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 -1فصل اٍل  :مليبت
 -1-1هقذهِ:
ثٹزرٻ زض ٶٽبزټبي ثعض ٨ثرف ٖٳٹٲی اظ رٳٯٻ قٽطزاضيټب ٖالٸٺ ثط ثطٶبٲٻ ضيعي ٸ ٦ٷتطٖ ٬ٳٯيبت ارطايی ٸ ذسٲت ضؾبٶی
ثٻ قٽطٸٶساٴ ،ي ٥اٮعاٰ ٢بٶٹٶی ٶيع ثٻ قٳبض ٲیضٸز .ثٻ ټٳيٵ رٽت ثٹزرٻ ٲیتٹاٶس اظ َطي ١ترهيم ثٽيٷٻ ٲٷبثٕ ،ظٲيٷٻ ٲهط ٜٲٷبثٕ
زض ٲح٭ ټبي تٗييٵ قسٺ ٸ ٦بضايی ٸ احطثركی ٖٳٯيبت ضا ٞطاټٱ ٶٳبيس .اظ ايٵ ٲٷٓط  ،ثٹزرٻ حسا٢٭ ؾُح پبؾر٫ٹيی ٲسيطاٴ
قٽطزاضي ضا ثٻ قٽطٸٶساٴ ٸ ٶٳبيٷس٪بٴ ٢بٶٹٶی ٸ ٲٷترت ايكبٴ زض قٹضاي اؾالٲی قٽط ٸ ؾبيط ٶٽبزټبي شيهالح ٞطاټٱ ٲیؾبظز .اظ ايٵ
ضٸ ثٹزرٻضيعي ٸ اضائٻ ٪عاضـټ بي ارطاي ثٹزرٻ ٶ٣ف ثی ثسيٯی زض اٖٳب ٬ٶٓبضت ٲبٮی ٸ ٖٳٯيبتی ثط قٽطزاضيټب ذٹاټس زاقت.
ٖسٰ ضٖبيت ثٹزرٻ زض ٢ٹاٶيٵ ربضي ٦كٹض ٲكٳٹ ٬اح٧بٲیاؾت ٦ٻ ثٻ تٟهي٭ زض ٲٹاز  598ٸ ٢ 599بٶٹٴ ٲزبظات اؾالٲی

1

(تٗعيطات ٸ ٲزبظاتټبي ثبظزاضٶسٺ ٲهٹة ؾب 1375 ٬ٲزٯؽ قٹضاي اؾالٲی) آٸضزٺ قسٺ اؾت.اظ ايٵ ضٸ ،يطٸضت زاضز ثب ٖٷبيت ثٻ
ٲٟبز ٲبزٺ  25آييٵ ٶبٲٻ ٲبٮی قٽطزاضيټب زض ظٲبٴ تٽيٻ ٸ تٷٓيٱ ٸ ارطاي ثٹزرٻ اټتٳبٰ ٸيػٺاي ثٻ ٲٹيٹٖبت ٲطتجٍ ثب ثٹزرٻ ٸ ٲطاح٭
٢بٶٹٶی ذطد زاقت .ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ثٻ اؾتٷبز ٲبزٺ  25آئيٵ ٶبٲٻ ٲبٮی قٽطزاضيٽب ٲهٹة  1346تٽيٻ ٸ تٷٓيٱ ٪طزيسٺ اؾت ٸ ٲی٦ٹقس
تب اظ َطي ١اؾت٣طاض قيٹٺي ٪صاض تسضيزی ٸ ټسٞٳٷس ايزبز ظٲيٷٻټبي الظٰ ثطاي تحٹ ٬زض ٶٓبٰ ثطٶبٲٻضيعي ٸ ثٹزرٻ زض قٽطزاضيټب
تحٹ ٬زض ٶٓبٲبت ٶٓبضتی زض قٽطزاضيټب ضا ٞطاټٱ ٶٳبيس .ثٷبثطايٵ ثب تٹرٻ ثٻ ٶ٣ف ٶٓبٰ ټبي ٶٹيٵ ثٹزرٻ ضيعي زض اضت٣بء قٟبٞيت ٶٓبٰ
ثٹزرٻاي قٽطزاضيټب ٸ اٮعاٰ ٸ تٹنيٻ ٶٽبزټبي ثيٵ اٮٳٯٯی زض ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ثط يطٸضت تٷٓيٱ ثٹزرٻ ثطاي تح ١٣اټسا ٜيبز قسٺ
تب٦يس ٲی٪طزز.

 -1-2اّذاف
اټسا ٜٶٓبٰ ثٹزرٻ ضيعي ثط ٲجٷبي ا٢تهبزي ثٻ زٸ ٲطحٯٻ ت٣ؿيٱ ٲی قٹز:
اٮ -ٝاټسا٦ ٜٹتبٺ ٲست
 .1تٛييط زض ؾبذتبض ثٹزرٻ ٸ انالح ٶٓبٰ َج٣ٻ ثٷسي
 .2قٟب ٜؾبظي زضآٲسټب ٸ ټعيٷٻ ټب
 .3پبؾر٫ٹيی ز٢ي ١تط زض ٢جب ٬ٲٷبثٕ ٲٹضز اؾتٟبزٺ
 .4اٶساظٺ ٪يطي آحبض احتٳبٮی ؾيبؾت ټبي قٽطزاضي زض حٹظٺ ثطٶبٲٻ ضيعي ٸ تبٲيٵ ٲٷبثٕ ٲبٮی
1

هادُ ۻۼّ – ۸ز یک اس کارهٌذاى ٍ کارکٌاى ادارات ٍ ساسهاًْا یا شَراّا ٍ یا شْزداریْا ٍ هَسسات ٍ شزکتْای دٍلتی ٍ یا ٍاتستِ تِ دٍلت ٍ یاًْادّای اًمالتی ٍ تٌیادّا ٍ
هَسساتی کِ سیز ًظز ٍلی فمیِ ادارُ هیشًَذ ٍ دیَاى هحاسثات ٍ هَسساتی کِ تِ کوک هستوز دٍلت ادارُ هیشًَذ ٍ یادارًذگاى پایِ لضائی ٍ تطَر کلی اعضا ٍ کارکٌاى لَای
سِگاًِ ٍ ّوچٌیي ًیزٍّای هسلح ٍ هاهَریي تِ خذهات عوَهی اعن اس رسوی ٍ غیز رسوی ٍجَُ ًمذی یا هطالثات یا حَالجات یا سْام ٍ سایز اسٌاد ٍ اٍراق تْادار یا سایز اهَال
هتعلك تِ ّز یک اس ساسهاًْا ٍ هَسسات فَقالذکز یا اشخاصی کِ تز حسة ٍظیفِ تِ آًْا سپزدُ شذُ است را هَرد استفادُ غیز هجاس لزار دّذ تذٍى آًکِ لصذ تولک آًْا را تِ
ًفع خَد یا دیگزی داشتِ تاشذ،هتصزف غیز لاًًَی هحسَب ٍ عالٍُ تز جثزاى خسارات ٍاردُ ٍ پزداخت اجزتالوثل تِ شالق تا (۷ۺ) ضزتِ هحکَم هیشَد ٍ در صَرتیکِ
هٌتفعشذُ تاشذ عالٍُ تز هجاسات هذکَر تِ جشای ًمذی هعادل هثلغ اًتفاعی هحکَم خَاّذ شذ ٍ ّوچٌیي است در صَرتیکِ تِ علت اّوال یا تفزیط هَجة تضییع اهَال ٍ ٍجَُ
دٍلتی گزدد ٍ یا آى را تِ هصارفی تزساًذ کِ در لاًَى اعتثاری تزای آى هٌظَر ًشذُ یا در غیز هَرد هعیي یا سائذ تز اعتثارهصزف ًوَدُ تاشذ.

هادُ ۼۼّ – ۸ز شخصی عْذُدار اًجام هعاهلِ یا ساختي چیشی یا ًظارت در ساختي یا اهز تِ ساختي آى تزای ّز یک اس ادارات ٍ ساسهاًْا ٍهَسسات هذکَر در هادُ (ۻۼ )۸تَدُ
است تِ ٍاسطِ تذلیس در هعاهلِ اس جْت تعییي همذار یا صفت یا لیوت تیش اس حذ هتعارف هَرد هعاهلِ یا تملةدر ساختي آى چیش ًفعی تزای خَد یا دیگزی تحصیل کٌذ ،عالٍُ
تز جثزاى خسارت ٍاردُ تِ حثس اس شش هاُ تا پٌج سال هحکَم خَاّذ شذ.

1
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 .5ثؿتطؾبظي ثطاي ايزبز ٦ٷتط ٬ٸ اضظيبثی پيكطٞتټبي حبن٭ اظ ارطاي ثٹزرٻ
 .6اضائٻ اَالٖبت ربٲٕ ٸ ٢بث٭ زض ٤اظ زضآٲسټب ٸ ټعيٷٻټبي ارطاي ثطٶبٲٻټبي ٲرتٯٝ
.7

اضائٻ اَالٖبت ٦بٲ٭ اظ ثطٶبٲٻ ټب ٸ ٖٳٯ٧طز ټط قٽطزاضي ٲكتٳ٭ ثط ؾتبز ،ٲٷبَ ،١ازاضات ،ؾبظٲبٴ ټبي ٸاثؿتٻ ٸ
ٲٹؾؿبت ٸ قط٦ت ټبي تبثٗٻ رٽت پبؾر٫ٹيی ثٻ قٽطٸٶساٴ ٸ ٲطارٕ شيهالح

ة -اټسا ٜثٯٷس ٲست
 .1انالح ضٸقٽبي ثٹزرٻ اي اظ َطيٞ ١طاټٱ ٶٳٹزٴ اٲ٧بٴ ٪صاض اظ ؾيؿتٱ ثٹزرٻ ضيعي ؾٷتی ثٻ ثٹزرٻ ضيعي ثط
ٲجٷبي ٖٳٯ٧طز
 .2ايزبز ؾبظٸ ٦بض الظٰ ثطاي پبؾر٫ٹيی ٲٷبؾت تط ٲسيطاٴ قٽطي اظ َطي ١ايزبز ثؿتطټبي پبؾر٫ٹيی ٖٳٯيبتی
 -1-3داهٌِ ضوَل
قٽطزاضيټب قبٲ٭ (ٲٗبٸٶتټب ،ٲٷبَ ،١ٸاحسټبي ؾتبزي ،ؾبظٲبٴټبي ٸاثؿتٻ) ٸ ٲٹؾؿبت ٸ قط٦تټبي تبثٗٻ قٽطزاضي
 -1-4فزآيٌذ اًجبم ثَدجِ ضْزداري
ٲطاح٭ ثٹزرٻ زض قٽطزاضيټب ثهٹضت ٪بٰ ثٻ ٪بٰ ٲُبث ١ثب ٲجبٶی ٢بٶٹٶی حب٦ٱ ثط آٴټب اظ رٳٯٻ ٲٹاز  65اٮی ٢ 67بٶٹٴ قٽطزاضي
ٲهٹة ؾب 1334 ٬ٸ ٲٹاز  23اٮی  28آييٵ ٶبٲٻ ٲبٮی قٽطزاضيټب ٲهٹة ؾب 1346 ٬ثٻ قطح شي٭ ٲیثبقس :
 -1تٽيٻ ٸ تٷٓيٱ ثٹزرٻ
 -2تهٹيت ثٹزرٻ
 -3ارطاي ثٹزرٻ
٦ -4ٷتط ٬ٸ ٶٓبضت ثط ارطاي ثٹزرٻ
 -1-5سبسهبى ّبي ٍاثستِ
ؾبظٲبٴټبي ٸاثؿتٻ ثٻ قٽطزاضي ثٻ اؾتٷبز ثركٷبٲٻ قٳبضٺ  19274ٲٹضخ  94/2/20ٸظيط ٲحتطٰ ٦كٹض ،ثط اؾبؼ اذتيبضات ٶبقی اظ ٲبزٺ
٢ 54بٶٹٴ قٽطزاضي ،ثٳٷٓٹض اٶزبٰ اٲٹض ؾيبؾت٫صاضي ،ثطٶبٲٻ ضيعي٦ ،ٷتط ،٬ٶٓبضت ٸ اٶزبٰ ثركی اظ اٲٹض تهسي٪طي قٽطزاضي ٦ٻ ثب
تٹرٻ ثٻ ٲبټيت آٴ ٸْبي٢ ،ٝبث٭ اٶزبٰ زض ؾتبز قٽطزاضي يب ٲٷُ٣ٻ ٶٳیثبقٷس ،ايزبز ٲیقٹٶس .ؾبظٲبٴټبي ٸاثؿتٻ زاضاي اذتيبضات
ازاضي ٸ ٲبٮی اؾت ٸ اظ حيج ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ازاضي ،اؾترساٲی  ،ٲبٮی ٸ ٲٗبٲالتی تبثٕ قٽطزاضي ٲیثبقٷس.
 -1-6هَسسبت ٍ ضزمتّبي تبثؼِ
ٲٹؾؿبت ٸ قط٦تټبي تبثٗٻ قٽطزاضي ثب تٹرٻ ثٻ ثركٷبٲٻ قٳبضٺ  19274ٲٹضخ  94/2/20ٸظيط ٲحتطٰ ٦كٹض ،ثٳٷٓٹض اٶزبٰ ثركی اظ
اٲٹض تهسي٪طي قٽطزاضي ٸ ثط اؾبؼ اذتيبضات ٶبقی اظ ٲبزٺ ٢ 84بٶٹٴ قٽطزاضي تبؾيؽ ٲیقٹٶس ٸ زاضاي قرهيت ح٣ٹ٢ی ٲؿت٣٭
ټؿتٷس ٸ ٲُبث ١ثب ٲٟبز اؾبؾٷبٲٻ ٲهٹة ثٻ نٹضت ذٹز٪طزاٴ ٸ ذٹزٟ٦ب ازاضٺ ذٹاټٷس قس ٸ ثيف اظ  50زضنس ؾٽبٰ آٴټب ٲتٗٯ ١ثٻ
قٽطزاضي ٲیثبقس.
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 -1-7ثَدجِ هٌبثغ ٍ هصبرف اقتصبدي (ؿيز ًقذ)
ٲُبث ١ثب ٲٹاز ٲرت٢ ٝبٶٹٶی اظ رٳٯٻ ٲبزٺ (٢ )6بٶٹٴ " ٶحٹٺ ذطيس ٸ تٳٯ ٥اضايی ٸ اٲال ٤ثطاي ارطاي ثطٶبٲٻ ټبي ٖٳٹٲی ٖ ،ٳطاٶی ٸ
ٶٓبٲی زٸٮت" ٲهٹة ؾب 1358 ٬ٸ تجهطٺ (٢ )6بٶٹٴ "ٶحٹٺ ت٣ٹيٱ اثٷيٻ ،اٲال ٤ٸ اضايی ٲٹضز ٶيبظ قٽطزاضيٽب" ٲهٹة ؾب، 1370 ٬
قٽطزاضي ٲیتٹاٶس نطٞبً زض نٹضت ضيبيت ٲبٮ٧يٵ ،ٲٗٹو اٲال ٤ٸ ٲؿتٛالت تٳٯي ٥قسٺ ٸ ح٣ٹ ٠ٲتٗٯ ١ثٻ آٴ ضا ثطاثط ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات
ٲطثٹَٻ ٸ ثط اؾبؼ ٢يٳت ٦بضقٷبؾی ٲٷسضد زض ٢ٹاٶيٵ ٲعثٹض اظ اٲال ٤ٸ ٲؿتٛالت ٲتٗٯ ١ثٻ قٽطزاضي تبٲيٵ ٸ ثب ح ّٟيٹاثٍ ٲٷسضد زض
٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ٲطثٹٌ ثٻ ٲبٮ٧يٵ ٸا٪صاض ٶٳبيس .ټٳچٷيٵ تٹرٻ ثٻ ؾبيط ٢ٹاٶيٵ ٲٹيٹٔ ايٵ ثٷس اظ رٳٯٻ تجهطٺ (٢ )4بٶٹٴ "تٗييٵ ٸيٗيت
اٲال ٤ٸا ٕ٢زض َطح ټبي زٸٮتی ٸ قٽطزاضي ټب" ٲهٹة ؾب ، 1367 ٬انالحيٻ ٲبزٺ ٢ 19بٶٹٴ "ٶٹؾبظي ٸ ٖٳطاٴ قٽطي" ٲهٹة ؾب٬
 ، 1388انالحيٻ ٲبزٺ ٢" 101بٶٹٴ قٽطزاضي" ٲهٹة ؾب 1389 ٬ٸ ٲبزٺ ٢ 22بٶٹٴ ٶٹؾبظي ٸ ٖٳطاٴ قٽطي ٲهٹة  1347ٸ آييٵ ٶبٲٻ
ارطايی تجهطٺ شي٭ آٴ (ٶحٹٺ ٸا٪صاضي اٲال ٤ثٻ قط٦تټب ٸ ٲٹؾؿبت ٸ قطايٍ ٞؿد ٢طاضزازټب) ،زض ايٵ ذهٹل اٮعاٲی اؾت.
تجصزُ  : 1ثسيٽی اؾت ؾبيط ٲٹاضز ٸا٪صاضي اٲٹا ٬ٸ زاضايیټبي ؾطٲبيٻاي قٽطزاضي نطٞبً ثب ضٖبيت ٲٟبز آييٵ ٶبٲٻټبي ٲبٮی ٸ
ٲٗبٲالتی قٽطزاضيټب ٸ ثب ثط٪عاضي ٲعايسٺ اٲ٧بٴ پصيط ذٹاټس ثٹز ٸ ټط٪ٹٶٻ ٸا٪صاضي ذبضد اظ ٲٟبز ايٵ تجهطٺ ٲٳٷٹٔ ٲیثبقس.
تجصزُ ٦ :2ٯيٻ ٲهبض ٜٲطثٹٌ ثٻ ٲٷبثٕ ا٢تهبزي (ٚيط ٶ٣س) نطٞبً پؽ اظ تح ١٣ٲٷبثٕ ا٢تهبزي (ٚيط ٶ٣س) پيف ثيٷی قسٺ زض ثٹزرٻ
ٲهٹة قٽطزاضي اٲ٧بٴ پصيط ذٹاټس ثٹز ٸ ثب تٹرٻ ثٻ ٲٟبز قيٹٺٶبٲٻ ٦ٳيتٻ ترهيم اٖتجبض زض قٽطزاضي اثالٚی ثٻ قٳبضٺ 16919
ٲٹضخ  ، 1396/5/11ٸاحس ذعاٶٻ زاضي ثبيس ٪عاضقی اظ ٲٷبثٕ ٸ ٲهبض ٜيبز قسٺ (ثٻ قطح ٲٟبز ٞه٭ پٷزٱ ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭) ضا ټٳطاٺ
ثب اَالٖبت ٲطثٹٌ ثٻ ٲٷبثٕ ٸ ٲهبض ٜٶ٣س ثٻ ٦ٳيتٻ ترهيم اٖتجبض اضائٻ ٸ ٸ ١ٞٲبزٺ ٢ 67بٶٹٴ قٽطزاضي زض ٪عاضـ تٟطي ٙثٹزرٻ ٸ
٪عاضـټبي آٲبض ٸ ٖٳٯ٧طز قف ٲبټٻ (ٲٹيٹٔ ٲبزٺ ٢ 71بٶٹٴ قٽطزاضي) اٖٳب ٬ٶٳبيس.
تجصزُ  :3تؿٹيٻ ثسټیټب ٸ ؾبيط تٗٽسات ٲبٮی قٽطزاضي اظ َطي ١تٽبتط ،نطٞبً زض نٹضتی اٲ٧بٴ پصيط ذٹاټس ثٹز ٦ٻ زض اٶُجب ٠ثب
٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات حب٦ٱ ثط ٗٞبٮيت قٽطزاضي اظ رٳٯٻ ٢بٶٹٴ قٽطزاضي ٸ آييٵٶبٲٻټبي ٲبٮی ٸ ٲٗبٲالتی قٽطزاضيټب ٸ اٶزبٰ ٞطآيٷسټبي
ٲعايسٺ ثٻ قطح ٲٹاز ٲٷسضد زض ٢ٹاٶيٵ ٲٹضز اقبضٺ ٸ ضٖبيت ؾبيط زؾتٹضاٮٗٳ٭ ټبي اثالٚی ٲطتجٍ ٸظاضت ٦كٹض اظ رٳٯٻ ذعاٶٻ زاضي ٸ
قيٹٺ ٶبٲٻ ٦ٳيتٻ ترهيم اٖتجبض زض قٽطزاضي ثبقس.
ً -1-8ظبم ثزًبهِ ريشي
ٶٓبٰ ثطٶبٲٻ ضيعي زض قٽطزاضي زض ٢بٮت تٷٓيٱ ثطٶبٲٻټبي ثٯٷس ٲست ،ٲيبٴ ٲست ٸ ٦ٹتبٺ ٲست (ثٹزرٻ ؾبالٶٻ) ثٻ قطح شي٭ ذٹاټس ثٹز:
 -1-8-1ثزًبهِ ريشي ثلٌذهذت :
زٸضٺي ارطاي ثطٶبٲٻ ضيعيټبي ثٯٷس ٲست 20 ،ؾب ٬اؾت ٸ ي ٥چبضچٹة ٦ٯی ٸ آيٷسٺ ٶ٫طاٶٻ زض ظٲيٷٻ ي ٶي٭ ثٻ اټسا ٜثطٶبٲٻ
ايزبز ٲی٦ٷس ٦ٻ ثط اؾبؼ آٴ ٲیتٹاٴ ٶيبظټب ٸ اٲ٧بٶبت آيٷسٺ ضا ٲكبټسٺ ٦طز ٸ ت٣ؿيٳبت ،ټٳبټٷ٫ی ٸ تٹاظٴ آٴټب ضا ثط پبيٻ
ټسٜټبي ثٯٷسٲست ٢طاض زاز .قٽطزاضيټب ٲ٧ٯٟٷس ٪عاضـ پبيف ثطٶبٲٻ ٞٹ ٠ضا زض ٢بٮت ا٢ساٲبت ارطايی اٶزبٰ قسٺ ٸ ټط ؾبٮٻ ثٻ
قٹضاټبي اؾالٲی قٽط اضائٻ ٸ زض نٹضت يطٸضت ٶؿجت ثٻ انالح ؾٷس چكٱ اٶساظ آٴ قٽط زض چٽبضچٹة ؾٷس چكٱ اٶساظ ٦كٹض ٸ
ؾبيط اؾٷبز ٞطازؾتٖ ،ٳٯ٧طز ؾٷٹات ٪صقتٻ ٸ ؾبيط ٖٹاٲ٭ ٲٹحط (اتٟب٢بت ٲٽٱ پيفآٲسٺ (ٚيط ٲتط٢جٻ) ٸ ٚيط ٢بث٭ پيف ثيٷی) ا٢ساٰ
ٶٳبيٷس.
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ثط ايٵ اؾبؼ تٽيٻ ثطٶبٲٻ ثٯٷس ٲست ٸ ؾٷس چكٱ اٶساظ ثطاي قٽطزاضي ټبي ٦الٶكٽطټب ٸ ٲطا٦ع اؾتبٶٽب اٮعاٲی ثٹزٺ ٸ ثبيس پؽ اظ
تهٹيت تٹؾٍ قٹضاټبي اؾالٲی قٽط ،ي ٥ٶؿرٻ اظ آٴ ثٻ ٸظاضت ٦كٹض (ؾبظٲبٴ قٽطزاضيټب ٸ زټيبضي ټبي ٦كٹض) اضؾب٪ ٬طزز .
ؾبيط قٽطزاضيټبي ٦كٹض ٶيع ٲیتٹاٶٷس ثب اؾتٟبزٺ اظ ْطٞيتټبي زاذٯی ٸ ثٹٲی ٲٹحط ،ٶؿجت ثٻ تٷٓيٱ ثطٶبٲٻ ثٯٷس ٲست ٸ تهٹيت آٴ
زض قٹضاي اؾالٲی قٽط ثطاثط يٹاثٍ ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ا٢ساٰ ٶٳٹزٺ ٸ ي ٥ٶؿرٻ اظ آٴ ضا ثٻ ٸظاضت ٦كٹض (اؾتبٶساضي ٲطثٹَٻ) اضؾب٬
ٶٳبيٷس.
 -1-8-2ثزًبهِ ريشي هيبى هذت :
ثطقی  5ؾبٮٻ اظ ثطٶبٲٻټبي ثٯٷس ٲست ثٹزٺ ٸ ثب ټس ٜٶي٭ ثٻ اټسا٦ ٜٯی آٴ ،ثٻ ٲطحٯٻي ارطا زضٲی آيس .زض ثطٶبٲٻ ي ٲيبٴ ٲست،
ضاټجطزټب ٸ ؾيبؾتټبي ارطايی ضؾيسٴ ثٻ ايٵ اټسا ٜثُٹض ٲٟه٭تط ثيبٴ ٲیقٹز .زض ضاؾتبي ٶٓبٰ ؾٯؿٯٻ ٲطاتت ثطٶبٲٻ ضيعي،
قٽطزاضي ټبي ٦كٹض پؽ اظ تٽيٻ ٸ تٷٓيٱ ثٹزرٻ ثٯٷس ٲست (ثط اؾبؼ اٮعاٲبت ثرف اٮ ٝٸ ثب تٹرٻ ثٻ ٸيػ٪یټبي ٲحيُی
،ا٢ٯيٳیٞ،طټٷ٫ی،ا٢تهبزي ٸ  ...ټط قٽط) ٶؿجت ثٻ تٽيٻ ثطٶبٲٻ ٲيبٴ ٲست ثٻ ٪ٹٶٻاي ٖٳ٭ ٶٳبيٷس ٦ٻ زض پبيبٴ آذطيٵ ثطٶبٲٻ ٲيبٴ ٲست
ټط قٽط ،اټسا ٜٲ٣طض قسٺ زض ؾٷس چكٱ اٶساظ آٴ قٽط ٲح٪ ١٣طزز .ثطٶبٲٻ ټبي ثٯٷس ٲست ٸ ٲيبٴ ٲست ثبيس ثٻ ٪ٹٶٻ اي تٽيٻ ٸ
تهٹيت ٪طزٶس ٦ٻ ٸٟ٢ٻ اي ثيٵ ثطٶبٲٻ ٗٞٯی ٸ آتی ثٹرٹز ٶيبيس .ايٵ ثطٶبٲٻ ټب ثبيس ي٧ؿب٢ ٬ج٭ اظ اتٳبٰ ټط ثطٶبٲٻ  ،ٲزسزاً تٽيٻ ٸ
ٲهٹة ٪طزٶس.
ثط ټٳيٵ اؾبؼ ٸ زض ارطاي ٲٟبز ٲبزٺ ٢ 15بٶٹٴ ٶٹؾبظي ٸ ٖٳطاٴ قٽطي ٸ ٲٟبز ثٷسټبي  2ٸ  32ٲبزٺ  80انالحی ٢بٶٹٴ تك٧يالت،
ٸْبي ٝٸ اذتيبضات قٹضاټبي اؾالٲی قٽط ٸ اٶتربة قٽطزاضاٴ ٸ ثٳٷٓٹض اٶُجب ٠ٶٓبٰ ثطٶبٲٻضيعي قٽطزاضيټب ثب ضٸـټبي ٶٹيٵ ٸ
٦بضآٲس« ،زؾتٹضاٮٗٳ٭ تسٸيٵ ،تهٹيت ،ارطا ٸ پباليف ثطٶبٲٻ ضاټجطزيٖ -ٳٯيبتی قٽط ٸ قٽطزاضي» ثٻ قٳبضٺ  34492ٲٹضخ
 1394/8/9ؾبظٲبٴ قٽطزاضيټب ٸ زټيبضيټبي ٦كٹض ،ثٗٷٹاٴ ثركی اظ ٶٓبٰ ثطٶبٲٻ ضيعي ٲيبٴ ٲست زض حٹظٺ ٶٹؾبظيٖ ،ٳطاٴ ٸ
انالحبت قٽطي ثٻ اؾتبٶساضاٴ ؾطاؾط ٦كٹض اثال٘ قس ٦ٻ ثط ټٳيٵ اؾبؼ قٽطزاضيټب ثبيس تٽيٻ ٸتٷٓيٱ « ثٹزرٻ ربٲٕ  5ؾبٮٻ
قٽطزاضي » (قبٲ٭ ٦ٯيٻ ٗٞبٮيت ټب ٸ َطح ټبي قٽطزاضي ٸ پيف ثيٷی ٦ٯيٻ ٲٷبثٕ زضآٲسي ٸ ؾبيط ٲٷبثٕ تبٲيٵ اٖتجبض ٸ اٖتجبضت ربضي
ٸ ٖٳطاٶی) ضا حسا٦خط ي٧ؿب ٬پؽ اظ تٽيٻ ٸ تهٹيت ثطٶبٲٻ ثٯٷس ٲست ،تٽيٻ ٸ ثٻ تهٹيت قٹضاټبي اؾالٲی قٽط ثطؾبٶٷس .ټٳبٶُٹض ٦ٻ
زض ثطٶبٲٻ ضاټجطزيٖ-ٳٯيبتی ٞٹ ٠ثيبٴ ٲی٪طزز اضتجبٌ ثيٵ ؾٷس چكٱ اٶساظ ،ضاټجطزټب ٸ ؾيبؾتټبي ارطايی قٽطزاضي ثب ثٹزرٻ ٲهٹة
ؾبالٶٻ ثهٹضت يٖ ٥سز ؾٻ ض٢ٳی ٢ج٭ اظ ٦س٪صاضي ثٹزرٻ ؾبالٶٻ قٽطزاضي ٲٷٓٹض ٲیقٹز ٦ٻ زض ٞه٭ زٸٰ ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ثٻ
تٟهي٭ ثٻ آٴ پطزاذتٻ ذٹاټس قس.
 -1-8-3ثزًبهِ ريشي مَتبُ هذت (سبالًِ) :
ثطقی ي ٥ؾبٮٻ اظ ثطٶبٲٻټبي ٲيبٴ ٲست ثٹزٺ ٦ٻ ثب ټس ٜټبي ٦ٯی آٶٽب ثٻ ارطا زضٲی آيس .ثٹزرٻ ؾبالٶٻ قٽطزاضي ٖجبضت
اؾت اظ ي ٥ثطٶبٲٻ ربٲٕ ٲبٮی ٦ٻ زض آٴ ٦ٯيٻ ذسٲبت ٸ ٗٞبٮيتٽب ٸ ا٢ساٲبتی ٦ٻ ثبيس زض َی ؾب ٬ٲبٮی اٶزبٰقٹز ټٳطاٺ ثب ثطآٸضز ٲجٯ ٙٸ
ٲيعاٴ ٲربضد ٸ زضآٲسټبي الظٰ ثطاي تأٲيٵ ټعيٷٻ اٶزبٰ آٶٽب پيفثيٷی ٲیقٹز ٸ پؽ اظ تهٹيت قٹضاي اؾالٲی قٽط ٢بث٭ ارطاء
ذٹاټس ثٹز ٸ قبٲ٭ اٮ )ٝثٹزرٻ ٖٳٹٲی قٽطزاضي (ٲٗبٸٶتټب ،ٲٷبَ ،١ٸاحسټبي ؾتبزي ٸ ؾبظٲبٴټبي ٸاثؿتٻ) ،ة) ٲٹؾؿبت ٸ
قط٦تټبي تبثٗٻ قٽطزاضي ٲیثبقس.
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 -2فصل دٍم :تْيِ ٍ تٌظين ثَدجِ
 -2-1تؼبريف :
ثَدجِٖ :جبضت اؾت اظ ي ٥ثطٶبٲٻ ربٲٕ ٲبٮی ٦ٻ زضآٴ ٦ٯيٻ ذسٲبت ٸ ٗٞبٮيتٽب ٸ ا٢ساٲبتی ٦ٻ ثبيس زض َی ي ٥ؾب ٬ٲبٮی اٶزبٰ قٹز ،ټٳطاٺ
ثب ثطآٸضز ٲجٯ ٙٸ ٲيعاٴ ٲربضد ٸ زضآٲسټبي الظٰ ثطاي تبٲيٵ ټعيٷٻ اٶزبٰ آٶٽب پيفثيٷی ٲیقٹز ٸ پؽ اظ تهٹيت قٹضاي اؾالٲی قٽط ٢بث٭
ارطا اؾت .ثٹزرٻ ؾبالٶٻ قٽطزاضي زض چبضچٹة ثطٶبٲٻټبي ٲيبٴ ٲست تٷٓيٱ ٲیقٹز ،ٸ اظ زٸ ٢ؿٳت ظيط تك٧ي٭ ٲیقٹز:
الف) ثَدجِ ػوَهي ضْزداري (هؼبًٍتّب ،هٌبطقٍ ،احذّبي ستبدي ٍ سبسهبىّبي ٍاثستِ) ٦ٻ قبٲ٭ ارعاء ظيط اؾت:
 -1پيفثيٷی زضآٲسټب ٸ ؾبيط ٲٷبثٗی ٦ٻ زض زٸضٺ ٖٳ٭ ثٹزرٻ تح ١٣ٲی يبثس ٸ ٢بث٭ ٸنٹ ٬اؾت.
 -2پيفثيٷی ٲهبض ٜقبٲ٭ ٲربضد (ټعيٷٻټب ٸ پطزاذتٽبيی) ٦ٻ زض ؾب ٬ٲبٮی ٸا ٕ٢ٲیقٹز ٸ اظ ٲح٭ ٲٷبثٕ ٲبٮی ټٳبٴ ؾب٢ ،٬بث٭
تأٲيٵ اؾت.
ة) ثَدجِ هَسسبت ٍ ضزمتْبي تبثؼِ  :ثٹزرٻ ٲٹؾؿبت ٸ قط٦ت ټبي تبثٗٻ قٽطزاضي ٲی ثبيؿت ثط اؾبؼ ؾيبؾتٽبي ٦ٯی ،ثطٶبٲٻ
ټبي ٲهٹة ،ضټٷٳٹزټب ٸ اټسا٦ ٜٳی ثطٶبٲٻ ټبي قٽطي تسٸيٵ ٸ رٽت ح ّٟربٲٗيت ٸ تٽيٻ ثٹزرٻ تٯٟي٣ی ،ټٳعٲبٴ ثب ثٹزرٻ ٖٳٹٲی
قٽطزاضي اضائٻ ٪طزز.
اػتجبر هصَة  :ٲيعاٴ اٖتجبضي اؾت ٦ٻ زض ثٹزرٻ قٽطزاضي پيفثيٷی ٸ ثٻ تهٹيت قٹضاي اؾالٲی قٽط ضؾيسٺ ٸ زض آٴ ؾ ٝ٣ٲٷبثٕ ٲبٮی
٢بث٭ ٲهط ٜثطاي زؾتيبثی ثٻ اټسا ٜٸ ارطاي ثطٶبٲٻټب ٸ ٗٞبٮيتٽبي ٲٷٓٹض تٗييٵ ٲیقٹز تب زض چبضچٹة آٴ ،ٲربضد ،ټعيٷٻټب ٸ پطزاذتټبي
ٲطثٹٌ ثٻ ارطاي ايٵ ثطٶبٲٻټب ٸ ٗٞبٮيتٽب اٶزبٰ قٹز.
دٍرُ ػول ثَدجِ  :ٲست ظٲبٶی ٦ٻ اٖتجبضات ترهيم يبٞتٻ اظ ٲح٭ ثٹزرٻ ٲهٹة ؾبالٶٻ ثطاي ارطاي ثطٶبٲٻټبٗٞ ،بٮيتٽبَ ،طحټب ٸ
پطٸغٺټب ٢بث٭ پطزاذت ذٹاټس ثٹز .ثٻ اؾتٷبز ٲبزٺ  24آييٵ ٶبٲٻ ٲبٮی قٽطزاضي ،زٸضٺي ٖٳ٭ ثٹزرٻ زض قٽطزاضيټب تب  15اضزيجٽكت ٲبٺ ؾب٬
ثٗس ذٹاټس ثٹز ٸ تٗٽساتی ٦ٻ تب آذط اؾٟٷسٲبٺ ټط ؾب ٬تح ١٣يبٞتٻ ثبقس تب ذبتٳٻ زٸضٺ ٖٳ٭ ثٹزرٻ اظ ٲح٭ اٖتجبض ٲطثٹٌ ٸ ثب ضٖبيت ٢ٹاٶيٵ
ٸ ٲ٣طضات٢ ،بث٭ ٲهط ٜاؾت.
اػتجبرات ػوَهي :اٖتجبضاتی اؾت ٦ٻ ثط اؾبؼ زضآٲسټبي ٲٹيٹٔ ٲبزٺ  29آييٵ ٶبٲٻ ٲبٮی قٽطزاضيټب ٸ يب ؾبيط ٢ٹاٶيٵ ٸٲ٣طضات،
پيفثيٷی ٸ ثطاي تبٲيٵ ٲربضد ٖٳٹٲی زض ثٹزرٻ ؾبالٶٻ قٽطزاضي ٲٷٓٹض ٲی٪طزز.
اػتجبرات اختصبصي :اٖتجبضاتی اؾت ٦ٻ ثط اؾبؼ زضآٲسټبي ٲٹيٹٔ ٲبزٺ  29آييٵ ٶبٲٻ ٲبٮی قٽطزاضيټب ٸ يب ؾبيط ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات،
پيفثيٷی ٸ ثطاي تبٲيٵ ٲربضد ذبل زض ثٹزرٻ ؾبالٶٻ قٽطزاضي ٲٷٓٹض ٲی٪طزز.
تجصزُ ٦ :ٯيٻ ٲٷبثٕ اذتهبنی ثبيس ثٻ ٲربضد تٗييٵ قسٺ زض ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲهٹثبت ٲطثٹَٻ ،اذتهبل يبثس.
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ديَى ثب هحل  :تٗٽساتی اؾت ٦ٻ زض ؾب ٬ثٹزرٻ ثٻ ٸاؾُٻ تحٹي٭ ٦بال يب ذسٲبت ٸ يب نسٸض اح٧بٰ اظ ٲطارٕ شيهالح ثط شٲٻ قٽطزاضي
٢طاض ٪طٞتٻ ٸ اٖتجبض پطزاذت آٴ ٶيع زض ضزي ٝټبي ٲطثٹَٻ زض ثٹزرٻ ٲهٹة پيف ثيٷی ٸ ثٻ تهٹيت قٹضاي اؾالٲی قٽط ضؾيسٺ ٸٮی ثٻ
ٖٯت ٖسٰ ٸنٹ ٬ٲساض ٤ٲطثٹَٻ ،تٷٓيٱ اؾٷبز ټعيٷٻ آٴ ٸ ٲٷٓٹض زاقتٵ ثٻ حؿبة اٖتجبض ٲطثٹَٻ ٲيؿط ٶكسٺ اؾت.
ديَى ثالهحل ٖ :جبضتؿت اظ ثسټيٽبي ٢بث٭ پطزاذت ؾٷٹات ٪صقتٻ ٦ٻ زض ثٹزرٻ ؾب ٬ربضي ،اٖتجبضي ثطاي آٶٽب ٲٷٓٹض ٶكسٺ ٸ يب ظائس ثط
اٖتجبض ٲهٹة ؾبالٶٻ ٲیثبقس ٸ زض ټط زٸ نٹضت ثٻ ي٧ی اظ َط ٠ظيط ثسٸٴ اذتيبض قٽطزاضي يب ٸاحسټبي ارطايی آٴ ايزبز قسٺ ثبقس.
اٮ – ٝاح٧بٰ ُٗ٢ی نبزضٺ اظ َط ٜٲطارٕ نبٮحٻ.
ة – اٶٹأ ثسټی ثٻ اقربل ح٣ي٣ی ٸ ح٣ٹ٢ی ٶبقی اظ ذسٲبت اٶزبٰ قسٺ ٦ٻ ذبضد اظاذتيبض قٽطزاضي يب ٸاحسټبي ارطائی ايزبز قسٺ
ثبقس.
د – ؾبيط ثسټیټبيی ٦ٻ ذبضد اظ اذتيبض قٽطزاضي يب ٸاحسټبي ارطائی ايزبز قسٺ ثبقس .
ٍاحذ سبسهبًيٖ :جبضت اؾت اظ ارعاي تك٧ي٭ زټٷسٺ ؾبذتبض ؾبظٲبٶی ٦ٻ زض ي٧ی اظ ؾُٹح ؾبظٲبٶی ،ثط اؾبؼ يٹاثٍ تك٧يالتی
قٽطزاضيٽب (اثالٚی ثٻ قٳبضٺ  19274ٲٹضخ  94/2/20ٸظيط ٲحتطٰ ٦كٹض) ٖ ،ٽسٺزاض اٶزبٰ ٸْبي ٝٲتزبٶؽ ٸ ٲطتجٍ ثب اټسا ٜانٯی
قٽطزاضي ٲیثبقس.

 -2-2طجقِ ثٌذيّبي ثَدجِ در ضْزداري
اٶٹأ َج٣ٻ ثٷسيټبي ثٹزرٻ زض قٽطزاضيټب ٖجبضتٷس اظ:
َ .1ج٣ٻ ثٷسي ا٢تهبزي
َ .2ج٣ٻ ثٷسي ٖٳٯيبتی
َ .3ج٣ٻ ثٷسي ؾبظٲبٶی
ثط اؾبؼ ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ يطٸضت زاضز اليحٻ ثٹزرٻ قٽطزاضيټب ثٻ ٪ٹٶٻاي تٽيٻ ٸ تٷٓيٱ ٪طزز ٦ٻ اٲ٧بٴ اضائٻ ٪عاضـټبي الظٰ ثطاي ټط
ي ٥اظ َج٣ٻ ثٷسيټبي يبز قسٺ ٞطاټٱ ٪طزز.

 -2-2-1طجقِ ثٌذي اقتصبدي:
َج٣ٻ ثٷسي ا٢تهبزي اظ ٲٽٳتطيٵ َج٣ٻ ثٷسيټبي ثٹزرٻ اؾت ٦ٻ ثطاي تزعيٻ ٸ تحٯي٭ ٖٳٯيبت قٽطزاضي ٸ اٶزبٰ ثطٶبٲٻ ضيعي ټبي نحيح ٸ
تهٳيٱ ٪يطي ٶٽبيی زض ؾُٹح ٖبٮی اؾتٟبزٺ ٲيكٹز .زض ايٵ َج٣ٻ ثٷسي ٦ٻ ٲجتٷی ثط ٶٓبٰ آٲبضټبي ٲبٮی زٸٮت (  ) GFSٲی ثبقس تٗبضيٝ
ٲتٛيطټبي آٲبضي ثٹزرٻ ثب ٲٟبټيٱ ا٢تهبزي آٴ ټب ټٳبټٷ ٩قسٺ اؾت .ٲٷبثٕ ثٹزرٻ ٖٳٹٲی ثٻ ؾٻ زؾتٻ درآهذّبٍ ،اگذاري دارائي
ّبي سزهبيِ اي ٍ ٍاگذاري دارائي ّبي هبلي ت٣ؿيٱ ٲی قٹز .زض ٲ٣بث٭ ٲهبض ٜثٹزرٻ ٖٳٹٲی ٶيع ثٻ ؾٻ زؾتٻ ٦ٯی اػتجبرات
ّشيٌِ اي ،تولل دارائي ّبي سزهبيِ اي ٍ تولل دارائي ّبي هبلي ت٣ؿيٱ ٲی قٹٶس .زض ټط نٹضت ضٖبيت ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات
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ٶبْط ثط ٲهط ٜٲٷبثٕ زض ٲح٭ټبي تٗييٵ قسٺ يب ذبل اٮعاٲی ذٹاټس ثٹز ٸ ثسيٵ تطتيت ٲٷبثٕ ٲبٮی قٽطزاضي زض زٸ ٪طٸٺ ٲٷبثٕ ٖٳٹٲی ٸ
اذتهبنی َج٣ٻ ثٷسي ذٹاټٷس قس.
ٶٳٹزاض شي٭ ت٣ؿيٱ ثٷسي ټبي ٖٳسٺ ٲٷبثٕ ٸ ٲهبض ٜثٹزرٻ قٽطزاضي ضا زض َج٣ٻ ثٷسي ا٢تهبزي ٶكبٴ ٲی زټس:
ٶٳٹزاض قٳبضٺ (َ : )1ج٣ٻ ثٷسي ا٢تهبزي ٲٷبثٕ ٸ ٲهبض ٜثٹزرٻ

الف) هٌبثغ ثَدجِ ضْزداري :
ٲٷبثٕ ثٹزرٻ قٽطزاضي ثٻ ٮحبِ َج٣ٻ ثٷسي ا٢تهبزي ثٻ ؾٻ زؾتٻ ٦ٯی درآهذّبٍ ،اگذاري دارايي ّبي سزهبيِ اي ٸ ٍاگذاري
داراييّبي هبلي ت٣ؿيٱ ٲی قٹٶس.

 - 1درآهذّب :زضآٲسټبي قٽطزاضي ٖجبضت اظ ٸرٹټی ٦ٻ قٽطزاضي ثٻ ٲٹرت ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ٸ ٲهٹثبت قٹضاي اؾالٲی قٽط زضيبٞت
ٲی٦ٷس .ٲُبث ١ثب ٲبزٺ  29آييٵ ٶبٲٻ ٲبٮی قٽطزاضيټب َج٣ٻثٷسي زضآٲسټب زض قٽطزاضي ثٻ قطح شي٭ ٲیثبقس:
 .1زضآٲسټبي ٶبقی اظ ٖٹاضو ٖٳٹٲی (زضآٲسټبي ٲؿتٳط)
 .2زضآٲسټبي ٶبقی اظ ٖٹاضو اذتهبنی
 .3ثٽبي ذسٲبت ٸ زضآٲسټبي ٲٹؾؿبت اٶتٟبٖی قٽطزاضي
 .4زضآٲسټبي حبنٯٻ اظ ٸرٹٺ ٸ اٲٹا ٬قٽطزاضي
٦ .5ٳ٧ٽبي اُٖبيی زٸٮت ٸ ؾبظٲبٶٽبي زٸٮتی
 .6اٖبٶبت ٸ ٦ٳ٧ٽبي اټسايی اقربل ٸ ؾبظٲبٶٽبي ذهٹنی ٸ اٲٹا ٬ٸ زاضايیټبيی ٦ٻ ثٻ َٹض اتٟب٢ی يب ثٻ ٲٹرت ٢بٶٹٴ ثٻ
قٽطزاضي تٗٯ١ٲی٪يطز.
تجصزُٖ :ٹاضو پطٸاٶٻټبي ؾبذتٳبٶی ٲؿ٧ٹٶی ٸ ٚيط ٲؿ٧ٹٶی (ٲبظاز ثط تطا٦ٱ) ٸ ټٳچٷيٵ ٖٹاضو اضظـ اٞعٸزٺ ٶبقی اظ ارطاي
َطحٽبي ٖٳطاٴ ٸ تٹؾٗٻ قٽطي ،نطٞبً زض اضتجبٌ ثب پطٸغٺټبي ٖٳطاٴ قٽطي (تٳٯ ٥زاضايیټبي ؾطٲبيٻاي) ثٻ ٲهط ٜذٹاټٷس ضؾيس.
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ٍ - 2اگذاري دارايي ّبي سزهبيِ اي :ٲٷبثٕ حبن٭ اظ ٞطٸـ اٲٹا ٬ؾطٲبيٻ اي ٸ زاضايی ټبي حبثت قٽطزاضي اؾت ٸ ٲٷٓٹض اظ آٴ
تبٲيٵ ٲٷبثٕ اظ ٲح٭ ٸا٪صاضي زاضايیټبي اؾت ٦ٻ زض ٞطآيٷس تٹٮيس ٦بال ٸ ذسٲبت ثٻ ٦بض ٪طٞتٻ ٲیقٹٶس ٸ ٖٳط آٴټب ثيف اظ ي٧ؿب ٬اؾت.
ٲٹاضز شي٭ ٶيع ثب تٹرٻ ثٻ ٲجبٶی ٢بٶٹٶی ٸ ٲبټيت آٴټب زض قٳبض ٸا٪صاضي زاضايیټبي ؾطٲبيٻاي ٢طاض ٲی٪يطٶس.
 .1زضآٲسټبي ٶبقی اظ ارطاي تجهطٺ 4ٲبزٺ ٢ 101بٶٹٴ قٽطزاضي
ٞ .2طٸـ اٲٹاٚ ٬يط ٲٷ٣ٹ٬
ٞ .3طٸـ اٲٹا ٬ٲٷ٣ٹ ٬ٸ اؾ٣بٌ
ٞ .4طٸـ ؾطٟ٢ٯی
.5

ٞطٸـ ح٣ٹ ٠اٶتٟبٖی

 .6ؾبيط

ٍ - 3اگذاري دارائي ّبي هبلي :اټٱ ٲٹاضز ٲطتجٍ ثب ايٵ ثرف اظ ٸا٪صاضي زاضايیټب زض قٽطزاضي ثٻ قطح شي٭ ٲیثبقس :
 .1ٸاٰ ټبي زضيبٞتی:


ٸاٰ زضيبٞتی اظ ٸظاضت ٦كٹض



تؿٽيالت زضيبٞتی اظ ثبٶ٧ٽب ٸ ؾبيط ٲٹؾؿبت ٲبٮی ٸ اٖتجبضي



تؿٽيالت ذبضری

 .2اٶٹأ اٸضا ٠ٸ اؾٷبز:


اٸضا ٠ٲكبض٦ت



اٶٹٔ ن٧ٹ ٤ٸ ؾبيط اٸضا ٠تبٲيٵ ٲبٮی

 .3ؾبيط ٲٷبثٕ:


ثبظزضيبٞت ٸاٰ ټبي اُٖبيی



ؾبيط

تجصزُ :1ثب ٖٷبيت ثٻ ٲٟبز ٲبزٺ  40آييٵ ٶبٲٻ ٲبٮی قٽطزاضيټب ټط٪ٹٶٻ اؾت٣طاو زض قٽطزاضي ثبيس ثب اربظٺ ٸ تهٹيت قٹضاي اؾالٲی قٽط
نٹضت ٪يطز ٸ قٽطزاضي ٲٹْ ٝاؾت ثٻ اؾتٷبز ثٷس  13شي٭ ٲبزٺ ٢ 80بٶٹٴ تك٧يالت ،ٸْبي ٝٸ اٶتربة قٹضاټبي اؾالٲی ٦كٹض ٸ اٶتربة
قٽطزاضاٴ زض پيٹؾت اليحٻ ثٹزرٻ ؾبالٶٻ ذٹز ،ٶؿجت ثٻ تٗييٵ قطايٍ ٲطتجٍ ثب ٸرٹٺ اؾت٣طايی اظ رٳٯٻ ٲيعاٴ ٸ ٲٹاضز ٲهط ٜثب ضٖبيت
قطايٍ ش٦ط قسٺ زض ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ (ٞطٰټبي پيٹؾت) رٽت تهٹيت ثٻ قٹضاي اؾالٲی قٽط اضؾب ٬ٶٳبيس .ثسيٽی اؾت ؾبيط قطايٍ ٲطتجٍ
اظرٳٯٻ ٶحٹٺ اؾتطزاز ،ٶطخ ؾٹز تٗييٵ قسٺ ،ٲست ٸاٰ ٸ  ....ثبيس پيف اظ اؾت٣طاو زض چبضچٹة ٮٹايح رسا٪بٶٻ ثٻ تهٹيت قٹضاي اؾالٲی
قٽط ثطؾس.
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تجصزُ : 2قٽطزاضيټب ٲٹْٟٷس حسا٦خط ثٻ ٲيعاٴ  % 50ٲيبٶ٫يٵ ثٹزرٻ ٲهٹة تٳٯ ٥زاضايیټبي ؾطٲبيٻاي (ٖٳطاٶی) زٸ ؾب ٬آذط ضا اظ
َطي ١ٸا٪صاضي زاضايی ټبي ٲبٮی تبٲيٵ ٶٳبيٷس ٸ ؾبيط ٸا٪صاضيټبي ٲبٮی ٞطاتط اظ ٲٟبز ايٵ تجهطٺ ٚيط ٲزبظ ذٹاټس ثٹز.
تجصزُ : 3قٽطزاضيټب ٲٹْٟٷس ټٳعٲبٴ ثب تٷٓيٱ اليحٻ ثٹزرٻ ؾبالٶٻ ذٹز ٶؿجت ثٻ اضائٻ ٞٽطؾت تٗٽسات ُٗ٢ی قسٺ ٢جٯی٦ ،ٻ زض ثٹزرٻټبي
ؾٷٹاتی ٲٷٓٹض قسٺ اؾت ا٢ساٰ ٶٳبيٷس ٸ ثٻ ٪ٹٶٻ اي ثطٶبٲٻ ضيعي ٦ٷٷس ٦ٻ اظ َطي ١پطزاذت ثركی اظ تٗٽسات يبز قسٺ ،ٲيعاٴ ثسټی آٴټب زض
اضتجبٌ ثب ٸا٪صاضي زاضايی ټبي ٲبٮی ٸ ؾبيط تٗٽسات ُٗ٢ی قسٺ ؾٷٹاتی قٽطزاضي  ،حسا٦خط اظ  %44ثٹزرٻ ؾبالٶٻ تزبٸظ ٶ٧ٷس.
تجصزُ :4قٽطزاضي ټب ٲ٧ٯٟٷس ټط ؾبٮٻ ثٻ ټٷ٫بٰ اضائٻ اليحٻ ثٹزرٻ ثٻ قٹضاي اؾالٲی قٽط ٞٽطؾت تزٳيٗی تٗٽسات ُٗ٢ی قسٺ ذٹز ٸ
ثطٶبٲٻضيعي پطزاذت ثركی اظ آٴ ضا ثٻ پيٹؾت اليحٻ ٲعثٹض اضائٻ ٶٳبيٷس .ثسيٽی اؾت اٸٮٹيت ثطٶبٲٻټب ثبيس پطزاذت ثركی اظ تٗٽسات ُٗ٢ی
قسٺ ؾٷٹاتی تب ظٲبٴ حهٹ ٬ثٻ ٶهبةټبي ٲ٣طض زض تجهطٺ  3ثبقس ٸ اظ ايزبز تٗٽسات ثيكتط اظ ټط َطي٣ی ثطاي قٽطزاضي رٯٹ٪يطي قٹز ٦ٻ
زض ايٵ قطايٍ اضائٻ ثطٶبٲٻ ټبي يبز قسٺ ثٻ قٹضاي اؾالٲی قٽط زض يٳيٳٻ اليحٻ ثٹزرٻ ؾبالٶٻ قٽطزاضي اٮعاٲی ذٹاټس ثٹز.
 قطح تٟهيٯی ٦سټب ٸ ٖٷبٸيٵ ٲٷبثٕ قٽطزاضي زض َج٣ٻ ثٷسي ا٢تهبزي ثٻ قطح ٞطٰ قٳبضٺ  2-1پيٹؾت قٳبضٺ ( )1ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭
اضائٻ قسٺ اؾت.

ة) هصبرف ثَدجِ ضْزداري :
ٲهبض ٜثٹزرٻ قٽطزاضي ثٻ ٮحبِ َج٣ٻ ثٷسي ا٢تهبزي ثٻ ؾٻ زؾتٻ ٦ٯی اٖتجبضات ّشيٌِ اي ،تولل دارايي ّبي سزهبيِ اي ٸ
تولل داراييّبي هبلي ت٣ؿيٱ ٲی قٹٶس.
 - 1اػتجبرات ّشيٌِ اي:
اٖتجبضاتی ټؿتٷس ٦ٻ ْطٞيت ټبي ٲٹرٹز قٽطزاضي ضا ثطاي اضائٻ ذسٲبت ثٻ قٽطٸٶساٴ زض ؾُح ربضي ح ّٟٸ ٶ٫ٽساضي ٲی ٶٳبيٷس ٸ ٲٷبٕٞ
آٴ زض زٸضٺ ٲبٮی ايزبز آٴ حبن٭ ٲیقٹز  .ټس ٜاظ اٖتجبضات ټعيٷٻ اي اضائٻ ذسٲبت ضٸظٲطٺ ثٻ قٽطٸٶساٴ ،ٶ٫ٽساضي ٸ ثٽطٺ ثطزاضي اظ
ْطٞيتٽب ٸ اٲ٧بٶبت ٲٹرٹز قٽط ٸ تبٲيٵ ٲهبض ٜربضي ٸ ٶ٫ٽساقت ؾُح ٗٞبٮيتټبي حب٦ٳيتی ( ٲٹيٹٔ ٲبزٺ ٢ 55بٶٹٴ قٽطزاضي) ٸ
ٲسيطيت ٸ ضاټجطي قٽطزاضي اؾت .ثبيس تٹرٻ زاقت ٦ٻ ٦بٶٹٴ تٳط٦ع اٖتجبضات ټعيٷٻ اي اٶزبٰ ؾطٲبيٻ ٪صاضي ٸ ايزبز زاضايی حبثت ٶيؿت.
ايٵ ٶٹٔ ټعيٷٻ ټب ٲؿتٳط ثٹزٺ ٸ تساٸٰ آٴ ثطاي اضائٻ ذسٲبت ثٻ قٽطٸٶساٴ ٢بث٭ پيف ثيٷی اؾت.
ايٵ ټعيٷٻ ټب زاضاي ټكت ٞه٭ ثٻ قطح شي٭ ٲی ثبقٷس:
ٞ .1ه٭ اٸ : ٬رجطاٴ ذسٲت ٦بض٦ٷبٴ
ٞ .2ه٭ زٸٰ  :اؾتٟبزٺ اظ ٦بال ٸ ذسٲبت
ٞ .3ه٭ ؾٹٰ  :ټعيٷٻټبي اٲٹا ٬ٸ زاضايی
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ٞ .4ه٭ چٽبضٰ  :يبضاٶٻ ټب
ٞ .5ه٭ پٷزٱ ٦ :ٳ٥ټبي ثالٖٹو
ٞ .6ه٭ قكٱ  :ضٞبٺ ارتٳبٖی
ٞ .7ه٭ ټٟتٱ  :ؾبيط ټعيٷٻ ټب
ٞ .8ه٭ ټكتٱ  :ٲهط ٜؾطٲبيٻټبي حبثت (اؾتٽال)٤

فصل اٍل  :ججزاى خذهت مبرمٌبى
٦ٯيٻ پطزاذتټبي قٽطزاضي ٦ٻ ثٻ ٦ٯيٻ ٦بض٦ٷبٴ ضؾٳی ٸ پيٳبٶی ٸ ٢طاضزازي (ٲُبث ١ثب آييٵ ٶبٲٻ اؾترساٲی قٽطزاضيټب) ثبثت رجطاٴ
ذسٲبت اضائٻ قسٺ ايكبٴ (ح٣ٹ ٠ٸ زؾتٳعز) زض ي ٥زٸضٺ ٪عاضق٫طي ٲبٮی پطزاذت ٲی٪طزز .ثبيس تٹرٻ زاقت ٲجبٮ٢ ٙبث٭ پطزاذت ثٻ
قط٦تٽبي پيٳبٶ٧بضي ٦ٻ زض اؾترساٰ قٽطزاضيټب ٶيؿتٷس زض ايٵ َج٣ٻثٷسي ٢طاض ٶٳی٪يطز .ٲجبٮ ٙٲعثٹض زض ٞه٭ زٸٰ تحت ٖٷٹاٴ " اؾتٟبزٺ اظ
٦بال ٸ ذسٲبت " َج٣ٻثٷسي ٲیقٹز.
تجصزُ ٦ :ٯيٻ پطزاذتټبي قٽطزاضي (ؾتبز ،ٸاحسټبي ارطايی ٸ ٲٷبَ )١ٸ ټٳچٷيٵ ؾبظٲبٴ ټبي ٸاثؿتٻ (ٲبزٺ  54ٸ ٢ 84بٶٹٴ قٽطزاضي)
ثبثت ح٣ٹ ٠ٸ زؾتٳعز ثٻ ٦بض٦ٷبٴ ضؾٳی ٸ پيٳبٶی ٸ ٢طاضزازي (ٲُبث ١ثب آييٵ ٶبٲٻ اؾترساٲی قٽطزاضيټب) ٦ٻ ثُٹض ٲؿت٣يٱ ثب قٽطزاضي
َط٢ ٜطاضزاز ټؿتٷس ثبيس ثٻ نٹضت ٲتٳط٦ع ٸ ثهٹضت ټٳعٲبٴ تٹؾٍ قٽطزاضي پطزاذت قٹز.
فصل دٍم :استفبدُ اس مبالّب ٍ خذهبت
ٖجبضت اؾت اظ ٲزٳٹٔ اضظـ ٦بال ٸ ذسٲبت اؾتٟبزٺ قسٺ تٹؾٍ قٽطزاضي ٦ٻ:
 -1زض ٞطآيٷس ذسٲت ضؾبٶی ثٻ قٽطٸٶساٴ ث٧بض ٪طٞتٻ قسٺ اؾت.
 -2ٲیتٹاٶس ٦بالټب ٸ ذسٲبت تحهي٭ قسٺ تٹؾٍ ٸاحسټبي ارطايی قٽطزاضي ثب ٢هس ٸا٪صاضي ٲزسز آٴټب ثبقس.
٦-3بال يب ذسٲبت تحهي٭ قسٺ ٦ٻ ٢ج٭ اظ ٲهط ٜثٻ ٖٷٹاٴ ٲٹرٹزي ٶ٫ٽساضي ٲیقٹز.
پطزاذت ټبيی ٦ٻ ثبثت اثعاض ،تزٽيعات ،ٮجبؼ ٲرهٹل ٦بض ٸ يب ؾبيط ا٢الٲی ٦ٻ ثُٹض ذبل ٸ يب ٖٳٹٲبً زض رٽت ذسٲت ضؾبٶی ثٻ
قٽطٸٶساٴ نٹضت ٲیپصيطٶس ٸ ټٳچٷيٵ ح٣ٹ ٠ٸ زؾتٳعز ٲبٲٹضيٵ اٶتٓبٲی ٸ ؾطثبظاٴ ٸْيٟٻ قبٚ٭ زض قٽطزاضي ٶيع زض ايٵ ٞه٭ ٢طاض
ٲی٪يطٶس.
ثبيس تٹرٻ زاقت ٦ٻ ٦بال ٸ ذسٲبت تحهي٭ قسٺ ثطاي اضائٻ ٲعايبي ٚيطٶ٣سي ٦بض٦ٷبٴ يب ٦ٳ ٥ټبي ثالٖٹو قٽطزاضي ثٻ ؾبيط اقربل
ح٣ي٣ی ٸ ح٣ٹ٢ی زض ايٵ ٞه٭ ٢طاض ٶٳی٪يطٶس .ټٳچٷيٵ ٦بالټب ٸ ذسٲبت ث٧بض ٪طٞتٻ قسٺ ثطاي ايزبز زاضايی ټبي حبثت زض قٽطزاضي زض
زاٲٷٻ قٳٹ ٬ايٵ ٞه٭ ٶٳی ثبقس .ٲٹاضز ٲص٦ٹض زض ثرف تٳٯ ٥زاضايیټبي ؾطٲبيٻاي ٢طاض ذٹاټٷس ٪طٞت.
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تجصزُ  :تٳبٲی پطزاذتټبي ٲطثٹٌ ثٻ ٦ٯيٻ ذسٲبت قط٦تټبي پيٳبٶ٧بضي ثبثت اضائٻ ذسٲبت ٸ ٶ٫ٽساضي اظ زاضايیټبي قٽطزاضي زض
ثرف ح١اٮعحٳٻ اٶزبٰ ذسٲبت ٢طاضزازي زض ايٵ ٞه٭ زضد ٲیقٹز.
فصل سَمّ :شيٌِ ّبي تبهيي هبلي ٍ دارايي
ټعيٷٻ ثسټی ټبي ايزبز قسٺ زض ؾتبز يب ٸاحسټبي ارطايی قٽطزاضي ،ؾٹز تًٳيٵ قسٺ ٸ ٦بضٲعز ٸاٲٽبي زضيبٞتی ٸ ؾٹز اٸضا ٠ثٽبزاض ٸ
اربضٺ ٸ ٦طايٻ ي ٥زاضايی حبثت ٦ٻ زض تٳٯ ٥اؾتٟبزٺ ٦ٷٷسٺ ٢طاض زاضز ،زض ايٵ ٞه٭ ٢طاض ٲی٪يطز.
فصل چْبرم :يبراًِ
ټعيٷٻټبيی ٦ٻ قٽطزاضي َی ٲجبزالت يُ٧طٞٻ ثٻ ؾبظٲبٴټبي ٸاثؿتٻ ،قط٦تټبي تبثٗٻ ٸ ٲٹؾؿبت قٽطزاضي ثط اؾبؼ ذسٲبت اضائٻ قسٺ ٸ
يب ٲب ثٻ اٮتٟبٸت ٢يٳت تٳبٰ قسٺ ٦بال يب ذسٲت زض چبضچٹة ٲٹا٣ٞتٶبٲٻټبي ثٹزرٻاي زض ٞطآيٷس ارطاي ثٹزرٻ ثٻ قطح ٞه٭ چٽبضٰ ايٵ
زؾتٹضاٮٗٳ٭ پطزاذت ٲی٦ٷس .پطزاذتټبي ٲطثٹٌ ثٻ ٦ٳ ٥ظيبٴ ؾبظٲبٴټب ،قط٦تټب ٸ ٲٹؾؿبت تبثٗٻ قٽطزاضي ٶيع زض ايٵ ٪طٸٺ ٢طاض
زاضٶس.
تجصزُ :ٲٷٓٹض اظ ؾبظٲبٴ ټبي ٸاثؿتٻ زض ايٵ ثرف نطٞبً ؾبظٲبٴ ټبيی ټؿتٷس ٦ٻ ثٳٹرت ٲبزٺ ٢ 84بٶٹٴ قٽطزاضي تبؾيؽ قسٺاٶس ٸ تب
٦ٷٹٴ ٲُبث ١ثب ثرفٶبٲٻ ٸظيط ٲحتطٰ ٦كٹض زض ذهٹل ؾبذتبض تك٧يالتی رسيس قٽطزاضيټب ثٻ اٮ٫ٹي ؾبظٲبٴټبي ٸاثؿتٻ ثط اؾبؼ ٲبزٺ
٢ 54بٶٹٴ قٽطزاضي تٛييط ٶيبٞتٻ اٶس.
فصل پٌجن :مول ّبي ثالػَض
ټعيٷٻټبي ي ٥ربٶجٻ ٚيط ارجبضي (٦ٳ٥ټبيی) اؾت ٦ٻ ثٻ نٹضت ٶ٣سي يب ٚيط ٶ٣سي يب اضائٻ ذسٲبت ٞٷی ٸ ارطايی ،تٹؾٍ قٽطزاضي ثٻ
ؾبظٲبٴ ټبي ٸاثؿتٻ ٸ ٲٹؾؿبت ٸ قط٦تټبي تبثٗٻ قٽطزاضي يب ؾبيط اقربل ح٣ي٣ی ٸ ح٣ٹ٢ی پطزاذت ٲی ٪طزز .زض نٹضتی ٦ٻ
ٸاحسټبي ارطايی قٽطزاضي ثط حؿت ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ٲی تٹاٶٷس ثٻ اٞطازي ٚيط اظ پطؾٷ٭ ذٹز ٦ٳ ٥ټبي ظيط ضا پطزاذت ٶٳبيس ،زض ايٵ
٢ؿٳت زضد ٲی ٪طزز.
٦ٳ٥ټبي ضٞبټی ٪طٸٺټبي ذبل ٲبٶٷس ٦ٳ ٥ثٻ ذبٶٹازٺ ټبي ايخبض٪طاٴ ٸ ذبٶٹازٺ ٲٗٓٱ قٽسا ،ٲؿتٳطي ا٢كبض آؾيت پصيط٦ ،ٳ ٥ثٻ
ٲٗٯٹٮيٵ رؿٳی ٸ شټٷی٦ ،ٳ ٥ټبي ٲٹضزي ثٻ ا٢كبض آؾيت پصيط ٸ ٲٗٯٹٮيٵ٦ ،ٳ ٥ثٻ ثرف ذهٹنی ٸ ذبٶٹازٺ ټب ثطاي ٶ٫ٽساضي ٸ
تٹاٶجركی ٲٗٯٹٮيٵ ٸ ؾبٮٳٷساٴ ٸ ثيٳبضاٴ ضٸاٶی ٲعٲٵ٦ ،ٳ ٥ثٻ ضؾيس٪ی ٸ ؾبٲبٶسټی آؾيت زيس٪بٴ ارتٳبٖی٦ ،ٳ ٥ثٻ پيك٫يطي اظ
آؾيت ټبي ارتٳبٖی ٸ ٲٗٯٹٮيت ټب ٸ ...
تجصزُ  :1ثسيٽی اؾت ٦ٳ ٥ټبي يبز قسٺ نطٞبً ٲبټيت ټعيٷٻاي زاقتٻ ٸ ٦ٳ ٥ټبيی ٦ٻ ثٳٷٓٹض ارطاي َطحټبي ٖٳطاٶی (تٳٯ ٥زاضايی
ټبي ؾطٲبيٻ اي) ثٻ ټط نٹضت پطزاذت ٲیقٹز ،حؿت ٲٹضز زض ټط ي ٥اظ ٞهٹ ٬تٳٯ ٥زاضايی ټبي ؾطٲبيٻ اي زض زؾتٻ زٸٰ َج٣ٻثٷسي
ذٹاټس قس.

11

دستورالعمل بودجه شهرداریهای کشور

تجصزُ  :2ٲٷٓٹض اظ ؾبظٲبٴ ټبي ٸاثؿتٻ زض ايٵ ثرف نطٞبً ؾبظٲبٴ ټبيی ټؿتٷس ٦ٻ ثٳٹرت ٲبزٺ ٢ 84بٶٹٴ قٽطزاضي تبؾيؽ قسٺاٶس ٸ ټٷٹظ
ٲُبث ١ثب ثرفٶبٲٻ ٸظيط ٲحتطٰ ٦كٹض زض ذهٹل ؾبذتبض تك٧يالتی رسيس قٽطزاضيټب ثٻ اٮ٫ٹي ؾبظٲبٴټبي ٸاثؿتٻ ثط اؾبؼ ٲبزٺ ٢ 54بٶٹٴ
قٽطزاضي تٛييط ٶيبٞتٻ اٶس.

فصل ضطن :رفبُ اجتوبػي
ټعيٷٻ ټبي ٲٷب ٕٞارتٳبٖی ٦ٻ ثٻ نٹضت پطزاذت ټبي قٛٯی يَ ٥طٞٻ ثٻ پطؾٷ٭ قٽطزاضي ثٻ زالي٭ ثيٳبضي ،ثي٧بضي ،ثبظٶكؿت٫ی يب قطايٍ
ذبل ذبٶٹاز٪ی پطزاذت ٲیقٹز .ايٵ ٲٷب ٕٞٲٳ٧ٵ اؾت ثٻ نٹضت ٶ٣سي يب ثٻ ؾبيط اق٧بٚ( ٬يط ٶ٣سي) تٹؾٍ ٸاحسټبي ارطايی قٽطزاضي
پطزاذت قٹز٦ .بالټب ٸ ذسٲبت تساض ٤زيسٺ قسٺ ثٻ ايٵ ٲٷٓٹض زض ايٵ ٢ؿٳت زضد ٲی٪طزز٦.ٳ ٥ټعيٷٻ ٖبئٯٻ ٲٷسي ،ح ١اٸالز ،نسٲبت
ٶبقی اظ حبزحٻ ،ٲطذهی ظايٳبٴ ،پبزاـ پبيبٴ ذسٲبت٦ ،ٳ ٥ټعيٷٻ ٞٹت ثٻ ٖٷٹاٴ ٲعايبي ارتٳبٖی ؾٽٱ ٦بضٞطٲب َج٣ٻ ثٷسي ٲی قٹٶس.
الف) حق ثيوِ ٍ ثبسًطستگي :ح ١ثيٳٻ ٸ ثبظٶكؿت٫ی ؾٽٱ قٽطزاضي (ٲطثٹٌ ثٻ ٲكٳٹٮيٵ نٷسٸ ٠ټبي ثبظٶكؿت٫ی ثٻ اؾتخٷبي
ٲكٳٹٮيٵ ٢بٶٹٴ تبٲيٵ ارتٳبٖی) ،ح ١ثيٳٻ ؾٽٱ ٦بضٞطٲبيی ٲكٳٹٮيٵ ٢بٶٹٴ تبٲيٵ ارتٳبٖی (ثبظٶكؿت٫ی پطؾٷ٭ ٲكٳٹ٢ ٬بٶٹٴ تبٲيٵ
ارتٳبٖی)  ،ثيٳٻ ذسٲبت زضٲبٶی  ،ثيٳٻ ذسٲبت زضٲبٶی قبٚالٴ (ؾٽٱ قٽطزاضي) ٸ ...
ة) مول ّبي رفبّي مبرهٌذاى ضْزداري ٦ :ٳ ٥ټعيٷٻ ٚصا٦ ،ٳ ٥ټعيٷٻ ايبة ٸشټبة٦ ،ٳ ٥ټعيٷٻ ٲٽس٦ٹز٦ ،٤ٳ٥
ټعيٷٻ زضٲبٴ ( زاضٸ ،پعق٧ی ،زٶساٶپعق٧ی ،نٹضتحؿبة ثيٳبضؾتبٴ ٸ  ،)...پبزاـ پبيبٴ ذسٲت ،ټعيٷٻ حٳ٭ رٷبظٺٟ٦،ٵ ٸ زٞٵ ٸ
ٲطاؾٱ تطحيٱ ثطاي ٦بض٦ٷبٴ ٞٹت قسٺ٦ ،ٳ ٥ټعيٷٻ اظزٸاد ٸ ...
ج)مولّبي رفبّي ثبسًطستگبى ضْزداري  :حٖ ١بئٯٻ ٲٷسي ،اٸالز ٸ ٖيسي ثبظٶكؿت٫بٴ ٸٲٹْٟيٵ ،ثيٳٻ ذسٲبت زضٲبٶی
ثبظٶكؿت٫بٴ ٸ ٲٹْٟيٵ (ؾبظٲبٴ ثيٳٻ ذسٲبت زضٲبٶی) ،پطزاذت ثيٳٻ زضٲبٴ ٸ ٲ٧ٳ٭ ثبظٶكؿت٫بٴ ،پطزاذت ثيٳٻ ٖٳط ٸ حٹازث
ثبظٶكؿت٫بٴ٦ ،ٳ ٥ټعيٷٻ اظزٸاد ٞطظٶساٴ ثبظٶكؿت٫بٴ ٸ ....
فصل ّفتن :سبيز ّشيٌِ ّب
زاز ٸ ؾتسټبيی ٦ٻ زض ٪طٸٺ ټبي (قك٫بٶٻ) ٞٹ ٠اٮص٦ط َج٣ٻ ثٷسي ٶكسٺ ثبقس ،زاز ٸ ؾتسټبي ٲطثٹٌ ثٻ ټعيٷٻ اٲٹا ٬ٸ زاضايی ټب ٲبٶٷس رطائٱ،
ٚطاٲت ٸ ذؿبضات ٸيٕ قسٺ اظ َط ٜٲطارٕ شيهالح ً٢بيی ٸ .....
فصل ّطتن :هصزف سزهبيِّبي ثبثت (استْالك) :
زض ايٵ ٞه٭ ټعيٷٻ ټبي ٲطثٹٌ ثٻ ٲهط ٜؾطٲبيٻ ټبي حبثت ٲكٽٹز ٸ ٶب ٲكٽٹز ثط اؾبؼ ٲٟطٸيبت حؿبثساضي تٗٽسي زضد ٲی٪طزز ٦ٻ تب
ظٲبٴ تسٸيٵ ٸ اثال٘ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ٲٹيٹٔ ٲٹاز  42ٸ  43آييٵ ٶبٲٻ ٲبٮی قٽطزاضيټب زض اضتجبٌ ثب ٶٓبٰ حؿبثساضي ٸ ٪عاضق٫طي ٲبٮی اضائٻ
اَالٖبت ايٵ ٞه٭ اٮعاٲی ٶرٹاټس ثٹز.
 قطح تٟهيٯی ٦سټب ٸ ٖٷبٸيٵ ٲهبض ٜزض َج٣ٻ ثٷسي ا٢تهبزي ثٻ قطح ٞطٰ قٳبضٺ  4پيٹؾت قٳبضٺ ( )1ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ اضائٻ قسٺ
اؾت.
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 - 2اػتجبرات تولل داراييّبي سزهبيِاي :
اٖتجبضاتی ټؿتٷس ٦ٻ ْطٞيت ټبي رسيس زض قٽط يب قٽطزاضي ايزبز ٲی ٶٳبيٷس ٸ يب ؾجت تٹؾٗٻ ْطٞيت ټبي ذسٲت ضؾبٶی قٽطزاضي ثٻ
قٽطٸٶساٴ ٲی قٹٶس ٸ يب ٖٳط ْطٞيت ټبي ٲٹرٹز ثطاي ذسٲت ضؾبٶی ثٻ قٽطٸٶساٴ ضا اظ َطي ١ثبظؾبظي ٸ تٗٳيطات اؾبؾی تخجيت يب ايبٞٻ
ٲی ٶٳبيٷس ٸ زض ٶٽبيت ظٲيٷٻټبي تٹؾٗٻ ا٢تهبزي ،ارتٳبٖی ٸ ٞطټٷ٫ی قٽط ضا ٞطاټٱ ٲی ؾبظز.
زاضايی ټبي ؾطٲبيٻ اي (ٚيط ٲبٮی) ثٻ زٸ زؾتٻ ٦ٯی زاضايی ټبي تٹٮيس قسٺ ٸ تٹٮيس ٶكسٺ ت٣ؿيٱ ٲی قٹٶس:
الف) زاضايی ټبي ؾطٲبيٻ اي تٹٮيس قسٺ :ايٵ ٢جي٭ اظ زاضايیټب زض ؾٻ َج٣ٻ شي٭ ٢طاض ٲی٪يطٶس:
 -1زاضايی ټبي حبثت
زاضايی ټبي تٹٮيس ٸ يب احساث قسٺ اي ټؿتٷس ٦ٻ ثٻ َٹض ٲؿتٳط ثطاي ٲست ثيكتط اظ ي ٥ؾب ٬زض ٞطآيٷس ذسٲت ضؾبٶی قٽطزاضي ٲٹضز
اؾتٟبزٺ ٢طاض ٲی ٪يطٶس.
 -2ٲٹرٹزي اٶجبض
 -3ا٢الٰ ٪طاٶجٽبء
ة) زاضايی ټبي ؾطٲبيٻ اي تٹٮيس ٶكسٺ :زاضايیټبيی ټؿتٷس ٦ٻ ثطاي ايزبز ٦بال ٸ يب ؾبيط ْطٞيتټبي ذسٲبتی زي٫ط ثٻ ٦بض ٲیضٸٶس ،زض
حبٮی ٦ٻ ذٹزقبٴ تٹؾٍ ثكط تٹٮيس ٶكسٺ اٶس .ٲبٶٷس ظٲيٵ ،ٸ ثطذی زاضايی ټبي ٚيط ٲكٽٹز ٲبٶٷس ح ١االٲتيبظ آة ،ثط ،٠تٯٟٵ ٪بظ قٽطي،
ح ١اذتطأ حجت قسٺ ٸ .....
زاضايی ټبي ٞٹ ٠اٮص٦ط ثٻ زٸ زؾتٻ ٦ٯی ٲكٽٹز ٸ ٶبٲكٽٹز ت٣ؿيٱ ٲی قٹٶس:
 -1زاضايی ټبي تٹٮيس ٶكسٺ ٲكٽٹز
 -2ؾبيط زاضايی ټبي تٹٮيس ٶكسٺ ٶبٲكٽٹز
ثٷبثطايٵ تٳٯ ٥زاضائی ټبي ؾطٲبيٻ اي زض قٽطزاضي قبٲ٭ ٞ 7ه٭ ثٻ قطح شي٭ ٲی ثبقس:
 .1ؾبذتٳبٴ ٸ ؾبيط ٲؿتحسحبت
 .2ٲبقيٵ آالت ٸ تزٽيعات
 .3ؾبيط زاضائی ټبي حبثت
 .4ٲٹرٹزي اٶجبض
 .5ا٢الٰ ٪طاٶجٽبء
 .6ظٲيٵ
 .7ح ١اٮعحٳٻ ٦بض٦ٷبٴ پطٸغٺ ٸ ؾبيط زاضايی ټبي تٹٮيس ٶكسٺ.
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تجصزُ  :1ثب ٖٷبيت ثٻ ٲٟبز ٲبزٺ  45آئيٵ ٶبٲٻ ٲبٮی قٽطزاضيٽب  ،ذطيس يب احساث اٲٹا ٬اذتهبنی زض قٽطزاضي ٸ يب اٲٹاٖ ٬ٳٹٲی ٦ٻ زض
قٳبض اٲٹا ٬قٽط ٢طاض ٲی٪يطز ثُٹض ٦بٲ٭ زض ٢بٮت َطحټبي تٳٯ ٥زاضايی ټبي ؾطٲبيٻ اي َج٣ٻ ثٷسي ذٹاټس قس.
تجصزُ  :2ثب ٖٷبيت ثٻ تجهطٺ ٲبزٺ ٢ 2بٶٹٴ ٶٹؾبظي ٸ ٖٳطاٴ قٽطي ٲهٹة  1347حسا٢٭ ٖ % 90ٹاضو ٶٹؾبظي ٸ ټٳچٷيٵ  %100زضآٲس
حبن٭ اظ ٞطٸـ اٲٹا ٬قٽطزاضي ثبيس رٽت تٳٯ ٥زاضايیټبي ؾطٲبيٻاي ٲهط ٜقٹز ٸ زض ټط حب ٬ضٖبيت اٮعاٲبت ٲٷسضد زض ٲبزٺ 68
٢بٶٹٴ قٽطزاضيټب ٲجٷی ثط يطٸضت اذتهبل حسا٢٭  %40اظ زضآٲسټب ٸ ؾبيط ٲٷبثٕ تبٲيٵ اٖتجبض رٽت تٳٯ ٥زاضايیټبي ؾطٲبيٻاي اٮعاٲی
ذٹاټس ثٹز.
تجصزُ  :3ٲبظاز زضآٲسټبي ٢بث٭ ترهيم زٸضٺټبي ٪صقتٻ پؽ اظ ٦ؿط زيٹٴ ثب ٲح٭ ثبيس ثٻ اٖتجبضات تٳٯ ٥زاضايی ټبي ؾطٲبيٻ اي
اذتهبل زازٺ قٹز.
تجصزُ  :4ٲٷٓٹض زاقتٵ حسا٢٭  80زضنس زضآٲس ٸنٹٮی حطيٱ اؾتحٟبْی قٽطټب (ٲٹيٹٔ تجهطٺ  3ثٷس  3ٲبزٺ ٢ 99بٶٹٴ قٽطزاضي)
ثٳٷٓٹض ٖٳطاٴ ٸ آثبزاٶی ضٸؾتبټب ٸ قٽط٤ټبي ٸا ٕ٢زض حطيٱ قٽط يطٸضي اؾت.
تجصزُ  :5ٲٷبثٕ حبن٭ اظ ٞطٸـ اٲٹا ٬قٽطزاضي ،نطٞبً ٲیتٹاٶس ثٻ اٖتجبضات ثطٶبٲٻټبي تٳٯ ٥زاضايیټبي ؾطٲبيٻ اي ٸ تٳٯ ٥زاضايیټبي
ٲبٮی ترهيم زازٺ قٹز.
تجصزُ  :6الظٰ اؾت زض ٞطٰټبي ٲطثٹٌ ثٻ ٲٹا٣ٞتٶبٲٻټبي َطحټبي تٳٯ ٥زاضايیټبي ؾطٲبيٻاي ثٻ قطح پيٹؾت قٳبضٺ ( ،)4اٖتجبضات
ٞهٹ ٬ايٵ ثٷس ثٻ ت٧ٟي ٥ٶٹٔ آٴټب (ٖٳٹٲی ٸ يب اذتهبنی ثٻ قطح ثٷس  2-3زؾتٹضاٮٗٳ٭ قٷبؾبيی ٸ پال٦ ٤ٹثی اٲٹا ٬زض قٽطزاضي
اثالٚی ٸظيط ٲحتطٰ ٦كٹض ثٻ قٳبضٺ  170062ٲٹضخ  ) 1395/12/14ٶيع ٲكرم قٹز.
تجصزُ  : 7ټط٪ٹٶٻ ؾطٲبيٻ٪صاضي قٽطزاضي زض پطٸغٺ ټبي ٲكبض٦تی اظ َطي ١نسٸض پطٸاٶٻ ؾبذتٳبٶی ٸ يب ٸا٪صاضي ظٲيٵ ٸ يب ؾبيط
زاضايیټب نطٞبً پؽ اظ تبٲيٵ اٖتجبض ٸ زض ٢بٮت ثٹزرٻ ٲهٹة قٽطزاضي اٲ٧بٴ پصيط ذٹاټس ثٹز .زض ٲٹضز ٖٹاضو پطٸاٶٻ ټبي ؾبذتٳبٶی ثبيس
ٲجٯ ٙٲٹضز ٶٓط زض ضزي ٝٲطثٹَٻ زض ثرف زضآٲسټب ٲٷٓٹض ٪طزز ٸ ټٳبٴ ٲجٯ ٙٶيع زض ضزي ٝٲطثٹَٻ اظ ٞه٭ اٸ ٬اظ تٳٯ ٥زاضايیټبي
ؾطٲبيٻاي حجت قٹز .زض ٲٹضز ٸا٪صاضي ظٲيٵ ٸ يب ؾبيط زاضايیټب قٽطزاضيټب ٲٹْ ٝثٻ زضد اضظـ آٸضزٺ قٽطزاضي زض تبضيد
ؾطٲبيٻ٪صاضي زض ضزي ٝٲطثٹَٻ زض ثرف ٸا٪صاضي زاضايیټبي ؾطٲبيٻاي ٸ ټٳبٴ ٲجٯ ٙٶيع زض ضزي ٝٲطثٹَٻ اظ ٞه٭ اٸ ٬اظ تٳٯ٥
زاضايیټبي ؾطٲبيٻاي ٲزسزا حجت قٹز.
تجصزُ  : 8ٲٷٓٹض ٶٳٹزٴ ٲٷبثٕ حبن٭ اظ ٖٹاضو پطٸاٶٻ ټبي ؾبذتٳبٶی زض پطٸغٺټبي ٲكبض٦تی ٸ ؾطٲبيٻ٪صاضي نطٞبً زض ټٳبٴ پطٸغٺ ٲزبظ
ذٹاټس ثٹز ٸ ٲهط ٜٸرٹٺ حبن٭ اظ ٞطٸـ ؾٽبٰ قٽطزاضي اظ ٲح٭ پطٸغٺ ٲعثٹض پؽ اظ ت٧ٳي٭ يب ٸا٪صاضي پطٸغٺ ،نطٞبً زض اضتجبٌ ثب
پطٸغٺټبي تٳٯ ٥زاضايی ټبي ؾطٲبيٻ اي اٲ٧بٴ پصيط ذٹاټس ثٹز.
تجصزُ  :9ٲٷبثٕ حبن٭ اظ ٸا٪صاضي زاضايی ټبي ٲبٮی (ٸاٰ ،تؿٽيالت ثبٶ٧ی ،اٸضا ٠ٲكبض٦ت ٸ  ،)...نطٞبً ٲیتٹاٶس ثٻ اٖتجبضات ثطٶبٲٻټبي
تٳٯ ٥زاضايیټبي ؾطٲبيٻ اي ترهيم زازٺ قٹز.
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فصل اٍل  -سبختوبى ٍ سبيز هستحذثبت :
ٲُبٮٗبت ٸ ٖٳٯيبت ارطايی احساث ؾبذتٳبٴ ٸ ؾبيط ٲؿتحسحبت اظ ٢جي٭ ٲٗبثط ،تٹٶ٭ ،پ٭ ٖبثط ٸ  ....ثب ضٸي٧طز تٹؾٗٻ ْطٞيتټبي ٲٹرٹز ٸ
تٗٳيطات اؾبؾی ؾبذتٳبٴ ثب ټس ٜتخجيت يب اٞعايف ٖٳط ؾبذتٳبٴ زض ايٵ ٞه٭ پيف ثيٷی ٲی٪طزز .تزٽيعاتی ٲبٶٷس ٮٹٮٻ ٦كی آة ،ثط ٠ٸ
٪بظ٦ ،بٶب٦ ٬كی ٦ٹٮط ،تزٽيعات حٟبْتی ٦ٻ ٖطٞبً رعء اليٷ ٥ٟؾبذتٳبٴ ٲحؿٹة ٲی قٹٶس ٶيع زض ايٵ ٞه٭ ٢طاض ٲی٪يطٶس .ټٳچٷيٵ
ؾطٲبيٻ ٪صاضي قٽطزاضي اظٲح٭ اذص ٖٹاضو پطٸاٶٻټبي ؾبذتٳبٶی يب ٸا٪صاضي زاضايیټبي ؾطٲبيٻاي (ثكطح تجهطٺ  7ٸ  8ثرف ٢ج٭) زض
پطٸغٺټبي ٲكبض٦تی ٦ٻ زاضاي تبييسيٻټبي تٹريٽی ا٢تهبزي ٞ ،ٷی ،ضيؿ ٥ٸ ح٣ٹ٢ی ثبقس ٸ ٲٷزط ثٻ ايزبز زاضايیټبي حبثت ٶٓيط ؾبذتٳبٴ
يب ؾبيط زاضايی ٶبٲكٽٹز ٶٓيط ؾطٟ٢ٯی ٪طزز ٶيع زض ثٷس  4ايٵ ثرف ٢طاض ٲی٪يطز.
ثٷبثطايٵ ا٢الٰ تك٧ي٭ زټٷسٺ ايٵ ٞه٭ ثٻ قطح شي٭ ذٹاټس ثٹز :
 .1ٲُبٮٗٻ ثطاي احساث ؾبذتٳبٴ ٸ ؾبيط ٲؿتحسحبت
 .2ؾبيط اٖتجبضات ؾبذتٳبٴ ٸ ؾبيط ٲؿتحسحبت  -پيٳبٶی
 .3ؾبيط اٖتجبضات ؾبذتٳبٴ ٸ ؾبيط ٲؿتحسحبت – اٲبٶی
 .4اٖتجبضات ٲٹضز ٶيبظ پطٸغٺټبي ٲكبض٦تی ٸ ؾطٲبيٻ ٪صاضي– حؿت ق٧٭ ٢بٶٹٶی اٶٗ٣بز ٢طاضزاز
فصل دٍم  -هبضيي آالت ٍ تجْيشات:
ايٵ ٞه٭ قبٲ٭ ٲُبٮٗٻ ٸ تٹٮيسات ٲبقيٵ آالت ٸ تزٽيعات ،ذطيس يب تحهي٭ آٴ ،تٗٳيطات اؾبؾی آٶٽب ٲیثبقس ٦ٻ ٲٹرت تخجيت يب اٞعايف
ٖٳط آٶٽب ٪طزز .اظ رٳٯٻ ا٢الٰ ٲٷسضد زض ايٵ ٞه٭ ٲیتٹاٴ ثٻ اٶٹأ ذٹزضٸ ،تزٽيعات ٲربثطاتی  ،تزٽيعات ضازيٹيی ،آتف ٶكبٶی ٸ اتٹثٹؼ
اقبضٺ ٦طز.
فصل سَم  -سبيز دارائي ّبي ثبثت
قبٲ٭ تٳٯٖ ٥ٹاٲ٭ َجيٗی تٹٮيسات زاٲی ٸ ٦كبٸضظي ،ذطيس زاٰ ثطاي تٹٮيس ٸ ت٧خيط ٸ ذطيس يب تٹٮيس ٶطٰ اٞعاض ضايبٶٻ اي.
فصل چْبرم  -هَجَدي اًجبر
قبٲ٭ تحهي٭ زاضايی ټبي تٹٮيس قسٺ ثطاي اؾتٟبزٺ زض رطيبٴ اضائٻ ذسٲت ثٻ قٽطٸٶساٴ ٦ٻ ثٻ نٹضت ٦بال ٶ٫ٽساضي ٲی قٹز يب ثٻ ٲٷٓٹض
ٞطٸـ تساض ٤قسٺ اؾت ٸ يب ثطاي ٲ٣بنس تٹٮيس ٦بال يب ؾبيط ذسٲبت ثٻ ٦بض ٪طٞتٻ ٲی قٹز.
فصل پٌجن  -اقالم گزاىثْب
قبٲ٭ تٳٯ ٥زاضايی ټبي تٹٮيس قسٺ اي ټؿتٷس ٦ٻ ثٻ ٲٷٓٹض تٹٮيس يب ٲهط ٜتساض ٤ٶكسٺ اٶس ثٯ٧ٻ ثربَط اضظـ آٴ َی ظٲبٴ ٶبٲٗيٵ
ٶ٫ٽساضي ٲی قٹز .اقيبء ٖتي٣ٻ ٸ آٶتي ٥زض ٲٹظٺ ټب ،تبثٯٹي ٶٟيؽ٦ ،تت ذُیٞ ،ٯعات ٪طاٶجٽب (ثٻ ٚيط اظ َال) ،ؾٷ ٩ټبي ٪طاٶجٽب٦ ،بضټبي
ټٷطي ثب اضظـ.
فصل ضطن –سهيي
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ذطيس يب تحهي٭ اضايی ثٻ ٲٷٓٹض ايزبز يب احساث زاضايی ټبيی حبثت اظ رٳٯٻ ذطيس ظٲيٵ ثطاي احساث ؾبذتٳبٴ ،ذطيس ظٲيٵ ثطاي ارطاي
َطحټبي ٖٳطاٶی ٲهٹة قٽطي زض ثرف ټبي ٲرتٯ ٝقبٲ٭ ًٞبي ؾجعَ ،طح ټبي تٹؾٗٻ قٽطي ٸ ٲٹاضز ٲكبثٻ.
فصل ّفتن  -حق الشحوِ مبرمٌبى پزٍصُ ٍ سبيز دارايي ّبي تَليذ ًطذُ
قبٲ٭ ح ١اٮعحٳٻ ٦بض٦ٷبٴ قبٚ٭ زض پطٸغٺټبي ٖٳطاٶی قٽطي زض ثرف ټبي ٲرتٯ ٝقبٲ٭ َطح ټبي تٹؾٗٻ قٽطي ٸ ٲٹاضز ٲكبثٻ ٸ ؾبيط
زاضايی ټبي ٲكٽٹز ٸ ٶبٲكٽٹز اظ رٳٯٻ ح ١اٶكٗبة ٸ .....
تجصزُ ٦:ٳ ٥ټبي ؾطٲبيٻ اي قٽطزاضي ثٻ ؾبظٲبٴ ټبي ٸاثؿتٻ ٸ قط٦تټبي تبثٗٻ ثطاي تٳٯ ٥زاضايی ټبي ؾطٲبيٻ اي ٸ ارطاي پطٸغٺټبي
ٖٳطاٶی حؿت ٲٹضز زض ټطي ٥اظ ٞهٹ ٬يبز قسٺ ٞٹ ٠پيف ثيٷی ٲی٪طزز.
 - 3اػتجبرات تولل دارايي هبلي :
اٖتجبضات تٳٯ ٥زاضايی ټبي ٲبٮی قبٲ٭ ٞهٹ ٬شي٭ ٲی ثبقس:
ٞه٭ اٸ -٬پطزاذت تٗٽسات پطزاذت ٶكسٺ ؾب ٬ټبي ٢ج٭ (ؾطٲبيٻ اي)
ٞه٭ زٸٰ -ثبظپطزاذت ان٭ تؿٽيالت ثٻ ؾيؿتٱ ثبٶ٧ی
ٞه٭ ؾٹٰ -ثبظپطزاذت ان٭ تؿٽيالت ذبضری
ٞه٭ چٽبضٰ -ثبظپطزاذت ان٭ اٸضا ٠ٲكبض٦ت ،ن٧ٹ ٤ٸ ؾبيط اثعاضټبي تبٲيٵ ٲبٮی پصيطٞتٻ قسٺ زض ؾيؿتٱ ثبٶ٧ی ٸ يب ثبظاض ؾطٲبيٻ
تجصزُ  : 1نطٞبً ٲٷبثٕ حبن٭ اظ زضآٲسټبي ٖٳٹٲی ٸ ٸا٪صاضي زاضايیټبي ؾطٲبيٻاي ٲیتٹاٶس ثٻ اٖتجبضات تٳٯ ٥زاضايیټبي ٲبٮی
اذتهبل يبثس.
تجصزُ  : 2پطزاذت ثركی اظ تٗٽسات ُٗ٢ی قسٺ ٢ج٭ (ٲٹيٹٔ تجهطٺ  3ثرف ٸا٪صاضي زاضايی ټبي ٲبٮی) ثبيس اظ ؾطرٳٕ ٲهبض ٜثٹزرٻ
٦ؿط ٸ زض ٢بٮت ي ٥تجهطٺ ثهٹضت ٲؿت٣٭ آٸضزٺ قٹز ثٻ ٶحٹي ٦ٻ ٲزٳٹٔ ٲهبض ٜثٹزرٻ ؾبالٶٻ ،قبٲ٭ ٖٳٯ٧طز تجهطٺ ٲٹضز اقبضٺ ٸ
ٲهبض ٜثٹزرٻ ؾبالٶٻ حسا٦خط ثطاثط ثب ٲٷبثٕ پيف ثيٷی قسٺ ثبقس.
تجصزُ  : 3قٽطزاضيټب ٲٹْٟٷس ټط ؾبٮٻ ٪عاضـ ٖٳٯ٧طز (ٲٷبثٕ – ٲهبض )ٜتجهطٺ يبز قسٺ ضا زض ٢بٮت پيٹؾت اليحٻ پيكٷٽبزي ثٹزرٻ ٸ
ټٳچٷيٵ ٖٳٯ٧طز آٴ ضا ثٻ پيٹؾت ٪عاضـ تٟطي ٙثٹزرٻ ثٻ قطح رسٸ ٬شي٭ ثٻ قٹضاي اؾالٲی قٽط اضائٻ ٶٳبيٷس.

16

دستورالعمل بودجه شهرداریهای کشور

جذٍل ضوبرُ ( : )1پزداخت تؼْذات قطؼي ضذُ سٌَاتي ضْزداري (سزهبيِاي)

هٌبثغ هَرد ًظز ثوٌظَر تسَيِ ثذّي سزهبيِاي
ضزح

هصبرف ثوٌظَر تسَيِ ثذّي سزهبيِاي

هجلؾ

هجلؾ

ضزح

زضآٲسټبي ٖٳٹٲی

٦ٳ ٥اظ ٲح٭ زضآٲسټبي ٖٳٹٲی ثبثت تٗٽسات ُٗ٢ی قسٺ

(قٽطزاضي ٸ ؾبظٲبٴټبي ٸاثؿتٻ)

ؾٷٹاتی ؾطٲبيٻاي

ٸا٪صاضي زاضائیټبي ٲبٮی
ٲٷبثٕ ٖٳٹٲی قط٦تټب ٸ ٲٹؾؿبت تبثٗٻ
هجوَع هٌبثغ

٦ٳ ٥اظ ٲح٭ ٸا٪صاضي زاضايیټبي ٲبٮی ثبثت تٗٽسات ُٗ٢ی
قسٺ ؾٷٹاتی ؾطٲبيٻاي
٦ٳ ٥اظ ٲح٭ ٲٷبثٕ ٖٳٹٲی قط٦تټب ٸ ٲٹؾؿبت تبثٗٻ ثبثت
تٗٽسات ُٗ٢ی قسٺ ؾٷٹاتی ؾطٲبيٻاي
جوغ مل ثذّي قبثل پزداخت ثزاي سبل جبري

تجصزُ  :ثٹزرٻ ؾبظٲبٴټبي ٸاثؿتٻاي ٦ٻ ثٻ اؾتٷبز ٲبزٺ ٢ 54بٶٹٴ قٽطزاضي تبؾيؽ قسٺاٶس ٲیثبيؿت زضٸٴ ثٹزرٻ ٖٳٹٲی قٽطزاضي
ٲطثٹَٻ ٮحبِ قٹز ٸ ثٹزرٻ ؾبيط ؾبظٲبٴټبي ٸاثؿتٻاي ٦ٻ ثٻ اؾتٷبز ٲبزٺ ٢ 84بٶٹٴ قٽطزاضي تبؾيؽ قسٺاٶس ٸ اؾبؼٶبٲٻ آٴټب تب ٦ٷٹٴ ثط
اؾبؼ اثالٚيٻ ٸظيط ٲحتطٰ ٦كٹض انالح ٶكسٺ اؾت تب ظٲبٴ انالح اؾبؼٶبٲٻ ،ٲیثبيؿت ثهٹضت تٯٟي ١ثب ثٹزرٻ ٖٳٹٲی قٽطزاضي ٸ ثط
اؾبؼ تطتيجبت ٲٷسضد ثطاي قط٦تټب ٸ ٲٹؾؿبت تبثٗٻ ٸ ضزيٝټبي ٲطثٹَٻ ثٻ قطح ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ٸ ټٳچٷيٵ رسٸ ٬قٳبضٺ ( )10ا٢ساٰ
٪طزز.

 - 2-2-2طجقِ ثٌذي ػوليبتي:
زض َج٣ٻ ثٷسي ٖٳٯيبتی ثٹزرٻ ،اٖتجبضات ٲٹضز ٶيبظ رٽت ارطاي ٲزٳٹٖٻ ٸْبي ٝٸ ت٧بٮي ٝقٽطزاضي زض ٢بٮت ٲأٲٹضيت ،ثطٶبٲٻ،
َطح/ذسٲتٗٞ ،بٮيت ٸ پطٸغٺ شي٭ اٖتجبضات ټعيٷٻ اي ،تٳٯ ٥زاضائی ټبي ؾطٲبيٻاي ٸ تٳٯ ٥زاضائیټبي ٲبٮی زؾتٻ ثٷسي ٲیقٹز.
ًوَدار ضوبرُ ( : )2طجقِ ثٌذي هصبرف ثَدجِ ثِ تفنيل هبهَريت ،ثزًبهِ ،طزح/خذهت ،فؼبليت ٍ پزٍصُ

د
ا

ام
ي ام
ا ا

ي

ي
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الف) هأهَريت :
ٲزٳٹٖٻ ثطٶبٲٻټبيی اؾت ٦ٻ ثٻ نٹضتی ؾبظٲبٴ يبٞتٻ ٸ زض ضاؾتبي تح ١٣ثركی اظ اټسا٦ ٜالٴ ٢بٶٹٶی قٽطزاضي ثٻ ارطا زض ٲیآيس.
ٞٽطؾت ٲبٲٹضيت ټبي ټط قٽطزاضي ثط اؾبؼ اؾٷبز ثبال زؾتی اظ رٳٯٻ ؾٷس چكٱ اٶساظ (ثطٶبٲٻ  20ؾبٮٻ) ،ثطٶبٲٻټبي ٲيبٴ ٲست ( 5ؾبٮٻ) ٢بث٭
اؾترطاد ٲیثبقس .ثب ايٵ ٸرٹز ثٻ اؾتٷبز ٲبزٺ ٢ 55بٶٹٴ قٽطزاضي ٸ ؾبيط ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ٲطثٹَٻ 6 ،ٲبٲٹضيت ثٻ قطح رسٸ ٬شي٭ ثطاي
قٽطزاضي تٗييٵ ٲی٪طزز :
جذٍل ضوبرُ ( : )2ػٌبٍيي هبهَريتّبي هصَة در ضْزداري

ػٌَاى هأهَريت

مذ هأهَريت
1

ٖٳطاٴ ٸ قٽطؾبظي

2

ٲحيٍ ظيؿت ٸ ذسٲبت قٽطي

3

ايٳٷی ٸ ٲسيطيت ثحطاٴ

4

حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ٸ تطاٞي٥

5

ذسٲبت ٲسيطيت

6

ارتٳبٖی ٸ ٞطټٷ٫ی

تجصزُ ٦ :س ٲبٲٹضيت ثٻ نٹضت يٖ ٥سز ي ٥ض٢ٳی زض اثتساي ٦س ٪صاضي ٲهبض ٜثٹزرٻ زضد ذٹاټس قس.
ة) ثزًبهِ:
٪طٸٺ ٦ٯی اظ ٗٞبٮيتټبي ټعيٷٻ اي ٸ يب َطح ٸ پطٸغٺ ټبي ؾطٲبيٻ اي ٦ٻ زض ي ٥ثبظٺ ظٲبٶی زاضاي " ټس ٜٸ ٶتبيذ ٲكرم " اؾت ٸ ثٻ
ٸؾيٯٻ ٸاحسټبي ارطايی قٽطزاضي اٶزبٰ ٲیقٹز .زض ٸا ٕ٢زض َج٣ٻ ثٷسي ٖٳٯيبتی ،ثطٶبٲٻ زٸٲيٵ ؾُح َج٣ٻثٷسي ٗٞبٮيتټبي قٽطزاضي اؾت
٦ٻ اٶزبٰ ٲؿئٹٮيتټبي زاذٯی ي ٥ٲبٲٹضيت ثٻ آٴ ٲحٹ ٬قسٺ اؾت.
تجصزُ ٦ :1س ثطٶبٲٻ ثٻ نٹضت يٖ ٥سز زٸ ض٢ٳی ثٗس اظ ٦س ٲبٲٹضيت ثٻ قطح رسٸ ٬شي٭ زض ٦س٪صاضي ٲهبض ٜثٹزرٻ قٽطزاضي زضد
ذٹاټس قس.
تجصزُ  :2چٷبٶچٻ ٸرٹز ثطٶبٲٻټبيی ثطاي تح ١٣ثركيسٴ ثٻ ٲبٲٹضيتټبي قف٪بٶٻ ٲهٹة قٽطزاضي ٲٹضز ٶيبظ ثبقس ٦ٻ زض رسٸ ٬شي٭
پيفثيٷی ٶكسٺ ثبقس ،ٲٷٹٌ ثٻ پيكٷٽبز قٽطزاضي ٸ تبييس قٹضاي اؾالٲی قٽط ٸ پؽ اظ ثطضؾی ٸ اثال٘ تٹؾٍ ٸظاضت ٦كٹض (ؾبظٲبٴ
قٽطزاضيټب ٸ زټيبضيټبي ٦كٹض) ٢بث٭ انالح ذٹاټس قس.
جذٍل ضوبرُ ( : )3ػٌبٍيي ثزًبهِ ّبي هصَة ضْزداري
كد
مامو ت

9

و ن مامو ت

ن ش

كد

و ن ب نام

ب نام
10

تاصآفشيٌي فضاّاي ضْشي (حفظً ،گْذاسي ٍ تْشُ تشداسي اص فضاّاي اسصضوٌذ طثيعي ،تاسيخي
ٍ فشٌّگي ،تْساصي ٍ ًَساصي تافتّاي فشسَدُ ضْشي ٍ تَاًوٌذ ساصي ٍ ساكاًذّي
سكًَتگاُّاي غيش سسوي ٍ هحلِّاي حاضيِاي ٍ تاصآفشيٌي فضاّاي ًاكاسآهذ ضْشي))

10

اجشاي طشحْاي تَسعِ ضْشي (استقاي كاسايي ٍ تحقق پزيشي طشحّا)

10

صيثاساصي ضْشي (استقاي كيفيت هعواسي ٍ سيوا ٍ هٌظش ضْشي)

ازي
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كد
مامو ت

2

و ن مامو ت

مح ط ز ست خدما ش ي

3

4

مد

ت بح ن

ف

ح ل نقل

5

خدما مد

ت

6

ف

گ

ج ا

كد

و ن ب نام

ب نام
10

تْيِ ٍ اجشاي طشحّاي هَضعي ٍ هَضَعي ضْشي

10

اجشاي طشحّاي گشدضگشي ٍ حفظ هيشاث فشٌّگي – تاسيخي ضْشي تا ّوكاسي دستگاُّاي
اجشايي ريشتط

10

تَسعِ ٍ ًگْذاسي فضاي سثض ضْشي

10

تَسعِ ٍ ًگْذاسي آساهستاًْا

10

اجشاي طشحّاي جاهع ٍ تفصيلي هذيشيت پسواًذ

10

تَسعِ ٍ ًگْذاسي تاسيسات ضْشي

10

تْثَد هحيط صيست ضْشي ٍ تْذاضت عوَهي

10

ساهاًذّي صٌَف ٍ هطاغل هضاحن ضْشي

10

اجشاي طشحّاي ّذايت آبّاي سطحي ٍ ساهاًذّي سيلّا سٍد دسُّا ٍ سٍدخاًِّاي عثَسي
اص ضْش

10

تْيِ ٍ اجشاي طشحّاي ايوٌي ٍ كاّص خطشپزيشي ضْش

10

تَسعِ ٍ تقَيت سيستن ايوٌي ٍ آتص ًطاًي

10

استقاء تاب آٍسي ضْشي ،هذيشيت تحشاى ٍ پذافٌذ غيش عاهل

10

تْثَد عثَس ٍ هشٍس ضْشي

10

تَسعِ  ،تجْيض ٍ ًگْذاسي ًاٍگاى حول ٍ ًقل عوَهي

10

ساهاًذّي تاس ٍ هسافش

10

تَسعِ ٍ ساهاًذّي پاسكيٌگّا

10

تَسعِ  ،تجْيض ٍ ًگْذاسي ًاٍگاى حول ٍ ًقل سيلي

10

تَسعِ  ،تجْيض ٍ ًگْذاسي پاياًِ ّاي هسافشي ضْشي

10

ساهاًِ ّاي َّضوٌذ حول ًٍقل ٍ تشافيک ضْش

10

تَسعِ صيش ساختّاي عثَس ٍ هشٍس

10

تَسعِ ضْشداسي الكتشًٍيک ٍ استقاء صيشساختْا ٍ فٌأٍسيْاي ًَيي

10

آهَصش ٍ پژٍّص ّاي كاستشدي

10

تحَل اداسي ٍ هذيشيت عولكشد

10

تَسعِ دسآهذّاي پايذاس

10

حوايت ،تَاًوٌذساصي ٍ تَسعِ ًْادّا  ،تطكلّا ،هطاسكتْاي هشدهي ٍ ساصهاًْاي هشدم ًْاد

10

تشگضاسي ّوايصّاً ،وايطگاّْا ٍ ًطستّا

10

حوايت اص طشحْاي حَصُ سالهت اجتواعي

10

ساهاًذّي آسية ديذگاى اجتواعي ٍ هتكذياى

10

اجشاي طشحْاي گشدضگشي ضْشي تا ّوكاسي دستگاّْاي اجشاي ريشتط

10

تَسعِ صيشساخت ّا ،ظشفيت ّا ٍ فعاليتْا ٍ طشحْاي فشٌّگي
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ج) طزح:
ٲزٳٹٖٻ اي اظ پطٸغٺ ټبيی اؾت ٦ٻ ثط اؾبؼ ٲُبٮٗبت تٹريٽی ٞٷی ،ا٢تهبزي ،ارتٳبٖی ٸ ظيؿت ٲحيُی ٦ٻ تٹؾٍ ٸاحسټبي ارطايی
قٽطزاضي شيطثٍ َی ٲست ٲٗيٵ ثب اٖتجبض ٲٗيٵ ثطاي تح ١٣ثركيسٴ ثٻ ټسٜټبي ثطٶبٲٻ اٶزبٰ ٲی قٹز.
د) خذهت:
ٲزٳٹٖٻاي اظ ٗٞبٮيت ټبيی اؾت ٦ٻ تٹؾٍ ٸاحسټبي ارطايی شيطثٍ َی ٲست ٲٗيٵ ثب اٖتجبض ٲٗيٵ ثطاي ٶ٫ٽساقت قٽط ،اٶزبٰ اٲٹض ربضي
ٸ تح ١٣ثركيسٴ ثٻ ټسٜټبي ثطٶبٲٻ اٶزبٰ ٲی قٹز.
جذٍل ضوبرُ (ًَ : )4ع اػتجبر طزحْب ٍ خذهبت هصَة ضْزداري
مذ طزح/خذهت

ػٌَاى طزح/خذهت

ًَع اػتجبر
ټعيٷٻاي

تٳٯ ٥زاضايی ؾطٲبيٻاي

تٳٯ ٥زاضايی ٲبٮی



















تجصزُ ٦ :1س َطح/ذسٲت ثٻ نٹضت يٖ ٥سز زٸ ض٢ٳی ثٗس اظ ٦س ثطٶبٲٻ زض ٦س٪صاضي ٲهبض ٜقٽطزاضي زضد ذٹاټس قس ثب ايٵ
تٹييح ٦ٻ ٦س َطح ٲطثٹٌ ثٻ اٖتجبضات تٳٯ ٥زاضايیټبي ؾطٲبيٻ اي ٸ ٲبٮی ٸ ٦س ذسٲت ٲطثٹٌ ثٻ اٖتجبضات ټعيٷٻاي ذٹاټس ثٹز.
تجصزُ  :2قٽطزاضيټب ٲٹْٟٷس ٶؿجت ثٻ تسٸيٵ رسٸَ ٬طحټب ٸ ذسٲبت ٲٹضز ٶٓط ذٹز ثط اؾبؼ ٲبٲٹضيتټبي قف٪بٶٻ ٸ ثطٶبٲٻټبي
ٲهٹة ٲطتجٍ ثب ټط ٲبٲٹضيت ،ا٢ساٰ ٶٳبيٷسٖ .ٷبٸيٵ پيكٷٽبزي َطحټب ٸ ذسٲبت زض ٞطٰټبي قٳبضٺ  3-4ٸ  3-5پيٹؾت قٳبضٺ ( )1اضائٻ قسٺ
اؾت ٸ قٽطزاضيټب ٲیتٹاٶٷس اظ آٴ اؾتٟبزٺ ٶٳبيٷس .يٳٷبً يطٸضت زاضز ٶٹٔ اٖتجبض َطح ټب ٸ ذسٲبت ٲٹضز ٶٓط ثط اؾبؼ تٗبضي ٝاضائٻ قسٺ
زض َج٣ٻثٷسي ا٢تهبزي زض ټٳيٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ثهٹضت رسٸٞ ٬ٹ ٠ثٻ ت٧ٟي ٥ٲكرم ٪طزز( .ټعيٷٻاي ،تٳٯ ٥زاضايیټبي ؾطٲبيٻاي ٸ يب
تٳٯ ٥زاضايیټبي ٲبٮی).
ّـ ) پزٍصُ :ٲزٳٹٖٻاي اظ ٖٳٯيبت ټٳ٫ٵ اؾت ٦ٻ ثطاؾبؼ ٲُبٮٗبت تٹريٽیٞ ،ٷی ،ا٢تهبزي ٸ ارتٳبٖی َی ٲست ٲٗيٵ ٸ ثب اٖتجبض
ٲكرم ثطاي تح ١٣ثركيسٴ ثٻ اټسا ٜٲكرم َطاحی ٸ ارطا ٲی قٹز.
ٍ ) فؼبليت :ؾٯؿٯٻ ٖٳٯيبت ٲكرم ټٳ٫ٵ ٸ ٲؿتٳط شي٭ ټطي ٥اظ ذسٲبت ٦ٻ ثطاي تح ١٣ثركيسٴ ثٻ ثطٶبٲٻ ټبي ؾبالٶٻ زض َی ي٥
ؾب ٬تٹؾٍ ٲٷبَ ١ٸ ٸاحسټبي ارطايی قٽطزاضي ارطا ٲی قٹٶس.
تجصزُ٦ :س پطٸغٺٗٞ /بٮيت ثٻ نٹضت يٖ ٥سز زٸ ض٢ٳی ٦ٻ ثٻ تطتيت ثٗس اظ ٦س َطح(ٲطثٹٌ ثٻ اٖتجبضت تٳٯ ٥زاضايیټبي ؾطٲبيٻ اي)/
٦س ذسٲت(ٲطثٹٌ ثٻ اٖتجبضت ټعيٷٻ اي) زض ٦س٪صاضي ٲهبض ٜقٽطزاضي زضد ذٹاټس قس.
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جذٍل ضوبرُ ( : )5ػٌبٍيي پزٍصُّب ٍ فؼبليتّبي هصَة ضْزداري در طجقِ ثٌذي ػوليبتي

٦س َطح/ذسٲت

ٖٷٹاٴ َطح/ذسٲت

ٖٷٹاٴ پطٸغٺ ٗٞ /بٮيت

٦س پطٸغٺٗٞ/بٮيت

تجصزُ :قٽطزاضيټب ٲٹْٟٷس ثط اؾبؼ َطحټب ٸ ذسٲبت ٲٹضز ٶٓط ذٹز ٶؿجت ثٻ تٽيٻ ٸ تسٸيٵ رسٸ ٬پطٸغٺټب ٸ ٗٞبٮيتټبي ذٹز ثط اؾبؼ
رسٸٞ ٬ٹ ٠ا٢ساٰ ٶٳبيٷس.
ټعاض ضيب٬

جذٍل ضوبرُ ( : )6تَسيغ اػتجبرات ثِ تفنيل هبهَريت ،ثزًبهِ ،طزح/خذهت

ټعيٷٻاي
٦س

ٖٷٹاٴ

رجطاٴ ذس٦بت ٦بض٦ٷبٴ

ؾبيط ٞهٹ٬

(ٞه٭)1

(ٞه٭  2تب )7

رٳٕ

تٳٯ ٥زاضايیټبي

تٳٯ٥

ٲهٹة

ؾطٲبيٻاي

زاضايیټبي ٲبٮی

ؾب....... ٬

رٳٕ ٦٭
ٖٷٹاٴ ٲبٲٹضيت
ٖٷٹاٴ ثطٶبٲٻ

تجصزُ  :1قٽطزاضيټب ٲٹْٟٷس زض ټٷ٫بٰ تٷٓيٱ اليحٻ ثٹزرٻ ثب اؾتٟبزٺ اظ رساٸ ٬قٳبضٺ  4 ،3 ،2ٸ  5ٶؿجت ثٻ تٽيٻ ٸ تسٸيٵ ٗٞبٮيتټبي ذٹز
ثط اؾبؼ رسٸٞ ٬ٹ( ٠رسٸ ٬قٳبضٺ  )6ا٢ساٰ ٶٳبيٷس.
تجصزُ  :2زض َج٣ٻثٷسي ٖٳٯيبتی ٦ٯيٻ پطزاذتټبي قٽطزاضي (ؾتبز ،ٸاحسټبي ارطايی ٸ ٲٷبَ )١ٸ ټٳچٷيٵ ؾبظٲبٴ ټبي ٸاثؿتٻ (ٲبزٺ  54ٸ
٢ 84بٶٹٴ قٽطزاضي) ثبثت ح٣ٹ ٠ٸ زؾتٳعز ثٻ ٦بض٦ٷبٴ ضؾٳی ٸ پيٳبٶی ٸ ٢طاضزازي (ٲُبث ١ثب آييٵ ٶبٲٻ اؾترساٲی قٽطزاضيټب) ٦ٻ ثُٹض
ٲؿت٣يٱ ثب قٽطزاضي َط٢ ٜطاضزاز ټؿتٷس ثبيس شي٭ ٲبٲٹضيت ذسٲبت ٲسيطيت زض ثطٶبٲٻ تحٹ ٬ازاضي ٸ ٲسيطيت ٖٳٯ٧طز زضد قٹز.
تجصزُ  :3ثسيٽی اؾت ثٻ ٲحى تٹاٶٳٷسي ٸ اٲ٧بٴ ارطاي ثٹزرٻضيعي ٖٳٯيبتی ،قٽطزاضيټب ٲیتٹاٶٷس ت٧ٟيٞ ٥هٹ ٬ټعيٷٻ ثٻ ټٟت ٞه٭
ٲٹضز اقبضٺ زض َج٣ٻثٷسي ا٢تهبزي ضا ثٻ قطح رسٸٞ ٬ٹ ٠اضائٻ ٶٳبيٷس.
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َ - 2-2-3ج٣ٻ ثٷسي ؾبظٲبٶی
٦ٯيٻ ؾبظٲبٶٽبي ٸاثؿتٻ ٸ ٲٹؾؿبت ٸ قط٦تټبي تبثٗٻاي ٦ٻ ثٻ ٶحٹي اظ ثٹزرٻ ٖٳٹٲی قٽطزاضي اؾتٟبزٺ ٲی ٦ٷٷس ثط اؾبؼ ٸْبي ٝٸ
اټساٞكبٴ زض ٪طٸٺ ټبي ٲكبثٻ ٢طاض ٲی٪يطٶس .ثب تٹرٻ ثٻ ايٷ٧ٻ ٸْبي ٝٸ ٗٞبٮيتټبي ٲرتٯ ٝقٽطزاضي تٹؾٍ ؾتبز ،ٲٷبَ ،١ؾبظٲبٶٽبي
ٸاثؿتٻ ،ٲٹؾؿبت ٸ قط٦تٽبي تبثٗٻ قٽطزاضي اٶزبٰ ٲیقٹز ،ثبيس چ٫ٹٶ٫ی اٶزبٰ ٲبٲٹضيتٽبي ٲحٹٮٻ ٸ ثطآٸضز ټعيٷٻټبي ٲطثٹٌ زض ټط ي٥
اظ ؾبظٲبٶٽب ٸ ٶحٹٺ تٷٓيٱ آٶٽب زض ثٹزرٻ ٦٭ قٽطزاضي ٲكرم قٹز .ثٻ ٖجبضت زي٫ط زض َج٣ٻ ثٷسي ؾبظٲبٶی اٖتجبض ٲهٹة ؾٽٱ ټط ٸاحس
ارطايی تٗييٵ ٸ زض ٢بٮت ؾبيط َج٣ٻ ټب ٶٓيط ثطٶبٲٻ يب َطح ٸ ذسٲت زض ثٹزرٻ ٦٭ قٽطزاضي ٲٷٓٹض ٲی٪طزز .ثٻ ايٵ تطتيت ٞٽطؾت ٦بٲٯی اظ
٦ٯيٻ ٲٗبٸٶتټب ،ٲٷبَ ،١ؾبظٲبٴټب ٸ ٲٹؾؿبت ٸ قط٦تټبي تبثٗٻ حبٸي اَالٖبت ٲطثٹٌ ثٻ ٲيعاٴ اؾتٟبزٺ ثٹزرٻ ټط ي ٥اظ آٴټب اظ ثٹزرٻ
٦٭ قٽطزاضي تٷٓيٱ ٸ ثٻ ټٳطاٺ ؾبيط رساٸ ٬ٲٷًٱ ثٻ پيٹؾت اليحٻ ثٹزرٻ زض قٹضاي اؾالٲی قٽط ثٻ تهٹيت ٲیضؾس.
الف) ثَدجِ هٌبطق:
زض قٽطټبي ثعض٦ ٨كٹض ثب تٹرٻ ثٻ اٞعايف رٳٗيت ٸ ٸؾٗت قٽطټب ٸ اٞعايف حزٱ ٖٳٯيبت ٸ ٗٞبٮيت ټبي قٽطزاضي  ،ٸاحس ټبي ارطايی
قٽطزاضي ثبيس ٲكرم ٸ اظ ٮحبِ ٢بٶٹٶی ثٻ َٹض ز٢ي ١تٗطي ٝقٹٶس .زض ايٵ ذهٹل الظٰ اؾت ثٹزرٻ قٽطزاضي ټبي زاضاي ٲٷبَ ١ثٻ
نٹضت ٲتٳط٦ع ٸ ټٳچٷيٵ ثٻ ت٧ٟي ٥ټط ٲٷُ٣ٻ تٽيٻ ٸ پؽ اظ تٷٓيٱ ثب ضٖبيت ٦بٲ٭ ان٭ ٸحست ثٹزرٻ ثٻ تهٹيت قٹضاي اؾالٲی قٽط
ثطؾس  .ټٳبٶ٫ٹٶٻ ٦ٻ زض ٞه٭ پٷزٱ ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ثٻ تٟهي٭ ثيبٴ ذٹاټس قس حؿبثساضي ثب اؾتٟبزٺ اظ حؿبثساضي ثٹزرٻاي ٸْيٟٻ ٦ٷتط٬
ثٹزرٻ ٸ تٷٓيٱ ٪عاضـ ٖٳٯ٧طز ثٹزرٻ (تٟطي ٙثٹزرٻ) ضا ٸ ١ٞٲبزٺ ٢ 67بٶٹٴ قٽطزاضي ثط ٖٽسٺ ذٹاټس زاقت.
ة) ثَدجِ ٍاحذّبي سبسهبًي در ستبد ضْزداري (هؼبًٍتّب ٍ ادارات مل):
زض قٽطزاضيټبي ٦الٶكٽط ٸ ٲطا٦ع اؾتبٴ يطٸضت ٲیيبثس ثٹزرٻ ٲٗبٸٶتټب ٸ ازضاضات ٦٭ قٽطزاضي ٲتٷبؾت ثب اٲٹضي ٦ٻ ثٻ ٖٽسٺ زاضٶس ثٻ
نٹضت رعئی اظ ثٹزرٻ ٦٭ قٽطزاضي تٷٓيٱ ٸ ټعيٷٻټبي ٲطثٹَٻ ضا ثطآٸضز ٶٳٹزٺ ٸ ثٻ پيٹؾت اليحٻ ثٹزرٻ ثٻ تهٹيت قٹضاي اؾالٲی قٽط
ثطؾس  .زض ايٵ نٹضت ٶيع حؿبثساضي ثب اؾتٟبزٺ اظ حؿبثساضي ثٹزرٻاي ٸْيٟٻ ٦ٷتط ٬ثٹزرٻ ٸ تٷٓيٱ ٪عاضـ ٖٳٯ٧طز ثٹزرٻ (تٟطي ٙثٹزرٻ)
ضا ٸ ١ٞٲبزٺ ٢ 67بٶٹٴ قٽطزاضي ثط ٖٽسٺ ذٹاټس زاقت.
ج) ثَدجِ سبسهبى ّبي ٍاثستِ:
زض ثؿيبضي اظ قٽطټبي ثعض ٨ثٻ ٖٯت حزيٱ ثٹزٴ ٸ ٸؾٗت ٗٞبٮيت ټبي قٽطزاضي يطٸضت ٲیيبثس تب ؾبظٲبٶٽبي ٸاثؿتٻ ثٳٷٓٹض ٗٞبٮيت ٸ
ذسٲت ضؾبٶی ثٻ قٽطٸٶساٴ زاضاي ثٹزرٻ ذبل ٲتٷبؾت ثب ٲبټيت ٗٞبٮيتټبي ذٹز ثبقٷس .ايٷ٫ٹٶٻ ؾبظٲبٴټب ثٳٹرت ٲبزٺ ٢ 54بٶٹٴ
قٽطزاضي ٸ ثط اؾبؼ اٮ٫ٹي اؾبؾٷبٲٻ ؾبظٲبٶٽبي ٸاثؿتٻ ثٻ قٽطزاضي (اثالٚی ٸظيط ٲحتطٰ ٦كٹض ثٻ قٳبضٺ ټبي  27325ٲٹضخ  1395/8/9ٸ
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 39274ٲٹضخ  ) 1395/4/2تك٧ي٭ ٲیقٹٶس .ٮصا ثبيس ثٹزرٻ ذٹز ضا َج ١ٲٟبز ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ تٽيٻ ٸ تٷٓيٱ ٶٳٹزٺ ٸ اظ َج٣ٻثٷسي ټبي اضائٻ
قسٺ زض ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ پيطٸي ٶٳبيٷس .ثٹزرٻ ايٵ ؾبظٲبٴټب ثٻ ٖٷٹاٴ ثركی اظ ثٹزرٻ ٦٭ قٽطزاضي ثطاي تهٹيت ،ثٻ قٹضاي اؾالٲی قٽط
اضائٻ ذٹاټس قس.
تجصزُ :ثٹزرٻ ؾبظٲبٴ ټبي ٸاثؿتٻ ثٻ قٽطزاضي ٦ٻ اؾبؼٶبٲٻ آٴټب ثٻ اؾتٷبز ٲبزٺ ٢ 84بٶٹٴ قٽطزاضي تهٹيت قسٺ اؾت تب ظٲبٴ انالح
آٴټب ٲؿتٷس ثٻ ثرفٶبٲٻ ٸظيط ٲحتطٰ ٦كٹض ،ثط اؾبؼ تطتيجبت ثٷس (ز) ،ټٳبٶٷس ثٹزرٻ ٲٹؾؿبت ٸ قط٦تټبي تبثٗٻ تٷٓيٱ ٸ ثٻ ټٳطاٺ ثٹزرٻ
قٽطزاضي ثٻ نٹضت تٯٟي٣ی رٽت تهٹيت ثٻ قٹضاي اؾالٲی قٽط اضائٻ ذٹاټس قس.
د) ثَدجِ هَسسبت ٍ ضزمتْبي تبثؼِ:
ثب تٹرٻ حزٱ ذسٲبت ضؾبٶی ٸ ٸؾٗت ٗٞبٮيتټبي قٽطي زض ثطذی اظ قٽطټبي ثعض ٨ٸ ثٳٷٓٹض ؾٽٹٮت زضاٶزبٰ ٸْبيٟی ذبل ،يطٸضت
ٲیيبثس تب ٲٹؾؿبت ٸ قط٦تټبيی ٦ٻ زاضاي ثٹزرٻ ذبل ٲتٷبؾت ثب ٲبټيت ٗٞبٮيتٽبي ذٹز ثبقٷس تك٧ي٭ قٹٶس .ثطاي تٷٓيٱ اضتجبَبت ٲبٮی
ثيٵ ايٵ ٲٹؾؿبت ٸ قط٦تٽب ثب قٽطزاضيټبي شيطثٍ ،زض ٶٓبٰ ثٹزرٻ اي قٽطزاضيټب ،ٲٹيٹٔ "َج٣ٻ ثٷسي ؾبظٲبٶی" ثٻ ٖٷٹاٴ ي ٥يطٸضت
ذٹز ٶٳبيی ٲی ٦ٷس .ٲٹؾؿبت ٸ قط٦تٽبي ٲص٦ٹض ٦ٻ ثٻ اؾتٷبز ٲبزٺ ٢ 84بٶٹٴ قٽطزاضي تبؾيؽ ٸ ثب انٹ ٬ثبظض٪بٶی ازاضٺ ٲیقٹٶس َجٗبً
ٲحتٹاي ثٹزرٻ ٲتٟبٸتی ثب ثٹزرٻ قٽطزاضي ذٹاټٷس زاقت ٸ زض ثط٪يطٶسٺ ٸْبي ٝٸ ٗٞبٮيتٽبي ذبل آٴټب ذٹاټس ثٹز زضٶتيزٻ ٲٳ٧ٵ اؾت
اظ انٹَ ٬ج٣ٻ ثٷسي ذبل ذٹز پيطٸي ٦ٷٷس .زض ٶٽبيت تٯٟي ١ثٹزرٻ ايٵ ٲٹؾؿبت ٸ قط٦تټب ثب ثٹزرٻ ٦٭ قٽطزاضي ثب تٷٓيٱ ٞطٰ ذالنٻ
تٗبز ٬ٲٷبثٕ ٸ ٲهبض ٜثٹزرٻ ؾبالٶٻ پؽ اظ ٦ؿط اض٢بٰ زٸثبض ٲٷٓٹض قسٺ نٹضت ٲیپصيطز.
تجصزُ  :1ثٹزرٻ ټط ي ٥اظ ٲٹؾؿبت ٸ قط٦تټبي تبثٗٻ ثبيس پؽ اظ تبييس ټيبت ٲسيطٺ قط٦ت ،ٲُبث ١ثب ثٷس  12شي٭ ٲبزٺ ٢ 80بٶٹٴ
تك٧يالت ،ٸْبي ٝٸ اٶتربة قٹضاټبي اؾالٲی ٦كٹض ٸ اٶتربة قٽطزاضاٴ ثٻ تهٹيت قٹضاي اؾالٲی قٽط ٶيع ثطؾس.
تجصزُ  :2ثٹزرٻ تٯٟي٣ی يب ثٹزرٻ ٦٭ قٽطزاضي قبٲ٭ ثٹزرٻ ؾتبز ،ٲٷبَ ،١ؾبظٲبٶٽبي ٸاثؿتٻ ٸ ټٳچٷيٵ ٲٹؾؿبت ٸ قط٦تٽبي تبثٗٻ
قٽطزاضي ٲیثبقس ٦ٻ ثبيس ثٻ اؾتٷبز ثٷس  12شي٭ ٲبزٺ ٢ 80بٶٹٴ تك٧يالت ،ٸْبي ٝٸ اٶتربة قٹضاټبي اؾالٲی ٦كٹض ٸ اٶتربة قٽطزاضاٴ
ٲهٹة  1375ثٻ نٹضت ټٳعٲبٴ رٽت تهٹيت ثٻ قٹضاي اؾالٲی قٽط اضائٻ ٪طزز.
جذٍل ضوبرُ ( : )7اػتجبرات ّشيٌِاي

٦س ټعيٷٻ

قطح

ټعاض ضيب٬

رجطاٴ ذس٦بت ٦بض٦ٷبٴ

ؾبيط ٞهٹ٬

ثٹزرٻ ٲهٹة

(ٞه٭)1

(ٞه٭  2تب )7

(ٲزٳٹٔ)

رٳٕ ٦٭
ٖٷٹاٴ ٲبٲٹضيت
ٖٷٹاٴ ثطٶبٲٻ
ٖٷٹاٴ ذسٲت
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تجصزُ  :1قٽطزاضيټب ثبيس رسٸٞ ٬ٹ ٠ضا ثطاي ٦٭ قٽطزاضي ٸ ٶيع ثٻ ت٧ٟي ٥ٸاحسټبي ارطايی قٽطزاضي (ٲٗبٸٶتټب ،ٲٷبَ ،١ٸاحسټبي
ؾتبزي ٸ ؾبظٲبٴټبي ٸاثؿتٻ (ٲبزٺ ٢ 54بٶٹٴ قٽطزاضي)) تٷٓيٱ ٸ ثٻ ټٷ٫بٰ تحٹي٭ اليحٻ ثٹزرٻ ثٻ قٹضاي اؾالٲی قٽط اضائٻ ٶٳبيٷس.
تجصزُ  :2زض َج٣ٻثٷسي ؾبظٲبٶی قٽطزاضيټب ٲٹْٟٷس رسٸٞ ٬ٹ ٠ضا ثٳٷٓٹض رجطاٴ ذسٲبت ٦بض٦ٷبٴ قٽطزاضي (ؾتبز ،ٸاحسټبي ارطايی ٸ
ٲٷبَ )١ٸ ټٳچٷيٵ ؾبظٲبٴ ټبي ٸاثؿتٻ (ٲبزٺ  54ٸ ٢ 84بٶٹٴ قٽطزاضي) ٦ٻ ثُٹض ٲؿت٣يٱ ثب قٽطزاضي َط٢ ٜطاضزاز ټؿتٷس ثٻ نٹضت ٲتٳط٦ع
ٸ نطٞبً ثطاي ٲٗبٸٶت ٲبٮی ٸ ا٢تهبز قٽطي قٽطزاضي (ٖٷبٸيٵ ٲكبثٻ ٲُبث ١ثب ؾبذتبض ؾبظٲبٶی ٲهٹة قٽطزاضي) تٷٓيٱ ٸ ثٻ ټٷ٫بٰ تحٹي٭
اليحٻ ثٹزرٻ ثٻ قٹضاي اؾالٲی قٽط اضائٻ ٶٳبيٷس.
جذٍل ضوبرُ ( : )8اػتجبرات تولل داراييّبي سزهبيِاي

٦س

ٖٷٹاٴ

ٖٷٹاٴ

ٖٷٹاٴ

ثٹزرٻ

ٲبٲٹضيت

ثطٶبٲٻ

َطح

ٖٷٹاٴ

ټعاض ضيب٬

ٖٳٯ٧طز

ٲهٹة

ثٹزرٻ

اٖتجبض ٲٹضز ٶيبظ

٦٭ اٖتجبض

ؾب٬ټبي ٢ج٭

ؾب٢ ٬ج٭

ٲهٹة

ؾب٬ټبي ثٗس

ٲٹضز ٶيبظ

رٳٕ ٦٭
ٖٷٹاٴ
پطٸغٺ

تجصزُ :قٽطزاضيټب ثبيس رسٸٞ ٬ٹ ٠ضا ثطاي ٦٭ قٽطزاضي ٸ ٶيع ثٻ ت٧ٟي ٥ٸاحسټبي ارطايی قٽطزاضي (ٲٗبٸٶتټب ،ٲٷبَ ،١ٸاحسټبي
ؾتبزي ٸ ؾبظٲبٴټبي ٸاثؿتٻ (ٲبزٺ ٢ 54بٶٹٴ قٽطزاضي)) تٷٓيٱ ٸ ثٻ ټٷ٫بٰ تحٹي٭ اليحٻ ثٹزرٻ ثٻ قٹضاي اؾالٲی قٽط اضائٻ ٶٳبيس.
جذٍل ضوبرُ ( : )9اػتجبرات تولل داراييّبي هبلي
عملكرد سال قبل

نوع دارايي
(وام  ،اوراق
بهادار و

پيشنهادي(مصوب) سال

هثلغ
کل

ًزخ
سَد()%

)......

ٍاگذاری

تولک
(اصل)

جاري
کذ
اعتثاری
تولک

ٍاگذاری

تولک
(اصل)

کذ
اعتثاری
تولک

تالیواًذُ
اس کل

اعتثار
هَرد ًیاس
تزای
سال
ّای آتی

منبع مالي تامين
بازپرداخت
درآهذّا
ی
عوَهی

ٍاگذاری
داراییّا
ی
سزهایِای

تجصزُ  :1قٽطزاضيټب ٲٹْٟٷس اٖتجبضات ٲطثٹٌ ثٻ تٳٯ ٥زاضايیټبي ٲبٮی ذٹز ضا ٲُبث ١رسٸٞ ٬ٹ ٠ٸ ثٻ نٹضت ٲتٳط٦ع ثطاي ٲٗبٸٶت
ٲبٮی ٸ ا٢تهبز قٽطي قٽطزاضي (ٖٷبٸيٵ ٲكبثٻ ٲُبث ١ثب ؾبذتبض ؾبظٲبٶی ٲهٹة قٽطزاضي) تٷٓيٱ ٸ ثٻ ټٷ٫بٰ تحٹي٭ اليحٻ ثٹزرٻ ثٻ قٹضاي
اؾالٲی قٽط اضائٻ ٶٳبيٷس.

24

دستورالعمل بودجه شهرداریهای کشور

تجصزُ : 2الظٰ ثٻ ش٦ط اؾت ٲجبٮ ٙپطزاذتی ثبثت تٳٯ ٥ان٭ زاضايیټبي ٲبٮی زض ايٵ رسٸ ٬زضد ٲیقٹز ٸ ٲجبٮ ٙپطزاذتی ثبثت ؾٹز آٴ
ثبيس ثهٹضت ٲزعا اظ ٲٟبز ايٵ ثٷس ٸ شي٭ ٞه٭ ؾٹٰ اٖتجبضات ټعيٷٻاي تحت ٖٷٹاٴ :ټعيٷٻ ټبي تبٲيٵ ٲبٮی ٸ زاضايی" زضد قٹز.
تجصزُ : 3اذتهبل ٲٷبثٕ حبن٭ اظ ٸا٪صاضي زاضايی ټبي ٲبٮی ثٳٷٓٹض ٲهبض ٜټعيٷٻاي (ؾبالٶٻ ٸ ثسټیټبي ُٗ٢ی ؾٷٹات ٢ج٭) ٸ
ټٳچٷيٵ تٳٯ ٥زاضايیټبي ٲبٮی ٲٳٷٹٔ ذٹاټس ثٹز.
 -2-2-4تؼبدل هٌبثغ ٍ هصبرف ثَدجِ ضْزداري:
ذالنٻ تٗبز ٬ٲٷبثٕ ٸ ٲهبض ٜثٹزرٻ قٽطزاضيټب پؽ اظ تٯٟي ١ثب ثٹزرٻ ؾبظٲبٶٽب ٸ قط٦تټبي ٸاثؿتٻ ٸ ٦ؿط اض٢بٰ زٸثبض ٲٷٓٹض قسٺ ثٻ
نٹضت رسٸ ٬شي٭ اضائٻ ذٹاټس قس:
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جذٍل ضوبرُ ( : )14خالصِ تؼبدل هٌبثغ ٍ هصبرف ثَدجِ سبالًِ ضْزداري

هٌبثغ
ًَع

ضزح

ټعاض ضيب٬

هصبرف
هجلؾ

هجلؾ

ضزح

ټعيٷٻ ٖٳٹٲی
تٳٯ ٥زاضايیټبي ؾطٲبيٻاي
ٖٳٹٲی
زضآٲسټب

تٳٯ ٥زاضايیټبي ٲبٮی
٦ٳ ٥اظ ٲح٭ زضآٲسټبي ٖٳٹٲی ثبثت تٗٽسات ُٗ٢ی قسٺ
ؾٷٹاتی ؾطٲبيٻاي

اذتهبنی

ټعيٷٻ اذتهبنی
تٳٯ ٥زاضايیټبي ؾطٲبيٻاي اذتهبنی
تٳٯ ٥زاضايیټبي ؾطٲبيٻ اي

ٸا٪صاضي زاضايیټبي ؾطٲبيٻ اي

تٳٯ ٥زاضايیټبي ٲبٮی
تٳٯ ٥زاضايیټبي ؾطٲبيٻاي

ٸا٪صاضي زاضايیټبي ٲبٮی

٦ٳ ٥اظ ٲح٭ ٸا٪صاضي زاضايیټبي ٲبٮی ثبثت تٗٽسات
ُٗ٢ی قسٺ ؾٷٹاتی ؾطٲبيٻاي
جوغ هصبرف ثَدجِ ػوَهي

جوغ هٌبثغ ثَدجِ ػوَهي

ٖٳٹٲی
ٲٷبثٕ ؾبظٲبٶٽب،
قط٦تټب ٸ

ٖٳٹٲی

ٲهبض ٜؾبظٲبٶٽب،
قط٦تټب ٸ ٲٹؾؿبت

ٲٹؾؿبت

٦ٳ ٥اظ ٲح٭ ٲٷبثٕ
ٖٳٹٲی ثبثت تٗٽسات ُٗ٢ی
قسٺ ؾٷٹاتی ؾطٲبيٻاي

اذتهبنی

اذتهبنی
جوغ هٌبثغ

٦ؿط ٲی قٹز اض٢بٲی ٦ٻ زٸثبض ٲٷٓٹض
قسٺ اؾت

جوغ هصبرف

٦ؿط ٲی قٹز اض٢بٲی ٦ٻ زٸثبض ٲٷٓٹض قسٺ اؾت
هصبرف ثَدجِ ضْزداري

هٌبثغ ثَدجِ ضْزداري

تجصزُ  :1قٽطزاضيټب ٲ٧ٯٟٷس رسٸٞ ٬ٹ( ٠قٳبضٺ  )10ضا ثٻ ٖٷٹاٴ ضٸ٦ف اليحٻ پيكٷٽبزي ثٹزرٻ ٸ ټٳچٷيٵ ٖٳٯ٧طز آٴ ضا ثٻ پيٹؾت
٪عاضـ تٟطي ٙثٹزرٻ ،رٽت تهٹيت ثٻ قٹضاي اؾالٲی قٽط اضائٻ ٶٳبيٷس.
تجصزُ  :2ثٻ اؾتٷبز ٲبزٺ  39آييٵ ٶبٲٻ ٲبٮی قٽطزاضي زض نٹضتي٧ٻ ثٷب ثٻ يطٸضت ٲ٣طض ٪طزز ثطاي ٗٞبٮيتٽبي ٖٳٹٲی ٸ يب اذتهبنی
قٽطزاضي اظ حؿبةټبي ٲطتجٍ ثب ؾبيط ٗٞبٮيتټب اؾت٣طاو قٹز ٲطاتت ثبيس اثتسا ثٻ تبييس قٹضاي اؾالٲی قٽط ضؾيسٺ ٸ ٲجٯ ٙٲص٦ٹض زض زٸضٺ
ٖٳ٭ ثٹزرٻ ( 15اضزيجٽكت ٲبٺ ؾب ٬ثٗس) ثٻ حؿبة انٯی ٲؿتطز ٪طزز.
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جذٍل ضوبرُ ( : )11خالصِ هٌبثغ ٍ هصبرف ثَدجِ تلفيقي ضْزداري ثِ تفنيل هبهَريت
هثلغ هصَب

ردیف

شرح ماموريت

ردیف

شرح منابع

عوزاى ٍ شْزساسی

001111

درآهذّای ًاشی اس عَارض عوَهی

0

001111

درآهذّای ًاشی اس عَارض اختصاصی شْزداری

0

خذهات شْزی ٍ هحیط سیست

001111

تْا خذهات ٍ درآهذّای هَسسات اًتفاعی شْزداری

0

ایوٌی ٍ هذیزیت تحزاى

0۷1111

درآهذّای حاصل اس ٍجَُ ٍ اهَال شْزداری

۷

حول ٍ ًمل ٍ تزافیک

0۸1111

کوک ّای اعطائی دٍلت ٍ ساسهاًْای دٍلتی

۸

تَسعِ هذیزیت ٍ َّشوٌذساسی شْزی

0۹1111

اعاًات  ،کوکّای اّذایی ٍ دارائی ّا

۹

اجتواعی ٍ فزٌّگی

011111

جوع کل درآهذّا

جوع کل هاهَریت ّا

011111

جوع کل هٌاتع حاصل اس ٍاگذاری دارایی سزهایِ ای

تبصره پرداخت بدهي هاي قطعي شده سرمايه اي سنواتي

011111

جوع کل هٌاتع حاصل اس ٍاگذاری دارایی هالی
جمع كل منابع شهرداري

جمع كل مصارف شهرداري

هٌاتع ساسهاًْا*

هصارف ساسهاًْا*

هٌاتع شزکتْا ٍ هَسسات

هصارف شزکتْا ٍ هَسسات

جمع منابع شركتها ،موسسات و سازمانها

جمع مصارف شركتها ،موسسات و سازمانها

کسز هی شَد ارلاهی کِ دٍتار هٌظَر شذُ است

کسز هی شَد ارلاهی کِ دٍتار هٌظَر شذُ است

منابع بودجه كل تلفيقي شهرداري

مصارف بودجه كل تلفيقي شهرداري

هثلغ
هصَب

* :ایٌگًَِ ساسهاًْای ٍاتستِ  ،تِ استٌاد هادُ ۷ۻ لاًَى شْزداری تاسیس شذُ اًذ ٍ تاسهاى اصالح اساس ًاهِ تز اساس اتالغیِ ٍسیز هحتزم کشَر
تَدجِ آًْا هی تایست تصَرت تلفیك تا تَدجِ عوَهی شْزداری پیش تیٌی شذُ تاشذ.
تبصره :ثٹزرٻ ؾبظٲبٶٽبي ٸاثؿتٻاي ٦ٻ ثٻ اؾتٷبز ٲبزٺ ٢ 54بٶٹٴ قٽطزاضي تبؾيؽ قسٺ اٶس ،ٲی ثبيؿت زضٸٴ ثٹزرٻ ٖٳٹٲی قٽطزاضي
پيفثيٷی قٹز.
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ً -2-4ظبم مذ گذاري (مذيٌگ هصبرف ثَدجِ) :
َج ١آٶچٻ ٦ٻ زض ثطٶبٲٻ ضاټجطزيٖ-ٳٯيبتی قٽطزاضيټب ثيبٴ ٲی٪طزز٦ ،س٪صاضي زض ؾيؿتٱ ثٹزرٻ ضيعي ٖٳٯيبتی ٲیثبيؿت اضتجبٌ ثيٵ ؾٷس
چكٱ اٶساظ ٸ ضاټجطزټب ٸ ؾيبؾتټبي ارطايی قٽطزاضي ٸ ثطٶبٲٻټبي ٲهٹة ؾبالٶٻ ضا ٲكرم ٶٳبيس .ثٻ ټٳيٵ رٽت قٽطزاضيټب ٲٹْٟٷس زض
ضاؾتبي ثطٶبٲٻټبي تسٸيٷی ثٻ ٪ٹٶٻاي زض قيٹٺ ٦س٪صاضي ثٹزرٻاي ذٹز ٖٳ٭ ٶٳبيٷس ٦ٻ ظٲيٷٻ اضتجبٌ ثيٵ ثطٶبٲٻټبي ؾبالٶٻ (ثٹزرٻ ؾبالٶٻ) ٸ
ثطٶبٲٻټبي ٲيبٴ ٲست ٸ ثٯٷس ٲست قٽطزاضي ضا ثٻ قطح ٲٟبز ٲٷسضد زض ايٵ ثٷس ٞطاټٱ ٶٳبيٷس.
اضتجبٌ ثيٵ ثطٶبٲٻټبي ضاټجطزي (ثٯٷس ٲست ٸ ٲيبٴ ٲست) ٸ ثطٶبٲٻ ؾبالٶٻ (ثٹزرٻ ؾبالٶٻ) ثهٹضت يٖ ٥سز ؾٻ ض٢ٳی ٢ج٭ اظ ٦سيٷ ٩ثٹزرٻ
ؾبالٶٻ قٽطزاضي ٲٷٓٹض ذٹاټس قس ٦ٻ ٲُبث ١ثب ثطٶبٲٻ ټبي ثٯٷس ٲست ٸ ٲيبٴ ٲست قٽطزاضي ،ض٢ٱ اٸ ٬حبٸي چكٱ اٶساظ ،ض٢ٱ زٸٰ حبٸي
ضاټجطز ٸ ض٢ٱ ؾٹٰ ٶكبٴ زټٷسٺ ؾيبؾتټبي ارطايی ذٹاټس ثٹز.
جذٍل ضوبرُ (ً : )12ظبم مذگذاري ثزًبهِ راّجزدي ٍ ثزًبهِ ػوليبتي در پيًَذ ثب مذگذاري ثَدجِ

تَضيحبت

/

مذيٌگ هصبرف ثَدجِ سبالًِ ( 11رقوي)

٦س ثطٶبٲٻ

 1رقن
ؾيبؾت

/

ضاټجطزي
ٸاحس

ٶٹٔ

ٶٹٔ

ارطايی

ٲهطٜ

اٖتجبض

٦س ثطٶبٲٻ

ٸاحس

ٶٹٔ

ٶٹٔ

ٖٳٯيبتی پٷذ ؾبٮٻ

ارطايی

ٲهطٜ

اٖتجبض

٦س ثٹزرٻ ؾبالٶٻ

پطٸغٺٗٞ/بٮيت

َطح/ذسٲت

ثطٶبٲٻ

ٲبٲٹضيت

پطٸغٺٗٞ/بٮيت

َطح/ذسٲت

ثطٶبٲٻ

ٲبٲٹضيت

 1رقن

ارطايی

ؾيبؾت

/

ارطايی

ضاټجطز

ضاټجطز

 1رقن
چكٱ
اٶساظ

چكٱ
اٶساظ

ټٳچٷيٵ ٦سيٷ ٩ٲهبض ٜثٹزرٻ ؾبالٶٻ قٽطزاضي ٶيع ي٦ ٥س  11ض٢ٳی اؾت ٦ٻ ٶكبٴ زټٷسٺ اٶٹأ َج٣ٻ ثٷسي ټبي ٖٳٯيبتی ،ا٢تهبزي ٸ
ؾبظٲبٶی قٽطزاضي ثٹزٺ ٸ ؾبذتبض آٴ ثٻ قطح شي٭ ٲی ثبقس:
جذٍل ضوبرُ (ً : )13ظبم مذگذاري هصبرف در ثَدجِ سبالًِ ضْزداري
ٍاحذ سبسهبًي
ض٢ٱ

ض٢ٱ

زٸاظزټٱ

يبظزټٱ

ًَع هصزف

ًَع اػتجبر

ض٢ٱ زټٱ

ض٢ٱ ټكتٱ
ٶكبٴ زټٷسٺ ٶٹٔ اٖتجبض زض
َج٣ٻ ثٷسي ا٢تهبزي قبٲ٭:

ٶكبٴ زټٷسٺ ٦س

ٖ -1ٳٹٲی

ٸاحس ارطايی

 -2اذتهبنی

 -1ټعيٷٻ اي
 -2تٳٯ ٥زاضايیټبي
ؾطٲبيٻاي
 -3تٳٯ ٥زاضايیټبي ٲبٮی
(رسٸ ٬قٳبضٺ )4

پزٍصُ  /فؼبليت
ض٢ٱ

ض٢ٱ

ټٟتٱ

قكٱ

طزح  /خذهت
ض٢ٱ پٷزٱ

هبهَريت

ثزًبهِ

ض٢ٱ

ض٢ٱ

ض٢ٱ

چٽبضٰ

ؾٹٰ

زٸٰ

ٶكبٴ زټٷسٺ

ض٢ٱ اٸ٬

ٶكبٴ زټٷسٺ ثطٶبٲٻ

ٶكبٴ زټٷسٺ

قٳبضٶسٺ پطٸغٺ ٸ

ٶكبٴ زټٷسٺ َطح ټب

ټبي ٲرتٯ ٝشي٭

ٲبٲٹضيت

يب ٗٞبٮيت شي٭ ټط

ٸ ذسٲبت شي٭ ټط

ټط ي ٥اظ

ټبي قف

ي ٥اظ َطحٽب ٸ

ي ٥اظ ثطٶبٲٻ ټب

ٲبٲٹضيتٽبي قف

٪بٶٻ

ذسٲبت (رسٸ٬

(رسٸ ٬قٳبضٺ )4

٪بٶٻ (رسٸ٬

(رسٸ٬

قٳبضٺ )3

قٳبضٺ )2

قٳبضٺ )5
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تجصزُ  :ثسيٽیاؾت ثٻ ٲحى تٹاٴ ارطاي ثٹزرٻضيعي ٖٳٯيبتی زض قٽطزاضي ټبي ٦كٹض ٸ پؽ اظ اثال٘ آٴ تٹؾٍ ٸظاضت ٦كٹض٦ ،س ي٥
ض٢ٳی ٦ٻ ٲكرهم ٦ٷٷسٺ ٞهٹ ٬ٲطثٹَٻ (ټعيٷٻاي ٸ تٳٯ ٥زاضايیټبي ؾطٲبيٻ اي ٸ تٳٯ ٥زاضايیټبي ٲبٮی) ثكطح ٞه٭ زٸٰ ايٵ
زؾتٹضاٮٗٳ٭ ٲیثبقس ٶيع پؽ اظ ٦س ٶٹٔ اٖتجبض زض ٶٓبٰ ٦س٪صاضي ٞٹ ٠ٲٗيٵ ذٹاټس قس.
 -2-5هسئَل تْيِ ٍ تٌظين ثَدجِ ضْزداري :
ٲُبث ١ثب ٲبزٺ  26آئيٵ ٶبٲٻ ٲبٮی قٽطزاضيټب ،ٲؿئٹٮيت تٷٓيٱ ثٹزرٻ قٽطزاضي ثٻ ٖٽسٺ قٽطزاض ٸ ٲؿئٹ ٬اٲٹض ٲبٮی قٽطزاضي ثٹزٺ ٸ
ٸا٪صاضي ايٵ ٸْيٟٻ اظ َط ٜقٽطزاض ثٻ ټطي ٥اظ ٲبٲٹضيٵ زي٫ط قٽطزاضي ضا ٕٞٲؿئٹٮيت اظ قٽطزاض ٶرٹاټس ثٹز .ٮي٧ٵ قٽطزاضاٴ
٦الٶكٽطټب ٸ ٲطا٦ع اؾتبٴ ٲیتٹاٶٷس ثط اؾبؼ ؾبذتبض ؾبظٲبٶی ٲهٹة ذٹز ،ايٵ ٸْيٟٻ ضا ثٻ ٲٗبٸٶت ثطٶبٲٻضيعي ٸ تٹؾٗٻ ؾطٲبيٻ اٶؿبٶی ٸ زض
ؾبيط قٽطزاضيټب ثٻ ٸاحسټبي ارطايی شيطثٍ (ٲُبث ١ثب ؾبذتبض ٲهٹة ؾبظٲبٶی ذٹز) ثب ضٖبيت ٖسٰ ٸا٪صاضي ٸْبي ٝٶبؾبظ٪بض (ٖسٰ
ٸا٪صاضي ټٳعٲبٴ ٸ ت٧ٟيٗٞ ٥بٮيتټبي ثطٶبٲٻضيعي  ،ارطا ٸ ٪عاضق٫طي  ،ٶٓبضت) اضربٔ زټٷس.
 -2-6ضَاثط هْن در ثزآٍرد درآهذّب:
ثط اؾبؼ اٶٹأ َج٣ٻ ثٷسي زضآٲسټب زض قٽطزاضي ،ټط قٽطزاضي زض اثتسا ٲیثبيؿت ٶؿجت ثٻ قٷبؾبيی ٖٹاٲ٭ ٲٹحط زضآٲسي زض ټط َج٣ٻ
زضآٲسي زض ثٹزرٻ قٽطزاضي ا٢ساٰ ٶٳٹزٺ ٸ رٽت رٯٹ٪يطي اظ ايزبز زيٵ ثطاي قٽطزاضي ٸ ثب ٖٷبيت ثٻ ان٭ ت٣سٰ زضآٲس ثط ټعيٷٻ ٸ ثب زض
ٶٓط ٪طٞتٵ ٖٹاٲ٭ شي٭ ثٻ ٖٷٹاٴ زضآٲس پيف ثيٷی ٶٳبيٷس :
 )1ٸنٹٮیټبي ُٗ٢ی زٸضٺټبي ٪صقتٻ،
 )2ثطآٸضز ٸنٹ ٬زضآٲسټب زض زٸضٺ ٖٳ٭ ثٹزرٻ،
َ )3طح تٟهيٯی ربٲٕ ټط قٽط ٸ اٸٮٹيت ټبي َطحٽبي تٳٯ ٥زاضايیټبي ؾطٲبيٻ اي ٲتٷبؾت ثب اؾٷبز ثبال زؾتی ٸ ٶٓبٰ ثطٶبٲٻ ضيعي
ثٯٷس ٲست ٸ ٲيبٴ ٲست قٽطزاضي
 )4زضٶٓط ٪طٞتٵ ٶطخ ضقس زضآٲس ثطاي ؾب ٬ثٹزرٻ،
 )5تٛييطات ٸ ٶٹؾبٶبت احتٳبٮی زض ثًٗی اظ ٲٷبثٕ زضآٲسي ٶبقی اظ تٛييط ٢ٹاٶيٵ،
 )6تٛييطات ٖٹاٲ٭ ٲحيُی ٸ قطايٍ ا٢تهبزي ٸ ٲٷُ٣ٻاي اظ رٳٯٻ تٛييط زض ٶطخ تٹضٰ اٖالٲی اظ ؾٹي ٲطارٕ شيهالح ٸ ؾبيط ٖٹاٲ٭
ا٢تهبزي ٸ ٲٹحط.
تجصزُ :1ثب ٖٷبيت ثٻ ثٷس  6-10زؾتٹضاٮٗٳ٭ قٷبؾبيی ٸ پال٦ ٤ٹثی اٲٹا ٬زض قٽطزاضي قٽطزاضيټب ٲٹْٟٷس ٞٽطؾت اٲال٢ ٤بث٭
ٸا٪صاضي ذٹز ضا ثٻ ټٳطاٺ اليحٻ ثٹزرٻ ؾبالٶ ٻ قٽطزاضي رٽت تهٹيت ثٻ قٹضاي اؾالٲی قٽط اضائٻ ٶٳبيس .ثسيٽی اؾت ټط ٪ٹٶٻ ٸا٪صاضي
اٲال ٤ٸ اٲٹاٚ ٬يط ٲٷ٣ٹ ٬قٽطزاضي نطٞبً پؽ اظ تبييس قٹضاي اؾالٲی قٽط ٸ ثب ضٖبيت تكطيٟبت ٢بٶٹٶی ٲٷسضد زض آييٵ ٶبٲٻټبي ٲبٮی ٸ
ٲٗبٲالتی قٽطزاضيټب اٲ٧بٴ پصيط ٲیثبقس.
تجصزُ :2ثب ٖٷبيت ثٻ ثٷس  4-11زؾتٹضاٮٗٳ٭ قٷبؾبيی ٸ پال٦ ٤ٹثی اٲٹا ٬زض قٽطزاضي ټط٪ٹٶٻ اٶت٣ب ٬ح ١اؾتٟبزٺ اظ اٲٹاٚ ٬يط ٲٷ٣ٹ،٬
ضټٵ يب اربضٺ آٴټب ثبيس ثب ضٖبيت ٲ٣طضات ٸ آييٵ ٶبٲٻټبي ٲبٮی ٸ ٲٗبٲالتی قٽطزاضيټب ٸ ٲزٹظ قٹضاي اؾالٲی قٽط نٹضت پصيطز .ثٷبثط
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ايٵ يطٸضت زاضز قٽطزاضي ټب ثٻ ټٷ٫بٰ اضؾب ٬اليحٻ ثٹزرٻ ؾبالٶٻ ٶؿجت ثٻ اضائٻ ٞٽطؾت اٲٹا ٬يبز قسٺ ثٻ ٖٷٹاٴ ثركی اظ پيٹؾت اليحٻ
ثٹزرٻ ا٢ساٰ ٶٳبيٷس.
تجصزُ :3ثٻ اؾتٷبز ثٷس  7-10زؾتٹضاٮٗٳ٭ قٷبؾبيی ٸ پال٦ ٤ٹثی اٲٹا ٬زض قٽطزاضي ٸ ټٳچٷيٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ذعاٶٻ زاضي زض قٽطزاضي
ٸرٹٺ حبن٭ اظ زضآٲسټبي قٽطزاضي ثبيس ثٻ حؿبةټبي ثبٶ٧ی ٦ٻ ثب تبييس قٹضاي اؾالٲی قٽط اٞتتبح ٲی٪طزز ٸاضيع ٪طزز.
 -2-7ضَاثط هْن در ثزآٍرد ّشيٌِ ّب:
زض ثطآٸضز اٖتجبضات ټعيٷٻ اي  ،تٳٯ ٥زاضايی ټبي ؾطٲبيٻاي ٸ ٲبٮی قٽطزاضي  ،ؾبظٲبٴ ټبي ٸاثؿتٻ ٸ قط٦تٽبي تبثٗٻ ٲٹاضز شي٭ ٲس ٶٓط
ذٹاټس ثٹز :
 )1تٛييطات ٖٹاٲ٭ ٲحيُی ٸ قطايٍ ا٢تهبزي ٸ ٲٷُ٣ٻاي اظ رٳٯٻ تٛييط زض ٶطخ تٹضٰ اٖالٲی اظ ؾٹي ٲطارٕ شيهالح ٸ ؾبيط ٖٹاٲ٭
ا٢تهبزي ٸ ٲٹحط،
 )2تٹرٻ ثٻ َطحټبي تٹريٽی ٸ ا٢تهبزي پطٸغٺټبي ٖٳطاٶی،
 )3تٹرٻ ثٻ ٸيٗيت پطٸغٺټبي ٖٳطاٶی ٸ تٳٯ ٥زاضايی ټبي ؾطٲبيٻ اي اٖٱ اظ ٲؿتٳط يب ٚيط ٲؿتٳط ثٹزٴ آٴټب ٸ زضنس پيكطٞت
ٞيعي٧ی ٸ ضيبٮی ټط پطٸغٺ،
 )4اؾٷبز ثبالزؾتی ٸ ؾبيط ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات اثالٚی ٦كٹضي اظ رٳٯٻ ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ازاضي ٸ اؾترساٲی قٽطزاضيټب ٸ ٲيعاٴ اٞعايف
ح٣ٹ ٠ٸ ٲعايبي ٦بض٦ٷبٴ،
 )5زضٶٓط ٪طٞتٵ ټعيٷٻ ټبي ٲطتجٍ ثب پطٸغٺټبي ٶ٫ٻ زاقت ٸ ټعيٷٻ ټبي ربضي قٽطزاضي ( زض نٹضتي٧ٻ اٖتجبضات ټعيٷٻ اي ٶيبظ ثٻ
اٞعايف ٶؿجت ثٻ ٖٳٯ٧طز ؾب٪ ٬صقتٻ زاقتٻ ثبقس ٸاحسټبي ارطايی اٖٱ اظ ؾتبز ،ٲٷبَ ،١ؾبظٲبٴ ټبي ٸاثؿتٻ ٸ ٲٹؾؿبت ٸ قط٦تٽبي
تبثٗٻ ثبيس زالي٭ اٞعايف ٲص٦ٹض ضا زض ٪عاضـ تٹريٽی تٹييح زازٺ ٸ تؿٯيٱ ٶٳبيٷس).
 )6ٸرٹٺ ٲطثٹٌ ثٻ اح٧بٰ ُٗ٢ی زاز٪بټٽب ٸ اٸضا ٠الظٰاالرطاء حجتی ٸ زٞبتط اؾٷبز ضؾٳی ٸ يب ارطاييٻ زاز٪بټٽب ٸ ؾبيط ٲطارٕ ٢بٶٹٶی.

تجصزُ  :1ؾبيط يٹاثُی ٦ٻ زض اٶزبٰ ثطآٸضزټب ٸ تٷٓيٱ ٞطٰ ټبي ثٹزرٻ تٹؾٍ قٽطزاضي ٸ ؾبظٲبٴ ټبي ٸاثؿتٻ قٽطزاضي ثبيس ٲال٤
ٖٳ٭ ٢طاض ٪يطز زض ثركٷبٲٻ ثٹزرٻ ؾبالٶٻ قٽطزاضي تٹؾٍ ؾبظٲبٴ قٽطزاضي ټب ٸ زټيبضي ټب اثال٘ ذٹاټس ٪طزيس.
تجصزُ  :2ثسيٽی اؾت پؽ اظ اثال٘ زؾتٹضاٮٗٳ٭ حؿبثساضي قٽطزاضيټب ٸ ٞطاټٱ قسٴ اٲ٧بٴ ٲحبؾجٻ ثٽبي تٳبٰ قسٺ ٦بالټب ٸ
ذسٲبت اضائٻ قسٺ تٹؾٍ قٽطزاضيټب اظ اَالٖبت ٲعثٹض ثطاي پيف ثيٷی ٸ ثطآٸضز ټعيٷٻ ټبي قٽطزاضي ثٻ ټٳطاٺ َطحټبي تٹريٻ
ا٢تهبزي ٸ آٶبٮيع ټط پطٸغٺ اؾتٟبزٺ ذٹاټس قس.
تجصزُ  :3ثب ٖٷبيت ثٻ ٢بٶٹٴ ٶحٹٺ پطزاذت ٲح٧ٹٰ ثٻ زٸٮت ٸ ٖسٰ تأٲيٵ ٸ تٹ٢ي ٝاٲٹا ٬زٸٮتی ٲهٹة  ،1365قٽطزاضي ٲ٧ٯٝ
اؾت ثٻ ټٷ٫بٰ پيف ثيٷی ٸتٷٓيٱ ثٹزرٻ ٶؿجت ثٻ اذص اؾتٗالٰ اظٸاحس ح٣ٹ٢ی زضذهٹل زٖبٸي ٖٯيٻ قٽطزاضي ٸآضاء نبزضٺ ُٗ٢ی
ا٢ساٰ ٸ اٖتجبضالظٰ ثطاي پطزاذت ٲجبٮ ٙٲح٧ٹٲيت ضا پيف ثيٷی ٸ زضثٹزرٻ ؾبالٶٻ ٲٷٓٹض ٶٳبيس.
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تجصزُ  :4زض ثٹزرٻ ؾبالٶٻ قٽطزاضي ثبيس ٶؿجت ثٻ پيف ثيٷی اٖتجبض ٲٷبؾت ثب ؾپطزٺټبيی ٦ٻ ثٻ اؾتٷبز تجهطٺ  2شي٭ ٲبزٺ ٢ 78بٶٹٴ
قٽطزاضي پؽ اظ ٪صقت  10ؾب ٬اظ تبضيد اؾتح٣ب ٠ٲُبٮجٻ ثٻ زٮي٭ ٖسٰ ٲطارٗٻ شيٷ ٕٟثٻ حؿبة زضآٲسي ٲٷٓٹض قسٺ اٶس ،ا٢ساٰ الظٰ
ٲٗٳٹ٪ ٬طزز.

 -2-8الشاهبت پيَستي اليحِ پيطٌْبدي ثَدجِ:
 -2-8-1قٽطزاضيټب ٲٹْٟٷس ټط ؾبٮٻ ثٻ ټٷ٫بٰ تسٸيٵ اليحٻ پيكٷٽبزي ثٹزرٻ ،اَالٖبت ٦ٯيٻ ٞطٰټب ٸ رساٸ ٬اضائٻ قسٺ زض ٞطٰ ضٸ٦ف
پيٹؾت قٳبضٺ ( )1ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ضا ٶيع ثط اؾبؼ ٲٟبز ٲكطٸح زض ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ تٽيٻ ٸ رٽت تهٹيت ثٻ قٹضاي اؾالٲی قٽط اضائٻ
ٶٳبيٷس.
 -2-8-2زض نٹضتي٧ٻ ثٹزرٻ ؾبالٶٻ قٽطزاضي ٲكتٳ٭ ثط تجهطٺ ټبيی ٲجٷی ثط اربظٺ قٽطزاضي ثطاي اٶزبٰ ٗٞبٮيتی ٲكرم ثبقس يطٸضت
زاضز پيفثيٷی ٲٷبثٕ ٲطتجٍ ثب ٗٞبٮيت ټبي ٲٷسضد زض تجبنط ثٹزرٻ يبز قسٺ ثٻ نٹضت ضٸقٵ ٸ نطيح زض ٢بٮت رساٸ ٬انٯی ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭
تٽيٻ ٸ اضائٻ ٪طزز .ثسيٽی اؾت اضائٻ ايٵ تجبنط ثٹزرٻ ثسٸٴ پيف ثيٷی ٲٷبثٕ ٸ ٮحبِ ٶٳٹزٴ ضزيٝټبي اٖتجبضي ٲكرم ٲٛبيط ثب ٲٟبز ايٵ
زؾتٹضاٮٗٳ٭ ٸ ٲٳٷٹٔ ذٹاټس ثٹز.
تجصزُ  :1ضٖبيت ٲٟبز تجهطٺ  2ٲبزٺ  5زؾتٹضاٮٗٳ٭ ذعاٶٻ زاضي زض ٸاضيع ٦ٯيٻ زضآٲسټبي ؾبظٲبٴټبي ٸاثؿتٻ ٸ ټٳچٷيٵ ٸاضيع %100
زضآٲسټبي اذتهبنی ٲٹؾؿبت ٸ قط٦تټبي تبثٗٻ ثٻ حؿبةټبي ذبل ذٹز ٶعز ذعاٶٻ قٽطزاضي ٸ ترهيم آٴټب ثط اؾبؼ ثٹزرٻ
ٲهٹة ؾبظٲبٴټب ٸ ٲٹؾؿبت ٸ قط٦تټبي يبز قسٺ پؽ اظ تهٳيٱ٪يطي زض ٦ٳيتٻ ترهيم اٖتجبض قٽطزاضي اٮعاٲيؿت.
تجصزُ  :2ضٖبيت ٲٹاز  10ٸ  11زؾتٹضاٮٗٳ٭ قٷبؾبيی ٸ پال٦ ٤ٹثی اٲٹا ٬زض قٽطازي زض تٗييٵ ت٧ٯي ٝٸ اٶت٣ب ٬اؾٷبز ٲبٮ٧يت اٲٹا٬
ؾبظٲبٴټبي ٸاثؿتٻ ثٻ ذعاٶٻ قٽطزاضي ٸ اضائٻ ٪عاضقبت ٲطثٹَٻ ثٻ ٦ٳيتٻ ترهيم اٖتجبض اٮعاٲيؿت.
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 -3فصل سَم :تصَيت ثَدجِ
 -3-1هفبد قبًًَي :
ٲُبث ١ثب ٲٟبز ٲٹاز  65تب ٢ 67بٶٹٴ قٽطزاضي ټط قٽطزاضي زاضاي ثٹزرٻاي اؾت ٦ٻ پؽ اظ تهٹيت قٹضاي اؾالٲی قٽط ٢بث٭ ارطا
ٲیثبقس .قٽطزاضي ٲ٧ٯ ٝاؾت تب ضٸظ آذط زي ٲبٺ ،ثٹزرٻ ؾبٮيبٶٻ ذٹز ضا ثٻ قٹضاي اؾالٲی قٽط پيكٷٽبز ٸ قٹضا ٶيع ٲُبث ١ثب ثٷس  12شي٭
ٲبزٺ ٢ 80بٶٹٴ ٢بٶٹٴ تك٧يالت ،ٸْبي ٝٸ اٶتربة قٹضاټبي اؾالٲی ٦كٹض ٸ اٶتربة قٽطزاضاٴ ٲهٹة  1375ثبيس ٢ج٭ اظ اؾٟٷس ٲبٺ ټط
ؾب٬آٴ ضا ضؾيس٪ی ٸ تهٹيت ٦ٷس .
ټٳچٷيٵ قٽطزاضي ٲٹْ ٝاؾت تٟطي ٙثٹزرٻ ټط ؾب ٬ضا تب آذط اضزيجٽكت ٲبٺ ؾب ٬ثٗس ثٻ قٹضاي اؾالٲی قٽط تؿٯيٱ ٸ قٹضا ٶيع ثبيس تب
آذط ذطزاز ٲبٺ آٴ ضا ضؾيس٪ی ٸ تهٹيت ٶٳبيس .ټٳچٷيٵ قٽطزاضي ٲ٧ٯ ٝاؾت ٶؿرٻاي اظ ثٹزرٻ ٸ تٟطي ٙثٹزرٻ ضا حسا٦خط تب  15ضٸظ ثٗس
اظ تهٹيت ثٻ ٸؾيٯٻ ٞطٲبٶساض ثٻ ٸظاضت ٦كٹض اضؾب ٬ٶٳبيس.

-3-2تؼبريف :
ثَدجِ هصَة ضْزداري  :ثطٶبٲٻ ي٧ؿبٮٻ ٲبٮی قٽطزاضي ٦ٻ زض ضاؾتبي ٲٟبز ٲٹاز  65تب ٢ 67بٶٹٴ قٽطزاضي تٽيٻ ٸ زض چبضچٹة ٢بٶٹٴ
تك٧يالت ،ٸْبي ٝٸ اٶتربة قٹضاټبي اؾالٲی ٦كٹض ٸ اٶتربة قٽطزاضاٴ ثٻ تهٹيت قٹضاي اؾالٲی قٽط ٲیضؾس.
اصالح ثَدجِ  :تٛييطاتی اؾت ٦ٻ ثط حؿت يطٸضت زض َٹ ٬ؾب ٬زض ثٹزرٻ ؾبالٶٻ قٽطزاضي ثٻ ؾٻ نٹضت اٖٳب ٬ٲی٪طزز:
الف) افشايص/مبّص اػتجبر تب سقف هجبس هبدُ  28آييي ًبهِ هبلي :تٛييطات تب  %10زض ؾُح اٖتجبضات ثطٶبٲٻټبي ٲهٹة
قٽطزاضي يب حزٱ ٖٳٯيبت آٴ ټب ٸ يب ٲٷٓٹض زاقتٵ ثًٗی اظ پطٸغٺټب يب ٗٞبٮيتټبي رسيس ثسٸٴ آٶ٧ٻ ؾط رٳٕ ٲٷبثٕ ٸ ٲهبض ٜٲهٹة
ثٹزرٻ تٛييطي ٦ٷس .زض ايٵ نٹضت قٽطزاضي احتيبری ثٻ اضائٻ آٴ تٛييطات رٽت تهٹيت زض قٹضاي اؾالٲی قٽط ٶرٹاټس زاقت.
تجصزُ :ٲُبث ١ٲٟبز ٲبزٺ  28آئيٵ ٶبٲٻ ٲبٮی قٽطزاضيټب ،قٽطزاض ٲزبظ ذٹاټس ثٹز اٖتجبضات ٲهٹة زض ثٹزرٻ ضا تب ؾُح ثطٶبٲٻټبي ٲهٹة
شي٭ ٲبٲٹضيتټبي قف ٪بٶٻ ٲهٹة تب ٲيعاٴ زٺ زضنس ٦بټف يب اٞعايف زټس ثٻ ٶحٹي ٦ٻ اٞعايف يب ٦بټف يبز قسٺ اظ ؾط رٳٕ ٲٷبثٕ ٸ
ٲهبض ٜٲهٹة ثٹزرٻ تزبٸظ ٶٷٳبيس.
ة) افشايص/مبّص اػتجبر ثيص اس سقف هجبس هبدُ  28آييي ًبهِ هبلي :ټط٪بٺ قٽطزاضي ثرٹاټس تٛييطات ثيف اظ  %10زض ؾُح
اٖتجبضات ثطٶبٲٻټبي ٲهٹة قٽطزاضي يب حزٱ ٖٳٯيبت آٴ ټب ٸ يب ٲٷٓٹض زاقتٵ ثًٗی اظ پطٸغٺټب يب ٗٞبٮيتټبي رسيس ايزبز ٦ٷس ثسٸٴ
آٶ٧ٻ ؾط رٳٕ ٲٷبثٕ ٸ ٲهبض ٜٲهٹة ثٹزرٻ تٛييطي ٦ٷس ،ٲٹْ ٝاؾت اليحٻ انالحيٻ ثٹزرٻ يب ثٹزرٻ انالحی ضا تٽيٻ ٸ ثٻ اؾتٷبز ٲبزٺ
٢ 80بٶٹٴ تك٧يالت ،ٸْبي ٝٸ اٶتربة قٹضاټبي اؾالٲی ٦كٹض ٸ اٶتربة قٽطزاضاٴ ثٻ تهٹيت قٹضاي اؾالٲی قٽط ثطؾبٶس.
ج) هتون ثَدجِ :ا٪ط زض َی ؾب ٬ٲبٮی ،يطٸضت ايزبة ٦ٷس ٦ٻ تٛييطات ٲحؿٹؾی زض ثٹزرٻ ټعيٷٻاي ٸ تٳٯ ٥زاضايیټبي ؾطٲبيٻاي ٸ
ٲبٮی قٽطزاضي ثٻ ٖٳ٭ آيس ( ثٻ َٹضي ٦ٻ اظ َطي ١انالحيٻ ثٹزرٻ اٲ٧بٴ پصيط ٶجبقس) قٽطزاضي ثبيس اليحٻ ٲتٳٱ ثٹزرٻ ضا تٽيٻ ٸ ثٻ اؾتٷبز
32

دستورالعمل بودجه شهرداریهای کشور

ثٷس 12ٲبزٺ ٢ 80بٶٹٴ تك٧يالت ،ٸْبي ٝٸ اٶتربثبت قٹضاټبي اؾالٲی ٦كٹض ٸ اٶتربة قٽطزاضاٴ ثٻ تهٹيت قٹضاي اؾالٲی قٽط ذٹاټس
ضؾيس .اظ رٳٯٻ ٲیتٹاٴ ثٻ ٲٹاضز شي٭ اقبضٺ ٶٳٹز :
الف  -ٸنٹ ٬ٲٷبثٕ رسيس ٦ٻ ٢جالً پيف ثيٷی ٶكسٺ ٸ ثبٖج اٞعايف ؾ ٝ٣ثٹزرٻ ٲهٹة قٹز
ة  -ٸنٹ ٬ٲٷبثٕ پيف ثيٷی قسٺ ثيف اظ آٶچٻ ٢جأل زض ثٹزرٻ ٲهٹة قسٺ اؾت
تجصزُ :زض انالحيٻ ثٹزرٻ ،اض٢بٰ ثٹزرٻ (اٖتجبضات ټعيٷٻاي ٸ تٳٯ ٥زاضايیټبي ؾطٲبيٻاي ٸ ٲبٮی ٸ زضآٲسټب ٸ ٸا٪صاضي زاضايی ټبي
ؾطٲبيٻاي ٸ ٲبٮی) ربثزب ٸ انالح ٲیقٹٶس اٲب ؾ ٝ٣ثٹزرٻ قٽطزاضي تٛييط ٶٳی٦ٷس .ٸٮی زض ٲتٳٱ يٹزرٻ ،ربثزبيی ٸ تٛييط زض اض٢بٰ ثٹزرٻ
ټٳطاٺ ثب تٛييط زض ؾ ٝ٣ثٹزرٻ قٽطزاضي اؾت.
 -3-3تؼييي تنليف هبساد ٍ مسزي درآهذ ثز ّشيٌِ :
الف – هبساد درآهذ ثز ّشيٌِ  :ثب ٖٷبيت ثٻ قطايٍ ذبل ثٹرٹز آٲسٺ زض پبيبٴ ؾب ٬ٲبٮی ٸ پيفثيٷی احتٳب ٬ايزبز ٲبظاز زضآٲس ثط
ټعيٷٻټبي ٲهٹة ٸ ٖسٰ اٲ٧بٴ اضائٻ ٲتٳٱ ثٹزرٻ زض ؾب ٬ٲبٮی ٲطثٹَٻ ،قٽطزاضي ثبيس ٲجٯ ٙٲبظاز زضآٲس ٲٹضز ٶٓط ضا زض٢بٮت ٲتٳٱ ثٹزرٻ
ؾب ٬ثٗس پؽ اظ ٦ؿط زيٹٴ ثب ٲح٭ ؾٷٹاتی ،تٳبٲبً ثٻ اٖتجبضات تٳٯ ٥زاضايیټبي ؾطٲبيٻ اي اذتهبل زازٺ ٸ رٽت تهٹيت ثٻ قٹضاي
اؾالٲی قٽط اضؾب ٬ٶٳبيس.
ة – مسزي درآهذ ثز ّشيٌِ  :زض نٹضتي٧ٻ زض زض پبيبٴ ؾب ٬ٲبٮی ثسٮي٭ ٖسٰ تح ١٣زضآٲسټبي ٲٷٓٹض زض ثٹزرٻ ٲهٹة ٸ ايزبز
٦ؿطي زضآٲس ثط ټعيٷٻټبي ٲهٹثی ٦ٻ زض حسٸز ثٹزرٻ ٲهٹة ثٹزٺ ٸ تبييسيٻ ٦ٳيتٻ ترهيم اٖتجبض قٽطزاضي ضا ٶيع اذص ٶٳٹزٺاٶس،
قٽطزاضي ثبيس ٲجٯ٦ ٙؿطي ٲٹضز ٶٓط ضا حؿت ٲٹضز ثٻ ٖٷٹاٴ ثركی اظ اٖتجبضات ټعيٷٻاي ٸ يب تٳٯ ٥زاضايیټبي ؾطٲبيٻاي ٸ ٲبٮی زضثرف
زيٹٴ ٮحبِ ٸ ثٳٷٓٹض اضائٻ انالحيٻ زض ثٹزرٻ ؾب ٬ثٗس ثٻ قٹضاي اؾالٲی قٽط اضائٻ ٶٳبيس .قبيبٴ ش٦ط اؾت ؾبيط ٦ؿٹضات ايزبز قسٺ ذبضد
اظ ٲٟبز ايٵ ثٷس ٚيط ٲزبظ ذٹاټس ثٹز.
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فصل چْبرم :اجزاي ثَدجِ
 -4-1تؼبريف :
سبل هبلي ضْزداري  :ي ٥ؾب ٬قٳؿی اؾت ٦ٻ اظ اٸٞ ٬طٸضزيٵ ٲبٺ قطٸٔ ٸ زض آذط اؾٟٷس ٲبٺ ذبتٳٻ ٲیيبثس.
اػتجبر تخصيص يبفتِٖ :جبضت اؾت اظ اربظٺ اؾتٟبزٺ اظ ٲيعاٴ ٲٗيٷی اظ اٖتجبضات ٲهٹة ؾبالٶٻ ٦ٻ زض ٲ٣بَٕ ظٲبٶی ٲٗيٵ اظ ؾب ٬ٲبٮی
اثال٘ ٲیقٹز تب اظ ٲح٭ آٴ ٲربضد يب ټعيٷٻ ټب ٸ پطزاذتټبي ٲطثٹٌ ثٻ ارطاي ثطٶبٲٻټب ٸ ٗٞبٮيتټبي قٽطزاضي تبٲيٵ ٸ اٶزبٰ قٹز.
پيص ثيٌي دريبفتّبي حبصل اس درآهذّبي ٍصَلي ٍ سبيز هٌبثغ تبهيي هبليٖ :جبضت اؾت اظ ثطآٸضز ٸنٹٮیټبي قٽطزاضي
اظ ثبثت ٦ٯيٻ زضآٲسټب ٸ اؾتٟبزٺ اظ ؾبيط ٲٷبثٕ زضآٲسي ٢بث٭ ترهيم ٸ تبٲيٵ ٲبٮی ٲٷٓٹض زض ثٹزرٻ قٽطزاضي زض زٸضٺ ټبي ترهيم اٖتجبض
٦ٻ تٹؾٍ ٦ٳيتٻ ترهيم اٖتجبض قٽطزاضي نٹضت ٲی٪يطز.
درخَاست تخصيص اػتجبرٖ :جبضت اؾت اظ زضذٹاؾتی ٦ٻ ثٹؾيٯٻ ٸاحسټبي ارطايی زاضاي ضزي ٝثٹزرٻ ثطاؾبؼ پيف ثيٷی پيكطٞت
٦بض(ضيبٮی ٸ ٞيعي٧ی) ،ٸيٕ ٢طاضزازټب ،قطايٍ ا٢ٯيٳی ٲح٭ اٶزبٰ ٦بض ٸ ؾبيط ذهٹنيبت ٲٹيٹٔ تٽيٻ ٸ ثٻ ٲٗبٸٶت ثطٶبٲٻضيعي ٸ تٹؾٗٻ
ؾطٲبيٻ اٶؿبٶی يب ٖٷبٸيٵ ٲكبثٻ زض ؾبذتبض ؾبظٲبٶی قٽطزاضي اضؾب ٬ٲی قٹز .
گشارش اجزاي هبلي ثَدجِٖ :جبضت اؾت اظ ٪عاضـ ٸنٹٮی زضآٲسټب ،زضآٲسټبي تح ١٣يبٞتٻ ٢بث٭ ترهيم ،ؾبيط ٲٷبثٕ تبٲيٵ ٲبٮی ٸ
ټعيٷٻټب ٸ ؾبيط پطزاذتټبيی ٦ٻ ق٧٭ ٸ چ٫ٹٶ٫ی آٴ ثب ټٳبټٷ٫ی ٲٗبٸٶت ثطٶبٲٻضيعي ٸ تٹؾٗٻ ؾطٲبيٻ اٶؿبٶی ٸ ٲٗبٸٶت ٲبٮی ٸ ا٢تهبزي
(تٹؾٗٻ ٲسيطيت ٸ ٲٷبثٕ) تٽيٻ ٸ اثال٘ ذٹاټس قس .
گشارش پيطزفت ػوليبت (ريبلي ٍ فيشيني)ٖ :جبضت اؾت اظ ٪عاضـ ارطايی ثطٶبٲٻټبٗٞ ،بٮيتټب ٸ َطح ټبي ؾطٲبيٻاي ٸاحسټبي
ارطايی قٽطزاضي ،زض زٸضٺ ټبي ٲٗيٵ ٦ٻ ق٧٭ ٸ چ٫ٹٶ٫ی آٴ اظ َط ٜٲٗبٸٶت ثطٶبٲٻضيعي ٸ تٹؾٗٻ ؾطٲبيٻ اٶؿبٶی قٽطزاضي ( ؾبيط
ٸاحسټبي ارطايی ثط اؾبؼ ؾبذتبض ؾبظٲبٶی ٲهٹة) تٽيٻ ٸ ثٻ ٸاحسټبي ارطايی اثال٘ ٲی٪طزز.
تبهيي اػتجبر :اذتهبل زازٴ تٳبٰ يب ٢ؿٳتی اظ اٖتجبض ٲهٹة يب ؾبيط ٲٷبثٕ ٲبٮی ترهيم يبٞتٻ ثطاي اٶزبٰ ٲربضد ،ټعيٷٻټب يب پطزاذتټبي
ٲٗيٵ.
تؼْذ ٖ :جبضت اؾت اظ ايزبز زيٵ ثط شٲٻ قٽطزاضي ٶبقی اظ :
اٮ )ٝتحٹي٭ ٦بال ٸ اٶزبٰ ذسٲت
ة) تحهي٭ ٸ تهط ٜاٲٹا٬
د) ارطاي ٢طاضزازټب
ز) نسٸض اح٧بٰ تٹؾٍ ٲطارٕ ٢بٶٹٶی ٸ شيهالح
ټـ) پيٹؾتٵ ثٻ ٢طاضزازټبي ثيٵ اٮٳٯٯی ٸ ًٖٹيت زض ٲزبٲٕ ٲٯی ٸ ثيٵ اٮٳٯٯی
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ٸ) ٦ٳ ٥ثٻ اقربل ح٣ي٣ی ٸ ح٣ٹ٢ی ٦ٻ زض ارطاي ٸْبي٢ ٝبٶٹٶی ٸ زض رٽت تح ١٣اټسا ٜقٽطزاضي نٹضت ٲی٪يطز
ظ) ايزبز ؾبيط تٗٽسات ثٻ ٲٹرت ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ٦ٻ اظ ٲح٭ ٲٷبثٕ ٖٳٹٲی يب اذتهبنی قٽطزاضي ٢بث٭ پطزاذت اؾت.
درخَاست ٍجِ  :ؾٷسي اؾت ٦ٻ شيحؿبة يب ٢بئٱ ٲ٣بٰ ايكبٴ ثٳٷٓٹض زضيبٞت ٸرٻ ثطاي ټط٪ٹٶٻ پطزاذت ٢بٶٹٶی ٸ يب اٶزبٰ پطزاذتټب
ثٳٹرت ٢بٶٹٴ اظ ٲح٭ ٸرٹٺ ٲتٳط٦ع قسٺ زض ذعاٶٻ ثٻ ٖٽسٺ ذعاٶٻ زاضي زض چبضچٹة ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ٲطثٹَٻ نبزض ٲیٶٳبيس.

 -4-2فزآيٌذ اجزاي ثَدجِ:
ثب تٹرٻ ثٻ ٲجبٶی ٢بٶٹٶی حب٦ٱ ثط قٽطزاضي ټب ټط٪ٹٶٻ پطزاذت زض قٽطزاضي ٲؿتٯعٰ َی ٲطاح٭ ٢بٶٹٶی ذطد قبٲ٭ تكريم ،ترهيم،
تبٲيٵ اٖتجبض ،تٗٽس ،تؿزي٭ ،نسٸض حٹاٮٻ ،ٶٓبضت ٲبٮی ٸ پطزاذت ذٹاټس ثٹز .زض ايٵ ضاؾتب ٸ ثب اقبضٺ ثٻ ٲبزٺ ٢ 79بٶٹٴ قٽطزاضي ٸ ؾبيط
٢ٹاٶيٵ ٸ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ټبي اثالٚی ٲطاح٭ شي٭ ثبيؿتی َی قٹز:
گبم اٍل -اثالؽ ثَدجِ :اٸٮيٵ ٲطحٯٻ اظ ارطاي ثٹزرٻ ،اثال٘ ثٹزرٻ پؽ اظ تهٹيت آٴ تٹؾٍ قٹضاي اؾالٲی قٽط ٲیثبقس ٦ٻ ٲكرم
ٲی٦ٷس چٻ اٖتجبضي ثطاي چٻ ٲبٲٹضيتی ٸ زض ٢بٮت ټط ٲبٲٹضيت ثطاي چٻ ثطٶبٲٻ اي ٸ زض ٢بٮت ټط ثطٶبٲٻ ثطاي چٻ َطح يب ذسٲتی ٸ ثطاي ټط
٦ساٰ ثطاي چٻ پطٸغٺ يب ٗٞبٮيتی زض ٶٓط ٪طٞتٻ قسٺ اؾت .ثسيٵ تطتيت ٸ پؽ اظ اثال٘ ثٹزرٻ تٹؾٍ قٹضاي اؾالٲی قٽط ،اٖتجبضات ټط ي ٥اظ
ٲٷبَ ،١ٸاحسټبي ؾتبزي ٸ ؾبظٲبٴټبي ٸاثؿتٻ زض چبضچٹة ثٹزرٻ ٲهٹة اثالٚی اظ َطي ١ٲٗبٸٶت ثطٶبٲٻضيعي ٸ تٹؾٗٻ ؾطٲبيٻ اٶؿبٶی (
ٖٷبٸيٵ ٲكبثٻ زض ؾبذتبض ؾبظٲبٶی ټط قٽطزاضي) ثٻ ت٧ٟي ٥ثٻ آٶٽب اثال٘ ذٹاټس قس.
گبم دٍم -هجبدلِ هَافقت ًبهِ :پؽ اظ اثال٘ ثٹزرٻ ،ٸاحسټبي ٲتٹٮی ثٹزرٻ ٸ ؾبيط ٸاحسټبي ارطايی (ٲٗبٸٶت ټب  ،ٸاحسټبي ؾتبزي،
ؾبظٲبٴټبي ٸاثؿتٻ ٸ قط٦تټبي تبثٗٻ) قٽطزاضيټبي ٦الٶكٽط ٸ ٲطا٦ع اؾتبٴ ٦ٻ ثٻ ٶحٹي اظ ثٹزرٻ ٖٳٹٲی قٽطزاضي اؾتٟبزٺ ٲی٦ٷٷس،
ٲٹْٟٷس حسا٦خط تب پبيبٴ اضزيجٽكت ٲبٺ ثب تٹرٻ ثٻ قطح ٸْبي ٝٲحٹٮٻ ٸ ثطٶبٲٻټبي ٲيبٴ ٲست ٸ ټٳچٷيٵ ثٹزرٻ ؾبالٶٻ ٲهٹة ،ٶؿجت ثٻ
ٲجبزٮٻ ٲٹا٣ٞت ٶبٲٻ ثٹزرٻ اي ثب ٲٗبٸٶت ثطٶبٲٻضيعي ٸ تٹؾٗٻ ؾطٲبيٻ اٶؿبٶی (ٖٷبٸيٵ ٲكبثٻ زض ؾبذتبض ؾبظٲبٶی ٲهٹة قٽطزاضي) ا٢ساٰ
ٶٳبيٷس.
تجصزُ  :1ٲجبزٮٻ ايٵ ٲٹا٣ٞتٶبٲٻټبي ثٹزرٻاي ثٻ ذٹزي ذٹز تٗٽسي ضا ثطاي قٽطزاضي ايزبز ٶٳی٦ٷس ٸ ټط٪ٹٶٻ اٶٗ٣بز ٢طاضزاز ثطاي اضائٻ
ذسٲبت يب ٦بال اظ ؾبيط اقربل ح٣ي ١ٸ ح٣ٹ٢ی ٲٷٹٌ ثٻ ترهيم اٖتجبض ثط اؾبؼ تهٳيٳبت ٦ٳيتٻ ترهيم اٖتجبض زض قٽطزاضي (اثالٚی
ثٻ قٳبضٺ  16919ٲٹضخ  ) 1396/5/11ٸ ضٖبيت نطٞٻ ٸ نالح قٽطزاضي ذٹاټس ثٹز.
تجصزُ  :2قٽطزاضيټبي ٦الٶكٽط ٸ ٲطا٦ع اؾتبٴ ٲیتٹاٶٷس اظ ٶٳٹٶٻ ٞطٰ ټبي پيكٷٽبزي ٲٹا٣ٞت ٶبٲٻ ثٻ قطح پيٹؾت قٳبضٺ ( )3ٸ ( )4ايٵ
زؾتٹضاٮٗٳ٭ اؾتٟبزٺ ٶٳبيٷس .زض ټط نٹضت ٲٗبٸٶت ثطٶبٲٻضيعي ٸ تٹؾٗٻ ٲٷبثٕ اٶؿبٶی قٽطزاضي (يب ٖٷبٸيٵ ٲكبثٻ ٲُبث ١ثب چبضت ٲهٹة)
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ثبيس ٞطٲت ايٵ ٲٹا٣ٞت ٶبٲٻټب ضا ثب ٮحبِ ٶٳٹزٴ اَالٖبت ٲكطٸح زض پيٹؾتټبي ٲٹضز اقبضٺ زض ايٵ ثٷس تٽيٻ ٸ ثطاي ارطا ثٻ قٽطزاضي اثال٘
ٶٳبيس.
تجصزُ  :3ؾبيط قٽطزاضيټب اظ اٮعاٲبت ٲٟبز ايٵ ثٷس ٲٗب ٜذٹاټٷس ثٹز ٮي٧ٵ ثب ايٵ ٸرٹز تٹنيٻ ٲیقٹز آٴټب ٶيع ثٳٷٓٹض اضت٣بي
پبؾر٫ٹيی الظٰ زض اضتجبٌ ثب ٲٹاضز اؾتٟبزٺ اظ ثٹزرٻ ٶؿجت ثٻ ٲجبزٮٻ ٲٹا٣ٞتٶبٲٻټبي ثٹزرٻاي ثٻ قطح ٲٟبز ايٵ ثٷس ا٢ساٰ ٶٳبيٷس.
گبم سَم -تخصيص اػتجبر :پؽ اظ ٲجبزٮٻ ٲٹا٣ٞتٷبٲٻ ،ٸاحسټبي ارطايی قٽطزاضي ت٣بيبي ترهيم اٖتجبض ذٹز ضا ثط اؾبؼ ٸْبي ٝٸ
ٲبٲٹضيتټبي ٲحٹٮٻ ثٻ ٲٗبٸٶت ثطٶبٲٻضيعي ٸ تٹؾٗٻ ؾطٲبيٻ اٶؿبٶی ( ٖٷبٸيٵ ٲكبثٻ زض ؾبذتبض ؾبظٲبٶی ) اضؾب ٬ٲی٦ٷٷس تب زض ٦ٳيتٻ
ترهيم اٖتجبض (قيٹٺ ٶبٲٻ ارطايی "٦ٳيتٻ ترهيم اٖتجبض زض قٽطزاضي" اثالٚی ضييؽ ٲحتطٰ ؾبظٲبٴ قٽطزاضيټب ٸ زټيبضيټبي ٦كٹض ثٻ
قٳبضٺ  16919ٲٹضخ  )1396/5/11ٲتك٧٭ اظ قٽطزاض ٸ ٲٗبٸٶت ثطٶبٲٻضيعي ٸ تٹؾٗٻ ؾطٲبيٻ اٶؿبٶی ٸ ٲٗبٸٶت ٲبٮی ٸ ا٢تهبزي (تٹؾٗٻ
ٲسيطيت ٸ ٲٷبثٕ) يب ٶٳبيٷس٪بٴ آٶٽب ٲُطح ٪طزز .ټس ٜانٯی ترهيم اٖتجبض ثط٢طاضي تٗبز ٬ٲيبٴ زضيبٞت ټب ٸ پطزاذت ټبي قٽطزاضي
اؾت .ٲيعاٴ اٖتجبضي ٦ٻ ترهيم زازٺ ٲیقٹز ثب ٲيعاٴ ٸنٹ ٬زضآٲسټبي قٽطزاضي ٸ ٲٹاضز ٲهط٢ ٜبٶٹٶی آٴټب ،پيكطٞت ٞيعي٧ی ارطاي
َطحټب ٸ پطٸغٺټب ٸ قطايٍ ا٢ٯيٳی ٲح٭ ارطاي آٶٽب ٸ ؾبيط ٖٹاٲ٭ ٲٹحط ثط ارطاي پطٸغٺټب اضتجبٌ زاضز.
گبم چْبرم -تبهيي اػتجبر :اذتهبل زازٴ تٳبٰ يب ٢ؿٳتی اظ اٖتجبض ٲهٹة يب ؾبيط ٲٷبثٕ ٲبٮی ترهيم يبٞتٻ ثطاي اٶزبٰ ٲربضد ،ټعيٷٻټب
يب پطزاذتټبي ٲٗيٵ اؾت  .ټط٪ٹٶٻ اٶزبٰ ٦بض ٸ يب اٶٗ٣بز ٢طاضزاز ثبيس نطٞبً پؽ اظ تبٲيٵ اٖتجبض اظ ٲح٭ اٖتجبضات ترهيم يبٞتٻ زض ثٹزرٻ
قٽطزاضيټب نٹضت پصيطز.
گبم پٌجن -تؼْذ اػتجبر  :ايزبز زيٵ ثط شٲٻ قٽطزاضي ثٻ رٽت تحٹي٭ ٦بال يب اٶزبٰ ذسٲت ،تحهي٭ ٸ تهط ٜاٲٹا ، ٬ارطاي ٢طاضزاز
ټبيی ٦ٻ ثب ضٖبيت ٲ٣طضات ٲٷٗ٣سٺ ثبقس ،اح٧بٰ نبزض قسٺ اظ ٲطارٕ ٢بٶٹٶی ٸ شيهالح ٸ يب پيٹؾتٵ ثٻ ٢طاضزازټبي ثيٵ اٮٳٯٯی ٸ ًٖٹيت زض
ٲزبٲٕ ٲٯی ٸ ثيٵ اٮٳٯٯی ٦ ،ٳ ٥ثٻ اقربل ح٣ي٣ی ٸ ح٣ٹ٢ی ٦ٻ زض ارطاي ٸْبي٢ ٝبٶٹٶی ٸ زض رٽت تح ١٣اټسا ٜقٽطزاضي ٸ ايزبز
ؾبيط تٗٽسات ثٻ ٲٹرت ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ٦ٻ اظ ٲح٭ ٲٷبثٕ ٖٳٹٲی يب اذتهبنی قٽطزاضي ٢بث٭ پطزاذت اؾت.
گبم ضطن -درخَاست ٍجِ :ٲؿتٷسات ٲطتجٍ ٦ٻ زض چبضچٹة ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات آييٵ ٶبٲٻ ټبي ٲبٮی ٸ ٲٗبٲالتی قٽطزاضي ثبقٷس پؽ اظ
تٷٓيٱ  ،ثطاي اٶزبٰ ضؾيس٪یټبي الظٰ ٸ ١ٞثٷس (اٮ )ٝٲبزٺ  44آييٵ ٶبٲٻ ٲبٮی قٽطزاضي ٲٹؾٹٰ ثٻ ٶٓبضت ٲبٮی ٢ج٭ اظ ذطد ثٻ شيحؿبة يب
٢بئٱ ٲ٣بٰ ايكبٴ اضائٻ ٲیقٹز .شيحؿبة يب ٢بئٱ ٲ٣بٰ ٸي ثٻ ٖٷٹاٴ ٖبٲ٭ ٶٓبضت ٢ج٭ اظ ذطد پؽ اظ تبييس اؾٷبز يبز قسٺ ٸ اٶُجب ٠آٴ ثب ٢ٹاٶيٵ
ٸ ٲ٣طضات ٲٹيٹٖٻ ،ا٢ساٰ ثٻ نسٸض زضذٹاؾت ٸرٻ اظ ٲح٭ ٸرٹٺ ٲتٳط٦ع قسٺ زض ذعاٶٻ ثٻ ٖٽسٺ ذعاٶٻ زاضي ٲیٶٳبيس.
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گبم ّفتنٍ -اريش ٍجِ :ذعاٶٻ زاض قٽطزاضي ثٻ اؾتٷبز زضذٹاؾت ٸرٻ نبزضٺ شيحؿبة يب ٢بئٱ ٲ٣بٰ ايكبٴ ٶؿجت ثٻ پطزاذت ٸرٻ ثٻ
حؿبة شيٷٟٗبٴ يب ٸاضيع آٴ ثٻ حؿبة شيحؿبة يب ٢بئٱ ٲ٣بٰ ايكبٴ ا٢ساٰ تب ٲطاتت ثط اؾبؼ ٢بٶٹٴ زض ٸرٻ شي ٶٟٗبٴ پطزاذت قٹز.
تجصزُ  :1ٸاحسټبي ارطايی ٲٷحهطاً اظ ٲح٭ اٖتجبضات ترهيم يبٞتٻ ،ٲزبظ ثٻ ايزبز تٗٽس ټؿتٷس ٸ ٸرٹز اٖتجبض ٲهٹة ثٻ تٷٽبيی ٲزٹظ
اٶزبٰ ذطد زض ٸاحسټبي ارطايی قٽطزاضي ٶرٹاټس ثٹز.
تجصزُ  :2ثب ٖٷبيت ثٻ ٲبزٺ(  )1قيٹٺ ٶبٲٻ ٦ٳيتٻ ترهيم اٖتجبض  ،زض قٽطزاضيټبيی ٦ٻ ٲٗبٸٶت ثطٶبٲٻضيعي ٸ تٹؾٗٻ ؾطٲبيٻ اٶؿبٶی زض
ؾبذتبض ؾبظٲبٶی آٴټب پيفثيٷی ٶكسٺ اؾت ،ٲٗبٸٶت تٹؾٗٻ ٲسيطيت ٸ ٲٷبثٕ يب ٖٷبٸيٵ ٲكبثٻ زض ؾبذتبض ؾبظٲبٶی قٽطزاضي ٲؿئٹٮيت ارطاي
ٲٟبز ٲص٦ٹض زض ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ضا ثط ٖٽسٺ ذٹاټس زاقت.
تجصزُ  :3قٽطزاض ٸ ٲؿئٹ ٬اٲٹض ٲبٮی (ٸاحسټبي ارطايی ٲزبظ ٲُبث ١ثب زؾتٹض قٽطزاض ٸ ؾبذتبض ؾبظٲبٶی ٲهٹة قٽطزاضي) ثبيس قرهبً
زض حؿٵ ارطاي ثٹزرٻ ٶٓبضت ٸ ٲطا٢جت ټبي الظٰ ضا ثٗٳ٭ آٸضٶس .ټٳچٷيٵ قٽطزاض ثبيس ثب تٹرٻ ثٻ ٸؾٗت قٽط ٸ حزٱ ٖٳٯيبت قٽطزاضي
ٸْبي ٝالظٰ ضا ثٻ ٖٽسٺ ٲؿئٹٮيٵ ٸاحسټبي تبثٗٻ قٽطزاضي ٸا٪صاض ٸ اذتيبضات الظٰ ثطاي ارطاء ٸْبي ٝضا ثب ضٖبيت ٲ٣طضات ٸ ٲٟبز ٲطتجٍ
آييٵ ٶبٲٻټبي ٲبٮی ٸ ٲٗبٲالتی ٸ ٶهبةټبي ٲ٣طض زض آٴ ثٻ آٶٽب تٟٹيى ٶٳبيس.
تجصزُ  :4ٲؿئٹ ٬اٲٹض ٲبٮی قٽطزاضي ٸ يب زض قٽطزاضيټبيی ٦ٻ ٸاحس ؾبظٲبٶی يب ٲؿئٹ ٬ٲٗيٷی ثطاي ثٹزرٻ ٸرٹز زاضز ثبيس زض َٹ٬
ؾب ٬ٲبٮی ثطضؾیټبي الظٰ ضا زض ٲٹضز ٶتبيذ حبنٯٻ اظ ارطاي ثٹزرٻ ،تُجي ١آٴ ثب اټسا ٜٸ ثطٶبٲٻټب ٸ تٷبؾت اٖتجبضات ٲهٹة ثب ٶتبيذ
حبنٯٻ اظ ذسٲبت ٸ َطحټب ثٗٳ٭ آٸضزٺ ٸ ٪عاضـ ٦بٲ٭ ثطضؾیټبي ٲص٦ٹض ضا ثٻ قٽطزاض تؿٯيٱ ٶٳٹزٺ تب پؽ اظ ٲُبٮٗٻ ٸ اضظقيبثی ټٳطاٺ
تٟطي ٙثٹزرٻ ثٻ قٹضاي اؾالٲی قٽط اضؾب ٬قٹز.
ٍ -4-3قَع حَادث ؿيز هتزقجِ :
زضنٹضتي٧ٻ حٹازث ٚيطٲتط٢جٻ زض قٽط حبزث قٹز رٽت ټعيٷٻ ٦طز اٖتجبضات ټٳٻ ؾبٮٻ ٲجٯٛی ثبثت ايٵ ٲٹيٹٔ زض ثٹزرٻ پيف ثيٷی ٪طزز
ٲيعاٴ آٴ ثب تٹرٻ ثٻ ثٹزرٻ قٽطزاضي حسا٦خط ( %5پٷذ زضنس) آٴ ذٹاټس ثٹز .الظٰ اؾت اٖتجبض ٞٹ ٠نطٞب زض قطايٍ ذبل ثطٸظ حٹازث
ٚيط ٲتط٢جٻ ټعيٷٻ ٪طزز ٸ ټط٪ٹٶٻ ټعيٷٻ ٲبظاز ثط آٴ ثسٸٴ اذص ٲزٹظ اظ قٹضاي اؾالٲی قٽط ٲٳٷٹٔ ٲی ثبقس .يٳٷب پؽ اظ ټعيٷٻ اٖتجبضات
ٞٹ ٠ثبيؿتی ٲٹيٹٔ ټعيٷٻ ٸ ٲح٭ ټعيٷٻ زض ٪عاضـ ٖٳٯ٧طز (تٟطي )ٙثٹزرٻ ش٦ط ٪طزز .
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 -4فصل پٌجن :مٌتزل ٍ ًظبرت ثز اجزاي ثَدجِ
 -5-1زض ايٵ ٞه٭ ٦ٷتط ٬ٸ ٶٓبضت ثط ارطاي ثٹزرٻ زض ؾٻ ٲطحٯٻ ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض ٲی ٪يطز:


٦ٷتط ٬ٸ ٶٓبضت ٢ج٭ اظ ارطاي ثٹزرٻ



٦ٷتط ٬ٸ ٶٓبضت حيٵ ارطاي ثٹزرٻ



٦ٷتط ٬ٸ ٶٓبضت ثٗس اظ ارطاي ثٹزرٻ

 -5-1-1مٌتزل ٍ ًظبرت قجل اس اجزاي ثَدجِ :
٦ٷتط ٬ٸ ٶٓبضت ثٹزرٻ قبٲ٭ تٽيٻ ٸ تسٸيٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ثٹزرٻ ٸ ٶحٹٺ ت٧ٟي ٥ٲبٲٹضيتټب ،ثطٶبٲٻټبَ ،طح  /ذسٲت ٸ پطٸغٺ ٗٞ /بٮيتټب ٸ
اٶُجب ٠ثٹزرٻ ثب ثطٶبٲٻ ټبي قٽطزاضي ،ٶحٹٺ ثطآٸضز زضآٲسټب ٸ ټعيٷٻ ټبي قٽطزاضي ٦ٻ زض ارطاي ٲبزٺ  25آييٵ ٶبٲٻ ٲبٮی قٽطزاضي ټب اظ
ٸْبي ٝٸظاضت ٦كٹض ٲی ثبقس ،نسٸض ثركٷبٲٻ ثٹزرٻ ثٻ اٶًٳبٰ ٞطٰ ټبي ٲطثٹٌ ثٻ ثٹزرٻ ضيعي قٽطزاضي ټب ٦ٻ ټٳٻ ؾبٮٻ رٽت ارطا ٸ
ضٖبيت ٲٟبز آٴ ثٻ ٦ٯيٻ قٽطزاضي ټب اثال٘ ٲی ٪طزز ،تٽيٻ ٸ تٷٓيٱ ثٹزرٻ قٽطزاضي ٦ٻ زض ارطاي ٲبزٺ  26آييٵ ٶبٲٻ ٲبٮی قٽطزاضي ټب ثبيس
ثٻ ٲٹ ٕ٢تٽيٻ ٸ ت٣سيٱ قٹضاي قٽط ٪طزز  .ټٳچٷيٵ ثب ٖٷبيت ثٻ ٲبزٺ ٢ 79بٶٹٴ قٽطزاضي ٦ٯيٻ پطزاذتٽبي قٽطزاضي ٲیثبيؿت زض حسٸز
ثٹزرٻ ٲهٹة ،ثب اؾٷبز ٲخجت ٸ ضٖبيت ٲ٣طضات نٹضت پصيطز .ثٻ ٖجبضت زي٫ط ٶٓبضت ٢ج٭ اظ ذطد يٗٷی تُجي ١ٲربضد قٽطزاضي ثب ٢ٹاٶيٵ
ٸ ٲ٣طضات ٲطثٹٌ ،ثٻ ثيبٴ ؾبزٺ تط ٢ج٭ اظ آٶ٧ٻ ذطد يب ټعيٷٻ ثٻ ٲطحٯٻ پطزاذت ثطؾس ثبيؿتی نحت ذطد اظ ٶٓط ٲُبث٣ت ثب ثٹزرٻ ٲهٹة ٸ
٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات احجبت قٹز ٸ ټيچ ذطری اٶزبٰ ٶٳیقٹز ٸ ټيچ ټعيٷٻ اي پطزاذت ٶٳی٪طزز ٲ٫ط آٶ٧ٻ نحت آٴ اظ ٶٓط ضٖبيت ٢ٹاٶيٵ ٸ
ٲ٣طضات ٲٹضز تبييس شيحؿبة يب ٢بئٱ ٲ٣بٰ ايكبٴ ٸ قٽطزاض يب ٢بئٱ ٲ٣بٰ ايكبٴ ٦ٻ ٲٹضز تبييس قٹضاي اؾالٲی قٽط ٲیثبقس ٢طاض ٪يطز.
 -5-1-2مٌتزل ٍ ًظبرت حيي اجزاي ثَدجِ :
ٲٷٓٹض اظ ايٵ ٶٹٔ ٶٓبضت ترهيم  ،تبٲيٵ ،تٗٽس اٖتجبض ،زضذٹاؾت ٸرٻ ٸ زض ٶٽبيت ضؾيس٪ی ثٻ اؾٷبز تٹؾٍ شيحؿبة يب ٢بئٱ ٲ٣بٰ ايكبٴ
ذٹاټس ثٹز ٦ٻ ثٻ تٟهي٭ زض ٞه٭ ٢ج٭ ثٻ آٴ پطزاذتٻ قس ٸ ټس ٜاظ ثط٢طاضي ؾيؿتٱ ٦ٷتط ٬ٸ ٶٓبضت ثط ارطاي ثٹزرٻ اَٳيٷبٴ اظ ضٖبيت ذٍ
ٲكی ټب ،ثطٶبٲٻ ټب ،ضٸـ ټب٢ ،ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضاتی اؾت ٦ٻ ٲی تٹاٶٷس تبحيط ثؿعايی ثط ٖٳٯيبت ٸ ٪عاضـ ټب زاقتٻ ثبقٷس.
ٶٓبضت ثط ارطاي ثٹزرٻ زض قٽطزاضي ټبي ٦كٹض ثط زٸ ٶٹٔ اؾت:
اٮ )ٝٶٓبضت ازاضي قٽطزاضي
ة) ٶٓبضت قٹضاي اؾالٲی قٽط
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الف) ًظبرت اداري ضْزداري
ٶٓبضتی اؾت ٦ٻ ث ٻ ٸؾيٯٻ قٽطزاضي ٸ اظ َط ٠ٲرتٯ ٝحؿبثساضي ،آٲبضي ٸ ٶٓبضت ثط ارطاي نحيح ٲطاح٭ اٶزبٰ ټعيٷٻ نٹضت ٲی ٪يطز ٸ
ٶبْط ثط ٖٳٯيبت ٸ پيكطٞت ٞيعي٧ی ٦بض ٶيع ٲی ثبقس.
ثب ايزبز ي ٥ؾيؿتٱ ٦ٷتط ٬ٸ ٶٓبضت ثط ارطاي ثٹزرٻ ،ٲيعاٴ ټعيٷٻ ټبي ُٗ٢ی اظ اٖتجبضات ٲهٹة تزبٸظ ٶ٧طزٺ ،پطزاذت ټب ثب ضٖبيت ٦بٲ٭
ٲ٣طضات اظ رٳٯٻ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ذعاٶٻ زاضي ٸ قيٹٺ ٶبٲٻ ٦ٳيتٻ ترهيم اٖتجبض زض قٽطزاضي ثٻ ٖٳ٭ ذٹاټس آٲس ٸ ارطاي ٖٳٯيبت ثب ثطٶبٲٻ ټب
ٸ ټس ٜټبي اظ ٢ج٭ پيف ثيٷی قسٺ ٲُبث٣ت ذٹاټس زاقتٖ .الٸٺ ثط ٦ٷتط ٬حؿبثساضي ٸ ٦ٷتط ٬آٲبضي ثٹزرٻ ،ٶٓبضت ازاضي ٲی تٹاٶس ثٻ
ٶٓبضت ٲبٮی ٸ ٶٓبضت ٖٳٯيبتی ت٣ؿيٱ ٪طزز.
ً )1ظبرت هبلي قبٲ٭ ٦ٯيٻ ٦ٷتط ٬ټبيی اؾت ٦ٻ ٢ج٭ ٸ ثٗس اظ ٲهط ٜٲٷبثٕ ٲبٮی اٖٳب ٬ٲیقٹز .ټس ٜانٯی ٶٓبضت ٲبٮی حهٹ٬
اَٳيٷبٴ اظ ضٖبيت ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ٸ ٲحسٸزيتټبي ثٹزرٻ اي ٸ اٖٳب٦ ٬ٷتط٬ټبي الظٰ زض رٽت ٲهط ٜٲٷبثٕ زض ثطٶبٲٻټب ٸ
ٗٞبٮيت ټبي ٲهٹة ثط اؾبؼ ثٹزرٻ ؾبالٶٻ قٽطزاضي اؾت ٦ٻ ثٻ تهٹيت قٹضاي اؾالٲی قٽط ضؾيسٺ اؾت ٸ ايٵ ٲٹيٹٔ اظ َطي١
ٲٗبٸٶت ٲبٮی ٸ ا٢تهبزي (ٲٗبٸٶت تٹؾٗٻ ٲسيطيت ٸ ٲٷبثٕ ثؿتٻ ثٻ ؾبذتبض ؾبظٲبٶی ٲهٹة) اٖٳب ٬ٲی٪طزز.
ً )2ظبرت ػوليبتي ٲكتٳ٭ ثط ٲيعاٴ زؾتيبثی ثٻ اټسا ٜٲهٹة ٸ اظ پيف تٗييٵ قسٺ ٸ ثطضؾی پيكطٞت َطحټبٗٞ ،بٮيتټب ٸ ثطٶبٲٻ ټب ثط
اؾبؼ ٶٓبٰ ثطٶبٲٻ ضيعي ٸ ثٹزرٻ ټط قٽطزاضي ٲیثبقس ٦ٻ حؿت ٲٹضز تٹؾٍ ٸاحسټبي ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزرٻ٦ ،بضقٷبؾبٴ ٞٷی ٸ ارطايی
قبٲ٭ ٲٽٷسؾبٴ ٶبْط ثط پطٸغٺ ټب ٸ َطح ټبي ٖٳطاٶی ٸ ٶٽبزټبي ٶٓبضتی اؾت ٦ٻ ثب اضائٻ ٪عاضـټبي ٲؿتٳط نٹضت ٲیپصيطز.

ة) ًظبرت ضَراي اسالهي ضْز
ثٻ ٲٹرت ثٷس ( )30شي٭ ٲبزٺ (٢ )80بٶٹٴ ٢بٶٹٴ تك٧يالت ،ٸْبي ٝٸ اٶتربثبت قٹضاټبي اؾالٲی ٦كٹض ٸ اٶتربة قٽطزاضاٴ ،ايٵ
قٹضا ٲٹْ ٝاؾت ثط حؿٵ ازاضٺ اٲٹض ٲبٮی قٽطزاضي ٸ ټٳچٷيٵ ٦ٯيٻ ؾبظٲبٶٽب ،ٲؤؾؿبت ٸ قط٦تٽبي ٸاثؿتٻ ٸ تبثٗٻ قٽطزاضي ٸ حّٟ
ؾطٲبيٻ ،زاضايیټب ،اٲٹاٖ ٬ٳٹٲی ٸ اذتهبنیقٽطزاضي ،ٸ ٶيع ثط حؿبة زضآٲس ٸ ټعيٷٻ آٶٽب ثب اٶتربة حؿبثطؼ ضؾٳی ٸ ضؾيس٪ی ٶٽبيی ثٻ
حؿبةټبي قٽطزاضي ضا اظ َطي ١ثطضؾی ٪عاضـټبي ٲبٮی ٸ ٪عاضـټبي حؿبثطؾبٴ ٲعثٹض ٲُبث ١ثب ثٷس د ٲبزٺ  44آييٵ ٶبٲٻ ٲبٮی
قٽطزاضيټب ٶٓبضت ٶٳٹزٺ ٸ ٲٹاضز ٶ٣ى ٸ ترٯ ٝضا ثٻ قٽطزاض اٖالٰ ٸ پي٫يطيٽبي ٢بٶٹٶی الظٰ ضا ثطاؾبؼ ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ٢بٶٹٶی اٖالٰ ٸ
ي ٥ٶؿرٻ اظ ٶتيزٻ ٪عاضـ ټبي ٲعثٹض ضا رٽت ثطضؾی ٸ ټط٪ٹٶٻ ا٢ساٰ ٢بٶٹٶی الظٰ ثٻ ٸظاضت ٦كٹض اضؾب ٬ٶٳبيٷس .ټٳچٷيٵ ٦ٯيٻ پطزاذتٽبي
قٽطزاضي ٲیثبيؿت زض حسٸز ثٹزرٻ ٲهٹة ٸ ٲؿتٷس ثٻ اؾٷبز ٲخجتٻ ٸثب ضٖبيت ؾبيط ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ٲبٮی ٸ ٲٗبٲالتی قٽطزاضيټب ثبقس ٦ٻ
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ٸْيٟٻ تبييس شيحؿبة يب ٢بئٱ ٲ٣بٰ ايكبٴ زض قٽطزاضي ثٻ اؾتٷبز تجهطٺ  1شي٭ ثٷس  30ٲبزٺ ٢ 80بٶٹٴ تك٧يالت ،ٸْبي ٝٸ اٶتربثبت قٹضاټبي
اؾالٲی ٦كٹض ٸ اٶتربة قٽطزاضاٴ ثٻ ٖٽسٺ قٹضاټبي اؾالٲی قٽط ذٹاټس ثٹز.

 -5-1-3مٌتزل ٍ ًظبرت ثؼذ اس اجزاي ثَدجِ :
ايٵ ٲطحٯٻ اظ ٶٓبضت انٹال پؽ اظ اٶزبٰ ذطد ٸ ثٻ ٲٷٓٹض حهٹ ٬اَٳيٷبٴ اظ اٖٳب٦ ٬ٷتط٬ټبي الظٰ زض ٲٹضز ټعيٷٻ ټب ٸ ؾبيط پطزاذتٽب
نٹضت ٲی٪يطز .ايٵ ٶٹٔ ٶٓبضت اظ ٸْبي ٝانٯی حؿبثطؾبٴ زاذٯی ٸ ٲؿت٣٭ اؾت .ثطاؾبؼ ٶٓبٰ ٶٓبضت ٲبٮی ؾٻ ؾُحی پيفثيٷی قسٺ
زض ٲبزٺ  44آييٵ ٶبٲٻ ٲبٮی قٽطزاضيټب ٸْيٟٻ ٶٓبضت ٲبٮی ثٗس اظ ذطد زض قٽطزاضيټب ثٻ حؿبثطؾبٴ زاذٯی قٽطزاضي ٦ٻ اظ ٦بض٦ٷبٴ حبثت
قٽطزاضي ٲیثبقٷس ،حؿبثطؾبٴ ٸظاضت ٦كٹض ٸ ټٱچٷيٵ حؿبثطؾبٴ ٲؿت٣٭ ٸ ٲٷترت قٹضاټبي اؾالٲی قٽط ٸا٪صاض ٪طزيسٺ اؾت.
يٳٷب ثٻ ٲٹرت ٲبزٺ ٢ 71بٶٹٴ قٽطزاضي ټب ٲهٹة  ،1334/4/11قٽطزاضي ٲ٧ٯ ٝاؾت ټط قف ٲبٺ ي٧جبض ٲٷتٽی تب پبٶعزټٱ ٲبٺ ثٗس ثٻ
نٹضت ربٲٕ اظ زضآٲس ٸ ټعيٷٻ قٽطزاضي ضا ٦ٻ ثٻ تهٹيت قٹضا ي قٽط ضؾيسٺ ثطاي اَالٔ ٖٳٹٲی ٲٷتكط ؾبظز ٸ ؾٻ ٶؿرٻ اظ آٴ ضا ثٻ
ٸظاضت ٦كٹض اضؾب ٬ٶٳبيس .قٽطزاض ٶيع ٲ٧ٯ ٝاؾت ټط قف ٲبٺ ي٧جبض آٲبض ٦ٯيٻ ٖٳٯيبت اٶزبٰ قسٺ اظ ٢جي٭ ذيبثبٴ ؾبظي ٸ ؾبذتٳبٴ
ٖٳبضات ٸ ؾبيط اٲٹض ارتٳبٖی ٸ ثٽساقتی ٸ اٲخب ٬آٴ ضا ثطاي اَالٔ ٖٳٹٲی ٲٷتكط ٶٳٹزٺ ٶؿرٻ اي اظ آٴ ضا ثٻ ٸظاضت ٦كٹض ثٟطؾتس.

 -5-2تفزيؾ ثَدجِ :
ٲزٳٹٖٻ ٪عاضـ ټبي ت٧ٳيٯی ٸ ثب اټٳيتی اؾت ٦ٻ زض آٴ اَالٖبت ٲطثٹٌ ثٻ ارطاي ثٹزرٻ ؾبالٶٻ اظ َطي ١ٲ٣بيؿٻ زضآٲسټب ٸ ٲٷبثٕ
پيف ثيٷی قسٺ ثب زضآٲسټب ٸ ٲٷبثٕ ٸاٗ٢ی (تح ١٣يبٞتٻ ٸ ٸنٹٮی ) ٸ اٖتجبضات ٲهٹة ٸ ترهيم يبٞتٻ ثب ٲربضد ٸ پطزاذتټبي ٸاٗ٢ی
(تحٳ٭ ٸ پطزاذت قسٺ) ثب ټس ٜايٟبي ٲؿئٹٮيت پبؾر٫ٹيی ،تٷٓيٱ ٸ ثٻ ټٳطاٺ ٪عاضـ ٲبٮی قٽطزاضي ثٻ قٹضاي اؾالٲی قٽط تؿٯيٱ
ٲیقٹز .يٳٷبً ثٻ ٲٹرت ٢بٶٹٴ قٽطزاضي ٸ آييٵ ٶبٲٻ ٲبٮی قٽطزاضي ٲیثبيؿت ٪عاضـ زضآٲس ٸ ټعيٷٻ ٲبټيبٶٻ قٽطزاضي ثٻ قٹضاي اؾالٲی
قٽط ٸ ټٳچٷيٵ ٖٳٯ٧طز قف ٲبټٻ آٴ رٽت اَالٔ ٖٳٹٰ ٲٷتكط قٹز .زض ايٵ ضاؾتب ثبيس َی زٸ ٲبټٻ ٞطٸضزيٵ ٸ اضزيجٽكت ٲبٺ ټط ؾب٬
ا٢ساٲبت الظٰ ثطاي تٷٓيٱ تٟطي ٙثٹزرٻ ؾب٢ ٬ج٭ ٸ تٽيٻ تطاظ ٖٳٯيبتی ٸ ثطضؾی ٶتبيذ حبنٯٻ اظ ارطاي ثٹزرٻ ثٻ ٖٳ٭ آيس ثٻ ٶحٹي ٦ٻ تٟطيٙ
ثٹزرٻ قٽطزاضي ټٳطاٺ ثب ٪عاضـټبي ٲص٦ٹض ٸ نٹضت ټبي ٲبٮی ضؾيس٪ی قسٺ حؿبثطؾبٴ ٲٷترت قٹضاي اؾالٲی قٽط اضائٻ قٹز.
قٹضاي اؾالٲی قٽط ٶيع ثبيس َی ذطزاز ٲبٺ تٟطي ٙثٹزرٻ قٽطزاضي ٸ ٪عاضـټبي يٳيٳٻ آٶطا ضؾيس٪ی ٸ تهٹيت ٶٳبيس .زض نٹضتي٧ٻ
يٳٵ ضؾيس٪ی ثٻ تٟطي ٙثٹزرٻ ٸ ٪عاضـټبي آٴ ،ترٯٟبتی ثطاي قٹضاي اؾالٲی قٽط احطاظ ٪طزز  ،تهٳيٱ ٲ٣تًی ٲجٷی ثط ٶحٹٺ پي٫يطي
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الظٰ ثطاؾبؼ ٲ٣طضات ٲطثٹَٻ تٹؾٍ قٹضا اتربش ذٹاټس قس .تهٹيت تٟطي ٙثٹزرٻ تٹؾٍ قٹضاي اؾالٲی قٽط ثٻ ٲٷعٮٻ ٲٟبنب حؿبة
قٹضاي اؾالٲی قٽط ثٻ قٽطزاضي ذٹاټس ثٹز.
زض تٽيٻ ٸ تٷٓيٱ تٟطي ٙثٹزرٻ ثبيس اظ ٞطٰټبي پيٹؾت قٳبضٺ ( )2ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ اؾتٟبزٺ قٹز ٖالٸٺ ثط آٴ ٲٳ٧ٵ اؾت ٪عاضـ ټب ٸ
ٞطٰ ټبي زي٫طي ٶيع ثٷب ثٻ ٲ٣تًيبت ټط قٽطزاضي تٽيٻ ٸ يٳيٳٻ ٪عاضـ تٟطي ٙثٹزرٻ ٪طزز .پؽ اظ ايٷ٧ٻ تٟطي ٙثٹزرٻ ثٻ تهٹيت قٹضاي
اؾالٲی قٽط ضؾيس قٽطزاضي ٲ٧ٯ ٝاؾت زض ارطاي تجهطٺ ٲبزٺ ٢ 67بٶٹٴ قٽطزاضي ي ٥ٶؿرٻ اظ آٴ ضا ْط ٜٲست  15ضٸظ ثٻ ٸظاضت
٦كٹض(٦الٶكٽطټب ٸ ٲطا٦ع اؾتبٴ) ٸ ثٻ اؾتبٶساضي ٲطثٹَٻ(ؾبيط قٽطزاضيټب) اضؾب ٬ٶٳبيس.
قٽطزاضي ٲٹْ ٝاؾت زض ٪عاضـ تٟطي ٙثٹزرٻ يٳٵ ٲ٣بيؿٻ ثٹزرٻ ٸ ٖٳٯ٧طز اَالٖبت الظٰ قبٲ٭ ٲٹاضز ظيط ضا ثطاي اٖٳب ٬ٶٓبضت
٢بٶٹٶی ٞطاټٱ ؾبظز:
اٮ .ٝٲ٣بيؿٻ ثٹزرٻ اٸٮيٻ ٸ ٶٽبيی؛
ة  .ٲ٣بيؿٻ ثٹزرٻ ٶٽبيی ٸ ٖٳٯ٧طز ثطاؾبؼ ي ٥ٲجٷبي ٢بث٭ ٲ٣بيؿٻ؛
ح  .اٞكبي زالي٭ تٟبٸتٽبي ثب اټٳيت ثيٵ ثٹزرٻ ٶٽبيی ثب ثٹزرٻ اٸٮيٻ ٸ ٖٳٯ٧طز زض يبززاقتٽبي تٹييحی.
تجصزُ  :1ثٻ ٲٷٓٹض اٶٗ٧بؼ اَالٖبت ٲ٣بيؿٻاي ٞٹ ٠زض تٟطي ٙثٹزرٻ ،قٽطزاضيټب ٲٹْٟٷس ٲُبث ١ثب ٞطٰټبي ٲٹضز اقبضٺ زض پيٹؾت قٳبضٺ
( )2ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ٖٳ٭ ٶٳٹزٺ ٸ اَالٖبت تٟهيٯی ٲطثٹَٻ ضا َجٖ ١ٷبٸيٵ ٸ َج٣ٻ ثٷسي ټبي ٲرتٯ ٝثٹزرٻ ؾبالٶٻ تٷٓيٱ ٶٳبيٷس.
تجصزُ  :2تب ظٲبٴ اضائٻ زؾتٹضاٮٗٳ٭ حؿبثساضي ٸ ٪عاضق٫طي ٲبٮی ٲٹيٹٔ ٲٹاز  42ٸ  43آييٵ ٶبٲٻ ٲبٮی قٽطزاضيټب زض نٹضتی ٦ٻ
قٽطزاضي ټب اظ ٲجٷبټبي حؿبثساضي ٲتٟبٸتی ثطاي تٽيٻ ٸ تٷٓيٱ ثٹزرٻ ٸ حؿبثساضي ٸ ٪عاضق٫طي ٲبٮی اؾتٟبزٺ ٲیٶٳبيٷس ٲ٧ٯ ٝثٻ اضائٻ
اَالٖبت ٢بث٭ ٲ٣بيؿٻ اظ َطي ١تٷٓيٱ نٹضت تُجي ١حؿبثساضي ٸ ثٹزرٻ ذٹاټٷس ثٹز.
تجصزُ  :3ثط اؾبؼ زؾتٹضاٮٗٳ٭ حؿبثساضي قٽطزاضيټب ٦ٻ زض ضاؾتبي ٲٟبز  42ٸ  43آييٵ ٶبٲٻ ٲبٮی قٽطزاضي تٹؾٍ ٸظاضت ٦كٹض اثال٘
ذٹاټس قس ،ضٸي٧طز اٶساظٺ ٪يطي  ،ٲجٷبي حؿبثساضي ٸ َج٣ٻ ثٷسي ثٻ ٦بض ضٞتٻ زض تٽيٻ ٸ تٷٓيٱ ثٹزرٻ ٲهٹة ،ثبيس اظ َطي ١يبززاقتټبيی
ټٳطاٺ ٪عاضـ تٟطي ٙثٹزرٻ اٞكب قٹز.
تجصزُ  :4قٽطزاضيټب ٲٹْٟٷس ثٳٷٓٹض اضائٻ ٪عاضـ تٟطي ٙثٹزرٻٞ ،طٰټبي پيٹؾت قٳبضٺ ( )2ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ضا ثٻ ت٧ٟي٦ ٥ٯيٻ ٸاحسټبي
ارطايی قٽطزاضي اٖٱ اظ ٲٷبَ ،١ؾبظٲبٴټبي ٸاثؿتٻ ٸ قط٦تټبي تبثٗٻ ٸ ټٳچٷيٵ ؾبيط ٲٹؾؿبت ٸ ٸاحسټبي ؾتبزي قٽطزاضي ٸ ټٳچٷيٵ
زض نٹضت اٲ٧بٴ ٞطٰ قٳبضٺ  1-3ٸ  1-4پيٹؾت قٳبضٺ ( )2ضا ٶيع ثط حؿت ټط ي ٥اظ اٶٹأ ٲٷبثٕ زضآٲسي ٖالٸٺ ثط نٹضت تزٳيٗی تٽيٻ
ٶٳبيٷس.
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تجصزُ  : 5قٽطزاضيټب ٲٹْٟٷس ټط ؾبٮٻ ٪عاضـ ٖٳٯ٧طز ٲطثٹٌ ثٻ پطزاذت تٗٽسات ُٗ٢ی قسٺ ؾٷٹات ٢ج٭ قٽطزاضي (رسٸ ٬قٳبضٺ
 ) 1ٸ ٶيع ٖٳٯ٧طز ٲطثٹٌ ثٻ ذالنٻ تٗبز ٬ٲٷبثٕ ٸ ٲهبض ٜثٹزرٻ ؾبالٶٻ قٽطزاضي (رسٸ ٬قٳبضٺ  )10ضا ثٻ ټٳطاٺ پيٹؾت ٪عاضـ تٟطيٙ
ثٹزرٻ ثٻ قٹضاي اؾالٲی قٽط اضائٻ ٶٳبيٷس.

 -5-2-1تفزيؾ ثَدجِ سبسهبىّبي ٍاثستِ :
٪عاضـ تٟطي ٙثٹزرٻ ؾبظٲبٴټبي ٸاثؿتٻ ثٻ قٽطزاضي ثبيس ٲُبث ١ثب ٲٷسضربت ثٷس  5-2ٸ ٲٟبز تجهطٺ  4آٴ ثٻ ټٳطاٺ ٞطٰټبي پيٹؾت قٳبضٺ
( )2ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ،پؽ اظ اٶزبٰ ضؾيس٪ی ټبي الظٰ تٹؾٍ حؿبثطؾبٴ ؾبظٲبٴ ٦ٻ ثٻ اؾتٷبز اؾبؾٷبٲٻ ٢بٶٹٶی ٸ ثط اؾبؼ اٮعاٲبت
زؾتٹضاٮٗٳ٭ ٶحٹٺ اؾتٟبزٺ اظ ذسٲبت ٲٹؾؿبت حؿبثطؾی زض قٽطزاضي ،ؾبظٲبٴټبي ٸاثؿتٻ ٸ قط٦تټبي تبثٗٻ ثٻ قٳبضٺ  36963ٲٹضخ
 1396/3/8ٸظيط ٲحتطٰ ٦كٹض ٸ پيكٷٽبز ٦ٳيتٻ حؿبثطؾی اظ ؾٹي قٹضاي اؾالٲی قٽط اٶتربة ٲیقٹٶس ،ٲٹضز ضؾيس٪ی ٢طاض ٪طٞتٻ ٸ
يطٸضت زاضز تطتيجی اتربش ٪طزز تب پؽ اظ اٶزبٰ ثطضؾی ټبي ترههی زض ٦ٳيتٻ حؿبثطؾی قٹضاي اؾالٲی قٽط ،ٲٹاضز پؽ اظ اضائٻ ثٻ
قٹضا تب پبيبٴ ذطزاز ٲبٺ ؾب ٬ثٗس ثٻ تبييس قٹضاي اؾالٲی قٽط ضؾيسٺ ٸ زض ٲٽٯت ٢بٶٹٶی ٲٷسضد زض اؾبؼٶبٲٻ ٶيع ثٻ تهٹيت قٹضاي ؾبظٲبٴ
ټٱ ثطؾس.
تجصزُ  :ٲٷٓٹض اظ ؾبظٲبٴټبي ٸاثؿتٻ ش٦ط قسٺ زض ايٵ ثٷس نطٞبً ؾبظٲبٴ ټبي ٸاثؿتٻ اي ټؿتٷس ٦ٻ ثٻ اؾتٷبز ٲبزٺ ٢ 84بٶٹٴ قٽطزاضي تبؾيؽ
قسٺاٶس ٸ تب ٦ٷٹٴ اؾبؼٶبٲٻ آٴټب ثط اؾبؼ ثركٷبٲٻ ٸظيط ٲحتطٰ ٦كٹض انالح ٶكسٺ اؾت ٸ ثط اؾبؼ انٹ ٬ثبظض٪بٶی ازاضٺ ٲیقٹٶس.
٪عاضـ تٟطي ٙؾبيط ؾبظٲبٴټبي ٸاثؿتٻاي ٦ٻ ٲُبث ١ثب ٲبزٺ ٢ 54بٶٹٴ قٽطزاضي تبؾيؽ ٸ يب اؾبؼ ٶبٲٻ آٴټب انالح قسٺ اؾت ٲیثبيؿت
زضٸٴ ٪عاضـ تٟطي ٙثٹزرٻ قٽطزاضي ٲطثٹَٻ ٮحبِ قٹٶس.
 -5-2-2تفزيؾ ثَدجِ هَسسبت ٍ ضزمتّبي تبثؼِ :
٪عاضـ تٟطي ٙثٹزرٻ ٲٹؾؿبت ٸ قط٦تټبي تبثٗٻ قٽطزاضي ثبيس ٲُبث ١ثب ٲٷسضربت ثٷس  5-2ٸ ٲٟبز تجهطٺ  4آٴ ثٻ ټٳطاٺ ٞطٰټبي پيٹؾت
قٳبضٺ ( )2زؾتٹضاٮٗٳ٭ ،پؽ اظ اٶزبٰ ضؾيس٪ی ټبي الظٰ تٹؾٍ حؿبثطؼ ٸ ثبظضؼ ٢بٶٹٶی ٦ٻ ثط اؾبؼ اٮعاٲبت زؾتٹضاٮٗٳ٭ ٶحٹٺ اؾتٟبزٺ
اظ ذسٲبت ٲٹؾؿبت حؿبثطؾی زض قٽطزاضي ،ؾبظٲبٴټبي ٸاثؿتٻ ٸ قط٦تټبي تبثٗٻ ثٻ قٳبضٺ  36963ٲٹضخ  1396/3/8ٸظيط ٲحتطٰ ٦كٹض
ٸ پيكٷٽبز ٦ٳيتٻ حؿبثطؾی اظ ؾٹي قٹضاي اؾالٲی قٽط اٶتربة ٲیقٹٶس ،ٲٹضز ضؾيس٪ی ٢طاض ٪طٞتٻ ٸ يطٸضت زاضز تطتيجی اتربش ٪طزز تب
پؽ اظ اٶزبٰ ثطضؾی ټبي ترههی زض ٦ٳيتٻ حؿبثطؾی قٹضاي اؾالٲی قٽط ،ٲٹاضز پؽ اظ اضائٻ ثٻ قٹضا تب پبيبٴ ذطزاز ٲبٺ ؾب ٬ثٗس ثٻ تبييس
قٹضاي اؾالٲی قٽط ضؾيسٺ ٸ زض ٲٽٯت ٢بٶٹٶی ٲٷسضد زض اؾبؼٶبٲٻ ٶيع ثٻ تهٹيت ٲزٳٕ ٖٳٹٲی قط٦ت ټٱ ثطؾس.
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 -5-3حسبثذاري ثَدجِ :
ثٻ ٖٳٯيبت حؿبثساضي ٲكرهی اَال ٠ٲی قٹز ٦ٻ اظ َطي ١آٴ آحبض ضٸيسازټبي ٲطتجٍ ثب اثال٘ اٖتجبضات ٲهٹة  ،ترهيم يبٞتٻ ٸ
ٲطحٯٻ تبٲيٵ اٖتجبض اظ ٲطاح٭ ذطد ثب اؾتٟبزٺ اظ حؿبة ټبي ثٹزرٻ اي زض حؿبة ټبي ٲؿت٣٭ ٲطثٹَٻ (ٲُبث ١ثب ٲبزٺ  39آييٵ ٶبٲٻ ٲبٮی
قٽطزاضي) حجت ،ٶ٫ٽساضي ٸ٪عاضـ ٲی٪طزز .زض ايٵ ٖٳٯيبت ،اَالٖبت ثٹزرٻ اي ثٻ ٶحٹي حجت ٸ ٶ٫ٽساضي ٲی٪طزز ٦ٻ يٳٵ ٦ٷتط٬
ثٹزرٻ ؾبالٶٻ ظٲيٷٻ الظٰ ضا ثطاي تٽيٻ تٟطي ٙثٹزرٻ ٞطاټٱ ٲیؾبظز.
تجصزُ  :ٶحٹٺ اٶزبٰ ٖٳٯيبت حؿبثساضي ثٹزرٻ اي زض قٽطزاضي ټب ثٳٹرت زؾتٹضاٮٗٳ٭ حؿبثساضي ذٹاټس ثٹز ٦ٻ تٹؾٍ ٸظاضت ٦كٹض
اثال٘ ذٹاټس قس.
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ارقام به هزار ريال

فزم -1-1خالصه كل بودجه

مصارف

منابع
ردیف

شزح

1

ػمزان ي شُزساسي

2

محيط سیست ي خذمات شُزي

3

ایمىي ي مذیزیت بحزان

140000

درآمذَاي حاصل اس يجًٌ ي امًال شُزداري

4

حمل ي وقل ي تزافيك

150000

كمك َاي اػطائي ديلت ي ساسماوُاي ديلتي

5

خذمات مذیزیت

160000

اػاوات  ،كمكَاي اَذایي ي دارائي َا

6

اجتماػي ي فزَىگي

100000

جمغ كل درآمذَا

ردیف

شزح

110000

درآمذَاي واشي اس ػًارض ػمًمي

مبلغ پيشىُادي

مبلغ مصًب

درآمذَا

مامًریت َا

 120000درآمذَاي واشي اس ػًارض اختصاصي شُزداري
 130000بُا خذمات ي درآمذَاي مًسسات اوتفاػي شُزداري

جمغ كل مامًریت َا

 200000جمغ كل مىابغ حاصل اس ياگذاري دارایي سزمایٍ اي

300000

مبلغ پيشىُادي

مبلغ مصًب

تبصزٌ پزداخت بذَي َاي قطؼي شذٌ سزمایٍ اي سىًاتي**

جمغ كل مىابغ حاصل اس ياگذاري دارایي مالي
جمغ كل مىابغ شُزداري

جمغ كل مصارف شُزداري

مىابغ ساسماوُا*

مصارف ساسماوُا*

مىابغ شزكتُا ي مًسسات

مصارف شزكتُا ي مًسسات

جمغ مىابغ شزكتُا ،مًسسات ي ساسماوُا*

جمغ مصارف شزكتُا ،مًسسات ي ساسماوُا*

كسز مي شًد ارقامي كٍ ديبار مىظًر شذٌ است

كسز مي شًد ارقامي كٍ ديبار مىظًر شذٌ است

مىابغ بًدجٍ كل تلفيقي شُزداري

مصارف بًدجٍ كل تلفيقي شُزداري

هجلغ ثِ حشٍف ................................................................................................................................................................ :

هجلغ ثِ حشٍف ................................................................................................................................................................ :

* ايٌگًَِ ػبصهبًْبي ٍاثؼتِ  ،ثِ اػتٌبد هبدُ  84لبًَى ؿْشداسي تبػيغ ؿذُ اًذ ٍ ثَدجِ آًْب هي ثبيؼت ثلَست تلفيك ثب ثَدجِ ٓوَهي ؿْشداسي پيؾ ثيٌي ؿذُ ثبؿذ.
** هَهَّ جذٍل ؿوبسُ ( )1فلل دٍم دػتَسالٔول ثَدجِ

امضاء -مدير امور مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :

صفحه  5 :از 37

بودجه مصوب سال  1398شهزداري ..............

ارقام به هزار ريال

فزم -1-2خالصه كل بودجه

منابع
شزح

وًع

درآمذَا

درآمذَاي ػمًمي

درآمذَا

درآمذَاي اختصاصي

مصارف
مبلغ پيشىُادي

شزح

مبلغ مصًب

مبلغ پيشىُادي

مبلغ مصًب

َشیىٍ ػمًمي
تملك دارایيَاي سزمایٍاي
تملك دارایيَاي مالي
كمك اس محل درآمذ ػمًمي -تؼُذات قطؼي سىًاتي سزمایٍاي

َشیىٍ اختصاصي
تملك دارایيَاي سزمایٍاي اختصاصي
تملك دارایي َاي سزمایٍ اي

ياگذاري دارایي َاي سزمایٍ اي

تملك دارایي َاي مالي
تملك دارایيَاي سزمایٍاي

ياگذاري دارایيَاي مالي

كمك اس محل ياگذاري دارایيَاي مالي
بابت تؼُذات قطؼي سىًاتي سزمایٍاي

جمغ مىابغ بًدجٍ ػمًمي

جمغ مصارف بًدجٍ ػمًمي

(شُزداري ي ساسماوُاي يابستٍ*)

(شُزداري ي ساسماوُاي يابستٍ*)

مىابغ ساسماوُا**  ،شزكتُا ي مًسسات -ػمًمي

مصارف ساسماوُا** شزكتُا ي مًسسات  -ػمًمي
كمك اس محل مىابغ ػمًمي بابت تؼُذات قطؼي سىًاتي سزمایٍاي

مىابغ ساسماوُا**  ،شزكتُا ي مًسسات -اختصاصي

مصارف ساسماوُا** شزكتُا ي مًسسات  -اختصاصي

جمغ مىابغ شزكتُا ي ساسماوُا**

جمغ مصارف شزكتُا ي ساسماوُا**

كسز مي شًد ارقامي كٍ ديبار مىظًر شذٌ است

كسز مي شًد ارقامي كٍ ديبار مىظًر شذٌ است

مىابغ بًدجٍ كل تلفيقي شُزداري

مصارف بًدجٍ كل تلفيقي شُزداري

* ايٌگًَِ ػبصهبًْبي ٍاثؼتِ  ،ثِ اػتٌبد هبدُ  54لبًَى ؿْشداسي تبػيغ ؿذُ اًذ ٍ ثَدجِ آًْب هي ثبيؼت دس ثَدجِ ٓوَهي ؿْشداسي لحبٍ ؿذُ ثبؿذ.
** ايٌگًَِ ػبصهبًْبي ٍاثؼتِ  ،ثِ اػتٌبد هبدُ  84لبًَى ؿْشداسي تبػيغ ؿذُ اًذ ٍ ثَدجِ آًْب هي ثبيؼت ثلَست تلفيك ثب ثَدجِ ٓوَهي ؿْشداسي پيؾ ثيٌي ؿذُ ثبؿذ.

امضاء -مدير امور مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :

صفحه  6 :از 37

بودجه مصوب سال  1398شهزداري ..............

ارقام به هزار ريال

فزم -2-1درآمذ و منابع تامين اعتبار

ًجمِ ثٌذي

100000
110000
110100
110101
110102
110103
110104
110105
110106
110200
110201
110202
110203
110204
110205
110206
110207
110208
110209
110210
110211
110290
110300
110301
110302
110303
110304
110305
110306

امضاء -مدير امور مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

ًَّ دسآهذ

ؿشح ٌَٓاى

ًَّ هلشف
ّضيٌِاي

توله

حَصُ هلشف ثش اػبع هبهَسيت

درآمذَا
دسآهذّبي ًبؿي اص َٓاسم ٓوَهي
َٓاسم هَهَّ لبًَى هبليبت ثشاسصؽ افضٍدُ
ٓوَهي
َٓاسم ثش وبال ٍ خذهبت
ٓوَهي
َٓاسم آاليٌذگي
ٓوَهي
َٓاسم هتوشوض(فشآٍسدّبي ًفتي ،ػيگبس ٍ ؿوبسُ گزاسي)
ٓوَهي
َٓاسم خَسدٍّبي ػَاسي ٍ ػبيش ٍػبئي ًمليِ
ٓوَهي
َٓاسم ثليي (حول ًٍمل َّايي ،صهيٌي،دسيبيي)
ٓوَهي
َٓاسم هتوشوض(دٍاصدُ دس ّضاس گوشوي)
دسآهذّبي ًبؿي اص تَػِٔ ؿْش
ٓوَهي
َٓاسم ثش پشٍاًِ ّبي ػبختوبًي دس حذ تشاون (هؼىًَي)
ٓوَهي
َٓاسم ثش پشٍاًِ ّبي ػبختوبًي دس حذ تشاون ( غيش هؼىًَي)
ٓوَهي
َٓاسم ثش پشٍاًِ ػبختوبًي هبصاد ثش تشاون (هؼىًَي)
ٓوَهي
َٓاسم ثش پشٍاًِ ػبختوبًي هبصاد ثش تشاون (غيشهؼىًَي)
ٓوَهي
َٓاسم ثش ثبلىي ٍ پيؾ آهذگي
َٓاسم اسصؽ افضٍدُ ًبؿي اص اجشاي ًشحْبي ٓوشاى ٍ تَػِٔ ؿْشي ٓوَهي
ٓوَهي
َٓاسم كذٍس ،توذيذ ٍ تَٔين گزسًبهِ
اختلبكي
َٓاسم لٌْ اؿجبس
َٓاسم كذٍس هجَص حلبسوـي ٍ ديَاس وـي ثشاي اهالن فبلذ هؼتحذثبت ٓوَهي
ٓوَهي
َٓاسم ثش توذيذ پشٍاًِ ػبختوبًي
ٓوَهي
َٓاسم ٍ دسآهذّبي ٍكَلي دس حشين ؿْشّب
ػبيش
دسآهذّبي ًبؿي اص حول ٍ ًمل
اختلبكي
ثْبي خذهبت كذٍس ٍ توذيذ پشٍاًِ تبوؼيشاًي
اختلبكي
َٓاسم هَتَسػيىلت ّب
ثْبي خذهبت ًبؿي اص كذٍس پشٍاًِ ؿشوتّب ٍ ًبٍگبى حول ٍ ًمل ثبس اختلبكي
اختلبكي
دسآهذ اتَثَػشاًي ٍ هيٌي ثَػشاًي
ثْبي خذهبت ًبؿي اص كذٍس پشٍاًِ ؿشوتّب ٍ ًبٍگبى حول ٍ ًمل هؼبفش اختلبكي
اختلبكي
َٓاسم ًبؿي اص اجشاي هبدُ  15سػيذگي ثِ تخلفبت ساًٌذگي

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :















هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ
هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ
هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ
هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ
هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ
هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ
















هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ
هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ
هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ
هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ
هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ
هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ
هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ
خذهبت ؿْشي ٍ هحيي صيؼت
هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ
هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ
هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ














حول ٍ ًمل ٍ تشافيه
حول ٍ ًمل ٍ تشافيه
حول ٍ ًمل ٍ تشافيه
حول ٍ ًمل ٍ تشافيه
حول ٍ ًمل ٍ تشافيه
حول ٍ ًمل ٍ تشافيه







امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :

صفحه  7 :از 37

بودجه مصوب سال  1398شهزداري ..............

ارقام به هزار ريال

فزم -2-1درآمذ و منابع تامين اعتبار

ًجمِ ثٌذي

ؿشح ٌَٓاى

ًَّ دسآهذ

اختلبكي
َٓاسم ًبؿي اص اجشاي هبدُ  23سػيذگي ثِ تخلفبت ساًٌذگي
110307
َٓ 110308اسم ثجت ًبم ٍ تجذيذ آصهبيؾ ساًٌذگي ( گَاّيٌبهِ ساًٌذگي ،هٔبيٌِ چـن ٍ ػبيش) اختلبكي
ٓوَهي
َٓاسم كذٍس ،توذيذ ٍ تَٔين گَاّيٌبهِ
110309
اختلبكي
َٓاسم حبكل اص اجشاي ًشح ّبي تشافيىي ()LEZ
110310
َٓ 110311اسم ًبؿي اص اجشاي هبدُ  9لبًَى حول ٍ ًمل سيلي ؿْشّبي ثبالي ّ 500ضاسًفش اختلبكي
ػبيش
110390
دسآهذّبي ًبؿي اص ثْشُ ثشداسي اص فوبي ؿْش
110400
اختلبكي
َٓاسم ًَػبصي
110401
ٓوَهي
َٓاسم ػٌح ؿْش
110402
ٓوَهي
َٓاسم ػبليبًِ ثبًهّب ٍ هَػؼبت آتجبسي
110403
ٓوَهي
َٓاسم اػٌبد سػوي (حك الثجت)
110404
َٓ 110405اسم كذٍس هجَص احذاث دول ،آًتي ،تبػيؼبت هخبثشاتي ٍ ؿْشي ٓوَهي
ٓوَهي
َٓاسم ثش هـبغل
110406
ٓوَهي
َٓاسم ثش تبثلَّبي تجليغبت هحيٌي ثِ غيشاص تبثلَّبي هٔشفي
110407
ٓوَهي
دسآهذ ًبؿي اص خؼبست ٍاسدُ ثِ اهَال ٓوَهي ؿْش
110408
ػبيش
110490
دسآهذّبي ًبؿي اص َٓاسم اختلبكي ؿْشداسي
120000
دسآهذّبي اختلبكي
120100
 120101دسآهذ ّتل ،هْوبًؼشا ،پالط ٍ ػبيش هشاوض سفبّي ٍ تفشيحي ؿْشداسي ٓوَهي
اختلبكي
دسآهذ پبسن ّب
120102
دسآهذ حبكل اص فشٍؽ هحلَالت ٍ خذهبت وبسخبًجبت ؿْشداسي ٓوَهي
120103
اختلبكي
دسآهذ حبكل اص فشٍؽ هحلَالت وبسخبًِ آػفبلت
120104
اختلبكي
دسآهذ حبكل اص فشٍؽ گل ٍ گيبُ ٍ ػبيش هحلَالت
120105
اختلبكي
دسآهذ هشاوض فشٌّگي
120106
اختلبكي
ثْبي خذهبت ايوٌي ٍ آتؾ ًـبًي
120107
اختلبكي
دسآهذ غؼبلخبًِ ٍ گَسػتبى
120108
اختلبكي
ثْب خذهبت فوبي ػجض
120109
اختلبكي
ثْبي خذهبت هذيشيت پؼوبًذ
120110
ٓوَهي
دسآهذ ًبؿي اص خؼبسات ٍاسدُ ثِ اهَال اختلبكي ؿْشداسي
120111
اختلبكي
دسآهذ ػبيش ػبصهبًْبي ٍاثؼتِ ثِ ؿْشداسي
120112

امضاء -مدير امور مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

ًَّ هلشف
ّضيٌِاي

توله

حَصُ هلشف ثش اػبع هبهَسيت







حول ٍ ًمل ٍ تشافيه
حول ٍ ًمل ٍ تشافيه
هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ
حول ٍ ًمل ٍ تشافيه
حول ٍ ًمل ٍ تشافيه


















ٓوشاى ٍ ؿْشػبصي
هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ
هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ
هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ
هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ
هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ
هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ
هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ

























هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ
خذهبت ؿْشي ٍ هحيي صيؼت
هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ
حول ٍ ًمل ٍ تشافيه
خذهبت ؿْشي ٍ هحيي صيؼت
اجتوبٓي ٍ فشٌّگي
ايوٌي ٍ هذيشيت ثحشاى
خذهبت ؿْشي ٍ هحيي صيؼت
خذهبت ؿْشي ٍ هحيي صيؼت
خذهبت ؿْشي ٍ هحيي صيؼت
هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ
ثب تَجِ ثِ ًَّ ػبصهبى







امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :

صفحه  8 :از 37

بودجه مصوب سال  1398شهزداري ..............

ارقام به هزار ريال

فزم -2-1درآمذ و منابع تامين اعتبار

امضاء -مدير امور مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

ًَّ دسآهذ

ًجمِ ثٌذي

ؿشح ٌَٓاى

120190
130000
130100
130101
130102
130103
130104
130105
130106
130107
130108
130109
130110
130111
130190
130200
130201
130202
130203
130204
130290
140000
140100
140101
140102
140103
140104
140105
140106
140190

ػبيش
ثْبي خذهبت ٍ دسآهذّبي هَػؼبت اًتفبٓي ؿْشداسي
ثْبي خذهبت ٍ دسآهذّبي هَػؼبت اًتفبٓي ؿْشداسي
ثْبي خذهبت آػفبلت ٍ لىِ گيشي ٍ تشهين حفبسي
ثْبي خذهبت وبسؿٌبػي ًمـِ ّب
ثْبء خذهبت كذٍس هٔبيٌِ فٌي خَدسٍ
ثْبي خذهبت فٌي
ثْبي خذهبت ثبصسگبًي
ثْبي خذهبت پيوبًىبسي
ثْبي خذهبت آهبدُ ػبصي
ثْبي خذهبت كذٍس هجَص تٔويشات اػبػي ػبختوبى
ثْبي خذهبت تبهيي پبسويٌگ (هٌبثك ثب لبًَى)
ثْبي خذهت اتجبّ ثيگبًِ
ثْب خذهبت جوْ آٍسي ًخبلِ ّبي ػبختوبًي
ػبيش
دسآهذ حبكل اص تبػيؼبت ؿْشداسي
دسآهذ ػشٍيغ ّبي دسثؼتي
دسآهذ ًبؿي اص اسائِ خذهبت هيٌي ثَع ساًي ٍ تبوؼيشاًي
دسآهذ حبكل اص ثبصيبفت صثبلِ
دسآهذ حبكل اص آگْي ّبي تجبسي ٍ تجليغبت هحيٌي
ػبيش
دسآهذّبي حبكل اص ٍجَُ ٍ اهَال ؿْشداسي
دسآهذ حبكل اص اهَال ؿْشداسي
هبل االجبسُ ػبختوبًْب ٍ تأػيؼبت ؿْشداسي
دسآهذ حبكل اص هشاوض تفشيحي ٍ سفبّي
دسآهذ حبكل اص وشايِ هبؿيي آالت ٍػبئل ًمليِ
دسآهذ حبكل اص ثبصاسّبي سٍص ٍ ّفتگي
دسآهذ حبكل اص پبسويٌگ
دسآهذ حبكل اص ػَد ػْبم ػبصهبى ّب ٍ ؿشوت ّب
ػبيش

ًَّ هلشف
ّضيٌِاي

اختلبكي

ٓوَهي
اختلبكي









توله













ٓوشاى ٍ ؿْشػبصي
هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ
حول ٍ ًمل ٍ تشافيه
هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ
هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ
هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ
هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ
هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ
ٓوشاى ٍ ؿْشػبصي
؟
هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ

هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ
هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ
هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ
هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ

هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ
هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ
هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ
هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ
ٓوشاى ٍ ؿْشػبصي
هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ

ٓوَهي
ٓوَهي
ٓوَهي
ٓوَهي
ٓوَهي
اختلبكي
اختلبكي
ٓوَهي




ٓوَهي
ٓوَهي
ٓوَهي
ٓوَهي











ٓوَهي
ٓوَهي
ٓوَهي
ٓوَهي
اختلبكي
ٓوَهي













امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :



حَصُ هلشف ثش اػبع هبهَسيت

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :
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بودجه مصوب سال  1398شهزداري ..............

ارقام به هزار ريال

فزم -2-1درآمذ و منابع تامين اعتبار

امضاء -مدير امور مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

ًَّ دسآهذ

ًجمِ ثٌذي

ؿشح ٌَٓاى

140200
140201
140202
140290
150000
150100
150101
150102
150103
150104
150190
160000
160100
160101
160102
160103
160190
160200
160201
160202
160203
160204
160205
160206
160290

دسآهذ حبكل اص ٍجَُ ؿْشداسي
دسآهذ حبكل اص ػشهبيِ گزاسي
دسآهذ حبكل اص ٍجَُ ػپشدُ ّبي ؿْشداسي
ػبيش
ووه ّبي آٌبئي دٍلت ٍ ػبصهبًْبي دٍلتي
يبساًِ ّب ٍ ووه ّبي آٌبئي دٍلت ٍ ػبصهبًْبي دٍلتي
ووه ثالَٓم دٍلت ٍ يب ػبيش ػبصهبًْب ٍ هَػؼبت دٍلتي
ووه دٍلت ثشاي تبهيي هبؿيي آالت خذهبتي ٍ ٓوشاًي
يبساًِ دٍلت
ووه ّبي دٍلت ثشاي پشٍطُ هـخق
ػبيش
آبًبت  ،ووهّبي اّذايي ٍ داسائي ّب
آبًبت ٍ ووه ّبي اّذائي
خَديبسي ؿْشًٍذاى ٍ ّذايبي دسيبفتي
ػبيش آبًبت ٍ ووه اص اؿخبف حمَلي
ووه ّب ٍ آبًبت دسيبفتي اص هَػؼبت ٓوَهي غيش دٍلتي
ػبيش
دسآهذّبي اتفبلي وِ ثِ هَجت لبًَى ٍكَل هي ؿَد
هجي ػپشدُ ّبي هٌبلجِ ًـذُ
هجي ػپشدُ ّبي هٔبهالت ؿْشداسي
دسآهذ حبكل اص اجشاي هبدُ  110لبًَى ؿْشداسيْب
ّضيٌِ تبخيش ٍ خؼبست تبديِ چه
جشائن وويؼيَى هبدُ 100
دسآهذ ًبؿي اص فشٍؽ اػٌبد هٌبللِ
ػبيش
جمغ كل درآمذَا

ًَّ هلشف
ّضيٌِاي




هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ
هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ






هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ
هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ
هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ
هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ

ٓوَهي
ٓوَهي
ٓوَهي









هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ
هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ
هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ

ٓوَهي
ٓوَهي
ٓوَهي
ٓوَهي
ٓوَهي
ٓوَهي















هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ
هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ
هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ
هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ
هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ
هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ

ٓوَهي
ٓوَهي




توله

حَصُ هلشف ثش اػبع هبهَسيت

ٓوَهي
ٓوَهي
ٓوَهي
ٓوَهي

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :
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ارقام به هزار ريال

فزم -2-1درآمذ و منابع تامين اعتبار

ًجمِ ثٌذي

200000
210000
210100
220000
220100
230000
230100
240000
240100
250000
250100
290000
290100

300000
310000
310100
310200
310300
320000
320100
320200
330000
330100
330900

امضاء -مدير امور مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

ًَّ دسآهذ

ؿشح ٌَٓاى

ًَّ هلشف
ّضيٌِاي

توله

حَصُ هلشف ثش اػبع هبهَسيت

مىابغ حاصل اس ياگذاري دارایي سزمایٍ اي
هبدُ  101لبًَى ؿْشداسي
دسآهذ ًبؿي اص اجشاي تجلشُ 4هبدُ  101لبًَى ؿْشداسي (ثيـتش اص  500هتش هشثْ) ٓوَهي
فشٍؽ اهَال غيش هٌمَل
ٓوَهي
فشٍؽ اهَال غيش هٌمَل
فشٍؽ اهَال هٌمَل ٍ اػمبى
ٓوَهي
فشٍؽ اهَال هٌمَل ٍ اػمبى
فشٍؽ ػشلفلي
ٓوَهي
فشٍؽ ػشلفلي
فشٍؽ حمَق اًتفبٓي
ٓوَهي
فشٍؽ حمَق اًتفبٓي
ػبيش
ػبيش
جمغ كل مىابغ حاصل اس ياگذاري دارایي سزمایٍ اي



هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ
هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ
هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ


هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ

هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ

هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ


مىابغ حاصل اس ياگذاري دارایي مالي
ٍام ّبي دسيبفتي
ٍام دسيبفتي اص ٍصاست وـَس
تؼْيالت دسيبفتي اص ثبًىْب ٍ ػبيش هَػؼبت هبلي ٍ آتجبسي
تؼْيالت خبسجي
اًَاّ اٍساق ٍ اػٌبد
ٓوَهي
اٍساق هـبسوت
ٓوَهي
اًَاّ كىَن
ػبيش هٌبثْ
ٓوَهي
ثبصدسيبفت ٍام ّبي آٌبيي
ػبيش
جمغ كل مىابغ حاصل اس ياگذاري دارایي مالي
ٓوَهي
ٓوَهي
ٓوَهي

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :









هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ
هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ
هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ







هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ
هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ





هبهَسيت ّبي ؿؾ گبًِ

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :
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بودجه مصوب سال  1398شهزداري ..............

ارقام به هزار ريال

فزم -2-2پيش بيني منابع درآمذي

دٍرُ ّاي قثل
ًجمِ ثٌذي

ؿشح ٌَٓاى

هثٌاي تزآٍرد

ٍصَلي قغؼي

تَدجِ هصَب

ٍصَلي قغؼي عِ

عال 1396

عال 1397

هاِّ آخز عال 1396

ٍصَلي قغؼي ًِ
هاِّ

عزجوغ

هثلغ خيؾٌْادي

هثلغ هصَب

عال 1398

عال 1398

اٍل عال 1397

درآمذَا
100000
دسآهذّبي ًبؿي اص َٓاسم ٓوَهي
110000
َٓاسم هَهَّ لبًَى هبليبت ثشاسصؽ افضٍدُ
110100
َٓاسم ثش وبال ٍ خذهبت
110101
َٓاسم آاليٌذگي
110102
َٓاسم هتوشوض(فشآٍسدّبي ًفتي ،ػيگبس ٍ ؿوبسُ گزاسي)
110103
َٓاسم خَسدٍّبي ػَاسي ٍ ػبيش ٍػبئي ًمليِ
110104
َٓاسم ثليي (حول ًٍمل َّايي ،صهيٌي،دسيبيي)
110105
َٓاسم هتوشوض(دٍاصدُ دس ّضاس گوشوي)
110106
دسآهذّبي ًبؿي اص تَػِٔ ؿْش
110200
َٓاسم ثش پشٍاًِ ّبي ػبختوبًي دس حذ تشاون (هؼىًَي)
110201
َٓاسم ثش پشٍاًِ ّبي ػبختوبًي دس حذ تشاون ( غيش هؼىًَي)
110202
َٓاسم ثش پشٍاًِ ػبختوبًي هبصاد ثش تشاون (هؼىًَي)
110203
َٓاسم ثش پشٍاًِ ػبختوبًي هبصاد ثش تشاون (غيشهؼىًَي)
110204
َٓاسم ثش ثبلىي ٍ پيؾ آهذگي
110205
َٓ 110206اسم اسصؽ افضٍدُ ًبؿي اص اجشاي ًشحْبي ٓوشاى ٍ تَػِٔ ؿْشي
َٓاسم كذٍس ،توذيذ ٍ تَٔين گزسًبهِ
110207
َٓاسم لٌْ اؿجبس
110208
َٓ 110209اسم كذٍس هجَص حلبسوـي ٍ ديَاس وـي ثشاي اهالن فبلذ هؼتحذثبت
َٓاسم ثش توذيذ پشٍاًِ ػبختوبًي
110210
َٓاسم ٍ دسآهذّبي ٍكَلي دس حشين ؿْشّب
110211
ػبيش
110290
دسآهذّبي ًبؿي اص حول ٍ ًمل
110300
ثْبي خذهبت كذٍس ٍ توذيذ پشٍاًِ تبوؼيشاًي
110301
َٓاسم هَتَسػيىلت ّب
110302
 110303ثْبي خذهبت ًبؿي اص كذٍس پشٍاًِ ؿشوتّب ٍ ًبٍگبى حول ٍ ًمل ثبس
دسآهذ اتَثَػشاًي ٍ هيٌي ثَػشاًي
110304
 110305ثْبي خذهبت ًبؿي اص كذٍس پشٍاًِ ؿشوتّب ٍ ًبٍگبى حول ٍ ًمل هؼبفش
َٓاسم ًبؿي اص اجشاي هبدُ  15سػيذگي ثِ تخلفبت ساًٌذگي
110306

امضاء -مدير امور مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :
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ارقام به هزار ريال

فزم -2-2پيش بيني منابع درآمذي

دٍرُ ّاي قثل
ًجمِ ثٌذي

ؿشح ٌَٓاى

هثٌاي تزآٍرد

ٍصَلي قغؼي

تَدجِ هصَب

ٍصَلي قغؼي عِ

عال 1396

عال 1397

هاِّ آخز عال 1396

ٍصَلي قغؼي ًِ
هاِّ

عزجوغ

هثلغ خيؾٌْادي

هثلغ هصَب

عال 1398

عال 1398

اٍل عال 1397

َٓاسم ًبؿي اص اجشاي هبدُ  23سػيذگي ثِ تخلفبت ساًٌذگي

110307
110308
َٓاسم كذٍس ،توذيذ ٍ تَٔين گَاّيٌبهِ
110309
َٓاسم حبكل اص اجشاي ًشح ّبي تشافيىي ()LEZ
110310
َٓ 110311اسم ًبؿي اص اجشاي هبدُ  9لبًَى حول ٍ ًمل سيلي ؿْشّبي ثبالي ّ 500ضاسًفش
ػبيش
110390
دسآهذّبي ًبؿي اص ثْشُ ثشداسي اص فوبي ؿْش
110400
َٓاسم ًَػبصي
110401
َٓاسم ػٌح ؿْش
110402
َٓاسم ػبليبًِ ثبًهّب ٍ هَػؼبت آتجبسي
110403
َٓاسم اػٌبد سػوي (حك الثجت)
110404
َٓ 110405اسم كذٍس هجَص احذاث دول ،آًتي ،تبػيؼبت هخبثشاتي ٍ ؿْشي
َٓاسم ثش هـبغل
110406
َٓاسم ثش تبثلَّبي تجليغبت هحيٌي ثِ غيشاص تبثلَّبي هٔشفي
110407
دسآهذ ًبؿي اص خؼبست ٍاسدُ ثِ اهَال ٓوَهي ؿْش
110408
ػبيش
110490
دسآهذّبي ًبؿي اص َٓاسم اختلبكي ؿْشداسي
120000
دسآهذّبي اختلبكي
120100
 120101دسآهذ ّتل ،هْوبًؼشا ،پالط ٍ ػبيش هشاوض سفبّي ٍ تفشيحي ؿْشداسي
دسآهذ پبسن ّب
120102
120103
دسآهذ حبكل اص فشٍؽ هحلَالت ٍ خذهبت وبسخبًجبت ؿْشداسي
دسآهذ حبكل اص فشٍؽ هحلَالت وبسخبًِ آػفبلت
120104
دسآهذ حبكل اص فشٍؽ گل ٍ گيبُ ٍ ػبيش هحلَالت
120105
دسآهذ هشاوض فشٌّگي
120106
ثْبي خذهبت ايوٌي ٍ آتؾ ًـبًي
120107
دسآهذ غؼبلخبًِ ٍ گَسػتبى
120108
ثْب خذهبت فوبي ػجض
120109
ثْبي خذهبت هذيشيت پؼوبًذ
120110
دسآهذ ًبؿي اص خؼبسات ٍاسدُ ثِ اهَال اختلبكي ؿْشداسي
120111
َٓاسم ثجت ًبم ٍ تجذيذ آصهبيؾ ساًٌذگي ( گَاّيٌبهِ ساًٌذگي ،هٔبيٌِ چـن ٍ ػبيش)

امضاء -مدير امور مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :
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ارقام به هزار ريال

فزم -2-2پيش بيني منابع درآمذي

دٍرُ ّاي قثل

امضاء -مدير امور مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

ًجمِ ثٌذي

ؿشح ٌَٓاى

120112
120190
130000
130100
130101
130102
130103
130104
130105
130106
130107
130108
130109
130110
130111
130190
130200
130201
130202
130203
130204
130290
140000
140100
140101
140102
140103
140104
140105

دسآهذ ػبيش ػبصهبًْبي ٍاثؼتِ ثِ ؿْشداسي
ػبيش
ثْبي خذهبت ٍ دسآهذّبي هَػؼبت اًتفبٓي ؿْشداسي
ثْبي خذهبت ٍ دسآهذّبي هَػؼبت اًتفبٓي ؿْشداسي
ثْبي خذهبت آػفبلت ٍ لىِ گيشي ٍ تشهين حفبسي
ثْبي خذهبت وبسؿٌبػي ًمـِ ّب
ثْبء خذهبت كذٍس هٔبيٌِ فٌي خَدسٍ
ثْبي خذهبت فٌي
ثْبي خذهبت ثبصسگبًي
ثْبي خذهبت پيوبًىبسي
ثْبي خذهبت آهبدُ ػبصي
ثْبي خذهبت كذٍس هجَص تٔويشات اػبػي ػبختوبى
ثْبي خذهبت تبهيي پبسويٌگ (هٌبثك ثب لبًَى)
ثْبي خذهت اتجبّ ثيگبًِ
ثْب خذهبت جوْ آٍسي ًخبلِ ّبي ػبختوبًي
ػبيش
دسآهذ حبكل اص تبػيؼبت ؿْشداسي
دسآهذ ػشٍيغ ّبي دسثؼتي
دسآهذ ًبؿي اص اسائِ خذهبت هيٌي ثَع ساًي ٍ تبوؼيشاًي
دسآهذ حبكل اص ثبصيبفت صثبلِ
دسآهذ حبكل اص آگْي ّبي تجبسي ٍ تجليغبت هحيٌي
ػبيش
دسآهذّبي حبكل اص ٍجَُ ٍ اهَال ؿْشداسي
دسآهذ حبكل اص اهَال ؿْشداسي
هبل االجبسُ ػبختوبًْب ٍ تأػيؼبت ؿْشداسي
دسآهذ حبكل اص هشاوض تفشيحي ٍ سفبّي
دسآهذ حبكل اص وشايِ هبؿيي آالت ٍػبئل ًمليِ
دسآهذ حبكل اص ثبصاسّبي سٍص ٍ ّفتگي
دسآهذ حبكل اص پبسويٌگ

هثٌاي تزآٍرد

ٍصَلي قغؼي

تَدجِ هصَب

ٍصَلي قغؼي عِ

عال 1396

عال 1397

هاِّ آخز عال 1396

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

ٍصَلي قغؼي ًِ
هاِّ

عزجوغ

هثلغ خيؾٌْادي

هثلغ هصَب

عال 1398

عال 1398

اٍل عال 1397

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :
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بودجه مصوب سال  1398شهزداري ..............

ارقام به هزار ريال

فزم -2-2پيش بيني منابع درآمذي

دٍرُ ّاي قثل

امضاء -مدير امور مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

ًجمِ ثٌذي

ؿشح ٌَٓاى

140106
140190
140200
140201
140202
140290
150000
150100
150101
150102
150103
150104
150190
160000
160100
160101
160102
160103
160190
160200
160201
160202
160203
160204
160205
160206
160290

دسآهذ حبكل اص ػَد ػْبم ػبصهبى ّب ٍ ؿشوت ّب
ػبيش
دسآهذ حبكل اص ٍجَُ ؿْشداسي
دسآهذ حبكل اص ػشهبيِ گزاسي
دسآهذ حبكل اص ٍجَُ ػپشدُ ّبي ؿْشداسي
ػبيش
ووه ّبي آٌبئي دٍلت ٍ ػبصهبًْبي دٍلتي
يبساًِ ّب ٍ ووه ّبي آٌبئي دٍلت ٍ ػبصهبًْبي دٍلتي
ووه ثالَٓم دٍلت ٍ يب ػبيش ػبصهبًْب ٍ هَػؼبت دٍلتي
ووه دٍلت ثشاي تبهيي هبؿيي آالت خذهبتي ٍ ٓوشاًي
يبساًِ دٍلت
ووه ّبي دٍلت ثشاي پشٍطُ هـخق
ػبيش
آبًبت  ،ووهّبي اّذايي ٍ داسائي ّب
آبًبت ٍ ووه ّبي اّذائي
خَديبسي ؿْشًٍذاى ٍ ّذايبي دسيبفتي
ػبيش آبًبت ٍ ووه اص اؿخبف حمَلي
ووه ّب ٍ آبًبت دسيبفتي اص هَػؼبت ٓوَهي غيش دٍلتي
ػبيش
دسآهذّبي اتفبلي وِ ثِ هَجت لبًَى ٍكَل هي ؿَد
هجي ػپشدُ ّبي هٌبلجِ ًـذُ
هجي ػپشدُ ّبي هٔبهالت ؿْشداسي
دسآهذ حبكل اص اجشاي هبدُ  110لبًَى ؿْشداسيْب
ّضيٌِ تبخيش ٍ خؼبست تبديِ چه
جشائن وويؼيَى هبدُ 100
دسآهذ ًبؿي اص فشٍؽ اػٌبد هٌبللِ
ػبيش
جمغ كل درآمذَا

200000

مىابغ حاصل اس ياگذاري دارایي سزمایٍ اي

هثٌاي تزآٍرد

ٍصَلي قغؼي

تَدجِ هصَب

ٍصَلي قغؼي عِ

عال 1396

عال 1397

هاِّ آخز عال 1396

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

ٍصَلي قغؼي ًِ
هاِّ

عزجوغ

هثلغ خيؾٌْادي

هثلغ هصَب

عال 1398

عال 1398

اٍل عال 1397

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :
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بودجه مصوب سال  1398شهزداري ..............

ارقام به هزار ريال

فزم -2-2پيش بيني منابع درآمذي

دٍرُ ّاي قثل
ًجمِ ثٌذي

ؿشح ٌَٓاى

210000

هبدُ  101لبًَى ؿْشداسي

هثٌاي تزآٍرد

ٍصَلي قغؼي

تَدجِ هصَب

ٍصَلي قغؼي عِ

عال 1396

عال 1397

هاِّ آخز عال 1396

ٍصَلي قغؼي ًِ
هاِّ

عزجوغ

هثلغ خيؾٌْادي

هثلغ هصَب

عال 1398

عال 1398

اٍل عال 1397

 210100دسآهذ ًبؿي اص اجشاي تجلشُ 4هبدُ  101لبًَى ؿْشداسي (ثيـتش اص  500هتش هشثْ)

220000
220100
230000
230100
240000
240100
250000
250100
290000
290100

فشٍؽ اهَال غيش هٌمَل
فشٍؽ اهَال غيش هٌمَل
فشٍؽ اهَال هٌمَل ٍ اػمبى
فشٍؽ اهَال هٌمَل ٍ اػمبى
فشٍؽ ػشلفلي
فشٍؽ ػشلفلي
فشٍؽ حمَق اًتفبٓي
فشٍؽ حمَق اًتفبٓي
ػبيش
ػبيش
جمغ كل مىابغ حاصل اس ياگذاري دارایي سزمایٍ اي

300000
310000
310100
310200
310300
320000
320100
320200
330000
330100
330900

امضاء -مدير امور مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

مىابغ حاصل اس ياگذاري دارایي مالي
ٍام ّبي دسيبفتي
ٍام دسيبفتي اص ٍصاست وـَس
تؼْيالت دسيبفتي اص ثبًىْب ٍ ػبيش هَػؼبت هبلي ٍ آتجبسي
تؼْيالت خبسجي
اًَاّ اٍساق ٍ اػٌبد
اٍساق هـبسوت
اًَاّ كىَن
ػبيش هٌبثْ
ثبصدسيبفت ٍام ّبي آٌبيي
ػبيش
جمغ كل مىابغ حاصل اس ياگذاري دارایي مالي

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :
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بودجه مصوب سال  1398شهزداري ..............

ارقام به هزار ريال

فزم -3ماموريت و بزنامه

وذ هبهَسيت

ٌَٓاى هبهَسيت

1

ػمزان ي شُزساسي

وذ ثشًبهِ

ٓولىشد لٌٔي
ػبل 1396

ٌَٓاى ثشًبهِ

هلَة
ػبل 1397

ًَّ آتجبس
ّضيٌِاي
ججشاى

ػبيش فلَل

جوْ

توله داسايي توله داسايي
هبلي
ػشهبيِاي

ثَدجِ
پيـٌْبدي
ػبل 1398

ثَدجِ هلَة
ػبل 1398

ثبصآفشيٌي فوبّبي ؿْشي ( حفًَ ،گْذاسي ٍ ثْشُ ثشداسي اص فوبّبي اسصؿوٌذ ًجئي،

01

تبسيخي ٍ فشٌّگي ،ثْؼبصي ٍ ًَػبصي ثبفتّبي فشػَدُ ؿْشي ٍ تَاًوٌذ ػبصي ٍ
ػبوبًذّي ػىًَتگبُّبي غيش سػوي ٍ هحلِّبي حبؿيِاي ٍ ثبصآفشيٌي فوبّبي ًبوبسآهذ
ؿْشي)

02
03
04
05

2

محيط سیست ي خذمات
شُزي

01
02
03
04
05
06
07

امضاء -مدير امور مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

3

ایمىي ي مذیزیت بحزان

4

حمل ي وقل ي تزافيك

5

خذمات مذیزیت

6

اجتماػي ي فزَىگي

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
01
02
03
04
01
02
03
04
05
06

اجشاي ًشحْبي تَػِٔ ؿْشي (استمبي وبسايي ٍ تحمك پزيشي ًشحّب)
صيجبػبصي ؿْشي (استمبي ويفيت هٔوبسي ٍ ػيوب ٍ هٌِش ؿْشي)
تْيِ ٍ اجشاي ًشحّبي هَهٔي ٍ هَهَٓي ؿْشي
اجشاي ًشحّبي گشدؿگشي ٍ حفَ هيشاث فشٌّگي – تبسيخي ؿْشي ثب
ّوىبسي دػتگبُّبي اجشايي ريشثي
تَػِٔ ٍ ًگْذاسي فوبي ػجض ؿْشي
تَػِٔ ٍ ًگْذاسي آساهؼتبًْب
اجشاي ًشحّبي جبهْ ٍ تفليلي هذيشيت پؼوبًذ
تَػِٔ ٍ ًگْذاسي تبػيؼبت ؿْشي
ثْجَد هحيي صيؼت ؿْشي ٍ ثْذاؿت ٓوَهي
ػبهبًذّي كٌَف ٍ هـبغل هضاحن ؿْشي
اجشاي ًشحّبي ّذايت آةّبي ػٌحي ٍ ػبهبًذّي ػيلّب سٍد دسُّب ٍ
سٍدخبًِّبي ٓجَسي اص ؿْش
تْيِ ٍ اجشاي ًشحّبي ايوٌي ٍ وبّؾ خٌشپزيشي ؿْش
تَػِٔ ٍ تمَيت ػيؼتن ايوٌي ٍ آتؾ ًـبًي
استمبء تبة آٍسي ؿْشي ،هذيشيت ثحشاى ٍ پذافٌذ غيش ٓبهل
ثْجَد ٓجَس ٍ هشٍس ؿْشي
تَػِٔ  ،تجْيض ٍ ًگْذاسي ًبٍگبى حول ٍ ًمل ٓوَهي
ػبهبًذّي ثبس ٍ هؼبفش
تَػِٔ ٍ ػبهبًذّي پبسويٌگّب
تَػِٔ  ،تجْيض ٍ ًگْذاسي ًبٍگبى حول ٍ ًمل سيلي
تَػِٔ  ،تجْيض ٍ ًگْذاسي پبيبًِ ّبي هؼبفشي ؿْشي
ػبهبًِ ّبي َّؿوٌذ حول ًٍمل ٍ تشافيه ؿْش
تَػِٔ صيش ػبختّبي ٓجَس ٍ هشٍس
تَػِٔ ؿْشداسي الىتشًٍيه ٍ استمبء صيشػبختْب ٍ فٌأٍسيْبي ًَيي
آهَصؽ ٍ پظٍّؾ ّبي وبسثشدي
تحَل اداسي ٍ هذيشيت ٓولىشد
تَػِٔ دسآهذّبي پبيذاس
حوبيت ،تَاًوٌذػبصي ٍ تَػِٔ ًْبدّب  ،تـىلّب ،هـبسوتْبي هشدهي ٍ ػبصهبًْبي هشدم ًْبد

ثشگضاسي ّوبيؾّبً ،وبيـگبّْب ٍ ًـؼتّب
حوبيت اص ًشحْبي حَصُ ػالهت اجتوبٓي
ػبهبًذّي آػيت ديذگبى اجتوبٓي ٍ هتىذيبى
اجشاي ًشحْبي گشدؿگشي ؿْشي ثب ّوىبسي دػتگبّْبي اجشاي ريشثي

تَػِٔ صيشػبخت ّبُ ،شفيت ّب ٍ فٔبليتْب ٍ ًشحْبي فشٌّگي
هجوَّ

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :
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بودجه مصوب سال  1398شهزداري ..............

ارقام به هزار ريال

فزم -3-1ماموريت.بزنامه.خذمت

وذ
هبهَسيت

ٌَٓاى هبهَسيت

وذ
ثشًبهِ

ٌَٓاى ثشًبهِ

ٌَٓاى خذهت

ٓولىشد لٌٔي
ػبل 1396

هلَة
ػبل 1397

هجلغ آتجبس
ّضيٌِاي
ججشاى خذهبت وبسوٌبى

ػبيش فلَل

جوْ

ثَدجِ
پيـٌْبدي
ػبل 1398

ثَدجِ هلَة
ػبل 1398

هجوَّ

امضاء -مدير امور مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :

صفحه  18 :از 37

بودجه مصوب سال  1398شهزداري ..............

ارقام به هزار ريال

فزم -3-2ماموريت.بزنامه.طزح.پزوژه

وذ هبهَسيت
1

ٌَٓاى هبهَسيت

وذ ثشًبهِ

ٌَٓاى ثشًبهِ

ٌَٓاى پشٍطُ

ٌَٓاى ًشح

ٓولىشد لٌٔي
ػبل 1396

هلَة
ػبل 1397

توله داسايي
ػشهبيِاي

هجلغ پيـٌْبدي
ػبل 1398

هجلغ هلَة
ػبل 1398

ػمزان ي شُزساسي
10

ثْؼبصي ٍ ًَػبصي ثبفت ّبي فشػَدُ ؿْشي
ًشح ................................... -1

پشٍطُ ............
پشٍطُ ............
پشٍطُ ............
ًشح ................................... -2

پشٍطُ ............
پشٍطُ ............
ًشح ................................... -3

پشٍطُ ............

هجوَّ

امضاء -مدير امور مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :
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بودجه مصوب سال  1398شهزداري ..............

ارقام به هزار ريال

فزم -3-3اطالعات پزوژه

مىابغ تاميه پزيصٌ

مشخصات پزيصٌ
فلل
ٌَٓاى هبهَسيت :

ؿشح

ٓولىشد
ػبلّبي
لجل

ٓولىشد
ػبل لجل

آتجبس هَسد
هجلغ
هجلغ هلَة
ًيبص ػبلّبي
پيـٌْبدي
ػبل 1398
ثٔذ
ػبل 1398

جوْ ول
آتجبس پشٍطُ

دسآهذّبي ٓوَهي
ٍاگزاسي داساييّبي ػشهبيِاي
ٍاگزاسي داساييّبي هبلي

ٌَٓاى ثشًبهِ :

مصارف پزيصٌ

ٌَٓاى ًشح :
ؿشح

ّضيٌِ
ػبلّبي
لجل

ٓولىشد
ػبل لجل

آدسع پشٍطُ :

فلل اٍل

ػبختوبى ٍ ػبيش هؼتحذثبت

A

B

ٌَٓاى هجشي :

فلل دٍم

هبؿيي آالت ٍ تجْيضات

ػبل ؿشٍّ :

فلل ػَم

ػبيش داساييّبي ثبثت

ػبل پبيبى :

فلل چْبسم

هَجَدي اًجبس

ٍاحذ وبس :

فلل پٌجن

الالم گشاًجْب

همذاس :

فلل ؿـن

صهيي

ليوت ٍاحذ :

فلل ّفتن

حك الضحوِ وبسوٌبى پشٍطُ ٍ ػبيش داسايي ّبي تَليذ ًـذُ

فلل
ٌَٓاى پشٍطُ :

آتجبس هَسد
هجلغ
هجلغ هلَة
ًيبص ػبلّبي
پيـٌْبدي
ػبل 1398
ثٔذ
ػبل 1398
C

D

جوْ ول
آتجبس پشٍطُ
A+B+C+D

جمغ فصًل تملك دارایي سزمایٍ اي
ول آتجبس هَسد ًيبص :

امضاء -مدير امور مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

جمغ كل مصارف پزيصٌ

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :
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بودجه مصوب سال  1398شهزداري ..............

ارقام به هزار ريال

فزم -3-4خذمات پيشنهادي

کد
برنامه

عنوان برنامه

کد

عنوان خدمت

خدمت

اجزاي عزحّاي جاهغ ٍ زفصيلي
هذيزير خغواًذ

زَعؼِ ٍ ًگْذاري فضاي عثش
سيثاعاسي ؽْزي
(ارزقاي ميفير هؼواري ٍ عيوا ٍ هٌظز ؽْزي)
تْثَد هحيظ سيغر ؽْزي
ٍ تْذاؽر ػوَهي
زَعؼِ ٍ ًگْذاري آراهغساى ّا
تاسآفزيٌي فضاّاي ؽْزي

مقدار

واحد

رفر ٍ رٍب ؽْزي

هسز هزتغ

جوغ آٍري ٍ حول ستالِ ٍ ًخالِ

زي در رٍس

تاسيافر خغواًذّاي ؽْزي

زي در رٍس

دفغ خغواًذّاي ؽْزي

زي در رٍس

آهَسػ ؽْزًٍذاى در حَسُ اهَر خغواًذ

خاًَار

ًگْذاري فضاي عثش

هسز هزتغ

ًگْذاري هثلواى ؽْزي

زؼذاد

هثارسُ تا جاًَراى هضز ؽْزي

زؼذاد

ًگْذاري ٍ اهَر آراهغساىّا

هسز هزتغ

(حفظً ،گْذاري ٍ تْزُ تزداري اس فضاّاي ارسؽوٌذ عثيؼي ،زاريخي
ٍ فزٌّگي ،تْغاسي ٍ ًَعاسي تافرّاي فزعَدُ ؽْزي ٍ زَاًوٌذ

اهَر تْغاسي ٍ ًَعاسي تافسْاي فزعَدُ ٍ عنًَسگاُ ّاي غيز رعوي

هسز هزتغ

عاسي ٍ عاماًذّي عنًَسگاُّاي غيز رعوي ٍ هحلِّاي حاؽيِاي ٍ
تاسآفزيٌي فضاّاي ًامارآهذ ؽْزي)
زَعؼِ ٍ زقَير عيغسن

آهَسػ ؽْزًٍذاى در حَسُ اهَر ايوٌي ٍ آزؼ ًؾاًي

ًفز /عاػر

ايوٌي ٍ آزؼ ًؾاًي
اجزاي عزحّاي ّذاير آبّاي عغحي

ػولياذ اهذادً ،جاذ ٍ اعفاء حزيق ٍ اهَر آزؼ ًؾاًي ٍ خذهاذ ايوٌي

ًفز/عاػر

اليزٍتي ٍ ًگْذاري ماًالْا،قٌَاذ،هغيلْا ٍ اًْار

هسز عَل

ٍ عاهاًذّي عيلّا رٍد درُّا ٍ رٍدخاًِّاي ػثَري اس ؽْز

هذيزير تحزاى

ًفز /عاػر

تزف رٍتي ٍ ؽيريشي هؼاتز

هسز هزتغ

ًگْذاري خل ّاي ػاتز خيادُ ٍ هغيز ّاي ٍيضُ دٍچزخِ عَاري

هسز هزتغ

تْثَد ػثَر ٍ هزٍر ؽْزي

ًگْذاري خارميٌگ ّا

هسز هزتغ

ًگْذاري هزامش مٌسزل ززافيل ٍ هذيزير اهَر ززافيني

زؼذاد

زَعؼِ ٍ عاهاًذّي خارميٌگ ّا

ًگْذاري زاتلَّاي راٌّوايي ٍ راًٌذگي ،ؽٌاعايي ٍ زؼييي هغيز

زؼذاد

آهَسػ ؽْزًٍذاى در حَسُ حول ٍ ًقل ػوَهي

خاًَار

زَعؼِ  ،زجْيش ٍ ًگْذاري

زؼويزاذ ٍ ًگْذاري ايغسگاّْا ٍ ازَتَط ّا

زؼذاد

ًاٍگاى حول ٍ ًقل ػوَهي

هذيزير اهَر ازَتَعزاًي

ًفز عاػر

عاهاًِ ّاي َّؽوٌذ
حول ًٍقل ٍ ززافيل ؽْز

امضاء -مدير امور مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :
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ارقام به هزار ريال

فزم -3-4خذمات پيشنهادي

کد
برنامه

عنوان برنامه

کد

عنوان خدمت

خدمت

زَعؼِ  ،زجْيش ٍ ًگْذاري

ًگْذاري ٍ اهَر حول ٍ ًقل ريلي

ًاٍگاى حول ٍ ًقل ريلي
اجزاي عزحّاي جاهغ ٍ زفصيلي
هذيزير خغواًذ

عاهاًذّي ٍ مول تِ اقؾار آعية خذيز
مول تِ زَعؼِ ٍ زجْيشاذ ٍرسػ ّاي ّوگاًي

ّشار ريال

مول تِ فؼاليسْاي فزٌّگي ٍ ٌّزي

ّشار ريال

مول تِ عاسهاًْاي هزدم ًْاد ()NGO

ّشار ريال

آهَسػ ؽْزًٍذاى در حَسُ اهَر فزٌّگي ،اجسواػي ٍ ٍرسؽي

خاًَار

ًگْذاري هجسوغّاي فزٌّگي ٍ ٌّزي ٍ هزامش حوايسي

هسز هزتغ

صذٍر خزٍاًِ عاخسواًي

ًفز عاػر

ًظارذ تز اهَر ؽْزعاسي ٍ هؼواري

عاػر

اجزاي عزحْاي زَعؼِ ؽْزي

هويشي اهالك

زؼذاد

زْيِ عزح ّاي ّادي/جاهغ/زفصيلي

ّنسار

زْيِ ًقؾِ تٌْگام ؽْزي

عاالًِ

آهَسػ ؽْزًٍذي

عاػر ًفز

آهَسػ مارمٌاى

عاػر

خضٍّؼ در حَسُ حول ٍ ًقل ٍ ززافيل

عاػر

خضٍّؼ در حَسُ خذهاذ ؽْزي

عاػر

خضٍّؼ در حَسُ ايوٌي ٍ هذيزير تحزاى

عاػر

خضٍّؼ در عايز حَسُ ّا

عاػر

اهَر عزهايِ گذاري ٍ هؾارمر ّاي هزدهي

ًفز عاػر

مول تِ ؽَراي اعالهي ؽْز

ّشار ريال

زٌظين لَايح خيؾٌْادي تزاي ؽَراي ؽْز ٍ عايز هزاجغ قاًًَگذاري

زؼذاد

زْيِ تزًاهِ (اعسزازضيل ،هياى هذذ ،ػوليازي)

زؼذاد

آهَسػ ٍ خضٍّؼ ّاي مارتزدي

زحَل اداري ٍ هذيزير ػولنزد

امضاء -مدير امور مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

ًفز عاػر
ّشار ريال

زَعؼِ سيزعاخر ّا ،ظزفير ّا ٍ فؼاليسْا ٍ عزحْاي فزٌّگي

زَعؼِ درآهذّاي خايذار

مقدار

واحد

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

عزح زنزين ارتاب رجَع

زؼذاد

ارسياتي ػولنزد ٍ خاعخگَيي تِ ؽناياذ

زؼذاد

ٍصَل هٌاتغ

درصذ

هذيزير ٍ ًظارذ ػوزاًي

ًفز عاػر

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :
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ارقام به هزار ريال

فزم -3-5طزحهاي پيشنهادي

کد
برنامه

کد

عنوان برنامه

عنوان طرح

طرح

اجزاي عزحّاي جاهغ ٍ زفصيلي

عزاحي ٍ احذاش هزامش اًثاؽر ٍ تاسيافر ستالِ

هذيزير خغواًذ

خزيذ هاؽي آالذ جوغ آٍري ستالِ ٍ عغل ّاي هخصَؿ ستالِ
عزاحي ٍ احذاش فضاي عثش هحلي

زَعؼِ ٍ ًگْذاري فضاي عثش

عزاحي ٍ احذاش فضاي عثش هٌغقِ اي
عزاحي ٍ اجزاي ؽثنِّاي آتزعاًي فضاي عثش
ايجاد ٍ زَعؼِ ؽثنِ رٍؽٌائي

سيثاعاسي ؽْزي

زْيِ ٍ ًصة زاتلَّاي زثليغازي ،زشئيٌي ٍ اعالع رعاًي

(ارزقاي ميفير هؼواري ٍ عيوا ٍ هٌظز ؽْزي)

عاهاًذّي هياديي ٍ هؼاتز ؽْز
عزح اجزا ٍ ًصة هثلواى ؽْزي

تْثَد هحيظ سيغر ؽْزي

مول تِ زَعؼِ اهَر مؾسارگاُ ّا

ٍ تْذاؽر ػوَهي

احذاش ،زَعؼِ ٍ ًگْذاري عزيظ ّاي تْذاؽسي ػوَهي

زَعؼِ ٍ ًگْذاري آراهغساىّا

احذاش ٍ زَعؼِ آراهغساىّا

تاسآفزيٌي فضاّاي ؽْزي

هزهر ٍ تاسعاسي خاًِ هؾاّيز

(حفظً ،گْذاري ٍ تْزُ تزداري اس فضاّاي ارسؽوٌذ عثيؼي ،زاريخي ٍ
فزٌّگي ،تْغاسي ٍ ًَعاسي تافرّاي فزعَدُ ؽْزي ٍ زَاًوٌذ عاسي ٍ
عاماًذّي عنًَسگاُّاي غيز رعوي ٍ هحلِّاي حاؽيِاي ٍ تاسآفزيٌي

حفظ ٍ ًَعاسي اهامي زاريخي

فضاّاي ًامارآهذ ؽْزي)

احذاش ٍ آهادُ عاسي هزامش اعسقزار صٌايغ هشاحن
احذاش ٍ راُاًذاسي هزامش خزيذ ٍ فزٍػ خَدرٍ
عاهاًذّي صٌَف ٍ هؾاغل هشاحن ؽْزي

احذاش ٍ آهادُ عاسي هزامش اعسقزار هؾاغل ؽْزي
احذاش ٍ زنويل تاسار رٍس
احذاش ٍ زنويل هياديي هيَُ ٍ ززُ تار
عزاحي ،احذاش ٍ زجْيش ايغسگاُ آزؼًؾاًي

زَعؼِ ٍ زقَير عيغسن

آهَسػ ؽْزًٍذاى در حَسُ اهَر ايوٌي ٍ آزؼ ًؾاًي

ايوٌي ٍ آزؼ ًؾاًي

ػولياذ اهذادً ،جاذ ٍ اعفاء حزيق ٍ اهَر آزؼ ًؾاًي ٍ خذهاذ ايوٌي
احذاش ٍ عاخر ٍ تاسعاسي ماًالْا ٍ قٌَاذ

اجزاي عزحّاي ّذاير آبّاي عغحي

احذاش ٍ تْغاسي هغيلْاي داخل ؽْزي

ٍ عاهاًذّي عيلّا رٍد درُّا ٍ رٍدخاًِّاي ػثَري اس ؽْز

احذاش  ،تاسعاسي ٍ خَؽؼ اًْار
سّنؾي ٍ حفز چاّْاي جذتي

امضاء -مدير امور مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :
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ارقام به هزار ريال

فزم -3-5طزحهاي پيشنهادي

کد
برنامه

عنوان برنامه

کد

عنوان طرح

طرح

اجزاي عزحّاي جاهغ ٍ زفصيلي

لنِ گيزي ،ززهين ٍ ًگْذاري آعفالر ٍ اتٌيِ

هذيزير خغواًذ

ًصة ٍ ززهين ،عٌگذال ،جذاٍل ٍ رفَصّا
عزاحي ٍ اصالح ٌّذعي هؼاتز ٍ زقاعغّاي هَجَد
سيزعاسي ٍ آعفالر هؼاتز هَجَد

تْثَد ػثَر ٍ هزٍر ؽْزي

احذاش هغيزّاي ٍيضُ دٍچزخِ
عزاحي ٍ احذاش خل ػاتز خيادُ
احذاش ٍ تْغاسي خيادُرٍّا
ًزدُگذاري در اعزاف هياديي ٍ زقاعغّا ٍ رفَص هؼاتز
احذاش سيزگذر ػاتز خيادُ
عزاحي ٍ احذاش خارميٌگ عثقازي
زجْيش ٍ عاهاًذّي خارميٌگّاي حاؽيِاي خياتاى

زَعؼِ ٍ عاهاًذّي خارميٌگ ّا

احذاش ٍ زَعؼِ خارميٌگ هناًيشُ
احذاش ٍ زَعؼِ خارميٌگ رٍتاس
عزاحي ٍ احذاش خياتاى
عزاحي ٍ احذاش تشرگزاُ
زؼزيض خياتاى ّا ٍ هؼاتز

زَعؼِ سيز عاخرّاي ػثَر ٍ هزٍر

عزاحي ٍ احذاش رهح ٍ لَج ٍ خلْاي عَارُرٍ
هقاٍمعاسي سيزعاخسْا ٍ ؽزياًْاي حيازي ؽْز
احذاش ٍ زنويل سيزگذر هؼاتز ؽْزي
احذاش ٍ زَعؼِ هزامش هناًيشُ مٌسزل ززافيل (مٌسزل َّؽوٌذ)

عاهاًِ ّاي َّؽوٌذ

احذاش هزامش هؼايٌِ فٌي خَدرٍّا ٍ هَزَرعينلر

حول ًٍقل ٍ ززافيل ؽْز

زَعؼِ ايغسگاُّاي عٌجؼ آلَدگي َّا
ًصة زاتلَّاي راٌّوايي ٍ راًٌذگي ،ؽٌاعايي ٍ زؼييي هغيز
احذاش خغَط ٍيضُ ،ايغسگاّْا ٍ خزيذ ازَتَط

زَعؼِ  ،زجْيش ٍ ًگْذاري

زؼويزاذ ٍ تاسعاسي زَقفگاّْاي ازَتَط

ًاٍگاى حول ٍ ًقل ػوَهي

مول تِ احذاش ٍ زَعؼِ ززهيٌال ّاي تزٍى ؽْزي
احذاش ٍ زَعؼِ خاياًِ ّاي ؽْزي
احذاش ايغسگاُ ّاي قغار ؽْزي

زَعؼِ  ،زجْيش ٍ ًگْذاري

احذاش خغَط قغار ؽْزي

ًاٍگاى حول ٍ ًقل ريلي

امضاء -مدير امور مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :
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ارقام به هزار ريال

فزم -3-5طزحهاي پيشنهادي

کد
برنامه

کد

ًگْذاري
زجْيش ٍ
برنامه
زَعؼِ ،عنوان
ًاٍگاى حول ٍ ًقل ريلي
اجزاي عزحّاي جاهغ ٍ زفصيلي

خزيذ ًاٍگاى قغار ؽْزي

هذيزير خغواًذ

احذاش هزامش حوايسي (گزهخاًِ ،اؽسغال هؼلَليي ،ايسام ٍ )...

طرح

زَعؼِ سيزعاخر ّا ،ظزفير ّا ٍ فؼاليسْا ٍ عزحْاي فزٌّگي

عنوان طرح

احذاش ٍ زجْيش هجسوغّاي فزٌّگي ٍ ٌّزي
مول تِ احذاش اهامي ٍرسؽي
مول تِ زجْيش ٍ هزهر مساتخاًِّاي ػوَهي

زَعؼِ ؽْزداري النسزًٍيل

ايجاد هزامش ٍ عيغسوْاي اعالعرعاًي

ٍ ارزقاء سيزعاخسْا ٍ فٌأٍريْاي ًَيي

زْيِ ٍ زَليذ عخر افشارّاً،زمافشارّا ٍ ؽثنِ ّاي ماهديَززي
عزحْاي عزهايِ گذاري

زَعؼِ درآهذّاي خايذار

ايجاد ٍاحذ ّاي درآهذ سا
عزاحي ،احذاش ،زنويل ٍ زجْيش عاخسواى اداري

زحَل اداري ٍ هذيزير ػولنزد

امضاء -مدير امور مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

تاسعاسي ٍ زؼويزاذ اعاعي عاخسواى اداري

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :
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ارقام به هزار ريال

فزم -4مصارف بتفكيك فصول اقتصادي

امضاء -مدير امور مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

ٓولىشد لٌٔي
ػبل 1396

ًجمِ ثٌذي

ٌَٓاى

100000

ّضيٌِ

110000
110100
110101
110102
110103
110104
110105
110200
110201
110202
110203
110204
110205
110206
110207
110208
110209
110210
110211
110212
110213
110214
110215
110216
110217
110218
110219
110220
110221

ججشاى خذهبت وبسوٌبى
حمَق ٍ دػتوضد
حمَق ؿْشداس
حمَق ثبثت /هجٌب وبسوٌبى سػوي ٍ پيوبًي
حمَق ٍ دػتوضد وبسگشاى سػوي هـوَل لبًَى وبس
حمَق وبسهٌذاى لشاسدادي
حمَق وبسگشاى لشاسدادي
فَق الٔبدُ ّب ٍ هضايبي ؿغل
ٓيذي
هضايبي ؿْشداس
هضايبي وبسهٌذاى سػوي آن اص ثبثت ٍ پيوبًي
هضايبي وبسگشاى سػوي هـوَل لبًَى وبس
هضايبي وبسهٌذاى لشاسدادي
هضايبي وبسگشاى لشاسدادي
جؤِ وبسي
فَق الٔبدُ هٌبًك ووتش تَػِٔ يبفتِ ٍ ثذي آة ٍ َّا
فَق الٔبدُ ايثبسگشي
فَق الٔبدُ ػختي وبس دس هحيي ّبي غيش هتٔبسف
ووه ّضيٌِ ٓبئلِ هٌذي ٍ اٍالد ٍ ثي
فَق الٔبدُ ؿغل
فَق الٔبدُ ؿغل ثشاي هـبغل تخللي
فَق الٔبدُ وبسايي ٍ ٓولىشد
اهبفِ وبس ٍ وـيه
فَق الٔبدُ ٍيظُ
پبداؽ
تفبٍت تٌجيك
فَق الٔبدُ هخلَف
حك جزة
حك الجلؼِ

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

هلَة
ػبل 1397

هجلغ پيـٌْبدي
ػبل 1398

هجلغ هلَة
ػبل 1398

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :
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ارقام به هزار ريال

فزم -4مصارف بتفكيك فصول اقتصادي

امضاء -مدير امور مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

ٓولىشد لٌٔي
ػبل 1396

ًجمِ ثٌذي

ٌَٓاى

110222
110223
110224
110225
110226
110290
120000
120100
120101
120102
120103
120104
120105
120106
120200
120201
120202
120203
120204
120205
120206
120207
120208
120209
120210
120211
120212
120213
120214
120215

حك هؼىي
حك ػشپشػتي
فَق الٔبدُ جزة هٌبًك هحشٍم
فَق الٔبدُ ًَثت وبسي
فَق الٔبدُ اؿتغبل دس هٌبًك جٌگ صدُ
ػبيش
اػتفبدُ اص وبالّب ٍ خذهبت
هبهَسيت داخلي ٍ خبسجي
ّضيٌِ ػفش
فَق الٔبدُ سٍصاًِ
وشايِ ٍػبئل ًمليِ
ثْبي ثليي هؼبفشت
ّضيٌِ گزسًبهِ
َٓاسم خشٍج اص وـَس
حك الضحوِ اًجبم خذهبت لشاسدادي
خذهبت لشاسدادي اؿخبف
پشداخت ثِ وبسوٌبى غيش ؿبغل ٍ وبسگشاى سٍص هضد
حمَق ٍ دػتوضد هبهَسيي اًتِبهي ٍ ػشثبصاى ٍُيفِ ؿبغل دس ؿْشداسي
هضايبي هبهَسيي اًتِبهي ٍ ػشثبصاى ٍُيفِ ؿبغل دس ؿْشداسي
حك التذسيغ
حك پظٍّؾ
اجشاي ثشًبهِ ّبي آهَصؿي ،هزّجي ،فشٌّگي ٍ ٌّشي
حك الجلؼِ
ٍاگزاسي خذهبت اداسي
ٍاگزاسي خذهبت ؿْشي
ًگْذاسي ٍ حفبُت اص تجْيضات ٍ تبػيؼبت ٓوَهي ؿْشي
ًگْذاسي ٍ حفبُت اص تجْيضات ٍ تبػيؼبت اختلبكي ؿْشي
تذٍيي همشسات ٍ خذهبت حمَلي
اًالّ سػبًي
دادسػي

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

هلَة
ػبل 1397

هجلغ پيـٌْبدي
ػبل 1398

هجلغ هلَة
ػبل 1398

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :

صفحه  27 :از 37

بودجه مصوب سال  1398شهزداري ..............

ارقام به هزار ريال

فزم -4مصارف بتفكيك فصول اقتصادي

امضاء -مدير امور مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

ٓولىشد لٌٔي
ػبل 1396

ًجمِ ثٌذي

ٌَٓاى

120290
120300
120301
120302
120303
120304
120305
120306
120307
120308
120400
120401
120402
120403
120404
120500
120501
120502
120503
120504
120505
120600
120601
120602
120603
120604
120605
120700
120701
120702

ػبيش
حول ًٍمل ٍاستجبًبت
حول وبال ٍ اثبثِ دٍلتي
ثيوِ وبال
حمَق ٍ َٓاسم گوشوي ٍ ػَد ثبصسگبًي
حول ًٍمل ًبهِ ّب ٍ اهبًبت پؼتي
حك اؿتشان كٌذٍق ّبي پؼتي دس داخل ٍ خبسج اص وـَس
تلفي ٍ فبوغ
اجبسُ خٌَى هخبثشاتي
استجبًبت هبَّاسُ اي ٍ ايٌتشًت
ًگْذاسي ٍتٔويش داسائي ّبي ثبثت
ػبختوبى ٍ هؼتحذثبت
هبؿيي آالت ٍ تجْيضات (آن اص ػبوي ٍ هتحشن)
ثيوِ داساييّبي ثبثت
ٍػبئي ًمليِ
ًگْذاسي ٍ تٔويش ٍػبئل اداسي
هيض ٍ كٌذلي ٍ هجلوبى
لَاصم اداسي
لَاصم كَتي ٍ تلَيشي
لَاصم ػشهبيؾ ٍ گشهبيؾ
سايبًِ
چبح ٍ خشيذ ًـشيبت ٍ هٌجَٓبت
چبح ًـشيبت ٍ هٌجَٓبت
چبح دفبتش ٍ اٍساق اداسي
چبح آگْي ّبي اداسي ٍ ٓىغ
خشيذ ًـشيبت ٍ هٌجَٓبت
خشيذ دفبتش ٍ اٍساق اداسي
تلَيش ثشداسي ٍ تجليغبت
ٓىبػي
فيلوجشداسي

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

هلَة
ػبل 1397

هجلغ پيـٌْبدي
ػبل 1398

هجلغ هلَة
ػبل 1398

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :

صفحه  28 :از 37

بودجه مصوب سال  1398شهزداري ..............

ارقام به هزار ريال

فزم -4مصارف بتفكيك فصول اقتصادي

ٓولىشد لٌٔي
ػبل 1396

ًجمِ ثٌذي

ٌَٓاى

120703
120704
120800
120801
120802
120900
120901
120902
120903
120904
121000
121001
121002
121003
121100
121101

ّضيٌِ خذهبت تجليغبتي(خٌبًيً ،مبؿي ٍ )...
آگْي ّبي تجليغبتي
تـشيفبت
ّضيٌِ پزيشائي
جـي ٍ چشاغبًي
ّضيٌِ ّبي لوبئي ،ثجتي ٍ ،حمَلي
حك الَوبلِ
حك الوـبٍسُ
ّضيٌِ ّبي ثجتي
ّضيٌِ ّبي لوبئي
ّضيٌِ ّبي ثبًىي
خشيذ دػتِ چه ٍ ػفتِ
ّضيٌِ اًتمبل ٍجَُ
ًگْذاسي اػٌبد ٍاؿيبء ليوتي دس ثبًىْب
آة ٍ ثشق ٍ ػَخت
آة (آؿبهيذًي ٍتلفيِ ًـذُ)
ػَختْبي فؼيلي ( آن اص دػتگبّبي حشاستي ،هبؿيي آالتٍ ،ػبئي ًمليًِ ،فت ػفيذ ،ثٌضيي،
گبصٍئيل ،گبصً ،فت وَسُ)
ثْبي آة پبسنّب ٍ هيبديي
ثْبي ثشق پبسنّب ٍ هيبديي
ثشق هلشفي ػبيش اهبوي ؿْشداسي
هَاد ٍ لَاصم هلشف ؿذًي
هلبلح ػبختوبًي ( گچ ،آجش ،ػيوبى،آّه)......،
اثضاس ٍ يشاق( وليذ،لفل،دػتگيشُ)......... ،
لَاصم ػشٍيؼْبي ثْذاؿتي(ؿيشآة،ػيفَى).....،

121102
121103
121104
121105
121200
121201
121202
121203

هلَة
ػبل 1397

هجلغ پيـٌْبدي
ػبل 1398

هجلغ هلَة
ػبل 1398

 121204لَاصم تٌِيف ٍ هَاد ؿَيٌذُ(كبثَى،هبيْ دػتـَيي ،هبيْ ُشف ؿَيي ،پَدسّبي ؿَيٌذُ)........،
121205
121206
121207

امضاء -مدير امور مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

لَاصم هلشفي خذهبت ؿْشي
لَاصم يذوي ( هشثَى ثِ ٍػبئي ًمليِ ٍ هبؿيي آالت ٍ تجْيضات)
لَاصم هلشفي اداسي (وبغز  ،همَاٍ لَاصم التحشيش )...

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :

صفحه  29 :از 37

بودجه مصوب سال  1398شهزداري ..............

ارقام به هزار ريال

فزم -4مصارف بتفكيك فصول اقتصادي

ًجمِ ثٌذي

ٌَٓاى

121208
121209
121210
121211
121212
121213
121290
121300
121301
121302
121303
121304
121305
121306
121307
121308

هَادغزائي
لَاصم آتؾ ًـبًي
ثزسًْ ،بل ،ػن ٍ لَاصم ثبغجبًي
داسٍ ٍ لَاصم هلشفي پضؿىي  ،دًذاًپضؿىي ٍ آصهبيـگبّْب
لَاصم خَاة ٍ پَؿبن
ًِبست ثش هويضي اهالن
ػبيش
ّضيٌِ ّبي هٌبلٔبتي ٍ تحميمبتي
هٌبلِٔ ٍ پظٍّؾ ّبي هبهَسيت ّبي ؿْشداسي
تْيِ ثشًبهِ ّبي ساّجشدي ٍ هيبى هذت
ثشسػي ٍ هٌبلِٔ ًيبصّب ٍ اهىبًبت ؿْشي
هٌبلِٔ ٍ پظٍّؾ ّبي اجتوبٓي ٍ فشٌّگي
حك التبليف
ّضيٌِّبي آهَصؿي ؿْشًٍذاى
ّضيٌِّبي آهَصؿي وبسوٌبى
حك التشجوِ

121309

خشيذ وتبةً ،ـشيبتً ،شم افضاسّبي سايبًِ اي ،فيلن ّبي ٍيذيَئيٍ ،ػبيش لَاصم ٍ اثضاس هـبثِ

121310
121400
121401

ّضيٌِ ثشگضاسي ػويٌبسّب ٍ جلؼبت ػخٌشاًي ٍ وبسگبّْبي آهَصؿي
حك ٓوَيت
حك ٓوَيت ػبصهبًْب ٍ هؤػؼبت ثيي الوللي
پشداختْبيي وِ ثِ هَجت لشاسدادّب ٍ يب تْٔذات ؿْشداسي يب ػبصهبىّب ٍ ؿشوتّبي تبثِٔ ثِ
هؤػؼبت خبسجي اًجبم هي گيشد
ّضيٌِّبي تبهيي هبلي ٍ داسايي
ػَد ٍ وبسهضد ٍاهْب ،تؼْيالت ثبًىي ٍ اٍساق ثْبداس
ػَد ٍ وبسهضد ٍاهْبي داخلي
ػَد ٍ وبسهضد ٍاهْبي خبسجي
ػَد اٍساق هـبسوت
ػَد ػبيش اٍساق
جشائن ٍ ّضيٌِ ّبي ديشوشد

121402
130000
130100
130101
130102
130103
130104
130105

امضاء -مدير امور مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

ٓولىشد لٌٔي
ػبل 1396

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

هلَة
ػبل 1397

هجلغ پيـٌْبدي
ػبل 1398

هجلغ هلَة
ػبل 1398

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :

صفحه  30 :از 37

بودجه مصوب سال  1398شهزداري ..............

ارقام به هزار ريال

فزم -4مصارف بتفكيك فصول اقتصادي

ًجمِ ثٌذي

ٌَٓاى

130190
140000

ػبيش
يبساًِ

140100

ووه صيبى ػبصهبى ّبي ٍاثؼتِ ،ؿشوتْبي تبثِٔ ٍ هؤػؼبت اًتفبٓي ٍاثؼتِ ثِ ؿْشداسي

140101
140102
140200
140201
140202
140300
140301
140302
150000
150100
150101
150102
150200
150201
150202
150203
150204

ووه صيبى ؿشوتّبي تبثِٔ ٍ هَػؼبت اًتفبٓي
ووه صيبى ػبصهبى ّبي ٍاثؼتِ (هٌبثك ثب هبدُ  84لبًَى ؿْشداسي)
پشداخت هبثِ التفبٍت ليوت وبال ّب ٍ خذهبت
يبساًِ ثليي
يبساًِ خشيذ اتَثَع ٍ هيٌي ثَع
پشداخت ّبي اًتمبلي غيش ػشهبيِ اي (ّضيٌِاي)
پشداختّبي اًتمبلي ثِ ػبصهبىّبي ٍاثؼتِ (هٌبثك ثب هبدُ  84لبًَى ؿْشداسي)
پشداختّبي اًتمبلي ثِ هَػؼبت اًتفبٓي ٍ ؿشوتْبي تبثِٔ
ووهّبي ثالَٓم
ووه هبلي ثِ ػبصهبى ّبي ٍاثؼتِ ،هَػؼبت اًتفبٓي ٍ ؿشوتّبي تبثِٔ
ووه ثِ ػبصهبىّبي ٍاثؼتِ (هٌبثك ثب هبدُ  84لبًَى ؿْشداسي)
ووه ثِ هَػؼبت ٍ ؿشوت ّبي تبثِٔ
ووه هبلي ثِ اؿخبف حمَلي
ووه ثِ ثَدجِ ؿَساي اػالهي ؿْش
تبهيي آتجبسات اجشاي لبًَى ًَػبصي اص هحل دسآهذ  %10لبًَى
ووه ثِ وتبثخبًِّب
ووه ثِ ػبصهبى ّبي هشدم ًْبد ()NGO
ووه ثِ هشاوض غيش دٍلتي ٍ خبًَادُ ّب ثشاي ًگْذاسي ٍ تَاًجخـي هٔلَليي ٍ ػبلوٌذاى ٍ
ثيوبساى سٍاًي هضهي
حوبيت اص ثشًبهِ ّبي هذيشيت هحلِ
ووه ثِ هَػؼبت خلَكي
ػبيش
ووه هبلي ثِ اؿخبف حميمي
ووه ثِ خؼبست ديذگبى حَادث غيش هتشغجِ
ػبهبًذّي ٍ ووه ثِ الـبس آػيت پزيش
حمَق سٍحبًيَى هجلغ

150205
150206
150207
150290
150300
150301
150302
150304

امضاء -مدير امور مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

ٓولىشد لٌٔي
ػبل 1396

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

هلَة
ػبل 1397

هجلغ پيـٌْبدي
ػبل 1398

هجلغ هلَة
ػبل 1398

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :

صفحه  31 :از 37

بودجه مصوب سال  1398شهزداري ..............

ارقام به هزار ريال

فزم -4مصارف بتفكيك فصول اقتصادي

امضاء -مدير امور مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

ٓولىشد لٌٔي
ػبل 1396

ًجمِ ثٌذي

ٌَٓاى

150305
150306
150307
150308
150390
160000
160100
160101
160102
160103
160104
160200
160201
160202
160203
160204
160205
160206
160207
160208
160209
160210
160211
160290
160300
160301
160302
160303
160304
160305

ّذايب ٍ پشداختّبي تـَيمي
ووه ٍ آبًبت ثِ هؼتوٌذاى
وفي ٍ دفي اهَات ثالكبحت
ووه ثِ خبًَادُ ّبي ايثبسگشاى ٍ خبًَادُ هِٔن ؿْذا
ػبيش
سفبُ اجتوبٓي
ثيوِ ٍ ثبصًـؼتگي
ثبصًـؼتگي ػْن ؿْشداسي (وبسفشهب)
حك ثيوِ ػْن وبسفشهبيي هـوَليي لبًَى تبهيي اجتوبٓي
ثيوِ خذهبت دسهبًي ثبصًـؼتگبى (ػْن ؿْشداسي)
ثيوِ خذهبت دسهبًي ؿبغالى (ػْن ؿْشداسي)
ووه ّبي سفبّي وبسهٌذاى
ووه ّضيٌِ غزا
ووه ّضيٌِ ايبة ٍ رّبة
ووه ّضيٌِ هْذ وَدن
ثيوِ جبهْ هؼئَليت هذًي
ثيوِ تىويلي وبسهٌذاى ٍ وبسگشاى
ووه ّضيٌِ دسهبى ( داسٍ ،پضؿىي  ،دًذاًپضؿىي ،كَستحؼبة ثيوبسػتبى ٍ )...
پبداؽ پبيبى خذهت
ووه ّضيٌِ تحليلي
ّضيٌِ وبسوٌبى فَت ؿذُ ؿبهل حول جٌبصُ،وفي ٍ دفي ٍ هشاػن تشحين
ووه ّضيٌِ اصدٍاج
ّشيٌِ ّبي ٍسصؿي وبسوٌبى
ػبيش
ووه ّبي سفبّي ثبصًـؼتگبى
حك ٓبئلِ هٌذي ،اٍالد ٍ ٓيذي ثبصًـؼتگبى ٍ هَُفيي
ثيوِ خذهبت دسهبًي ثبصًـؼتگبى ٍ هَُفيي
پشداخت ثيوِ دسهبى ٍ هىول ثبصًـؼتگبى
پشداخت ثيوِ ٓوش ٍ حَادث ثبصًـؼتگبى
ووه ّضيٌِ اصدٍاج فشصًذاى ثبصًـؼتگبى

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

هلَة
ػبل 1397

هجلغ پيـٌْبدي
ػبل 1398

هجلغ هلَة
ػبل 1398

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :

صفحه  32 :از 37

بودجه مصوب سال  1398شهزداري ..............

ارقام به هزار ريال

فزم -4مصارف بتفكيك فصول اقتصادي

ًجمِ ثٌذي

ٌَٓاى

160390
170000
170100
170101
170102
170103
170104
170105
170200
170201
170202
170203
170204
170205
170206
170207
170208
170209
170210
170211

ػبيش
ػبيش ّضيٌِّب
اجبسُ ٍ وشايِ
اجبسُ صهيي ٍ اساهي
اجبسُ ػبختوبى ٍػبيش هؼتحذثبت
اجبسُ هبؿيي آالت ٍ تجْيضات
ّضيٌِ ثيوِ داسايي ّب
وشايِ لَاصم ٍ اثضاس هختلف
ػبيش ّضيٌِ ّبي هتفشلِ
حك ػٌَات وبسوٌبى
پبداؽ ثبصخشيذ وبسوٌبى
ديَى ثب هحل
ديَى ثالهحل
ديَى ثب هحل  -فَق الٔبدُ ٓوشاى ؿْشداس
ّضيٌِ هٌبلجبت هـىَن الَكَل
ديَى ٍ تْٔذات هشثَى ثِ ثيوِ ٍ ثبصًـؼتگي
َٓاسم اججبسي (هبًٌذ َٓاسم ؿْشداسي)
جشائن دٍلتي
آساء هحىَهيتّبي لوبيي ،جشاين ٍ َٓاسم دادگبُ ّب
پشداختْبي هش ثَى ثِ ججشاى كذهبت يب لٌوبت ًبؿي اص ػَاًح ًجئي

170212

پشداخت ثِ وبسوٌبى غيش ؿبغل (حمَق آهبدُ ثِ خذهت ّب ،حمَق ايبم تٔليك وبسوٌبًي وِ ثِ
اتْبم جشم اص وبس ثش وٌبس ؿذُ ٍ ػپغ اص اتْبم هٌتؼجِ ثشائت حبكل وشدُ اًذ )

170213
170214
170215
170216
170290

امضاء -مدير امور مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

ٓولىشد لٌٔي
ػبل 1396

هلَة
ػبل 1397

هجلغ پيـٌْبدي
ػبل 1398

هجلغ هلَة
ػبل 1398

ثبص خشيذ خذهت
پشداخت ّبي ججشاًي دس خلَف كذهبت ؿخلي يب هلىي ٍاسد آهذُ ٍاحذّبي اجشايي
ؿْشداسي
الالم غيش هتشغجِ
ّضيٌِ ججشاى خؼبسات
ػبيش

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :

صفحه  33 :از 37

بودجه مصوب سال  1398شهزداري ..............

ارقام به هزار ريال

فزم -4مصارف بتفكيك فصول اقتصادي

ًجمِ ثٌذي

ٌَٓاى

200000

توله داساييّبي ػشهبيِاي

210000
210100
210200
210300
210400
220000
230000
240000
250000
260000
270000

ػبختوبى ٍ ػبيش هؼتحذثبت
هٌبلِٔ ثشاي احذاث ػبختوبى ٍ ػبيش هؼتحذثبت
ػبيش آتجبسات ػبختوبى ٍ ػبيش هؼتحذثبت  -پيوبًي
ػبيش آتجبسات ػبختوبى ٍ ػبيش هؼتحذثبت – اهبًي
آتجبسات هَسد ًيبص ثشاي پشٍطُّبي هـبسوتي ٍ ػشهبيِ گزاسي
هبؿيي آالت ٍ تجْيضات
ػبيش داسائي ّبي ثبثت
هَجَدي اًجبس
الالم گشاى ثْبء
صهيي
حك الضحوِ وبسوٌبى پشٍطُ ٍ ػبيش داسايي ّبي تَليذ ًـذُ

ًجمِ ثٌذي

ٌَٓاى

300000

توله داساييّبي هبلي

310000
320000
330000

پشداخت تْٔذات پشداخت ًـذُ ػبل ّبي لجل (ػشهبيِ اي)
ثبصپشداخت اكل تؼْيالت ثِ ػيؼتن ثبًىي
ثبصپشداخت اكل تؼْيالت خبسجي
ثبصپشداخت اكل اٍساق هـبسوت ،كىَن ٍ ػبيش اثضاسّبي تبهيي هبلي پزيشفتِ ؿذُ
دس ػيؼتن ثبًىي ٍ يب ثبصاس ػشهبيِ
هجوَّ

340000

امضاء -مدير امور مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

ٓولىشد لٌٔي
ػبل 1396

ٓولىشد لٌٔي
ػبل 1396

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

هلَة
ػبل 1397

هلَة
ػبل 1397

هجلغ پيـٌْبدي
ػبل 1398

هجلغ پيـٌْبدي
ػبل 1398

هجلغ هلَة
ػبل 1398

هجلغ هلَة
ػبل 1398

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :

صفحه  34 :از 37

بودجه مصوب سال  1398شهزداري ..............

ارقام به هزار ريال

فزم -5مشخصات واگذاري دارايي مالي

سديف

ًَّ داسايي
( ٍام  ،اٍساق ٍ )......

ثبًه ٓبهل

ػبل
هجلغ
ًشخ تٔذاد
هجلغ ول
ػَد الؼبى ّش لؼي ؿشٍّ

ػبل
پبيبى

تٔذاد
هشاحل دسيبفت

ٌَٓاى پشٍطُ ّبي هشتجي

ٌَٓاى ًشح

ٌَٓاى ثشًبهِ

ٌَٓاى هبهَسيت

مجمًع اػتبارات ياگذاري دارایيَاي مالي

امضاء -مدير امور مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :

صفحه  35 :از 37

بودجه مصوب سال  1398شهزداري ..............

ارقام به هزار ريال

فزم -5-1تملك دارايي مالي

ٓولىشد ػبل لجل
سديف

ًَّ داسايي
( ٍام  ،اٍساق ٍ )......

هجلغ ول

ًشخ ػَد()%

ٍاگزاسي

توله (اكل)

پيـٌْبدي(هلَة) ػبل 1398
وذ آتجبسي
توله

ٍاگزاسي

توله
(اكل)

وذ آتجبسي
توله

ثبليوبًذُ اص ول

آتجبس هَسد ًيبص
ثشاي ػبل ّبي
آتي

هٌجْ هبلي تبهيي ثبصپشداخت
دسآهذّبي
ٓوَهي

ٍاگزاسي
داساييّبي
ػشهبيِاي

هجوَّ آتجبسات توله داساييّبي هبلي

امضاء -مدير امور مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :

صفحه  36 :از 37

بودجه مصوب سال  1398شهزداري ..............

ارقام به هزار ريال

فزم -5-2منابع باسپزداخت وام

مشخصات دارایي مالي
ثبًه ٓبهل :

مىابغ تاميه تملك دارایي مالي
فلل

هجلغ ول :

ٓولىشد
ػبلّبي
لجل

ؿشح

ٓولىشد
ػبل لجل

آتجبس هَسد
هجلغ
هجلغ هلَة
ًيبص ػبلّبي
پيـٌْبدي
ػبل 1398
ثٔذ
ػبل 1398

جوْ ول
آتجبس

دسآهذّبي ٓوَهي
ٍاگزاسي داساييّبي ػشهبيِاي

ػبل ؿشٍّ :
ػبل پبيبى :
ًشخ ػَد :
تٔذاد هشاحل ٍاگزسي :

باسپزداخت (تملك) دارایي مالي

تٔذاد هبُ ثبصپشداخت :
فلل

ؿشح

ّضيٌِ
ػبلّبي
لجل

ٓولىشد
ػبل لجل

فلل اٍل

پشداخت تْٔذات پشداخت ًـذُ ػبل ّبي لجل (ػشهبيِ اي)

A

B

فلل دٍم

ثبصپشداخت اكل تؼْيالت ثِ ػيؼتن ثبًىي

فلل ػَم

ثبصپشداخت اكل تؼْيالت خبسجي

فلل چْبسم

ثبصپشداخت اكل اٍساق هـبسوت ،كىَن ٍ ػبيش اثضاسّبي
تبهيي هبلي پزيشفتِ ؿذُ دس ػيؼتن ثبًىي ٍ يب ثبصاس ػشهبيِ

هجلغ ّش لؼي :

آتجبس هَسد
هجلغ
هجلغ هلَة
ًيبص ػبلّبي
پيـٌْبدي
ػبل 1398
ثٔذ
ػبل 1398
C

D

جوْ ول
آتجبس
A+B+C+D

جمغ فصًل تملك دارایي مالي

امضاء -مدير امور مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :

صفحه  37 :از 37

بودجه مصوب سال  1398شهزداري ..............

ارقام به هزار ريال

فزم -6تعهذاتقطعي سنواتي سزمايه

مىابغ بمىظًر تسًیٍ بذَي
شزح

مصارف بمىظًر تسًیٍ بذَي
مبلغ

مبلغ

پيشىُادي

مصًب

شزح

درآمذَاي ػمًمي

كمك اس محل درآمذَاي ػمًمي

(شُزداري ي ساسمانَاي يابستٍ *)

(بابت تؼُذات قطؼي شذٌ سىًاتي سزمایٍاي)

مبلغ

مبلغ

پيشىُادي

مصًب

كمك اس محل ياگذاري دارایيَاي مالي

ياگذاري دارائيَاي مالي

(بابت تؼُذات قطؼي شذٌ سىًاتي سزمایٍاي)
كمك اس محل مىابغ ػمًمي ساسمانَا ،مًسسات ي شزكتَاي

مىابغ ػمًمي ساسمان َا ** ،مًسسات ي شزكتَاي تابؼٍ

تابؼٍ (بابت تؼُذات قطؼي شذٌ سىًاتي سزمایٍاي)

جمغ مىابغ

جمغ كل مصارف

(مبلغ پيش بيىي جُت پزداخت بذَي در سال جاري)

(مبلغ پيش بيىي جُت پزداخت بذَي در سال جاري)

B

جمغ كل بذَي سىًاتي سزمایٍ اي

A

باقيماوذٌ بذَي سىًاتي سزمایٍ اي

A-B

*  :هٌَِس اص ايٌگًَِ ػبصهبًْبي ٍاثؼتِ  ،ػبصهبى ّبيي ّؼتٌذ وِ ثِ اػتٌبد هبدُ  54لبًَى ؿْشداسي تبػيغ ؿذُ اًذ.
**  :هٌَِس اص ايٌگًَِ ػبصهبًْبي ٍاثؼتِ  ،ػبصهبى ّبيي ّؼتٌذ وِ ثِ اػتٌبد هبدُ  84لبًَى ؿْشداسي تبػيغ ؿذُ اًذ.
 : Bهَهَّ تجلشُ  3ثخؾ ٍاگزاسي داسايي ّبي هبلي ٍ تجلشُ  2ثخؾ توله داسايي ّبي هبلي ٍ جذٍل ؿوبسُ  1دػتَسالٔول ثَدجِ

امضاء -مدير امور مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :

ويپست شماره2
ع
ل
م
ك
فرم اهي تفريغ بودهج ( رد) شهرداري

ع
ل
م
ك
تفريغ بودهج ( رد) سال  1398شهرداري ............
استان ......................... :

شهرستان ............................ :

تاريخ تدوين و پيشنهاد شهرداري ......................... :
تاريخ تصويب شوراي اسالمي شهر ......................... :

نسخه شهرداري

نسخه شواري اسالمي شهر

نسخه ارسالي به فرمانذاري

نسخه ارسالي به استانذاري

ثبت در سامانه بودجه شهرداريها و دهيارهياي كشور()budget.imo.org.ir

ليست فرماهي تفريغ بودهج سال 1398
پيوست الزامي

فرم 1-1

خالصه عملكرد كل بودجه

خالصه عملكرد

فرم 1-2

خالصه عملكرد كل بودجه

منابع و مصارف

عملكرد منابع

عملكرد مصارف براساس
طبقه بندي عملياتي

فرم 1-3

عملكرد منابع (درآمدها و ساير منابع)

اختياري

فرم 1-4

عملكرد مصارف

اختياري

فرم 2

درآمد و منابع تامين اعتبار



فرم 3

ماموريت/برنامه



فرم 3-1

ماموريت/برنامه/خدمت/فعاليت

فرم 3-2

ماموريت/برنامه/طرح/پروژه

فرم 3-2-1

ريز پروژه





مصارف اقتصادي/فصول




عملكرد مصارف براساس

فرم 4

طبقه بندي اقتصادي

فرم 4-1

ريز مصارف اقتصادي/فصول/كد فرعي/كد جزء
تملك داراييهاي مالي





عملكرد تملك

فرم 5

داراييهاي مالي

فرم 5-1

ريز تملك دارايي مالي

فرم 6

بدهي ها(تعهدات قطعي شده سنواتي)

عملكرد پرداخت
بدهيهاي سنواتي




پيوست انجام شده

صفحه  4 :از 30

تفريغ بودجه سال  .....شهرداري ..............

ارقام به هزار ريال

فرم -1-1خالصه كل بودجه

مصارف

منابع
تفزیغ بًدجٍ

ردیف

شزح

1

ػمزان ي شُزساسي
محيط سیست ي خذمات شُزي
ایمىي ي مذیزیت بحزان

140000

درآمذَاي حاصل اس يجًٌ ي امًال شُزداري

4

حمل ي وقل ي تزافيك

150000

كمك َاي اػطائي ديلت ي ساسماوُاي ديلتي

5

خذمات مذیزیت

160000

اػاوات  ،كمكَاي اَذایي ي دارائي َا

6

اجتماػي ي فزَىگي

100000

جمغ كل درآمذَا

ردیف

شزح

110000

درآمذَاي واشي اس ػًارض ػمًمي

120000

درآمذَاي واشي اس ػًارض اختصاصي شُزداري

2

 130000بُا خذمات ي درآمذَاي مًسسات اوتفاػي شُزداري

3

مبلغ مصًب

(ػملكزد)

درآمذَا

جمغ كل مامًریت َا
تبصزٌ پزداخت بذَي َاي قطؼي شذٌ سزمایٍ اي سىًاتي

جمغ كل مىابغ حاصل اس ياگذاري دارایي مالي
جمغ كل مىابغ شُزداري

جمغ كل مصارف شُزداري

مىابغ ساسماوُا (هبدُ )84
مىابغ شزكتُا ي مًسسات

مصارف ساسماوُا (هبدُ )84
مصارف شزكتُا ي مًسسات

جمغ مىابغ شزكتُا ،مًسسات ي ساسماوُا

جمغ مصارف شزكتُا ،مًسسات ي ساسماوُا

كسز مي شًد ارقامي كٍ ديبار مىظًر شذٌ است

كسز مي شًد ارقامي كٍ ديبار مىظًر شذٌ است

مىابغ بًدجٍ شُزداري ي ساسماوُا ي شزكتُاي يابستٍ

مصارف بًدجٍ شُزداري ي ساسماوُا ي شزكتُاي يابستٍ

هجلغ ثِ حشٍف ................................................................................................................................................................ :

امضاء -مدير مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

(ػملكزد)

مامًریت َا

 200000جمغ كل مىابغ حاصل اس ياگذاري دارایي سزمایٍ اي

300000

مبلغ مصًب

تفزیغ بًدجٍ

هجلغ ثِ حشٍف ................................................................................................................................................................ :

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :

صفحه  5 :از 30

تفريغ بودجه سال  .....شهرداري ..............

ارقام به هزار ريال

فرم -1-2خالصه كل بودجه

منابع
وًع

شزح

مصارف
مبلغ مصًب

تفزیغ بًدجٍ

شزح

(ػملكزد)

مبلغ مصًب

تفزیغ بًدجٍ
(ػملكزد)

َشیىٍ ػمًمي
درآمذَاي ػمًمي
درآمذَا

تملك دارایيَاي سزمایٍاي
كمك اس محل درآمذَاي ػمًمي بابت تملك دارایيَاي مالي ي
سایز تؼُذات قطؼي شذٌ سىًاتي

َشیىٍ اختصاصي

درآمذَاي اختصاصي

تملك دارایيَاي سزمایٍاي
تملك دارایي َاي سزمایٍ اي

ياگذاري دارایي َاي سزمایٍ اي

تملك دارایيَاي مالي
ياگذاري دارائيُاي مالي

تملك دارایيَاي سزمایٍاي
كمك اس محل ياگذاري دارایيَاي مالي بابت سایز تؼُذات قطؼي
شذٌ سىًاتي سزمایٍاي

جمغ مىابغ بًدجٍ ػمًمي
مىابغ ساسماوُا

امضاء -مدير مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

ػمًمي
اختصاصي
مىابغ شزكتُا

جمغ مصارف بًدجٍ ػمًمي
مصارف ساسماوُا

ػمًمي
اختصاصي
مصارف شزكتُا

جمغ مىابغ شزكتُا ي ساسماوُا

جمغ مصارف شزكتُا ي ساسماوُا

كسز مي شًد ارقامي كٍ ديبار مىظًر شذٌ است

كسز مي شًد ارقامي كٍ ديبار مىظًر شذٌ است

مىابغ بًدجٍ شُزداري ي ساسماوُا ي شزكتُاي يابستٍ

مصارف بًدجٍ شُزداري ي ساسماوُا ي شزكتُاي يابستٍ

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :

صفحه  6 :از 30

تفريغ بودجه سال  .....شهرداري ..............

ارقام به هزار ريال

فرم -1-3عملكرد منابع

درآمذ و سايز مناتع مالي

تغييزات

پيش تيني اوليه
()1

افشايش

ماهش

()2

()3

پيش تيني نهايي

درآمذ تحقق يافته

()4(=)1(+)2(-)3

()5

افشايش/ماهش نسثت ته

دريافتهاي

درآمذ تحقق يافته

خشانه داري

()6(=)5(+)4

()7

درآمذهاي عمومي
عوارض عمومي
(تز حسة انواع عوارض)
سايز درآمذهاي عمومي
(تز حسة انواع درآمذ)

درآمذهاي اختصاصي
عوارض اختصاصي
(تز حسة انواع عوارض)
سايز درآمذهاي اختصاصي
(تز حسة انواع درآمذ)

واگذاري دارايي هاي
سزمايهاي
درآمذها
( تز حسة انواع درآمذ)

ممل هاي دولت
ممل هاي دولتي

واگذاري دارايي هاي مالي
تسهيالت
اوراق مشارمت ،صنوك يا
سايز اتشارهاي مالي
دريافت مطالثات (تسهيالت)
تلنذ مذت شهزداري

امضاء -مدير مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :

صفحه  7 :از 30

تفريغ بودجه سال  .....شهرداري ..............

ارقام به هزار ريال

فرم -1-4عملكرد مصارف

مصارف

اعتثار اوليه

تغييزات
افشايش

ماهش

اعتثار نهايي

مخارج و سايز پزداختها

اعتثار
تخصيص يافته

مخارج

پيش پزداخت علي الحساب

تعهذات
قطعي نشذه

جمع

صزفه جويي صزفه جويي

پزداختهاي

اس تخصيص

خشانه داري

اس مصوب

مصارف عمومي
ماموريتها
تزنامهها

مصارف اختصاصي
ماموريتها
تزنامهها

تملل داراييهاي سزمايهاي
ماموريتها
تزنامهها
طزحها
پزوصهها

ممل هاي دولت
ممل هاي دريافي اس دولت

تملل داراييهاي مالي
ماموريتها
تزنامهها

تاسپزداخت تذهيها
تاسپزداخت اصل تسهيالت
تاسخزيذ اصل اوراق مشارمت يا سايز
اتشارهاي تامين مالي
سود پزداختي تاتت تسهيالت يا سايز
اتشارهاي تامين مالي
سايز تذهيهاي قطعي شذه سنواتي

امضاء -مدير مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :

صفحه  8 :از 30

تفريغ بودجه سال  .....شهرداري ..............

ارقام به هزار ريال

فرم -2درآمد و منابع تامين اعتبار

ًجمِ ثٌذي

ؿشح ػٌَاى

مبلغ مصوب

تفريغ
بودجه(عملكرد)

كسري وصولي

اضافه وصولي

درآمذَا
100000
دسآهذّبي ًبؿي اص ػَاسم ػوَهي
110000
ػَاسم هَهَع لبًَى هبليبت ثشاسصؽ افضٍدُ
110100
ػَاسم ثش وبال ٍ خذهبت
110101
ػَاسم آاليٌذگي
110102
هتوشوض(فشآٍسدّبي ًفتي ،ػيگبس ٍ ؿوبسُ گزاسي)
110103
ػَاسم خَسدٍّبي ػَاسي ٍ ػبيش ٍػبئي ًمليِ
110104
ػَاسم ثليي (حول ًٍمل َّايي ،صهيٌي،دسيبيي)
110105
ػَاسم هتوشوض(دٍاصدُ دس ّضاس گوشوي)
110106
دسآهذّبي ًبؿي اص تَػؼِ ؿْش
110200
ػَاسم ثش پشٍاًِ ّبي ػبختوبًي دس حذ تشاون (هؼىًَي)
110201
ػَاسم ثش پشٍاًِ ّبي ػبختوبًي دس حذ تشاون ( غيش هؼىًَي)
110202
ػَاسم ثش پشٍاًِ ػبختوبًي هبصاد ثش تشاون (هؼىًَي)
110203
ػَاسم ثش پشٍاًِ ػبختوبًي هبصاد ثش تشاون (غيشهؼىًَي)
110204
ػَاسم ثش ثبلىي ٍ پيؾ آهذگي
110205
 110206ػَاسم اسصؽ افضٍدُ ًبؿي اص اجشاي ًشحْبي ػوشاى ٍ تَػؼِ ؿْشي
ػَاسم كذٍس ،توذيذ ٍ تؼَين گزسًبهِ
110207
ػَاسم لٌغ اؿجبس
110208
 110209ػَاسم كذٍس هجَص حلبسوـي ٍ ديَاس وـي ثشاي اهالن فبلذ هؼتحذثبت
ػَاسم ثش توذيذ پشٍاًِ ػبختوبًي
110210
ػَاسم ٍ دسآهذّبي ٍكَلي دس حشين ؿْشّب
110211
ػبيش
110290
دسآهذّبي ًبؿي اص حول ٍ ًمل
110300
ثْبي خذهبت كذٍس ٍ توذيذ پشٍاًِ تبوؼيشاًي
110301
ػَاسم هَتَسػيىلت ّب
110302
 110303ثْبي خذهبت ًبؿي اص كذٍس پشٍاًِ ؿشوتّب ٍ ًبٍگبى حول ٍ ًمل ثبس
دسآهذ اتَثَػشاًي ٍ هيٌي ثَػشاًي
110304
 110305ثْبي خذهبت ًبؿي اص كذٍس پشٍاًِ ؿشوتّب ٍ ًبٍگبى حول ٍ ًمل هؼبفش
ػَاسم ًبؿي اص اجشاي هبدُ  15سػيذگي ثِ تخلفبت ساًٌذگي
110306

امضاء -مدير مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :
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تفريغ بودجه سال  .....شهرداري ..............

ارقام به هزار ريال

فرم -2درآمد و منابع تامين اعتبار

ًجمِ ثٌذي

ؿشح ػٌَاى

مبلغ مصوب

تفريغ
بودجه(عملكرد)

كسري وصولي

اضافه وصولي

ػَاسم ًبؿي اص اجشاي هبدُ  23سػيذگي ثِ تخلفبت ساًٌذگي

110307
110308
ػَاسم كذٍس ،توذيذ ٍ تؼَين گَاّيٌبهِ
110309
ػَاسم حبكل اص اجشاي ًشح ّبي تشافيىي ()LEZ
110310
 110311ػَاسم ًبؿي اص اجشاي هبدُ  9لبًَى حول ٍ ًمل سيلي ؿْشّبي ثبالي ّ 500ضاسًفش
ػبيش
110390
دسآهذّبي ًبؿي اص ثْشُ ثشداسي اص فوبي ؿْش
110400
ػَاسم ًَػبصي
110401
ػَاسم ػٌح ؿْش
110402
ػَاسم ػبليبًِ ثبًهّب ٍ هَػؼبت اػتجبسي
110403
ػَاسم اػٌبد سػوي (حك الثجت)
110404
 110405ػَاسم كذٍس هجَص احذاث دول ،آًتي ،تبػيؼبت هخبثشاتي ٍ ؿْشي
ػَاسم ثش هـبغل
110406
ػَاسم ثش تبثلَّبي تجليغبت هحيٌي ثِ غيشاص تبثلَّبي هؼشفي
110407
دسآهذ ًبؿي اص خؼبست ٍاسدُ ثِ اهَال ػوَهي ؿْش
110408
ػبيش
110490
دسآهذّبي ًبؿي اص ػَاسم اختلبكي ؿْشداسي
120000
دسآهذّبي اختلبكي
120100
 120101دسآهذ ّتل ،هْوبًؼشا ،پالط ٍ ػبيش هشاوض سفبّي ٍ تفشيحي ؿْشداسي
دسآهذ پبسن ّب
120102
دسآهذ حبكل اص فشٍؽ هحلَالت ٍ خذهبت وبسخبًجبت ؿْشداسي
120103
دسآهذ حبكل اص فشٍؽ هحلَالت وبسخبًِ آػفبلت
120104
دسآهذ حبكل اص فشٍؽ گل ٍ گيبُ ٍ ػبيش هحلَالت
120105
دسآهذ هشاوض فشٌّگي
120106
ثْبي خذهبت ايوٌي ٍ آتؾ ًـبًي
120107
دسآهذ غؼبلخبًِ ٍ گَسػتبى
120108
ثْب خذهبت فوبي ػجض
120109
ثْبي خذهبت هذيشيت پؼوبًذ
120110
دسآهذ ًبؿي اص خؼبسات ٍاسدُ ثِ اهَال اختلبكي ؿْشداسي
120111
ػَاسم ثجت ًبم ٍ تجذيذ آصهبيؾ ساًٌذگي ( گَاّيٌبهِ ساًٌذگي ،هؼبيٌِ چـن ٍ ػبيش)

امضاء -مدير مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :

صفحه  10 :از 30

تفريغ بودجه سال  .....شهرداري ..............

ارقام به هزار ريال

فرم -2درآمد و منابع تامين اعتبار

امضاء -مدير مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

ًجمِ ثٌذي

ؿشح ػٌَاى

120112
120190
130000
130100
130101
130102
130103
130104
130105
130106
130107
130108
130109
130110
130111
130190
130200
130201
130202
130203
130204
130290
140000
140100
140101
140102
140103
140104
140105

دسآهذ ػبيش ػبصهبًْبي ٍاثؼتِ ثِ ؿْشداسي
ػبيش
ثْب خذهبت ٍ دسآهذّبي هَػؼبت اًتفبػي ؿْشداسي
ثْبي خذهبت ٍ دسآهذّبي هَػؼبت اًتفبػي ؿْشداسي
ثْبي خذهبت آػفبلت ٍ لىِ گيشي ٍ تشهين حفبسي
ثْبي خذهبت وبسؿٌبػي ًمـِ ّب
ثْبء خذهبت كذٍس هؼبيٌِ فٌي خَدسٍ
ثْبي خذهبت فٌي
ثْبي خذهبت ثبصسگبًي
ثْبي خذهبت پيوبًىبسي
ثْبي خذهبت آهبدُ ػبصي
ثْبي خذهبت كذٍس هجَص تؼويشات اػبػي ػبختوبى
ثْبي خذهبت تبهيي پبسويٌگ (هٌبثك ثب لبًَى)
ثْبي خذهت اتجبع ثيگبًِ
ثْب خذهبت جوغ آٍسي ًخبلِ ّبي ػبختوبًي
ػبيش
دسآهذ حبكل اص تبػيؼبت ؿْشداسي
دسآهذ ػشٍيغ ّبي دسثؼتي
دسآهذ ًبؿي اص اسائِ خذهبت هيٌي ثَع ساًي ٍ تبوؼيشاًي
دسآهذ حبكل اص ثبصيبفت صثبلِ
دسآهذ حبكل اص آگْي ّبي تجبسي ٍ تجليغبت هحيٌي
ػبيش
دسآهذّبي حبكل اص ٍجَُ ٍ اهَال ؿْشداسي
دسآهذ حبكل اص اهَال ؿْشداسي
هبل االجبسُ ػبختوبًْب ٍ تأػيؼبت ؿْشداسي
دسآهذ حبكل اص هشاوض تفشيحي ٍ سفبّي
دسآهذ حبكل اص وشايِ هبؿيي آالت ٍػبئل ًمليِ
دسآهذ حبكل اص ثبصاسّبي سٍص ٍ ّفتگي
دسآهذ حبكل اص پبسويٌگ

مبلغ مصوب

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

تفريغ
بودجه(عملكرد)

كسري وصولي

اضافه وصولي

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :

صفحه  11 :از 30

تفريغ بودجه سال  .....شهرداري ..............

ارقام به هزار ريال

فرم -2درآمد و منابع تامين اعتبار

امضاء -مدير مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

ًجمِ ثٌذي

ؿشح ػٌَاى

140106
140190
140200
140201
140202
140290
150000
150100
150101
150102
150103
150104
150190
160000
160100
160101
160102
160103
160190
160200
160201
160202
160203
160204
160205
160206
160290

دسآهذ حبكل اص ػَد ػْبم ػبصهبى ّب ٍ ؿشوت ّب
ػبيش
دسآهذ حبكل اص ٍجَُ ؿْشداسي
دسآهذ حبكل اص ػشهبيِ گزاسي
دسآهذ حبكل اص ٍجَُ ػپشدُ ّبي ؿْشداسي
ػبيش
ووه ّبي اػٌبئي دٍلت ٍ ػبصهبًْبي دٍلتي
يبساًِ ّب ٍ ووه ّبي اػٌبئي دٍلت ٍ ػبصهبًْبي دٍلتي
ووه ثالػَم دٍلت ٍ يب ػبيش ػبصهبًْب ٍ هَػؼبت دٍلتي
ووه دٍلت ثشاي تبهيي هبؿيي آالت خذهبتي ٍ ػوشاًي
يبساًِ دٍلت
ووه ّبي دٍلت ثشاي پشٍطُ هـخق
ػبيش
اػبًبت  ،ووهّبي اّذايي ٍ داسائي ّب
اػبًبت ٍ ووه ّبي اّذائي
خَديبسي ؿْشًٍذاى ٍ ّذايبي دسيبفتي
ػبيش اػبًبت ٍ ووه اص اؿخبف حمَلي
ووه ّب ٍ اػبًبت دسيبفتي اص هَػؼبت ػوَهي غيش دٍلتي
ػبيش
دسآهذّبي اتفبق وِ ثِ هَجت لبًَى ٍكَل هي ؿَد
هجي ػپشدُ ّبي هٌبلجِ ًـذُ
هجي ػپشدُ ّبي هؼبهالت ؿْشداسي
دسآهذ حبكل اص اجشاي هبدُ  110لبًَى ؿْشداسيْب
ّضيٌِ تبخيش ٍ خؼبست تبديِ چه
جشائن وويؼيَى هبدُ 100
دسآهذ ًبؿي اص فشٍؽ اػٌبد هٌبللِ
ػبيش
جمغ كل درآمذَا

200000

مىابغ حاصل اس ياگذاري دارایي سزمایٍ اي

مبلغ مصوب

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

تفريغ
بودجه(عملكرد)

كسري وصولي

اضافه وصولي

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :
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تفريغ بودجه سال  .....شهرداري ..............

ارقام به هزار ريال

فرم -2درآمد و منابع تامين اعتبار

ًجمِ ثٌذي

ؿشح ػٌَاى

210000
210100
220000
220100
230000
230100
240000
240100
250000
250100
290000
290100

هبدُ  101لبًَى ؿْشداسي
دسآهذ ًبؿي اص اجشاي تجلشُ 4هبدُ  101لبًَى ؿْشداسيْب (ثيـتش اص  500هتش هشثغ)

فشٍؽ اهَال غيش هٌمَل
فشٍؽ اهَال غيش هٌمَل
فشٍؽ اهَال هٌمَل ٍ اػمبى
فشٍؽ اهَال هٌمَل ٍ اػمبى
فشٍؽ ػشلفلي
فشٍؽ ػشلفلي
فشٍؽ حمَق اًتفبػي
فشٍؽ حمَق اًتفبػي
ػبيش
ػبيش
جمغ كل مىابغ حاصل اس ياگذاري دارایي سزمایٍ اي

300000
310000
310100
310200
310300
320000
320100
320200
330000
330100
330900

امضاء -مدير مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

مبلغ مصوب

تفريغ
بودجه(عملكرد)

كسري وصولي

اضافه وصولي

مىابغ حاصل اس ياگذاري دارایي مالي
ٍام ّبي دسيبفتي
ٍام دسيبفتي اص ٍصاست وـَس
تؼْيالت دسيبفتي اص ثبًىْب ٍ ػبيش هَػؼبت هبلي ٍ اػتجبسي
تؼْيالت خبسجي
اًَاع اٍساق ٍ اػٌبد
اٍساق هـبسوت
اًَاع كىَن
ػبيش هٌبثغ
ثبصدسيبفت ٍام ّبي اػٌبيي
ػبيش
جمغ كل مىابغ حاصل اس ياگذاري دارایي مالي

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :

صفحه  13 :از 30

تفريغ بودجه سال  .....شهرداري ..............

ارقام به هزار ريال

فرم -3ماموريت و برنامه

وذ هبهَسيت

ػٌَاى هبهَسيت

1

ػمزان ي شُزساسي

وذ ثشًبهِ

ػٌَاى ثشًبهِ

01

ثبصآفشيٌي فوبّبي ؿْشي (حفظً ،گْذاسي ٍ ثْشُ ثشداسي اص فوبّبي
اسصؿوٌذ ًجيؼي ،تبسيخي ٍ فشٌّگي ،ثْؼبصي ٍ ًَػبصي ثبفتّبي فشػَدُ
ؿْشي ٍ تَاًوٌذ ػبصي ٍ ػبوبًذّي ػىًَتگبُّبي غيش سػوي ٍ
هحلِّبي حبؿيِاي ٍ ثبصآفشيٌي فوبّبي ًبوبسآهذ ؿْشي)

02
03
04
05

2

محيط سیست ي خذمات
شُزي

01
02
03
04
05
06
07

امضاء -مدير مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

3

ایمىي ي مذیزیت بحزان

4

حمل ي وقل ي تزافيك

5

خذمات مذیزیت

6

اجتماػي ي فزَىگي

01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
01
02
03
04
01
02
03
04
05
06

مبلغ مصوب

تفريغ بودجه
(عملكرد)

كسري هزينه اضافه هزينه كرد

اجشاي ًشحْبي تَػؼِ ؿْشي (استمبي وبسايي ٍ تحمك پزيشي ًشحّب)
صيجبػبصي ؿْشي (استمبي ويفيت هؼوبسي ٍ ػيوب ٍ هٌظش ؿْشي)
تْيِ ٍ اجشاي ًشحّبي هَهؼي ٍ هَهَػي ؿْشي
اجشاي ًشحّبي گشدؿگشي ٍ حفظ هيشاث فشٌّگي – تبسيخي ؿْشي ثب
ّوىبسي دػتگبُّبي اجشايي ريشثي
تَػؼِ ٍ ًگْذاسي فوبي ػجض ؿْشي
تَػؼِ ٍ ًگْذاسي آساهؼتبًْب
اجشاي ًشحّبي جبهغ ٍ تفليلي هذيشيت پؼوبًذ
تَػؼِ ٍ ًگْذاسي تبػيؼبت ؿْشي
ثْجَد هحيي صيؼت ؿْشي ٍ ثْذاؿت ػوَهي
ػبهبًذّي كٌَف ٍ هـبغل هضاحن ؿْشي
اجشاي ًشحّبي ّذايت آةّبي ػٌحي ٍ ػبهبًذّي ػيلّب سٍد دسُّب ٍ
سٍدخبًِّبي ػجَسي اص ؿْش
تْيِ ٍ اجشاي ًشحّبي ايوٌي ٍ وبّؾ خٌشپزيشي ؿْش
تَػؼِ ٍ تمَيت ػيؼتن ايوٌي ٍ آتؾ ًـبًي
استمبء تبة آٍسي ؿْشي ،هذيشيت ثحشاى ٍ پذافٌذ غيش ػبهل
ثْجَد ػجَس ٍ هشٍس ؿْشي
تَػؼِ  ،تجْيض ٍ ًگْذاسي ًبٍگبى حول ٍ ًمل ػوَهي
ػبهبًذّي ثبس ٍ هؼبفش
تَػؼِ ٍ ػبهبًذّي پبسويٌگّب
تَػؼِ  ،تجْيض ٍ ًگْذاسي ًبٍگبى حول ٍ ًمل سيلي
تَػؼِ  ،تجْيض ٍ ًگْذاسي پبيبًِ ّبي هؼبفشي ؿْشي
ػبهبًِ ّبي َّؿوٌذ حول ًٍمل ٍ تشافيه ؿْش
تَػؼِ صيش ػبختّبي ػجَس ٍ هشٍس
تَػؼِ ؿْشداسي الىتشًٍيه ٍ استمبء صيشػبختْب ٍ فٌأٍسيْبي ًَيي
آهَصؽ ٍ پظٍّؾ ّبي وبسثشدي
تحَل اداسي ٍ هذيشيت ػولىشد
تَػؼِ دسآهذّبي پبيذاس
حوبيت ،تَاًوٌذػبصي ٍ تَػؼِ ًْبدّب  ،تـىلّب ،هـبسوتْبي هشدهي ٍ ػبصهبًْبي هشدم ًْبد

ثشگضاسي ّوبيؾّبً ،وبيـگبّْب ٍ ًـؼتّب
حوبيت اص ًشحْبي حَصُ ػالهت اجتوبػي
ػبهبًذّي آػيت ديذگبى اجتوبػي ٍ هتىذيبى
اجشاي ًشحْبي گشدؿگشي ؿْشي ثب ّوىبسي دػتگبّْبي اجشاي ريشثي

تَػؼِ صيشػبخت ّب ،ظشفيت ّب ٍ فؼبليتْب ٍ ًشحْبي فشٌّگي
هجوَع

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :

صفحه  14 :از 30

تفريغ بودجه سال  .....شهرداري ..............

ارقام به هزار ريال

فرم -3-1ماموريت.برنامه.خدمت.فعاليت

وذ
هبهَسيت

ػٌَاى هبهَسيت

1

ػوشاى ٍ ؿْشػبصي

وذ
ثشًبهِ

ػٌَاى ثشًبهِ

10

ثْؼبصي ٍ ًَػبصي ثبفت ّبي فشػَدُ ؿْشي

ػٌَاى خذهت

ػٌَاى فؼبليت

هجلغ هلَة

تفشيغ ثَدجِ
(ػولىشد)

وؼشي ّضيٌِ

اهبفِ ّضيٌِ
وشد

خذهت .......... - 1
فؼبليت ........... - 1
فؼبليت ........... - 2
خذهت ......... - 2
فؼبليت .......... - 1
فؼبليت ......... - 2

هجوَع

امضاء -مدير مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :

صفحه  15 :از 30

تفريغ بودجه سال  .....شهرداري ..............

ارقام به هزار ريال

فرم -3-2ماموريت.برنامه.طرح.پروژه

وذ هبهَسيت
1

ػٌَاى هبهَسيت

وذ ثشًبهِ

ػٌَاى ًشح

ػٌَاى ثشًبهِ

ػٌَاى پشٍطُ

هجلغ هلَة

تفشيغ ثَدجِ
(ػولىشد)

وؼشي ّضيٌِ

اهبفِ ّضيٌِ
وشد

ػمزان ي شُزساسي
10

ثْؼبصي ٍ ًَػبصي ثبفت ّبي فشػَدُ ؿْشي
ًشح ................................... -1

پشٍطُ ............
پشٍطُ ............
پشٍطُ ............
ًشح ................................... -2

پشٍطُ ............
پشٍطُ ............
ًشح ................................... -3

پشٍطُ ............

هجوَع

امضاء -مدير مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :

صفحه  16 :از 30

تفريغ بودجه سال  .....شهرداري ..............

ارقام به هزار ريال

فرم -3-2-1اطالعات پروژه

مىابغ تاميه پزيصٌ

مشخصات پزيصٌ
فلل
ػٌَاى هبهَسيت :

اهبفِ ّضيٌِ
تفشيغ ثَدجِ
وؼشي ّضيٌِ
هجلغ هلَة
وشد
(ػولىشد)

ؿشح
دسآهذّبي ػوَهي
ٍاگزاسي داساييّبي ػشهبيِاي
ٍاگزاسي داساييّبي هبلي

ػٌَاى ثشًبهِ :

ػٌَاى ًشح :
مصارف پزيصٌ
ػٌَاى پشٍطُ :
ؿشح

فلل
آدسع پشٍطُ :
ػٌَاى هجشي :

فلل اٍل

ػبختوبى ٍ ػبيش هؼتحذثبت

ػبل ؿشٍع :

فلل دٍم

هبؿيي آالت ٍ تجْيضات

ػبل پبيبى :

فلل ػَم

ػبيش داساييّبي ثبثت

ٍاحذ وبس :

فلل چْبسم

هَجَدي اًجبس

همذاس :

فلل پٌجن

الالم گشاًجْب

ليوت ٍاحذ :

فلل ؿـن

صهيي

فلل ّفتن

حك الضحوِ وبسوٌبى پشٍطُ ٍ ػبيش داسايي ّبي تَليذ ًـذُ

ول اػتجبس هَسد ًيبص :

امضاء -مدير مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

اهبفِ ّضيٌِ
تفشيغ ثَدجِ
وؼشي ّضيٌِ
هجلغ هلَة
وشد
(ػولىشد)
A

B

C

جمغ فصًل تملك دارایي سزمایٍ اي

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :

صفحه  17 :از 30

تفريغ بودجه سال  .....شهرداري ..............

ارقام به هزار ريال

فرم  -4مصارف اقتصادي

ؿوبسُ
ًجمِ ثٌذي

10000
فلل اٍل
فلل دٍم
فلل ػَم
فلل چْبسم
فلل پٌجن
فلل ؿـن
فلل ّفتن
فلل ّـتن

20000
فلل اٍل
فلل دٍم
فلل ػَم
فلل چْبسم
فلل پٌجن
فلل ؿـن
فلل ّفتن

30000
فلل اٍل
فلل دٍم
فلل ػَم
فلل چْبسم

ػٌَاى

هجلغ هلَة

تفشيغ ثَدجِ (ػولىشد)

وؼشي ّضيٌِ

اهبفِ ّضيٌِ وشد

ّضيٌِ
ججشاى خذهبت وبسوٌبى
اػتفبدُ اص وبالّب ٍ خذهبت
ّضيٌِّبي تبهيي هبلي ٍ داسايي
يبساًِ
ووهّبي ثالػَم
سفبُ اجتوبػي
ػبيش ّضيٌِّب
هلشف ػشهبيِ ّبي ثبثت (اػتْالن)
توله داساييّبي ػشهبيِاي
ػبختوبى ٍ ػبيش هؼتحذثبت
هبؿيي آالت ٍ تجْيضات
ػبيش داسائي ّبي ثبثت
هَجَدي اًجبس
الالم گشاى ثْبء
صهيي
حك الضحوِ وبسوٌبى پشٍطُ ٍ ػبيش داسايي ّبي تَليذ ًـذُ
توله داساييّبي هبلي
پشداخت تؼْذات پشداخت ًـذُ ػبل ّبي لجل (ػشهبيِ اي)
ثبصپشداخت اكل تؼْيالت ثِ ػيؼتن ثبًىي
ثبصپشداخت اكل تؼْيالت خبسجي
ثبصپشداخت اكل اٍساق هـبسوت ،كىَن ٍ ػبيش اثضاسّبي تبهيي هبلي
پزيشفتِ ؿذُ دس ػيؼتن ثبًىي ٍ يب ثبصاس ػشهبيِ

هجوَع

امضاء -مدير مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :

صفحه  18 :از 30

تفريغ بودجه سال  .....شهرداري ..............

ارقام به هزار ريال

فرم  -4-1ريز مصارف اقتصادي

ًجمِ ثٌذي
100000
110000
110100
110101
110102
110103
110104
110105
110200
110201
110202
110203
110204
110205
110206
110207
110208
110209
110210
110211
110212
110213
110214
110215
110216
110217
110218
110219
110220
110221

امضاء -مدير مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

ػٌَاى
ّضيٌِ
ججشاى خذهبت وبسوٌبى
حمَق ٍ دػتوضد
حمَق ؿْشداس
حمَق ثبثت /هجٌب وبسوٌبى سػوي ٍ پيوبًي
حمَق ٍ دػتوضد وبسگشاى سػوي هـوَل لبًَى وبس
حمَق وبسهٌذاى لشاسدادي
حمَق وبسگشاى لشاسدادي
فَق الؼبدُ ّب ٍ هضايبي ؿغل
ػيذي
هضايبي ؿْشداس
هضايبي وبسهٌذاى سػوي اػن اص ثبثت ٍ پيوبًي
هضايبي وبسگشاى سػوي هـوَل لبًَى وبس
هضايبي وبسهٌذاى لشاسدادي
هضايبي وبسگشاى لشاسدادي
جوؼِ وبسي
فَق الؼبدُ هٌبًك ووتش تَػؼِ يبفتِ ٍ ثذي آة ٍ َّا
فَق الؼبدُ ايثبسگشي
فَق الؼبدُ ػختي وبس دس هحيي ّبي غيش هتؼبسف
ووه ّضيٌِ ػبئلِ هٌذي ٍ اٍالد ٍ ثي
فَق الؼبدُ ؿغل
فَق الؼبدُ ؿغل ثشاي هـبغل تخللي
فَق الؼبدُ وبسايي ٍ ػولىشد
اهبفِ وبس ٍ وـيه
فَق الؼبدُ ٍيظُ
پبداؽ
تفبٍت تٌجيك
فَق الؼبدُ هخلَف
حك جزة
حك الجلؼِ

هجلغ هلَة

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

تفشيغ ثَدجِ (ػولىشد)

وؼشي ّضيٌِ

اهبفِ ّضيٌِ وشد

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :

صفحه  19 :از 30

تفريغ بودجه سال  .....شهرداري ..............

ارقام به هزار ريال

فرم  -4-1ريز مصارف اقتصادي

ًجمِ ثٌذي
110222
110223
110224
110225
110226
110290
120000
120100
120101
120102
120103
120104
120105
120106
120200
120201
120202
120203
120204
120205
120206
120207
120208
120209
120210
120211
120212
120213
120214
120215

امضاء -مدير مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

ػٌَاى
حك هؼىي
حك ػشپشػتي
فَق الؼبدُ جزة هٌبًك هحشٍم
فَق الؼبدُ ًَثت وبسي
فَق الؼبدُ اؿتغبل دس هٌبًك جٌگ صدُ
ػبيش
اػتفبدُ اص وبالّب ٍ خذهبت
هبهَسيت داخلي ٍ خبسجي
ّضيٌِ ػفش
فَق الؼبدُ سٍصاًِ
وشايِ ٍػبئل ًمليِ
ثْبي ثليي هؼبفشت
ّضيٌِ گزسًبهِ
ػَاسم خشٍج اص وـَس
حك الضحوِ اًجبم خذهبت لشاسدادي
خذهبت لشاسدادي اؿخبف
پشداخت ثِ وبسوٌبى غيش ؿبغل ٍ وبسگشاى سٍص هضد
حمَق ٍ دػتوضد هبهَسيي اًتظبهي ٍ ػشثبصاى ٍظيفِ ؿبغل دس ؿْشداسي
هضايبي هبهَسيي اًتظبهي ٍ ػشثبصاى ٍظيفِ ؿبغل دس ؿْشداسي
حك التذسيغ
حك پظٍّؾ
اجشاي ثشًبهِ ّبي آهَصؿي ،هزّجي ،فشٌّگي ٍ ٌّشي
حك الجلؼِ
ٍاگزاسي خذهبت اداسي
سفت ٍ سٍة ؿْشي
جوغ آٍسي ٍ حول صثبلِ ٍ ًخبلِ
دفغ پؼوبًذّبي ؿْشي
هجبسصُ ثب جبًَساى هوش ؿْشي
اهَس فشٌّگي ،هزّجي ٍ ٌّشي
ثبصيبفت پؼوبًذّبي ؿْشي

هجلغ هلَة

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

تفشيغ ثَدجِ (ػولىشد)

وؼشي ّضيٌِ

اهبفِ ّضيٌِ وشد

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :

صفحه  20 :از 30

تفريغ بودجه سال  .....شهرداري ..............

ارقام به هزار ريال

فرم  -4-1ريز مصارف اقتصادي

ًجمِ ثٌذي
120290
120300
120301
120302
120303
120304
120305
120306
120307
120308
120400
120401
120402
120403
120404
120500
120501
120502
120503
120504
120505
120600
120601
120602
120603
120604
120605
120700
120701
120702

امضاء -مدير مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

ػٌَاى
ًگْذاسي ٍ اهَس آساهؼتبىّب
اليشٍثي ٍ ًگْذاسي وبًبلْب ،لٌَات ،هؼيلْب ٍ اًْبس
ثشف سٍثي ٍ ؿي سيضي هؼبثش
ٍاگزاسي خذهبت ؿْشي
ًگْذاسي ٍ حفبظت اص تجْيضات ٍ تبػيؼبت ػوَهي ؿْشي
ًگْذاسي ٍ حفبظت اص تجْيضات ٍ تبػيؼبت اختلبكي ؿْشي
تذٍيي همشسات ٍ خذهبت حمَلي
اًالع سػبًي
دادسػي
ػبيش
حول ًٍمل ٍاستجبًبت
حول وبال ٍ اثبثِ دٍلتي
ثيوِ وبال
حمَق ٍ ػَاسم گوشوي ٍ ػَد ثبصسگبًي
حول ًٍمل ًبهِ ّب ٍ اهبًبت پؼتي
حك اؿتشان كٌذٍق ّبي پؼتي دس داخل ٍ خبسج اص وـَس
تلفي ٍ فبوغ
اجبسُ خٌَى هخبثشاتي
استجبًبت هبَّاسُ اي ٍ ايٌتشًت
ًگْذاسي ٍتؼويش داسائي ّبي ثبثت
ػبختوبى ٍ هؼتحذثبت
هبؿيي آالت ٍ تجْيضات (اػن اص ػبوي ٍ هتحشن)
ثيوِ داساييّبي ثبثت
ٍػبئي ًمليِ
ًگْذاسي ٍ تؼويش ٍػبئل اداسي
هيض ٍ كٌذلي ٍ هجلوبى
لَاصم اداسي
لَاصم كَتي ٍ تلَيشي
لَاصم ػشهبيؾ ٍ گشهبيؾ
سايبًِ

هجلغ هلَة

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

تفشيغ ثَدجِ (ػولىشد)

وؼشي ّضيٌِ

اهبفِ ّضيٌِ وشد

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :

صفحه  21 :از 30

تفريغ بودجه سال  .....شهرداري ..............

ارقام به هزار ريال

فرم  -4-1ريز مصارف اقتصادي

ػٌَاى
ًجمِ ثٌذي
چبح ٍ خشيذ ًـشيبت ٍ هٌجَػبت
120703
چبح ًـشيبت ٍ هٌجَػبت
120704
چبح دفبتش ٍ اٍساق اداسي
120800
چبح آگْي ّبي اداسي ٍ ػىغ
120801
خشيذ ًـشيبت ٍ هٌجَػبت
120802
خشيذ دفبتش ٍ اٍساق اداسي
120900
تلَيش ثشداسي ٍ تجليغبت
120901
ػىبػي
120902
فيلوجشداسي
120903
ّضيٌِ خذهبت تجليغبتي(خٌبًيً ،مبؿي ٍ )...
120904
آگْي ّبي تجليغبتي
121000
تـشيفبت
121001
ّضيٌِ پزيشائي
121002
جـي ٍ چشاغبًي
121003
ّضيٌِ ّبي لوبئي ،ثجتي ٍ ،حمَلي
121100
حك الَوبلِ
121101
حك الوـبٍسُ
121102
ّضيٌِ ّبي ثجتي
121103
ّضيٌِ ّبي لوبئي
121104
ّضيٌِ ّبي ثبًىي
121105
خشيذ دػتِ چه ٍ ػفتِ
121200
ّضيٌِ اًتمبل ٍجَُ
121201
ًگْذاسي اػٌبد ٍاؿيبء ليوتي دس ثبًىْب
121202
آة ٍ ثشق ٍ ػَخت
121203
آة (آؿبهيذًي ٍتلفيِ ًـذُ)
121204
ػَختْبي فؼيلي ( اػن اص دػتگبّبي حشاستي ،هبؿيي آالتٍ ،ػبئي ًمليًِ ،فت ػفيذ ،ثٌضيي،
121205
گبصٍئيل ،گبصً ،فت وَسُ)
ثْبي آة پبسنّب ٍ هيبديي
121206
ثْبي ثشق پبسنّب ٍ هيبديي
121207
ثشق هلشفي ػبيش اهبوي ؿْشداسي
121208

امضاء -مدير مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

هجلغ هلَة

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

تفشيغ ثَدجِ (ػولىشد)

وؼشي ّضيٌِ

اهبفِ ّضيٌِ وشد

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :

صفحه  22 :از 30

تفريغ بودجه سال  .....شهرداري ..............

ارقام به هزار ريال

فرم  -4-1ريز مصارف اقتصادي

ًجمِ ثٌذي
121209
121210
121211
121212

هجلغ هلَة

ػٌَاى
هَاد ٍ لَاصم هلشف ؿذًي
هلبلح ػبختوبًي ( گچ ،آجش ،ػيوبى،آّه)......،
اثضاس ٍ يشاق( وليذ،لفل،دػتگيشُ)......... ،
لَاصم ػشٍيؼْبي ثْذاؿتي(ؿيشآة،ػيفَى).....،

تفشيغ ثَدجِ (ػولىشد)

وؼشي ّضيٌِ

اهبفِ ّضيٌِ وشد

 121213لَاصم تٌظيف ٍ هَاد ؿَيٌذُ(كبثَى،هبيغ دػتـَيي ،هبيغ ظشف ؿَيي ،پَدسّبي ؿَيٌذُ)........،

امضاء -مدير مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

121290
121300
121301
121302
121303
121304
121305
121306
121307
121308
121309
121310
121400
121401
121402
130000
130100
130101
130102

لَاصم هلشفي خذهبت ؿْشي
لَاصم يذوي ( هشثَى ثِ ٍػبئي ًمليِ ٍ هبؿيي آالت ٍ تجْيضات)
لَاصم هلشفي اداسي (وبغز  ،همَاٍ لَاصم التحشيش )...
هَادغزائي
لَاصم آتؾ ًـبًي
ثزسًْ ،بل ،ػن ٍ لَاصم ثبغجبًي
داسٍ ٍ لَاصم هلشفي پضؿىي  ،دًذاًپضؿىي ٍ آصهبيـگبّْب
لَاصم خَاة ٍ پَؿبن
ًظبست ثش هويضي اهالن
ػبيش
ّضيٌِ ّبي هٌبلؼبتي ٍ تحميمبتي
هٌبلؼِ ٍ پظٍّؾ ّبي هبهَسيت ّبي ؿْشداسي
تْيِ ثشًبهِ ّبي ساّجشدي ٍ هيبى هذت
ثشسػي ٍ هٌبلؼِ ًيبصّب ٍ اهىبًبت ؿْشي
هٌبلؼِ ٍ پظٍّؾ ّبي اجتوبػي ٍ فشٌّگي
حك التبليف
ّضيٌِّبي آهَصؿي ؿْشًٍذاى
ّضيٌِّبي آهَصؿي وبسوٌبى
حك التشجوِ

130103

خشيذ وتبةً ،ـشيبتً ،شم افضاسّبي سايبًِ اي ،فيلن ّبي ٍيذيَئيٍ ،ػبيش لَاصم ٍ اثضاس هـبثِ

130104
130105
130190

ّضيٌِ ثشگضاسي ػويٌبسّب ٍ جلؼبت ػخٌشاًي ٍ وبسگبّْبي آهَصؿي
حك ػوَيت
حك ػوَيت ػبصهبًْب ٍ هؤػؼبت ثيي الوللي

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :

صفحه  23 :از 30

تفريغ بودجه سال  .....شهرداري ..............

ارقام به هزار ريال

فرم  -4-1ريز مصارف اقتصادي

ًجمِ ثٌذي

ػٌَاى
پشداختْبئي وِ ثِ هَجت لشاسدادّب ٍ يب تؼْذات ؿْشداسي يب ػبصهبىّب ٍ ؿشوتّبي تبثؼِ ثِ
هؤػؼبت خبسجي اًجبم هي گيشد
ّضيٌِّبي تبهيي هبلي ٍ داسايي
ػَد ٍ وبسهضد ٍاهْب ،تؼْيالت ثبًىي ٍ اٍساق ثْبداس
ػَد ٍ وبسهضد ٍاهْبي داخلي
ػَد ٍ وبسهضد ٍاهْبي خبسجي
ػَد اٍساق هـبسوت
ػَد ػبيش اٍساق
جشائن ٍ ّضيٌِ ّبي ديشوشد
ػبيش
يبساًِ

150000

ووه صيبى ػبصهبى ّبي ٍاثؼتِ ،ؿشوتْبي تبثؼِ ٍ هؤػؼبت اًتفبػي ٍاثؼتِ ثِ ؿْشداسي

150100
150101
150102
150200
150201
150202
150203
150204
150205
150206
150207
150290
150300
150301
150302
150304
150305

ووه صيبى ؿشوتّبي تبثؼِ ٍ هَػؼبت اًتفبػي
ووه صيبى ػبصهبى ّبي ٍاثؼتِ (هبدُ )84
پشداخت هبثِ التفبٍت ليوت وبال ّب ٍ خذهبت
يبساًِ ثليي
يبساًِ خشيذ اتَثَع ٍ هيٌي ثَع
پشداخت ّبي اًتمبلي غيش ػشهبيِ اي
پشداختّبي اًتمبلي ثِ ػبصهبىّبي ٍاثؼتِ (هبدُ )84
پشداختّبي اًتمبلي ثِ هَػؼبت اًتفبػي ٍ ؿشوتْبي تبثؼِ
ووهّبي ثالػَم
ووه هبلي ثِ ػبصهبى ّبي ٍاثؼتِ ،هَػؼبت اًتفبػي ٍ ؿشوتّبي تبثؼِ
ووه ثِ ػبصهبىّبي ٍاثؼتِ (هبدُ )84
ووه ثِ هَػؼبت ٍ ؿشوت ّبي تبثؼِ
ووه هبلي ثِ اؿخبف حمَلي
ووه ثِ ثَدجِ ؿَساي اػالهي ؿْش
تبهيي اػتجبسات اجشاي لبًَى ًَػبصي اص هحل دسآهذ  %10لبًَى
ووه ثِ وتبثخبًِّب
ووه ثِ ػبصهبى ّبي هشدم ًْبد ()NGO

140000
140100
140101
140102
140200
140201
140202
140300
140301
140302

امضاء -مدير مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

هجلغ هلَة

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

تفشيغ ثَدجِ (ػولىشد)

وؼشي ّضيٌِ

اهبفِ ّضيٌِ وشد

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :

صفحه  24 :از 30

تفريغ بودجه سال  .....شهرداري ..............

ارقام به هزار ريال

فرم  -4-1ريز مصارف اقتصادي

ػٌَاى
ًجمِ ثٌذي
ووه ثِ هشاوض غيش دٍلتي ٍ خبًَادُ ّب ثشاي ًگْذاسي ٍ تَاًجخـي هؼلَليي ٍ ػبلوٌذاى ٍ
150306
ثيوبساى سٍاًي هضهي
حوبيت اص ثشًبهِ ّبي هذيشيت هحلِ
150307
ووه ثِ هَػؼبت خلَكي
150308
ػبيش
150390
ووه هبلي ثِ اؿخبف حميمي
160000
ووه ثِ خؼبست ديذگبى حَادث غيش هتشغجِ
160100
ػبهبًذّي ٍ ووه ثِ الـبس آػيت پزيش
160101
ػشاًِ ّبي داًؾ آهَصاى
160102
حمَق سٍحبًيَى هجلغ
160103
ّذايب ٍ پشداختّبي تـَيمي
160104
ووه ٍ اػبًبت ثِ هؼتوٌذاى
160200
وفي ٍ دفي اهَات ثالكبحت
160201
ووه ثِ خبًَادُ ّبي ايثبسگشاى ٍ خبًَادُ هؼظن ؿْذا
160202
ػبيش
160203
سفبُ اجتوبػي
160204
ثيوِ ٍ ثبصًـؼتگي
160205
ثبصًـؼتگي ػْن ؿْشداسي (وبسفشهب)
160206
حك ثيوِ ػْن وبسفشهبيي هـوَليي لبًَى تبهيي اجتوبػي
160207
ثيوِ خذهبت دسهبًي ثبصًـؼتگبى (ػْن ؿْشداسي)
160208
ثيوِ خذهبت دسهبًي ؿبغالى (ػْن ؿْشداسي)
160209
ووه ّبي سفبّي وبسهٌذاى
160210
ووه ّضيٌِ غزا
160211
ووه ّضيٌِ ايبة ٍ رّبة
160290
ووه ّضيٌِ هْذ وَدن
160300
ثيوِ جبهغ هؼئَليت هذًي
160301
ثيوِ تىويلي وبسهٌذاى ٍ وبسگشاى
160302
ووه ّضيٌِ دسهبى ( داسٍ ،پضؿىي  ،دًذاًپضؿىي ،كَستحؼبة ثيوبسػتبى ٍ )...
160303
پبداؽ پبيبى خذهت
160304
ووه ّضيٌِ تحليلي
160305

امضاء -مدير مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

هجلغ هلَة

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

تفشيغ ثَدجِ (ػولىشد)

وؼشي ّضيٌِ

اهبفِ ّضيٌِ وشد

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :

صفحه  25 :از 30

تفريغ بودجه سال  .....شهرداري ..............

ارقام به هزار ريال

فرم  -4-1ريز مصارف اقتصادي

ًجمِ ثٌذي
160390
170000
170100
170101
170102
170103
170104
170105
170200
170201
170202
170203
170204
170205
170206
170207
170208
170209
170210
170211
170212
170213
170214
170215
170216
170290
180000
180100
180101
180102

امضاء -مدير مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

ػٌَاى
ّضيٌِ وبسوٌبى فَت ؿذُ ؿبهل حول جٌبصُ،وفي ٍ دفي ٍ هشاػن تشحين
ووه ّضيٌِ اصدٍاج
ّشيٌِ ّبي ٍسصؿي وبسوٌبى
ػبيش
ووه ّبي سفبّي ثبصًـؼتگبى
حك ػبئلِ هٌذي ،اٍالد ٍ ػيذي ثبصًـؼتگبى ٍ هَظفيي
ثيوِ خذهبت دسهبًي ثبصًـؼتگبى ٍ هَظفيي
پشداخت ثيوِ دسهبى ٍ هىول ثبصًـؼتگبى
پشداخت ثيوِ ػوش ٍ حَادث ثبصًـؼتگبى
ووه ّضيٌِ اصدٍاج فشصًذاى ثبصًـؼتگبى
ػبيش
ػبيش ّضيٌِّب
اجبسُ ٍ وشايِ
اجبسُ صهيي ٍ اساهي
اجبسُ ػبختوبى ٍػبيش هؼتحذثبت
اجبسُ هبؿيي آالت ٍ تجْيضات
ّضيٌِ ثيوِ داسايي ّب
وشايِ لَاصم ٍ اثضاس هختلف
ػبيش ّضيٌِ ّبي هتفشلِ
حك ػٌَات وبسوٌبى
پبداؽ ثبصخشيذ وبسوٌبى
ديَى ثب هحل
ديَى ثالهحل
ديَى ثب هحل  -فَق الؼبدُ ػوشاى ؿْشداس
ّضيٌِ هٌبلجبت هـىَن الَكَل
ديَى ٍ تؼْذات هشثَى ثِ ثيوِ ٍ ثبصًـؼتگي
ػَاسم اججبسي (هبًٌذ ػَاسم ؿْشداسي)
جشائن دٍلتي
آساء هحىَهيتّبي لوبيي ،جشاين ٍ ػَاسم دادگبُ ّب
پشداختْبي هش ثَى ثِ ججشاى كذهبت يب لٌوبت ًبؿي اص ػَاًح ًجيؼي

هجلغ هلَة

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

تفشيغ ثَدجِ (ػولىشد)

وؼشي ّضيٌِ

اهبفِ ّضيٌِ وشد

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :

صفحه  26 :از 30

تفريغ بودجه سال  .....شهرداري ..............

ارقام به هزار ريال

فرم  -4-1ريز مصارف اقتصادي

ًجمِ ثٌذي

ػٌَاى

180103

پشداخت ثِ وبسوٌبى غيش ؿبغل (حمَق آهبدُ ثِ خذهت ّب ،حمَق ايبم تؼليك وبسوٌبًي وِ ثِ
اتْبم جشم اص وبس ثش وٌبس ؿذُ ٍ ػپغ اص اتْبم هٌتؼجِ ثشائت حبكل وشدُ اًذ )

180104
180105
180200
18201
200000
210000
210100
210200
210300
210400
220000
230000
240000
250000
260000
270000
300000
310000
320000
330000
340000
23000
24000
25000
26000
27000

امضاء -مدير مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

هجلغ هلَة

تفشيغ ثَدجِ (ػولىشد)

وؼشي ّضيٌِ

اهبفِ ّضيٌِ وشد

ثبص خشيذ خذهت
پشداخت ّبي ججشاًي دس خلَف كذهبت ؿخلي يب هلىي ٍاسد آهذُ ٍاحذّبي اجشايي
ؿْشداسي
الالم غيش هتشغجِ
ّضيٌِ ججشاى خؼبسات
ػبيش
هلشف ػشهبيِ ّبي ثبثت (اػتْالن)
هلشف ػشهبيِ ّبي ثبثت هـَْد
اػتْالن ػبختوبى
اػتْالن تبػيؼبت
اػتْالن اثبثيِ ٍ هٌلَثبت
اػتْالن ٍػبئي ًمليِ
اػتْالن هبؿيي آالت ٍ تجْيضات
هلشف ػشهبيِ ّبي ثبثت غيش هـَْد
اػتْالن داساييّبي ًبهـَْد
توله داساييّبي ػشهبيِاي
ػبختوبى ٍ ػبيش هؼتحذثبت
هٌبلؼِ ثشاي احذاث ػبختوبى ٍ ػبيش هؼتحذثبت
ػبيش اػتجبسات ػبختوبى ٍ ػبيش هؼتحذثبت  -پيوبًي
ػبيش اػتجبسات ػبختوبى ٍ ػبيش هؼتحذثبت – اهبًي
اػتجبسات هَسد ًيبص ثشاي پشٍطُّبي هـبسوتي ٍ ػشهبيِ گزاسي
هبؿيي آالت ٍ تجْيضات
ػبيش داسائي ّبي ثبثت
هَجَدي اًجبس
الالم گشاى ثْبء
صهيي
حك الضحوِ وبسوٌبى پشٍطُ ٍ ػبيش داسايي ّبي تَليذ ًـذُ

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :

صفحه  27 :از 30

تفريغ بودجه سال  .....شهرداري ..............

ارقام به هزار ريال

فرم  -4-1ريز مصارف اقتصادي

ًجمِ ثٌذي
30000
31000
32000
33000
34000

امضاء -مدير مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

ػٌَاى
توله داساييّبي هبلي
پشداخت تؼْذات پشداخت ًـذُ ػبل ّبي لجل (ػشهبيِ اي)
ثبصپشداخت اكل تؼْيالت ثِ ػيؼتن ثبًىي
ثبصپشداخت اكل تؼْيالت خبسجي
ثبصپشداخت اكل اٍساق هـبسوت ،كىَن ٍ ػبيش اثضاسّبي تبهيي هبلي
پزيشفتِ ؿذُ دس ػيؼتن ثبًىي ٍ يب ثبصاس ػشهبيِ
هجوَع

هجلغ هلَة

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

تفشيغ ثَدجِ (ػولىشد)

وؼشي ّضيٌِ

اهبفِ ّضيٌِ وشد

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :

صفحه  28 :از 30

تفريغ بودجه سال  .....شهرداري ..............

ارقام به هزار ريال

فرم  -5تملك دارايي مالي

وذ

ػٌَاى هبهَسيت

ػٌَاى ًــــشح

ػٌَاى ثشًــــــبهِ

ًَع داسايي

هجلغ
هلَة

اهبفِ ّضيٌِ
تفشيغ ثَدجِ
وؼشي ّضيٌِ
وشد
(ػولىشد)

ػمزان ي شُزساسي
ثْؼبصي ٍ ًَػبصي ثبفت ّبي فشػَدُ ؿْشي

ًشح ...... - 1
ٍام
ًشح ...... - 2
اٍساق هـبسوت

مجمًع اػتبارات تملك دارایيَاي مالي

امضاء -مدير مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :

صفحه  29 :از 30

تفريغ بودجه سال  .....شهرداري ..............

ارقام به هزار ريال

فرم -5-1ريز تملك مالي

مشخصات دارایي مالي
ثبًه ػبهل :

فلل

هجلغ ول :

ؿشح

مىابغ تاميه تملك دارایي مالي
تفشيغ ثَدجِ
هجلغ هلَة
(ػولىشد)

وؼشي ّضيٌِ

اهبفِ ّضيٌِ
وشد

دسآهذّبي ػوَهي
ٍاگزاسي داساييّبي ػشهبيِاي

ػبل ؿشٍع :
ػبل پبيبى :
ًشخ ػَد :
تؼذاد هشاحل ٍاگزسي :

باسپزداخت (تملك) دارایي مالي

تؼذاد هبُ ثبصپشداخت :
هجلغ ّش لؼي :

فلل
فلل اٍل

ؿشح

هجلغ هلَة

تفشيغ ثَدجِ
(ػولىشد)

وؼشي ّضيٌِ

اهبفِ ّضيٌِ
وشد

پشداخت تؼْذات پشداخت ًـذُ ػبل ّبي لجل
(ػشهبيِ اي)

فلل دٍم

ثبصپشداخت اكل تؼْيالت ثِ ػيؼتن ثبًىي

فلل ػَم

ثبصپشداخت اكل تؼْيالت خبسجي
ثبصپشداخت اكل اٍساق هـبسوت ،كىَن ٍ ػبيش

فلل چْبسم اثضاسّبي تبهيي هبلي پزيشفتِ ؿذُ دس ػيؼتن ثبًىي ٍ يب
ثبصاس ػشهبيِ

جوغ فلَل توله داسايي هبلي

امضاء -مدير مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :

صفحه  30 :از 30

تفريغ بودجه سال  .....شهرداري ..............

ارقام به هزار ريال

فرم -6بدهيها سرمايه اي سنواتي

مىابغ
شزح

مصارف
هجلغ هلَة

تفشيغ ثَدجِ
(ػولىشد)

شزح

درآمذَاي ػمًمي

كمك اس محل درآمذَاي ػمًمي

(شُزداري ي ساسمانَاي يابستٍ)

(بابت تؼُذات قطؼي شذٌ سىًاتي سزمایٍاي)

ياگذاري دارائيَاي مالي

مىابغ ػمًمي شزكتَا ي مًسسات تابؼٍ

كمك اس محل ياگذاري دارایيَاي مالي
(بابت تؼُذات قطؼي شذٌ سىًاتي سزمایٍاي)
كمك اس محل مىابغ ػمًمي ساسمانَا
(بابت تؼُذات قطؼي شذٌ سىًاتي سزمایٍاي)

جمغ مىابغ

امضاء -مدير مالي شهرداري
تاريخ ....................... :

هجلغ هلَة

تفشيغ ثَدجِ
(ػولىشد)

جمغ مصارف

امضاء -شهردار
تاريخ ....................... :

امضاء -شوراي اسالمي شهر
تاريخ ....................... :

ويپست شماره 3
مىافقتناهم اعتبارات زهينو اي شهرداري و سازمانهاي وابستو

هَافمتٌبهِ اػتجبسات ّضيٌِ اي ٍ هٌبثغ سبل ( 1397ضْشداسي – سبصهبى)

ػٌَاى ٍاحذ اجشايي:

فشم ضوبسُ  -1خالغِ ثَدجِ ٍاحذ اجشايي

وذ ٍاحذ اجشايي:
تؼذاد ثشًبهِ ّب:

ضوبسُ هَافمتٌبهِ

ٍضؼيت هجبدلِ:

تؼذاد فؼبليت ّب:

اغالحيِ ضوبسُ
»هجبلغ ثِ هيليَى سيبل«

هػبسف

ضـــــشح

هٌبثغ

ػولىشدسبل

پشداختي

اثالغي سبل

1395

سبل 1396

1395

ضـــــــــشح

لغؼي سبل

دسيبفتي سبل

اثالغي سبل

1395

1396

1397

دسآهذّب
فػَل ّفت
ّضيٌِ اص هحل

ٍاگزاسي داساييْبي

گبًِ ّضيٌِ

هٌبثغ ػوَهي

هٌبثغ ػوَهي

سشهبيِاي
ٍاگزاسي داساييْبي
هبلي
جوــــــــغ

جوغ

ّضيٌِ اص هحل دسآهذ ضشوتّب

دسآهذ اختػبغي ضشوتّب

جوغ ول

جوـــــــغ ول

تَضيحبت ضشٍسي:
‐1ايي هَافمتٌبهِ ثِ استٌبد دستَسالؼول ثَدجِ ٍصاست وطَس اثالغي ثِ ضوبسُ  .......هَسخ  ٍ .........ثخطٌبهِّبي  ...................هَسخ  ................ثيي هؼبًٍت ثشًبهِسيضي ٍ تَسؼِ سشهبيِ اًسبًي ٍ
ً( ..............بم ٍاحذ اجشايي) هجبدلِ هيگشدد..
 -2سػبيت وليِ لَاًيي ٍ همشسات اص جولِ لبًَى ضْشداسيّب ،آييي ًبهِ هبلي ٍ هؼبهالتي ضْشداسي ،هػَثبت ضَساي اسالهي ضْش ٍ دستَسالؼولّبي اثالغي ٍصاست وطَس ٍ  .........الضاهياست.
 – 3هجبدلِ ايي هَافمتٌبهِ ًبفي اختيبسات ضْشداس ٍ هَضَع هبدُ  28آييي ًبهِ هبلي ضْشداسيّب ًخَاّذ ثَد.
‐4ثِ استٌبد هبدُ  4ضيَُ ًبهِ تخػيع اػتجبس دس ضْشداسي ٍاحذ اجشايي هىلف است گضاسش ػولىشد سبل  ............ايي هَافمتٌبهِ سا دس همبعغ سِ هبِّ ثِ هؼبًٍت ثشًبهِ سيضي ٍ تَسؼِ سضهبيِ
اًسبًي اسايِ ًوبيذ.
 -5غحت اسلبم ايي هَافمتٌبهِ وِ ثِ تبييذ ريحسبة يب لبئن همبم ايطبى سسيذُ است ثِ ػْذُ ضْشداس هٌغمِ يب ثبالتشيي همبم ٍاحذ اجشايي هي ثبضذ.
-6سػبيت هفبد تػَيجٌبهِ ّيبت هحتشم ٍصيشاى هَضَع هوٌَػيت خشيذ ٍ يب تجليغ وبالّبي خبسجي ،دس ّضيٌِ وشد اػتجبسات ايي هَافمتٌبهِ الضاهي است.

ثبالتشيي همبم ٍاحذ اجشايي:

هؼبًٍت ثشًبهِ سيضي ٍ تَسؼِ سشهبيِ اًسبًي:
اداسُ ول ثشًبهِ سيضي ٍ ثَدجِ:

ضْشداس هٌغمِ يب ٍاحذ اجشايي:

دستگبُ ثْشُ ثشداس:

هؼبًٍت تخػػي هشثَعِ:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

هَافمتٌبهِ اػتجبسات ّضيٌِ اي ٍ هٌبثغ سبل ( -1397ضْشداسي –

ػٌَاى ٍاحذ اجشايي :

هٌبعك ٍ سبصهبىّبي ٍاثستِ)

وذ ٍاحذ اجشايي:

فشم ضوبسُ  -2اػتجبسات ّضيٌِ ثشحست ثشًبهِ

»هجبلغ ثِ هيليَى سيبل«
حمَق ٍ هضايبي هستوش

هٌجغ تأهيي اػتجبس

سبيش
جوغ

وذ ثشًبهِ

پشسٌلي

ػٌــــــــَاى
ثشًبهِ

ػولىشد
1395

هؼبًٍت ثشًبهِ سيضي ٍ تَسؼِ سشهبيِ اًسبًي
هٌغمٍِ /احذ اجشايي:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

پشداختي

اثالغي

ػولىشد
1395

پشداختي

غيشپشسٌلي
اثالغي

ػولىشد

پشداختي

1395

ػوَهي
اثالغي

ػولىشد

پشداختي

اثالغي

1395

ريحسبة /لبئن همبم ايطبى:

ثبالتشيي همبم ٍاحذ اجشايي:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

ػولىشد
1395

پشداختي

اختػبغي
اثالغي

ػولىشد
1395

پشداختي

اثالغي

هَافمتٌبهِ اػتجبسات ّضيٌِ اي ٍ هٌبثغ سبل 7139

ػٌَاى ٍاحذ اجشايي :

(ضْشداسي – هٌبعك ٍ سبصهبىّبي ٍاثستِ)
فشم  2الف -اػتجبسات ّضيٌِ اي ثش حست ثشًبهِ  /فػل

وذ ٍاحذ اجشايي:

هجبلغ ثِ هيليَى سيبل«

ثشًبهِ 1

ثشًبهِ 000

هؼبًٍت ثشًبهِ سيضي ٍ تَسؼِ سشهبيِ اًسبًي
هٌغمٍِ /احذ اجشايي:
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

ريحسبة /لبئن همبم ايطبى:

ثبالتشيي همبم ٍاحذ اجشايي:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

هَافمتٌبهِ اػتجبسات ّضيٌِ اي ٍ هٌبثغ سبل( 1397ضْشداسي  ،هٌبعك ٍ سبصهبىّبي ٍاثستِ)

ػٌَاى ٍاحذ اجشايي :

فشم  2ة -استجبط ثشًبهِ سبالًِ ثب هشاوض فؼبليت اغلي

وذ ٍاحذ اجشايي:

ضوبسُ عجمِ ثٌذي ٍ ػٌَاى ثشًبهِ/فؼبليت
وذ
هشاوض فؼبليت اغلي

هؼبًٍت ثشًبهِ سيضي ٍ تَسؼِ سشهبيِ اًسبًي
هٌغمٍِ /احذ اجشايي:
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

دسغذ صهبى اًجبم

وذ ثشًبهِ

ػٌَاى هشاوض فؼبليت اغلي

ػٌَاى فؼبليت

ريحسبة /لبئن همبم ايطبى:

ثبالتشيي همبم ٍاحذ اجشايي:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

ّش ٍاحذ فؼبليت

هَافمتٌبهِ اػتجبسات ّضيٌِ اي ٍ هٌبثغ سبل ( 1397ضْشداسي – هٌبعك ٍ

ػٌَاى ٍاحذ اجشايي :

سبصهبىّبي ٍاثستِ)
وذ ٍاحذ اجشايي:

فشم  - 3اػتجبسات ّضيٌِ اي ثش حست ثشًبهِ  /فؼبليت ٍ اّذاف ووي

»هجبلغ ثِ هيليَى سيبل«

هدف کمی

وذ ثشًبهِ

ػٌَاى ثشًبهِ/فؼبليت

همذاس

سٌجِ

هٌغمٍِ /احذ اجشايي:
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

ّضيٌِ ٍاحذ/ليوت توبم ضذُ

پشداختي 1396

اثالغي 1397

ػولىشد
1396

هؼبًٍت ثشًبهِ سيضي ٍ تَسؼِ سشهبيِ اًسبًي

هزينه كل

1397

پشداختي 1396

اثالغي 1397

ريحسبة /لبئن همبم ايطبى:

ثبالتشيي همبم ٍاحذ اجشايي:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

فػَل ّضيٌِ

اختػبغي
ضشوتّب

فػَل ّضيٌِ

اختػبغي
ضشوتّب

هَافمتٌبهِ اػتجبسات ّضيٌِ اي ٍ هٌبثغ سبل 1397
(ضْشداسي ،هٌغمِ ٍ سبصهٌبّبي ٍاثستِ) فشم

ػٌَاى ٍاحذ اجشايي:
وذ ٍاحذ اجشايي:

ضوبسُ  -4ضشح فػَل ّضيٌِ
»هجبلغ ثِ هيليَى سيبل«
ػولىشد 1395
ضوبسُ
عجمِ ثٌذي ّضيٌِ

جبران خدمات كاركىان
حمَق ٍ دستوضد
حمَق ضْشداس
حمَق ثبثت /هجٌب وبسوٌبى سسوي ٍ پيوبًي
حمَق ٍ دستوضد وبسگشاى سسوي هطوَل لبًَى وبس
حمَق وبسهٌذاى لشاسدادي
حمَق وبسگشاى لشاسدادي
فَق الؼبدُ ّب ٍ هضايبي ضغل
ػيذي
هضايبي ضْشداس
هضايبي وبسهٌذاى سسوي اػن اص ثبثت ٍ پيوبًي
هضايبي وبسگشاى سسوي هطوَل لبًَى وبس
هضايبي وبسهٌذاى لشاسدادي
هضايبي وبسگشاى لشاسدادي
جوؼِ وبسي
فَق الؼبدُ هٌبعك ووتش تَسؼِ يبفتِ ٍ ثذي آة ٍ َّا
فَق الؼبدُ ايثبسگشي
فَق الؼبدُ سختي وبس دس هحيظ ّبي غيش هتؼبسف
ووه ّضيٌِ ػبئلِ هٌذي ٍ اٍالد ٍ ثي
فَق الؼبدُ ضغل
فَق الؼبدُ ضغل ثشاي هطبغل تخػػي
فَق الؼبدُ وبسايي ٍ ػولىشد
اضبفِ وبس ٍ وطيه
فَق الؼبدُ ٍيژُ
پبداش
تفبٍت تغجيك
فَق الؼبدُ هخػَظ
حك جزة
حك الجلسِ
حك هسىي
حك سشپشستي
فَق الؼبدُ جزة هٌبعك هحشٍم
فَق الؼبدُ ًَثت وبسي
فَق الؼبدُ اضتغبل دس هٌبعك جٌگ صدُ
سبيش

فصم دَم

پشداختي 1396

ضشح
فػَل ّضيٌِ

جوــــغ وــل

فصم اَل

اثالغي 1397
جوغ ول

استفبدُ اص وبالّب ٍ خذهبت
هبهَسيت داخلي ٍ خبسجي
ّضيٌِ سفش
فَق الؼبدُ سٍصاًِ
وشايِ ٍسبئل ًمليِ

اختػبغي ضشوتّب

فػَل ّضيٌِ

اختػبغي ضشوتّب

فػَل ّضيٌِ

اختػبغي ضشوتّب

ضوبسُ
عجمِ ثٌذي ّضيٌِ

ػولىشد 1395

اثالغي 1397

پشداختي 1396

جوغ ول

ضشح
فػَل ّضيٌِ

ثْبي ثليظ هسبفشت
ّضيٌِ گزسًبهِ
ػَاسؼ خشٍج اص وطَس
حك الضحوِ اًجبم خذهبت لشاسدادي
خذهبت لشاسدادي اضخبظ
پشداخت ثِ وبسوٌبى غيش ضبغل ٍ وبسگشاى سٍص هضد
حمَق ٍ دستوضد هبهَسيي اًتظبهي ٍ سشثبصاى ٍظيفِ
ضبغل دس ضْشداسي
هضايبي هبهَسيي اًتظبهي ٍ سشثبصاى ٍظيفِ ضبغل دس
ضْشداسي
حك التذسيس
حك پژٍّص
اجشاي ثشًبهِ ّبي آهَصضي ،هزّجي ،فشٌّگي ٍ ٌّشي
حك الجلسِ
ٍاگزاسي خذهبت اداسي
ٍاگزاسي خذهبت ضْشي
ًگْذاسي ٍ حفبظت اص تجْيضات ٍ تبسيسبت ػوَهي
ضْشي
ًگْذاسي ٍ حفبظت اص تجْيضات ٍ تبسيسبت
اختػبغي ضْشي
تذٍيي همشسات ٍ خذهبت حمَلي
اعالع سسبًي
دادسسي
سبيش
حول ًٍمل ٍاستجبعبت
حول وبال ٍ اثبثِ دٍلتي
ثيوِ وبال
حمَق ٍ ػَاسؼ گوشوي ٍ سَد ثبصسگبًي
حول ًٍمل ًبهِ ّب ٍ اهبًبت پستي
حك اضتشان غٌذٍق ّبي پستي دس داخل ٍ خبسج اص
وطَس
تلفي ٍ فبوس
اجبسُ خغَط هخبثشاتي
استجبعبت هبَّاسُ اي ٍ ايٌتشًت
ًگْذاسي ٍتؼويش داسائي ّبي ثبثت
سبختوبى ٍ هستحذثبت
هبضيي آالت ٍ تجْيضات (اػن اص سبوي ٍ هتحشن)
ثيوِ داساييّبي ثبثت
ٍسبئظ ًمليِ
ًگْذاسي ٍ تؼويش ٍسبئل اداسي
هيض ٍ غٌذلي ٍ هجلوبى
لَاصم اداسي
لَاصم غَتي ٍ تػَيشي
لَاصم سشهبيص ٍ گشهبيص
سايبًِ
چبح ٍ خشيذ ًطشيبت ٍ هغجَػبت
چبح ًطشيبت ٍ هغجَػبت
چبح دفبتش ٍ اٍساق اداسي
چبح آگْي ّبي اداسي ٍ ػىس

اختػبغي ضشوتّب

فػَل ّضيٌِ

اختػبغي ضشوتّب

فػَل ّضيٌِ

اختػبغي ضشوتّب

ضوبسُ
عجمِ ثٌذي ّضيٌِ

ػولىشد 1395

اثالغي 1397

پشداختي 1396

جوغ ول

ضشح
فػَل ّضيٌِ

خشيذ ًطشيبت ٍ هغجَػبت
خشيذ دفبتش ٍ اٍساق اداسي
تػَيش ثشداسي ٍ تجليغبت
ػىبسي
فيلوجشداسي
ّضيٌِ خذهبت تجليغبتي(خغبعيً ،مبضي ٍ )...
آگْي ّبي تجليغبتي
تطشيفبت
ّضيٌِ پزيشائي
جطي ٍ چشاغبًي
ّضيٌِ ّبي لضبئي ،ثجتي ٍ ،حمَلي
حك الَوبلِ
حك الوطبٍسُ
ّضيٌِ ّبي ثجتي
ّضيٌِ ّبي لضبئي
ّضيٌِ ّبي ثبًىي
خشيذ دستِ چه ٍ سفتِ
ّضيٌِ اًتمبل ٍجَُ
ًگْذاسي اسٌبد ٍاضيبء ليوتي دس ثبًىْب
آة ٍ ثشق ٍ سَخت
آة (آضبهيذًي ٍتػفيِ ًطذُ)
سَختْبي فسيلي (اػن اص دستگبّبي حشاستي ،هبضيي
آالتٍ ،سبئظ ًمليًِ ،فت سفيذ ،ثٌضيي ،گبصٍئيل ،گبص،
ًفت وَسُ)
ثْبي آة پبسنّب ٍ هيبديي
ثْبي ثشق پبسنّب ٍ هيبديي
ثشق هػشفي سبيش اهبوي ضْشداسي
هَاد ٍ لَاصم هػشف ضذًي
هػبلح سبختوبًي ( گچ ،آجش ،سيوبى،آّه)......،
اثضاس ٍ يشاق( وليذ،لفل،دستگيشُ).........،
لَاصم سشٍيسْبي ثْذاضتي(ضيشآة،سيفَى).....،
لَاصم تٌظيف ٍ هَاد ضَيٌذُ(غبثَى،هبيغ دستطَيي،
هبيغ ظشف ضَيي ،پَدسّبي ضَيٌذُ)........،
لَاصم هػشفي خذهبت ضْشي
لَاصم يذوي ( هشثَط ثِ ٍسبئظ ًمليِ ٍ هبضيي آالت ٍ
تجْيضات)
لَاصم هػشفي اداسي (وبغز  ،همَاٍ لَاصم التحشيش )...
هَادغزائي
لَاصم آتص ًطبًي
ثزسًْ ،بل ،سن ٍ لَاصم ثبغجبًي
داسٍ ٍ لَاصم هػشفي پضضىي  ،دًذاًپضضىي ٍ
آصهبيطگبّْب
لَاصم خَاة ٍ پَضبن
ًظبست ثش هويضي اهالن
سبيش
ّضيٌِ ّبي هغبلؼبتي ٍ تحميمبتي
هغبلؼِ ٍ پژٍّص ّبي هبهَسيت ّبي ضْشداسي
تْيِ ثشًبهِ ّبي ساّجشدي ٍ هيبى هذت
ثشسسي ٍ هغبلؼِ ًيبصّب ٍ اهىبًبت ضْشي

اختػبغي ضشوتّب

فػَل ّضيٌِ

اختػبغي ضشوتّب

فػَل ّضيٌِ

اختػبغي ضشوتّب

ضوبسُ
عجمِ ثٌذي ّضيٌِ

ػولىشد 1395

حك التبليف
ّضيٌِّبي آهَصضي ضْشًٍذاى
ّضيٌِّبي آهَصضي وبسوٌبى
حك التشجوِ
خشيذ وتبةً ،طشيبتً ،شم افضاسّبي سايبًِ اي ،فيلن
ّبي ٍيذيَئيٍ ،سبيش لَاصم ٍ اثضاس هطبثِ
ّضيٌِ ثشگضاسي سويٌبسّب ٍ جلسبت سخٌشاًي ٍ
وبسگبّْبي آهَصضي
حك ػضَيت
حك ػضَيت سبصهبًْب ٍ هؤسسبت ثيي الوللي
پشداختْبئي وِ ثِ هَجت لشاسدادّب ٍ يب تؼْذات
ضْشداسي يب سبصهبىّب ٍ ضشوتّبي تبثؼِ ثِ
هؤسسبت خبسجي اًجبم هي گيشد

ٌزيىًٌاي تاميه ماني َ دارايي
سَد ٍ وبسهضد ٍاهْب ،تسْيالت ثبًىي ٍ اٍساق ثْبداس
سَد ٍ وبسهضد ٍاهْبي داخلي
سَد ٍ وبسهضد ٍاهْبي خبسجي
سَد اٍساق هطبسوت
سَد سبيش اٍساق
جشائن ٍ ّضيٌِ ّبي ديشوشد
سبيش

فصم چٍارم

ياراوً
ووه صيبى سبصهبى ّبي ٍاثستِ ،ضشوتْبي تبثؼِ ٍ
هؤسسبت اًتفبػي ٍاثستِ ثِ ضْشداسي
ووه صيبى ضشوت ّبي تبثؼِ ٍ هَسسبت اًتفبػي
ووه صيبى سبصهبى ّبي ٍاثستِ (هبدُ )84
پشداخت هبثِ التفبٍت ليوت وبال ّب ٍ خذهبت
يبساًِ ثليظ
يبساًِ خشيذ اتَثَس ٍ هيٌي ثَس
پشداختّبي اًتمبلي ثِ سبصهبىّبي ٍاثستِ (هبدُ )84
پشداخت ّبي اًتمبلي غيش سشهبيِ اي (ّضيٌِاي)
پشداختّبي اًتمبلي ثِ هَسسبت اًتفبػي ٍ ضشوتْبي
تبثؼِ

فصم پىجم

پشداختي 1396

ضشح
فػَل ّضيٌِ

هغبلؼِ ٍ پژٍّص ّبي اجتوبػي ٍ فشٌّگي

فصم سُم

اثالغي 1397
جوغ ول

كمكٍاي بال عُض
ووه هبلي ثِ سبصهبى ّبي ٍاثستِ ،هَسسبت اًتفبػي
ٍ ضشوتّبي تبثؼِ
ووه ثِ سبصهبىّبي ٍاثستِ (هبدُ )84
ووه ثِ هَسسبت ٍ ضشوت ّبي تبثؼِ
ووه هبلي ثِ اضخبظ حمَلي
ووه ثِ ثَدجِ ضَساي اسالهي ضْش
تبهيي اػتجبسات اجشاي لبًَى ًَسبصي اص هحل دسآهذ
 %10لبًَى
ووه ثِ وتبثخبًِّب
ووه ثِ سبصهبى ّبي هشدم ًْبد ()NGO
ووه ثِ هشاوض غيش دٍلتي ٍ خبًَادُ ّب ثشاي ًگْذاسي
ٍ تَاًجخطي هؼلَليي ٍ سبلوٌذاى ٍ ثيوبساى سٍاًي
هضهي
حوبيت اص ثشًبهِ ّبي هذيشيت هحلِ
ووه ثِ هَسسبت خػَغي
سبيش
ووه هبلي ثِ اضخبظ حميمي

اختػبغي ضشوتّب

فػَل ّضيٌِ

اختػبغي ضشوتّب

فػَل ّضيٌِ

اختػبغي ضشوتّب

ضوبسُ
عجمِ ثٌذي ّضيٌِ

ػولىشد 1395

سبهبًذّي ٍ ووه ثِ الطبس آسيت پزيش
حمَق سٍحبًيَى هجلغ
ّذايب ٍ پشداختّبي تطَيمي
ووه ٍ اػبًبت ثِ هستوٌذاى
وفي ٍ دفي اهَات ثالغبحت
ووه ثِ خبًَادُ ّبي ايثبسگشاى ٍ خبًَادُ هؼظن ضْذا
سبيش

رفاي اجتماعي
ثيوِ ٍ ثبصًطستگي
ثبصًطستگي سْن ضْشداسي (وبسفشهب)
حك ثيوِ سْن وبسفشهبيي هطوَليي لبًَى تبهيي
اجتوبػي
ثيوِ خذهبت دسهبًي ثبصًطستگبى (سْن ضْشداسي)
ثيوِ خذهبت دسهبًي ضبغالى (سْن ضْشداسي)
ووه ّبي سفبّي وبسهٌذاى
ووه ّضيٌِ غزا
ووه ّضيٌِ ايبة ٍ رّبة
ووه ّضيٌِ هْذ وَدن
ثيوِ جبهغ هسئَليت هذًي
ثيوِ تىويلي وبسهٌذاى ٍ وبسگشاى
ووه ّضيٌِ دسهبى ( داسٍ ،پضضىي  ،دًذاًپضضىي،
غَستحسبة ثيوبسستبى ٍ )...
پبداش پبيبى خذهت
ووه ّضيٌِ تحػيلي
ّضيٌِ وبسوٌبى فَت ضذُ ضبهل حول جٌبصُ،وفي ٍ
دفي ٍ هشاسن تشحين
ووه ّضيٌِ اصدٍاج
ّشيٌِ ّبي ٍسصضي وبسوٌبى
سبيش
ووه ّبي سفبّي ثبصًطستگبى
حك ػبئلِ هٌذي ،اٍالد ٍ ػيذي ثبصًطستگبى ٍ
هَظفيي
ثيوِ خذهبت دسهبًي ثبصًطستگبى ٍ هَظفيي
پشداخت ثيوِ دسهبى ٍ هىول ثبصًطستگبى
پشداخت ثيوِ ػوش ٍ حَادث ثبصًطستگبى
ووه ّضيٌِ اصدٍاج فشصًذاى ثبصًطستگبى
سبيش

فصم ٌفتم

پشداختي 1396

ضشح
فػَل ّضيٌِ

ووه ثِ خسبست ديذگبى حَادث غيش هتشغجِ

فصم ششم

اثالغي 1397
جوغ ول

ساير ٌزيىً ٌا
اجبسُ ٍ وشايِ
اجبسُ صهيي ٍ اساضي
اجبسُ سبختوبى ٍسبيش هستحذثبت
اجبسُ هبضيي آالت ٍ تجْيضات
ّضيٌِ ثيوِ داسايي ّب
وشايِ لَاصم ٍ اثضاس هختلف
سبيش ّضيٌِ ّبي هتفشلِ
حك سٌَات وبسوٌبى
پبداش ثبصخشيذ وبسوٌبى
ديَى ثب هحل

اختػبغي ضشوتّب

فػَل ّضيٌِ

اختػبغي ضشوتّب

فػَل ّضيٌِ

اختػبغي ضشوتّب

ػولىشد 1395

ضوبسُ

اثالغي 1397

پشداختي 1396

ضشح

عجمِ ثٌذي ّضيٌِ

جوغ ول
فػَل ّضيٌِ

اختػبغي ضشوتّب

فػَل ّضيٌِ

اختػبغي ضشوتّب

فػَل ّضيٌِ

اختػبغي ضشوتّب

ديَى ثالهحل
ديَى ثب هحل  -فَق الؼبدُ ػوشاى ضْشداس
ّضيٌِ هغبلجبت هطىَن الَغَل
ديَى ٍ تؼْذات هشثَط ثِ ثيوِ ٍ ثبصًطستگي
ػَاسؼ اججبسي (هبًٌذ ػَاسؼ ضْشداسي)
جشائن دٍلتي
آساء هحىَهيتّبي لضبيي ،جشاين ٍ ػَاسؼ دادگبُ
ّب
پشداختْبي هش ثَط ثِ ججشاى غذهبت يب لغوبت ًبضي
اص سَاًح عجيؼي
پشداخت ثِ وبسوٌبى غيش ضبغل (حمَق آهبدُ ثِ خذهت
ّب ،حمَق ايبم تؼليك وبسوٌبًي وِ ثِ اتْبم جشم اص وبس
ثش وٌبس ضذُ ٍ سپس اص اتْبم هٌتسجِ ثشائت حبغل
وشدُ اًذ )
ثبص خشيذ خذهت
پشداخت ّبي ججشاًي دس خػَظ غذهبت ضخػي يب
هلىي ٍاسد آهذُ ٍاحذّبي اجشايي ضْشداسي
الالم غيش هتشغجِ
ّضيٌِ ججشاى خسبسات
سبيش

*اػتجبس "سبيش" ريل فػَل فَق ثب سػبيت لَاًيي ٍ همشسات دسج ٍ پشداخت خَاّذ ضذ.
افضايص اػتجبس ّش يه اص الالم ريل ّش صيش فػل اص هحل وبّص سبيش الالم ّوبى صيش فػل حذاوثش  10دسغذ ثذٍى ًيبص ثِ اغالح هَافمتٌبهِ هجبص هي ثبضذ هطشٍط ثِ اخز هجَصّبي الصم اص
هؼبًٍت ثشًبهِ سيضي ٍ تَسؼِ سشهبيِ اًسبًي خَاّذ ثَد.

هؼبًٍت ثشًبهِ سيضي ٍ تَسؼِ سشهبيِ اًسبًي

ريحسبة /لبئن همبم ايطبى:

ثبالتشيي همبم ٍاحذ اجشايي:

هٌغمٍِ /احذ اجشايي:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

ػٌَاى ٍاحذ اجشايي :

هَافمتٌبهِ اػتجبسات ّضيٌِ اي ٍ هٌبثغ سبل 1397
– )ضْشداسي -هٌغك ٍ سبصهبى ّبي

وذ ٍاحذ اجشايي:

ٍاثستِ)
فشم ضوبسُ  4الف – احتسبة ّضيٌِ ّبي پشسٌلي

»هجبلغ ثِ هيليَى سيبل«

ّضيٌِ پشسٌلي
وذ هشاوض فؼبليت
اغلي ٍ پطتيجبًي

ػٌَاى هشاوض فؼبليت اغلي ٍ پطتيجبًي
تؼذاد وبسوٌبى

هؼبًٍت ثشًبهِ سيضي ٍ تَسؼِ سشهبيِ اًسبًي
هٌغمٍِ /احذ اجشايي:
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

هجلغ ّضيٌِ(ػولىشد)

تؼذاد وبسوٌبى

هجلغ ّضيٌِ(پشداختي)

ريحسبة /لبئن همبم ايطبى:

ثبالتشيي همبم ٍاحذ اجشايي:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

تؼذاد وبسوٌبى

هجلغ ّضيٌِ(اثالغي)

هَافمتٌبهِ اػتجبسات ّضيٌِ اي ٍ هٌبثغ سبل – 1397

ػٌَاى ٍاحذ اجشايي :

(ضْشداسي -هٌغك ٍ سبصهبىّبي ٍاثستِ)
وذ ٍاحذ اجشايي:

فشم ضوبسُ  4ة – احتسبة ّضيٌِ ّبي غيش پشسٌلي

ػٌَاى هحشن ّضيٌِ 1
وذ هشاوض فؼبليت اغلي ٍ پطتيجبًي

ػٌَاى هشاوض فؼبليت اغلي ٍ پطتيجبًي

هؼبًٍت ثشًبهِ سيضي ٍ تَسؼِ سشهبيِ اًسبًي
هٌغمٍِ /احذ اجشايي:
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

ػٌَاى هحشن ّضيٌِ 2

ريحسبة /لبئن همبم ايطبى:

ثبالتشيي همبم ٍاحذ اجشايي:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

هَافمتٌبهِ اػتجبسات ّضيٌِ اي ٍ هٌبثغ سبل ( – 1397ضْشداسي-

ػٌَاى ٍاحذ اجشايي :

هٌبعك ٍ سبصهبىّبي ٍاثستِ)
فشم ضوبسُ  – 5دسآهذّب – ٍاگزاسي داسايي ّبي سشهبيِ اي ٍ هبلي

وذ ٍاحذ اجشايي:

(هجبلغ ثِ هيليَى سيبل)
لغؼي 1395
وذ ثَدجِ

ػٌَاى

ػوَهي

دسيبفتي 1396
اختػبغي

ػوَهي

جوـــــــغ وــــل

هؼبًٍت ثشًبهِ سيضي ٍ تَسؼِ سشهبيِ اًسبًي

هٌغمٍِ /احذ اجشايي:
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

ريحسبة /لبئن همبم ايطبى:

ثبالتشيي همبم ٍاحذ اجشايي:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

اثالغي 1397
اختػبغي

ػوَهي

اختػبغي

ػٌَاى ٍاحذ اجشايي :

هَافمتٌبهِ اػتجبسات ّضيٌْبي ٍ هٌبثغ سبل ( 1397ضْشداسي
– هٌبعك ٍ سبصهبىّبي ٍاثستِ) فشم ً – 6يشٍي اًسبًي

وذ ٍاحذ اجشايي:
(تؼذاد – ًفش )

سغح تحػيالت

دوتشي

فَق ليسبًس

ليسبًس

فَق ديپلن

ديپلن

هؼبًٍت ثشًبهِ سيضي ٍ تَسؼِ سشهبيِ اًسبًي

ريحسبة /لبئن همبم ايطبى:

ثبالتشيي همبم ٍاحذ اجشايي:

هٌغمٍِ /احذ اجشايي:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

ووتش اص ديپلن

جوغ

هَافمتٌبهِ اػتجبسات ّضيٌِ اي ٍ هٌبثغ سبل ( – 1397ضْشداسي –

ػٌَاى ٍاحذ اجشايي :

هٌبعك ٍ سبصهبىّبي ٍاثستِ) فشم ضوبسُ  – 7تَصيغ ثِ تفىيه ٍاحذ
وذ ٍاحذ اجشايي:

اجشايي اػتجبسات

هَضَع 1

هَضَع 2

هَضَع 3

هَضَع 4

هَضَع5

فػَل ّضيٌِ

فػَل ّضيٌِ

فػَل ّضيٌِ

فػَل ّضيٌِ

فػَل ّضيٌِ

جوــــــــــــــــغ

هؼبًٍت ثشًبهِ سيضي ٍ تَسؼِ سشهبيِ اًسبًي

ريحسبة /لبئن همبم ايطبى:

هٌغمٍِ /احذ اجشايي:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

جوغ

ػٌَاى ٍاحذ اجشايي :

هَافمتٌبهِ اػتجبسات ّضيٌِ اي ٍ هٌبثغ
سبل  ( – 1397ضْشداسي – هٌبعك ٍ سبصهبىّبي ٍاثستِ ) فشم ضوبسُ –8

وذ ٍاحذ اجشايي:

اسصيبثي ػولىشد

ّضيٌِ ٍاحذ/ليوت توبم ضذُ

داليل اًحشاف
اص ّذف ووي ٍ

سبل 1395

اثالغي

ّضيٌِ ٍاحذ/ليوت
توبم ضذُ اثالغي

7931

ػول
وشد

هؼبًٍت ثشًبهِ سيضي ٍ تَسؼِ سشهبيِ اًسبًي
هٌغمٍِ /احذ اجشايي:
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

اثالغي

ػولىشد

ّذف ووي
سبل

اثالغي

اثالغي

7931

ريحسبة /لبئن همبم ايطبى:
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

1395
ػولىشد

اثالغي

ػولىشد

اثالغي

ثبالتشيي همبم ٍاحذ اجشايي:
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

سٌجِ
ػولىشد

ػٌَاى
ثشًبهِ/فؼبليت

وذ ثشًبهِ

ويپست شماره 4
مىافقتناهم اعتبارات تملك دارايي اهي سرماهي اي شهرداري و سازمانهاي وابستو

عٌَاى طشح:
ضواسُ طشح قذين:

ضواسُ طشح جذيذ:
عٌَاى ٍاحذ اجشايي:

هَافقتٌاهِ اعتثاسات تولك داسايي ّاي سشهايِ اي

كذ ٍاحذ اجشايي:

تشًاهِ .....ام ( ........-............ضْشداسي – هٌاطق ٍ ساصهاىّاي ٍاتستِ)

عٌَاى دستگاُ تْشُ تشداس:

فشم  -1خالصِ پشٍطُ

تعذاد كل پشٍطُ ّاي طشح:

كذ دستگاُ تْشُ تشداس

سال هثادلِ 1331 :

ًَع طشح:

غيشاًتفاعي

اًتفاعي

تاسيخ ضشٍع اٍليي پشٍطُ:
يضعيت مبادلٍ:

پيص تيٌي تاسيخ خاتوِ آخشيي پشٍطُ:

مًافقتىامٍ ايليٍ
سال َاي اجزا

اصالحيٍ شمارٌ

عملكزد ي پزداختي سال َاي گذشتٍ
بزوامٍ .......ام ي جمع
ما قبل آن

مىابع تأميه اعتبار

ديران بزوامٍ ......ام (سال)
هصَب
سال 1396

بزوامٍ ......ام
عملكزد 5931-39

»مبالغ بٍ ميليًن ريال»

پيص تيٌی
1397

پزداختي5931

پيش بيىي

1398

جوع
1399

سال ّاي تعذ

جوع کل
اعتثاس هَسد ًياص

1400

دسآهذّاي عوَهی ضْشداسي
هطاسکت
ٍام
کوك دٍلت
سايش هٌاتع
سايز مىابع  -جمع
جمع كل
اّذاف کوی طشح

ٍاحذ

هقذاس

هياًگيي ٍصًی پيطشفت فيضيکی طشح (دسصذ)

ّضيٌِ ٍاحذ
ب

تشًاهِ .......ام ٍ
هاقثل آى

تشًاهِ ......ام
1390-1395

دٍساى تشًاهِ ......ام
1396

1397

1398

1399

سال ّاي تعذ
1400

جوع کل

جوع
100

دس اجشاي عوليات ايي طشح سعايت ضَاتط هعياسّاً ،قطِ ّاي تيپ اجشايی ،دستَسالعول ّا ٍ تخطٌاهِ ّاي صادسُ تَسط هعاًٍت تشًاهِ سيضي ٍ سشهايِ اًساًی الضاهی است .اعتثاس سال ّاي تعذ پس اص تصَية ضَساي اسالهی ضْش قطعيت خَاّذ يافت.

تَضيحات ضشٍسي:
‐1ايي هَافقتٌاهِ تِ استٌاد دستَسالعول تَدجِ ٍصاست کطَس اتالغی تِ ضواسُ  .......هَسخ  ٍ .........تخطٌاهِّاي  ...................هَسخ  ................تيي هعاًٍت تشًاهِسيضي ٍ تَسعِ سشهايِ اًساًی ٍ (ًام ٍاحذ اجشايی) هثادلِ هیگشدد..
 -2سعايت کليِ قَاًيي ٍ هقشسات اص جولِ قاًَى ضْشداسيّا ،آييي ًاهِ هالی ٍ هعاهالتی ضْشداسي ،هصَتات ضَساي اسالهی ضْش ٍ دستَسالعولّاي اتالغی ٍصاست کطَس ٍ  .........الضاهیاست.
 – 3هثادلِ ايي هَافقتٌاهِ ًافی اختياسات ضْشداس ٍ هَضَع هادُ  28آييي ًاهِ هالی ضْشداسيّا ًخَاّذ تَد.
‐4تِ استٌاد احکام قاًَى تشًاهِ پٌجسالِ ضطن تَسعِ جوَْسي اسالهی ايشاى ،قاًَى تَدجِ سال  1396کل کطَس ٍ هَاد ( )35( ٍ )34قاًَى تشًاهِ ٍ تَدجِ دستگاُ اجشايی هکلف است گضاسش عولکشد سال  1396ايي هَافقتٌاهِ سا دس هقاطع سِ هاِّ تِ ساصهاى تشًاهِ ٍ تَدجِ کطَس اسايِ ًوايذ.
 -5صحت اسقام ايي هَافقتٌاهِ کِ تِ تاييذ ريحساب يا قائن هقام ايطاى سسيذُ است تِ عْذُ ضْشداس هٌطقِ يا تاالتشيي هقام ٍاحذ اجشايی هی تاضذ.
-6سعايت هفاد تصَيثٌاهِ ّيات هحتشم ٍصيشاى هَضَع هوٌَعيت خشيذ ٍ يا تثليغ کاالّاي خاسجی ،دس ّضيٌِ کشد اعتثاسات ايي هَافقتٌاهِ الضاهی است.

تاالتشيي هقام ٍاحذ اجشايي:

هعاًٍت تشًاهِ سيضي ٍ تَسعِ سشهايِ
اًساًي:
اداسُ كل تشًاهِ سيضي ٍ تَدجِ:

ضْشداس هٌطقِ يا ٍاحذ اجشايي:

دستگاُ تْشُ تشداس:

هعاًٍت تخصصي هشتَطِ:

ًام ٍ ًام خاًَادگي:

ًام ٍ ًام خاًَادگي:

ًام ٍ ًام خاًَادگي:

هَافقتٌاهِ اعتثاسات تولك داسايي ّاي سشهايِاي
تشًاهِ ....ام ( ...........-..........ضْشداسي – هٌاطق ٍ
ساصهاىّاي ٍاتستِ)

كذ پشٍطُ قذين:

عٌَاى پشٍطُ:
كذ پشٍطُ جذيذ:
عٌَاى ٍاحذ اجشايي:

فشم  -2گضاسش تَجيْي پشٍطُ
كذ ٍاحذ اجشايي:
»هثالغ تِ هيليَى سيال«

پيص تيٌي اعتثاس دس اٍليي هَافقتٌاهِ:
حجن عوليات دس اٍليي هَافقتٌاهِ:

هعاًٍت تشًاهِ سيضي ٍ تَسعِ سشهايِ اًساًي
هٌطقٍِ /احذ اجشايي:
ًام ٍ ًام خاًَادگي:

تاسيخ پيص تيٌي صهاى خاتوِ طشح دس اٍليي هَافقتٌاهِ:

ريحساب /قائن هقام ايطاى:

تاالتشيي هقام ٍاحذ اجشايي:

ًام ٍ ًام خاًَادگي:

ًام ٍ ًام خاًَادگي:

عٌَاى طشح:

هَافقتٌاهِ اعتثاسات تولك داسايي ّاي سشهايِ اي

ضواسُ طشح جذيذ:

تشًاهِ ........م ( ............-...........ضْشداسي – هٌاطق ٍ

ضواسُ طشح قذين:

عٌَاى ٍاحذ اجشايي:

ساصهاىّاي ٍاتستِ)

ضواسُ پشٍطُ:

كذ ٍاحذ اجشايي:

فشم  -3خالصِ پشٍطُ

عٌَاى پشٍطُ:

»هثالغ تِ هيليَى سيال«
پيص تيٌي تاسيخ خاتوِ:

تاسيخ ضشٍع:

پيواًي

ًحَُ اجشا:

اهاًي

حجن عوليات
ًسثت تِ كل

ضشح عوليات

پشٍطُ (دسصذ)

پيطشفت فيضيكي (دسصذ)
هقذاس

ٍاحذ

ّضيٌِ
ٍاحذ

تشًاهِ .....م ٍ ها
قثل آى

تشًاهِ .......م
-

جوـــــــــع

كذ

ًام پيواًكاساى

هعاًٍت تشًاهِ سيضي ٍ تَسعِ سشهايِ اًساًي
هٌطقٍِ /احذ اجشايي:

كذ

ًام هطاٍساى

اهاًي  -پيواًي

تَضيحات ضشٍسي ٍ هطخصات فٌي:

ريحساب /قائن هقام ايطاى:

تاالتشيي هقام ٍاحذ اجشايي:

دٍساى تشًاهِ (سال)
جوع

سال ّاي تعذ

جوــع كــل

هَافقتٌاهِ اعتثاسات تولك داسايي ّاي سشهايِ اي
تشًاهِ ......م ( ...........-........ضْشداسي – هٌاطق ٍ
ساصهاىّاي ٍاتستِ)

 ‐ 3الف ‐ خالصِ پشٍطُ

عٌَاى طشح:
ضواسُ طشح جذيذ:

ضواسُ طشح قذين:

عٌَاى ٍاحذ اجشايي:
كذ ٍاحذ اجشايي:

ضواسُ پشٍطُ:

عٌَاى پشٍطُ:

–

–

هعاًٍت تشًاهِ سيضي ٍ تَسعِ سشهايِ اًساًي
هٌطقٍِ /احذ اجشايي:

ريحساب /قائن هقام ايطاى:

تاالتشيي هقام ٍاحذ اجشايي:

ضواسُ طشح جذيذ:

هَافقتٌاهِ اعتثاسات تولك داساييْاي سشهايِ اي تشًاهِ ......م ( .......-...........ضْشداسي  ،هٌاطق ٍ ساصهاىّاي ٍاتستِ)

عٌَاى ٍاحذ اجشايي:

فشم  -4اعتثاسات تش حسة فصَل سشهايِ گزاسي

كذ ٍاحذ اجشايي:

عولکشد ٍ پشداختتی سال ّاي گزضتِ
تشًاهِ .........م

سال ّاي اجشا
تشًاهِ ........م ٍ هاقثل آى
هٌاتع تاهيي

عولکشد 1390-94

سيال

ٍاح ذ سٌجص

دٍساى تشًاهِ .........م
پيص تيٌی
پشداختی 1395

سيال

ٍاح ذ سٌجص

1396هصَب سال
سيال

ٍاح ذ سٌجص سيال

1397
ٍاح ذ سٌجص

1398
سيال

1399

ٍاح ذ سٌجص

سيال

ٍاح ذ سٌجص

جوع

1400
سيال

ٍاح ذ سٌجص

سيال

ٍاح ذ سٌجص

جمع
هطالعِ تشاي احذاث ساختواى ٍ

هٌاتع عوَهی

فصل اٍل

هستحذثات
سايش اعتثاسات

پيواًی

ساختواى ٍ

اهاًی

هستحذثات

سشهايِ گزاسي

فصل دٍم

هاضيي آالت ٍ تجْيضات

فصل سَم

سايش داساي ی ّاي ثاتت

فصَل چْاسم
ٍ پٌجن

افضاي ص هَجَدي اًثاس ٍ اقالم گشاًثْا
صهيي

فصل ضطن
فصل ّفتن

حق الضحوِ کاسکٌاى پشٍطُ
سايش داساي يْاي تَليذ ًطذُ
جوع
هطالعِ تشاي احذاث ساختواى ٍ
هستحذثات

سايش هٌاتع

فصل اٍل

سايش اعتثاسات

پيواًی

ساختواى ٍ

اهاًی

هستحذثات

سشهايِ گزاسي

فصل دٍم

هاضيي آالت ٍ تجْيضات

فصل سَم
فصَل چْاسم

سايش داساي ی ّاي ثاتت

ٍ پٌجن
فصل ضطن
فصل ّفتن

افضاي ص هَجَدي اًثاس ٍ اقالم گشاًثْا
صهيي
حق الضحوِ کاسکٌاى طشح
سايش داساي يْاي تَليذ ًطذُ
ٍام
جوع
جوع کل

)1
)2
)3

ايي فشم هیتايست تِ اصاي ّش يك اص آيتنّاي هٌاتع تاهيي اعتثاس دس فشم ضواسُ  1تطَس جذاگاًِ تکويل گشدد.
تثادل ايي هَافقت ًاهِ تِ ضشط تحصيل اعتثاسات تش اساس تصويوات کويتِ تخصيص اعتثاس اًجام خَاّذ ضذ.
دس صَستيکِ هاّيت پشٍطُ تِ گًَِ اي تاضذ کِ دس تخص ّاي هختف آى اص ٍاحذّاي سٌجص هتفاٍت استفادُ ضَد ضشٍست هیياتذ هَضَع اص طشيق گضاسضات پيَست تِ ضکل صشيح ٍ سٍضي تشاي ّش کذام اص قسوتْا تثيي ضَد.

هعاًٍت تشًاهِ سيضي ٍ تَسعِ سشهايِ اًساًي :

هٌطقٍِ /احذ اجشايي:

ريحساب /قائن هقام ايطاى:

تاالتشيي هقام ٍاحذ اجشايي:

پيص تيٌی سال ّاي تعذ
سيال

ٍاح ذ سٌجص

جوع کل
سيال

ٍاح ذ سٌجص

ًَع داساي ی
/عوَهی
اختصاصی

عٌَاى طشح:

هَافقتٌاهِ اعتثاسات تولك داسايي ّاي سشهايِ اي

ضواسُ طشح جذيذ :

تشًاهِ .......م ( ........-.........ضْشداسي –
هٌاطق ٍ ساصهاىّاي ٍاتستِ)

عٌَاى ٍاحذ اجشايي :

فشم  -5خالصِ پشٍطُ ّا

كذ ٍاحذ اجشايي:

ضواسُ طشح قذين:

»هثالغ تِ هيليَى سيال«
سال

اعتثاسات
سالْاي اجشا

ضشٍع/خاتوِ

عولکشد ٍ پشداختی سال ّاي
گزضتِ
تشًاهِ .....م
ٍ هاقثل آى

عٌَاى پشٍطُ

دٍساى تشًاهِ .......م (سال)
پيص تيٌی سالْاي تعذ

تشًاهِ .......م

1390-94

1395

پيص تيٌی ضذُ
هصَب
1396

1397
سيالی

ٍاحذ سٌجص
حجن کاس

1398
سيالی

ٍاحذ سٌجص
حجن کاس

جوع
1399

سيالی

ٍاحذ سٌجص
حجن کاس

1400
سيالی

جوع

هعاًٍت تشًاهِ سيضي ٍ تَسعِ سشهايِ اًساًي
هٌطقٍِ /احذ اجشايي:

ريحساب /قائن هقام ايطاى:

جوع کل

تاالتشيي هقام ٍاحذ اجشايي:

ٍاحذ سٌجص
حجن کاس

سيالی

ٍاحذ سٌجص
حجن کاس

سيالی

ٍاحذ سٌجص
حجن کاس

سيالی

ٍاحذ سٌجص
حجن کاس

