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آثبٱ ٯبٷ 1394

ثخـٴبٯٸ ثٶدخٸ ػب 1395 ٩ؿٺشداسيٹبي ٣ـٶس

بسم اهلل الرحمن الرحيم
مقدمه
ثٸخٶاػت خذاٵٳذ ٯتٔب ٩ٵ دسػبيٸ ٹٰجؼت٨ي ٯ٬ي ٳبؿي اص اػت٠شاس دٵ٫ت تذثيش ٵ اٯيذ ،ثخـٴبٯٸ ثٶدخٸ ػب٩
 1395ؿٺشداسيٹب ثب ٹذ ٙاػتٰشاس ػيبػتٹبي تٰش٣ضصدايي ٵ آٌبي اختيبسات ثٸ ٯذيشيتٹبي ٯٴٌ٠ٸاي
ٵ ٯح٬ي تٴِيٮ ٵ اثالٕ ٯي٧شدد.
ثشايٲ اػبع ا٫ضا٭ات اػٴبد ثبالدػتي ؿبٯ ٪ػٴذ چـٮاٳذاص  20ػب٫ٸ دسا 1404 ٞٛٵ ػيبػتٹبي اثالٗي
ٯ٠ب٭ ٯِٔٮ سٹجشي (ٯذُ٬ٸأ٫ب٫ي) ،ت٤ب٫ي ٚٯ٠شس دس ثشٳبٯٸ ٹبي تٶػٔٸ ٣ـٶس ،ػيبػتٹبي ٣الٱ دٵ٫ت تذثيش
ٵ اٯيذ ،ثشٳبٯٸ اسائٸ ؿذٷ تٶػي ٵصيش ٯحتش٭ ٣ـٶس دس حٶصٷ ؿٺشداسيٹبٟ ،بٳٶٱ٧شايي ،خذٯت ثٸ ؿٺشٵٳذاٱ ٵ
است٠بء ػالٯت اداسي ،چٺبسچٶة ثخـٴبٯٸ ثٶدخٸ ػب 1395 ٩ؿٺشداسيٹبي ٣ـٶس سا تـ٤ي ٪دادٷ اػت.
فصل اول -راهبردها و سياستها
ثٶدخٸ ػب 1395 ٩ؿٺشداسيٹب ثبيؼتي ثشاي ثٺجٶد ؿبخقٹبي ٯذيشيتؿٺشي تٺيٸ ٵ تٴِيٮ ٧شدد .اص ايٲسٵ الص٭
اػت تٰب٭ ؿٺشداسيٹبي ٣ـٶس ثب حؼٲ تذثيش ٵ ثب دس ١ٯٴبػت اص ٛشكتٹبي پيؾسٵ ٵ ثب تٶخٸ ثٸ ػيبػت ٹبي
اٟتلبد ٯ٠بٵٯتي اثالٗي ٯ٠ب٭ ٯِٔٮ سٹجشي (ٯذُ٬ٸأ٫ب٫ي) ٵ اػتٜبدٷ ثٺيٴٸ اص ٯٴبثْ ٯحذٵد ٵ ت٠ٶيت اٳوجبى ٯب٫ي،
ٯٴبػتتشيٲ ثٶدخٸ سا تذٵيٲ ٳٰبيٴذ.
 -1-1راهبردهاي اساسي
اٹٮ ساٹجشدٹبي ػب 1395 ٩ثب تب٣يذ ثش ػيبػت ٹبي اٟتلبد ٯ٠بٵٯتي :
)1

ٔٛب ٩ػبصي ٬٣يٸ اٯ٤بٳبت ٵ ٯٴبثْ ٯب٫ي ٵ ػشٯبيٸ ٹبي اٳؼبٳي

)2

ٯـبس٣ت حذا٣ثشي ؿٺشٵٳذاٱ دس اخشاي پشٵطٷ ٹب

)3

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

)4

اكالح ٳِب٭ دسآٯذ ؿٺش ثب سٵي٤شد ت٠ٶيت ٯٴبثْ پبيذاس

)5

ثٺجٶد ٵ ثٸ٣بس٧يشي ٳِب٭ٹبي ي٤پبسچٸ ٹٶؿٰٴذ ػبصي اًالٓبت ثشاي ثٺجٶد خذٯتسػبٳي

)6

تٶػٔٸ ٳِب٭ ثشٳبٯٸسيضي ٯذيشيت ؿٺشي ثب تب٣يذ ثش اٹذاٰ٣ ٙي ٵ ٣يٜي ٵ ؿبخقٹبي اسصيبثي ٰٓ٤٬شد
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 -2-1سياستهاي اجرايي
ثب ٓٴبيت ثٸ ػيبػتٹبي دٵ٫ت دس صٯيٴٸ اٛضايؾ ٯـبس٣ت اختٰبٓي ،تٶاٳٰٴذػبصي ػشٯبيٸ اٳؼبٳي ٵ ٛٴبٵسي ٵ
ثٺشٷٯٴذي اص ٯٴبثْ٣ ،بٹؾ تلذيٹب ٵ ٵا٧زاسي اٯٶس ثٸ ثخؾ خلٶكي ٵ تٔبٵٳي ٵ ٹذٰٛٴذػبصي يبساٳٸٹب ثشاي
ثبصتٶصيْ يبساٳٸ ٣بال ٵ خذٯبت ٰٓٶٯي ٯيبٱ اٟـبس ٣ٮ دسآٯذ ،ػيبػتٹبي ري ٪ٯٶسد تأ٣يذ اػت:
)1

احلبء ٵُبيٟ ٚبث ٪ٵا٧زاسي ٵ ثشٵٱػپبسي ثشاػبع دػتٶسا ٪ٰٔ٫ٹبي اثالٗي

)2

ٯٰٴٶٓيت پشداخت ٹش٧ٶٳٸ آتجبس اص آتجبسات ؿٺشداسي ثٸ دػت٨بٷٹبي اخشايي.

)3

اخشاي ٔٛب٫يتٹبي ٛشٹٴ٨ي ٵ ٹٴشي ثشاي تٰٔي ٞاسصؽٹبي اػالٯي ،ثبٵسٹبي ديٴي ٵ آتالي ٯٔشٛت ديٴي ٵ

ٛشٹٴ٦ػبصي دس اسائٸ ا٨٫ٶي كحيح ٯلش ٙٵ ػج ٢صٳذ٧ي ٵ اػتٜبدٷ اص ٣بالٹبي تٶ٫يذ داخ.٪
)4

ت٠ٶيت ػبص ٵ ٣بسٹبي ٯذيشيت ٵ ٳِبست ثش ٹضيٴٸ٣شد آتجبسات ثٸ ٵيظٷ ثشٟشاسي ٳِب٭ ٣ٴتش ٩پشٵطٷ.

)5

است٠بي ؿبخقٹبي ثٺجٶد ٯحيي ؿٺشي.

)6

ايٰٲػبصي ؿٺش دس ٯ٠بث ٪ػٶاٳح ٵ حٶادث ًجئي ٵ ٗيشٯتشٟجٸ ثب اٵ٫ٶيت احيبء ،ثٺؼبصي ٵ ٳٶػبصي ثبٛتٹبي

ٛشػٶدٷ ٵ ٳب٣بسآٯذ ؿٺشي.
)7

تٶػٔٸ ٵ ٳٶػبصي ٳبٵ٧بٱ حٰ ٪ٵ ٳٰٓ ٪٠ٶٯي ثب دسٳِش ٧شٛتٲ اٹذا ٙٯٴذسج دس ٟبٳٶٱ ٯذيشيت ٯلش ٙػٶخت ٵ

تٶػٔٸ حٰ ٪ٵ ٳٰٓ ٪٠ٶٯي.
)8

اٳدب٭ پشٵطٷٹبي ثضس ٥خذيذ ثشاػبع ٯٌبٔ٫بت ٓبسهٸػٴدي تشاٛي٤ي ،ٯحييصيؼتي ٵ ٛٴي.

)9

ث٤بس٧يشي ٛٴبٵسي ٹبي ٳٶيٲ آثيبسي ثٰٴِٶس ٣بٹؾ ٯلش ٙآة دس حٶصٷ ٛوبي ػجض

 )10اٵ٫ٶيتثٴذي ًشحٹب ٵ پشٵطٷٹب ثب تب٣يذ ثش تٰ٤يً ٪شحٹب ٵ پشٵطٷٹبي ٳيٰٸتٰب٭.
 )11ٳ٨ٺذاسي اثٴيٸ ٵ تبػيؼبت ؿٺشي.
 )12ت٠ٶيت ػٺٮ دسآٯذٹبي پبيذاس ٵ٣بٹؾ ٵاثؼت٨ي ثٶدخٸ ثٸ دسآٯذٹبي ٳبپبيذاس اصخٰ٬ٸ دسآٯذٹبيٳبؿي
اصػبختٵػبص.
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فصل دوم – تكاليف بودجهاي
)1

ثبتٶخٸ ثٸ ايٲ٣ٸ ًج ٞٯٜبد ٯبدٷ ٟ 15بٳٶٱ ٳٶػبصي ٵ ٰٓشاٱ ؿٺشي ،ؿٺشداسيٹب ٯٜ٬٤ٴذ ،ثب ساٹٴٰبئي

ٵصاست٣ـٶس ،ثشٳبٯٸ ٰٓ٬يبت ٳٶػبصيٰٓ ،شاٱ ٵ اكالحبت ؿٺش سا ثشاي ٯذت  5ػب ٩تٴِيٮ ٵ اخشا ٣ٴٴذ ،ٵ ٵصاست
٣ـٶس دساخشاي ٯبدٷ  25آييٲٳبٯٸ ٯب٫ي ؿٺشداسيٹب ،دػتٶسا ٪ٰٔ٫ٳحٶٷ تٺيٸ ٵ تٴِيٮ ثشٳبٯٸ پٴحػب٫ٸ تٶػٔٸٰٓ ،شاٱ ٵ
اكالحبت ؿٺش ٵ اٳٌجب ٝآٱ ثب ثٶدخٸ ػبالٳٸ سا ثٸ ؿٺشداسيٹب اثالٕ ٳٰٶدٷ اػت٫ ،زا:
ا -ٚ٫ؿٺشداسيٹبئي ٣ٸ ثشاػبع ٯجبٳي ٛٶ ،ٝثشٳبٯٸ پٴحػب٫ٸ تٺيٸ ٵ دسدػت اخشا داسٳذ ،ثبيذ دس تٺيٸ ثٶدخٸ ػب٩
 ،1395ثشٳبٯٸٹبً ،شحٹب ٵ ٔٛب٫يتٹبي ٯشثٶى ثٸ ثشؽ ي٢ػب٫ٸ ثشٳبٯٸ ٯضثٶس سا ٯجٴبي تٺيٸ ثٶدخٸ ٟشاسدٹٴذ.
ة -ؿٺشداسيٹبئي ٣ٸ تب٣ٴٶٱ ثشٳبٯٸ پٴحػب٫ٸ سا تلٶيت ٵ اخشائي ٳٴٰٶدٷاٳذ ،ٯٜ٬٤ٴذ ثش اػبع دػتٶسا ٪ٰٔ٫كذسا٫ز٣ش
ٵ ؿيٶٷٳبٯٸ تذٵيٲ ثشٳبٯٸسيضي ساٹجشدي پٴحػب٫ٸ ؿٺشداسيٹبي ٣ـٶس ٵ ثب تٶخٸ ثٸ ٬٣يٸ اػٴبد ٛشادػت ؿبٯ ٪ػٴذ
چـٮاٳذاص ٣ ٪٣ـٶس ،ػيبػتٹبي ٬٣ي ٳِب٭ٟ ،ٶاٳيٲ تٶػٔٸ ٣ـٶس ،ٵ ثشٳبٯٸٹبي ٵصيش ٯحتش٭ ٣ـٶس دس حٶصٷ ؿٺشي
ٳؼجت ثٸ تٺيٸ ٵ تذٵيٲ ثشٳبٯٸ اٟذا٭ ٳٰٶدٷ ٵ پغ اص تلٶيت ؿٶساي ؿٺش ٵ تبئيذ اػتبٳذاسي ٯتجٶّ (ثب تٶخٸ ثٸ اختيبسات
تٜٶيوي ٵصاست٣ـٶس ثٸ اػتبٳذاسي) ،اص اٵ ٩ػب 1395 ٩ثٸ ٯشح٬ٸ اخشا ث٨زاسٳذ.
ً )2ج ٞٯٜبد ٯبدٷ ٟ 73بٳٶٱ ؿٺشداسي٬٣ ،يٸ ٓٶاسم ٵ دسآٯذ ٹش ؿٺشداسي ٯٴحلشا ثٸ ٯلش ٙٹٰبٱ ؿٺش خٶاٹذ
سػيذ.
)3

٬٣يٸ ٟشاسدادٹبي ؿٺشداسي ٵ ٯدٶصٹبي خشيذ ٵ ٹش٧ٶٳٸ پشداخت ثبتٶخٸ ثٸ ٯبدٷ ٟ 79بٳٶٱ ؿٺشداسيٟ ،ج ٪اص

اٳدب٭ ٯيثبيؼت تبٯيٲ آتجبس ٧شدد.
)4

ٹش٧ٶٳٸ ثشٵٱػپبسي ٵ ٵا٧زاسي اٯٶس ثٸ ثخؾ خلٶكي دسچٺبسچٶة ٟٶاٳيٲ ٵ ٯ٠شسات ؿٺشداسي ٯٴٶى ثٸ تٔييٲ

ت٬٤ي ٚٯٴبثْ ٯٶخٶد آٮ اص ٳيشٵياٳؼبٳي ٵ ٯبؿيٲآالت ٵ تدٺيضات ثٶدٷ ثٸ ٳحٶي ٣ٸ ٹضيٴٸ ثشٵٱػپبسي ثبس ٯب٫ي
ٯدذدي سا ٓالٵٷ ثش ٔٛب٫يت ٟج ،٪ثٸ ؿٺشداسي تحٰي ٪ٳٴٰبيذ.
)5

پيؾثيٴي آتجبس الص٭ ثشاي تٰٔيش ٵ ٳ٨ٺذاسي تبػيؼبت ٵ اثٴيٸ ؿٺشي ثٸٵيظٷ پ٪ٹب ،پبس١ٹب ،پبيبٳٸٹب،

ايؼت٨بٷٹبي آتؾٳـبٳي ،حٰ ٪ٵ ٳٰٓ ٪٠ٶٯي ٵ ػشٵيغٹبي ثٺذاؿتي.
)6

پيؾ ثيٴي اٛضايؾ تذسيدي ٳشخ ٓٶاسم پؼٰبٳذ تب ػٟ ٚ٠يٰت تٰب٭ ؿذٷ خْٰ آٵسي  ،حٰ ٪ٵ دٛٲ ثٺذاؿتي

صثب٫ٸ ٹبي ؿٺشي دس ٣الٳـٺشٹب
)7

پيؾ ثيٴي  %50آتجبس الص٭ خٺت خشيذ خٶدسٵٹبي ٳشدثبٱ داس ٵ ثبالثش ٹيذسٵ٫ي٤ي آتؾ ٳـبٳي ٵ تدٺيضات

ٯشثٶًٸ دس ؿٺشٹبي ثيؾ اص 200ٹضاسٳٜش خٰٔيت( ٹش٧ٶٳٸ  ٢ٰ٣آتجبسي ػبصٯبٱ ؿٺشداسيٹب اص ٯح ٪آتجبسات
ٯشثٶًٸ ثشاي تبٯيٲ  % 50ث٠يٸ ثٺبي ٯبؿيٲ آالت ٛٶ ٝٯٴٶى ثٸ ايٜبي ايٲ ت٬٤ي ٚثٶدخٸ اي تٶػي ؿٺشداسي ٯشثٶًٸ
خٶاٹذ ثٶد)
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)8

پيؾ ثيٴي دٵ ػٶ٭ آت جبس الص٭ خٺت اخشاي ًشح ٹبي ٯلٶة خذاػبصي آة ؿشة اص آة خب٭ ٛوبي ػجض دس

٣الٱ ؿٺشٹب ٵ ؿٺشٹبي ٵا ْٟدس ٯحذٵدٷ ًشح ٹبي ٯدٰٶٓٸ ؿٺشي ٯشثٶًٸ
)9

هشٵست پيؾثيٴي آتجبس ٵ تبٯيٲ ٯٴبثْ ٯب٫ي الص٭ خٺت اخشاي ًشح ٹبي تٶػٔٸ ،ٳٶػبصي ٵ تدٺيض ٳبٵ٧بٱ

حٰ ٪ٵ ٳٰٓ ٪٠ٶٯي ؿٺشي ثٸ ؿشح ري: ٪
ا )ٚ٫ٳٶػبصي ٳبٵ٧بٱ حٰ ٪ٵ ٳ ٪٠ٹٰ٨بٳي ٯؼبٛش ٵ ثبس ؿٺشي ،ثشاػبع ػٲ ٛشػٶد٧ي ًج ٞآئيٲ ٳبٯٸ اص سدٷ خبسج
٣شدٱ خٶدسٵٹبي ٛشػٶدٷ
ة ) ايدبد ػبٯبٳٸ حٰ ٪ٵ ٳ ٪٠ٹٶؿٰٴذ ٵ ٹٶؿٰٴذػبصي ٳبٵ٧بٱ ٯؼبٛشي(تب٣ؼي ٵ اتٶثٶع) ٵ ثبسي ؿٺشي
ت ) ايٰٲ ػبصي ٯٔبثش ٵ ت٠بًٔبت ؿٺشي
ث ) اٳدب٭ ٯٔبيٴٸ ٛٴي ٳبٵ٧بٱ حٰ ٪ٵ ٳ ٪٠ٹٰ٨بٳي ٵ آصٯبيؾ ٯخبصٱ CNG
ج ) ٳلت كبٛي رسات دٵدٷ ) (DPFثشاي خٶدسٵٹبي ديض٫ي ػٴ٨يٲ ٰٓٶٯي ؿٺشٹب ٵ تٔٶين ٣بتب٫يضٵس
خٶدسٵٹبي ٰٓٶٯي دسٵٱ ؿٺشي ٣الٳـٺشٹب
ح ) 50دسكذ ٹضيٴٸ ٯٌبٔ٫بت ٵ ػشٯبيٸ ٧زاسي دس ػبٯبٳٸ حٰ ٪ٵ ٳ ٪٠سي٬ي اص ٯٴبثْ داخ٬ي ٵ يب ٯـبس٣ت ثب ثخؾ
خلٶكي دس ٣الٳـٺشٹب
خ ) اٳدب٭ ٯٌبٔ٫بت خبٯْ حٰ ٪ٵ ٳ ٪٠ٵ تشاٛي ٢دس ؿٺشٹبي ثبخٰٔيت ثيؾ اص 500ٹضاس ٳٜش ٵ ٯٌبٔ٫بت ػبٯبٳذٹي
حٰ ٪ٵ ٳ ٪٠ٵ تشاٛي٢
 )10ؿٺشداسي ٹب ٯٶُٜٴذ اص ٯح ٪آتجبسات خٶد ٹضيٴٸ ٛٴي آصٯٶٱ ادٵاسي ٬٣يٸ ٳبٵ٧بٱ ٯ٤٬ي ٔٛب ٩دس حٰ ٪ٵ ٳ٪٠
ٰٓٶٯي ؿٺشي ٵ حٶٯٸ سا تبٯيٲ ٳٰبيٴذ ٵ تٴٺب ثٸ ٳبٵ٧بٱ داساي ثشچؼت ٯٔبيٴٸ ٛٴي ٵ آصٯٶٱ ادٵاسي داساي پشٵاٳٸ
ٔٛب٫يت اخبصٷ ٔٛب٫يت دٹٴذ.
 )11ٵ ٞٛتجلشٷ ري ٪ٯبدٷ ٟ 67بٳٶٱ ؿٺشداسي ،ؿٺشداسي ٯ ٚ٬٤اػت ٳؼخٸاي اص ثٶدخٸ ٵ تٜشيٖ ثٶدخٸ سا حذا٣ثش
تب  15سٵص ثٔذ اص تلٶيت،اص ًشيٛ ٞشٯبٳذاسي ثٸ اػتبٳذاسي (ثبتٶخٸ ثٸ تٜٶين اختيبس ٵصيش ٯحتش٭ ٣ـٶس)اسػب ٩ٳٰبيذ.
 )12ثبتٶخٸ ثٸ ٯبدٷ ٟ 71بٳٶٱ ؿٺشداسي ٵ ٯبدٷ ٟ 76بٳٶٱ تـ٤يالت ؿٶساٹبي اػالٯي ؿٺشٹب  ،ؿٺشداسي ٯٚ٬٤
اػت ٹش ؿؾ ٯبٷ ي ٢ثبس ٧ضاسؽ خبٯٔي اص دسآٯذ ٵ ٹضيٴٸٹب سا ثشاي اًالّ ٰٓٶ٭ ٯٴتـش ٳٰبيذ .دس ايٲ ٧ضاسؽ ثبيذ
اًالٓبت دسآٯذي دسخلٶف ٯيضاٱ ٓٶاسم ٳٶػبصي دسيبٛتيٓ ،ٶاسم ٯب٫يبت ثشاسصؽ اٛضٵدٷٓ ،ٶاسم ٳبؿي اص كذٵس
پشٵاٳٸ ػبختٰبٳيٓ ،الٵٷ ثش ٧ضاسؽ خبٯْ ثلٶست ٯـخق ر٣ش ؿٶد .ٹٰچٴيٲ دسٯٶسد ٹضيٴٸٹب ،ٯدٰٶّ ٹضيٴٸ ح٠ٶٝ
ٵ ٯضايبي ٣بس٣ٴبٱ٣ ،بس٧شاٱ ٵ  ، ...ٹضيٴٸ پشٵطٷٹبي ٰٓشاٳي ،ٹضيٴٸ ٳِبٛت ؿٺشٛ ،وبي ػجض ٵ آتؾٳـبٳيٓ ،الٵٷ ثش
ػبيش ٹضيٴٸٹب آال٭ ٧شدد.
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فصل سوم -ضوابط مالي تهيه و تنظيم بودجه
 )1پيؾثيٴي آتجبس ٓيذي يب پبداؽ پبيبٱ ػب ٩تبثْ هٶاثي ٯلٶة ٹيأت ٵصيشاٱ ٵ ؿٶسايٓب٫ي ٣بس ٯيثبؿذ ٵ
ؿٺشداسيٹب ٯٶُٜٴذ دس ثٶدخٸ ػب 1395 ٩ثبثت ٓيذي يب پبداؽ پبيبٱ ػب ٩ثٸ اصاي ٹش ٳٜش ؿبٗ ٪ٵ ثبصٳـؼتٸ
حذا( %10٪ٟدٷدسكذ) ٳؼجت ثٸ ػب 1394 ٩اٛضايؾ پيؾثيٴي ٳٰبيٴذ.
 )2پيؾثيٴي آتجبس ثشاي ح٠ٶ ٝٵ ٯضايبي ٣بس٣ٴبٱ سػٰي ٵ پيٰبٳي ٵ ٯـٰٶ٫يٲ ٟبٳٶٱ ٣بس حذا ٪ٟثٸ ٯيضاٱ %10
(دٷدسكذ) ٳؼجت ثٸ ػب 1394 ٩اٛضايؾ يبثذ.
تجلشٷ  : 1پيؾثيٴي ح٠ٶ ٝٵ ٯضايبي ؿٺشداساٱ ٵ ٣بس٣ٴبٱ ؿٺشاسي ٯي ثبيؼت دسچبسچٶة آئيٲ ٳبٯٸ ح٠ٶ ٝٵ ٯضايبي
ؿٺشداساٱ ٯلٶة 1370ٵ ٟبٳٶٱ ٳِب٭ ٹٰبٹٴ ٦پشداخت ٣بس٣ٴبٱ ٯلٶة ٟ ،1370بٳٶٱ ٣بس ٯلٶة  1369ٵ اكالحبت
ثٔذي آٱ كٶست پزيشد.
تجلشٷ  : 2ؿٺشداسيٹبيي ٣ٸ دس ػب٫ٺبي 1394ٵ 1395تبػيغ ؿذٷ اٳذ خٺت پيؾ ثيٴي آتجبس ثٴذٹبي 1ٵ 2ٯتٴبػت
ثب ؿٺش ٹٰتشاص دس اػتبٱ اص ٫حبٍ خٰٔيت ٵ ٯٴبثْ دسآٯذي پيؾ ثيٴي ٳٰبيٴذ.
 )3پيؾثيٴي آتجبس اهبٛٸ٣بس ٣بس٣ٴبٱ ؿٺشداسي ثب سٓبيت ٯحذٵديتٹبي ثٶدخٸ ٵ سٓبيت ٯ٠شسات ٯشثٶًٸ.
 )4ؿٺشداسي ٯي تٶاٳذ ٳؼجت ثٸ پيؾثيٴي آتجبس ٢ٰ٣ٹبي ٳ٠ذي ٵ ٗيشٳ٠ذي دس ػب 1395 ٩ثشاي ٣بس٣ٴبٱ
ؿٺشداسي ثشاػبع هٶاثي ٵ ٯ٠شسات اٟذا٭ ٳٰبيذ.
 )5پيؾثيٴي آتجبس پشداخت ٯأٯٶسيتٹبي خبسج اص ٣ـٶس ٣بس٣ٴبٱ ؿٺشداسي ثشاػبع هٶاثي ٵ ٯ٠شسات ٵ اخز ٯدٶص
اص ٯشاخْ ٟبٳٶٳي.
 )6پيؾثيٴي آتجبس دسثٶدخٸ ػب 1395 ٩ثبتٶخٸ ثٸ ٯبدٷ ٟ 6بٳٶٱ تأػيغ ٵ ٳحٶٷ اداسٷ ٣تبثخبٳٸٹبي ٰٓٶٯي ٣ـٶس
ٯلٶة ٣ 1382ٸ ؿٺشداسيٹب سا ٯ ٚ٬٤ٳٰٶدٷ اػت ٹٰٸػب٫ٸ ٳيٮدسكذ ( )%0/5اص دسآٯذٹبي ٵكٶ٫ي (ثٸ اػتثٴبي ٵا٭،
اٵسا ٝٯـبس٣ت ٵ ًشحٹبي تٰ ٢٬داسايي ٣ٸ اص ٯٴبثْ ٰٓٶٯي دٵ٫ت ثٸ ؿٺشداسيٹب ٵا٧زاس ٯيؿٶد) سا ثٸ ٯٴِٶس اداسٷ
اٯٶس ٣تبثخبٳٸٹب كشٛبً دس اختيبس اٳدٰٲٹبي ٣تبثخبٳٸٹبي ٰٓٶٯي ؿٺش ٯشثٶًٸ ٟشاس دٹٴذ .تؼٶيٸ حؼبة ٳٺبيي ثب ٳٺبد
ٰٓٶٯي ٣تبثخبٳٸ ٹب پغ اص تلٶيت تٜشيٖ ثٶدخٸ تٶػي ؿٶساي اػالٯي ؿٺش خٶاٹذ ثٶد.
 )7پيؾثيٴيآتجبسات ٯٶهٶّ ٯٶاد  16ٵ  17ثٶدخٸ ؿٺشداسي (ثٸخض ٢ٰ٣ٹبيي ٣ٸ ثٸ ػبصٯبٱٹبي ٵاثؼتٸ ثٸ
ؿٺشداسي ،ٳيٮدسكذ (٣ )%0.5تبثخبٳٸٹب ٵ ثٶدخٸ ؿٶساٹبي اػالٯي ؿٺشٹب ٯيؿٶد) حذا٣ثش ٯٔبد ٩دٵدسكذ ()%2
ثٶدخٸ خبسي ٯيثبؿذ ٵ آتجبس ٯز٣ٶس ٯي ثبيؼت كشٛب ثشاػبع آييٲٳبٯٸاي ٣ٸ ثٸ پيـٴٺبد ؿٺشداسي ثٸ تلٶيت
ؿٶساي اػالٯي ؿٺش ٯيسػذ ،ٹضيٴٸ ٧شدد.
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 )8ٯيضاٱ  ٢ٰ٣ؿٺشداسي ثٸ ثٶدخٸ ؿٶساي اػالٯي ؿٺش
 -1-8ٯيضاٱ پيؾ ثيٴي  ٢ٰ٣ثٸ ثٶدخٸ ؿٶساي اػالٯي ؿٺشٹب ثشاثش اػت ثب دسكذ ٯـخق ؿذٷ دس خذٵ ٩ري: ٪
جوعيت ( ًفط )

زضصس تَزجِ

حسالل هثلػ

حساكثط هثلػ

ظيط ّ 20عاض

% 2
% 1.50

400

1,500

500

2.300

1.000

2,800

2.000

5.200

4,000

7.200
11,500

 20تا ّ 50عاض
 50تا ّ 100عاض
 100تا ّ 200عاض

% 1.40
% 1.20

ّ500عاض تا يك هيليَى

% 0.50
% 0.15

7,000

 1تا  2هيليَى

-------

-------

20.000

تيش اظ  2هيليَى

-------

-------

30,000

شْطزاضي تْطاى

-------

-------

150,000

 200تا ّ 500عاض

"ٯجب ٖ٫ثٸ ٯي٬يٶٱ سيب ٩ٯي ثبؿذ"

تجلشٷ-1دسكٶستي٤ٸ دسكذٯٶسدٳِش اصحذا ٪ٟٯج ٖ٬اسائٸؿذٷ ٰ٣تش ثبؿذ ،ٯي ثبيؼت ٯج ٖ٬حذا ٪ٟٯالٟ ٪ٰٓ ١شاس ٧يشد.
تجلشٷ  -2دسكٶستي٤ٸ دسكذ ٯٶسدٳِش اص حذا٣ثش ٯج ٖ٬تٔييٲ ؿذٷ ثيـتش ثبؿذ ،ٯي ثبيؼت ٯج ٖ٬حذا٣ثش ثٔٴٶاٱ ػٚ٠
دس ثٶدخٸ پيؾ ثيٴي ٧شدد.
تجلشٷ  -3حذا ٪ٟٵ حذا٣ثش ٯج٠ٛ ، ٖ٬ي ثشاي ؿٺشداسيٺبيي ٯي ثبؿذ ٣ٸ دسكذ ٯٶسدٳِش دس ثبصٷ ٛٶ ٝٳجبؿذ ٵ
دسكٶستي٤ٸ دسكذ ٯحبػجٸ ؿذٷ دس ٯحذٵدٷ ٯز٣ٶس ٯي ثبؿذ ثبيؼتي ٹٰبٱ ٯج ٖ٬ٯحبػجٸ ؿذٷ ،پيؾ ثيٴي ٧شدد.
تجلشٷ  -4ٯٴِٶس اص ثٶدخٸ ٯلٶة دس خذٵٛ ٩ٶ ٝثشاثش اػت ثب  ٪٣ثٶدخٸ ٯلٶة ػب 1395 ٩ثٸ اػتثٴبي" ٢ٰ٣ٹبي
ٯ٬ي ٵ اػتبٳي ،ٵا٭ آٌبيي ػبصٯبٱ ؿٺشداسيٺب ،اٵسا ٝٯـبس٣ت ،آتجبسات ٯٶهٶّ تجلشٷ  3ٯبدٷ ٟ 41بٳٶٱ ٯب٫يبت ثش
اسصؽ اٛضٵدٷ (ح٠ٶٰ٧ ٝش٣ي)".
تجلشٷ  -5ؿٺشداسي ؿٺشٹبي ثب خٰٔيت ثيؾ اص ي ٢ٯي٬يٶٱ ٳٜش ثبيؼتي ػ ٚ٠ٯيضاٱ  ٢ٰ٣ثٸ ثٶدخٸ ؿٶساي ؿٺش
خٶد سا (تٔييٲ ؿذٷ دس خذٵٛ ٩ٶ )ٝثٔٴٶاٱ حذا٣ثش ٯيضاٱ پشداختي سٓبيت ٳٰبيٴذ ٵ ؿبٯ ٪دسكذي اص ثٶدخٸ ٵ حذا٪ٟ
ٯج ٖ٬ٳٰي ثبؿٴذ.
 -2-8آتجبس ٛٶٝا٫ز٣ش ثشاي  ٢ٰ٣ثٸ ثٶدخٸ ؿٶساي اػالٯي ؿٺش ٯيثبؿذ ٣ٸ دس چٺبسچٶة ثٶدخٸ ٯلٶة ؿٶسا ٵ
ٯٌبث ٞدػتٶسا٬ٰٔ٫ي ٣ٸ ثٸ پيـٴٺبد ٯـتش ١ؿٶساي ٓب٫ي اػتبٳٺبٵ ٵصاست ٣ـٶس تٺيٸ ٵ اثالٕ خٶاٹذ ؿذ ٯيثبيؼتي
ٹضيٴٸ ٳٰبيٴذ.
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 -3-8ٹضيٴٸٹبي ٗيشٯلشٛي ؿٶسا اص خٰ٬ٸ خشيذ ٵ اخبسٷ اٯٶا ،٩ػبختٰبٱ ،ٵػي٬ٸ ٳ٬٠يٸ ٵ  ...دس ثٶدخٸ ؿٺشداسي
پيؾثيٴي ٵ ثب سٓبيت ٯ٠شسات ٯشثٶى تٶػي ؿٺشداسي خشيذاسي ٵ ثشاػبع ٯ٠شسات تحٶي ٪ؿٶسا خٶاٹذ ؿذ.
 -4-8دس اثتذاي ٹش ػب ٩ٯٔبد ٩ي ٢چٺبس٭ آتجبس ٯلٶة ؿٶسا ،ثٸ كٶست ٓ٬يا٫حؼبة تخليق يبٛتٸ ٵ پشداخت
ٯيؿٶد ،ٵ دسٯبٷٹبي چٺبس٭ ،ٹٜتٮ ٵ دٹٮ ٯتٴبػت ثب دسكذ تح ٞ٠دسآٯذ ؿٺشداسي دس ٹشػٸ ٯبٷ ،تٔذي ٪ٵ پشداخت
خٶاٹذ ؿذ ٵ دس پبيبٱ ػب ٩ثبتٶخٸ ثٸ ٯيضاٱ ٵكٶ٫ي ٌٟٔي دسآٯذ ؿٺشداسي ،تٔذي ٪ٵ پشداخت خٶاٹذ ؿذ ٵ اص حذا٪ٟ
ٯجً ٖ٬ج ٞخذٵٛ ٩ٶٰ٣ ٝتش ٳـٶد.
 -5-8آتجبسات ٯضثٶس پغ اص ٯحبػجٸ دس سدي ٚآتجبسي "تأٯيٲ آتجبس ثٶدخٸ ؿٶساي اػالٯي ؿٺش" دس ري ٪ٯبدٷ 16
ٵُيٜٸ خذٯبت اداسي ثٶدخٸ ؿٺشداسي ٟبث ٪پيؾثيٴي ٯيثبؿذ.
 -6-8سٓبيت ٯٶاد  21،20،19،16ٵ ثٴذ  3ٯبدٷ  8آييٲٳبٯٸ اخشائي تـ٤يالت ،اٳتخبثبت داخ٬ي ٵ اٯٶس ٯب٫ي ؿٶساٹبي
اػالٯي ؿٺشٹب دسخلٶف اٯٶا ٩ٵ داساييٹبي ؿٺشداسي ٣ٸ دس اختيبس ؿٶساي اػالٯي ؿٺش ٯيثبؿذ ا٫ضاٯي اػت.
 -7-8آتجبس ٯٶسدٳيبص ثشاي حؼبثشػي ؿٺشداسي تٶػي ؿٶساي اػالٯي ؿٺش ٯٶهٶّ ثٴذ  30ٯبدٷ ٟ 71بٳٶٱ
تـ٤يالت ،ٵُبي ٚٵ اٳتخبثبت ؿٶساٹبي اػالٯي ٣ـٶس ٓالٵٷ ثش  ٢ٰ٣ٹبي ؿٺشداسي ثٸ ؿٶساي اػالٯي ؿٺش
ثبيؼتي پيؾ ثيٴي ٵ پشداخت ٧شدد.
 )9ؿٺشداسيٹب ٵ ٯٶػؼبت ٵ 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 ثٸ حؼبة
ػبصٯبٱٹبي ٯشثٶًٸ ٵاسيض ؿذٷ تب اص ايدبد تٔٺذ ثشاي ػب٩ٹبي آتي خ٬ٶ٧يشي ٳٰبيٴذ.
 )10ٯيضاٱ پيؾثيٴي دسآٯذٹب دس ػب 1395 ٩ثبيذ ٯتٴبػت ثب ٯيبٳ٨يٲ سؿذ دسآٯذٹب دس پٴح ػب٧ ٩زؿتٸ اٳدب٭ پزيشد.
دسكٶست اٛضايؾ ثيؾ اص آٱ الص٭ اػت ٯٶاسد ٵ ٯيضاٱ اٛضايؾ دسآٯذ اهبٛٸ ؿذٷ ثشسػي ٵ دالي ٪تٶخيٺي آٱ ثٸ
پيٶػت ثٶدخٸ پيـٴٺبدي ثٸ ؿٶسا ٵ ٯجبدي ريسثي اسائٸ ٧شدد.
تجلشٷ :ٵا٭ٹبي آٌبئي ٵ ػبيش ٢ٰ٣ٹبئي ٣ٸ خبسج اص ثٶدخٸ ٯز٣ٶس ٵ ثٌٶس ٵيظٷ ثٸ ؿٺشداسيٹب اختلبف دادٷ
ؿذٷاػت ،ٯـٰٶ ٩ٯحبػجٸ دسآٯذ ٯز٣ٶس ٳخٶاٹذ ثٶد.
 )11ثبتٶخٸ ثٸ ٯبدٷ  28آئيٲٳبٯٸ ٯب٫ي ؿٺشداسيٹب ،ؿٺشداس ٯيتٶاٳذ آتجبسات ٯلٶة دس ثٶدخٸ ثشاي ٹش ي ٢اص ٯٶاد
ٹضيٴٸ يب ٔٛب٫يتٹبي داخ ٪دس ي ٢ٵُيٜٸ سا تب ( )%10ت٬٠ي ٪ٵ يب اٛضايؾ دٹذ ثٸٳحٶي ٣ٸ اص آتجبس ٬٣ي ٯلٶة ثشاي
آٱ ٵُيٜٸ اٛضايؾ ٳيبثذ.
 )12ؿٺشداسيٹب ٯٶُٜٴذ حذا( %0/5 ٪ٟٯٔبد ٩ٳيٮ دسكذ) اص آتجبسات خبسي خٶد سا ثشاي تٶػٔٸ آٯٶصؽ ٣بس٣ٴبٱ ٵ
پظٵٹؾ ٹضيٴٸ ٳٰبيٴذ ٵ ػبالٳٸ ٧ضاسؽ ٵ ٯؼتٴذات آٱ سا ثٸ دٛبتش اٯٶس ؿٺشي ٵ ؿٶساٹبي اػتبٳذاسي اسػب ٩ٳٰبيٴذ.
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 )13پيشتيٌي اعتثاض پطزاذت ّطگًَِ ٍام اظ هحل اعتثاضات جاضي ٍ عوطاًي تِ شْطزاض ،كاضكٌاى شْطزاضي،

ساظهاىّاي ٍاتستِ ٍ اعضاي شَضاي اسالهي شْط ٍ ذطيس ّطگًَِ ٳـشيبت٣ ،تت ،ٯ٬ضٵٯبت ثشاي اػتٜبدٷ ؿخلي
پشػٴ ٪ٯز٣ٶس ٯدبص ٳٰيثبؿذ.
 )14ؿٺشداسيٹب ٯيتٶاٳٴذ دسچٺبسچٶة ٵُبيٟ ٚبٳٶٳي خٶد دس ساػتبي اٯٶس ٛشٹٴ٨ي ،اختٰبٓي ٵ ٵسصؿي آتجبس الص٭
سا دس ثٶدخٸ تبٯيٲ ٵ ٹضيٴٸ ٳٰبيٴذ.
 )15ح٤ٮ ٯبدٷ ٟ 68بٳٶٱ ؿٺشداسي دسخلٶف ٳؼجت ثٶدخٸ ٰٓشاٳي ثٸ  ٪٣ثٶدخٸ ؿٺشداسيٓ ،الٵٷ ثش ثٶدخٸ
ٯلٶة دس اخشاي ثٶدخٸ ٳيض ٯيثبيؼت سٓبيت ٧شدد.
تجلشٷ :دس ٯٶاسدي ٣ٸ ٟبٳٶٱ٧زاس دس ٯٶسد ٯلش ٙثشخي اص دسآٯذٹب تٔييٲ ت٬٤ي ٚٳٰٶدٷ ،ثبيذ دس ٯح ٪خٶد ٹضيٴٸ ؿٶد
ٵ ٧ضاسؽ آٱ ثٸ ؿٶساي اػالٯي ؿٺش اسائٸ ٧شدد ٵ حؼبثشػبٱ سػٰي ثبيذ دسايٲ خلٶف آال٭ ٳِش ٳٰبيٴذ.
 )16تبٯيٲ آتجبس ٵ پشداخت حٞا٫د٬ؼٸ٠ٛ ،ي ثٸ آوبي ٰ٣يؼيٶٱٹبٰ٣ ،يتٸٹب ٵ ٹيبتٹبي ٯلشح دس ٟٶاٳيٲ ٵ
ٯ٠شسات (دسكٶستي٣ٸ خ٬ؼبت دس ٗيش ػبٓت اداسي تـ٤ي ٪ؿذٷ ثبؿذ) ٟبث ٪پشداخت ٯيثبؿذ.
 )17ثشاي ثجت آتجبس تٰ٢٬داسايي ػشٯبيٸاي دٵ٫ت ٣ٸ ثبيذ دس ٟب٫ت پشٵطٷٹبي ٯـخق ٹضيٴٸ ؿٶد ،ثٸ ٓ٬ت ٯ٘بيشت
دٵسٷ ٰٓ٤٬شد آتجبسات دٵ٫تي ثب دٵسٷ ٰٓ ٪ثٶدخٸ ؿٺشداسي ،ا٧ش ايٲ آتجبسات دس ػب ٩ٯب٫ي ؿٺشداسي اثالٕ ٵ ٹضيٴٸ
٧شديذٷ ،ثٸ ٰٓ٤٬شد ٹٰبٱ ػب ،٩ٵ دسٗيشايٲكٶست ثٸ ٰٓ٤٬شد ػب ٩ثٔذ ٯٴِٶس ٧شدد.
تجلشٷ :پيؾثيٴي آتجبس ػٺٮ ؿٺشداسي دس استجبى ثب آتجبسات تٰ ٢٬داسائيٹبي ػشٯبيٸاي دس اكالحيٸ ثٶدخٸ ٵ يب
ٯتٰٮ ثٶدخٸ ؿٺشداسيٟ ،بث ٪تبٯيٲ آتجبس ٵ پشداخت ٯيثبؿذ.
 )18كذدسكذ ( )%100دسآٯذ ٳبؿي اص ٓٶاسم آاليٴذ٧ي كشٛب ثشاي تٶػٔٸ ٛوبي ػجض ؿٺشي ٵ حٰ ٪ٵ ٳ٪٠
ٰٓٶٯي دس ٟب٫ت ًشحٹبي ٯلٶة ؿٺشداسي ٹضيٴٸ ٧شدد.
 )19كذدسكذ ( )%100دسآٯذٹبي حبك ٪اص ٯبدٷ ٟ 15بٳٶٱ سػيذ٧ي ثٸ تخٜ٬بت ساٳٴذ٧ي كشٛبً ثشاي احذاث ٵ تٶػٔٸ
تٶ٨ٜٟبٷ (پبس٣يٴ )٦دس ؿٺش ٹضيٴٸ ٧شدد.
 )20دسآٯذٹبي ٯٶهٶّ ٯبدٷ ٟ 23بٳٶٱ سػيذ٧ي ثٸ تخٜ٬بت ساٳٴذ٧ي ثبيذ دس چٺبسچٶة ٯٶاسد ر٣ش ؿذٷ دس ٟبٳٶٱ
ٹضيٴٸ ؿٶد ثب اٵ٫ٶيت پبيؾ تلٶيشي
 )21كذدسكذ ( )%100دسآٯذٹبي حبك ٪اص اخشاي ٟبٳٶٱ ٯذيشيت پؼٰبٳذ كشٛبً دس ٯٶاسد ر٣ش ؿذٷ دس ٯبدٷ ٟ 21بٳٶٱ
ٯز٣ٶس ٹضيٴٸ ٧شدد.
 )22دس ساػتبي اخشاي ثٴذ ج ٯبدٷ  44آييٲٳبٯٸ ٯب٫ي ؿٺشداسيٹب ٵ ثٴذ  30ٯبدٷ ٟ 71بٳٶٱ تـ٤يالت ،ٵُبي ٚٵ
اٳتخبثبت ؿٶساٹب ،حؼبثشػبٱ سػٰي دس صٯبٱ حؼبثشػي ػبصٯبٱٹبي ٵاثؼتٸ ثٸ ؿٺشداسي ٯ ٚ٬٤ثٸ تٺيٸ ٵ اسائٸ
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٧ضاسؽ ٯب٫يبتي آٮ اص ت٬٤يٜي ٵ ٰٓ٤٬شدي ٵ ٹٰچٴيٲ آال٭ ٳِش دسخلٶف سٓبيت هٶاثي آالٯي دس ايٲ ثخـٴبٯٸ،
تٶػي ؿٺشداسيٹب ٯيثبؿٴذ.
 )23ٵخٶٷ پشداختي ؿٺشداسي ثٸ ػبصٯبٱٹبي ٵاثؼتٸ ثبتٶخٸ ثٸ ايٲ٣ٸ دس ساػتبي اٳدب٭ ٵُبيٟ ٚبٳٶٳي ؿٺشداسيٹب
ٯيثبؿذ ثبيذ تحت ٓٴٶاٱ ٹضيٴٸ اخشاي ٵُبي ٚٯبٳٴذ " اخشاي پشٵطٷ پبس ١ٵ "...دس دٛبتش ٵ كٶست ٹضيٴٸ ٵ دسآٯذ
ػبصٯبٱ ثجت ٧شدد.
 )24يبساٳٸٹبي دٵ٫ت ثٸ ػبصٯبٱٹبي ٵاثؼتٸ ثٸ ؿٺشداسي ٯبٳٴذ يبساٳٸ ث٬يي ثبيذ ثٸ ٓٴٶاٱ "خجشاٱ ثخـي اص ثٺبي
ث٬يي" دس دٛبتش ٵ كٶست ٹضيٴٸ ٵ دسآٯذ ػبصٯبٱ ثجت ٧شدد.
 )25پيؾثيٴي آتجبس ثيٰٸ ٯؼئٶ٫يت خبٯْ ٯذٳي ثشاي ٣بس٣ٴبٱ دس ثٶدخٸ ؿٺشداسي هشٵسي اػت.
 )26ٹش٧ٶٳٸ اكالح دس ٳِب٭ تٺيٸ ٵ تٴِيٮ ثٶدخٸ ؿٺشداسي ،كشٛب ثشاػبع اثالٕ ٵصاست٣ـٶس (ػبصٯبٱ ؿٺشداسيٹب ٵ
دٹيبسيٹبي ٣ـٶس) اٯ٤بٱپزيش اػت٫ .زا ؿٺشداسيٹب ٯٶُٜٴذ دس ػب 1395 ٩ثٶدخٸ خٶد سا دسٟب٫ت ثٶدخٸ ثشٳبٯٸاي
(ٯٶهٶّ دػتٶسا ٪ٰٔ٫اكالحي سٵؽ تٴِيٮ ثٶدخٸ ؿٺشداسيٹب ٣ٸ دس ػب 1379 ٩تٶػي ٵصاست ٣ـٶس ثٸ ؿٺشداسيٹب
اثالٕ ؿذٷ اػت) تٺيٸ ٵ تذٵيٲ ٳٰبيٴذ.
 )27ؿٺشداسي ثبيذ ٬٣يٸ سٵيذادٹبي ٯب٫ي ٗيشٳ٠ذ دسٟب٫ت تٶا٠ٛبت اٯال ١خلٶكبً تٰ ٢٬اساهي ٵا ْٟدس ًشحٹبي
ٰٓشاٳي سا ؿٴبػبيي ٵ ٳؼجت ثٸ ثجت آٱٹب دس دٛبتش ٵ پيؾثيٴي ٵ اٳٔ٤بع آٱ دس ثٶدخٸ اٟذا٭ ٳٰبيذ.
 )28دس 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.
 )29ٹش٧ٶٳٸ ثٸ ٣بس٧يشي ٳيشٵي اٳؼبٳي ٍ تثسيل ٍضعيت استرساهي تحت ّط عٌَاى زض شْطزاضيّا تسٍى اذص
هجَظ اظ ساظهاى شْطزاضيّا ٍ زّياضيّاي كشَض هوٌَع هي تاشس ٍ كشٛب دس چٺبسچٶة ترشٌاهِ شواضُ 55428
تاضيد  93/5/13اتالؼي ٍظيط هحتطم كشَض« ،زستَضالعول استرسام پيواًي زض شْطزاضيّا» تشواضُ  301تاضيد
« ٍ 94/1/8زستَضالعول استرسام پيواًي زض هشاؼل عولياتي آتشًشاى» تشواضُ  145954تاضيد  93/11/25هجاظ
ذَاّس تَز.
 )30زض اجطاي ًاهِ شواضُّ474/95207ـ/ب هَضخ ّ 82 /12/26يات تطضسي ٍ تغثيك هصَتات زٍلت تا لَاًيي ٍ
همطضات عوَهي كشَض زض ذصَص آييي ًاهِ استرساهي كاضكٌاى شْطزاضي ّاي كشَض ٍ اظ جولِ تثصطُ  5هازُ 11
آيييًاهِ هَصَؾ ،اًعماز ّطگًَِ لطاضزاز هشاٍضُ تا اـطاز حميمي زض شْطزاضيّا ٍ ساظهاى ّاي ٍاتستِ هوٌَع
هيتاشس.
ّ )31طگًَِ تكاضگيطي اـطازي كِ زض اجطاي لَاًيي ٍ همطضات ،تاظذطيس يا تاظًشستِ شسُ يا هيشًَس تِ استثٌاء
اعضاء ّيات علوي زاًشگاّْا ٍ هطاكع علوي هَضز تاييس ٍظاضت علَم ،تحميمات ٍ ـٌاٍضي ،ايثاضگطاى ،ـطظًساى شْسا ٍ
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ـطظًساى جاًثاظاى ّفتاز زضصس ٍ تاالتط تا تاييس تٌياز شْيس ٍ اهَض ايثاضگطاى زض شْطزاضيّا هوٌَعّ ٍ ،طگًَِ
پطزاذت اظ ّط هحل تحت ّط عٌَاى تِ اـطاز هصكَض تصَضت هستمين ٍ يا اظ عطيك شطكتّاي ٍاتستِ ٍ پيواًكاضي
زض حكن تصطؾ زض اهَال عوَهي است .لصا زض صَضت ًياظ شْطزاضيّا تِ ذسهات اـطاز تاظًشستِ ٍ تاظذطيس شسُ تِ
ؼيط اظ هَاضز استثٌاء زض ايي تٌس ،هيتايست تطاساس تكليؿ همطض زض هازُ  41لاًَى الحاق هَازي تِ لاًَى تٌظين
ترشي اظ همطضات هالي زٍلت هصَب سال  1384هجلس شَضاي اسالهي لثال اظ عطيك ساظهاى شْطزاضيّا ٍ
زّياضيّاي كشَض هجَظ ّيات هحتطم ٍظيطاى ضا اذص ًوايٌس.
 )32اظ آًجاييكِ هثٌاي تعييي حمَق ٍ هعاياي شْطزاضاى آيييًاهِ حمَق ٍ هعاياي شْطزاضاى هصَب ّ 1370يات
ٍظيطاى ٍ اصالحات تعسي ٍ هثٌاي تعييي حمَق ٍ هعاياي كاضكٌاى شْطزاضي لاًَى ًظام ّواٌّگ پطزاذت كاضكٌاى
هصَب  1370هجلس شَضاي اسالهي ٍ اصالحات تعسي ٍ لاًَى كاض هصَب  1369هجلس شَضاي اسالهي ٍ
اصالحات تعسي هيتاشس .اظ ايي ضٍي ّطگًَِ پطزاذت ذاضج اظ لَاًيي ٍ همطضات هصكَض ـالس ٍجاّت لاًًَي است.
 )33تؽييط زض ساذتاض ساظهاًي شْطزاضيّا تِ استٌاز هازُ  54لاًَى شْطزاضي ٍ تثصطُ شيل هازُ  112لاًَى
استرسام كشَضي تٌْا زض چاضچَب "ضَاتظ تشكيالتي شْطزاضيّا" كِ عي ًاهِ شواضُ  19274تاضيد 94/2/20
تَسظ ٍظيط هحتطم كشَض تِ استاًساضاى سطاسط كشَض اتالغ گطزيسُ است ،اهكاىپصيط است .اظ ايي ضٍي ّطگًَِ تؽييط،
ايجاز ٍ حصؾ ٍ اضاـِ زض پست ّاي ساظهاًي ساذتاض ساظهاًي شْطزاضيّا ٍ هَسسات ٍ ساظهاًْاي ٍاتستِ هٌَط تِ
هَاـمت ٍ تصَية ساظهاى شْطزاضيّا ٍ زّياضيّاي كشَض هيتاشس ٍ تِ ايي جْت ّطگًَِ اًتصاب ٍ اتالغ اـطاز
ذاضج اظ عٌاٍيي ٍاحسّاي ساظهاًي هصَب زض ساذتاض ازاضي شْطزاضي ٍ ساظهاىّاي ٍاتستِ ـالس ٍجاّت لاًًَي
است.
 )34تِ استٌاز هازُ  5لاًَى استرسام كشَضيٍ ،اگصاضي پست ّاي ساظهاًي تِ اشراص ؼيط اظ هسترسهيي ضسوي
ٍ پيواًي هوٌَع است ،تسيْي است اًتصاب اـطاز تِ پست ّاي ساظهاًي تا ضعايت شطايظ احطاظ هشاؼل هٌسضج
زضعطح عثمِ تٌسي هشاؼل كاضهٌسي ،زض حَظُ اذتياضات لاًًَي شَضاّاي ازاضي ٍ استرساهي شْطزاضيّا هيتاشس ٍ
اًتصاب اـطاز لطاضزازي تِ پست ّاي هصكَض اعن اظ هسيطيتي ٍ سطپطستي ٍ ًظايط آى ـالس ٍجاّت لاًًَي است.
ّوچٌيي تعييي هحل ذسهت كاضكٌاى شْطزاضي ذاضج اظ هجوَعِ شْطزاضي ٍ ساظهاىّاي ٍاتستِ زض سايط
زستگاُّاي اجطايي هوٌَع هي تاشس.
 )35شْطزاضي هَظؿ تِ ثثت اعالعات كاضكٌاى ضسوي ٍ پيواًي زض ساهاًِ سيٌا ٍ زضياـت شواضُ هسترسم ٍ
صسٍض احكام استرساهي كاضكٌاى ٍ اًجام اهَض هرتلؿ ازاضي ٍ هكاتثات تا شواضُ هسترسم صازضُ هَضَع
ترشٌاهِّاي شواضُ  41316تاضيد  93/9/23ساظهاى شْطزاضيّا ٍ زّياضيّاي كشَض هيتاشس.
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فصل چهارم -سامانه بودجه شهرداريها
 .1دس ساػتبي اخشاي ٯبدٷ ٟ 46بٳٶٱ ثشٳبٯٸ پٴحػب٫ٸ پٴدٮ تٶػٔٸ ٣ـٶس ٯجٴي ثش ثؼي دٵ٫ت ا٤٫تشٵٳي ٢ٵ ثبتٶخٸ ثٸ
ت٬٤ي ٚؿٺشداسيٹب ًج ٞتجلشٷ ري ٪ٯبدٷ ٟ 67بٳٶٱ ؿٺشداسي ٯجٴي ثش اسػب ٩ي ٢ٳؼخٸ اص ثٶدخٸ ثٸ ٵصاست ٣ـٶس،
تٰبٯي ؿٺشداسيٹب ٯٶُٜٴذ ثٶدخٸ ٯلٶة ٵ تٜشيٖ ثٶدخٸ سا دس ػبٯبٳٸ ثٶدخٸ ؿٺشداسيٹبي ٣ـٶس ثٸ آدسع ايٴتشٳتي
 budget.imo.org.irثجت ٳٰبيٴذ.
 .2ؿٺشداسي ٹب ٯٶُٚاٳذ پغ اص ثجت ثٶدخٸ دس ػبٯبٳٸ ٵ تلٶيت ؿٶساي اػالٯي ؿٺش ،ٳؼخٸ ٣بٗزي ثٶدخٸ
(پشيٴت اص ػبٯبٳٸ) ٣ٸ ثٸ اٯوبي ٯذيشٯب٫ي،ؿٺشداس ٵ سئيغ ؿٶساي اػالٯي ؿٺش سػيذٷ سا ثٸ ٛشٯبٳذاسي ٵ اػتبٳذاسي
ٯشثٶًٸ اسػب ٩ٳٰبيٴذ.
 .3ٯٺ٬ت دػتشػي ثشاي ثجت ثٶدخٸ ٯلٶة ػب 1395 ٩دس ػبٯبٳٸ ثٶدخٸ ،حذا٣ثش تب پبٳضدٹٮ اػٜٴذٯبٷ ػب 1394 ٩ٵ
ٯٺ٬ت دػتشػي ثجت تٜشيٖ ثٶدخٸ (ٰٓ٤٬شد) ػب 1394 ٩تب پبٳضدٹٮ تيشٯبٷ  1395ٯيثبؿذ.
 .4ٯؼئٶ٫يت كحت ٵسٵد ثٶدخٸٹبي ثجت ؿذٷ دس ػبٯبٳٸ ثٶدخٸً ،ج ٞت٤ب٫ي ٚٯ٠شس دس ٯبدٷ  26آييٲٳبٯٸ ٯب٫ي
ؿٺشداسيٹب ،ثٸٓٺذٷ ؿٺشداس ٵ ٯؼئٶ ٩اٯٶسٯب٫ي يب ٯٔبٵٳيٲ ثشٳبٯٸسيضي دس ٣الٱ ؿٺشٹب ٯيثبؿذ.
فصل پنجم  -سرفصلهاي اعتبارات متمركز
تبٯيٲ آتجبسات اص ٯح ٪ٵخٶٷ ٯتٰش٣ض ٯٶهٶّ تجلشٷ ( )2ٯبدٷ  39ٵ تجلشٷ ( )3ٯبدٷ ٟ 41بٳٶٱ ٯب٫يبت ثش اسصؽ
اٛضٵدٷ دس ػب 1395 ٩ثشاي ػشٛل٪ٹبي ري ٪ٯٶسد تب٣يذ ٟشاس ٯي٧يشد:
 .1تٶػٔٸ ٔٛب٫يتٹبي ٛٴيٰٓ -شاٳي :اخشاي ًشحٹبي ػبٯبٳذٹي ثبٛتٹبي ٛشػٶدٷ ٵ ٳب٣بسآٯذ ؿٺشي ،ٹذايت ٵ
د ْٛآةٹبي ػٌحي ،اخشاي ًشحٹبي ٧شدؿ٨شي ،اخشاي ًشح تٶاٳٰٴذػبصي ٯٴبً ٞحبؿيٸ ٳـيٲ ،است٠بء ٣يٜي
ٯٔبثش ؿٺشي ،اػتبٳذاسدػبصي ٣بسخبٳدبت آػٜب٫ت ،اخشاي ًشحٹبي ٯٰيضي اٯال ،١تٺيٸ ٳ٠ـٸ ثٸٹٴ٨ب٭ ؿٺشي ٵ
اخشاي ػيؼتٮٹبي اًالٓبت ٯ٤بٳي دس ؿٺشٹب ٵ ٳيض ٯٴبػتػبصي ٯحييٹبي ؿٺشي ثشاي ٯٔ٬ٶ٫يٲ خؼٰي ٵ
حش٣تي.
 .2است٠بي ٣يٜيت خذٯبت ؿٺشي ٢ٰ٣ :ثٸ احذاث ،تدٺيض ٵ تٰ٤ي ٪ايؼت٨بٷٹبي آتؾٳـبٳي ٢ٰ٣ ،ثٸ اخشاي
ًشحٹبي تٶػٔٸ ٛوبي ػجض ٢ٰ٣ ،ثٸ اٳدب٭ ٯٌبٔ٫ٸ ٵ اخشاي ًشحٹبي خذاػبصي ؿج٤ٸ آثيبسي ٛوبي ػجض اص آة
ؿشة ٢ٰ٣ ،ثٸ اخشاي ًشحٹبي خبٯْ ٯذيشيت پؼٰبٳذ ،اخشاي ًشح صٳذٷ٧يشي ػ٦ٹبي ٵ٨٫شد (ثشاػبع ؿيٶٷٳبٯٸ
اثالٗي ػبصٯبٱ ؿٺشداسيٹب ٵ دٹيبسيٹبي ٣ـٶس) ٢ٰ٣ ،ثٸ اخشاي ًشح احذاث ،تدٺيض ٵ تٶػٔٸ آساٯؼتبٱٹب،
 ٢ٰ٣ثٸ اخشاي ًشحٹبي صيجبػبصي ،حٰبيت اص ًشحٹبي اػتٜبدٷ اص اٳشطي ٳٶ ٵ تدذيذپزيش ٵ ثٺيٴٸػبصي ٯلشٙ
ػٶخت ،است٠بء ػٌح آٯبد٧ي خؼٰبٳي آتؾٳـبٳبٱ ٵ ثش٧ضاسي ٵ ؿش٣ت دس ٯؼبث٠بت ٰٓ٬يبتي -ٵسصؿي آتؾٳـبٳبٱ.

11

ثخـٴبٯٸ ثٶدخٸ ػب 1395 ٩ؿٺشداسيٹبي ٣ـٶس

 .3ٯٺٴذػي ٯدذد ٵ اكالح ػبختبس ػبصٯبٳي :ٯٺٴذػي ٯدذد ٵ اكالح ػبختبس ػبصٯبٳي ثب سٓبيت ٯبدٷ ٟ 54بٳٶٱ
ؿٺشداسي ٵ است٠بء ٣يٜيت ٳيشٵي اٳؼبٳي ،اػت٠شاس ٵ اخشاي سٵؽٹبي ٳٶيٲ ٯذيشيتي ٵ ٯٺٴذػي اسصؽ ،تٔذي ٪ٳيشٵي
اٳؼبٳي ٳب٣بسآٯذ ٵ ٯبصاد ٵ . ...
 .4تٶػٔٸ آٯٶصؽ ٵ پظٵٹؾ :اخشاي ثشٳبٯٸٹبي آٯٶصؿي دس ٟب٫ت ًشح خبٯْ آٯٶصؽ ٣بس٣ٴبٱ ٵ تٺيٸ ًشحٹبي
پظٵٹـي خشد.
 .5حٰبيت اص حٰ ٪ٵ ٳٰٓ ٪٠ٶٯي دسٵٱ ؿٺشي :احذاث ٵ تٰ٤ي ٪پبيبٳٸٹبي حٰ ٪ٵ ٳ ،٪٠ايدبد تأػيؼبت ٵ اٯب٣ٲ
ٰٓٶٯي دس ٯجبدي ٵسٵدي ٵ خشٵخي ؿٺشٹب ،اٳدب٭ ًشحٹبي ٯٌبٔ٫بت ٣بسثشدي ٯشتجي ثب حٰ ٪ٵ ٳٰٓ ٪٠ٶٯي دس
ؿٺشٹبي صيش  100ٹضاس ٳٜش خٰٔيت داساي ػبصٯبٱ حٰ ٪ٵ ٳ ٪٠ٹٰ٨بٳي ٵ ٹٰچٴيٲ حٰبيت ٵ تدٺيض ػبصٯبٱٹبي
اتٶثٶػشاٳي ،ثٺجٶد ٓجٶس ٵ ٯشٵس دسٵٱ ؿٺشي ٵ اكالح ٹٴذػي ٯٔبثش ،خشيذ ٌٟٔبت يذ٣ي ٳبٵ٧بٱ اتٶثٶػشاٳي ،خٌٶى
ٯتشٵ ٵ ٹٶؿٰٴذػبصي ؿج٤ٸٹبي حٰ ٪ٵ ٳ ٪٠دس ؿٺشٹبي ثبالي  100ٹضاس ٳٜش ٵ ٣الٱؿٺشٹب.
 .6ثشٳبٯٸسيضي ،ثٶدخٸ ٵ ٛٴبٵسي اًالٓبت :تٺيٸ ،تلٶيت ٵ اخشاي ثشٳبٯٸ پٴحػب٫ٸ تٶػٔٸٰٓ ،شاٱ ٵ اكالحبت ؿٺش،
اكالح ٳِب٭ ٯب٫ي ؿٺشداسي (ثشاػبع دػتٶسا ٪ٰٔ٫اثالٗي ػبصٯبٱ ؿٺشداسيٹب ٵ دٹيبسيٹب) ،تٶػٔٸ صيشػبختٹبي
ٛٲآٵسي اًالٓبت ٵ ٳش٭اٛضاسٹبي ٯشتجي ،ايدبد صيشػبختٹبي تٶػٔٸ ؿج٤ٸ ٵ تٰ٤ي ٪پبي٨بٷٹبي اًالٓبتي.
 .7حٰبيت اص ًشحٹبي دسآٯذصا ٵ ٯـبس٣ت ثخؾ خلٶكي :تٺيٸ ًشحٹبي اٯ٤بٱػٴدي ثشاي ؿٴبػبيي ٵ اخشاي
پشٵطٷٹبي ػٶددٷ ثٸٯٴِٶس اػتٜبدٷ اص ُشٛيت اثضاسٹبي ٯخت ٚ٬ٯب٫ي ٳٶيٲ آٮ اص اٳتـبس اٵسا ٝٯـبس٣ت ثشاي
پشٵطٷٹبي ٰٓشاٳي ،ك٤ٶ ،١ٯـبس٣ت ٯذٳي ٵ . ....
 ٢ٰ٣ .8ثٸ تدٺيض ؿٺشداسيٹب ٢ٰ٣ :ثٸ تدٺيض ؿٺشداسيٹب ثٸٯٴِٶس تبٯيٲ ،تدٺيض ٵ ٳٶػبصي ٯبؿيٲآالت
ٰٓشاٳي ٵ خذٯبتي.
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