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 ���ه �عا�ی
 
 

 هاي اجرایی  کلیه دستگاه
 

 ؛با سالم و ا��رام
در راستاي کشور و  1397قانون بودجه سال  3تبصره  وقانون برنامه ششم توسعه  20به منظور رعایت ماده 

در  شوراي اقتصاد 8/11/1397و جلسه مورخ  (پیوست) ت وزیرانأهی 12/10/1397تصمیم جلسه مورخ  اجراي
، مقرر ناي محاسبات گزارش توجیه مالی و اقتصادي طرح ها و سنجش معیارهاي سودآوري آنهاخصوص نرخ ارز مب

 :گردید
ي هاو طرحاستفاده از تسهیالت مالی خارجی (فاینانس) متقاضی   يها طرحدر تهیه گزارش توجیه مالی و اقتصادي  -1

باید نرخ تسعیر  )مقررات مالی دولتقانون تنظیم بخشی از  87ماده (موضوع  از محل منابع داخلی گذاري سرمایه

 ارز بازار ثانویه (سامانه نیما) مبناي محاسبات قرار گیرد.

هاي مربوط به اصالح مصوبات شوراي اقتصاد به دلیل اتمام مهلت مصوبه، تغییر در حجم کار، در خصوص درخواست -2
و اقتصادي طرح موضوع مصوبه باید بر اساس بازپرداخت و ...، گزارش توجیه مالی  دریافت و هاي جابجایی در مبالغ سال

 مورد بازنگري قرار گیرد.و به روزرسانی سایر متغیرهاي محاسباتی، نرخ تسعیر ارز بازار ثانویه (سامانه نیما) 

را که داراي گزارش  ییها طرح بایست هاي اجرایی می دستگاهبراي اخذ مجوز شوراي اقتصاد و اصالح مصوبات قبلی،  -3
(نرخ بهره اسمی در شرایط  از نرخ تنزیل باالتر آنها )IRR(قتصادي و مالی بوده و نرخ بازده داخلی توجیه فنی، ا

 .معرفی نماینداست،  تورمی)

دستور کار شوراي  درنشده رعایت  در آنها الذکر که موارد فوق را  هایی دبیرخانه شوراي اقتصاد طرحبدیهی است 
  . نخواهد دادقرار اقتصاد 

 
 

 
 با ا��رام ��دد

 

  
 رونوشت :

 جناب آقاي دکتر پورمحمدي معاون محترم امور اقتصادي و هماهنگی برنامه و بودجه جهت استحضار 
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 جناب آقاي برمکی رئیس محترم امور اقتصاد مقاومتی و شوراي اقتصاد جهت استحضار 
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