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  صفحه  دستگاه اجراء كننده  تاريخ تصويب  وحدت رويه) اءعنوان مندرجات (قوانين و مقررات و مصوبات آر

  ١  سازمان برنامه و بودجه كشور  ۲۰/۱۲/۱۳۹۶  كل كشور ١٣٩٧بودجه سال  قانون

  ۱۴  قوه قضائيه  ۲۶/۱۲/۱۳۹۶  نحوه تشكيل و فعاليت مراكز مشاوره خانوادهدستورالعمل 

قانون نحوه اجراء « الحاقي به  )٤رئيس مجلس شوراي اسالمي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (    نظريه
  ۲۰  هيأت وزيران  ۲۳/۱۲/۱۳۹۶  ») قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران١٣٨) و يكصد  و سي و هشتم (٨٥اصول هشتاد و پنجم (

  امور اقتصادي و دارايي وزارت   ۲۰/۱۲/۱۳۹۶  ت سفارش معتبرنامه در خصوص ترخيص خودروهاي سواري داراي ثب تصويب
  ٢٠  وزارت صنعت، معدن و تجارت

هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي كيش، قشم،  سازمان ١٣٩٧نامه در خصوص بودجه سال  تصويب
  زاددبيرخانه شوراي عالي مناطق آ  ۲۰/۱۲/۱۳۹۶  هاي تابعه آنها چابهار، ارس، اروند، انزلي و ماكو و شركت

  ٢٠  تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي

  امور اقتصادي و دارايي وزارت   ۲۰/۱۲/۱۳۹۶  ٩/١٠/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤٨٠٣/ت١٢٥٥٧٣نامه شماره  اصالح تصويب
  ٢٠  وزارت صنعت، معدن و تجارت

  ۲۷/۱۲/۱۳۹۶  كل كشور  ١٣٩٦) قانون بودجه سال ١٤نامه اجرايي تبصره ( ) آيين٧اصالح ماده (
ـ وزارت نيرو وزارت امور ا ـ وزارت نفت    قتصادي و دارايي 

ـ وزارت بهداشت، درمان  وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
ـ سازمان برنامه  ـ وزارت جهاد كشاورزي  و آموزش پزشكي 

ـ بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران    و بودجه كشور 
  سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران

٢٠  

  
  

  
  

  ٢٦/١٢/١٣٩٦                                                                    ١١٣٩٧٥/٣٤٨رهشما
  حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
 يكصد و بيست و در اجراي اصل ١٨/٩/١٣٩٦مورخ  ١١٤٩٦٧عطف به نامه شماره 

 كشور  كل ١٣٩٧قانون بودجه سال ايران  اسالمي  ياساسي جمهور ) قانون١٢٣( سوم
 مجلسبا عنوان اليحه به كه مجلس  ٢٠/١٢/١٣٩٦مصوب جلسه علني روز يكشنبه مورخ 

 ) قانون اساسي جمهوري١١٢شوراي اسالمي تقديم و مطابق اصل يكصد و دوازدهم(
ام اسالمي ايران از سوي مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظ 

  گردد. تشخيص داده شده است، به پيوست ابالغ مي
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

  
  ٢٧/١٢/١٣٩٦                                                                          ١٦٨٩٤٥رهشما

  سازمان برنامه و بودجه كشور
هوري اسالمي ايران ـاسي جمـت و سوم قانون اسـدر اجراي اصل يكصد و بيس

كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ » كل كشور ١٣٩٧قانون بودجه سال «پيوست  به

از سوي مجمع  ٢٦/١٢/١٣٩٦مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ  ٢٠/١٢/١٣٩٦
) موافق با مصلحت نظام تشخيص ١١تشخيص مصلحت نظام با حذف يك بند از تبصره (

مجلس شوراي اسالمي  ٢٦/١٢/١٣٩٦مورخ  ١١٣٩٧٥/٣٤٨داده شد و طي نامه شماره 
  گردد. واصل گرديده است، جهت اجراء ابالغ مي

  رئيس جمهور ـ حسن روحاني
  

  ٭كل كشور ١٣٩٧بودجه سال  قانون
كل كشور از حيث منابع بالغ بر دوازده ميليون و  ۱۳۹۷بودجه سال  ـ واحده ماده

ه ميليارد و هفتصد و چهل دويست و بيست و پنج هزار و پانصد و بيست و س
و از حيث مصارف بالغ بر دوازده )ريال ۱۲,۲۲۵,۵۲۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ميليون (

هزار و پانصد و بيست و سه ميليارد و هفتصد و  ميليون و دويست و بيست و پنج
  شرح زير است: به ريال )۱۲,۲۲۵,۵۲۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰چهل ميليون (

اي  هاي سرمايه رآمدها و واگذاري داراييمنابع بودجه عمومي دولت از لحاظ دـ  الف
اي و  هاي سرمايه ها و تملك دارايي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينهو مالي 
بالغ بر چهار ميليون و چهارصد و سي و دو هزار و ششصد و چهار ميليارد و ششصد  مالي،

  شامل:)ريال ۴,۴۳۲,۶۰۴,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰و شصت و هشت ميليون (
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ    .رجوع شود (www.rrk.ir)جهت مشاهده ضمائم و جداول پيوست به پرتال روزنامه رسمي كشور ٭ 

http://www.DASTOUR.IR
http://www.RRK.IR
http://www.rrk.ir)
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اي كه با پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و  نامه در قالب آييندولت مكلف است ـ ۲
بخشي از  رسد آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي

يي و درمان بيماران نازايي را مشمول بيمه پايه سالمت قرار داده و بخشي از خدمات دارو
اي و اوتيسم را  هزينه بيماران نقص ايمني (متابوليك)، اسكلروز متعدد (ام اس)، بال پروانه

  پرداخت نمايد. ۱۲۹۰۰۱۵) رديف ۷همانند بيماران خاص محاسبه و از جدول شماره(
تواند چهارهزار و پانصد فقره وام مسكن از محل  مي رانبنياد شهيد و امور ايثارگـ  ح

را مجدداً براي ايثارگراني كه در سنوات قبل از اين تسهيالت استفاده  ۱۳۹۷سهميه سال 
اند و در حال حاضر در زمينه مسكن داراي مشكالت اساسي و حاد بوده و فاقد  نموده

ساخت يا خريد مسكن  مسكن باشند، تخصيص دهد و بدون رعايت ساير ضوابط براي
  معرفي نمايد.

واحده قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز ازكار افتاده  ) ماده۳تبصره(ـ  ط
   شود:  شرح زير اصالح مي به ۳۰/۶/۱۳۷۲و مفقوداالثر انقالب اسالمي و جنگ تحميلي مصوب 

اضافه و » يا همسر ايشان فوت نموده باشد«عبارت » مطلقه شده و «بعد از عبارت 
و يا فوت همسر به شرط نداشتن حقوق و «عبارت »  از همان تاريخ طالق«بعد از عبارت 

  گردد.  اضافه مي» مستمري
) قانون ۵والدين شهداي شاغل در دستگاههاي اجرائي مندرج در ماده (ـ  ي

ربط  مديريت خدمات كشوري، از كليه امتيازات قانوني همسر شهيد برخوردارند. اعتبار ذي
 ۱۳۱۶۰۰)ريال از محل اعتبارات رديف ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ا سقف پانصد ميليارد (ت

  مربوط به بنياد شهيد و امور ايثارگران تأمين خواهد شد.
بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است عالوه بر افزايش سنواتي، مستمري ـ  ك

يست و پنج درصد كليه والدين معظم شهداي فاقد حكم حقوقي (شهيد) را به ميزان تا ب
مربوط به بنياد شهيد و  ۱۳۱۶۰۰افزايش دهد. اعتبارات اين حكم از محل رديف   %)۲۵(

  گردد. )ريال تأمين مي۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰امور ايثارگران تا سقف پانصد ميليارد (
 ـ ١٨تبصره

د بر اشتغال جوانان، يبرنامه اشتغال گسترده و مولد با تأک يبا هدف اجراـ  الف
شود عالوه بر  ، به دولت اجازه داده مييتي، زنان و اشتغال حمايوختگان دانشگاهآم دانش

%) از اعتبارات ۲۰درصد ( ) اين قانون، بيست۹جدول شماره ( ۵۵۰۰۰۰ـ  ۶۱اعتبار رديف
در قالب كمكهاي فني و  ۵۵۰۰۰۰اي اين قانون از طريق رديف  هاي سرمايه تملك دارايي

) قانون ۵۲و كمكهاي بالعوض با تركيب منابع موضوع ماده(اعتباري، يارانه سود تسهيالت 
) و همچنين تسهيالت ۲الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(

زا با اولويت بازسازي و نوسازي صنايع،  بانكي براي حمايت از طرحهاي توليدي اشتغال
تمام بخش خصوصي با  يمهاندازي طرحهاي كشاورزي، صنعتي و معدني ن تكميل و راه

هاي صنايع كوچك و  %)، اجراي طرح (پروژه)۶۰درصد ( پيشرفت فيزيكي باالي شصت
هاي صنعتي، بافتهاي فرسوده و طرحهاي حمل و نقل عمومي و ريلي،  حمايت از خوشه

بران، گردشگري، صنايع  زايي مناطق مرزي نظير كوله كارورزي جوانان و طرحهاي اشتغال
  فرهنگي هزينه نمايد. دستي و ميراث

اعتبارات موضوع اين بند براساس شاخصهايي كه به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه 
  گيرد. رسد در اختيار استان قرار مي وزيران مي تصويب هيأت كشور به

اي استاني كسرشده موضوع اين بند بايد در همان  هاي سرمايه اعتبارات تملك دارايي
  شده آنها كاهش پيدا نكند. ه گردد به نحوي كه اعتبارات در نظر گرفتهاستان يا شهرستان هزين

) قانون مذكور به عبارت ۵۲) ماده(۲مندرج در تبصره(%)» ۱درصد( يك«عبارت 
  شود. اصالح مي» يك واحد درصد«

 يق بانکهايشود از طر يران اجازه داده ميا ياسالم يجمهور يبه بانک مرکزـ ۱
د و اشتغال يتوسعه تول يبه طرحهابند (الف) و اين جزء  عامل، معادل منابع موضوع

  د.يالت اعطاء نماين حکم، تسهيموضوع ا
شنهاد يبا پ ينامه اجرائ نيين بند مطابق آيا يو نظارت ياجرائ يساز و کارهاـ ۲

، يتعاون،کار و رفاه اجتماع يها وزارتخانه يسازمان برنامه و بودجه کشور و با همکار
 ي، کشور و جهاد كشاورزي و بانک مرکزييو دارا يارت، امور اقتصادصنعت، معدن و تج

  رسد. يران ميأت وزيب هيه و به تصويران تهيا ياسالم يجمهور
 دييبا تأ شود ياطالعات اجازه داده م يتابعه وزارت ارتباطات و فناور يهابه شرکتـ  ب

) ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰( ارديليهزار و چهارصدم يكاطالعات تا مبلغ  يارتباطات و فناور ريوز
 جاديا ر،يخطرپذ يها يگذار هيکمک به سرما يخود و برا ياز محل منابع داخل الير

 يها )پروژهطرح(از  تيها، حمابخش هيدر کل يکيخدمات الکترون هکنند ئهارا يها)اپراتوركارور(

و  يوصخص يهابخش بخش توسط نيصادرات کاال و خدمات در ا ايو  نيآفر اشتغال يا توسعه
مشترک وزارت  شنهاديکه به پ يا نامه نيياساس آ شده بر به صورت وجوه اداره يتعاون

 أتيه بيو به تصو ه شدهيو بودجه کشور ته امهاطالعات و سازمان برن يارتباطات و فناور
  .نديالتفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نما اختصاص دهند و مابه رسد، يم رانيوز

اي  شود ازطريق سازمان توسعه تباطات و فناوري اطالعات اجازه داده ميبه وزارت ارـ  ج
منظور انجام  عمومي داخلي و خارجي بهـ  وشركتهاي تابعه خود نسبت به مشاركت خصوصي

دولت الكترونيك و توسعه خدمات الكترونيكي ازجمله هوشمندسازي مدارس  يها )پروژهطرح(
گذاري  عه اقدام نمايد. منابع مورد نياز جهت سرمايه) قانون برنامه ششم توس۶۹موضوع ماده(

بخش دولتي از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و منابع داخلي شركتهاي 
  شود. تابعه با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور تأمين مي

ونق منظور ايجاد اشتغال و ر اي به هاي توسعه دولت مكلف است از طريق سازمانـ  د
هاي مختلف اقتصادي و زيربنايي و در  گذاري در عرصه توليد و در راستاي توسعه سرمايه

اجراي مواد قانون برنامه ششم توسعه با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و 
گذاري، زيرساختي و نوسازي  ) قانون اساسي نسبت به اجراي طرحهاي سرمايه۴۴چهارم (

و  يافته توسعهايش سرزمين با اولويت مناطق كمتراي و آم مزيتهاي منطقه صنايع با درنظرگرفتن
هاي  كارگيري ابزارهاي متنوع تأمين منابع مالي(منابع داخلي سازمان محروم با به

اي تسهيالت  هاي توسعه اي، وجوه حاصل از واگذاري شركتهاي وابسته به سازمان توسعه
  ) اقدام نمايد.اين قانون )۳وع بند(الف) تبصره(تأمين مالي خارجي(فاينانس) موضبانكي و 

) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از ۲۷در اجراي ماده ( ـ١٩تبصره
شود با رعايت قوانين و مقررات ازجمله  ) به دولت اجازه داده مي۲مقررات مالي دولت(

قانون تشويق و ) قانون اساسي و ۴۴قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (
 به منظور با اصالحات و الحاقات بعدي ۴/۳/۱۳۸۱گذاري خارجي مصوب  حمايت سرمايه

 يهاطرحها و پروژه يدر اجرا يو تعاون يشتر بخش خصوصيجلب مشارکت هرچه ب
طرحها و  يبردار تمام) و بهره مهين يت طرحهايتمام (با اولو مهيد و نيمنتخب جد

 ،يخصوصي ـ ، در قالب سازوکار مشارکت عموميبردارحال بهرها در يشده  ليتکم يها پروژه
) يسپار ا بروني يبردار ، مشارکت، ساخت و بهرهينسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذار

خود در  يهاتيف و مسؤولياز وظا يا بخشياقدام و تمام  يو تعاون يبا بخش خصوص
 ،يز، نوسازي، ساخت، تجهي، طراحيدآوريل پدياز قب ييها ن کاالها و خدمات در حوزهيتأم
 يو تعاون يل به بخش خصوصيرا در چهارچوب مقررات ذ ير و نگهداريو تعم يبردار بهره

  د:يواگذار نما
بوده و دولت عدم  يد که انتفاعيا جديتمام  مهين يآن دسته از طرحها يبراـ ۱

شده از  ينيب شيند، اعتبار پک ين ميآنها را تضم يبرا يراقتصاديو غ يمت ادارين قييتع
تا سقف چهل و سه هزار و هشتصد و نود و چهار ميليارد و ششصد و  يمحل بودجه عموم

)ريال مندرج در قسمت دوم پيوست ۴۳,۸۹۴,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰چهل و هفت ميليون (
الت در قالب قرارداد يارانه سود تسهيا يشده  صورت وجوه اداره به ) اين قانون۱شماره(

مذکور،  يشود. بانکها يپرداخت م يا ا توسعهي يمنتخب عامل تجار يبانکها مشخص، به
ق ين از طريقابل تأم يز منابع ماليدولت و ن يط و منابع تعهدشده از سويبر اساس شرا

، در کنار ) اين قانون۳منابع بند(الف) تبصره(و  يو مال يپول يفعال در بازارها ينهادها
بر  يمبتن يد. دستگاه اجرائينما ير طرح را اعالم مه ين ماليآورده خود، بسته تأم

 يفراهم شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوص يط رقابتيهر طرح و شرا يها يژگيو
 کند. ياقدام م يو تعاون
ند ينما يم را فراهم يطيسازمان برنامه و بودجه کشور شرا يبا همکار يدستگاه اجرائـ ۲

، »ياهداف اجتماع يدارا« يرانتفاعيغ يا طرحهاي يا هيسرما ييتملک دارا يکه طرحها
) اين تبصره و در قالب قرارداد ۱با استفاده از تسهيالت جزء( يو تعاون يبخش خصوص به

 .مابين دستگاه و متقاضي واگذار شود منعقده في
 با ، موافقتيخارج يمال نيتأم يبرا يتيحاکم نيتضام ارائه به نسبت تواند يم دولتـ ۳

 محل ) وي) قانون اساس۸۳اموال موضوع اصل هشتاد و سوم ( ي(به استثنا موالا نيتره
 د.ينما  اقدام محصول ديخر نيتضم ارائه نيهمچن و طرح ياجرا

 از %)۵۰درصد( با رعايت قوانين و مقررات مربوطه پنجاه مجازند ياجرائ يدستگاههاـ ۴
 )ريال۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تا سقف بيست هزار ميليارد ( را خود ياختصاص يدرآمدها
  ند.ينما تبصره نيا يطرحها شده اداره وجوه اي و سود ارانهي محصول، ديخر صرف

 زين يآت يسالها در ۱۳۹۷ سال در منعقدشده يقراردادها يبرا دولت تعهداتـ  ۵
  است. االجراء الزم
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 هاي مشارکت قرارداد در يو تعاون يخصوص بخش گذاري سرمايه از ناشي درآمدهايـ  ۶
 قانون )۱۳۲( ماده) ث( بند) ۲( و) ۱( جزءهاي مالياتي مشوقهاي موضوع اين تبصره از

 يمال نظام يارتقا و ريپذ رقابت ديتول موانع رفع قانون) ۳۱( ماده موضوع مستقيم هاي ماليات
  باشد. يبرخوردار م ۵۵۰۰۰۰از محل رديف شماره  آن بعدي اصالحات و کشور

قات و يسالمت، آموزش، تحق يهاو توسعه حوزه يردارب تواند در بهرهيدولت مـ ۷
  د.ياستفاده نما يخصوصي ـ مشارکت عموم يت دولت از روشهايفرهنگ با حفظ مالک

 با كشور، كل داري خزانه به واريز از پس تبصره اين احكام اجراي از ناشي درآمدـ  ۸
 اي سرمايه هاي دارايي تملك يطرحها ريسا ليتکم يبرنامه و بودجه کشور و برا سازمان نظر
 ياجرائ دستگاه به همان ) اين قانون۵جدول شماره ( ۲۱۰۳۰۰ف ياز محل رد تمام مهين

  ابد.ي يم اختصاص
با  تبصره را نيا موضوع هاي طرح(پروژه) ربط مجازند دستگاههاي اجرائي ذيـ ۹

ران يوز أتيمصوبه هاخذ  رعايت مقررات مذكور در اين تبصره و ساير قوانين مرتبط بدون
  کشور) به فروش برسانند. يعموم محاسبات ) قانون۱۱۵( (موضوع ماده

 در چهارچوب آنها فيوظا که يبردار در حال بهره يها طرح(پروژه) يانسان يروينـ ۱۰
 قانون) ۲۱ماده ( يکارها وفق سازو شود يواگذار م يو تعاون ين تبصره به بخش خصوصيا

 الحاق ) قانون۴۵( ماده نيهمچن و مربوطه يها نامه نييآ و يکشور خدمات تيريمد
  .بود خواهد ۱۵/۸/۱۳۸۴) مصوب ۱دولت( مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون به موادي

 چهارچوب در نيتضام طرح(پروژه)، ارجاع نديفرآ از اعم ياجرائ نديفرآ هرگونهـ ۱۱
 قانون به مواد يبرخ الحاق قانون) ۲۷( ماده موضوع اقتصاد يدستورالعمل مصوب شورا

  .رديپذ يم صورت) ۲( دولت يمال مقررات از يبخش ميتنظ
ن قانون، يب ايخ تصوين تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاريا ينامه اجرائ نييآ
  رسد. يران ميأت وزيب هيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصويبه پ

نامه ششم توسعه از ) قانون بر۲۸) و (۲۵)، (۷مدارس دولتي بر اساس مواد (ـ ۱۲
  باشند. شمول حكم اين تبصره مستثني مي

  ـ  ٢٠تبصره
موضوع  ياجرائ يدستگاهها يبر عملکرد، تمام يمبتن يزير بودجه يدر اجراـ  الف

، مکلفند در يدولت ياز جمله بانکها و شرکتها يت خدمات کشوريري) قانون مد۵ماده (
 ند.يشده اقدام نما تمام مت يق يستم) حسابداريل سامانه (سيا تکميبه استقرار  نسبت ۱۳۹۷سال

شده در  ينيب شيدر سقف رقم پ ياجرائ يدستگاهها ياختصاص يمازاد درآمدهاـ  ب
د و ابالغ سازمان برنامه و بودجه ييبا تأ ۱۳۹۷در قانون بودجه سال  ۱۰۲۵۰۰ـ  ۶رديف 

  ه است.نيکشور با رعايت قوانين و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هز
  ) قانون برنامه ششم توسعه:۷حکم بند(پ) ماده ( يدر اجراـ  ج
ستم) ي) بر اساس توافقنامه مربوط در سامانه(سياتي(عمل ياعتبارات واحد مجرـ ۱
ن يص انجام خرج در ايشده و تشخ يصورت جداگانه نگهدار به يدستگاه اجرائ يحسابدار

در حسابها  يبه نحو يواحد مجر يمال ياه داديخواهد بود. رو ير واحد مجريموارد با مد
طور مجزا  به يواحد مجر يمال يدادهايرو يريگ خواهد شد که امکان گزارش ينگهدار

  وجود داشته باشد.
شوند  ياداره م يکه بر اساس تفاهمنامه عملکرد يمجر يبه دستگاهها و واحدهاـ ۲

بت به جابجايي اعتبارات شود با موافقت سازمان برنامه وبودجه کشور نس اجازه داده مي
نامه  اي در سقف اعتبارات همان رديف اقدام نمايند. آيين فصول هر يك از رديفهاي هزينه

  رسد. اجرائي اين جزء با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصويب هيأت وزيران مي
و  يمکلفند تمام اطالعات مربوط به حقوق کارکنان رسم ياجرائ يدستگاههاـ ۳

برنامه و بودجه  يها و سازمان ييو دارا يار وزارت امور اقتصاديخود را در اخت يمانيپ
ن دستگاهها يکشور  قرار دهند. اعتبارات فصل اول و ششم  ا يو استخدام يکشور و ادار

  گردد. يکل کشور پرداخت م يدار ت توسط خزانهيص با اولويدر سقف تخص
شده مورد توافق در  تمام ين بهايحاصل از تفاضل ب يها ييجو از صرفهـ ۴

ا محصول در همان دوره تفاهمنامه، يت يفعال يقطع يها نهيو هز يتفاهمنامه عملکرد
 يها عنوان پرداخت به يزه در کارکنان واحد مجريجاد انگي%) به منظور ا۵۰درصد( پنجاه

مه برنا يها سازمان يمحصوالت بر اساس دستورالعمل ابالغ يفيک يرمستمر و ارتقايغ
ش يافزا يگر براي%) د۵۰کشور و پنجاه درصد( يو استخدام يو بودجه کشور و ادار

ربط، مازاد بر سقف  يذ يدستگاهها يا هيسرما يها ييتملک دارا ياعتبارات طرحها
) قانون برنامه و ۳۰ص اعتبارات موضوع ماده(يته تخصيص اعتبارات مصوب کميتخص

  گردد.  ينه ميبودجه، هز

 ۱۳۹۷ ) که در طول سال۴وست شماره(يمندرج در بخش دوم پ ياجرائ يدستگاههاـ  ۵
د سازمان برنامه و ييباشند با تأ يبر عملکرد م يمبتن يزير کامل بودجه ياجرا يمتقاض

  شوند.  ين تبصره ميبودجه کشور مشمول مفاد ا
ر يعملکرد و سا ي، شاخصهاياتين حکم شامل نحوه نظارت عمليا ينامه اجرائ نيآي
ن قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت يماه پس از ابالغ ا کيحداکثر  موارد

  د.يران خواهد رسيأت وزيب هيه و به تصويته ييو دارا يامور اقتصاد
) قانون برنامه ششم توسعه، مکلف ۲۵موضوع ماده ( ياجرائ يدستگاهها يتمامـ   د
 د خدماتيو خر يق واگذاريده از طرن مايف اي%) از وظا۱۰ن حداقل ده درصد(يبه تأم
انجام وظايف موضوع  يد برايجد ياتيا عملي يجاد هرگونه واحد ادارين ايباشند. همچن مي

شده در  ينيب شيق سازوکار پياز از طرين خدمات مورد نيالذکر ممنوع است و تأم ماده فوق
  ر است.يپذ ن ماده و اعتبارات مصوب امکانيا

) قانون برنامه و بودجه كشور مكلف ۳۰ر موضوع ماده(كميته تخصيص اعتباـ   ه
) اين ۱اي موضوع پيوست شماره( است تخصيص اعتبار طرحهاي تملك دارايي سرمايه

%) ميانگين ۱۰اي انجام دهد كه تخصيص اعتبار هر طرح از ده درصد( گونه قانون را به
ف در اموال تخصيص طرحها در طول سال كمتر نباشد. تخلف از اجراي اين حكم تصر

  گردد. عمومي تلقي مي
) قانون مديريت ۵تأمين هزينه افطاري كليه دستگاههاي اجرائي مندرج در ماده(ـ  و

كشور اعتبارات عمومي و اختصاصي، منابع  خدمات كشوري از هر محل از جمله بودجه كل
نحو  جويي به هر ميزان و به هر داخلي، اعتبارات خارج از شمول و منابع حاصل در صرفه

  مطلقاً ممنوع است.
) قانون برنامه ششم توسعه از ۲۸) و (۲۵)، (۷مدارس دولتي بر اساس مواد (ـ  ز

  باشند. شمول حكم اين تبصره مستثني مي
كرد مبالغ  دولت مكلف است با اتخاذ سازوكاري نسبت به اجراي احكام و هزينهـ  ح

ويژه سياستهاي كلي  ي بهمندرج در رديفهاي اين قانون در جهت اهداف سياستهاي كل
كرد اعتبارات در امور غيرضرور از قبيل چاپ نشريات و  اقتصاد مقاومتي اقدام و از هزينه

بند با پيشنهاد سازمان برنامه و  نامه اجرائي اين ها پرهيز نمايد. آيين برگزاري همايش
  رسد. بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي

طريق  داري كل كشور به ي مكلف است از طريق خزانهوزارت اموراقتصادي و دارايـ  ط
  خرجي اين قانون اقدام نمايد.ـ  مقتضي نسبت به نگهداري رديفهاي جمعي

  ) قانون برنامه ششم توسعه بر حكم اين تبصره حاكم است.۸) و (۷احكام مواد (
 ۱۷/۲/۱۳۸۷مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب  ـ٢١تبصره

  شود. تمديد مي ۱۳۹۷االجراء شدن قانون جديد در سال  الحات بعدي آن تا زمان الزمو اص
با توجه به پايان زمان آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري و ضرورت  ـ٢٢تبصره

مصوب  اجراي احكام آن قانون، مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري
شدن  االجراء تا زمان تصويب و الزم ۱۳۹۷سال با اصالحات و الحاقات بعدي در  ۸/۷/۱۳۸۶

  گردد. قانون جديد آن تمديد مي
هاي كلي  دولت مكلف است گزارش انطباق اجراي اين قانون با سياست ـ٢٣تبصره

  بار به مجلس شوراي اسالمي ارائه كند. برنامه ششم توسعه را هر چهارماه يك
ماه  دو انون حداكثر ظرف مدت ق نيا ازياجرائي مورد ن يها نامه نييآ ـ٢٤ تبصره

  رسد. مي رانيوز أتيه بيو به تصوشود  ميپس از تصويب آن تهيه 
  است. ۱۳۹۷قانون صرفاً مربوط به سال احكام مندرج در اين كليه ـ٢٥تبصره

روز يكشنبه  واحده و بيست و پنج تبصره در جلسه علني  قانون فوق مشتمل بر ماده
از سوي مجمع  ٢٦/١٢/١٣٩٦مي تصويب و در تاريخمجلس شوراي اسال ٢٠/١٢/١٣٩٦مورخ

  ) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.١١تشخيص مصلحت نظام با حذف يك بند از تبصره(
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
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