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پیشگفتار مؤسسه

سازمان تأمین اجتماعی با پوشش بیش از نیمی از جمعیت 
کشور در قالـب بیمـه شده و مستمری بگیـر اصلی و تبعی 
بزرگ تریـن صندوق تأمین اجتماعی ایران محسوب می شود. 
بنابراین سرنوشـت حمایـت های اجتمـاعی در کشـور به 
پایداری  و  اجتماعی  تأمین  به سرنوشت صندوق  گونـه ای 
آن گره خورده است کـه این مهم اهمیت توجه به وضعیت 

مالی این صندوق را دوچندان می کند.

آمارهای مربوط به درآمد و هزینه سازمان حاکی از کسری نقدینگی 
شدید است که بخش اعظم این کسـری را می توان به نقد نشدن 
درآمدهای تعهدی سازمان نسبت داد. درآمدهایی که سهم باالیی از 

آن را مطالبات از دولت تشکیل می دهد. 

بر این اساس یکی از نکات مهم در سیاستگذاری های سازمان تأمین 
اجتماعی نحوه تعامل با دولـت و وصول این مطالبـات و کاهش 
کسری نقدینگی است. در همین راستـا تاکنون، در چند مرحله و 
برای بازپرداخت دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تعدادی از 
شرکت های دولتی به سازمان واگذار شده انـد که هر یک شرایط و 

سرنوشت متفاوتی نیز داشته اند.

در سال 97 با ابتکاری جدید برای اولین بار این باز پرداخت بدهی 
دولت به سازمان با پیشنهاد دور جدیدی از واگذاری ها در قالب بندی 

راهکارهای مبتنی بر بند »ن« تبصره 5  قانون بودجه سال 97 کشور
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از قانون بودجه کشـور آورد شده است که گامی مهم و اثربخش در پ
جهت تسویه این بدهی ها محسوب می شود. 

از این رو مؤسسه عالی پژوهش سازمان تامین اجتماعی در راستای 
شناسایی ظرفیت های این بند قانونی و بسط سازوکارهای اجرایی آن 
اقدام به تهیه و تدوین این گزارش با استناد به مفاد قانونی موجود و 
مرتبط و بهره گیری از دانش و تجربه اندوخته مدیران و صاحبنظران 
این حوزه کرده است. امیـد است کـه با جمع آوری و ارائــه درس 
آموخته های کسب شده از تجربه های پیشین واگذاری های دولتی به 
سازمان و ارائه پیشنهادات مطرح شده در قالب گزارش حاضر بتوان 
کمکی هرچند اندک به تصمیم گیـری درست و اقـدامی راهگشا در 

تعامل با دولت به منظور دریافت مطالبات سازمان نمود.
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فصل اول: ترشیح مفهوم و واکاوی ابعاد پژوهش

راهکارهای مبتنی بر بند »ن« تبصره 5  قانون بودجه سال 97 کشور

مقدمه

به  بازپرداخت دیون دولت  برای  تاکنون، در چند مرحله و 
به  دولتی  از شرکت های  تعدادی  اجتماعی،  تأمین  سازمان 
و سرنوشت  واگذار شده اند که هر یک شرایـط  سازمان 
متفاوتی نیز داشته اند. در بودجه سال 197 هم به موضوع 
بازپرداخت دیون پرداخته شده و در بند "و" و "ن" تبصرة 5 

تالش شده که راهکاری برای بازپرداخت آنها ارائه دهد. 

در بند "و" به دولت اجازه داده شده تا از طریق اسناد )اوراق( تسویة 
خزانه، بدهي هاي قطعي خود به اشخاص حقیقي و حقوقي، تعاوني و 
خصوصي که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳9۶ ایجاد 
شده را با مطالبات قطعي دولت )وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي( از 
اشخاص مزبور، تا سقف 2 هزار میلیارد تومان، تسویه کند. در واقع 
بر اساس این بند و آیین نامة اجرایی آن، قرار است بخشی از بدهی 
سازمان تأمین اجتماعی و شرکت های تابعة آن، به بانک ها، با دیون 
دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه شود. مفاد بند »و« اگرچه 

1. الزم به ذکر است که این گزارش در سال 97 تهیه شده است و موضوع آن بررسی بند ن 
تبصره 5 بودجه همان سال بوده است. با این حال، اکنون که چاپ گزارش در سال 98 صورت 
می گیرد موضوع بازپرداخت بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی که امسال نیز در قانون 

بودجه منتها در بند و تبصره 2 گنجانده شده، در پیوست این گزارش اضافه شده است.
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می تواند بخشی از مشکالت اعتباری شرکت های تابعه را حل و فصل نماید، اما 
سقف آن، در مقایسه با حجم بدهی های دولت به سازمان، بسیار اندک است.

به استناد اسناد بودجه کل کشور، حدود 40 سال است که دولت تعهدات خود به 
سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت نکرده و برآوردها نشان از آن دارد که دولت 
بیش از ۱00 هزار میلیارد تومان به سازمان بدهکار است. نظر به محدودیت های 
اقتصادی در ایران، ابزارهای مالی مناسبی در اختیار دولت نیست تا از آنها برای 
بازپرداخت این بدهی ها استفاده کند. بنابراین یکی از راهکارهای موجود، واگذاری 

شرکت های دولتی یا امتیازات اقتصادی دولت است.

بند "ن" تبصرة 5 بودجه سال ۱۳97، ظرفیت های بیشتری برای پرداخت دیون 
دولت در خود دارد. در این بند به دولت اجازه داده شده تا سقف 50 هزار میلیارد 
تومان از دیون خود به سازمان تأمین اجتماعي و صندوق هاي بازنشستگي لشکري 

و کشوري را از طریق روش هاي زیر بپردازد:
1. ارائه حق االمتیاز و حقوق مالكانه در چهارچوب قوانین و مقررات، پس از 

محاسبات دقیق کارشناسي توسط کارشناسان خبره  و تأیید هیئت وزیران؛
2. تأمین خوراك انرژي با قیمت ترجیحي براي واحدهاي تولیدي موجود در 

مناطق ویژة اقتصادي؛
3. واگذاري پروژه ها و طرح هاي تملك دارایي هاي سرمایه اي مهم در دست 

اجراي کشور؛
باید مطابق قوانین و مقررات به  4. واگذاري خانه هاي سازماني دولتي که 

فروش برسد.

مهم ترین نکته در خصوص بندهای چهارگانه ابهام در تعاریف واژگان مورد استفاده 
در آن است. حق االمتیازها، حقوق مالکانـه، خوراک انـرژی و قیمت ترجیحی از 
جمله مواردی است که نیاز به شفـاف سازی و تعریف دقیق دارند. پس از تعریف 
حوزه های مربوطه، شناسـایی مصادیق هریک از آنها نیـاز به همکاری های بین 

بخشی فراوان دارد.

عالوه بر آن، بسیاری از حقوق مندرج در بند یک، به موجب قانون یا در زمرة 
انفال می باشند یا به عنوان ثروت های عمومی شناسایی شده اند. بنابراین واگذاری 
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آنها، نیاز به قانون مستقل دارد. همچنین، حقوق مورد اشاره، موجد درآمدهایی 
هستند که هرساله هم، به عنوان درآمدهای دولت، در ردیف های مشخص بودجه 
ذکر می گردد. قطعا بدنة دولت در خصوص واگذاری بخش های درآمدزای خود 
مقاومت خواهند کرد. بسیار بعید به نظر می رسد به استناد تبصره ای در بودجة 
ساالنه، مثال وزارت نفت، حاضر باشد حقوق خود در زمینة بهره برداری از میادین 
یا اسکله های نفتی را به سازمان های بیمه ای واگذار نماید. به هرحال، درآمدهای 
همة بخش های دولت، در بودجه، پیش بینی شده و به ازای آنها نیز هزینه هایی 
مالکانه،  حقوق  و  حق االمتیازها  واگذاری  بنابراین،  است.  شده  گرفته  نظر  در 
حتی اگر محدودیت قانونی دیگری هم نداشتـه باشد و دستگاه های دولتی هم 
همکاری کامل داشته باشند، در کوتاه مدت، موجب برهم خوردن تعادل بودجه 

خواهد شد.

از سوی دیگر، به نظر می رسـد کـه به غیر از بنـد نخست، سایر بندهای فوق، 
ظرفیت های زیادی برای بازپرداخت دیون به سازمان تأمین اجتماعی ایجاد نمی کنند. 
تعداد واحدهای تولیدی سازمان که مستقر در مناطق ویژة اقتصادی هستند و نیاز 
به خوراک یا انرژی هم دارند، بسیار اندک است. هزینه تأمین خوراک یا انرژی 
آنها، حتی در افق پنج سالـه هم، آنقدر نخواهـد بود که سهـم مهمی از سقف 

پرداخت مندرج در قانون را پوشش دهد.

در بند سوم به پروژه ها و طرح هاي تملک دارایي هاي سرمایه اي، با قید مهم، اشاره 
شده است. اول اینکه شاخص های مهم بودن باید تعریف شود. دوم اینکه هر یک 
از این طرح ها، برای بهره برداری و درآمدزا شدن نیاز به تأمین اعتبار فراوان دارند. 
در حالی که سازمان تأمین اجتماعي و صندوق هاي بازنشستگي لشکري و کشوري، 
هر یک به دلیلی، دچار کمبود نقدینگی هستند و حداقل در زمان فعلی، منابع الزم 
برای تأمین مالی آن پروژه ها را ندارند. بنابراین واگذاری چنین پروژه هایی عالوه بر 
اینکه مشکلی از مشکــالت فعلی آنها کم نمی کند، آنها را گرفتــار تعهدات 
کوتاه مدتی هم می نماید که ممکن است برای این سازمان ها پیامدهای سیاسی 
و اجتماعی هم داشته باشد. خانه هاي سازماني دولتي هم مشروط به اجازة تغییر 
کاربری می تواند جذابیت هایی برای سرمایه گذاری داشته باشد. در غیراینصورت، 

نمی تواند منبعی درآمدزا برای سازمان های بیمه گر باشد.
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از  یکی  بیمه گر  صندوق های  بحران  که  شرایطی  در  گفت،  باید  مجموع  در 
ابربحران های اقتصاد معرفی شده و در وضعیتی که این صندوق ها دچار کمبود 
نقدینگی می باشند، توجه مجلس به موضوع بازپرداخت بدهی دولت به سازمان های 
بیمه گر بسیار کار ارزنده ای بوده و جای تقدیر دارد. ولی به نظر می رسد که این 
موضوع برای اجرایی شدن، عالوه بر اینکه نیاز به زمانی بیشتر از یک سال دارد، نیاز 
به شفاف سازی و تشریح نیز دارد. اهمیت موضوع به حدی است که می تواند حتی 
به صورت قانون مستقلی نیز در دستور کار مجلس قرار گیرد. نکتة دیگری که 
باید مورد توجه دولت و مجلس محترم قرار گیرد، توجه به ایجادنشدن بدهی های 
جدید است. به عنوان مثال بر خالف تالشی که در زمان تنظیم تبصره های بودجه 
بدهی  تهاتر  و  »و«  بند  موضوع  به غیراز  که  می رسد  به نظر  بعید  شده،  انجام 
با بانک ها، بخش دیگری از بدهی های دولت به سازمان های  تابعه  شرکت های 
بیمه ای تسویه شود. این در حالی است که بنابه پیش بینی های بودجة سال جاری 
سازمان تأمین اجتماعی، تعهدات دولت به این سازمان، در سال جاری، بالغ بر ۱8 
هزار میلیارد تومان است. در نتیجه، عالوه بر اینکه مبلغ قابل توجهی از بدهی ها 
بازپرداخت نشده، مقدار زیادی هم، به مجموع بدهی ها افزوده شده است. بنابراین، 
عالوه بر تسویة بدهی ها، ایجادنشدن بدهی جدید هم، باید، در دستور کار دولت 

و مجلس قرار گیرد.

تعریف مسئله

در قانون بودجة سال جاری و در تبصرة 5 آن به موضوع تسویة بدهی های دولت 
به سازمان تأمین اجتماعی پرداخته شده است. این موضوع همراه با عدم شفافیت 
بوده و چارچوب اجرایی آن نامشخص است. به نظر می رسد که مقاومت هایی هم 
در بدنة دولت وجود دارد. از سوی دیگر، اعتبار تبصره های بودجه فقط یک سال 
است و ممکن است سال آینده چنین امکانی وجود نداشته باشد. بنابراین، مسئله 
اصلی، شناسایی راهکارهای بهره مندشدن سازمان تأمین اجتماعی از مفاد بند "ن" 

تبصرة 5 قانون بودجه سال ۱۳97 می باشد.
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روش پژوهش و محورهای گفت وگو

مصاحبه، ابزاري متداول براي جمع آوري اطالعات از طریق تعامل مستقیم کالمي 
میان مصاحبه گر و مصاحبه شونده است. مصاحبه مي تواند به صورت فردي یا 

گروهي و براي سه هدف عمده انجام شود:

 مصاحبه مي تواند پیش از شروع فرایند اصلي پژوهش، به عنوان یک ابزار براي 
شناسایي متغیرها و روابط آنها و پیشنهاد فرضیه ها به کار رود.

این صورت، مصاحبه شامل  باشد. در  ابزار اصلي تحقیق   مصاحبه مي تواند 
پرسش هایي خواهد بود که مرتبط با هدف هاي تحقیق بوده و با فراهم کردن امکان 
دسترسي به آنچه درون ذهن افراد است، موجبات اندازه گیري آنچه را فرد مي داند 
)آگاهي یا اطالعات(، آنچـه را فرد دوست دارد یا ندارد )ارزش ها و ترجیحـات( و 

آنچه را فرد فکر مي کند )نگرش ها و عقاید( ممکن مي سازد.

 مصاحبه مي تواند به عنوان مکّمل سایر ابزارها در یک پژوهش در حال انجام، 
مورد استفاده قرار گیرد و امکان دنبـال کردن نتایج غیرمنتظـره، تعیین اعتبار 
سایر روش ها یا بررسي عمیق تر انگیزه هاي پاسخ دهندگان و دالیلي را که براي 
پاسخ هایشان ارائه مي دهند، ممکن مي سازد )کریمی و نصر، ۱۳9۱، 7۳، به نقل از 

کوهن و مانین، ۱98۶، ص ۳09(.

با این وجود باید توجه داشت که نظرات مختلفی در مورد نقاط ضعف و قوت 
مصاحبه ها وجود دارد. برخي از محققان در استفاده از مصاحبه، با وجود اهمیت 
و کاربرد وسیعش، تردید دارند. آنها اظهـار مي دارند نتایجـي که از طریق یک 
مطالعة مبتني بر مصاحبـه به دست مي آید، مي تواند دامنــه اي از داده هاي با 
ارزش تا اطالعاتي را، که فاقد ارزشند دربرگیرد. عواملي مانند اطالعات جهت دار، 
اطالعات نمایشي، اطالعات اغراق آمیز و اطالعاتي که به دلیل جاه طلبي شخصي 
ارائه مي شود، همچنین، تالش مصاحبه شونده ها براي دلیل تراشي و دادن پاسخ بر 
اساس شایعــات، از عواملي است که آگاهانــه، موجب کسب اطالعات نادرست 
از مصاحبه مي شود )دالور، ۱۳8۳، ص ۱59، به نقل از ویچ و بنزمن(. عالوه براین 
عوامل، کیفیت گفت وگوي مصاحبه گر و مصاحبه شونده و نگرش ها و تعصبات 
مصاحبه گر نیز به شکل ناآگاهانه موجب جهت داربودن نتایج مصاحبه مي شود. با 
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توجه به این عوامل، این گروه از محققان نتیجه مي گیرند: استفاده از سایر فنون و 
ابزارهاي پژوهش باید در اولویت قرار گیرد )کریمی و نصر، ۱۳9۱، 72(.

در مقابل، برخي از محققان، مصاحبه را مطمئن ترین و بهترین ابزار جمع آوري 
اطالعات مي دانند )کوهن و مانیـن، ۱98۶، ص ۳07(. آنها تأکید مي کنند که 
اگر مصاحبه طبق اصول و موازین صحیح انجام گیرد و با استفــاده از تدابیر 
گوناگون قابلیت اعتماد داده هاي مصاحبه افزایش یابد، مي توان از فواید این ابزار 

در پژوهش ها بهره گرفت )کریمی و نصر، ۱۳9۱، 72(.

با علم به همة موارد فوق، روش مورد استفاده در این مطالعه، مطالعات اسنادی 
اساس  بر  ابتدا  که  ترتیب  این  به  است.  بوده  با مصاحبه  کتابخانه ای همراه  و 
در  موجود  اسناد  مطالعة  به  مسئله  بهتر  شناخت  برای  و  شده  تعریف  هدف 
زمینة پرداخت بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی در قوانین برنامه های 
توسعه پرداخته شده و پس از آن برای تکمیل آگاهي و اطالعات موجود در این 
زمینه و در راستای تایید یا رد پیش فرض های اولیه با افراد مطلع و دست اندرکار 
در این حوزه، مصاحبه انجام شده است. از آنجا که سؤاالت مصاحبه، براساس 
یافته های مرحلة نخست، از قبل مشخص شده بود و از همة مصاحبه شونده ها، 
پرسش هاي مشابه پرسیده شد و آنها آزاد بودند که پاسخ خود را به هر طریقي 
یافته  نیمه ساختار  ارائه کنند، شیوة مصاحبه، مصاحبة  که صالح می دانستند 
قلمداد می گردد. روش تحلیل داده های مصاحبه هم، روش تفسیری بوده است. 
محورهای گفت و گو و موضوعاتی که پرسش های مصاحبه بر اساس آن تنظیم 

شده نیز به شرح زیر است:

 روش های بازپرداخت بدهی های دولت به سازمان های بیمه گر؛
 آسیب شناسی شرکت های واگذار شده در تهاترهای پیشین؛

 قابل اجرا بودن و نحوة اجرای مفاد بند »ن« تبصرة 5؛
 مصادیق برگرفته از مفاد بند »ن« تبصرة و اولویت های سازمان در این خصوص؛

 الزامات مورد توجه سازمان؛
 امکان سنجی قانون دائمی برای بازپرداخت دیون و جلوگیری از ایجاد بدهی جدید.
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مقدمه

که  مقرراتی  و  قوانین  بر  مروری  گزارش،  از  فصل  این  در 
تأمین  سازمان  به  دولت  بدهی های  بازپرداخت  موضوع  به 
اجتماعی به طور خاص یا صندوق های بیمه ای به طور عام، 
پرداخته اند، صورت گرفته است. همچنین سعی شده که 
سایر قوانینی را هم که می تواند موضوع تأدیة بدهی ها را 
تحت تأقیر قرار دهد مورد بررسی قرار گیرد. این فصل به 
سه بخش تقسیم می گردد. بخش نخست به بررسی قوانین 
برنامه های توسعه اختصاص دارد و بخش دوم سایر قوانین را 
پوشش می دهد. بخش سوم هم به استخراج گام های اجرایی 
است.  یافته  اختصاص  بدهی ها  پرداخت  نهایی شدن  برای 
هدف از این فصل، شناسایی قوانین موجود و ظرفیت های 
آن، همچنین آسیب شناسی قوانین و شناسایی فرایندهای 

اجرایی و ارائه راهکارهایی برای رفع مشکالت است.

قوانین برنامه های توسعه

بررسی قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور اولین 
گام در تحلیل اسناد قانونی است. در این قانون، عالوه بر اینکه به 
این موضوع پرداخته نشده، بلکه به سازمان تکلیف شده که برای 
راه اندازی طرح های عمرانی، به دستگاه های دولتی وام بدهد. در بند 

فصل دوم: بازپرداخت بدهی های دولت به 
سازمان تأمین اجتامعی در قوانین و مقررات

راهکارهای مبتنی بر بند »ن« تبصره 5  قانون بودجه سال 97 کشور
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»ه« تبصره 29 قانون برنامة اول به وزارت کشاورزی اجازه داده شده که به منظور 
خودکفایی در امر شکر مورد نیاز جامعه و تأمین بخشی از سایر نیازهای غذایی 
و صنعتی کشور، نسبت به ایجاد هفت واحد کشت و صنعت نیشکر و ایجاد 
کارخانجات و سایر تأسیسات وابستـه و تکمیلی و برخی واحدهای تولیدی دیگر، 
اقدام نماید و اعتبارات ریالی مورد نیاز آن را به میزان چهارصد میلیارد ریال به 
صورت وام از سیستم بانکی و سازمان تأمین اجتمـاعی دریافت کند. البته الزم 
به ذکر است که این بند از قانون در اردیبهشت ماه سال ۱۳7۱ اصالح شده و 
نام تأمین اجتماعی از تأمین کنندگان مبلغ وام حذف شد. بنابراین، موضوع بدهی 

دولت به سازمان تأمین اجتماعی در قانون برنامة اول توسعه مسکوت است.

به  دولت  بدهی  بازپرداخت  آن،  تبصرة 4۳  در  و  توسعه  دوم  برنامة  قانون  در 
صندوق بازنشستگی  کشوری، مورد توجه نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی 
اجتماعی  تأمین  به سازمان  به دیون دولت  بی توجهی  ولی کماکان  قرار گرفته 
امری است که کماکان در طول برنامه دوم ادامه داشته است. همین موضوع که 
چرا موضوع پرداخت بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی که مهمترین 
بخش نظام رفاه در کشور است، مورد غفلت برنامه ریزان توسعه قرار می گیرد 
جای بررسی و آسیب شناسی دارد. اگر موضوعی به این اهمیت در اولویت های 
نباید امروز از بحران  اصلی برنامه ریزان نباشد و در برنامة توسعه قرار نگیرد، 
صندوق های بیمه ای متعجب باشیم. به نظر می رسد این وضعیت ناشی از نوع 
نگاه تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور به نظام رفاه و تأمین اجتماعی و عدم 
شناخت درست آنها از اهمیت، ضرورت و جایگاه این نظام باشد. با توجه به جایگاه 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان متولی امر برنامه ریزی و تخصیص 

بودجه به نظر می رسد که مسئولیت اصلی بر عهده این سازمان است.

اما باالخره، در قانون برنامة سوم توسعه بازپرداخت بدهی به همة صندوق های 
بیمه ای مورد توجه قرار می گیرد. فصل پنجم آن قانون به نظام تأمین اجتماعی 
با هدف فراهم کردن  یارانه ها اختصاص داشت و در مادة ۳9 ذیل آن فصل  و 
امکان افزایش خدمات قابل ارائه به بیمه شدگان و جلوگیری از بروز بحران مالی 
در سازمان های بیمه ای و تقویت بنیه مالی آنها، دولت مکلف شد ضمن پرداخت 
تعهدات سالیانة خود به سازمان های بیمه ای و عدم ایجاد بدهی جدید تا پایان 
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مذکور  سازمان های  به  نیز  را  خود  بدهی های   )%50( پنجاه درصد  برنامه سوم، 
پرداخت کند.

در این ماده نکته دیگری هم مورد اشاره قرار گرفته بود و آن هم شیوة بازپرداخت 
بدهی ها بود. بر اساس مفاد مادة ۳9 قانون برنامة سوم، مقرر شد که بازپرداخت 
دیون به شیوة تهاتر با شرکت های دولتی و اموال و دارائی های دولت و طرح های 
نیمه تمام متناسب با فعالیت بیمه ها باشد. این ماده و این شیوة پرداخت، تقریبًا 
در تمام برنامه های بعدی و سایر قوانینی که به موضوع تأدیه بدهی های دولت به 

بیمه ها اشاره داشته، تکرار شده است.

بر اساس گفت وگوهای صورت گرفته که گزیده آن در بخش بعدی ارائه خواهد 
شد، مصاحبه شونده ها به تهاترهای انجام شده بر اساس همین مادة قانونی اشاره 
کرده اند و ضمن تأکید بر سهام، دارایی ها و شرکت های خوبی که در آن دوره 
منتقل شده، به آسیب شناسی موضوع هم پرداخته اند. البته الزم به ذکر است که 
گزارشی از میزان تحقق این ماده در دسترس نیست ولی به تصور نگارنده، تمام 
تعهدات دولت، ناشی از متن قانون، به سازمان تأمین اجتماعی تأدیه نشده است. 
به نظر می رسد، الزم است تحقیقی در زمینة تاریخچة سرمایه گذاری های سازمان 
تحقق  میزان  از  مناسبی  برآورد  بتوان  تا  انجام شود  واگذاری شرکت ها  تاریخ  و 

برنامه ها و سایر قوانین با موضوع بازپرداخت بدهی دولت داشت.

بند »ه« ماده 9۶ قانون برنامة چهارم توسعه خواستار اتخاذ تمهیدات الزم جهت 
بازپرداخت بدهی دولت به سازمان های بیمه ای شده است. البته مفاد این بند، 
دو قید دیگر هم داشته، نخست، جلوگیری از ایجاد بدهی جدید و دوم تسویة 
کل بدهی دولت به سازمان های بیمه ای تا پایان برنامة چهارم توسعة اقتصادی، 
 اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران. البته ناگفته پیداست که این قانون 
هم، به درستی و به تمامی، اجرا نشده است. البته در این قانون اشاره ای به شیوة 
بازپرداخت دیون نشده ولی بر اساس ادعای مصاحبه شوندگان، به نظر می رسد که 

باز هم شیوه های تأکید شده در برنامة سوم مدنظر بوده است.

برنامة پنجم توسعه هم به موضوع دیون دولت به دستگاه های موضوع مادة )5( 
قانون محاسبات عمومی کشور و  قانون مدیریت خدمات کشوری و مادة )5( 
صندوق ها و اشخاص حقوقی دولتی و عمومی پرداخته است. البته به روش های 
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بازپرداخت اشاره ای نکرده است ولی تاکید شده باید از طریق پیش بینی در قوانین 
بودجة سنواتی اقدام گردد. این موارد در مادة ۶۶ این قانون درج شده است. البته 
بر اساس مواد 2۶ و 29 این قانون هم می توان اقداماتی در راستای تأمین منافع 

سازمان تأمین اجتماعی انجام داد.

تقویت سازوکارهای وصول به موقع حق بیمه ها و تقویت فعالیت های اقتصادی و 
همچنین واگذاری سهام مدیریتی که در ازاء مطالبات به صندوق ها واگذار می شود 
به بخش های خصوصی و تعاونی بر اساس برنامة زمانبندی شده ای که به تصویب 
هیأت وزیران می رسد از جمله مواردی است که در مادة 2۶ به آن اشاره شده 
است. مادة 29 هم در خصوص ممنوعیت ایجاد بار مالی جدید به بیمه ها نکاتی 

مطرح کرده است.

بازپرداخت  نیز موضوع  برنامه ششم  پنجم، در  تا  برنامه های سوم  طبق سیاق 
بدهی دولت به صندوق های بیمه ای، البته با اشاره به شیوه های بازپرداخت و قید 
درج در بودجه های سنواتی مطرح شده است. در صدر این ماده چنین آمده است: 
دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجة سنواتی نسبت 
به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل سهام قابل 
واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )44( 
اجرائی،  نیاز دستگاه های  بر  مازاد  بعدی آن، امالک  اساسی و اصالحات  قانون 
تأدیه نقدی در بودجة سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق اقدام 
کند. بنابراین در صدر این ماده، 5 روش برای بازپرداخت بدهی ها مطرح می شود 

که به شرح زیر می باشند:

۱. سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل 
و چهارم )44( قانون اساسی و اصالحات بعدی آن؛

2. امالک مازاد بر نیاز دستگاه های اجرائی؛

۳. تأدیه نقدی در بودجة سنواتی؛

4. اوراق بهادار قانونی؛

5. امتیازات مورد توافق.
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در کنار این 5 روش، ضروری است که 2 شرط نیز رعایت شود. این شروط هم 
به شرح زیر است:

۱. حتما باید توافقات در بودجه ذکر شده و بر اساس احکام و دستورالعمل های 
بودجه در این خصوص رفتار شود؛

2. بدهی ها باید حسابرسی شده باشند.

بنابراین به نظر می رسد که این قانون، کامل ترین متنی است که تاکنون برای 
بازپرداخت بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی، توسط مجلس، به تصویب 
رسیده است. اما، همانند همه قوانین پیشین، ضمانت اجرایی ندارد. در واقع همة 
تهاترها و واگذاری ها به شرط ارادة بدنة اجرایی دولت و موافقت دستگاه ها محقق 
خواهد شد. در اینجا، به درستی و به وضوح، شاهد یک تناقض اسـاسی هستیم. 
در واقع، شرط اجرای قانون موافقـت و همراهی نهادی است که موجـب به وجود 
اگر ضرورت پرداخت  بوده است.  انباشتـه شدن بدهی ها  و  آمدن وضع موجود 
مطالبات سازمان تأمین اجتماعی درک شـده بود، اکنون کشور شاهد این حجم 
از بدهی ها نبود. بنابراین به همان دلیلی که اراده ای برای پرداخت مطالبات، حتی 
مطالبات جاری، وجود ندارد، می توان پیش بینی کرد اراده ای نیز برای اجرای قانون 

بازپرداخت بدهی ها هم وجود نخواهد داشت.

سایر قوانین و مقررات

در این بخش مجموعه قوانین و مقرراتی مورد بررسی قرار می گیرد که مشخصا 
به موضوع بازپرداخت بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخته است و 
یا در چنین قوانینی، به آنها ارجاع داده شده است. مجموعة این قوانین و مقررات، 
گام های اجرایی و پیچیدگی فرایند بازپرداخت را مشخص می نمایند. در ابتدا باید 
توجه داشت کـه تقریباً هرآنچه که به موضـوع دریافت و پرداخت دولت مربوط 
باشد، به احتمال زیاد ریشه ای در قانون محاسبات عمومی کشور، قانون تنظیم 
بخشی از مقررات مالی دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری دارد. بنابراین به 

موادی از این قوانین مادر اشاره خواهیم کرد.

در قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
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جمهوری اسالمی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )44( قانون 
اساسی محدودیتی به تصویب رسیده که حتما واگذاری های دولتی به ازای مطالبات 
مؤسسات  که  آمده  چنین  قانون  این  در  می دهد.  قرار  تأثیر  تحت  را  سازمان 
عمومی غیردولتی موضوع مادة )5( قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ و 
اصالحات بعدی آن و شرکت های تابعه و وابستة آنها حق مالکیت مستقیم و 
غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد )40%( سهم بازار هر کاال و یا خدمت 
را دارند. در تبصره یک این قانون تأکید شده که تأدیه بدهی های دولت به این 
مؤسسات، نهادها و شرکت ها، از طریق واگذاری سهام موضوع این قانون، تنها با 
رعایت سقف های مقرر در این قانون مجاز است. البته این قانون در اصالح قانون 
برنامه چهارم توسعه به تصویب رسیده است و به نظر می رسد باید برای سال های 

بعد از برنامة چهارم در خصوص آن باید طرح استفساریه تقدیم مجلس شود.

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در اردیبهشت ماه سال 
۱۳94 به تصویب رسید و در آن دولت موظف شده است ظرف مدت شش ماه 
از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون، »جدول بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های 
دولتی« را تهیه و به کمیسیون های اقتصادی و برنامه وبودجه و محاسبات مجلس 
شورای اسالمی ارائه کند. در بند ب ماده یک این قانون تأکید شده جدول مزبور 
باید هر سه ماه یک بار به روزرسانی شده و به کمیسیون های مذکور ارائه شود. در 
بند پ هم دولت موظف شده از سال ۱۳94 به بعد، همزمان با ارائة الیحة بودجه، 
حقوقی،  اشخاص  به  دولت  تعهدات  و  قطعی شده  مطالبات  و  بدهی ها  جدول 
خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانک ها و مؤسسات اعتباری 
و تعهدات آنها به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، 
به مجلس شورای اسالمی ارائه کند. متأسفانه، پیگیری های مرتبط به این پروژه 
موفق به دریافت گزارش های مرتبط به سازمان تأمین اجتماعی نشده است. در 
ماده 2 این قانون پیش بینی شده که دولت بدهی های قطعی خود به اشخاص 
حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان 
سال ۱۳92 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت )وزارتخانه  ها و مؤسسات دولتی( از 
اشخاص مزبور با استفاده از اوراق تسویه خزانه تسویه کند. بنابراین در این قانون 
ابزار دیگری برای بازپرداخت مطالبات تعریف شده است. همچنین در ماده ۳ این 
قانون به امکان استفاده از ابزار صکوک نیز اشاره شده است. بنابراین، این قانون 
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ظرفیت های فراوانی برای بهره مندی سازمان و دریافت مطالبات خود از دولت 
دارد. آیین نامه اجرایی مادة )۱( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی 

کشور بخشی از فرایند اجرایی این قانون را مشخص نموده است.

بر اساس آنچه که در قانون برنامة ششم توسعه تأکید شده است، در تبصره های 
بودجة سال ۱۳97 به موضوع بازپرداخت بدهی های دولت پرداخته شده است. 
بند »و« و بند »ن« تبصرة 5 این قانون به ترتیب به تهاتر بدهی سازمان تأمین 
اجتماعی به بانک ها با بدهی دولت به سازمان و تهاتر با حق امتیازها و حقوق 

مالکانه و سهام شرکت ها پرداخته است.

الزم به ذکر است که مفاد تبصره 5 چیزی فراتر از ماده ۱2 قانون برنامه ششم 
کفایت  بدهی ها  بازپرداخت  برای  هم  ماده  همین  به  استناد  و  نیست  توسعه 
می کند. در متن این ماده چنین آمده است: دولت مکلف است در طول اجرای 
قانون برنامه در قالب بودجة سنواتی، نسبت به تأدیة بدهی حسابرسی شده خود 
به سازمان تأمین اجتماعی، از محل سهام قابل واگذاری دولت، در قالب قانون 
اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسی و اصالحات بعدی 
آن، امالک مازاد بر نیاز دستگاه های اجرائی، تأدیة نقدی در بودجة سنواتی، اوراق 
بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق اقدام کند. این بند شامل دستگاه های زیرنظر 
مقام معظم رهبری و قوای مقننه و قضائیه و نهادهای عمومی غیردولتی نمی شود. 
باید توجه داشت که استناد به این ماده، منوط به اجرایی شدن بند و تبصره 5 

قانون بودجه سال 97 نیست و تقریباً همه گزینه های آن را هم شامل می شود.

بانک ها  به  سازمان  بدهی  با  دولت  از  سازمان  مطالبات  تهاتر  از  استفاده  برای 
نظام  ارتقای  و  رقابت پذیر  تولید  موانع  رفع  قانون  ظرفیت های  از  می توان  هم 
مالی کشور و آیین نامه اجرایی ماده )۱( این قانون استفـاده کرد. البته چنانچه 
دامنة بدهی های قابل تهاتر سازمان به نهادهای دولتی گسترش یابد، شاید نیاز 
به مصوبة جدیدی وجود داشته باشد. در ادامه و بر اساس آنچه در قوانین و 
آیین نامه های مربوطه آمده به بررسی گام های اجرایی برای عملیاتی شدن بند »ن« 

تبصره 5 می پردازیم.
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گام های اجرایی برای عملیاتی شدن بند "ن" تبصرة 5 بودجة سال 1397
بر اساس متن قوانین و مقرراتی که در باال به آنها اشاره شد، برای عملیاتی شدن 

بند ن تبصره 5، حداقل، مراحل زیر باید طی شود:

۱- تدوین آیین نامه اجرایی بند »ن« تبصرة 5 قانون بودجة سال ۱۳97؛

2- قطعی شدن و حسابرسی شدن مطالبات سازمان و بدهی های دولت )ماده ۱2 
قانون برنامه ششم و قانون رفع موانع تولید(؛

۳- اجراشدن جزء )۱ـ 2( بند و تبصره 5 قانون بودجه سال ۱۳97 )متن بند ن(؛

برای  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  به  تهاتر  متقاضیان  درخواست  ارائه   -4
بدهی های قطعی شده تا پایان سال ۱۳95 )جزء ۱ بند و(؛

5- مشخص شدن میزان بدهی به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی )جزء 
۱ بند و(؛

۶-  تعیین و تدوین نمونه کاربرگ فرم ها و روش صدور اسناد )اوراق( خزانه نوع 
اول و نوع دوم توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی )ماده ۳ آیین نامه بند و(؛

7- تهیه و تنظیم و ارسال فرم ها و مدارک مورد نیاز به وزارت امور اقتصادی و 
دارایی توسط سازمان؛

8-  اجرای مراحل اداری و ارائه اطالعات و مستندات وفق بخشنامه ها، آیین نامه ها 
و دستورالعمل های اجرایی موضوع قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام 

مالی کشور و آیین نامه اجرایی ماده )۱( این قانون؛

9- صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی )ماده 
5 آیین نامه اجرایی بند و تبصره 5(؛

۱0- ابالغ اعتبار و صدور تخصیص بابت بدهی های تسویه شده توسط سازمان 
برنامه وبودجه )تبصره 2 ماده 5 آیین نامه اجرایی بند و تبصره 5(؛

۱۱- اجرای مراحل اداری و ارائه اطالعات و مستندات وفق بخشنامه ها، آیین نامه ها 
و دستورالعمل های اجرایی موضوع آیین نامه اجرایی بند ن تبصره 5 قانون بودجه 

سال ۱۳97 )در صورت تدوین(؛
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۱2- بخشنامه ها و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی سازمان خصوصی سازی 
)احتماال به خاطر واگذاری ها(.

همانگونه که مشخص است، منوط شدن اجرای بند »ن« به اجرای جزء )۱ـ 2( 
پیچیده شدن  و  طوالنی شدن  موجب  سال ۱۳97  بودجه  قانون   5 تبصره  و  بند 
با توجه  بند »ن« تبصره 5 شده است. در حالی که  از مفاد  بهره مندی  فرایند 
به حجم باالی بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی، این دو بند همزمان 
می توانست فعال شود. این در حالی است که تکلیف نحوه واگذاری ها و روش  های 
قیمت گذاری و چگونگی همکاری دستگاه های دولتی با سازمان تأمین اجتماعی 
در این خصوص مشخص نیست و احتماال منوط به آیین نامه ای است که هنوز 
تدوین نشده است. باید توجه داشت که دولت برای پرداخت بدهی های خود نیاز 
به چنین قانون هایی ندارد. هر زمانی که اراده ای برای بازپرداخت داشته باشد و 
ضرورت این کار درک شود، می تواند بدهی ها را تسویه کند. با این وجود قوانین 
موجود هم تقریباً دست دولت را برای شیوه های مختلف بازپرداخت باز گذاشته 
است. در این میان، ضمانت اجرایی قوانین محل اشکال است. در واقع نهادی 
باید به این قوانین عمل کند یا اموال، دارایی ها و حقوق خود را واگذار نماید که 
خودش، در زمان مقرر، حقوق قانونی و تعهداتی را که به عهده گرفته پرداخت 
نکرده و نمی کند. بنابراین، به راحتی، می تواند این قوانین را هم اجرا نکند. بنابراین 
پیشنهاد می شود که در این زمینه از ظرفیت های مادة 50 قانون تأمین اجتماعی 
و  بیمه  حق  بابت  سازمان  مطالبات  قانونی،  مادة  این  اساس  بر  شود.  استفاده 
خسارات تأخیر و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق 
بیمه های اجتماعی و  قانون بیمه های اجتماعی روستاییان باشد، در حکم  مطالبات 
مستند به استناد الزم االجراء بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد 
رسمی به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد. در واقع استناد این 
ماده قانونی می تواند ضمانت اجرایی الزم برای بازپرداخت بدهی های سازمان را 

تأمین کند.
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خالصة مصاحبه ها1
در این قسمت، خالصه ای از مهمترین عناوین مورد اشاره، 
توسط مصاحبه شوندگان به صورت گزیده مورد اشاره قرار 
می گیرد. در انتها نیز بر اساس سواالت اولیه، جدولی ارائه 
می شود که برآیند نظر مصاحبه شوندگان در آن منعکس 
شده است. الزم به ذکر است که تمامی مصاحبه شوندگان 
جزو افرادی هستند که سال ها به واسطه موقعیت حساس 
شغلی خود درگیر این مسئله و ابعاد مختلف آن بوده اند به 
همین دلیل طبقه بندی و تجزیه و تحلیل تجریه زیسته این 
افراد می تواند حاوی درس های ارزشمندی برای برنامه ریزی در 
زمینه وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت باشد.
مباحث محوری اشاره شده در گفتگوهای صورت گرفته عبارتند از :

-  تهدیدهای سازمان تأمین اجتماعی؛
- ارزیابی انجام پذیری بند »و« و »ن«؛

- شاخص های واگذاری صحیح؛
- آسیب شناسی واگذاری ها؛

- برندپذیری و commodity؛
- کاهش تصدی گری.

1- کلیه مصاحبه ها در سال 97 انجام شده است.

فصل سوم: نکات حاصل از مصاحبه 

راهکارهای مبتنی بر بند »ن« تبصره 5  قانون بودجه سال 97 کشور
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مصاحبه شونده اول
 وضعیت بدهی دولت به سازمان های بیمه گر، ریشه های تاریخی دارد لذا سازمان 
تأمین اجتماعی، یک فرد یا یک بند و تبصره از عهدة رفع آن برنمی آید. بنابراین 
تمام ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی و مدیریت سازمان باید بدانند که با یک 
این پیش فرض رویکرد خود را  با  باید  اکنون  بدهکار پرقدرت رو به رو هستند. 
نسبت به او انتخاب کنند. بنابراین در این شرایط، "اولین - بهترین" وجود ندارد 

و باید به دنبال دومین - بهترین بود.

 بهترین گزینه، پرداخت نقدی است که امکان پذیر نیست و دولت هرگز هم 
چنین گزینه ای جلوی روی سازمان تأمین اجتماعی نخواهند گذاشت.

 سازمان در مواجهه با یک نهاد پرقدرت، قرار دارد و باید تعامالتی انجام دهد. در 
این شرایط و مختصات که باید دید چکار می توان کرد که به نفع سازمان باشد. 
شاید بهتر باشد که هرآنچه دولت پیشنهاد می دهد را بپذیرد اما دست کم قدری 

راجع به قیمت گذاری آن چانه زنی کند.

 دولت ملک های دارد که می تواند به سازمان بدهد. گاهی هم دولت می تواند 
امتیازهایی را در اختیار سازمان قرار دهد؛ مثاًل امتیازهای خاصی در حوزة IT را به 

سازمان بسپارد؛ اگر امتیازات نشد، به دنبال نیازهای شستا باید رفت.

 شستا تا حد زیادی می تواند به سازمان کمک کند که بسته پیشنهادی با چه 
مشخصات و ویژگی هایی را مطالبه کند.

 در پتروشیمی و نفت، همیشه، رانت وجود داشته و خواهد داشت. اکنون همه 
خواستارند که از آن رانت استفاده کنند. اگر آن رانت را به سازمان تأمین اجتماعی 
بسپارند در واقع آن را به یک »شبه ملت« 40 میلیون نفری شیفت داده اند. در 
نتیجه، بهتر است اول به سراغ خانواده پتروشیمی رفت، چون زودتر از هر چیزی 
قابل نقدشدن است. اگر سازمان بخواهد آن را نگه دارد، سود خوبی می دهد. اگر 

نخواهد، نقدشوندگی دارد.

 اگر بنا باشد سازمان یک دارایی فیزیکی مثل کارخانه را قبول کند، باید امتیازات 
را ترجیح  دهد. اگر حق انتخاب بین چند کارخانه را داشته باشد، آن را انتخاب کند 
که زودتر بتواند بفروشد و بعد هم کارخانه ای که زنجیرة ارزش را )بر اساس صنایع 
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باالدستی و پایین دستی( تکمیل کند.

 در بین گزینه های احتمالی، سازمان ابتدا باید پول دریافت کند، بعد امتیازات، و 
بعد می تواند به سراغ دارایی های فیزیکی }دولت{ مثل کارخانه های سر به راه و 
نقد برود. این کارخانه ها را از یک دست بگیرد و از دست دیگر بفروشد که در واقع 
این می شود سومین راه. وقتی دارایی فیزیکی وجود نداشته باشد، شستا می تواند 
انتخاب کند که کدام صنایع پسینی و پیشینی قادر به تکمیل حلقه های مفقودة 

او هستند. بعد باید به سراغ زمین و مستغالت برود.

 دولت دارایی های خوبی در خارج از کشور ندارد که بخواهد به تأمین اجتماعی 
بدهد. تاکنون دولت هر اقدامی در خارج از ایران انجام داده است با اهداف سیاسی 

بوده و دنبال فعالیت اقتصادی نبوده است.

 سازمان بیمه گر نباید این همه نهاد صنعتی و بنگاه به دور خود جمع کند. 
هنوز بعضی از مشکالت تاریخی صنایع ما روی زمین مانده و نتوانسته ایم حل 
کنیم. سازمان بیمه گر هرگز قادر به ادارة صنعت نیست. سازمان چنین فرهنگی 
ندارد. این شرکت های موجود نیز با مجموعه ای از مناسبات رانتی به سازمان آمد 

و یک سری مناسبات رانتی هم در سازمان شکل گرفت.

 در مورد تبصره نیز بهتر است پیگیری هایی انجام شود و جای پا گذشته شود، 
ولی بیشترین انرژی باید صرف آن قسمت شود تا تصمیم هایی که گرفته می شود 

عملیاتی شود.

 قانون دائمی وجود دارد. قانون دائمی می گوید: »دولت هر جا بدهکار است 
باید بدهی خود را بدهد«. نیازی به قانون فراتر نیست؛ اگر بخواهند بدهی خود 
را پرداخت کنند، قانون هست. از ابتدای تاریخ، قانون بنیادین، همین بوده که 
»هرکس بدهکار است باید بدهی خود را بدهد«. اگر کسی زورگو باشد و طلبکار 
را بزند، با تصویب قانون هم مشکلی حل نمی شود. بنابراین، نوشتن این تبصره ها 

فقط یادآوری بدهی دولت است.
مصاحبه شونده دوم

 برای هر سرمایه گذاری یک متغیر خیلی مهم دیگری به غیر از بازده و ریسک 
نقدشونده ترین  به  باید  انتخاب  نقدشوندگی است. سازمان در  مطرح است، که 
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گزینه ها دسترسی پیدا کند.

 باالخره انتظاراتی از شستا وجود دارد. این انتظارات اتفاقا تابع همان متغیرهای 
سرمایه گذاری است. یعنی بازده، ریسک، نقدشوندگی و زمان های دریافت سود. 

یعنی شستا نمی تواند بگوید که من با متغیرهای دیگر کاری ندارم.

اینکه تابع ریسک مورد   بیشترین بازدهی که می توان کسب کرد، عالوه بر 
انتظار هم هست. در زمان گذشته چون  نقدشوندگی مورد  تابع  انتظار هست، 
نقدشوندگی اصاًل مطرح نبود، زمان های دریافت سود اصاًل در بودجه ریزی برای 
سازمان تامین اجتماعی اهمیت نداشت و راحت بود. ولی اکنون قضیه تفاوت 

کرده است.

 سازمان باید مدل سرمایه گذاری اش را تعریف کند. ولی باید توجه شود که 
انتقال از یک مدل سرمایه گذاری مبتنی بر کسب باالترین بازده، با قبول ریسک 
معقول، بدون توجه به نقدشوندگی و زمان های دریافت سود، به مدلی که در آن 
نقدشوندگی و زمان های دریافت سود خیلی اهمیت دارد، حداقل به سه سال زمان 
نیاز دارد. یعنی نمی توان توقع داشت که امروز که برنامه ارائه شد، به شستا اعالم 
شود که همین امروز سرمایه گذاری هایش را نقدشونده کند. به همین ترتیب امروز 

گفت آخرسال پول بدهید تا مستمری بازنشستگی پرداخت شود.

 نیکسون به خروشچف می گوید که جناب دبیرکل، شما در توسعة تکنولوژی، 
فقط به عواملی که معطوف به قدرت دولت و حاکمیت است، توجه دارید. در 
صورتی که سیستم ما، هم به این توجه دارد و هم به رفاه مردم. ما می مانیم و 
شما نمی مانید و همین اتفاق افتاد. بنابراین بهتر است ما هم در شرایط موجود، 
حداقل بیاییم از توسعة تکنولوژی معطوف به رفاه مردم، به شدت، حمایت کنیم 
که با یک اقدام پژو، صنعت اتومبیل ما نخوابد. و یا با یک حرکت سامسونگ و 

ال جی لوازم خانگی ما در ایران متوقف نشود.

 به غیر از سه کشور مقدم، شامل آمریکا و فرانسه و انگلستان، هیج کشوری 
توسعه  به  صنعت،  به  دولت  سوی  از  درست  نگاه  یعنی  دولت،  برنامة  بدون 

نرسیده است.

 در حقیقت، مسئله این است که با شرایط کنونی سازمان، اولویت اول پول 
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است، آن هم پول نقد. البته پول نقد تصعید شده. دوم، هرچه ما به نقدشوندگی 
نزدیک تر باشیم، برای سازمان مطلوبیت بیشتری دارد. حاال در این چارچوب یک 
مقوله  مهم، نرخ گذاری است که بدین ترتیب پیداکردن ضریب تصعید مسئله 

اساسی می شود.

 اگر قرار است سازمان بنگاهی تحویل بگیرد، بنگاه باید یکی از این دو حالت 
را داشته باشد؛ یا به دلیل محدودیت های دولتی برای بنگاه های دولتی، در حال 
حاضر در حال ضرردادن است، ولی با برداشت آن محدودیت ها قابلیت سوددهی 
پیدا می کند؛ یا باید سودده باشد. یعنی سازمان بنگاهی را می گیرد که قابلیت 
سودده کردن داشته باشد. یا همین حاال سودده باشد و این سود تداوم داشته باشد. 
نه اینکه هر چیزی را بدهند که مثال طول عمر تکنولوژی اش تمام شده باشد یا 

طول عمر محصولش تمام شده باشد.
مصاحبه شونده سوم

 راجع به  بند )ن(، پشت سر هم آمدن واژه های مختلف بار معنایی مشخصی 
ندارد. عبارت »حق امتیاز« برای اولین بار مطرح شده است و سال گذشته نبود. تا 
رسیدن به »حق امتیاز« راه زیادی در پیش است. تقسیم کردن آن و وارد شرکت ها 
شدن، بسیار سخت است. به نظر نمی رسد حتی در سال 98 هم بتوان با حق 
امتیاز، انرژی و خوراک، مطالبات سازمان را وصول کرد چراکه کار زیادی می طلبد.

آنها  در  موفق  تجربة  سازمان  که  رفت  مواردی  سراغ  به  باید  )ن(  بند  در   
داشته است. منظور مواردی است که قبال انجام گرفته و رضایت هر دو طرف 
یافت؛  یک خرد جمعی دست  به  می توان  این صورت،  در  است؛  حاصل شده 
یعنی»پروژه های سرمایه گذاری«. نمونه های زیادی از این دست را می توان مشاهده 
کرد؛ مواردی چون »پتروشیمی امیرکبیر«، »شرکت خارک« و سایر شرکت هایی که 
واگذار شده اند. مثال های دیگری هم هست، مثل »شرکت کشتیرانی«، »نفت کش 
جمهوری اسالمی«، »اصفهان«، »اراک«، »خارک«، شرکت های پتروشیمی، واگذاری 
۳5 شرکتی که به سازمان صنایع ملی تعلق داشتند و در حال تعطیل شدن بودند، 

یا »5۳ شرکت« و سایر تجربیات موفق.

 وقتی خوراک )گاز و برق( ارزان در اختیار شرکت قرار می دهید، باید مراقب 
بود که موجب رقابت غیرمنصفانه یا کاهش بهره وری نشد. در این موارد باید به 
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پیامدهای ناخواسته منفی توجه داشت.

 اگر یک کار ویژه برای موضوع اجرایی کردن بند ن تبصره 5 تشکیل شود و 
نمایندگان شستا و معاونت اقتصادی سازمان، به طور هماهنگ، در آن کار ویژه 

همکاری نمایند، امکان دارد که ظرف یک سال به نتایجی دست یابند.

 باید مراقب بود که در فرایند واگذاری ها، مشکالت دولت هم واگذار نشود. به 
عنوان مثال "ذوب آهن" و "سنگ آهن مرکزی" و "دخانیات" و "شرکت کربن 

ایران"، واگذاری و خصوصی سازی مشکالت دولت بود.

 تجزیه و تحلیل دوره عمر تکنولوژی هم مهم است. باید در واگذاری ها به آن 
هم توجه داشت. بر این اساس، برخی صنایع نمی توانند سودده شوند.

 صنایع مختلف، به لحاظ ماهیتی با هم متفاوت هستند. تجزیه و تحلیل دورة 
عمر و تحلیل حساسیت در صنایع مختلف متغیر است. باید به این هم توجه 

داشت که محصولی که شرکت تولید می کند، برند پذیر هست یا نه.

 معنای دیگر کاهش تصدی گری بیمه ها و صندوق های بازنشستگی، واگذاری 
اختیار تقسیم سود به سایر سهامداران است.

 سازمان نیاز به درآمدهای مستمر دارد تا بتواند هزینه های مستمر را پوشش دهد.
 پتروشیمی فناوران یا شرکت های ایران گاز و پرسی گاز از تجربیات موفق 
هستند. این نمونه، یک خاطره خوب از کوچک سازی بوده که شایسته است 

مکتوب شود.

 اسناد خزانه یکی از راه هاست. تهاتر هم کارساز است.
ثانیاً دولت  باید دقت شود که شرکت های بورسی باشند و   برای واگذاری ها 
باید سهمی از آن داشته باشد. به عنوان مثال »ملی مس« که این ویژگی ها را 
دارد. »سنگ آهن« و محصوالت سنگ آهن و وابستگان »ایمیدرو« نیز مناسب 
هستند. معادن مس، پلی متال ها و امثال آن تا جایی که در دست دولت باشند 
برای سازمان نیز مناسب است. بعضی از این شرکت ها واگذار شده اند یا سهامدار 
بخش خصوصی دارند و به سازمان مربوط نمی شوند. در حوزه های »اولفین ها، 
متانول و اوره« در صنایع پتروشیمی}سودآوری مناسبی دیده می شود{باید مقیاس 
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مناسبی داشته باشد؛ مقیاس کوچک به کار نمی آید. شرکت های کوچک که پر 
از مشکالت کارگری هستند برای سازمان کارایی ندارد. مثال »سنگ آهن« مرکزی 

مناسب نیست.
مصاحبه شونده چهارم

در  نیمه تمام،  پروژه های  نیست.  سازمان  به صالح  پروژه ها  برخی  پذیرش   
دولت، معنی خودش را دارد؛ دولت طرح های سودآور و خاص را به این شکل 
واگذار نمی کند اگر زمانی هم قصد واگذاری داشته باشد، این هدف را در قالب 
خصوصی سازی که مسائل خود را دارد دنبال می کند. بنابراین ورود سازمان به 

چنین پروژه های نیمه تمام و بالتکلیفی، به صالحش نیست.

از  بخشی  که  بودند  افتاده  فکر  این  به  اجتماعی  تأمین  سازمان  در  عده ای   
زمین های منطقة مکران را بگیرند که چنین چیزی یک سراب است؛ آن منطقه 
هزاران صاحب دارد و بالتکلیف است. بنابراین هدف گذاری سازمان، به هیچ وجه، 
نباید چنین مواردی را شامل شود و سازمان صرفاً باید دنبال اموال روشن، معلوم، 
دارای چارچوب مشخص و یا مواردی که به دلیل سوءمدیریت دچار زیان دهی 
شده است و اطمینان دارد با اعمال مدیریت صحیح، می توان آن ها را به سودآوری 

رساند، باشد.

تا  صندوق  برای  شود،  لحاظ  مستمر  درآمدهای  صندوق ها  پرتفوی  در  اگر   
حدودی مناسب است.

که   )ITC( آی. تی. سی.  یا   )IT( آی. تی.  مخابراتی، سیستم های   سیستم های 
بازنشستگی  برای صندوق های  خوبی  پرتفوی  هستند،  فعالیت  حال  در  همواره 

است. بنابراین از این منظر این مسئله قابل تأمل می باشد.

 این تبصره، برای سال آینده، باید اصالحاتی داشته باشد. امسال باید بررسی های 
متعدد انجام شود، محاسباتی صورت گیرد و حتی وارد مذاکره با شرکت نفت 

شوند که ممکن است شرکت نفت اساساً تمایلی به این مسئله نداشته باشد.

 وجود راهکارهای اجرایی ضروری و به صورت مستقیم در اعمال قوانین بازپرداخت 
بدهی های دولت به بیمه ها مؤثر است.

 در این شرایط، بهترین کار می تواند اجرایی نمودن این تبصره در سال جاری به 
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واسطة برگزاری جلساتی با وزیر و ارائة راهکارها به دولت و تصویب آنها باشد.

 در گذشته، راه حلی برای اجرای قوانین وجود داشت. بدین شکل که راهکار قانون 
به تصویب هیئت وزیران رسانده می شد و سازمان نیز عضو کارویژة مربوطه بود 

و هر موردی را که تصویب می کرد، دولت ابالغ می کرد.

مقداری  اگر  که  سازمانی  برای  باشد  هیئت مدیره  از  خارج  مدیرعامل  اینکه   
بسیار  بیشتری خواهد داشت،  نظر مدیریت عمل کند، کارآمدی  از  متمرکزتر 

نقص بزرگی است.

 اشکال بزرگی که در زمینة بازپرداخت بدهی دولت به بیمه ها وجود دارد، تغییر 
دولت ها و تغییرات سیاست آنها در این زمینه است. مثاًل دولت فعلی خیلی 

راغب نبوده که واحدهای صنعتی را به سازمان تأمین اجتماعی بدهند.

 طرح های نیمه تمام به درد سازمان نمی خورد و در خیلی از موارد، منفعت مالی 
ندارد و اساساً شرکت بازرگانی نیستند و اغلب فقط منافع اجتماعی دارند مانند 
راه، مترو و ...  که برای تأمین اجتماعی مناسب نیستند. باید توجه داشت که 
سرمایه گذاری سازمان یک امر صددرصد بازرگانی برای سودآوری است و هیچ 

هدف دیگری نباید دنبال شود.

 الزمة تعهد برای پرداخت بدهی توسط دولت، تالش برای امر بودجه است که 
حتماً باید از طرف دولت و به شکل الیحه مطرح شود و اگر طرح مجلس باشد، 

چندان نتیجه بخش نخواهد بود.

 انتصابات در سازمان تأمین اجتماعی و شستا عمدتا به گونه ای است که از 
بین برنده سرمایه ها است یعنی یک سازمان حرفه ای را تبدیل به یک سازمان 
خدماتی برای خدمت رسانی به محافل سیاسی و اجتماعی می کند؛ این یک خطای 
بزرگ و یک فساد عینی است. باید با این فساد مبارزه کرد و شستا را دوباره از 

میان این مسائل بازیابی کرد.

 اول روی کارآمدن افراد حرفه ای و دوم اصالح اساسنامة سازمان تأمین اجتماعی 
که خالف قانون است، قطعاً مؤثر واقع خواهد شد. این اساسنامه را آقای وزیر 
باید به دولت ببرد و علیه منافع و دخالت های خودش، تغییراتی اعمال شود که 
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دخالت ها در سازمان و شستا به حداقل برسد.

 پرتفوی صندوق های بیمه، باید به شکلی پر شود که منافع مستمر داشته باشد 
و آی تی و آی سی تی )شرکت های مخابراتی( از این موارد هستند.

و  کنید  را کامل  ارزش آن  زنجیرة  باید  وارد یک صنعت شدید،  وقتی   شما 
کامل کردن این زنجیرة ارزش مطلوبیت بیشتری ایجاد می کند و یکی از اصول 
سیستم های سرمایه گذاری است. مثاًل صنایع هوایی بسیار گزینة خوبی است، اما 

نه برای حال حاضر، بلکه زمانی که شرایط کشور ما باثبات شود.
مصاحبه شونده پنجم

 دولت باید این موضوع را درک کند که نظام های بازنشستگی مبتنی بر یک 
موضوع پیچیدة علمی است که مسائل پیچیدة کشور را نیز حل می کند؛ نظام 
بازنشستگی مبتنی بر انباشت سرمایه و انباشت پس انداز است و این چیزی است 

که در هیچ دولتی، دریافت خوبی از آن اتفاق نیفتاد.

 نسبت GDP ما به )Asset( دارایی صندوق های مان، در ایران، بر اساس برآوردها، 
پایین بودن  و  فقر  نشان دهندة  این  و  است  درصد  ده  حدود  حالت،  بهترین  در 
این  دولت ها،  تا  است.  اشتغال  و  سرمایه گذاری  محدودبودن  و  مردم  پس انداز 

موضوع را به درستی درک نکنند، اصاًل به حل آن اهمیتی نخواهند داد.

 نهضت سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی، از شستا شروع شد.
 صندوق های بازنشستگی در سایر کشورهای دنیا، محل انباشت پس انداز و 
انباشت سرمایه است و همچنین، انباشت سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال و بعد 
از آن، مجدداً، نوبت انباشت پس انداز و سپس دوباره انباشت سرمایه است و 
سرمایه گذاری و به همین ترتیب ادامه پیدا می کند که کاماًل یک چرخه تلقی 
می شود. بنابراین، قدم اول این است که شما اگر بتوانید دولت مردان و نظام 
و  دارایی  وزارت  برنامه وبودجه،  از جمله، سازمان  و تصمیم سازی  تصمیم گیری 
اجتماعی  عدالت  و  اشتغال زایی  به دنبال  اگر  که  کنید  متقاعد  را  دولت  همة 
هستند، و اگر نظام به دنبال امنیت و غیره است، تمام این اهداف، از مسیر 

فوق می گذرد.
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و  اجتماعی  تأمین  نظام  ضد  تماماً،  سال،  سی  این  طی  مجلس،  مصوبات   
بدون درنظر گرفتن ویژگی های آن بوده است؛ بازنشستگی های زودتر از موعد، 
همچنین  و  انسانی،  نیروی  ساختار  اصالح  زیان آور،  و  سخت  بازنشستگی های 
مصوبه ای که اخیراً به این موضوع پرداخته که بازنشستگان، شاغل نباشند که 
به تمام معنا، این مصوبه اشتباه و ضد صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی است. 
در کجای دنیا در چهل، پنجاه یا حتی در شصت سالگی شخص باید بازنشسته 
شود، در حالی که امید به زندگی هشتاد الی هشتاد و پنج سال است؛ یعنی فرد 
بازنشستگی  بیمة  پنج سال کسور، چهل سال حق  و  بیست  پرداخت  به خاطر 

دریافت می کند در حالی که باید برعکس باشد.

 اساس مشکلی که مورد بحث ما است، نوع نگاه دولت و مجلس و در واقع 
حاکمیت کشور است که باید درک کند نظام تأمین اجتماعی مساوی با کل 

کشور است، نه صرفاً یک سازمان.

 با نگاه موجودی که حاکمیت، به مجموعة نظام تأمین اجتماعی دارد، اصاًل 
مسئلة پرداخت بدهی ها با تصویب یک تبصره حل نمی شود. دولت اصاًل اعتقاد 
و باوری به این موضوع ندارد و تمام نگاهش، نگاه روزانه است و در مجلس نیز 
همین سیاست دنبال می شود که مشکل عمده به طور موقت حل شود و پیروی 
از راهکار واقعی به فردا موکول شود، همانند قانون بازنشستگی زودتر از موعد و یا 

اصالح ساختار نیروی انسانی که گمان می کردند مشکالت را حل می کند.

 نظام تأمین اجتماعی موضوعی جدا از سازمان تأمین اجتماعی است. درحالی که، 
خیلی از مسئولین، هر زمان، صحبت از نظام تأمین اجتماعی می شود، نگاهشان 
که  مشکالتی  بالفاصله  و  است  اجتماعی  تأمین  ساختمان  و  آزادی  خیابان  به 
هر سازمانی در درون خود ممکن است گرفتار آن باشد، جلوی چشم مسئولین 

مجسم می شود.

 در نظام تصمیم گیری کشور، زمانی که موضوع دادن اموال در ازای بدهی به 
برایش  این تصویر  اجتماعی مطرح می شود،  تأمین  و  بازنشستگی  صندوق های 
مجسم می شود که تأمین اجتماعی عملکرد بدی داشته و شرکت هایش زیان ده 
است و غیره و دیگر کسی در نظر نمی گیرد، در تأمین اجتماعی ده ها شرکت نیز 

با بهره وری خیلی خوب وجود دارد.
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 فروش شرکت ها، به این معنا که صندوق های بازنشستگی و نظام تأمین اجتماعی 
نباید دارایی داشته باشد، نیست. بلکه به معنای کنار گذاشتن تصدی گری است 
که باید از بین برود. در هر جای دنیا که صندوق های بازنشستگی و نظام تأمین 
اجتماعی شان دارایی دارند، این دارایی را خودشان اداره نمی کنند. ما، باید واحدها 
را واگذار کنیم و   منابعش را خرج جاری نکرده و دوباره سرمایه گذاری نماییم. با 
این کار، مقاومت هایی نیز که در بدنه دولت، در مقابل واگذاری ها می شود، کنار 

گذاشته خواهد شد.

 در مجموعة نظام حاکمیتی کشور، هیچ کس، این باور را ندارد که اگر بدهی 
را به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد، منجر به ادارة بهتر خواهد شد. ما باید این 

مسئله را در نظام تأمین اجتماعی حل کنیم.

 اینکه چه زمانی سازمان تصمیم به واگذاری بگیرد، نکتة بسیار حائز اهمیتی 
پارس  رفت،  دست  از  به موقع  واگذاری  عدم  با  که  نمونه هایی  جمله  از  است؛ 

الکتریک بود که مانند طال بود و آن را بی ارزش کردند.

 یکی از روش های پرداخت بدهی ها، غیر از تهاتر، این است که دولت بر روی 
دارایی هایش اوراق صکوک منتشر نماید. باز هم نکتة مهم، رسیدن به درک این 
مسئله است که بازپرداخت بدهی تا چه میزان ضرورت دارد. حتی دولت می تواند 
این را شرط نماید که تمام این منابع، صرف طرح های عمرانی سودآور کشور شود.

 بحث حقوق مالکانه بعید به نظر می رسد که عملی باشد؛ چنین چیزی مانند 
امتیاز رایتل خواهد شد که با سه الی چهار هزار میلیارد تومان به شرکتی زیان ده 
تبدیل شده است. این امتیازات را هم باید مراقبت کرد و واحدهایی واگذار نشود 
که نتوانند از آن نگهداری به عمل بیاورند و حاصل آن رایتل شود. بحث دیگر، 
مسئلة بهره برداری از آن است که جای نگرانی است که اگر حقوق مالکانه را به 

همراه بهره برداری بدهند، بازهم تصدی گری ها شکل می گیرد.

 در، موضوع نفت و گاز مصادیق بسیار زیاد است، چرا که، در مسائل دیگر، ما 
حقوق مالکانه نمی فروشیم. همچنین، در خصوص معادن نیز این امتیازات قابل 
تصور است. البته به نظر نمی رسد در موضوع معادن هم خیلی جای کار داشته 

باشد مگر اینکه معادن جدیدی کشف شود.
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 اگر امتیاز بهره برداری از منطقة مکران را در مقابل پرداخت مبلغی اعطا کنند، 
اینکه به یک کشور  تأمین اجتماعی این مناطق را برای چه کاری می خواهد؟! 
خارجی برای فرودگاه، بنادر و غیره واگذار می کنند، متفاوت است. اگر دست تأمین 
اجتماعی باشد، وضعی بسیار بدتر از امروز پیدا خواهد کرد. این مسائل، تفکر 

افرادی است که به نظر می رسد ذهنیت درستی از قضایا ندارند.

 در دوران دولت کنونی اوضاع به مراتب بدتر بوده است. با کمال تأسف، در 
دوران این دولت، بالیی که بر سر شستا آمده است کم تر از بالیی نیست که در 
دوران دولت قبل آمد. چرا که در دوران شش سالة اول این دولت، شستا شاید 
پنج - شش مدیر عوض کرده باشد. این، برای بنگاهی اقتصادی به آن عظمت 

فاجعه است.
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یافته های مصاحبه هامحورهای گفتگو

به غیر از تهاتر با شرکت ها آیا روش های دیگری 
برای  بازپرداخت بدهی های دولت به سازمان های 

بیمه گر وجود داشته است؟

به طور عمده بدهی های دولت با واگذاری شرکت ها 
تهاتر شده است. اما در برخی مواقع و در مقیاس 
کوچك روش های دیگری هم استفاده شده است.

آسیب شناسی شرکت های واگذار شده در 
تهاترهای پیشین شامل چه مواردی است؟

شرکت های زیان ده، قراردادهای نامناسب واگذاری، 
عدم اجازة دخل و تصرف در امور شرکت به خصوص 

در نیروی انسانی، قیمت گذاری ناعادالنه، اشتباهات 
مدیریتی در داخل شستا.

قابل اجرا بودن و نحوة اجرای مفاد بند « ن» 
تبصرة 5؛

به سختی می توان آن را در یك سال عملیاتی نمود. 
ولی به هر صورت  اگر اندك پیشرفتی هم حاصل شود 

خوب است. اما باید مستمر باشد.

مصادیق برگرفته از مفاد بند »ن« تبصرة و 
اولویت های سازمان در این خصوص چیست؟

باید بر اساس مدل سرمایه گذاری سازمان و تكمیل 
زنجیره ارزش شستا باشد ولی حوزه معادن، آی تی و 
آی سی تی، مس و پتروشیمی ها هم مناسب هستند.

قراردادهای واگذاری و پیوندهای پسین و پیشین میان الزامات مورد توجه سازمان چه باید باشد؟
صنایع، سودده بودن شرکت ها و قابلیت نقدشوندگی 

آنها.

امكان سنجی قانون دائمی برای بازپرداخت دیون و 
جلوگیری از ایجاد بدهی جدید

نیاز به قانون جدید احساس نمی شود، ولی باید 
ضرورت های بازپرداخت بدهی دولت به صندوق های 
بیمه ای برای بدنه دولت تشریح شود و فهم الزم در 
آنجا صورت گیرد. رئیس جمهور و وزرا باید به درك 

مناسبی از ضرورت های بیمه های اجتماعی برسند.
 جدول تطبیق یافته های مصاحبه ها با محورهای گفت وگو
مأخذ: یافته های پژوهش
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مقدمه

در این بخش، بر اساس آنچه که مبنای این مطالعات بوده و از 
اهداف انجام مطالعه است، ابتدا خالصه ای تیتروار از مستندات 
قانونی اجرای بند ن تبصره 5 بودجه سال 1397 ارائه می شود. به 
استناد آن، در مرحله بعد، گام های اجرایی برای عملیاتی شدن 
بند ن تبصره 5 بودجه سال 1397 برشمرده خواهد شد. در 
ادامه جمع بندی پاسخ های مصاحبه شوندگان به پرسش ها ارائه 
خواهد گردید و به دنبال آن و مستند به مصاحبه های انجام 
شده، پیشنهادات اجرایی آمده است. در انتها هم پیشنهادهایی 

برای پژوهش های تکمیلی ارائه شده است.

مستندات قانونی برای اجرای بند ن تبصره 5 بودجه 
سال 1397

بر اساس مفاد قانون و ارجاعاتی که در آن به سایر قوانین داده شده، 
برای عملیاتی شدن مفاد بند ن تبصره 5 قانون بودجه سال ۱۳97، 

قوانین و مقررات زیر باید رعایت شوند:
۱- ماده ۱2 قانون برنامه ششم توسعه )متن بند ن(؛

2-  قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )44( قانون  
اساسی )متن بند ن(؛

فصل چهارم: جمع بندی، نتایج تحقیق و پیشنهادات

راهکارهای مبتنی بر بند »ن« تبصره 5  قانون بودجه سال 97 کشور



36

۳-  جزء )۱ـ 2( بند )و( تبصره 5 قانون بودجه سال ۱۳97 )متن بند ن(؛

4-  آیین نامه اجرایی بند )و( و جزء های )۳( و )4( بند )و( تبصره )5( قانون بودجه 
سال ۱۳97 کل کشور )جزء 8 بند و تبصره 5 قانون بودجه سال ۱۳97(؛

5- ماده ۱9 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ )آیین نامه اجرایی 
بند و(؛

۶-  ماده 20 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ )آیین نامه اجرایی 
بند و(؛

7-  قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور )بند پ ماده ۱ 
آیین نامه اجرایی بند و(؛

8-  آیین نامه اجرایی ماده )۱( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام 
مالی کشور )ماده 2 آیین نامه اجرایی بند و(؛

 ۳ ماده   2 )تبصره  مصوب ۱۳8۶  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون   5 ماده   -9
آیین نامه اجرایی بند و(؛

آیین نامه  موضوع  اجرایی  دستورالعمل های  و  آیین نامه ها  و  بخشنامه ها   -۱0
اجرایی مـاده )۱( قانون رفع موانع تولیـد رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور؛

۱۱- آیین نامه اجرایی بند ن تبصره 5 قانون بودجه سال ۱۳97 )در صورت تدوین(.

الزم به ذکر است که مفاد تبصره 5 چیزی فراتر از ماده ۱2 قانون برنامه ششم 
کفایت  بدهی ها  بازپرداخت  برای  هم  ماده  همین  به  استناد  و  نیست  توسعه 
می کند. در متن این ماده چنین آمده است: دولت مکلف است در طول اجرای 
قانون برنامه در قالب بودجة سنواتی، نسبت به تأدیة بدهی حسابرسی شده خود 
به سازمان تأمین اجتماعی، از محل سهام قابل واگذاری دولت، در قالب قانون 
اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسی و اصالحات بعدی 
آن، امالک مازاد بر نیاز دستگاه های اجرائی، تأدیة نقدی در بودجة سنواتی، اوراق 
بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق اقدام کند. این بند شامل دستگاه های زیرنظر 
مقام معظم رهبری و قوای مقننه و قضائیه و نهادهای عمومی غیردولتی نمی شود. 
باید توجه داشت که استناد به این ماده، منوط به اجرایی شدن بند و تبصره 5 
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قانون بودجه سال 97 نیست و تقریباً همه گزینه های آن را هم شامل می شود.

بانک ها  به  سازمان  بدهی  با  دولت  از  سازمان  مطالبات  تهاتر  از  استفاده  برای 
نظام  ارتقای  و  رقابت پذیر  تولید  موانع  رفع  قانون  از ظرفیت های  می توان  هم، 
مالی کشور و آیین نامه اجرایی ماده )۱( این قانون استفـاده کرد. البته چنانچه 
دامنه بدهی های قابل تهاتر سازمان به نهادهای دولتی گستـرش یابد، شاید نیاز 
به مصوبه جدیدی وجود داشته باشد. در ادامه به بررسی گام های اجرایی برای 

عملیاتی شدن بند ن تبصره 5 می پردازیم.

گام های اجرایی برای عملیاتی شدن بند ن تبصره 5 بودجه سال 1397

بر اساس متن قوانین و مقرراتی که در باال به آنها اشاره شد، برای عملیاتی شدن 
بند ن تبصره 5، حداقل، مراحل زیر باید طی شود:

۱. تدوین آیین نامه اجرایی بند ن تبصره 5 قانون بودجه سال ۱۳97؛

2. قطعی شدن و حسابرسی شدن مطالبات سازمان و بدهی های دولت )ماده ۱2 
قانون برنامه ششم و قانون رفع موانع تولید(؛

۳. اجراشدن جزء )۱ـ 2( بند و تبصره 5 قانون بودجه سال ۱۳97 )متن بند ن(؛

4. ارائه درخواست متقاضیان تهاتر به وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بدهی های 
قطعی شده تا پایان سال ۱۳95 )جزء ۱ بند و(؛

5. مشخص شدن میزان بدهی به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی )جزء ۱ 
بند و(؛

۶. تعیین و تدوین نمونه کاربرگ فرم ها و روش صدور اسناد )اوراق( خزانه نوع اول 
و نوع دوم توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی )ماده ۳ آیین نامه بند و(؛

7. تهیه و تنظیم و ارسال فرم ها و مدارک مورد نیاز به وزارت امور اقتصادی و 
دارایی توسط سازمان؛

8. اجرای مراحل اداری و ارائه اطالعات و مستندات وفق بخشنامه ها، آیین نامه ها و 
دستورالعمل های اجرایی موضوع قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام 
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مالی کشور و آیین نامه اجرایی ماده )۱( این قانون؛

9. صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی )ماده 
5 آیین نامه اجرایی بند و تبصره 5(؛

۱0. ابالغ اعتبار و صدور تخصیص بابت بدهی های تسویه شده توسط سازمان 
برنامه وبودجه )تبصره 2 ماده 5 آیین نامه اجرایی بند و تبصره 5(؛

۱۱. اجرای مراحل اداری و ارائه اطالعات و مستندات وفق بخشنامه ها، آیین نامه ها 
و دستورالعمل های اجرایی موضوع آیین نامه اجرایی بند ن تبصره 5 قانون بودجه 

سال ۱۳97 )در صورت تدوین(؛

۱2. بخشنامه ها وآیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی سازمان خصوصی سازی 
)احتماال به خاطر واگذاری ها(.

همانگونه که مشخص می باشد، منوط شدن اجرای بند ن به اجرای جزء )۱ـ 2( 
بند و تبصره 5 قانون بودجه سال ۱۳97 موجب طوالنی شدن و پیچیده شدن فرایند 
بهره مندی از مفاد بند ن تبصره 5 شده است. در حالی که با توجه به حجم باالی 
بدهی های دولت به سازمـان تأمیـن اجتماعی، این دو بند همزمان می توانست 

فعال شود.

این در حالی است که تکلیف نحوه واگذاری ها و روش  های قیمت گذاری و چگونگی 
همکاری دستگاه های دولتی با سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص مشخص 

نیست و احتماال منوط به آیین نامه ای است که هنوز تدوین نشده است.

جمع بندی پاسخ های مصاحبه شوندگان به پرسش ها

مطابق با اهداف تعیین شده برای این مطالعه محورهای زیر برای گفت وگو با 
مصاحبه شوندگان در نظر گرفتـه شده بود که در ادامـه هر محور با جمع بندی 

همه گفت وگوها در خصوص آن محور ارائه می گردد.

اساس  بر  بیمه گر:  سازمـان های  به  دولـت  بدهی های  بازپرداخت  روش های   .1
گفت وگوهای انجام شده، تقریباً در اکثر موارد، بازپرداخت  بدهی های دولـت با 

واگذاری شرکت های دولتی به سازمان انجام شده است.
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2. آسیب شناسی شرکت های واگذار شده در تهاترهای پیشین: یکی از مشکالت 
در واگذاری های پیشین، قیمت گذاری نادرست و باالتر از ارزش واقعی شرکت ها، 
واگذاری شرکت های مشکل دار به سازمان، واگذاری شرکت های زیان ده به سازمان، 
واگذاری شرکت های نامتناسب با مدل سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی و 
شستا به سازمان و واگذاری شرکت ها بدون اختیار کافی برای اصالح و بهبود در 

فرایندها و مدیریت شرکت ها بوده است.

3. قابل اجرا بودن و نحوة اجرای مفاد بند »ن« تبصرة 5: عالوه بر تعریف نشدن برخی 
مفاهیم و وجود برخی ابهام ها در متن بند ن تبصره 5 و همچنین پیچیده بودن 
و مشخص نبودن نحوه همکاری دستگاه های دولتی در اجرای این بند، مهمترین 
مسئله، اراده دولت برای بازپرداخت بدهی هایش به سازمان است. چنانچه اراده ای 
برای بازپرداخت بدهی ها باشد، برای آن نیاز به قانون و آیین نامه و بخشنامه 
باالترین سطح  نبوده ولی چون در  نیست. همانطور که پیشتر، چنین قوانینی 
دولت، درک درستی از تأمین اجتماعی و اهمیت آن بوده، واگذاری های مهمی هم 
انجام شده است. بنابراین مهمترین عامل در اجرا شدن تبصره »و« و تبصره »ن« 
قانون بودجه سال ۱۳97 فهم درست دولت از حوزه رفاه و تأمین اجتماعی و اراده 

دولت برای بازپرداخت بدهی هاست.

4. مصادیق برگرفته از مفاد بند »ن« تبصرة »و« اولویت های سازمان در این خصوص؛ 
به طورکلی مجموع گفت وگوها در این محور، به اهمیت مدل سرمایه گذاری سازمان 
و توجه به تکمیل زنجیره ارزش و زنجیره تأمین شرکت های شستا در این خصوص 
تأکید داشتند. با این وجود نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع باالدستی و پایین دستی 
آن، معادن و صنایع مس، حوزه IT و ICT و مخابرات از جمله صنایعی بود که 

مورد توجه قرار داشت.

5. الزامات مورد توجه سازمان؛ نخستین نکته ای که به عنوان یک الزام و اصل 
جدی مورد توجه صاحبنظران بوده است، با توجه به شرایط سازمان، دریافت های 
از  پس  دارند.  باالیی  نقدشوندگی  امکان  که  بود  واگذاری شرکت هایی  یا  نقدی 
آن معیار سودده بودن شرکت و زمان های پرداخت سود قرار داشت. البته امکان 
از  با مدل سرمایه گذاری سازمان هم  مداخالت مؤثر مدیریتی و هماهنگ بودن 

جمله نکات مورد توجه بود.
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بدهی  ایجاد  از  جلوگیری  و  دیون  بازپرداخت  برای  دائمی  قانون  امکان سنجی   .6
جدید: ضمن تأکید بر اینکه اگـر اراده بازپرداخت دیون، در دولت، وجود داشته 
باشد، نیازی به قانونی مستقل نیست، اما، وجود قانونی جامع که در برگیرنده همه 
شرایط و موانع باشد و به خصوص نحوه واگذاری ها، روش های قیمت گذاری ها و 
چگونگی همکاری دستگاه های دولتی  در آن ذکر شده باشد مفید دانسته شد. تنها 

ضمانت اجرا نیز اراده دولت عنوان شده است.

پیشنهادات اجرایی

در هر یک از گفت وگوها، پیشنهاداتی مطـرح شد که هر یک از آنها می تواند 
بازپرداخت بدهی های دولت را کاهش دهد.  از مشکالت موجود در راه  بخشی 
برخی از این پیشنهادات مشابه بود و برخی دیگر تکمیل کننده سایر پیشنهادات 

که در این بخش جمع بندی آنها ارائه می شود :

۱- تدوین مدل سرمایه گذاری سازمان و چارچوب ها و معیارهای مدیریت آنها؛

2- تشکیل کمیته مذاکره با دولت برای ایجاد فهمی مشترک از بیمه های اجتماعی 
و اهمیت آنها، واکاوی بحران صندوق های بازنشستگی و ضرورت واگذاری ها و از 

آن سو اقناع آنها برای واگذای شرکت های مناسب. 

۳- تشکیل کمیته تخصصی برای تدوین بسته های مختلف برای تهاتر بدهی ها. 
این بسته ها شامل میزان و نسبت های مختلف از گزینه های موجود برای واگذاری، 
شامل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 
چهل و چهارم )44( قانون اساسی و اصالحات بعدی آن، امالک مازاد بر نیاز 
دستگاه های اجرائی، تأدیة نقدی در بودجة سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات، 

انحصارات و حقوق مالکانه خواند بود؛

4-  گسترش دامنه تهاتر بدهی های سازمان. در این زمینه می توان ساز و کاری 
برای تهاتر بدهی سازمان به مراکز درمانی دولتی و مطالبات سازمان از دولت 
طراحی کرد. همانند بند و تبصره ن بودجه سال ۱۳97 اسناد )اوراق( خزانه می تواند 
در این زمینه راهگشـا باشد. همچنین برای جلوگیری از ایجاد بدهی های جدید، 
امکان تهاتر با مالیات های مختلفی که سازمان و همه زیرمجموعه های آن باید 
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به دولت بپردازند قابل بررسی به نظر می رسد. البته این امر می تواند مخاطرات 
اخالقی و اجرایی هم به دنبال داشته باشد که در طراحی ساز و کاری باید به آنها 

توجه شود؛

5- پیگیری برای تدوین آیین نامه اجرایی ماده ۱2 قانون برنامه ششم توسعه؛

۶- استفاده از ظرفیت های ماده 50 قانون تأمین اجتماعی برای ایجاد ضمانت 
اجرایی بازپرداخت بدهی ها؛

7- تشکیل تیم حقوقی و مالی متخصص برای تدوین الیجه جامع تعیین تکلیف 
بدهی های دولت به صندوق های بیمه و سازمان های بیمه گر.

پیشنهاد پژوهش ها و مطالعات تکمیلی آتی

 تدوین تاریخچه سرمایه گذاری های سازمان و واگذاری شرکت ها به سازمان؛
 تدوین شناسنامه سرمایه گذاری های انجام شده در هر شرکت در طول زمان؛

 مستندسازی و تدوین تجربه شرکت داری سازمان تأمین اجتماعی؛
 مستندسازی و تدوین تجربه های موفق در مدیریت شرکت های واگذار شده و 

شناسایی عوامل موفقیت؛

مدیریت  در  و شکسـت خورده  ناموفـق  تجربه های  تدویـن  و  مستندسازی   
شرکت های واگذارشده و آسیب شناسی آنها.
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سخن پایانی

در مجموع باید در نظر داشـت که تسویـه بدهی های دولت و تدوین سازو کار 
در  هم  و  سازمان  درون  در  هم افزایی  نیازمند  هم  آن  برای  کارآمد  و  مناسب 
خارج از سازمان و در درون دولت است. در این راستـا تشکیل کارگروهی دائمی 
در سطح هیات دولت به منظور پیمودن گام های اجرایی و عملیاتی ذکر شده 
را می توان از ضروری ترین اقدامات در این زمینه برشمرد. در این راستا پیشنهاد 
می شود که کمیته ای تخصصی برای تدوین بسته های مختلف به منظور تهاتر 
بدهی ها تشکیل شود. این بسته ها باید شامل میزان و نسبت های مختلف از 
گزینه های موجود برای واگذاری، اعم از سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون 
اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهـارم )44( قانون اساسی و اصالحات 
بعدی آن، امالک مازاد بر نیـاز دستگـاه های اجرائی، تأدیة نقـدی در بودجة 
ذیل  در  مالکانه  حقوق  و  انحصارات  امتیازات،  و  قانونی  بهادار  اوراق  سنواتی، 

کارگروه فوق باشد.
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قانون برنامة اول توسعة اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
جمهوری اسالمی ایران

مصوب 1368/11/11

ه - به وزارت کشاورزی اجازه داده می شود که به منظور خودکفایی 
در امر شکر مورد نیاز جامعه و تأمین بخشی از سایر نیازهای 
و  واحد کشت  هفت  ایجاد  به  نسبت  و صنعتی کشور،  غذایی 
ایجاد  و  هکتـار   84000 مجموعاً  وسعت  به  نیشکـر  صنعت 
کارخانجات هفت واحد شکر خام، یک واحد  تصفیه، هفت واحد 
خوراک دام، شش واحد خمیر کاغذ، یک واحد کاغذ چاپ و 
تحریر، یک واحد نئوپان و یک واحد پروتئین دامی اقدام نماید. 
 اعتبارات ریالی طرح به میزان چهارصد میلیارد )400.000.000.000( 
ریال به صورت وام از سیستم بانکی و سازمان تأمین اجتماعی 
قیمت صنفی و صنعتی شکر  مابه التفاوت  از محل  و  دریافت 
خرید  رسمی  قیمت  با  کارون  و  هفت تپه  کارخانجات  تولیدی 
شکر از کارخانجات مذکور که در حساب جداگانه ای نزد سازمان 
حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نگهداری خواهد شد، 

نسبت به بازپرداخت اقساط وام اقدام خواهد کرد.

 به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اجازه داده می شود که 
برای اجرای طرح فوق الذکر توسط وزارت کشاورزی نسبت به 

پیوست: مستندات قانونی

راهکارهای مبتنی بر بند »ن« تبصره 5  قانون بودجه سال 97 کشور
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ایجاد تعهد ارزی حداکثر، تا  آخر سال ۱۳70، تا سقف یک میلیارد و پانصد 
میلیون )۱.500.000.000( دالر به نحوی اقدام نماید که عالوه بر اتمام طرح در 
مدت توافق شده بازپرداخت تعهد ایجاد شده حداقل یک سال پس از راه اندازی 
تولیدات  از  حاصل  ارزی  صرفه جویی  محل  از  پنج ساله  اقساط  در  واحدها 
سالیانه طرح  صورت گیرد.  همچنین اجازه داده می شود که تا حد مبلغ یک 
درصد )۱%( از مجموعه اعتبارات طرح بدون رعایت قانون محاسبات عمومی 
و سایر مقررات عمومی دولت با رعایت قانون نحوة هزینه کردن اعتباراتی که 
به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی 

دولت مستثنی هستند  به مصرف برسد. 

وزارت کشاورزی موظف است گـزارش پیشرفت کـار را هر سه ماه یک بار به 
اطالع کمیسیون های کشاورزی، برنامه وبودجه و امور اقتصادی و دارایی  برساند.

قانون اصالح بند »ه« تبصـره )29( قانـون برنامة اول توسعـه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

مصوب  1371/02/22

ماده واحده - بخش اول و سوم بند »ه« تبصره )29( قانون برنامة اول توسعه 
زیر اصالح  به شرح  ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 

می گردد:

1 - بخش اول.

» به وزارت کشاورزی اجازه داده می شود که به منظور خودکفایی در امر تأمین شکر 
مورد نیاز جامعه و تأمین بخشی از سایر نیازهای غذایی و صنعتی کشور نسبت 
به ایجاد هفت واحد کشت و صنعت نیشکر به وسعت خالص مجموعاً 84000 
هکتار مزارع نیشکر و عالوه بر آن ایجاد هفت کارخانه شکر تصفیه شده و بقیة 
صنایع جانبی شامل کارخانجات خوراک دام، کارخانجات خمیر کاغذ و کاغذ، 
نئوپان کارخانه M.D.F ) ام. دی. اف( کارخانجات پروتئین دامی با ظرفیت های 

مناسب اقدام نماید.«
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2 - بخش سوم.

 »به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اجازه داده می شود که برای اجرای طرح 
فوق الذکر توسط وزارت کشاورزی راساً یا از طریق بانک ها نسبت به تأمین و یا 
تعهد و یا تضمین ارزی به مبلغ تا یک میلیارد و پانصد میلیون دالر ) به عنوان 
اصل اعتبار( و نیز هزینه های ارزی تبعی آن به نحوی اقدام نماید که بازپرداخت 
تعهدات ایجاد شده متناسب با اجرای طرح ممکن و میسر گردد. کمیته تخصیص 
ارز مکلف است پیش پرداخت الزم برای اجرای این پروژه را از محل سهمیه های 

ساالنه در بودجه ارزی منظور و تأمین نماید.«

 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم 
اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسالمی تصویب و 

در تاریخ و در تاریخ ۱۳7۱.2.۳۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

قانون برنامة دوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اسالمی ایران

مصوب 1373/09/20

تبصره 43 – به منظور رفاه حال بازنشستگان و موظفین و حفظ حقوق آنان و امکان 
سرمایه گذاری و حفظ ارزش سرمایة صندوق بازنشستگی  کشوری، دولت مکلف 
است ضمن پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت به طور ساالنه و پیش بینی 
آن در بودجة دستگاه های اجرائی، همه سالـه در طول برنامه دوم حداقل ده درصد 
)۱0%( از دیون خود را به صندوق مزبور پرداخت نماید. به نحوی که در پایان برنامه، 

حداقل پنجاه درصد )50%(، دیون مزبور تأدیه شود.

 همچنین به منظور افزایش کارآئی و بهره وری سازمان های دولتی و ایجاد تمهیدات 
الزم برای اجرای برنامه دوم توسعه و اجرای تبصرة ۳ ماده 44 قانون استخدام 
کشوری، دستگاه های دولتی مکلفند، همه ساله، در بودجه ساالنه خود اعتبار الزم 
تأمین  اداری مستخدمین خود را پیش بینی و  جهت آموزش مدیریت و فنون 

نمایند.
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قانون برنامة سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اسالمی ایران
مصوب 1379/01/17

ماده 39 – به منظور فراهم کردن امکان افزایش خدمات قابل ارائه به بیمه شدگان 
و جلوگیری از بروز بحران مالی در سازمان های بیمه ای و تقویت بنیه مالی آنها 

اقدامات ذیل انجام می شود:

سازمان های  به  خود  سالیـانه  تعهدات  پرداخت  ضمن  است  مکلف  دولت   -  الف 
بیمه ای و عدم ایجاد بدهی جدید تا پایان برنامة سوم، پنجاه درصد بدهی های خود 
به سازمان های مذکور را طبق تفاهم با آنان از محل واگذاری سهام شرکت های دولتی 

و اموال و دارائی های دولت و طرح های نیمه تمام متناسب با فعالیت آنها تأدیه کند.

قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اسالمی ایران

مصوب 1383/06/11

ماده 96 -
هـ - اتخاذ تمهیدات الزم جهت بازپرداخت بدهی دولت به سازمان های بیمه ای 
به نحوی که ضمن جلوگیری از ایجاد بدهی جدیـد تا پایان برنامه چهارم توسعه 
اقتصادی،  اجتماعی و فرهنـگی جمهوری اسالمی ایـران، کـل بدهی دولت به 

سازمان های بیمه ای تسویه شده باشد.

قانون برنامة پنج سالـة پنجم توسعـة جمهوری اسالمی ایران 
)1394 ـ 1390(

مصوب 1389/10/30
ماده26ـ به دولت اجازه داده می شود در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین 
منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی نسبت به اصالح ساختار این صندوق ها 

بر اساس اصول زیر اقدام قانونی را به عمل آورد.
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الف: ۱ـ کاهـش وابستگی این صندوق ها به کمک از محل بودجة عمومی دولت 
به استثناء سـهم قانونی دولت در حق بیمه در طول برنامه، از طرق مختلف از 
جمله: تنظیم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوق ها منطبق بر محاسبات 
بیمه ای، کاهش حمایت های غیربیمه ای صندوق ها و انتقال آن به نهادهای حمایتی، 
تقویت سازوکارهای وصول به موقع حق بیمه ها و تقویت فعالیت های اقتصادی و 
سرمایه گذاری سودآور با اولویت سرمایه گذاری در بازار پول و سرمایه، به نحوی که 

سود سرمایه گذاری مورد نظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد.

2ـ انجام هرگونه فعالیت بنگاه داری جدید برای صندوق های دولتی ممنوع است و 
موارد قبلی و موجود و نیز سهام مدیریتی که در ازاء مطالبات به صندوق ها واگذار 
می شود باید طی برنامة زمانبندی شده ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد تا 
پایان اجرای برنامه با رعایت مقررات به بخش های خصوصی و تعاونی واگذار شود.

۳ـ همچنین ایجاد هرگونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول 
قوانین بودجه سنواتی برای صندوق ها ممنوع است. تعهدات تکلیف شده فقط در 

حدود ارقام مذکور قابل اجراء است.

ب ـ استفاده از روش های نوین در اداره و ارائه خدمـات این صندوق ها از طرق 
مختلف از جمله تجدیدنظر در ساختار بیمه های اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی 
و صندوق های تابعه به ویژه صندوق بازنشستگی کشوری و اصالح ساختار و تجهیز 
دولت  اساسنامة  اساس  بر  اجرائی  دستگاه های  به  وابسته  صندوق های  سایر 
به نحوی که بر کاهش هزینه های سرباری نیروی انسانی از منابع بیمه و کاهش 

تصدی گری تأکید نماید.

تبصرهـ  دولت مجاز است نسبت به شرایط احراز، زمان بهره مندی، نظام امتیازبندی 
و  میزان  زیان آور،  و  تعیین مشاغل سخت  غیرتخصصی(  )مشاغل  بازنشستگی 
ترکیب نرخ حق بیمه، افزایش سنواتی و چگونگی اصالح ساختار صندوق ها اقدام 

قانونی الزم را انجام دهد.

ماده29ـ کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و همچنین تصمیمات و 
مصوبات هیأت های امناء و مقامات اجرائی و مراجع قوة مجریه به استثناء احکام 
محاکم قضائی که متضمن بار مالی برای صندوق های بازنشستگی یا دستگاه های 
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اجرائی و دولت باشد در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قباًل 
یا صندوق  بودجة ساالنه دستگاه  یا  و  بودجة کل کشور  قوانین  محاسبه و در 
ذی ربط تأمین اعتبار شده باشد. در غیراین صورت عمل مراجع مذکور در حکم 
یا صندوق های  از سوی دستگاه  اعتبار است و مشمول پرداخت  بر  تعهد زائد 
مربوطه نخواهد بود. دستگاهها و صندوق های مربوط مجاز به اجرای احکام مقامات 
اجرائی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند. اجرای 
احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در هر حال تحمیل کسری 
می باشد.  پذیرش  غیرقابل  و صندوق ها  اجرائی  دستگاه های  و  دولت  به  بودجه 
و  و مدیران  به عهدة رؤسای دستگاه ها و صندوق ها  بند  این  اجرای  مسؤولیت 

مقامات مربوط است.

ماده66 ـ دیون دولت به دستگاه های موضوع مادة )5( قانون مدیریت خدمات 
کشوری و مادة )5( قانون محاسبات عمومی کشور و صندوق ها و اشخاص حقوقی 
دولتی و عمومی به استثناء دیون مربوط به سهم قانونی دولت از حق بیمه از 
محل منابع ناشی از اجرای احکام این قانون محاسبه و تهاتر می گردد و هرگونه 
تعهد جدید نیز فقط در قالب و در حدود بودجه سنواتی کل کشـور قابل اجراء 

می باشد.

محاسبة  از  پس  صندوق ها  بیمة  حق  از  دولت  قانونی  سهم  به  مربوط  دیون 
باقیماندة منابع اجرای این قانون و بودجة سنوات قبل کشور با  بخشی که از 
رعایت مسؤولیت قانونی مدیران در رعایت مصلحت صندوق و سود متعارف 
سرمایه گذاری ها تهاتر می شود، از طریق پیش بینی در قوانین بودجة سنواتی قابل 

پرداخت و تأمین است.

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصـادی، اجتماعی و 
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران )1400ـ 139۶(

مصوب 1396/01/16

ماده10ـ دولت مجاز است به منظور گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و 
ابزارهای آن )بازار پول، بازار سرمایه و بیمه ها(:
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الف ـ معادل کل بدهی های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال 
۱۳95 قطعی شده یا می شود را به ترتیب اولویت هایی که به پیشنهاد سازمان 
با  بهادار  اوراق  انتشار  از طریق  برنامه  قانون  اجرای  پایان  تا  مشخص می شود، 
کسب رضایت طلبکاران تسویه  نماید. اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار 
جمهوری اسالمی ایران تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم، 
به  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  و  پیشنهاد سازمان  به  آیین نامه ای که  طبق 

تصویب هیأت وزیران می رسد، انتشار می یابد.

تبصرهـ  از ابتدای اجرای قانون برنامه، بدهی هایی که توسط دولت ایجاد و مراحل 
افزایشی  حسابرسی را در مراجع معتبر طی کرده و قطعی شده و از هیچ گونه 
بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت از 
سودی معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعالم شده توسط بانک مرکزی 
برخوردار می شوند. در قراردادهای مربوط باید بندی اضافه شود که به موجب آن 
دولت ملتزم گردد تا درصورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل 

نرخ مذکور را به طلبکار بپردازد.

ب ـ به منظور تأمین اعتبار الزم برای پرداخت های مرتبط با اوراق بهادار مذکور 
)اعم از سود و اصل(، هرساله ردیف  خاصی را در الیحه بودجه سنواتی پیش بینی 

کند و به تصویب مجلس شورای اسالمی برساند.

تبصرهـ  اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم است و معامالت این اوراق فقط 
در بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با 
رعایت مقررات این بازارها مجاز و معامالت آنها خارج از بازارهای یادشده ملغی 
و بالاثر است. عرضه و معامالت این اوراق بهادار به کسر )کمتر از ارزش اسمی( 
و با نرخ سود شناور مجاز و تضمین بازخرید قبل از سررسید اوراق بهادار مذکور 
توسط بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت کنترل آنها، مجاز 
نمی باشد. بانک ها، دستگاه های اجرائی و شرکت های دولتی که اوراق بهادار برای 
تأمین مالی آنها منتشر می شود باید اطالعات موردنیاز سرمایه گذاران را متناسب 

با دستورالعملی که به تصویب شورای بورس می رسد، منتشر نمایند.

از  استفاده  به منظور   داده می شود  اجازه  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  به  ـ  پ 
و  قانون  این  در  پیش بینی شده  اسالمی  انتشار صکوک  برای  دولت  دارایی های 
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ساماندهی و مدیریت دارایی ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط 
به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی های دولت، ضمن 
اجرای سامانه جامع اطالعات اموال غیرمنقول دستگاه های اجرائی )سادا( حسب 
دارایی ها  از  استفاده  و  مدیریت  برای  نیاز  مورد  اقدامات  انجام  به  نسبت  مورد 
مدیریت خدمات کشوری  قانون   )5( ماده  موضوع  اجرائی  دستگاه های  اموال  و 
معظم  مقام  نظر  زیر  دستگاه های  اموال  انفال،  استثنای  به  مصوب 8/7/۱۳8۶ 
اساسی  قانون   )8۳( و سوم  اصل هشتاد  مندرج در  و مصادیق  موارد  و  رهبری 
به منظور پشتوانه  انتشار صکوک اسالمی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، 
فروش  یا  انتقال  و  نقل  و هرگونه  واگذاری  بهره بردار،  تغییر  و  تعیین  شناسایی، 
اموال مذکور با تصویب هیأت وزیران اقدام کند. کلیه دستگاه های اجرائی موضوع 
ماده )5( قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده )۱۳7( قانون محاسبات 
عمومی کشور و تبصره )۱0( ماده )۶9( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 
مکلفند ضمن همکاری الزم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ این قانون 
نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، امالک، ساختمان ها و فضاهای 
اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند  اداری در اختیار یا تصرف اعم از 
مالکیت باشند، اجار ه ای یا وقفی یا ملکی در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه 
مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره بردار، فروش اموال غیرمنقول دولتی 

بدون ثبت اطالعات در سامانه مذکور و اخذ شناسه )کد( رهگیری ممنوع است.

انتشار صکوک اسالمی برای دستگاه های وابسته به قوه قضائیه، قوه مقننه و سایر 
این دستگاه ها  اموال  و  دارایی ها  از  استفاده  و  قوه مجریه  نهادهای حکومتی غیر 

حسب مورد منوط به موافقت عالی ترین مقام آنها است.

ت ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود با تصویب هیأت وزیران 
و رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسی 
و در چهارچوب آیین نامه اجرائی این بند از سهام دولت در شرکت ها، به عنوان 

پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسالمی )صکوک( استفاده کند.

ثـ  وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اسناد خزانه اسالمی را به منظور رفع 
عدم تعادل  منابع و مصارف بودجه عمومی در طی یک سال مالی منتشر نماید. 
سازمان مکلف است حسب اعالم وزارت امور اقتصادی و دارایی بازپرداخت اصل 
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و سود اوراق مزبور را به  صورت کامـل در لوایح بودجه ساالنه پیش بینی و منظور 
کند. اعتبارات مربوط به بازپرداخت این اوراق صددرصد )۱00%( تخصیص یافته 

تلقی می شود.

ماده12ـ الف ـ دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه 
سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از 
محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 
چهل و چهارم )44( قانون اساسی و اصالحات بعدی آن، امالک مازاد بر نیاز 
دستگاه های اجرائی، تأدیه نقدی در بودجة سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات 
مورد توافق اقدام کند. این بند شامل دستگاه های زیرنظر مقام معظم رهبری و 

قوای مقننه و قضائیه و نهادهای عمومی غیردولتی نمی شود.

تبصرهـ  در اجرای حـکم این بند باید ساالنه حـداقل ده درصد )۱0%( بدهـی دولت 
به سازمان تأمین اجتماعی تسویه گردد و هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین 
اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیش بینی و تأمین شود. ب ـ سازمان 
تأمین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، 

حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را متناسب سازی نماید.

بند )ب( ماده )۱2( در طول اجرای قانون برنامه بر قانون راجع به تعیین حداکثر 
حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت و مشموالن صندوق تأمین اجتماعی 
مصوب ۳0/۳/۱۳۶۱ و قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 

2۳/۶/۱۳7۳ حاکم است.

وظایف،  کلیه  با  فوالد  کارکنان  بازنشستگی  و  حمایت  صندوق  مؤسسه  ـ  پ 
اختیارات،  تعهدات و دارایی هاـ  از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، 
موجودی، اسناد و اوراق با حفظ هویت مستقل به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

انتقال می یابد.

میزانی  به  ـ  آتی صندوق  و  حال  تعهدات  کلیه  سال،  سه  مدت  حداکثر طی 
تعیین ارزش فعلی تعهدات آتی  برای  بیمه ای  براساس مطالعات محاسبه  که 
)اکچوئری( که حداکثر ظرف مدت سـه ماه به تأییـد سازمان حسابرسی کشور 
می رسد و مورد تأیید سازمان قرار می گیرد ـ با منابع حاصل از واگذاری سهام، 
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سهم الشرکه، اموال شرکتها، امتیازات، حقوق بهره برداری از معادن و حقوق مالی 
دولت و سایر منابع حسب مورد از طریق سازمان خصوصی سازی و خزانه داری 
کل کشور پرداخت خواهد شد. میزان واگذاری ها هر ساله در بودجه های ساالنه 

پادار خواهد گردید.

فصول اول تا بیستم قانون محاسبات عمومی کشور

 مصوب 1366/06/01

 فصل اول – تعاریف

 ماده 1 - بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه 
و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها  برای انجام 
عملیاتی که منجر به نیل سیاست ها و هدف های قانونی می شود، بوده و از سه 

قسمت به شرح زیر تشکیل می شود:

۱- بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است:

 الف - پیش بینــی دریافـت ها و منابع تأمیـن اعتبـار کـه به طـور مستقیم 
و یا غیر مستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگــاه ها از طریق 

حسابهای خزانه داری کل اخذمی گردد.

ب - پیش بینی پرداخت هایی که از محل درآمدهای عمومی و یا اختصاصی برای 
اعتبارات جاری عمرانی و اختصاصی دستگاه های اجرایی می تواند  در سال مالی 

مربوط انجام گردد

2- بودجه شرکت های دولتی و بانک ها شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع 
تأمین اعتبار.

۳- بودجه مؤسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور 
منظورمی شود.

 ماده 2 - وزارتخانه واحد سازمـانی مشخصی است که به موجب قانون به این 
عنوان شناخته شده و یا بشود.
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 ماده 3 - مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد 
و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارتخانه  ندارد.

تبصره - نهاد ریاست جمهوری که زیر نظر ریاست جمهوری اداره می گردد. از نظر 
این قانون مؤسسه دولتی شناخته می شود. 

 ماده 4 - شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت 
شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده  و یا مصادره 
شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن 
متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های 
دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت های 

دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود.

 تبصره - شرکت هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار 
انداختن سپرده های اشخاص نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری و  شرکت های بیمه 

ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی شوند.

 ماده 5 - مؤسسات و نهـادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای 
سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که 

جنبه عمومی داد، تشکیل شده و یا می شود.

 تبصره - فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط 
از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسالمی  خواهد رسید.

 ماده 6 - سال مالی یک سال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و 
به پایان اسفند ماه ختم می شود.

معین  مصارف  یا  مصرف  برای  که  اسـت  مبلغی  از  عبارت  اعتبار   ماده 7 - 
به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس  شورای 

اسالمی می رسد.

 ماده 8 - دیون بالمحل عبارت است از بدهی های قابل پرداخت سنوات گذشته 
که در بودجه مربوط اعتباری برای آنها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار مصوب و 

در هر دو صورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد:
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 الف - احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه.

ب - انواع بدهی به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی ناشی از 
خدمات انجام شده مانند حق اشتراک برق، آب، هزینه های مخابراتی،  پست و 

هزینه های مشابه که خارج از اختیار دستگاه اجرایی ایجاد شده باشد.

انواع دیون  باشد.  ایجاد شده  اختیار دستگاه  از  سایر بدهی هایی که خارج  ج - 
بالمحل موضوع این بند از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعالم 

خواهد شد.

 ماده 9 - مواد هزینه، نوع هزینه را در داخل بودجه و یا قسمتی از فعالیت یک 
وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مشخص می کند.

 ماده 10 - درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی 
و مالیات و سود سهام شرکت های دولتی و درآمد حاصل از  انحصارات و مالکیت 
و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی 

منظور می شود.

 ماده 11 - دریافت های دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد 
عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکت های دولتی و سایر منابع  تأمین اعتبار 
و سپرده ها و هدایا به استثناء هدایایی که برای مصارف خاصی اهداء می گردد و 
مانند اینها و سایر وجوهی که به موجب قانون باید در حساب های خزانه داری کل 

متمرکز شود.

 ماده 12 - سایر منابع تأمین اعتبار عبارتند از منابعی که تحت عنوان وام، انتشار 
اوراق قرضه، برگشتی از پرداخت های سال های قبل و عناوین مشابـه در  قانون 

بودجه کل کشور پیش بینی می شود و ماهیت درآمد ندارند.

 ماده 13 - وجوه عمومی عبارت است از نقدینـه های مربوط به وزارتخانه ها و 
مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و نهادها و مؤسسـات عمومی غیر دولتی 
و مؤسسات وابسته به سازمان های مذکور کـه متعلق به حق افراد و مؤسسات 
خصوصی نیست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصراً  برای مصارف 

عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف می باشد.
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 تبصره 1 - وجوهی نظیر سپرده، وجه الضمان و مانند آنها که به طور موقت در 
اختیار دستگاه های مذکور در این ماده قرار می گیرد و پس از انقضاء مدت معین و 
یا حصول شرایط خاص قابل استرداد است مادام که در اختیار دستگاه های مزبور 
می باشد تصرف در آنها بدون رضایت صاحب وجه یا احراز اعراض صاحب آن در 

حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی تلقی می گردد.

 تبصره 2 - اسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمان های مذکور در این ماده نیز در 
حکم وجوه عمومی است.

 ماده 14 - درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهایی که به موجب قانون برای 
درآمد اختصاصی  عنوان  تحت  کشور  کل  بودجه  در  مصارف خاص  یا  مصرف 
منظور می گردد و دولت موظف است حداکثر تا سـه سال پس از تصویب این 

قانون، بودجه اختصاصی را حذف نماید.

ماده 15 - درآمد شرکت های دولتی عبارت است از درآمدهـایی که در قبال ارائه 
یا فروش کاال و سایر فعالیت هایی که شرکت های مذکور به موجب  خدمت و 

قوانین و مقررات مجاز به انجام آنها هستند عاید آن شرکت ها می گردد.

 ماده 16 - سایر منابع تأمین اعتبار شرکت های دولتی عبارت است از منابعی که 
شرکت های مزبور تحت عنوان کمک دولت، وام استفاده از ذخائر، کاهش سرمایه 
در گردش و یا عناوین مشابـه به موجب قانـون مجاز به منظـور کردن آن در 

بودجه های مربوط هستند.

 تبصره - منظور از سرمایه در گردش مذکور در این ماده مازاد دارایی های جاری 
بر بدهی های جاری است.

 ماده 17 - تشخیص، عبارت است از تعیین و انتخاب کاال و خدمات و سایر 
پرداخت هایی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اجرای برنامه های دستگاه های 

اجرایی ضروری است.

 ماده 18 - تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار 
مصوب برای هزینه معین.

 ماده 19 - تعهد از نظر این قانون عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از:
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 الف - تحویل کاال یا انجام دادن خدمت.

ب - اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد.

ج - احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصالح.

 د - پیوستن به قراردادهای بین المللی و عضویت در سازمان ها یا مجامع بین المللی 
با اجازه قانون.

 ماده 20 - تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب 
اسناد و مدارک اثبات کننده بدهی.

قانون اصالح موادی از قانون برنامـه چهارم توسعه اقتصادی، 
اجتمـاعی و فرهنگی جمهوری اسـالمی ایـران و اجراء 

سیاست های کلی اصل چهل و چهـارم )44( قانون اساسی

مصوب 1378/3/25

ماده 6 - مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع مادة )5( قانون محاسبات عمومی 
آنها حق  وابستـة  و  تابعه  بعدی آن و شرکت های  و اصالحات  مصوب ۱۳۶۶ 
مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد )40%( سهم بازار 

هر کاال و یا خدمت را دارند.

تبصره1- تأدیه بدهی های دولت به این مؤسسات، نهادها و شرکت ها از طریق 
با رعایت سقف های مقرر در این قانون  واگذاری سهام موضوع این قانون تنها 

مجاز است.

تبصره2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حسن اجراء این ماده 
و تبصرة آن نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شورای عالی 
اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )44( جهت اتخاذ تصمیم اعالم 

نماید.
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قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

مصوب 1380/11/28

ماده 93 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است در پایان هر سه 
فاضالب،  آب،   سوخت،  بهای  و  آهن  راه  شده  ارائه  خدمات  ارزش  معادل  ماه 
برق،  گاز، مخابرات و بدهی به صندوق های بازنشستگی و بیمة خدمات درمانی 
پرداخت  عدم  در صورت  را  ایران  اسالمی  جمهوری  انتظامی  و  نظامی  نیروهای 
توسط دستگاه های ذی ربط، از اعتبارات ردیف های دستگاه های ذی ربط کسر و 
حسب مورد به دستگاه طلبکار و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پرداخت 
نماید. همچنین هزینه های سوخت، آب، برق، مخابرات و تعمیرات جزئی خانه های 
سازمانی توسط بهره بردار و  هزینه واحدهائی از نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
پرداخت  مزبور  درآمدهای  محل  از  می پردازند،  انتفاعی  کارهای  به  که  ایران 
خواهد شد. در مورد آب و برق خانه های سازمانی به استثنای خانه های سازمانی 
هماهنگی  با  مجزا  کنتور  نصب  با  موظفند  مسلح  نیروهای  مرزی،  پاسگاه های 
وزارتخانه های کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هزینه برق و آب مصرفی 

را مستقیماً توسط بهره بردار به شرکت های خدمات دهنده پرداخت نمایند.

قانون مدیریت خدمات کشوری

 1386/07/08
فصل اول - تعاریف

ماده 1- وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف 
از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط 

وزیر اداره می گردد.

ماده 2- مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد 
شده یا می شود و با داشتن استقالل حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر 

عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد.

کلیه سازمان هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی 
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شناخته می شود.

ماده 3- مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای 
استقالل حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسالمی ایجاد شده یا می شود و 
بیش از پنجاه درصد )50%( بودجه ساالنه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد 

و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.

ماده 4- شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی 
از تصدی های دولت به موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )44( قانون 
اساسی، ابالغی از سوی مقام معظم رهبری جزو وظایف دولت محسوب می گردد، 
ایجاد و بیش از پنجاه درصد )50%( سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد. 
هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و 
شرکت های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد 
)50%( سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد 

شرکت دولتی است.

تبصره 1- تشکیل شرکت های دولتی تحت هریک از عناوین فوق الذکر صرفًا 
با تصویب مجلس شورای اسالمی مجاز است، همچنین تبدیل شرکت هایی که 
افزایش  با  پنجاه درصد )50%( است  از  آنها کمتر  سهام شرکت های دولتی در 

سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.

تبصره 2- شرکت هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و 
شرکت دولتی شناخته شده یا می شوند، شرکت دولتی تلقی می گردند.

تبصره 3- احکام »شرکـت های دولتی« کـه در این قانـون ذکر شـده بر کلیه 
شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح 

نام است نیز اعمال خواهد شد.

ماده 5- دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای 
عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر 
آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان 
گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه 

اجرایی نامیده می شوند.
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قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مصوب 1394/02/20

ماده 1ـ دولت موظف است:

الف ـ ظرف مدت شش ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون، »جدول بدهی ها 
و مطالبات دولت و شرکت های دولتی« را در سه طبقه به شرح زیر تهیه و به 
اسالمی  شورای  مجلس  محاسبات  و  برنامه وبودجه  و  اقتصادی  کمیسیون های 

ارائه کند:

به   تعاونی  و  خصوصـی  حقوقـی  اشخـاص  بدهی های  و  مطالبات  اول:  طبقه 
تفکیک اشخاص

طبقه دوم: مطالبات و بدهی های نهـادها و مؤسسـات عمومی غیردولتـی به  
تفکیک مؤسسه

طبقه سوم: مطالبات و بدهی های بانک ها و مؤسسات اعتباری به  تفکیک بانک ها

بـ  جدول مزبور باید هر سـه ماه یـک بار به روزرسـانی شده، به کمیسیـون های 
مذکور ارائه شود.

پـ  دولت موظف است از سال ۱۳94 به بعد، همزمان با ارائة الیحة بودجه، جدول 
بدهی ها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و 
تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانک ها و مؤسسات اعتباری و تعهدات 
آنها به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس 

شورای اسالمی ارائه کند.

تبصره ـ به منظور اجرای احکام مذکور در بندهای )ب( و )پ( این ماده، از ابتدای 
سال ۱۳95 واحد جداگانه ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد می شود. این 
واحد موظف است خالصه مطالبات، بدهی ها و تعهدات دولت را احصا و ثبت کند 
و عالوه بر گزارش های فصلی، گزارش های ساالنه، جهت ارائه به رئیس جمهور 
و مجلس شورای اسالمی، تهیه نماید. گزارش های ساالنه باید به تأیید سازمان 
حسابرسی کشور برسد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با 
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پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به اصالح ساختار سازمانی وزارت 
امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند. شرح وظایف 
واحد مزبور مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور تهیه و ابالغ می شود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
موظف است نیروی انسانی واحد مذکور را از محل نیروهای موجود در دولت و 
اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورت عملکرد ساالنه بودجه 

کشور تأمین کند.

آیین نامه اجرایی این ماده  ظرف مدت دوماه از تاریخ ابالغ این قانون، به پیشنهاد 
وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 2ـ دولت موظف است:

الف ـ حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون، بدهی های 
قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب 
دولت  قطعی  مطالبات  با  شده،  ایجاد   ۱۳92 سال  پایان  تا  مربوط  مقررات 
)وزارتخانه  ها و مؤسسات دولتی( از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت 
امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان »اوراق تسویه خزانه« 
صادر می کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار 
و متقاباًل بدهکار قرار می دهد. این اسناد صرفاً به  منظور تسویه بدهی اشخاص 
یاد شده به دولت مورد استفاده قرار می گیرد. جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه که 
به  موجب این ماده  صادر می شود و در اختیار طلبکاران قرار می گیرد، به صورت 

جمعی ـ خرجی در بودجه های سنواتی درج می شود.

بـ  همه  ساله به میزان مابه التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی 
خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت های دولتی و بدهی قطعی شده آنان به 
دولت و شرکت های دولتی، در الیحه بودجه ساالنه، انتشار »اوراق صکوک اجاره« را 
پیش بینی نماید. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین نامه اجرایی 
نحوة انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط 
دولت و شرکت های دولتی ذی ربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ این قانون، 
به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و 
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بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد.

اوراق صکوک اجاره در این قانون عبارت است از اوراق بهادار قابل نقل و انتقال که 
نشان  دهنده مالکیت مشاع دارنده در منافع دارایی مورد اجاره باشد.

پـ  در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات 
خود از آنان را با بدهی شرکت های دولتی به آنها، تهاتر کند. شرکت دولتی که 
به این ترتیب جایگزین بدهکار می شود، موظف است مبلغ بدهی تسویه  شده را به 

حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

حکم این بند با رعایت جزء )2( بند )د( سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 
)44( قانون  اساسی قابل اجرا می باشد.

تبصره 1ـ دولت مجاز است احکام سه گانة این ماده را در مورد اشخاص، نهادها و 
مؤسسات عمومی غیردولتی و بانک ها اجرا کند.

تبصره 2ـ پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا 
آزادگان مصوب ۱۳89/۱2/4  از  قانون حمایت  ماده )۱۳(  تفسیر  قانون  مفاد  و 
از محل منابع حاصل از واگذاری اموال دولت به استثنای واگذاری های مشمول 
قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسی با تأیید 

ذی حساب دستگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران در اولویت قرار دارد.

دولت  مطالبات  وصول  اجرایی  عملیات  می شود  داده  اجازه  دولت  به  3ـ  ماده 
)وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی( را در مواردی که واجد شرایط مذکور در ماده 
)2( این قانون می باشند، تا مبلغ بدهی قابل تسویه طبق آیین نامه اجرایی که به 
پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد، تا پایان 
سال ۱۳95 متوقف و محدودیت خروج مدیران اشخاص یاد شده از کشور را به 

لحاظ بدهی های مذکور و در سقف مبلغ یاد شده مرتفع کند.

تبصره ـ  سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال ۱۳95 از ممنوع الخروج 
نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین آالت تولید و مواد اولیه خودداری کند.
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آیین نامه اجرایی مادة )1( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و 
ارتقای مالی کشور

مصوب ۱۳94/05/۱۱

هیأت وزیران در جلسه ۱۳94/5/۱۱ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و 
به استناد مادة )۱( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورـ  

مصوب ۱۳94ـ آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده1ـ در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

ارتقای نظام مالی کشور ـ  الف ـ قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و 
مصوب۱۳94ـ .

ب ـ بانک ها: بانک های دولتی و غیردولتی.

پـ  مؤسسات اعتباری: مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران.

ت ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

ثـ  دستگاه های اجرایی: کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده )5( قانون مدیریت 
خدمات کشوری.

ج ـ طبقات اشخاص: اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت و بدهکار به 
دولت و شرکت های دولتی که در سه طبقه به شرح زیر قرار می گیرند:

۱ـ طبقه اول: اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص

2ـ طبقه دوم: نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به تفکیک مؤسسه

مؤسسات  و  بانک ها  تفکیک  به  اعتباری  مؤسسات  و  بانک ها  سوم:  طبقه  ۳ـ 
اعتباری

چ ـ مطالبات دولت: مطالبات )اعم از جاری و غیرجاری( وزارتخانه ها، مؤسسات 
دولتی و طرح های تملک دارایی های سرمایـه ای )طرح هایی که اعتبارات آن ها از 
محل بودجه عمومی دولـت تأمیـن می شود و مربوط به مؤسسـات و نهادهای 
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عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی می باشد( که در چارچوب قوانین و مقررات 
ایجاد می شود.

ح ـ بدهی های دولت: بدهی های )اعم از جاری و غیرجاری( وزارتخانه ها، مؤسسات 
دولتی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای )طرح هایی که اعتبارات آن ها از 
نهادهای  و  مؤسسات  به  مربوط  و  می شود  تأمین  دولت  عمومی  بودجه  محل 
عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی می باشد( که در چارچوب قوانین و مقررات 

ایجاد می شود.

خـ  مطالبات شرکت های دولتی: مطالبات شرکت های دولتی مشتمل بر شرکت های 
دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام اعم از مطالبات جاری و غیرجاری.

بر  مشتمل  دولتی  شرکت های  بدهی های  دولتی:  شرکـت های  بدهی های  ـ  د 
شرکت های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام اعم از بدهی های جاری و غیرجاری.

تبصره1ـ بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی پس از تأیید سازمان 
حسابرسی قطعی محسوب می شود.

تبصره2ـ بدهی ها و مطالبات دولت که توسط دستگاه های اجرایی ذیربط اعالم 
نشده باشد، با اعالم وزارت و تأیید سازمان حسابرسی قطعی تلقی می شود.

مورد  اطالعات  آیین نامه  این  اجرای  در  مکلفند  اجرایی  دستگاه های  ماده2ـ 
درخواست وزارت را بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی موضوع این 
آیین نامه که حسب ضرورت با رعایت مقررات قانونی مربوط توسط وزارت ابالغ 

خواهد شد، ارایه نمایند.

تبصره1ـ میزان و کیفیت اطالعات مورد نیاز و همچنین نحوه و زمان بندی ارسال 
آن توسط وزارت تعیین می شود.

تبصره2ـ دستگاه های اجرایی موضوع این ماده مکلفند بسترهای سخت افزاری و 
نرم افزاری الزم برای تبادل بر خط اطالعات مالی مورد نیاز با وزارت را ایجاد و 

دسترسی های مربوط را برای وزارت فراهم نمایند.

ماده3ـ وزارت موظف است ظرف شش ماه پس از الزم االجراء شدن قانون، جدول 
بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی را در طبقات اشخاص تهیه و برای 
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ارسال به کمیسیون های اقتصادی و برنامه وبودجه و محاسبات مجلس شورای 
اسالمی به رئیس جمهور ارایه نماید.

تبصره ـ جدول مذکور باید هر سه ماه یک بار به روزرسانی و ارایه شود.

ماده4ـ وزارت موظف است از سال ۱۳95، هم زمان با ارایه الیحه بودجه ساالنه 
کل کشور، جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده دولت را تا پایان سال قبل به 
تفکیک طبقات اشخاص برای ارسال به مجلس شورای اسالمی به رئیس جمهور 

ارایه نماید.

تبصره1ـ در راستای بند )پ( ماده )۱( قانون و تبصره آن، دستگاه های اجرایی 
حسب مورد مکلفند نسبت به اخذ تأییدیه سازمان حسابرسی و ارائه آن به وزارت 
بر اساس ترتیبات مقرر در ماده )2( این آیین نامه اقدام نمایند. تأییدیه های اخذ 
شده از سازمان حسابرسی که در اجرای این تبصره دریافت می شود، در حکم تأیید 

گزارش های ساالنه توسط سازمان حسابرسی تلقی می شود.

تبصره2ـ اعتبار الزم برای انجام حسابرسی موضوع تبصره )۱( این ماده، توسط 
سازمان مدیریت و برنامه ریـزی کشـور در لوایح بودجـه سنواتی ذیـل بودجه 

دستگاه های اجرایی مربوط، پیش بینی می شود.

ماده5 ـ وزارت مجاز است رأساً با اعزام مأمور، اسناد و مدارک مربوط را در محل 
دستگاه های اجرایی مورد رسیدگی قرار دهد.

ماده6 ـ به منظور اجرای احکام مندرج در بندهای )ب( و )پ( ماده )۱( قانون، از 
ابتدای سال ۱۳95 مرکز جداگانه ای در وزارت با مسئولیت خزانه داری کل کشور 
ایجاد می شود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است نیروی انسانی 
مرکز یاد شده را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از 
محل اعتبار برنامه تنظیم صورتحساب عملکرد ساالنه بودجه کل کشور تأمین 
نماید. این مرکز موظف است خالصه مطالبات، بدهی ها و تعهدات دولت را احصا 
و ثبت کند و عالوه بر گزارش های فصلی، گزارش های ساالنه )موضوع ماده 4 این 

آیین نامه( را برای ارایه به رئیس جمهور و مجلس شورای اسالمی تهیه نماید.

تبصره ـ پس از تشکیل مرکز یاد شده، تصویب نامه شماره 2۳۶09/ت50۱8۳هـ 
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مورخ ۱۳9۳/۳/4 کان لم یکن تلقی می شود.

ماده7ـ وزارت و سازمان مدیریت و برنامه ریـزی کشور موظفنـد حسب مورد بر 
اساس تبصره ماده )۱( قانون نسبت به اصالح ساختار سازمانی وزارت و تهیه و 

ابالغ شرح وظایف مرکز موضوع ماده )۶( اقدام نمایند.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تبصرة 5 قانون بودجه سال 1397 کشور

مصوب 1396/12/26

اجازه داده می شود در سال ۱۳97با رعایت قوانین و مقررات:

الف ـ شرکت های دولتی و وابستة وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و همچنین 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی و پارک های علم و 
فناوری با تصویب هیأت امنا تا سقف چهل و پنج هزار میلیارد )45.000.000.000.000( 
ریال اوراق مالی اسالمی ریالی برای اجرای طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، 
مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین 

و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.

بـ  دولت تا مبلغ دویست و شصت هزار میلیارد )2۶0.000.000.000.000( ریال اوراق 
مالی اسالمی )ریالی ـ ارزی( منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱0۱08 
جدول شماره )5( این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرح های تملک دارایی های 
سرمایه ای نیمه تمام و طرح های ساماندهی دانشگاه ها مندرج در پیوست شماره 
)۱( و همچنین اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی این قانون 
اختصاص می یابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه وبودجه کشور 
هزینه شود. سود و هزینه های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره )9( 

این قانون پیش بینی و قابل پرداخت می باشد.

سقف  در  تبصره،  این  )ب(  و  )الف(  بندهای  طرح های  نرفته  فروش  اوراق  ـ  ج 
مطالبات معوق همان طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذی حساب ذی ربط 
و سازمان برنامه وبودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح مذکور 
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)اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه های 
طرح ها و پروژه ها از جملــه تملک اراضی و تأدیـه بدهی طرح های ساماندهی 

دانشگاهها( است.

کشور  وزارت  تأیید  با  آنها  به  وابسته  سازمان های  و  کشور  شهرداری های  ـ  د 
)سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور( تا سقف پنجاه و پنج هزار میلیارد 
)55.000.000.000.000( ریال اوراق مالی اسالمی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت 
اصل و سود آن توسط همان شهرداری ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد )%50( 
از سقف اوراق موضوع این بند به طرح های قطار شهری و حمل و نقل شهری و 
رفع آلودگی هوا اختصاص می یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای 
اجرای طرح های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد )%50( 
دولت و پنجاه درصد )50%( شهرداری ها است و تضمین پنجاه درصد )50%( سهم 

دولت برعهده سازمان برنامه وبودجه کشور می باشد.

تأیید شهرداری  با  معوق طرح  مطالبات  بند در سقف  این  نرفته  فروش  اوراق 
مربوطه و سازمان برنامه وبودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران طرح می باشد.

ه ـ  دولت، اسناد خزانة اسالمی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال را صادر 
و به طلبکاران )طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، خرید تضمینی محصوالت 
راهبردی )استراتژیک( کشاورزی، مابه التفاوت قیمت تضمینی محصوالت با قیمت 
فروش، بیمة محصوالت کشاورزی، تأدیه بدهی های سازمان های بیمة پایة سالمت 
و مطالبات تولیدکنندگان برق( تا سقف نود و پنج هزار میلیارد )95.000.000.000.000( 
ریال واگذار کند. بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه های سنواتی کل 
کشور پیش بینی می شود و خزانه داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات 
ردیف های فصل مربوطه و جدول )8( این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید.

مبلغ چهل و هفت هزار و پانصد میلیارد )47.500.000.000.000(ریال از مبلغ موضوع 
این بند به سازمان بیمه سالمت ایران اختصاص می یابد.

و ـ دولت از طریق اسناد )اوراق( تسویة خزانه، بدهی های قطعی خود به اشخاص 
حقیقی و حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط، تا پایان 
سال ۱۳9۶ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت )وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی( 
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از اشخاص مزبور تا مبلغ بیست هزار میلیارد )20.000.000.000.000( ریال به صورت 
جمعی ـ خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی 
تعاونی و خصوصی که در اجرای بند )پ( ماده )2( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به 
از  تعاونی  و  شرکت های مذکور، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی 
یادشده  اشخاص  بدهی  با  سرمایه ای  دارایی های  تملک  طرح های  بابت  دولت 
بانک ها  بدهی های  تسویه  از طریق  غیربانکی  اعتباری  و مؤسسات  بانک ها  به 

و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت، به وسیلة این اسناد قابل تسویه است.

۱ـ به دولت اجازه داده می شود، درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی 
اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی 
و نیز شرکت های دولتی تابعة وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانة 
قیمت های تکلیفی از دولت، که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان 
سال ۱۳95 ایجاد شده است با بدهی اشخاص یادشده به بانک ها و مؤسسات 
اعتباری  مؤسسات  و  بانک ها  بدهی های  تسویه  طریق  از  غیربانکی  اعتباری 
پایان  تا  مربوط  مقررات  و  قوانین  درچهارچوب  که  مرکزی  بانک  به  غیربانکی 
سال۱۳95 ایجادشده، تا مبلغ یک میلیون میلیارد )۱.000.000.000.000.000(ریال به 
صورت جمعی  ـ  خرجی از طریق انتشار اسناد تسویة خزانه، به شرح زیر تسویه 

نماید.

مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می شود. افزایش پایة پولی 
از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویة بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری 

به بانک مرکزی توسط این بانک تعیین می شود.

۱ـ ۱ـ حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد )اوراق( تسویه خزانه برای اشخاص 
حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پانصد هزار میلیارد )500.000.000.000.000(ریال

شرکت های  و  بانک ها  غیردولتی،  عمومی  نهادهای  بدهی های  تهاتر  2ـ  ۱ـ 
)صرفًا  کشاورزی  جهاد  و  نیرو  پرورش،  و  آموزش  وزارتخانه های  تابعة  دولتی 
پانصد هزار میلیارد  ایران  یارانة قیمت های تکلیفی( و شرکت ملی نفت  بابت 
)500.000.000.000.000( ریال با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان 
تأمین اجتماعی تا سقف پنج هزار میلیارد )5.000.000.000.000(ریال از منابع این 
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جزء به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( و شرکت های تابعه و وابسته آن 
اختصاص می یابد.

2ـ دولت مجاز است در پایان آذرماه ۱۳97 مانده مصرف نشده سهم نهادهای 
عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های مذکور را با بدهی های 

بخش های دیگر تسویه نماید.

۳ـ بانک مرکزی مجاز است به منظور استفاده حداکثری بانک ها از فرآیند تعریف 
شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانک ها از دولت، را در بازار بین 
بانکی فراهم نماید. ضوابط نقل و انتقال این اوراق و چگونگی توثیق آنها نزد بانک 

مرکزی، مطابق آیین نامه ای است که به تصویب هیأت وزیران می رسد.

4ـ نحوة تسویة مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های 
با  ویژه،  با حسابرسی  مقدسه،  آستان های  و  اتحادیه ها  بیمه ها،  بانک ها،  دولتی، 
با پیشنهاد مشترک  قانونی، مطابق آیین نامه ای خواهد بود که  رعایت ضوابط 
سازمان برنامه وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت 

وزیران می رسد.

5 ـ ایجاد طلب جدید از دولت، در صورتی مجاز خواهد بود که از قبل تعهد و 
تضمین آن، با مبنای قانونی، توسط سازمان برنامه وبودجه کشور صادر شده باشد.

۶ ـ همزمان با تسویة اصل و سود مطالبات بانک های موضوع این حکم، کلیة 
وجوه التزام )جریمه های آن( در مورد اشخاصی که اصل و بدهی مطالبات آنها طبق 
حکم این جزء تهاتر و تعیین تکلیف شده اند، بخشوده می شود و بانک ها ادعائی 
در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده نخواهند داشت.

ایران مبالغ آن به  7ـ به میزان تسویة مطالبات بانک ها از شرکت ملی نفت 
حساب افزایش سرمایة دولت در این شرکت منظور خواهد شد.

8 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش 
قانون   )۱0۳( مادة  اجرای  در  و  نماید  منعکس  عمومی  بودجه  ماهانه  عملکرد 
محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ منابع استفاده شده از محل افزایش 
بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران را در صورتحساب عملکرد 
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بودجه درج کند.

گزارش عملکرد این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت سه ماهه، 
به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون های برنامه وبودجه و محاسبات و اقتصادی 

مجلس شورای اسالمی ارائه می شود.

آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه وبودجه کشور، وزارت 
امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، پس از تصویب این قانون، به تصویب 

هیأت وزیران خواهد رسید.

ز ـ دولت به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه داری کل کشور، تا مبلغ 
یکصدهزارمیلیارد )۱00.000.000.000.000( ریال اسناد خزانة اسالمی با سررسید کمتر 
از یک سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص های با اولویت طرح های 
تملک دارایی های استانی ابالغی از سوی سازمان برنامـه وبودجه کشـور موضوع 
این قانون نماید. انتشار این اسناد در طی شش ماهه اول سال انجام خواهد گرفت 
و سازمان برنامه وبودجه استان ها موظف هستند در سه ماهة اول سال، نسبت 
با اولویت استان اقدام و تعهد و تفاهم نامه با  به تخصیص اسناد به طرح های 
پیمانکار به تفکیک سهم هر استان و شهرستان انجام دهند. تسویة این اسناد 
در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت های خزانه داری کل کشور می باشد. انتقال 

تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است.

دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳97 تا  ح ـ 
معادل سی هزارمیلیارد )۳0.000.000.000.000( ریال اوراق مالی اسالمی ریالی منتشر 
نماید. اصل و سود و هزینه های مترتب بر انتشار این اوراق، در بودجه های سنواتی 

کل کشور پیش بینی می شود.

ط ـ به منظور سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک 
تجارت،  و  وزارت صنعت، معدن  توسعه ای  و  زیربنایی  و طرح های  نفت  وزارت 
شورای  تصویب  با  و  ذی ربط  تابعة  شرکت های  طریق  از  مذکور  وزارتخانه های 
میلیـارد  هزار  سی وپنج  سقف  در  ارزی(  یا  )ریالی  اسالمی  مالی  اوراق  اقتصاد، 
)۳5.000.000.000.000( ریال منتشـر و بازپرداخت اصـل و سود این اوراق توسط 
شرکت های مذکور از محل افزایش تولید همـان میادین )برای طرح های وزارت 
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نفت( و عایدات طرح )برای طرح های وزارت صنعت، معدن و تجارت( تضمین 
اوراق  از  ریال   )20.000.000.000.000( هزارمیلیارد  بیست  مبلغ  حداقل  نمایند. 
منتشرشده توسط شرکت ملی نفت ایران برای تأمین مالی زیرساخت های الزم و 
 )NGL( تأسیسات و ایستگاه های تقویت فشار خطوط لوله گاز طبیعی مایع شده

اختصاص می یابد.

ی ـ وزارت نفت ازطریق شرکت های دولتی تابعة ذی ربط برای بازپرداخت اصل و 
سود اوراق ارزی ـ ریالی سررسیدشده، تسهیالت بانکی و تضامین سررسیدشده 
بیع  قراردادهای  پیمانکاران  به  سررسیدشده  بدهی های  بازپرداخت  همچنین  و 
متقابل طرح های باالدستی نفت و گاز تا سقف معادل سه میلیارد )۳.000.000.000( 
دالر اوراق مالی اسالمی )ریالی یا ارزی( با تصویب هیأت وزیران منتشر نماید. 
شرکت های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج سال از 

محل منابع داخلی خود تسویه نمایند.

ک ـ ۱ـ به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسالمی در بازارهای 
پول و سرمایه کشور، کمیته ای متشکل از رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور، 
وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
بر نحوة انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخ های سود اسمی 
اوراق منتشره و میزان مجاز خرید اوراق فوق الذکر، توسط بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران، توسط این کمیته تعیین می شود.

2ـ اوراق و اسناد منتشره جهت تسویة بدهی دولت، موضوع بندهای )و(، )ز( و )ح( 
این تبصره، از هرگونه بررسی در کمیتة مذکور مستثنی است.

۳ـ نحوة صدور انتشار اوراق مربوط به شرکت ها و دستگاه هایی که بدون تضمین 
دولت منتشر می شود نیز مشمول جزء )۱( این بند می باشد.

4ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسئول انتشار اوراق مالی 
مربوط به دولت است.

ل ـ اوراق و اسناد این تبصره مشمول مالیات نمی شود.

مالی ـاسالمی  اوراق  ریال   )۱0.000.000.000.000( میلیارد  هزار  ده  مبلغ  دولت  ـ  م 
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جهت تکمیل و تجهیز فضـاهای آمـوزشی وزارت آموزش و پرورش )سازمان 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور( منتشر می نماید.

اجرای  قانون  رعایت  با  و  توسعه  برنامة ششم  قانون   )۱2( مادة  اجرای  در  ـ  ن 
سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسی، دولت مکلف است 
بازنشستگی  صندوق های  و  اجتماعی  تأمین  سازمان  به  خود  بدهی  رد  جهت 
لشکری و کشوری، پس از اقدام الزم در اجرای جزء )۱ـ 2( بند )و( این تبصره، 
نسبت به تأدیه بدهی ها در سقف پانصد هزار میلیارد )500.000.000.000.000( ریال 

با احتساب عملکرد جزء مذکور، از طریق روش های زیر اقدام نماید:

از  پس  مقررات  و  قوانین  چهارچوب  در  مالکانه  حقوق  و  حق االمتیاز  ارائه  ۱ـ 
محاسبات  دقیق کارشناسی توسط کارشناسان خبره ای که به تأیید هیأت وزیران 

می رسد.

تولیدی موجود در  برای واحدهای  با قیمت ترجیحی  انرژی  تأمین خوراک  2ـ 
مناطق ویژة اقتصادی که به موجب قانون تشکیل شده اند.

۳ـ واگذاری پروژه ها و طرح های تملـک دارایی های سرمایـه ای مهم در دست 
اجرای کشور.

4ـ واگذاری خانـه های سازمانی دولتی که بایـد مطابق قوانیـن و مقررات به 
فروش برسد.

بودجه  برای مصارف  تبصره،  این  اوراق موضـوع  از  استفاده دولت  سقف  ـ  س 
عمومی، حداکثر معادل سقف پیش بینی شده در جدول شماره )4( قانون برنامة 
و  به شرکت ها  منتشره مربوط  اوراق  از  اجازة مصرف  و  توسعه می باشد  ششم 

شهرداری ها در بودجة عمومی را ندارد.

این قانون  ع ـ ستون متفرقه هزینـه ای ردیف ۱ـ ۱5۱000 جدول شمـاره )7( 
به صورت صددرصد )۱00%( تخصیص یافته خواهد بود.
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آیین نامه اجرایی بند )و( و جزء های )3( و )4( بند )و( تبصره )5( 
قانون بودجه سال 1397 کل کشور

مصوب ۱۳97/04/20

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت نیرو ـ وزارت کشور

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیـ  وزارت جهادکشاورزیـ  وزارت آموزش و پرورش

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ـ سازمان برنامه وبودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه 20/4/۱۳97 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و 
دارایی، سازمان برنامه وبودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و به 
استناد بند )و( و جزء های )۳( و )4( بند )و( تبصرة )5( قانون بودجة سال ۱۳97 

کل کشور، آیین نامة اجرایی بند و جز ءهای مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامة اجرایی بند )و( و جزء های )۳( و )4( بند )و( تبصرة )5( قانون بودجه 
سال ۱۳97 کل کشور

ماده1ـ در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ بند )و(: بند )و( تبصره )5( قانون بودجه سال ۱۳97 کل کشور.

ب ـ اسناد )اوراق( تسویة خزانه: اسناد تعهدی خاصی که در اجرای بند )و( صادر 
و شامل اسناد تسویة خزانة نوع اول و اسناد تسویة خزانة نوع دوم است.

پ ـ اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه نوع اول: اشخاص حقیقی و حقوقی 
تعاونی و خصوصی و شرکت های دولتی )بابت بدهی های انتقالی در اجرای بند 
ارتقای نظام مالی کشور ـ  تولید رقابت پذیر و  قانون رفع موانع  )پ( ماده )2( 
مصوب ۱۳94( که در اجرای حکم بند )و(، مجاز به درخواست اسناد تسویه نوع 

اول هستند.

ت ـ اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویة نوع دوم: اشخاص حقیقی و حقوقی 
دولتی  شرکت های  بانک ها،  غیردولتی،  عمومی  نهادهای  و  خصوصی  و  تعاونی 
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تابع وزارتخانه های جهادکشاورزی، آموزش وپرورش و نیرو )بابت یارانه قیمت های 
تکلیفی( و شرکت ملی نفت ایران که در اجرای حکم بند )و( مجاز به درخواست 

اسناد تسویة نوع دوم هستند.

ثـ  اسناد )اوراق( تسویة خزانه نوع اول: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویة 
متقاضی  اشخاص  از  دولت،  قطعی  مطالبات  با  دولت،  قطعی  بدهی  مستقیم 

مشمول با رعایت مقررات این آیین نامه صادر می شود.

جـ  اسناد )اوراق( تسویة خزانة نوع دوم: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویة 
به  با بدهی اشخاص مذکور  به اشخاص متقاضی مشمول  بدهی قطعی دولت 
بانک ها و  از طریـق تسویة بدهی های  اعتباری غیربانکی  بانک ها و مؤسسات 
با رعایت مقررات این آیین نامه  مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی، 

صادر می شود.

چـ  وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی که نسبت به صدور اسناد )اوراق( تسویة 
خزانه اقدام می نماید.

ح ـ دستگاه طلبکار: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از 
اشخاص متقاضی می باشند.

)بابت  دولتی  و شرکت های  دولتی  مؤسسات  وزارتخانه ها،  بدهکار:  دستگاه  ـ  خ 
اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه 
عمومی دولت تأمین می شود( و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی )بابت 
اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ایی که اعتبارات آنها از محل بودجة 
عمومی دولت تأمین می شود( که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند.

دـ  مطالبات قطعی دولت: مطالبات دستگاه های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت 
منابع عمومی به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی، منابع حاصل 
از واگذاری شرکت های دولتی )با سررسید سال جاری و سال های آتی( و درآمدهای 
دارای مصارف خاص )درآمد ـ هزینه( که به تأیید ذی حساب )در دستگاه های 
اجرایی فاقد ذی حساب، مدیرمالی یا عناوین مشابه( و رییس/مقام مجاز دستگاه 

اجرایی ذی ربط رسیده باشد.
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ذ ـ جریمه: مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود مندرج در 
قرارداد تسهیالت اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار 

تسهیالت اعطایی در قالب عقود مشارکتی.

رـ  بدهی های قطعی دولت: بدهی دستگاه های بدهکار به اشخاص متقاضی که به 
استناد ماده )۱9( قانون محاسبات عمومی کشورـ  مصوب ۱۳۶۶ـ  در چهارچوب 
قوانین و مقررات مربوط ایجاد و با توجه به ماده )20( قانون مذکور تسجیل شده و 
به تأیید ذی حساب )در دستگاه های اجرایی فاقد ذی حساب، مدیرمالی یا عناوین 
مشابه( و رییس/ مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد و یا توسط سازمان 

حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد.

ز ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.

ماده2ـ اقالم بدهی و طلب دولت به/ از اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه 
اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط اعالم نشده باشد، 
براساس تبصرة )2( ماده )۱( آیین نامـة اجرایی ماده )۱( قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و ارتقـای نظام مالی کشـور موضـوع تصویب نامة شماره ۶۱240/

ت522۳0هـ مورخ ۱7/5/۱۳94 با تأیید سازمان حسابرسی، بدهی و طلب قطعی 
دولت تلقی می شود.

ماده3ـ نمونة کاربرگ )فرم( ها و روش صدور اسناد )اوراق( تسویة خزانه نوع اول و 
دوم توسط وزارت تعیین می شود. اشخاص متقاضی، بانک ها و سایر دستگاه های 
اجرایی حسب مورد باید بر اساس روش اعالمی نسبت به تهیه و ارسال مدارک 

مورد نیاز اقدام نمایند.

تبصره1ـ ارایة درخواست برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی کند.

مدیریت خدمات  قانون   )5( مادة  موضوع  اجرایی  کلیه دستگـاه های  تبصره2ـ 
کشوری ـ مصوب ۱۳8۶ـ بر اساس اعالم وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در 
ماده )۱( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه 

اجرایی آن و بخشنامه های صادره، مکلفند اقدامات الزم را به عمل آورند.

ماده4ـ در اجرای جزء )۳( بند )و(، بانک های متقاضی می توانند )با تأیید بانک 



76

انتقال  به  ارایه درخواست  به  بانک مرکزی، نسبت  تأیید  از  طرف مقابل( پس 
مطالبات خود از دولت به سایر بانک ها و ارائة درخواست به وزارت جهت صدور 

اسناد )اوراق( تسویة خزانة نوع دوم خود، به نفع بانک دیگر، اقدام نمایند.

تبصره ـ در مواردی که بدهی بانک ها به بانک مرکزی، موضوع تبصره )5( ماده 
)اوراق(  اسناد  مشمول  متقاضی  اشخاص  مطالبات  از  کمتر  آیین نامه،  این   )5(
تسویة خزانة نوع دوم از دولت باشد، بانک های طلبکار، با درخواست اشخاص 
متقاضی، مجازند با اعالم وزارت، موافقت بانک های مقصد )با رعایت سقف بدهی 
بانک مقصد به بانک مرکزی( و تأیید بانک مرکزی، نسبت به انتقال مبلغ مازاد 
به سایر بانک های بدهکار به بانک مرکزی اقدام و نتیجه را به وزارت اعالم نمایند. 
وزارت مجاز است پس از اخذ تأییدیه های مذکور، با رعایت مقررات این آیین نامه 
نسبت به صدور اسناد )اوراق( تسویة خزانة نوع دوم، به نفع بانک مقصد، اقدام 

نماید.

ماده5ـ  به وزارت اجازه داده می شود نسبت به تسویة بدهی های دولت، به صورت 
جمعی ـ خرجی، از طریق صدور اسناد )اوراق( تسویه خزانة نوع اول و دوم به شرح 

زیر اقدام نماید:

الف ـ تا مبلغ بیست هزار میلیارد )2.000.000.000.000( ریال با صدور اسناد )اوراق( 
تسویة خزانة نوع اول.

بـ  تا مبلغ یک میلیون میلیارد )۱.000.000.000.000.000( ریال با صدور اسناد )اوراق( 
تسویة خزانة نوع دوم.

تبصره1ـ مالک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی های قطعی و مطالبات 
قطعی دولت/ بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی/ بانک مرکزی متفاوت باشد، 

مبلغ کمتر خواهد بود.

تبصره2ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است پس از صدور اسناد )اوراق( 
تسویة خزانة نوع اول و دوم و براساس اعالم وزارت، با رعایت قوانین و مقررات 
مربوط، نسبت به ابالغ اعتبار و تخصیص بابت بدهی های تسویه شده حسب 
مورد از محل اعتبار ردیف های )۱2 ـ ۱0۱000( و )۱4 ـ ۱0۱000( جدول شماره )8( 

قانون بودجه سال ۱۳97 کل کشور اقدام نماید.
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تبصره3ـ دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویة موضوع این 
آیین نامه، از هرگونه تسویه دیگر، اعم از نقدی و غیرنقدی، خودداری نماید.

تبصره4ـ در اجرای این ماده تا سقف یک هزار میلیارد )۱.000.000.000.000( ریال 
برای تهاتر بدهی دولت )بابت امالک آموزش وپرورش( با طلب دولت از ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و شرکت هایی که حداقل سی درصد )۳0%( از سهام 
و یا مالکیت آنها متعلق به ستاد مذکور باشد، با تقاضای ستاد، از طریق صدور 

اسناد )اوراق( تسویة خزانة نوع اول تعلق می گیرد.

تبصره5ـ  در اجرای جزء )۱( بند )و(، سقف مجاز تسویة بدهی بانک ها و مؤسسات 
اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی ظرف بیست روز پس از ابالغ این آیین نامه، 

توسط بانک مرکزی به میزان سقف مصرح در قانون به وزارت اعالم می   شود.

تبصره6 ـ مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت 
و  بانک ها  به  یادشده  اشخاص  بدهی  با  دارایی های سرمایه ای  تملک  طرح های 
مؤسسات  و  بانک ها  بدهی های  تسویه  طریق  از  غیربانکی  اعتباری  مؤسسات 
اعتباری غیربانکی به دولت، با صدور اسناد )اوراق( تسویة خزانة نوع اول قابل 

تسویه است.

ماده 6ـ  بدهی های قطعی دولت به اشخاص متقاضی که تا پایان سال ۱۳9۶ ایجاد 
شده اند، از طریق صدور اسناد )اوراق( تسویة خزانة نوع اول و بدهی های قطعی 
ایجاد شده دولت تا پایان سال ۱۳95، از طریق صدور اسناد )اوراق( تسویة خزانة 

نوع دوم قابل تسویه است.

تبصرهـ  تسویة بدهی اشخاص مشمول به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی 
بر مبنای تسهیم به نسبت بین اصل و سود )قبل و بعد از سررسید( بدهی شخص 
مشمول به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی انجام و کلیه جریمه  های آن 
اعتباری  مؤسسات  و  بانک ها  می شود.  بخشیده  شده  تسویه  مبلغ  با  متناسب 
غیربانکی ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده 

است، نخواهند داشت.

ماده7ـ صدور اسناد )اوراق( تسویه خزانه نوع دوم با رعایت موارد زیر مجاز است:
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الف ـ حداقل تهاتر بدهی برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی 
پانصد  هزار میلیارد )500.000.000.000.000( ریال می باشد .

دولتی  شرکت های  بانک ها،  غیردولتی،  عمومی  نهاد های  بدهی های  تهاتر  ـ  ب 
تابع وزارتخانه های نیرو، جهادکشاورزی و آموزش و پرورش و شرکت ملی نفت 
ایران، اتحادیه ها و آستان های مقدسه، با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی 
سازمان تأمین  اجتماعی تا مبلغ پانصد هزار میلیارد )500.000.000.000.000( ریال. 
تا سقف پنج  هزار میلیارد )500.000.000.000.000( ریال از منابع این بند به ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و شرکت های وابسته و تابع آن که حداقل سی 
درصد )۳0%( از سهام و یا مالکیت آنها متعلق به ستاد مذکور باشد، اختصاص 

می یابد.

تبصره 1ـ مانده مصرف نشده مبلغ مندرج در بند )ب( این ماده، در پایان آذرماه 
۱۳97 به بند )الف( قابل انتقال است.

تبصره2ـ مطالبات بانک ها از دولت از طریق تسویه بدهی آنها به سایر بانک ها با 
صدور اسناد )اوراق( تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه است.

تبصره3ـ تسویه بدهی ارزی و ریالی کـه در دفاتـر شرکت ملی نفت ایران به 
صورت ریالی ثبت شده به بانک ها )صرف نظر از وجود/عدم وجود مطالبات شرکت 
مذکور از دولت( به حساب افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور خواهد 
شد. شرکت ملی نفت ایران مکلف است حداکثر ظرف  شش  ماه پس از صدور 
اسناد )اوراق( تسویه خزانه، نسبت به طی مراحل افزایش سرمایه و اعالم مراتب 

به وزارت اقدام نماید.

تبصره4ـ مطالبات بانک ها از اشخاص متقاضی مشمول، بابت تسهیالت ارایه 
شده از محل منابع حساب ذخیره ارزی و یا صندوق توسعه ملی قابل تسویه از 

طریق صدور اسناد )اوراق( تسویه خزانه نوع دوم، نمی باشد.

تبصره5 ـ در اجرای بند )ب( این ماده در مواردی که درخواست حایز شرایط الزم 
سازمان تأمین اجتمـاعی به طور هم زمان با سایـر اشخاص موضوع بند مذکور 
به وزارت ارایه شود اولویت صدور اسناد )اوراق( تسویه خزانه نوع دوم با سازمان 

مذکور می باشد.
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ماده8 ـ وزارت مجاز است نسبت به تسویه مطالبات قطعی دولت از اشخاص 
حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای حکم بند )پ( ماده )2( قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به شرکت های دولتی )اعم 
از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها( منتقل شده است با بدهی دولت 
به شرکت های مذکور )اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها( بابت 
مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی )با تأیید سازمان حسابرسی( بدون لحاظ 
موارد مستثنی شده درخصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی مندرج 
در بند )د( ماده )۱( این آیین نامه از طریق صدور اسناد )اوراق( تسویه خزانه نوع 

اول اقدام نماید.

تبصره ـ سهم شرکت های دولتی تابع وزارت نیرو از یارانه قیمت های تکلیفی، 
توسط وزیر نیرو تعیین و به وزارت اعالم می شود.

ماده9ـ در اجرای تبصره )۱( ماده )2( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 
نظام مالی کشور، وزارت مجاز است بدهی دولت به شهرداری ها با مطالبات دولت 
از آنها را تا سقف دو هزار میلیارد )2.000.000.000.000( ریال از طریق اسناد )اوراق( 

تسویه خزانه نوع اول، تسویه نماید.

ماده10ـ تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد 
)50%( سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم متعلق به اشخاص متقاضی 
باشد، از طریق صدور اسناد )اوراق( تسویه خزانه نوع اول و یا دوم )حسب مورد( 

مجاز است.

که  حقوقی  اشخاص  مطالبات  و  بدهی ها  تسویه  ماده  این  اجرای  در  تبصره1ـ 
به صورت غیرمستقیم متعلق به سازمان تأمین اجتماعی باشند، مجاز است.

تبصره2ـ  احراز میزان سهام و یا مالکیت موضوع این ماده بر عهدة وزارت می باشد.

ماده 11ـ مطالبات قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی، بانک ها، 
بیمه ها، اتحادیه ها و آستان های مقدسه که به موجب قوانین و مقررات ذی  ربط 
ایجاد شده اند، باید به تأیید سازمان حسابرسی )بارعایت مقررات قانونی ذی ربط 
و ابالغیه های وزارت( برسد و تأییدیة سازمان حسابرسی توسط اشخاص متقاضی 

اخذ می شود.
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ماده12ـ وزارت مجاز است نسبت به ایجاد و استفاده از سامانه الکترونیکی برای 
صدور اسناد )اوراق( تسویه خزانة نوع اول و دوم و اعالم تسویة حساب اقدام نماید. 
سازمان های ثبت اسناد و امالک کشور و ثبت احوال کشور و سایر دستگاه های 
اجرایی مربوط مکلف به همکاری الزم با وزارت می باشند. اعالم تسویه حساب از 
طریق سامانة مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳82 ـ بوده و 

در حکم تسلیم و صدور اسناد )اوراق( تسویة خزانه است.

ماده13ـ اسناد )اوراق( تسویة خزانه صادره در دستگاه های اجرایی مربوط حسب 
از محل ردیف های )۳۱0۱0۶( و )۳۱090۱(  پرداختی  و  به حساب دریافتی  مورد 
اعتبار ردیف های )۱2  قانون بودجه سال ۱۳97 کل کشور و  جدول شماره )5( 
کل   ۱۳97 سال  بودجه  قانون   )8( شماره  جدول   )۱0۱000 ـ   ۱4( و   )۱0۱000 ـ 
کشور منظور و اعمال حساب می شود. اعمال حساب جمعی ـ خرجی اوراق صادره، 
و  عمومی  بخش  حسابداری  نظام  چهارچوب  در  مربوط  دستورالعمل  براساس 
استانداردهای حسابداری بخش عمومی انجام می شود. اسناد )اوراق( تسویه خزانه 

نوع اول در حکم منابع وصولی نقدی تلقی می شود.

آیین نامه در گزارش  این  انعکاس عملکرد  وزارت مکلف است ضمن  ماده14ـ 
عملکرد ماهانة بودجة عمومی، منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت 
ـ  کشور  عمومی  محاسبات  قانون   )۱0۳( ماده  اجرای  در  را  مرکزی  بانک  به 
مصوب ۱۳۶۶ـ در صورتحساب عملکرد بودجه درج و هر سه ماه یکبار گزارش 
عملکرد اجرای بند )و( را به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون های برنامه وبودجه 
و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسالمی و سازمان برنامه و بودجه کشور 

ارایه کند.

ماده15ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به منظور استفاده بانک مرکزی 
از اسناد )اوراق( تسویه خزانه نوع دوم برای پرداخت بدهی های آن بانک به دولت 
و دستگاه های دولتی )از جمله مالیات و سود سهام( نسبت به پیش بینی سازوکار 

اجرایی الزم در الیحة بودجه سال ۱۳98 کل کشور اقدام نماید.

ماده16ـ در اجرای تبصره بند )الف( ماده )۱0( قانون برنامة پنجسالة ششم توسعة 
بانک  ـ مصوب ۱۳95ـ  ایران  اسالمی  فرهنگی جمهوری  و  اجتماعی  اقتصادی، 
مرکزی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ این آیین نامه با همکاری سازمان 
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برنامه وبودجه کشور، وزارت و معاونت حقوقی رییس جمهور نسبت به تنظیم و 
انعقاد قرارداد موضوع ماده یادشده بابت اسناد )اوراق( تسویه خزانه نوع دوم در 

اختیار، با سازمان برنامه وبودجه کشور و وزارت اقدام نماید.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تبصره 2 قانون بودجه سال 1398 کشور

تبصره2 

الف ـ 

۱ـ به  دولت اجازه داده مي شود در سال ۱۳98، واگذاري بنگاه های دولتي موضوع 
قانون اساسي  بند »د« سیاست های کلي اصـل چهل و چهارم )44(  جزء )2( 
مصوب ۱۳84/۳/۱ را پس از احراز صالحیت حرف های و اهلیت متقاضي واگذاري 
انجام دهد و مصارف مربوط را از طریق جدول شماره )۱۳( این قانون پرداخت کند. 

2ـ بدهي دولت به بخش هاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غیردولتي 
از محل واگذاري اموال و دارایي هاي متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت های 
دولتي به استثناي موارد مصادیـق مندرج در اصل هشتـاد و سوم )8۳( قانون 
اساسي و مشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سیاست های کلي اصل چهل و 
چهارم )44( قانون اساسي مصوب ۱۳87/۳/25 با اصالحات و الحاقات بعدي از 

طریق جدول شماره )۱8( این قانون قابل پرداخت است 

ب ـ شرکت های در حال واگـذاري در سال ۱۳98مشمول حکم ماده )4( قانون 
الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت )2( میباشند. 

جـ  دولت )خزانه داري کل کشور( مکلف است سود سهام خود را در شرکت هایي 
که سهم دولت در آنها کمتر از پنجـاه درصد )50 %( است، وصول و به ردیف 
شماره ۱۳0۱08 جدول شماره )5( این قانون واریز کنـد. دولـت )خزانه داري کل 
این  در  دولت  سهام  میزان  و  دریافتي  سود  زیان،  و  سود  است  مکلف  کشور( 
شرکت ها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش هاي عملکرد مالي دولت منعکس 

و به روزرساني کند. 
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د ـ دولت مکلف است با رعایت قانون اجراي سیاست های کلي اصل چهل و 
چهارم )44( قانون اساسي، باقیمانده سهام خود در شرکت بیمه البرز را تا پایان 
سال ۱۳98 واگذار کند و منابع حاصل را به ردیف درآمد عمومي ۳۱080۱ جدول 
شماره )5( این قانون نزد خزانه داري کل کشـور واریز کنـد و تا سقـف هفتصد 
و پنجاه و شش میلیارد )75۶.000.000.000 (ریال از محل بند )۳( ردیف ۱0۱000 
جدول شماره )8( این قانون صرف افزایش سرمایه شرکت سهامي بیمه ایران کند. 

ه ـ وزارت ورزش و جوانان مکلف است با همکاري سازمان بورس و اوراق بهادار 
و سازمان خصوصي سازي حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۳98 ،شرایط پذیرش دو 
شرکت فرهنگي ـ ورزشي پرسپولیس و استقالل را در بازار پایه فرابورس فراهم 
کند. پس از پذیرش در بازار پایه فرابورس و عرضه پنج درصد )5 %( سهام هر 
یک از دو شرکت جهت کشف قیمت، پنجاه و یک درصد )5۱ % ( سهام آنها به 
صورت بلوکي و باقي سهام به صورت خرد عرضه مي شود. درآمد حاصله به ردیف 

۳۱050۱ خزانه واریز مي شود.

و ـ در اجراي ماده )۱2( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي 
و فرهنگي جمهوري اسالمي ایران مصوب ۱۳95/۱2/۱4 و با رعایت قانون اجراي 
سیاست های کلي اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسي، دولت مکلف است 
بازنشستگي  صندوق هاي  و  اجتماعي  تأمین  سازمان  به  خود  بدهي  رد  جهت 
لشکري و کشوري و صندوق بازنشستگي فوالد پس از اقدام الزم در اجراي جزء 
)۱ـ 2( بند »و« تبصره )5 )این قانون، نسبت به تأدیه بدهیها در سقف پانصد 
هزار میلیارد )500.000.000.000.000( ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور، از طرق 

مختلف از جمله روش هاي زیر اقدام کند:

۱ـ ارائه حق االمتیاز و حقوق مالکانه که به تأیید هیأت وزیران مي رسد در چهارچوب 
قوانین و مقررات پس از محاسبات دقیق کارشناسي توسط کارشناسان خبره

2ـ تأمین خوراک و انرژي با قیمت ترجیحي براي واحدهاي تولیدي مرتبط با 
قانون  به موجب  که  اقتصادي  ویژه  مناطق  در  موجود  اجتماعي  تأمین  سازمان 

تشکیل شده اند.

۳ـ واگذاري طرح ها و زیرطرح هاي تملک دارایي هاي سرماي هاي مهم در دست 
اجراي کشور
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4ـ واگذاري خانه هاي سازماني دولتي که باید مطابق قوانین و مقررات به فروش 
برسد  مسؤلیت اجراي این بند بر عهده وزیر اموراقتصادي و دارایي است.

ایران در سقف  فوالد در شرکت دخانیات  بازنشستگي  ـ سود سهام صندوق  ز 
یکهزار میلیارد )۱،000.000.000.000( ریال پس از واریز به صندوق بازنشستگي فوالد 
صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان صندوق بازنشستگي فوالد مي شود. 
ح ـ به دولت اجازه داده مي شود مبلغ ده هزار میلیارد )۱0،000.000.000.000(ریال از 
بدهي ناشي از عدم اجراي بند )2( ماده )29( قانون اجراي سیاست های کلي اصل 
چهل و چهارم )44 ( قانون اساسي از سال ۱۳87 تاکنون را از طریق فروش سهام 
و داراییهاي مالي تأمین کند و بهمنظور حمایت از نوسازي و بهسازي بنگاه های 
تعاوني و ایجاد اشتغال و کارآفریني،در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک 

توسعه تعاون هزینه کند. 

ط ـ 

۱ـ سازمان برنامه وبودجه کشور مکلف است با همکاري وزارت امور اقتصادي و 
دارایي حداکثر تا پایان تیرماه سال ۱۳98 زیرساخت هاي الزم را جهت بهره برداري 
از سامانه یکپارچه اطالعات شرکت های دولتي و نهادهاي عمومي غیردولتي فراهم 
کند. کلیه شرکت های دولتي بانک ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج 
در پیوست شماره )۳( این قانون شامل شرکت ها و مؤسسات دولتي که شمول 
قوانین و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداري هاي 
شهرهاي با جمعیت باالي یک میلیون نفر و مؤسسات و نهادهاي عمومي غیردولتي 
موظفند براي سال هاي برنامه ششم توسعه نسبت به ثبت و بهروزرساني اطالعات 
مجمع  مصوب  مالي  صورت هاي  جمله  از  تابعه  مؤسسات  و  شرکت ها  و  خود 
عمومي، بودجه تفصیلي مصوب و اصالحي، عملکرد بودجه، اعتبارات سرمایه گذاري 
به تفکیک هر طرح، تعداد کارکنان )ترکیب آن و نوع قراردادها و حقوق و مزایاي 
پرداختي به کارکنان( در سامانه مذکور حداکثر تا پایان شهریورماه سال ۱۳98 اقدام 
کنند. سازمان برنامه وبودجه کشور مکلف است امکان دسترسي به اطالعات سامانه 
مذکور را به صورت برخط براي وزارت امور اقتصادي و دارایي و دیوان محاسبات 
کشور فراهم کند. عدم ارائه اطالعات فوق و عدم اقدام دستگاه هاي مذکور، در حکم 
تصرف غیرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب مي شود. سازمان برنامه وبودجه 



84

کشور موظف است هر شش ماه یکبار با همکاري وزارت اموراقتصادي و دارایي، 
گزارش عملکرد شرکت های موضوع این بند را به کمیسیون هاي »برنامه وبودجه و 

محاسبات« و »اقتصادي« مجلس شوراي اسالمي ارائه کند. 

مکلف  کشور  استخدامي  و  اداري  سازمان  مدیریت،  نظام  تقویت  منظور  به  2ـ 
اقتصادي و دارایي،  امور  برنامه وبودجه کشور و وزارت  با همکاري سازمان  است 
دستورالعمل شرایط احراز پست هاي مدیریتي کلیه مدیران عامل و اعضاي هیأت 
مدیره شرکت های دولتي و وابسته به دولت و شرکت ها و افرادي را که به نمایندگي 
صاحب سهم در شرکت ها به عنوان عضو هیأت مدیره معرفي مي شوند را با رعایت 
قوانین مربوطه حداکثر تا پایان تیرماه سال ۱۳98 تهیه و ابالغ کند. دستگاه هاي 
مذکور موظفند ظرف مدت سه ماه بعد از ابالغ این دستورالعمل، جایگزین کلیه 

افرادي که شرایط مندرج در این دستورالعمل را ندارند، تعیین کنند.

محاسبات  قانون   )4( ماده  موضوع  مؤسسات  و  دولتي  شرکت های  تمامي  ۳ـ 
عمومي کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و سایر شرکت هایي که بیش از پنجاهدرصد 
)50(% سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و 
شرکت های دولتي تعلق داشته باشد و همچنین شرکت ها و مؤسسات دولتي که 
شمول قوانین و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله 
شرکت ملي نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکت های 
تابعه آنها، بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران، سازمان گسترش و نوسازي صنایع 
ایران و شرکت های تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدني ایران و 

شرکت های تابعه مکلفند:

۱ـ ۳ـ صورتجلسات تصویب بودجه سال ۱۳98 خود را حداکثر تا پانزدهم خردادماه 
سال ۱۳98 براي اخذ تأییدیه از سازمان برنامه وبودجه کشور براساس ارقام مندرج 
در این قانون با رعایت مفاد »دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت های دولتي، 
بانک ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت« )با تأکید بر ارائه بودجه تفصیلي 

مربوط( ارائه کنند.

2ـ ۳ـ مجامع عمومي خود را با رعایت بند »هـ« تبصره )20 )این قانون براي 
تصویب صورت هاي مالي ۱۳97 حداکثر تا سي و یکم شهریورماه سال ۱۳98 برگزار 
کنند و صورتجلسات مربوط را حداکثر تا سیام مهرماه سال ۱۳98 به تأیید وزارت 
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اموراقتصادي و دارایي برسانند. 

۳ـ ۳ـ صورتجلسات مجامع عمومي خود را پس از امضاي رئیس مجمع عمومي 
به امضاي رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور و وزیر اموراقتصادي و دارایي برسانند. 
هرگونه اقدام مغایر این رویه، تخلف محسوب مي شود و صورتجلساتي که امضاهاي 

مزبور را نداشته باشد، فاقد اعتبار قانوني خواهد بود. 

از  بهینه  استفاده  و  دولتي  شرکت های  در  بهره وري  افزایش  راستاي  در  ۳ـ  4ـ 
سرمایه ها و نقدینگي توسط مدیریت شرکت های دولتي، پرداخت هرگونه پاداش 
ساالنه به اعضاي هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت های دولتي در سال ۱۳98 با 
رعایت ماده )84( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي 
انباشته،  )افزایش سود، کاهش زیان  بهره وري  افزایش  براساس  دولت )2(، صرفاً 
افزایش دارایي هاي جاري و ثابت، کاهش بدهي ها اعم از بازپرداخت تسهیالت و 
سایر بدهي ها( مي باشد در غیر این صورت، هرگونه پرداخت پاداش به اعضاي 
دولتي  اموال  و  وجوه  در  غیرقانوني  مدیرعامل، در حکم تصرف  و  مدیره  هیأت 
محسوب مي شود. در موارد استثناء که هرگونه کاهش یا افزایش موارد فوق خارج 
از اختیارات هیأت مدیره و مدیرعامل باشد، بعد از تأیید سازمان برنامه وبودجه 

کشور، پرداخت پاداش در چهارچوب قوانین مربوط امکان پذیر مي باشد. 

4ـ هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده براي 
شرکت های دولتي، ممنوع است. 

5 ـ شرکت های دولتي مکلفند با هماهنگي سازمان اداري و استخدامي کشور، آمار 
نیروي انساني خود را در سامانه کارکنان نظام اداري کشور ثبت کرده و تأییدیه 
مربوط را حداکثر تا آخر تیرماه سال ۱۳98 به سازمان برنامه وبودجه کشور ارائه 
کنند تا مبناي محاسبه هزینه هاي پرسنلي در اصالحیه احتمالي قانون بودجه سال 

۱۳98 کل کشور و الیحه بودجه سال ۱۳99 کل کشور قرار گیرد. 

۶ـ  دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان ابالغ این قانون نسبت 
به تعیین، ابالغ و اعالم حقوق و مزایاي مدیران عامل و اعضاي هیأت مدیره موظف 
و غیرموظف شرکت های دولتي و وابسته به نهادهاي عمومي در سه سطح کوچک، 
متوسط و بزرگ اقدام کند و کلیه شرکت های مشمول موظفند حقوق و مزایاي 
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مصوب را از ابتداي سال ۱۳98 مطابق آن پرداخت کنند. تخلف از این بند در 
حکم تصرف غیرقانوني در اموال عمومي است. آیین نامه اجرائي این بند توسط 
وزارت امور اقتصادي و دارایي با همکاري وزارتخانه هاي »نفت« و »نیرو« و سازمان 

برنامه وبودجه کشور تهیه مي شود و به تصویب هیأت وزیران مي رسد.

7ـ  دولت مکلف است بودجه تفصیلي شرکت های دولتي را که حداکثر تا پایان 
آبانماه هر سال به تصویب مجامع آنها میرسد، در یک پیوست جداگانه تهیه و 
به همراه لوایح بودجه کل کشور براي بررسي به مجلس شوراي اسالمي ارائه کند. 
مجامع عمومي شرکت های دولتي مکلفند ضمن رعایت کامل ماده )75( قانون 
الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت )2( در خصوص 
اصالح بودجه تفصیلي شرکت، از هرگونه تغییر در هزینه هاي پرسنلي اعم از حقوق 
و مزایا و سایر پرداختي رفاهي به کارکنان شرکت و کاهش هزینه هاي سرمایه گذاري 

اجتناب کنند.

8ـ  سازمان برنامه وبودجه کل کشور موظف است با همکاري وزارت نفت، نسبت 
تابعه وزارت نفت  به تنظیم روابط مالي جدید بین دولت و شرکت های اصلي 
ظرف شش ماهه اول سال ۱۳98 اقدام و پس از اخذ مجوزهاي قانوني، در پیوست 
جداگانه اي، مبناي تهیه بودجه سال ۱۳99 قرار دهد. روابط مالي جدید باید عالوه 
بر ایجاد شفافیت در رابطه دولت و شرکت های مذکـور، همه منابع و مصارف 
مرتبط با نفت و گاز و مشتقات مربوطه را در بر گیرد و موجب تقویت عملکرد 
و هویت شرکتي آنها شود. سازمان برنامه وبودجه کشور موظف است عالوه بر 
بودجه شرکت هایي که مجموع سهام دولت و زیرمجموعه هاي دولتي در آنها باالي 
پنجاه درصد )50%( است، اطالعات مربوط به کلیه شرکت هایي را که مجموع 
سهام دولت و زیرمجموعه هاي دولتي در آنها کمتر از پنجاه درصد )50%( است، 
به تفکیک میزان سهام، مبلغ سود سهام واریزي و اطالعات عملکردي به صورت 

مستقل در پیوست ذیربط الیحه بودجه ۱۳99 درج و ارائه کند. 

9ـ عضویت همزمان مقامات موضوع ماده7۱ )قانون مدیریت خدمات کشوري 
مصوب ۱۳8۶/7/8 و معاونان و مدیران دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده )5( قانون 
مدیریت خدمات کشوري و ماده )5( قانون محاسبات عمومي کشور و همچنین 
کارکنان شاغل درکلیـه پست هاي مدیریتي و کارشنـاسي در مدیریت عاملي و 
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سایر مسئولیت هاي اجرائي و عضویت هیأت مدیره شرکت های دولتي و نهادهاي 
سایر  زیرمجموعه  و  خود  مجموعه  زیر  از  اعم  سازمان ها،  و  غیردولتي  عمومي 
دستگاه ها ممنوع است. دیوان محاسبات و سازمان بازرسي کل کشور مسئولیت 

بررسي و نظارت بر اجراي این حکم و پیگیري هاي قانوني مربوطه رادارند.

قانون تأمین اجتماعی

جریمه های  و  تأخیر  خسارات  و  بیمه  حق  بابت  سازمان  مطالبات   -50 ماده 
بیمـه های اجتماعی و   قوانیـن سابق  این قانون یا  اجــرای  از  ناشی  که  نقدی 
قانون بیمه های اجتماعی روستاییان باشد، همچنین هزینه های انجام شده طبق 
مواد ۶5 و 89 و خسارات مذکور در مواد 99 و ۱00 این قانون در حکم مطالبات 
مستند به استناد الزم االجراء بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد 

رسمی به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد.


