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میالرحمنالرحاهللبسم

 مقدمه

ٍ  ییبت اخشايٌتشل ٓول٣ٍ  سیضي ثشًبهِٓالٍُ ثش  ّب دّيبسي اصخولِ یثضس٥ ثخؾ ٓوَه يثَدخِ دس ًْبدّب

ق يٞ تخلیتَاًذ اص ًش یي خْت ثَدخِ هيسٍد. ثِ ّو یؿوبس هض ثِ يً یالضام ٟبًًَ ی٢ثِ ؿْشًٍذاى،  سػبًی خذهت

ذ. یسا ٛشاّن ًوب يبسيدّ يّب تيٛٔبل یٍ اثشثخـ ییبسا٣ٍ  ؿذُ تٔييي ّبي هحلٌِ هلشٙ هٌبثْ دس يٌِ هٌبثْ، صهيثْ

ى ـبیٍ هٌتخت ا یٌذگبى ٟبًًَیسا ثِ ؿْشًٍذاى ٍ ًوب يبسيدّشاى یهذ ییي هٌِش، ثَدخِ حذاٟل ػٌح پبػخگَیاص ا

 ياخشا يّب ٍ اسائِ گضاسؽ يضیس ثَدخِ سٍ اصایيػبصد ٍ  یلالح ٛشاّن هیر يش ًْبدّبیٍ ػب سٍػتب یاػاله يدس ؿَسا

 خَاّذ داؿت. ّب دّيبسيثش  یبتيٍ ٓول یدس آوبل ًِبست هبل ثذیلی ثیثَدخِ ٠ًؾ 

 ثش اػبعّب  ٌِیّب ٍ ّضدسآهذ یٌيث ؾيپ هجتٌی ثش ثَدخِ ػبالًِ دّيبسي ٓجبست اػت اص ی٢ ثشًبهِ خبهْ هبلی

 یٍ ً تلَیت ؿَساي اػالهی سٍػتب پغ اصِ ٣ یػبل هبل ی٢هلَة دس  يّب ّب ٍ ثشًبهِ تي، ٛٔبلیٚ ٟبًًَیٍُب

ٍ  ّب دّيبسي یهبلًبهِ  يیيآ 35ثِ اػتٌبد هبدُ  سٍ اصایيشد. يگ یَس ٟشاس ه٣ٓول ًْبد هز ١، هالیٌذ هشاحل ٟبًًَیٛشآ

، ّب دّيبسي اهَسهبلیثِ  اًتِبم ثخـیـَس( خْت ٣ يّب يبسيّب ٍ دّ ياسـَس )ػبصهبى ؿْشد٣ٚ ٍصاست یٍُب

َس ٍ ٣ًْبد هز يّب ٌِیدسآهذّب ٍ ّض یٍ اكَل یٍأٟ یٌيث ؾيٍ پ ین ثَدخِ ػٌَاتيِ ٍ تٌِيچبسچَة تْ يػبص ؼبىی٤

 .گشدد   یاثالٕ ه ِ ٍيتْ ي دػتَسالٔولیا ،يبسيدّ هذت هيبىٍ  ثلٌذهذت يّب ثشًبهِ اصخولِ یاػٌبد ثبالدػت ثش اػبع

 

 1041تديیه تًدجه سال  يها  ي راهثرد ها   استیس -فصل ايل

 ،(یالٔبل )هذُلِ يه٠بم هِٔن سّجش یاثالٗ ّبي ػيبػت ياخشا يدس ساػتب یؼتیثب ّب دّيبسي 1401ثَدخِ ػبل 

 ییاخشا يّب  بػتيػب، ّ ثَدخِ، ثشًبهِ یبم دائو٤ـَس، اح٣ یٟبًَى ثَدخِ ػٌَات ـَس،٣ؿـن تَػِٔ  ػبلِ پٌحثشًبهِ 

 ثب دس ًِش گشٛتي هَاسد ریل تْيِ ٍ تٌِين گشدد : دٍلت ػيضدّن

 آٛشیٌی هَثش دس است٠بي ػٌح صًذگی ٍ ثْجَد هحيي صیؼت سٍػتبیی خْت حَٜ خؤيت سٍػتب ٍ ٠ًؾ (1

 ػبصي ثشاي هْبخشت ه٤َٔع اص ؿْش ثِ سٍػتب صهيٌِ

  ّبي دسآهذصاي سٍػتبیی اػتٜبدُ اص ُشٛيت ثخؾ خلَكی دس اخشاي ًشح ّبي ٓوشاى ٍ پشٍطُ (2

ّب ثب تب٣يذ ثش ت٠َیت ٍكَل َٓاسم ٍ ٣ؼت دسآهذّبي  ٍ ثْجَد ػبختبس ًِبم دسآهذي دّيبسي اٛضایؾ ٣بسایی (3

 پبیذاس ٍ ٟبًًَی

 ّبي اٟتلبد ه٠بٍهتی؛ تَليذ ٍ اؿت٘بل دس هٌبًٞ سٍػتبیی ثؼتشػبصي ثشاي اخشاي ػيبػت (4
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 است٠بي ایوٌی ٍ ثْجَد هذیشیت حَادث دس سٍػتبّب (5

ّب ٍ هـبٗل  هْبست تَػِٔؾ ػٌح داًؾ ٍ یاٛضا ٔدسصهيٌِبى يئسٍػتب يٍ تَاًوٌذػبص یٌیبسآٛش٣تَػِٔ  (6

 ییسٍػتب

 

 م تًدجهیه ي تىظیته یضًاتط مال –يم دفصل 

 الف( ضًاتط حقًق ي دستمزد

 یْیگشدد. ثذ ثيٌی پيؾ 1400ًؼجت ثِ ػبل  يدسكذ 10ثب سؿذ  1401دس ػبل  يبسيدّ يشٍّبيحذاٟل ح٠َٝ ً (1

 یٓبل ي، هلَثِ ؿَسايبسيٍٟت دّ ٍٟت ٍ پبسُ توبم يشٍّبيتوضد ًح٠َٝ ٍ دػ یٌٟٔ يهجٌب، دسّشكَستاػت 

 ثبؿذ. یه 1401بس دس ػبل ٣

ثَدخِ ٍ دس چبسچَة  يّب تیت هحذٍدی، ثب سٓبيبسيٌبى د٣ّبس٣بس ٍ يدّ يبیبس ٍ هضا٣ ح٠َٝ، اهبِٛ (2
 د.ؿَ یه ثيٌی پيؾ 1401دس ػبل  ّب دّيبسيّب ٍ  يػبصهبى ؿْشداس یاثالٗ يّب دػتَسالٔول

  يبسيدّ یذ، ٍليبس خَاّذ سػ٣ یٓبل يت ؿَسایثِ تلَ 1401ػبل  ي( ثشايذيبى ػبل )ٓیپبداؽ پب یٌٟٔ هجلٖ (3

اص ػِ ثشاثش حذاٟل دػتوضد  ٣ِ آى ؿشى ثِ ٣بس٣ٌبىِ ح٠َٝ یهٔبدل دٍ ثشاثش پب 1401هَُٚ اػت دس ثَدخِ ػبل 

 ٌذ.یًوب یٌيث ؾيثبالتش ًجبؿذ، پ

)پبداؽ  يذيت ح٠َٝ، ٓیؾ هشیٍ اٛضا ٣بس٣ٌبىش یًبپز اختٌبة يّب  ٌِیّض یتوبه ثيٌی پيؾپغ اص  ثبیذ يبسيدّ (4

 خبسي ثِ ؿشى ت٤بَٛي يّب  ٌِیّض دیگش یٌيث ؾيًؼجت ثِ پ٣بس٣ٌبى،  یٟبًًَ يّب  ٌِیش ّضیض ػبيبى ػبل( ٍ ًیپب

خشاي ابى ػبل یدس پب ٣ِ ًَسي ثِذ یاٟذام ًوبّبي خبسي ثِ ٣ل ثَدخِ  % ّضی40ٌِسٓبیت ػ٠ٚ حذا٣ثش  هٌبثْ ٍ

 .ًـذُ ثبؿذدبد یا ٣بس٣ٌبى يّب آتجبس ثبثت پشداخت يؼش٣گًَِ  چيّثَدخِ 

 

 رد اعتثاراتکىه یي هز يضًاتط درآمد( ب

ضاى يٖ ثَدخِ ػبل گزؿتِ ٍ هیاص تٜش یًبؿ یبٛتِ تح٠ٞ يذ هتٌبػت ثب هٌبثْ ٍ دسآهذّبیدسآهذّب ثب یٌيث ؾيپ (1

 َس ثبؿذ.٣هز يّبٚ یسد يؾ دسآهذیاٛضا

 اصخولِ يهَاسد كشٙذ یهشثَى، ثب يا ٌِیدس چبسچَة هَاثي ّض یٟبًَى خشائن ساًٌذگ 23ص هبدُ ا یدسآهذ ًبؿ (2

 هٔبثش ٍ اكالح بدُيٓبثش پ يّب احذاث پل ،یوٌیا ضاتيٍ تدْ یٍ ساًٌذگ ییٓالئن ساٌّوب يٍ ًلت ٍ ًگْذاس ِيتْ

آتجبس  تأهيياص هحل دسآهذ َٛٝ ًؼجت ثِ  تَاًذ هی يبسيدّ ّب گشدد. دس سٍػتب ضيخ هٔبثش ٍ ٠ًبى حبدثِ ،ییسٍػتب

 ذ.یاٟذام ًوب يشیؾ تلَیپب ّبي دٍسثييذ یخش

ٟبًَى  21دس هبدُ  ر٣شؿذُكشٛبً دس هَاسد ت پؼوبًذ یشیٟبًَى هذ يحبكل اص اخشا يّب %( دسآهذ100) كذ دسكذ (3

 ٌِ گشدد.یّض َس٣هز
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 تیلٍَثب ا اٛضٍدُ اسصؽبت ثش يٟبًَى هبل 38هبدُ  ی٢اص هحل تجلشُ  یبٛتیدس یٌذگیاص َٓاسم آال یدسآهذ ًبؿ (4

 يبسيهلَة دّ ّبي ًشحدس ٟبلت ، ت پؼوبًذیشیٍ ثْجَد هذ یٍ ػبهبًذّػجض سٍػتب  يٍ تَػِٔ ٛوب يًگْذاس

 ٌِ گشدد.یّض

 سٍػتب یٓوشاى ٍ آثبداً ذ كشٛبً دس اهَسیثب يٟبًَى ؿْشداس 99هبدُ  يحبكل اص اخشا يدسآهذّب% اص 90حذاٟل  (5

 ؿَد. ٌِیّض

 ٍ اػ٠بى ،ه٠ٌَل، ٗيشه٠ٌَلاهَال  ٛشٍؽ، يبسيدّثبثت  ّبي داساییٍ  اي ػشهبیِاص ٛشٍؽ اهَال  یًبؿ يهذّبدسآ (6

 يثشاذ یخذ ياِ یػشهب يّب ییدبد داسایا بی ٍ یٓوشاً يّب الضاهبً ثِ هلبسٙ پشٍطُ یؼتیثبی ػشٟٜل ٛشٍؽض يً

 ثشػذ. يبسيدّ

 یوٌیٍ ا یًـبً آتؾ بیگبُپض ٍ احذاث يذ كشٙ تدْیثببٛت ؿذُ یدس ًـبًی آتؾٍ  یوٌیخذهبت ا ي%( ثْب100) (7
 سٍػتب ؿَد.

هتون ثَدخِ  دس ٟبلتٌِ ثبؿذ، هَهَّ یدسآهذ ثش ّض اص هبصاد ٣یٌِ ػبل ٟجل، حبیتٜبٍت دسآهذ ٍ ّض ٣ِ دسكَستی (8

آتجبسات ذ ثِ یتوبهبً ثب سٍػتب یاػاله يؿَسا دست یتلَ پغ اص، خبسي َى ثب هحلیؼش د٣ّوبى ػبل پغ اص 

 .بثذیاختلبف  یٓوشاً

 یؼتیثب يبسيدّاص ٓذم تح٠ٞ دسآهذّب ثبؿذ،  ٣یٌِ ٍ حبیدسآهذ ثش ّض يؼش٣ هؤیذٌِ یچٌبًچِ تٜبٍت دسآهذ ٍ ّض (9

 دس ثخؾ یٓوشاً ٍ یب يا ٌِیّضاص آتجبسات  یثخـ ٌَٓاى ثِثَدخِ ػبل ثٔذ  ثيٌی پيؾ دسسا  ثَدخِ يؼش٣هجلٖ 

 ٌذ.یلحبٍ ًوب َىید

ٌِ ؿَد ٍ یذ دس هحل خَد ّضیٚ ًوَدُ، ثبيل٤ي تييّب تٔ اص دسآهذ یزاس دس هَسد هلشٙ ثشخگ ِ ٟبًَى٣ يدس هَاسد (10
 ٌذ.یخلَف آالم ًِش ًوب دس ایيذ یثب یسٍػتب اسائِ گشدد ٍ حؼبثشػبى سػو یاػاله يگضاسؽ آى ثِ ؿَسا

 

 م تًدجهیضًاتط تىظ( ج

 ّشػبلهبُ  يبى دیتب پب یاثالٗ يّب لت ٛشمذ دس ٟبیٌِ ثَدُ ٍ ثبیدٍ ثخؾ دسآهذ ٍ ّض هـتول ثش يبسيثَدخِ دّ (1

پغ اص بى اػٌٜذهبُ، ثَدخِ هلَة سا یؾ اص پبيَس پ٣هز يسٍػتب اسائِ ؿَد ٍ ؿَسا یاػاله يِ ٍ ثِ ؿَسايتْ

 اخشا ثِ دّيبسي اثالٕ ًوبیذ. يثشاٞ يتٌج ّيئت تبئيذ

 1ثش اػبع تجلشُ  ثَدخِ  یٖتٜش تٌِين ثَدخِ دّيبسي ٍ هشاٟجت دس حؼي اخشاي آى ٍ ّوچٌيي تٌِين تيهؼئَل (2

 .اػت يبسيدّ اهَسهبلیَل ئثِ ْٓذُ دّيبس ٍ هؼ، ّب دّيبسي یًبهِ هبل يیيآ 32هبدُ 

دس  يخبس يّب ٌِیّض يثشا ؿذُ ثيٌی پيؾثش آتجبس ٣حذا ّب دّيبسي یهبل ًبهِ آئيي 32هبدُ  2ثِ اػتٌبد تجلشُ  (3

دسكذ ثَدخِ هلَة  60 یٓوشاً يّب ٌِیّض يثشا ؿذُ ثيٌی پيؾدسكذ ٍ حذاٟل آتجبس  40 يبسيثَدخِ دّ

 ثبؿذ. یه يبسيدّ
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 يگزاسِ یٍ اهَس ػشهب آالت هبؿييذ یخش اصخولِ دسآهذصا ّبي ًشح ياخشا خْت یؼتیكشٛبً ثب ٤یالت ثبًياخز تؼْ (4

 خَاّذ ثَد.هلَة  یْيًشح تَخ ثش اػبع ثخؾ ٍ سٍػتب ٍ یاػاله يت ؿَسایثب تلَ ٍ

 ّبي ثذّی تأدیِي يػٌَات ٟجل ٍ ّوچٌ یٌٟٔ يّب یػبالًِ ٍ ثذّ يا ٌِیّضهلبسٙ اًدبم  هٌَِس ثِاخز ٍام  (5

 هوٌَّ خَاّذ ثَد. یهبل

ضاى ٍ يه اصخولٍِام ي هشتجي ثب یي ؿشاييحِ ثَدخِ ػبالًِ خَد، ًؼجت ثِ تٔیَػت اليدس پ اًذ هَُٚ ّب دّيبسي (6

ي هشتجي اصخولِ یش ؿشایت ػباػ یْیذ. ثذٌیاسػبل ًوب سٍػتب یاػاله يت ثِ ؿَسایخْت تلَ سا هَاسد هلشٙ

ت یح خذاگبًِ ثِ تلَیؾ اص اػت٠شام دس چبسچَة لَايذ پیثب ، هذت ٍام ٍ ....ؿذُ تٔيييًحَُ اػتشداد، ًشخ ػَد 

 ثشػذ. سٍػتب یاػاله يؿَسا

 يٍ آوب يبسيدٌّبى ٣بس٣، بسيدّثِ  یٍ ٓوشاً يآتجبس پشداخت ّشگًَِ ٍام اص هحل آتجبسات خبس یٌيث ؾيپ (7

 .ثبؿذ یهوٌَّ ه سٍػتب یػالها يؿَسا

 ّب دّيبسي یهبل ًبهِ آیيي 52ثِ اػتٌبد هبدُ  یٌِ حؼبثشػیآتجبس الصم خْت ّض ثيٌی پيؾ (8

 يبسيِ دّيٍ اثٌ تأػيؼبت يش ٍ ًگْذاسيتٔو يهٌبثْ الصم ثشا تأهيي (9

 .الضاهی اػت ّب آى يا وِيٍ پَؿؾ ث یًـبً آتؾ يّب شٍيً شداخت ح٠َٝ ٍ دػتوضدپ يآتجبس ثشا یٌيث ؾيپ (10

 یًـبً گبُ آتؾیاص خذهبت پب يشيگ ثْشُ يّب ٌِیذ ّضی، ثبییسٍػتب یًـبً گبُ آتؾیتحت پَؿؾ پب يسٍػتبّب (11

 يضات ٍ ...( سا ثشاثش ٟشاسدادّبيخَدسٍ ٍ تدْ يٌِ ًگْذاسیًـبى، ّض آتؾ يشٍيً تأهيي هـتول ثشهشثًَِ )

 ٌذ.یه٠ٌٔذُ پشداخت ًوب

 اػت. یالضاه يبسيدّ دس ثَدخِ ٍ اّبلی ىٌب٣بس٣ يثشا یت خبهْ هذًيوِ هؼئَليآتجبس ث یٌيث ؾيپ (12

 ثيٌی آتجبس الصم خْت تَػِٔ خذهبت ال٤تشًٍي٤ی ٍ َّؿوٌذػبصي دّيبسي پيؾ (13

 یاًؼبً يشٍيً تأهييٌِ یپشداخت ّضـَس، ٣ش هحتشم یٍص 21/07/1397هَسخ  130546ِ ؿوبسُ يثِ اػتٌبد اثالٗ (14

 بؿذ.ث یههوٌَّ  يبسياص آتجبسات دّ يبسيدس دّ ٗيش ؿبٗلاٛشاد 

ٍ  ّب دّيبسي یاػتخذاه ًبهِ آیييت یذ ثب سٓبیثب يبسيتحت ّش ٌَٓاى دس دّ ًيشٍي اًؼبًی ٣بسگيشي ثِّشگًَِ  (15

ي ثٌذ ًِبست یا يًؼجت ثِ اخشا اًذ هَُٚ يبسيدّ یبس ٍ هؼئَل هبليدّ .اًدبم ؿَد هشثًَِ ّبي دػتَسالٔول

 ٌذ.یًوب يي ثٌذ خَدداسیخبسج اص اٛشاد هـوَل دس ا یًوَدُ ٍ اص پشداخت ّشگًَِ ٍخْ

 یٌيث ؾيٟبثل پ یثَدخِ ّوبى ػبل هبل يكشٛبً دس ػ٠ٚ آتجبسات خبس ّب دّيبسيٌبى ٣بس٣ يّشگًَِ تْٔذ ثشا (16

 ثبؿذ. یػٌَات ثٔذ هوٌَّ ه يدبد ّشگًَِ تْٔذ ثشایاػت ٍ ا

 يخبس يّب تياًدبم ٛٔبل يثشا اًذ ؿذُ ٣بسگيشي ثِسٍػتب  یٓوشاً يّب اًدبم پشٍطُ يِ ثشا٣ یهٌبثْ اًؼبً اػتٜبدُ اص (17

 ثبؿذ. یهدبص ًو يبسيدّ
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ن هدبص ٍْ اهثبل ذين، ػبلٌبهِ، ػشسػیهبًٌذ چبح ت٠َ يشهشٍسيٗ يّب  ٌِیاًدبم ّشگًَِ ّض يآتجبس ثشا یٌيث ؾيپ (18

 ثبؿذ. یًو

ي ييهٌَى ثِ تٔ ،يبسيي ٍ ه٠شسات دّيدس چبسچَة َٟاً یاهَس ثِ ثخؾ خلَك يٍ ٍاگزاس ػپبسي ثشٍى ّشگًَِ (19

ثبس  ػپبسي ثشٍىٌِ یِ ّض٣ ًحَيضات ثَدُ ثِ يٍ تدْ آالت هبؿييٍ  یاًؼبً يشٍيٚ هٌبثْ هَخَد آن اص ًيل٤ت

 ذ.یل ًٌوبيتحو يبسيت ٟجل ثِ دّيسا ٓالٍُ ثش ٛٔبل يهدذد یهبل

 شًٍب٣هجبسصُ ثب  یهلَثبت ػتبد هل يبس الصم خْت اخشاآتج ثيٌی پيؾ (20

ادُ دٟشاس  ّب دّيبسيهشثًَِ ثش ْٓذُ  ٍ ه٠شسات َٟاًييِ ٣ یٜيبل٤ِ تيل٣ ياخشا يآتجبسات الصم ثشا ثيٌی پيؾ (21

 .اػت

 ثش اػبع دسخِ دّيبسي ثِ ؿشح ریل خَاّذ ثَد: سٍػتب یاػاله ّبيثَدخِ ؿَسا اتآتجبس تأهيي (22

 2ٍ  1دسخِ  يّب يبسيدّثشاي  يثَدخِ خبسدسكذ  10ثش ٣حذا -الٚ

 4ٍ  3دسخِ  يّب يبسيدّثشاي  يدسكذ ثَدخِ خبس 5ثش ٣حذا -ة

 6ٍ  5دسخِ  يّب يبسيدّثشاي  يدسكذ ثَدخِ خبس 3ثش ٣حذا -ج

 

 تًدجه ياجراضًاتط  -مسًفصل 

آتجبسات ثَدخِ  ٌِ ٣شدّضیجْـت ػبل ثٔذ( خْت یاسد 15ٓول ثَدخِ )  بى دٍسُیٍ تب پب یدس ًَل ػبل هبل يبسيدّ (1

ًوَدُ اػت،  یسا ً یاػاله يٞ هلَثبت ؿَسايتٌج ّيئت تبئيذسٍػتب ٍ  یاػاله يت ؿَسایِ هشاحل تل٣َهلَة 

 ؿذى هشاحل هَكَٙ سا ًذاسد. یسثي ٍ ً يت هدذد هشاخْ ریثِ تلَ يبصيً

ذ ًؼجت ثِ یثب يبسي، دّیػبل هبلدس ًَل  يبسيضاى دسآهذ ٍ آتجبسات ثَدخِ هلَة دّيش دس هييّشگًَِ ت٘ دسكَست (2

 ذ.یت هتون ٍ اكالح ثَدخِ اٟذام ًوبیِ ٍ تلَيتْ

شد ٤ٍ ٓول يٍس ثْشُ يٍ است٠ب يبسيحؼبة دّ يهَخَدذ هبًذى ٣اص سا يشيخلَگ هٌَِس ثِبس هَُٚ اػت يدّ (3

 هشثًَِ جبساتآت ّضیٌِ ٣شد( ًؼجت ثِ يبسيبى دٍسُ ٓول ثَدخِ دّیثش تب پب٣ي )حذا٤ي صهبى هویوتش٣، دس يبسيدّ

 ذ.یاٟذام ًوب

 ،ثبؿذ يا هلشٙ ًـذُ ي ثَدخِ يداسا يبسيدّ ػبل ثٔذ(، هبُ اسدیجْـت 15دٍسُ ٓول ثَدخِ )بى یدس پب ٣ِ دسكَستی (4

ِ ٍ اسائِ يٓذم تْ بی ٍ هَسداؿبسُآتجبسات  اص ثش ٓلت ٓذم اػتٜبدُ یهجٌ یاػت ًؼجت ثِ اسائِ گضاسؿ ل٤ٚهبس يدّ

 .ذیاٟذام ًوب ،تبسٍػ یاػاله يهتون ثِ ؿَسا

اكل ت یذ ثب سٓبیّب ٍ ... كشٛبً ثب شات خَدسٍي، ػَخت، تٔوی، هَاد هلشٛيل، لَاصم اداسیذ ٍػبیآتجبسات هشثَى ثِ خش (5

 ثبؿذ. يبسيذ دس دّیّب ثب ٍ هحل هلشٙ آى یٌيث ؾيذات داخل، پيت اص تَلیٍ حوب ییخَ كشِٛ
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، 1401ػبل  ثجت دس دٛبتش دس  يش آى ٍ ثشاياص ٗ یاهَال هلشٛ ٤ي٢تٜ هٌَِس ثِ  ّب يبسيدّ ِ اهَال ه٠ٌَل یوت پبيٟ حذاٟل  (6

 خَاّذ ثَد. بل(یسَى يليػِ هبل )یس 3000000هجلٖ 

 .ثبؿذ هیي ٍ ه٠شسات هوٌَّ يخبسج اص چْبسچَة َٟاً ییاخشا يّب ش دػتگبُیپشداخت ّشگًَِ آتجبسات ثِ ػب (7

اخشایی ٍاْٟ دس سٍػتب، ٣ِ ثشاي هذت هٔيي دس اختيبس دّيبسي  ّبي ّبي ػبیش دػتگبُ تجلشُ : اًدبم ّضیٌِ خْت ػبختوبى

                            ثبؿذ. ثب تٔبدل ّضیٌِ ٍ اخبسُ هذت هٔيي ثالهبًْ هی گيشًذ ٟشاس هی

 .ثبؿذ هیي ٍ ه٠شسات هوٌَّ يخبسج اص چْبسچَة َٟاً یٍ ح٠َٟ ی٠يثِ اؿخبف ح٠ يبسياهَال دّ يٍاگزاس (8

ي ٍ يدس چبسچَة َٟاً ،يبسيدّ اهَسهبلیبس ٍ هؼئَل يدّ ١ت هـتشيثب اهوب ٍ هؼئَلؼت یثب یه يبسيدّ يّب ِ پشداختيل٣ (9

ثَدخِ هلَة ٍ كشٛبً دس  دس حذٍدق ٍ كذٍس حَالِ( يگبًِ )تح٠ٞ تْٔذات، تـخ ت هشاحل ػِیٍ ثب سٓب ِه٠شسات هشثًَ

 هحذٍدُ سٍػتب ثبؿذ.

 بیگبُپ ،یػٌح يّب ت آةیّذا ،اهَس پؼوبًذ، آساهؼتبى یػبهبًذّ اصخولِ يبسيٚ دّیاص ٍُب یِ ثشخ٤ٌیت ثِ ایثب ٌٓب تبصره:

خبسج  دس (ییدٛتش اهَس سٍػتب) ياػتبًذاس تبئيذدسآهذصا ثب  گزاسي ػشهبیِ ّبي ًشح ثبؿذ ٍ اي ه٠ٌٌِ ٣ِ دسكَستی ًـبًی آتؾ

َس دس خبسج اص ٣هز ّبي ًشح ياخشا ياثشكشٛبً  يبسيآتجبسات هلَة دس ثَدخِ دّ ّضیٌِ ٣شد ،ذثبؿ یاص هحذٍدُ سٍػتب ه

 .خَاّذ ثَد ثالهبًْ هحذٍدُ سٍػتب

ثَدُ ٍ  يبسيدّ اهَسهبلی هؼئَلهشثَى ثشْٓذٓ  يّب ٍ دػتَسالٔول یي ٍ ه٠شسات هبليَٟاً يًِبست ثش حؼي اخشا (10

ل هبدُ یتجلشُ ر جبت هٌذسج دسيذ ٍٛٞ تشتیآتجبسات، هشاتت ثب ّضیٌِ ٣شدهـبّذُ ّشگًَِ تٌبٟن دس هشاحل  ٣ِ دسكَستی

 ؿَد. يشيگيدِ هـخق، پيتب حلَل ًت ّب دّيبسي یًبهِ هبل يیيآ 41

(، یٍ دس ح٤ن هلشٛ یاهَال هلشٛ ،یهلشٛ شيٗ ٗيشه٠ٌَل)اهَال ه٠ٌَل،  يبسي)ٛشٍؽ( اهَال دّ يٍاگزاس ّشگًَِ (11

هشتجي ٍ دس  ّبي دػتَسالٔولٍ  ييَٟاً شیػب ّب، يبسيدّ یهبل ًبهِ آیييٍ  يبسيدّ ييه٠شس دس َٟاً ٜبتیتبثْ تـش یؼتیثب

 يبسيدّ اهَسهبلی هؼئَلبس ٍ ياص آى ثش ْٓذُ دّ یًبؿ يّب تيثبؿذ ٍ هؼئَل يبسيچبسچَة ثَدخِ هلَة ػبالًِ دّ

 ثبؿذ. یهوٌَّ ه يبسيدّ يهٌبثْ حبكل اص آى دس اهَس خبس ّضیٌِ ٣شدي يخَاّذ ثَد ٍ ّوچٌ

 ّبي كَستٍ خشدادهبُ ػبل ثٔذ، تٜشیٖ ثَدخِ   ثش تب ًيو٣ِ، حذاّب يدّيبس یًبهِ هبل يیيآ 32لٚ اػت ًجٞ هبدُ ٤دّيبس ه (12

 ٖیٍ تٜش یهبل ّبي كَست ثِ ًؼجت، تيشهبُثش تب پبیبى ٣َس حذا٣هز يِ ٍ ؿَساائسٍػتب اس یاػاله يسا ثِ ؿَساي بسيدّ یهبل

اثالٕ  يبسيثِ دّ یٟبًًَالصم  اٟذام اتخبر ٍ هشاتت سا خْت یه٠تو نيآالم ًِش ٍ تلو سٍػتب یاػاله يؿَسا  ثَدخِ

 .ذیًوب

 یاػاله يؿَساّب اهَسهبلیٍ  یالت، اًتخبثبت داخل٤يتـ ییًبهِ اخشا يیيآ" 39هبدُ لٚ اػت ثِ اػتٌبد ٤ه يبسيدّ (13

 یهبل ّشػبلبى یدس پبٌِ( سا ی)دسآهذ ٍ ّض یٍ هبل یشد ٓوشا٤ًاص ٓول یگضاسؽ خبهٔ "بسياًتخبة دّ ٍ ًحَُسٍػتب 

 ذ.یٍ ٓوَم هٌتـش ًوب سٍػتب یاًالّ اّبل يثشا
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 30.000.000ي بسي، ٣بسپشداصاى ٍ ػشپشػتبى پشٍطُ دّحؼبة ريپشداخت ثِ  هٌَِس ثِ يبسيدّ گشداى تٌخَاُ ضاىيه (14

 بل( خَاّذ ثَد.یَى سيليه ػیبل )یس

ٌبى ٣بس٣آهَصؽ  هٌَِس ثِسا  بلیسَى يليه 150 تب ػ٠ٚ ٍ يبسيدّ يدسكذ ثَدخِ خبس 5تب  3لٚ اػت ٤ه يبسيدّ (15

 ذ.یٌِ ًوبیهشثًَِ ّض ياػتبًذاس یثب ّوبٌّگ ٍ پظٍّؾ بىیيسٍػتب یٍ آهَصؽ ّوگبً يبسيدّ

هحبػجِ  هبِّ ػِ ّبي دٍسُِ دس ٣ يبسيسٍػتب ثش اػبع تح٠ٞ ثَدخِ دّ یاػاله يؿَساّب يپشداخت آتجبسات خبس (16

 .ؿذخَاّذ  داختپش الحؼبة ٓلی كَست ثَِس ٣ػِ هبُ اٍل ػبل، آتجبسات هز يگشدد، اًدبم خَاّذ ؿذ. ثشا یه

 ّضیٌِ ٣شدٍ  یٌيث ؾيتَاًذ ًؼجت ثِ پ یه ٣بس٣ٌبًی يبیآتجبس ح٠َٝ ٍ هضا تأهييٍ  یٌيث ؾيپغ اص پ يبسيدّ (17

 ذ.یٓول ًوب ِت هشثًَیش ٍٛٞ هشایي هٌذسج دس خذٍل صیآتجبسات ٌٓبٍ

 ة مرتًطیي ضرا يا ىهیجديل مًاد هز

 حاتیتًض ة/شاخصیضر ىهیعىًان هز فیرد

1 
 یاجتماع یها مهبرنا یاجرا

 یو فرهنگ
 یدرطذ بودجه جار 3ثر تا کحذا

هماا    یو اجتمااع  یفرهنگا  یهاا  شاخض یارتقا یدر راستا

 سازما  یدستورالعمل ابالغ بر اساس روستا

2 
ذگا  یبه خسارت د کمک

 رمترقبهیحوادث غ

درطذ بودجه  2ثر تا سقف کحذا

 یجار

ل یا قبذه در مواقع بروز حاوادث از  ید بیبه اشخاص آس کمک

 و حوادث مشابه یسوز ل، طوفا ، زلسله، آتشیس

3 
و اعانات به  کمک

 مستمنذا 

ته اماذاد  یمکا ی یستیت سازما  بهسیبه افراد تحت حما کمک

 ا یمارا  خاص و زنذانی، بدرراه مانذگا امام )ره(، 

4 
بال اموات  ودفن کفن

 طاحب

 طورت بهدفن و قبر افراد بذو  طاحب  و فنک یها نهیهس تأمین

 گا  در آرامستا  روستایرا

5 
و  یونکمه منازل مسیب

 ییروستا تأسیسات

 یدرطذ بودجه جار 2تا سقف 

 یاریده

 یاریدهق یمه از طرینه بیدرطذ سهم هس 33 ثرکحذا سقفتا 

نفعا  جهت جبارا  خساارت    یو ر یت اهالکمشاربا  و مابقی

ن و کامااا رمترقبااهیو حااوادث غ یعاایطب یایاااز بال یناشاا

 ا یروستائ یها ما ساخت
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 هاي کشًر دهیاريتًدجه  ثثت تًدجه در ساماوه -چهارمفصل 

سا دس  ّاب  دّيابسي ٖ ثَدخِ یثَدخِ هلَة ٍ تٜش اًذ هَُٚ ّب دّيبسي یي هبليٍ هؼئَل ّب دّيبسيّب ٍ  يثخـذاس یتوبه (1

 تيهؼائَل ٌاذ.  یًوبثجات   //:imo.org.ir.2budget https یٌتشًتا یثِ آدسع ا ّبي ٣ـَس دّيبسيػبهبًِ ثَدخِ 

 ثبؿذ. یه يبسيدّ یبس ٍ هؼئَل هبليدّ ثِ ْٓذُ، دس ػبهبًِ ؿذُ ثجت يّب ثَدخِاًالٓبت كحت ٍسٍد 

دس ػبهبًِ ثَدخِ  ثِ آدسع َٛٝ الز٣ش ثبسگزاسي ؿذُ اػت ٣ِ الصم اػات تاذٍیي    دّيبسي ّب تذٍیي ثَدخِ  يّب ٛشم (2

 اسائِ گشدد. ثش اػبع آى تٌِين ٍ دّيبسي ّب  1401ثَدخِ ػبل الیحِ 

 يبٗز٣سٍػتب، ًؼخِ  یاػاله يت ؿَسایدس ػبهبًِ ثَدخِ ٍ تلَ ّب دّيبسياًذ پغ اص ثجت ثَدخِ  ّب هَُٚ يثخـذاس (3

ثش تب دُ سٍص ثٔذ ٣ذُ سا حذايسٍػتب سػ یاػاله يبس ٍ ؿَسايدّ يٍ ثِ اهوب ؿذُ گشٛتٌِت یِ اص ػبهبًِ ثَدخِ پش٣ثَدخِ 

 ٌذ.یهشثًَِ اسػبل ًوب يٍ اػتبًذاس يٛشهبًذاس ثِ یش هشاحل ٟبًًَيػ يثشا اص تلَیت

ُ  ٛاشٍسدیي بى یا ثش تب پب٣، حذا دس ػبهبًِ ثَدخِ 1401ثجت ثَدخِ هلَة ػبل  يثشا یهْلت دػتشػ (4 ٍ  1401ػابل   هاب

 ثبؿذ. یه 1401وِ هشدادهبُ يتب ً 1400ػبل شد( ٤ٓول ٖ ثَدخِ )یثجت تٜش یهْلت دػتشػ


