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 ریزی کشور سازمان مدیریت و برنامه

 مـورخ224658/100 بنـا بـه پیـشنهاد شـماره          16/1/1385 هیئت وزیـران در جلـسه مـورخ                   
قانون الحاق موادی به قـانون) 47(ریزی کشور و به استناد ماده         سازمان مدیریت و برنامه    24/12/1384

نامه اجرایی مـاده یادشـده را بـه شـرح زیـر ـ آیین1384تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب
  :تصویب نمود

  
   مالی دولتقانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات) 47(نامه اجرایی ماده  آیین

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتمـاعی) 145(ماده  » ب« به منظور اجرای بند      ـ1ماده          
قـانون) 160(ـ دستگاههای اجرایی مـذکور در مـاده   1383و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ـ مصوب 

رهنگـی، تولیـدی،از تـصدیهای اجتمـاعی، ف     %) 3(یادشده موظفند به منظور کاهش حداقل سه درصـد
نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت  نظیر فعالیتهای ذکر شده در پیوست این آیین       (خدماتی و نظایر آنها     

از اعتبارات تخصیص یافتـه خـود را بـه منظـور توسـعه%) 5/1(حداقل یک و نیم درصد      ) دولت است 
هرداریها و دهیاریهـابخش غیردولتی و در جهت خرید خدمت از بخش خصوصی یا بخش تعاونی، شـ              

ــد  ــصاص دهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .اختــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ای  ای و تملک داراییهای سـرمایه        منظور از اعتبارات تخصیص یافته، اعتبارات هزینه       ـ1تبصره          

باشد که با  نامه می   و درآمدهای اختصاصی مصوب دستگاه اجرایی مربوط به فعالیتهای موضوع این آیین           
ــاده  ــت مــــ ــه ت ) 30(رعایــــ ــه و بودجــــ ــانون برنامــــ ــیقــــ ــصیص مــــ ــد خــــ .یابــــ

 منـظور از اعتـبارات تخصیص یافتـه در شرکتهای دولتـی آن قـسمت از اعتبـاراتـ2تبصره          
ــی     ــصرف مــ ــروش مــ ــع و فــ ــد، توزیــ ــش تولیــ ــه در بخــ ــت کــ ــصوب اســ ــردد مــ .گــ



 به منظـور احـصاء تصـدیهای اجتـماعی، فرهنگی، تولیـدی و خـدماتی دسـتگاههایـ2ماده          
قانون برنامه چهـارم توسـعه اقتـصادی، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوری) 135(ت ماده   اجرایی با رعای  

ریـزی کـشور، ـ کارگروهی متشکل از ریـیس سـازمان مـدیریت و برنامـه    1383اسالمی ایران ـ مصوب 
جمهور، وزیر کشور، وزیر اموراقتـصادی و دارایـی، دبیـر هیئـت دولـت و ریـیس  معاون اجرایی رییس  

مـورد تـشکیل و نـسبت بـه احـصاء مـوارد یادشـده اقـدام و جهـت اجـرا بـهربط حسب     دستگاه ذی 
ــاده   ــوع مـــ ــی موضـــ ــتگاههای اجرایـــ ــد ) 160(دســـ ــالم نمایـــ ــده اعـــ ــانون یادشـــ .قـــ

در هریک از دستگاههای اجرایی که دارای) 1( به منظور تحقق اهداف مذکور در ماده ـ3ماده          
قـانون) 47(ایر آنها هستند، کارگروه اجرایی مـاده        تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظ      

کـارگروه توسـعه فعالیتهـای« الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که اختـصاراً              
شود، متشکل از معاون اداری و مالی یا توسعه مـدیریت یـا عنـاوین مـشابه،  نامیده می » بخش غیردولتی 

.شــود ماینــده وزیــر یــا ریــیس دســتگاه تــشکیل مــی      ذیحــساب و مــدیرکل امــور مــالی و ن   
 در شرکتهای دولتی هیئـت مـدیره مـسؤول وظـایف کـارگروه موضـوع ایـن مـادهـ1تبصره          

ــدبود .خواهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،)3( بـه منظـور پیگیـری سیاسـتها و اجـرای تـصمیمات کـارگروه موضـوع مـاده                     ـ2تبصره          

ترکیب این کمیـسیونها توسـط. شوند  اجرایی ایجاد میکمیسیونهای استانی در واحدهای استانی دستگاه
.گــــــــــردد تعیــــــــــین مــــــــــی ) 3(کــــــــــارگروه موضــــــــــوع مــــــــــاده

: وظایف و اختیارات کارگروه توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی به شـرح زیـر اسـت               ـ4ماده          
ای الف ـ تعیین شیوه واگذاری تصدیهای احصاء شده به بخش غیردولتی بـه یکـی از روشـه             

قانون برنامه چهارم توسعه اقتـصادی، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوری) 145(ماده  » ب«مندرج در بند    
.اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمی ایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران 

 ب ـ تعیین سهمیه اعتبارات تخصیص یافته دستگاه به تفکیک تصدیهای اجتماعی، فرهنگـی،         
ــا   ــایر آنهــــــــــــــــ ــدماتی و نظــــــــــــــــ ــدی، خــــــــــــــــ .تولیــــــــــــــــ

ها و موارد موردنظر درخصوص صالحیت فنی بخش غیردولتـی ج ـ تعیین شرایط، استاندارد          
ــانه   ــق رســـــــــــ ــومی آن از طریـــــــــــ ــالم عمـــــــــــ ــا و اعـــــــــــ .هـــــــــــ

اعتبارات تخصیص یافته برای حمایـت از بخـش) یک و نیم درصد% (5/1 د ـ توزیع حداقل           
.غیردولتـــی و واگـــذاری تـــصدیهای قابـــل واگـــذاری بـــا توجـــه بـــه روشـــهای تعیـــین شـــده  

.هــــــــای ســــــــرانه خــــــــدمات   عیــــــــین هزینــــــــه  هـــــــــ ـ ت                 



ــالع            ــانه      و ـ اط ــق رس ــومی و از طری ــورت عم ــه ص ــی ب ــه بخــش غیردولت ــانی ب ــا رس .ه
 ز ـ تأیید قراردادهای واگذاری امور به بخش غیردولتی به تفکیک روشـهای تعیـین شـده بـا         

ــ     ــدیریت و برنام ــازمان م ــه س ــال ب ــرای ارس ــوط ب ــررات مرب ــوانین و مق ــت ق ــشور هرعای ــزی ک .ری
 ح ـ تعیـین اعـضاء، محـدوده وظـایف و فعالیتهـا و نحـوه همـاهنگی کمیـسیونهای اسـتانی         

ــتانی .شهرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـرداری در تـصدیهای اجتمـاعی، های آمـاده بهـره   برداری از پروژه اندازی و بهره  ـ راه تبصره          

ــد     ــشمول بنــــ ــدماتی مــــ ــدی و خــــ ــی، تولیــــ ــف« فرهنگــــ ــی» الــــ ــد مــــ .باشــــ
های متبادله بـا نامه به صورت مشخص در قالب موافقتنامه  ـ اعتبارات موضوع این آیین 5ماده          

ریزی کشور یا استان حسب مورد جهت توسعه فعالیتهای بخـش غیردولتـی و  سازمان مدیریت و برنامه
 مبادلـهیابد و در مورد آن گروه از دستگاههای اجرایی کـه ملـزم بـه        خرید خدمت از آنها اختصاص می

.گیری دستگاه خواهد رسید     باشند، میزان اعتبار مربوط، به تصویب باالترین مرجع تصمیم          موافقتنامه نمی 
قـانون تنظـیم) 88(بینی شـده در مـاده    توانند تسهیالت پیش  ـ دستگاههای اجرایی می 6ماده          

سهیالت بـانکی، تـأمیننامـه اجرایـی مربـوط نظیـر اعطـای تـ             بخشی از مقررات مـالی دولـت و آیـین
التفاوت کـارمزد بـانکی تـسهیالت اعطـایی و اختـصاص بخـشی از اعتبـارات تملـک داراییــهای  مابه

.هـای سـرانه اسـتفاده نماینـد         ای دستـگاه را به عـنوان وجوه اداره شـده و یا پرداخــت هزینـه               سرمایـه
اعتبـارات) ک و نـیم درصـد     یـ % (5/1 دستگاه اجرایی موظف است گزارش عملکرد        ـ7ماده          

و روشـهای تعیـین شـده در قالـب) تـصدیها (تخصیص یافته به بخش غیردولتی را به تفکیک فعالیتهـا
.ریـزی کـشور اعـالم نمایـد         جداول اعتباری تهیه و در مقاطع شش ماهه به سازمان مـدیریت و برنامـه              

نامـه نظـارت و پیگیـری یق این آیین ـ ستادهای تحول اداری استانها بر نحوه اجرای دق 8ماده          
الزم را به عمل آورند و گزارش آن را به استاندارد مربوط ارایه نمایند تا در ارزیـابی عملکـرد مـدیران
ــد  ــاظ نماینـــــــــــــــــــــــــ ــتانی لحـــــــــــــــــــــــــ .اســـــــــــــــــــــــــ

ریزی کشور موظف است با توجه به گزارشهای دریـافتی از   سازمان مدیریت و برنامه    ـ9ماده          
از تـصدیهای اجتمـاعی، فرهنگـی، تولیـدی و%) 3(زان تحقق کاهش سه درصد      دستگاههای اجرایی می  

.خدماتی را تعیین و در فواصل شش ماهه و در قالب گزارشهای تفصیلی به اطالع هیئت وزیران برساند                 
های عمـومی مراتـب را بـه   دستگاههای اجرایی موظفند از طریق مطبوعات و رسانه        ـ10ماده          

  .اننداطالع مردم برس



  1پیوست ماده          
  ـ شیرخوارگاه1          
  ـ مهدکودک2          
  های شهری ـ مجتمع3          
  های روستایی ـ مجتمع4          
    ـ مراکز نگهداری معلولین5          
  های نگهداری سالمندان  ـ مجتمع6          
   ـ مجتمع توانبخشی روزانه7          
   ـ مشاوره حضوری8          
   ـ بازپروری معتادین خودمعرف9          
  روزی ـ بازپروری معتادین شبانه10          
  ـ مراکز فیزیوتراپی، شنوائی سنجی، بینایی سنجی، گفتاردرمانی، ارتوپدی11          
  ) و استانیملی(ای  های سرمایه یافته تملک دارایی های نیمه تمام یا خاتمه ـ پروژه12          
  ـ برگزاری کالسهای آموزشی13          
  ـ برگزاری مسابقات و اردوهای پرورشی14          
  برداری از اماکن ورزشی ـ حق بهره15          
ملی و (ای اماکن ورزشی  های نیمه تمام یا خاتمه یافته تملک داراییهای سرمایه ـ پروژه16          

  )استانی
  های عمومی ابخانهـ کت17          
  های فرهنگی و هنری ـ مجتمع18          
  )تجسمی، موسیقی(های هنری  ـ هنرستان19          
  تمام های تکمیل واحدهای فرهنگی و هنری نیمه ـ پروژه20          
  )ملی و استانی(های عمومی  های نیمه تمام یا خاتمه یافته کتابخانه ـ پروژه21          
  ـ نظارت براماکن اقامتی22          
  ـ آموزش بخش جهانگردی23          
  ـ واگذاری اماکن اقامتی24          
  ـ داروخانه25          



  ـ آزمایشگاه26          
  ـ رادیولوژی27          
  ـ تخت بیمارستانی28          
  ـ رختشویخانه29          
  ـ آشپزخانه30          
  مرکز بهداشت و درمان شهریـ 31          
  ـ پایگاه شهری32          
  ـ مرکز بهداشت و درمان روستایی33          
  ـ خانه بهداشت34          
  های اورژانس ـ پایگاه35          
  های نیمه تمام یا خاتمه یافته فصل بهداشت و درمان ـ پروژه36          
  ـ مراکز رفاهی ـ تفریحی37          

  ـ مراکز بهداشتی ـ درمانی38          
  دانشگاهی ـ آموزش پیش39          
  ـ آموزش ابتدایی40          
  دبستانی ـ آموزش پیش41          
  ـ آموزش راهنمایی42          
  ـ آموزش متوسطه نظری43          
  ـ آموزش کار و دانش44          
  ـ توسعه دوره آمادگی45          

ای فصل آموزش و پرورش های سرمایه های نیمه تمام یا خاتمه یافته تملک دارایی ـ پروژه46          
  ـ تألیف و تولید کتابهای درسی47          
  ـ چاپخانه48          
  ها ـ فروشگاه49          
   ـ سینماها50          
   ـ مراکز فرهنگی و هنری51          
  بازی و وسایل کمک آموزشی  اسباب ـ تولید52          



  )خدمات اشتغال( ـ کاریابی 53          
  های ورزشی کارگران  ـ مجموعه54          
   ـ مراکز ثابت آموزش55          
   ـ آموزش سیار و پادگان56          
   ـ آموزش در صنایع57          
   ـ آموزش خودیاری فنی و صنعت ساختمان58          

ای  ای آموزش فنی و حرفه های سرمایه های نیمه تمام یا خاتمه یافته تملک دارایی  ـ پروژه59          
  )ملی و استانی(

  ای رسمی و غیررسمی  ـ آموزشهای فنی و حرفه60          
   ـ آموزشهای ترویجی61          
   ـ تجهیز و نوسازی اراضی آب62          
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