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ثخـٴبٯٸ ثٶدخٸ ػب 1399 ٩ؿٺشداسيٹبي ٣ـٶس

بسم اهلل الرحمن الرحيم
مقدمه
ثٶدخٸ دس ٳٺبدٹبي ثضس ٥ثخؾ ٰٓٶٯي اص خٰ٬ٸ ؿٺشداسيٹب ٓالٵٷ ثش ثشٳبٯٸ سيضي ٵ ٣ٴتش٬ٰٓ ٩يبت اخشايي ٵ
خذٯت سػبٳي ثٸ ؿٺشٵٳذاٱ ،ي ٢ا٫ضا٭ ٟبٳٶٳي ٳيض ثٸ ؿٰبس ٯيسٵد .ثٸ ٹٰيٲ خٺت ثٶدخٸ ٯيتٶاٳذ اص ًشيٞ
تخليق ثٺيٴٸ ٯٴبثْ ،صٯيٴٸ ٯلش ٙٯٴبثْ دس ٯح ٪ٹبي تٔييٲ ؿذٷ ٵ ٣بسايي ٵ اثشثخـي ٔٛب٫يتٹبي ؿٺشداسي سا
ٛشاٹٮ ٳٰبيذ .اص ايٲ ٯٴِش ،ثٶدخٸ حذا ٪ٟػٌح پبػخ٨ٶيي ٯذيشاٱ ؿٺشداسي سا ثٸ ؿٺشٵٳذاٱ ٵ ٳٰبيٴذ٧بٱ ٟبٳٶٳي ٵ
ٯٴتخت ايـبٱ دس ؿٶساي اػالٯي ؿٺش ٵ ػبيش ٳٺبدٹبي ريلالح ٛشاٹٮ ٯيػبصد ٵ اص ايٲ سٵ ثٶدخٸسيضي ٵ اسائٸ
٧ضاسؽٹبي اخشاي ثٶدخٸ ٳ٠ؾ ثي ثذي٬ي دس آٰب ٩ٳِبست ٯب٫ي ٵ ٰٓ٬يبتي ثش ؿٺشداسيٹب خٶاٹذ داؿت.
ثب ٓٴبيت ثٸ ٯٶاسد ٯٌشٵحٸ ،ثٶدخٸ ػب 1399 ٩ؿٺشداسيٹب دس چبسچٶة دػتٶسا ٪ٰٔ٫ثٶدخٸ اثالٗي تٶػي ٵصيش
ٯحتش٭ ٣ـٶس ٵ اكالحبت ثٔذي آٱ ثبيؼتي تٺيٸ ٵ تٴِيٮ ٧شدد.
فصل اول -راهبردها و سياستها
ثٶدخٸ ػب 1399 ٩ؿٺشداسيٹب ثبيؼتي دس ساػتبي اخشاي ػيبػت ٹبي اثالٗي ٯ٠ب٭ ٯِٔٮ سٹجشي (ٯذُ٬ٸأ٫ب٫ي) ٵ
دٵ٫ت تذثيش ٵ اٯيذ ٵ ثبسٵي٤شد ت٠ٶيت اٳوجبى ٯب٫ي ،پبػخ٨ٶيي ثٸ ؿٺشٵٳذاٱ ٵ اٛضايؾ ٣بسايي ٵ اثش ثخـي تذٵيٲ
٧شدد.
 -1-1راهبردهای اساسی
اٹٮ ساٹجشدٹبي ػب1399 ٩ؿٺشداسيٹبي ٣ـٶس:
اٛضايؾ ثٺشٷ ٵسي دس ثٶدخٸ سيضي
)1
)2

ٯذيشيت ٯٴبثْ ٵ اػتٜبدٷ ثٺيٴٸ اص اٯٶا ٩ٵ داساييٹبي سا٣ذ

)3

تٴٶّ ثخـي ثٸ ُشٛيت ٹب ٵ ٯٴبثْ دسآٯذي پبيذاس

)4

اٛضايؾ ٯـبس٣ت ؿٺشٵٳذاٱ دس تبٯيٲ ٹضيٴٸٹبي ؿٺش ٵ تٶػٔٸ اٯٶس ٛشٹٴ٨ي ٵاختٰبٓي

)5

خ٬ت ٯـبس٣ت ٵ ٹٰ٤بسي ثخؾ خلٶكي ٵٗيش دٵ٫تي دس اخشاي پشٵطٷٹبي ؿٺشي

)6

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

)7

اكالح ٳِب٭ دسآٯذ ؿٺشداسي ثب سٵي٤شد ت٠ٶيت ٵكٶٓ ٩ٶاسم ٵ دسآٯذٹبي پبيذاس ٵ ٟبٳٶٳي

)8

ثٺجٶد ٵ ثٸ٣بس٧يشي ٳِب٭ٹبي ي٤پبسچٸ ٹٶؿٰٴذػبصي اًالٓبت ثشاي ثٺجٶد خذٯتسػبٳي

)9

٧ؼتشؽ آٯٶصؽٹبي ؿٺشٵٳذي ٵ است٠بء ٛشٹٴ ٦ؿٺشٵٳذي (ح٠ٶ ٝٵ ت٤ب٫ي ٚؿٺشٵٳذي)

 -2-1سیاستهای اجرایی
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ػيبػتٹبي اخشايي ػب 1399 ٩ثٸ ؿشح آال٭ ٯي٨شدد:
 )1ت٠ٶيت ػبص ٵ ٣بسٹبي ٯذيشيت ٹضيٴٸ ٵ اٳوجبى ٯب٫ي اص ًشي٣ ٞبٹؾ ٹضيٴٸٹبي ٗيشهشٵسي ٵاػت٠شاس ٳِب٭ ٣ٴترش٩
پشٵطٷ.
 )2اكالح ٵ ت٠ٶيت ٯٴبثْ ٯٶخٶد دسآٯذي ٵ تأٯيٲ ٯٴبثْ خذيذ ،ثٺشٷ ٧يشي اص اثضاسٹبي ٳٶيٲ تبٯيٲ ٯب٫ي اص خٰ٬رٸ اٳتـربس
اٵسا ٝٯـبس٣تٛ ،بيٴبٳغ ،ٯـبس٣ت ٯذٳي ثب ثخؾ خلٶكي ٵ اػتٜبدٷ اص ٵا٭ ثبٳ٤ي
 )3خشيذ ٵ اػتٜبدٷ اص ٣بالٹب ٵ خذٯبت داخ٬ي ثب سٵي٤شد حٰبيت اص ٣بس ٵ ػشٯبيٸ اٳؼبٳي داخ٬ي
 )4تؼٺيٛ ٪شآيٴذ ٯـبس٣ت ٵ ػشٯبيٸ ٧زاسي ثخؾ خلٶكي دس تٶػٔٸ اٟتلبد ؿٺش
 )5ؿٴبػبيي ٵ ٯٔشٛي ُشٛيت اٟتلبدي ٵ ٛشكت ٹبي ٯـبس٣ت ٯجتٴي ثش ٯضيت ٹبي ٳؼجي ٵ ٯٌٞ٬
 )6ايٰٲ ػبصي ؿٺش دس ٯ٠بث ٪ػٶاٳح ٵ حٶادث ًجئي ٵ اٳؼبٱ ػبخت ثب اٵ٫ٶيت احيبء ،ثٺؼربصي ٵ ٳٶػربصي ثبٛرتٹربي
ٛشػٶدٷ ٵ ٳب٣بسآٯذ ؿٺشي ،احيبء ٵ ٯشٯت ثبٛتٺبي اسصؿٰٴذ ٛشٹٴ٨ي ،تبسيخي ٵ تٶاٳٰٴذ ػبصي ٯٴبً ٞحبؿيٸ ٳـيٲ
 )7تٺيٸ ٵٳلت تدٺيضات پبيؾ تلٶيشي دس ؿٺش
 )8است٠بء ؿبخقٹبي ٯحيي صيؼت ؿٺشي
 )9ٯٴٶى ٳٰٶدٱ ًشاحي ٵ اخشاي پشٵطٷٹبي ثضس ٥خذيذ ثٸ ثشخٶسداسي اص پيٶػتٹبي ٯٌبٔ٫بتي ٯٶسد ٳيبص آٮ اص ٛٴري،
صيؼت ٯحيٌي ،تشاٛي٤ي ،اٟتلبدي ٵ ...
 )10اٵ٫ٶيتثٴذي ًشحٹب ٵ پشٵطٷٹب ثب تب٣يذ ثش تٰ٤يً ٪شحٹب ٵ پشٵطٷٹبي ٳيٰٸتٰب٭ ثب سٓبيت ٯلٶثبت ٰ٣يتٸ تخليق
آتجبس دس ؿٺشداسي اثالٗي سييغ ػبصٯبٱ ؿٺشداسيٹب ٵ دٹيبسي ٹبي ٣ـٶس ثٸ ؿٰبسٷ  16919ٯٶسخ 1396/5/11
)11

ٳِبست ثش ٔٛب٫يتٹب ً ،شحٹبي ٰٓشاٳي ٵ تٺيٸ ٧ضاسؽٹبي اسصؿيبثي ٰٓ٬يبت ٵ ٳتربيح حبكر٬ٸ اص اخرشاي ثٶدخرٸ،
تٶػي ٯٔبٵٳت ثشٳبٯٸسيضي ٵ تٶػٔٸ ػشٯبيٸ اٳؼبٳي يب ٵاحذ ٯشثٶًٸ ؿٺشداسي ٵ تٌجي ٞايٲ ٧ضاسؽٹب ثب ٧رضاسؽٹربي
اسػب٫ي ٵاحذٹبي اخشايي ثٸ ٫حبٍ پيـشٛت ٣بس (سيب٫ي ٵ ٛيضي٤ي)
فصل دوم – تكاليف بودجهاي
 )1ٯٌبث ٞثب ٯبدٷ ٟ 15بٳٶٱ ٳٶػبصي ٵ ٰٓشاٱ ؿٺشي ،ؿٺشداسيٹب ٯٜ٬٤ٴذ ثشٳبٯٸ ٰٓ٬يبت ٳٶػبصيٰٓ ،شاٱ ٵ
اكالحبت ؿٺش سا دس چبسچٶة دػتٶسا ٪ٰٔ٫اثالٗي ٵصاست ٣ـٶس ثٸ ؿٰبسٷ  34492ٯٶسخ  1394/08/09تذٵيٲ ٵ ثشاي
تلٶيت ثٸ ٯشاخْ ريشثي اسػب ٩ٳٰبيٴذ.
ؿٺشداسي ٹبيي ٣ٸ ثشاػبع ٯجبٳي ٛٶ ،ٝثشٳبٯٸ پٴدؼب٫ٸ تٺيٸ ٵ دس دػت اخشا داسٳذ ،ثبيذ دس تٺيٸ ثٶدخٸ ػب1399 ٩
ثشٳبٯٸٹبً ،شحٹب ٵ ٔٛب٫يتٺبي ٯشثٶى ثٸ ثشؽ ي٤ؼب٫ٸ ثشٳبٯٸ ٯضثٶس سا ٯجٴبي تٺيٸ ثٶدخٸ ٟشاس دٹٴذ.
 )2دس كٶستي٤ٸ ثٶدخٸ ػبالٳٸ ؿٺشداسي ٯـتٰ ٪ثش تجلشٷ ٹبيي ٯجٴي ثش اخبصٷ ؿٺشداسي ثشاي اٳدب٭ ٔٛب٫يت ٹبي
ٯـخق ٯي ثبؿذ ،هشٵست داسد پيؾثيٴي ٯٴبثْ ٯشتجي ثب ٔٛب٫يتٹبي ٯٴذسج دس تجلشٷ ٹبي ثٶدخٸ يبد ؿذٷ ثٸ
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كٶست سٵؿٲ ٵ كشيح اسائٸ ٧شدد .ثذيٺي اػت اسائٸ ايٲ تجلشٷ ٹبي ثٶدخٸ ثذٵٱ پيؾ ثيٴي ٯٴبثْ ٵ ٫حبٍ ٳٰٶدٱ
سديٚٹبي آتجبسي ٯـخق ،ٯٰٴٶّ خٶاٹذ ثٶد.
)3

پيؾ ثيٴي آتجبسات الص٭ ثشاي اخشاي ٬٣يٸ ت٤ب٫يٜي ٣ٸ دس ٟبٳٶٱ ثشٳبٯٸ ؿـٮ تٶػٔٸ ٵػبيش اح٤ب٭ ٵٟٶاٳيٲ ٯشثٶًٸ
ثش ٓٺذٷ ؿٺشداسيٺب ٟشاس دادٷ اٳذ اص خٰ٬ٸ ثٴذ ا ٚ٫ٯبدٷ  ، 59ثٴذٹبي (ح ٵث) ٯبدٷ ( ، )67ثٴذ (ح) ٯبدٷ ( )68ٵ ٯبدٷ
(  86ٵ ٟ ) 88بٳٶٱ ثشٳبٯٸ ؿـٮ تٶػٔٸ ٵ........

٬٣ )4يٸ ٹضيٴٸ ٹب ٵپشداختٺبي ؿٺشداسي ٯي ثبيؼت ثٸ اػتٴبد ٯبدٷ ٟ 79بٳٶٱ ؿٺشداسي ٵٯبدٷ  33آييٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي
ؿٺشداسيٺب اٳدب٭ ؿٶد .
 )5ا٫ضا٭ ثٸ ا ٳدب٭ ت٤ب٫يٟ ٚبٳٶٳي ٣ٸ ثٸ ٳٶٓي داساي ثبس ٯب٫ي ثشاي ؿٺشداسي ٯيجبؿٴذ ٵٓذ٭ اٳدب٭ ٹشي ٢اص اٳٺب دس
ٯٶٓذ ٯ٠شس ،خشائٮ ٵ ٹضيٴٸ ٹبي اهبٛي ثٸ ؿٺشداسي تحٰي ٪خٶاٹذ ٳٰٶد .اص خٰ٬ٸ اسائٸ اُٺبس ٳبٯٸ اسصؽ اٛضٵدٷ ،
ٯبدٷ  169ٯ٤شسٟبٳٶٱ ٯب٫يتٺبي ٯؼت٠يٮ  ،ػبٯبٳٸ ٯٌب٫جبت ٵثذٹي دٵ٫ت ٵ.....
 )6تبٯيٲ ٯٴبثْ الص٭ ثشاي تٰٔيش ٵ ٳ٨ٺذاسي تبػيؼبت ٵ اثٴيٸ ؿٺشي ثٸٵيظٷ پ٪ٹب ،پبس١ٹب ،پبيبٳٸٹب ،ايؼت٨بٷٹبي
آتؾٳـبٳي ،حٰ ٪ٵ ٳٰٓ ٪٠ٶٯي  ،ػشٵيغٹبي ثٺذاؿتي ،آساٯؼتبٳٺب
 )7پيؾ ثيٴي آتجبس الص٭ ثشاي اخشاي ثشٳبٯٸٹبي است٠بء ػٌح ايٰٴي ٵ آتؾ ٳـبٳي ؿٺش ثش اػبع ٯيضاٱ خٌش پزيشي
ؿٺش دس ثشاثش حٶادث ٵ دس چبسچٶة ٵُبيٟ ٚبٳٶٳي ؿٺشداسي
 )8پيؾ ثيٴي آتجبس الص٭ خٺت اخشاي ًشح ٹبي ٯلٶة خذاػبصي آة خب٭ ٛوبي ػجض اص آة ؿشة ٵ تٶػٔٸ
سٵؿٺبي آثيبسي ٳٶيٲ ٵ تبٯيٲ اص ػيؼتٮ ٛبهالة ؿٺشي
 )9پيؾثيٴي آتجبس ٵ تبٯيٲ ٯٴبثْ ٯب٫ي الص٭ خٺت اخشاي ًشحٹبي ٯشتجي ثب ايٰٴي تشدد٣ ،بٹؾ آ٫ٶد٧ي ٹٶا ٵ
تٶػٔٸ ،ٳٶػبصي ٵ تدٺيض ٳبٵ٧بٱ حٰ ٪ٵ ٳٰٓ ٪٠ٶٯي ؿٺشي اص ٟجي:٪
ا )ٚ٫ػبٯبٳذٹي ٳبٵ٧بٱ ثبس ٵ ٯؼبٛش ؿٺشي
ة ) ايٰٲ ػبصي ٯٔبثش ٵ ت٠بًٔبت ؿٺشي
ت ) ٳلت كبٛي رسات دٵدٷ ( )DPFثشاي خٶدسٵٹبي ديض٫ي ػٴ٨يٲ ٰٓٶٯي ؿٺشٹب ٵ تٔٶين ٣بتب٫يضٵس خٶدسٵٹبي
ٰٓٶٯي دسٵٱ ؿٺشي دس ؿٺشٹبي آ٫ٶدٷ ٵ ٣الٱؿٺشٹب
ث ) اٳدب٭ ٵ ثشٵصسػبٳي ٯٌبٔ٫بت خبٯْ حٰ ٪ٵ ٳ ٪٠ٵ تشاٛي ٢دس ؿٺشٹبي ثبخٰٔيت ثيؾ اص 50ٹضاس ٳٜش
ج ) ايدبد صيشػبختٹبي ٯٶسد ٳيبص خٺت ٯذيشيت ثبسؿٺشي ٵ كذٵس ػٴذ حٰ(٪ثبسثش )٥ثشاي ٳبٵ٧بٱ ٔٛب ٩دس ثبس
ؿٺشي
ح ) ايدبد صيشػبخت ٯٶسد ٳيبص خٺت ثجت ٯ٤بٳيضٷ تخٜ٬بت ساٳٴذ٧ي اص ٟجي ،٪ٳبٵ٧بٱ ٛبٟذ ٯٔبيٴٸ ٛٴي ٵ ثبسثش ٥ٵ پشٵاٳٸ
ٔٛب٫يت ،ػشٓت ٗيش ٯدبص ،ٳبٵ٧بٱ ٛشػٶدٷ ٵ...
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خ ) پيؾ ثيٴي آتجبس الص٭ ثشاي تٶػٔٸ ٵ ٳٶػبصي ٳبٵ٧بٱ حٰ ٪ٵ ٳٰٓ ٪٠ٶٯي ٵ ٹضيٴٸ ٯٔبيٴٸ ٛٴي ٬٣يٸ ٳبٵ٧بٱ ٯ٤٬ي
ٔٛب ٩دس حٰ ٪ٵ ٳٰٓ ٪٠ٶٯي ؿٺشي ٵ حٶٯٸ
 )10پيؾ ثيٴي آتجبس خٺت اخشاي ثشٳبٯٸ ٯذيشيت ػجض ٵ ٯذيشيت پؼٰبٳذ
 )11پيؾ ثيٴي آتجبس الص٭ خٺت ٣ٴتش ٩خٰٔيت حيٶاٳبت ٯٶري ٵثالكبحت
 )12ٯٰٴٶٓيت ٵا٧زاسي اٯٶا ٩ؿٺشداسي ثٸ اؿخبف ح٠ي٠ي ٵ ح٠ٶٟي خبسج اص چبسچٶة ٟٶاٳيٲ ٵ ٯ٠شسات
 )13ٯٰٴٶٓيت پشداخت ٹش٧ٶٳٸ آتجبسات ثٸ دػت٨بٷٹبي اخشايي خبسج اص چبسچٶة ٟٶاٳيٲ ٵ ٯ٠شسات
فصل سوم -ضوابط مالي تهيه و تنظيم بودجه
الف) ضوابط حقوق و دستمزد
 )1پيؾ ثيٴي آتجبس ثشاي ح٠ٶ ٝٵ ٯضايبي ٣بس٣ٴبٱ سػٰي ،پيٰبٳيٟ ،شاسدادي ٵ ٯـٰٶ٫يٲ ٟبٳٶٱ ٣بس دس ػب 1399 ٩ثٸ
ٯيضاٱ  %20اٛضايؾ ثٸ ٳؼجت ػب 1398 ٩دس ٳِش ٧شٛتٸ ؿٶد.
دس ٹش كٶست ٯلٶثٸ ٹيبت ٯحتش٭ ٵصيشاٱ دس خلٶف ٣بسٯٴذاٱ سػٰي  ،پيٰبٳي ٵ ٟشاسدادي ٵ ٟبٳٶٱ ٣بس
خٰٺٶسي اػالٯي ايشاٱ ٵ ٯ٠شسات ٯشتجي دس ٯٶسد ٣بس٧شاٱ سػٰي ٵ ٳيشٵٹبي داساي ٟشاسداد ٯـبٗ٣ ٪بس٧شي
ٯال ٪ٰٓ ١خٶاٹذ ثٶد .ثذيٺي اػت دس كٶست ت٘ييش دس دسكذ هشيت ٯز٣ٶس آتجبس الص٭ ثبيؼتي دس اكالحيٸ
٫حبٍ ٧شدد.
 )2پيؾثيٴي آتجبس اهبٛٸ٣بس ٣بس٣ٴبٱ ؿٺشداسي ثب سٓبيت ٯحذٵديتٹبي ثٶدخٸ ٵ سٓبيت ٯ٠شسات ٯشثٶًٸ
 )3ؿٺشداسي ٯي تٶاٳذ ٳؼجت ثٸ پيؾثيٴي آتجبس تؼٺيالت سٛبٹي دس ػب 1399٩ثشاي ٣بس٣ٴبٱ ؿٺشداسي ثشاػبع
هٶاثي ٵ ٯ٠شسات ٵتٴِيٮ آييٲ ٳبٯٸ سٛبٹي ثب دس ٳِش داؿتٲ ٯٴبثْ ٵ سٓبيت اٵ٫ٶيت پشداخت ح٠ٶ ٝٵٯضايب
اٟذا٭ ٳٰبيذ( .آييٲ ٳبٯٸ پيـٴٺبدي پيٶػت ؿٰبسٷ ي) ٢
 )4ؿٺشداسيٹبيي ٣ٸ دس ػب٫ٺبي 1398ٵ  1399تبػيغ ؿذٷ يب ٯيـٶٳذ آتجبسات ٯز٣ٶس سا ٯتٴبػت ثب ؿٺش ٹٰتشاص دس
اػتبٱ اص ٫حبٍ خٰٔيت ،ٯٴبثْ دسآٯذي ٵ دسخٸ ؿٺشداسي پيؾ ثيٴي ٳٰبيٴذ.
 )5پيؾثيٴي آتجبس ثشاي پشداخت ٹش٧ٶٳٸ ٵا٭ اص ٯح ٪آتجبسات خبسي ٵ ٰٓشاٳي ثٸ ؿٺشداس٣ ،بس٣ٴبٱ ؿٺشداسي،
ػبصٯبٱٹبي ٵاثؼتٸ ٵ آوبي ؿٶساي اػالٯي ؿٺش ٯٰٴٶّ ٯيثبؿذ.
 )6پيؾثيٴي آتجبس ثشاي پشداخت حٞا٫د٬ؼٸ ثٸ آوبي ٰ٣يؼيٶٱٹبٰ٣ ،يتٸٹب ،ؿٶساي اداسي اػتخذاٯي ٵ ٣بس٧شٵٷ
ٹبي ٯلشح دس ٟٶاٳيٲ ٵ ٯ٠شسات حٶصٷ ٯبٯٶسيتٹبي ؿٺشداسي دس چبسچٶة ثخـٴبٯٸ ٹبي اثالٗي ٵصاست
٣ـٶس.
 )7پيؾثيٴي آتجبس ثيٰٸ ٯؼئٶ٫يت خبٯْ ٯذٳي ثشاي ٣بس٣ٴبٱ دس ثٶدخٸ ؿٺشداسي هشٵسي اػت.

4

ثخـٴبٯٸ ثٶدخٸ ػب 1399 ٩ؿٺشداسيٹبي ٣ـٶس

 )8ٹش٧ٶٳٸ ثٸ ٣بس٧يشي ٳيشٵياٳ ؼبٳي ٵ تجذي ٪ٵهٔيت اػتخذاٯي تحت ٹش ٓٴٶاٱ دس ػتبد ؿٺشداسي ،ٯٴبً ،ٞٳٶاحي
ٵ ػبصٯبٱ ٹبي ٵاثؼتٸ ثذٵٱ اخز ٯدٶص اص ػبصٯبٱ ؿٺشداسيٹب ٵ دٹيبسيٹبي ٣ـٶس ٯٰٴٶّ ٯي ثبؿذ .
ؿٺشداس ٵ ريحؼبة ٵ ٟبئٮ ٯ٠ب٭ آٳبٱ ٯٶُٜٴذ ٳؼجت ثٸ اخشاي ايٲ ثٴذ ٳِبست ٳٰٶدٷ ٵ اص پشداخت ٹش٧ٶٳٸ ٵخٺي
ثٸ اٛشادي ٣ٸ ثذٵٱ ٯدٶص ث٤بس٧يشي ؿٶٳذ خٶدداسي ٳٰبيٴذ.
 )9ٹش٧ٶٳٸ ث٤بس٧يشي اٛشاد ثبصٳـؼتٸ يب ثبصخشيذ ثٸ اػتثٴبء ٯٶاسد ٯدبص ٯٴذسج دس ٟبٳٶٱ ٯٰٴٶٓيت ث٤بس٧يشي
ثبصٳـؼت٨بٱ ٯلٶة  1395/2/20ٯد٬غ ؿٶساي اػالٯي ٵ اػتٜؼبسيٸٹب ٵ اكالحبت ثٔذي ٯٰٴٶّ خٶاٹذ
ثٶد .آبدٷ ث٤بس يب ث٤بس٧يشي ٯلبدي ٞٯؼتثٴيبت ٟبٳٶٱ ٛٶ ٝٵ تجلشٷ ٯبدٷ ٟ 84بٳٶٱ اػتخذا٭ ٣ـٶسي دس
چبسچٶة هٶاثي اثالٗي ػبصٯبٱ ؿٺشداسيٹب ٵ دٹيبسي ٹبي ٣ـٶس اٯ٤بٱپزيش خٶاٹذ ثٶد.
آبدٷ ث٤بس خبٳجبصاٱ ٵ آصاد٧بٱ ثبصٳـؼتٸ داساي ؿشايي ٯٴذسج دس ثٴذٹبي (ذ) ٵ (ص) ٯبدٷ ٟ 87بٳٶٱ ثشٳبٯٸ ؿـٮ
تٶػٔٸ ٵ آبدٷ ث٤بس ٯـٰٶ٫يٲ ٯبدٷ ٟ 60بٳٶٱ خبٯْ خذٯبت سػبٳي ثٸ ايثبس٧شاٱ ثب سٓبيت ٯ٠شسات ٯشثٶى اٳدب٭
خٶاٹذ ؿذ.
 )10پشداخت ح٠ٶ ٝٵ ٯضايبي ٯؼتٰش ثٸ ٣بسٯٴذاٱ سػٰي ٵ پيٰبٳي ؿٺشداسيٹب ثش اػبع پؼت ػبصٯبٳي اػت ٵ
ٹش٧ٶٳٸ پشداخت ثشاػبع اثالٕ آٳبٱ خبسج اص ٓٴبٵيٲ پؼتٹبي ػبصٯبٳي ٯلٶة دس ػبختبس ػبصٯبٳي ؿٺشداسي ٵ
ػبصٯبٱٹبي ٵاثؼتٸ ٛبٟذ ٵخبٹت ٟبٳٶٳي ٵٯٰٴٶّ ٯيجبؿذ.
 )11پيؾ ثيٴي آتجبس ٓيذي ٵ پبداؽ پبيبٱ ػب ٩ثش اػبع ٯلٶثٸ ٹيبت ٯحتش٭ ٵصيشاٱ ٟ ،بٳٶٱ ٣بس خٰٺٶسي اػالٯي
ايشاٱ ٵ ٯ٠شسات ٯشتجي ٰٓ ٪خٶاٹذ ؿذ.
سٓبيت ثخـٴبٯٸ ؿٰبسٷ 647444ٯٶسخ 95/5/11ؿٶساي ح٠ٶ ٝٵدػتٰضد دس پشداختي ثٸ ٯذيشاٱ ٵ٣بسٯٴذاٱ ا٫ضاٯي
ٯيجبؿذ.
 )12ؿٺشداسيٹب  ،ٯٶػؼبت  ،ؿش٣تٹب ٵ ػبصٯبٱٹبي ٵاثؼتٸ ثٸ آٱٹب ٯٶُٜٴذ ٳؼجت ثٸ ٯحبػجٸ ٣ؼٶسات ٟبٳٶٳي
ح٠ٶ ٝپشػٴ ٪ٵ پيٰبٳ٤بس آٮ اص ٯب٫يبت ت٬٤يٜي ،ٯب٫يبت ثش اسصؽ اٛضٵدٷ ٵ ثيٰٸ اٟذا٭ ٵ ٯجب ٖ٫ٯضثٶس سا ثٸ حؼبة
ػبصٯبٱٹبي ٯشثٶًٸ ٵاسيض ٣ٴٴذ تب اص ايدبد تٔٺذ ثشاي ػب٩ٹبي آتي خ٬ٶ٧يشي ٳٰٶدٷ ٵ ٹٰچٴيٲ تٰٺيذات الص٭
ثشاي پشداخت ػبيش تٔٺذات ػٴٶات ٟج ٪دس ايٲ خلٶف سا ٳيض ٛشاٹٮ ٳٰبيٴذ.

ب) ضوابط درآمدي و هزينه كرد اعتبارات
 )1ٯيضاٱ پيؾثيٴي دسآٯذٹب دس ػب 1399 ٩ثبيذ ٯتٴبػت ثب ٯيبٳ٨يٲ سؿذ دسآٯذٹب دس پٴح ػب٧ ٩زؿتٸ اٳدب٭ پزيشد.
دسكٶست ٳيبص ثٸ پيؾ ثيٴي دسآٯذٹب ثيؾ اص ٯيضاٱ ٛٶ ،ٝثبيؼتي دالي ٪تٶخيٺي آٱ ثٸ پيٶػت ثٶدخٸ
پيـٴٺبدي ثٸ ؿٶسا ٵ ٯجبدي ري سثي اسائٸ ٧شدد.
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 )2دس ٯٶاسدي ٣ٸ ٟبٳٶٱ٧زاس يب دػتٶسا٬ٰٔ٫ٺبي اثالٗي دس ٯلش ٙثشخي اص دسآٯذٹب تٔييٲ ت٬٤ي ٚٳٰٶدٷ ،كشٛب ثبيذ دس
ٯح ٪خٶد ٹضيٴٸ ؿٶد ٵ حؼبثشػبٱ سػٰي ثبيذ دس ايٲ خلٶف آال٭ ٳِش ٳٰبيٴذ .
 )3ثشاي ثجت آتجبس تٰ٢٬داسايي ػشٯبيٸاي دٵ٫ت ٣ٸ ثبيذ دس ٟب٫ت پشٵطٷٹبي ٯـخق ٹضيٴٸ ؿٶد ،آتجبسات ٯز٣ٶس
ثبيؼتي دس ٹٰبٱ ػب ٩ٯب٫ي ؿٺشداسي ثجت ؿٶٳذ.
 )4ؿٺشداسيٹب ٯ ٚ٬٤اٳذ ٳيٮدسكذ ( )%0/5اص دسآٯذٹبي ٵكٶ٫ي (ثٸ اػتثٴبي ٵا٭ ٵ تؼٺيالت ،آتجبس تٰ٢٬
داساييٹبي ػشٯبيٸ اي ٣ٸ دٵ٫ت دس اختيبس ؿٺشداسيٹب ٟشاس ٯي دٹذ ،اٵسا ٝٯـبس٣تٛ ،بيٴبٳغ ،ٵا٧زاسي داسايي
ٹبي ػشٯبيٸ اي ٵ ٯبصاد دسآٯذ ثش ٹضيٴٸ ػبٟ ٩ج٣ ٪ٸ ٳيٮ دسكذ آٱ ػبٟ ٩ج ٪ٯحبػجٸ ٵ پشداخت ٧شديذٷ
اػت ).سا خٺت پشداخت ثٸ اٳدٰٲٹبي ٣تبثخبٳٸٹبي ٰٓٶٯي ؿٺش ٯشثٶًٸ ،دس ثٶدخٸ ػب 1399 ٩پيؾثيٴي
ٳٰبيٴذ (.پيشٵ تٜبٹٮ ٳبٯٸ ٛي ٯبثيٲ ػبصٯبٱ ؿٺشداسيٺب ٵ دٹيبسيٺبي ٣ـٶس ٵ ٳٺبد ٣تبثخبٳٸ ٹبي ٰٓٶٯي ٣ـٶس،
اثالٗي ًي ٳبٯٸ ؿٰبسٷ  10404ٯٶسخ  95/03/17ثٸ ٯٔبٵٳيٲ ٯحتش٭ اٯٶس ٰٓشاٳي اػتبٳذاسيٺبي ٣ـٶس) .تؼٶيٸ
حؼبة ٳٺبيي ثب ٳٺبد ٰٓٶٯي ٣تبثخبٳٸ ٹب پغ اص تلٶيت تٜشيٖ ثٶدخٸ تٶػي ؿٶساي اػالٯي ؿٺش خٶاٹذ ثٶد.
 )5پيؾثيٴيآتجبسات ٯٶهٶّ ٛل ٪پٴدٮ ًج٠ٸ ثٴذي ٯلبس ٙدػتٶسا ٪ٰٔ٫ثٶدخٸ ؿٺشداسي (ٯٴٺبي ثٶدخٸ
ػبصٯبٱٹبي ٵاثؼتٸاي ٣ٸ ثٸ اػتٴبد ٯبدٷ ٟ 84بٳٶٱ ؿٺشداسي تبػيغ ؿذٷاٳذ ٢ٰ٣ ،ثٸ ٣تبثخبٳٸ ٹب ٵ ثٶدخٸ
ؿٶساٹبي اػالٯي ؿٺشٹب) ،حذا٣ثش ٯٔبد ٩دٵ دسكذ ( )%2ثٶدخٸ ٹضيٴٸ اي(خبسي) ٯيثبؿذ ٵ آتجبس ٯز٣ٶس
كشٛب ثشاػبع دػتٶسا"٪ٰٔ٫ٳحٶٷ ٹضيٴٸ ٣شد ٯٶاد16ٵ 17ثٶدخٸ ؿٺشداسي"( اثالٗي ثٸ ؿٰبسٷ 55613ٯٶسخ
 ) 1395/11/06ٯيثبيؼت ٹضيٴٸ ٧شدد.
 )6پيؾ ثيٴي آتجبس ثشاي اخشاي ًشحٺبي پظٵٹـي ٵ آٯٶصؽ ٯذيشاٱ ٵ ٣بس٣ٴبٱ ؿٺشداسي ثٸ ٯيضاٱ حذا %1 ٪ٟٵ
حذا٣ثش  %3دسكذ اص آتجبسات ٹضيٴٸ اي (خبسي ).
ٹضيٴٸ ٣شد آتجبس آٯٶصؿي ًج ٞدٵسٷ ٹبي ٯلٶة ٳِب٭ خبٯْ آٯٶصؽ ؿٺشداسيٺب ثٶدٷ ٵ كش ٙٹضيٴٸ آٯٶصؽ
ثشاي اٯٶس ٯتٜشٟٸ ٯٰٴٶّ ٯي ثبؿذ.
 )7دس ساػتبي اخشاي ثٴذ  14ٯبدٷ ٟ 55بٳٶٱ ؿٺشداسيٹب ،ؿٺشداسي ٯي تٶاٳذ ثٰٴِٶس ح َٜايٰٴي ؿٺش اص خٌشات
ٳبؿي اص ثاليبي ًجئي ٵ حٶادث ٗيشٯتشٟجٸ ،اٯب٣ٲ ٵ ػبختٰبٱ ٹبي ؿٺشٵٳذاٱ سا ثب ٯـبس٣ت آٳبٱ ثيٰٸ ٳٰبيذ.
 )8ح٤ٮ ٯبدٷ ٟ 68بٳٶٱ ؿٺشداسي دسخلٶف ٳؼجت ثٶدخٸ ٰٓشاٳي ثٸ  ٪٣ثٶدخٸ ؿٺشداسي (حذآٰ %40 ٪ٟشاٳي)،
دس ثٶدخٸ ٯلٶة ٯيثبيؼت سٓبيت ٧شدد.
 )9ؿٺشداسيٹب ٯٶُٜٴذ دس تٴِيٮ اليحٸ ثٶدخٸ ػبالٳٸ خٶد ثب دس ٳِش ٧شٛتٲ حذٵد ٯب٫ي ثٴذ ا ٚ٫ري ٪ٯبدٷ  4آييٲ
ٳبٯٸ ٯب٫ي ؿٺشداسي ٹب ،حذا٣ثش ثٸ ٯيضاٱ ( %5پٴح دسكذ) ثٶدخٸ سا خٺت ٹضيٴٸ ٣شد دس سدي ٚحٶادث
ٗيشٯتشٟجٸ پيؾ ثيٴي ٳٰبيٴذ .آتجبس ٛٶ ٝٯيثبيؼت كشٛبً دس ؿشايي ثشٵص حٶادث ٗيش ٯتشٟجٸ ٹضيٴٸ ٧شدد ٵ
ٹش٧ٶٳٸ ٹضيٴٸ ٣شد ٯبصاد ثش آٱ ثشاي حٶادث ٗيش ٯتشٟجٸ ثذٵٱ اخز ٯدٶص اص ؿٶساي اػالٯي ؿٺش ٯٰٴٶّ ٯي
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ثبؿذ .هٰٴبً پغ اص ٹضيٴٸ ٣شد آتجبسات ٛٶ ٝثبيؼتي ٯٶهٶّ ٹضيٴٸ ٵ ٯح ٪ٹضيٴٸ دس ٧ضاسؽ ٰٓ٤٬شد (تٜشيٖ)
ثٶدخٸ ؿٺشداسي ر٣ش ٧شدد.

ج) ضوابط كمك به بودجه شوراي اسالمي شهر
حذا٣ثشآتجبس پيؾ ثيٴي ؿذٷ خٺت  ٢ٰ٣ثٸ ثٶدخٸ ؿٶساٹبي اػالٯي ؿٺش ثشاي پشداخت ح ٞا٫د٬ؼبت ٵ ػبيش ٹضيٴٸ ٹبي
ؿٶسا ثٸ ؿشح خذٵ ٩ري ٪خٶاٹذ ثٶد :
جمعيت ( نفر )
زير  10هسار
10تا20هسار
 20تا  50هسار
 50تا  100هسار
 100تا  200هسار
 200تا  500هسار
500هسار تا يك ميليون
 1تا  2ميليون
بيش از  2ميليون
شهرداري تهران

حداكثر مبلغ قابل پيش بيني (ميليون ريال)

1150
1800
2250
3600
5200
7300
11500
40000
60000
165000

 )1آتجبس ٯز٣ٶس ثش اػبع ثٶدخٸ ٯلٶة ؿٶسا ٵ دس دٵسٷ ٹبي ػٸ ٯبٹٸ ثٸ ٯيضاٱ  %25آتجبس پيؾ ثيٴي ؿذٷ
ٯحبػجٸ ٵ پشداخت ٯي٧شدد .ثشاي ػٸ ٯبٷ اٵ ٩ػب ،٩پشداخت آتجبسات ٯز٣ٶس ثلٶست ٓ٬ي ا٫حؼبة خٶاٹذ ثٶد.
 )2آتجبس ٛٶٝا٫ز٣ش ثشاي  ٢ٰ٣ثٸ ثٶدخٸ ؿٶساي اػالٯي ؿٺشؿبٯ ٪ح ٞا٫د٬ؼبت ٵػبيش ٹضيٴٸ ٹب ٯيثبؿذ ٣ٸ دس
چبسچٶة ثٶدخٸ ٯلٶة ؿٶسا ٵٯٌبث ٞدػتٶسا ٪ٰٔ٫ثٶدخٸ ؿٶساٹبي اػالٯي ؿٺش ٵ آييٲ ٳبٯٸ ٳحٶٷ پشداخت حٞ
ا٫د٬ؼٸ ٵ ٯضايب ثٸ آوبي ؿٶساٹبي اػالٯي ؿٺش ٯلٶة  1384 / 9 / 2ثب اكالحبت ٵ ا٫حبٟبت خذيذ ،ثبيؼتي
ٹضيٴٸ ٳٰبيٴذ.
 )3ٹضيٴٸٹبي ٗيشٯلشٛي ؿٶسا اص خٰ٬ٸ خشيذ ٵ اخبسٷ اٯٶا ،٩ػبختٰبٱ ،ٵػي٬ٸ ٳ٬٠يٸ ٵ  ...دس سديٜٺبي ثٶدخٸ ؿٺشداسي
پيؾثيٴي ٵ ثب سٓبيت ٯ٠شسات ٯشثٶى تٶػي ؿٺشداسي خشيذاسي ٵ ثشاػبع ٯ٠شسات تحٶي ٪ؿٶسا خٶاٹذ ؿذ.
 )4ٹش ٧ٶٳٸ پشداختي دي٨ش ثٸ آوبي ؿٶساي اػالٯي ؿٺشٹب تحت ٹش ٓٴٶاٱ ٵ يب پشداخت ٹضيٴٸ ٹبي ٯلشٛي ؿٶسا
اص ٯح ٪ٯٴبثْ ؿٺشداسي ٯٰٴٶّ ٯي ثبؿذ.
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 )5آتجبسات ٯضثٶس پغ اص ٯحبػجٸ ،دس سدي ٚآتجبسي "تأٯيٲ آتجبس ثٶدخٸ ؿٶساي اػالٯي ؿٺش" دس ريٛ ٪ل ٪پٴدٮ
ثٶدخٸ ؿٺشداسي ٟبث ٪پيؾثيٴي ٯيثبؿذ.
)6

ؿٶساٹبي اػالٯي ؿٺش ٯي تٶاٳٴذ حذا٣ثش تب ػ ٚ٠دٵ دسكذ ثٶدخٸ ػبالٳٸ خٶد سا خٺت تبٯيٲ ٹضيٴٸ ٹبي
ؿٶساٹبي ٛشادػت ٯٴِٶس ٳٰبيٴذ .

 )7پيؾ ثيٴي آتجبس ٯٶسدٳيبص ثشاي حؼبثشػي ؿٺشداسي ٵ ػبصٯبٳٺبي ٵاثؼتٸ (ٯٶهٶّ ثٴذ  30ٯبدٷ ٟ 80بٳٶٱ
تـ٤يالت ،ٵُبي ٚٵ اٳتخبثبت ؿٶساٹبي اػالٯي ٣ـٶس) ٣ٸ تٶػي ؿٶساي اػالٯي ؿٺش كٶست ٯي٧يشد سا ٓالٵٷ
ثش ٢ٰ٣ٹبي ؿٺشداسي ثٸ ؿٶساي اػالٯي ؿٺش ،ثبيؼتي پيؾ ثيٴي ٵ ثٸ ؿٶساي اػالٯي ؿٺش پشداخت ٧شدد .دس
كٶستي ٣ٸ ؿٶساٹبي اػالٯي ؿٺش ثذ٫يٓ ٪ذ٭ تخليق ؿٴبػٸ ٯ٬ي ٳتٶاٳٴذ ٳؼجت ثٸ اٳٔ٠بد ٟشاسداد حؼبثشػي
اٟذا٭ ٳٰبيٴذ ؿٺشداسي ٳؼجت ثٸ اٳٔ٠بد ٟشاسداد اٟذا٭ خٶاٹذ ٳٰٶد.
 )8ثٰٴِٶس اٳدب٭ حؼبثشػي ٹشػب ٩ؿٺشداسي ٵ ػبصٯبٳٺبي ٵاثؼتٸ ،ؿٶساي اػالٯي ؿٺش ٯٶُ ٚاػت حذا٣ثش تب
پبيبٱ ؿٺشيٶس ٯبٷ ٹٰبٱ ػب ٩ٯٌبث ٞثب ٛٺشػت آالٯي ػبصٯبٱ ؿٺشداسي ٹب ٵ دٹيبسي ٹبي ٣ـٶس ثب سٓبيت
ًج٠ٸثٴذي ٹبي ٯشثٶًٸ ٵ دػتٶسا ٪ٰٔ٫ٳحٶٷ اػتٜبدٷ اص خذٯبت ٯٶػؼبت حؼبثشػي دس ؿٺشداسي ،ػبصٯبٱ ٵ
ٯٶػؼبت ٵ ؿش٣تٹبي تبثٔٸ ٵ ؿيٶٷٳبٯٸ اخشايي پزيشؽ ٵ ٳِبست ثش ٯٶػؼبت حؼبثشػي ٳؼجت ثٸ اٳتخبة
حؼبثشع سػٰي اٟذا٭ ٳٰٶدٷ ٵ تب پبيبٱ خشداد ٯبٷ ػب ٩ثٔذ ٹٰضٯبٱ ثب تٜشيٖ ثٶدخٸ ،ثشسػي ٵ تلٶيت ٧ضاسؽ
حؼبثشػي ؿٺشداسي ٵ ػبصٯبٳٺبي ٵاثؼتٸ اٳدب٭ پزيشد.
د) ساير ضوابط تنظيم بودجه

 )1ثٰٴِٶس ٯذيشيت ٹشچٸ ثٺتش دس ٯٴبثْ ٵ ٯلبس ٙٵ خ٬ٶ٧يشي اص ايدبد ديٲ ٵ ثذٹي دس ؿٺشداسي ،الص٭ اػت
ٯٜبد دػتٶساٰ٣"٪ٰٔ٫يتٸ تخليق آتجبسدس ؿٺشداسي"ثٸ ؿٰبسٷ16919ٯٶسخ95/05/11ػبصٯبٱ ؿٺشداسيٺب ٵ
دٹيبسي ٹبي ٣ـٶس ٵ ٹٰچٴيٲ دػتٶسا"٪ٰٔ٫خضاٳٸ داسي دس ؿٺشداسي" اثالٗي ٵصيش ٯحتش٭ ٣ـٶس ثٸ ؿٰبسٷ
 25459ٯٶسخ  1396/2/20ثشاي ٹش٧ٶٳٸ تخليق آتجبس ثٸ ٵاحذٹب ٵ ٯٴبً ٞٵ ػبصٯبٳٺبي ٵاثؼتٸ ثٸ
ؿٺشداسي ٯذٳِش ٟشاس ٧يشد.
 )2ٹش ٧ٶٳٸ اٳت٠ب ٩ثالٓٶمٛ،شٵؽ ٵ ٵا٧زاسي اٯٶا ٩ؿٺشداسي (اٯٶا ٩ٯٴ٠ٶٗ،٩يش ٯٴ٠ٶٗ ٩يش ٯلشٛي،اٯٶا٩
ٯلشٛي ٵ دس ح٤ٮ ٯلشٛي) ،تبثْ تـشيٜبت ٯ٠شس دس ٟٶاٳيٲ ؿٺشداسي ٵ آييٲ ٳبٯٸ ٯب٫ي ٵ ٯٔبٯالتي
ؿٺشداسي ٹب  ،ػبيش ٟٶاٳيٲ ٵ دػتٶسا ٪ٰٔ٫ٹبي ٯشتجي ٵ دس چبسچٶة ثٶدخٸ ٯلٶة ػبالٳٸ ؿٺشداسي ٯي
ثبؿذ ٵ ٯؼئٶ٫يتٹبي ٳبؿي اص آٱ ثش ٓٺذٷ ؿٺشداس ٵ ٯذيش اٯٶس ٯب٫ي ؿٺشداسي خٶاٹذ ثٶد .هٰٴبً ٯـخلبت
آٱ دػتٸ اص اٯٶاٗ ٩يش ٯٴ٠ٶ ٩ٵ ٯٴ٠ٶٗ ٩يش ٯلشٛي ٣ٸ ثٸ د٫ي ٪ٵخٶد ٯٔبسم يب ٯـ٤الت ٟبٳٶٳي ٵ ح٠ٶٟي
اٯ٤بٱ كذٵس ػٴذ ٯب٤٫يت ثشاي آٳٺب ٵخٶد ٳذاسد ،ٯيثبيؼت ثٰٴِٶس تٔييٲ ت٬٤ي ٚدس پبيبٱ ٹش ػب ٩ٯب٫ي
ثپيٶػت ٧ضاسؽ ٯشثٶًٸ ثٸ ؿٶساي اػالٯي ؿٺش آال٭ ٧شدد.
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 )3سٓبيت ٯٜبد دػتٶسا" ٪ٰٔ٫خضاٳٸ داسي دس ؿٺشداسي" اثالٗي ٵصيش ٯحتش٭ ٣ـٶس ثٸ ؿٰبسٷ  25459ٯٶسخ
 1396/2/20دس ٵاسيض ٬٣يٸ دسآٯذٹبي ػبصٯبٱٹبي ٵاثؼتٸ (ٯبدٷ )54ٵ ٹٰچٴيٲ ٵاسيض  %100دسآٯذٹبي
اختلبكي ٯٶػؼبت ٵ ؿش٣تٹبي تبثٔٸ ٵ ػبصٯبٱ ٹبي ٵاثؼتٸ (ٯبدٷ  )84ثٸ حؼبةٹبي خبف ٳضد خضاٳٸ
ؿٺشداسي ٵ ٹٰچٴيٲ ٵاسيض ٬٣يٸ دسآٯذٹبي ؿٺشداسيٹبي ٛبٟذ ػبصٯبٱ ٵاثؼتٸ ٵ ؿش٣ت تبثٔٸ ثٸ
حؼبةٹبي خضاٳٸ ٵ ٹضيٴٸ٣شد آٱ پغ اص ٯلٶثبت ٰ٣يتٸ تخليق آتجبس ٵ دس حذٵد ثٶدخٸ ٯلٶة
ٵاحذٹبي اخشايي ٛٶ ٝا٫ضاٯي خٶاٹذ ثٶد.
 )4ثٶدخٸ ػبصٯبٱٹبي ٵاثؼتٸاي ٣ٸ ثٸ اػتٴبد ٯبدٷ ٟ 54بٳٶٱ ؿٺشداسي تبػيغ ؿذٷاٳذ ٯيثبيؼت دسٵٱ ثٶدخٸ
ٰٓٶٯي ؿٺشداسي ٯشثٶًٸ ٫حبٍ ؿٶد ٵ ثٶدخٸ ػبيش ػبصٯبٱٹبي ٵاثؼتٸاي ٣ٸ ثٸ اػتٴبد ٯبدٷ ٟ 84بٳٶٱ
ؿٺشداسي تبػيغ ؿذٷاٳذ ٵ تب ٣ٴٶٱ ثش اػبع اثالٗيٸ ٵصيش ٯحتش٭ ٣ـٶس اػبعٳبٯٸ آٱٹب اكالح ٳـذٷ
اػت تب صٯبٱ اكالح اػبعٳبٯٸ ،ٯيثبيؼت ثٸ ٯبٳٴذ ثٶدخٸ ٯٶػؼبت ٵ ؿش٣تٹبي تبثٔٸ ثلٶست تٜ٬ي ٞثب
ثٶدخٸ ٰٓٶٯي ؿٺشداسي تٺيٸ ٵ تٴِيٮ ٳٰبيٴذ.
 )5ٯٶػؼبت  ،ؿش٣تٹبي تبثٔٸ ٵ ػبصٯبٱ ٹبي ٵاثؼتٸ اي ٣ٸ ثٸ اػتٴبد ٯبدٷ ٟ 84بٳٶٱ ؿٺشداسي تبػيغ ؿذٷ
اٳذ ٯٶُٜٴذ ثٶدخٸ پيـٴٺبدي ٹشػب٫ٸ خٶد سا حذا٣ثش تب اٵ ٩دي ٯبٷ ػب 1398 ٩ٵ تٜشيٖ ثٶدخٸ ػب1398 ٩سا
تب پبيبٱ خشدادٯبٷ ػب 1399 ٩ثٸ ؿٺشداسي اسائٸ ٳٰبيٴذ ٵ ؿٺشداسي ٯٶُ ٚاػت ثٶدخٸ تٜ٬ي٠ي ؿٺشداسي
(ٵاحذٹبي ػتبدي ٵ ػبصٯبٱ ٹبي ٵاثؼتٸ (ٯبدٷ ٟ 54بٳٶٱ ؿٺشداسي)) ٵ ٹٰچٴيٲ ٯٶػؼبت ٵ ؿش٣ت ٹبي
تبثٔٸ ٵ ػبصٯبٳٺبي ٵاثؼتٸ (ٯبدٷ ٟ 84بٳٶٱ ؿٺشداسي) سا ثٸ ؿٶساي اػالٯي ؿٺش اسائٸ ٳٰبيذ.
 )6ؿٺشداسيٹب ٯٶُٜٴذ دس پيٶػت اليحٸ ثٶدخٸ ػبالٳٸ خٶد ،ٳؼجت ثٸ تٔييٲ ؿشايي ٯشتجي ثب ٵخٶٷ اػت٠شاهي
(ٵا٭ يب ػبيش ٵا٧زاسيٹبي ٯب٫ي) اص خٰ٬ٸ ٯيضاٱ ٵ ٯٶاسد ٯلش ٙسا خٺت تلٶيت ثٸ ؿٶساي اػالٯي ؿٺش
اسػب ٩ٳٰبيذ .ثذيٺي اػت ػبيش ؿشايي ٯشتجي اصخٰ٬ٸ ٳحٶٷ اػتشداد ،ٳشخ ػٶد تٔييٲ ؿذٷ ،ٯذت ٵا٭ ٵ ....
ثبيذ پيؾ اص اػت٠شام دس چبسچٶة ٫ٶايح خذا٧بٳٸ ثٸ تلٶيت ؿٶساي اػالٯي ؿٺش ثشػذ.
 )7ٯيضاٱ تٴخٶاٷ ٧شداٱ ؿٺشداسي ثٰٴِٶس پشداخت ثٸ ٣بسپشداصاٱ ٵ ٓبٯ٬يٲ ٯب٫ي ٵ ػبيش ٯٶاسد ٯشتجي ثب ايٲ اٯٶس
كشٛبً ٯٌبث ٞثب ٯٜبد ٯٴذسج دس دػتٶسا" ٪ٰٔ٫ٳحٶٷ ٵا٧زاسي ،ٯيضاٱ ٵ ٵاسيض تٴخٶاٷ٧شداٱ" اثالٗي ٵصيش ٯحتش٭
٣ـٶس ثٸ ؿٰبسٷ  173501ٯٶسخ  1395/12/18ٵ اص ٯح ٪آتجبسات ٯلٶة تخليق يبٛتٸ خٶاٹذ ثٶد ٵ
ٹش٧ٶٳٸ پشداخت ٗيش اص ٯٜبد دػتٶسا ٪ٰٔ٫ٯز٣ٶس ٗيش ٟبٳٶٳي ٯي ثبؿذ .پشداخت ٯدذد تٴخٶاٷ ثٸ ٣بسپشداصاٱ ٵ
ٓبٯ٬يٲ ٯب٫ي تب ػ ٚ٠ٯدبص ٯٴذسج دس دػتٶسا ٪ٰٔ٫ٯٶسد اؿبسٷ ،ٯٴٶى ثٸ تؼٶيٸ آٱ ٯٌبث ٞثب دػتٶسا٪ٰٔ٫
اثالٗي خٶاٹذ ثٶد.
 )8ثب تٶخٸ ثٸ ٟبٳٶٱ ؿٺشداسيٹب  ،آييٲٳبٯٸ ٯب٫ي ٵ ٟبٳٶٱ تـ٤يالت ،ٵُبي ٚٵ اٳتخبثبت ؿٶساٹبي اػالٯي
٣ـٶس ؿٺشداسيٹب ٯيتٶاٳٴذ ثشخي اص ٯدٶصٹبي الص٭ دس اخشاي ثٶدخٸ سا ٹٮصٯبٱ ثب اليحٸ پيـٴٺبدي
ثٸٓٴٶاٱ اح٤ب٭ ثٶدخٸ ػب1399 ٩ثٸ ؿٶساي اػالٯي اسػب ٩ٵ ٯدٶص الص٭ سا اخز ٳٰبيٴذ( .پيٶػت ؿٰبسٷ دٵ)
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 )9پيؾ ثيٴي آتجبس الص٭ خٺت ثيٰٸ ػبختٰبٳٺبي اداسي ،خذٯبتي ٵ تدٺيضات ٵتبػيؼبت ؿٺشداسي
فصل چهارم -سامانه بودجه شهرداريها
 )1دس ساػتبي ثؼي دٵ٫ت ا٤٫تشٵٳي ٢ٵ ثب تٶخٸ ثٸ ت٬٤ي ٚؿٺشداسيٹب ًج ٞتجلشٷ ري ٪ٯبدٷ ٟ 67بٳٶٱ ؿٺشداسي
ٯجٴي ثش اسػب ٩ي ٢ٳؼخٸ اص ثٶدخٸ ثٸ ٵصاست ٣ـٶس ،تٰبٯي ؿٺشداسيٹب ٯٶُٚاٳذ ثٶدخٸ ٯلٶة ٵ تٜشيٖ ثٶدخٸ سا
دس ػبٯبٳٸ ثٶدخٸ ؿٺشداسيٹبي ٣ـٶسثٸ آدسع ايٴتشٳتي ٣ٸ ٯتٔبٟجب آال٭ ٯي ٧شدد ثجت ٳٰبيٴذ.
 )2ؿٺشداسيٹب ٯٶُ ٚاٳذ پغ اص ثجت ثٶدخٸ دس ػبٯبٳٸ ٵ تلٶيت ؿٶساي اػالٯي ؿٺش ،ٳؼخٸ ٣بٗزي ثٶدخٸ (پشيٴت اص
ػبٯبٳٸ) ٣ٸ ثٸ اٯوبي ٯٔبٵٳت تٶػٔٸ ٯٴبثْ ٵ ػشٯبيٸ اٳؼبٳي  ،ٯذيشٯب٫ي،ؿٺشداس ٵ سئيغ ؿٶساي اػالٯي ؿٺش سػيذٷ سا
ثٸ ٛشٯبٳذاسي ٵ اػتبٳذاسي ٯشثٶًٸ اسػب ٩ٳٰبيٴذ .فرمهاي تدويه اليحه پيشنهادي بودجه به همراه مراحل
تدويه آن جهت بهربرداري به شرح پيوست می باشد.
 )3ؿٺشداسي ٯ ٚ٬٤اػت ٳؼخٸ اٯوبءؿذٷ ثٶدخٸ (آٮ اص ثٶدخٸ ٯلٶة،اكالحيٸ/ٯتٰٮ ٵ تٜشيٖ ثٶدخٸ) سا اػ٤ٲ
ٳٰٶدٷ ٵ دس ػبٯبٳٸ ثٶدخٸ ثبس٧زاسي ٳٰبيذ.
 )4ٯٺ٬ت دػتشػي ثشاي ثجت ثٶدخٸ ٯلٶة ػب 1399 ٩دس ػبٯبٳٸ ثٶدخٸ ،حذا٣ثش تب پبٳضدٹٮ اػٜٴذٯبٷ ػب 1398 ٩ٵ
ٯٺ٬ت دػتشػي ثجت تٜشيٖ ثٶدخٸ (ٰٓ٤٬شد) ػب 1398 ٩تب پبٳضدٹٮ تيشٯبٷ  1399ٹؼت.
 )5ٯؼئٶ٫يت كحت ٵسٵد اًالٓبت ثجتؿذٷ دس ػبٯبٳٸ ثٶدخٸً ،ج ٞت٤ب٫ي ٚٯ٠شس دس ٯبدٷ  26آييٲٳبٯٸ ٯب٫ي
ؿٺشداسيٹب ،ثٸ ٓٺذٷ ؿٺشداس ٵ ٯؼئٶ ٩اٯٶسٯب٫ي يب ٯٔبٵٳيٲ ثشٳبٯٸسيضي ٵ تٶػٔٸ ػشٯبيٸ اٳؼبٳي (ٯٔبد ٩ٯٌبث ٞثب
چبست ٯلٶة ؿٺشداسي) دس ٣الٱؿٺشٹب ٵ ٯشا٣ض اػتبٱ ٯي ثبؿذ.
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