
 

 تؼبلي ثؼوِ

 ”هحوذ آل ٍ هحوذ ثش كلَات ثب“

 کشور بودجه و برنامه سازمان

 ثِ ٍ ًـَس ثَدخِ ٍ ثشًبهِ ػبصهبى 20/1/1398 هَسخ 13970 ؿوبسُ پيـٌْبد ثِ 28/1/1398 خلؼِ دس ٍصيشاى ّيئت

 ًل 1398 ػبل ثَدخِ هبًَى اخشايي ضَاثظ ايشاى، اػالهي خوَْسی اػبػي هبًَى ّـتن ٍ ػي ٍ يٌلذ اكل اػتٌبد

 :ًشد تلَيت صيش ؿشح ثِ سا ًـَس

 کشور کل 8931 سال بودجه قانون اجرایی ضوابط

 :سًٍذ هي ًبس ثِ هشثَط هـشٍح هؼبًي دس صيش اكغالحبت ًبهِ تلَيت ايي دس -1 هبدُ

 .ًـَس ًل 1398 ػبل ثَدخِ هبًَى: هبًَى -الق

 . -1393 هلَة -( 2) دٍلت هبلي هوشسات اص ثخـي تٌظين هبًَى ثِ هَاد ثشخي الحبم هبًَى(: 2) الحبم هبًَى -ة

 هلَة -ايشاى اػالهي خوَْسی كشٌّگي ٍ اختوبػي اهتلبدی، تَػؼِ ؿـن پٌدؼبلِ ثشًبهِ هبًَى:  ثشًبهِ هبًَى -ح

1395-. 

 .ًـَس ثَدخِ ٍ ثشًبهِ ػبصهبى: ػبصهبى - ت

 .اػت ؿذُ دسج آى یّب¬پيَػت ٍ هبًَى دس آًْب ػٌبٍيي ًِ ّبيي¬دػتگبُ: اخشايي دػتگبُ -ث

 سا خَد هبلي ٍ خذيذ ای ػشهبيِ ّبی داسايي تولي ای، ّضيٌِ ّبی هَاكوتٌبهِ هَظلٌذ اخشايي ّبی دػتگبُ -2 هبدُ

 .ًوبيٌذ هجبدلِ ػبصهبى ثب ٍ تٌظين ػبصهبى اثالؿي ّبی دػتَسالؼول ٍ( 2) الحبم هبًَى( 28) هبدُ( ی) ثٌذ ثشاػبع

 هشاحل عي ثِ هٌَط يبدؿذُ، ّبی عشح حدن ٍ ًوي اّذاف تـييش خذيذ، ای ػشهبيِ  اييداس تولي عشح هَاكوتٌبهِ هجبدلِ

 . اػت( 2) الحبم هبًَى( 23) هبدُ هدَص اخز ٍ هبًًَي

 الضاهي 1398 ػبل دس ای  ػشهبيِ ّبی داسايي تولي ّبی عشح ثشای( 2) الحبم هبًَى( 23) هبدُ( ة) ثٌذ اخشای -1 تجلشُ

 . ًوبيٌذ اسايِ ػبصهبى ثِ هبُ ؿْشيَس پبيبى تب حذاًثش سا خَد ّبی هَاكوتٌبهِ اكالحيِ هَظلٌذ ياخشاي ّبی دػتگبُ ٍ اػت

 ثشاػبع ثبيذ ، ّؼتٌذ خَد داخلي هٌبثغ ثشای هَاكوتٌبهِ هجبدلِ ثِ هلضم هَاًيي ثشاػبع ًِ دٍلتي ّبی ؿشًت -2 تجلشُ

  ّوچٌيي ٍ( 2) الحبم هبًَى( 28) هبدُ( ی) ثٌذ دس ؿذُ¬تؼييي صهبًجٌذی



 

 .ًوبيٌذ ػول هبدُ ايي( 1) تجلشُ

 هَظلٌذ اػتبًي ٍ هلي اخشايي ّبی دػتگبُ -1351 هلَة - ًـَس ثَدخِ ٍ ثشًبهِ هبًَى( 35) هبدُ اخشای دس -3 هبدُ

 ثِ ؿذ، خَاّذ اثالؽ ػبصهبى تَػظ ًِ ًظبست خبهغ ًظبم هغبثن سا ًـَس ًل 1398 ٍ 1397 ػبل ثَدخِ هبًَى ػولٌشد

 .ًوبيٌذ يِاسا ػبصهبى

 ٍ ثْجَد ٍ ٍسصؿي ٍ كشٌّگي ديٌي، ّبی كؼبليت ٍ ثؼيح هوبٍهت ّبی پبيگبُ هشآًي، اهَس ثِ هشثَط ّبی ّضيٌِ -4 هبدُ

 هلَة ای ّضيٌِ اػتجبسات هحل اص ًوبص كشٌّگ تَػؼِ ٍ تشٍيح ًبهِ آييي اخشای ٍ ًبسًٌبى ػالهت ٍ داًؾ استوبی

 (( 6) ٍ( 1)كلَل اػتثٌبی  ثِ) اخشايي دػتگبُ ثِ خضاًِ ؿذُ¬پشداخت

  ػبصهبى ثب هَاكوتٌبهِ هبلت دس ًـَد، ٍاسد ای خذؿِ دػتگبُ اكلي ّبی كؼبليت اًدبم ثِ ًِ ًحَی ثِ

 .اػت پشداخت هبثل 1397 ػبل ػولٌشد ػوق تب

 داساتا تَػظ ؿٌل ّش ثِ هــبثِ ػٌبٍيي يب آصاد التذسيغ حن كَست ثِ خذيذ اكشاد ًبسگيشی ثِ 1398 ػبل دس -5 هبدُ

 .اػت هوٌَع ّب اػتبى پشٍسؽ ٍ آهَصؽ ًل

 ثشای ػيذی ٍ اٍالد هٌذی، ػبيلِ ّضيٌِ ًوي پشداخت ثِ ًؼجت اػت هَظق ًـَسی ثبصًـؼتگي كٌذٍم -6 هبدُ

 اػت، ؿذُ ًؼش هجالً آًْب ای ّضيٌِ اػتجبسات اص ػبصهبى تَػظ هزًَس ّبی ّضيٌِ ًِ اخشايي ّبی دػتگبُ ثبصًـؼتگبى

  ثِ هشثَط ّبی ّضيٌِ بيشػ. ًوبيذ اهذام

  تَػظ حَادث ٍ ػوش ثيوِ حن كَت، ّضيٌِ¬ًوي اصدٍاج، ّضيٌِ¬ًوي هجيل اص ثبصًـؼتگبى

  دسهبى ثيوِ حن ثشای اخشايي دػتگبُ ػْن. ؿَد هي پشداخت سثظ ری اخشايي ّبی دػتگبُ

 پبيِ دسهبى ثيوِ حن بثتث ؿذُ¬ثيوِ ػْن. ؿَد هي پشداخت ايشاى ػالهت ثيوِ ػبصهبى تَػظ ًـَسی، ثبصًـؼتگبى

 .ؿَد هي پشداخت آًبى اؿتـبل صهبى اخشايي دػتگبُ تَػظ ًـَسی ثبصًـؼتگي كٌذٍم ثبصًـؼتِ ايثبسگشاى

  هحل اص ًوبًبى يبدؿذُ هضايبی دٍلتي، ّبی¬ؿشًت ثبصًـؼتگبى هَسد دس -تجلشُ

  تَػظ هبًَى هَخت ثِ ًِ هَاسدی دس هگش اػت، پشداخت هبثل ؿشًت هشثَط داخلي هٌبثغ

 .ثبؿذ پشداخت هبثل هشثَط ثبصًـؼتگي كٌذٍم



 

 اػتجبسات ػوق دس ٍ ثشًبهِ هبًَى( 7) هبدُ( ث) ٍ( ت) ثٌذّبی سػبيت ثب هَظلٌذ اخشايي ّبی دػتگبُ -7 هبدُ

 تؼْذ ّشگًَِ ايدبد اص ٍ اهذام خَد ًبپزيش اختٌبة ّبی ّضيٌِ اٍلَيت ثب هبًًَي تٌبليق اًدبم ثِ ًؼجت يبكتِ¬تخليق

 .ًٌٌذ خَدداسی ادهبص

( ػيؼتن)ػبهبًِ اػتوشاس هٌظَس ثِ سا هبًَى دس هٌذسج اػتجبسات اص%( 1) دسكذ يي هدبصًذ اخشايي ّبی دػتگبُ -8 هبدُ

  ّش سا هَضَع ايي ػولٌشد گضاسؽ هَظلٌذ ٍ ًٌٌذ ّضيٌِ ػجض هذيشيت

 . ًوبيٌذ اسػبل صيؼت¬هحيظ حلبظت ػبصهبى ثِ ثبس¬يي هبُ ؿؾ

  ّبی كؼبليت ٍ هـبؿل دس ػٌـَاى ٍ ّشؿٌل ثِ اًؼبًي ًيشٍی شیًبسگي ثِ -9 هبدُ

 ػبصهبى تأييذ اخز ثب ٍ ًـَس اػتخذاهي ٍ اداسی ػبصهبى هدَص ثب كشكبً( اػتجبس ّشگًَِ هحل اص) اخشايي ّبی دػتگبُ

 ًـَسی تخذهب هذيشيت هبًَى خولِ اص هشثَط هوشسات ٍ هَاًيي سػبيت ثب ٍ هبًَى دس هبلي ثبس ثيٌي پيؾ ثش هجٌي

 .اػت پزيش اهٌبى

  اػت هَظق ايشاى اػالهي خوَْسی اًتظبهي ًيشٍی ساًٌذگي ٍ ساٌّوبيي پليغ -10 هبدُ

 ًل داسی خضاًِ تأييذ ثب سا -1389 هلَة -  ساًٌذگي تخللبت ثِ سػيذگي هبًَى( 23) هبدُ هَضَع ثِ هشثَط اعالػبت

  ػبصهبى ثِ هبِّ ػِ صهبًي هوبعغ دس ٍكَل، ٍ ٍهَع هحل اػتبى تلٌيي ثِ ًـَس

 .ًٌذ اػالم

 احٌبم دس هٌذسج هضايبی ٍ حوَم هبُ يي هؼبدل حذاًثش تَاًٌذ هي اخشايي ّبی دػتگبُ 1398 ػبل دس -11 هبدُ

 ايي( 7) هبدُ سػبيت ثب ٍ اخشايي دػتگبُ يبكتِ تخليق اػتجبسات ػوق دس اػتجبس ٍخَد كَست دس سا ًبسگضيٌي

 ٍ ػبهل ّيئت/ هذيشُ  ّيئت اػضبی ثِ هزًَس پبداؽ هبُ يي پشداخت. ًوبيٌذ اختپشد پبداؽ ػٌَاى ثِ ًبهِ تلَيت

 ٍ هَاًيي سػبيت ثب دٍلتي ّبی ثيوِ ٍ ّب ثبًي ،(ًبم تلشيح ٍ رًش هؼتلضم ّبی ؿشًت اص اػن) دٍلتي ّبی ؿشًت ًبسًٌبى

 آًْب ػبلي ¬ؿَساّبی يب هدبهغ تلَيت اص پغ ٍ هبًَى( 2) تجلشُ( ط) ثٌذ( 4) ٍ( 3) ّبی¬خضء خولِ اص هشثَط هوشسات

 .اػت هدبص

 ٍ ّب ثيوِ ّب، ثبًي ثشای ٍ ؿذُ¬هجبدلِ هَاكوتٌبهِ ثب هغبثن ؿيشهؼتوين ٍ هؼتوين سكبّي ّبی ًوي -12 هبدُ

 ٍ هؼتوين سكبّي ّبی ًوي پشداخت. اػت پشداخت هبثل 1397 ػبل ثَدخِ ػولٌشد ػوق دس دٍلتي ّبی ؿشًت

 خذهبت هذيشيت هبًَى( 124) هبدُ هَضَع هَاسد ٍ ػبػتي ٍ( هـخق) هؼيي ًبس دهشاسدا ًبسًٌبى ثِ ؿيشهؼتوين

 .اػت هدبص هَاكوتٌبهِ، هلبد سػبيت ثب ٍ خضاًِ ؿذُ¬پشداخت هلَة اػتجبسات هحل اص ًـَسی



 

 ٍ پيوبًي سػوي، اص اػن اخشايي ّبی دػتگبُ دس هـوَل ًبسًٌبى ؿت ًبسی ًَثت ٍ تؼغيل ايبم ؿزای ّضيٌِ -1 تجلشُ

 پشداخت هبثل اداسی ّبی ّضيٌِ ػٌَاى ثِ ٍی عشف اص هدبص هوبم يب اخشايي دػتگبُ هوبم ثبالتشيي تأييذ ثب شاسدادیه

 .اػت

 خذهبت اص ًِ ًبسهٌذاًي رّبة ٍ ايبة سيبل،( 73س000) ّضاس ػِ ٍ ّلتبد حذاًثش سٍصاًِ ؿزای ّضيٌِ¬ًوي -2 تجلشُ

 ٍ سيبل( 1س390س000) ّـضاس ًَد ٍ ػيلذ ٍ هيليـَى يي حذاًثش بّبًِه تْشاى دس ًٌٌذ ًوي اػتلبدُ ػبصهبًي( ػشٍيغ)

 سيبل،( 920س000) ّضاس ثيؼت ٍ ًْلذ حذاًثش هــبّـبًِ ثبالتش ٍ خوؼـيـت ًلش ّضاس پبًلـذ داسای ؿْـشّـبی دس

 حذاًثش ّبًِهب ػبل، ؿؾ صيش كشصًذ ّش اصای ثِ دٍلتي هْذًَدى كبهذ اخشايي ّبی دػتگبُ ًبسهٌذ صًبى ثشای هْذًَدى

  يٌلذ ٍ هيليَى يي

 .اػت پشداخت هبثل سيبل( 1س100س000)

 ًوذی ؿٌل ثِ سا خَد ًبسًٌبى رّبة ٍ ايبة ّضيٌِ هدبصًذ ًالًـْشّب دس هؼتوش اخشايي ّبی دػتگبُ -3 تجلشُ

 ؿْشی ًول ٍ حول ّبی ؿشًت ثب هشاسداد ػوذ ثِ ًؼجت ًبسًٌبى( ػشٍيغ) خذهبت اص ثشداسی ثْشُ ثشای يب پشداخت

  حذاًثش تَاًذ هي هشثَط هشاسداد ػوق. ًٌٌذ اهذام ؿيشدٍلتي

 .ثبؿذ 1397 ػبل دس ًبسًٌبى ثِ پشداختي رّبة ٍ ايبة ّضيٌِ ػولٌشد اص ثيؾ%( 10) دسكذ دُ

 ػٌَاى ثِ ًِ ًبهِ تلَيت ايي هـوَل اخشايي ّبی دػتگبُ ًبسهٌذاى ثِ ًـَس داخل سٍصاًِ هأهَسيت الؼبدُ كَم -13 هبدُ

 ؿجبًِ تَهق ثِ ًبچبس ٍ ؿًَذ هي اػضام خَد خذهت هحل ؿْشػتبى حَصُ اص خبسج ثِ هَهت ٍظيلِ اًدبم ثشای سهأهَ

 هأخز ثِ هبصاد ثِ ًؼجت ٍ ثيؼتن يي هأخز ثِ ًبهِ تلَيت ايي هـوَليي هَسد دس هضايب ٍ حوَم حذاهل هيضاى تب ّؼتٌذ،

 هَضَع سٍصاًِ الؼبدُ كَم ًبهِ آييي هغبثن هَاسد ػبيش .اػت پشداخت هبثل دػتگبُ هلَة اػتجبس ػوق دس پٌدبّن يي

 ( 39) هبدُ( ث) ثٌذ

 .ثَد خَاّذ آى ثؼذی اكالحبت ٍ ًـَسی اػتخذام هبًَى

 .اػت پشداخت هبثل يبدؿذُ ثٌذ دس هٌذسج هيضاى اص%( 50) دسكذ پٌدبُ تٌْب ؿجبًِ، تَهق ػذم كَست دس -1 تجلشُ

 ٍظبيق اًدبم ػجت ثِ ًِ( ای¬خبدُ ًول ٍ حول ٍ ساّذاسی ػبصهبى) صیؿْشػب ٍ ساُ ٍصاست ًبسهٌذاى -2 تجلشُ

 خَد خذهت هحل ؿْش حشين اص خبسج دس هذاٍم ّبی هأهَسيت اًدبم ثِ هَظق ّب ساُ ثبصگـبيي ٍ هشهت ًگْذاسی، خبف

 هأهَسيت، ثِ ماػضا ثب ٍ ّؼتٌذ هؼتثٌب هبدُ ايي( 1) تجلشُ ٍ "خذهت هحل ؿْشػتبى حَصُ اص خبسج" هيذ اص ثبؿٌذ،  هي

 .اػت پشداخت هبثل آًْب ثِ هشثَط الؼبدُ كَم



 

 ثِ ثٌب ًِ ًبسهٌذاًي ٍ هذيشاى ثِ هبُ دس سيبل( 300س000) ّضاس ػيلذ تب ّوشاُ تللي ّضيٌِ¬ًوي پشداخت -14 هبدُ

  تـخيق ثِ ثبؿٌذ، دػتشع دس هؼتوش عَس ثِ ثبيذ خبف ؿشايظ

 .اػت هدبص ٍی عشف اص هدبص هوبم يب اخشايي دػتگبُ سييغ

  هبًَى ؿيشهـوَل ٍ هـوَل ّبی دػتگبُ اص اػن اخشايي ّبی دػتگبُ -15 هبدُ

 هشاسداد ٍ هـخق ٍ هؼيي ًبس هشاسداد پيوبًي، سػوي، ًبسًٌبى اعالػبت ثجت ثِ هَظق ًـَسی خذهبت هذيشيت

 كذٍس ٍ ؿٌبػِ بسُؿو يب هؼتخذم ؿوبسُ دسيبكت ٍ ًـَس اػتخذاهي ٍ اداسی ػبصهبى اعالػبتي پبيگبُ دس ًبسگشی

  اًدبم ٍ اداسی ًظبم ًبسًٌبى ػبهبًِ عشين اص ًبسگضيٌي احٌبم

 خضء سػبيت ثِ هَظق دٍلتي ّبی¬ؿشًت. ّؼتٌذ ػبهبًِ ايي عشين اص هبدُ ايي هَضَع هٌبتجبت ٍ اداسی هختلق اهَس

 .ّؼتٌذ هبًَى( 2) تجلشُ( ط) ثٌذ( 5)

 عشح ثشای آى هـبثِ ٍ ًبسؿٌبػي ّضيٌِ دادسػي، ّضيٌِ قهختل ػٌبٍيي تحت هحل ّش اص ٍخِ پشداخت -16 هبدُ

 صيشهدوَػِ ّبی دػتگبُ اختالكبت ٍ اػت هوٌَع هضبيي هشاخغ دس دٍلتي هؤػؼبت ٍ ّب ٍصاستخبًِ ثيي اختالكبت

 يب ٍصاستخبًِ عشين اص تشتيت ثِ ػتبدی ّبی دػتگبُ ٍ اػتبًي ّبی دػتگبُ دٍلتي، هؼتول هؤػؼبت يب ّب ٍصاستخبًِ

 هبًَى( 69) هبدُ( 8) تجلشُ سػبيت ثب ٍ خوَْس سييغ حوَهي هؼبًٍت ٍ هشثَط اػتبًذاس سثظ، ری دٍلتي هؼتول ِهؤػؼ

 اص اخشايي ّبی دػتگبُ ثيي اختالف سكغ چگًَگي ًبهِ آييي ٍ - 1380 هلَة - دٍلت هبلي هوشسات اص ثخـي تٌظين

 ٍ حل 27/12/1386 هَسخ ى37550ت/212767 ؿوبسُ ًبهِ تلَيت هَضَع هدشيِ،  هَُ داخلي ػبصًٍبسّبی عشين

 هبًَى چْبسچَة دس يبدؿذُ هشاخغ تلويوبت اخشای اص هؼتٌٌليي ٍ حٌن ايي اخشای اص هتخلليي ثب. ؿَد هي كلل

 .ؿَد هي سكتبس -1372 هلَة- اداسی تخللبت ثِ سػيذگي

 آًْب ػبالًِ تؼْذات ػْويِ ٍ شاىاي اػالهي خوَْسی ػضَيت حن ًِ الوللي ثيي هدبهغ ٍ ّب ػبصهبى كْشػت -17 هبدُ

 هخبسج ثبثت ايشاى دٍلت ًوي ٍ ػضَيت حن ػْويِ ػٌَاى ثب هبًَى،( 7) ؿوبسُ خذٍل( 107004) سديق هحل اص

 ًويتِ پيـٌْبد ثِ 1398 خشداد پبيبى تب ؿَد، هي پشداخت تؼْذات ٍ الوللي ثيي ّبی ػبصهبى ػبيش ٍ هتحذ هلل ػبصهبى

 اخشايي ّبی دػتگبُ. سػيذ خَاّذ ٍصيشاى ّيئت تلَيت ثِ الوللي ثيي هدبهغ ٍ ّب بىػبصه دس دٍلت ػضَيت ثشسػي

 هشاس هزًَس كْشػت دس ًِ سا الوللي ثيي هدبهغ ٍ ّب ػبصهبى ػبيش ػبالًِ تؼْذات ػْويِ ٍ ػضَيت حن هَظلٌذ

 خوَْس سييغ حوَهي ًتهؼبٍ ٍ ػبصهبى دٍلت، ّيئت دكتش ثِ سا هشاتت ٍ پشداخت هلَة اػتجبسات هحل اص گيشًذ، ًوي

 .ًٌٌذ اػالم



 

 هؼتوش هضايبی ٍ حوَم اػت هٌلق ًـَس ًل داسی خضاًِ هبًَى،( 20) تجلشُ( ج) ثٌذ( 3) خضء اخشای دس -18 هبدُ

 خذهبت هذيشيت هبًَى هـوَل ؿيش ٍ هـوَل اص اػن اخشايي ّبی دػتگبُ داس ؿٌبػِ هشاسدادی ٍ پيوبًي سػوي، ًبسًٌبى

  ؿَد، هي تؼييي ػبصهبى تَػظ ًِ ای ؿيَُ ثِ سا ًـَسی

  هبلي اهَس هذيشاى/حؼبثبى¬ری هبًَى،( 12) تجلشُ( ى) ثٌذ ثشاػبع ّوچٌيي. ًٌذ پشداخت

  التذسيغ،¬حن هبًٌذ دػتوضد ٍ حوَم هـبثِ ّبی پشداخت ًليِ هَظلٌذ اخشايي ّبی دػتگبُ

 هحؼَة ًبپزيش اختٌبة ّبی ّضيٌِ ػٌَاى ثِ سا اختالف حل ؿَساّبی پبداؽ ٍ ًظبست حن ػبػتي، ؿشًتي، الضحوِ،¬حن

  اص دسيبكتي ّبی تخليق ػوق دس ٍ ٍخِ دسخَاػت هغبثن ٍ ًٌٌذ

 اسػبل ًـَس ًل داسی خضاًِ ٍ ػبصهبى ثِ سا آى تلليلي گضاسؽ ٍ پشداخت هبّبًِ كَست ثِ ًـَس ًل داسی خضاًِ

 .ًوبيٌذ

 كَست ثِ ٍ اػت هلي آًْب  اػتبًي ٍاحذّبی هضايبی ٍ حوَم ثِ هشثَط اػتجبسات ًِ اخشايي ّبی دػتگبُ ًليِ -19 هبدُ

 ثِ اػتبى تلٌيي ثِ هبّبًِ سا حوَم كْشػت هٌللٌذ ؿَد، هي پشداخت ًـَس ًل داسی خضاًِ عشين اص هتوشًض

 .ًٌٌذ اسػبل ًـَس ًل داسی خضاًِ

 ّبی دػتگبُ ًبسًٌبى ثِ بهضاي ٍ حوَم ثشای ای ػشهبيِ ّبی داسايي تولي اػتجبسات هحل اص پشداخت ّشگًَِ -20 هبدُ

 ( 55) هبدُ خولِ اص) هشثَط هَاًيي دس هوشس هَاسد اػتثٌبی ثِ اخشايي،

 .اػت هوٌَع( ثشًبهِ هبًَى

  -1366 هلَة - ًـَس ػوَهي هحبػجبت هبًَى( 75) هبدُ تجلشُ اػتٌبد ثِ -21 هبدُ

 ثِ اختلبكي دسآهذ هحل اص ٍ ای ػشهبيِ ّبی داسايي تولي ای، ّضيٌِ اػتجبسات اثالؿيِ هَظلٌذ هلي اخشايي ّبی دػتگبُ

 .ًوبيٌذ اػالم ًـَس ًل داسی خضاًِ ٍ ػبصهبى ثِ سا هلي يب اػتبًي ّبی دػتگبُ

 ّب، ثشًبهِ ّب، ثؼتِ اص اػن) هوبٍهتي اهتلبد كشهبًذّي ػتبد اثالؿي هلَثبت اخشای هٌللٌذ اخشايي ّبی دػتگبُ -22 هبدُ

 اخشای ٍ هذيشيت ثشای الصم هٌبثغ ٍ دٌّذ هشاس خَد اخشايي ّبی ثشًبهِ اٍلَيت دس 1398 ػبل دس سا( ّب پشٍطُ ٍ ّب عشح

 هشثَط هوشسات ٍ هَاًيي سػبيت ثب ثبًٌي تؼْيالت ٍ اثالؿي هلَة ٍ داخلي هٌبثغ ؿبهل خَد اػتجبسات هحل اص سا آًْب

 .ًٌٌذ تأهيي

 اخشايي ّبی دػتگبُ تَػظ داخلي ػَاسی ٍیخَدس خشيذ. اػت هوٌَع خبسخي ػَاسی خَدسٍی ّشگًَِ خشيذ -23 هبدُ

 .ثَد خَاّذ هدبص اػتجبس ػوق دس ٍ هوشسات سػبيت ثب ػَاسی خَدسٍّبی خشٍج تؼذاد ثِ حذاًثش



 

 كشٍؽ ٍ دٍلتي ّبی اتَهجيل اص اػتلبدُ ًحَُ هبًًَي اليحِ( 2) هبدُ هَضَع ًويؼيَى تأييذ اص پغ اػتثٌب هَاسد -تجلشُ

  ٍصيشاى ّيئت تلَيت ثِ -1358 هلَة- صايذ ّبی اتَهجيل

 .سػيذ خَاّذ

 ًِ ٍاحذّبيي اػتثٌبی ثِ اداسی لَاصم ٍ تدْيضات ًَػبصی خبسی، ػبل هشثَط هلَة اػتجبسات چْبسچَة دس -24 هبدُ

  ػولٌشد هؼبدل حذاًثش ؿًَذ، هي ايدبد 1398 ػبل دس ضشٍست حؼت

 .ثَد خَاّذ هدبص 1397 ػبل

  هلي، تَليذ سؿذ ػبصی  صهيٌِ ٍ ٍسی ثْشُ وبیاست ثِ دػتيبثي ساػتبی دس -25 هبدُ

 اص ٍ پظٍّـي هشاسدادّبی هبلت دس سا خَد ای ّضيٌِ پظٍّـي اػتجبسات اص%( 3) دسكذ ػِ تب هدبصًذ اخشايي ّبی دػتگبُ

 خبهغ ثشًبهِ ثب اخشايي دػتگبُ ٍسی ثْشُ استوبی ّبی  ثشًبهِ ّوبٌّگي هتضوي ػبصهبى، ثب هَاكوتٌبهِ هجبدلِ عشين

 استوبی صهيٌِ دس ًبسثشدی ّبی پظٍّؾ ثِ ،(ثبؿذ سػيذُ ايشاى ٍسی ثْشُ هلي ػبصهبى تأييذ ثِ ًِ) ًـَس ٍسی  ثْشُ

 .دٌّذ اختلبف ٍسی ثْشُ

  هؤػؼبت ٍ ًْبدّب اص اخشايي ّبی دػتگبُ دسيبكتي تؼْيالت اهؼبط پشداخت -26 هبدُ

 ػبصهبى. اػت اخشايي دػتگبُ ّش هلَة بساػتج هحل اص پشداخت ٍ تخليق اٍلَيت دس خبسخي هبلي - پَلي

 اص دسيبكتي آهبس ثب هغبثوت اص پغ سا كَم هَاسد كْشػت اػت هَظق ايشاى كٌي ٍ اهتلبدی ّبی ًوي ٍ گزاسی ػشهبيِ

  اػتجبس هحل اص آى تخليق ثِ ًؼجت تب ًٌذ اػالم ػبصهبى ثِ ػبهل ثبًي

 .ؿَد اهذام هدبص ّبی سديق ػبيش اص لضٍم كَست دس ٍ اخشايي دػتگبُ

 ٍ ّب ثبًي دٍلتي، ّبی ؿشًت خولِ اص اخشايي ّبی دػتگبُ تَػظ اداسی خذيذ ّبی ػبختوبى خشيذ ٍ احذاث -27 هبدُ

 هَخَد اداسی ّبی ػبختوبى تدويغ ًـَسی، توؼيوبت ػغح تـييش هَاسد اػتثٌبی ثِ) دٍلت ثِ ٍاثؼتِ اًتلبػي هؤػؼبت

 يب خشيذ ّبی عشح ّوچٌيي ٍ خذيذ هبلي ثبس ايدبد ثذٍى ًالًـْشّب اص شٍجخ ٍ توشًضصدايي خذيذ، هبلي ثبس ايدبد ثذٍى

 . اػت هوٌَع( ؿيشهتشهجِ حَادث ٍ هبًَى( 1) ؿوبسُ پيَػت هلَة ّبی عشح دس احذاث

  هَاكوت ٍ اخشايي دػتگبُ پيـٌْبد ثب هبدُ ايي هلبد اص هؼتثٌب هَاسد ػبيش -1 تجلشُ

 تلَيت ثِ ػبصهبى تأييذ ّوچٌيي ٍ ّب¬اػتبى سيضی¬ثشًبهِ ٍ هذيشيت ػبصهبى/ًـَس اػتخذاهي ٍ اداسی ػبصهبى

 .سػيذ خَاّذ ٍصيشاى ّيئت

  اختيبس دس ٍ دٍلت هبلٌيت دس تبسيخي هذهت يب اسصؽ ثب ّبی ػبختوبى -2 تجلشُ



 

 ايشاى ؿْشی ثْؼبصی ٍ ػوشاى هبدستخللي ؿشًت اص تأييذيِ دسيبكت اص پغ اخشايي ّبی دػتگبُ

 هَسد هٌبػت ًبسثشی ثب هشثَط هوشسات ٍ هَاًيي سػبيت ثب ٍ گشدؿگشی ٍ دػتي كٌبيغ كشٌّگي، هيشاث ػبصهبى يب

 .گيشد هي هشاس اػتلبدُ

 هٌبثغ اص هيضاى ّش ثِ ٍ اًحب اص ًحَی ثِ ًِ اهذادی ٍ حوبيتي ای، ثيوِ ًْبدّبی ٍ ّب ػبصهبى ّب، كٌذٍم ًليِ -28 هبدُ

  ،(سُ) خويٌي اهبم ذاداه ًويتِ هجيل اص ًٌٌذ¬ هي اػتلبدُ ػوَهي

 تحت ّذف خبهؼِ اعالػبت هَظلٌذ ًـَسی ثبصًـؼتگي كٌذٍم ٍ اختوبػي تأهيي ػبصهبى ًـَس، ثْضيؼتي ػبصهبى

 اعالػبتي پبيگبُ دس ٍی پَؿؾ تحت اػضبی ٍ ػشپشػت هلي( ًذ) ؿٌبػِ ثشاػبع خبًَاس تلٌيي ثِ سا خَد پَؿؾ

 ( 16) هبدُ( م) ثٌذ هَضَع اختوبػي تأهيي خبهغ ًظبم

 اػتجبس. ًٌٌذ سػبًي ٌّگبم ثِ هبّبًِ كَست ثِ ٍ ثجت -1383 هلَة -اختوبػي تأهيي ٍ سكبُ خبهغ ًظبم ػبختبس هبًَى

 ٍصاست تأييذ اص پغ دسهبًي ٍ اختوبػي ثيوِ ػشاًِ حن ٍ هؼتوشی دسخلَف ثٌذ ايي هَضَع اخشايي ّبی دػتگبُ

 .ثَد خَاّذ تخليق هبثل هزًَس، ػبهبًِ دس ثَطهش اعالػبت ثجت ثش هجٌي اختوبػي سكبُ ٍ ًبس تؼبٍى،

  اكضايؾ ّشگًَِ ثشهشاسی ًـَسی، خذهبت هذيشيت هبًَى( 74) هبدُ اخشای دس -29 هبدُ

 ٍ هوٌَع دػتوضد ٍ حوَم ؿَسای هَاكوت ثذٍى خبسی ػبل دس اخشايي ّبی دػتگبُ تَػظ خذيذ هضايبی ٍ حوَم

 .ؿَد هي هحؼَة ػوَهي اهَال دس تلشف آى اخشای يب تلَيت ٍ اػت اخشا ؿيشهبثل

( 1) هبدُ ثشاػبع كٌبٍسی ٍ ػلن ّبی پبسى ٍ ّب كشٌّگؼتبى ٍ پظٍّـي ٍ ػبلي آهَصؽ هؤػؼبت ٍ ّب داًـگبُ -تجلشُ

 هبدُ( ث) ثٌذ هغبثن خذيذ هبلي ثبس ّشگًَِ ايدبد ثذٍى ٍ -1395 هلَة - ًـَس تَػؼِ ّبی ثشًبهِ دايوي احٌبم هبًَى

 .ًٌٌذ هي لػو ثشًبهِ هبًَى( 7)

 ٍ اخشايي دػتگبُ ػْن هَظلٌذ اخشايي ّبی دػتگبُ ًليِ ثشًبهِ، هبًَى( 70) هبدُ( ة) ثٌذ( 2) خضء اخشای دس -30 هبدُ

  هـوَل ًبسًٌبى دسهبى پبيِ ثيوِ حن اص ؿذُ¬ثيوِ ػْن

 ػالٍُ ثِ ثبثت وَمح) هؼتوش هضايبی ٍ حوَم اص سا هؼلح ًيشٍّبی دسهبًي خذهبت ػبصهبى ٍ ايشاى ػالهت ثيوِ ػبصهبى

  حؼبة ثِ ٍ ًؼش آًبى( ثبصًـؼتگي ًؼَس هـوَل ّبی الؼبدُ كَم

 ايي هلبد اًدبم ثش ًظبست ثِ هَظق اخشايي ّبی دػتگبُ هبلي هذيشاى ٍ حؼبثبى ری. ًٌٌذ ٍاسيض سثظ ری گش ثيوِ ػبصهبى

 .ّؼتٌذ هبدُ



 

 ٍ اكل تؼَيِ ثشای ًيبص هَسد اػتجبس پشداخت لت،دٍ ّبی ثذّي ثبصپشداخت ٍ هبلي اًضجبط استوبی ساػتبی دس -31 هبدُ

 .ثَد خَاّذ پشداخت ٍ تخليق اٍلَيت دس دٍلت اػالهي هبلي اٍسام ػَد

 

 :هٌللٌذ دٍلتي هؤػؼبت ٍ ّب ٍصاستخبًِ -32 هبدُ

 خوَْسی دٍلت ًبم ثِ ثشگي تي هبلٌيت اػٌبد كذٍس ثشای خَد اختيبس دس ؿيشهٌوَل اهَال هؼتٌذػبصی ثِ ًؼجت -الق

 اهَال اػٌبد خضاًِ ثِ سا هبلٌيت اػٌبد اكل ٍ اهذام هوشسات ثشاثش هشثَط هؤػؼِ يب ٍصاستخبًِ ًوبيٌذگي ثب ايشاى اػالهي

 .ًوبيٌذ تحَيل( داسايي ٍ اهتلبدی اهَس ٍصاست) دٍلت ؿيشهٌوَل

  اداسی كضبّبی ٍ ّب ػبختوبى اهالى، اساضي، اص اػن ؿيشهٌوَل اهَال ًليِ ثجت ثِ ًؼجت -ة

 اهَال اعالػبت خبهغ ػبهبًِ دس هلٌي يب ٍهلي يب اخبسی هبلٌيت، ػٌذ كبهذ يب هبلٌيت ػٌذ داسای تلشكي يب اختيبس دس

 هٌضلِ ثِ هزًَس ػبهبًِ دس اعالػبت ثجت ػذم. ًٌٌذ اهذام هشثَط هَاًيي هغبثن( ػبدا) اخشايي ّبی دػتگبُ ؿيشهٌوَل

 .اػت اهَال ايي كشٍؽ ٍ ؿٌبػبيي ثِ هدبص داسايي ٍ اهتلبدی اهَس ٍصاست ٍ ؿَد هي تلوي اهَال ثَدى ًيبص هبصاد

 ثشهشاسی ثِ ًؼجت داسايي ٍ اهتلبدی اهَس ٍصاست ّوبٌّگي ثب اػت هٌلق ًـَس اهالى ٍ اػٌبد ثجت ػبصهبى -تجلشُ

 اهالى ثجتي هـخلبت كحت ٍ( ًٌتشل) ٍاپبيي ثشای هزًَس، ػبهبًِ ثب ػبصهبى اهالى اعالػبت پبيگبُ الٌتشًٍيٌي

  ّوچٌيي. ًٌذ اهذام اخشايي دػتگبُ هلي ؿٌبػِ ثجت ٍ دٍلتي

 ؿٌبػبيي ثشای پؼتي( ًذ) ؿٌبػِ اعالػبت پبيگبُ استجبط ثشهشاسی ثِ هٌلق ايشاى اػالهي خوَْسی پؼت ؿشًت

 ٍ اهتلبدی اهَس ٍصاست ًيبص اػالم حؼت هَظلٌذ اخشايي ّبی دػتگبُ ػبيش. ثبؿذ هي يبدؿذُ ػبهبًِ ثب دٍلتي اهالى

  ثب هشتجظ اعالػبتي ّبی پبيگبُ ٍ ّب ثبًي ثِ دػتشػي ؿشايظ داسايي،

 .ًٌٌذ كشاّن سا خَد اختيبس دس ؿيشهٌوَل اهَال

 ثجت ثِ ًؼجت ؿيشهٌوَل، اهَال اًتوبل ثبثت دٍلت اص هلَثِ ّشگًَِ اخز اص پيؾ هَظلٌذ اخشايي ّبی دػتگبُ -ح

 .ًوبيٌذ اهذام ػبدا ػبهبًِ دس اًتوبل پيـٌْبد

 هٌبثغ ػولٌشد گضاسؽ هٌللٌذ اخشايي ّبی دػتگبُ ًـَس، ػوَهي هحبػجبت هبًَى( 37) هبدُ اخشای دس -33 هبدُ

  هبِّ دٍ صهبًي هوبعغ دس سا هبًَى( 5) ؿوبسُ خذٍل دس هٌذسج ػوَهي

  هٌبثغ احتوبلي تحون ػذم ػلل دسج ثب ػبصهبى ٍ ًـَس ًل داسی خضاًِ ثِ ثؼذ، هبُ پبًضدّن تب



 

 هٌبثغ هَهغ ثِ ٍ كحيح حلَل خلَف دس اخشايي ّبی دػتگبُ ػولٌشد اػت هَظق ًـَس ًل داسی ضاًِخ. ًٌٌذ اسػبل

 . ًوبيذ اسػبل ٍصيشاى ّيئت ثِ ثبس¬يي هبُ دٍ ّش سا الصم ّبی گضاسؽ ٍ ثشسػي سا( دسآهذّب) ػوَهي

 ػْن اػت هَظق ايشاى ياػاله خوَْسی اًتظبهي ًيشٍی هبًَى،( 10) تجلشُ( الق) ثٌذ اخشای ساػتبی دس -34 هبدُ

 ٍ آهذ ّبی عشح اخشای ػوَهي پـتيجبًي ًظيش ػوليبتي ٍ ّب ثشًبهِ تحون خْت دس سا تجلشُ ايي هَضَع اػتجبسات اص خَد

 ايدبد ،(تشاكيٌي) ؿذی ٍ آهذ ػوَهي ٍ تخللي تدْيضات ٍ ّب(ػيؼتن) ¬ػبهبًِ ًگْذاسی ػوليبت ،(تشاكيٌي) ؿذی

  اًجبؿتِ ػبتاعال ٍسٍد ٍ اعالػبتي ّبی ثبًي

 سػبًي اعالع ٍاحذ هذيشيت ،(كٌي هؼبيٌِ ثب خَدسٍ پالى ثجت استجبط ايدبد ٍ ًـَس تلبدكبت ثشخظ پبيگبُ ؿبهل)

 ثبصػبصی ساَّس، ًَيي كٌبٍسی تدْيضات ٍ ای سايبًِ ّبی(¬ػيؼتن) ػبهبًِ سٍصسػبًي ثِ ٍ استوب ،(هلي اٍسطاًغ)

 ايوٌي ًويؼيَى ثِ سا آى گضاسؽ ٍ ًوبيذ ّضيٌِ ساَّس آهبدی تخللي اتتدْيض خشيذ ساًٌذگي، ٍ ساٌّوبيي ّبی پبػگبُ

 .ًٌذ اسايِ ًـَس ّبی ساُ

 ًيلي ٍ ًوي ثْجَد ٍسی، ثْشُ اكضايؾ اًگيضُ، ايدبد تـَين، هٌظَس ثِ ًِ خبف ٍ هبًًَي ّبی پشداخت -35 هبدُ

  پشداخت هبًَى داسای اخشايي ّبی دػتگبُ دس ًبسًٌبى ثيي آى ًظبيش ٍ خذهبت

 ػبل اختلبكي دسآهذّبی ای ّضيٌِ اػتجبسات هحل اص ٍ( ًـَس هحبػجبت ديَاى ايشاى، اػالهي خوَْسی گوشى ًظيش)

 .اػت اًدبم هبثل سثظ ری اخشايي دػتگبُ هوبم ثبالتشيي يب ٍصيش هلَة دػتَسالؼول چْبسچَة دس خبسی

 ًليِ كٌي، داًؾ اًتوبل ٍ صيؼت هحيظ آلَدگي ًبّؾ ػبصی، ايوي اًشطی، هلشف ًبّؾ هٌظَس ثِ -36 هبدُ

 عجيؼي گبص ؿجٌِ داسای هٌبعن دس هَظلٌذ( هذاسع) پشٍسؽ ٍ آهَصؽ ٍصاست ٍ ّب داًـگبُ خولِ اص اخشايي ّبی دػتگبُ

 ثبصدُ ثب ّشهتيي َّؿوٌذ ّبی ثخبسی اًَاع اص( ثخبسی) گشهبيـي تدْيضات( خبيگضيٌي يب) خشيذ ثِ ًيبص كَست دس

 .ًٌٌذ اػتلبدُ%(( 85) دسكذ پٌح ٍ ّـتبد ثبصدّي حذاهل) ثبال( ساًذهبى)

 اػالهي ؿَسای هدلغ ّبی ًويؼيَى ثِ ػولٌشد گضاسؽ ثِ هَظق هبًَى اػبع ثش ًِ اخشايي ّبی دػتگبُ -37 هبدُ

 سثظ، ری ّبی ًويؼيَى ثِ ّب گضاسؽ ايي اسػبل ثب ّوضهبى ٍ تْيِ هوشس هْلت دس سا هشثَط ّبی گضاسؽ هٌللٌذ ّؼتٌذ،

  ػبصهبى ثِ سا گضاسؽ صا تلَيشی

 .ًٌٌذ اسػبل

 هبًَى( 8) هبدُ اخشای دس ػبصهبًي ّبی خبًِ كشٍؽ ثِ ًؼجت هٌللٌذ دٍلتي هؤػؼبت ٍ ّب ٍصاستخبًِ ًليِ -38 هبدُ

 .ًٌٌذ اهذام هؼٌي ػشضِ ٍ تَليذ اص حوبيت ٍ ػبهبًذّي



 

 كٌَى ٍ هـبسًت اٍسام اػالهي، خضاًِ اػٌبد خولِ اص هٌتـشؿذُ اػالهي هبلي اٍسام كشع ٍ اكل ثبصپشداخت -39 هبدُ

 تب تخليق دسيبكت ػذم كَست دس اػت هدبص ًـَس ًل داسی خضاًِ ٍ اػت پشداخت ٍ تخليق اٍلَيت دس اػالهي

 اهذام گشداى¬تٌخَاُ هبلت دس هشثَط هجبلؾ پشداخت ٍ تأهيي ثِ ًؼجت( ًـَس ًل داسی خضاًِ تَػظ اػالهي) هوشس هَػذ

 .ًٌذ

 دٍلت ػوَهي ثَدخِ هحل اص اخشايي ّبی دػتگبُ دسيبكتي اػتجبسات ػبصی ؿلبف ثشای سػبًي اعالع هٌظَس ثِ -40 هبدُ

 پشداختي اػتجبسات توبهي اػت هَظق( ًـَس ًل داسی خضاًِ) داسايي ٍ اهتلبدی اهَس ٍصاست ؿْشًٍذی، حوَم تٌشين ٍ

 تولي ٍ( عشح تلٌيي ثِ) ای هبيِػش ّبی داسايي تولي ای، ّضيٌِ اػتجبسات ؿبهل دٍلت ػوَهي ثَدخِ هحل اص

  اخشايي ّبی دػتگبُ ثِ هبلي ّبی داسايي

 سػبًي اعالع پبيگبُ دس اػتبًي ٍ هلي تلٌيي ثِ سا( ايشاى اتوي اًشطی ػبصهبى ٍ اهٌيتي ٍ دكبػي اػتجبسات اػتثٌبی ثِ)

 آًْب ثِ دٍلت ػوَهي دخِثَ هحل اص اًحب اص ًحَی ثِ 1398 ػبل دس ًِ اخشايي ّبی دػتگبُ ًليِ. ًٌذ هٌتـش خَد

 هوبعغ دس ػبصهبى ػَی اص اثالؿي ّبی كؼبليت ٍ ّب ثشًبهِ هبلت دس سا خَد ػولٌشد هٌللٌذ ؿَد، هي پشداخت اػتجبساتي

  خَد سػبًي اعالع پبيگبُ دس هبِّ، ػِ صهبًي

 .ًٌٌذ هٌتـش

 تأييذ ثب سا اعالػبت ايي ِث دػتشػي اهٌيت ثشای ضشٍسی هَاسد اػت هَظق اعالػبت كٌبٍسی ٍ استجبعبت ٍصاست

 .ًٌذ اثالؽ اخشايي ّبی دػتگبُ توبهي ثِ دػتَسالؼول، هبلت دس هدبصی، كضبی ػبلي¬ؿَسای

  -41 هبدُ

 اهٌبى ًبهِ،¬تلَيت ايي اثالؽ اص پغ هبُ يي تب حذاًثش اػت هٌلق ايشاى اػالهي خوَْسی هشًضی ثبًي -الق

  ّوچٌيي ٍ دٍلت اسصی هٌبثغ ٍكَلي اسهبم ثشخظ گيشی گضاسؽ ٍ دػتشػي

 اهَس ٍصاست ٍ ػبصهبى ثشای سا اخشايي ّبی دػتگبُ پشداخت ٍ دسيبكت ػوَهي، دسآهذّبی ثِ هشثَط ثبًٌي ّبی حؼبة

 .ًٌذ هْيب داسايي ٍ اهتلبدی

 ( 30) هبدُ هَضَع دٍلت ػوَهي ثَدخِ اػتجبس تخليق ًبهِ آييي( 11) هبدُ اخشای دس -ة

 اص پغ هبُ دٍ تب حذاًثش اػت هَظق(  ًـَس ًل داسی خضاًِ) داسايي ٍ اهتلبدی اهَس صاستٍ ًـَس، ثَدخِ ٍ ثشًبهِ هبًَى

 ػوَهي دسآهذ ّبی سديق ثب هشتجظ ثبًٌي ّبی حؼبة ثشخظ گيشی گضاسؽ ٍ دػتشػي اهٌبى ًبهِ،¬تلَيت ايي اثالؽ

 ّبی سديق هحل اص اخشايي بیّ دػتگبُ ثِ پشداخت ّوچٌيي ٍ ّب اػتبى هؼيي ٍ ًل داسی خضاًِ ًضد(  اػتبًي ٍ هلي)

 .ًوبيذ كشاّن ػبصهبى ثشای ّب اػتبى هؼيي ٍ ًل داسی خضاًِ تَػظ هبًَى



 

 ثشخظ گيشی گضاسؽ ٍ دػتشػي اهٌبى ًبهِ¬تلَيت ايي اثالؽ اص پغ هبُ دٍ تب حذاًثش اػت هَظق ػبصهبى -ح

 .ًوبيذ كشاّن ّب اػتبى هؼيي ٍ ًل داسی خضاًِ ثشای سا كبدسؿذُ ّبی تخليق

  اثتذای اص هَظلٌذ اخشايي ّبی دػتگبُ هبًَى،( 21) تجلشُ( الق) ثٌذ اخشای دس -42 بدُه

 هشاسدادی ٍ پيوبًي سػوي، ًبسًٌبى ٍ حوَهي ٍ حويوي اؿخبف ثِ پشداخت ّشگًَِ ثشای ٍخِ دسخَاػت ،1398 ػبل

 ّشگًَِ ٍ اٍالد هٌذی،¬ػبيلِ حن ؿيشهؼتوش، ٍ هؼتوش ّبی الؼبدُ¬كَم اًَاع ًبس، اضبكِ ًبساًِ، هضايب، ٍ حوَم ؿبهل

  ٍ ػبصهبى تَػظ ًِ ای ؿيَُ هغبثن سا پبداؽ

  ًـَس ًل داسی خضاًِ ثِ ؿَد هي هـخق( ًل داسی خضاًِ) داسايي ٍ اهتلبدی اهَس ٍصاست

 هوبعغ دس اػتجبس تخليق ثشای ثشخظ كَست ثِ سا هزًَس اعالػبت اػت هَظق ًـَس ًل داسی خضاًِ. ًوبيٌذ اسػبل

 .  ًوبيذ اػالم ػبصهبى ثِ ثؼذی

 تولي ّبی  عشح ثب هشتجظ هـبٍس هٌْذػيي ّبی¬ؿشًت دس ؿبؿل اًؼبًي هٌبثغ ًگْذاسی ٍ حلظ هٌظَس ثِ -43 هبدُ

  هٌللٌذ اخشايي ّبی دػتگبُ ای، ػشهبيِ ّبی¬عشح/  ای ػشهبيِ ّبی داسايي

 . دٌّذ هشاس اٍلَيت دس سا هزًَس ّبی¬ؿشًت ثِ هشثَط ّبی¬پشداخت

  -44 هبدُ

 ٍ الحؼبة ػلي هبليبت ٍاسيض ػذم كَست دس اػت هَظق ًـَس ًل داسی خضاًِ( 2) الحبم هبًَى( 4) هبدُ اخشای دس -الق

  كَست ثِ هبًَى( 3) ؿوبسُ پيَػت دس هٌذسج الحؼبة ػلي ػْبم ػَد

  ًبم رًش هؼتلضم ّبی¬ؿشًت ٍ ّب¬ثبًي دٍلتي، ّبی ؿشًت تَػظ هبُ ّش دس دٍاصدّن يي

 .  ًوبيذ اهذام آًْب ّبی حؼبة اص ثشداؿت ثِ ًؼجت( ايشاى اػالهي خوَْسی هشًضی بًيث خولِ اص)

 ًبهِ،¬تلَيت ايي اثالؽ اص پغ هبُ دٍ تب اػت هٌلق ػبصی خلَكي ػبصهبى هبًَى،( 2) تجلشُ( ج) ثٌذ اخشای دس -ة

 دٍلت، ػْبم هيضاى خولِ اص)  اػت%( 50) دسكذ پٌدبُ اص ًوتش آًْب دس دٍلت ػْن ًِ ّبيي ؿشًت ثِ هشثَط اعالػبت

 اػالم ًـَس ًل داسی-خضاًِ ثِ سا( ػْبم ػَد ثبثت ّب¬ؿشًت احتوبلي تؼْذات ػولٌشد، ثِ هشثَط هبلي اعالػبت

  ّوٌبسی ثب اػت هَظق ًـَس ًل داسی خضاًِ. ًوبيذ

 ػْن ػْبم ػَد ٍكَل ثِ ًؼجت ًـَس ػوَهي هحبػجبت هبًَى( 48) هبدُ ػبصًٍبس اص اػتلبدُ ثب ٍ هبليبتي اهَس ػبصهبى

 .ًوبيذ اهذام ّب ؿشًت ايي اص دٍلت



 

  الٌتشًٍيي دٍلت داس¬الَيت ّبی¬پشٍطُ/  عشح هتَلي اخشايي ّبی¬دػتگبُ –45 هبدُ

  ػولٌشد گضاسؽ هَظلٌذ 9/2/1397 هَسخ ّـ55285ت/12176 ؿوبسُ ًبهِ¬تلَيت هَضَع

  الٌتشًٍيي دٍلت ٍ اختوبػي هَسا ًويؼيَى ثِ ثبس¬يي هبُ ػِ ّش سا هزًَس ّبی¬پشٍطُ/  عشح

 . ًوبيٌذ اسػبل دٍلت ّيئت

 ( 1-14) ؿوبسُ خذٍل دس هٌذسج اػتجبسات اص ًِ اخشايي ّبی¬دػتگبُ ًليِ –46 هبدُ

  هٌظَس ثِ هَظلٌذ ًوبيٌذ¬هي اػتلبدُ( ثشًبهِ هبًَى( 27) هبدُ( الق) ثٌذ( 2) خضء هَضَع) هبًَى

 ٍ سٍػتبيي تَػؼِ هؼبًٍت ثِ ثبس¬يي هبُ ػِ ّش سا اهذاهبت ػولٌشد سؽگضا اػتجبسات، كحيح ّذايت ٍ اكضايي¬ّن

 .ًوبيٌذ اػالم ًـَس هحشٍم هٌبعن

 

 


