1

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ آزﻣﻮن ﭘﺮداز اﯾﺮان ﻣﺸﻬﻮد
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ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۱

ﻣﺎده واﺣﺪه ـ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﮐﻞ ﮐﺸﻮر از ﺣﯿﺚ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﺷﺸﺼﺪ و ﺷﺼـﺖ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و ﺷـﺸﺼﺪ و
ﻫﺠﺪه ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و ﺳﯽ و ﭘﻨـﺞ ﻣﯿﻠﯿـﻮن ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۳۵. ۶۱۸. ۶۶۵. ۵رﯾﺎل و از ﺣﯿﺚ ﻣﺼﺎرف ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن و
ﺷﺸﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ و ﻫﺠﺪه ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۳۵. ۶۱۸. ۶۶۵. ۵رﯾﺎل ﺑﻪ
ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
اول ـ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف
۱ـ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ از ﻟﺤﺎظ درآﻣﺪﻫﺎ و واﮔﺬاری داراﯾﯿﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای و ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺼﺎرف ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ از
ﺣﯿﺚ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯿﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﺷﺸﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و ﯾﮑﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و
ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﺷﺼﺖ و ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۶۱. ۱۷۷. ۶۴۴. ۱رﯾﺎل ﺷﺎﻣﻞ:
۱ـ۱ـ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﭼﻬﻞ و دو ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ و ﻧﻮد و ﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﻫﻔﺘﺎد و ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن )۱
 (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۷۷. ۶۹۹. ۴۴۲.رﯾﺎل
۲ـ۱ـ درآﻣﺪﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ دوﯾﺴﺖ و ﯾﮏ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و
ﻧﻬﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۹۸۴. ۴۷۷. ۲۰۱رﯾﺎل
۲ـ ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ از ﻟﺤﺎظ درآﻣﺪﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ
ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن و دوﯾﺴﺖ و ﯾﺎزده ﻫﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﺎرد و دوﯾﺴﺖ و ﻫﺸﺘﺎد و ﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن )۲۸۹. ۷۵۴. ۲۱۱. ۴
 (۰۰۰. ۰۰۰.رﯾﺎل و از ﺣﯿﺚ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن و دوﯾﺴﺖ و ﯾﺎزده ﻫﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻬﺎر
ﻣﯿﻠﯿﺎرد و دوﯾﺴﺖ و ﻫﺸﺘﺎد و ﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن )(۰۰۰. ۰۰۰. ۲۸۹. ۷۵۴. ۲۱۱. ۴رﯾﺎل
دوم ـ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز
۳ـ
۱ـ۳ـ در راﺳﺘﺎی اﻋﻤﺎل ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ
ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﻣﺼﻮب  ،۱۵/۱۰/۱۳۸۹راﺑﻄﻪ ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﺤﻮه ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ )ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ( و وزارت ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی
ﺗﺎﺑﻌﻪ ذی رﺑﻂ ﺑﺎﺑﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺼﺎرف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای و ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﯿﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ،
ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺣﻔﻆ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺻﯿﺎﻧﺘﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﻧﯿﺰ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﺑﯿﻤﻪ )ﺳﯿﻒ( ،ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭼﻬﺎرده و ﻧﯿﻢ درﺻﺪ )۱۴/۵درﺻﺪ( )ﺷﺎﻣﻞ ده درﺻﺪ
ﻣﻨﻈﻮر در ﻣﺎده ) (۲۲۹ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان( از ارزش ﻧﻔﺖ )ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی(
ﺻﺎدراﺗﯽ و ﻣﺒﺎﻟﻎ وارﯾﺰی ﻧﻘﺪی ﺑﺎﺑﺖ ﺧﻮراک ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی داﺧﻠﯽ و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و
ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ در ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل  ۱۳۸۹ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻬﻢ آن ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺼﺎرف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ای و ﺑﺎز ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﯿﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ،ﻣﻌﺎف از ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .
وزارت ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذی رﺑﻂ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﻌﺎدل ﻫﺸﺘﺎد وﭘﻨﺞ و ﻧﯿﻢ درﺻﺪ )۸۵/۵درﺻﺪ( ﺑﻘﯿﻪ ارزش
ﻣﻮاد ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر دوﻟﺖ )ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر( ﻣﻨﻈﻮر و ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎ دوﻟﺖ )ﺧﺰاﻧﻪ داری
ﮐﻞ ﮐﺸﻮر( ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ  .در ﺻﻮرت وﺻﻮل درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی ﺑﯿﺶ از اﺣﮑﺎم و
ارﻗﺎم ﻣﺼﻮب در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن )ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻔﻬﺎی  ۲۱۰۱۰۱و  ،(۲۱۰۱۰۹ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )۲۵درﺻﺪ( از ﻣﺎزاد ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ
ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذی رﺑﻂ وزارت ﻧﻔﺖ ،ﻣﺬﮐﻮر در ﻓﻮق اﻓﺰوده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی
ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ رﺳﺪ .
ﺷﺮﮐﺖ ذی رﺑﻂ ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺤﻞ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ،ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
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ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻔﺎد ﺗﺒﺼﺮه ) (۳۸داﺋﻤﯽ ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۳۵۸ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب  ۲۷/۵/۱۳۵۸ﺷﻮرای
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ از ﻣﺒﺎدی اوﻟﯿﻪ و ﯾﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﯾﮏ ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ از ﻣﺒﺎدی
اوﻟﯿﻪ در ﻫﺮ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ و ﯾﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ در ﯾﮏ ﻣﺎه ﺷﻤﺴﯽ از ﻣﺒﺎدی اوﻟﯿﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻧﻔﺖ ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺑﻪ
ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی داﺧﻠﯽ و ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﻮد و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )۹۵درﺻﺪ( ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺑﻬﺎی ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻧﻔﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ درﻫﺮﻣﺎه ﺷﻤﺴﯽ اﺳﺖ .
وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺟﺰء را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ اراﺋﻪ دﻫﺪ  .ﭘﺲ از ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎد ﺷﺪه و ﺗﺄﯾﯿﺪ وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺴﻮﯾﻪ اﺳﺖ و ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل
ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎز و ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .
۲ـ۳ـ وزارت ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذی رﺑﻂ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ درﯾﺎﻓﺘﻬﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و
ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی اﻋﻢ از ﺻﺎدرات ﺳﺎل ﺟﺎری و ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻗﺒﻞ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ،ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ و ﺑﻨﺪ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط در ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖ ذی رﺑﻂ ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت ﻧﻔﺖ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی آن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در داﺧﻞ و
ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ آن ﺑﺎﻧﮏ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن و ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺮﺑﻮط
ﻃﺮف ﻗﺮارداد وارﯾﺰ و ﯾﺎ ﺑﺮای ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻮﺛﯿﻖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ وزﯾﺮ
اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﺎ وزارت ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذی رﺑﻂ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ از وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎ اﻋﻼم ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ،ﭼﻬﺎرده و ﻧﯿﻢ درﺻﺪ )۱۴/۵درﺻﺪ(
ﺳﻬﻢ وزارت ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ذی رﺑﻂ )ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ( ،ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ درﺻﺪ )۲۳درﺻﺪ(
ﺳﻬﻢ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ و ﺳﻬﻢ درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻔﻬﺎی  ۲۱۰۱۰۱و  ۲۱۰۱۰۹ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )(۵
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺑﺎ ﻓﺮوش ﻣﺒﺎﻟﻎ ارزی ﺑﻪ ﻧﺮخ روز ارز ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﻣﺎزاد ارز ﺣﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﺼﺎرف ﻓﻮق ،از ﻣﺤﻞ وارﯾﺰی ﻣﺎزاد ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ)۲۵درﺻﺪ( ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰء )۱ـ (۳اﯾﻦ ﺑﻨﺪ و ﻣﻌﺎدل ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۳دﻻر
ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪ دﻓﺎﻋﯽ ،ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۵۰۰دﻻر ﺑﺮای ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎﻋﯽ و دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن )۲۵۰
 (۰۰۰. ۰۰۰.دﻻر ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﺷﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ،ﺑﺎﻟﮕﺮد و ﺳﺎﯾﺮ
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۱دﻻر ﺑﺮای
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻗﯿﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ،ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۵۰۰دﻻر ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﮔﺎز ﺑﺎﺑﺖ ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و
روﺳﺘﺎﻫﺎ ،ﺟﺒﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﻧﺘﻘﺎل ،ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺗﺴﻬﯿﻼت ،ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن
) (۰۰۰. ۰۰۰. ۵۰۰دﻻر ﺑﺮای وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ـ ﺻﻨﺪوق ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﻧﻮآوری و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻃﺒﻖ ﺣﮑﻢ ﺑﻨﺪ
)اﻟﻒ( ﻣﺎده ) (۸۵ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی وارﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﺳﻬﻢ وزارت ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذی رﺑﻂ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰء ) ۶ـ (۳اﯾﻦ ﺑﻨﺪ و ﻣﺎزاد درآﻣﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﻗﺎم ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻘﻂ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻗﺎﺑﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ .
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ در ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻏﯿﺮﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺧﺎرج از وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وزارت ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی
دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذی رﺑﻂ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ ﺟﺰء ) (۱ﺑﻨﺪ )ح( ﻣﺎده ) (۸۴ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ درﺻﺪ )۲۳درﺻﺪ( ﺻﺎدرات ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ
ارزش ﮔﺎز ﺧﺎم ﻃﺒﯿﻌﯽ وارداﺗﯽ و ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ درﺻﺪ )۲۳درﺻﺪ( ﺻﺎدرات ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ در ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻗﯿﻤﺖ
ﺧﻮراک ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺟﺰء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﻣﺒﻠﻎ وارﯾﺰی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ از
ﻣﺎه ﯾﺎزدﻫﻢ ﺳﺎل ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﺗﺒﺼﺮه۳ـ وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻫﺮ ﻣﺎه ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺟﺰء ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺰان و ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻓﺮوش ،ﺑﯿﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﺘﯽ و
ﮔﺎزی ،ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ،ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی و ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﻧﺮژی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ .
۳ـ ۳ـ وزارت ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذی رﺑﻂ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﻧﻘﺪی ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮراک ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی داﺧﻠﯽ را ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻪ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻮراک درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن
ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ،ﻣﻮاد ) (۱۶و ) (۳۸ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﺼﻮب  ۱۷/۲/۱۳۸۷و ﺟﺰء)۱ـ  (۳اﯾﻦ ﺑﻨﺪ )ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﻌﻪ
ذی رﺑﻂ وزارت ﻧﻔﺖ( ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺳﻬﻢ ﻃﺮﻓﻬﺎی ذی رﺑﻂ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ و ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺟﺰء را در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﻧﺮژی ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﺳﺎﻫﻮﻣﺎ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده
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۴ـ۳ـ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﭘﻨﺞ ﻓﺮآورده اﺻﻠﯽ و ﺳﻮﺧﺖ ﻫﻮاﯾﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ ﯾﺎ
وارداﺗﯽ اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﻫﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل داﺧﻠﯽ ﻓﺮآورده ﻫﺎ و ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻣﻌﺎدل آﻧﻬﺎ و ﺗﻮزﯾﻊ ،ﻓﺮوش،
ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده در دﻓﺎﺗﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺪﻫﮑﺎر وزارت ﻧﻔﺖ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذی رﺑﻂ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد و از آن ﻃﺮﯾﻖ در ﺑﺪﻫﮑﺎر ﺣﺴﺎب دوﻟﺖ )ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر( ﻧﯿﺰ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد
.
ﻣﻌﺎدل اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر وزارت ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذی رﺑﻂ ﻣﻨﻈﻮر و ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺟﺰء ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭘﺲ از ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﺗﺄﯾﯿﺪ وزﯾﺮ
اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب ﺑﺎ ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻬﺎﺋﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و
ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﺑﻌﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .
 ۵ـ۳ـ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻌﻬﺪات ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت ﻧﻔﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺑﯿﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻣﺮﺑﻮط ،ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺻﺪور و ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﺑﯿﻤﻪ )ﺳﯿﻒ( ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺗﺒﺼﺮه ـ وزارت ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ و واﺑﺴﺘﻪ ذی رﺑﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﺘﯽ و
ﮔﺎزی ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻗﺒﻞ از ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﻋﻮاﯾﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺪان و در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣﮑﺎن از ﻣﺤﻞ ﻋﻮاﯾﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﯿﺎدﯾﻦ از ﺳﻬﻢ
ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 ۶ـ۳ـ وزارت ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذی رﺑﻂ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در راﺳﺘﺎی ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ،ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای از
ﻣﺤﻞ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد از درﺻﺪ ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت
راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان )ﺳﺎل  (۱۳۹۰اﺟﺮاء و ﮔﺰارش
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫﺮ ﻣﯿﺪان و ﺟﺪاول ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ را در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺗﺒﺼﺮه ) (۳ﺟﺰء
)۲ـ (۳اﯾﻦ ﺑﻨﺪ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )۰۰۰. ۱۰۰
 (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰.رﯾﺎل از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﺳﻬﻢ وزارت ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذی رﺑﻂ ،ﺻﺮف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
در ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎزی ﮔﺮدد  .ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﯿﻦ وزارت ﻧﻔﺖ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی
واﺑﺴﺘﻪ و ﺗﺎﺑﻌﻪ ذی رﺑﻂ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از آن را ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﻪ
ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و اﻧﺮژی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ و دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت ﻧﻔﺖ ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎزی ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ
آن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ذی رﺑﻂ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دوﻟﺖ در آن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ
ﺷﻮد .
۷ـ۳ـ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎز و ﮐﺎر ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت ﻧﻔﺖ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮاردادی ﮐﻪ وزارت ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺰﺑﻮر در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز ،ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﭘﺨﺶ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ .
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻻزم ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ آﺛﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی ،در دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد
و زﯾﺎن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذی رﺑﻂ وزارت ﻧﻔﺖ اﻧﻌﮑﺎس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت ﻧﻔﺖ و ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی
و داراﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮداد ﻣﺎه اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد .
 ۸ـ۳ـ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﻔﺖ و ﻧﯿﺮو ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﮐﻠﯿﻪ درآﻣﺪﻫﺎی رﯾﺎﻟﯽ و ارزی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
وﺟﻮه رﯾﺎﻟﯽ و ارزی ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽ
ﺷﻮد وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﻔﺖ و ﻧﯿﺮو را ﻃﺒﻖ ﺑﻮدﺟﻪ
ﻣﺼﻮب آﻧﻬﺎ ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻪ و ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ذی ﺣﺴﺎب آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎی رﯾﺎﻟﯽ و ارزی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺧﺰاﻧﻪ در ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽ ﺷﻮد وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﭘﺨﺶ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از
درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻌﺎدل ارزش ﻧﻘﺪی ﺧﻮراک و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺎﻻﯾﺶ
و ﭘﺨﺶ اﺳﺖ را ﮐﺴﺮ و ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ و ﻣﺎﺑﻘﯽ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ذی رﺑﻂ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
۹ـ۳ـ واردات و ﻓﺮوش ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺮ ﻓﺮآورده در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ  .وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ،ﭘﺮواﻧﻪ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺻﺎدر و ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺟﺰء را ﻣﻬﯿﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات
ﺳﺎﻫﻮﻣﺎ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده
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داﺧﻠﯽ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ وزارت ﻧﻔﺖ اﺳﺖ .
۱۰ـ۳ـ وزارت ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذی رﺑﻂ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺮخ ﮔﺎز ،ﺑﻪ ازای ﻣﺼﺮف ﻫﺮ ﻣﺘﺮ
ﻣﮑﻌﺐ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﻨﺠﺎه ) (۵۰رﯾﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮارض از ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ،ﻋﯿﻦ
وﺟﻮه درﯾﺎﻓﺘﯽ را ﺑﺮای ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ ،ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﯿﺮ و ﻧﻔﺖ ﺧﯿﺰ و ﮔﺎزﺧﯿﺰ و اﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﻮرداری آﻧﻬﺎ از ﮔﺎز ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﮔﺎزﮐﺸﯽ داﺧﻞ ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درآﻣﺪ
ﺷﺮﮐﺖ ذی رﺑﻂ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
۱۱ـ۳ـ ﺑﻪ وزارت ﻧﻔﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺼﺎرف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ،ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ و
ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ارزی و ﯾﺎ ﺻﮑﻮک ﻧﻔﺘﯽ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ و
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ وزﯾﺮ و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات در
ﺳﻘﻒ ده ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۱۰دﻻر اوراق ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .
۱۲ـ۳ـ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ده ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۱۰دﻻر از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ارزی ﺧﻮد در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ
وزارت ﻧﻔﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻂ
اﻋﺘﺒﺎری اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ .
۱۳ـ۳ـ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده و ﻋﻮارض ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻓﺮآورده ﻫﺎی وارداﺗﯽ ،ﻓﻘﻂ از ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و
ﮔﺎزی ،ﯾﮏ ﺑﺎر در اﻧﺘﻬﺎی زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﭘﺨﺶ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ )ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ(
و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﺟﺰء )۳ـ (۳اﯾﻦ ﺑﻨﺪ و ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذی رﺑﻂ وزارت ﻧﻔﺖ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﮔﺎز اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش
داﺧﻠﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﻋﻮارض ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد .
۴ـ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﮔﺎز اﺳﺘﺎﻧﯽ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز و ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ و
ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ رأﺳﺎً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺳﯽ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۳۰
 (۰۰۰.رﯾﺎل از ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ
ذی رﺑﻂ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ و اﺳﺘﻬﻼک ﺗﺴﻬﯿﻼت درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻃﯽ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺳـﺖ  .ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ
ﺗﺴﻬـﯿﻼت ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺘـﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت ﻧﻔﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی
ﮔﺎز اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ .
ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ
 ۵ـ ﻣﺎده ) (۸۴ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻮﺿﻮع ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﺑﺎ
اﺻﻼﺣﺎت زﯾﺮ اﺟﺮاء ﻣﯽ ﺷﻮد:
۱ـ  ۵ـ ده درﺻﺪ )۱۰درﺻﺪ( از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ،
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺎﻟﯽ و اﻫﻠﯿﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ رﯾﺎﻟﯽ در ﺑﺨﺶ آب و ﮐﺸﺎورزی ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .
۲ـ  ۵ـ ده درﺻﺪ )۱۰درﺻﺪ( از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﺻﻮرت رﯾﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺖ
ﻣﺴﮑﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺗﺎ دو درﺻﺪ )۲درﺻﺪ( از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﺟﺰء ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد
.
۳ـ  ۵ـ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺒﻠﻎ دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۲دﻻر ﺑﺮای ﻗﻄﺎرﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﮐﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮی
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .
۴ـ  ۵ـ ﻫﺠﺪه درﺻﺪ )۱۸درﺻﺪ( از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ
ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ وزارت ﻧﻔﺖ ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺨﺎزن و ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .
 ۵ـ  ۵ـ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )۵درﺻﺪ( از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی ﺑﺎ اﻗﺴﺎط ﺣﺪاﻗﻞ ده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .
 ۶ـ  ۵ـ ﺟﺰء ) (۲ﺑﻨﺪ )ط( ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷﻮد:
«۲ـ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯽ»
۷ـ  ۵ـ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ رﯾﺎﻟﯽ ﻃﺮﺣﻬﺎی ارزی ـ رﯾﺎﻟﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه در ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار و ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ .
 ۶ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﻮﺟﻮدی و ﮔﺮدش وﺟﻮه ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺳﺎل  ۱۳۹۱را ﻫﻤﺮاه ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل
 ۱۳۹۲اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺳﺎﻫﻮﻣﺎ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده
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۷ـ در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﮐﺎر اﯾﺮاﻧﯽ:
۱ـ۷ـ وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ و اﺗﺼﺎل واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی اﻋﻢ از ﮐﺸﺎورزی ،ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻣﻌﺪﻧﯽ و
ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺮاﺳﺮی ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ را در ﻗﺒﺎل اﺧﺬ وﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ،ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﺗﺠﺎری ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
۲ـ۷ـ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻮد و ﮐﺎرﻣﺰد ﺑﯿﺶ از ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﭘﻮل و
اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
۳ـ۷ـ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن )۵۰۰. ۳
 (۰۰۰. ۰۰۰.دﻻر ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﮐﻮر از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ و ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ وزارت
ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﻪ
ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺪ .
۴ـ۷ـ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ )درﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ( ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آزادﺳﺎزی وﺛﯿﻘﻪ ﻫﺎی ﻣﺎزاد و ﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺛﯿﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺣﺴﺐ درﺧﻮاﺳﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
 ۵ـ۷ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ،ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی
اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری و ﻣﺎده ) (۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد در
ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ،ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎری )ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﭼﮏ( و ﺳﺎﯾﺮ
اوراق ﺑﻬﺎدار و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد ﺑﺎ ارزش ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ ﻧﻘﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ اﻗﺴﺎط ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ در ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻻزم ﺑﺮای وﺻﻮل وﺟﻪ ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری اﺧﺬ ﮔﺮدد ،درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
 ۶ـ۷ـ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎدی ) (LCﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای
واﺳﻄﻪ ای ،ده درﺻﺪ )۱۰درﺻﺪ( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ را ﭘﺲ از ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
۷ـ۷ـ درﯾﺎﻓﺖ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻼﻋﺰل از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﺑﺖ وﺛﯿﻘﻪ ﻫﺎی در رﻫﻦ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری دوﻟﺘﯽ و
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و وﺛﯿﻘﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻓﻘﻂ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻨﻌﻘﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮاء ﮔﺬاﺷﺘﻦ وﺛﯿﻘﻪ ﻫﺎ،
ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
 ۸ـ۷ـ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ و واﺑﺴﺘﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﻔﺖ ،ﻧﯿﺮو ،راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﺪﻫﯿﻬﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ را ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۲۰
رﯾﺎل ﺑﺎ اﻋﻼم وزﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ )ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ( ﺑﺪﻫﯽ ﻫﻤﺎن اﺷﺨﺎص ﺑﺎﺑﺖ اﻗﺴﺎط
واﮔﺬاری و ﯾﺎ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﺴﻮﯾﻪ و ﯾﺎ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ دوﻟﺖ اﺳﺖ .
۹ـ۷ـ در راﺳﺘﺎی ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده
) (۱۸۷ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ را ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﻧﺤﻮه واﮔﺬاری و ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک
ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ دو ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ .
۱۰ـ۷ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ
ازﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی وﯾﮋه و ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و اﺷﺘﻐﺎل ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﻣﻌﻤﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﺮخ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۰اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺪﻫﺪ .
۱۱ـ۷ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﺷﺘﻐﺎل ،ﺗﺴﺮﯾﻊ اﻣﻮر ،ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎت،
دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻠﯿﻪ
ﻣﺮاﺣﻞ ،ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ،اﺳﺘﻌﻼم ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻧﯿﺰ وﺟﻮه درﯾﺎﻓﺘﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری و ﻣﺎده ) (۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ از اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان و ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺮﻓﻪ ،ﻋﻮارض،
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ،ﻧﺼﺎب ،ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺻﺪور ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﯾﺎ ﻣﺠﻮز ﯾﺎ ﭘﺮواﻧﻪ و
ﻧﻈﺎﯾﺮ آن اﺧﺬ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻧﯿﺰ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺠﻮزﻫﺎ و ﻣﻮارد ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۶۲ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،اﻗﺪام و ﻣﺮاﺗﺐ را ازﻃﺮﯾﻖ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و روﺷﻬﺎی ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر ،اﻋﻼم ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺎده ) (۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﻣﺸﻤﻮل
ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ درﺣﺪود ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺧﺬ ﻫﺮﻧﻮع وﺟﻪ و اﺳﺘﻌﻼم از اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
۱۲ـ۷ـ وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ در اﺟﺮای ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻨﺪ
)ب( ﻣﺎده ) (۱ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﯽ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺗﺴﺮی ﯾﺎﺑﺪ .
ﺳﺎﻫﻮﻣﺎ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده
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 ۸ـ در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ )ن( ﻣﺎده ) (۱۹۴ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﻮزش و ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪی
ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﺎن و ﻧﺎﻇﺮان ﻓﻨﯽ ،ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮﺷﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﭘﺮداﺧﺖ اﺟﺮت ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت داﺧﻠﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ داﺋﻤﯽ ﻓﺮوش در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮ،
ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮑﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۱۰۰رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ ردﯾﻒ ۴۸ـ ۵۵۰۰۰۰ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۹اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺷﻬﺮی ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﺮش اﯾﺮان ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ و
ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﺮش اﯾﺮان و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺷﻬﺮی ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .
وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی و وﺻﻮل وﺟﻪ ﻓﻮق از دوﻟﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮش
دﺳﺘﺒﺎف روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺷﻬﺮی اﺳﺖ .
۹ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق )ﺑﺪﻫﯿﻬﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﻟﻐﺎﯾﺖ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  (۱۳۹۰ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺟﺎزه داده
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺪﯾﻮن واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ،ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آذر ﻣﺎه
ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﺻﻞ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﻮرد ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ .
۱۰ـ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان زﯾﺎن اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ وﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ وارد ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻻ
ﻧﺎﺷﯽ از اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﯾﺎ دوﻟﺖ در ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ ،از ﻣﺤﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻧﯿﺰ
ردﯾﻔﻬﺎی اﺻﻠﯽ و ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .
در اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .
۱۱ـ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ زﯾﺮﺑﻨﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۵اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ
رﻋﺎﯾﺖ ﺳﻘﻒ ﭼﻬﺎردرﺻﺪ )۴درﺻﺪ( ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً در ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ درﺻﺪ )۱درﺻﺪ( ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۰اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و از زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻻزم اﻻﺟﺮاء اﺳﺖ .
۱۲ـ در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﻣﺎده ) (۱۷۴ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻘﺴﯿﻂ ﻋﻮارض
ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۳۲ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﺗﺎ ﺷﺶ ﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .
۱۳ـ ﺑﻪ وزارت ﻧﯿﺮو اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﺣﺪاث ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ۱۳۹۰
ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﯽ اﺣﺪاث ﻧﯿﺮوﮔﺎه را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان،
ﻗﺮارداد ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮق ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
۱۴ـ ﺑﻪ وزارت ﻧﯿﺮو اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻣﮕﺎوات ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﮔﺎزی ﺑﻪ ﺳﯿﮑﻞ
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ) (۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .
۱۵ـ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮای ﻣﺎده ) (۶۱ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﻣﻮادی ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﺗﻨﻔﯿﺬی در ﻣﺎده
) (۲۲۴ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد و ﮐﻞ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺻﺮف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﯽ ﺷﻮد .
۱۶ـ ﺳﻪ درﺻﺪ )۳درﺻﺪ( از ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و
ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻃﺮﺣﻬﺎی دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .
۱۷ـ ﺑﻪ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﮐﺴﺐ ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺑﺎزار ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﮐﺸﺎورزی و آب
۱۸ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﺣﺪاث آب ﺑﻨﺪان ﻫﺎ و اﺣﺪاث ،ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ ﻓﺮﻋﯽ و
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی آب ﺑﺮان و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ
زراﻋﯽ و روﺷﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﺑﯿﺎری ،دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﮏ
داراﯾﯿﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﻣﺮﺑﻮط ،اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﺣﺪاث و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﻮﺻﻮف را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻫﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ
)۸۵درﺻﺪ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻼﻋﻮض و ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ )۱۵درﺻﺪ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻬﻢ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی
ﯾﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮ در ﻃﻮل اﺟﺮاء ،ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداراﻧﯽ ﮐﻪ در اﺣﺪاث ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﭘﺮداﺧﺖ
ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﺣﺪاث ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ ﻓﺮﻋﯽ ﻣﻌﺎﻓﻨﺪ .
۱۹ـ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،ﻋﻤﻠﯿﺎت آب و ﺧﺎک و
آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر در اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی دارای آب ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه را از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮی ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره  ۴۰۱۵۲ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺎ ﻫﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )۸۵درﺻﺪ( ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ )۱۵درﺻﺪ( ﺳﻬﻢ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران
اﺟﺮاء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
۲۰ـ در اﺟﺮای ﻣﺎده ) (۳۳ﻗﺎﻧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺼﻮب  ۲۳/۴/۱۳۸۹ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
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ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮔـﻨﺪم ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﭼـﻬﻞ
ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۴۰رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ در اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی آرد ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ .
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده ) (۱۱۰ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان،
ﮔﻨﺪم ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﺸﺪه را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺧﺮﯾﺪاری وﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت
آرد ﻗﺮار دﻫﺪ .
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻨﺪم از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی ﻧﺎن ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ ۱ـ ۵۲۰۰۰۰ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۹اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﺨﻮاه ﮔﺮدان در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد  .ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻣﺎه
وﺟﻮه ﺗﻨﺨﻮاه درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه را از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش ﮔﻨﺪم ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
۲۱ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺷﺮب ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ،روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﻣﺤﻠﻬﺎی اﺳﮑﺎن ﻋﺸﺎﯾﺮ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ آب ﺷﺮب ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮده و در
ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ از ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻣﺸﮑﻞ آﻧﻬﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺳﺎل  ۱۳۹۱وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر ازﻣﺤﻞ
اﻋﺘﺒﺎرات و از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ آب اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .
۲۲ـ در ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﺑﻨﺪ )ش( ﻣﺎده ) (۲۲۴ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺻﻼح ﻣﯽ
ﮔﺮدد:
۱ـ۲۲ـ ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﺎرت «ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ» ﻋﺒﺎرت «ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺸﺎورزی» اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﻌﺪ از ﮐﻠﻤﻪ «ﺳﻮاﻧﺢ»
ﻋﺒﺎرت «و ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ازﻗﺒﯿﻞ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ،ﺳﯿﻞ ،زﻟﺰﻟﻪ،
ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ ،ﺗﮕﺮگ ،آﻓﺖ و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و داﻣﯽ و اﭘﯿﺪﻣﯽ داﻣﯽ» اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد .
ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮑﻬﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۵۰۰. ۱رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ )ش( ﻣﺎده ) (۲۲۴ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .
۲ـ۲۲ـ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻨﺪ )ش( ﻣﺎده ) (۲۲۴ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻤﮏ
ﺑﻼﻋﻮض ،ﯾﺎراﻧﻪ ،ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﯾﺎراﻧﻪ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ،ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ در ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری و ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد اﻗﺪام ،ﭘﺮداﺧﺖ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻣﺼﺮف ﮔﺮدد .
۲۳ـ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم واردات ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺒﻠﻎ دو ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ )(۵۰۰. ۲
رﯾﺎل و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻫﺰار ) (۰۰۰. ۱رﯾﺎل از واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪ داری
ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽ ﺷﻮد ،وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
از وﺟﻮه وارﯾﺰی ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ده ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۱۰رﯾﺎل ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﺑﻪ واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ داﻣﯽ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎد ﺷﺪه در اﺧﺘﯿﺎر وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی )ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی ﻋﻠﻮم داﻣﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر( ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .
واﮔﺬاری
۲۴ـ
۱ـ۲۴ـ در اﺟﺮای ﺑﻨﺪﻫﺎی ) (۱و ) (۳ﻣﺎده ) (۲۸ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ) (۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﺼﻮب :۱۳۸۷/۳/۲۵
۱ـ۱ـ۲۴ـ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ
ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۵دﻻر در ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ و ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﻧﻤﺎﯾﺪ .
۲ـ۱ـ۲۴ـ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ده ﻣﯿﻠﯿﺎرد )۰۰۰. ۱۰
 (۰۰۰. ۰۰۰.دﻻر ﺧﻂ اﻋﺘﺒﺎری از ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
۲ـ۲۴ـ در اﺟﺮای ﻣﺎده ) (۳ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ) (۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی
وداراﯾﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎم و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ و ﺣﻖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﮔﺮوه ) (۱ﮐﻪ
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۱۳۹۰واﮔﺬار ﻧﺸﺪه اﻧﺪ )ﭘﯿﻮﺳﺖ  (۱و ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﮔﺮوه ) (۲ﻣﺎده ) (۲ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎد ﺷﺪه )ﭘﯿﻮﺳﺖ  ( ۲و
ﻣﻌﺎدن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ وﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺸﻤﻮل ذﮐﺮ ﯾﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم را ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎی
ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ واﮔﺬار و وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ  ۳۱۰۵۰۱ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﺼﺎرف ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۱۳اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﻋﺪم اﻗﺪام ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق در ﺣﮑﻢ ﺗﺼﺮف ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز در
اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ .
۳ـ۲۴ـ ﺑﻪ دوﻟﺖ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری و ﻣﺎده ) (۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺳﻘﻒ ﺳﯿﺼﺪ و ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )۰۰۰. ۳۳۵
 (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰.رﯾﺎل ﺑﺎ ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ،ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﮐﻪ ،اﻣﻮال ،داراﯾﯿﻬﺎ و ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ و
ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ و واﺑﺴﺘﻪ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪ وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دوﻟﺖ و
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮوش ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﮔﺬاری ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در ﺳﻘﻒ
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ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:
۱ـ۳ـ۲۴ـ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻓﻮق و ﯾﺎ واﮔﺬارﯾﻬﺎ ،ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و دﯾﻮن ﻧﺎﺷﯽ از رأی دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری و ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻗﻀﺎﺋﯽ
و ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  ۱۳۹۱دوﻟﺖ ودﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺬﮐﻮر و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی
دوﻟﺘﯽ واﺑﺴﺘﻪ و ﺗﺎﺑﻌﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ دوﻟﺘﯽ ،ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ،ﻣﺸﺎوران،
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯿﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻗﺒﻞ ،ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮق ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ ،ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎ و ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ،اﯾﺜﺎرﮔﺮان ،ﺟﺎﻧﺒﺎزان ،آزادﮔﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪا و
ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺎده ) (۱۳ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از آزادﮔﺎن ﻣﺼﻮب  ،۴/۱۲/۱۳۸۹ﻃﺮح اﺻﻼح ﻣﻮادی از ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ
ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﭘﺮداﺧﺖ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ،ﻣﺼﺮف و ﯾﺎ ﺗﺴﻮﯾﻪ و ﯾﺎ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .
۲ـ۳ـ۲۴ـ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و
ﺗﺄﯾﯿﺪ وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺒﺎﻟﻎ و واﮔﺬاری ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻗﺪام اﺳﺖ .
۳ـ۳ـ۲۴ـ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﯾﺎ واﮔﺬاری ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ
ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﺳﺖ .
۴ـ۳ـ۲۴ـ درﺻﻮرت وﺟﻮد و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺷﺨﺎص ذﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﯾﺎ واﮔﺬاری
ﻫﺎ در ﺳﻘﻒ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻮرد ﭘﺮداﺧﺖ ،ﺗﺴﻮﯾﻪ و ﯾﺎ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻗﺪام اﺳﺖ:
اﻟﻒ ـ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ﯾﮏ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۱رﯾﺎل
ب ـ آﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۵۰۰رﯾﺎل
پ ـ ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﺋﯽ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻀﺮت اﻣﺎم )ره( دوﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۲رﯾﺎل
ت ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﯿﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۳۰۰رﯾﺎل
ث ـ ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ ﭘﺎﻧﺰده ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۴۰۰. ۱۵رﯾﺎل
ج ـ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی دوﻟﺘﯽ وﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺞ ﻫﺰارﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۵۵رﯾﺎل
چ ـ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺎده ) (۱۳ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از آزادﮔﺎن ﻣﺼﻮب  ۴/۱۲/۱۱۳۸۹ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﺎه ﺷﺶ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۶رﯾﺎل )ﻫﺮ ﻣﺎه اﺳﺎرت دوازده ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۱۲رﯾﺎل( ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )۰۰۰. ۲۰
 (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰.رﯾﺎل
ح ـ از ﻣﺤﻞ واﮔﺬاری ﯾﺎ ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ،ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﮐﻪ و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮال و داراﯾﯿﻬﺎ و ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ راه آﻫﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺪﻫﯿﻬﺎی ﻣﻌﻮﻗﻪ ﻧﺎﺷﯽ از واﮔﺬاری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی
ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺑﻬﺴﺎزی ﺧﻂ و ﻧﺎوﮔﺎن دو ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۲رﯾﺎل
خ ـ ازﻣﺤﻞ واﮔﺬاری ﯾﺎ ﻓﺮوش ﻫﺘﻠﻬﺎی ﻫﻤﺎ ﺑﺎﺑﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺪﻫﯿﻬﺎی ﻣﻌﻮﻗﻪ و ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی ﻧﺎوﮔﺎن ﻫﻮاﯾﯽ ﺳﻪ
ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۳رﯾﺎل
 ۵ـ۳ـ۲۴ـ ﻣﻮارد ذﯾﻞ در ﭘﺮداﺧﺖ ،ﺗﺴﻮﯾﻪ و ﺗﻬﺎﺗﺮ دﯾﻮن و ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
اﻟﻒ ـ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎﻋﯽ و ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎدل
ﺷﺼﺖ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۶۰رﯾﺎل ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ وزﯾﺮ دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ
ب ـ وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﻌﺎدل ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۵۰رﯾﺎل
پ ـ ﻣﻬﺎر آﺑﻬﺎی ﻣﺮزی ﺳﯽ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۳۰رﯾﺎل
ت ـ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺶ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۶رﯾﺎل
ث ـ ﺻـﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۴رﯾﺎل
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯿﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﭘﺲ از
اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﯾﺎ واﮔﺬاری ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻧﻬﺎ در ﻓﻬﺮﺳﺖ واﮔﺬاری ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ده روز
از زﻣﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ،اوراق ﺳﻬﺎم و ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﯽ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ را ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی وداراﯾﯽ
)ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی( ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزی و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد ﻓﻮق و زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺗﺴﻬﯿﻞ واﮔﺬاری ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
وزﯾﺮ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﻋﺪم ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺳﻨﺎد ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .
۴ـ۲۴ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﺮوش اﻣﻮال ﯾﺎ داراﯾﯿﻬﺎی ﻏﯿﺮﺟﺎری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺧﺬ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ،اﺳﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﮐﺸﻮر و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات در زﻣﯿﻨﻪ
اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺛﺒﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﺧﻞ وﺗﺼﺮف در اﻣﻮال ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺰﺑﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ،ﺗﺮﻫﯿﻦ ،ﺧﺮﯾﺪ و
ﻓﺮوش و اﺟﺎره را ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﮐﺘﺒﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐـﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣـﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻋﻄﺎی ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗـﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر را ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از
ﺳﺎﻫﻮﻣﺎ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده
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ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﺎده ) (۲۹ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ) (۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ درﺧﺼﻮص ﻣﺼﺎرف ﺑﻨﺪ )۳ـ (۲۴
ﻻزم اﻟﺮﻋﺎﯾﻪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
 ۵ـ۲۴ـ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺣﻘﻮق ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی واﮔﺬار ﺷﺪه )ﺳﻬﺎم ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ( در ﻃﻮل ﺳﺎل واﮔﺬاری ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻗﺒﻞ
از واﮔﺬاری ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .
 ۶ـ۲۴ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در ﺟﺪاول ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻫﺎی ) (۱و ) (۲ﻣﻮﺿﻮع واﮔﺬاری ﺳﻬﺎم
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ درﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧﺎرج از ﺟﺪاول ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﻠﯽ
اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ) (۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .
۷ـ۲۴ـ ﺑﻪ دوﻟﺖ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺎده ) (۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری و ﻣﺎده ) (۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر
اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺳﻘﻒ ﺑﻨﺪ ) (۲۴ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد درﺻﻮرت آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﺋﯽ اﺣﮑﺎم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ واﮔﺬاری و ﯾﺎ ﻓﺮوش
اﻣﻮال در اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۰ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﺋﯽ را ﻃﯽ ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .
 ۸ـ۲۴ـ ﺑﻪ دوﻟﺖ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری و ﻣﺎده ) (۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ذی رﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل
ﻣﺎزاد وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ
ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻔﻬﺎی  ۲۱۰۲۰۳ ،۲۱۰۲۰۲ ،۲۱۰۲۰۱و  ۲۱۰۲۰۴ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﻣﻌﺎدل وﺟﻮه وارﯾﺰی از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ردﯾﻔﻬﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﻪ ذﯾﻞ ردﯾﻒ  ۵۳۰۰۰۰ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۹اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در اﺧﺘﯿﺎر دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﯽ ذی رﺑﻂ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﻠﯽ ﯾﺎ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻮد و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ
)۹۵درﺻﺪ( آن را ﺻﺮف اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯿﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺼﻮب ،ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی اداری ،ﺗﻌﻤﯿﺮ و
ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﺣﺴﻦ اﻣﻮال ﻣﺬﮐﻮر ،اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﭘﺎداش ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﺗﺎ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )۵درﺻﺪ( ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺻﺮف ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ،ﻣﺼﺮف و اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺻﻨﺪوق
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﯾﺎ ﭘﺎداش ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد .
۹ـ۲۴ـ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯿﻬﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم ،ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه و آﻣﺎده ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ و ازﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻓﺼﻠﻬﺎی ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ ،رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ،ﮔﺮدﺷﮕﺮی ،ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی
ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯿﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺸﻤﻮل واﮔﺬاری را ﺑﻪ ﺷﺮط ﺣﻔﻆ ﻣﻮﺿﻮع و ﮐﺎرﺑﺮی اﯾﻦ
ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪ و اﻗﺴﺎط ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۵۰رﯾﺎل ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺨﺸﻬﺎی
ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ .
وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از واﮔﺬارﯾﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻌﺎدل ﺻﺪ درﺻﺪ )۱۰۰درﺻﺪ( آن دراﺧﺘﯿﺎر دﺳﺘﮕﺎه
واﮔﺬارﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯿﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت
در ﻗﺎﻟﺐ وﺟﻮه اداره ﺷﺪه ﯾﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﯾﺎ ﯾﺎراﻧﻪ ﺳﻮد و ﮐﺎرﻣﺰد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯿﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ای ،ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ،ﻣﺸﺎوران و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
۱۰ـ۲۴ـ ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﻌﺎدل ارزش رﯾﺎﻟﯽ ﺳﻬﺎم ،ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﮐﻪ و اﻣﻮال و داراﯾﯿﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺟﺮای اﺟﺰای
ذی رﺑﻂ ﺑﻨﺪ ) (۲۴واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﯽ ذی رﺑﻂ در اﺟﺮای ﻣﺎده )(۱۰۱
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر در ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ
ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در اﺟﺮای ﻣﺎده ) (۱۰۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ را در ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل
 ۱۳۹۱ﮐﻞ ﮐﺸﻮر درج ﻧﻤﺎﯾﺪ .
۱۱ـ۲۴ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﻣﺼﻮب ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ﻗﺎﻧﻮن
اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ) (۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ اﻗﺴﺎط را از زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای
ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ) (۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺬﯾﺮ وﺻﻮل و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪ
داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ وﺻﻮل ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺴﺎط ﻣﻌﻮق ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی
واﮔﺬار ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎده ) (۴۸ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ  .اﺟﺮاﺋﯿﺎت ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ
ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ درﺧﺼﻮص وﺻﻮل اﯾﻦ اﻗﺴﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ .
۱۲ـ۲۴ـ وﺟﻮه وارﯾﺰی ﺳﺎل  ۱۳۸۳ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﻌﺎدن اﯾﺮان )اﯾﺪرو و
اﯾﻤﯿﺪرو( ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دوﻟﺖ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻌﺎدل آن ،ﺳﻪ
ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۳۰۰. ۳رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ واﮔﺬاری ﺳﻬﺎم ،ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﮐﻪ ﯾﺎ اﻣﻮال ﯾﺎ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ روز ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ وزﯾﺮ اﻣﻮراﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ
ﺳﺎﻫﻮﻣﺎ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده
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ﺣﺴﺎب ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه وارﯾﺰ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ در راﺳﺘﺎی اﺟﺮاء و اﺗﻤﺎم ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد .
۱۳ـ۲۴ـ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻌﺎدل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺳﻮد وﯾﮋه و ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ از ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش و
ﻧﻮﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﭼﻬﺎرﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۴رﯾﺎل ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
دوﻟﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ .
۱۴ـ۲۴ـ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻧﺮخ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۱۳۸۷ﺗﺎ ،۲۹/۹/۱۳۸۹
ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
۱۵ـ۲۴ـ در اﺟﺮای ﻣﺎده ) (۱۸ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ) (۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،از زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻋﻨﻮان
ﻫﺮ ﺑﻨﮕﺎه در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاری ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺄت واﮔﺬاری ،وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ آن ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﺘﺸﮑﻞ از وزﯾﺮان اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ )رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ( ،دادﮔﺴﺘﺮی و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم
دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﯽ ذی رﺑﻂ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻫﯿﺄت واﮔﺬاری و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﻗﺪام
ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﻋﻬﺪه دار اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﻘﯿﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﺳﺖ  .ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت ﻣﺠﺎﻣﻊ و ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺧﺎرج از ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ و ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ از ﭘﺬﯾﺮش و ﺛﺒﺖ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت ﻣﺰﺑﻮر ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻬﺎم ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران اﻋﻢ از ﻧﻘﺪی ،ﻗﺴﻄﯽ و ﯾﺎ رد دﯾﻮن
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﻬﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻪ ﺟﺎی
اﻋﻀﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
از زﻣﺎن واﮔﺬاری ،ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺼﻮب از ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب ﺳﺎﻟﺠﺎری ﻣﻌﺎﻓﻨﺪ و در ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد و ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش داراﯾﯿﻬﺎی ﻏﯿﺮﺟﺎری و اﺧﺬ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی واﮔﺬار ﺷﺪه
ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻬﺎم آﻧﻬﺎ در وﺛﯿﻘﻪ دوﻟﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻨﺘﺮﻟﻬﺎی ﻻزم را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ .
در ﺟﻬﺖ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای ﻣﺎده ) (۶ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ
ﺳﻬﺎم ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﯽ ﺧﻮد و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ و ﺳﻬﺎم ﺧﻮد و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ را در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر
اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ )ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی( اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ
اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم را اﻋﻤﺎل و درﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﺳﻘﻒ ﻣﺠﺎز از واﮔﺬاری ﺳﻬﺎم
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد .
اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺮوﺷﻬﺎی ﻧﻘﺪی و اﻗﺴﺎﻃﯽ و ﮐﻠﯿﻪ روﺷﻬﺎی واﮔﺬاری از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﻮرس ،ﻣﺰاﯾﺪه و ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﯽ ﮔﺮدد و
درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه واﮔﺬارﯾﻬﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد .
اﺳﺘﻨﮑﺎف و ﯾﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ در اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﻨﺪ در ﺣﮑﻢ ﺗﺼﺮف در اﻣﻮال و وﺟﻮه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و
داراﯾﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ اﺳﺖ .
آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی واﮔﺬارﺷﺪه ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ .
۱۶ـ۲۴ـ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺸﻤﻮل اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ) (۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل واﮔﺬاری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ در ﻓﻬﺮﺳﺖ واﮔﺬاری
ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در اﻣﻮر اداری از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
۱۷ـ۲۴ـ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۲ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ) (۳ﻣﺎده )  (۱۸ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻣﻮادی از ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ) (۴۴ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ،ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻣﻮاد ) (۳۹) ،(۳۱و ) (۷۶ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ
اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ «ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ» ،ﺣﮑﻢ «ذی ﺣﺴﺎب ﺷﺮﮐﺖ» ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده
) (۳۱و ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ ﻣﺎده ) (۷۶ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎد ﺷﺪه را دارد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
۲۵ـ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ رﯾﺎﻟﯽ ﻃﺮﺣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ )ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ(
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ اﻋﺘﺒﺎرات ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯿﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای
اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .
۲۶ـ اﺳﺘﻔﺎده دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ )ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ( در ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی
ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﯽ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۳۰دﻻر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﻣﺎده )(۸۲
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ .
۲۷ـ ﮐﻠﯿﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذﮐﺮ ﻧﺎم و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ
وزارت ﻧﻔﺖ و ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺒﺪﯾﻞ ارز ﺧﻮد ﺑﻪ رﯾﺎل را از ﻃﺮﯾﻖ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .
ﺳﺎﻫﻮﻣﺎ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده
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۲۸ـ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ،ﻣﺎﻧﺪه وﺟﻮه اداره ﺷﺪه و ﯾﺎراﻧﻪ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت را ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۱۳۸۹از ﺳﻮی
ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ردﯾﻒ درآﻣﺪی  ۳۱۰۶۰۲وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
۲۹ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل ،ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری دوﻟﺘﯽ دارای ﻣﺠﻮز از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ و ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ،اﺻﻞ و ﺳﻮد اﻋﻢ از ﺳﻮد ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺗﺴﻬﯿﻼت رﯾﺎﻟﯽ ﯾﺎ ارزی
ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺷﺪه و ﻣﻌﻮﻗﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﻣﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻣﻌﺪﻧﯽ ،ﮐﺸﺎورزی و
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را ﮐﻪ در ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﺗﺴﻬﯿﻼت درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﻮﺟﻪ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ را ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎر و ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل
ﺗﻘﺴﯿﻂ و از ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﻌﻮق ﺧﺎرج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﻣﺬﮐﻮر ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺧﺴﺎرت
ﺗﺄﺧﯿﺮ ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺗﺎ آن زﻣﺎن و اﻧﺠﺎم ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﻮد
ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﻮد ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از ﺳﺮرﺳﯿﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺑﺮای ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎی ﻣﻌﻮق ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
و ﻣﻘﺮرات ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۵رﯾﺎل ﺧﻮد از ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل آﻧﺎن ﻣﺎزاد
ﺑﺮ وﺛﺎﯾﻖ ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
۳۰ـ ﺑﺎﻧﮑـﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت رﯾﺎﻟﯽ و ارزی ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﺮو و ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی
ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎی ﮐﺸﻮر اﻣﻮال ،اﻣﻼک و ﻃﺮﺣﻬﺎی دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﻨﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎی ذی رﺑﻂ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .
۳۱ـ در ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﺟﺰء )ق( ﻣﺎده ) (۲۲۴ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽ
ﮔﺮدد:
ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﻪ ازای ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان و روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزان و اﺳﻨﺎد ﻋﺎدی
اراﺿﯽ ﻣﺤﻞ اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن و اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎزل روﺳﺘﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺛﯿﻘﻪ واﻣﻬﺎی ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی و واﻣﻬﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .
۳۲ـ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوﻟﺖ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری و
ﻣﺎده ) (۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎده ) (۶۲ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر و ﻣﻮاد ) (۲و ) (۵۶ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﺤﺎق ﻣﻮادی ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ و اﻧﻮاع ﺗﺴﻬﯿﻼت ،ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ
وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﯽ ذی رﺑﻂ ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ
ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ .
اﺟﺮای اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻧﺎﻓﯽ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﻬﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ در وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻧﯿﺴﺖ .
ﭘﻮل و اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ
۳۳ـ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ و ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﯿﺮو ،ﻧﻔﺖ ،راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت و
ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۱۵۰رﯾﺎل ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد اوراق
ﻣﺸﺎرﮐﺖ رﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاری ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ،ﻣﺸﺎوران و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
۳۴ـ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۵۰رﯾﺎل اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ رﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎ
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
۳۵ـ ﺑﻪ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎی ﮐﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮک ﯾﺎ اﻧﻔﺮادی ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و
ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارت ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۵۰رﯾﺎل اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎ
ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد آن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﻣﯿﺰان ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )۵درﺻﺪ( اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺴﺎب ﮐﻮﺗﺎه
ﻣﺪت ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﻮد اوراق ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد .
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪارک ﻣﻮردﻧﯿﺎز را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۱۳۹۰ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﺤﻮﯾﻞ داده اﻧﺪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﺎل  ۱۳۹۰اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
۳۶ـ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺠﺎز اﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺪاوم ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر اﯾﺮان ﭼﮏ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺎ ﻣﺴﺪود ﻧﻤﻮدن ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟﯽ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﯾﺮان ﭼﮑﻬﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت
ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت اﻧﺪوﺧﺘﻪ اﺳﮑﻨﺎس ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۲۱ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد .
ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
۳۷ـ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺟﺮای ﻣﺎده ) (۴۴ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و
داراﯾﯽ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﺟﺮاﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﺳﻮد ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﻨﺪرج در
ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ )ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﯾﺎن( را ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در وﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺧﺰاﻧﻪ
داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب وﺻﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﺳﺎﻫﻮﻣﺎ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده
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۳۸ـ ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد ) (۸۴و ) (۸۵اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب  ۷/۲/۱۳۷۱ﺑﺮای ﺳﺎل
 ،۱۳۹۱ﻣﺒﻠﻎ ﺷﺼﺖ و ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن )(۰۰۰. ۰۰۰. ۶۶رﯾﺎل در ﺳﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .
۳۹ـ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ داراﯾﯽ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ،از ﺷﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف اﺳﺖ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آن
ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺘﻬﻼک داراﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﯾﺎ در زﻣﺎن ﻓﺮوش ،ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺻﻼح ﮔﺮدد و ﺑﻨﮕﺎه ﯾﺎد ﺷﺪه
ﻃﯽ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ  .آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺸﻤﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ
ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ .
۴۰ـ ﻣﺆدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪه ﺧﻮد ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارض ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻣﻮادی
از ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﻗﺮاری و وﺻﻮل ﻋﻮارض و
ﺳﺎﯾﺮ وﺟﻮه از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ ،اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت و ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ ﻣﺼﻮب  ۲۲/۱۰/۱۳۸۱و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻏﯿﺮ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۳۷۷ﺗﺎ  ۱۳۸۱اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺣﮑﻢ ﻣﺎده ) (۱۹۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب  ۳/۱۲/۱۳۶۶ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺪﻫﯽ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻫﺎ و
ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺟﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
۴۱ـ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ در آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ )۵۰درﺻﺪ( اﺳﺖ را ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای اﯾﻦ
اﻣﻮر اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ردﯾﻒ  ۱۳۰۱۰۸ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﺳﻮم ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای
۴۲ـ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی )ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی( ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۱
رﯾﺎل از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ و اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﺻﺮف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺎدر ﮐﻮﭼﮏ،
اﺣﺪاث ﻣﻮج ﺷﮑﻦ ﺑﻨﺎدر ﮐﻮﭼﮏ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب و ﺑﻬﺴﺎزی راﻫﻬﺎی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺎدر ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ اﺗﻤﺎم ﻣﻮج ﺷﮑﻦ ﻫﺎی
ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﯾﺪ .
۴۳ـ در اﺟﺮای ﻣﺎده ) (۱۸۰ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،دو درﺻﺪ )۲درﺻﺪ( از اﻋﺘﺒﺎرات
ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﯾﺎ اﺟﺮای ﻓﺼﻮل ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و
ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﻣﻮر ذﯾﻞ و ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ،ﯾﺎراﻧﻪ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ:
۱ـ۴۳ـ ﻣﻌﺎدل ﺳﯽ درﺻﺪ )۳۰درﺻﺪ( ﺑﺮای اﻣﻮر زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻫﺎدی روﺳﺘﺎﯾﯽ ،اﺣﺪاث راه و ﺑﻬﺴﺎزی و آﺳﻔﺎﻟﺖ
و روﮐﺶ راﻫﻬﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮی ﻓﺎﻗﺪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،آب ﺷﺮب روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮی ،ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ،
ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮق و آب روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﺑﻬﺴﺎزی و آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﺮاﮐﺰ دﻫﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ،اﺣﺪاث ﭘﻞ ،ﺗﺠﻬﯿﺰ راﻫﺪارﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت راﻫﺪاری و دﯾﻮارﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ
۲ـ۴۳ـ ﻣﻌﺎدل ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ )۲۰درﺻﺪ( ﺑﺮای اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی آب ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﺮق دار ﮐﺮدن ﭼﺎﻫﻬﺎی
ﮐﺸﺎورزی ،ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﻗﻨﻮات ،ﭘﻮﺷﺶ اﻧﻬﺎر ،ﺟﺎده ﺑﯿﻦ ﻣﺰارع ،ﯾﺎراﻧﻪ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ،آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﻟﻮﻟﻪ ای ﺑﻪ ﻣﺰارع از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ،
اﻣﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪی آب ،ﮐﺸﺎورزی ،ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ
۳ـ۴۳ـ ﻣﻌﺎدل ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ )۱۵درﺻﺪ( ﺑﺮای اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ از دوازده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎ ،اﺣﺪاث ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻓﺎﻗﺪ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ،اﺣﺪاث و
ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺮاﮐﺰ اورژاﻧﺲ و اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و اﻣﻮر ﭘﮋوﻫﺸﯽ و درﻣﺎﻧﯽ
و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و اﺣﺪاث زﻧﺪان
۴ـ۴۳ـ ﻣﻌﺎدل ده درﺻﺪ )۱۰درﺻﺪ( ﺑﺮای اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ و اﻣﺎﻣﺰاده ﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ،اﺣﺪاث ﺧﺎﻧﻪ
ﻋﺎﻟﻢ ،ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻮﺷﺶ ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ،اﺳﺘﺨﺮ ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه در
ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮔﻠﺰار ﺷﻬﺪا ،اﻣﻮر ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻫﺎ ،ﺑﺴﯿﺞ ،ﺑﺴﯿﺞ اﺳﺎﺗﯿﺪ ،ﺑﺴﯿﺞ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﺑﺴﯿﺞ
داﻧﺶ آﻣﻮزی و اﻣﻮر ورزﺷﯽ و ﻗﺮآﻧﯽ و ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺮورش ﻓﮑﺮی ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،اردوﮔﺎﻫﻬﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش،
ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ و اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ
ﻣﺪارس و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ ﺑﺮای ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر
 ۵ـ۴۳ـ ﻣﻌﺎدل ده درﺻﺪ )۱۰درﺻﺪ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﺎراﻧﻪ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ۶ـ۴۳ـ ﻣﻌﺎدل ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )۵درﺻﺪ( ﺑﺮای اﻣﻮر اﻣﻨﯿﺘﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎﺳﮕﺎﻫﻬﺎی ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺟﺎده ﻫﺎی ﻣﺮزی
 ۷ـ۴۳ـ ﻣﻌﺎدل ﺷﺶ درﺻﺪ )۶درﺻﺪ( ﺑﺮای ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺳﻬﻢ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﺪارس ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ و
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد .
 ۸ـ۴۳ـ ﻣﻌﺎدل ﭼﻬﺎر درﺻﺪ )۴درﺻﺪ( ﺑﺮای ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ )اﻋﺰام ﻣﺒﻠﻎ ـ
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﺮـ ﻫﯿﺌﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ( ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ـ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺠﺮت )ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺣﻮزه( و ﺻﻨﺪوق ﻗﺮض
ﺳﺎﻫﻮﻣﺎ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده

12 / 20

ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﺎپ 15.08.2018

13

اﻟﺤﺴﻨﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ )ﺑﺮای ﻃﻼب ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر(
ﭼﻬﺎرم ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ
۴۴ـ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺷﺸﺼﺪ و ﺷﺼﺖ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )۰۰۰. ۶۶۰
 (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰.رﯾﺎل ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﺳﺖ:
۱ـ۴۴ـ ﺗﺎ ﻣﺒـﻠﻎ ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﺷﺼﺖ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۵۶۰رﯾﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻣﺘﻮازن ﻫﺮ ﻣﺎه
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﻞ و ﺷﺶ ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۶۶۶. ۴۶رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ اﺻﻼح
ﻗﯿﻤﺘﻬﺎی ﻣﺎده ) (۱ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ
۲ـ ۴۴ـ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۱۰۰رﯾﺎل ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﺎن ،ﺑﺮق و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
۴۵ـ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺰء ) (۴۴ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد:
۱ـ ۴۵ـ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﻫﺸﺘﺎد ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۴۸۰رﯾﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﻣﺎده ) (۷ﻗﺎﻧﻮن
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ و ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﺎن
۲ـ ۴۵ـ ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۱۰۰رﯾﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﻣﻮاد ) (۶و ) (۸ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن
ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ
۳ـ ۴۵ـ ﺷﺼﺖ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۶۰رﯾﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﺑﻨﺪ )ب( ﻣﺎده ) (۳۴ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
 ۴ـ ۴۵ـ ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۲۰رﯾﺎل ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﯿﮑﺎران ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ
ﮐﺎر
۴۶ـ ﮐﻠﯿﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﺑﻪ
ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻃﺒﻖ اﺣﮑﺎم و ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﯿﻦ ذی ﻧﻔﻌﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدد .
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻋﻮارض ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﮐﻞ وﺟﻮه درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﻗﯿﻤﺘﻬﺎی ﻓﺮوش ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد .
۴۷ـ دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪﻫﺎی ) (۴۴ﺗﺎ ) (۴۸ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ درآﻣﺪ
ﺳﻬﻢ اﺟﺰاء )۲ـ ۳) ،(۴۵ـ  (۴۵و )۴ـ  (۴۵را ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎی ذی رﺑﻂ ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫﺪ .
۴۸ـ در اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﻨﺪ اﺧﺘﺼﺎص و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﺟﻬﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ،ﻏﯿﺮ از وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از
ﻣﺤﻞ اﺻﻼح ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎی اﻧﺮژی و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ و ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ،ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .
ﺗﻌﺮﻓﻪ و ﻋﻮارض
۴۹ـ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﮐﺸﻮر اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺒﻠﻎ دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ) (۰۰۰. ۲۵۰رﯾﺎل ﺑﺎﺑﺖ ﺻﺪور ﻫﺮ
ﺳﻨﺪ ﺗﮏ ﺑﺮﮔﯽ درﯾﺎﻓﺖ و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎر ردﯾﻒ
۴۰ـ ۵۳۰۰۰۰ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۹اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای اﺟﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ رﺳﺪ .
 ۵۰ـ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺻﺪور ،ﺗﻤﺪﯾﺪ و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ زﯾﺴﺖ ﺳﻨﺠﯽ )ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ( ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن ﻣﺒﻠﻎ ﺷﺸﺼﺪ
ﻫﺰار ) (۰۰۰. ۶۰۰رﯾﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد  .درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻣﺤﻞ ردﯾﻒ ۹۸ـ۵۳۰۰۰۰
ﺑﺎﺑﺖ ﺟﺒﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺻﺪور ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﺪاث و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﻮاﻫﯽ رﯾﺸﻪ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ زﯾﺴﺖ ﺳﻨﺠﯽ )ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ( ﺑﻪ
ﻣﺼﺮف ﻣﯽ رﺳﺪ .
 ۵۱ـ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺎرﺗﻬﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
ﺑﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻗﺪام و ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﮐﺎرت ،ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰار ) (۰۰۰. ۱۰۰رﯾﺎل درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ
ﻧﻤﺎﯾﺪ  .وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎر ردﯾﻒ ۹۴ـ ۵۳۰۰۰۰ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ دراﺧﺘﯿﺎر ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد .
 ۵۲ـ ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،درﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻗﺒﻮض ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و
راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺧﻮدرو ،ﺟﺮﯾﻤﻪ دﯾﺮﮐﺮد ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۱۳۹۰ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد  .درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ
ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎر ردﯾﻒ ۹۹ـ ۵۳۰۰۰۰ﺑﺎﺑﺖ ارﺗﻘﺎی ﺗﻮان ﮐﻨﺘﺮل ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ
و ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺟﺒﺮان ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
 ۵۳ـ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻋﺎدی ﺑﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰار
) (۰۰۰. ۱۰۰رﯾﺎل اﺧﺬ و ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .وﺟﻮه وارﯾﺰی از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎر ردﯾﻒ ۹۵ـ ۵۳۰۰۰۰ﺑﺎﺑﺖ
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ﺟﺒﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف
ﻣﯽ رﺳﺪ .
 ۵۴ـ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ را اﺧﺬ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ  ۱۴۰۱۰۳ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﺻﺪدرﺻﺪ )۱۰۰درﺻﺪ( اﯾﻦ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .
۱ـ ۵۴ـ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻌﻬﺪات آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن
۲ـ ۵۴ـ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺴﺘﻨﮑﻔﯿﻦ ﺑﻮرس و ارزﺑﮕﯿﺮ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺨﺼﯽ و ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻫﺎی آن
۳ـ ۵۴ـ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﺑﺮای ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
۴ـ ۵۴ـ اﺧﺬ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺮﮔﺰاری اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺮای زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ داوﻃﻠﺒﺎن اﻋﺰام ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
 ۵ـ ۵۴ـ اﺧﺬ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻓﺮوش اﻧﺘﺸﺎرات ،ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﮐﺮدن ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
 ۵۵ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ درآﻣﺪ وﺻﻮﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮای ﺑﻨﺪ )ج( ﻣﺎده ) (۳۷ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را ﺑﻪ ردﯾﻒ درآﻣﺪی  ۱۵۰۱۲۵ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از وﺻﻮل ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻫﺎی ﺳﻮء ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺧﺪﻣﺎت و ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﺗﻬﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ» وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 ۵۶ـ در ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮواﻧﻪ وﮐﺎﻟﺖ درﺟﻪ ) ،(۱ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ رﺳﻤﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ،
وﮐﺎﻟﺖ درﺟﻪ ) ،(۲ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ،ﭘﺮواﻧﻪ وﮐﺎﻟﺖ درﺟﻪ ) ،(۳ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺸﺎﯾﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﭘﺮواﻧﻪ
وﮐﺎﻟﺖ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ )۲۰درﺻﺪ( اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .
 ۵۷ـ ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻫﺎی ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺳﻬﻢ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﻞ و ﻣﺒﻠﻎ
ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺰاﻧﻪ ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪارﯾﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﯿﻦ دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎی اﺳﺘﺎن
وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﺳﻬﻢ ﺳﺎﯾﺮ ذی ﻧﻔﻌﺎن ،وزارت راه وﺷﻬﺮﺳﺎزی ،ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
وارﯾﺰ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﺑﯿﻤﻪ
 ۵۸ـ ﺑﻪ ﻫﺮﯾﮏ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﻔﺖ و ﻧﯿﺮو از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذی رﺑﻂ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﺮ دوﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺒﻠﻎ
ﭘﺎﻧﺼﺪ ) (۵۰۰رﯾﺎل و دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ) (۲۵۰رﯾﺎل از ﻫﺮ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻫﺰار ) (۰۰۰. ۱رﯾﺎل و
ﭘﺎﻧﺼﺪ ) (۵۰۰رﯾﺎل از ﻫﺮ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮی اﺧﺬ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺴﺎرات ﻣﺎﻟﯽ و ﺟﺎﻧﯽ اﻋﻢ از ﻓﻮت و ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ و
ﺟﺒﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﻔﺠﺎر ،آﺗﺶ ﺳﻮزی و ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﮔﺎز و ﺑﺮق از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه ـ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﻔﺖ و ﻧﯿﺮو ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ درﯾﺎﻓﺘﯽ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی
ﺑﯿﻤﻪ و ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ را ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎی اﻧﺮژی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و دﯾﻮان
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
 ۵۹ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد را ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ وﻇﺎﯾﻒ ،اﻣﻮال ،داراﯾﯿﻬﺎ ،ﺳﻬﺎم ،اﻣﺘﯿﺎزات،
ﻣﻮﺟﻮدی ،اﺳﻨﺎد ،اوراق ،ﺗﻌﻬﺪات )ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻌﻬﺪات اﻋﻢ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن( و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﺧﻮد
ﺑﻪ وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺪﻫﯿﻬﺎ و ﮐﺴﺮی ﺻﻨﺪوق ﻣﺬﮐﻮر اﻣﻮال و ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ و
ﺗﺎﺑﻌﻪ )ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﺳﻬﺎم( آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ وزﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط و وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﻓﻮﻻد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .
 ۶۰ـ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺷﺼﺖ درﺻﺪ ) ۶۰درﺻﺪ( ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ از ﺳﻮی
ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻃﺮف ﻗﺮارداد را ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ،ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ  .در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺟﺮای ﺣﮑﻢ
اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺿﺮر و زﯾﺎن آن را ﺑﻪ ﻧﺮخ ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ )۱۵درﺻﺪ( ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
 ۶۱ـ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ اﺿﺎﻓﯽ از ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار ده درﺻﺪ )۱۰درﺻﺪ( از اﺻﻞ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ
درﯾﺎﻓﺘﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ردﯾﻒ  ۱۶۰۱۱۱ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وارﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ  .ﻋﺪم اﺟﺮای اﯾﻦ
ﺣﮑﻢ ﺗﺼﺮف ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز در وﺟﻮه و اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .
 ۶۲ـ ﻧﺎم ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر درج ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﺮخ ﺣﻖ
ﺑﯿﻤﻪ آﻧﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﮔﺎه اﺳﺖ .
 ۶۳ـ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ای و درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﺗﻤﺎم اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﺧﻮد و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺑﻪ ﺣﻘﻮق
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ،وﻇﯿﻔﻪ ﺑﮕﯿﺮان ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮان و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ )۵۰درﺻﺪ( ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﮐﺎﻣﻞ آﻧﺎن اﺧﺘﺼﺎص
دﻫﻨﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺿﻤﻦ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ،از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﺧﻮد ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﺳﺎﻫﻮﻣﺎ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده
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ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻣﺘﻮﻓﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ده ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻨﻮات ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد .
۶۴ـ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺰاران و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻣﺨﺎﺑﺮات روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰء )و( ﺑﻨﺪ ) (۱۶ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۹ﮐﻞ ﮐﺸﻮر را ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺰار و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و ﺗﺎ زﻣﺎن ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ  .ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺪت و ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺪت ﮐﺎرﮐﺮد آﻧﺎن
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دوﻟﺖ اﺳﺖ و ﻣﺒﻠﻎ آن در ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از وزﯾﺮان ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از دوﻟﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﻣﺤﻞ ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط
ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد .
 ۶۵ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی روﺣﯽ و رواﻧﯽ و اﻋﺘﯿﺎد ازﻃﺮﯾﻖ ﻗﻮه
ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﯾﺎ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺿﺮورت ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ اﻋﺰام ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و دارای دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ
ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ازﻣﺤﻞ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور دﻓﺘﺮﭼﻪ درﻣﺎﻧﯽ راﯾﮕﺎن اﻗﺪام ﮐﻨﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺻﻮرت ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
ارﺳﺎﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 ۶۶ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ده ﺳﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻦ ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺑﺮای
ﻣﺮدان و ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﺮای زﻧﺎن رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۹۱ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺼﻮب  ۳/۴/۱۳۵۴و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻮارد ﻓﻮق از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده ﺷﺪه اﻧﺪ وﻟﯽ از ﺣﻖ ﻣﺴﺘﻤﺮی
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻨﻮات ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ،ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ آﻧﺎن را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ده
ﺳﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ اﻋﻢ از ﺣﻖ ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎ ده ﺳﺎل ﺑﻪ ﻧﺮخ
ﺳﺎل ﺟﺎری از اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ .
آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک وزارت ﺗﻌﺎون  ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ .
اﯾﺜﺎرﮔﺮان
 ۶۷ـ ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﺜﺎرﮔﺮان در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ( ﻣﺎده ) (۴اﺻﻼﺣﯽ
اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﺼﻮب  ۱۸/۱/۱۳۸۷ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .
 ۶۸ـ در ﺗﺒﺼﺮه ) (۵ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﻟﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﺷﻬﯿﺪ ،ﺟﺎﻧﺒﺎز ،ازﮐﺎراﻓﺘﺎده و ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﻨﮓ
ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻣﺼﻮب  ۳۰/۶/۱۳۷۲ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﺎرت «ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ» ﻋﺒﺎرت «و ﻣﺒﻨﺎء و ﻣﺒﺪأ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق
ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺣﺎﻟﺖ اﺷﺘﻐﺎل ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور رأی ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻨﯿﺎد» اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﺑـﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎزاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺰ از ﮐﺎراﻓﺘﺎده ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺗﺴﺮی ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .
 ۶۹ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ )ل( ﻣﺎده ) (۴۴ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﺑﻪ
ﺗﻌﺪاد ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )۲۵درﺻﺪ( و ﺑﺎﻻﺗﺮ ،آزادﮔﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪا ،ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺑﺎﻻی
ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ )۷۰درﺻﺪ( ،ﻫﻤﺴﺮان و واﻟﺪﯾﻦ ﺷﻬﺪا ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﮑﻦ اﻋﻄﺎء ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ازای ﻫﺮ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن )۰۰۰. ۴۵۰
 (۰۰۰.رﯾﺎل ،ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺳﯿﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۳۵۰رﯾﺎل ،ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن )۲۵۰
 (۰۰۰. ۰۰۰.رﯾﺎل و ﺑﺮای روﺳﺘﺎﻫﺎ ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۱۵۰رﯾﺎل ﺑﺎ ﻧﺮخ ﭼﻬﺎر درﺻﺪ )۴درﺻﺪ( و
ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف و ﻧﻮﺳﺎز ﺑﻮدن ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد .
دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻠﮏ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﺧﺬ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻻزم ﺑﻪ ﻣﯿﺰان اﺻﻞ ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﺳﻮد
ﺳﻬﻢ اﯾﺜﺎرﮔﺮ )ﭼﻬﺎر درﺻﺪ( اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎزان و آزادﮔﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪای دارای ﻣﺴﮑﻦ ﻧﺎﺗﻤﺎم و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ از واﻣﻬﺎی ﮐﻤﺘﺮ
از ﺳﻘﻒ وام ﻣﺼﻮب در ﺳﺎل  ۱۳۹۰اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت آن را ﺑﺎ ﻫﻤﺎن وﺛﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ ﯾﺎ وﺛﯿﻘﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
۷۰ـ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﯾﺜﺎرﮔﺮان و ﻣﺸﻤﻮﻻن ﺑﻨﺪ )ک( ﻣﺎده ) (۲۰ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺣﺎﻓﻈﺎن
ﮐﻞ ﻗﺮآن در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻋﻢ از داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ دوﻟﺘﯽ
راﯾﮕﺎن اﺳﺖ  .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ازﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ذی رﺑﻂ اﻋﻢ از ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و
اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( و ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف و اﻣﻮرﺧﯿﺮﯾﻪ در اﺑﺘﺪای ﻫﺮ ﻧﯿﻢ ﺳﺎل
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .
۷۱ـ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ و دارﻧﺪﮔﺎن ردﯾﻒ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای ﮐﻠﯿﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪا ،اﯾﺜﺎرﮔﺮان و ﺧﺎﻧﻮاده
آﻧﺎن ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺳﻘﻒ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
۷۲ـ اﻓﺮاد و رزﻣﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و ﺣﻮادث زﻣﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﺟﺴﻤﯽ ،روﺣﯽ و رواﻧـﯽ ﺷﺪه
اﻧﺪ وﻟﯽ ﺻـﻮرت ﺳﺎﻧﺤﻪ و ﻣﺪارک ﺑﺎﻟﯿـﻨﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮕﺎﻧﻬﺎی اﻋﺰام ﮐﻨﻨﺪه و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺳﺎﻫﻮﻣﺎ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده
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اﺣﺮاز ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان و ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺟﺎﻧﺒﺎزی آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان
ﺟﺎﻧﺒﺎزی آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .
ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻮاﻧﺎن
۷۳ـ ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮر زﻧﺎن وﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﺋﯿﺴﺠﻤﻬﻮر ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﺧﻮد را
در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ذی رﺑﻂ اﺧﺬ و ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه
ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
اﻣﻮر ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ
۷۴ـ در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ )ز( ﻣﺎده ) (۱۱۲ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری
و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر
ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮑﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۱۰۰رﯾﺎل ازﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ وارﯾﺰی را ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوی ﺑﺮای اﺟﺮای
ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
۷۵ـ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺷﺪن
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اوﻟﻮﯾﺖ ذﯾﻞ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:
۱ـ ۷۵ـ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮاردادن اﻓﺮاد ﭘﺸﺖ ﻧﻮﺑﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر
۲ـ ۷۵ـ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان و ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﺷﺘﻐﺎل در ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر
۷۶ـ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ )۲۰درﺻﺪ( ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ و رﺷﺪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺑﻪ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
۷۷ـ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ از ﻃﺮف ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﯿﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد )۰۰۰. ۰۰۰. ۳۰۰
 (۰۰۰.رﯾﺎل از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺧﺘﺼﺎص
دﻫﺪ .
۷۸ـ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ )۵۰درﺻﺪ( وﺟﻮه اداره ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺘﯽ از ﺳﺎل  ۱۳۸۵ﻟﻐﺎﯾﺖ ﺳﺎل  ۱۳۸۸ﺑﻪ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺑﺖ وام ﺷﻬﺮﯾﻪ
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﮏ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد و وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ
واﻣﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﻗﺎﻟﺐ درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ رﺳﺪ  .دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش
ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ دﻫﺪ .
۷۹ـ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺻﺪور
ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ،ﻋﻮارض ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﻧﺸﻌﺎب آب و ﻓﺎﺿﻼب ،ﺑﺮق و ﮔﺎز ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎر و در ﺣﺪ ﯾﮏ واﺣﺪ
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف ﻣﻌﺎﻓﻨﺪ  .اﻋﺘﺒﺎرات اﯾﻦ ﺑﻨﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد .
 ۸۰ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ در ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺘﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﻪ و اﻣﺜﺎل آن ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از
ﻗﺘﻞ و ﯾﺎ ﺟﺮح ﻏﯿﺮﻋﻤﺪی اﺳﺖ و ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻏﯿﺮﮐﻼﻫﺒﺮداری ،ﻣﺒﻠﻎ دو ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۲
 (۰۰۰.رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ وﺟﻮه ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺘﺎد ﻣﺮدﻣﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر دﯾﻪ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت وزارت دادﮔﺴﺘﺮی اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ  .آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮﺳﻂ
وزارت دادﮔﺴﺘﺮی و ﺳﺘﺎد دﯾﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ  .دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 ۸۱ـ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﺎرده ﻫﺰار
و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۱۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ ﭘﺲ اﻧﺪازﻫﺎی ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ دوره ﺗﻨﻔﺲ
دوﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺟﻬﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪاﻧﻬﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .
ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻌﺎون و ﺣﺮﻓﻪ آﻣﻮزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد و ﺧﺮﯾﺪ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ و ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﮐﺸﺎورزی و داﻣﺪاری در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺸﺎورزی و داﻣﺪاری ﺑﺮای ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و اﺷﺘﻐﺎل آﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺋﻢ
و ﯾﺎ ﻣﻮﻗﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .
آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻌﺎون ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﯽ رﺳﺪ  .اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺰارش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﮐﺎر را ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﻀﺎﺋﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ و اﻣﺪاد
 ۸۲ـ در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ )ش( ﻣﺎده ) (۲۲۴ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ :
۱ـ ۸۲ـ ﺑﺨﺸﯽ از اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۱۲ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺘﺎد ﺑﺤﺮان ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب  ۲۵/۱۰/۱۳۸۶ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮑﻬﺰار
ﺳﺎﻫﻮﻣﺎ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده
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و ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۷۵۰. ۱رﯾﺎل ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭼﻬﻞ درﺻﺪ )۴۰درﺻﺪ( ﻫﺰﯾﻨﻪ ای و ﺷﺼﺖ درﺻﺪ
)۶۰درﺻﺪ( ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯿﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ،ﺗﺠﻬﯿﺰات ،ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎ و اﻧﺒﺎرﻫﺎی اﺿﻄﺮاری وﺧﻮدروﻫﺎی اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ،آﻣﺎدﮔﯽ و
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث ،ﺳﻮاﻧﺢ و ﺑﺤﺮان ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺬﮐﻮر اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .
۲ـ ۸۲ـ ده درﺻﺪ )۱۰درﺻﺪ( از اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻣﺎده ) (۱۰ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب
 ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﯾﮑﻬﺰار و دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۲۵۰. ۱رﯾﺎل ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوی ﻫﺰﯾﻨﻪ ای و
ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯿﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ،ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ و ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺬﮐﻮر اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف
ﺑﺮﺳﺪ .
 ۸۳ـ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺮﮐﺰ آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻼﯾﺎ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻮﺿﻮع ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره
 ۴/۶۷ﻣﻮرخ  ۲۵ﻣﺎه ﻣﯽ  ۲۰۱۱ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮای آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ )اﺳﮑﺎپ( ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽ
ﺷﻮد  .ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ردﯾﻒ ﺷﻤﺎره  ۵۶ـ ۵۵۰۰۰۰ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۹اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و
اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﺠﺎد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﭘﻨﺠﻢ ـ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ
 ۸۴ـ دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﻮزش ،ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺮآﻧﯽ و اﻫﻞ ﺑﯿﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ﻧﯿﻢ درﺻﺪ )۰/۵درﺻﺪ( از ﺳﻘﻒ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب ﻫﺮﯾﮏ از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺑﻮدﺟﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ای و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ را ﮐﺴﺮ و ﺑﻪ ردﯾﻒ ۴۶ـ ۵۵۰۰۰۰اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۱۵۰رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ اﯾﻦ ردﯾﻒ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻔﺎف
و ﺣﺠﺎب اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ وزارت ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ذی رﺑﻂ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﺮدد .
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﯽ درﺻﺪ )۳۰درﺻﺪ( از اﻋﺘﺒﺎرات اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻗﺮآﻧﯽ روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﻋﺸﺎﯾﺮ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .
 ۸۵ـ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ورزﺷﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده
) (۱۳ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﺎ ﯾﮏ درﺻﺪ )۱درﺻﺪ( از ﺳﻘﻒ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺼﻮب ﻫﺮﯾﮏ از
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ را ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و وزارت ورزش و اﻣﻮر ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺴﺮ و ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ردﯾﻒ ﺷﻤﺎره ۴۵ـ ۵۵۰۰۰۰اﺿﺎﻓﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .
از ﻣﺤﻞ ﻣـﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﯽ درﺻﺪ )۳۰درﺻﺪ( ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ورزش روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )۵درﺻﺪ( ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ورزﺷﯽ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺞ و ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ )۲۰درﺻﺪ( ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻓﻀﺎی ورزﺷﯽ در
ﻣﺪارس ﮐﺸﻮر اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .
اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه ﺑﺮای ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻌﯿﯿﻦ وزﯾﺮ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن و ﻗﺒﻞ از آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﺟﻮاﻧﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻼغ ،ﺗﺨﺼﯿﺺ و ﭘﺮداﺧﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ .
 ۸۶ـ ﺳﺎﻟﻨﻬﺎی ورزﺷﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺷﻬﺮﻫﺎی زﯾﺮ ﯾﮑﺼﺪﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎرات دوﻟﺘﯽ اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداری ﺗﯿﻤﻬﺎی ورزﺷﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﯿﺄﺗﻬﺎی ورزﺷﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .
 ۸۷ـ در ﺳﺎل  ۱۳۹۱دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺪاث ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ،
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ و ﺳﺎﯾﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 ۸۸ـ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺣﻖ اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق ،آب و ﮔﺎز ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻫﺎ ،داراﻟﻘﺮآﻧﻬﺎ و ﻧﯿﺰ اﻣﺎﮐﻦ دﯾﻨﯽ اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی دﯾﻨﯽ
ﻣﺼﺮح در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ .
ﺷﺸﻢ ـ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری
 ۸۹ـ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۵۰ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﺤﺎق ﻣﻮادی ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب  ۱۵/۸/۱۳۸۴ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ذﯾﻞ ﻫﺮ
دﺳﺘﮕﺎه در ﭘﯿﻮﺳﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎره ) (۳و ) (۴ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﻢ درﺻﺪ )۰/۵درﺻﺪ( ﺗﺎ ﺳﻪ درﺻﺪ )۳درﺻﺪ( از
اﻋﺘﺒﺎرات ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی اﻋﺘﺒﺎرات ﻓﺼﻮل ) (۱و ) (۶ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای و ﺳﺮاﻧﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزی وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺶ ﻓﻨﺎوری ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ اﺻﻼح ﺟﺪاول ﺑﻮدﺟﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﻗﺪام
ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎرات در ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد .
اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻓﻘﻂ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و
ﻓﻨﺎوری و اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ذی رﺑﻂ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ رﺳﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ
ﺟﺰء ) (۱ﺑﻨﺪ )م( ﻣﺎده ) (۲۲۴ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد،
ﻣﺼﺮف اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .
ﺳﺎﻫﻮﻣﺎ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده
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آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ۱۳۹۱ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ .
ﻫﻔﺘﻢ ـ ﻧﻈﺎم اداری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
۹۰ـ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮ از ﻗﺒﯿﻞ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺸﻮری و ﻟﺸﮑﺮی و ﻗﻀﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد ) (۷۱و ) (۷۸ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری در ﺣﮑﻢ
ﺣﻘﻮق ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد .
۹۱ـ در ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ،اﻣﺘﯿﺎز ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﻮت و ازدواج  ۶۵۰۰و اﻣﺘﯿﺎز ﺣﺴﺎب ﭘﺲ اﻧﺪاز ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ )ﺳﻬﻢ
دوﻟﺖ(  ۱۵۰ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد .
۹۲ـ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﺎﺋﻠﻪ ﻣﻨﺪی و اوﻻد و ﻋﯿﺪی
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و ﻣﻮﻇﻔﯿﻦ ﮐﺸﻮری اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﻼم ﻣﺬﮐﻮر را از ﺑﻮدﺟﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ
ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﺴﺮ و ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺻﻨﺪوق ﻣﺬﮐﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
۹۳ـ ﻣﺎده ) (۱۷ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺧﺪﻣﺎت اداری دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺮای
ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯿﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﻧﻤﯽ ﺷﻮد  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺧﺘﯿﺎرات ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان در ﻣﻮرد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺼﺎب ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺰاﯾﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﯿﺰ ﺗﺴﺮی ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .
۹۴ـ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺶ از ﻣﻮﻋﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﺟﺮاﺋﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ ﻣﻘﺎم ﻣﺠﺎز ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد ) (۵۲و
) (۵۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﺪون ﺳﻨﻮات ارﻓﺎﻗﯽ و ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺣﺬف ﯾﮏ ﭘﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﭘﯿﺶ از
ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ  .اﺟﺮای اﯾﻦ ﺣﮑﻢ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و واﮔﺬاری اﻣﻮال دوﻟﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ .
۹۵ـ ﺳﻘﻒ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻫﺎی ﻧﻘﺪی و ﻏﯿﺮﻧﻘﺪی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
دوﻟﺖ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ،ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
و ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮد در ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد  .از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ،اﺟﺮای ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﺳﻘﻒ
ﯾﺎد ﺷﺪه اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ  .در اﺻﻼﺣﯿﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺬﮐﻮر ،اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی و ﻏﯿﺮﻧﻘﺪی از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﻘﻮق
و ﻣﺰاﯾﺎ ،ﭘﺎداش ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان ،ﻋﯿﺪی و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﮑﻬﺎی ﻧﻘﺪی و ﻏﯿﺮﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان و اﻋﻀﺎی
ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذﮐﺮ ﯾﺎ
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم اﺳﺖ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺰﺑﻮر ،ﻣﻨﺪرج در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره )(۳
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .
درﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎء و ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ .
۹۶ـ در ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻗﺮاردادی داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﮐﺸﻮر ﻃﺒﻖ روش ﺑﻨﺪ )و( ﺗﺒﺼﺮه ) (۱۹ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۶ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .
۹۷ـ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﺷﻬﺮﻫﺎی زﯾﺮ دوازده ﻫﺰارﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری
از اﻣﺘﯿﺎزات ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .
۹۸ـ ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم و ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﻋﺘﺒﺎرات آﻧﻬﺎ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﮑﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ
آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻮاد ) (۴) ،(۳) ،(۲و ) (۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ ،در ﻣﺼﺮف اﻋﺘﺒﺎرات
ﻣﺬﮐﻮر از ﻟﺤﺎظ اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺣﮑﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .
ﻫﺸﺘﻢ ـ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻧﻈﺎرت
۹۹ـ اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺴﺮی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ
از ﺣﻘﻮق و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ده درﺻﺪ )۱۰درﺻﺪ( ﻫﺮ ﯾﮏ از ردﯾﻔﻬﺎی اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ ای و ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﻨﻈﻮر در ﺟﺪاول و ﭘﯿﻮﺳﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت
وزﯾﺮان در ﺳﻘﻒ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای و ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .
۱۰۰ـ اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯿﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای از ﻣﺤﻞ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﺳﺎﯾﺮ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ آن
دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺠﺎز اﺳﺖ  .اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﺣﮑﻢ در ﻣﻮرد اﻋﺘﺒﺎرات ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و دارﻧﺪﮔﺎن ردﯾﻒ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ذی
رﺑﻂ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان اﺳﺖ .
۱۰۱ـ ﺳﻘﻒ رﯾﺎﻟﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻮرای ﻓﻨﯽ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺼﺪﻣﯿﻠﯿﻮن )۳۰۰
 (۰۰۰. ۰۰۰.رﯾﺎل اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷﻮد .
۱۰۲ـ در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ «ب» ﻣﺎده ) (۲۱۴ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ
ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﺋﯽ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ
ﻣﺎده ) (۲۳ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ۱۳۵۱و ﻣﺎده ) (۱۰ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﺑﻪ روش اﯾﻦ ﺑﻨﺪ اﻗﺪام
ﺳﺎﻫﻮﻣﺎ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده
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ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:
۱ـ۱۰۲ـ زﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻃﺮح در
اﺧﺘﯿﺎر ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد  .درﻏﯿﺮاﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺄﻣﯿﻦ زﻣﯿﻦ اﺟﺮای ﻃﺮح ﺟﺰﺋﯽ از ﻣﻮﺿﻮع
ﻗﺮارداد اﺣﺪاث اﺳﺖ .
۲ـ۱۰۲ـ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎده ) (۲۳ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺗﻮﺳﻂ و ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺮاﺋﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت در ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﻗﺮارداد
ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﯽ ﺗﻌﻬﺪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد .
۳ـ۱۰۲ـ اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺻﺮﻓﺎً از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺑﻮده و دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﺎ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﺧﺮﯾﺪ
ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﺣﺪاﺛﯽ )ﻧﻮع اﻟﻒ( و ﯾﺎ ﻗﺮارداد اﺟﺎره درازﻣﺪت ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت )ﻧﻮع ب( و ﯾﺎ ﻗﺮارداد درازﻣﺪت ﺧﺮﯾﺪ
ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی آن ﻃﺮح )ﻧﻮع ج( اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
۴ـ۱۰۲ـ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻄﺎﺑﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻻزم را ﺑﺮای ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺛﯿﻖ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ در ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﯿﺎ و ﺑﻪ اﺟﺮاء ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ  .درﻫﺮﺻﻮرت ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ اﺣﺪاث ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺑﺮﻧﺪه
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﺳﺖ .
 ۵ـ۱۰۲ـ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﭘﺎﯾﻪ و ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ و ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺎرت دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﺮ اﺟﺮای
ﻃﺮح ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺧﺬ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و ﭘﯿﺶ ﺧﺮﯾﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر
)ﻧﻮع اﻟﻒ ،ب و ج( ،ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ردﯾﻒ ﻫﺎی ﻣﺼﻮب
ﻣﺮﺑﻮط در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد .
 ۶ـ۱۰۲ـ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﺮاﺳﺎس
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ارزش ﺣﺎل ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻧﺮخ ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ )۱۵درﺻﺪ( ﮐﻞ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر )ازﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﺎل ﻋﻘﺪ
ﻗﺮارداد( و ﺑﺎﻧﮏ ،ﺑﺎﺑﺖ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت دوره ﺳﺎﺧﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﻤﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .
۷ـ۱۰۲ـ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ وﺟﻮد ﯾﺎ ﻧﺒﻮد ﺑﯿﻤﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ )ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ
درﺳﺎل اول ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ اﺟﺎره ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎت )ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﻒ ،ب ﯾﺎ ج( را در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان
اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
 ۸ـ۱۰۲ـ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ درﻣﻮرد اداﻣﻪ اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮاد ) (۴۷) ،(۴۶و ) (۴۸ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎن،
ﻓﺴﺦ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺑﻨﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
۱۰۳ـ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯿﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻨﺪ
)ل( ﻣﺎده ) (۲۲۴ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺪون اﻓﺰاﯾﺶ در ﺳﺮﺟﻤﻊ اﻋﺘﺒﺎرات ،ﺑﯿﻦ
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 ۱۰۴ـ درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﺟﻬﯽ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری و ﻣﺎده ) (۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان و اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف
ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ در ﺣﮑﻢ ﺗﺼﺮف ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﻣﻮال دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ  .ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ذی رﺑﻂ ،ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ،ﻣﺪﯾﺮان ،ذی
ﺣﺴﺎﺑﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﺴﺆول اﺟﺮای اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
۱۰۵ـ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯿﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺟﺎﻣﻊ و اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪس ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ ،اﺣﯿﺎء و ﺗﻮﺳﻌﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﯾﻨﯽ ،ازﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ
دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﺮدد  .رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع درﺧﺼﻮص اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ ﺑﻨﺪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ .
۱۰۶ـ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻨﺪرج در ﭘﯿﻮﺳﺘﻬﺎ و ﺟﺪاول و ردﯾﻔﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎرﻋﺎﯾﺖ اﺣﮑﺎم و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ
ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ) (۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﻟﺰاﻣﺎت
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ )ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﻮارد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه در اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن( ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف اﺳﺖ .
۱۰۷ـ ﺗﺨﺼﯿﺺ و ﭘﺮداﺧﺖ اﻋﺘﺒﺎر ردﯾﻔﻬﺎی درآﻣﺪ ـ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای و درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )(۵
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری و ﻣﺎده ) (۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش
ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ )ب( ﻣﺎده ) (۲۰ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب اﻋﺘﺒﺎری ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﺮﺑﻮط از ﻣﺤﻞ ﺳﺎﯾﺮ ردﯾﻔﻬﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ دارد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ .
۱۰۸ـ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ ای و ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯿﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۰ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ارﻗﺎم ﻣﻨﺪرج در
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط اﺻﻼح
ﺷﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻓﻘﻂ درﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت دﯾﮕﺮ و در ﻣﻮرد ﻃﺮﺣﻬﺎ و ردﯾﻔﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﯾﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ذی رﺑﻂ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
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وﻇﯿﻔﻪ و اﺧﺘﯿﺎر و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮارد ﺟﺪﯾﺪ و اﺻﻼﺣﯽ
ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاری ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺎﻧﺪارﯾﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
۱۰۹ـ در ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎم و ﺧﺎص ﮐﻪ اﺣﮑﺎم و ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ ﺑﺮای ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ ﻓﻘﻂ در ﭼﺎرﭼﻮب اﺣﮑﺎم
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و در ﺳﻘﻒ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب و در ﺣﺪود وﺻﻮﻟﯽ ﻫﺎ
ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاء اﺳﺖ .
۱۱۰ـ اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﺟﺮای 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 .
۱۱۱ـ اﺟﺮای ﻣﺎده ) (۹۳ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزﯾﺮ و ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ
ذی رﺑﻂ و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد .
۱۱۲ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ و در اﺟﺮای ﻣﻮاد ) (۱۸۱و ) (۱۸۶ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و
ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﯾﮑﺼﺪ و ﺳﯽ و ﺳﻮم ) (۱۳۳و ﯾﮑﺼﺪ و ﺳﯽ و ﻫﻔﺘﻢ ) (۱۳۷ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ وﻇﺎﯾﻒ ،اﺧﺘﯿﺎرات و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﻬﺎی
وزﯾﺮان و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد آﻧﻬﺎ و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت و اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺮان
ﺳﺘﺎدی و اﺳﺘﺎﻧﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .
۱۱۳ـ ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻗﺎﻟﺐ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﺳﯽ و ﻫﺸﺘﻢ ) (۱۳۸ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ .
۱۱۴ـ اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاء اﺳﺖ .
۱۱۵ـ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻزم اﻻﺟﺮاء اﺳﺖ .
ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺎده واﺣﺪه در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ﺳﯽ ام اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﯾﮑﻬﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻮد و ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ و در ﺗﺎرﯾﺦ  ۳۰/۲/۱۳۹۱ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﯿﺪ .
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ
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