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 وریبهرهولید و ت - ١٨ه تبصر

 
 

بنیان و پیشران، صندوق دانش هایپروژه و همچنین سرزمین آمایش بر پایه هاگذارییهسرما و توسعه وریبهرهارتقاء  کشور از طریق رشد و پیشرفت منظوربه - الف

 خود را آغاز خواهد کرد. ، فعالیتتابعه صندوق استانی ٣١و با  نام یافته ایران تغییر و عدالت صندوق پیشرفت امید به کارآفرینی
 

 از حقوق دولتی هاستانا مازاد، سهم یرمنقولغفروش اموال منقول و  )از جمله سنواتی و جداول قانون بودجه هایفرد آن از محل استانی صندوق و واحدهای این منابع

کمتر  مناطق سطح رتقایو ا تبعیض و رفع عادالنه شور و توزیع%( از اعتبار قانون استفاده متوازن از امکانات ک٢٠درصد ) و بیست استانی معادن، مازاد درآمدهای

 گردد.می ینتأم یردولتیغ بالعوض بخش هایو کمک کمک عنوانبهها( یارانه یهدفمندسازاز تولید قانون  ، اعتبارات حمایتو عدالت پیشرفت و تحقق یافتهتوسعه

 هایز برنامها و پشتیبانی حمایت برای و اعتباری فنی هاینرخ سود تسهیالت و کمک وجوه اداره شده، یارانه در قالب ملی تجهیز شده صندوق در بخش منابع

 هر استان هستند. سهم تعیین به مکلف اجرایی هایدستگاهیابد. اختصاص می ملی اجرایی هایدستگاه
 

و  فنی هایکمکو  نرخ سود تسهیالت وجوه اداره شده، یارانه صورتبه تولید و همچنین هاییرساختز مالی صرف تأمین استانی تابعه یهاصندوقتجهیز شده  منابع

ز تولید و اشتغال و ا صرف حمایت غیربانکی اعتباری مؤسساتها و بانک داخلی ، منابعغیردولتی عمومی ، نهادهایو تعاونی خصوصی بخش با منابع در ترکیب اعتباری

 و توسعه ریزیامهبرن آنها، شورای اجرای استان و نظارت بر حسن ( در سطحهایپروژه) یهاطرح تصویب . مرجعشودمی یرپذرقابت وکارهاکسبو  اقتصادی هایفعالیت

 . باشداستان می

 

، ، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعتو دارایی امور اقتصادی یهاوزارتخانه کشور با همکاری و بودجه سازمان برنامه بند توسط این اجرایی نامهیینآ

 رسد.می وزیرانیئته تصویب و به محروم تهیه امور مناطق وزارت ورزش و جوانان و معاونت

 
 

( ٨٣) موارد مندرج در اصل انفال و یاستثنابه) مازاد دولتی غیرمنقولمنقول و  شود اموال و داراییاستانداران اجازه داده می /ملی اجرایی هایدستگاه یرؤسا به-١-ب

 نامهآن در آیین اعضایاموال ) واگذاری و استانی ملی یهاکارگروه ییدتأاز  را پس استانی هایدستگاه /تابعه مؤسساتو  هادستگاه( در اختیار خود و ن اساسیقانو

مزایده  و یا از طریق در بورس کاال حراج عمومی و مقررات، از طریق قوانین با رعایت وزیرانیئته تصویب تشریفات مربوط به شود( و بدون رعایتمی تعیین اجرایی

شده در قانون  ت تعیینو نیز مقررا ( با اصالحات و الحاقات بعدی١٧/١٠/١٣٨٢)مصوب  قانون تجارت الکترونیک با رعایت دولت تدارکات الکترونیک در سامانه عمومی

 کشور واریز نمایند. کل داریخزانهحساب  را به حاصل فروش رسانده و منابع باشد، به با مزایده منطبق کهینحوبهمناقصات  برگزاری

با رشد و  مرتبط هایپروژهو  هاطرحاز  صرف حمایت ملی اجرایی هایدستگاه کشور توسط کل داریخزانهایران نزد  و عدالت صندوق پیشرفت به دل وجوه واریزیمعا

 گیرد.قرار می در استان مربوطه تابعه تانیدر اختیار صندوق اس استانی یهادستگاه ( شده و وجوه واریزی١٨) تولید همان دستگاه در چهارچوب جدول شماره
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 کشور قابل کل داریخزانه به آن، وجوه واریزی پوشش تحت و پژوهشی و مؤسسات آموزش عالی هادانشگاهو  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در صورت درخواست

 .کشور است کل داریخزانه نزد علوم، تحقیقات و فناوری عالییشوراحساب صندوق  واریز به
 

 ومیدرآمد عم ردیف به صلهحا اموال )سادا( و واریز منابع جامع شده در سامانه مازاد ثبت غیرمنقول فروش اموال و دارایی مجاز به و دارایی وزارت امور اقتصادی-٢

 .ستکشور ا کل داریخزانهقانون نزد  ( این٥در جدول شماره ) مربوطه
 

در  اجرائی هایستگاهد نشده توسط اموال غیرمنقول ثبت شناسایی به موظف و دارایی ، وزارت امور اقتصادیتوسعه ششم قانون برنامه ١٠بند )پ( ماده  در اجرای-٣

 به ایران، موظف میاسال جمهوری نام دولت به الذکرفوقشده  اساییشن غیرمنقولاموال  اصالح اسناد مالکیت ضمن وزارتخانه این .اموال )سادا( است جامع سامانه

 یتبا استفاده از ظرف ، بازدید میدانیادواری بازرسی از طریق شناسایی مذکور مجاز به . وزارتخانهکشور است کل داریخزانهحساب  به حاصله فروش آنها و واریز منابع

 .است مردمی یهاگزارشو  غیردولتی بخش

 هستند. بند مستثنی از احکام این مسلح وهاینیر

 

 اندمکلف( ملی توسعهصندوق  منابع از محل )برداشتی و عشایری روستایی و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق از توسعه موضوع قانون حمایت عامل مؤسساتها و بانک -ج

قانون مزبور( بر اساس ابالغ  اجرایی نامهآیین ١٣تسهیالت )موضوع ماده  مالی ینتأمدوره  موضوع قانون مزبور را با رعایت تسهیالت تلفیقی از بازپرداخت حاصل منابع

 و بودجه پیشنهاد سازمان برنامه بند به این اجرایی هدف نمایند. دستورالعمل مناطقدر  ییزااشتغال یهاطرح تسهیالت به ایران صرف اعطای و عدالت صندوق پیشرفت

از ابالغ  پس ماه یکظرف مدت  جمهورییاستر روستایی توسعه ایران و معاونت اسالمی جمهوری مرکزی ، بانکوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور و با همکاری

 گردد.اجرا ابالغ می و برای قانون، تهیه این

 
 

 ( قانون برنامه٤٦ده )بند )پ( ما و با رعایت قوانین تولید و اشتغال را وفق برای بانکی شبکه از تسهیالت پرداختی اقتصادی مختلف یهابخش سهم ١٤٠١در سال  -د

 .رسدیمو اعتبار  پول شورای تصویب به شودمی کشور تهیه و بودجه سازمان برنامه قانون توسط ناز ابالغ ای ماه پس تا یک که ییهاشاخصو بر اساس  توسعه ششم

 
 

ل و اموال منقو نو همچنی دولتی یهاشرکتخود در  لشرکهاسهم( ریال از سهام و ٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠سیصد هزار میلیارد ) تا سقف شودمیاجازه داده  دولت به -ـه

اشتغال د و از تولی یتتسهیالت حما را به سرمایه افزایش ( برابر این٣) سه اندموظفمذکور  یهابانکنماید.  دولتی یهابانکدر  دولت سرمایه را صرف افزایش غیرمنقول

 اختصاص دهند.
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با تأیید وزیر  شودیماجازه داده  و نفت یکشاورز، معدن و تجارت، جهاد اطالعات، صنعت ناوریارتباطات و ف هایوزارتخانه تابعه یاتوسعه یهاسازمانو  هاشرکت به - و

ت، خدماو ید، صادرات کاالرشد و تول تحقق هایدر برنامه گذاریسرمایه به کمک خود را برای داخلی ( ریال از منابع١٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠میلیارد ) هزارده تا مبلغ مربوطه

التفاوت ابهم و پرداخت و اعتباری فنی هایکمک شده،ادارهوجوه  صورتبه و تعاونی خصوصی هایبخش توسط ایتوسعه پروژه( های) و طرح داخل از ساخت حمایت

کشور با  و بودجه نامهسازمان بر سطتو و چارچوب قرارداد عاملیت ، میزان حمایتهاطرح صویببر سازوکار ت شتملبند م این اجرایی نامهدهند. آیین اختصاصنرخ سود 

 رسد.می وزیرانیئته تصویب و به مذکور تهیه هایوزارتخانه همکاری

 گردد.واریز می ربطیذ حساب شرکتتعهدات( در پایان سال به و مانده وجوه استفاده نشده )مسدود نشده بابت اقساط وصولی
 

 :توسعه ششم ( قانون برنامه٥( و )٣شده در مواد )بینیپیش هایاهداف و انجام برنامه به و دستیابی اجرائی هایدستگاهدر  وریبهره منظور ارتقایبه -ز
 

و  مدیریت قرار چرخهاست خود برای عملیاتی هایبرنامه ١٤٠١تا پایان خردادماه سال  اندموظف خدمات کشوری ( قانون مدیریت٥موضوع ماده ) اجرائی هایدستگاه -١

با  متبادله یهانامهموافقتدر  اندمکلف اجرائی یهادستگاه. برسانند وریبهره سازمان ملی ییدتأ و به خود را ارائه تابعه در ستاد و واحدهای وریبهره یهاشاخص ارتقای

 منوط به برنامه این ماهههساعتبار  صیصنمایند. تخ بینیپیش »وریهبهر ارتقای» با عنوان ایضوع را در برنامهمو این شور، اعتبارات الزم بهک و بودجه سازمان برنامه

 .است سازمان اخیرالذکر و تأیید عملکرد از سوی وریبهره سازمان ملیکشور و  و بودجه سازمان برنامه به هادستگاه ارسال گزارش عملکرد از سوی
 

ارتقاء  هایبرنامه اجرای یازموردناعتبارات  اندموظف ستنام ا صریحشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا ت که ییهادستگاهو  هاشرکتو  دولتی یهاشرکت کلیه -٢

ا تا پایان خردادماه رسانند و گزارش آن بر ربطذی قانونی و یا سایر مراجع عمومی مجامع صویبت به ساالنه بودجه و در قالب بینیپیش تقلسم صورتبهرا  وریبهره

ســال  وریبهره ضــعیتو گزارش ارزیابی ـتاسـ کنند. ســازمان اخیرالذکر موظف ارائه وریبهره کشــور و ســازمان ملی و بودجه ســازمان برنامه به ١٤٠١ســال 

بند و  این د. بر تحققکشور قرار ده و استخدامی کشور و سازمان اداری و بودجه در اختیار سازمان برنامه ١٤٠١را تا پایان شهریورماه سال  دولتی هایشرکت ١٤٠٠

 نمایند. ارائه وزیرانیئته اول و دوم به ماههشش را برای یافتهانجامشده نظارت نموده و گزارش اقدامات بینیپیش یهاشاخصاهداف و 
 

 دولت از مقررات مالی یبخش قانون تنظیم مواد به ( قانون الحاق برخی٨٤ماده ) با رعایت هاشرکت و مدیران این مدیرهیئته اعضای به پاداش ساالنه هرگونه داختپر

زبور و تأیید مگزارش  برا ساس نتایج صرفاً یبعدصالحات و الحاقات با ا ٢٤/١٢/١٣٤٧صوب از قانون تجارت م سمتیاصالح ق قانونی ( الیحه٢٤١( و ماده )٢)

 .اقدام است کشور قابل و استخدامی کشور و اداری و بودجه برنامه یهاسازمان

 رسد.می وزیرانیئته تصویب کشور به و بودجه کشور و برنامه و استخدامی اداری یهاسازمانپیشنهاد  بند به این اجرائی نامهآیین
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 جمهوریسرئو مقررات زیر نظر  ضــوابط و با رعایت مســتقل حقوقی شــخصــیت با حفظ آزاد و ویژه اقتصــادی مناطق عالییشورا دبیرخانه ١٤٠١ز ســال ا -ح 

. شوداداره می
 


