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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 مقدمه

ٹب ٓالٵٷ ثش ثشٳبٯٸ سيضي ٵ ٣ٴتش٩ ٬ٰٓيبت اخشايي ٵ  ثٶدخٸ دس ٳٺبدٹبي ثضس٥ ثخؾ ٰٓٶٯي اص خ٬ٰٸ ؿٺشداسي

تٶاٳذ اص ًشيٞ  سٵد. ثٸ ٹٰيٲ خٺت ثٶدخٸ ٯي ثٸ ؿٰبس ٯي ٳيض ٶٳيخذٯت سػبٳي ثٸ ؿٺشٵٳذاٱ، ي٢ ا٫ضا٭ ٟبٳ

سا  ٹبي ؿٺشداسي ٛٔب٫يتتخليق ثٺيٴٸ ٯٴبثْ، صٯيٴٸ ٯلشٙ ٯٴبثْ دس ٯح٪ ٹبي تٔييٲ ؿذٷ ٵ ٣بسايي ٵ اثشثخـي 

ي ٵ سا ثٸ ؿٺشٵٳذاٱ ٵ ٳٰبيٴذ٧بٱ ٟبٳٶٳ  ٛشاٹٮ ٳٰبيذ. اص ايٲ ٯٴِش، ثٶدخٸ حذاٟ٪ ػٌح پبػخ٨ٶيي ٯذيشاٱ ؿٺشداسي

سيضي ٵ اسائٸ  اص ايٲ سٵ ثٶدخٸٵ  ػبصد ٯٴتخت ايـبٱ دس ؿٶساي اػالٯي ؿٺش ٵ ػبيش ٳٺبدٹبي ريلالح ٛشاٹٮ ٯي

 ٹب خٶاٹذ داؿت. ٹبي اخشاي ثٶدخٸ ٳ٠ؾ ثي ثذي٬ي دس آٰب٩ ٳِبست ٯب٫ي ٵ ٬ٰٓيبتي ثش ؿٺشداسي ٧ضاسؽ

دػتٶسا٫ٰٔ٪ ثٶدخٸ اثالٗي تٶػي ٵصيش دس چبسچٶة  ٹب ؿٺشداسي 1399ػب٩ ثٶدخٸ ثب ٓٴبيت ثٸ ٯٶاسد ٯٌشٵحٸ، 

 .تٴِيٮ ٧شددتٺيٸ ٵ  ٯحتش٭ ٣ـٶس ٵ اكالحبت ثٔذي آٱ ثبيؼتي

 ها   سياستو  ها  راهبرد -فصل اول

ٵ ا٫ٔب٫ي(  سٹجشي )ٯذ٬ُٸػيبػت ٹبي اثالٗي ٯ٠ب٭ ٯِٔٮ ثبيؼتي دس ساػتبي اخشاي  ٹب  ؿٺشداسي 1399 ثٶدخٸ ػب٩

تذٵيٲ ٵ اٛضايؾ ٣بسايي ٵ اثش ثخـي پبػخ٨ٶيي ثٸ ؿٺشٵٳذاٱ   ، اٳوجبى ٯب٫ي ت٠ٶيت دٵ٫ت تذثيش ٵ اٯيذ ٵ ثبسٵي٤شد

 د.٧شد

 های اساسی   راهبرد -1-1

 ٹبي ٣ـٶس: ؿٺشداسي1399ٹبي ػب٩   اٹٮ ساٹجشد
 سيضي ثٶدخٸ دس ٵسي ثٺشٷ اٛضايؾ (1

 سا٣ذ ٹبي داسايي ٵ اٯٶا٩ اص ثٺيٴٸ اػتٜبدٷ ٵ ٯٴبثْ ٯذيشيت (2

  پبيذاس دسآٯذي ْٯٴبث ٵ ٹب ُشٛيت ثٸ ثخـي تٴٶّ (3

 ٵ تٶػٔٸ اٯٶس ٛشٹٴ٨ي ٵاختٰبٓي  ٹبي ؿٺش ٹضيٴٸاٛضايؾ ٯـبس٣ت ؿٺشٵٳذاٱ دس تبٯيٲ  (4

 ٹبي ؿٺشي خ٬ت ٯـبس٣ت ٵ ٹ٤ٰبسي ثخؾ خلٶكي ٵٗيش دٵ٫تي دس اخشاي پشٵطٷ (5

 ٯذيشيت ٯلشٙ ثب تب٣يذ ثش اخشاي ػيبػت ٹبي ٬٣ي اكالح ا٨٫ٶي ٯلشٙ (6

 ٶيت ٵكٶ٩ ٓٶاسم ٵ دسآٯذٹبي پبيذاس ٵ ٟبٳٶٳيثب سٵي٤شد ت٠ داسياكالح ٳِب٭ دسآٯذ ؿٺش (7

 سػبٳي ٹبي ي٤پبسچٸ ٹٶؿٰٴذػبصي اًالٓبت ثشاي ثٺجٶد خذٯت ٣بس٧يشي ٳِب٭ ثٺجٶد ٵ ثٸ (8

 (ت٤ب٫يٚ ؿٺشٵٳذي ٵ ح٠ٶٝ) ؿٺشٵٳذي ٛشٹٴ٦ است٠بء ٵ ؿٺشٵٳذي ٹبي آٯٶصؽ ٧ؼتشؽ   (9

 

 های اجرایی  سیاست -1-2
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 ي٨شدد:ثٸ ؿشح آال٭ ٯ 1399ٹبي اخشايي ػب٩  ػيبػت

ٹبي ٗيشهشٵسي  ٵاػت٠شاس ٳِب٭ ٣ٴترش٩   ٣بٹؾ ٹضيٴٸاص ًشيٞ ٯب٫ي  اٳوجبى ٵ ٹضيٴٸ ٯذيشيتٹبي  ت٠ٶيت ػبص ٵ ٣بس (1

 پشٵطٷ. 

٧يشي اص اثضاسٹبي ٳٶيٲ تبٯيٲ ٯب٫ي اص خ٬ٰرٸ اٳتـربس    اكالح ٵ ت٠ٶيت ٯٴبثْ ٯٶخٶد دسآٯذي ٵ تأٯيٲ ٯٴبثْ خذيذ، ثٺشٷ (2

 ثب ثخؾ خلٶكي ٵ اػتٜبدٷ اص ٵا٭ ثبٳ٤ياٵساٝ ٯـبس٣ت، ٛبيٴبٳغ، ٯـبس٣ت ٯذٳي 

 خشيذ ٵ اػتٜبدٷ اص ٣بالٹب ٵ خذٯبت داخ٬ي ثب سٵي٤شد حٰبيت اص ٣بس ٵ ػشٯبيٸ اٳؼبٳي داخ٬ي (3

 ؿٺش اٟتلبد تٶػٔٸ دس خلٶكي ثخؾ ٧زاسي ػشٯبيٸ ٵ ٯـبس٣ت ٛشآيٴذ تؼٺي٪ (4

 ٯ٬ٌٞ ٵ ٹبي ٳؼجي ٯضيت ثش ٯجتٴي ٯـبس٣ت ٹبي ٛشكت ٵ اٟتلبدي ُشٛيت ٯٔشٛي ٵ ؿٴبػبيي (5

ٹربي   ػبصي ؿٺش دس ٯ٠بث٪ ػٶاٳح ٵ حٶادث ًجئي ٵ اٳؼبٱ ػبخت ثب اٵ٫ٶيت احيبء، ثٺؼربصي ٵ ٳٶػربصي ثبٛرت    ايٰٲ (6

 ٛشػٶدٷ ٵ ٳب٣بسآٯذ ؿٺشي، احيبء ٵ ٯشٯت ثبٛتٺبي اسصؿٰٴذ ٛشٹٴ٨ي، تبسيخي ٵ تٶاٳٰٴذ ػبصي ٯٴبًٞ حبؿيٸ ٳـيٲ

 تلٶيشي دس ؿٺش  تٺيٸ ٵٳلت تدٺيضات پبيؾ (7

 بي ٯحيي صيؼت ؿٺشيٹ است٠بء ؿبخق (8

ٹبي ٯٌب٫ٔبتي ٯٶسد ٳيبص آٮ اص ٛٴري،   پيٶػت  ثشخٶسداسي اصٹبي ثضس٥ خذيذ ثٸ  ًشاحي ٵ اخشاي پشٵطٷ ٯٴٶى ٳٰٶدٱ (9

 صيؼت ٯحيٌي، تشاٛي٤ي، اٟتلبدي ٵ ...

خليق تٰب٭ ثب سٓبيت ٯلٶثبت ٣ٰيتٸ ت ٹبي ٳيٰٸ ٹب ٵ پشٵطٷ ٹب ثب تب٣يذ ثش ت٤ٰي٪ ًشح ٹب ٵ پشٵطٷ ثٴذي ًشح اٵ٫ٶيت (10

   11/5/1396ٯٶسخ  16919ٹب ٵ دٹيبسي ٹبي ٣ـٶس ثٸ ؿٰبسٷ  آتجبس دس ؿٺشداسي اثالٗي سييغ ػبصٯبٱ ؿٺشداسي

ٹبي اسصؿيبثي ٬ٰٓيبت ٵ ٳتربيح حبكر٬ٸ اص اخرشاي ثٶدخرٸ،      ٹبي ٰٓشاٳي ٵ تٺيٸ ٧ضاسؽ ٹب ، ًشح ٳِبست ثش ٛٔب٫يت (11

ٹربي   ٹب ثب ٧رضاسؽ  شثٶًٸ ؿٺشداسي ٵ تٌجيٞ ايٲ ٧ضاسؽسيضي ٵ تٶػٔٸ ػشٯبيٸ اٳؼبٳي يب ٵاحذ ٯ تٶػي ٯٔبٵٳت ثشٳبٯٸ

 ٫حبٍ پيـشٛت ٣بس )سيب٫ي ٵ ٛيضي٤ي(  اسػب٫ي ٵاحذٹبي اخشايي ثٸ 

  

 اي تكاليف بودجه –دوم فصل 

ٹب ٯ٬٤ٜٴذ ثشٳبٯٸ ٬ٰٓيبت ٳٶػبصي، ٰٓشاٱ ٵ  ٟبٳٶٱ ٳٶػبصي ٵ ٰٓشاٱ ؿٺشي، ؿٺشداسي 15ٯٌبثٞ ثب ٯبدٷ   (1

تذٵيٲ ٵ ثشاي  09/08/1394ٯٶسخ  34492ؿٰبسٷ  ثٸ تٶسا٫ٰٔ٪ اثالٗي ٵصاست ٣ـٶساكالحبت ؿٺش سا دس چبسچٶة دػ

 تلٶيت ثٸ ٯشاخْ ريشثي اسػب٩ ٳٰبيٴذ. 

 1399ٹبيي ٣ٸ ثشاػبع ٯجبٳي ٛٶٝ، ثشٳبٯٸ پٴدؼب٫ٸ تٺيٸ ٵ دس دػت اخشا داسٳذ، ثبيذ دس تٺيٸ ثٶدخٸ ػب٩  ؿٺشداسي

 ب٫ٸ ثشٳبٯٸ ٯضثٶس سا ٯجٴبي تٺيٸ ثٶدخٸ ٟشاس دٹٴذ. ٹب ٵ ٛٔب٫يتٺبي ٯشثٶى ثٸ ثشؽ ي٤ؼ ٹب، ًشح ثشٳبٯٸ

ٹبي  خبصٷ ؿٺشداسي ثشاي اٳدب٭ ٛٔب٫يتدس كٶستي٤ٸ ثٶدخٸ ػبالٳٸ ؿٺشداسي ٯـتٰ٪ ثش تجلشٷ ٹبيي ٯجٴي ثش ا (2

ثٶدخٸ يبد ؿذٷ ثٸ  تجلشٷ ٹبيٹبي ٯٴذسج دس  ثيٴي ٯٴبثْ ٯشتجي ثب ٛٔب٫يت هشٵست داسد پيؾ ،ثبؿذٯي  ٯـخق
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ثٶدخٸ ثذٵٱ پيؾ ثيٴي ٯٴبثْ ٵ ٫حبٍ ٳٰٶدٱ  تجلشٷ ٹبيح اسائٸ ٧شدد. ثذيٺي اػت اسائٸ ايٲ كٶست سٵؿٲ ٵ كشي

 ٯٰٴٶّ خٶاٹذ ثٶد. ،ٹبي آتجبسي ٯـخق سديٚ

اخشاي ٬٣يٸ ت٤ب٫يٜي ٣ٸ دس ٟبٳٶٱ ثشٳبٯٸ ؿـٮ تٶػٔٸ ٵػبيش اح٤ب٭ ٵٟٶاٳيٲ ٯشثٶًٸ  يپيؾ ثيٴي آتجبسات الص٭ ثشا (3

ٵ ٯبدٷ ( 68ثٴذ )ح( ٯبدٷ )، ( 67، ثٴذٹبي )ح ٵث( ٯبدٷ ) 59ٷ ذ  اص خ٬ٰٸ ثٴذ ا٫ٚ ٯبدثش ٓٺذٷ ؿٺشداسيٺب ٟشاس دادٷ اٳ

 ٟبٳٶٱ ثشٳبٯٸ ؿـٮ تٶػٔٸ ٵ........ (  88 ٵ 86 )

آييٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي  33ٟبٳٶٱ ؿٺشداسي ٵٯبدٷ  79ٹضيٴٸ ٹب ٵپشداختٺبي ؿٺشداسي ٯي ثبيؼت ثٸ اػتٴبد ٯبدٷ  ٬٣يٸ (4

 ؿٺشداسيٺب اٳدب٭ ؿٶد .

ٳدب٭ ت٤ب٫يٚ ٟبٳٶٳي ٣ٸ ثٸ ٳٶٓي داساي ثبس ٯب٫ي ثشاي ؿٺشداسي ٯيجبؿٴذ ٵٓذ٭ اٳدب٭ ٹشي٢ اص اٳٺب دس ثٸ ا ا٫ضا٭ (5

٪ خٶاٹذ ٳٰٶد. اص خ٬ٰٸ اسائٸ اُٺبس ٳبٯٸ اسصؽ اٛضٵدٷ ، يٯٶٓذ ٯ٠شس، خشائٮ ٵ ٹضيٴٸ ٹبي اهبٛي  ثٸ ؿٺشداسي تحٰ

 ٵ٫ت ٵ.....ٵثذٹي د بتٯ٤شسٟبٳٶٱ ٯب٫يتٺبي ٯؼت٠يٮ ، ػبٯبٳٸ ٯٌب٫ج 169ٯبدٷ 

ي ٹب ، ايؼت٨بٷٹب ، پبيبٳٸٹب ، پبس١ٹب  ٵيظٷ پ٪ ٸثشاي تٰٔيش ٵ ٳ٨ٺذاسي تبػيؼبت ٵ اثٴيٸ ؿٺشي ث تبٯيٲ ٯٴبثْ الص٭ (6

  آساٯؼتبٳٺب ،ي ثٺذاؿتيٹب ػشٵيغ ، حٰ٪ ٵ ٳ٠٪ ٰٓٶٯي، ٳـبٳي آتؾ

اػبع ٯيضاٱ خٌش پزيشي  ٹبي است٠بء ػٌح ايٰٴي ٵ آتؾ ٳـبٳي ؿٺش ثش پيؾ ثيٴي آتجبس الص٭ ثشاي اخشاي ثشٳبٯٸ (7

 ؿٺش دس ثشاثش حٶادث ٵ دس چبسچٶة ٵُبيٚ ٟبٳٶٳي ؿٺشداسي

پيؾ ثيٴي آتجبس الص٭ خٺت اخشاي ًشح ٹبي ٯلٶة خذاػبصي آة خب٭ ٛوبي ػجض اص آة ؿشة ٵ تٶػٔٸ  (8

 سٵؿٺبي آثيبسي ٳٶيٲ ٵ تبٯيٲ اص ػيؼتٮ ٛبهالة ؿٺشي

ٹٶا ٵ  يتشدد، ٣بٹؾ آ٫ٶد٧ يٰٴيٯشتجي ثب ا يٹب ًشح يالص٭ خٺت اخشا يٯٴبثْ ٯب٫ ٲيآتجبس ٵ تبٯ يٴيث ؾيپ (9

 :٪ياص ٟج يؿٺش يٳبٵ٧بٱ حٰ٪ ٵ ٳ٠٪ ٰٓٶٯ ضيٵ تدٺ يتٶػٔٸ، ٳٶػبص

 يٳبٵ٧بٱ ثبس ٵ ٯؼبٛش ؿٺش يػبٯبٳذٹا٫ٚ( 

 يٯٔبثش ٵ ت٠بًٔبت ؿٺش يػبص ٰٲيا(  ة

 يخٶدسٵٹب ضٵسي٣بتب٫ نيؿٺشٹب ٵ تٔٶ يٰٓٶٯ ٲيػٴ٨ يض٫يد يخٶدسٵٹب ي( ثشاDPFرسات دٵدٷ ) يٳلت كبٛ (ت 

 ؿٺشٹب آ٫ٶدٷ ٵ ٣الٱ يدس ؿٺشٹب يدسٵٱ ؿٺش يٰٓٶٯ

 ٹضاس ٳٜش50اص  ؾيث تيثبخٰٔ يدس ؿٺشٹب ٢يٯٌب٫ٔبت خبٯْ حٰ٪ ٵ ٳ٠٪ ٵ تشاٛ ياٳدب٭ ٵ ثشٵصسػبٳ(  ث

ٳبٵ٧بٱ ٛٔب٩ دس ثبس  يٵ كذٵس ػٴذ حٰ٪)ثبسثش٥( ثشا يثبسؿٺش تيشيخٺت ٯذ بصيٯٶسد ٳ يٹب شػبختيص دبديا( ج 

 يؿٺش

ٵ ثبسثش٥ ٵ پشٵاٳٸ  يٛٴ ٴٸيٳبٵ٧بٱ ٛبٟذ ٯٔب ٪،ياص ٟج يتخ٬ٜبت ساٳٴذ٧ ضٷيخٺت ثجت ٯ٤بٳ بصيٯٶسد ٳ  شػبختيص دبديا(  ح

 ٯدبص، ٳبٵ٧بٱ ٛشػٶدٷ ٵ... شيػشٓت ٗ ت،يٛٔب٫
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 ٯٔبيٴٸ ٛٴي ٬٣يٸ ٳبٵ٧بٱ ٯ٤٬ي ٹضيٴٸٵ تٶػٔٸ ٵ ٳٶػبصي ٳبٵ٧بٱ حٰ٪ ٵ ٳ٠٪ ٰٓٶٯي پيؾ ثيٴي آتجبس الص٭ ثشاي  خ (

 ٛٔب٩ دس حٰ٪ ٵ ٳ٠٪ ٰٓٶٯي ؿٺشي ٵ حٶٯٸ 

 ٵ ٯذيشيت پؼٰبٳذپيؾ ثيٴي آتجبس خٺت اخشاي ثشٳبٯٸ ٯذيشيت ػجض  (10

 ٯٶري ٵثالكبحت پيؾ ثيٴي آتجبس الص٭ خٺت ٣ٴتش٩ خٰٔيت حيٶاٳبت (11

 بسچٶة ٟٶاٳيٲ ٵ ٯ٠شساتٸ اؿخبف ح٠ي٠ي ٵ ح٠ٶٟي خبسج اص چٯٰٴٶٓيت ٵا٧زاسي اٯٶا٩ ؿٺشداسي ث (12

 بسچٶة ٟٶاٳيٲ ٵ ٯ٠شساتٹبي اخشايي خبسج اص چ ثٸ دػت٨بٷ ٹش٧ٶٳٸ آتجبساتٯٰٴٶٓيت پشداخت  (13

 

 تهيه و تنظيم بودجه ضوابط مالي  -ومسفصل 

 حقوق و دستمزد( ضوابط الف

ثٸ  1399سػٰي، پيٰبٳي، ٟشاسدادي ٵ ٯـٰٶ٫يٲ ٟبٳٶٱ ٣بس دس ػب٩  ٣بس٣ٴبٱ يآتجبس ثشاي ح٠ٶٝ ٵ ٯضايبپيؾ ثيٴي  (1

 .دس ٳِش ٧شٛتٸ ؿٶد 1398ؼجت ػب٩ % اٛضايؾ ثٸ ٳ20ٯيضاٱ 

ٟبٳٶٱ ٣بس ٵ  ٵ ٟشاسدادي پيٰبٳي ،دس خلٶف ٣بسٯٴذاٱ سػٰي ٯلٶثٸ ٹيبت ٯحتش٭ ٵصيشاٱ دس ٹش كٶست 

دس ٯٶسد ٣بس٧شاٱ سػٰي ٵ ٳيشٵٹبي داساي ٟشاسداد ٯـبٗ٪ ٣بس٧شي  خٰٺٶسي اػالٯي ايشاٱ ٵ ٯ٠شسات ٯشتجي

 دس اكالحيٸ  ثبيؼتي هشيت ٯز٣ٶس آتجبس الص٭ دسكذ  دس دس كٶست ت٘ييش ثذيٺي اػت .ثٶدٰٓ٪ خٶاٹذ  ٯال١

 ٫حبٍ ٧شدد.

  ٸسٓبيت ٯ٠شسات ٯشثٶً ٵثٶدخٸ ي ٹب ثب سٓبيت ٯحذٵديت٣بس ٣بس٣ٴبٱ ؿٺشداسي  اهبٛٸثيٴي آتجبس  پيؾ (2

ثشاػبع ثشاي ٣بس٣ٴبٱ ؿٺشداسي  1399ػب٩دس  سٛبٹيتؼٺيالت ثيٴي آتجبس  پيؾؿٺشداسي ٯي تٶاٳذ ٳؼجت ثٸ  (3

  اٵ٫ٶيت  پشداخت ح٠ٶٝ ٵٯضايب سٓبيت ٵدس ٳِش داؿتٲ ٯٴبثْ  ثب  سٛبٹي  آييٲ ٳبٯٸ ٵتٴِيٮ   ٯ٠شسات هٶاثي ٵ

 )آييٲ ٳبٯٸ پيـٴٺبدي پيٶػت ؿٰبسٷ ي٢ ( .اٟذا٭ ٳٰبيذ

ٯتٴبػت ثب ؿٺش ٹٰتشاص دس  سا ٯز٣ٶس اتآتجبس يب ٯيـٶٳذتبػيغ ؿذٷ  1399ٵ 1398ٹبيي ٣ٸ دس ػب٫ٺبي  ؿٺشداسي (4

 خٰٔيت، ٯٴبثْ دسآٯذي ٵ دسخٸ ؿٺشداسي پيؾ ثيٴي ٳٰبيٴذ.اػتبٱ اص ٫حبٍ 

،  ، ٣بس٣ٴبٱ ؿٺشداسي پشداخت ٹش٧ٶٳٸ ٵا٭ اص ٯح٪ آتجبسات خبسي ٵ ٰٓشاٳي ثٸ ؿٺشداس ثشاي ثيٴي آتجبس پيؾ (5

 .ثبؿذ ٯٰٴٶّ ٯيٵاثؼتٸ ٵ آوبي ؿٶساي اػالٯي ؿٺش  ٹبي ػبصٯبٱ

 ٵ ٣بس٧شٵٷ،ؿٶساي اداسي اػتخذاٯي ٹب  ٹب، ٣ٰيتٸ ٣ٰيؼيٶٱ ثٸ آوبي  ا٫د٬ؼٸ آتجبس ثشاي پشداخت حٞ ثيٴي پيؾ (6

 ثخـٴبٯٸ ٹبي اثالٗي ٵصاست  دس چبسچٶة ؿٺشداسي  ٹبي ٹبي ٯلشح دس ٟٶاٳيٲ ٵ ٯ٠شسات حٶصٷ ٯبٯٶسيت

 .٣ـٶس

 ؿٺشداسي هشٵسي اػت. آتجبس ثيٰٸ ٯؼئٶ٫يت خبٯْ ٯذٳي ثشاي ٣بس٣ٴبٱ دس ثٶدخٸثيٴي  پيؾ (7
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ؼبٳي ٵ تجذي٪ ٵهٔيت اػتخذاٯي تحت ٹش ٓٴٶاٱ دس ػتبد ؿٺشداسي، ٯٴبًٞ، ٳٶاحي اٳ ٹش٧ٶٳٸ ثٸ ٣بس٧يشي ٳيشٵي (8

 .ٹبي ٣ـٶس ٯٰٴٶّ ٯي ثبؿذ  ٹب ٵ دٹيبسي ٵ ػبصٯبٱ ٹبي ٵاثؼتٸ ثذٵٱ اخز ٯدٶص اص ػبصٯبٱ ؿٺشداسي

ي ٯٶُٜٴذ ٳؼجت ثٸ اخشاي ايٲ ثٴذ ٳِبست ٳٰٶدٷ ٵ اص پشداخت ٹش٧ٶٳٸ ٵخٺٵ ٟبئٮ ٯ٠ب٭ آٳبٱ ؿٺشداس ٵ ريحؼبة 

 ٳٰبيٴذ.ثٸ اٛشادي ٣ٸ ثذٵٱ ٯدٶص ث٤بس٧يشي ؿٶٳذ خٶدداسي 

ٯٶاسد ٯدبص ٯٴذسج دس ٟبٳٶٱ ٯٰٴٶٓيت ث٤بس٧يشي  ءٹش٧ٶٳٸ ث٤بس٧يشي اٛشاد ثبصٳـؼتٸ يب ثبصخشيذ ثٸ اػتثٴب (9

ٹب ٵ اكالحبت ثٔذي ٯٰٴٶّ خٶاٹذ  ٯد٬غ ؿٶساي اػالٯي ٵ اػتٜؼبسيٸ 20/2/1395ثبصٳـؼت٨بٱ ٯلٶة 

ٟبٳٶٱ اػتخذا٭ ٣ـٶسي دس  84ث٤بس٧يشي ٯلبديٞ ٯؼتثٴيبت ٟبٳٶٱ ٛٶٝ ٵ تجلشٷ ٯبدٷ ثٶد. آبدٷ ث٤بس يب 

 پزيش خٶاٹذ ثٶد. ٹب ٵ دٹيبسي ٹبي ٣ـٶس اٯ٤بٱ چبسچٶة هٶاثي اثالٗي ػبصٯبٱ ؿٺشداسي

ٟبٳٶٱ ثشٳبٯٸ ؿـٮ  87ٯبدٷ  )ص(ٵ  )ذ(آبدٷ ث٤بس خبٳجبصاٱ ٵ آصاد٧بٱ ثبصٳـؼتٸ داساي ؿشايي ٯٴذسج دس ثٴذٹبي 

سات ٯشثٶى اٳدب٭ ٠شٟبٳٶٱ خبٯْ خذٯبت سػبٳي ثٸ ايثبس٧شاٱ ثب سٓبيت ٯ  60ػٔٸ ٵ آبدٷ ث٤بس ٯـٰٶ٫يٲ ٯبدٷ تٶ

 خٶاٹذ ؿذ.

ثش اػبع پؼت ػبصٯبٳي اػت ٵ  ٹب ؿٺشداسي ٣بسٯٴذاٱ سػٰي ٵ پيٰبٳيثٸ پشداخت ح٠ٶٝ ٵ ٯضايبي ٯؼتٰش  (10

ٯبٳي ٯلٶة دس ػبختبس ػبصٯبٳي ؿٺشداسي ٵ ٹبي ػبص ٹش٧ٶٳٸ پشداخت ثشاػبع اثالٕ آٳبٱ خبسج اص ٓٴبٵيٲ پؼت

 ٯيجبؿذ. ٵٯٰٴٶّٟبٳٶٳي ٹبي ٵاثؼتٸ ٛبٟذ ٵخبٹت  ػبصٯبٱ

ٟبٳٶٱ ٣بس خٰٺٶسي اػالٯي  ش اػبع ٯلٶثٸ ٹيبت ٯحتش٭ ٵصيشاٱ ،پيؾ ثيٴي آتجبس ٓيذي ٵ پبداؽ پبيبٱ ػب٩ ث (11

 ايشاٱ ٵ ٯ٠شسات ٯشتجي ٰٓ٪ خٶاٹذ ؿذ.

ؿٶساي ح٠ٶٝ ٵدػتٰضد دس پشداختي ثٸ ٯذيشاٱ ٵ٣بسٯٴذاٱ ا٫ضاٯي 11/5/95ٯٶسخ 647444سٓبيت ثخـٴبٯٸ ؿٰبسٷ 

 ٯيجبؿذ.

ٹب ٯٶُٜٴذ ٳؼجت ثٸ ٯحبػجٸ ٣ؼٶسات ٟبٳٶٳي  ٹبي ٵاثؼتٸ ثٸ آٱ ٹب ٵ ػبصٯبٱ ؿش٣ت ،ٯٶػؼبت  ،ٹب  ؿٺشداسي (12

ثٸ حؼبة  سا ح٠ٶٝ پشػٴ٪ ٵ پيٰبٳ٤بس آٮ اص ٯب٫يبت ت٬٤يٜي، ٯب٫يبت ثش اسصؽ اٛضٵدٷ ٵ ثيٰٸ اٟذا٭ ٵ ٯجب٫ٖ ٯضثٶس

تٰٺيذات الص٭ ٹٰچٴيٲ ٵ  ٳٰٶدٷ ٹبي آتي خ٬ٶ٧يشي ثشاي ػب٩تب اص ايدبد تٔٺذ  ٣ٴٴذٹبي ٯشثٶًٸ ٵاسيض  ػبصٯبٱ

 ثشاي پشداخت ػبيش تٔٺذات ػٴٶات ٟج٪ دس ايٲ خلٶف سا ٳيض ٛشاٹٮ ٳٰبيٴذ.

 

 هزينه كرد اعتباراتو  يدرآمدب( ضوابط 

اٳدب٭ پزيشد.  ٹب دس پٴح ػب٩ ٧زؿتٸ ٯيبٳ٨يٲ سؿذ دسآٯذٯتٴبػت ثب ثبيذ  1399ٹب دس ػب٩  ثيٴي دسآٯذ ٯيضاٱ پيؾ (1

دخٸ دسكٶست ٳيبص ثٸ پيؾ ثيٴي دسآٯذٹب ثيؾ اص ٯيضاٱ ٛٶٝ، ثبيؼتي دالي٪ تٶخيٺي آٱ ثٸ پيٶػت ثٶ

 سثي اسائٸ ٧شدد. پيـٴٺبدي ثٸ ؿٶسا ٵ ٯجبدي ري 
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ٹب تٔييٲ ت٬٤يٚ ٳٰٶدٷ، كشٛب ثبيذ دس  ص دسآٯذ٧زاس يب دػتٶسا٬ٰٔ٫ٺبي اثالٗي دس ٯلشٙ ثشخي ا دس ٯٶاسدي ٣ٸ ٟبٳٶٱ (2
 ٯح٪ خٶد ٹضيٴٸ ؿٶد ٵ حؼبثشػبٱ سػٰي ثبيذ دس ايٲ خلٶف آال٭ ٳِش ٳٰبيٴذ .

آتجبسات ٯز٣ٶس ،  ٹبي ٯـخق ٹضيٴٸ ؿٶد اي دٵ٫ت ٣ٸ ثبيذ دس ٟب٫ت پشٵطٷ داسايي ػشٯبيٸ ثشاي ثجت آتجبس ت٢٬ٰ (3

  .ثجت ؿٶٳذؿٺشداسي ثبيؼتي دس ٹٰبٱ ػب٩ ٯب٫ي 

آتجبس ت٢٬ٰ  ، ٵ تؼٺيالت اػتثٴبي ٵا٭ثٸ ) ي ٵكٶ٫يٹب ( اص دسآٯذ%5/0دسكذ ) ٳيٮاٳذ ٯ٬٤ٚ  ٹب ؿٺشداسي (4

ٵا٧زاسي داسايي ، ٯي دٹذ، اٵساٝ ٯـبس٣ت، ٛبيٴبٳغ ٹب ٟشاس ٹبي ػشٯبيٸ اي ٣ٸ دٵ٫ت دس اختيبس ؿٺشداسي داسايي

پشداخت ٧شديذٷ  ػب٩ ٟج٪ ٯحبػجٸ ٵ ٵ ٯبصاد دسآٯذ ثش ٹضيٴٸ ػب٩ ٟج٪ ٣ٸ ٳيٮ دسكذ آٱ ٹبي ػشٯبيٸ اي

ثيٴي  پيؾ 1399دس ثٶدخٸ ػب٩  ،ي ٰٓٶٯي ؿٺش ٯشثٶًٸٹب  ي ٣تبثخبٳٸٹب  اٳدٰٲ خٺت پشداخت ثٸ( سا اػت.

پيشٵ تٜبٹٮ ٳبٯٸ ٛي ٯبثيٲ ػبصٯبٱ ؿٺشداسيٺب ٵ دٹيبسيٺبي ٣ـٶس ٵ ٳٺبد ٣تبثخبٳٸ ٹبي ٰٓٶٯي ٣ـٶس، ٳٰبيٴذ.)

تؼٶيٸ . (ثٸ ٯٔبٵٳيٲ ٯحتش٭ اٯٶس ٰٓشاٳي اػتبٳذاسيٺبي ٣ـٶس 17/03/95ٯٶسخ  10404اثالٗي ًي ٳبٯٸ ؿٰبسٷ 

 تٜشيٖ ثٶدخٸ تٶػي ؿٶساي اػالٯي ؿٺش خٶاٹذ ثٶد. تلٶيتحؼبة ٳٺبيي ثب ٳٺبد ٰٓٶٯي ٣تبثخبٳٸ ٹب پغ اص 

 ثٶدخٸ ٯٴٺبي)ؿٺشداسي ثٶدخٸ  ٪دػتٶسا٫ٰٔ ٛل٪ پٴدٮ ًج٠ٸ ثٴذي ٯلبسٙ ٯٶهٶّآتجبسات  ثيٴي پيؾ (5

ٵ ثٶدخٸ   ٣تبثخبٳٸ ٹب٢ٰ٣ ثٸ ، اٳذ ٟبٳٶٱ ؿٺشداسي تبػيغ ؿذٷ 84 ٯبدٷاي ٣ٸ ثٸ اػتٴبد  ٵاثؼتٸي ٹب ػبصٯبٱ

 ٯز٣ٶسآتجبس ثبؿذ ٵ  ٯي )خبسي(ٹضيٴٸ ايثٶدخٸ  (%2)دسكذ  دٵٯٔبد٩ حذا٣ثش  ،(ٹب ي اػالٯي ؿٺشٹب ؿٶسا

ٯٶسخ  55613ؿٰبسٷ ي ثٸ) اثالٗ"ثٶدخٸ ؿٺشداسي 17ٵ16ٳحٶٷ ٹضيٴٸ ٣شد ٯٶاد"دػتٶسا٫ٰٔ٪ثشاػبع كشٛب 

 .٧شدد ٹضيٴٸثبيؼت  ( ٯي 06/11/1395

% ٵ 1ثيٴي آتجبس ثشاي اخشاي ًشحٺبي پظٵٹـي ٵ آٯٶصؽ ٯذيشاٱ ٵ ٣بس٣ٴبٱ ؿٺشداسي ثٸ ٯيضاٱ حذاٟ٪  پيؾ (6

 % دسكذ اص آتجبسات ٹضيٴٸ اي )خبسي (. 3حذا٣ثش 

ٺب ثٶدٷ ٵ كشٙ ٹضيٴٸ آٯٶصؽ ٹضيٴٸ ٣شد آتجبس آٯٶصؿي ًجٞ دٵسٷ ٹبي ٯلٶة ٳِب٭ خبٯْ آٯٶصؽ ؿٺشداسي

 ثشاي اٯٶس ٯتٜشٟٸ ٯٰٴٶّ ٯي ثبؿذ.

ٹب، ؿٺشداسي ٯي تٶاٳذ ثٰٴِٶس حَٜ ايٰٴي ؿٺش اص خٌشات  ٟبٳٶٱ ؿٺشداسي 55ٯبدٷ  14دس ساػتبي اخشاي ثٴذ  (7

 .اٯب٣ٲ ٵ ػبختٰبٱ ٹبي ؿٺشٵٳذاٱ سا ثب ٯـبس٣ت آٳبٱ ثيٰٸ ٳٰبيذٳبؿي اص ثاليبي ًجئي ٵ حٶادث ٗيشٯتشٟجٸ، 

 ،ٰٓشاٳي(% 40)حذاٟ٪  ٟبٳٶٱ ؿٺشداسي دسخلٶف ٳؼجت ثٶدخٸ ٰٓشاٳي ثٸ ٣٪ ثٶدخٸ ؿٺشداسي 68ٯبدٷ  ح٤ٮ (8

  ثبيؼت سٓبيت ٧شدد. ٯي  ثٶدخٸ ٯلٶة دس

 ٲييآ 4ٯبدٷ  ٪يثٴذ ا٫ٚ ر حذٵد ٯب٫ي ثب دس ٳِش ٧شٛتٲ ػبالٳٸ خٶدثٶدخٸ اليحٸ تٴِيٮ  دسٹب ٯٶُٜٴذ  ؿٺشداسي (9

حٶادث  سديٚ دس خٺت ٹضيٴٸ ٣شد سا ثٶدخٸ% )پٴح دسكذ( 5 ٯيضاٱ ثٸ حذا٣ثش، ٹب يؿٺشداس يٳبٯٸ ٯب٫

ٵ  دددس ؿشايي ثشٵص حٶادث ٗيش ٯتشٟجٸ ٹضيٴٸ ٧ش كشٛبً ثبيؼت ٯي . آتجبس ٛٶٝٳٰبيٴذ پيؾ ثيٴيٗيشٯتشٟجٸ 

ثذٵٱ اخز ٯدٶص اص ؿٶساي اػالٯي ؿٺش ٯٰٴٶّ ٯي ثشاي حٶادث ٗيش ٯتشٟجٸ ٯبصاد ثش آٱ  ٣شد ٹش٧ٶٳٸ ٹضيٴٸ
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آتجبسات ٛٶٝ ثبيؼتي ٯٶهٶّ ٹضيٴٸ ٵ ٯح٪ ٹضيٴٸ دس ٧ضاسؽ ٤٬ٰٓشد )تٜشيٖ(   ٣شد پغ اص ٹضيٴٸ ٰٴبًثبؿذ. ه

  ر٣ش ٧شدد. ؿٺشداسي ثٶدخٸ

 

 

 شوراي اسالمي شهربودجه ضوابط كمك به ج( 

بي حٞ ا٫د٬ؼبت ٵ ػبيش ٹضيٴٸ ٹثشاي پشداخت ي اػالٯي ؿٺش ٹبؿٶساثٶدخٸ ٢ٰ٣ ثٸ خٺت ؿذٷ پيؾ ثيٴي حذا٣ثشآتجبس  
 : خٶاٹذ ثٶد خذٵ٩ ري٪ ؿٶسا ثٸ ؿشح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؿذٷ پيؾ ثيٴي % آتجبس25ثٸ ٯيضاٱ  دٵسٷ ٹبي ػٸ ٯبٹٸ دس  ٯلٶة ؿٶسا ٵثش اػبع ثٶدخٸ  ٯز٣ٶس آتجبس (1

 .ٹذ ثٶدثشاي ػٸ ٯبٷ اٵ٩ ػب٩، پشداخت آتجبسات ٯز٣ٶس ثلٶست ٬ٓي ا٫حؼبة خٶا .٧شدد ٯيپشداخت  ٵ ٯحبػجٸ 

ثبؿذ ٣ٸ دس  ٯي حٞ ا٫د٬ؼبت ٵػبيش ٹضيٴٸ ٹب ؿبٯ٪ ٢ٰ٣ ثٸ ثٶدخٸ ؿٶساي اػالٯي ؿٺش ثشايا٫ز٣ش  آتجبس ٛٶٝ (2

ٳبٯٸ ٳحٶٷ پشداخت حٞ  ٲيآي ٵ ؿٺشٯي دػتٶسا٫ٰٔ٪ ثٶدخٸ ؿٶساٹبي اػالٯٌبثٞ چٶة ثٶدخٸ ٯلٶة ؿٶسا ٵچبس

 ثبيؼتي ،ثب اكالحبت ٵ ا٫حبٟبت خذيذ 1384/  9/  2ٯلٶة  ؿٺش ياػالٯ د٬ؼٸ ٵ ٯضايب ثٸ آوبي ؿٶساٹبيا٫

 .ٹضيٴٸ ٳٰبيٴذ

ثٶدخٸ ؿٺشداسي سديٜٺبي ٵػي٬ٸ ٳ٬٠يٸ ٵ ... دس ػبختٰبٱ،  ، ٵ اخبسٷ اٯٶا٩ي ٗيشٯلشٛي ؿٶسا اص خ٬ٰٸ خشيذ ٹب ٹضيٴٸ (3

  .تحٶي٪ ؿٶسا خٶاٹذ ؿذثشاػبع ٯ٠شسات تٶػي ؿٺشداسي خشيذاسي ٵ ثب سٓبيت ٯ٠شسات ٯشثٶى ثيٴي ٵ  پيؾ

پشداخت ٹضيٴٸ ٹبي ٯلشٛي ؿٶسا  يب ٵ تحت ٹش ٓٴٶاٱآوبي ؿٶساي اػالٯي ؿٺشٹب ثٸ  دي٨شپشداختي ٹش ٧ٶٳٸ  (4

 ٯٰٴٶّ ٯي ثبؿذ.اص ٯح٪ ٯٴبثْ ؿٺشداسي 

  )ميليون ريال( غ قابل پيش بينيحداكثر مبل  جمعيت ) نفر (

 1150 هسار 10زير 

 1800 هسار20تا10
 2250 هسار 50تا   20

 3600 هسار 100تا   50

 5200 هسار 200تا   100

 7300 هسار 500تا   200

 11500 هسار تا يك ميليون500

 40000 ليونمي 2تا   1

 60000 ميليون  2بيش از 

 165000 شهرداري تهران
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 ٛل٪ پٴدٮ  دس ري٪ "تأٯيٲ آتجبس ثٶدخٸ ؿٶساي اػالٯي ؿٺش"دس سديٚ آتجبسي ،ٯحبػجٸ آتجبسات ٯضثٶس پغ اص  (5

  .ؿذثب ثيٴي ٯي ثٶدخٸ ؿٺشداسي ٟبث٪ پيؾ

تبٯيٲ ٹضيٴٸ ٹبي ٯي تٶاٳٴذ حذا٣ثش تب ػ٠ٚ دٵ دسكذ ثٶدخٸ ػبالٳٸ خٶد سا خٺت  ؿٶساٹبي اػالٯي ؿٺش   (6

 ٳٰبيٴذ . ٯٴِٶس ؿٶساٹبي  ٛشادػت 

ٟبٳٶٱ  80ٯبدٷ  30ٵ ػبصٯبٳٺبي ٵاثؼتٸ )ٯٶهٶّ ثٴذ  آتجبس ٯٶسدٳيبص ثشاي حؼبثشػي ؿٺشداسيپيؾ ثيٴي  (7

ٓالٵٷ ٧يشد سا  كٶست ٯيتٶػي ؿٶساي اػالٯي ؿٺش  اػالٯي ٣ـٶس( ٣ٸ تـ٤يالت، ٵُبيٚ ٵ اٳتخبثبت ؿٶساٹبي

دس  پشداخت ٧شدد.ثٸ ؿٶساي اػالٯي ؿٺش ثبيؼتي پيؾ ثيٴي ٵ  ،ٹبي ؿٺشداسي ثٸ ؿٶساي اػالٯي ؿٺش ثش ٢ٰ٣

كٶستي ٣ٸ ؿٶساٹبي اػالٯي ؿٺش ثذ٫ي٪ ٓذ٭ تخليق ؿٴبػٸ ٯ٬ي ٳتٶاٳٴذ ٳؼجت ثٸ اٳ٠ٔبد ٟشاسداد حؼبثشػي 

 بيٴذ ؿٺشداسي ٳؼجت ثٸ اٳ٠ٔبد ٟشاسداد اٟذا٭ خٶاٹذ ٳٰٶد.اٟذا٭ ٳٰ

حذا٣ثش تب  اػت ٯٶُٚؿٶساي اػالٯي ؿٺش ٹشػب٩ ؿٺشداسي ٵ ػبصٯبٳٺبي ٵاثؼتٸ،   ثٰٴِٶس اٳدب٭ حؼبثشػي (8

سٓبيت  ثبٯٌبثٞ ثب ٛٺشػت آالٯي ػبصٯبٱ ؿٺشداسي ٹب ٵ دٹيبسي ٹبي ٣ـٶس  ؿٺشيٶس ٯبٷ ٹٰبٱ ػب٩پبيبٱ 

ٳحٶٷ اػتٜبدٷ اص خذٯبت ٯٶػؼبت حؼبثشػي دس ؿٺشداسي، ػبصٯبٱ ٵ ٶًٸ ٵ دػتٶسا٫ٰٔ٪  ثٴذي ٹبي ٯشث ج٠ٸً

ٳؼجت ثٸ اٳتخبة  اخشايي پزيشؽ ٵ ٳِبست ثش ٯٶػؼبت حؼبثشػيٳبٯٸ  ٵ ؿيٶٷ ٹبي تبثٔٸ ٯٶػؼبت ٵ ؿش٣ت

٧ضاسؽ ثشسػي ٵ تلٶيت  ،ٹٰضٯبٱ ثب تٜشيٖ ثٶدخٸ ٯبٷ ػب٩ ثٔذ خشدادحؼبثشع سػٰي اٟذا٭ ٳٰٶدٷ ٵ تب پبيبٱ 

 اٳدب٭ پزيشد.حؼبثشػي ؿٺشداسي ٵ ػبصٯبٳٺبي ٵاثؼتٸ 

 تنظيم بودجه ساير ضوابطد( 

ثٰٴِٶس ٯذيشيت ٹشچٸ ثٺتش دس ٯٴبثْ ٵ ٯلبسٙ ٵ خ٬ٶ٧يشي اص ايدبد ديٲ ٵ ثذٹي دس ؿٺشداسي، الص٭ اػت  (1

ٵ  ٺبػبصٯبٱ ؿٺشداسي11/05/95ٯٶسخ16919ثٸ ؿٰبسٷ"٣ٰيتٸ تخليق آتجبسدس ؿٺشداسي"ٯٜبد دػتٶسا٫ٰٔ٪

اثالٗي ٵصيش ٯحتش٭ ٣ـٶس ثٸ ؿٰبسٷ  "دس ؿٺشداسي خضاٳٸ داسي"دػتٶسا٫ٰٔ٪ ٵ ٹٰچٴيٲ ٹبي ٣ـٶس  دٹيبسي

ثؼتٸ ثٸ ٹش٧ٶٳٸ تخليق آتجبس ثٸ ٵاحذٹب ٵ ٯٴبًٞ ٵ ػبصٯبٳٺبي ٵا ثشاي 20/2/1396ٯٶسخ  25459

 ؿٺشداسي ٯذٳِش ٟشاس ٧يشد.

 ،اٯٶا٩يٯلشٛ شيٯٴ٠ٶ٩ ٗ شي)اٯٶا٩ ٯٴ٠ٶ٩،ٗ يساٯٶا٩ ؿٺشدا يٹش ٧ٶٳٸ اٳت٠ب٩ ثالٓٶم،ٛشٵؽ ٵ ٵا٧زاس (2

 يٵ ٯٔبٯالت يٳبٯٸ ٯب٫ ٲييٵ آ يؿٺشداس ٲيٯ٠شس دس ٟٶاٳ ٜبتي( ،تبثْ تـشيٵ دس ح٤ٮ ٯلشٛ يٯلشٛ

 يٯ يٺشداسٯشتجي ٵ دس چبسچٶة ثٶدخٸ ٯلٶة ػبالٳٸ ؿ يٵ دػتٶسا٫ٰٔ٪ ٹب ٲيٟٶاٳ شيٹب ، ػب يؿٺشداس

خٶاٹذ ثٶد. هٰٴبً ٯـخلبت  يؿٺشداس ياٯٶس ٯب٫ شيؿٺشداس ٵ ٯذاص آٱ ثش ٓٺذٷ  يٳبؿ ٹبي تيثبؿذ ٵ ٯؼئٶ٫

 يٵ ح٠ٶٟ يٯـ٤الت ٟبٳٶٳ بيٵخٶد ٯٔبسم  ٪ي٣ٸ ثٸ د٫ يٯلشٛ شيٯٴ٠ٶ٩ ٵ ٯٴ٠ٶ٩ ٗ شيآٱ دػتٸ اص اٯٶا٩ ٗ

 يٹش ػب٩ ٯب٫ بٱيدس پب ٚيت٬٤ ٲييتٔثٰٴِٶس  ؼتيثب يآٳٺب ٵخٶد ٳذاسد، ٯ يثشا تياٯ٤بٱ كذٵس ػٴذ ٯب٤٫

 ؿٺش آال٭ ٧شدد. ياػالٯ يثٶًٸ ثٸ ؿٶسا٧ضاسؽ ٯش ٶػتيثپ
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ٯٶسخ  25459اثالٗي ٵصيش ٯحتش٭ ٣ـٶس ثٸ ؿٰبسٷ  "خضاٳٸ داسي دس ؿٺشداسي"ٯٜبد دػتٶسا٫ٰٔ٪  سٓبيت (3

% دسآٯذٹبي 100( ٵ ٹٰچٴيٲ ٵاسيض 54ٹبي ٵاثؼتٸ )ٯبدٷ دس ٵاسيض ٬٣يٸ دسآٯذٹبي ػبصٯبٱ 20/2/1396

خضاٳٸ  ٳضدٹبي خبف  ( ثٸ حؼبة84ٹبي ٵاثؼتٸ )ٯبدٷ ٹبي تبثٔٸ ٵ ػبصٯبٱ  اختلبكي ٯٶػؼبت ٵ ؿش٣ت

ٹبي ٛبٟذ ػبصٯبٱ ٵاثؼتٸ ٵ ؿش٣ت تبثٔٸ ثٸ  ؿٺشداسي ٵ ٹٰچٴيٲ ٵاسيض ٬٣يٸ دسآٯذٹبي ؿٺشداسي

٣شد آٱ پغ اص ٯلٶثبت ٣ٰيتٸ تخليق آتجبس ٵ دس حذٵد ثٶدخٸ ٯلٶة  ٹبي خضاٳٸ ٵ ٹضيٴٸ حؼبة

 ٵاحذٹبي اخشايي ٛٶٝ ا٫ضاٯي خٶاٹذ ثٶد.

ثبيؼت دسٵٱ ثٶدخٸ  اٳذ ٯي ٟبٳٶٱ ؿٺشداسي تبػيغ ؿذٷ 54اي ٣ٸ ثٸ اػتٴبد ٯبدٷ  ٹبي ٵاثؼتٸ ػبصٯبٱ ثٶدخٸ (4

ٟبٳٶٱ  84اي ٣ٸ ثٸ اػتٴبد ٯبدٷ  ٹبي ٵاثؼتٸ ٰٓٶٯي ؿٺشداسي ٯشثٶًٸ ٫حبٍ ؿٶد ٵ ثٶدخٸ ػبيش ػبصٯبٱ

ٹب اكالح ٳـذٷ  آٱ ٳبٯٸ اٳذ ٵ تب ٣ٴٶٱ ثش اػبع اثالٗيٸ ٵصيش ٯحتش٭ ٣ـٶس اػبع ؿٺشداسي تبػيغ ؿذٷ

ٹبي تبثٔٸ ثلٶست ت٬ٜيٞ ثب  ثبيؼت ثٸ ٯبٳٴذ ثٶدخٸ ٯٶػؼبت ٵ ؿش٣ت ٳبٯٸ، ٯي اػت تب صٯبٱ اكالح اػبع

 ثٶدخٸ ٰٓٶٯي ؿٺشداسي تٺيٸ ٵ تٴِيٮ ٳٰبيٴذ. 

ٟبٳٶٱ ؿٺشداسي تبػيغ ؿذٷ  84ٹبي تبثٔٸ ٵ ػبصٯبٱ ٹبي ٵاثؼتٸ اي ٣ٸ ثٸ اػتٴبد ٯبدٷ  ، ؿش٣ت ٯٶػؼبت (5

سا 1398ٵ تٜشيٖ ثٶدخٸ ػب٩  1398دخٸ پيـٴٺبدي ٹشػب٫ٸ خٶد سا حذا٣ثش تب اٵ٩ دي ٯبٷ ػب٩ اٳذ ٯٶُٜٴذ ثٶ

ثٸ ؿٺشداسي اسائٸ ٳٰبيٴذ ٵ ؿٺشداسي ٯٶُٚ اػت ثٶدخٸ ت٬ٜي٠ي ؿٺشداسي  1399تب پبيبٱ خشدادٯبٷ ػب٩ 

ٹبي  ٟبٳٶٱ ؿٺشداسي(( ٵ  ٹٰچٴيٲ ٯٶػؼبت ٵ ؿش٣ت 54)ٵاحذٹبي ػتبدي ٵ ػبصٯبٱ ٹبي ٵاثؼتٸ )ٯبدٷ 

 ٟبٳٶٱ ؿٺشداسي( سا ثٸ ؿٶساي اػالٯي ؿٺش اسائٸ ٳٰبيذ. 84تبثٔٸ ٵ ػبصٯبٳٺبي ٵاثؼتٸ )ٯبدٷ 

 دس پيٶػت اليحٸ ثٶدخٸ ػبالٳٸ خٶد، ٳؼجت ثٸ تٔييٲ ؿشايي ٯشتجي ثب ٵخٶٷ اػت٠شاهيٹب ٯٶُٜٴذ  ؿٺشداسي (6

ٸ ؿٶساي اػالٯي ؿٺش خٺت تلٶيت ث سا اص خ٬ٰٸ ٯيضاٱ ٵ ٯٶاسد ٯلشٙ ٹبي ٯب٫ي( )ٵا٭ يب ػبيش ٵا٧زاسي

اسػب٩ ٳٰبيذ. ثذيٺي اػت ػبيش ؿشايي ٯشتجي اصخ٬ٰٸ ٳحٶٷ اػتشداد، ٳشخ ػٶد تٔييٲ ؿذٷ، ٯذت ٵا٭ ٵ ....  

 ثبيذ پيؾ اص اػت٠شام دس چبسچٶة ٫ٶايح خذا٧بٳٸ ثٸ تلٶيت ؿٶساي اػالٯي ؿٺش ثشػذ.

ب٫ي ٵ ػبيش ٯٶاسد ٯشتجي ثب ايٲ اٯٶس تٴخٶاٷ ٧شداٱ ؿٺشداسي ثٰٴِٶس پشداخت ثٸ ٣بسپشداصاٱ ٵ ٓبٯ٬يٲ ٯ ضاٱيٯ (7
اثالٗي ٵصيش ٯحتش٭  "٧شداٱ ٳحٶٷ ٵا٧زاسي، ٯيضاٱ ٵ ٵاسيض تٴخٶاٷ"كشٛبً ٯٌبثٞ ثب ٯٜبد ٯٴذسج دس دػتٶسا٫ٰٔ٪ 

تخليق يبٛتٸ خٶاٹذ ثٶد ٵ  ٯلٶةٵ اص ٯح٪ آتجبسات  18/12/1395ٯٶسخ  ٣173501ـٶس ثٸ ؿٰبسٷ 
پشداخت ٯدذد تٴخٶاٷ ثٸ ٣بسپشداصاٱ ٵ  ٯز٣ٶس ٗيش ٟبٳٶٳي ٯي ثبؿذ. ٹش٧ٶٳٸ پشداخت ٗيش اص ٯٜبد دػتٶسا٫ٰٔ٪

ٓبٯ٬يٲ ٯب٫ي تب ػ٠ٚ ٯدبص ٯٴذسج دس دػتٶسا٫ٰٔ٪ ٯٶسد اؿبسٷ، ٯٴٶى ثٸ تؼٶيٸ آٱ ٯٌبثٞ ثب دػتٶسا٫ٰٔ٪ 
 اثالٗي خٶاٹذ ثٶد.

ٹبي اػالٯي ؿٶسا ٵ اٳتخبثبتتـ٤يالت، ٵُبيٚ  ٵ ٟبٳٶٱٯب٫ي  ٳبٯٸ ٲييآ،  ٹب يؿٺشداسثب تٶخٸ ثٸ ٟبٳٶٱ  (8

ثب اليحٸ پيـٴٺبدي  صٯبٱ ٹٮثشخي اص ٯدٶصٹبي الص٭ دس اخشاي ثٶدخٸ سا  تٶاٳٴذ يٯ ٹب ي٣ـٶس ؿٺشداس

 ( دٵالص٭ سا اخز ٳٰبيٴذ. )پيٶػت ؿٰبسٷ  ٵ ٯدٶصثٸ ؿٶساي اػالٯي اسػب٩ 1399اح٤ب٭ ثٶدخٸ ػب٩  ٓٴٶاٱ ثٸ
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 دٺيضات ٵتبػيؼبت ؿٺشداسيپيؾ ثيٴي آتجبس الص٭ خٺت ثيٰٸ ػبختٰبٳٺبي اداسي ،خذٯبتي ٵ ت (9

 ها   سامانه بودجه شهرداري -فصل چهارم

  ٟبٳٶٱ ؿٺشداسي 67ٯبدٷ  ٹب ًجٞ تجلشٷ ري٪  ثٸ ت٬٤يٚ ؿٺشداسي ثب تٶخٸ دس ساػتبي ثؼي دٵ٫ت ا٤٫تشٵٳي٢ ٵ  (1

سا  ثٶدخٸ ٯلٶة ٵ تٜشيٖ ثٶدخٸ اٳذ ٯٶُٚٹب  ، تٰبٯي ؿٺشداسي ٯجٴي ثش اسػب٩ ي٢ ٳؼخٸ اص ثٶدخٸ ثٸ ٵصاست ٣ـٶس

 ثجت ٳٰبيٴذ. ثٸ آدسع ايٴتشٳتي ٣ٸ ٯتٔبٟجب آال٭ ٯي ٧شددٹبي ٣ـٶس  دس ػبٯبٳٸ ثٶدخٸ ؿٺشداسي

اٳذ پغ اص ثجت ثٶدخٸ دس ػبٯبٳٸ ٵ تلٶيت ؿٶساي اػالٯي ؿٺش، ٳؼخٸ ٣بٗزي ثٶدخٸ )پشيٴت اص  ٯٶُٚ ٹب يؿٺشداس (2
ؿٺشداس ٵ سئيغ ؿٶساي اػالٯي ؿٺش سػيذٷ سا ،يب٫شٯيٯذ اٳؼبٳي ، ٸيٵ ػشٯبٯٔبٵٳت تٶػٔٸ ٯٴبثْ  ػبٯبٳٸ( ٣ٸ ثٸ اٯوبي

فرمهاي تدويه اليحه پيشنهادي بودجه به همراه مراحل  ثٸ ٛشٯبٳذاسي ٵ اػتبٳذاسي ٯشثٶًٸ اسػب٩ ٳٰبيٴذ.

 باشد. یم وستيتدويه آن جهت بهربرداري به شرح پ
ثٶدخٸ( سا اػ٤ٲ  ثٶدخٸ )آٮ اص ثٶدخٸ ٯلٶة،اكالحيٸ/ٯتٰٮ ٵ تٜشيٖ اٯوبءؿذٷؿٺشداسي ٯ٬٤ٚ اػت ٳؼخٸ  (3

 ٳٰٶدٷ ٵ دس ػبٯبٳٸ ثٶدخٸ ثبس٧زاسي ٳٰبيذ.

ٵ  1398حذا٣ثش تب پبٳضدٹٮ اػٜٴذٯبٷ ػب٩ ،  دس ػبٯبٳٸ ثٶدخٸ 1399ٯٺ٬ت دػتشػي ثشاي ثجت ثٶدخٸ ٯلٶة ػب٩  (4

 .ٹؼت 1399تب پبٳضدٹٮ تيشٯبٷ  1398ٯٺ٬ت دػتشػي ثجت تٜشيٖ ثٶدخٸ )٤٬ٰٓشد( ػب٩ 

ٳبٯٸ ٯب٫ي  آييٲ 26، ًجٞ ت٤ب٫يٚ ٯ٠شس دس ٯبدٷ  دس ػبٯبٳٸ ثٶدخٸ ؿذٷ ثجت اًالٓبتٯؼئٶ٫يت كحت ٵسٵد  (5

)ٯٔبد٩ ٯٌبثٞ ثب ٵ تٶػٔٸ ػشٯبيٸ اٳؼبٳي  سيضي يب ٯٔبٵٳيٲ ثشٳبٯٸ ٫ياٯٶسٯبؿٺشداس ٵ ٯؼئٶ٩  ثٸ ٓٺذٷ،  ٹب ؿٺشداسي

 .ٯي ثبؿذ ٵ ٯشا٣ض اػتبٱ ؿٺشٹب ٣الٱدس چبست ٯلٶة ؿٺشداسي( 

 

 


