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ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ آزﻣﻮن ﭘﺮداز اﯾﺮان ﻣﺸﻬﻮد
ﺷﻤﺎره54829/210 :

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۱۳۲و ) (۹۲ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره / ۷۶۲۵۴ت  ۳۶۰۹۵ه ﻣﻮرخ  ۸۸ / ۴ / ۱۰ﻫﯿﺄت ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮان ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ در اﻣﻮر ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺰء )ب( ﺑﻨﺪ ) (۱ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر ،در ﺧﺼﻮص ﺗﺒﺼﺮه ) (۱ﻣﺎده
 ۱۳۲و ﻣﺎده  ۹۲اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب  ۸۰ / ۱۱ / ۲۷ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺟﻬﺖ اﺟﺮا اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮔﺮدد .
ﺿﻤﻨﺎً ﻣﻮاردی از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺻﻮف ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .
 _۱ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ ) (۵ﻣﻔﺎد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺿﻤﯿﻤﻪ آن در ﺧﺼﻮص ﻣﺎده  ۱۳۲و ﻣﺎده  ۹۲ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق
اﻻﺷﺎره،ﺎز اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۱۳۸۸ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
 _۲ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻨﺪ ) (۵ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺻﺪراﻟﺬﮐﺮ،ﻤﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﻓﻬﺮﺳﺘﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰء )ث( و ﺗﺒﺼﺮه ) (۲ﺑﻨﺪ )(۲
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره / ۱۲۲۹۰ت  ۳۳۰۵۱ه ﻣﻮرخ ) ۸۴ / ۳ / ۲۴ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۲۱۱ -۱۴۸۶ / ۸۳۰۱
ﻣﻮرخ  ۸۴ / ۵ / ۴ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺒﻮع( در ﻣﻮرد ﻣﻮارد ) (۹۲و ) (۱۳۲اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب ۱۳۸۰
ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۳۸۶و  ۱۳۸۷ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺷﺪه اﺳﺖ .
 _۳ﻃﺒﻖ ﺟﺰء )اﻟﻒ( ﺑﻨﺪ ) (۳ﻣﺼﻮﺑﻪ ،ﻧﻘﺎط ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺻﺪراﻻﺷﺎره ﻧﯿﺎﻣﺪه
اﺳﺖ،ﺒﺮاﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره / ۲۱۳۷۲ت  ۲۸۸۹۳ه ﻣﻮرخ  ۸۲ / ۴ / ۳۱در ﻣﻮارد واﺣﺪﻫﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۱۳۲اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﯿﺮ  ۱۳۸۸ﺷﺮوع
ﺷﻮد،ﻬﻤﭽﻨﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره ده ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
 _۴ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﺼﺮه ) (۱ﺑﻨﺪ ) (۱ﻣﺼﻮﺑﻪ،ﺪر ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﺑﺨﺶ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر
آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺸﻬﺎ،ﻨﻘﺎط ﺷﻬﺮی و دﻫﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﺗﺎﺑﻊ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
 _۵ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ ) (۲ﻣﺼﻮﺑﻪ،ﻤﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ،ﺒﺨﺸﻬﺎ و دﻫﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ،ﻣﻼک اﻋﻤﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت
و ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات آﺗﯽ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺸﻮری و ﻣﺤﺪوده آﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮی در ﺗﺪاوم
اﻋﻤﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﭘﻨﺎﻫﯽ
ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ
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ﺷﻤﺎره/ ۷۶۲۵۴ :ت  ۳۶۰۹۵ه
ﺗﺎرﯾﺦ۱۳۸۸ / ۰۴ / ۱۰ :
ﭘﯿﻮﺳﺖ:
وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ -وزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن -وزارت ﮐﺸﻮر
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ  ۱۳۸۸ / ۲ / ۲۰ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻤﺎره  ۱۰۰ / ۱۷۲۵۷ﻣﻮرخ  ۱۳۸۷ / ۲ / ۲۹ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﺳﯽ و ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮد:
 _۱ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ،ﺑﺨﺶ ﻫﺎ و دﻫﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﻨﺪرج در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﯿﺌﺖ
وزﯾﺮان اﺳﺖ ،ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ در اﻣﻮر ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات زﯾﺮ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ  .ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺤﺮوم اﺧﺘﺼﺎراً در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ” ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ” ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد .
اﻟﻒ -ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۴و ) (۸ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی،ﺎﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۵ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺧﺘﺼﺎص دو
درﺻﺪ ) ۲درﺻﺪ( از درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻧﻔﺖ ﺧﯿﺰ و ﮔﺎز ﺧﯿﺰ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و
ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺤﺮوم ﮐﺸﻮر -ﻣﺼﻮب . -۱۳۸۶
ب -ﻣﻮاد  ۹۲و  ۱۳۲اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ – ﻣﺼﻮب . -۱۳۸۰
پ -ﻣﺎده  ۵۰ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی،ﺎﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان -ﻣﺼﻮب ) -۱۳۷۹ﺗﻨﻔﯿﺬ
ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده  ۱۰۳ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ -ﻣﺼﻮب . (-۱۳۸۳
ت -ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺰام دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯿﻬﺎی اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻧﻬﺎ زﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ– ﻣﺼﻮب . ۱۳۸
ث– ﺑﻨﺪ”  ” ۴اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان -ﻣﺼﻮب . -۱۳۷۶
ج -ﺗﺒﺼﺮه ) (۳ﺑﻨﺪ”اﻟﻒ” ﻣﺎده  ۳ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻣﻮادی از ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی،ﺎﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ) (۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ -ﻣﺼﻮب . -۱۳۸۶
چ -ﺗﺒﺼﺮه ) (۳ﻣﺎده  ۳۸ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﺼﻮب . -۱۳۸۷
ح -ﺗﺒﺼﺮه ) (۲ﻣﺎده  ۲۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری– ﻣﺼﻮب . -۱۳۸۶
خ -ﻣﺎده  ۲۴ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﻣﻮادی ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ– ﻣﺼﻮب . -۱۳۸۴
د -ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۱ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی،ﺎﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان -ﻣﺼﻮب . -۱۳۸۳
ﺗﺒﺼﺮه  :۱در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﺑﺨﺶ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﯿﻮﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ،ﺤﺴﺐ ﻣﻮرد ﺷﺎﻣﻞ
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ﺑﺨﺸﻬﺎ ،ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی و دﻫﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﺗﺎﺑﻊ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﺗﺒﺼﺮه  :۲ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ و واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۶ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره / ۱۱۶۰۰۲ت
 ۳۵۲۵۳ه ﻣﻮرخ  ۱۳۸۵ / ۹ / ۱۸ﻣﻮﺿﻮع آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﺠﺎد ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﻣﺸﻤﻮل
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
 _۲ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ،ﺑﺨﺶ ﻫﺎ و دﻫﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﯿﻮﺳﺖ ،ﻣﻼک اﻋﻤﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت و
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات آﺗﯽ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺸﻮری و ﻣﺤﺪوده آﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮی در ﺗﺪاوم
اﻋﻤﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .
 _۳ﻧﻘﺎط ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯿﺸﻮد:
اﻟﻒ -ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره / ۲۱۳۷۲ت  ۲۸۸۹۳ه ﻣﻮرخ  ۱۳۸۲ / ۴ / ۳۱در ﻣﻮرد واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ
وﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۱۳۲اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﯿﺮ  ۱۳۸۸ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره ده ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ب -ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ از ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﺳﺎل  ۱۳۸۷از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻗﺮارداد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
پ -ﺳﻬﻢ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۷از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از دو درﺻﺪ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ در اﻣﻮر زﯾﺮ
ﺑﻨﺎﯾﯽ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﺣﻘﻮق و ﻋﻮارض دوﻟﺘﯽ )ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۵۰ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ( و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
)ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۹۲اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ( و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ )(۱
اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺒﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎ و دﻫﺴﺘﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ
ﻗﺒﻠﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۱۳۸۷ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل اﺳﺖ .
 _۴ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﺎﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ،ﻔﻘﻂ ﺑﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ دوﻟﺖ،ﻤﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ ) (۱اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
 _۵ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۱۳۸۸ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه :ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﻓﻬﺮﺳﺘﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰء )ث( و ﺗﺒﺼﺮه ) (۲ﺑﻨﺪ ) (۲ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره / ۱۲۲۹۰ت  ۳۳۰۵۱ه
ﻣﻮرخ  ۱۳۸۴ / ۳ / ۲۴در ﻣﻮرد ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ) (۱اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۳۸۶و ۱۳۸۷
ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﯽ ﺷﻮد .
 _۶ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﮐﺸﻮر و
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﺮ ﯾﮏ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی،ﺎﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ
زداﯾﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،ﺑﺨﺶ و دﻫﺴﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺿﺮوری ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ
وزﯾﺮان اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﭘﺮوﯾﺰ داودی
ﻣﻌﺎون اول رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
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