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ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ آزﻣﻮن ﭘﺮداز اﯾﺮان ﻣﺸﻬﻮد
ﺷﻤﺎره20516/200:

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده

اﺑـﻼغ اﺻـﻼﺣﯿﻪ ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﺷﻤـﺎره/۱۲۸۳۸۱ت۴۱۰۴۴ﻫـ ﻣـﻮرخ ۱۳۸۷/۷/۲۸در
ﻣـﺼــﻮﺑـﻪ
ﻣـﻮﺟـﺐ
ﺑـﻪ
ﺷـﻤـﺎﻟـﯽ
ﺧـﺮاﺳـﺎن
اﺳـﺘـﺎن
ﻣـﺮﮐـﺰ
ﺷـﻤـﺎره/۱۷۴۷۲۸ت ۴۳۴۲۸ک ﻣﻮرخ ۸۸/۹/۳
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﺻﻼح ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره / ۱۲۸۳۸۱ت  ۴۱۰۴۴ه ﻣﻮرخ  ۱۳۸۷ / ۷ / ۲۸ﻫﯿﺄت ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮان در
ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره / ۱۷۴۷۲۸ت  ۴۳۴۲۸ک ﻣﻮرخ  ۱۳۸۸ / ۹ / ۳وزﯾﺮان
ﻣﺤﺘﺮم ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎد )ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﯿﻮﺳﺖ(
 -۱ﻋﺒﺎرت ” ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻣﻌﺪﻧﯽ در واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﯾﺎ ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺣﺪاث ﺷﺪه”
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻋﺒﺎرت “واﺣﺪﻫﺎی اﺣﺪاث ﺷﺪه” ﻣﯽ ﺷﻮد .
 _۲ﻋﺒﺎرﺗﻬﺎی ” و ﮔﺮدﺷﮕﺮی” و “ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد” از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎد
ﺷﺪه ﺣﺬف و ﻋﺒﺎرت” و در” ﻗﺒﻞ از ﻋﺒﺎرت ” ﺧﺎرج از” اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺘﻦ اﺻﻼح ﺷﺪه ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ
ﺷﺮح زﯾﺮ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮔﺮدد:
” ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻣﻌﺪﻧﯽ در واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﯾﺎ ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺣﺪاث ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از اﺑﻼغ
اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ )/ ۱۲۸۳۸۱ت  ۴۱۰۴۴ه ﻣﻮرخ  (۱۳۸۷ / ۷ / ۲۸در ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن )ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری( و در ﺧﺎرج از ﺷﻌﺎع ﺳﯽ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۱۰ﺳﺎل ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۱۳۲ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و اﺻﻼﺣﺎت
ﺑﻌﺪی آن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ”.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻣﺼﻮﺑﻪ اﺻﻼﺣﯽ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۶۱۴۸۸ﻣﻮرخ  ۸۸ / ۷ / ۲۹ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﻋﻠﯽ ﻋﺴﮑﺮی
رﯾﯿﺲ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر
ﺷﻤﺎره۶۱۴۸۸ :
ﺗﺎرﯾﺦ۱۳۸۸ / ۰۷ / ۲۹ :
ﭘﯿﻮﺳﺖ:
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
ﭘﯿﺮو ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۲۱۰ / ۵۴۸۲۹ﻣﻮرخ  ۱۳۸۸ / ۵ / ۳۱در ﺧﺼﻮص ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻫﯿﺄت ﻣﺤﺘﺮم
وزﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه ) (۱ﻣﺎده  ۱۳۲اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب  ۸۰ / ۱۱ / ۲۷ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد:
ﺣﺴﺐ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره / ۱۱۰۳۲۰
 ۸۸۳۳ﻣﻮرخ  ۸۸ / ۶ / ۲۱واﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪه،ﻤﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ در ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻗﺒﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت
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اﺳﺘﺎﻧﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه و در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺟﻬﺖ اﻗﺪام ﻻزم
اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد .
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ  ۳ﻣﺼﻮﺑﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ﻓﻮق اﻻﺷﺎره ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺬﮐﻮر
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ۱۳۸۸ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده
 ۱۴۶ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره ده ﺳﺎﻟﻪ از زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه )(۱
ﻣﺎده  ۱۳۲ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .
واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺰﺑﻮر در ﻧﻘﺎط ﻣﻨﺪرج در وﺻﻮﺑﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ذﮐﺮ
در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻨﺪ ) (۱ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره / ۷۶۲۵۴ت  ۳۶۰۹۵ه ﻣﻮرخ  ۸۸ / ۴ / ۱۰ﻫﯿﺄت ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮان ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺣﮑﻢ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .
در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﺎ اﺻﻼح ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ،ﺒﻌﺪ از ﻣﺼﻮﺑﻪ اﺧﯿﺮ اﻟﺬﮐﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺪ
از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺷﺪن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻼح ﺑﻨﺪ ) (۱ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺤﺴﻮب و ﻣﺸﻤﻮل ﺿﻮاﺑﻂ و ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﺑﻨﺪ ) (۱ﻓﻮق ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻮد .
ﻋﻠﯽ ﻋﺴﮑﺮی
رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر
ﺷﻤﺎره۹۰۶۶۷ :
ﺗﺎرﯾﺦ۱۳۸۷ / ۰۹ / ۰۹ :
ﭘﯿﻮﺳﺖ:
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره / ۱۲۸۳۸۱ت  ۴۱۰۴۴ه ﻣﻮرخ  ۱۳۸۷ / ۷ / ۲۸ﻫﯿﺄت ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮان ﻣﻨﺪرج در روزﻧﺎﻣﻪ
رﺳﻤﯽ ﺷﻤﺎره  ۱۸۵۴۰ﻣﻮرخ  ۸۷ / ۸ / ۱ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ :واﺣﺪﻫﺎی اﺣﺪاث ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ در ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ و
ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ
دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد )ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری( ﺧﺎرج از ﺷﻌﺎع ﺳﯽ ) (۳۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن
ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ده ) (۱۰ﺳﺎل ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۱۳۲ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی
آن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع واﻗﺪام ﻻزم ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد .
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﭘﻨﺎﻫﯽ
ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺷﻤﺎره/ ۱۷۴۷۲۸ :ت  ۴۳۴۲۸ک
ﺗﺎرﯾﺦ۱۳۸۸ / ۰۹ / ۰۳ :
ﭘﯿﻮﺳﺖ:
وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ -وزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،ﺼﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی
وزﯾﺮان ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎد در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ  ۱۳۸۸ / ۷ / ۱۸ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮع
ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۲۹۴ / ۲۵۵۴۹ه/ب ﻣﻮرخ  ۱۳۸۸ / ۵ / ۲۱و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺟﺰء “ی” ﺑﻨﺪ ) (۱ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره
/ ۱۵۸۷۸۳ت  ۳۸۸۵۵ه ﻣﻮرخ  ۱۳۸۶ / ۱۰ / ۱ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ:
از ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼم اﯾﺮاد ،ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره / ۱۲۸۳۸۱ت  ۴۱۰۴۴ه ﻣﻮرخ  ۱۳۸۷ / ۷ / ۲۸ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽ
ﺷﻮد:
 _۱ﻋﺒﺎرت “ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻣﻌﺪﻧﯽ در واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﯾﺎ ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺣﺪاث ﺷﺪه”
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻋﺒﺎرت “واﺣﺪﻫﺎی اﺣﺪاث ﺷﺪه ” ﻣﯽ ﺷﻮد .
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 _۲ﻋﺒﺎرﺗﻬﺎی ” و ﮔﺮدﺷﮕﺮی” و “ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد” از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎد
ﺷﺪه ﺣﺬف و ﻋﺒﺎرت ” و در “ﻗﺒﻞ از ﻋﺒﺎرت “ﺧﺎرج از “اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد .
اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳۸۸ / ۸ / ۲۰ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺘﺮم رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ رﺣﯿﻤﯽ
ﻣﻌﺎون اول رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﺷﻤﺎره/ ۱۲۸۳۸۱ :ت  ۴۱۰۴۴ه
ﺗﺎرﯾﺦ۱۳۸۷ / ۰۷ / ۲۸ :
ﭘﯿﻮﺳﺖ:
وزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن -وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی وداراﯾﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی
ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ  ۱۳۸۷ / ۷ / ۱۸ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک
وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﺋﯽ ،وزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﺑﻪ
اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺒﺼﺮه ) (۱ﻣﺎده  ۱۳۲اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ -ﻣﺼﻮب  -۱۳۸۰ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮد:
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻣﻌﺪﻧﯽ در واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﯾﺎ ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺣﺪاث ﺷﺪﻫﺒﻌﺪ از اﺑﻼغ
اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ در ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن )ﭘﺲ از ﺷﺮوع
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری( و در ﺧﺎرج از ﺷﻌﺎع ﺳﯽ ) (۳۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺪت ده ) (۱۰ﺳﺎل ﻣﺸﻤﻮل
ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۱۳۲ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
ﭘﺮوﯾﺰ داودی
ﻣﻌﺎون اول رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
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