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بسمهتعالي
کلیه دستگاهاهای اجرایی ،موضوع جدول ) (5قانون بودجه سال  1395کل کشور

باسل مو احترا م؛
شبینی منابع قابل سوصول دسسستگادهاهای
یدارد سامانه لحیحه بودجه سال  1396در ارتباط با پی د
نسوسیله اعل م م د
بدحی د
اجراحیی )به اهمراه رااهنمسسای اسسستفاده آن( آمسساده بهردهبسسرداری بسسوده سو از رسوز شسسنبه مسسورخ  1395/7/17از طرحیسسق آدرس
 layehe.mporg.ir //:httpقابل دسترسی است.
مقتضی است تما م دستگادهاها ی اجراحیی موضوع احین بخشنامه پیشسنهاد خسود را در خصسوص میسزان منسابع قابسل
سوصول برای درج در لحیحه بودجه سال  1396کل کشور ،با توجه به موارد زحیر تهیسسه سو تسسا تارحیسسخ اعل م شسسده از طرحیسسق
تکمیل فر م مربوطه در سامانه  ،به احین سازمان اعل م نماحیند .لز م به حیادآسوری است پس از مهلت مقرر سیستم غیر فعال
شده سو امکان سورسود اطلعات سوجود نخوااهد داشت.
- 1سورسود به سامانه با استفاده از شناسه )که عبارت است از شماره طبقدهبندی دستگاه  +Adminبه عنوان مثسسال
شناسه نهاد رحیاست جمهوری عبارت است از  Admin 101000سو رمز )اهمان رمز مربوط به سیستم مبادله موافقتنامه
نپذحیر است.
یباشد که قبل به دستگادهاها ی اجراحیی ابل غ شده است( تعرحیف شده در سیستم امکا د
م د
-2فرد ماها بر اساس ردحیفاهای درآمدی سال  1395آن دستگاه در سامانه حیاد شده تسسا تارحیسسخ  1395/8/2تکمیسسل
شود )اراحیه کلیه مستندات شامل قوانین سو مجوز سوصول اهر حیک از ردحیفاهای درآمدی اهمزمسسان بسسا تکمیسسل اطلعسسات سو
حداکثر تا تارحیخ  1395/8/5به صورت مکتوب به دفتر بخشی ذحیربط احین سازمان الزامی است(.
ناها را نیسسز
فاند ضمن استعل م از سواحداهای استانی اطلعات مربوط به اسسستا د
تبصره  -1دستگادهاها ی اجراحیی موظ د
به صورت سرجمع برای اهر ردحیف سوارد نماحیند.
-3در سامانه لحیحه ،ردحیفاهای درآمدی سال  1395اهر حیک از دستگادهاهای اجراحیی ،مبنای ردحیفاهسسای درآمسسدی
مورد نیاز سال  1396اهمان دستگاه قرار گرفته سو امکان تغییر بسرای آن دسستگاه سوجسود نداشسته سو تغییسرات بسه صسورت
یپذحیرد.
متمرکز توسط احین سازمان صورت م د
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یباحیست اراحیه پیشنهاد اهمسسراه بسسا مسسستندات قسسانونی
-4در صورت نیاز آن دستگاه به ردحیف اهای درآمدی جدحید م د
یربط احین سازمان ارسسسال گسسردد .ردحیفاهسسای درآمسسدی
یربط به صورت مکتوب تا تارحیخ  1395/8/5به دفتر بخشی ذ د
ذ د
جدحید پیشنهادی ،در جلسدهای با حضور نماحینده دستگاه پیشنهاد داهنده بررسی خوااهد شد سو در صورت تاحییسسد ،در تنظیسسم
لحیحه بودجه سال  1396کل کشور لحاظ خوااهد گردحید.
ناهای  33274433سو  33274490به ترتیب سرکار خاندماها نقسسوی سو برخسسوردار
-5در صورت ضرسورت با شماره تلف د
تماس حاصل نماحیند.
یشود برنامه زمانبندی برگزاری جلسات پیش بینی منابع لحیحه بودجه سال  1396کل کشور نیز متعاقبا از
ضمنا حیادآسور م د
از طرحیق ساحیت سازمان اعل م خوااهد شد.

علی حیدر نوری
رییس امور تلفیق بودجه
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