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 مقدمه

 17ٍ  16اػتثاسات هَظَع هَاد  تيٌي داسد ًِ پيص ضْشداسيْاي ًطَس اػالم هي 1396تخطٌاهِ تَدجِ سال كصل سَم  7دس تٌذ 

ضَد( حذاًثش  ّا هي ّاي اسالهي ضْش ٍ تَدجِ ضَسا  ّاي ٍاتستِ تِ ضْشداسي ّايي ًِ تِ ساصهاى  جض ًوي َدجِ ضْشداسي )تِت

تايست صشكا تشاساس دستَسالؼولي ًِ تَسط ساصهاى ضْشداسيْا ٍ  تاضذ ٍ اػتثاس هزًَس هي جاسي هي %( تَدج2ِهؼادل دٍدسصذ )

 ضْشداسيْاي ًطَس، 1396تخطٌاهِ تَدجِ سال  كصل سَم 7لزا دس اجشاي تٌذ  ضيٌِ گشدد.دّياسيْاي ًطَس اتالؽ خَاّذ ضذ، ّ

 .تذٍيي گشديذ " تَدجِ ضْشداسي 16ٍ17دستَسالؼول ًحَُ ّضيٌِ ًشد هَاد "

 در بودجه 61و  61فصل اول : رديفهاي ماده 

خذهات اداسي ٍ خذهات ضْشي ػن اص كشم ّاي تَدجِ جاسي ضْشداسي ادس كشم ٍ صيشًذّاي هشتَطِ ًِ  17ٍ  16هادُ سشجوغ 

 :رًش ضذُ تِ ضشح ريل هي تاضذ

 ًوي ٍ پشداختْاي ديگش تِ تخص ػوَهي -16هادُ 

 تاميه اعتبار بًدجه شًراي شهر 14614

 قاوًن وًسازي %41ي ازدرآمذ زقاوًن وًسا رتاميه اعتبا 14614

 كمك به كتابخاوه ها 14614

 دث غيرمترقبهكمك به خسارت ديذگان حًا 14611

 كمك به سازمان اتًبًسراوي ي ميىي بًسراوي 14614

 كمك به ساماوه قطار شهري 14616

 كمك به ساير مًسسات يابسته 14614

 ساير كمك ها ي پرداخت ها به بخش عمًمي 14614

 ًوي ٍ پشداختْاي ديگش تِ تخص خصَصي -17هادُ 

 كمك به مًسسات خصًصي ي اشخاص 14414

 ايا ي پرداخت هاي تشًيقيهذ 14414

 كمك ها ي اعاوات به مستمىذان 14414

 كفه ي دفه امًات بذين صاحب 14411

 .تـييش هي ياتذ "ًوي تِ هَسسات ػام الوٌلؼِ"تِ    "ًوي تِ هَسسات خصَصي ٍ اضخاظ" اص 41701ًام ًذ  -

 گشديذ. تِ تؼذ حزف 1396تشاي سال "  ساير هسيىه ها "تاػٌَاى   41705ٍ  41609ًذ   -

 و نحوه هزينه كرد 61و  61فصل دوم : موارد مصرف ماده 

 (41601)ًذ  تاميه اعتبار بًدجه شًراي شهر (1

ظَاتط هالي تخطٌاهِ تَدجِ سال  8سا هطاتن تا تٌذ  هيضاى ًوي ضْشداسي تِ تَدجِ ضَساي اسالهي ضْشضْشداسيْا هٌللٌذ 

 ضْشداسيْاي ًطَس ػول ًوايٌذ. 1396

 (41602)ًذ درصذ قاوًن وًسازي11ي از محل درآمذ زجراي قاوًن وًساتاميه اعتبارات ا (2

پيص  هاًَى ًَساصي 2هادُ  5تثصشُ تاتَجِ تِ ّاي اداسي ٍ ٍصَل ػَاسض  تشاي تأهيي ّضيٌِضْشداسيْا هٌللٌذ سديق هزًَس سا 

 ّضيٌِ ًوايٌذ. ٍ تيٌي
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 (41603)ًذ كمك به كتابخاوه ها  (3

ّاي سشهايِ اي  ، اػتثاس تولي داسايي )تِ استثٌاي ٍام ٍ تسْيالت ّاي ٍصَلي %( اص دسآهذ5/0دسصذ ) ّا هٌلق اًذ ًين ضْشداسي

سا جْت تْاتش اساظي ٍ اهالى دس هسيش ٍ هؼَض(  ٍ ّا هشاس هي دّذ، اٍسام هطاسًت، كايٌاًس ًِ دٍلت دس اختياس ضْشداسي

.)پيشٍ تلاّن ًاهِ كي هاتيي تيٌي ًوايٌذ پيص 1396دس تَدجِ سال  ،ّاي ػوَهي ضْش هشتَطِ  ّاي ًتاتخاًِ  اًجوي پشداخت تِ

تِ  17/03/95هَسخ  10404ساصهاى ضْشداسيْا ٍ دّياسيْاي ًطَس ٍ ًْاد ًتاتخاًِ ّاي ػوَهي ًطَس، اتالؿي طي ًاهِ ضواسُ 

ّا پس اص تصَية تلشيؾ تَدجِ تسَيِ حساب ًْايي تا ًْاد ػوَهي ًتاتخاًِ هؼاًٍيي هحتشم اهَس ػوشاًي استاًذاسيْاي ًطَس( 

 تَسط ضَساي اسالهي ضْش خَاّذ تَد.

 (41604)ًذ كمك به خسارت ديذگان حًادث غيرمترقبه (4

ديذُ تشاي ًوي تِ اضخاظ آسية اػتثاس كَم دس هَاهغ تشٍص حَادث اص هثيل سيل، طَكاى، صلضلِ، آتص سَصي ٍ حَادث هطاتِ، 

 دس ًظش گشكتِ ضذُ است.

 (41607الي 41605)ًذبه شهرداري  مًسسات يابسته ي هاكمك به سازمان  (5

 اػتثاس هزًَس تشاساس تَدجِ پيص تيٌي ضذُ دس ساصهاى يا هَسسِ هشتَطِ ٍ تصَية آى دس ضَساي ضْش تؼييي هي گشدد.

 (41701)ًذ  عام المىفعهمًسسات كمك به  (6

 .ّا هجاص هي تاضذ ىا ٍ تيواسستاّ خيشيِ حسيٌيِ ّا، ًوي تِ هَسسات ػام الوٌلؼِ اػن اص هساجذ،

 (41702)ًذ هذايا ي پرداخت هاي تشًيقي  (7

)سُ(، ًاسٍاى ساّياى شگضاسي هشاسوات استحال حعشت اهامت اصجولًِوي تِ هشاسوات ٍ هٌاسثات هلي ٍ هزّثي ضْشداسي توٌظَس

 وي تاضذ.ً هجاصجشايي ًوي ًوايذ ٍليٌي پشداخت اػتثاس تِ دستگاّْاي اهي تَاًذ  هزّثي ٍ ، هشاسن ّاي كشٌّگي، ٍسصضيًَس

جَايض  ،ضْشًٍذاى خَش حساب دس پشداخت ػَاسض، هلي، ًخثگاى هلي هْشهاًاى ٍسصضي اص تَاًذ توٌظَس توذيش ضْشداسي هي

 وذي ٍ ؿيش ًوذي پشداخت ًوايذ.ً

 (41703)ًذ  كمك ها ي اعاوات به مستمىذان (8

 استؼالم هشتَطِ  تا اسائِ( ًويتِ اهذاد اهام ) سُيا ساصهاى تْضيستي اكشاد تحت حوايت  -8-1

 تائيذيِ اي اص ًيشٍي اًتظاهي ضْش تا اسائِ دس ساُ هاًذگاى  -8-2

 تيواساى خاظ)هَسدتائيذ ٍصاست تْذاضت( ٍ صًذاًياى)تا تائيذ ستاد پشداخت ديِ( -8-3

 به شهرداري از ايه رديف قابل پرداخت است. هتؼلن ّضيٌِ گشهخاًِ ّاي -8-4

 (41704)ًذ صاحب كفه ي دفه امًات بذين (9

 پزيشد. اًجام هيّضيٌِ ّاي ًلي ٍ دكي ٍ هثش اكشاد تذٍى صاحة، تَسط ضْشداسي تِ صَست سايگاى دس آساهستاًْاي ضْش 

  اجراييفصل سوم : الزامات 

اختياس ّضيٌِ ًشد ًل يا ، 17ٍ  16ّضيٌِ ًشد اػتثاسات هادُ تشاي سَْلت ٍ تسشيغ دس  هي تَاًذ ضَساي اسالهي ضْش -3-1

 سا تِ ضْشداس تلَيط ًوايذ.  17ٍ  16تخطي اص اػتثاسات هادُ 

يْا ٍ دسصَست ٍجَد هَاسد استثٌاء ٍ يا رًش ًطذُ دس ايي دستَسالؼول، پيطٌْاد هشتَطِ تايستي تِ ساصهاى ضْشداس -3-2

 دّياسيْاي ًطَس اسسال گشدد.


