ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﮐﻞ ﮐﺸﻮر
ﻣﺎدهواﺣﺪه ـ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﮐﻞ ﮐﺸﻮر از ﺣﯿﺚ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﯾﺎزده ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﺷﺼﺖ
و ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﻧﻬﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۱۱.۵۲۴٬۵۶۵.۹۶۹.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل و از ﺣﯿﺚ ﻣﺼﺎرف ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﯾﺎزده ﻣﯿﻠﯿﻮن و
ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﻧﻬﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن )(۱۱.۵۲۴٬۵۶۵.۹۶۹.۰۰۰.۰۰۰
رﯾﺎل ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
اﻟﻒ ـ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣ دوﻟﺖ از ﻟﺤﺎظ درآﻣﺪﻫﺎ و واﮔﺬاری داراﯾﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای و ﻣﺎﻟ و ﻣﺼﺎرف ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣ دوﻟﺖ از
ﺣﯿﺚ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﺗﻤﻠ داراﯾﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای و ﻣﺎﻟ ،ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻧﻬﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و ﻫﺸﺖ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﺳ و ﯾ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﺳﯿﺼﺪ و ﺳ و ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۳.۹۸۸.۵۳۱.۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ﺷﺎﻣﻞ:
۱ـ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﺷﺼﺖ و ﻫﻔﺖ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﯾ ﻣﯿﻠﯿﺎرد
) (۳.۴۶۷.۵۲۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل
۲ـ درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﯾ ﻫﺰار و ده ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﺳﯿﺼﺪ و ﺳ و ﭘﻨﺞ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۵۲۱.۰۱۰.۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل
ب ـ ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ ،ﺑﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ از ﻟﺤﺎظ درآﻣﺪﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ
ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و ﺑﯿﺴﺖ و ﯾ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن )(۸.۰۰۵.۰۲۱.۰۴۸.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل و از ﺣﯿﺚ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و
ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و ﺑﯿﺴﺖ و ﯾ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن )(۸.۰۰۵.۰۲۱.۰۴۸.۰۰۰.۰۰۰
رﯾﺎل
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ اﻟﻒ ـ ﺳﻬﻢ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ،ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی و ﺧﺎﻟﺺ ﺻﺎدرات ﮔﺎز ،ﺳ
درﺻﺪ) (%۳۰ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺷﻮد .ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﻣـﻠﻒ اﺳﺖ در ﻃـﻮل ﺳـﺎل و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺻﻮل ﻣـﻨﺎﺑﻊ،
ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑﻪ وارﯾﺰ اﯾﻦ وﺟﻮه و ﺳﻬﻢ ﭼﻬﺎرده و ﻧﯿﻢ درﺻﺪ) (%۱۴/۵ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان از ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ و
ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی )ﻣﻌﺎف از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم دوﻟﺖ( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻬﻢ ﺳﻪ درﺻﺪ) (%۳ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺖﺧﯿﺰ ،ﮔﺎزﺧﯿﺰ و ﮐﻤﺘﺮﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ درآﻣﺪی  ۲۱۰۱۰۹ﺟﺪول ﺷﻤﺎره) (۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ وارﯾﺰ و از ﻣﺎه ﯾﺎزدﻫﻢ
ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﺷﻮد.
ﮔﺰارش ﻫﺰﯾﻨﻪﮐﺮد وﺟﻮه اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و اﻧﺮژی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ
ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻧﻔﺖ اراﺋﻪ ﻣﮔﺮدد.
ب ـ ﺳﻘﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ارزش ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ،ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی و ﺧﺎﻟﺺ ﺻﺎدرات ﮔﺎز ﻣﻨﺪرج در ردﯾﻒ ۲۱۰۱۰۱ﺟﺪول
ﺷﻤﺎره) (۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدل ﯾ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﯾﻬﺰار و ﻧﻬﺼﺪ و ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۱.۰۰۱.۹۰۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺳﻪ درﺻﺪ ) (%۳ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻧﻔﺖﺧﯿﺰ ،ﮔﺎزﺧﯿﺰ و ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺪرج در ردﯾﻒ ۲۱۰۱۰۹ﺟﺪول ﺷﻤﺎره) (۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭼﻬﻞو ﻫﺸﺖ ﻫﺰار و ﻧﻮد و
ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۴۸.۰۹۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺷﻮد.
در ﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ دوﻟﺖ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾدوازدﻫﻢ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺬﮐﻮر ،ﻣﺎزاد
ﺣﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﺳﻬﻢ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠ و ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ،ﺑﻪ ردﯾﻒ  ۲۱۰۱۱۲ﺟﺪول ﺷﻤﺎره) (۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن

وارﯾﺰ ﻣﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه در ﺟﺪاول اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺟﺰء ) (۳ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ( ﻣﺎده ) (۲۶ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ )ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻬﻢ ﺳﻪدرﺻﺪ ) (%۳اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻧﻔﺖﺧﯿﺰ ،ﮔﺎزﺧﯿﺰ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم( اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ.
ج ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ دوﻟﺖ از ﻣﺤﻞ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ،ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی و ﺧﺎﻟﺺ ﺻﺎدرات ﮔﺎز در ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﮐﻤﺘﺮ از ﯾ ﻣﯿﻠﯿﻮن
وﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ﺷﻮد ،ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد از ﻣﺤﻞ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ) (%۵۰ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﺣﺎﺻﻞﺷﺪه اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
د ـ وزارت ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻪ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ ﺧﺎم،
ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی و ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟ ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻻﯾﺸﺎﻫﻬﺎ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ،ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی و
ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮآورده اﻗﺪام ﮐﻨﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را از ﻣﺤﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﻨﺞدرﺻﺪ) (%۵ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻨﺰﯾﻦ،
ﻧﻔﺖ ﺳﻔﯿﺪ ،ﻧﻔﺖﮔﺎز ،ﻧﻔﺖﮐﻮره ،ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ ) (L.P.Gو ﺳﻮﺧﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞﮐﺸﻮر ﺗﺎ
ﺳﻘﻒ ﭘﺎﻧﺰده ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺰء درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﺷﻮد و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ ﻣﺑﺎﺷﺪ.
ھ ـ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻗﯿﺮ ) (VBراﯾﺎن ﺗﺎ
ﺳﻘﻒ ﻣﺒﻠﻎ ﺳ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﯿﺰدهدرﺻﺪ ) (%۱۳در اﺧﺘﯿﺎر وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
)ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﻠﻬﺎ ،ﻣﺮاﺗﻊ و آﺑﺨﯿﺰداری ﮐﺸﻮر( ،ﺟﻬﺖ ﺧﺎکﭘﻮش)ﻣﺎﻟﭻ( ﺑﺎ ﻗﯿﺮآﺑﻪ )اﻣﻮﻟﻮﺳﯿﻮن( ،ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻬﺎردرﺻﺪ ) (%۵۴در
اﺧﺘﯿﺎر وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺟﻬﺖ روﮐﺶ آﺳﻔﺎﻟﺖ و آﺳﻔﺎﻟﺖ راﻫﻬﺎی روﺳﺘﺎﯾ و ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﺤﻼت ﻫﺪف ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨ ﺷﻬﺮی ،ﻫﻔﺪه
درﺻﺪ ) (%۱۷در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ ﺟﻬﺖ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﺑﻬﺴﺎزی روﺳﺘﺎﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﻃﺮح)ﭘﺮوژه(ﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺘ
ﺑﺎ دﻫﯿﺎریﻫﺎ ،ﺳﯿﺰده درﺻﺪ) (%۱۳در اﺧﺘﯿﺎر وزارت ﮐﺸﻮر )ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و دﻫﯿﺎریﻫﺎی ﮐﺸﻮر( ﺟﻬﺖ آﺳﻔﺎﻟﺖ
ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺮ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻧﻔﺮ و ﺳﻪ درﺻﺪ) (%۳ﺟﻬﺖ ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺪارس در اﺧﺘﯿﺎر وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
)ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﺳﺎزی ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺪارس ﮐﺸﻮر( ﻗﺮار دﻫﺪ و در ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻓﻣﺎﺑﯿﻦ ﺧﻮد و ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﻋﻤﺎل و ﺑﺎ آن
از ﻣﺤﻞ ﺧﻮراک ﺗﺤﻮﯾﻠ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻗﯿﺮ ) (VBﺑﻪ دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋ ذیرﺑﻂ
اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﺎﻫﻬﺎ ﻣﻠﻔﻨﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﻼغ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﯾ از اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت دو
ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﺮد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋ ذیرﺑﻂ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﻋﻤﺮان و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ اراﺋﻪ ﻣﮔﺮدد.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮدﺟﻪای ﺑﺮای راﻫﻬﺎی روﺳﺘﺎﯾ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﻧﺮد ،ﻗﯿﺮ راﯾﺎن آن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در اﺧﺘﯿﺎر
ﺷﻬﺮداریﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ و دﻫﯿﺎریﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد ﺗﺎ در ﻋﻤﺮان ﻣﻌﺎﺑﺮ داﺧﻞ روﺳﺘﺎ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.
و ـ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۶ﻧﻮد درﺻﺪ) (%۹۰ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان و ﺑﺎﻧﻬﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺎﺑﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت ﻧﻔﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل اﻣﻬﺎل ﻣﺷﻮد .ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻣﻬﺎل ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﺮﮐﺖ ذیﻧﻔﻊ
اﺳﺖ.
ز ـ اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد ﮐﺎرﮔﺮوﻫ ﻣﺘﺸﻞ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ،وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾ ،وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی
ذیرﺑﻂ و دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر ،ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶﻣﺎه ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳ اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ:
۱ـ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﯿﺶ از ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧ دوﻟﺖ ﻃ ﺳﺎﻟﻬﺎی ۱۳۹۱ـ  ۱۳۸۷از ﻣﺤﻞ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻨﺰﯾﻦ و ﻧﻔﺖﮔﺎز

ﺟﻤﻌﺎً ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ دوﯾﺴﺖ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻪ ﻫﺰار و ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﻫﻔﺪه ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل )ﺑﺎﺑﺖ واردات ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
) (۲۹.۹۲۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل (۴۶.۰۱۰) ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل و ) (۴۴.۱۹۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۳۸۷ﺗﺎ  ۱۳۸۹و ﺑﺮای ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ و
ﻧﻔﺖ ﮔﺎز از ﻣﺤﻞ ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی در ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۳۹۰و  ۱۳۹۱ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ) (۱۰۹.۶۸۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻓﺮوش
داﺧﻠ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎی ﺗﺤﻮﯾﻞ روی ﮐﺸﺘ)ﻓﻮب( ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻃ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۳۸۸ـ  ۱۳۸۶ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺳ و دو ﻫﺰار و
ﺳ و ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل در راﺑﻄﻪ ﻣﺎﻟ ﻓﻣﺎﺑﯿﻦ دوﻟﺖ و ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺧﺰاﻧﻪداری
ﮐﻞﮐﺸﻮر اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
۲ـ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪﻫ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﺑﻪﻣﺒﻠﻎ ﺷﺶ ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﺳ و ﺷﺶ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﭘﻨﺠﺎه و دوم ) (۵۲و ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮم ) (۵۳ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ رﺳﯿﺪﮔ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺆوﻻن ذیرﺑﻂ وﻗﺖ،
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﺧﻮد را ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺗﻔﯿ ﻫﺮﺳﺎل ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪﮔ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اراﺋﻪ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﯿﺰ
ﮔﺰارش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ .دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﭘﯿﯿﺮیﻫﺎی ﻻزم درﻣﻮرد ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن را
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ح ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاﺋﻧﻤﻮدن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺑﻼﻏ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘ ،وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎز ﺑﻪ ﯾ
ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻌﺐ در روز ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﺎﻧﺎت و ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﮔﺎز ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و
اروﭘﺎ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺮارداد ﺧﺮﯾﺪ ﮔﺎز از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘ
ﺗﺎﺑﻌﻪ اﯾﻦ وزارت ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻬﻢ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠ وارﯾﺰ و ﺑﺨﺸ از آن ﺗﺎ ﺳﻘﻒ دو ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ﺻﺮف ﮔﺎزرﺳﺎﻧ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﻣﺷﻮد.
ط ـ ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ وﺟﻮه ارزی ﻧﺎﺷ از ﻃﺮح دﻋﺎوی در ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺧﺎرﺟ را ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﭼﻬﻞ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ﺑﻪ ردﯾﻒ درآﻣﺪی  ۱۶۰۱۶۵ﺟﺪول ﺷﻤﺎره) (۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ اﻟﻒ ـ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد در ﺳﺎل  ،۱۳۹۶ﻣﺼﺎرف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﮔﺬاری ﺑﻨﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰء ) (۲ﺑﻨﺪ
)د( ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ) (۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۱۳اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺪﻫ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎی
ﺧﺼﻮﺻ و ﺗﻌﺎوﻧ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣ ﻏﯿﺮدوﻟﺘ را از ﻣﺤﻞ واﮔﺬاری اﻣﻮال و داراﯾﻫﺎ و ﺳﻬﻢاﻟﺸﺮﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ و
ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎی درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در ﺟﺰء ) (۲ﺑﻨﺪ )د( ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠ اﺻﻞ
ﭼﻬﻞوﭼﻬﺎرم) (۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۱۸اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ.
ب ـ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی در ﺣﺎل واﮔﺬاری در ﺳﺎل  ،۱۳۹۶ﻣﺸﻤﻮل ﺣﻢ ﻣﺎده ) (۴ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸ از ﻣﻘﺮرات
ﻣﺎﻟ دوﻟﺖ ) (۲ﻣﺼﻮب  ۱۳۹۳/۱۲/۴ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۳ـ اﻟﻒ ـ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ۹۴۳۴۴/۰۱۰۱ﻣﻮرخ  ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم در ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺳﻘﻒ
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟ ﺧﺎرﺟ) ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ( ﺑﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺳـﻬﻤﯿﻪ ﺳـﺎل ﻗﺒﻞ ،ﻣﻌﺎدل رﯾـﺎﻟ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﺎرد
) (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰دﻻر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺷﻮد .ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﺑﻨﺪ )پ( ﻣﺎده ) (۴ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ،
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺑﺨﺶ دوﻟﺘ ﮐﻪ دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺎﻟ و زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺧﺘﺼﺎص ﻣدﻫﺪ.
ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻ و ﺗﻌﺎوﻧ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣ ﻏﯿﺮدوﻟﺘ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﭙﺮدن ﺗﻀﻤﯿﻦﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ از
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﻮرد ﮐﻠﯿﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺼﻮب ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻧﻬﺎ از ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟ ﺧﺎرﺟ) ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ( ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﺷﻮﻧﺪ ،اﺧﺬ ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ دﺳﺘﺎه اﺟﺮاﺋ ذیرﺑﻂ )ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﯾﯿﺪ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟ ﺧﺎرﺟ ،(وزارت اﻣﻮر
اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾ) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺪور ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ دوﻟﺘ ،(ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان)ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻌﺎدل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﺗﺮاز ارزی ﮐﺸﻮر( و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر )ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺑﺨﺶ دوﻟﺘ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻃﺮﺣﻬﺎی
ﺗﻤﻠ داراﯾﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای( ﺿﺮوری ﺑﻮده و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد ﻫﺮ ﯾ از ﻃﺮﺣﻬﺎ از ﻣﺤﻞ ﻋﺎﯾﺪات ﻃﺮح و ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟ ﺧﺎرﺟ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﻣﺒﻨ ﺑﺮ
ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟ اﺧﺬﺷﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﻬﺎی ﮐﺎرﮔﺰار ﺧﺎرﺟ و ﺑﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪای ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ
ﺑﺎﺷﺪ ،وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻠ و
ﯾﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾ ﻣﺎه ﺻﺎدر و ﯾﺎ اﺧﺘﯿﺎر اﻣﻀﺎی آن را ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت
وزﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺆول ذیرﺑﻂ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ اﻣﺎن اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ و ﺗﻌﺎوﻧ و
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣ ﻏﯿﺮدوﻟﺘ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات
ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻀﺎﻣﯿﻦ ﺻﺎدره ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﻣﺎه اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺎﻓ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺎﻧ ﻋﺎﻣﻞ در
اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﻧﻤﺑﺎﺷﺪ.
در ﺧﺼﻮص ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘ ،وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾ ﭘﺲ از اﺧﺬ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻻزم از ﺑﺎﻧﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﺧﺬ
وﺛﺎﺋﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎﻓ از ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺪام ﻣﻧﻤﺎﯾﺪ.
ب ـ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد ﺑﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ و ﺗﻮﺳﻌﻪای ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻃﺮﺣﻬﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ،ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت،
ﮐﺸﺎورزی ،آب و ﺧﺎک ،زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄ و ﻓﺮﻫﻨ و ﻫﻨﺮ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﻘﻒ ﻣﻘﺮر در ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ( اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﯾﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟ و اﻋﺘﺒﺎری ﯾﺎ ﮐﻤ ﺑﻼﻋﻮض ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰دﻻر از دوﻟﺘﻬﺎ ،ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟ ﺧﺎرﺟ و
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ج ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﺟﺬب ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﺼﻮﯾﺐﺷﺪه از ﺑﺎﻧ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﻼﻣ ،ﺑﺎﻧ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾ(AIIB)
و ﺑﺎﻧ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﺎرت اﮐﻮ ،دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪه از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﭘﺲ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ
ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج از ﺳﻘﻒ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻨﺪرج در ردﯾﻔﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﮐﺮد آن در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺘﺒﺎدﻟﻪ ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﺧﺎرج از ﺳﻘﻒ ﻣﺼﻮب ردﯾﻔﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
د ـ دوﻟﺖ ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺟﺬب ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ آﻣﺮﯾﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﻣﺒﻠﻎ دو ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
)(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل در اﺧﺘﯿﺎر وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۱۸اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎری
وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷ و اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۴ـ اﻟﻒ ـ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول زﯾﺮ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ورودی ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠ
اﻗﺪام و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻔﻬﺎی ،۳۱۰۷۰۶ ،۳۱۰۷۰۵ ،۳۱۰۷۰۴
 ۳۱۰۷۰۸ ،۳۱۰۷۰۷و  ۳۱۰۷۰۹اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﺎﻟﻎ وارﯾﺰی ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه در ﺟﺪاول ) (۷و ) (۹اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯾﺎﺑﺪ .اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺮای ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠ ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد.

ب ـ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد در ﺳﺎل  ۱۳۹۶از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﺧﺘﯿﺎر از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻣﻞ
ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠ در آن ﺑﺎﻧ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻ،
ﺗﻌﺎوﻧ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣ ﻏﯿﺮدوﻟﺘ ﺑﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای ﺑﺎﻻدﺳﺘ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮک و ﺟﻤﻊآوری ﮔﺎزﻫﺎی
ﻫﻤﺮاه در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻣﺨﺎزن و اﺣﯿﺎی ﭼﺎﻫﻬﺎی ﻗﺪﯾﻤ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ذﺧﺎﯾﺮ ﻧﻔﺘ درﺟﺎ و ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﯿﺖ
ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺨﺎزن و ﺗﻮﻟﯿﺪی از آﻧﻬﺎ ،اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ج ـ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد در ﺳﺎل  ۱۳۹۶از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﺧﺘﯿﺎر از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻣﻞ
ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠ در آن ﺑﺎﻧ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻ،
ﺗﻌﺎوﻧ و ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺑﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درون و ﺑﺮونﺷﻬﺮی ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﯿﺖ و ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓ
وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ و ذیرﺑﻂ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ و ﯾﺎ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
اﻣﻮر ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و دﻫﯿﺎریﻫﺎی ﮐﺸﻮر در ﻗﺒﺎل اﺧﺬ ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳ ﯾﺎ ﻓﺮوش ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎ اﺳﺘﻬﻼک اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
و ﺳﻮد آن اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
د ـ ﻋـﺒﺎرت »ﯾ درﺻﺪ) «(%۱ﻣﻨـﺪرج در ﺗﺒﺼﺮه) (۲ﻣﺎده) (۵۲ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟ
دوﻟﺖ) (۲ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت »ﯾ واﺣﺪ درﺻﺪ« اﺻﻼح ﻣﺷﻮد.
ﻫـ ـ در ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﻞ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و
ﺑﻪروزرﺳﺎﻧ آزﻣﺎﯾﺸﺎﻫﻬﺎ و ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی داﻧﺸﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷ ﺑﻪ ﺗﻔﯿ وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﺷﺎﻧﺰده ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ،وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷ ﭼﻬﺎرﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
)(۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ،داﻧﺸﺎه ﻓﻨ و ﺣﺮﻓﻪای دو ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ،داﻧﺸﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﭼﻬﺎر
ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ،داﻧﺸﺎه ﻓﺮﻫﻨﯿﺎن ﯾﻫﺰار و دوﯾﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ،داﻧﺸﺎه
آزاد اﺳﻼﻣ دو ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ،داﻧﺸﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻫﺸﺘﺼﺪﻣﯿﻠﯿﺎرد
)(۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺸﺎورزی ﭼﻬﺎرﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل،
ﺟﻬﺎد داﻧﺸﺎﻫ ﯾﻫﺰار و دوﯾﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ،داﻧﺸﺎه ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾ و ﻫﻨﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
دو ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل و ﭘﺎرﮐﻬﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری دو ﻫﺰار و ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل
ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎی داﻧﺸﺎﻫﻬﺎ و
ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷ ﻣﺬﮐﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺲ از ﺗﻨﻔﺲ دو ﺳﺎﻟﻪ از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻ آﻧﻬﺎ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﻣﯿﺰان درﯾﺎﻓﺘ و ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﻣﻮرد ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺷﻮد.
ﺗﺠﻬﯿﺰات آزﻣﺎﯾﺸﺎﻫﻬﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻋﻼم ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤ و ﻓﻨﺎوری رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و ﯾﺎ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺗﺨﺼﺼ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺧﻠ ﻧﺪارﻧﺪ ،از ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎرﺟ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺷﻮد.
و ـ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ در ﻏﯿﺮ از ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

ز ـ ﺗﺒﺪﯾﻞ دﻻر ﺑﻪ رﯾﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﺻﻮرت ﻣﮔﯿﺮد.
ح ـ ﺗﺴﻬﯿﻼتﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ارزی از ﻣﺤﻞ ﺟﺰء )د( ﺑﻨﺪ ) (۶ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۸ﮐﻞﮐﺸﻮر در ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫ ﺧﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﺣﻢ
ﻣﺎده ) (۲۰ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب  ۱۳۹۴/۲/۱ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ۵ـ اﻟﻒ ـ ﺑﻪ داﻧﺸﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و
آﻣﻮزش ﭘﺰﺷ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ واﺑﺴﺘﻪ و ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﯿﺮو ،ﻧﻔﺖ ،راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ،دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ،ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷ و
ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﻧﺮژی اﺗﻤ اﯾﺮان و ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ و ﮔﺮدﺷﺮی اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد ﺑﺎ
رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺼﻮب  ۱۳۷۶/۶/۳۰و ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب
 ۱۳۸۴/۹/۱در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﯾﺼﺪﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨ،
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟ ﺧﻮد ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ اﺟﺮای ﻃﺮح )ﭘﺮوژه(ﻫﺎی ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن و ﻣﻬﺎر آﺑﻬﺎی ﻣﺮزی،
ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪوﯾﮋه رﯾﻠ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺮح و اﺟﺮای ﺧﻂ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ـ ﺳﺮاوان و اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی و
وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﺮﻗ ،ﻣﺴﻦ وﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾ ،ﻃﺮﺣﻬﺎی آﺑﺮﺳﺎﻧ و ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺷﺮب و ﮐﺸﺎورزی و اﺣﯿﺎی ﻗﻨﻮات ،اﺣﺪاث
و ﺗﻤﯿﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎی آبﺷﯿﺮﯾﻦﮐﻦ ،ﺗﻤﯿﻞ ﺷﺒﻪ ﺟﻤﻊآوری و اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﺿﻼب ،ﻃﺮﺣﻬﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ آب و ﺧﺎک)زﻫﺸ،(
ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب ،ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی ﺑﺮق ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻃﺮح)ﭘﺮوژه(ﻫﺎی ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮق و آب ﺷﯿﺮﯾﻦ
و ﺑﺮق و ﮔﺮﻣﺎ ) (CHPو ﺑﺮق و ﮔﺮﻣﺎ و ﺳﺮﻣﺎ ) ،(CCHPﺷﺒﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ،ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژیﻫﺎی ﻧﻮ و ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ،اﺣﺪاث و
ﺗﻤﯿﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم ورزﺷ ،اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ داﻧﺸﺎﻫﻬﺎ ،اﺣﺪاث ،ﺗﻤﯿﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰ داﻧﺸﺎﻫﻬﺎ و داﻧﺸﺪهﻫﺎ و
ﭘﮋوﻫﺸﺪهﻫﺎ ،ﭘﺎرﮐﻬﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ،ﺧﻮاﺑﺎﻫﻬﺎ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷ و
ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺎز ﺑﻪ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ ،ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﮐﺸﺎورزی و داﻣﭙﺮوری ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﮐﻤﺘﺮﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ،اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ رﯾﺎﻟ و ﯾﺎ ﺻﻮک اﺳﻼﻣ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده ) (۸۸ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸ از
ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟ دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب  ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ﺑﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﻣرﺳﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ
و ﺳﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
ب ـ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل اوراق ﻣﺎﻟ اﺳﻼﻣ) اﺳﻨﺎد،
ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺻﻮک( ﺑﻪ ﺻﻮرت رﯾﺎﻟ و ارزی ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﻪ ردﯾﻒ ﺷﻤﺎره  ۳۱۰۱۰۸ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
وارﯾﺰ ﮐﻨﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻊ وارﯾﺰی ﺑﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠ داراﯾﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم و ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ داﻧﺸﺎﻫﻬﺎ ﻣﻨﺪرج در ﭘﯿﻮﺳﺖ
ﺷﻤﺎره ) (۱اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣـﻪ ﻣﺘﺒﺎدﻟﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﺷﻮد.
ج ـ اوراق ﻓﺮوشﻧﺮﻓﺘﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺑﻨﺪﻫﺎی )اﻟﻒ( و )ب( اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ،در ﺳﻘﻒ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق ﻃﺮح ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ رﺋﯿﺲ دﺳﺘﺎه اﺟﺮاﺋ،
ذیﺣﺴﺎب ذیرﺑﻂ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑـﻮدﺟﻪ ﮐﺸـﻮر ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاری ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎران ،ﻣﺸﺎوران و ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﻤﺎن
ﻃﺮﺣﻬﺎ اﺳﺖ.
د ـ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎی ﮐﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮک ﯾﺎ اﻧﻔﺮادی ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار
اوراق ﺑﻬﺎدار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان و ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارت ﮐﺸﻮر )ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و
دﻫﯿﺎریﻫﺎی ﮐﺸﻮر( ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺻﻮک اﺳﻼﻣ ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﺧﻮد و ﺑﺎ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد آن ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺠﺎهدرﺻﺪ ) (%۵۰از ﺳﻘﻒ اوراق ﻣﻮﺿﻮع
اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻗﻄﺎرﺷﻬﺮی اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯾﺎﺑﺪ .ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی
ﻗﻄﺎرﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻨﺠﺎهدرﺻﺪ ) (%۵۰دوﻟﺖ و ﭘﻨﺠﺎهدرﺻﺪ ) (%۵۰ﺷﻬﺮداریﻫﺎ اﺳﺖ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﭘﻨﺠﺎهدرﺻﺪ ) (%۵۰ﺳﻬﻢ
دوﻟﺖ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﯿﺰان ﺳﭙﺮده ﻧﺰد ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان و ﺑﺎﻧﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ) (%۵ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮔﺮدد.
ﺷﻬﺮداریﻫﺎﯾﮐﻪ ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ۱۳۹۵ﺑﻪ ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﺗﺤﻮﯾﻞ دادهاﻧﺪ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ از
اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﺮوشﻧﺮﻓﺘﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ھ ـ در ﺳﺎل  ۱۳۹۶دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ را ﺑﺎ ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻪﺳﺎل ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﻧﺎم و ﯾﺎ
ﺑﺎﻧﺎم ،ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪﻫ ﻣﺴﺠﻞ ﺧﻮد ﺑﺎﺑﺖ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠ داراﯾﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای و ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش در ﺑﻮرس ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﺳﻤ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻧﻮد و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۹۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل
ﺑﻪ ﻃﻠﺒﺎران واﮔﺬار ﮐﻨﺪ .اﺳﻨﺎد ﻣﺰﺑﻮر از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف ﻣﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﻣﺎﻟ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار
اوراق ﺑﻬﺎدار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻣﻀﺎی وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾ ﺻﺎدر ﻣﺷﻮد .اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ
اﺳﻼﻣ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ داد و ﺳﺘﺪ در ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ آﻧﻬﺎ
را در ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﯾﺎ ﻓﺮاﺑﻮرس ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﯾﻦ اوراق ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد اﯾﻦ اوراق در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﺳﻨﻮاﺗ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﻣﺷﻮد و ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ
اﺳﺖ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ردﯾﻔﻬﺎی ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺟﺪاول) (۸و ) (۹اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺴﻮﯾﻪ آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و ـ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد در ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺑﺪﻫﯿﻬﺎی ﻗﻄﻌ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘ و ﺣﻘﻮﻗ ﺗﻌﺎوﻧ و ﺧﺼﻮﺻ را ﮐﻪ در
ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۱۳۹۵اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﻄﻌ دوﻟﺖ )وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘ (از
اﺷﺨﺎص ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﻤﻌ ـ ﺧﺮﺟ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾ ،اﺳﻨﺎد ﺗﻌﻬﺪی ﺧﺎﺻ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اوراق ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺧﺰاﻧﻪ« ﺻﺎدر ﻣﮐﻨﺪ و در اﺧﺘﯿﺎر اﺷﺨﺎص
ﺣﻘﯿﻘ و ﺣﻘﻮﻗ ﺧﺼﻮﺻ و ﺗﻌﺎوﻧ ﻃﻠﺒﺎر و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ﺑﺪﻫﺎر ﻗﺮار ﻣدﻫﺪ .اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪﻫ اﺷﺨﺎص
ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد.
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﻄﻌ دوﻟﺖ از اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘ و ﺣﻘﻮﻗ ﺗﻌﺎوﻧ و ﺧﺼﻮﺻ ﮐﻪ در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ )پ( ﻣﺎده ) (۲ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ
رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺪﻫ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻮاردی ﭼﻮن
ﯾﺎراﻧﻪ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎی ﺗﻠﯿﻔ) ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳ (از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺪور اوراق ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺴﻮﯾﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺪﻫ و ﻃﻠﺐ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﺋ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻀﺮت اﻣﺎم )ره( و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳدرﺻﺪ ) (%۳۰از
ﺳﻬﺎم آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺘﺎد ﻣﺬﮐﻮر و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻬﺎﺗﺮ ﮔﺮدد) .ﺗﺎ ﺳﻘﻒ دهﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل(
ز ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻤﺮار ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﺼﺪ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
) (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣ ﻣﻨﺘﺸﺮ و اﺳﻨﺎد ﻣﺰﺑﻮر را ﺻﺮف ﺗﺨﺼﯿﺺﻫﺎی اوﻟﻮﯾﺖدار اﺑﻼﻏ از ﺳﻮی
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸـﻮر ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻨﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد را ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ،از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات دﺳﺘﺎه
ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ اﺳﻨﺎد از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف ﺑﻮده و در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﻗﺎﺑﻞ داد و ﺳﺘﺪ ﻣﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺴﻮﯾﻪ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد در ﺳﺮرﺳﯿﺪ ،ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺴﻮﯾﻪ آن ﻗﺒﻞ از ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺧﺰاﻧﻪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺑﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ح ـ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد اوراق ﺳﺮرﺳﯿﺪﺷﺪه در ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺗـﺎ ﻣﻌــﺎدل ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
)(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل اوراق ﺑﻬﺎدار اﺳﻼﻣ ﺑﺎ ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﺻﻞ و ﺳﻮد و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ
اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ اوراق در ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﺳﻨﻮاﺗ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﻣﺷﻮد.
ط ـ ﺑﻪ وزارت ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری

در ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺸـﺘﺮک ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ارزی ـ رﯾﺎﻟ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در
ﺳﻘﻒ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد اﯾﻦ اوراق ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر از
ﻣﺤﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﻗﺎم ﻣﺼﻮب ﻫﻤﺎن ﺳﺎل اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
ی ـ ﺑﻪ وزارت ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ارزی ـ رﯾﺎﻟ ﺳﺮرﺳﯿﺪﺷﺪه ،ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧ و ﺗﻀﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮرﺳﯿﺪﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎی ﺳﺮرﺳﯿﺪﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎران
ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﯿﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺑﺎﻻدﺳﺘ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎدل ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰دﻻر از ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺸﺎر اوراق
ﻣﺎﻟ ارزی ـ رﯾﺎﻟ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺼﻮب  ۱۳۷۶/۶/۳۰ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی و ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب  ۱۳۸۴/۹/۱ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ
اﺻﻞ و ﺳﻮد اوراق ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﻨﺞﺳﺎل از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠ ﺧﻮد ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ک ـ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل و اﻣﻼک ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد را ﮐﻪ واﮔﺬاری آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻤﻮل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠ اﺻﻞ
ﭼﻬﻞوﭼﻬﺎرم) (۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺼﺎرف آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺟﺰء ) (۲ﺑﻨﺪ)د( ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم
) (۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ ﻧﻤﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ﺑﻪ ﻓﺮوش
رﺳﺎﻧﺪه و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ را ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪداریﮐﻞ ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋ اﺧﺘﺼﺎص
دﻫﺪ.
در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش اﻣﻮال ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ،دوﻟﺖ اﺟﺎزه دارد ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﻋﺘﺒﺎر را از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش
اوراق ﻣﺎﻟ اﺳﻼﻣ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺻﻮرت ﻋﺪمﻓﺮوش اﯾﻦ اوراق در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ،اﯾﻦ اوراق ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋ
واﮔﺬار ﻣﮔﺮدد.
ل ـ ۱ـ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺒﻌﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﺑﻬﺎدار رﯾﺎﻟ ﺑﺮای ﺑﺎزارﻫﺎی ﭘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺸﻮر ،ﮐﻤﯿﺘﻪای ﻣﺘﺸﻞ از ﯾ
ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ ،وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧ
ﻣﺮﮐﺰی و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺸﺎر اوراق رﯾﺎﻟ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎرت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻧﺮﺧﻬﺎی ﺳﻮد اﺳﻤ اوراق ﻣﻨﺘﺸﺮه و ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎز ﺧﺮﯾﺪ اوراق ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻬﺎ و ﺑﺎﻧ
ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺷﻮد .اﻧﺘﺸﺎر اوراق رﯾﺎﻟ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﭘﺲاز ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﺎری ﻗﺎﻧﻮﻧ
ذیرﺑﻂ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
۲ـ ﺳﻘﻒ ﻣﺠﺎز ﻋﺮﺿﻪ اوراق رﯾﺎﻟ ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ دوﻟﺖ در ﺣﺪ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺻﺎدرﺷﺪه در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺠﻮز ﺑﻨﺪ )ب(
ﺗﺒﺼﺮه ) ،(۱اﺳﺘﻔﺎده از اوراق ﻓﺮوشﻧﺮﻓﺘﻪ و ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎی ) (۳۵و ) (۳۶ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﮐﻞﮐﺸﻮر
ﻣﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﯿﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ﻣﺑﺎﺷﺪ.
۳ـ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎی )ط( و )ی( اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وزارت ﻧﻔﺖ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪﺻﻮرت ارزی ﻣﺠﺎز
اﺳﺖ.
۴ـ اوراق ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪﻫ دوﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪﻫﺎی )ح() ،ز( و )و( اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه از ﺳﻘﻒ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺴﺘﺜﻨ اﺳﺖ.
 ۵ـ ﻧﺤﻮه ﺻﺪور اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و دﺳﺘﺎﻫﻬﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ دوﻟﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺷﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻤﻮل ﺟﺰء ) (۱اﯾﻦ ﺑﻨﺪ
ﻣﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ۶ـ اﻟﻒ ـ ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻣﺎده ) (۸۴ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب  ۱۳۶۶/۱۲/۴و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن در ﺳﺎل
 ،۱۳۹۶ﻣﺒﻠﻎ دوﯾﺴﺖ و ﭼﻬﻞ ﻣﯿﻠﯿﻮن )(۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮔﺮدد .ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮ درآﻣﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺘ و

ﻏﯿﺮدوﻟﺘ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺎﻻﻧﻪ دهدرﺻﺪ ) (%۱۰و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎزاد آن ﺑﯿﺴﺖدرﺻﺪ)(%۲۰
اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ اﺷﺨﺎص ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد ) (۵۷و ) (۱۰۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد ﻣﯿﻠﯿﻮن
)(۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮔﺮدد.
ب ـ ﻣﺪت اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﺼﻮب  ۱۳۸۷/۲/۱۷و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺗﻤﺪﯾﺪ
ﻣﺷﻮد.
ج ـ وزارت ﻧﯿﺮو از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی آﺑﻔﺎی ﺷﻬﺮی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺮخ آبﺑﻬﺎی ﺷﻬﺮی ،ﺑﻪ ازای ﻫﺮ
ﻣﺘﺮﻣﻌﺐ ﻓﺮوش آب ﺷﺮب ،ﻣﺒﻠﻎ ﯾﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه )(۱۵۰رﯾﺎل از ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن آب درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﮐﻨﺪ.
ﺻﺪدرﺻﺪ ) (%۱۰۰وﺟﻮه درﯾﺎﻓﺘ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ ﺣﺴﺎب ﻣﺬﮐﻮر در ردﯾﻒ ﻣﻌﯿﻦ
در ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﺻﺮﻓﺎً ﺟﻬﺖ آﺑﺮﺳﺎﻧ ﺷﺮب روﺳﺘﺎﯾ و ﻋﺸﺎﯾﺮی اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯾﺎﺑﺪ .اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ
ﮐﻤﺒﻮد آب ﺷﺮب ﺳﺎﻟﻢ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺷﻮد ﺗﺎ
ﭘﺲ از ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ در اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎﯾ اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﯾﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻋﺸﺎﯾﺮ اﯾﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد .وﺟﻮه ﻓﻮق ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ.
د ـ دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎ و ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ و ﮔﻤﺮﮐ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻌ ـ ﺧﺮﺟ در ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻫـ ـ ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۵ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب  ۱۳۹۴/۸/۱۰ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﻨﺠﺎه ) (۵۰رﯾﺎل ﺑﻪ ازای ﻫﺮ
ﮐﯿﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ در ﺳﻘﻒ ﯾﺎزده ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮔﺮدد ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻣﻮارد ﻣﻄﺮوﺣﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﺻﺮف ﮔﺮدد.
و ـ ۱ـ ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر )ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و دﻫﯿﺎریﻫﺎی ﮐﺸﻮر( اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد در ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺑﯿﺴﺖدرﺻﺪ )(%۲۰
از وﺟﻮه ﺗﺒﺼﺮه) (۲ﻣﺎده) (۳۹ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزشاﻓﺰوده ﻣﻌﺎدل ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل را ﮐﻪ در
اﺧﺘﯿﺎر آن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد ،ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺧﺪﻣﺎﺗ و ﻋﻤﺮاﻧ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠ
داراﯾﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺷﻬﺮﻫﺎی زﯾﺮ ﯾﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻔﺘﺎددرﺻﺪ) (%۷۰و ﺳدرﺻﺪ)(%۳۰
ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻗﺴﻤﺘ از وﺟﻮه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﻣﺬﮐﻮر ،ﺑﻪ ﺗﻔﯿ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﮐﻨﺪ.
۲ـ ﺣﻢ ﺑﻨﺪ)ب( ﻣﺎده) (۳۹ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده در ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﮔﺮدد.
ز ـ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﮐﺸﻮر ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﮔﺮوﻫﻬﺎﯾ از ﻣﺆدﯾﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ )ب( اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه را ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺿﺮﯾﺐ ارزش اﻓﺰوده ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ﺑﺨﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﺑﻨﺪ درﺧﺼﻮص
دورهﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت آﻧﻬﺎ ﻗﻄﻌ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺟﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺿﺮﯾﺐ ارزش اﻓﺰوده ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾ ﻣرﺳﺪ.
ح ـ وزارت ﮐﺸﻮر )اﺳﺘﺎﻧﺪاریﻫﺎ( ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﻋﻮارض ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ ﺧﺎرج از ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺧﺎرج
از ﻣﺤﺪوده روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۹۹ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻣﺼﻮب  ۱۳۳۴/۴/۱۱ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی ﮐﻪ دارای ﻃﺮح
ﻫﺎدی ﻣﺼﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل اﺧﺬ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری
ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ .درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺳﻪ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ ردﯾﻒ ۱۶۲ـ ۵۳۰۰۰۰
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۹اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﻢ وارﯾﺰی ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ذیرﺑﻂ ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد ﺗﺎ
ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺮف ﺑﻬﺴﺎزی روﺳﺘﺎﻫﺎ ﮔﺮدد.

ط ـ دوﻟﺖ ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﺻﺪم درﺻﺪ) (%۰/۲۷از ﻧﻪ درﺻﺪ) (%۹ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده را ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣ ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻔﻬﺎی  ۱۱۰۵۱۳ ،۱۱۰۵۱۲و  ۱۱۰۵۱۴ﺟﺪول ﺷﻤﺎره) (۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺎده ) (۹۴ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﻣﺤﻞ ردﯾﻔﻬﺎ و ﺟﺪاول ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪﺷﺮح ﺗﻮﺿﯿﺢ ذﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ردﯾﻒ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ی ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰی ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﺮد و ﺑﻬﺒﻮد و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﮐﺸﻮر ،ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻣﻮﻇﻒ
اﺳﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ)ﻋﻤﻠﺮد( ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن را در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ در ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ،ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ اﺷﺨﺎص
ﺣﻘﻮﻗ)ﻏﯿﺮدوﻟﺘ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎ( ،ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ )ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ ،ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ
ﻣﺴﺘﻐﻼت( ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﺛﺮوت )ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻗﻔﻠ و اﻣﻼک( و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﺸﺨﺺ و ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﭘﺲ از
ﺗﺄﯾﯿﺪ وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾ ﺑﻪ ﻫﯿﺄتوزﯾﺮان و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣ ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﺮد ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻧﺮخ ﺗﻮرم ،ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی )اﻋﻼﻣ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی
ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﺮای ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﭘﯿﺶ از ﺑﺮآورد( و ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﺑﻪ ﺗﻔﯿ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد و ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻤﻠﺮد ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم
ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻨﺠﺎهدرﺻﺪ ) (%۵۰از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده) (۲۱۷ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ )ﯾدرﺻﺪ) (%۱ﻫﺰﯾﻨﻪ از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪ
اﺧﺘﺼﺎﺻ (ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞدرﺻﺪ) (%۵ﺑﺪون اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮﺧﻬﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه۷ـ اﻟﻒ ـ ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘ و ﺣﻘﻮﻗ اﺳﺘﺨﺮاجﮐﻨﻨﺪه ﺳﻨ آﻫﻦ ﮐﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و
ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧ اﯾﺮان )اﯾﻤﯿﺪرو( و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ اﺳﺖ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺪﻫ ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻌﺎدن
ﻓﻮق ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ) ۱۳۹۵ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ) (۵۵ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۲ﮐﻞﮐﺸﻮر ،ﺗﺒﺼﺮه ) (۱۰ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی
۱۳۹۳و  ۱۳۹۴ﮐﻞﮐﺸﻮر و ﺗﺒﺼﺮه ) (۷ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﮐﻞ ﮐﺸﻮر( را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣ ردﯾﻒ  ۱۳۰۴۱۹ﺟﺪول
ﺷﻤﺎره) (۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ب ـ ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺮداد ﺣﻘﻮق ورودی ﻣﻮاد و ﻗﻄﻌﺎت وارداﺗ ﮐﻪ در ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد ) (۶۶ﺗﺎ ) (۶۸ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐ ﻣﺼﻮب  ۱۳۹۰/۸/۲۲ﻇﺮف ﻣﺪت ﭘﺎﻧﺰده روز از
ﻣﺤﻞﺗﻨﺨﻮاه درﯾﺎﻓﺘ از ﺧﺰاﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎنﺳﺎل ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻗﺪامﮐﻨﺪ.
ج ـ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺻﻮل ﺧﺎﻟﺺ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﺟﻮه درﯾﺎﻓﺘ ﺷﺮﮐﺖ دﺧﺎﻧﯿﺎت اﯾﺮان ﺑﺎﺑﺖ
ﺗﻤﺎمﻧﺎﺷﺖ )ﻫﻮﻟﻮﮔﺮام( و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق اﻧﺤﺼﺎر ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧﺎﻧ از ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳۹۱/۴/۲۷ﺗﺎ  ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﻮق دوﻟﺘ درﯾﺎﻓﺘ ﺑﺎﺑﺖ واردات و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
دﺧﺎﻧ ﻃ ﺳﺎل  ۱۳۹۶اﻗﺪام و وﺟﻮه ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ  ۱۳۰۴۲۱ﺟﺪول
ﺷﻤﺎره ) (۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وارﯾﺰ ﮐﻨﺪ.
د ـ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﮐﺸﻮر ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ درآﻣﺪﻫﺎی وﺻﻮﻟ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۷۳ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺳﯿﺰده
ﻫﺰار وﺳﯿﺼﺪوﺳﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۱۳.۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل را وﺻﻮل و ﺑﻪ ردﯾﻒ درآﻣﺪی  ۱۱۰۵۱۵ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺻﺪدرﺻﺪ) (%۱۰۰درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ ،از ﻣﺤﻞ ردﯾﻒ ۹۲ـ ۵۳۰۰۰۰در اﺟﺮای ﺣﻢ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﮔﺮدد.
وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻣﺎن دﺳﺘﺮﺳ ﺑﺮ ﺧﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮرﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ)ﺳﯿﺴﺘﻢ( اﻃﻼﻋﺎﺗ
واردات ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﯿﺎر و اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧﺎﻧ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ھ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رد دﯾﻮن دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘ ﻓﻮﻻد ،دوﻟﺖ ﻣﻠﻒ اﺳﺖ در ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄدﯾﻪ ﺑﺨﺸ از ﺑﺪﻫ ﺧﻮد
از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﺷﺪه در ردﯾﻒ ) (۱۹ﺟﺪول ﺷﻤﺎره) (۱۸و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ردﯾﻔﻬﺎی ۱۵۱ـ  ۵۳۰۰۰۰و  ۹۸ـ  ۵۳۰۰۰۰ﺟﺪول
ﺷﻤﺎره) (۹اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺑﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﺎن ﺻﻨﺪوق ﻣﺬﮐﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .درﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺎﻓﻮ و ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ

اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﺷﺪه در ردﯾﻔﻬﺎی ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ دوﻟﺖ ﻣﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش اﻣﻮال ﻣﺎزاد وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋ
ردﯾﻒ
 ۶ـ  ۵۳۰۰۰۰ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۹اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .رﻗﻢ ﻣﺰﺑﻮر در ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻓﻣﺎﺑﯿﻦ دوﻟﺖ
و ﺻﻨﺪوق ﯾﺎدﺷﺪه ﻣﻨﻈﻮر ﻣﮔﺮدد.
و ـ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان)اﯾﺪرو( و ﺗﻮﺳﻌﻪ و
ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧ اﯾﺮان)اﯾﻤﯿﺪرو( ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧ ﺗﺨﺼﺼ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر و ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﺑﺎﺑﺖ ﺳﻬﻢ آﻧﻬﺎ از واﮔﺬاری ﺳﻬﺎم ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط را ﺑﺎ ﺑﺪﻫ
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﺑﺖ »ﻣﺎﻟﯿﺎت« و »ﺳﻮد ﺳﻬﺎم« ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﻤﻌ ـ ﺧﺮﺟ
از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺮدش ﺧﺰاﻧﻪ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ز ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣ ﺳﻬﻢ درﻣﺎن از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺄﺧﺬ ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد) (۲۸و ) (۲۹ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻣﺼﻮب  ۱۳۵۴/۴/۳و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮط را در ﺣﺴﺎﺑ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﻤﻪ درﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﺮد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و اﺟﺘﻤﺎﻋ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ۸ـ اﻟﻒ ـ وزارت ﻧﯿﺮو ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺘﻮر ﺣﺠﻤ ﯾـﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭼﺎﻫﻬﺎی ﻣﺠﺎز ﮐﺸﺎورزی را از ﻣﺤﻞ
اﻋﺘﺒﺎرات ﻃﺮﺣﻬﺎی »ﺗﻌﺎدلﺑﺨﺸ ،ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋ و ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﻞ« ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ) (۱اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ.
ب ـ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻋﺸﺎﯾﺮ اﯾﺮان اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺮوﺷﺎﻫﻬﺎ ،ﺟﺎﯾﺎﻫﻬﺎی ﺳﻮﺧﺖ)ﻓﺴﯿﻠ ،(اﻧﺒﺎرﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﻋﻠﻮﻓﻪ و
ﮐﺎﻻ ،اراﺿ و ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ و در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻌﺎوﻧ ﻋﺸﺎﯾﺮی و اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط
ﻗﺮار دارﻧﺪ را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ و درﯾﺎﻓﺖ دهدرﺻﺪ ) (%۱۰ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻘﺪ و ﻣﺎﺑﻘ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻗﺴﺎط ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ
و اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﺑﻬﺮهﺑﺮدار واﮔﺬار ﮐﻨﺪ .وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از واﮔﺬاریﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺮﺑﻮط ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻣﺷﻮد.
ﻣﻌﺎدل ﺻﺪدرﺻﺪ) (%۱۰۰درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺤﻞ ردﯾﻒ ۱۶۳ـ  ۵۳۰۰۰۰در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻋﺸﺎﯾﺮ اﯾﺮان ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ در ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﻋﺸﺎﯾﺮی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ.
ج ـ دوﻟﺖ ﻣﻠﻒ اﺳﺖ در ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺟﻬﺖ ﺗﺜﺒﯿﺖ ،اﺳﺘﻤﺮار و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﺂﺑﻪ اﯾﺮان از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﯿﺮﻣﻨﺪ اﻗﺪام ﺳﯿﺎﺳ ،اﻗﺘﺼﺎدی و
ﻋﻤﺮاﻧ ﻻزم را در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد.
ﺗﺒﺼﺮه۹ـ اﻟﻒ ـ ﺑﻪ داﻧﺸﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷ و ﭘﮋوﻫﺸ و ﭘﺎرﮐﻬﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻋﻤﻠﺮد
درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻ ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﺗﺴﻬﯿﻼت از ﺑﺎﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ و در ﺟﻬﺖ ﺗﻤﯿﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠ داراﯾﻫﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻ ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ب ـ ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷ و داﻧﺸﺎه آزاد
اﺳﻼﻣ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ واﻣﻬﺎی ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۳۸۵ﺗﺎ  ۱۳۹۳را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣ ﮐﺸﻮر ،ﻣﻮﺿﻮع
ردﯾﻒ  ۱۶۰۱۶۰وارﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ .درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻧﻬﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ ردﯾﻒ ۱۴۱ـ ۵۳۰۰۰۰
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۹اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻤ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟ ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدد.
ج ـ ﺻﺪدرﺻﺪ) (%۱۰۰وﺟﻮه ادارهﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺘ از ﺳﺎل  ۱۳۸۵ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم،
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷ و داﻧﺸﺎه آزاد اﺳﻼﻣ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻤ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟ
ﺻﻨﺪوقﻫﺎی رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾ ﺗﻠﻘ ﻣﺷﻮد .وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ واﻣﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﺷ از

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺻﻨﺪوق ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﯾﺎزده ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۱۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ در ﻗﺎﻟﺐ
درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣرﺳﺪ.
د ـ ﻣﺎزاد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ)ره( و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘ ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرات
ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻗﺎﻟﺐ وام از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد .اﻗﺴﺎط واﻣﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﭘﺲ
از ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪﮐﺎر اﻓﺮاد ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺷﻮد.
ﻫـ ـ ﺑﻪ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺨﺸ از اﻣﻼک و ﻓﻀﺎﻫﺎی
آﻣﻮزﺷ ،ورزﺷ و ﺗﺮﺑﯿﺘ ﺧﻮد و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت آﻣﻮزﺷ و ﺗﺮﺑﯿﺘ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺪاث ،ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آﻧﻬﺎ اﻗﺪام
ﮐﻨﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮرای آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده) (۵ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان ﺻﻮرت ﻣﮔﯿﺮد و از ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻮارض ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ،ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل
اﻣﻼک ،اﺧﺬ ﮔﻮاﻫ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ،اﺣﺪاث ،ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮارض ﺷﻬﺮداری ﻣﻌﺎف ﻣﺑﺎﺷﺪ.
و ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪﻧﺤﻮی اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﺎﻏﻞ در وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺠﻮز
ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣ ﮐﺸﻮر و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪﺻﻮرت
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد.
ز ـ ﮐﺎﻫﺶ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋ ،ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ح ـ در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ )ذ( ﻣﺎده ) (۶۴ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ درﺧﺼﻮص ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺣﻖاﻟﺘﺪرﯾﺴ داﻧﺸﺎه ﻓﻨ و ﺣﺮﻓﻪای
ﻣﻨﺘﻘﻞ از آﻣﻮزش و ﭘﺮورش )ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  (۱۳۹۰وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺿﻌﯿﺖ آﻧﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ردﯾﻒ  ۱۳۸ـ  ۵۵۰۰۰۰داﻧﺸﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه۱۰ـ ﺷﺮﮐﺘـﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪای ﻣﻠـﻔﻨﺪ ﻣﺒﻠﻎ دوﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼـﺪ ﻣﯿﻠـﯿﺎرد )(۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل از اﺻﻞ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺨﺺ
ﺛﺎﻟﺚ درﯾﺎﻓﺘ را ﻃ ﺟﺪوﻟ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮوش ﺑﯿﻤﻪ )ﭘﺮﺗﻔﻮی( ﻫﺮ ﯾ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ ﺑﯿﻤﻪ ﻣرﺳﺪ
ﺑﻪﺻﻮرت ﻫﻔﺘ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣ ردﯾﻒ  ۱۶۰۱۱۱ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ .وﺟﻮه
وارﯾﺰی در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎدهای ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد ﺗﺎ در
اﻣﻮر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ  ۲۰ـ  ۵۳۰۰۰۰ﺟﺪول ﺷﻤﺎره) (۹اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد .ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه اﺳﺖ .وﺟﻮه وارﯾﺰی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد.
ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎدهای ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﺮد ﺧﻮد را ﻫﺮ ﺳﻪﻣﺎه ﯾﺒﺎر از ﻧﺤﻮه ﻫﺰﯾﻨﻪ
وﺟﻮه ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۱۱ـ اﻟﻒ ـ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺴﺮی اﻋﺘﺒﺎرات دﯾﻪ ﻣﺤﻮﻣﺎن ﻣﻌﺴﺮ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ زﻧﺎن ﻣﻌﺴﺮ و ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرات
ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﯾﺎ دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺴﺎرتﻫﺎی ﺑﺪﻧ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﺗﺎ ﺳﻪ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل از ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪﻫﺎی )ث( و )ج( ﻣﺎده ) (۲۴ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺒﺎری ﺧﺴﺎرات واردﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ در اﺛﺮ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷ از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﺼﻮب  ۱۳۹۵/۲/۲۰را از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات
ردﯾﻒ  ۵ـ  ۱۱۰۰۰۰ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۷اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن درﯾﺎﻓﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪوق ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻋﻼم وزﯾﺮ
دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﺒﻠﻎ ﯾﺎدﺷﺪه را ﺑﻪﻧﺴﺒﺖ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ در اﺧﺘﯿﺎر وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﻗﺮار دﻫﺪ.
ب ـ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺸﻤﻮﻻن ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺸﺖﺳﺎل ﻏﯿﺒﺖ دارﻧﺪ را ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ

ﻣﺪت زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻘﺪ و اﻗﺴﺎﻃ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﺷﻮد ،ﻣﻌﺎف ﮐﻨﺪ.
ﺗﻤﺎم درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اﻋﻄﺎی ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ  ۱۵۰۱۲۸ﻧﺰد
ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻣﺷﻮد و ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﭘﺎﻧﺰده ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل در ﻗﺎﻟﺐ ردﯾﻒ  ۱۳۰ـ
 ۵۳۰۰۰۰ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۹اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎوی ﺑﻪ ردﯾﻔﻬﺎی ذیرﺑﻂ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪ دﻓﺎﻋ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ
ﻣﺘﺒﺎدﻟﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑـﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﯿﺰان ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻏﺎﯾﺐ ﺑﺮای ﺻﺪور ﮐﺎرت ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول زﯾﺮ ﻣﺑﺎﺷﺪ:

۱ـ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺳﺎل ﻏﯿﺒﺖ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ،دهدرﺻﺪ ) (%۱۰ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﭘﺎﯾﻪ اﺿﺎﻓﻪ و ﻣﺪت ﻏﯿﺒﺖ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶﻣﺎه،
ﯾﺳﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد.
۲ـ ﺑﺮای ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻣﺘﺄﻫﻞ ،ﭘﻨﺞدرﺻﺪ) (%۵و ﺑﺮای ﻣﺸﻤﻮﻻن دارای ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪازای ﻫﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ،ﭘﻨﺞدرﺻﺪ) (%۵از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺒﻠﻎ
ﺟﺮﯾﻤﻪ ﮐﺴﺮ ﻣﺷﻮد.
۳ـ ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻏﺎﯾﺒ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت اﻗﺴﺎﻃ و ﯾﺎ ﻧﻘﺪی ﺑﺮای ﺻﺪور ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ راﻧﻨﺪﮔ
اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
۴ـ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ)ط( ﺗﺒﺼﺮه) (۱۶ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد دارﻧﺪﮔﺎن ﮐﺎرت ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻧﺎﺷ از
اﺟﺮای ﺣﻢ ﺑﻨﺪ ﻣﺬﮐﻮر از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﻟﻐﻮ ﻣﮔﺮدد.
 ۵ـ ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده) (۴۵ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﻋﺪم ﻏﯿﺒﺖ
آﻧﻬﺎ و ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣ ﭘﺪر آﻧﺎن ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠ ،ﻣﺸﻤﻮل ردﯾﻒ اول ﺟﺪول ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﭘﻨﺠﺎهدرﺻﺪ)(%۵۰
ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺷﻮﻧﺪ.
 ۶ـ ﻣﺸﻤﻮﻻن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ)ره( و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘ از ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ) (%۵۰ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﺷﻮﻧﺪ.
ج ـ در ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺴﻮﯾﻪﺣﺴﺎب ﻗﺒﻮض ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎی راﻧﻨﺪﮔ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﺎن ﺧﻮدرو ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آذرﻣﺎه  ،۱۳۹۶ﺟﺮﯾﻤﻪ دﯾﺮﮐﺮد

ﻧﺎﺷ از ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣﺷﻮد .ﻣﺒﻠﻎ وﺻﻮﻟ از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣ ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ
 ۱۵۰۱۲۳ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وارﯾﺰ ﻣﺷﻮد و از ﻣﺤﻞ ردﯾﻒ  ۱۴۸ـ  ۵۳۰۰۰۰ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۹اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف
ﻣرﺳﺪ.
د ـ در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﺑﻨﺪ )ب( ﻣﺎده ) (۴۳ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﻣﺤﻞ ردﯾﻒ ۲ـ  ۵۳۰۰۰۰ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻪﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد) (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل آن در اﺧﺘﯿﺎر وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت )ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻣﻌﺪﻧ اﯾﺮان »اﯾﻤﯿﺪرو«( ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ) (۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ در اﺣﺪاث و ﯾﺎ
ﺗﻤﯿﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﯿﺮﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻫـ ـ ﯾدرﺻﺪ) (%۱از اﻋﺘﺒﺎر ردﯾﻒ ﻫﺰﯾﻨﻪای  ۱۳۰ـ  ۵۳۰۰۰۰در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۹ﺟﻬﺖ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺗ ﭘﺮﺳﻨﻞ وﻇﯿﻔﻪ در
ﭘﺎدﮔﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨ و ﺣﺮﻓﻪای اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ.
و ـ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺴﺎرتﻫﺎی ﺑﺪﻧ ﻣﻠﻒ اﺳﺖ دﯾﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺣﻮادث راﻧﻨﺪﮔ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻘﻒ ﺗﻌﻬﺪات ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی
ﺑﯿﻤﻪ و ﺻﻨﺪوق ﻣﺬﮐﻮر در زﻧﺪان ﺑﻪﺳﺮ ﻣﺑﺮﻧﺪ و ﻗﺒﻞ از ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺷﺪن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺒﺎری ﺧﺴﺎرات وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ
در اﺛﺮ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷ از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﺼﻮب  ۱۳۹۵/۲/۲۰زﻧﺪاﻧ ﺷﺪهاﻧﺪ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓ ﺳﺘﺎد دﯾﻪ ﮐﺸﻮر
ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﻼﻋﻮض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آزادی آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
ز ـ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﻓﺮﻫـﻨ ﺗﺮاﻓﯿ ﮐﺸﻮر ،ﭘﻨﺞدرﺻﺪ) (%۵از ردﯾﻔﻬﺎی  ۶۵ـ  ۵۳۰۰۰۰و  ۶۶ـ  ۵۳۰۰۰۰ﻣﻮﺿﻮع درآﻣﺪﻫﺎی
ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﺮاﺋﻢ راﻧﻨﺪﮔ ،ﺟﻬﺖ ﻓﺮﻫﻨﺳﺎزی رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات راﻫﻨﻤﺎﯾ و راﻧﻨﺪﮔ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
رادﯾﻮﯾ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺒﻬﺎی ﻧﺎﺷ از ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯾﺎﺑﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۱۲ـ اﻟﻒ ـ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮقﺑﯿﺮ از ﻗﺒﯿﻞ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤ ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺸﻮری و ﻟﺸﺮی و ﻗﻀﺎت ﺑﻪﻃﻮر
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﮔﯿﺮد ﺑﻪﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد ) (۷۱و ) (۷۸ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت
ﮐﺸﻮری ﻣﺼﻮب  ۱۳۸۶/۷/۸در ﺣﻢ ﺣﻘﻮق ﺛﺎﺑﺖ ،ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ب ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ در ﻃ ﺳﺎل  ۱۳۹۶را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق
ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺘ ﺑﺎﻻ از ﺣﺪاﻗﻞ درﺻﺪ و ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮقﻫﺎ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺣﻢ در ﻣﻮارد
ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺣﺎم اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ.
ج ـ دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋ ﻣﺠﺎز ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش اﻣﻮال و داراﯾﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﻣﺎزاد در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎی اﻧﻔﺎل و
اﻣﻮال دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی و ﻣﻮارد ﻣﺼﺪاق ﻣﻨﺪرج در اﺻﻞ ﻫﺸﺘﺎد و ﺳﻮم ) (۸۳ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ ﭘﺲ از وارﯾﺰ
ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺎزاد رﺳﻤ و ﻏﯿﺮرﺳﻤ و ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺎداش ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس
ﻗﺎﻧﻮن ،ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﺷﻮﻧﺪ ،از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎر ردﯾﻒ ۱۷۱ـ  ۵۳۰۰۰۰ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۹اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺎﺑﻖ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋ
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر« و »اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣ ﮐﺸﻮر« ﺗﻬﯿﻪ ﻣﮔﺮدد و ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣرﺳﺪ،
اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
د ـ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﮐﺸﻮر اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧ ﺗﺨﺼﺼ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺬب ﯾﺼﺪ ﻧﻔﺮ
ﭘﺰﺷ ﻋﻤﻮﻣ و ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﭘﺰﺷ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎری وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷ در
اﻣﺮ آﻣﻮزش و در ﺳﻘﻒ اﻋﺘﺒﺎرات ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻫـ ـ دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎر ردﯾﻒ  ۱۲۰ـ  ۵۵۰۰۰۰ﺟﺪول ﺷﻤﺎره) (۹اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ و ﻫﻤﺴﺎنﺳﺎزی ﺣﻘﻮق
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘ ﮐﺸﻮری و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺘ

ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﯿﺴﺖﻣﯿﻠﯿﻮن)(۲۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ﻣﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاﺳﺎس آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر
ﺑﺎ ﻫﻤﺎری دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی ذیرﺑﻂ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣرﺳﺪ ،اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ.
۱ـ در ﺻﻮرت ﻣﻔ ﻧﺒﻮدن اﻋﺘﺒﺎر ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﺷﺪه در ردﯾﻒ ﻣﺬﮐﻮر ،دوﻟﺖ ﻣﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺤﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ) (۱ﺟﺪول
ﺳﻘﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف ﺗﺒﺼﺮه ) (۱۴اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
۲ـ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘ ﮐﺸﻮری و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻠﻔﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺎم ﺣﻘﻮﻗ ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﺎن
ذیﻧﻔﻊ ﻧﺎﺷ از اﺟﺮای اﯾﻦ ﺣﻢ را از  ۱۳۹۶/۱/۱اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
و ـ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی »ﻧﻮآوری و ﺷﻮﻓﺎﯾ «و »ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨ اﻣﯿﺪ« در ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﺳﺎل ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻋﻤﻮﻣ ﻏﯿﺮدوﻟﺘ ،ﻣﺼﻮب  ۱۳۷۳/۴/۱۹اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺷﻮﻧﺪ .اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎد ﻋﻤﻮﻣ
ﻏﯿﺮدوﻟﺘ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣرﺳﺪ.
ز ـ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﯿﺮی از ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌ ﻧﺎﺷ از ﺗﻬﺪﯾﺪات و آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی
دوﻟﺘ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ دارای زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ﺣﯿﺎﺗ ﺣﺴﺎس و ﻣﻬﻢ ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻠﻔﻨﺪ ﺗﺎ
ﯾدرﺻﺪ ) (%۱از اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠ داراﯾ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺧﻮد را ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺼﻮنﺳﺎزی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی
ﻫﻤﺎن دﺳﺘﺎه ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﺸﻮر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۱۳ـ اﻟﻒ ـ در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ )م( ﻣﺎده ) (۲۸ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟ دوﻟﺖ ) (۲ﻣﺒﺎﻟﻎ زﯾﺮ
اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯾﺎﺑﺪ:
ﻣﻌﺎدل ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎده) (۱۰ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟ دوﻟﺖ و از
ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎده ) (۱۲ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب  ۱۳۸۷/۲/۳۱ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ
اﯾﺮان.
ﭼﻬﻞدرﺻﺪ) (%۴۰از اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺎﻟﺮد و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﺪاد ﻫﻮاﯾ و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭼﻬﻞ
درﺻﺪ) (%۴۰ﻫﺰﯾﻨﻪای و ﺷﺼﺖدرﺻﺪ) (%۶۰ﺗﻤﻠ داراﯾﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺑﺮای ﻧﻮﺳﺎزی ،ﺑﺎزﺳﺎزی ،ﺧﺮﯾﺪ و اﺣﺪاث ﭘﺎﯾﺎﻫﻬﺎی
اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت و اﻧﺒﺎرﻫﺎی اﺿﻄﺮاری ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺳﺘﺎدی و اﺟﺮاﺋ ،ﺧﻮدروﻫﺎی اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎ و ﺗﺎﻟﯿﻒ
ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب  ۱۳۶۷/۲/۸و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
ﭘﯿﺸﯿﺮی و آﻣﺎدﮔ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث ،ﺳﻮاﻧﺢ و ﺑﺤﺮانﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد ﺗﺎ
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ ) (۱ﻣﺎده ) (۱۷ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﭼﻬﻞودودرﺻﺪ) (%۴۲از درآﻣﺪ
ردﯾﻔﻬﺎی  ۱۶۰۱۵۷و  ۱۴۰۱۴۱ﺑﻪﺟﺰ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۱۵ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺣﺪﻧﺎر)ﮐﺎداﺳﺘﺮ( ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب  ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ذﯾﻞ ردﯾﻒ  ۱۳۱۰۰۰ﻣﻨﻈﻮر ﻣﮔﺮدد.
ب ـ ﻣﻌﺎدل دو ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد) (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎده ) (۱۰ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟ
دوﻟﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎده ) (۱۲ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷ ﺑﺮای
ﻫﺰﯾﻨﻪﮐﺮد اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟ دوﻟﺖ ) (۲اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯾﺎﺑﺪ.
ج ـ در اﺟﺮای ﺟﺰء ) (۱ﺑﻨﺪ )ب( ﻣﺎده ) (۳۲ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﯿﺰده ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد)(۱۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
رﯾﺎل ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎده) (۱۰ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸ از
ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟ دوﻟﺖ و ﻣﺎده ) (۱۲ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﮐﺸﻮر اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯾﺎﺑﺪ.

د ـ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻨﺪ )خ( ﻣﺎده ) (۳۳ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺎده ) (۱۲ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺑﺤﺮان ﮐﺸﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﮔﺮدد .زﻟﺰﻟﻪزدﮔﺎن ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻗﺒﻞ ﮐﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﺑﺪون ﻣﻄﺮح ﺷﺪن در ﮐﺎرﮔﺮوه ،ﻣﺸﻤﻮل ﺣﻢ
ﻣﺎده ﻓﻮق ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻫـ ـ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﻫﺰارﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎده) (۱۰ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟ دوﻟﺖ و
ﻣﺎده) (۱۲ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر )ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و دﻫﯿﺎریﻫﺎی ﮐﺸﻮر(
اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺻﺮف ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ز ـ در ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺷﺒﻪﻫﺎی ﻓﺮﻋ آﺑﯿﺎری و زﻫﺸ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺎﻟ ﺑﻬﺮهﺑﺮداران و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧ اﺟﺮاء ﺷﺪه و ﺑﻪ
دﻻﯾﻞ ﻋﺪم ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ،ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻫﺪاف ﻃﺮح ﯾﺎ ﻋﺪم اﺟﺮای ﺷﺒﻪﻫﺎی اﺻﻠ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ دوﻟﺘ ،ﻃﺮح آﻣﺎده ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻧﺸﺪه و
در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آن ﻣﻘﺪور ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺸﺎورزان ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪه ﺑﺪون اﯾﻨﻪ ﻗﺼﻮری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺪﻫﺎر
ﺑﺎﻧ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و از ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧ ﻣﺤﺮوم ﻣﺷﻮﻧﺪ ،دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ وام را ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﻬﺮهﺑﺮداری اﻣﻬﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ و
ﻫﯿﭽﻮﻧﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺑﺮای دوره اﻣﻬﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع واﻣﻬﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﮔﯿﺮد .ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر از ﻣﺎده ) (۱۲ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺑﺤﺮان ﮐﺸﻮر ﻣﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۱۴ـ اﻟﻒ ـ در اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﻣﺼﻮب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد در ﺳﺎل  ۱۳۹۶از ﻣﺤﻞ
درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اﺻﻼح ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﻫﺸﺘﺎد
ﻫﺰارﻣﯿﻠﯿﺎرد)(۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل و ردﯾﻔﻬﺎی ﯾﺎراﻧﻪای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع روﺷﻬﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی و ﻏﯿﺮﻧﻘﺪی
ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻫﺪف و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘ و ﮐﻤ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ذﯾﻞ اﻗﺪام
ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ـ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾ ردﯾﻔﻬﺎی ﻣﺼﺎرف اﯾﻦ ﺟﺪول ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﯿﺴﺖدرﺻﺪ) (%۲۰ﻣﺠﺎز ﻣﺑﺎﺷﺪ.
ـ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد از ﻣﺤﻞ ﺑﻨﺪ ﺷﺸﻢ ﻣﺼﺎرف اﯾﻦ ﺟﺪول ،ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮای ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و
ﺑﺎﻻﺗﺮ داﻧﺸﺎﻫ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺑﺮای اوﻟﯿﻦﺑﺎر در واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﻮﭼﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﺧﺪﻣﺎﺗ ﺑﻪﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ
ﯾ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ.
ب ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺣﻀﻮر ﻧﯿﻮﮐﺎراﻧﻪ و ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻣﺮدم در ﺗﻘﻮﯾﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی
ﻋﻤﻮﻣ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﺎماﻟﻤﻨﻔﻌﻪ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤ ،داﻧﺸﺎﻫ ،آﻣﻮزﺷ ،ورزﺷ ،ﻓﺮﻫﻨ ،اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨ ،دوﻟﺖ
ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ درﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮی ﻣﺮدﻣ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﺪای ﯾﺎراﻧﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻣﻮر ﻓﻮق در ﺷﻬﺮ ﯾﺎ
روﺳﺘﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺒﺎدرت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وارﯾﺰ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﺎراﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻣﻮر و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪﻣﺎه ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣرﺳﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻋﻼم رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن

ﺟﻬﺖ اﻫﺪای ﯾﺎراﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺬﮐﻮر اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ۱۵ـ اﻟﻒ ـ
۱ـ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﺣﺮارﺗ دوﻟﺘ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﻠﻔﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدرﺗﺨﺼﺼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﺣﺮارﺗ و ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﯿﺮ ﺑﺎﺑﺖ رد دﯾﻮن و ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه
ﺣﺮارﺗ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
۲ـ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺮژی اﺗﻤ اﯾﺮان ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه در ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
ﻧﯿﺮوﮔﺎه اﺗﻤ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ.
۳ـ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺮق ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی آﺑ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺗﻤﺎم وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺑﺮق ﺧﻮد را ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮای
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی ﺑﺮقآﺑ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ب ـ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻮال و داراﯾﻫﺎ و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﻤﻠﯿ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدرﺗﺨﺼﺼ ﺗﻮاﻧﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق از
ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺳﻮد ﺳﻬﺎم اﺑﺮازی ﻣﻌﺎف ﻣﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۱۶ـ اﻟﻒ ـ ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﻣﺠﺎز اﺳﺖ اﯾﺮانﭼﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر را ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﭘﻮل
و اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎ ﻣﺴﺪودﮐﺮدن ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟ آن ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت اﻧﺪوﺧﺘﻪ اﺳﻨﺎس)ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده) (۲۱ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟ و
ﺑﺎﻧ ﮐﺸﻮر( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ.
ب ـ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﻠ ،ﺳﭙﻪ و ﮐﺸﺎورزی را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺣﺪاﮐـﺜﺮ ﺗﺎ
ﭘﻨﺠﺎهﻫـﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﭘﺮداﺧﺘ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﺑﺎﺑﺖ
ﺳﻮد و وﺟﻪ اﻟﺘﺰام ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺧﻄﻮط اﻋﺘﺒﺎری درﯾﺎﻓﺘ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در دﻓﺎﺗﺮ ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻗﻼم ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ و اﺻﻼح
ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ در دﻓﺎﺗﺮ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾ ،ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان و
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ج ـ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ازدواج ﺟﻮاﻧﺎن ،ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری
ﮐﺸﻮر را ﻣﻠﺰم ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺳﻬﻢ ﺧﻮد از ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺲاﻧﺪاز ،ﺟﺎری و ﺳﭙﺮده ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ ﺑﺎﻧﻬﺎ در ﭘﺮداﺧﺖ
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺮده و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ ازدواج را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﻃ ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺗﻤﺎﻣ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻠﯿﻒ ﻧﺸﺪه ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ.
۱ـ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ ازدواج ﺑﺮای ﻫﺮﯾ از زوﺟﻬﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﯾﺼﺪﻣﯿﻠﯿﻮن )(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ﺑﺎ دوره ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ
ﭼﻬﺎرﺳﺎﻟﻪ ﻣﺑﺎﺷﺪ.
۲ـ ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺘﺨﻠﻒ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد.
ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﺮد ﺷﺒﻪ ﺑﺎﻧ ﺑﻪ ﺗﻔﯿ و اﻗﺪاﻣﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟ ﻧﻈﺎرﺗ ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺎزهﻫﺎی زﻣﺎﻧ ﺷﺸﻤﺎﻫﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی
ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
۳ـ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎﻧﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﭘﺲ از ﺗﻤﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﯾﻣﺎه ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺬﮐﻮر را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

د ـ ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﻣﻠﻒ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺳ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
رﯾﺎل ﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ ﺑﺎﻧ و رﺷﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪ ﺗﻔﯿ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۲۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
رﯾﺎل ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ)ره( و ﻧﻪﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓ دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی
ذیرﺑﻂ ﺑﻪ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻃﺮﺣﻬﺎی اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺪدﺟﻮﯾ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻫﺮﯾ از دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر
ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺧﻮد را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آذرﻣﺎه  ۱۳۹۶اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ دﯾﺮ دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی ﻣﺸﻤﻮل
ﺗﻌﻠﻖ ﻣﮔﯿﺮد.
ﻫـ ـ در اﺟﺮای ﻣﺎده) (۷۷ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟ دوﻟﺖ) ،(۲ﻣﺒﻠﻎ ﯾﻬﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
)(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ ﺑﺎﻧﻬﺎ ،در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺘﺎد ﻣﺮدﻣ رﺳﯿﺪﮔ ﺑﻪ اﻣﻮر دﯾﻪ و ﮐﻤ ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ،ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد.
و ـ ﺣﻢ ﺗﺒﺼﺮه) (۳۵ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺗﻨﻔﯿﺬ و ﺷﺮط ﻋﺪم اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟ
ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺸﻮدﮔ ﺳﻮد و ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎی واﻣﻬﺎی ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ﻧﻤﺷﻮد و ﺣﻢ ﺗﺒﺼﺮه ) (۳۶ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺬﮐﻮر در ﺳﻘﻒ ﯾﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ﺑﺮای ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺷﻮد.
ز ـ ﺑﻪ ﻫﺮﯾ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﻣﺎزاد ﺧﻮد را ﮐﻪ واﮔﺬاری آن ﻣﺸﻤﻮل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و
ﭼﻬﺎرم ) (۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ ﻧﻤﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺎﺻ
ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺎون و ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧ
اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۱۷ـ اﻟﻒ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺪاﻟﺖ در ﺳﻼﻣﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﻨﺎﺑﻊ ،در ﺳﺎل  ۱۳۹۶اراﺋﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه
ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ اﻗﺸﺎر ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن وﺳﻊ ﺑﻪﺻﻮرت راﯾﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺣﺘاﻻﻣﺎن از ﻃﺮﯾﻖ
ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع ،ﭘﺰﺷ ﺧﺎﻧﻮاده و در ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﺎﻫ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻋﻢ از ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪﺷﺪه در
ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮدوﻟﺘ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒﺷﺪه ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺎﻟ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن در ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ
ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ب ـ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،راﻫﻨﻤﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨ
ﺑﺮای ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﻮرد از ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪدﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘ درﻣﺎﻧ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاء اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ج ـ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻣﻠﻒ اﺳﺖ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ  ۱۳۱۶۰۰ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۷اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎزان
و آزادﮔﺎن ﻏﯿﺮﺣﺎﻟﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻌﺴﺮ ﻓﺎﻗﺪ درآﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺸﻤﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻤﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺎ
زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻐﻞ و درآﻣﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﮐﻤ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﻌﺎدل ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ.
د ـ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻣﻠﻒ اﺳﺖ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﺧﻮد ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ  ۱۳۱۶۰۰ﺟﺪول ﺷﻤﺎره) (۷اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺰﺷ ﺑﻨﯿﺎد و ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧ ذیرﺑﻂ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ و ﻫﻤﺴﺮان ﺷﻬﺪا ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻬﻮﻟﺖ ﺳﻦ و ﯾﺎ
ﺑﯿﻤﺎری ﺻﻌﺐاﻟﻌﻼج ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﻬﺪاری دارﻧﺪ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮادی از آﻧﻬﺎ ﻧﺎهداری ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﻧﺎهداری ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺳدرﺻﺪ ) (%۳۰ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
ﻫـ ـ دوﻟﺖ ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺨﺸ از ﺧﺪﻣﺎت داروﯾ و درﻣﺎﻧ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﺎزاﯾ را ﻣﺸﻤﻮل ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻗﺮار داده و ﺑﺨﺸ از ﻫﺰﯾﻨﻪ
داروﯾ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و از ﻣﺤﻞ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۷ردﯾﻔﻬﺎی ۲۳ـ  ۱۲۹۰۰۰و  ۲۵ـ ۱۲۹۰۰۰

ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و ـ در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﻣﺎده ) (۶۲ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟ دوﻟﺖ ) (۲دوﻟﺖ و ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﻣﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم ﺑﺮای ﻫﺪف ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﻨ ﺑﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﻦ ﯾﺼﺪﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮده و ﯾﺎراﻧﻪ
ﺗﺴﻬﯿﻼت از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ردﯾﻒ  ۱۳۱۶۰۰ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۷ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﮔﺮدد.
۱ـ اﯾﺜﺎرﮔﺮاﻧ ﮐﻪ در ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزانﻗﯿﻤﺖ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﯾﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن )(۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪه و
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﺷﺮط ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﻦ ﺟﺪﯾﺪ از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺴﻦ ارزانﻗﯿﻤﺖ اﯾﺜﺎرﮔﺮی
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
۲ـ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺪاد ﭘﻨﺞﻫﺰار ﻓﻘﺮه وام ﻣﺴﻦ از ﻣﺤﻞ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۶را ﻣﺠﺪداً ﺑﺮای اﯾﺜﺎرﮔﺮاﻧ ﮐﻪ
در ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ وﻟ ﻫﻢاﮐﻨﻮن در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﻦ دارای ﻣﺸﻼت اﺳﺎﺳ و ﺣﺎد ﺑﻮده و ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﻦ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده و ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺴﻦ ﻣﻌﺮﻓ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۱۸ـ اﻟﻒ ـ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد ،ﺣﺪاﮐﺜﺮﺳﺎزی ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﻣﺆﺛﺮ از
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل ﮐﺸﻮر )ﺟﻮاﻧﺎن ،زﻧﺎن و داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﺎن داﻧﺸﺎﻫ (و ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﺆﺛﺮ از ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﻧﺴﺒ
و رﻗﺎﺑﺘ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﭘﻬﻨﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨ اﯾﺮان اﺳﻼﻣ)ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾ و ﻋﺸﺎﯾﺮی و ﻣﺤﺮوم( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و
ﺳﯿﺎﺳﺘﺬاری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﺷﻐﻠ ﺟﺪﯾﺪ و ﭘﺎﯾﺪار در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ،از ﻃﺮﯾﻖ
ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻧﻬﺎدی ،اﻋﺘﺒﺎری ،آﻣﻮزﺷ و اﺟﺮاﺋ ،اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ را ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ اﺷﺘﻐﺎل اﻧﺠﺎم دﻫﺪ:
۱ـ ﺗﺪوﯾﻦ و اراﺋﻪ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻪ ﺗﻔﯿ رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋ ﺑﺎ ﻫﻤﺎری
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ و ﺗﻌﺎوﻧ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﯾﺎی)دﯾﻨﺎﻣﯿ (ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎر ،ﺑﺎزار ﻋﻮاﻣﻞ و اﺷﺘﻐﺎل ،ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮل و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
۲ـ ﻇﺮﻓﯿﺖﺳﺎزی ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل و ﻣﺆﺛﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﺎه اﺟﺮاﺋ
۳ـ ﺗﺴﻬﯿﻞﮔﺮی و ﻇﺮﻓﯿﺖﺳﺎزی ﻧﻬﺎدی در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾ و ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻫﺪف و اﺣﯿﺎء و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی و ﻧﻘﺎط
ﻣﺤﺮوم ﮐﺸﻮر
۴ـ اﻃﻼعرﺳﺎﻧ ﺷﻔﺎف ﻣﺸﻮﻗﻬﺎی ﻣﺎﻟ ،ﺣﻤﺎﯾﺘ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻫﺮ ﯾ از دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋ
 ۵ـ اﯾﺠﺎد روﻧﻖ در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣ
 ۶ـ اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺸﻮﻗﻬﺎی ﻣﺎﻟ ﺑﻪ ﻃﺮح)ﭘﺮوژه(ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺎﻫﻬﺎی ﮐﻮﭼ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ
ب ـ ﯾﺎراﻧﻪ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ( اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ،از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎر ردﯾﻒ ﺷﻤﺎره  ۱۱۸ـ ۵۵۰۰۰۰
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۹اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺷﻮد.
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﯿﺴﺖدرﺻﺪ) (%۲۰اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ردﯾﻒ ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻫﺎﯾ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻔﺖ ﻋﻀﻮ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺎﻫ
ﺑﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋ ﺑﻨﺪﻫﺎی )اﻟﻒ( و )ب( اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮع و ﺷﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎ ،ﻣﯿﺰان و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺷﻤﻮل ،ﻣﯿﺰان ﺗﺴﻬﯿﻼت،
اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘ و ﺣﻘﻮﻗ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﻫﻤﺎری دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋ ذیرﺑﻂ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﺗﺎ ﯾﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺷﻮد و ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄتوزﯾﺮان ﻣرﺳﺪ.

جـ
۱ـ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ
ﯾﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠ ﺧﻮد و ﺑﺮای ﮐﻤ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی
ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮ ،اﯾﺠﺎد ﮐﺎرور )اﭘﺮاﺗﻮر(ﻫﺎی اراﺋﻪﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺮوﻧﯿ در ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻃﺮح)ﭘﺮوژه(ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای
اﺷﺘﻐﺎلآﻓﺮﯾﻦ و ﯾﺎ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻ و ﺗﻌﺎوﻧ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﺟﻮه اداره ﺷﺪه
ﺑﺮاﺳﺎس آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣرﺳﺪ ،اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ و ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻧﺮخ ﺳﻮد را از ﻣﺤﻞ آن ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
۲ـ ﺑﻪ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻ ـ ﻋﻤﻮﻣ داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻃﺮح)ﭘﺮوژه(ﻫﺎی دوﻟﺖ اﻟﺘﺮوﻧﯿ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺮوﻧﯿ
اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺨﺶ دوﻟﺘ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ
داﺧﻠ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه۱۹ـ اﻟﻒ ـ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠ داراﯾﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﺐ و اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ
اﻗﺪام و ﺑﻪﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ:
۱ـ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ) (%۲۰از ﻣﺤﻞ آورده ﻃﺮف ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻃﺮح ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺷﻮد.
۲ـ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ) (%۲۵از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠ داراﯾﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﺷﺪه ﻫﻤﺎن ﻃﺮح ﯾﺎ ﺳﺮﺟﻤﻊ
اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﻤﺎن ﻓﺼﻞ ﺗﻌﻬﺪ و در ﻣﻮاﻋﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮدﯾﻊ ﻣﺷﻮد.
۳ـ ﻣﺎﺑﻘ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠ ﺑﺎﻧﻬﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺷﻮد.
۴ـ ﺑﺎﻧﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ وﺟﻮه ﺗﻮدﯾﻌ دوﻟﺖ را ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮐﺮده و در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻃﺮف ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﺑﺎﻧ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺮﺟﯿﺤ ﺑﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﯾﺎدﺷﺪه ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾ آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ دﺳﺘﺎه اﺟﺮاﺋ ذیرﺑﻂ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﮐﻨﻨﺪ.
 ۵ـ دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ اﺧﺬ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟ اﯾﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ
ﺗﻀﺎﻣﯿﻦ ﻻزم از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻠ از ﺧﺪﻣﺎت دوران ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻃﺮف ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﺮﻫﯿﻦ اﻣﻮال ﻣﺤﻞ اﺟﺮای ﻃﺮح
ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧ ﻣﺼﻮب  ۱۳۸۶/۴/۵اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 ۶ـ ﺑﺎﻧﻬﺎﯾ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در آﻧﻬﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮔﺮدد ﻣﻠﻔﻨﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ از ﻗﺒﯿﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه
ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘ ﻣﻨﻌﻘﺪﺷﺪه ﺑﺎ ﻃﺮف دوﻟﺘ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻀﻤﯿﻦﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮای اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ
ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﺋ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ از ﻃﺮﯾﻖ درآﻣﺪﻫﺎی ﻃﺮح ﺻﻮرت ﻣﮔﯿﺮد در
ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ ،ﺑﺎﻧ ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ آن در ﻗﺮارداد ﺷﺪه و درآﻣﺪﻫﺎی ﻃﺮح را در ﻗﺒﺎل اﻗﺴﺎط
ﺗﺴﻬﯿﻼت ،ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺴﻮﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻧﻤﺎﯾﺪ.
۷ـ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای دوره ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺗﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻃﺮﺣﻬﺎ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ دوﺳﺎل ،دوره ﺗﻨﻔﺲ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﺳﺎل و دوره
ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﺋ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺠﻤﻮع دوره ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ،ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﺗﻨﻔﺲ ﺣﺪاﮐﺜﺮ دهﺳﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮔﺮدد.
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ و اﺟﺰاء آن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ،وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾ ،ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻬﯿﻪ

ﻣﺷﻮد و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄتوزﯾﺮان ﻣرﺳﺪ.
ب ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘ در اﻣﻮر ﺗﺼﺪیﮔﺮی درﻣﺎن ،وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ،
درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺗﺎ دهدرﺻﺪ) (%۱۰از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘ اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری واﮔﺬار ﮐﻨﺪ.
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﻣﺘﯿﺎزات و ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘ داوﻃﻠﺐ و ﻧﺤﻮه ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﮐﻤ و ﮐﯿﻔ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد رﻋﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘ ﻣﺠﺮی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ
ﮐﺸﻮر« و »اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣ ﮐﺸﻮر« ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت
وزﯾﺮان ﻣرﺳﺪ.
ج ـ دوﻟﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ،ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎدل ﯾدرﺻﺪ ) (%۱از ﯾدوازدﻫﻢ ) ( ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻧﻬﺎ ،ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻧﺘﻔﺎﻋ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘ ﺳﻮدده ﻣﻨﺪرج در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره) (۳اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺳوﻫﻔﺖ ﻫﺰار و ﯾﺼﺪ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۳۷.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل از ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺿﻮع
ردﯾﻒ  ۱۳۰۴۲۵ﺟﺪول ﺷﻤﺎره) (۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
د ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﻋﻤﻠ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮ از اﻟﻮﻫﺎی ﺳﻨﺘ ﺑﻪ روﺷﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣ و
ﺧﺼﻮﺻ «ﯾﺎ »واﮔﺬاری ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ:«
۱ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﻣﺎه از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺑﺎزار اﻟﺘﺮوﻧﯿ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻋﻤﺮاﻧ و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری زﯾﺮﺳﺎﺧﺘ را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻇﺮف ﻣﺪت ﻣﺬﮐﻮر ﭘﻨﺠﺎه ﺗﺎ ﯾﺼﺪ ﻃﺮح)ﭘﺮوژه( ﻣﺴﺘﻘﻞ دارای ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﻣﺎن ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی
از روﺷﻬﺎی ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،در ﭘﺎﯾﺎه ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻌﺮﻓ و اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻃﺮح)ﭘﺮوژه(ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ از ﭘﻨﺞ ﻓﺼﻞ ﺑﻮدﺟﻪای ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺑﻌﺎد ﻣﺎﻟ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻨﻮﻋ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ.
۱ـ۱ـ ﺣﺪاﻗﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﮔﺰارش ﺗﻮﺟﯿﻬ ،ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﯾﺎ واﮔﺬاری و ﻓﻬﺮﺳﺖ داراﯾﻫﺎی
ﻣﺸﻬﻮد و ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﻃﺮح)ﭘﺮوژه(ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﻣﻊ و ﺑﻪروز ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﻣﺎن اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را ﺑﺮای ﻋﻤﻮم داوﻃﻠﺒﺎن ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﻨﺪ.
۲ـ۱ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ روﺷﻬﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮاردادی ،ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻘﺮرات ﺗﻀﻤﯿﻨﺎت ﻃﺮﻓﯿﻦ و دﯾﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط و ﻧﯿﺰ
ﭼﻬﺎرﭼﻮبﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻃﺮح)ﭘﺮوژه( را ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻘﺮرات ﻧﯿﺰ ،ﻓﻘﻂ
در ﺻﻮرﺗ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﺬف و ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه و
ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﯿﺮی ﺑﻌﺪی ﺑﺎﺷﺪ.
۲ـ در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﯿﻞ ﯾﺎ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧ اﻃﻼﻋﺎت و ﮔﺰارش ﺗﻮﺟﯿﻬ) از ﺣﯿﺚ ﻓﻨ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋ و زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄ(
ﯾﺎ ارزﯾﺎﺑ داراﯾﻫﺎی ﻫﺮ ﯾ از اﯾﻦ ﻃﺮح)ﭘﺮوژه(ﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺮرﺳ و ارزﯾﺎﺑ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ
از دﺳﺘﺎه اﺟﺮاﺋ ﻃﺮح ،اﻗﺪاﻣﺎﺗ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ،اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات آن
ﻃﺮح)ﭘﺮوژه( را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ.
۳ـ ﺗﻤﺎﻣ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺸﯿﻞ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺻﻮرت رﻗﺎﺑﺘ ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﭘﺬﯾﺮ ،ﺷﻔﺎف در ﺑﺴﺘﺮ ﭘﺎﯾﺎه
اﻃﻼعرﺳﺎﻧ ﺑﻨﺪ) (۱ﻫﻤﺮاه ﭘﺎﺳﺨﻮﯾ و ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
۴ـ ﺗﻤﺎﻣ ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺮدآوری و ﺗﻤﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ،ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ،اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارﺟﺎع ﮐﺎر ،ارزﯾﺎﺑ ،رﻗﺎﺑﺖ و اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺮﯾ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺪه و دﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻃﻼعرﺳﺎﻧ ،ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺰارش

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی دروﻧ و ﻣﺤﯿﻄ ﻫﺮ ﻃﺮح)ﭘﺮوژه( از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﺗﻤﺎﻣ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺰاﺣﻢ ﯾﺎ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و
ﻧﻈﺮات دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی ﻧﻈﺎرﺗ و ﮔﺰارش دﻗﯿﻖ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺮ ﺳﻪﻣﺎه ﯾﺒﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﻋﻤﺮان و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ ﻣﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه ۲۰ـ در ﺳﺎل  ۱۳۹۶دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ )ب( ﻣﺎده ) (۱۷ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎری ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮا
اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ:
اﻟﻒ ـ دﺳﺘﺎﻫﻬﺎﯾ ﮐﻪ دارای اﺟﺎزه ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻮد ﺳﭙﺮده ﻫﺴﺘﻨﺪ ،درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮد ﺳﭙﺮده آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درآﻣﺪ
اﺧﺘﺼﺎﺻ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﮔﺮدد و ﻣﻠﻔﻨﺪ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻ ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ  ۱۶۰۱۲۰ﺗﺎ
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻪ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ وارﯾﺰ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻬﻢ وارﯾﺰی ﺧﻮد از ﻣﺤﻞ ردﯾﻒ ۷ـ
 ۱۰۲۵۰۰درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺗﺨﻠﻒ از ﺣﻢ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ،ﺗﺼﺮف در وﺟﻮه و اﻣﻮال دوﻟﺘ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﻣﺎﻟ ﻣﺎده ) (۵۹۸ﮐﺘﺎب ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣ) ﺗﻌﺰﯾﺮات و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه( ﻣﺼﻮب  ۱۳۷۵/۳/۲ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی ﺑﺮای آﻧﺎن اﻋﻤﺎل
ﻣﺷﻮد .ﻣﻮارد ﻣﺄذون از ﻃﺮف ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی از ﺷﻤﻮل اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺴﺘﺜﻨ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ب ـ دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ )ب( ﻣﺎده ) (۱۷ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ
ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی درآﻣﺪی و ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺰاﻧﻪ و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .وﺻﻮل ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻫﺰﯾﻨﻪﮐﺮد
ﺗﻤﺎﻣ ﻣﺼﺎرف ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺣﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﻣﻐﺎﯾﺮ ،ﺗﺼﺮف در اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣ اﺳﺖ و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی
ﻣﺎﻟ ﻣﺎده ) (۵۹۸ﮐﺘﺎب ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣ) ﺗﻌﺰﯾﺮات و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه( ﻣﺼﻮب  ۱۳۷۵/۳/۲ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و
اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻧﺎﻓ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﻮان ﻣﺤﻮل ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﻧﻤﺑﺎﺷﺪ.
ج ـ ﺗﻤﺎﻣ دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋ ﺧﺎرج از ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ دارای درآﻣﺪ ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣ اﻗﺪاﻣﺎت
ﻣﺎﻟ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﻔﺘﻮحﺷﺪه در ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم و اﻇﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾ
ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ذیرﺑﻂ ﺧﻮد ،ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ﻣﻘﺮرات در ﮐﺴﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎرف)ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ( در اﯾﻦ دﺳﺘﺎﻫﻬﺎ )ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ و ﺗﻌﺎوﻧ (اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ و
در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺟﺮم ﯾﺎ ﺗﺨﻠﻒ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی ذیﺻﻼح ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﯾﺪ .وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻠﻒ اﺳﺖ
ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﺮد ﻓﻮق را ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾ ،دادﮔﺴﺘﺮی ،ﮐﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ
ﻣﺷﻮد و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت دو ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت دوﻟﺖ ﻣرﺳﺪ.
د ـ ﻣﻬﻠﺖ اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ اﺻﻼﺣﺎت آن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه ۲۱ـ اﻟﻒ ـ ﺣﻢ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ)د( ﺗﺒﺼﺮه) ،(۱ﺣﻢ ﻣﻨﺪرج در ﺗﺒﺼﺮه) (۵و ﺣﻢ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ )ب( ﺗﺒﺼﺮه ) (۱۵در ﻃﻮل
اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﮐﻞﮐﺸﻮر ،ﺑﺮ ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ( ﻣﺎده ) (۶ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ.
ب ـ ﺣﻢ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ )ﻫـ( ﺗﺒﺼﺮه ) (۴در ﻃﻮل اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﮐﻞﮐﺸﻮر ،ﺑﺮ ﺑﻨﺪ )خ( ﻣﺎده ) (۱۶ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺎم
داﺋﻤ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر و ﺣﻢ ﻣﺎده ) (۱۶ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺎم داﺋﻤ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﺣﻢ ﺑﻨﺪ )ز( ﺗﺒﺼﺮه ) (۶اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ،ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺑﺎﺷﺪ.
ج ـ ﺣﻢ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ )ح( ﺗﺒﺼﺮه) ،(۶ﺣﻢ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪﻫﺎی )ب( و )ج( ﺗﺒﺼﺮه ) (۱۱در ﻃﻮل اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﮐﻞﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﻣﺎده ) (۱۱۸ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ.
د ـ ﺣﻢ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ( ﺗﺒﺼﺮه) (۷در ﻃﻮل اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﮐﻞﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﺑﻨﺪ )پ( ﻣﺎده ) (۴۳ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺨﺶ ﺣﺴﺎب وﯾﮋه ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ.
ﻫـ ـ ﺣﻢ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ )د( ﺗﺒﺼﺮه ) (۹در ﻃﻮل اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﮐﻞﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﻣﺎده ) (۶۴ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ.
و ـ ﺣﻢ ذﯾﻞ ﺟﺪول ) (۱۷ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﮔﺮدد.
ز ـ در ﺑﻨﺪﻫﺎی )اﻟﻒ( و )ب( ﺗﺒﺼﺮه ) (۲۰در ﻃﻮل اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮارد ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺣﻢ ﻣﺎده )(۱
ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺎم داﺋﻤ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه۲۲ـ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺟﺮاﺋ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣرﺳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۲۳ـ ﮐﻠﯿﻪ اﺣﺎم ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۶اﺳﺖ.
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۶
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺎدهواﺣﺪه و ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﺗﺒﺼﺮه در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﯾﻬﺰار و
ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻮد و ﭘﻨﺞ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ و در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻧﻬﺒﺎن رﺳﯿﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ـ ﻋﻠ ﻻرﯾﺠﺎﻧ

