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 جمهور سيير يراهبرد نظارت و يزير برنامه معاونت

 17257/100 شماره شنهاديپ به بنا 20/2/1388 مورخ جلسه در رانيوز ئتيه جمهور سيير يانسان هيسرما و تيريمد توسعه معاونت

 ياساس قانون هشتم و يس و كصدي اصل استناد به و جمهور سيير يراهبرد نظارت و يزير برنامه معاونت 29/2/1387 مورخ

 :نمود بيتصو رانيا ياسالم يجمهور

 حسب است، رانيوز ئتيه نامه بيتصو وستيپ مهر به شده دييتأ كه وستيپ فهرست در مندرج يدهستانها و ها بخش شهرستانها، ـ1

 كمتر مناطق. گردند يم نييتع ريز مقررات و نيقوان موضوع يتيحما امور در افتهي كمترتوسعه و محروم مناطق عنوان به مورد

 .شود يم دهينام »افتهي توسعه كمتر مناطق«  نامه، بيتصو نيا در اختصاراً محروم و افتهي توسعه

 برنامه قانون) 8( و) 4( شماره جداول اصالح قانون به تبصره كي الحاق قانون ـ الف

 دو اختصاص منظور به كشور كل1385 سال بودجه قانون و رانيا ياسالم يجمهور يفرهنگ و ياجتماع ،ياقتصاد توسعه چهارم

 محروم يها بخش و شهرستانهـا و زيگازخ و زيخ نفت ياستانها به يعيطب گاز و خام نفت صادرات از حاصل درآمد از%) 2( درصد

 1386 مصوب ـ كشور

 ـ1380 مصوب ـ ميمستق ياتهايمال قانون ياصالح) 132( و) 92( مواد ـ ب

 به شده ذيتنف( ـ1379 مصوب ـ رانيا ياسالم يجمهور يفرهنگ و ياجتماع ،ياقتصاد توسعه سوم برنامه قانون) 50( ماده ـ  پ

 ).ـ1383 مصوب ـ توسعه چهارم برنامه قانون) 103( ماده موجب

 يها شاخص كه يمناطق و استانها يهايماندگ عقب جبران يبرا دولت الزام قانون ـ ت

 . ـ1381 مصوب ـ است كشور نيانگيم شاخص ريز آنها توسعه

 ـ1376 مصوب ـ رانيا يصنعتـ يشهركها شركت سيتأس به  راجع قانون ياصالح» 4« بند ـ ث



 يجمهور يفرهنگ و ياجتماع ،ياقتصاد توسعه چهارم برنامه قانون از يمواد اصالح قانون) 3( ماده »الف«  بند) 3( تبصره ـ ج

 . ـ1386 مصوب ـ ياساس قانون) 44( چهارم و چهل اصل يكل ياستهايس ياجرا و رانيا ياسالم

 . ـ1387 مصوب ـ افزوده ارزش بر اتيمال قانون) 38( ماده) 3( تبصره ـ چ

 . ـ1386 مصوب ـ يكشور خدمات تيريمد قانون) 23( ماده) 2( تبصره ـ ح

 1384 مصوب ـ دولت يمال مقررات از يبخش ميتنظ قانون به يمواد الحاق قانون) 24( ماده ـ خ

 يفرهنگ و ياجتماع ،ياقتصاد توسعه چهارم برنامه قانون) 1( ماده موضوع يارز رهيذخ حساب التيتسه از استفاده مقررات ـ د

 . ـ1383 مصوب ـ رانيا ياسالم يجمهور

 نقاط بخشها، شامل مورد حسب است، آمده نامه بيتصو نيا وستيپ فهرست در بخش اي شهرستان نام كه يموارد در ـ1 تبصره

 .بود خواهد زين آنها تابع يدهستانها و يشهر

 مورخ  ه35253 ت/116002 شماره نامه بيتصو )6( ماده مطابق آن در موجود يواحدها و ييروستا يصنعت ينواح يتمام ـ2 تبصره

 مناطق از تيحما مقررات و نيقوان مشمول ،ييروستا يصنعت ينواح جاديا از تيحما قانون يياجرا نامه نييآ موضوع 18/9/1385

 .هستند افتهي توسعه كمتر

 يها تيحما و التيتسه اعمال مالك وست،يپ فهرست موضوع يدهستانها و ها بخش شهرستانها، يفعل ييايجغراف محدوده ـ2

 يها تيحما و التيتسه اعمال تداوم در يريتأث آنها محدوده و يكشور ماتيتقس يآت راتييتغ و باشد يم نامه بيتصو نيا موضوع

 .داشت نخواهد شده ادي

 .شود يم فيتكل نييتع ريز شرح به است، امدهين وستيپ فهرست در آنها نام كه يقبل افتهي توسعه كمتر نقاط ـ 3

 ماده موضوع يمعدن و يصنعت يواحدها مورد در 31/4/1382 مورخ  ه28893ت/21372 شماره نامه بيتصو مهيضم فهرست ـ الف

 ساله ده دوره انيپا تا همچنان شود، يم شروع 1388 ريت انيپا تا آنها از يبردار بهره كه ميمستق ياتهايمال قانون ياصالح) 132(

 .بود خواهد عمل مالك

 از 1387 سال انيپا تا كه يحقوق و يقيحق اشخاص به افتهي توسعه كمتر مناطق در يارز رهيذخ حساب از يياعطا التيتسه ـ ب

 .شد خواهد بازپرداخت مربوط قرارداد و ضوابط طبق همچنان باشند، نموده استفاده شده ادي التيتسه

 و ييربنايز امور در يعيطب گاز و خام نفت صادرات درصد دو از حاصل درآمد محل از 1387 سال افتهي صيتخص سهم ـ پ

) 92( ماده موضوع( ياتيمال تيمعاف و) توسعه سوم برنامه قانون) 50( ماده موضوع( يدولت عوارض و حقوق از تيمعاف زين و يعمران

 و شهرستانها يبرا نامه بيتصو نيا) 1( بند در مذكور مقررات و نيقوان ريسا موضوع التيتسه و) ميمستق ياتهايمال قانون ياصالح

 .است اعمال قابل 1387 سال انيپا تا يقبل ضوابط براساس است، امدهين وستيپ فهرست در آنها نام كه ييدهستانها و ها بخش

 عمل مالك نامه بيتصو نيا) 1( بند در مندرج دولت، يتيحما مقررات و نيقوان يبرا فقط نامه، بيتصو نيا وستيپ فهرست ـ4

 .باشد يم

 .باشد يم عمل مالك 1388 سال يابتدا از نامه بيتصو نيا مفاد ـ 5



 24/3/1384 مورخ  ه 33051ت/12290 شماره نامه بيتصو) 2( بند) 2( تبصره و) ث( جزء موضوع يفهرستها اعتبار مدت ـ تبصره

 .شود يم ذيتنف 1387 و 1386 يسالها يبرا نامه بيتصو نيا) 1( بند موضوع مقررات و نيقوان مورد در

 معاونت و كشور محروم مناطق امور دفتر يهماهنگ با است موظف جمهور سيير يراهبرد نظارت و يزير برنامه معاونت ـ 6

 ساله پنج يها برنامه از كيهر بيتصو از بعد ماه سه ظرف مربوط يياجرا يدستگاهها ريسا و جمهور سيير مجلس امور و يحقوق

 دهستان و بخش شهرستان، ييزدا تيمحروم و توسعه زانيم به توجه با را وستيپ يها فهرست ،يفرهنگ و ياجتماع ،ياقتصاد توسعه

 .دينما ارائه رانيوز ئتيه به يريگ ميتصم يبرا يضرور اصالحات با همراه و نموده يبازنگر مربوط

 يداود زيپرو ـ جمهور سيرئ اول معاون


