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ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ آزﻣﻮن ﭘﺮداز اﯾﺮان ﻣﺸﻬﻮد
ﺷﻤﺎره13982/3159/211 :
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اﺟﺮای دﻗﯿﻖ و ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮاﻧﮕﺮدی
و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی ) ﺗﺒﺼﺮه  ۳ﻣﺎده  ۱۳۲اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب
۲۷/۱۱/۱۳۸۰
اداره ﮐﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺳﺘﺎن
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
اداره ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻓﻨﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
دﻓﺘﺮ ﻫﯿﺎت ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۲۵۱ﻣﮑﺮر
دادﺳﺘﺎﻧﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۳۹۳۶۱ﻣﻮرخ  ۱۳۸۳ / ۷ / ۱۹ﻣﻌﺎون اول ﻣﺤﺘﺮم رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در ﺧﺼﻮص اﺟﺮای دﻗﯿﻖ و
ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن ی ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮاﻧﮕﺮدی و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی ﻣﺼﻮب  ۱۳۷۰ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اﺟﺮای ﻣﻔﺎد ﻣﻘﺮرات ﻓﻮق را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه ) (۳ﻣﺎده  ۱۳۲اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب ،۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۷ﺒﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاءارﺳﺎل ﻣﯿﮕﺮدد .
ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮﺳﻤﯿﻌﯽ
ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ وﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺷﻤﺎره۳۹۳۶۱ :
ﺗﺎرﯾﺦ۱۳۸۳ / ۰۷ / ۱۹ :
ﭘﯿﻮﺳﺖ:
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ،ﺴﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ،ﻤﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ،ﻨﻬﺎدﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
و اﺳﺘﺎﻧﺪارﯾﻬﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ روﻧﻖ اﻣﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ آن در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی،ﻔﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر،ﺎز اﻫﻢ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی
دوﻟﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ؛ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ
ﻫﺪف ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت،ﺴﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران و ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ در ﺑﺨﺶ ﻣﺬﮐﻮر،ﺎﺟﺮای دﻗﯿﻖ و ﮐﺎﻣﻞ
ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی ﻗﺎﻧﻮن ی ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮاﻧﮕﺮدی و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی ﻣﺼﻮب ) ۱۳۷۰ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺎده  ۸آن و ﻣﺎده ۱۲
آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎدﺷﺪه در ﻣﻮرد ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮی و دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮی( اﺳﺖ .
ﻋﻠﯿﻬﺬا ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اﺟﺮای ﻣﻔﺎد ﻣﻘﺮرات ﻓﻮق را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ،ﺘﮑﺎﻟﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮن
ی ﻣﻘﺮر را ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ و در اﺳﺮع وﻗﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﻋﺎرف
ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
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