
 

 

 

 

 

 

 0410سال  بخشناهم بودهج

 اهي كشور  شهرداري 
 

 

 

 

 و بودجه ریزی برنامهدفتر 

 

 0411ماه  بانآ

 

 



 

 

 ٞبي وـٛس ؿٟشداسي 1401ثخـٙبٔٝ ثٛدخٝ ػبَ 
 

1 

 اهلل الرحمه الرحيم بسم  

 هقدهِ
ٚ  اي ثٝ سٚیىشدٞبي والٖ ثش٘بٔٝ ٘ؾشٞبي وـٛس ثب  ثٝ فٙٛاٖ ٘مـٝ ساٜ ػبَ آیٙذٜ ؿٟشداسي 1401ثخـٙبٔٝ ثٛدخٝ ػبَ 

ٞاب ٚ ٚؽابی     اػٙبد ثبالدػتي ٘بؽش ثش ٔؼئِٛيت ٚ ٞب  حبوٓ ثش فقبِيت ؿٟشداسي ٔمشسات ٚ ػبیش لٛا٘يٗٚ دس وـٛس ثٛدخٝ 

 تٙؾيٓ ؿذٜ اػت.   ٞب آٖ

ٚ    تبويذ ثشثب خٛد سا  1401ثٛدخٝ ػبَ  ٔٛؽفٙذٞبي ػشاػش وـٛس  ؿٟشداسيثش ایٗ اػبع  دس  ٔٙاذسخبت ایاٗ ثخـاٙبٔٝ 

ٚ ثشؿي اص ثش٘بٔٝ ٞبي ٔيبٖ ٔاذت ٚ ثّٙاذ ٔاذت خاٛد ٚ      وـٛس ٚصاستاثالغي تٛػظ  خذیذ چبسچٛة دػتٛساِقُٕ ثٛدخٝ

 .ٕ٘بیٙذٚ تٙؾيٓ  تٟيٝ ٞب ٔبٔٛسیت اثالغي ثٝ ؿٟشداسي ؿؾ

 ّا   ّا ٍ سياست  راّثرد -فصل اٍل

 های اساسی  راهبرد -1-1

 ٞبي وـٛس: ؿٟشداسي 1401ٞبي ػبَ   اٞٓ ساٞجشد

 ٞبي حُٕ ٚ ٘مُ دسٖٚ ؿٟشي دس صیشػبخت ثشلشاسي تقبدَ ٚ تٙبػت افضایؾ ایٕٙي، ٚ٘مُ فٕٛٔي، تمٛیت حُٕ (1

 استمبي خذٔبت ؿٟشي ٔحيغي ٚ ٞبي صیؼت آِٛدٌي ٔذیشیت ٔٙبػت پؼٕب٘ذٞب، وبٞؾ (2

ٚ ثب دس ٘ؾش داؿتٗ  ٞٛؿٕٙذٚ تٛػقٝ ؿٟش دبدیا ىشدیثب سٚ يدس اسائٝ خذٔبت ؿٟش هياِىتشٚ٘ يشػبختٟبیتٛػقٝ ص (3

   فبت ٚ استجبعبتالاع يفضب تيأٙ يٞب پشٚتىُ

 ؿٟشٚ٘ذاٖ يتٕٙذیسضب ؾیافضاخٟت ٔٙبػت  يٚ اػتفبدٜ اص اثضاسٞب ئٙبثـ ا٘ؼب٘ يفيو يستمبا (4

 ؿٟشػبصي ٚ ٔقٕبسي ّٔي ػٙذ ثٝ تٛخٝ ثب ؿٟشي ثبصآفشیٙي فشآیٙذٞبي دس ثخـي اكبِت ٚ تٕذ٘ي ٞٛیت ثبصیبثي  (5

 اػالٔي ا ایشا٘ي

وشٚ٘ب ٚ وبٞؾ  آثابس التلابدي آٖ    ثيٕبسي ٞبي فشاٌيش اص خّٕٝ دس ثشاثش حٛادث ثٝ ٚیظٜاستمبء تبة آٚسي ؿٟشي  (6

 ٞب ٚ تمٛیت ػبصٚوبسٞبي الصْ ثش دسآٔذ ٚ ٞضیٙٝ

 ثؼتشػبصي صیؼت ثْٛ وبسآفشیٙي ٚ فٗ آفشیٙي ٚ تٛػقٝ وؼت ٚ وبس دا٘ؾ پبیٝ دس ؿٟش (7

دس ساػاتبي   خلٛكاي  ثخاؾ  ٌازاسي  ػشٔبیٝ ٚ ؿشاوت ثٝ دٞي اِٚٛیت ثب پبیذاس دسآٔذٞبي ٚ خٛداتىبیي افضایؾ (8

 ؿٟش تٛػقٝ التلبد 

 ٞابي  عاش   پشؿاتبة  پيـاجشد  ثاب  ثشخٛسداس وٓ ٔحالت یب ٘بوبسآٔذ ٞبي ثبفت اص صدایي ٔحشٚٔيت اِٚٛیت ثخـي ثٝ (9

 (داس  پشچٓ)تٛػقٝ ٔحشن

ٖ  خاٛیي  ٔـابسوت  سٚیىاشد  ٚ فضيّت ٞبي اختٕبفي ثاب  فشٍٞٙي ػشص٘ذٌي ٘ـبط، افضایؾ (10 دس ساػاتبي   ؿاٟشٚ٘ذا

 تحمك لبٖ٘ٛ ٞٛاي پبن
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ت ؿٟشي ٚ وٙتشَ ٚ پبیؾ فقبِيت خذٔبت ؿاٟشي، افاضایؾ ثٟاشٜ ٚسي ػاجض ٚ     استمبء ؿبخق ٞبي ٔحيظ صیؼ (11

 وبٞؾ آالیٙذٜ ٞب ٚ آِٛدٌي ٞبي ٔحيغي 

 ٞبي فشٍٞٙي، اختٕبفي ٚ ثٟجٛد ويفيت ص٘ذٌي ؿٟشٚ٘ذاٖ تٛػقٝ فقبِيت (12

 های اجرایی  سیاست -1-2

 ٌشدد: ثٝ ؿش  افالْ ٔي 1401ٞبي اخشایي ػبَ  ػيبػت

 ؿٟش سػبٖ خذٔبت ٟ٘بدٞبي دیٍش ثب ٔـتشن ٞبي عش  اخشاي ٚ دػتٍبٞي ثيٗ ٞبي ٕٞىبسي تمٛیت ٚ افضایي ٞٓ (1

 ایدبد دسآٔذٞبي پبیذاسٚ  ي ٚ خذٔبتي ػتفبدٜ اص ؽشفيت ثخؾ خلٛكي دس اخشاي عشحٟبي فٕشا٘ا (2

ٞابي   ٚ ثبفات  استمبء تبة آٚسي ٚ ثبصآفشیٙي فضبٞبي ؿٟشيي ٚشسػٕيغ يٞبؿٟشٞب ٚ ػىٛ٘تٍب ٝيحبؿ يػبٔب٘ذٞ (3

 ؿٟشي ٘بوبسآٔذ

 آٟ٘ب تٛإ٘ٙذػبصي ٚ ا٘ؼب٘ي ٘يشٚي ٚیظٜ ثٝ ؿٟشداسي ٞبي ػشٔبیٝ ٚ ٔٙبثـ سٚي ثٟشٜ افضایؾ (4

   ٞبي ػيبػت ٚ ٘يبصٞب ثب ٕٞؼٛ ٔحّي اختٕبفبت تٛإ٘ٙذػبصي ٚ ؿٟشٚ٘ذٔذاس ٚ ٟٔبست ٞبي  آٔٛصؽ ٌؼتشؽ (5

 تٛػقٝ ؿٟش

  ؿٟشٞب وشدٖ سٚیذادخيض ٔضیت ٞبي سلبثتي ٚ ثش تٕشوض ثب ؿٟشي( یبدػبصي) ثش٘ذیًٙ ٚ ثبصاسیبثي (6

 ... ٚ ػبِٕٙذ وٛدن، ٔقَّٛ، دٚػتذاس ؿٟشٞبي ثٝ دػتيبثي ٚ ٌٛ٘بٌٖٛ الـبس ثٝ سػب٘ي خذٔبت دس تٛصیقي فذاِت (7

 ؿٟشداسي وّيذي ریٙفقبٖ تىشیٓ خٟت اِىتشٚ٘يىي خذٔبت ػپبسي خٕـ (8

 ؿٟشي پزیشي سلبثت ِحبػ ثب تٕبْ ٘يٕٝ ؿٟشي پشٚطٜ ٞبي اتٕبْ ٚ صا دسٖٚ تٛػقٝ (9

ٌيشي اص اثضاسٞبي ٘اٛیٗ تامٔيٗ ٔابِي اصخّٕاٝ        ٚ تمٛیت ٔٙبثـ ٔٛخٛد دسآٔذي ٚ تمٔيٗ ٔٙبثـ خذیذ، ثٟشٜاكال  (10

 ا٘تـبس اٚساق ٔـبسوت، فبیٙب٘غ، ٔـبسوت ٔذ٘ي ثب ثخؾ خلٛكي ٚ اػتفبدٜ اص ٚاْ ثب٘ىي

 خشیذ ٚ اػتفبدٜ اص وبالٞب ٚ خذٔبت داخّي ثب سٚیىشد حٕبیت اص وبس ٚ ػشٔبیٝ ا٘ؼب٘ي داخّي (11

 ػبخت  ػبصي ؿٟش دس ٔمبثُ ػٛا٘ح ٚ حٛادث عجيقي ٚ ا٘ؼبٖ ایٕٗ (12

ٞبي اسصؿإٙذ فشٍٞٙاي، تابسیخي ٚ     ٞبي فشػٛدٜ ٚ ٘بوبسآٔذ ؿٟشي، احيبء ٚ ٔشٔت ثبفت ثٟؼبصي ٚ ٘ٛػبصي ثبفت  (13

 ٘ـيٗ ثب ٔـبسوت ػبیش دػتٍبٞبي اخشایي تٛإ٘ٙذػبصي ٔٙبعك حبؿيٝ

 ا٘بٖ خؼٕي ٚ حشوتي، ػبِٕٙذاٖ، ثب٘ٛاٖ ٚ وٛدوبٖتٛ ػبصي ٔحيظ ؿٟشي ثشاي ٔقّٛالٖ ٚ وٓ ٔٙبػت (14

 اِٚٛیت دادٖ ثٝ ٔٙبعك ٚ ٔحالت داساي ثبفتٟبي ٘بوبسآٔذ ٚ اػىبٖ غيش سػٕي  (15

 ٌؼتشؽ آٔٛصؽ اِىتشٚ٘يىي ٚ استمبء فشًٞٙ ؿٟشٚ٘ذي   (16

 ا٘دبْ ٔغبِقبتي فٙي، صیؼت ٔحيغي، تشافيىي، التلبدي ٚ ... ثشاي پشٚطٞبي ثضسي ٔميبع (17
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ٞبي اسصیبثي فّٕىشد ٚ ٘تبیح حبكّٝ اص اخشاي ثٛدخٝ، تٛػاظ   ٞبي فٕشا٘ي ٚ تٟيٝ ٌضاسؽ ٞب، عش  ٘ؾبست ثش فقبِيت (18

ٞابي   ٞاب ثاب ٌاضاسؽ    سیضي ٚ تٛػقٝ ػشٔبیٝ ا٘ؼب٘ي یب ٚاحذ ٔشثٛعٝ ؿٟشداسي ٚ تغجيك ایٗ ٌاضاسؽ  ٔقبٚ٘ت ثش٘بٔٝ

 ِحبػ پيـشفت وبس )سیبِي ٚ فيضیىي( اسػبِي ٚاحذٞبي اخشایي ثٝ 

 تٕبْ ٞبي ٘يٕٝ ٞب ثب تمويذ ثش تىٕيُ عش  ٞب ٚ پشٚطٜ عش ثٙذي  اِٚٛیت (19

 ٞبي اثالغي ثٟذاؿتي وٕه ثٝ تٛػقٝ ٚسصؽ ٍٕٞب٘ي ثب سفبیت پشٚتىُ (20

 ٞبي وّي اكال  اٍِٛي ٔلشف ٔذیشیت ٔلشف ثب تمويذ ثش اخشاي ػيبػت (21

يبٖ ٚ كبحت فٗ ٚاٌزاسي ثخـي اص پشٚطٞبي ٔذیشیت ؿٟشي ثٝ اػتبست آح ٞب)٘ٛآفشیٗ ٞب(، ؿشوت ٞبي دا٘ؾ ثٙ (22

 آٚسي

 ایدبد ٚ تٛػقٝ پٟٙٝ ٞب ٚ ٘ٛاحي ٘ٛآٚسي ٚ ٔشاوض سؿذ ؿٟشي (23

 اي تكاليف تَدجِ –دٍم فصل 

ثش٘بٔٝ فّٕيبت ٘ٛػبصي، فٕشاٖ ٚ  ا٘ذ ٔىّ ٞب  لبٖ٘ٛ ٘ٛػبصي ٚ فٕشاٖ ؿٟشي، ؿٟشداسي 15ٔغبثك ثب ٔبدٜ   (1

تذٚیٗ ٚ  09/08/1394ٔٛسخ  34492 ؿٕبسٜ ثٝ اكالحبت ؿٟش سا دس چبسچٛة دػتٛساِقُٕ اثالغي ٚصاست وـٛس

تٟيٝ ٚ دس  ػبِٝ پٙحٔجب٘ي فٛق، ثش٘بٔٝ  ثش اػبعٞبیي وٝ  ؿٟشداسي اسػبَ ٕ٘بیٙذ. سثظ ريثشاي تلٛیت ثٝ ٔشاخـ 

ثش٘بٔٝ  ػبِٝ یهٔشثٛط ثٝ ثشؽ  ٞبي فقبِيتٞب ٚ  ٞب، عش  ثش٘بٔٝ 1401دػت اخشا داس٘ذ، ثبیذ دس تٟيٝ ثٛدخٝ ػبَ 

 ثٛدخٝ لشاس دٞٙذ.ٔضثٛس سا ٔجٙبي تٟيٝ 

 ٞبي فقبِيتخبصٜ ؿٟشداسي ثشاي ا٘دبْ ٔجٙي ثش ا ٞبیي تجلشٜثٛدخٝ ػبال٘ٝ ؿٟشداسي ٔـتُٕ ثش  وٝ دسكٛستي (2

 كٛست ثٝ یبدؿذٜثٛدخٝ  ٞبي تجلشٜٞبي ٔٙذسج دس  ثيٙي ٔٙبثـ ٔشتجظ ثب فقبِيت ضشٚست داسد پيؾ ،ثبؿذ ٔي ٔـخق

 ٞبي سدی ٔٙبثـ ٚ ِحبػ ٕ٘ٛدٖ  ثيٙي پيؾثٛدخٝ ثذٖٚ  ٞبي تجلشٜ سٚؿٗ ٚ كشیح اسائٝ ٌشدد. ثذیٟي اػت اسائٝ ایٗ

 ٕٔٙٛؿ خٛاٞذ ثٛد. ،افتجبسي ٔـخق

 ٚ لٛا٘يٗاحىبْ  ٚ ػبیشتٛػقٝ  ٞبيثش٘بٔٝ  لٛا٘يٗاخشاي وّيٝ تىبِيفي وٝ دس  يافتجبسات الصْ ثشا ثيٙي پيؾ (3

 بءياص ٔشٔت ٚ اح تیٖ حٕبلب٘ٛ ،لبٖ٘ٛ ٞٛاي پبن اصخّٕٝ ا٘ذ دادٜلشاس  ٞب ؿٟشداسئشثٛعٝ ثش فٟذٜ 

 ....ٚ ػبیش لٛا٘يٗ ٔشتجظ لبٖ٘ٛ خبٔـ حٕبیت اص حمٛق ٔقّٛالٖ ،ي فشٍٞٙٚ  يخیٞبي تبس ثبفت

  ؿٟشداسي ؼبتياداسي، خذٔبتي ٚ تدٟيضات ٚ تمػ يٞب افتجبس الصْ خٟت ثيٕٝ ػبختٕبٖ يٙيث ؾيپ (4

ٚ حفؼ  شٔتشلجٝيدس خلٛف حٛادث غ يلبٖ٘ٛ ؿٟشداس 55ٔبدٜ  14ثٙذ  يدس اخشا بصئٙبثـ ٔٛسد ٘ يٙيث ؾيپ (5

 ؿىؼتٝ يؿٟشٚ سفـ خغش اصثٙبٞب يٕٙیا

ٞبي آٔٛصؿي ٔذیشاٖ ٚ  ٚ اخشاي ثش٘بٔٝ ٞبي پظٚٞـي افتجبس ثشاي تٟيٝ پشٚطٞبي ٔغبِقبتي، ثش٘بٔٝ ثيٙي پيؾ (6

 )خبسي( يا ٙٝی% اص افتجبسات ٞض3% ٚ حذاوثش 1ٞب ثٝ ٔيضاٖ حذالُ  وبسوٙبٖ ؿٟشداسي
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 صْ خٟت ثيٕٝ خبٔـ ٔؼئِٛيت ٔذ٘ي ؿٟشٚ٘ذاٖافتجبس ال ثيٙي پيؾ (7

% اص وُ ثٛدخٝ 15ٔٙؾٛس پشداخت ثخـي اص تقٟذات لغقي ؿذٜ ػٙٛاتي )حذالُ  افتجبسات الصْ ثٝ يٙيث ؾيپ (8

 فٕٛٔي ؿٟشداسي( ٚ وؼش ٔٙبثـ الصْ ثشاي پشداخت افتجبسات ایٗ ثٙذ اص ػشخٕـ ٔٙبثـ

حٛصٜ  يٞب ٞب ٚ وبسٌشٜٚ ٞب، وٕيتٝ وٕيؼيٖٛثٝ افضبي   اِدّؼٝ ثيٙي افتجبس ثشاي پشداخت حك پيؾ (9
 اثالغي ٚصاست وـٛس. يٞب ٚ ثخـٙبٔٝ ٗيؿٟشداسي دس چبسچٛة لٛا٘ يٞب تیٔمٔٛس

 

 تْيِ ٍ تٌظين تَدجِضَاتط هالي  -َمسفصل 

 حقَق ٍ دستوسد( ضَاتط الف

ثٝ  1401وبس دس ػبَ  سػٕي، پيٕب٘ي، لشاسدادي ٚ ٔـِٕٛيٗ لبٖ٘ٛ وبسوٙبٖ يافتجبس ثشاي حمٛق ٚ ٔضایب ثيٙي پيؾ (1

 .دس ٘ؾش ٌشفتٝ ؿٛد 1400ػبَ  ثٝ  افضایؾ ٘ؼجت دسكذ10ٔيضاٖ 

ٔلٛثٝ ؿٛساي فبِي ٚ  يلشاسداد ،پيٕب٘ي ،دس خلٛف وبسٔٙذاٖ سػٕئحتشْ ٚصیشاٖ  ٞيئتٔلٛثٝ  دسٞشكٛست

ٖ تغييش دس ٔيضا ٞشٌٛ٘ٝ دس كٛست ثذیٟي اػت .ٔالن فُٕ خٛاٞذ ثٛدلبٖ٘ٛ وبس دس خلٛف ٔـِٕٛيٗ  وبس

 ِحبػ ٌشدد. ثٛدخٝ دس اكالحيٝ ثبیؼتيافتجبس الصْ  ،ٞب ؿٟشداسيوبسوٙبٖ  ٚ ٔضایبيافضایؾ حمٛق 

 ٝسفبیت ٔمشسات ٔشثٛع ٚثٛدخٝ ي ٞب ثب سفبیت ٔحذٚدیتوبس وبسوٙبٖ ؿٟشداسي  اضبفٝثيٙي افتجبس  پيؾ (2

ٖٛ وبس خٕٟٛسي اػالٔي ٔحتشْ ٚصیشاٖ، لب٘ ٞيئتافتجبس فيذي ٚ پبداؽ پبیبٖ ػبَ ثش اػبع ٔلٛثٝ  ثيٙي پيؾ (3

 ٔمشسات ٔشتجظ فُٕ خٛاٞذ ؿذ. ػبیش ایشاٖ ٚ

ٚ دس پشداختي ثٝ ٔذیشاٖ  ٚ دػتٕضدحمٛق  ؿٛساي 11/5/95 ٔٛسخ 647444سفبیت ثخـٙبٔٝ ؿٕبسٜ : تبصره

 .ثبؿذ ٔياِضأي  وبسٔٙذاٖ

 ثب فٙبیتؿٟشداسي ثشاي وبسوٙبٖ  1401ػبَ دس  سفبٞيتؼٟيالت ثيٙي افتجبس  پيؾ٘ؼجت ثٝ  تٛا٘ذ ٔيؿٟشداسي  (4

ضٛاثظ اخشایي ثٛدخٝ  ٚ (2دِٚت ) ياص ٔمشسات ٔبِ يثخـ ٓيلبٖ٘ٛ اِحبق ثشخي ٔٛاد ثٝ لبٖ٘ٛ تٙؾ 75بدٜ ٔ ثٝ

 پيـٟٙبدي پيٛػت ؿٕبسٜ یه( ٘بٔٝ آیيٗ)ذ. ٕبیالذاْ ٘ دسكذ ػم  ػبَ لجُ 10حذاوثش تب وـٛس وُ  1401ػبَ 

دس حذٚد تىبِي  لب٘ٛ٘ي ٘ؼجت ثٝ  تٛا٘ذ ٔيقٝ ؿٟشداسي لبٖ٘ٛ ثش٘بٔٝ ؿـٓ تٛػ 30دس اخشاي ٔبدٜ  -تبصره 

 الذاْ ٕ٘بیذ.دس كٛست ٚخٛد ٔٙبثـ ثٝ ثبص٘ـؼتٍبٖ خٛد اسائٝ أىب٘بت سفبٞي ، 

 تشاص ٞٓش ٔتٙبػت ثب ؿٟ سا ٔزوٛس اتافتجبس ؿٛ٘ذ ٔيیب  ؿذٜ تمػيغ 1401 ٚ 1400 ٞبي ػبَٞبیي وٝ دس  ؿٟشداسي (5

 ٕ٘بیٙذ. ثيٙي پيؾذي ٔٙبثـ دسآٔ ٚ خٕقيت اصِحبػدس اػتبٖ 

ٚ لبٖ٘ٛ ثش٘بٔٝ ؿـٓ تٛػقٝ  84ٔبدٜ  ٔٛضٛؿ٘ـب٘ي  افتجبس الصْ خٟت افٕبَ ٔضایبي ؿبغّيٗ حٛصٜ آتؾ ثيٙي پيؾ (6

 آٚس صیبُٖ ػخت ٚ ٕٞچٙيٗ ػبیش ٔـبغ
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 ّسيٌِ كرد اعتثاراتٍ  يدرآهدب( ضَاتط 

ٞب دس  ٙبػت ثب ٔيبٍ٘يٗ سؿذ دسآٔذٔت ثبیؼت ٔيؿٟشداسي  1401ػبَ  ثٛدخٝ دس الیحٝٞب  ثيٙي دسآٔذ ٔيضاٖ پيؾ (1

ثب روش دالیُ تٛخيٟي  ٔؤثشتفشیغ ٚ ػبیش فٛأُ  ٞبي ٌضاسؽٚ فّٕىشد ٚالقي ثٛدخٝ ثٝ ؿش   پٙح ػبَ ٌزؿتٝ

 د.پزیش كٛست ثٝ پيٛػت الیحٝ پيـٟٙبدي ثٛدخٝ

ثبیذ دس  كشفبًٕ٘ٛدٜ، ٞب تقييٗ تىّي   اثالغي دس ٔلشف ثشخي اص دسآٔذ ٞبي دػتٛساِقٌُٕزاس یب  دس ٔٛاسدي وٝ لبٖ٘ٛ (2
 ٔحُ خٛد ٞضیٙٝ ؿٛد ٚ حؼبثشػبٖ سػٕي ثبیذ دس ایٗ خلٛف افالْ ٘ؾش ٕ٘بیٙذ.

افتجبسات ٔزوٛس ،  ٞبي ٔـخق ٞضیٙٝ ؿٛد اي دِٚت وٝ ثبیذ دس لبِت پشٚطٜ ػشٔبیٝ تّٕه داسایيثشاي ثجت افتجبس  (3

 .ثجت ؿٛ٘ذؿٟشداسي ثبیؼتي دس ٕٞبٖ ػبَ ٔبِي 

افتجبس تّٕه  ، ٚ تؼٟيالت ٚاْ اػتثٙبي ثٝ) ي ٚكِٛيٞب ( اص دسآٔذ%5/0) دسكذ ٘يٓ ا٘ذ ٔىّ  ٞب ؿٟشداسي (4

ٚاٌزاسي ، ، اٚساق ٔـبسوت، فبیٙب٘غدٞذ ٔي لشاس ٞب ؿٟشداسيوٝ دِٚت دس اختيبس  اي ػشٔبیٝٞبي  داسایي

ٌشدیذٜ  پشداخت ٚ ٔبصاد دسآٔذ ثش ٞضیٙٝ ػبَ لجُ وٝ ٘يٓ دسكذ آٖ ػبَ لجُ ٔحبػجٝ ٚ اي ػشٔبیٝ ٞبي داسایي

ثيٙي  پيؾ 1401دس ثٛدخٝ ػبَ  ،ي فٕٛٔي ؿٟش ٔشثٛعٝٞب  ي وتبثخب٘ٝٞب  ا٘دٕٗ خٟت پشداخت ثٝ( سا اػت.

فٕٛٔي وـٛس،  ٞبي وتبثخب٘ٝوـٛس ٚ ٟ٘بد  ٞبي دٞيبسيٚ  ٞب ؿٟشداسيػبصٔبٖ  ٔبثيٗ في ٘بٔٝ تفبٞٓپيشٚ ) ٕ٘بیٙذ.

. (وـٛس ٞبي اػتب٘ذاسيحتشْ أٛس فٕشا٘ي ثٝ ٔقبٚ٘يٗ ٔ 17/03/95ٔٛسخ  10404اثالغي عي ٘بٔٝ ؿٕبسٜ 

ٚ وؼش تفشیغ ثٛدخٝ تٛػظ ؿٛساي اػالٔي ؿٟش  تلٛیتپغ اص  ٞب وتبثخبٟ٘ٝ٘بیي ثب ٟ٘بد فٕٛٔي  حؼبة تؼٛیٝ

تٛػظ  (2دِٚت ) ياص ٔمشسات ٔبِ يثخـ ٓيلبٖ٘ٛ اِحبق ثشخي ٔٛاد ثٝ لبٖ٘ٛ تٙؾ 64ٔبدٜ  ٔٛضٛؿ ٞبي ثشداؿت

 ٛد.خٛاٞذ ث ،وُ وـٛس داسي خضا٘ٝ

، (GFSالتلبدي ) ثٙذي عجمٝفلُ پٙدٓ  دس ثالفٛم ٞبي وٕه ٘بٔٝ ؿيٜٛ افتجبسات ٔٛضٛؿ پيؾ ثيٙي    (5

 خبسي(ثٛدخٝ ) اي ٞضیٙٝ %( افتجبسات2دسكذ )حذاوثش ٔقبدَ دٚ 

 % فٕشا٘ي40)حذالُ  ثٛدخٝ ؿٟشداسي وُ ثٝ٘ؼجت ثٛدخٝ فٕشا٘ي  دس خلٛفلبٖ٘ٛ ؿٟشداسي  68حىٓ ٔبدٜ   (6

 ثبیؼتي (ٚ تقٟذات لغقي ػٙٛاتي فٕشا٘ي ٔبِي ٞبي داسایيتّٕه ،  اي ػشٔبیٝ ٞبي يداسایؿبُٔ تّٕه 

 سفبیت ٌشدد.

 4ٔبدٜ  ُیثٙذ اِ  ر حذٚد ٔبِي ثب دس ٘ؾش ٌشفتٗ ػبال٘ٝ خٛدثٛدخٝ الیحٝ تٙؾيٓ  دس ا٘ذ ٔٛؽ  ٞب ؿٟشداسي (7

حٛادث  سدی  دس یٙٝ وشدخٟت ٞض سا ثٛدخٝ% )پٙح دسكذ( 5 ثٝ ٔيضاٖ حذاوثش، ٞب ؿٟشداسي ئبِ ٘بٔٝ آیيٗ

ٚ  ددٞضیٙٝ ٌش غيشٔتشلجٝدس ؿشایظ ثشٚص حٛادث  كشفبً ثبیؼت ٔي . افتجبس فٛقٕ٘بیٙذ ثيٙي پيؾغيشٔتشلجٝ 

. ثبؿذ ٔيثذٖٚ اخز ٔدٛص اص ؿٛساي اػالٔي ؿٟش ٕٔٙٛؿ  غيشٔتشلجٝثشاي حٛادث ٔبصاد ثش آٖ  وشد ٞشٌٛ٘ٝ ٞضیٙٝ

 ثٛدخٝ تي ٔٛضٛؿ ٞضیٙٝ ٚ ٔحُ ٞضیٙٝ دس ٌضاسؽ فّٕىشد )تفشیغ(افتجبسات فٛق ثبیؼ وشد پغ اص ٞضیٙٝ ضٕٙبً

 روش ٌشدد. ؿٟشداسي



 

 

 ٞبي وـٛس ؿٟشداسي 1401ثخـٙبٔٝ ثٛدخٝ ػبَ 
 

6 

 .ثبؿذ افتجبسات ٔتٕشوض لبٖ٘ٛ ٔبِيبت ثش اسصؽ افضٚدٜ ثٝ ؿش  ریُ ٔي ٞضیٙٝ وشدٞبي  ػش فلُ (8
 ثٟجٛد فجٛسٚٔشٚس ٚ تٛػقٝ حُٕ ٚ ٘مُ فٕٛٔي  -
ثٟذاؿت  ٟيض ٚ تٛػقٝ خذٔبت ایٕٙي ، ػجض، تد ؿبُٔ ٔذیشیت پؼٕب٘ذ، تٛػقٝ فضبي خذٔبت ؿٟشيتٛػقٝ  -

 ٔجّٕبٖ ؿٟشي ٔحيظ ٚ 

 ثٟجٛد ويفيت ص٘ذٌي ؿٟشٚ٘ذاٖ حبؿيٝ ٘ـيٗ ٚ فٕشاٖ ٚ تٛػقٝ ؿٟشي -
 تٛػقٝ خذٔبت اِىتشٚ٘يه  -

 االت فٕشا٘ي ٚ خذٔبتي تدٟيض، ٘ٛػبصي ٚ ثبصػبصي ٔبؿيٗ -

 ٞبي دسآٔذصا ٚ ٔـبسوت ثخؾ خلٛكي  حٕبیت اص عش  -

 حمٛق( وٕه ثٝ ثٛدخٝ خبسي)تبٔيٗ  -

 

 شَراي اسالهي شْرتَدجِ ضَاتط كوك تِ ج( 

 يٞب ٞضیٙٝحك اِدّؼبت ٚ ػبیش ثشاي پشداخت ي اػالٔي ؿٟش ٞبؿٛساثٛدخٝ وٕه ثٝ خٟت  ؿذٜ ثيٙي پيؾ حذاوثش افتجبس 
 :خٛاٞذ ثٛد خذَٚ ریُ ؿٛسا ثٝ ؿش  خبسي
 
 
 

 

 

 

 

 . ٌشدد ٔي پشداخت ( 12/1) ثٝ ٘ؼجتب٘ٝ ٚ یب ٔبٞ %25ثٝ ٔيضاٖ  ٔبٞٝ ػٝ ٞبي دٚسٜدس تٛا٘ذ  ٔي ٔزوٛس افتجبس (1

 ثبؿذ ٔي ي خبسيٞب ٞضیٙٝ ٚ ػبیشحك اِدّؼبت  ؿٟش ؿبُٔوٕه ثٝ ثٛدخٝ ؿٛساي اػالٔي  ثشاياِزوش  افتجبس فٛق (2

خت ٘حٜٛ پشدا ٘بٔٝ آیيٗ ٚ ؿٟشٔي دػتٛساِقُٕ ثٛدخٝ ؿٛساٞبي اػال ٚ ٔغبثكچٛة ثٛدخٝ ٔلٛة ؿٛسا وٝ دس چبس

 .ٌشددٞضیٙٝ  ثبیؼتي ؿٟش ياػالٔ دّؼٝ ٚ ٔضایب ثٝ افضبي ؿٛساٞبياِحك 

 )ميليون ريال( بينی پيشحداكثر مبلغ قابل   (نفر)جمعيت 

 1450 هسار 10زير 

 2420 هسار 20تا  10
 2950 هسار 50تا  20

 4620 هسار 100تا  50

 6600 هسار 200تا  100

 13200 هسار 500تا  200

 22000 ميليون يک هسارتا 500

 44000 ميليون 2تا  1

 66000 ميليون 2بيش از 

 181500 شهرداري تهران
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ثٛدخٝ  ٞبي سدی ٚػيّٝ ٘مّيٝ ٚ ... دس ػبختٕبٖ،  ، ٚ اخبسٜ أٛاَخشیذ  اصخّٕٝي غيشٔلشفي ؿٛسا ٞب ٞضیٙٝ (3

ؿٛسا تحٛیُ ثقٙٛاٖ أٛاَ ؿٟشداسي تٛػظ ؿٟشداسي خشیذاسي ٚ ثب سفبیت ٔمشسات ٔشثٛط ثيٙي ٚ  پيؾؿٟشداسي 

 .خٛاٞذ ؿذ

تحت ٞش  ؿٟش ٔبصاد ثش ٘لبة ٔٙذسج خذَٚ )ػم  تقييٗ ؿذٜ .....(ي اػالٔي ٞبافضبي ؿٛساثٝ پشداختي  ٞشٌٛ٘ٝ (4

 .ذثبؿ ٔئٕٙٛؿ ؿٟشداسي  ثٛدخٝي ٔلشفي ؿٛسا اص ٞب ٞضیٙٝػبیش  تبٔيٗ ٕٔٙٛؿ ٔي ثبؿذ ٕٞچٙيٗ فٙٛاٖ

ثٛدخٝ  فلُ پٙدٓ دس "ٛدخٝ ؿٛساي اػالٔي ؿٟشافتجبس ث تمٔيٗ"سدی  افتجبسي  ثبیؼتي دسافتجبسات ٔضثٛس  (5

 .ٌشددثيٙي  ؿٟشداسي پيؾ

ي ٞب ٞضیٙٝ تمٔيٗحذاوثش تب ػم  دٚ دسكذ ثٛدخٝ ػبال٘ٝ خٛد سا خٟت  تٛا٘ٙذ ٔي ؿٛساٞبي اػالٔي ؿٟش   (6

 ٕ٘بیٙذ. ٔٙؾٛسفشادػت  ؿٛساٞبي

لبٖ٘ٛ  80ٔبدٜ  30 ثٙذ ٛؿٔٛضٚاثؼتٝ ) ٞبي ػبصٔبٖٚ  افتجبس ٔٛسد٘يبص ثشاي حؼبثشػي ؿٟشداسي ثيٙي پيؾ (7

فالٜٚ ٌيشد سا  كٛست ٔيتٛػظ ؿٛساي اػالٔي ؿٟش  تـىيالت، ٚؽبی  ٚ ا٘تخبثبت ؿٛساٞبي اػالٔي وـٛس( وٝ

 پشداخت ٌشدد.ثٝ ؿٛساي اػالٔي ؿٟش ٚ  ثيٙي پيؾثبیؼتي  ،ٞبي ؿٟشداسي ثٝ ؿٛساي اػالٔي ؿٟش ثش وٕه

فذْ تخليق ؿٙبػٝ ّٔي ٘تٛا٘ٙذ ٘ؼجت ثٝ ا٘قمبد لشاسداد حؼبثشػي  ثٝ دِيُؿٛساٞبي اػالٔي ؿٟش  وٝ دسكٛستي

 الذاْ ٕ٘بیٙذ ؿٟشداسي ٘ؼجت ثٝ ا٘قمبد لشاسداد الذاْ خٛاٞذ ٕ٘ٛد.

حذاوثش تب  اػت ٔٛؽ ؿٛساي اػالٔي ؿٟش ٚاثؼتٝ،  ٞبي ػبصٔبٖٞشػبَ ؿٟشداسي ٚ   ا٘دبْ حؼبثشػي ٔٙؾٛس ثٝ (8

سفبیت  ثبوـٛس  ٞبي دٞيبسيٚ  ٞب ؿٟشداسيافالٔي ػبصٔبٖ  ٔغبثك ثب فٟشػت ٕٞبٖ ػبَ ؿٟشیٛسٔبٜپبیبٖ 

حؼبثشػي دس ؿٟشداسي، ػبصٔبٖ ٚ  ٔؤػؼبت٘حٜٛ اػتفبدٜ اص خذٔبت  ٔشثٛعٝ ٚ دػتٛساِقُٕ ٞبي ثٙذي عجمٝ

٘ؼجت ثٝ ا٘تخبة  حؼبثشػي ٔؤػؼبتاخشایي پزیشؽ ٚ ٘ؾبست ثش ٘بٔٝ  ٚ ؿيٜٛ ٞبي تبثقٝ ٚ ؿشوت ٔؤػؼبت

ثشسػي ٚ تلٛیت ٌضاسؽ  ،ثب تفشیغ ثٛدخٝ صٔبٖ ٞٓ ػبَ ثقذ خشدادٔبٜدٜ ٚ تب پبیبٖ حؼبثشع سػٕي الذاْ ٕ٘ٛ

 ا٘دبْ پزیشد.ٚاثؼتٝ  ٞبي ػبصٔبٖحؼبثشػي ؿٟشداسي ٚ 

 ساير ضَاتط هْن در تٌظين اليحِ تَدجِد( 

خٝ فٕٛٔي ثبیؼت دسٖٚ ثٛد ٔي ا٘ذ ؿذٜ غيلبٖ٘ٛ ؿٟشداسي تمػ 54اي وٝ ثٝ اػتٙبد ٔبدٜ  ٚاثؼتٝ يٞب ثٛدخٝ ػبصٔبٖ (1

 ٚ ثٛدخٝ ٔؼتمُ اص ؿٟشداسي ٘خٛاٞٙذ داؿت. ؿذٜشداسي ٔشثٛعٝ ِحبػ ؿٟ

 ا٘ذ ؿذٜ غيلبٖ٘ٛ ؿٟشداسي تمػ 84وٝ ثٝ اػتٙبد ٔبدٜ  يا ٚاثؼتٝ يٞب ٞبي تبثقٝ ٚ ػبصٔبٖ ؿشوت ٔؤػؼبت، (2

 ٙذ ٚ ؿٟشداسيثٝ ؿٟشداسي اسائٝ ٕ٘بی 1400ػبَ  ٔبٜ يا٘ذ ثٛدخٝ پيـٟٙبدي ٞشػبِٝ خٛد سا حذاوثش تب اَٚ د ٔٛؽ 

 ثب ثٛدخٝ تّفيك ثٝ كٛست فٛق سا   ٚاثؼتٝ يٞب ٞبي تبثقٝ ٚ ػبصٔبٖ ؿشوت ٔؤػؼبت،ثٛدخٝ  ػتٔٛؽ  ا ٘يض

 اسائٝ ٕ٘بیذ. دس ٍٞٙبْ تحٛیُ الیحٝ ثٛدخٝ ثٝ ؿٛساي اػالٔي ؿٟش ؿٟشداسي
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ٞبي ٔٛضٛؿ ایٗ  ػبصٔبٖ ؿٛساٞبي اػالٔي ؿٟش ٔٛؽفٙذ دس خلٛف تقييٗ تىّي  ) ا٘حالَ، ادغبْ ٚ...( تبصره:

٘ـبٖ اص صیبٖ ٚ فذْ ٌضاسؿبت حؼبثشػي ػٙٛات لجُ  ِيىٗا٘ذ  ثش ٔجٙبي ا٘تفبؿ ثشاي ؿٟشداسي تـىيُ ؿذٜ ثٙذ وٝ

 .الذاْ ٕ٘بیٙذ ،داسدٞب  اي آٖ تقبدَ دس ٔٙبثـ دسآٔذي ٚ ٞضیٙٝ

ٚخٜٛ اػتمشاضي )ٚاْ ا٘ذ دس پيٛػت الیحٝ ثٛدخٝ ػبال٘ٝ خٛد، ٘ؼجت ثٝ تقييٗ ؿشایظ ٔشتجظ ثب  ٔٛؽ  ٞب يؿٟشداس (3

ٞبي ٔبِي( اصخّٕٝ ٔيضاٖ ٚ ٔٛاسد ٔلشف سا خٟت تلٛیت ثٝ ؿٛساي اػالٔي ؿٟش اسػبَ ٕ٘بیذ.  یب ػبیش ٚاٌزاسي

ٔذت ٚاْ ٚ .... ثبیذ پيؾ اص اػتمشام  ؿذٜ،ٗ ييقثذیٟي اػت ػبیش ؿشایظ ٔشتجظ اصخّٕٝ ٘حٜٛ اػتشداد، ٘شخ ػٛد ت

 ي اػالٔي ؿٟش ثشػذ.دس چبسچٛة ِٛایح خذاٌب٘ٝ ثٝ تلٛیت ؿٛسا

 ٞبي ٔشثٛط ثٝ تقٟذات ا٘تمبِي ػٙٛات لجُ دس الیحٝ پيؾ ٟ٘بدي ثٛدخٝ ِضْٚ پيؾ ثيٙي عش  ٞب ٚ پشٚطٜ (4

 دػتٛساِقُٕ ثٛدخٝ دس خلٛف ٔٙبثـ التلبدي )غيش ٘مذي( دس تذٚیٗ الیحٝ ثٛدخٝ 1-7سفبیت ٔفبد ٔبدٜ  ِضْٚ (5

 یحٝ ثٛدخٝ ٕٔٙٛؿ خٛاٞذ ثٛد.ال ٓيٞشٌٛ٘ٝ تشتيجبت خبسج اص ٔبدٜ فٛق دس تٙؾ :تبصره

 ثٛدخٝ الیحٝ پيـٟٙبديتذٚیٗ صٔبٖ ثب  ثشخي اص ٔدٛصٞبي الصْ دس اخشاي ثٛدخٝ سا ٞٓ تٛا٘ٙذ ئ ٞب يؿٟشداس (6

 . )پيٛػت ؿٕبسٜ دٚ(ٕبیٙذالصْ سا اخز ٘ اتاسػبَ ٚ ٔدٛص ؿٟش ثٝ ؿٛساي اػالٔي 1401فٙٛاٖ احىبْ ثٛدخٝ ػبَ  ثٝ

تذٚیٗ الیحٝ ثٛدخٝ وّيٝ ٔغبِجبت خٛد اص دػتٍبٜ ٞبي دِٚتي ٚ یب ػبیش ٟ٘بدٞبي  ا٘ذ دس ٍٞٙبْ ٞب ٔٛؽ  ؿٟشداسي (7

ٞبي  خشائٓ ٚ ... سا دس سدی  ٞبي ٔشتجظ پيؾ ثيٙي ٚ ثٝ اصاي آٖ ٔٙبثـ، پشٚطٜ ٞب ٚ ٞضیٙٝ  اخشایي ٘بؿي اص فٛاسم،

 ٔبِي ٔٛاخٝ ٘ـٛد. ؿٟشداسي ثب ٔـىالت اخشایي دس عَٛ ػبَ ،خبف پيؾ ثيٙي ٕ٘بیٙذ وٝ دس كٛست فذْ ٚكَٛ

ٞبي خٛد ثٝ اؿخبف حميمي ٚ حمٛلي سا ثش اػبع  ٞب ٔٛؽفٙذ دس ٍٞٙبْ تذٚیٗ الیحٝ ثٛدخٝ وّيٝ ثذٞي ؿٟشداسي (8

 ٞب ثب ِحبػ تٟيٝ ٚ ثٝ ؿٛساي اػالٔي اسائٝ ٚ خٟت ٔذیشیت ٚ ثبصپشداخت آٖ ریُ٘ٛؿ ثذٞي ٚ ٔغبثك ثب خذَٚ 

 .ٛاثظ ٔٙذسج دس دػتٛساِقُٕ ثٛدخٝ الذاْ ٕ٘بیٙذض

 

 

 ليست خالصِ تدّي ّاي شْرداري تا زهاى تٌظين اليحِ تَدجِ

 هَضَع تدّي رديف

 

 1041هيساى پيش تيٌي در سال  هيساى تدّكاري

   پيمانكاران 1

   و دستمسد كاركنان حقوق 2

   ماليات 3

   بيمه 4

   تسهيالت بانكی  5

   اوراق مشاركت 6

   ساير 7
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 تَدجِ ياجرايضَاتط  -چْارمفصل 

ٔذیشیت ٞشچٝ ثٟتش دس ٔٙبثـ ٚ ٔلبسف ٚ خٌّٛيشي اص ایدبد دیٗ ٚ ثذٞي دس ؿٟشداسي، الصْ اػت ٔفبد  ٔٙؾٛس ثٝ (1

ٚ  ٞب ؿٟشداسي ػبصٔبٖ 11/05/96ٔٛسخ  16919ؿٕبسٜ ثٝ "ؿٟشداسي افتجبس دسوٕيتٝ تخليق "دػتٛساِقُٕ

ثؼتٝ ثٝ ؿٟشداسي ٔذ٘ؾش ٚا ٞبي ػبصٔبٖٞشٌٛ٘ٝ تخليق افتجبس ثٝ ٚاحذٞب ٚ ٔٙبعك ٚ  ثشاي وـٛس ٞبي دٞيبسي

ثٝ ٘حٛي وٝ ٞشٌٛ٘ٝ ایدبد تقٟذ ٚ ٞضیٙٝ دس ؿٟشداسي ٔؼتّضْ ٔلٛثٝ وٕيتٝ تخليق ٚ تبٔيٗ لشاس ٌيشد 

 افتجبسات ٔذ ٘ؾش ٚ سفبیت ػم  تخليق اثالغي ثبؿذ.

ٔٛسخ  25459وـٛس ثٝ ؿٕبسٜ  ٚصاست "دس ؿٟشداسي داسي خضا٘ٝ" اثالغي ٔفبد دػتٛساِقُٕ ٚ اخشاي سفبیت (2

ٔقبٚ٘ت دس ٚاسیض وّيٝ دسآٔذٞبي  9/12/1399ٔٛسخ  199009ٚ ؿيٜٛ ٘بٔٝ خضا٘ٝ داسي ثٝ ؿٕبسٜ  20/2/1396

ٚ ٔٛػؼبت ٚ ؿشوت ٞبي ( لبٖ٘ٛ ؿٟشداسي 84ٚ  54ٔبدٜ ٚاثؼتٝ ) ٞبي ػبصٔبٖٞب، ٔٙبعك ٚ ٚاحذٞبي ػتبدي، 

سفبیت ػم  وٕيتٝ تخليق افتجبس ٚ آٖ پغ اص ٔلٛثبت  ٞضیٙٝ وشدٚ تبثقٝ ثٝ حؼبة ٞبي ٔتٕشوض خضا٘ٝ 

 ٚاحذٞبي اخشایي. تخليق اثالغي

ثيٗ ٔقبٚ٘ت ثش٘بٔٝ سیضي ٚ ٚاحذٞبي اخشایي دس ؿٟشداسي ٞبي  اي ثٛدخٝ ٞبي ٘بٔٝ ٔٛافمت تجبدَِضْٚ تٙؾيٓ ٚ  (3

  اي ػشٔبیٝ ٞبي داسائيدس خلٛف افتجبسات تّٕه  ٔشاوض اػتبٖ

ت ثٝ وبسپشداصاٖ ٚ فبّٔيٗ ٔبِي ٚ ػبیش ٔٛاسد ٔشتجظ ثب ایٗ أٛس پشداخ ٔٙؾٛس ثٝؿٟشداسي  ٌشداٖ تٙخٛاٜ ضاٖئ (4

اثالغي ٚصیش ٔحتشْ  "ٌشداٖ ٘حٜٛ ٚاٌزاسي، ٔيضاٖ ٚ ٚاسیض تٙخٛاٜ"ٔغبثك ثب ٔفبد ٔٙذسج دس دػتٛساِقُٕ  كشفبً

خٛاٞذ ثٛد ٚ ٞشٌٛ٘ٝ  یبفتٝ تخليق ٔلٛةٚ اص ٔحُ افتجبسات  18/12/1395ٔٛسخ  173501وـٛس ثٝ ؿٕبسٜ 

پشداخت ٔدذد تٙخٛاٜ ثٝ وبسپشداصاٖ ٚ فبّٔيٗ ٔبِي  .ثبؿذ ٔي غيشلب٘ٛ٘ياخت غيش اص ٔفبد دػتٛساِقُٕ ٔزوٛس پشد

 ، ٔٙٛط ثٝ تؼٛیٝ آٖ ٔغبثك ثب دػتٛساِقُٕ اثالغي خٛاٞذ ثٛد.ٔٛسداؿبسٜتب ػم  ٔدبص ٔٙذسج دس دػتٛساِقُٕ 

دس  ٞب آٖٚفذْ ا٘دبْ ٞشیه اص  ثبؿٙذ ٔيؿٟشداسي  داساي ثبس ٔبِي ثشاي ٘ٛفي ثٝثٝ ا٘دبْ تىبِي  لب٘ٛ٘ي وٝ  اِضاْ (5

، افضٚدٜ اسصؽ اؽٟبس٘بٔٝاسائٝ  اصخُّٕٝ خٛاٞذ ٕ٘ٛد. يثٝ ؿٟشداسي تحٕ ي اضبفيٞب ٞضیٙٝٔٛفذ ٔمشس، خشائٓ ٚ 

 دِٚت ٚ..... ٚ ثذٞي بتٔؼتميٓ، ػبٔب٘ٝ ٔغبِج ٞبي ٔبِيبت ٔىشس لبٖ٘ٛ 169ٔبدٜ 

 ٞب ساِقُٕ ثٛدخٝ ؿٟشداسياخشایي ٔٙذسج دس دػتٛػبیش ضٛاثظ فبیت س (6

ٕٔٙٛفيت ٞشٌٛ٘ٝ تٟبتشات غيش ٘مذي ٔغبیش ثب ضٛاثظ اثالغي دس دػتٛساِقُٕ ثٛدخٝ ٚ ػبیش لٛا٘يٗ ٚ ٔمشسات  (7

 ٔٛخٛد

ٔبِي  ٘بٔٝ آیيٗ 33 ٚ ٔبدٜلبٖ٘ٛ ؿٟشداسي  79ثٝ اػتٙبد ٔبدٜ  ثبیؼت ٔيؿٟشداسي  ٞبي ٚ پشداخت ٞب ٞضیٙٝ وّيٝ (8

 ا٘دبْ ؿٛد. ٞب ؿٟشداسي

 بسچٛة لٛا٘يٗ ٚ ٔمشساتٝ اؿخبف حميمي ٚ حمٛلي خبسج اص چت ٚاٌزاسي أٛاَ ؿٟشداسي ثٕٔٙٛفي (9
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 بسچٛة لٛا٘يٗ ٚ ٔمشساتٞبي اخشایي خبسج اص چ ثٝ دػتٍبٜ ٕٔٙٛفيت پشداخت ٞشٌٛ٘ٝ افتجبسات (10

ٔؼتٕش وّيٝ وبسوٙبٖ ؿٟشداسي ٚ  بيیپغ اص پشداخت حمٛق ٚ ٔضاضٛاثظ حمٛق ٚ دػتٕضد  2ٚ  4ثٙذ افتجبسات  (11

ٞبي تبثقٝ ٚ دس كٛست تىبفٛي ٔٙبثـ ٚ دسآٔذٞبي ؿٟشداسي پشداخت ٌشدد ٚ ٞشٌٛ٘ٝ پشداختي ثذٖٚ  ػبصٔبٖ

 سفبیت ضٛاثظ ٔزوٛس ٕٔٙٛؿ ٔي ثبؿذ.

ٚاثؼتٝ ٚ  يٞب ، ػبصٔبٖ ، وبسوٙبٖ ؿٟشداسي پشداخت ٞشٌٛ٘ٝ ٚاْ اص ٔحُ افتجبسات خبسي ٚ فٕشا٘ي ثٝ ؿٟشداس (12

 .ثبؿذ يافضبي ؿٛساي اػالٔي ؿٟش ٕٔٙٛؿ ٔ

كشفبً ثش اػبع ٔدٛصٞبي ٚاثؼتٝ، ٔؤػؼبت ٞب ٚ  وبسٌيشي ٘يشٚي لشاسدادي دس ؿٟشداسي ، ػبصٔبٖ ٞشٌٛ٘ٝ ثٝ (13

ا٘ذ ٘ؼجت ثٝ  ٔمبْ آ٘بٖ ٔٛؽ  حؼبة ٚ لبئٓ ؿٟشداس ٚ ري ، ٔدبص خٛاٞذ ثٛد.كبدسٜ ٚ ثب سفبیت ٔمشسات ٔشثٛعٝ

وبسٌيشي ؿٛ٘ذ خٛدداسي  ادي وٝ ثذٖٚ ٔدٛص ثٝاخشاي ایٗ ثٙذ ٘ؾبست ٕ٘ٛدٜ ٚ اص پشداخت ٞشٌٛ٘ٝ ٚخٟي ثٝ افش

 ٕ٘بیٙذ.

وبسٌيشي  اػتثٙبء ٔٛاسد ٔدبص ٔٙذسج دس لبٖ٘ٛ ٕٔٙٛفيت ثٝ وبسٌيشي افشاد ثبص٘ـؼتٝ یب ثبصخشیذ ثٝ ٞشٌٛ٘ٝ ثٝ (14

ٞب ٚ اكالحبت ثقذي ٕٔٙٛؿ خٛاٞذ ثٛد.  ٔدّغ ؿٛساي اػالٔي ٚ اػتفؼبسیٝ 20/2/1395ثبص٘ـؼتٍبٖ ٔلٛة 

لبٖ٘ٛ اػتخذاْ وـٛسي دس چبسچٛة  84وبسٌيشي ٔلبدیك ٔؼتثٙيبت لبٖ٘ٛ فٛق ٚ تجلشٜ ٔبدٜ  افبدٜ ثىبس یب ثٝ

افبدٜ ثىبس خب٘جبصاٖ ٚ آصادٌبٖ  پزیش خٛاٞذ ثٛد. ٞبي وـٛس أىبٖ ٞب ٚ دٞيبسي ضٛاثظ اثالغي ػبصٔبٖ ؿٟشداسي

قٝ ٚ افبدٜ ثىبس ٔـِٕٛيٗ ٔبدٜ لبٖ٘ٛ ثش٘بٔٝ ؿـٓ تٛػ 87ثبص٘ـؼتٝ داساي ؿشایظ ٔٙذسج دسثٙذٞبي )ذ( ٚ )ص( ٔبدٜ 

 سػب٘ي ثٝ ایثبسٌشاٖ ثب سفبیت ٔمشسات ٔشثٛط ا٘دبْ خٛاٞذ ؿذ. لبٖ٘ٛ خبٔـ خذٔبت 60

ٚ پيٕب٘ىبس افٓ اص ٔبِيبت تىّيفي،  وبسوٙبٖ٘ؼجت ثٝ ٔحبػجٝ وؼٛسات لب٘ٛ٘ي حمٛق  اػت ٔٛؽ  ؿٟشداسي (15

تب اص ایدبد تقٟذ  وٙٙذٔشثٛعٝ ٚاسیض  ٞبي ػبصٔبٖ ةحؼب ثٝ سا ٚ ثيٕٝ الذاْ ٚ ٔجبِغ ٔضثٛس افضٚدٜ اسصؽٔبِيبت ثش 

تٕٟيذات الصْ ثشاي پشداخت ػبیش تقٟذات ػٙٛات لجُ دس ایٗ ٞبي آتي خٌّٛيشي ٕ٘ٛدٜ ٚ ٕٞچٙيٗ  ثشاي ػبَ

 خلٛف سا ٘يض فشاٞٓ ٕ٘بیٙذ.

 ّا شْرداريساهاًِ تَدجِ  -پٌجنفصل 

لبٖ٘ٛ  67ٔبدٜ  عجك تجلشٜ ریُ  ٞب سيؿٟشداثٝ تىّي   ثب تٛخٝ دس ساػتبي ثؼظ دِٚت اِىتشٚ٘يه ٚ  (1

ثٛدخٝ ٔلٛة ٚ  ا٘ذ ٔٛؽ  ٞب ؿٟشداسي، تٕبٔي  ٔجٙي ثش اسػبَ یه ٘ؼخٝ اص ثٛدخٝ ثٝ ٚصاست وـٛس  ؿٟشداسي

  //:budget1.imo.org.ir https آدسع ایٙتش٘تي وـٛس ثٝٞبي   تفشیغ ثٛدخٝ سا دس ػبٔب٘ٝ ثٛدخٝ ؿٟشداسي

 ٕ٘بیٙذ.ثجت 
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پغ اص ثجت ثٛدخٝ دس ػبٔب٘ٝ ٚ تلٛیت ؿٛساي اػالٔي ؿٟش، ٘ؼخٝ وبغزي ثٛدخٝ  ا٘ذ ٔٛؽ  ٞب يؿٟشداس (2

ؿٟشداس ٚ سئيغ  ،ِي أٛسٔبٔؼئَٛ  ا٘ؼب٘ي، ٝیٚ ػشٔبٔقبٚ٘ت تٛػقٝ ٔٙبثـ  )پشیٙت اص ػبٔب٘ٝ( وٝ ثٝ أضبي

 ؿٛساي اػالٔي ؿٟش سػيذٜ سا ثٝ فشٔب٘ذاسي ٚ اػتب٘ذاسي ٔشثٛعٝ اسػبَ ٕ٘بیٙذ.

 1400اػفٙذٔبٜ ػبَ  پبیبٖحذاوثش تب ،  دس ػبٔب٘ٝ ثٛدخٝ 1401ثجت ثٛدخٝ ٔلٛة ػبَ ّٟٔت دػتشػي ثشاي  (3

 .ٞؼت 1401تب پب٘ضدٞٓ تيشٔبٜ  1400ٚ ّٟٔت دػتشػي ثجت تفشیغ ثٛدخٝ )فّٕىشد( ػبَ 

٘بٔٝ ٔبِي  آیيٗ 26، عجك تىبِي  ٔمشس دس ٔبدٜ  دس ػبٔب٘ٝ ثٛدخٝ ؿذٜ ثجت اعالفبتٔؼئِٛيت كحت ٚسٚد  (4

)ٔقبدَ ٚ تٛػقٝ ػشٔبیٝ ا٘ؼب٘ي  سیضي یب ٔقبٚ٘يٗ ثش٘بٔٝ ِيأٛسٔبؿٟشداس ٚ ٔؼئَٛ  ثٝ فٟذٜ،  ٞب ؿٟشداسي

 .ثبؿذ ٔي ٚ ٔشاوض اػتبٖ ؿٟشٞب والٖدس ٔغبثك ثب چبست ٔلٛة ؿٟشداسي( 
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 پيَست شوارُ يك                                                      

 

 ًاهِ اهَر رفاّي كاركٌاى  آييي                               

 

 

  1041تَدجِ سال                                 

  

 شْرداري                                         

 

                                          ......... 

 



 

 

 ٞبي وـٛس ؿٟشداسي 1401ثخـٙبٔٝ ثٛدخٝ ػبَ 
 

13 

 اسائٝسات ؿٟشداسي وٝ ٔٛخت تؼشیـ دس  چٙيٗ ایدبد اٍ٘يضٜ  دس پيـشفت أٛ،ٕٞٞب  آٖحفؼ خبیٍبٜ ٔؼتخذٔبٖ ؿٟشداسي ٚ خب٘ٛادٜ  ٔٙؾٛس ثٝ

 ثخـي تٙؾيٓ لبٖ٘ٛ ثٝ ٔٛاد ثشخي اِحبق لبٖ٘ٛ 75 ٔبدٜ  ؿٛد ثٝ اػتٙبد ثٝ ثٝ ؿٟشداسي اخبصٜ دادٜ ٔي. ٌشدد ٔيخذٔبت ٔغّٛة ثٝ ؿٟشٚ٘ذاٖ 

،  1401  ػبَ ثٛدخٝ ثخـٙبٔٝ ػْٛ فلُ دػتٕضد ٚ حمٛق ضٛاثظ 4 ٚ ثٙذ  1401 ػبَ ثٛدخٝ اخشایي ضٛاثظ ، (2) دِٚت ٔبِي ٔمشسات اص

٘بٔٝ   ٔضایبي ٔؼتٕش وبسوٙبٖ ٚ دس كٛست ٚخٛد ٔٙبثـ  ٘ؼجت ثٝ پشداخت  سفبٞيبت عجك  آیيٗ پغ اص تبٔيٗ  افتجبس ٚ پشداخت حمٛق ٚ

 تٙؾيٕي دسػم  ثٛدخٝ ٔلٛة  ثٝ ؿش  ریُ الذاْ ٕ٘بیذ.

ثيٙي ، ٔٙبثـ آٖ عي ػبَ ٔبِي تحمك ٘يبثذ  وٝ پغ اص پيؾ دسكٛستي ثبؿذ ٚ ّضْ ٚخٛد ٔٙبثـ ٔيثيٙي ٞشیه اص ٔٛاسد ریُ ٔؼت ***پيؾ

 ٞبي آتي پشداخت ٕ٘ٛد. فٙٛاٖ دیٖٛ دس ػبَ تٛاٖ ثٝ ٕ٘ي

 ٝٞضیٙٝ سفبٞي ثٝ ٞش یه اص وبسوٙبٖ فٙٛاٖ وٕه پشداخت ٔجّغ ................سیبَ ٔبٞيب٘ٝ  ث 

 ٔزٞجي ٚ ٔٙبػجت ٞب ثشاي ٞش یه اص وبسوٙبٖ س ٞش یه اص افيبد  ّٔي ٚپشداخت ٔجّغ ...............سیبَ د 

 ٖپشداخت ٔجّغ ...............سیبَ  خٟت تٟيٝ ػجذ وبال دس ایبْ ٔبٜ ٔجبسن سٔضبٖ ٚ فيذ ٘ٛسٚص ثشاي ٞش یه اص وبسوٙب 

 ٞضیٙٝ ػفشٞبي صیبستي ثٝ  ٞشیه اص وبسوٙبٖ  پشداخت ٔجّغ ...............سیبَ ثبثت  وٕه 

 ٝٙٞبي ثيٕٝ تىٕيّي ٞش یه اص وبسوٙبٖ پشداخت ...............دسكذ ٞضی 

 ٝٙحٛادث ٞش یه اص وبسوٙبٖ ٞبي ثيٕٝ فٕش ٚ پشداخت ...............دسكذ ٞضی 

 ٞضیٙٝ تِٛذ فشص٘ذ ٞش یه اص وبسوٙبٖ  پشداخت ٔجّغ ..............ثبثت وٕه 

 ٝیٙٝ ٟٔذوٛدن وبسوٙبٖ صٖ ٞض فٙٛاٖ وٕه پشداخت ٔجّغ ................سیبَ  ث 

 دا٘ـدٛي  وبسوٙبٖ آٔٛص ٚ ٞضیٙٝ تحليّي  فشص٘ذاٖ دا٘ؾ پشداخت ٔجّغ .............سیبَ ثبثت  وٕه 

 اِقالج وبسوٙبٖ ٞبي  كقت پشداخت ٔجّغ .............. سیبَ ثبثت ٞضیٙٝ ثيٕبسي 

 ٝٔذیش ٔٙبعك ٕٞشاٜ ؿٟشداس ٚٞضیٙٝ تّفٗ  فٙٛاٖ وٕه پشداخت ٔجّغ .................سیبَ  ٔبٞيب٘ٝ ث 

 ٞبي ؿٟشداسي ثٝ وبسوٙبٖ ثشاػبع تشتيجبت لب٘ٛ٘ي ٔشثٛعٝ ٚ تبٔيٗ ٔٙبثـ آٖ دس ثٛدخٝ أىبٖ پزیش خٛاٞذ ثٛد.  ***ػبیش پشداخت

 لبٖ٘ٛ ؿـٓ تٛػقٝ ثٝ ثبص٘ـؼتٍبٖ ثالٔب٘ـ ٔي ثبؿذ. 30***پشداخت ٞشیه اص ثٙذ ٞبي فٛق ثٝ اػتٙبد ٔبدٜ 

 ؿٛساي حمٛق ٚدػتٕضد دس پشداختي ثٝ ٔذیشاٖ ٚوبسٔٙذاٖ اِضأي ٔيجبؿذ.11/5/95ٔٛسخ 647444ٕبسٜ *** سفبیت ثخـٙبٔٝ ؿ

 .ًاهِ در جلسِ هَرخ ...............شَراي اسالهي شْر تِ ّوراُ اليحِ تَدجِ  تصَية گرديد ايي آييي

 

 اهضاء رئيس شَرا                                                   شْردار                                                اهضاء              
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 پيَست شوارُ دٍ                                 

 

 احكام هرتثط تَدجِ                                

 

 1041سال                                        

 

 شْرداري                                          

 

                                           ......... 
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هَارد ذيل اجراي ًسثت تِ  1041تا رعايت قَاًيي ٍ هقررات در سال هالي  شَد هيتِ شْرداري اجازُ دادُ 

 اقدام ًوايد: 

 

 ا٘دبْ ٔقبٔالت اخبصٜ ػم ٞب ،  ٘بٔٝ ٔبِي ؿٟشداسي آیيٗ 35ٚ ٔبدٜ  ؿٛساٞب لبٖ٘ٛ 80 ٔبدٜ 14 ثٙذ تجلشٜ ثٝ اػتٙبد -1
 ؿٛد. ؿٟشداس ٚاٌزاس ٔي ثٝ سیبَ............................... ٔجّغ   تب  1400 ػبَ

 اص یب دیٍش حؼبة ثٝ حؼبثي اص ٞب  ٘ؼجت ثٝ خبثدبیي ٘بٔٝ ٔبِي ؿٟشداسي آیيٗ 39ٔي تٛا٘ذ دس اخشاي ٔبدٜ ؿٟشداس -2
  تب ػم ................ الذاْ ٕ٘بیذ. ثبِقىغ ٚ ٞب ػبصٔبٖ ثٝ ؿٟشداسي حؼبة
سا تب ػم  .........   فٕشا٘ي ٞبي ؿٛد پشٚطٜ ثٝ ؿٟشداسي اخبصٜ دادٜ ٔيٞب  ؿٟشداسي ٔبِي  ٘بٔٝ آئيٗ 15دس اخشاي ٔبدٜ  -3
 كٛست أب٘ي اخشا ٕ٘بیذ. ثٝ
تب ػم  .....................سیبَ   55ٔبدٜ  10یب ثٝ ٘بْ ؿٟش ثٝ اػتٙبد ثٙذ ٞذا تٛا٘ذ ٘ؼجت ثٝ لجَٛ افب٘بت ٚ ؿٟشداس ٔي -5

 الذاْ  ٚ ثيـتش اص آٖ سا ثب اخز ٔلٛثٝ ؿٛسا لجَٛ ٕ٘بیذ .
ٞضیٙٝ وشد افتجبسات  اص فلُ ػْٛ ثخـٙبٔٝ ثٛدخٝ ػبَ  تٛا٘ذ ثٝ اػتٙبد ثٙذ .............. ضٛاثظ دسآٔذي ٚ ؿٟشداس ٔي-6

ثيٙي  سا خٟت ٞضیٙٝ وشد سدی  حٛادث غيشٔتشلجٝ پيؾ1400ٝ ٔيضاٖ ........دسكذ اص ثٛدخٝ ػبَ ٞب ث ؿٟشداسي 1400
 ٕ٘بیذ .

 

 تصَية ٍ تررسي هَردشْرداري 1041احكام فَق در جلسِ شوارُ ............تِ ّوراُ اليحِ تَدجِ سال 

 گرديد.

 

 

 
 أضبءسیيغ ؿٛسا                                                              أضبء ؿٟشداس                                                


