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ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ۰۹
ﻣﺎده واﺣﺪه – ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ۰۹۳۱ﮐﻞ ﮐﺸﻮر از ﺣﯿﺚ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻫﺸﺘﺎد و ﺳﻪ ﻫﺰار و ﻧﻬﺼﺪوﺳ و
ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۹۲۷. ۸۳۹. ۳۸۰. ۵رﯾﺎل و از ﺣﯿﺚ ﻣﺼﺎرف ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ
ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻫﺸﺘﺎد و ﺳﻪﻫﺰار و ﻧﻬﺼﺪ و ﺳ و ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن )۹۲۷. ۸۳۹. ۳۸۰. ۵
(۰۰۰. ۰۰۰.رﯾﺎل ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:اﻟﻒ‐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣ دوﻟﺖ از ﻟﺤﺎظ درآﻣﺪﻫﺎ و واﮔﺬاری داراﯾﯿﻬﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای و ﻣﺎﻟ و ﻣﺼﺎرف ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣ دوﻟﺖ از ﺣﯿﺚ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﺗﻤﻠداراﯾﯿﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای و ﻣﺎﻟ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﯾ
ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﺷﺸﺼﺪ و ﻧﻮد و ﻫﻔﺖﻫﺰار و دوﯾﺴﺖ و ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﯾﺼﺪ و ﯾﺎزده ﻣﯿﻠﯿﻮن )۱۱۱. ۵۲۲. ۷۹۶. ۱
 (۰۰۰. ۰۰۰.رﯾﺎل ﺷﺎﻣﻞ:

اﻟﻒ  ‐۱ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﯾ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞﻫﺰار و ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎدﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﻧﻮد و ﯾ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۱۹۰. ۰۷۸. ۵۴۵. ۱رﯾﺎل
اﻟﻒ  ‐۲درآﻣﺪﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﯾﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﯾ ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و
ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۲۰. ۵۵۳. ۱۵۱رﯾﺎل
ب – ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ ، ﺑﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ از ﻟﺤﺎظ درآﻣﺪﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺳﻪﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﺳﯿﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و
ﭘﻨﺞﻣﯿﻠﯿـﻮن)(۰۰۰. ۰۰۰. ۵۶۳. ۶۵۶. ۰۵۵. ۳رﯾـﺎل و از ﺣﯿـﺚ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫـﺎ و ﺳـﺎﯾﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻬـﺎ ﺑـﺎﻟﻎ ﺑـﺮ ﺳـﻪﻣﯿﻠﯿﻮن و
ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﺳﯿﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞﻣﯿﻠﯿﻮن)۵۶۳. ۶۵۶. ۰۵۵. ۳
(۰۰۰. ۰۰۰.رﯾﺎل
‐۱
اﻟﻒ‐ در راﺳﺘﺎی اﻋﻤﺎل ﺣﻖ ﻣﺎﻟﯿﺖ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای اﺣﺎم
ﻗــﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴــﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠــﻢ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﺼــﻮب  ،۵۱/۰۱/۹۸۳۱راﺑﻄــﻪ ﻣــﺎﻟ و ﻧﺤــﻮه ﺗﺴــﻮﯾﻪ ﺣﺴــﺎب ﺑﯿــﻦ
دوﻟﺖ)ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ( و وزارت ﻧﻔﺖ ازﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ ﺑﺎﺑﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺼﺎرف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای و ﻫﺰﯾﻨﻪای
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﯾﺎدﺷﺪه ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﯿﻊﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺣﻔﻆ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﺑﺮداﺷﺖ ﺻﯿﺎﻧﺘ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﻧﯿﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﺣﻤﻞ و ﺑﯿﻤﻪ)ﺳﯿﻒ( ،ﺑﻪﻣﯿﺰان ﭼﻬﺎرده و ﻧﯿﻢ درﺻﺪ)۵/۴۱درﺻﺪ( )ﺷﺎﻣﻞ دهدرﺻﺪ ﻣﻨﻈﻮر در ﻣﺎده» «۹۲۲ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ( از ارزش ﻧﻔﺖ)ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی( ﺻﺎدراﺗ و ﻣﺒﺎﻟﻎ وارﯾﺰی ﻧﻘﺪی ﺑﺎﺑﺖ
ﺧﻮراک ﭘﺎﻻﯾﺸﺎﻫﻬﺎی داﺧﻠ و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی ﺗﺤﻮﯾﻠ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻬﻢ
آن ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺼﺎرف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﯿﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ،
ﻣﻌﺎف از ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺷﻮد  .وزارت ﻧﻔﺖ ازﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ ﻣﻠﻒ
اﺳﺖ ﻣﻌﺎدل ﻫﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞ و ﻧﯿﻢ درﺻﺪ)۵/۵۸درﺻﺪ( ﺑﻘﯿﻪ ارزش ﻣﻮاد ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺴﺘﺎﻧﺎر دوﻟﺖ
)ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر( ﻣﻨﻈﻮر و ﺑﻪﺷﺮح ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎ دوﻟﺖ )ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر( ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ
 .ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺣﻢ ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ ﻣﻔﺎد ﺗﺒﺼﺮه) (۸۳داﺋﻤ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۸۵۳۱ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ۷۲/۵/۸۵۳۱
ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ ﻣﺷﻮد .
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ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺻﺎدراﺗ از ﻣﺒﺎدی اوﻟﯿﻪ ،ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗ ﯾ ﺑﺸﻪ ﻧﻔﺖ در ﻫﺮ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ و ﺑﺮای ﻧﻔﺖ ﺗﺤﻮﯾﻠ ﺑﻪ
ﭘﺎﻻﯾﺸﺎﻫﻬــﺎی داﺧﻠــ و ﻣﺠﺘﻤﻊﻫــﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤــ و ﺳــﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬــﺎ ﻧــﻮد و ﭘﻨــﺞ درﺻﺪ)۵۹درﺻــﺪ( ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺑﻬــﺎی
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی ﺻﺎدراﺗ ﻧﻔﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻫﺮ ﻣﺎه ﺷﻤﺴ اﺳﺖ .
ﻋﻤﻠﺮد ﻣﺎﻟ اﯾﻦ ﺟﺰء در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺎرﮔﺮوﻫ ﻣﺮﮐﺐ از
ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و وزﯾﺮان اﻣﻮراﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾ و ﻧﻔﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺴﻮﯾﻪ اﺳﺖ
و ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻧﻬﺎﺋ ﻓﯿﺰﯾ و ﻣﺎﻟ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮﺳ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﺑﻌﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .
ب‐ وزارت ﻧﻔـﺖ ازﻃﺮﯾـﻖ ﺷﺮﮐﺘﻬـﺎی دوﻟﺘـ ﺗـﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑـﻂ ﻣﻠـﻒ اﺳـﺖ ﮐﻠﯿـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ و درﯾﺎﻓﺘﻬـﺎی ﺣﺎﺻـﻞ از
ﺻــﺎدرات ﻧﻔــﺖ ﺧــﺎم و ﻣﯿﻌﺎﻧــﺎت ﮔــﺎزی را ﺑــﻪ ﻫــﺮ ﺻــﻮرت ،ﭘــﺲ از ﮐﺴــﺮ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺘﻬــﺎی ﺑﯿــﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑــﻞ ﺑﻪﻋﻨــﻮان
ﻋﻠاﻟﺤﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ازﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ
اﯾﺮان ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط در ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ و در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺎرﮔﺮوه
ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦﺑﻨﺪ ،ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ وزارت ﻧﻔﺖ ازﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﺪ .
ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﻣﻠﻒ اﺳﺖ از وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻫﺮﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎ اﻋﻼم ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﻬﺎرده و
ﻧﯿﻢ درﺻﺪ )۵/۴۱درﺻﺪ( ﺳﻬﻢ وزارت ﻧﻔﺖ ازﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺘﻬﺎی ﺑﯿﻊ
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ)۰۲درﺻﺪ( ﺳﻬﻢ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺤﻘﻖ
ﺳﻬﻢ درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﻣﺒﺎﻟﻎ ارزی ﺑﻪ ﻧﺮخ روز ارز ﻣﻌﺎدل ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد )۰۰۰. ۰۰۰. ۳۵
(۰۰۰.دﻻر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ردﯾﻒ  ۱۰۱۰۱۲ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره) (۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و دو درﺻﺪ)۲درﺻﺪ( وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ
از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده) (۲۳۱ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ  ۰۱۱۰۱۲ﻣﺎزاد
ارز ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﭘﺲ از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺼﺎرف ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ) (۲اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و اﻋﻤﺎل ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎی آن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی
وارﯾﺰﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه  ‐۱ﺳﻬﻢ وزارت ﻧﻔﺖ ازﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ از ﻣﺎزاد درآﻣﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﻗﺎم ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ
ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻘﻂ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎﻻدﺳﺘ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻗﺎﺑﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ  .اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﻮﺿــﻮع اﯾــﻦ ﺟــﺰء در ﻃﺮﺣﻬــﺎی ﻏﯿﺮﻣﺮﺗﺒــﻂ و ﺧــﺎرج از وﻇــﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿــﺎرات ﻗــﺎﻧﻮﻧ وزارت ﻧﻔــﺖ از ﻃﺮﯾــﻖ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .
ﺗﺒﺼﺮه  ‐۲در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ ﺟﺰء) (۱ﺑﻨﺪ)ح( ﻣﺎده) (۴۸ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺑﺎﻧ
ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ)۰۲درﺻﺪ( از وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘ در ﭘﺎﻻﯾﺸﺎﻫﻬﺎﯾ
ﮐﻪ از ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮراک ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺟﺰء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ)۰۲درﺻﺪ( ﺻﺎدرات ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌ ﭘﺲ از
ﮐﺴﺮ ارزش ﮔﺎز ﺧﺎم ﻃﺒﯿﻌ وارداﺗ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠ وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه  ‐۳وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻫﺮ ﻣﺎه ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﺮد اﯾﻦ ﺟﺰء ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺰان و ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻓﺮوش،
ﺑﯿﻊﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﺘ و ﮔﺎزی ،ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ،ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی و ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌ را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﻧﺮژی
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ،وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و
ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ .
پ‐ وزارت ﻧﻔﺖ ازﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﻧﻘﺪی ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮراک ﭘﺎﻻﯾﺸﺎﻫﻬﺎی داﺧﻠ را
ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻮراک درﯾﺎﻓﺘ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در اﺟﺮای
ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ،ﻣﻮاد) (۶۱و ) (۸۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﺼﻮب ۷۱/۲/۷۸۳۱و ﺟﺰء)اﻟﻒ(
اﯾﻦ ﺑﻨﺪ)ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان( ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻬﻢ ﻃﺮﻓﻬﺎی ذیرﺑﻂ اﻗﺪام و ﮔﺰارش
ﻋﻤﻠﺮد اﯾﻦ ﺟﺰء را در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﻧﺮژی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و دﯾﻮان
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ )ﻗﯿﻤﺖ ﺻﺎدراﺗ ﯾﺎ وارداﺗ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪﻋﻼوه ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ ،ﻓﺮوش ،ﻣﺎﻟﯿﺎت
و ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده( ﭘﻨﺞ ﻓﺮآورده اﺻﻠ ﻧﻔﺘ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠ)ﺑﻪﺟﺰ واردات( و
ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر در دﻓﺎﺗﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺪﻫﺎر وزارت ﻧﻔﺖ ازﻃﺮﯾﻖ
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ ﺛﺒﺖ ﻣﮔﺮدد و از آن ﻃﺮﯾﻖ در ﺑﺪﻫﺎر ﺣﺴﺎب دوﻟﺖ)ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر( ﻧﯿﺰ ﺛﺒﺖ
ﻣﺷﻮد  .ﻣﻌﺎدل اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺴﺘﺎﻧﺎر وزارت ﻧﻔﺖ ازﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘ ﺗﺎﺑﻌﻪ
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ذیرﺑﻂ ﻣﻨﻈﻮر و ﻋﻤﻠﺮد ﻣﺎﻟ اﯾﻦ ﺟﺰء ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧ ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﭘﺲ
از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﻠاﻟﺤﺴﺎب ﺑﺎ ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ
ﮐﺸﻮر ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﮔﺮدد و ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻬﺎﯾ ﻓﯿﺰﯾ و ﻣﺎﻟ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﺑﻌﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد .
ت‐ ﺑــﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻌﻬــﺪات ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪای ﺷﺮﮐﺘﻬــﺎی دوﻟﺘــ ﺗــﺎﺑﻌﻪ وزارت ﻧﻔــﺖ ازﺟﻤﻠــﻪ ﻃﺮﺣﻬــﺎی ﺑﯿــﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑــﻞ ﮐــﻪ
ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ،ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﯾﺎ ﻣﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺻﺪور
ﻧﻔﺖ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﺑﯿﻤﻪ)ﺳﯿﻒ( ﺑﻪﻋﻬﺪه ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﯾﺎدﺷﺪه اﺳﺖ .
ث‐ وزارت ﻧﻔﺖ ازﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در راﺳﺘﺎی ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ،ﻃﺮﺣﻬﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ازﻣﺤﻞ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد از درﺻﺪ ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺘﺒﺎدﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺟﺮاء و ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﺮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز را ﺑﻪﺗﻔﯿ ﻫﺮ ﻣﯿﺪان و
ﺟﺪاول ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺨﺼﯿﺺﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻫﺰﯾﻨﻪﺷﺪه ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾ
ﻫﺮﯾ از ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎ را در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﯾﺎدﺷﺪه در ﺗﺒﺼﺮه) (۳ﺟﺰء)ب( اﯾﻦ ﺑﻨﺪ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۵۸
 (۰۰۰.رﯾﺎل از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﺳﻬﻢ وزارتﻧﻔﺖ ازﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ  ،ﺻﺮف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در
ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﻔﺘ و ﮔﺎزی ﮔﺮدد .
ﺗﺒﺼﺮه  ‐۱درﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧ وزارت ﻧﻔﺖ ازﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ در ﺳﺎل
 ۰۹۳۱ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣرﺳﺪ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﺮد ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮﺟﺐ
ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺳﻘﻒ ﻫﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۵۸رﯾﺎل ﮔﺮدد ،دوﻟﺖ
ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﻌﺎدل رﻗﻢ ﮐﺴﺮی ﻣﺬﮐﻮر را ازﻣﺤﻞ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾ در ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط در ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ،ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه  ‐۲ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت ﻧﻔﺖ ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد،
ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﻔﺘ و
ﮔﺎزی ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣ آن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧ ذیرﺑﻂ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧ و
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دوﻟﺖ در آن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺷﻮد .
ج‐ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎز و ﮐﺎر ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ ﺗﺎﺑﻌﻪ
وزارت ﻧﻔــﺖ ﺑﺎاﺳــﺘﻔﺎده از روﺷﻬــﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨــ ﺷــﺪه ﺷﺎﻣــﻞ رد دﯾــﻮن و ﯾــﺎ ﺣﺴــﺎب ذﺧﯿــﺮه ارزی و ﯾــﺎ ﮔــﻮاﻫ
اﻋﺘﺒﺎری)درﺻﻮرت ﻟﺰوم( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮاردادی ﮐﻪ وزارت ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ ازﻃﺮف دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺰﺑﻮر
در ﭼﻬـﺎرﭼﻮب ﻣﻔـﺎد اﯾـﻦ ﺑﻨـﺪ ﺑـﺮای ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﻧﻔـﺖ ،ﮔـﺎز ،ﭘـﺎﻻﯾﺶ و ﭘﺨـﺶ ﻣﻨﻌﻘـﺪ ﻣﻧﻤﺎﯾـﺪ ،ﺑﻪﭘﯿﺸﻨﻬـﺎد ﻣﺸﺘـﺮک
وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻔﺖ و اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﺑﺎﻧ
ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣرﺳﺪ  .دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻻزم ﺑﻪﻧﺤﻮی ﮐﻪ
آﺛﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی ،ﮔﺎز ﺧﺎم و ﺣﺎﻣﻠﻬﺎی اﻧﺮژی ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد در دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧ و
ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ وزارت ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ اﻧﻌﺎس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک
دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﯿﺮﻣﺎه اﺑﻼغ ﻣﺷﻮد .
چ‐ دراﺟـﺮای ﻣـﻮاد) (۹۳و ) (۶۷ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﻋﻤـﻮﻣ ﮐﺸـﻮر ﻣﺼـﻮب ۱/۶/۶۶۳۱ﺷﺮﮐﺘﻬـﺎی دوﻟﺘـ ﺗـﺎﺑﻌﻪ
وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﻠﻔﻨﺪ ﮐﻠﯿﻪ درآﻣﺪﻫﺎی رﯾﺎﻟ و ارزی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ وﺟﻮه رﯾﺎﻟ و ارزی ﮐﻪ ازﻃﺮﯾﻖ
ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪﻧﺎم آﻧﻬﺎ ﻧﺰد ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺷﻮد وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻃﺒﻖ
ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ذیﺣﺴﺎب آﻧﻬﺎ از ﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎی رﯾﺎﻟ و
ارزی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﯾﺎدﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺷﻮد ،وارﯾﺰ ﺷﻮد .
ح‐ وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ازﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و
ﻣﺒﺎﻟﻎ آن را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل  ۰۹۳۱و ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻌﺪی آن را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎی اﻧﺮژی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
خ‐ واردات ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ و ﻋﺮﺿﻪ آن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ آزاد ﺑﺪون
ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ  .وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از
ﺳﺎﻫﻮﻣﺎ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده
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ارزﯾﺎﺑ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿ ،ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺻﺎدر و ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم ازﺟﻤﻠﻪ
اﻣﺎن ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺟﺰء را
ﻣﻬﯿﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠ ،ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش و زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ
وزارت ﻧﻔﺖ اﺳﺖ .
د‐ وزارت ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺮخ ﮔﺎز ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ،ﺑﻪ
ازای ﻣﺼﺮف ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻌﺐ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌ ﭘﻨﺠﺎهرﯾﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮارض از ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ
ﺧﺰاﻧﻪ ،ﻋﯿﻦ وﺟﻮه درﯾﺎﻓﺘ را ﺗﻨﻬﺎ در ﻃﺮﺣﻬﺎی ﮔﺎزرﺳﺎﻧ روﺳﺘﺎﯾ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
درآﻣﺪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ذیرﺑﻂ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﮔﺮدد .
ذ‐ ﺑﻪ وزارت ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ و ﺗﺎﺑﻌﻪ اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد ﺑﺎ وﺛﯿﻘﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﭘﺨﺶ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ،ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻻزم را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی و رﯾﺎﻟ ﺑﺪﻫﺪ .
ر‐ ﺑﻪ وزارت ﻧﻔﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد ازﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻓﺮوش ﮔﺎزﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻫﻤﺮاه ﻧﻔﺖ از ﮐﻠﯿﻪ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻧﻔﺘ اﯾﺮان ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻮزاﻧﺪه ﻣﺷﻮد را ﺑﺮﻣﺒﻨﺎء ﯾ ﺳﻮم ﻗﯿﻤﺖ
ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﺤﻮﯾﻠ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﺻﺮف ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ وزارت ﻧﻔﺖ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی
ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 ‐۲از ﻣﺤﻞ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ) (۱اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺒﻞ از وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟ ﻣﺒﺎﻟﻎ زﯾﺮ ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯾﺎﺑﺪ:
اﻟﻒ‐ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۳دﻻر ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪ دﻓﺎﻋ
ب‐ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۳دﻻر ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ )ﺑﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷ در
اﺟﺮای اﻫﺪاف ﺑﻨﺪ»ب« ﻣﺎده» «۴۳ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ(
پ‐ ﯾﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۱دﻻر ﺑﺎﺑﺖ اﺣﺪاث و ﺑﺎزﺳﺎزی ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﯿﺎت
ت‐ دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۵۲دﻻر ﺑﺎﺑﺖ آﺷﯿﺎﻧﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ،
ﺑﺎﻟﺮد و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ث‐ ﯾ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۱دﻻر ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻬﺎر آﺑﻬﺎی ﻣﺮزی و ﻣﻬﺎر ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﺮزی و
رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺣﻔﻆ و اﺣﯿﺎء درﯾﺎﭼﻪﻫﺎ و ﺗﺎﻻﺑﻬﺎی ﮐﺸﻮر
ج‐ ﯾ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۱دﻻر ﺑﺎﺑﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﺟﻮاﯾﺰ ﺻﺎدراﺗ ﺗﺄدﯾﻪ ﺑﺪﻫ دوﻟﺖ و
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘ و ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات
چ‐ ﯾ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۱دﻻر ﺑﺎﺑﺖ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺸﺎورزی و ﮐﻤ ﺑﻪ ﺻﯿﺪ و ﭘﺮورش ﻣﯿﻮ و روﺷﻬﺎی ﺻﯿﺪ و ﺻﯿﺎدی و ﺗﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش
ﻣﺎﻫ ﺑﻪ روش ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ
ح‐ ﯾ ﻣﯿﻠﯿﺎرد) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۱دﻻر ﺑﺎﺑﺖ ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﻮﻓﺎﯾ و ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ
خ – ﭘﺎﻧﺼﺪﻣﯿﻠﯿﻮن)(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۵دﻻر ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﻬﺎی ﻣﺎده) (۲۶ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣ و ﻧﯿﺰ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﭘﺎﻧﺰده
درﺻﺪ)۵۱درﺻﺪ( ﭘﯿﺶﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر
د‐ ﺷﺼﺖ و دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۲۶دﻻر ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ ﭘﺮهﻫﺎی ﺻﯿﺎدی
ذ‐ دوﯾﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۲دﻻر ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻌﻬﺪات ارزی
ر‐ ﭘﺎﻧﺼــﺪ ﻣﯿﻠﯿــﻮن ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۵دﻻر ﺑــﺮای آﺑﺮﺳــﺎﻧ ﺑــﻪ روﺳــﺘﺎﻫﺎی ﻓﺎﻗــﺪ آب آﺷﺎﻣﯿــﺪﻧ ﺳــﺎﻟﻢ ﺑﺮاﺳــﺎس
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ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ
ﺗﺒﺼـــﺮه  ‐۱ﻣـــﺎزاد درآﻣـــﺪ ﺣﺎﺻـــﻠﻪ از اﯾـــﻦ ﺑﻨـــﺪ ﺑـــﻪ ﻧﺴـــﺒﺖ ،ﭘـــﺲ از ﻣﺎهﭼﻬـــﺎرم ،ﻫﺮﻣـــﺎﻫﻪ ﺑـــﻪ ﺻـــﻮرت
ﯾدوازدﻫﻢ)(ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺷﻮد .
ﺗﺒﺼﺮه  ‐۲اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه در ﺟﺰء)اﻟﻒ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺰاء اﯾﻦ ﺑﻨﺪ اوﻟﻮﯾﺖ دارد و دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣ از ﻣﺎه ﭼﻬﺎرم اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﺟﺰء را ﻫﺮﻣﺎﻫﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﯾ دوازدﻫﻢ)(ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻬﻢ اﻋﺘﺒﺎر
ﭼﻬﺎرﻣﺎه اول آن واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 ‐۳اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠ داراﯾﯿﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای از ﻣﺤﻞ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾ در اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪای ﻣﺠﺎز اﺳﺖ
.
 -۴وزارت راه و ﺗﺮاﺑﺮی ) ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎ ﻧﻮردی( ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻫﺸﺘﺼﺪﻣﯿﻠﯿﺎرد )۰۰۰. ۰۰۸
 (۰۰۰. ۰۰۰.رﯾــﺎل از ﻣﻨــﺎﺑﻊ داﺧﻠــ ﺳﺎزﻣــﺎن را ﭘــﺲ از ﻣﺒــﺎدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨــﺎﻣﻪ ﺑــﺎ ﻣﻌــﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈــﺎرت
راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺻﺮف اﺣﺪاث ﻣﻮجﺷﻦ ﺑﻨﺎدر ﮐﻮﭼ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 – ۵ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﺣﺪاث آبﺑﻨﺪاﻧﻬﺎ و اﺣﺪاث ،ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﺗﻤﯿﻞ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺷﺒﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری و زﻫﺸ
ﻓﺮﻋ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺣﻘﯿﻘ و ﺣﻘﻮﻗ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘ و ﺗﻌﺎوﻧﯿﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﺗﺸﻞ ﻫﺎی آب ﺑﺮان و
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺳﻬﺎﻣ زراﻋ ،ﺑﻪ دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋ ﻣﻠ و اﺳﺘﺎﻧ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد از ﻣﺤﻞ
اﻋﺘﺒﺎرات ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻤﻠ داراﯾﯿﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﻣﺮﺑﻮط ،اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﺣﺪاث و ﺗﻤﯿﻞ ﭘﺮوژهﻫﺎی
ﻣﻮﺻﻮف را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻫﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )۵۸درﺻﺪ( ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻼﻋﻮض و ﭘﺎﻧﺰده
درﺻﺪ)۵۱درﺻﺪ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻬﻢ ﺑﻬﺮهﺑﺮداران ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه‐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﺑﻬﺮهﺑﺮداراﻧ ﮐﻪ در اﺣﺪاث ﺷﺒﻪﻫﺎی اﺻﻠ آﺑﯿﺎری و زﻫﺸ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ
از ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﺣﺪاث ﺷﺒﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری و زﻫﺸ ﻓﺮﻋ ﻣﻌﺎﻓﻨﺪ .
 -۶اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪای و ﺗﻤﻠ داراﯾﯿﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای دادﮔﺴﺘﺮی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺻﺪدرﺻﺪ)۰۰۱درﺻﺪ( ﺗﺨﺼﯿﺺﻣﯾﺎﺑﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﮔﺮدد .
 ‐۷ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﮐﺸﻮر ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﻌﺎدل دو درﺻﺪ)۲درﺻﺪ( از اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠ داراﯾﻫﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ  ۰۰۵۸۰۱را ﺟﻬﺖ ﺻﺪور اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﯿﺖ اراﺿ و اﻣﻼک ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨ ،ﻣﺤﺮوم و
ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 – ۸ده درﺻﺪ)۰۱درﺻﺪ( اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﺷﺪه در ﻣﺎده) (۰۱ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟ دوﻟﺖ
ﻣﺼﻮب ۷۲/۱۱/۰۸۳۱و اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده) (۲۱ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب
 ۵۲/۰۱/۶۸۳۱ﻣﻌــﺎدل ﻣﺒﻠــﻎ دوﻫــﺰار و ﭘﺎﻧﺼــﺪ ﻣﯿﻠﯿــﺎرد )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۵. ۲رﯾــﺎل ﺑــﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﭼﻬــﻞ
درﺻﺪ)۰۴درﺻﺪ( ﻫﺰﯾﻨﻪای و ﺷﺼﺖدرﺻﺪ)۰۶درﺻﺪ( ﺗﻤﻠ داراﯾﯿﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮﺳﺎزی ،ﺑﺎزﺳﺎزی
و اﺣﺪاث ﭘﺎﯾﺎﻫﻬﺎ و اﻧﺒﺎرﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺳﺘﺎدی و اﺟﺮاﺋ ﺷﺒﻪ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣ اﯾﺮان و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﺎﻧﺎت ،ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺧﻮدروﻫﺎی اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﯿﺮی ،آﻣﺎدﮔ و
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ و در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺬﮐﻮر در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ
اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آن ﺑﻪﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺪ  .اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺻﺪ درﺻﺪ)۰۰۱درﺻﺪ( ﺗﺨﺼﯿﺺﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺗﻠﻘ و ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﻄﻌ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﮔﺮدد .
 ‐۹ﻣﺎزاد درآﻣﺪﻫﺎی درآﻣﺪ‐ ﻫﺰﯾﻨﻪ دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋ ﻣﻠ از ﺳﻘﻒ رﻗﻢ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﻠﻎ
ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۵رﯾﺎل ﺑﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﻤﻠ داراﯾﯿﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺳﺎل
 ۰۹۳۱ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ
اﺳﺖ .
 ‐۰۱دﺳﺘﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﺋ ﻣﻠ و اﺳﺘﺎﻧ ﻣﻠﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،ﻋﻤﻠﯿﺎت
آب و ﺧﺎک و آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر در اراﺿ ﮐﺸﺎورزی دارای آب ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه را از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ
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اراﺿ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ۰۰۰۲۵۱۰۴ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )۵۸درﺻﺪ( ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ و ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ
)۵۱درﺻﺪ( ﺳﻬﻢ ﺑﻬﺮهﺑﺮداران اﺟﺮاء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
 ‐۱۱ﺣــﺪاﻗﻞ ﺳــﻪدرﺻﺪ)۳درﺻﺪ( اﻋﺘﺒــﺎرات ﺗﻤﻠــ داراﯾﯿﻬــﺎی ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪای اﺳــﺘﺎﻧ ﺟﻬــﺖ ﺗﻤﯿــﻞ زﯾﺮﺳــﺎﺧﺖ
ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘ ‐دوﻟﺘ ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﯿﺮ ﺑﺮﺧﻮردار آن اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯾﺎﺑﺪ  .اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ
ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﺨﺼﯿﺺ ،ﺳﻬﻢ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ .
 ‐۲۱ﺳﻘﻒ رﯾﺎﻟ اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻮرای ﻓﻨ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠداراﯾ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺧﺎص
ﻧﺎﺣﯿﻪای از ده ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۱رﯾﺎل ﺑﻪ ﯾﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۱رﯾﺎل اﺻﻼح ﻣﺷﻮد .
 ‐۳۱ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﯾ درﺻﺪ)۱درﺻﺪ( از اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠ داراﯾ اﺳﺘﺎﻧ را
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺣﺪاث و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺎﻫﻬﺎ و ﺣﻮزه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 ‐۴۱ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺸﺖ درﺻﺪ)۸درﺻﺪ( از اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠ داراﯾﻫﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﻃﺮاﺣ و اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻫﺎدی و ﺑﻬﺴﺎزی روﺳﺘﺎﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ  .ﺗﺨﺼﯿﺺ
اﻋﺘﺒﺎرات ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻣﯿﺰان ﺻﺪدرﺻﺪ)۰۰۱درﺻﺪ( ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .
 ‐۵۱در اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن رﺳﯿﺪﮔ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔ ﻣﺼﻮب  ،۸/۲۱/۹۸۳۱ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎن و ﻣﯿﺰان وﺻﻮل ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎﯾ و راﻧﻨﺪﮔ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وارﯾﺰ ﺳﻬﻢ ﻫﺮﯾ از ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و
دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎ و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی ذیﻧﻔﻊ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪارﯾﻬﺎی ﻣﺤﻞ
وﻗﻮع ﺗﺨﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﯿﻦ دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎی اﺳﺘﺎن و ﺣﺴﺎب ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی ذیﻧﻔﻊ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 ‐۶۱ﺑﻪ ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎء ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠ اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد ده درﺻﺪ)۰۱درﺻﺪ( از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠ
را ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘ دراﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧ ﮐﺸﺎورزی ﯾﺎ ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻗﺮار دﻫﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨ ،اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪﺻﻮرت ارزی و رﯾﺎﻟ در
ﺑﺨﺶ آب و ﮐﺸﺎورزی اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ .
 ‐۷۱ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮهوری و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺄﺧﯿﺮ در روﻧﺪ اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎﯾ ﮐﻪ ازﻃﺮﯾﻖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟ
ﺗﻮﺳﻌﻪای ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎﻧ ﺟﻬﺎﻧ و ﺑﺎﻧ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﻼﻣ ﺗﺄﻣﯿﻦﻣﺎﻟ ﻣﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت
راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺻﺪدرﺻﺪی)۰۰۱درﺻﺪ( ﺳﻬﻢ داﺧﻠ و اﻋﺘﺒﺎر رﯾﺎﻟ
ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر ازﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب ﻣﺮﺑﻮط اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 ‐۸۱ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد از ﻣﺤﻞ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﻓﺮع ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﺋ از ﻣﺤﻞ وﺟﻮه اداره ﺷﺪه
و ﮐﻤﻬﺎی ﻓﻨ و اﻋﺘﺒﺎری ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﺼﺪ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد)(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۱رﯾﺎل
ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﺎ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ .
 ‐۹۱دراﺟﺮای ﺑﻨﺪﻫﺎی) (۱و ) (۳ﻣﺎده) (۸۲ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﻠ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم)(۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ
ﻣﺼﻮب :۵۲/۳/۷۸۳۱
اﻟﻒ‐ ﺑﻪ ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی ﺑﺨﺶ
ﻏﯿﺮدوﻟﺘ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۵دﻻر در ﺑﺎﻧﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ و ﯾﺎ ﺑﺎﻧﻬﺎی ﺧﺎرﺟ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری
ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ب‐ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾ و ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﻣﻠﻔﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ده ﻣﯿﻠﯿﺎرد )۰۱
 (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰.دﻻر ﺧﻂ اﻋﺘﺒﺎری ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘ از ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
‐۰۲در اﺟﺮای ﻣﺎده) (۲۸ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻬﻤﯿﻪﻫﺎی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺼﻮب ﺑﯿﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟ ﺧﺎرﺟ) ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ( ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟ ﺧﺎرﺟ ﻣﺼﻮب  ۶/۷/۴۸۳۱و ﺗﻌﻬﺪات
ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻨﺪ)د( ﻣﺎده) (۵۸ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺣﺎم اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺳﺎﻫﻮﻣﺎ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده
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ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗ در ﺳﺎل  ۰۹۳۱ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ رﯾﺎﻟ و ارزی ﻃﺮﺣﻬﺎﯾ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﻣﺎﻟ ﺧﺎرﺟ)ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﺎه اﺟﺮاﺋ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾ اﻋﺘﺒﺎرات
ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠ داراﯾﯿﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 ‐۱۲اﺳﺘﻔﺎده دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋ از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟ ﺧﺎرﺟ)ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ( در ﺳﺎل  ۰۹۳۱ﺑﻪﻣﯿﺰان ﺳ ﻣﯿﻠﯿﺎرد )۰۳
 (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰.دﻻر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮔﺮدد ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﻣﺎده) (۲۸ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ
ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ .
 ‐۲۲ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺒﻠﻎ دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۲دﻻر ﺗﺴﻬﯿﻼت از ﻣﺤﻞ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠ ﺑﺮای ﻗﻄﺎرﻫﺎی
ﺷﻬﺮی و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣ ﺷﻬﺮی اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﻃﺒﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد
.
ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﺮو ،ﻗﻄﺎرﻫﺎی ﺷﻬﺮی و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣ و ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎ از
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
 ‐۳۲در اﺟﺮای ﻣﺎده) (۳۳ﻗﺎﻧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌ ﻣﺼﻮب  ۳۲/۴/۹۸۳۱ﺑﺎﻧ
ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ازﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻨﺪم ﺗﻮﻟﯿﺪ
داﺧﻠ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﭼﻬﻞ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۴رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠ
ﺑﺎﻧﻬﺎ دراﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت آرد و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ ﻗﺮار دﻫﺪ .
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧ دوﻟﺘ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده) (۰۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای
اﻗﺘﺼـﺎد ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺧﺮﯾـﺪ ﮔﻨـﺪم ﺑـﺎ ﺗﻘﺎﺿـﺎی ﺧﺮﯾـﺪ ازﺳـﻮی ﮐﺸـﺎورزان ﯾـﺎ ﮔﻨـﺪم ﺧﺮﯾﺪاریﻧﺸـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺨـﺶ
ﺧﺼﻮﺻ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺸﺎورز و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﺗﻀﻤﯿﻨ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎیﺗﺒﻌ دراﺧﺘﯿﺎر ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎتآرد ﻗﺮاردﻫﺪ .
 ‐۴۲ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﺒﻠﻎ دو ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۲
رﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠ ﺧﻮد را دراﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧ ﻣﺴﻦ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث
ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﻮﻧ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی دارای ردﯾﻒ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۰۹۳۱ﮐﻞﮐﺸﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 ‐۵۲ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎﻧﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺮداد ﻣﺎه ،ﻣﺎﻧﺪه وﺟﻮه اداره ﺷﺪه و ﯾﺎراﻧﻪ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت را ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل
 ۹۸۳۱از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ردﯾﻒ درآﻣﺪی  ۳۰۶۰۱۳وارﯾﺰ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﻣﻌﺎدل درآﻣﺪﻫﺎی وارﯾﺰی ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ)۰۵درﺻﺪ( ﺑﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻓﺼﻞ آب و ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ)۰۵درﺻﺪ(
ﺑــﺮای اﺟــﺮای ﻃﺮﺣﻬــﺎی ﺗﻮﺳــﻌﻪ و ﺗﺒــﺪﯾﻞ زﻣﯿﻨﻬــﺎی ﺷﯿــﺐدار ﺑــﻪ ﺑﺎﻏــﺎت ﻣﺜﻤــﺮ ﺑﻪوﯾــﮋه زﯾﺘــﻮن ،ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻋﻤﻠﯿــﺎت
آﺑﺨﯿﺰداری ،ﺟﺎده ﺑﯿﻦ ﻣﺰارع ،ﺟﻨﻠﺎری و اﺣﯿﺎء ﺟﻨﻠﻬﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت آب و ﺧﺎک ﮐﺸﺎورزی در ﻓﺼﻞ
ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌ و ﻋﺸﺎﯾﺮ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯾﺎﺑﺪ .
اﻋﺘﺒــﺎر اﯾــﻦ ردﯾــﻒ ﺑــﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬــﺎد ﻣﻌــﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈــﺎرت راﻫــﺒﺮدی رﺋﯿﺲﺟﻤﻬــﻮر ﺑــﻪ ﺳــﺮﺟﻤﻊ اﻋﺘﺒــﺎرات
ﻃﺮﺣﻬﺎی اﻣﻮر ﯾﺎدﺷﺪه ﻣﻨﺪرج در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره) (۱اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺷﻮد .
 ‐۶۲ﺑﺎﻧﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﻪازاء ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان و روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اراﺿ
ﮐﺸﺎورزان و اﺳﻨﺎد ﻋﺎدی اراﺿ ﻣﺤﻞ اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن و اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎزل
روﺳﺘﺎﯾ را ﺑﻪﻋﻨﻮان وﺛﯿﻘﻪ واﻣﻬﺎی ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و واﻣﻬﺎی ﭘﺮداﺧﺘ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .
 ‐۷۲ﺑﺎﻧﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎﻻدﺳﺘ ﻧﻔﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺑﺎ وﺛﯿﻘﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﮐﻪ دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨ و
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟ ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی و رﯾﺎﻟ ﻣﻮردﻧﯿﺎز را ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ
اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎ وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾ و رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان اﺳﺖ .
ﺳﺎﻫﻮﻣﺎ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده
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 ‐۸۲ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل ،ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری دارای ﻣﺠﻮز از ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی اﺟﺎزه
داده ﻣﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺬﮐﻮر ،اﺻﻞ و ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺷﺪه و
ﻣﻌﻮﻗﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﻨﻌﺘ ،ﻣﻌﺪﻧ و ﮐﺸﺎورزی را ﮐﻪ درﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﻫﺎی ﺧﻮد دﭼﺎر ﻣﺸﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ،
ﺑﺮای ﯾﺒﺎر ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺗﻘﺴﯿﻂ و از ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﻌﻮق ﺧﺎرج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺎزه
داده ﻣﺷﻮد ﮐﻠﯿﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎی ﻧﺎﺷ از دﯾﺮﮐﺮد ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺗﻠﯿﻒ ﺗﺎ آن زﻣﺎن و اﻧﺠﺎم ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﻮد .
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗ ﺑﺮای ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎی ﻣﻌﻮق ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﺄت
ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧ ﻫﺎ اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎرد )۰۰۰. ۵
 (۰۰۰. ۰۰۰.رﯾﺎل ﺧﻮد ،از ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮالﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل آﻧﺎن ﻣﺎزاد ﺑﺮ وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺤﻮﯾﻠ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
اﺟﺮای ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
 ‐۹۲ﺑﻪ ﻫﺮﯾ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﮔﺎز اﺳﺘﺎﻧ اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد ﺟﻬﺖ اﺟﺮاﺋ ﻧﻤﻮدن ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻠ و اﺳﺘﺎﻧ اﺟﺮای
ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ،ﮔﺎزرﺳﺎﻧ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻣﺴﻦ ﻣﻬﺮ ،ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻋﻤﺪه و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﮔﺎزرﺳﺎﻧ در ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﻣﻘﺎومﺳﺎزی و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت رأﺳﺎً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً
ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺳﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۳رﯾﺎل از ﺑﺎﻧﻬﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨ در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ
اﺳﺘﻬﻼک ﺗﺴﻬﯿﻼت درﯾﺎﻓﺘ ﻃ ﻣﺪت ﭘﻨﺞﺳﺎل اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺣﻢ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﺗﻮﺳﻂ وزارتﻧﻔﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ اﺳﺖ و ﺑﺎﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت درﺧﻮاﺳﺘ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﮔﺎز اﺳﺘﺎﻧ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﯿﯿﺮی اﺟﺮای اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ .
 ‐۰۳ﮐﺸﺎورزاﻧ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺸﺴﺎﻟ ﺧﺴﺎرت دﯾﺪهاﻧﺪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،از ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﻌﺬورﯾﺖ ﻣﻌﺎف ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺮﯾﻤﻪ
دﯾﺮﮐﺮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧ ﭘﺮداﺧﺘ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان ﺑﺨﺸﻮده ﻣﺷﻮد .
 ‐۱۳دوﻟﺖ ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺪﻫ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻬﺎﯾ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺠﺎهدرﺻﺪ)۰۵درﺻﺪ( ﺳﻬﺎم آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺷﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ
ازﺟﻤﻠﻪ ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ واﮔﺬار ﺷﺪه را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه  ۰۹۳۱ازﻣﺤﻞ ﺳﻬﺎم دوﻟﺖ در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻪ
ﺑﺎﻧ ﻃﻠﺒﺎر ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن و ﯾﺎ از ﻣﺤﻞ وﺟﻮه ادارهﺷﺪه و ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ آن ﺑﺎﻧ
ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘ از دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ازﻣﺤﻞ واﮔﺬاری ﺳﻬﺎم و ﯾﺎ ازﻣﺤﻞ وﺟﻮه اداره ﺷﺪه و ﺑﺎ
ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ آن ﺑﺎﻧ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻣﺷﻮد .
 ‐۲۳دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺳﺎﺣﻠ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر را ﮐﻪ ﺗﺎ
ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎرﺑﺮی رﻓﺎﻫ دارﻧﺪ ،ﺑﻪﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪ .
ﺻﺪدرﺻﺪ )۰۰۱درﺻﺪ( درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ،ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاری
اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺳﺎﺣﻠ ﺻﺮف ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ ،ﺑﻬﺴﺎزی و ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫ و ﻓﺮﻫﻨ ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﺮان ﻣﺷﻮد .
 ‐۳۳ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮدﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺸﺘﺎدﻫﺰارﻣﯿﻠﯿﺎرد)(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۸رﯾﺎل از ﺳﻬﺎم ﻗﺎﺑﻞ
واﮔﺬاری ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ ﯾﺎﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از آن و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮال و داراﯾﯿﻬﺎرا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺄدﯾﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻪ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘ ﻧﻈﯿﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘ ﻓﻮﻻد ،ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺳﺎزﻧﺪه،
ﻣﺸﺎور و ﭘﯿﻤﺎﻧﺎر ﻣﺠﺮی ﻃﺮﺣﻬﺎی دوﻟﺘ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ ازﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺎﻫﺶ
ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺮق ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﻬﺎی ﻗﺮارداد واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ .
اﻣﻮال و ﺳﻬﺎم ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم و ذیﺣﺴﺎب دﺳﺘﺎه اﺟﺮاﺋ و
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر
ﻇﺮف ﺳﻪﻣﺎه اﺑﻼغ ﻣﮔﺮدد ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﺷﻮد .
 ‐۴۳ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد ازﻣﺤﻞ ﻓﺮوش اﻣﻮال وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ و واﺑﺴﺘﻪ ﻣﺒﻠﻎ
ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۵رﯾﺎل در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻤﻬﺎی ﻓﻨ و اﻋﺘﺒﺎری ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ دراﺧﺘﯿﺎر
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وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺮای ﻃﺮح و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﺎﯾﺶ ﺗﺠﺎری و ﺗﻮﺳﻌﻪ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧ و اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر در ﭼﻬﺎرﭼﻮب آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب ﺑﻪﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺪ .
 ‐۵۳ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد:
اﻟﻒ‐ ﺑﺪﻫ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎران ،ﻣﺸﺎوران و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻃﺮﺣﻬﺎی
ﻣﻠ و اﺳﺘﺎﻧ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮق ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ ﮐﻪ ﻃﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو و ﻣﻌﺎون
ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈــﺎرت راﻫــﺒﺮدی اﺳــﺖ را ﻣﺴــﺘﻘﯿﻤﺎً از ﻣﺤــﻞ ﺳــﻬﺎم دوﻟــﺖ و ﺷﺮﮐﺘﻬــﺎی دوﻟﺘــ ﻗﺎﺑــﻞ واﮔــﺬاری
)درﺻﻮرت ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﻬﺎی ﻗﺮارداد( ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از آن و ﯾﺎ ﻓﺮوش و واﮔﺬاری اﻣﻮال و داراﯾﯿﻬﺎی ﻃﺮﺣﻬﺎی
ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم و ﺧﺎﺗﻤﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎﺳﻘﻒ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۵رﯾﺎﻟﻤﻮارد ﻓﺮوش ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻟ واﮔﺬاری ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ب‐ وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣ راهآﻫﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ و واﺑﺴﺘﻪ
را ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﯾﻬﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد)(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۱رﯾﺎل ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ وارﯾﺰو ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺻﺮف ﺑﺎزﺳﺎزی
ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺨﺸ از ﺑﺪﻫﯿﻬﺎی ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺑﺎﻧ ﻧﺎﺷ از واﮔﺬاری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی
ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺑﻬﺴﺎزی ﺧﻂ و ﻧﺎوﮔﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ .
پ‐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺘﻠﻬﺎی ﻫﻤﺎ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘ و ﺣﻘﻮﻗ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘ اﻗﺪام و وﺟﻮه
ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ از وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺞﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۵رﯾﺎل ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﮔﺮدد ﺗﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی ﻧﺎوﮔﺎن ﻫﻮاﯾ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد .
ت‐ ﻣﺎده) (۹۲ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﻠ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم) (۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ ،در اﺟﺮای اﺣﺎم اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن از ﺟﻤﻠﻪ اﺟﺰاء)ب( و )پ( اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ،ﻣﻮﻗﻮفاﻻﺟﺮاء اﺳﺖ .
 ‐۶۳ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد ﺑﺪﻫ ﻗﻄﻌ ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋ و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘ و ﺣﻘﻮﻗ را ﺑﺎ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد از آﻧﻬﺎ ازﻣﺤﻞ واﮔﺬاری و ﯾﺎ ﻓﺮوش اﻣﻮال ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺗﺴﻮﯾﻪ ﯾﺎ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 ‐۷۳ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠ داراﯾﯿﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﻗﺒﯿﻞ واﮔﺬاری و ﯾﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘ ،ﺑﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻋﺘﺒﺎری ﻏﯿﺮدوﻟﺘ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ
ﻣﺘﺒﺎدﻟﻪ و ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮی آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
 ‐۸۳ﺑﻪ دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋ اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد:
اﻟﻒ‐ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﺧﻮد را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﻫﺸﺘﺎد و ﺳﻮم) (۳۸ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و
وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣ ﮐﺸﻮر ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ،ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ) (۴۰۲۰۱۲ﺟﺪول ﺷﻤﺎره) (۵اﯾﻦ
ﻗــﺎﻧﻮن وارﯾــﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪ  .ﻣﻌــﺎدل ﺻﺪدرﺻﺪ)۰۰۱درﺻــﺪ( از وﺟــﻮه ﺣﺎﺻــﻞ اﯾــﻦ ﺟــﺰء از ﻣﺤــﻞ اﻋﺘﺒــﺎر ﺟــﺰء)(۷
ردﯾﻒ) (۰۰۰۰۳۵ﺟﺪول ﺷﻤﺎره) (۹اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در اﺧﺘﯿﺎر دﺳﺘﺎه اﺟﺮاﺋ ذیرﺑﻂ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﻠ ﯾﺎ اﺳﺘﺎﻧ ﻗﺮار
ﻣﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻧﻮد و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ)۵۹درﺻﺪ( آن را ﺻﺮف اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠ داراﯾﯿﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم
ﻣﺼﻮب ،ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی اداری و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﺣﺴﻦ اﻣﻮال ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﭘﻨﺞ درﺻﺪ)۵درﺻﺪ( ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺻﺮف ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤ ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯿﻬﺎی ﻣﺴﻦ ،ﻣﺼﺮف و اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺻﻨﺪوق
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﺳﺘﺎه ﻣﺷﻮد .
ب‐ ﺑﻪ دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده) (۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﻣﺼﻮب  ۸/۷/۶۸۳۱اﺟﺎزه داده
ﻣﺷﻮد اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﺧﻮد را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﻣﻮال دوﻟﺘ ﺑﻪﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از آن را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ردﯾﻒ درآﻣﺪی  ۵۰۲۰۱۲وارﯾﺰ و ﻣﻌﺎدل ﺻﺪدرﺻﺪ)۰۰۱درﺻﺪ( آن را ﺻﺮف
ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪی ﻧﯿﺮوﻫﺎی داوﻃﻠﺐ ﻣﺎزاد ﻏﯿﺮﻣﺎﻫﺮ ﯾﺎ ﭘﺎداش ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
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ﺗﺒﺼﺮه – ﻣﺼﺎرف واﮔﺬارﯾﻬﺎی وزارت ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن داﺋﻤ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
 ‐۹۳ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠ داراﯾﯿﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم ،ﺗﻤﯿﻞﺷﺪه و آﻣﺎده ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﻠ و اﺳﺘﺎﻧ و از ﻣﺤﻞ
ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠ از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻓﺼﻠﻬﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری و ﻓﺮﻫﻨ و ﻫﻨﺮ ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺟﻤﻌ ،ﮔﺮدﺷﺮی ،ﺧﺪﻣﺎﺗ و ﻋﻤﺮاﻧ را ﺑﻪ ﺷﺮط ﺣﻔﻆ ﻣﻮﺿﻮع و ﮐﺎرﺑﺮی اﯾﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪ و اﻗﺴﺎط
ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻ و ﺗﻌﺎوﻧ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از واﮔﺬارﯾﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣ
ﻧــﺰد ﺧﺰاﻧــﻪداری ﮐــﻞ ،ﻣﻮﺿــﻮع ردﯾــﻒ) (۲۰۸۰۱۳ﺟــﺪول ﺷﻤــﺎره) (۵اﯾــﻦ ﻗــﺎﻧﻮن وارﯾــﺰ ﻣﺷــﻮدو ﻣﻌــﺎدل
ﺻﺪدرﺻﺪ)۰۰۱درﺻــﺪ( آن از ﻣﺤــﻞ اﻋﺘﺒــﺎر ﺟــﺰء) (۱ردﯾــﻒ ۰۰۰۶۰۱ﺟــﺪول ﺷﻤــﺎره) (۸اﯾــﻦ ﻗــﺎﻧﻮن در اﺧﺘﯿــﺎر
دﺳﺘﺎه واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﯿﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠ داراﯾﯿﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺮای
ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﻗﺎﻟﺐ وﺟﻮه اداره ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠ داراﯾﯿﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
-۰۴
اﻟﻒ‐ در اﺟﺮای ﻣﺎده) (۳ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﻠ اﺻﻞ ﭼﻬﻞوﭼﻬﺎرم) (۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ ،وزارت اﻣﻮر
اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾـ ﻣﻮﻇـﻒ اﺳـﺖ ﮐﻠﯿـﻪ ﺳـﻬﺎم و ﺳـﺎﯾﺮ ﺣﻘـﻮق ﻣﺎﻟـﺎﻧﻪ و ﺣـﻖ ﺑﻬﺮهﺑـﺮداری و ﯾـﺎ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻠﯿـﻪ
ﺑﻨﺎﻫﻬﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﮔﺮوه) (۱ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ۹۸۳۱واﮔﺬار ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره) (۱و ﺑﻨﺎهﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل
ﮔﺮوه) (۲ﻣﺎده) (۲ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎدﺷﺪه ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره) (۲و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﺎدن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ
از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺸﻤﻮل ذﮐﺮ ﯾﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ردﯾﻒ ۰۰۵۰۱۳ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎی
ﻏﯿﺮدوﻟﺘ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه‐ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻧﻬﺎ در ﻓﻬﺮﺳﺖ واﮔﺬاری ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻣﻠﻔﻨﺪ
ﺣــﺪاﮐﺜﺮ ﻇــﺮف ده روز از زﻣــﺎن درﺧﻮاﺳــﺖ ﺳﺎزﻣــﺎن ﺧﺼﻮﺻــﺳﺎزی ،اوراق ﺳــﻬﺎم و ﺳــﺎﯾﺮ اﺳــﻨﺎد ﻣــﺎﻟﯿﺘ
ﺑﻨﺎهﻫــﺎ را ﺑــﻪ وزارت اﻣــﻮر اﻗﺘﺼــﺎدی و داراﯾــ) ﺳﺎزﻣــﺎن ﺧﺼﻮﺻــ ﺳــﺎزی( ﺗﺤﻮﯾــﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪ  .ﻣﺴــﺆوﻟﯿﺖ
آﻣﺎدهﺳﺎزی و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد ﻓﻮق و زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ واﮔﺬاری ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﺎه اﺟﺮاﺋ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺖ  .ﻋﺪم ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ اﺳﻨﺎد ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد .
ب‐ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﺮوش اﻣﻮال ﯾﺎ داراﯾﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺟﺎری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ أﺧﺬ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﺎهﻫﺎی
واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﻪﺻﻮرت 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 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 أﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﮐﺘﺒ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﺳﺎزی اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .
ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻋﻄﺎء ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر را ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ أﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﺳﺎزﻣﺎن
ﺧﺼﻮﺻﺳﺎزی ﻧﻤﺎﯾﺪ .
پ‐ در اﺟــﺮای ﻣــﺎده) (۸۱ﻗــﺎﻧﻮن اﺟــﺮای ﺳﯿﺎﺳــﺘﻬﺎی ﮐﻠــ اﺻــﻞ ﭼﻬﻞوﭼﻬــﺎرم) (۴۴ﻗــﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳــ ،از زﻣــﺎن
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻋﻨﻮان ﻫﺮ ﺑﻨﺎه در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻨﺎهﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاری ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺄت واﮔﺬاری ،وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و
داراﯾ ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﯿﻞ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣ آن ﺑﻨﺎهﻫﺎ ﻣﺘﺸﻞ از وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾ) رﺋﯿﺲ
ﻣﺠﻤــﻊ( ،ﻣﻌﺎونﺑﺮﻧــﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈــﺎرت راﻫــﺒﺮدی رﺋﯿــﺲ ﺟﻤﻬــﻮر ،وزﯾــﺮ ذیرﺑــﻂ و ﺑــﺎ ﺣﻀــﻮر رﺋﯿﺲﺳﺎزﻣــﺎن
ﺧﺼﻮﺻﺳﺎزی ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻫﯿﺄت واﮔﺬاری و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﻋﻬﺪهدار اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄتﻣﺪﯾﺮه و ﺑﻘﯿﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣ اﺳﺖ  .ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت
ﻣﺠﺎﻣﻊ و ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ 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 ﻋﻤﻮﻣ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻬﺎم ﻓﺮوﺧﺘﻪﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران اﻋﻢ از ﻧﻘﺪی ،ﻗﺴﻄ و ﯾﺎ
رد دﯾﻮن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﯾﻣﺎه ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺟﺎﯾﺰﯾﻨ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﻬﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺘ و ﮐﻨﺘﺮﻟ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه در
ﻫﯿﺄتﻣﺪﯾﺮه ﺑﻪﺟﺎی اﻋﻀﺎء ﻗﺒﻠ اﻗﺪام ﻣﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﺳﺎﻫﻮﻣﺎ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده
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از زﻣﺎن واﮔﺬاری ،ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺼﻮب از ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﻠاﻟﺤﺴﺎب ﺳﺎﻟﺠﺎری ﻣﻌﺎﻓﻨﺪ و در ﭘﺮداﺧﺖ
ﺳﻮد و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﻤﻠﺮد ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻞ ﻣﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﺳﺎزﻣـﺎن ﺧﺼﻮﺻـﺳﺎزی ﻣﻠـﻒ اﺳـﺖ ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺧﺮﯾـﺪ و ﻓـﺮوش داراﯾﻫـﺎی ﻏﯿﺮﺟـﺎری و أﺧـﺬ ﺗﺴـﻬﯿﻼت
ﺑﻨﺎﻫﻬﺎی واﮔﺬار ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺨﺸ از ﺳﻬﺎم آﻧﻬﺎ در وﺛﯿﻘﻪ دوﻟﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻨﺘﺮﻟﻬﺎی ﻻزم را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ .
در ﺟﻬﺖ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای ﻣﺎده) (۶ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣ ﻏﯿﺮدوﻟﺘ
ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺳﻬﺎم ﻣﺎﻟﯿﺘ ﺧﻮد و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ و ﺳﻬﺎم ﺧﻮد و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ را در ﻣﻘﺎﻃﻊ
ﺷﺶﻣـــﺎﻫﻪ ﺑـــﻪ وزارت اﻣـــﻮر اﻗﺘﺼـــﺎدی و داراﯾ)ﺳﺎزﻣـــﺎن ﺧﺼﻮﺻـــﺳﺎزی( اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨـــﺪ  .ﺳﺎزﻣـــﺎن
ﺧﺼﻮﺻﺳﺎزی ﻣﻠﻒ اﺳﺖ در ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﺣﻢ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم را اﻋﻤﺎل و درﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣ ﻏﯿﺮدوﻟﺘ ﺑﯿﺶ از ﺳﻘﻒ ﻣﺠﺎز از واﮔﺬاری ﺳﻬﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد .
اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺮوﺷﻬﺎی ﻧﻘﺪی و اﻗﺴﺎﻃ و ﮐﻠﯿﻪ روﺷﻬﺎی واﮔﺬاری ازﻗﺒﯿﻞ ﺑﻮرس ،ﻣﺰاﯾﺪه و ﻣﺬاﮐﺮه
ﻣﮔﺮدد و درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه واﮔﺬارﯾﻬﺎی ﻗﺒﻠ ﻧﯿﺰ ﻣﺷﻮد .
اﺳﺘﻨﺎف و ﯾﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ در اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﻨﺪ در ﺣﻢ ﺗﺼﺮف در اﻣﻮال و وﺟﻮه ﻋﻤﻮﻣ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد و وزﯾﺮ
اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﺳﺨﻮ اﺳﺖ .
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺄتﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی واﮔﺬارﺷﺪه ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و
داراﯾ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺷﻮد و ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺐ وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾ ﻣرﺳﺪ .
ت‐ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ واﮔﺬار ﺷﺪه در ﻃﻮل ﺳﺎل ) ۰۹۳۱ﺳﻬﺎم ﮐﻨﺘﺮﻟ ،(ﻃ ﺳﺎل
واﮔﺬاری ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻗﺒﻞ از واﮔﺬاری ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺷﻮد .
 -۱۴ﺑـﻪ وزارت دﻓـﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒـﺎﻧ ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﻣﺴـﻠﺢ و ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﻣﺴـﻠﺢ اﺟـﺎزه داده ﻣﺷـﻮد درﺻـﻮرت ﻣـﻮاﻓﻘﺖ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫ ﮐﻞ ﻗﻮا و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺮوش و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺎدﮔﺎﻧﻬﺎ و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺎﮐﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺣﺮﯾﻢ
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺼﻮب  ۱/۶/۸۸۳۱از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ازﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎدﮔﺎﻧﻬﺎ ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﻪ
ﺗﻤﯿـﻞ و ﺗﺠﻬﯿـﺰ ﻃﺮﺣﻬـﺎی ﺗﻤﻠـ داراﯾﯿﻬـﺎی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪای ﯾـﺎ ﺗﻘـﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿـﻪ دﻓـﺎﻋ ﯾـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫـﺎی ﺿـﺮوری و
اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺘﺒﺎدﻟﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
 -۲۴ﺳﺎزﻣـﺎن ﺧﺼﻮﺻـﺳﺎزی ﻣﺗﻮاﻧـﺪ ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﻣـﻮارد ﻣﺬﮐـﻮر در ﺟـﺪاول ﺷﻤـﺎره) (۱و) (۲واﮔـﺬاری ﺳـﻬﺎم
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ،درﺻﻮرت اﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧﺎرج از ﺟﺪاول ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 -۳۴ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﺳﺎزی ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺼﻮب ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﮔﺬاری ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻔﻬﺎی
 ۹۰۵۰۱۳ ،۸۰۵۰۱۳ ،۷۰۵۰۱۳ ،۶۰۵۰۱۳و  ۰۱۵۰۱۳ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﯾﻂ رﻗﺎﺑﺘ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﮔﺬاری و ﯾﺎ
ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم دوﻟﺖ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ردﯾﻔﻬﺎی ﻓﻮق اﻗﺪام و از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و
در ﻏﯿــﺮ اﯾﻦﺻــﻮرت ﻣﺴــﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑــﺎﺑﺖ رد دﯾــﻮن ،ﺗﻌﻬــﺪات و ﺑــﺪﻫﯿﻬﺎی ﻣﺮﺑــﻮﻃﻪ ،ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ واﮔــﺬاری ﺳــﻬﺎم ﺑــﻪ
دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی ﻃﻠﺒﺎر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾ) ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳ (ﺻﻮرت ﻣﭘﺬﯾﺮد و ارﻗﺎم ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺒﻨﺎی
ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب اﺳﺖ .
 -۴۴وﺟﻮه وارﯾﺰی ﺳﺎل  ۳۸۳۱ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﻌﺎدن
اﯾﺮان)اﯾﺪرو و اﯾﻤﯿﺪرو( ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم ﻧﺰد ﺑﺎﻧ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دوﻟﺖ ﻧﺰد ﺑﺎﻧ
ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻌﺎدل آن ،ﺳﻪ ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۳. ۳رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ واﮔﺬاری
ﺳﻬﺎم ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﯾﺎ ﺑﻨﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﯾﺎدﺷﺪه وارﯾﺰ ﻣﮔﺮددﺗﺎ در راﺳﺘﺎی
اﺟﺮاء و اﺗﻤﺎم ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد .
 -۵۴ﺑﺪﻫ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی واﮔﺬار ﺷﺪه)ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻨﺘﺮﻟ (ﮐﻪ دارای ﺑﺪﻫ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧ دوﻟﺘ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺮارداد اوﻟﯿﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﺋ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ از واﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻬﻠ ﻣﺷﻮد  .در ﻣﻮرد
ﺑﺪﻫﻫﺎی ﻣﻌﻮق و ﺣﺎل ﺷﺪه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ دوره ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط واﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن
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ﺧﺼﻮﺻﺳﺎزی ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠ ﮐﻪ ﺑﻪﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺐ وزﯾﺮ اﻣﻮر
اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾ ﻣرﺳﺪ ،وﺻﻮل و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧﻪ و ﺑﺎﻧ ﻋﺎﻣﻞ وارﯾﺰ ﻣﮔﺮدد .
 -۶۴در اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﻣﺼﻮب ۵۱/۰۱/۸۸۳۱
اﻟﻒ‐ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد ﺳﻬﻢ ﻣﺎده ) (۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪ ﻣﺎده ) (۷آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻬﻢ
ﻣﺎده ) (۸ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده ) (۴۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﯿﺴﺖدرﺻﺪ)۰۲درﺻﺪ( ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮔﺮدد  .ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻟﻎ
ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺣﻢ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮔﺮدد:
اﻟـــﻒ ‐۱ﮐـــﻞ درآﻣـــﺪ ﺣﺎﺻـــﻠﻪ ﭘﺎﻧﺼـــﺪ و ﭼﻬـــﻞﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـــﺎرد)(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۴۵رﯾـــﺎل ﺷﺎﻣـــﻞ
ﭘﺎﻧﺼﺪﻫﺰارﻣﯿﻠﯿﺎرد)(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۵رﯾﺎل در ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﭼﻬﻞﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )۰۰۰. ۰۰۰. ۰۴
(۰۰۰. ۰۰۰.رﯾﺎل در ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣ دوﻟﺖ
اﻟــﻒ ‐۲ﺳــﻬﻢ ﺧــﺎﻧﻮار و دوﻟــﺖ ﻣﻮﺿــﻮع ﻣــﻮاد) (۷و ) (۱۱ﻗــﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐــﻮر و ﺳــﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫــﺎ و ﺧــﺪﻣﺎت ﯾــﺎراﻧﻪای
ﭼﻬﺎرﺻﺪﻫﺰارﻣﯿﻠﯿﺎرد)(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۴رﯾﺎل
اﻟﻒ ‐۳ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده) (۸ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺒﻠﻎ ﯾﺼﺪﻫﺰارﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۱رﯾﺎل
ب‐ دوﻟﺖ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژی و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﯾﺎراﻧﻪای را ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖدرﺻﺪ)۰۲درﺻﺪ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل
 ۹۸۳۱اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .
ج‐ اﺧﺘﺼﺎص ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﺟﻬ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ،ﻏﯿﺮ از وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺤﻞ اﺻﻼح
ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎی اﻧﺮژی و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪﺟﺰ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ،ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .
د‐ در اﺟــﺮای ﺗﺒﺼــﺮه ﺑﻨــﺪ)ب( ﻣــﺎده) (۱ﻗــﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨــﺪﮐﺮدﻧﯿﺎراﻧﻪﻫﺎ دوﻟــﺖ ﻣﻠــﻒ اﺳــﺖ ﻗﯿﻤــﺖ ﺧــﻮراک ﮔــﺎز
واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )۵۶درﺻﺪ( ﺳﺒﺪ ﺻﺎدراﺗ)ﺑﺪون ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎل( و ﺳﺎﯾﺮ
ﺧﻮراﮐﻬﺎی واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ را ﺑﺪون ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺑﯿﻦ ﻫﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞدرﺻﺪ)۵۸درﺻﺪ( ﺗﺎ ﻧﻮد و
ﭘﻨﺞدرﺻﺪ)۵۹درﺻﺪ( ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻬﺎی ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی ﺻﺎدراﺗ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 -۷۴ﮐﻠﯿﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده) (۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت
ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﻌﺮﻓ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻣﺷﻮدﺗﺎ ﻃﺒﻖ اﺣﺎم و ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧ
ﺑﯿﻦ ذیﻧﻔﻌﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدد .
ﺗﺒﺼﺮه‐ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارض ﻗﺎﻧﻮﻧ از ﮐﻞ وﺟﻮه درﯾﺎﻓﺘ ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪداریﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ
دﺳﺘﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﮔﺮدد .
-۸۴
اﻟﻒ‐ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ و ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﯿﺮو ،ﻧﻔﺖ ،ﻣﺴﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و راه و ﺗﺮاﺑﺮی اﺟﺎزه داده
ﻣﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﻘﻒ دوﯾﺴﺖ ﻫﺰارﻣﯿﻠﯿﺎرد)(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۲رﯾﺎل ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی اﻧﺘﻔﺎﻋ دارای
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟ ﺧﻮد اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ رﯾﺎﻟ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﻓﺮع اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﮔﺮدد .
ب‐ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ ﺗﺎﺑﻌﻪ و واﺑﺴﺘﻪ وزارت راه و ﺗﺮاﺑﺮی اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﻞ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )۰۴
 (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰.رﯾﺎل اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ دوﻟﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
پ‐ ﺑﻪ وزارت ﻧﯿﺮو ازﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ و واﺑﺴﺘﻪ ذیرﺑﻂ اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻤﯿﻞ ﻃﺮحﻫﺎی
آﺑﻬﺎی ﻣﺮزی و ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻨﺪرج در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ۴۰۲۰۴ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره) (۱ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ده ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )۰۰۰. ۰۰۰. ۰۱
 (۰۰۰. ۰۰۰.رﯾﺎل اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ رﯾﺎﻟ ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
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 -۹۴ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰارﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۲رﯾﺎل اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ
رﯾﺎﻟ ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد آﻧﺒﻪﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺨﺸﻬﺎی آب و ﮐﺸﺎورزی و
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی
اﺟﺮاﺋ ذیرﺑﻂ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮔﺮدد .
 – ۰۵ﺑﻪ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎی ﮐﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن اﺟﺎزه دادهﻣﺷﻮد ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮک ﯾﺎ اﻧﻔﺮادی ﺑﺎ ﻣﺠﻮز
ﺑـﺎﻧ ﻣﺮﮐـﺰی و ﺗﺄﯾﯿـﺪ وزارت ﮐﺸـﻮر ﺗـﺎ ﺳـﻘﻒ ﻫﻔﺘـﺎد ﻫـﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۷رﯾـﺎل اوراق
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮد و ﺗﻌﻬﺪ ﭘﺮداﺧﺘﺎﺻﻞ و ﺳﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .ﻣﯿﺰان ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧ
ﻣﺮﮐﺰی و ﺑﺎﻧ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﻨﺞدرﺻﺪ)۵درﺻﺪ( اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺴﺎب ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری ﻣﺷﻮد و ﺳﻮد
اوراق ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﺎه و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮔﺮدد .
ﺗﺒﺼﺮه‐ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۹۸۳۱ﺑﻪ ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺤﻮﯾﻞ دادهاﻧﺪ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ از
ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﺎل  ۹۸۳۱اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
 -۱۵ﺑﻪ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺷﺎﻧﺰده ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۶۱رﯾﺎل اوراق
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻗﻄﺎرﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ) (۱اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ
اﺻﻞ و ﺳﻮد ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻨﺠﺎهدرﺻﺪ)۰۵درﺻﺪ( دوﻟﺖ و ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ)۰۵درﺻﺪ( ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ .
 -۲۵ﺗﻌﺮﻓﻪ اﻧﻮاع ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻃﻼب ،اﺗﺒﺎع ﺑﯿﺎﻧﻪ ذﮐﻮری ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از
ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۹۸۳۱ﺑﺎ اﺗﺒﺎع اﯾﺮاﻧ ازدواج ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻼﻓﺰاﯾﺶ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ:
اﻟﻒ‐ ﺻﺪور و ﺗﻤﺪﯾﺪ ﭘﺮواﻧﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﯾﺴﺎﻟﻪ از ﯾﻣﯿﻠﯿﻮن) (۰۰۰. ۰۰۰. ۱رﯾﺎل ﺑﻪ ﯾ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار )۱
 (۰۰۰. ۰۰۵.رﯾﺎل
ب – ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ از ﯾ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار ) (۰۰۰. ۰۰۵. ۱رﯾﺎل ﺑﻪ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭘﺎﻧﺼﺪ
ﻫﺰار ) (۰۰۰. ۰۰۵. ۲رﯾﺎل
پ – ﺗﻤﺪﯾﺪ روادﯾﺪ ﺗﺎ ﺳ روز از دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار ) (۰۰۰. ۰۰۲رﯾﺎل ﺑﻪ ﺳﯿﺼﺪ ﻫﺰار )(۰۰۰. ۰۰۳رﯾﺎل
ت – ﺗﻤﺪﯾﺪ روادﯾﺪ از ﺳ روز ﺗﺎ ﻧﻮد روز از ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻫﺰار ) (۰۰۰. ۰۰۴رﯾﺎل ﺑﻪ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻫﺰار )(۰۰۰. ۰۰۷
رﯾﺎل
ث – ﺧﺮوج وﻣﺮاﺟﻌﺖ و روادﯾﺪﺧﺮوج از ﯾﺼﺪ ﻫﺰار) (۰۰۰. ۰۰۱رﯾﺎل ﺑﻪ دوﯾﺴﺖﻫﺰار) (۰۰۰. ۰۰۲رﯾﺎل
ج – اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ،ﺗﺮک ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ و ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ در ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﭘﺪر از ﯾﺼﺪﻫﺰار ) (۰۰۰. ۰۰۱رﯾﺎل ﺑﻪ
دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار ) (۰۰۰. ۰۰۲رﯾﺎل
چ – ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ازدواج ﻣﺮد ﺧﺎرﺟ ﺑﺎ زن اﯾﺮاﻧ و ﺑﺎﻟﻌﺲ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻠﯿﻒ ﻓﺮزﻧﺪان ﻃﻼق ﻣﺒﻠﻎ
ﯾﺼﺪ ﻫﺰار ) (۰۰۰. ۰۰۱رﯾﺎل
ﺻﺪدرﺻﺪ )۰۰۱درﺻﺪ( درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ،ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﻪ ردﯾﻒ  ۰۰۰۶۰۱ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯾﺎﺑﺪ .
 -۳۵ﻋﻮارض ﺧﺮوج ﻣﺴﺎﻓﺮاز ﮐﺸﻮر ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳﻔﺮﻫﺎی زﯾﺎرﺗ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ،ﻋﻤﺮه ﻣﻔﺮده و ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﯿﺎت و
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻌﺎف از ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ دهدرﺻﺪ)۰۱درﺻﺪ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﺴﺎل ۹۸۳۱اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯾﺎﺑﺪ  .درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ
ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﯾﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۵۱رﯾﺎل ﺑﻪ »ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮔﺮدﺷﺮی
داﺧﻠ» ،«ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﺮان ورودی ﺑﻪ ﮐﺸﻮر«» ،ﺗﻌﻤﯿﺮ ،ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻣﺮﻣﺖ ﻣﯿﺮاث ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﺑﺎ ارزش ﻓﺮﻫﻨ
و ﺗﺎرﯾﺨ «و »ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ «اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯾﺎﺑﺪ .
 -۴۵ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺪور ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ)۰۲درﺻﺪ( اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯾﺎﺑﺪ .
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ﺗﺒﺼﺮه‐ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺻﺪور ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای اﻓﺮاد زﯾﺮ ﻫﺠﺪه ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ)۰۵درﺻﺪ( اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﮔﺮدد .
ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ)۰۵درﺻﺪ( وﺟﻮه وارﯾﺰی ،از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ردﯾﻒ  ۰۰۰۰۳۵ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۹اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ
رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات در اﺧﺘﯿﺎر وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد .
 -۵۵ﺑﻪ ﻫﺮﯾ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ و ﻧﯿﺮو اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد ﻫﺮ دوﻣﺎه ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻧﺼﺪ ) (۰۰۵رﯾﺎل و دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ) (۰۵۲رﯾﺎل از ﻫﺮ واﺣﺪ ﻣﺴﻮﻧ روﺳﺘﺎﯾ و ﻣﺒﻠﻎ ﯾﻫﺰار
) (۰۰۰. ۱رﯾﺎل و ﭘﺎﻧﺼﺪ) (۰۰۵رﯾﺎل از ﻫﺮ واﺣﺪ ﻣﺴﻮﻧ ﺷﻬﺮی أﺧﺬو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺴﺎرات ﻣﺎﻟ و ﺟﺎﻧ
اﻋﻢ از ﻓﻮت و ﻧﻘﺺﻋﻀﻮ و ﺟﺒﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﭘﺰﺷ ﻧﺎﺷ از اﻧﻔﺠﺎر ،آﺗﺶﺳﻮزی و ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﮔﺎز
و ﺑﺮق از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
 -۶۵دوﻟﺖ ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﻔﺘﺼﺪ)(۰۰۷رﯾﺎل از ﻫﺮﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﻗﻼم وارداﺗ ذﯾﻞ ﻓﺼﻮل) (۷و ) (۸ﻣﻘﺮرات
ﺻﺎدرات و واردات درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 -۷۵وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧ ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم واردات ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺒﻠﻎ دو ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ )(۰۰۵۲
رﯾﺎل و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﻣﺒﻠﻎ ﯾ ﻫﺰار ) (۰۰۰۱رﯾﺎل از واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺰد
ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺷﻮد ،وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
از وﺟﻮه وارﯾﺰی ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ده ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۱رﯾﺎل ﺑﺮای اﻧﺠﺎﻣﺘﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﻄﻊ
واﺑﺴﺘ ﺑﻪ واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨ داﻣ و ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎدﺷﺪه در اﺧﺘﯿﺎر
وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی )ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی ﻋﻠﻮم داﻣ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر( ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد .
 – ۸۵ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ »ب« ﻣﺎده ) (۴۰۱ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻤﺘﻮﺳﻌﻪ ،وﺿﻊ و أﺧﺬ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮارض ﺑﺮای
ﺻﺎدرات اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧ و ﻧﯿﻤﻪ ﻓﺮآوریﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨ آﻫﻦ و ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺳﻨ آﻫﻦ ،اﻧﻮاع ﺳﻨﻫﺎی ﺗﺰﺋﯿﻨ
و ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﮐﺎﻧﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .
-۹۵ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﮐﺸﻮر اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد:
اﻟﻒ‐ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻣﻠ در دﻓﺘﺮ اﻣﻼک ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده) (۹۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﻣﺼﻮب ۶۲/۲۱/۰۱۳۱
ﺑﻪازای ﻫﺮ ده ﻫﺰار) (۰۰۰. ۰۱رﯾﺎل ﯾ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ) (۰۰۵. ۱رﯾﺎل
ب‐ ﺑﺮای ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻔﯿ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده) (۰۵۱اﻟﺤﺎﻗ ﻣﺼﻮب  ۸۱/۰۱/۱۵۳۱ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻗﺮار ﻫﺮ ده
ﻫﺰار) (۰۰۰. ۰۱رﯾﺎل ،ﭘﺎﻧﺼﺪ) (۰۰۵رﯾﺎل
پ‐ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻼم ﺑﺮای اﻣﻼک ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪازای ﻫﺮ ﺳﻨﺪ و اﻣﻼک ﺟﺎری ﺑﻪازای ﻫﺮ ﭘﻼک ﺛﺒﺘ و ﻧﯿﺰ
ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗ ازﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺸﺘﺎد ﻫﺰار)(۰۰۰. ۰۸رﯾﺎل
ت‐ ﺑـــﻪازای ﻫـــﺮ ﻗﻄﻌـــﻪ ﻧﻘﺸـــﻪ ﺣﺪﻧﺎری)ﮐﺎداﺳـــﺘﺮ( دوﯾﺴـــﺖ ﻫـــﺰار) (۰۰۰. ۰۰۲رﯾـــﺎل و واﮔـــﺬاری ﻧﻘﺸـــﻪ
ﺣﺪﻧﺎری)ﮐﺎداﺳـﺘﺮ( ﺑﻪﺻـﻮرت ﯾﭙـﺎرﭼﻪ ﺑـﻪازای ﻫـﺮ ﻫﺘـﺎر ﯾـ ﻣﯿﻠﯿـﻮن و ﭘﺎﻧﺼـﺪ ﻫـﺰار ) (۰۰۰. ۰۰۵. ۱رﯾـﺎل
درﯾﺎﻓﺖ و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
از وﺟــﻮه وارﯾــﺰی ﺗــﺎ ﻣﺒﻠــﻎ دوﯾﺴــﺖ و ﻫﻔﺘــﺎد و ﺳــﻪ ﻣﯿﻠﯿــﺎرد )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۳۷۲رﯾــﺎل ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان درآﻣــﺪ
اﺧﺘﺼﺎﺻــ ﺑــﻪ ﺟﻤﻌﯿــﺖ ﻫﻼلاﺣﻤــﺮ ﺟﻤﻬــﻮری اﺳﻼﻣــ اﯾــﺮان و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧــﺪه ﺑــﺮای اﻋﺘﺒــﺎرات ﻫﺰﯾﻨــﻪای و ﺗﻤﻠــ
داراﺋﯿﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﮐﺸﻮر اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯾﺎﺑﺪ .
 – ۰۶اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد ﺑﺎﺑﺖ ﻃﺮح ﻫﺮ ﻓﻘﺮه ﭘﺮوﻧﺪه ﻏﯿﺮ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺎﻟ در ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻗﻀﺎﺋ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﻞ ﻫﺰار)۰۴
 (۰۰۰.رﯾﺎل ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳ ﻣﺼﻮب ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻗﻀﺎﺋ وﺻﻮل و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣ
ﮐﺸﻮر ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ وارﯾﺰ ﺷﻮد .
اﻓﺮاد ﻧﺎﺗﻮان ﻣﺎﻟ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ رﺋﯿﺲ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﺤﻞ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻌﺎﻓﻨﺪ  .ﻣﻌﺎدل ﭘﻨﺠﺎهدرﺻﺪ)۰۵درﺻﺪ(
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وﺟﻮه وارﯾﺰی از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ردﯾﻒ  ۰۰۰۰۳۵ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۹اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و
اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺪرﻗﻪ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻗﺮار
ﻣﮔﯿﺮد .
 – ۱۶ﺳﺎزﻣــﺎن آﻣــﻮزش ﻓﻨــ و ﺣﺮﻓــﻪای ﮐﺸــﻮر ﻣﺠــﺎز اﺳــﺖ از ﺗﻤــﺎﻣ ﮐــﺎرآﻣﻮزان ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨــﺪه در دورهﻫــﺎی
آﻣﻮزﺷ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار )(۰۰۰. ۰۲رﯾﺎل أﺧﺬ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣ ﮐﺸﻮر ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر
وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 – ۲۶ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻬﺪاری و ﺑﻬﺴﺎزی و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻓﺮودﮔﺎﻫﻬﺎی ﮐﻮﭼ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ،ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده
) (۸۴ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده از دو درﺻﺪ )۲درﺻﺪ( ﺑﻪ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )۵درﺻﺪ( و ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ
»اﻟﻒ« ﻣﺎده ) (۷۸ﻗﺎﻧﻮن وﺻﻮل ﺑﺮﺧ از درآﻣﺪﻫﺎی دوﻟﺖ و ﻣﺼﺮف آن در ﻣﻮارد ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺼﻮب ۸۲/۲۱/۳۷۳۱
از ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار )(۰۰۰. ۰۷رﯾﺎل ﺑﻪ دوﯾﺴﺖوﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار )(۰۰۰. ۰۵۲رﯾﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯾﺎﺑﺪ  .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ در
اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮودﮔﺎﻫﻬﺎی ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد ﺗﺎ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺎده ) (۵۵ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸ از ﻣﻘﺮرات
ﻣﺎﻟ دوﻟﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 – ۳۶ﯾ درﺻﺪ)۱درﺻﺪ( از ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﻫﺮ ﺑﻠﯿﻂ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾ اﯾﺮاﻧ ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﺮای
اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺮواز و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻓﺮودﮔﺎﻫﻬﺎی ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﺮدد .
 – ۴۶ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﺗﺨﺼﺼ ﭘﺰﺷ از ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻣﺘﻘﺎﺿ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از دوره ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی ﺑﺮای ﻧﻮﺑﺖ اول
ﺻﺪ ﻫﺰار ) (۰۰۰. ۰۰۱رﯾﺎل و ﺑﺮای ﻧﻮﺑﺖ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﯾﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ) (۰۰۰. ۰۵۱رﯾﺎل أﺧﺬ و ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ
وارﯾﺰ ﻣﺷﻮد .
ﻣﻌﺎدل ﭘﻨﺠﺎهدرﺻﺪ )۰۵درﺻﺪ( وﺟﻮه وارﯾﺰی از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ردﯾﻒ  ۰۰۰۰۳۵ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۹اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ
رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد .
 -۵۶ﺷﺶﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،درﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻗﺒﻮض ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎی
راﻫﻨﻤﺎﯾ و راﻧﻨﺪﮔ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﺎن ﺧﻮدرو ،ﺟﺮﯾﻤﻪ دﯾﺮﮐﺮد ﻧﺎﺷ از ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ۹۸۳۱
ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣﺷﻮد  .ﭘﻨﺠﺎهدرﺻﺪ)۰۵درﺻﺪ( از درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ دو ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۵. ۲رﯾﺎل ﺑﺎﺑﺖ ارﺗﻘﺎء ﺗﻮان ﻧﺎﺟﺎ در ﮐﻨﺘﺮل ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ
ﻣﺮاﻗﺒﺘ و ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺟﺒﺮان ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔ ﻧﺎﺟﺎ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯾﺎﺑﺪ .
 – ۶۶ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻣﺼـﺮﻓ ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻣﺼـﺮف ﺳـﺎل  ۹۸۳۱و ﺣﻖاﻧﺸﻌـﺎب ﺑـﺮق ،آب و ﮔـﺎز ﺑـﺮای ﻣﺴﺎﺟـﺪ،
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪﻫﺎ و داراﻟﻘﺮآﻧﻬﺎی روﺳﺘﺎﯾ راﯾﺎن اﺳﺖ .
 – ۷۶ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت رﯾﺎﻟ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ارز ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﺒﻨﺎی
ﻣﻨﺪرج در ردﯾﻒ  ۱۰۱۰۱۲و ﻧﺮخ روز ارز را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 – ۸۶ﺑﻪﻣﻨﻈــﻮر ﺟﻠــﺐ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧــﺎرﺟ ،ﻣﺒﻠــﻎ ﯾﺼــﺪ ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۱رﯾــﺎل از ﻣﺤــﻞ
ردﯾﻒ ۴۰۰۰۱۱دراﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﮐﻤﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻨ اﯾﺮان ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ
و ﺗﺸﻮﯾﻖ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗ ﻏﯿﺮدوﻟﺘ ﮐﻪ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑ و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎرﺟ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﺬبﺷﺪه ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﺎﯾﺰه ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎرﺟ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﻄﻌ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺪ .
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﮐﻤﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻨ اﯾﺮان و ﺗﺄﯾﯿﺪ وزﯾﺮ اﻣﻮر
اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﻬﯿﻪ و ﻇﺮف دو ﻣﺎه ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣرﺳﺪ .
 – ۹۶ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺴﺘﺜﻨ ﺷﺪه از ﺣﻢ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﺎده) (۵ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟ دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب
ﺳﺎل » ۰۸۳۱ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﻣﺼﻼﻫﺎ ،ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ،ﺳﺘﺎد دﯾﻪ ،ﺳﺘﺎداﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ،ﺑﻨﯿﺎد ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﺧﺎص ،ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و
اﻣــﻮر اﯾﺜــﺎرﮔﺮان )ﮔﻠــﺰار ﺷﻬــﺪا( ،ﺳﺎزﻣــﺎن اﻧﺘﻘــﺎل ﺧــﻮن اﯾــﺮان ،ﮐﺎﻧﻮﻧﻬــﺎی ﻓﺮﻫﻨــ ﺑﺴــﯿﺞ ،ﻫﯿﺄﺗﻬــﺎی ورزﺷــ،
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اﻣﺎﻣﺰادهﻫﺎ ،ﺣﺴﯿﻨﯿﻪﻫﺎ ،داراﻟﻘﺮآنﻫﺎ ،داﻧﺸﺪهﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧ ،ﻫﯿﺄﺗﻬﺎی ﻣﺬﻫﺒ و ﭘﺎرﮐﻬﺎی ﻋﻠﻤ و ﻓﻨﺎوری« ﻧﯿﺰ
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺷﻮد .
 – ۰۷ﺗﻤﺎم دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده) (۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری و ﻣﺎده) (۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
ﻋﻤﻮﻣ ﮐﺸﻮر و ﮐﻠﯿﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ردﯾﻒ اﻋﺘﺒﺎری ﮐﻪ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣ دوﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﻨﺪ و
ذیﺣﺴﺎﺑﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺎﻟ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ،ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﮐﺮد ﻣﺒﺎﻟﻎ درﯾﺎﻓﺘ از ﻣﺤﻞ ﺑﻮدﺟﻪ
ﻋﻤﻮﻣ اﻋﻢ از ﻫﺰﯾﻨﻪای ،ﺗﻤﻠداراﯾ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ،ﺗﻤﻠ داراﯾ ﻣﺎﻟ و ﮐﻤﻬﺎ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ردﯾﻔﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط در
ﺟﺪاول اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﭘﯿﻮﺳﺘﻬﺎی آن در ﭘﺎﯾﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻠﺮد ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۰۹۳۱ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﯾﺠﺎد ﻣﺷﻮد ،ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺑﻼﻏ آن ﻣﻌﺎوﻧﺖ وارد ﮐﻨﻨﺪ .
وزارت اﻣﻮراﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾ)ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر( ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨ ﺑﺎ ذیﺣﺴﺎﺑﺎن و ﻣﺪﯾﺮان
ﻣﺎﻟ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻮه ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎر از ﻣﺤﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣ را در
ﭘﺎﯾﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ .
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﺎه ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ،آﻣﻮزش و
راﻫﺒﺮی ﻋﻮاﻣﻞ ذیرﺑﻂ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .
دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﯾ ﺑﺎر ﺧﻼﺻﻪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﺮد دﺳﺘﺎﻫﻬﺎ و دارﻧﺪﮔﺎن ردﯾﻒ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ
را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 – ۱۷ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻌﻮق و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻋﻮارض ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت دوﻟﺘ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده)(۸۴
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات اﺟﺮاﺋ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب  ۳/۲۱/۶۶۳۱ﻗﺎﺑﻞ
وﺻﻮل اﺳﺖ ،ازﺟﻤﻠﻪ اﺣﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺣﻢ ﻣﻮاد) (۲۰۲) ،(۶۸۱و ) (۱۳۲ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و
) (۲۲۱ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﮐﺸﻮر ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ وﺻﻮل
اﯾﻦﻗﺒﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت را ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾ ﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺻﻞ ﻧﻮدم) (۰۹ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه  ‐۱ﺣﻢ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮﻗﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،درﺧﺼﻮص
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﺳﺎزی ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺑﺎﺑﺖ واﮔﺬاری ﺑﻨﺎﻫﻬﺎی ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاری ﮐﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم) (۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ واﮔﺬار ﮔﺮدﯾﺪه و
ﺑﺮاﺑﺮ اﺣﺎم ﻗﻄﻌ ﻗﻀﺎﺋ ﻻزماﻻﺟﺮاء ﻣﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﺟﺎری اﺳﺖ .
ﺗﺒﺼﺮه  ‐۲دوﻟﺖ ﻣﻠﻒ اﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧ ﻻزم در ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ راﻫﺎرﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ،وﺻﻮل
ﻣﻌﻮﻗﺎت ،ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﺒﺮه و ﻣﻄﻠﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ و ﺗﺠﻬﯿﺰ و آﻣﻮزش اﯾﺸﺎن را ﺑﻪﻋﻤﻞ آورده ﺑﻪﻧﺤﻮی ﮐﻪ
ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧ و ﺧﻸﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺸﺨﺺ و ﮔﺰارش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾ ﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
و اﺻﻞ ﻧﻮدم) (۰۹ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ اراﺋﻪ ﮔﺮدد .
 – ۲۷دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﻮﺟﻮدی و ﮔﺮدش وﺟﻮه ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠ را ﺑﺮای ﺳﺎل ۱۹۳۱
ﻫﻤﺮاه ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ﻣﺬﮐﻮر ﺑﯿﺎورد  .ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﺮد ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ
ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ اراﺋﻪ ﻣﺷﻮد .
 – ۳۷وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب دوﻟﺘ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده)(۶۷
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣ ﮐﺸﻮر در ﺑﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .
‐ ۴۷ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم و ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘ از اﻋﺘﺒﺎرات آﻧﻬﺎ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺷﻮد و
ﺷﻞ ﺣﻘﻮﻗ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻮاد) (۴) ،(۳) ،(۲و ) (۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ،
در ﻣﺼﺮف اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺬﮐﻮر از ﻟﺤﺎظ اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎدﺷﺪه در ﺣﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣ
ﻏﯿﺮدوﻟﺘ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣآﯾﻨﺪ .
 – ۵۷ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۲ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟ دوﻟﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی
دوﻟﺘ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ) (۳ﻣﺎده ) (۸۱ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﻠ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ) (۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ،
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ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻣﻮاد ) (۹۳) ،(۱۳و ) (۶۷ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣ ﮐﺸﻮرﻣﺑﺎﺷﻨﺪ  .در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ ﮐﻪ
ﻃﺒﻖ اﺣﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ» ،ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﻣﺎﻟ ﺷﺮﮐﺖ« ﺣﻢ»ذیﺣﺴﺎب
ﺷﺮﮐﺖ« ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۱۳و ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ ﻣﺎده ) (۶۷ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎد ﺷﺪه را دارد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزﯾﺮاﻣﻮراﻗﺘﺼﺎدی و
داراﯾ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﺷﻮد .
 ‐۶۷در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺟﺮای ﻣﺎده) (۴۴ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ ،ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر
اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾ اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﺟﺮاﺋ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﺳﻮد ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ و
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﻨﺪرج در ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﯾﺎن را ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در وﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﯾﺎ ﺧﺰاﻧﻪداریﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻠاﻟﺤﺴﺎب وﺻﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 – ۷۷درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﺟﻬ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده) (۵ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری و ﻣﺎده) (۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣ ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ
ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ درﯾﺎﻓﺖ و
ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ در ﺣﻢ ﺗﺼﺮف ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧ در اﻣﻮال دوﻟﺘ اﺳﺖ  .ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ و ﻣﻘﺎﻣﺎت
ذیرﺑﻂ ،ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ،ﻣﺪﯾﺮان ،ذیﺣﺴﺎﺑﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺎﻟ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﺴﺆول اﺟﺮای اﯾﻦ ﺣﻢ ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ .
‐۸۷
اﻟﻒ‐ ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد) (۴۸و ) (۵۸اﺻﻼﺣ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب ۷/۲/۱۷۳۱
ﺑﺮای ﺳﺎل  ،۰۹۳۱ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن و دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار )(۰۰۰. ۰۰۲. ۸۵رﯾﺎل در ﺳﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺷﻮد .
ب‐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻨﺎﻫﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺷ از ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑ داراﯾﯿﻬﺎی آﻧﻬﺎ ،از ﺷﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف اﺳﺖ
ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آنﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺘﻬﻼک داراﯾ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﯾﺎ در زﻣﺎن ﻓﺮوش ،ﻣﺒﻨﺎء ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت
اﺻﻼح ﮔﺮدد و ﺑﻨﺎه ﯾﺎدﺷﺪه ﻃ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ  .آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎری وزارت
ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺷﻮد و ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣرﺳﺪ .
پ‐ ﺷﺮط ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ در
ﻋﻤﻠﺮد ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۹۸۳۱و  ۰۹۳۱اﻟﺰاﻣ ﻧﯿﺴﺖ .
 – ۹۷ﺳﻘﻒ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻫﺎی ﻧﻘﺪی و ﻏﯿﺮﻧﻘﺪی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ ،ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋ
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣ ﻏﯿﺮدوﻟﺘ ،ﺑﺎﻧﻬﺎ و ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮد در ﺳﺎل ۰۹۳۱ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮔﺮدد  .از اﺑﺘﺪاء ﺳﺎل،
اﺟﺮای ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﺳﻘﻒ ﯾﺎد ﺷﺪه اﻣﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ  .در اﺻﻼﺣﯿﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۰۹۳۱ﻋﻨﺎوﯾﻦ
ﻣﺬﮐﻮر ،اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی و ﻏﯿﺮﻧﻘﺪی از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎ ،ﭘﺎداش ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان ،ﻋﯿﺪی و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﻬﺎی ﻧﻘﺪی و ﻏﯿﺮﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان و اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣ
ﻏﯿﺮدوﻟﺘ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾ ﮐﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذﮐﺮ ﯾﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم اﺳﺖ ،ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۰۹۳۱ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺰﺑﻮر ،ﻣﻨﺪرج در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ) (۳اﯾﻦ
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 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣ ﯾﺎ ﺷﻮرایﻋﺎﻟ ﯾﺎ ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎء و ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ .
ﺗﺒﺼﺮه – ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋ و دارﻧﺪﮔﺎن ردﯾﻒ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﺼﺪی
ﺑﯿﺶ از ﯾ ﺷﻐﻞ ﻣﺼﻮب  ۱۱/۰۱/۳۷۳۱در ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ و ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی
دوﻟﺘ و ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣ ﻏﯿﺮدوﻟﺘ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻘﻂ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق و
ﻣﺰاﯾﺎ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ درﯾﺎﻓﺘ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن ﻓﻘﻂ از ﯾ ﻣﺤﻞ و
ﯾ ﺻﻨﺪوق ﻣﺠﺎز اﺳﺖ  .از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻟﻐﻮ ﻣﺷﻮد .
ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ و ﻗﻀﺎت در ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻤﻮل ﺣﻢ
اﯾﻦ ﺑﻨﺪ اﺳﺖ  .ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ وﺟﻬ ﮐﻪ اﻋﻀﺎء ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
درﯾﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت اﺣﺘﻤﺎﻟ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ ﺗﻮﺳﻂ آن ﺷﻮرا ﻗﺎﺑﻞ
ﺳﺎﻫﻮﻣﺎ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده
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ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ .
 ‐۰۸اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺴﺮی
اﺣﺘﻤﺎﻟ ﻧﺎﺷ از ﺣﻘﻮق و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ده درﺻﺪ)۰۱درﺻﺪ( ﻫﺮ ﯾ از ردﯾﻔﻬﺎی
اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪای و ﻣﺎﻟ ﻣﻨﻈﻮر در ﺟﺪاول و ﭘﯿﻮﺳﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت
راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄتوزﯾﺮان در ﺳﻘﻒ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪای و ﻣﺎﻟ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .
 – ۱۸اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﺮ 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 .
 – ۲۸دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺘﺒﺎﺑﺖ ﺣﻘﻮق ،رد دﯾﻮن و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﯾﺜﺎرﮔﺮان و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪاء و ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻋﻢ از
ﺷﺎﻏﻞ ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻌﺪی آن و اﺟﺮای »ﻻﯾﺤﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧ ﺑﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان« و »ﻃﺮح اﺻﻼح
ﻣــﻮادی از ﻗــﺎﻧﻮن ﺧــﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔــﻪ ﻋﻤــﻮﻣ «و »ﻗــﺎﻧﻮن ﺗﻔﺴــﯿﺮ ﻣــﺎده) (۳۱ﻗــﺎﻧﻮن ﺣﻤــﺎﯾﺖ از آزادﮔــﺎن ﻣﺼــﻮب
 ،«۴/۲۱/۹۸۳۱و ﮐﻠﯿﻪ اﺣﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان و ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﻣﺤﻞ
واﮔﺬاری ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ ﯾﺎ واﮔﺬاری آن ﯾﺎ اﻣﻮال ﯾﺎ از ﻣﺤﻞ وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ و ﯾﺎ ازﻣﺤﻞ
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾ ﺣﯿﻦ اﺟﺮای ﺑﻮدﺟﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ  .واﮔﺬاری ﺳﻬﺎم ﯾﺎ اﻣﻮال ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮف درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه
اﺳﺖ .
 – ۳۸ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت
ﮐﺸﻮری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی درﯾﺎﻓﺘ در ﺳﺎل  ۹۸۳۱ﻓﻘﻂ در ﻗﺎﻟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﺷﻮد و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎد ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺿﺮاﯾﺐ رﯾﺎﻟ ﻣﺘﻔﺎوت ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
اﻣﺘﯿﺎزات ﺷﻐﻞ و ﺷﺎﻏﻞ و ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﺷ از ارﺗﻘﺎء ﺷﻐﻠ اﻋﻢ از ارﺗﻘﺎء ﭘﺴﺖﺳﺎزﻣﺎﻧ ﯾﺎ
ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺧﺎص ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .
 – ۴۸در ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋ ،اﻣﺘﯿﺎز ﮐﻤ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﻮت و ازدواج  ۰۰۵۶و اﻣﺘﯿﺎز ﺣﺴﺎب ﭘﺲاﻧﺪاز ﮐﺎرﮐﻨﺎن
دوﻟﺖ )ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ(  ۰۵۱ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﮔﺮدد .
 – ۵۸ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن رﺳﻤ و ﭘﯿﻤﺎﻧ ﺷﺎﻏﻞ در
ﮐﻠﯿﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده) (۰۶۱ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋ و
ﻓﺮﻫﻨ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ،ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء وزارت اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل  ۰۹۳۱اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﭘﺮﺳﻨﻠ اﻋﻢ از ﺣﻘﻮق ،اﻧﻮاع ﻓﻮقاﻟﻌﺎده
ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﺣﻖ ﻋﺎﺋﻠﻪﻣﻨﺪی و اوﻻد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎداش ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل)ﻋﯿﺪی( ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﺎد ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒ ﮐﻪ در
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺷﻮد از ﺳﻘﻒ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪای ﻣﺼﻮب دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋ ﻣﻠ و اﺳﺘﺎﻧ
ﮐﺴﺮ و ﺑﻪ ﺳﻘﻒ اﻋﺘﺒﺎر ردﯾﻒ  ۳۳۹۳۰۵ﻣﻨﻈﻮر در ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و
داراﯾ – اﻋﺘﺒﺎر ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘ و دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋ ﻣﺤﻠ «اﺿﺎﻓﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﻣﻮارد ﻣﺴﺘﺜﻨ از ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﺑﻨﺪ و ﭼﻮﻧ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺷﻮد .
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋ و اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾ و
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣرﺳﺪ .
 – ۶۸ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ ﮐﻤ ﻋﺎﺋﻠﻪﻣﻨﺪی ،ﺣﻖ اوﻻد و ﻋﯿﺪی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﺻﻨﺪوق
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﺎن ﮐﺸﻮری اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﻼم ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت
راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر از ﺑﻮدﺟﻪ دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋ ﻣﻠ و اﺳﺘﺎﻧ ﮐﺴﺮ و ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺻﻨﺪوق ﻣﺬﮐﻮر
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد .
 – ۷۸ﻣﺎده) (۷۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺧﺪﻣﺎت اداری داﺧﻞ دﺳﺘﺎﻫﻬﺎﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ
اﺟــﺮای ﻃﺮحﻫــﺎی ﺗﻤﻠــ داراﯾﺳــﺮﻣﺎﯾﻪای ﻧﻤﺷــﻮد  .در اﺟــﺮای ﻣــﺎده ﯾــﺎد ﺷــﺪه رﻋــﺎﯾﺖ ﻣــﺎده) (۹۲ﻗــﺎﻧﻮن
ﺑﺮﮔﺰاریﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻣﺼﻮب  ۵۲/۱/۳۸۳۱ﻧﯿﺰ اﻟﺰاﻣ اﺳﺖ .
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 – ۸۸ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده) (۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﮐﻪ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ آن
ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺪون اﻣﻀﺎء آﻧﺎن ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ .
 – ۹۸ﻣﺮﮐــﺰ اﻣــﻮر زﻧــﺎن وﺧــﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳــﺖ ﺟﻤﻬــﻮری و ﻣﻌــﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤــ و ﻓﻨــﺎوری رﺋﯿــﺲ ﺟﻤﻬــﻮر ﻣﺠﺎزﻧــﺪ ﺗــﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﺟﺮاﺋ ﺧﻮد را در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋ و از
ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .
 – ۰۹ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﺷﻬﺮﻫﺎی زﯾﺮ دوازده ﻫﺰارﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده) (۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری از اﻣﺘﯿﺎزات ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .
 ‐۱۹ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ده ﺳﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻦ
ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺑﺮای ﻣﺮدان و ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﺮای زﻧﺎن رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎی
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۱۹ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻣﺼﻮب  ۳/۴/۴۵۳۱و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻮارد
ﻓﻮق از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده ﺷﺪهاﻧﺪ وﻟ از ﺣﻖ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﺷﻮﻧﺪ؛ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻨﻮات ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ،
ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘ آﻧﺎن را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ده ﺳﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ اﻋﻢ از ﺣﻖ ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎ ده ﺳﺎل ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳﺎل ﺟﺎری از اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘ
اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ .
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک وزارت رﻓﺎه و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت
راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣرﺳﺪ .
 – ۲۹ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺷﺼﺖدرﺻﺪ)۰۶درﺻﺪ( ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎﺑﻬﺎی ارﺳﺎﻟ از
ﺳﻮی ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘ و درﻣﺎﻧ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻃﺮف ﻗﺮارداد را ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪﮔ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف
ﻣﻬﻠﺖ دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠاﻟﺤﺴﺎب و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﻪﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ،ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه رﺳﻤ ﺻﻨﺪوق ﻣﺬﮐﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ  .در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺟﺮای ﺣﻢ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ
ﺿﺮر و زﯾﺎن آن را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
 – ۳۹ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ده درﺻﺪ)۰۱درﺻﺪ( از اﺻﻞ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ درﯾﺎﻓﺘ
را روزاﻧﻪ ﺑﻪ ردﯾﻒ  ۱۱۱۰۶۱وارﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ  .ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﻮق ﺗﺼﺮف ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز در اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد .
ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﺒﺎر ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﺮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺴﺮ ده
درﺻﺪ)۰۱درﺻﺪ( ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎزاد درﯾﺎﻓﺘ از ﺑﯿﻤﻪﮔﺬاران ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ در ﺳﺎل  ۹۸۳۱را ﮐﻪ ﺑﺪﻫ آن
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪﮔﺬاران اﺳﺖ از ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﯿﻤﻪﮔﺬاران ﮐﺴﺮ ﮐﻨﻨﺪ .
 – ۴۹ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎی ﺑﺪﻧ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣ ﻏﯿﺮدوﻟﺘ ﻣﺼﻮب
۹۱/۴/۳۷۳۱اﻟﺤﺎق ﻣﺷﻮد و ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪی )۰۲درﺻﺪ( اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق از ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎﯾ و راﻧﻨﺪﮔ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ )ج( ﻣﺎده ) (۳۲ﻗﺎﻧﻮن رﺳﯿﺪﮔ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔ و ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪی )۰۲درﺻﺪ( از ﻫﺰﯾﻨﻪ
دادرﺳ و ﺟﺰای ﻧﻘﺪی وﺻﻮﻟ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ )و( ﻣﺎده ) (۱۱ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺒﺎری ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧ
دارﻧﺪﮔﺎن وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ زﻣﯿﻨ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺼﻮب  ۶۱/۴/۷۸۳۱ﺑﻪ ﻣﺤﺾ وﺻﻮل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧﻪ
وارﯾﺰ ﻣﮔﺮدد  .ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ)۰۵درﺻﺪ( از درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﯾ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۱
 (۰۰۰.رﯾﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق و ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ)۰۵درﺻﺪ( ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﯾ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۱
رﯾﺎل ﺑﻪ ﺳﺘﺎد ﻣﺮدﻣ دﯾﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯾﺎﺑﺪ .
ﻋﺪم اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﻨﺪ در ﺣﻢ ﺗﺼﺮف ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز در وﺟﻮه ﻋﻤﻮﻣ اﺳﺖ .
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 – ۵۹ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﺑﻨﺪ)ز( ﻣﺎده) (۲۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺟﻬﺖ زدودن ﻓﻘﺮ از ﭼﻬﺮه ﻣﻨﺎﻃﻖ
آزاد ﺗﺠﺎری ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾ درﺻﺪ)۱درﺻﺪ( از ﻣﺤﻞ وﺻﻮل ﻋﻮارض ورود و
ﺻﺪور ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﻦ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺑﻮﻣ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ .
 – ۶۹در راﺳﺘﺎی ﺑﻨﺪﻫﺎی)ب( و )ج( ﻣﺎده) (۹۳ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ)ره(
و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘ ﮐﺸﻮر اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻌ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻠﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺷﺪن ﮐﺴﺎﻧﮐﻪ از ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
ﺧﺎرج ﻣﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ اوﻟﻮﯾﺖ ذﯾﻞ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:
اﻟﻒ‐ ﺗﺤﺖﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮاردادن اﻓﺮاد ﭘﺸﺖ ﻧﻮﺑﺘ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ)ره( و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘ
ﮐﺸﻮر
ب‐ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان و ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﺷﺘﻐﺎل در ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ)ره( و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘ
ﮐﺸﻮر
 – ۷۹ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪادﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ)ره( و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘ ﮐﺸﻮر از ﭘﺮداﺧﺖ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ ،ﻋﻮارض ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻧﺸﻌﺎب آب و ﻓﺎﺿﻼب ،ﺑﺮق و ﮔﺎز ﺑﺮای
ﯾ ﺑﺎر ﻣﻌﺎﻓﻨﺪ .اﻋﺘﺒﺎرات اﯾﻦ ﺑﻨﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺷﻮد و ﺑﻪ دﺳﺘﺎه اراﺋﻪدﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﮔﺮدد .
 – ۸۹ﻧـﺎم ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾـﺎن ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬـﺎی ﻣﺸﻤـﻮل ﺗﺄﻣﯿـﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋ در ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﺑﯿﻤﻪﺷـﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬـﺎی ﻣﺬﮐـﻮر درج
ﻣﺷﻮد و ﻧﺮخ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ آﻧﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ اﺳﺖ .
 – ۹۹ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺰاران و ﭘﯿﻤﺎﻧﺎران ﻣﺨﺎﺑﺮات روﺳﺘﺎﯾ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰء )و( ﺑﻨﺪ
) (۶۱ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۹۸۳۱ﮐﻞ ﮐﺸﻮر را ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺰار و ﭘﯿﻤﺎﻧﺎر و ﺗﺎ
زﻣﺎن ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺘ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋ 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 ﮐﺎرﮔﺮوﻫ ﻣﺘﺸﻞ از
وزﯾــﺮان ارﺗﺒﺎﻃــﺎت و ﻓﻨــﺎوری اﻃﻼﻋــﺎت و رﻓــﺎه و ﺗﺄﻣﯿــﻦ اﺟﺘﻤــﺎﻋ و ﻣﻌــﺎون ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈــﺎرت راﻫــﺒﺮدی
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋ از دوﻟﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺷﻮد و از ﻣﺤﻞ ﭘﺮداﺧﺖ
اﻗﺴﺎط ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﮔﺮدد .
 ‐۰۰۱ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻣﺸﻤﻮل ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔ ﮐﺸﺎورزان در ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻬﻢ
ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻧ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﮔﺮ دارﻧﺪ ﻣﺼﻮب  ۶۱/۲۱/۱۶۳۱و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن اﺳﺖ  .آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ
ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻇﺮف ﯾﻣﺎه از ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣرﺳﺪ .
 ‐۱۰۱دوﻟﺖ ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۲۱رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ ردﯾﻒ ‐۳۰۱
 ۰۰۰۰۵۵را ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻤﯿﻞ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﺎن ،ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮش و ﺷﺎﻏﻼن ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ
ﺷﻨﺎﺳﻪدار)ﮐﺪدار( ﻣﺼﻮب  ۸۱/۵/۸۸۳۱و اﺑﺮﯾﺸﻢﮐﺸﺎن اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ .
 ‐۲۰۱ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر آﻣﻮزش و ﺳﻄﺢﺑﻨﺪی ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﺎن ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮﺷﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ داﺧﻠ و
ﺟﻤﻊآوری ﭘﺸﻤﻬﺎی داﺧﻠ و ﻣﻬﯿﺎ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮﺷﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺒﻠﻎ دوﯾﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد )۰۰۰. ۰۰۲
 (۰۰۰. ۰۰۰.رﯾﺎل ازﻣﺤﻞ ردﯾﻒ  ۰۰۰۰۵۵‐۲۰۱ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف روﺳﺘﺎﯾ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﮔﺮدد ﺗﺎ
ﺑﺎ ﻫﻤﺎری ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠ ﻓﺮش اﯾﺮان ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎء ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﮐﺰی
ﻓﺮش روﺳﺘﺎﯾ و ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠ ﻓﺮش اﯾﺮان ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ  .وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧ ﻣﻠﻒ ﺑﻪ
ﭘﮔﯿﺮی و وﺻﻮل وﺟﻪ ﻓﻮق و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﯾﺎدﺷﺪه اﺳﺖ .
 ‐۳۰۱ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﺑﯿﻤﻪای ﻣﻠﻔﻨﺪ ﺗﻤﺎم اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﺷﺪه ﻣﻨﺪرج در
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ،ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻃ ﻣﺮاﺣﻞ در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد ﺑﻪاﻧﻀﻤﺎم دﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠ ﺧﻮد و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﺎن ،وﻇﯿﻔﻪﺑﯿﺮان ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮیﺑﯿﺮان اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ
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ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧ و ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را ﺿﻤﻦ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾ ،از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠ ﺧﻮد ﺗﺄﻣﯿﻦ و
ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﺴﺘﻤﺮی زﻧﺎن ﺑﺳﺮﭘﺮﺳﺘ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ازدواج ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻣﺎﻧﺪ .
 – ۴۰۱دوﻟﺖ ﺑﺮای ﮐﻤ ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺑﺪﻫﺎری دﯾﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﻮﻣﯿﺘﻬﺎی ﻣﺎﻟ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ و
ﻏﯿﺮ ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺘﺎد دﯾﻪ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺗﺤﻤﻞ ﺣﺒﺲ ﻣﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄ
اﻣﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ ﺑﺎﻧﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﻣﺎن ﺳﭙﺮدن وﺛﯿﻘﻪ و ﺿﺎﻣﻦ ﯾﺎ ﺑﻪﻋﻠﺖ
ﺑﯿﺎری ،ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط وام را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﺒﻠﻎ دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎرد) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۵۰۲رﯾﺎل ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﮐﻤــ دراﺧﺘﯿــﺎر ﺳــﺘﺎد دﯾــﻪ ﻗــﺮار ﻣدﻫــﺪ  .ﻣﺒﻠــﻎ ﭘﻨــﺞ ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۵رﯾــﺎل از ﻣﺒﻠــﻎ ﻣﺬﮐــﻮر ﺑــﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎری ﺳﺘﺎدﻫﺎی دﯾﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﺷﻮد .
 ‐۵۰۱ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ در ﻣﺤﻮﻣﯿﺘﻬﺎی ﻣﺎﻟ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﻪ و
اﻣﺜﺎل آن ﮐﻪ ﻧﺎﺷ از ﻗﺘﻞ و ﯾﺎ ﺟﺮح ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪی اﺳﺖ و ﻣﺤﻮﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﮐﻼﻫﺒﺮداری ،ﻣﺒﻠﻎ ﯾﻬﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۱رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ وﺟﻮه ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ ﺑﺎﻧﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯾﺎﺑﺪو در اﺧﺘﯿﺎر
ﺳﺘﺎد ﻣﺮدﻣ رﺳﯿﺪﮔ ﺑﻪ اﻣﻮر دﯾﻪ و ﮐﻤ ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت وزارت دادﮔﺴﺘﺮی
اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ  .آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮﺳﻂ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی و ﺳﺘﺎد دﯾﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺷﻮد و
ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣرﺳﺪ  .دوﻟﺖ ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﺋ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 ‐۶۰۱ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪاﻧﻬﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻨ و ﺗﺮﺑﯿﺘ ﮐﺸﻮر ،اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺧﺼ اﻋﺰام
ﻣﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ در زﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺑﺎز ،اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣﺮاﻗﺒﺘ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت و
ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻟﺘﺮوﻧﯿ ﻗﺮار دﻫﺪ  .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎری و ﺧﺴﺎرات اﺣﺘﻤﺎﻟ ﺑﺮﻋﻬﺪه
اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ و ودﯾﻌﻪﻫﺎی ﻣﺄﺧﻮذه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ وﺟﻮه ﺳﭙﺮده ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪاﻧﻬﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻨ
و ﺗﺮﺑﯿﺘ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻣﺷﻮد .
 – ۷۰۱ﺑﻪ ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ و
ﭘﺮداﺧــﺖ ﻣﺒﻠــﻎ ﺷــﺶ ﻫــﺰار و دوﯾﺴــﺖ ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ) (۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۲. ۶رﯾــﺎل از ﻣﺤــﻞ ﭘﺲاﻧــﺪازﻫﺎی
ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ دوره ﺗﻨﻔﺲ دو ﺳﺎﻟﻪ ﺟﻬﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪاﻧﻬﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻨ
و ﺗﺮﺑﯿﺘ ﮐﺸﻮر اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .
اﻟﻒ‐ ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻌﺎون و ﺣﺮﻓﻪآﻣﻮزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮐﺸﻮر ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد
ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ و ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘ ،ﮐﺸﺎورزی ،داﻣﺪاری ﺑﺮای ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و اﺷﺘﻐﺎل ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
ﺑﻪﺻﻮرت داﺋﻢ در ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ و ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﺎی ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ و در راﺳﺘﺎی اﯾﺠﺎد ﺑﯿﺴﺖ و ﯾ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺷﻐﻞ
ﻣﻮﻗﺖ)داﺧﻞ زﻧﺪاﻧﻬﺎ( اﻗﺪام و ﮔﺰارش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر را ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﺑﺎر ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻗﻀﺎﺋ و ﺣﻘﻮﻗ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ب‐ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫـﺎی ﺟﻬـﺎد ﮐﺸـﺎورزی ،ﺻـﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌـﺎدن ،ﺑﺎزرﮔـﺎﻧ و ﻧﯿـﺮو ﻣﻠﻔﻨـﺪ در ﺟﻬـﺖ اﯾﺠـﺎد ﺷﻬﺮﮐﻬـﺎ و
ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﮔﺬاری زﻣﯿﻦ و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻨﺪ آن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎل ﻣﻌﺎﻓﯿﺘﻬﺎ،
ﻋﻮارض و ﺳﻮد ﺑﺎزرﮔﺎﻧ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺬﮐﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
پ‐ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻌﺎون ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣرﺳﺪ .
– ۸۰۱
اﻟﻒ‐ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده) (۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری و دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﺎده) (۰۵ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﻣﻮادی ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟ دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب  ۵۱/۸/۴۸۳۱ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﻋﺘﺒــﺎرات ﭘﮋوﻫﺸــ ﮐــﻪ ذﯾــﻞ ﻫــﺮ دﺳــﺘﺎه در ﭘﯿﻮﺳــﺘﻬﺎی ﺷﻤــﺎره) (۳و ) (۴ﻣﻨﻈــﻮر ﺷــﺪه اﺳــﺖ ،ﻣﻠﻔﻨــﺪ ﺣــﺪاﻗﻞ
ﻧﯿﻢدرﺻﺪ)۵/۰درﺻﺪ( ﺗﺎ ﺳﻪ درﺻﺪ)۳درﺻﺪ( از اﻋﺘﺒﺎرات ﺧﻮد ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎء »اﻋﺘﺒﺎرات ﻓﺼﻮل ) (۱و ) (۶و ﺳﺮاﻧﻪ
داﻧﺶآﻣﻮزی وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪای و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ «را ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﭘﮋوﻫﺸ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻤ و داﻧﺶ ﻓﻨﺎوری در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺘﺒﺎدﻟﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
دﺳﺘﺎه اﺟﺮاﺋ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ اﺻﻼح ﺟﺪاول ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪﻧﺤﻮی
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اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎرات در ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد .
اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻓﻘﻂ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺷﻮرایﻋﺎﻟ
ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗ دﺳﺘﺎﻫﻬﺎ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ذیرﺑﻂ ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﻣﺬﮐﻮر
ﻣرﺳﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺟﺰء) (۱ﺑﻨﺪ)م( ﻣﺎده) (۴۲۲ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﮔﺮدد .
اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ در ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ دﺳﺘﺎه اﺟﺮاﺋ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺷﻮد و ﻣﺼﺮف آن در
ﻣﻮارد دﯾﺮ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ۰۹۳۱ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرایﻋﺎﻟ ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﺗﻬﯿﻪ
ﻣﺷﻮد و ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣرﺳﺪ .
ب‐ در اﺟــﺮای ﻣــﺎده) (۲۲ﻗــﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴــﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠــﻢ ﺗﻮﺳــﻌﻪ درﺻــﻮرﺗﮐﻪ اﻋﺘﺒــﺎرات ﺗﺨﺼــﯿﺺﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑــﺮای
ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻣﻘﺎومﺳﺎزی ﻣﺪارس ﺑﺪون اﺳﺘﺤﺎم از ﻣﺤﻞ ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی در ﺟﺪول ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﻮدﺟﻪ ۰۹۳۱
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﻌﺎدل اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ،
از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﺻﺪدرﺻﺪ)۰۰۱درﺻﺪ( ﺗﺨﺼﯿﺺﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻠﻘ ﻣﮔﺮدد .
 – ۹۰۱اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤ آﻣﻮزﺷ و ﭘﮋوﻫﺸ ﺷﺎﻏﻞ در داﻧﺸﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ اﻃﻼع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺸﺎه ﺑﺮای دارا ﺑﻮدن
ﺳﻬﺎم ﯾﺎ ﺳﻬﻢاﻟﺸﺮﮐﻪ و ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺸ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ،ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن راﺟﻊ ﺑﻪ
ﻣﻨﻊ ﻣﺪاﺧﻠﻪ وزراء و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان در ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘ و ﮐﺸﻮری ﻣﺼﻮب  ۲/۰۱/۷۳۳۱ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
.
 – ۰۱۱وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺪون ﺑﺎر ﻣﺎﻟ ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺪون اﺻﻼح ﺗﺸﯿﻼت و اﻓﺰاﯾﺶ
ﭘﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﺎﻧﺎت و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧ ﻣﻮﺟﻮد داﻧﺸﺎه ﻓﻨ و ﺣﺮﻓﻪای را ﺗﺸﯿﻞ دﻫﺪ و ﮐﻠﯿﻪ
داﻧﺸﺪهﻫﺎ و آﻣﻮزﺷﺪهﻫﺎی ﻓﻨ و ﺣﺮﻓﻪای ﮐﺸﻮر را از آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﺎه ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﺎدﺷﺪه
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 – ۱۱۱ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﯿﺎء ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،دوﻟﺖ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸ از ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧ ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺠﻮزﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۱۵ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ
رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧ اﺳﺘﺨﺪام و ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﻌﻬﺪﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺼﻮب ۸/۳/۹۶۳۱
ﺑﻪاﺳـﺘﺜﻨﺎء داﻧﺶآﻣـﻮزان داﻧﺸﺴـﺮاﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﻣﻌﻠـﻢ و اﺣـﺎم ﻣﺘﺮﺗـﺐ ﺑـﺮ اﯾﻦﮔـﻮﻧﻪ داﻧﺶآﻣـﻮزان و داﻧﺸﺴـﺮاﻫﺎی
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ را ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎر ﻣﺎﻟ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 – ۲۱۱ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪارس و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷ و ﭘﺮورﺷ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ آن و ﺣﻮزهﻫﺎی
ﻋﻠﻤﯿﻪ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮارض ﺑﻪ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و ﻧﯿﺰ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻖ اﻧﺸﻌﺎب آب ،ﺑﺮق و
ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻌﺎﻓﻨﺪ .
 – ۳۱۱ﺗﺤﺼﯿﻞ اﯾﺜﺎرﮔﺮان و ﻣﺸﻤﻮﻻن ﺑﻨﺪ)ک( ﻣﺎده) (۰۲ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺣﺎﻓﻈﺎن ﮐﻞ ﻗﺮآن
در داﻧﺸﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸ اﻋﻢ از داﻧﺸﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷ و ﭘﮋوﻫﺸ دوﻟﺘ
راﯾﺎن اﺳﺖ  .ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷ و ﭘﮋوﻫﺸ ﻏﯿﺮدوﻟﺘ ﻧﯿﺰ ازﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی ذیرﺑﻂ اﻋﻢ از
ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘ و ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ)ره( و ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف و اﻣﻮرﺧﯿﺮﯾﻪ
و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در اﺑﺘﺪاء ﻫﺮﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺷﻮد .
 – ۴۱۱ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ)۰۵درﺻﺪ( وﺟﻮه ادارهﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺘ از ﺳﺎل  ۵۸۳۱ﻟﻐﺎﯾﺖ ﺳﺎل  ۸۸۳۱ﺑﻪ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی رﻓﺎه
داﻧﺸﺠﻮﯾـﺎن وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫـﺎی ﻋﻠـﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت و ﻓﻨـﺎوری و ﺑﻬـﺪاﺷﺖ ،درﻣـﺎن و آﻣـﻮزش ﭘﺰﺷـ و داﻧﺸـﺎه آزاد
اﺳﻼﻣ ﺑﺎﺑﺖ وام ﺷﻬﺮﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﻤ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻠﻘ
ﻣﮔﺮدد و وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ واﻣﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﻗﺎﻟﺐ درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪﻣﺼﺮف ﻣرﺳﺪ  .دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﺮد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ اراﺋﻪ
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دﻫﺪ .
‐۵۱۱دوﻟــﺖ در اﺟــﺮای ﻣﻨﺸــﻮر ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨــ ﻗﺮآﻧــ ﻣﺼــﻮب ﺷﻮرایﻋــﺎﻟ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨــ ﺣــﺪاﮐﺜﺮ ﻧﯿــﻢ
درﺻﺪ)۵/۰درﺻﺪ( از ﺳﻘﻒ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب ﻫﺮﯾ از دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی ﻣﻠ و اﺳﺘﺎﻧ ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎء »ﻓﺼﻮل ) (۱و ) (۶و
ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪای و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ «را ﮐﺴﺮ و ﺑﻪ ردﯾﻒ  ۰۰۰۰۵۵‐۱۹اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﯾﺪ در راﺳﺘﺎی اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﺗﺨﺼﺼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨ ﻗﺮآﻧ
ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﺷـﺪه و ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈـﺎرت راﻫـﺒﺮدی رﺋﯿﺲﺟﻤﻬـﻮر ﻣﻮﻇـﻒ اﺳـﺖ ﮔـﺰارش ﻣﯿـﺰان ﻋﻤﻠـﺮد
اﻋﺘﺒﺎرات اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ و ﺷﻮرای ﺗﺨﺼﺼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨ ﻗﺮآﻧ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه  ‐۱ﺣﺪاﻗﻞ ﺳ درﺻﺪ)۰۳درﺻﺪ( از اﻋﺘﺒﺎرات اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻗﺮآﻧ روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﻋﺸﺎﯾﺮ
اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯾﺎﺑﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه  ‐۲ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣ و
وزارت ﻓﺮﻫﻨ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺗﻮزﯾﻊ اﻋﺘﺒﺎرات اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .
 ‐۶۱۱اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠ داراﯾﯿﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺟﺎﻣﻊ و اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪس ﺛﺒﺖ
ﺷﺪه ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ ،اﺣﯿﺎء و ﺗﻮﺳﻌﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨ دﯾﻨ ،ازﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﯿـﺮاث ﻓﺮﻫﻨـ ،ﺻـﻨﺎﯾﻊ دﺳـﺘ و ﮔﺮدﺷـﺮی ﺑﻪﻋﻨـﻮان دﺳـﺘﺎه اﺟﺮاﺋـ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﮔـﺮدد  .رﻋـﺎﯾﺖ ﻣـﻮازﯾﻦ ﺷـﺮع
درﺧﺼﻮص اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ ﺑﻨﺪ اﻟﺰاﻣ اﺳﺖ .
 ‐۷۱۱در اﺟــﺮای ﻣــﺎده) (۶ﻗــﺎﻧﻮن ﺗﺄﺳــﯿﺲ و ﻧﺤــﻮه اداره ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫــﺎی ﻋﻤــﻮﻣ ﮐﺸﻮرﻣﺼــﻮب  ۷۱/۲۱/۹۸۳۱و
ﻣﺎده) (۷۱آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋ آن ،وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾ)ﺧﺰاﻧﻪداریﮐﻞ ﮐﺸﻮر( ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ
ﻣﻌـــــﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧـــــﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈـــــﺎرت راﻫـــــﺒﺮدی رﺋﯿﺲﺟﻤﻬـــــﻮر در ﺻـــــﻮرت ﻋـــــﺪم ﭘﺮداﺧـــــﺖ ﺳـــــﻬﻢ
ﻧﯿﻢدرﺻﺪ)۵/۰درﺻﺪ(ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣ ﮐﺸﻮر رأﺳﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﺷﻬﺮداری در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻓﺼﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه از ﺳﺮﺟﻤﻊ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮداری از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻬﻢ ﻋﻮارض ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ
ارزش اﻓﺰوده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 – ۸۱۱ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨ و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ و ﮔﺮدﺷﺮی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ دهدرﺻﺪ)۰۱درﺻﺪ( از اﻋﺘﺒﺎرات
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮔﺮدﺷﺮی داﺧﻠ ردﯾﻒ  ۷۳۲۰۳را ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ از اردوﻫﺎی راﻫﯿﺎن ﻧﻮر ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از
ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﻋﻤﻠﯿــﺎﺗ ﺟﻨــﻮب و ﻏــﺮب دراﺧﺘﯿــﺎر ﺳﺎزﻣــﺎن ﺑﺴــﯿﺞ ﻣﺴــﺘﻀﻌﻔﯿﻦ و ﻃــﺮح وﻻﯾــﺖ ﻗــﺮار دﻫــﺪ  .ده
درﺻﺪ)۰۱درﺻﺪ( از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮔﺮدﺷﺮی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﯾﺎدﻣﺎﻧﻬﺎی
دﻓﺎع ﻣﻘﺪس در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺟﻨﻮب و ﻏﺮب دراﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ و ﻃﺮح وﻻﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد
.
 – ۹۱۱ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﻮای ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾ دﻫﻢ درﺻﺪ )۱/۰درﺻﺪ( از
اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻤﺮاﻧ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ ﺧﻮد را ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و اﻧﺘﻘﺎل
ﭘﯿﺎﻣﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨ و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ  .اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮاﻧ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ  .اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻘﻮﯾﻢ آﺛﺎر ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻓﺮﻫﻨ و
ارﺷـﺎد اﺳﻼﻣـ و ﺳﺎزﻣـﺎن ﻣﯿـﺮاث ﻓﺮﻫﻨـ و ﺻـﻨﺎﯾﻊ دﺳـﺘ و ﮔﺮدﺷـﺮی ﺗـﺪوﯾﻦ ﻣﺷـﻮد و ﺑﻪﺗﺼـﻮﯾﺐ ﻫﯿـﺄت
وزﯾﺮان ﻣرﺳﺪ .
‐۰۲۱ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ورزش ﻫﻤﺎﻧ و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ورزﺷ ﺑﺎ
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده) (۳۱ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺎ ﯾدرﺻﺪ)۱درﺻﺪ( از ﺳﻘﻒ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺼﻮب ﻫﺮﯾ از
دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی ﻣﻠ و اﺳﺘﺎﻧ ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎء »ﻓﺼﻮل) (۱و ) (۶و ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪای و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی
دوﻟﺘ «را ﺑﺎ ﻧﻈﺮ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و وزارت ورزش و اﻣﻮر ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺴﺮ و ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ردﯾﻒ
ﺷﻤﺎره  ۰۰۰۰۵۵‐۰۹اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﯿﻞ وزارتﻣﺬﮐﻮر ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .
از ﻣﺤــﻞ ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻــﻞ از اﯾــﻦ ﺑﻨــﺪ ﺣــﺪاﻗﻞ ﺳــ درﺻﺪ)۰۳درﺻــﺪ( ﺟﻬــﺖ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ورزش روﺳــﺘﺎﯾ ،ﭘﻨــﺞ
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درﺻﺪ)۵درﺻﺪ( ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﻓﺮﻫﻨ و ورزﺷ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺞ و ﺑﯿﺴﺖدرﺻﺪ)۰۲درﺻﺪ( ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ،
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻓﻀﺎی ورزﺷ در ﻣﺪارس ﮐﺸﻮر اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯾﺎﺑﺪ .
 – ۱۲۱اﻓﺮاد و رزﻣﻨﺪﮔﺎﻧ ﮐﻪ در دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و ﺣﻮادث زﻣﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﺟﺴﻤ،
روﺣ و رواﻧ ﺷﺪهاﻧﺪ وﻟ ﺻﻮرت ﺳﺎﻧﺤﻪ و ﻣﺪارک ﺑﺎﻟﯿﻨ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓ ﯾﺎﻧﻬﺎی اﻋﺰامﮐﻨﻨﺪه و ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﻣﺘﻮﻟ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺣﺮاز ﺑﻨﯿﺎدﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان و ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺰﺷ ،ﺟﺎﻧﺒﺎزی آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺟﺎﻧﺒﺎزی آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ .
 ‐۲۲۱دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋ و دارﻧﺪﮔﺎن ردﯾﻒ ﻣﻠﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای ﮐﻠﯿﻪ اﺣﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪاء،
اﯾﺜﺎرﮔﺮان و ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
 ‐۳۲۱ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺸﻤﻮل اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم) (۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ ﮐﻪ در ﺣﺎل واﮔﺬاری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ در ﻓﻬﺮﺳﺖ
واﮔﺬاری ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
 ‐۴۲۱در ﺗﺒﺼﺮه) (۵ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﻟﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﺷﻬﯿﺪ ،ﺟﺎﻧﺒﺎز ،ازﮐﺎراﻓﺘﺎده و ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ و
ﺟﻨـ ﺗﺤﻤﯿﻠـ ﻣﺼـﻮب  ۰۳/۶/۲۷۳۱ﺑﻌـﺪ از ﻋﺒـﺎرت »ﺑﻨﯿـﺎد ﺷﻬﯿـﺪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣـ «ﻋﺒـﺎرت »و ﻣﺒﻨـﺎء و ﻣﺒـﺪأ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔ ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺣﺎﻟﺖ اﺷﺘﻐﺎل ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور رأی ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔ ﮐﻠ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﭘﺰﺷ ﺑﻨﯿﺎد« اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺷﻮد .
 ‐۵۲۱دوﻟﺖ ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﺟﺎﻧﺒﺎزان و آزادﮔﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪاء ﮐﻪ دارای ﻣﺴﻦ ﻧﺎﺗﻤﺎم و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﯾﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻓﺮﻫﻨ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺒﻼ از واﻣﻬﺎی ﮐﻤﺘﺮاز ﺳﻘﻒ وام ﻣﺼﻮب در ﺳﺎل ۹۸۳۱
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت آنرا ﺑﺎ ﻫﻤﺎن وﺛﯿﻘﻪ ﻗﺒﻠ ﯾﺎ وﺛﯿﻘﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 ‐۶۲۱وزارت ﻣﺴــﻦ و ﺷﻬﺮﺳــﺎزی ﻣﻮﻇــﻒ اﺳــﺖ ﺗــﺎ ﭘﺎﯾــﺎن ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ،ﻣﺴــﻦ ﺟﺎﻧﺒــﺎزان ﺑﯿﺴــﺖ و ﭘﻨــﺞ درﺻــﺪ
)۵۲درﺻﺪ( و ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آزادﮔﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪاء ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﻦ را درﺻﻮرﺗﮐﻪ ﻗﺒﻼ از زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﺴﻦ
دوﻟﺘ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺮدهاﻧﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 ‐۷۲۱دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ واردات و ﺻﺎدرات را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری ﻏﯿﺮﻧﻔﺘ ﺳﺎل ۰۹۳۱
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۸۳۱ﺣﺪاﻗﻞ ده درﺻﺪ)۰۱درﺻﺪ( ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﺑﺪ  .ﮔﺰارش اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﺒﺎر ﺑﻪ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪو ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ،ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی ،آب و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ اراﺋﻪ ﻣﮔﺮدد .
 ‐۸۲۱وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸ از ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﻣﻌﺎدل ﯾ و ﻧﯿﻢ درﺻﺪ)۵/۱درﺻﺪ( از
ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺒﻪ را ﺑﺎ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی ﺷﺒﻪ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ و ﮔﺰارش آن را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺮژی
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 ‐۹۲۱وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮق ارزانﻗﯿﻤﺖ در روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﮔﺎزرﺳﺎﻧ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﺗـﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﻧـﺪارد ،اﻗـﺪام ﻧﻤﺎﯾـﺪ  .ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈـﺎرت راﻫـﺒﺮدی رﺋﯿـﺲ ﺟﻤﻬـﻮر ﻣﻠـﻒ اﺳـﺖ
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺐ وزراء ﻧﻔﺖ و ﻧﯿﺮو ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .
 ‐۰۳۱ﺑﻪ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ و ﮐﺴﺐ ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺑﺎزار ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 ‐۱۳۱ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮدﮔ و ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻓﻌﺎل در اﻣﻮر ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻣﻠﻔﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض آﻻﯾﻨﺪﮔ ﺑﻪ
ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎ ،اﻋﺘﺒﺎرات ﻻزم ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﺟﺒﺮان آﻟﻮدﮔﻫﺎی زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄ را از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد
و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
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 ‐۲۳۱دﻋﺎوی راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﺑﻪوﯾﮋه در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اراﺿ و اﻣﻮال دوﻟﺘ و ﻋﻤﻮﻣ ،از
ﭘﺮداﺧــﺖ ﻫﺰﯾﻨــﻪ دادرﺳــ در ﻣﺮاﺣــﻞ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻣﻌــﺎف اﺳــﺖ و وﺟــﻮه ﻣﻮﺿــﻮع ﻗــﺎﻧﻮن اﺟــﺎزه ﭘﺮداﺧــﺖ ﭘﻨﺠــﺎه
درﺻﺪ)۰۵درﺻﺪ( ﺣﻖاﻟﻮﮐﺎﻟﻪﻫﺎی وﺻﻮﻟ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﻀﺎﺋ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺆﺛﺮ در دﻋﺎوی دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب
 ۲۱/۰۱/۴۴۳۱از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب آﻧﻬﺎ و در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣ ﻏﯿﺮدوﻟﺘ از ﻣﺤﻞ
ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠ آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ .
 ‐۳۳۱ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ در روﺳﺘﺎﻫﺎ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺑﯿﺶ از ﺳﯿﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﯾ دﺳﺘﺎه ﻣﯿﻨﺑﻮس و ﯾﺎ ون ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻓﺮﻣﺎﻧﺪارﯾﻬﺎ دراﺧﺘﯿﺎر
دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دﻫﺪ  .دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار
ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎز و ﺑﻪﻗﺪر ﮐﺎﻓ ﻣﯿﻨﺑﻮس ﯾﺎ ون اﺧﺘﺼﺎص
دﻫﺪ  .اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺣﻢ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎر ردﯾﻒ  ۰۰۰۰۵۵‐۴۰۱ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺷﻮد  .دوﻟﺖ ﻣﺗﻮاﻧﺪ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ)۰۲درﺻﺪ( ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮدروﻫﺎ را از ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .
 ‐۴۳۱دوﻟﺖ ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﺧﺮﻣﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺒﺪ ﮐﺎﻻی ﻣﺼﺮف وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘ و
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 – ۵۳۱ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاﺋ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻗﺎﻟﺐ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪای ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ ﯾﺼﺪوﺳ و ﻫﺸﺘﻢ) (۸۳۱ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣرﺳﺪ .
 ‐۶۳۱اﺣﺎم اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻘﻂ در ﺳﺎل  ۰۹۳۱ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاء اﺳﺖ .
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ
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