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اند ها نتوانستههای اجرایی برای رفع موانع پیش روی تولید فعالند. اما متأسفانه این ستادها و کارگروهها و ستادهای مختلفی در دستگاهکارگروه

ها و سازکارهای موجود را به هم کنند. البته ما بنا نداریم اینبا توجه به شرایط تحریم و فشارهای موجود، مشکالت بخش تولید را برطرف 

بزنیم، اما الزم است در کارگروه رفع موانع جهش تولید اقدامات این ستادها رصد شده و تصمیماتی گرفته شود تا این ستادها کارآمدتر و 

 بخش است.شان احساس کنند کارشان نتیجهشان نافذتر باشد و مسئوالنمصوبات

ول
ه ا

لس
 ج

کنند. بخش ها را هم به دنبال خود کشیده و فعال میهای اقتصاد موضوع مهمی است. اگر این بخش ها فعال باشند، سایر بخشپیشران

ز مورد نیاز های پیشران اقتصاد است و اگر این بخش توسعه یابد و موانع آن برطرف شود، عالوه بر تأمین ارترین بخشصادرات یکی از مهم

های اقتصادی با ظرفیت بیشتری فعالیت خواهند نمود. بخش های تولیدی را که با رکود مواجهند احیا نموده و بنگاهور، بسیاری از واحدکش

شود رشته صنعتی وابسته به آن فعال می 120شدن بخش مسکن حداقل های پیشران اقتصاد کشور است و با فعالمسکن نیز از دیگر بخش

 زایی در استغالزایی ایفا کند. این کارگروه بایستی الزامات تحقق آن را فراهم نماید.تواند نقش بسو می

سازی در سازی اقتصاد کشور چندان جدی گرفته نشده است. باید ضرورت انجام خصوصیرغم تأکیدات مقام معظم رهبری، خصوصیعلی

قانون اساسی  44های کلی اصل توان در ظاهر گفت که به سیاستنمی ای نسبت به ضرورت آن تردید دارند.کشور روشن شود، زیرا هنوز عده

 رو را برطرف نماییم و در این ستاد نحوه اجرای مؤثر آن را فراهم نمایید.سازی مخالفیم. باید موانع پیشباور داریم، اما با خصوصی

ترین عوامل تأثیرگذار بر بخش تولید مورد بررسی قرار داده و وکار را به عنوان یکی از مهموزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع فضای کسب

وکار را احصاء و راهکارهای اجرای آن را در جلسه آتی کارگروه مطرح کند تا تصمیمات الزم برای موانع و مسائل اصلی مرتبط با فضای کسب

 حل این مسائل اتخاذ شود.
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خصوص بخش صنعت و تولید نظیر رفع موانع پیش روی توسعه صادرات، تأمین مواد اولیه بخش تولید بهموضوعات مهم مرتبط با جهش 

های بعدی در دستور کار کارگروه رفع موانع جهش تولید قرار گیرد. با محوریت وزارت های پیشران اقتصادی به عنوان اولویتموضوع بخش

 مطرح شود. صنعت، معدن و تجارت موانع مشخص و در جلسات بعدی

ول
ه ا

لس
 ج

های کننده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی با همکاری اتاقاز آنجا که میزان تأمین و تخصیص ارز در این چند ماه نگران

تأمین ارز مورد نیاز  کارهای پیشنهادی خود را برای نحوهبازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در این مورد بررسی الزم را انجام دهند و راه

 تولید به کارگروه ارائه نمایند.

ها در این خصوص بسیار مهم است و اینکه علیه کارهای ها و قوای مختلف و بحث همکاری رسانههماهنگی و همگرایی کامل بین دستگاه

گذار و تولیدکننده امید را به سرمایه خصوص صداوسیما جو منفی ایجاد نکنند تاها و بههای بخش خصوصی در رسانهاقتصادی و فعالیت

 برگردانیم.

کنیم در جلسات بعدی دبیر جلسه مشخص خواهد شد و برای تشکیل جلسات هم دستور کار مشخص کرده و ارسال خواهیم کرد و سعی می

 صبح جلسات را برگزار کنیم. 9تا  7:30شنبه از ساعت فعالً هر هفته سه
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ثبت شده توسط مراجع صدور  یماه مجوزها 3کسب و کار مکلف است؛ حداکثر ظرف مدت  یصدور مجوزها لیو تسه ییمقررات زدا أتیهحکم ا : 

 اینامه  موافقت، اعالن ای اظهارنامهطبقه  3کسب و کار را به  طیبر مح نهیپرتکرار و هز یمجوزها تیکشور با اولو یمجوزها یدرگاه مل یمجوزها بر رو

 یحکم نم نیمانع انجام ا یو مقررات جار نیهستند و قوان یطبقه بند نیا یصدور مجوز، مکلف به اجرا مراجع. دینما یبند میتقس نامه اجازهی، گواه

 ی(اسالم یدر مجلس شورا یمراحل قانون یجهت ط) شود.

ه 
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ج
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د
 

را صرفاً با ثبت اطالعات توسط  رندیگ یقرار م "اعالن ایاظهارنامه "آندسته از مجوزها که در طبقه  -1 مراجع صدور مجوز موظفند؛:  2حکم 

ضوابط  نی. همچنندیمحسوب نما تیکشور در حکم اجازه فعال یمجوزها یدرگاه مل یشده بر رو یساز ادهیپ یکیالکترون یبا فرم ها یمتقاض

 ایموافقت نامه "آندسته از مجوزها که در طبقه  -2.ندیدرگاه فوق اعالم نما یبر رو ییمقررات زدا أتیه دیینوع از مجوزها را پس از تأ نیا ینظارت

درگاه در  نیا یکشور صرفاً منطبق با اطالعات ثبت شده بر رو یمجوزها یدرگاه مل قیاز طر یرا پس از درخواست متقاض رندیگ یقرار م "یگواه

 نیثبت پاسخ مراجع صدور مجوز به ا دم. عندیصادر نما یروز کار 15صدور مجوز، حداکثر ظرف  یها نهیضوابط و هز ط،یخصوص مدارک، شرا

عدم  لیدر صورت ثبت پاسخ رد درخواست، مراجع صادرکننده مکلفند دل نیذکر شده به منزله صدور مجوز خواهد بود. همچن یدرخواست ها

 رندیگ یقرار م "اجازه نامه"آندسته از مجوزها که در طبقه  -3.ندیاالشاره ثبت نماصدور مجوز را به صورت مستند، مستدل و شفاف در درگاه فوق 

صدور  لیو تسه ییمقررات زدا أتیه صیبه تشخ ستیز طیو مح یعیسالمت، منابع طب ،یاسیس ،یتیامن یاز حوزه ها یکیمرتبط با  ماًیو مستق

کشور منطبق با اطالعات مجوز که توسط مرجع  یمجوزها یدرگاه مل قیاز طر یباشند را پس از ثبت درخواست متقاض یکسب و کار م یمجوزها

.در صورت رد ندیها و زمان توسط مراجع صدور مجوز صادر نما نهیضوابط، هز ط،یدرگاه فوق ثبت شده است شامل شرا یصادرکننده مجوز بر رو

فوق االشاره و در موارد مرتبط  گاهدر قیخود را به صورت مستند، مستدل و شفاف از طر لیمرجع صادرکننده مکلف است دال ،یدرخواست متقاض

 ی(اسالم یدر مجلس شورا یمراحل قانون یجهت ط) برساند. یبا اطالع متقاض یبه صورت کتب تیبا امن
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که  ندیفراهم نما یبیماه ترت 6کشور، مراجع صدور مکلفند؛ حداکثر ظرف  یو انسجام نظام مجوزده یکپارچگیبه منظور :  3حکم 

کشور، ثبت و شناسه  یمجوزها یدرگاه مل یشوند، بر رو یاصالح م ای دیمصوبه صادر، تمد نیکه پس از ابالغ ا ییمجوزها هیکل

مجوز باشد از درجه  یکتایصادر شده و فاقد شناسه  ستمیس نیا یاز زمان راه انداز عدکه ب ی. هر مجوزندینما افتیمجوز در یکتای

صدور مجوز خود به درگاه فوق االشاره و ارائه  یسامانه ها یکیاعتبار ساقط خواهد بود. مراجع صدور مجوز مکلفند؛ با اتصال الکترون

 (دولت أتیر هد بیجهت تصو) .ندیصادره ثبت نما یمجوزها یو بر رو افتیشناسه را در نیخواسته شده؛ ا یداده ها
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ها هستند،  رساختیاستعالم جرائم و ز یکه مرجع قانون ییدستگاه ها هیقانون کاداستر کشور، کل 9ماده  یدر اجرا -: الف 4حکم 

 یینامه اجرا نییخود، براساس آ یعارضه ها یاطالعات مکان یها هیال هیمصوبه پس از ته نیماه از ابالغ ا 4مکلفند؛ ظرف مدت 

. ندیبه دخالت کاربر اقدام نما ازیهوشمند و بدون ن ،یکیمذکور، به صورت الکترون اتقانون مذکور، نسبت به پاسخ استعالم 9ماده 

مراجع صادرکننده استعالم  -ب مربوطه است. ییبه عهده دستگاه اجرا یاطالعات مکان یها هیال یو نگهدار یبروزرسان تیمسئول

 ،یفرهنگ راثیم ،یها از جمله خطوط انتقال نفت و گاز، منابع آب و خطوط انتقال، دکل فشار قو رساختیها و ز میمرتبط با حر

 یاتم ساتیفرودگاه ها، راه آهن، جاده، تأس ،یتیامن ،یدامپزشک عیو مراتع، صنا یعیمنابع طب ،یطیمح ستیز یها میشهر، حر

به آن پاسخ واضح،  یروز کار 5و حداکثر ظرف زمان  افتیکشور در یمجوزها یدرگاه مل قیواصله از طر یها رخواستمکلفند د

  بدهند. ریتفس رقابلیمشروط و غ ریغ

در  بیجهت تصو) خواهد بود. رییتغ رقابلیمرجع صادکننده استعالم بوده و غ یپاسخ ثبت شده به منزله پاسخ قطع تبصره :

 (دولت أتیه
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 ایمصوب و  یهیقابل توجه مطابق طرح توج شرفتیعدم پ ایدر اجرا و  ریصدور مجوز موظفند؛ در صورت عدم اجراء، تأخ مراجع:  5حکم 

 نی. دستورالعمل اندیآزاد نما انیمتقاض گرید یو آن منبع را برا صیرا تخص تیمحدود یدارا یمل ای یعیمنابع طب کسال،یاز  شیب یلیتعط

نفت، راه  رو،یصمت، ن ،یکشاورز یوزارتخانه ها یو با همکار ییو دارا یمصوبه توسط وزارت امور اقتصاد نیا بالغماه از ا 2ماده ظرف مدت 

 (دولت أتیدر ه بیجهت تصو)رسد.  یم رانیوز ئتیه بیو به تصو نیتدو یعیو منابع طب ستیز طیسازمان مح ،یو شهرساز

 نیاجاره زم ایو  صیتخص ،یاراض یکاربر رییمانند تغ نیحوزه زم یمرتبط با مجوزها یها ونیسیشوراها، کارگروه ها و کم فیوظا:  6حکم 

 میاتخاذ تصم یاستاندار ادغام خواهد شد. حداکثر زمان برا استیبه ر یو واگذار یکاربر رییکارگروه با عنوان کارگروه تغ کیدر استان ها در 

به صورت مستند،  ستیبا یم لیاست و در صورت رد درخواست دال یارائه درخواست متقاض خیماه از تار کیکارگروه،  نیا توسطو ارائه پاسخ 

حکم را به عهده خواهند داشت و مکلفند؛ گزارش عملکرد کارگروه  نیا یارائه شوند. استانداران کشور حسن اجرا یمستدل و شفاف به متقاض

 (دولت أتیدر ه بیجهت تصو). ندیکسب و کار ارائه نما یمجوزهاصدور  لیو تسه ییمقررات زدا أتیه هماهه ب 6فوق را در مقطع 

استان به  ییو دارا یامور اقتصاد رکلیمد یریاستاندار و دب استیبه ر "ییو مقررات زدا یگذار هیسرما لیتسه" یکارگروه استان:  7حکم 

مقررات  أتیآن به ه شنهادیو انعکاس مقررات مخل و پ ییو شناسا یگذار هیدر سرما لیدر شروع و توسعه کسب و کارها، تسه عیمنظور تسر

ماده  نیشود. دستورالعمل ا یم لیجلسه در ماه تشک کیحداقل  یکسب و کار جهت رفع آنها با برگزار یجوزهاصدور م لیو تسه ییزدا

در  بیجهت تصو) رسد. یم رانیوز أتیه بیو به تصو نیتدو ییو دارا یمصوبه توسط وزارت امور اقتصاد نیماه از ابالغ ا 2ظرف مدت 

 (دولت أتیه
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 لیتکم ،یساز ادهیپ ،یمصوبه نسبت به طراح نیماه از ابالغ ا 3جمهور مکلف است؛ حداکثر  سیرئ یمعاونت حقوق:  8حکم 

 ییاجرا ی. دستگاه هادیاقدام نما "کسب و کار طیو مقررات مرتبط با مح نیاطالعات قوان گاهیپا"به روز اطالعات  یو نگهدار

)شامل  یشده توسط معاونت حقوق یو مقررات خود را در قالب طراح قانونو حذف  رییتغ جاد،یا شنهاداتیمکلفند؛ هرگونه پ

دو قانون و مقرره هم سطح  یهر قانون و مقرره ورود یشرط که به ازا نیو مقررات مرتبط( با ا نیقوان شنهاد،یپ بان،ی: پشت

 (دولت أتیدر ه بیجهت تصو). دیمذکور ثبت نما گاهیشود، در پا یحذف م

 ایاصالح، ابطال و  ازمندیکسب و کار که ن یصدور مجوزها لیو تسه ییمقررات زدا أتیآن دسته از مصوبات ه:  9حکم 

و اتخاذ  یبررس رانیوز أتیدر ه ماًیمستق بیماه پس از تصو کیباشد، حداکثر ظرف مدت  یم رانیوز أتیصدور مصوبه ه

قانون هستند  ازمندیکسب و کار که ن یصدور مجوزها لیهو تس ییمقررات زدا أتیخواهد شد. آن دسته از مصوبات ه میتصم

مجلس  ربطیذ یتخصص یها ونیسیاز کم یکیمجلس در  سیرئ صیفوق االشاره به تشخ أتیه سیپس از درخواست رئ

 (دولت أتیدر ه بیجهت تصو)ماه به صحن ارائه شود.  2و حداکثر ظرف  ردیدر دستور کار قرار گ یاسالم یشورا

مصوبات  ن،یاصالح و لغو( اعم از آن که در قوان د،یکشور )صدور، تمد یمجوزها هیکل یسقف زمان نییمرجع تع:  10حکم 

مراجع  هیکسب و کار است . کل یصدور مجوزها لیو تسه ییمقررات زدا أتیشده باشد، ه نییمقررات تع ریو سا رانیوز أتیه

 ی(اسالم یدر مجلس شورا یمراحل قانون یجهت ط) هستند. أتیمصوب ه یسقف زمان تیصدور مجوز مکلف به رعا
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اسناد  یسردفتر یمجوزها یقانون یلغو و مبان د،یصدور، تمد ندیو فرآ طیمکلفند؛ نوع، شرا هیوابسته به قوه قضائ ینهادها:  11حکم 

 ییمجوزها ریدارالترجمه و سا سیو پروانه تأس ییمجوز دفاتر خدمات قضا ،یدادگستر یپروانه وکالت، پروانه کارشناس رسم ،یرسم

 نیو کار اظهار کنند و اکسب  یصدور مجوزها لیو تسه ییمقررات زدا أتیشود را به ه یمداده  صیتشخ أتیکه بعداً توسط ه

 لیتقل یآن را به نحو یها نهیو هز دینما عیو تسر لیتسه یمذکور را به نحو یو مراحل صدور مجوزها طیمکلف است؛ شرا أتیه

آن کسب  یو راه انداز یرحضوریو غ یبه صورت آن حاًیو مراحل آن ترج نهیدهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هز

 (هیمحترم قوه قضائ استیحکم توسط ر ذیجهت تنف).  ردیزمان ممکن صورت پذ یو کار در کمتر

ماه  کیمکلف است؛ حداکثر ظرف  هیقوه قضائ ،یقانون اساس 44اصل  یکل یها استیس یقانون اجرا 32ماده  یدر اجرا:  12حکم 

کسب و  طیمقابله با اختالل در مح یکسب و کار شعبه تخصص طیبه تخلفات مرتبط با بهبود مح یدگیرس یمصوبه برا نیاز ابالغ ا

 (هیمحترم قوه قضائ استیحکم توسط ر ذیجهت تنف). دینما جادیکار را ا

ماهه به  6کسب و کار و ارائه گزارش  طیو بهبود مح ییمقررات زدا أتیمصوبات ه یمراجع صدور مجوز مکلف به اجرا:  13حکم 

 استیس ی( قانون اجرا7بار موارد تخلف از ماده ) کیماه  3کل کشور مکلف است؛ هر  یهستند. سازمان بازرس أتیه نیا رخانهیدب

کسب و کار را به  طیو بهبود مح ییمقررات زدا أتیآن و مصوبات ه یبعد لحاقاتو اصالحات و ا یقانون اساس 44اصل  یکل یها

 (هیمحترم قوه قضائ استیحکم توسط ر ذیجهت تنف)اعالم کنند.  ربطیمراجع ذ
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و  یابیموظف است؛ هر ساله عملکرد مراجع صادرکننده مجوز را ارز رانیا یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان:  14حکم 

 عموم قرار دهد. اریآن را در اخت جینتا

با دستگاه  یهماهنگ قیشد تا از طر نییتع دیکارگروه رفع موانع جهش تول ریدولت به عنوان دب أتیه یاقتصاد ونیسیرکمیدب

 .دیدستور کار جلسات و ابالغ مصوبات جلسه اقدام نما میمربوطه نسبت به تنظ یها

 یموجود و چالش ها تیاز وضع یگزارش جامع و کامل هیو صنعت، معدن و تجارت نسبت به ته یجهاد کشاورز یوزارتخانه ها

 .ندیارائه نما یدر جلسه بعد یریگ میتصم یدر وزارتخانه متبوع اقدام نموده و برا دیبخش تول یفرارو

را در جهت  دیجمهور، اتاق فکر کارگروه جهش تول سیمعاون اول رئ ییربنایو ز یو نظارت اقتصاد یمعاون محترم هماهنگ

 یرا در جلسات بعد جهیو نت دیبرگزار نما دیبا صاحبنظران بخش تول دیبخش تول یرو شیپ یموانع و چالش ها ییشناسا

 .  دیکارگروه ارائه نما
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 نتیجه وضعیت نهایی تصمیمات متخذه

 3حکم 

و افزودن  "روز 15زمان "به  "روز 5زمان ")با دو تغییر در بند ب اعم از تغییر عبارت  4حکم 

 تبصره ذیل :

، حریم های مرتبط را اعالم و در 99: مراجع موضوع این بند موظفند تا پایان آبان ماه  2تبصره 

 پایگاه اطالع رسانی اینترنتی خود اعالم نمایند.(

 

 5حکم 

 

7حکم   

 

 8حکم 

 

تصویب در جلسه 

 27/7/99مورخ 

 هیأت وزیران

ت 
وش

رن
س

ه 
لس

ج
وم

د
 

 )بخش نیاز به مصوبه هیأت وزیران(  9حکم 
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 نتیجه تصمیمات متخذه

 1حکم 

 2حکم 

 

 10حکم 

 

 11حکم 

 

ارسال برای رییس 

محترم مجلس 

شورای اسالمی در 

 8/7/99تاریخ 

جهت طی مراحل 

 تصویب

ت 
وش

رن
س

ه 
لس

ج
وم

د
 

 13حکم 

 

 12حکم 

 

ارسال برای رییس 

محترم قوه قضاییه 

 7/8/99در تاریخ 

 جهت تنفیذ
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وزارت صنعت، معدن و تجارت عالوه بر چالش های مربوط به تأمین مالی سایر مشکالت و مزاحمت های تولید اعم از مسائل 

 مقرراتی و غیره را نیز استخراج، دسته بندی و تا حد ممکن حل نماید.اداری، ساختاری، 

به منظور انجام واردات در  یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگانبانک مرکزی به کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت و 

 قبال صادرات )تهاتر( چارچوب مشخصی که مورد توافق همه باشد ارائه نمایند.

 2قلم کاالی مورد نیاز تولید اعم از مواد اولیه مورد نیاز بخش صنعت و کشاورزی تا سقف  250به منظور تأمین  بانک مرکزی

میلیارد دالر امکان واردات بدون انتقال ارز را فراهم آورد. در این خصوص باید تمامی اصول و ضوابطی که بانک مرکزی اعالم 

 خواهد کرد رعایت شود.

کردن امکان انجام واردات بدون منشأ ارز ظرف یک هفته آینده بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و در خصوص فراهم 

 تجارت هماهنگی الزم را به عمل آورده و نتیجه اقدامات در قالب احکام مشخص در جلسه آتی کارگروه ارائه نماید.
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واحدهای تولیدی که به دلیل افزایش قیمت کاال و خدمات نیاز به آن افزایش قابل توجه به منظور تأمین سرمایه در گردش 

 داشته، براساس توافق بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت احکام پیشنهادی در جلسه هفته آینده ارائه گردد.

درصد در شورای پول  6به  3ینفع واحد از پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر افزایش ضریب اعتباری مربوط به ذ

 و اعتبار مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد.

قانون رفع موانع تولید مبنی بر پذیرش عدم النفع حاصل از به کاری منابع سهامدار در شرکت خودش  30پیشنهاد اصالح ماده 

ل و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی توسط برابر سود موردانتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پو 1.5به میزان 

 شورای پول و اعتبار مورد بررسی و اتخاذ تصمیم گردد.

 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گزارشی در خصوص دالیل کاهش سرمایه گذاری توسط بخش های خصوصی و 

 نمایند.عمومی طی سال های اخیر تهیه و در جلسات آتی کارگروه ارائه 
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 احکام پیشنهادی

: شورای پول و اعتبار افزایش سقف اعتباری بنگاه های  1حکم 

تولیدی برای سرمایه در گردش مورد نیاز آنها تا پایان خردادماه 

درصد فروش سال گذشته آنها را بررسی و  90به میزان  1400

 اتخاذ تصمیم نماید.

سقف تسهیالت و تعهدات پرداختی برای ذینفع واحد :  2حکم 

توسط بانک هایی که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار سقف 

 6درصد سرمایه ثبتی تعیین شده بود به  3مذکور برای آنها 

 درصد تغییر می یابد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی با دریافت مجوز قانونی  : 3حکم 

رایعالی هماهنگی اقتصادی سران )الیحه قانونی و یا مجوز شو

قانون رفع موانع تولید هدایت  30قوا( نسبت به اصالح ماده 

 نقدینگی موجود به بخش تولید به شرح زیر اقدام نماید :

موردانتظار عقود برابر سود  1.5حداقل تا سقف "عبارت 

موردانتظار عقود حداقل سود "جایگزین عبارت  "یمشارکت

 می شود. "یمشارکت

سقف "شورای پول و اعتبار : با بررسی و تصویب  1تصمیم 

سرمایه در گردش مورد  تأمین اعتباری بنگاه های تولیدی برای

".افزایش یابددرصد فروش سال گذشته آنها  90نیاز آنها به میزان   

سقف  "شورای پول و اعتبار : با بررسی و تصویب  2تصمیم 

ذینفع واحد توسط بانک هایی تسهیالت و تعهدات پرداختی برای 

شورای پول و اعتبار سقف مذکور برای آنها  قبلی که طبق مصوبه

 "درصد تغییر یابد. 6درصد سرمایه ثبتی تعیین شده بود به  3

هفته  2ظرف مدت  وزارت امور اقتصادی و دارایی : 3 تصمیم

نظر نهایی خود در خصوص حکم پیشنهادی سوم و تأثیر آن بر 

مالیاتی دولت را به دبیرخانه کارگروه ارائه نماید. در درآمدهای 

این خصوص مطالعه انجام شده توسط اتاق بازرگانی، صنایع، 

 معادن و کشاورزی مالحظه گردد.
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 احکام پیشنهادی

: در راستای هدایت و تخصیص منابع بانکی  4حکم 

به اولویت های بخش صنعت و معدن، بانک مرکزی 

هزار میلیارد ریال به این  500نسبت به اختصاص 

بخش و تعیین سهمیه هر یک از بانک ها جهت 

پرداخت تسهیالت از طریق فرآیند سامانه وزارت 

صنعت، معدن و تجارت به برنامه های تحقق جهش 

 لید اقدام و ابالغ نماید. تو

: آن بخش از منابع صندوق توسعه ملی که در  5حکم 

( قانون احکام دائمی برنامه های توسعه 52قالب ماده )

کشور برای پرداخت تسهیالت به بخش صنعت و معدن 

در بانک های عامل سپرده گذاری می شود، طبق 

اولویت های اعالمی از سوی وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت به بنگاه ها و طرح ها و پروژه ها پرداخت شود.

: در راستای هدایت و تخصیص منابع بانکی  4تصمیم 

به اولویت های بخش صنعت و معدن، بانک مرکزی 

هزار میلیارد ریال به این  500نسبت به اختصاص 

بخش و تعیین سهمیه هر یک از بانک ها جهت 

انه وزارت پرداخت تسهیالت از طریق فرآیند سام

صنعت، معدن و تجارت به برنامه های تحقق جهش 

تولید بدون هیچ گونه مداخله ای در فرآیند 

 اعتبارسنجی بانک اقدام نماید. 

: با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور  5تصمیم 

بین صندوق توسعه ملی و دو وزارتخانه صنعت، معدن 

دد که و تجارت و کشاورزی به نحوی توافق حاصل گر

تسهیالت پرداختی از محل منابع صندوق توسعه ملی 

 به اولویت های آن دو وزارتخانه اختصاص یابد.
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با توجه به شکل گیری اتاق فکر و برگزاری جلسات آن  آقایان شیرکوند و رهبر تالش کنند خروجی جلسات آن را جمعبندی 

 تی ارائه نمایند.کرده و در جلسات آ

الزم است در جلسات آتی به چالش ها و موانع جهش تولید در دو بخش کشاورزی و خدمات نیز پرداخته شود عالوه بر این 

باید در کارگروه موضوعات جدی تر مربوط به تولید مورد بحث و بررسی قرار گیرد و اگر آقای همتی آمادگی داشته باشد در 

مطرح نمایند و اعضای کارگروه نیز فکر کنند و اگر راهکاری برای مواجه با وضع فعلی دارند ارائه جلسه بعدی بحث ارز را 

 نمایند.
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 نتیجه وضعیت نهایی تصمیمات متخذه

 1تصمیم 

درصد  3"به  "درصد 6درصد سرمایه ثبتی تعیین شده بود به  3")با تغییر عبارت  2تصمیم 

 ("درصد 5 سرمایه ثبتی تعیین شده بود به

تصویب در جلسه 

 29/7/99مورخ 

شورای پول و اعتبار 

و ابالغ به شبکه 

 بانکی

ت 
وش

رن
س

ه 
لس

ج
رم

ها
چ

 

 4تصمیم 
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 احکام پیشنهادی

: به منظور تحقق خودکفایی و رفع وابستگی در نهاده های کشاورزی و همچنین به منظور استفاده  1حکم 

ظرفیت نیروی انسانی تحصیل کرده بیکار کشور و تجمیع منابع مالی خرد و سوق دادن نقدینگی به از 

طرح های توسعه ای تولید در بخش کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری وزارتخانه 

وری های صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت علمی و فنا

ریاست جمهوری و مشارکت بخش غیر دولتی نسبت به ایجاد شهرک های تخصصی تولید انواع نهاده ها 

و عوامل تولید کشاورزی وارداتی از جمله واکسن، داروهای دامی، نژادهای مولد، انواع بذر و مواد ژنتیکی، 

 ام نماید.انواع کود شیمیایی، سموم، آفت کش ها، ماشین آالت و تجهیزات کشاورزی اقد

. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به تأمین اعتبارات الزم برای ایجاد زیرساخت 1تبصره 

 های مورد نیاز شهرک های مذکور اقدام نماید. 

. به منظور حمایت از تحقق اهداف این حکم زمین به صورت رایگان در اختیار سرمایه گذاران 2تبصره 

 قرار می گیرد.

. کلیه دستگاه های ذیربط مکلفند حداکثر ظرف یک ماه نسبت به صدور مجوزهای الزم برای 3تبصره 

 احداث واحدهای تولیدی مستقر در این شهرک ها اقدام نمایند.

. تمامی قوانین و مقررات حمایتی ناظر بر فعالیت شرکت شهرک های صنعتی و کشاورزی بر 4تبصره 

 مترتب خواهد بود.واحدهای مستقر در این شهرک ها نیز 

. بانک ها مکلفند محل اجرای طرح و تأسیسات و تجهیزات را بعنوان وثیقه مورد پذیرش قرار 5تبصره 

 دهند.

 . طرح های زیر نیز از مزایای مفاد این ماده بهره مند خواهند شد :6تبصره 

خارج از  طرح هایی که بسته به شرایط مناطق مختلف کشور و موضوع طرح بصورت مستقل و -الف

 محدوده شهرک های تخصصی ایجاد می گردد.

 فاز توسعه ای واحدهای فعال موجود -ب

 طرح های تولیدی نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی صادراتی )با هدف تحصیل ارز( -ج

ضمن تصویب و پذیرش رویکرد حکم پیشنهادی وزارت 

جهاد کشاورزی مبنی بر ایجاد شهرک های تخصصی تولید 

های کشاورزی و ایجاد شرکت های بزرگ کشاورزی  نهاده

از طریق بکارگیری فارغ التحصیالن بیکار این بخش، مقرر 

 گردید :

در کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و .1

دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت جهاد 

کشاورزی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و 

خانه کارگروه، در خصوص مدل های با مشارکت دبیر

تأمین مالی و شیوه واگذاری زمین مورد نیاز 

پیشنهادات مشخصی جهت ارائه در جلسه آتی تهیه 

 گردد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن بررسی پیشنهاد .2

ایجاد ساختاری برای ارائه مشاوره در خصوص شیوه و 

ف مدل های تأمین مالی به دستگاه های اجرایی، ظر

یک ماه گزارشی در خصوص مدل های تأمین مالی 

 طرح های جهت تولید را به کارگروه ارائه نماید.
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 احکام پیشنهادی

: وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و  2حکم 

سازمان ها و نهادهای عمومی همچنین صندوق حمایت از توسعه کشاورزی و مشارکت 

غیردولتی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام پزشکی و کلیه ظرفیت 

های مردمی نسبت به اجرای طرح های بزرگ تولید محصوالت کشاورزی با ظرفیت حداقل 

 نفر در طول زنجیره تولید اقدام نماید. 1000

مکلف است سهم دولت برای ایجاد صندوق های . سازمان برنامه و بودجه کشور 1تبصره 

 درصد تأمین نماید. 49تخصصی مورد نیاز برای اجرای طرح های مورد نظر را تا سقف 

. به منظور حمایت از تحقق اهداف این حکم زمین به صورت رایگان در اختیار 2تبصره 

 سرمایه گذاران قرار می گیرد.

ی ضمن تصویب و پذیرش رویکرد حکم پیشنهاد

وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ایجاد شهرک های 

تخصصی تولید نهاده های کشاورزی و ایجاد 

شرکت های بزرگ کشاورزی از طریق بکارگیری 

 فارغ التحصیالن بیکار این بخش، مقرر گردید :

در کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی .1

و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، 

اورزی، اتاق بازرگانی، صنایع، وزارت جهاد کش

معادن و کشاورزی و با مشارکت دبیرخانه 

کارگروه، در خصوص مدل های تأمین مالی و 

شیوه واگذاری زمین مورد نیاز پیشنهادات 

 مشخصی جهت ارائه در جلسه آتی تهیه گردد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن بررسی .2

ره در پیشنهاد ایجاد ساختاری برای ارائه مشاو

خصوص شیوه و مدل های تأمین مالی به 

دستگاه های اجرایی، ظرف یک ماه گزارشی 

در خصوص مدل های تأمین مالی طرح های 

 جهت تولید را به کارگروه ارائه نماید.
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شده توسط بانک ها از این منظر که وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارشی در خصوص وضعیت بنگاه های اقتصادی تملک 

 چه تعداد از آنها فعال بوده و چه تعداد واحد تعطیل شده را به کارگروه ارائه نمایند.

 دبیر کارگروه نحوه اجرا و عملکرد مصوبات توسط دستگاه های متولی را به صورت سه ماه یکبار در کارگروه ارائه نماید.
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حکام پیشنهادیا  

: به منظور قطع وابستگی و جلوگیری از خروج ارز، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با بهره گیری از کلیه ظرفیتهای  1حکم 
قانونی موجود و مشارکت بخش غیردولتی و همکاری سایر دستگاههای اجرایی، سرمایه گذاری در تولید انواع نهاده ها و عوامل 

 تسهیل نماید.تولید کشاورزی را 
. وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف یک ماه فهرست اقالم مورد حمایت برای تولید از جمله واکسن، داروهای 1تبصره 

دامی، نژادهای مولد، انواع بذر و مواد ژنتیکی، انواع کود شیمیایی، سموم، آفت کش ها، ماشین آالت و تجهیزات کشاورزی را 
 اعالن عمومی نماید. 

. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است واحدهای تولیدکننده موضوع این ماده را با رویکرد حمایت از تولید دانش بنیان و 2 تبصره
راهبری و مدیریت متمرکز تولید نهاده های وارداتی کشاورزی، حتی المقدور در یک منطقه جغرافیایی تجمیع و در قالب شهرک 

 موده و محدوده جغرافیایی شهرک های مذکور را تعیین کند.های تخصصی نهاده های کشاورزی ساماندهی ن
. مجوز فعالیت واحدهای مشمول حمایت در این ماده توسط جهاد کشاورزی به هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور 3تبصره 

ر مناطق مجوزهای کسب و کار اعالم و این هیأت نسبت به تسهیل صدور مجوزهای الزم و همچنین حذف مجوزهای غیر ضرور د
اعالمی توسط وزارت جهاد کشاورزی با قید فوریت )با اولویت محدوده تعیین شده شهرک های تخصصی نهاده های کشاورزی( 
اقدام نموده و با محوریت وزارت جها کشاورزی برای واحدهای مذکور این مجوزها صادر می شود. دستگاه های اجرایی ذیربط 

روز کلیه مجوزهای الزم را  15کثر همکاری را داشته باشند به طوری که حداکثر ظرف مکلفند در صدور مجوزهای مربوطه حدا
 صادر نمایند.

. بسته حمایت از تأمین مالی برای توسعه واحدهای مشمول حمایت در این ماده با اولویت های زیر ظرف یک ماه توسط  4تبصره 
رکزی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و پس از تأیید معاون اول وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک م

 رئیس جمهور عملیاتی می گردد :
ساماندهی و افزایش سرمایه صندوق های حمایت از توسعه کشاورزی جهت استفاده از ظرفیت بازارهای مالی 

پزشکی  نظام و طبیعی منابع و کشاورزی مهندسی نظام استفاده از ظرفیت نهادهای عمومی و غیردولتی مانند سازمان
درصد کمتر از نرخ مصوب  30به منظور ساماندهی فارغ التحصیالن و کارشناسان مرتبط و ارائه تسهیالت حمایتی )تا 

 شورای پول و اعتبار(

استفاده از ظرفیت صندوق نوآوری و شکوفایی برای ارائه تسهیالت 

خصوصی-استفاده از مدل مشارکت عمومی 

یت شرکتهای پیشراناستفاده از ظرف 

 

پس از اعمال اصالحات :  1تصمیم 

موردنظر در خصوص شیوه 

واگذاری زمین )باید در حکم 

مشخص باشد که برای تشویق 

سرمایه گذاری حق بهره برداری از 

زمین به صورت رایگان در اختیار 

سرمایه گذار قرار خواهد گرفت نه 

مالکیت دائمی آن(، به عنوان 

 بالغ گردد.مصوبه کارگروه ا
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 احکام پیشنهادی

 :  1ادامه حکم 

 .گیرد می قرار گذاران سرمایه اختیار در رایگان صورت به زمین حکم این اهداف تحقق از حمایت منظور . به5تبصره 

واحدهای تولیدی موضوع این ماده )با . تمامی قوانین و مقررات حمایتی ناظر بر فعالیت شرکت شهرک های صنعتی، بر 6تبصره 

 اولویت واحدهای مستقر در شهرک های تخصصی نهاده های کشاورزی( نیز مترتب خواهد بود.

 . طرح های زیر نیز از مزایای مفاد این ماده بهره مند خواهند شد :7تبصره 

خارج از محدوده شهرک های تخصصی  طرح هایی که بسته به شرایط مناطق مختلف کشور و موضوع طرح بصورت مستقل و -الف

 ایجاد می گردد.

 فاز توسعه ای واحدهای فعال موجود -ب

 طرح های تولیدی نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی صادراتی )با هدف تحصیل ارز( -ج

محصوالت موضوع این . به منظور حمایت از تولید داخلی نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی، واردات هرگونه کاالهای مشابه 8تبصره 

 ماده با ارز ترجیحی ممنوع می باشد.

. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است الزامات قانونی و اعتبارات الزم جهت حمایت از تولید در واحدهای موضوع این 9تبصره 

 ماید.و همچنین قانون برنامه هفتم توسعه کشور، پیش بینی و لحاظ ن 1400ماده را در قانون بودجه سال 

 

پس از اعمال اصالحات :  1تصمیم 

موردنظر در خصوص شیوه 

واگذاری زمین )باید در حکم 

مشخص باشد که برای تشویق 

سرمایه گذاری حق بهره برداری از 

زمین به صورت رایگان در اختیار 

سرمایه گذار قرار خواهد گرفت نه 

مالکیت دائمی آن(، به عنوان 

 مصوبه کارگروه ابالغ گردد.
: وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با رویکرد حمایت از طرحهای پیشران توسعه بخش کشاورزی، با استفاده از کلیه ظرفیت های  2حکم 

مردمی و سازمان ها و نهادهای عمومی غیر دولتی و همچنین مشارکت صندوق حمایت از توسعه کشاورزی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی 

 سازمان نظام دامپزشکی، زمینه اجرای طرح های بزرگ در کل زنجیره تولید محصوالت کشاورزی را فراهم نماید.و منابع طبیعی و 

. وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اتاق تعاون و سایر نهادهای غیردولتی، 1تبصره 

 برای طرح های موضوع این ماده را اعالن عمومی نماید.ظرف یک ماه فهرست عناوین مورد حمایت 

. مجوز فعالیت طرح های مشمول حمایت در این ماده توسط کارگروه هیأت مقررات زدایی از پیش تهیه و با محوریت وزارت جهاد 2تبصره 

مربوطه حداکثر همکاری را داشته کشاورزی برای طرح های مذکور صادر می شود. دستگاه های اجرایی ذیربط مکلفند در صدور مجوزهای 

 روز کلیه مجوزهای الزم را صادر نمایند. 15باشند به طوری که حداکثر ظرف 
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 احکام پیشنهادی

 :  2ادامه حکم 

زیر ظرف یک . بسته حمایت از تأمین مالی برای توسعه طرح های مشمول حمایت در این ماده، با اولویت های 3تبصره 
ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و سازمان 

 بازرسی کل کشور تهیه و پس از تأیید معاون اول رئیس جمهور عملیاتی می گردد :
 کشاورزان کوچک در حمایت از شرکتهای پیشران و کشاورزی قراردادی به منظور تجمیع ظرفیت های

 مناطق یا محصوالت مختلف

خصوصی-استفاده از مدل مشارکت عمومی 

حمایت از شرکت های دانش بنیان در جهت بهبود بهره وری 

ساماندهی و افزایش سرمایه صندوق های حمایت از توسعه کشاورزی جهت استفاده از ظرفیت بازارهای مالی 

ی برای ارائه تسهیالتاستفاده از ظرفیت صندوق نوآوری و شکوفای 

 حمایت از محصوالتی که پتانسیل تولید آنها در داخل کشور وجود دارد و یا تقاضا برای صادرات آنها باالست
 و امکان افزایش تولید در داخل کشور دارند.

صورت زمین مورد نیاز سرمایه گذاران طرح های موضوع این ماده ب اهداف فوق، تحقق از حمایت منظور . به4تبصره 
آیین نامه اجرایی  .گیرد می قرار ایشان اختیار در رایگان و یا اجاره به شرط تملیک )بسته به نوع طرح و موضوع فعالیت(

واگذاری اراضی به این طرح ها در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه ظرف یک ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه 
 و عملیاتی می شود.

ه گیری از ظرفیت قانونی صندوق های حمایت از توسعه کشاورزی و تجهیز منابع مالی جدید از . به منظور بهر5تبصره 
 49طریق هدایت سرمایه های بخش غیردولتی، سازمان برنامه و بودجه مکلف است در صورت لزوم سهم دولت تا سقف

 درصد برای ایجاد صندوق های تخصصی مورد نیاز اجرای طرحهای فوق را تأمین نماید.
. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است الزامات قانونی و اعتبارات الزم جهت حمایت از طرح های موضوع 6تبصره 

 و همچنین قانون برنامه هفتم توسعه کشور، پیش بینی و لحاظ نماید. 1400این ماده را در قانون بودجه سال 
 

پس از اعمال :  1تصمیم 

اصالحات موردنظر در خصوص 

اگذاری زمین )باید در شیوه و

حکم مشخص باشد که برای 

تشویق سرمایه گذاری حق بهره 

برداری از زمین به صورت 

رایگان در اختیار سرمایه گذار 

قرار خواهد گرفت نه مالکیت 

دائمی آن(، به عنوان مصوبه 

 کارگروه ابالغ گردد.
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 احکام پیشنهادی

: وزارت نفت مکلف است با همکاری سازمان برنامه  3حکم 

میلیون تن  2.5، مقدار 1400و بودجه کشور، برای سال 

کود شیمیایی اوره را به قیمت فروش نقدی سال جاری )سال 

 ( به بخش کشاورزی تحویل نماید. 1399

: به منظور تأمین نقدینگی الزم برای واردات نهاده  4حکم 

به ویژه کودهای شیمیایی که در آنها از ارز های کشاورزی، 

میلیارد  10000رسمی به نیمایی تغییر یافته است، مبلغ 

ریال تسهیالت در اختیار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی 

قرار می گیرد. سازمان برنامه و بودجه مکلف به تضمین 

 بازپرداخت اصل و سود تسهیالت مذکور می باشد.

: کارگروه به عنوان توصیه سیاستی به دولت و  2تصمیم 

 5مجلس پیشنهاد نماید که قیمت کود اوره برای یک دوره 

ساله صرفاً متناسب با نرخ تورم ساالنه کشور تغییر نماید و 

آزادسازی قیمت براساس نرخ ارز آزاد در مورد آن اعمال 

ا نگردد. همچنین سیاست های حمایتی دولت در مورد آن ت

پایان برنامه هفتم برقرار باقی بماند. سازمان برنامه و بودجه، 

وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نفت سازوکار حمایت و 

سوخت پتروشیمی ها را بررسی و به مسئله واقعی کردن 

 دولت پیشنهاد دهند.

: در خصوص حکم چهارم و مسئله تأمین نقدینگی  3تصمیم 

 10کشاورزی به میزان مورد نیاز شرکت خدمات حمایتی 

هزار میلیارد ریال که با توجه به نیاز این شرکت به سرمایه در 

گردش بیشتر ناشی از تغییر نرخ ارز ضروری است، سازمان 

برنامه و بودجه موضوع را بررسی و در قالب پیشنهاد به هیأت 

 دولت ارائه نماید.
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کشاورزی گزارش تحلیلی از حمایت های مختلف صورت گرفته از بخش کشاورزی اعم از معافیت های مالیاتی، وزارت جهاد 

یارانه های مستقیم و غیرمستقیم، خریدهای تضمینی و سایر حمایت ها را به همراه تحلیل آثاری که در پی داشته اند و  

 ا را به کارگروه ارائه نمایند.برنامه های آتی پیشنهادی برای بهینه و کارآمدسازی حمایت ه

موانع و مزاحمت های شناسایی شده توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در حوزه تأمین اجتماعی دریافت و در 

 اتاق فکر کارگروه با حضور مسئولین سازمان بررسی و نتایج در کارگروه مطرح گردد.
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شنهادیاحکام پی  

 به منظور حمایت از صادرات محصوالت کشاورزی و بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی مقرر گردید :
صادرات محصوالت کشاورزی )به غیز از گندم، جو، دانه های روغنی و محصوالت علوفه ای( آزاد می .1

 باشد.

غیریارانه ای استفاده می صادرات محصوالت واحدهای تبدیلی و تکمیلی کشاورزی که از نهاده های .2
 کنند، آزاد می باشد.

صادرات محصوالتی که در جریان تولید از نهاده های غیریارانه ای استفاده می نمایند، در صورت .3
پرداخت عوارض صادراتی معادل یارانه دریافتی که توسط وزارت جهاد کشاورزی سالیانه محاسبه و 

 اعالم می گردد، آزاد می باشد.

ستفاده از ظرفیت مازاد سرمایه گذاری های انجام شده در کارخانجات تولید خوراک دام، به منظور ا.4
 صادرات محصوالت این صنایع به شرط استفاده از نهاده های وارداتی با ارز غیردولتی آزاد می باشد.

 تهاتر ارز حاصل از صادرات محصوالت کشاورزی با ارز مورد نیاز جهت واردات نهاده های کشاورزی.5
 مجاز می باشد.

تبصره : برای آندسته از نهاده ها و محصوالت کشاورزی وارداتی که از ارز ترجیحی دولتی استفاده می کنند، 
سازمان برنامه و بودجه )یا بانک مرکزی( مکلف است مابه التفاوت ریالی ارز حاصل از صادرات را به نرخ روز 

 ماید.بازار )نیمایی( تا نرخ ارز ترجیحی را پرداخت ن
درصد برای ایجاد  49سازمان برنامه و بودجه مکلف استنسبت به تأمین سهم دولت تا سقف حداکثر .6

 و تشکیل صندوق های صادراتی ویژه محصوالت کشاورزیبا مشارکت بخش غیر دولتی اقدام نماید.

مقرر گردید دبیرخانه کارگروه از :  1تصمیم 

با طریق برگزاری جلسه با دستگاه های مرتبط 

همکاری وزارت جهاد کشاورزی تمامی ابعاد 

احکام پیشنهادی مربوط به صادرات 

محصوالت کشاورزی را بررسی و در قالب یک 

برنامه جامع به کارگروه ارائه نمایند. در این 

 راستا اقدامات زیر باید صورت پذیرد :

وزارت جهاد کشاورزی لیست محصوالت .1

ایط کشاورزی که صرفاً به دالیلی نظیر شر

آبی کشور یا حساسیت باالی آنها به بازار 

داخلی و معیشت مردم باید با محدودیت 

 صادراتی مواجه گردند را مشخص نماید.

بانک مرکزی در خصوص ایجاد خطوط .2

اعتباری برای صادرات محصوالت 

کشاورزی بررسی الزم را بعمل آورده و 

پیشنهاد خود را برای استفاده در برنامه 

 ه نماید.صادراتی ارائ

سایر دستگاه های اجرایی فهرست .3

محصوالت کشاورزی که باید مشمول 

حمایت صادراتی قرار گیرند را تعیین 

 نمایند.
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 احکام پیشنهادی

به منظور ساماندهی صادرات محصوالت کشاورزی، حفظ، پایداری و افزایش سهم کشور در بازارهای .7
وزارت جهاد کشاورزی، مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بین المللی، 

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و ... نسبت به تدوین سند 
 ماه اقدام نماید. 3راهبردی توسعه صادرات محصوالت کشاورزی حداکثر ظرف 

ی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت سند سیاست های : وزارت جهاد کشاورز 1تبصره 
 توسعه صنایع کشاورزی را ذیل سیاست های توسعه صادرات تدوین نماید.

: این اسناد پس از تأیید و ابالغ معاون اول رئیس جمهور مبنای عمل کلیه دستگاه های اجرایی  2تبصره 
 و صادرکنندگان قرار می گیرد.

کشاورزی مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد .8
وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور با ایجاد پایانه های تخصصی صادرات محصوالت کشاورزی 

صادرات محصوالت توسط بخش غیردولتی و یا بهبود و تکمیل پایانه های صادراتی موجود نسبت به تسهیل 
 کشاورزی اقدام نماید.

وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شرکتهای حمل و نقل تخصصی  مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی.9
 محصوالت کشاورزی را تسهیل نماید.

: واردات تجهیزات و ماشین آالت حمل و نقل تخصصی کشاورزی با تأیید وزارت جهاد کشاورزی بدون اخذ  1تبصره 
 تعرفه وارداتی و با ارز غیر دولتی آزاد است.

: بانک مرکزی مکلف است نسبت به صدور ابالغیه های الزم عهده بانک های عامل تسهیالت الزم برای  2تبصره 
 ایجاد شرکتهای موضوع بند فوق اقدام نماید.

فع تعهدات ایفا نشده و ر 1399بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال  1ماده  2اصالح تبصره .10
 توسط بانک مرکزی به شرح زیر : 1398و  1397سالهای 

: تأمین ارز گروهی از واردکنندگان با ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان به صورت  2تبصره »
مستقیم حسب مورد با توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت نفت با بانک 

  «ی و ثبت در سامانه نیما امکان پذیر است.مرکز

 :  1تصمیم ادامه 

. وزارتین صنعت، معدن و تجارت و جها 4

کشاورزی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

کشاورزی در خصوص ایجاد شرکت های بزرگ 

صادرکننده محصوالت کشاورزی بررسی الزم 

را به عمل آورده و پیشنهاد خود را برای 

 در برنامه صادراتی ارائه نمایند.استفاده 

. وزارت راه و شهرسازی در خصوص تجهیز 5

وسایل حمل و نقل مخصوص صادرات 

محصوالت کشاورزی و سایر محصوالت 

 فاسدشدنی اقدامات الزم به عمل آورد.

. وزارت امور اقتصادی و دارایی )گمرک( در 6

خصوص ایجاد پایانه های مخصوص صادرات 

بررسی الزم را به عمل محصوالت کشاورزی 

آورده و پیشنهاد خود را برای استفاده در برنامه 

 صادراتی ارائه نماید.
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از قرارگاه خاتم االنبیاء برای ارائه گزارش و نیازمندی های خود در راستای تکمیل پروژه های در دست خود و سایر پیمانکاران 

 زرگ کشور نظیر مپنا در جلسات آتی کارگروه دعوت گردد.  ب

وزارت جهاد کشاورزی طرح مربوط به تولید دانه های روغنی را با اعمال نظرات و احکام پیشنهادی آقای دکتر رهبر تکمیل و 

 در جلسات آتی کارگروه ارائه نمایند.


