ضوابط اجرایی قانون بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور

تصویبنامه مهصویجمسه و مهیرخم۲۵/۰۱/۱۴۰۰مهیمتموزبرانمدرخصوی
طیدس مسووم م۱۴۰۰مکلمکشوویر"م

م"ضویاط ماسراب ماموین م

مومه ماوو مر م ۱۰۶۷۴مهیرخم۰۴/۰۲/۱۴۰۰متیسوو مهومونماو م

ربیسمس هیرماطالغماد.

سمزهمنمطرومه مومطیدس مکشیر
هيئتموزيرانمدرمسه و م۱۴۰۰/۱/۲۵مط مپیشواهمدماو مر م۱۳۸۷۹مهیر خم۱۴۰۰/۱/۱۷مسومزهمنمطرومه موم
طیدس مکشویرمومط ماسواامدما ولمب صودمومسو مومهشوانماموینماسومسو مس هیریماسواله مابرانم
ضیاط ماسراب ماموینمطیدس مسم م۱۴۰۰مکلمکشیرمرامط مارحمزبرمتصیيبمکرد :م
مم
ضیاط ماسراب ماموینمطیدس مسم م۱۴۰۰مکلمکشیر م
همد م-۱مدرمابنمتصیببومه ما طالحمتمزبرمدرمهومو مهشروحمهرطیطمط مکمرمه روود :م
-۱ماموین:ماموینمطیدس مسم م۱۴۰۰مکلمکشیر م
-۲ماموینمالحمقم(:)۲ماموینمالحمقمطرخ مهیادمط ماموینمتاظینمطخشووو مازمهارراتمهمل مدولتم
()۲مم-مهصیجم .-۱۳۹۳م م
-۳ماموینمطرومه م:ماموینمطرومه مپاج ومل ماوشونمتیسوو ماااصومدیمماسا مف مومیرها

مس هیر یمم

اساله مابرانم-مهصیج م .-۱۳۹۵م
-۴مسمزهمن:مسمزهمنمطرومه مومطیدس مکشیر .م
-۵مدسوووا وم ماسراب م:مدسوووا وم هومب م کو مفاوموبنماوهوممدرماوموینمومپییسوووتهومیمانم(ازمس هو م
تنصر همممسداو مومردبفهم)مذکرماد ماست .م
همد م-۲مدسووا م همیماسراب مهیظفادمهیایااامه همیمهزبا ایممت هکمداراب همیمسوورهمب ای م
سدبدمومهمل مخیدمرامطرماسمسمطادم(ی)مهمد م()۲۸ماموینمالحمقم()۲مومدسایرالو لهمیماطالغ م
سومزهمنمتاظینمومطممسومزهمنم(درمسوطسماسوامنمطممسومزهمنمهدبربتمومطرومه ربزیماسوامنهم) م

هنمدل مو مباد.مهنمدل مهیایااامه م رحمت هکمداراب همیمسورهمب ایمسدبدممتغییرماهدافمک

ومحجنم ر حمهمیمبمداووود مهایطمط م

م

مهراحلمامویو موماخجمهجیزمهمد م()۲۳ماموینمالحمقم

()۲ماست .م
تنصر مم-۱ماطالغمتخصیصمومپرداختمس مهمه مدوممافانمراتمهزبا ایمدسا م همیماسراب مهادرجم
درم سدو م (م)۷مماموینم وم ه چاینم دسا م همیم اسامو مم هایطم ط م هنمدل م هیایااامه م هزبا ایم
است .م
تنصر مم-۲مهههتم ارسم م ا الحی م هیایااامه م ر حمهمیم ت هکم داراب مهمیم سرهمب ایم تیس م
دسا م مهمیماسراب مط مسمزهمنم(درمسطسماسامنمط مسمزهمنمهدبربتمومطرومه مربزیماسامنمهم)مم
حداکثرمتممپمبمنمهردادمهم مسم م۱۴۰۰ماست.ما الحمهیایااامه مهمیمهجکیرمطودمازمتمربخمبمداد مم
طرایماسرایمتصیببومه مهمیم

مدراد متیس مهیئتموزبرانم(ومبمماطالغی مهمیمسمزهمن)مامطلم

اوجممماست.م م
همد م-۳مدرماسرایمهمد م()۳۵ماموینمطرومه مومطیدس مکشیرم-مهصیجم-۱۳۵۱ممدسا م همیماسراب م
هه موماسامو مهیظفادمهطمطقمطخشامه همیمسمزهمنممف ه ردماموینمطیدس مسم م۱۳۹۹موم۱۴۰۰م
کلمکشیرمرامط مسمزهمنم(درمسطسماسامنمط مسمزهمنمهدبربتمومطرومه ربزیماسامنمهم)ماراب مدهاد .م
همد م -۴م
-۱مط م هاظیرم پرداختم ط م هیاعم حایقم وم هزابمیم کمرکامنم وم طمزوش ا منم کشیریم وم لش ریم وم
ه ا ریهمممخزاو داریمکلمکشیرمومهوینماسامنهممومدسا م همیماسراب مهادرجمدرمسدو م(م)۷م
اموینمم ه هفم ط م تأهینم وم پرداختم هیاردم ییقالجکرم درم سافم تخصیصهمیم اطالغ م افانمراتم
هزبا ایم(ف یه م-ماخاصم

)مانلمازمهرگیو مپرداخا مه اادم .م

-۲مدرماسرایمطادم(الف)متنصر م (م )۲۰ماموینممدسا م همیماسراب متممطی انماردبنهشتهم مسم م
۱۴۰۰ممهیظفم ط م ثنتم بمم ط مروزرسمو مما الفمتم کمرکامنم رس

مم پی مو م وم اراردادم کمرم هوینم

(هشخص)مم کمرگریم وم کمرکامنم حیز م سالهتم طراسمسم اموینم هرطیطم ط م خدهتم پزا منم وم
پیراپزا منمومسمبرم کمرکامنم ک مطرماسمسم ضیاط مومهارراتمهرطیطمط م هیسبم ح نمبمماراردادم
هاممم الحیتدارمدرمبکمدسا م ماسراب مط مخدهتمپجبریا مه ایودمدرمسمهمو مپمب م ما الفمتم
کمرکامنموظممماداریم(پمکام)مه ااد.م م
ط ماساامدماسزایم()۲موم(م)۳مطادم(الف)متنصر مهجکیرممتخصیصمافانمرمحایقمکمرکامنمومه چاینم
پرداختمه ااینمومه ا رمومغیره ا رمط مکهی مکمرکامنمدسا م مهمیماسراب م(ذیموفعموهمب )م
ً
ریممپسمازم
مازمخردادمهم مسم م۱۴۰۰م
ازمهحلمافانمراتمهزبا ایمومازمهامطعمف یه موماخاصم
ثنت م ا الفمتماومنمدرمپمب م ما الفمتمکمرکامنموظممماداریم(پمکام)م یرتمه مپجبرد.مچ یو

م

ثنتما الفمتمويرويماو مويموزارتمدیمعمومپشاینمو مویروهمیمه هسممویروهمیمه هسمموزارتم

ا الفمتمم حفمظتم ا الفمتم ای مماضمبی مم سمزهمنم اورژیم ات

م ابرانم وم دطیرخمو م ایرایفمل م

اهایتمهه ممکمرکامنمهیضیعمهمد م(م)۳ماموینمتش یلمسمزهمنمطمزرس مکلمکشیرم–ممهصیجم-۱۳۶۰مم
وم ا الحمتم طودیم انم وم کمرکامنم وزارتم اهیرخمرس م درم ایی ومه همیم ه ااه م ک م تمم پمبمنم
اردبنهشتمهم متیس مسمزهمنهمیمطرومه مومطیدس مکشیرموماداریموماساخداه مکشیرموموزارتم
اهیرماااصمدیمومداراي مطممه

مریمدسا م مهمیماسراب مهجکیرمتدوبنمه ایدممتویینمه گردد.م م

دربمیتما مر مه اخدممبمما مر ماامس موماوجممماهیرمهخاهفماداریمومه متنمتمهیضیعمابنم
همد مطمبدمازم ربقمسمهمو مپمب م ما الفمتمکمرکامنموظممماداریم(پمکام)ماوجمممپجبرد .م
همد مم-۵مهزبا همیم هرطیطم ط م اهیرم اراو مممپمب م همیم هاموهتم ط یجم وم یوملیتهمیم دبا مم
یرها

مومورزا مومطهنیدمومارتامیمداوشمومسالهتمکمرکامنموماسرایمابینومه متروبجمومتیسو م

یرهاگمو مزمازمهحلمافانمراتمهزبا ایماطالغ مپرداختاد مخزاو مط مدسا م ماسراب م(ط ماساثاميم
یصی م( )۱موم( ))۶مط موحییمک مط ماوجمممیوملیتهمیما ه مدسا م مخدا ایمواردموشیدممدرم
املبمهیایااامه مطممسمزهمنم(درمسطسماسامنمطممسمزهمنمهدبربتمومطرومه ربزیماسامنهم)ممتممد م
در دم( )۱۰%مطیشمازمف ه ردمسم م ۱۳۹۹مامطلمپرداختماست.مهزبا مهمیمییقمدرمارکتمهمیم
ً
ریمم ازم هحلم هزبا مهمیم اداریم وم ف یه م ط م
دولا م هادرجم درم پییستم ا مر م ()۳مماموینمم
اساثامیمهزبا همیمکمرگزبا م(پرساه )مومپمداشمسایاتمکمرکامنموماساهالکمومدرمسافمتویین-
اد مامطلماسراماست.م م
همد م-۶مدرمسم م ۱۴۰۰مط مکمرگیریمایرادمسدبدمط م یرتمحقالادربسمازادمومبممفاموبنمهشومط م
ط مهرما لمتیس ماداراتمکلماهیزشمومپرورشماسامنهممه ایعماست .م
همد م-۷م ادوقمطمزوش ا

مکشیریمهیظفماستمو نتمط مپرداختمک کمهزبا مفمبه هادیمم

اوالدم وم فیدیم طرایم طمزوش ا منم دسا م همیم اسراب م ک م هزبا همیم هجکیرم تیس م سمزهمنم ازم

افانمراتم هزبا ایمماوهمممانالًمممک رممگردبد مماستممماادامممو مبد.ممسمبرممهزبا همیمممهرطیطممط مم
طمزوش ا من مازم مانیل مک ک مهز با مازدواجممک کمهزبا مییتممحقمطی

مف رمومحیادثمتیس م

دسا م همیم اسراب م ذیرط م پرداختم ه اید.م سهنم دسا م م اسراب م طرایم حقم طی
طمزوش ا منم کشیریم (ازم س ه م طمزوش ا منم

ادوقم هجکیرم ک م دسا م م اسراب م زهمنم اااغم م

اومنم ط م طخشم غیردولا م واگجارم اد م است)مم تیس م سمزهمنممطی
ه اید.مسهنمطی

اد مطمطتمحقمطی

م درهمنم

م سالهتم ابرانم پرداختم

مدرهمنمپمب مابثمرگرانمطمزوش ا م

ادوقمطمزوش ا

م

کشیریمتیس مدسا م ماسراب مزهمنماااغم ماومنمپرداختمه ایدم .م
تنصر م-۱مدرمهیردمطمزوش ا منمارکتهمیمدولا ممهزابمیمبمداد مک مکمنمازمهحلمهامطعمداخه م
هرطیطم ط م ام رکتم امطلم پرداختم استمم ه رم درم هیاردیم ک م ط م هیسبم اموینم تیس م
طمزوش ا

مهرطیطمامطلمپرداختمطمادم .م

ادوقم

تنصر مم-۲مدرم اسرایم همد م (م)۳۰مماموینم طرومه مم دسا م همیم اسراب م ه هفادم درم حدودم ت ملیفم
امویو مو نتمط ماراب ماه مومتمریمه مط مطمزوش ا منمومه ا ریط یرانمخیدمدرمسافمافانمراتم
اطالغ مهرطیطمااداممو مباد .م
همد م-۸مدسا م همیماسراب مهجمزودمتممبکمدر دم()۱%مازمافانمراتماطالغ مرامط مهاظیرماساارارم
سمهمو م(سی ان)مهدبربتمسنزمومطهیا سمزیمهصرفماورژیمدرمدسا م همممهطمطقمهفمدمطادم(ز)م
همد م ()۳۸مماموینم طرومه م وم ابینومه م اسراب م انمم هزبا م کاادم وم هیظفادم گزارشم ف ه ردم ابنم
هیضیعمرامهرماشهم مبکطمرمط مسمزهمنمحفمظتمهحی زب تمارسم مو مباد .م
همد م-۹مط ماساامدمطادم(ج)متنصر م()۲۰ماموینممت ممماخایمراتمدسا م همیماسراب مهیضیعمهمد م
( )۲۹ماموینمطرومه مك مافانمراتمهزيا ايمخیدمرامازمهحلماينماموینمومپيیستهميمانمدريمیتم
هيكاادمومدارایمهارراتمخم

ماداریموماساخداه مه طماادمط ماساثاميمدسا م مهمييمک مط م

ح نم م اموینماسمسيمس هیریماساله مابرانمهارراتمخم
همد م هجکیرمم درم خصی

مدارودمومویزمهیاردمه اثا اد مدرم

م اساخدامم وم ط م کمرگیریم ویرویم او مو م درم سم مم۱۴۰۰ممهیایفاالسرامم

ه اید.مط کمرگیریمویرویماو مو مط مهرما لمومفایانمدرمهشمغلمومیوملیتهمیمدسا م همیم
ً
ریمم پسم ازم تأبیدم کمرگروه م هاش لم ازم رؤسمیم سمزهمنم وم
اسراب م (ازم هحلم هرگیو م افانمر)م
سمزهمنماداریموماساخداه مکشیرمومطممرفمبتمایاوینمومهارراتمهرطیطمازمس ه ماموینمهدبربتم
خدهمتم کشیریم اه منپجبرم است.م رفمبتم سزءم (م)۵ممطادم (الف)م تنصر م ()۱۲مماموینم وم ه چاینم
دسایرالو لمطادم(ج)متنصر م()۲۰ماموینمطرایمدسا م همیماسراب مهش ی مالزاه ماست .م
همد م ۱۰م-مدسا م همیماسراب مه تیاوادمدرمسم م ۱۴۰۰محداکثرمهومد ميكمهم محایقمومهزايميم
هادرجمدرماحكمممكمرگزيايمرام مدرم یرتموسیدمافانمرمدرمسافمافانمراتمتخصيصيمیا مدسا م م
اسراييمومطممرفمبتممطادهمیم(ت)موم(ث)مهمد م(م)۷ماموینمطرومه مط مفایانمپمداشمپرداختمو مباد.م
پرداختم يكم هم م پمداشم هجكیرم ط م افضميم هیئتممهدير /م هیئتم فمهلم وم كمركامنم اركتهميم
دولايم (افنم ازم اركتهميم ه اهزمم ذكرم وممتصريسم ومم)مم طموكهمم وم طي

هميم دولايم طمم رفمبتم

ایاوینمومهارراتمهرطیطمازمس ه مسزءم( )۱مطادم(هو)متنصر م( )۲مومسزءم( )۲مطادم(ج)تنصر م()۲۰م
اموینمومپسمازمتصیببمهجمهعمف یه مبممایراهمیمفمل ماوهممهجمزماست .م
همد مم-۱۱مک ک همیم ریمه م ه ااینم وم غیره ااینم هطمطقم طمم هیایااامه ممهنمدل اد م وم طرایم
طموکهممم طی

همم وم ارکتهمیم دولا م حداکثرم د م در دم ()۱۰%ممطیشم ازم ف ه ردم طیدس م سم م

۱۳۹۹مامطلمپرداختماست.مپرداختمک کهمیمریمه مه ااینمومغیره ااینمط مکمرکامنماراردادم
کمرمهوینم(هشخص)مومسمفا مومهیاردمهیضیعمهمد م()۱۲۴ماموینمهدبربتمخدهمتمکشیریمازم
هحلمافانمراتماطالغ مپرداختاد مخزاو مومطممرفمبتمهفمدمهیایااامه مهجمزماست .م

تنصر م-۱مهزبا مغجایمابمممتوطیلمومویطتمکمریمابمکمرکامنمهش ی مدرمدسا م همیماسراب م
افنمازمرس

ممپی مو موماراردادیمطممتأبیدمطمالتربنمهامممدسا م ماسراب مبممهامممهجمزمازم رفم

ویمط مفایانمهمزبا همیماداریمامطلمپرداختماست.م م
تنصر مم-۲مک کم هزبا م غجایم روزاو م حداکثرم ب صدم وم د م هزارم (۰۰۰ر)۱۱۰مملایرمم ابمجم وم ذهمجم
کمرهاداو مک مازمخدهمتمح لموموالم(سروبس)مسمزهمو ماسافمد مو

و مبادمدرمتهرانمهمهمو م

حداکثرمدومهیهیینم(۰۰۰ر۰۰۰رم)۲ملایرمومدرماهرهمیمدارایمپموصدمهزارموفرمس ویتمومطمالترمهمهمو م
حداکثرم بکم هیهیینم دوب تم وم هفامدم هزارم (۰۰۰ر۲۷۰رم)۱مملایرمم ههدم کیدکم طرایم زومنم کمرهادم
دسا م همیماسراب میمادمههدمکیدکمدولا مط مازایمهرمیرزودمزبرماشمسم ممهمهمو محداکثرم
بکمهیهیینمومپموصدمومویدمهزارم(۰۰۰رم۵۹۰ر)۱ملایرمامطلمپرداختماست .م
صر م ۳م-مدسا م همیماسراب مه اارمدرمکالوشهرهممهجمزودمهزبا مابمجمومذهمجمکمرکامنمخیدم
تن م
رامط ما لموادیمپرداختمو ید مومبممطرایمطهر طرداریمازمخدهمتمح لموموالم(سروبس)مکمرکامنم
و نتمط مفادماراردادمطمم مارکت همیمح لموموالماهریمغیردولا مااداممکااد.مسافماراردادم
هرطیطم ه تیاودم حداکثرم طی تم وم پاجم در دم ()۲۵%ممطیشم ازم ف ه ردم هزبا م ابمجم وم ذهمجم
پرداخا مط مکمرکامنمدرمسم م۱۳۹۹مطماد .م
تنصر م-۴مضیاط مافطمیمت هیالتمریمه مط مهدبرفمهلممافضمیمهیئتمهدبر مومکمرکامنمطموکهممم
طی

هممومارکت همیمدولا مطرماسمسمدسایرالو ه ماستمک مظرفمبکمهم مپسماز ماطالغمابنم

تصیبب ومه مم تیس م وزارتم اهیرم اااصمدیم وم داراب مم طموکم هرکزیم س هیریم اساله م ابرانم وم
سمزهمنمتهی موماطالغمخیاهدماد .م
قالومد مهأهیربتمروزاو مداخلمکشیرمط مکمرهادانمدسا م همیماسراب مهش ی مابنم
همد م ۱۲م-میی م
تصیبب ومه م ک م ط م فایانم هأهیرم طرایم اوجممم وظیف م هیاتم طم م خمرجم ازم حیز م اهرسامنم هحلم
خدهتمخیدمافزاممه ایودمومومچمرمط متیافمانمو مه اادممتممهیزانمحداالمحایقمومهزابممدر م
هیردمهش یلینمابنمتصیببومه مط مهأخجمبکمطی انمومو نتمط مهمزادمط مهأخجمبکمپاجمهنم
درم سافم افانمرم اطالغ م دسا م م امطلم پرداختم است.م سمبرم هیاردم هطمطقم ابینومه م ییقالومد م
روزاو مهیضیعمطادم(ث)مهمد م()۳۹ماموینماساخداممکشیریموما الحمتمطودیمانمخیاهدمطید .م
تنصر م-۱مدرم یرتمفدممتیافمانمو ممتاهممپاجم مدر دم()۵۰%مازمهیزانمهادرجمدرمطادمبمداد م
امطلمپرداختماست .م
تنصر مم-۲مکمرهادانم سمزهمنم راهداریم وم ح لم والم سمد ایم ک م ط م سنبم اوجممم وظمبفم خم

م

و هداریممهرهتمومطمزگشمب مرا هممهیظفمط ماوجمممهأهیربتهمیمهداوممدرمخمرجمازمحربنماهرم
هحلمخدهتمخیدمه طماادممازمایدم"خمرجمازمحیز ماهرسامنمهحلمخدهت"مومتنصر م()۱مابنم
همد مه اثا مطید مومطممافزاممط مهأهیربتممییقالومد مهرطیطمط ماوهممامطلمپرداختماست .م

همد م-۱۳مپرداختمک کمهزبا متهفنمه را متممسیصدمهزارم(۰۰۰رم )۳۰۰ملایرمدرمهم مط مهدبرانموم
کمرهاداو مک مطاممط ماراب مخم

مطمبدمط م یرمه ا رمدرمدسارسمطماادممط متشخیصمربیسم

دسا م ماسراب مبممهامممهجمزمازم رفمویمهجمزماست .م
همد م ۱۴م-مپرداختموس مازمهرمهحلمتحتمفاموبن مهخاهفمهزبا مدادرس ممهزبا مکمراامس موم
هشمط مانمطرایم رحماخاالیمتمطینموزارتخمو هممومهؤس متمدولا مدرمهراسعماضمب مه ایعم
استموماخاالیمتمدسا م همیمزبرهج یف موزارتخمو هممبممهؤس متمه االمدولا ممدسا م همیم
اسامو مومدسا م همیمسامدیمط مترتیبمازم ربقموزارتخمو مبممهؤس

مه االمدولا مذیرط مم

اسامودارمهرطیطمومهومووتمحایا مربیسس هیرمومطممرفمبتمتنصر م(م)۸مهمد م()۶۹ماموینمتاظینم
طخش م ازممهارراتم همل م دولتمم-مممهصیجمم۱۳۸۰مم-مموممابینومه م چ یو

م ریعم اخاالفم طینم

دسا م همیم اسراب مازم ربقم سمزوکمرهمیم داخه م ای ممهجرب مم هیضیعم تصیببومه م ام مر م
کمهیرخم۱۳۸۶/۱۲/۲۷محلمومیصلمه اید.مطممهاخهفینمازماسرایمابنمح نموم
/۲۱۲۷۶۷ت ۳۷۵۵۰م
ه اا فینمازماسرایمتص ی متمهراسعمبمداد مدرمچهمرچیجماموینمرسیدگ مط متخهفمتماداریم
مهصیجم-۱۳۷۲ممریامرمه اید.م مهمد م-۱۵میهرستم سمزهمنهمم وم هجمهعم طینال هه م ک م حقم فضیبتم س هیریم اساله م ابرانم وم
سه ی متوهداتمسمالو ماوهممازمهحلمردبفم()۱۰۷۰۰۴مومافانمراتمدسا م مهمیماسراب مذیرط م(ط م
اساثامیمیصی م( )۱مو( ))۶مسدو ما مر م( )۷ماموینممپرداختمه ایدممتممپمبمنمخرداد م ۱۴۰۰مط م
پیشاهمدم ک یا م طررس م فضیبتم دولتم درم سمزهمنهمم وم هجمهعم طینال هه م ط م تصیببم هیئتم
وزبرانمخیاهدمرسید.م م
تنصر م-مهومووتمحایا مربیسس هیرمه هفماستمطممه

مریمک یا مطررس مفضیبتمدولتمدرم

سمزهمنهممومهجمهعمطینال هه ممو نتمط متهی مگزارشمدرمخصی

مطمزطیا محقمفضیبتمدولتم

درمسمزهمنهممومهجمهعمطینال هه مااداممومطرماسمسمانمو نتمط متدوبنمضیاط مپرداختمحقمم
فضیبتمم سه ی م وم توهداتم سمالو م حداکثرم تمم بکم هم م پسم ازم اطالغم ابنم تصیببومه م اادامم
و مبد.م م
همد م-۱۶مکهی مدسا م همیماسراب مک مافانمراتمهرطیطمط محایقمومهزابمیمواحدهمیماسامو ماوهمم
هه ماستمومط م یرتمها رکزمازم ربقمخزاو داریمکلمکشیرمپرداختمه ایدممه هفادمیهرستم
ح ایقم رام هطمطقم طمم هیاردم ثنا م درم سمهمو م پمکامم هیضیعم طادم ()۲ممهمد م ()۴ممابنم تصیببومه مم
همهمو مط متف یکماسامنمط مخزاو داریمکلمکشیرمارسم مکااد .م
همد م-۱۷مدرمراسامیمدسایمط مط مارتامیمطهر وریمومزهیا سمزی مراد متیلید مهه م مدسا م همیمم
اسراب مه هفم مط مرفمبت مهفمد مطاد م(مج)متنصر م( )۲۰ماموینمازمس ه مپیشطیا مافانمرمدرمطرومه م
ارتامیمطهر وریمهطمطقمابینومه ماسراب مطادمهجکیرمه طمااد .م

همد م-۱۸مدرماسرایمسزءم()۵مطادم(الف)متنصر م()۱۲ماموینمم دورموماسرایمهرگیو متصیببومه مم
طخشامه ممدسایرالو لممتغییرمتش یالتممتغییرمضراببمسداو محایام موم نا طادیمهشمغلموم
ایزابشمهنامیمحایا ممافطمیمهجیزماساخداممومط مرگیریمویرومومه چاینمهصیطمتمهیئتمهمیم
اهامموموظمبرمانمدرمدسا م مهمیماسراب مهش ی مهمد م( )۲۹ماموینمطرومه مومه چاینمسمزهمنم
اورژیمات

مابرانم(ط ماساثامیمهش یلینماموینمکمر)مومدسا م مهمیماسراب مهش یم مهمد م()۱م

اموینماح مممداب

مطرومه همیمتیسو مکشیر م– مهصیج م-۱۳۹۵مممهایطمط متأهینمافانمراتمهیردم

ویمزمومرفمبتمترتینمتمهادرجمدرمهمد م(م)۷۴ماموینمهدبربتمخدهمتمکشیریم–مهصیجم-۱۳۸۶موم
ً
ریممم
طادم (ج)م همد م (م)۷مماموینم طرومه م (أخجم هجیزم ه ایجم ازم سمزهمن)م ه طماد.م هجیزم هجکیرم
تیس مربیسمسمزهمنم مدرمه اید.م م
همد م-۱۹مپرداختهمیمامویو مومخم
ک

مط مهاظیرمتشیبقممابجمدماو یز ممایزابشمطهر وریممطهنیدم

مومکیف مخدهمتموم وظمبرم انمطینمکمرکامنم درمدسا م همیم اسراب مدارایماموینمپرداختم

(وظیرم گ رکم س هیریم اساله م ابرانم وم دبیانم هحمسنمتم کشیر)م وم ازم هحلم افانمراتم هزبا ایم
دراهدهمیم اخاصم

م سم م سمریم درم چهمرچیجم دسایرالو لم هصیجم وزبرم بمم طمالتربنم هاممم

دسا م ماسراب مذیرط مومدرمچهمرچیجمهیایااامه مامطلماوجممماست .م
دسا م همیماسراب مه هفادمحداکثرمس مدرمهزارمافانمراتمهزبا ایمپرداختاد مخزاو م -همد م۲۰
)مرامطممه مها

موموظمرتم) (۶ط مخیدمازمهحلمافانمراتماطالغ مهرطیطم(ط مسزمیصی م()۱مم()۴موم

دطیرخمو م ایرایم ا العرسمو م دولتم طرایم ا العرسمو م وم تنهیغم دساموردهمیم ه منم دسا م م
اسراب مدرماملبمهیایااامه مهانمدل مطممسمزهمنمومدرمسطسماسامنمطممسمزهمنمهدبربتمومطرومه م-
ابنمح نمدرمارکتهمیمدولا مهادرجمدرمپییستم ا مر م()۳م .ربزیماسامنهممهزبا مو مباد
ً
ریممازمهحلمهزبا مهمیماداریمومف یه مط ماساثامیمهزبا مهمیمکمرگزبا م(پرساه )موم
اموینمم
.پمداشمسایاتمکمرکامنموماساهالکمومدرمسافمتوییناد مامطلماسراماستم
همد م ۲۱م-مط ماساامدمسزءم( )۲مطادم(و)متنصر م( )۲ماموینممدسا م مهمیماسراب مهادرجمدرمسدو م
()۷ماموینمومه چاینمدسا م همیماسراب ماسامو مه هفادمپمداشمپمبمنمخدهتمکمرکامنمخیدمرام
ازمهحلمیروشماهیا مومداراب همیمهاای مومغیرهاای مهمزادمومه چاینم ری سیب مدرمافانمراتم
هزبا ایمومافانمراتمهزبا ایمازمهحلمدراهدماخاصم

متأهینمومپرداختمو مباد.

همد م-۲۲مایرایمطرومه ربزیمومتیسو ماسامنمپیشطیا مافانمرمازمهحلمافانمراتمت هکمداراب همیم
سرهمب ماسامو مطرایماسرایمپروژ همیمتیلیدموماااغم زاب مهیضیعمطادم(الف)مهمد م(م)۲۷ماموینم
طرومه مط ما لموسی مادار اد مرامدرماولیبتمااداهمتمخیدمارارمدهد.م م
همد م ۲۳م -م
-۱ماسرامومهنمدل مهیایااامه م ر حمهمیمت هکم داراب مهمیمسرهمب ایمهادرجمدرم اموینمم هاحصرم

ط ممم ر حمهمیم دارایم هجیزم ک ی یینم همد م ()۲۳مماموینم الحمقم ()۲مماست.م تغییرم اهدافم ک

مم

تغییرمفایانم رحم(بممپروژ )ممتودادمپروژ مدرم ر حمهمیمدرمحم ماسرامویزمه اهزممک بمهجیزم
هجکیرماست.م م
 ۲م-مایرایمطرومه ربزیمومتیسو ماسامنمهجمزماستمتممسافمد مدر دم( )۱۰%مازمافانمراتمت هکم

داراب همیم سرهمب ایم اسامو م رام طمم رفمبتم طادم ()۱ممابنم همد مم طرایم ر حمهمیم سدبدم اسامو م
ً
ریممدرماملبمهمد م
اخاصم مدهد.ماخاصم مافانمرمطرایم ر حمهمیمسدبدمطیشمازمسافمییقمم
()۲۷ماموینمالحمقم(م)۲مهجمزماست.م م
همد م-۲۴مهرگیو مپرداختمازمهحلمافانمراتمت هکمداراب همیمسرهمب ایمطرایمحایقمومهزابممط م
کمرکامنمدسا م همیماسراب ممط ماساثامیمهیاردمهاررمدرمایاوینمهرطیطم(ازمس ه مهمد م(م)۵۵ماموینم
طرومه )ممه ایعماستم .م
همد م-۲۵م خربدمهرگیو مخیدرویمسیاریمخمرس مه ایعماست.مخربدمخیدرویمسیاریمبممواوتم
داخه متیس مدسا م همیماسراب محداکثرمط متودادمخروجمخیدروهمیمسیاریمطممرفمبتمهارراتم
ومدرمسافمافانمرمهجمزمخیاهدمطیدم م
تنصر -مهیاردماساثاممپسمازمتأبیدمک ی یینمهیضیعمهمد م()۲ممالبح مامویو موحی ماسافمد مازم
اتیهنیلهمیمدولا مومیروشماتیهنیلهمیمزابدم-مهصیجم-۱۳۵۸مط متصیببمهیئتموزبرانمخیاهدم
رسید.م م
همد م-۲۶مدرمچهمرچیجمافانمراتماطالغ مهرطیطمسم مسمریممویسمزیمتجهیزاتموملیازمماداریمط م
اساثامیمواحدهمب مک مح بمضرورتمدرمسم م۱۴۰۰مابجمدمه ایودممحداکثرمد مدر دم()۱۰%م
طیشمازمف ه ردمسم م۱۳۹۹مهجمزمخیاهدمطیدم .اسرایمابنمح نمدرمدسا م مهمیماسراب مهش ی م
طیدس ماسامو مطرماسمسمسدو م()۱۰ماموینمومدرماخایمرمایرایمطرومه مربزیمومتیسو ماسامنماستم
ط موحییمک مدرمسرس عمافانمراتماسامنمحداکثرمد مدر دم( )۱۰%مطیشمازمف ه ردمسم م۱۳۹۹م
و ردد.م م
همد م۲۷م -م
 ۱م-مپرداختماا مطمسررسیداد مت هیالتمدربمیا مدسا م همیماسراب مازموهمدهممومهؤس متم
پیل م-م م همل مخمرس مدرماولیبتمپرداختمازمهحلمافانمرماطالغ مهرمدسا م ماسراب ماست.مدرم
یرتمفدممپرداختمتوهداتمهیضیعمابنمهمد مدرمسررسیدهمیمهرطیطممطموکمهرکزیمس هیریم
اساله مابرانمبممسمزهمنمسرهمب مگجاریمومک کمهمیماااصمدیمومیا مابرانمح بمهیردمهیظفادم
یهرستمهیاردمییقمرامدرمپمبمنمهم مهمیمهردادموماطمنمط مسمزهمنموموزارتماهیرماااصمدیمومداراب م
افالمم و مبدم تمم سمزهمنم و نتم ط م تخصیصم انم ازم هحلم افانمرم دسا م م اسراب م دارایم طیدسم م
ف یه موموزارتماهیرماااصمدیمومداراب مو نتمط مطردااتمازمح مجهمیمدسا م ماسراب میماد م
طیدس مف یه مااداممکااد .م

-۲مپرداختماا مطمسررسیداد ممت هیالتمدربمیا مدسا م مهمیماسراب مازمطموکمهممومهؤس متم
افانمریمغیرطمو

مازمس ه مهمد م()۵۶ماموینمالحمقمطرخ مهیادمط ماموینمتاظینمطخش مازمهارراتم

همل مدولتم()۱م-ممهصیجم-۱۳۸۴مدرماولیبتمپرداختمازمهحلمافانمراتماطالغ مهرمدسا م ماسراب م
است.مدسا م ماسراب مه هفماستمابنمهیضیعمرامدرمهیایااامه مهمیمخیدمدرجمو مبد .م
همد مم-۲۸مماحداثم وم خربدم سمخا منهمیم سدبدم اداریم تیس م دسا م همیم اسراب م ازم س ه م
ارکتهمیمدولا ممطموکهممومهؤس متماوافمف مواط ا مط مدولتمط ماساثامیمهیاردمتغییرمسطسم
تا ی متم کشیریمم تج یعم سمخا من همیم اداریم هیسیدم وم طمزسمزیم سمخا منهمیم درم حم م
تخرببم طدونم ابجمدم طمرم همل م سدبدمم ت رکززداب م وم خروجم ازم کالوشهرهمم طدونم ابجمدم طمرهمل م
سدبدممتندبلماسایجمرمیمط مداب

مومه چاینم ر حمهمیمخربدمبمماحداثمدرم ر حمهمیمهصیج م

پییستما مر م()۱ماموینمومحیادثمغیرهاران مومبممازمهحلمدراهدهمیماخاصم

مومبمماسافمد م

ازمهامطعمداخه مارکتمهممه ایعماست .م
تنصر م-۱مسمبرم هیاردماساثاممازمهفمدمابنم همد مطممپیشاهمدمدسا م م اسراب مومهیایاتمسمزهممنم
اداریموماساخداه مکشیر/مسمزهمنمهدبربتمومطرومه ربزیماسامنهممومه چاینمتأبیدمسمزهمنم
ط متصیببمهیئتموزبرانمخیاهدمرسید.م م
تنصر م ۲م-مسمخا من همیمطممارزشمبممادهتمتمربخ مدرمهمل یتمدولتمومدرماخایمرمدسا م همیم
اسراب مپسمازمدربمیتمتأبیدب مح بمهیردمازمارکتمهمدرتخصص مطمزایربا ماهریمابرانمومبمم
وزارتمهیراثمیرها

ممگردا ریموم امبعمدسا مومطممرفمبتمایاوینمومهارراتمهرطیطمطممکمرطریم

هامسبمهیردماسافمد مارارمه گیرد .م
همد م-۲۹مدرماسرایمطادم(ج)متنصر م( )۱۲ماموینممدسا م مهمیماسراب مهیضیعمهمد م (م )۲۹ماموینم
طرومه مط ماساثامیمویروهمیمه هسممموزارتما الفمتمومسمزهمنماورژیمات

مابرانمه هفاد :م

-۱مو نتمط مه اادسمزیماهیا مغیرهاای مدرماخایمرمخیدمطرایم دورماسامدمهمل یتمتکطرگ ممط م
ومممدولتمس هیریماساله مابرانمطممو مبادگ موزارتخمو مبممهؤس

مهرطیطمطراطرمهارراتماادامم

وماداراتمثنتماسامدموماهالکمکشیرمهیظفادما لماسامدمهمل یتمرامط مخزاو ماسامدماهیا مغیرهاای م
دولتم(وزارتماهیرماااصمدیمومداراب )متحیبلمو مبادم .م
 ۲م-متممپمبمنماردبنهشتمهم م و نتمط مثنتمومت

یلما الفمتمسمخا منهممم یضمهمیماداریموم

غیراداریمماهالکمومسمبرماهیا مومداراب همیمغیرهاای مازمس ه ماوفم مدرماخایمرم مخیدم(افنمازم
دارایمسادمهمل یتمومبممیمادمسادمهمل یتمماسمر ایممواف )مدرمسمهمو مسمهعما الفمتماهیا م
غیرهاای مدسا م همیماسراب م(سمدا)مااداممو مباد.ماسامودارانمطرمثنتممت
ا الفمتماسامو موظمرتمه مو مباد.م م

یلموم حتساج م

تنصر مم-۱مط م اساامدم سزءم ()۱ممطادم (ج)م تنصر م ()۱۲مماموینمم پرداختم هرگیو م افانمراتم ازم س ه م
ر حمهمیم تو یراتم اسمس م وم همایناالتم وم تجهیزاتمم هزبا م اجم وم طرقم درم سم مم۱۴۰۰مموم

ه چاینمهرگیو مپرداختمطرایمتجهیزممو هداریمومسمبرمهزبا مهممازمهحلمدراهدهمیماخاصم

مم

سمبرم هامطعم وم بمم افانمراتم وم هامطعم ارکتمهمیم دولا م طرایم هیاردمممثنتوشد م درم سمهمو م سمدام
ه ایعماست.مفدمماسرایممابنمطادمتیس مکمرکامنمدسا م هممط مهازل متصرفمغیرامویو مدرماهیا م
وموسی مف یه ماست.م م
تنصر م-۲مسمزهمنمهه مزهینمومه

نموم سمزهمنمسا لهممم هراتعموماطخیزداریمکشیرمه هفادم

سمهمو ما الفمتماهالکموماراض مدرماخایمرمک مدرمزهر ماوفم مه طمادمومطرایماوجممموظمبفموم
ت ملیفمامویو مدرماخایمرماوهممه طمادمرامط مسمهمو مسمدامهاصلمو مباد.موالموماواامالتمابنم
ویعم اراض م تمطعم ضیاط م وم هارراتم هرطیطم درم وزارتم را م وم اهرسمزیم وم وزارتم سهمدکشمورزیم
ه طماد.م م
تنصر مم ۳م-ماوجممم هزبا م طرایم طمزسمزیم وم ویسمزیم همایناالتم غیرف هیمت م سمزهمنم راهداریم
ومح لموموالمسمد ایمازما ی مح نمهجکیرمه اثا مه مگرددمتممپسمازماوجمممتو یراتماسمس م
وماهمد مسمزیمدرمسمهمو مسمدامثنتمگردود.م م
-۳مدسا م همیماسراب مهیظفادمپیشمازماخجمهرگیو مهصیط مازمدولتمومبممایرایمطرومه مربزی م
ومتیسو ماسامنم(همیضیعمطادم(ج)متنصر م( )۱۲ماموین)مطمطتماواام ماهیا مغیرهاای مو نتمط م
ثنتمپیشاهمدماواام مدرمسمهمو مسمدامااداممو مباد .م
همد م ۳۰م-مط مهاظیرمحفظمومو هداریمهامطعماو مو مامغلمدرمارکتهمیمههادسینمهشمورمهرتن م
طمم

ر حمهمیم ت هکم داراب همیم سرهمب ای/م

ر حمهمیم سرهمب ایمم دسا م همیم اسراب م

ه هفادمپرداختهمیمهرطیطمط مارکتهمیمهجکیرمرامدرماولیبتمارارمدهادم .م
همد مم ۳۱م-م پهیسم راها مب م وم راوادگ م ویرویم اواظمه م س هیریم اساله م ابرانم هیظفم
استما الفمتم هرطیطم ط م هیضیعم همد م ()۲۳مماموینم رسیدگ م ط م تخهفمتم راوادگ مم-مممهصیجم
-۱۳۸۹ممرامطممتأبیدمخزاو داریمکل کشیرمط متف یکماسامنمهحلموایعمومو ی ممدرمهام عمزهمو م
س مهمه مط مسمزهمنمافالممکاد .م
همد م م ۳۲م-مط م اساامدم تنصر م همد م ()۷۵م ماموینم هحمسنمتم ف یه م کشیرم م-م مهصیج م
-۱۳۶۶مدسا م همیماسراب مهه مهیظفادماطالغی مافانمراتمهزبا ایممت هکمداراب همیمسرهمب ایم
ازمهحلمدراهد ماخاصم

مط مدسا م همیماسامو مبممهه مرامط مسمزهمنمومخزاو داریمکلمکشیرم

افالممو مباد .م
همد مم ۳۳م-مدرم اسرایم همد م (م)۳۷مماموینم هحمسنمتم ف یه م کشیرمم دسا م همیم اسراب م ه هفادم
گزارشمف ه ردمهامطعمف یه مهادرجمدرمسدو ما مر م(م)۵ماموینمرامهرمهمه ممط مخزاو داریمکلم

کشیرمومسمزهمنمطممدرجمفهلمفدممتحاقماحا مل مهامطعمارسم مکااد.مخزاو داریمکلمکشیرمهیظفم
استم ف ه ردم دسا م هممیم اسراب م درم خصی

م حصی م

حیسم وم ط م هیاعم هامطعم ف یه م

(دراهدهم)مرامطررس مومگزارشهمیمالزممرامهرمدومهم مبکطمرمط مهیئتموزبرانمارسم مو مبد .م
همد م ۳۴م-مدرماسرایمطادم(ح)متنصر م()۱۹ماموینممدسا م همیماسراب مهادرجمدرمسدو م()۷ماموینم
هیظفادم گزارشم ف ه ردم اسرایم اراردادهمیم خیدم طمم سمزهمنم

دام وم سی میم س هیریم اساله م

ابرانم رامطمم اهضمیم ذی ح مجم بمم هدبرم اهیرم همل م وم طمالتربنم هاممم دسا م م اسراب م درم ییا لم
زهمو مس مهمه مط مسمزهمنمارسم م و مباد.م هرگیو م تخصیصمومپرداختمافانمرمط ماراردادهمیم
ییقالجکرمهایطمط ماراب مگزارشمف ه ردماست.م م
همد مم-۳۵مدسا م همیم اسراب م ه هفادم اسرایم هصیطمتم اطالغ م سامدهمیم یرهموده م اااصمدم
هاموها مومهه مهامطه مطممکروومم(افنمازمط ا همممطرومه هممم ر حمهممومپروژ هم)مومطرومه متیلیدموم

پشاینمو مومهیاوعزداب مازمانمرامدرمسم م ۱۴۰۰مدرماولیبتمطرومه همیماسراب مخیدمارارمداد مو م
هامط عمالزممطرایمهدبربتموماسرایماوهممرامازمهحلمافانمراتمخیدمامهلمهامطعمداخه مومهصیجم
اطالغ مومت هیالتمطمو

مطممرفمبتمایاوینمومهارراتمهرطیطمتأهینمکااد .م

همد م ۳۶م-مدرماسرایمطادم(الف)متنصر م()۱۰ماموینممسمزهمنمهیظفماستمطممه

مریمطی

مهرکزیم

س هیریم اساله م ابرانم وم دسا م همیم ذیوفعم طادم هجکیرمم دسایرالو لم اسراب م هشا لم طرم
طرومه هممومف هیمتماسراب مموحی موظمرتمومتخصیصمافانمرمرامحداکثرمتممدومهم مپسمازماطالغم
ابنمتصیببومه متهی موماطالغمو مبد .م
همد م-۳۷مدسا م همیماسراب مک مطرماسمسماموینمهیظفمط مگزارشمف ه ردمط مک ی یینهمی م
هجهسمایرایماساله مه طماادممالزمماستمگزارشهمیمهرطیطمرامدرمهههتمهاررمتهی مومه زهمنم
طممارسم مابنمگزارشهممط مک ی یینهمیمذیرط ممو خ ایمازمگزارشمرامط مسمزهمنمارسم مکااد .م
هومووتماهیرمهجهسمربیسمس هیرمه ئی موظمرتمطرمح نماسرایمابنمهمد ماست.م م
همد م-۳۸مطمزپرداختما لمومیرعماوراقمهمل ماساله مهااشراد مازمس ه ماسامدمخزاو ماساله مم
اوراقمهشمرکتموم

یکماساله مدرماولیبتم تخصیصمومپرداختمه طمادموم خزاو داریمکلم

کشیرمهجمزماستمدرم یرتمفدممدربمیتمتخصیصمتممهیفدمهاررم(افاله متیس مخزاو داریمکلم
کشیر)مو نتمط متأهینمومپرداختمهنملغمهرطیطمدرماملبمتاخیا گردانمااداممومدرمهراحلمطودیم
تخصیصمت یب مگردد.م م
همد م ۳۹م -م
-۱مطموکم هرکزیم س هیریم اساله م ابرانم ه هفم استم اه منم دسارس م وم گزارشگیریم طرخ م
ح مجهمیمطمو

مهرتن مطممردبفهمیمدراهدمف یه م(هه موماسامو )موزدمخزاو داریمکلمکشیرم

وم هوینم اسامنهمم وم ه چاینم پرداختم ط م دسا م همیم اسراب م ازم هحلم ردبفهمیم اموینم

تیس مخزاو داریمکلمکشیرمومهوینماسامنهممرامطرایمسمزهمنمیراهنمو مبد.موزارتماهیرماااصمدیم
ومداراب م(خزاو داریمکلمکشیر)مهیظفمط مه

مریماستم .م

 ۲م-مطموکم هرکزیمس هیریماساله مابرانم هیظفماستم ت هیداتم الزممطرایمثنتم اامس مب امیم
تض ینومه م همیم

مدر م ازم دولتم درم ها ممم افطمیم ت هیالتم طمو

هؤس متمافانمریمغیرطمو

م سدبدم تیس م طموکهمم وم

مرامدرمسمهمو مها رکزما الفمتمت هیالتمومتوهداتم(س مت)ماتخمذم

وماه منماساوالممطرایمسمزهمنمیراهنمو مبد.م م
همد م م-۴۰مدسا م همیم اسراب م هایل م

رح/م پروژ همیم اولیبتدارم دولتم ال اروویکم

ت۵۵۲۸۵هومهیرخم۱۳۹۷/۲/۹مهیظفادمگزارشمف ه ردم رح/م
هیضیعمممتصیببومه ما مر م/۱۲۱۷۶م م
پروژ همیمهجکیرمرامهرمس مهم مب نمرمط مک ی یینمتیسو مدولتمال اروویکمارسم مو مباد .م
همد م-۴۱مکهی مدسا م همیماسراب مک مازمافانمراتمهرتن مطممروسامهممومهام قمهحروممدرماموینم
اسافمد مه و مبادمهیظفادمط مهاظیرمهن ایزاب مومهدابتم حیسمافانمراتمومت هیالتمطمو

مم

گزارشمف ه ردمااداهمتمرامهرمس مهم مب نمرمط مهومووتمتیسو مروسمامب مومهام قمهحروممکشیرم
افالممو مباد .م
همد مم-۴۲مط م سمزهمنم اسمز م داد م ه ایدم ک ریم احا مل م افانمراتم ردبفمهمیم هرطیطم ط م حقم
فضیبتم سمزهمنهمم وم هجمهعم طینال هه م (م هیضیعم همد م ()۱۵ممابنم تصیببمومه )م وم ه چاینم
ت هیالتمدربمیا مدسا م همیماسراب مازموهمدهممومهؤس متمپیل م-مهمل مخمرس م(هیضیعمطادم
()۱مهمد م(م)۲۷مابنمتصیببمومه )مرامطدونماف م مهحدودبتمسزءم(م)۲مطادم(ط)مهمد م(م)۲۸ماموینم
الحمقم()۲مومدرمسافمطیدس مکلمکشیرمتأهینمو مبد.م م
همد م-۴۳مهرمبکمازمهشارکینمدولا مگمزممطرقموماجم(امهلموزارتخمو همممسمزهمنهمممهؤس متم
ومارکتهمیمدولا ممارکت همیمواط ا مط ماوهممموهمدهمیماواالجماساله ممویروهمیمه هسموم
اساموداریهم)مه هفادمدرمسم م۱۴۰۰مو نتمط مهیاردمزبرمااداممو مباد:م م
-۱مکمهشم حداالم د م در دیم ()۱۰%ممهصرفم هرم هشارکم و نتم ط م هایس م هصرفم درم هدتم
هشمط مسم م۱۳۹۹مدرمخصی

حهمیمطهیا سمزیمهصرفماورژیمهطمطقم
ماورژیمازم ربقماسرایم ر م

ه یزیماورژیمت هیفاد مدرمسم مانلمومدرمسم مسمری.م م
 ۲م-متدوبنمماطالغمومپی یریماسرایمدسایرالو لمهمیمکمهشمهصرفمطرایمهشتمهمه مگرممومچهمرم
همه مسردمسم مط متامسبمواحدهمیمتمطع.م م
 ۳م-متأهینم وم سمب زبا م تجهیزاتم اورژیمطرم هیردم ویمزم خیدم هطمطقم ابینومه م اسرابم م همد م ( )۱۵م

اموینم ا الحم ال ییم هصرفم اورژیم هیضیعم تصیببومه م ا مر مم/۵۸۶۵۸مت۵۴۵۲۴هوم هیرخم
ً
ریممطممتجهیزاتمدارایمحداالمطرچ بماورژیم(م .)Bم
۱۳۹۶/۵/۱۶موما الحمتمطودیمانم

-۴موزارتم یرهاگم وم ارامدم اساله مم سمزهمنم

دام وم سی میم س هیریم اساله م ابرانممسمزهمنم

تنهیغمتماساله موم اهرداریهممومسمبرم رسمو همب مک مط م وحییمازماوحمءمازمطیدس مکلم کشیرم
اسافمد م ه مکاادمم هیظفادم طمم ه

مریم وزارتخمو همیم وفتم وم ویروم و نتم ط م یرهاگسمزیم درم

هیردما الحمال ییمهصرفماجموماورژیمااداممو مباد.م م
-۵موزارتخمو مهمیمویروموموفتمه هفمط ماراب مگزارشمف ه ردمهصرفمومه چاینمااداهمتمسم م
انلمومااداهمتمسم مسمریمهشارکینمابنمهمد مط مترتیبمتممپمبمنمهردادهم مومطه نمهم مسم م
۱۴۰۰مط مهیئتموزبرانمه طمااد .م
همد م-۴۴مدسایرالو لموحی ماسرایمطادم(د)متنصر م(م)۲۰ماموینمط م یرتمهشارکمتیس مسمزهمنم
ومسمزهمنماداریموماساخداه مکشیرمتهی مومتممپمبمنممخردادمهم مسم م۱۴۰۰ماطالغمخیاهدماد.م م
همد م-۴۵مدسا م همیم اسراب مه هفادمااداهمتمالزمم رامطرایم اسرایم ت ملیفم هاررمدرم سادمهه م
اهمبشمسرزهین م-مهصیجم-۱۳۹۹مایرایمفمل ماهمبشمسرزهینمط مف لماورد مومگزارشمف ه ردم
رامدرمییا لمزهمو مس مهمه مط مسمزهمنمارسم مو مباد.م م
یم
اسحمقمس مهمو یر م
سمس هیمر
هومونماو مريي م

