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ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ آزﻣﻮن ﭘﺮداز اﯾﺮان ﻣﺸﻬﻮد
ﺷﻤﺎره39107/:ت 29785ﻫـ

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده

وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺠﻮز ﺗﺄﺳﯿﺲ وﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ  ۱۳۸۳ / ۷ / ۲۲ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻤﺎره  ۱۲۵۳۲ / ۰۱۱ﻣﻮرخ  ۱۳۸۳ / ۷ / ۱۸وزارت
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی وﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده  ۸ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ وزارت ﺟﻬﺎد وﮐﺸﺎورزی – ﻣﺼﻮب  – ۱۳۷۹ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮد:
 _۱وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺗﺄﺳﯿﺲ وﺑﻬﺮه ﺑﺮداری وﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ وﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﮏ ) ۵۰ﻧﻔﺮ اﺷﺘﻐﺎل( ودر ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺪﻫﺎی آﯾﺴﯿﮏ )وﯾﺮاﯾﺶ ﺳﻮم( -۱۵۱۳ -۱۵۱۲ -۱۵۱۱
) ۱۵۱۴ﺻﺮﻓﺎً ﻋﻤﻠﯿﺎت روﻏﻦ ﮐﺸﯽ از داﻧﻪ ﻫﺎی روﻏﻨﯽ() ۱۵۳۱ -۱۵۲۰،ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮﻧﺞ ﮐﻮﺑﯽ ،ذرت ﺧﺸﮏ ﮐﻨﯽ ،ﭘﻮدر
ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت وﻣﯿﻮه ﺟﺎت() ۱۵۴۹،ﺻﺮﻓﺎً ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﯿﻮه وﺳﺒﺰی ،ﺻﯿﻔﯽ وﭼﺎی( اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه – ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﯾﺎد ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎرج از ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺖ وﺻﺪور ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﻮز ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان ﺻﻨﻌﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ .
 _۲ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ) (۱۱ﻣﺎده  ۱ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﺮﮐﺰ اﻣﻮر ﺻﻨﻌﺖ وﻣﻌﺪن وﺗﺸﮑﯿﻞ وزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ وﻣﻌﺎدن – ﻣﺼﻮب -۱۳۷۹
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد وﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺻﺮﻓﺎً در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی وزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ وﻣﻌﺎدن
ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .
 _۳وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺗﻨﻈﯿﻢ واﺑﻼغ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮد در ﺧﺼﻮص ﺑﻨﺪ )(۱
اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ ودﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی وزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ وﻣﻌﺎدن را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ودر دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر
ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ وﻣﻌﺎدن اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .
 _۴ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ
اﻃﻼع ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ وﻣﻌﺎدن ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ  .وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ وﻣﻌﺎدن وﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی آﻣﺎر واﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ اﺟﺮای ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪ ) (۱اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ را ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺮای ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺗﻨﻬﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺪﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ ) (۱ﻣﺠﺎز ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻋﺎرف
ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﭘﯿﻮﺳﺖ:
ﺷﻤﺎره/ ۲۰۵۵۱ :ت ۳۳۳۱۸
ﺗﺎرﯾﺦ۱۳۸۴ / ۰۴ / ۲۱ :
ﭘﯿﻮﺳﺖ:
ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ  ۱۳۸۴ / ۴ / ۱۵ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک وزارت ﺟﻬﺎد وﮐﺸﺎورزی ووزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ وﻣﻌﺎدن
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ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۰۲۰ / ۵۶۳۷ﻣﻮرخ  ۱۳۸۴ / ۴ / ۶وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی وﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده  ۸ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ
وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی – ﻣﺼﻮب  -۱۳۷۹ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮد:
در ﺑﻨﺪ ) (۱ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره / ۳۹۱۰۷ت  ۲۹۷۸۵ه ﻣﻮرخ  ۱۳۸۳ / ۷ / ۲۹ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﺎرت “ﺻﯿﻔﯽ وﭼﺎی”
ﻋﺒﺎرت “وﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺨﻢ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن وﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ،ﭘﺎک ﮐﺮدن ،درﺟﻪ ﺑﻨﺪی وﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺣﺒﻮﺑﺎت ،اﻧﻮاع
ﺑﺬر وﻋﺴﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﮐﺪ ) ۱۵۳۳ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه وﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ(،ﮑﺪ ) ۲۴۱۲ﺻﺮﻓﺎً ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮد از ﺿﺎﯾﻌﺎت
ﮐﺸﺎورزی وﻓﻀﻮﻻت ﺣﯿﻮاﻧﯽ(،ﮑﻠﯿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ اﺻﻠﯽ درﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد ،اﻧﻮاع ﻋﺮﻗﯿﺎت ﮔﯿﺎﻫﯽ ،ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ اﺻﻠﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﻣﯽ
ﮔﯿﺮد ودر ﮐﺪ  ۱۵۳۱ﻗﺮار دارﻧﺪ ” اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻋﺎرف
ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
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