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ثركٷبٲٻ ثٹزخٻ ؾب 1397 ٬قٽطزاضيټبي ٦كٹض

بسم اهلل الرحمن الرحيم
مقدمه
ثٻذٹاؾت ذساٸٶس ٲتٗب ٬ٸ زضؾبيٻ ټٳجؿت٫ي ٲٯي ٶبقي اظ اؾت٣طاض زٸٮت تسثيط ٸ اٲيس ،ثركٷبٲٻ ثٹزخٻ ؾب1397 ٬
قٽطزاضيټب ثطاؾبؼ اٮعاٲبت اؾٷبز ثبالزؾتي قبٲ٭ ؾٷس چكٱاٶساظ  20ؾبٮٻ زضا 1404 ١ٞٸ ؾيبؾتټبي اثالٚي
ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجطي(ٲسْٯٻاٮٗبٮي) ،ت٧بٮي ٝٲ٣طض زض ثطٶبٲٻ ټبي تٹؾٗٻ ٦كٹض ٸ ؾيبؾتټبي ٦الٴ زٸٮت تسثيط ٸ اٲيس
تٽيٻ ٸ تسٸيٵ قسٺ اؾت.
فصل اول -راهبردها و سياستها
ثٹزخٻ ؾب 1397 ٬قٽطزاضيټب ثبيؿتي ثطاي ثٽجٹز قبذمټبي ٲسيطيتقٽطي تٽيٻ ٸ تٷٓيٱ ٪طزز .اظ ايٵضٸ الظٰ
اؾت تٳبٰ قٽطزاضيټبي ٦كٹض ثب حؿٵ تسثيط ٸ ثب زض ٤ٲٷبؾت اظ ٞطنتټبي پيفضٸ ٸ ثب تٹخٻ ثٻ ؾيبؾت ټبي
ا٢تهبز ٲ٣بٸٲتي اثالٚي ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجطي (ٲسْٯٻاٮٗبٮي) ٸ اح٧بٰ ٖٳٹٲي ٢بٶٹٴ ثطٶبٲٻ قكٱ تٹؾٗٻ ٸ اؾتٟبزٺ
ثٽيٷٻ اظ ٲٷبثٕ ٲحسٸز ٸ ت٣ٹيت اٶًجبٌ ٲبٮي ،ٲٷبؾتتطيٵ ثٹزخٻ ضا تسٸيٵ ٶٳبيٷس.
 -1-1راهبردهاي اساسي
اټٱ ضاټجطزټبي ؾب 1397 ٬ثب تب٦يس ثط ؾيبؾت ټبي ا٢تهبز ٲ٣بٸٲتي :
ٗٞ )1ب ٬ؾبظي ٦ٯيٻ اٲ٧بٶبت ٸ ٲٷبثٕ ٲبٮي ٸ ؾطٲبيٻ ټبي اٶؿبٶي
 )2ؾيبؾت٪صاضي ٸ ٶٓبضت ٸ قٟبٜؾبظي ٸ ٶٓبٰٲٷس ٶٳٹزٴ ثٹزخٻ.
 )3ضٖبيت ح٣ٹ ٠قٽطٸٶسي زض ٶٓبٰ ازاضي
 )4اٞعايف ٲكبض٦ت قٽطٸٶساٴ زض تبٲيٵ ټعيٷٻټب ٸ ازاضٺ اٲٹض قٽط
 )5خٯت ٲكبض٦ت ٸ ټٳ٧بضي ثرف ذهٹني زض اخطاي پطٸغٺ ټبي قٽطي
 )6ٲسيطيت ٲهط ٜثب تب٦يس ثط اخطاي ؾيبؾت ټبي ٦ٯي انالح اٮ٫ٹي ٲهطٜ
 )7انالح ٶٓبٰ زضآٲس قٽط ثب ضٸي٧طز ت٣ٹيت ٸنٹٖ ٬ٹاضو ٸ زضآٲسټبي پبيساض ٸ ٢بٶٹٶي
 )8ثٽجٹز ٸ ثٻ٦بض٪يطي ٶٓبٰټبي ي٧پبضچٻ ټٹقٳٷسؾبظي اَالٖبت ثطاي ثٽجٹز ذسٲتضؾبٶي
 )9تٹؾٗٻ ٶٓبٰ ثطٶبٲٻضيعي ٲسيطيت قٽطي ثب تب٦يس ثط اټسا٦ ٜٳي ٸ ٦يٟي ٸ قبذمټبي اضظيبثي ٖٳٯ٧طز
 )10ٲسيطيت تأٲيٵ ٸ ترهيم اٖتجبضات ٲطتجٍ ثب ثطٶبٲٻ ٖٳٯيبتي قٽطزاضي (ټسايت ٲٷبثٕ ثؿٹي پطٸغٺټبي
اٸٮٹيتزاض)
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 -2-1سياستهاي اجرايي
ثب ٖٷبيت ثٻ ؾيبؾتټبي زٸٮت زض ظٲيٷٻ اٞعايف ٲكبض٦ت اختٳبٖي ،تٹاٶٳٷسؾبظي ؾطٲبيٻ اٶؿبٶي ٸ ٞٷبٸضي ٸ
ثٽطٺٲٷسي اظ ٲٷبثٕ٦ ،بټف تهسيټب ٸ ٸا٪صاضي اٲٹض ثٻ ثرف ذهٹني ٸ تٗبٸٶي ؾيبؾتټبي شي٭ ٲٹضز تأ٦يس اؾت:
 )1اٞعايف ٦بضايي زضذهٹل ٦ؿت ٖٹاضو ٸ زضآٲسټبي ٢بٶٹٶي.
 )2ٲٳٷٹٖيت پطزاذت ټط٪ٹٶٻ اٖتجبضات ٸ اٲٹاٖ ٬ٳٹٲي ٸ اذتهبني قٽطزاضي ثٻ زؾت٫بٺټبي اخطايي ٸ ذبضج اظ
چٽبضچٹة ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات
 )3اخطاي ٗٞبٮيتټبي ٞطټٷ٫ي ٸ ټٷطي ثطاي تٗٳي ١اضظـټبي اؾالٲي ،ثبٸضټبي زيٷي ٸ اٖتالي ٲٗطٞت زيٷي ٸ
ٞطټٷ٩ؾبظي زض اضائٻ اٮ٫ٹي نحيح ٲهط ٜٸ ؾج ٥ظٶس٪ي
 )4ذطيس ٦بالټب ٸ ذسٲبت ذبضخي نطٞب زض چٽبضچٹة ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات
 )5ت٣ٹيت ؾبظ ٸ ٦بضټبي ٲسيطيت ٸ ٶٓبضت ثط ټعيٷٻ٦طز اٖتجبضات ٸ ٦بټف ټعيٷٻټبي ٚيطيطٸضي ثٻ ٸيػٺ ثط٢طاضي
ٶٓبٰ ٦ٷتط ٬پطٸغٺ.
 )6اضت٣بي قبذمټبي ثٽجٹز ٲحيٍ قٽطي.
 )7ايٳٵؾبظي قٽط زض ٲ٣بث٭ ؾٹاٶح ٸ حٹازث َجيٗي ٸ ٚيطٲتط٢جٻ ثب اٸٮٹيت احيبء ،ثٽؿبظي ٸ ٶٹؾبظي ثبٞتټبي
ٞطؾٹزٺ ٸ ٶب٦بضآٲس قٽطي ،احيبء ٸ ٲطٲت ثبٞتٽبي اضظقٳٷس ٞطټٷ٫ي ،تبضيري ٸ تٹاٶٳٷس ؾبظي ٲٷبَ ١حبقيٻ ٶكيٵ
 )8تٹؾٗٻ ٸ ٶٹؾبظي ٶبٸ٪بٴ حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ٖٳٹٲي ثب زضٶٓط ٪طٞتٵ اټسا ٜٲٷسضج زض ٢بٶٹٴ ٲسيطيت ٲهط ٜؾٹذت ٸ
٢بٶٹٴ ټٹاي پب.٤
َ )9طاحي ٸ اخطاي پطٸغٺټبي ثعض ٨خسيس ثطاؾبؼ پيٹؾتټبي ٲُبٮٗبتي ٲٹضز ٶيبظ اٖٱ اظ ٞٷي ،ظيؿت ٲحيُي،
تطاٞي٧ي ،ا٢تهبزي ٸ ...
 )10اٸٮٹيتثٷسي َطحټب ٸ پطٸغٺټب ثب تب٦يس ثط ت٧ٳي٭ َطحټب ٸ پطٸغٺټبي ٶيٳٻتٳبٰ.
 )11تٗٳيط ٸ ٶ٫ٽساضي اثٷيٻ ٸ تبؾيؿبت قٽطي ٸ ٶٓبضت ثطآٶٽب
 )12اٞعايف ٸ ت٣ٹيت ؾٽٱ زضآٲسټبي ٲؿتٳط ٸ پبيساض اظ ٦٭ زضآٲسټبي قٽطزاضي ٸ ٦بټف ٸاثؿت٫ي ثٹزخٻ ثٻ
زضآٲسټبي ٶبپبيساض اظ خٳٯٻ زضآٲسټبي ٶبقي اظ ؾبذتٸؾبظ.
 )13انالح ٸ ت٣ٹيت ٲٷبثٕ ٲٹخٹز زضآٲسي ٸ تأٲيٵ ٲٷبثٕ خسيس ،ثٽطٺ٪يطي اظ اثعاضټبي ٶٹيٵ تبٲيٵ ٲبٮي ثب ټس ٜتٷٹٔ
ثركيسٴ ثٻ ٲٷبثٕ زضآٲسي قٽطزاضي اظ خٳٯٻ اٶتكبض اٸضا ٠ٲكبض٦تٞ،بيٷبٶؽ ،ٲكبض٦ت ٲسٶي ثب ثرف ذهٹني ٸ
اؾتٟبزٺ اظ ٸاٰ ثبٶ٧ي
 )14پيف ثيٷي اٖتجبض ذطيس ذٹزضٸي ؾٹاضي تٹٮيس زاذ٭ ٸ خسيس نطٞب اظ ٲح٭ زضآٲس حبن٭ اظ ٞطٸـ ذٹزضٸټبي
ؾٹاضي ٞطؾٹزٺ
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فصل دوم – تكاليف بودجهاي
 )1ٲُبث ١ثب ٲبزٺ ٢ 15بٶٹٴ ٶٹؾبظي ٸ ٖٳطاٴ قٽطي ،قٽطزاضيټب ٲ٧ٯٟٷس ثطٶبٲٻ ٖٳٯيبت ٶٹؾبظيٖ ،ٳطاٴ ٸ
انالحبت قٽط ضا ثطاي ٲست  5ؾب ٬ٸ زض چبضچٹة زؾتٹضاٮٗٳ٭ اثالٚي ٸظاضت ٦كٹض َي ٶبٲٻ قٳبضٺ  34492ٲٹضخ
 1394/08/09تسٸيٵ ٸ ثطاي تهٹيت ثٻ ٲطاخٕ شيطثٍ اضؾب ٬ٶٳبيٷس.
قٽطزاضي ټبيي ٦ٻ ثطاؾبؼ ٲجبٶي ٞٹ ،٠ثطٶبٲٻ پٷدؿبٮٻ تٽيٻ ٸ زض زؾت اخطا زاضٶس ،ثبيس زض تٽيٻ ثٹزخٻ ؾب،1397 ٬
ثطٶبٲٻټبَ ،طحټب ٸ ٗٞبٮيتٽبي ٲطثٹٌ ثٻ ثطـ ي٧ؿبٮٻ ثطٶبٲٻ ٲعثٹض ضا ٲجٷبي تٽيٻ ثٹزخٻ ٢طاض زټٷس.
 )2ټط٪ٹٶٻ ثطٸٴؾپبضي ٸ ٸا٪صاضي اٲٹض ثٻ ثرف ذهٹني زضچٽبضچٹة ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات قٽطزاضي ٲٷٹٌ ثٻ تٗييٵ
ت٧ٯي ٝٲٷبثٕ ٲٹخٹز اٖٱ اظ ٶيطٸياٶؿبٶي ٸ ٲبقيٵآالت ٸ تدٽيعات ثٹزٺ ثٻ ٶحٹي ٦ٻ ټعيٷٻ ثطٸٴؾپبضي ثبض ٲبٮي
ٲدسزي ضا ٖالٸٺ ثط ٗٞبٮيت ٢ج٭ ،ثٻ قٽطزاضي تحٳي٭ ٶٷٳبيس.
 )3پيفثيٷي اٖتجبض الظٰ ثطاي تٗٳيط ٸ ٶ٫ٽساضي تبؾيؿبت ٸ اثٷيٻ قٽطي ثٻٸيػٺ پ٭ټب ،پبض٤ټب ،پبيبٶٻټب ،ايؿت٫بٺټبي
آتفٶكبٶي ،حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ٖٳٹٲي ٸ ؾطٸيؽټبي ثٽساقتي.
 )4پيف ثيٷي اٞعايف ثٽبء ذسٲت پؿٳبٶس تب ؾ٢ ٝ٣يٳت تٳبٰ قسٺ
 )5پيف ثيٷي اٖتجبض الظٰ زضنٹضت اٲ٧بٴ خٽت ذطيس ذٹزضٸټبي ٶطزثبٴ زاض ٸ ثبالثط ټيسضٸٮي٧ي آتف ٶكبٶي ٸ
تدٽيعات ٲطثٹَٻ زض قٽطټبي ٲطا٦ع اؾتبٴ ٸ ثيف اظ 100ټعاضٶٟط خٳٗيت
 )6پيف ثيٷي اٖتجبض الظٰ خٽت اخطاي َطح ټبي ٲهٹة خساؾبظي آة قطة اظ آة ذبٰ ًٞبي ؾجع ٸ تٹؾٗٻ
ضٸقٽبي آثيبضي ٶٹيٵ ٸ تبٲيٵ ؾيؿتٱ ٞبيالة قٽطي
 )7پيفثيٷي اٖتجبض ٸ تبٲيٵ ٲٷبثٕ ٲبٮي الظٰ خٽت اخطاي َطح ټبي تٹؾٗٻ ،ٶٹؾبظي ٸ تدٽيع ٶبٸ٪بٴ حٳ٭ ٸ ٶ٣٭
ٖٳٹٲي قٽطي ثٻ قطح شي٭ :
اٮ )ٝٶٹؾبظي ٶبٸ٪بٴ حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ټٳ٫بٶي ٲؿبٞط ٸ ثبض قٽطي ،ثطاؾبؼ ؾٵ ٞطؾٹز٪ي َج ١آئيٵ ٶبٲٻ اظ ضزٺ ذبضج
٦طزٴ ذٹزضٸټبي ٞطؾٹزٺ
ة ) ايدبز ؾبٲبٶٻ حٳ٭ ٸٶ٣٭ ټٹقٳٷس ٸ ټٹقٳٷسؾبظي ٶبٸ٪بٴ ٲؿبٞطي(تب٦ؿي ٸ اتٹثٹؼ) ٸ ثبضي قٽطي
ت ) ايٳٵ ؾبظي ٲٗبثط ٸ ت٣بَٗبت قٽطي
ث ) اٶدبٰ ٲٗبيٷٻ ٞٷي ٶبٸ٪بٴ حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ټٳ٫بٶي ٸ آظٲبيف ٲربظٴ CNG
ج ) ٶهت نبٞي شضات زٸزٺ ) (DPFثطاي ذٹزضٸټبي زيعٮي ؾٷ٫يٵ ٖٳٹٲي قٽطټب ٸ تٗٹيى ٦بتبٮيعٸض ذٹزضٸټبي
ٖٳٹٲي زضٸٴ قٽطي ٦الٶكٽطټب
خ ) اٶدبٰ ٲُبٮٗبت خبٲٕ حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ٸ تطاٞي ٥زض قٽطټبي ثبخٳٗيت ثيف اظ 50ټعاض ٶٟط ٸ ٲُبٮٗبت ؾبٲبٶسټي حٳ٭
ٸ ٶ٣٭ ٸ تطاٞي٥

3

ثركٷبٲٻ ثٹزخٻ ؾب 1397 ٬قٽطزاضيټبي ٦كٹض

 )8قٽطزاضيټب ٲٹْٟٷس اظ ٲح٭ اٖتجبضات ذٹز ټعيٷٻ ٲٗبيٷٻ ٞٷي ٦ٯيٻ ٶبٸ٪بٴ ٲٯ٧ي ٗٞب ٬زض حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ٖٳٹٲي
قٽطي ٸ حٹٲٻ ضا تبٲيٵ ٶٳبيٷس ٸ تٷٽب ثٻ ٶبٸ٪بٴ زاضاي ثطچؿت ٲٗبيٷٻ ٞٷي ٸ آظٲٹٴ ازٸاضي زاضاي پطٸاٶٻ ٗٞبٮيت اخبظٺ
ٗٞبٮيت زټٷس.
 )9ٸ ١ٞتجهطٺ شي٭ ٲبزٺ ٢ 67بٶٹٴ قٽطزاضي ،قٽطزاضي ٲ٧ٯ ٝاؾت ٶؿرٻاي اظ ثٹزخٻ ٸ تٟطي ٙثٹزخٻ ضا حسا٦ثط
تب 15ضٸظ ثٗس اظ تهٹيت قٹضاي اؾالٲي قٽط ،اظ َطيٞ ١طٲبٶساضي ثٻ اؾتبٶساضي (ثبتٹخٻ ثٻ تٟٹيى اذتيبض ٸظيط ٲحتطٰ
٦كٹض)اضؾب ٬ٶٳبيس.
 )10ٸ ١ٞثٷس  10ٲبزٺ ٢ 71بٶٹٴ قٽطزاضي ،قٽطزاضي ٲ٧ٯ ٝاؾت ټط قف ٲبٺ ي ٥ثبض ٲٷتٽي تب پبٶعزټٱ ٲبٺ ثٗس
نٹضت خبٲٗي اظ زضآٲس ٸ ټعيٷٻ قٽطزاضي ضا ٦ٻ ثٻ تهٹيت قٹضاي اؾالٲي قٽط ضؾيسٺ ثطاي اَالٔ ٖٳٹٰ ٲٷتكط ٸ
ٶؿرٻ اظ آٴ ضا ثٻ ٸظاضت ٦كٹض اضؾب ٬ٶٳبيس.
 )11پيف ثيٷي اٖتجبض خٽت اٶدبٰ َطح ټبي ٲُبٮٗبتي ٸ پػٸټكي ٸ تٹؾٗٻ ٞٷبٸضي ثط اؾبؼ ٶيبظؾٷدي نٹضت ٪طٞتٻ
ثب تأييس قٹضاي پػٸټكي ٲسيطيت قٽطي اؾتبٶساضي
 )12پيف ثيٷي اٖتجبض خٽت اخطاي ثطٶبٲٻ ٲسيطيت ؾجع قبٲ٭ ٲسيطيت ٲهط ٜاٶطغي ،آة ،ٲٹاز اٸٮيٻ ،تدٽيعات ٸ ٦بٚص
زض قٽطزاضي
ٞ )13طاټٱ ٶٳٹزٴ ٲٷبثٕ الظٰ خٽت تجسي٭ پؿٳبٶس ثٻ ٦ٹز يب اٶطغي ثب ټٳ٧بضي ثرف ذهٹني
 )14ثب ٖٷبيت ثٻ ثٷس ث ٲبزٺ ٢ 46بٶٹٴ ثطٶبٲٻ قكٱ تٹؾٗٻ ٦كٹض ،ظيطؾبذت ټبي ٶطٰ اٞعاضي الظٰ ثٳٷٓٹض زضيبٞت
اَالٖبت ٲت٣بييبٴ ٸ ٲحبؾجٻ ٦ٯيٻ ٖٹاضو قٽطزاضي ٸ خطايٱ آٴ نطٞب ثب اؾتٟبزٺ اظ ٶطٰ اٞعاض ٸ ثسٸٴ حًٹض ٶيطٸي
اٶؿبٶي ٞطاټٱ ٪طزز.
 )15ثب ٖٷبيت ثٻ ثٷس اٮ ٝٲبزٺ ٢ 59بٶٹٴ ثطٶبٲٻ قكٱ تٹؾٗٻ ٦كٹض ،ثطاي احيبء ،ثٽؿبظي ،ٶٹؾبظي ٸ ٲ٣بٸٰؾبظي ٸ
ثبظآٞطيٷي ٲحالت زض ٢بٮت ٲُبٮٗبت ٲهٹة ؾتبز ٲٯي ثبظآٞطيٷي قٽطي پبيساض ٲٷبثٕ الظٰ پيف ثيٷي ٪طزز.
فصل سوم -ضوابط مالي تهيه و تنظيم بودجه
الف) ضوابط حقوق و دستمزد
 )1پيف ثيٷي اٖتجبض ثطاي ح٣ٹ ٠ٸ ٲعايب ٸ ٖيسي ٦بض٦ٷبٴ ضؾٳي ،پيٳبٶي٢ ،طاضزازي ٸ ٲكٳٹٮيٵ ٢بٶٹٴ ٦بض زض ؾب٬
 1397ثٻ ٲيعاٴ  %10اٞعايف ثٻ ٶؿجت ؾب 1396 ٬زض ٶٓط ٪طٞتٻ قٹز .قٽطزاضيټبيي ٦ٻ زض ؾبٮٽبي
1396ٸ 1397تبؾيؽ قسٺ اٶس خٽت پيف ثيٷي اٖتجبض ٲص٦ٹض ٲتٷبؾت ثب قٽط ټٳتطاظ زض اؾتبٴ اظ ٮحبِ خٳٗيت،
ٲٷبثٕ زضآٲسي ٸ زضخٻ قٽطزاضي پيف ثيٷي ٶٳبيٷس.
 )2پيفثيٷي اٖتجبض ايبٞٻ٦بض ٦بض٦ٷبٴ قٽطزاضي ثب ضٖبيت ٲحسٸزيتټبي ثٹزخٻ ٸ ضٖبيت ٲ٣طضات ٲطثٹَٻ
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 )3قٽطزاضي ٲي تٹاٶس ٶؿجت ثٻ پيفثيٷي اٖتجبض تؿٽيالت ضٞبټي٦ ،ٳ٥ټبي ٶ٣سي ٸ ٚيطٶ٣سي زض ؾب 1397 ٬ثطاي
٦بض٦ٷبٴ قٽطزاضي ثطاؾبؼ يٹاثٍ ٸ ٲ٣طضات ا٢ساٰ ٶٳبيس ٸ حسا٦ثط  %20اٞعايف ٶؿجت ثٻ ٖٳٯ٧طز ؾب.1396 ٬
 )4پيفثيٷي اٖتجبض پطزاذت ٲأٲٹضيتټبي ٦ٹتبٺ ٲست ذبضج اظ ٦كٹض ٦بض٦ٷبٴ قٽطزاضي ثطاؾبؼ يٹاثٍ ٸ ٲ٣طضات ٸ
اذص ٲدٹظ اظ ٲطاخٕ ٢بٶٹٶي.
 )5پيفثيٷي اٖتجبض ثطاي آٲٹظـ ٲسيطاٴ ٸ ٦بض٦ٷبٴ ٸ َطحٽبي پػٸټكي ثٻ ٲيعاٴ  %2زضنس اظ اٖتجبضات خبضي ثطاي
ثطٶبٲٻ ټبي آٲٹظقي ٦ٹتبٺٲست(ٖٳٹٲي ،قٛٯي ،ٲسيطيتي) ٸ ٦بض٪بٺټب ٸ ټٳبيفټبي آٲٹظقي ،تجييٷي ٸ ٲٽبضتي
 )6ټعيٷٻ ٦طز اٖتجبض آٲٹظقي َج ١زٸضٺ ټبي ٲهٹة ٶٓبٰ خبٲٕ آٲٹظـ قٽطزاضيٽب ثٹزٺ ٸ نط ٜټعيٷٻ آٲٹظـ
ثطاي اٲٹض ٲتٟط٢ٻ ٲٳٷٹٔ ٲي ثبقس.
 )7پيفثيٷي اٖتجبض پطزاذت ټط٪ٹٶٻ ٸاٰ اظ ٲح٭ اٖتجبضات خبضي ٸ ٖٳطاٶي ثٻ قٽطزاض٦ ،بض٦ٷبٴ قٽطزاضي،
ؾبظٲبٴټبي ٸاثؿتٻ ٸ اًٖبي قٹضاي اؾالٲي قٽط ٸ ذطيس ټط٪ٹٶٻ ٶكطيبت٦ ،تت ،ٲٯعٸٲبت ثطاي اؾتٟبزٺ
قرهي پطؾٷ٭ ٲص٦ٹض ٲدبظ ٶٳيثبقس.
 )8پيفثيٷي اٖتجبض ثطاي پطزاذت ح١اٮدٯؿٻ ثٻ اًٖبي ٦ٳيؿيٹٴټب٦ ،ٳيتٻټب ٸ ٦بض٪طٸٺ ټبي ٲهطح زض ٢ٹاٶيٵ ٸ
ٲ٣طضات حٹظٺ ٲبٲٹضيت قٽطزاضي (زضنٹضت تك٧ي٭ خٯؿبت زض ٚيط ؾبٖت ازاضي) ٢بث٭ پطزاذت ٲيثبقس.
 )9پيفثيٷي اٖتجبض ثيٳٻ ٲؿئٹٮيت خبٲٕ ٲسٶي ثطاي ٦بض٦ٷبٴ زض ثٹزخٻ قٽطزاضي يطٸضي اؾت.
 )10ټط٪ٹٶٻ ثٻ ٦بض٪يطي ٶيطٸي اٶؿبٶي ٸ تجسي٭ ٸيٗيت اؾترساٲي تحت ټط ٖٷٹاٴ زض ؾتبز قٽطزاضي ،ٲٷبَ ،١ٶٹاحي
ٸ ؾبظٲبٴ ټبي ٸاثؿتٻ ثسٸٴ اذص ٲدٹظ اظ ؾبظٲبٴ قٽطزاضيټب ٸ زټيبضيټبي ٦كٹض ٲٳٷٹٔ ٲي ثبقس ٸ پطزاذت
ټط٪ٹٶٻ ٸخٹټي ثٻ ايٵ اٞطاز ذال ٜٲ٣طضات ثٹزٺ ٸ ٲٹضز تٗ٣يت ٢بٶٹٶي ٲيثبقس ٸ نطٞب زض چٽبضچٹة ثركٷبٲٻ
قٳبضٺ  55428تبضيد  93/5/13اثالٚي ٸظيط ٲحتطٰ ٦كٹض« ،زؾتٹضاٮٗٳ٭ اؾترساٰ پيٳبٶي زض قٽطزاضيټب» ثٻ
قٳبضٺ  301تبضيد  94/1/8ٸ «زؾتٹضاٮٗٳ٭ اؾترساٰ پيٳبٶي زض ٲكبٚ٭ ٖٳٯيبتي آتفٶكبٴ» ثٻ قٳبضٺ 145954
تبضيد  93/11/25ٲدبظ ذٹاټس ثٹز.
 )11زضاخطايٶبٲٻ قٳبضٺ474/95207ټـ/ة ٲٹضخ 82/12/26ټيبت ثطضؾي ٸ تُجي ١ٲهٹثبت زٸٮت ثب ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات
ٖٳٹٲي ٦كٹض زض ذهٹل آييٵ ٶبٲٻ اؾترساٲي ٦بض٦ٷبٴ قٽطزاضيٽبي ٦كٹض ٸ اظ خٳٯٻ تجهطٺ 5ٲبزٺ 11آييٵٶبٲٻ
ٲٹنٹ،ٜاٶٗ٣بز ټط٪ٹٶٻ ٢طاضزاز ٲكبٸضٺ ثب اٞطاز ح٣ي٣ي زض قٽطزاضيټب ٸ ؾبظٲبٶٽبي ٸاثؿتٻ ٲٳٷٹٔ ٲيثبقس.
 )12ټط٪ٹٶٻ ث٧بض٪يطي اٞطازي ٦ٻ زض اخطاي ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ،ثبظذطيس يب ثبظٶكؿتٻ قسٺ يب ٲيقٹٶس ثٻ اؾتثٷبء
ايثبض٪طاٴٞ ،طظٶساٴ قٽسا ٸ خبٶجبظاٴ ټٟتبز زضنس ( )70%ٸ ثبالتط ،ٶيطٸټبي ٲؿٯح ،ٸظاضتاَالٖبت ٸ زاضٶس٪بٴ
اخبظات ذبنٻ ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجطي زض قٽطزاضيټب ٲٳٷٹٔ ،ٸ ټط٪ٹٶٻ پطزاذت اظ ټط ٲح٭ تحت ټط ٖٷٹاٴ ثٻ اٞطاز
ٲص٦ٹض ثهٹضت ٲؿت٣يٱ ٸ يب اظ َطي ١قط٦تټبي ٸاثؿتٻ ٸ پيٳبٶ٧بضي ٲٳٷٹٔ اؾت.
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 )13اظ آٶدبيي٧ٻ ٲجٷبي تٗييٵ ح٣ٹ ٠ٸ ٲعايبي قٽطزاضاٴ آييٵٶبٲٻ ح٣ٹ ٠ٸ ٲعايبي قٽطزاضاٴ ٲهٹة  1370ټيبت
ٸظيطاٴ ٸ انالحبت ثٗسي ٸ ٲجٷبي تٗييٵ ح٣ٹ ٠ٸ ٲعايبي ٦بض٦ٷبٴ قٽطزاضي ٢بٶٹٴ ٶٓبٰ ټٳبټٷ ٩پطزاذت
٦بض٦ٷبٴ ٲهٹة  1370ٲدٯؽ قٹضاي اؾالٲي ٸ انالحبت ثٗسي ٸ ٢بٶٹٴ ٦بض ٲهٹة  1369ٲدٯؽ قٹضاي
اؾالٲي ٸ انالحبت ثٗسي ٲي ثبقس .اظ ايٵ ضٸي ټط٪ٹٶٻ پطزاذت ذبضج اظ ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ٲص٦ٹض ٞب٢س ٸخبټت
٢بٶٹٶي اؾت .ټٳچٷيٵ ثطاؾبؼ ثركٷبٲٻ قٳبضٺ 647444تبضيد1395/5/11ؾبظٲبٴ ٲسيطيت ٸ ثطٶبٲٻضيعي ٸ٢ت ٸ
ثركٷبٲٻ قٳبضٺ 75003تبضيد 95/6/14ٸظيط ٲحتطٰ ٦كٹض ،ؾ ٝ٣ذبٮم پطزاذتي تٳبٲي ٦بض٦ٷبٴ ،ٲسيطاٴ ٸ
قٽطزاضاٴ پؽ اظ ٦ؿٹضات ٢بٶٹٶي ٸ ٲبٮيبت ،ؾٻ ثطاثط حسا٦ثط ح٣ٹ ٠ٸ ٲعايبي ٲؿتٳط (ټٟت ثطاثط حسا٢٭ ح٣ٹ ٠ٸ
ٲعايبي ٲؿتٳط ٦بض٦ٷبٴ ٲكٳٹ٢ ٬بٶٹٴ ٶٓبٰ ټٳبټٷ ٩پطزاذت) زض ؾب 1396 ٬ثٻ اؾتثٷبء ٖيسي ،ح ١ٲبٲٹضيت
ضٸظاٶٻ ٸ ح١اٮتسضيؽ ٦بض٦ٷبٴ ٸاخس قطايُي ٦ٻ ذبضج اظ ٸ٢ت ازاضي ثب ضٖبيت يٹاثٍ ٲطثٹٌ اٶدبٰ ٲيقٹز،
ثُٹض ٲتٹؾٍ زض ټط ٲبٺ ذٹاټس ثٹز.
 )14پطزاذت ح٣ٹ ٠ٸ ٲعايب ثٻ ٦بض٦ٷبٴ قٽطزاضيټب ٸ قٽطزاضاٴ ثط اؾبؼ پؿت ؾبظٲبٶي اؾت ٸ ټط٪ٹٶٻ پطزاذت
ثطاؾبؼ اثال٘ آٶبٴ ذبضج اظ ٖٷبٸيٵ پؿتټبي ؾبظٲبٶي ٲهٹة زض ؾبذتبض ؾبظٲبٶي قٽطزاضي ٸ ؾبظٲبٴټبي
ٸاثؿتٻ ٞب٢س ٸخبټت ٢بٶٹٶي اؾت.
 )15ټط٪ٹٶٻ اٶتهبة ٸ اثال٘ اٞطاز ذبضج اظ ٖٷبٸيٵ ٸاحسټبي ؾبظٲبٶي ٲهٹة ٸ پطزاذت ح٣ٹ ٠ٸ ٲعايب ثٻ آٶبٴ زض
ؾبذتبض ازاضي قٽطزاضي ٸ ؾبظٲبٴټبي ٸاثؿتٻ ٞب٢س ٸخبټت ٢بٶٹٶي اؾت.
 )16ثٻ اؾتٷبز ٲبزٺ ٢ 5بٶٹٴ اؾترساٰ ٦كٹضي ،ٸا٪صاضي پؿت ټبي ؾبظٲبٶي ثٻ اقربل ٚيط اظ ٲؿترسٲيٵ ضؾٳي ٸ
پيٳبٶي ٲٳٷٹٔ اؾت ،ثسيٽي اؾت اٶتهبة اٞطاز ثٻ پؿت ټبي ؾبظٲبٶي ثب ضٖبيت قطايٍ احطاظ ٲكبٚ٭ ٲٷسضج
زضَطح َج٣ٻ ثٷسي ٲكبٚ٭ ٦بضٲٷسي ،زض حٹظٺ اذتيبضات ٢بٶٹٶي قٹضاټبي ازاضي ٸ اؾترساٲي قٽطزاضيټب
ٲيثبقس ٸ اٶتهبة اٞطاز ٢طاضزازي ثٻ پؿتټبي ٲص٦ٹض اٖٱ اظ ٲسيطيتي ٸ ؾطپطؾتي ٸ ٶٓبيط آٴ ٞب٢س ٸخبټت
٢بٶٹٶي اؾت .ټٳچٷيٵ تٗييٵ ٲح٭ ذسٲت ٦بض٦ٷبٴ قٽطزاضي ذبضج اظ ٲدٳٹٖٻ قٽطزاضي ٸ ؾبظٲبٴټبي ٸاثؿتٻ
زض ؾبيط زؾت٫بٺټبي اخطايي ٲٳٷٹٔ ٲي ثبقس.
 )17اٶتهبة ضٸؾبي ؾبظٲبٴ ټبي ٸاثؿتٻ ثٻ قٽطزاضيټب ثط اؾبؼ قطايٍ ٸ يٹاثٍ اثالٚي ثط اؾبؼ ثركٷبٲٻ قٳبضٺ
 91711ٲٹضخ  1395/7/18ٸظيط ٲحتطٰ ٦كٹض ثٹزٺ ٸ ټط٪ٹٶٻ اٶتهبة اٞطاز ذبضج اظ ثركٷبٲٻ ٲص٦ٹض ٞب٢س ٸخبټت
٢بٶٹٶي ٸ تهط ٜزض اٲٹاٖ ٬ٳٹٲي اؾت.
 )18قٽطزاضيټب ٸ ٲٹؾؿبت ٸ قط٦تټب ٸ ؾبظٲبٴټبي ٸاثؿتٻ ثٻ آٴټب ٲٹْٟٷس ٶؿجت ثٻ ٲحبؾجٻ ٦ؿٹضات ٢بٶٹٶي
ح٣ٹ ٠پطؾٷ٭ ٸ پيٳبٶ٧بض اٖٱ اظ ٲبٮيبت ت٧ٯيٟي ،ٲبٮيبت ثط اضظـ اٞعٸزٺ ٸ ثيٳٻ ا٢ساٰ ٸ ٲجبٮ ٙٲعثٹض ثٻ حؿبة
ؾبظٲبٴټبي ٲطثٹَٻ ٸاضيع قسٺ تب اظ ايدبز تٗٽس ثطاي ؾب٬ټبي آتي خٯٹ٪يطي ٶٳبيٷس.

6

ثركٷبٲٻ ثٹزخٻ ؾب 1397 ٬قٽطزاضيټبي ٦كٹض

ب) ضوابط درآمدي و هزينه كرد اعتبارات
 )1ٲيعاٴ پيفثيٷي زضآٲسټب زض ؾب 1397 ٬ثبيس ٲتٷبؾت ثب ٲيبٶ٫يٵ ضقس زضآٲسټب زض پٷح ؾب٪ ٬صقتٻ اٶدبٰ پصيطز.
زضنٹضت ٶيبظ ثٻ پيف ثيٷي زضآٲسټب ثيف اظ ٲيعاٴ ٞٹ ،٠ثبيؿتي زالي٭ تٹخيٽي آٴ ثٻ پيٹؾت ثٹزخٻ پيكٷٽبزي
ثٻ قٹضا ٸ ٲجبزي شيضثٍ اضائٻ ٪طزز .ٸاٰټبي اُٖبئي ٸ ؾبيط ٦ٳ٥ټبئي ٦ٻ ثُٹض ٸيػٺ ثٻ قٽطزاضيټب اذتهبل
زازٺ قسٺاؾت ،ٲكٳٹ ٬ٲحبؾجٻ زضآٲس ٲص٦ٹض ٶرٹاټس ثٹز.
 )2ثطاي ثجت اٖتجبض تٳٯ٥زاضايي ؾطٲبيٻاي زٸٮت ٦ٻ ثبيس زض ٢بٮت پطٸغٺټبي ٲكرم ټعيٷٻ قٹز ،ثٻ ٖٯت ٲٛبيطت
زٸضٺ ٖٳٯ٧طز اٖتجبضات زٸٮتي ثب زٸضٺ ٖٳ٭ ثٹزخٻ قٽطزاضي ،ا٪ط ايٵ اٖتجبضات زض ؾب ٬ٲبٮي قٽطزاضي ټعيٷٻ
٪طزيسٺ ،ثٻ ٖٳٯ٧طز ټٳبٴ ؾب ،٬ٸ زضٚيطايٵنٹضت ثٻ ٖٳٯ٧طز ؾب ٬ثٗس ٲٷٓٹض ٪طزز
 )3قٽطزاضيټب ٲ٧ٯ ٝاٶس ٶيٱزضنس ( )%0/5اظ زضآٲسټبي ٸنٹٮي (ثٻ اؾتثٷبي ٸاٰ ٸ تؿٽيالت ،اٖتجبض تٳٯ٥
زاضاييټبي ؾطٲبيٻ اي ٦ٻ زٸٮت زض اذتيبض قٽطزاضيټب ٢طاض ٲي زټس ،اٸضا ٠ٲكبض٦تٞ ،بيٷبٶؽ) ضا خٽت پطزاذت
ثٻ اٶدٳٵټبي ٦تبثربٶٻټبي ٖٳٹٲي قٽط ٲطثٹَٻ ،زض ثٹزخٻ ؾب 1397 ٬پيفثيٷي ٶٳبيٷس(.پيطٸ تٟبټٱ ٶبٲٻ ٞي
ٲبثيٵ ؾبظٲبٴ قٽطزاضيٽب ٸ زټيبضيٽبي ٦كٹض ٸ ٶٽبز ٦تبثربٶٻ ټبي ٖٳٹٲي ٦كٹض ،اثالٚي َي ٶبٲٻ قٳبضٺ
 10404ٲٹضخ  95/03/17ثٻ ٲٗبٸٶيٵ ٲحتطٰ اٲٹض ٖٳطاٶي اؾتبٶساضيٽبي ٦كٹض) .تؿٹيٻ حؿبة ٶٽبيي ثب ٶٽبز
ٖٳٹٲي ٦تبثربٶٻ ټب پؽ اظ تهٹيت تٟطي ٙثٹزخٻ تٹؾٍ قٹضاي اؾالٲي قٽط ذٹاټس ثٹز.
 )4پيفثيٷياٖتجبضات ٲٹيٹٔ ٲٹاز16ٸ 17ثٹزخٻ قٽطزاضي (ثدع ثٹزخٻ ؾبظٲبٴټبي ٸاثؿتٻ قٽطزاضي٦ ،ٳ ٥ثٻ
٦تبثربٶٻ ټب ٸ ثٹزخٻ قٹضاټبي اؾالٲي قٽطټب) حسا٦ثط ٲٗبز ٬زٸزضنس ( )%2ثٹزخٻ خبضي ٲيثبقس ٸ اٖتجبض
ٲص٦ٹض نطٞب ثطاؾبؼ زؾتٹضاٮٗٳ٭"ٶحٹٺ ټعيٷٻ ٦طز ٲٹاز16ٸ 17ثٹزخٻ قٽطزاضي"(ٶبٲٻ اثال٘ قٳبضٺ 55613ٲٹضخ
 ) 1395/11/06ٲيثبيؿت ټعيٷٻ ٪طزز.
 )5نسزضنس ( )%100زضآٲس ٶبقي اظ ٖٹاضو آاليٷس٪ي نطٞب ثطاي ٶ٫ٽساضي ٸ تٹؾٗٻ ًٞبي ؾجع قٽطي ٸ حٳ٭ ٸ
ٶ٣٭ ٖٳٹٲي زض ٢بٮت َطحټبي ٲهٹة قٽطزاضي ټعيٷٻ ٪طزز.
 )6نسزضنس ( )%100زضآٲسټبي حبن٭ اظ ٲبزٺ ٢ 15بٶٹٴ ضؾيس٪ي ثٻ ترٯٟبت ضاٶٷس٪ي نطٞبً ثطاي تٳٯ ، ٥احساث ٸ
تٹؾٗٻ ٸ تدٽيع تٹ٫ٟ٢بٺ ٸ پبض٦يٷ ٩ټبي ٖٳٹٲي قٽطي ټعيٷٻ ٪طزز.
 )7زضآٲس ٲٹيٹٔ ٲبزٺ٢ 23بٶٹٴ ضؾيس٪ي ثٻ ترٯٟبت ضاٶٷس٪ي ثبيس زض چٽبضچٹة ٲٹاضز ش٦ط قسٺ زض ٢بٶٹٴ ټعيٷٻ قٹز.
 )8نسزضنس ( )%100زضآٲسټبي حبن٭ اظ اخطاي ٢بٶٹٴ ٲسيطيت پؿٳبٶس نطٞبً زض ٲٹاضز ش٦ط قسٺ زض ٲبزٺ ٢ 21بٶٹٴ
ٲص٦ٹض ټعيٷٻ ٪طزز.
 )9نسزضنس( )%100زضآٲس ٲٹيٹٔ اخطاي تجهطٺ  4ٲبزٺ ٢ 101بٶٹٴ قٽطزاضيٽب نطٞب زض ٸْيٟٻ ٖٳطاٶي ټعيٷٻ قٹز.
 )10اذتهبل اٖتجبض ٖٳطاٶي ثطاي اؾتٟبزٺ اظ اٶطغي ټبي ٶٹ ٸ تدسيس پصيط تٹؾٍ قٽطزاضي
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 )11پيفثيٷي اٖتجبض ثطاي اٶدبٰ اٲٹض ٞطټٷ٫ي ،اختٳبٖي ٸ ٸضظقي
 )12زض ضاؾتبي اخطاي ثٷس  14ٲبزٺ ٢ 55بٶٹٴ قٽطزاضيټب ،قٽطزاضي ٲي تٹاٶس ثٳٷٓٹض ح ّٟايٳٷي قٽط اظ ذُطات
ٶبقي اظ ثاليبي َجيٗي ٸ حٹازث ٚيطٲتط٢جٻ ،اٲب٦ٵ ٸ ؾبذتٳبٴ ټبي قٽطٸٶساٴ ضا ثب ٲكبض٦ت آٶبٴ ثيٳٻ ٶٳبيس.
 )13ح٧ٱ ٲبزٺ ٢ 68بٶٹٴ قٽطزاضي زضذهٹل ٶؿجت ثٹزخٻ ٖٳطاٶي ثٻ ٦٭ ثٹزخٻ قٽطزاضيٖ ،الٸٺ ثط ثٹزخٻ
ٲهٹة زض اخطاي ثٹزخٻ ٶيع ٲيثبيؿت ضٖبيت ٪طزز .زض ٲٹاضزي ٦ٻ ٢بٶٹٴ٪صاض زض ٲٹضز ٲهط ٜثطذي اظ زضآٲسټب
تٗييٵ ت٧ٯي ٝٶٳٹزٺ ،ثبيس زض ٲح٭ ذٹز ټعيٷٻ قٹز ٸ ٪عاضـ آٴ ثٻ قٹضاي اؾالٲي قٽط اضائٻ ٪طزز ٸ حؿبثطؾبٴ
ضؾٳي ثبيس زضايٵ ذهٹل اٖالٰ ٶٓط ٶٳبيٷس.
 )14ٲيعاٴ تٷرٹاٺ ٪طزاٴ قٽطزاضي ثٳٷٓٹض پطزاذت ثٻ ٦بضپطزاظاٴ ثطاثط اؾت ثب زضنس ٲكرم قسٺ زض خسٸ ٬شي٭ :
قطح

ٲجٯ ٙتٷرٹاٺ ٪طزاٴ

قٽطزاضي ټبي زضخٻ  1تب 5

ٲٗبز ٬ٶهبة ٲٗبٲالت خعء ؾب 1397 ٬قٽطزاضي

قٽطزاضي ټبي زضخٻ  6تب 9

ٲٗبز 2 ٬ثطاثط ٶهبة ٲٗبٲالت خعء ؾب 1397 ٬قٽطزاضي

قٽطزاضي ټبي زضخٻ  10تب 12

ٲٗبز 4 ٬ثطاثط ٶهبة ٲٗبٲالت خعء ؾب 1397 ٬قٽطزاضي

 )15ثبتٹخٻ ثٻ ٲبزٺ  28آئيٵٶبٲٻ ٲبٮي قٽطزاضيټب ،قٽطزاض ٲيتٹاٶس اٖتجبضات ٲهٹة زض ثٹزخٻ ثطاي ټط ي ٥اظ ٲٹاز
ټعيٷٻ يب ٗٞبٮيتټبي زاذ٭ زض ي ٥ٸْيٟٻ ضا تب ( )%10ت٣ٯي٭ ٸ يب اٞعايف زټس ثٻٶحٹي ٦ٻ اظ اٖتجبض ٦ٯي ٲهٹة
ثطاي آٴ ٸْيٟٻ اٞعايف ٶيبثس.
 )16زضيبٞت ټط٪ٹٶٻ ٸاٰ نطٞب ٲي ثبيؿت ثطاؾبؼ َطح تٹخيٽي ٲهٹة ٸ ٲٹضز تبئيس قٹضاي اؾالٲي قٽط ٸ ثٳٷٓٹض
اٶدبٰ ثركي اظ ٸْبي ٝٸ ٲبٲٹضيتٽبي ٲحٹٮٻ ثٻ قٽطزاضي ثبقس ٸ ټعيٷٻ٦طز ثطاي ٲهبض ٜخبضي قٽطزاضي ٲدبظ
ٶٳي ثبقس.
ج) ضوابط كمك به بودجه شوراي اسالمي شهر
ٲيعاٴ پيف ثيٷي ٦ٳ ٥ثٻ ثٹزخٻ قٹضاي اؾالٲي قٽطټب ثطاثط اؾت ثب زضنس ٲكرم قسٺ زض خسٸ ٬شي٭ :
درصد بودجه حداقل مبلغ (ٲيٯيٹٴ ضيب )٬حداكثر مبلغ(ٲيٯيٹٴ ضيب)٬
جمعيت ( نفر )
1.652
% 0
زير  02هسار
442ضيب٬
(ٲيٯيٹٴ
0.522
552
% 1.52
 02تا  52هسار
3,122
1.122
% 1.42
 52تا  122هسار
5.722
0.022
% 1.02
 122تا  022هسار
7.922
4.422
% 2.52
 022تا  522هسار
10.722
7.722
% 2.15
522هسار تا يك ميليون
00.222
------------ 1تا  0ميليون
33,222
------------بيش از  0ميليون
165.222
------------شهرداري تهران
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 )1زضنٹضتي٧ٻ زضنسٲٹضزٶٓط اظحسا٢٭ ٲجٯ ٙاضائٻقسٺ ٦ٳتط ثبقس ،ٲي ثبيؿت ٲجٯ ٙحسا٢٭ ٲالٖ ٤ٳ٭ ٢طاض ٪يطز.
 )2زضنٹضتي٧ٻ زضنس ٲٹضزٶٓط اظ حسا٦ثط ٲجٯ ٙتٗييٵ قسٺ ثيكتط ثبقس ،ٲي ثبيؿت ٲجٯ ٙحسا٦ثط ثٗٷٹاٴ ؾ ٝ٣زض
ثٹزخٻ پيف ثيٷي ٪طزز.
 )3حسا٢٭ ٸ حسا٦ثط ٲجٯ ٍ٣ٞ ، ٙثطاي قٽطزاضيٽبيي ٲي ثبقس ٦ٻ زضنس ٲٹضزٶٓط زضثبظٺ ٞٹ ٠ٶجبقس ٸ زضنٹضتي٧ٻ
زضنس ٲحبؾجٻ قسٺ زض ٲحسٸزٺ ٲص٦ٹض ثبقس ثبيؿتي ټٳبٴ ٲجٯ ٙٲحبؾجٻ قسٺ ،پيف ثيٷي ٪طزز.
 )4ٲٷٓٹض اظ ثٹزخٻ ٲهٹة زض خسٸٞ ٬ٹ ٠ثطاثط اؾت ثب ٦٭ ثٹزخٻ ٲهٹة ؾب 1397 ٬ثٻ اؾتثٷبي "٦ٳ٥ټبي ٲٯي ٸ
اؾتبٶي ،ٸاٲٽبي زضيبٞتي ٸ اٸضا ٠ٲكبض٦ت".
 )5قٽطزاضي قٽطټبي ثب خٳٗيت ثيف اظ ي ٥ٲيٯيٹٴ ٶٟط ثبيؿتي ؾ ٝ٣ٲيعاٴ ٦ٳ ٥ثٻ ثٹزخٻ قٹضاي قٽط ذٹز ضا
(تٗييٵ قسٺ زض خسٸٞ ٬ٹ )٠ثٗٷٹاٴ حسا٦ثط ٲيعاٴ پطزاذتي ضٖبيت ٶٳبيٷس ٸ قبٲ٭ زضنسي اظ ثٹزخٻ ٸ حسا٢٭ ٲجٯٙ
ٶٳي ثبقٷس.
 )6اٖتجبض ٞٹ٠اٮص٦ط ثطاي ٦ٳ ٥ثٻ ثٹزخٻ قٹضاي اؾالٲي قٽط ٲيثبقس ٦ٻ زض چٽبضچٹة ثٹزخٻ ٲهٹة قٹضا ٸ
ٲُبث ١زؾتٹضاٮٗٳ٭ ثٹزخٻ قٹضاټبي اؾالٲي ٦كٹض ٲيثبيؿتي ټعيٷٻ ٶٳبيٷس.
 )7ټعيٷٻټبي ٚيطٲهطٞي قٹضا اظ خٳٯٻ ذطيس ٸ اخبضٺ اٲٹا ،٬ؾبذتٳبٴ ،ٸؾيٯٻ ٶ٣ٯيٻ ٸ  ...زض ضزيٟٽبي ثٹزخٻ قٽطزاضي
پيفثيٷي ٸ ثب ضٖبيت ٲ٣طضات ٲطثٹٌ تٹؾٍ قٽطزاضي ذطيساضي ٸ ثطاؾبؼ ٲ٣طضات تحٹي٭ قٹضا ذٹاټس قس.
 )8ټعيٷٻ ټبي خبضي قٹضا نطٞب ثٻ تٷبؾت تح ١٣زضآٲسټبي قٽطزاضي ٢بث٭ پطزاذت ٲي ثبقس.
 )9اٖتجبضات ٲعثٹض پؽ اظ ٲحبؾجٻ زض ضزي ٝاٖتجبضي "تأٲيٵ اٖتجبض ثٹزخٻ قٹضاي اؾالٲي قٽط" زض شي٭ ٲبزٺ 16
ٸْيٟٻ ذسٲبت ازاضي ثٹزخٻ قٽطزاضي ٢بث٭ پيفثيٷي ٲيثبقس.
 )10پيف ثيٷي اٖتجبض ٲٹضزٶيبظ ثطاي حؿبثطؾي قٽطزاضي ٸ ؾبظٲبٶٽبي ٸاثؿتٻ (ٲٹيٹٔ ثٷس  30ٲبزٺ ٢ 71بٶٹٴ
تك٧يالت ،ٸْبي ٝٸ اٶتربثبت قٹضاټبي اؾالٲي ٦كٹض) ٦ٻ تٹؾٍ قٹضاي اؾالٲي قٽط نٹضت ٲي٪يطز ضا ٖالٸٺ
ثط ٦ٳ٥ټبي قٽطزاضي ثٻ قٹضاي اؾالٲي قٽط ،ثبيؿتي پيف ثيٷي ٸ ثٻ قٹضاي اؾالٲي قٽط پطزاذت ٪طزز.
 )11ثٳٷٓٹض اٶدبٰ حؿبثطؾي ټطؾب ٬قٽطزاضي ٸ ؾبظٲبٶٽبي ٸاثؿتٻ ،قٹضاي اؾالٲي قٽط ٲٹْ ٝاؾت حسا٦ثط تب
پبيبٴ قٽطيٹض ٲبٺ ټٳبٴ ؾب ،٬ٶؿجت ثٻ اٶتربة حؿبثطؼ ضؾٳي ا٢ساٰ ٶٳٹزٺ ٸ تب پبيبٴ قٽطيٹض ٲبٺ ؾب ٬ثٗس،
ثطضؾي ٸ تهٹيت ٪عاضـ حؿبثطؾي قٽطزاضي ٸ ؾبظٲبٶٽبي ٸاثؿتٻ اٶدبٰ پصيطز.
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د) ساير ضوابط تنظيم بودجه
 )1زض ضاؾتبي اخطاي ثٷس ج ٲبزٺ  44آييٵٶبٲٻ ٲبٮي قٽطزاضيټب ٸ ثٷس  30ٲبزٺ ٢ 71بٶٹٴ تك٧يالت ،ٸْبي ٝٸ
اٶتربثبت قٹضاټب ،حؿبثطؾبٴ ضؾٳي زض ظٲبٴ حؿبثطؾي ؾبظٲبٴټبي ٸاثؿتٻ ثٻ قٽطزاضي ٲ٧ٯ ٝثٻ تٽيٻ ٸ اضائٻ
٪عاضـ ٲبٮيبتي اٖٱ اظ ت٧ٯيٟي ٸ ٖٳٯ٧طزي ٸ ټٳچٷيٵ اٖالٰ ٶٓط زضذهٹل ضٖبيت يٹاثٍ اٖالٲي زض ايٵ
ثركٷبٲٻ ،تٹؾٍ قٽطزاضيټب ٲيثبقٷس.
 )2ٸا٪صاضي پطٸغٺ ټبي ٲهٹة زض ثٹزخٻ قٽطزاضي اظ َطي ١تط ٤تكطيٟبت ثٻ ؾبظٲبٴ ټبي ٸاثؿتٻ قٽطزاضي ٲدبظ
ٶجٹزٺ ٸ ؾبظٲبٴ ټبي ٸاثؿتٻ ثط اؾبؼ ثٹزخٻ ٲهٹة تٯٟي٣ي قٽطزاضي ٸ زض چبضچٹة آييٵ ٶبٲٻ ٲبٮي ٸ
ٲٗبٲالتي قٽطزاضي ٸ ٲ٧بٶيعٰ ترهيم ثٹزخٻ ا٢ساٲبت الظٰ ضا ثٗٳ٭ ذٹاټٷس آٸضز.
 )3ثٳٷٓٹض ٲسيطيت ټطچٻ ثٽتط زض ٲٷبثٕ ٸ ٲهبض ٜٸ خٯٹ٪يطي اظ ايدبز زيٵ ٸ ثسټي زض قٽطزاضي ،الظٰ اؾت ٲٟبز
زؾتٹضاٮٗٳ٭"٦ٳيتٻ ترهيم اٖتجبضزض قٽطزاضي"ثٻ قٳبضٺ16919ٲٹضخ95/05/11ؾبظٲبٴ قٽطزاضيٽب ٸ زټيبضي
ټبي ٦كٹض زض ټط٪ٹٶٻ ترهيم اٖتجبض ثٻ ٸاحسټب ٸ ٲٷبَ ١ٸ ؾبظٲبٶٽبي ٸاثؿتٻ ثٻ قٽطزاضي ٲسٶٓط ٢طاض ٪يطز.
٦ )4ٯيٻ زضآٲسټبي قٽطزاضي ٲي ثبيؿت َج ١زؾتٹضاٮٗٳ٭ ذعاٶٻ زاضي قٽطزاضيٽب ثٻ قٳبضٺ  25459ٲٹضخ
 96/02/20اثالٚي ٸظيطٲحتطٰ ٦كٹض ثٻ حؿبة ذعاٶٻ قٽطزاضي ٸاضيع ٪طزز .يٳٷب ٦ٯيٻ زضآٲسټبي اذتهبني
ؾبظٲبٶٽبي ٸاثؿتٻ ثٻ قٽطزاضي ٶيع ٲي ثبيؿت ثٻ حؿبة ذعاٶٻ قٽطزاضي ٸاضيع ٸ زض ؾ ٝ٣ثٹزخٻ ٲهٹة ټط
ؾبظٲبٴ ٸ ثط اؾبؼ ثركٷبٲٻ ٲص٦ٹض زض ثٷس ٞ( 37ٹ ،)٠ثطاي اخطاي ٸْبي ٝٸ ٲبٲٹضيت ټبي آٴ تٹؾٍ قٽطزاضي
اٶدبٰ ٲي قٹز.
 )5ؾبظٲبٴ ټبي ٸاثؿتٻ ٲٹْٟٷس ثٹزخٻ پيكٷٽبزي(ٲهٹة) ټطؾبٮٻ ذٹز ضا حسا٦ثط تب اٸ ٬زي ٲبٺ ؾب 1396 ٬ٸ تٟطيٙ
ثٹزخٻ ؾب 1396 ٬ضا تب پبيبٴ ذطزازٲبٺ ؾب 1397 ٬ثٻ قٽطزاضي اضائٻ ٶٳبيٷس ٸ قٽطزاضي ٲٹْ ٝاؾت ثٹزخٻ
تٯٟي٣ي قٽطزاضي ٸ ؾبظٲبٶٽبي ٸاثؿتٻ ضا ثٻ قٹضاي اؾالٲي قٽط اضائٻ ٶٳبيس.
 )6ټط٪ٹٶٻ انالح زض ٶٓبٰ تٽيٻ ٸ تٷٓيٱ ثٹزخٻ قٽطزاضي ،نطٞب ثطاؾبؼ اثال٘ ٸظاضت٦كٹض (ؾبظٲبٴ قٽطزاضيټب ٸ
زټيبضيټبي ٦كٹض) اٲ٧بٴپصيط اؾت .ٮصا قٽطزاضيټب ٲٹْٟٷس زض ؾب 1397 ٬ثٹزخٻ ذٹز ضا زض٢بٮت ثٹزخٻ
ثطٶبٲٻاي (ٲٹيٹٔ زؾتٹضاٮٗٳ٭ انالحي ضٸـ تٷٓيٱ ثٹزخٻ قٽطزاضيټب ٦ٻ زض ؾب 1379 ٬تٹؾٍ ٸظاضت ٦كٹض
ثٻ قٽطزاضيټب اثال٘ قسٺ اؾت) تٽيٻ ٸ تسٸيٵ ٶٳبيٷس.

11

ثركٷبٲٻ ثٹزخٻ ؾب 1397 ٬قٽطزاضيټبي ٦كٹض

فصل چهارم -سامانه بودجه شهرداريها
 )1زض ضاؾتبي ثؿٍ زٸٮت اٮ٧تطٸٶي ٥ٸ ثبتٹخٻ ثٻ ت٧ٯي ٝقٽطزاضيټب َج ١تجهطٺ شي٭ ٲبزٺ ٢ 67بٶٹٴ قٽطزاضي
ٲجٷي ثط اضؾب ٬ي ٥ٶؿرٻ اظ ثٹزخٻ ثٻ ٸظاضت ٦كٹض ،تٳبٲي قٽطزاضيټب ٲٹْٟٷس ثٹزخٻ ٲهٹة ٸ تٟطي ٙثٹزخٻ ضا
زض ؾبٲبٶٻ ثٹزخٻ قٽطزاضيټبي ٦كٹض ثٻ آزضؼ ايٷتطٶتي  budget.imo.org.irثجت ٶٳبيٷس.
 )2قٽطزاضي ټب ٲٹْٝاٶس پؽ اظ ثجت ثٹزخٻ زض ؾبٲبٶٻ ٸ تهٹيت قٹضاي اؾالٲي قٽط ،ٶؿرٻ ٦بٚصي ثٹزخٻ (پطيٷت
اظ ؾبٲبٶٻ) ٦ٻ ثٻ اٲًبي ٲسيطٲبٮي،قٽطزاض ٸ ضئيؽ قٹضاي اؾالٲي قٽط ضؾيسٺ ضا ثٻ ٞطٲبٶساضي ٸ اؾتبٶساضي
ٲطثٹَٻ اضؾب ٬ٶٳبيٷس.
 )3قٽطزاضي ٲ٧ٯ ٝاؾت ٶؿرٻ اٲًبء قسٺ ثٹزخٻ (اٖٱ اظ ثٹزخٻ ٲهٹة،انالحيٻ/ٲتٳٱ ٸ تٟطي ٙثٹزخٻ) ضا اؾ٧ٵ
ٶٳٹزٺ ٸ زض ؾبٲبٶٻ ثٹزخٻ ثبض٪صاضي ٶٳبيس.
 )4ٲٽٯت زؾتطؾي ثطاي ثجت ثٹزخٻ ٲهٹة ؾب 1397 ٬زض ؾبٲبٶٻ ثٹزخٻ ،حسا٦ثط تب پبٶعزټٱ اؾٟٷسٲبٺ ؾب 1396 ٬ٸ
ٲٽٯت زؾتطؾي ثجت تٟطي ٙثٹزخٻ (ٖٳٯ٧طز) ؾب 1396 ٬تب پبٶعزټٱ تيطٲبٺ  1397ٲيثبقس.
 )5ٲؿئٹٮيت نحت ٸضٸز ثٹزخٻټبي ثجت قسٺ زض ؾبٲبٶٻ ثٹزخٻَ ،ج ١ت٧بٮي ٝٲ٣طض زض ٲبزٺ  26آييٵٶبٲٻ ٲبٮي
قٽطزاضيټب ،ثٻٖٽسٺ قٽطزاض ٸ ٲؿئٹ ٬اٲٹضٲبٮي يب ٲٗبٸٶيٵ ثطٶبٲٻضيعي زض ٦الٴ قٽطټب ٲيثبقس.

فصل پنجم  -سرفصلهاي اعتبارات متمركز
تبٲيٵ اٖتجبضات اظ ٲح٭ ٸخٹٺ ٲتٳط٦ع ٲٹيٹٔ تجهطٺ ( )2ٲبزٺ  39ٸ تجهطٺ ( )3ٲبزٺ ٢ 41بٶٹٴ ٲبٮيبت ثط اضظـ اٞعٸزٺ
زض ؾب 1397 ٬ثطاي ؾطٞه٭ټبي شي٭ ٲٹضز تب٦يس ٢طاض ٲي٪يطز:
 .1تٹؾٗٻ ٗٞبٮيتټبي ٞٷيٖ -ٳطاٶي :اخطاي َطحټبي ؾبٲبٶسټي ثبٞتټبي ٞطؾٹزٺ ٸ ٶب٦بضآٲس قٽطي ،احيبء ٸ ٲطٲت
ثبٞتٽبي اضظقٳٷس ٞطټٷ٫ي ،تبضيري ٸ تٹاٶٳٷس ؾبظي ٲٷبَ ١حبقيٻ ٶكيٵ ،ټسايت ٸ ز ٕٞآةټبي ؾُحي ،اخطاي
َطحټبي ٪طزق٫طي ،اضت٣بء ٦يٟي ٲٗبثط قٽطي ،اؾتبٶساضزؾبظي ٦بضذبٶدبت آؾٟبٮت ،اخطاي َطحټبي ٲٳيعي
اٲال ،٤تٽيٻ ٶ٣كٻ ثٻټٷ٫بٰ قٽطي ٸ اخطاي ؾيؿتٱټبي اَالٖبت ٲ٧بٶي زض قٽطټب ٸ ٶيع ٲٷبؾتؾبظي
ٲحيٍټبي قٽطي ثطاي ٲٗٯٹٮيٵ خؿٳي ٸ حط٦تي.
 .2اضت٣بي ٦يٟيت ذسٲبت قٽطي٦ :ٳ ٥ثٻ احساث ،تدٽيع ٸ ت٧ٳي٭ ايؿت٫بٺټبي آتفٶكبٶي٦ ،ٳ ٥ثٻ اخطاي
َطحټبي تٹؾٗٻ ًٞبي ؾجع٦ ،ٳ ٥ثٻ اٶدبٰ ٲُبٮٗٻ ٸ اخطاي َطحټبي خساؾبظي قج٧ٻ آثيبضي ًٞبي ؾجع اظ آة
قطة٦ ،ٳ ٥ثٻ اخطاي َطحټبي خبٲٕ ٲسيطيت پؿٳبٶس ،احساث ؾطٸيؽ ثٽساقتي ٖٳٹٲي ،اخطاي َطح ظٶسٺ٪يطي
ؾ٩ټبي ٸٮ٫طز (ثطاؾبؼ قيٹٺٶبٲٻ اثالٚي ؾبظٲبٴ قٽطزاضيټب ٸ زټيبضيټبي ٦كٹض)٦ ،ٳ ٥ثٻ اخطاي َطح
احساث ،تدٽيع ٸ تٹؾٗٻ آضاٲؿتبٴټب٦ ،ٳ ٥ثٻ اخطاي َطحټبي ظيجبؾبظي ،حٳبيت اظ َطحټبي اؾتٟبزٺ اظ اٶطغي ٶٹ
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ٸ تدسيسپصيط ٸ ثٽيٷٻؾبظي ٲهط ٜؾٹذت ،اضت٣بء ؾُح آٲبز٪ي خؿٳبٶي آتفٶكبٶبٴ ٸ ثط٪عاضي ٸ قط٦ت زض
ٲؿبث٣بت ٖٳٯيبتي -ٸضظقي آتفٶكبٶبٴ.
 .3ٲٽٷسؾي ٲدسز ٸ انالح ؾبذتبض ؾبظٲبٶي :ٲٽٷسؾي ٲدسز ٸ انالح ؾبذتبض ؾبظٲبٶي ثب ضٖبيت ٲبزٺ ٢ 54بٶٹٴ
قٽطزاضي ٸ اضت٣بء ٦يٟيت ٶيطٸي اٶؿبٶي ،اؾت٣طاض ٸ اخطاي ضٸـټبي ٶٹيٵ ٲسيطيتي ٸ ٲٽٷسؾي اضظـ ،ثبظذطيس
ٶيطٸي اٶؿبٶي ٲبظاز ،ٲٷُ٣ٻ ثٷسي ٸ ٲحٯٻ ثٷسي قٽطي ٸ ١ٞزؾتٹضاٮٗٳ٭ اثالٚي تٹؾٍ ٸظيط ٲحتطٰ ٦كٹض َي
ٶبٲٻ قٳبضٺ  156942ٲٹضخ .1395/11/23
 .4تٹؾٗٻ آٲٹظـ ٸ پػٸټف :يطٸضي اؾت اخطاي ثطٶبٲٻټبي آٲٹظقي زض ٢بٮت َطح ټبي خبٲٕ آٲٹظـ ٦بض٦ٷبٴ ٸ
ثب تٗييٵ ؾطٞهٯٽبي ٦بضثطزي ٸ ٲطتجٍ ثب ٲكبٚ٭ ذبل اٶدبٰ پصيطز.
 .5حٳبيت اظ حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ٖٳٹٲي زضٸٴ قٽطي :احساث ٸ ت٧ٳي٭ پبيبٶٻټبي حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ،ايدبز تأؾيؿبت ٸ اٲب٦ٵ
ٖٳٹٲي زض ٲجبزي ٸضٸزي ٸ ذطٸخي قٽطټب ،اٶدبٰ َطحټبي ٲُبٮٗبت ٦بضثطزي ٲطتجٍ ثب حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ٖٳٹٲي زض
قٽطټبي ظيط  100ټعاض ٶٟط خٳٗيت زاضاي ؾبظٲبٴ حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ټٳ٫بٶي ٸ ټٳچٷيٵ حٳبيت ٸ تدٽيع ؾبظٲبٴټبي
اتٹثٹؾطا ٶي ،ثٽجٹز ٖجٹض ٸ ٲطٸض زضٸٴ قٽطي ٸ انالح ټٷسؾي ٲٗبثط ،ذطيس ُٗ٢بت يس٦ي ٶبٸ٪بٴ اتٹثٹؾطاٶي،
ذُٹٌ ٲتطٸ ٸ ټٹقٳٷسؾبظي قج٧ٻټبي حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ زض قٽطټبي ثبالي  100ټعاض ٶٟط ٸ ٦الٴقٽطټب.
 .6ثطٶبٲٻضيعي ،ثٹزخٻ ٸ ٞٷبٸضي اَالٖبت :تٽيٻ ،تهٹيت ٸ اخطاي ثطٶبٲٻ پٷحؾبٮٻ تٹؾٗٻٖ ،ٳطاٴ ٸ انالحبت قٽط،
انالح ٶٓبٰ ٲبٮي قٽطزاضي (ثطاؾبؼ زؾتٹضاٮٗٳ٭ اثالٚي ؾبظٲبٴ قٽطزاضيټب ٸ زټيبضيټب) ،تٹؾٗٻ
ظيطؾبذتټبي ٞٵآٸضي اَالٖبت ٸ ٶطٰاٞعاضټبي ٲطتجٍ ،ايدبز ظيطؾبذتټبي تٹؾٗٻ قج٧ٻ ٸ ت٧ٳي٭ پبي٫بٺټبي
اَالٖبتي.
 .7حٳبيت اظ َطحټبي زضآٲسظا ٸ ٲكبض٦ت ثرف ذهٹني :تٽيٻ َطحټبي اٲ٧بٴؾٷدي ثطاي قٷبؾبيي ٸ اخطاي
پطٸغٺټبي ؾٹززٺ ثٻٲٷٓٹض اؾتٟبزٺ اظ ْطٞيت اثعاضټبي ٲرتٯ ٝٲبٮي ٶٹيٵ اٖٱ اظ اٶتكبض اٸضا ٠ٲكبض٦ت ثطاي
پطٸغٺټبي ٖٳطاٶي ،ن٧ٹ ،٤ٲكبض٦ت ٲسٶي ٸ . ....
٦ .8ٳ ٥ثٻ تدٽيع قٽطزاضيټب٦ :ٳ ٥ثٻ تدٽيع قٽطزاضيټب ثٻٲٷٓٹض تبٲيٵ ،تدٽيع ٸ ٶٹؾبظي ٲبقيٵآالت ٖٳطاٶي
ٸ ذسٲبتي.
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