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ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳ آزﻣﻮن ﭘﺮداز اﯾﺮان ﻣﺸﻬﻮد
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ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۵۹۳۱ﮐﻞ ﮐﺸﻮر
ﻣﺎده واﺣﺪه‐

ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۵۹۳۱ﮐﻞ ﮐﺸﻮر از ﺣﯿﺚ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ
و ﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﻧﻬﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۴۷۹. ۹۲۵. ۵۸۷. ۹رﯾﺎل و از ﺣﯿﺚ ﻣﺼﺎرف ﺑﺎﻟﻎ
ﺑﺮ ﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﻧﻬﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن )۹
 (۰۰۰. ۰۰۰. ۴۷۹. ۹۲۵. ۵۸۷.رﯾﺎل ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
اﻟﻒ‐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣ دوﻟﺖ از ﻟﺤﺎظ درآﻣﺪﻫﺎ و واﮔﺬاری داراﯾﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای و ﻣﺎﻟ و ﻣﺼﺎرف ﺑﻮدﺟﻪ
ﻋﻤﻮﻣ دوﻟﺖ از ﺣﯿﺚ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﺗﻤﻠ داراﯾﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای و ﻣﺎﻟ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﺳﯿﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و
ﭼﻬــﺎر ﻫــﺰار و ﻫﺸﺘﺼــﺪ و ﻧــﻮد و ﭘﻨــﺞ ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و ﯾﺼــﺪ و ﭼﻬــﻞ و ﭘﻨــﺞ ﻣﯿﻠﯿــﻮن )۰۰۰. ۵۴۱. ۵۹۸. ۴۵۳. ۳
(۰۰۰.رﯾﺎل
ﺷﺎﻣﻞ:
 ‐۱ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻧﻬﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﺳﻪ ﻫﺰار و ﻧﻬﺼﺪ و ﺳوﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﯾﺼﺪ و ﻧﻮد و
ﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن )(۰۰۰. ۰۰۰. ۹۹۱. ۷۳۹. ۳۴۹. ۲رﯾﺎل
 ‐۲درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ده ﻫﺰار و ﻧﻬﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﻔﺖ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﻧﻬﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن )(۰۰۰. ۰۰۰. ۶۴۹. ۷۵۹. ۰۱۴رﯾﺎل
ب‐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ ،ﺑﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ از ﻟﺤﺎظ درآﻣﺪﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ﻫﺰار و ﯾﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﯾ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﻫﺸﺘﺼﺪ و
ﺷﺼﺖ و ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن )(۰۰۰. ۰۰۰. ۳۶۸. ۱۷۱. ۸۲۸. ۶رﯾﺎل و از ﺣﯿﺚ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ
ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ﻫﺰار و ﯾﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﯾ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﺳﻪ
ﻣﯿﻠﯿﻮن )(۰۰۰. ۰۰۰. ۳۶۸. ۱۷۱. ۸۲۸. ۶رﯾﺎل
ﺗﺒﺼﺮه ‐۱
اﻟﻒ‐ در ﺳﺎل  ۵۹۳۱ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ( ﻣﺎده ) (۱ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق
ﺑﺮﺧ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟ دوﻟﺖ ) (۲ﻣﺼﻮب  ،۴/۲۱/۳۹۳۱ﭼﻬﺎرده و ﻧﯿﻢ درﺻﺪ
)۵/۴۱درﺻﺪ( ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺷﻮد و ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از آن ﻣﻌﺎف از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم دوﻟﺖ اﺳﺖ .
ب‐ ﺳﻬﻢ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ )ب( ﻣﺎده ) (۱ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸ از
ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟ دوﻟﺖ ) ،(۲ﺑﯿﺴﺖدرﺻﺪ)۰۲درﺻﺪ( ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺷﻮد  .ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ
اﺳﺖ ﺑﯿﺴﺖدرﺻﺪ )۰۲درﺻﺪ( ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ارزش ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌ و ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘ را ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠ وارﯾﺰ ﮐﻨﺪ  .ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ وارﯾﺰ و از ﻣﺎه ﯾﺎزدﻫﻢ ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و
ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﺷﻮد .
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ﺳﻬﻢ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق از ﺻﺎدرات ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎزوﮐﺎر ﻣﺎده) (۳۱ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮ
و ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺷﻮد .
ج‐ ﺑﻪ وزارت ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ارزی‐ رﯾــﺎﻟ از ﻃﺮﯾــﻖ ﺑــﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺳــﻘﻒ ﭘﻨﺠــﺎه ﻫــﺰار ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۵رﯾــﺎل ﺑــﺎ
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد اﯾﻦ اوراق ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻧﻔﺖ از ﻣﺤﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ارﻗﺎم ﻣﺼﻮب ﻫﻤﺎن ﺳﺎل اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .
د‐ وزارت ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻪ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ
اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی و ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟ ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻻﯾﺸﺎﻫﻬﺎ و
زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬــﺎی ﺗﺄﻣﯿــﻦ ،ذﺧﯿﺮهﺳــﺎزی و ﺗﻮزﯾــﻊ ﻓــﺮآورده اﻗــﺪام ﮐﻨــﺪ و ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﻣــﻮرد ﻧﯿــﺎز را از ﻣﺤــﻞ اﻓﺰاﯾــﺶ
ﭘﻨﺞدرﺻﺪ)۵درﺻﺪ( ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻨﺰﯾﻦ ،ﻧﻔﺖ ﺳﻔﯿﺪ ،ﻧﻔﺖ ﮔﺎز ،ﻧﻔﺖ ﮐﻮره ،ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ
و ﺳﻮﺧﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﭘﺎﻧﺰدهﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )۰۰۰. ۰۰۰. ۵۱
 (۰۰۰. ۰۰۰.رﯾﺎل ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ  .اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺰء درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﺷﻮد و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎ ﻧﺮخ
ﺻﻔﺮ ﻣﺑﺎﺷﺪ .
ھ‐ وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻗﯿﺮ راﯾﺎن ﺗﺎ
ﺳـﻘﻒ ﻣﺒﻠـﻎ ﺑﯿﺴـﺖ و ﭼﻬـﺎر ﻫـﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۴۲رﯾـﺎل ﺑـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺷﺼـﺖ و دو درﺻـﺪ
)۲۶درﺻـﺪ( در اﺧﺘﯿـﺎر وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳـﺎزی ﺟﻬـﺖ روﮐـﺶ آﺳـﻔﺎﻟﺖ وآﺳـﻔﺎﻟﺖ راﻫﻬـﺎی روﺳـﺘﺎﯾ و ﺑﯿﺴـﺖ
درﺻﺪ )۰۲درﺻﺪ( در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ ﺟﻬﺖ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﺑﻬﺴﺎزی روﺳﺘﺎﻫﺎ و اﻧﺠﺎم
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺘ ﺑﺎ دﻫﯿﺎریﻫﺎ و ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ )۵۱درﺻﺪ( در اﺧﺘﯿﺎر وزارت ﮐﺸﻮر)ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و
دﻫﯿﺎریﻫﺎی ﮐﺸﻮر( ﺟﻬﺖ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺮ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻧﻔﺮ و ﺳﻪدرﺻﺪ)۳درﺻﺪ( ﺟﻬﺖ
ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺪارس در اﺧﺘﯿﺎر وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش )ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﺳﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺪارس( ﻗﺮار دﻫﺪ و
در ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻓﻣﺎﺑﯿﻦ ﺧﻮد و ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﻋﻤﺎل و ﺑﺎ آن ﺗﺴﻮﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ  .وزارت ﻧﻔﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟ
 ۵۹۳۱ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﯿﺮ اﻗﺪام ﻣﮐﻨﺪ .
و‐ وزارت ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﺧﻄﻮط ﮔﺎزرﺳﺎﻧ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ
و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻪ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۳رﯾﺎل ﺑﺮای اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺗﺎ
ﻣﺒﻠﻎ دو ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۲رﯾﺎل ﺑﺮای ﺷﺮق ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از ﻣﺤﻞ ﻣﺎده) (۲۱ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ
ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب  ۱/۲/۴۹۳۱ﺑﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه ‐۲
اﻟﻒ‐ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد در ﺳﺎل  ۵۹۳۱ﻣﺼﺎرف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﮔﺬاری ﺑﻨﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰء
) (۲ﺑﻨﺪ )د( ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ) (۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۳۱اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺪﻫ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻ و ﺗﻌﺎوﻧ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣ ﻏﯿﺮدوﻟﺘ را از ﻣﺤﻞ واﮔﺬاری ﺳﻬﺎم و
ﺳﻬﻢاﻟﺸﺮﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در ﺟﺰء ) (۲ﺑﻨﺪ )د(
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ) (۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۸۱اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮداﺧﺖ
ﮐﻨﺪ .
ب‐ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺑﻨﺎﻫﻬﺎی در ﺣﺎل واﮔﺬاری در ﺳﺎل  ۵۹۳۱و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎﻫﻬﺎی واﮔﺬارﺷﺪه ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮐﻨﺘﺮﻟ ،اﺳﺎﻣ اﯾﻦ ﺑﻨﺎﻫﻬﺎ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﺳﺎزی ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﮐﺸﻮر و
ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان اﻋﻼم ﻣﺷﻮد  .ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﮐﺸﻮر ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﺛﺒﺖ
ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣ و ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف در اﻣﻮال و اﻣﻼک ﺑﻨﺎﻫﻬﺎی ﻣﺰﺑﻮر را
ﭘﺲ از أﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﮐﺘﺒ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﺳﺎزی اﻧﺠﺎم دﻫﺪ  .ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ
ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻃ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻋﻼﻣ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﺧﺼﻮﺻ و دوﻟﺘ ،اﻋﻄﺎی ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺑﻨﺎﻫﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر را ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ أﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﺳﺎزی ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ج‐ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده ) (۴ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟ دوﻟﺖ ) (۲در ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی در ﺣﺎل واﮔﺬاری
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در ﺳﺎل  ۵۹۳۱اﻟﺰاﻣ اﺳﺖ .
ﺗﺒﺼﺮه ‐۳
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺪت اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻮﺑﻪ
ﺷﻤـﺎره  ۱۰۱۰/۱۳۶۶۶ﻣـﻮرخ  ۷۲/۰۱/۹۸۳۱ﻣﺠﻤـﻊ ﺗﺸﺨﯿـﺺ ﻣﺼـﻠﺤﺖ ﻧﻈـﺎم در ﺳـﺎل  ۵۹۳۱ﺳـﻘﻒ ﺗﺴـﻬﯿﻼت
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟ ﺧﺎرﺟ)ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ( ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻗﺒﻞ ،ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﺎرد )۰۰۰. ۰۵
 (۰۰۰. ۰۰۰.دﻻر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺷﻮد .
دﺳﺘﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری و ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻ و ﺗﻌﺎوﻧ و
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣ ﻏﯿﺮدوﻟﺘ ﺑﺎ ﺳﭙﺮدن ﺗﻀﻤﯿﻦﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ  .ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﻣﺎده ) (۲۸ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان
ﻣﺼﻮب  ،۵۱/۰۱/۹۸۳۱اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت را ﺑﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺎﻟ و زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄ ﺑﺎ
اوﻟـﻮﯾﺖ ﺑﺨﺸﻬـﺎی ﺧﺼﻮﺻـ و ﺗﻌـﺎوﻧ اﺧﺘﺼـﺎص ﻣدﻫـﺪ  .ﮐﻠﯿـﻪ ﻃﺮﺣﻬـﺎی ﻣﺼـﻮب ﮐـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﻧﻬـﺎ از ﻣﺤـﻞ
ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺗﺄﻣﯿـﻦ ﻣـﺎﻟ ﺧﺎرﺟ)ﻓﺎﯾﻨـﺎﻧﺲ( ﺗﺄﻣﯿـﻦ ﻣﺷـﻮد ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ ﺗﺄﯾﯿـﺪ دﺳـﺘﺎه اﺟﺮاﺋـ ذیرﺑـﻂ ،وزارت اﻣـﻮر
اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾ ،ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ
ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺮ ﯾ از ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺻﺮﻓﺎً از ﻣﺤﻞ ﻋﺎﯾﺪات ﻃﺮح در دوران
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﺷﺪه ﻃﺮح در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮح و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﮐﻔﺎﯾﺖ از
ﺳﻬﻢ اﻋﺘﺒﺎرات آﺗ اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﺮداﺷـﺖ و ﭘﺮداﺧـﺖ از ﻣﺤـﻞ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟـﻮد ﺟﻤﻬـﻮری اﺳﻼﻣـ اﯾـﺮان ﻧـﺰد ﮐﺸـﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨـﺪه ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻣـﺎﻟ
ﺧﺎرﺟ)ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ( ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ  .دوﻟﺖ ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦﻫﺎی ﮐﺎﻓ را ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺨﺶ
ﻏﯿﺮدوﻟﺘ أﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
دهدرﺻﺪ)۰۱درﺻﺪ( از اﻋﺘﺒﺎرات اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺟﻬﺖ ﻃﺮﺣﻬﺎی دﻓﺎﻋ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎﻋ و ﺑﻨﯿﻪ دﻓﺎﻋ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻣﮔﺮدد .
ﺗﺒﺼﺮه -۴
اﻟــﻒ‐ ﺑﻪﻣﻨﻈــﻮر ﺗﺤﻘــﻖ ﺑﺨﺸــ از اﻫــﺪاف ﻣﻨــﺪرج در ﻗــﺎﻧﻮن ﺣﻤــﺎﯾﺖ از ﺷﺮﮐﺘﻬــﺎ و ﻣﺆﺳــﺴﺎت داﻧﺶﺑﻨﯿــﺎن و
ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﻧﻮآوری و اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﻣﺼﻮب  ۵/۸/۹۸۳۱ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﺒﺼﺮه ) (۲ﻣﺎده ) (۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟ
ﻣﺒﻠﻎ دوﯾﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۲دﻻر از ﻣﺤﻞ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن
ﺧﺼﻮﺻـ و ﺗﻌـﺎوﻧ اﺧﺘﺼـﺎص ﻣﯾﺎﺑـﺪ  .ﻣﺒﻠـﻎ ارزی ﻣﺬﮐـﻮر ﺑـﺮای ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠـ ﺑـﺎزﮔﺸﺖ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد  .ﺗﺒﺪﯾﻞ دﻻر ﺑﻪ رﯾﺎل ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﺻﻮرت
ﻣﮔﯿﺮد .
ب‐ ﺑــﻪ ﺻــﻨﺪوق ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻠــ اﺟــﺎزه داده ﻣﺷــﻮد ﮐــﻪ در ﺳــﺎل  ۵۹۳۱ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ اﻋﻄــﺎی ﺗﺴــﻬﯿﻼت ارزی ﺑــﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻ ،ﺗﻌﺎوﻧ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣ ﻏﯿﺮدوﻟﺘ ﺑﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای ﺑﺎﻻدﺳﺘ ﻧﻔﺖ
و ﮔﺎز ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯿﺪانﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک و ﺟﻤﻊآوری ﮔﺎزﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ وزارت ﻧﻔﺖ و ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﯿﺖ
ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺨﺎزن و ﺗﻮﻟﯿﺪی از آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .
ج‐ ﺑــﻪ ﺻــﻨﺪوق ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻠــ در ﺳــﺎل  ۵۹۳۱اﺟــﺎزه داده ﻣﺷــﻮد ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ اﻋﻄــﺎی ﺗﺴــﻬﯿﻼت ارزی ﺑــﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ و ﯾﺎ ﺗﻌﺎوﻧ ﺑﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درون و ﺑﺮون
ﺷﻬﺮی ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﯿﺖ و ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ و
ذیرﺑﻂ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ در ﻗﺒﺎل أﺧﺬ ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳ ﺗﺎ اﺳﺘﻬﻼک اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺳﻮد آن از اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻗﺪام
ﮐﻨﺪ .
د‐ در ﺳﺎل  ۵۹۳۱ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۵دﻻر از ﻣﺤﻞ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧ
ﮐﺸﺎورزی ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻ و ﺗﻌﺎوﻧ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺷﻮد  .اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻃ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل از ﻣﺤﻞ ﻋﻮاﯾﺪ اﺟﺮای ﻃﺮح ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻣﮔﺮدد .
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ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دوﻟﺖ ﻣﺑﺎﺷﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه -۵
اﻟـﻒ‐ ﺑـﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬـﺎی واﺑﺴـﺘﻪ و ﺗـﺎﺑﻌﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫـﺎی ﻧﯿـﺮو ،ﻧﻔـﺖ ،راه و ﺷﻬﺮﺳـﺎزی ،ورزش و ﺟﻮاﻧـﺎن ،دﻓـﺎع و
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی و ﺳﺎزﻣﺎن
اﻧﺮژی اﺗﻤ اﯾﺮان اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺼﻮب  ۰۳/۶/۶۷۳۱ﺗﺎ
ﺳﻘﻒ ﯾﺼﺪﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۱رﯾﺎل ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی اﻧﺘﻔﺎﻋ دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨ،
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟ ﺧﻮد ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎ و ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن و ﻣﻬﺎر
آﺑﻬﺎی ﻣﺮزی ،ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ وﯾﮋه وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﺮﻗ ،ﻃﺮﺣﻬﺎی آﺑﺮﺳﺎﻧ و ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ،اﺣﺪاث و ﺗﻤﯿﻞ
ﻃﺮﺣﻬــﺎی آبﺷﯿﺮﯾﻦﮐــﻦ ،ﺗﻤﯿــﻞ ﺷﺒــﻪ ﺟﻤــﻊآوری و اﻧﺘﻘــﺎل ﻓــﺎﺿﻼب ،ﺗﺼــﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آب و ﻓــﺎﺿﻼب،
ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی ﺑﺮق ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮق و آب ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺑﺮق و ﮔﺮﻣﺎ
) (CHPو ﺑﺮق و ﮔﺮﻣﺎ و ﺳﺮﻣﺎ ) (CCHPﺷﺒﻪﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ،اﺣﺪاث و ﺗﻤﯿﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم
ورزﺷ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺎز ﺑﻪ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﮐﻤﺘﺮﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ،اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ رﯾﺎﻟ
و ﯾﺎ ﺻﻮک اﺳﻼﻣ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده ) (۸۸ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟ دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب ۷۲/۱۱/۰۸۳۱
و ﺑﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﻣرﺳﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮد در ﺧﺼﻮص اﺻﻞ و ﺳﻮد ،ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﻨﻨﺪ .
ب‐ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۵رﯾﺎل اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ
رﯾﺎﻟ ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد آن ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی اﻧﺘﻔﺎﻋ دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨ،
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟ و ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ و وﺟﻮه أﺧﺬﺷﺪه را ﺑﻪ ردﯾﻒ ﺷﻤﺎره
 ۲۰۱۰۱۳ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وارﯾﺰ ﮐﻨﺪ  .ﻣﻨﺎﺑﻊ وارﯾﺰی ﺑﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠ داراﯾﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای
ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم ﻣﻨﺪرج در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ) (۱اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد  .واﮔﺬاری اﯾﻦ اوراق ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘ اﻋﻢ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ،ﺑﺎﻧﻬﺎ و ﺳﺎﯾﺮ
دﺳﺘﺎﻫﻬﺎ در ﺑﺎزار ﭘﻮل و ﻗﺒﻞ از ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .
ج‐ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﺮوشﻧﺮﻓﺘﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺑﻨﺪﻫﺎی )اﻟﻒ( و )ب( اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ،ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاری ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎران،
ﻣﺸﺎوران و ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﻤﺎن ﻃﺮﺣﻬﺎ در ﺳﻘﻒ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق ﻃﺮح ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ رﺋﯿﺲ دﺳﺘﺎه اﺟﺮاﺋ،
ذیﺣﺴﺎب ذیرﺑﻂ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ  .اوراق واﮔﺬارﺷﺪه ،ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﻗﺒﻞ از
ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ .
د‐ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎی ﮐﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮک ﯾﺎ اﻧﻔﺮادی ﺑﺎ ﻣﺠﻮز
ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان و ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارت ﮐﺸﻮر )ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و دﻫﯿﺎریﻫﺎ( ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻫﻔﺘﺎد
ﻫــﺰار ﻣﯿﻠﯿــﺎرد )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۷رﯾــﺎل اوراق ﻣﺸــﺎرﮐﺖ و ﺻــﻮک اﺳﻼﻣــ ﺑــﺎ ﺗﻀﻤﯿــﻦ ﺧــﻮد ﺑــﺎ
ﺑــﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻــﻞ و ﺳــﻮد آن ﺑــﺎ رﻋــﺎﯾﺖ ﻗــﺎﻧﻮن ﻧﺤــﻮه اﻧﺘﺸــﺎر اوراق ﻣﺸــﺎرﮐﺖ و آﯾﯿﻦﻧــﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋــ آن ﺗﻮﺳــﻂ
ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ  .ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ )۰۵درﺻﺪ( از ﺳﻘﻒ اوراق ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻗﻄﺎر
ﺷﻬﺮی اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯾﺎﺑﺪ .
ﻣﺠﻮز ﻓﺮوش اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﺳﺎل ﺻﺪور در ﺳﺎل  ۵۹۳۱ﻧﺎﻓﺬ اﺳﺖ .
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻨﺠﺎهدرﺻﺪ
)۰۵درﺻﺪ( دوﻟﺖ و ﭘﻨﺠﺎهدرﺻﺪ )۰۵درﺻﺪ( ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ
)۰۵درﺻﺪ( ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﻣﺑﺎﺷﺪ .
ﻫـ‐ دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ را ﺑﺎ ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﯾ ﺗﺎ ﺳﻪﺳﺎل ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﻧﺎم
و ﯾﺎ ﺑﺎﻧﺎم ،ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪﻫ ﻣﺴﺠﻞ ﺧﻮد ﺑﺎﺑﺖ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠ داراﯾﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای و
ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﺑﺮق و آب ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻠﯿﻔ ﻓﺮوش آن در ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺮق و آب
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ) (۰۲ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب  ۱/۶/۶۶۳۱ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﺳﻤ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۵۷رﯾﺎل ﺑﻪ ﻃﻠﺒﺎران ﻏﯿﺮدوﻟﺘ واﮔﺬار ﮐﻨﺪ  .اﺳﻨﺎد ﻣﺰﺑﻮر از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف ﻣﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﻣﺎﻟ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب
ﺳﺎﻫﻮﻣﺎ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده
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 ۱/۹/۴۸۳۱ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻣﻀﺎی وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾ ﺻﺎدر ﻣﺷﻮد  .اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣ 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  .ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﯾﻦ اوراق ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .
و‐ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد در ﺳﺎل  ۵۹۳۱ﺑﺪﻫﯿﻬﺎی ﻗﻄﻌ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘ و ﺣﻘﻮﻗ ﺗﻌﺎوﻧ و
ﺧﺼﻮﺻ را ﮐﻪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۳۹۳۱اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﻄﻌ دوﻟﺖ
)وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘ (از اﺷﺨﺎص ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )۰۰۰. ۵۲۱
(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰.رﯾﺎل ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﻤﻌ ‐ﺧﺮﺟ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﮐﻨﺪ  .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾ،
اﺳﻨﺎد ﺗﻌﻬﺪی ﺧﺎﺻ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اوراق ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺧﺰاﻧﻪ« ﺻﺎدر ﻣﮐﻨﺪ و در اﺧﺘﯿﺎر اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘ و ﺣﻘﻮﻗ
ﺧﺼﻮﺻ و ﺗﻌﺎوﻧ ﻃﻠﺒﺎر و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ﺑﺪﻫﺎر ﻗﺮار ﻣدﻫﺪ  .اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪﻫ اﺷﺨﺎص
ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد .
ز‐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻤﺮار ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﺼﺪ
ﻫــﺰار ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۱رﯾــﺎل اﺳــﻨﺎد ﺧﺰاﻧــﻪ اﺳﻼﻣــ ﻣﻨﺘﺸــﺮ و اﺳــﻨﺎد ﻣﺰﺑــﻮر را ﺻــﺮف
ﺗﺨﺼﯿﺺﻫﺎی اوﻟﻮﯾﺖدار اﺑﻼﻏ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل
 ۵۹۳۱ﮐﻨﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد را ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ،از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات دﺳﺘﺎه ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .اﯾﻦ اﺳﻨﺎد
از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف ﺑﻮده و در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﻗﺎﺑﻞ داد و ﺳﺘﺪ ﻣﺑﺎﺷﺪ .
ﺗﺴﻮﯾﻪ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد در ﺳﺮرﺳﯿﺪ ،ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺴﻮﯾﻪ آن ﻗﺒﻞ از
ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺰاﻧﻪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .
اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺑﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .
ح‐ ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾ اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از داراﯾﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر
ﺻﻮک اﺳﻼﻣ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﺷﺪه در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﻫﺎ و اﻣﻮال در ﻣﺎﻟﯿﺖ دوﻟﺖ و
ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل و ﺳﺎﯾﺮ داراﯾﻫﺎی دوﻟﺖ ،ﺿﻤﻦ اﺟﺮای
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻃﻼﻋﺎت اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋ) ﺳﺎدا( ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از داراﯾﻫﺎ و اﻣﻮال دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت
ﮐﺸﻮری ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی اﻧﻔﺎل ،اﻣﻮال دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی و ﻣﻮارد و ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﻨﺪرج در اﺻﻞ
ﻫﺸﺘﺎد و ﺳﻮم) (۳۸ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺻﻮک اﺳﻼﻣ ﻧﻈﯿﺮ ارزﯾﺎﺑ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
رﺳﻤ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻬﺮهﺑﺮدار ،واﮔﺬاری و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎ ﻓﺮوش اﻣﻮال ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان اﻗﺪام ﮐﻨﺪ  .ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﻣﺼﻮب
 ۸/۷/۶۸۳۱در اﺟﺮای ﻣﺎده ) (۷۳۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣ ﮐﺸﻮر و ﺗﺒﺼﺮه ) (۰۱ﻣﺎده ) (۹۶ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸ
از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟ دوﻟﺖ ﻣﻠﻔﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﻫﻤﺎری ﻻزم ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل اﻋﻢ از اراﺿ ،اﻣﻼک ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎی اداری در اﺧﺘﯿﺎر ﯾﺎ ﺗﺼﺮف اﻋﻢ از
اﯾﻨﻪ دارای ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮده ﯾﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺟﺎرهای ﯾﺎ وﻗﻔ ﯾﺎ ﻣﻠ و  . . .در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻗﺪام
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .ﺻﺪور ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﻮز ﺑﺮای واﮔﺬاری ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻬﺮهﺑﺮدار ،ﻓﺮوش اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل دوﻟﺘ ﺑﺪون
ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر و أﺧﺬ ﺷﻨﺎﺳﻪ )ﮐﺪ( رﻫﯿﺮی ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .
اﻧﺘﺸﺎر ﺻﻮک اﺳﻼﻣ ﺑﺮای دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ،ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﻮﻣﺘ ﻏﯿﺮ ﻗﻮه
ﻣﺠﺮﯾﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از داراﯾﻫﺎ و اﻣﻮال اﯾﻦ دﺳﺘﺎﻫﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻋﺎﻟﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .
ﺗﺒﺼﺮه -۶
اﻟﻒ‐ ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۴۸ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب  ۳/۲۱/۶۶۳۱و اﺻﻼﺣﺎت
ﺑﻌﺪی آن در ﺳﺎل  ،۵۹۳۱ﻣﺒﻠﻎ ﯾﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن )(۰۰۰. ۰۰۰. ۶۵۱رﯾﺎل در ﺳﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺷﻮد .
ب‐ ﻣﺪت اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﺼﻮب  ۷۱/۲/۷۸۳۱و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﺳﺎل  ۵۹۳۱ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺷﻮد .
ﺳﺎﻫﻮﻣﺎ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده
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ج‐ وزارت ﻧﯿﺮو از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی آﺑﻔﺎی ﺷﻬﺮی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺮخ آبﺑﻬﺎی
ﺷﻬﺮی ،ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﻌﺐ ﻓﺮوش آب ﺷﺮب ﻣﺒﻠﻎ ﯾﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه )(۰۵۱رﯾﺎل از ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن آب درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ
ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﮐﻨﺪ  .ﺻﺪدرﺻﺪ)۰۰۱درﺻﺪ( وﺟﻮه درﯾﺎﻓﺘ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد )۰۰۰. ۰۰۷
(۰۰۰. ۰۰۰.رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ ﺣﺴﺎب ﻣﺬﮐﻮر ﺻﺮﻓﺎً ﺟﻬﺖ آﺑﺮﺳﺎﻧ ﺷﺮب روﺳﺘﺎﯾ و ﻋﺸﺎﯾﺮی اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯾﺎﺑﺪ .
اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻤﺒﻮد آب ﺷﺮب ﺳﺎﻟﻢ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎﯾ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد  .وﺟﻮه ﻓﻮق ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﻧﻤﺷﻮد .
د‐ دوﻟﺖ ﻣﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋ ذیرﺑﻂ را ﻣﻮﻇﻒ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎ و ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ و ﮔﻤﺮﮐ را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺟﻤﻌ ‐ﺧﺮﺟ در ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﻫـ‐ وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻬﺎی ﺑﺮق ﺑﻪازای ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮواتﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮق ﻓﺮوﺧﺘﻪﺷﺪه ،ﻣﺒﻠﻎ
ﺳ (۰۳)رﯾﺎل ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻮارض ﺑﺮق در ﻗﺒﻮض ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ درج و از ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺑﺮق ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺧﺎﻧ
روﺳﺘﺎﯾ و ﭼﺎﻫﻬﺎی ﮐﺸﺎورزی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ  .وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺎﺻ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ
ﻣﺷﻮد و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۷رﯾﺎل ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ و
ﻧﻬﺪاری ﺷﺒﻪﻫﺎی ﺑﺮق روﺳﺘﺎﯾ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ و ﭘﺎک ،ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﯿﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺷﻮد .
و‐ ﺑــﻪ وزارت ﮐﺸــﻮر )ﺳﺎزﻣــﺎن ﺷﻬﺮداریﻫــﺎ و دﻫﯿﺎریﻫــﺎ( اﺟــﺎزه داده ﻣﺷــﻮد در ﺳــﺎل  ۵۹۳۱ﺑﯿﺴ ـﺖدرﺻﺪ
)۰۲درﺻﺪ( از وﺟﻮه ﺗﺒﺼﺮه) (۲ﻣﺎده) (۹۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزشاﻓﺰوده ﻣﻌﺎدل ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )۰۰۰. ۷
(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰.رﯾﺎل ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر آن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد را ﺑﺮای ﮐﻤ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺧﺪﻣﺎﺗ و
ﻋﻤﺮاﻧ ﺷﻬﺮﻫﺎی زﯾﺮ ﯾﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ )۰۷درﺻﺪ( و ﺳ درﺻﺪ
)۰۳درﺻﺪ( ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ .
ز‐ در ﺳﺎل  ۵۹۳۱ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ و رﻋﺎﯾﺖ اﻧﻀﺒﺎط ﻣﺎﻟ ،ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻗﻄﻌ اﻣﻼک ﺑﻪ
ﻣﺄﺧﺬ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ)۵درﺻﺪ( و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ واﮔﺬاری ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﻣﺄﺧﺬ ده ﺑﺮاﺑﺮ
ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗ ﻣﻠ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳ درﺻﺪ)۰۳درﺻﺪ( در ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﻘﺎل از ﻃﺮف ﻣﺎﻟﺎن ﻋﯿﻦ ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﺣﻖ ﻣﺑﺎﺷﺪ .
ﺣﻖ واﮔﺬاری ﻣﺤﻞ از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﻖ ﮐﺴﺐ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻪ ﯾﺎ ﺣﻖ ﺗﺼﺮف ﻣﺤﻞ ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﻧﺎﺷ از
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری .
ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺣﻢ
ﻣﺑﺎﺷﺪ .
ح‐ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب ۱۳/۴/۴۹۳۱و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻗﻮاﻧﯿﻦ رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ
رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب  ۱/۲/۴۹۳۱و اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸ از ﻣﻘﺮرات
ﻣﺎﻟ دوﻟﺖ ) (۲در ﺳﺎل  ۵۹۳۱ﻣﺠﺮی ﻣﺑﺎﺷﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه ‐۷
اﻟﻒ‐ ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘ و ﺣﻘﻮﻗ اﺳﺘﺨﺮاجﮐﻨﻨﺪه ﺳﻨ آﻫﻦ ﮐﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧ اﯾﺮان)اﯾﻤﯿﺪرو( و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ اﺳﺖ وﻟ ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺬﮐﻮر و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻌﺎدن ﻓﻮق در ﺳﺎل ۵۹۳۱
ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ)۰۲درﺻﺪ( ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣ ردﯾﻒ  ۹۱۴۰۳۱ﺟﺪول
ﺷﻤﺎره) (۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ  .در ﺻﻮرت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮای ﺗﻤﯿﻞ زﻧﺠﯿﺮه
ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻠﺎﻧ ﻧﺰوﻟ در ﻃﻮل زﻧﺠﯿﺮه ﻓﺮآوری ،ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺼﻮﯾﺐ و از اﺑﺘﺪای
ﺳﺎل  ۵۹۳۱وﺻﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﮔﯿﺮد ﮐﻪ زﻧﺠﯿﺮه ارزش ﻓﺮآوری را در داﺧﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﺎﻫﻮﻣﺎ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده
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اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ  .درﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺟﺰء ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت از ﻣﺤﻞ ﺳﻮد ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻣﻌــﺎدن و ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌــﺪﻧ ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳــﺘ ﮐﻨﻨــﺪ ﺑــﻪ ﻣﯿــﺰان ده درﺻﺪ)۰۱درﺻــﺪ( ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺤﻞ ﺳﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺷﻮد .
ﭘﻨﺠـﺎه درﺻﺪ)۰۵درﺻـﺪ( درآﻣـﺪ ﻣﻮﺿـﻮع ردﯾـﻒ  ۳۲۴۰۳۱از ﻣﺤـﻞ اﻋﺘﺒـﺎرات ردﯾـﻒ  ۰۰۰۰۳۵‐۷۵۱از ﻃﺮﯾـﻖ
وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋ در اﺧﺘﯿﺎر ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘ ﻓﻮﻻد و ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﺎرﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد )۴
(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۳.رﯾﺎل
از ﻣﺒﺎﻟﻎ وارﯾﺰی ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ  ۹۱۴۰۳۱اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﺎ ﻣﯿﺰان درﯾﺎﻓﺘ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﯿﺺﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ردﯾﻔﻬﺎی  ۰۰۰۰۳۵‐۲۸و ) ۰۰۰۰۳۵‐۰۲۱ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ )۰۸درﺻﺪ( ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧ اﯾﺮان و ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ)۰۲درﺻﺪ( ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳ و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت
ﻣﻌﺪﻧ ﮐﺸﻮر( در اﺧﺘﯿﺎر وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺟﻬﺖ ﻃﺮﺣﻬﺎی اﮐﺘﺸﺎﻓ ،ﻃﺮﺣﻬﺎی
ﭘﮋوﻫﺸ ،ﮐﺎرﺑﺮدی ،زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄ و اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ﻣﻌﺪﻧ و اﯾﻤﻨ ﻣﻌﺪﻧ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد  .ﻣﺒﻠﻎ ﺳﯿﺼﺪﻣﯿﻠﯿﺎرد
) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۳رﯾﺎل از درآﻣﺪ اﯾﻦ ﺟﺰء از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺮح  ۶۰۰۱۱۰۴۰۳۱ﺻﺮف زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧ
ﻣﺷﻮد .
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺳﺎل  ۵۹۳۱ﻫﺮ ﯾ از ﻣﻌﺎدن ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺟﺰء ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧﻪ ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار
ﻣﻌﺪن وارﯾﺰ ﻣﺷﻮد .
ب‐ ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺮداد ﺣﻘﻮق ورودی ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗ از ﻫﻤﺎن
ﻣﻮاد و ﻗﻄﻌﺎت وارداﺗ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد ) (۶۶ﺗﺎ ) (۸۶ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐ ﻣﺼﻮب  ۲۲/۸/۰۹۳۱ﻇﺮف ﻣﺪت ﭘﺎﻧﺰده
روز از ﻣﺤﻞ ﺗﻨﺨﻮاه درﯾﺎﻓﺘ از ﺧﺰاﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .
ج‐ در اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ) (۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻟﻐﻮ ﻗﺎﻧﻮن
اﻧﺤﺼﺎر دوﻟﺘ دﺧﺎﻧﯿﺎت ﻣﺼﻮب  ۹۲/۲۱/۷۰۳۱و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﻮﻇﻒ
اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺻﻮل ﺧﺎﻟﺺ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﺟﻮه درﯾﺎﻓﺘ ﺷﺮﮐﺖ دﺧﺎﻧﯿﺎت اﯾﺮان ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻤﺎمﻧﺎﺷﺖ)ﻫﻮﻟﻮﮔﺮام( و
ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق اﻧﺤﺼﺎر ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧﺎﻧ ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺷﺪن »ﻣﺼﻮﺑﻪ واﮔﺬاری ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺰﺑﻮر
ﺑﺎﺑﺖ رد دﯾﻮن ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد« ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮس اﻗﺪام و وﺟﻮه ﻣﺰﺑﻮر را
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ  ۱۲۴۰۳۱ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وارﯾﺰ
ﮐﻨﺪ  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎ ﺷﻔﺎفﺳﺎزی وﻇﺎﯾﻒ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘ و ﺣﻘﻮق دوﻟﺘ در ﺣﻮزه ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧﺎﻧ در ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن
اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم) (۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ ،وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﻮﻇﻒ
اﺳﺖ درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﻮق دوﻟﺘ درﯾﺎﻓﺘ ﺑﺎﺑﺖ واردات و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
دﺧﺎﻧ را ﻃ ﺳﺎل  ۵۹۳۱ﺑﻪ ردﯾﻒ درآﻣﺪی ﻣﺬﮐﻮر وارﯾﺰ ﮐﻨﺪ .
د‐ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۵۹۳۱ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮدهﻓﺮوﺷ ﻫﺮ ﻧﺦ ﺳﯿﺎر وارداﺗ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻧﺼﺪ ) (۰۰۵رﯾﺎل و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﺘﺮک
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﯿﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ) (۰۵۳رﯾﺎل و ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﺼﺪ ) (۰۰۱رﯾﺎل ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻮارض اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺷﻮد .
وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾ ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺰﺑﻮر را از واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد أﺧﺬ
و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣ ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ  ۵۵۱۰۶۱ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ھ‐ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر رد ﺑﺨﺸ از دﯾﻮن دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘ ﻓﻮﻻد ،دوﻟﺖ ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄدﯾﻪ ﻫﺠﺪه
ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۸۱رﯾﺎل ازﻣﺤﻞ درآﻣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣ دوﻟﺖ در ﺳﺎل  ۵۹۳۱اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﺎن اﻗﺪام ﺷﻮد  .رﻗﻢ ﻣﺰﺑﻮر در ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻓﻣﺎﺑﯿﻦ دوﻟﺖ و ﺻﻨﺪوق ﯾﺎدﺷﺪه
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﮔﺮدد .
ﺗﺒﺼﺮه  ‐۸ﺑﻪ وزارت ﻧﯿﺮو اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺘﻮر ﺣﺠﻤ ﯾﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﭼﺎﻫﻬﺎی ﮐﺸﺎورزی را از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻃﺮﺣﻬﺎی »ﺗﻌﺎدلﺑﺨﺸ ،ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋ و ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﻞ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره
) (۱اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن« ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه ‐۹
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اﻟﻒ‐ ﺑﻪ داﻧﺸﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷ و ﭘﮋوﻫﺸ و ﭘﺎرﮐﻬﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﻘﻒ
درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻ ﺳﺎل  ۴۹۳۱ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ أﺧﺬ ﺗﺴﻬﯿﻼت از ﺑﺎﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ و در ﺟﻬﺖ ﺗﻤﯿﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠ
داراﯾﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻ ﺧﻮد اﻗﺪام
ﮐﻨﻨﺪ .
ب‐ ﺻـﻨﺪوقﻫﺎی رﻓـﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾـﺎن وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫـﺎی ﻋﻠـﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت و ﻓﻨـﺎوری و ﺑﻬـﺪاﺷﺖ ،درﻣـﺎن و آﻣـﻮزش
ﭘﺰﺷ و داﻧﺸﺎه آزاد اﺳﻼﻣ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ واﻣﻬﺎی ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۵۸۳۱ﺗﺎ  ۳۹۳۱را
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣ ﮐﺸﻮر ،ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ  ۰۶۱۰۶۱وارﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ  .درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه
ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۵۴رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ ردﯾﻒ  ۰۰۰۰۳۵‐۵۴۱ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۹اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺧﺘﺼﺎص
ﻣﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻤ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻠﻘ ﮔﺮدد .
ج‐ ﺻﺪدرﺻﺪ)۰۰۱درﺻـﺪ( وﺟـﻮه ادارهﺷـﺪه ﭘﺮداﺧﺘـ از ﺳـﺎل  ۵۸۳۱ﺗـﺎ ﺳـﺎل  ۴۹۳۱ﺑـﻪ ﺻـﻨﺪوقﻫﺎی رﻓـﺎه و
داﻧﺸﺠﻮﯾـﺎن وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫـﺎی ﻋﻠـﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت و ﻓﻨـﺎوری و ﺑﻬـﺪاﺷﺖ ،درﻣـﺎن و آﻣـﻮزش ﭘﺰﺷـ و داﻧﺸـﺎه آزاد
اﺳﻼﻣ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻤ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾ ﺗﻠﻘ ﻣﺷﻮد  .وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از
ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ واﻣﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﯾﺎزده ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۳. ۱۱رﯾﺎل در ﻗﺎﻟﺐ
درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣرﺳﺪ .
د‐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺪارس و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﺮﻫﻨﯿﺎن ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﺎن ،دوﻟﺖ ﻣﻠﻒ اﺳﺖ
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎدل ﯾدرﺻﺪ)۱درﺻﺪ( از ﯾ دوازدﻫﻢ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪای و ﺗﻤﻠ داراﯾﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی
دوﻟﺘ ،ﺑﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋ ﺳﻮدده واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﻨﺪرج در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ) (۳اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﮐﺴﺮ و
در ردﯾـﻒ ﺷﻤـﺎره  ۴۲۴۰۳۱ﺟـﺪول ﺷﻤـﺎره ) (۵اﯾـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﻨﻈـﻮر ﮐﻨـﺪ  .درآﻣـﺪ ﺣﺎﺻـﻠﻪ از ﻣﺤـﻞ ردﯾـﻒ‐۲۵۱
 ۰۰۰۰۳۵ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۹اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣرﺳﺪ .
ھ‐ دوﻟــﺖ ﻣﻠــﻒ اﺳــﺖ ﻣﻘــﺪﻣﺎت ﺗﺤﺼــﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾــﺎن ﺗﺤــﺖ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﮐﻤﯿﺘــﻪ اﻣــﺪاد اﻣــﺎم ﺧﻤﯿﻨــ)ره( را در
داﻧﺸﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸ ﺑﻪﺻﻮرت راﯾﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه ‐۰۱
اﻟﻒ‐ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪای ﻣﻠﻔﻨﺪ ﻣﺒﻠﻎ دوﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۵. ۲رﯾﺎل از اﺻﻞ ﺣﻖ
ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ درﯾﺎﻓﺘ را ﻃ ﺟﺪوﻟ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮوش ﺑﯿﻤﻪ )ﭘﺮﺗﻔﻮی( ﻫﺮ ﯾ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرایﻋﺎﻟ ﺑﯿﻤﻪ ﻣرﺳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣ ردﯾﻒ  ۱۱۱۰۶۱ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۵اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ  .وﺟﻮه وارﯾﺰی در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان
ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد ﺗﺎ در اﻣﻮر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ  ۰۰۰۰۳۵‐۰۲ﺟﺪول ﺷﻤﺎره) (۹اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد  .ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﻨﺪ اﺳﺖ  .وﺟﻮه وارﯾﺰی
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد .
ب‐ ﻣﺪت اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺒﺎری ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧ دارﻧﺪﮔﺎن وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری
زﻣﯿﻨ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺼﻮب  ۶۱/۴/۷۸۳۱و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن ﺗﺎ زﻣﺎن ﻻزماﻻﺟﺮاءﺷﺪن ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ
ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺷﻮد .
ﺗﺒﺼﺮه ‐۱۱
اﻟﻒ‐ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺴﺮی اﻋﺘﺒﺎرات دﯾﻪ ﻣﺤﻮﻣﺎن ﻣﻌﺴﺮ و ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرات ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل
ﯾﺎ دوﻟﺖ ﻣﺑﺎﺷﺪ ،وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺴﺎرت ﺑﺪﻧ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎهدرﺻﺪ)۰۵درﺻﺪ( از ﻣﺎزاد ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺴﺎرتﻫﺎی
ﺑﺪﻧ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪﻫﺎی )ﻫـ( و )و( ﻣﺎده ) (۱۱ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺒﺎری ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧ دارﻧﺪﮔﺎن وﺳﺎﯾﻞ
ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری زﻣﯿﻨ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ و اﺣﺎم ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ آن و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻌﺪی را از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ردﯾﻒ
 ۰۰۰۰۳۵ –۶۴ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۹اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن درﯾﺎﻓﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ  .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪوق ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ
اﻋﻼم وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﺒﻠﻎ ﯾﺎدﺷﺪه را ﺑﻪﻧﺴﺒﺖ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ در اﺧﺘﯿﺎر وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﻗﺮار دﻫﺪ .
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ب‐ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺸﻤﻮﻻن ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣ را ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺸﺖﺳﺎل ﻏﯿﺒﺖ دارﻧﺪ
ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻘﺪ و اﻗﺴﺎط ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن  ۵۹۳۱ﻣﻌﺎف ﮐﻨﺪ .
ﺗﻤﺎم درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اﻋﻄﺎی ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ
 ۸۲۱۰۵۱ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ و ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺳ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۵۳رﯾﺎل
در ﻗﺎﻟﺐ ردﯾﻒ  ۰۰۰۰۳۵‐۲۳۱ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎوی ﺑﻪ ردﯾﻔﻬﺎی ذیرﺑﻂ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪ دﻓﺎﻋ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺘﺒﺎدﻟﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺷﻮد .
ﻣﯿﺰان ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻏﺎﺋﺐ ﺑﺮای ﺻﺪور ﮐﺎرت ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول زﯾﺮ ﻣﺑﺎﺷﺪ:
ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠ ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺎﻟ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻏﺎﺋﺐ
زﯾﺮدﯾﭙﻠﻢ  ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۱رﯾﺎل
دﯾﭙﻠﻢ  ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۵۱رﯾﺎل
ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ  ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۲رﯾﺎل
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ  ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۵۲رﯾﺎل
ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ  ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۳رﯾﺎل
دﮐﺘﺮای ﭘﺰﺷ ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۵۳ رﯾﺎل
دﮐﺘﺮای ﻏﯿﺮﭘﺰﺷ ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۴ رﯾﺎل
ﭘﺰﺷﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺑﺎﻻﺗﺮ  ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۵رﯾﺎل
 ‐۱ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺳﺎل ﻏﯿﺒﺖ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ،دهدرﺻﺪ )۰۱درﺻﺪ( ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﭘﺎﯾﻪ اﺿﺎﻓﻪ و ﻣﺪت ﻏﯿﺒﺖ
ﺑﯿﺶ از ﺷﺶﻣﺎه ،ﯾﺴﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد .
 ‐۲ﺑــﺮای ﻣﺸﻤــﻮﻻن ﻣﺘﺄﻫــﻞ ،ﭘﻨﺞدرﺻﺪ)۵درﺻــﺪ( و ﺑــﺮای ﻣﺸﻤــﻮﻻن دارای ﻓﺮزﻧــﺪ ﻧﯿــﺰ ﺑــﻪازای ﻫــﺮ ﻓﺮزﻧــﺪ،
ﭘﻨﺞدرﺻﺪ)۵درﺻﺪ( از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺒﻠﻎ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﮐﺴﺮ ﻣﺷﻮد .
ﺗﺒﺼﺮه  ‐۲۱اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮقﺑﯿﺮ از ﻗﺒﯿﻞ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤ ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺸﻮری و ﻟﺸﺮی و
ﻗﻀﺎت ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد ) (۱۷و ) (۸۷ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری در ﺣﻢ ﺣﻘﻮق ،ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،اﻧﺠﺎم ﻣﭘﺬﯾﺮد .
دوﻟــﺖ ﻣﻮﻇــﻒ اﺳــﺖ ﮐﻤﻫﺰﯾﻨــﻪ ﻣﺴــﻦ ﮐﺎرﮐﻨــﺎن ﻧﯿﺮوﻫــﺎی ﻣﺴــﻠﺢ )ﻧﻈــﺎﻣ و اﻧﺘﻈــﺎﻣ (ﺳــﺎﮐﻦ در ﺧﺎﻧﻪﻫــﺎی
ﺳﺎزﻣﺎﻧ را ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ از درﯾﺎﻓﺘ آﻧﺎن
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺨﺼﻮﺻ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻌﺎدل وﺟﻮه وارﯾﺰﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻓﻮق
را در ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﻬﺪاری ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﮐﻨﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه ‐۳۱
اﻟﻒ‐ در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ )م( ﻣﺎده ) (۸۲ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟ دوﻟﺖ ) ،(۲ﻣﺒﺎﻟﻎ زﯾﺮ اﺧﺘﺼﺎص
ﻣﯾﺎﺑﺪ:
ﻣﻌﺎدل ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۵رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎده ) (۰۱ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸ از
ﻣﻘــﺮرات ﻣــﺎﻟ دوﻟــﺖ و از ﻣﺤــﻞ ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﻣــﺎده ) (۲۱ﻗــﺎﻧﻮن ﺗﺸﯿــﻞ ﺳﺎزﻣــﺎن ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤــﺮان ﮐﺸــﻮر ﻣﺼــﻮب
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 ۱۳/۲/۷۸۳۱ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان
ﭼﻬﻞدرﺻﺪ)۰۴درﺻﺪ( از اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺎﻟﺮد و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﺪاد ﻫﻮاﯾ و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﭼﻬﻞدرﺻﺪ)۰۴درﺻﺪ( ﻫﺰﯾﻨﻪای و ﺷﺼﺖدرﺻﺪ)۰۶درﺻﺪ( ﺗﻤﻠ داراﯾﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺑﺮای ﻧﻮﺳﺎزی،
ﺑﺎزﺳﺎزی ،ﺧﺮﯾﺪ و اﺣﺪاث ﭘﺎﯾﺎﻫﻬﺎی اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت و اﻧﺒﺎرﻫﺎی اﺿﻄﺮاری ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺳﺘﺎدی و اﺟﺮاﺋ،
ﺧﻮدروﻫــﺎی اﻣــﺪاد و ﻧﺠــﺎت و ﺳــﺎﯾﺮ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫــﺎ و ﺗــﺎﻟﯿﻒ ﻣﻨــﺪرج در ﻗــﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌﯿــﺖ ﻫﻼل اﺣﻤــﺮ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب  ۸/۲/۷۶۳۱و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﯿﺮی و آﻣﺎدﮔ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﺣﻮادث ،ﺳﻮاﻧﺢ و ﺑﺤﺮانﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ
اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .
ب‐ ﻣﻌﺎدل دو ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۵. ۲رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎده ) (۰۱ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺑﺨﺸ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟ دوﻟﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎده ) (۲۱ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وزارت
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷ ﺑﺮای ﻫﺰﯾﻨﻪﮐﺮد اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺑﺨﺸ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟ دوﻟﺖ )(۲
ج‐ ﮐﺎﻫﺶ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋ ،ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .
د‐ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد ﺗﺎ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺟﺮای ﺑﻨﺪ ) (۲‐۸ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری
اﺑﻼﻏ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘ را از ﻣﺤﻞ
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب ردﯾﻔﻬﺎی ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ  ۵۹۳۱ﻫﺮ دﺳﺘﺎه ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻨﺪرج در
ﺟﺪول ) (۴۱اﯾﻦﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ دﺳﺘﺎه اﺟﺮاﺋ ذیرﺑﻂ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد .
ھ‐ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﯿﺰده ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۵. ۳۱رﯾﺎل ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎده) (۰۱ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟ دوﻟﺖ و ﻣﺎده
) (۲۱ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﮐﺸﻮر
و‐ ﮐﻠﯿــﻪ ﺑﺎﻧﻬــﺎی ﮐﺸــﻮر اﻋــﻢ از دوﻟﺘــ ،ﻏﯿﺮدوﻟﺘــ و ﻣﺆﺳــﺴﺎت ﻣــﺎﻟ و ﺻــﻨﺪوقﻫﺎی ﺣﻤــﺎﯾﺘ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﺑﺨــﺶ
ﮐﺸﺎورزی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ واﻣﻬﺎی اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘ و ﺣﻘﻮﻗ ﻏﯿﺮدوﻟﺘ ﮐﻪ
دﭼﺎر ﺧﺴﺎرت ﺧﺸﺴﺎﻟ ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎزدﮔ ﯾﺎ آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ و ﯾﺎ ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ و ﯾﺎ آﺗﺶﺳﻮزی
ﻏﯿﺮﻋﻤﺪی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ را ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺎرﮔﺮوﻫ ﻣﺘﺸﻞ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،ﺑﺎﻧ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺸﺎورزی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺎﻟ اﺿﺎﻓ از
ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺎده ) (۲۱ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﮐﺸﻮر و اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﻧﺸﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ
ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل اﻣﻬﺎل ﮐﻨﻨﺪ .
ز‐ دوﻟﺖ ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﺑﺎزآﻣﺎد )اُوِرﻫﺎل( ﻧﻤﻮدن ﺑﺎﻟﺮدﻫﺎی ﻫﻮاﻧﯿﺮوز و ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی  C130ﻧﯿﺮوی
ﻫﻮاﯾ ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺰء اوﻟﯿﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎی اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت در ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ
ﮐﺸﻮر ﺑﻮده از ﻣﺤﻞ ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ( ﺗﺒﺼﺮه )) (۳۱ﮐﻤ ﺑﻪ ﻫﻼلاﺣﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان( ،ﻣﺒﻠﻎ ﯾﻬﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
)(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۱رﯾﺎل ﮐﺴﺮ و ﺑﻪ ﻫﻮاﻧﯿﺮوز ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه ‐۴۱
در اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﻣﺼﻮب ۵۱/۰۱/۸۸۳۱ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد در ﺳﺎل  ۵۹۳۱ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺎﻟ ﺣﺎﺻﻞ از اﺻﻼح ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﻫﺸﺘﺎد ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۸۴رﯾﺎل و ردﯾﻔﻬﺎی ﯾﺎراﻧﻪای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع روﺷﻬﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی
و ﻏﯿﺮﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻫﺪف و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ،ﺗﻮزﯾﻊ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘ و ﮐﻤ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .
اﻟﻒ‐ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺳﺎل  ۵۹۳۱ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻤﻮل ﻋﻨﺎوﯾﻦ زﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
را ﺣﺬف ﮐﻨﺪ:
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 ‐۱ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺠﺎر و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﯿﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۵۳
رﯾﺎل ﺑﺎﺷﺪ .
 ‐۲ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠـﺲ ﺷـﻮرای اﺳﻼﻣـ ،ﻗﻀـﺎت و اﻋﻀـﺎی ﻫﯿـﺄت ﻋﻠﻤـ داﻧﺸﺎﻫﻬـﺎ و ﻣﺆﺳـﺴﺎت آﻣـﻮزﺷ و
ﭘﮋوﻫﺸ دوﻟﺘ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘ ،ﭘﺰﺷﺎن و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﺎن
 ‐۳ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ و ﻗﻮای ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ و ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣ ﻏﯿﺮدوﻟﺘ
و ﮐﻠﯿــﻪ ﮐﺎرﮐﻨــﺎن ﻧﯿﺮوﻫــﺎی ﻣﺴــﻠﺢ و ﺑﺎزﻧﺸﺴــﺘﺎن ﮐﺸــﻮری و ﻟﺸــﺮی و ﮐﻠﯿــﻪ ﺣﻘــﻮقﺑﯿﺮان و ﻣﺴــﺘﻤﺮیﺑﯿﺮان
ﻣﺸﻤﻮل ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﻫﻤﻪ درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺨﺶ دوﻟﺘ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺘ ﺳﺎﻻﻧﻪ
آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از ﺳﯿﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۵۳رﯾﺎل ﺑﺎﺷﺪ .
 -۴ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪﯾﺮان و اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرﺳﺎن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﻋﻤﻮﻣ ﻏﯿﺮدوﻟﺘ و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪﯾﺮان و اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و رؤﺳﺎ و ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻬﺎ و ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ و
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟ و اﻋﺘﺒﺎری و ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗ دوﻟﺘ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺘ ﺳﺎﻻﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از
ﺳﯿﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۵۳رﯾﺎل ﺑﺎﺷﺪ .
 -۵ﮐﻠﯿﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
 -۶ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎﺻ ﮐﻪ در ﺳﻪ دﻫ ﺑﺎﻻی درآﻣﺪی ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﻮارد ﻓﻮق ،ذﮐﺮ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .
ب‐ از اﺑﺘﺪای ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۵۹۳۱ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺗﺼﺮف در اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣ ﺑﻮده و
ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد .
ج‐ درﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه اﺳﺘﺤﻘﺎق درﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎراﻧﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺟﺮﯾﻤﻪ
ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ درﯾﺎﻓﺘ ﻣﺑﺎﺷﺪ .
د‐ در اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮای ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ( اﯾﻦ
ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪﺷﺮح زﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﮔﺮدد:
 ‐۱ﺳدرﺻﺪ)۰۳درﺻﺪ( ﺟﻬﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد
ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ)ره( و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘ و اﯾﺜﺎرﮔﺮان و رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺴﺮ و ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﺎﻫ و ﺟﻮاﻧﺎن
 ‐۲ﺳوﭘﻨﺞ درﺻﺪ)۵۳درﺻﺪ( ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﮐﻮﭼ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻨﻌﺘ،
ﻣﻌﺪﻧ ،ﮐﺸﺎورزی ،ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨ و ﻣﻬﻨﺪﺳ ،ﮔﺮدﺷﺮی و ﺻﺎدراﺗ
 ‐۳ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ)۵۱درﺻﺪ( ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﻮﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ روﯾﺮد ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺷﺪت اﻧﺮژی
 -۴ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ)۰۲درﺻﺪ( ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﻣﺸﻮﻗﻬﺎ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺻﺎدراﺗ
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮوﻫ ﻣﺘﺸﻞ از وزرای ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ،ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه
اﺟﺘﻤﺎﻋ و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﻣﺎه ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان
ﻣرﺳﺪ .
ھ‐ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺳﻪ دﻫ اول درآﻣﺪی ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮار را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار دﻫﺪ .
و‐ وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻫﺮ ﺳﻪﻣﺎه ﯾﺑﺎر ﮔﺰارش اﺟﺮای اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .
ز‐ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ درﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎراﻧﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻓﺮاد
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺧﺎص ﯾﺎ ﻋﺎم ﯾﺎ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻋﻤﺮاﻧ اﺳﺘﺎﻧ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ .
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ح‐ دوﻟﺖ ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭼﻬﺎرﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻠﯿﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺳﺒ و ﺳﻨﯿﻦ اﻋﻢ از
ﺑﻨﺰﯾﻨ ،ﻧﻔﺖﮔﺎز )ﮔﺎزوﺋﯿﻠ (و دوﮔﺎﻧﻪﺳﻮز را ﺑﻪ ﮐﺎرت ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﮐﻨﺪ و از آن ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮﺧﺖ
ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت ﻣﺬﮐﻮر و ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻨﺪﻫﺎی زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﭘﺬﯾﺮد:
 ‐۱ﻫﺰﯾﻨﻪ واﮔﺬاری ﮐﺎرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﻮﺧﺖ از ﻣﺎﻟ ﺧﻮدرو درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد .
 ‐۲ﻗﯿﻤﺖ اﻧﻮاع ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ آﻧﻬﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ۴۹۳۱ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻨﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
 ‐۳در ﺻـﻮرﺗﮐﻪ وﺳـﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﮐـﺎرت ﺳـﻮﺧﺖ ﺟﺎﯾـﺎه و ﯾـﺎ ﻣـﺎزاد ﺑﺮﺳـﻬﻤﯿﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ
دوﻟﺖ)ﺳﻬﻤﯿﻪ ﭘﺎﯾﻪ( ﺳﻮﺧﺖﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ،ﺑﻬﺎی ﺳﻮﺧﺖ ﺗﺤﻮﯾﻠ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
 -۴ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ در ﺑﻨﺪر )ﻓﻮب( ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒ ﺷﺎﻣﻞ رﯾﺰش ،ﺗﺒﺨﯿﺮ ،ﺑﯿﻤﻪ ،اﻧﺘﻘﺎل ،ﺣﻤﻞ ،ﺗﻮزﯾﻊ و ﻋﻮارض ﻗﺎﻧﻮﻧ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰء) (۲ﺗﺒﺼﺮه
ﻣﺎده) (۶۱و ﺑﻨﺪ)ج( ﻣﺎده) (۸۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮارزش اﻓﺰوده و ﻧﺮخ ﮐﺎرﻣﺰد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮداﺧﺘ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺎﻫﺪاران ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺷﻮد .
ط‐ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ
ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ اﻗﺪام و ﭘﺲ از ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ آﻧﺎن اﻗﺪام ﮐﻨﺪ  .ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاریﻫﺎ اﻧﺠﺎم
ﻣﺷﻮد .
ﺗﺒﺼﺮه ‐۵۱
اﻟﻒ‐ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﺣﺮارﺗ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﻠﻔﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه در ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدرﺗﺨﺼﺼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﺣﺮارﺗ و ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﯿﺮ ﺑﺎﺑﺖ رد دﯾﻮن و ﯾﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺣﺮارﺗ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ  .ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺮق
ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی آﺑ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺗﻤﺎم وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش اﻧﺮژیﻫﺎی ﺑﺮق ﺧﻮد را ﭘﺲ از وﺿﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺮقآﺑ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ  .وﺟﻮه ﭘﺮداﺧﺘ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﯾﺎدﺷﺪه
ﺑـﺮای ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﻮﺿـﻮع اﯾـﻦ ﺑﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﺷـﻮد  .دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ وزرای اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾ و ﻧﯿﺮو ﻣرﺳﺪ
.
ب‐ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻮال و داراﯾﻫﺎ و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدرﺗﺨﺼﺼ ﺗﻮاﻧﯿﺮ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی
ﺑﺮق از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف ﻣﺑﺎﺷﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه ‐۶۱
ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد ﺑﺮای ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر
ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﺳﺘﺎد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎراﺗ ﮐﻪ در ﺑﻮدﺟﻪ دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی
اﺟﺮاﺋ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ دهدرﺻﺪ)۰۱درﺻﺪ( اﻋﺘﺒﺎراتﻫﺰﯾﻨﻪای
)ﺑﻪاﺳـﺘﺜﻨﺎی ﻓﺼـﻮل اول و ﺷﺸـﻢ( و ﭘﻨﺞدرﺻﺪ)۵درﺻـﺪ( اﻋﺘﺒـﺎرات ﻃﺮﺣﻬـﺎی ﺗﻤﻠـ داراﯾﻫـﺎی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪای ﺑـﻪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﺘﺎد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر
اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه ‐۷۱
ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده) (۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﺗﺎ دودرﺻﺪ)۲درﺻﺪ( از
اﻋﺘﺒﺎرات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮﻫﻨﺳﺎزی ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺨﺶ ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﺳﯿﺒﻬﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋ ‐ﻓﺮﻫﻨ ازﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه ‐۸۱
ﺳﺎﻫﻮﻣﺎ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده
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دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﺎری ﻣﻠﻔﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرتوﺿﻌﯿﺖ ﯾﺎ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ،ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی
ﭘﯿﻤﺎﻧﺎری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎر را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦﺻﻮرت ،ﺣﺴﺐ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺆدی )ﭘﯿﻤﺎﻧﺎر(،
اﺻﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﺋ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ وﺻﻮل و ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻣﺷﻮد  .در اﯾﻦﺻﻮرت اﺻﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎت وﺻﻮﻟ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺆدی ذیرﺑﻂ
ﻣﻨﻈﻮر و ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺆدی ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺴﺘﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
ﺟﺮﯾﻤﻪ اﺳﺘﻨﺎف ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ،ﻣﻌﺎدل ده درﺻﺪ )۰۱درﺻﺪ( ﻣﺎﻟﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺖﻧﺸﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺷﻮد .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه در ﻣﻮارد ﻣﻘﺮر ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﻖ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دو
درﺻﺪ )۲درﺻﺪ( در ﻣﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺖﻧﺸﺪه از زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺳﺮرﺳﯿﺪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ،ﻫﺮﮐﺪام ﮐﻪ ﻣﻘﺪم ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺖ  .در اﯾﻦﺻﻮرت ﭘﯿﻤﺎﻧﺎران و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ و ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .
ﺗﺒﺼﺮه ‐۹۱
ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد در ﺳﺎل  ۵۹۳۱اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل دوﻟﺘ را ﮐﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮدار آن وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
اﺳﺖ و واﮔﺬاری آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻤﻮل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم) (۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ ﻧﻤﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺼﺎرف
آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺟﺰء) (۲ﺑﻨﺪ)د( ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم) (۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۵رﯾﺎل ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪه و
درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧ ﻣﺴﻦ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه ‐۰۲
در ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺴﻮﯾﻪﺣﺴﺎب ﻗﺒﻮض ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎی راﻧﻨﺪﮔ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﺎن ﺧﻮدرو ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آذرﻣﺎه ،۵۹۳۱
ﺟﺮﯾﻤﻪ دﯾﺮﮐﺮد ﻧﺎﺷ از ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۴۹۳۱ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣﺷﻮد  .ﻣﺒﻠﻎ وﺻﻮﻟ از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣ ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ  ۳۲۱۰۵۱ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وارﯾﺰ ﻣﺷﻮد و از ﻣﺤﻞ ردﯾﻒ
 ۰۰۰۰۳۵‐۳۵۱ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۹اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣرﺳﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه ‐۱۲
ﮐﻠﯿــﻪ ﺑﺎﻧﻬــﺎ و ﻣﺆﺳــﺴﺎت اﻋﺘﺒــﺎری ﮐــﻪ در ﭼﻬــﺎرﭼﻮب ﻧﻈــﺎم ﺑﺎﻧــﺪاری اﻟﺘﺮوﻧﯿــ ﻓﻌــﺎﻟﯿﺖ دارﻧــﺪ ﻣﻮﻇﻔﻨــﺪ دو
درﺻﺪ)۲درﺻــﺪ( درآﻣــﺪ ﺣﺎﺻــﻞ از درﯾــﺎﻓﺘ ﺑــﺎﺑﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫــﺎ در ﻧﻈــﺎم ﺑﺎﻧــﺪاری اﻟﺘﺮوﻧﯿــ را ﺑــﻪ ﺣﺴــﺎب
ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ  .ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ وارﯾﺰی ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻪ ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﺎرد )۳
(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۵۶.رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ ردﯾﻒ  ۰۰۰۰۳۵ – ۱۵۱ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۹اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣرﺳﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه ‐۲۲
ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ وﺟﻮه ارزی ﻣﺴﺘﺮدﺷﺪه ﻧﺎﺷ از ﻃﺮح دﻋﺎوی در
ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ ﺗﺎ
ﺳﻘﻒ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۵رﯾﺎل را ﺑﻪ ردﯾﻒ درآﻣﺪی  ۵۶۱۰۶۱ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )(۵
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وارﯾﺰ ﮐﻨﺪ  .ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ وارﯾﺰی از ﻣﺤﻞ ردﯾﻔﻬﺎ و ﺟﺪاول ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣرﺳﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه ‐۳۲
دوﻟﺖ ﻣﻠﻒاﺳﺖ ﻣﻌﺎدل ﺑﺪﻫ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺷﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻮاﯾ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ را ﺑﺎ
ﻣﻄﺎﻟﺒــﺎت از ﺷﺮﮐــﺖ ﻣﺬﮐــﻮر ﺑﻪاﺳــﺘﺜﻨﺎی ﺑــﺪﻫﯿﻬﺎی ﻣﺎﻟﯿــﺎﺗ ﺗــﺎ ﺳــﻘﻒ ده ﻫــﺰار ﻣﯿﻠﯿــﺎرد )۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۱
(۰۰۰.رﯾﺎل ﺗﻬﺎﺗﺮ ﮐﻨﺪ .
ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺴﺘﺎﻧﺎر و ﺑﺪﻫﺎر دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋ
ذیرﺑﻂ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻨﻈﻮر و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﮐﻨﺪ .
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ﺗﺒﺼﺮه ‐۴۲
ﺑﻪ وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋ اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺎﯾﻪ درﻣﺎﻧ ﻣﺎزاد اﻓﺮاد دارﻧﺪه ﺑﯿﺶ
از ﯾ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺎﯾﻪ درﻣﺎﻧ را ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻠﯿﻒ و اﻧﺘﺨﺎب ﯾ دﻓﺘﺮﭼﻪ اﻗﺪام
ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ ،اﺑﻄﺎل ﮐﻨﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه ‐۵۲
ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﻣﺠﺎز اﺳﺖ اﯾﺮانﭼﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر را ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای
ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎ ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟ آن ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت اﻧﺪوﺧﺘﻪ اﺳﻨﺎس)ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﺎده  ۱۲ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟ و ﺑﺎﻧ ﮐﺸﻮر( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه ‐۶۲
ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﭘﺎﻧﺰده ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۵۱رﯾﺎل ﻣﺎﻧﺪه
ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﻗــﺮض اﻟﺤﺴــﻨﻪ ﺑــﺎﻧ و رﺷــﺪ ﻣﺒﻠــﻎ ﻣﺰﺑــﻮر را ﺑــﻪ ﺗﻔﯿــ ده ﻫــﺰار ﻣﯿﻠﯿــﺎرد )۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۱
(۰۰۰.رﯾﺎل
ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎمﺧﻤﯿﻨ)ره( و ﺳﻪ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۳رﯾﺎل ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘ ﺑﺎ
ﻣﻌﺮﻓ دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی ذیرﺑﻂ ﺑﻪ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻃﺮﺣﻬﺎی اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺪدﺟﻮﯾ و دو ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )۰۰۰. ۲
(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰.رﯾﺎل در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺘﺎد ﻣﺮدﻣ رﺳﯿﺪﮔ ﺑﻪ اﻣﻮر دﯾﻪ و ﮐﻤ ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد ﺗﺎ
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﻌﺴﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ  .در ﺻﻮرﺗﮐﻪ ﻫﺮ ﯾ از دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان
از ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺧﻮد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آذرﻣﺎه  ۵۹۳۱اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ دﯾﺮ دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﺗﻌﻠﻖ
ﻣﮔﯿﺮد .
ﺗﺒﺼﺮه ‐۷۲
ﺷــﻮرای ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺗﻮﺳــﻌﻪ اﺳــﺘﺎن و ﮐﻤﯿﺘﻪﻫــﺎی ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎنﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨــﺪ ﺣــﺪاﻗﻞ ﻫﺸــﺖ درﺻــﺪ
)۸درﺻﺪ( از ﺳﺮﺟﻤﻊ اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻤﺮاﻧ اﺳﺘﺎﻧ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ اﺳﺘﺎن ﻗﺮار
دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺻﺮف ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻫﺎدی و ﺑﻬﺴﺎزی روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺷﻮد .
ﺗﺒﺼﺮه ‐۸۲
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﻬﺎی ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﻠ و ﺳﭙﻪ ،ﺑﻪ ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان اﺟﺎزه داده
ﻣﺷﻮد ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟ ﻣﻨﺎﺑﻌ ﮐﻪ از ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﺧﻄﻮط اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ
اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۴۹۳۱ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۵رﯾﺎل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دوﻟﺖ در آن ﺑﺎﻧﻬﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺪ  .ﺳﻬﻢ
ﻫﺮﯾ از ﺑﺎﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮوﻫ ﻣﺘﺸﻞ از رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ،وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾ و رﺋﯿﺲ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺷﻮد .
ﺗﺒﺼﺮه ‐۹۲
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ازدواج ﺟﻮاﻧﺎن ،ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻋﺘﺒﺎری ﮐﺸﻮر را ﻣﻠﺰم ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺳﻬﻢ ﺧﻮد از ﻣﺠﻤﻮع ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ ﭘﺲاﻧﺪاز و ﺟﺎری در
ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺮده و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ ازدواج را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻗﺮار دﻫﺪ .
ﺗﺒﺼـﺮه  ‐۱ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻗﺮضاﻟﺤﺴـﻨﻪ ازدواج ﺑـﺮای ﻫﺮﯾـ از زوﺟﯿـﻦ از ﺳـ ﻣﯿﻠﯿـﻮن )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۳رﯾـﺎل ﺑـﻪ
ﯾﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۱رﯾﺎل ﺑﺎ دوره ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﭼﻬﺎرﺳﺎﻟﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯾﺎﺑﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه  ‐۲ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ ازدواج را ﺑﻪﻧﺤﻮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد
ﺳﺎﻫﻮﻣﺎ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده
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ﺟﻮاﻧﺎن در ﺻﻒ وام ازدواج در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻣﺎه ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه  ‐۳ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺘﺨﻠﻒ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮﻋﻬﺪه
دارد .
ﺗﺒﺼﺮه ‐۰۳
دوﻟﺖ ﻣﻠﻒ اﺳﺖ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ  ۰۰۶۱۳۱ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )(۷
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎزان و آزادﮔﺎن ﻏﯿﺮﺣﺎﻟﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻌﺴﺮ ﻓﺎﻗﺪ درآﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ
ﻣﺸﻤﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻤﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻐﻞ و درآﻣﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﮐﻤ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﻌﺎدل
ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه ‐۱۳
ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻣﻠﻒ اﺳﺖ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﺧﻮد ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ  ۰۰۶۱۳۱ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )(۷
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺰﺷ ﺑﻨﯿﺎد و ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧ ذیرﺑﻂ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ و ﻫﻤﺴﺮان
ﺷﻬﺪا ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻬﻮﻟﺖ ﺳﻦ و ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﺻﻌﺐاﻟﻌﻼج ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﻬﺪاری دارﻧﺪ درﺻﻮرﺗ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده،
ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮادی از آﻧﻬﺎ ﻧﻬﺪاری ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﻧﻬﺪاری ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺳدرﺻﺪ )۰۳درﺻﺪ( ﺣﺪاﻗﻞ
ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه ‐۲۳
اﺟﺰاء ﺟﺪول اﺻﻼح ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۶۱در ﺳﻘﻒ ﭼﻬﺎرﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )۰۰۰. ۴
(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰.رﯾﺎل ﺑﻪﺷﺮح ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻣﺑﺎﺷﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه ‐۳۳
آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺟﺮاﺋ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺷﻮد و ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣرﺳﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه ‐۴۳
ﮐﻠﯿﻪ اﺣﺎم ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ۵۹۳۱اﺳﺖ .
ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺎدهواﺣﺪه و ﺳ و ﭼﻬﺎر ﺗﺒﺼﺮه در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ
اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه ﯾﻬﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻮد و ﭘﻨﺞ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ و در ﺗﺎرﯾﺦ  ۹۲/۲/۵۹۳۱ﺑﻪ
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻧﻬﺒﺎن رﺳﯿﺪ .
ﻋﻠ ﻻرﯾﺠﺎﻧ ‐رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ
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