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ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ آزﻣﻮن ﭘﺮداز اﯾﺮان ﻣﺸﻬﻮد
ﺷﻤﺎره6947:
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ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺷﺘﻬﺎرد ﺧﺎرج از  ۱۲۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮاﺑﻖ و ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮرد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻬﺮان ﺗﺎ ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺷﺘﻬﺎرد ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره
 ۱۰۳۷۶۴ﻣﻮرخ  ۷۸ / ۴ / ۲۹و  ۱۰۱۷۶۰۷ﻣﻮرخ  ۷۸ / ۱۱ / ۲۷وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم وزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ وﻗﺖ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ
ﺷﻤﺎره  / ۹۴۲ت  ۱۱۹ه ﻣﻮرخ  ۱۳۶۹ / ۴ / ۹ﻫﯿﺄت ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮان و ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت آن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ ارﮔﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و از
ﺟﻤﻠﻪ وزارت راه وﺗﺮاﺑﺮی ﮐﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ وﻗﻮع ﺷﻬﺮک ﻣﺰﺑﻮر ﺧﺎرج از ﺷﻌﺎع  ۱۲۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺗﻬﺮان ﺑﻮده و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۳۰ / ۴ -۱۲۱۵۳ / ۶۰۴۶۴ﻣﻮرخ  ۷۴ / ۱۰ / ۲۶ﻣﻮردﺗﺎﯾﯿﺪ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﺮ اﺣﺘﺴﺎب ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﯿﺮ زﻣﯿﻨﯽ دارد،ﺒﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ  ۱ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ / ۷ / ۲۴
 ۷۸وزارت راه وﺗﺮاﺑﺮی ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۱۴۹۲۰ / ۱۱ﻣﻮرخ  ۷۸ / ۱۰ / ۲۵وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم راه وﺗﺮاﺑﺮی ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ
ﻣﺤﺘﺮم وزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ وﻗﺖ ﺣﺎﮐﯽ از  ۱۲۳ / ۸ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺗﺎ ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺷﺘﻬﺎرد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
)ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﯿﻮﺳﺖ( و از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ  ۲ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺰﺑﻮر،ﭽﻮن ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺗﺮدد در اﺗﻮﺑﺎن اﺳﺖ ﺑﺮای واﺣﺪﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯿﻮن و ﺗﺮﯾﻠﯽ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﺮدد وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﺬﮐﻮر در اﺗﻮﺑﺎن ﮐﺮج ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  .ﻟﺬا ﺷﻬﺮک
ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺷﺘﻬﺎرد را ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻮارد ﻓﻮق از ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ  ۱ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﯾﺎدﺷﺪه ﺧﺎرج از ﺷﻌﺎع  ۱۲۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی
ﺗﻬﺮان اﻋﻼم و واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮک در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺣﺎﺋﺰ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮن ی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻃﺒﻖ
ﻣﻘﺮرات از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۱۳۲اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ  .ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺳﺖ ﻣﺮاﺗﺐ
را ﺟﻬﺖ اﺟﺮا ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ واﺣﺪ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ذﯾﺮﺑﻂ اﺑﻼغ و از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻤﺎزی
وزﯾﺮاﻣﻮراﻗﺘﺼﺎدی وداراﯾﯽ
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