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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 مقدمه

ٞب ٓالٜٚ ثش ثش٘بٔٝ سيضي ٚ وٙتشَ ّٕٓيبت اخشايي ٚ  ثٛدخٝ دس ٟ٘بدٞبي ثضسي ثخؾ ٕٓٛٔي اص خّٕٝ ؿٟشداسي

تٛا٘ذ اص ًشيك  سٚد. ثٝ ٕٞيٗ خٟت ثٛدخٝ ٔي ثٝ ؿٕبس ٔي ٘يض ضاْ لب٘ٛ٘يخذٔت سػب٘ي ثٝ ؿٟشٚ٘ذاٖ، يه اِ

سا  ٞبي ؿٟشداسي فٔبِيتتخليق ثٟيٙٝ ٔٙبثْ، صٔيٙٝ ٔلشف ٔٙبثْ دس ٔحُ ٞبي تٔييٗ ؿذٜ ٚ وبسايي ٚ اثشثخـي 

ٖ لب٘ٛ٘ي ٚ سا ثٝ ؿٟشٚ٘ذاٖ ٚ ٕ٘بيٙذٌب  فشاٞٓ ٕ٘بيذ. اص ايٗ ِٔٙش، ثٛدخٝ حذالُ ػٌح پبػخٍٛيي ٔذيشاٖ ؿٟشداسي

سيضي ٚ اسائٝ  اص ايٗ سٚ ثٛدخٝٚ  ػبصد ٔٙتخت ايـبٖ دس ؿٛساي اػالٔي ؿٟش ٚ ػبيش ٟ٘بدٞبي ريلالح فشاٞٓ ٔي

 ٞب خٛاٞذ داؿت. ٞبي اخشاي ثٛدخٝ ٘مؾ ثي ثذيّي دس إٓبَ ِ٘بست ٔبِي ٚ ّٕٓيبتي ثش ؿٟشداسي ٌضاسؽ

ٞبي  اص خّٕٝ ثش٘بٔٝ اػٙبد ثبالدػتياػبع ثش ،ٞب يؿٟشداس 1398ػبَ ثخـٙبٔٝ ثٛدخٝ ثب ٓٙبيت ثٝ ٔٛاسد ٌٔشٚحٝ، 

 اػت.  تٟيٝ ٚ تذٚيٗ ؿذٜٞب  ٚ لبٖ٘ٛ ؿٟشداسي ٚ آييٗ ٘بٔٝ ٔبِي ؿٟشداسي ثّٙذ ٔذت ٚ ٔيبٖ ٔذت ؿٟشداسي

 ها   سياستو  ها  راهبرد -فصل اول

ٚ أِبِي(  ي )ٔذُّٝسٞجشػيبػت ٞبي اثالٗي ٔمبْ ِٔٔٓ ثبيؼتي دس ساػتبي اخشاي  ٞب  ؿٟشداسي 1398ثٛدخٝ ػبَ 

تذٚيٗ ٚ افضايؾ وبسايي ٚ اثش ثخـي پبػخٍٛيي ثٝ ؿٟشٚ٘ذاٖ   ، تمٛيت ا٘وجبى ٔبِي دِٚت تذثيش ٚ أيذ ٚ ثبسٚيىشد

 د.ٌشد

 ي اساسي ها  راهبرد -1-1

 :ٞبي وـٛس ؿٟشداسي1398ػبَ ي ٞب  اٞٓ ساٞجشد

 ٞبي ؿٟشداسي ٞب ٚ فٔبِيت ٞبي آٖ ثش ثش٘بٔٝ ٞبي احتٕبِي ٚ پيبٔذ اتخبر تذاثيش اخشايي ثشاي ٔمبثّٝ ثب تحشيٓ (1

 ٞب ٙٝيدسآٔذٞب ٚ ٞض يؿفبف ػبص (2

 ثٛدخٝ  يحبكُ اص اخشا يٞب ـشفتيپ يبثيثشاي ايدبد وٙتشَ ٚ اسص ثؼتشػبصي (3

 ؿٟشٚ اداسٜ أٛس  ٞب افضايؾ ٔـبسوت ؿٟشٚ٘ذاٖ دس تبٔيٗ ٞضيٙٝ (4

 شيؿٟ دسآٔذصاي ياخشاي پشٚطٜ ٞبخّت ٔـبسوت ٚ ٕٞىبسي ثخؾ خلٛكي دس  (5

 تبويذ ثش اخشاي ػيبػت ٞبي وّي اكالح اٍِٛي ٔلشفٔلشف ثب ٔذيشيت  (6

 ٚ لب٘ٛ٘ي پبيذاسٚكَٛ ٓٛاسم ٚ دسآٔذٞبي اكالح ِ٘بْ دسآٔذ ؿٟش ثب سٚيىشد تمٛيت  (7

 سػب٘ي اًالٓبت ثشاي ثٟجٛد خذٔتػبصي ٞبي يىپبسچٝ ٞٛؿٕٙذ وبسٌيشي ِ٘بْ ثٟجٛد ٚ ثٝ (8

 ٞبي اسصيبثي ّٕٓىشد ؿبخقويفي ٚ ويذ ثش اٞذاف وٕي ٚ سيضي ٔذيشيت ؿٟشي ثب تب تٛػٔٝ ِ٘بْ ثش٘بٔٝ (9

 ؿٟشٚ٘ذي فشًٞٙ ٚ تٛػٔٝ أٛس تذٚيٗ (10
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 ي اجراييها  سياست -1-2

 ثٝ ؿشح آالْ ٔيٍشدد: 1398ػبَ  اخشايي يٞب ػيبػت

 ٞبي ٔلٛة ؿٟشي ٞب ٚ ثش٘بٔٝ ثبالدػتي ٚ ٔبٔٛسيت اػٙبدٞبي ؿٟشداسي ثش اػبع  تذٚيٗ فٔبِيت (1

ٚيظٜ ثشلشاسي ثٝ ٞبي ٗيشهشٚسي  وبٞؾ ٞضيٙٝوشد آتجبسات ٚ  ي ٔذيشيت ٚ ِ٘بست ثش ٞضيٙٝٞب تمٛيت ػبص ٚ وبس (2

 ِ٘بْ وٙتشَ پشٚطٜ.

ٞبي اثالٗي ٚصاست وـٛس دس حٛصٜ ِ٘بْ خبْٔ ٔبِي ٚ ٌضاسؿٍشي ٔبِي )خضا٘ٝ داسي،  سٓبيت دػتٛسإُِٔ اخشا ٚ  (3

 ٚ ....( ن ٔبِي، تحشيش دفبتش لب٘ٛ٘يأحبء اػٙبد ٚ ٔذاسٌشداٖ،  پالن وٛثي ٚ ثجت أٛاَ، تٙخٛاٜ  وٕيتٝ تخليق آتجبس،

تٛػٔٝ ٚ ٘ٛػبصي ٘بٌٚبٖ حُٕ ٚ ٘مُ ٕٓٛٔي ثب دسِ٘ش ٌشفتٗ اٞذاف ٔٙذسج دس لبٖ٘ٛ ٔذيشيت ٔلشف ػٛخت ٚ  (4

 لبٖ٘ٛ ٞٛاي پبن.

 ّٕٔٙٛ ٔي ثبؿذ. ٞبي اخشايي خبسج اص چٟبسچٛة لٛا٘يٗ ٚ ٔمشسات پشداخت ٞشٌٛ٘ٝ آتجبسات ثٝ دػتٍبٜ (5

 ّٕٔٙٛ ٔي ثبؿذ. خبسج اص چٟبسچٛة لٛا٘يٗ ٚ ٔمشسات اؿخبف حميمي ٚ حمٛلي زاسي أٛاَ ؿٟشداسي ثٝٚاٌ (6

 خشيذ ٚ اػتفبدٜ اص وبالٞب ٚ خذٔبت داخّي ثب سٚيىشد حٕبيت اص وبس ٚ ػشٔبيٝ ا٘ؼب٘ي داخّي (7

ي ٞب ٛػبصي ثبفت٘ ثٟؼبصي ٚ ثب اِٚٛيت احيبء، ا٘ؼبٖ ػبختًجئي ٚ حٛادث ػٛا٘ح ٚ ػبصي ؿٟش دس ٔمبثُ  ايٕٗ (8

 ، احيبء ٚ ٔشٔت ثبفتٟبي اسصؿٕٙذ فشٍٞٙي، تبسيخي ٚ تٛإ٘ٙذ ػبصي ٔٙبًك حبؿيٝ ٘ـيٗٚ ٘بوبسآٔذ ؿٟشي فشػٛدٜ

 ٞبي ٔحيي صيؼت ؿٟشي استمبء ؿبخق (9

ٌٔبِٔبتي ٔٛسد ٘يبص آٓ اص فٙي، صيؼت ٔحيٌي، ٞبي  ػتيٛپخذيذ ثشاػبع ثضسي ي ٞب پشٚطًٜشاحي ٚ اخشاي  (10

 ٚ ... تشافيىي، التلبدي

سٓبيت ٔلٛثبت وٕيتٝ تٕبْ ثب  ٞبي ٘يٕٝ ٞب ٚ پشٚطٜ يُ ًشحٞب ثب تبويذ ثش تىٕ ٞب ٚ پشٚطٜ ثٙذي ًشح اِٚٛيت (11

 16919ٞب ٚ دٞيبسي ٞبي وـٛس ثٝ ؿٕبسٜ  اثالٗي سييغ ٔحتشْ ػبصٔبٖ ؿٟشداسي تخليق آتجبس دس ؿٟشداسي

  11/5/1396ٔٛسخ 

ثٛدخٝ،  يحبكّٝ اص اخشا حيٚ ٘تب بتيّٕٓ يبثياسصؿ يٞب ٌضاسؽ ٝيٚ تٟ يٕٓشا٘ يٞب ، ًشح ٞب تيِ٘بست ثش فٔبِ (12

ٞبي  ٞب ثب ٌضاسؽ ٌضاسؽ ٗيا كيتٌج ٚ ؿٟشداسي يب ٚاحذ ٔشثًٛٝ سيضي ٚ تٛػٔٝ ػشٔبيٝ ا٘ؼب٘ي ٔٔبٚ٘ت ثش٘بٔٝتٛػي 

 ( يىيضيٚ ف يبِيوبس )س ـشفتيِحبٍ پ  ثٝ يياخشا يٚاحذٞب اسػبِي

ٞب سا ثش اػبع ٌضاسؿبت اسػبِي اص ٚاحذ  بت ٚ پيـشفت ثش٘بٔٝوٕيتٝ تخليق آتجبس ُٚيفٝ پبيؾ اًالٓ (13

 سيضي ؿٟشداسي سا ثٝ ٟٓذٜ خٛاٞذ داؿت. ثش٘بٔٝ

 وبٞؾ ٚاثؼتٍي ثٛدخٝ ثٝ ٚدسآٔذٞبي ٔؼتٕش ٚ پبيذاس اص وُ دسآٔذٞبي ؿٟشداسي ػٟٓ  تمٛيت ٚ  افضايؾ (14

  .بپبيذاسٞبي ٘ دسآٔذ
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ٌيشي اص اثضاسٞبي ٘ٛيٗ تبٔيٗ ٔبِي ثب ٞذف تّٙٛ  ثٟشٜ، ْ خذيذاكالح ٚ تمٛيت ٔٙبثْ ٔٛخٛد دسآٔذي ٚ تأٔيٗ ٔٙبث (15

فبيٙب٘غ، ٔـبسوت ٔذ٘ي ثب ثخؾ خلٛكي ٚ  اص خّٕٝ ا٘تـبس اٚساق ٔـبسوت، ثخـيذٖ ثٝ ٔٙبثْ دسآٔذي ؿٟشداسي

 اػتفبدٜ اص ٚاْ ثب٘ىي

 

 

 

 اي تكاليف بودجه –دوم فصل 

ٞب ٔىّفٙذ ثش٘بٔٝ ّٕٓيبت ٘ٛػبصي، ٕٓشاٖ ٚ  لبٖ٘ٛ ٘ٛػبصي ٚ ٕٓشاٖ ؿٟشي، ؿٟشداسي 15ٌٔبثك ثب ٔبدٜ   (1

ٔٛسخ  34492ؿٕبسٜ  ثٝ ػبَ ٚ دس چبسچٛة دػتٛسإُِٔ اثالٗي ٚصاست وـٛس 5اكالحبت ؿٟش سا ثشاي ٔذت 

 تذٚيٗ ٚ ثشاي تلٛيت ثٝ ٔشاخْ ريشثي اسػبَ ٕ٘بيٙذ.  09/08/1394

، 1398خشا داس٘ذ، ثبيذ دس تٟيٝ ثٛدخٝ ػبَ ٞبيي وٝ ثشاػبع ٔجب٘ي فٛق، ثش٘بٔٝ پٙدؼبِٝ تٟيٝ ٚ دس دػت ا ؿٟشداسي

 ٞب ٚ فٔبِيتٟبي ٔشثٛى ثٝ ثشؽ يىؼبِٝ ثش٘بٔٝ ٔضثٛس سا ٔجٙبي تٟيٝ ثٛدخٝ لشاس دٞٙذ.  ٞب، ًشح ثش٘بٔٝ

ؿٟشداسي ٔٙٛى ثٝ تٔييٗ  چٟبسچٛة لٛا٘يٗ ٚ ٔمشساتػپبسي ٚ ٚاٌزاسي أٛس ثٝ ثخؾ خلٛكي دس ثشٖٚٞشٌٛ٘ٝ  (2

ػپبسي ثبس ٔبِي  يضات ثٛدٜ ثٝ ٘حٛي وٝ ٞضيٙٝ ثشٖٚآالت ٚ تدٟ ا٘ؼب٘ي ٚ ٔبؿيٗ شٚيتىّيف ٔٙبثْ ٔٛخٛد آٓ اص ٘ي

 ٔدذدي سا ٓالٜٚ ثش فٔبِيت لجُ، ثٝ ؿٟشداسي تحٕيُ ٕ٘ٙبيذ.

دس كٛستيىٝ ثٛدخٝ ػبال٘ٝ ؿٟشداسي ٔـتُٕ ثش تجلشٜ ٞبيي ٔجٙي ثش اخبصٜ ؿٟشداسي ثشاي ا٘دبْ فٔبِيتي  (3

ثٛدخٝ يبد ؿذٜ ثٝ كٛست  تجلشٜ ٞبيٞبي ٔٙذسج دس  ٙبثْ ٔشتجي ثب فٔبِيتثيٙي ٔ هشٚست داسد پيؾ ،ٔـخق ثبؿذ

ٞبي  ثٛدخٝ ثذٖٚ پيؾ ثيٙي ٔٙبثْ ٚ ِحبٍ ٕ٘ٛدٖ سديف تجلشٜ ٞبيسٚؿٗ ٚ كشيح اسائٝ ٌشدد. ثذيٟي اػت اسائٝ ايٗ 

 ّٕٔٙٛ خٛاٞذ ثٛد. ،آتجبسي ٔـخق

ي ٞب ، ايؼتٍبٜٞب ، پبيب٘ٝٞب ، پبسنٞب  ٚيظٜ پُٝ ي ثثشاي تٕٔيش ٚ ٍٟ٘ذاسي تبػيؼبت ٚ اثٙيٝ ؿٟش تبٔيٗ ٔٙبثْ الصْ (4

 ي ثٟذاؿتي.ٞب ػشٚيغ ٚ حُٕ ٚ ٘مُ ٕٓٛٔي، ٘ـب٘ي آتؾ

ٞبي استمبء ػٌح ايٕٙي ٚ آتؾ ٘ـب٘ي ؿٟش ثش اػبع ٔيضاٖ خٌش پزيشي  پيؾ ثيٙي آتجبس الصْ ثشاي اخشاي ثش٘بٔٝ (5

 ؿٟش دس ثشاثش حٛادث ٚ دس چبسچٛة ُٚبيف لب٘ٛ٘ي ؿٟشداسي

وٝ  )حذاوثش ثٝ ٔيضاٖ ٘شخ تٛسْ آالٔي ثب٘ه ٔشوضي( آتؾ ٘ـب٘يايٕٙي ٚ ٓٛاسم  ػٟٓ افضايؾ ٙيپيؾ ثي (6

 .ٔيٍشدد اخز ٕب٘يپشٚا٘ٝ ػبخت ٍٞٙبْ كذٚس

ٚ تٛػٔٝ  اص آة ؿشة پيؾ ثيٙي آتجبس الصْ خٟت اخشاي ًشح ٞبي ٔلٛة خذاػبصي آة خبْ فوبي ػجض (7

 شيػيؼتٓ فبهالة ؿٟ اص ٚ تبٔيٗ سٚؿٟبي آثيبسي ٘ٛيٗ



 

 

 ٞبي وـٛس ؿٟشداسي 1398ثخـٙبٔٝ ثٛدخٝ ػبَ 
 

4 

ٞٛا ٚ  يتشدد، وبٞؾ آِٛدٌ يٕٙئشتجي ثب ا يٞب ًشح يالصْ خٟت اخشا ئٙبثْ ٔبِ ٗيآتجبس ٚ تبٔ يٙيث ؾيپ (8

 :ُياص لج يؿٟش ي٘بٌٚبٖ حُٕ ٚ ٘مُ ٕٓٛٔ ضيٚ تدٟ يتٛػٔٝ، ٘ٛػبص

 ي٘بٌٚبٖ ثبس ٚ ٔؼبفش ؿٟش يػبٔب٘ذٞاِف( 

 ئٔبثش ٚ تمبًٔبت ؿٟش يػبص ٕٗيا(  ة

 يخٛدسٚٞب ضٚسيوبتبِ نيؿٟشٞب ٚ تٔٛ يٕٓٛٔ ٗيػٍٙ يضِيد يخٛدسٚٞب ي( ثشاDPFرسات دٚدٜ ) ي٘لت كبف (ت 

 ؿٟشٞب آِٛدٜ ٚ والٖ يدس ؿٟشٞب يدسٖٚ ؿٟش يٕٓٛٔ

ٞضاس ٘فش ٚ ٌٔبِٔبت 50اص  ؾيث تيثبخٕٔ يدس ؿٟشٞب هئٌبِٔبت خبْٔ حُٕ ٚ ٘مُ ٚ تشاف يا٘دبْ ٚ ثشٚصسػب٘(  ث

 هيحُٕ ٚ ٘مُ ٚ تشاف يػبٔب٘ذٞ

٘بٌٚبٖ فٔبَ دس ثبس  يٚ كذٚس ػٙذ حُٕ)ثبسثشي( ثشا يثبسؿٟش تيشيخٟت ٔذ بصئٛسد ٘ يٞب ػبختشيص دبديا( ج 

 يؿٟش

ٚ ثبسثشي ٚ پشٚا٘ٝ  يفٙ ٙٝي٘بٌٚبٖ فبلذ ٔٔب ُ،ياص لج يتخّفبت سا٘ٙذٌ ضٜيخٟت ثجت ٔىب٘ بصئٛسد ٘  شػبختيص دبديا(  خ

 ٔدبص، ٘بٌٚبٖ فشػٛدٜ ٚ... شيػشٓت ٗ ت،يفٔبِ

 ٘بٌٚبٖ. ذيٚ خش شيٚاحذاث ٔؼ BRTٚ  يٓبد ياتٛثٛػشا٘ يٞب ٘ٝػبٔب دبدياخ ( 

فٙي وّيٝ ٘بٌٚبٖ ّٔىي فٔبَ دس حُٕ ٚ ٘مُ ٕٓٛٔي ٔٔبيٙٝ ٞب ُٔٛفٙذ اص ٔحُ آتجبسات خٛد ٞضيٙٝ  ؿٟشداسي  (9

اخبصٜ ؿٟشي ٚ حٛٔٝ سا تبٔيٗ ٕ٘بيٙذ ٚ تٟٙب ثٝ ٘بٌٚبٖ داساي ثشچؼت ٔٔبيٙٝ فٙي ٚ آصٖٔٛ ادٚاسي داساي پشٚا٘ٝ فٔبِيت 

 فٔبِيت دٞٙذ.

ٞب وٝ دس دٚسٜ ٞبي ػٝ ٔبٞٝ  پشداخت آتجبسات خبسي ؿٛساٞبي اػالٔي ؿٟش ثش اػبع تحمك ثٛدخٝ ؿٟشداسي (10

 پشداخت آتجبسات ٔزوٛس ثلٛست ّٓي اِحؼبة خٛاٞذ ثٛد. ،ٌشدد، ا٘دبْ خٛاٞذ ؿذ. ثشاي ػٝ ٔبٜ اَٚ ػبَ ٔحبػجٝ ٔي

 اوثش تباي اص ثٛدخٝ ٚ تفشيٖ ثٛدخٝ سا حذ داسي ٔىّف اػت ٘ؼخٝ، ؿٟش لبٖ٘ٛ ؿٟشداسي 67ٚفك تجلشٜ ريُ ٔبدٜ  (11

 اسػبَ ٕ٘بيذ.  ٔشثًٛٝ ثٝ اػتب٘ذاسي  ؿٛساي اػالٔي ؿٟش سٚص ثٔذ اص تلٛيت 15

ؿٟشداسي ٔىّف اػت ٞش ؿؾ ٔبٜ يه ثبس ٔٙتٟي تب پب٘ضدٞٓ ٔبٜ ثٔذ كٛست  ، لبٖ٘ٛ ؿٟشداسي 71ٚفك ٔبدٜ  (12

ؿٟش سػيذٜ ثشاي اًالّ ْٕٓٛ ٔٙتـش ٚ ٘ؼخٝ اص  ؿٛساي اػالٔي وٝ ثٝ تلٛيت خبٔٔي اص دسآٔذ ٚ ٞضيٙٝ ؿٟشداسي سا 

 .آٖ سا ثٝ ٚصاست وـٛس اسػبَ ٕ٘بيذ

پيؾ ثيٙي آتجبس خٟت ا٘دبْ ًشح ٞبي ٌٔبِٔبتي ٚ پظٚٞـي ٚ تٛػٔٝ فٙبٚسي ثش اػبع ٘يبصػٙدي كٛست ٌشفتٝ  (13

 ثب تأييذ ؿٛساي پظٚٞـي ٔذيشيت ؿٟشي اػتب٘ذاسي 

خٟت اخشاي ثش٘بٔٝ ٔذيشيت ػجض ؿبُٔ ٔذيشيت ٔلشف ا٘شطي، آة، ٔٛاد اِٚيٝ، تدٟيضات ٚ وبٗز  پيؾ ثيٙي آتجبس (14

 دس ؿٟشداسي، وبٞؾ پؼٕب٘ذ ٚ ثبصيبفت آٖ 

 ٔٙبثْ الصْ خٟت تجذيُ پؼٕب٘ذ ثٝ وٛد يب ا٘شطي ثب ٕٞىبسي ثخؾ خلٛكي ٕ٘ٛدٖ   فشاٞٓ (15
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ثِٕٙٛس دسيبفت يشػبخت ٞبي ٘شْ افضاسي الصْ صلبٖ٘ٛ ثش٘بٔٝ ؿـٓ تٛػٔٝ وـٛس،  46ثب ٓٙبيت ثٝ ثٙذ ث ٔبدٜ  (16

ٚ ثذٖٚ حوٛس ٘يشٚي  اًالٓبت ٔتمبهيبٖ ٚ ٔحبػجٝ وّيٝ ٓٛاسم ؿٟشداسي ٚ خشايٓ آٖ كشفب ثب اػتفبدٜ اص ٘شْ افضاس

 فشاٞٓ ٌشدد. ا٘ؼب٘ي

 لبٖ٘ٛ ٞٛاي پبن( 27ٔبدٜ  2پيؾ ثيٙي آتجبس الصْ خٟت تٛػٔٝ وٕشثٙذ فوبي ػجض )ثٝ اػتٙبد تجلشٜ  (17

 ٚ ػبصي ٔمبْٚ ٚ ٘ٛػبصي ثٟؼبصي، احيبء،ثشاي لبٖ٘ٛ ثش٘بٔٝ ؿـٓ تٛػٔٝ وـٛس،  59ٓٙبيت ثٝ ثٙذ اِف ٔبدٜ ثب  (18

 ٔٙبثْ الصْ پيؾ ثيٙي ٌشدد.  پبيذاس ؿٟشي ثبصآفشيٙي ٚ اػتب٘ي ّٔي ػتبد ٔلٛة ٌٔبِٔبت لبِت دست ٔحال ثبصآفشيٙي

 ي ثٝ ا٘ؼبٖپيؾ ثيٙي آتجبس الصْ خٟت وٙتشَ خٕٔيت حيٛا٘بت ٘بلُ ثيٕبس  (19

 

 

 

 تهيه و تنظيم بودجه ضوابط مالي  -ومسفصل 

 حقوق و دستمزد( ضوابط الف

ثٝ  1398سػٕي، پيٕب٘ي، لشاسدادي ٚ ٔـِٕٛيٗ لبٖ٘ٛ وبس دس ػبَ  وبسوٙبٖ يآتجبس ثشاي حمٛق ٚ ٔضايبپيؾ ثيٙي  (1

  .دس ِ٘ش ٌشفتٝ ؿٛد 1397% افضايؾ ثٝ ٘ؼجت ػبَ 15ٔيضاٖ 

لبٖ٘ٛ وبس ٚ  ٚ لشاسدادي پيٕب٘ي ،دس خلٛف وبسٔٙذاٖ سػٕي حتشْ ٚصيشاٖ ٔلٛثٝ ٞيبت ٔدس ٞش كٛست 

دس ٔٛسد وبسٌشاٖ سػٕي ٚ ٘يشٚٞبي داساي لشاسداد ٔـبُٗ وبسٌشي  خٕٟٛسي اػالٔي ايشاٖ ٚ ٔمشسات ٔشتجي

 .ثٛدُٕٓ خٛاٞذ  ٔالن

  ٝٔمشسات ٔشثًٛسٓبيت  ٚثٛدخٝ ي ٞب ثب سٓبيت ٔحذٚديتوبس وبسوٙبٖ ؿٟشداسي  اهبفٝثيٙي آتجبس  پيؾ (2

ثشاي  1398 ػبَدس ٗيش٘مذي ٘مذي ٚ ي ٞب  وٕهتؼٟيالت سفبٞي، ثيٙي آتجبس  پيؾؿٟشداسي ٔي تٛا٘ذ ٘ؼجت ثٝ  (3

ػبَ  ثٛدخٝ ٔلٛة% افضايؾ ٘ؼجت ثٝ 20ٚ حذاوثش  الذاْ ٕ٘بيذ  ثشاػبع هٛاثي ٚ ٔمشساتوبسوٙبٖ ؿٟشداسي 

1397. 

ٔزوٛس ٔتٙبػت ثب  اتخٟت پيؾ ثيٙي آتجبس يب ٔيـٛ٘ذؿذٜ تبػيغ  1398ٚ  1397ٞبيي وٝ دس ػبِٟبي  ؿٟشداسي (4

 ؿٟش ٕٞتشاص دس اػتبٖ اص ِحبٍ خٕٔيت، ٔٙبثْ دسآٔذي ٚ دسخٝ ؿٟشداسي پيؾ ثيٙي ٕ٘بيٙذ.

 % 1ٚحذالُ  ثٝ ٔيضاٖ وبسٔٙذاٖ ؿٟشداسيآٔٛصؽ ٔذيشاٖ ٚ  اخشاي ًشحٟبي پظٚٞـي ٚ ثيٙي آتجبس ثشاي پيؾ (5

 . )ٞضيٙٝ اي(سي% دسكذ اص آتجبسات خب3 حذاوثش
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ؿٟشداسيٟب ثٛدٜ ٚ كشف ٞضيٙٝ آٔٛصؽ  ٞضيٙٝ وشد آتجبس آٔٛصؿي ًجك دٚسٜ ٞبي ٔلٛة ِ٘بْ خبْٔ آٔٛصؽ (6

 ثشاي أٛس ٔتفشلٝ ّٕٔٙٛ ٔي ثبؿذ.

،  ، وبسوٙبٖ ؿٟشداسي ثيٙي آتجبس پشداخت ٞشٌٛ٘ٝ ٚاْ اص ٔحُ آتجبسات خبسي ٚ ٕٓشا٘ي ثٝ ؿٟشداس پيؾ (7

 .ثبؿذ ّٕٔٙٛ ٔيبي ؿٛساي اػالٔي ؿٟش ٚاثؼتٝ ٚ آو ٞبي ػبصٔبٖ

ٞب ٚ وبسٌشٜٚ ٞبي ٔلشح دس لٛا٘يٗ ٚ  ٞب، وٕيتٝ ثٝ آوبي وٕيؼيٖٛ  اِدّؼٝ آتجبس ثشاي پشداخت حك ثيٙي پيؾ (8

اثالٗي ٚصيش  17/7/1397ٔٛسخ  128225دس چبسچٛة ثخـٙبٔٝ ؿٕبسٜ ؿٟشداسي  ٞبي ٔمشسات حٛصٜ ٔبٔٛسيت

 .ٔحتشْ وـٛس

 ؿٟشداسي هشٚسي اػت. ٝ ٔؼئِٛيت خبْٔ ٔذ٘ي ثشاي وبسوٙبٖ دس ثٛدخٝآتجبس ثيٕثيٙي  پيؾ (9

ا٘ؼب٘ي ٚ تجذيُ ٚهٔيت اػتخذأي تحت ٞش ٓٙٛاٖ دس ػتبد ؿٟشداسي، ٔٙبًك، ٘ٛاحي  ٞشٌٛ٘ٝ ثٝ وبسٌيشي ٘يشٚي (10

 .ٞبي وـٛس ّٕٔٙٛ ٔي ثبؿذ  ٞب ٚ دٞيبسي ٚ ػبصٔبٖ ٞبي ٚاثؼتٝ ثذٖٚ اخز ٔدٛص اص ػبصٔبٖ ؿٟشداسي

ؿٟشداسي ُٔٛفٙذ ٘ؼجت ثٝ اخشاي ايٗ ثٙذ ِ٘بست ٕ٘ٛدٜ ٚ اص پشداخت ٚ لبئٓ ٔمبْ آ٘بٖ ريحؼبة ؿٟشداس ٚ 

 ايٗ ثٙذ خٛدداسي ٕ٘بيٙذ. دس ٞشٌٛ٘ٝ ٚخٟي خبسج اص افشاد ٔـَٕٛ

ٞشٌٛ٘ٝ ثىبسٌيشي افشاد ثبص٘ـؼتٝ يب ثبصخشيذ ثٝ اػتثٙب ٔٛاسد ٔدبص ٔٙذسج دس لبٖ٘ٛ ٕٔٙٛٓيت ثىبسٌيشي  (11

ٞب ٚ اكالحبت ثٔذي ّٕٔٙٛ خٛاٞذ ثٛد.  ٔدّغ ؿٛساي اػالٔي ٚ اػتفؼبسيٝ 20/2/1395ثبص٘ـؼتٍبٖ ٔلٛة 

لبٖ٘ٛ اػتخذاْ وـٛسي دس چبسچٛة  84آبدٜ ثىبس يب ثىبسٌيشي ٔلبديك ٔؼتثٙيبت لبٖ٘ٛ فٛق ٚ تجلشٜ ٔبدٜ 

 پزيش خٛاٞذ ثٛد. ٞب ٚ دٞيبسي ٞبي وـٛس أىبٖ هٛاثي اثالٗي ػبصٔبٖ ؿٟشداسي

لبٖ٘ٛ ثش٘بٔٝ ؿـٓ  87ٔبدٜ  )ص(ٚ  )ذ(صاٖ ٚ آصادٌبٖ ثبص٘ـؼتٝ داساي ؿشايي ٔٙذسج دس ثٙذٞبي آبدٜ ثىبس خب٘جب

سات ٔشثٛى ا٘دبْ مشلبٖ٘ٛ خبْٔ خذٔبت سػب٘ي ثٝ ايثبسٌشاٖ ثب سٓبيت ٔ  60تٛػٔٝ ٚ آبدٜ ثىبس ٔـِٕٛيٗ ٔبدٜ 

 خٛاٞذ ؿذ.

اػبع پؼت ػبصٔب٘ي اػت ٚ ٞشٌٛ٘ٝ پشداخت ثش  ٞب ؿٟشداسي وبسٔٙذاٖ سػٕي ٚ پيٕب٘يپشداخت حمٛق ٚ ٔضايب ثٝ  (12

ٞبي  ٞبي ػبصٔب٘ي ٔلٛة دس ػبختبس ػبصٔب٘ي ؿٟشداسي ٚ ػبصٔبٖ ثشاػبع اثالٕ آ٘بٖ خبسج اص ٓٙبٚيٗ پؼت

 لب٘ٛ٘ي اػت.ٚاثؼتٝ فبلذ ٚخبٞت 

پيؾ ثيٙي آتجبس ٓيذي ٚ پبداؽ پبيبٖ ػبَ وبسوٙبٖ سػٕي، پيٕب٘ي ٚ لشاسدادي ثش اػبع ٔلٛثٝ ٞيبت ٔحتشْ  (13

ٔـبُٗ وبسٌشي ًجك لبٖ٘ٛ وبس خٕٟٛسي اػالٔي داساي لشاسداد  ٚصيشاٖ ٚ دس ٔٛسد وبسٌشاٖ سػٕي ٚ ٘يشٚٞبي

 ايشاٖ ٚ ٔمشسات ٔشتجي ُٕٓ خٛاٞذ ؿذ.

ٞبي وال٘ـٟش ٚ ٔشاوض اػتبٖ ٘يض دس  حك اِدّؼٝ وٕيتٝ ٞبي حؼبثشػي ؿٛساٞبي اػالٔي ؿٟش دس ؿٟشداسي (14

 پشداخت خٛاٞذ ثٛد.لبثُ  لٛا٘يٗ ٚ ٔمشسات ٔشثًٛٝچبسچٛة 
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ٞب ُٔٛفٙذ ٘ؼجت ثٝ ٔحبػجٝ وؼٛسات لب٘ٛ٘ي  ٞبي ٚاثؼتٝ ثٝ آٖ ٞب ٚ ػبصٔبٖ ؿشوت ،ٔٛػؼبت  ،ٞب  ؿٟشداسي (15

حمٛق پشػُٙ ٚ پيٕب٘ىبس آٓ اص ٔبِيبت تىّيفي، ٔبِيبت ثش اسصؽ افضٚدٜ ٚ ثيٕٝ الذاْ ٚ ٔجبِٖ ٔضثٛس ثٝ حؼبة 

تٕٟيذات الصْ ٕٞچٙيٗ ٚ  ٕ٘ٛدٜ ٞبي آتي خٌّٛيشي ثشاي ػبَٟٔذ تب اص ايدبد ت ٞبي ٔشثًٛٝ ٚاسيض ؿذٜ ػبصٔبٖ

 ثشاي پشداخت ػبيش تٟٔذات ػٙٛات لجُ دس ايٗ خلٛف سا ٘يض فشاٞٓ ٕ٘بيٙذ.

 

 هزينه كرد اعتباراتو  يدرآمدب( ضوابط 

پزيشد.  ا٘دبْ ٞب دس پٙح ػبَ ٌزؿتٝ ٔيبٍ٘يٗ سؿذ دسآٔذثبيذ ٔتٙبػت ثب  1398ٞب دس ػبَ  ثيٙي دسآٔذ ٔيضاٖ پيؾ (1

دسكٛست ٘يبص ثٝ پيؾ ثيٙي دسآٔذٞب ثيؾ اص ٔيضاٖ فٛق، ثبيؼتي داليُ تٛخيٟي آٖ ثٝ پيٛػت ثٛدخٝ پيـٟٙبدي 

ٞب اختلبف   ٞبئي وٝ ثٌٛس ٚيظٜ ثٝ ؿٟشداسي  ٞبي آٌبئي ٚ ػبيش وٕه  سثي اسائٝ ٌشدد. ٚاْ ثٝ ؿٛسا ٚ ٔجبدي ري

 د.اػت، ٔـَٕٛ ٔحبػجٝ دسآٔذ ٔزوٛس ٘خٛاٞذ ثٛ دادٜ ؿذٜ

آتجبسات ٔزوٛس ،  ٞبي ٔـخق ٞضيٙٝ ؿٛد اي دِٚت وٝ ثبيذ دس لبِت پشٚطٜ داسايي ػشٔبيٝ ثشاي ثجت آتجبس تّٕه (2

وشد تب پبيبٖ دٚسٜ ُٕٓ ثٛدخٝ دِٚت ٔي ثبيؼت  ثبيؼتي دس ٕٞبٖ ػبَ ٔبِي ثجت ؿٛ٘ذ ٚ دس كٛست ٓذْ ٞضيٙٝ

 اكالحيٝ دس ثجت ٞبي ا٘دبْ ؿذٜ كٛست پزيشد.

آتجبس تّٕه  ، ٚ تؼٟيالت ثٝ اػتثٙبي ٚاْ) ي ٚكِٛيٞب ( اص دسآٔذ%5/0دسكذ ) ٘يٓا٘ذ ٔىّف  ٞب ؿٟشداسي (3

ٚاٌزاسي داسايي ، ٔي دٞذ، اٚساق ٔـبسوت، فبيٙب٘غ ٞب لشاس ٞبي ػشٔبيٝ اي وٝ دِٚت دس اختيبس ؿٟشداسي داسايي

 1398س ثٛدخٝ ػبَ د ،ي ٕٓٛٔي ؿٟش ٔشثًٛٝٞب  ي وتبثخب٘ٝٞب  ا٘دٕٗ خٟت پشداخت ثٝ( سا ٞبي ػشٔبيٝ اي

پيشٚ تفبٞٓ ٘بٔٝ في ٔبثيٗ ػبصٔبٖ ؿٟشداسيٟب ٚ دٞيبسيٟبي وـٛس ٚ ٟ٘بد وتبثخب٘ٝ ٞبي ٕٓٛٔي ثيٙي ٕ٘بيٙذ.) پيؾ

. (ثٝ ٔٔبٚ٘يٗ ٔحتشْ أٛس ٕٓشا٘ي اػتب٘ذاسيٟبي وـٛس 17/03/95ٔٛسخ  10404وـٛس، اثالٗي ًي ٘بٔٝ ؿٕبسٜ 

تفشيٖ ثٛدخٝ تٛػي ؿٛساي اػالٔي ؿٟش خٛاٞذ  تلٛيتتؼٛيٝ حؼبة ٟ٘بيي ثب ٟ٘بد ٕٓٛٔي وتبثخب٘ٝ ٞب پغ اص 

 ثٛد.

 ٔبدٜاي وٝ ثٝ اػتٙبد  ي ٚاثؼتٝٞب ػبصٔبٖ ثٛدخٝ ٟٔٙبي)ؿٟشداسي ثٛدخٝ  16ٚ17 ادآتجبسات ٔٛهّٛ ٔٛ ثيٙي پيؾ (4

 دٚٔٔبدَ حذاوثش  ،(ٞب ي اػالٔي ؿٟشٞب ٛدخٝ ؿٛساٚ ث  وتبثخب٘ٝ ٞبوٕه ثٝ ، ا٘ذ لبٖ٘ٛ ؿٟشداسي تبػيغ ؿذٜ 84

ثٛدخٝ  16ٚ17٘حٜٛ ٞضيٙٝ وشد ٔٛاد"دػتٛسإُِٔثشاػبع كشفب  ٔزوٛسآتجبس ثبؿذ ٚ  ٔيثٛدخٝ خبسي  (%2)دسكذ 

 .ٌشدد ٞضيٙٝثبيؼت  ( ٔي 06/11/1395ٔٛسخ  55613ؿٕبسٜ ي ثٝ) اثالٗ"ؿٟشداسي

كشفب ثشاي ٍٟ٘ذاسي ٚ تٛػٔٝ فوبي ػجض ؿٟشي ٚ حُٕ ٚ  %( دسآٔذ ٘بؿي اص ٓٛاسم آاليٙذٌي100) كذدسكذ (5

 ٞبي ٔلٛة ؿٟشداسي ٞضيٙٝ ٌشدد. دس لبِت ًشح ٘مُ ٕٓٛٔي



 

 

 ٞبي وـٛس ؿٟشداسي 1398ثخـٙبٔٝ ثٛدخٝ ػبَ 
 

8 

كشفبً ثشاي تّٕه ، احذاث ٚ لبٖ٘ٛ سػيذٌي ثٝ تخّفبت سا٘ٙذٌي  15ٞبي حبكُ اص ٔبدٜ  %( دسآٔذ100) كذدسكذ (6

  ؿٟشي ٞضيٙٝ ٌشدد. ٚ پبسويًٙ ٞبي ٕٓٛٔي تٛلفٍبٜتٛػٔٝ ٚ تدٟيض 

 ٞضيٙٝ ؿٛد. ٔٛاسد روش ؿذٜ دس لبٖ٘ٛلبٖ٘ٛ سػيذٌي ثٝ تخّفبت سا٘ٙذٌي ثبيذ دس چٟبسچٛة  23ٔٛهّٛ ٔبدٜ  دسآٔذ (7

لبٖ٘ٛ  21كشفبً دس ٔٛاسد روش ؿذٜ دس ٔبدٜ ٞبي حبكُ اص اخشاي لبٖ٘ٛ ٔذيشيت پؼٕب٘ذ  %( دسآٔذ100) كذدسكذ (8

 ٞضيٙٝ ٌشدد. ٔزوٛس

 ٞضيٙٝ ؿٛد. ٕٓشا٘ي حٛصٜلبٖ٘ٛ ؿٟشداسيٟب كشفب دس  101ٔبدٜ اخشاي  حبكُ اص%( دسآٔذ 100)كذدسكذ (9

 ،ٔٙمَٛ ، ٔٙمَٛ شيأٛاَ ٗ فشٚؽ ، ثبثت ؿٟشداسي يٞب ييٚ داسا يا ٝياص فشٚؽ أٛاَ ػشٔب ي٘بؿ دسآٔذٞبي (10

اي )ا٘دبْ پشٚطٜ ٕٓشا٘ي ٚ ايدبد  ٞبي ػشٔبيٝ ي ثبيؼتي اِضأبً ثٝ ٔلبسف تّٕه داساييػشلفّ فشٚؽ٘يض  ٚ اػمبى

 ثشػذ. ٘بؿي اص اخز ٚاْ يب تؼٟيالت ثب٘ىي( ٚ ٕٞچٙيٗ تبديٝ ثذٞي ٞبي ٔبِي ٞبي خذيذ دس ؿٟشداسي داسايي

آتؾ ٘ـب٘ي اص خّٕٝ خشيذ خٛدسٚٞبي  ٞبي تدٟيض ايؼتٍبٜثشاي  ٓٛاسم ايٕٙي ٚ آتؾ ٘ـب٘ي%( 100اختلبف ) (11

 ٘شدثبٖ داس ٚ ثبالثش ٞيذسِٚيىي

ٞبي لٌٔي ػٙٛات لجُ ٚ  اي ػبال٘ٝ ٚ ثذٞي ٞضيٙٝ ٔلبسفا٘دبْ ثِٕٙٛس اٚساق ٔـبسوت  ٚاْ ٚ اختلبف (12

 ّٕٔٙٛ خٛاٞذ ثٛد. ٞبي ٔبِي تبديٝ ثذٞي ٕٞچٙيٗ 

ٞب، ؿٟشداسي ٔي تٛا٘ذ ثِٕٙٛس حفَ ايٕٙي ؿٟش اص خٌشات  لبٖ٘ٛ ؿٟشداسي 55ٔبدٜ  14دس ساػتبي اخشاي ثٙذ  (13

 .ا ثب ٔـبسوت آ٘بٖ ثيٕٝ ٕ٘بيذأبوٗ ٚ ػبختٕبٖ ٞبي ؿٟشٚ٘ذاٖ س٘بؿي اص ثاليبي ًجئي ٚ حٛادث ٗيشٔتشلجٝ، 

 ،ٕٓشا٘ي(% 40)حذالُ  لبٖ٘ٛ ؿٟشداسي دسخلٛف ٘ؼجت ثٛدخٝ ٕٓشا٘ي ثٝ وُ ثٛدخٝ ؿٟشداسي 68حىٓ ٔبدٜ  (14

  ثبيؼت سٓبيت ٌشدد. دس اخشاي ثٛدخٝ ٘يض ٔي ،ٓالٜٚ ثش ثٛدخٝ ٔلٛة

بيذ دس ٔحُ خٛد ٞضيٙٝ ؿٛد ٚ ٞب تٔييٗ تىّيف ٕ٘ٛدٜ، ث ٌزاس دس ٔٛسد ٔلشف ثشخي اص دسآٔذ دس ٔٛاسدي وٝ لبٖ٘ٛ (15

 ٔي ؿٟش اسائٝ ٌشدد ٚ حؼبثشػبٖ سػٕي ثبيذ دسايٗ خلٛف آالْ ِ٘ش ٕ٘بيٙذ.الٌضاسؽ آٖ ثٝ ؿٛساي اػ

ٚ ػبيش ٔٛاسد ٔشتجي ثب ايٗ أٛس  ٚ ٓبّٔيٗ ٔبِي ٔيضاٖ تٙخٛاٜ ٌشداٖ ؿٟشداسي ثِٕٙٛس پشداخت ثٝ وبسپشداصاٖ (16

ٚصيش ٔحتشْ اثالٗي  "ٌشداٖ ٘حٜٛ ٚاٌزاسي، ٔيضاٖ ٚ ٚاسيض تٙخٛاٜ" دػتٛسإُِٔٔفبد ٔٙذسج دس ٌٔبثك ثب كشفبً 

ٚ ٞشٌٛ٘ٝ  خٛاٞذ ثٛدٚ اص ٔحُ آتجبسات ٔلٛة تخليق يبفتٝ  18/12/1395ٔٛسخ  173501وـٛس ثٝ ؿٕبسٜ 

 .ٔي ثبؿذپشداخت ٗيش اص ٔفبد دػتٛسإُِٔ ٔزوٛس ٗيش لب٘ٛ٘ي 

 ٗييآ 4ٔبدٜ  ُيثٙذ اِف ر حذٚد ٔبِي ثب دس ِ٘ش ٌشفتٗ ٛدػبال٘ٝ خثٛدخٝ اليحٝ تِٙيٓ  دسٞب ُٔٛفٙذ  ؿٟشداسي (17

حٛادث ٗيشٔتشلجٝ  سديف دس خٟت ٞضيٙٝ وشد سا ثٛدخٝ% )پٙح دسكذ( 5 ثٝ ٔيضاٖ حذاوثش، ٞب يؿٟشداس ي٘بٔٝ ٔبِ

 ٚ ٞشٌٛ٘ٝ ٞضيٙٝ دددس ؿشايي ثشٚص حٛادث ٗيش ٔتشلجٝ ٞضيٙٝ ٌش كشفبً ثبيؼت ٔي . آتجبس فٛقٕ٘بيٙذ پيؾ ثيٙي

پغ اص  ثذٖٚ اخز ٔدٛص اص ؿٛساي اػالٔي ؿٟش ّٕٔٙٛ ٔي ثبؿذ. هٕٙبًثشاي حٛادث ٗيش ٔتشلجٝ ٔبصاد ثش آٖ  وشد
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روش  ؿٟشداسي آتجبسات فٛق ثبيؼتي ٔٛهّٛ ٞضيٙٝ ٚ ٔحُ ٞضيٙٝ دس ٌضاسؽ ّٕٓىشد )تفشيٖ(  ثٛدخٝ وشد ٞضيٙٝ

  ٌشدد.

 ئلشف ،أٛاَئلشف شئٙمَٛ ٗ شئٙمَٛ،ٗ )أٛاَي أٛاَ ؿٟشداس يٞش ٌٛ٘ٝ ا٘تمبَ ثالٓٛم،فشٚؽ ٚ ٚاٌزاس (18

 شيٞب ، ػب يؿٟشداس يٚ ٔٔبٔالت ي٘بٔٝ ٔبِ ٗييٚ آ يؿٟشداس ٗئمشس دس لٛا٘ فبتي( ،تبثْ تـشيٚ دس حىٓ ٔلشف

 ي٘بؿ ٞبي تيثبؿذ ٚ ٔؼئِٛ ئ يشداسٔشتجي ٚ دس چبسچٛة ثٛدخٝ ٔلٛة ػبال٘ٝ ؿٟ يٚ دػتٛسإُِٔ ٞب ٗيلٛا٘

ٔٙمَٛ ٚ  شئـخلبت آٖ دػتٝ اص أٛاَ ٗهٕٙبً  .خٛاٞذ ثٛد يؿٟشداس يأٛس ٔبِ شئذاص آٖ ثش ٟٓذٜ ؿٟشداس ٚ 

آٟ٘ب  يثشا تيأىبٖ كذٚس ػٙذ ٔبِى يٚ حمٛل ئـىالت لب٘ٛ٘ بيٚخٛد ٔٔبسم  ُيوٝ ثٝ دِ ئلشف شئٙمَٛ ٗ

 ياػالٔ يٛساٌضاسؽ ٔشثًٛٝ ثٝ ؿ ٛػتيثپ يٞش ػبَ ٔبِ بٖيدس پب فيتىّ ٗييثِٕٙٛس تٔ ؼتيثب ئ ٚخٛد ٘ذاسد،

 ؿٟش آالْ ٌشدد.

لبٖ٘ٛ  80ٔبدٜ  14ٔي تٛا٘ذ ثٝ اػتٙبد ثٙذ ، ؿٛساي اػالٔي ؿٟش  خٟت تؼٟيُ دس ا٘دبْ أٛس ٔبِي ؿٟشداسي (19

دس  خٛد ساتـىيالت، ُٚبيف ٚ ا٘تخبثبت ؿٛساٞبي اػالٔي ؿٟش دس صٔبٖ تلٛيت ثٛدخٝ لؼٕتي اص اختيبسات 

 ٕبيذ.خلٛف تلٛيت ٔٔبٔالت ، ثٝ ؿٟشداس ٚاٌزاس ٘

ٔٛسخ  25459اثالٗي ٚصيش ٔحتشْ وـٛس ثٝ ؿٕبسٜ  "دس ؿٟشداسي خضا٘ٝ داسي"سٓبيت ٔفبد دػتٛسإُِٔ  (20

% دسآٔذٞبي اختلبكي 100ٚ ٕٞچٙيٗ ٚاسيض  (54)ٔبدٜ ٞبي ٚاثؼتٝ دس ٚاسيض وّيٝ دسآٔذٞبي ػبصٔبٖ 20/2/1396

 ٚ ي خبف ٘ضد خضا٘ٝ ؿٟشداسيٞب ثٝ حؼبة (84ٚ ػبصٔبٖ ٞبي ٚاثؼتٝ )ٔبدٜ  ٞبي تبثٔٝ ٔٛػؼبت ٚ ؿشوت

خضا٘ٝ ٚ ٞبي  حؼبةٞبي فبلذ ػبصٔبٖ ٚاثؼتٝ ٚ ؿشوت تبثٔٝ ثٝ  ٔذٞبي ؿٟشداسيإٓٞچٙيٗ ٚاسيض وّيٝ دس

 اِضأيوشد آٖ پغ اص ٔلٛثبت وٕيتٝ تخليق آتجبس ٚ دس حذٚد ثٛدخٝ ٔلٛة ٚاحذٞبي اخشايي فٛق  ٞضيٙٝ

 .ثٛد خٛاٞذ

ثبيؼت دسٖٚ ثٛدخٝ ٕٓٛٔي  ا٘ذ ٔي لبٖ٘ٛ ؿٟشداسي تبػيغ ؿذٜ 54ٙبد ٔبدٜ اي وٝ ثٝ اػت ٞبي ٚاثؼتٝ ثٛدخٝ ػبصٔبٖ (21

لبٖ٘ٛ ؿٟشداسي تبػيغ  84اي وٝ ثٝ اػتٙبد ٔبدٜ  ٞبي ٚاثؼتٝ ؿٟشداسي ٔشثًٛٝ ِحبٍ ؿٛد ٚ ثٛدخٝ ػبيش ػبصٔبٖ

الح ٞب اكالح ٘ـذٜ اػت تب صٔبٖ اك ٘بٔٝ آٖ ا٘ذ ٚ تب وٖٙٛ ثش اػبع اثالٗيٝ ٚصيش ٔحتشْ وـٛس اػبع ؿذٜ

تٟيٝ  ثلٛست تّفيك ثب ثٛدخٝ ٕٓٛٔي ؿٟشداسي ٞبي تبثٔٝ ثٝ ٔب٘ٙذ ثٛدخٝ ٔٛػؼبت ٚ ؿشوت ثبيؼت ٘بٔٝ، ٔي اػبع

  ٚ تِٙيٓ ٕ٘بيٙذ.

 تبػيغ ؿذٜ ا٘ذ لبٖ٘ٛ ؿٟشداسي 84ٔبدٜ اي وٝ ثٝ اػتٙبد  ٞبي تبثٔٝ ٚ ػبصٔبٖ ٞبي ٚاثؼتٝ ؿشوت ،ٔٛػؼبت  (22

سا تب پبيبٖ  1397ٚ تفشيٖ ثٛدخٝ ػبَ  1397ثش تب اَٚ دي ٔبٜ ػبَ ُٔٛفٙذ ثٛدخٝ پيـٟٙبدي ٞشػبِٝ خٛد سا حذاو

 ػتبديثٝ ؿٟشداسي اسائٝ ٕ٘بيٙذ ٚ ؿٟشداسي ُٔٛف اػت ثٛدخٝ تّفيمي ؿٟشداسي )ٚاحذٞبي  1398خشدادٔبٜ ػبَ 

ٔٛػؼبت ٚ ؿشوت ٞبي تبثٔٝ ٚ ػبصٔبٟ٘بي ٚاثؼتٝ ٕٞچٙيٗ  لبٖ٘ٛ ؿٟشداسي(( ٚ  54ٚ ػبصٔبٖ ٞبي ٚاثؼتٝ )ٔبدٜ 

 لبٖ٘ٛ ؿٟشداسي( سا ثٝ ؿٛساي اػالٔي ؿٟش اسائٝ ٕ٘بيذ. 84)ٔبدٜ 
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 شوراي اسالمي شهربودجه ضوابط كمك به ج( 

 ٞب ثشاثش اػت ثب دسكذ ٔـخق ؿذٜ دس خذَٚ ريُ : ؿٛساي اػالٔي ؿٟشثٛدخٝ ٔيضاٖ پيؾ ثيٙي وٕه ثٝ 

 ٔيّيٖٛ سيبَ() حداقل مبلغ درصد بودجه  جمعيت ) نفر (

 ٔيّيٖٛ سيبَ)

 (ٔيّيٖٛ سيبَ)اكثر مبلغحد

 1.652 722 % 0 هسار 02زير 

 0.522 852 % 1.52 هسار 52تا   02

 3,122 22..1 % 2..1 هسار 122تا   52

 5.722 0.022 % 1.02 هسار 022تا   122

 7.922 22... % 2.52 هسار 522تا   022

 10.722 7.722 % 2.15 هسار تا يك ميليون522

 00.222 ------- ------- ميليون 0تا   1

 33,222 ------- ------- ميليون  0بيش از 

 165.222 ------- ------- تهرانشهرداري 

 

 ؿذٜ وٕتش ثبؿذ، ٔي ثبيؼت ٔجّٖ حذالُ ٔالن ُٕٓ لشاس ٌيشد.  اصحذالُ ٔجّٖ اسائٝ دسكٛستيىٝ دسكذٔٛسدِ٘ش (1

ٔي ثبيؼت ٔجّٖ حذاوثش ثٔٙٛاٖ ػمف دس  دسكٛستيىٝ دسكذ ٔٛسدِ٘ش اص حذاوثش ٔجّٖ تٔييٗ ؿذٜ ثيـتش ثبؿذ، (2

 ثٛدخٝ پيؾ ثيٙي ٌشدد.

ٜ فٛق ٘جبؿذ ٚ دسكٛستيىٝ سحذالُ ٚ حذاوثش ٔجّٖ ، فمي ثشاي ؿٟشداسيٟبيي ٔي ثبؿذ وٝ دسكذ ٔٛسدِ٘ش دسثب (3

 دسكذ ٔحبػجٝ ؿذٜ دس ٔحذٚدٜ ٔزوٛس ثبؿذ ثبيؼتي ٕٞبٖ ٔجّٖ ٔحبػجٝ ؿذٜ، پيؾ ثيٙي ٌشدد.

ٞبي ّٔي ٚ  وٕه"ثٝ اػتثٙبي  1398خذَٚ فٛق ثشاثش اػت ثب وُ ثٛدخٝ ٔلٛة ػبَ  ِٔٙٛس اص ثٛدخٝ ٔلٛة دس (4

  اٚساق ٔـبسوت ٚ  ٟبي دسيبفتياػتب٘ي، ٚأ

ثبيؼتي ػمف ٔيضاٖ وٕه ثٝ ثٛدخٝ ؿٛساي ؿٟش خٛد سا  يه ٔيّيٖٛ ٘فش ثيؾ اصؿٟشٞبي ثب خٕٔيت ؿٟشداسي  (5

سٓبيت ٕ٘بيٙذ ٚ ؿبُٔ دسكذي اص ثٛدخٝ ٚ حذالُ ٔجّٖ ثٔٙٛاٖ حذاوثش ٔيضاٖ پشداختي  (تٔييٗ ؿذٜ دس خذَٚ فٛق)

 ٕ٘ي ثبؿٙذ.

ٚ  ثبؿذ وٝ دس چٟبسچٛة ثٛدخٝ ٔلٛة ؿٛسا ٔيوٕه ثٝ ثٛدخٝ ؿٛساي اػالٔي ؿٟش  ثشاياِزوش  آتجبس فٛق (6

 ثبيؼتي ٞضيٙٝ ٕ٘بيٙذ. ٔي ؿٟشٔي دػتٛسإُِٔ ثٛدخٝ ؿٛساٞبي اػالٌٔبثك 

ثٛدخٝ ؿٟشداسي سديفٟبي ٚػيّٝ ٘مّيٝ ٚ ... دس ػبختٕبٖ،  ، اخبسٜ أٛاَٚ ي ٗيشٔلشفي ؿٛسا اص خّٕٝ خشيذ ٞب ٞضيٙٝ (7

  تحٛيُ ؿٛسا خٛاٞذ ؿذ.ثشاػبع ٔمشسات تٛػي ؿٟشداسي خشيذاسي ٚ ثب سٓبيت ٔمشسات ٔشثٛى ثيٙي ٚ  پيؾ
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 16دس ريُ ٔبدٜ  "تأٔيٗ آتجبس ثٛدخٝ ؿٛساي اػالٔي ؿٟش"ٔحبػجٝ دس سديف آتجبسي آتجبسات ٔضثٛس پغ اص  (8

 ثبؿذ. ثيٙي ٔي ُيفٝ خذٔبت اداسي ثٛدخٝ ؿٟشداسي لبثُ پيؾٚ

لبٖ٘ٛ  80ٔبدٜ  30ٚ ػبصٔبٟ٘بي ٚاثؼتٝ )ٔٛهّٛ ثٙذ  آتجبس ٔٛسد٘يبص ثشاي حؼبثشػي ؿٟشداسيپيؾ ثيٙي  (9

ٓالٜٚ ٌيشد سا  كٛست ٔيتٛػي ؿٛساي اػالٔي ؿٟش  تـىيالت، ُٚبيف ٚ ا٘تخبثبت ؿٛساٞبي اػالٔي وـٛس( وٝ

 پشداخت ٌشدد.ثٝ ؿٛساي اػالٔي ؿٟش ثبيؼتي پيؾ ثيٙي ٚ  ،اسي ثٝ ؿٛساي اػالٔي ؿٟشٞبي ؿٟشد ثش وٕه

حذاوثش تب  اػت ُٔٛفؿٛساي اػالٔي ؿٟش ٞشػبَ ؿٟشداسي ٚ ػبصٔبٟ٘بي ٚاثؼتٝ،   ثِٕٙٛس ا٘دبْ حؼبثشػي (10

بيت ٌٔبثك ثب فٟشػت آالٔي ػبصٔبٖ ؿٟشداسي ٞب ٚ دٞيبسي ٞبي وـٛس ٚ سٓ ؿٟشيٛس ٔبٜ ٕٞبٖ ػبَپبيبٖ 

٘حٜٛ اػتفبدٜ اص خذٔبت ٔٛػؼبت حؼبثشػي دس ؿٟشداسي، ػبصٔبٖ ثٙذي ٞبي ٔشثًٛٝ ٚ سٓبيت دػتٛسإُِٔ   جمًٝ

٘ؼجت ثٝ ا٘تخبة  اخشايي پزيشؽ ٚ ِ٘بست ثش ٔٛػؼبت حؼبثشػي٘بٔٝ  ٚ ؿيٜٛ ٞبي تبثٔٝ ٚ ٔٛػؼبت ٚ ؿشوت

ثشسػي ٚ تلٛيت ٌضاسؽ  ،تفشيٖ ثٛدخٕٝٞضٔبٖ ثب  ٔبٜ ػبَ ثٔذ خشدادحؼبثشع سػٕي الذاْ ٕ٘ٛدٜ ٚ تب پبيبٖ 

 ا٘دبْ پزيشد.حؼبثشػي ؿٟشداسي ٚ ػبصٔبٟ٘بي ٚاثؼتٝ 

 

 تنظيم بودجه ساير ضوابط( د

ثِٕٙٛس ٔذيشيت ٞشچٝ ثٟتش دس ٔٙبثْ ٚ ٔلبسف ٚ خٌّٛيشي اص ايدبد ديٗ ٚ ثذٞي دس ؿٟشداسي، الصْ اػت ٔفبد  (1

  ٚ دٞيبسي ػبصٔبٖ ؿٟشداسيٟب11/05/95ٔٛسخ16919ثٝ ؿٕبسٜ"وٕيتٝ تخليق آتجبسدس ؿٟشداسي"دػتٛسإُِٔ

 25459اثالٗي ٚصيش ٔحتشْ وـٛس ثٝ ؿٕبسٜ  "دس ؿٟشداسي خضا٘ٝ داسي"دػتٛسإُِٔ ٚ ٕٞچٙيٗ ٞبي وـٛس

دس ٞشٌٛ٘ٝ تخليق آتجبس ثٝ ٚاحذٞب ٚ ٔٙبًك ٚ ػبصٔبٟ٘بي ٚاثؼتٝ ثٝ ؿٟشداسي ٔذِ٘ش لشاس 20/2/1396ٔٛسخ 

 ٌيشد.

ٞبي لٌٔي  پشداخت ثخـي اص ثذٞي ٖ ثب تِٙيٓ اليحٝ ثٛدخٝ ػبال٘ٝ خٛد ٘ؼجت ثٝٞب ُٔٛفٙذ ٕٞضٔب ؿٟشداسي (2

يبد پشداخت تٟٔذات ٚ ٞبي ػٙٛاتي ِٔٙٛس ؿذٜ اػت الذاْ ٕ٘بيٙذ  وٝ دس ثٛدخٝ اي )ٕٓشا٘ي( ؿذٜ ػٙٛاتي ػشٔبيٝ

ٜ ؿٛد ثلٛست ٔؼتمُ آٚسد ثٝ ؿشح خذَٚ ريُ ثبيذ اص ػشخْٕ ٔلبسف ثٛدخٝ وؼش ٚ دس لبِت يه تجلشٜ ؿذٜ

ثٝ ٘حٛي وٝ ٔدّٕٛ ٔلبسف ثٛدخٝ ػبال٘ٝ ؿبُٔ ّٕٓىشد تجلشٜ ٚ ٔلبسف ثٛدخٝ ػبَ خبسي حذاوثش ثشاثش ثب 

ثٝ ثبيذ ّٕٓىشد تجلشٜ يبدؿذٜ سا ثٝ ٕٞشاٜ ٌضاسؽ تفشيٖ ثٛدخٝ ؿٟشداي هٕٙبً  ٔٙبثْ پيؾ ثيٙي ؿذٜ ٌشدد.

 .ٕ٘بيذاسائٝ اػالٔي ؿٟش  ٞبي ا٘دبْ ؿذٜ خٟت تلٛيت ثٝ ؿٛساي فٟشػت دليمي اص پشداختي ٕٞشاٜ
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دسيبفت ٞشٌٛ٘ٝ تؼٟيالت ٚاْ كشفبً ٔي ثبيؼت ثشاػبع ًشح تٛخيٟي ٔلٛة ٚ ٔٛسد تبئيذ ؿٛساي اػالٔي ؿٟش  (3

اي( ثشاي ا٘دبْ ثخـي اص ُٚبيف ٚ ٔبٔٛسيتٟبي ٔحِٛٝ ثٝ  ٞبي ػشٔبيٝ ٚ ثِٕٙٛس اخشاي پشٚطٜ )تّٕه داسايي

 ٔدبص ٕ٘ي ثبؿذ. وشد ثشاي ٔلبسف ٞضيٙٝ اي ؿٟشداسي ي ثبؿذ ٚ ٞضيٙٝؿٟشداس

% ٔيبٍ٘يٗ دٚ ػبَ آخش 50 ،ٔبِي دس ؿٟشداسي ٞبي داسايي  تؼٟيالت ٚاْ يب ػبيش ٚاٌزاسي ػمف دسيبفت ٞشٌٛ٘ٝ (4

 خٛاٞذ ثٛد. ؿٟشداسي ٕٓشا٘ئلٛة ثٛدخٝ 

)ٚاْ  تٔييٗ ؿشايي ٔشتجي ثب ٚخٜٛ اػتمشاهيدس پيٛػت اليحٝ ثٛدخٝ ػبال٘ٝ خٛد، ٘ؼجت ثٝ ٞب ُٔٛفٙذ  ؿٟشداسي (5

خٟت تلٛيت ثٝ ؿٛساي اػالٔي ؿٟش اسػبَ  سا اص خّٕٝ ٔيضاٖ ٚ ٔٛاسد ٔلشف ٞبي ٔبِي( يب ػبيش ٚاٌزاسي

ٕ٘بيذ. ثذيٟي اػت ػبيش ؿشايي ٔشتجي اصخّٕٝ ٘حٜٛ اػتشداد، ٘شخ ػٛد تٔييٗ ؿذٜ، ٔذت ٚاْ ٚ ....  ثبيذ پيؾ اص 

 ح خذاٌب٘ٝ ثٝ تلٛيت ؿٛساي اػالٔي ؿٟش ثشػذ.اػتمشام دس چبسچٛة ِٛاي

ٞب ٚ  وـٛس )ػبصٔبٖ ؿٟشداسي ٞشٌٛ٘ٝ اكالح دس ِ٘بْ تٟيٝ ٚ تِٙيٓ ثٛدخٝ ؿٟشداسي، كشفب ثشاػبع اثالٕ ٚصاست (6

ثٛدخٝ خٛد سا دسلبِت ثٛدخٝ  1398ٞب ُٔٛفٙذ دس ػبَ  پزيش اػت. ِزا ؿٟشداسي ٞبي وـٛس( أىبٖ دٞيبسي

تٛػي ٚصاست وـٛس  1379ٞب وٝ دس ػبَ  إُِٔ اكالحي سٚؽ تِٙيٓ ثٛدخٝ ؿٟشداسياي )ٔٛهّٛ دػتٛس ثش٘بٔٝ

 تٟيٝ ٚ تذٚيٗ ٕ٘بيٙذ. ٞب اثالٕ ؿذٜ اػت( ثٝ ؿٟشداسي

دسكٛستيىٝ تفبٚت دسآٔذ ٚ ٞضيٙٝ ػبَ لجُ، حبوي اصٔبصاد دسآٔذ ثش ٞضيٙٝ ثبؿذ، ٔٛهّٛ دسلبِت ٔتٕٓ ثٛدخٝ  (7

اختلبف يبثذ ٚ خٟت تلٛيت ثٝ ؿٛساي  آتجبسات ٕٓشا٘يثبيذ ثٝ  ٕٞبٖ ػبَ پغ اص وؼش ديٖٛ ثب ٔحُ، تٕبٔبً

 اػالٔي ؿٟش اسػبَ خٛاٞذ ؿذ.

ٞب  چٙب٘چٝ تفبٚت دسآٔذ ٚ ٞضيٙٝ ٔٛيذ وؼشي دسآٔذ ثش ٞضيٙٝ ٚ حبوي اص ٓذْ تحمك دسآٔذٞب ثبؿذ، ؿٟشداسي (8

اي دسثخؾ  سات ٞضيٙٝپيؾ ثيٙي ثٛدخٝ ػبَ ثٔذ ثٝ ٓٙٛاٖ ثخـي اص آتجب دسسا  ٔجّٖ وؼشي ثٛدخٝ  ثبيؼتي

 ِحبٍ ٕ٘بيٙذ. ديٖٛ

 مصارف بمنظور تسويه بدهي منابغ مورد نظر بمنظور تسويه بدهي

 مبلغ شرح مبلغ شرح

)ماده  هاي وابسته درآمدها )شهرداري و سازمان

45)) 
   اي كمك از محل درآمدها بابت تعهدات قطعي شده سنواتي سرمايه  

   دريافت تسهيالت وام و اوراق مشاركت
بابت تعهدات قطعي شده سنواتي  تسهيالت وام و اوراق مشاركتاز محل كمك 

 اي سرمايه
  

 (45درآمدي سازمان هاي وابسته )ماده منابع 

 ها و موسسات تابعه  شركت
  

ها و موسسات  شركت (،45درآمدي سازمان هاي وابسته )مادهئكمك از محل منابع 

 اي تابعه بابت تعهدات قطعي شده سنواتي سرمايه
  

   جمغ كل بدهي قابل پرداخت براي سال جاري   مجموع منابغ
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 3)ٔٛهّٛ ٔبدٜ  يتٙخٛاٜ ٌشداٖ حؼبثذاس كيآتجبس اص ًش قيتخل ٗيلجُ اص اِٚ  يؿٟشداس يخبس يٞب تيفٔبِ (9

 شيٚص 18/12/95ٔٛسخ  173501ثٝ ؿٕبسٜ  يتٙخٛاٜ ٌشداٖ اثالٗ ضيٚ ٚاس ضاٖئ ،يدػتٛسإُِٔ ٘حٜٛ ٚاٌزاس

 ٔحتشْ وـٛس( ا٘دبْ خٛاٞذ ؿذ. 

شداخت ٔدذد تٙخٛاٜ ثٝ وبسپشداصاٖ ٚ ٓبّٔيٗ ٔبِي تب ػمف ٔدبص ٔٙذسج دس دػتٛسإُِٔ ٔٛسد اؿبسٜ، ٔٙٛى ثٝ پ (10

 تؼٛيٝ آٖ ٌٔبثك ثب دػتٛسإُِٔ اثالٗي خٛاٞذ ثٛد.

 

 

 ها   سامانه بودجه شهرداري -فصل چهارم

  لبٖ٘ٛ ؿٟشداسي 67ٔبدٜ   ٞب ًجك تجلشٜ ريُ ثبتٛخٝ ثٝ تىّيف ؿٟشداسي دس ساػتبي ثؼي دِٚت اِىتشٚ٘يه ٚ  (1

ٞب ُٔٛفٙذ ثٛدخٝ ٔلٛة ٚ تفشيٖ ثٛدخٝ سا  ، تٕبٔي ؿٟشداسي ٔجٙي ثش اسػبَ يه ٘ؼخٝ اص ثٛدخٝ ثٝ ٚصاست وـٛس

 ثجت ٕ٘بيٙذ. budget.imo.org.irٞبي وـٛس ثٝ آدسع ايٙتش٘تي   دس ػبٔب٘ٝ ثٛدخٝ ؿٟشداسي

يت ؿٛساي اػالٔي ؿٟش، ٘ؼخٝ وبٗزي ثٛدخٝ )پشيٙت ا٘ذ پغ اص ثجت ثٛدخٝ دس ػبٔب٘ٝ ٚ تلٛ ؿٟشداسي ٞب ُٔٛف (2

اص ػبٔب٘ٝ( وٝ ثٝ أوبي ٔذيشٔبِي،ؿٟشداس ٚ سئيغ ؿٛساي اػالٔي ؿٟش سػيذٜ سا ثٝ فشٔب٘ذاسي ٚ اػتب٘ذاسي 

 ٔشثًٛٝ اسػبَ ٕ٘بيٙذ.

ؿٟشداسي ٔىّف اػت ٘ؼخٝ أوبء ؿذٜ ثٛدخٝ )آٓ اص ثٛدخٝ ٔلٛة،اكالحيٝ/ٔتٕٓ ٚ تفشيٖ ثٛدخٝ( سا اػىٗ  (3

 ٕ٘ٛدٜ ٚ دس ػبٔب٘ٝ ثٛدخٝ ثبسٌزاسي ٕ٘بيذ.

ٚ  7139حذاوثش تب پب٘ضدٞٓ اػفٙذٔبٜ ػبَ ،  دس ػبٔب٘ٝ ثٛدخٝ 8139ّٟٔت دػتشػي ثشاي ثجت ثٛدخٝ ٔلٛة ػبَ  (4

 ثبؿذ. ٔي 8139تب پب٘ضدٞٓ تيشٔبٜ  7139ّٟٔت دػتشػي ثجت تفشيٖ ثٛدخٝ )ّٕٓىشد( ػبَ 

٘بٔٝ ٔبِي  آييٗ 26، ًجك تىبِيف ٔمشس دس ٔبدٜ  ب٘ٝ ثٛدخٝٞبي ثجت ؿذٜ دس ػبٔ ٔؼئِٛيت كحت ٚسٚد ثٛدخٝ (5

)ٔٔبدَ ٌٔبثك ثب ٚ تٛػٔٝ ػشٔبيٝ ا٘ؼب٘ي  سيضي ٔبِي يب ٔٔبٚ٘يٗ ثش٘بٔٝ ٟٓذٜ ؿٟشداس ٚ ٔؼئَٛ أٛس ، ثٝ ٞب ؿٟشداسي

 ثبؿذ. ٔي ٚ ٔشاوض اػتبٖ دس والٖ ؿٟشٞبچبست ٔلٛة ؿٟشداسي( 

 


