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 ١٣٩٩ ماه  بهمندوازدهم نبهـشيك
 

  ٢٢١٠٤ شماره ششمسال هفتاد و 

  ١  وزارت كشور  ١١/٨/١٣٩٩  در خصوص تقسيمات كشوري در استان خراسان رضوينامه  تصويب

  ٣  كشوروزارت   ١١/٨/١٣٩٩   استان گيالنمام شهرستان رشتخ بخش در خصوص تقسيمات كشوري درنامه  تصويب

پروانه ارايه خدمات  نامه در خصوص واريز سه درصد از درآمد ساليانه دارنده تصويب
  ٥/١١/١٣٩٩   کل کشور داري اي به حساب سازمان نزد خزانه دسترسي ماهواره

  وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
ـ    وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت اطالعات  

  سازمان برنامه و بودجه کشور
٣  

دهندگان  كاهش مبلغ درآمد ساليانه در پروانه ارايه تنظيم الحاقيه جهتنامه در خصوص تصويب
  ٥/١١/١٣٩٩   و فناوري اطالعاتخدمات ارتباطي

 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي    وزارت اطالعات 

  سازمان برنامه و بودجه کشور 
٤  

  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري   ٢١/١٠/١٣٩٩  لتيهاي پژوهش و فناوري غيردو اساسنامه نمونه صندوق
  ٤  سازمان برنامه و بودجه کشور

  پوشش هاي شغلي افراد داراي معلوليت تحتاساسنامه صندوق حمايت از فرصت
   سازمان بهزيستي کشور

٢١/٣/١٣٩٩  
٩/٧/١٣٩٩  

وزارت امور  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعيـ 
ـ اقتصادي و دارايي   امه و بودجه کشور سازمان برن 

  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران
٧  

  ١/١١/١٣٩٩  ٣١/٦/١٣٩٨هـ مورخ ٥٦٩٩٦ت/٨٠٤٦٥نامه شماره  تصويب) ١(اصالح بند 
ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي    وزارت راه و شهرسازي 
ـ دبيرخانه شوراي   سازمان برنامه و بودجه کشور  

   اقتصاديصنعتي و ويژه عالي مناطق آزاد تجاريـ 
٨  

  ٢٨/٨/١٣٩٩  ٢٢/٦/١٣٩٩ك مورخ ٥٨٠٠٤ت/٦٨٩٢٤نامه شماره  تصويب) ٣(اصالح بند 
  امور اقتصادي و داراييوزارت 

ـ صنعتي   دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري 
   و ويژه گردشگري

٨  

  جهماده واحده قانون بود) ٥(تبصره ) و(بند ) ٢ـ ٤(و جزء ) و(نامه اجرايي بند  اصالح آيين
  ٥/١١/١٣٩٩   کل کشور١٣٩٩ سال 

ـ وزارت  ـ وزارت نفت  وزارت امور اقتصادي و دارايي 
ـ وزارت جهادکشاورزي  ـ وزارت نيرو  آموزش و پرورش 

ـ وزارت راه و  ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
ـ وزارت  ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي  شهرسازي 

ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميـ   وزارت کشور 
ـ سازمان برنامه و بودجه  ـ وزارت دادگستري  اطالعات 
ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران   کشور 

٨  

  وزارت صنعت، معدن و تجارت   ١/١١/١٣٩٩  نامه تشويق صادرکنندگان نمونهآيين) ٨(اصالح تبصره ماده 
  ٨  سازمان برنامه و بودجه کشور

  
  
  
  
  

  ١٢/٨/١٣٩٩                                                          ـ ه٥٦٧٥٦ت/٩١٢٠٧رهشما
  در خصوص تقسيمات كشوري در استان خراسان رضوينامه  تصويب
 وزارت كشور

 مورخ ٦٨٧١٧ به پيشنهاد شماره ١١/٨/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت 
قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات ) ١٣( وزارت كشور و به استناد ماده ١٠/٤/١٣٩٨

 :تصويب کردـ ١٣٦٢مصوب  ـ كشوري

 موضوع "اركي"، عبارات ٢٩/٩/١٣٦٥ مورخ ٩٠٧٧٠نامه شماره  بيدر تصو ـ الف
بند ) ٢٤(ف ي موضوع رد"چهچه"، )١١(بند ) ٨(ف ي موضوع رد"لق ايذه"، )١(بند ) ٣(ف يرد
، )٢٦(بند ) ٣٨(ف ي موضوع رد"قلتق حسن"و ) ١١(بند ) ٥٣(ف يموضوع رد" آباد قياس"، )١١(

 .شود ي م اصالح"قتلق حسن" و "آباد غياث"، "چهچهه"، "لق ايده"، "ارگي"ب به عبارات يبه ترت
هاي زير، مطابق نقشه  ها و مكان آباد از تركيب روستاها، مزرعه دهستان حكيم ـ ب
دولت است، در بخش مركزي هيأت دشده به مهر دفتر ييپيوست که تأ) ١(شماره 

  : شود  ايجاد ميياسان رضوشهرستان چناران استان خر
احمدآباد چهچه  ـ ٦آباد  افضل ـ ٥آباد  ايلـ ٤لق  ايدهـ ٣آبگاهي ـ ٢آباد  حكيمـ ١

 شاه بيرمـ ١١جان سفلي  بهمنـ ١٠جان عليا  بهمنـ ٩تيمور  بك ـ ٨حوض  بش ـ٧
  ردـچمگـ ١٦ه كوچك ـچهچـ ١٥ك ـفرآباد يـجعـ ١٤وض ـح شيخـ ١٣وهان ـسـ ١٢
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آباد كوهستاني  عبدلـ ٢١جان  آباد بهمن عليـ ٢٠كن  قزلـ ١٩آباد  حاجيـ ١٨آباد  حسينـ ١٧
آباد  قاسمـ ٢٧كالته  غازانـ ٢٦آباد  نصرـ ٢٥موچنان ـ ٢٤كان ـگوارشـ ٢٣كالته جعفر ـ ٢٢
  .آباد يموسـ ٣٢قصرآب ـ ٣١كالته خيرآباد ـ ٣٠ شرف  كالتهـ ٢٩قمشلي ـ ٢٨

  .شود ين مييآباد تع دهستان حكيمآباد به عنوان مركز  روستاي حكيم ـ پ
هاي زير، مطابق نقشه  ها و مكان دهستان سيدآباد از تركيب روستاها، مزرعه ـ ت
  :شود پيوست، در بخش مركزي شهرستان چناران ايجاد مي) ١(شماره 
مزرعه  ـ ٦مجيدآباد  ـ ٥شيخ كانلو ـ ٤چهارحوض ـ ٣حق حق ـ ٢سيدآباد ـ ١
توربچاه ـ ١١ندرآباد ـاسكـ ١٠مدآباد ـاحـ ٩چشمه  آق ـ ٨مزرعه موفق ـ ٧قاضي 

كالته ـ ١٨قزلي ـ ١٧جو  قرهـ ١٦آباد  شريفـ ١٥داشبالغ ـ ١٤سوما ـ ١٣قتلق  حسن ـ١٢
 محمدآبادـ ٢٤محمد قلي ـ ٢٣كنان ـ ٢٢كالته ازار ـ ٢١كالته ملو ـ ٢٠كاسك ـ ١٩سليماني 

  .ار مهنچه ـ ٢٨ن ييتوربچاه پاـ ٢٧چاه  هفتـ ٢٦نانواخانه ـ ٢٥
  .شود ين مييدآباد تعيروستاي چهار مهن به عنوان مركز دهستان س ـ ث
آباد و سيدآباد در شهرستان  هاي حكيم بخش سيدآباد از تركيب دهستان ـ ج

  . شود چناران ايجاد مي
  .شود ين مييروستاي سيدآباد به عنوان مركز بخش سيدآباد تع ـ چ
ستان چناران، به روستاي مريچگان  مركزي شهر مركز دهستان رادكان بخش ـ ح
  .يابد تغيير مي
هاي زير، مطابق نقشه  ها و مكان آباد از تركيب روستاها، مزرعه دهستان غياث ـ خ
دولت است، در بخش مركزي هيأت دشده به مهر دفتر ييپيوست که تأ) ٢(شماره 

  : شود شهرستان چناران ايجاد مي
آباد  اثيـ غ ٦ـ قره جو   ٥ـ قزل حصار ٤ آباد يـ عل٣نگر يـ ز٢جان يـ رضاآباد گ١

  .  چهچههـ٧
  .شود ين مييآباد تع آباد به عنوان مركز دهستان غياث روستاي غياث ـ د
آباد در شهرستان چناران  هاي رادكان و غياث بخش رادکان از تركيب دهستان ـ ذ

  . شود ايجاد مي
  .ودش ين ميي رادکان به عنوان مرکز بخش رادکان تعيروستا ـ ر
در بخش گلبهار شهرستان چناران، مركز دهستان گلمكان به روستاي احمدآباد  ـ ز

  .يابد  شلنگرد تغيير مي بيزكي به روستاي و مركز دهستان 
ر، مطابق نقشه شماره ي زيها ها و مکان ب روستاها، مزرعهيدهستان چشمه سبز از ترکـ  ژ

  :شود يجاد ميت، در بخش گلبهار ادولت اسهيأت دشده به مهر دفتر ييپيوست که تأ) ٣(
عاشقان ـ ٧آباد  دولت ـ ٦حسن آقه  ـ ٥آباد  نيحسـ ٤چنار ـ ٣ يارگـ ٢ل ياسجـ ١

  .  گوشکان باالـ ١٢ه يکالته پاـ ١١کاهدر ـ ١٠کاهو ـ ٩ يزيفر ـ ٨
  . شود ين مييروستاي چنار به عنوان مرکز دهستان چشمه سبز تع ـ س
ر، مطابق نقشه ي زيها ها و مکان وستاها، مزرعهب ريدهستان نوبهار از ترک ـ ش

 :شود يجاد ميپيوست، در بخش گلبهار ا) ٣(شماره 
چاه محمد ـ ٧جوقان  ـ ٦تمندر باال  ـ ٥د يدآبيبـ ٤بازه ـ ٣ل حصار ياـ ٢اوتان ـ ١
آباد  حسنـ ١٢آباد  يحاجـ ١١ يلي اسماعيحاجـ ١٠چنبر غربال ـ ٩ يچرم ـ ٨ يصائب
دستگرد ـ ١٧درخت سنجد ـ ١٦آباد  خانـ ١٥طه طال يحـ ١٤ن لجو يحسـ ١٣زاده  عامل
طاهرآباد ـ ٢٣آباد  شمسـ ٢٢دآباد يسـ ٢١اب يسرآسـ ٢٠زن آغل ـ ١٩ذهاب ـ ١٨
کالته ـ ٢٩خها يکالته ش ـ ٢٨کالته خانو ـ ٢٧کرنگان ـ ٢٦کرتو ـ ٢٥قره کوسه  ـ٢٤

گ ين بيمحمدحسـ ٣٤گلم ـ ٣٣گلک ـ ٣٢ يگبرـ ٣١آباد  الـکم ـ ٣٠محمد باقر 
 سلطان يمهدـ ٣٩آباد  مومن ـ ٣٨آباد  يموسـ ٣٧ يمنقشل ـ ٣٦محمدآباد بلوچ   ـ٣٥
  .آباد وسفـ ي٤٤نوبهار ـ ٤٣نومهن ـ ٤٢نصرآباد ـ ٤١آباد  نجم ـ ٤٠

  . شود ين ميي نوبهار به عنوان مرکز دهستان نوبهار تعيروستا ـ ص
 چشمه سبز و شهر گلمکان  گلمکان ويها ب دهستانيبخش گلمکان از ترک ـ ض

  .شود يجاد ميدر شهرستان چناران ا
  .شود ين مييشهر گلمکان به عنوان مرکز بخش گلمکان تع ـ ط
 ايجاد و يهاي زير در استان خراسان رضو شهرستان گلبهار از تركيب بخش ـ ظ

  :شود تأسيس مي
  . و نوبهار و شهر گلبهاريزکيهاي ب ـ بخش مركزي شامل دهستان١
  .   گلمکان بخشـ٢
  .شود ين مييشهر گلبهار به عنوان مرکز بخش مركزي شهرستان گلبهار تع ـ ع
  .شود ين مييشهر گلبهار به عنوان مركز شهرستان گلبهار تع ـ غ

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
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  ١٢/٨/١٣٩٩                                                            ـ ه٥٦٥٣٢ت/٩١٢٠٥رهشما
  بخش خمام شهرستان رشتدر خصوص تقسيمات كشوري درنامه  تصويب

  استان گيالن
 وزارت كشور

 ١١/٢/١٣٩٨ مورخ ٢٤٨٧٦ به پيشنهاد شماره ١١/٨/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت 
مصوب  ـ قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري) ١٣(وزارت كشور و به استناد ماده 

 :تصويب کردـ ١٣٦٢
مركز دهستان چوكام بخش خمام شهرستان رشت استان گيالن، به روستاي ـ ١

 .ابدي ير ميياشليك تغ
هاي بيح، جيرسرچوكام، ميان كل، ها و مكان دهستان فرشكي از تركيب روستاها، مزرعهـ ٢

خواه، مركز اكوتوريسم،  گاه، مرغداري موحدي رسرباقرخاله، هللابي جرودكل، پرشكي چوكام، جي
پرست و مرغداري انديشمند، مطابق نقشه  كوبي اسالم كوبي صداقتي، مرغداري لذيذ مرغ، برنج برنج

  . شوددولت است، در بخش خمام ايجاد ميهيأت دشده به مهر دفتر ييپيوست که تأ
  . شود ين مييستان فرشكي تعروستاي پرشكي چوكام به عنوان مرکز دهـ ٣
  .شودهاي چوكام و فرشكي در شهرستان رشت ايجاد ميبخش چوكام از تركيب دهستانـ ٤
ر نام به چوکام، به عنوان مرکز بخش چوكام ييروستاي باال محله چوكام با تغ ـ ٥

  . شود ين مييتع
ه و  چاپارخانيها شامل دهستان(هاي مركزي شهرستان خمام از تركيب بخش ـ ٦

  .شود و چوكام در استان گيالن ايجاد مي) كته سر خمام
  .شود ين ميي شهرستان خمام تعيشهر خمام به عنوان مرکز بخش مرکزـ ٧
  .شود ين مييشهر خمام به عنوان مرکز شهرستان خمام تع ـ ٨

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٧/١١/١٣٩٩                                                        ـ ه٥٨٣٩١ت/١٢٨٠١٥رهشما
ه يپروانه ارا دارنده انهيسه درصد از درآمد سالدر خصوص واريز نامه  تصويب

   کل کشور يدار به حساب سازمان نزد خزانه يا  ماهوارهيخدمات دسترس
 وزارت اطالعات  ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

  سازمان برنامه و بودجه کشور  ـ رت امور اقتصادي و داراييوزا
هاي ارتباطات و  به پيشنهاد مشترك وزارتخانه٥/١١/۱۳۹۹وزيران در جلسه هيأت 

فناوري اطالعات، اطالعات، امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور و به 
تياز فعاليت بخش غيردولتي در استناد ماده واحده قانون اجازه تعيين و وصول حق ام

  :تصويب كرد ـ۱۳۹۲مصوب  ـ زمينه پست و مخابرات
نامه به اختصار  بين تصوي که در ايا  ماهوارهيه خدمات دسترسيپروانه ارا دارندهـ ١

د ييانه خود را که به تأي سالدرآمدموظف است سه درصد از  شود، يده مينام "دارنده پروانه"
 ده يران رسي اي عضو جامعه حسابداران رسميات حسابرسا مؤسسي يسازمان حسابرس

 يانه در هر سال مالي سالدرآمدم يعنوان مبلغ تسهاست، تا پايان شهريور ماه سال بعد به
 نامه به اختصار بين تصوي که در اييويم مقررات و ارتباطات راديبا اعالم سازمان تنظ

  .ز کندي کل کشور وار يدار انهشود، به حساب سازمان نزد خز يده مي نام"سازمان"
 يد سازمان حسابرسييانه خود را که به تأي سالدرآمدموظف است دو درصد از  پروانه دارندهـ ٢

است در چهارچوب قوانين و ده يران رسي اي عضو جامعه حسابداران رسميا مؤسسات حسابرسي
 يه خدمات عمومي ارايت برا اطالعاي وزارت ارتباطات و فناورينامه ابالغ مقررات مربوط و آيين

  .شده راساً يا از طريق ديگر دارندگان پروانه هزينه کنددر ناحيه خدمات تعيين ياجبار
انه خود را که به تأييد سازمان ي سالدرآمدک درصد از يدارنده پروانه موظف است ـ ٣
-است، بهران رسيدهي اي عضو جامعه حسابداران رسميا مؤسسات حسابرسي يحسابرس

به حساب سازمان نزد وان حق سازمان و حداکثر تا پايان شهريورماه سال بعد عن
  .ز کندي کل کشور واريدار خزانه

ر يمه نقض تعهدات دارنده پروانه به شرح جدول زيزان اعمال جرينحوه و مـ ٤
 :شود ين مييتع
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 نحوه و ميزان اعمال جريمه مورد تخلف رديف

ه خـدمات بـدون     يـ توقف در ارا   ١
  و موافقت سازماناطالع

  . روزه از تاريخ ابالغيصدور اخطار با تعيين مهلت حداکثر سـ ١
در صورت عدم رفع تخلف در مهلت اعطاشده، صدور اخطار ـ ٢

دوم و يک روز کاهش مدت اعتبار پروانه حداکثر تا نود روز به 
  . هر دو روز تأخير در رفع تخلف از تاريخ اخطار دوميازا
 .ورت عدم رفع تخلف در چهارچوب اخطار دوملغو پروانه در صـ ٣

٢ 

 باند  يکاهش مجموع ظرفيت پهنا   
ــس ــرارداديفرکان ــده  ي ق ــا دارن  ب

مگـاهرتز  ) ٣٦(ماهواره به کمتـر از    
) ٢٠٠(ه خدمت به کمتـر از       ييا ارا 

 ي پروانه راديوييپايانه فعال دارا

 رفع تخلف و اعمال جريمه ي برامهلتصدور اخطار با تعيين ـ ١
  .نامه حسن انجام تعهدات  مبلغ ضمانتدرصدن پنجاه به ميزا

در صورت تکرار يا عدم رفع تخلف، کاهش پنجاه درصد مدت ـ ٢
 .مانده يا لغو پروانه به تشخيص سازمان ياعتبار باق

عدم ثبت و يـا ثبـت نادرسـت          ٣
 اطالعات ايستگاه

 از تاريخ ابالغ ي حداکثر پانزده روز کارمهلت تعيين با اخطارـ ١
درصد مبلغ   رفع تخلف و اعمال جريمه به مبلغ يک يابر

  . هر ايستگاهينامه به ازا ضمانت
رفع تخلف و اعمال در صورت تکرار، پلمپ ايستگاه تا زمان ـ ٢

 . هر ايستگاهينامه به ازا پنج درصد مبلغ ضمانتجريمه به مبلغ 

تخطي از مفاد مربوط به  ٤
 يمشارکت و سهامدار

نامه حسن انجام   ضمانتن صد درصد مبلغزاياعمال جريمه تا م
 .ا لغو پروانه به تشخيص سازمانيكاهش مدت اعتبار تعهدات و 

تخلــف در خــصوص اقــدام بــه  ٥
 ي ضد رقابتيها هيانجام رو

 از تاريخ يصدور اخطار با تعيين مهلت حداکثر پنج روز کارـ ١
  .تخلفرفع ي ابالغ برا

كاهش مدت اعتبار ا يق و يدر صورت عدم رفع تخلف، تعلـ ٢
مه در يا لغو پروانه به تشخيص سازمان و اعمال جريپروانه 

 .ن و مقررات مربوطيچارچوب قوان

ه يـ اراتخلف در خصوص عـدم       ٦
 ي اجباريخدمات عموم

دارنده درصد درآمد ناخالص ساليانه  اعمال جريمه به ميزان چهار 
 پروانه

 يتيتخطي از مفاد پيوست امن ٧

ه خدمات موضوع اخطار و يول و ابالغ توقف اراصدور اخطار اـ ١
  . رفع تخلفيبران مهلت ييتع
خطار دوم و اعمال جريمه در صورت عدم رفع تخلف، صدور اـ ٢

 ينامه حسن انجام تعهدات به ازا پنج درصد مبلغ ضمانتبه مبلغ 
  . رفع هر تخلف از زمان ابالغ اخطار دومدرر يهر روز تأخ

ا لغو پروانه به تشخيص ياعتبار ا کاهش مدت يتعليق و ـ ٣
سازمان در صورت عدم رفع تخلف در مهلت مقرر در اخطار دوم 

 .ا تکرار تخلفي

ه خدمات خارج از خـدمات      يارا ٨
 موضوع پروانه

ه يصدور اخطار با مهلت حداکثر پنج روزه براي توقف اراـ ١
  .خدمات خارج از موضوع پروانه

مه تا صد در صد مبلغ درصورت عدم رفع تخلف، اعمال جريـ ٢
ا کاهش مدت اعتبار ينامه حسن انجام تعهدات و تعليق و  ضمانت

 .ا لغو پروانهي

٩ 

  
  

   ي غير مجاز يا افشايدسترس
 يها غير مجاز اطالعات و داده

  مشترکان
 

  حات؛يه توضي ارايروزه بران مهلت پنجيي و تعاخطارصدور ـ ١
، اعمال جريمه حات توسط سازمانيرش توضي پذعدمدر صورت ـ ٢

  نامه حسن انجام تعهدات؛ زان پنجاه درصد مبلغ ضمانتيبه م
در صورت تکرار تخلف، تعليق پروانه به مدت شش ماه و اعمال ـ ٣

 نامه حسن انجام تعهدات؛ جريمه تا ميزان صد درصد مبلغ ضمانت
 بار دوم، کاهش پنجاه درصد مدت يدر صورت تکرار براـ ٤

 .ا لغو پروانه به تشخيص سازمانينه مانده پروا ياعتبار باق

١٠ 
تخطي از مفاد مربوط تعهـدات      

ــ ــارتيفنـ ــرارداد ي، نظـ  و قـ
 مشترکان

   رفع تخلف؛ين مهلت برايياخطار اول و تعصدور ـ ١
خطار دوم و اعمال جريمه تا مبلغ در صورت عدم رفع تخلف، صدور اـ ٢

ر در يز تأخ هر روينامه حسن انجام تعهدات به ازا  مبلغ ضمانتده درصد
  .رفع هر تخلف از زمان ابالغ اخطار دوم

ص سازمان در يا لغو پروانه به تشخيا کاهش مدت اعتبار يق و يتعلـ ٣
 .ا تکرار تخلفيصورت عدم رفع تخلف در مهلت مقرر در اخطار دوم 

 تعهدات يفايا عدم اينقص  ١١
 يمال

 ٥/١/١٣٩٤هـ مورخ ٥١٧٥٣ت/١٥٤نامه شماره  بيبر اساس تصو
 . آني اصالحات بعدو

١٢ 

  ستگاهيـــ ايتـــداخل فرکانـــس
ــيزم ــر رو ينـ ــاهواره بـ  ي مـ
ر يا سـا  يـ  ينـ ي زم يهـا   ستگاهيا
  ماهوارهيني زميها ستگاهيا

 رفع تخلف و اعمال جريمه به مبلغ چهار ياخطار با تعيين مهلت براـ ١
  . هر ايستگاهينامه حسن انجام تعهدات به ازا درصد ضمانت

لف يا تکرار، پلمپ ايستگاه و اعمال جريمه به در صورت عدم رفع تخـ ٢
 . هر ايستگاهينامه حسن انجام تعهدات به ازا مبلغ شش درصد ضمانت

١٣ 
 ســاير تعهــدات و يعــدم ايفــا
ا نقـض مقـررات و      يـ تکاليف و   
 ونيسيمصوبات کم

  . وسيله سازمان رفع تخلف ظرف مهلت مقرر بهيبراصدور اخطار ـ ١
ن مهلت و اعمال يي صدور اخطار دوم با تعدر صورت عدم رفع تخلف،ـ ٢

نامه حسن انجام تعهدات به  زان پنجاه درصد مبلغ ضمانتي مجريمه تا
  .تشخيص سازمان

شده در اخطار دوم، اعمال نييدر صورت عدم رفع تخلف در مهلت تعـ ٣
ا ينامه حسن انجام تعهدات و  زان صد در صد مبلغ ضمانتيمه تا ميجر
  .ا لغو پروانه به تشخيص سازمانيتبار ق، کاهش مدت اعيتعل

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  ٧/١١/١٣٩٩                                                        ـ ه٥٨٣٩٦ت/١٢٨٠١٦رهشما
  مبلغ درآمد ساليانه كاهش  تنظيم الحاقيه جهتدر خصوصنامه  تصويب
  عاتدهندگان خدمات ارتباطي و فناوري اطالدر پروانه ارايه 

  اطالعاتيوزارت ارتباطات و فناور

 سازمان برنامه و بودجه کشور   ـيي و دارايوزارت امور اقتصادـ  وزارت اطالعات

 ارتباطات و يها شنهاد مشترک وزارتخانهي به پ٥/١١/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت 
شور و به  و سازمان برنامه و بودجه کيي و داراي اطالعات، اطالعات و امور اقتصاديفناور

 در ير دولتيت بخش غياز فعالين و وصول حق امتيياستناد ماده واحده قانون اجازه تع
  :ب کرديتصوـ ١٣٩٢مصوب  ـ نه پست و مخابراتيزم

تواند با تنظيم الحاقيه پروانه، مبلغ  سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ميـ ١
ات ارتباطي و فناوري اطالعات دهندگان خدمتسهيم درآمد مندرج در پروانه ارايه

ها را تا سقف چهاردرصد مبلغ درآمد ساليانه موضوع پروانه آن) دارندگان پروانه/دارنده(
 منظور كند (USO)عنوان هزينه خدمات عمومي اجباري  كاهش داده و به همان ميزان به

قوانين و مقررات تا دارندگان پروانه راساً يا از طريق ديگر دارندگان پروانه و در چهارچوب 
نامه ابالغي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات براي تأمين دسترسي  مربوط و آيين

روستاها، مدارس و مراكز آموزشي به شبكه ملي اطالعات و نيز الزامات دسترسي مقابله با 
  .شيوع ويروس كرونا هزينه كنند

ط دارنده پروانه، نامه توسبيدرصورت عدم انجام تعهدات درچهارچوب اين تصوـ ٢
  . ادشده مجاز است دارنده پروانه را تا سقف دوبرابر ميزان هزينه تعهد شده جريمه كنديسازمان 
  .نامه منوط به تحقق درآمد تعهد شده در قانون بودجه سنواتي استبياجراي اين تصو ـ ٣

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول  
  

  ١/١١/١٣٩٩                                                         ـ ه٥٧٤٢١ت/١٢٥١٨٦رهشما
 سازمان برنامه و بودجه کشور  ـيقات و فناوريوزارت علوم، تحق

قات و يشنهاد مشترک وزارت علوم، تحقي به پ٢١/١٠/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت 
د يانع تولقانون رفع مو) ٤٤( و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده يفناور
 يها ، اساسنامه نمونه صندوقـ ١٣٩٤مصوب   ـ کشوري نظام مالير و ارتقايپذ رقابت

 :ر تصويب کردي را به شرح زيردولتي غيپژوهش و فناور
  

 يردولتي غي پژوهش و فناوريها اساسنامه نمونه صندوق
ق ن اساسنامه به اختصار صندويکه در ا .......... يصندوق پژوهش و فناورـ ١ماده

، در قالب شرکت يردولتي مستقل و به صورت غيت حقوقي شخصيشود، دارايده مينام
) ۴۴( ماده يينامه اجرا نييآ) ۸(عام و به استناد مجوز کارگروه موضوع ماده / خاصيسهام

نامه شماره  بي کشور موضوع تصوي نظام  مالير و ارتقايپذ د رقابتيقانون رفع موانع تول
ن اساسنامه به ي آن که در اي و اصالحات بعد٨/٦/١٣٩٤هـ مورخ ٥٢٢٣١ت/٧٣٣١٨

ن يت ايو با رعا است ي استقالل ماليس شده و دارايشود، تأس يده مياختصار کارگروه نام
 .کند يت مياساسنامه و تحت نظارت کارگروه، فعال

....... ...زان يدرصد به م.......... ال است که ير.......... ه صندوق مبلغ يه اوليسرماـ ٢ماده
شود و تماماً به صورت ين مي تأميردولتيه توسط بخش غي و بقيال توسط بخش دولتير

%) ٤٩( مربوط تا سقف چهل و نه درصد يي اجرايهادستگاه. شود يه مي تأدينقد
ا از ي يح بودجه سنواتي در لوايتوانند سهامدار صندوق شوند، که سهم بخش دولت يم

 .شود ين و پرداخت ميي تعيي اجراياه اعتبارات مصوب مربوط دستگاه
شود و  يه ميس تأديه در زمان تأسيسرما%) ٣٥( و پنج درصد يحداقل س ـ تبصره

 .ه شودي هر سهم بايد ظرف حداکثر دوسال تأد  مبلغ تعهدشدهيمابق
 .فعاليت صندوق از تاريخ تأسيس به مدت نامحدود خواهد بودـ ٣ماده
 ...................... ي، به نشان................ در استان...............مركز اصلي صندوق شهر ـ ٤ماده
  . است..........يو کدپست

 در محل درج شده در ير نشانييتواند نسبت به تغ ي صندوق ممديره هيأت ـ١تبصره
 .ت، اقدام کنديمجوز فعال

 گر همان استان با تصويب مجمعيانتقال مركز اصلي صندوق به شهر د ـ٢تبصره
 .د کارگروه استييالعاده و تأ عمومي فوق
س ي نسبت به تأسيتواند با اطالع مجمع عموم  مي صندوق مديره هيأت ـ ٥ماده

 .س شعبه، پس از اخذ مجوز از کارگروه اقدام کندياز تأسي و در صورت نيندگينما
 :موضوع فعاليت صندوق عبارت است از ـ ٦ماده
ت فناورانه و نوآورانه و ي با موضوع فعالييها در شرکت ري خطرپذيگذار هيسرماـ ١
  . و نوآورانهي، فناوري پژوهشيها طرح
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 مراکز ي و توانمندسازيجاد، توسعه، راهبري در ايگذار هيمشارکت و سرماـ ٢ 
 ي تخصصيها ان و شرکتيبن  و دانشي، فناوري پژوهشيها  و شرکتي و شتابدهينوآور

  . ي پژوهش و فناوريها ت صندوقي موضوع فعال مرتبط باي و اعتباريدر حوزه خدمات مال
 به صورت ي و حقوقيقي به اشخاص حقيالتي و تسهيه خدمات مالياراـ ٣
 از سود يا بخشيمدت و بلندمدت، پرداخت تمام  الت کوتاهي بالعوض، تسهيها کمک
  . ن و مقررات مربوطيت قوانيم متعلقه با رعايالت و جرايتسه

 يها  طرحي اجراي برايا نامه ر خدمات ضمانتيه سايو ارانامه  صدور انواع ضمانتـ ٤
ها و فروش محصوالت و خدمات  ج پژوهشي نتايساز يتجار ، نوآورانه وي، فناوريپژوهش
  .ان و فناورانهيبن دانش

 و نوآورانه ي، فناوري پژوهشيها ن پرداخت تعهدات و اقساط طرحيتضم ـ ٥
 ها و مؤسسات  بانکينفعيفناور در قرارداد به ذان  و فناورانه خالق و يبن  دانشيها شرکت

 يل در اجرايع و تسهي مجوز به منظور تسري داراير نهادهاي مجاز و ساي و اعتباريمال
 از وقفه در يريمنظور جلوگ ها به يين اموال و دارايق و ترهيها و قراردادها و توث طرح
  .ها  طرحياجرا

ر ي مجاز و سايها و مؤسسات اعتبار ، بانکي دولتيت منابع ماليجذب و هدا ـ ٦
  .ارات صندوقيف و اختي اهداف و وظايها در راستا شرکت
 ي دولتي اشخاص حقوقيت منابع ماليريت و مدي و عاملي کارگزارياخذ و اعطاـ ٧

  .انيبن  و دانشي، نوآوري در حوزه پژوهش فناوريردولتيو غ
 يگذار وکار و نظارت، ارزش  کسبيها  طرحيسنج  و امکانيابيه خدمات ارزيارا ـ ٨
  . و نوآورانهي، فناوري پژوهشيها ها و طرح پروژه

 ، اجاره به شرطيل فروش اقساطي از قبيساز يه خدمات توسعه بازار و تجارياراـ ٩
 يساز يان و تجاريبن  و دانشي، فناوريد محصوالت و خدمات پژوهشين خريک، تضميتمل

  .ها و قراردادها  طرحيل در اجرايع و تسهيبه منظور تسر
ها  ها و مقررات مرتبط با اهداف صندوق تيها و اولو استين سيمشارکت در تدوـ ١٠

  . موجود در کشوريها تي حماييافزا  و هميدر کشور و کمک به سامانده
، ي جمعين مالي شامل تأمين مالي تأمي از ابزارهايبردار جاد، توسعه و بهرهياـ ١١
  .ن اوراق مشارکتير و تضميذ خطرپيگذار هي سرمايها صندوق
 ت در مجامعي و عضوي و خارجي داخلي با مؤسسات و نهادهايهمکارـ ١٢
  . اهداف صندوقي مرتبط در راستايتخصص

ر ي خطرپذيگذار هي سرمايت صندوق پژوهش و فناوريموضوع فعال ـ تبصره
، )٦(، )٢(، )١ (يشود، صرفاً شامل بندها يس مي که با مجوز کارگروه تأس)cvc (يشرکت

  .ن ماده استيا) ١٢(و ) ١١(، )١٠(، )٧(
  : عبارت است از  صندوقين ماليمنابع تأمـ ٧ماده

  .ا مشارکت دولتيکمک بالعوض ـ ١
 .الت از آنهاي و اخذ تسهيها و مؤسسات اعتبار   بانکيگذار هيکمک و سرماـ ٢
 ،يلتردوي و غي دولتيها ، شرکتي و حقوقيقي اشخاص حقيگذار هيکمک و سرماـ ٣
  . وابسته و تابعيها ها و شرکت ي و شهرداريردولتي غي عمومينهادها
 يها، واحدها ، دانشگاهي، فناوري، پژوهشي مراکز علميگذار هيکمک و سرماـ ٤

  .  و محققاني و علمي صنفيها ع و تشکليق و توسعه صنايتحق
  ها و  بانک و سود سپرده ييالت اعطاي و کارمزد تسهيگذار هيسود حاصل از سرما ـ ٥

  .يمؤسسات اعتبار
  .يي اجرايها شده دستگاه استفاده از وجوه اداره ـ ٦
  .الت و مشارکتي تسهي در قالب اعطايي و شکوفايمنابع صندوق نوآورـ ٧
  .هيق بازار سرمايمنابع قابل جذب از طر ـ ٨

ن يهمچن. اخذ سپرده از مردم تحت هر عنوان توسط صندوق ممنوع است ـ ٨ماده
  .ستيگذاران ن هي به سرمايکش ز براساس انجام قرعهي جوايجاز به اعطاصندوق م
 را مطابق با ضوابط کارگروه و در يرمشارکتيه عقود غيصندوق نرخ کلـ ٩ماده

  .کند ين ميين و مقررات مربوط تعيچهارچوب قوان
  :ر استيارکان صندوق به شرح زـ ١٠ماده 

 .يمجمع عمومـ ١
  .مديره هيأتـ ٢
  .مديرعاملـ ٣
  .حسابرس/ يبازرس قانونـ ٤

  .شود يل ميندگان آنها تشکيا نماي صندوق از اجتماع صاحبان سهام يمجمع عمومـ ١١ماده

  : عبارت است ازيارات مجمع عموميف و اختيوظاـ ١٢ماده
 با  صندوق متناسب و هماهنگيتي حمايها تيها و اولو يمش ها، خط استين سييتعـ ١

  .ت صندوقياهداف موضوع فعال
شنهاد ي صندوق به پيالتي و تشکي، اداري، معامالتي ماليها نامه نييب آيتصوـ ٢
  .مديره هيأت

  .مديره هيأت يشنهادهايم نسبت به پي و اتخاذ تصميبررسـ ٣
 و مديره هيأتانه يم نسبت به گزارش عملکرد سالي و اتخاذ تصميدگيرسـ ٤
  .يقانون با توجه به گزارش حسابرس مستقل و بازرس ي ماليها صورت
  . مديره هيأت يانتخاب و عزل اعضا ـ ٥
  .ن و مقررات مربوطيت قوانيانه بازرسان با رعايانتخاب سال ـ ٦
  .مديره هيأت از طرف يشنهاديب بودجه ساالنه کل پي و تصويبررسـ ٧
  .الوصول صندوق ا مشکوکيم نسبت به مطالبات الوصول ياتخاذ تصم ـ ٨
  .ه صندوقيا کاهش سرمايش ي افزاشنهاديم نسبت به پياتخاذ تصمـ ٩
الزحمه   و حقمديره هيأتا، حق حضور و پاداش يزان حقوق و مزاين مييتعـ ١٠

 .مديره هيأتشنهاد ين و مقررات مربوط، به پيت قوانيبازرسان با رعا
 شنهاديا تغيير در اساسنامه صندوق و پيم در خصوص هرگونه اصالح ياتخاذ تصمـ ١١

 .ربط ي ذيآن به مراجع قانون
  .ن و مقررات مربوطيت قوانيه صندوق با رعايب انحالل و تصفيتصوـ ١٢
  ا ين اساسنامه ي که طبق اياراتيف و اختير وظايم در خصوص ساياتخاذ تصمـ ١٣

  . استين و مقررات مربوط بر عهده مجامع عموميقوان
 به ران ماده يا) ٧(و ) ٢ (يتواند بندها ي صاحبان سهام ميمجمع عموم ـ تبصره

  .ض کندي تفومديره هيأت
مجمع عمومي عادي صندوق حداقل سالي يك بار و حداكثر ظرف چهار ـ ١٣ماده

  .شود ل مييماه از تاريخ انقضاي سال مالي صندوق تشک
عضو است   حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفريصندوق دارا مديره هيأتـ ١٤ماده

ندگان آنها طبق يا نمايسهام ن صاحبان ي از بيا عادي مؤسس يکه توسط مجمع عموم
  .شوند ي مدت دو سال انتخاب مي کارگروه برايضوابط ابالغ
 مديره هيأت سهامدار صندوق باشند، يي اجرايها  که دستگاهيدر صورت ـ١تبصره

 از سهامداران يندگيک نفر و حداکثر به نسبت سهام به نمايصندوق متشکل از حداقل 
  . خواهد بوديردولتي از سهامداران بخش غي و مابقيبخش دولت

 ي اصليتواند عالوه بر انتخاب اعضا ي ميا عادي مؤسس يمجمع عموم ـ٢تبصره
ب ين ترتييالبدل و تع ي عليگر به عنوان اعضاي، نسبت به انتخاب دو نفر دمديره هيأت
 .، اقدام کندي اصلي اعضاين شدن آنها به جايجانش

 نام صندوق و هر نوع عمليات و  گونه اقدامي بهمديره براي هر ئتيهـ ١٥ماده
 يت مجمع عموميت صندوق به جز آنچه صرفاً در صالحيمعامالت مربوط به موضوع فعال

  :ر استيف و اختيارات به شرح زياست، داراي وظا
 ي، نظارت بر حسن اجراي اساسنامه صندوق و مصوبات مجمع عمومياجراـ ١

  .ها و مقررات و بودجه صندوق نامه نييف مندرج در اساسنامه و آيوظا
 و ي، اداري، معامالتي صندوق اعم از مالي داخليها نامه نييم آيه و تنظيتهـ ٢

  .بي تصوي برايه آن به مجمع عمومي صندوق و ارايالتيتشک
 يارات مجمع عمومي صندوق به جز آنچه از اختي داخليها نامه نييب آيتصوـ ٣

  . صندوقيها تيوط به فعال مربيها  است و دستورالعمليعاد
شنهاد حق حضور و يرعامل و پي مديايارات، حقوق و مزايف، اختيب وظايتصوـ ٤
  .يالزحمه بازرسان به مجمع عموم  و حقمديره هيأتپاداش 
 نمايندگي صندوق در برابر صاحبان سهام، كليه ادارات دولتي و غيردولتي، ـ ٥

  .قيقي و حقوقيمؤسسات عمومي، مراجع قضايي و ساير اشخاص ح
بازرس /رعامل و حسابرسي مديها  و اظهارنظر نسبت به گزارشيدگيرس ـ ٦
 طبق ي طرح در مجمع عمومي صندوق برايها تيه گزارش عملکرد فعالي و تهيقانون
  .ن و مقرراتيقوان

 .رعاملي مديشنهادهايب پي و تصويبررسـ ٧
  .يجمع عمومشنهاد آن به مي صندوق و پيها ها و طرح ه برنامهيته ـ ٨
  . ها و شعب ا انحالل نمايندگيياتخاذ تصميم نسبت به تأسيس ـ ٩
ها و مؤسسات  نام صندوق نزد بانك افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بهـ ١٠

 . قانوني ديگريمال
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 وصول مطالبات و پرداخت ديون ي الزم برايريگيم، دريافت و پياتخاذ تصمـ ١١
  .ولي، پرداخت و واخواست اوراق تجاريصندوق، صدور، ظهرنويسي، قب

  .يشنهاد بودجه ساالنه صندوق به مجمع عموميپـ ١٢
 انعقاد هر نوع قرارداد، تغيير، تبديل، فسخ و اقاله آن در مورد اموال منقول وـ ١٣

 عمليات و معامالت  ت صندوق باشد و انجام كليهيغيرمنقول كه مرتبط با موضوع فعال
  . ايقاعات ن اساسنامه و اتخاذ تصميم در مورد كليهاي) ٦ ( مذكور در ماده

 حقوق غيرمادي يا   كليه اتخاذ تصميم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملهـ ١٤
، )رايت كپي(معنوي از جمله هرگونه حق اختراع، نام يا عالئم تجاري و صنعتي، حق نشر 

  .  امتيازات سرقفلي و كليه
 .ند، مدرك، وجوه صندوق يا اوراق بهادار و استرداد آنهاگذاردن هر نوع س  به امانتـ ١٥
 که يير نهادهاي مجاز و سايها، مؤسسات اعتبار تحصيل تسهيالت از بانكـ ١٦

  . ن اساسنامهياند، با رعايت مقررات ا جاد شدهين و مقررات ايموجب قوان به
  .كراراًگذاردن اموال صندوق اعم از منقول و غيرمنقول و فك رهن ولو  رهنـ ١٧
 اقامه هرگونه دعواي حقوقي و كيفري و دفاع از هر دعواي حقوقي و كيفريـ ١٨

ها، دادسراها، مراجع قضايي يا غيرقضايي اختصاصي يا  شده، در هريك از دادگاه اقامه
عمومي و ديوان عدالت اداري، از طرف صندوق، دفاع از صندوق در مقابل هر دعواي 

 و حقوقي در هريك از مراجع قضايي يا غيرقضايي شده عليه صندوق، کيفري اقامه
اختصاصي يا عمومي و ديوان عدالت اداري، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامي و 

 اختيارات مورد نياز در دادرسي از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات،  استيفاي كليه
 دادرسي، مصالحه و  اعادهاعتراض به رأي، درخواست تجديدنظر، فرجام، واخواهي و 

سازش، استرداد اسناد يا دادخواست يا دعوا، ادعاي جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند 
طرف و استرداد سند، تعيين جاعل، حق امضاي قراردادهاي حاوي شرط داوري يا 

با حق صلح يا ( توافقنامه داوري و ارجاع دعوا به داوري و تعيين و گزينش داور منتخب 
، اجراي حكم نهايي و قطعي داور، درخواست صدور برگ اجرايي و تعقيب )ن آنبدو

به و وجوه ايداعي و تعقيب آنها، تعيين مصدق و كارشناس،   عمليات آن و اخذ محكوم
انتخاب و عزل وكيل و نماينده با حق توكيل مكرر، اقرار در ماهيت دعوا، جلب ثالث و 

و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دفاع از دعواي ثالث، دعواي متقابل 
م و يدعواي ورود ثالث، قبول يا رد سوگند، تأمين خواسته، تأمين ضرر و زيان ناشي از جرا

  .امور مشابه ديگر
اي و ساالنه و گزارش فعاليت و وضع عمومي  دوره هاي مالي ميان تنظيم صورتـ ١٩

  .انين و مقرراتصندوق و ارائه آن به مراجع مربوط طبق قو
  .پيشنهاد تقسيم سود بين صاحبان سهامـ ٢٠
  . قانوني پيشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوختهـ ٢١
  .العاده و تعيين دستور جلسه آنها دعوت مجامع عمومي عادي و فوقـ ٢٢
  .العاده پيشنهاد اصالح اساسنامه به مجمع عمومي فوقـ ٢٣
لي به منظور اطمينان از انطباق كليه عمليات داخ) كنترل(ش ياستقرار نظام واپاـ ٢٤

 هاي نامه صندوق در جهت اهداف صندوق و در چهارچوب قوانين، اساسنامه، مقررات و آيين
  .داخلي صندوق

 ي براي مجمع عمومين اساسنامه و از سوي که طبق ايفيارات و وظاير اختيساـ ٢٥
  .ض شودي تفومديره هيأتشبرد اهداف صندوق به يپ

ن ماده يا) ٢٢(و ) ١٢(، )١١(، )٨(، )٥(، )٢ (يتواند بندها ي ممديره هيأتـ  تبصره
  .ض کنديرعامل تفويرا به مد

 خود يا از خارج، يمديره بايد يك نفر شخص حقيقي را از بين اعضا ئتيهـ ١٦ماده
د به عنوان مديرعامل ي مدت دو سال و قابل تمدي مصوب کارگروه، برايطبق ضوابط ابالغ

تخاب کند و حدود اختيارات، مدت تصدي، حقوق و ساير شرايط استخدامي او صندوق ان
مديرعامل صندوق . تواند مديرعامل را عزل كند  در هر زمان ميمديره هيأت. را تعيين كند

شود و از طرف  ي صندوق محسوب م درحدود اختياراتي كه به او تفويض شده، نماينده
مديره باشد، دوره  ئتيرعامل عضو هدر صورتي كه مدي. صندوق حق امضا دارد

مديرعامل صندوق . مديره بيشتر نخواهد بود ئتي از مدت عضويت در هي ويعامل  مديريت
  . صندوق باشدمديره هيأتتواند در عين حال رييس  نمي

  اي از صورتجلسه رعامل بايد با ارسال نسخهينام و مشخصات مد  ـتبصره
  . رسمي آگهي شود اعالم و پس از ثبت در روزنامهها   ثبت شرکت مديره به اداره ئتيه

 ي که به وياراتيمديرعامل باالترين مقام اجرايي صندوق است و در حدود اختـ ١٧ماده
ت يري تابعه صندوق مدي واحدهايشود و بر تمام ينده صندوق محسوب ميض شده، نمايتفو

موال صندوق است و عالوه ان امور و حفظ حقوق و منافع و اي مسئول حسن جرمديرعامل. دارد
  :، داراي وظايف و اختيارات زير استمديره هيأتشده از سوي  بر اختيارات و وظايف تعيين

 و انجام تمام امور مديره هيأت و يمات مجمع عمومي مصوبات و تصمياجراـ ١
 ين و به ويي تعمديره هيأت ي و امور موضوع صندوق که از سوي، مالي، اداريياجرا
  .ودش يض ميتفو

 ارائه به يها برا ر گزارشي و ساي ماليها ها و گزارش ه بودجه ساالنه، صورتيتهـ ٢
  .ي و مجمع عموممديره هيأت

 دفاع از ي براي و اقامه دعاوي و حقوقيقي صندوق در برابر اشخاص حقيندگينماـ ٣
  .ليل در توکيا وکيل ين وکييمنافع صندوق با حق تع

  .اراتيد اخت در حدوي مکاتبات اداريامضاـ ٤
  . صندوقي انسانيرويت نيريمد ـ ٥
 براي  در مواقعي كهمديره هيأت براي تشكيل جلسه مديره هيأتدعوت از اعضاي  ـ ٦

ي  اداره يا اجراي موضوع فعاليت صندوق، اتخاذ تصميماتي الزم است كه خارج از حوزه
  . اختيارات مديرعامل است

  .شود يض ميرعامل تفوي به مدمديره هيأت که توسط يفيارات و وظاير اختيساـ ٧
 ،مديره هيأتت ي مدت مأموري و انقضاي مجمع عموميدر صورت عدم برگزار ـ١تبصره

ران سابق کماکان مسئول امور صندوق و اداره آن خواهند بود و يحداکثر تا سه ماه مد
ن يره، ااشا موردي در بازه زمانمديره هيأتدر صورت عدم انتخاب .  آنان معتبر استيامضا

  .د استيگر به مدت سه ماه قابل تمديک نوبت ديبازه فقط 
  .ض کندين صندوق تفويارات خود را به معاوني از اختيتواند برخ يرعامل ميمدـ ٢تبصره
 از يکيرعامل و ي ثابت مدي با امضايها و اسناد و اوراق مال ه چکيکلـ ١٨ماده

ود و پس از ممهور شدن به مهر ش ين ميي تعمديره هيأت که توسط مديره هيأت ياعضا
  . صندوق معتبر خواهد بود

د يي که مورد تأيط، حدود و ضوابطين شراييتواند با تع ي ممديره هيأت ـ تبصره
ر از چک و سفته را به ي به غي اسناد و اوراق مالي باشد، حق امضامديره هيأت يتمام اعضا

  .ستي نمديره هيأت يها تي مسئوليض نافين تفويا. ض کنديران صندوق تفويمد
ن يالبدل که از ب يک بازرس علي و يک بازرس اصلي يصندوق داراـ ١٩ماده

اند، خواهد بود که  ران انتخاب شدهي اي عضو جامعه حسابداران رسميمؤسسات حسابرس
توانند همزمان  يبازرسان نم. شوند يک سال انتخاب مي مدت ي برايتوسط مجمع عموم

بازرس عالوه بر . ت عامل صندوق را هم داشته باشنديريدا مي مديره هيأتت در يعضو
ـ ١٣٤٧مصوب ـ  از قانون تجارتي اصالح قسمتيحه قانونيهاي قيدشده در ال مسئوليت

  :هاي زير را بر عهده دارد هاي سهامي، وظايف و مسئوليت براي بازرس شرکت
ي هاي مالي بر اساس استانداردها  و اظهار نظر در خصوص صورتيدگيرسـ ١

  . کارگروهيحسابداري و حسابرسي و ضوابط ابالغ
  گزارش به مجمع عمومي راجع به رعايت يا عدم رعايت قوانين و مقررات هياراـ ٢

هاي داخلي صندوق توسط صندوق و  نامه ها، اساسنامه صندوق يا آيين حاکم بر صندوق
 مجمع عمومي مديران آن در طول هر سال مالي، كه بايد حداقل ده روز قبل از تشكيل

  .شود، ارائه شود هاي مالي تشكيل مي كه براي رسيدگي به صورت
ان يشود و در پا ين ماه هر سال شروع مي صندوق از اول فرورديسال مالـ ٢٠ماده

ل تا يخ تشکيس که از تاري سال اول تأسيابد، به استثناي ياسفندماه همان سال خاتمه م
  .ان اسفندماه همان سال خواهد بوديپا

شده در  سود خالص صندوق در هر سال مالي عبارت از درآمد حاصلـ ٢١ادهم
  .ها است ها و استهالکات و  اندوخته نهي كليه هزيهمان سال مالي، منها

 ي صندوق منهايم عبارت است از سود خالص سال ماليسود قابل تقسـ ٢٢ماده
م يه سود قابل تقس به عالوياري اختيها ر اندوختهي قبل و ساي ماليها  ساليها انيز

ن صاحبان سهام بعد از گذشت دو يم سود بيتقس. م نشده استي قبل که تقسيها سال
زان ي و حداکثر به مي عاديب مجمع عموميت صندوق فقط پس از تصوي از فعاليسال مال

  .ن مربوط مجاز استيت قوانيشده توسط کارگروه با رعا سقف اعالم
  ادشده يخ ي از تارمديره هيأتسط کارگروه، در صورت لغو مجوز صندوق توـ ٢٣ماده

  .دهد يتشريفات الزم را براي انحالل صندوق انجام م
ا سهامداران صندوق نزد ير در اساسنامه ييثبت هرگونه تغييرات اعم از تغـ ٢٤ماده 

  .ها، منوط به اخذ تأييديه کارگروه است مرجع ثبت شرکت
هاي مورد نياز  رگروه، گزارشصندوق موظف است در صورت درخواست کاـ ٢٥ماده

  .ه كنديهاي قانوني کارگروه را ارا براي انجام وظايف و مسئوليت
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 يحه قانونياست، مشمول ال  بيني نشده مواردي كه در اين اساسنامه پيشـ ٢٦ماده
  . آن استيو اصالحات بعدـ ١٣٤٧مصوب   ـ از قانون تجارتياصالح قسمت
قانون برنامه ) ١٠٠( موضوع ماده ياور پژوهش و فنيها ه صندوقيکلـ ٢٧ماده

ا موضوع يران ي اي اسالمي جمهوري و فرهنگي، اجتماعيپنجساله سوم توسعه اقتصاد
 ي جمهوري و فرهنگي، اجتماعيقانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصاد) ٤٥(ماده 
 ي نظام مالير و ارتقايپذ د رقابتيقانون رفع موانع تول) ٤٤(ا موضوع ماده يران ي اياسالم

 اساسنامه ينيگزين اساسنامه نسبت به جايخ ابالغ ايکشور موظفند ظرف شش ماه از تار
 . خود اقدام کننديد با اساسنامه فعلينمونه جد
...... ..............تبصره در تاريخ ) ١٢(ماده و ) ٢٨(اين اساسنامه، مشتمل بر ـ ٢٨ماده

  .تالعاده رسيده اس به تصويب مجمع عمومي فوق
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٥/١١/١٣٩٩                                                           ـ ه٥٦٠٨٧ت/١٢٦٦٦٩رهشما

  يي و دارايوزارت امور اقتصاد  ـيوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع
 راني اي اسالمي جمهوريبانک مرکز ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

   ١٨٦٠٨١شنهاد شماره ي به پ٩/٧/١٣٩٩ و ٢١/٣/١٣٩٩ يهاران در جلسهيوزهيأت 
ت يقانون حما) ١٠( و به استناد ماده ي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع٢٤/٩/١٣٩٧مورخ 

 افراد ي شغليهات از فرصتياساسنامه صندوق حما ـ ١٣٩٦مصوب  ـ حقوق معلوالن از
 :ب کردير تصوي کشور را به شرح زيستيهزت تحت پوشش سازمان بي معلوليدارا

  
پوشش  ت تحتي معلولي افراد داراي شغليهات از فرصتياساسنامه صندوق حما

   کشوريستيسازمان بهز
 يها ت از فرصتي و حماينيت اشتغال و کارآفريجاد، توسعه و تقويبه منظور اـ ١ماده

ت تحت ي معلوليافراد دارا ي شغليهات از فرصتيت، صندوق حماي معلولي افراد دارايشغل
شود، وابسته به  يده مينام» صندوق«ن اساسنامه ي کشور که در ايستيپوشش سازمان بهز

ل و طبق ي مستقل تشکي و مالي، اداريت حقوقي شخصي کشور و دارايستيسازمان بهز
  .شود ين مربوط اداره مير قوانيت ساين اساسنامه و با رعايمفاد ا

ها و تواند در مراکز استاني در تهران است و صندوق ممركز اصلي صندوق ـ۲ماده
امنا شعبه هيأت ها و با تصويب  استانيستيت ادارات کل بهزيبا استفاده از امکانات و ظرف

  . ايجاد کند
ال است ير) ٢٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يليست ميه صندوق مبلغ دويسرماـ ٣ماده

  .شود ي پرداخت من ويکه از محل اعتبارات مصوب مربوط سازمان تأم
  :وظايف و اختيارات صندوق به شرح زير استـ ٤ماده
اعطاي تسهيالت خود اشتغالي و حمايت از كارآفرينان در راستاي توانمندسازي ـ ١

  ت ي معلوليو ايجاد اشتغال براي افراد دارا
الحسنه به اشخاص  ل قرضي مختلف از قبيها اعطاي تسهيالت اعتباري در قالبـ ٢

  ت ي معلوليقوقي جهت ايجاد فرصتهاي شغلي جديد براي افراد داراحقيقي و ح
  .تي معلولي اشتغال براي افراد دارايها جاد زيرساختيكمك مالي جهت اـ ٣
 زا و هاي اشتغال كمك به تأمين و پرداخت يارانه سود و كارمزد به مجريان طرحـ ٤

  .ت واجد شرايطي معلوليكارآفريني افراد دارا
  .رسد يامنا مهيأت ب ين بند به تصوين اي مشمولطيشرا ـ١تبصره
  .شود يعالي اشتغال اجرا م هاي شوراي وظايف و اختيارات فوق با رعايت سياستـ ٢تبصره
ن ماده يارات موضوع ايف و اختيک از وظاي که انجام هر يدر صورتـ ٣تبصره

 يکز الزم از بانک مري توسط صندوق باشد، مجوزهايات بانکيمستلزم انجام عمل
 الزم را در يادشده موظف است مجوزهايبانک . شود يران اخذ مي اي اسالميجمهور

  . ار صندوق قرار دهدين و مقررات مربوط در اختيچهارچوب قوان
  :اركان صندوق به شرح زير است ـ ٥ماده
  امناهيأت ـ ١
  مديره هيأتـ ٢
   مديرعاملـ ٣
  ) حسابرس(يبازرس قانونـ ٤

  :اي صندوق به شرح زير استامنهيأت اعضاي  ـ ٦ماده
  )سيير(وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ ١
  وزير امور اقتصادي و داراييـ ٢

  يس سازمان برنامه و بودجه کشور يرـ ٣
  يس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايرانيرـ ٤
  )ريدب( کشور يستيس سازمان بهزيير ـ ٥
متخصص و آشنا به موضوع اشتغال ت ي معلولين دارايدو نفر از افراد موثق و ام ـ ٦

 دييت با تأي معلوليهاي مردم نهاد افراد دارا  تشكليشنهاد شبکه مليو كارآفريني به پ
  . کشوريستيس سازمان بهزيير

  :امنا به شرح زير استهيأت وظايف و اختيارات ـ ٧ماده 
   آنيها تي صندوق و نظارت بر فعالين خط مشيياست ها و تعيب سيتصوـ ١
  مديره هيأتهاي اجرايي ساالنه صندوق به پيشنهاد  يب برنامهتصوـ ٢
  هاي مالي صندوق تصويب بودجه ساالنه و اصالحيه آن و صورتـ ٣
  وزيران جهت طي مراحل تصويبهيأت پيشنهاد اصالح اساسنامه به ـ ٤
  تصويب ايجاد شعبه و تغيير اقامتگاه قانوني صندوق ـ ٥
  )حسابرس (ي و بازرس قانونمديره هيأتاعضاي انتخاب و عزل و قبول استعفاي  ـ ٦
  بي تصوي مراحل قانونيه صندوق جهت طيه اوليا کاهش سرمايش يد افزاييتأـ ٧
  )حسابرس (ي و بازرس قانونمديره هيأتهاي   به گزارشيدگيرس ـ ٨
هاي مورد نياز صندوق در  نامه هاي مالي، معامالتي و ساير آيين نامه تصويب آيينـ ٩

  .ن اساسنامه با رعايت قوانين و مقررات مربوطيچهارچوب ا
صالح يه آن به مراجع ذي صندوق و ارايشنهاد ساختار سازماني و پيبررسـ ١٠

  .بي تصوجهت
  .پيشنهاد انحالل صندوق و ارايه آن به مراجع قانونيـ ١١
 ايگردد   پيشنهاد ميمديره هيأتبررسي و تصويب ساير مواردي كه از طرف ـ ١٢
  .رديگ يامنا قرار مهيأت ن مربوط بر عهده يطبق قوان

ر يالعاده به پيشنهاد دب امنا به طور فوقهيأت در موارد ضروري جلسات  ـ ٨ماده
  .امنا تشكيل خواهد شدهيأت س ييد ريي و تأمديره هيأتامنا يا به درخواست هيأت 

ت هيأل و اداره جلسات يامنا از جمله نحوه تشکهيأت  ين نامه داخلييآـ ٩ماده
  .رسد  ميامناهيأت ب ين جلسه به تصويامنا، در اول

 البدل علي و دو نفر عضو ي مركب از سه نفر عضو اصلمديره هيأتـ ١٠ماده 
امنا و هيأت باشد و از ميان افراد داراي شرط وثاقت و امانت به پيشنهاد رئيس  مي

نصوب امنا مهيأت امنا براي مدت سه سال انتخاب و با حكم رئيس هيأت تصويب 
 در اولين جلسه از بين اعضاي خود يك نفر را به عنوان رئيس مديره هيأت. شوند مي

  .نمايد  انتخاب ميمديره هيأت
  . براي حداکثر دو دوره بالمانع استمديره هيأتانتخاب مجدد اعضاي  ـ۱تبصره
  .شود يت اعضا اتخاذ مي اکثري با رأمديره هيأتمات يتصم ـ۲تبصره
 در جلسات الزامي است و غيبت هر يك از اعضا مديره هيأت حضور اعضايـ ۳تبصره

  .بدون عذر موجه تا سه جلسه در طول يك سال در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود
ارات اداره صندوق شامل پيگيري و اجراي يف و اختيه وظاي کلمديره هيأتـ ١١ماده

ر را بر يامنا و موارد زهيأت  ي و امور محوله از سويف قانونير وظايامنا، ساهيأت مصوبات 
  :عهده دارد
  امنا هيأت انتخاب و پيشنهاد مديرعامل به ـ ١
  امنا جهت تصويبهيأت پيشنهاد دستورالعمل نحوه پرداخت تسهيالت اشتغال به ـ ٢
امنا هيأت مشي ساالنه صندوق و ارايه به  تهيه و تنظيم برنامه و بودجه و خطـ ٣

  براي تصويب
  امناهيأت اصالح اساسنامه به ه پيشنهاد ياراـ ٤
ه به يهاي مالي صندوق جهت ارا هاي مربوط به عملكرد و صورت ه گزارشيارا ـ ٥
  يامنا و بازرس قانونهيأت 
ها، مؤسسات دولتي و نهادهاي  اتخاذ تصميم نسبت به عقد قرارداد با سازمان ـ ٦

سخ و اقاله آن در ها و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي و تغيير، تبديل، ف عمومي، بانك
  چهارچوب قوانين و مقررات مربوط

  پيگيري در مورد وصول مطالبات صندوقـ ٧
 يا خارج از آن از ميان افراد داراي شرط مديره هيأت از بين اعضاي مديرعاملـ ١٢ماده

 يامنا براهيأت امنا و با حکم رئيس هيأت ب ي و تصومديره هيأتوثاقت و امانت به پيشنهاد 
  .  بعد بالمانع است گردد و انتصاب مجدد وي براي دو دوره  منصوب ميمدت سه سال
  :ر استي به شرح زمديرعاملوظايف و اختيارات ـ ١٣ماده
  . و انجام امور اجرايي صندوقمديره هيأتاجراي مصوبات ـ ١
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نمايندگي صندوق در مقابل اشخاص حقيقي يا حقوقي و مراجع قضايي و قانوني ـ ٢
ب و دفاع از هرگونه دعاوي در محاكم يي و غيردولتي و نيز اقامه، تعقهاي دولت و دستگاه

ط وثاقت و ي شرايدر خصوص حقوق و منافع صندوق با حق توكيل مكرر به افراد دارا
  .مديره هيأتد ييامانت و تخصص الزم به تأ

ا  بمديره هيأتارايه پيشنهاد صلح و سازش و ارجاع دعوا به داوري و استرداد دعوا به ـ ٣
  .رعايت قوانين و مقررات مربوط

هاي مالي و گزارش عملكرد ساالنه براي تهيه و تنظيم بودجه ساالنه و صورتـ ٤
  .مديره هيأتارايه به 
  ها و مؤسسات اعتباري داراي مجوز بانك مركزي  افتتاح و بستن حساب در بانك ـ ٥

ابهاي مالي و وصول جمهوري اسالمي ايران با انجام تشريفات قانوني و رسيدگي به حس
  .مديره هيأتمطالبات با تصويب 

  ن اساسنامه و يا) ١٦(انعقاد هرگونه قرارداد به نام صندوق با رعايت ماده   ـ٦
  .قوانين و مقررات مربوط

امنا، سازمان حسابرسي و يا يكي از مؤسسات حسابرسي عضو هيأت ـ ١٤ماده
 بازرس اصلي و يك مؤسسه جامعه حسابداران رسمي را به عنوان حسابرس مستقل و

  .نمايد  مي انتخابيالبدل براي مدت يك سال مال ديگر را به عنوان حسابرس و بازرس علي
  :ر استيمنابع مالي صندوق به شرح زـ ١٥ماده 

  . شده در قانون بودجهينيب شي پيها کمکـ ١
 و سود ييالت اعطاي صندوق اعم از کارمزد تسهيهاتي از فعاليدرآمد ناشـ ٢

 کشور ين جاريت قوانيامنا با رعاهيأت  در سقف مصوب ي بانکيها صل از انواع سپردهحا
  . آنيبا اصالحات بعدـ ١٣٥١مصوب   ـ کشوري و بانکيمانند قانون پول

  . کشوريستي از اعتبارات مصوب مربوط سازمان بهزيبخشـ ٣
  .هاي نقدي و غيرنقدي اشخاص حقيقي و حقوقي هدايا و كمكـ ٤
  .ر منقول صندوقيحاصل از فروش اموال منقول و غدرآمد  ـ ٥

 يها ييشود از محل فروش اموال و داراي کشور اجازه داده ميستيبه سازمان بهزـ  تبصره
  .دين و مقررات مربوط اقدام نمايت قواني صندوق با رعايت منابع ماليخود نسبت به تقو

عتباري و اسناد تعهدآور صندوق ها، اسناد و اوراق مالي و ا كليه قراردادها، چكـ ١٦ماده
 همراه با مهر مديره هيأت به تعيين مديره هيأتبا امضاي ثابت مديرعامل و يكي ديگر از اعضاي 

  .صندوق معتبر خواهد بود و ساير اسناد و مكاتبات با امضاي مديرعامل، معتبر است
سال سال مالي صندوق از اول فروردين هر سال تا پايان اسفند همان ـ ١٧ماده

  .باشد اولين سال مالي از بدو تأسيس تا پايان اسفند ماه همان سال مي. باشد مي
 ي شورا٢٩/١٠/١٣٩٩ مورخ ٢١٤٠٦/١٠٢/٩٩ن اساسنامه به موجب نامه شماره يا

  .د شده استيينگهبان تأ
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  ٤/١١/١٣٩٩                                                          ـ ه٥٨٣٨٤ت/١٢٥٩٩٥رهشما

  ٣١/٦/١٣٩٨هـ مورخ ٥٦٩٩٦ت/٨٠٤٦٥نامه شماره  بيتصو) ١(بند اصالح 
  يي و دارايوزارت امور اقتصادي ـ وزارت راه و شهرساز

 سازمان برنامه و بودجه کشور 

  يژه اقتصادي و ويصنعت  ـي مناطق آزاد تجاريعاليرخانه شورايدب
 ٢٣/١٠/١٣٩٩ مورخ ٥٦٦٥٦٦شنهاد شماره ي به پ١/١١/١٣٩٩جلسه وزيران در هيأت 

 ي و هشتم قانون اساسيکصد و سيسازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل 
 : ب کرديران تصوي اي اسالميجمهور

، عبارت ٣١/٦/١٣٩٨هـ مورخ ٥٦٩٩٦ت/٨٠٤٦٥نامه شماره  بيتصو) ١(در بند 
زان ي به مي تملک اراضيهانهيهز"عبارت  به "،يراض تملک ايهانهين هزيعالوه بر تأم"

 .شودياصالح م" ال وير) ٥٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يليپنجاه م
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  ٨/٩/١٣٩٩                                                          ك  ٥٨٢١٧ت/١٠٠٧١٦رهشما

  ٢٢/٦/١٣٩٩ك مورخ ٥٨٠٠٤ت/٦٨٩٢٤ره نامه شما تصويب) ٣(بند اصالح 
  امور اقتصادي و دارايي وزارت 

  دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه گردشگري
وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي در جلسه 

ي ايران و  به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالم٢٨/٨/١٣٩٩
  : تصويب كردند٥/٦/١٣٩٢هـ مورخ ٤٩٥١٦ت/١١٣٢٠٠نامه شماره  با رعايت تصويب

، عبارت ٢٢/٦/١٣٩٩ك مورخ ٥٨٠٠٤ت/٦٨٩٢٤نامه شماره  تصويب) ٣(در بند 
  .شود اضافه مي» آقاي محمدرضا رباني«پس از عبارت » عنوان عضو موظف به«

م محترم رياست جمهوري  به تأييد مقا٢٨/٨/١٣٩٩نامه در تاريخ  اين تصويب
  .رسيده است
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  ٧/١١/١٣٩٩                                                        ـ ه٥٨٣٩٠ت/١٢٨٠١٧رهشما
ماده واحده ) ٥(تبصره ) و(بند ) ٢ـ ٤(و جزء ) و( بند يينامه اجرا نييآاصالح 

  کشور کل ١٣٩٩قانون بودجه سال 
   وزارت نفتيي ـ  و دارايوزارت امور اقتصاد

 رويوزارت ن ـ وزارت آموزش و پرورش

  ي قات و فناوريوزارت علوم، تحقي ـ وزارت جهادکشاورز
  ي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع ـ يوزارت راه و شهرساز

 يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ـ وزارت کشور
 سازمان برنامه و بودجه کشور ي ـوزارت دادگستر ـ وزارت اطالعات

 راني اي اسالمي جمهوريبانک مرکز

 و يي و داراي امور اقتصاديها شنهاد وزارتخانهيبه پ ٥/١١/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت 
ران و به ي اي اسالمي جمهوري و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزيراه و شهرساز
 :ب کرديران تصوي اي اسالمي جمهوريس و هشتم قانون اسايکصد و سياستناد اصل 
ماده واحده قانون ) ٥(تبصره ) و(بند ) ٢ـ ٤(و جزء ) و( بند يينامه اجرا نييآ ـ الف

هـ مورخ ٥٧٨٦٩ت/٥١٧٩١نامه شماره  بي موضوع تصو کل کشور١٣٩٩بودجه سال 
 :شود ير اصالح مي به شرح ز١٢/٥/١٣٩٩

 فاقد يي اجرايها در دستگاه(حساب يذد ييو به تأ"عبارت ) ١(ماده ) ١٤(در بند ـ ١
ده باشد يربط رس ي ذييو مقام مجاز دستگاه اجرا) ن مشابهيا عناوي ير ماليحساب، مديذ
 .شود يحذف م "ژه شدهي وي، حسابرسيا توسط سازمان حسابرسيو 

  :شود ير اصالح ميو تبصره آن به شرح ز) ٢(ماده ـ ٢
 که مربوط به دستگاه يز اشخاص متقاضا/  و طلب دولت به ياقالم بده ـ٢ماده" 
ربط اعالم نشده باشد، با اعالم ي ذيي اجرايهاا توسط دستگاهي نباشد و ي خاصيياجرا

  .شودي مي دولت تلقي و طلب قطعي بدهيد سازمان حسابرسييوزارت و تأ
ه خزانه نوع دوم، يو به منظور صدور اسناد تسو) و(بند ) ٢ـ ٤( جزء يدر اجرا

ها، مهيها، ب، بانکي دولتيها، شرکتيردولتي غي عمومي نهادهايا منشأ قانونمطالبات ب
-ين و مقررات ذي بدهکار که به موجب قوانيها مقدسه از دستگاهيهاها و آستانهياتحاد
 يژه توسط دستگاه بدهکار، بدهي ويه حسابرسيديياند، پس از اخذ تأ جاد شدهيربط ا
  .شودي مي دولت تلقيقطع

ن ي مشمول اير اشخاص متقاضيد مطالبات ساييژه و تأي ويمرجع حسابرس ـ تبصره
 ".شودين ميي تع١٣٩٩قانون بودجه سال ) ٥(تبصره ) س(نامه به موجب دستورالعمل بند نييآ

  .شود يحذف م)" اصل و سود(اضافه برداشت "عبارت ) ٤(ماده ) ٣(در تبصره ـ ٣
" ياشخاص متقاض"به عبارت " ي متقاضياشخاص حقوق" عبارت) ٩(در ماده ـ ٤
  .شود ياصالح م
  .شودي لغو م٢٩/٩/١٣٩٩هـ مورخ ٥٨٢١٥ت/١٠٩٠٧٦نامه شماره  بيتصو ـ ب
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  ٦/١١/١٣٩٩                                                          ـ ه٥٨٣٦٧ت/١٢٧٤٣٢رهشما
  ق صادرکنندگان نمونهينامه تشونييآ) ٨(تبصره ماده اصالح 

   وزارت صنعت، معدن و تجارت
 سازمان برنامه و بودجه کشور 

 مورخ ٢٤٤٠٦٢/٦٠شنهاد شماره ي به پ١/١١/١٣٩٩وزيران در جلسه   هيأت
 و هشتم يکصد و سي وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ١١/١٠/١٣٩٩

 : کردران تصويبي اي اسالمي جمهوريقانون اساس
نامه شماره بيق صادرکنندگان نمونه موضوع تصوينامه تشونييآ) ٨(در تبصره ماده 

نامه شماره بي آن موضوع تصوي و اصالح بعد٩/٢/١٣٨٠هـ مورخ ٢٢١٥٢ت/٤٥٢٢
ص ي به تشخييو در موارد استثنا" عبارت ١٤/٥/١٣٩١ک مورخ ٤٨١٧١ت/٩٤٧٦٥

وزن %) ١٠(ش حداقل ده درصد يبه افزانامه مشروط نيين آيا) ٤(کارگروه موضوع ماده 
 .شودي اضافه م"سه با سال انتخابيدر مقا" قبل از عبارت "صادرات
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