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ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ آزﻣﻮن ﭘﺮداز اﯾﺮان ﻣﺸﻬﻮد
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده

ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﮐﻞ ﮐﺸﻮر

ﻣﺎده واﺣﺪه – ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﮐﻞ ﮐﺸﻮر از ﺣﯿﺚ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﺷﺼﺖ و ﻫﻔﺖ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ
و ﯾﺎزده ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ) ( ۸۴۶۷۴۱۱۴۸۷۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل و از ﺣﯿﺚ ﻣﺼﺎرف ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻫﺸﺖ
ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﺷﺼﺖ و ﻫﻔﺖ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﯾﺎزده ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن
) ( ۸۴۶۷۴۱۱۴۸۷۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

اﻟﻒ – ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ از ﻟﺤﺎظ درآﻣﺪﻫﺎ و واﮔﺬاری داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای و ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺼﺎرف ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
دوﻟﺖ از ﺣﯿﺚ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و ﯾﮑﺼﺪ
و ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﺷﺸﺼﺪ و ﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ) ( ۲۷۴۴۱۰۱۶۰۹۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل ﺷﺎﻣﻞ:
 – ۱ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﺳﯿﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و دو ﻫﺰار و ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﻫﻔﺪه ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﯾﮑﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ) ( ۲۳۶۲۸۱۷۱۷۱۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل
 – ۲درآﻣﺪﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺳﯿﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و ﯾﮏ ﻫﺰار و دوﯾﺴﺖ و ﻫﺸﺘﺎد و ﭼﻬﺎر
ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﺳﯽ و ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ) ( ۳۸۱۲۸۴۴۳۸۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل
ب – ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ از ﻟﺤﺎظ درآﻣﺪﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر
ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻧﻮزده ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن ) ( ۶۰۱۹۳۷۷۰۰۶۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل و
از ﺣﯿﺚ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻧﻮزده ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن
) ( ۶۰۱۹۳۷۷۰۰۶۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل
ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﻼغ ﻣﺒﻠﻎ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﺷﺼﺖ وﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﯾﮑﺼﺪ و
ﻫﻔﺘﺎد وﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ) ( ۲۲۰۰۳۶۷۱۷۱۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺼﻮب اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .
اﺑﻼغ ﯾﮑﺼﺪ وﺷﺼﺖ و دو ﻫﺰار وﭼﻬﺎرﺻﺪ وﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ( ۱۶۲۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل )ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﺳﻘﻒ
اﺑﻼﻏﯽ ﺗﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺼﻮب ( ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ در ﺷﺸﻤﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل  ۱۳۹۴و ﺻﺮﻓﺎً ﭘﺲ از اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
روﻧﺪ وارﯾﺰی ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻼغ ﺑﻪ ﻣﺼﺎرف ﻣﺼﻮب اﺳﺖ:
– اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪای ﯾﮑﺼﺪ و ﻫﻔﺪه ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ( ۱۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل
– اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ( ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل
– اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ده ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ( ۱۰۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل
– اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای اﺳﺘﺎﻧﯽ ،دودرﺻﺪ )۲درﺻﺪ ( از ﻣﺤﻞ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺖﺧﯿﺰ
و ﻣﺤﺮوم ﮐﺸﻮر و اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ
ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺼﻮب  ۱۳۹۳/۷/۳۰ﻣﺸﻤﻮل ﮐﺎﻫﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .
– ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺎدل ﺳﯿﺼﺪ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ( ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای
اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ و ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ،ﺗﺨﺼﯿﺺ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .
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ﺗﺒﺼﺮه  – ۱اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ذیرﺑﻂ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاء ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و وﺻﻮل ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﻌﻬﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ از ﻣﺤﻞ
ﻣﺼﺎرف اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪﻫﺎی )و() ،ز() ،ک() ،ت( و )خ( ﻣﺎده ) (۲۲۴و ﻣﺎده ) (۱۷۹ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب  ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ﻻزماﻟﺮﻋﺎﯾﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد را در ﻣﻮﻋﺪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ  .ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺮﯾﮏ از
ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎ و اﺟﺰاء و ﺟﺪاول و ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﮐﻪ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ،ﺑﺮای ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ذیرﺑﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ و رﺳﻤﯽ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه – ۲
اﻟﻒ – در ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ ( ﻣﺎده ) ( ۱ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ) (۲ﻣﺼﻮب  ،۱۳۹۳/۱۲/۴ﭼﻬﺎردهوﻧﯿﻢدرﺻﺪ )۱۴/۵درﺻﺪ (
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻌﺎف از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم دوﻟﺖ اﺳﺖ .
ب – ﺳﻬﻢ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ )ب ( ﻣﺎده ) (۱ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات
ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ) ،(۲ﺑﯿﺴﺖدرﺻﺪ )۲۰درﺻﺪ ( ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .
در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﻗﺴﻤﺖ أﺧﯿﺮ ﺟﺰء ) (۱ﺑﻨﺪ )ح ( ﻣﺎده ) (۸۴ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﯿﺴﺖدرﺻﺪ )۲۰درﺻﺪ ( ارزش ﺻﺎدرات ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﺲ از
ﮐﺴﺮ ارزش ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ وارداﺗﯽ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ وارﯾﺰ ﮐﻨﺪ  .ﻣﺒﻠﻎ وارﯾﺰی از ﻣﺎه ﯾﺎزدﻫﻢ ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و
ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد .
ج – واردات و ﻓﺮوش ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺮ ﻓﺮآورده در ﮐﺸﻮر در ﺣﺪود ﻗﻮاﻧﯿﻦ
و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ  .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﺎ وزارت ﻧﻔﺖ اﺳﺖ  .ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻨﺰﯾﻦ و ﻧﻔﺖ ﮔﺎز وارداﺗﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺪون
ﯾﺎراﻧﻪ و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻮد ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
د در ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﺳﻘﻒ ﻋﻮارض ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) ( ۶۵ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ) ،(۲ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .
ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﺎرده ﻫﺰار و ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۱۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺻﻮﻟﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ
ذیرﺑﻂ وزارت ﻧﻔﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺻﺮف اﺟﺮای ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ ( ﻣﺎده ) (۶۵ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ) (۲ﺷﻮد .
ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و دوﯾﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ( ۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺻﻮﻟﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﺳﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ
و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺪارس ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺻﺮف ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ )ب ( ﻣﺎده ) ( ۶۵ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺑﺨﺸﯽ ازﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ) ( ۲ﮔﺮدد .
ﻣﺒﻠﻎ دو ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ( ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل در اﺧﺘﯿﺎر وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺻﺮف ﺳﺮاﻧﻪ
ﻣﺪارس ،اﻣﻮر ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﭘﺮورﺷﯽ ﮔﺮدد  .دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی
آﻣﻮزش ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و اﻧﺮژی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ه – ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﭘﺨﺶ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ
اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی و ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ،ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی و ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮآورده اﻗﺪام ﮐﻨﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را از ﻣﺤﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﻨﺞدرﺻﺪ )۵درﺻﺪ (
ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﭘﺎﻧﺰده ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
) ( ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ  .اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺰء درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
ﺳﺎﻫﻮﻣﺎ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده
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و – در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ ( ﻣﺎده ) ( ۱ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ
دوﻟﺖ ) ( ۲ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر ،وزارت ﻧﻔﺖ ازﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ
ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ در ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﻣﺮﺑﻮط را ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﻨﺪ .
ز – اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه در ردﯾﻔﻬﺎی ﺷﻤﺎره
 ۲۱۰۱۰۱و  ۲۱۰۱۰۹ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ( ۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻣﺎزاد ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
) ( ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ وزارت ﻧﻔﺖ ،ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ و
دودرﺻﺪ )۲درﺻﺪ ( ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺖﺧﯿﺰ و ﮔﺎزﺧﯿﺰ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ،ﺑﻪ ردﯾﻒ درآﻣﺪی ﺷﻤﺎره  ۲۱۰۱۱۰ﺟﺪول
ﺷﻤﺎره ) ( ۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وارﯾﺰ و ﻣﺎزاد ﺑﺮ آن ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﺳﻬﻢ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی وارﯾﺰ ﻣﯽﮔﺮدد .
ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ درﺻﻮرت ﺻﺎدرات ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻬﻢ
ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .
ح – ﺑﻪ وزارت ﻧﻔﺖ ازﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ و وزارت ﻧﯿﺮو اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز
اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ردﯾﻒ  ۲۹۵۴۱۰ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ) ( ۳اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره ردﯾﻒ  ۲۹۵۴۵۰ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ) ( ۳اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .
ط – وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﮐﺸﻒﺷﺪه ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ اﻋﻢ از ﻗﺎﭼﺎق ﯾﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺎرج از ﺷﺒﮑﻪ را ﭘﺲ از
ﺿﺒﻂ )ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﻧﮕﻬﺪاری ( ﺑﻪﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪه و وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﻣﺎﻧﯽ دادﮔﺴﺘﺮی وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .در
ﺻﻮرت ﺻﺪور ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﯾﺎ ﻣﺘﻬﻤﺎن وﺟﻮه ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺎ ﺳﻘﻒ دهﻫﺰارﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ( ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل
ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ و ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ دهدرﺻﺪ )۱۰درﺻﺪ ( ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻﺳﺮی ،ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻫﻔﺖﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
) ( ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل آن ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮح ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و وزارت اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ
ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر ،ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪ دﻓﺎﻋﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .
ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ دهدرﺻﺪ )۱۰درﺻﺪ ( از وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺑﻪ ﯾﮕﺎن ﮐﺎﺷﻒ و ﮐﺎﺷﻔﯿﻦ اﻋﻢ از دﻓﺎﻋﯽ
و اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ  .ﺗﺎ ﺳﻘﻒ دوﻫﺰارﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ( ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ در اﺧﺘﯿﺎر وزارت
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ ،آب و ﺑﺮق واﺣﺪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﺮورﺷﯽ و ﭘﺮدﯾﺲﻫﺎی
اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ «داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن» ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﺮدد .
درﺻﻮرت ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮاﺋﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﯾﺎ ﻣﺘﻬﻤﺎن وﺟﻮه ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽﮔﺮدد .
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻔﺖ و اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی
و داراﯾﯽ ،ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﺳﺘﺎد ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان
ﻣﯽرﺳﺪ .
ی – وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ ﻣﻌﺎدل ارزش رﯾﺎﻟﯽ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻗﯿﺮ راﯾﮕﺎن ﺗﺎ
ﺳﻘﻒ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ( ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل را ﺟﻬﺖ روﮐﺶ آﺳﻔﺎﻟﺖ ،آﺳﻔﺎﻟﺖ راﻫﻬﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﻓﺎﻗﺪ آﺳﻔﺎﻟﺖ و ﻣﻌﺎﺑﺮ روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺑﻬﺴﺎزی روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺮ ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺸﺘﺎددرﺻﺪ
)۸۰درﺻﺪ ( در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺑﯿﺴﺖدرﺻﺪ )۲۰درﺻﺪ ( ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ و در ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ ﺧﻮد و ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﻋﻤﺎل و ﺑﺎ آن ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ک – ﺑﻪ وزارت ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ارزی – رﯾﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺳﻘﻒ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ( ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد اﯾﻦ اوراق
ازﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻫﻤﺎن ﻃﺮﺣﻬﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .
ل – ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای در ﻣﯿﺎدﯾﻦ
ﻣﺸﺘﺮک ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد رﺳﯿﺪه ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن )( ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰
دﻻر در ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری ﻧﻤﺎﯾﺪ .
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اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ وزارت ﻧﻔﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران
ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد .
م – وزارت ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺞﻫﺰارﻣﯿﻠﯿﺎرد )( ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
رﯾﺎل ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺷﺮق ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺳﻪ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ( ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل و دو ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ( ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ ﻣﺎزاد ﺗﺮاز
ﺻﺎدرات و واردات ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۹۴را ﺑﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ و ﻣﺎزاد آن را ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ( ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل ﺻﺮف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ
ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﻨﺪ .
ن – ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺎﺑﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ وزارت ﻧﻔﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل اﻣﻬﺎل ﻣﯽﺷﻮد  .ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻣﻬﺎل ﺑﻪﻋﻬﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ .
ﺗﺒﺼﺮه – ۳
اﻟﻒ – در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﺗﺒﺼﺮه ) ( ۱ﺑﻨﺪﻫﺎی )اﻟﻒ ( و )ب ( ﻣﺎده ) ( ۳ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و
ﭼﻬﺎرم ) ( ۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﻮب  ۱۳۸۷/۳/۲۵و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎم ،ﺳﻬﻢاﻟﺸﺮﮐﻪ ،ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻬﺎم و ﺳﻬﻢاﻟﺸﺮﮐﻪ،
ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ ،ﺣﻖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺖ را در ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﯾﮏ و دو ﻣﺎده ) ( ۲ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر و ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ )ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ( ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ و ﺣﻖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﺎدن در ﺣﺎل ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻓﻌﺎل و
ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل و ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻃﻠﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮوش ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻌﺎدن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺎ
اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻮرس ،ﻓﺮاﺑﻮرس و ﻣﺰاﯾﺪه واﮔﺬار و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﻪ ردﯾﻒ ﺷﻤﺎره  ۳۱۰۵۰۲ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
) ( ۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وارﯾﺰ ﮐﻨﺪ .
ب – ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ ( ﻣﺎده ) ( ۳ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ) ( ۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ از ﺷﻤﻮل اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه
ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ اﺳﺖ .
ج – ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺪﻫﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻨﺪ )د ( ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ
اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ) ( ۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺎده ) ( ۶ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ) ( ۴۴ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺪول
ﺷﻤﺎره ) ( ۱۸اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﺴﻮﯾﻪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
واﮔﺬاری ﺗﻬﺎﺗﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎه وﺳﻮم ) ( ۵۳ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان )ﮔﺮدش ﺧﺰاﻧﻪ ( اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد و ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺗﻬﺎﺗﺮﺷﺪه ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻮرس و ﯾﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺰاﯾﺪه ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .
د – ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از واﮔﺬاریﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ .
ه – وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﺳﻬﺎم ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺸﻤﻮل واﮔﺬاری ﭘﺲ از
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ واﮔﺬاریﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .
و – ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻓﺮوش اﻣﻮال و داراﯾﯽﻫﺎی ﻏﯿﺮﺟﺎری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ أﺧﺬ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی در ﺣﺎل
واﮔﺬاری در ﺳﺎل  ۱۳۹۴و واﮔﺬارﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ،اﺳﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﮐﺸﻮر و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد  .ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک
ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف در اﻣﻮال ازﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل
زﻣﯿﻦ و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و اﺟﺎره را ﭘﺲ از أﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﮐﺘﺒﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻃﯽ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻋﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ ،اﻋﻄﺎی
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ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر را ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ أﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ز – ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﻨﺪرج در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ) ( ۳اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ واﮔﺬاری ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﻗﺮار دارﻧﺪ
ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﯾﮏدوازدﻫﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ) ( ۳اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺗﺎ زﻣﺎن
واﮔﺬاری و أﺧﺬ ﺛﻤﻦ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش و اﺑﻼغ ﻗﺮارداد اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻬﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧﻪداری
ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ  .ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ را در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ردﯾﻔﻬﺎی درآﻣﺪی ۱۱۰۱۰۲و
 ۱۳۰۱۰۱ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ( ۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ .
ح – درآﻣﺪ اﻣﺎﮐﻦ ورزﺷﯽ اﺟﺎره دادهﺷﺪه ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) ( ۵ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات
ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ) ،( ۲ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ ردﯾﻒ  ۱۳۰۳۰۱ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ( ۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای ورزش ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﻧﺘﻘﺎل و ﻫﺰﯾﻨﻪ آن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .
ط – دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) ( ۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﭘﺲ از ﻓﺮوش اﻣﻼک ﺧﻮد ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده
) ( ۶ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ) ( ۲از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻠﻪ
را ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ  ۲۱۰۲۰۰ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ( ۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ی – در اﺟﺮای ﻣﺎده ) ( ۱۷ﻗﺎﻧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺼﻮب  ۱۳۸۹/۴/۲۳ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
اﻣﻮر ﻋﺸﺎﯾﺮ اﯾﺮان اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎ ،ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎی ﺳﻮﺧﺖ ﺳﻨﮕﻮارهای )ﻓﺴﯿﻠﯽ ( ،اﻧﺒﺎرﻫﺎی ذﺧﯿﺮه
ﻋﻠﻮﻓﻪ و ﮐﺎﻻ ،اراﺿﯽ و ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻋﺸﺎﯾﺮی و اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ
ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و درﯾﺎﻓﺖ دهدرﺻﺪ )۱۰درﺻﺪ ( ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻘﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﻪﺻﻮرت اﻗﺴﺎط ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و
اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﺑﻬﺮهﺑﺮدار واﮔﺬار ﮐﻨﺪ .
وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از واﮔﺬاریﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺮﺑﻮط ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻌﺎدل ﺻﺪدرﺻﺪ )۱۰۰درﺻﺪ (
آن از ﻣﺤﻞ ردﯾﻒ  ۵۳۰۰۰۰ – ۶در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻋﺸﺎﯾﺮ اﯾﺮان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﻬﻢ
دوﻟﺖ در ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ .
ک – ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ درﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۳۹۴
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺳﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮآورد اداره اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺣﺪاث ﻣﺴﺠﺪ و
ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺎﻟﻢ را ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﯾﺎ رأﺳﺎً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺪاث آن اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .
ل – ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ( ﻣﺎده ) ( ۱۹ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب
 ۱۳۷۹/۱/۱۷و ﺑﻨﺪ )ج( ﻣﺎده ) ( ۸ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﻣﺼﻮب  ۱۳۸۳/۶/۱۱ﺑﺎﺑﺖ واﮔﺬاریﻫﺎی ﻗﺒﻞ از اﺑﻼغ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ) (۴۴ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻪ ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ( ۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش اﻣﻮال ،ﺳﻬﺎم ،ﺳﻬﻢاﻟﺸﺮﮐﻪ ،اﻣﻮال
ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺣﻮزهﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎ
ﻓﻨﺎوری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﺎزﻣﺎن ذیرﺑﻂ وارﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد .
ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﺧﻮد ،ﺗﺴﻬﯿﻼت رﯾﺎﻟﯽ و ارزی
در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ )ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ ( ،ﺑﯿﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ )ﺑﺎیﺑﮏ( ،ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮل )ﺑﺎیﭘﺮوداﮐﺖ ( و ﺳﺎﯾﺮ
روﺷﻬﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻓﺮآورده ﺗﺎ ﺟﻤﻊ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﺸﻮر اﻗﺪام ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ اﯾﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .
م – ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ( ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از واﮔﺬاری
ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺳﻬﺎم دوﻟﺖ در ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل واﮔﺬاری را ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ وزارت اﻣﻮر
اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ) ( ۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم )۴۴
( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی دوﻟﺘﯽ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ .
ﺳﺎﻫﻮﻣﺎ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده
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ن – ﺑﻪ وزارت ﻧﯿﺮو اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اراﺿﯽ ﻣﺴﯿﻠﻬﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺘﺮوﮐﻪ در
ﻣﺤﺪوده ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺟﺎﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن وﻗﻮع ﺳﯿﻼب در آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش
رﺳﺎﻧﺪه و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش اﯾﻦ اراﺿﯽ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﮐﻨﺪ  .ﻣﺒﻠﻎ
ﯾﮑﻬﺰار و ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ( ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ ردﯾﻒ  ۵۳۰۰۰۰ – ۱۳۹ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺻﻮﻟﯽ ﺟﻬﺖ
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،آزادﺳﺎزی و ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺼﺮﻓﺎت وزارت ﻧﯿﺮو و
اﻋﯿﺎﻧﯽﻫﺎی ﻣﺰاﺣﻢ و ﯾﺎ اراﺿﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎز وزارت ﻧﯿﺮو ﺟﻬﺖ اﺻﻼح ﻣﺴﯿﺮ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮ در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻧﯿﺮو ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ .
س – وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و ﺑﺨﺸﺪاریﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ در ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،اراﺿﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ و ﻫﺎدی ﻣﺼﻮب ﺑﺎ
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده ) ( ۶۹ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب  ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﺣﻮزهﻫﺎی
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺞ و ﺳﺎﻟﻨﻬﺎی ورزﺷﯽ ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ ﭘﺲ از آﻣﺎدهﺳﺎزی و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )( ۱۸
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .
ع – ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) ( ۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﻣﺼﻮب  ۱۳۸۶/۷/۸ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﻋﺘﺒﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﻧﯿﻢدرﺻﺪ )۰/۵درﺻﺪ ( ﺗﺎ دودرﺻﺪ )۲درﺻﺪ ( از اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺗﺨﺼﯿﺺﯾﺎﻓﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ در ﺟﻬﺖ اﺟﺮاﺋﯽ ﻧﻤﻮدن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم
درﺧﺼﻮص ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺼﻮب ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻞ ﻗﻮا ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪ .
ف – ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ )ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ( اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻌﺎدل ﺳﻬﺎم ،ﺳﻬﻢاﻟﺸﺮﮐﻪ ،اﻣﻮال،
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﺣﻘﻮق ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻌﺎدن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻓﻮﻻد ﺑﻪ وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۳۸۹ﺗﺎ  ۱۳۹۲ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و
ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻟﯽ ﻗﺮارداد واﮔﺬاری آن ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ را در ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﺑﻪ آن ﺻﻨﺪوق
اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ و ﯾﺎ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎص دهﻫﺰارﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ( ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
) ( ۱۸اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻨﺨﻮاه ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺷﻮد .
ﺗﺒﺼﺮه  – ۴در ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﺳﻘﻒ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ )ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ ( ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻗﺒﻞ،
ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟﯽ ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ( ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰دﻻر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد  .دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )( ۵
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری و ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﭙﺮدن ﺗﻀﻤﯿﻦﻫﺎی ﻻزم
ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﻣﺎده ) ( ۸۲ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت را ﺑﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺎﻟﯽ و
زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ  .ﮐﻠﯿﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺼﻮب ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻧﻬﺎ از ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ )ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ
( ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﯽ ذیرﺑﻂ ،وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺎﻟﯽ و زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ
و ﺳﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺮح ﺻﺮﻓﺎً از ﻣﺤﻞ ﻋﺎﯾﺪات ﻃﺮح در دوران ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه ﻃﺮح در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ زﻣﺎن
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮح و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﮐﻔﺎﯾﺖ از ﺳﻬﻢ اﻋﺘﺒﺎرات آﺗﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻣﺤﻞ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﺰد ﮐﺸﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ )ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ ( ﺑﺮداﺷﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﻮد
.
ﺗﺒﺼﺮه – ۵
اﻟﻒ – ﺗﺒﺼﺮه ) ( ۲ﺑﻨﺪ )ح ( ﻣﺎده ) ( ۸۴ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﺑﺎ
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻋﺒﺎرت «و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر» اﺟﺮاء ﻣﯽﺷﻮد .
ب – ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان
ﺳﺎﻫﻮﻣﺎ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده
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)اﯾﺪرو( ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﺮان )اﯾﻤﯿﺪرو ( و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ
اﯾﺮان اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﭼﻬﻞ و ﻧﻪ درﺻﺪ )۴۹درﺻﺪ
( در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ج – ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯽ از اﻫﺪاف ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن و ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﻧﻮآوری
و اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﻣﺼﻮب  ۱۳۸۹/۸/۵ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﺒﺼﺮه ) ( ۲ﻣﺎده ) ( ۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟﯽ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﯿﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن
) ( ۳۰۰۰۰۰۰۰۰دﻻر از ﻣﺤﻞ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ  .ﻣﺒﻠﻎ
ارزی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد  .ﺗﺒﺪﯾﻞ دﻻر ﺑﻪ رﯾﺎل ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .
د – در ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪی و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮐﻪ از ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی،
ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﯿﺮارادی اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده ) ( ۸۴ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻣﻘﺮرات ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ
ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .
ه – ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران
ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯿﺪانﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ
وزارت ﻧﻔﺖ و ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺨﺎزن و ﺗﻮﻟﯿﺪی از آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .
و – ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۹۴اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﯾﺎ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای ﺷﻘﻮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ وزارت راه و
ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ و ذیرﺑﻂ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ در ﻗﺒﺎل أﺧﺬ ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺗﺎ اﺳﺘﻬﻼک اﺻﻞ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺳﻮد آن از اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .
ز – ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دوﻟﺖ در ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،ﺑﯿﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﺎﯾﻊ درﯾﺎﯾﯽ و ﺿﻤﺎﻧﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ،در ﺳﺎل  ۱۳۹۴از ﻣﺤﻞ وﺻﻮﻟﯽ اﻗﺴﺎط ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی ،دوﯾﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن
) ( ۲۰۰۰۰۰۰۰۰دﻻر ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات اﯾﺮان و ﯾﮑﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ) ( ۱۰۰۰۰۰۰۰۰دﻻر ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ
ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوی ،ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ  .ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ دﻻری ﻣﺬﮐﻮر ،ﻧﺮخ روز ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﺟﻤﻬﻮریاﺳﻼﻣﯽاﯾﺮان اﺳﺖ .
ح – ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟﯽ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ) ( ۵۰۰۰۰۰۰۰۰دﻻر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺴﻬﯿﻼت از ﻣﺤﻞ
ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ  .اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻃﯽ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل از ﻣﺤﻞ ﻋﻮاﯾﺪ
ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد .
ط – ﺑﯿﺴﺖدرﺻﺪ )۲۰درﺻﺪ ( از ﺳﻬﻢ رﯾﺎﻟﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی از ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ
زراﻋﺖ و ﺑﺎﻏﺪاری ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ وزارت ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻘﻒ ﺗﺴﻬﯿﻼت از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺳﯿﺼﺪﻣﯿﻠﯿﻮن ) ( ۳۰۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .
ﺗﺒﺼﺮه – ۶
اﻟﻒ – ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ و ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﯿﺮو ،ﻧﻔﺖ ،راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ،دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی و ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ اﯾﺮان
اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺼﻮب  ۱۳۷۶/۶/۳۰ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
) ( ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ
اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎ و ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن و ﻣﻬﺎر آﺑﻬﺎی ﻣﺮزی ،ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ وﯾﮋه
وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﺮﻗﯽ ،ﻃﺮﺣﻬﺎی آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ،اﺣﺪاث و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎی آبﺷﯿﺮﯾﻦﮐﻦ ،ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻤﻊآوری و
اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﺿﻼب ،ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب ،ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی ﺑﺮق ،اﺣﺪاث و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم ورزﺷﯽ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮔﺎز ﺑﻪ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ،اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ رﯾﺎﻟﯽ و ﯾﺎ ﺻﮑﻮک اﺳﻼﻣﯽ و
ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده ) ( ۸۸ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ و ﺑﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرایاﻗﺘﺼﺎد
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ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦﺧﻮد درﺧﺼﻮص اﺻﻞ و ﺳﻮد ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ب – ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ( ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ رﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎ
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد آن ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ و ﻃﺒﻖ
ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ و وﺟﻮه أﺧﺬﺷﺪه را ﺑﻪ ردﯾﻒ ﺷﻤﺎره  ۳۱۰۱۰۲ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ( ۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
وارﯾﺰ ﮐﻨﺪ  .ﻣﻨﺎﺑﻊ وارﯾﺰی ﺑﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم ﻣﻨﺪرج در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ) ( ۱اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد  .واﮔﺬاری اﯾﻦ اوراق ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ اﻋﻢ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ،ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﺑﺎزار ﭘﻮل و ﻗﺒﻞ از ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .
ج – اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﺮوشﻧﺮﻓﺘﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺑﻨﺪﻫﺎی )اﻟﻒ ( و )ب ( اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ،ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاری ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ،ﻣﺸﺎوران
و ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﻤﺎن ﻃﺮﺣﻬﺎ در ﺳﻘﻒ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق ﻃﺮح ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ رﺋﯿﺲ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﯽ ،ذیﺣﺴﺎب
ذیرﺑﻂ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ  .اوراق واﮔﺬارﺷﺪه ،ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ،ﻗﺒﻞ از ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ
ﻋﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ .
د – ﺑﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎی ﮐﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮک ﯾﺎ اﻧﻔﺮادی ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارت ﮐﺸﻮر )ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و دﻫﯿﺎریﻫﺎ ( ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
) ( ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺻﮑﻮک اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد آن ﺑﺎ
رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ  .ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ
)۵۰درﺻﺪ ( از ﺳﻘﻒ اوراق ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .
ﻣﺠﻮز ﻓﺮوش اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺳﺎل ﺻﺪور در ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﻧﺎﻓﺬ اﺳﺖ .
ه – ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻨﺠﺎهدرﺻﺪ )۵۰درﺻﺪ
( دوﻟﺖ و ﭘﻨﺠﺎهدرﺻﺪ )۵۰درﺻﺪ ( ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ )۵۰درﺻﺪ ( ﺳﻬﻢ
دوﻟﺖ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
و – ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻓﺮوش اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺻﮑﻮک اﺳﻼﻣﯽ ارزی و
رﯾﺎﻟﯽ از ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ و ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ،ﮔﺰارش آن را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر و وزارت اﻣﻮر
اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ )ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ( اﻋﻼم ﮐﻨﺪ .
ز – آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ ﻧﺤﻮه واﮔﺬاری ،ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪﻫﺎی )اﻟﻒ ( ﺗﺎ )و
( و ﺳﻬﻢ ﻫﺮﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ از اوراق ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ ( اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان،
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر و وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﺪت دو ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄتوزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ .
ح – اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺻﮑﻮک اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف اﺳﺖ .
ط – دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ را ﺑﺎ ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪﺳﺎل ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﯽﻧﺎم و ﯾﺎ ﺑﺎﻧﺎم،
ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺴﺠﻞ ﺧﻮد ﺑﺎﺑﺖ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای و ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ
ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﺑﺮق و آب ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﻓﺮوش آن در ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺮق و آب ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ) ( ۲۰ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب  ۱/۶/۱۳۶۶ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﺳﻤﯽ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )( ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
رﯾﺎل ﺑﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎران ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ  .اﺳﻨﺎد ﻣﺰﺑﻮر از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب  ۱/۹/۱۳۸۴ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻣﻀﺎی وزﯾﺮ اﻣﻮر
اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد .
 – ۱دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎد ﻣﺰﺑﻮر در زﻣﺎن ﺳﺮرﺳﯿﺪ ،ردﯾﻒ ﺧﺎﺻﯽ را در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ  .در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﯾﺎ ﺗﮑﺎﻓﻮی اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺼﻮب در ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ ،اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺮرﺳﯿﺪ،
ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺗﺎ زﻣﺎن
ﺗﺴﻮﯾﻪ اﺳﻨﺎد ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ .
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 – ۲اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ داد و ﺳﺘﺪ در ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ آﻧﻬﺎ را در ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﯾﺎ ﻓﺮاﺑﻮرس ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .
 – ۳ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺲ از ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .
 – ۴ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﯾﻦ اوراق ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .
 – ۵آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﮐﺸﻮر ،وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان
ﻣﯽرﺳﺪ .
ی – ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺪﻫﯿﻬﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﮐﻪ در
ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۱۳۹۲اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﻄﻌﯽ دوﻟﺖ )وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ (
از اﺷﺨﺎص ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺴﻮﯾﻪ ﮐﻨﺪ  .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ،اﺳﻨﺎد ﺗﻌﻬﺪی ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «اوراق
ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺧﺰاﻧﻪ» ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اﺧﺘﯿﺎر اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻃﻠﺒﮑﺎر و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً ﺑﺪﻫﮑﺎر ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ  .اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪﻫﯽ اﺷﺨﺎص ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .
ک – دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﻄﻌﯽ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ از دوﻟﺖ و
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ده ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ( ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل «اوراق ﺻﮑﻮک اﺟﺎره» ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
اوراق ﻣﺰﺑﻮر از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب و ﺑﺎ اﻣﻀﺎی وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد  .اوراق ﻣﺰﺑﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ
اﺳﺖ  .آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﺻﮑﻮک اﺟﺎره ،ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ،ﺳﻮد و ﺗﻀﻤﯿﻦ آن ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ و
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ذیرﺑﻂ ،ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر ،وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان
ﻣﯽرﺳﺪ  .اوراق ﺻﮑﻮک اﺟﺎره ،اوراق ﺑﻬﺎدار ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺸﺎﻋﯽ دارﻧﺪه در ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﻮرد اﺟﺎره ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
ل – ﺑﻪ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر و ﻓﺮوش اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﻧﺰده ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
) ( ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی آزادراﻫﻬﺎ و ﺧﻄﻮط رﯾﻠﯽ و ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد
اوراق ﻣﺰﺑﻮر از ﻣﺤﻞ ﻋﻮاﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر )ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﻋﻮارض آزادراﻫﻬﺎی اﺣﺪاثﺷﺪه و ﺧﻄﻮط رﯾﻠﯽ
( ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه – ۷
اﻟﻒ – ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر اﯾﺮانﭼﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺳﻘﻒ ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر و ﺑﺎ ﻣﺴﺪود ﻧﻤﻮدن ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟﯽ آن ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻫﯿﺄت اﻧﺪوﺧﺘﻪ
اﺳﮑﻨﺎس ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) ( ۲۱ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب  ۱۳۵۱/۴/۱۸اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .
ب – ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی در ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﻋﺪم اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺎﻟﺺ داراﯾﯽﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ .
ج – ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﺮان )اﯾﻤﯿﺪرو ( ،ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان )اﯾﺪرو
( ،ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ وزارت ﻧﻔﺖ )ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﻧﻔﺖ ( و ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎدهای اﺟﺎزه
داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن ،ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی ﻓﻨﺎوری )ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ( و ﺑﺎزﺳﺎزی و
ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ( ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ وﺟﻮه
ادارهﺷﺪه ﯾﺎ ﯾﺎراﻧﻪ ﺳﻮد و ﮐﺎرﻣﺰد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻨﻌﻘﺪه در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ در
ﭼﻬﺎرﭼﻮب دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ،راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻧﻔﺖ )ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ( و ﻣﻘﺮرات
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ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .
ﺗﺒﺼﺮه – ۸
اﻟﻒ – ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪﻫﺎی راﻧﻨﺪﮔﯽ
ﻋﺎدی ﺑﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻗﺪام و ﺑﻪازای ﻫﺮ ﮐﺎرت دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار ) ( ۲۰۰۰۰۰رﯾﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ  .درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ردﯾﻒ درآﻣﺪی  ۱۴۰۱۵۱ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ( ۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وارﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻌﺎدل وﺟﻮه وارﯾﺰی از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎر ردﯾﻒ ۷۵
–  ۵۳۰۰۰۰ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ( ۹اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف
ﺑﺮﺳﺪ .
ب – ﻋﻮارض واردات ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻮاری ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﻨﺞدرﺻﺪ )۵درﺻﺪ ( ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ روی ﮐﺸﺘﯽ در ﻣﺒﺪأ )ﻓﻮب (
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ  .درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﯾﮏ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد
) ( ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اورژاﻧﺲ ﮐﺸﻮر در اﺧﺘﯿﺎر وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و
آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .
ج – ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت آب و ﻓﺎﺿﻼب در ﭼﻬﺎرﭼﻮب دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد .
ﺗﻌﺮﻓﻪ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﻨﺠﺎهدرﺻﺪ )۵۰درﺻﺪ ( ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد .
ﺗﺒﺼﺮه – ۹
اﻟﻒ – ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) ( ۵۲ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺳﺎل
 ،۱۳۹۴ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮑﺼﺪ و ﺳﯽ و ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ) ( ۱۳۸۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل در ﺳﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺎزاد آن ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ
ﻧﺮخ دهدرﺻﺪ )۱۰درﺻﺪ ( و ﻣﺎزاد ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﯿﺴﺖدرﺻﺪ )۲۰درﺻﺪ ( ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) ( ۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری و ﻣﺎده ) ( ۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .
ب – ﻣﺪت اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﺼﻮب  ۱۷/۲/۱۳۸۷و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل
 ۱۳۹۴ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد .
ج – ﺷﺮط ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) ( ۱۰۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﻣﺼﻮب  ۱۳۶۶/۱۲/۳و ﺗﺒﺼﺮه ) ( ۲ﻣﺎده ) ( ۱۱۹ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮای
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ،اﻣﻼک و ﻣﻨﺒﻊ ارث ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۳۹۰ﺗﺎ  ۱۳۹۴اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .
د – اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ
ﺷﻤﺎره اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،درﺻﻮرت ﻋﺪم ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر ،از ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎ و
ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎی ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده در ﺳﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
.
ه – وزارت ﻧﯿﺮو از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی آﺑﻔﺎی ﺷﻬﺮی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺮخ آبﺑﻬﺎی ﺷﻬﺮی ،ﺑﻪ
ازای ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﻓﺮوش آب ﺷﺮب ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮑﺼﺪوﭘﻨﺠﺎه ) ( ۱۵۰رﯾﺎل از ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن آب درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ
ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﺻﺪدرﺻﺪ )۱۰۰درﺻﺪ ( وﺟﻮه درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻮد ﻣﯿﻠﯿﺎرد )( ۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ ﺣﺴﺎب ﻣﺬﮐﻮر ﺻﺮﻓﺎً ﺟﻬﺖ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺷﺮب روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ  .اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ
ﮐﻤﺒﻮد آب ﺷﺮب ﺳﺎﻟﻢ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر ﺗﻮزﯾﻊ
ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎﯾﯽ
اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد  .وﺟﻮه ﻓﻮق ﺑﻪﻋﻨﻮان درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ ذیرﺑﻂ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﻤﯽﺷﻮد .
و – ﺣﮑﻢ ﻣﺎده ) ( ۱۱۹ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎ و ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت
ﺳﺎﻫﻮﻣﺎ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده
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ﮔﻤﺮﮐﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ و در ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﻮب ،ﺟﺎری اﺳﺖ .
ز – وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻬﺎی ﺑﺮق ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ وات ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮق ﻓﺮوﺧﺘﻪﺷﺪه ،ﻣﺒﻠﻎ ﺳﯽ )۳۰
( رﯾﺎل ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻮارض ﺑﺮق در ﻗﺒﻮض ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ درج و از ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺑﺮق از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎغﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻪﺑﺎغﻫﺎی اﻃﺮاف روﺳﺘﺎﻫﺎ
و ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﭼﺎﻫﻬﺎی ﮐﺸﺎورزی درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺰد
ﺧﺰاﻧﻪداریﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ( ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎﺑﺖ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﺮق روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ و ﭘﺎک ،ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﯿﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .
ح – ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر )ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و دﻫﯿﺎریﻫﺎ ( اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد در ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﺑﯿﺴﺖدرﺻﺪ )۲۰درﺻﺪ (
از وﺟﻮه ﺗﺒﺼﺮه ) ( ۲ﻣﺎده ) ( ۳۹ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﻌﺎدل ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )( ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
رﯾﺎل ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر آن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد را ﺑﺮای ﮐﻤﮏ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی زﯾﺮ
ﯾﮑﺼﺪﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻔﺘﺎددرﺻﺪ )۷۰درﺻﺪ ( و ﺳﯽدرﺻﺪ )۳۰درﺻﺪ ( ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ .
ط – ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن و ﻋﺸﺎﯾﺮ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ در روﺳﺘﺎ و ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮی
ﻧﯿﺰ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺳﺎل  ۱۳۹۴اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل
اﯾﺎم اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ،ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .
ی – در ﻣﺎده ) ( ۲۰۲ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻋﺒﺎرت «ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪی دارای ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از
ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ذیرﺑﻂ از ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ )۲۰درﺻﺪ ( ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺒﺖﺷﺪه و ﯾﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺞﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ( ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل،
ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪی از دهدرﺻﺪ )۱۰درﺻﺪ ( ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺒﺖﺷﺪه و ﯾﺎ دوﻣﯿﻠﯿﺎرد
) ( ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل و ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ از ﯾﮑﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ) ( ۱۰۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل» ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻋﺒﺎرت
«دهﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل» ﻣﯽﺷﻮد .
ک – در ﺳﺎل  ۱۳۹۴دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻮارض درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺮای واردات ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻟﻮازم ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی و ﻟﻮح ﻓﺸﺮده ،ﺗﺎ ﭼﻬﺎردرﺻﺪ )۴درﺻﺪ ( ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻓﺰوده و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺤﻞ ردﯾﻒ  ۵۳۰۰۰۰ – ۱۱۱ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ( ۹اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ  .ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ،ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ،وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ .
ل – ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی
دوﻟﺘﯽ ﻧﻈﺎرت و ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۵اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ) ( ۳ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﻈﻮر
ﮐﻨﺪ .
م – آﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﻘﺪس و ﻗﺮارﮔﺎﻫﻬﺎی ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۴اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﯾﺎن
درآﻣﺪﻫﺎی ﺳﺎل  ۱۳۹۳ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻬﺎم ﺧﻮد در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻈﯿﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻣﻌﺪﻧﯽ،
ﺗﺠﺎری و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ادارات ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮐﺮده و ﻣﺎﻟﯿﺎت آن را ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ  .ﻣﻨﺎﺑﻊ
درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻌﯽ – ﺧﺮﺟﯽ
در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ آﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .
ﺗﺒﺼﺮه –۱۰
اﻟﻒ –
 – ۱وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻋﻮاﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ از واﮔﺬاری ،اﺳﺘﺨﺮاج و
ﻓﺮوش ﻣﻌﺎدن ﺧﻮد را ﺑﻪ ردﯾﻒ  ۱۳۰۴۲۳ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ .
 – ۲ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺘﺨﺮاجﮐﻨﻨﺪه ﺳﻨﮓآﻫﻦ ﮐﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزی
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ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﺮان )اﯾﻤﯿﺪرو ( و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻌﺎدن ﻓﻮق در ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )۲۵درﺻﺪ (
ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ردﯾﻒ  ۱۳۰۴۱۹ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ( ۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری
ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ .
درﺻﻮرت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد:
 – ۲ – ۱ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﻨﮓآﻫﻦ ﺧﺎم و داﻧﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﻣﻌﺎدل ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )۲۵درﺻﺪ ( ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮوش
 – ۲ – ۲ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪﺻﻮرت اﻓﺸﺮده )ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ( ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺸﺮدهﻫﺎی ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺑﺮای ﮔﻨﺪﻟﻪﺳﺎزیﻫﺎی درون ﺷﺮﮐﺖ و
اﻓﺸﺮدهﻓﺮوﺷﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺎدل ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ درﺻﺪ )۵. ۲۱درﺻﺪ ( ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮوش
 – ۲ – ۳ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﻨﺪﻟﻪ ﻣﻌﺎدل ﻫﺠﺪه درﺻﺪ )۱۸درﺻﺪ ( ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮوش اﻓﺸﺮده
 – ۲ – ۴ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠﯽ ﻣﻌﺎدل ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ )۱۵درﺻﺪ ( ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮوش اﻓﺸﺮده
ﻣﻮارد ) ( ۲ – ۳) ،( ۲ – ۲و ) ( ۲ – ۴ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ زﻧﺠﯿﺮهارزش )ﻓﺮآوری ( را در داﺧﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .
درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺟﺰء ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت از ﻣﺤﻞ ﺳﻮد ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻣﻌﺎدن و
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺘﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دهدرﺻﺪ )۱۰درﺻﺪ ( ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺤﻞ ﺳﻮد ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﻖ
اﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد .
 – ۳ﭘﻨﺠﺎهدرﺻﺪ )۵۰درﺻﺪ ( درآﻣﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰء ) ( ۱و ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد )( ۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
رﯾﺎل از ﻣﺒﺎﻟﻎ وارﯾﺰی ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰء ) ( ۲ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺨﺼﯿﺺﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر
از ﻃﺮﯾﻖ ردﯾﻔﻬﺎی
 ۵۳۰۰۰۰ – ۸۳و ) ۵۳۰۰۰۰ – ۱۲۳ﻫﺸﺘﺎددرﺻﺪ )۸۰درﺻﺪ ( ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ
اﯾﺮان و ﺑﯿﺴﺖدرﺻﺪ )۲۰درﺻﺪ ( ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ و اﮐﺘﺸﺎف ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر ( در اﺧﺘﯿﺎر وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و
ﺗﺠﺎرت ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺟﻬﺖ ﻃﺮﺣﻬﺎی اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ،ﻃﺮﺣﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ،زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ و اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی
ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد .
ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ( ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل از درآﻣﺪ اﯾﻦ ﺟﺰء از ﻃﺮﯾﻖ ردﯾﻒ  ۴۰۳۰۱۰۰۱ﺻﺮف
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد .
 – ۴ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮدرآﻣﺪ ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻌﺎدن ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺟﺰء ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧﻪ ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻌﺪن
وارﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد .
 – ۵درﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻮق ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺬﮐﻮر درﺣﮑﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﻻزماﻻﺟﺮاء اﺳﺖ و ﺑﺮاﺳﺎس
ﻣﺎده ) ( ۴۸ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر و ﻣﻘﺮرات اﺟﺮاﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻮل اﺳﺖ .
 – ۶ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺮداد ﺣﻘﻮق ورودی ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ از ﻫﻤﺎن ﻣﻮاد و
ﻗﻄﻌﺎت وارداﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد ) ( ۶۶ﺗﺎ ) ( ۶۸ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﺼﻮب  ۱۳۹۰/۸/۲۲ﻇﺮف ﻣﺪت ﭘﺎﻧﺰده روز از
ﻣﺤﻞ ﺗﻨﺨﻮاه درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺧﺰاﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .
ب – ﮐﻠﯿﻪ اﺳﺘﺨﺮاجﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺎدن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎﺑﺖ اﺳﺘﺨﺮاج اﻧﻔﺎل ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ارزش اﻓﺰوده ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن ،ﺣﻖ
اﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ .
ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ذﺧﯿﺮه ﻣﻌﺪن ،ﻧﻮع ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ و ارزش ذاﺗﯽ آن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن
و ﺗﺠﺎرت و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ .
ﺳﺎﻫﻮﻣﺎ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده
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وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﺑﻬﺮهﺑﺮداری اﻓﺮاد اﺳﺘﺨﺮاجﮐﻨﻨﺪهای ﮐﻪ ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع ﻣﺬﮐﻮر را ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد و وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ )ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ( ﻧﯿﺰ ﻣﺎده ) ( ۴۸ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر را اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ .
ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دارﻧﺪه ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻌﺪن ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد .
 – ۱ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﭘﺲ از وﺻﻮل ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ
ﺗﺒﺼﺮه ،از ﻣﺠﻤﻮع وﺻﻮﻟﯽ ،درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﯽ ﻣﻌﺎدن ،ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ردﯾﻒ  ۱۳۰۴۰۸و ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه را ﺑﻪ ردﯾﻒ
 ۱۳۰۴۱۹ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .
 – ۲وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن راﻫﺒﺮدﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎدن و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﯽ از ﻣﻌﺎدن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﺟﺮاء ﮔﺬارد .
ج – در اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ) ( ۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻟﻐﻮ ﻗﺎﻧﻮن
اﻧﺤﺼﺎر دوﻟﺘﯽ دﺧﺎﻧﯿﺎت ﻣﺼﻮب  ۱۳۰۷/۱۲/۲۹وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺻﻮل ﺧﺎﻟﺺ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﺟﻮه درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ دﺧﺎﻧﯿﺎت اﯾﺮان ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻤﺎمﻧﮕﺎﺷﺖ )ﻫﻮﻟﻮﮔﺮام ( و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق اﻧﺤﺼﺎر ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧﺎﻧﯽ
ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ «ﻣﺼﻮﺑﻪ واﮔﺬاری ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎﺑﺖ رد دﯾﻮن ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد» ﺑﺮ اﺳﺎس
ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮس اﻗﺪام و وﺟﻮه ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ ۱۳۰۴۲۱
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ( ۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وارﯾﺰ ﮐﻨﺪ  .ﻣﻌﺎدل ﭼﻬﻞدرﺻﺪ )۴۰درﺻﺪ ( از وﺟﻮه وارﯾﺰی از ﻣﺤﻞ ردﯾﻒ – ۱۰۱
 ۵۳۰۰۰۰ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ( ۹اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد ﮐﺸﻮر اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ و در اﺧﺘﯿﺎر
وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎرو رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎ ﺷﻔﺎفﺳﺎزی وﻇﺎﯾﻒ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ و ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﯽ در ﺣﻮزه ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧﺎﻧﯽ در ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ) ( ۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ درآﻣﺪﻫﺎی
ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﯽ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺎﺑﺖ واردات و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧﺎﻧﯽ را ﻃﯽ ﺳﺎل ۱۳۹۴
ﺑﻪ ردﯾﻒ درآﻣﺪی ﻣﺬﮐﻮر وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
د – ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ( ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل ،ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎهدرﺻﺪ )۵۰درﺻﺪ ( آن
ﺑﺨﺶ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﯾﺎ ارﺗﻘﺎی وﺿﻌﯿﺖ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی دارای ﻣﺠﻮز ﯾﺎ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری را
ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع از ﻣﺮاﺟﻊ ذیﺻﻼح داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻮر
اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه – ۱۱
اﻟﻒ – ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺟﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی
آبﺑﺮان و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ زراﻋﯽ و ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﮐﺸﺎورزی در اﻣﺮ اﺣﺪاث آبﺑﻨﺪانﻫﺎ ،ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﺣﺪاث ،ﺗﮑﻤﯿﻞ و
ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ ،اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت آب و ﺧﺎک ﮐﺸﺎورزی و روﺷﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﺑﯿﺎری و
ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف آب و اﻧﺮژی ،دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﻣﺮﺑﻮط ذﯾﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی  ۴۰۱۵۲و  ۴۰۲۰۱اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺣﺪاث و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﻮﺻﻮف را ﺗﺎ
ﻫﺸﺘﺎدوﭘﻨﺞدرﺻﺪ )۸۵درﺻﺪ ( ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﻼﻋﻮض و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻬﻢ ﺑﻬﺮهﺑﺮداران ﺑﻪﺻﻮرت
ﻧﻘﺪی ﯾﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﺎ ﺗﻬﺎﺗﺮ زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﺑﻬﺮهﺑﺮداراﻧﯽ ﮐﻪ در اﺣﺪاث ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻬﻢ
ﻧﻘﺪی ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﺣﺪاث ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ ﻣﻌﺎﻓﻨﺪ .
ب – ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎیﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ اﻧﮕﯿﺰه
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ
ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺑﯿﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎ را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺗﻀﻤﯿﻦﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮای اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﺳﺎﻫﻮﻣﺎ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده
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ج – ﮐﺸﺎورزاﻧﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺧﺴﺎرت دﯾﺪهاﻧﺪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،از ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﻌﺬورﯾﺖ ﻣﻌﺎف ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ  .آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر و وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت دو ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ .
د – ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﮐﺸﻮر اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ ،ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی
ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ واﻣﻬﺎی اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺧﺴﺎرت
ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ ﯾﺎ آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ و ﯾﺎ ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ و ﯾﺎ آﺗﺶﺳﻮزی ﻏﯿﺮﻋﻤﺪی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ را
ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﺑﻮط در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺸﺎورزی
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺎرﻣﺎﻟﯽ اﺿﺎﻓﯽ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺎده ) ( ۱۲ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب  ۱۳۸۷/۲/۳۱و اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل اﻣﻬﺎل ﮐﻨﻨﺪ .
ه – در اﺟﺮای ﻣﻮاد ) ( ۱۳۳و ) ( ۱۳۹ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻧﺮژیﻫﺎی ﻧﻮ و ﺑﺎ ﻫﺪف اﻣﻨﯿﺖﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﮐﺸﻮر و ﮐﺎﻫﺶ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ،دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ در ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﻃﺮح ﻧﺼﺐ
ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﭘﯿﺶﮔﺮمﮐﻦﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺑﺎﻣﻬﺎ ،ﺑﻮﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻣﻌﺎﺑﺮ ﮐﺸﻮر را اﺟﺮاء ﻧﻤﺎﯾﺪ  .اﯾﻦ ﻃﺮح
ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﻨﺠﺎهدرﺻﺪ )۵۰درﺻﺪ ( ﺑﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺸﺎﯾﺮی ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﺎﻧﺰدهدرﺻﺪ )۱۵درﺻﺪ (،
از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻨﺪ )ز ( ﺗﺒﺼﺮه ) ( ۹اﯾﻦﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاء ﻣﯽﺷﻮد .
و – ﺑﻪ وزارت ﻧﯿﺮو اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺘﻮر ﺣﺠﻤﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭼﺎﻫﻬﺎی ﮐﺸﺎورزی
را از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ردﯾﻔﻬﺎی ﻃﺮح «ﺗﻌﺎدلﺑﺨﺸﯽ ،ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﻞ ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ  ۱۴۳۵۰۰ﭘﯿﻮﺳﺖ
ﺷﻤﺎره ) ( ۲اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن» ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻪﺻﻮرت اﻗﺴﺎﻃﯽ ﺑﺎ روﺷﯽ ﮐﻪ وزارت ﻧﯿﺮو ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﭼﺎﻫﻬﺎ
درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﮐﻨﺪ  .ﺻﺪدرﺻﺪ )۱۰۰درﺻﺪ ( وﺟﻮه وارﯾﺰی ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای اﺟﺮای
ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻌﺎدلﺑﺨﺸﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در اﺧﺘﯿﺎر وزارت ﻧﯿﺮو ﻗﺮارﻣﯽﮔﯿﺮد .
ز – وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﻣﺎده ) ( ۲۴ﻗﺎﻧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﻣﺼﻮب  ۱۳۸۹/۴/۲۳درﺻﻮرت رﻋﺎﯾﺖ اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮقدار ﮐﺮدن ﭼﺎﻫﻬﺎی ﮐﺸﺎورزی اﻗﺪام
ﮐﻨﺪ .
ح – ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪاﻗﻞ
ﺑﯿﺴﺖوﭘﻨﺞدرﺻﺪ )۲۵درﺻﺪ ( از ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ  .درﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ از ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﺨﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﭙﺮده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ط – ﻣﻌﺎدل ارزش ده ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﺎﻟﭻ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ دوﯾﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ( ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎده )( ۱۰
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ و ﻣﺎده ) ( ۱۲ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﮐﺸﻮر ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺜﺒﯿﺖ
ﻣﺎﺳﻪﻫﺎی روان و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎی ﺑﺤﺮاﻧﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ ،ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن
ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ ،ﻣﺮاﺗﻊ و آﺑﺨﯿﺰداری ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .
ﺗﺒﺼﺮه – ۱۲
اﻟﻒ – وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﮐﺴﺐ ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺑﺎزار ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .
ب – ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎی ﺑﺨﺶ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺸﻮر و ﺳﻄﺢ ﻓﻨﺎوری و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات زﯾﺮﺑﺨﺶ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری و اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺪور ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری
اﻃﻼﻋﺎت ،ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و
ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮑﻬﺰار و دوﯾﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ( ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل از اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت وﺟﻮه اداره ﺷﺪه و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﭘﺮوژهﻫﺎ و ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای اﺷﺘﻐﺎلآﻓﺮﯾﻦ و ﯾﺎ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و
ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری
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اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان
ﻣﯽرﺳﺪ ،اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ و ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻧﺮخ ﺳﻮد را از ﻣﺤﻞ آن ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه – ۱۳
اﻟﻒ – در اﺟﺮای ﻣﺎده ) ( ۱۹ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮریاﺳﻼﻣﯽاﯾﺮان:
 – ۱ﺑﻪ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻻزماﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﺮاﻧﻪ داﻧﺶآﻣﻮزی اﻗﺪام ﮐﻨﺪ  .واﮔﺬاری ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
 – ۲در ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) ( ۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﺧﺘﯿﺎر وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .
 – ۳وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺠﺎز اﺳﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ از ﻣﺤﻞ ردﯾﻒ – ۸
۱۲۷۵۰۰ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﺎب و ذﻫﺎب راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ب – ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد درآﻣﺪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﻮب
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ )ط ( ﺗﺒﺼﺮه ) ( ۳اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞﮐﺸﻮر اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽﺷﻮد ،وارﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻌﺎدل آن را از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ردﯾﻔﻬﺎی  ۱۲۷۵۰۰و ۱۲۸۵۰۰
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ( ۷اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وﺻﻮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .ﻣﺎزاد درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ادارات ﮐﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن
ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن وﺻﻮلﮐﻨﻨﺪه اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .
ج – ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﺑﻨﺪ )ب ( ﻣﺎده ) ( ۲۰ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ
ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﻘﻒ درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺳﺎل  ۱۳۹۳ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ أﺧﺬ ﺗﺴﻬﯿﻼت
از ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ و در ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻨﻔﺲ ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .
د – وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری )ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ( و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺠﺎزﻧﺪ
ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ،درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﺮﯾﺪ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻮرس و ارزﺑﮕﯿﺮ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺨﺼﯽ و ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎی آن را
أﺧﺬ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻔﻬﺎی  ۱۱۳۶۶۴و  ۱۲۹۰۰۰وارﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ .
ﺻﺪدرﺻﺪ )۱۰۰درﺻﺪ ( اﯾﻦ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﯾﺎدﺷﺪه ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ درﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﮐﻤﺘﺮ از دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .
ه – ﺻﺪدرﺻﺪ )۱۰۰درﺻﺪ ( وﺟﻮه اداره ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺘﯽ از ﺳﺎل  ۱۳۸۵ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن،
وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﮏ
ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد و وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ واﻣﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺎ ﺳﻘﻒ
ﯾﺎزدهﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ( ۱۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل در ﻗﺎﻟﺐ درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽرﺳﺪ .
و – ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری )ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ( و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺟﺎزه
داده ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ رﯾﺎﻟﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ارزی ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر در وﺟﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ
در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد را وﺻﻮل و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ردﯾﻒ
 ۱۶۰۱۴۷ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ  .ﻣﻨﺎﺑﻊ وارﯾﺰی از ﻃﺮﯾﻖ ردﯾﻒ  ۵۳۰۰۰۰ – ۱۱۰ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮرﺳﯿﻪ داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،ﯾﺎراﻧﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ،ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻬﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ
اﻣﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮد .
ز – ﻣﺎزاد درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ در ﺳﻘﻒ اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻫﻤﺎن دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﻪ درآﻣﺪ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ
ﻣﺘﺒﺎدﻟﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد .
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ح – ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪای ﻣﺮاﮐﺰ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن دارای ردﯾﻒ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ذیرﺑﻂ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺻﻮل درآﻣﺪﻫﺎ و در ﺳﻘﻒ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه – ۱۴
اﻟﻒ – دوﻟﺖ )وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ( ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺰاران و
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻣﺨﺎﺑﺮات روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺒﻞ از واﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ از ﻣﺤﻞ ﻣﺎزاد درآﻣﺪ
ردﯾﻒ  ۱۴۹۱۰۰ﻣﻨﺪرج در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ) ( ۲اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
) ( ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ دو ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ( ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
ب – ﺑﻪ ﻫﺮﯾﮏ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻔﺖ و ﻧﯿﺮو از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﻫﺮ دو ﻣﺎه از ﻫﺮ واﺣﺪ
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﮔﺎز ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻫﺰار ) ( ۰۰۰. ۱رﯾﺎل و از ﻫﺮ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮق ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻧﺼﺪ ) ( ۵۰۰رﯾﺎل
أﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺴﺎرات ﻣﺎﻟﯽ و ﺟﺎﻧﯽ اﻋﻢ از ﻓﻮت و ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ و ﺟﺒﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از
اﻧﻔﺠﺎر ،آﺗﺶﺳﻮزی و ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮔﺎز و ﺑﺮق از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﻗﺪام
ﮐﻨﻨﺪ  .اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺟﺰء درآﻣﺪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ذیرﺑﻂ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻔﺖ و ﻧﯿﺮو ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﯿﺴﺖ
.
ج – دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﻏﯿﺮﺷﺎﻏﻞ و ﭘﯿﺸﻤﺮﮔﺎن ﮐُﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ .
اﻋﺘﺒﺎرات اﯾﻦ ﺑﻨﺪ از ﻣﺤﻞ ردﯾﻒ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ .
د – ﺷﺮﮐﺘﻬﺎیﺑﯿﻤﻪای ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻣﺒﻠﻎ دوﻫﺰار وﭼﻬﺎرﺻﺪﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ( ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل از اﺻﻞ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺨﺺ
ﺛﺎﻟﺚ درﯾﺎﻓﺘﯽ را ﻃﯽ ﺟﺪوﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮوش ﺑﯿﻤﻪ )ﭘﺮﺗﻔﻮی ( ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ
ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ردﯾﻒ  ۱۶۰۱۱۱ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ( ۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر
وارﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ  .وﺟﻮه وارﯾﺰی در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ در اﻣﻮر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ
ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد  .ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﻨﺪ اﺳﺖ  .وﺟﻮه وارﯾﺰی
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪای ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮه وارﯾﺰی ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ )ب ( ﻣﺎده ) ( ۳۷ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪای از درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد .
ه – دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ )ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ( ﺳﺎﮐﻦ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
را ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺳﻪﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ( ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۳رﯾﺎل ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ از درﯾﺎﻓﺘﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺎص ﻧﺰد
ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﮐﻨﺪ  .ﻣﻌﺎدل وﺟﻮه وارﯾﺰی ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،در ردﯾﻔﻬﺎی  ۱۱۱۳۰۰ ،۱۱۱۲۰۰ ،۱۱۱۱۰۰و
 ۱۰۶۰۰۰ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد .
و – ﻣﺪت اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺒﺎری ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ دارﻧﺪﮔﺎن وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری زﻣﯿﻨﯽ
درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺼﻮب  ۱۳۸۷/۴/۱۶و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد .
ﺗﺒﺼﺮه – ۱۵
اﻟﻒ – ﺗﺤﺼﯿﻞ اﯾﺜﺎرﮔﺮان ،ﺣﺎﻓﻈﺎن ﮐﻞ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و ﻗﺎرﯾﺎن ﻣﻤﺘﺎز ﮐﺸﻮری و ﻣﺸﻤﻮﻻن ﺑﻨﺪ )ک ( ﻣﺎده ) ( ۲۰ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ راﯾﮕﺎن
اﺳﺖ  .ﺷﻬﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎمﻧﻮر ،داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ – ﮐﺎرﺑﺮدی و دورهﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ
و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ذیرﺑﻂ اﻋﻢ از ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ،ﮐﻤﯿﺘﻪ
اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره ( و ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ در اﺑﺘﺪای ﻫﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ۳۰۱۶۶ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ) ( ۴اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد  .ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻋﻢ از ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﺮداﺧﺘﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺑﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان و اﻓﺮاد ﻣﺸﻤﻮل ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﻬﺎ ﮐﻪ در واﺣﺪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ داﺧﻞ ﯾﺎ ﺧﺎرج
داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻌﺎدل ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻃﻊ
ﻣﺸﺎﺑﻪ در واﺣﺪﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ و واﺣﺪﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﺧﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺷﻬﺮﯾﻪ
ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ اﻋﻢ از اﯾﺜﺎرﮔﺮ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮاده وی ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮔﺮدد .
ﺳﺎﻫﻮﻣﺎ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده
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آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت دو ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ذیرﺑﻂ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ .
ب – ﺑﻨﺪ )ک ( ﻣﺎده ) ( ۲۰ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن
ﻋﺒﺎرت «و ﻫﻤﺴﺮان ﺷﻬﺪا و ﻫﻤﺴﺮان ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞدرﺻﺪ )۲۵درﺻﺪ ( و ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻫﻤﺴﺮان آزادﮔﺎن» اﺟﺮاء
ﻣﯽﺷﻮد  .اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ( ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۲۵رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ اﻋﺘﺒﺎرات
ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد .
ج – در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ )ل ( ﻣﺎده ) ( ۴۴ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ و ﯾﺎ زﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺮای ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از واﺟﺪان ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً از زﻣﯿﻦ و ﯾﺎ ﻣﺴﮑﻦ
واﮔﺬاری از ﺳﻮی دوﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ( ۱۸اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .
د – ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ در ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
از ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ درﺻﺪ ﺟﺎﻧﺒﺎزی ،آزادﮔﺎن ،ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪا )ﻫﻤﺴﺮ ،واﻟﺪﯾﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان ( ،رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
ﺷﺶ ﻣﺎه ﺣﻀﻮر در ﺟﺒﻬﻪ ،ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﻫﻔﺘﺎددرﺻﺪ )۷۰درﺻﺪ ( و ﺑﺎﻻﺗﺮ و وراث ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺑﯿﺴﺖوﭘﻨﺞ
درﺻﺪ )۲۵درﺻﺪ ( و ﺑﺎﻻﺗﺮ و وراث ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ آزادﮔﺎن ﻣﺘﻮﻓﯽ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻓﻘﺮه ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻣﺮﺑﻮط و ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺰام ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ وراث ﺟﺎﻧﺒﺎزان و آزادﮔﺎن ﻣﺘﻮﻓﯽ ﻣﺼﻮب ۱۳۸۰/۱/۲۲
)واﺟﺪان ﺷﺮاﯾﻂ ( ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﮑﻦ اﻋﻄﺎء ﮐﻨﺪ .
ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ازای ﻫﺮ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ،ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﺳﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮن
) ( ۰۰۰. ۰۰۰. ۸۳۰رﯾﺎل ،ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ،ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ) ( ۰۰۰. ۰۰۰. ۷۰۰رﯾﺎل ،ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و
ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ) ( ۰۰۰. ۰۰۰. ۵۷۵رﯾﺎل ،روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺳﯿﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن ) ( ۰۰۰. ۰۰۰. ۳۵۰رﯾﺎل و در ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﺎدل ﺳﻘﻒ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺎن و ﺑﺎ ﻧﺮخ ﭼﻬﺎردرﺻﺪ )۴درﺻﺪ ( ﺑﺎ ﻣﺪت ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﺴﺖﺳﺎﻟﻪ ﺑﺪون
رﻋﺎﯾﺖ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﻮب ﻣﺴﮑﻦ و ﻧﻮﺳﺎز ﺑﻮدن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .
 – ۱دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﻧﻈﺎم
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی )ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ زﻣﯿﻦ و ﻣﺴﮑﻦ ( اﻗﺪام و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را در
ردﯾﻔﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺪ  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻠﮏ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و أﺧﺬ ﺗﻀﻤﯿﻦﻫﺎی
ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻻزم ﺑﻪ ﻣﯿﺰان اﺻﻞ ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﺳﻮد ﺳﻬﻢ اﯾﺜﺎرﮔﺮ )ﭼﻬﺎردرﺻﺪ )۴درﺻﺪ ( ( اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
 – ۲اﯾﺜﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺴﮑﻦ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻫﺸﺘﺎد ﻣﯿﻠﯿﻮن ) ( ۰۰۰. ۰۰۰. ۸۰رﯾﺎل اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۱۳۹۳ﺗﺴﻮﯾﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﻫﻔﺘﺎددرﺻﺪ )۷۰درﺻﺪ ( و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ دارای ﻣﺴﮑﻦ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺠﺪداً از اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ
ﺷﻮﻧﺪ .
 – ۳واﻣﻬﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻏﯿﺮاﯾﺜﺎرﮔﺮی از ﻗﺒﯿﻞ واﻣﻬﺎی ﮐﺎرﻣﻨﺪی و ﺷﺮﮐﺘﯽ ،ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ،ﺧﻮد ﻣﺎﻟﮑﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﻣﺎﻧﻊ درﯾﺎﻓﺖ
اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ  .اﻓﺮاد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎً از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ .
 – ۴اوراق واﮔﺬاری از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺮﮔﻪ ﯾﺎ ﻗﺮارداد واﮔﺬاری ﺗﻮﺳﻂ اداره ﮐﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﻼک اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻧﺰد
ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ  .اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﮑﻦ آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﻤﻮﻻن ﺳﺎﮐﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻣﻼک و ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ وﺛﯿﻘﻪ و ﯾﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺪون اراﺋﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﮑﯽ رﺳﻤﯽ و ﯾﺎ ﺛﺒﺘﯽ ،ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﻘﺮر را درﯾﺎﻓﺖ و در
ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ .
 – ۵ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺑﺮای اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻣﺸﻤﻮل
اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺮﺑﻮط را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از اﺣﺪاث ﺑﻪ اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر
اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪﺻﻮرت اﻗﺴﺎﻃﯽ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﺳﺎﻫﻮﻣﺎ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده
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 – ۶ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﺴﮑﻦ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺴﮑﻦ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻘﻒ وام ﻣﺼﻮب در ﺳﺎل  ۱۳۹۴اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﯾﮏﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ،ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت وام ﻗﺒﻠﯽ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻓﮏ رﻫﻦ و ﺗﺴﻮﯾﻪ ،ﯾﮏ ﻓﻘﺮه وام
ﻣﺴﮑﻦ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن وﺛﯿﻘﻪ ﻗﺒﻠﯽ و ﯾﺎ وﺛﯿﻘﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .زﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻘﺎﺿﺎی اﯾﻦ
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ از اﺑﺘﺪای ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۱۳۹۴ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏﺳﺎل و ﻣﻼک ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﻣﻌﺮﻓﯽﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﯿﺎد
ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان اﺳﺖ .
ه – دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎزان و آزادﮔﺎن ﻏﯿﺮﺣﺎﻟﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻌﺴﺮ
ﻓﺎﻗﺪ درآﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺸﻤﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻐﻞ و درآﻣﺪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﻌﺎدل ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .
و – ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻨﯿﺎد و ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻊ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ و ﻫﻤﺴﺮان ﺷﻬﺪا ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻬﻮﻟﺖ ﺳﻦ و ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﺻﻌﺐاﻟﻌﻼج ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری دارﻧﺪ
درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮادی از آﻧﻬﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﯽدرﺻﺪ
)۳۰درﺻﺪ ( ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه – ۱۶
اﻟﻒ – در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ )ز ( ﻣﺎده ) ( ۱۱۲ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ
آزاد ﺗﺠﺎری و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ .
ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ وارﯾﺰی را ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﯽﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ( ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۳۰رﯾﺎل ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﺴﺎوی ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪ ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره ( و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر در ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .
ب – ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ
ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﺎرده ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ( ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۴۰۰. ۱۴رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ ﭘﺲاﻧﺪازﻫﺎی ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ ﺑﺎ
درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ دوره ﺗﻨﻔﺲ دوﺳﺎﻟﻪ و در اﻗﺴﺎط دهﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺼﺖدرﺻﺪ )۶۰درﺻﺪ ( ﺑﺮای ازدواج ﺟﻮاﻧﺎن از ﻃﺮﯾﻖ
ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ و ﭼﻬﻞدرﺻﺪ )۴۰درﺻﺪ ( ﺟﻬﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر از
ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻌﺎون و ﺣﺮﻓﻪآﻣﻮزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮐﺸﻮر اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .
ج – ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺳﯽﻫﺰارﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ( ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۳۰رﯾﺎل ﻣﺎﻧﺪه
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ و رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﯿﺴﺖﻫﺰارﻣﯿﻠﯿﺎرد )( ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۲۰
رﯾﺎل ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎمﺧﻤﯿﻨﯽ )ره ( و دهﻫﺰارﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ( ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۱۰رﯾﺎل ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ
ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ذیرﺑﻂ ﺑﻪ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺪدﺟﻮﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ و
ﻫﺮﯾﮏ از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﺑﻨﺪﻫﺎی )ب ( و )ج ( اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﯿﺰاﻧﯽ از ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺧﻮد ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن آذرﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۴اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﮐﻪ از ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺧﻮد ﺑﻪﻃﻮرﮐﺎﻣﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﺎن آذرﻣﺎه ،ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل و ﺧﺎﺗﻤﻪ زﻣﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ،ﮔﺰارش ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
د – ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎمﺧﻤﯿﻨﯽ )ره ( و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ،ﻋﻮارض ﺷﻬﺮداری و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻧﺸﻌﺎب آب و ﻓﺎﺿﻼب و ﺑﺮق و ﮔﺎز ﺑﺮای ﯾﮏﺑﺎر و در ﺣﺪ ﯾﮏ واﺣﺪ
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف ﻣﻌﺎﻓﻨﺪ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪﺻﻮرت
راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره ( و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ  .اﻋﺘﺒﺎرات اﯾﻦ ﺑﻨﺪ
از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ردﯾﻒ ﺷﻤﺎره  ۵۲۰۰۰۰ – ۱۸ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ( ۹اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اراﺋﻪدﻫﻨﺪه
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد .
ه – ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ،زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺧﺼﯽ اﻋﺰام ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ
در زﻧﺪانﻫﺎی ﺑﺎز ،ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﮐﺸﺎورزی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺗﺤﺖ
ﻧﻈﺎرت و ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ  .ﺑﺮﺧﻮرداری زﻧﺪاﻧﯿﺎن از اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺬﮐﻮر و ﻧﯿﺰ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻧﻈﺎرت و ﻣﺮاﻗﺒﺖ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﭙﺮدن ﺗﺄﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﻮدﯾﻊ وﺛﯿﻘﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﺳﺎﻫﻮﻣﺎ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده
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ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ  .ﺧﺴﺎرات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ واردﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺬﮐﻮر از ﻧﺎﺣﯿﻪ اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻣﺤﻞ وﺛﯿﻘﻪﻫﺎی أﺧﺬﺷﺪه
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد  .ﺗﻌﺮﻓﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺬﮐﻮر روزاﻧﻪ ﯾﮑﺼﺪﻫﺰار ) ( ۰۰۰. ۱۰۰رﯾﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر از اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪه أﺧﺬ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ
ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ درآﻣﺪی  ۱۴۰۱۶۴ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ( ۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وارﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد  .دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺻﺪدرﺻﺪ
)۱۰۰درﺻﺪ ( وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎری ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر اﺧﺘﺼﺎص
داده و ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ  .زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﺎﺿﯽ ﻧﺎﻇﺮ زﻧﺪان ﯾﺎ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﯾﺎ رﺋﯿﺲ زﻧﺪان و ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻗﺎدر
ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از وﺟﻮه ﻣﺰﺑﻮر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ از ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺑﺨﺶ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻌﺎف ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ  .آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ
ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﯽرﺳﺪ .
و – ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺴﺮی اﻋﺘﺒﺎرات دﯾﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن ﻣﻌﺴﺮ و ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرات ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﯾﺎ دوﻟﺖ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎهدرﺻﺪ )۵۰درﺻﺪ ( از ﻣﺎزاد ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺴﺎرتﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪﻫﺎی )ه ( و )و ( ﻣﺎده ) ( ۱۱ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺒﺎری
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ دارﻧﺪﮔﺎن وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری زﻣﯿﻨﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺼﻮب  ۱۳۸۷/۴/۱۶را از ﻣﺤﻞ
اﻋﺘﺒﺎرات ردﯾﻒ  ۵۳۰۰۰۰ – ۴۷ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ( ۹اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن درﯾﺎﻓﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ  .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪوق ﻣﺰﺑﻮر ﻣﮑﻠﻒ
اﺳﺖ ﺑﺎ اﻋﻼم وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﺒﻠﻎ ﯾﺎدﺷﺪه را ﺑﻪﻧﺴﺒﺖ درﻣﻘﺎﻃﻊ ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ در اﺧﺘﯿﺎر وزارتدادﮔﺴﺘﺮی ﻗﺮاردﻫﺪ .
ز – ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺟﻬﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر و ﺧﺎﻧﻮاده
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺞﻫﺰارﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ( ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۵رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده
ﻣﯽﺷﻮد  .ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺬﮐﻮر از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر در وﺟﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد  .دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﺗﺪوﯾﻦ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ
اﺑﻼغ ﻣﯽﺷﻮد .
ح – ﻣﺒﻠﻎ دوﻫﺰارﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ( ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۲رﯾﺎل از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺘﺎد ﻣﺮدﻣﯽ
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر دﯾﻪ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .
ط – ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺸﻤﻮﻻن ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺸﺖﺳﺎل ﻏﯿﺒﺖ دارﻧﺪ ﺑﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ ،ﻣﻌﺎف ﮐﻨﺪ .
ﺗﻤﺎم درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اﻋﻄﺎی ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ
 ۱۵۰۱۲۸ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ و ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )( ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۲۷
رﯾﺎل درﻗﺎﻟﺐ ردﯾﻒ  ۵۳۰۰۰۰ – ۱۳۵ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎوی ﺑﻪ ردﯾﻔﻬﺎی ذیرﺑﻂ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪ دﻓﺎﻋﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺘﺒﺎدﻟﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد .
دارﻧﺪﮔﺎن ﮐﺎرت ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ از ﻧﺎﻣﺰدی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ
و روﺳﺘﺎ و اﻧﺘﺼﺎب در ﺳﻤﺘﻬﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ )ﺳﯿﺎﺳﯽ و اداری ( دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) ( ۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت
ﮐﺸﻮری ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﻣﯿﺰان ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻏﺎﯾﺐ ﺑﺮای ﺻﺪورﮐﺎرت ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺎﻟﯽ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﻏﺎﯾﺐ
زﯾﺮدﯾﭙﻠﻢ  ۰۰۰. ۰۰۰. ۱۰۰رﯾﺎل
دﯾﭙﻠﻢ  ۰۰۰. ۰۰۰. ۱۵۰رﯾﺎل
ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ  ۰۰۰. ۰۰۰. ۲۰۰رﯾﺎل
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ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ  ۰۰۰. ۰۰۰. ۲۵۰رﯾﺎل
ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ  ۰۰۰. ۰۰۰. ۳۰۰رﯾﺎل
دﮐﺘﺮای ﻏﯿﺮﭘﺰﺷﮑﯽ ۰۰۰. ۰۰۰. ۳۵۰رﯾﺎل
دﮐﺘﺮای ﭘﺰﺷﮑﯽ  ۰۰۰. ۰۰۰. ۴۰۰رﯾﺎل
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺑﺎﻻﺗﺮ  ۰۰۰. ۰۰۰. ۵۰۰رﯾﺎل
 – ۱ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺳﺎل ﻏﯿﺒﺖ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل دهدرﺻﺪ )۱۰درﺻﺪ ( ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﭘﺎﯾﻪ اﺿﺎﻓﻪ و ﻣﺪت ﻏﯿﺒﺖ ﺑﯿﺶ از
ﺷﺶﻣﺎه ،ﯾﮑﺴﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .
 – ۲ﺑﺮای ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻣﺘﺄﻫﻞ ﭘﻨﺞدرﺻﺪ )۵درﺻﺪ ( و ﺑﺮای ﻣﺸﻤﻮﻻن دارای ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪازای ﻫﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﻨﺞدرﺻﺪ )۵درﺻﺪ
( از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺒﻠﻎ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﮐﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮد .
ﺗﺒﺼﺮه  – ۱۷درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و اﺟﺎزه اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺮزی ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ
ﺷﻤﺎره  ۱۴۰۱۱۵ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ( ۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ردﯾﻔﻬﺎی ذﯾﻞ  ۵۳۰۰۰۰ – ۱۳۸ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ( ۹اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن در اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻣﺮﺑﻮط ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭼﻬﻞدرﺻﺪ )۴۰درﺻﺪ ( اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪای و ﺷﺼﺖدرﺻﺪ
)۶۰درﺻﺪ ( اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺻﺮف اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎ ﮔﺮدد .
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮع و ﻧﺮخ ﺗﻌﺮﻓﻪ و ﻫﺰﯾﻨﻪﮐﺮد درآﻣﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت ﮐﺸﻮر و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه – ۱۸
اﻟﻒ – اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮقﺑﮕﯿﺮ از ﻗﺒﯿﻞ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺸﻮری و ﻟﺸﮑﺮی و ﻗﻀﺎت ﺑﻪﻃﻮر
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد ) ( ۷۱و ) ( ۷۸ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری در
ﺣﮑﻢ ﺣﻘﻮق ،ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .
ب – در ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ،اﻣﺘﯿﺎز ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﻮت ﺑﺮای ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻣﺘﻮﻓﯽ و ازدواج  ۶۵۰۰و اﻣﺘﯿﺎز ﺣﺴﺎب
ﭘﺲاﻧﺪاز ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ )ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ (  ۱۵۰ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد .
ج – ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺶ از ﻣﻮﻋﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺶ از ﻣﻮﻋﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب  ۱۳۸۶/۶/۵و
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﺪﯾﺪ آن در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﺟﺮاﺋﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ ﻣﻘﺎم ﻣﺠﺎز ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد )۵۲
( و ) ( ۵۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر و ﺑﺪون ﺳﻨﻮات ارﻓﺎﻗﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ  .اﺟﺮای اﯾﻦ ﺣﮑﻢ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات
ﻫﺰﯾﻨﻪای ﻣﺼﻮب دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )۵درﺻﺪ ( ﯾﺎ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان آن
ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ .
د – ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ،ﺣﻖﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت و ﭘﺎداش ﻧﻘﺪی و ﻏﯿﺮﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ دوﻟﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ
ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن دوﻟﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﻏﯿﺮﻣﻮﻇﻒ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .
ﺗﺒﺼﺮه – ۱۹
اﻟﻒ – ﻣﺎﻧﺪه وﺟﻮه ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪه اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای آندﺳﺘﻪ از ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﮐﻪ
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﺋﯽ آن ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺗﻤﺎم ﻃﺮح ﯾﺎ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻫﻤﺎن ﻃﺮح و
ﭘﺮوژه ﺑﺮﺳﺪ  .دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎنﺑﻨﺪی اوﻟﯿﻪ ﺑﻪاﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﻬﺪاری ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ در اﺟﺮای ﻣﺎده ) ( ۱۲۸ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ
رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎهوﺳﻮم ) ( ۵۳ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .
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ب – اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﺟﺮاء ،ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪاول اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و رﻋﺎﯾﺖ
اﺣﮑﺎم و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺎده ) ( ۲۱۵ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ .
ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺸﺖدرﺻﺪ )۸درﺻﺪ ( از اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﺟﺮای
ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻫﺎدی روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .
ج – در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ )ش ( ﻣﺎده ) ( ۲۲۴ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﻣﺒﺎﻟﻎ زﯾﺮ اﺧﺘﺼﺎص
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ:
 – ۱ﻣﻌﺎدل ﺳﻪ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ( ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۵۰۰. ۳رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎده ) ( ۱۰ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ و ﺳﻪ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ( ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۵۰۰. ۳رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎده
) ( ۱۲ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﭼﻬﻞدرﺻﺪ )۴۰درﺻﺪ ( از اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺎﻟﮕﺮد و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﺪاد ﻫﻮاﯾﯽ و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﭼﻬﻞدرﺻﺪ )۴۰درﺻﺪ ( ﻫﺰﯾﻨﻪای و ﺷﺼﺖدرﺻﺪ )۶۰درﺻﺪ ( ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺑﺮای ﻧﻮﺳﺎزی ،ﺑﺎزﺳﺎزی،
ﺧﺮﯾﺪ و اﺣﺪاث ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎی اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت و اﻧﺒﺎرﻫﺎی اﺿﻄﺮاری ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺳﺘﺎدی و اﺟﺮاﺋﯽ ،ﺧﻮدروﻫﺎی اﻣﺪاد و
ﻧﺠﺎت و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب
 ۱۳۶۷/۲/۸و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و آﻣﺎدﮔﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث ،ﺳﻮاﻧﺢ و ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎ در اﺧﺘﯿﺎر
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .
 – ۲ﻣﺒﻠﻎ ﺷﺸﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ( ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۶۰۰رﯾﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ روﻧﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ
ﻧﻈﯿﺮ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ،ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﺎﻻبﻫﺎ و درﯾﺎﭼﻪﻫﺎی ﮐﺸﻮر ،اﺣﯿﺎء و ﭘﺎﯾﺶ آن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
 – ۳ﻣﺒﻠﻎ دهﻫﺰارﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ( ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۱۰رﯾﺎل ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮑﻬﺎی ﻓﻨﯽ و اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺷﻬﺎی
ﻧﻮﯾﻦ آﺑﯿﺎری
 – ۴ﻣﺒﻠﻎ دهﻫﺰارﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ( ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۱۰رﯾﺎل ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی
 – ۵ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺞﻫﺰارﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ( ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۵رﯾﺎل ﺟﻬﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰ واﺣﺪﻫﺎی راﻫﺪاری ﻣﺴﺘﻘﺮ در راﻫﻬﺎی
ﮐﺸﻮر ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ در ﺟﺎدهﻫﺎ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺮف و ﺳﯿﻞ ﺑﻪ وزارت راه و
ﺷﻬﺮﺳﺎزی )ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎدهای (
د – ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ دارای ﻣﺠﻮز ﻣﺎده )( ۲۱۵
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره  ۱۹و  ( ۲۰و در ﺳﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ ،ﺳﺎﯾﺮ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ .
ه – در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ )ب ( ﻣﺎده ) ( ۲۱۴ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﺋﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎ و ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﮏ
داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺧﻮد و ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺼﻮب ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ،از ﻃﺮﯾﻖ روﺷﻬﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺟﻤﻊآوری ،اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻓﺮوش و ﯾﺎ ﭘﯿﺶﻓﺮوش ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت
ﻣﻮﺟﻮد و ﯾﺎ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺗﯽ در ﻗﺎﻟﺐ اﻧﻮاع ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .
ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ
ﺟﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺮژی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ  .ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ
و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎر
ردﯾﻒ  ۵۵۰۰۰۰ – ۳۶اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد  .آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
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ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ .
اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻤﮏﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺿﻤﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺿﻮاﺑﻂ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﮏ و ﯾﺎ اﻋﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد و
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) ( ۷۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب  ،۱۳۷۸/۸/۱۷ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﺒﺼﺮه )( ۱
ﻣﺎده ) ( ۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ،ﻣﺒﺎﻟﻎ درﯾﺎﻓﺘﯽ را ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪ  .ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﮏ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﺪاوم ﮐﻤﮏ در
ﺳﺎل آﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪﺗﻌﻬﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﮏﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺎ ﻓﺮض ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺠﺪد در ﺳﺎل آﺗﯽ ،ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .
و – ﮐﺎﻫﺶ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺼﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮم ،ﻓﻨﺎوری و ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﺎرﺑﺮدی ذﯾﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺼﻮل ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی
اﺟﺮاﺋﯽ ،ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .
ز – ﮐﺎروران )اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ( اراﺋﻪدﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ
ﻫﺮ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻣﺒﻠﻎ ده ) ( ۱۰رﯾﺎل از اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺰﺑﻮر درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ردﯾﻒ ۱۶۰۱۵۴
ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ  .درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺻﻮل از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎر ردﯾﻒ  ۵۳۰۰۰۰ – ۱۴۰ﺑﻪ ﺷﺮح
زﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ذیرﺑﻂ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ:
 – ۱ﺳﯽوﭘﻨﺞدرﺻﺪ )۳۵درﺻﺪ ( ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان )ﺑﯿﺴﺖدرﺻﺪ )۲۰درﺻﺪ ( ﺟﻬﺖ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﻤﮏﻫﺰﯾﻨﻪ داروﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﺻﻌﺐاﻟﻌﻼج و ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ و ﭘﺎﻧﺰدهدرﺻﺪ )۱۵درﺻﺪ (
ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات (
 – ۲ﺑﯿﺴﺖدرﺻﺪ )۲۰درﺻﺪ ( ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره ( ﺟﻬﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
 – ۳ﺑﯿﺴﺖدرﺻﺪ )۲۰درﺻﺪ ( ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
 – ۴ﭘﻨﺞدرﺻﺪ )۵درﺻﺪ ( ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮاردادن ﭘﻨﺠﺎهدرﺻﺪ )۵۰درﺻﺪ ( ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن
ﻣﻌﺴﺮ
 – ۵ﭘﻨﺞدرﺻﺪ )۵درﺻﺪ ( ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮان ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎی ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﺪﻣﺎت دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و ﺧﻮد
ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن زﯾﺮ ﭼﻬﺎرده ﺳﺎل
 – ۶ﭘﻨﺞدرﺻﺪ )۵درﺻﺪ ( ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﺟﻬﺖ ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای
 – ۷ﭘﻨﺞدرﺻﺪ )۵درﺻﺪ ( ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
 – ۸ﭘﻨﺞدرﺻﺪ )۵درﺻﺪ ( ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﯾﺮان ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ
ﺗﺒﺼﺮه  – ۲۰در اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﻣﺼﻮب  ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد در ﺳﺎل
 ۱۳۹۴ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺎﺻﻞ از اﺻﻼح ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر و ردﯾﻔﻬﺎی ﯾﺎراﻧﻪای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع روﺷﻬﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی و ﻏﯿﺮﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻫﺪف و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ،ﺗﻮزﯾﻊ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ:
اﻟﻒ – درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮای ﻣﻔﺎد ﻣﻮاد ) ( ۱و ) ( ۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر در ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﻫﺸﺘﺎد ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ( ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۴۸۰رﯾﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .
ب – ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ ( و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ردﯾﻔﻬﺎی ﯾﺎراﻧﻪای از ﻣﺤﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
 – ۱ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺠﺎهودوﻫﺰارﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ( ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۵۲رﯾﺎل در اﺟﺮای ﻣﺎده ) ( ۸ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﮐﺮدن
ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺑﻬﺒﻮد ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی،
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
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 – ۲ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﻞوﻫﺸﺖﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ( ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۴۸رﯾﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﺑﻨﺪ )ب ( ﻣﺎده )( ۳۴
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
 – ۳ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﯿﺼﺪوﻧﻮدﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ( ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۳۹۰رﯾﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی و ﻏﯿﺮﻧﻘﺪی
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) ( ۷ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ
 – ۴ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﯿﺰدهﻫﺰارﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ( ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۱۳رﯾﺎل ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﺎراﻧﻪ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ زوﺟﻬﺎی ﺟﻮان ،اﻗﺸﺎر آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ،روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن و ﻋﺸﺎﯾﺮ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺴﮑﻦ در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎی ﻓﺮﺳﻮده،
ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ
ﻣﻌﺎدل دهدرﺻﺪ )۱۰درﺻﺪ ( از اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ردﯾﻒ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح «ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻣﻬﺎرﺗﯽ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ و اﻗﺸﺎر ﻣﺤﺮوم ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار» ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪای ﮐﺸﻮر اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .
 – ۵ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﻞﻫﺰارﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ( ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۴۰رﯾﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل ﺟﻮاﻧﺎن و
ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ
ج – ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﺗﺎ دهدرﺻﺪ )۱۰درﺻﺪ ( در ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .
د – دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل  ،۱۳۹۴اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﻃﺮح درﯾﺎﻓﺖ
ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی ﻧﺸﺪهاﻧﺪ در ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاریﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده و از ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖﻧﺎم ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ آﻧﺎن
اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ه – ﺻﺪدرﺻﺪ )۱۰۰درﺻﺪ ( ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮق و آب در ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۳۹۳و  ۱۳۹۴ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺎﺻﯽ
ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﻣﺎده ) ( ۸ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق و آب
اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .
و – دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ از ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ) ( ۵ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .
ز – دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺴﺮ دارای ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶﻣﺎه ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر در
ﺟﺒﻬﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﻔﺘﺎدوﭘﻨﺞدرﺻﺪ )۷۵درﺻﺪ ( ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﺳﺎل ۱۳۹۴
ﻧﺒﺎﺷﺪ .
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﻣﺤﻞ ﺟﺰء ) ( ۳ﺑﻨﺪ )ب ( اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .
ﻧﺤﻮه اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر و
وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻬﯿﻪ و در آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه درج ﻣﯽﺷﻮد .
ح – دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﭘﺮدرآﻣﺪ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ  .ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﭘﺮدرآﻣﺪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دوﻟﺖ و ﺑﺮاﺳﺎس
ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ،ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار و ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ و ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .
ط – آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪﻣﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری
وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ،ﻧﻔﺖ ،ﻧﯿﺮو ،ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ،راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ،ﺗﻌﺎون،
ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه  – ۲۱ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﮐﺸﻮر اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪازای ﻫﺮ ﻣﻮرد اراﺋﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻪ
اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت و اﻋﻼم وﺿﻌﯿﺖ اﻣﻼک از ﺑﺎﻧﮏ ﺟﺎﻣﻊ اﻃﻼﻋﺎت اﻣﻼک ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺼﻮب درﯾﺎﻓﺘﯽ ،در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﯿﺼﺪﻫﺰار ) ( ۰۰۰. ۳۰۰رﯾﺎل و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﯿﺮﺷﻬﺮی ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮑﺼﺪﻫﺰار ) ( ۰۰۰. ۱۰۰رﯾﺎل أﺧﺬ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﮐﻨﺪ  .ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺸﺘﺼﺪوﺳﯽﻣﯿﻠﯿﺎرد و دوﯾﺴﺖﻣﯿﻠﯿﻮن )۰۰۰. ۲۰۰. ۸۳۰
 ( ۰۰۰.رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ ردﯾﻒ  ۵۳۰۰۰۰ – ۱۴۱ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺻﻮﻟﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﻃﺮح ﺣﺪﻧﮕﺎر )ﮐﺎداﺳﺘﺮ ( ﺟﺎﻣﻊ
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﮐﺸﻮر اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .
ﺳﺎﻫﻮﻣﺎ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده
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ﺗﺒﺼﺮه  – ۲۲ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪای ﮐﺸﻮر اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آﻣﻮزشﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺧﻮد را از
ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ و ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اراﺋﻪ و ﺳﻬﻢ ﺧﻮد از درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ را وﺻﻮل و ﺑﻪ
ردﯾﻒ درآﻣﺪی  ۱۴۰۱۰۳وارﯾﺰ ﮐﻨﺪ  .ﻣﺒﻠﻎ ﺳﯽ و ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ( ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۳۶رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ ردﯾﻒ ۱۴۲
–  ۵۳۰۰۰۰ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺻﻮﻟﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .
ﺗﺒﺼﺮه  – ۲۳دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از داروﻫﺎی داﻣﯽ آﻣﺎده ﻣﺼﺮف و واﮐﺴﻦﻫﺎی ﻃﯿﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﻣﻌﺎدل ﭘﻨﺞدرﺻﺪ
)۵درﺻﺪ ( و ﻏﯿﺮﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻌﺎدل دودرﺻﺪ )۲درﺻﺪ ( ارزش ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت وارداﺗﯽ أﺧﺬ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﮐﻨﺪ  .ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮑﺼﺪوﻫﻔﺘﺎدوﭘﻨﺞﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ( ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۱۷۵رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ ردﯾﻒ
 ۵۳۰۰۰۰ – ۱۴۳ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺻﻮﻟﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﭘﺎﯾﺶ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪهﻫﺎی دارو ،ﺳﻤﻮم و ﻣﻮاد
زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ )ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ( در ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺧﺎم داﻣﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری و آزﻣﺎﯾﺶ و ﺧﺮﯾﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری و آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﺎرﺟﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ دارو و ﻣﻮاد زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر ،ﺷﺼﺖدرﺻﺪ )۶۰درﺻﺪ ( ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر و ﭼﻬﻞدرﺻﺪ )۴۰درﺻﺪ ( ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺳﺮمﺳﺎزی رازی اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه  – ۲۴ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺳﻮدده )ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎی ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت ﻧﻔﺖ ( و ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﯾﮏدرﺻﺪ )۱درﺻﺪ ( و دودرﺻﺪ )۲درﺻﺪ ( از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﮐﻪ در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ) ( ۳اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺪه ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اداری و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﭘﻨﺠﺎهدرﺻﺪ )۵۰درﺻﺪ ( ﺳﻮد وﯾﮋه و ﯾﮏدوازدﻫﻢ
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﻔﺪهﻫﺰارﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ( ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۱۷رﯾﺎل ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ
ﺧﺰاﻧﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺻﻮﻟﯽ از ﻣﺤﻞ ردﯾﻒ  ۵۳۰۰۰۰ – ۱۴۹در اﺧﺘﯿﺎر وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ در اﻣﻮر
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد .
ﺗﺒﺼﺮه  – ۲۵ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏﻣﯿﻠﯿﺎردودوﯾﺴﺖﻣﯿﻠﯿﻮن ) ( ۰۰۰. ۰۰۰. ۲۰۰. ۱دﻻر ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟﯽ آن از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ
ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪ دﻓﺎﻋﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .
ﺗﺒﺼﺮه  – ۲۶زوﺟﻬﺎی ﻣﺸﻤﻮل درﯾﺎﻓﺖ وام ازدواج ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﺟﺎی درﯾﺎﻓﺖ وام ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی ،از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻓﺮوش
اﻗﺴﺎﻃﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ  .ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﺎدوام
داﺧﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط را ﺗﻘﺒﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﭘﺲ از أﺧﺬ ﺗﻀﻤﯿﻦﻫﺎی ﻻزم از زوﺟﯿﻦ ،ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط را ﺗﻘﺒﻞ ﮐﻨﻨﺪ .
ﺧﺮﯾﺪار ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ ،ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط را در ﺳﺮرﺳﯿﺪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﻗﺮارداد
ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﻨﺪه )ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ( ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ  .ﺳﻘﻒ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﮑﻠﻒ
ﺑﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط آن ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از زوﺟﯿﻦ ﯾﮑﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ) ( ۰۰۰. ۰۰۰. ۱۰۰رﯾﺎل
اﺳﺖ .
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و
ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ  .ﮐﺎرﻣﺰد
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .
ﺗﺒﺼﺮه  – ۲۷ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده ) ( ۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮏدرﺻﺪ
)۱درﺻﺪ ( از اﻋﺘﺒﺎرات ﺧﻮد ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎی ﻓﺼﻮل ) ( ۴) ،( ۱و ) ( ۶را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺟﻬﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی و
آﮔﺎﻫﯽﺑﺨﺸﯽ و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه  – ۲۸ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﺑﺖ ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ﺧﻮدروﻫﺎ اﻋﻢ از ﻧﻮﺷﻤﺎره،
ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼک ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ارزش آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ رﺳﻤﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ذیرﺑﻂ ﺑﯿﺶ از
ﭘﺎﻧﺼﺪﻣﯿﻠﯿﻮن ) ( ۰۰۰. ۰۰۰. ۵۰۰رﯾﺎل اﺳﺖ را ﯾﮏﻣﯿﻠﯿﻮن ) ( ۰۰۰. ۰۰۰. ۱رﯾﺎل و ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﺎﻧﺼﺪﻣﯿﻠﯿﻮن )۵۰۰
 ( ۰۰۰. ۰۰۰.رﯾﺎل را ﭘﺎﻧﺼﺪﻫﺰار ) ( ۰۰۰. ۵۰۰رﯾﺎل ،درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ
وارﯾﺰی از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ردﯾﻒ ۵۳۰۰۰۰ – ۶۲در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .
ﺗﺒﺼﺮه  – ۲۹دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ در ﺳﺎل  ۱۳۹۴درﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﯾﮑﺼﺪﻫﺰارﻣﯿﻠﯿﺎرد )۱۰۰
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 ( ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰.رﯾﺎل ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم را ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮی ﭘﺲ از
ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﻃﺮﺣﻬﺎ
ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ واﮔﺬار ﮐﻨﺪ:
 – ۱ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﮔﺮدد اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوژه را از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد ﺗﺄﻣﯿﻦ و آن را ﻃﺒﻖ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﮐﻪ در
ﻗﺮارداد درج ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .
 – ۲ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﭘﺮوژه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﯽ ﻣﺪت ﺳﻪﺳﺎل از زﻣﺎن ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﺗﻌﺎوﻧﯽ
واﮔﺬار ﮐﻨﺪ .
 – ۳ﭘﺲ از واﮔﺬاری ،ﻃﺮحِ ﻣﻨﻈﻮر ،از ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد .
 – ۴آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏﻣﺎه ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه  – ۳۰ﮐﻠﯿﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۴اﺳﺖ .
ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺎده واﺣﺪه و ﺳﯽ ﺗﺒﺼﺮه در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﯾﮑﻬﺰار و
ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻮد و ﺳﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ و در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﯿﺪ .
ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ
رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ
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