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بند   )۱( جزء  اجرایی  آیین نامه  با  دولت  هیات 
 ۱۴۰۱ بودجه  قانون  واحده  ماده   ۱۹ تبصره  )ز( 
در  مذکور  مصوبه  و  کرد  موافقت  کشور  کل 
اول  معاون  سوی  از  نامه ای  در  آبان   ۱۸ تاریخ 
رئیس جمهوری ابالغ شد. در بند )ز( و جزء )۱( 
تکالیف  اجرای  به منظور  که  است  آمده  بند  این 
دستگاه های  درخواست  در صورت  و  قانون  این 
عمومی  مصارف  محل  از  اعتبار  دارای  اجرایی 
دولت، صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری 
و تأمین اجتماعی، همچنین در اجرای ماده )۹۰( 
قانون   ۴۴ اصل  کلی  سیاست های  اجرای  قانون 
طریق  از  می شود  داده  اجازه  دولت  به  اساسی، 
شرکت ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت خام 
و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده 
توسط دستگاه های اجرایی پس از تأیید آنها توسط 
صادراتی  روز  قیمت  اساس  بر  و  نفت  وزارت 
شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند )ب( 

تبصره )۱( این قانون اقدام کند.
سیستم تخصصی فروش نفت صرفا تحت 

مدیریت شرکت ملی نفت است
از  را  متعددی  های  واکنش  طرح  این  ابالغ 
سوی کارشناسان در بر داشت، آنطور که مرتضی 
بهروزی فر، کارشناس حوزه انرژی به ایسنا گفت: 
دارد  قرار  در شرایط خاصی  ایران  اکنون  هرچند 
فروش  تخصصی  سیستم  که  کرد  توجه  باید  اما 
نفت صرفا تحت مدیریت شرکت ملی نفت است، 
به بهانه تحریم در دولت احمدی نژاد این مسیر 
عوض شد و اکنون نیز مجدد با همین علت قرار 
است که این انحصار شکسته شود و نفت خام در 

اختیار بخش های دیگر قرار بگیرد.
وی با اشاره به مشکالت اجرای این طرح گفت: 
مهم ترین مشکل رانتی است که ممکن است از 
شکستن  بعدی  مورد  شود،  ایجاد  طریق  این 
انحصار نفت است، تا کنون یک هماهنگی برای 
طرح  این  اجرای  با  داشت،  وجود  نفت  فروش 
عمال این موضوع از بین می رود. به طور مثال اگر 
بگیرد تخصصی  قرار  اختیار وزارت راه  نفت در 

در این موضوع ندارد و به دلیل مشکالتی که در 
بودجه وجود دارد می خواهد در زمانی کوتاه با 
هر قیمتی و تحت هر شرایطی و با واسطه گری 
که رانت هایی را نیز به دنبال خواهد داشت نفت 

را به فروش برسانند.
این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: این مساله 
موجب کاهش قیمت نفت صادراتی ایران خواهد 
شد و از طرف دیگر این امکان به راحتی وجود 
اکنون  که  بازارهایی  به  ها  بخش  این  که  دارد 
پیدا  دارد ورود  نفت در آن حضور  ملی  شرکت 

اگر  ببریم.  بین  از  را خودمان  بازار  کنند و عمال 
باشد  نداشته  فروش  توانایی  نفت  ملی  شرکت 
این  نیز  دیگر  های  بخش  یا  و  راه  وزارت  قطعا 

امکان را نخواهند داشت.
تواند  می  مساله  این  اینکه  بیان  با  فر  بهروزی 
بازارهای  کردن  خراب  موجب  و  باشد  فسادزا 
این  اجرای  که  باور  این  کرد:  اظهار  شود،  فعلی 
طرح موجب ایجاد رقابت می شود درست نیست، 
قرار  تحریمی  شرایط  در  ایران  اینکه  به  باتوجه 
دارد، نمی توان انتظار داشت شرایط با اجرای این 
طرح بهبود یابد؛ اینگونه نیست که وزارت نفت 
کم کاری کرده باشد و این طرح بتواند جبران کند 

باتوجه به معایب اجرای این طرح حتی اگز ذره 
ای منفعت نیز در آن وجود داشته باشد قابل توجه 

نخواهد بود.
راهی برای نجات بودجه کشور

به  نیز  مثبت  رویکرد  ها  صحبت  این  کنار  در 
خطیبی،  محمد  دارد،  وجود  طرح  این  اجرای 
ایسنا  به  رابطه  همین  در  انرژی  حوزه  کارشناس 
گفت: این طرح در قانون بودجه وجود داشت و 
اکنون مجوزی داده شده که به یکسری اشخاص 
و  شوند  می  موسسات  و  ها  سازمان  شامل  که 
برخی از آن ها نیز از وزارت نفت و دولت طلب 

دارند، نسبت به فروش نفت اقدام کنند.
توسط  آن  اجرای  نحوه  تازگی  به  افرود:  وی 
آن  قانون  و  ابالغ شد  رییس جمهور  اول  معاون 
اینکه  به  باتوجه  و  دارد  وجود  امسال  بودجه  در 
قانون است باید آن را بپذیریم، تصمیم این مساله 
که  قانون است، موضوعاتی  اکنون  و  گرفته شده 
می  مطرح  قانون  این  بودن  زا  رانت  درخصوص 
شود از اکنون قابل بحث نیست، در شرایط تحریم 

می بایست از همه توانمندی ها استفاده شود.
این کارشناس حوزه انرژی با بیان از یک طرف 
در  که  نفتی  درآمدهای  اینکه  با  هستیم  مواجه 
نشده  محقق  اکنون  بود  شده  بینی  پبش  بودجه 
شود،  استفاده  امکانات  تمام  از  باید  لذا  است، 
طرح  این  اینکه  به  نظر  داشت  توجه  باید  گفت: 
قانون است می بایست مسیر خود را طی کند و 

نباید از اکنون مورد قضاوت قرار بگیرد.
به گفته وی، قطعا افرادی که این قانون را تصویب 
به  اند که می تواند  اند دالیل منطقی داشته  کرده 
شرایط فعلی کمک کند، به نظر ابالغ این طرح زمان 
زیادی برد، از هشت ماه پیش قانون بسته شد و تا 
کنون می بایست تعیین تکلیف صورت می گرفت 
به هرحال این طرح تبدیل به قانون شده و اکنون 
این  اینکه  ابالغ شده است  نیز ضوابط اجرای آن 
طرح چه نتایجی می تواند داشته باشد مستلزم گذر 
زمان است و باید بپذیریم که حتما قانون گذاران 

دالیلی برای تصویب آن داشته اند.

اقتصاد

فروش نفت خام توسط اشخاص، تیغ دولبه
چهارشنبه 25 آبان 1401     شماره  6413      سال بیست و پنجم

»پاالیشی یکم« 
دارای »بازارگردان« شد

شرکت  سوی  از  شده  منتشر  اطالعیه  بنابر 
بازارگردان  فعالیت  آبان   2۴ از  تهران،  بورس 
در  یکم  پاالیشی  سرمایه گذاری  صندوق 
بورس تهران آغاز خواهد شد. با شروع به کار 
در  معامله  قابل  صندوق  این  بازارگردان های 
بورس و انجام عملیات صدور و ابطال واحدها، 
قیمت  آتی  روزهای  ظرف  می رود  انتظار 
واحدهای این صندوق به مرور افزایش یافته و 

به ارزش ذاتی خود )NAV( نزدیک شود.

جزئیات آیین نامه
 استخراج رمزارزها

سال  شهریور  ششم  جلسه  در  وزیران  هیئت 
۱۴۰۱ به پیشنهاد معاونت اقتصادی رییس جمهور 
آیین نامه  اساسی  قانون   ۱3۸ اصل  استناد  به  و 

استخراج رمزدارایی ها را به تصویب رساند.
براساس ماده دوم این آیین نامه هرگونه فعالیت 
ازوردات،  اعم  دارایی  رمز  استخراج  به  مربوط 
با  صرفا  تجهیزات  تعمیرات  و  فروش  تولید، 
طریق  از  و  صمت  وزارت  از  مجوز  دریافت 
با  است.  مجاز  گمرکی  و  تجاری  قانونی  رویه 
واردکنندگان متخلف حسب مورد مطابق قانون 
امور گمرکی - مصوب ۱3۹۰ - قانون مقررات 
صادرات و واردات - مصوب ۱372- و قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز - مصوب ۱3۹2- و 
با تولید کنندگان و فروشندگان متخلف حسب 
مصرف  الگوی  اصالح  قانون  با  مطابق  مورد 
انرژی -مصوب ۱3۸۹- قانون مبارزه با قاچاق 
نظام  توسعه  و  تقویت  قانون  و  ارز  و  کاال 
استاندارد - مصوب ۱3۹6- با اصالحات بعدی 

آنها برخورد خواهد شد.
تبصره ۱- وزارت صمت موظف است اطالعات 
در  را  ماده  این  موضوع  مجوز  کنندگان  دریافت 

اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد.
تبصره 2- وزارت صمت می تواند در مناطق 
آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، صالحیت 
صدور مجوز یادشده را به سازمان های مناطق 

مربوط حسب مورد واگذار نماید.
تبصره 3- استقرار مراکز استخراج رمزدارایی با 
مصرف برق شامل محدودیت )۱2۰( کیلومتری 
شهر تهران، )5۰( کیلومتری شهر اصفهان و )3۰ 

کیلومتری مراکز سایر استان ها می باشد.
استخراج  مجوز  هرگونه  صدور   -۴ تبصره 
رمزدارایی توسط وزارت صمت یا سازمان های 
اقتصادی،  ویژه  و  صنعتی  تجاری-  آزاد  مناطق 
برای متقاضیان برق پس از هماهنگی با وزارت 
نیرو و برای متقاضیانی که برای استخراج نیازمند 
تأمین گاز و یا سوخت فسیلی می باشند، پس از 

هماهنگی با وزارت نفت می باشد.
در ماده هفتم این آیین نامه به بحث شیوه تامین 
این  در  است.  شده  اشاره  استخراج  مراکز  برق 
ماده به استفاده از برق نیروگاه های تجدیدپذیر، 
انرژی،  بهینه سازی  طرح های  در  سرمایه گذاری 
از  بهره برداری  و  احداث  در  سرمایه گذاری 
نیروگاه حرارتی تولید برق با تامین سوخت از 
محل گاز همراه)فلر( و احداث نیروگاه حرارتی 

خارج از شبکه سراسری اشاره شده است.
در بند چهارم این ماده ذکر شده است که خرید 
برق از شبکه سراسری با دریافت انشعاب برق 
به جز در زمان محدودیت شبکه برق و سوخت، 
بهای هر کیلو وات ساعت برق مصرفی برابر با 
قیمت متوسط ریالی صادراتی برق براساس نرخ 
در  مندرج  تخفیفات  با کسر  نیما  تسعیر سامانه 

این بند خواهد بود.

واحدهای مصرف کننده 
مواد اولیه پتروشیمی به 
بورس معرفی می شوند

صنایع  دفتر  مدیرکل  صفدری  محسن 
نامه ای  پلیمری وزارت صمت در  پتروشیمی و 
»معرفی  موضوع  استان ها  صمت  ادارات  به 
اولیه  مواد  کننده  مصرف  واحدهای  بورس  به 

پتروشیمی« را اعالم کرد.
در این نامه آمده است: با توجه به اختالالت 
اواخر  از  یاب  بهین  سامانه  در  آمده  وجود  به 
به تبع آن مشکالت  شهریور ماه سال جاری و 
پتروشیمی  اولیه  مواد  حادث شده جهت خرید 
کننده  مصرف  واحدهای  از  بسیاری  نیاز  مورد 
این گونه محصوالت و با عنایت به استعالم به 
عمل آمده از معاونت هماهنگی و محیط کسب 
اندازی  راه  زمان  تا  است  گردیده  مقرر  کار  و 
مجدد سامانه، امکان خرید از بورس واحدهای 

متقاضی از طریق مکاتبه فراهم گردد.
معرفی  جهت  است  الزم  خصوص  این  در 
واحدهای متقاضی دریافت مواد اولیه پتروشیمی، 
اطالعات مورد نیاز در قالب جدول ذیل به این 
خواهشمند  رابطه  این  در  گردد.  ارسال  دفتر 
که  واحدهایی  کلیه  فرمایید جهت  دستور  است 
درخواست آنها قباًل از طریق سامانه بهین یاب و 
با اتوماسیون اداری ارسال گردیده ولیکن به دلیل 
اختالل سامانه بهین یاب اعمال نگردیده، اطالعات 
مربوطه مجدداً بر اساس جدول ذیل ارسال گردد.

به  الزام  با  رابطه  در  امین  فاطمی  رضا  سید 
مجازی  کارهای  و  کسب  توسط  اینماد  دریافت 
اظهار  یارها،  پرداخت  خدمات  از  استفاده  برای 
مجلس  مصوبه  طبق  گذشته  سالیان  از  داشت: 
به  که  دولت  در  آن  با  متناسب  نامه  آئین  و 
برای  است،  رسیده  نیز  قضائیه  قوه  رئیس  تأیید 
جلوگیری از پولشویی و تخلفات فضای مجازی 
اعتماد  نماد  اینترنتی  فروش  وبگاه های  باید 

دریافت کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این اقدام 
در سال گذشته  مرکزی  بانک  که  طبق تصمیمی 
فروش  وبگاه های  تمام  اینکه  بر  مبنی  گرفت 
کرده  دریافت  اعتماد  نماد  باید  فعال  اینترنتی 
نماد  داشتن  به  الزام  و  گرفت  صورت  باشند، 
اعتماد درگاه های فعال فروش اینترنتی در فضای 
بانک  که  بود  درستی  تصمیم  واقع  در  مجازی 

مرکزی گرفت.
وی افزود: این آئین نامه از معدود آئین نامه هایی 
است که هم دولت و هم مجلس آن را تصویب 

کرده اند و از این نظر پشتوانه قدرتمندی دارد.

سازوکار  به  اشاره  با  همچنین  صمت  وزیر 
شکایت از کسب وکارهای متخلف فضای مجازی 
که  سازوکاری  با  خوشبختانه  گفت:  اینماد،  در 
برای شکایت خریدارانی که از سایت های فضای 
مجازی خرید می کنند و از آن ها شکایت دارند، 
در نظر گرفته شده، این افراد می توانند با کلیک بر 
روی اینماد وارد سامانه آن شده و شکایت خود 
را در آن جا ثبت کنند. این شکایت ها به صورت 
بررسی  داوری  گروه  یک  توسط  جمع سپاری 
محرز شده  آن  تخلف  که  واحدی  به  و  می شود 
است یک فرصت هفت روزه داده می شود که اگر 
در این مدت رضایت مشتری جلب نشود اینماد 

از آن سایت برداشته می شود.
دریافت  مراحل  اینکه  به  اشاره  با  امین  فاطمی 
هیچ  و  می شود  انجام  باالیی  سرعت  با  اینماد 
در  داشت:  بیان  نیست،  آن  دریافت  در  مشکلی 
واقع سازوکار اینماد نه تنها ایجاد اطمینان می کند 
بلکه برای خدمات پس از فروش و شکایت هم با 
سازوکارهایی که در نظر گرفته شده، خدمات را 

تسهیل کرده و اطمینان را افزایش می دهد.

جلوگیری از پولشویی و تخلف در فضای مجازی با اینماد

یک کارشناس اقتصادی گفت: پیش بینی من این 
است که با توجه به شرایط کنونی، بازار مسکن به 

سیر صعودی خود ادامه می دهد.
غالمرضا سالمی با تحلیل بازار مسکن در نیمه 
دوم سال اظهار داشت: تحلیل مشکل است، چون 
بازار  در  دیگر،  بازارهای  مثل  متعددی  عوامل 
وضعیت  بین المللی،  مسایل  است.  موثر  مسکن 
بازار ارز، مسایل داخلی کشور، همه و همه دست 
بازار  متفاوتی روی  آثار  و  می دهد  به دست هم 
سیاست هایی  کلی  طور  به  اما  می گذارد.  مسکن 
که تاکنون دولت به کار برده، روی عرضه و تولید 
اثر منفی گذاشته است. زمانی هم که عرضه کم 
شود، در میان مدت و حتی کوتاه مدت باعث باال 
رفتن قیمت ها می شود؛ به خصوص این که تورم 
هم به شدت باال باشد. بنابراین پیش بینی من این 
است که با توجه به شرایط کنونی، بازار مسکن به 

سیر صعودی خود ادامه می دهد.
مشاور اسبق وزیر راه و شهرسازی با اشاره به 

سیاست هایی که در عرضه مسکن اثر منفی داشته 
فشارهایی  و  کرد: سخت گیری ها  تصریح  است، 
وارد  مسکن  سرمایه گذاران  و  سازندگان  به  که 
و  جریمه ها  و  سنگین  مالیات های  می شود، 
تنبیه های متعدد را در حوزه مسکن شاهد هستیم. 
از یک طرف می گویند مسکن جای سرمایه گذاری 
را  مسکن  بورس  دیگر،  طرف  از  و  نیست 
راه اندازی می کنند. این سیاست های متضاد را من 
صندوق  کرد.  تعریف  می شود  چگونه  نمی دانم 
افتتاح شد، خیلی خوب  که  و مستغالت  امالک 
است که مردم روی ملک سرمایه گذاری کنند. اما 
از آن طرف که سرمایه گذاری می کنند، می گویند 
می برند.  باال  را  ملک  قیمت  و  هستند  سوداگر 
سرمایه گذاری روی ملک ضروری است و خود 
یک تقاضای مهم در بازار مسکن است. وقتی این 
بخش را تنبیه می کنید و فشار می آورید، به طور 
طبیعی میل به سرمایه گذاری کم می شود و تولید 

سازنده هم پایین می آید.

پیش بینی جالب یک کارشناس از قیمت مسکن تا پایان سال

وحدت  ایجاد  و  هماهنگی  حفظ  منظور  به 
قانون  اصالح  »قانون  اجرای  نحوه  در  رویه 
حقوق  ترمیم  و  کشور  کل   ۱۴۰۱ سال  بودجه 
لشکری«  و  کشوری  بازنشستگان  و  کارکنان 
اسالمی،  شورای  مجلس   ۱۴۰۱/  ۰۸/  ۰۸ مصوب 
افزایش  مبنی  بر  قانون  این  اجرایی  دستورالعمل 
استثنای  )به  دولت  کارکنان  دستمزد  و  حقوق 
ایران(  اسالمی  جمهوری  کار  قانون  مشموالن 
شماره  تصویب  نامه  موضوع  افزایش های  بر  عالوه  
هیأت   ۱۴۰۱/  2/  ۱5 مورخ  2۱۴۸7  /5۹۸26هـ 
وزیران و اصالحات بعدی آن، برای اجرا از تاریخ 

۰۱  /۰7  /۱۴۰۱ به شرح زیر ابالغ می شود:
دستورالعمل اجرایی قانون ترمیم حقوق کارکنان 

و بازنشستگان کشوری و لشکری
۱- 3۰۰۰ امتیاز در احکام کارگزینی و قرارداد-
خدمات  مدیریت  قانون  مشمول  کارکنان  های 
دولتی  در شرکت های  کارکنان شاغل  و  کشوری 
مندرج در پیوست شماره )3( قانون بودجه سال 
۱۴۰۱ کل کشور، با عنوان »ترمیم حقوق« در یک 

ردیف مستقل درج می شود.
به   )۱( بند  در  مذکور  امتیاز  ریالی  معادل   -2
میزان ده میلیون و پنجاه و نه هزار )۱۰،۰5۹،۰۰۰( 
ریال در احکام کارگزینی و قرارداد های کارکنان 
کارکنان  پرداخت  هماهنگ  نظام  قانون  مشمول 
مشمولین  سایر  و   ۱37۰/  ۰6/  ۱3 مصوب  دولت 
بودجه  قانون   )۱2( تبصره  )الف(  بند   )۱( جزء 
سال ۱۴۰۱ کل کشور، با عنوان »ترمیم حقوق« در 

یک ردیف مستقل درج می شود.
همه  برای   ۱۴۰۱ سال  در  حقوق  افزایش   -3
کار  قانون  مشمول  قراردادهای  دارای  کارکنان 
شاغل در دستگاه  های اجرایی، تابع ضوابط مقرر 
در بخشنامه شماره 2653۴۴ مورخ 22  /۱2  /۱۴۰۰ 
در  مندرج  موارد  رعایت  با  کار،  عالی  شورای 
مورخ  ۴22۸3   /ت5۹۸26هـ  شماره  تصویب نامه 
اصالح  )موضوع  وزیران  هیأت   ۱۴۰۱/   ۰3/   ۱۸
/   2۱۴۸7 شماره  تصویب نامه   )3( بند   )2( تبصره 
ت5۹۸26هـ مورخ ۱5   /۰2   /۱۴۰۱ هیأت وزیران( 

است.
علمی  هیأت  اعضای  کارگزینی  احکام  در   -۴
و قضات، مبلغ ده میلیون و بیست و هشت هزار 
عنوان  با  ریال   )۱۰،۰2۸،3۴۰( و چهل  سیصد  و 
»ترمیم حقوق« در یک ردیف مستقل درج می شود.
5- »فوق  العاده جهش علمی بر مبنای عملکرد« 
برای اعضای هیأت علمی غیربالینی دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت 
دستگاه های  سایر  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
به  که  دستورالعملی  تصویب  از  پس  اجرایی 
کشور،  بودجه  و  برنامه  سازمان  مشترک  پیشنهاد 
سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت علوم، 
ریاست  حقوقی  معاونت  و  فناوری  و  تحقیقات 
دستمزد  و  حقوق  شورای  تصویب  به  جمهوری 

می رسد، اعمال می شود.
6- 36۰۰ امتیاز در احکام کارگزینی و قرارداد-
به  مسلح،  نیروهای  در  شاغل  کارکنان  های 
هشتصد  و  هزار  هفتاد  و  میلیون  دوازده  میزان 
)۱2،۰7۰،۸۰۰( ریال، با عنوان »ترمیم حقوق« در 

یک ردیف مستقل درج می شود.
موارد             رعایت  افزایش  ها  این  اجرای  در 

زیر الزم است:
الف( مبلغ ناشی از اعمال این افزایش، مشمول 

کسور بازنشستگی است و در محاسبه سایر اقالم 
پرداختی نظیر فوق العاده ویژه، فوق العاده اضافه کار، 

پاداش پایان خدمت و...، محاسبه نمی  شود.
ب( فوق العاده جهش علمی بر مبنای عملکرد 
برای اعضای هیأت علمی غیربالینی دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت 
دستگاه های  سایر  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 

اجرایی مشمول کسور بازنشستگی نیست.
این  اجرای  از  ناشی  افزایش های  تمامی  ج( 
قانون از تفاوت تطبیق موضوع جز )۱( بند )الف( 
تبصره )۱2( قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور 

کسر نمی شوند.

کارمندانی که در سال جاری پس  برای  مثال  - 
از اعمال افزایش  های موضوع این قانون، مجموع 
مبالغ مندرج در حکم کارگزینی آنها کمتر از مبلغ 
پنجاه و شش میلیون )56،۰۰۰،۰۰۰( ریال بوده و 
 )۱2( تبصره  )الف(  بند   )۱( جزء  تطبیق  تفاوت 
قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دریافت می  دارند، به قرار 
مثال  این  )در  می شود.  عمل   )۱( شماره  جدول 
مقادیر فرضی و برای مرد متأهل دارای یک فرزند 

در سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است.(
سقف  از  واحده  ماده   )۱( جزء  افزایش  د( 
قانون   )۱2( تبصره  )الف(  بند   )۸( موضوع جزء 
آن،  لحاظ  با  و  بوده  مستثنی   ۱۴۰۱ سال  بودجه 
میزان رقم ریالی سقف مبلغ چهارصد و دو میلیون 

و پنجاه و نه هزار  )۴۰2،۰5۹،۰۰۰( ریال است.
قضات  کارگزینی  در حکم  مندرج  هـ( حقوق 
جزء  موضوع  سقف  از  علمی  هیأت  اعضای  و 
سال  بودجه  قانون   )۱2( تبصره  )الف(  بند   )۸(
۱۴۰۱ مستثنی است و سایر پرداختی ها به ایشان 

مشمول سقف می باشد.
)الف(  بند   )2( جزء  مشمولین  حقوق   -۸
تبصره )۱2( ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ 
وظیفه بگیران  بازنشستگان،  شامل  کشور  کل 
بازنشستگی  صندوق های  بگیران  مستمری  و 
صندوق های  سایر  و  لشکری  و  کشوری 
مبلغ  اجرایی،  به دستگاه های  وابسته  بازنشستگی 

نه میلیون )۹،۰۰۰،۰۰۰( ریال افزایش می یابد.
قانون  این  اجرای  از  پس  که  افرادی   -۹
محاسبه  در  که  صورتی  در  می شوند،  بازنشسته 
حقوق بازنشستگی آنان، تأثیر میزان ریالی افزایش 
از  کمتر  قانون،  واحده  ماده   )۱( بند  در  مذکور 
افزایش ناشی از بند )2( برای بازنشسته هم طبقه 
در دستگاه مشابه به عالوه افزایش سنواتی بشود، 
تا سقف مذکور مبلغ ترمیم را دریافت می نمایند.
۱۰- عالوه بر مبلغ افزایش مندرج در بند )۱  -
2( ماده واحده قانون مزبور، حقوق بازنشستگان، 

صندوق های  مستمری بگیران  و  وظیفه بگیران 
سایر  و  لشکری  و  کشوری  بازنشستگی 
دستگاه های  به  وابسته  بازنشستگی  صندوق های 
حقوقی  حکم  به  نسبت  درصد  پنج  اجرایی، 

شهریور ۱۴۰۱ افزایش می یابد.
از  حمایت  قانون   )۱6( ماده  اجرای  در   -۱۱
 ،)۱۴۰۰ )مصوب  جمعیت  جوانی  و  خانواده 
کمک هزینه اوالد و عائله مندی تمامی گروه های 
مختلف حقوق بگیر اعم از شاغل و بازنشسته در 
برنامه  قانون   )2۹( ماده  در  مذکور  دستگاه های 
و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه،  ششم  پنج ساله 
همچنین  و  ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی 
نیروهای مسلح، وزارت اطالعات، سازمان انرژی 
اتمی ازقبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای 
آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  علمی  هیأت 
میزان  به  ترتیب  به  قضات،  و  پژوهشی  و  عالی 
صد )۱۰۰( درصد و پنجاه )5۰( درصد به شرح 

جدول شماره )2( افزایش می یابد.
الف( به ازای هر فرزند و بدون محدودیت در 
فوق الذکر  اوالد  مبلغ کمک هزینه  تعداد فرزندان، 
ایشان  کارگزینی  در حکم  کارکنان مشمول  برای 

درج می شود.
ب( مبلغ ریالی کمک هزینه اوالد و عائله مندی 
مشمولین قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت، اعم 
مشموالن  با  همسان  بازنشستگان،  و  شاغلین  از 
دو  میزان  به  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون 
و  چهل  و  نهصد  و  هزار  و شش  سی  و  میلیون 
هفت )2،۰36،۹۴7( ریال در ردیف کمک هزینه 
عائله  مندی و یک میلیون و پنجاه و شش هزار و 
ردیف  در  ریال   )۱،۰56،۱۹5( پنج  و  نود  و  صد 

کمک هزینه اوالد افزایش می یابد.
ج( کمک هزینه اوالد و عائله مندی بازنشستگان، 
وظیفه   بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی 
صندوق های  سایر  و  لشکری  و  کشوری 
بازنشستگی وابسته به دستگاه  های اجرائی مشمول 
مراتب  همانند  کشوری،  خدمات  مدیریت  قانون 

مندرج در جدول شماره )2( افزایش می یابد.
تبصره  )الف(  بند   )۱2( جزء  استناد  به   -۱2
به  و  کشور  کل   ۱۴۰۱ سال  بودجه  قانون   )۱2(
موجب مفاد بند )۱۰( تصویب نامه شماره 2۱۴۸7     /
وزیران،  هیأت   ۱۴۰۱/     2/     ۱5 مورخ  ت5۹۸26هـ 
مزدوجین  برای  عائله مندی  هزینه  کمک  امتیاز 
متولد  فرزندان  برای  اوالد  هزینه  کمک  و  جدید 
انتهای  تا  قانون  این  اجرای  تاریخ  از  سال ۱۴۰۱ 
سال ۱۴۰۱ متناسب با رعایت افزایش کمک هزینه 
عائله مندی و اوالد موضوع بند )۱۱( این بخشنامه 
به شرح مندرج در جدول شماره )3( به ترتیب دو 

و سه برابر می شود.
۱3- افزایش فوق العاده ویژه موضوع بند )۱۰( 
ماده )6۸( قانون مدیریت خدمات کشوری برای 
و  حقوق  شورای  تأیید  به  منوط  آن،  مشمولین 

دستمزد و تصویب در هیأت وزیران است.
بازنشستگی  بیمه  و  مالیاتی  معافیت   -۱۴
قانون   )56( و   )37( مواد  موضوع  ایثارگران 
اصالحات  با  ایثارگران  به  رسانی  خدمات  جامع 
در  مقرر  سقف  شمول  از  آن،  بعدی  الحاقات  و 
جز )۸( بند )الف( تبصره )۱2( قانون بودجه سال 

۱۴۰۱ مستثنی است.
میثم لطیفی- معاون رییس جمهور و رئیس 
سازمان اداری و استخدامی کشور

بخشنامه اجرایی قانون ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان 
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