
)29/11/1389ابالغی ) (08/09/1382مصوب (سیاستهاي کلی نظام در خصوص تشویق سرمایه گذاري

0101/32129: شماره 

10/9/1382: تاریخ 

8/9/1382بر اساس بند اول اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و در اجراي اوامر مورخ 

هاي کلی نظام مقام معظم رهبري ، نظر مشورتی نهایی شوراي مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص سیاست

. بند به شرح ذیل به تصویب رسید 11گذاري طی در بخش تشویق سرمایه

. ت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن از جمله مالکیت معنوي حمای- 1

گذاري بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت هاي اقتصادي کشور و تقویت و حمایت دولت از توسعه سرمایه- 2

. اولویت دادن به بخش خصوصی و تعاونی در غیر مواردي که در قانون اساسی به دولت واگذار شده است 

. پولی ، مالی و ارزي با هدف دستیابی به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات هاي تنظیم سیاست- 3

وري اقتصاد کشور با اصالحات و اقدامات الزم به ویژه اصالحات ساختاري و مدیریتی و کاهش افزایش بهره- 4

. هاي مبادله و رفع موانع هزینه

یق لغو انحصارات غیر ضرور و تقویت هاي بین المللی از طرافزایش توان رقابت اقتصادي در داخل و صحنه- 5

. ساختار رقابتی و زیرساختهاي ملی و حمایت از ارتقاء خالقیت و نوآوري 

ثبات مالیاتها، شفافیت درآمدها، : گذاري از طریق گیري از نظام مالیاتی در جهت تقویت سرمایهبهره- 6

. ها صراحت در مقررات و منطقی کردن معافیت

انداز ملی و هدایت و تقویت بازار پول و سرمایه و ابزارهاي پولی و مالی در ولی و پستجهیز و تکمیل نظام پ- 7

. گذاري جهت تقویت سرمایه

دسترسی به بازارهاي بین المللی، رشد اقتصادي، توسعه اشتغال و ارتقاي -توجه به کسب دانش فنی- 8

. گذاري مستقیم و بلند مدت گذاري خارجی با اولویت سرمایهوري در جذب سرمایهمدیریتی و بهره



گذاري خارجی در بورس سهام به نحوي که ثبات و تعادل بازارهاي مالی و ارزي تنظیم فعالیت سرمایه- 9

. حفظ شود 

ساماندهی رفتار تقنینی اداري ، قضایی ، بازرسی ، نظارت ، حسابرسی و تخصصی کردن امور در -10

. گذاري و تولید جهت حمایت از سرمایه

. هاي بزرگ اقتصادي در بخش خصوصی و تعاونی گیري و توانمندسازي بنگاهشکلتسهیل -11

بند در جلسه رسمی روز شنبه مورخ هشتم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد ) 11(مصوبه فوق مشتمل بر یازده 

. و دو شوراي مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید 

اکبر هاشمی رفسنجانی

مصلحت نظامرییس مجمع تشخیص 



تشویق سرمایه گذاري ابالغیه مقام معظم رهبري درخصوص

.در مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و به محضر معظم له تقدیم شده بود"پیش نویس این سیاست ها قبال

:معظم رهبري به شرح زیر استابالغی از سوي مقاممتن کامل سیاست هاي کلی

هاي کلی تشویق سرمایه گذاريسیاست

.حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن از جمله مالکیت معنوي-1

دي کشور برابر هاي اقتصاگذاري بخش خصوصی و تعاونی در فعالیتتقویت و حمایت از توسعه سرمایه-2

.قانون اساسی44با سیاست هاي ابالغی اصل 

هاي پولی، مالی و ارزي با هدف دستیابی به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات و تقویت تنظیم سیاست-3

.تولید ملی

کاهش وري اقتصاد کشور با اصالحات و اقدامات الزم بویژه اصالحات ساختاري و مدیریتی وافزایش بهره-4

.هزینه هاي مبادله و رفع موانع

المللی از طریق لغو انحصارات غیرضرور و تقویت هاي بینافزایش توان رقابت اقتصادي در داخل و صحنه-5

.هاي الزم و حمایت از کارآفرینی و ارتقاء خالقیت و نوآوريساختار رقابتی و زیرساخت

ها، شفافیت درآمدها، صراحت اصالح نظام مالیاتی در جهت تقویت سرمایه گذاري از طریق ثبات مالیات-6

.در مقررات و منطقی کردن معافیت ها

-انداز ملی، تقویت نظام پولی و هدایت بازارهاي پول و سرمایه در جهت حمایت از سرمایهتجهیز پس-7

.گذاري

نی، دسترسی به بازارهاي بین المللی، رشد اقتصادي، توسعه اشتغال و ارتقاء توجه به کسب دانش ف-8

.مدیریت و بهره وري، در جذب سرمایه گذاري خارجی، با اولویت سرمایه گذاري مستقیم و بلند مدت

تنظیم فعالیت مجاز سرمایه گذاري خارجی در بورس اوراق بهادار به نحوي که ثبات و تعادل بازارهاي-9

.مالی و ارزي حفظ شود

سازماندهی رفتار تقنینی، اداري، قضایی، بازرسی، نظارت، حسابرسی و تخصصی کردن امور در جهت -10

.حمایت از سرمایه گذاري و تولید



هاي اقتصادي هاي گسترده و اداره بنگاهتوانمندسازي بخش هاي خصوصی و تعاونی بر ایفاي فعالیت-11

.بزرگ


