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 اداره کل / مدير يت / اداره  امور عشاير استان 

 

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 39دستور العمل اجرايی اعتبارات موضوع ماده موضوع: 

 سالم علیکم

مقتضی است در  .ارسال می گردد 12/04/1400مورخ  20-29577/11به شماره  قانون مالیات بر ارزش افزودهبه پیوست 

نظر ل الذکر مدموارد ذیواریز می گردد، امور عشایر  قانون فوق که مستقیماً به حساب  39ماده  محل واریزی ازبارات هزینه کرد اعت

 :دنقرار گیر

ی ه، آبرساناحداث و مرمت را :ق عشایری و در سرفصل هایبرای مناط از محل قانون مالیات بر ارزش افزودهکلیه اعتبارات  -1

ث در، احدانو، احداث سکوهای محل استقرار چا های احداث و نگهداری شبکه آبرسانی، تجهیز اطراقگاه ها به انرژیسیار، 

 هزینه گردد. تجهیز و نگهداری ماشین آالت آبرسانی و عمرانی ،بهداشتی زیرساخت ها و خدمات

ه بهره بو  ااجر و طی یکسالمین نمی باشند أپروژه های کلیدی و تاثیرگذار که از منابع دیگر قابل ت ،هزینه کرد اعتباراتدر  -2

 د.ندر اولویت قرار گیربرداری می رسند، 

داره او رئیس  ذیحساب ،و امور زیر بنایی معاون توسعه ،مدیر"مرکب از  استان در کمیته فنیابتدا  ،کلیه پروژه های اجرایی -3

ا در صورت تارسال گردد  سازمان ید نهایی به دفتر عمران و امور زیربناییئجهت تا ،تصویببررسی و پس از  "... و عمران

 ید جهت اجرا به استان مربوطه ابالغ گردد.ئتا

 .دنرفته شودر نظر گ ت محیطیو شاخص های زیس موارد مربوط به پدافند غیرعاملحسب ابعاد و اندازه،  ،در اجرای پروژه ها -4

   .دنسیسات آب به طور اخص مورد توجه قرار گیرأپروژه های نگهداری راه و ت -5

یریت در آن چارچوب مدبارگذاری و  سامانه مدیریت پروژه های عمرانیکلیه اطالعات پروژه ها و صورت وضعیت ها در  -6

 ال گردد. ماه به اداره کل عمران و امور زیر بنایی ارس 3گزارشات مربوط به پروژه های فوق به طور مستمر هر و  شوند

الزم جهت  اتاقدامحتما در خصوص شهرستان های جدید التاسیس که تاکنون جمعیت عشایری آنها تفکیک نشده است،  -7

سهم  از متناسب با تعداد جمعیت عشایری، انند گذشته، همهاتفکیک آمار صورت پذیرد و تا زمان نهایی شدن و ثبت آن

 اقدام گردد.عشایری شهرستان جدید جهت هزینه کرد در مناطق کسر و شهرستان قبلی 

که به حساب فرمانداری  از قانون مالیات بر ارزش افزوده های اعتباری سهم عشایر به پیوست فهرست کلیه ردیفضمنا 

  یعشایر از به پیگیری و برنامه ریزی جهت هزینه کرد آن در مناطقارسال می گردد که نی ،هر شهرستان واریز می شود

                                                                        می باشد.

 

 

 

  

 عباس پاپی زاده 

 رئیس سازمان امور عشاير ايران 
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 رونوشت:

 جناب آقای مهدی میزبان معاون محترم توسعه و امور زیربنایی   

 سرکار خانم فرانک یوسفی نیا معاون محترم توسعه مدیریت و منابع   

 جناب آقای محمد رضا نوحی مدیر کل محترم اداره کل عمران و امور زیربنایی   

 جناب آقای حمید امینی مدیر کل محترم دفتر برنامه و بودجه   


