
  قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي
   به همراه جزئيات اصالح قانون کار

 
کـارمزد    شـدن تفـاوت متوسـط سـود و    ي، دولت موظف است در جهـت منطقـ   يس جمهوريه رئيابالغ بر اساس
د يب و ابالغ نماي تصويا گونه زان آنها را بهيم (Spread) ها  به انواع سپردهي با متوسط سود پرداختيالت بانکيتسه

 .درصد محدود گردد٣الذکر تا سقف  زان تفاوت فوقيقانون م نيب ايخ تصويتا از تار
 

 ي صـنعت يگذار هيد و سرماي از موانع توليرفع برخ قانون:  آمده استيس جمهوريرئ ٣/١٠/١٣٨٧مورخ ه ي در ابالغ
ـ مصد و هشتاد و شـش ک يکهزار و سيمردادماه  که در جلسه مورخ هفتم  يع و معـادن مجلـس شـورا   يون صـنا يسي

ـ  آزمايبا اجرا ده و مجلسيب گرديران تصوي اي اسالمي جمهوريقانون اساس) ٨٥( طبق اصل ياسالم  آن بـه  يشي
ـ کهـزار و س ين ماه يششم فرورد ست ويکشنبه مورخ بي روز يمدت پنج سال در جلسه علن صد و هـشتاد و شـش   ي

 بـه  يص مصلحت نظام بـا اصـالحات  ي مجمع تشخ٥/٨/١٣٨٧لسه مورخ نگهبان در ج يراد شورايموافقت و موارد ا
است، بـه   دهيگرد  واصلي اسالمي مجلس شورا١٨/٩/١٣٨٧ مورخ ٥٣١٠٣ نامه شماره يده و طي رسيينها بيتصو
   .گردد يوست جهت اجرا ابالغ ميپ

 
  گذاري صنعتي متن قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه

 
 يص و اعـالم شـورا  يتـشخ   ادامه دارد بـه يندگي که آاليست تا زمانيط زيکننده مح  آلودهعيمحصوالت صنا ـ١ماده
متناسـب بـا   ) گـردد  ي اجراء در سال بعد ابـالغ مـ  يبرا که تا پانزدهم اسفندماه هرسال(ست يط زي حفاظت محيعال

  نظر سـازمان شود تا حسب مورد با يمت فروش مشمول پرداخت عوارض ميق %)۱( ک درصدي تا يندگيدرجه آال

 از ينـدگ ي رفـع آال يهـا  پـروژه   مرتبط، صرفيهاياريها و دهي و شهرداريست توسط واحد صنعتيط زيحفاظت مح
ع و معادن و ين ماده توسط وزارت صناي اينامه اجرائ نيآئ. گردد يراموني پيطيست محيکارخانه و جبران خسارات ز

   .دين خواهد رسرايأت وزيب هيه و به تصويست تهيز طيمح سازمان حفاظت
 يهـا  نـه يهز  ازي را بـه منظـور جبـران بخـش    ي، دولت موظف است مبلغياز صادرات صنعت تيـ جهت حما٢ماده
که ( کشور ي و مهندسيد و خدمات فنيتول يها ، اجزاء و قطعات و مجموعهيا هي و سرماي مصرفي کاالهايصادرات

حـداقل  ) رسـد  ي صادرات مي عاليب شورايدن به تصوع و معايوزارت صنا شنهاديفهرست آن در ابتداء هرسال با پ
 ين بـانک ي با نرخ بيداخل يالت بانکيالتفاوت نرخ تسه ضرب دو سوم ارزش صادرات سال قبل و مابه حاصل معادل

خ يالـذکر حـداکثر سـه مـاه از تـار      صادرکنندگان محصوالت فوق  و بهينيب شي ساالنه پيها ، در بودجه)بورينرخ ال(
   . خواهد بود١/١/١٣٨٧خ ين ماده از تاريزمان اجراء ا. دينما صادرات پرداخت

ـ  ع و معـادن و جهـاد   يصـنا  يهـا   وزارتخانـه ي و با همکارين ماده توسط وزارت بازرگاني اينامه اجرائ نيآئ تبصره 
   .رسد يران ميأت وزيب هيبه تصو ه وي کشور تهيزير ت و برنامهيري و سازمان مديکشاورز
 بـا متوسـط سـود    يالت بانکيتفاوت متوسط سود و کارمزد تسه  شدنياست در جهت منطقـ دولت موظف ٣ماده
ن قـانون  يب ايخ تصويتار د تا ازيب و ابالغ نماي تصويا گونه زان آنها را بهيم (Spread) ها سپرده  به انواعيپرداخت
   .گردد محدود%) ٣(الذکر تا سقف سه درصد  زان تفاوت فوقيم
   :رديگ يران انجام مي ايقات صنعتين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقير قانون اصالح قوانر ديـ اصالحات ز٤ماده



   :گردد ير اضافه ميبه شرح ز) ٦(به ماده ) ٥(ک تبصره به عنوان تبصره يالف ـ 
رو به اسـتثناء دا (خدمات  ت نظارت بر اجراء استاندارد کاال وي استاندارد موظف است مسؤولي عاليـ شورا ٥تبصره

 يقـات صـنعت  يرا صرفاً به مؤسسه استاندارد و تحق) باشد يم يکه به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک
ـ  در ايچ اقدام مـواز ين قانون هيب ايخ تصوي که از تاريبه نحو ديران محول نمايا ـ نگ ن خـصوص صـورت  ي   .ردي

ـ  ايقـات صـنعت  ياسـتاندارد و تحق مؤسـسه    کارمزد ارائـه خـدمات  يها ب ـ به منظور متناسب نمودن تعرفه  ران بـا  ي
  ارائـه ي واقعـ يهـا  نهيدر سقف هز« قانون مذکور، عبارت ) ٢٠(ماده ) ٦(ف يرد ن خدمات، دري اي واقعيها نهيهز

   .گردد ياضافه م» مؤسسه« بعد از واژه » ک از خدماتيهر
 يا گونـه  را بـه  يبار و فصول کممت برق در ساعتها و فصول اوج و ساعتها ياقتصاد موظف است، ق ي ـ شورا ٥ماده
ـ  تجـاوز ننما يساعات عـاد   از نرخ دري صنعتيمت برق واحدهايد که متوسط قين نماييتع د و منحـصراً موجـب   ي

   .کاهش مصرف در ساعات اوج گردد
ـ  را بـا اولو ي صنعتيـ وزارت نفت مکلف است گاز مورد درخواست واحدها ٦ماده مـت و  ينمـوده و ق  نيت تـأم ي
 بـه  يدسـت  نييع پـا ي صـنا ي برايعانات گازيو م) اتان ، خشک، متان وين، غنيريترش، ش (يعيگاز طبن يط تأميشرا

اعـم از  ) ي و خـصوص ي، تعـاون ي دولتيرا در بخشها) ا سوختيبه عنوان خوراک و  ( يانرژ ايه و يعنوان مواد اول
 کـه محـصوالت آنهـا    يعيشـد و صـنا   نده احـداث خواهـد  ي که در آيعيا صنايا در حال ساخت و يع موجود يصنا
د که تا سال ين نمايي تعيا گونه کسان و بهي) شود يا جزئاً صادر مي ا محصوالت آنها کالًيرسد و  ي ميمصرف داخل به

ـ  کشور صرف مواد اوليديگاز تول%) ٢٥(ست و پنج درصد ي حداقل بي شمسيهجر ١٣٩٠  يدسـت  نييع پـا يصـنا  هي
   . گردديداخل

 متفـاوت بـه   يمتهـا ي بـه ق يعانات گـاز يعات و ميو ما) متان و اتان ، خشک،ين، غنيريترش، ش (يعيعرضه گاز طب
 از يا حاکيدکننده بوده و يتول ا چندين دو يض بي از تبعيکه حاک) ديان جديع موجود و چه متقاضيصنا چه(ع يصنا
  .ط باشـــد، ممنـــوع اســـتيبـــودن شـــرا کـــسانين منـــاطق مختلـــف بـــه رغـــم يمـــت بـــيض قيتبعـــ

و ) ، خشک، متـان و اتـان  ين، غنيريترش، ش (يعي گاز طبيگذار متيق  که دريازي است هر امتوزارت نفت مکلف
ـ  بنگـاه  يت برايناً و با اولويع شود، يا مي مقرر شده يت اقتصاديا فعالي هر بنگاه و ي برايعانات گازيم عات ويما ا ي
ــفعال ــصادي ــشها يت اقت ــشابه در بخ ــصوصي م ــاون ،ي خ ــوميتع ــي غي و عم ــ نيردولت ــر بگز دي ــر نظ   .ردي

م يا تعمـ يازات موجود را لغو کند و يگونه امت نين قانون، ا  يب ا يوزارت نفت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصو         
   .دهد
 هـوا، مـصوب   ي از آلـودگ  يريقانون نحوه جلـوگ   ) ١٣(ر به ماده    يبه شرح ز  ) ٤(ک تبصره به عنوان تبصره      يـ  ٧ماده
   :گردد ي اضافه م١٣٧٤
 يبـردار  بهـره   کـه بـه منظـور صـدور پروانـه     ييها ست موظف است به استعالميط زيظت محسازمان حفا ـ٤تبصره
ـ داده و در صورت عدم موافقت دال ک ماه جوابيرد ظرف مدت يپذ ي صورت مي و معدني صنعتيواحدها ل آن ي

 نـد در صـورت   موظفي صـنعت يها  صادرکننده پروانهيها وزارتخانه. ديارائه نما يرا به استعالم کننده به صورت کتب

   .ندي اقدام نمايبردار افت پاسخ سازمان، نسبت به صدور پروانه بهرهيعدم در
   :پذيرد  ـ اصالحات زير در قانون کار صورت مي٨ماده

   :گردد قانون کار دو تبصره به شرح زير اضافه مي) ٧(الف ـ به ماده 



وزارت کـار و   م مخصوص کـه توسـط  قراردادهاي با بيش از سي روز بايد به صورت کتبي و در فر ـ٣تبصره
   .گيرد، باشد طرفين قرار مي امور اجتماعي در چهارچوب قوانين و مقررات تهيه و در اختيار

قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزاياي قانوني پايان کـار بـه    ـ کارفرمايان موظفند به کارگران با٤تبصره
   .يک ماه آخرين مزد پرداخت نمايند مأخذ هرسال

   :شود قانون کار اضافه مي) ١٠(به متن ماده ) ح( ـ بند ذيل به عنوان بند ب
   ح ـ شرايط و نحوه فسخ قرارداد

   :قانون کار اضافه شود) ٢١(به متن ماده ) ز(ج ـ بند ذيل به عنوان بند 
   .است بيني گرديده ز ـ فسخ قرارداد به نحوي که در متن قرارداد پيش

   :شود قانون کار اضافه مي) ٢١(به شرح زير به ماده ) ح(د ـ بند 
لزوم تغييرات گـسترده در   ـ کاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و ح
   .از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور قانون تنظيم بخشي) ٩(آوري مطابق با مفاد ماده  فن

برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهـوري اسـالمي ايـران     قانون) ١٠١(ده هـ ـ براساس ما 
) ٢٧(روابط کار در ماده  موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب و ابالغ اين قانون نسبت به اصالح دولت

   .قانون کار و ديگر مواد مربوطه اقدام نمايد
برداري از معادن و توسعه صنايع معدني، قانون معادن به    کتشاف و بهره  ـ به منظور تسريع و گسترش عمليات ا       ٩ماده

   :گردد شرح زير اصالح مي
   :شود ير اضافه ميتبصره ز) ١٩(الف ـ به ماده 

ـ  مجـوز عمل ي در محدوده داراي و حقوقيقيـ هرگونه تصرف و مزاحمت اشخاص حق تبصره  ي قـانون يمعـدن  اتي
  . استيقانون گردي محسوب شده و قابل پ جرميبدون داشتن حکم از مراجع قضائ

ا دارنـدگان مجـوز بالفاصـله    يع و معادن يصنا  موظف است حسب درخواست وزارتي انتظاميروين موارد نيدر ا
   .دي نماي معرفيا متهمـان را به مراجع قضائياقدام و متهم و  نسبـت به رفع تصرف و مزاحمت

   :گردد ير اصالح ميبه شرح ز) ٢٤(ب ـ ماده 
مربوطه مکلفنـد حـداکثر ظـرف     ي اجرائيها  از معادن، دستگاهيبردار ع در امر اکتشاف و بهرهيجهت تسر ـ٢٤ماده

   .نديل اعالم نظر نمايجهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذ ع و معادنيمدت دو ماه نسبت به استعالم وزارت صنا
   .آهن  راهها و راهيم قانونيـ حر

   . آنهاي قانونميـ در داخل شهرها و حر
   . سدها و قنواتيها ع آب و حوضچهي سدها و شبکه توزيم قانونيـ در حر

   .ـ در داخل جنگلها و مراتع
   .يخيه تاريم اماکن مقدسه و ابنيـ در حر
   . مسلحيروهايم پادگانها و محل استقرار نيـ در حر

اعالم نظر در مهلت مقـرر بـه    ست عدميزط ي محيقانون حفاظت و بهساز) ٣(ماده ) الف(در مناطق موضوع بند  ـ
   .شود ي مي مزبور تلقيها منزله موافقت دستگاه



ع و معـادن تـا   يبار و در موقع صدور پروانه اکتشاف توسـط وزارت صـنا   کيک محل فقط ي يتبصره ـ استعالم برا 
   .حداکثر سه ماه صورت خواهدگرفت

   :گردد ير اصالح ميبه شرح ز) ٢٦(ج ـ ماده 
دفع مواد باطله واقع در منابع   وي مواد معدنيبردار حدوده مربوط به اکتشاف و استخراج و انباشت و بهرهم ـ٢٦ماده
ـ گـردد کـه مـساحت ا    يسازمان جنگلها و مراتع کشور ثبت مـ  ع و معادن توسطي وزارت صناي بنا به تقاضايمل ن ي

به صورت امـوال   ان عمر معدنيه و تا پا معدن مربوط بودياتيشود و به عرصه عمل يد ميصادره ق محدوده در مجوز
 کـه  ييات خـارج از مـواد منـدرج در مجوزهـا    يعمل ع و معادن خواهدبود و هرگونهيار وزارت صناي در اختيعموم
   .شود ي محسوب مياموال عموم شود به منزله تصرف در يصادر م
 آن بـه  يده  و جهتيره ارزيز حساب ذخنه اي و استفاده بهي صنعتيتهايفعال  طرحها وين ماليـ به منظور تأم١٠ماده
   :ياستفاده حداکثر از توان داخل سمت

  وي، اجتمـاع يقانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد) ١(ماده ) د(موضوع بند  ي تخصصيها الف ـ بانکها و وزارتخانه

 يطرحهـا ، فروش محـصول  يارز رهيالت از حساب ذخي اعطاء تسهيران موظفند، براي اي اسالمي جمهوريفرهنگ
   .نديمحاسبه نما (FOB) کشور يل در بنادر صادراتيمت تحوي را با قي و معدنيصنعت

 يفيالت تکلي، وجوه اداره شده، تسهيره ارزياعم از منابع حساب ذخ) يالي و ريالت ارزيب ـ بانکها موظفند، تسه 
را براسـاس برنامـه    الت مـصوب ي و تسهي را همزمان بررسي و معدني صنعتياز از طرحهايمورد ن) يداخل ا منابعي

 يبنـد  الت مطابق با برنامه زمانيعدم پرداخت تسه در صورت. نديشرفت کارپرداخت نماي اجراء طرح و پيبند زمان
   . استمهال گرددي قبليالت اعطائيدر پرداخت تسه ريشده مصوب و متناسب با تأخ

ـ  از محل منابع حساب ذخي و معدنينعت صي طرحهايزات داخليآالت و تجه نيماش يالت برايج ـ اعطاء تسه   رهي

آالت و  ني از سازنـدگان ماشـ يداخل يدهايتوانند خر ي مي و معدني صنعتيگذاران طرحها هي مجاز بوده، سرمايارز
   . انجام دهنديارز ـز به صورتي را ني و معدنيزات صنعتيتجه

 پـروژه  يگـذار  هيکل سـرما %) ٥٠(جاه درصد ش از پنيگذار، ب هيسرما ق و آوردهي که جمع ارزش وثايد ـ در موارد 
گرفتن کـل طـرح،    قهيد با وثي طرحها توسط بانکها ضرورت نخواهدداشت و باي و اقتصاديه فنيتوج يباشد، بررس

   .نديالت الزم را پرداخت نمايتسه
 د خـود را در مـور  يخ وصول درخواست، پاسخ قطعيک ماه از تارياست حداکثر ظرف  ربط موظف يهـ ـ بانک ذ 

   . اعالم شوديل کتباً به متقاضيدال دي باشد باي که پاسخ منفيد و در صورتيا عدم قبول طرح اعالم نمايقبول 
ع و معادن موظف است حسب استعالم بانکهـا  ي وزارت صنايساخت داخل ت ازيت مفاد قانون حمايو ـ جهت رعا 
   .ديعالم نماد آن را به بانک عامل ايي و مراتب تأيدگيواصله رس يبه پروفرمها

ـ    ت قانوني موظفند، با رعاي دولتي و سازمانها و شرکتهاي اجرائيدستگاهها ـ١١ماده ، يحداکثر اسـتفاده از تـوان فن
   : کشوري و اجرائي و صنعتيدي، توليمهندس
عتبار ش ايق گشايال را از طريارد ريليدوم ش ازيبا ارزش ب) يا رپروژهي و غيا  اعم از پروژه (ي داخليدهايـ خر الف
   . انجام دهنديداخل  به نفع سازندگانيا ارزي و يالير

 را يفـروش سـازندگان داخلـ   ) فـاکتور (و صورتحساب  مانکاراني انجام شده توسط پيت کارهايوضع ب ـ صورت 
   .ندينفع پرداخت نما يآن را به ذ  و وجوهي روز بررسيظرف مدت س



نفع منعکس  ي روز کتباً به ذيل ظرف سيراتب را با ذکر دلد مي ارائه شده بايتهايد صورت وضعييدر صورت عدم تأ
   .ندينما
ـ يطرحهـا  مانکـاران ي پين اجتمـاع يمه تـأم ي موظف است حق بين اجتماعيـ وزارت رفاه و تأم ج ـ  و غي عمران ر ي

ـ ل يا بدون مـصالح و بـا مـصالح را صـرفاً بـر مبنـا      ي يعمران ـ افـت نما يمانکـار در يشـده توسـط پ   ست ارائـه ي   .دي

 و قطعـات کـامالً منفـصله    (S.K.D) مـه سـاخته  يد داخل، تعرفه قطعات منفـصله ن يتول ت ازي جهت حماـ١٢ماده

(C.K.D) ـ  پيآور ع فـن يخـودرو و صـنا   يبه استثنا (يل برقير وساي و ساي خانگيتلفن همراه، لوازم برق شرفته ي
ـ ا بـه ترت آنه (C.B.U)تعرفه واردات ساخت کامل نسبت به) عيد وزارت صناييبا تأ)  تکيها ( ب هـشتاد درصـد   ي
   .گردد ين مييتع %)۱۰( و ده درصد%) ٨٠(
ن ي آنها تدوين خاص برايا قوانيو ) شتريدوساله و ب( دراز مدت يا تعرفه  که قبالً توسط دولت، جداوليه اقالميکل
ع و معـادن  يناص وزارت صيگذاران به تشخ هيسرما ي و اقدام احتمالي قبليزير اعالم گشته است با توجه به برنامه و

   . استين بند مستثنياز مفاد ا
ـ  دانـسته شـود، ا  يضـرور  ن قانونيا) ٨(و ) ٦(، )٥(، )١(ر در مصوبه مجمع در مواد يي که تغيدر موارد ـ١٣ماده ن ي
   . ممکن خواهد بودير با مصوبه قانونييتغ
   .گردد ين ميي پنج سال تعيقانون اساس) ٨٥(ن قانون مطابق با مفاد اصل ي ايشيـ مدت زمان اجراء آزما١٤ماده
ـ س کهـزار و يکشنبه مورخ هفتم مردادماه يفوق مشتمل بر چهارده ماده در جلسه روز  قانون صد و هـشتاد و شـش   ي
 نگهبان قرار گرفتـه بـود بـا    يراد شورايآن که مورد ا )۸( و) ٦(، )٥(، )١(ب و مواد يع و معادن تصويون صنايسيکم

 ۲۵/۸/۱۳۸۷ خيص مصلحت نظام در تاريتوسط مجمع تشخ) ١٣( و الحاق ماده )٦(و ) ١(مواد  ن دريگزيمصوبه جا

 .ص داده شديموافق با مصلحت نظام تشخ
 



   :پذيرد  ـ اصالحات زير در قانون کار صورت مي٨ماده
   :گردد قانون کار دو تبصره به شرح زير اضافه مي) ٧(الف ـ به ماده 

وزارت کـار و   م مخصوص کـه توسـط  قراردادهاي با بيش از سي روز بايد به صورت کتبي و در فر ـ٣تبصره
   .گيرد، باشد طرفين قرار مي امور اجتماعي در چهارچوب قوانين و مقررات تهيه و در اختيار

قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزاياي قانوني پايان کـار بـه    ـ کارفرمايان موظفند به کارگران با٤تبصره
   .يک ماه آخرين مزد پرداخت نمايند مأخذ هرسال

   :شود قانون کار اضافه مي) ١٠(به متن ماده ) ح( ـ بند ذيل به عنوان بند ب
   ح ـ شرايط و نحوه فسخ قرارداد

   :قانون کار اضافه شود) ٢١(به متن ماده ) ز(ج ـ بند ذيل به عنوان بند 
   .است بيني گرديده ز ـ فسخ قرارداد به نحوي که در متن قرارداد پيش

   :شود قانون کار اضافه مي) ٢١(به شرح زير به ماده ) ح(د ـ بند 
لزوم تغييرات گـسترده در   ـ کاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و ح
   .از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور قانون تنظيم بخشي) ٩(آوري مطابق با مفاد ماده  فن

برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهـوري اسـالمي ايـران     قانون) ١٠١(ده هـ ـ براساس ما 
) ٢٧(روابط کار در ماده  موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب و ابالغ اين قانون نسبت به اصالح دولت

   .قانون کار و ديگر مواد مربوطه اقدام نمايد
 


