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ثخـٌبهِ ثَدخِ ػبل  6931دّيبسيّبي ًـَس

بسماهلل الرحمن الرحيم
مقذمه :

ثخـٌبهِ ثَدخِ ػبل  6931دّيبسي ّبي ًـَس ؿبهل ػيبػتّب ٍ خظهـيّبي الصم دس اهش تْيِ ٍ
تٌظين ثَدخِ دّيبسيْب اػت ًِ هيثبيؼت دس تْيِ ٍ تٌظين ثَدخِ ،ػيبػتّب ٍ خظهـيّبي هٌذسج دس
ػٌذ چـناًذاص ثيؼتػبلِ (اثالؿي هوبم هؼظن سّجشي داهت ثشًبتِ) ،ػيبػتّبي ًالى دٍلت ،ثشًبهِ
پٌدؼبلِ ؿـن تَػؼِ ًـَس ٍ ػبيش اػٌبد ثبالدػتي سػبيت گشدد .ثِ هَخت هبدُ  93آيييًبهِ هبلي
دّيبسيّب تْيِ ٍ تٌظين ثخـٌبهِ ثَدخِ دّيبسيّب ثِ ػْذُ ٍصاستًـَس ثَدُ ًِ ػالٍُ ثش هَاسد هزًَس
سػبيت ػيبػتّبي هَسد ًظش ٍصاست ًـَس دس تْيِ ٍ تٌظين ثَدخِ دّيبسيّب الضاهيهيثبؿذ.
دس ايي ثخـٌبهِ ػؼي ؿذُ اػت ًليِ هٌبثغ هبلي دّيبسي اػن اص هٌبثغ هحلي ،اػتبًي ٍ هلي هذًظش هشاس
گشكتِ تب اهٌبى اػتلبدُ ثْيٌِ اص ًليِ هٌبثغ هتلَس دس يي ثشًبهِ يٌؼبلِ ثشاي دّيبسي كشاّن آيذ .ثب
تْيِ ٍ تٌظين ثَدخِ ٍ تلَيت آى ،صهيٌِ اخشاي عشحّبي هْن ػوشاًي ٍ خذهبتي كشاّن ؿذُ ٍ
دّيبسي هبدس خَاّذ ثَد ثب پيؾثيٌي ٍ ثشآٍسد هٌبثغ دسآهذي خَد ثشاػبع ًيبصّبي سٍػتب ٍ ثشًبهِ
پٌدؼبلِ دّيبسيً ،ؼجت ثِ ًحَُ ّضيًٌِشد هٌبثغ دسآهذي خَد دس هبلت پشٍطُّبي هْن ٍ اثشگزاس اهذام
ًوبيذ.
بخشاول:راهبردها

 )6استوبء ؿبخقّبي تَػؼِ سٍػتبيي ٍ خذهبت ًَيي سٍػتبيي
 )2ثؼتشػبصي ثشاي تحون هذيشيت هغلَة سٍػتبيي
 )9ػبهبًذّي ٍ استوبء ػغح خذهبت ػوَهي
 )4ػبهبًذّي ٍضؼيت كٌي ،ػوشاًي ًٍبلجذي
 )3ثؼتشػبصي ثشاي استوبء ؿبخقّبي اختوبػي ٍ كشٌّگي
 )1استوبء ػغح داًؾ ٍ تَاًوٌذػبصي ًيشٍي اًؼبًي
 )1اًتظبم ٍ ؿلبفػبصي اهَس هبلي
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ها
بخشدوم:سياست 

 )6اٍلَيتدّي ثِ اتوبم پشٍطُّبي ًيوِتوبم.
ً )2وي ثِ احذاث صيشػبخت عشحّبي اختوبػي ٍ كشٌّگي
 )9اػتلبدُ اص هٌبثغ هبلي خذيذ اػن اص هـبسًت ثب ثخؾ خلَكي ٍ تؼبًٍي ّب اصخولِ تؼبًٍي
دّيبسيّب ثب سٍيٌشد دسآهذصايي.
 )4تحون ًظبم دسآهذي پبيذاس ٍ ًوي ثِ اخشاي عشحّبي دسآهذصا
 )3اّتوبم دس خلت هـبسًت اّبلي دس اخشاي عشحّبي ػوشاًي ٍ خذهبتي.
 )1خشيذ ًبالي داخلي (خشيذ ًبالّب ٍ خذهبت خبسخي كشكب دس چْبسچَة هَاًيي ٍ هوشسات)
 )1آهَصؽ سٍػتبئيبى ،آهَصؿْبي اختوبػي ٍ استوبء هْبستْبي صًذگي ٍ تْيِ پيَػت ّبي اختوبػي
ثشاي عشحْبي ثَهي ثوٌظَس پيـگيشي ٍ ًبّؾ آػيت ّبي اختوبػي
بخشسوم:بستههاياجراييبودجه 

 )6بسته عمران روستائي :ثْؼبصي هؼبثش سٍػتبّ ،ذايت ٍخوغآٍسي آةّبي ػغحي ،خشيذ ٍ
تدْيض ٍ ًگْذاسي هبؿييآالت ػوشاًي ،تْيِ ٍ تبهيي ػبختوبى دّيبسي.
 )2بسته خدمات عمومي :تَػؼِ هذيشيت پؼوبًذ ،ػبخت ٍ تدْيض پبيگبُ آتؾًـبًي ،ػبهبًذّي
آساهؼتبىّب ،ايدبد ٍ تَػؼِ كضبي ػجض چٌذ هٌظَسُ ٍ پبسى ًَدى ،تَػؼِ صيشػبخت گشدؿگشي
سٍػتبيي ،خشيذ ،تدْيض ٍ ًگْذاسي هبؿييآالت خذهبتي اػن اص حول صثبلِ ٍ آتؾًـبًيً ،وي ثِ ثْجَد
حول ٍ ًول ػوَهي سٍػتبيي ،ػبهبًذّي آساهؼتبى ٍ ؿؼبلخبًِ.
 )9بسته منابع انساني و فناوري اطالعات :آهَصؽ ًبسًٌبى دّيبسيّب ٍ دّيبساى ،تَػؼِ اهَس
كشٌّگي ،تَػؼِ هغبلؼبت ٍ پظٍّؾّبي خشد ،تَػؼِ كٌبٍسي اعالػبت ٍ سٍػتبي الٌتشًٍيٌي ،آهَصؽ
ؿْشًٍذاى
 )4بسته توسعه اقتصادي :تَػؼِ گشدؿگشي سٍػتبيي ،اخشاي عشحّبي دسآهذصا ،ايدبد ٍ تَػؼِ
ثبصاسچِّبي هحلي.
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بخشچهارم:الساماتبودجه
 )6دّيبس هَظق اػت ثوٌظَس خلَگيشي اص ساًذ هبًذى حؼبة دّيبسي ٍ استوبي ثْشُ ٍسي ٍ ػولٌشد
دّيبسي ،دس ًوتشيي صهبى هوٌي (حذاًثش تب پبيبى دٍسُ ػول ثَدخِ دّيبسي) ًؼجت ثِ ّضيٌِ ًشد
اػتجبسات ٍ دسآهذّب اهذام ًوبيذ.
ٍ )2كن هبدُ  46آئيي ًبهِ هبلي دّيبسيْب ًظبست ثش حؼي اخشاي هَاًيي ٍ هوشسات هبلي ٍ دػتَسالؼول
ّبي هشثَط ثِ ػْذُ هؼئَل هبلي دّيبسي هي ثبؿذ لزا دسكَست هـبّذُ هـبيشت دس دػتَسات كبدس
ؿذُ تَػظ دّيبسي ثب هَاًيي ٍ هوشسات ،هؼئَل اهَس هبلي دّيبسي هَظق اػت هشاتت سا ثِ اعالع
دّيبس ،ؿَساي اػالهي سٍػتب ٍ اػتبًذاسي ريشثظ ثشػبًذ .
ٍ )9كن هبدُ  42آئيي ًبهِ هبلي دّيبسيْب ًليِ پشداخت ّبي دّيبسي دس حذٍد ثَدخِ هلَة ثب اػٌبد
هثجت ٍ ثب سػبيت هَاًيي ٍ هوشسات هشثَعِ ثؼول خَاّذ آهذ .ايي اػٌبد ثبيؼتي ثِ اهضبي هـتشى
دّيبس ٍ هؼئَل اهَس هبلي دّيبسي ثشػذ.
 )4سػبيت ًلبة هؼبهالت دّيبسيْب ٍ كشآيٌذ اًدبم هؼبهالت تبثغ آئيي ًبهِ هبلي دّيبسيْب ٍ ثخـٌبهِ
ّبي اثالؿي هي ثبؿذ .
 )3دّيبس ٍ هؼئَل اهَس هبلي دّيبسي هٌلقاًذ دسآهذ دّيبسي سا دس چْبسچَة ٍظبيق هبًًَي دّيبسي ٍ
كشكبً دس هحذٍدُ هبًًَي سٍػتب ّضيٌِ ًوبيٌذ ٍ هدبص ثِ ّضيًٌِشد خبسج اص هحذٍدُ سٍػتب ًويثبؿٌذ.
 )1ثبتَخِ ثِ هبدُ  93آييي ًبهِ اخشايي هبًَى هَػَم ثِ ؿَساّب ،دّيبسي هٌلق اػت گضاسؽ خبهؼي اص
دسآهذ ٍ ّضيٌِّب سا ثشاي اعالع اّبلي سٍػتب ٍ ػوَم هٌتـش ًوبيذ .
 )1دّيبس هٌلق اػت ًؼجت ثِ پَؿؾ ثيوِاي ًيشٍّبي داٍعلت ٍ ٍظيلِ آتؾ ًـبًي ٍ ثيوِ خبهغ
هؼئَليت هذًي اهذام ًوبيذ.
 )8دّيبس هَظق اػت توبهي اػٌبد ٍ هذاسى هبلي اػن اص دسآهذّب ٍ ّضيٌِ ّب سا ثشاػبع تشتيجبت آئيي
ًبهِ هبلي دّيبسيْب دس دّيبسي ًگْذاسي ٍ ثبيگبًي ًوبيذ ٍ اص خبسج ًوَدى آى اص هحل دّيبسي
خلَگيشي ًوبيذ.
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بخشپنجم:طرزتنظيمبودجه 
 )6دّيبسي هَظق اػت ثب ؿٌبػبيي ٍ پيؾثيٌي هٌبثغ دسآهذيّ ،ضيٌِّب سا ثِ تلٌيي اهَس اداسي،
خذهبت سٍػتبيي ٍ ػوشاًي دس ػوق هٌبثغ پيؾثيٌي ؿذُ تٌظين ٍ اخشا ًوبيذ.
ً )2ليِ ػوليبت هشثَط ثِ تذٍيي ثَدخِ دّيبسيّب ثبيذ دسهبلت كشمّبي ثَدخِ ٍ اػوبل تـييشات
ًذّبي اػالم ؿذُ دس ايي ثخـٌبهِ تٌظين ؿَد تب ثِ ػٌَاى هشخغ اكلي اخشاي ثشًبهِّب ٍ كؼبليتّبي
دّيبسيّب هذًظش هشاس گيشد.
 )9ثشاػبع تجلشُ  2هبدُ  92آيييًبهِ هبلي دّيبسيّبً ،ؼجت ّضيٌِّبي خبسي دّيبسي ثِ ًل ثَدخِ
دّيبسي حذاًثش  44دسكذ ٍ ّضيٌِّبي ػوشاًي دّيبسي ثِ ًل ثَدخِ دّيبسي حذاهل  14دسكذ ثَدُ
ًِ ػذم سػبيت ايي هَضَع اص ػَي دّيبسي تخلق هحؼَة هيؿَد.
 )4اكَالً ّش ثَدخِاي ؿبهل دسآهذّب ٍ ّضيٌِّب هيثبؿذ ٍ ثذييػبى يٌي اص هْنتشيي ؿشايظ
ثَدخًَِيؼي ،تٌظين تَاصى هيبى دسآهذّب ٍ اػتجبسات اػت.
 )3هيضاى پيؾثيٌي دسآهذّب دس ػبل  6931هيثبيؼتي هتٌبػت ثب سؿذ دسآهذّب دس ػبلّبي گزؿتِ
اًدبم پزيشد( .دّيبسيّب هيتَاًٌذ هيضاى ػولٌشد ًِ هبُ اٍل ػبل خبسي ثِ ػالٍُ ػِ هبُ ػبل هجل سا
ثشاي پيؾثيٌي ثَدخِ ػبل  6931هٌظَس ًوبيٌذ).
 )1پغ اص تْيِ ٍ تٌظين ثَدخِ دّيبسيً ،ليِ كشمّبي هشثَعِ ثبيذ تَػظ هؼئَل اهَس هبلي دّيبسي ٍ
دّيبس تبييذ ٍ پغ اص تلَيت ؿَساي اػالهي سٍػتب ،تَػظ سئيغ ؿَسا اهضبء ٍ اثالؽ ؿَد.
 )1پيؾثيٌي دسآهذ حبكل اص تَصيغ اػتجبسات هتوشًض دس ثَدخِ دّيبسيّب ،ثِّيچ ٍخِ تؼْذي ثشاي
ٍصاست ًـَس ايدبد ًخَاّذ ًشد.
 )8پشداخت ّشگًَِ اػتجبسات ٍ اهَال ػوَهي ٍ اختلبكي دّيبسي ثِ دػتگبُّبي اخشايي ٍ خبسج اص
چْبسچَة هَاًيي ٍ هوشسات ،هوٌَع هي ثبؿذ.
 )3دّيبس هَظق اػت ًؼجت ثِ دسج هـخلبت پشٍطُ ّبي دّيبسي ؿبهل حدن ،هحل دهين اخشا،
هذت ٍ ثشآٍسد ًل آى دس كشم پشٍطُ ثَدخِ اهذام ًوبيذ.
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بخشششم:ضوابطمالي 
اػبع ٍ هجٌبي ضَاثظ هبلي ثَدخِ دّيبسيّب ثِهَخت هبًَى ٍ آيييًبهِ هبلي دّيبسيّب ٍ هوشسات
اػتخذاهي ٍ ػبيش ثخـٌبهِّب ٍ دػتَسالؼولّبي هَسد ػول دّيبسيّب تؼييي هيؿَد ٍلي ثشخي ضَاثظ
خبف ًِ سػبيت آىّب دس ثَدخِ ػبل هَسد ًظش ضشٍست هييبثذ دس ثخـٌبهِ ثَدخِ دّيبسيّب دسج
هيگشدد ًِ اّن ايي ضَاثظ ثشاي ػبل هبلي  6931ثِ ؿشح ريل هيثبؿذ:
 )6اػتجبس دسيبكتي اص ػبصهبى ؿْشداسيّب ٍ دّيبسيّبي ًـَس ثب اٍلَيت اخشاي ثؼتِّبي رًش ؿذُ دس
ثخـٌبهِ ثَدخِ ّضيٌِ گشدد.
 )2حذاهل ٍ %9حذاًثش %3ثَدخِ خبسي دّيبسي(تب ػوق پٌدبُ هيليَى سيبل) ،دس ػشكلل اهَس آهَصؿي
ٍ پظٍّـي ثشاػبع ػيبػتّبي اثالؿي ػبصهبى ؿْشداسيّب ٍ دّيبسيّبي ًـَس ّضيٌِ گشدد ٍ
دّيبسي هي تَاًذ ثب تلَيت ؿَساي اػالهي سٍػتب ،اص عشين اػتبًذاسي اهذام ًوبيذ.
تجلشُ ّ :ضيًٌِشد اػتجبسات آهَصؿي،كشكب خْت اخشاي ًبسگبّْب ،تْيِ هحتَاّب ٍ ػلشّبي آهَصؿي
هي ثبؿذ.
 )9دس ساػتبي ًوي ثِ اخشاي ثشًبهِّبي اختوبػي ٍ كشٌّگي دس ػغح سٍػتب ،دّيبسي هيتَاًذ تب %9
دسكذ اص ثَدخِ خبسي دّيبسي سا كشكب دس ساػتبي استوبء ؿبخلْبي كشٌّگي ٍ اختوبػي ّوبى سٍػتب
ّضيٌِ ًوبيذ.
 )4دسآهذ ًبؿي اص هبدُ  29هبًَى خشائن ساًٌذگي كشكأ ثبيذ كشف اػتبًذاسدػبصي ٍػبيل ٍ تدْيضات
ايوٌي ساُّب ،خظًـي ٍ ًگْذاسي آى ،تْيِ ٍ ًلت ٍ ًگْذاسي ػالئن ساٌّوبيي ٍ ساًٌذگي ٍ تدْيضات
ايوٌي ،احذاث پلّبي ػبثش پيبدُ ،احذاث تَهلگبُّبي ػوَهي ٍ اكالح ساُّبي سٍػتبيي ،هؼبثش ٍ ًوبط
حبدثِخيض دس سٍػتبّب گشدد.
 )3ػَاسم آاليٌذگي دسيبكتي اص هحل تجلشُ يي هبدُ  98هبًَى هبليبت ثش اسصؽ اكضٍدُ ثبيذ كشف
تَػؼِ كضبي ػجض چٌذ هٌظَسُ ٍ ًبّؾ اثشات ًبهغلَة ًبؿي اص آاليٌذگيّب گشدد.
 )1دّيبسيْبييًِ دسآهذ حبكل اص هٌبثغ ثٌذ ة هبدُ 1هبًَى ثشًبهِ ؿـن تَػؼِ ًـَس(هٌبثغ هبليبت ثشاسصؽ
اكضٍدُ) آًْب ،ثيؾ اص دٍهيليبسد سيبل دس ػبل ثبؿذ ،ثبيؼتي دسآهذ هبصاد ثشآى سا كشكب خْت اخشاي پشٍطُّبي
ػوشاًي هؼيي دس هبلت ثَدخِ هلَة اهذام ًوَدُ ٍ گضاسؽ آى سا ثِ اػتبًذاسي اسػبل ًوبيٌذ.
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 )1عشحّبي دسآهذصا ٍ ػشهبيِگزاسي ثبيؼتي داساي عشح تَخيْي اهتلبدي ٍ كٌي تبييذ ؿذُ اص عشين
هشاخغ ريلالح ثبؿذ.
 )8پيؾثيٌي اػتجبسات ثشاي ًوي ثِ ؿَساي اػالهي سٍػتب ثِ ؿشح ريل تؼييي هيگشدد:
دّيبسيّبي دسخِ  2 ٍ 6حذاًثش هؼبدل دُ دسكذ ( )%64ثَدخِ خبسي.
دّيبسيّبي دسخِ  4 ٍ 9حذاًثش هؼبدل پٌح دسكذ ( )%3ثَدخِ خبسي.
دّيبسيّبي دسخِ  1 ٍ 3حذاًثش هؼبدل ػِ دسكذ ( )%9ثَدخِ خبسي.
تجلشُ :اػتجبس كَمالزًش ثشاي ًوي ثِ ثَدخِ ؿَساي اػالهي سٍػتب هيثبؿذ ٍ هتٌبػت ثب هيضاى تحون
دسآهذ دس دّيبسي ثِ ؿَسا پشداخت هيگشدد.
ّ )3ضيٌِ ًشد اػتجبسات دّيبسيْب دس هبلت ثَدخِ هلَة دّيبسي اًدبم هي گيشد ٍ ثبثت ّضيٌِ ًشد دس
عَل ػبل هبلي ًيبصي ثِ اخز هلَثِ هدذد اص ؿَساي اػالهي سٍػتب ًذاسد.
 )64ػوق اػتجبسات هبدُ  61 ٍ 61ثَدخِ حذاًثش تب ػوق  %2ثَدخِ خبسي (ثِ اػتثٌبي ّضيٌِ ؿَساّب)
هيثبؿذ ًِ دسكَست تحون دسآهذ ثِ هَاسد ريل هبثل پشداخت هي ثبؿذ :
ًوي ثِ خؼبست ديذگبى حَادث ؿيشهتشهجِ :دس هَاهغ ثشٍص حَادث اص هجيل ػيل ،عَكبى ،صلضلِ ،آتؾ
ػَصي ٍ حَادث هـبثِ ،ثشاي ًوي ثِ اؿخبف آػيت ديذُ دس ًظش گشكتِ ؿذُ اػت.
ًوي ّب ٍ اػبًبت ثِ هؼتوٌذاى  :اكشاد تحت حوبيت ػبصهبى ثْضيؼتي يب ًويتِ اهذاد اهبم(سُ) (ثب اسائِ
اػتؼالم هشثَعِ) ،دسساُ هبًذگبى(ثب اسائِ تبئيذيِ ًيشٍي اًتظبهي ؿْشػتبى) ،ثيوبساى خبف(تبئيذيِ ٍصاست
ثْذاؿت) ٍ صًذاًيبى(تبئيذيِ ػتبد پشداخت ديِ)
ًلي ٍ دكي اهَات ثذٍى كبحتّ :ضيٌِ ّبي ًلي ٍ دكي ٍ هجش اكشاد ثذٍى كبحت ،تَػظ دّيبسي ثِ
كَست سايگبى دس آساهؼتبى سٍػتب اًدبم هيپزيشد.
ّ )66شگًَِ تؼْذ ثشاي ًبسًٌبى پبسٍُهت دّيبسيّب كشكبً دس ػوق اػتجبسات خبسي ثَدخِ هبثل
پيؾثيٌي اػت .ايدبد ّشگًَِ تؼْذ ثشاي ػٌَات ثؼذ هوٌَع هيثبؿذ.
 )62ثشآٍسد هيضاى حذاهل حوَم ًليِ ًيشٍّبي توبم ٍهت دس ػبل  6931ثشاثش 3.244.444سيبل
هيثبؿذ .هجلؾ هغؼي حذاهل دػتوضد ًيشٍّبي توبم ٍهت ٍ پبسٍُهت دس ػبل آتي تَػظ ؿَسايػبلي ًبس
هـخق خَاّذ ؿذ ًِ ػٌذالضٍم ثبيذ اص عشين ػبصًٍبس اكالح ثَدخِ هَسد ػول هشاس گيشد.

ثخـٌبهِ ثَدخِ ػبل  6931دّيبسيّبي ًـَس

 )69هجلؾ هغؼي پبداؽ پبيبى ػبل (ػيذي) ثِ تلَيت ؿَساي ػبلي ًبس خَاّذ سػيذٍ ،لي دّيبسيّب
هَظلٌذ دس ثَدخِ ػبل  6931هؼبدل دٍ ثشاثش پبيِ حوَم پشػٌل ثِ ؿشط آى ًِ اص ػِ ثشاثش حذاهل
دػتوضد ثبالتش ًجبؿذ ،پيؾثيٌي ًوبيٌذ.
 )64پشداخت حوَم ،اضبكًِبس ٍ هضايبي دّيبس ٍ ًبسًٌبى دّيبسي ،ثب سػبيت هحذٍديتّبي ثَدخِ ٍ دس
چْبسچَة دػتَسالؼول ّبي اثالؿي ريشثظ دس ػبل  6931هدبص هيثبؿذ.
 )63پيؾثيٌي اػتجبس ثشاي اًدبم ّشگًَِ ّضيٌِّبي ؿيشضشٍسي هبًٌذ چبح توَين ،ػبلٌبهِ ،ػشسػيذًبهِ
ٍ اعالػيِ يب آگْيّب ٍ پيبمّبي هشثَط ثِ تجشيي ،تـٌش ٍ تؼليت ٍ اهثبلن هدبص ًويثبؿذ.
 )61خشيذ ٍػبيل ٍ لَاصم اداسي هَسد ًيبص دّيبسي ثشاػبع اػتجبسات پيؾ ثيٌي ؿذُ دس سديلْبي ثَدخِ
هلَة اًدبم ؿَد ٍ دسكَست ٍخَد اهالم هـبثِ ايشاًي ،خشيذ ًَع خبسخي آى هوٌَع هي ثبؿذ.
 )61دس خشيذ ٍ هلشف هَاد هلشكي اداسي ،ػَخت ٍ تؼويشات خَدسٍّب كشكِخَيي ؿَد.
 )68گشدّوبييّبّ ،ناًذيـيّبّ ،وبيؾّب ٍ ًظبيش آى ثبيذ ثِ دٍس اص ّشگًَِ تدول ثشگضاس ٍ هحل
برگزاري بايد هتٌبػت ثب هَضَع ٍ ثب سػبيت اكل كشكِخَيي اًتخبة گشدد.
 )63پيؾثيٌي اػتجبس دس عشحّبي ػوشاًي ثشاي ثٌبسگيشي پشػٌل ثشاي اًدبم كؼبليتّبي خبسي ٍ
اػتلبدُ اص خذهبت اكشادي ًِ حوَم آىّب اص هحل اػتجبس عشحّبي ػوشاًي پشداخت هيؿَد دس
كؼبليتّبي خبسي دّيبسي هدبص ًويثبؿذ.
 )24دّيبسيّب هٌللٌذ كشكبً پغ اص تأهيي كذ دس كذ (ّ )%644ضيٌِّبي اختٌبة ًبپزيش پشػٌلي ؿبهل
حوَم ٍ هضايبي هؼتوش ًبسًٌبى ٍ اكضايؾ ضشيت حوَم ،ػيذي (پبداؽ پبيبى ػبل) ٍ ًيض ػبيش
ّضيٌِّبي هبًًَي پشػٌلي تب پبيبى ػبل ً ،6931ؼجت ثِ پيؾثيٌي ّضيٌِّبي ديگش اهذام ًوبيٌذ ثِ
عَسيًِ دس پبيبى ػبل ّيچگًَِ ًؼشي اػتجبس ثبثت پشداختّبي پشػٌلي ايدبد ًگشدد.
 )26حذاهلهيوت پبيِ اهَال هٌوَلدّيبسيْبثشايػبل،6931هجلؾ944.444سيبل(ػيلذّضاسسيبل)هيثبؿذ.
 )22دّيبس هي تَاًذ تب ػوق 2دسكذ ثَدخِ خبسي دّيبسي ،اهبًي ٍ ػبختوبًْبي سٍػتبئيبى سا ،ثوٌظَس
خجشاى خؼبست ًبؿي اص ثاليبي عجيؼي ٍ حَادث ؿيشهتشهجِ ،ثب هـبسًت اّبلي سٍػتب تب ػوق 94دسكذ
ػْن ّضيٌِ ثيوِ ،هـبسًت ًوبيذ.

ثخـٌبهِ ثَدخِ ػبل  6931دّيبسيّبي ًـَس

 )29سٍػتبّبيي ًِ تحت پَؿؾ يي ايؼتگبُ آتؾ ًـبًي هي ثبؿٌذ هي ثبيؼت ّضيٌِ ّبي ثْشُ
گيشي اص خذهبت ايؼتگبُ آتؾ ًـبًي هشثَعِ سا ثشاثش هشاسدادّبي هٌؼوذُ پشداخت ًوبيٌذ.
 )24پشداخت ّضيٌِ تبهيي ًيشٍي اًؼبًي اكشاد ؿيشؿبؿل دس دّيبسي ،اص ّشدػتگبُ ،اص اػتجبسات دّيبسي
هوٌَع هي ثبؿذ.
 )23دّيبسي دس ساػتبي اسائِ خذهبت ػوَهي ثِ اّبلي تشخيحب دس هبلت خشيذ خذهت اص ثخؾ خلَكي
اهذام ٍ اص خزة ًيشٍي اًؼبًي خَدداسي ًوبيذ.
سامانهبودجهدهياريهايكشور 

بخشهفتم:

 )6ثبتَخِ ثِ تٌليق دّيبسيّب عجن هبدُ  96آيييًبهِ هبلي دّيبسيّب هجٌي ثش اسػبل يي ًؼخِ اص
ثَدخِ ثِ ٍصاست ًـَس ٍ دس ساػتبي اخشاي هبدُ  41هبًَى ثشًبهِ پٌحػبلِ پٌدن تَػؼِ ًـَس ،توبهي
ثخـذاسيْب ٍ دّيبسيْب ٍ هؼئَليي هبلي دّيبسيْب هَظلٌذ ثَدخِ هلَة ٍ تلشيؾ ثَدخِ دّيبسيّب سا دس
ػبهبًِ ثَدخِ دّيبسيّبيًـَس ثِ آدسع ايٌتشًتي  budget.imo.org.irثجت ًوبيٌذ.
 )2ثخـذاسيْب هَظقاًذ پغ اص ثجت ثَدخِ دّيبسيْب دس ػبهبًِ ثَدخِ ٍ تلَيت ؿَساي اػالهي سٍػتب،
ًؼخِ ًبؿزي ثَدخِ ًِ اص ػبهبًِ ثَدخِ پشيٌت گشكتِ ؿذُ ٍ ثِ اهضبي دّيبس ٍ ؿَساي اػالهي
سٍػتب سػيذُ سا حذاًثش تب دُ سٍص ثؼذ اص تلَيت ثِ كشهبًذاسي ٍ اػتبًذاسي هشثَعِ اسػبل ًوبيٌذ.
 )9ثِ اػتٌبد هبدُ  96آيييًبهِ هبلي دّيبسيّب ،دّيبس هٌلق اػت ثَدخِ پيـٌْبدي ػبل ثؼذ دّيبسي سا
تب پبيبى دي هبُ تْيِ ٍ ثِ ؿَساي اػالهي سٍػتب اسائِ ًوبيٌذ ٍ ؿَسا هجل اص پبيبى اػلٌذهبُ ثَدخِ
هلَة سا ثشاي اخشا ثِ دّيبسي اثالؽ ًوبيذ.
 )4عجن هبدُ92آيييًبهِ هبلي دّيبسيْب دّيبس هٌلق اػت حذاًثش تب ًيوِخشدادهبُ ػبل ثؼذ تلشيؾ
ثَدخِ سا ثِ ؿَسا اسايِ ٍ ؿَسا حذاًثش تبپبيبى تيشهبُ،تلشيؾ ثَدخِ ساثشاي اهذام الصم هبًًَي ثِ دّيبسي
اثالؽ ًوبيذ.
 )3هْلت دػتشػي ثشاي ثجت ثَدخِ هلَة ػبل  6931دس ػبهبًِ ثَدخِ ،حذاًثش تب پبيبى كشٍسديي هبُ
ػبل  ٍ6931هْلت دػتشػي ثجت تلشيؾ ثَدخِ (ػولٌشد) ػبل 6931تب ًيوِ هشدادهبُ  6931هيثبؿذ.
 )1هؼئَليت كحت ٍسٍد ثَدخِّبي ثجت ؿذُ دس ػبهبًِ ثَدخِ ،ثِػْذُ ثخـذاس ،دّيبس ٍ هؼئَليي
هبلي دّيبسيّب هيثبؿذ.

ثخـٌبهِ ثَدخِ ػبل  6931دّيبسيّبي ًـَس

بخشهشتم:تغييراتكذهايبودجه 
تغييرات فرم خدمات اداري-روستايي:
 حزف سديقّبي 24363 ٍ24369
تغيررات فرم عمران روستايي:
 اكالح هتي ًذ  99494ثِ " عشح سٍؿٌبيي هؼبثش ٍ خبثدبيي تيشّبي ثشم"
 اكالح هتي ًذ  99444ثِ "عشح خشيذً ،لت ٍ ًگْذاسي تبثلَّب ٍ ػالين تؼييي هؼيش"
 حزف ًذ 99414
 اضبكِ ؿذى ًذ  93414ثبػٌَاى"خوغآٍسي ٍ ثبصيبكت پؼوبًذ ػبدي ٍ سكت ٍسٍة هؼبثش"

بودجه مصوب سال  1397دهياري ..........
استبى  .......... :ضْشستبى  ............ثخص  .........دّستبى .............
فرم 1

خالصه كل بودجه

فرم 2

درآمذها و منابع تاميه اعتبار

فرم 3

خذمات اداري-روستايي

فرم 4

عمران روستايي

فرم 5

فرم مشخصات پروژه

تاريخ پيشنهاد دهياري :
تاريخ تصويب شوراي اسالمي روستا :

دفتر برنبمه و بىدجه سبزمبن شهرداريهب و دهيبريهبي كشىر

بودجه مصوب سال  1397دهياري ...............
فرم خالصه كل بودجه
درآمدها و منابع تامين اعتبار
شرح

كد
1000

دسآهذّبي ًبضي اصػَاسض ػوَهي

استبى  ............. :ضْشستبى  ............ :ثخص  ......... :دّستبى ......... :
ٍاحذ اسلبم  :سيبل

اعتبارات و هزينه هاي جاري و عمرانی
مبلغ (ريال)

شرح

كد

مبلغ (ريال)

هزينه هاي وظيفه خدمات اداري-روستايي

2000

دسآهذّبي ًبضي اصػَاسض اختصبصي

31000

ثشًبهِ سيضي تَسؼِ سٍستبيي

3000

ثْب ٍ خذهبت ٍ دسآهذ هَسسبت اًتفبػي دّيبسي

32000

ّذايت ٍ دفغ آثْبي سغحي سٍستب

4000

دسآهذ حبصل اص ٍجَُ ٍ اهَال دّيبسي

33000

ثْجَد حول ٍ ًمل ٍثْجَد ػجَس ٍ هشٍس سٍستبيي

5000

ووه ّبي اػغبيي دٍلت ٍ سبصهبًْبي دٍلتي

34000

ايجبد تبسيسبت حفبظتي سٍستب

6000

استفبدُ اص تسْيالت هبلي

35000

ثْجَد هحيظ سٍستبيي

7000

اػبًبت ّ،ذايب ٍ داسايي ّب

36000

ايجبد اهبوي ٍسصضي  ،فشٌّگي ٍ تَسيستي

37000

ايجبد سبيش تبسيسبت ٍ تسْيالت سٍستبيي

38000

ايجبد تبسيسبت دسآهذصا

جمع كل درآمدها

جمع كل هزينه وظيفه عمران روستايي

جمع كل درآمد ها

امضبء-مسئىل مبلي دهيبري
سبمبنه بىدجه شهرداريهب و دهيبريهبي كشىر

جمع كل هزينه ها

امضبء-دهيبر
budget.imo.org.ir

امضبء-رئيس شىراي اسالمي روستب
----

بودجه مصوب سال  1397دهياري ...............
فرم درآمد
وذ

ضشح

1000
1100
1101
1102
1103
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1299
1300
1301
1399
1400
1401
1499
2000
2100
2101
2199
2200

دسآهذّبي ًبضي اصػَاسض ػوَهي
ٍصَلي تَسظ سبيشهَسسبت
ػَاسض ثشفشٍش وبال ٍ اسائِ خذهبت(ثٌذ الف هبدُ  38هبليبت ثشاسصش افضٍدُ)
ػَاسض آاليٌذگي (تجصشُ 1ريل هبدُ  38هبليبت ثشاسصش افضٍدُ)
ػَاسض ًبضي اص اجشاي هبدُ  23سسيذگي ثِ تخلفبت ساًٌذگي
سبيش هَاسد
ػَاسض ثشسبختوبًْبٍ اساضي
ػَاسض سغح سٍستب
ػَاسض ثش پشٍاًِ ّبي سبختوبًي
ػَاسض ثشتفىيه اسضي ٍ سبختوبًْب
ػَاسض ثشهؼبهالت غيشهٌمَل
ػَاسض حصبسوطي(ديَاسگزاسي)
سبيش هَاسد
ػَاسض ثشاستجبعبت ٍحول ٍ ًمل
ػَاسض ثليظ هسبفشت ٍ ثبسثشي
سبيشهَاسد
ػَاسض ثش پشٍاًِ وست،فشٍش،خذهبت
ػَاسض ثشپشٍاًِ ّبي وست ٍ پيطِ ٍ حك صذٍسپشٍاًِ
سبيش هَاسد
دسآهذّبي ًبضي اصػَاسض اختصبصي
ٍصَلي تَسظ دّيبسي
ػَاسض حك ثيوِ (حشيك ٍ)...
سبيش هَاسد
سْويِ اص ػَاسض ٍصَلي هتوشوض

امضبء-مسئىل مبلي دهيبري
سبمبنه بىدجه شهرداريهب و دهيبريهبي كشىر

ٍصَلي لغؼي  1395هصَة 1396

امضبء-دهيبر
budget.imo.org.ir

استبى  ............. :ضْشستبى  ............ :ثخص  ......... :دّستبى ......... :

ٍصَلي لغؼي3هبِّ ٍصَلي لغؼي9هبِّ
اٍل 1396
آخش 1395

ٍاحذ اسلبم  :سيبل
سشجوغ

پيطٌْبد 1397

هصَة 1397

امضبء-رئيس شىراي اسالمي روستب
----

بودجه مصوب سال  1397دهياري ...............
فرم درآمد
وذ

ضشح

2201
2299
3000
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3299
4000
4100
4101
4102

سْن دّيبسي اصػَاسض تجصشُ 2هبدُ  39لبًَى هبليبت ثشاسصش افضٍدُ
سبيش هَاسد
ثْب ٍ خذهبت ٍ دسآهذ هَسسبت اًتفبػي دّيبسي
دسآهذًبضي اص ثْب خذهبت دّيبسي
حك آسفبلت ٍلىِ گيشي ٍ تشهين حفبسي
دسآهذ حبصل اص خذهبت پيوبًىبسي
دسآهذ حبصل اص جوغ آٍسي صثبلِ
دسآهذ خذهبت آهبدُ سبصي ٍ تسغيح اساضي
دسآهذ حبصل اص فشٍش ثليظ
دسآهذ حبصل اص خذهبت گشدضگشي
دسآهذ حبصل اص خذهبت پبسويٌگ ّبي ػوَهي
سبيش هَاسد
دسآهذ تبسيسبت دّيبسي
دسآهذ وطتبسگبُ
دسآهذّتل،هْوبًسشا،پالطٍ سبيشهشاوض سفبّي دّيبسي
دسآهذ غسبلخبًِ ٍ گَسستبى
دسآهذ حبصل اص فشٍش هحصَالت وبسخبًجبت
دسآهذ حبصل اص تبسيسبت هؼذى
دسآهذحبصل اص فشٍش گل ٍ گيبُ ٍ سبيش هحصَالت
سبيش هَاسد
دسآهذ حبصل اص ٍجَُ ٍ اهَال دّيبسي
دسآهذ حبصل اص ٍجَُ سپشدُ ٍ سشهبيِگزاسي دّيبسي
دسآهذحبصل اصسشهبيِ گزاسي دسثخص ػوَهي ٍ خصَصي
دسآهذحبصل اص ٍجَُ سپشدُ ّبي دّيبسي

امضبء-مسئىل مبلي دهيبري
سبمبنه بىدجه شهرداريهب و دهيبريهبي كشىر

ٍصَلي لغؼي  1395هصَة 1396

امضبء-دهيبر
budget.imo.org.ir

استبى  ............. :ضْشستبى  ............ :ثخص  ......... :دّستبى ......... :

ٍصَلي لغؼي3هبِّ ٍصَلي لغؼي9هبِّ
اٍل 1396
آخش 1395

ٍاحذ اسلبم  :سيبل
سشجوغ

پيطٌْبد 1397

هصَة 1397

امضبء-رئيس شىراي اسالمي روستب
----

بودجه مصوب سال  1397دهياري ...............
فرم درآمد
وذ

ضشح

4103
4199
4200
4201
4202
4203
4299
5000
5100
5101
5102
5103
5104
6000
6100
6101
6199
6200
6201
6202
6299
6300
6301
6302

دسآهذ حبصل اص سَد سْبم دّيبسي دس ضشوت تؼبًٍي دّيبسيْب
سبيش هَاسد
دسآهذحبصل اص اهَال دّيبسي
دسآهذحبصل اص وشايِ هبضيي آالت ٍ ٍسبيظ ًمليِ
دسآهذحبصل اص ثبصاسّبي سٍص ٍ ّفتگي
دسآهذ حبصل اص هباالجبسُ سبختوبًْب ٍ تبسيسبت
سبيش هَاسد
ووه ّبي اػغبيي دٍلت ٍ سبصهبًْبي دٍلتي
ووه ّبي دٍلت ٍ سبصهبًْبي دٍلتي
ووه ّبي جبسي دٍلت ٍ سبصهبًْبي دٍلتي
ووه ّبي ػوشاًي دٍلت ٍ سبصهبًْبي دٍلتي
ووىْبي جبسي دٍلت اص تجصشُ 3هبدُ 41لبًَى هبليبت ثشاسصش افضٍدُ
ووىْبي ػوشاًي دٍلت اص تجصشُ 3هبدُ 41لبًَى هبليبت ثشاسصش افضٍدُ
استفبدُ اص تسْيالت هبلي
ٍاهْبي دسيبفتي
ٍام دسيبفتي اص ثبًىْب ٍ سبيش هَسسبت اػتجبسي
سبيش دسآهذّب (ٍاهْب ػوشاًي دسيبفتي )
فشٍش اهَال دّيبسي
فشٍش اهَال غيش هٌمَل ٍ اسمبط
فشٍش سشلفلي ٍ حمَق اًتفبػي
سبيش هَاسد
سبيش هٌبثغ
هبصاد ثشدسآهذ ثشّضيٌِ دٍسُ ّبي لجل(پس اصوسشديَى)
هبصاد السبط ثش ّضيٌِ دٍسُ لجل

امضبء-مسئىل مبلي دهيبري
سبمبنه بىدجه شهرداريهب و دهيبريهبي كشىر

ٍصَلي لغؼي  1395هصَة 1396

امضبء-دهيبر
budget.imo.org.ir

استبى  ............. :ضْشستبى  ............ :ثخص  ......... :دّستبى ......... :

ٍصَلي لغؼي3هبِّ ٍصَلي لغؼي9هبِّ
اٍل 1396
آخش 1395

ٍاحذ اسلبم  :سيبل
سشجوغ

پيطٌْبد 1397

هصَة 1397

امضبء-رئيس شىراي اسالمي روستب
----

بودجه مصوب سال  1397دهياري ...............
فرم درآمد
وذ

ضشح

6399
7000
7100
7101
7102
7199
7200
7201
7202
7203
7204
7299

سبيش هَاسد
اػبًبت ّ،ذايب ٍ داسايي ّب
اػبًبت ٍووه ّبي اّذايي اضخبظ ٍسبصهبًْبي خصَصي
ووه ّبي ّذايب ٍ خَديبسي اّبلي اضخبظ ٍ سبصهبًْبي خصَصي
دسآهذ حبصل اص پشداخت صوبت اّبلي
سبيش هَاسد
اهَال ٍداسايي ّبي وِ ثغَساتفبلي يبثوَجت لبًَى ثِ دّيبسي تؼلك هيگيشد
جشاين ٍ تخلفبت سبختوبًي ٍ غشاهت ّب
ضجظ سپشدُ ّبي هغبلجِ ًطذُ
جشيوِ لغغ اضجبس سٍستبيي ٍ غشاهت ّب
دسآهذ حبصل اص تغييش وبسثشي
سبيش هَاسد
جوغ ول

امضبء-مسئىل مبلي دهيبري
سبمبنه بىدجه شهرداريهب و دهيبريهبي كشىر

ٍصَلي لغؼي  1395هصَة 1396

امضبء-دهيبر
budget.imo.org.ir

استبى  ............. :ضْشستبى  ............ :ثخص  ......... :دّستبى ......... :

ٍصَلي لغؼي3هبِّ ٍصَلي لغؼي9هبِّ
اٍل 1396
آخش 1395

ٍاحذ اسلبم  :سيبل
سشجوغ

پيطٌْبد 1397

هصَة 1397

امضبء-رئيس شىراي اسالمي روستب
----

بودجه مصوب سال  1397دهياري ...............
فرم خدمات اداري-روستايي
وذ
1000
10100
10101
10102
10103
10104
10199
10200
10201
10202
10203
10204
10205
10206
10207
10208
10299
20000
20300
20301
20302
20399
20400
20401
20402

ضشح
فصل اٍل ّ :ضيٌِ ّبي پشسٌلي
هبدُ -1حمَق ،اجشت ،دستوضد
حمَق يب حك الضحوِ دّيبس
حمَق وبسوٌبى هبهَس ثِ خذهت
حمَق وبسوٌبى لشاسدادي
حمَق وبسوٌبى سٍصهضد
سبيش
هبدُ  -2هضايب،ووه ّب ٍ فَق الؼبدُ ّب
هضايبي دّيبس
هضايبي وبسوٌبى هبهَس ثِ خذهت
هضايبي وبسوٌبى لشاسدادي
هضايبي وبسوٌبى سٍصهضد
فَق الؼبدُ،اضبفِ وبسسبػتي،جوؼِ وبسي ٍ ًَثت وبسي
حك ثبصًطستگي،حك ثيوِ تبهيي اجتوبػي،حك ثيوِ دسهبًي
ووىْبي غيشًمذي،ووه ػبيلِ هٌذي،ثي وبالّبي اسبسي وبسگشاىّ،ضيٌِ ًْبس
پبداش ٍ ػيذي
سبيش
فصل دٍم – ّضيٌِّبي اداسي ٍ خذهبتي
هبدُ  – 3هأهَسيت ٍ ّضيٌِ سفش ٍ حول ٍ ًمل
هبهَسيت ٍ ّضيٌِ سفش
حول ٍ ًمل ٍ پست
سبيش
هبدُ -4اجبسُ ثْب ٍوشايِ
اجبسُ سبختوبى
اجبسُ صهيي

امضبء-مسئىل مبلي دهيبري
سبمبنه بىدجه شهرداريهب و دهيبريهبي كشىر

ٍصَلي لغؼي 1395

امضبء-دهيبر
budget.imo.org.ir

هصَة 1396

استبى  ............. :ضْشستبى  ............ :ثخص  ......... :دّستبى ......... :
ٍاحذ اسلبم  :سيبل
پيطٌْبد 1397

هصَة 1397

امضبء-رئيس شىراي اسالمي روستب
----

بودجه مصوب سال  1397دهياري ...............
فرم خدمات اداري-روستايي
وذ
20403
20404
20499
20500
20501
20502
20503
20504
20505
20506
20507
20508
20509
20510
20511
20512
20514
20599
20600
20601
20602
20603
20604
20700
20701
امضبء-مسئىل مبلي دهيبري
سبمبنه بىدجه شهرداريهب و دهيبريهبي كشىر

ضشح
وشايِ هبضيي ّبي اداسي ٍ خذهبتي
وشايِ هبضيي آالت ٍ ٍسبيظ ًمليِ
سبيش
هبدُ -5خذهبت لشاسدادي
ًگْذاسي ٍ تؼويشات جضئي سبختوبى ٍ تأسيسبت
ًگْذاسي ٍ تؼويشات ٍسبيل اداسي ٍ خذهبتي
ًگْذاسي ٍ تؼويشات هبضيي آالت ٍ ٍسبئظ ًمليِ اداسي ،خذهبتي ٍ ػوشاًي
ّضيٌِ چبح اٍساق ،دفبتشً ،طشيبت ،آگْي ٍ ػىس
ّضيٌِ جطي ،پزيشايي ،سَگَاسي ٍ افغبسي ٍ ثشًبهِ ّبي فشٌّگي
ّضيٌِّبي آهَصضي
ّضيٌِّبي ثبًىي (وبسهضد ،ثْبي دستِ چه ،اٍساق ثْبداس ،حَالِ ثبًىي)
حك الجلسِ،حك وبسضٌبسي،حك التذسيس،حك حسبثشسي
ّضيٌِ ّبي سفبّي وبسوٌبى
ّضيٌِ ثيوِ داساييْبي ثبثت
ّضيٌِ ثيوِ اّبلي
خذهبت اتالف ٍ هجبسصُ ثب جبًَساى هَري
ثيوِ جبهغ هسئَليت هذًي
سبيش خذهبت لشاسدادي
هبدُ  – 6سَخت ،آة ،ثشق ٍ تلفي
سَخت هبضيي آالت ٍٍسبيل ًمليِ
آة ثْب ٍ تلفي
ثْبي ثشق هصشفي
سَخت دستگبّْبي حشاستي
هبدُ -7هَاد ٍ لَاصم هصشف ضذًي
خشيذ لَاصم جضيي سبختوبى

ٍصَلي لغؼي 1395

امضبء-دهيبر
budget.imo.org.ir

هصَة 1396

استبى  ............. :ضْشستبى  ............ :ثخص  ......... :دّستبى ......... :
ٍاحذ اسلبم  :سيبل
پيطٌْبد 1397

هصَة 1397

امضبء-رئيس شىراي اسالمي روستب
----

بودجه مصوب سال  1397دهياري ...............
فرم خدمات اداري-روستايي
وذ
20702
20703
20704
20705
20706
20707
30000
31000
31001
31002
31003
31100
31101
31200
31201
31203
31300
31301
31302
31303
31304
31399
40000
41600
41601
امضبء-مسئىل مبلي دهيبري
سبمبنه بىدجه شهرداريهب و دهيبريهبي كشىر

ضشح
خشيذ لَاصم هصشفي اداسي ٍ خذهبتي
خشيذ لَاصم يذوي هبضيي االت
خشيذ ثزس ٍ ًْبل ،سن ٍ لَاصم ثبغجبًي
خشيذ لَاصم تٌظيف
خشيذ تبثلَ ٍ پالوْبي ساٌّوب
سبيش هَاد ٍ لَاصم هصشفي
فصل سَم ّضيٌِ ّبي سشهبيِ اي
هبدُ -10خشيذ سبختوبى،صهيي،حمَق ٍ اهتيبصات
خشيذ سبختوبى
خشيذ صهيي
حمَق ٍ اهتيبصات
هبدُ  -11سبختوبى ٍ تبسسيبت
ثبصسبصي،تؼويشات اسبسي سبختوبى ٍ تبسيسبت
هبدُ  -12هبضيي آالت ٍ ٍسبيل ًمليِ
خشيذ هبضيي آالت ٍسبيظ ًمليِ
سبيش لَاصم فٌي ٍ تجْيضات اداسي ٍ خذهبتي
هبدُ -13وبالي هصشف ًطذًي
لَاصم هصشف ًطذًي
حيَاًبت ٍ ًجبتبت
وتبة
تجْيض دّيبسي ثِ سيستن وبهپيَتشي
سبيش
فصل چْبسم ّضيٌِ ّبي اًتمبلي
هبدُ  -16ووه ٍپشداختْبي ديگش ثِ ثخص ػوَهي
تبهيي اػتجبس ثَدجِ ضَساي اسالهي سٍستب

ٍصَلي لغؼي 1395

امضبء-دهيبر
budget.imo.org.ir

هصَة 1396

استبى  ............. :ضْشستبى  ............ :ثخص  ......... :دّستبى ......... :
ٍاحذ اسلبم  :سيبل
پيطٌْبد 1397

هصَة 1397

امضبء-رئيس شىراي اسالمي روستب
----

بودجه مصوب سال  1397دهياري ...............
فرم خدمات اداري-روستايي
وذ
41602
41700
41702
41703
41800
41801
41802
41803
41899
41900
41901
41902
41999
42000
42001
42002
42003

امضبء-مسئىل مبلي دهيبري
سبمبنه بىدجه شهرداريهب و دهيبريهبي كشىر

ضشح
ووه ثِ خسبست ديذگبى حَادث غيشهتشلجِ
هبدُ  -17ووه ٍپشداختْبي ديگشثِ ثخص خصَصي
ووه ٍ اػبًبت ثِ هستوٌذاى
وفي ٍ دفي اهَات ثالصبحت
هبدُ  -18ثبصپشداخت ٍام ٍ وبسهضد
جشاين ٍ ّضيٌِ ّبي ديشوشد
وبسهضد ٍام
ثبصپشداخت السبط ٍام دسيبفتي اص ثبًىْب
سبيش
هبدُ  -19پشداختْبي اًتمبلي ثِ وبسوٌبى
پشداخت ثِ وبسوٌبى غيش ضبغل
حك سٌَات هبّْبي وبسي خبتوِ خذهت وبسوٌبى
سبيش
هبدُ  -20ديَى ٍتؼْذات
ديَى ثب هحل
ديَى ثالهحل
تؼْذات
جوغ

ٍصَلي لغؼي 1395

امضبء-دهيبر
budget.imo.org.ir

هصَة 1396

استبى  ............. :ضْشستبى  ............ :ثخص  ......... :دّستبى ......... :
ٍاحذ اسلبم  :سيبل
پيطٌْبد 1397

هصَة 1397

امضبء-رئيس شىراي اسالمي روستب
----

بودجه مصوب سال  1397دهياري ...............
فرم عمران روستايي
وذ
31000
31010
31020
31030
32000
32010
32020
32030
32040
33000
33010
33020
33030
33040
33050
33060
34000
34010
34020
34030
35000
35010
35020
35030
35040
امضبء-مسئىل مبلي دهيبري
سبمبنه بىدجه شهرداريهب و دهيبريهبي كشىر

ضشح
ثشًبهِ سيضي تَسؼِ سٍستبيي
عشح تْيِ ٍ تصَيت عشحْبي ّبدي سٍستبيي
عشح توله اساضي ٍاهالن هَسد ًيبص اجشاي تَسؼِ ٍ ػوشاى سٍستبيي
عشح هغبلؼبت هسبيل سٍستبيي
ثشًبهِ ّذايت ٍ دفغ آثْبي سغحي سٍستب
عشح احذاث وبًبلْبي دفغ آثْبي سغحي
عشح ثْسبصي هسيل ّبي داخلي سٍستب
عشح هشهت ٍ پَضص اًْبس
عشح لَلِ گزاسي ،تؼويشات ٍ ًگْذاسي ٍ تجْيض اهَس آة ضشة
ثشًبهِ ثْجَد حول ٍ ًمل ٍثْجَد ػجَس ٍ هشٍس سٍستبيي
عشح ثْسبصي هؼبثش
عشح احذاث ٍ تىويل ٍتشهين پل سٍي سٍدخبًِ
عشح سٍضٌبيي هؼبثش ٍ جبثجبيي تيشّبي ثشق
عشح خشيذً ،صت ٍ ًگْذاسي تبثلَّب ٍ ػالين تؼييي هسيش
عشح احذاث ٍ خشيذ سبيجبى ،ايستگبُ اتَثَس ٍ پبسويٌگْبي ػوَهي
ثشف سٍثي ٍ ضي سيضي ٍ ايوي سبصي هؼبثش
ثشًبهِ ايجبد تبسيسبت حفبظتي سٍستب
عشح احذاث ٍ تىويل تبسيسبت آتص ًطبًي
عشح سيل ثٌذ ،سيل ثشگشداى ٍ ديَاس سبحلي
اليشٍثي ٍ ًگْذاسي وبًبل ّب ،هسيل ّب ٍ اًْبس
ثشًبهِ ثْجَد هحيظ سٍستبيي
عشح پبسن ،ايجبد فضبي سجض ٍ ووشثٌذ سجض ٍ دسختىبسي دس هؼبثش
عشح دفغ ثْذاضتي ٍ احذاث هشاوضاًجبضت ٍثبصيبفت صثبلِ
سبخت،خشيذ ٍ ًصت سغل صثبلِ
صيجبسبصي هحيظ سٍستبيي

ٍصَلي لغؼي 1395

امضبء-دهيبر
budget.imo.org.ir

هصَة 1396

استبى  ............. :ضْشستبى  ............ :ثخص  ......... :دّستبى ......... :
ٍاحذ اسلبم  :سيبل
پيطٌْبد 1397

هصَة 1397

امضبء-رئيس شىراي اسالمي روستب
----

بودجه مصوب سال  1397دهياري ...............
فرم عمران روستايي
وذ
35050
35060
35070
36000
36010
36020
36030
37000
37010
37020
37030
37040
37050
37060
38000
38010
38020
38030
38040
38050
38060
38070
38080
38090
38100
امضبء-مسئىل مبلي دهيبري
سبمبنه بىدجه شهرداريهب و دهيبريهبي كشىر

ضشح
تَسؼِ ٍ ًگْذاسي فضبي سجض
سبهبًذّي ثبفت ّبي فشسَدُ
جوغ آٍسي ٍ ثبصيبفت پسوبًذ ػبدي ٍ سفت ٍ سٍة هؼبثش
ثشًبهِ ايجبد اهبوي ٍسصضي  ،فشٌّگي ٍ تَسيستي
عشح احذاث اهبوي ٍسصضي
عشح احذاث فضبّبي فشٌّگي
سبيشعشحْبي ٍسصضي  ،فشٌّگي  ،تَسيستي
ثشًبهِ ايجبد سبيش تبسيسبت ٍ تسْيالت سٍستبيي
عشح خشيذ احذاث  ،تىويل ٍ تَسؼِ سبختوبًْبي اداسي
عشح احذاث ٍ تىويل حوبهْبي ثْذاضتي
عشح احذاث تَالتْبي ػوَهي
عشح احذاث ٍ تىويل ثبصاسّبي هحلي ٍ هيبديي هيَُ ٍ تشُ ثبس
عشح احذاث ٍ تىويل هجتوغ وبسگبّي
عشح احذاث ٍ تىويل غسبلخبًِ ٍ سبهبًذّي آساهستبًْب
ثشًبهِ ايجبد تبسيسبت دسآهذصا
عشح احذاث ّتل ،هتل ٍ سستَساى
عشح احذاث ٍ تىويل سشدخبًِ ٍ وبسخبًِ يخسبصي
عشح احذاث ٍ تىويل ًبًَايي
عشح احذاث وبسخبًِ آسفبلت ٍ تجْيضات هشثَعِ
عشح احذاث تبسيسبت سٌگ ضىي ٍ تَليذ ضي ٍ هبسِ
عشح احذاث وبسگبّبي تَليذ تيشچِ ثلَن ٍ تجْيضات هشثَعِ
عشح احذاث سبيش وبسگبّب ٍ وبسخبًجبت تَليذ هصبلح سبختوبًي
عشح احذاث اًجبسّب ٍ سيلَّبي ًگْذاسي هصبلح سبختوبًي
عشح احذاث ثبسىَل
سبيش عشحْبي تَليذي ٍ دساهذ صاد

ٍصَلي لغؼي 1395

امضبء-دهيبر
budget.imo.org.ir

هصَة 1396

استبى  ............. :ضْشستبى  ............ :ثخص  ......... :دّستبى ......... :
ٍاحذ اسلبم  :سيبل
پيطٌْبد 1397

هصَة 1397

امضبء-رئيس شىراي اسالمي روستب
----

بودجه مصوب سال  1397دهياري ...............
فرم عمران روستايي
وذ
38110
38120

امضبء-مسئىل مبلي دهيبري
سبمبنه بىدجه شهرداريهب و دهيبريهبي كشىر

ضشح
عشح احذاث هشاوض تفشيحي،گشدضگشي ٍ چٌذهٌظَسُ دسآهذ صا
عشح خشيذ ٍ تؼويشات اسبسي هبضيي االت ػوشاًي
جوغ ول

ٍصَلي لغؼي 1395

امضبء-دهيبر
budget.imo.org.ir

هصَة 1396

استبى  ............. :ضْشستبى  ............ :ثخص  ......... :دّستبى ......... :
ٍاحذ اسلبم  :سيبل
پيطٌْبد 1397

هصَة 1397

امضبء-رئيس شىراي اسالمي روستب
----

بودجه مصوب سال  1397دهياري ...............
فرم پروژه

استبى  ............. :ضْشستبى  ............ :ثخص  ......... :دّستبى ......... :
ٍاحذ اسلبم  :سيبل

فرم مشخصات پروژه
ػٌَاى ثشًبهِ :

سديف اػتجبس :
ػٌَاى عشح :
ػٌَاى پشٍطُ :
آدسس:
سبل ضشٍع :

سبل پبيبى :

ٍضؼيت پشٍطُ :
ًحَُ اجشا :
هجشي :

هذت اػتجبس:

ًيوِ توبم

جذيذ

پيوبًي

اهبًي

سبصهبى ّبي ٍاثستِ

سبيش وبسثشاى

ثشآٍسد توله اساضي ٍ اهالن جْت اجشاي پشٍطُ

سيبل

ّضيٌِ اجشاي ول پشٍطُ
ثشآٍسد ول پشٍطُ :

حجن ػوليبت :

ليوت ٍاحذ :

ٍاحذ ػوليبت :

ّضيٌِ ثشآٍسد سبالًِ
ػولىشد

هصَة
ٍضؼيت سبل ّبي لجل :

پيص ثيٌي سبل :

ٍضؼيت سبل :

پيص ثيٌي سبل ثؼذ :

امضبء-مسئىل مبلي دهيبري
سبمبنه بىدجه شهرداريهب و دهيبريهبي كشىر

امضبء-دهيبر
budget.imo.org.ir

امضبء-رئيس شىراي اسالمي روستب
----

