قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها
در امر صادرات و اصالح ماده ( )401قانون مالياتهاي مستقيم
قواضُ 30560

1391/6/6

رٌاب آلاي هحوس ؾيٌزلي راؾثي
ضئيؽ ّيأت هسيطُ ٍ هسيطػاهل هحتطم ضٍظًاهِ ضؾوي وكَض
تا تَرِ تِ اًمضاي هْلت همطض زض هازُ « »1لاًَى هسًي ٍ زض ارطاي هفاز تثهطُ هازُ « »1لاًَى
هصوَض ،يه ًؿرِ تهَيط «لاًَى حساوخط اؾتفازُ اظ تَاى تَليسي ٍ ذسهاتي زض تأهيي ًياظّاي وكَض ٍ
تمَيت آًْا زض اهطنازضات ٍ انالح هازُ ( )104لاًَى هالياتْاي هؿتمين» تطاي زضد زض ضٍظًاهِ ضؾوي
اضؾال هيگطزز.

ضئيؽ هزلؽ قَضاي اؾالهي ـ ػلي الضيزاًي

قواضُ22/26060

1391/5/16

رٌاب آلاي زوتط هحوَز احوسيًػاز
ضياؾت هحتطم روَْضي اؾالهي ايطاى
زض ارطاي انل يىهس ٍ تيؿت ٍ ؾَم ( )123لاًَى اؾاؾي روَْضي اؾالهي ايطاى لاًَى حساوخط
اؾتفازُ اظ تَاى تَليسي ٍ ذسهاتي زض تأهيي ًياظّاي وكَض ٍ تمَيت آًْا زض اهط نازضات ٍ انالح هازُ
( )104لاًَى هالياتْاي هؿتمين وِ تا ػٌَاى عطح يه فَضيتي تِ هزلؽ قَضاي اؾالهي تمسين گطزيسُ تَز،
تا تهَية زض رلؿِ ػلٌي ضٍظ يىكٌثِ هَضخ  ٍ 1391/5/1تأييس قَضاي هحتطم ًگْثاى ،تِ پيَؾت اتالؽ

هيگطزز.

ضئيؽ هزلؽ قَضاي اؾالهي ـ ػلي الضيزاًي

لاًَى حساوخط اؾتفازُ اظ تَاى تَليسي ٍ ذسهاتي زض تأهيي ًياظّاي وكَض
ٍ تمَيت آًْا زض اهط نازضات ٍ انالح هازُ ( )104لاًَى هالياتْاي هؿتمين

هازُ1ـ ػثاضات ٍ انغالحات ايي لاًَى زض هؼاًي هكطٍحِ ظيط تِ واض هيضٍز:

1

ـ عطح (پطٍغُ) :ػثاضت اظ هزوَػِ فؼاليتّاي ّسفساض هٌْسؾي ،عطاحي پايِ ،هفَْهي ،تفهيلي،

پػٍّكي ،ذطيس هاقييآالت ،تزْيعات ٍ لَاظم ،پيواًىاضي ػوليات ػوطاًي ،ارطاء  ،آظهايف ،ضاُاًساظي ٍ
يا تركي اظ اًزام هطاحل فَق اؾت وِ تِ احساث يه ٍاحس رسيس هٌزط قَز ٍ يا تَؾؼِ ،تْثَز ،افعايف

ظطفيت تَليس يا تْطُتطزاضي يه ٍاحس ضا هَرة گطزز.

2

ـ اضراع واض :ػثاضت اظ ٍاگصاضي هؿؤٍليت اًزام عطح (پطٍغُ) اؾت.

3

ـ قـطوت ايطاًي :ػثاضت اظ قطوت حثت قسُ زض هطارغ لاًًَي زاذل وكَض وِ نسزضنس ()%100

4

ـ قطوت ذاضري :ػثاضت اظ قطوتْاي ذاضري وِ نسزضنس ( )%100ؾْام آًْا هتؼلك تِ اقرال

ؾْام آى هتؼلك تِ اقرال حميمي يا حمَلي ايطاًي اؾت.

حميمي يا حمَلي غيطايطاًي اؾت ٍ تطاؾاؼ لَاًيي روَْضي اؾالهي ايطاى زض وكَض فؼاليت هيوٌٌس.
5

ـ قطوت ذاضري ـ ايطاًي :ػثاضت اظ قطوت حثت قسُ زض هطارغ لاًًَي زاذل وكَض اؾت وِ

تيف اظ پٌزاُ ٍ يه زضنس ) (51%ؾْام آى هتؼلك تِ قطوتْاي ذاضري هَضز لثَل روَْضي اؾالهي
ايطاى ٍ تميِ ؾْام آى هتؼلك تِ اقرال حميمي يا حمَلي ايطاًي اؾت.
6

ـ قطوت ايطاًي ـ ذاضري :ػثاضت اظ قطوت حثت قسُ زض ايطاى اؾت وِ تيف اظ پٌزاُ ٍ يه

زضنس ( )%51ؾْام آى هتؼلك تِ اقرال حميمي ٍ حمَلي ايطاًي ٍ تميِ ؾْام آى هتؼلك تِ اقرال حميمي
ٍ حمَلي ذاضري اؾت.

7

ـ واض زض زاذل وكَض :ؾْن اضظـ فؼاليتّاي هرتلف التهازي تِ رع اضظـ ظهيي ،ؾاذتواى ٍ

تأؾيؿات آى اؾت وِ تَؾظ عطف لطاضزاز تِ عَض هؿتمين يا اظ عطيك قطوت اقرال حالج اػن اظ ايطاًي

يا ذاضري زض زاذل وكَض تَليس يا ارطاء هيقَز.
8

ـ تَليس زاذلي :ػثاضت اظ تَليس واال ،تزْيعات ،ذسهات يا هحهَالتي اػن اظ ؾرتافعاض،

ًطمافعاض ،فٌاٍضي ٍ ًكاى «تطًس» اؾت وِ نسزضنس ( )%100آى تا عطاحي هترههيي ايطاًي يا تِ عطيك
هٌْسؾي هؼىَؼ يا اًتمال زاًف فٌي ٍ فٌاٍضي اًزام هيقَز.

9

ـ لَاظم :ػثاضت اظ زؾتگاّْا ٍ اتعاضي اؾت وِ زض اًزام ذسهات هرتلف هَضز اؾتفازُ لطاض

هيگيطز.

10

ـ تزْيعات :تِ لَاظم ٍ هاقييآالت زاضاي ٍيػگيّاي فٌاٍضاًِ اػن اظ ًطمافعاض ٍ ؾرتافعاض

11

ـ واال :ػثاضت اظ ّط گًَِ هَاز ًيوِ ؾاذتِ يا ؾاذتِ قسُ ٍ ارٌاؾي اؾت وِ زض ؾاذت ٍ تىويل

12

ـ هحهَالت وكاٍضظي :تِ تَليسات زاهي ،عيَض ،قيالت ،ظًثَضزاضي ٍ هحهَالت ظضاػي ٍ

13

ـ فطآٍضزُ :ػثاضت اظ ّطگًَِ تَليس نٌؼتي اظ هَاز ذام يا هَاز اٍليِ فطآٍضي قسُ اؾت.

اعالق هيقَز.

پطٍغُ تِ ههطف هيضؾس.

تاغي ٍ ٍاتؿتِ تِ آًْا اعالق هيقَز.

هازُ2ـ تِ هٌـظَض حساوخط اؾتفازُ اظ تَاى پػٍّـكي ،عطاحي ،فٌي ،هٌْسؾي ،تَليسي ،نٌؼتي،
ذسهاتي ٍ ارطائي وكَض وليِ ٍظاضتراًِّا ،ؾاظهاىّا ،هؤؾؿات ،قطوتْاي زٍلتي يا ٍاتؿتِ تِ زٍلت
هَضَع هازُ ( )4لاًَى هحاؾثات ػوَهي وكَض ههَب  ٍ 1366/6/1انالحات ٍ الحالات تؼسي آى،
تاًىْا ،هؤؾؿات ٍ ًْازّاي ػوَهي غيطزٍلتي هَضَع هازُ ( )5لاًَى هَنَف ،هؤؾؿات ػوَهي يا
ػامالوٌفؼِ ،تٌيازّا ٍ ًْازّاي اًمالب اؾالهي ،ؾاظهاىّا ،تٌگاُّا ،نٌايغ ،واضذاًزات ٍ ّوچٌيي وليِ
ؾاظهاىّا ،قطوتْا ٍ هؤؾؿات ،زؾتگاّْا ٍ ٍاحسّايي وِ قوَل لاًَى تط آًْا هؿتلعم شوط ًام اؾت اظ لثيل
ٍظاضت ًفت ٍ قطوتْاي تاتؼِ ،قطوت هلي پااليف ٍ پرف فطآٍضزُّاي ًفتي ،ؾاظهاى َّاپيوايي
وكَضي ،ؾاظهاى نسا ٍ ؾيواي روَْضي اؾالهي ايطاى ،قطوت هلي فَالز ٍ قطوت هلي نٌايغ هؽ
ايطاى ،اػن اظ ايي وِ لاًَى ذال ذَز ضا زاقتِ ٍ يا اظ لَاًيي ٍ همطضات ػام تثؼيت ًوايٌس ٍ قطوتْاي
تاتؼِ ٍ ٍاتؿتِ تِ آًْا ،هَظفٌس زض تأهيي واالّاي ههطفي ٍ ؾطهايِاي اهَض ذسهات هٌْسؾي هكاٍض،
پيواًىاضي ؾاذتواًي ٍ تأؾيؿاتي ،تأهيي تزْيعات وليِ پطٍغُّاي وكَض اػن اظ اييوِ اظ تَزرِ ػوَهي
زٍلت ٍ يا اظ زضآهسّاي ذَز ٍ يا اظ اػتثاضات ٍ تؿْيالت اضظي ٍ ضيالي زؾتگاّْاي هعتَض يا ظهيٌْاي

هٌاتغ عثيؼي ٍ ؾايط اهىاًات زٍلتي اؾتفازُ هيوٌٌس تطاؾاؼ ايي لاًَى السام ًوايٌس.

تثهطُ ـ قطوتْا ،نٌايغ ،واضذاًزات ،هَؾؿات ترف ذهَني ٍ تؼاًٍي ٍ قطوتْاي هٌسضد زض

تٌسّاي) )6( ٍ(5) ،(4) ، (3هازُ ( )1ايي لاًَى وِ زض ارطاي پطٍغُّا يا عطحْايي اظ تؿْيالت اضظي
يا ضيالي زٍلت اؾتفازُ هيوٌٌس تِ هيعاى تؿْيالت ٍ اهىاًات زٍلتي هَضز اؾتفازُ هكوَل ايي لاًَى

هيقًَس.

هازُ3ـ زؾتگاّْاي هَضَع هازُ ( )2ايي لاًَى هَظفٌس زض نَضت ًياظ تِ تَليسات غيطزاذلي،
فْطؾت واالّا ،تزْيعات ،لَاظم ٍ فطآٍضزُّا ضا تِ عَض ضؾوي تِ ٍظاضت نٌؼت ،هؼسى ٍ تزاضت اػالم

ًوايٌس تا زض نَضت نطفِ ٍ نالح تطاي تَليس آًْا تطًاهِضيعي قَز.
ٍظاضت نٌؼت ،هؼسى ٍ تزاضت هَظف اؾت تا ّوىاضي ؾاظهاىّا ،اًزويّا ،اتحازيِ (ؾٌسيىا)ّاي
تَليسي ٍ ذسهاتي هطتثظّ ،ط قف هاُ يهتاض فْطؾت واالّا ،تزْيعات ،لَاظم ٍ فطآٍضزُّاي ؾاذت
زاذل ٍ ظطفيت تَليسي آًْا ضا اؾترطاد وٌس ٍ تِ عَض ضؾوي زض زؾتطؼ زؾتگاّْاي شيًفغ هَضَع هازُ

( )2ايي لاًَى ٍ ػوَم هطزم لطاض زّس.

هازُ4ـ زؾتگاّْاي هَضَع هازُ ( )2ايي لاًَى هَظفٌس زض ارطاي وليِ عطحْا ٍ پطٍغُّاي ذسهاتي،
ؾاذتً ،هة ٍ تأهيي واالّا ،تزْيعات ،لَاظم ٍ فطآٍضزُّا تِگًَِاي تطًاهِضيعي وٌٌس وِ حسالل پٌزاُ ٍ
يه زضنس (ّ )%51عيٌِ ّط عطح ٍ پطٍغُ آًْا تِ نَضت واض زض زاذل وكَض تاقس .تا تَرِ تِ فْطؾت
تَليسات زاذلي هَضَع هازُ ( )3ايي لاًَى اگط اؾتفازُ اظ تَليسات ٍ ذسهات زاذل وكَض هوىي ًثاقس ،تا
تَافك تاالتطيي همام ارطائي زؾتگاّْاي هَضَع هازُ ( )2ايي لاًَى حؿة هَضز ٍ ٍظيط نٌؼت ،هؼسى ٍ
تزاضت زؾتگاّْاي هعتَض هيتَاًٌس ًياظ عطح يا پطٍغُ ذَز ضا اظ ذسهات يا هحهَالت ذاضري تأهيي

وٌٌس.

تثهطُ ـ اذتياضات ٍظيط رْاز وكاٍضظي هٌسضد زض لَاًيي هطتَط تِ ايي ٍظاضتراًِ اظ قوَل ايي

لاًَى هؿتخٌي اؾت.

هازُ 5ـ زؾتگاّْاي هَضَع هازُ ( )2ايي لاًَى هَظفٌس وليِ فؼاليتّاي ذسهاتي ،ؾاذتً ،هة ٍ
تأهيي واال ،تزْيعات ،لَاظم ٍ فطآٍضزُّاي هَضزًياظ عطحْا ٍ پطٍغُّاي ذَز ضا فمظ تِ قطوتْاي ايطاًي
شينالح اضراع زٌّس .زض نَضت ػسم اضائِ ذسهات تَؾظ قطوتْاي ايطاًي فؼاليتّاي هَضزًظط ضا تا
ضػايت هازُ ( )4ايي لاًَى هيتَاى تا تأييس تاالتطيي همام ارطائي زؾتگاُ تِ هكاضوت ايطاًي ـ ذاضري يا

ذاضري ٍاگصاض وطز.

تثهطُ ـ نالحيت قطوتْاي ايطاًي تا تَرِ تِ ضتثِتٌسي اػالمقسُ اظ ؾَي اتاق تاظضگاًي ،نٌايغ ٍ

هؼازى ايطاى تَؾظ زؾتگاّْاي شيضتظ تؼييي هيقَز.

هازُ 6ـ ٍظاضت نٌؼت ،هؼسى ٍ تزاضت هَظف اؾت اظ حثت ؾفاضـ واالّا ،تزْيعات ،لَاظم ٍ

فطآٍضزُّايي وِ احىام ايي لاًَى ضا ضػايت ًىطزُاًس رلَگيطي وٌس.

هازُ7ـ عطحْا ٍ پطٍغُّايي وِ لثل اظ الظماالرطاءقسى ايي لاًَى ،هٌالهِ آًْا تطگعاض قسُ يا لطاضزاز

آًْا هٌؼمس گطزيسُ اظ قوَل ايي لاًَى هؿتخٌي اؾت.

هازُ 8ـ زض هازُ ( )104لاًَى هالياتْاي هؿتمين ههَب  ٍ 3/12/1366انالحات ٍ الحالات

تؼسي آى ،ػثاضت «پٌذ زضنس ( )%5آى تِ ػٌَاى ػليالحؿاب هاليات هؤزي (زضيافتوٌٌسگاى ٍرَُ) وؿط

ٍ ظطف ؾي ضٍظ «حصف ٍ ػثاضت» ؾِ زضنس ( )%3آى تِ ػٌَاى ػليالحؿاب هاليات هؤزي

(زضيافتوٌٌسگاى ٍرَُ) وؿط ٍ تا پاياى هاُ تؼسي ،رايگعيي هيگطزز.

هازُ9ـ وليِ زؾتگاّْاي ارطائي هَضَع هازُ ( )2ايي لاًَى وِ عطف لطاضزاز تا پيواًىاضاى ٍ
هٌْسؾيي هكاٍض هيتاقٌس هىلفٌس هاليات ٍ ػَاضو هطتَط تِ ّط نَضت ٍضؼيت ضا ظطف يه هاُ اظ
زضيافت نَضت ٍضؼيت پطزاذت ًوايٌس زض غيط ايينَضت زؾتگاُ هصوَض ،هكوَل پطزاذت انل هاليات
ٍ ػَاضو هتؼلك ٍ رطيوِّاي هطتَط تِ آى هيگطزز.

هازُ10ـ زٍلت هىلف اؾت تِ هٌظَض تؿطيغ زض پطزاذت هغالثات پيواًىاضاى عطحْاي نٌؼتي ٍ
هؼسًي زض چْاضچَب تَزرِ ؾٌَاتي اٍضاق هكاضوت هٌتكط ًوايس .ايي اٍضاق هيتَاًس زض تَضؼ اٍضاق
تْازاض هؼاهلِ قَز ٍ تطاي پطزاذت هاليات ٍ ذطيس قطوتْاي زٍلتي اظ ؾاظهاى ذهَنيؾاظي هَضز

اؾتفازُ لطاض گيطز.

هازُ11ـ تاًه هطوعي روَْضي اؾالهي ايطاى هَظف اؾت تا اتراش تساتيط الظمٍ ،اضيع ٍ تطزاقت اظ
حؿاتْاي اضظي ضا تِ ًحَي تؿْيل ًوايس تا ٍاضيعوٌٌسگاى ٍرَُ ًمس ،هزاظ تِ تطزاقت ايي ٍرَُ تِ نَضت
ًمسي تاقٌس ٍ ٍاضيعوٌٌسگاى حَالِ اضظي تتَاًٌس هَرَزي ذَز ضا تِ حؿاتْاي ذاضد اظ وكَض حَالِ

وٌٌس.

هازُ12ـ واضگطاى ايطاًي اػعاهي هَضَع لطاضزازّاي نسٍض ذسهات فٌي تِ ذاضد اظ وكَض تِ قطح
زاقتي گَاّيٌاهِ قغلي اظ ٍظاضت تؼاٍى ،واض ٍ ضفاُ ارتواػي اظ پطزاذت ّطگًَِ ػَاضو ٍ هاليات هؼاف

هيتاقٌس.

تثهطُ1ـ ٍظاضت تؼاٍى ،واض ٍ ضفاُ ارتواػي هَظف اؾت تطاي وليِ واضگطاى ايطاًي وِ زض اضتثاط
تا نسٍض ذسهات فٌي اػعام هيقًَس گَاّيٌاهِ قغلي نازض وٌس ٍ رْت ٍنَل حك تيوِ ٍ تحت پَقف
لطاضزازى آًْا زض زاذل ٍ ذاضد وكَض هطاتة ضا تِ ؾاظهاى تأهيي ارتواػي اعالع زّس.

تثهطُ2ـ ؾاظهاى تأهيي ارتواػي هىلف اؾت تا زضيافت حك تيوِ افطاز هصوَض زض ايي هازُ هغاتك

لاًَى تأهيي ارتواػي ههَب  ٍ 1354/4/3انالحيِّاي تؼسي ،آًْا ضا تيوِ ًوايس.

هازُ13ـ توـام يا لؿـوتي اظ رـطيوِّاي همطض زض لاًَى تأهيي ارتواػي تٌا تِ زضذَاؾت واضفطها ٍ تا
تَرِ تِ زاليل اتطاظي هثٌي تط ذاضد اظ اذتياض تَزى ػسم اًزام تىاليف همطض ٍ تا زض ًظط گطفتي ؾَاتك
گصقتِ ٍ ذَـ حؿاتي ٍاحس تَليسي ،نٌؼتي ٍ هؼسًي ٍ تِ تكريم ٍ هَافمت ؾاظهاى تأهيي ارتواػي

تطاؾاؼ تٌسّاي شيل هازُ ( )2لاًَى انالح لاًَى تأهيي ارتواػي ههَب  8/4/1387هزوغ تكريم
ههلحت ًظام ،لاتل تركَزگي اؾت .آيييًاهِ ارطائي ايي هازُ تِ ٍؾيلِ ٍظاضت تؼاٍى ،واض ٍ ضفاُ

ارتواػي تْيِ هيقَز ٍ زٍ هاُ پؽ اظ الظماالرطاء قسى ايي لاًَى تِ تهَية ّيأتٍظيطاى هيضؾس.
هازُ14ـ ؾاظهاى تأهيي ارتواػي هَظف اؾت حك تيوِ واضوٌاى لطاضزازّاي اضائِ ذسهات ارتواػي
پيواًىاضاى عطحْاي ػوطاًي ٍ غيطػوطاًي تا ههالح يا تسٍى ههالح ضا تط هثٌاي فْطؾت اضائِ قسُ تَؾظ

پيواًىاضاى زضيافت ًوايس .اػوال ّطگًَِ ضٍـ زيگطي غيط اظ ضٍـ هٌسضد زض ايي هازُ هوٌَع اؾت.
تثهطُ ـ زض نَضت ػسم اضؾال زليك فْطؾت تَؾظ پيواًىاض ٍ ػسم اًزام تؼْسات ،عثك هازُ

)(148لاًَى واض ههَب  1369/8/29هزوغ تكريم ههلحت ًظام ٍ هَاز () 29( ٍ )28لاًَى تأهيي
ارتواػي ههَب  ٍ 1354/4/3انالحيِّاي تؼسي آى ٍ قىـايت ًيطٍي واض ،ؾاظهاى تأهيي ارتواػي
تطاؾاؼ لاًَى تأهيي ارتواػي تا پيواًىاض تطذَضز هيوٌس.

هازُ15ـ ٍظاضت اهَض التهازي ٍ زاضايي هَظف اؾت تا ّوىاضي زؾتگاّْاي شيضتظ تطاي ذطٍد

ههالح ،لَاظم ٍ واالّاي ههطفي هَضز ًياظ ارطاي لطاضزازّاي ذاضري تؿْيالت الظم ضا فطاّن ًوايس.

هازُ16ـ «نٌسٍق حوايت اظ تَليسات نٌؼتي» اظ تزويغ نٌسٍقّاي ضواًت ؾطهايِگصاضي نٌايغ
وَچه ،حوايت اظ تحميمات ٍ تَؾؼِ نٌايغ الىتطًٍيه ،نٌايغ زضيـايي ٍ تيـوِ ؾطهايِگـصاضي
فؼاليـتْاي هؼسًي تكىيل هيقَز .اؾاؾٌاهِ ايي نـٌسٍق تِ پـيكٌْاز ٍظاضت نٌـؼت ،هؼـسى ٍ تـزاضت
ظطف قـف هاُ تِ تـهَية ّيأتٍظيطاى هيضؾس.

هازُ17ـ افعايف ؾطهايِ تٌگاّْاي التهازي ًاقي اظ تزسيس اضظياتي زاضاييّاي آًْا ،اظ تاضيد
الظماالرطاءقسى ايي لاًَى تِ هست پٌذ ؾال اظ قوَل هاليات هؼاف اؾت هكطٍط تط آى وِ هتؼالة آى تِ
ًؿثت اؾتْالن زاضايي هطتَعِ ٍ يا زض ظهاى فطٍـ ،هثٌاي هحاؾثـِ هالـيات انالح گطزز ٍ تٌـگاُ يازقسُ
عي پٌذ ؾال اذيط تزسيس اضظياتي ًكسُ تاقس.

آييـيًاهِ ارـطائي ايي هـازُ تـِ ٍؾـيلِ هؼاًٍت تـطًاهِضيـعي ٍ ًـظاضت ضاّـثطزي ضئيؽ روَْض ٍ ٍظاضت
اهَض التهازي ٍ زاضايي تا ّوىاضي ٍظاضت نٌؼت ،هؼسى ٍ تزاضت تْيِ هيقَز ٍ حساوخط ظطف قف هاُ

اظ تاضيد الظماالرطاءقسى ايي لاًَى تِ تهَية ّيأتٍظيطاى هيضؾس.

هازُ18ـ زٍلت هزاظ اؾت تِ هٌظَض تؿْيل ارطاي ؾياؾتّاي ولي انل چْل ٍ چْاضم ( )44لاًَى
اؾاؾي ههَب  1388/9/25تطتيثي اتراش ًوايس تا قطوتْاي نٌؼتي ٍ هؼسًي تا نسٍض اٍضاق هكاضوت
قطوتي ضتثِتٌسي قسُ زض چْاضچَب لاًَى تَؾؼِ اتعاضّا ٍ ًْازّاي هالي رسيس تركي اظ ًياظّاي هالي
ذَز ضا تأهيي وٌٌس .حزن اٍضاق ًويتَاًس اظ ؾطهايِ پطزاذت قسُ قطوت تيكتط تاقس.

1

هازُ19ـ زٍلت هَظف اؾت:

ـ تطاي ّسايت تاظاض تِ تْطُگيطي اظ تَاى تَليس ٍ ذسهات زاذلي ٍ حوايت اظ نازضات ،تا اؾتفازُ

اظ ظطفيت نٌؼت تيوِ وكَض تِ عطاحي ٍ اؾتمطاض ًظام تيوِ حوايتي ههطفوٌٌسگاى تَليسات ٍ ذسهات

زاذلي السام وٌس.

2

ـ هكَلْاي نازضاتي واال ٍ ذسهات ضا تِ ًحَي عطاحي وٌس وِ هٌزط تِ افعايف تَليس

نازضاتگطا قَز .اٍلَيت اؾتفازُ اظ ايي هكَلْا تا آى زؾتِ اظ تَليسوٌٌسگاًي زض ؾطظهيي انلي يا هٌاعك
آظاز هيتاقس وِ تِ تكريم ٍظاضت نٌؼت ،هؼسى ٍ تزاضت تَليسات ٍ ذسهات آًْا اظ هعيت
تطذَضزاضًس.

هازُ20ـ زٍلت هَظف اؾت تِ هٌظَض حوايت اظ ؾاظهاًْاي تَؾؼِاي ضوي پيفتيٌي هٌاتغ هالي الظم
زض تَزرِ ؾٌَاتي آًْا ،ؾَز قطوتْاي تاتؼِ ضا هغاتك آًچِ زض تَزرِ ؾاالًِ هكرم هيقَز پؽ اظ وؿط
ؾْن زٍلت تا ضػايت ؾياؾتّاي ولي انل چْلٍچْاضم ( )44لاًَى اؾاؾي تِ ّوطاُ هٌاتغ حانلِ اظ

فطٍـ اهَال ٍ زاضاييّاي آًْا تا ضػايت لاًَى ارطاي ؾياؾتّاي ولي انل چْل ٍ چْاضم () 44لاًَى
اؾاؾي زض اذتياض ؾاظهاىّاي هصوَض لطاض زّس.

هازُ21ـ تِ هٌظَض ؾطهايِگصاضي زض نٌايغ اٍلَيتزاض ٍ يا حل هكىل ٍاحسّاي نٌؼتي ،هؼسًي
هَرَز ،هٌاتغ الظم تطاؾاؼ پيكٌْاز ٍظاضت نٌؼت ،هؼسى ٍ تزاضت زض لالة ياضاًِ ؾَز تؿْيالت يا
ووىْاي فٌي ـ اػتثاضي زض تَزرِّاي ؾٌَاتي پيفتيٌي هيقَزٍ .ظاضتراًِ هصوَض ليؿت اٍلَيتّاي
هكوَل ايي هازُ ٍ هٌاتغ هَضز ًياظ ضا تِ عَض ؾاالًِ اضائِ هيوٌس.

هازُ22ـ لَُ لضائيِ زض حسٍز اذتياضات ذَز هىلف اؾت قؼثِ يا قؼثاتي اظ زازگاّْاي ػوَهي ضا
تطاي ضؾيسگي ٍ نسٍض حىن ترلفات ًاقي اظ ػسم ارطاي ايي لاًَى تَؾظ تركْاي زٍلتي ٍ غيطزٍلتي
اذتهال زّس.

هازُ23ـ اظ تاضيد الظماالرطاءقسى ايي لاًَى ،لاًَى حساوخط اؾتفازُ اظ تَاى فٌي ،هٌْسؾي ،تَليسي،
نٌؼتي ٍ ارطائي وكَض زض ارطاي پطٍغُّا ٍ ايزاز تؿْيالت تِ هٌظَض نسٍض ذسهات ههَب
12/12/1375لغَ هيگطزز .

لاًَى فَق هكتول تط تيؿتٍؾِ هازُ زض رلؿِ ػلٌي ضٍظ يىكٌثِ هَضخ يىن هطزاز هاُ
يىْعاضٍؾيهسًٍَزٍيه هزلؽ قَضاي اؾالهي تهَية قس ٍ زض تاضيد  1391/5/11تِتأييس قَضاي

ًگْثاى ضؾيس.

ضئيؽ هزلؽ قَضاي اؾالهي ـ ػلي الضيزاًي

