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شماره57197/ت53317هـ                                                              1395/5/16 

اصالح ماده (3) آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور 

 

وزارت امور اقتصادي و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور 

 

بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران 

 

هیأت وزیران در جلسه 1395/5/6 به پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ر یزي کشور (سابق) و به استناد ماده (33) قانون 

بودجه سال 1395 کل کشور تصویب کرد: 

 

1ـ متن زیر به عنوان تبصره (1) به ماده (3) آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور ـ مصوب1394ـ 

موضوع تصویب نامه شماره 41848/ت52026هـ مورخ 1394/4/4و اصالحات بعدي آن موضوع تصویب نامه شماره 164241/ت52940هـ مورخ 1394/12/13 

اضافه و عنوان تبصره قبلی به تبصره(2) اصالح می شود: 

 

تبصره1ـ در صورتی که دستگاه هاي یادشده دارایی هاي مذکور را تا آبان ماه هر سال معرفی ننمایند، وزارت امور اقتصادي و دارایی پیشنهاد الزم را براي 

تصویب هیأت وزیران ارایه می کند. 

 

2ـ آیین نامه یادشده به عنوان «آیین نامه اجرایی نحوه انتشار و فروش اوراق صکوك اجاره» با رعایت مصارف پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1395 کل 

کشور به شرح زیر براي اجراء در سال 1395 تنفیذ می شود: 

 

الف ـ تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی طرح تملک دارایی هاي سرمایه اي قانون بودجه سال 1395 کل کشور تا سقف یکصد و چهل و دو هزار و 

پانصد میلیارد (000ر000ر000ر500ر142) ریال. سهم هر یک از دستگاه هاي اجرایی از اوراق صکوك اجاره این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور 

تعیین می شود. 
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ب ـ تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی، خصوصی و تعاونی جزء (11) ردیف (101000) جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1395 کل کشور تا 

سقف هفت هزار و پانصد میلیارد (000ر000ر000ر500ر7) ریال. 

 

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیري 
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