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ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ آزﻣﻮن ﭘﺮداز اﯾﺮان ﻣﺸﻬﻮد
ﺷﻤﺎره18918/210:

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده

اﻋﻼم ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﯿﺎری و ۲۱
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در اﺳﺘﺎن ﯾﺰد
اداره ﮐﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺳﺘﺎن
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﺋﯽ اﺳﺘﺎن
ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
اداره ﮐﻞ ددادﺳﺘﺎﻧﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
دﻓﺘﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ اﯾﺮان
دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﯿﺄت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۲۵۱ﻣﮑﺮر
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ
ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﭘﯿﺮو ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۲۱۱ / ۲۷۶۹ / ۱۳۹۲۴ﻣﻮرخ  ۸۴ / ۸ / ۷ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎره  / ۶۱۷۶ت
 ۳۷۰۶۳ه ﻣﻮرخ  ۸۶ / ۱ / ۲۱و ﺷﻤﺎره  / ۱۱۱۸۳ت  ۳۷۰۱۸ه ﻣﻮرخ  ۸۶ / ۱ / ۲۹ﻫﯿﺄت ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮان در
ﺧﺼﻮص اﻋﻼم ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری و ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﺮدﺷﮕﺮی در اﺳﺘﺎن ﯾﺰد ﺟﻬﺖ اﻃﻼع و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻻزم ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮔﺮدد .
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﭘﻨﺎﻫﯽ
ﺷﻤﺎره۲۱۱ / ۲۷۶۹ / ۱۳۹۲۴ :
ﺗﺎرﯾﺦ۱۳۸۴ / ۰۸ / ۰۷ :
ﭘﯿﻮﺳﺖ:
اداره ﮐﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺳﺘﺎن
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
اداره ﮐﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
دﻓﺘﺮ ﻓﻨﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
دﻓﺘﺮﻫﯿﺄت ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﯿﺄﺗﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع  ۲۵۱ﻣﮑﺮر
دادﺳﺘﺎﻧﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ اﯾﺮان
ﭘﯿﺮو ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۲۱۱ / ۲۱۱۳ / ۱۰۹۴۴ﻣﻮرخ  ۱۳۸۴ / ۶ / ۱۳ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  / ۲۸۶۲۱ت
 ۳۳۵۴ه ﻣﻮرخ  ۱۳۸۴ / ۵ / ۱۰ﻫﯿﺄت ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﺠﺎد ،اﺻﻼح ،ﺗﮑﻤﯿﻞ ،درﺟﻪ
ﺑﻨﺪی و ﻧﺮخ ﮔﺬاری ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  / ۷۴۰۸ت  ۱۴۱ﻣﻮرخ
 ۱۳۶۸ / ۳ / ۲و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن ﺟﻬﺖ اﻃﻼع و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻻزم ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮔﺮدد .
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ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺳﻤﯿﻌﯽ
ﺷﻤﺎره / ۶۱۷۶ :ت  ۳۷۰۶۳ه
ﺗﺎرﯾﺦ۱۳۸۶ / ۰۱ / ۲۱ :
ﭘﯿﻮﺳﺖ:
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی -ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ  ۱۳۸۶ / ۱ / ۱۹ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻤﺎره  ۸۵۲ / ۱ -۹۴۲۱ﻣﻮرخ ۱۳۸۵ / ۱۲ / ۱۶
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده  ۸ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی – ﻣﺼﻮب
 – ۱۳۸۲ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮد:
ﻣﻨﺎﻃﻖ زﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .

ردﯾﻒ

ﻧﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ

اﺳﺘﺎن

ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ

۱

ﻋﺒﺎﺳﮏ

ﺑﻮﺷﻬﺮ

اﺳﺘﺎﻧﯽ

۲

ﭘﯿﺮ ﻏﺎرده ﭼﺸﻤﻪ

ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری

اﺳﺘﺎﻧﯽ

۳

ﺳﯿﺎﺳﺮد ﺑﺮوﺟﻦ

ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری

اﺳﺘﺎﻧﯽ

 _۲اﯾﻦ ﺗﺼﻮب ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎﻗﺺ و ﻧﺎﻓﯽ اﺧﺘﯿﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﺧﺼﻮص ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺗﺤﺖ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﭘﺮوﯾﺰ داودی
ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﺷﻤﺎره / ۱۱۱۸۳ :ت  ۳۷۰۱۸ه
ﺗﺎرﯾﺦ۱۳۸۶ / ۰۱ / ۲۹ :
ﭘﯿﻮﺳﺖ:
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی -ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮان در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ  ۱۳۸۵ / ۱۲ / ۲۴ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﯾﺰد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ،ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده  ۸ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی – ﻣﺼﻮب  -۱۳۸۲ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮد:
 _۱ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﯿﺮﮐﻮه )ﺗﻔﺖ( – ﻋﻠﯽ آﺑﺎد )ﺗﻔﺖ( – ﺑﺎﻓﺖ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺑﺮﮐﻮه -ﺷﻬﺮ اﺳﺐ و ﻫﺎروﻧﯽ )اﺑﺮﮐﻮه( – ﮐﻮﯾﺮ ﺷﻬﺮﻧﻮ )اردﮐﺎن( ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻃﺒﺲ -ﺧﺮاﻧﻖ )اردﮐﺎن( – ﭼﮏ
ﭼﮏ اردﮐﺎن -ﮐﻮﯾﺮ ﺳﯿﺎه ﮐﻮه )اردﮐﺎن( – ﺳﺮﯾﺰد )ﻣﻬﺮﯾﺰ( ﻧﻬﺮ ﻣﺴﯿﺢ )ﺧﺎﺗﻢ( – ﻧﺎرﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ )ﻣﯿﺒﺪ( – ﮐﻮﯾﺮ رﺳﺘﺎق
)ﺻﺪوق( – ﺑﺎﺗﻼق ﮔﺎو ﺧﻮﻧﯽ )ﺻﺪوق( – ﮐﻮﯾﺮ ﻧﯿﺰار ﮐﻮﻣﺒﻮن )ﺑﺎﻓﻖ( – ﻓﻬﺮج )ﯾﺰد( – ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد زرﯾﻦ )اردﮐﺎن( –
ﺗﻮران ﭘﺸﺖ )ﺗﻔﺖ( – رﺑﺎط ﭘﺸﺖ ﺑﺎدام )اردﮐﺎن( – ﮐﻔﻪ ﻧﺼﺮت آﺑﺎد )اﺑﺮﮐﻮه( و ﻗﺮه ﺗﭙﻪ )ﻫﺮات( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
 _۲ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﯾﺎد
ﺷﺪه را در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 _۳اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎﻗﺺ و ﻧﺎﻓﯽ اﺧﺘﯿﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﺧﺼﻮص ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺗﺤﺖ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
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ﭘﺮوﯾﺰ داودی
ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
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