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 بًدجٍ َصیىٍ ای

پيف ثيٌي هي قَز. اذص تبیيسیِ  هطثَعِ همطضات ٍ لَاًيي ضفبیت ثب ارطایي نطفبً ّبي زؾتگبُ وليِ زض پيوبًي ٍ ضؾوي اؾترسام -1
 ضطٍضي اؾت.ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزرِ هجٌي ثط تبهيي ثبض هبلي لجل اظ نسٍض هزَظ اؾترساهي 

 ارطایي: ّبي ـ زؾتگبُ 2
 ّيأت تهَیت ثِ ضطیت ( زضنس لحبػ ًوبیٌس. ضلن لغقي25) ضا ثِ عَض هتَؾظ ثيؿت ٍ پٌذ ضطیت ضیبلي حمَق الف ـ افعایف

( زضنس تقييي هي گطزز . ضلن لغقي افعایف ثِ تهَیت  25 ) افعایف حمَق ٍ زؾتوعز هكوَليي لبًَى وبض .ضؾيس ذَاّس ٍظیطاى
 ي فبلي وبض ذَاّس ضؾيس.قَضا
 1399 ؾبل زض وبض ؾطاًِ اضبفِ افتجبض هقبزل حساوخط 1400 ؾبل ثَزرِ زض ضا وبضوٌبى وبض ؾطاًِ اضبفِ ثِ هطثَط افتجبض ؾمف ة ـ

 ًوبیٌس. ثيٌي پيف( 1399 ؾبل هتجبزلِ هَافمتٌبهِ ثط هجتٌي)
 پبیبى پبزاـ لغقي هجلغ. ًوبیٌس ثيٌي پيف (ضیبل 1500000000)  هقبزل 1400 ؾبل ثَزرِ زض ضا( فيسي)ؾبل پبیبى پبزاـ هجلغ د ـ
 ضؾيس. ذَاّس ٍظیطاى ّيأت تهَیت ثِ ؾبل
 هَافمتٌبهِ ثط هجتٌي) 1399 ؾبل ؾطاًِ افتجبض فولىطز ثيٌي پيف هقبزل حساوخط ضا وبضوٌبى )زاذلي ٍ ذبضري(  هأهَضیت افتجبض ز ـ

 .ًوبیٌس ثيٌي پيف (1399 ؾبل هتجبزلِ

 هتجبزلِ هَافمتٌبهِ ثط هجتٌي) 1399 افتجبض ؾطاًِ ؾبل هقبزل حساوخط 0 وبضوٌبى غيطهؿتمين ٍ هؿتمين ضفبّي افتجبض ؾطاًِ ووىْبي ـّ 
 ًوبیٌس. ثيٌي وبضوٌبى ضا زض ؾمف افتجبضات پيفٍ پبزاـ یه هبِّ هقبزل یه هبُ حمَق ٍ هعایبي ( 1399 ؾبل

 تبثقِ قطوتْبي هبًٌس یب تهطیح ًبم شوط هؿتلعم زٍلتي قطوتْبي اظرولِ ارطایي ّبي ٍزؾتگبُ زٍلتي هَؾؿبت0 قطوتْبي ٍ ـ توبهي
 لَاًيي زاضاي ًحَي ثِ وِ قطوتْبیي ٍ ؾبیط ؾيوب ٍ ّب0 ثيوِ ّب0 نسا 0 ثبًه ّب ذبًِ ٍظاضت ؾبیط تبثقِ 0ٍقطوتْبي ًفت ٍظاضت

 همطضات اظ ثركي تٌؾين لبًَى ثِ هَازي الحبق لبًَى( 75) هبزُ ثِ اؾتٌبز ثب هَؽفٌس ّؿتٌس ٍهعایب حمَق پطزاذت ذبل ٍهمطضات
هغبثك افعایف هٌسضد زض رعء  1400 ؾبل پيكٌْبزي زضثَزرِ  ذَزضا وبضوٌبى ٍ هعایبي 0زؾتوعز حمَق افتجبض افعایف( 2) زٍلت هبلي

 ًوبیٌس. ثيٌي پيف ؾبل ثَزرِ زض قسُ تقييي همطضات ٍ زؾتوعز ٍ حمَق قَضاي ّبي  ثركٌبهِ ضفبیت ٍ ثب (20)الف( ثٌس )
( 20ظ ـ ّطگًَِ پيف ثيٌي افتجبض ثطاي ثٌسّبي ة ٍ ّـ هٌَط ثِ اؾتمطاض ؾبهبًِ حؿبثساضي ليوت توبم قسُ هَضَؿ ثٌس الف تجهطُ)

 ثبقس. هي 1399زض قف هبِّ اٍل ؾبل  1399لبًَى ثَزرِ ؾبل 
ّبي پػٍّكي ٍ  فبلي ٍ پػٍّكي هَؽفٌس افتجبض الظم ثطاي فقبليتّب ٍ هَؾؿبت آهَظـ  ّبي ارطایي ثِ اؾتخٌبي زاًكگبُ ـ زؾتگبُ 3

 ّب ارتٌبة ًوبیٌس. لحبػ ًوَزُ ٍ اظ زضد افتجبض زض ؾبیط ثطًبهِ "ّبي وبضثطزي ثطًبهِ پػٍّف"فٌبٍضي ذَز ضا زض

 زاضاي قٌبؾِ اظ ؾبظهبى ازاضي ٍ اؾترساهي0  (هكرم)وبضهقيي اًزبم ثطاي حميمي اقربل ثب لطاضزاز ثطاي ؾطاًِ افتجبض ثيٌي ـ پيف 4
 ٍ حمَق افعایف لحبػ ثب 0(1399 ؾبل هتجبزلِ هَافمتٌبهِ ثط هجتٌي)1399 ؾبل تقساز ؾمف زض حساوخط همطضات0 ٍ لَاًيي ضفبیت ثب



 1400 ؾبل ِ وكَض زض( لبًَى ثطًبهِ قكن تَؾق28( فَق الصوط ٍ ثب ضفبیت ثٌس)ة(هبزُ )2هٌسضد زضرعء )الف( ثٌس ) وبضوٌبى هعایبي
 .ثبقس هي هزبظ

ثيٌي فولىطز ؾبل  ّبي ارطایي0 حساوخط زض حس پيف ّبي ذسهبتي عطف لطاضزاز ثب زؾتگبُ افتجبض هطثَط ثِ اًقمبز لطاضزاز ثب قطوتـ  5
طوتي پيف ثيٌي ( فَق الصوط زض ذهَل ًيطٍّبي ق2( ٍ ثب لحبػ هفبز رعء )الف( ثٌس )1399)ثط اؾبؼ هَافمتٌبهِ هتجبزلِ ؾبل 1399
 گطزز.

زؾتگبُ ارطایي ًوي ثبقس هوٌَؿ  ههَة ٍ لبًًَي ّبي هأهَضیت ٍ ٍؽبیف حيغِ زض وِ ّبیي فقبليت اًزبم ثطاي افتجبض ثيٌي ـ پيف  6

 .اؾت

 يٍ عجمِ ثٌس يرساٍل حمَل ت0یضطا طييتغ الت0يتكى طييّب0 تغ ثركٌبه0ِ زؾتَضالقول جٌبه0ِیتهَ يارطا يثيٌي افتجبض ثطا ـ پيف 7
)ث( ٍ ثٌسّبيهفبز  تیاهٌب نطفب ثب ضفب بتيٍ ههَثبت ّ ياًؿبً يطٍيً يطيّطگًَِ اؾترسام ٍ ثىبضگ 0يحمَل يهجٌب فیهكبغل ٍ افعا

 ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزرِ وكَض هزبظ اؾت. سیيقكن تَؾقِ وكَض ٍ زض نَضت تب هِ( لبًَى ثطًب7)د( هبزُ )

 ـ زضارطاي ؾيبؾتْبي ولي التهبز همبٍهتي:  8

ثيٌي  ّبي ولي التهبز همبٍهتي ٍ پيف ؾبظي ؾيبؾت ّب ٍ ٍؽبیف هطتجظ ثب پيبزُ ّبي ارطایي هَؽفٌس ًؿجت ثِ تقييي هبهَضیت زؾتگبُ
 السام ًوبیٌس.افتجبضات الظم زض ؾمف افتجبضات 

ّب0 ٍؽبیف ٍ افتجبضات هَضزًيبظ افالم قسُ تَؾظ  ضؾي ٍ تبیيس هبهَضیتٍظیط/ثبالتطیي همبم زؾتگبُ ارطایي هَؽف اؾت پؽ اظ ثط -
ّبي ولي التهبز همبٍهتي0 فْطؾتي اظ وليِ هَاضز تبیيس قسُ ضا ثغَض هزعا  ؾبظي ؾيبؾت هٌؾَض پيبزُ زؾتگبُ ّبي ارطایي شي ضثظ ٍ ثِ

 اضؾبل ًوبیس. ثِ زثيطذبًِ ؾتبز فطهبًسّي التهبز همبٍهتي
زاض التهبز همبٍهتي ههَة ؾتبز فطهبًسّي التهبز  ّبي اٍلَیت ّبي ارطایي هَؽفٌس گعاضـ فولىطز ؾبل لجل پطٍغُ زؾتگبُ -

زثيطذبًِ ؾتبز فطهبًسّي التهبز همبٍهتي اضؾبل  تبیيس  ٍظیط/ثبالتطیي همبم زؾتگبُ ارطایي ثِهمبٍهتي تحت هؿئَليت ذَز ضا پؽ اظ 
 ًوبیٌس.

ثبقس. زض  هي وكَضي ذسهبت هسیطیت لبًَى 123 هبزُ ٍ 115 هبزُ تجهطُ ضفبیت ثِ هكطٍط رسیس ارطایي تگبُزؾ ایزبز پيكٌْبز ـ 9
ّبي افتجبضي اضایِ  ارطاي ثَزرِ ضیعي هجتٌي ثط فولىطز زؾتگبُ ّبي ارطایي هَؽفٌس پيكٌْبزات ذَز ضا ثِ هٌؾَض تزويـ ضزیف

 ًوبیٌس.
ف ثيٌي افتجبضات ذَز هَؽفٌس  ثط هجٌبي ثَزرِ ضیعي هجتٌي ثط فولىطز ضوي تقييي ّبي ارطایي ثِ هٌؾَض پي ـ توبهي زؾتگبُ 10

قَز السام ًوبیٌس  اّساف ٍ ٍؽبیف لبًًَي ذَز ًؿجت ثِ هحبؾجِ ليوت توبم قسُ  ذطٍري ّبیي وِ اظ ؾبهبًِ ّعیٌِ یبثي اؾترطاد هي
هبى ثٌسي تسٍیي الیحِ ثطاي ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزرِ اضؾبل ّبي نبزضُ ًتبیذ ضا ثط اؾبؼ ثطًبهِ ظ ٍ ثط اؾبؼ ضَاثظ ٍ زؾتَضالقول

 ًوبیٌس.
( لبًَى ثطًبهِ قكن تَؾقِ وكَض هجٌي ثط وبّف 28ثيٌي افتجبضات هَؽفٌس زض ارطاي هفبز هبزُ ) ّبي ارطایي زض پيف ـ زؾتگبُ 11

رف غيطزٍلتي0 حصف ٍاحسّبي حزن0 اًساظُ ٍ ؾبذتبض اظ عطیك ٍاگصاضي ٍاحسّبي فوليبتي0 ذطیس ذسهبت ٍ هكبضوت ثب ث
% تب   15 ثٌسي وبّف ثطًبهِ ٍ ظهبىّبي ؾبظهبًي0  پؿت وبّف ؾغَح هسیطیت ٍ اهَض ثهَضت ثطذظ ٍ زٍضوبضي0 اًزبمغيطضطٍض0

 ضا اضائِ ٍ نطفِ رَیي حبنلِ ضازض تسٍیي ثَزرِ لحبػ ًوبیٌس. 1400پبیبى ؾبل 
 :پيكجطز تَؾقِ زٍلت الىتطًٍيه هَاضز شیل ضا ضفبیت ًوبیٌساًس ثِ هٌؾَضتؿْيل زض  ـ زؾتگبُ ّبي ارطایي هَؽف 12



 1397/ 2/ 9ّـ هَضخ 55285/ت 12176قوبضُ   ًبهِ الىتطًٍيه هَضَؿ تهَیت  زاض زٍلت ّبي اٍلَیت ّبي ارطایي هتَلي پطٍغُ زؾتگبُ -
زض ؾمف افتجبضات زؾتگبُ افتجبض الظم ضا  لَیت لطاض زازُ ٍّبي هصوَض ضا زض اٍ اًس پطٍغُ ثيٌي افتجبضات هَؽف ّيئت ٍظیطاى زض پيف

 ًوبیٌس.ّبي هصوَض ضا ثِ وويؿيَى زٍلت الىتطًٍيه اضؾبل  ٍ ّط ؾِ هبُ یىجبض گعاضـ فولىطز عطح/ پطٍغُثيٌي  پيف
وبضگطٍُ ثَزرِ ضیعي هجتٌي ثط فولىطز ٍ /عطح ( هطتجظ ثب زٍلت الىتطًٍيه ثط اؾبؼ ههَثبت  /هحهَل  ذطٍري ّبي )ذسهت  -
 ّب لحبػ قًَس. ثيٌي ّعیٌِثبظ
ًبهِ تَؾقِ ٍ گؿتطـ وبضثطي فٌبٍضي اعالفبت ٍ اضتجبعبت هَضَؿ ایزبز ثطًبهِ هؿتمل  ( آیيي2( هبزُ )1زض ضاؾتبي ارطاي ثٌس ) -

ّبي هطتجظ ثب زٍلت  ّب0 عطح ٍ پطغُ ّبي ارطایي هَؽفٌس افتجبض الظم ثطاي فقبليت رْت تَؾقِ زٍلت الىتطًٍيه0 وليِ زؾتگبُ
ّبي هكبثِ  ذَززاضي  ( لحبػ ًوبیٌس ٍ اظ زضد افتجبض زض ؾبیط ثطًبه1002057000ِلىتطًٍيه ضا زض ثطًبهِ تَؾقِ زٍلت الىتطًٍيه وس )ا

 ًوبیٌس.
ثِ هٌؾَض رلَگيطي اظ هَاظي وبضي0 اؾتبًساضز ؾبظي تَؾقِ ؾبهبًِ ّب ٍ ًؾبم شذيطُ ٍ پطزاظـ زازُ ٍ اؾتفبزُ ّبي آتي اظ هٌبثـ زازُ  -

ّبي الظم رْت  ضثظ0 ثطاي ایزبز ٍ تَؾقِ ظیطؾبذت (  لجل اظ اضایِ ّط گًَِ پيكٌْبز ثِ هطارـ لبًًَي شيBig dataفؾين ) ّبي
 اعالفبت يفٌأٍض یيارطا يقَضا هَافمتزازُ ٍ ثْطُ ثطزاضي اظ ؾبهبًِ ّبي هَرَز0 ّبي  (0 پبیگبُّب ّب )پَضتبل ّب0 زضگبُ تَؾقِ ؾبهبًِ

 .ٌسیًوب وؿت ضا هجٌي ثط ضفبیت العاهبت ٍ اؾتبًسازّبي فٌي (1396/ 08/ 25 هَضخ  57607ّت/ 105816( ههَثِ 2)هَضَؿ هبزُ )
تْيِ ٍ  1400ذَزضا زضچبضچَة زؾتَضالقول پيَؾت ثركٌبهِ ثَزرِ ؾبل  ؾبالًِ ّبي ارطایي هىلفٌس ثطًبهِ فوليبتي ـ زؾتگبُ 13

 ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزرِ وكَض اضؾبل ًوبیٌس. ّوطاُ ثب ثَزرِ پيكٌْبزي ثطاي
ّبي ارطایي افتجبضات هبًسُ هطذهي ٍ پبزاـ پبیبى ذسهت ثبظًكؿتگبى ٍاحسّبي ؾتبزي ٍ ٍاحسّبي تبثقِ ضا اظ هحل  زؾتگبُ -14

 ٍ ثِ ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزرِ پيكٌْبز ًوبیٌس. ثيٌي نطفِ رَیي زض افتجبضات ٍ یب ٍاگصاضي ٍ فطٍـ اهَال0 پيف

 

 ای سسمایٍ َای دازایی تملک بًدجٍ

 -9ثب ضفبیت هفبز ثٌس  -رسیسالتأؾيؽ ّبي زؾتگبُ اؾتخٌبء ثِ)زاذلي  ؾَاضي ذَزضٍّبي ذطیس ثطاي افتجبض ثيٌي پيف -15
 .ثبقس هي هوٌَؿ ذبضري ذَزضٍّبي ٍ (فطؾَزُ ّبي ذَزضٍ ثب ٍیبربیگعیٌي

 ذطیس ٍ احساث ثطاي افتجبض ثيٌي پيف ّطگًَِ وكَضي0 ذسهبت هسیطیت لبًَى( 23)هبزُ  هَضَؿ هوٌَفيت ثط فالٍُ -16
ثِ اؾتخٌبء هَاضز تغييط ؾغح تمؿيوبت وكَضي0تزويـ ؾبذتوبًْبي ازاضي ) ارطایي ّبي زؾتگبُ تَؾظ ازاضي رسیس ّبي ؾبذتوبى

 (هوٌَؿهَرَز0ٍ ثبظؾبظي ؾبذتوبًْبي ازاضي  زض حبل ترطیت ثسٍى ثبض هبلي رسیس0توطوع ظزایي ٍ ذطٍد اظ والًكْطّب ثسٍى ثبض هبلي 
 .ثبقس هي
 قَز ياًزبم هارطایي  يّب زؾتگبُؾبظهبى0 ثِ پيكٌْبز  اثالغيهكرم  يّب ّب ثط اؾبؼ چبضچَة عطح يثٌس تؾبهبًسّي ٍ اٍلَی -17

 يّب عطح» 0«يثٌس تیثْوطاُ اٍلَ بثٌسی يذبتوِ ه1400وِ زض ؾبل  یيّب عطح» يّب زض قف گطٍُ ول عطح ؿتیثب يه تبًیٍ ًْب
لبثل  يّب عطح» 0«يثٌس تیثْوطاُ اٍلَ يروَْض بؾتیض ي( ٍ ؾفطّبي)هسؽلِ القبل يهمبم هقؾن ضّجط يههَة ؾفطّب زاض تیاٍلَ

 طلبثليٍ غ وبًىبضيپ يزاضا يّب عطح» 0«0هؿتوط ٍ ووهعيٍ تزْ طيتقو يّب عطح»0 «ثْوطاُ العاهبت آًْب يٍاگصاض بیهكبضوت 
 َؾظت «بثسی يثِ آًْب اذتهبل ًو يافتجبض 1400وِ زض ؾبل  یيّب عطح»ٍ « ًگْساقت زاضًس ٌِیثِ ّع بظيوِ ً يٍاگصاضٍ هكبضوت 
 پيكطفت لحبػ ثِ آًْب ذبتوِ ؾبل وِ توبهي ًيوِ ّبي عطح ًيبظ هَضز ي ٍ ضوي افالم آى ثِ ؾبظهبى افتجبضثٌس زؾتِ ارطایيزؾتگبُ 
 ًوبیٌس. ثيٌي پيف وبهل ثغَض ٍ زازُ لطاض اٍلَیت زض ضا ثبقس هي 1400 ؾبل فيعیىي0



ٍ ( القبلي هسؽلِ) ضّجطي هقؾن همبم ؾفطّبي عطحْبي ثب ضاثغِ زض ذَز تقْسات گطفتي ًؾط زض ثب ارطایي هَؽفٌس ّبي زؾتگبُ -18
 اظ ثركي تٌؾين لبًَى ثِ هَازي الحبق لبًَى( 23)هبزُ  ضفبیت ثب ضا هصوَض عطحْبي ارطاي رْت الظم افتجبض روَْضي ضیبؾت
 .ًوبیٌس ثيٌي پيف 0(2)زٍلت  هبلي همطضات

 تَؾقِ ثبًه یب رْبًي ثبًه تؿْيالت هحل اظ)ٍاهي  ّبي عطح هلي ؾْن ثبثت ًيبظ هَضز افتجبض ّبي ارطایي هىلفٌس زؾتگبُ -19

 .ًوبیٌس ثيٌي پيف افتجبض زضؾمف هَاضز ؾبیط ثط همسم ضا( اوَ تزبضت ٍ تَؾقِ اؾالهي0ثبًه
 ّبي زاضایي توله افتجبضات تَظیـ زض ارطایي هَؽفٌس ّبي زؾتگبُ زٍلت0 اي ؾطهبیِ ّبي زاضایي ًگْساضي ٍ حفؼ اّويت ثِ ًؾط -20

 افتجبض ؾمف ثب تبیيس زؾتگبُ ارطایي زض ضا زٍلتي تأؾيؿبت ٍ ؾبذتوبًْب ثبظؾبظي 0تزْيع ٍ تقويط ثطاي الظم افتجبض ذَز0 اي ؾطهبیِ

 .ًوبیٌس هٌؾَض ٍ ثيٌي پيف
 اؾت. رسیس هوٌَؿ اي ؾطهبیِ ّبي زاضایي ٍ پطٍغُ توله عطح پيكٌْبز -21
ؾبهبًِ  ليٍ تىو )اظ عطیك ٍظاضتربًِ شي ضثظ(ّب تجهطُ كٌْبزيهىلفٌس ضوي پ يزٍلت يّب ٍ قطوتارطایي  يّب زؾتگبُ ِـ  ولي  22

 كٌْبزيآى ثِ ؾبظهبى پ بظيٍ هٌبثـ هَضز ً اهبتضا ثْوطاُ الع يذهَن ٍ  يًوَزى هكبضوت فوَه يبتيفول يثَزر0ِ ثطًبهِ ذَز ثطا
ٍ زض حبل  يثطزاض آهبزُ ثْطُ توبم0 وِيً س0یرسي ّب ظ عطحافن ا ّب( ّب )پطٍغُ ثطًبهِ ؾبالًِ قبهل هَاضزي اظ رولِ فْطؾت عطح .سیًوب

گصاضي ثرف ذهَني0 هٌبثـ هَضز ًيبظ ثطاي  ٍ ذهَني فقبل0 اّساف ووي0 حزن ؾطهبیِ ي0 لطاضزازّبي هكبضوت فوَهي ثطزاض ثْطُ
 ّبي هَضز ًيبظ  هي ثبقس. ؾبیط العاهبت ثِ قطح ظیط اؾت: ذطیس هحهَل یب ٍرَُ ازاضُ قس0ُ هكَق

وطزى ٍ ٍرَُ ازاضُ  ياّطه يثطا ي)افن اظ هٌبثـ هبل نيتقْسات هؿتم يزٍ گطٍُ انل زض يٍ افتجبض يهبل يّب تیحوب ف ثيٌي پي -1
ووه زض زٍضاى احساث پطٍغُ( ٍ تقْسات  يثطا يهٌبثـ هبل بیالتفبٍت  پطزاذت هبثِ يهحهَل0 هٌبثـ ثطا سیذط يقس0ُ هٌبثـ ثطا

 ّبي وليسي هبًٌس ًطخ اضظ ثطاي پَقف ثطذي ضیؿه  نيطهؿتميغ

ّب تَؾظ  ثطزاضي حساوخطي اظ پطٍغُ 0 ثْطُ( لبًَى ثطًبهِ قكن تَؾقِ وكَض28هبزُ )« الف»( ٍ ثٌس 25هبزُ )« الف»ثٌس  يزض ارطا -2
 0يز )افن اظ التهبزذَ يبتيفول يٍ ازاضُ ٍاحسّب يثطزاض هىلفٌس ثْطُ ارطایي يّب زؾتگبُثرف ذهَني هَض تبويس زٍلت اؾت. 

 يهكبضوت فوَه يلطاضزازّب كیاظ عط ضا يثطزاض قسُ ٍ آهبزُ ثْطُ لي( تىويّب )پطٍغُ يّب ( ٍ عطحيٍ ذسهبت يفطٌّگ 0يارتوبف
 يطزٍلتيؾطاًِ ذسهبت( ثِ ثرف غ ٌِیثب پطزاذت ّع بی)ثهَضت ذَزگطزاى  تیطیهس يٍاگصاض بیهبًٌس اربضُ ثلٌسهست  يذهَن ٍ

. ههطف زضآهس یب سیًوب ٍ اعالفبت آى ضا زض پيكٌْبز ثطًبهِ هكبضوت فوَهي ٍ ذهَني ثِ ؾبظهبى هقطفي ٌسیٍاگصاض ًوب
 ثبقس. هقطفي ثِ ؾبظهبى هيقس0ُ هٌَط ثِ  بزی يّب زض پطٍغُ يٍرَُ فوَه يطيثىبضگ

ٍ  يذهَن ٍ  يهكبضوت فوَه يهطتجظ ثب آى زض لطاضزازّب يي( ٍ اضائِ تضبهٌبًؽی)فب يذبضر يهبل التياؾتفبزُ اظ تؿْ -3
ؾَزآٍض وطزى ٍ ذَزگطزاى  يهَرَز ثطا يّب تيؽطف ِياؾتفبزُ اظ ولزاضز. لطاض  تیزض اٍلَ يطؾبذتیظ يّب زض عطح يگصاضِ یؾطهب

 يالتهبز يّوبٌّگ يفبل يههَثِ قَضا يّب هحهَل( افن اظ هكَق سیذط يثطا يّب )فسم اتىبء ثِ هٌبثـ فوَه ًوَزى عطح
ّبي هكبضوت  زض تسٍیي هسل ِیحبًَ يربًج يزضآهسّب يٌيث فيٍ پ يانل يثب حفؼ وبضثط يربًج يّب يوبضثط زبزیؾطاى لَا0 ا

 هسًؾط لطاض گيطز.

 همطضات اظ ثركي تٌؾين لبًَى ثِ هَازي الحبق لبًَى( 28)هبزُ( ل)ثٌس  ؾبظٍوبض اظ اؾتفبزُ ثطاي ّبي ارطایي هزبظًس زؾتگبُ -23
 ثرف ثِ افتجبضي ٍ فٌي ّبي ووه نَضت ثِ ضا ذَز اي ؾطهبیِ ّبي زاضایي توله افتجبضات اظ ثركيتوبم یب  0(2)زٍلت هبلي

 .ًوبیٌس ثيٌي پيف غيطزٍلتي



 ّبي زاضایي توله ّبي عطح ول افتجبض ثطآٍضز وطزى ثٌْگبم ًؿجت ثِ تسليك فولىطز ؾبلْبي لجل ٍ  ّبي ارطایي هَؽفٌس زؾتگبُ -24
 السام (2( الحبق هَازي ثِ لبًَى تٌؾين ثركي اظ همطضات هبلي زٍلت )23( زؾتَضالقول هبزُ )7هبزُ )ذَز زض چبضچَة  اي ؾطهبیِ
 افعایف یبثس.  زضنس( فالٍُ ثط تغييطات فْبضؼ ثْبء15ثبليوبًسُ افتجبضات عطح ًجبیس ثِ هيعاى ثيف اظ).ًوبیٌس

 يهبل التيهٌبثـ اظ هحل تؿْ ييتأه يالتهبز ثطا ياؾتفبزُ اظ ههَثبت قَضا يهتمبض يزٍلت يّب ٍ قطوت ارطایي يّب ـ زؾتگبُ 25
( زض ؾمف يربًج يّب ٌِیٍ ّع پطزاذت فيتقْسات زٍلت ضا )افن اظ پ يفبیا يهىلفٌس لجل اظ اضائِ زضذَاؾت0 افتجبضات الظم ثطا 0يذبضر

 .ٌسیًوب يٌيث فيافتجبض ذَز پ
 ّبي تقويطات اؾبؾي هوٌَؿ اؾت. ّب ٍ پطٍغُ ل افتجبضات عطحتَؾقِ ؽطفيت ٍ اهىبًبت فيعیىي اظ هح -26
 

 مالی َای دازایی تملک بًدجٍ

( لبًَى هحبؾجبت فوَهي السام ثِ افتتبح افتجبض اؾٌبزي ًعز ثبًه 62وِ تبوٌَى ثب اؾتفبزُ اظ هبزُ)ارطایي  ّبي ـ توبم زؾتگبُ 27
( لبًَى 62)هٌغجك ثب فطم تقْس اؾتفبزُ اظ هبزُ )1400تقْس قسُ ثطاي پطزاذت زض ؾبل  اًس0 هَؽفٌس هقبزل ضیبلي اضظ هطوعي ًوَزُ

ثيٌي ٍ پؽ اظ وؿط اظ فهل هطثَعِ زض لبلت  هَاضز پيف طیهحبؾجبت فوَهي( ضا ثب تَرِ ثِ هحل تأهيي افتجبض آى0 همسم ثط ؾب
ّبي هطتجظ ثب ثطضؾي ٍضقيت افتجبضي ٍ فولىطز گصقتِ  هِنسٍض تضويي ٍ تقْس ًب ًوبیٌس. كٌْبزيپ يهبل يّب یيتوله زاضا يّب فیضز

 پصیطز. زؾتگبُ ارطایي تَؾظ ؾبظهبى اًزبم هي
ذَز ٍ تقْسات هطثَط ثِ  يٌبًؿْبیّب0 0 فب 0 ثبظپطزاذت انل ٍ ؾَز اٍضاق هكبضوت عطحهيهىلفٌس0 ثِ تفىارطایي  ّبي زؾتگبُـ  28

( لبًَى 3( هبزُ )7ٍ ضَاثظ هَضَؿ ثٌس ) ّب بؾتيانَل ٍ ؾ ًبهِ يیيآ"انالحبت  يی( لبًَى ثطًبهِ ٍ ثَزرِ ضا هغبثك آذط32هبزُ )
 ثيٌي ًوبیٌس. افتجبض ذَز0 پيف  هَاضز زض ؾمف طیضا همسم ثط ؾب1397/ 12/ 28هَضخ  "ثَزرِثطًبهِ ٍ 

 التيِ اًقمبز لطاض زاز تؿْذَز ًؿجت ث ياِ یؾطهب يّب یيتوله زاضا يّب عطح بتيزض فول ـیتؿط يوِ ثطاارطایي  يّب ـ زؾتگبُ 29
( السام 1زٍلت ) ياظ همطضات هبل يثرك نيلبًَى تٌؾ ثِ يهَاز ي( لبًَى الحبل56هٌسضد زض لبًَى انالح هبزُ) ظیثب تَرِ ثِ قطا يهبل

  .ٌسیًوب يٌيث فيلجل ضا پ يّب هَضز اؾتفبزُ زض ؾبل التيتؿْ ثبظپطزاذتًوَزُ اًس هَؽفٌس 
توله  يعطحْب ليتىو ياذص قسُ ثطا يّب هىلفٌس هجبلغ الؿبط ٍام طاىیا يٍ فٌ يالتهبز يّب ٍ ووه يگصاضِ یـ ؾبظهبى ؾطهب 30

ٍ ثِ ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ  يٌيث فيپ لیضا هغبثك فطم ش يذبضر ياظ هحل هٌبثـ هؤؾؿبت0 ثبًىْب ٍ هطاوع افتجبض ياِ یؾطهب يّب یيزاضا

 .ٌسیًوب ِیثَزرِ وكَض اضا

  

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.
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شماره طبقه بندی طرح 
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قانون بودجه

عنوان طرح/ 

موضوع وام

دستگاه 

اجرایی 

ذیربط

اقساط سه ماهه اول



قاوًن  3َاي مؤسسات اوتفاعی يابستٍ بٍ ديلت مىدزج دز پیًست شمازٌ  باوک، ديلتی شسکتُای بًدجٍ

)شامل شسکتُای ديلتی کٍ شمًل قًاویه ي مقسزات عمًمی بٍ آوُا مستلصم ذکس یا 9311سال بًدجٍ 

 تصسیح وام است اش جملٍ شسکت ملی وفت ایسان...(

 
ّبي زٍلتي هىلفٌس ًؿجت ثِ  هحبؾجِ ليوت توبم قس0ُ توبهي قطوتضیعي هجتٌي ثط فولىطز ٍ  زض ضاؾتبي اؾتمطاض ًؾبم ثَزرِ -31

تسٍیي اّساف0 ثطًبهِ ٍ فقبليت ؾبالًِ ذَز زض چبضچَة اّساف ٍ ٍؽبیف هٌسضد زض اؾبؾٌبه0ِ اؾٌبز ثبالزؾتي ٍ لَاًيي هطثَط ٍ زض 
 ّبي زٍلتي السام ًوبیٌس. ّبي هٌسضد زض زؾتَضالقول تْيِ ٍ تٌؾين ثَزرِ قطوت لبلت فطم

هَؽفٌس ًؿجت ثِ  يزٍلت يّب قطوت 0يالتهبز يّب نیاظ تحط يٍ همبثلِ ثب احطات ًبق ّب یياظ هٌبثـ ٍ زاضا ٌِيـ ثِ هٌؾَض اؾتفبزُ ثْ 32
 .ٌسیزضد ًوب يكٌْبزيحبنلِ ضا زض ثَزرِ پ يٍ هٌبثـ هبل ٌسیذَز ٍ اؾتفبزُ وبضاتط اظ آًْب السام ًوب يّب یيزاضا يهَلسؾبظ

 ّبي زٍلتي هىلفٌس: قطوتتوبهي  -33
هْطهبُ ًؿجت ثِ تأیيس ًْبیي آهبض وبضوٌبى ذَز تَؾظ ثبالتطیي همبم قطوت زض ؾبهبًِ ًؾبم ازاضي وكَض )وبضهٌس  15حساوخط تب  -

 ایطاى ـ پبوٌب(  السام ًوبیٌس. 
 تب وكَض حساوخط اؾترساهي ازاضي ٍ ؾبظهبى اٍليِ هَافمت وؿت ٍ لبًًَي تكطیفبت عي اظ پؽ ضا ذَز اًؿبًي ًيطٍي افعایف تقساز -
 ًوبیٌس. اضائِ هْطهبُ (15)

 ٍاثؿتِ ثِ زٍلت هَؽفٌس:  يّب ٍ هؤؾؿبت اًتفبف ثبًه 0يزٍلت يّب قطوت -34
اؾت زض  سُيقطوت ضؾ حؿبةیش سیيههَة وِ ثِ تأ يليثَزرِ تفه يالگَ تیذَز ضا ثب ضفب 1398فولىطز ثَزرِ ؾبل  گعاضـ -

 .ٌسیًوبؾبهبًِ ربهـ ثَزرِ زضد 

ّبي هبلي  ثِ ّوطاُ نَضت Wordزض لبلت  1398گعاضـ ّيبت هسیطُ ضا ثطاي اضائِ زض هزوـ فوَهي تهَیت نَضت هبلي ؾبل  -
 هطثَط زض ؾبهبًِ ربهـ ثَزرِ ثبضگعاضي ًوبیٌس.

 يوبضوٌبى ًؾبم ازاض 0 نطفبً آهبض وبضوٌبى هٌسضد زض ؾبهب1400ًِؾبل  يكٌْبزيثَزرِ پ يثطا يپطؾٌل يّب ٌِیهحبؾجِ ّع يهجٌب -
0 / هكرم  ييلطاضزاز وبض هقوبضگط0 لطاضزاز اقربل حميمي )قبهل:  0يوبًيپ 0يوبضوٌبى ضؾو هي( ثِ تفىطاىیوكَض )ؾبهبًِ وبضهٌس ا

لبًَى هسیطیت ذسهبت  95)قبهل: وبضگطي0 یگبى حفبؽت0 هكوَالى هبزُ  وبضوٌبى طیٍ ؾبهكوَالى عطح ذسهت ًيطٍي اًؿبًي( 
اًس ٍ  ضا حجت ًىطزُ وِ تقساز پطؾٌل يهَاضز يثطا يپطؾٌل ٌِیّع يٌيث فياهىبى پ. اؾت تي توبم ٍلت ٍ اهطیِ ؾطثبظي(وكَضي0 ؾبف

 ٍرَز ًساضز. ثِ تأیيس ثبالتطیي همبم قطوت ًطؾبًسُ ثبقٌس
ّب0 هؿتٌسات لبًًَي شیطثظ زض ذهَل هجبلغ هطثَط ضا ثِ ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزرِ وكَض اضائِ  ّب ٍ پطزاذت ثٌس ؾبیط زضیبفت زض -

 ًوبیٌس.
ؾبظي ثِ  ّبي زٍلتي وِ زض هطحلِ ٍاگصاضي لطاض زاضًس هَؽفٌس آذطیي تطويت ؾْبم قطوت ضا ثب تأیيس ؾبظهبى ذهَني ـ قطوت 35

 َز اضائِ ًوبیٌس.ّوطاُ ثَزرِ پيكٌْبزي ذ
وِ ؾْن  1399زض ؾبل ٍاگصاض قسُ  يّب قطوت يهَؽفٌس ًؿجت ثِ افالم اؾبه هبزض ترههي زاضاي ظیطهزوَفِ يّب ـ قطوت 36

 تيثط تطو يهجٌ ياؾت0 ّوطاُ ثب اؾٌبز ٍ هساضن هخجتِ هبًٌس نَضتزلؿِ هزوـ فوَه سُيزضنس ضؾ 50ظ زٍلت زض آًْب ثِ ووتط ا
 يهْطهبُ ؾبل ربض 15  بىیثِ ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزرِ تب پب یيهمبم زؾتگبُ ارطا يیثبالتط سیيثب تأ يٍ لطاضزاز ٍاگصاض سیزاضاى رس ؾْبم

 .ٌسیالسام ًوب



 ّبي زٍلتي هَاضز ظیط ضفبیت قَز: ّبي ربضي قطوت ثيٌي ّعیٌِ زض ذهَل پيف -37

زٍلتي )هٌسضد زض احىبم اؾترساهي هطثَط( هغبثك افعایف حمَق ّبي  ّبي وبضوٌبى قطوت القبزُ افعایف ضطیت حمَق0 هعایب ٍ فَق -

  .ایي ضَاثظ( ذَاّس ثَز 2ّبي هزطي )هٌسضد زض ثٌس   وبضوٌبى زؾتگبُ

ّب ثِ ّط ًحَ ٍ ثِ ّط قىل اظ هحل ّطگًَِ هٌبثـ نطفبٌ زض چبضچَة همطضات0  ّبي ضفبّي ٍ ؾبیط پطزاذتي حمَق ٍ هعایب0ووه -

 .ثيٌي قَز ههَة هطارـ لبًًَي )اظ رولِ ههَثبت قَضاي حمَق ٍ زؾتوعز( پيفّبي  ضَاثظ ٍ زؾتَضالقول

ّبي زٍلتي هزبظًس حساوخط ثِ هيعاى یه هبُ حمَق ٍ هعایبي هٌسضد زض احىبم وبضگعیٌي ثطاي وبضوٌبى  اظ هحل نطفِ  قطوت -
 .ثيٌي ًوبیٌس رَیي پبزاـ پيف

ّبي غيطهؿتمين تقييي ٍ هكرم  تَليس هتٌبؾت ثب هيعاى ٍ ؾغح تَليس ٍ وبّف ضقس ّعیٌِ ّبي هؿتمين ٍضي ثط ّعیٌِ احطات ثْطُ -

 .قَز
( 2)زٍلت  هبلي همطضات اظ ثركي تٌؾين لبًَى ثِ هَازي الحبق لبًَى( 28)هبزُ ( د)ثٌس  هَضَؿ قسُ ثيٌي پيف ؾَز اظ زٍلت ؾْن -
 قَز. هحبؾجِ%( 50)زضنس  پٌزبُ هيعاى ثِ
ّبي هطتجظ ثِ ٍؽيفِ انلي ذَز  زٍلتي هَؽفٌس افتجبض الظم ثطاي اًزبم اهَض پػٍّكي ٍ تَؾقِ فٌبٍضي زض ظهيٌِّبي  توبهي قطوت -

 .ثيٌي ًوبیٌس ( ثطًبهِ قكن تَؾقِ وكَض ٍ ؾبیط لَاًيي پيف64ضا ثب ضفبیت هفبز ثٌسّبي )ة( ٍ )ح( هبزُ )
( لبًَى هحبؾجبت فوَهي0 ثبظپطزاذت 62هَؽفٌس توبم تقْسات ؾطضؾيس قسُ ذَز اظ رولِ تقْسات هبزُ )ّبي زٍلتي  قطوت توبهي -

( لبًَى ثطًبهِ ٍ ثَزرِ ضا 32ٍ تقْسات هطثَط ثِ هبزُ ) 1399ّبي زاذلي ٍ ذبضري ٍ اٍضاق هكبضوت )انل ٍ فطؿ( هطثَط ثِ ؾبل  ٍام
 .زض ثَزرِ پيكٌْبزي هٌؾَض ًوبیٌس

( لبًَى تٌؾين 84ثب ضفبیت هبزُ )ي هزبظًس ّطگًَِ پبزاـ ؾبالًِ ثِ افضبي ّيئت هسیطُ ٍ هسیطاى فبهل ضا  ّبي زٍلت قطوت -
 ثيٌي ًوبیٌس. ٍضي پيف نطفبً ثط اؾبؼ افعایف ثْطُ (2ثركي اظ همطضات هبلي زٍلت )

ؾبیط ثٌسّبي هطتجظ زض ایي ضَاثظ  فالٍُ ثط ثٌسّبي فَق الصوط 1400قطوتْبي زٍلتي هَؽفٌس زض تٌؾين ثَزرِ پيكٌْبزي ؾبل -38
 ضا ضفبیت ًوبیٌس. 25 ٍ 22 0160170 015  012 010 08 07 06 05 04 2اظ رولِ ثٌسّبي 

 

 عمًمی مًازد

اًس ضوي اضائِ اعالفبت اهَال غيطهٌمَل ذَز ثِ ؾبظهبى حجت اؾٌبز ٍ اهالن وكَض ٍ زضیبفت  توبم زؾتگبُ ّبي ارطایي هىلف -39
ّب ضا ثِ ؾبظهبى ثطًبهِ  حسًگبضي قس0ُ فْطؾت اهَال غيط هٌمَل هبظاز ذَز ثِ ّوطاُ هٌبثـ لبثل حهَل اظ فطٍـ آىاؾٌبز ته ثطگي 

 .ٍ ثَزرِ وكَض افالم ًوبیٌس
ذَز ضا هكرم ٍ ثِ ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ  تيهطتجظ ثب حَظُ فقبل يزضآهس سیهىلفٌس ًؿجت ثِ احهبء هٌبثـ رس یيارطا يزؾتگبُ ّب -40

 .ٌسیافالم ًوب ثَزرِ وكَض
 
 
 
 



 َا تبصسٌ

 كٌْبزاتيضا  هغبلقِ ٍ زض پ طیثِ قطح ظ بضّبيهَؽفٌس ضَاثظ ٍ هقثِ قطح هٌسضد زض فطآیٌس اضؾبل تجهطُ ّب  ارطایي  يّب زؾتگبُ-41
 .سیاضائِ قسُ ذَاّس گطز كٌْبزيپ يهَرت فسم ثطضؾ طیظ يسّبیٍ ًجب سّبیاظ  ثب هیّط تی. فسم ضفبٌسیذَز آى ضا افوبل ًوب

 بایدهای تبصره :  -1

فطنت ّبي رسیس ) اظ رولِ زضآهس رسیس(  ثطاي وكَض ایزبز ًوبیس ثسٍى ایٌىِ هَرت ثْن ذَضزگي تقبزل ليوت وبالّب ٍ ذسهبت  -
 زض ّوبى ثرف یب ؾبیط ثرف ّب )زؾتگبُ ّب( قَز.

 یس.چبلف ّبي پيف ضٍي وكَض ضا وِ ثِ ًحَ همتضي ثب ثَزرِ زض اضتجبط اؾت ضا حل ًوب -

 هَرت تؿْيل فطآیٌس ارطایي ثَزرِ قَز. -

 هطتجظ ثب حَظُ وبضي زؾتگبُ ارطایي پيكٌْبز زٌّسُ ثبقس. -

 زاضاي زالئل تَريْي ثَزُ ٍ زض فطم ّب زضد قسُ ثبقس. -

 .هَرت افعایف ًؾبضت گطزز -
 ثِ ًحَ همتضي0 تهسیگطي ّبي زٍلت ٍ ّعیٌِ ّبي آى ضا وبّف زّس. -
 نبایدهای تبصره: -2

هَرت انالح لَاًيي ًكَز هگط ایٌىِ فسم انالح0  ثبفج وبّف هٌبثـ )زضآهس( زٍلت قسُ ٍ یب هٌزط ثِ افعایف ههبضف زٍلت  -
 .گطزز

 هغبیط ثب احىبم لبًَى ثطًبهِ قكن تَؾقِ ٍ لبًَى زائوي ثطًبهِ ّبي تَؾقِ ًجبقس 0 هگط ایٌىِ ثبفج انالح اهَض قَز. -

 هسّب( ًكَز.هٌزط ثِ وبّف هٌبثـ زٍلت )زضآ -

 اذتيبضت فقلي لَُ هزطیِ ضا اظ هزلؽ علت ًىٌس. -

لبًَى ثطًبهِ قكن تَؾقِ )افن اظ ؾمف اٍضاق هبلي  ٍ ...( ضا تحت تبحيط لطاض  4ؾمف افتجبضات والى ثَزرِ هٌسضد زض رسٍل قوبضُ  -
 ًسّس.  

 ّب ًكَز. هَرت ؾْن ذَاّي اظ ؾبیط ثرف -

 فسم تبصسٌ َا:

ّبي  (  ًيع ثطاي تجهط2ُ( ثِ تجهطُ ّبي هَرَز اذتهبل یبفتِ اؾت. فطم )1لبلت اضائِ گطزیسُ اؾت. فطم قوبضُ )ّب زض زٍ  فطم -
 پيكٌْبزي رسیس اؾت.

  



 9011دز الیحٍ بًدجٍ  9311فسم شمازٌ یک ـ ابقاء ، اصالح ي یا حرف تبصسٌ َای قاوًن بًدجٍ سال 

 عء(:قوبضُ تجهطُ ) ثٌس یب ر فٌَاى زؾتگبُ ارطایي :

 پيكٌْبز :

 اثمبء                       انالح                          حصف

 فلل اثمبء 0 انالح یب حصف :

 ـ  1

2- 

3- 

 فولىطز )زض لبلت رسٍل ٍ هتي (ثط اؾبؼ تىبليف هٌسضد اضائِ قَز :

 هتي پيكٌْبزي ثطاي انالح :

 گطزز:تَرِ: زض هتي پيكٌْبزي ثبیسّب ٍ ًجبیسّب ضفبیت 

 ًبم ٍ اهضبء ثبالتطیي همبم زؾتگبُ ارطایي

 

 ًؾط اهَض ثركي ؾبظهبى :  هَافك                     هربلف  

 فلت تَضيح زازُ قَز.

 



 9011تبصسٌ َای پیشىُادی جدید بسای الیحٍ بًدجٍ   –فسم شمازٌ دي 

 : ارطایيقوبضُ زؾتگبُ  فٌَاى زؾتگبُ ارطایي :

 ّسف پيكٌْبز:

 ـ  1

 ـ  2

 

 زالیل تَريْي:  ) افن اظ اضتجبط آى ثب هفبز لبًَى ثطًبهِ قكن تَؾقِ ٍ ؾبیط لَاًيي(

1- 

2- 

3- 

  هحل تبهيي افتجبض احتوبلي :

 زضآهس اذتهبني               ّعیٌِ          -زضآهس       افتجبضات ثَزرِ فوَهي زؾتگبُ         

 ثَزرِ قطوتي              ؾبیط     اٍضاق هبلي                تؿْيالت ثبًىي             

 هتي پيكٌْبزي:

 تَرِ: زض هتي پيكٌْبزي ثبیسّب ٍ ًجبیسّب ضفبیت گطزز:

 بم ٍ اهضبء ثبالتطیي همبم زؾتگبُ ارطایيً

 ًؾط اهَض ثركي ؾبظهبى :  هَافك                     هربلف

 تَضيح زازُ قَز. فلت



 فسآیىد ازسال ي بسزسی پیشىُاد تبصسٌ َا:

ّب0 الظم اؾت پيكٌْبزات ضا نطفب اظ عطیك  هغبثك ظهبًجٌسي تقييي قسُ زض ثركٌبهِ ثَزرِ ٍ ضَاثظ ٍ هقيبضّبي حبون ثط ایي فطم
ٍ فيعیىي ثبیس تىويل ٍ ثِ  WORDثب اهضبء ثبالتطیي همبم اضائِ ًوبیٌس. فطم ّب ثِ زٍ قىل الىتطًٍيىي  ظیطزؾتگبُ ارطایي 

 اهَضّبي ثركي ؾبظهبى اضؾبل گطزز. 

الظم ثِ شوط اؾت وِ ؾبظهبى هسیطیت ٍ ثطًبهِ ضیعي اؾتبًْب هَؽفٌس اظ عطیك اهَض اؾتبًْب ٍ هٌبعك ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزرِ وكَض 
 ًؿجت ثِ تىويل ٍ اضؾبل فطهْب السام ًوبیٌس.

 سازمان برنامه و بودجه کشور:

ٍ زض نَضت  يٍؽبئف ذَز ثطضؾ ييٍ ّوچٌ بضّبيضا ثب تَرِ ثِ ضَاثظ ٍ هق كٌْبزاتيؾبظهبى پؽ اظ ٍنَل0 پ يـ اهَض ثرك 1ـ  2
 ليفسم تىو بضّب0يضَاثظ ٍ هق تی. زض نَضت ضز ثِ ذبعط فسم ضفبٌسیوبضگطٍُ تجهطُ ّب اضائِ ًوب طذبًِيآًطا زض ظهبى همطض ثِ  زث س0یيتب

 قَز. يضثظ فَزت زازُ ه يثب زالئل ثِ زؾتگبُ ش كٌْبزيپ 0 لیزال طیؾب بیبط هَضَؿ ٍ فسم اضتج بیوبهل فطم ّب0 
 يبضّبيؾبظهبى0 ثب ضَاثظ ٍ هق يثرك يقسُ تَؾظ اهَض ٍ هقبًٍت ّب سیيتب يكٌْبزّبيثَزر0ِ پ كيٍ تلف يـ اهَض ّوبٌّگ 2ـ  2

ٍ وبهل ثَزى فطم ّب 0 آًطا ثِ وبضگطٍُ تجهطُ ّب اضائِ ذَاّس وطز. زض نَضت ضز ثِ ذبعط فسم  سیيزازُ ٍ زض نَضت تب كيحبون تغج
فَزت  يثب زالئل ثِ اهَض ثرك كٌْبزي0 پ لیزال طیؾب بیفسم اضتجبط هَضَؿ ٍ  بیوبهل فطم ّب0  ليتىو سم0 ف بضّبيضَاثظ ٍ هق تیضفب

 قَز. يزازُ ه
ؾتبز ثَزرِ  ييثَزرِ ٍ ّوچٌ كيٍ تلف يضاّجط قَضايضا ثِ  زِيالسام ٍ ًت يهمطض ًؿجت ثِ ثطضؾـ وبضگطٍُ تجهطُ ّب زض ظهبى  3ـ  2

 اضائِ ذَاّس وطز.

 عنوان دستگاه های اجرایی که می توانند فرم  تبصره را ارسال نمایند :

 ًْبز ضیبؾت روَْضي -1

 هقبًٍت فلوي ٍ فٌبٍضي ضئيؽ روَْض  -2

 ؾبظهبى ازاضي ٍ اؾترساهي وكَض -3

 هحبؾجبت وكَضزیَاى  -4

 ٍظاضت اعالفبت -5

 ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزرِ وكَض -6

 ٍظاضت وكَض -7

 ٍظاضت اهَض ذبضرِ -8

 ٍظاضت زازگؿتطي -9

 زازگؿتطي روَْضي اؾالهي ایطاى -10

 ٍظاضت اهَض التهبزي ٍ زاضایي -11

 ؾتبز ول ًيطٍّبي هؿلح روَْضي اؾالهي ایطاى -12

 ٍظاضت زفبؿ ٍ پكتيجبًي ًيطٍّبي هؿلح -13



 ٍظاضت فلَم0 تحميمبت ٍ فٌبٍضي -14

 گطزقگطي ؾبظهبى هيطاث فطٌّگي0نٌبیـ زؾتي ٍ -15

 ؾبظهبى حفبؽت هحيظ ظیؿت -16

 ٍظاضت فطٌّگ ٍ اضقبز اؾالهي -17

 ٍظاضت آهَظـ ٍ پطٍضـ -18

 ٍظاضت ٍضظـ ٍ رَاًبى -19

 ٍظات ثْساقت0 زضهبى ٍ آهَظـ پعقىي -20

 ثٌيبز قْيس ٍ اهَض ایخبضگطاى -21

 ٍظاضت ًفت -22

 ٍظاضت ًيطٍ -23

 ؾبظهبى اًطغي اتوي ایطاى -24

 ٍظاضت اضتجبعبت ٍ فٌبٍضي اعالفبت -25

 ٍظاضت رْبز وكبٍضظي -26

 ٍظاضت ضاُ ٍ قْطؾبظي -27

 ٍظاضت تقبٍى0 وبض ٍ ضفبُ ارتوبفي -28

 ٍظاضت نٌقت0 هقسى ٍ تزبضت -29

 ؾبظهبى نسا ٍ ؾيوبي روَْضي اؾالهي ایطاى -30

 ثبًه هطوعي روَْضي اؾالهي ایطاى -31

 ؾبظهبى هسیطیت ٍ ثطًبهِ ضیعي اؾتبى ّب )فمظ اظ عطیك اهَض اؾتبى ّب ٍ هٌبعك( -32

 روقيت ّالل احوط روَْضي اؾالهي ایطاى -33

 وويتِ اهساز اهبم ذويٌي)ضُ( -34

 
 

 یا فسابًدجٍ اتیعمل

 وِ: ّبي ارطایي اي زٍلت ٍ وٌتطل ثسّي0 زؾتگبُ ثيٌي فوليبت فطاثَزرِ ثِ هٌؾَض پبیف ٍ پيف -42
 ّبي نَضت گطفتِ ثَزُ اؾت ؛ ّبي لبًَى ثَزرِ ثَزُ ٍ هيعاى تقْسات ایزبز قسُ  هبظاز ثط پطزاذت فوليبت هبلي آًْب شیل ضزیف -الف
 اًس ؛ ّب فبلس ضزیف هكرم ثطاي تبهيي هبلي ثَزُ ّبي ثَزرِ ثَزُ ٍ ایي تجهطُ ثركي اظ فوليبت هبلي آًْب شیل تجهطُ -ة
 اًس؛  شیل ؾبیط ههَثبت لبًًَي ٍ ذبضد اظ ؾٌس ثَزرِ هزبظ ثِ ایزبز تقْس هبلي اظ ؾَي زٍلت ثَزُ -ح

هغبثك رسٍل ظیط0 فولىطز  1399ثطاي زٍلت قسُ اؾت هىلفٌس تب اٍل آثبى ٍ تقْسات هصوَض هٌزط ثِ ایزبز زیَى ثالهحل یب هقَلبت 

ّبي ثسّي حؿبثطؾي قسُ الالم هطثَعِ ثطاي  ثِ ّوطاُ گعاضـ 1398ٍ  1397ّبي  ضا ثطاي ؾبل« ح»ٍ « ة»0«الف»هبلي ثٌسّبي 

اي  بیيسیِ رْت تبهيي هبلي فطاثَزرِثِ هٌؾَض اذص ت 1399-1400ّبي  ثيٌي الالم هَضزًؾط ثطاي ؾبل ٍ پيف 1398ٍ  1397ّب  ؾبل



هست ٍ پبیساض  ٍ زض چبضچَة هٌبثـ هيبى پؽ اظ تهَیت ثَزرِتبهيي هبلي الالم یبز قسُ ًْبیي  )ایزبز ثسّي( اضؾبل ًوبیٌس. هزَظ

هزَظ ؾبظهبى ثسٍى  1400قَز. ایزبز ّط گًَِ تقْس هبلي شیل الالم یبز قسُ اظ ؾبل  نبزض هيتَؾظ ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزرِ  ثَزرِ

ّبي حؿبثطؾي  ّبي زٍلت زض گعاضـ هجٌبي تبیيس ثسّي 1400قَز. اظ ؾبل  فبلس ٍربّت لبًًَي اؾت ٍ تقْس هبلي زٍلت هحؿَة ًوي

 هزَظّبي نبزض قسُ تَؾظ ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزرِ اؾت.

  



 

 تًضیح اقالم اطالعاتی جديل:

تقْس  يیا زبزیاربظُ ا 1399لبًَى ثَزرِ ؾبل  يا ثَزرِ يّب فیضز لیوِ ش يتقْس زض لبًَى ثَزرِ ؾبالًِ: زض نَضت زبزیربظُ اا -1
لبًَى ثَزرِ زازُ قسُ قوبضُ تجهطُ شوط  يّب تجهطُ تقْس زض زبزی. چٌبًچِ اربظُ اقَز يزازُ قسُ اؾت0 وس ثطًبهِ هَضز ًؾط شوط ه

ههَثِ هَضز ًؾط  دیؾٌس ثَزرِ زازُ قس0ُ فٌَاى ٍ تبض ذبضد اظ يههَثِ لبًًَ هیتقْس ثِ هَرت  زبزیاربظُ ا وِ يٍ زض نَضت قَز يه
 .  قَز ياضائِ ه

ثطًبهِ  يیوِ ثِ هَرت آى زٍلت هىلف ثِ اًزبم ا يؾتَى هؿتٌس)ات( لبًًَ يیزٍلت: زض ا ي/ تقْس ثطافيتىل زبزیا يهؿتٌس لبًًَ -2
 . قَز يقسُ شوط ه

 قَز.  يّب زضد ه ٌِیّع يٌيثبظث تِيؾتَى ًبم ثطًبهِ ههَة وو يیًبم ثطًبهِ: زض ا -3
 : 1399-1400 يٌيث فيٍ پ 1397-1398فولىطز ؾبل   -4
ؾتَى شوط  يیافتجبض زض ا عاىيقسُ اؾت0 ه يٌيث فيثطًبهِ پ يیا يارطا يثطا يوِ زض ثَزر0ِ افتجبض يافتجبض زض ثَزرِ: زض نَضت -4-1
 . قَز يه
گعاضـ  ّبي ارطا قسُ زض زؾتگبُ ارطایي وِ زاضاي گعاضـ هبلي ثطًبهِ : هزوَؿ فولىطز ثطًبهِ اظ ثطًبهِ زفولىطي( ٌيث فيپ) -4-2

ٍ اثقبز  عاىينَضت گطفتِ زض هَضز ه تتَافمب يؾتَى ثط هجٌب يیا يآت يّب ؾبل ي. ثطاقَز ياؾترطاد ه اؾت0 قسُ يحؿبثطؾ يثسّ
 .قَز يؾبظهبى ثطآٍضز ه يزٍلت ثب اهَض ثرك طیًبپص تقْسات ارتٌبة

اؾت وِ زض ثَزرِ  ي)ایزبز ثسّي(ا افتجبض فطاثَزرِتبهيي  عاىيه بًگطيث 4-2ٍ  4-1: تفبضل زٍ فسز يا فطاثَزرِ افتجبض ييتبه -4-3
ثَزرِ  تیٍ تهَ يهَضز اًتؾبض اظ ثطًبهِ زض ظهبى ثطضؾ يّب يذطٍر /وبّفطييزض نَضت فسم تغ وِافتجبض ًكسُ اؾت  ييؾبالًِ تبه
 .قَز يزٍلت ه يثطا يثسّ زبزیهٌزط ثِ ا

ٍ  ياهَض ثرك يثطا  Excel لیزض لبلت فب يىيًؿرِ الىتطًٍ ييٍ ّوچٌ يىیعيًؿرِ اظ اعالفبت ثهَضت ف هیفطم  لياظ تىو پؽ
 ثَزرِ اضؾبل گطزز. كياهَض تلف

 ِ
زر

 ثَ
َى

لبً
زض 

س 
قْ

ز ت
زب

 ای
ظُ

رب
ا

الًِ
ؾب

 

س 
قْ

ٍ ت
ف 

ىلي
ز ت

زب
 ای

ي
ًًَ

 لب
ٌس

ؿت
ه

ت
زٍل

ي 
ثطا

ًبم  

 ثطًبهِ

1331عملکرد  1333پیش بینی  1331  عملکرد  1411پیش بینی    

ة
هَ

ض ه
تجب

اف
 

طز
لى

فو
 

رِ
َز

طاث
ض ف

تجب
 اف

ي
بهي

ت
 

ي
ا

 

ة
هَ

ض ه
تجب

اف
 

طز
لى

فو
 

رِ
َز

طاث
ض ف

تجب
 اف

ي
بهي

ت
 

ي
ا

 

ة
هَ

ض ه
تجب

اف
 

ف
پي

 
طز

لى
فو

ي 
ثيٌ

رِ 
َز

طاث
ض ف

تجب
 اف

ي
بهي

ت
 

ي
ا

حِ 
الی

زض 
بض 

فتج
ي ا

ثيٌ
ف 

پي
 

طز
لى

فو
ي 

ثيٌ
ف 

پي
 

رِ
َز

طاث
ض ف

تجب
 اف

ي
بهي

ت
 

ي
ا

 

    
             

    
             

 
  

             



 

 


