ب
خ
ش
ب
ناهم ودهج سال 1041
دهیاریاهی کشور
دفتر برنامهریزی و بودجه

آبان ماه 1044

ثخـٌبهِ ثَدخِ ػبل  1401دّيبسيّبي ٣ـَس

بسماهللالرحمنالرحیم 

مقدمه
ثَدخِ دس ًْبدّبي ثضس ٥ثخؾ ٓوَهی اصخولِ دّيبسيّب ٓالٍُ ثش ثشًبهِسیضي ٍ ٌ٣تشل ٓوليبت اخشایی ٍ
خذهتسػبًی ثِ ؿْشًٍذاى ،ی ٢الضام ٟبًًَی ًيض ثِ ؿوبس هیسٍد .ثِ ّويي خْت ثَدخِ هیتَاًذ اص ًشی ٞتخليق
ثْيٌِ هٌبثْ ،صهيٌِ هلش ٙهٌبثْ دس هحلّبي تٔيييؿذُ ٍ ٣بسایی ٍ اثشثخـی ٔٛبليتّبي دّيبسي سا ٛشاّن ًوبیذ.
اص ایي هٌِش ،ثَدخِ حذاٟل ػٌح پبػخگَیی هذیشاى دّيبسي سا ثِ ؿْشًٍذاى ٍ ًوبیٌذگبى ٟبًًَی ٍ هٌتخت ایـبى
دس ؿَساي اػالهی سٍػتب ٍ ػبیش ًْبدّبي ریلالح ٛشاّن هیػبصد ٍ اصایيسٍ ثَدخِسیضي ٍ اسائِ گضاسؽّبي اخشاي
ثَدخِ ً٠ؾ ثیثذیلی دس آوبل ًِبست هبلی ٍ ٓوليبتی ثش دّيبسيّب خَاّذ داؿت.
ثَدخِ ػبالًِ دّيبسي ٓجبست اػت اص ی ٢ثشًبهِ خبهْ هبلی هجتٌی ثش پيؾثيٌی دسآهذّب ٍ ّضیٌِّب ثش اػبع
ٍُبیٟ ٚبًًَیٔٛ ،بليتّب ٍ ثشًبهِّبي هلَة دس ی ٢ػبل هبلی  ِ٣پغ اص تلَیت ؿَساي اػالهی سٍػتب ٍ ًی
ٛشآیٌذ هشاحل ٟبًًَی ،هالٓ ١ول ًْبد هزَ٣س ٟشاس هیگيشد .اصایيسٍ ثِ اػتٌبد هبدُ  35آیييًبهِ هبلی دّيبسيّب ٍ
ٍُبیٍ ٚصاست ٣ـَس (ػبصهبى ؿْشداسيّب ٍ دّيبسيّبي ٣ـَس) خْت اًتِبم ثخـی ثِ اهَسهبلی دّيبسيّب،
ی٤ؼبىػبصي چبسچَة تْيِ ٍ تٌِين ثَدخِ ػٌَاتی ٍ پيؾثيٌی ٍأٟی ٍ اكَلی دسآهذّب ٍ ّضیٌِّبي ًْبد هزَ٣س ٍ
ثش اػبع اػٌبد ثبالدػتی اصخولِ ثشًبهِّبي ثلٌذهذت ٍ هيبىهذت دّيبسي ،ایي دػتَسالٔول تْيِ ٍ اثالٕ هیگشدد.

فصل ايل -سیاستها ي راهثردهاي تديیه تًدجه سال 1041
ثَدخِ ػبل  1401دّيبسيّب ثبیؼتی دس ساػتبي اخشاي ػيبػتّبي اثالٗی ه٠بم هِٔن سّجشي (هذُلِالٔبلی)،
ثشًبهِ پٌحػبلِ ؿـن تَػِٔ ٣ـَسٟ ،بًَى ثَدخِ ػٌَاتی ٣ـَس ،اح٤بم دائوی ثَدخِ ،ثشًبهِّب ،ػيبػتّبي اخشایی
دٍلت ػيضدّن ثب دس ًِش گشٛتي هَاسد ریل تْيِ ٍ تٌِين گشدد :
٠ً )1ؾ آٛشیٌی هَثش دس است٠بي ػٌح صًذگی ٍ ثْجَد هحيي صیؼت سٍػتبیی خْت ح َٜخؤيت سٍػتب ٍ
صهيٌِػبصي ثشاي هْبخشت هَٔ٤ع اص ؿْش ثِ سٍػتب
 )2اػتٜبدُ اص ُشٛيت ثخؾ خلَكی دس اخشاي ًشح ّبي ٓوشاى ٍ پشٍطُّبي دسآهذصاي سٍػتبیی
 )3اٛضایؾ ٣بسایی ٍ ثْجَد ػبختبس ًِبم دسآهذي دّيبسيّب ثب تب٣يذ ثش تَ٠یت ٍكَل َٓاسم ٍ ٣ؼت دسآهذّبي
پبیذاس ٍ ٟبًًَی
 )4ثؼتشػبصي ثشاي اخشاي ػيبػتّبي اٟتلبد ه٠بٍهتی؛ تَليذ ٍ اؿت٘بل دس هٌبً ٞسٍػتبیی
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 )5است٠بي ایوٌی ٍ ثْجَد هذیشیت حَادث دس سٍػتبّب
دسصهيٌِ اٛضایؾ ػٌح داًؾ ٍ تَػِٔ هْبستّب ٍ هـبٗل
ٔ
 )6تَػِٔ ٣بسآٛشیٌی ٍ تَاًوٌذػبصي سٍػتبئيبى
سٍػتبیی
فصل ديم – ضًاتط مالی تهیه ي تىظیم تًدجه
الف) ضًاتط حقًق ي دستمزد
 )1حذاٟل حً َٝ٠يشٍّبي دّيبسي دس ػبل  1401ثب سؿذ  10دسكذي ًؼجت ثِ ػبل  1400پيؾثيٌی گشدد .ثذیْی
اػت دسّشكَست ،هجٌبي ٌٟٔی ح ٍ َٝ٠دػتوضد ًيشٍّبي توبمٍٟت ٍ پبسٍُٟت دّيبسي ،هلَثِ ؿَساي ٓبلی
٣بس دس ػبل  1401هیثبؿذ.
 )2ح ،َٝ٠اهب٣ِٛبس ٍ هضایبي دّيبس ٍ ٣بسٌ٣بى دّيبسي ،ثب سٓبیت هحذٍدیتّبي ثَدخِ ٍ دس چبسچَة
دػتَسالٔولّبي اثالٗی ػبصهبى ؿْشداسيّب ٍ دّيبسيّب دس ػبل  1401پيؾثيٌی هیؿَد.
 )3هجلٖ ٌٟٔی پبداؽ پبیبى ػبل (ٓيذي) ثشاي ػبل  1401ثِ تلَیت ؿَساي ٓبلی ٣بس خَاّذ سػيذٍ ،لی دّيبسي
هَُ ٚاػت دس ثَدخِ ػبل  1401هٔبدل دٍ ثشاثش پبیِ ح٣ َٝ٠بسٌ٣بى ثِؿشى آى ِ٣اص ػِ ثشاثش حذاٟل دػتوضد
ثبالتش ًجبؿذ ،پيؾثيٌی ًوبیٌذ.
 )4دّيبسي ثبیذ پغ اص پيؾثيٌی توبهی ّضیٌِّبي اختٌبةًبپزیش ٣بسٌ٣بى ٍ اٛضایؾ هشیت حٓ ،َٝ٠يذي (پبداؽ
پبیبى ػبل) ٍ ًيض ػبیش ّضیٌِّبي ٟبًًَی ٣بسٌ٣بىً ،ؼجت ثِ پيؾثيٌی دیگش ّضیٌِّبي خبسي ثِ ؿشى ت٤بَٛي
هٌبثْ ٍ سٓبیت ػ ٚ٠حذا٣ثش ّ %40ضیٌِّبي خبسي ثِ ٣ل ثَدخِ اٟذام ًوبیذ ثًَِسي ِ٣دس پبیبى ػبل اخشاي
ثَدخِ ّيچگًَِ ٣ؼشي آتجبس ثبثت پشداختّبي ٣بسٌ٣بى ایدبد ًـذُ ثبؿذ.
ب) ضًاتط درآمدي ي هزیىه کرد اعتثارات
 )1پيؾثيٌی دسآهذّب ثبیذ هتٌبػت ثب هٌبثْ ٍ دسآهذّبي تحٞ٠یبٛتِ ًبؿی اص تٜشیٖ ثَدخِ ػبل گزؿتِ ٍ هيضاى
اٛضایؾ دسآهذي سدیّٚبي هزَ٣س ثبؿذ.
 )2دسآهذ ًبؿی اص هبدُ ٟ 23بًَى خشائن ساًٌذگی دس چبسچَة هَاثي ّضیٌِاي هشثَى ،ثبیذ كش ٙهَاسدي اصخولِ
تْيِ ٍ ًلت ٍ ًگْذاسي ٓالئن ساٌّوبیی ٍ ساًٌذگی ٍ تدْيضات ایوٌی ،احذاث پلّبي ٓبثش پيبدُ ٍ اكالح هٔبثش
سٍػتبیی ،هٔبثش ٍ ً٠بى حبدثِخيض دس سٍػتبّب گشدد .دّيبسي هیتَاًذ اص هحل دسآهذ ً َٝٛؼجت ثِ تأهيي آتجبس
خشیذ دٍسثييّبي پبیؾ تلَیشي اٟذام ًوبیذ.
 )3كذ دسكذ ( )%100دسآهذّبي حبكل اص اخشاي ٟبًَى هذیشیت پؼوبًذ كشٛبً دس هَاسد ر٣شؿذُ دس هبدُ ٟ 21بًَى
هزَ٣س ّضیٌِ گشدد.

2

ثخـٌبهِ ثَدخِ ػبل  1401دّيبسيّبي ٣ـَس

 )4دسآهذ ًبؿی اص َٓاسم آالیٌذگی دسیبٛتی اص هحل تجلشُ ی ٢هبدُ ٟ 38بًَى هبليبت ثش اسصؽاٛضٍدُ ثب اٍلَیت
ًگْذاسي ٍ تَػِٔ ٛوبي ػجض سٍػتب ٍ ػبهبًذّی ٍ ثْجَد هذیشیت پؼوبًذ ،دس ٟبلت ًشحّبي هلَة دّيبسي
ّضیٌِ گشدد.
 )5حذاٟل  %90اص دسآهذّبي حبكل اص اخشاي هبدُ ٟ 99بًَى ؿْشداسي ثبیذ كشٛبً دس اهَس ٓوشاى ٍ آثبداًی سٍػتب
ّضیٌِ ؿَد.
 )6دسآهذّبي ًبؿی اص ٛشٍؽ اهَال ػشهبیِاي ٍ داساییّبي ثبثت دّيبسيٛ ،شٍؽ اهَال ٗيشهٌَ٠ل ،هٌَ٠ل ،اػ٠بى ٍ
ًيض ٛشٍؽ ػشٜٟلی ثبیؼتی الضاهبً ثِ هلبس ٙپشٍطُّبي ٓوشاًی ٍ یب ایدبد داساییّبي ػشهبیِاي خذیذ ثشاي
دّيبسي ثشػذ.
 )%100( )7ثْبي خذهبت ایوٌی ٍ آتؾًـبًی دسیبٛت ؿذُ ثبیذ كش ٙتدْيض ٍ احذاث پبیگبُ آتؾًـبًی ٍ ایوٌی
سٍػتب ؿَد.
 )8دسكَستی ِ٣تٜبٍت دسآهذ ٍ ّضیٌِ ػبل ٟجل ،حب٣ی اص هبصاد دسآهذ ثش ّضیٌِ ثبؿذ ،هَهَّ دس ٟبلت هتون ثَدخِ
ّوبى ػبل پغ اص ٣ؼش دیَى ثب هحل خبسي ،پغ اص تلَیت دس ؿَساي اػالهی سٍػتب توبهبً ثبیذ ثِ آتجبسات
ٓوشاًی اختلبف یبثذ.
 )9چٌبًچِ تٜبٍت دسآهذ ٍ ّضیٌِ هؤیذ ٣ؼشي دسآهذ ثش ّضیٌِ ٍ حب٣ی اص ٓذم تح ٞ٠دسآهذّب ثبؿذ ،دّيبسي ثبیؼتی
هجلٖ ٣ؼشي ثَدخِ سا دس پيؾثيٌی ثَدخِ ػبل ثٔذ ثٌَِٓاى ثخـی اص آتجبسات ّضیٌِاي ٍ یب ٓوشاًی دس ثخؾ
دیَى لحبٍ ًوبیٌذ.
 )10دس هَاسدي ٟ ِ٣بًَىگزاس دس هَسد هلش ٙثشخی اص دسآهذّب تٔييي ت٤ليً ٚوَدُ ،ثبیذ دس هحل خَد ّضیٌِ ؿَد ٍ
گضاسؽ آى ثِ ؿَساي اػالهی سٍػتب اسائِ گشدد ٍ حؼبثشػبى سػوی ثبیذ دس ایي خلَف آالم ًِش ًوبیٌذ.

ج) ضًاتط تىظیم تًدجه
 )1ثَدخِ دّيبسي هـتول ثش دٍ ثخؾ دسآهذ ٍ ّضیٌِ ثَدُ ٍ ثبیذ دس ٟبلت ٛشمّبي اثالٗی تب پبیبى ديهبُ ّشػبل
تْيِ ٍ ثِ ؿَساي اػالهی سٍػتب اسائِ ؿَد ٍ ؿَساي هزَ٣س پيؾ اص پبیبى اػٌٜذهبُ ،ثَدخِ هلَة سا پغ اص
تبئيذ ّيئت تٌجي ٞثشاي اخشا ثِ دّيبسي اثالٕ ًوبیذ.
 )2هؼئَليت تٌِين ثَدخِ دّيبسي ٍ هشاٟجت دس حؼي اخشاي آى ٍ ّوچٌيي تٌِين تٜشیٖ ثَدخِ ثش اػبع تجلشُ 1
هبدُ  32آیييًبهِ هبلی دّيبسيّب ،ثِ ْٓذُ دّيبس ٍ هؼئَل اهَسهبلی دّيبسي اػت.
 )3ثِ اػتٌبد تجلشُ  2هبدُ  32آئييًبهِ هبلی دّيبسيّب حذا٣ثش آتجبس پيؾثيٌیؿذُ ثشاي ّضیٌِّبي خبسي دس
ثَدخِ دّيبسي  40دسكذ ٍ حذاٟل آتجبس پيؾثيٌیؿذُ ثشاي ّضیٌِّبي ٓوشاًی  60دسكذ ثَدخِ هلَة
دّيبسي هیثبؿذ.
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 )4اخز تؼْيالت ثبً٤ی كشٛبً ثبیؼتی خْت اخشاي ًشحّبي دسآهذصا اصخولِ خشیذ هبؿييآالت ٍ اهَس ػشهبیِگزاسي
ٍ ثب تلَیت ؿَساي اػالهی سٍػتب ٍ ثخؾ ٍ ثش اػبع ًشح تَخيْی هلَة خَاّذ ثَد.
 )5اخز ٍام ثِهٌَِس اًدبم هلبسّ ٙضیٌِاي ػبالًِ ٍ ثذّیّبي ٌٟٔی ػٌَات ٟجل ٍ ّوچٌيي تأدیِ ثذّیّبي
هبلی هوٌَّ خَاّذ ثَد.
 )6دّيبسيّب هَُٚاًذ دس پيَػت الیحِ ثَدخِ ػبالًِ خَدً ،ؼجت ثِ تٔييي ؿشایي هشتجي ثب ٍام اصخولِ هيضاى ٍ
هَاسد هلش ٙسا خْت تلَیت ثِ ؿَساي اػالهی سٍػتب اسػبل ًوبیٌذ .ثذیْی اػت ػبیش ؿشایي هشتجي اصخولِ
ًحَُ اػتشدادً ،شخ ػَد تٔيييؿذُ ،هذت ٍام ٍ  ....ثبیذ پيؾ اص اػت٠شام دس چبسچَة لَایح خذاگبًِ ثِ تلَیت
ؿَساي اػالهی سٍػتب ثشػذ.
 )7پيؾثيٌی آتجبس پشداخت ّشگًَِ ٍام اص هحل آتجبسات خبسي ٍ ٓوشاًی ثِ دّيبس٣ ،بسٌ٣بى دّيبسي ٍ آوبي
ؿَساي اػالهی سٍػتب هوٌَّ هیثبؿذ.
 )8پيؾثيٌی آتجبس الصم خْت ّضیٌِ حؼبثشػی ثِ اػتٌبد هبدُ  52آیييًبهِ هبلی دّيبسيّب
 )9تأهيي هٌبثْ الصم ثشاي تٔويش ٍ ًگْذاسي تأػيؼبت ٍ اثٌيِ دّيبسي
 )10پيؾثيٌی آتجبس ثشاي پشداخت ح ٍ َٝ٠دػتوضد ًيشٍّبي آتؾًـبًی ٍ پَؿؾ ثيوِاي آىّب الضاهی اػت.
 )11سٍػتبّبي تحت پَؿؾ پبیگبُ آتؾًـبًی سٍػتبیی ،ثبیذ ّضیٌِّبي ثْشُگيشي اص خذهبت پبیگبُ آتؾًـبًی
هشثًَِ (هـتول ثش تأهيي ًيشٍي آتؾًـبىّ ،ضیٌِ ًگْذاسي خَدسٍ ٍ تدْيضات ٍ  )...سا ثشاثش ٟشاسدادّبي
هٌٔ٠ذُ پشداخت ًوبیٌذ.
 )12پيؾثيٌی آتجبس ثيوِ هؼئَليت خبهْ هذًی ثشاي ٣بسٌ٣بى ٍ اّبلی دس ثَدخِ دّيبسي الضاهی اػت.
 )13پيؾثيٌی آتجبس الصم خْت تَػِٔ خذهبت ال٤تشًٍي٤ی ٍ َّؿوٌذػبصي دّيبسي
 )14ثِ اػتٌبد اثالٗيِ ؿوبسُ  130546هَسخ ٍ 1397/07/21صیش هحتشم ٣ـَس ،پشداخت ّضیٌِ تأهيي ًيشٍي اًؼبًی
اٛشاد ٗيش ؿبٗل دس دّيبسي اص آتجبسات دّيبسي هوٌَّ هیثبؿذ.
ّ )15شگًَِ ثِ٣بسگيشي ًيشٍي اًؼبًی تحت ّش ٌَٓاى دس دّيبسي ثبیذ ثب سٓبیت آیييًبهِ اػتخذاهی دّيبسيّب ٍ
دػتَسالٔولّبي هشثًَِ اًدبم ؿَد .دّيبس ٍ هؼئَل هبلی دّيبسي هَُٚاًذ ًؼجت ثِ اخشاي ایي ثٌذ ًِبست
ًوَدُ ٍ اص پشداخت ّشگًَِ ٍخْی خبسج اص اٛشاد هـوَل دس ایي ثٌذ خَدداسي ًوبیٌذ.
ّ )16شگًَِ تْٔذ ثشاي ٣بسٌ٣بى دّيبسيّب كشٛبً دس ػ ٚ٠آتجبسات خبسي ثَدخِ ّوبى ػبل هبلی ٟبثل پيؾثيٌی
اػت ٍ ایدبد ّشگًَِ تْٔذ ثشاي ػٌَات ثٔذ هوٌَّ هیثبؿذ.
 )17اػتٜبدُ اص هٌبثْ اًؼبًی  ِ٣ثشاي اًدبم پشٍطُّبي ٓوشاًی سٍػتب ثِ٣بسگيشي ؿذُاًذ ثشاي اًدبم ٔٛبليتّبي خبسي
دّيبسي هدبص ًویثبؿذ.
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 )18پيؾثيٌی آتجبس ثشاي اًدبم ّشگًَِ ّضیٌِّبي ٗيشهشٍسي هبًٌذ چبح تَ٠ین ،ػبلٌبهِ ،ػشسػيذ ٍ اهثبلْن هدبص
ًویثبؿذ.
ّ )19شگًَِ ثشٍىػپبسي ٍ ٍاگزاسي اهَس ثِ ثخؾ خلَكی دس چبسچَة َٟاًيي ٍ ه٠شسات دّيبسي ،هٌَى ثِ تٔييي
ت٤لي ٚهٌبثْ هَخَد آن اص ًيشٍي اًؼبًی ٍ هبؿييآالت ٍ تدْيضات ثَدُ ثِ ًحَي ّ ِ٣ضیٌِ ثشٍىػپبسي ثبس
هبلی هدذدي سا ٓالٍُ ثش ٔٛبليت ٟجل ثِ دّيبسي تحويل ًٌوبیذ.
 )20پيؾثيٌی آتجبس الصم خْت اخشاي هلَثبت ػتبد هلی هجبسصُ ثب ٣شًٍب
 )21پيؾثيٌی آتجبسات الصم ثشاي اخشاي ٣ليِ ت٤بليٜی َٟ ِ٣اًيي ٍ ه٠شسات هشثًَِ ثش ْٓذُ دّيبسيّب ٟشاس دادُ
اػت.
 )22تأهيي آتجبسات ثَدخِ ؿَساّبي اػالهی سٍػتب ثش اػبع دسخِ دّيبسي ثِ ؿشح ریل خَاّذ ثَد:
ال -ٚحذا٣ثش  10دسكذ ثَدخِ خبسي ثشاي دّيبسيّبي دسخِ 2 ٍ 1
ة -حذا٣ثش  5دسكذ ثَدخِ خبسي ثشاي دّيبسيّبي دسخِ 4 ٍ 3
ج -حذا٣ثش  3دسكذ ثَدخِ خبسي ثشاي دّيبسيّبي دسخِ 6 ٍ 5
فصل سًم -ضًاتط اجراي تًدجه
 )1دّيبسي دس ًَل ػبل هبلی ٍ تب پبیبى دٍسُ ٓول ثَدخِ ( 15اسدیجْـت ػبل ثٔذ) خْت ّضیٌِ ٣شد آتجبسات ثَدخِ
هلَة  ِ٣هشاحل تلَیت ؿَساي اػالهی سٍػتب ٍ تبئيذ ّيئت تٌجي ٞهلَثبت ؿَساي اػالهی سا ًی ًوَدُ اػت،
ًيبصي ثِ تلَیت هدذد هشاخْ ريسثي ٍ ًی ؿذى هشاحل هَكَ ٙسا ًذاسد.
 )2دسكَست ّشگًَِ ت٘ييش دس هيضاى دسآهذ ٍ آتجبسات ثَدخِ هلَة دّيبسي دس ًَل ػبل هبلی ،دّيبسي ثبیذ ًؼجت ثِ
تْيِ ٍ تلَیت هتون ٍ اكالح ثَدخِ اٟذام ًوبیذ.
 )3دّيبس هَُ ٚاػت ثِهٌَِس خلَگيشي اص سا٣ذ هبًذى هَخَدي حؼبة دّيبسي ٍ است٠بي ثْشٍُسي ٍ ٓول٤شد
دّيبسي ،دس ٣وتشیي صهبى هو٤ي (حذا٣ثش تب پبیبى دٍسُ ٓول ثَدخِ دّيبسي) ًؼجت ثِ ّضیٌِ ٣شد آتجبسات هشثًَِ
اٟذام ًوبیذ.
 )4دسكَستی ِ٣دس پبیبى دٍسُ ٓول ثَدخِ ( 15اسدیجْـتهبُ ػبل ثٔذ) ،دّيبسي داساي ثَدخِي هلشً ٙـذُاي ثبؿذ،
دّيبس ه٤ل ٚاػت ًؼجت ثِ اسائِ گضاسؿی هجٌی ثش ٓلت ٓذم اػتٜبدُ اص آتجبسات هَسداؿبسُ ٍ یب ٓذم تْيِ ٍ اسائِ
هتون ثِ ؿَساي اػالهی سٍػتب ،اٟذام ًوبیذ.
)5

آتجبسات هشثَى ثِ خشیذ ٍػبیل ،لَاصم اداسي ،هَاد هلشٛی ،ػَخت ،تٔويشات خَدسٍّب ٍ  ...كشٛبً ثبیذ ثب سٓبیت اكل
كشِٛخَیی ٍ حوبیت اص تَليذات داخل ،پيؾثيٌی ٍ هحل هلش ٙآىّب ثبیذ دس دّيبسي ثبؿذ.
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)6

حذاٟل ٟيوت پبیِ اهَال هٌَ٠ل دّيبسيّب ثِهٌَِس ت٤ٜي ٢اهَال هلشٛی اص ٗيش آى ٍ ثشاي ثجت دس دٛبتش دس ػبل ،1401
هجلٖ  3000000سیبل (ػِ هيليَى سیبل) خَاّذ ثَد.

)7

پشداخت ّشگًَِ آتجبسات ثِ ػبیش دػتگبُّبي اخشایی خبسج اص چْبسچَة َٟاًيي ٍ ه٠شسات هوٌَّ هیثبؿذ.
تجلشُ  :اًدبم ّضیٌِ خْت ػبختوبىّبي ػبیش دػتگبُّبي اخشایی ٍا ْٟدس سٍػتب ِ٣ ،ثشاي هذت هٔيي دس اختيبس دّيبسي
ٟشاس هیگيشًذ ثب تٔبدل ّضیٌِ ٍ اخبسُ هذت هٔيي ثالهبًْ هیثبؿذ.

)8

ٍاگزاسي اهَال دّيبسي ثِ اؿخبف ح٠ي٠ی ٍ حَٟ٠ی خبسج اص چْبسچَة َٟاًيي ٍ ه٠شسات هوٌَّ هیثبؿذ.

)9

٣ليِ پشداختّبي دّيبسي هیثبیؼت ثب اهوب ٍ هؼئَليت هـتش ١دّيبس ٍ هؼئَل اهَسهبلی دّيبسي ،دس چبسچَة َٟاًيي ٍ
ه٠شسات هشثًَِ ٍ ثب سٓبیت هشاحل ػِگبًِ (تح ٞ٠تْٔذات ،تـخيق ٍ كذٍس حَالِ) دس حذٍد ثَدخِ هلَة ٍ كشٛبً دس
هحذٍدُ سٍػتب ثبؿذ.

تبصره :ثب ٌٓبیت ثِ ایٌ ِ٤ثشخی اص ٍُبی ٚدّيبسي اصخولِ ػبهبًذّی اهَس پؼوبًذ ،آساهؼتبىّ ،ذایت آةّبي ػٌحی ،پبیگبُ
آتؾًـبًی دسكَستی ِ٣هٌٌِ٠اي ثبؿذ ٍ ًشحّبي ػشهبیِگزاسي دسآهذصا ثب تبئيذ اػتبًذاسي (دٛتش اهَس سٍػتبیی) دس خبسج
اص هحذٍدُ سٍػتب هیثبؿذّ ،ضیٌِ ٣شد آتجبسات هلَة دس ثَدخِ دّيبسي كشٛبً ثشاي اخشاي ًشحّبي هزَ٣س دس خبسج اص
هحذٍدُ سٍػتب ثالهبًْ خَاّذ ثَد.
ًِ )10بست ثش حؼي اخشاي َٟاًيي ٍ ه٠شسات هبلی ٍ دػتَسالٔولّبي هشثَى ثشْٓذٓ هؼئَل اهَسهبلی دّيبسي ثَدُ ٍ
دسكَستی ِ٣هـبّذُ ّشگًَِ تٌبٟن دس هشاحل ّضیٌِ ٣شد آتجبسات ،هشاتت ثبیذ ٍ ٞٛتشتيجبت هٌذسج دس تجلشُ ریل هبدُ
 41آیييًبهِ هبلی دّيبسيّب تب حلَل ًتيدِ هـخق ،پيگيشي ؿَد.
ّ )11شگًَِ ٍاگزاسي (ٛشٍؽ) اهَال دّيبسي (اهَال هٌَ٠لٗ ،يشهٌَ٠ل ٗيش هلشٛی ،اهَال هلشٛی ٍ دس ح٤ن هلشٛی)،
ثبیؼتی تبثْ تـشیٜبت ه٠شس دس َٟاًيي دّيبسي ٍ آیييًبهِ هبلی دّيبسيّب ،ػبیش َٟاًيي ٍ دػتَسالٔولّبي هشتجي ٍ دس
چبسچَة ثَدخِ هلَة ػبالًِ دّيبسي ثبؿذ ٍ هؼئَليتّبي ًبؿی اص آى ثش ْٓذُ دّيبس ٍ هؼئَل اهَسهبلی دّيبسي
خَاّذ ثَد ٍ ّوچٌيي ّضیٌِ ٣شد هٌبثْ حبكل اص آى دس اهَس خبسي دّيبسي هوٌَّ هیثبؿذ.
 )12دّيبس ه٤ل ٚاػت ًج ٞهبدُ  32آیييًبهِ هبلی دّيبسيّب ،حذا٣ثش تب ًيوِ خشدادهبُ ػبل ثٔذ ،تٜشیٖ ثَدخِ ٍ كَستّبي
هبلی دّيبسي سا ثِ ؿَساي اػالهی سٍػتب اسائِ ٍ ؿَساي هزَ٣س حذا٣ثش تب پبیبى تيشهبًُ ،ؼجت ثِكَستّبي هبلی ٍ تٜشیٖ
ثَدخِ ؿَساي اػالهی سٍػتب آالم ًِش ٍ تلوين ه٠توی اتخبر ٍ هشاتت سا خْت اٟذام الصم ٟبًًَی ثِ دّيبسي اثالٕ
ًوبیذ.
 )13دّيبسي ه٤ل ٚاػت ثِ اػتٌبد هبدُ " 39آیييًبهِ اخشایی تـ٤يالت ،اًتخبثبت داخلی ٍ اهَسهبلی ؿَساّبي اػالهی
سٍػتب ٍ ًحَُ اًتخبة دّيبس" گضاسؽ خبهٔی اص ٓول٤شد ٓوشاًی ٍ هبلی (دسآهذ ٍ ّضیٌِ) سا دس پبیبى ّشػبل هبلی
ثشاي اًالّ اّبلی سٍػتب ٍ ٓوَم هٌتـش ًوبیذ.

6

ثخـٌبهِ ثَدخِ ػبل  1401دّيبسيّبي ٣ـَس

 )14هيضاى تٌخَاُگشداى دّيبسي ثِهٌَِس پشداخت ثِ ريحؼبة٣ ،بسپشداصاى ٍ ػشپشػتبى پشٍطُ دّيبسي 30.000.000
سیبل (ػی هيليَى سیبل) خَاّذ ثَد.
 )15دّيبسي ه٤ل ٚاػت  3تب  5دسكذ ثَدخِ خبسي دّيبسي ٍ تب ػ 150 ٚ٠هيليَى سیبل سا ثِهٌَِس آهَصؽ ٣بسٌ٣بى
دّيبسي ٍ آهَصؽ ّوگبًی سٍػتبیيبى ٍ پظٍّؾ ثب ّوبٌّگی اػتبًذاسي هشثًَِ ّضیٌِ ًوبیذ.
 )16پشداخت آتجبسات خبسي ؿَساّبي اػالهی سٍػتب ثش اػبع تح ٞ٠ثَدخِ دّيبسي  ِ٣دس دٍسُّبي ػِهبِّ هحبػجِ
هیگشدد ،اًدبم خَاّذ ؿذ .ثشاي ػِ هبُ اٍل ػبل ،آتجبسات هزَ٣س ثِكَست ٓلیالحؼبة پشداخت خَاّذ ؿذ.
 )17دّيبسي پغ اص پيؾثيٌی ٍ تأهيي آتجبس ح ٍ َٝ٠هضایبي ٣بسٌ٣بًی هیتَاًذ ًؼجت ثِ پيؾثيٌی ٍ ّضیٌِ ٣شد
آتجبسات ٌٓبٍیي هٌذسج دس خذٍل صیش ٍ ٞٛهشایت هشثًَِ ٓول ًوبیذ.
جديل مًاد هزیىهاي ي ضرایة مرتًط
تًضیحات

ردیف

عىًان هزیىه

ضریة/شاخص

1

اجرای برنامههای اجتماعی
و فرهنگی

حذاکثر تا  3درطذ بودجه جاری

2

کمک به خسارت دیذگا
حوادث غیرمترقبه

3

کمک و اعانات به
مستمنذا

4

کفنودفن اموات بال
طاحب

5

بیمه منازل مسکونی و
تأسیسات روستایی

در راستای ارتقای شاخضهاای فرهنگای و اجتمااعی هماا
روستا بر اساس دستورالعمل ابالغی سازما
کمک به اشخاص آسیبدیذه در مواقع بروز حاوادث از قبیال
سیل ،طوفا  ،زلسله ،آتشسوزی و حوادث مشابه

حذاکثر تا سقف  2درطذ بودجه
جاری

کمک به افراد تحت حمایت سازما بهسیستی یا کمیته اماذاد
امام (ره) ،درراه مانذگا  ،بیمارا خاص و زنذانیا
تأمین هسینههای کفنودفن و قبر افراد بذو طاحب بهطورت
رایگا در آرامستا روستا

تا سقف  2درطذ بودجه جاری
دهیاری

7

تا سقف حذاکثر  33درطذ سهم هسینه بیمه از طریق دهیاری
و مابقی با مشارکت اهالی و رینفعا جهت جبارا خساارت
ناشاای از بالیااای طبیعاای و حااوادث غیرمترقبااه اماااکن و
ساختما های روستائیا
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فصل چهارم -ثثت تًدجه در ساماوه تًدجه دهیاريهاي کشًر
 )1توبهی ثخـذاسيّب ٍ دّيبسيّب ٍ هؼئَليي هبلی دّيبسيّب هَُٚاًذ ثَدخِ هلَة ٍ تٜشیٖ ثَدخِ دّيابسيّاب سا دس
ػبهبًِ ثَدخِ دّيبسي ّبي ٣ـَس ثِ آدسع ایٌتشًتای  https:// budget2.imo.org.irثجات ًوبیٌاذ .هؼائَليت
كحت ٍسٍد اًالٓبت ثَدخِّبي ثجتؿذُ دس ػبهبًِ ،ثِ ْٓذُ دّيبس ٍ هؼئَل هبلی دّيبسي هیثبؿذ.
ٛ )2شمّبي تذٍیي ثَدخِ دّيبسي ّب دس ػبهبًِ ثَدخِ ثِ آدسع  َٝٛالز٣ش ثبسگزاسي ؿذُ اػت  ِ٣الصم اػات تاذٍیي
الیحِ ثَدخِ ػبل  1401دّيبسي ّب ثش اػبع آى تٌِين ٍ اسائِ گشدد.
 )3ثخـذاسيّب هَُٚاًذ پغ اص ثجت ثَدخِ دّيبسيّب دس ػبهبًِ ثَدخِ ٍ تلَیت ؿَساي اػالهی سٍػتبً ،ؼخِ ٣بٗزي
ثَدخِ  ِ٣اص ػبهبًِ ثَدخِ پشیٌت گشٛتِؿذُ ٍ ثِ اهوبي دّيبس ٍ ؿَساي اػالهی سٍػتب سػيذُ سا حذا٣ثش تب دُ سٍص ثٔذ
اص تلَیت ثشاي ػيش هشاحل ٟبًًَی ثِ ٛشهبًذاسي ٍ اػتبًذاسي هشثًَِ اسػبل ًوبیٌذ.
 )4هْلت دػتشػی ثشاي ثجت ثَدخِ هلَة ػبل  1401دس ػبهبًِ ثَدخِ ،حذا٣ثش تب پبیابى ٛاشٍسدیيهابُ ػابل ٍ 1401
هْلت دػتشػی ثجت تٜشیٖ ثَدخِ (ٓول٤شد) ػبل  1400تب ًيوِ هشدادهبُ  1401هیثبؿذ.
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