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 ٢١/٧/١٣٩٧                                                        هـ     ٥٥٧٩٦ت/٩٥٣٠٨شماره
 سازمان برنامه و بودجه کشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي

 ٣١/٦/١٣٩٧مورخ  ٣٣٠٦٤٨به پيشنهاد شماره  ١١/٧/١٣٩٧وزيران در جلسه  هيأت
) ماده واحده قانون بودجه سال ۲۰ند (ح) تبصره (بسازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد 

 تصويب کرد:نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير کل کشور آيين ۱۳۹۷
 

  ) ماده واحده قانون بودجه ۲۰بند (ح) تبصره ( يينامه اجرانييآ
 کل کشور ۱۳۹۷سال 

 روند: نامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي در اين آيين ـ۱ماده
 کل کشور.  ۱۳۹۷الف ـ قانون: قانون بودجه سال 

  ب ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. 
هاي اجرايي که به نحوي از انحا از اعتبارات  اجرايي: تمامي دستگاه  پ ـ دستگاه

کنند و نام آنها در قانون يا هاي دولتي استفاده مي بودجه عمومي يا بودجه شرکت
 رج شده است.هاي آن دپيوست

هاي مرتبط است گزارش ارتباط تکاليف، احکام و رديف  اجرايي مکلف  دستگاه ـ۲ماده
هاي کلي اقتصاد  هاي کلي به ويژه سياست با خود، مندرج در قانون را با اهداف سياست

 هيأت) پيوست که تأييد شده به مهر دفتر ۳) و (۲)، (۱مقاومتي در قالب جداول شماره (
  نامه، به سازمان ارسال کند.هيه و ظرف يک ماه از تاريخ ابالغ اين تصويبدولت است، ت
نامه را ظرف دو  ) اين تصويب۲سازمان مکلف است جداول موضوع ماده ( ـ۳ماده

 اجرايي ابالغ کند.   هفته پس از وصول، بررسي و پس از تأييد، به دستگاه
) اين ۲ماده ( است عملکرد جداول موضوع  اجرايي مکلف  دستگاه ـ۴ماده

  نامه را در مقاطع زماني شش ماهه، به سازمان ارسال کند.  تصويب
نامه با رعايت موارد دستگاه اجرايي مکلف است از تاريخ ابالغ اين تصويب ـ ۵ماده

  کرد اعتبارات در امور غيرضرور پرهيز کند:  جويي، از هزينه هاي صرفه زير و اتخاذ سازوکار
و تأسيسات  ختمان و تأسيسات جديد و خريد ساختمانالف ـ اجاره هرگونه سا

جديد اداري، رفاهي، فرهنگي و ورزشي به استثناي واحدهايي که حسب ضرورت در سال 
هاي اداري موجود بدون ايجاد  تقسيمات کشوري، تجميع ساختمانر به دليل تغيي ۱۳۹۷

اندازي بارمالي جديد راهشهرها بدون ايجاد  بار مالي جديد يا تمرکززدايي و خروج از کالن
) بند (ط) ۳کرد خارج از شمول موضوع جزء ( شوند، از هر محل از جمله مجوزهاي هزينه

) ۲ررات مالي دولت (ـ) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مق۲۸ماده (
  ـ ، ممنوع است. ۱۳۹۳مصوب  ـ

که حسب ضرورت در  يب ـ نوسازي تجهيزات و لوازم اداري به استثناي واحدهاي
هاي اداري موجود بدون  به دليل تغيير تقسيمات کشوري، تجميع ساختمان ۱۳۹۷سال 

د شهرها بدون ايجاد بارمالي جدي ايجاد بارمالي جديد يا تمرکززدايي و خروج از کالن
) ۳کرد خارج از شمول موضوع جزء ( از جمله مجوزهاي هزينهاز هر محل  اندازي شوند، راه

) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ۲۸ماده ( بند (ط)
  )، ممنوع است.۲(

ـ  هزينه   اجرايي، حداکثر به ميزان   هاي مصرفي و ملزومات اداري براي دستگاه پ
%) عملکرد سال قبل مجاز است. واحدهاي خدماتي عمومي با تأييد سازمان برنامه ۷۰درصد(هفتاد

  ها از شمول اين بند مستثني هستند. ريزي استانشور/ سازمان مديريت و برنامهو بودجه ک
  هاي  هاي داخلي به استثناي مأموريت هاي سفرهاي خارجي و مأموريت ت ـ هزينه

الملل نفت و گاز وزارت نفت و امور اجرايي و امور بين  واحدهاي نظارت در دستگاه
  ران و سازمان انرژي اتمي ايران (با تأييد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايالملل  نبي

  ها) حداکثر به ميزان  ريزي استانسازمان برنامه و بودجه کشور/ سازمان مديريت و برنامه
 %)  عملکرد سال قبل مجاز است.  ۶۰شصت درصد (

 هاي برگزاري هرگونه همايش، گردهمايي و نظاير آن از محل تمامي ث ـ هزينه
) ۳وضوع جزء (کرد خارج از شمول م يي از جمله مجوزهاي هزينهدستگاه اجرااعتبارات 

قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) ۲۸بند (ط) ماده (
%) عملکرد سال قبل و با اتخاذ تدابيري براي  ۳۰سي درصد (زان )، حداکثر به مي۲(

 پذير است.ها امکان مديريت هزينه
از هر محل از جمله  ت غيرمرتبط با وظايف دستگاه اجراييج ـ چاپ نشريا

) قانون الحاق ۲۸) بند (ط) ماده (۳کرد خارج از شمول موضوع جزء ( مجوزهاي هزينه
 )، ممنوع است.۲برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (

نون محاسبات کرد اعتبارات به صورت خارج از شمول قا چ ـ استفاده از مجوز هزينه
) قانون ۲۸) بند (ط) ماده (۳عمومي کشور و ساير قوانين و مقررات مربوط، موضوع جزء (

)، حداکثر به ميزان ۲الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (

مجاز است. موارد استثنا نيز صرفاً براي موارد  %) عملکرد سال قبل ۵۰رصد (پنجاه د
 خواهد بود.ازمان برنامه و بودجه کشور مجاز د سخاص با تأيي
نامه، بين تصوي) ا۵ت ماده (يمکلفند ضمن رعا يياجرا يهادستگاه ـ ۶ماده

ن يک ماه پس از ابالغ ايو گزارش آن را ظرف  ييها را شناسا نهيکاهش هز يها نهيزم
 نامه به سازمان ارسال کنند. بيتصو

نامه را پس از دريافت و بررسي  د اين تصويبسازمان مکلف است گزارش عملکر ـ۷ماده
 صالح ارسال کند.  هاي اجرايي، در پايان سال مالي تهيه و به مراجع ذيهاي دستگاه گزارش

ها و در موارد ممنوعيت هاي دولتي براي هزينهاستفاده از منابع شرکت ـ ۸ماده
  ز نيست.هاي اجرايي مجانامه توسط دستگاههاي موضوع اين آيينمحدوديت

  اسحاق جهانگيريـ  معاون اول رئيس جمهور
با مفاد  ۱۳۹۷هاي مندرج در قانون بودجه  ـ گزارش ارتباط تكاليف، احكام و رديف۱جدول

  هاي كلي ابالغي اقتصاد مقاومتي هاي كلي و مضامين استخراج شده از سياست سياست
  مبالغ به ميليون ريال

شماره 
بندي  طبقه

دستگاه 
  اجرايي

دستگاه عنوان 
  عنوان رديف/برنامه /فعاليت  اجرايي

بند متناظر با مفاد 
هاي كلي  سياست

ابالغي مقام معظم 
  رهبري

شده  مضمون استخراج
هاي كلي  از سياست

ابالغي اقتصاد مقاومتي 
(براساس جدول 

پيوست  ۳شماره
  نامه) تصويب

اعتبار ابالغي 
۱۳۹۷  

            
            

    جمع

  
  هاي كلي ابالغي  اي با سياست هاي سرمايه ملك داراييـ ارتباط اعتبارات ت۲جدول

  مقام معظم رهبري
  مبالغ به ميليون ريال

شماره 
بندي  طبقه

دستگاه 
  اجرايي

عنوان دستگاه 
  اجرايي

شماره 
  بندي طرح طبقه

عنوان 
  طرح/پروژه

بند متناظر با مفاد 
هاي كلي  سياست

ابالغ مقام معظم 
  رهبري

مضمون استخراج شده از 
اي كلي ابالغي ه سياست

اقتصاد مقاومتي (براساس 
پيوست  ۳جدول شماره
  نامه) تصويب

اعتبار 
ابالغي 
۱۳۹۷  

              
              

    جمع

  هاي دولتي است. ) اعتبارات از بودجه عمومي و يا اعتبار از بودجه شركت۲) و (۱ـ منظور از اعتبار در جداول ( *
  

    هاي كلي ابالغ اقتصاد مقاومتي ستخراج شده از سياست): فهرست مضامين ا۳جدول شماره (
بند مرتبط در 

هاي  سياست
كلي اقتصاد 
  مقاومتي

  مضمون مورد اشاره

  ۱بند

  سازي امكانات و منابع مالي كشور به منظور توسه كارآفريني . تأمين شرايط و فعال۱ـ۱
  ه منظور توسعه كارآفرينيهاي انساني و علمي كشور ب سازي سرمايه . تأمين شرايط و فعال۲ـ۱
  هاي اقتصادي . به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعاليت۳ـ۱
  درآمد و متوسط . تأكيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات كم۴ـ۱

  ۲بند

  سازي و اجراي نقشه جامع علمي كشور . پياده۱ـ۲
  . ساماندهي نظام ملي نوآوري۲ـ۲
  درات محصوالت و خدمات دانش بنيان. افزايش سهم توليد و صا۳ـ۲
  . دستيابي به رتبه اول اقتصاد دانش بينان در منطقه۴ـ۲

  ۳بند

  وري در اقتصاد با تقويت عوامل توليد و توانمندسازي نيروي كار . محور قراردادن رشد بهره۱ـ۳
  . تقويت عوامل توليد و توانمندسازي نيروي كار۲ـ۳
  ها مناطق و استان. ايجاد بستر رقابت بين ۲ـ۳
  هاي مناطق كشور هاي متنوع در جغرافياي مزيت . به كارگيري ظرفيت و قابليت۳ـ۳

  ۴بند

  ها . كاهش شدت انرژي با استفاده از ظرفيت هدفمندسازي يارانه۱ـ۴
  ها هاي عدالت اجتماعي با استفاده از ظرفيت هدفمندسازي يارانه . ارتقاي شاخص۲ـ۴
  ها سازي يارانه با استفاده از ظرفيت هدفمند . افزايش توليد۳ـ۴
  ها . افزايش اشتغال با استفاده از ظرفيت هدفمندسازي يارانه۴ـ۴
  ها وري با استفاده از ظرفيت هدفمندسازي يارانه . افزايش بهره۵ـ۴

  ۵بند
  رزشها در ايجاد ا بري عادالنه عوامل در زنجيره توليد تا مصرف متناسب با نقش آن . سهم۱ـ۵
  . افزايش سهم سرمايه انساني در زنجيره توليد از طريق ارتقا آموزش، مهارت، خالقيت، كارآفريني و تجربه۲ـ۵

  ۶بند
  ها و كاالهاي اساسي به ويژه در اقالم وارداتي . افزايش توليد داخلي نهاده۱ـ۶
  . تنوع بخشي در مبادي تأمين كاالهاي وارداتي۲ـ۶
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بند مرتبط در 
هاي  سياست

كلي اقتصاد 
  مقاومتي

  مضمون مورد اشاره

  توليد محصوالت و خدمات راهبردي. اولويت دادن به ۳ـ۶

  ۷بند
  . تأمين امنيت غذا و درمان۱ـ۷
  . ايجاد ذخاير راهبردي با تأكيد بر افزايش كمي و كيفي توليد (مواد اوليه و كاال)۲ـ۷

  ۸بند
  پذيري در توليد . ارتقاي كيفيت و رقابت۱ـ۸
  . ترويج مصرف كاالهاي داخلي۲ـ۸
  ور. اصالح الگوي مصرف در كش۳ـ۸

  ۹بند
  . افزايش ثبات در اقتصاد ملي۱ـ۹
  . تقويت بخش واقعي اقتصاد۲ـ۹
  . اصالح و تقويت نظام مالي كشور۳ـ۹

  ۱۰بند

  . گسترش خدمات تجارت خارجي در جهت حمايت هدفمند از صادرات كاالها و خدمات۱ـ۱۰
  . گسترش ترانزيت در جهت حمايت هدفمند از صادرات كاالها و خدمات۲ـ۱۰
  گذاري خارجي براي صادرات . تشويق سرمايه۳ـ۱۰
  ها به ويژه با كشورهاي منطقه هاي اقتصادي با كشور . تنوع بخشي پيوند۴ـ۱۰
  . گسترش مبادالت تهاتري۵ـ۱۰
  . گسترش پايدار سهم صادرات ايران در بازارهاي هدف۶ـ۱۰
  دفمند از صادرات كاالها و خدماتهاي الزم در جهت حمايت ه . تسهيل مقررات و گسترش مشوق۷ـ۱۰
  ريزي توليد ملي متناسب با نيازهاي صادراتي . برنامه۸ـ۱۰
  دهي بازارهاي جديد . شكل۹ـ۱۰
  . تنوع بخشيدن به پيوندهاي اقتصادي با كشورها به ويژه كشورهاي منطقه۱۰ ـ۱۰

  ۱۱بند

  هاي پيشرفته . انتقال فناوري۱ـ۱۱
د، صادرات كاال و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مـالي از خـارج   . گسترش و تسهيل تولي۲ـ۱۱

  در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي
  . گنجاندن شرط انتقال فناوري در معامالت خارجي۳ـ۱۱

  ۱۲بند
  هاي اقتصادي . استفاده از ديپلماسي در جهت حمايت از هدف۱ـ۱۲
  ي و مشاركت با كشورهاي منطقه به ويژه همسايگانهاي راهبردي و گسترش همكار . توسعه پيوند۲ـ۱۲
  اي به منظور مقاوم سازي اقتصاد المللي و منطقه هاي بين هاي سازمان . استفاده از ظرفيت۳ـ۱۲

  ۱۳بند

  . انتخاب مشتريان راهبردي در صادرات نفت و گاز۱ـ۱۳
  هاي فروش نفت و گاز . ايجاد تنوع در روش۲ـ۱۳
  خش خصوصي در فروش نفت و گازدادن ب . مشاركت۳ـ۱۳
  . افزايش صادرات گاز۴ـ۱۳
  . افزايش صادرات برق۵ـ۱۳
  . افزايش صادرات پتروشيمي۶ـ۱۳
  هاي نفتي . افزايش صادرات فرآورده۷ـ۱۳

  ۱۴بند
  . افزايش ذخاير راهبردي نفت و گاز كشور به منظور اثرگذاري در بازارهاي جهاني۱ـ۱۴
  ي توليد نفت و گاز به ويژه در ميادين مشتركها . توسعه ظرفيت۲ـ۱۴

  ۱۵بند
  . افزايش ارزش افزوده نفت و گاز از طريق تكميل زنجيره ارزش اين صنايع۱ـ۱۵
  . توسعه توليد كاالهاي داراي بازدهي بهينه(براساس شاخص شدت مصرف انرژي)۲ـ۱۵

  ۱۶بند
  ول اساسي در ساختارهاهاي عمومي كشور با تأكيد بر تح جويي در هزينه . صرفه۱ـ۱۶
  هاي موازي و غيرضروري سازي اندازه دولت و حذف فعاليت . منطقي۲ـ۱۶
  اي دولت . رعايت انضباط مالي و بودجه۳ـ۱۶

  . اصالح در نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي۱ـ۱۷  ۱۷بند

صل از صادرات نفت و گاز تـا قطـع وابسـتگي    . افزايش ساالنه سهم صندوق توسعه ملي از منابع حا۱ـ۱۸  ۱۸بند
  بودجه به نفت

  ۱۹بند
  سازي آن . افزايش شفافيت اقتصاد و سالم۱ـ۱۹
  . كاهش فساد۲ـ۱۹

  ۲۰بند 
گـاري و   وري، كارآفريني، سـرمايه  . تقويت فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهره۱ـ۲۰

  اشتغال مولد
  مقاومتي به افراد داراي خدمات برجسته . اعطاي نشان اقتصاد۲ـ۲۰

  . تبيين ابعاد و فراگيري و رواج گفتمان اقتصاد مقاومتي۱ـ۲۱  ۲۱بند

  ۲۲بند
هاي علمي، فني و اقتصادي بـراي دسترسـي بـه تـوان آفنـدي و       . شناسايي و به كارگيري ظرفيت۱ـ۲۲

  اقدامات مناسب
  دشمنهاي تحريم و افزايش هزينه براي  . رصد برنامه۲ـ۲۲

هاي واكنش هوشمند، فعال، سـريع و بـه هنگـام     . مديريت مخاطرات اقتصادي از طريق تهيه طرح۳ـ۲۲  
  هاي داخلي و خارجي در برابر مخاطرات و اختالل

  ۲۳بند
  گذاري . شفافيت نظام توزيع و قيمت۱ـ۲۳
  هاي نظارت بر بازار . روزآمدسازي شيوه۲ـ۲۳

بند مرتبط در 
هاي  سياست

كلي اقتصاد 
  مقاومتي

  مضمون مورد اشاره

  رد براي كليه محصوالت داخلي و ترويج آن. افزايش پوشش استاندا۱ـ۲۴  ۲۴بند

  

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR

