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"سال جهش تولید

"

جناب آقای دولت آبادی  -مدیر عامل محترم بانک تجارت _  1.000میلیارد ریال
جناب آقای بیگدلی  -مدیر عامل محترم بانک ملت _  2.000میلیارد ریال
مدیر عامل محترم بانک رفاه کارگران _  1.000میلیارد ریال
جناب آقای مهدیان  -مدیر عامل محترم بانک توسعه تعاون _  1.000میلیارد ریال
با سالم و احترام
حسب مفاد جز  2ذیل بند (و) تبصره  16قانون بودجه سال  1399کل کشور مقرر گردیده است:
"بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل از محل سپردههای جاری و
قرضالحسنه نظام بانکی پس از انجام تکالیف مندرج در بندهای (الف)( ،ب)( ،ج) و (هـ)
این تبصره ،نسبت به پرداخت تسهیالت قرضالحسنه برای موارد زیر اقدام نماید:
مبلغ پنج هزار میلیارد ( )5.000.000.000.000ریال جهت پرداخت به بیماران صعبالعالج ،سرطانی و
زوجهای نابارور
دستورالعمل اجرائی شامل نحوه پرداخت تسهیالت و مشموالن یادشده با همکاری بانک مرکزی و وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تهیه و عملیاتی میشود".
در همین راستا موارد ذیل را به استحضار می رساند:
 _1سهم آن بانک بابت اعطای تسهیالت قرض الحسنه به بیمااران صاعبالعالج ،سارطانی و زوجهاای
نابارور مبلغ  ..........میلیارد ریال تعیین می گردد.
 _2خاطر نشان می سازد دستورالعمل اجرائی شامل نحوه پرداخت تسهیالت و مشموالن یادشده متعاقباا
به آن بانک ارسال خواهد گردید.
 _3همچنین توزیع استانی سهمیه موصوف نیز متعاقبا توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشاکی
ارسال خواهد گردید.

خواهشمند است دستور فرمایید حداکثر ظرف یک ماه پس از ابالغ سهمیه استانی ،نسبت به ابالغ کل
سهمیه تعیین شده برای آن بانک به شعب اساتانی اقادام و رونوشات ابال یاه مارکور را باه ایان باناک
ارسال نمایند.
ضمنا به پیوست تصویر نامه شماره  51401/81مورخ  1399/2/24سرپرست محترم گروه اول حسابرسی
هیات چهارم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور ارسال می گردد .خواهشامند اسات دساتور
فرمایید در مقاطع چهارماهه و حداکثر تا دو هفته بعد از پایان هر مقطع نسبت به ارساال اطالعاات ماورد
درخواست وفق نامه دیوان محاسبات اقدام نمایند4770378/.
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