
 بسمه تعالی
"با صلوات بر محمد و آل محمد"  

 
بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران  -وزارت امور اقتصادي و دارایی  -وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

سازمان ثبت  –سازمان ثبت اسناد و امالك کشور  –سازمان هدفمند سازي یارانه ها   -وزارت کشور  –
سازمان برنامه و بودجه کشور  –احوال   

 
هیات وزیران در جلسه...........  به پیشنهاد مشترك وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد 

 :نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد کل کشور، آیین 1400) قانون بودجه سال 17بند (و) تبصره (
 

 کل کشور 1400) قانون بودجه سال 17آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره ( 
 

 :ددر این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رو -1ماده

 وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.  -1

 سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. -2

قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهاي عمومی غیردولتی و  29هاي موضوع ماده  هاي اجرایی: دستگاه اهدستگ -3

پذیر حمایت  بنیادها و نهادهاي انقالب اسالمی به استثناء کمیته امداد امام خمینی که به هر شکل از اقشار آسیب

 کنند. می

حمایتـی و تسهـــیالت قرض الحسنه بهره مند می هاي   ها و پرداخت اشخاص مشمول: اشخاصی که از کمک -4

 شوند.

که به صورت برخط  5/1/1399مورخ ه 57531/ت509) آیین نامه مصوبه شماره 11سامانه: سامانه موضوع ماده(  -5

 یا برون خط با سامانه استعالم بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران ارتباط خواهد داشت.

 داري کل کشور. داري: خزانه خزانه -6

) 14نامه ماده ( )آیین56هاي اجرایی ، مطابق ماده ( احراز هویت: فرایند احراز هویت اشخاص مشمول توسط دستگاه  -7

 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی.

) 33هاي اجرایی مطابق بند( شناسایی: فرآیند دریافت و بررسی مستمر اطالعات اشخاص مشمول توسط دستگاه -8

 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی. )14نامه ماده ( )آیین1ماده (
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اي معماري و طراحی نماید که امکانات  نامه، سامانه را به گونه وزارت مکلف است ظرف سه ماه از ابالغ این آیین -2ماده

 :زیر را فراهم نماید

 ثبت مشخصات هویتی اشخاص مشمول   -1

 هاي بانکی (شبا) اشخاص مشمول از بانک مرکزي حساب  سیستمی صحتاستعالم  -2

 صدور شناسه یکتا -3

سنجی اشخاص مشمول براي دستگاه اجرایی و مؤسسات خیریه خصوصی و مردم نهاد با  بررسی و استحقاق -4

 استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان

ي،سازمان هدفندسازي یارانه ها ، خزانه هاي حمایتی از بانک مرکز ها و پرداخت دریافت اطالعات عملکرد کمک -5

 داري  و سایر دستگاههاي اجرایی حسب مورد 

 ها به تمامی اشخاص حقیقی اعم از ایرانی یا اتباع خارجی نگهداري سوابق پرداخت  -6

 

الك هاي اجرایی نظیر سازمان هدفندسازي یارانه ها،سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد و ام  کلیه  دستگاه-1تبصره

کشور، وزارت کشور ،وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات(سیستم شاهکار و احراز الکترونیکی هویت) ،بانک مرکزي جمهوري 

 اسالمی ایران و سایر دستگاهها موظف به همکاري با وزارت در به روزرسانی و تکمیل سامانه مذکور می باشند.

الزم را براي نگهداري و تکمیل پایگاه رفاه اطالعات ایرانیان و  سازمان فناوري اطالعات موظف است زیرساخت -2تبصره

 ) قانون برنامه ششم توسعه را فراهم نماید.81موضوع ماده ( ،ایجاد  پرونده الکترونیکی رفاه و تامین اجتماعی 

زینه قابل هاي حمایتی مؤسسات خیریه خصوصی و مردم نهاد به عنوان ه ها و پرداخت  پذیرش آن بخش از کمک -3ماده

منوط به دریافت  1400قانون بودجه سال ) 17هاي مالیاتی مندرج در بند (و)  تبصره ( قبول مالیاتی و برخورداري از معافیت

 هاي مذکور از سامانه و ارائه آن به سازمان امور مالیاتی خواهد بود. شناسه یکتا بابت هزینه

ي نقدي حمایتی از محل منابع عمومی، هدفمندي یارانه ها، منابع ها هاي اجرایی در مورد کلیه پرداخت دستگاه -4ماده

هاي حمایتی خود به جامعه  ها و پرداخت هاي مستقیم به اشخاص حقیقی مکلفند نسبت به ثبت کلیه کمک داخلی و پرداخت

ر از طریق حواله هاي نقدي مذکو ها و پرداخت هدف در سامانه و به تفکیک کدملی گیرنده حمایت اقدام نمایند. کلیه کمک

اختصاص داده شده در دستور پرداخت الکترونیکی مطابق با دستورالعمل سرفصل) (پایا) انجام و در فیلد -الکترونیک بانکی (ساتنا

هاي حمایتی حداکثر یک ماه پس از ابالغ  گذاري پرداخت هاي حمایتی درج می شود. دستورالعمل شناسه گذاري پرداخت شناسه

 .شود نامه توسط سازمان با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه و ابالغ می این آیین

CabinetOffice.ir

www.dotic.ir



هاي الکترونیک صادره در بستر بانک  بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است کلیه اطالعات حواله -تبصره

  .مرکزي یا شبکه بانکی را به سازمان و وزارت ارسال کند

جرایی مکلفند پیش از ثبت درخواست هرگونه کمک و پرداخت حمایتی در سامانه نسبت به احراز هاي ا دستگاه -5ماده

 .هویت و شناسایی متقاضیان دریافت کمک و پرداخت حمایتی اقدام نمایند

هاي اجرایی و  سنجی اشخاص مشمول را به درخواست دستگاه وزارت مکلف است امکان استعالم استحقاق -6ماده

سنجی هرگونه  حمایت توسط وزارت با  خصوصی و مردم نهاد ایجاد نماید. دستورالعمل و ضوابط استحقاقمؤسسات خیریه 

 .شود نامه، تهیه و ابالغ می ربط حداکثر یک ماه پس از ابالغ این آیین هاي اجرایی ذي همکاري سازمان و دستگاه

ستحقاق سنجی اشخاص مشمول که سنجی اطالعات هویتی و ا وزارت مکلف است پس از بررسی و صحت -7ماده

هاي اجرایی در سامانه وارد شده ، نسبت به صدور شناسه یکتا اقدام و اطالعات مذکور را تا پانزدهم هرماه به  توسط دستگاه

 .صورت سیستمی و برخط براي سازمان ارسال نماید

هاي  هاي مشمول براي پرداخت سازمان پس از دریافت اطالعات مذکور، نسبت به تخصیص اعتبار به دستگاه -8ماده

کند. پس از تایید سازمان، اطالعات تخصیص، براي پرداخت به تفکیک اشخاص  حمایتی متناسب با قوانین و مقررات اقدام می

داري تائیدیه پرداخت را به همراه شناسه یکتاي پرداخت به صورت برخط  و یا برون  شود. خزانه داري ارسال می مشمول به خزانه

تخصیص اعتبار دستگاههاي اجرایی تا قبل از اجراي کامل سازوکارهاي مندرج در این .کند اي سازمان و وزارت ارسال میخط بر

 آیین نامه براساس روال قبلی انجام می شود

ها و موسسات اعتباري دولتی، خصوصی و غیردولتی مکلفند  بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و کلیه بانک -9ماده 

 قرض الحسنه پرداختی را به تفکیک کدملی گیرنده تسهیالت در سامانه مذکور ثبت نمایند.تسهیالت 

) قانون برنامه ششم توسعه از اجراي این بند استنکاف نمایند، مشمول 29هاي مشمول ماده ( چنانچه مدیران دستگاه -10ماده 

با اصالحات و  1/2/1392انون مجازات اسالمی مصوب ) ق19) مجازات تعزیري درجه پنج موضوع ماده (1مجازات مندرج در بند (

 گردند. الحاقات بعدي می

 کمیته امداد امام خمینی (ره)  می تواند در چهارچوب مفاد این آیین نامه نسبت به ارایه اطالعات اقدام نماید.-11ماده 
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