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 نظر کارشناسی درباره: اظهار
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 متن طرح. 1

 :1399قانون بودجه سال « 17»تبصره « ح»بند دائمی شدن 

 :1399قانون بودجه سال « 17»تبصره « ح»بند 

نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به ( قانون برنامه ششم توسعه ازجمله ۲9های موضوع ماده )کلیه دستگاه

 )کد( های خود را به تفکیک شمارهها و کمککنند، مکلفند تمامی حمایتپذیر حمایت میهر شکل از اقشار آسیب

منظور ساماندهی و به. نمایندکننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبتملی فرد دریافت

 گیرد.های فوق قرار میدستگاهتمامی های حمایتی، اطالعات سامانه در اختیار سیاستکارآمدسازی 

سنجی افراد پس از ثبت اطالعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان استعالم استحقاق

 کننده قرار دهد.کننده حمایت را در اختیار نهادهای حمایتدریافت

شود تنها در صورت ثبت در سامانه مؤسسات خیریه خصوصی که به اشخاص پرداخت میهای آن بخش از هزینه .1

 شوند.های مالیاتی برخوردار میمذکور از معافیت

 شده را به تفکیک شماره الحسنه پرداختو مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیالت قرض هابانک .۲

 .نمایندملی در سامانه مذکور ثبت  )کد(

شده و همچنین استعالم  انجامهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطالعات حمایت .3

 .نمایدفراهم  نیز نهادسنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردماستحقاق

 

 نظر کارشناسی. 2

کننده . تعدد نهادهای حمایتدهندمیهای متعدد دولتی و خصوصی انجام نهاد راپذیر در کشور ما حمایت از اقشار آسیب

. شمار باالی زا باشدچالشتواند میرود و از طرف دیگر )در صورت عدم هماهنگی( شمار میاز طرفی یک فرصت به

های انتقالی دانند به افزایش حجم کل پرداختهایی که خود را مسئول رسیدگی به امور نیازمندان جامعه میدستگاه

کند؛ منابع مالی که از طریق مشارکت شود و فرایند فقرزدایی را تسریع میمیمنجر های فقیر نقدی و غیرنقدی به دهک

 ،یکند. اما از نظر هماهنگدر بازتوزیع درآمد و ثروت ایفا می شود نقش مهمیهای مختلف در جهت فقرزدایی هزینه مینهاد

اقدام به کمک  ی و بدون هماهنگیارهیجز، طور جداگانهبه هیریها، نهادها و مؤسسات خاز دستگاه کیآنکه هر لیدلبه

  یمنابع مال رد؛یپذیها صورت نمعادالنه کمک عیو توز یواقع ازمندانین ییشناسا نهیالزم در زم یهایو بررس کنندیم
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طرح حاضر در نظر دارد تا از طریق فاصله دارد.  اما کارآمدی این اقدامات با نقطه مطلوب شودیم ییصرف فقرزدا یقابل توجه

پذیر کند. رصدپذیری های حمایتی را مشاهدهوضعیت تخصیص تسهیالت و کمک های انجام شده از نیازمندان،ثبت حمایت

تری از وضعیت رفاهی خانوارهای نیازمند ارائه دهد. های مکرر شود و تصویر دقیقتواند مانع از دریافتها میاین حمایت

ؤسسات خیریه شده و پرداخت به های مالی مشفافیت در پرداخت به کد ملی، مانع از پولشویی و ابهام در صورت همچنین

  کند.نیازمند واقعی را قابل شناسایی می

گیری دقیق، کمک به شناسایی نیازمندان، های حمایتی، عدم هدفهای توزیع ناعادالنه کمکدر ادامه طرح مورد نظر از جنبه

 شود.می های اطالعاتی بررسیشفافیت و تکلیف قانونی وزارت رفاه بر تشکیل و ساماندهی پایگاه

 

 های حمایتیتوزیع ناعادالنه کمک. 2-1

ها موجب شده است برخی افراد همزمان از چند نهاد، حمایت نقدی و کاالیی دریافت کنند. این توزیع ناعادالنه و ناهماهنگ این کمک

بر اطالعات مبتنیبراساس برآورد صورت گرفته . نیستندمشمول هیچ حمایتی  بعضاًسطح، همفقیرِ های دیگر خانوارحالی است که  در

دهک دوم  جمعیت از درصد 12دهک اول و  جمعیت درصد از 21 حدود میانگین خرید انجام شده با استفاده از کارت بانکی،

از این منظر گیرند و نه تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند. نه یارانه می اندکه کمترین خرید را داشته افرادی

معنای حمایتِ یکسان از بهکند. عدالت افقی می دریافت حمایت از چندین نهاد عدالت افقی و عمودی را نقضتوان عنوان کرد که می

ای دیگر با وجود اینکه در سطح محرومیت عدهحمایت دریافت کنند و از چند نهاد . اگر بخشی از نیازمندان افراد با شرایط یکسان است

معنای حمایت بیشتر به. عدالت عمودی شودنگیرند، عدالت افقی در بازتوزیع نقض میقرار دارند، مورد حمایت هیچ نهادی قرار  مشابه

 رفاهافراد با سطح  در صورتی کهکنونی  متوازنو در ساختار حمایت غیر است کمترشدت فقر از افراد فقیرتر و حمایت کمتر از افراد با 

برابر یا حتی کمتر از افرادی با وضعیت رفاهی بهتر از خود دریافت کنند این جنبه از عدالت بازتوزیعی نیز نقض هایی تر، کمکپایین

 شود.مانع از دریافت مکرر و نقض عدالت افقی و عمودی تواند می اجتماعیهای سامانه متمرکز ثبت مساعدت شود.می

 

 های حمایتیعدم هدفگیری دقیق کمک. 2-2

نیست و با خطای شمول  دقیقدر کشور ما چندان ن امحرومفرایند شناسایی های انجام شده بیانگر این موضوع است که برآوردنتایج 

 شود که نیازمنداِن حائز شرایط، مورد شناسایی و حمایت قرارمی و خطای استثنا همراه است. خطای استثنا به شرایطی اطالق

گیرد. نحوه شناسایی می ا قرارنحمایت قرار دادن غیرفقراست و مقابل مفهوم خطای استثمعنای تحت بهگیرند. خطای شمول نمی

هیچ نیازمندی  ،اوالًای باشد که خطای شمول و خطای استثنا در آن به کمترین حد ممکن برسد یعنی بایست به گونهمی نیازمندان

نتواند نهاد حمایتی را فریب  غیرنیازمندیهیچ  ،ثانیاًهش یابد( و ها محروم نشود )خطای استثنا کافتد و از دریافت حمایتااز قلم نی

 داده و از یک یا چند نهاد حمایتی کمک دریافت کند )خطای شمول کاهش یابد(. 

کمیته کنند و نه تحت پوشش نهادهای حمایتی )که نه یارانه دریافت می دهدجمعیتی از هر دهک را نشان میتوزیع  1نمودار 

 1398های خانوارها برمبنای میانگین خرید کارت بانکی در سالآماری بندی این شواهد براساس دهک بهزیستی( قرار دارند.امداد و 

گیرند و هم دهد نسبت باالیی از دو دهک نخست جامعه، هم یارانه نمینتایج نشان می .)منبع: پایگاه رفاه ایرانیان( استصورت گرفته 

و یارانه نقدی قرار ندارند. درواقع خطای استثنا )عدم شمول نیازمندان( در نظام حمایتی کشور قابل  تحت پوشش نهادهای حمایتی

 توجه است.

 

 



 

 
3 

 

  که تحت پوشش یارانه نقدی و نهادهای حمایتی نیستندنسبت جمعیت هر دهک  .1 نمودار

 ( 1398)براساس میانگین خرید کارت سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

زمان تحت توزیع خانوارهایی را که هم ۲ نمودار ،پایگاه رفاه ایرانیانآمار  برمبتنیبرآوردهای صورت گرفته برمبنای از سوی دیگر 

 دهد.نشان می خانوار( و در هر دهک، 1۰۰۰ای هر ازبهبگیر( هستند )پوشش کمیته امداد و بهزیستی )مستمری

 
 زمان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند تعداد خانوارهایی که هم .2نمودار 

 )از هر هزار خانوار به تفکیک دهک(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوم که  که در دهک امداد و بهزیستی قرار دارند در صورتیزمان تحت پوشش کمیته خانوار هم 1۰۰۰خانوار از هر  ۲در دهک اول، 

خطای شمول در ید آن است که ؤخانوار از هر هزار خانوار تحت پوشش هر دو نهاد حمایتی هستند. این شواهد، م 8نیازمندی کمتری دارند، 

 شود که در تناقض با عدالت عمودی است.ها توزیع نمیهای نقدی به طور عادالنه در دهکدریافت مکرر حمایتنظام حمایتی ایران باالست و 

. اگرچه است دریافتی گامی مهم در جهت کاهش خطای استثنا و خطای شمولهای ها و وامیتاطالعات مربوط به حمادن کرمتمرکز 

پذیر است اما بخش مهمی از اطالعات در و ... امکانها ای، داراییبیمهاطالعات بانکی،  همهخانوار با تکیه بر  رفاهی بردن به وضعیت دقیقپی
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قانون « 17»تبصره « ح»بند در الحسنه دریافتی است که در سامانه مورد نظر قرضهای های نقدی و وامدسترس، اطالعات مربوط به کمک

تواند مانع دسترسی به این اطالعات می گیرد.می مربوطه قرارهای برداری در اختیار نهادبهرهاین اطالعات ثبت شده و برای  13991بودجه سال 

 ها، منابع بیشتری را برای حمایت از نیازمندان غیرتحت پوشش، فراهم کند.پوشانیاز دریافت مکرر شده و با کاهش هم

 

 کمک به شناسایی نیازمندان. 2-3

کلف به مسسات خیریه خصوصی برای برخورداری از معافیت مالیاتی ؤم همه 1399سال قانون بودجه « 17»تبصره « ح»بند طبق 

باشند می اجتماعی شوندگان در سامانه اطالعات حمایتی وزارت تعاون، کار و رفاهحمایت همهثبت اطالعات نوع و میزان حمایت برای 

 همهف به ثبت مالی و اعتباری موظ ؤسساتمو  هابانکشوند. همچنین نمی مشمول معافیت مالیاتیها و در صورت عدم ثبت این داده

توانند قبل از می حامی اقشار محرومهای نهاد ،باشند. با تجمیع این اطالعاتمی الحسنه پرداخت شده در این سامانهقرضهای وام

تواند با می نهساماکنندگان را استعالم کرده و از پرداخت مکرر جلوگیری کنند؛ همچنین این هرگونه حمایت، وضعیت مالی دریافت

کننده معرفی کند و عدالت حمایتهای را برای دریافت حمایت به سازمانی نیازمند اتصال به پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان، خانوارها

رساند؛ می ین میزان ممکنرا به کمترن امحرومدر بازتوزیع را افزایش دهد. اتصال پایگاه رفاه ایرانیان به این سامانه خطاهای شناسایی 

شتی، برخورداری از بیمه نقدی و معیهای تواند در دیگر سازوکارهای رفاهی مانند پرداخت یارانهمی پایگاه رفاه ایرانیان ،عالوه بر این

 رفاهی مورد استفاده قرار گیرد.های سالمت رایگان و سایر برنامه

 

 شفافیت. 2-4

بنابراین ضروری است  .باشندکه فاقد شناسه ملی میدهند می نهادی انجاممردمهای سازمانافراد حقیقی یا  راها بخش قابل توجهی از حمایت

دهد می ه نشانیئاشخاص حقوقی قوه قضاملی آزمایی اطالعات برای این اشخاص فراهم شود. نگاهی به سامانه شناسه امکان ثبت و راستی

 ؛است در سامانه وزارت رفاه فراهمها نقدی آنهای امکان ثبت کمکاند و شخص حقوقی با عنوان خیریه ثبت شده 860حدود 

قدام ا آوری وجوه و کمک به نیازمنداننهاد که فاقد کد شناسه ملی هستند و اشخاص حقیقی که به جمعمردمهای مابقی سازمان

عه این سامانه، یکی از دالیل تعلل وزارت رفاه در توس شاید در سامانه وزارت رفاه ندارند.ها راهی برای ثبت اطالعات کمک کنندمی

اقدامات الزم برای  انهخوزارت این رودمی با دائمی شدن این بند انتظار که در این صورت است قانون بودجه «17»تبصره  «ح»موقتی بودن بند 

 اجرایی نشده و 13۹۹این بند از قانون بودجه سال تاکنون دیگر آن است که این سامانه را در اسرع وقت انجام دهد. مسئله مهم  یارتقا

 .کننده بنا به رویه سابق عمل کرده استو نهادهای حمایتها سازمان مالیاتی در اعطای معافیت به خیریه

 

 های اطالعاتیبر تشکیل و ساماندهی پایگاه تعاون، کار و رفاه اجتماعیتکلیف قانونی وزارت . 2-5

ه موضوع این شده در سامان حاکمیت یکپارچه اطالعات است. به این شکل که اطالعات ثبت نقدی مستلزم هایآزمایی پرداختراستی

های تراکنش. آزمایی شودراستیبانک مرکزی خیریه(، بایستی با اطالعات پایگاه رفاه ایرانیان و  مؤسساتطرح )سامانه معافیت مالیاتی 

کننده حمایت تتواند استحقاق دریافکند و پایگاه رفاه ایرانیان نیز میمشخص میشده در بانک مرکزی، صحت اصل پرداخت را ثبت 

عات این سامانه در همکاری اکنون پایگاه رفاه ایرانیان در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد و اطالتشخیص دهد. هم را

بت و ثشود، متولی سامانه موضوع این طرح، وزارت رفاه باشد تا میتوصیه رو ایناز. شودمی تکمیلهای مختلف دستگاهبا 

  صورت یکپارچه در وزارت رفاه متمرکز شود.بهخانوارهای ایرانی  آزمایی اطالعات حمایتیراستی

                                                                                       

 نيز تكرار شده است. 1400قانون بودجه سال  «17»تبصره  «و»اين حكم در بند . 1
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در این سامانه از شناسه  .های نقدی اشخاص حقوقی وجود داردتنها امکان ثبت کمک تعاون، کار و رفاه اجتماعیدر سامانه وزارت اکنون هم

حقوقی دارای شناسه ملی  شخاصکه افراهم است ی هایبرای پرداخت شود و امکان ثبت اطالعات صرفاًمی پایا و ساتنا استفادههای پرداخت حواله

 شود. میسر موضوع این طرح در سامانه نیز غیرنقدی و اشخاص حقیقی های امکان ثبت کمکشود توصیه می. بنابراین باشند

 ، آمده است:(1383)مصوب  قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی «1۶»تبصره « م»و « ح»شده، در بند  عالوه بر موارد ذکر

های مصرح در فصل دوم این اصول و سیاست منظور نیل به اهداف و اجرای وظایف مصرح در فصل اول و تحققبه - (1۶)ماده 

 گردد:تأمین اجتماعی به شرح ذیل تعیین می های وزارت رفاه وولیتئقانون، اختیارات و مس

های مربوطه به شورای تنظیم و ارائه گزارشسازماندهی نظام نظارت و ارزشیابی کارکردهای نظام جامع تأمین اجتماعی و  (ح

 عالی رفاه و تأمین اجتماعی.

های پردازش اطالعات مربوط و تعیین شاخصآوری و نظور جمعمتشکیل پایگاه اطالعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی به (م

 امدادی. ای، حمایتی وهای بیمهربط در حوزهذی

ساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران، دولت به ایجاد پایگاه اطالعات، سامانه و پنجره قانون برنامه پنج (81)چنین در ماده هم

 شده است:واحد خدمات رفاه و تأمین اجتماعی مکلف 

های کلی برنامه ششم، نسبت به تدوین برنامه، برقراری، استقرار و سیاست «٤۰»ـ دولت مکلف است در اجرای بند  (81) ماده

جز سالمت با بههای اجتماعی روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی چند الیه مشتمل بر حوزه امدادی، حمایتی و بیمه

بر مبتنیبندی خدمات در سطوح پایه، مازاد و مکمل براساس غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و نیازمندیابی فعال و رعایت سطح

منظور ساماندهی بهسطح دستمزد یا درآمد افراد و خانواده اقدام و پس از طی مراحل قانونی مطابق بودجه سنواتی به اجرا درآورد و 

ها، دسترسی عادالنه به خدمات، اجرای این نظام از طریق ایجاد پایگاه های اجتماعی، رفع همپوشانیارف مربوط به یارانهمنابع و مص

گیری پرونده الکترونیک رفاه و تأمین اجتماعی با تبعیت بر شکلمبتنیاطالعات، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تأمین اجتماعی و 

ها، ها، صندوقکلیه سازمان پذیرد و( این قانون برای تمامی آحاد جامعه صورت می8٤مت ایرانیان موضوع ماده )از پرونده الکترونیک سال

کنند ی فعال در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی که به هر نحوی از انحاء از بودجه دولتی و عمومی استفاده مییهای اجرانهادها و دستگاه

 .نمایند مکلفند طبق ضوابط قانونی از این نظام تبعیت کنندت میو یا از دولت مجوز فعالیت دریاف

و سازماندهی نظام نظارت و ارزشیابی کارکردهای نظام جامع تأمین خدمات رفاه مسئولیت تشکیل پایگاه اطالعاتی  بنابراین

 وزارت رفاه قرار دارد.عهده براجتماعی 

 

 بررسی طرح از منظر حقوقی. 3

است؛ چراکه مفاد طرح  «یاسالم یمجلس شورا یداخل نامهنییقانون آ( »1۲7ماده ) ریلذا مغا ست،یمتناسب نعنوان و مفاد طرح . 1

سامانه پرداخته است  کیآنها در  عیجامعه و تجم ریپذبیآس یقیصورت گرفته نسبت به اقشار حق یهاتیها و حماصرفاً به ثبت کمک

ای ای از افراد و محرومیت دستههای چندباره به دستهرا درخصوص جلوگیری از کمک یو راهکار زوکارتکلیف، ممنوعیت، سا چیو ه

که در عنوان و مفاد این طرح  «یتیحما یهااستیس»نکرده است. همچنین با توجه به اینکه عبارت  شنهادیطور مشخص پدیگر، به

 لیتسه نیو همچن التیوض و بالعوض و ارائه تسهمع تیکمک و حما هتواند هرگونآمده است، مفهومی عام و گسترده دارد و می

که احکام این طرح صرفاً مربوط را شامل شود، درحالی یو حقوق یقیدرخصوص اشخاص حق یو اجتماع یفرهنگ ،یاقتصاد یهاتیفعال

جایگزین « یرپذاقشار آسیب بهها ها و کمکحمایت»شود عبارت پذیر است، لذا پیشنهاد میآسیب یقیها به اشخاص حقبه کمک

 در عنوان این طرح شود. « های حمایتیسیاست»عبارت 

تبصره  «ح»کردن بند  یدائم»)شود. همچنین عبارات  میواحده تنظدر قالب ماده دینشده است و با تیدر این طرح رعا یسینواصول قانون. ۲
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 طرح زائد و بالوجه است و باید حذف شود.  نیا یدر ابتدا« 1399قانون بودجه  «17»تبصره  «ح»بند »و (« 1399قانون بودجه  «17»

طرح در قالب  نیا شودیم شنهادیپ ینظام قانونگذار یکل یهااستیس یاجرا یقانون و در راستا نیاز تعدد عناو یریبه جهت جلوگ. 3

 .ارائه شود« یاجتماع نیساختار نظام جامع رفاه و تأم»اصالح قانون 

و از  مشخص قانونی واجد ابهام است فیدلیل نداشتن تعربهطرح،  نیدر ا «ریپذبیاقشار آس»و  «یتیحما یهااستیس»عبارات . ٤

 . شود مصادیق آن تعیین شودمینظر حقوقی پیشنهاد 

تعیین ضوابط و  تعریف قانونی واجد ابهام است، اطالق آن از حیث عدم بر اینکه از جهت عدمعالوه« سنجیاستحقاق»عبارت . 5

 قانون اساسی است. (85) الزم، مغایر اصل هشتادوپنجم معیارهای

رسد منظور نظر میبهنام برده شده است. « نهادمردم هیریمؤسسات خ»و  «یخصوص هیریمؤسسات خ»از  «3»و  «1»در اجزای . ۶

شوند؛ لذا برای جلوگیری از تشتت عبارات و تعارض صورت مردمی و خصوصی اداره میبهای بوده است که خیریهکلی مؤسسات طوربه

 از عبارت واحدی استفاده شود. مذکورجای عبارات در مفاهیم، بهتر است به

 یاجرایاجرای مشخصی ندارد و لذا باید برای هریک، ضمانت، ضمانت«1»جز بند بندهای آن، به هحکام صدر این مصوبه و کلیا. 7

 متناسب در نظر گرفته شود.

 

 گیرینتیجه

 به دالیل مذکور، موافقت شود. چراکه 1399قانون بودجه سال  «17»تبصره  «ح»شدن بند  یبا طرح دائم شودیم شنهادیپ انیدر پا

های مکرر، حذف پرداخت به ی از طریق شناسایی پرداختتیحما یهاکمک یسامانده یدر راستا ی اساسیگام سامانهاین  اندازیراه

 یتیحما یهاو تنوع کمک یاز حجم، پراکندگ یروشن ریتصوسامانه  نی. ااست خیریه مؤسساتغیرنیازمندان و جلوگیری از سوءعملکرد 

ارائه  یحوزه اجتماع نفعاال یو حت یخصوص هیریخ مؤسسات ،ییاجرا نمسئوال استگذاران،یمختلف اعم از س یهاموجود به گروه

 زیحوزه ن نیدر ا یخصوص هیریخ مؤسسات تیاز فعال نانیبر حصول اطمیمبنخیرین  جدی یهااز دغدغه یکیخواهد کرد. به عالوه 

. سامانه مراجعه کنند نیبه ا خیریه مؤسساتعتبارسنجی جهت ا توانندیم. در این صورت مددکاران دشویمسامانه مرتفع  نیا با

 اصالح شود: صورت زیربهطرح مذکور  متن ،ات حقوقیمنظور رفع ابهامبهشود چنین پیشنهاد میهم

 
اقشار  نیازمندان و که به هر شکل از ادهایو بن یردولتیغ یعموم ی( قانون برنامه ششم توسعه ازجمله نهادها۲9موضوع ماده ) یهادستگاه هیکل

 کنندهافتیفرد در یشماره )کد( مل کیرا به تفک به اشخاص حقیقیخود  یهاو کمک هاتیحما یمکلفند تمام کنند،یم تیحما ریپذبیآس

اطالعات سامانه در  ،یتیحما یهااستیس یو کارآمدساز یمنظور ساماندهبه. ندیثبت نما یدر سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع ت،یحما

 یسنجمکلف است امکان استعالم استحقاق یاز ثبت اطالعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع پس .ردیگیفوق قرار م یهادستگاه یتمام اریاخت

 قرار دهد. کنندهتیحما ینهادها اریرا در اخت تیحما کنندهافتیافراد در

از  شوندثبت می در سامانه مذکور کهالمنفعه مؤسسات خیریه و عام ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدیتنها آن بخش از کمک .1

 ( برخوردار خواهند شد.139٤های مستقیم )مصوب ( قانون مالیات139ماده )« ط»معافیت مالیاتی موضوع بند 

شده را به  الحسنه پرداختقرض التیمکلفند تسه یو دولت غیردولتی یو مؤسسات اعتبار اهبانک الحسنه وهای قرضصندوقکلیه . ۲

قانون  درجه شش یهامجازاتمرتکبان حسب مورد، به  ایمرتکب در صورت تخلف، . ندیدر سامانه مذکور ثبت نما یشماره )کد( مل کیتفک

 شد. خواهند محکومهای اسالمی مجازات

های وام کلیه امکان ثبت اطالعات حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، مکلف است یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع. 3

در صورت . دیفراهم نما المنفعهو عام هیریمؤسسات خ یافراد را برا یسنجاستعالم استحقاق نیشده و همچن انجام یهاتیحما الحسنه وقرض

 شد. خواهند محکوم پنجدرجه  یهابه مجازاتحسب مورد مرتکبان،  ایمرتکب تخلف، 
 


