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ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ آزﻣﻮن ﭘﺮداز اﯾﺮان ﻣﺸﻬﻮد
ﺷﻤﺎره8301/1486/211:
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ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺳﺎل ۸۴ﻻزم اﻻﺟﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
رﺋﯿﺲ ﮐﻞ اداره ﮐﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺳﺘﺎن
اداره ﮐﻞ دﻓﺘﺮ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۲۵۱ﻣﮑﺮر
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ اﯾﺮان
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
دﻓﺘﺮ ﻓﻨﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﻫﯿﺎت ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
دادﺳﺘﺎﻧﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره / ۱۲۲۹۰ت  ۳۳۰۵۱ه ﻣﻮرخ  ۸۴ / ۳ / ۲۴ﻫﯿﺎت ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮان ﮐﻪ در ﺷﻤﺎره ۱۷۵۶۲
ﻣﻮرخ  ۸۴ / ۳ / ۲۶روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺰ درج ﮔﺮدﯾﺪه ﺟﻬﺖ اﻃﻼع و اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ارﺳﺎل ﻣﯿﮕﺮدد .
ﺿﻤﻨﺎً ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﺗﺒﺼﺮه  ۲ﺟﺰء ث ﺑﻨﺪ  ۲ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺬﮐﻮر،ﻤﻔﺎد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره / ۲۱۳۷۲ت
 ۲۸۸۹۳ه ﻣﻮرخ  ۸۲ / ۴ / ۳۱ﻫﯿﺎت ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮان ﮐﻪ ﻃﯽ ﺷﻤﺎره  ۲۱۱ -۲۸۰۰ / ۲۹۱۱ﻣﻮرخ  ۸۲ / ۵ / ۴اﺑﻼغ
ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻌﻨﻮان ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه  ۱ﻣﺎده  ۱۳۲اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب
 ۸۰ / ۱۱ / ۲۷در ﺳﺎل  ۱۳۸۴و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﻻزم اﻻﺟﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻼک
ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺣﯿﺪری ﮐﺮد زﻧﮕﻨﻪ
ﺷﻤﺎره/ ۱۲۲۹۰ :ت  ۳۳۰۵۱ه
ﺗﺎرﯾﺦ۱۳۸۴ / ۰۳ / ۲۴ :
ﭘﯿﻮﺳﺖ:
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ در ﺧﺼﻮص اﻧﻄﺒﺎق ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺤﺮوم و دور اﻓﺘﺎده وﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ در ﺳﺎل  ۱۳۸۳ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر
ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ  ۸۴ / ۳ / ۱۸ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻤﺎره  ۱۰۱ / ۳۴۵۰۳ﻣﻮرخ  ۱۳۸۴ / ۳ / ۱ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر وﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪو ﺳﯽ وﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد .
 _۱ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺤﺮوم ودور اﻓﺘﺎده وﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﯽ – ﻣﺼﻮب  -۱۳۶۷در
ﺳﺎل  ۱۳۸۴ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ در ﺳﺎل  ۱۳۸۳ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪاول ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره / ۴۸۹۵۲ت
 ۲۵۷۸۴ه ﻣﻮرخ  ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۹ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه  :۱ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎن ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪاول ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ) (۳ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق
اﻟﺬﮐﺮﺷﺎﻏﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺟﺬب وﻧﮕﻬﺪاری ﻧﯿﺮوی ﺧﻮدرا ﺑﺮ اﺳﺎس درﺻﺪﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺟﺪول اﺻﻼﺣﯽ
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ﭘﯿﻮﺳﺖ وﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﻘﻮق ﮔﺮوه ﻣﺮﺑﻮط وﺿﺮﯾﺐ ﺳﺎل  ۱۳۸۳درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه  :۲ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در روﺳﺘﺎﻫﺎی واﻗﻊ در ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪول ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ) (۱ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه،
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺟﺬب وﻧﮕﻬﺪاری ﺧﻮدرا ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﻘﻮق ﮔﺮوه ﻣﺮﺑﻮط و ﺿﺮﯾﺐ ﺳﺎل  ۱۳۸۴ﺑﺮ اﺳﺎس درﺻﺪﻫﺎی ﺟﺪول
اﺻﻼﺣﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه  :۳ﻓﻘﻂ ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ واﻗﻊ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪول ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ) (۱ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر ،ﻣﺸﻤﻮل
ﻣﺰاﯾﺎی ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره / ۲۳۳۴۷ت  ۲۱۵ﻣﻮرخ  ۱۳۷۳ / ۶ / ۱۲ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
 _۲ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل وﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎی ﻣﺼﻮب وﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ در ﺳﻨﺪ
ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم وﺳﻨﺪ آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ وﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﻬﯿﻪ وﺗﺎﻗﺒﻞ از ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۵ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ:
اﻟﻒ -ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ )ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ،
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺸﻮر ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﯿﻪ ای و  (. . .ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ب -ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﻤﻮدن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ذﯾﺮﺑﻂ وﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﺮﯾﮏ از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد .
پ -ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ وﻣﺆﺛﺮ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ای در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ .
ت -ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ وﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارﯾﻬﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ وﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ وﺗﻌﺎوﻧﯽ در راﺳﺘﺎی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺮوج از ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ .
ث -ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﻣﻘﺮرات داﺋﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮد ازﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺤﺮوم
ودوراﻓﺘﺎده وﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﯽ – ﻣﺼﻮب  -۱۳۶۷ﺗﺒﺼﺮه ) (۱ﻣﺎده  ۱۳۲اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ – ﻣﺼﻮب
 -۱۳۸۰ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺰام دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻫﺎ وﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻧﻬﺎ زﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ – ﻣﺼﻮب  -۱۳۸۱وﺗﻮزﯾﻊ اﻋﺘﺒﺎرات وﯾﮋه ﺗﺤﺮک ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
وﺣﺎﺷﯿﻪ ای وﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ .
ﺗﺒﺼﺮه  :۱ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را در اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﻨﺪﻧﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه  :۲ﺿﻮاﺑﻂ وﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮن ی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ازﺟﻤﻠﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ،ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه ) (۱ﻣﺎده  ۱۳۲اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ – ﻣﺼﻮب
 -۱۳۸۰وﻓﻬﺮﺳﺖ ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۱آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺰام دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ
ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻫﺎ وﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻧﻬﺎ زﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ – ﻣﺼﻮب  -۱۳۸۱ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره / ۳۰۳۰۹ت  ۲۶۸۴۱ه ﻣﻮرخ ،۱۳۸۱ / ۷ / ۳۰ﺪر ﺳﺎل  ۱۳۸۴وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ،ﻻزم اﻻﺟﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﺎرف
ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  -۲درﺻﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺟﺬب ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻘﻮق ﻣﺒﻨﺎی ﮔﺮوه ﻣﺮﺑﻮط
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ﺳﻄﺢ ﺷﻐﻞ
ﮔﺮوه ﺷﻐﻠﯽ
درﺻﺪ ﭘﺮداﺧﺖ
و

ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ -ﮐﻤﮏ
ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ وﻫﻤﺘﺮاز

ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ وﮐﺎرداﻧﯽ
ﻫﻤﺘﺮاز

ﮐﺎرﺷﻨﺎس -ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ وﻫﻤﺘﺮاز

ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ

ﮔﺮوه ﺷﻐﻠﯽ

درﺻﺪ
ﭘﺮداﺧﺖ

ﮔﺮوه ﺷﻐﻠﯽ

درﺻﺪ
ﭘﺮداﺧﺖ

ﮔﺮوه ﺷﻐﻠﯽ

درﺻﺪ
ﭘﺮداﺧﺖ

۹

۳-۹

۲۵

۶-۱۲

۳۰

۸-۱۶

۴۰

۸

۳-۹

۲۰

۶-۱۲

۲۵

۸-۱۶

۳۵

۷

۳-۹

۱۵

۶-۱۲

۲۰

۸-۱۶

۳۰

۶

۳-۹

۱۰

۶-۱۲

۱۵

۸-۱۶

۲۵

۵

۳-۹

۷

۶-۱۲

۱۰

۸-۱۶

۲۰

۴

۳-۹

۵

۶-۱۲

۷

۸-۱۶

۱۵

ارﻗﺎم ﻣﺬﮐﻮر در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﺑﻮﻣﯽ ﺗﺎ ۵درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
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