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  31313131  سالسال  بودجهبودجه  بخشنـامهبخشنـامه
 

 :مقدمه

 عنتوا  بته 1393 ستال د،يتام و ريتتدب دولتت استقرار از يناش ملي همبستگي سايه در و متعال خداوند خواست به

 جديتد دولتت تجربته اولتي  و توستعه پنجم برنامه قانو  از سال چهارمي  انداز، چشم سند ياجرا دوره از سال دهمي 

 و منتاع  اقتتدار، اعتبتار، پاستدار ،ملتت منتخب عنوا  به دارد تالش دولت. داريم رو پيش ،را بودجه حهيال  يتدو در

 نشتا  و ديتام ينيبتازفعر ،ياجتمتاع هيسترما و يعمتوم اعتمتاد يبازستاز يبرا را يمهم يها گام و باشد کشور عزت

 در فرامتش و اختال  يايتاح يهتا نتهيزم شيدايتپ و هتا گتروه و احتزاب تعامتل و فراء تضتارب نتهيزم شتد  فمتاده ،يمل

 چتارچوب در دولتت يمتال يهتا استتيس ياجترا قالتب در ،گامها و فياوظ  يا از يبخش ،است يهيبد. بردارد جامعه

 کتل 1393 ستال بودجته اليحه تهيه لذا. يابد مي تبلور سنواتي بودجه  ي ر از که است کشور يجار مقررات و  يقوان

 معظتم مقتام يابالغت ياستهايس و 1404 اع  در ساله 20 انداز چشم سند شامل يباالدست سنادا يها الزام براساس كشور

 شتتراي  بهبتتود و علمتتي پيشتترعت هبتت ويتت ه هتوجتت همچنتتي  و توستتعه پتتنجم برنامتته قتتانو  و( يالعتتال مدظلتته)يرهبتتر

 ربتت اتکتتاء بتتا و اقتصتتادي ستتالمت و خلتت  بتته ختتدمت قتتانونگرايي، د،يتتام و ريتتتدب دولتتت يهتتا يمشتت ختت  و اقتصتتادي

   .پذيرد مي انجام كشور كارشناسي باالی ظرعيت و يخردجمع

 يرو شيپت يخاصت  يشترا  رف کي از كه شود مي فغاز شراي ي در كشور كل 1393 سال بودجه اليحه تدوي 

 يشتعارها  تر  و ديتجد دولت استقرار سبب به گريد  رف از و دارد وجود يخارج و يداخل بعد از کشور اقتصاد

 از يريتگ بهتره لتزوم و استت دهمتف بوجتود گريد يکشورها نگاه و کشور يداخل يعضا در يخاص نشا  و ديام د،يجد

 و داخلت  عرصته در ديتجد يهتا عرصتت خلت  و کشتور القوهبت يهتا تيتظرع يساز ععال يبرا را قوت نقا  و عرصتها

 اقتصتتاد موجتود وضتعيت و من قته و جهتان  شتتراي  از واقعت  شتناخت نيازمنتد امتر ايتت  و شتود مت  يتادفور ختارج 

 .است کشور

 : اي منطقه و جهاني شرايط

 و عرصتتها ي،اقتصتاد نظتر از بخصتو  مختلتف ابعتاد در که است يا بگونه يجهان اقتصاد يرو شيپ تحوالت

 و يجهتان اقتصتاد ينستب  يشترا بهبود به توا  يم عرصتها  يا جمله از. دارد بدنبال را يا اقتصاد يبرا را ييدهايتهد

 ستتمت بتته جهتتا  ياقتصتتاد رشتتد ثقتتل مرکتتز يجيتتتدر رييتتتغ  يهمچنتت و ياقتصتتاد رکتتود دورا  از يجيتتتدر ختترو 

 يهيبتد. نمتود اشاره انر ي يتقاضا بخصو  و يجهان تجارت در فنها مبادالت حجم شياعزا و نوظهور يکشورها

 کشتور يتجتار تتوا  تيتتقو گتريد يستو از و يانتر  بازار  يشرا ينسب بهبود نشانگر سو کي از تحوالت  يا است

 در را  تتتاثيرات  فعريقتا، شتمال و من قتته کشتورهای در جتاری تحتتوالت همچنتي . بتود خواهتتد نوظهتور يکشتورها بتا

 ديپلماست   ريت  از را عرصتتها از گيری بهره و فنها به توجه لزوم که  است گذاشته من قه در بوي ه الملل بي  رواب 

 کاالهتای مي أتت در بتوي ه ف  از ناشي هاي محدوديت و کشور عليه ظالمانه هاي تحريم مقابل، در. کند م  تاکيد کارفمد
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 ستاختاری، اصتالحات نيازمنتد لتذا و گيترد قترار جدی توجه مورد بايد که است مهمي مسائل جمله از دارو و اساس 

 مقتاومتي اقتصتاد چتارچوب در ف  فوري تتاب تتوا  اعزايش و کشور پذيري فسيب کاهش و اقتصادي هاي بنيا  تقويت

 .باشيم م  ها عرصت به فنها تبديل و ها چالش مديريت و ها عرصت از استفاده براي الزم تدابير اتخاذ و

 :يداخل اقتصاد شرايط

 يعرهنگت و ياجتمتاع ،ياقتصتاد اعت  ميترست و انتداز چشتم ستند  يتتدو زمتا  از نيمتي به کينزد گذشت وجود با

 و المللتي بتي  هتاي تحتريم ديتشتد از ناشتي مشتکالت جمله از يداخل و يالملل  يب مشكالت وجود ليبدل عمل در کشور،

 از) توستعه پتنجم برنامته قتانو  اهتداف و انتداز چشتم ستند اهداف تحق  ،كشور اقتصاد قوت نقا  از بهينه استفاده عدم

 هفتتت يکتتاريب نتتر  ،توستتعه پتتنجم برنامتته  تتول در درصتتد هشتتت ستتاالنه متوستت  ياقتصتتاد رشتتد بتته يابيستتتد جملهه

 بته استت شتده روبترو ياساست يها چالش با( تورم کاهش زين و برنامه يانتها در درصد 35/0 ينيج بيضر و درصد

 پتنجم برنامته مانتدهيباق يهتا ستال در تتری هوشتمندانه و بلنتدتر يهتا گتام بته ازيتن ف  يهتا يمانتدگ عقب جبرا  که ينحو

 گتذاري، سترمايه پتايي  نتر  بتاال، بيكتاري ،تورمي ركود شراي . دارد( 1404-1393 دوره) يبعد يها برنامه و توسعه

 منتاب  کمبتود کتار، و کستب يعضتا بتود  مناستبنا ،غيردولتتي بختش ععتال حضتور عتدم ،ياقتصتاد  ييپتا يور بهره

 دسترستي محتدوديت برتتر، يعنت دانتش و عناوري به يدسترس يسخت ،يخارج يگذار هيسرما کاهش ،يالملل  يب يمال

 يبترا را يزنتدگ  يشترا و استت روبترو ف  بتا را يتا اقتصتاد كته استت مستائلي جمله از يعي ب يايبال و فب مناب  به

 مقتدمات  فمارهتای م تاب  و بتوده نوستان  و کنتد اقتصتادی رشد نر  اخير سالهای در. است نموده دشوار مردم فحاد

 رشتد بتر ثرؤمت اصتل  عوامتل از يکت  عنتوا  بته نيتز گتذاری سترمايه. است رسيده درصد 4/5 منف  به 1391 سال در

 تتر پتايي  بتازده  نتر  و موجتود های ناا مينان  کار، و کسب عضای شد  بدتر ها، هزينه اعزايش بواس ه اقتصادی،

 مواجته درصتد9/21 منفت  رشتد نتر  بتا نيتز 1391 ستال در و داشتته قترار پتايين  ست و  در جانشي ، های عرصت از

 بتي  از را جديتد شتغل ايجتاد برای الزم عرصتهای گذاری، سرمايه حد از بيش اعت و اقتصادی رشد کاهش. است شده

 ست   در کشتور بيکتاری نتر  و نشده اعزوده چندا  کشور شاغال  تعداد به اخير سالهای    که ب وری است برده

 كشتور اقتصتادي شتراي  از ثرأمتت كتل مصترعي هتاي هزينته نيز ترتيب همي  به. است گرعته قرار درصد 2/12 باالی

 روبترو درصتدی 9/1 کتاهش بتا 1391 ستال در و داشتته زيتادي هاي نوسا  خصوصي بخش مصرف حوزه در بوي ه

 تحقت  رونتد بتر نتام لوب  ثيراتأتت کشتور، نفت صادرات روند بر خصو  به ظالمانه هاي تحريم تشديد. است بوده

 تتا اي سترمايه هتاي دارايتي تملت  هتای  تر  بته اعتبارات تخصي  کاهش به منجر سو يک از که داشته بودجه مناب 

 شتده  غيردولتت بختش پيمانکتارا  بته دولتت بتده  اعتزايش به منجر ديگر سوی از و قانو  مصوب درصد 40 س  

 .است

 در ارزی و متال  پتول ، هتای سياستت ثيرتتأ تحتت نيتز پتول بتازار عملکتردی هتای شاخ  مهمتري  از نقدينگ 

 تتورم ست   و قيمتهتا رشتد بتر را ختود اثتر  بيعت  ب تور و بتوده مواجته چشتمگير اعتزايش بتا مستتمرا   اخيتر ستالهای

 نتيجته عمدتا   1391 سال در درصدی 5/30 تورم  نر ف  بدنبال و نقدينگ  درصدی 8/30 رشد نر  ثبت. است گذاشته
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 1392 ستال در کماکتا  رونتد ايت . باشتد مت  کشتور تحريمت  شتراي  و حوزه اي  در شده اعمال اقتصادی های سياست

 استت حتال  در اي . است رسيده درصد 40  به 1392 سال شهريورماه به منته  ماهه دوازده تورم نر  و داشته ادامه

 و اوليته متواد واردات بتوي ه کتاال واردات ارز، نتر  اعتزايش همچنتي  و تحتريم از ناشت  محتدوديتهای به توجه با که

  .است شده توليد شکاه به منجر خود نوبه به و است ياعته کاهش ای واس ه

 نيتز عراوانتي هتای عرصتت و قتوت نقتا  ،کشتور اقتصتاد بترای برشتمرده هتای چتالش و مشتکالت مقابتل در البته

 از کته نمتود عتراهم را مناستب اي فينتده و تحتول زمينته توا  مي صحي  تدابير اتخاذ با و فنها به اتکاء با که دارد وجود

 دولتتتي هتتاي ستتاختزير و هتا ستترمايه غيردولتتتي، بختش يتوليتتد بالاستتتفاده هتاي ظرعيتتت وجتتود بته تتتوا  متت  جملته ف 

 مناستتب شتتراي  کشتتور، صتتادراتي تتتوا  و پتانستتيل دولتتتي، غيتتر و دولتتتي تمتتام نيمتته عمرانتتي هتتاي  تتر  موجتتود،

 کشتور، علمتي پيشترعتهاي كترده، تحصتيل و جوا  انساني نيروي مهندسي، و عني و پيمانكاري باالي توا  ترانزيتي،

 عظتيم ذختاير بته اتكتاء بتا كشتور جنتوبي ستواحل وجتود غنت ، معتدن  ذخاير ، زمين سر وسي  هگستر و اقليم  تنوع

 نتوي ، صتناي  و پيشترعته هتاي عنتاوري بتوي ه عنتاوري و علمي هاي پ وهش انجام براي الزم هاي ظرعيت وجود گاز،

 و فثتار وجتود ، كشتور هتاي جتاده و فه  راه توسعه به رو شبكه کشاورزی، و صنعت  زيرساختهای و زيربناها وجود

 ای من قته و  المللت بتي  عرصته در شتده هماعتر هتای عرصتت  بيعت ، و اقليمتي تنتوع بتا همتراه عرهنگتي غنتي ميراث

 ملت  پيشترعت شتو  و سترزمي  يکپتارچگ  جامعته، وحدت مهمتر همه از و دولت جديد ديپلماس  تحرکات بواس ه

 فنهتتا بتتر تکيتته بتتا متتدت ميتتا  و( ستتاالنه)متتدت کوتتتاه هتتای برنامتته قالتتب در بايتتد دولتتت شتتراي  ايتت  در کتته نمتتود اشتتاره

 .  نمايد اجرا و  راح  را خود های برنامه

 :3131 سال بودجه کلي اهداف

 اقتصتتادي رشتد تحقت  ،1393 ستتال بودجته کلتي هتدف ف ، پيرامتتوني محتي  و ايترا  اقتصتاد شتتراي  بته توجته بتا

 ععتالتر حضتور جملته از رو پتيش کليدي قوت نقا  و ها عرصت به اتکاء با بيكاري نر  كاهش و  تورم کنترل و مثبت

 علمتي و اجتمتاعي هتاي شتاخ  بهبتود بتا همتراه مالي نضبا ا و اقتصادي کال  ثبات ايجاد سايه در غيردولتي بخش

 رو پتيش هتاي عرصتت از مناسب در  با و تدبير حس  با اجرائي هاي دستگاه تمام است الزم اينرو از. گردد مي تعيي 

 انضتبا  تقويتت و محتدود منتاب  از کتارا استتفاده و اقتصتاد در غيردولتتي بخش ععالتر حضور به كم  محوريت با و

 .  نمايند پيشنهاد را مربو ه دستگاه بودجه و عمل برنامه تري  مناسب مالي،

 شتتده بينتتي پتتيش اهتداف تحقتت  جهتتت در اوال   كته باشتتد اثتتربخش و ثرؤمتت توانتد متتي زمتتاني بودجته ايتت ، بتتر عتالوه

 اجرائتي هتاي دستتگاه كته استت ضتروري لذا. درفيد اجرا به دقي  نظارتي سازوکار ي  اساسبر ثانيا   و گردد  راحي

 روش براستتاس و توستتعه پتتنجم برنامتته قتتانو ( 219)متتاده و توستتعه پتتنجم برنامتته كلتتي سياستتتهاي( 32)متتاده م تتاب 

 نستبت نظتارتي، دقيت  سيستتم برقتراري با و نموده ارائه را خويش بودجه ،عملكرد بر مبتني و عملياتي ريزي بودجه

 .نمايند اقدام مناب  تخصي  و اهداف تحق  به
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 بتر کيتدتأ و موجتود وضت  شناس  فسيب از حاصل نتايج بر تکيه با ها يارانه سازی هدعمند قانو  رایاج استمرار

 بتا هتا يارانته ستازی هدعمنتد بتازتوزي  هتای رويته در بتازنگری و انتر ی هتای حامتل قيمت اصال  در جديد های روش

 اعتزايش جهتت در توليتدی هتای گتاهبن از حمايتت و جامعه تر پايي  های دهک خانوارهای رعاه  وض  بهبود رويکرد

 .بود خواهد 1393 سال در دولت مهم اقدامات و سياستها جمله از کاراي ،

  1393 سال بودجه بخشنامه های  سياست و راهبردها -الف

 کهاه  منظور به دولت اي هزينه مصارف و درآمدي منابع بين تعادل و اي بودجه و مالي انضباط به اهتمام -1

 : گاز و نفت از حاصل عوايد به دولت اي هزينه اعتبارات وابستگي

 و مشتتاغل بتتر تأکيتتد بتتا بودجتته منتتاب  از ماليتتاتي درفمتتدهاي ستتهم اعتتزايش بتتراي ماليتتاتي كوشتتش ارتقتتاء 

 و ماليتتاتي مؤديتتا  پايگتتاه ايجتتاد ماليتتاتي، هتتاي پايتته اعتتزايش بتتا و غيردولتتت  حقيقتت  اشتتخا  ماليتتات

 و اصتتناف توستت  عتتروش صتتندو  هتتاي ستتامانه از استتتفاده  ريتت  از اقتصتتادي مبتتادالت ستتازي شتتفاف

 مختلف؛ مشاغل صاحبا 

 هتتتاي هزينتتته حتتتذف ،استتتراف از پرهيتتتز جتتتويي، صتتترعه اصتتتل رعايتتتت بتتتا هزينتتته متتتديريت استتتتقرار 

 ؛مصرف صحي  الگوي راستاي در مصارف گيري جهت و غيرضرور

 و مغفتول بتالقوه هتاي عرصتت و قتانوني هتاي رعيتتظ از حتداكثري استتفاده به اجرايي هاي دستگاه الزام 

 ؛خود درفمدي مناب  اعزايش براي جديد مناب  پيشنهاد

  هتاي معاعيتت ثبتت و قتانوني ماليتاتي هتاي معاعيتت بجتاي صفر نر  با مالياتي اعتبار سياست جايگزين 

 ؛خرجي – جمعي صورت به مذكور

  ؛فنها عروش برنامه تدوي  و اجراي  های دستگاه توس  مازاد غيرمنقول و منقول اموال شناساي 

 

 افهزاي  جههت در اي سهرمايه داراييههاي تمله  ههاي طهرح بنهدي اوليهت و مهالييتي و مديريتي نظام اصالح  -2

 :اشتغال و اقتصادي رشد تحقق در بيشتر بخشي اثر و دولت گذاريهاي سرمايه بازدهي

 جملته از غيردولتتي بختش مشتاركت بتا ای سترمايه هتای دارايت  تملک یها  ر  مالي مناب  از بخشي مي تأ

 و (82)متواد دولتت، متالي مقتررات از بخشتي تنظتيم قتانو  بته متوادي الحتا  قتانو ( 56) و( 2) مواد ظرعيت

 متتتتالي مي أتتتتت از استتتتتفاده و 1392 ستتتتال بودجتتتته قتتتتانو ( 126)بنتتتتد توستتتتعه، پتتتتنجم برنامتتتته قتتتتانو ( 214)

 ختدمت خريتد و بلندمتدت اجتاره قراردادهاي انعقاد و اسنادي اعتبار روش از فادهاست ،(ها عاينانس)المللي بي 

 ؛مانکارا يپ يمال  يتأم مشکل رع  منظور به

  اعتبتارات اقستا  بازپرداختت و دولت مالكيت از ناشي م البات پرداخت برای زمانبندی برنامه تدوي 

 رعت  منظتور بته اجراي  های دستگاه س تو بودجه و برنامه قانو ( 32)ماده موضوع انتفاعي هاي  ر 

 ؛امر اي  در موجود های وقفه

 ؛شده اداره وجوه و ارزي ذخيره حساب معو  م البات وصول 
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 بتا اعتبتار اختصتا  در بنتدي اولويتت و اي سترمايه هتاي دارايتي تمل  هاي پرو ه و  رحها ساماندهي 

 ستتال پايتا  تتتا  تر  هتتر عيزيكتي پيشتترعت و شتده هزينتته اعتبتار ميتتزا  م العتات، وضتتعيت بته عنايتت

 ؛ناتمام هاي پرو ه و  رحها بر تاكيد با 1391

 صتتورت در صتترعا   ختتا  متتوارد. جديتتد اي ستترمايه هتتاي دارايتتي تملتت  هتتاي  تتر  پيشتتنهاد ممنوعيتتت 

 توستعه پتنجم برنامته قانو ( 215)و( 214) مواد سازوكار از استفاده با و اجرا دست در هاي  ر  خاتمه

 بتا سترزمي  فمتايش لحتاظ و اجتمتاعي - محي تي زيستت ارزيتابي ، 1392 سال بودجه و قان( 126)بند و

 ؛شد خواهد در  وزيرا  تأهي تصويب از پس زيست محي  و فب محوريت

 بتا راب ته در پتذير كميتت بصتورت 1392 ستال بودجته قتانو ( 1)شتماره پيوست  رحهاي هدف تعريف 

 در مكعتب متتر ميليتو  كالس، تخت،) ر  محصول كميت يا و...( و كيلومتر مترمرب ،)  ر  اجراي

 ؛ ...( و سال

  بته كمت  بتراي اي سترمايه هتاي دارايي تمل  بودجه از اعتباري و عني هاي كم  اعتبارات سهم اعزايش 

 بتته الزم هتتاي زيرستتاخت توستتعه نيتتز و خصوصتتي -عمتتومي مشتتاركت  رحهتتاي توستتعه و انتتدازي راه

 ؛اشتغال اعزايش و توليد ارتقاء در غيردولتي بخش مشاركت منظور

 اي سرمايه داراييهاي تمل  هاي  ر  اجراي نظام قالبدر دولت براي جديد بدهيهاي ايجاد عدم بر تاكيد 

 

 دولتي شريتهاي وري بهره افزاي  و مالي نظام اصالح -3

 بتا من بت  شتده تمتام  قيمتت و عملکرد بر مبتن  ريزی بودجه براساس دولتي هاي شركت بودجه برفورد 

 قتتانو  مالحظتتات رعايتت بتتا فنهتتا اي اساستنامه اصتتلي هتاي ععاليتتت و وظتتايف حي ته در و كمتتي اهتداف

 ؛ اساسي قانو ( 44)چهارم و چهل اصل كلي سياستهاي ياجرا

 همتراه بته استت رستيده% 50 از كمتتر بته فنهتا در دولتت ستهم كته واگذارشتده هتاي شتركت اسامي اعالم 

 وزارت توستت  عمتومي مجمت  جديتتد صورتجلسته و واگتذاري اردادقتر جملتته از مثبتته متدار  و استناد

 و يزيتر برنامته معاونتت بته اجرايي هاي دستگاه و (سازي خصوصي سازما )دارائي و اقتصادي امور

 ؛سالجاري فبانماه پايا  تا جمهور سيير يراهبرد نظارت

 شتماره مصتوبه موضتوع مصترف الگتوي اصتال  و هتا هزينته در جتويي صترعه ضتواب  كامل رعايت 

 ؛دولت  شرکتهای توس  وزيرا  تأهي 24/7/1384 مور  ـه32829ت/42678

 از دولتت  شترکتهای توست  جديتد اي سترمايه هتاي دارايتي تملت  هتاي پرو ه و ها  ر  شروع از پرهيز 

 بودجته قتانو ( 126)بند و توسعه پنجم برنامه قانو ( 214) ماده سازوكار از استفاده و داخلي مناب  محل

 ؛اجرا دست در هاي  ر  خاتمه صورت در جديد  رحهاي شروع براي 1392 سال

 تمتام واريتز بتر مبن  كشور عمومي محاسبات قانو ( 76) و( 39) مواد اجراي در دولتي شركتهاي الزام 

 توست  شتده معرعتي متمركتز حستابهاي در صترعا   اعتبتار مي تتأ منتاب  ستاير و دريتاعتي وجوه ها،رفمدد

 معاونتت بته ختود پيشتنهادي بودجته همتراه بته اقتدام ايت  عملكرد گزارش ارائه و کشور كل داري خزانه
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 ستاير بستت  بته نستبت استت موظتف كتل داري خزانته. جمهتور ريتيس راهبتردي نظارت و ريزي برنامه

 نمايد؛ اقدام دولتي شركتهاي سابهايح

 پنجتتاه حتتداقل بتتر عتتالوه 1393 از قبتتل ستتالهاي نشتتده پرداختتت مصتتوب ستتهام ستتود پرداختتت بينتتي  پتتيش 

 ؛دولت  شرکتهای توس  ،شود مي برفورد 1393 سال براي كه سودي%( 50)درصد

 و 1393 ستال در اشتركته ستهام ستود بته مربتو  مقرر تكاليف انجام و دولت قانوني حقو  تمام درياعت 

 ؛توسعه پنجم برنامه قانو ( 224) ماده(  )بند چارچوب در قبل سالهاي

 ريت  از توليتد عوامتل وري بهتره ارتقتاء رويكترد با دولتي هاي شركت مصارف و مناب  در بازنگری  

 ؛انساني و مالي مناب  كارفمدسازي و ها روش اصال 

 ؛غيردولت  و دولت  بخشهای بالاستفاده و خال  های ظرعيت از استفاده برای مناب  اختصا  اولويت 

 

 کسه  محهيط بهبهود و رقابهت افهزاي  و انحصار کاه  اقتصادي، فعاليتهاي پذيري رقابت ارتقاي و توسعه -4

 :گذاري سرمايه و توليدي هاي فعاليت گستر  منظور به وکار

 بتر كيتدأت بتا گيترد مي صورت داخلي مناب  زا كه دولتي هاي شركت هاي پرو ه و ها  ر  بندي اولويت 

 بته شتود متي منجتر بيشتتر اشتتغال و ختدمات كتاال، توليتد اعتزايش به كه تمامي نيمه هاي پرو ه و ها  ر 

 ؛تاس محروم منا   در فنها اجراي محل يا و يابند مي خاتمه 1393 سال در كه هايي  ر  وي ه

 ب» بنتتد ليتتذ( 1) تبصتتره و( 3) متتاده مفتتاد تيتترعا بتتا يولتتتد يهتتا شتترکت يگتتذار هيستترما ينتتيب شيپتت» 

 تيتتممنوع بتتر يمبنتت اساستتي قتتانو ( 44)چهتتارم و چهتتل اصتتل كلتتي سياستتتهاي ياجتترا قتتانو ( 13)متتاده

  يتا( 2) متاده کيت گتروه مشمول ياقتصاد يها بنگاه در دولت يبرا تيريمد و يگذار هيسرما مالکيت،

 قانو ؛

 يتا و حقيقت  بصتورت واحتد پنجتره عرفينتد تکميتل و ايجتاد در تستري  بترای الزم اعتبار گرعت  نظر در 

 مجوزهتای صتدور بته مربتو  امتور تستهيل و ستامانده  هتدف بتا اجرايت  هتای دستتگاه توس  مجازی

 توسعه؛ پنجم برنامه قانو ( 70)ماده م اب  اجراي  دستگاه موجود امکانات با اقتصادی ععاليت

 در نيتتاز متتورد تنظيمتتي و نظتتارتي هتتاي سيستتتم و متتالي قتتانوني، حقتتوقي، نهادهتتاي توستتعه بتته ککمتت 

 و شتتهروندي حقتتو  عتتردي، مالکيتتت حقتتو  تحکتتيم خصوصتتي، بختتش توستتعه بتته مربتتو  ينتتدهايفعر

 دولت؛ پاسخگويي تقويت

 :اقتصاد در تعاوني و خصوصي بخ  فعال حضور از حمايت   -5

 تملتت  هتتاي  تتر  اجتتراي  بتتا مقايستته در مشتتاورا  و پيمانكتتارا  بتته دولتتت بتتدهيهاي پرداختتت اولويتتت 

 اي سرمايه داراييهاي
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 بترداري بهتره فمتاده و شتده تكميل تمام، نيمه) واگذاري قابل اي سرمايه هاي دارايي تمل  هاي  ر  اعالم 

 هتای دستتگاه توست  (داخلتي منتاب  محل از دولتي هاي شركت گذاري سرمايه هاي  ر  و استاني و ملي

 ؛يردولتيغ بخش گذارا  هيسرما و مانکارا يپ به  رحها يواگذار  يتشو منظور به اجراي 

  ايتت   يتتتلف و شتتده اداره وجتتوه عنتتوا  بتته اي ستترمايه داراييهتتاي تملتت  اعتبتتارات از بخشتتي اختصتتا 

 بختتتش تتتتر ععتتتال حضتتتور يبتتترا شتتتتريب التيتستتته ياع تتتا يبتتترا يا توستتتعه يبانکهتتتا منتتتاب  بتتتا منتتتاب 

 ؛يردولتيغ

 درعرصته غيردولتتي بختش ععتال حضتور و ختارجي گتذاري سرمايه جذب براي الزم هاي زمينه ايجاد 

 ؛اشتغال ايجاد و گذاري سرمايه

 ؛اي بودجه تشويقي ابزارهاي از استفاده با خيري  مناب  و مردمي هاي مشاركت جذب 

 توستت  انتد نشتده اجرايتي هنتوز و رستيده تصتويب بته قبتل ستالهاي در كته هتايي  تر  از دستته ف  اعتالم 

( 126)بنتد و توستعه پتنجم برنامته قتانو ( 214)متاده ستازوكار از استتفاده منظتور بته اجراي  های دستگاه

 ؛ اجرايي عمليات فغاز براي كشور كل 1392 سال بودجه قانو 

 

 و اداري هههاي حههوزه از تمريززدايههي دولههت، سههازي يوچهه  يههارآي ، افههزاي  جهههت در ادارى نظههام اصههالح -6

 بهراى مناسه  سهاختارهاى ايجهاد منظهور بهه اجرايهي ههاي دسهتگاه گري تصدي ياه  گيري جهت با اجرايي

 اصهل يلهي هاي سياست ياجرا قانون چارچو  در (نظارت و هدايت گذارى، سياست)حايميت  وظايف ايفاى

 :اساسي قانون( 44)چهارم و چهل

 اجراي ؛ های دستگاه توس  اجراي  برنامه ارائه 

  و چهتتتل اصتتتل كلتتتي سياستتتتهاي ياجتتترا قتتتانو  چتتتارچوب در دولتتتتي هتتتاي شتتتركت واگتتتذاري تتتتداوم 

 چتارچوب در ستازي خصوصتي و واگذاري از حاصل درفمدهاي بيني پيش و اساسي قانو ( 44)چهارم

 مذكور؛ قانو ( 29)ماده

 و كتارايي اعتزايش جهتت در اجرايتي و اداري نظتام در ا العتات عنتاوري هاي نظام بكارگيري و بهبود 

 ؛رساني خدمات بهبود

 كترد  بهينته جهتت در موجتود ستازماني ستاختار اصتال  و جديتد ستازماني واحتدهاي ايجتاد ممنوعيت 

 ؛اجرايي هاي دستگاه كاركنا  توانمندسازي به توجه و ععاليتها

 بتته التتزام و مربو تته هتتاي دستتتگاه بتته ف  انتقتتال و دولتتتي هتتاي شتتركت در حتتاكميتي فوظتتاي حصتتايا 

( 44)چهتارم و چهتل اصتل كلتي هتاي سياستت ياجترا قانو  چارچوب در گري تصدي وظايف واگذاري

 ؛اساسي قانو 
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 و چهتل اصتل كلي هاي سياست ياجرا قانو  رعايت با اي سرمايه هاي دارايي تمل  اعتبارات بيني پيش 

 ناپتتذير اجتنتاب دولتت حضتور کته هتايي حتوزه بتته اعتبتارات کترد  محتدود و اساستي قتانو ( 44)چهتارم

 ؛است

 ايجتاد گذشتته در کته اجرايت  هتای دستتگاه توست  اعتبتار دارای های ععاليت و ها برنامه ها، رديف اعالم 

 است؛ رعته بي  از فنها موضوعيت و نداشته ضرورت حاضر حال در و شده

 تجتاري جهتت در حركتت و شتده واگذار فنها سهام از بخشي كه شركتهايي ساختار ال اص براي تالش 

   شركتها اي  سازي

 

 اجتماعي و فرهنگي هنجارهاي تقويت و ديني معرفت اعتالي ،ديني يباورها و اسالمي يها ارز  تعميق -7

 :قرآني هاي فعاليت و

 هنری؛ و عرهنگ  های ععاليت اجرای در غيردولت  بخش جايگاه ارتقاء و ععاليت شراي  بهبود   

 از م لتتوب استتتفاده بتترای هتتا ععاليتتت پوشتتان  هتتم و کتتاری متتوازی کتتاهش و اجرايتت  ستتاختارهای بهبتتود 

 عرهنگ ؛ خدمات و محصوالت کيفيت ارتقاء و اعتبارات

 ؛ها ععاليت کيفيت بهبود رويکرد با ن دي عرهنگ عرصه در مردم  های مشارکت توسعه 

 

 :سالمت و شفافيت يارآيي، بر ييدأت با مالي بازارهاي ييفي و يمي ارتقاء -8

 صتتکو  انتتواع نظيتتر استتالمي متتالي اورا  ابتتزار از استتتفاده قابليتتت کتته هتتاي   تتر  عهرستتت اعتتالم 

 بازارهتتاي در ريتتالي و ارزي متتالي اورا  و مرابحتته ديتت ، خريتتد استصتتناع، خزانتته، استتناد مشتارکت،

 ؛دارند مالي مناب  مي تأ براي خارجي و خليدا مالي

 

 بهازار تعهادل و گهذار  سهرمايه و داخلهی توليهد تقويهت ههدف بها واردات مديريت و غيرنفتی صادرات توسعه -9

 :ارز

 ؛ ارز نر  سازی يکسا  و ثبات سوی به حرکت 

 صدور؛ قابل و باال عناوری با محصوالت توليدي هاي رشته در توسعه و تحقي  از حمايت 

 صادراتي؛ هاي شبكه و ها خوشه توسعه 

 هتا همکتاری توستعه جملته از همسايه كشورهاي با  تجارت گسترش برای الزم هاي زيرساخت توسعه 

  الكتروني  تجارت اي، بيمه نقل، و حمل ، ای بيمه و بانكي ی

 ؛ هدف های کشور با تجارت زمينه در جانبه چند و جانبه دو قراردادهاي انعقاد 
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  بانتتت  ايجتتتاد نمايشتتگاه، برگتتتزاري   ريتت  از عيمتتتابي  اقتصتتادي هتتتاي ظرعيتتت شناستتتايي و معرعتتي 

 ؛مشتر  ا العاتي

 :فناوري و علم رشد به بخشي شتا  و حفظ و يارآمد انساني سرمايه ارتقاء و حفظ ايجاد، از حمايت -11

 و علمتي هتاي شتاخ  بتودبه و كشتور لمتيع جتام  نقشه اجراي براي الزم هاي زمينه گسترش و ايجاد 

 زمينتته در بنيتتا  دانتش هتتاي شتتركت و محتور تقاضتتا هتتاي پت وهش از متتالي حمايتتت بتر كيتتدأت بتتا عنتاوري

 ؛عناوري و علم زنجيره تكميل و عناوري و دانش سازي تجاري

 در پ وهشت  هتای ععاليت جهت الزم اعتبارات در  برای دولت  شرکتهای و اجراي  های دستگاه الزام 

 ؛ توسعه پنجم برنامه قانو  (16)ماده «هـ»جزء راستای

 

 :اي منطقه هاي تعادل تقويت و زدايي تمريز -11

 و بهينتته  توزيتت  ريتت  از استتتاني و ملتتي اجرايتتي هتتاي دستتتگاه اي هزينتته اعتبتتارات بتتي  تناستتب ايجتتاد 

 ؛اعتبارات مند نظام

 اعتبتتارات توزيتت  نظتتام بخشتتي تعتتادل و استتتاني اي ستترمايه هتتاي دارايتتي تملتت  اعتبتتارات ستتازي شتتفاف 

 بتتا استتتاني و ملتتي اي ستترمايه هتتاي دارايتتي تملتت  اعتبتتارات منتتد نظتتام و بهينتته توزيتت   ريتت  از استتتاني

 ؛توسعه پنجم برنامه قانو ( 181)ماده رعايت

 

 :اجتماعي عدالت توسعه جهت در درآمدي هاي ده  بين طبقاتي فاصله ياه  -12

 و موجتود وضت  شناستي فستيب از اصلح نتايج بر تكيه با ها يارانه هدعمندسازي قانو  اجراي استمرار 

   ؛هدف هاي گروه از حمايت در جديد روشهاي بر كيدتأ

 ؛پوشش تحت های گروه توانمندسازی برای حمايت  نهادهای مناب  گيری جهت 

 ؛پذير فسيب اقشار موردنياز مصارف بوي ه جامعه ضروری و اساس  کاالهای مي أت به کمک 

 

 :جوان آموختگان دان  يبرا ژهيو به يکاريب کاه  و داريپا ينيآفر شغل و رشد تحقق -13

  زای اشتتغال گتذاری سترمايه برای اعتباری و عن  های کمک يا و شده اداره وجوه اعتبارات اختصا 

 عنتت  کتتارفعرين ، وکتتار، کستتب هتتای فمتتوزش گستتترش و توستتعه و تعتتاون  و خصوصتت  هتتای بختتش

 پتتنجم برنامتته قتتانو  (80)متتاده م تتاب  جوانتتا  بتترای شتتغل  هتتای عرصتتت ايجتتاد رويکتترد بتتا ای وحرعتته

 توسعه؛

 کارعرمايتا  ستهم بيمته حت  از بخش  مي أت يا و پلکان  تخفيف اعمال برای الزم اعتبارات کرد  لحاظ 

 ؛موجود اشتغال تثبيت يا و اشتغال ايجاد هدف با توسعه پنجم برنامه قانو ( 80)ماده «و»بند م اب 
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  ؛جوا  فموختگا  دانش برای بوي ه کار نيروی برای غيررسم  و کاربردی فموزشهای سامانده 

 دستتتگاههای اتاعتبتتار محتتل از عرهنگتت  و اجتمتتاع  اقتصتتادی، بخشتتهای در کارفعرينتتا  از حمايتتت 

 بته ورود بترای فموختته دانتش کتار نيتروی مهتارت اعتزايش هدف با کارورزی نظام استمرار و اجرائ 

 ؛کار بازار

 

 عملکرد بر مبتن  ريزی بودجه -ب

 هتا مستئوليت ستازي متناستب شتفاعيت، ارتقتاء منظور به و توسعه پنجم برنامه قانو ( 219)ماده تكليف راستاي در      

 كيفيتت ارتقتاء عملكترد، مقابتل در هتا دستتگاه پاستخگويي اعتزايش موجتود، هاي ظرعيت از بهينه استفاده اختيارات، و

 و كاركنتا  انگيتزه اعتزايش دولتتي، هتاي دستتگاه ختدمات استانداردستازي زمينه فورد  عراهم مردم، به خدمات هارائ

 ريتزي بودجته ستاختار اصتال  ستازي زمينته و متردم بته تتر كيفيتت بتا ختدمات هارائ براي اجرايي هاي دستگاه يرا مد

 و كيفتي ختدمات ارائته جهتت متديرا  بته الزم اختيتارات اع تاي ،(عملكترد بتر مبتني) عملياتي ريزي بودجه به سنتي

 :كار انجام مراحل كنترل جاي به محصوالت و ها ععاليت نتايج كنترل

 بخشتنامه ايت ( 4) شتماره پيوستت موضتوع دستتورالعمل( 1)شتماره عرم مكلفند اجرايي هاي دستگاه تمام 

 جمهتتور ريتتيس راهبتتردي نظتتارت و ريتتزي برنامتته معاونتتت بتته پيشتتنهادي بودجتته همتتراه بتته و تكميتل را

 .نمايند ارائه

 فمتوزش و درمتا  بهداشتت، وزارت پترورش، و فمتوزش منتا   س   در پرورش و فموزش وزارت 

 ستازما  و شهرستتاني ادارات  ست  در كشور احوال ثبت سازما  فموزشي، مراكز س   در پزشكي

 ايتت ( 4)شتتماره پيوستت موضتتوع دستتورالعمل براستتاس ،مكلفنتد توانبخشتتي مراكتز ستت   در بهزيستتي

 بته دستتورالعمل( 1)شتماره عترم همتراه بته و تكميل نيز را شده ياد دستورالعمل( 2)شماره عرم بخشنامه،

 نتتايج بررستي بتا عتو  معاونتت. نتدنماي ارائته جمهتور ريتيس راهبتردي نظتارت و ريزي برنامه معاونت

 و نقتش شناستايي بته نسبت امر اي  موضوع اجرايي هاي دستگاه در دستورالعمل اي  اجراي از حاصل

 متديرا  بتراي انگيزشتي اختيتارات اع تاي به نسبت ،(عملكرد بر مبتني)عملياتي ريزي بودجه كاركرد

 .نمود خواهد اقدام اجرايي هاي دستگاه ساير به ف  تعميم و اجرايي هاي دستگاه كاركنا  و

 تکميتل بته اقتدام نيتز ديگتر اجرايت  های دستگاه چنانچه بند، اي  موضوع اجراي  های دستگاه بر عالوه

 ايت ( 4)شتماره پيوستت دستورالعمل در شده بين  پيش انگيزش  نظام از توانند م  نمايند،( 2)شماره عرم

 . شوند برخوردار بخشنامه
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 نماينتدگا  يتا نماينتده موظفنتد اجرائتي دستتگاههاي تمتام بنتد ايت  اجتراي در همتاهنگي ايجتاد منظتور بته 

 .نمايند معرعي جمهور رييس راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت به را خود االختيار تام

 

 بودجه احكام  - 

 چارچو  در و تنظيم زير رايطش و نکات به توجه با را خود پيشنهاد  احکام مکلفند اجرايی ها  دستگاه

 :دارند ارسال راهبرد  نظارت و ريز  برنامه معاونت به بخشنامه اين( 2)شماره پيوست ها  فرم

 باشد شده تدوي  توسعه پنجم برنامه در دولت تكاليف راستاي در. 

 باشد برداشته در را بخشنامه اي  اجرايي هاي سياست و كال  راهبردهاي. 

 

  باشد اي بودجه ماهيت داراي. 

 نباشند پيشنهادي حكم اجراي پاسخگوي مادر قواني  در موجود هاي حكم. 

 ندنباش موجود مقررات و ها نامه فيي  ها، اساسنامه قواني ، اصال  به مربو  موضوعات شامل. 

 نباشند اجرايي هاي دستگاه و دولت اختيارات متعرض. 

 بودجته در و تعيتي  ،احکتام از ناشت  متال  فثتار و نباشتند دولتت براي مالي بار و عهدت ايجادكننده 

 .  گردد منعکس دستگاه پيشنهادی

 حکتم همتراه بته بودجته اليحته در حکتم در  ضترورت بتر مبنت  اجرايت  دستتگاه تتوجيه  داليل 

 .  گردد ارائه پيشنهادی

 تفتاهم استت الزم شتود، مربتو  نيتز اجرايت  هتای دستتگاه ستاير به حکم موضوع که صورت  در 

 .  شود برقرار ذيرب  های دستگاه ميا  حکم مفاد مورد در الزم

 در) 1391 ستتال عملکتترد ارائتته بتته منتتو  1392 ستتال بودجتته قتتانو  احکتتام اصتتال  يتتا و تمديتتد 

 1392 ستتتال اول ماهتتته شتتتش لکتتتردعم و( 1391 ستتتال بودجتتته قتتتانو  در حکتتتم وجتتتود صتتتورت

 .  باشد م 

 ممنتتوع اجرايتت  هتتای دستتتگاه ستتاير ای هزينتته – درفمتتد احکتتام از استتتفاده بتترای پيشتتنهاد ارائتته 

 اصتتل  اجرايت  دستتگاه کتبتت  تأييتد بته منتو  احکتتام از نتوع ايت  بررستت  و پتذيرش و باشتد مت 

 .  باشد م  ای هزينه – درفمد رديف

      

 و راهبردهتتتا چتتتارچوب در مكلفنتتتد كشتتتوري ختتتدمات متتتديريت قتتتانو ( 5)متتتاده موضتتتوع اجرايتتتي هتتتاي دستتتتگاه تمتتتام   

 اختتذ و) ختتود 1393 ستتال بودجته و ستتاالنه برنامتته تهيتته بته نستتبت ف  هتتاي پيوستتت و بخشتنامه ايتت  در منتتدر  هتتاي سياستت
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 پتس هفتته دو تتا حتداكثر و اقدام( دولتي هاي شركت براي تفصيلي بودجه مورد در عالي شوراي يا عمومي مجم  مصوبه

 عتدم صتورت در. نتدنماي ارستال جمهتور رييس راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت به بخشنامه، اي  ابالغ تاريخ از

 راهبتتردي نظتتارت و ريتتزي برنامتته معاونتتت مقتترر، موعتتد در التتذكر  عتتو هتتاي دستتتگاه توستت  پيشتتنهادي بودجتته هارائتت

 قالتتب در پيشتتنهادي بودجتته ارائتته مستتئوليت . كتترد خواهتتد اقتتدام فنتتا  1393 ستتال بودجتته تنظتتيم بتته نستتبت جمهتتور ريتتيس

 .بود خواهد دستگاه مقام باالتري  عهده به اجرايي هاي دستگاه سوي از بخشنامه اي  هاي دستورالعمل

 

  بودجه بخشنامه هاي ستپيو -د

 :از عبارتند بخشنامه اي  هاي پيوست

 بودجه تنظيم بر ناظر مالي ضوابط -1

 استاني و ملي اجرايي هاي دستگاه بودجه تنظيم و تهيه دستورالعمل -2

 دولتي هاي شريت بودجه تنظيم و تهيه دستورالعمل -3

 توسعه پنجم برنامه قانون( 233)ماده موضوع عملکرد بر مبتنی ريزي بودجه دستورالعمل -4

 

 .است رسيده اقتصاد شورای تصويب به 7/1392/ 21 تاريخ در بخشنامه اي 

 

 

 روحاني حسن 

 جمهور رييس  


