دستور العمل طرز استفاده از تنخواه گردان دهياري ها
در اجراي مادٌ  34آئيه وامٍ مالي دَياريُا مصًب َ 2436/5/62يات محترم يزيران تمىظًر تُثًد
يضعيت امًر مالي تًيژٌ تىخًاٌ گردان ،دستًرالعمل طرز استفادٌ از تىخًاٌ گردان دَياري تشرح

ذيل تصًية مي گردد تا تا رعايت مفاد آن ي ساير ضًاتط ي مقررات مرتًطٍ اجراء گردد.
فصل اول :تعاريف

 -1تىخًاٌ گردان:
فجبستست اص هجلني ِّ ضَساي اسالهي سٍستب اص هحل دساهذّبي سبالًِ دّيبسي ثشاي پشداخت ّضيٌِ ّبي ضشٍسي ٍ ىَسي دس حذ
هقبهالت خضئي ٍ يب اضغشاسي دّيبسي ثػَست يْدب دس ًؾش گشىتِ ٍ اخبصُ استيبدُ اص آى دس اختيبس ريحسبثبى ٍشاس هيذّذ تب تَسظ
آًْب ٍ ثب حيؼ هسئَليت ثش اسبس هيبد ايي دستَسالقول دس حذ سْويِ ّبي تقييي ضذُ دس اختيبس ّبسپشداصاى سشپشستبى پشٍطُ ّبي
فبدي ٍ يب حَادث ميش هتشٍجِ ٍ اهَس اضغشاسي ِّ ثوَخت ايي دستَسالقول هدبص ثِ دسيبىت تٌخَاُ گشداى ّستٌذ ٍشاس گيشد.
 -2سقف تىخًاٌ گردان:
فجبست است اص ّل هجلني ِّ ثوَخت ثٌذ يِ ىػل دٍم ايي دستَسالقول هطخع هيطَد ٍ دّيبسي هدبص است پس اص تػَيت
ضَساي اسالهي سٍستب ثػَست تٌخَاُ گشداى دس عَل سبل هبلي استيبدُ ًوبيذ.
 -3سُم تىخًاٌ گردان:
حذاّثش دٍ هيليَى سيبل اص ّل تٌخَاُ گشداى تَسظ ريحسبثبى دّيبسي ثب سفبيت هيبد ايي دستَسالقول هستيبد اص هبدُ  43آئيي
ًبهِ هبلي دّيبسيْب دس اختيبس اضخبظ ريػالح ٍشاس هي گيشد.
 -4كار پرداز
ىشدي است ِّ اص ثيي اىشاد ٍاخذ ضشايظ ٍ غالحيت ٍ اهبًت داس ثب پيطٌْبد هذيش اهَس هبلي ٍ حْن دّيبس ثِ ايي سوت هٌػَة
هي گشدد تب ثب سفبيت هيبد هَاد  4 ٍ 3آ ئيي ًبهِ هبلي دّيبسي ّب ٍ سبيش اهَس خشاي اًدبم ٍؽييِ ًوبيذ.
 -5عًايذ مستمر:
فجبست است اص هٌبثـ هحٌَ ضذُ ًبضي اص دساهذّبي سبليبًِ هغبثٌ ثب هبدُ  36آئيي ًبهِ هبلي دّيبسي ّب ِّ اص آخشيي تيشيل
ثَدخِ هػَة پس اص ّسش هٌبثـ حبغل اص دسيبىت ٍام ،ىشٍش اهَال هٌََل ٍ ميش هٌََل ٍ ّذايبي دسيبىتي استخشاج هيطَد.
 -6عىاييه تقسيمات كاري در دَياري:
ٍ -1-6ؽييِ
ّليِ اٍذاهبت ٍ فوليبت ّش ٍاحذ دس دّيبسي ِّ هستٌذ ثِ ٍَاًيي ٍ هَشسات ثِ تقذادي ٍؽييِ تَسين هيطَد ٍ ٍؽييِ هدوَفِ
َّضطْبي دّيبسي دس خْت ًيل ثِ اّذاه تلَي هي گشدد.
 -2-6ثشًبهِ
اسائِ ّش ٍؽييِ ًيبصهٌذ ثشًبهِ سيضي است .ثٌبثشايي ّش ٍؽييِ دس ٍبلت يِ يب چٌذ ثشًبهِ اسائِ هطَد.
 -3-6ىقبليت
ّش يِ اص ثشًبهِ تٌؾين ضذُ دس اخشاء ثِ تَسيوبتي تحت فٌَاى ىقبليت تَسين هيطَد ،ثِ فجبست ديگش ىقبليت ٍسوتي اص ثشًبهِ
است ِّ ضبهل ّبسّبي ّوگي ثَدُ ٍ دس خْت تبهيي اّذاه ثشًبهِ هي ثبضذ.
 -4-6عشح
ىقبليتْبي اًدبم ضذُ تحت ثشًبهِ فوشاًي ِّ هقوَالً هٌتح ثِ سشهبيِ گزاسي ضذُ ٍ خٌجِ هستوش ًذاسد ،عشح ًبهيذُ هي ضَد .ثِ
ايي تشتيت عشاح هتشاده ىقبليت ثَدُ ٍ ىَظ ثِ هٌؾَس تسشيـ دس دسيبىتْبي هيَْهي هَسد استيبدُ ٍشاس گشىتِ است.
 -5-6پشٍطُ
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ىقبليتْبي ّبهالً هطخع اص صيش هدوَفِ يِ ىقبليت يب عشح سا پشٍطُ هي ًبهٌذ.
 -7سرپرست پريژٌ:
ىشدي است ِّ عي حْن ثب اثالك سسوي اص عشه دّيبس دس ساثغِ ثب پشٍطُ هَسد ًؾش خْت ثِ اًدبم سسبًيذى آى اًتخبة ضذُ
ثبضذ.
 -8پشتًاوٍ تىخًاٌ گردان:
تَسين سَو تٌخَاُ گشداى ثِ ٍسوت ّبي حَادث ميش هتشٍجِ ٍ اهَس اضغشاسي ّبسپشداصاى ٍ سشپشستبى پشٍطُ ّب ثشاي ّش ٍسوت
پطتَاًِ ايدبد خَاّذ ّشد ِّ تحت ّويي فٌَاى (پطتَاًِ ٍ تٌخَاُ گشداى ٍ  ) ...دس اًتْبي دىتش افتجبسات ثجت خَاّذ ضذ.
فصل دوم  :نحوه و ميزان تنخواه گردان و تسهيم آن
 -1هيضاى ّل تٌخَاُ گشداى ّش سبل دّيبسي ثشاثش است ثب پٌح دسغذ فَايذ هستوش (هَضَؿ ثٌذ  5ىػل اٍل ايي دستَسالقول)
دّيبسي ِّ ثش اسبس دسآهذّبي هحٌَ ضذُ هٌذسج دس آخشيي تيشيل ثَدخِ هػَة هحبسجِ خَاّذ ضذ ٍ هٌجقذ سَو تٌخَاُ
گشداى دّيبسي ًبهيذُ هي ضَد.
 -1-1دّيبسي ثبيستي حذاّثش تب پبيبى ثْوي هبُ ّش سبل هيضاى سَو تٌخَاُ گشداى سبل آيٌذُ سا ثب افوبل ضشيت پٌح دسغذ
فَايذ هستوش حبغل اص آخش يي تيشيل ثَدخِ هػَة تقييي ٍ ثشاي ثشسسي ٍ تبييذ ثِ ضَساي سٍستب اسالهي پيطٌْبد
ًوبيذ.
سَو تٌخَاُ گشداى سبالًِ پس اص تػَيت ضَاسي اسالهي سٍستب ٍبثل اخشاء خَاّذ ثَد.
 -2-1سَو تٌخَاُ گشداى ّش سبل اص اٍل ىشٍديي هبُ تب پبيبى ّوبى سبل ميشٍبثل تنييشخَاّذ ثَد.
 -3-1چٌبًچِ ثِ ّش دليل سَو تٌخَاُ گشداى تَسظ ضَساي اسالهي سٍستب تب پبيبى اسيٌذهبُ ثِ تػَيت ًشسذ سَو تٌخَاُ
گشداى سبل ثقذ ّوبى سَو تٌخَاُ گشداى سبل ٍجل خَاّذ ثَد.
 -2حذاّثش سْوي ِّ اص هجلل تٌخَاُ گشداى دس اختيبس ّش ّبسپشداص يب سشپشست پشٍطُ ثقٌَاى تٌخَاُ گشداى ٍشاس هي گيشد ،هجلل دٍ
هيليَى سيبل است.
 -1-2پشداخت تٌخَاُ گشداى ثِ ّبسپشداصاًي غَست هي گيشد ِّ هطوَل ثٌذ چْبس ىػل اٍل ايي دستَسالقول ثبضٌذ ،هسئَليت
حسي اخشاي ايي ثٌذ هستَيوبً ثقْذُ ريحسبثبى دّيبسي خَاّذ ثَد.
ّ -2-2شثبس ِّ سْوي اص تٌخَاُ گشداى ثِ يِ ّبسپشداص ٍ يب سشپشست پشٍطُ پشداخت ضَد اص هيضاى سَو تٌخَاُ گشداى سبالًِ
دّيبسي ّسش هي گشدد ،ثغَسيِْ هدوَؿ سْن ّبي پشداختي ثِ ّبسپشداصاى ٍ سشپشستبى پشٍطُ ّب دس عَل سبل هبلي اص
سَو تٌخَاُ گشداى سبليبًِ دّيبسي هَضَؿ هيبد ثٌذ دٍ ىػل اٍل تدبٍص ًٌْذ.
 -3-2سْن تٌخَاُ گشداى سشپشست پشٍطُ ثِ تٌبست حدن سيبلي پشٍطُ دس اختيبس ٍي ٍشاس هي گيشد ،ثٌحَي ِّ ّش سشپشست
دس هدوَؿ دىقبت ،حذاّثش اص چْبس دسغذ هجلل ثشآٍسد سيبلي پشٍطُ ثيطتش دسيبىت ًٌْذ.
 -3سَو تٌخَاُ گشداى دس دّيبسي ثطشح صيش تَسين هي گشدد:
 -1-3حذاّثش  %15تٌخَاُ گشداى تقييي ضذُ(سَو تٌخَاُ) دس اختيبس دّيبس هيجبضذ ِّ دس هَاٍـ ثشٍص خَادث ميشهتشٍجِ ٍ ًيض
اهَس اضغشاسي ،تَسظ ٍي ٍ حذاّثش تب هجلل دُ هيليَى سيبل دس اختيبس ّش يِ اص ّبسپشداصاى ٍ يب سشپشستبى ٍاحذّبي
حَادث ميشهتشٍجِ ٍ اهَس اضغشاسي ٍشاس هي گيشد.
تجػشُ -1هقبهالت هشثَط ثِ حَادث ميشهتشٍجِ ٍ اهَس اضغشاسي ثب استيبدُ اص تٌخَاُ گشداى اضغشاسي ثب هسئَليت ٍ دستَس
ضخع دّيبس اص عشيٌ تشُ هٌبٍػِ غَست پزيشد.
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ثذيْي است دّيبس هي ثبيستي حذاّثش ؽشه 22سٍص پس اص سىـ اضغشاس دالئل هستذل ٍ هَخِ خَد سا ثِ ّوشاُ گضاسش فولْشد ٍ
سيض هجبلل پشداختي ّتجبً ثِ ضَساي اسالهي سٍستب يب خبًطيي ٍبًًَي آى ٍ يب ٍبئن هَبم خبًطيٌي ٍبًًَي آى تَذين ًوبيذ .استيبدُ
هدذد اص تٌخَاُ گشداى اضغشاسي دس حذ سْن تقييي ضذُ دُ هيليَى سيبل تَسظ ّبسپشداصاى ٍ سشپشستبى پشٍطُ ّبي هشثَط هٌَط
ثِ تبييذ اٍذاهبت ٍجلي تَسظ ضَساي اسالهي سٍستب يب خبًطيي
ٍبًًَي ٍ يب ٍبئن هَبم خبًطيي ٍبًًَي آى هي ثبضذ هگش آًِْ ضشايظ اضغشاسي خذيذي ٍجل اص  22سٍص حبدث ٍ تْشاس گشدد.
تجػشُ  -2اسٌبد ّضيٌِ ٍ گضاسش ّبي هشثَط ثِ ًحَُ هػشه ّبالّب ٍ خذهبت اًدبم ضذُ دس حَادث ميشهتشٍجِ ٍ اهَس اضغشاسي
هي ثبيستي حذاّثش ؽشه هذت يِ ّيتِ ثقذ اص اتوبم ّبس تَسظ ّبسپشداص يب پشسشت پشٍطُ اضغشاسي تسلين ّويسيَى هقبهالت
دّيبسي ضذُ ٍ پس اص سسيذگي ٍ تبييذ ّويسيَى ثب لحبػ ضشايظ حبّن ثش صهبى اٍذاهبت ،ثِ ّضيٌِ هٌؾَس گشدد.
چٌبًچِ ثشاي ّبالّبي خشيذاسي ضذُ ثذليل اضغشاس ٍ ضشايظ خبظ هشثَعِ ،اهْبى غذٍس ٍجض اًجبس ًجبضذ ّبسپشداص يب سشپشست
حبدثِ هْلو است تحَيل آًْب سا هستٌذ ثِ غَستدلسِ اي هشّت اص خَد ٍ دٍ ًيش ًوبيٌذُ دّيبس ًوبيذ.
 -2-3ثبٍي هبًذُ تٌخَاُ گشداى ثِ تٌبست ًيبصّبي هَخَد ،عجٌ تَسين ثٌذي دّيبس ٍ صيش ًؾش ٍي ٍ ريحسبة دٍم دّيبسي دس
اختيبس ّبسپشداصاى ٍ يب سشپستبى پشٍطُ ّبي دّيبسي ٍشاس خَاّذ گشىت.
فصل سوم  :تسويه تنخواه گردان
ّ -1ليِ ٍخَُ تٌخَاُ گشداى ّبسپشداصاى ،سشپشستبى پشٍطُ ّب افن اص فبدي ٍ حَادث ميشهتشٍجِ ٍ اهَس اضغشاسي دس پبيبى اسيٌذهبُ
ّش سبل ثبيذ تسَيِ گشدد ثٌحَي ِّ دس پبيبى ّش سبل هبًذُ حسبة تٌخَاُ گشداى ّليِ اىشاد هزَّس غيش گشدد.
ضوٌبً هسئَليت حسي اخشاي ايي ثٌذ ثِ فْذُ ريحسبثبى دّيبسي خَاّذ ثَد.
 -1-1اًتَبل هبًذُ حسبة تٌخَاُ گشداى اىشاد ثِ ّش ضْل ثِ حسبة ثذّْبساى ٍ يب ميشُ دس پبيبى ّش سبل هغلَبً هوٌَؿ هيجبضذ.
ّ -2ش هجلني اص سْن تٌخَاُ گشداى ِّ تَسظ ّبسپشداص يب سشپشستبى پشٍطُ ّضيٌِ ضَد هي ثبيستي حذاّثش ؽشه  20سٍص اص تبسيخ
خشيذ ،ىبّتَس ّبال يب تحَيل خذهت تجذيل ثِ سٌذ ّضيٌِ هثجتِ ضذُ ٍ تسَيِ گشدد ثِ ًحَي ِّ ّيچ ىبّتَس ّضيٌِ اي ثيص
اص هذت هزَّس ًضد ّبسپشداص يب سشپشست پشٍطُ ثبٍي ًوبيٌذ.
فصل چُارم:ريش ثبت تىخًاٌ گردان در دفاتر مالي
ثب تَخِ ثِ ايٌِْ سَو تٌخَاُ گشداى دس دّيبسي ثش اسبس ثٌذ يِ ىػل دٍم ايي دستَسالقول هطخع ٍ تقييي هي گشدد ٍ
هدوَؿ هجبلل پشداختي دس عَل سبل هبلي دس ٍخِ اىشادي ِّ هدبص ثِ دسيبىت تٌخَاُ گشداى ّستٌذ ًجبيذ اص سَو تٌخَاُ گشداى
تدبٍص ًوبيذ ثٌبثشايي دس خْت تحٌَ ٌّتشل هييذ گشدش فوليبت تٌخَاُ گشداى ٍ سفبيت دٍيٌ سْويِ ّبي تقييي ضذُ ٍ ّوچٌيي
سَْلت ٌّتشل حسبة اىشاد هزَّس ،دّيبسي هْلو است پس اص تقييي سٍن سَو تٌخَاُ گشداى ٍ تسْين آى ثش اسبس ثٌذ دٍ
ىػل دٍم ايي دستَسالقول ثطْل صيش فول ًوبيذ.
 -1تقييي ٍ ثجت پطتَاًِ تٌخَاُ گشداى:
دس اًتْبي دىتش افتجبسات دّيبسي ّوبًٌذ ثجت افتجبسات پيص ثيٌي ضذُ دس ثَدخِ هػَة حسبثْبئي ثٌبم:
الو:پطتَاًِ تٌخَاُ گشداى ّبسپشداصاى
ة:پطتَاًِ تٌخَاُ گشداى سشپشست پشٍطُ ّب
ج:پطتَاًِ تٌخَاُ حَادث ميشهتشٍجِ ٍ اهَس اضغشاسي
هيتَح ٍ سٍن ٍسوت تٌخَاُ گشداى هطخع ضذُ ّش يِ اص حسبثْبي ىًَ دس ستًَْبي هشثَط ثجت هي گشدد .ثذيْي است دس
ّش هشحلِ پشداخت تٌخَاُ گشداى ثِ اىشاد ىًَ الزّش ثبيستي دس حسبة ّبي پطتَاًِ دس دىتش افتجبسات دسج ٍ اص ٍسوت تٌخَاُ
هشثَعِ ّسش گشدد.
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تجػشُ :دّيبس هي تَاًذ ثب دستَس ّتجي هيضاى ٍسوت ّبي سدييْبي الو ٍ ة ايي ثٌذ سا ثب تَخِ ثِ ًيبص دّيبسي خبثدب ًوبيذ
ثٌحَي ِّ اصسَو گشداى تدبٍص ًٌوبيذ.
 -2دىتش ّل
دس دىتش ّل ثشاي ّش سِ ًَؿ تٌخَاُ (ّبسپشداصاى ،سشپشست پشٍطُ ٍ هَاسد اضغشاسي) ىَظ يِ حسبة ثٌبم تٌخَاُ گشداى تحت
فٌبٍيي تقييي ضذُ يِ سٌذ حسبثذاسي تٌؾين هيگشدد ِّ دس آى سٌذ ،حسبة تٌخَاُ گشداى ضخع ثذّْبس ٍ حسبة ثبًِ
ثستبًْبس هيگشدد.
ً -1-2ؾش ثِ ايٌِْ تَبضبي دسيبىت تٌخَاُ گشداى هدذد ّوضهبى ثب اسائِ اسٌبد ّضيٌِ اص عشه ّبسپشداص هيجبضذ ،اهَسهبلي دّيبسي
پس اص دسيبىت اسٌبد هثجتِ ّضيٌِ اص ّبسپشداص ،هْلو است پس اص ثشسسي ٍ هويضي ٍ سٌذسسي الصم ٍ عي هشاحل هشثَط سٌذ
حسبثذاسي سا ثِ ضْل صيش غبدس ًوبيذ.
حسبة ّضيٌِ ّبي هشثَعِ ثذّْبس ٍ حسبة تٌخَاُ گشداى ثستبًْبس ٍ ثِ ّوبى هجلل حسبة تٌخَاُ گشداى ثذّْبس ٍ حسبة ثبًِ
ثستبًْبس هيگشدد ٍ دس ٍاٍـ ثجت آستيْل دس سٌذ حسبثذاسي ثِ غَست هشّت تٌؾين هيگشدد.
 -2-2چٌبًچِ ّبسپشداص يب سشپشست پشٍطُ ّوشاُ ثب اسائِ سٌذ هثجتِ ّضيٌِ ّبي اًدبم ضذُ ٍخِ تٌخَاُ سا ثِ هٌؾَس تسَيِ حسبة
تٌخَاُ ثِ حسبة خبسي دّيبسي ٍاسيض ٍ ىيص آى سا اسائِ ًوبيذ ،اهَس هبلي دّيبسيوْلو است پس اص ثشسسي ٍ عي هشاحل هشثَعِ
سٌذ حسبثذاسي سا ثطْل صيش غبدس ًوبيذ.
حسبة ّضيٌِ ّبي هشثَعِ ثذّْبس ،حسبة ثبًِ ثذّْبس ٍ حسبة تٌخَاُ ضخع ثستبًْبس هيگشدد.
تزّش هْن:
الو :ثجت آستيْل هشّت (هَضَؿ ثٌذ 1-2ىػل چْبسم) ثش سٍي اسٌبد ّضيٌِ ثشاي ّش هشحلِ سٌذ ّضيٌِ اص ّبسپشداصاى ٍ هسئَليي
پشٍطُ ّب الضاهي است.
ة :ثب تَخِ ثِ ايٌِْ استيبدُ اص دىتش افتجبسات ثشاي ثجت ٍ ًگْذاسي حسبة پطتَاًِ تٌخَاُ گشداى هي ثبضذ .لزا ّليِ اسٌبد هشثَط
ثِ پشداخت تٌخَاُ گشداى دس ٍخِ اضخبظ ثبيذ ثِ تبييذ هتػذي افتجبسات ثشسذ.
 -3دىتش هقيي:
اص آًدبئيِْ هوْي است تقذاد اىشاد دسيبىت ٌٌّذُ تٌخَاُ گشداى صيبد ثبضٌذ ،لزا دس خْت ًگْذاسي هغلَة ٍ خذاگبًِ حسبة ّوِ
دسيبىت ٌٌّذگبى تٌخَاُ گشداى ،دّيبسي هلْو است ثشاي دسيبىت ٌٌّذگبى تٌخَاُ گشداى اص دىتش هقيي تٌخَاُ استيبدُ ًوبيذ.
 -4سبيش هَاسد:
ٍ -1-4خَد دس اختيبس ّبسپشداصاى ٍ سشپشستبى پشٍطُ ّبّ ،وَاسُ ثبيذ ثب هيضاى اسٌبد دس اختيبس اًبى ثب ّل ٍخِ تٌخَاُ ثشاثشي
ًوبيذ.
 -2-4چٌبًچِ تَسظ ّبسپشداصاى يب سشپشستبى پشٍطُ ّب ،افن اص فبدي ٍ يب حَادث ميشهتشٍجِ ٍ اهَس اضغشاي ثِ ّش دليل ّل
تٌخَاُ دسيبىتي ٍ يب ثخطي اص ٍخَُ تٌخَاُ دسيبىتي ،ثشگطت ٍ ثِ حسبة دّيبسي ٍاسيضگشدد ،حسبثذاس هْلو است سٌذ هشثَعِ سا
خْت ثجت دس حسبثْبي پطتَاًِ دىتش افتجبسات ٍ اضبىِ ًوَدى ثِ سَو سش ىػل هشثَعِ ثِ هتػذي دىتش افتجبسات تحَيل ٍ ثِ
اهضبي ايطبى ثشسبًذ تب هبًذُ ٍاٍقي تٌخَاُ گشداى ثػَست ثٌْگبم هطخع ثبضذ.
ايه دستورالعمل مشتمل بر چهار فصل و سه تبصره به تصويب رسيذ.
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