
بخشهایی از
کل کشور1397قانون بودجه سال 

که درزمینه مدیریت منابع ، داراي کاربرد بیشتري می باشد

صادقیان: تنظیم
-6تبصره 

هاي مستقیم قانون مالیات) 84(سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده-الف
ساالنه مبلـغ  1397و اصالحات بعدي آن در سال 1366/12/4مصوب 

. شـود ر یال تعیین مـی )276.000.000( دویست و هفتاد و شش میلیون 
نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعـم از حقـوق و   

) 86(مـاده  ) 2(و ) 1(هاي العاده و کارانه به استثناي تبصرهمزایاي فوق
) 5(مـاده هاي مستقیم و اصالحات بعدي آن و بـا رعایـت   قانون مالیات

اي از مقررات مربوط به اعضاي هیـأت علمـی مصـوب    قانون اصالح پاره
با اصالحات و الحاقات بعدي و مربوط به امور آموزشی و 1368/12/16

پژوهشی است، مازاد بر مبلغ مذکور تا سه برابر آن مشمول مالیات ساالنه 
ول و نسبت به مازاد سه برابر، تا چهـار برابـر آن مشـم   ) %10(ده درصد

و نسبت به مازاد چهاربرابر، تـا شـش   ) %15(مالیات ساالنه پانزده درصد
و نسبت به مازاد شش برابر سـی و پـنج   ) %25(برابر بیست و پنج درصد



میزان معافیت مالیاتی اشـخاص موضـوع   . شودتعیین می) %35(درصد
هاي مستقیم سـاالنه مبلـغ دویسـت و    قانون مالیات) 101(و ) 57(مواد

.شودریال تعیین می)216.000.000(یون شانزده میل

و تبصـره  *هاي توسعه کشور قانون احکام دائمی برنامه) 1(احکام ماده 
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظـیم بخشـی از   ) 28(ماده ) ي(بند

.بر حکم بند فوق حاکم است*)2(مقررات مالی دولت 

دانشگاهها، مراکز -هاي توسعه کشور قانون احکام دائمی برنامه) 1(ماده *
هـا و پارکهـاي علـم و    و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگسـتان 

هـاي  فناوري که داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالی وزارتخانـه 
علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع 

باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بـر  ربط میقانونی ذي
قـانون مـدیریت   ،قانون محاسبات عمومی کشورویژهدستگاههاي دولتی به

و اصالحات و الحاقات بعدي آنها قانون برگزاري مناقصات،خدمات کشوري
هـاي مـالی، معـامالتی، اداري،    نامهو فقط در چهارچوب مصوبات و آیین

وزیـران  استخدامی و تشکیالتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأییـد 
لوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی و در مـورد   ع

جمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آمـوزش  ها به تأیید رئیسفرهنگستان
تحقیقاتی وابسته به نیروهاي مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهاي عالی و

.کنندرسد، عمل میمسلح می



قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مـالی  28ماده *
ها، تغییـر تشـکیالت،   ها و دستورالعملها، بخشنامهنامهتصویب-) 2(دولت 

بندي مشاغل و افزایش مبناي حقـوقی،  تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه
کارگیري نیرو و مصوبات هیـأت امنـاي   اعطاي مجوز هر نوع استخدام و به

انشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که متضمن بار مـالی بـراي دولـت و    د
هاي بازنشستگی و دستگاههاي اجرائی باشد، درصورتی قابل طرح و صندوق

تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون 
.ربط تأمین شده باشـد بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذي

اقدام دستگاه اجرائی برخالف این حکم، تعهد زائـد بـر اعتبـار محسـوب     
شودمی

-9تبصره 
به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهـاي علـم و   -الف

شود با تصویب هیأتهاي امناي خود تا سقف عملکرد فناوري اجازه داده می
نسبت به أخذ تسهیالت از بانکها اقدام کنند 1396درآمد اختصاصی سال 

اي خود و احـداث  هاي سرمایهو در جهت تکمیل طرحهاي تملک دارایی
قانون برنامـه ششـم   ) 103(ماده ) پ(خوابگاههاي متأهلین موضوع بند 

توسعه استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخـت اقسـاط از محـل درآمـد     
رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به هايصندوق. اختصاصی خود اقدام کنند



منظور پرداخت یارانه سود و هاي خود بهبینی اعتبار الزم در فعالیتپیش
.کارمزد احداث خوابگاههاي متأهلین اقدام نمایند

در راستاي تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور کـاهش اعتبـارات   -و
.هاي پژوهشی توسط دستگاههاي اجرائی، ممنوع استبرنامه

11تبصره 
هاي رانندگی توسط حساب قبوض جریمهدر صورت پرداخت و تسویه-و 

، جریمه دیرکـرد ناشـی از عـدم    1397مالکان خودرو تا پایان آذرماه 
مبلغ وصولی از این محـل  . شودبخشیده می1396پرداخت تا پایان سال 

ایـن  ) 5(جدول شماره 150123به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 
بـه مصـرف   106000-1اي شود و از طریق ردیف هزینهقانون واریز می

.رسدمی

عوارض خروج از کشور براي زائران عتبات براساس 1397در سال -ح 
.گرددأخذ می1396قانون بودجه سال 

مـاه  تا بیست و دوم آبـان 1397زائران اربعین که از تاریخ سوم مهرماه 
از مرزهاي زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می شـوند  1397

.باشنداز پرداخت عوارض خروج معاف می

هزینـه  التفـاوت کمـک  سازمان برنامه و بودجه مجاز اسـت مابـه  -ط 
مندي و اوالد و عیدي بازنشستگان لشـکري و کشـوري از اعتبـار    عائله



ی و استانی مربوطـه  شده براي هریک از دستگاههاي اجرائی ملبینیپیش
اي صـندوق مـذکور اضـافه    را از بودجه آنها کسر و به اعتبارات هزینه

.نماید

-12تبصره 

بگیر از قبیل هیأت علمـی،  افزایش حقوق گروههاي مختلف حقوق-الف 
طور جداگانه توسط دولت در ایـن  کارکنان کشوري و لشکري و قضات به

قانون ) 78(وت تطبیق موضوع ماده نحوي که تفاگیرد بهقانون انجام می
در حکم حقـوق، بـدون   1386/7/8مدیریت خدمات کشوري مصوب 

.تغییر باقی بماند

قـانون  ) 1(، ماده *قانون برنامه ششم توسعه) 74(ماده ) ب(احکام بند
قانون ) 28(ماده ) ي(هاي توسعه کشور و تبصره بنداحکام دائمی برنامه

بر *) 2(تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتمواد به قانون الحاق برخی
.حکم این بند حاکم است

کلیـه پزشـکان،   -قانون برنامـه ششـم توسـعه،    ) 74(ماده ) ب(بند*
دندانپزشکان و داروسـازانی کـه در اسـتخدام پیمـانی و یـا رسـمی       
دستگاههاي اجرائی موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفـاعی  

هـاي  پزشکی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارسـتان 
واحده قانون ماده) 1(بخش خصوصی، عمومی غیردولتی با رعایت تبصره 



و یـا فعالیـت   11/10/1373منوعیت تصدي بیش از یک شغل مصـوب  م
انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادي مربوط به غیـر  

مسؤولیت اجراي این بند به عهده وزراي . از دستگاه اجرائی خود نیستند
هاي مربوطه و معاونان آنها و مسـؤوالن مـالی دسـتگاههاي    وزارتخانه

مکلف است در اجراي این حکم با جبـران خـدمات   دولت . مذکور است
خاص در چهارچوب بودجه سنواتی اقدام نفعان از طریق اعمال تعرفهذي

اجراي این حکم مشروط به جبران محرومیـت از کـار در بخـش    . نماید
هـاي سـنواتی   خصوصی، پرداخت حقوق مناسب و تأمین اعتبار در بودجه

.است

اد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مـالی  قانون الحاق برخی مو28ماده *
ها، تغییـر تشـکیالت،   ها و دستورالعملها، بخشنامهنامهتصویب-) 2(دولت 

بندي مشاغل و افزایش مبناي حقـوقی،  تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه
کارگیري نیرو و مصـوبات هیـأت امنـاي    اعطاي مجوز هر نوع استخدام و به

آموزش عالی که متضمن بـار مـالی بـراي دولـت و     دانشگاهها و مؤسسات 
هاي بازنشستگی و دستگاههاي اجرائی باشد، درصورتی قابل طـرح و  صندوق

تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قـانون  
. ربط تأمین شده باشـد بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذي

شودئی برخالف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب میاقدام دستگاه اجرا
بگیر دولت مکلف است حقوق و مزایاي مستمر گروههاي مختلف حقوق-1

قـانون مـدیریت خـدمات    )5(شاغل دستگاههاي اجرائی موضوع ماده 



قانون برنامه ششم توسعه و اعضاي هیـأت علمـی و   ) 29(کشوري و ماده 
قـانون  ) 28(مـاده  )پ(ولی با رعایت بند صورت پلکانی نزقضات را به

تر از درصـد  اي افزایش دهد که طبقات پایینگونهبه*برنامه ششم توسعه
.افزایش بیشتري برخوردار شوند

خواهـد بـود و مقامـات و    ) %20(حداکثر میزان افزایش بیست درصد 
قانون مدیریت خدمات کشوري و مدیران )71(همطرازان موضوع ماده 

اعضاي هیأت مدیره و رؤساي دستگاههاي اجرائی موضوع مـاده  عامل و
قـانون برنامـه ششـم    )29(قانون مدیریت خدمات کشوري و ماده ) 5(

توسعه، استانداران و شهرداران مراکز استانها و اعضاي شوراي اسـالمی  
.شوندمشمول افزایش نمی1397شهر مراکز استانها در سال 

قـانون  ) 1(نون برنامه ششم توسعه، مـاده  قا) 74(ماده ) ب(احکام بند
قانون ) 28(ماده ) ي(هاي توسعه کشور و تبصره بنداحکام دائمی برنامه

بـر  ) 2(الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
.حکم این جزء حاکم است

در راستاي اصالح نظـام  -قانون برنامه ششم توسعه ) 28(ماده )پ(بند *
هاي عمومی کشور با تأکید بر تحـول  جویی در هزینهصرفه«اداري، موضوع 

سازي اندازه دولت و حذف دستگاههاي موازي اساسی در ساختارها، منطقی
:شودهاي زاید، اقدامات زیر انجام میغیرضرور و هزینهو



اي ساالنه و متناسب با نرخ تورم نسـبت  دولت در حدود اعتبارات هزینه-پ
یین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشموالن و غیرمشموالن قـانون  به تع

ایـن حکـم   . مدیریت خدمات کشوري در لوایح بودجه سنواتی اقدام کنـد 
قانون مدیریت خدمات کشوري خواهد ) 125(درطول برنامه حاکم بر ماده 

.بود

پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایـان خـدمت و   -2
و 1375/2/26هاي ضروري به کارکنان دولت مصـوب  بخشی از هزینه

هاي مشابه به مقامات، رؤسا، مـدیران و کارکنـان   اصالحات آن و پاداش
قانون برنامه ششم توسـعه و  ) 29(کلیه دستگاههاي اجرائی موضوع ماده

مدیریت خـدمات کشـوري و همچنـین وزارت    قانون) 5(موضوع ماده
اطالعات، نیروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمی حداکثر معـادل هفـت   

قانون مدیریت خـدمات  ) 76(برابر حداقل حقوق و مزایاي موضوع ماده
سال که از لحاظ بازنشستگی کشوري در ازاي هر سال خدمت تا سقف سی

هرگونه پرداخت خارج . ودگیرد، خواهد بو وظیفه مالك محاسبه قرار می
از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصـرف در  

.اموال عمومی است

قـانون  ) 1(قانون برنامه ششم توسعه، مـاده  ) 74(ماده ) ب(احکام بند
قانون ) 28(ماده ) ي(هاي توسعه کشور و تبصره بنداحکام دائمی برنامه

بـر  ) 2(تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتالحاق برخی مواد به قانون 
.حکم این جزء حاکم است



هـاي  دستگاههاي اجرائی مجازند از محل فروش اموال و دارایـی -ب
استثناي انفال و اموال دستگاههاي زیـر  غیرمنقول مازاد در اختیار خود به

نظر مقام معظم رهبري و موارد مصداق مندرج در اصل هشـتاد و سـوم   
ساسی و امـوال مشـمول واگـذاري در قـانون اجـراي      قانون ا) 83(

قانون اساسی با رعایت قوانین و ) 44(وچهارم کلی اصل چهلهايسیاست
داري مقررات مربوطه و پس از واریز به درآمـد عمـومی نـزد خزانـه    

کشور، نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت کل
براساس قانون، بازخرید یا بازنشسـته  پاداش پایان خدمت به افرادي که

ایـن  ) 9(جدول شـماره  530000-36شوند، از محل اعتبار ردیف می
برنامه و بودجـه  «هاي نامه اجرائی که توسط سازمانقانون مطابق آیین

و وزارت امور اقتصادي و دارایـی  » اداري و استخدامی کشور«و » کشور
.رسد، اقدام نمایندتصویب هیأت وزیران میشود و بهتهیه می

این ) 9(جدول شماره550000-37دولت مجاز است اعتبار ردیف -ج
سازي حقوق بازنشستگان تحـت پوشـش   قانون را براي افزایش و متناسب

صندوق بازنشستگی کشوري و سازمان تأمین اجتماعی نیروهاي مسلح بـا  
ــافتی ــه دریـ ــانی کـ ــت کسـ ــر از اولویـ ــا کمتـ ــه آنهـ ماهانـ

نامه اجرائی که باشد، براساس آیینریال می)20.000.000(میلیونبیست
ربط تهیه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاري دستگاههاي ذي

.رسد، اختصاص دهدشود و به تصویب هیأت وزیران میمی



صندوق بازنشستگی کشوري و سازمان تأمین اجتماعی نیروهـاي مسـلح   
نفع ناشـی از  بازنشستگان ذي1397مکلفند افزایش احکام حقوقی سال 

.اعمال نمایند1/1/1397اجراي این حکم را از 

شود از محل منابع حاصـل از فـروش امـوال و    به دولت اجازه داده می
هاي منقول و غیرمنقول مازاد خود به اسـتثناي امـوال مشـمول    دارایی

) 44(وچهارم هاي کلی اصل چهلواگذاري موضوع قانون اجراي سیاست
ریال نسبت ) 1.000.000.000.000(هزار میلیارد قانون اساسی تا سقف یک

سازي حقـوق بازنشسـتگان لشـکري و    به تأمین منابع مالی براي همسان
.کشوري اقدام کند

هـا،  هـاي اداري شهرسـتان  به منظور تکمیل یـا احـداث مجتمـع   -د 
هـاي ملکـی دسـتگاههاي    استانداران موظفند پیشنهاد فروش ساختمان

هاي استان را بـه اسـتثناي انفـال و امـوال     اجرائی مستقر در شهرستان
دستگاههاي زیر نظر مقام معظم رهبري و موارد مصداق مندرج در اصـل  

قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه بـه  ) 83(هشتاد و سوم 
ریزي و توسعه استان ارائه و پس از تصویب، درآمد حاصل شوراي برنامه

کشـور  داري کلاین قانون نزد خزانه210201ردیف درآمد عمومی را به
درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیـل یـا   . واریز نمایند

.شودها میاحداث مجتمع اداري همان شهرستان



هـایی کـه مجتمـع    ریزي استان موظف است در شهرستانشوراي برنامه
اداري و اسـتخدامی کشـور و   اداري در حال ساخت با اعالم سـازمان 
پیشرفت فیزیکی اسـت،  ) %70(وزارت کشور داراي بیش از هفتاد درصد 

ربـط منظـور   اعتبار الزم براي تکمیل آن را در بودجه اسـتانداري ذي 
.نماید

قانون برنامه ششم توسعه ) 29(کلیه دستگاههاي اجرائی موضوع ماده-و 
ر قـانون بودجـه سـال    قانون مدیریت خدمات کشوري که د) 5(و ماده
دارند و نیز براسـاس  » کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی«اختیار 1397

مقررات، مجوز کمکهاي بالعوض به اشخاص حقیقی و حقوقی را دارنـد،  
موظفند گزارش عملکرد خود را به تفصیل همراه با مـدارك مربـوط تـا    

هـاي  ماه به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسـیون پایان دي
.ربط مجلس شوراي اسالمی ارائه نمایندتخصصی ذي

اعطاي هرگونه تسهیالت از محل اعتبارات دولتی، منـابع داخلـی،   -ز 
کمکها و یا درآمدهاي اختصاصی کلیـه دسـتگاههاي اجرائـی موضـوع     

قانون برنامه ششـم  ) 29(قانون مدیریت خدمات کشوري و ماده) 5(ماده
قانون مـدیریت خـدمات کشـوري،    ) 71(توسعه به مقامات موضوع ماده

مدیره و رؤسا و مدیران دستگاههاي اجرائی مدیران عامل، اعضاي هیأت
تخلف از مفاد این بنـد در حکـم   . موضوع مواد قانونی فوق ممنوع است

تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکب مشـمول مجـازات   



کتاب (1375/3/2قانون مجازات اسالمی مصوب ) 598(مقرر در ماده
.گرددمی) تعزیرات-پنجم

-ح

) 5(قانون برنامه ششم توسـعه و مـاده  ) 29(دستگاههاي مشمول ماده-1
قانون مدیریت خدمات کشوري مجاز به دریافت سود از حسابهاي بـانکی  

مفتـوح در  ) مدت، بلندمدتگذاري کوتاهحساب جاري، پشتیبان، سپرده(
.بانکهاي دولتی و غیردولتی نیستند

در اجراي این حکم بانکهاي دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود 
به حساب دستگاههاي اجرائی که فاقد قوانین و مقررات بـراي دریافـت   

بانکها، شرکتهاي بیمه دولتی، سازمان بـورس و  . باشندسود هستند، نمی
ها، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و دسـتگاههاي  اوراق بهادار، صندوق

أذون از مقام معظم رهبري و هریک از دسـتگاههاي اجرائـی کـه در    م
قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می باشند، از شمول 

.این حکم مستثنی هستند

هاي داراي مجوز سود دریافتی ناشی از سپرده1397از ابتداي سال -2
بهادار بورس و اوراقزمانها، سااستثناي بانکها، بیمهمشمول بهدستگاههاي

ها و دستگاههاي مأذون از مقام معظم رهبري به عنوان درآمـد  وصندوق
اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمـد  

دریافت و مطابق قوانین و ) %100(صورت صددرصداختصاصی واریز و به



ین حکم تصرف هرگونه اقدام مغایر ا. گرددمقررات مربوطه پرداخت می
.شوددر وجوه و اموال عمومی محسوب می

دیوان محاسبات کشور موظف است عملکرد این بند را هر شش ماه یکبـار  
.تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید

ها، تغییرات تشکیالت، ها و دستورالعملها، بخشنامهنامهکلیه تصویب-ط 
بنـدي مشـاغل و افـزایش مبنـاي     قوقی و طبقهتغییر ضرایب، جداول ح

کـارگیري نیـرو و همچنـین    حقوق، اعطاي مجوز هر نوع استخدام و به
مصوبات هیأتهاي امناء و کلیه شوراها از قبیـل شـوراي عـالی انقـالب     
فرهنگی، شوراي عالی آموزش و پرورش، شوراي گسترش آموزش عالی 

براي دولـت باشـد در   و شوراي عالی فضاي مجازي که متضمن بارمالی 
صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بارمالی ناشی از آن در این 

هرگونه اقدام برخالف این حکم، تعهد زائـد بـر   . قانون تأمین شده باشد
.شوداعتبار محسوب می

هاي کلی خانواده ابالغی مقام معظـم رهبـري   در راستاي سیاست-ك
ایگاه بانوان در آن و اسـتیفاي حقـوق   تقویت نهاد خانواده و ج«مبنی بر 

و » ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنشرعی و قانونی زنان در همه عرصه
قــانون برنامــه ششــم توســعه، پــنج صــدم ) 101(در اجــراي مــاده

منظور تحقـق اهـداف   ها بهاي استاناز اعتبارات هزینه) %05/0(درصد
کل امـور  در اختیار ادارهریزي استان قانونی فوق با مجوز شوراي برنامه



هـاي خـارج از   انجام هزینـه . گیردها قرار میبانوان و خانواده استان
.گردداهداف مذکور تصرف در وجوه دولتی محسوب می

مـاه بـه کمیسـیون    وزارت کشور مکلف است عملکرد این بند را هر شش
ریـزي و  شـوراي برنامـه  . فرهنگی مجلس شوراي اسالمی ارسال نماید

ها مکلفند مبلغ مزبور را به اداره کل امور زنان و خـانواده  ه استانتوسع
.استان تخصیص دهند

سازمان اداري و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت -م
بر کـاهش  قانون برنامه ششم توسعه مبنی) 28(ماده) الف(در اجراي بند

ماهه به مجلس صورت سهحجم، اندازه و ساختار دستگاههاي اجرائی را به
.شوراي اسالمی ارائه نماید

-14تبصره 

و 1388/10/15ها مصوب در اجراي قانون هدفمندکردن یارانه-الف 
با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سالمت مردم 

نمودن پرداخت یارانه نقدي به خانوارهاي نیازمنـد و  و همچنین معطوف
قانون برنامـه ششـم توسـعه کلیـه درآمـدهاي      ) 39(در اجراي ماده 
ها مندرج در جدول ذیل به حساب سازمان هدفمندسازي هدفمندي یارانه

کشور واریز و پس از تخصیص سازمان برنامه داري کلها نزد خزانهیارانه
.گرددو بودجه کشور، مطابق جدول ذیل هزینه می



درآمـدي  دولت موظف است نسبت به حذف یارانه سـه دهـک بـاالي   
.صورت تدریجی اقدام نمایدبه

در صورتی که خانوارها نسبت به حذف یارانه خود معترض باشند، وزارت 
مـاه  تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است حداکثر ظرف مـدت یـک  

موضوع را بررسی و درصورت استحقاق، نسبت به برقراري یارانـه آنهـا   
.اقدام نماید

و ) ره(پوشش کمیته امداد امـام خمینـی  در هر صورت خانوارهاي تحت
هاي سازمان بهزیستی، خانوارهاي ساکن روستاها، عشایر و سایر خانواده

کــم درآمــد کماکــان یارانــه دریافــت خواهنــد کــرد و از فهرســت 
.کنندگان یارانه حذف نخواهند شددریافت

) ط(مجـوز بنـد  ) %10(درصـد شود تا سقف دهبه دولت اجازه داده می
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشـی از مقـررات   ) 28(ماده

، نسبت به جابجایی از هر ردیف منـابع و مصـارف ایـن    )2(مالی دولت
.جدول جهت پرداخت یارانه نقدي و غیرنقدي خانوارها اقدام نماید

نامه اجرائی این تبصره حداکثر دوماه پس از ابالغ این قـانون  آیین-ب 
هاي امور اقتصادي برنامه و بودجه کشور و وزارتخانهبا همکاري سازمان 

.رسدشود و به تصویب هیأت وزیران میو دارایی و نفت تهیه می

-17تبصره 



بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبـارات موضـوع   -ج
این قانون بـه جانبـازان و آزادگـان    )7(جدول شماره 131600ردیف 

معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهاي مسـلح  غیرحالت اشتغال
باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی

باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت 
نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه آیین. کند

شود و بـه تصـویب هیـأت    هید و امور ایثارگران تهیه میکشور و بنیاد ش
.رسدوزیران می

واحده قانون حالت اشـتغال مسـتخدمین شـهید،    ماده) 3(تبصره-ط 
جانباز از کار افتاده و مفقوداالثر انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی مصـوب  

:شودشرح زیر اصالح میبه1372/6/30

» یا همسر ایشان فوت نموده باشـد «عبارت» مطلقه شده و«بعد از عبارت 
و یا فوت همسر بـه  «عبارت » از همان تاریخ طالق«اضافه و بعد از عبارت 

.گردداضافه می» شرط نداشتن حقوق و مستمري

) 5(والدین شهداي شاغل در دستگاههاي اجرائی مندرج در مـاده  -ي 
ید قانون مدیریت خدمات کشوري، از کلیه امتیازات قانونی همسـر شـه  

ربــط تــا ســقف پانصــد میلیــارد     اعتبــار ذي. برخوردارنــد
مربـوط بـه   131600ریال از محل اعتبارات ردیف )500.000.000.000(

.بنیاد شهید و امور ایثارگران تأمین خواهد شد



بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است عالوه بر افزایش سـنواتی،  -ك 
را بـه  ) شـهید (حقـوقی  مستمري کلیه والدین معظم شهداي فاقد حکم

اعتبارات این حکـم از  . افزایش دهد)%25(میزان تا بیست و پنج درصد 
مربوط به بنیاد شهید و امور ایثارگران تا سقف پانصد 131600محل ردیف 

.گرددریال تأمین می)500.000.000.000(میلیارد 

قـانون  قانون الحاق برخی مواد بـه  ) 27(در اجراي ماده -19تبصره 
شود بـا  به دولت اجازه داده می) 2(تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

رعایت قوانین و مقررات ازجمله قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و 
گـذاري  قانون اساسی و قانون تشویق و حمایـت سـرمایه  ) 44(چهارم 

با اصالحات و الحاقات بعدي به منظور جلب 1381/3/4خارجی مصوب 
هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجراي طرحها و پروژه مشارکت

و ) تمـام بـا اولویـت طرحهـاي نیمـه    (تمـام  هاي منتخب جدید و نیمه
ــره ــروژهبه ــا و پ ــرداري طرحه ــلب ــاي تکمی ــال ه ــا در ح ــده ی ش
ــره ــارکتعمومی¬به ــبت-برداري،درقالبسازوکارمش ــهخصوصی،نس ب

یابرداريوبهرهساختمشارکت،واگذاري،ازجمله(قراردادانعقادانواع
ازوظـایف بخشیوتمامیااقدامتعاونیوخصوصیبابخش) سپاريبرون
ازقبیـل هـایی درحـوزه کاالهاوخدماتدرتأمینخودهاي¬ولیتومسؤ

ــدآوري، ــی،پدی ــاخت،طراح ــز،س ــازي،بهرهتجهی ــرداري¬نوس ب



وتعاونیخصوصیبخشبهذیلمقرراترادرچهارچوبوتعمیرونگهداري
:واگذارنماید

هاي موضوع ایـن  )پروژه(ربط مجازند طرحدستگاههاي اجرائی ذي-9
تبصره را با رعایت مقررات مذکور در این تبصره و سایر قـوانین مـرتبط   

قـانون محاسـبات   ) 115(موضوع ماده (بدون أخذ مصوبه هیأت وزیران 
.به فروش برسانند) عمومی کشور

برداري که وظایف آنها در حال بهرههاي )پروژه(نیروي انسانی طرح-10
شود وفق در چهارچوب این تبصره به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می

هـاي  نامهقانون مدیریت خدمات کشوري و آیین) 21(کارهاي ماده سازو
قانون الحاق موادي بـه قـانون تنظـیم    ) 45(مربوطه و همچنین ماده 

مصوب ) کارکنان مازادموضوع بازخریدي(بخشی از مقررات مالی دولت
.خواهد بود15/8/84

-20تبصره 

ریزي مبتنی بر عملکـرد، تمـامی دسـتگاههاي    در اجراي بودجه-الف
قانون مدیریت خدمات کشوري از جمله بانکها ) 5(اجرائی موضوع ماده 

به اسـتقرار یـا تکمیـل    نسبت 1397و شرکتهاي دولتی، مکلفند در سال 
.شده اقدام نمایندتمامقیمت حسابداري) سیستم(سامانه 



هاي حاصل از تفاضل بین بهـاي  جوییاز صرفه-20بند الف تبصره 4جزء 
هاي قطعی فعالیـت  شده مورد توافق در تفاهمنامه عملکردي و هزینهتمام

به منظور ایجاد ) %50(درصدیا محصول در همان دوره تفاهمنامه، پنجاه
هاي غیرمستمر و ارتقاي عنوان پرداختبهانگیزه در کارکنان واحد مجري 

هـاي برنامـه و   کیفی محصوالت بر اساس دستورالعمل ابالغی سـازمان 
دیگـر  ) %50(بودجه کشور و اداري و استخدامی کشور و پنجاه درصـد 

اي دستگاههاي هاي سرمایهبراي افزایش اعتبارات طرحهاي تملک دارایی
صوب کمیته تخصیص اعتبارات ربط، مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مذي

.گرددقانون برنامه و بودجه، هزینه می) 30(موضوع ماده

قانون برنامـه ششـم   ) 25(تمامی دستگاههاي اجرائی موضوع ماده -د
از وظایف ایـن مـاده از   ) %10(توسعه، مکلف به تأمین حداقل ده درصد

واحد همچنین ایجاد هرگونه . طریق واگذاري و خرید خدمات می باشند
الـذکر  اداري یا عملیاتی جدید براي انجام وظایف موضوع مـاده فـوق  

شـده  بینیممنوع است و تأمین خدمات مورد نیاز از طریق سازوکار پیش
.پذیر استدر این ماده و اعتبارات مصوب امکان

) 5(تأمین هزینه افطاري کلیه دستگاههاي اجرائی مندرج در مـاده -و 
کشـور  ري از هر محل از جمله بودجـه کـل  قانون مدیریت خدمات کشو

اعتبارات عمومی و اختصاصی، منابع داخلی، اعتبارات خارج از شـمول و  
.جویی به هر میزان و به هر نحو مطلقاً ممنوع استمنابع حاصل در صرفه



با توجه به پایان زمان آزمایشی قـانون مـدیریت خـدمات    -22تبصره 
نون، مدت اجراي آزمایشی قانون کشوري و ضرورت اجراي احکام آن قا

با اصـالحات و الحاقـات   1386/7/8مدیریت خدمات کشوري مصوب 
االجراء شدن قانون جدید آن تا زمان تصویب و الزم1397بعدي در سال 

.گرددتمدید می

دولت مکلف است گزارش انطباق اجـراي ایـن قـانون بـا     -23تبصره 
بـار بـه مجلـس    ر چهارماه یکهاي کلی برنامه ششم توسعه را هسیاست

.شوراي اسالمی ارائه کند

هاي اجرائی مورد نیاز این قانون حـداکثر ظـرف   نامهآیین-24تبصره 
شود و به تصویب هیـأت وزیـران   ماه پس از تصویب آن تهیه میمدت دو 

.رسدمی

1397قانون صرفاً مربوط به سـال کلیه احکام مندرج در این-25تبصره 
.است

واحده و بیست و پنج تبصره در جلسه علنی روز قانون فوق مشتمل بر ماده
مجلس شوراي اسـالمی تصـویب و در تـاریخ    20/12/96یکشنبه مورخ 



از سوي مجمع تشخیص مصلحت نظام با حذف یـک بنـداز   26/12/96
.موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد) 11(تبصره 


