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تفريغ تبصره ()17

تبصره ()17
بند (الف)

تفريغ بند (الف)

به منظور رعایت عدالت در سالمت و پایداری منابع ،در سال  1396ارائه خدمات بستهه
بیمه پایه تعریف شده برای کلیه اقشار که بر اساس آزمون وسع به صورت رایگان تحت پوشش
بیمه پایه سالمت قرار میگیرند ،حهیاالمکان از طریق نظام ارجاع ،پزشک خانواده و در مراکتز
دانشگاهی خواهد بود .بهرهمندی از سطح خدمات باالتر اعت از ختدمات ارائتهشتده در مراکتز
غیردولهی و بیشهر از بسهه خدمات بیمه پایه تعریفشتده وتو التککر ،مستهلزم مشتارکت ملتی

در سال  ،1396سازمان بیمه سالمت ایران تعداد ستی و دو میلیتون و پان تد و هت
هتزار و هشه تتد و هت و هشتت ( )32،540،848نفتتر از بیمتتهشتدگان صتتندو هتتای بیمتته
روسهاییان ،عشایر و اقشار نیازمند ،بیمه ایرانیان ت همگانی رایگتان و بیمتاران ختاا را بتدون
انجام آزمون وسع و مطابق سنوات قب به صورت صد درصد ( )%100رایگتان ،تحتت پوشتش
خدمات بیمه پایه سالمت قرار داده است.

بیمهشدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود.

با توجه به مفتاد جتز( ( ) بنتد ( )4ت توی نامته شتماره /46818ت5424هتت متور
 1396/4/24هیأت وزیران ،حق بیمه مشمولین صندو های روسهایی و همگانی معتادل هفتت
درصد ( )%7حداق حقو مشمولین قانون کار ،تعیین شده است.
بر اساس تب ره ( )1جز( (د) بند ( )4ت وی نامه مککور باید میتزان بششتودگی سته
مشارکت بیمهشدگان موضوع جز( ( ) بند یادشده مطابق آییننامته آزمتون وستع کته توست
وزارت تعاون ،کار و رواه اجهماعی ،سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان بیمه سالمت ایتران
تدوین گردیده و به ت وی هیأت وزیران میرسید ،تعیین گردد ،لیکن آییننامه مزبور تا تتاری
تحریر این گزارش تهیه و ت وی نشده است.
میزان حقبیمه اوراد بیمهشده رایگان به شرح جدول زیر است:
( -1قسمت دوم)
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(مبلغ به هزار ریال)
رديف

1
2
3

عنوان

واحد سرانه

تعداد نفرات

بیمهشدگان

حقبیمه

بیمهشده

خانوار
خانوار
نفر

روسهاییان
ایرانیان -همگانی رایگان
بیماران خاا
جمع

مبنای
محاسبه

تعداد خانوار

(بعد) خانوار

مبلغ حق بیمه
ماهیانه خانوار

مبلغ حقبیمه
وصولنشده
در سال 1396

خانواده و مراکز تششیص درمانی دانشگاهی صورت پکیروهه است .از طروتی جهتت مشتارکت

22،551،909
9،828،939
160،000

2.5
2.5
1.0

9،020،764
3،931،576
160،000

650
650
3.218

70،361،959،200
30،666،292،800
6،178،560،000

بیمه شدگان مهقاضی اسهفاده از مزایای خدمات مراکز غیردولهی ،با دریاوتت حتق بیمته سترانه،

32,540,848

-

13,112,340

-

107,206,812,000

نسبت به تغییر صندو آنان و صدور دوهر ته بیمته ایرانیتان اقتدام و در پرداختت حتق بیمته

عدم اجرای آزمتون وستع و بته تبتع آن عتدم دریاوتت حتقبیمته از اوتراد بیمتهشتده
غیرمشمول،

بیمه همگانی رایگان ،توس سازمان بیمه سالمت حهی االمکان از طریق نظام ارجتاع ،پزشتک

مشارکت شده است.

مبین عدم رعايت مفاد حکم اين بند است.

 -در ارائتته ختتدمات بیمتته پایتته بتته بیمتتهشتتدگان بیمتتاران ختتاا ،محتتدودیتهتتای

بر اساس بررسیها:

پیشبینی شده در حک این بند معمول نگردیده و مشارکت بیمهشدگان در پرداختت حتقبیمته

 -بر طبق تفاه نامه منعقده وی متابین وزارت بهداشتت ،درمتان و آمتوزش پزشتکی و

سرانه برای بهرهمندی از سطح خدمات باالتر در پرداخت حقبیمه سرانه معمول نشده است.

سازمان بیمه سالمت ایران و دسهورالعم های اجرایی برنامه پزشک خانواده و بیمه روستهاییان،

عدم ارائه خدمات موضوع این بند از طریق نظام ارجاع ،پزشتک ختانواده و در مراکتز

ارائه خدمات بیمه پایه به بیمه شدگان تحت پوشتش صتندو روستهاییان و عشتایر و ستاکنین

دانشگاهی به بیماران خاا در سال  1396و به بیماران تحت پوشش صتندو بیمته ایرانیتان

شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت ،طبق روال سنوات قب بر استاس نظتام ارجتاع ،پزشتک

(همگانی رایگان) تا تاری  1396/7/30و همچنین عدم مشارکت بیمتهشتدگان تحتت پوشتش

خانواده و در مراکز دانشگاهی انجام شده ،لیکن اقدامی جهت بهرهمندی از سطح خدمات باالتر

صندو بیمه روسهاییان و عشایر و ساکنین شهرهای زیر بیست هتزار نفتر جمعیتت و بیمتاران

و بیشهر از بسهه خدمات پایه تعریفشده ،با مشارکت بیمه شدگان در پرداخت حق سترانه بیمته

خاا ،به طور کلی و بیمهشدگان صندو ایرانیان – همگانی رایگان ،در پرداخت حتق سترانه

صورت نگروهه است.

بیمه برای ارائه خدمات بیشهر از بسهه خدمات بیمه پایه در مراکز غیردولهی و بیشهر از ختدمات

 -به موج بند (د) ت وی نامه شماره /37991ت54048هت متور  1396/4/3هیتات

بیمه پایه تعریفشده

وزیران ،از تاری  1396/8/1ارائه خدمات بسهه بیمه پایه تعریفشده به بیمتهشتدگان صتندو
( -2قسمت دوم)

مبین عدم رعايت مفاد حکم اين بند است.
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تفريغ بند (ب)

بند (ب)

در راسهای اجترای ایتن بنتد ،وزارت بهداشتت ،درمتان و آمتوزش پزشتکی اقتدام بته

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر ظرف مدت سهماه پت
از ابالغ این قانون ،راهنمای بالینی برای حداق پنجاه مورد از پرهزینهترین ختدمات را تهیته و

تهیه راهنمای بالینی صتروا بترای تعتداد هفتده ( )17متورد از پرهزینتهتترین ختدمات نمتوده

به کلیه مراکز ارائهدهنده خدمات بهداشهی درمانی و سازمانهای بیمه گتر جهتت اجترا( ابتالغ

که

نماید.

مبین عدم رعايت حد نصاب مقرر در اين بند است.

وزارتشانه وو الککر راهنماهای بالینی تهیهشده را به کلیه مراکتز ارائتهدهنتده ختدمات
بهداشهی و درمانی و سازمانهای بیمه گر ،جهت اجرا ابالغ نموده است .الزم به ذکر است ،یک
متتورد از راهنماهتتای یادشتتده در تتتاری  1396/4/31و دو متتورد از متتوارد متتککور در تتتاری
 1396/6/25تهیه و ابالغ شده که

( -3قسمت دوم)

مبین عدم رعايت مهلت زمانی مقرر در اين بند است.
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تفريغ بند (ج)

بند (ج)
بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از مح اعهبارات موضوع ردیتف  131600جتدول

در حدود رسیدگی ها ،بنیاد شهید و امور ایثارگران بتر استاس ضتواب و شترای منتدر در

شماره ( )7این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشهغال معسر واقتد درآمتد کته بتر استاس

دسهورالعم «پرداخت کمکمعیشت به جانبازان و آزادگان معستر واقتد شتغ و درآمتد» کته در

قوانین نیروهای مسلح مشمول دریاوت حقو وظیفه نمیباشند ،تا زمانی که واقد شغ و درآمتد

راسهای بند (هت) تب ره ( )15ماده واحده قانون بودجه سال  1394ک کشتور صتادر و در تتاری

باشند ،ماهانه کمکمعیشت معادل حداق حقو کارکنان دولت پرداخت کند.

 1394/9/30به ادارات ک بنیاد شهید و امور ایثارگران اسهانها ابالغ گردیتده و در ستال 1396
نیز موردعم قرار گروهه ،اقدام به پرداخت ماهانه کمکمعیشت معادل حتداق حقتو کارکنتان
دولت به مبلغ ده میلیون و سی د و پنجاه هزار ( )10.350.000ریتال بته مشتمولین ایتن بنتد از
مح اعهبارات موضوع ردیف  131600نموده است.
تعداد اوراد مشمول و مبلغ کمکمعیشت پرداختشده به شرح جدول زیر است:
(مبالغ به هزار ریال)
نام استان
رديف
 1مرکزی 
گیالن 
2
 3مازندران 
آذربایجانشرقی 
4
آذربایجانغربی 
5
کرمانشاه 
6
خوزسهان 
7
وارس 
8
کرمان 
9
 10خراسانرضوی 
 11اصفهان 
 12هرمزگان 
 13سیسهان و بلو سهان 
 14کردسهان 
 15همدان 
 16لرسهان 
 17ایالم 

تعداد افراد مشمول











 









نام استان
مبلغ پرداختشده رديف
 
 18زنجان 

هارمحال و بشهیاری 
19

 20کهگیلویه و بویراحمد 

 21سمنان 

 22یزد

 23بوشهر 

تهران بزرگ 
24

شهرسهانهای اسهان تهران 

 25اردبی 
 
 26ق 

 27قزوین

 28گلسهان 

 29خراسانشمالی 

 30خراسانجنوبی 

 31البرز 



جمع

تعداد افراد مشمول

مبلغ پرداختشده





 





 

















 

 










 * 






 

* تعداد نفرات در ماههای مشهلف سال به علت تغییرات ناشی از عواملی از قبی ووت مشمولین یا احراز شرای جدید و  ،...با نوستان همتراه بتوده ،لتیکن
تعداد مککور مربوط به اعمال آخرین تغییرات منههی به سال  1396میباشد.

( -4قسمت دوم)
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الزم به ذکر است ،مطابق ماده ( )2دسهورالعم صدرالککر جانبازان و آزادگانی که درصد
جانبازی آنها بیست و پنج درصد ( )%25به باال و حداق پنجاه و پتنج ( )55ستال ستن دارنتد،
مشمول دریاوت کمک معیشت می باشند ،شروط مککور منجر بته تحدیتد مشتمولین ایتن بنتد
گردیده که

مبین عدم رعايت مفاد حکم اين بند است.

بر اساس بررسیها ،تعداد سی و پنج ( )35نفر از اورادی که کمکمعیشت از بنیاد شهید
و امور ایثارگران دریاوت نمودهاند ،در دسهگاههای اجرایی شاغ بودهاند کته

مبین عدم رعايتت

مفاد حکم اين بند و تبصره ( )29ماده واحده قانون بودجه سال  1344کل کشور (منع دريافت از

دو صندوق) است .اوراد مککور جمعا مبلغ دو میلیارد و نه د و هفهاد میلیون و هارصد و پنجاه
هزار ( )2.970.450.000ریال بابت کمکمعیشت موضوع این بند دریاوت نمودهاند.
با توجه به اینکه تششیص «اعسار» اوراد در صالحیت دادگاههای صالحه میباشد ،لتکا
پیشنهاد میشود به جاي کلمه «معسر» از «نیازمند» استفاده شود.

( -5قسمت دوم)
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تفريغ بند (د)

بند (د)
بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از مح اعهبارات خود موضوع ردیتف 131600
جدول شماره ( )7این قانون با تششیص کمیسیون پزشکی بنیاد و یتا مراجتع قتانونی ذیربت

بنیاد شهید و امور ایثارگران در راسهای اجرای حک این بند اقدامی جهت پرداخت «حق
نگاهداری» به اوراد مشمول ننموده که

مبین عدم رعايت مفاد حکم اين بند است.

حس مورد به والدین و همسران شهدا که به دلی کهولت سن و یا بیماری صع العتال نیتاز

شایان ذکر است ،بر اساس قرارداد «بیمه درمانی ایثارگران» منعقتده بتا ستازمان بیمته

به نگهداری دارند در صورتی که در میان خانواده ،ورد یا اورادی از آنها نگاهداری کنند ،نستبت

ایران که تا پایان نیمته اول ستال  1396دارای اعهبتار بتوده ،مبتالغی تحتت عنتوان «جبتران

به پرداخت حق نگاهداری به میزان سی درصد ( )%30حداق حقو کارکنان دولت اقدام کند.

هزینههای پرسهاری و مراقبهی والدین و همسران شهید» ،از سوی سازمان بیمه مککور پرداخت
شده است.

( -6قسمت دوم)
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تفريغ بند (هـ)

بند (هـ)
دولت مکلف است بششی از خدمات دارویی و درمانی بیماران نازایی را مشمول بیمه پایه

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در راسهای پوشش بششتی از ختدمات دارویتی

سالمت قرار داده و بششی از هزینه دارویی بیماران مهابولیک همانند بیماران خاا محاسبه و

و درمانی بیماران نازایی در بیمه پایه سالمت و همچنتین محاستبه بششتی از هزینته دارویتی

از مح جدول شماره ( )7ردیفهای  *129000-23و  *129000-25پرداخت نماید.

بیماران مهابولیک همانند بیماران خاا جهت پرداخت از مح جدول شماره ( )7و ردیفهتای
 129000-22تحت عنوان «درمان بیماران خاا و صع العال و کمتک بته مجمتع خیترین
سالمت ،زنجیره امید ،بیمارسهان محک و مؤسسته محتک و بیمتاری اپیتدرموالیزی

بلتوزا و

سلیاک» و ردیف  129000-24تحت عنوان «کمک به اجرای سیاستهتای جمعیهتی کشتور»
اقدامی ننموده است و از مح اعهبارات ردیفهای وو هیچگونه وجهی به سازمانهای بیمهگر
پایه پرداخت نکرده که

* در جدول شماره ( )7قانون بودجه سال  1396ک کشور ،ردیف  129000-22تحت عنوان «درمان بیماران ختاا و
صع العال و کمک به مجمع خیرین سالمت ،زنجیره امید ،بیمارسهان محک و مؤسسه محک و بیمتاری اپیتدرموالیزی
بلوزا و سلیاک» و ردیف  129000-24تحت عنوان «کمک به اجرای سیاستهای جمعیهی کشور» به عنوان ردیف اعهباری
موضوع این بند ،پیشبینی شده است.

( -7قسمت دوم)

مبین عدم رعايت مفاد حکم اين بند است.
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تفريغ بند (و)

بند (و)
در راسهای اجرای ماده ( *)62قانون الحتا برختی متواد بته قتانون تنظتی بششتی از

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران جهت تأمین تستهیالت الزم بترای یک تد هتزار

مقررات مالی دولت ( ) 2دولت و بانتک مرکتزی جمهتوری استالمی ایتران مکلتف بته تتأمین

( )100.000واحد مسکونی برای مشمولین این بند ،سهمیه هفت ( )7بانک را بته شترح جتدول

تسهیالت الزم برای هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن یک د هزار نفر بوده و یارانه تسهیالت

شماره ( )1تعیین و اعالم نموده است:

از منابع موجود در این قانون از ردیف  131600جدول شماره ( )7تأمین میگردد.

جدول شماره ()1
بانک عامل
رديف
ملی
1
صادرات ایران
2
تجارت
3
ملت
4

سهمیه (واحد مسکوني)
25.000
20.000
10.000
15.000

رديف
5
6
7

بانک عامل
سپه
رواه کارگران
مسکن
جمع

سهمیه (واحد مسکوني)
16.000
10.000
4.000
100.000

با توجه به عدم ابالغ م وبه ای از سوی دولت ،مفاد حک این بند بر اساس «آیتیننامته
اجرایی تسهیالت خرید یا ساخت مسکن آزادگان ،جانبازان و خانواده شهدا(» اجرا شده است.
عملکرد تسهیالت پرداخهی موضوع این بند توس بانتکهتای عامت بته شترح جتدول
شماره ( )2است:
جدول شماره ()2

* قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت (:)2
ماده ( :)62قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران به شرح زیر اصالح میشود:
الف ت در بند ( )1تب ره ( )1ذی بند (ز) ماده ( )3قانون عبارت «بیست و پنج درصد ( )%25و بتاالتر» حتکف و عبتارت
«با اولویت درصد جانبازی در سقف بودجه سنواتی» جایگزین میشود.
ت در ماده ( 3مکرر) قانون ،وراز دوم به شرح زیر تغییر میکند :مبلغ تسهیالت مزبور به ازای هر واحتد مستکونی در
هر سال (از سال  )1393نسبت به سال قب بر اساس نر تورم و جمعیت شهر و روسها تعیین و به ت توی هیتأت وزیتران
میرسد .نر این تسهیالت هار درصد ( )%4و بازپرداخت آن بیست ساله بدون رعایت الگوی م رف و نوسازبودن مستکن
است.

رديف

( -8قسمت دوم)

1
2
3
4
5
6
7

(مبالغ به میلیون ریال)
بانک عامل

ملی
صادرات ایران
تجارت
ملت
سپه
رواه کارگران
مسکن
جمع

متقاضي
10.014
12.000
7.000
6.000
6.008
5.000
4.000
50.022

تعداد افراد
معرفيشده
5.009
9.388
6.186
5.331
5.140
4.330
3.079
38.463

بهرهمند
1.621
1.851
1.975
1.209
1.454
1.256
974
10.340

مبلغ تسهیالت پرداختي
1.033.055
1.272.069
1.329.970
851.390
966.020
843.600
681.914
6.978.018
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اخهالف بین تعداد اوراد «معرویشده» و «بهرهمند» ،ناشی از تتأخیر در تکمیت متدارک

گردیده است .بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران طی نامته متور  1396/10/16اطالعتات

موردنیاز توس اوراد معرویشده ،ارزیابی ملک و یا انعقاد قرارداد رهنی ،عدم مراجعه اوراد مککور

مربوط به یارانه سود تسهیالت پرداختنشده سته دولتت بابتت تستهیالت مستکن آزادگتان،

بوده است.

جانبازان و خانواده شهدا تا پایان شهریور سال  1396به مبلغ پنجاه و هار هزار و یک د و سی

بر اساس بررسیها ،در سال  1396سازمان برنامه و بودجه کشور اعهبار الزم جهت تأمین

و هشت میلیارد ( )54.138.000.000.000ریال را به سازمان برنامه و بودجه کشور یادآور شتده

یارانه تسهیالت موضوع این بند را از منابع موجود در قانون بودجته از ردیتف  131600جتدول

و درخواست تأمین اعهبارات الزم به منظور تسویه بدهی دولت به بانتکهتای عامت را نمتوده

شماره ( ،)7در مواوقهنامه مهبادله پیشبینی ننموده که

مبین عدم رعايت مفاد حکم اين بند است.

است .بدهی مککور به علت عدم پیشبینی اعهبار الزم ذی ردیف  131600جتدول شتماره ()7

الزم به ذکر است ،به علت عدم پرداخت کام سهمیه تسهیالت توس بانکهای عام ،

مربوط به بنیاد شهید و امور ایثارگران ،تسویه نگردیده است .بانک یادشتده مجتددا طتی نامته

بنیاد شهید و امور ایثارگران طی نامه مور  1396/12/6از بانتک مرکتزی جمهتوری استالمی

مور  1397/2/29میزان بدهی دولت به بانکهای عام ناشتی از مطالبتات یارانته تستهیالت

ایران اخه اا سهمیههای وو جهت پرداخت تسهیالت موضوع این بند را خواسهار گردیتده،

متتککور تتتا پایتتان ستتال  1396بتته مبلتتغ ش تتت و یتتکهتتزار و نتتود و هفتتت میلیتتارد

بانک مککور طی پاس مور  1397/1/5اخه اا سهمیه کام تسهیالت مزبتور را بته علتت

( )61.097.000.000.000ریال را اعالم نموده است.

بدهی دولت به سیسه بانکی و بانک یادشده ناشی از اعطای تستهیالت موصتوف و همچنتین

با توجه به عدم تأمین اعهبار یارانه سود تسهیالت توس سازمان برنامه و بودجته کشتور،

کمبود منابع داخلی بانکها جهت تأمین مابهالهفاوت نر سود هار درصد ( )%4سه مهقاضتی

صروا تعداد ده هزار و سی د و ه ( )10.340نفر از مشمولین در حدود توانایی بانکها جهتت

تا نر م و شورای پول و اعهبار ،واقد توجیه و امکانناپکیر دانسهه است.

تأمین یارانه سود از مح منابع داخلی ،از تسهیالت موضوع این بند اسهفاده نمودهاند.

تسهیالت پرداخهی به مشمولین از مح این بند ،به صورت قرضالحسنه بتا نتر ستود
هار درصد ( )%4بوده و تأمین مابهالهفاوت نر سود سه مهقاضی تا نر م و شورای پتول
و اعهبار ،از مح منابع داخلی بانکها تأمین و به عنوان بدهی دولت به بانکهای عام منظور
( -9قسمت دوم)
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تفريغ جزء ()1

جزء ()1
ایثارگرانی که در سنوات گکشهه از تستهیالت ارزان قیمتت تتا ستقف یک تد و پنجتاه

در اجرای مفاد حک این جز( ،بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت بته شناستایی و معروتی

میلیون ( )150.000.000ریال بهرهمند شده و تا پایان سال  1394تسویه نمودهانتد ،متیتواننتد

اوراد مشمول به بانکهای عام اقدام نموده که عملکرد تسهیالت پرداخهی به شرح جدول زیر

به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیالت مسکن ارزان قیمت ایثارگری قتانون بودجته

است:

سال  1396بهرهمند شوند.
رديف
1
2
3
4
5
6
7

نام بانک
تجارت
رواه کارگران
سپه
صادرات
مسکن
ملت
ملی
جمع

تعداد افراد
معرفيشده *
554
409
500
863
281
452
618
3.677

تعداد افراد بهرهمندشده
از تسهیالت *
207
146
187
184
73
110
214
1.121

(مبالغ به میلیون ریال)
تسهیالت
پرداختي
137،440
96،975
123،000
127،570
49،200
78،500
136،600
749.285

بنیاد مککور اعطای تسهیالت موضوع این جز( را در سامانه ایثار اطتالعرستانی نمتوده و
مشمولین با مراجعه و ارائه درخواست ،به بانکهای عام معروی شدهاند.
به علت عدم تأمین کام اعهبارات الزم جهت پرداخت یارانه تستهیالت و عتدم تکمیت
پرونده اوراد معرویشده به بانتک هتای عامت  ،تعتدادی از مشتمولین تتا پایتان ستال  1396از
تسهیالت موضوع این جز( اسهفاده ننمودهاند.
الزم به ذکر است ،تسهیالت موضوع این جز( به ایثارگرانی که تسهیالت مسکن ختود را
تا پایان سال  1394تسویه نموده و به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید ،پرداخت شده است.
( -10قسمت دوم)
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تفريغ جزء ()2

جزء ()2
بنیاد شهید و امور ایثارگران میتواند تعداد پنج هزار وقره وام مسکن از محت ستهمیه

در اجرای مفاد حک این جز( ،بنیاد شهید و امتور ایثتارگران نستبت بته معروتی اوتراد

سال  1396را مجددا برای ایثارگرانی که در سنوات قب از این تسهیالت اسهفاده نمودهاند ولی

مشمول به بانک های عام اقدام نموده که عملکرد تسهیالت پرداخهی بته شترح جتدول زیتر

ه اکنون در زمینه مسکن دارای مشکالت اساسی و حاد بوده و واقد مسکن باشند تش تیص

است:
(مبالغ به میلیون ریال)

داده و بدون رعایت سایر ضواب برای ساخت یا خرید مسکن معروی نماید.
رديف
1
2
3
4
5
6
7

نام بانک
تجارت
رواه کارگران
سپه
صادرات
مسکن
ملت
ملی
جمع

تعداد افراد

تعداد افراد بهرهمندشده

تسهیالت

معرفيشده *
4
5
7
19
8
2
11

از تسهیالت *
1
1
2
0
0
1
1

پرداختي
700
850
1.550
0
0
600
850

56

6

4.550

بنیاد مککور پرداخت تسهیالت موضوع این جز( را در سامانه ایثار اطالعرسانی نموده و
اوراد معرویشده ،با مراجعه ایثارگر و یا شناسایی توس بنیتاد شتهید و امتور ایثتارگران و ارائته
درخواست ،به بانکهای عام معروی شدهاند.
به علت عدم تأمین کام اعهبارات الزم جهت پرداخت یارانه تسهیالت و عدم تکمیت
پرونده اوراد معرویشده به بانکهتای عامت  ،تعتدادی از مشتمولین تتا پایتان ستال  1396از
( -11قسمت دوم)

تبصره ()17

گزارش تفريغ بودجه سال 1396

تسهیالت موضوع این جز( اسهفاده ننمودهاند.
الزم به ذکر است ،تسهیالت موضوع این جز( به ایثارگرانی کته در ستنوات گکشتهه از
تسهیالت مسکن اسهفاده نمودهاند ،لیکن ه اکنون در زمینه مسکن دارای مشکالت اساسی و
حاد بوده و واقد مسکن میباشند ،پرداخت شده است.
ایثارگران بهرهمند از تسهیالت موضوع این جز( ،تسهیالت دریاوهی را صروا برای خرید
مسکن در مناطق شهری بدون رعایت سایر ضواب  ،اسهفاده نمودهاند.

( -12قسمت دوم)

