آیین نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری
ٍظاضت اهَض التػازی ٍ زاضایی ـ ّیأت ٍاگصاضی
ضَضای ػالی اجطای سیاستّای کلی اغل چْل ٍ چْاضم ( )44لاًَى اساسی زض جلسِ هَضخ  1387/11/27تِ استٌاز
تثػطُ ( )1تٌس (الف) هازُ ( )40لاًَى اغالح هَازی اظ لاًَى تطًاهِ چْاضم تَسؼِ التػازی ،اجتواػی ٍ فطٌّگی جوَْضی
اسالهی ایطاى ٍ اجطای سیاستّای کلی اغل چْل ٍ چْاضم ( )44لاًَى اساسی ٍ تطاساس پیطٌْاز ّیأت ٍاگصاضی کِ زض
اجطای جعء ( )2تٌس (الف) هازُ ( )40لاًَى یازضسُ غَضت گطفتِ است ،آییيًاهِ ًظام الساعی ٍاگصاضی ٍ ًحَُ زضیافت
تْای حمَق لاتل ٍاگصاضی ضا تِ ضطح ظیط تػَیة ًوَز:
آییيًاهِ ًظام الساعی ٍاگصاضی ٍ ًحَُ زضیافت تْای حمَق لاتل ٍاگصاضی
هازُ1ـ زض ایي آییيًاهِ اغغالحات ظیط زض هؼاًی هططٍح هطتَط تِ کاض تطزُ هیضًَس:
الف ـ لاًَى :لاًَى اغالح هَازی اظ لاًَى تطًاهِ چْاضم تَسؼِ التػازی ،اجتواػی ٍ فطٌّگی جوَْضی اسالهی
ایطاى ٍ اجطای سیاستّای کلی اغل چْل ٍ چْاضم ( )44لاًَى اساسی.
ب ـ هَضز هؼاهلِ  :سْام ،سْنالططکِ ،حك تمسم ًاضی اظ سْام ٍ سْنالططکِ ،حمَق هالکاًِ زٍلت ،هؤسسات ٍ
ضطکتّای زٍلتی زض ضطکتّا ،تٌگاُّا ٍ هؤسسات زٍلتی ٍ غیطزٍلتی ٍ حك تْطُتطزاضی ٍ هسیطیت هَضَع
فؼالیت گطٍُّای یک ٍ زٍ هازُ ( )2لاًَى.
هازُ2ـ زض هَاضزی کِ تا تَجِ تِ ضطایظ تاظاضٍ ،اگصاضی تلَکی «هَضز هؼاهلِ» تِ غَضت ًمس اهکاىپصیط ًثاضس ،تِ پیطٌْاز
ساظهاى ذػَغیساظی ٍ تػَیة ّیأت ٍاگصاضیٍ ،اگصاضی تِ غَضت ًمس ٍ الساط اًجام ذَاّسضس.
تثػطُ1ـ ٍاگصاضی سْام ضطکتّا زض لالة سْام ػسالت ،سْام تطجیحی ٍ سْام لاتل فطٍش تِ سایط هسیطاى تا
تجطتِ ،هترػع ٍ کاضآهس حسة هَضز تاتغ همطضات ٍ ضطایظ ذاظ پیصتیٌی ضسُ زض ّط یک اظ ضیَُّای
هصکَض است.
تثػطُ2ـ ٍاگصاضی حك تْطُتطزاضی ٍ هسیطیت زٍلت زض لالة لطاضزاز اجاضُ ،پیواى هسیطیت ٍ پیواًکاضی ػوَهی،
هغاتك آییيًاهِ هطتَط اًجام ذَاّس ضس.
تثػطُ3ـ ٍاگصاضی زاضاییّا ضوي ضػایت هفاز تٌس (ب) هازُ ( )21لاًَى زض چاضچَب ایي آییيًاهِ ٍ تا ضػایت
هفاز آى ّطجا کِ تا ایي ضیَُ اًغثاق زاضز ،تالهاًغ است.
هازُ3ـ ثوي هؼاهلِ زض ٍاگصاضی تلَکی تِ ضٍش الساعی ػثاضت اظ ضلوی است کِ حسة هَضز زض تَضس اٍضاق تْازاض عثك
همطضات هطتَط هؼیي هیضَز ٍ یا ضلن حساکثطی کِ هتماضیاى زض هعایسُ زض تَضس یا ذاضج اظ تَضس یا هصاکطُ پیطٌْاز
هیًوایٌس ،تِ اضافِ سَز فطٍش الساعی زضذػَظ هثلغی کِ تِ غَضت الساعی زضیافت ذَاّس ضس.
تثػطُ1ـ ًطخ سَز فطٍش الساعی لاتل احتساب ،حساکثط هؼازل پٌجاُ زضغس ًطخ سَز فطٍش الساعی ًظام
تاًکی است کِ حسة پیطٌْاز ساظهاى ذػَغیساظی ٍ تػَیة ّیأت ٍاگصاضی ،تؼییي هیضَز.
تثػطُ2ـ ضٍظ هؼاهلِ زض تَضس ،ضٍظ تطگعاضی هعایسُ ٍ ضٍظ تػَیة ّیأت ٍاگصاضی زض هَاضز هصاکطُ تِ ػٌَاى تاضید
لغؼی هؼاهلِ هحسَب هیضًَس .ضٍظ تؼس اظ آذطیي هْلت هجاظ ذطیساض تطای پطزاذت ترص ًمسی ثوي هؼاهلِ
ًیع تِ ػٌَاى هثسأ ظهاًی زٍضاى تاظپطزاذت الساط یا ضطٍع زٍضاى تٌفس هؼاهالت تلَکی الساعی ذَاّستَز.

هازُ4ـ هَاضز هطتَط تِ فطٍشّای الساعی ضاهل ترص ًمسی ،ترص الساعی ،تطاتط یا پلکاًی تَزى الساط ،حساکثط زٍضاى
پطزاذت الساط ،تؼساز الساط ،فاغلِ ظهاًی الساط اظ یکسیگط ،هست تٌفس تطای پطزاذت اٍلیي لسظ (تسٍى احتساب سَز
فطٍش الساعی) تا ضػایت جسٍل ظیط ،تَسظ ساظهاى ذػَغیساظی تؼییي ٍ زض آگْی ٍاگصاضی تِ اعالع ػوَم هیضسس.
ضزیف

لیوت پایِ

حسالل هیعاى
زضیافت ًمسی

حساکثط زٍضُ پطزاذت
الساط (سال)

هست تٌفس

1

تا  70هیلیاضز ضیال

 20زضغس

6

ًساضز

2

 70تا  200هیلیاضز
ضیال

 20زضغس

6

تا  3هاُ پس اظ هْلت هجاظ پطزاذت
ترص ًمسی

3

 200تا  500هیلیاضز
ضیال

 20زضغس

6

تا  6هاُ پس اظ هْلت هجاظ پطزاذت
ترص ًمسی

4

 500تا 1000
هیلیاضز ضیال

 15زضغس

8

تا  9هاُ پس اظ هْلت هجاظ پطزاذت
ترص ًمسی

5

 1000هیلیاضز ضیال
ٍ تیطتط

 15زضغس

8

تا یک سال پس اظ هْلت هجاظ
پطزاذت ترص ًمسی

تثػطُ ـ هَاضز ذاضج اظ هفاز ایي هازُ حسة ضطٍضت تِ پیطٌْاز ساظهاى ذػَغیساظی تِ تػَیة ّیأت
ٍاگصاضی هیضسس.
هازُ 5ـ اًَاع ضواًتّای هؼتثط لاتل اضایِ اظ سَی ذطیساض یا ذطیساضاى زض هؼاهالت الساعی ػثاضتٌس اظ:
الف) ضواًتًاهِ تاًکی.
ب) ضواًتًاهِ غازض ضسُ اظ سَی هؤسسات اػتثاضی غیط تاًکی کِ زاضای هجَظ الظم اظ عطف تاًک هطکعی
جوَْضی اسالهی ایطاى ّستٌس.
ج) ضواًتًاهِ تیوِای.
ز) ٍثیمِ هلکی هؼازل ًَز زضغس اضظش کاضضٌاسی ضسوی آى.
ّـ) اًَاع اٍضاق هطاضکت کِ اظ سَی زٍلت یا تاًکّا تضویيضسُ تاضس.
ٍ) سْام ضطکتّای سْاهی ػام پصیطفتِ ضسُ زض تَضس اٍضاق تْازاض تِ هأذص ّفتاز زضغس اضظش ضٍظ آى.
ظ) سفتِ تا اهضای غاحثاى اهضای هجاظ تا هْط ضطکت.
ح) هغالثات لغؼیضسُ لطاضزازّا اظ سَی زستگاُّای اجطایی ٍ شیحساتاى هطتَط.
ط) تطکیثی اظ هَاضز فَق.
تثػطُ1ـ تسلین تضویيّای فَق حسالل پٌجاُ زضغس ترص الساعی هؼاهلِ ٍ سایط تؼْسات العاهی است.
زض ّط غَضت «هَضز هؼاهلِ» تا تسَیِ کاهل الساط تسّی ذطیساض یا ذطیساضاى تِ ًسثت تسّی تالیهاًسُ زض
ٍثیمِ ساظهاى ذػَغیساظی تالی هیهاًس ٍ هازام کِ «هَضز هؼاهلِ» زض ٍثیمِ است ،ذطیساض یا ذطیساضاى
حك ٍاگصاضی هَضز هؼاهلِ ضا کالً یا جعئاً تسٍى اجاظُ ساظهاى ذػَغیساظی ًساضًس .زض ایي گًَِ هَاضز الطاض
تِ تَثیك اسٌاز هالکیت «هَضز هؼاهلِ» ًعز ساظهاى ذػَغیساظی العاهی است.

تثػطُ2ـ ذطیساض یا ذطیساضاى هَظفٌس تِ هٌظَض تضویي ایفای تؼْسات ذَز ٍکالتًاهِ تالػعل ضسوی تطای
تولیک یا اًتمال هَضز هؼاهلِ تِ ّط ضرع ،تا ّط ضطایظ ٍ ّط لیوتی کِ غالح تساًس تِ ساظهاى
ذػَغیساظی اػغا ٍ زض ظهاى اهضای اسٌاز ًمل ٍ اًتمال یا زفتط ًمل ٍ اًتمال سْام تسلین ًوایٌس.
تثػطُ3ـ اهکاى جایگعیٌی تضویيّا تا زضذَاست ذطیساض یا ذطیساضاى ٍ تأییس ساظهاى ذػَغیساظی ٍجَز
زاضز.
هازُ 6ـ زض فطٍش الساعی ضػایت زستَضالؼول جعء ( )4تٌس (ب) هازُ ( )40لاًَى ٍ ضطایظ ظیط زض تٌظین لطاضزاز فطٍش
الساعی العاهی است:
 .6.1زض غَضتی کِ ذطیساض یا ذطیساضاى الساهات الظم تِ هَجة ایي آییيًاهِ اظ جولِ هثازلِ لطاضزاز ،تَثیك هَضز
هؼاهلِ ،تسلین تضویيّا ٍ ٍکالتًاهِ ضسوی ضا اًجام زازُ ٍ آظازساظی ترطی اظ «هَضز هؼاهلِ» ٍثیمِ ضسُ ضا
تؼس اظ پطزاذت ثوي ًمسی هؼاهلِ ٍ الساط هطتَط زضذَاست ًوایٌس ،ساظهاى ذػَغیساظی هکلف است ًسثت
تِ آظازساظی «هَضز هؼاهلِ» حساکثط تِ هیعاًی کِ هؼازل تْای آى تط هثٌای ضٍظ ٍاگصاضی تَسظ ذطیساض یا
ذطیساضاى پطزاذت ضسُ است ،السام ًوایس .سَز فطٍش الساعی پطزاذت ضسُ زض هحاسثِ فَق هٌظَض ًویضَز.
 .6.2تؼْس ذطیساض یا ذطیساضاى زایط تِ تمثل ٍ تأزیِ کلیِ ّعیٌِّا اظ جولِ زازضسی ٍ حكالَکالِ زض غَضت السام
لضایی فطٍضٌسُ تطای ٍغَل الساط ٍ العام ٍی تِ پطزاذت ٍجِ التعام تِ ػٌَاى ذساضت زض غَضت ػسم تأزیِ تِ
هَلغ الساط ثوي هؼاهلِ ،تطاساس همطضات تاًک هطکعی جوَْضی اسالهی ایطاى (ضَضای پَل ٍ اػتثاض).
 .6.3حال ضسى زیَى ذطیساض یا ذطیساضاى زض غَضت اًحالل یا ٍضضکستگی .زض هَاضز فَت اضراظ حمیمی ،تا تَافك
ٍضاث ٍ ساظهاى ذػَغیساظی لطاضزاز تا ضطایظ لثلی تجسیس هیضَز.
هازُ7ـ زض غَضت ػسم پطزاذت چْاض لسظ اظ تسّی ًاضی اظ ٍاگصاضی «هَضز هؼاهلِ» تَسظ ذطیساض یا ذطیساضاى ،ساظهاى
ذػَغیساظی هیتَاًس ًسثت تِ تأهیي ٍ ٍغَل آى تا تَجِ تِ ٍثایك هأذَشُ عثك لَاًیي ٍ همطضات السام ًوایس ٍ
ػٌسااللتضاء هغالثات لغؼی ذَز ضا تطاتط همطضات هازُ ( )48لاًَى هحاسثات ػوَهی کطَض زضیافت زاضز .تحمك هفاز ایي
هازُ هَجة فسد هؼاهلِ ًویضَز.
هازُ 8ـ زض غَضتی کِ پطزاذت توام یا لسوتی اظ ترص ًمسی هؼاهلِ تَسظ ذطیساض یا ذطیساضاى ،تٌا تِ زالیل هَجِ تِ
تأییس ساظهاى ذػَغیساظی تؼس اظ هْلت تؼییي ضسُ حسة هَضز تِ هَجة همطضات تَضس ٍ یا لاًَى تطگعاضی هٌالػات
ٍ آییيًاهِ هؼاهالت زٍلتی غَضت پصیطز ،سَز فطٍش الساعی تطای هست هاظاز فَق هحاسثِ ٍ اظ ذطیساض زضیافت هیضَز،
هگط آًکِ ّیأت ٍاگصاضی تا ػسم احتساب سَز فطٍش الساعی یازضسُ هَافمت ًوایس.
هازُ9ـ زض غَضتی کِ ذطیساض یا ذطیساضاى تغَض یک جا ًسثت تِ پطزاذت الساط هطتَط السام کٌٌس ،سَز فطٍش الساعی
آى ترص اظ الساط کِ لثل اظ سطضسیس پطزاذت ضسُ است اظ تسّی آًاى کسط ذَاّسضس.
ٍظیط اهَض التػازی ٍ زاضایی ـ سیسضوسالسیي حسیٌی

