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تبصره ()4

تفریغ تبصره ()4

بند (الف)

تفریغ بند (الف)

به بانكهاا االاا ازاادا دادا لا شادد د ااا  1۳۹۷اد لحاا لااابد د اياراا
نسبت به ااطا تسهرالت ا د به لدا د دير اقدام كااد:

د اااااا ازاارا

تااا ي  1۳۹۷/2/2۳ن لجاادد ااطااا تسااهرالت ا د لدراادد ايا باااد ا بااه شاابته بااانت

جزء ()1

كاد ابالغ نمددا اات.

ااارلايه گاارا اب بهاااها ي،دتا ن تواااون و نهادهااا اماادل يرردو اا باارا

تفریغ جزء ()1

طاار هااا تداااوها باالداااا ن اات و گاااد بااا او دياات لرااادي لاااارو و زماادآو
گادها همراا د اااا افاااي

تااب اي ا بااادن بانااك لركااا زمهااد

راريب باديافات لهاادب و ا راا

د اااا ازرا ايا زاا ن باناك لاات اد لحاا لااابد د اياراا ياددن اقادام باه

اااهاا قاديم باا

ااطا تسهرالت ا د به شر زدو دير نمددا اات:

داشا ذياير ن ا د زا و بادوب اناااا لا ترات ن ات و گااد لدزادد د لهاادب و تد راد
اد آنها.

ااااالل ايااراب د

(لبا غ به لراردب يد و)
عنوان بخش

نام
بانک

عامل خصوصی تعاونی
لات

سرمایهگذاران سرمایهگذاران سرمایهگذاران

*

-

متقاضی

نهادهای عمومی
غیردولتی
-

تعداد
1

مبلغ
ارزی
1۷1

معرفیشده
تعداد
1

مبلغ
ارزی
1۷1

دریافتكننده
تعداد
1

مبلغ

نام
سرمایهگذار

عنوان طرح

ارزی
1۷1

شركت پارو پااالي
كاگاب

بادياب اتاب اد گادها يروز پاالياگاا
فاد ( )12پا سزادب

تسااهرالت لدراادد اياا زااا بااا لورفاا ودا ت ن اات و تاادو لجاادد اد ودا ت
تاااوتن لواادب و تجااا ت باارا شااركت لااركد ن د اااااا افااااي
لهادب و ا راا

ااا هاا قاديم باا داشاا ذيااير ن اا د زاا و بادوب اناااا لا ترات

ن ت و گاد لدزدد د لهادب و تد رد اد آبهان پردايت گرديدا اات.

( -1قسمت دوم)

رااريب باديافاات
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بند (الف)

تفریغ بند (الف)

جزء ()2

تفریغ جزء ()2

طر ها تداوها و ديربااي اادلابها تداوها به
داقا پاجاا و يك د تد ( )%51به
تداوهيافاه بر اااس لايتها لاطاها .

تاوت و لودب با لاا كت

ي،دت و تواون با او ديت لااطق لحروم و كمار

با تدزه به ادم وزدد لااار و نرا ادم اااالم نرااد ااادلابهاا تدااوها بها
تاوت و لودبن زهت ااا ادا اد تسهرالت ا د لدردد اي زا برا طر ها تدااوها و
ديربااي ن را

( -2قسمت دوم)

اين جزء فاقد عملکرد است.
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بند (الف)

تفریغ بند (الف)

جزء ()3

تفریغ جزء ()3

ارلايهگرا اب به ها ي،دت ن تواون ن نهادها امدل يرردو ا برا طر ها
تاايد تتمرا و تبديا

غاد قاد.

د اا 1۳۹۷ن لااار زهت بهرالاد اد تسهرالت لدردد اي زا به باناكهاا
االا لرازوه نامددان را اين جزء فاقد عملکرد است .

( -۳قسمت دوم)
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تفریغ بند (ب)

بند (ب)
به بانكها االا ازادا دادا ل شدد د اا  1۳۹۷اد لحا لاابد د ايارا نسبت به
ااطا تسهرالت ا د به ارلايهگرا اب به ها ي،دت ن توااون و شاهردا هاا بارا

بر اااس بر ا هان با تدزه به ادم وزدد لااار ن هرچ گدنه تسهرالت ا د د ازرا
ل اد تب اي باد پردايت نگرديدان را

طر ها تداوها اادلابها تداوها و نرا انداد لهااف ما و ناا د وب و بروبشاهر
بدوب انااا لا ترت و با لورف اادلابهاا تدااوها و ودا ت اا و شهراااد و تضامر
اادلابها و شركتها تابوه و ذ بط اي ودا تهانه و يا ودا ت كاد با تضمر اادلاب الد
شاهردا هاا و دهراا هااا كااد د قباا ذياار اق دااراا يااا فارو

يادلات بااه

ااا اداكاادگاب تا اااهالو اتا ارلايه و ادد آب اقدام كااد.

( -4قسمت دوم)

اين بند فاقد عملکرد است.
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تفریغ بند (ج)

بند (ج)
باناااكهاااا االاااا لجادناااد د ااااا  1۳۹۷لبااااغ هاااا هااااا لراراااا د

هرأت وديراب د زاسه لد خ  1۳۹۷/۳/2باا به پرااهاد لاارو اادلاب برناله و بددزه

( )4۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰يا تسهرالت اد لحا لاابد د ايارا برا يريد تجهرااات تارفا

كاد ن بانك لركا زمهد

ااالل ايرابن ودا تهانهها «اادمن تحاراات و فااو » و

ته ،،و به ود اان آدلاياگااها و كا گااها داناگااها و لؤاسات آلددش و پژوها و

«بهداشتن د لاب و آلدد

فااو

و داناگاا آداد ااالل بر اااس فهرات لاد د تدافاق ودا تهاناههاا و ااادلابهاا

ذ بط و اادلاب برناله و بددزه كاد و با ت،ديب هرأت الاا آنهاا اد لحاا تدثراق الادا

پاشت »ن آير ناله ازراي اي باد ا ت،ديب نمددا كه ط شما ا

/2۷۹۷۹ت55242ها لد خ  1۳۹۷/۳/۷ابالغ شدان را

مبین عدم رعايت مهلت مقرر در حکم اين

بند است.

داناگااها و لؤاسات آلددش و پژوها و فااو

دو ا د ايارا پردايت نماياد .تضمر اي تسهرالت پس اد ت،اديب هراأت الااا بار اهادا

لااار ن پس اد ت،ديب هرأت

لراكا فدقا ركر بددا و پس اد تا س دواا ه اد لحا د آلد ايا،ات آنها و لااااب با لراااب

الاان لباغ پرااهاد زهت ااا ادا اد تسهرالت لدردد اي باد ا به ودا تهانهها ذ بط

د يافا و لباا بر دلانباد لد دت اهب با بانكها بادپردايت ل شدد.

ااالم نمددااند.
توداد هاااد و ش

تجهراات ته ،،آدلاياگااها تحاراات لدردد اي باد فاط د لدا د كه باا به
ااالم لواونت اام و فااو

يرسزمهد و يا ودا تهانه ته،،ا لربدطاه لااابه داياا

پاشت و توداد دا ( )1۰داناگاا وابساه به ودا ت اادمن تحاراات و فاااو ن ياا اد

لهات لار د لادا ( )۳آير ناله ازراي اي باد و پس اد يردادلاا اا  1۳۹۷اقدام باه ا اياه

ندا ندن اد شركت يا ز تألر ل شدد.
آير ناله ازراي اي باد به پرااهاد اادلاب برناله و بددزه كاد و با همتاا

آلدد

( )86دانااگاا و لؤاساه وابسااه باه ودا ت بهداشات د لااب و

باناك

پرااهاد نمددااند.

لركا زمهد

ااالل ايرابن ودا تهانههاا «ااادمن تحارااات و فاااو » و «بهداشاتن

فهرااات پرااااهاد نهاااي د يداااات تسااهرالت لدراادد اياا باااد تداااط

د لاب و آلدد

پاشت »ن داكثر دولاا پس اد ابالغ اي قااندب باه ت،اديب هراأت ودياراب

ودا تهانهها فدقا اركر باه تاد ت زداگاناه طا دو لر ااه باه ااادلاب برنالاه و بددزاه

يداهد ارد.

كاد ن ا ائه شدا اات .ودا تهاناه هاا يادشادا فهراات لر ااه دوم يادد ا بادوب اايات
( -5قسمت دوم)
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لهات دلان لار د لادا ( )4آير نالاه ازرايا ايا بااد و پاس اد تررلااا ااا  1۳۹۷باه
اادلاب لركد ااالم نمددااند.

ودا ت اادمن تحاراات و فااو
بهداشتن د لاب و آلدد

با تدزه به فهرات پرااهاد ودا تهانهها لوادبن لباغ پرااهاد بارا اااا ادا اد

اي باد و بر

تسهرالت لدردد اي باد برا توداد دا ( )1۰داناگاا وابسااه باه ودا ت بهداشاتن د لااب و
آلدد

پاشت و توداد شا

( )6دانااگاا و لؤاساه وابسااه باه ودا ت ااادمن تحارااات و

پاشت

و فهرات لربادط باه لاااراراب لورفا شادا نهااي ودا ت
ا يا اد لهات دلان لار د لادا ( )5آير نالاه ازرايا

اد يك لاا پس اد ااالم آنها به بانك لركد ااالم نمددا اات.

د اااا ازرا اي بادن بانك لركا زمهد

ااالل ايراب داااد ا وما ازرايا

لدردد لادا ( )5آير ناله ازراي لربادط باه تورار نارخ ااددن دو اب تاألر لاا و اااير

فااو ن بدوب اايت ااف لار د تب،را ( )2ذيا لادا ( )۳آير ناله ازراي اي باد و بار

شرايط تسهرالت ا تهره و ط ناله لد خ  1۳۹۷/5/16به شابته باانت كااد اباالغ نماددا

اد اماترد د آلد ايا،ات اا  1۳۹6لؤاسات يادشدا بددا اات.

اات.

پس اد انجام هماهاگ بر ودا تهانهها اادمن تحاراات و فااو
و آلدد

و بهداشتن د لاب

لطااابق لااداد ( )4و ( )5دااااد ا وما ازراياا فاادقن داناااگااهااا و لؤاسااات

پاشت با اادلاب برناله و بددزه كاد ن اادلاب لركد ط فهرات او راه پرداات

لورف شادا رام لرازواه باه باناك االاان نسابت باه تتمراا لادا و و لسااادات الدم

ناله لد خ  1۳۹۷/6/2۰توداد ه اااد و پاا ( )۷5دانااگاا و لؤاساه آلادد

ااا

ا بارا

د يافت تسهرالت لدردد اي باد به لباغ هات هاا و دويست و ا و دو لرارا د و ه ا،اد
و ش،ت و هات لراردب ( )8.2۳2.۷68.۰۰۰.۰۰۰يا و طا فهراات نهااي پرداات نالاه
لد خ  1۳۹۷/1۰/25توداد يت،د و يااددا ( )111دانااگاا و لؤاساه آلادد

ااا

ا بارا

د يافت تسهرالت لدردد اي باد به لباغ ه دا هاا و ها تد و هااااد و هاات لراراا د و
ه ا،د و ه دا لراردب ( )1۷.488.۷1۷.۰۰۰.۰۰۰يا باه باناك لركاا زمهاد

اااالل

ايراب ااالم نمددا اات .اادلاب لابد فهرات لربدط به لاااراراب لورفا شادا لر ااه او

اقاادام نمااددا و بانااكهااا االااا نرااا پااس اد انجااام بر ااا هااا الدمن ااابا ااااج
داناااگااهااا و لؤ اسااات لابااد و هم ااار ت،ااديب لدراادد د ا كاااب ااابااا
نسبت باه ا ااا د يدااات باه باناك لركاا زمهاد

يااددن

اااالل اياراب باه لاواد ايار

لجددن لباد ت نمددااناد .باناك ايررا اركر نراا نسابت باه تادو شاانادا ( )16فاارا لجادد
بااه لباااغ اااه هاااا و هاا،ااد و ناادد و نااه لرارااا د (8۹۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ن )۳يااا زهاات
پردايت تسهرالت لدرادد ايا بااد اد طرياق باناكهاا
به شر زدو شما ا ()1ن اقدام نمددا اات:

( -6قسمت دوم)

فااا كاا گرابن لاات و تجاا ت
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(لبا غ به لراردب يا )

زدو شما ا ()1

سهمیه تعیینشده
سهمیه مورد توافق
عنوان دانشگاه /مؤسسات آموزشی و
وزارتخانه ذیربط و سازمان توسط بانک مركزی
ردیف نام بانک عامل
پزوهشی و فناوری /دانشگاه آزاد اسالمی
جمهوری اسالمی ایران
برنامه و بودجه كشور
1۰۰.۰۰۰
15۰.۰۰۰
داناگاا اادم پاشت و يدلات بهداشا ن د لان بررزاد
1
1۰.۰۰۰
1۰.۰۰۰
داناگاا اادم پاشت و يدلات بهداشا ن د لان بررزاد ا داناتدا پرراپاشت فردوس
2
۳۰۰.۰۰۰
۳۰۰.۰۰۰
داناگاا اادم پاشت و يدلات بهداشا ن د لان ااااب كرداااب
۳
5۰.۰۰۰
1۰۰.۰۰۰
داناگاا اادم پاشت و يدلات بهداشا ن د لان ااااب هرلاگاب
4
15۰.۰۰۰
2۰۰.۰۰۰
فاا كا گراب داناگاا اادم پاشت و يدلات بهداشا ن د لان كاشاب
5
1۰.۰۰۰
1۰.۰۰۰
داناگاا اادم پاشت و يدلات بهداشا ن د لان ااوا
6
۳۰۰.۰۰۰
۳5۰.۰۰۰
داناگاا اادم پاشت و يدلات بهداشا د لان ااااب همداب
۷
5۰.۰۰۰
5۰.۰۰۰
داناگاا اادم پاشت و يدلات بهداشا ن د لان بب
8
1۰.۰۰۰
1۰.۰۰۰
داناگاا اادم پاشت و يدلات بهداشا ن د لان اررزاب
۹
2.۰۰۰.۰۰۰
2.1۰۰.۰۰۰
داناگاا اادم پاشت و يدلات بهداشا ن د لان ااااب ات هاب
1۰

(لبا غ به لراردب يا )

زدو شما ا ()1
عنوان دانشگاه /مؤسسات آموزشی و
پزوهشی و فناوری /دانشگاه آزاد اسالمی

ردیف نام بانک عامل
11
12
1۳
14
15
16

فاا كا گراب
لات
تجا ت

داناگاا اادم پاشت و يدلات بهداشا
داناگاا اادم پاشت و يدلات بهداشا
داناگاا اادم پاشت و يدلات بهداشا
داناگاا اادم پاشت و يدلات بهداشا
داناگاا اادم پاشت و يدلات بهداشا
داناگاا بداا اراا همداب
جمع

ن د لان
ن د لان
ن د لان
ن د لان
ن د لان

ااااب كرلاب
كر
ا او
ااااب دنجاب
ااااب امااب

سهمیه تعیینشده
سهمیه مورد توافق
وزارتخانه ذیربط و سازمان توسط بانک مركزی
جمهوری اسالمی ایران
برنامه و بودجه كشور
۳۰۰.۰۰۰
4۰۰.۰۰۰
15۰.۰۰۰
15۰.۰۰۰
۳۰۰.۰۰۰
۳۰۰.۰۰۰
5۰.۰۰۰
2۰۰.۰۰۰
5۰.۰۰۰
۳5۰.۰۰۰
6۹.۰۰۰
68.500
3.899.000
4.748.500

اماترد تسهرالت پردايا د اا 1۳۹۷ن به شر زدو شما ا ( )2اات:

زدو شما ا ()2
شماره

(لبا غ به لراردب يا )
عنوان دانشگاه /مؤسسات آموزشی و پزوهشی

سهمیه تسهیالت تعیینشده توسط

و فناوری /دانشگاه آزاد اسالمی گیرنده تسهیالت

بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران

بانک عامل

سهمیه

عملکرد درآمد

تسهیالت پرداختشده بابت

تسهیالت

طبقهبندی
  داناگاا اادم پاشت و يدلات بهداشا ن د لان بررزاد
 داناگاا اادم پاشت و يدلات بهداشا ن د لان ااااب همداب
 داناگاا اادم پاشت و يدلات بهداشا ن د لان ااااب دنجاب

5۰.۰۰۰

لات

5۰.۰۰۰

۳.4۹4.۰۰۰

5۰.۰۰۰

5۰.۰۰۰

ا

50.000

جمع

450.000

ـ

450.000

11.837.211

450.000

220.000

ـ

220.000

1۰۰.۰۰۰
۳۰۰.۰۰۰

فاا كا گراب

تعیینشده اختصاصی سال  1396درخواستشده خرید تجهیزات تخصصی آزمایشگاهها و كارگاهها بهروزرسانی آزمایشگاهها و كارگاهها

جمع

1۰۰.۰۰۰

2.684.2۷6

1۰۰.۰۰۰

5۰.۰۰۰

ا

50.000

۳۰۰.۰۰۰

5.658.۹۳5

۳۰۰.۰۰۰

12۰.۰۰۰

ا

120.000

قاارا داد لاوااادا باار دااااگااهااا لااامد و بانااكهااا االااان بااه تااد ت

د اااا  1۳۹۷لؤاسااات لاااراا لدراادد اياا بااادن د يدااااا لبااا باار تدثرااق

لاااا كت لاادن بااددا و تسااهرالت بااه تااد ت لر اااها و لااااااب بااا پرااارفت كااا

دا اي ها يدد زهت اااا ادا اد تساهرالت لاد دنورن ا ائاه ناماددااناد .باناكهاا االاا

پرداياات ل ا شااددن اارا تسااهرالت لدراادد دياافهااا ( )1و ( )2زاادو فاادقن د اااا

پرداياتكاااادا تسااهرالت يادشادا د اااا لااركد ن اد اك راامانت و قاارا داد الدماالزاارا

لركد بهطد كالا پردايت نادا اات.

به ااداب تضمر تسهرالتن ااا ادا نمددااند.
دااااگااهااا ازراياا ن تسااهرالت د يااافا

تسااهرالت لدراادد اي ا باااد بااا تضاامر لراكااا د يافااتكاااادا تسااهرالت پااس اد

ا تاار يريااد تجهراااات تاارفا

ته ،،و به ود اان آدلاياگااها و كا گااها نمددااند.

ت،ديب هرأت الاا آنهان اد لحا لاابد دايا بانكها االا پردايت شدا اات.
طبااق ااااالم ادا ا كااا الاادا دو ا ا و او اق بهااادا ودا ت الااد اقا ،ااد و دا اي ا

( -۷قسمت دوم)

بادپرداياات تسااهرالت لدراادد اي ا بااادن بااا تااا س دواااا ه و لااااااب بااا لرااااب
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د يافا د آلدها ايا،اتا و لبااا بار دلااب بااد لاد د ت ااهب باا باناكهاان تاد ت
گرفاه اات.
د ااا 1۳۹۷ن تجهراااات ته،،ا آدلاياااگااهاا تحارااات لدرادد ايا باااد اد
لحا تسهرالت لد دنورن اد شركت يا ز تألر نادا اات.
شاااياب ذكاار ااااتن لباااغ پرااااهاد زهاات ااااا ادا اد تسااهرالت لدراادد ايا باااد
تداااط داناااگاا آداد ااااالل ن ط ا فهرااات او رااه اااادلاب برنالااه و بددزااه كاااد ن بااه
بانااك لركااا زمهااد

ااااالل اي اراب ااااالم گردياادان اارت هر گدنااه تسااهرالت اد

لحا لركد به داناگاا يادشدا پردايت نادا اات.

( -8قسمت دوم)
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 -۷فد لاتا برق و لااباه با ياگردها د يدداااب د ازرا باد (س) لادا ()۳8

بند (د)
به لاواد تحااق اهادا لااد د قااندب برنالاه شااب تدااوهن باه دو ات ازاادا

قاندب برناله شاب تداوه

دادا لاا شاادد لواااد لباااغ يت،ااد و هااا و اااه هاااا و ه ا،ااد و پاجاااا لرارااا د

 -8تد رد واكس اراهپهاد (پادلدكدو) و ا دنت كددكاب ( وتاويروس) د كاد .

( )14۳.۷5۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰يااا اد و ود اااا  1۳۹۷تااادوق تداااوه لااا برداشاات و

هرگدنه پردايت د يرر اد لدا د لاهصشدا اد زماه ادق و دااماد و زابهزاي
ااابا ات اي باد لمادد اات.

لاابد اتاه ا به دياف د آلاد امادل باه شاما ا طبااهبااد  ۳1۰۷۰5نااد يااناهدا

ااابا ات لربدط به آبراان به واااها و آبرا

كا كاد وا يا نمايد.
لواد لباغ وا يا اد لحا زداو و ديفها هاياها

اي قاندب به شر دير

 1۳۹۷و بر اااس شايص (اادلاب برناله و بددزه كاد ) بر اااابها كاد تدديد و ابالغ
ل گردد.

ايا،اص ل يابد:
 -1اادلاب تدا و ارما د ازرا لادا ( )۹۳قاندب برناله شاب و تداوه كم و كر
برنالهها تد رد ن پديانماي ن لساادن فراب و اريا
 -2تاديت باره دفاا د ازرا لادا ( )1۰6قاندب برناله شاب تداوه
 -۳بادااد لااطق آاربديدا اد د ا ه و كمك به االانده بافاها فراددا
 -4تداوه االانه (ارساب)ها ندي (تحت فاا ) د ازرا لادا ( )۳5قاندب برناله
شاب تداوه
 -5طر ها آبراان
 -6آبهرادا

تحت فاا د اهلاهه او اا

واااي و تداوه شبتهها آب

د ازرا باد (خ) لادا ( )۳8قاندب برناله شاب تداوه
( -۹قسمت دوم)
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تفریغ بند (د)
گاا

اي باد طباهباد شدا ل باشد و به تد ت لحرلانه ا ائه شدا اات.

( -1۰قسمت دوم)
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تفریغ بند (هـ)

بند (هـ)
به دو ت ازادا دادا ل شدد باه لاواد تتمراا طار اناااا آ كاااو د باا د اه

هرااأت وديااراب د زاسااه لااد خ  1۳۹۷/۳/2باااا بااه پرااااهاد اااادلاب برنالااه و

هاااا هتاااا ا ار ا دشاات ارساااابن لباااغ ار،ااد و پاجاااا لراراادب

بددزااه كاااد ن آياار نالااه ازراياا اياا باااد ا ت،ااديب نمااددا كااه طاا شااما ا

بااه هااا و ش ا

( )۳5۰.۰۰۰.۰۰۰دال ا اد لاابد تاادوق تدااوه لاا باه تاد ت تساهرالت باا نارخ اادد
لاوا

/2۷۹8۳ت5524۳ها لد خ  1۳۹۷/۳/۷ابالغ شدا اات.

نوالااله آب تادوق برداشات نماياد .باا اااالم ااادلاب برنالاه و بددزاه كااد باه

تادوق تداوه لاا ن لوااد

ياا تساهرالت يادشادا اد طرياق باناك لركاا زمهاد

ااالل ايراب د ايارا بانك االا كه تداط دو ات تورار لا شاددن قارا لا گرارد تاا د
ها د لدافاااالهها ذ بط ل،ر گردد.

د اااا ازرا اي باد و باا به د يداات اادلاب برناله و بددزه كاد اد تادوق
تداوه لا ن پس اد ااالم تادوق لركد د تا ي 1۳۹۷/۳/28ن بانك لركا

زمهد

ااالل ايراب اقدام به لسدودنمددب لباغ ار،د و پاجاا لراردب ( )۳5۰.۰۰۰.۰۰۰دال لواد
لباغ برست و دو هاا و ندد و يك لرارا د و پان،د و پانادا لراردب ()22.۰۹1.515.۰۰۰.۰۰۰
يا نمددا اات .طبق لادا ( )1آير ناله ازراي اي باد و پس اد ااالم اادلاب و تادوق
يادشدان لباغ لد دنور ط ه ت لر اه به شر زدو شما ا ( )1د ايارا بانك كااو د به
ااداب بانك االان زهت پردايت به ودا تهانهها زهادكااو د و نررو بابت تتمرا طر
لربدطن قرا گرفاه اات:
زدو شما ا ()1
تاریخ درخواست تاریخ اعالم صندوق تاریخ پرداخت
ردیف

1
2
۳
4

( -11قسمت دوم)

سازمان برنامه

توسعه ملی به

به بانک

و بودجه كشور

بانک مركزی

كشاورزی

1۳۹۷/۳/22
1۳۹۷/4/26
1۳۹۷/5/1۰
1۳۹۷/11/6

1۳۹۷/۳/۳۰
1۳۹۷/5/2۳
1۳۹۷/5/1۷
1۳۹۷/11/2۷

1۳۹۷/4/6
1۳۹۷/6/4
1۳۹۷/6/۳
1۳۹۷/12/12

مبلغ

نرخ تسعیر

معادل ریالی

دستگاه

(میلیون دالر)

(ریال)

(میلیون ریال)

اجرایی

۷۰
۷
8۰
۳4

42.1۰۷
41.622
41.622
۷۷.525/۹

4۹۰ن۹4۷ن2
۷6۰ن۳2۹ن۳
۳54ن2۹1
88۰ن6۳5ن2

ودا ت زهادكااو د
ودا ت نررو
ودا ت زهادكااو د
ودا ت زهادكااو د
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زدو شما ا ()2

زدو شما ا ()1
تاریخ درخواست تاریخ اعالم صندوق تاریخ پرداخت
ردیف

5
6
۷

سازمان برنامه

توسعه ملی به

به بانک

و بودجه كشور

بانک مركزی

كشاورزی

1۳۹۷/12/1
1۳۹۷/12/12
1۳۹۷/12/1۹

1۳۹۷/12/11
1۳۹۷/12/15
1۳۹۷/12/26

1۳۹۷/12/2۷
1۳۹۷/12/2۷
1۳۹۷/12/28

جمع

مبلغ

نرخ تسعیر

معادل ریالی

دستگاه

(میلیون دالر)

(ریال)

(میلیون ریال)

اجرایی

5/5
15۰
۳/5

8۰.۹2۷/6
82.554/8
8۳.۹55/8

350

ـ

1۳5ن1۳۹ن12
۰51ن454
ودا ت نررو
2۹۳.845
ودا ت نررو

ودا ت زهادكااو د

22,091,515

نرخ ادد تسهرالت ايا،اصيافاه لدردد اي باد بار ااااس نارخ لاواا

نام بانک
عامل

بانك
كااو د

عنوان دستگاه اجرایی

ودا ت زهادكااو د
شركت اهال آ لاطاها
ارسااب و باد سااب

نوالاالاه

دالر
۳۳4
16
350

معادل ریالی *
21.۰52.264
۰۰۰ن۰1۰ن1

مبلغ مندرج

مبلغ تسهیالت پرداختی

در موافقتنامه

بابت تکمیل طرح

ذیربط *

موضوع این بند *

2۰.۹۹۷.25۰

21.۰52.264

1.۰1۰.۰۰۰

22.007.250 22.062.264

251ن۰۳۹ن1
22,091,515

ااابا ات د يافا د ها د لدافاااالهها لاباد ه به ل،ر

ا نااا آ كااو د با د ه باه هاا و
ش هاا هتاا ا ار دشت ارسااب
پردايت تد ت ورورتها پرمانتاا اب
و لااو ي پرو ا
ـ

اردا اات.

شاياب ذكر ااتن نحدا بادپردايت (وا يا) لاابد لدردد ايا بااد باه ساا تاادوق

ااالل ايراب د لرا ا او تاا اادمن

نرخناله بانك لركد به لباغ ها و دو هاا ( )42.۰۰۰ياا و د لرا اا بواد باه لدزاب

مصادیق مصرف

* لغايرت لدزدد لابر لبا غ لاد د اي اه اادب ناش اد تغرررات ا د و ت اوت لدزدد د نارخ تساورر د لاااطد دلاان لربادط باه
تورر هر كدام ل باشد.

تادوق تداوه لا به لرااب اه و نرب د تد ( )%۳/5تورر شدا اات.
نرخ تسورر لد د ااما بانك لركا زمهد

سهمیه تعیینشده

جمع

ـ

(لبا غ به لراردب دال  /يا )

تداوه لا ن د باد (د) اي تب،را تبرر شدا اات.

ت،ديبناله شما ا /1۰2554ت5586۷ها لد خ  1۳۹۷/8/5هرأت وديراب و هم ار بر ااااس
د يدااتها تادوق تداوه لا ن نرخ االانه نرما بددا اات.
بر اااس لادا ( )1آير ناله ازراي تد ا ركر و لطابق برنالاه اماراات طار ن لبااغ
ار،د و ا و ها لراردب ( )۳۳4.۰۰۰.۰۰۰دال اد ااابا لدرادد ايا باادن بارا تتمراا
پاارو اهااا لرباادط د ايارااا ودا ت زهادكااااو د و لااابا بااه لباااغ شااانادا لراراادب
( )16.۰۰۰.۰۰۰دال د ايارا ودا ت نررو (شركت اهال آ لاطاها ارسااب و باد ساااب)
قرا گرفاه اات .اماترد لبا غ پردايا به دااگااها ازراي ذ بط تداط بانك كاااو د
به شر زدو شما ا ( )2اات:
( -12قسمت دوم)
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تفریغ بند (و)

بند (و)

به دو ت ازادا دادا ل شدد پس اد ااد قرا داد با تألر كاادا لا يا ز اقدالات قااندن

د اااااا ازاارا ل اااد اياا بااادن هرااأت وديااراب طاا ت،ااديبنالااه شااما ا

الدم ا نسبت به تألر اهب پانادا د تاد ( )%15تساهرالت لاا ياا ز (فايااانس) بارا

/8۷۹852ت558۰1ها لد خ  1۳۹۷/۷/5به اادلاب برنالاه و بددزاه كااد ازاادا دادا ااات

طر ها

يا اد لحا تادوق تداوه لا بهاما آو د.

نسبت به تألر پانادا د تد ( )%15اهب كا فرلا لربدط به تسهرالت لا يا ز (فايااانس)
برا طر ها

يا اد لحا تادوق تداوه لا اقدام نمايد .لطاابق لاادا ( )2ت،اديبنالاه

لركد تادوق تداوه لا بايد بر اااس د يداات اادلاب يادشدا نست به ايا،ااص اااباا
لد دنراد برا تألر پانادا د تد ( )%15اهب لدردد اي باد اقدام نمايد .الدم به ذكر اااتن
ط ت،ديبناله شما ا /124414ت558۰1ها لد خ  1۳۹۷/۹/21طر «ا داث ااآه گرگاب
ا بجاد د و ااآه شررواب ا لاهد» و ط ت،ديبناله شاما ا /1۳1865ت56۰5۰هاا لاد خ
 1۳۹۷/1۰/6طر «بهساد ناوگاب ااآه »ن به طر ها ت،ديبناله تد ا ركر اراافه شادا
اات.
فهرات طر ها لاد د ت،ديبنالهها فدقا ركر به شر زدو شما ا ( )1اات:
زدو شما ا ()1
ردیف
1
2
۳
4
5
6
۷

( -1۳قسمت دوم)

شماره
طبقهبندی
1۳۰۳۰15۰14
1۳۰۳۰15۰24
1۳۰۳۰15۰25
1۳۰۳۰15۰26
1۳۰۳۰15۰28
1۳۰۳۰15۰2۹
1۳۰۳۰15۰۳۷

عنوان طرح
ا داث و برق كردب ااآه تهراب ا همداب ا اااد
ا داث ااآه شرراد ا بدشهر
ا داث ااآه ير كاد و يط آ اا نهاوند
ا داث ااآه قاوي ا شت ا انا ا آااا ا
ا داث ااآه گرگاب ا بجاد د و ااآه شررواب ا لاهد
برق كردب ااآه گرلسا اگرگاب ا ايا هبروب
برق كردب ااآه تهراب ا لاهد

عنوان پروژه
ا داث ااآه همداب ا اااد
ا داث ااآه شرراد ا بدشهر
ا داث ااآه كرلانااا ا يسرو
ا داث ااآه شت ا آااا ا و ا داث ااآه شت ا انا
ا داث ااآه گرگاب ا بجاد د و ااآه شررواب ا لاهد
برق كردب ااآه گرلسا ا گرگاب ا ايا ه بروب
برق كردب ااآه تهراب ا لاهد
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زدو شما ا ()1
ردیف

د اا 1۳۹۷ن اادلاب برناله و بددزه كاد د اااا ااا ادا اد لجدد اي بادن ترفا

شماره

عنوان طرح

طبقهبندی

يطدط ااآه

8

 1۳۰۳۰15۰۳8بهساد ن ندااد و نگهدا

۹

 1۳۰۳۰15۰۳۹بهساد ناوگاب ااآه

1۰
11
12

 1۳۰۳۰15۰42تداوه ما و ناا با ااآه ا بهراهااد ل،ر انر
 15۰2۰۰4۰۰5ا داث قطا دله كالبشهر لاهد به شهر زديد گابها
 15۰2۰۰4۰۰8ا داث قطا شهر تبريا

1۳

 15۰2۰۰4۰14ا داث و تتمرا يطدط او ديتدا لارو تهراب

14

 15۰2۰۰4۰16تاٌلر و تهره تجهراات و واگ قطا شهر و دله

عنوان پروژه
بادااد و رمانت (گا انا ) اماترد ( )۳6دااگاا لاشر آالت
لاشرا (لتانراا) يا
تدا و قطوات يدك ررو ناوگاب ااآه زمهد ااالل
ايراب
تدا و ( )15دااگاا تدلدترد زرثارادا ( )12۰تا
ا داث قطا دلها كالبشهر لاهد به شهر زديد گابها
ا داث يط ( )۳لارو تبريا
ا داث يط ( )6لارو تهراب
ا داث يط ( )۷لارو تهراب
تألر ( )6۳۰دااگاا واگ لاروي شهر تهراب

با تدزه به اياته بر اااس لادا ( )2۰قااندب برنالاه پاجساا ه شااب تدااوه اقا،ااد ن
ازاماا و فرهاگ زمهد

ااالل ايرابن ت،ديب طر هاي كه اد تسهرالت لا ياا ز

ااا ادا ل كااد د شد ا اقا،ادن لادط به ا ايه د يداات دااگااها ازراي لاد طار و
ا ائه تدزرهات فا ن اقا،اد ن لا و ديستلحرط ل باشادن ارا تارفا تواداد ( )۷پارو ا اد
طر ها لاد د ت،ديبنالهها فدقا ركر به شار زادو شاما ا ( )2كاه اائا شارايط

برا پرو اها

و «تدا و پانادا دااگاا تدلدترد زرثارادا ( )12۰تا »ن اقدام به ا ايه د يداات به تادوق
تداوه لا نمددا و لباغ تضمر و دو ا دلان بادپردايت ا به تاادوق لاركد اااالم كاردا
اات .تادوق يادشدا بر اااس د يداات اادلاب برناله و بددزاه كااد ن نسابت باه تادو
دااد لسدود بابت تألر اهب پانادا د تاد ( )%15كا فرلاا لربادط باه تساهرالت لاا
يا ز (فاياانس)ن برا ازرا پرو اها لركد ن اقدام نمددا اات .باناك لركاا زمهاد
ااالل ايراب نرا بر اااس د يداات تادوق لوادبن نسبت باه ايجااد لسادود ا د بابات
تألر اهب لابد ن اقدام نمددا كه اماترد آب به شر زدو شما ا ( )۳اات:
زدو شما ا ()۳
ردیف

لدتد بددااندن به لر اه ت،ديب د شد ا لركد اردا اات:
1

زدو شما ا ()2
ردیف

1
2
۳
4
5
6
۷

دستگاه اجرایی

ودا ت اا و شهرااد
ودا ت اا و شهرااد ا ااآه زمهد
ودا ت اا و شهرااد
ودا ت اا و شهرااد
ودا ت كاد
ودا ت كاد
ودا ت كاد

عنوان پروژه

مبلغ كل تسهیالت
نوع ارز
مصوب ارزی

يداب
ا داث ااآه شرراد – بدشهر
ااالل ايراب تدا و قطوات يدك ررو ناوگاب ااآه زمهد ااالل ايراب يد و
يد و
تدا و ( )15دااگاا تدلدترد زرثارادا ( )12۰تا
يد و
ا داث قطا دلها كالبشهر لاهد به شهر زديد گابها
يد و
ا داث يط ( )6لارو تهراب
يد و
تألر ( )6۳۰دااگاا واگ لارو شهر تهراب
يداب
تمديد و اتال ل،دبه يط ( )2قطا شهر كر و دله

5.۹14.۰۰۰.۰۰۰
46.۷42.6۹6
52.5۹۹.555
186.۰81.1۰4
41۷.8۰۰.۰۰۰
۹۹4.۳48.۰۰۰
۳.1۷5.۰۰۰.۰۰۰

يا «تدا و قطوات يدك ررو

ناوگاب ااآه زمهد

ااالل اياراب»

2

(لبا غ به يد و)

شماره

عنوان

شماره

موضوع

تأمینكننده

مبلغ

طبقهبندی

پروژه ریلی

قرارداد

قرارداد

مالی خارجی

قرارداد

تدا و قطوات يدك
تدا و قطوات يدك
 1۳۰۳۰15۰۳۹ررو ناوگاب ااآه  5۰۰/1۰8۹44ررو ناوگاب ااآه
زمهد ااالل ايراب
زمهد ااالل ايراب
تدا و ()15
تدا و ()15
بانك EIH
 1۳۰۳۰15۰42دااگاا تدلدترد  5۰۰/1۰25۷۷دااگاا تدلدترد
هالبد گ
زرثارادا ( )12۰تا
زرثارادا ( )12۰تا
بانكEIH
هالبد گ

جمع

بانك لركا زمهد

۰۰۰ن۰۰۰ن5۰

سهم ( )%15تسهیالت
مالی خارجی (فاینانس)
از محل صندوق توسعه ملی

۰۰۰ن5۰۰ن۷

مبلغ تأمینشده
از محل صندوق
توسعه ملی بابت
سهم ()%15
۰

۰۰۰ن265ن56

۷5۰ن4۳۹ن8

۷5۰ن4۳۹ن8

106.265.000

15.939.750

8,439,750

ااالل ايراب بر اااس د يدااات تاادوق تدااوه لاا ن لبااغ

هات لراردب و ها تد و ا و نه هاا و ه ا،د و پاجاا ( )8.4۳۹.۷5۰يد و ادودا لوااد

( -14قسمت دوم)

تبصره ()4
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نه لراردب و شا،د و برست و يك هاا و پان،د و دو ( )۹.621.5۰2دال بابات تاألر پاانادا
د تد ( )%15تسهرالت لا يا ز طر «تدا و پانادا دااگاا دكدلدتراد زرثاراادا 12۰
تا »ن به ن د بانك تاوت و لودب لسدود نمددا و سب د يدااات باناك تااوت و لوادبن
لباغ لركد اد طريق بانك تجا ت د تاا ي )1۳۹۷/12/8( 2۰1۹/2/2۷ن باه ساا اااللا
بانك تاوت و لودب ناد بانك  EIHهالبد گن وا يا گرديادا ااات .هم اار لبااغ ه ات
لراردب و پان،د هاا ( )۷.5۰۰.۰۰۰يد و بابات تاألر پاانادا د تاد ( )%15تساهرالت لاا
يا ز طر «تدا و قطوات يدك ررو

ناوگاب ااآه زمهد

ااالل ايراب» باه ن اد

بانك تاوت و لودب لسدود گرديدان رت با تدزه به اياته لسدود لاركد د پايااب ااا
 1۳۹۷انجام شدان وزه بابت آب د يافت نادا اات.
اهب پانادا د تد ( )%15تساهرالت لاا ياا ز (فايااانس) بارا طار هاا

ياا

فدق ا ركر اد لحا تادوق تداوه لا ن پس اد ااد قرا داد با تألر كاادا لا ياا ز ن تاألر
شدا اات.

( -15قسمت دوم)

تبصره ()4
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تفریغ بند (ز)

بند (ز)
تسهرالت بادها (د) و (ها) اي تب،را با شرايط دير ايا،اص ل يابد:

تفریغ جزء ()1

جزء ()1

بر اااس بر ا هان د ازرا اي زا ن اادوكا الدم زهت لاواد نماددب تساهرالت

تسهرالت لركد د بددزهها اادات  1۳۹8تا  14۰۳لاواد و باه ساا تاادوق
تداوه لا وا يا گردد.

باد ها (د) و (ها) تب،را لد دنور د بددزهها اادات  1۳۹8تا  14۰۳و وا يا آب به سا
تادوق تداوه لا پر برا شدا و اادلاب برناله و بددزه كاد با ا اياه تضامر نالاههاا
الدم برا پر برا بادپردايت تسهرالت باد ها لركد ط اادات يادشدان زهت وا ياا باه
سا تادوق تداوه لا اقدام نمددا اات.
لطابق ل اد تب زا ( )4باد (ه) تب،را ( )4لادا وا دا قاندب بددزه اا  1۳۹8كاا
كاد لار گرديدا «بادپردايت تسهرالت لربدط به برداشت دو ت اد تادوق د ااا 1۳۹۷ن
د بددزهها اادات  1۳۹۹تا  14۰4لاود و به سا تادوق تداوه لا وا يا شادد.»... .
شاياب ذكر اااتن دياف تمااك دا ايا هاا لاا  1۰۳۰۰۰-5تحات اااداب «بادپردايات
تسهرالت د يافا اد تادوق تداوه لا » به لباغ ياكهااا لراراا د ()1.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
يا د زدو شما ا ( )8لادا وا دا قاندب بددزه اا  1۳۹8كا كاد پار براا گرديادان
رت با تدزه به تب زا ايررا ركرن د اا  1۳۹8بادپردايا بابت اقساط تسهرالت لدردد
بادها (د) و (ه) اي تب،را به تادوق تداوه لا لدردارت نداشاه و تا تاا ي تحريار ايا
گاا

( -16قسمت دوم)

ن بادپردايا تد ت نگرفاه اات.

تبصره ()4

گزارش تفريغ بودجه سال 1397

بند (ز)

تفریغ بند (ز)

جزء ()2

تفریغ جزء ()2

برناله امارات و زرياب وزدا (با ويترد بددزه يا امارات ) با تأكرد بر تورر اهدا
و توهدات دو ت برا هر يك اد لدا د تهره شدا و به تأيراد ااادلاب برنالاه و بددزاه كااد
براد.

برناله اماراات و پار براا زريااب وزادا و تورار اهادا و توهادات لربادطن د
لدافاااالهها لاباد اه فا لاابر داااگااهاا ازرايا ذياربط و ااادلاب برنالاه و بددزاه
كاد د گرديدا و لاد د
اات.

( -1۷قسمت دوم)

ااك اد اادم اايات ل ااد تاب ايا زاا ن لاااهدا ناادا

تبصره ()4
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بند (ز)

تفریغ بند (ز)

جزء ()3

تفریغ جزء ()3

گاا

اماترد ش لاهه اي لجدد تداط اادلاب برناله و بددزه كاد و هرأت نوا ت

تادوق تداوه لا بهطد لسااا تهره و ا اا شدد.

گاا

اماترد ش لاهه لدردد اي زا تداط هرأت نوا ت تادوق تداوه لاا د

لدااد لار تهره و به لجاس شد ا ااالل ن دفار لاام لووب هبر ن قادا قضاائره و دياداب
لحاابات كاد ا اا شدان رت اادلاب برناله و بددزه كاد اقدال زهت تهراه و ا ااا
گاا

( -18قسمت دوم)

لركد نامددا كه

مبین عدم رعايت مفاد حکم اين جزء است.

تبصره ()4
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بند (ز)

تفریغ بند (ز)

جزء ()4

تفریغ جزء ()4

تورر هرگدنه تتارف يا اد اي لجدد د قاندب بددزه ااا  1۳۹۷و لاار ات بارا
ااا ادا و ته،رص لاابد تادوق تداوه لا ن لمادد اات.

د لحدودا اردگ هان لد د
اات.

( -1۹قسمت دوم)

اك اد ادم اايت ل اد تب اي زا لااهدا ناادا

تبصره ()4
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بند (ز)

تفریغ بند (ز)

جزء ()5

تفریغ جزء ()5

گاا

نطا ت تب،را ( )4قاندب بددزه ااا  1۳۹6تدااط ااادلاب برنالاه و بددزاه

كاد و هرأت نوا ت تادوق تداوه لا بهطد لسااا تهره و ا اا گردد.

گاااا

نوااا ت لدراادد اي ا زااا تداااط هرااأت نوااا ت تااادوق تداااوه لا ا

تهرااه و بااه لجاااس شااد ا ااااالل ن دفااار لاااام لووااب هباار ن قاادا قضااائره و ديااداب
لحاااابات كاااد ا اااا گردياادان اارت اااادلاب برنالااه و بددزااه كاااد اقاادال زهاات
تهره و ا اا گاا

( -2۰قسمت دوم)

لركد نامددا كه

مبین عدم رعايت مفاد حکم اين جزء است.

تبصره ()4
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بند (ز)

تفریغ بند (ز)

جزء ()6

تفریغ جزء ()6

اتال ات ااياا

و نهاد و ازرائ بهلاود افااي

د آلادهان كااه

هايااههاا د

ها د ارااتها كا اقا،اد لااولا ن اتا ها و ها م قاندب اااا و قاندب برناله

ت،ديب اتال ااياا بددزه و كاه
و هاااد و ش

ااف بددزه دااگااها ازراي به لرااب ار،د

هاا لرارا د ( )۳86.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰يا تداط شد ا

هماهاگ

شاب تداوه (بهويژا اايت قدااد لا لاد د لادا ( )۷و زدو شما ا ( ))4و زهت تاألر

اقا،اد اراب اه قدان ابالغ بهاااله د ي،دص ل،ر بهراه لاابد و ازرا ارااتها

لاابد ازرا طر ها لامد اي لجدد د اا ها آت اد لحا لاابد بددزه امدل (بدوب

ترفهزدي ن ابالغ ردابط ازراي قاندب بددزه اا  1۳۹۷كا كاد ن اد زماه لداد ()۷ن ()۹ن

ااا ادا اد لاابد تادوق تداوه لا ) ررو

اات.

()2۰ن ()2۳ن ()24ن ( )28و ( )۳۰آب و هم ار كاه

اندادا و ااياا دو ت د ازرا باد (ا ف)

لادا ( )28قاندب برناله پاجسا ه شاب تداوه اقا،اد ن ازاماا و فرهاگ زمهد
ايرابن اد زماه اقدالات انجامشدا زهت انجام اتال ات ااياا
اي زا د اا  1۳۹۷ل باشد.

( -21قسمت دوم)

ااالل

و نهاد و ازراي لدردد

