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 ای بودجه هسینه -الف

تيٌري دس   تا سفايت لَاًيي ٍ همرشسا  هشتَعرِ ٍ پريؾ    ّاي اجشايي كشفاً اػتخذام سػوي ٍ پيواًي دس وليِ دػتگاُ -1

 هجاص اػت.  ػاصهاى هذيشيت ٍ تشًاهِ سيضي وـَسييذ پغ اص تأػمف افتثاسا  افالم ؿذُ 

 هَؽفٌذ:هلي ٍ اػتاًي ّاي اجشايي  دػتگاُ -2

 تيٌي ًوايٌذ. افتثاس ، پيؾ  دس لالة ػمف%( 10)دسكذ  دُسا  ضشية حمَق سؿذ -الف

فولىرشد   تيٌري  پريؾ حذاوثش هقرادل   1395اى سا دس تَدجِ ػال وٌػمف افتثاس هشتَط تِ اضافِ واس واس -ب

 ًوايٌذ.    تيٌي  پيؾ( 1394)هٌذسج دس هَافمتٌاهِ هتثادلِ ػال  1394ػال  دس افتثاس اضافِ واس

ًوايٌرذ.   سيرال پريؾ تيٌري   7،500،000هقرادل   1395هثلغ پاداؽ پاياى ػال)فيذي( سا دس تَدجِ ػال  -ج

 )هثلغ لغقي پاداؽ پاياى ػال تِ تلَية ّيأ  ٍصيشاى خَاّذ سػيذ(.

پريؾ   1394فولىرشد افتثراس ػرال    تيٌري   هقادل پيؾاى سا حذاوثش وٌخاسج اص وـَس واس هأهَسيت  افتثاس -د

 ًوايٌذ. تيٌي

 1394فولىرشد ػرال   تيٌري   پريؾ هقرادل  ، حرذاوثش  سااى وٌر واسهؼتمين ٍ غيشهؼرتمين   ووىْاي سفاّي -ّ

 تيٌي ًوايٌذ. پيؾ( 1394)هٌذسج دس هَافمتٌاهِ هتثادلِ ػال 

تيٌري   پيؾ ،سا دس لالة ػمف افتثاس 1395افتثاس پاداؽ پاياى خذهت ٍ هاًذُ هشخلي پشداخت ًـذُ ػال -ٍ

 ًوايٌذ.

 خَاّذ تَد.هالن فول ول اػتاى افتثاس اػتاًي، ػمف اجشايي ّاي  دسخلَف دػتگاُ -تثلشُ

هَؽفٌرذ افتثراس مصم ترشاي    ػؼرا  پظٍّـري   ؤهَصؿري ٍ ه ض آّرا ٍ هشاور   تِ اػتثٌاي داًـگاُّاي اجشايي  دػتگاُ -3

ترِ لراًَى تٌؾرين تخـري اص      ( لاًَى الحراق تشخري هرَاد   56تا اػتٌاد تِ هادُ )خَد سا ٍ فٌاٍسي ّاي پظٍّـي  فقاليت

اجتٌراب   ّا تشًاهِلحاػ ًوَدُ ٍ اص دسج افتثاس دس ػايش  "ّاي واستشدي تشًاهِ پظٍّؾ"دس لالة  (،2همشسا  هالي دٍلت)

 ًوايٌذ.

 ،، ترا سفايرت لرَاًيي ٍ همرشسا      تيٌي افتثاس تشاي لشاسداد تا اؿخاف حميمي ترشاي اًجرام واسهقيي)هـرخق(    پيؾ -4

، ترا لحراػ افرضايؾ حمرَق ٍ هضايراي       (1394هتثادلِ )هٌذسج دس هَافمتٌاهِ ػال 1394دس ػمف تقذاد ػال  حذاوثش

 تاؿذ. ٍ دس حذٍد افتثاسا  افالم ؿذُ هجاص هيواسوٌاى 
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 1390ػرال  ٍ تقرذاد  تيٌي افتثاس تشاي ًيشٍّاي ؿشوتي تا سفايت لَاًيي ٍ همشسا  حذاوثش دس ػرمف افتثراس    پيؾ -5

هقاًٍت تَػقِ هذيشيت ٍ  9/11/1390هَسخ  28298/200ؿواسُ وِ عثك اتالغيِ ّاي اجشايي  دػتگاُ .تاؿذ هجاص هي

تايؼت ايي تقذاد سا اص ػمف ػال  هي ،اًذ ًوَدُجوَْس، تخـي اص ًيشٍّاي خَد سا تثذيل ٍضقيت  يغػشهايِ اًؼاًي سي

تيٌري افتثراس    تيٌي افتثاس ًوايٌرذ. ّونٌريي پريؾ    پيؾ 1395وؼش ٍ تشاي تاليواًذُ ًيشٍّاي ؿشوتي دس ػال  1390

 .تاؿذ ًيض هوٌَؿ هي 1395دس ػال تىاسگيشي ًيشٍّاي ؿشوتي جذيذ تشاي 

 هوٌَؿ اػت. 1395تشاي دسج دس ميحِ تَدجِ ػال  جذيذ سديفپيـٌْاد ايجاد  -6

ّراي   هَسيرت دس حيغرِ ٍؽرايف ٍ هأ  ّرايي ورِ    قاليتتيٌي افتثاس تشاي اًجام ف اص پيؾّاي اجشايي هَؽفٌذ  دػتگاُ -7

 لاًًَي ٍ هلَب آًْا ًيؼت، خَدداسي ًوايٌذ.  

( لاًَى الحاق تشخي هَاد تِ لاًَى تٌؾين تخـي اص همشسا  هالي 11( ٍ هادُ )28هادُ )« ى»تا تَجِ تِ تٌذ  -8

ّا، تغييش تـىيال ، تغييش ضشاية، جذاٍل  تيٌي افتثاس تشاي اجشاي تلَيثٌاهِ، تخـٌاهِ، دػتَسالقول ( پيؾ2دٍلت)

ػتخذام ٍ تىاسگيشي ًيشٍ ٍ هلَتا  ّيأ  اهٌاء كشفاً تٌذي هـاغل ٍ افضايؾ هثٌاي حمَلي، ّشگًَِ ا حمَلي ٍ عثمِ

 سيضي وـَس هجاص اػت.   دس ػمف افتثاسا  افالم ؿذُ ٍ دس كَس  تأييذ ػاصهاى هذيشيت ٍ تشًاهِ

 ای بودجه سرمایه -ب

تيٌي افتثاس تشاي خشيذ خَدسٍّاي ػَاسي داخلي)تِ اػتثٌاء جايگضيٌي تا خَدسٍّاي فشػرَدُ( ٍ خَدسٍّراي    پيؾ -9

 تاؿذ. خاسجي هوٌَؿ هي

ّاي جذيذ اداسي  خشيذ ػاختواىٍ ( لاًَى هذيشيت خذها  وـَسي، احذاث 23فالٍُ تش هوٌَفيت هَضَؿ هادُ) -10

) ؿراهل  هَاسد اػرتثٌاء دس تاؿذ.  ٍ داسًذگاى سديف هوٌَؿ هيلاًَى هزوَس ( 5هَضَؿ هادُ) ّاي اجشايي تَػظ دػتگاُ

 ؼت.يالضاه (2الحاق هَادي تِ لاًَى تٌؾين تخـي اص همشسا  هالي دٍلت)لاًَى ( 23هفاد هادُ)ت يسفا ،هَاسد ريل(

 هَاسد هشتَط تِ تغييشا  ػغح تمؼيوا  وـَسي   -

 تذٍى تاس هالي جذيذ   ،ّاي اداسي هَجَد تجويـ ػاختواى -

 تذٍى تاس هالي جذيذ   ،ؿْشّا توشوضصدايي ٍ خشٍج اص والى -

 تذٍى تاس هالي جذيذ ،تثذيل تِ احؼي ًوَدى -
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ّاي اجشايري هَؽفٌرذ دس تَصيرـ     اي، دػتگاُ ّاي ػشهايِ ّاي توله داسايي تا تَجِ تِ اّويت تحمك اّذاف عشح -11

ِ  اي خَد، افتثاس هَسد ًياص عشح ّاي ػشهايِ افتثاسا  توله داسايي توراهي ورِ ػرال خاتورِ آًْرا ترِ لحراػ         ّاي ًيور

 تيٌي ًوايٌذ. ت لشاس دادُ ٍ تغَس واهل پيؾيا دس اٍلَتاؿذ س هي 1395پيـشفت فيضيىي، ػال 

 ػفشّاي همرام هقؾرن سّثرشي   ّاي اجشايي هَؽفٌذ تا دس ًؾش گشفتي تقْذا  خَد دس ساتغِ تا عشحْاي  دػتگاُ -12

الحاق هَادي تِ لاًَى تٌؾين لاًَى ( 23تا سفايت هادُ)جْت اجشاي عشحْاي هزوَس سا  افتثاس مصم ٍسياػت جوَْسي

 ٌذ.يتيٌي ًوا پيؾ ،(2اص همشسا  هالي دٍلت) تخـي

ّاي ٍاهي)اص هحل تؼْيال  تاًه جْاًي يا تاًره تَػرقِ اػرالهي(     ّاي اجشايي هىلفٌذ ػْن هلي عشح دػتگاُ -13

 تيٌي ٍ افالم ًوايٌذ. خَد سا پيؾ

س تَصيرـ افتثراسا    ّاي اجشايري هَؽفٌرذ د   اي دٍلت، دػتگاُ ّاي ػشهايِ ًؾش تِ اّويت حفؼ ٍ ًگْذاسي داسايي -14

ّراي   سا دس عرشح ػيؼرا  دٍلتري   ػاختواًْا ٍ تأ يش ٍ تاصػاصيتقواي خَد، افتثاس مصم تشاي  ّاي ػشهايِ توله داسايي

 تيٌي ٍ هٌؾَس ًوايٌذ. هشتَعِ پيؾ

 ( هوٌَؿ اػت.11اي جذيذ، تا اػتثٌاي هَاسد هٌذسج دس هادُ ) ّاي ػشهايِ پيـٌْاد عشح توله داسايي -15

 ػراصٍواس هوٌرَؿ ٍ كرشفاً اص عشيرك     (دسكرذ 20ووترش اص ) ّاي ترا پيـرشفت فيضيىري     تيٌي افتثاس تشاي عشح پيؾ -16

  پزيش اػت. ( اهىاى15تٌذ)

الحاق هَادي تِ لراًَى تٌؾرين تخـري اص همرشسا  هرالي      لاًَى ( 27ّاي اجشايي هىلفٌذ دس اجشاي هادُ) دػتگاُ -17

ٍ    ٍاگزاسي عشح ّاي توله ، هثٌي تش (2دٍلت) ( لراًَى الحراق   56هرادُ)  ػشهايِ اي ًيوِ تورام ترِ تخرؾ غيشدٍلتري 

اجشا تا هـراسوت تخرؾ   توام لاتل  ّاي ًيوِ ٍ پشٍطُّاي  ، عشح(1)تٌؾين تخـي اص همشسا  هالي دٍلت هَادي تِ لاًَى

 ػاصهاى هذيشيت ٍ تشًاهِ سيضي وـَس هقشفي ًوايذ.غيشدٍلتي سا تِ 

لراًَى  ( 28( هرادُ) لٍ ترشاي اػرتفادُ اص ػراصٍواس تٌرذ)     دس فوليا  لاتل تَجيِ خَد هجاصًذّاي اجشايي  دػتگاُ -18

ِ  توله داساييافتثاسا  ػمف ، تخـي اص (2الحاق هَادي تِ لاًَى تٌؾين تخـي اص همشسا  هالي دٍلت) اي  ّاي ػرشهاي

 .ًوايٌذّاي فٌي ٍ افتثاسي تِ تخؾ غيشدٍلتي پيـٌْاد  سا تِ كَس  ووه خَد

الحاق هَادي تِ لاًَى تٌؾين تخـي اص همشسا  هرالي  لاًَى ( 23هادُ) هفاد تا سفايتّاي اجشايي هَؽفٌذ  دػتگاُ -19

ِ  توله داساييّاي  ًؼثت تِ تٌْگام وشدى تشآٍسد افتثاس ول عشح(2دٍلت) ّراي   خرَد الرذام ٍ دس فرشم    اي ّاي ػرشهاي

 هشتَط دسج ًوايٌذ.  
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 بودجه مالی -ج

الرذام ترِ افتتراح افتثراس      ، ( لاًَى هحاػرثا  فورَهي  62ّاي اجشايي وِ تاوٌَى تا اػتفادُ اص هادُ) دػتگاُ توام -20

)هٌغثك ترا فرشم   1395اًذ، هَؽفٌذ هقادل سيالي اسص تقْذ ؿذُ تشاي پشداخت دس ػال  اػٌادي ًضد تاًه هشوضي ًوَدُ

ٍ پرغ اص وؼرش اص   تيٌي  هيي افتثاس آى، پيؾأتِ هحل ت ( لاًَى هحاػثا  فوَهي( سا تا تَج62ِتقْذ اػتفادُ اص هادُ )

 ًوايٌذ.ّاي هالي پيـٌْاد  ّاي توله داسايي فلل هشتَعِ دس لالة سديف

ّراي افرالم    ّاي خَد سا دس لالرة ػرمف   ّاي اجشايي هىلفٌذ تاصپشداخت اكل ٍ ػَد اٍساق هـاسوت عشح دػتگاُ -21

 پيـٌْاد ًوايٌذ. ،ّاي هالي ّاي توله داسايي لالة سديفتيٌي ٍ پغ اص وؼش اص فلل هشتَعِ دس  ؿذُ، پيؾ

ؿرذُ ترا    اػرتاًي ّاي هلي  عشحاي هلي ٍ  ّاي ػشهايِ ّاي توله داسايي عشحتؼشيـ دس فوليا  اجشايي تِ هٌؾَس  -22

 سيضي وـَس ًؼرثت  پغ اص تاييذ ػاصهاى هذيشيت ٍ تشًاهِي هجاصًذ يّاي اجشا دػتگاُاٍلَيت پيـشفت فيضيىي تيـتش، 

( لراًَى الحراق هرَادي ترِ لراًَى      56تِ اًقماد لشاسداد تؼْيال  هالي تا تَجِ تِ ؿشايظ هٌذسج دس لاًَى اكالح هادُ )

تؼْيال  هرَسد اػرتفادُ دس    ّاي اجشايي هىلفٌذ تاصپشداخت دػتگاُتٌؾين تخـي اص همشسا  هالي دٍلت الذام ًوايٌذ. 

 تيٌي ًوايٌذ. ّاي لثل سا پيؾ ػال

ّراي   ّاي اجشايي هىلفٌرذ هثرالغ الؼراط ٍام    ّاي التلادي ٍ فٌي ايشاى ٍ دػتگاُ گزاسي ٍ ووه ػشهايِػاصهاى  -23

ػؼا ، تاًىْا ٍ هشاوض افتثاسي خراسجي  ؤاي اص هحل هٌاتـ ه ّاي ػشهايِ اخز ؿذُ تشاي تىويل عشحْاي توله داسايي

 اسايِ ًوايٌذ. سيضي وـَس ػاصهاى هذيشيت ٍ تشًاهِتيٌي ٍ تِ  سا هغاتك فشم ريل پيؾ

 

 بودجه شرکتهای دولتی -د

سود و کارمسداصل وامسود و کارمسداصل وامسود و کارمسداصل وامسود و کارمسداصل وامسود و کارمسداصل وام

جمع کلاقساط سه ماهه چهارماقساط سه ماهه سوماقساط سه ماهه دوم

نرخ محاسباتی ارز قید گردد.

ردیف
مؤسسه

/بانک

شماره طبقه بندی طرح 

مندرج در پیوست یک 

قانون بودجه

عنوان طرح/ 

موضوع وام

دستگاه 

اجرایی 

ذیربط

اقساط سه ماهه اول
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تقْرذا  ػشسػريذ ؿرذُ خرَد اص جولرِ       تورام ّاي دٍلتي ٍ هؤػؼا  اًتفافي ٍاتؼتِ تِ دٍلت هَؽفٌرذ   ؿشوت -24

ّاي داخلي ٍ خاسجي ٍ اٍساق هـاسوت)اكل ٍ فشؿ( هشترَط   ( لاًَى هحاػثا  فوَهي، تاصپشداخت ٍام62تقْذا  هادُ)

 ( لاًَى تشًاهِ ٍ تَدجِ سا دس تَدجِ پيـٌْادي هٌؾَس ًوايٌذ.32تَط تِ هادُ)ٍ تقْذا  هش 1395تِ ػال 

ّاي دٍلتي هجاصًذ حذاوثش تِ هيضاى يه هاُ حمَق ٍ هضاياي هٌذسج دس احىام وراسگضيٌي ترشاي واسوٌراى     ؿشوت -25

 تيٌي ًوايٌذ. پاداؽ پيؾ

ٍ  ػاصي افتثاسا  هٌذسج دس تٌرذ ػرايش دسيافرت    تِ هٌؾَس ؿفاف -26 ّراي دٍلتري هَؽفٌرذ     ّرا، ؿرشوت   پشداخرت  ّرا 

 اسائِ ًوايٌذ. سيضي وـَس ػاصهاى هذيشيت ٍ تشًاهِتِ هزوَس سا  هثالغهؼتٌذا  لاًًَي ريشتظ دس خلَف 

 ّاي ؿشوتْاي دٍلتي: دس خلَف ّضيٌِ -27

ّواًٌذ ّاي واسوٌاى ؿشوتْاي دٍلتي) هٌذسج دس احىام اػتخذاهي هشتَط(  القادُ حمَق، هضايا ٍ فَقافضايؾ  

 ّاي اجشايي خَاّذ تَد.  افضايؾ حمَق واسوٌاى دػتگاُ

ٍسي هتٌاػة تا هيضاى ٍ ػغح تَليرذ ورام ٍ خرذها  تغييرش      ّاي هؼتمين تَليذ تا افوال افضايؾ تْشُ ّضيٌِ 

 خَاّذ وشد.  

اص  الحراق هرَادي ترِ لراًَى تٌؾرين تخـري      لراًَى  ( 28تيٌي ؿذُ هَضَؿ تٌذ)ج( هادُ) ػْن دٍلت اص ػَد پيؾ -28

 %( هحاػثِ گشدد.50تِ هيضاى پٌجاُ دسكذ) (2همشسا  هالي دٍلت)

آخشيي تشوية ػرْام ؿرشوت سا   هَؽفٌذ ػاصي  ييذ ػاصهاى خلَكيأٍاگزاسي تا ت داساي هلَتِؿشوتْاي دٍلتي  -29

 تِ ّوشاُ تَدجِ پيـٌْادي خَد اسائِ ًوايٌذ.

( لراًَى  56افتثاس مصم تشاي اًجام اهَس پظٍّـي ٍ تَػقِ فٌاٍسي سا تا اػتٌاد تِ هرادُ ) ؿشوتْاي دٍلتي هَؽفٌذ  -30

تيٌري   ّاي هشتثظ تِ ٍؽيفِ اكلي خَد پريؾ  دس صهيٌِ ( 2الحاق هَادي تِ لاًَى تٌؾين تخـي اص همشسا  هالي دٍلت)

 ًوايٌذ.

هلَب ترا   تفليلي سفايت الگَي تَدجِخَد سا تا  1393ّاي دٍلتي هَؽفٌذ گضاسؽ فولىشد تَدجِ ػال  ؿشوت -31

سيضي وـَس  تِ ػاصهاى هذيشيت ٍ تشًاهِ 1395اهضاي ريحؼاب ٍ هوَْس تِ هْش ؿشوت ّوشاُ تَدجِ پيـٌْادي ػال 

 اسايِ ًوايٌذ.
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سا سفايرت   10ٍ11، 9، 8، 1، هفراد تٌرذّاي   1395ّاي دٍلتي هَؽفٌذ دس تٌؾين تَدجِ پيـٌْادي ػال  ؿشوت -32

 ًوايٌذ.

 موارد عمومی -هـ

ّراي خرَد تشاػراع لراًَى اجرشاي ػياػرتْاي ولري         ّاي اجشايي هَؽفٌذ ًؼثت تِ احلاء فقاليت دػتگاُ توام -33

( لاًَى اػاػي الذام مصم سا تِ فول آٍسدًذ تا ًؼثت تِ ٍاگزاسي هَاسد هشتَعِ دس چاسچَب لاًَى فَق الرذام  44اكل)

 تاؿٌذ. يٌي افتثاس ًوايٌذ وِ دس چاسچَب ايي لاًَى هجاص تِ اًجام آى هيت ّايي پيؾ ًوايٌذ ٍ كشفاً تشاي اداهِ فقاليت

ّاي آب، دفـ فاضالب، تشق، گاص ٍ ػَخت هلشفي، هخراتشا ،   ّاي اجشايي هىلفٌذ تذّي خَد تاتت ّضيٌِ دػتگاُ -34

 ذ.ستظ سا دس تَدجِ پيـٌْادي خَد لحاػ ًوايٌ ّاي ري فشواًغ ساديَيي ٍ فَاسم ؿْشداسي تِ دػتگاُ


