد مردم

اي  هـا و اقـدامات توسـعه    گـذاري  هاي مناسب جذب و رفع مشکل سرمایه اتخاذ سیاست -5
هـاي   ها و برنامه غیردولتی در سطح استان در راستاي انطباق آنها با سیاست بخشهاي دولتی و

  اي استان هاي توسعه ها، نیازها و برنامه اقتصاد مقاومتی و اولویت
هـاي   هزار نفر جمعیت در چهارچوب سیاست پنجاهتصویب طرحهاي جامع شهرهاي تا  -6

   معماريو  شهرسازيعالی  ابالغی شوراي
برنامه عملکرد برنامه و بودجه استانی و شهرستانی و ارسال آن به سازمان  بررسی گزارش -7

  کشور و بودجه
هـاي کلـی تجـارت     چهارچوب سیاسـت  صادرات غیرنفتی استان در يها و ارتقا اتخاذ سیاست - 8

هاي تجاري، اقتصادي، علمی و فرهنگی بـا کشـورهاي همسـایه     خارجی کشور و توسعه همکاري
  هاي دولت در چهارچوب سیاست

  اندازهاي بخش غیردولتی در استان بررسی راههاي تجهیز و جذب منابع و پس -9
گیري موارد غیـرمهم، مسـتمر و    تواند تصمیم ریزي و توسعه استان می شوراي برنامه -1تبصره

گـزارش   .کنـد ی مشـخص تفـویض   ئیا خاص را به کارگروهها و یا مدیران دستگاههاي اجرا
ایـن  . گیرد شود و مورد بررسی قرار می جلسه بعدي شورا مطرح میتصمیمات و اقدامات در 

  .نیست ي شوراها ولیتؤمس افعتفویض اختیار ر
ولیت تعیین سرجمع اعتبـارات تملـک   ؤمس ریزي و توسعه استان صرفاً شوراي برنامه - 2 تبصره
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 يبـراي ارتقـا  استفاده متوازن از امکانات کشور «اي و اعتبارات موضوع قانون  هاي سرمایه دارایی
ها را براساس شاخصـهاي جمعیـت و محرومیـت     سهم شهرستان ،»یافته سطح مناطق کمترتوسعه

  .ریزي شهرستان را ندارد این شورا حق دخالت در تصمیمات کمیته برنامه وعهده دارد  هب
پـس از ابـالغ اعتبـارات اسـتان حـداکثر تـا       ریزي استان مجاز است  شوراي برنامه -3تبصره 
سازمان برنامه و بودجه اي استان را با پیشنهاد  از اعتبارات تملک دارایی سرمایه) %5( درصد پنج

در قالب کمکهاي فنی و اعتباري براي افـزایش سـرمایه    ریزي و تصویب شوراي برنامهاستان 
. هاي حمایت از توسعه بخش کشاورزي همان استان یـا شهرسـتان اختصـاص دهـد     صندوق

هـاي   یـی از اعتبارات تملـک دارا  )%20(بیست درصد ت حداکثر همچنین این شورا مجاز اس
اي استان را در قالب کمکهاي فنی و اعتباري با اولویـت تکمیـل و اجـراي طرحهـاي      سرمایه

  .اقتصاد مقاومتی اختصاص دهد
و شـرکتها و مؤسسـات وابسـته بـه      یسـازندگ  يمقـدس و قرارگاههـا   يهـا  آستان -4تبصره

 اتیـ خـود، مشـمول پرداخـت مال    ياقتصـاد  يهـا  تیـ فعال یاشخاص مذکور نسبت به تمـام 
  . شوند یم

اي بنیاد مسکن انقـالب   سرمایه هاي ییهزینه خدمات مدیریت طرحهاي تملک دارا -5تبصره
ها و تأسیسـات دولتـی و عمـومی، شـرکت مادرتخصصـی       ، سازمان مجري ساختمان اسالمی

ـ   دیـ تول یصصساخت و توسعه زیربناهاي حمل و نقل کشور، شرکت مادر تخ  ،یبـرق حرارت
شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشـی و   ان،شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروي ایر

ربـط بـا    عملکرد تخصیص اعتبـارات ذي %) 5/2(درصد سسه جهاد نصر، حداکثر تا دوونیمؤم
  .گردد احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه عمومی کشور تعیین می

  
  تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشورقانون رفع موانع 

  با اصالحات و الحاقات بعدي 01/02/1394مصوب 
  

به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصـل  ) 30/02/1397الحاقی ( -61ماده 
به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازي طرحهاي نیمـه   ،مشکالت واحدهاي تولیدي

هاي معوق و همچنین رفع مشکالت مـرتبط بـا محـیط     تعیین تکلیف بدهی ،تأمین مالی ،تمام
به دولت اجازه داده می شود نسـبت بـه    ،منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی ،زیست
 .معدن و تجارت اقـدام کنـد   ،به ریاست وزیر صنعت »ستاد تسهیل و رفع موانع تولید«ایجاد 

، ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابالغ ایـن قـانون   معدن و تجارت موظف است ،وزارت صنعت
نامه اجرائی الزم را با مشورت شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی در چهارچوب  آیین

   .اختیارات قانونی تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند
در هر استان کارگروه تسهیل و رفع  ،در راستاي وظایف ستاد) 30/02/1397الحاقی ( -تبصره
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سـتاد تسـهیل و رفـع موانـع     «موانع تولید به ریاست استاندار و تحت نظارت و سـازماندهی  
بایـد   ،ستاد و کارگروههاي مذکور و دبیرخانه هاي مورد نیاز آنها .کند ام وظیفه میانج »تولید

ربط استفاده کـرده و   در دستگاههاي اجرائی و اعضاي ذي از امکانات و نیروي انسانی موجود
   .وان تشکیالت جدیدي ایجاد نکنندبه هیچ عن

   :اعضاي ستاد عبارتند از
   )رئیس ستاد(معدن و تجارت  ،وزیر صنعت -1
  رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور -2
  وزیر امور اقتصادي و دارایی -3
  کار و رفاه اجتماعی ،وزیر تعاون -4
  وزیر کشور -5
  رئیس کل بانک مرکزي -6
  معادن و کشاورزي ،صنایع ،رئیس اتاق بازرگانی -7
  رئیس سازمان حفاظت محیط زیست -8
  وزیر نفت -9

  وزیر جهاد کشاورزي -10
  وزیر نیرو -11
  درمان و آموزش پزشکی ،وزیر بهداشت -12
  صنایع دستی و گردشگري ،رئیس سازمان میراث فرهنگی -13
  رئیس سازمان ملی استاندارد -14
  رئیس اتاق تعاون -15
  صنافرئیس اتاق ا -16
  نمایندگان تشکلهاي سراسري تولیدي -17

به عنوان عضو ثابت و بقیه اعضاء حسب مورد در جلسـه دعـوت    )7(تا  )1(اعضاي بندهاي 
ثابت و (مصوبات ستاد مذکور با رأي اکثریت وزراء و رؤساي دستگاههاي اجرائی  .می شوند

   .نافذ و اجرائی می شود )غیرثابت مدعو
ن طبـق  متناظر با اعضاي ستاد مذکور انتخاب شده و مصوبات آ ،استانیاعضاي کارگروههاي 

  .شود همین حکم نافذ و اجرائی می
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