

قاًَىفْرستًْادّاٍهؤسساتعوَهیغیردٍلتیبِاًضوامالحاقیِآًْا 
هادُ ٍاحذُ – واخسُای ظازىاٌی ىؼصوخَ زیص و ىؤظعات واةعحَ ةَ آٌِا ،ىؤظعات و ٌِادُای ييّىی غیص دونحی ىّفّع جتؿصه ىاده 5
كاٌّنىداظتات ييّىی کؼّر ىؿّب  1366ىیةاػٍس:
 – 1ػِصداری ُا و ػصکث ُای جاةًَ آٌان ىادام کَ ةیغ از  50درؾس ظِام و ظصىایَ آٌان ىحًهق ةَ ػِصداری ُا ةاػس.
 – 2ةٍیاد ىعحقًفان و جاٌتازان اٌلالب اظالىی.
ُ – 3الل اخيص.
 – 4کيیحَ اىساد اىام.
 – 5ةٍیاد ػِیس اٌلالب اظالىی.
 – 6ةٍیاد ىعکً اٌلالب اظالىی.
 – 7کيیحَ ىهی انيپیک ایصان.
 – 8ةٍیاد  15رصداد.
 – 9ظازىان جتهیغات اظالىی.
 – 10ظازىان جأىیً اجحيايی.
جتؿصه  – 1ىؤظعَ واةعحَ از ٌوص ایً كاٌّن واخس ظازىاٌی ىؼزؿی اظث کَ ةَ ؾّرجی غیص از ػصکث و ةصای ىلاؾس غیص ججارجی و غیص
اٌحفايیجّظك یک یا چٍس ىؤظعَ و ٌِاد ييّىی غیص دونحی جأظیط و اداره ىی ػّد و ةَ ٌدّی ىانکیث آن ىحًهق ةَ یک یا چٍس ىؤظعَ یا ٌِاد
ييّىی غیصدونحی ةاػس.
جتؿصه  – 2اجصای كاٌّن در ىّرد ىؤظعات و ٌِادُای ييّىی کَ جدث ٌوص ىلام والیث فلیَ ُعحٍس ةا اذن ىًوونَ رّاُس ةّد.
كاٌّن فّق ىؼحيم ةص ىاده واخسه و دو جتؿصه در جهعَ روز یکػٍتَ ٌّزدُو جیص ىاه یک ُضار و ظیؿس و ُفحاد و ظَ ىجهط ػّرای اظالىی
جؿّیب ودر جاریذ  1373٫4٫29ةَ جأییس ػّرای ٌگِتان رظیسه اظث.
رئیط ىجهط ػّرای اظالىی – يهیاکتص ٌالق ٌّری
——————————————————————————————————————————

الحاقبٌذّای()۱۱(ٍ)۱۱بِقاًَىفْرستًْادّاٍهؤسساتعوَهیغیردٍلتی
هادُ ٍاحذُ  -يتارجِای زیص ةَ يٍّان ةٍسُای ( )11و ( ) 12ةَ كاٌّن فِصظث ٌِادُا وىؤظعات ييّىی غیص دونحی ىؿّب  1373افافَ ىیػّد:
 -11فسراظیٌِّای ورزػی آىاجّری جيِّری اظالىی ایصان.
جتؿصه – اظاظٍاىَ فسراظیٌِّای ىشکّر خساکذص هصف ىست ( ) 3ىاه پط از جؿّیب ایً كاٌّن ةٍا ةَ پیؼٍِاد ظازىان جصةیث ةسٌی ةَ جؿّیب
ُیأتوزیصان رّاُس رظیس.
-12ىؤظعَُای جِاد ٌؿص ،جِاد اظحلالل و جِاد جّظًَ زیص ٌوص جِاد ظازٌسگی.
جتؿصه  – 1از زىان جؿّیب ایً كاٌّن پشیصش و ىسیصیث ُص گٌَّ ىؤظعَ ،ػصکث و يٍاویً ىؼاةَ و یا ظِام آٌان در كانب ُتَ ،ؾهح غیص ىًّض و
یاةمّر کهی ُص يلسی از يلّد ،جّظك جِاد ظازٌسگی ىيٍّع رّاُس ةّد ىگص ةَ خکو كاٌّن.
جتؿصه  -2اظاظٍاىَ ىؤظعات فّق خساکذص هصف ىست ( ) 3ىاه پط از جؿّیب ایً كاٌّن درچارچّب ذیم ةٍا ةَ پیؼٍِاد جِاد ظازٌسگی ةَ
جؿّیبُیأت وزیصان رّاُس رظیس:
 -1جًییً جکهیف کهیَ ػصکحِای واةعحَ ةَ ىؤظعات از ٌوص اداىَ فًانیث ،ادغام و یااٌدالل.
 -2ارحیارات ىجيى ييّىی ىؤظعات ةَ يِسه وزرای جِاد ظازٌسگی ،اىّر اكحؿادی و دارایی و رئیط ظازىان ةصٌاىَ و ةّدجَ ىیةاػس.
 -3کهیَ ايقاء رظيی جِاد ظازٌسگی در ىؤظعات جِاد ٌؿص ،جّظًَ و اظحلالل و ػصکحِای واةعحَ ،ةَ ىؤظعات و ػصکحِای ىشکّر ىٍحلم
ىیػٌّسو وفًیث اظحزساىی آٌان ةا خفن ظٍّات كتهی رسىث ،جغییص وفًیث ىییاةس.
-4ظّد ىؤظعات در چِارچّب وهایف كاٌٌّی جِاد ظازٌسگی ةَ ىؿصف رّاُس رظیس.
 -5رّدکفا ةّدن ىؤظعات از ٌوص ىانی.
-6كاةهیث واگشاری ظِام جلّیو ػسه ػصکحِای واةعحَ ةَ ىؤظعات ةَ کارکٍان ىؤظعات ػصکحِای واةعحَ و ایذارگصان جِاد ظازٌسگی.
-7کهیَ اىّال و داراییِای اىاٌی جِاد ظازٌسگی ٌضد ایً ىؤظعات و ػصکحِای واةعحَ پط از كیيث گشاری ةَ ؾّرت اجاره ةَ ػصط جيهیک 10
ظانَ ةَآٌان ىٍحلم ىیػّد.

وجَ خاؾم از اكعاط اجاره ةَ ػصط جيهیک ةَ رضاٌَ واریض و ىًادل ؾسدرؾس ( ) 100۱آن در ةّدجَ ظانیاٌَ ىٍوّر و در ارحیار جِاد ظازٌسگی
كصاررّاُس گصفث جا جِث اجصای لصخِای ييصاٌی ىؿّب جِاد ظازٌسگی جصجیداً جّظك ىؤظعات و ػصکحِای واةعحَ ىشکّر ُضیٍَ ػّد.
جاریذ جؿّیب  1376٫3٫11جاریذ جاییس ػّرای ٌگِتان 1376٫3٫21
——————————————————————————————-———————————----

قاًَىالحاقدٍبٌذبِقاًَىفْرستًْادّاٍهَسساتعوَهیغیردٍلتیهصَب۱۱۳۱٫۴٫۱۱
هادٍُاحذُ  -از جاریذ جؿّیب ایً كاٌّن يٍّان “شَرایّواٌّگیتبلیغاتاسالهی” و ُيچٍیً “کتابخاًِحضرتآیتاهللهرعشیًجفی
(قن)” ةَ فِصظث ٌِادُای ييّىی غیصدونحی ،ىّفّع كاٌّن فِصظث ٌِادُا و ىّظعات ييّىی غیصدونحی ىؿّب  1373٫4٫19ىجهط ػّرای
اظالىیافضوده ىیػّد .جاریذ جؿّیب 1376٫7٫27
—————————————————————————————————————————

قاًَىالحاقجْادداًشگاّیبِفْرستًْادّاٍهؤسساتغیردٍلتی
هادُ ٍاحذُ  :جْاد داًشگاّی ةَ فِصظث ٌِادُا و ىّظعات ييّىی غیصدونحی ،ىّفّع كاٌّن فِصظث ٌِادُا و ىّظعات ييّىی غیصدونحی
ىؿّب  1373افافَ ىی ػّد .
كاٌّن فّق ىؼحيم ةص ىاده واخسه در جهعَ يهٍی روز چِارػٍتَ ىّرخ ةیعث وػؼو آذر ىاه یکِضار و ظیؿس و ُفحاد و ػغ ىجهط ػّرای اظالىی
جؿّیب و در جاریذ  1376/10/3ةَ جأییس ػّرای ٌگِتان رظیسه اظث .
——————————————————————————————————————————–
قاًَىالحاقبٌیاداهَربیواریْایخاصبِفْرستقاًَىفْرستًْادّاٍهؤسساتعوَهیغیردٍلتیهصَب۱۱۳۱
هادُ ٍاحذُ – از جاریذ جؿّیب ایً كاٌّن بٌیاد اهَر بیواریْای خاص ةَ فِصظث كاٌّن فِصظث ٌِادُا و ىؤظعات ييّىی غیص دونحی
ىؿّب 1373٫4٫19انداق ىیگصدد.
جتؿصه – ايحتارات پیغةیٍی ػسه در كاٌّن ةّدجَ ظال  1377کم کؼّر جدث ُص يٍّان کَ در ارحیار ةٍیاد اىّر ةیياریِای راص كصار گصفحَ اظث
ةَيٍّان کيک جهلی رّاُس ػس .جاریذ جؿّیب  1377٫4٫24جاریذ جاییس ػّرای ٌگِتان 1377٫4٫31
——————————————————————————————————————————
ایراىبِفْرستقاًَىفْرستًْادّاٍهؤسساتعوَهیغیردٍلتیهصَب۱۱۳۱


آهَزیجوَْریاسالهی

قاًَىالحاقسازهاىداًش


هادُ ٍاحذُ – سازهاى داًش آهَزی جوَْری اسالهی ایراى ةَ فِصظث كاٌّنفِصظث ٌِادُا و ىؤظعات ييّىی غیصدونحی – ىؿّب
 – 1373٫4٫19انداق ىیگصدد.
كاٌّن فّق ىؼحيم ةص ىاده واخسه در جهعَ يهٍی روز چِارػٍتَ ىّرخ ٌِو ىصدادىاهیکِضار و ظیؿس و ُؼحاد و یک ىجهط ػّرای اظالىی جؿّیب و
در جاریذ  1381٫5٫30ةَجأییس ػّرای ٌگِتان رظیسه اظث .رئیط ىجهط ػّرای اظالىی
——————————————————————————————————————————
قاًَىالحاقصٌذٍقبیوِاجتواعیرٍستاییاىٍعشایربِفْرستًْادّاٍهؤسساتعوَهیغیردٍلتی
هادُ ٍاحذُ ـ صـٌذٍق بیوِ رٍستاییاى ٍ عشایر ةَ فِصظث ٌِادُا و ىؤظعات ييّىی غیصدونحی ،ىّفّع كاٌّن فِصظث ٌِادُا و ىّظعات
ييّىی غیصدونحی ىؿّب  1373انداق ىیػّد.
تبصرُ۱ـ ٌام ؾٍسوق ةیيَ اجحيايی روظحاییان و يؼایص ةَ جتؿصه ( )2ىاده ( )64كاٌّن ىداظتات ييّىی ىؿّب  1366/6/1افافَ ىیػّد.
تبصرُ۱ـ ٌام ؾٍسوق ةیيَ اجحيايی روظحاییان و يؼایص ةَ دظحگاُِای ىشکّر در ةٍس « ج» ىاده ( )139كاٌّن ىانیاجِای ىعحلیو ىؿّب
 1380/11/27افافَ ىیگصدد.
كاٌّن فّق ىؼحيم ةص ىاده واخسه و دو جتؿصه در جهعَ يهٍی روز یکؼٍتَ ىّرخ چِارم اظفٍسىاه یکِضار و ظیؿس و ُؼحاد و ُفث ىجهط ػّرای
اظالىی جؿّیب و در جاریذ  1388/2/26از ظّی ىجيى جؼزیؽ ىؿهدث ٌوام ىّافق ةا ىؿهدث ٌوام جؼزیؽ داده ػس.
رئیط ىجهط ػّرای اظالىی ـ يهی الریجاٌی
قاًَىتفسیرتبصرُ() ۱هادٍُاحذُقاًَىالحاقصٌذٍقبیوِاجتواعیرٍستاییاىٍعشایربِفْرستًْادّاٍهؤسساتعوَهی
غیردٍلتی
هَضَعاستفساریِ:
هادُ ٍاحذُ ـ آیا ىّفّع جتؿصه ( ) 1ىاده واخسه كاٌّن انداق ؾٍسوق ةیيَ اجحيايی روظحاییان و يؼایص ةَ فِصظث ٌِادُا و ىؤظعات ييّىی
غیصدونحی ىتٍی ةص افافَ ٌيّدن ٌام ؾٍسوق ةَ جتؿصه ( )2ىاده ( )64كاٌّن ىداظتات ييّىی ىؿّب  1366/6/1کَ در جاریذ  1387/12/4ةَ
جؿّیب ىجهط ػّرای اظالى ی رظیس ٌاهص ةَ ايحتارات جزؿیؿی کَ جاکٍّن ةَ اظحٍاد كّاٌیً ةّدجَ کم کؼّر ةَ آن ؾٍسوق پصدارث گصدیسه ٌیض
ىیةاػس؟

ًظرهجلس :
ةهی ،افافَ ٌيّدن ٌام ؾٍسوق ةیيَ اجحيايی روظحائیان و يؼایص ةَ فِصظث ٌِادُا و ىؤظعات ييّىی غیصدونحی ىشکّر در جتؿصه ( )2ىاده ()64
كاٌّن ىداظتات ييّىی ىؿّب  1366/6/1ىّفّع جتؿصه ( ) 1ىاده واخسه كاٌّن انداق ؾٍسوق ةیيَ اجحيايی روظحائیان و يؼایص ةَ فِصظث ٌِـادُا
و ىؤظعات ييّىی غیصدونحی کَ در جـاریذ  1387/12/4ةَ جؿّیب ىجهط ػّرای اظالىی رظیس ٌاهص ةص ايحتارات جزؿیؿی کَ جاکٍّن ةَ اظحٍاد
كّاٌیً ةّدجَ کم کؼّر ةَ آن ؾٍسوق پصدارث گصدیسه ٌیض ىیةاػس.
كاٌّن فّق ىؼحيم ةص ىاده واخسه در جهعَ يهٍی روز چِارػٍتَ ىّرخ دُو جیص ىاه یکِصاز و ظیؿس و ُؼحاد و ُؼث ىجهط ػّرای اظالىی جؿّیب
و در جاریذ  1388/4/14ةَ جأییس ػّرای ٌگِتان رظیس.
ىاده واخسه كاٌّن ةّدجَ ظال 90
 – 94صٌذٍق تأهیي خسارتْای بذًی بِ فْرست قاًَى فْرست ًْادّا ٍ هؤسسات عوَهی غیردٍلتی هصَب ۱۱۳۱/۴/۱۱الحاق
هیشَد و ظِو ةیعث درؾسی ( )20۱ایً ؾٍسوق از جصیيَُای راٍُيایی و راٌٍسگی ىّفّع ةٍس (ج) ىاده ( )23كاٌّن رظیسگی ةَ جزهفات

راٌٍسگی و ظِو ةیعث درؾسی ( )20۱از ُضیٍَ دادرظی و جضای ٌلسی وؾّنی ىّفّع ةٍس (و) ىاده ( )11كاٌّن اؾالح كاٌّن ةیيَ اجتاری ىعؤونیث
ىسٌی دارٌسگان وظایم ٌلهیَ زىیٍی در ىلاةم ػزؽ دانخ ىؿّب  1387/4/16ةَ ىدـ وؾّل ةَ خعاب رضاٌَ واریض ىیگصدد  .پٍجاه درؾس()50۱
از درآىس خاؾهَ جا ظلف یک ُضار ىیهیارد ( )1.000.000.000.000ریال ةَ ایً ؾٍسوق و پٍجاه درؾس( )50۱جا ظلف یک ُضار ىیهیارد
( )1.000.000.000.000ریال ةَ ظحاد ىصدىی دیَ ارحؿاص ىییاةس.

