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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

:مقذمه
ي الصم دس اهش تْيِ ٍ ّب  هـي ٍ خظ ّب  ؿبهل ػيبػتدّيبسي ّبي ًـَس  4991ػبل ثخـٌبهِ ثَدخِ 

ٍ  ّب  ػيبػتتْيِ ٍ تٌظين ثَدخِ  دس ثبيؼت هي ٍي اخشايي اػت ّب  دخِ دس دػتگبُتٌظين ثَ
ي ًالى ّب  ػيبػت ٍ  )اثالؿي هوبم هؼظن سّجشي(ػبلِ  اًذاص ثيؼت ػٌذ چـن ي هٌذسج دسّب  هـي خظ

ن تْيِ ٍ تٌظيّب   ًبهِ هبلي دّيبسي آييي 91ثِ هَخت هبدُ  سػبيت گشدد.ٍ ػبيش اػٌبد ثبالدػتي دٍلت 
ّبي   ػيبػتًِ ػالٍُ ثش هَاسد هزًَس سػبيت ثَدُ ًـَس  ّب ثِ ػْذُ ٍصاست  ثخـٌبهِ ثَدخِ دّيبسي

 ثبؿذ. هي الضاهي ّب  تْيِ ٍ تٌظين ثَدخِ دّيبسيٍصاست ًـَس دس هَسد ًظش 
هذًظش هشاس دّيبسي اػن اص هٌبثغ هحلي، اػتبًي ٍ هلي هبلي دس ايي ثخـٌبهِ ػؼي ؿذُ اػت ًليِ هٌبثغ 

ثب  تب اهٌبى اػتلبدُ ثْيٌِ اص ًليِ هٌبثغ هتلَس دس يي ثشًبهِ يٌؼبلِ ثشاي دّيبسي كشاّن آيذ. كتِگش

ي هْن ػوشاًي ٍ خذهبتي كشاّن ؿذُ ٍ ّب تْيِ ٍ تٌظين ثَدخِ ٍ تلَيت آى، صهيٌِ اخشاي عشح

تب ٍ ثشًبهِ ي سٍػّب اػبع ًيبص ثيٌي ٍ ثشآٍسد هٌبثغ دسآهذي خَد ثش پيؾدّيبسي هبدس خَاّذ ثَد ثب 

ي هْن ٍ اثشگزاس اهذام ّب  ًشد هٌبثغ دسآهذي خَد دس هبلت پشٍطُ پٌدؼبلِ دّيبسي، ًؼجت ثِ ًحَُ ّضيٌِ

سػيذُ ٍ ثِ  ؿَساي اػالهي سٍػتبثِ تلَيت  ّب  دّيبسيػبالًِ دس ضوي هوتضي اػت ثَدخِ  ًوبيذ.

 اسػبل گشدد. ّب ٍصاست ًـَس ٍ اػتبًذاسي

 هاراهبردبخشاول:

 ي تَػؼِ سٍػتبيي ٍ خذهبت ًَيي سٍػتبيي ّب وبء ؿبخقاست (4

 ثؼتشػبصي ثشاي تحون هذيشيت هغلَة سٍػتبيي (2

 استوبء ػغح خذهبت ػوَهي بهبًذّي ٍػ (9

 ػوشاًي ًٍبلجذيهبًذّي ٍضؼيت كٌي، ػب (1

 تحون ًظبم دسآهذي پبيذاس (1

 كشٌّگي ٍي اختوبػي ّب ثؼتشػبصي ثشاي استوبء ؿبخق (6

 صي ًيشٍي اًؼبًياستوبء ػغح داًؾ ٍ تَاًوٌذػب (7

 ػبصي اهَس هبلي  اًتظبم ٍ ؿلبف (8
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 هابخشدوم:سياست

 .ي هلَةّب ػبيش عشحيب  ديّب   چَة عشحچْبسدس  ػوشاًي ٍ خذهبتيي ّب  اخشاي پشٍطُ (4

 .توبم ي ًيوِّب  اتوبم پشٍطُدّي ثِ  اٍلَيت (2

 .ّب ًبهِ هبلي دّيبسي آيييًشد اػتجبسات دس چْبسچَة  ّضيٌِ (9

 اهَس تبػيغ ًتبثخبًِ، ٌّشي هبًٌذ ٍ كشٌّگي ي اختوبػي،ّب عشح  صيشػبختًوي ثِ احذاث  (1

 . ٍسصؿي ٍ ...

اصخولِ تؼبًٍي ٍ تؼبًٍي ّب   هـبسًت ثب ثخؾ خلَكيغ هبلي خذيذ اػن اص بثاػتلبدُ اص هٌ (1

 .صايي ثب سٍيٌشد دسآهذّب  دّيبسي

 .ي ػوشاًي ٍ خذهبتيّب لي دس اخشاي عشحّب اّتوبم دس خلت هـبسًت ا (6

ياجراييبودجههابستهبخشسوم:

تدْيض ٍ ٍ  خشيذ ،    ي ػغحيّب آٍسي آة ٍخوغّذايت  ، ثْؼبصي هؼبثش سٍػتب : ثؼتِ ػوشاى سٍػتبئي (4

 .احذاث ػبختوبى دّيبسي ، آالت ػوشاًي هبؿيي ًگْذاسي

ػبهبًذّي  ، ًـبًي تؾپبيگبُ آ ، ػبخت ٍ تدْيض: تَػؼِ هذيشيت پؼوبًذ هيػوَثؼتِ خذهبت  (2

، خشيذ، ، تَػؼِ گشدؿگشي سٍػتبييٍ پبسى ًَدىهٌظَسُ  چٌذ تَػؼِ كضبي ػجضايدبد ٍ  ، ّب هؼتبىآسا

، ًوي ثِ ثْجَد حول ٍ ًول ًـبًي آالت خذهبتي اػن اص حول صثبلِ ٍ آتؾ هبؿيي تدْيض ٍ ًگْذاسي

.ػوَهي سٍػتبيي

 ، تَػؼِ اهَس كشٌّگي ، ساىدّيب ٍ ّب دّيبسي آهَصؽ ًبسًٌبى : كٌبٍسي اعالػبت ثؼتِ هٌبثغ اًؼبًي ٍ (9

تَػؼِ ثيوِ خبهغ  ٍ سٍػتبي الٌتشًٍيٌي، تَػؼِ كٌبٍسي اعالػبت ، ي خشدّب تَػؼِ هغبلؼبت ٍ پظٍّؾ

، ثيوِ ًيشٍّبي داٍعلت آتؾ ًـبًيهؼئَليت هذًي، آهَصؽ ؿْشًٍذاى

گزاسي ثخؾ خلَكي ٍ تؼبًٍي  ػشهبيِ تَػؼِ گشدؿگشي سٍػتبيي، : ثؼتِ تَػؼِ اهتلبدي (1

.ي هحليّب صا، ايدبد ٍ تَػؼِ ثبصاسچِ ي دسآهذّب عشح اخشاي، ّب سيبدّي
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  الساماتبودجهبخشچهارم:

ٍسي ٍ ػولٌشد ُ ثوٌظَس خلَگيشي اص ساًذ هبًذى حؼبة دّيبسي ٍ استوبي ثْشدّيبس هَظق اػت  (4

شد ًؼجت ثِ ّضيٌِ ً (حذاًثش تب پبيبى دٍسُ ػول ثَدخِ دّيبسي) دس ًوتشيي صهبى هوٌيدّيبسي، 

اػتجبسات ٍ دسآهذّب اهذام ًوبيذ.

آئيي ًبهِ هبلي دّيبسيْب ًظبست ثش حؼي اخشاي هَاًيي ٍ هوشسات هبلي ٍ دػتَسالؼول  14ٍكن هبدُ  (2

دس دػتَسات كبدس  هـبيشتّبي هشثَط ثِ ػْذُ هؼئَل هبلي دّيبسي هي ثبؿذ لزا دسكَست هـبّذُ 

هشاتت سا ثِ اعالع دّيبس،  هَظق اػتدّيبسي  ؿذُ  تَػظ دّيبسي ثب هَاًيي ٍ هوشسات، هؼئَل هبلي

ؿَساي اػالهي سٍػتب ٍ اػتبًذاسي ريشثظ ثشػبًذ.  

آئيي ًبهِ هبلي دّيبسيْب ًليِ پشداخت ّبي دّيبسي دس حذٍد ثَدخِ هلَة ثب اػٌبد  12ٍكن هبدُ  (9

هـتشى  هثجت ٍ ثب سػبيت هَاًيي ٍ هوشسات هشثَعِ ثؼول خَاّذ آهذ. ايي اػٌبد ثبيؼتي ثِ اهضبي

دّيبس ٍ هؼئَل هبلي دّيبسي ثشػذ.

سػبيت ًلبة هؼبهالت دّيبسيْب ٍ كشآيٌذ اًدبم هؼبهالت تبثغ آئيي ًبهِ هبلي دّيبسيْب هي ثبؿذ.  (1

اًذ دسآهذ دّيبسي سا دس چْبسچَة ٍظبيق هبًًَي دّيبسي ٍ  دّيبس ٍ هؼئَل اهَس هبلي دّيبسي هٌلق (1

ذ.ٌثبؿ ًشد خبسج اص هحذٍدُ سٍػتب ًوي ٌِيٌذ ٍ هدبص ثِ ّضيكشكبً دس هحذٍدُ هبًًَي سٍػتب ّضيٌِ ًوب

ّبي اػالهي سٍػتبّب ، دّيبسي هٌلق اػت  آييي ًبهِ اخشايي تـٌيالت ؿَسا 99هبدُ  ثبتَخِ ثِ  (6

ّب سا ثشاي اعالع اّبلي سٍػتب ٍ ػوَم هٌتـش ًوبيذ.  گضاسؽ خبهؼي اص دسآهذ ٍ ّضيٌِ

ن اص دسآهذ حبكل اص ػَاسم هبليبت ثشاسصؽ اكضٍدُ، ػَاسم دس ايي گضاسؽ ثبيذ اعالػبت دسآهذي اػ

ّب، هدوَع ّضيٌِ  ًبؿي اص كذٍس پشٍاًِ ػبختوبًي، ثلَست هـخق رًش ؿَد. ّوچٌيي دسهَسد ّضيٌِ

 اػالم گشدد. ّبي ػوشاًي ٍ ّضيٌِ ًظبكت سٍػتب حوَم ٍ هضايبي ًبسًٌبى، ًبسگشاى ٍ ... ، ّضيٌِ پشٍطُ
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بودجهظيمتنطرز:بخشپنجم

، اداسي اهَسسا ثِ تلٌيي  ّب  ، ّضيٌِيثيٌي هٌبثغ دسآهذ دّيبسي هَظق اػت ثب ؿٌبػبيي ٍ پيؾ (4

 تٌظين ٍ اخشا ًوبيذ. ثيٌي ؿذُ پيؾٍ ػوشاًي دس ػوق هٌبثغ  سٍػتبييخذهبت 

ٍ اػوبل تـييشات ي ثَدخِ ّب  دسهبلت كشم ثبيذ ّب  ثَدخِ دّيبسي تذٍيي ًليِ ػوليبت هشثَط ثِ (2

ي ّب  ٍ كؼبليت ّب  اخشاي ثشًبهِتب ثِ ػٌَاى هشخغ اكلي د َتٌظين ؿ دس ايي ثخـٌبهِ ػالم ؿذًُذّبي ا

 .هذًظش هشاس گيشد ّب  دّيبسي

ي خبسي دّيبسي ثِ ًل ثَدخِ ّب  ًؼجت ّضيٌِ ،ّب  ًبهِ هبلي دّيبسي آييي 92هبدُ  2ثشاػبع تجلشُ  (9

ثَدُ دسكذ  64ًل ثَدخِ دّيبسي حذاهل  ي ػوشاًي دّيبسي ثِّب  دسكذ ٍ ّضيٌِ 14دّيبسي حذاًثش 

 ؿَد. ػذم سػبيت ايي هَضَع اص ػَي دّيبسي تخلق هحؼَة هي ًِ

 تشيي ؿشايظ يٌي اص هْنػبى  ثذييثبؿذ ٍ  هي ّب  ٍ ّضيٌِ ّب ؿبهل دسآهذ اي اكَالً ّش ثَدخِ (1

 .اػتٍ اػتجبسات  ّب ًَيؼي، تٌظين تَاصى هيبى دسآهذ ثَدخِ

ي گزؿتِ ّب دس ػبل دسآهذّبثبيؼتي هتٌبػت ثب سؿذ  هي 4991دس ػبل  ّب ثيٌي دسآهذ هيضاى پيؾ (1

 اًدبم پزيشد.

بسي ٍ ل اهَس هبلي دّيئَي هشثَعِ ثبيذ تَػظ هؼّب  پغ اص تْيِ ٍ تٌظين ثَدخِ دّيبسي، ًليِ كشم (6

 ، تَػظ سئيغ ؿَسا اهضبء ٍ اثالؽ ؿَد.ؿَساي اػالهي سٍػتب، دّيبس تبييذ ٍ پغ اص تلَيت

ّيچ ٍخِ تؼْذي ثشاي  ّب، ثِ  دس ثَدخِ دّيبسيهتوشًض آهذ حبكل اص تَصيغ اػتجبسات ثيٌي دس پيؾ (7

تَاًٌذ هيضاى ػولٌشد ًِ هبُ  ّب هي دّيبسيايدبد ًخَاّذ ًشد.  ي ًـَسّب  ّب ٍ دّيبسي  ػبصهبى ؿْشداسي

 هٌظَس ًوبيٌذ. 4991ثيٌي ثَدخِ ػبل  اٍل ػبل خبسي ثِ ػالٍُ ػِ هبُ ػبل هجل سا ثشاي پيؾ
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ضوابطمالي:بخشششم

ٍ هوشسات  ّب  ًبهِ هبلي دّيبسي آيييهَخت هبًَى ٍ  ثِ ّب  اػبع ٍ هجٌبي ضَاثظ هبلي ثَدخِ دّيبسي

ؿَد ٍلي ثشخي ضَاثظ  تؼييي هي ّب  ي هَسد ػول دّيبسيّب  ٍ دػتَسالؼول ّب  اػتخذاهي ٍ ػبيش ثخـٌبهِ

دسج  ّب  يبثذ دس ثخـٌبهِ ثَدخِ دّيبسي يدس ثَدخِ ػبل هَسد ًظش ضشٍست ه ّب خبف ًِ سػبيت آى

 ثبؿذ: ثِ ؿشح ريل هي 4991اّن ايي ضَاثظ ثشاي ػبل هبلي ًِ  گشدد هي

ي رًش ؿذُ دس ّب ثؼتِاخشاي ثب اٍلَيت  ي ًـَسّب  ٍ دّيبسي ّب  اػتجبس دسيبكتي اص ػبصهبى ؿْشداسي (4

ثخـٌبهِ ثَدخِ ّضيٌِ گشدد.

ي ّب ػيبػتثشاػبع  يپظٍّـٍ آهَصؿي  اهَس ػشكلل ًل ثَدخِ دّيبسي دس (دسكذ% )ػِ  9تب  (2

اًذ ثب تلَيت ؿَساي دّيبسي هي تَضيٌِ گشدد ٍ ّ ي ًـَسّب ٍ دّيبسي ّب اثالؿي ػبصهبى ؿْشداسي

اهذام ًوبيذ.اػتبًذاسي ص عشين ، ااػالهي سٍػتب

 9ذ تب تَاً هياختوبػي ٍ كشٌّگي دس ػغح سٍػتب، دّيبسي  بيّ دس ساػتبي ًوي ثِ اخشاي ثشًبهِ (9

دسكذ اص ًل ثَدخِ دّيبسي سا دسايي صهيٌِ ّضيٌِ ًوبيذ.

كشف اػتبًذاسدػبصي ٍػبيل ٍ تدْيضات هبًَى خشائن ساًٌذگي كشكأ ثبيذ  29دسآهذ ًبؿي اص هبدُ  (1

ًـي ٍ ًگْذاسي آى، تْيِ ٍ ًلت ٍ ًگْذاسي ػالئن ساٌّوبيي ٍ ساًٌذگي ٍ تدْيضات  ، خظّب ايوٌي ساُ

ي سٍػتبيي، هؼبثش ٍ ًوبط ّب ي ػوَهي ٍ اكالح ساُّب ػبثش پيبدُ، احذاث تَهلگبُي ّب ايوٌي، احذاث پل

گشدد. ّب خيض دس سٍػتب حبدثِ

هبًَى هبليبت ثش اسصؽ اكضٍدُ ثبيذ كشف  98ػَاسم آاليٌذگي دسيبكتي اص هحل تجلشُ يي هبدُ  (1

گشدد. ّب تَػؼِ كضبي ػجض چٌذ هٌظَسُ ٍ ًبّؾ اثشات ًبهغلَة ًبؿي اص آاليٌذگي

 يبل ثيؾ اصيي هيليبسد س ْبهبًَى ثشًبهِ پٌدن تَػؼِ آ429ًًُِ دسآهذ حبكل اص هٌبثغ هبد ييْبدّيبسي (6

دس هبلت  ي ػوشاًي هؼييّب پشٍطُثبؿذ، دسآهذ هبصاد ثشآى سا ثبيؼتي كشكب خْت اخشاي  هيدس ػبل 

اهذام ًوَدُ ٍ گضاسؽ آى سا ثِ اػتبًذاسي اسػبل ًوبيٌذ. هلَةثَدخِ 

گزاسي ثبيؼتي داساي عشح تَخيْي اهتلبدي ٍ كٌي تبييذ ؿذُ ثبؿذ. ي دسآهذصا ٍ ػشهبيِّب عشح (7

گشدد: ؿَساي اػالهي سٍػتب ثِ ؿشح ريل تؼييي هيثشاي ًوي ثِ اػتجبسات  ثيٌي پيؾ (8

ثَدخِ خبسي.%( 44دسكذ ) دُحذاًثش هؼبدل  2ٍ  4ي دسخِ ّب  دّيبسي
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ثَدخِ خبسي.%( 1ح دسكذ )حذاًثش هؼبدل پٌ 1ٍ  9ي دسخِ ّب  دّيبسي

.خبسي ثَدخِ%( 9دسكذ ) ػِحذاًثش هؼبدل  6ٍ  1ي دسخِ ّب  دّيبسي

ٍ هتٌبػت ثب دسكذ تحون  ثبؿذ هيي خبسي ؿَسا ّب ايي ثَدخِ ؿبهل ًوي ثِ ثَدخِ ٍ ّضيٌِ : تجلشُ

 گشدد. هيدسآهذ دس دّيبسي ثِ ؿَسا پشداخت 

لَة دّيبسي اًدبم هي گيشد ٍ ثبثت ّضيٌِ ًشد دس ّضيٌِ ًشد اػتجبسات دّيبسيْب دس هبلت ثَدخِ ه (9

عَل ػبل هبلي ًيبصي ثِ اخز هلَثِ هدذد اص ؿَساي اػالهي سٍػتب ًذاسد.

ّضيٌِ  ي)ثِ اػتثٌب دسكذ ّضيٌِ خبسي 6ثَدخِ حذاًثش تب ػوق  47ٍ  46ػوق اػتجبسات هبدُ  (44

دسكَست تحون دسآهذ پشداخت خَاّذ ؿذ.ًِ ثبؿذ  هي (ّب ؿَسا

كشكبً دس ػوق اػتجبسات خبسي ثَدخِ هبثل  ّب  ٍهت دّيبسي ؼْذ ثشاي ًبسًٌبى پبسُّشگًَِ ت (44

ثبؿذ. ثيٌي اػت. ايدبد ّشگًَِ تؼْذ ثشاي ػٌَات ثؼذ هوٌَع هي پيؾ

 سيبل7.244.444ثشاثش 4991ي توبم ٍهت  دس ػبل ّب ثشآٍسد هيضاى حذاهل حوَم ًليِ ًيشٍ (42

ٍهت  ي توبم ٍهت ٍ پبسُّب هجلؾ هغؼي حذاهل دػتوضد ًيشٍثبؿذ.  هي (سيبلٍ دٍيؼت ّضاس هيليَى  ّلت)

ػبلي ًبس هـخق خَاّذ ؿذ ًِ ػٌذالضٍم ثبيذ اص عشين ػبصًٍبس اكالح  دس ػبل آتي تَػظ ؿَساي

ثَدخِ هَسد ػول هشاس گيشد.

 ّب دّيبسيخَاّذ سػيذ، ٍلي  ت ؿَساي ػبلي ًبسهجلؾ هغؼي پبداؽ پبيبى ػبل )ػيذي( ثِ تلَي  (49

هؼبدل دٍ ثشاثش پبيِ حوَم پشػٌل ثِ ؿشط آى ًِ اص ػِ ثشاثش حذاهل  4991ثَدخِ ػبل دس  هَظلٌذ

 ثيٌي ًوبيٌذ.  پيؾ دػتوضد ثبالتش ًجبؿذ،

دس  ي ثَدخِ ٍّب ثب سػبيت هحذٍديت ًبس ًبسًٌبى ٍ ػبيش حوَم ٍ هضايبي دّيبساى پشداخت اضبكِ  (41

  ثبؿذ. دبص هيه 4991 ػبلس د تؼييي حوَم ٍ هضايبي دّيبساى دػتَسالؼول ًحَُچَة چْبس

ي ؿيشضشٍسي هبًٌذ چبح توَين، ػبلٌبهِ، ػشسػيذًبهِ ّب  اًدبم ّشگًَِ ّضيٌِ ثشايثيٌي اػتجبس  پيؾ (41

ثبؿذ. ي هشثَط ثِ تجشيي، تـٌش ٍ تؼليت ٍ اهثبلن هدبص ًويّب ٍ پيبم ّب  ٍ اعالػيِ يب آگْي

ٍخَد داسد اًيذاً هوٌَع  ّب يشاًي آىخشيذ ٍػبيل كَتي، ٌّشي ٍ لَاصم تضئيٌي خبسخي ًِ هـبثِ ا (46

ثَدُ ٍ دّيبسي كشكبً ثبيذ دس حذ ثَدخِ هلَة اهالم كَم سا اص ًَع ايشاًي آى خشيذاسي ًوبيذ.

ؿَد.خَيي  كشكِ ّب دس خشيذ ٍ هلشف هَاد هلشكي اداسي، ػَخت ٍ تؼويشات خَدسٍ (47
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 اص ّشگًَِ تدول ثشگضاس ٍ هحلٍ ًظبيش آى ثبيذ ثِ دٍس  ّب  ، ّوبيؾّب  اًذيـي ، ّنّب  گشدّوبيي (48

خَيي اًتخبة گشدد. هتٌبػت ثب هَضَع ٍ ثب سػبيت اكل كشكِبرگزاري بايد 

ي ًـَس خَاّذ ثَد.ّب ًبهِ اػتخذاهي دّيبسي آئيي 44ٍ  7 ، 6تبثغ هَاد  ّب  حوَم ًبسًٌبى دّيبسي (49

ي خبسي ٍ ّب تاًدبم كؼبلي ثشايي ػوشاًي ثشاي ثٌبسگيشي پشػٌل ّب ثيٌي اػتجبس دس عشح پيؾ (24

ؿَد دس  ي ػوشاًي پشداخت هيّب اص هحل اػتجبس عشح ّب اػتلبدُ اص خذهبت اكشادي ًِ حوَم آى

ثبؿذ. ي خبسي دّيبسي هدبص ًويّب كؼبليت

ًبسگيشي ًيشٍي اًؼبًي  اًؼوبد هشاسداد ثب سػبيت هوشسات هشثَط، ثب اؿخبف حويوي ٍ حوَهي ثشاي ثِ (24

ي ػبل هجل هشثَط ثِ هـبؿل پـتيجبًي ٍ اكلي هوٌَع ٍ اًؼوبد ّب ثِ اػتثٌبي هَاسد هَضَع هشاسداد

هشاسداد ثب سػبيت هوشسات ثشاي اًدبم ًبس هـخق دس هذت هؼيي ٍ هجلؾ هـخق كشكبً اص اػتجبسات 

ثبؿذ. اي )خبسي( هدبص هي ّضيٌِ

ي ؿبهل ي اختٌبة ًبپزيش پشػٌلّب  %( ّضي444ٌِهٌللٌذ كشكبً پغ اص تأهيي كذ دس كذ ) ّب  دّيبسي (22

حوَم ٍ هضايبي هؼتوش ًبسًٌبى ٍ اكضايؾ ضشيت حوَم، ػيذي )پبداؽ پبيبى ػبل( ٍ ًيض ػبيش 

ي ديگش اهذام ًوبيٌذ ثِ ّب  ثيٌي ّضيٌِ ، ًؼجت ثِ پيؾ4991ي هبًًَي پشػٌلي تب پبيبى ػبل ّب  ّضيٌِ

دد.ي پشػٌلي ايدبد ًگشّب گًَِ ًؼشي اػتجبس ثبثت پشداخت ًِ دس پبيبى ػبل ّيچ عَسي

ثبؿذ. هي)ػيلذّضاسسيبل(سيبل944.444،هجلؾ4991ػبل ثشاي ْبدّيبسي هيوت پبيِ اهَال هٌوَل حذاهل (29

دّيبسي هي تَاًذ ثوٌظَس حلظ ايوٌي سٍػتب اص خغشات ًبؿي اص ثاليبي عجيؼي ٍ حَادث ؿيشهتشهجِ،  (21

سا ثب هـبسًت آًبى ثيوِ ًوبيذ. سٍػتبئيبىاهبًي ٍ ػبختوبى ّبي 

هي ثبيؼت ّضيٌِ ّبي ثْشُ هي ثبؿٌذ ايؼتگبُ آتؾ ًـبًي يي پَؿؾ  تحتًِ  ييسٍػتبّب (21

سا ثشاثش هشاسدادّبي هٌؼوذُ پشداخت ًوبيٌذ.هشثَعِ گيشي اص خذهبت ايؼتگبُ آتؾ ًـبًي 
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يكشورهاسامانهبودجهدهياري:بخشهفتم

اسػبل يي ًؼخِ اص ّب هجٌي ثش   ًبهِ هبلي دّيبسي آييي 94ّب عجن هبدُ  ثبتَخِ ثِ تٌليق دّيبسي  (4

توبهي ، ػبلِ پٌدن تَػؼِ ًـَس ثشًبهِ پٌحهبًَى  16دس ساػتبي اخشاي هبدُ ٍ   ثَدخِ ثِ ٍصاست ًـَس

ّب سا دس  دّيبسيهَظلٌذ ثَدخِ هلَة ٍ تلشيؾ ثَدخِ  ٍ هؼئَليي هبلي دّيبسيْب يْبدّيبسثخـذاسيْب ٍ 

 ثجت ًوبيٌذ. budget.imo.org.irًـَس ثِ آدسع ايٌتشًتي  ّبي ػبهبًِ ثَدخِ دّيبسي

اًذ پغ اص ثجت ثَدخِ دّيبسيْب دس ػبهبًِ ثَدخِ ٍ تلَيت ؿَساي اػالهي سٍػتب،  ثخـذاسيْب هَظق (2

ًؼخِ ًبؿزي ثَدخِ ًِ اص ػبهبًِ ثَدخِ پشيٌت گشكتِ ؿذُ ٍ ثِ اهضبي دّيبس ٍ ؿَساي اػالهي 

 تبًذاسي هشثَعِ اسػبل ًوبيٌذ.سٍػتب سػيذُ سا حذاًثش تب دُ سٍص ثؼذ اص تلَيت ثِ كشهبًذاسي ٍ اػ

دّيبسي سا پيـٌْبدي ػبل ثؼذ ثَدخِ دّيبس هٌلق اػت ّب،   ًبهِ هبلي دّيبسي آييي 94ثِ اػتٌبد هبدُ  (9

اسائِ ًوبيٌذ ٍ ؿَسا هجل اص پبيبى اػلٌذهبُ ثَدخِ  ي اػالهي سٍػتبتب پبيبى دي هبُ تْيِ ٍ ثِ ؿَسا

 اخشا ثِ دّيبسي اثالؽ ًوبيذ. ثشايهلَة سا 

دّيبس هٌلق اػت حذاًثش تب ًيوِ خشدادهبُ ػبل ثؼذ تلشيؾ  ْبًبهِ هبلي دّيبسي آييي 92عجن هبدُ  (1

اهذام الصم هبًًَي ثِ دّيبسي  ثشايتلشيؾ ثَدخِ سا، ثَدخِ سا ثِ ؿَسا اسايِ ٍ ؿَسا حذاًثش تبپبيبى تيشهبُ

 .اثالؽ ًوبيذ

كشٍسديي هبُ  پبيبىحذاًثش تب  ، خِدس ػبهبًِ ثَد 4991ثجت ثَدخِ هلَة ػبل  ثشايهْلت دػتشػي  (1

 ثبؿذ. هي 4991 تب ًيوِ هشدادهبُ 4991ػولٌشد( ػبل )ٍ هْلت دػتشػي ثجت تلشيؾ ثَدخِ 4991 ػبل

ػْذُ ثخـذاس، دّيبس ٍ هؼئَليي  ، ثِ ّبي ثجت ؿذُ دس ػبهبًِ ثَدخِ هؼئَليت كحت ٍسٍد ثَدخِ (6

 .ثبؿذ ّب هي هبلي دّيبسي
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ودجهتغييراتكذهايب:بخشهشتم

ّبي  تـييشات ريل دس كشم ،ًؼجت ثِ ػبل گزؿتِ ّب ٍ ّضيٌِ دّيبسي ثبتَخِ ثِ تـييشات هٌبثغ دسآهذي

 : گشددهي اكالح ٍ ّضيٌِ ًشد دّيبسيْب، ثِ ؿشح ريل دسآهذي 

هبًَى  98هبدُ  ػَاسم ثٌذ الق"هَضَع  4442ٍ  4444ٍخَد ًذ دسآهذي  ثبتَخِ ثِ : شم دسآهذك (4

ثب  2249، ًذ دسآهذي  "هبًَى هبليبت ثش اسصؽ اكضٍدُ 98هبدُ  4تجلشُ "ٍ " ُهبليبت ثش اسصؽ اكضٍد

 حزف هي گشدد. "ػْن دّيبسي اصهحل ٍكَلي خبسج اص حشين ؿْشّب"هَضَع 

ّضيٌِ خـي، پزيشايي، ػَگَاسي ٍ "ثِ 24141 ًذهَضَع هتي  : خذهبت اداسي ٍ سٍػتبييّبي كشم  (2

ثب هَضَع  24142ًذ  "خذهبت هشاسدادي-1هبدُ "ريل  يبثذ ٍتـييش"ٍ ثشًبهِ ّبي كشٌّگي اكغبسي

 گشدد. اضبكِ هي"سكت ٍ سٍة سٍػتب"ثب هَضَع 24149ٍ ًذ "خذهبت اتالف ٍ هجبسصُ ثب خبًَساى هَري"

 : كشم ػوشاى سٍػتبيي (9

ثي ٍ ؿي ثشف سٍ" 99464ًذ ،"ثْجَد حول ٍ ًول ٍثْجَد ػجَس ٍ هشٍس سٍػتبيي"ريل ثشًبهِ -الق

اضبكِ "خشيذ، ًلت ٍ ًگْذاسي تبثلَّب ٍ ػالين تؼييي هؼيش"99474ًذٍ "هؼبثش سيضي ٍ ايوي ػبصي

 گشدد. هي

هؼيل ّب  اليشٍثي ٍ ًگْذاسي ًبًبل ّب،" 91494، ًذ "ايدبد تبػيؼبت حلبظتي سٍػتب"ريل ثشًبهِ -ة

 اضبكِ هي گشدد. "ٍ اًْبس

تَػؼِ ٍ " 91414ًذ ، "بصيجبػبصي هحيظ سٍػت" 91414، ًذ "ثْجَد هحيظ سٍػتبيي"ريل ثشًبهِ  -ج

 گشدد. اضبكِ هي "ػبهبًذّي ثبكت ّبي كشػَدُ"91464، ًذ "ًگْذاسي كضبي ػجض



خالصه كل بودجه1فرم 

درآمذها و منابع تاميه اعتبار2فرم 

خذمات اداري3فرم 

خذمات روستايي4فرم 

عمران روستايي5فرم 

فرم  مشخصات پروژه6فرم 

:تاريخ پيشنهاد دهياري 

:تاريخ تصويب شوراي اسالمي روستا 

..........  دهياري  1395 بودجه مصوب   سال  

.............دّستاى ......... تخص ............ ضْشستاى : .......... استاى 

دفتر برنبمه و بىدجه سبزمبن شهرداريهب و دهيبريهبي كشىر



: .........دّستاى : ......... تخص : ............ ضْشستاى : .............  استاى  

سيال: ٍاحذ اسلام 

............... دهياري 1395بودجه مصوب سال 

  فرم خالصه كل بودجه

(ريال)مبلغ شرحكد(ريال)مبلغ شرحكد

 دسآهذّاي ًاضي اصػَاسض ػوَهي1000

دسآهذّاي ًاضي اصػَاسض اختصاصي2000

تشًاهِ سيضي تَسؼِ سٍستايي31000تْا ٍ خذهات ٍ دسآهذ هَسسات اًتفاػي دّياسي3000

ّذايت ٍ دفغ آتْاي سغحي سٍستا32000دسآهذ حاصل اص ٍجَُ ٍ اهَال دّياسي4000

تْثَد حول ٍ ًمل ٍتْثَد ػثَس ٍ هشٍس سٍستايي33000ووه ّاي اػغايي دٍلت ٍ ساصهاًْاي دٍلتي5000

ايجاد تاسيسات حفاظتي سٍستا34000استفادُ اص تسْيالت هالي6000

تْثَد هحيظ سٍستايي35000اػاًات ،ّذايا ٍ داسايي ّا7000

ايجاد اهاوي ٍسصضي ، فشٌّگي ٍ تَسيستي36000

ايجاد سايش تاسيسات ٍ تسْيالت سٍستايي37000

ايجاد تاسيسات دسآهذصا38000

جمع كل هزينه وظيفه عمران روستايي

جمع كل هزينه هاجمع كل درآمد ها

اعتبارات و هزينه هاي جاري و عمرانیدرآمدها و منابع تامين اعتبار

جمع كل هزينه هاي وظيفه خدمات اداري

جمع كل هزينه هاي وظيفه خدمات روستايي

جمع كل درآمدها

رئيس شىراي اسالمي روستب-امضبء

----

دهيبر-امضبء

budget.imo.org.ir

مسئىل مبلي دهيبري-امضبء

سبمبنه بىدجه شهرداريهب و دهيبريهبي كشىر



: .........دّستاى : ......... تخص : ............ ضْشستاى : .............  استاى  

سيال: ٍاحذ اسلام 

............... دهياري 1395بودجه مصوب سال 

  فرم درآمد

1394هصَب 1393ٍصَلي لغؼي ضشحوذ
ها3ٍِّصَلي لغؼي

1393 آخش 

ها9ٍِّصَلي لغؼي

1394 اٍل 
1395هصَب 1395پيطٌْاد سشجوغ

 دسآهذّاي ًاضي اصػَاسض ػوَهي1000

ٍصَلي تَسظ سايشهَسسات1100

( هاليات تشاسصش افضٍد38ُتٌذ الف هادُ )ػَاسض تشفشٍش واال ٍ اسائِ خذهات1101

( هاليات تشاسصش افضٍد38ُ ريل هادُ 1تثصشُ)ػَاسض آاليٌذگي 1102

 سسيذگي تِ تخلفات ساًٌذگي23ػَاسض ًاضي اص اجشاي هادُ 1103

سايش هَاسد1199

ػَاسض تشساختواًْاٍ اساضي1200

ػَاسض سغح سٍستا1201

ػَاسض تش پشٍاًِ ّاي ساختواًي1202

ػَاسض تشتفىيه اسضي ٍ ساختواًْا1203

ػَاسض تشهؼاهالت غيشهٌمَل1204

سايش هَاسد1299

ػَاسض تشاستثاعات ٍحول ٍ ًمل1300

ػَاسض تليظ هسافشت ٍ تاستشي1301

سايشهَاسد1399

ػَاسض تش پشٍاًِ وسة،فشٍش،خذهات1400

ػَاسض تشپشٍاًِ ّاي وسة ٍ پيطِ ٍ حك صذٍسپشٍا1401ًِ

ػَاسض تشدستگاّاي لالي تافي1402

ػَاسض تشصيذ ٍضىاسٍضيالت1403

ػَاسض تشالاهتگاّْا ٍ هحل ّاي تفشيحي1404

ػَاسض تش اسٌاد سسوي ٍ لشاسدادّا1405

ػَاسض فخاسي ٍ سايش هصالح ساختواًي1406

ػَاسض تش رتح دام ٍ عيَس1407

ػَاسض تشدفتشچِ ّاي تؼاًٍي ٍ هشصًطيٌاى1408

رئيس شىراي اسالمي روستب-امضبء

----

دهيبر-امضبء

budget.imo.org.ir

مسئىل مبلي دهيبري-امضبء

سبمبنه بىدجه شهرداريهب و دهيبريهبي كشىر



: .........دّستاى : ......... تخص : ............ ضْشستاى : .............  استاى  

سيال: ٍاحذ اسلام 

............... دهياري 1395بودجه مصوب سال 

  فرم درآمد

1394هصَب 1393ٍصَلي لغؼي ضشحوذ
ها3ٍِّصَلي لغؼي

1393 آخش 

ها9ٍِّصَلي لغؼي

1394 اٍل 
1395هصَب 1395پيطٌْاد سشجوغ

حك الٌظاسُ هٌْذسيي ًاظشساختواى ٍسايشًظاست%3ػَاسض1409

سايش هَاسد1499

دسآهذّاي ًاضي اصػَاسض اختصاصي2000

ٍصَلي تَسظ دّياسي2100

(...حشيك ٍ)ػَاسض حك تيوِ 2101

سايش هَاسد2199

سْويِ اص ػَاسض ٍصَلي هتوشوض2200

 لاًَى هاليات تشاسصش افضٍد39ُ هادُ 2سْن دّياسي اصػَاسض تثصش2201ُ

سايش هَاسد2299

تْا ٍ خذهات ٍ دسآهذ هَسسات اًتفاػي دّياسي3000

دسآهذًاضي اص تْا خذهات دّياسي3100

حك آسفالت ٍلىِ گيشي ٍ تشهين حفاسي3101

دسآهذ حاصل اص خذهات پيواًىاسي3102

دسآهذ حاصل اص جوغ آٍسي صتال3103ِ

دسآهذ خذهات آهادُ ساصي ٍ تسغيح اساضي3104

دسآهذ حاصل اص فشٍش تليظ3105

سايش هَاسد3199

دسآهذ تاسيسات دّياسي3200

دسآهذ وطتاسگا3201ُ

دسآهذّتل،هْواًسشا،پالطٍ سايشهشاوض سفاّي دّياسي3202

دسآهذ غسالخاًِ ٍ گَسستاى3203

دسآهذ حاصل اص فشٍش هحصَالت واسخاًجات3204

دسآهذ حاصل اص تاسيسات هؼذى3205

دسآهذحاصل اص فشٍش گل ٍ گياُ ٍ سايش هحصَالت3206

رئيس شىراي اسالمي روستب-امضبء

----

دهيبر-امضبء

budget.imo.org.ir

مسئىل مبلي دهيبري-امضبء

سبمبنه بىدجه شهرداريهب و دهيبريهبي كشىر



: .........دّستاى : ......... تخص : ............ ضْشستاى : .............  استاى  

سيال: ٍاحذ اسلام 

............... دهياري 1395بودجه مصوب سال 

  فرم درآمد

1394هصَب 1393ٍصَلي لغؼي ضشحوذ
ها3ٍِّصَلي لغؼي

1393 آخش 

ها9ٍِّصَلي لغؼي

1394 اٍل 
1395هصَب 1395پيطٌْاد سشجوغ

سايش هَاسد3299

دسآهذ حاصل اص ٍجَُ ٍ اهَال دّياسي4000

ِ گزاسي دّياسي4100 دسآهذ حاصل اص ٍجَُ سپشدُ ٍ سشهاي

دسآهذحاصل اصسشهايِ گزاسي دستخص ػوَهي ٍ خصَصي4101

دسآهذحاصل اص ٍجَُ سپشدُ ّاي دّياسي4102

سايش هَاسد4199

دسآهذحاصل اص اهَال دّياسي4200

دسآهذحاصل اص وشايِ هاضيي آالت ٍ ٍسايظ ًملي4201ِ

دسآهذحاصل اص تاصاسّاي سٍص ٍ ّفتگي4202

دسآهذ حاصل اص هااالجاسُ ساختواًْا ٍ تاسيسات4203

سايش هَاسد4299

ووه ّاي اػغايي دٍلت ٍ ساصهاًْاي دٍلتي5000

ووه ّاي  دٍلت ٍ ساصهاًْاي دٍلتي5100

ووه ّاي جاسي دٍلت  ٍ ساصهاًْاي دٍلتي5101

ووه ّاي ػوشاًي دٍلت  ٍ ساصهاًْاي دٍلتي5102

لاًَى هاليات تشاسصش افضٍد41ُهادُ 3ووىْاي جاسي دٍلت اص تثصشُ 5103

لاًَى هاليات تشاسصش افضٍد41ُهادُ 3ووىْاي ػوشاًي دٍلت اص تثصشُ 5104

استفادُ اص تسْيالت هالي6000

ٍاهْاي دسيافتي6100

ٍام دسيافتي اص تاًىْا ٍ سايش هَسسات اػتثاسي6101

(ٍاهْا ػوشاًي دسيافتي )سايش دسآهذّا 6199

فشٍش اهَال دّياسي6200

فشٍش اهَال غيش هٌمَل ٍ اسماط6201

فشٍش سشلفلي ٍ حمَق اًتفاػي6202

رئيس شىراي اسالمي روستب-امضبء

----

دهيبر-امضبء

budget.imo.org.ir

مسئىل مبلي دهيبري-امضبء

سبمبنه بىدجه شهرداريهب و دهيبريهبي كشىر



: .........دّستاى : ......... تخص : ............ ضْشستاى : .............  استاى  

سيال: ٍاحذ اسلام 

............... دهياري 1395بودجه مصوب سال 

  فرم درآمد

1394هصَب 1393ٍصَلي لغؼي ضشحوذ
ها3ٍِّصَلي لغؼي

1393 آخش 

ها9ٍِّصَلي لغؼي

1394 اٍل 
1395هصَب 1395پيطٌْاد سشجوغ

سايش هَاسد6299

سايش هٌاتغ6300

(پس اصوسشديَى)هاصاد تشدسآهذ تشّضيٌِ دٍسُ ّاي لثل6301

هاصاد الساط تش ّضيٌِ دٍسُ لثل 6302

سايش هَاسد6399

اػاًات ،ّذايا ٍ داسايي ّا7000

اػاًات ٍووه ّاي اّذايي اضخاظ ٍساصهاًْاي خصَصي7100

ووه ّاي ّذايا ٍ خَدياسي اّالي اضخاظ ٍ ساصهاًْاي خصَصي7101

سايش هَاسد7199

اهَال ٍداسايي ّاي وِ تغَساتفالي ياتوَجة لاًَى تِ دّياسي تؼلك هيگيشد7200

جشاين ٍ تخلفات ساختواًي ٍ غشاهت ّا7201

ضثظ سپشدُ ّاي هغالثِ ًطذُ 7202

جشيوِ لغغ اضجاس سٍستايي ٍ غشاهت ّا7203

دسآهذ حاصل اص تغييش واستشي7204

سايش هَاسد7299
جوغ ول

رئيس شىراي اسالمي روستب-امضبء

----

دهيبر-امضبء

budget.imo.org.ir

مسئىل مبلي دهيبري-امضبء

سبمبنه بىدجه شهرداريهب و دهيبريهبي كشىر



: .........دّستاى : ......... تخص : ............ ضْشستاى : .............  استاى  

سيال: ٍاحذ اسلام 

............... دهياري 1395بودجه مصوب سال 

  فرم خدمات اداري

1395هصَب 1395پيطٌْاد 1394هصَب 1393ٍصَلي لغؼي ضشحوذ

ّضيٌِ ّاي پشسٌلي: فصل اٍل 1000

حمَق، اجشت ،دستوضد-1هادُ 10100

حمَق يا حك الضحوِ دّياس10101

حمَق وٌاسوٌاى هاهَس تِ خذهت10102

حمَق واسوٌاى لشاسدادي10103

حمَق واسوٌاى سٍصهضد10104

سايش10199

هضايا،ووه ّا ٍ فَق الؼادُ ّا- 2هادُ 10200

هضاياي دّياس10201

هضاياي واسوٌاى هاهَس تِ خذهت10202

هضاياي واسوٌاى لشاسدادي10203

هضاياي واسوٌاى سٍصهضد10204

فَق الؼادُ،اضافِ واسساػتي،جوؼِ واسي ٍ ًَتت واسي10205

حك تاصًطستگي،حك تيوِ تاهيي اجتواػي،حك تيوِ دسهاًي10206

ووىْاي غيشًمذي،ووه ػايلِ هٌذي،تي واالّاي اساسي واسگشاى،ّضيٌِ ًْاس10207

پاداش ٍ ػيذي10208

سايش10299

ِ ّاي اداسي –فصل دٍم 20000 ّضيٌ

هأهَسيت ٍ ّضيٌِ سفش ٍ حول ٍ ًمل – 3هادُ 20300

هاهَسيت ٍ ّضيٌِ سفش20301

حول ٍ ًمل ٍ پست ٍ تلگشاف20302

سايش20399

اجاسُ تْا ٍوشايِ-4هادُ 20400

اجاسُ ساختواى20401

اجاسُ صهيي20402

رئيس شىراي اسالمي روستب-امضبء

----

دهيبر-امضبء

budget.imo.org.ir

مسئىل مبلي دهيبري-امضبء

سبمبنه بىدجه شهرداريهب و دهيبريهبي كشىر



: .........دّستاى : ......... تخص : ............ ضْشستاى : .............  استاى  

سيال: ٍاحذ اسلام 

............... دهياري 1395بودجه مصوب سال 

  فرم خدمات اداري

1395هصَب 1395پيطٌْاد 1394هصَب 1393ٍصَلي لغؼي ضشحوذ

وشايِ هاضيي ّاي اداسي20403

وشايِ هاضيي آالت ٍ ٍسايظ ًملي20404ِ

سايش20499

خذهات لشاسدادي-5هادُ 20500

ًگْذاسي ٍ تؼويشات جضئي ساختواى ٍ تأسيسات20501

ًگْذاسي ٍ تؼويشات ٍسايل اداسي20502

ًگْذاسي ٍ تؼويشات هاضيي آالت ٍ ٍسائظ ًملي20503ِ

ّضيٌِ چاج اٍساق، دفاتش، ًطشيات، آگْي ٍ ػىس20504

ّضيٌِ جطي، پزيشايي، سَگَاسي ٍ افغاسي ٍ تشًاهِ ّاي فشٌّگي20505

ِ ّاي آهَصضي20506 ّضيٌ

ِ ّاي تاًىي 20507 (واسهضد، تْاي دستِ چه، اٍساق تْاداس، حَالِ تاًىي)ّضيٌ

حك الجلسِ،حك واسضٌاسي،حك التذسيس،حك حساتشسي20508

ّضيٌِ ّاي سفاّي واسوٌاى20509

ّضيٌِ تيوِ داساييْاي ثاتت20510

ّضيٌِ تيوِ اّالي20511

خذهات اتالف ٍ هثاسصُ تا جاًَساى هَري20512

سفت ٍ سٍب سٍستا 20513

سايش خذهات لشاسدادي20599

سَخت، آب، تشق – 6هادُ 20600

سَخت هاضيي آالت ٍٍسايل ًملي20601ِ

آب تْا20602

تْاي تشق هصشفي20603

سَخت دستگاّْاي حشاستي20604

هَاد ٍ لَاصم هصشف ضذًي-7هادُ 20700

خشيذ لَاصم جضيي ساختواى20701

رئيس شىراي اسالمي روستب-امضبء

----

دهيبر-امضبء

budget.imo.org.ir

مسئىل مبلي دهيبري-امضبء

سبمبنه بىدجه شهرداريهب و دهيبريهبي كشىر



: .........دّستاى : ......... تخص : ............ ضْشستاى : .............  استاى  

سيال: ٍاحذ اسلام 

............... دهياري 1395بودجه مصوب سال 

  فرم خدمات اداري

1395هصَب 1395پيطٌْاد 1394هصَب 1393ٍصَلي لغؼي ضشحوذ

خشيذ لَاصم هصشفي اداسي20702

خشيذ لَاصم يذوي هاضيي االت 20703

خشيذ تزس ٍ ًْال، سن ٍ لَاصم تاغثاًي20704

خشيذ لَاصم تٌظيف20705

خشيذ تاتلَ ٍ پالوْاي ساٌّوا20706

سايش هَاد ٍ لَاصم هصشفي20707

فصل سَم ّضيٌِ ّاي سشهايِ اي30000

خشيذ ساختواى،صهيي،حمَق ٍ اهتياصات-10هادُ 31000

خشيذ ساختواى31001

خشيذ صهيي31002

حمَق ٍ اهتياصات31003

ساختواى ٍ تاسسيات- 11هادُ 31100

تاصساصي،تؼويشات اساسي ساختواى ٍ تاسيسات اداسي31101

هاضيي آالت ٍ ٍسايل ًمليِ- 12هادُ 31200

خشيذ هاضيي آالت ٍسايظ ًملي31201ِ

تجْيض دّياسي تِ سيستن واهپيَتشي31202

سايش لَاصم فٌي ٍ تجْيضات اداسي31203

واالي هصشف ًطذًي اداسي-13هادُ 31300

لَاصم هصشف ًطذًي اداسي31301

حيَاًات ٍ ًثاتات31302

وتاب31303

سايش31399

فصل چْاسم ّضيٌِ ّاي اًتمالي40000

ووه ٍپشداختْاي ديگش تِ تخص ػوَهي- 16هادُ 41600

تاهيي اػتثاس تَدجِ ضَساي اسالهي سٍستا41601

رئيس شىراي اسالمي روستب-امضبء

----

دهيبر-امضبء

budget.imo.org.ir

مسئىل مبلي دهيبري-امضبء

سبمبنه بىدجه شهرداريهب و دهيبريهبي كشىر



: .........دّستاى : ......... تخص : ............ ضْشستاى : .............  استاى  

سيال: ٍاحذ اسلام 

............... دهياري 1395بودجه مصوب سال 

  فرم خدمات اداري

1395هصَب 1395پيطٌْاد 1394هصَب 1393ٍصَلي لغؼي ضشحوذ

ووه تِ خساست ديذگاى حَادث غيشهتشلث41602ِ

سايش41699

ووه ٍپشداختْاي ديگشتِ تخص خصَصي- 17هادُ 41700

ّذايا ٍ پشداختْاي تطَيمي41701

ووه ٍ اػاًات تِ هستوٌذاى41702

وفي ٍ دفي اهَال تالصاحة41703

سايش41799

تاصپشداخت ٍام ٍ واسهضد- 18هادُ 41800

جشاين ٍ ّضيٌِ ّاي ديشوشد41801

واسهضد ٍام41802

سايش41899

پشداختْاي اًتمالي تِ واسوٌاى- 19هادُ 41900

پشداخت تِ واسوٌاى غيش ضاغل41901

سايش41999

ديَى ٍتؼْذات- 20هادُ 42000

ديَى تا هحل42001

ديَى تالهحل42002

تؼْذات42003
جوغ

رئيس شىراي اسالمي روستب-امضبء

----

دهيبر-امضبء

budget.imo.org.ir

مسئىل مبلي دهيبري-امضبء

سبمبنه بىدجه شهرداريهب و دهيبريهبي كشىر



: .........دّستاى : ......... تخص : ............ ضْشستاى : .............  استاى  

سيال: ٍاحذ اسلام 

............... دهياري 1395بودجه مصوب سال 

  فرم خدمات روستايي

1395هصَب 1395پيطٌْاد 1394هصَب 1393ٍصَلي لغؼي ضشحوذ

ّضيٌِ ّاي پشسٌلي: فصل اٍل 1000

حمَق، اجشت ،دستوضد-1هادُ 10100

حمَق يا حك الضحوِ دّياس10101

حمَق وٌاسوٌاى هاهَس تِ خذهت10102

حمَق واسوٌاى لشاسدادي10103

حمَق واسوٌاى سٍصهضد10104

سايش10199

هضايا،ووه ّا ٍ فَق الؼادُ ّا- 2هادُ 10200

هضاياي دّياس10201

هضاياي واسوٌاى هاهَس تِ خذهت10202

هضاياي واسوٌاى لشاسدادي10203

هضاياي واسوٌاى سٍصهضد10204

فَق الؼادُ،اضافِ واسساػتي،جوؼِ واسي ٍ ًَتت واسي10205

حك تاصًطستگي،حك تيوِ تاهيي اجتواػي،حك تيوِ دسهاًي10206

ووىْاي غيشًمذي،ووه ػايلِ هٌذي،تي واالّاي اساسي واسگشاى،ّضيٌِ ًْاس10207

پاداش ٍ ػيذي10208

سايش10299

ِ ّاي اداسي –فصل دٍم 20000 ّضيٌ

هأهَسيت ٍ ّضيٌِ سفش ٍ حول ٍ ًمل – 3هادُ 20300

هاهَسيت ٍ ّضيٌِ سفش20301

حول ٍ ًمل ٍ پست ٍ تلگشاف20302

سايش20399

اجاسُ تْا ٍوشايِ-4هادُ 20400

اجاسُ ساختواى20401

اجاسُ صهيي20402

رئيس شىراي اسالمي روستب-امضبء

----

دهيبر-امضبء

budget.imo.org.ir

مسئىل مبلي دهيبري-امضبء

سبمبنه بىدجه شهرداريهب و دهيبريهبي كشىر



: .........دّستاى : ......... تخص : ............ ضْشستاى : .............  استاى  

سيال: ٍاحذ اسلام 

............... دهياري 1395بودجه مصوب سال 

  فرم خدمات روستايي

1395هصَب 1395پيطٌْاد 1394هصَب 1393ٍصَلي لغؼي ضشحوذ

وشايِ هاضيي ّاي اداسي20403

وشايِ هاضيي آالت ٍ ٍسايظ ًملي20404ِ

سايش20499

خذهات لشاسدادي-5هادُ 20500

ًگْذاسي ٍ تؼويشات جضئي ساختواى ٍ تأسيسات20501

ًگْذاسي ٍ تؼويشات ٍسايل اداسي20502

ًگْذاسي ٍ تؼويشات هاضيي آالت ٍ ٍسائظ ًملي20503ِ

ّضيٌِ چاج اٍساق، دفاتش، ًطشيات، آگْي ٍ ػىس20504

ّضيٌِ جطي، پزيشايي، سَگَاسي ٍ افغاسي ٍ تشًاهِ ّاي فشٌّگي20505

ِ ّاي آهَصضي20506 ّضيٌ

ِ ّاي تاًىي 20507 (واسهضد، تْاي دستِ چه، اٍساق تْاداس، حَالِ تاًىي)ّضيٌ

حك الجلسِ،حك واسضٌاسي،حك التذسيس،حك حساتشسي20508

ّضيٌِ ّاي سفاّي واسوٌاى20509

ّضيٌِ تيوِ داساييْاي ثاتت20510

ّضيٌِ تيوِ اّالي20511

خذهات اتالف ٍ هثاسصُ تا جاًَساى هَري20512

سفت ٍ سٍب سٍستا 20513

سايش خذهات لشاسدادي20599

سَخت، آب، تشق – 6هادُ 20600

سَخت هاضيي آالت ٍٍسايل ًملي20601ِ

آب تْا20602

تْاي تشق هصشفي20603

سَخت دستگاّْاي حشاستي20604

هَاد ٍ لَاصم هصشف ضذًي-7هادُ 20700

خشيذ لَاصم جضيي ساختواى20701

رئيس شىراي اسالمي روستب-امضبء
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1395هصَب 1395پيطٌْاد 1394هصَب 1393ٍصَلي لغؼي ضشحوذ

خشيذ لَاصم هصشفي اداسي20702

خشيذ لَاصم يذوي هاضيي االت 20703

خشيذ تزس ٍ ًْال، سن ٍ لَاصم تاغثاًي20704

خشيذ لَاصم تٌظيف20705

خشيذ تاتلَ ٍ پالوْاي ساٌّوا20706

سايش هَاد ٍ لَاصم هصشفي20707

فصل سَم ّضيٌِ ّاي سشهايِ اي30000

خشيذ ساختواى،صهيي،حمَق ٍ اهتياصات-10هادُ 31000

خشيذ ساختواى31001

خشيذ صهيي31002

حمَق ٍ اهتياصات31003

ساختواى ٍ تاسسيات- 11هادُ 31100

تاصساصي،تؼويشات اساسي ساختواى ٍ تاسيسات اداسي31101

هاضيي آالت ٍ ٍسايل ًمليِ- 12هادُ 31200

خشيذ هاضيي آالت ٍسايظ ًملي31201ِ

تجْيض دّياسي تِ سيستن واهپيَتشي31202

سايش لَاصم فٌي ٍ تجْيضات اداسي31203

واالي هصشف ًطذًي اداسي-13هادُ 31300

لَاصم هصشف ًطذًي اداسي31301

حيَاًات ٍ ًثاتات31302

وتاب31303

سايش31399

فصل چْاسم ّضيٌِ ّاي اًتمالي40000

ووه ٍپشداختْاي ديگش تِ تخص ػوَهي- 16هادُ 41600

تاهيي اػتثاس تَدجِ ضَساي اسالهي سٍستا41601
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1395هصَب 1395پيطٌْاد 1394هصَب 1393ٍصَلي لغؼي ضشحوذ

ووه تِ خساست ديذگاى حَادث غيشهتشلث41602ِ

سايش41699

ووه ٍپشداختْاي ديگشتِ تخص خصَصي- 17هادُ 41700

ّذايا ٍ پشداختْاي تطَيمي41701

ووه ٍ اػاًات تِ هستوٌذاى41702

وفي ٍ دفي اهَال تالصاحة41703

سايش41799

تاصپشداخت ٍام ٍ واسهضد- 18هادُ 41800

جشاين ٍ ّضيٌِ ّاي ديشوشد41801

واسهضد ٍام41802

سايش41899

پشداختْاي اًتمالي تِ واسوٌاى- 19هادُ 41900

پشداخت تِ واسوٌاى غيش ضاغل41901

سايش41999

ديَى ٍتؼْذات- 20هادُ 42000

ديَى تا هحل42001

ديَى تالهحل42002

تؼْذات42003
جوغ
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1395هصَب 1395پيطٌْاد 1394هصَب 1393ٍصَلي لغؼي ضشحوذ

تشًاهِ سيضي تَسؼِ سٍستايي31000

عشح تْيِ ٍ تصَية عشحْاي ّادي سٍستايي31010

عشح توله اساضي ٍاهالن هَسد ًياص اجشاي تَسؼِ ٍ ػوشاى سٍستايي31020

عشح هغالؼات هسايل سٍستايي31030

تشًاهِ ّذايت ٍ دفغ آتْاي سغحي سٍستا32000

عشح احذاث واًالْاي دفغ آتْاي سغحي32010

عشح تْساصي هسيل ّاي داخلي سٍستا32020

عشح هشهت ٍ پَضص اًْاس32030

تشًاهِ تْثَد حول ٍ ًمل ٍتْثَد ػثَس ٍ هشٍس سٍستايي33000

عشح صيشساصي، جذٍلگزاسي ،پيادُ سٍساصي ٍ آسفالت33010

عشح احذاث ٍ تىويل ٍتشهين پل سٍي سٍدخاًِ 33020

عشح سٍضٌايي هؼاتش33030

عشح ًصة تاتلَ ٍ ػالئن33040

ساخت سايثاى ٍ ايستگاُ اتَتَس/عشح خشيذ33050

تشف سٍتي ٍ ضي سيضي ٍ ايوي ساصي هؼاتش33060

خشيذ، ًصة ٍ ًگْذاسي تاتلَّا ٍ ػالين تؼييي هسيش33070

تشًاهِ ايجاد تاسيسات حفاظتي سٍستا34000

عشح احذاث ٍ تىويل تاسيسات آتص ًطاًي34010

عشح سيل تٌذ، سيل تشگشداى ٍ ديَاس ساحلي34020

اليشٍتي ٍ ًگْذاسي واًال ّا، هسيل ّا ٍ اًْاس34030

تشًاهِ تْثَد هحيظ سٍستايي35000

عشح پاسن، ايجاد فضاي سثض ٍ ووشتٌذ سثض ٍ دسختىاسي دس هؼاتش35010

عشح دفغ تْذاضتي ٍ احذاث هشاوضاًثاضت ٍتاصيافت صتال35020ِ

ساخت،خشيذ ٍ ًصة سغل صتال35030ِ

صيثاساصي هحيظ سٍستايي35040

رئيس شىراي اسالمي روستب-امضبء
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تَسؼِ ٍ ًگْذاسي فضاي سثض35050

ساهاًذّي تافت ّاي فشسَد35060ُ

تشًاهِ ايجاد اهاوي ٍسصضي ، فشٌّگي ٍ تَسيستي36000

عشح احذاث اهاوي ٍسصضي36010

عشح احذاث فضاّاي فشٌّگي36020

سايشعشحْاي ٍسصضي ، فشٌّگي ، تَسيستي36030

تشًاهِ ايجاد سايش تاسيسات ٍ تسْيالت سٍستايي37000

عشح خشيذ احذاث ، تىويل ٍ تَسؼِ ساختواًْاي اداسي37010

عشح احذاث ٍ تىويل حواهْاي تْذاضتي37020

عشح احذاث تَالتْاي ػوَهي37030

عشح احذاث ٍ تىويل هياديي هيَُ ٍ تشُ تاس37040

عشح احذاث ٍ تىويل هجتوغ واسگاّي37050

عشح احذاث ٍ تىويل غسالخاًِ ٍ ساهاًذّي آساهستاًْا37060

تشًاهِ ايجاد تاسيسات دسآهذصا38000

عشح احذاث ّتل، هتل ٍ سستَساى38010

عشح احذاث ٍ تىويل سشدخاًِ ٍ واسخاًِ يخساصي38020

عشح احذاث ٍ تىويل ًاًَايي38030

عشح احذاث واسخاًِ آسفالت ٍ تجْيضات هشتَع38040ِ

عشح احذاث تاسيسات سٌگ ضىي ٍ تَليذ ضي ٍ هاس38050ِ

عشح احذاث واسگاّاي تَليذ تيشچِ تلَن ٍ تجْيضات هشتَع38060ِ

عشح احذاث سايش واسگاّا ٍ واسخاًجات تَليذ هصالح ساختواًي38070

عشح احذاث اًثاسّا ٍ سيلَّاي ًگْذاسي هصالح ساختواًي38080

عشح احذاث تاسىَل38090

سايش عشحْاي تَليذي ٍ دساهذ صاد38100

عشح احذاث هشاوض تفشيحي،گشدضگشي ٍ چٌذهٌظَسُ دسآهذ صا38110
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عشح خشيذ ٍ تؼويشات اساسي هاضيي االت ػوشاًي38120
جوغ ول
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  فرم پروژه

ػٌَاى تشًاهِ :سديف اػتثاس : 

ػٌَاى عشح :

ػٌَاى پشٍطُ :

آدسس: 

هذت اػتثاس: سال پاياى :سال ضشٍع :

جذيذًيوِ توامٍضؼيت پشٍطُ :

اهاًيپيواًيًحَُ اجشا :

سايش واستشاىساصهاى ّاي ٍاتستِهجشي :

سيال

حجن ػوليات :تشآٍسد ول پشٍطُ : 

ٍاحذ ػوليات :ليوت ٍاحذ :

ػولىشدهصَب

پيص تيٌي سال :ٍضؼيت سال ّاي لثل :

پيص تيٌي سال تؼذ :ٍضؼيت سال :

فرم مشخصات پروژه

تشآٍسد توله اساضي ٍ اهالن جْت اجشاي پشٍطُ

ّضيٌِ اجشاي ول پشٍطُ

ّضيٌِ تشآٍسد ساالًِ

رئيس شىراي اسالمي روستب-امضبء
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