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 ها قاونن هدفمند رکدن یارانه

 ۱۳۸۸ماه دی ۱۵مصوب 
  د:اصالح کن ی انرژی راها حاملولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت د   –۱ماده 

قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گااز ماایو و ساایر ماا نات نفات، باا لفاا  کیفیات  –الف 
وننل، توزیو، مالیات و عاوار  قاانونیب باه تادری  تاا  ایاان برناماه  های م رتب )شامل حمل و با اح ساب هزینه ها حامل

و بیا ر از قیمت ب %۹۰ایران کم ر از نود درصد )  اسالمی  نجساله  نجم توسعه اق صادی، اج ماعی و فرهنگی جمهوری
   )فوبب در خلی  فارس نباشد. کا ی قیمت تفویل روی

قیمات تفویال روی ب %۹۵درصاد ) ی داخلای ناود و  ن ها  االیاگاهقیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به  –ره تبص
  .گردد ها م ناسب با قیمت مذکور تعیین می شود و قیمت خرید فرآورده کا ی )فوبب خلی  فارس تعیین می

تا  ایان برنامه  نجم توساعه اق صاادی،  تدری  تعیین شود که به  ای گونهمیانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به  –ب 
و حداکثر معادل م وسط قیمات ب %۷۵اج ماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ، معادل حداقل هف اد و  ن  درصد )

 .های ان نال، مالیات و عوار  شود گاز طبیعی صادراتی  س از کسر هزینه

وزارت نفت مکلف است قیمت خوراک گاز و خوراک مایو تفویلی به واحدهای صنع ی،  االیاای و   روشایمی  –تبصره 
  :ها را با رعایت معیارهای زیر تعیین کند

م ناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز و یا مایو تفویلی برای سایر مصاار  داخلای، صاادراتی و وارداتای،  -۱
ابلیت رقابات  اذیری مفصاوالت تولیادی در بازارهاای باین المللای و بهباود م الیرهاای کاالن قیمت مفصول با حفظ ق

 اق صادی 

 ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی  -۲

باا انعنااد قارارداد بلندمادت بارای واحادهایی کاه ب وانناد جهات تا مین ب %۳۰اعمال تخفیف  لکانی تا سای درصاد ) -۳
دهای   روشیمی داخلی که مفصوالت میانی و نهاایی تولیاد مای کنناد و زنجیاره ارزش افازوده را افازای  مواداولیه واح

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


 ۱۳۸۸ها مصوب  قاونن هدفمند رکدن یارانه

 

2 
 

یی که در مناطق کم ار توساعه یاف اه راه انادازی مای شاوند، از تخفیاف بیاا ری برخاوردار ها بنگاهدر این قرارداد  .دهند
  .گردند می

ی مامول این تبصره خارج از قرارداد و با اراده دولت، وزارت در صورت قطو یا کاه  خوراک گاز و خوراک مایو واحدها
خساارت وارده را از  ۱۳۹۰/ ۱۱/ ۱۶مصاوب  قانون بهبود مس مر مفایط کساب و کاارب ۲۵نفت مکلف است برابر ماده )

  .مفل خوراک تفویلی در مراحل بعدی جبران کند

ماورد نرار دولات بارای  در خرید مفصوالت   روشیمی توسط یا به دس ور دولت، قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه
 .قرار می گیرد ربط ذیمصر  کنندگان داخلی در اخ یار دس گاه 

این تبصره ما مل بر تخفیفات  لکانی و نفوه جبران خسارت، دامنه صنایو ماامول و ههاارهوب قراردادهاای  نامه آیین
ر اق صاادی و دارایای حاداکثر بلندمدت و سایر ضوابط مربوطه توسط وزارتخانه های نفت، صنعت، معدن و تجارت و اماو

  .ظر  مدت ش  ماه  س از ابالغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هی ت وزیران می رسد

تاا  ایاان برناماه  نجسااله  انجم توساعه  تعیاین شاود کاه باه تادری   ای گوناهمیانگین قیمت فروش داخلای بارب باه  –ج 
  .اق صادی،اج ماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد

باازده حاداقل سای و  های تبدیل انرژی، ان نال و توزیو و هزینه سوخت با  قیمت تمام شده برب، مجموع هزینه -تبصره
ب %۱وگاه های کاور و رعایت اسا انداردها مفاسابه مای شاود و هار سااله حاداقل یا  درصاد )نیر ب %۳۸هات درصد )

ب %۴۵بازده ههل و  ن  درصد) سال از زمان اجراء این قانون به  بازده نیروگاه های کاور افزوده شود به طوری که تا  ن  به 
وفرهنگی  ه  انجم توساعه اق صاادی، اج مااعیان نال وتوزیو تاا  ایاان برناماه  نجساال های برسد و همچنین تلفات شبکه

  .یابد  کاه ب %۱۴) ایران به ههارده درصد اسالمی جمهوری

بندی تولید کنندگان بارب  دولت مکلف است با تاکیل کار گروهی مرکب از کارشناسان دول ی و غیر دول ی نسبت به رتبه
نموده و سیاسات هاای تااوینی و حماای ی مناساب را اتخااذ بازده و توزیو کنندگان آن از نرر میزان تلفات، اقدام  از نرر 

  .نماید

درخصوص قیمت های برب و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لفا  مناطق جالرافیایی، نوع، میازان و زماان  – ۱تبصره 
 .مصر  قیمت های ترجیفی را اعمال کند
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کنناد،  بارداری می واده یاا ماا رک بهرهی آب، برب و گاز موظفناد درماواردی کاه از یا  انااعاب هنادین خاانها شرکت
درصورتی که امکان اضافه کردن کن ور باشد، تنها با اخذ هزینه کن ور و نصب آن نسبت به افزای  تعداد کن ورهاا اقادام 

  .برداران افزای  دهند  کردن کن ور نباشد ما رکین را به تعداد بهره نمایند و درصورتی که امکان اضافه

قیمات ارز منرورشاده در بودجاه سااالنه تعیاین  ی انارژی بارای  اس از ساال  ایاه براسااس ها املحقیمت  – ۲تبصره 
  .گردد می

ساال حاداقل مبلاک یکصاد   ای تعیین گردد که برای مدت ی  این قانون به گونه قیمت های سال  ایه اجراء  -۳تبصره 
 ب۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰هزار میلیاارد ) دویساتریال و حداکثر مبلک  ب۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰هزار میلیارد )
  .دست آید ریال درآمد به

را  هاا حاملی انرژی بر اق صاد ملی قیمت ایان ها حاملدولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت های  -۲ماده 
ون تالییار قیمت تفویل در روی کا ی )فاوبب خلای  فاارس نوساان کناد بادب %۲۵در صورتی که تا بیست و  ن  درصد )

و یا  رداخت یارانه اقدام نماید و مبالک مذکور را در حساب تنریم بازار  ال فاوت مابهقیمت برای مصر  کننده از طریق أخذ 
  .ی انرژی در بودجه سنواتی منرور کندها حامل

  .شود، در قیمت تجدید نرر خواهد نمودب %۲۵بی  از بیست و  ن  درصد ) ها قیمتدر صورتی که نوسان 

  .آوری و دفو فاضالب را تعیین کند این قانون قیمت آب و کارمزد جمو دولت مجاز است، با رعایت  – ۳ماده 

تعیاین شاود  ای گونهمیانگین قیمت آب برای مصار  مخ لف با توجه به کیفیت و نفوه اس فصال آن در کاور به  –الف 
تا  ایان برنامه  نجساله  نجم توسعه اق صادی، اج ماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایاران معاادل قیمات  تدری    که به

  .تمام شده آن باشد

باازده  های ت مین، ان ناال و توزیاو باا رعایات  با در نرر گرف ن هزینه است قیمت تمام شده آب را  دولت مکلف -۱تبصره 
  .تعیین کند

ترجیفی و  لکانی برای مصار  مخ لف آب با لفا  مناطق جالرافیاایی، ناوع و میازان مصار   تعیین قیمت  -۲تبصره 
  .مجاز خواهد بود
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 کسار برداری شابکه  اس از  نگهداری و بهره های  آوری و دفو فاضالب براساس مجموع هزینه کارمزد خدمات جمو –ب 
  .گردد ی تاوینیب تعیین میها سیاستدر بودجه سنواتی )مربوط به ی دولت ها کم ارزش ذاتی فاضالب تفویلی و 

تا  ایان برنامه  نجساله  انجم توساعه اق صاادی، اج مااعی و فرهنگای جمهاوری  تدری   دولت موظف است به -۴ماده 
ی و خادمات  سا ی، خادمات هوا یماای اسالمی ایران، نسبت به هدفمند کردن یارانه گنادم، بارن ، روغان، شایر، شاکر، 

  .اقدام نماید خدمات ریلی )مسافریب 

  .یارانه  رداخ ی به تولید کنندگان بخ  کااورزی نباید در هر سال کم ر از سال قبل باشد -تبصره

ی هاا روشباا  شاود  دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی که در الیفاه بودجاه ساالیانه مااخ  می -۵ماده 
  .کنندگان م ناضی قرار دهد مصر مناسب در اخ یار 

 ذیر در ساایر شاهرها  روسا اییان و شاهرهای زیار بیسات هازار نفار جمعیات و اقااار آسایب سارانه یاراناه ناان  -تبصره
  .بیا ر از م وسط یارانه سرانه خواهد بودب %۵۰تاخی  دولت حداقل  نجاه درصد) به

های تولید نان صنع ی و  زم را برای ایجاد و گس رش واحدی تاوینی و حمای ی ال ها سیاستدولت موظف است  -۶ماده 
شود  با ماکل مواجه می ها آننیز کم  به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان که در اجراء این قانون ادامه فعالیت 

  .اتخاذ نماید

ه و حداکثر ظار  ساه مااه  اس از ربط تهی ذی  یها دس گاهنامه اجرایی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاری  آیین
  .رسد قانون به تصویب هی ت وزیران می تصویب این

خال  وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر ب %۵۰دولت مجاز است حداکثر تا  نجاه درصد ) -۷ماده 
  :هزینه نماید

خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کاور به سر رسات  یارانه در قالب  رداخت نندی و غیر نندی با لفا  میزان درآمد –الف 
  .خانوار  رداخت شود

  :اجراء نرام جامو ت مین اج ماعی برای جامعه هد  از قبیل –ب 

های اج ماعی، خدمات درماانی، تا مین و ارتنااء ساالمت جامعاه و  وشا  دارویای و درماانی  گس رش و ت مین بیمه -۱
  .العالج بیماران خاص و صعب

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


 ۱۳۸۸ها مصوب  قاونن هدفمند رکدن یارانه

 

5 
 

  .مسکن و اش الال سازی مناومکم  به ت مین هزینه مسکن،  -۲

  .های حمایت اج ماعی توانمندسازی و اجراء برنامه -۳

ی هاا  ایگاهنامه اجرایی این ماده شامل هگونگی شناساایی جامعاه هاد ، تااکیل و باه هنگاام ساازی  آیین -۱تبصره 
ی موضوع این ماده حاداکثر ساه مااه  اس از تصاویب ایان اطالعاتی مورد نیاز، نفوه  رداخت به جامعه هد  و  رداخ ها

 قانون با  یانهاد وزراء

ریزی کااور باه تصاویب هیا ت  امور اق صادی و دارایی، تعااون، کار و رفاه اج ماعی و ریایس ساازمان مادیریت و برناماه
  .وزیران خواهد رسید

های مامول یا فرد واجد شارایط دیگاری  ت خانوادهها را بنام سر رس تواند حساب هدفمندسازی یارانه ا دولت می۲تبصره 
شود اف  اح نماید. اعمال مدیریت دولت در نفوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جملاه  که توسط دولت تعیین می

  .اند مجاز است ها و برگات وجوهی که به اش باه واریز شده زمان مجاز، نوع برداشت هزینه

ی هاا کم خال  وجوه حاصال از اجاراء ایان قاانون را بارای  رداخات ب  %۳۰درصد )دولت مکلف است سی  -۸ماده 
  :بالعو ، یا یارانه سود تسهیالت و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه کند

جاویی و رعایات الگاوی  مصر  انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مساکونی و تااویق باه صارفه سازی  بهینه –الف 
  .شود ربط معرفی می که توسط دس گاه اجرایی ذی مصر 

اناارژی، آب و توساعه تولیااد بارب از منااابو وری  بهارهاصاالح سااخ ار فناااوری واحادهای تولیاادی در جهات افاازای   –ب 
  .تجدید ذیر

 هاای نف ای و دهناده خادمات آب و فاضاالب، بارب، گااز طبیعای و فارآورده ی ارایهها شرکتجبران بخای از زیان  –ج 
  .ها ناشی از اجراء این قانون ها و دهیاری شهرداری

و  قانون توسعه حمال و ننال عماومی و مادیریت مصار  ساوختگس رش و بهبود حمل و ننل عمومی در ههارهوب  –د 
  .قانون مذکورب ۹ رداخت حداکثر تا سنف اع بارات ماده )

  .حمایت از تولیدکنندگان بخ  کااورزی و صنع ی –ها 

http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%88-%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1/
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  .نع یحمایت از تولید نان ص –و 

  .حمایت از توسعه صادرات غیرنف ی –ز 

  .های غیر ضرور آمد و  توسعه خدمات الک رونیکی تعاملی با هد  حذ  و یا کاه  رفت –ح 

نامه اجرایی این ماده شامل هگونگی حمایت از صنایو، کااورزی و خادمات و نفاوه  رداخ هاای موضاوع  آیین-تبصره 
تصااویب ایاان قااانون بااا  یااانهاد وزراء امااور اق صااادی و دارایاای، صاانایو و معااادن، ایاان ماااده حااداکثر سااه ماااه  ااس از 

جهادکااورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، کاور، اتاب بازرگانی و صنایو و معادن ایران، اتاب تعاون و رییس سازمان مادیریت و 
 ریزی کاور برنامه

  .رسد به تصویب هی ت وزیران می

و  هاا بان ، تساهیالت و وجاوه اداره شاده از طریاق هاا کم این قاانون اعام از ب ۸و )ب ۷منابو موضوع مواد ) -۹ماده 
  .مؤسسات مالی و اع باری دول ی و غیر دول ی در اخ یار اشخاص مذکور قرار خواهد گرفت

د. باشا ایان قاانون مناوط باه ارایاه اطالعاات صافی  میب ۸و )ب ۷های موضوع مواد ) و یارانه ها کم دریافت  –۱۰ماده 
درصورت احراز عدم صفت اطالعات ارایه شاده، دولات مکلاف اسات ضامن جلاوگیری از اداماه  رداخات، درخصاوص 

  .عمل آورد اس رداد وجوه  رداخ ی اقدامات قانونی الزم را به

ایان قاانون مفاق بدانناد ب ۸و ) ب۷) ی موضاوع ماوادهاا کم ها و  اشخاص در صورتی که خاود را بارای دریافات یاراناه
  .شود ارایه نمایند بینی می نامه اجرایی این ماده  ی  توانند اع را  خود را به کمیسیونی که در آیین می

نامه اجرایی این ماده حداکثر سه ماه  اس از اباالغ ایان قاانون توساط وزراء دادگسا ری، اماور اق صاادی و دارایای،  آیین
  .رسد ریزی کاور  یانهاد و به تصویب هی ت وزیران می رنامهتعااون، کار و رفاه اج ماعی و رییس سازمان مدیریت و ب

خال  وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منرور جبران آثار آن بار ب %۲۰دولت مجاز است تا بیست درصد ) -۱۱ماده 
  .ای هزینه کند اع بارات هزینه ای و تمل  داراییهای سرمایه

ها نزد  نام هدفمندسازی یارانه از اجرای این قانون را به حساب خاصی به دولت مکلف است تمام منابو حاصل -۱۲ماده 
بینی شاده در  وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد  ی ب %۱۰۰) داری کل واریز کند. صددرصد خزانه
  .این قانون اخ صاص خواهد یافتب ۱۱و )ب ۸، )ب ۷مواد )

http://www.ekhtebar.com
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منابو و مصار  موضوع مواد مذکور را در ههار ردیاف مسا نل در الیفاه بودجاه  اع بارات دولت مکلف است  -۱تبصره 
  .سنواتی درج کند

ی نندی و غیرنندی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حنینای و حناوقی از  رداخات مالیاات بار ها کم  -۲تبصره 
ی هاا کم ا  اسات. های بعادی آن معا و اصاالحیه ۱۳۶۶مصوب اسفندماه  ی مس نیمها مالیاتقانون درآمد موضوع 

ماامول حکام  هاا آنشاده توساط   کاال یاا خادمات عرضاه از قیمت  مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسم ی
  .تبصره نخواهدبود این

ماه باه دیاوان مفاسابات کااور و مجلاس شاورای  دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر شا  -۳تبصره 
  .اسالمی ارایه نماید

 هاقانون هدفمند کردن یارانه ۱۲قانون تفسیر ماده 

قاانون هدفمناد ب ۱۲در مااده )« تمام مناابو حاصال از اجارای ایان قاانون»آیا منرور از عبارت   :موضوع استفساریه
ی انرژی و سایر موارد موضوع ایان قاانون ها حاملال فاوت قیمت فروش  فنط مابه ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ها مصوب  کردن یارانه

  قبل و بعد از اجرای این قانون است؟

قاانون هدفمنادکردن ب »۱۲در مااده )« تمام منابو حاصل از اجارای ایان قاانون»بلی، منرور از عبارت  پاسخ مجلس:
ی انرژی و سایر موارد موضوع این قانون قبل و بعد از اجرای این قانون ها حاملال فاوت قیمت فروش  فنط مابه« ها یارانه

  .شود نمی ها آنها و کل مبالک حاصل از فروش  حق اناعاباست و شامل 

هزار و سیصد و نود مجلس شورای اسالمی تصویب شاد  ماه ی  شنبه مورخ شام دی تفسیر فوب در جلسه علنی روز سه
  .به ت یید شورای نگهبان رسید ۱۳۹۰ / ۱۰ / ۷و در تاریخ 

تنخواه بودجه سنواتی منرور و از مفل منابو حاصل از اجاراء ایان قاانون تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون در  -۱۳ماده 
  .در طول سال مس هل  می شود

حداکثر ده واحاد درصاد در بودجاه سانواتی ب ۱۱و ) ب۸)، ب۷)جا به جایی اع بارات موضوع این قانون در مواد  -۱۴ماده 
  .این قانون مصر  شودمجاز است، به طوری که کل وجوه حاصل در موارد  ی  بینی شده در 

http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-1366-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad/
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االجراء شدن این قانون، سازمانی با ماهیت شرکت  شود ظر  مدت ی  ماه  س از الزم دولت اجازه داده می به -۱۵ماده 
ها با اس فاده از منابو )امکانات، نیروی انسانی و اع باراتب موجود، جهت اجاراء  نام سازمان هدفمندسازی یارانه دول ی به

  .  قانون برنامه ایجاد کرده یا با اصالح ساخ ار و ادغام شرک های موجود ت سیس نمایداین قانون با لفا

شود، عینًا  اس از وصاول و کسار ساهم دولات  دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء این قانون را که به خزانه واریز می
ب ۸و )ب ۷و تکاالیف منارر در ماواد ) عنوان کم  صرفًا جهت اجراء اهادا  طور مس مر برداشت و به بهب ۱۱موضوع ماده)

  .این قانون دراخ یار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه کند

  .باشد ریزی و نرارت در مرکز می شود و صرفًا مجاز به داش ن واحدهای س ادی، برنامه صورت م مرکز اداره می سازمان به

ی، صنعت، معادن و تجارت ، راه و شهرسازی، جهاد کاااورزی، وزراء تعااون، کار و رفاه اج ماعی، امور اق صادی و دارای
  .باشند ریزی کاور عضو مجمو عمومی سازمان می نفت، نیرو و رییس سازمان مدیریت و برنامه

ریزی  اساسنامه شرکت شامل ارکان، وظایف و اخ یارات، توسط وزارت امور اق صادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه
  .رسد وزیران می تصویب هی ت بهکاور تهیه و 

هاای دول ای در بودجاه کال کااور  مانناد ساایر شارکتب ۱۵و )ب ۱۲)وجوه و اع بارات موضوع این قاانون از جملاه ماواد 
تالییار در سانف اع باارات ب ۱۴و )ب ۲شود و به جز اخ یارات و مجوزهای موضوع این قاانون از جملاه ماواد ) منعکس می

  .باشد  یانهاد دولت و تصویب مجلس مجاز میشرکت در طول سال با 

تواناد بارای سانوات بعاد در  وجوه ماناده ساازمان از هرساال در ساال بعاد قابال مصار  اسات و ساازمان در هرساال می
  .ههارهوب این قانون تعهد ایجاد نماید

قاانون مفاسابات ز رعایات اع بارات موضوع این قانون مامول قانون نفوه هزینه کردن اع باراتی که به موجب قاانون ا
  .باشد می ۶/۱۱/۱۳۶۴ مصوب -و سایر منررات عمومی دولت مس ثنی هس ند یعموم

 و ب۷) تفکی  ماواد ها را باه سازمان مکلف است گزارش عملکرد، دریافت و  رداخت منابو حاصل از هدفمندسازی یاراناه
رباط مجلاس شاورای  در  ایان هر ش  ماه دراخ یار کمیسیون برنامه و بودجه ومفاسبات و سایر کمیسایونهای ذیب ۸)

  .اسالمی قرار دهد

http://www.ekhtebar.com/%e2%80%8c%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-%db%b1%db%b3%db%b6%db%b6/
http://www.ekhtebar.com/%e2%80%8c%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-%db%b1%db%b3%db%b6%db%b6/
http://www.ekhtebar.com/%e2%80%8c%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-%db%b1%db%b3%db%b6%db%b6/
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شاده توساط ساازمان را براسااس اهادا   ماهه گزارش عملیات انجام دیوان مفاسبات کاور مکلف است در مناطو ش 
  .بینی شده در این قانون به مجلس شورای اسالمی ارایه نماید  ی 

را  ی مسا نیمهاا تمالیاقاانون ب ۸۴) معافیات مالیااتی موضاوع مااده۱۳۸۹دولت مجاز است از اب دای سال  -۱۶ماده 
ی موضوع این قانون با  یاانهاد وزارت اموراق صاادی و ها قیمتعالوه بر افزای  ساالنه آن، م ناسب با تالییر و اصالح 

  .سال حداکثر تا دو برابر افزای  دهد دارایی طی  ن 

هزار و سیصاد و  ماه ی  دی مورخ  انزدهمشنبه   بر شانزده ماده و شانزده تبصره درجلسه علنی روز سه قانون فوب ما مل
 .به ت یید شورای نگهبان رسید ۱۳۸۸/۱۰/۲۳ها اد و هات مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

 

 

 

 

  → برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

  →برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید  ←
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