
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

کل کشور ۱۴۰۰ضوابط اجرایی قانون بودجه سال   

 



 

 

 

"ضویاط ماسراب ماموینمممدرخصوی مهیمتموزبرانمم۱۴۰۰/۰۱/۲۵هیرخمممتصویبنامه مهصویجمسه و 
تیسوو مهومونماو ممم۱۴۰۰/۰۲/۰۴هیرخممم۱۰۶۷۴کلمکشوویر"م  مومه ماوو مر مممم۱۴۰۰طیدس مسووم مم

 .ربیسمس هیرماطالغماد

  

 سمزهمنمطرومه مومطیدس مکشیر

سومزهمنمطرومه مومم۱۷/۱/۱۴۰۰خممهیرمم۱۳۸۷۹ط مپیشواهمدماو مر مممم۲۵/۱/۱۴۰۰هيئتموزيرانمدرمسه و مم
س هیریماسواله مابرانممطیدس مکشویرمومط ماسواامدما ولمب صودمومسو مومهشوانماموینماسومسو 

مکلمکشیرمرامط مارحمزبرمتصیيبمکرد:مم۱۴۰۰ضیاط ماسراب ماموینمطیدس مسم مم

مم

مکلمکشیرم۱۴۰۰ضیاط ماسراب ماموینمطیدس مسم م

مروود:هومو مهشروحمهرطیطمط مکمرمه ممومه ما طالحمتمزبرمدردرمابنمتصیببم-۱همد م

مکلمکشیرمم۱۴۰۰اموینمطیدس مسم مماموین:م-۱

اموینمالحمقمطرخ مهیادمط ماموینمتاظینمطخشووو مازمهارراتمهمل مدولتممم(:۲اموینمالحمقم)م-۲
مم.-۱۳۹۳هصیجمممم-م(مم۲)

ممس هیریمماموینمطرومه مپاج ومل ماوشونمتیسوو ماااصومدیمماسا مف مومیرها  ماموینمطرومه :مم-۳
م.-۱۳۹۵هصیجمممم-اساله مابرانم

مسمزهمنمطرومه مومطیدس مکشیر.مسمزهمن:م-۴

هومیمانم)ازمس هو ممهومب مکو مفاوموبنماوهوممدرماوموینمومپییسوووتدسوووا وم مدسوووا وم ماسراب :مم-۵
م.هم(مذکرماد ماستهمممسداو مومردبفتنصر 

ایمممیمسوورهمب هایممت هکمداراب همیمهزبا همیماسراب مهیظفادمهیایااامه دسووا م م-۲همد مم
همیماطالغ ممومدسایرالو ل(مم۲اموینمالحمقم)(مم۲۸سدبدمومهمل مخیدمرامطرماسمسمطادم)ی(مهمد م)

هم(ممربزیماسوامنسومزهمنمتاظینمومطممسومزهمنم)درمسوطسماسوامنمطممسومزهمنمهدبربتمومطرومه 



 

افمک  ممایمسدبدممتغییرماهدهمیمسورهمب هنمدل مو مباد.مهنمدل مهیایااامه م رحمت هکمداراب 
اموینمالحمقم(مم۲۳همیمبمداووود مهایطمط م  مهراحلمامویو موماخجمهجیزمهمد م)ومحجنم رحم

م.است(مم۲)

همیماسراب مهادرجممایمدسا م اطالغمتخصیصمومپرداختمس مهمه مدوممافانمراتمهزبا م-۱تنصر مم
)م دسا م (مم۷درمسدو م ه چاینم وم هزبا اموینم هیایااامه م هنمدل م ط م هایطم اسامو مم ایممهمیم

م.است

هیایااامه م رحمم-۲تنصر مم ا الحی م ارسم م داراب مهههتم ت هکم سرهمب همیم تیس ممهمیم ایم
هم(مممربزیماسامنمهمیماسراب مط مسمزهمنم)درمسطسماسامنمط مسمزهمنمهدبربتمومطرومه مدسا م م

مممهمیمهجکیرمطودمازمتمربخمبمداد است.ما الحمهیایااامه ممم۱۴۰۰حداکثرمتممپمبمنمهردادمهم مسم مم
همیمسمزهمن(مامطلممهمیم مدراد متیس مهیئتموزبرانم)ومبمماطالغی مومه مطرایماسرایمتصیبب

ماوجممماست.م

همیماسراب ممدسا م مم-م۱۳۵۱هصیجمممم-اموینمطرومه مومطیدس مکشیرمم(مم۳۵درماسرایمهمد م)م-۳همد مم
مم۱۴۰۰ومممم۱۳۹۹همیمسمزهمنممف ه ردماموینمطیدس مسم ممهه موماسامو مهیظفادمهطمطقمطخشامه 

م.هم(ماراب مدهادربزیماسامنمکلمکشیرمرامط مسمزهمنم)درمسطسماسامنمط مسمزهمنمهدبربتمومطرومه 

م-۴همد مم

وممم-۱ لش ریم وم طمزوش ا منمکشیریم وم کمرکامنم هزابمیم وم ط مهیاعمحایقم پرداختم ط مهاظیرم
(مم۷و م)مهمیماسراب مهادرجمدرمسدهممومدسا م داریمکلمکشیرمومهوینماسامنهمممخزاو ه ا ری

ییق هیاردم پرداختم وم تأهینم ط م ه هفم تخصیصاموینمم درمسافم افانمراتممالجکرم اطالغ م همیم
م.اخاصم  (مانلمازمهرگیو مپرداخا مه اادمم-ایم)ف یه مهزبا 

هم مسم ممهمیماسراب متممطی انماردبنهشتاموینممدسا م (مم۲۰درماسرایمطادم)الف(متنصر م)مم-۲
ط ممم۱۴۰۰ بمم ثنتم ط م هوینممممروزرسمو هیظفم کمرم اراردادم وم پی مو م رس  مم کمرکامنم ا الفمتم

ومم پزا منم خدهتم ط م هرطیطم اموینم طراسمسم سالهتم حیز م کمرکامنم وم کمرگریم )هشخص(مم
پیراپزا منمومسمبرمکمرکامنمک مطرماسمسمضیاط مومهارراتمهرطیطمط مهیسبمح نمبمماراردادمم

ایودمدرمسمهمو مپمب م ما الفمتممدارمدرمبکمدسا م ماسراب مط مخدهتمپجبریا مه هاممم الحیت
مکمرکامنموظممماداریم)پمکام(مه ااد.م

طادم)الف(متنصر مهجکیرممتخصیصمافانمرمحایقمکمرکامنمومه چاینمم(مم۳وم)م(مم۲ط ماساامدماسزایم)
وفعموهمب (ممهمیماسراب م)ذیمپرداختمه ااینمومه ا رمومغیره ا رمط مکهی مکمرکامنمدسا م م

 ریًممپسمازممم۱۴۰۰ایمومازمهامطعمف یه موماخاصم  مازمخردادمهم مسم ممازمهحلمافانمراتمهزبا 
ا الفمتماومنمدرمپمب م ما الفمتمکمرکامنموظممماداریم)پمکام(م یرتمه مپجبرد.مچ یو  ممثنتمم

ثنتما الفمتمويرويماو مويموزارتمدیمعمومپشاینمو مویروهمیمه هسممویروهمیمه هسمموزارتمم



 

ای  ا الفمتم ایرایمما الفمتممحفمظتم دطیرخمو م وم ابرانم ات  م اورژیم سمزهمنم فمل مماضمبی مم
مم-م۱۳۶۰هصیجمممم–ماموینمتش یلمسمزهمنمطمزرس مکلمکشیرمم(مم۳رکامنمهیضیعمهمد م)ماهایتمهه ممکمم

ایی  درم اهیرخمرس م وزارتم کمرکامنم وم انم طودیم ا الحمتم پمبمنممومه وم تمم ک م ه ااه م همیم
همیمطرومه مومطیدس مکشیرموماداریموماساخداه مکشیرموموزارتمماردبنهشتمهم متیس مسمزهمن
مگردد.مایدممتویینمه همیماسراب مهجکیرمتدوبنمه  مریمدسا م ماهیرماااصمدیمومداراي مطممه 

دربمیتما مر مه اخدممبمما مر ماامس موماوجممماهیرمهخاهفماداریمومه متنمتمهیضیعمابنمم
م.همد مطمبدمازم ربقمسمهمو مپمب م ما الفمتمکمرکامنموظممماداریم)پمکام(ماوجمممپجبرد

اراو مهزبا م-۵همد مم اهیرم ط م هرطیطم یوملیتپمب م ممهمیم وم ط یجم هاموهتم دبا مممهمیم همیم
ومه متروبجمومتیسو ممیرها  مومورزا مومطهنیدمومارتامیمداوشمومسالهتمکمرکامنموماسرایمابین

اساثاميمماد مخزاو مط مدسا م ماسراب م)ط ممایماطالغ مپرداختیرهاگمو مزمازمهحلمافانمراتمهزبا 
ایمواردموشیدممدرممهمیما ه مدسا م مخدا ملیتط موحییمک مط ماوجمممیو((مم۶وم)(مم۱یصی م)

هم(ممتممد ممربزیماسامناملبمهیایااامه مطممسمزهمنم)درمسطسماسامنمطممسمزهمنمهدبربتمومطرومه 
همیممهمیمییقمدرمارکتمهزبا مم.امطلمپرداختماستمم۱۳۹۹طیشمازمف ه ردمسم مم(مم%۱۰در دم)

( ا مر م پییستم درم هادرجم ه(مم۳دولا م ازم هزبا ماموینمم ریًمم ط ممحلم ف یه م وم اداریم همیم
-همیمکمرگزبا م)پرساه (مومپمداشمسایاتمکمرکامنموماساهالکمومدرمسافمتوییناساثامیمهزبا 

ماد مامطلماسراماست.م

الادربسمازادمومبممفاموبنمهشومط ممکمرگیریمایرادمسدبدمط م یرتمحقط ممم۱۴۰۰درمسم ممم-۶همد مم
م.هممه ایعماستاسامنط مهرما لمتیس ماداراتمکلماهیزشمومپرورشم

هادیممم ادوقمطمزوش ا  مکشیریمهیظفماستمو نتمط مپرداختمک کمهزبا مفمبه م-۷همد مم
ازممهمیماسراب مک مهزبا اوالدمومفیدیمطرایمطمزوش ا منمدسا م  همیمهجکیرمتیس مسمزهمنم

هزبا  ممط مممهرطیطممهمیمهزبا ممسمبر.ممو مبدممااداممماستمممگردبد ممک رممانالًممماوهمممایافانمراتم
با مازدواجممک کمهزبا مییتممحقمطی  مف رمومحیادثمتیس ممهزممک کممانیلممازمممطمزوش ا من

ذیدسا م  اسراب م ه همیم پرداختم درهمنممرط م طی  م حقم طرایم اسراب م دسا م م سهنم اید.م
طمزوش ا منمکشیریم)ازمس ه مطمزوش ا منم ادوقمهجکیرمک مدسا م ماسراب مزهمنماااغم مم

سمزهمن تیس م است(مم اد م واگجارم غیردولا م طخشم ط م پرداختمممماومنم ابرانم سالهتم طی  م
اد مطمطتمحقمطی  مدرهمنمپمب مابثمرگرانمطمزوش ا م ادوقمطمزوش ا  مماید.مسهنمطی  ه 

م.ایدمکشیریمتیس مدسا م ماسراب مزهمنماااغم ماومنمپرداختمه 

همیمدولا ممهزابمیمبمداد مک مکمنمازمهحلمهامطعمداخه ممدرمهیردمطمزوش ا منمارکتم-۱تنصر مم
ام ط م تیس م ادوقممهرطیطم اموینم هیسبم ط م ک م هیاردیم درم ه رم استمم پرداختم امطلم رکتم

م.طمزوش ا  مهرطیطمامطلمپرداختمطمادم



 

)مم-۲تنصر مم همد م اسرایم دسا م (مم۳۰درم طرومه مم ت ملیفمماموینم درمحدودم ه هفادم اسراب م همیم
فانمراتممط یرانمخیدمدرمسافماامویو مو نتمط ماراب ماه مومتمریمه مط مطمزوش ا منمومه ا ری

م.اطالغ مهرطیطمااداممو مباد

ازمافانمراتماطالغ مرامط مهاظیرماساارارمم(مم%۱همیماسراب مهجمزودمتممبکمدر دم)دسا م م-۸همد م
همممهطمطقمهفمدمطادم)ز(ممسمزیمهصرفماورژیمدرمدسا م سمهمو م)سی ان(مهدبربتمسنزمومطهیا 

( ابین(مم۳۸همد م وم طرومه م انممهزبااموینم اسراب م ابنممومه م ف ه ردم گزارشم هیظفادم وم کاادم  م
م.زب تمارسم مو مبادطمرمط مسمزهمنمحفمظتمهحی هم مبکهیضیعمرامهرماش

همیماسراب مهیضیعمهمد مماموینممت ممماخایمراتمدسا م (مم۲۰ط ماساامدمطادم)ج(متنصر م)م-۹همد مم
هميمانمدريمیتممايمخیدمرامازمهحلماينماموینمومپيیستاموینمطرومه مك مافانمراتمهزيا (مم۲۹)

همييمک مط ممطماادمط ماساثاميمدسا م مكاادمومدارایمهارراتمخم ماداریموماساخداه مه هي
اد مدرمماموینماسمسيمس هیریماساله مابرانمهارراتمخم مدارودمومویزمهیاردمه اثا مممح ن

درمسم  او مو م ویرویم کمرگیریم ط م وم اساخدامم درمخصی م هجکیرمم مماالسرامهیایفمم۱۴۰۰ممهمد م
همیممهمیمدسا م کمرگیریمویرویماو مو مط مهرما لمومفایانمدرمهشمغلمومیوملیتاید.مط ه 

ومم سمزهمنم رؤسمیم ازم کمرگروه مهاش لم تأبیدم ازم افانمر(م ریًممپسم هرگیو م هحلم )ازم اسراب م
سمزهمنماداریموماساخداه مکشیرمومطممرفمبتمایاوینمومهارراتمهرطیطمازمس ه ماموینمهدبربتمم

اه منخدهمتمکش )میریم رفمبتمسزءم )(مم۵پجبرماست.م )الف(متنصر م اموینمومه چاینمم(مم۱۲طادم
م.همیماسراب مهش ی مالزاه ماستاموینمطرایمدسا م (م۲۰دسایرالو لمطادم)ج(متنصر م)

حداکثرمهومد ميكمهم محایقمومهزايميمممم۱۴۰۰تیاوادمدرمسم ممهمیماسراب مه دسا م م-م۱۰همد مم
يمیا مدسا م ممدرم یرتموسیدمافانمرمدرمسافمافانمراتمتخصيصممهادرجمدرماحكمممكمرگزيايمرام

اموینمطرومه مط مفایانمپمداشمپرداختمو مباد.مم(مم۷طادهمیم)ت(موم)ث(مهمد م)مماسراييمومطممرفمبتم
هميممهدير /مهیئتمفمهلمومكمركامنماركتممپرداختميكمهم مپمداشمهجكیرمط مافضميمهیئت

هميمدولايمطممرفمبتممهممومطي  تصريسمومم(ممطموكهميمه اهزممذكرموممدولايم)افنمازماركت
(مم۲۰تنصر م)طادم)ج((مم۲ومسزءم)(مم۲طادم)هو(متنصر م)(مم۱ایاوینمومهارراتمهرطیطمازمس ه مسزءم)

م.فمل ماوهممهجمزماستاموینمومپسمازمتصیببمهجمهعمف یه مبممایراهمیم

هیایااامه ک کم-۱۱همد مم طمم هطمطقم غیره ااینم وم ه ااینم ریمه م طرایممهنمدل ممهمیم وم اد م
طی  طموک طیدس مسم مم(مم%۱۰همیمدولا محداکثرمد مدر دم)هممومارکتهممم ازمف ه ردم طیشم
همیمریمه مه ااینمومغیره ااینمط مکمرکامنماراردادممامطلمپرداختماست.مپرداختمک کمم۱۳۹۹

اموینمهدبربتمخدهمتمکشیریمازمم(مم۱۲۴کمرمهوینم)هشخص(مومسمفا مومهیاردمهیضیعمهمد م)
م.اد مخزاو مومطممرفمبتمهفمدمهیایااامه مهجمزماستهحلمافانمراتماطالغ مپرداخت



 

همیماسراب ممهزبا مغجایمابمممتوطیلمومویطتمکمریمابمکمرکامنمهش ی مدرمدسا م م-۱تنصر مم
افنمازمرس  ممپی مو موماراردادیمطممتأبیدمطمالتربنمهامممدسا م ماسراب مبممهامممهجمزمازم رفمم

مهمیماداریمامطلمپرداختماست.مزبا ویمط مفایانمهم

)م-۲تنصر مم هزارم د م وم ب صدم حداکثرم روزاو م غجایم هزبا م ذهمجمم(مم۱۱۰ر۰۰۰ک کم وم ابمجم لایرمم
و مبادمدرمتهرانمهمهمو ممکمرهاداو مک مازمخدهمتمح لموموالم)سروبس(مسمزهمو ماسافمد مو  

ارموفرمس ویتمومطمالترمهمهمو مملایرمومدرماهرهمیمدارایمپموصدمهز(مم۲رم۰۰۰ر۰۰۰حداکثرمدومهیهیینم)
( هزارم هفامدم وم دوب تم هیهیینم بکم کمرهادمم(مم۱رم۲۷۰ر۰۰۰حداکثرم زومنم طرایم کیدکم ههدم لایرمم

همیماسراب میمادمههدمکیدکمدولا مط مازایمهرمیرزودمزبرماشمسم ممهمهمو محداکثرممدسا م 
م.لایرمامطلمپرداختماست(م۱ر۵۹۰رم۰۰۰بکمهیهیینمومپموصدمومویدمهزارم)

همیماسراب مه اارمدرمکالوشهرهممهجمزودمهزبا مابمجمومذهمجمکمرکامنمخیدممدسا م م-م۳ر متنصم
طرداریمازمخدهمتمح لموموالم)سروبس(مکمرکامنممرامط ما لموادیمپرداختمو ید مومبممطرایمطهر 

همیمح لموموالماهریمغیردولا مااداممکااد.مسافماراردادممارکتمممو نتمط مفادماراردادمطم
)تهرطیطمه  در دم پاجم وم طی تم ذهمجمم(مم%۲۵یاودمحداکثرم وم ابمجم ف ه ردمهزبا م ازم طیشم

م.طمادم۱۳۹۹پرداخا مط مکمرکامنمدرمسم م

هممممضیاط مافطمیمت هیالتمریمه مط مهدبرفمهلممافضمیمهیئتمهدبر مومکمرکامنمطموکم-۴تنصر مم
اطالغمابنممهمیمدولا مطرماسمسمدسایرالو ه ماستمک مظرفمبکمهم مپسمازممهممومارکتطی  

وممتصیبب ابرانم اساله م س هیریم هرکزیم طموکم داراب مم وم اااصمدیم اهیرم وزارتم تیس م ومه مم
م.سمزهمنمتهی موماطالغمخیاهدماد

همیماسراب مهش ی مابنممالومد مهأهیربتمروزاو مداخلمکشیرمط مکمرهادانمدسا م ییقمم-م۱۲همد مم
طرایماوجممموظیف مهیاتمطمتصیبب ازمحیز ماهرسامنمهحلممومه مک مط مفایانمهأهیرم  مخمرجم

ایودمومومچمرمط متیافمانمو مه اادممتممهیزانمحداالمحایقمومهزابممدرممخدهتمخیدمافزاممه 
ومه مط مهأخجمبکمطی انمومو نتمط مهمزادمط مهأخجمبکمپاجمهنممهیردمهش یلینمابنمتصیبب

ابین پرداختماست.مسمبرمهیاردمهطمطقم امطلم اطالغ مدسا م م افانمرم ییقدرمسافم الومد ممومه م
م.اموینماساخداممکشیریموما الحمتمطودیمانمخیاهدمطید(م۳۹روزاو مهیضیعمطادم)ث(مهمد م)

ازمهیزانمهادرجمدرمطادمبمداد مم(م%۵۰درم یرتمفدممتیافمانمو ممتاهممپاجم مدر دم)م-۱تنصر مم
م.امطلمپرداختماست

اوجممموظمبفمخم ممایمک مط مسنکمرهادانمسمزهمنمراهداریمومح لموالمسمد م-۲تنصر مم بم
همیمهداوممدرمخمرجمازمحربنماهرممهممهیظفمط ماوجمممهأهیربتو هداریممهرهتمومطمزگشمب مرا 

ابنمم(مم۱طماادممازمایدم"خمرجمازمحیز ماهرسامنمهحلمخدهت"مومتنصر م)هحلمخدهتمخیدمه 
م.استمالومد مهرطیطمط ماوهممامطلمپرداختهمد مه اثا مطید مومطممافزاممط مهأهیربتممییق



 

لایرمدرمهم مط مهدبرانمومم(مم۳۰۰رم۰۰۰پرداختمک کمهزبا متهفنمه را متممسیصدمهزارم)م-۱۳همد مم
کمرهاداو مک مطاممط ماراب مخم مطمبدمط م یرمه ا رمدرمدسارسمطماادممط متشخیصمربیسمم

م.دسا م ماسراب مبممهامممهجمزمازم رفمویمهجمزماست

هخاهفمهزبا مدادرس ممهزبا مکمراامس موممپرداختموس مازمهرمهحلمتحتمفاموبنممم-م۱۴همد مم
هممومهؤس متمدولا مدرمهراسعماضمب مه ایعممهشمط مانمطرایم رحماخاالیمتمطینموزارتخمو 

همیممهممبممهؤس متمه االمدولا ممدسا م همیمزبرهج یف موزارتخمو استموماخاالیمتمدسا م 
رط مممهؤس  مه االمدولا مذیهمیمسامدیمط مترتیبمازم ربقموزارتخمو مبممماسامو مومدسا م 

اموینمتاظینمم(مم۶۹همد م)(مم۸س هیرمومطممرفمبتمتنصر م)ماسامودارمهرطیطمومهومووتمحایا مربیس
ازم دولتمممطخش م همل م طینممابینموممم-مم۱۳۸۰هصیجمممم-مهارراتم اخاالفم ریعم چ یو  م ومه م
اسراب دسا م  ای مهمیم داخه م سمزوکمرهمیم تصیببممازم ربقم هیضیعم امهجرب مم  مر ممومه م
اید.مطممهاخهفینمازماسرایمابنمح نموممحلمومیصلمه مم۲۷/۱۲/۱۳۸۶هیرخممکم۳۷۵۵۰ت/۲۱۲۷۶۷

ه اا فینمازماسرایمتص ی متمهراسعمبمداد مدرمچهمرچیجماموینمرسیدگ مط متخهفمتماداریمم
ماید.مریامرمه م-م۱۳۷۲هصیجمم-

ابرانموممال هه مک محقمفضیبتمس هیریماسالهممومهجمهعمطینیهرستمسمزهمنم-۱۵همد مم ه م
رط م)ط ممهمیماسراب مذیومافانمراتمدسا م م(مم۱۰۷۰۰۴سه ی متوهداتمسمالو ماوهممازمهحلمردبفم)

ط مممم۱۴۰۰ایدممتممپمبمنمخردادمماموینممپرداختمه (مم۷سدو ما مر م)((مم۶و)(مم۱اساثامیمیصی م)
طینپیشاهمدمک یا مطررس مفضیبتمدولتمدرمسمزهمن ممال هه مط متصیببمهیئتهممومهجمهعم

موزبرانمخیاهدمرسید.م

س هیرمه هفماستمطممه  مریمک یا مطررس مفضیبتمدولتمدرممهومووتمحایا مربیسم-متنصر 
ال هه ممو نتمط متهی مگزارشمدرمخصی مطمزطیا محقمفضیبتمدولتممهممومهجمهعمطینسمزهمن

ممااداممومطرماسمسمانمو نتمط متدوبنمضیاط مپرداختمحقمال هه مهممومهجمهعمطیندرمسمزهمن
ابنمتصیبب اطالغم ازم تممبکمهم مپسم اادامممفضیبتممسه ی مومتوهداتمسمالو محداکثرم ومه م

مو مبد.م

اوهمممممهمیماسراب مک مافانمراتمهرطیطمط محایقمومهزابمیمواحدهمیماسامو کهی مدسا م م-۱۶همد مم
ایدممه هفادمیهرستممداریمکلمکشیرمپرداختمه هه ماستمومط م یرتمها رکزمازم ربقمخزاو 

طادم)ح رامهطمطقمطممهیاردمثنا مدرمسمهمو مپمکاممهیضیعم ومه مممابنمتصیبب(مم۴همد م)(مم۲ایقم
م.داریمکلمکشیرمارسم مکاادهمهمو مط متف یکماسامنمط مخزاو 

ممهمیمدسا م ممهه مممتیلیدممرادممسمزیوریمومزهیا درمراسامیمدسایمط مط مارتامیمطهر م-۱۷همد مم
طیا مافانمرمدرمطرومه مماموینمازمس ه مپیش(مم۲۰(متنصر م)ج)مممطادممهفمدممرفمبتممط ممه هفممماسراب 

مطمااد.ومه ماسراب مطادمهجکیرمه وریمهطمطقمابینارتامیمطهر 



 

ومه ممماموینمم دورموماسرایمهرگیو متصیبب(مم۱۲طادم)الف(متنصر م)(مم۵درماسرایمسزءم)م-۱۸همد م
طادیمهشمغلمومم موم نا طخشامه ممدسایرالو لممتغییرمتش یالتممتغییرمضراببمسداو محایام

همیممایزابشمهنامیمحایا ممافطمیمهجیزماساخداممومط مرگیریمویرومومه چاینمهصیطمتمهیئتم
اموینمطرومه مومه چاینمسمزهمنمم(مم۲۹همیماسراب مهش ی مهمد م)اهامموموظمبرمانمدرمدسا م م

(مم۱ مهمد م)همیماسراب مهش یماورژیمات  مابرانم)ط ماساثامیمهش یلینماموینمکمر(مومدسا م م
ممهایطمط متأهینمافانمراتمهیردمم-م۱۳۹۵هصیجمممم–کشیرممممهمیمتیسو اموینماح مممداب  مطرومه 

ومممم-۱۳۸۶هصیجممم–اموینمهدبربتمخدهمتمکشیریمم(مم۷۴ویمزمومرفمبتمترتینمتمهادرجمدرمهمد م)م
ازمسمزهمن(مه (مم۷طادم)ج(مهمد م)م ممطماد.مهجیزمهجکیرم ریمًماموینمطرومه م)أخجمهجیزمه ایجم

ماید.متیس مربیسمسمزهمنم مدرمه 

وریممطهنیدممهمیمامویو مومخم مط مهاظیرمتشیبقممابجمدماو یز ممایزابشمطهر پرداختم-۱۹همد مم
همیماسراب مدارایماموینمپرداختممک  مومکیف مخدهمتموموظمبرمانمطینمکمرکامنمدرمدسا م 

ازمه ابرانمومدبیانمهحمسنمتمکشیر(موم ایممحلمافانمراتمهزبا )وظیرمگ رکمس هیریماساله م
هامممم طمالتربنم بمم وزبرم هصیجم دسایرالو لم چهمرچیجم درم سمریم سم م اخاصم  م دراهدهمیم

م.رط مومدرمچهمرچیجمهیایااامه مامطلماوجممماستدسا م ماسراب مذی

۲۰همد مم اد مخزاو ممایمپرداختهمیماسراب مه هفادمحداکثرمس مدرمهزارمافانمراتمهزبا دسا م  -
وم(مم۴مم)(۱لمافانمراتماطالغ مهرطیطم)ط مسزمیصی م)ط مخیدمازمهح  (۶) رامطممه مها  موموظمرتمم(مم

ا الع ایرایم ا العدطیرخمو م طرایم دولتم دسا م ممرسمو م دساموردهمیمه منم تنهیغم وم رسمو م
-اسراب مدرماملبمهیایااامه مهانمدل مطممسمزهمنمومدرمسطسماسامنمطممسمزهمنمهدبربتمومطرومه م

ا مو مبادهممهزببزیماسامنر (م۳همیمدولا مهادرجمدرمپییستما مر م)ابنمح نمدرمارکت .
همیمکمرگزبا م)پرساه (موممهمیماداریمومف یه مط ماساثامیمهزبا ماموینمم ریًممازمهحلمهزبا م

اد مامطلماسراماستمپمداشمسایاتمکمرکامنموماساهالکمومدرمسافمتویین . 

همیماسراب مهادرجمدرمسدو مماموینممدسا م م(مم۲طادم)و(متنصر م)(مم۲ط ماساامدمسزءم)م-م۲۱همد مم
همیماسراب ماسامو مه هفادمپمداشمپمبمنمخدهتمکمرکامنمخیدمرامماموینمومه چاینمدسا م (مم۷)

سیب مدرمافانمراتممهمیمهاای مومغیرهاای مهمزادمومه چاینم ری ازمهحلمیروشماهیا مومداراب 
 .ایمازمهحلمدراهدماخاصم  متأهینمومپرداختمو مبادانمراتمهزبا ایمومافهزبا 

همیممطیا مافانمرمازمهحلمافانمراتمت هکمداراب ربزیمومتیسو ماسامنمپیشایرایمطرومه م-۲۲همد مم
اموینمم(مم۲۷زاب مهیضیعمطادم)الف(مهمد م)مهمیمتیلیدموماااغم سرهمب ماسامو مطرایماسرایمپروژ 

ماد مرامدرماولیبتمااداهمتمخیدمارارمدهد.مدار طرومه مط ما لموسی ما

م-م۲۳همد مم

ایمهادرجمدرماموینممهاحصرممهمیمسرهمب همیمت هکمداراب ماسرامومهنمدل مهیایااامه م رحمم-۱
الحمقم)(مم۲۳همیمدارایمهجیزمک ی یینمهمد م) رحممممط  است.متغییرماهدافمک  ممم(مم۲اموینم



 

همیمدرمحم ماسرامویزمه اهزممک بمهجیزممدرم رحمتغییرمفایانم رحم)بممپروژ (ممتودادمپروژ مم
مهجکیرماست.م

ازمافانمراتمت هکمم(مم%۱۰ربزیمومتیسو ماسامنمهجمزماستمتممسافمد مدر دم)ایرایمطرومه م-م۲
سرهمب داراب  )همیم طادم رفمبتم طمم رام اسامو م طرایم رحم(مم۱ایم همد مم اسامو ممابنم سدبدم همیم

یمسدبدمطیشمازمسافمییقمم ریًممدرماملبمهمد ممهماخاصم مدهد.ماخاصم مافانمرمطرایم رحم
مهجمزماست.م(مم۲اموینمالحمقم)م(م۲۷)

ایمطرایمحایقمومهزابممط ممهمیمسرهمب هرگیو مپرداختمازمهحلمافانمراتمت هکمداراب مم-۲۴همد مم
اموینمم(مم۵۵همیماسراب ممط ماساثامیمهیاردمهاررمدرمایاوینمهرطیطم)ازمس ه مهمد م)مکمرکامنمدسا م 

م. ه ایعماستممطرومه (م

خربدمهرگیو مخیدرویمسیاریمخمرس مه ایعماست.مخربدمخیدرویمسیاریمبممواوتمممم-۲۵همد م
همیماسراب محداکثرمط متودادمخروجمخیدروهمیمسیاریمطممرفمبتمهارراتممداخه متیس مدسا م 

مومدرمسافمافانمرمهجمزمخیاهدمطیدم

البح مامویو موحی ماسافمد مازمممم(م۲هیاردماساثاممپسمازمتأبیدمک ی یینمهیضیعمهمد م)م-تنصر 
ط متصیببمهیئتموزبرانمخیاهدمممم-۱۳۵۸هصیجمممم-همیمزابدممهمیمدولا مومیروشماتیهنیلاتیهنیل
مرسید.م

درمچهمرچیجمافانمراتماطالغ مهرطیطمسم مسمریممویسمزیمتجهیزاتموملیازمماداریمط ممم-۲۶همد مم
(مم%۱۰دممحداکثرمد مدر دم)ایوابجمدمه مم۱۴۰۰اساثامیمواحدهمب مک مح بمضرورتمدرمسم مم

همیماسراب مهش ی مماسرایمابنمح نمدرمدسا م م. هجمزمخیاهدمطیدممم۱۳۹۹طیشمازمف ه ردمسم مم
ربزیمومتیسو ماسامنماستمماموینمومدرماخایمرمایرایمطرومه م(مم۱۰طیدس ماسامو مطرماسمسمسدو م)

مم۱۳۹۹ردمسم ممطیشمازمف ه (مم%۱۰ط موحییمک مدرمسرس عمافانمراتماسامنمحداکثرمد مدر دم)
مو ردد.م

م-م۲۷همد مم

همیماسراب مازموهمدهممومهؤس متممپرداختماا مطمسررسیداد مت هیالتمدربمیا مدسا م م-م۱
همل مخمرس مدرماولیبتمپرداختمازمهحلمافانمرماطالغ مهرمدسا م ماسراب ماست.مدرمممم-مپیل مم

س هیریمممم یرتمفدممپرداختمتوهداتمهیضیعمابنمهمد مدرمسررسیدهمیمهرطیطممطموکمهرکزی
همیماااصمدیمومیا مابرانمح بمهیردمهیظفادممگجاریمومک کماساله مابرانمبممسمزهمنمسرهمب م
همیمهردادموماطمنمط مسمزهمنموموزارتماهیرماااصمدیمومداراب ممیهرستمهیاردمییقمرامدرمپمبمنمهم م

طیدسم دارایم اسراب م افانمرمدسا م م هحلم ازم انم تخصیصم ط م و نتم سمزهمنم تمم و مبدم  ممافالمم
همیمدسا م ماسراب میمادممف یه موموزارتماهیرماااصمدیمومداراب مو نتمط مطردااتمازمح مج

م.طیدس مف یه مااداممکااد



 

هممومهؤس متممهمیماسراب مازمطموکمت هیالتمدربمیا مدسا م ممممپرداختماا مطمسررسیداد م-۲
اظینمطخش مازمهارراتمماموینمالحمقمطرخ مهیادمط ماموینمتم(۵۶افانمریمغیرطمو  مازمس ه مهمد م)

درماولیبتمپرداختمازمهحلمافانمراتماطالغ مهرمدسا م ماسراب مممم-۱۳۸۴هصیجممم-م(مم۱همل مدولتم)
مهمیمخیدمدرجمو مبد.است.مدسا م ماسراب مه هفماستمابنمهیضیعمرامدرمهیایااامه م

سمخا منمم-۲۸همد مم خربدم وم دسا م احداثم تیس م اداریم سدبدم س ه ممهمیم ازم اسراب م همیم
هممومهؤس متماوافمف مواط ا مط مدولتمط ماساثامیمهیاردمتغییرمسطسممهمیمدولا ممطموککتار

سمخا من تج یعم کشیریمم سمخا منتا ی متم طمزسمزیم وم هیسیدم اداریم حم ممهمیم درم همیم
ازمکالوشهرهممطدونمابجمدمطمرهمل مم تخرببمطدونمابجمدمطمرمهمل مسدبدممت رکززداب مومخروجم

همیمهصیجممهمیمخربدمبمماحداثمدرم رحمیمط مداب  مومه چاینم رحمسدبدممتندبلماسایجمرم
حیادثمغیرهاران مومبممازمهحلمدراهدهمیماخاصم  مومبمماسافمد ممماموینمو(م۱پییستما مر م)

م.ه ایعماستمهممازمهامطعمداخه مارکتم

منممسمزهممسمبرمهیاردماساثاممازمهفمدمابنمهمد مطممپیشاهمدمدسا م ماسراب مومهیایاتم-۱تنصر مم
هممومه چاینمتأبیدمسمزهمنممربزیماسامناداریموماساخداه مکشیر/مسمزهمنمهدبربتمومطرومه 

مط متصیببمهیئتموزبرانمخیاهدمرسید.م

همیممدسا م مهمیمطممارزشمبممادهتمتمربخ مدرمهمل یتمدولتمومدرماخایمرسمخا منم-م۲تنصر م
مزایربا ماهریمابرانمومبممماسراب مپسمازمدربمیتمتأبیدب مح بمهیردمازمارکتمهمدرتخصص مط

وزارتمهیراثمیرها  ممگردا ریموم امبعمدسا مومطممرفمبتمایاوینمومهارراتمهرطیطمطممکمرطریمم
م.گیردهامسبمهیردماسافمد مارارمه 

اموینمم(مم۲۹همیماسراب مهیضیعمهمد م)ماموینممدسا م م(مم۱۲درماسرایمطادم)ج(متنصر م)م-۲۹همد مم
ممموزارتما الفمتمومسمزهمنماورژیمات  مابرانمه هفاد:طرومه مط ماساثامیمویروهمیمه هسم

ط مممطرگ مو نتمط مه اادسمزیماهیا مغیرهاای مدرماخایمرمخیدمطرایم دورماسامدمهمل یتمتکم-۱
ومممدولتمس هیریماساله مابرانمطممو مبادگ موزارتخمو مبممهؤس  مهرطیطمطراطرمهارراتمااداممم

دما لماسامدمهمل یتمرامط مخزاو ماسامدماهیا مغیرهاای مموماداراتمثنتماسامدموماهالکمکشیرمهیظفا
م. دولتم)وزارتماهیرماااصمدیمومداراب (متحیبلمو مبادم

اداریمومممهمممیضمهمیتممپمبمنماردبنهشتمهم مو نتمط مثنتمومت  یلما الفمتمسمخا منم-م۲
)افنمازمممخیدممهمیمغیرهاای مازمس ه ماوفم مدرماخایمرمغیراداریمماهالکمومسمبرماهیا مومداراب 

ایممواف (مدرمسمهمو مسمهعما الفمتماهیا ممدارایمسادمهمل یتمومبممیمادمسادمهمل یتمماسمر 
ساج ممهمیماسراب م)سمدا(مااداممو مباد.ماسامودارانمطرمثنتممت  یلموم حتغیرهاای مدسا م 

مو مباد.ما الفمتماسامو موظمرتمه م



 

)م-۱تنصر مم اساامدمسزءم )(مم۱ط م تنصر م )ج(م ازمس ه مم(مم۱۲طادم افانمراتم هرگیو م پرداختم اموینمم
هماین رحم وم اسمس م تو یراتم سم ممهمیم درم طرقم وم اجم هزبا م تجهیزاتمم وم ومممم۱۴۰۰االتم

هممازمهحلمدراهدهمیماخاصم  مممهرگیو مپرداختمطرایمتجهیزممو هداریمومسمبرمهزبا ممه چاین
هامطعمارکتم وم افانمراتم بمم وم هامطعم هیاردمسمبرم طرایم دولا م سمداممثنتممهمیم درمسمهمو م وشد م

هممط مهازل متصرفمغیرامویو مدرماهیا ممابنمطادمتیس مکمرکامنمدسا م مه ایعماست.مفدمماسرایم
موموسی مف یه ماست.م

همممهراتعموماطخیزداریمکشیرمه هفادممسمزهمنمهه مزهینمومه  نمومسمزهمنمسا لم-۲تنصر مم
طمادمومطرایماوجممموظمبفمومم ماوفم مه سمهمو ما الفمتماهالکموماراض مدرماخایمرمک مدرمزهر

طمادمرامط مسمهمو مسمدامهاصلمو مباد.موالموماواامالتمابنممت ملیفمامویو مدرماخایمرماوهممه 
وزارتمسهمدکشمورزیمم وم را موماهرسمزیم وزارتم درم هارراتمهرطیطم وم تمطعمضیاط م اراض م ویعم

مطماد.مه 

هم-م۳تنصر مم ویسمزیم وم طمزسمزیم طرایم هزبا م راهداریمممایناوجممم سمزهمنم غیرف هیمت م االتم
گرددمتممپسمازماوجمممتو یراتماسمس ممایمازما ی مح نمهجکیرمه اثا مه مح لموموالمسمد مو

مسمزیمدرمسمهمو مسمدامثنتمگردود.موماهمد م

ربزیممهمیماسراب مهیظفادمپیشمازماخجمهرگیو مهصیط مازمدولتمومبممایرایمطرومه مدسا م م-۳
اموین(مطمطتماواام ماهیا مغیرهاای مو نتمط مم(مم۱۲یضیعمطادم)ج(متنصر م)ومتیسو ماسامنم)هم

م. ثنتمپیشاهمدماواام مدرمسمهمو مسمدامااداممو مباد

همیمههادسینمهشمورمهرتن ممط مهاظیرمحفظمومو هداریمهامطعماو مو مامغلمدرمارکتم-م۳۰همد مم
داراب طمم رحم ت هکم سرهمب همیم سرهمب ای/م رحمهمیم دسهمیم اسراب مما م ایمم همیم
م. همیمهجکیرمرامدرماولیبتمارارمدهادمهمیمهرطیطمط مارکتپرداختمه هفاد

هیظفممم-م۳۱همد مم ابرانم اساله م س هیریم اواظمه م ویرویم راوادگ م وم راها مب م پهیسم
)ماست همد م هیضیعم ط م هرطیطم راوادگ مم(مم۲۳ا الفمتم تخهفمتم ط م رسیدگ م هصیجمممم-ماموینم
کشیرمط متف یکماسامنمهحلموایعمومو ی ممدرمهام عمزهمو ممریمکلدارامطممتأبیدمخزاو م-م۱۳۸۹
م. افالممکادمهمه مط مسمزهمنممس 

م )م-م۳۲همد م همد م تنصر م اساامدم م۷۵ط م م(م کشیرم ف یه م هحمسنمتم م-اموینم هصیجممم
ایممهمیمسرهمب ایممت هکمداراب همیماسراب مهه مهیظفادماطالغی مافانمراتمهزبا دسا م م-۱۳۶۶

داریمکلمکشیرممهمیماسامو مبممهه مرامط مسمزهمنمومخزاو اخاصم  مط مدسا م ممازمهحلمدراهد
م. افالممو مباد

اسرایمهمد م)مم-م۳۳همد مم اسراب مه هفادمماموینمهحمسنمتمف یه مکشیرممدسا م (مم۳۷درم همیم
داریمکلممط مخزاو ماموینمرامهرمهمه م(مم۵گزارشمف ه ردمهامطعمف یه مهادرجمدرمسدو ما مر م)م



 

داریمکلمکشیرمهیظفممکشیرمومسمزهمنمطممدرجمفهلمفدممتحاقماحا مل مهامطعمارسم مکااد.مخزاو 
دسا م  ف ه ردم ف یه ممهماستم هامطعم هیاعم ط م وم حصی م حیسم خصی م درم اسراب م میم

م. طمرمط مهیئتموزبرانمارسم مو مبدهمیمالزممرامهرمدومهم مبک)دراهدهم(مرامطررس مومگزارش

اموینمم(مم۷همیماسراب مهادرجمدرمسدو م)اموینممدسا م (مم۱۹درماسرایمطادم)ح(متنصر م)م-م۳۴همد مم
اسرایماراردادهمم گزارشمف ه ردم طممسمزهمنم دامومسی میمس هیریماساله ممهیظفادم یمخیدم

اسراب مدرمییا لممطمماهضمیمذیمابرانمرا طمالتربنمهامممدسا م م همل موم اهیرم بممهدبرم ح مجم
زهمو مس مهمه مط مسمزهمنمارسم مو مباد.مهرگیو متخصیصمومپرداختمافانمرمط ماراردادهمیمم

مالجکرمهایطمط ماراب مگزارشمف ه ردماست.مییق

اااصمدممدسا م م-۳۵همد مم یرهموده م سامدهمیم اطالغ م هصیطمتم اسرایم ه هفادم اسراب م همیم
هم(مومطرومه متیلیدموممهممومپروژ هممم رحمهمممطرومه هاموها مومهه مهامطه مطممکروومم)افنمازمط ا 

همیماسراب مخیدمارارمداد موممدرماولیبتمطرومه مم۱۴۰۰زداب مازمانمرامدرمسم ممهیاوعمپشاینمو مو
عمالزممطرایمهدبربتموماسرایماوهممرامازمهحلمافانمراتمخیدمامهلمهامطعمداخه مومهصیجممهامط

م.طممرفمبتمایاوینمومهارراتمهرطیطمتأهینمکاادماطالغ مومت هیالتمطمو  

اموینممسمزهمنمهیظفماستمطممه  مریمطی  مهرکزیمم(م۱۰درماسرایمطادم)الف(متنصر م)م-م۳۶همد مم
دسا م  وم ابرانم اساله م ذیس هیریم طرممهمیم هشا لم اسراب م دسایرالو لم هجکیرمم طادم وفعم

هممومف هیمتماسراب مموحی موظمرتمومتخصیصمافانمرمرامحداکثرمتممدومهم مپسمازماطالغممطرومه 
م.وماطالغمو مبدمومه متهی ابنمتصیبب

همیممهمیماسراب مک مطرماسمسماموینمهیظفمط مگزارشمف ه ردمط مک ی ییندسا م م-۳۷همد مم
همیمهرطیطمرامدرمهههتمهاررمتهی مومه زهمنممطماادممالزمماستمگزارشهجهسمایرایماساله مه 

م.سم مکاادایمازمگزارشمرامط مسمزهمنماررط ممو خ همیمذیهممط مک ی یینطممارسم مابنمگزارش
مهومووتماهیرمهجهسمربیسمس هیرمه ئی موظمرتمطرمح نماسرایمابنمهمد ماست.م

طمزپرداختما لمومیرعماوراقمهمل ماساله مهااشراد مازمس ه ماسامدمخزاو ماساله مممم-۳۸همد مم
داریمکلممطمادمومخزاو اوراقمهشمرکتموم  یکماساله مدرماولیبتمتخصیصمومپرداختمه 

داریمکلممرتمفدممدربمیتمتخصیصمتممهیفدمهاررم)افاله متیس مخزاو کشیرمهجمزماستمدرم ی
گردانمااداممومدرمهراحلمطودیممکشیر(مو نتمط متأهینمومپرداختمهنملغمهرطیطمدرماملبمتاخیا 

متخصیصمت یب مگردد.م

م-م۳۹همد مم

گزارشم-۱ وم دسارس م اه منم استم ه هفم ابرانم اساله م س هیریم هرکزیم طرخ ممطموکم گیریم
داریمکلمکشیرممهمیمدراهدمف یه م)هه موماسامو (موزدمخزاو و  مهرتن مطممردبفهمیمطممح مج

اسامن هوینم دسا م وم ط م پرداختم ه چاینم وم ردبفهمم هحلم ازم اسراب م اموینممهمیم همیم



 

هممرامطرایمسمزهمنمیراهنمو مبد.موزارتماهیرماااصمدیممداریمکلمکشیرمومهوینماسامنخزاو متیس 
م.لمکشیر(مهیظفمط مه  مریماستمداریمکومداراب م)خزاو 

طموکمهرکزیمس هیریماساله مابرانمهیظفماستمت هیداتمالزممطرایمثنتماامس مب امیممم-م۲
طموکومه متض ین تیس م طمو  مسدبدم ت هیالتم افطمیم ها ممم درم دولتم ازم وممهمیم مدر م همم

ت(ماتخمذممهؤس متمافانمریمغیرطمو  مرامدرمسمهمو مها رکزما الفمتمت هیالتمومتوهداتم)س م
موماه منماساوالممطرایمسمزهمنمیراهنمو مبد.م

م پروژ دسا م م-۴۰همد م هایل م رح/م اسراب م اولیبتهمیم ال اروویکممهمیم دولتم دارم
 رح/مممهیظفادمگزارشمف ه ردمم۹/۲/۱۳۹۷هومهیرخمم۵۵۲۸۵تم/م۱۲۱۷۶ومه ما مر ممتصیببمممهیضیعم
م.لتمال اروویکمارسم مو مبادهمیمهجکیرمرامهرمس مهم مب نمرمط مک ی یینمتیسو مدوپروژ 

همیماسراب مک مازمافانمراتمهرتن مطممروسامهممومهام قمهحروممدرماموینممکهی مدسا م م-۴۱همد مم
ایزاب مومهدابتم حیسمافانمراتمومت هیالتمطمو  مممو مبادمهیظفادمط مهاظیرمهناسافمد مه 

امب مومهام قمهحروممکشیرممگزارشمف ه ردمااداهمتمرامهرمس مهم مب نمرمط مهومووتمتیسو مروسم
م.افالممو مباد

همیمهرطیطمط محقممایدمک ریماحا مل مافانمراتمردبفمط مسمزهمنماسمز مداد مه م-۴۲همد مم
ومه (مومه چاینممابنمتصیببم(مم۱۵ال هه م)مهیضیعمهمد م)هممومهجمهعمطینفضیبتمسمزهمن

همل مخمرس م)هیضیعمطادمممم-همیماسراب مازموهمدهممومهؤس متمپیل ممت هیالتمدربمیا مدسا م 
اموینمم(مم۲۸طادم)ط(مهمد م)م(مم۲ومه (مرامطدونماف م مهحدودبتمسزءم)مابنمتصیببم(مم۲۷همد م)م(مم۱)

مومدرمسافمطیدس مکلمکشیرمتأهینمو مبد.م(م۲الحمقم)

همممهؤس متممهمممسمزهمنهرمبکمازمهشارکینمدولا مگمزممطرقموماجم)امهلموزارتخمو م-۴۳همد مم
همیمواط ا مط ماوهممموهمدهمیماواالجماساله ممویروهمیمه هسموممکتهمیمدولا ممارومارکت
مو نتمط مهیاردمزبرمااداممو مباد:ممم۱۴۰۰هم(مه هفادمدرمسم ماساموداری

هصرفمهرمهشارکمو نتمط مهایس مهصرفمدرمهدتمم(مم%۱۰کمهشمحداالمد مدر دیم)م-۱
یمهصرفماورژیمهطمطقممسمزهمیمطهیا درمخصی ماورژیمازم ربقماسرایم رحممم۱۳۹۹ممهشمط مسم 

ماد مدرمسم مانلمومدرمسم مسمری.مه یزیماورژیمت هیف

چهمرمممهمیمکمهشمهصرفمطرایمهشتمهمه مگرمموتدوبنمماطالغمومپی یریماسرایمدسایرالو لمم-م۲
مهمه مسردمسم مط متامسبمواحدهمیمتمطع.م

اورژیمم-م۳ تجهیزاتم سمب زبا م وم ابینتأهینم ویمزمخیدمهطمطقم هیردم اسرابمطرم )ومه م همد م (مم۱۵ م
تصیبب هیضیعم اورژیم هصرفم ال ییم ا الحم ا مر مماموینم هیرخمم۵۴۵۲۴ت/م۵۸۶۵۸ومه م هوم

م(.Bوما الحمتمطودیمانم ریًممطممتجهیزاتمدارایمحداالمطرچ بماورژیم)مم۱۶/۵/۱۳۹۶



 

ابرانمم-۴ اساله م ومسی میمس هیریم اساله ممسمزهمنم دام ارامدم وم یرهاگم سمزهمنممموزارتم
همب مک مط موحییمازماوحمءمازمطیدس مکلمکشیرممهممومسمبرمرسمو داریتنهیغمتماساله موماهر

وزارتخمو اسافمد مه م طممه  مریم یرهاگکاادممهیظفادم ط م ویرومو نتم وم وفتم درممهمیم سمزیم
مهیردما الحمال ییمهصرفماجموماورژیمااداممو مباد.م

اینمااداهمتمسم مموزارتخمو مهمیمویروموموفتمه هفمط ماراب مگزارشمف ه ردمهصرفمومه چم-۵
انلمومااداهمتمسم مسمریمهشارکینمابنمهمد مط مترتیبمتممپمبمنمهردادهم مومطه نمهم مسم مم

مطمااد.هیئتموزبرانمه مط م۱۴۰۰

اموینمط م یرتمهشارکمتیس مسمزهمنمم(مم۲۰دسایرالو لموحی ماسرایمطادم)د(متنصر م)مم-۴۴همد مم
ماطالغمخیاهدماد.مم۱۴۰۰خردادمهم مسم ممومسمزهمنماداریموماساخداه مکشیرمتهی مومتممپمبمنم

همیماسراب مه هفادمااداهمتمالزممرامطرایماسرایمت ملیفمهاررمدرمسادمهه ممدسا م م-۴۵همد مم
فمل ماهمبشمسرزهینمط مف لماورد مومگزارشمف ه ردممایرایممم-۱۳۹۹هصیجمممم-اهمبشمسرزهینمم

مرامدرمییا لمزهمو مس مهمه مط مسمزهمنمارسم مو مباد.م

ممو یریماسحمقمسهم

س هیرمممهومونماو مرييسم  

 


