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مواد پیشنهادی 

برنامه هفتم توسعه کشور 
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چالشهای مرتبط با حوزه اکتشاف و پیشنهاد ماده قانونی مرتبط

گیریتصمیمجهتوزارتخانهواستانهاصمتسازمانهایدردولتیسنگینبروکراسی•

آنهاکیفیتبهبودجهتاکتشافحوزهدرمشخصاستانداردنبود•

اکتشافحوزهدردانشکمبود•

اکتشافحوزهپیمانکاراندرانسانینیرویبودکموآالتماشینفرسودگی•

(کشورمعدنیاقتصادوضعیتشناساییعدم)ژئوفیزیکانجامعدموشناسیزمینسازمانضعف•

:تاسمکلفتجارتومعدنصنعت،وزارتمعدنی،صنایعومعدنبخشدرکارآفرینیوگذاریسرمایهجهتخصوصیبخشموثرحضورسازیزمینهمنظوربه-1ماده

درراشورکموجوداطالعاتکلیههفتم،برنامهقانوناولسالطیودادهگسترشوبهبودرازمینعلومدادهملیپایگاهوکاداسترسامانهجملهازرسانیاطالعهایسامانه•

سومسالتاهواییژئوفیزیکوهفتمبرنامهقانونپایانتاکشور25000/1شناسیزمینهاینقشهانتشاروتهیهبهنسبتهمچنین.نمایدبروزرسانیوثبتکاداسترسامانه

منظوربهنیازموردتجهیزاتودانش.یابدافزایشقانوناجرایاولسالبرابر2حداقلبهقانوناجرایسومسالپایانتاکشورحفاریعمقمتوسطونمودهاقدامهفتمبرنامه

.گیردقرارکشوراکتشافبخشفعاالنوگذارانسرمایهدسترسدرسیاست،اینتحقق

.نمایدبینیپیشبودجهالیحهدرساالنهرابندایناجراینیازمورداعتباراتاستمکلفدولت

توسعه اکتشاف–1ماده 
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افزایش عمر معادن-2ماده 

پرعیارازیجلوگیرومعادنعمرافزایشکشور،(فلزیمعادن)معدنیذخایرازصیانتبمنظوروپایدارتوسعهاصولومبانیچارچوبدراستمکلفصمتوزارت-2ماده

و(قراضه)ثانویهعمنابازتولیدسهمافزایشوتولیدخطوطدرکمترحدعیاربامعدنیمادهازاستفادهبهکشورمعدنیموادکنندهمصرفشرکتهایالزامبهنسبتخوری،

:نمایداقدامزیرمواردبهتوجهبامعادنباطله

معدنحدعیارکاهشمنظوربهتنمیلیونیکازبیشتولیدظرفیتباکشورفلزیمعادناستخراجطرحنمودنعملیاتیوبروزرسانی-الف

(JORCجملهاز)المللیبینهایدستورالعملاساسبرمنابعوذخایرگزارشارائهبهفلزیمعدنیموادکشفگواهینامهاخذمتقاضیانالزام-ب

موجودوضعبرابردوبهحداقلهفتمبرنامهپایانتا(قراضه)ثانویهمنابعاز(سرباستثنایبه)فلزاتتولیدسهمافزایش-ج

خصوصیشبخبهمدتبلندقراردادهایاساسبرکهکارخانجاتیدرورودیعیارکاهشازناشیتولیدکاهشازجلوگیریهمچنینوتولیدسطححفظبمنظور-1تبصره

صدوربهبتنسحدعیارکاهشازمنتجیافتهافزایشذخایربامتناسبشودمیدادهاجازهصمتوزارتبهاستشدهاحداثخصوصیبخشمشارکتبایاگردیدهواگذار

.نمایدتمدیدرامربوطهقراردادنسبتهمانبهیانمایداقدامواحد،توسعهمجوز

.رسدمیوزیرانهیاتتصویببهوتهیهصمتوزارتتوسطماه3مدتظرفمادهایناجرایینامهآیین–2تبصره

بهرهبرنظارتاستمکلفتجارتومعدنصنعت،وزارتکشور،معدنیموادازصیانتومعادنعمرافزایشوکشورمعادنازنامناسببرداریبهرهازجلوگیریجهت-ه

.یابدکاهشدرصد10ساالنههاباطلهدرباقیماندهمعدنیمادهعیارکهدهدانجامایگونهبهرامعادنازبرداری



4

تکمیل زنجیره تامین–تامین مواد معدنی از خارج -3ماده 

هاییسرسیومکنایجادبهنسبتشودمیدادهاجازهصمتوزارتبهآلومینیوم،وفوالدصنایعموردنیازپایداربوکسیتوآهنسنگتامینمنظوربه-3ماده

کالسدرتبوکسیوآهنسنگمعادندرگذاریسرمایههدفباآلومینیوموفوالدمعدنیصنایعومعدنیبزرگشرکتهایوایمیدروازمتشکل(مشارکت)

:دهدانجامفوقهایکنسرسیومبامرتبطرازیراقداماتاستمکلفدولت.نمایداقدامایرانبهآنمعدنیموادانتقالوکشورازخارجدرجهانی

پوشش کامل ریسک سرمایه گذاری این کنسرسیوم ها در کشور هدف✓

صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی ✓

(ساورینگ گارانتی)تضمین فاینانس بین المللی توسط دولت ✓

ارایه خدمات ویژه کنسولی در کشور هدف✓



مشکل صدور مجوزهای زیاد در زنجیره فلزات و عدم توجه به ارزش افزوده 

5

افزودهارزشبامحصوالتدرصد80حداقلتولیدوزیرسیاسترعایتباتجارتومعدنصنعت،وزارتتوسطصنعتیگذاریسرمایهمجوزصدور-4ماده

:بودخواهدباالتر

دستیایینپبزرگصنایعتکمیلهدفبادستپاییندرو(کوچکمعادناستثنایبه)خامشمشمرحلهتافوالدزنجیرهدرجدیدمجوزهایصدورعدم-الف

کشورفلزیزنجیره

ازصنعتیوالتمحصنیازتامینهدفباپروفیل،لوله،ورق،جملهازکشورفلزیصنایعدستپایینارزشزنجیرهتکمیلمبنایبرمجوزاتصدوراولویت-ب

وکنندهذخیرهسیستمهایآنها،سریعشارژایستگاههایوبرقیخودروهایها،توربینسنگین،موتورهایتولیدسازی،کشتیسنگین،آالتماشینقبیل

بادیخورشیدی،شاملنوینانرژیهایازاستفادهتوسعهمگاباتریها،وانرژینگهدارنده

تمرکز صدور مجوزات تکمیل زنجیره ارزش-4ماده 

ارتقای کیفیت تولید-5ماده 

ومعدنعت،صنوزارتهمکاریباراتولیدیمحصوالتکیفیتافزایشجهتمعدنیصنایعموردنیازاستانداردهایاستمکلفاستانداردملیسازمان-5ماده

.نمایدنظارتتولیدهایبنگاهدرآنسازیپیادهنمودنالزامیبهنسبتونمودهبروزرسانیوتدوینبرنامهاولسالپایانتاتجارت
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4.0فناوری نسل –کافی نبودن توسعه فناوری موردنیاز بخش 

حوریتموآفرینتحولهایچرخشباقانوناینتصویبتاریخازماهششظرفرامعدنیصنایعومعدنبخشیتوسعهملیسنداستمکلفصمتوزارت—6ماده

:درآورداجرابهراذیلمحورهایوتهیهباالترافزودهارزشبامحصوالتصادراتو0.4نسلصنعتوفناوریتوسعهبرمبتنیوریبهرهارتقاءوپذیریرقابتتوسعه

(اصلیهدف)مطلوبوضعیتنشانگرهای-الف

(4.0نسلهایفناوریازاستقرارناشیوریبهرهافزایش%30)درصد4ساالنهمیزانبه(مدیریتوفناوریسرمایه،انسانی،منابع)تولیدعواملکلوریبهرهافزایش-

0.4نسلصنعتدرفناوریباتولیدهایفرایندتطبیقبرایمعدنیصنایعومعدنبخشدرآمدازدرصد1.5تاحدودگذاریسرمایهوفناوریهایقابلیتتوسعه-

معدنیصنایعومعدنبخشبرایدیجیتالتحولمراکزوشایستگیمراکزایجاد-

نعتصنیازموردهایفناوریبراینیازموردکارشناسانتربیتوآموزشیهایدورهاندازیراهطراحی،برای:استموظففناوریوتحقیقاتعلوم،وزارت-1تبصره

.نمایداقدام0.4نسل

هوشمندیاختصاصشبکهایجادنیزومعادنکلیهاتصالبرایپرسرعتاطالعاتیوارتباطیهایزیرساخت:استموظفاطالعاتفناوریوارتباطاتوزارت-2تبصره

.نمایدفراهمراIOTوابریخدماتتخصصی،دادهمراکزبرمبتنی

6ماده  
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صدور خدمات فنی و مهندسی-8ماده 

:شودمیانجامدولتسویاززیراقداماتمعدنیصنایعومعدنزنجیرهدرکشورمهندسیفنی،خدماتصادراتگسترشمنظوربه-8ماده

کالناقتصادیهمکاریهایتوسعهموافقتنامهمبادلهوپیمانکاریومهندسیفنی،خدماتحوزهصادراتهدفکشورهایشناسایی-الف

دالرمیلیارد5سقفتامرکزیبانکتوسطایرانیشرکتهایهایپروژهالمللیبینمالیتامینمنظوربهساالنهاعتباریخطوطبرقراری-ب

پیمانکاریومهندسیخدماتصادرکنندهنامبهصادراتیهدفکشورهایبهصادرکنندگانبرایسالدردالرمیلیارد1سقفتاصادراتضمانتصندوقتوسطنامهبیمهصدور-ج

خارجهاموروزارتتوسطمذکورشرکتهایبهویژهکنسولیخدماتارائه-د

نیجهاهایبازاروالمللیبینهاینمایشگاهدرمهندسیوفنیخدماتدهندهارائهوآالتماشینوتجهیزاتکنندهتولیدهایشرکتحضورزمینهنمودنفراهم-ه

حمایت از بومی سازی و ساخت داخلی-7ماده 

الحدرهایطرحدرنیازموردیدکیقطعاتوایسرمایهتجهیزاتآالت،ماشینوارداتوتامینجهتداخل،ساختتعمیقوتجهیزاتسازیبومیازحمایتضمناست،موظفصمتوزارت-7ماده

صنایعودنمعبخشدربخصوص)تاییدموردزمانیبرنامهازهاطرحبرداریبهرهدرتاخیرییاوتولیددرخللیهیچگونهکهنمایدعملوریزیبرنامهایبگونهکار،حالدرتولیدخطوطواحداث

.نگرددایجاد(دارندعهدهبررادستیپایینصنایعاولیهموادتامینوبودهاقتصادیهایپیشرانکهمادروبزرگصنایعومعدنی

مانعینبایدولیدی،تهایشرکتتوسطداخلدرساختادعایتنهاوشودانجام(نیازموردهایگارانتی،کیفیمالی،فنی،)جانبههمهبصورتداخلیتولیدیهایشرکتتوانوظرفیتتعیین:1تبصره

.باشدهاطرحاجرایدرتاخیروتولیددرایوقفهوگذاریسرمایهبرای

.نمایداقداموارداتیتجهیزاتبراییارانهبدونوداخلساختتجهیزاتواالتماشینبرایدرصد8سودیارانهباتسهیالتپرداختبهنسبتمعدنیفعالیتهایگذاریسرمایهبیمهصندوق-2تبصره
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بازارسهمدارایهکعامسهامیشرکتهایبرایمعدنی،صنایعومعدنحوزهدرکشورگذاریسرمایهوتولیدیبنگاههایالمللیبینرقابتیتوانافزایشمنظوربهاستمکلفدولت-9ماده

:نمایدارائهزیربشرحایویژهخدماتباشند،نفر5000ازبیشمستقیماشتغالیابورس،کل%2ازبیشبازارارزشیا،%20ازبیشداخل

درخواستزمانازماه1مدتبهحداکثرمربوطهتخصصیهایوزارتخانهتوسطمتمرکزبصورتنیازموردمجوزهایصدور•

المللیبیناعتباریخطوطازاستفادهخصوصدردولتضمانت•

خودنیازمورداولیهموادواقالموارداتسفارشثبتدرمحدودیتعدم•

تولیدیمحصوالتوخدماتصادراتدرمحدودیتعدم•

دنیاسراسردربزرگبنگاههایمشتریانبهایرانهایسفارتخانهکنسولیوویزاروزهیکصدورخدماتارایه•

باالدستارزشجیرهزنتکمیلیامدیرههیاتصندلییکحداقلارزشمیزانبهرقیبشرکتهایسهامخریدبهاقدامفوق،شرکتهایکهمواردیدرانتقالونقلازناشیمالیاتیمعافیت•

.میکنندخوددستپایینو

.استمتقاضیانسایربهنسبتبند،اینمشمولبنگاههایبهسهامفروشبندیاولویتبهمکلفدولت،سهامواگذاریهنگامدرسازیخصوصیسازمان-تبصره

حمایت از ادغام و بزرگ شدن واحدها-9ماده

اهشکوصادراتیهدفبازارهایدرمعدنیصنایعومعدنحوزهمقیاسبزرگشرکتهایحضورگسترشمنظوربه:هدفبازارهایتوسعهدرگذاریسرمایه-10ماده

:گرفتخواهدصورتهفتمبرنامهطیدولتتوسطزیراقداماتآن،ریسک

خارجیگذاریسرمایهمجوزصدورو...صمتوزارتمحلدرخارجهوزارتاقتصاد،وزارتصمت،وزارتمرکزی،بانکحضورباخارجیگذاریسرمایهکمیتهایجاد

میکننددریافتدولتازرازیرمشوقهایفوق،مجوزدارایگذارانسرمایه
(بیمه سرمایه گذاری بین المللی)پوشش ریسک سرمایه گذاری •
(ساورینگ گارانتی)تضمین فاینانس بین المللی توسط دولت •
هدفارایه خدمات ویژه کنسولی در کشور •

(9درصورت امکان ادغام با ماده )توسعه صادرات -10ماده 
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صنعتی،گذاریسرمایهتوسعهوصنعتنیازموردزیرساختنبودنازناشیزیانازجلوگیریمنظوربه-11ماده

تامیندرکهحوزهاینگذارانسرمایهمندیبهرهبهنسبتمتناسب،هایدستورالعملورویهتغییرضمناستمکلفشهرسازیوراهوزارتونیرووزارت:الف

:دهدانجامرازیراقداماتاندداشتهمشارکتزیرساختها

صنعتداخلدرصنایعتوسطتولیدیآبوانرژیتبادلتسهیلجهتصنایعآبوبرقبورساندازیراه•

معدنیصنایعومعدنیگذارانسرمایهبهمعدنیبزرگمناطقدربرقتوزیع•

نیازموردواگنسیروکاملقطاراختصاص•

رکتهایشگذاریسرمایهوفروشوخریدبرایراشرایط،(انرژیبورستوسعه)کشوردرسوختوطبیعیگازمبادلهرقابتیبازارایجادضمننفتوزارت:ب

قراردادهایادانعقوفوقرابطهاساسبرنیروگاههاوصنایعخوراکتامینبهاقداموآوردهفراهمکربنیسوختهایحوزهدستپایینانتقالباالدست،درخصوصی

.مینمایدبلندمدت

هرهبواجراجهتالزممجوزاستمکلفبندر،وریلینقلوحملناوگانوآهنراهجاده،ازاعمصنعتموردنیاززیرساختهایتامینضمنشهرسازیوراهوزارت:ج

فراهمراصنایعاینزیرساختهایتامینجهتالزمهمکاریهایوصادرمعدنیصنایعومعدنحوزهدرخصوصیبخشگذارانسرمایهبهرامذکورهایپروژهبرداری

.آورد

صنعتیچهارمنقالبابکارگیریبراینیازموردزیرساختیهایشبکهتوسعهتسهیلوتامینگذاری،قانونبهنسبتاستمکلفارتباطاتواطالعاتفناوریوزارت:د

.نمایداقدامPEیاPPPطریقازاشیاءاینترنتوملیدادهمراکز،5Gنوری،فیبربهدسترسیشاملچهارم

حمایت از توسعه زیرساختها-11ماده 

کمبود زیرساختهای موردنیاز بخش و کاهش رقابت پذیری بنگاه ها به دلیل نبود زیرساخت
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سازمانهای توسعه ای-12ماده 

درمشارکتومعدنیصنایعومعادندرگذاریسرمایهبهمجاز،خودقانونیاساسنامهوتاسیسقانوناساسبر(ایمیدرو)ایرانمعدنیصنایعومعادننوسازیوتوسعهسازمان-12ماده

همراهبهسرمایه،افزایشعنوانبهشدنمنظورضمنآنوابستهوتابعههایشرکتوایمیدروسهامسودوهاگذاریسرمایهازحاصلوجوهباشد،میگذاریسرمایههایصندوق

قانونوفقمجددهایگذاریسرمایهصرف،خزانهازبرداشتیحقهرگونهبدونآنهادارائیهایواموال،سهامفروشازحاصلمنابعنیزونمایدمییانمودهگذاریسپردهکهوجوهی

.دباشنمیمستثنیمرکزیبانکوخزانهنزدصرفاخودحسابهایتمرکزوافتتاحازایمیدرو،گذاریسرمایهامردرتسریعمنظوربهوگردداساسنامهمفادوتاسیس



11

مواد پیشنهادی 

گذشتهاز برنامه های توسعه 

(چهارم، پنجم و ششم)
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برنامه چهارم توسعه کشور

37ماده

رشدو(%3.5)صددرونیمسهساالنهمتوسطکارنیرویوریبهرهافزایشوپذیریرقابتتحکیموتقویتبرایمناسببسترهایوفضاایجادجهتدراستموظفدولت-37ماده

اقدام(%6)درصدششبه(%2)درصددوازغیرنفتیصادراتدرپیشرفتهفناوریکاالهایصادراتسهمارتقاءو(%10.7)درصددهمهفتودهساالنهمتوسطنفتیغیرصادرات

:آوردعملبهراذیلهای

.نمایدفراهماقتصادپذیریرقابتتقویتجهتدررامناسبفنیوبازرگانیاقتصادی،حقوقی،قانونی،نظامهای-الف

.آوردعملبهحمایتتولیداتاینخریدبهدولتتقاضایازبخشیختصاصاطریقازکشوردرفناوریپیشتازونوینهایعرصهدرخدماتوکاالهاتولیداز-ب

.نمایدایجادمربوطههایسیاستگذاریوریزیبرنامهدررامختلفبخشهایتخصصی-صنفیغیردولتیقانونیهایتشکلمشارکتزمینه-ج

.نمایدایجادیاودادهتوسعهراپیشرفتهایبیمهوبانکیمالی،فنی،بازرگانی،خدمات-د

وگردندمیعمنغیردولتیبخشبارقابتازباشند،میمجازغیردولتیبخشبامشترکگذاریسرمایهبهخودقانونیاساسنامهموجببهکهایتوسعهسازمانهای-1تبصره

.نمودخواهندساماندهیممکنزمانحداقلدرمذکورگذاریسرمایهازخروجوغیردولتیبخشگذاریسرمایهتقویتجهتدرصرفاراخودهایفعالیت

.بودخواهدمعتبربانکی،تسهیالتدریافتوثیقهعنوانبهبیمهمؤسساتسویازصادرههاینامهبیمه-2تبصره
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150ماده 

دنی با توسعه صنعتی و مع( استراتژی)موظف است به منظور تحقق اهداف  سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران در قالب تدوین راهبرد صمت وزارت -150ماده 

نرخ رشد اقدام کند که ایهماهنگی معاونت در زیربخشهای برگزیده صنعت و معدن، در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی با رعایت محورهای راهبردی ذیل به گونه

:ارزش افزوده بخش صنعت و معدن افزایش یابد

و خلق ( تکنولوژیک)ناورانه تواناییهای فبهالف ـ ارتقاء سطح رقابتمندی صنایع کشور با تأکید بر توسعه قابلیتهای فناوری و انتقال نقطه اتکاء مزیتهای نسبی از مواد اولیه و خام

مزیتهای رقابتی

در صادرات( صنایع نهایی)ب ـ متنوع سازی پایه صادرات صنعتی و افزایش سهم محصوالت دارای پردازش بیشتر 

بت پذیرو تمهید ادغام و شکل گیری بنگاههای بزرگ رقا( برند)ج ـ توسعه پیوند مناسب صنایع کوچک، متوسط و بزرگ و شکل گیری خوشه های صنعتی و نشان تجاری 

ای غیردولتی با تأکید بر از طریق ترغیب گسترش سرمایه گذاری بخشه( پتروشیمی، فلزات اساسی، محصوالت معدنی غیرفلزی)د ـ توسعه زنجیره ارزش پایین دستی صنایع واسطه ای 

ایجاد شهرکهای صنعتی تخصصی غیردولتی

ا شهرکهای فناوری و صنایع باملهـ ـ افزایش توانمندیها و قابلیتهای طراحی، تدارک، ساخت، گسترش همکاری صنعت و دانشگاه، ساخت تجهیزات و ماشین آالت صنعتی، تعمیق تع

معادندر ترکیب تولید صنعتی، نوسازی و ارتقاء بهره وری صنایع و( صنایع نوین)پارکهای علم و فناوری و افزایش مستمر سهم صنایع مبتنی بر فناوریهای برتر 

1398/02/15حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی مصوب و ـ تقویت ساز و کارهای تمهیدی و نظارتی اجرای قانون 

.ـ کلیه فعالیتها و اقدامات غیرحاکمیتی مذکور در این ماده توسط بخشهای غیردولتی انجام می پذیردتبصره 
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151ماده 

خصوصی و بخشهایبهالف ـ به منظـور حمایت از سرمایه گذاری خطرپذیر در صـنایع نوین به دولت اجازه داده می شود بخشی از سرجمع کل تسهیالت اعطائی ساالنه-151ماده 

.ورد بخشودگی قراردهدا متعاونی که در قالب اعتبارات وجوه اداره شده برای صنایع نوین در بودجه های ساالنه منظور می شود شامل سود و کارمزد تسهیالت اعطائی ر

157ماده 

:در اقتصاد ملی دولت موظف است در سقف بودجه سنواتیتوسعه فعالیتهای معدنی و ارتقاء نقش معدندر جهت -157ماده 

دامه عملیات را به بخش معدنی کشور را تهیه و پس از بلوک بندی محدوده ها، ا( پتانسیلهای)الف ـ نقشه های پایه زمین شناسی، شناسایی، پی  جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیتهای 

.غیردولتی واگذار نماید

.راه اندازی کندامهب ـ به منظور ساماندهی امر اکتشاف در کشور، پایگاه جامع علوم زمین را با استفاده از اطالعات کلیه دستگاههای ذی ربط تا سال دوم برن

.ج ـ نسبت به تکمیل زیرساختهای الزم برای معادن بزرگ و مناطق معدنی و صنایع انرژی بر معدنی کمک نماید



15

برنامه ششم توسعه کشور

43ماده 

:برنامهقانوناجرایسالهایطیدرملی،اقتصاددرمعدنیصنایعومعدنبخشجایگاهارتقایوتوسعهحمایت،منظوربهاستمکلفدولت–43ماده

(35)مادهازحاصلعواید،(دولتی)برداریبهرهپروانهانتفاعحق)23/3/1377مصوبمعادنقانون(14)مادهرعایتبا)دولتیحقوقشاملمعدنبخشازحاصلدرآمدهایـپ

واصالحاتو23/3/1377مصوبمعادنقانون)6ماده(3)و(2)هایتبصرهازحاصلعوایدو1/2/1394مصوبکشورمالینظامارتقایوپذیررقابتتولیدموانعرفعقانون

اعتباریناوکندصرفذیلاموردرسنواتیبودجهقانونقالبدرتانمایدواریزمیشود،تعیینکشورکلداریخزانهنزدمنظوربدینکهایویژهحساببهرابعدیالحاقات

:میباشدعمومیاموالدرغیرقانونیتصرفمشمولدیگرهزینههرگونهومیشودتلقییافتهتخصیص(%100)صددرصد

معدنیصنایععمومیزیرساختهایومعادنبراینیازموردزیرساختهایوزیربناهاتکمیلـ1

ارتقایوپذیررقابتتولیدموانعرفعقانون(35)مادهومعادنقانون(31)و(25)موادو(معدنیمحدودهدرگیرمجاورمناطقاولویتبا)معادنقانون(14)ماده(6)تبصرهاجرایـ2

کشورمالینظام

باالافزودهارزشدارایمعدنیصنایعمحصوالتصادراتتشویقـ3

کشورمعدنیظرفیتهایکلیهعمومیاکتشافوپیجوییشناسایی،شناسیزمینپایههاینقشهتکمیلـ4

ت نسبت ای و تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آنها در مشارکای ودر آن صورت سهم آورده سازمانهای توسعهـ جذب مشارکت بخش خصوصی در طرحهای سازمانهای توسعهت 

.به ارزش دفتری آنها، ناشی از تجدید ارزیابی، مشمول مالیات با نرخ صفرمیشود
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44ماده 

داماتاقبرنامهقانوناجرایطولدر«تولیدواحدبرایانرژیمصرف»انرژیشدتکاهشوارزشزنجیرهتکمیلوانرژیافزودهارزشافزایشمنظوربهاستمکلفدولتـالف–44ماده

:دهدانجامرازیر

وریزیبرنامهنحویهبراغیردولتیبخشتوسطباالپیچیدگیضریبباگازیمیعاناتوخامنفتروزدربشکهوهفتصدهزارمیلیوندومقدارپاالیشظرفیتایجادبرایالزمتسهیالتـ2

.بیشترنشود(%10)درصددهازپاالیشالگویدرکورهنفتسهمویابداختصاصتقطیرمیانوسبکترمحصوالتبهاساساًآنهافرآوردهتولیدترکیبتاکنداجراء

-یستزمشکالتواستمیسرآنهانیازموردبرقوآبتأمینودارندراصمتوزارتازبرداریبهرهپروانهکهتولیدیهایمجتمعواحدهایبراینیازموردخوراکاستالزممنظوربدین

ازبخشیتنظیمقانونبهموادبرخیالحاققانون)1)ماده(ی)بندبربرنامهاجرایطولدرمادهاین(الف)بند(3)و(2)اجزایحکم.گرددتأمیننفتوزارتهماهنگیباندارند،محیطی

.استحاکم(2)دولتمالیمقررات

:نیروگاههاوریبهرهضریبوبازدهیافزایشمنظوربهاستموظفنیرووزارتـب

.نمایدصادر(%60تا55)درصدشصتتاپنجوپنجاهبازدهیبانیروگاههاایجادبرایاصولیموافقتـ1

.نمایدتعیینبورسدربازارکاروسازبهتوجهبارابرقخریدقیمتـ2

الحاققانون(1)مادهبربرنامهقانوناجرایدرطولمادهایناحکام.میرسدوزیرانهیأتتصویببهومیشودتهیهسازمانونفتونیروهایوزارتخانهتوسطبندایناجرائینامهآیینـتبصره

.استحاکم(2)دولتمالیمقرراتازبخشیتنظیمقانونبهموادازبرخی
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46ماده 
اجرائیدستگاههایودولتغیرنفتی،صادراتتوسعههمچنینومقاومتیاقتصادکلیسیاستهایاولویتدارایصنایعازهدفمندحمایتصنایع،نوسازیتولید،رونقمنظوربه-46ماده

:میکننداقدامزیرشرحبهذیربط

اجرایطیساالنهاختیپردتسهیالتازمعدنوصنعتبخشسهمکهنمایدتنظیمگونهایبهرابانکیتسهیالتپرداختسیاستهایاستمکلف(اعتباروپولشورای)مرکزیبانکـپ

.باشد(%40)درصدچهلحداقلبرنامهقانون

پوششبرایالزمسازوکاربرنامهقانوناجرایطی1/2/1394مصوبکشورمالینظامارتقایوپذیررقابتتولیدموانعرفعقانون(20)ماده(3)تبصرهرعایتبااستمکلفدولتـت

.درآورداجراءبهوطراحیارزیتسهیالتکنندهدریافتاقتصادیبنگاههایبرایوکندبینیپیشسنواتیبودجهدرراارزنرخ(%10)درصددهازبیشساالنهافزایشخطرات

واونیتعمتوسطوکوچکصنایعبهریالیتسهیالتارائهبرایریالیاعتباریخطاخذقبالدرملیتوسعهصندوقورودیمنابعاز(ارزی)ساالنه(%10)درصددهگذاریسپردهـچ

.میشودانجامدولتیعاملبانکهایطریقازملیتوسعهصندوقدائمیاساسنامهچهارچوبدرغیردولتی

ویندگیآالوانرژیشدتومصرفکاهشبهمنجرکهنحویبهرامعادنوصنایعبازسازیونوسازیطرحبرنامه،قانوناجرایاولسالپایانتاحداکثراستمکلفصمتوزارتـح

همچنینوشویقیتوحمایتیاقداماتاستموظفدولت.نمایداجرائیوزیرانهیأتتصویبازپسوتدوینشود،آنهارقابتپذیریوداخلیتولیداتکیفیتارتقایوبازدهیافزایش

.کندپیشبینیسنواتیبودجهقالبدررانیازمورداعتباریتسهیالتتأمین

ضمانتصندوقازرامالزحمایتمعدنی،فعالیتهایتوسعهوکشوردریاییومتوسطوکوچکصنایعفعالیتازمؤثرحمایتوغیرنفتیصادراتتقویتراستایدراستمکلفدولتـخ

عملبهبرنامهانونقاجرایسالهایطیدردریاییصنایعومعدنیفعالیتهایبیمهالکترونیک،صنایعتوسعهوتحقیقاتکوچک،صنایعگذاریسرمایهضمانتصندوقایران،صادرات

.آورد

کشورتوسعههایبرنامهدائمیاحکامقانون(17)مادهحکمبرقانوناین(46)مادهحکم.استدولتدربنداینحکماجرایپیگیریبهمکلفتجارتومعدنصنعت،وزارتـتبصره

.استحاکم
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48ماده 

:استمکلفدولت-48ماده

مدتظرفهاآنخوراکعادالنهنرختعیینبارانفتصنعتتأسیساتونفتیمیادینکلیهدرمشعلوتولیدهمراهگازهایازبرداریبهرهوکنترلمهار،آوری،جمعطرحهایکلیهـالف

ومهارمشعلگازهای%)90)درصدنودحداقلبرنامهپایانتاکهایگونهبهنمایدواگذارغیردولتیبخشومردمبهفراخوانطریقازقانوناینشدناالجراءالزمتاریخازماهسهحداکثر

.باشدشدهکنترل

فعالیتهایردگذاریسرمایهبرایغیردولتیعمومینهادهایوتعاونیوخصوصیبخششرکتهایتوانمندیهایوظرفیتهاازاستفادهبرایراالزمتمهیداتاستموظفنفتوزارتـ1ـج

آوردعملبهاساسیقانون(44)چهارموچهلاصلکلیسیاستهایچهارچوبدرمشترکمیادینویژهبهگازونفتمیادین(مالکیتنه)برداریبهرهوتولیداکتشاف،


