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 يا اعتبارات هزينه يها بودجه و تنظيم موافقتنامه يدستورالعمل اجرا

 9316سال ياستان يا سرمايه يها و تملک دارايي

  فتؼبضي

 ضٸٶس: ٲٗبٶي ٲكطٸح ٲطثٹٌ ث٧بض ٲيزض ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ٖجبضات ظيط زض 

 تٹؾٗٻ جٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ. قكٱ ؾبٮٻ ٢بٶٹٴ ثطٶبٲٻ پٷج لبًَى ثطًبهِ: -الف

 ټبي تٹؾٗٻ ٦كٹضاح٧بٰ زائٳي ثطٶبٲٻ احىبم زائوي: -ة

 ٦٭ ٦كٹض.٢1396بٶٹٴ ثٹزجٻ ؾب٬  لبًَى ثَزخِ: -ج

 (2اظ ٲ٣طضات ٲبٮي زٸٮت)٢بٶٹٴ اٮحب٠ ٲٹازي ثٻ ٢بٶٹٴ تٷٓيٱ ثركي  (:2لبًَى الحبق) -ز

٢بٶٹٴ اؾتٟبزٺ ٲتٹاظٴ اظ اٲ٧بٶبت ٦كٹض ٸ تٹظيٕ ٖبزالٶٻ ٸ ضٕٞ تجٗيى ٸ اضت٣بي ؾُح ٲٷب١َ  لبًَى اؾتفبزُ هتَاظى: -ّـ 

 ٸ انالحيٻ ثٗسي آٴ( 11/8/1393)ٲهٹة  يبٞتٻ ٸ تح١٣ پيكطٞت ٸ ٖساٮت ٦ٳتطتٹؾٗٻ

اي  ټبي ؾطٲبيٻ اي ٸ تٳٯ٥ زاضايي ټبي اٖتجبضات ټعيٷٻ ٲٹا٣ٞتٷبٲٻزؾتٹضاٮٗٳ٭ اجطاي ثٹزجٻ ٸ تٷٓيٱ  زؾتَضالؼول:-ٍ

 .1396اؾتبٶي ؾب٬

 ٦٭ ٦كٹض.1396يٹاثٍ اجطايي ٢بٶٹٴ ثٹزجٻ ؾب٬ضَاثظ اخطايي:  -ظ

 ٦كٹض.ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزجٻ ؾبظٲبٴ  :ؾبظهبى - ح

 ضيعي اؾتبٴ. ؾبظٲبٴ ٲسيطيت ٸ ثطٶبٲٻ ؾبظهبى اؾتبى:-ط

 وليبت

ثبقـس.   ٪طزز ٸ ضٖبيت ٦ٯيٻ ٲٟـبز آٴ اٮعاٲـي ٲـي    ( اثال٘ ٲي2( ٢بٶٹٴ اٮحب٠)44ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ثٻ اؾتٷبز ٲبزٺ )  -1

اثـال٘   ؾـبظٲبٴ حؿت ٲ٣تًيبت زض َي ؾـب٬ تٹؾـٍ    ثيٷي ٶكسٺ ٸ يب ٲٹاضز پيفتٛييط زض ٲٟبز ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ 

 ذٹاټس قس.

ثـٻ قـطح ٲٷـسضر زض    ؾٷس ثٹزجٻ ؾبالٶٻ اؾـتبٴ   ٢طاضزاز ( چبضچٹة2( ٢بٶٹٴ اٮحب٠ )44ٲبزٺ )« ح»زض اجطاي ثٷس  -2

ٸ پؽ  تٷٓيٱ  31/5/1396٪طزز.يطٸضي اؾت ٢طاضزاز ٲص٦ٹض حسا٦ثط تب تبضيد  پيٹؾت ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ اثال٘ ٲي

  اضؾب٬ ٪طزز. ؾبظٲبٴثٻ  ضيعي ٸ تٹؾٗٻ اؾتبٴ اظ اٲًبي ضييؽ ٸ زثيط قٹضاي ثطٶبٲٻ

(، ٦ٳيتٻ ترهيم اٖتجبض اؾتبٴ ثب ٲؿئٹٮيت اؾتبٶساض، زثيطي ضيـيؽ  2) حب٠( ٢بٶٹٴ اٮ44ٲبزٺ )« ٸ»ثٻ اؾتٷبز ثٷس  -3

٪طزز. نٹضتجٯؿبت ٦ٳيتٻ ترهيم ثب تأييس  ؾبظٲبٴ اؾتبٴ ٸ ًٖٹيت ضييؽ ا٢تهبز ٸ زاضايي اؾتبٴ تك٧ي٭ ٲي

 ثبقس. تٳبٰ اًٖبء ٲٗتجط ثٹزٺ ٸ اذتيبض اًٖبء ٦ٳيتٻ ٢بث٭ تٟٹيى ثٻ ٚيط ٶٳي
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.زض ذهٹل ٲـٹاضزي ٦ـٻ ٲبټيـت اؾـتبٶي زاضٶـس ثـٻ       (2) ( ٢بٶٹٴ اٮحب24٠ٲبزٺ )« ر»اجطاي ٲٟبز ثٷس  ٲؿئٹٮيت -4

  ٪يطز.اثالٚي جسا٪بٶٻ ٲٹضز ٖٳ٭ ٢طاض ٲي ثطاؾبؼ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ؾبظٲبٴ اؾتبٴ ٸا٪صاض ٸ

اي ٸ  %( اظ اٖتجـبضات ټعيٷـٻ   5/0حـسا٦ثط ٶـيٱ زضنـس )   (، 2( ٢ـبٶٹٴ اٮحـب٠ )  28( ثٷس)ٌ( ٲـبزٺ ) 3ثٻ اؾتٷبز جعء) -5

ټـبي   ( اظ اٖتجـبضات تٳٯـ٥ زاضايـي   1حـسا٦ثط يـ٥ زضنـس )%    ٸ ترهيم يبٞتٻ ثٹزجٻ ٖٳٹٲي زٸٮتاذتهبني 

ٸ  اؾـتبٴ ثـب تأييـس ؾـبظٲبٴ    ٪يطز تب زض اذتيبض آٴ اؾتبٴ ٢طاضٲياي ترهيم يبٞتٻ ثٹزجٻ ٖٳٹٲي زٸٮت،  ؾطٲبيٻ

٢بٶٹٴ »ٸ ثب ضٖبيت ثسٸٴ اٮعاٰ ثٻ ضٖبيت ٢بٶٹٴ ٲحبؾجبت ٖٳٹٲي ٦كٹض ٸ ؾبيط ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ٖٳٹٲي ٦كٹض 

ٶحٹٺ ټعيٷٻ ٦طزٴ اٖتجبضاتي ٦ٻ ثٻ ٲٹجت ٢بٶٹٴ اظ ضٖبيت ٢بٶٹٴ ٲحبؾجبت ٖٳـٹٲي ٸ ؾـبيط ٲ٣ـطضات ٖٳـٹٲي     

 ټعيٷٻ قٹز.« 1364زٸٮت ٲؿتثٷي ټؿتٷس ٲهٹة 

 ا٢تهبز ٲ٣بٸٲتي زض اٸٮٹيت ٢طاض ٪يطز.تٳبٰ  ٶيٳٻټبي ترهيم اٖتجبض ثطاي پطٸغٺيطٸضي اؾت،  -6

ضيـعي ٸ تٹؾـٗٻ اؾـتبٴ ٲٹْـٝ اؾـت      (، قٹضاي ثطٶبٲـٻ 2( اٮحب٠)44ٲبزٺ )( اح٧بٰ زائٳي ٸ 31ٲبزٺ )ثٻ اؾتٷبز  -7

ضٸظ پؽ اظ اثال٘ ثٹزجٻ ٲهٹة اؾتبٴ ٸ زؾتٹضاٮٗٳ٭ اضؾبٮي اظ ؾٹي ؾبظٲبٴ، ثطاؾـبؼ پيكـٷٽبز    15حسا٦ثط تب 

جـبضات تٳٯـ٥ زاضائيٽـبي    ثطٶبٲـٻ اٖت  -اي ٸ ٞهـ٭  ثطٶبٲٻ اٖتجـبضات ټعيٷـٻ   -زثيط قٹضا، ٶؿجت ثٻ تٹظيٕ زؾت٫بٺ

ضٸظ ٦بضي ٶؿـجت ثـٻ    5اي اؾتبٴ ثٻ ت٧ٟي٥ قٽطؾتبٴ ا٢ساٰ ٶٳبيس، ؾبظٲبٴ اؾتبٴ ٲٹْٝ اؾت حسا٦ثط  ؾطٲبيٻ

ضيـعي   اي ثٻ ٦ٳيتـٻ ثطٶبٲـٻ  ټبي اجطايي ٸ اٖتجبضات تٳٯ٥ زاضائيٽبي ؾطٲبيٻ اي ثٻ زؾت٫بٺاثال٘ اٖتجبضات ټعيٷٻ

ضٸظ پـؽ اظ اثـال٘ اٖتجـبضات     15ټب ٲٹْٟٷس ، حـسا٦ثط تـب    عي قٽطؾتبٴضي ټب ا٢ساٰ ٶٳبيس، ٦ٳيتٻ ثطٶبٲٻقٽطؾتبٴ

ټـب   اي ثٻ ت٧ٟيـ٥ پـطٸغٺ  ټب ٶؿجت ثٻ تٹظيٕ اٖتجبضتٳٯ٥ زاضائيٽبي ؾطٲبيٻاي قٽطؾتبٴتٳٯ٥ زاضائيٽبي ؾطٲبيٻ

ټب حسا٦ثط ْطٜ ٲست ضيعي قٽطؾتبٴ ټبي ثطٶبٲٻ ا٢ساٰ ٶٳبيس، ؾبظٲبٴ اؾتبٴ ٲٹْٝ اؾت پؽ اظ تهٹيت ٦ٳيتٻ

 اي ثٻ زؾت٫بټٽبي اجطايي ا٢ساٰ ٶٳبيس.زٺ ضٸظ ٦بضي ٶؿجت ثٻ اثال٘ اٖتجبضات تٳٯ٥ زاضائيٽبي ؾطٲبيٻ
اي ٦ٯيٻ زؾت٫بټٽبي اجطايي ٲٹْٟٷس ٶؿجت ثٻ ٲجبزٮٻ ٲٹا٣ٞتٷبٲٻ، حسا٦ثط ي٥ ٲبٺ پؽ اظ اثال٘ اٖتجبضات ټعيٷـٻ  

ذعاٶٻ ٲٗيٵ اؾتبٴ پؽ اظ ٲٽٯت تٗييٵ قسٺ اي ا٢ساٰ ٶٳبيس، ټط٪ٹٶٻ ٸاضيع ٸجٻ تٹؾٍ  ٸ تٳٯ٥ زاضائيٽبي ؾطٲبيٻ

ثبقس.ؾبظٲبٴ اؾتبٴ زض نٹضت ٖسٰ تٷٓيٱ ٲٹا٣ٞتٷبٲٻ  ثٻ حؿبة زؾت٫بٺ اجطايي ثسٸٴ اثال٘ ٲٹا٣ٞتٷبٲٻ ٲجبظ ٶٳي

  ټب ضاؾبً ٶؿجت ثٻ تٷٓيٱ ٲٹا٣ٞتٷبٲٻ ٸ اثال٘ آٴ ا٢ساٰ ٶٳبيس. تٹؾٍ زؾت٫بٺ اجطايي زض چبضچٹة ٲ٣طضات ٸ ؾيبؾت
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 زضآهسّب(1

زض ؾطجٳٕ اٖتجبضات  اثالٚي ثٻ آٴ اؾتبٴثٻ قطح جسٸ٬ ټب  ٸ اؾتبٶساضيثٽعيؿتي  ازاضات «ټعيٷٻ -زضآٲس»ٖتجبض ا -1

  اؾت. قسٺ( ٢بٶٹٴ ثٹزجٻ ٮحبِ 10اي اؾتبٶي ٲٷسضر زض جسٸ٬ قٳبضٺ) ټبي ؾطٲبيٻ اي ٸ تٳٯ٥ زاضايي ټعيٷٻ

 ازاضات ٦٭ ثٽعيؿتي، آٲٹظـ ٸاي اظ ٲح٭ زضآٲس اذتهبني  ټبي ؾطٲبيٻ زاضايي ٸ تٳٯ٥ اي اٖتجبضات ټعيٷٻ -2

اي ٸ  ټبي ټعيٷٻ پؽ اظ ٲجبزٮٻ ٲٹا٣ٞتٷبٲٻاثالٚي ثٻ اؾتبٴ، ٲٗبز٬ اض٢بٰ جسٸ٬ حسا٦ثط ؾبظٲبٴ اؾتبٴ  پطٸضـ ٸ

 .ثبقس ٲي ٦طز ٢بث٭ ټعيٷٻاي ثٻ ٶؿجت ٸنٹ٬ زضآٲس اذتهبني،  ټبي ؾطٲبيٻ زاضايي تٳٯ٥

ظيؿت  ضيعي ،آٲبيف ٸ ٲحيٍ ٦طز ٸنٹٮي ٲبظاز ثط ٲهٹة، پؽ اظ تبييس اٲٹض تٯٟي١ ثٹزجٻ ٸ اٲٹض ثطٶبٲٻ عيٷٻټ

 ثبقس.  ايٵ ؾبظٲبٴ ٲجبظ ٲي

ثٻ  (%50پٷجبٺ زضنس) حسا٢٭ ،ؾبظٲبٴ اؾتبٴثب  ثٽعيؿتي اؾتبٴ زض ٲٹا٣ٞتٷبٲٻازاضٺ ٦٭ زضآٲسټبي اذتهبني  -3

 يبثس.ٲجبزٮٻ ٸ اذتهبل ٲي ٮحبِاي  ټبي ؾطٲبيٻ نٹضت تٳٯ٥ زاضايي

شي٭  ثٻ قطح ٶؿجت ثب ؾبظٲبٴ اؾتبٴ اؾتبٴ زض ٲٹا٣ٞتٷبٲٻازاضٺ ٦٭ آٲٹظـ ٸ پطٸضـ زضآٲسټبي اذتهبني  -4

 يبثس.ٲجبزٮٻ ٸ اذتهبل ٲي

 ػٌَاى ضزيف وس ضزيف
توله اػتجبضات  ؾْنحسالل 

 )زضنس( اي زاضائيْبي ؾطهبيِ

 40 اضايي زضآٲس حبن٭ اظ اجبضٺ ؾبذتٳبٶٽب ٸ 130301

 10 ضٞبټي -زضآٲس حبن٭ اظ ذسٲبت آٲٹظقي  140145

 10 زضٲبٶي -زضآٲس حبن٭ اظ ذسٲبت ثٽساقتي 140104

 20 اي حطٞٻ حبن٭ اظ ټٷطؾتبٶٽبي ٞٷي ٸ زضآٲس 140117

٢بٶٹٴ  18 ٸ 16 ٸ ٲٹاز13ٲبزٺ 3حبن٭ اظ ثٷس زضآٲس 140118

 تك٧ي٭ قٹضاټبي آٲٹظـ ٸ پطٸضـ

100 

 20 اظ ؾبيط ذسٲبت آٲٹظقي حبن٭ زضآٲس 140159

 30 زضآٲسټبي ٲتٟط٢ٻ 160101

 100 تبؾيؿبت زٸٮتي ٞطٸـ ؾبذتٳبٶٽب ٸ حبن٭ اظ زضآٲس 210201

تجٽيعات  آالت ٸ ٞطٸـ ٲبقيٵ حبن٭ اظ زضآٲس 210203

 زؾت٫بټٽبي زٸٮتي

100 

زضنس  ثيؿتحسا٢٭ ضيعي ثٻ ٶؿجت ؾٽٱ زضآٲسټبي اذتهبني ٸنٹ٬ يبٞتٻ ؾبظٲبٴ ٲسيطيت ٸ ثطٶبٲٻنطٜ  -5

 ثبقس. اي ٲي تٳٯ٥ زاضائيٽبي ؾطٲبيٻ

زضآٲسټبي اؾتبٶي ضا ثٻ ٦ٯيٻ زؾت٫بٺ ټبيي ٦ٻ زاضاي زضآٲس ٖٳٹٲي اؾتبٶي ټؿتٷس، اؾتبٴ ټب ٲٹْٟٷس  ؾبظٲبٴ -6

ټبي ٲتجبزٮٻ ثب ٶبٲٻ، ثجت ٸ پي٫يطي ٶٳبيٷس ايٵ اض٢بٰ زض ٲٹا٣ٞت«ؾجب»اثال٘ ٸ زض ؾبٲبٶٻ ثٹزجٻ اؾتبٶي

 اؾتبٶي زضر قٹز.ټبي اجطايي  زؾت٫بٺ
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 اي  اػتجبضات ّعيٌِ( 2

ټبي اجطايي ٲكٳٹ٬ ٶٓبٰ ثٹزجٻ اؾتبٶي ٲُبث١ پيٹؾت ايٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭  ټبي زؾت٫بٺ ټب ٸ ٞٗبٮيت ٖٷبٸيٵ ثطٶبٲٻ -1

 ثبقس. ٲي

ټبي اجطايي اؾتبٶي ضا زض ؾبٲبٶٻ  اي ثب ٦ٯيٻ زؾت٫بٺ ٲ٧ٯٟٷس ٲجبزٮٻ ٲٹا٣ٞتٷبٲٻ اٖتجبضات ټعيٷٻټب  ؾبظٲبٴ اؾتبٴ -2

اي  تٽيٻ ٸ ٲجبزٮٻ ٲٹا٣ٞتٷبٲٻ ټعيٷٻ اٶجبٰ زټٷس. http://saba.mporg.ir)) ثٻ آزضؼ« ؾجب»اؾتبٶي  ثٹزجٻ

 ثبقس. ذبضر اظ ؾبٲبٶٻ يبز قسٺ ٲجبظ ٶٳي

٦بض، ثيٳٻ، ؾٷٹات،  )ٲكرم( اٖٱ اظ ح٣ٹ٠، ايبٞٻ ټبي ٦بض٦ٷبٴ ٢طاضزاز ٦بضٲٗيٵ ٦٭ اٖتجبض ٲطثٹٌ ثٻ پطزاذتي -3

ٲطثٹٌ ثٻ ٞطٰ  ټبي ضٞبټي شي٭ ٞه٭ قكٱ ٦ٳ٥ ٸاقربل  زض ٢بٮت ذسٲبت ٢طاضزازي  ٸ...شي٭ ٞه٭ زٸٰ، 

 اي ٮحبِ ٪طزز.  اٖتجبضات ټعيٷٻ ټبي ( قطح ٞهٹ٬ ٲٹا٣ٞتٷبٲٻ4) قٳبضٺ

٢بٶٹٴ ثٹزجٻ  7بيي اٖتجبض ٲطثٹٌ ثٻ ٦بض٦ٷبٴ اٶت٣بٮي ضؾٳي، پيٳبٶي ٸ ٢طاضزازي ثٻ اؾتٷبز ح٧ٱ شي٭ جسٸ٬ جبثج -4

  زؾتٹضاٮٗٳ٭ جسا٪بٶٻ اثال٘ ذٹاټس قس. ، پؽ اظ ضٖبيت ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ٲطثٹٌ، ثٻ قطح 

 %(2) تب زٸ زضنس ټبي ثالٖٹو ثب ضٖبيت ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ٲطثٹٌ حسا٦ثط  اذتهبل اٖتجبض ثطاي پطزاذت ٦ٳ٥ -5

 ( ٢بٶٹٴ ثٹزجٻ ٲجبظ اؾت. 10)  اي ټط اؾتبٴ ٲٷسضر زض جسٸ٬ ؾبيط اٖتجبضات ټعيٷٻ
بي اجطايي ثٻ ټ اٮعحٳٻ ضٸحبٶيٹٴ ؾبظٲبٴ تجٯيٛبت اؾالٲي ٸ ټٳچٷيٵ اٖتجبضات ٮحبِ قسٺ زؾت٫بٺ ح١ -1تجهطٺ 

 ثبقٷس. ضيعي ٖٳٯيبتي( اظ قٳٹ٬ ايٵ ثٷس ٲؿتثٷي ٲي )ثٹزجٻ  ضيعي ثط ٲجٷبي ٖٳٯ٧طز ٲٷٓٹض اجطاي ثٹزجٻ

٦ٷٷس حسا٦ثط ثٻ تٗساز  اٮعحٳٻ زضيبٞت ٲي تٗساز ٲجٯٛيٵ ضٸحبٶي ٦ٻ اظ ٲح٭ اٖتجبضات ٞه٭ پٷجٱ ح١ -2تجهطٺ 

 ثبقس.  ٲجبظ ٲي 1394ؾب٬ 

ثٻ پيكٷٽبز ثبالتطيٵ ٲ٣بٰ زؾت٫بٺ اجطايي، تأييس ؾبظٲبٴ اؾتبٴ ٸ ش٦ط زالي٭  ؾبيط ٲٹاضز اؾتثٷبء -3تجهطٺ 

 ثبقس. ٲطثٹَٻ پؽ اظ تأييس ؾبظٲبٴ ٲجبظ ٲي

ټب ٲ٧ٯٝ ټؿتٷس، اٖتجبض ٲٹضز ٶيبظ ثطاي پطزاذت ح٣ٹ٠ ٸ ٲعايبي پطؾٷ٭ اظ  ټبي اجطايي ٸ ؾبظٲبٴ اؾتبٴ زؾت٫بٺ -6

ٸْيٟٻ، َطحي ٸ ؾبيط ٶيطٸټب ضا ثٻ ٶحٹي تأٲيٵ اٖتجبض  جٳٯٻ ٦بض٦ٷبٴ ٢طاضزاز ٦بضٲٗيٵ )ٲكرم(، ٶيطٸټبي

 ٶٳبيس ٦ٻ ټيچ٫ٹٶٻ ٦ؿطي اٖتجبضي ثطاي ٶيطٸټبي ش٦ط قسٺ تب پبيبٴ ؾب٬ ٸجٹز ٶساقتٻ ثبقس.

 جبضي زضټبي اجطايي اؾتبٶي زض ؾب٬اؾتٟبزٺ ٶكسٺ ٸ ؾٷٹات اضٞب٢ي ثبظٶكؿت٫بٴ زؾت٫بٺ ٲبٶسٺ ٲطذهي -7

تٹاٶٷس ثب تٹا١ٞ ؾبظٲبٴ  ثبيؿت ٮحبِ قٹز.زؾت٫بټٽبي اجطايي ٲي ي ٲيجبض ټبي ٲطثٹٌ زض ؾب٬ٶبٲٻٲٹا٣ٞت

ٸ ؾبٮٽبي ٢ج٭ زض  1396ثيٷي اٖتجبض پبزاـ پبيبٴ ذسٲت ثبظٶكؿت٫بٴ ٦بض٦ٷبٴ زض ؾب٬  اؾتبٴ ٶؿجت ثٻ پيف

( ٢بٶٹٴ 12ٲٹا٣ٞتٷبٲٻ ا٢ساٰ ٶٳبيٷس ټٳچٷيٵ زؾت٫بټٽبي اجطايي ٲي تٹاٶٷس اظ ْطٞيت ٢بٶٹٶي ثٷس)ر( تجهطٺ )

  جبضي اؾتٟبزٺ ٶٳبيٷس. ٹزجٻ ؾب٬ث

زض ؾب٬ جبضي ثٻ ٲٷسي، اٸالز، ٖيسي ٲطثٹٌ ثٻ ثبظٶكؿت٫بٴ  ٲطثٹٌ ثٻ ٦ٳ٥ ټعيٷٻ ٖبئٯٻاي  اٖتجبض ټعيٷٻ -8

. تبٲيٵ اٖتجبض ٲٹاضز ٲص٦ٹض اظ ٲح٭ ٲٷبثٕ اؾتبٶي ٲجبظ ٮحبِ قسٺ اؾتشي٭ نٷسٸ٠ ثبظٶكؿت٫ي نٹضت ٲٯي 

http://saba.mporg.ir/
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، ح١ ثيٳٻ ٖٳط ٸ حٹازث،  ثبظٶكؿت٫بٴ اظ ٢جي٭ ٦ٳ٥ ټعيٷٻ ٞٹت ٸ اظزٸارټبي ٲطثٹٌ ثٻ  ٶيؿت. ؾبيط ټعيٷٻ

 ثبقس. ټٳبٶٷس ؾٷٹات ٪صقتٻ زض ؾ٣ٝ اٖتجبضات ٲهٹة زؾت٫بٺ اجطايي ٢بث٭ پطزاذت ٲي

پيف  520000 -16شي٭ ضزيٝ 1396ټبي آة ٸ ٞبيالة ضٸؾتبيي زض ؾب٬  اٖتجبض ٲطثٹٌ ثٻ ٦ٳ٥ ظيبٴ قط٦ت -9

( ٢بٶٹٴ ثٹزجٻ 10تهبل اٖتجبض ثطاي زؾت٫بٺ يبز قسٺ اظ ٲح٭ اٖتجبضات جسٸ٬)ثيٷي ٸ تبٲيٵ ٪طزيسٺ اؾت. اذ

پطؾٷٯي ثٹزٺ ٸ زض ٲٹا٣ٞتٷبٲٻ اٖتجبض يبزقسٺ ٚيطثبقس.  ټبي اثالٚي ثٻ اؾتبٴ ٲجبظ ٶٳيؾب٬ جبضي ٸ ؾبيط ضزيٝ

 ٲتجبزٮٻ زض ٞه٭ پٷجٱ ٲٷٓٹض ٪طزز.

ايبٞٻ ٦بض ٸ ذهٹل  زض ٻ ٸيػٺث، اؾتبٶياجطايي ټبي  اي ثيٵ زؾت٫بٺ زض تٹظيٕ اٖتجبضات ټعيٷٻ ايجبز تٗبز٬ -10

  ټبي ضٞبټي يطٸضي اؾت. ٦ٳ٥

پؽ اظ زض چبضچٹة ٲ٣طضات ٲطثٹَٻ  ٦بض اٮٗبزٺ ايبٞٻ ٞٹ٠ ٚيطٲؿت٣يٱ ٸ ټبي ضٞبټي ٲؿت٣يٱ ٸ ٦ٳ٥ پطزاذت -11

بضات زض ؾ٣ٝ اٖتج ،ټبي ٲؿتٳط ٞٹ٠ اٮٗبزٺ ٸٶبپصيط اظ جٳٯٻ ح٣ٹ٠  ټبي اجتٷبة ټعيٷٻٲطثٹٌ ثٻ تبٲيٵ اٖتجبض 

 ثبقس. ٲي ټبي اجطايي ثالٲبٶٕ ٲهٹة ٲطثٹٌ ٲٷسضر زض ٲٹا٣ٞتٷبٲٻ زؾت٫بٺ

ټبي ٢بٶٹٶي زؾت٫بٺ اجطايي ثبثت ٲهبضٜ آة، ثط٠، ٪بظ ٸ تٯٟٵ زض اٸٮٹيت تٹظيٕ اٖتجبضات  تبٲيٵ اٖتجبض ثسټي -12

 ٪يطز. اؾتبٶي زؾت٫بٺ اجطايي ٢طاض

ټيئت ٸظيطاٴ ٲجٷي ثط تٟٹيى ٸْبيٝ ٲتٷبْط  8/2/1389ٲٹضخ 26986/44458 قٳبضٺ ٶبٲٻ ثٻ اؾتٷبز تهٹيت -13

ټبي ٲٷسضر زض پيٹؾت   ثٻ قطح ٞٗبٮيت  ازاضٺ ٦٭ اٲٹض ا٢تهبزي ٸ زاضايي اؾتبٴ ٪صاضي ذبضجي ثٻ  ذسٲبت ؾطٲبيٻ

پؽ اظ زضيبٞت ٪عاضـ ٖٳٯ٧طز ضيعي ٸ تٹؾٗٻ اؾتبٴ،  قٹضاي ثطٶبٲٻ اؾت. زؾتٹضاٮٗٳ٭ ٮحبِ قسٺ (3قٳبضٺ)

ثٻ اي اؾتبٴ ضا  ي٥ زض ټعاض اٖتجبضات ټعيٷٻٲٹْٝ اؾت  1396ؾب٬  ټبي يس ثطٶبٲٻا٢ساٲبت اٶجبٰ قسٺ ٸ تبي

  زؾت٫بٺ اجطايي شيطثٍ اذتهبل زټس.
اي تبٲيٵ ٚصا ٸ  اٖتجبضات ټعيٷٻ ٸ ٲٗبٸٶت ضاټساضي زؾت٫بٺ اجطايي ضاٺ ٸتطاثطي اؾتبٶٽب اي ٦٭ اٖتجبضات ټعيٷٻ -14

تطثيتي  ا٢ساٲبت تبٲيٷي ٸ ټب ٸ  ازاضات ٦٭ ظٶساٴاضائٻ ذسٲبت ثٽساقتي ٸ زضٲبٶي ثٻ ظٶساٶيبٴ  ٸ ظٶساٶيبٴ  پٹقب٤

زض ؾب٬ جبضي ثٻ نٹضت ٲٯي  (1201003 ثٷسي شي٭ ثطٶبٲٻ انالح ٸ تطثيت ظٶساٶيبٴ ثٻ قٳبضٺ َج٣ٻ) ټب اؾتبٴ

ٸ ؾبيط اٖتجبضات اثالٚي ثٻ  تبٶياي اؾ اظ ٲح٭ اٖتجبضات ټعيٷٻ ٲٹاضز يبز قسٺ ثٻاذتهبل اٖتجبض  اؾت. ٮحبِ قسٺ

  ثبقس. ٲجبظ ٶٳياؾتبٴ 

ضيعي ثٻ قيٹٺ ٶٳٹزٴ ظٲيٷٻ اجطاي ثٹزجٻ ټب ٲ٧ٯٟٷس ا٢ساٲبت الظٰ اظ جٳٯٻ تبٲيٵ اٖتجبض ثطاي ٞطاټٱاؾتبٴ  ؾبظٲبٴ -15

ضيعي ثٻ قيٹٺ ثٹزجٻ ضيعي ثطٲجٷبي ٖٳٯ٧طز زض زؾت٫بټٽبي اجطايي ا٢ساٰ ٶٳٹزٺ  ثٻ ٶحٹي ٦ٻ ثٹزجٻ  ثٹزجٻ

 اجطايي ٪طزز. 1397يعي ثط ٲجٷبي ٖٳٯ٧طز زض ؾب٬ ض

اٮٳٯٯي ٸ ټٳچٷيٵ  ټبي ٲٯي ٸ ثيٵ ٦طز اظ ٲح٭ اٖتجبضات اؾتبٶي ثطاي اجطاي ٞٗبٮيت اذتهبل اٖتجبض ٸ ټعيٷٻ -16

ثبقس.  ثبقس ٲجبظ ٶٳي ټب ٸ ٲٹؾؿبت ٲٯي ٲي ټب ٸ ؾبظٲبٴ ټبيي ٦ٻ جعء ٸْبيٝ ٸظاضتربٶٻ ټب ٸ ټٳبيف جكٷٹاضٺ

  ثبقس. پيكٷٽبز ؾبظٲبٴ اؾتبٴ ٸ پؽ اظ تبييس ؾبظٲبٴ  ٢بث٭ اجطا ٲي ٲٹاضز اؾتثٷبء ثٻ
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 اي ٸ ٢ٽطٲبٶي اظٲح٭ اٖتجبضات اؾتبٶي ذٹززاضي قٹز. اظ تبٲيٵ اٖتجبض ثطاي ٸضظـ حطٞٻ   -17
، زض ٢بٮت ثطٶبٲٻ ٸ ٞٗبٮيتٽبي جسيس  ټب ٸ ٞٗبٮيتٽبي حصٜ قسٺ ٖٳٯ٧طز ٸ پطزاذتي ؾبٮٽبي ٢ج٭ ٲطثٹٌ  ثٻ ثطٶبٲٻ -18

  قٹز. ٲطتجٍ زضر

ټب ٲجبظ ثٻ ٲٹا٣ٞت يب نسٸض ٸ يب تبييس زضذٹاؾت ث٧بض٪يطي ټط٪ٹٶٻ ٶيطٸي اٶؿبٶي جسيس اٖٱ اظ ؾبظٲبٴ اؾتبٴ -19

٢طاضزاز ٲٗيٵ، ٲكرم، حجٳي، ي٫بٴ حٟبْت، ذطيس ذسٲتي ٦بض٪طي ٲٹ٢ت، ضٸظ ٲعز ٸؾطثبظ ضؾٳي، پيٳبٶي ٸ 

اذص ٶٓط ٦تجي اٲٹض  ج٭ اظ ټٳبټٷ٫ي ٸ....، ٢ي َطحي )زاٲپعق٧ي، اٶت٣ب٬ ذٹٴ، پعق٥ ٢بٶٹٶي ٸټبٶيطٸ ٸ

 ثبقس. ظيؿت ثطاي زؾت٫بټٽبي اجطايي اؾتبٶي ٶٳي ضيعي، آٲبيف ؾطظٲيٵ ٸ ٲحيٍ ثطٶبٲٻ

 ثبقس:ث٧بض٪يطي ٶيطٸ ٣ٍٞ ثب ضٖبيت قطايٍ شي٭ ٸ ٲٹا٣ٞت ايٵ اٲٹض اٲ٧بٴ پصيط ٲي

بٮت ٲجٹظټبي نبزضٺ اظ ؾٹي ؾبظٲبٴ پيٳبٶي پؽ اظ تبٲيٵ اٖتجبض ايٵ ؾبظٲبٴ ٸ زض ٢ –ضؾٳي اٮٝ: ث٧بض٪يطي ٶيطٸي

 ٪يطز.ازاضي اؾترساٲي ٦كٹض نٹضت ٲي

ټبي ؾبظٲبٶي اقٛب٬ قسٺ تٹؾٍ ٦ٯيٻ ٶيطٸټبي اٶؿبٶي)اٖٱ اظ ضؾٳي ، پيٳبٶي، ٢طاضزازي  ٸ....  پؿت زضنس :اٮٝ

 .زؾت٫بٺ اجطايي اظ ٲيبٶ٫يٵ ٦كٹضي ټٳبٴ زؾت٫بٺ اجطايي ٦ٳتط ثبقس

 زؾت٫بٺ اجطايي اٮعاٲي اؾت.  ٢بٶٹٴ ٲسيطيت ذسٲبت ٦كٹضي  اظ ؾٹي اؾتبٴ ٸ 32ضٖبيت تجهطٺ شي٭ ٲبزٺ  :ة

 .اي ٦ؿطي ٶساقتٻ ثبقساؾتبٴ زض ذهٹل اٖتجبضات ټعيٷٻ زؾت٫بٺ اجطائير: 

ثبقس ٸ زض ؾب٬ جبضي اٞعايف  ٲي 1395نطٞبً زض ؾ٣ٝ تٗساز ؾب٬  اؾترساٰ ٲٽٷسؾيٵ ٶبْط تٹٮيسات ٦كبٸضظي -20

 ٳٷٹٔ اؾت. ؾ٣ٝ اؾترساٰ ٶيطٸټبي ٲص٦ٹض ٲ

٢بٶٹٴ  64ٲبزٺ  "ة"ثٷس ( ٸ ٢2بٶٹٴ اٮحب٠) 56ثٻ ٲٷٓٹض ٲسيطيت ٲٷبثٕ اٖتجبض پػٸټكي ٸ ٞٷبٸضي ٲٹيٹٔ ٲبزٺ  -21

 1396ټبي اجطايي اؾتبٶي ؾب٬  ټجسټٳيٵ جٯؿٻ قٹضاي ٖبٮي ٖٯٹٰ تح٣ي٣بت ٸ ٞٷبٸضي زض زؾت٫بٺثطٶبٲٻ ٸ 

 يطٸضي اؾت ٲٹضاز ظيط زض ٶحٹٺ ټعيٷٻ ٦طز ٮحبِ ٪طزز.

ټبي ٦ٯي اثالٚي ٖٯٱ ٸ ٞٷبٸضي ضا  ټبي اجطايي اؾتبٶي ٲ٧ٯٟٷس چبضچٹة ٶ٣كٻ جبٲٕ ٖٯٳي ٦كٹض ٸ ؾيبؾت ؾت٫بٺاٮٝ: ز

 ضٖبيت ٶٳبيٷس.

٦طز اٖتجبضات ٲطثٹٌ ثسٸٴ َي ٞطآيٷس شي٭  آٸضي ټعيٷٻټبي اجطايي ٲجبظ ثٻ ٣ٖس ٢طاضزاز پػٸټكي ٸ ٞٵ زؾت٫بٺ -ة

 ثبقٷس.  ٶٳي

ټبي اٸٮيٻ ثٻ  آٸضي ذٹز ضا احهبء ٸ ثطحؿت اٸٮٹيت ٸ ثطآٸضز ٶيبظټبي پػٸټكي ٸ ٞٵټبي اجطايي ٲٹْٟٷس  زؾت٫بٺ -ر

 ؾبظٲبٴ اؾتبٴ اٖالٰ ٶٳبيٷس.

ٖبٮي ٖٯٹٰ، ؾبظٲبٴ اؾتبٴ ٲٹْٝ اؾت زض چبضچٹة ؾيبؾتٽب ٸ اٸٮٹيت ټبي تح٣ي٣بتي اثالٚي اظ ؾٹي قٹضاي -ز

ټبي اجطايي ٸ ٶيع اؾتبٴ ضا اذص ٸ زض ٦بض٪طٸٺ  ٺآٸضي پيكٷٽبزټبي زؾت٫ب تح٣ي٣بت ٸ ٞٷبٸضي ٶيبظټبي پػٸټكي ٸ ٞٵ

ټبي تٗييٵ قسٺ ثٻ ٞطاذٹاٴ  آٲٹظـ، پػٸټف، ٞٷبٸضي ٸ ٶٹآٸضي اؾتبٴ ٲُطح ٸ پؽ اظ تهٹيت ، ثط حؿت اٸٮٹيت

 ث٫صاضز.
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 ٶٳبيٷسٺ ؾبظٲبٴ اؾتبٴ پيكٷٽبزات ٸانٯٻ ضا ثطضؾي ٸ ٸاذيطاٮص٦ط ٦بض٪طٸٺ اي ٲتك٧٭ اظ چٽبضٶٟط ثٻ اٶتربة ٦ٳيتٻ -ټـ

ټب ٸ ٲجطيبٴ ٲعثٹض ضا ثطاي  ٶٳبيس. ؾبظٲبٴ اؾتبٴ، َطح ټبي ٲٹضز تأييس ضا زض چبضچٹة اٖتجبضات ٲطثٹَٻ تٗييٵ ٲي َطح

 ٶٳبيس.  ٲي ټبي اجطايي شيطثٍ اثال٘  ٣ٖس ٢طاضزاز ثٻ زؾت٫بٺ

ا٢ساٰ ٸ ٲطاح٭ ټب زض ؾبٲبٶٻ ؾٳبت ا٢ساٰ ٸ ؾپؽ ٶؿجت ثٻ ٣ٖس ٢طاضزاز اجطايي ٶؿجت ثٻ ثجت ايٵ َطح زؾت٫بٺ -ٸ 

-ٶٳبيس.زضنٹضت ٖسٰ پيكٷٽبز ٲٷبؾت ايٵ ٞطايٷس ٲجسزاٌ ت٧طاض ٲي ٲي  پيكطٞت اجطاي َطح ضا ثٻ ؾبظٲبٴ اؾتبٴ اٖالٰ 

 ٪طزز.

ٲٹْٝ اؾت پؽ اظ زضيبٞت ٪عاضـ ٸ حسا٦ثط تب پبيبٴ اضزيجٽكت ٲبٺ ؾب٬ ثٗس ٪عاضـ جبٲٗي اظ ؾبظٲبٴ اؾتبٴ  –ي

ظيؿت ٸ اٲٹض پػٸټف ٸ ٞٷبٸضي ؾبظٲبٴ  ضيعي،آٲبيف ؾطظٲيٵ ٸ ٲحيٍ اٲٹض ثطٶبٲٻثٻ ضا تٽيٻ ٸ  ايٵ اٖتجبضاتٖٳٯ٧طز 

 اضائٻ ٶٳبيس.

 ّب  ( ؾبظهبى ثْعيؿتي اؾتبى2 -1

  ثبقس: ټبي شي٭ ٲجبظ ٲي اي اؾتبٴ زض ثطٶبٲٻ ټبي ظيط اظ ٲح٭ اٖتجبضات ټعيٷٻ پطزاذت ټعيٷٻ

  :ثِ ًيبظهٌساى تَاًجركياضائِ ذسهبت   ثطًبهِ  -الف 

ټبي  ټبي ٲٹضزي ثٻ ٲٗٯٹٮيٵ ٶيبظٲٷس تحت پٹقف ٣ٍٞ ثطاؾبؼ زؾتٹضاٮٗٳ٭ پطزاذت ثركي اظ ٦ٳ٥ -اٮٝ -1

 . ٦كٹض اجطايي ؾبظٲبٴ ثٽعيؿتي

آٲٹظي ٸ ٶ٫ٽساضي ٲٗٯٹٮيٵ، ؾبٮٳٷساٴ ٸ ثيٳبضاٴ ضٸاٶي  تٹاٶجركي، حطٞٻزٸٮتي  ٚيطذطيس ذسٲبت اظ ٲطا٦ع  -اٮٝ -2

  ٸ ٦بض٪بٺ ټبي تٹٮيسي. ٲعٲٵ

ثب ش٦ط ٖٷٹاٴ  اٶساظي، تٹؾٗٻ ٸ تجٽيع ٲطا٦ع تٹاٶجركي ٚيطزٸٮتي پطزاذت ٦ٳ٥ ثالٖٹو ثٻ ٲٷٓٹض ضاٺ -ٮٝا -3

 ٲيٯيٹٴ ضيب٬.  ٣ٞ250ٍ ي٥ ثبض ثطاي ټط ٲط٦ع حسا٦ثط تب ؾ٣ٝ  ٲط٦ع زض ٲٹا٣ٞتٷبٲٻ

 ضيب٬.  ٲيٯيٹٴ 100پطزاذت ٦ٳ٥ ٸزيٗٻ ٲؿ٧ٵ ٲٗٯٹٮيٵ ٞب٢س ٲؿ٧ٵ  حسا٦ثط تب  -اٮٝ -4

 ضيب٬.   ٲيٯيٹٴ 100ؾ٣ٝ حسا٦ثط تب  ٲٗٯٹٮيٵ ٞب٢س ٲؿ٧ٵ  ٲؿ٧ٵ  ٲيٵأت  ثٻ ٦ٳ٥ -اٮٝ -5

 :ّبي اختوبػي اظ آؾيتثطًبهِ پيكگيطي  -ة

 .اٞطاز تحت پٹقف غٶتي٥ ، تٯٟٷي ٸ ايٷتطٶتي ٸ ٲطا٦ع ٲكبٸضٺذسٲبت اظ ٲطا٦ع ذسٲبت ٲكبٸضٺ حًٹضي  ذطيس

 اختوبػي : اظ آؾيت زيسگبى  حوبيت  ثطًبهِ -ج

٦ٳ٥ ټعيٷٻ ٶ٫ٽساضي ٞطظٶساٴ ٸ ټبي جبي٫عيٵ  ؾطپطؾت ٶعز ذبٶٹازٺ ٦ٳ٥ ټعيٷٻ ٶ٫ٽساضي ٞطظٶساٴ ثي -ر-1

 . ٦كٹض ټبي اجطايي ؾبظٲبٴ ثٽعيؿتي ثطاؾبؼ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ؾطپطؾت ٸ ثسؾطپطؾت زض ٲطا٦ع ٚيطزٸٮتي ثي
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ؾطپطؾت ٸ  ي ٦ٹز٦بٴ ثيضٸظ ٲطا٦ع ٶ٫ٽساضي قجبٶٻ -ذطيس ذسٲت اظ ٲطا٦ع ذبٶٻ ؾالٲت زذتطاٴ ٸ ظٶبٴ -ر-2

 اجتٳبٖي.  ٞٹضيتٽبيذيبثبٶي ٸ ٦ٯيٷي٥ ٲسز٦بضي ٸ 

ټبي اجطايي ؾبظٲبٴ  ټبي ٲٹضزي ثٻ ذبٶٹاضټبي ٶيبظٲٷس تحت پٹقف زضچبضچٹة زؾتٹضاٮٗٳ٭ پطزاذت ٦ٳ٥ -ر-3

 .ثٽعيؿتي ٦كٹض ثب ضٖبيت ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات

ؾبظٲبٴ  ټبي اجطايي ثطاؾبؼ زؾتٹضاٮٗٳ٭ پطزاذت ٦ٳ٥ ٸزيٗٻ ٲؿ٧ٵ ذبٶٹاضټبي ٶيبظٲٷس ٞب٢س ٲؿ٧ٵ -ر-4

 . ٦كٹض ثٽعيؿتي

 ضيب٬. ٲيٯيٹٴي٧هس ٦ٳ٥ ثٻ تبٲيٵ ٲؿ٧ٵ ذبٶٹاضټبي ٶيبظٲٷس ٞب٢س ٲؿ٧ٵ حسا٦ثط تب ؾ٣ٝ  -ر-5

زيس٪بٴ اجتٳبٖي ٣ٍٞ  اٶساظي، تٹؾٗٻ ٸ تجٽيع ٲطا٦ع ٚيطزٸٮتي حٳبيتي ٸ آؾيت ٦ٳ٥ ثالٖٹو ثٻ ٲٷٓٹض ضاٺ -ر-6

 ٲيٯيٹٴ ضيب٬.زٸيؿت ٸ حسا٦ثط تب ؾ٣ٝ  ثطاي ي٧جبض ثطاي ټط ٲط٦ع

 زضآٲس ثطاؾبؼ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ؾبظٲبٴ ثٽعيؿتي ٦كٹض. ټبي ٦ٱ ٦ٳ٥ ثٻ تبٲيٵ قٽطيٻ ٲٽسټبي ٦ٹز٤ ذبٶٹازٺ-ر-7

 اٲٹض ٞٹضيتٽبي اجتٳبٖي -ر-8

 :يؿتيثْع بىيهسزخَ ياختوبػ ِيپب وِيثطًبهِ پَقف ث -ز

قٹٶس ثب ؾطاٶٻ ٲبټيبٶٻ  ٦ٳ٥ ټعيٷٻ ؾطاٶٻ حؿبة آتيٻ ثطاي ٲٗٯٹٮيٵ تحت پٹقف ٦ٻ زض ذبٶٹازٺ ٶ٫ٽساضي ٲي -ز-1

 ضيب٬.ؾيهس ټعاض 

حسا٦ثط چٽبضنس ټعاض  ؾطپطؾت تحت پٹقف ثب ؾطاٶٻ ٲبټيبٶٻ ٦ٳ٥ ټعيٷٻ ؾطاٶٻ حؿبة آتيٻ ٞطظٶساٴ ثي -ز-2

 ضيب٬. 

 ي ٍ وبّف آؾيت هؼتبزاى:، ثبظتَاًيزضهبًاضائِ ذسهبت ثطًبهِ  -ّـ 

 ذطيس ذسٲت اظ ٲطا٦ع زضٲبٶي ٸ ثبظتٹاٶي ٲٗتبزاٴ. -

 ّبي ًمسي ٍ غيطًمسي هطزهي: ّب ٍ هكبضوت ووه - ٍ

ټبي  ټب ٸ ٲكبض٦ت ٦ٳ٥ 1396ٸ ثطآٸضز ؾب٬  1395ؾب٬ ټب ٲٹْٝ اؾت ٲيعاٴ ٖٳٯ٧طز  ؾبظٲبٴ ثٽعيؿتي اؾتبٴ

 ٶ٣سي ٸ ٚيطٶ٣سي ٲطزٲي ضا زض تٹييحبت يطٸضي نٟحٻ اٸ٬ ٲٹا٣ٞتٷبٲٻ ٲتجبزٮٻ زضر ٶٳبيٷس.
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 ياِ يؾطهب يّب يي( اػتجبضات توله زاضا3

ايٵ ( 3قٳبضٺ ) زض پيٹؾت ثٹزجٻ ٢بٶٹٴ 10-1ٞٽطؾت ٖٳٯيبت اؾتبٶي ٲجبظ جٽت تبٲيٵ اٖتجبض اظ ٲح٭ ٲٷبثٕ جسٸ٬  -1

زض  اؾتبٶي ٲٹضز تٗٽس اؾتبٴ ٚيط يټب ثطاي ت٧ٳي٭ ٸ اتٳبٰ پطٸغٺ "تبٲيٵ اٖتجبض نطٞباؾت. زؾتٹضاٮٗٳ٭ آٸضزٺ قسٺ

تؼْس  زض حس)  يٲهٹة ؾٟط ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجط يټب ٲهٹثبت ؾٟطټبي اؾتبٶي ټيبت زٸٮت ٸ پطٸغٺ ؾٷٹات ٢ج٭

 ثبقس. ي( ثالٲبٶٕ ٲاؾتبى

٦ٻ زض ؾب٬ جبضي ثٻ  ييټب پطٸغٺؾٷٹات ٪صقتٻ ٸ  تٳبٰ ٶيٳٻ يټب ٸ پطٸغٺ ټب اتٳبٰ َطحت٧ٳي٭ ٸ زض تٹظيٕ اٖتجبضات، -2

 . ٪يطززضاٸٮٹيت ٢طاضيبٞتٻ  ذبتٳٻ يټب ضؾٷس ٸ پطزاذت ٲُبٮجبت پطٸغٺ يثطزاضي ٲ ثٽطٺ

٦ٻ  يٲكطٸٌ ثٻ تبٲيٵ اٖتجبض ٲٷبؾت پطٸغٺ ثٻ َٹض ييٹاثٍ اجطاي 18ٲبزٺ ضٖبيت ٲٟبز ثب جسيس  يټب تهٹيت پطٸغٺ -3

پطٸغٺ ثط حؿت ؾب٬ ٦ٳتط ٶجبقس، ٲجبظ  يٲست ظٲبٴ اجطا آٴ اظ ٶؿجت ٦٭ اٖتجبض ٲٹضز ٶيبظ ثٻ ياٖتجبض ؾب٬ اٸ٬ اجطا

 ثبقس.يؾب٬ ٲ زٸس يجس يټبپطٸغٺ يحسا٦ثط ظٲبٴ ٲجبظ اجطاثبقس. يٲ

٢بٶٹٴ اٮحب٠  23)ٲٹيٹٔ ٲبزٺ  ضئيؽ ٲحتطٰ ؾبظٲبٴ 7/6/1395ٲٹضخ  700671ٲٟبز زؾتٹضاٮٗٳ٭ قٳبضٺ  ياجطا -4

 االجطاؾت. الظٰ ياؾتبٶ يا ؾطٲبيٻ يٽبيتٳٯ٥ زاضائ يټب (( زضذهٹل اضائٻ پيكٷٽبز َطح2)

 يثطزاض تبٲيٵ اٖتجبضات ت٧ٳي٭ ٸ ثٽطٺ ياؾتبٴ ثطا يا ؾطٲبيٻ يزضنس اظ اٖتجبضات تٳٯ٥ زاضائيٽب 20تب اذتهبل  -5

ٸ ذبتٳٻ َطح ثب  يزاض آٴ اؾتبٴ ، ٲكطٸٌ ثٻ زاضا ثٹزٴ ٲٹا٣ٞتٷبٲٻ ٲجبزٮٻ قسٺ زض ؾب٬ جبض اٸٮٹيت يٲٯ يټب َطح

 اذتهبل اٖتجبض يبزقسٺ ثالٲبٶٕ اؾت.
جٽت اثال٘ زض ؾبظٲبٴ شيطثٍ  يثٻ اٲٹضثرك "ثبيؿت پؽ اظ ٦ؿط اظ ؾطجٳٕ اٖتجبضات اؾتبٴ ٦تجب ياٖتجبض يبزقسٺ ٲ

)ثسٸٴ اٞعايف حجٱ ٖٳٯيبت( اٖالٰ ٪طزز. اثال٘ ترهيم اٖتجبض يبزقسٺ  تٷبٲٻٸ انالح ٲٹا٣ٞ يثٻ زؾت٫بٺ اجطائ

 ثطٖٽسٺ ؾبظٲبٴ اؾتبٴ ذٹاټس ثٹز.
. َطح اٶجبٰ ٪يطزاي ثبيس زض جٽت تح١٣ اټساٜ  ؾطٲبيٻ يټب تٳٯ٥ زاضايي يټب َطحٲطثٹٌ ثٻ  يټب ٦ٯيٻ پطزاذت -6

)ثب ضٖبيت ٢ج٭ ؾب٬  يطٸټبيحسا٦ثط ثٻ تٗساز ٶٲطثٹٌ ضٖبيت ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ثب قبٚ٭ زض َطح  يپطزاذت ثٻ ٶيطٸټب

 زؾت٫بٺټٳبٴ ٲبٮي ټطي٥ اظ ٶيطٸټبي َطح ٶجبيس اظ ٶيطٸي ٲكبثٻ ضؾٳي   ٸ ثبضٲجبظ ثٹزٺ  (ييٹاثٍ اجطائ 9ٲبزٺ 

جٽت اٶجبٰ اٲٹض  يا ؾطٲبيٻ يٽبيتٳٯ٥ زاضائ يټب َطحاٖتجبضات اظ ٲح٭  ياٶؿبٶ يٶيطٸ يټط٪ٹٶٻ ث٧بض٪يط ٞطاتط ضٸز.

 ثبقس. يٲٳٷٹٔ ٲ ذبضر اظ اټساٜ َطح ٸزؾت٫بٺ اجطائي يب ضٸظٲطٺ  يازاض

 ثبقس. ٲجبظ ٶٳيتٗٳيطات اؾبؾي  يټب ٸ يب پطٸغٺټب  تٹؾٗٻ ْطٞيت ٸ اٲ٧بٶبت ٞيعي٧ي اظ ٲح٭ اٖتجبضات َطح -7

 اؾت. يټب يطٸض ٢بٶٹٶي آٴ يټب ټب ثب ٸْبيٝ انٯي ٸ ٲؿئٹٮيت ټب ٸ پطٸغٺ تٷبؾت زؾت٫بٺ اجطايي َطح -8

 ثبقس. يٲط يپص اٲ٧بٴٲٹا٣ٞتٷبٲٻ  ٥يزض ٢بٮت "نطٞبتبٲيٵ اٖتجبض ثطاي ي٥ پطٸغٺ  -9

 ثب ضٖبيت ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ٲطثٹَٻ اي ثرف ذهٹني ٖٳطاٶي، اؾتٟبزٺ اظ ذسٲبت ٲكبٸضٺ يټب زض ٶٓبضت پطٸغٺ -10

 .ثالٲبٶٕ اؾت
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٢بٶٹٴ  10-1 ٦ٻ اظ ٲح٭ اٖتجبضات اٮعاٲبت جسٸ٬ قٳبضٺ يٶيٳٻ تٳبٲ يټب ت٧ٳي٭ پطٸغٺ يتبٲيٵ اٖتجبض ثطا -11

حسا٢٭ ٲٗبز٬  ي٦ٻ زض ؾبٮجبض يٶحٹ ٻث آٶٽب زض اٸٮٹيت ٢طاض ٪يطز؛ يثطزاض اٶس تب اتٳبٰ ٸ ثٽطٺ آٚبظ قسٺثٹزجٻ 

 اٖتجبض نٹضت ٪يطز. تبٲيٵزض ټطي٥ اظ اٮعاٲبت  1394 اٖتجبض ؾب٬

 م ٲٷبؾتيتره ٸ اٖتجبض ٶؿجت ثٻ تبٲيٵ زاضٶس، يٸ تطثيت يتبٲيٷ قسٺ ياؾتبٶ ي( ٲٯيپطٸغٺ)ټب ٦ٻ يياؾتبٶٽب -12

ؾب٬ يبزقسٺ تب پبيبٴ  يټب ا٢ساٰ ٶٳبيٷس ٦ٻ پطٸغٺ يا ٪ٹٶٻ ثبالتط ثٻ ٸ زضنس 80يثب پيكطٞت ٞيعي٧ ييټب پطٸغٺ

ؾب٬ ثٻ اتٳبٰ 2ثبقٷس ٦ٻ ْطٜ ٲست  يټب ٶيع ثٻ ٶحٹ تبٲيٵ اٖتجبض ؾبيط پطٸغٺ ثطؾٷس. يثطزاض ثٻ ثٽطٺ 1396يٲبٮ

 ثطؾٷس.

 :ٖٯٳيٻ ٲٹاضز ظيط ٮحبِ ٪طزز يټب ٸ ٲطا٦ع ذسٲبت حٹظٺ ٖٯٳيٻ يټب زض ذهٹل اٖتجبضات حٹظٺ -13

 يٖٯٳيٻ، قٹضا يټب حٹظٺ يٖبٮ يقٹضا،ټبي ٖٯٳيٻ ٲطا٦ع ذسٲبت حٹظٺ ياجطاي يټب زؾت٫بٺټط ي٥ اظ  اٖتجبض 

تٹؾٍ " ٲؿت٣الٖٯٳيٻ ذطاؾبٴ  يټب ٲسيطيت حٹظٺ يضيع ثطٶبٲٻ يقٹضا ٸ حٹظٺ ٖٯٳيٻ ذٹاټطاٴ ي٪صاض ؾيبؾت

 ٪طزز. ضيعي ٸ تٹؾٗٻ اؾتبٴ تٗييٵ ٲي قٹضاي ثطٶبٲٻ

 ثبقس. ضيعي قٽطؾتبٴ ٲي ټبي ٲطثٹَٻ ثطٖٽسٺ ٦ٳيتٻ ثطٶبٲٻ تٗييٵ پطٸغٺ 

  تبٲيٵ ٪طزز. جبضي زض ؾب٬اٮص٦ط  ؾب٬ ٪صقتٻ ټطي٥ اظ زؾت٫بټٽبي اجطايي ٞٹ٠ٲٗبز٬ اٖتجبض حسا٢٭ 

 ( ٸ 2) ٢بٶٹٴ اٮحب٠ 23قطٸٔ پطٸغٺ جسيس ثب ضٖبيت ٲبزٺ ثبقس ٸ  تٳبٰ ٲي ټبي ٶيٳٻ ٳي٭ پطٸغٺاٖتجبض جٽت ت٧ تبٲيٵ

 ثبقس. يٹاثٍ اجطايي ٲجبظ ٲي 18ٲبزٺ 

 زضنٹضت تٗييٵ  ثبقس. اؾتبٴ ٲي ؾبظٲبٴټبي ٲطثٹٌ ثٻ ايٵ ٲٹيٹٔ ثط ٖٽسٺ  تٗييٵ زؾت٫بٺ اجطايي )ٲجطي( پطٸغٺ

 قٹٶس. تٗييٵ ٲيثطزاض زض ٲٹا٣ٞتٷبٲٻ  ثٗٷٹاٴ زؾت٫بٺ ثٽطٺ ٽبزؾت٫بټايٵ ٚيط اظ ايٵ زؾت٫بټٽب،  يزؾت٫بٺ ٲجط

 ثبقس. اٮعاٲي ثٻ تبٲيٵ اٖتجبض ثطاي تٳبٲي قٽطؾتبٶٽبي اؾتبٴ ٶٳي 

 32ٲبزٺ  «ت»ٸ ثٷس ثطٶبٲٻ ٢بٶٹٴ (26) ٲبزٺ (3) زضنس ٶٟت ٸ ٪بظ ٲُبث١ جعءؾٻ ٲهطٜ اٖتجبضات ٲٹيٹٔ  -14

 ثبقس. يٲ ياح٧بٰ زائٳ ٢بٶٹٴ

 26 ٲبزٺ  «ة»ثٷس ٲٷسضر زض  ييضٸؾتب يټبز يټب َطح ي( زضنس اٖتجبضات تٽيٻ ٸ اجطا8)تب ( 5)ٲحبؾجٻ  يٲجٷب -15

آة قطة  يؾبظ ٢بٶٹٴ تٹؾٗٻ ٸ ثٽيٷٻ 5ٲبزٺ  «ة»ٲٹيٹٔ ثٷس  يضٸؾتبي ي( زضنس آثطؾبٶ10) ، ثطٶبٲٻ ٢بٶٹٴ

 (ي٢بٶٹٴ ثٹزجٻ ؾبٮجبض10-1جسٸ٬)ؾتٹٴ اٸ٬  ياؾتبٶ يا ٻيؾطٲب يٽبيياٖتجبضات تٳٯ٥ زاضا يٸ ضٸؾتبي يقٽط

ٸ ؾٻ زضنس  ياي اؾتبٶ ( اٖتجبضات تٳٯ٥ زاضاييٽبي ؾطٲبيٻ2( ٢بٶٹٴ اٮحب٠)71( زضنس ثؿيج ٲٹيٹٔ ٲبزٺ )1)  ٸ

 ثبقس. يٲٶٟت ٸ ٪بظ 

ثبقٷس، اذص ٲجٹظټبي  ي٦ٻ ٶيبظٲٷس ٲجٹظ ترهيم آة ٲ ټبيي ټب ٸ يب پطٸغٺ زضذهٹل اجطاي آٴ زؾتٻ اظ َطح -16

 شيطثٍ اٮعاٲي اؾت. ٢بٶٹٶي اظ ٲطاجٕ

ٸيػٺ زض ٲٹضز  اؾتٟبزٺ اظ ؾبيط ٲٷبثٕ ثٻ ياؾتبٶ يا ؾطٲبيٻ يثب تٹجٻ ثٻ ٲحسٸزيت اٖتجبضات تٳٯ٥ زاضاييٽب -17

ثٻ ٲٷٓٹض اؾتٟبزٺ ٲٹثط اظ  ثبقس. يٳٷبً يٲٹضز تب٦يس ٲ يزٸٮت ٚيط يٖٳٹٲ يٸ ٶٽبزټب يزٸٮت يقط٦تٽب يَطحٽب
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ؾبيط ٲٷبثٕ  تح١٣ حسا٦ثط ٲٗبز٬ ياؾتبٶ يا ؾطٲبيٻ يزاضائيٽبتٳٯ٥ اٖتجبضات  ترهيم اظ ٲح٭ايٵ ٲٷبثٕ، 

ٶيع الظٰ زض تٷٓيٱ ٲٹا٣ٞتٷبٲٻ  يټب يثيٷ . الظٰ اؾت زض ايٵ ذهٹل پيفثبقس يٲطثٹَٻ ٲ ياجطاي يزؾت٫بټٽب

 .نٹضت پصيطز

 آٴ يٶبٲٻ اجطاي ٸ آئيٵ يٸ ٲٷبثٕ َجيٗ يثرف ٦كبٸضظ يٸض ٺ٢بٶٹٴ اٞعايف ثٽط 12ٲبزٺ  "ة"ثٷس  يزض اجطا -18

 يذؿبضات يٲٷبثٕ َجيٗ يټب ٦ٻ ثٻ ٖطنٻ يا ؾطٲبيٻ يٽبيتٳٯ٥ زاضائ يټب ٦ٯيٻ َطح يزض اجطااؾت  ييطٸض

 ٲطاتٕ، ټب، ٦كٹض )اٖٱ اظ جٷ٫٭ يٲٷبثٕ َجيٗ يټب ٸ ذؿبضات ٸاضزٺ ثٻ ٖطنٻ ٸ اٖيبٶ ٶٳبيٷس،ټعيٷٻ يٸاضز ٲ

 ياؾتبٶ يټب زض ٲٹا٣ٞتٷبٲٻظيؿت(  ت ؾبظٲبٴ حٟبْت ٲحيٍيآثريعټب ٸ ٲٷب١َ تحت ٲسيط ،يَجيٗ يټب ثيكٻ

ضاٺ ٸ  زټيبضيٽب، )قٽطزاضيٽب، ياجطاي يزضذهٹل ؾبيط زؾت٫بټٽب .قٹز يثيٷ پيفٲطثٹٌ  يياجطا يټب زؾت٫بٺ

زض اي  ټبي تٳٯ٥ زاضائيٽبي ؾطٲبيٻ ٶبقي اظ اجطاي پطٸغٺ يٸ .....( ٶيع ذؿبضات ٸاضزٺ ثٻ اٲٹا٬ ٖٳٹٲ يقٽطؾبظ

 ثيٷي قٹز. ٲطثٹٌ پيف ياجطاي يزؾت٫بټٽب يټب ٲٹا٣ٞتٷبٲٻ

 ياجطاي يټب تٹؾٍ زؾت٫بٺ يجسيس ازاض يټب ،ذطيس ٸ يب اجبضٺ ؾبذتٳبٴاحساث ياجطائيٹاثٍ  28ثٻ اؾتٷبز ٲبزٺ  -19

ٲٹاضز تٛييط ؾُح  ي)ثٻ اؾتثٷب ٸاثؿتٻ ثٻ زٸٮت يټب ٸ ٲٹؾؿبت اٶتٟبٖ ،ثبٶ٥يزٸٮت يټب اظ جٳٯٻ قط٦ت

ٸ ذطٸر اظ ٦الٴ  يجسيس،تٳط٦عظزاي يٲٹجٹز ثسٸٴ ايجبز ثبض ٲبٮ يازاض يټب ،تجٳيٕ ؾبذتٳبٴيت٣ؿيٳبت ٦كٹض

ٲهٹة پيٹؾت قٳبضٺ  يټب ذطيس يب احساث زض َطح يټب جسيس ٸ ټٳچٷيٵ َطح يقٽطټب ثسٸٴ ايجبز ثبض ٲبٮ

 ثبقس. يٲٳٷٹٔ ٲثٹزجٻ  ٢بٶٹٴ (ي٥)
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 اؾتبًي ٍيػُ ههَة لبًَى يّب (عطح4

ٲهٹة ٸيػٺ اؾتبٶي  يټب اٖتجبض َطح ثٻ اؾتٷبز ح٧ٱ شي٭ جساٸ٬ ٢ؿٳت زٸٰ پيٹؾت قٳبضٺ ي٥ ٢بٶٹٴ ثٹزجٻ -1

زض نٹضت تٟٹيى اذتيبض اظ  ي)ٸ يب زؾت٫بٺ شيطثٍ اؾتبٶ  ٢بٶٹٴ پؽ اظ ٲجبزٮٻ ٲٹا٣ٞتٷبٲٻ زؾت٫بٺ اجطايي شيطثٍ

 َطحٽب ٵيا اؾتبٴ ٢بث٭ ٲهطٜ ثٹزٺ ٸ جبثجبيي اٖتجبض ثيٵؾبظٲبٴ ثب ( زؾت٫بٺ اجطاييَطٜ ثبالتطيٵ ٲ٣بٰ 

ثٻ  "ٲؿت٣يٳب ؾبظٲبٴاؾتبٴ ترهيم اٖتجبض َطحٽبي ٲعثٹض ضا پؽ اظ اثال٘ تٹؾٍ ؾبظٲبٴ ثبقس. يٲٳٷٹٔ ٲ

 ٘ ذٹاټس ٶٳٹز.اثال  زؾت٫بٺ اجطايي شيطثٍ ٸ ذعاٶٻ ٲٗيٵ اؾتبٴ

اي ٶجبيس  ؾطٲبيٻ يټب تٳٯ٥ زاضايي يټب َطح يټب نسٸض انالحيٻ ٲٹا٣ٞتٷبٲٻ( ٢2بٶٹٴ اٮحب٠) 23ٲبزٺ ثٻ اؾتٷبز  -2

 .َطح قٹزقسٺ زض ٢بٶٹٴ ثٹزجٻ  يٷيث فياٖتجبض پ ٸ حجٱ ٖٳٯيبت ٲٹجت اٞعايف اټساٜ ٸ

ضثٍ ثٻ ٸيػٺ زضظٲيٷٻ  ٲ٣طضات ٸ ٢ٹاٶيٵ شيضٖبيت يٹاثٍ ٸ ثٻ نٹضت جسا٪بٶٻ ٸ ثب ٽب َطحٲجبزٮٻ ٲٹا٣ٞتٷبٲٻ  -3

( ٢بٶٹٴ ثٹزجٻ قبٲ٭ ٲ٣ساض ټسٜ ٦ٳي، 1)  ټب ٸ ٲكرهبت ٲٷسضر زض پيٹؾت اٶتٟبٖي ٸ يب ٚيطاٶتٟبٖي ثٹزٴ َطح

 اٮعاٲي اؾت. .....ؾب٬ قطٸٔ ٸ ذبتٳٻ، ټعيٷٻ ٸاحس ٸ

 33ٸ  32)ثطاثط ٲٹاز   يبثٷس ذبتٳٻ ٲي 1396اي اٶتٟبٖي ٦ٻ زض ؾب٬  ؾطٲبيٻ يټب تٳٯ٥ زاضايي يټب ٞٽطؾت َطح -4

 اٖالٰ ٪طزز. ؾبظٲبٴضثٍ( ثٻ  ټبي اجطايي شي ٶبٲٻ ٵيي٢بٶٹٴ ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزجٻ ٸ آ

جسيس ٸ ثطآٸضز اٖتجبض ٲطثٹٌ، ٲٷُج١ ثب اټساٜ ٦ٳي ٸ اٖتجبضات  يټب ټب ٸ پطٸغٺ ضيع احجبٰ ٖٳٯيبت اجطايي َطح -5

اٮٝ -3اٮٝ زضر ٪طزز. تٹييحبت ٞطٰ -3ض ٞطٰ پيٹؾت ي٥ ٢بٶٹٴ ثٹزجٻ ٸ ٲؿتٷس ثٻ ثطآٸضز ٲكبٸض تٗييٵ ٸ ز

 ٶجبيس ٲٛبيط ثب ٲكرهبت انٯي ٸ اټساٜ ٦ٳي َطح ثبقس.

اٶس  ؾٷٹاتي اظ ٲٯي ثٻ اؾتبٶي تجسي٭ قسٺ يټب آٶٽب زض ثٹزجٻ يټب يطٸضي اؾت ؾٹاث١ پطٸغٺ ټبيي ٦ٻ َطح -6

 ټب حّٟ قٹٶس. ٦ٳب٦بٴ تب اتٳبٰ ٖٳٯيبت اجطايي َطح زض ٲٹا٣ٞتٷبٲٻ

ٲال٤ ٖٳ٭ ذٹاټس ثٹز.  يٲٯٲجبزٮٻ قسٺ  تٷبٲٻٲهٹة ٢بٶٹٴ، آذطيٵ ٲٹا٣ٞٸيػٺ ټبي اؾتبٶي  زضذهٹل َطح -7

انالح ٖٳٯ٧طز اٖتجبض  يانالح پيكطٞت ٞيعي٧ي ٸ ٪عاضـ شيحؿبة ٲجٷب ي٪عاضـ ٲكبٸض ٶبْط َطح ٲجٷب

 ثبقس. يؾبٮٽبي ٪صقتٻ ٲ

اي الظٰ اؾت ٲٷُج١ ثب  ؾطٲبيٻ يټب تٳٯ٥ زاضايي يټب ثيٷي ټعيٷٻ زض جعء زٸٰ ٞه٭ ټٟتٱ َطح ټط٪ٹٶٻ پيف -8

ذطيس اٲتيبظ آة، ثط٠، ٪بظ ٸ تٯٟٵ، ذؿبضت اضايي ٸ ٦كت ټٳطاٺ ح٣ٹ٠ اضتٟب٢ي، ٲطثٹَٻ اظ ٢جي٭  يټب ؾطٞه٭

 اٮٝ( ثبقس.-3ٞطٰ)  ( ٸ زضر ٲٹاضز ټعيٷٻ زض2ثب اضائٻ تٹييحبت زض ٞطٰ قٳبضٺ)

َطح اٶجبٰ اي ثبيس زض جٽت تح١٣ اټساٜ  ؾطٲبيٻ يټب تٳٯ٥ زاضايي يټب َطحٲطثٹٌ ثٻ  يټب ٦ٯيٻ پطزاذت -9

ؾب٬  يطٸيحسا٦ثط ٲٗبز٬ تٗساز ٶٲطثٹٌ ضٖبيت ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ثب قبٚ٭ زض َطح  ي. پطزاذت ثٻ ٶيطٸټب٪يطز

ٲجبظ ثٹزٺ ٸ ثبض ٲبٮي ټطي٥ اظ ٶيطٸټبي َطح ٶجبيس اظ ٶيطٸي ٲكبثٻ ضؾٳي زؾت٫بټٽبي اجطايي ٲكٳٹ٬ ٢ج٭ 

 ٞطاتط ضٸز.اي اؾتبٶي  ٶٓبٰ ثٹزجٻ ټعيٷٻ



16 

 

اي  ؾطهبيِ يّب زاضايي هَافمتٌبهِ اػتجبضات توله يتىويل فطهْب يتؼبضيف، انغالحبت ٍ ضاٌّوب(5

 اؾتبًي

پؽ اظ اٶجبٰ ٲُبٮٗبت  ،( 2اٮحب٠ )٢بٶٹٴ  23ٲبزٺ اي ثطاؾبؼ  ؾطٲبيٻ يټب تٳٯ٥ زاضايي يټب ٲجبزٮٻ ٲٹا٣ٞتٷبٲٻ َطح

ٞٷي، ظيؿت ٲحيُي، اٶجبٰ ٲُبٮٗبت َطاحي تٟهيٯي، اضائٻ حجٱ ٦ٯي ٖٳٯيبت ٸ حهٹ٬ اَٳيٷبٴ اظ ٸجٹز اٖتجبض ٦بٞي يب 

زض زؾت اجطا ثيٵ ؾبظٲبٴ اؾتبٴ ٸ زؾت٫بٺ اجطايي ثطاي ي٥ ثبض زض زٸضاٴ ثطٶبٲٻ  يټب تبٲيٵ ٲٷبثٕ ثب تٹجٻ ثٻ تٗٽسات َطح

اٮٝ  3) ٞطٰ   ( ٸ زٸ ٞطٰ پكتيجبٴ حؿت يطٸضت4ٸ3ٸ2ٸ1ٹا٣ٞتٷبٲٻ ٦ٻ زاضاي چٽبض ٞطٰ انٯي )ٞطٰ پصيطز. ايٵ ٲ ينٹضت ٲ

 ٪طزز. ي( اَالٖبت ٖٳٯيبت ٖٳطاٶي تٽيٻ ٸ تٷٓيٱ ٲ4) ثبقس ثكطح شي٭ زض ؾبٲبٶٻ ٶٓبضت ( ٲي اٮٝ 4ٸ 

 :ذالنِ عطح1فطم

 50اظ ٲٳ٧ٵ حس ٦ٷس؛ تب ثيبٴ ضا َطح انٯي ٖٳٯيبت ٸ ټسٜ ٦ٻ قٹز تٗييٵ ٶحٹي ثٻ ثبيس َطح ٖٷٹاٴػٌَاى عطح : 

قٹز زضر َطح ٖٷٹاٴ ٢بٮت زض َطح ٦ٳي ټسٜ تطيٵ ٸ انٯي ٶ٧طزٺ تجبٸظ حطٜ

َطح ٲٗطٜ اٲٹض، ٞه٭، ثطٶبٲٻ، اؾتبٴ ٲطثٹَٻ ٸ قٳبضٺ ضزيٝ َطح زض  ثٷسي قٳبضٺ َج٣ٻثٌسي عطح :  قوبضُ عجمِ

ثٷسي َطح  ټب ٸ ٖٳٯيبت ٸ قٳبضٺ َج٣ٻ الظٰ اؾت ثيٵ اټساٜ َطح، پطٸغٺثبقس. ثٷبثطايٵ  يثطٶبٲٻ شيطثٍ ثطاي تبٲيٵ اٖتجبض ٲ

 ټٳبټٷ٫ي الظٰ ٸجٹز زاقتٻ ثبقس.  

اي قٷبؾبيي  ؾطٲبيٻ يټب تٳٯ٥ زاضايي يټب ثب تٹجٻ ثٻ ت٧ٟي٥ ٖٳٯيبت ٲٯي ٸ اؾتبٶي، اټساٜ اؾتبٶي َطح ّسف عطح :

َطح ت٧ٟي٥ ٸ اضائٻ قسٺ اؾت. اټساٜ ٲٷسضر زض   يثٷس ج٣ٻَ( ثب تٹجٻ ثٻ ٶٹٔ ٖٳٯيبت ٸ قٳبضٺ 4ٸ زض ٢بٮت ؾبٲبٶٻ ٶٓبضت)

 ٪طزز. يثٷسي ٲ َطح زض ايٵ ٢ؿٳت تٹؾٍ ؾبٲبٶٻ جٳٕ يټب ٞطٰ ي٥ ثب تٹجٻ ثٻ اټساٜ اٶتربثي ثطاي ټطي٥ اظ پطٸغٺ

 ي: اٶتربة زؾت٫بٺ اجطايي ثب تٹجٻ ثٻ قطح ٸْبيٝ ٸ ٲبٲٹضيت زؾت٫بٺ ثٻ ٖٽسٺ قٹضااخطايي زؾتگبُ وس ٍ ػٌَاى

 ثبقس. يٸ تٹؾٗٻ اؾتبٴ ٲ يثطٶبٲٻ ضيع

 ٸ ؾبذتٳبٶٽب اظ ٶ٫ٽساضي ٸ ثطزاضي اؾتٟبزٺ،ثٽطٺ ٲؿئٹٮيت ٦ٻ َطح ثطزاض  ثٽطٺ زؾت٫بٺثطزاض: ثْطُ زؾتگبُ وس ٍ ػٌَاى

 ،ٖٷٹاٴ ٦ٻ قسٺ تٗييٵ ؾبظٲبٴ اؾتبٴ تٹؾٍ ٦ٻ ثبقس ٲكرهي اجطايي زؾت٫بٺ ٲيتٹاٶس زاضز ثٻ ٖٽسٺ ضا تأؾيؿبت َطح

 قٹز زضر ايٵ ٢ؿٳت زض ثبيس ٲطثٹَٻ زؾت٫بٺ ٸ٦س ٦بٲ٭

 ټبي تٳٯ٥ زاضايي زٸٮت،َطح ٲبٮي ٲ٣طضات اظ ثركي تٷٓيٱ ٢بٶٹٴ (77) ٲبزٺ آذط پبضا٪طاٜ : ثطاؾبؼ ًَع عطح

 تٹؾٍ اجتٳبٖي ٸ ا٢تهبزي ٸ تٹجيٽي، ٞٷي ٲُبٮٗبت اؾبؼ ثط ٦ٻ اؾت ٲكرهي ذسٲبت ٸ ٖٳٯيبت اي،ٲجٳٹٖٻ ؾطٲبيٻ

 ثبثت ٪صاضي ؾطٲبيٻ نٹضت ثٻ ثطٶبٲٻ ټبي ټسٜ ثٻ تح١٣ ثركيسٴ ثطاي ٲٗيٵ اٖتجبض ثب ٸ ٲٗيٵ ٲست زض اجطايي زؾت٫بٺ

 تٳٯ٥ زاضاييٽبي ثٻ ٲطثٹٌ اٖتجبضات ٲح٭ اظ آٴ اجطاي ٶيبظ ٲٹضز ٲٷبثٕ ٸ قسٺ اجطا اي ؾطٲبيٻ ايجبز زاضايي ثطاي ٲُبٮٗٻ يب

قٹز ٲي ت٣ؿيٱ ٚيطاٶتٟبٖي ٸ اٶتٟبٖي ٶٹٔ زٸ َطحٽب،ثٻ يٵاقٹز ٲي تأٲيٵ اي ؾطٲبيٻ

 جبضي يټب تأٲيٵ ټعيٷٻ ثط ٖالٸٺ ٸ ضؾيسٺ ثطزاضي ثٽطٺ قطٸٔ،ثٻ اظ پؽ ٲ٣ٗٹٮي زضٲست ٦ٻ اؾت َطحيعطح اًتفبػي: 

ثبقس زاقتٻ ٶيع ٲتٷبؾجي زٸٮت،ؾٹز ؾيبؾت اظ تجٗيت ؾطٲبيٻ،ثٻ اؾتٽال٤ ٸ
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 ؾبذتٳبٴ ٸ احساث يب ٸ ثٷبيي ظيط ٖٳٯيبت ٸ اجتٳبٖي ضٞبٺ يټب ثطٶبٲٻ اٶجبٰ ثطاي ٦ٻ اؾت َطحي:غيطاًتفبػي عطح

ٶيؿت زضآٲس ٦ؿت آٴ انٯي ټسٜ ٸ قسٺ اجطا زٸٮت ٸْبيٝ تٳبٰ تؿٽي٭ ثطاي تأؾيؿبت

قبٲ٭ ٶ٧بت ٦ٯي ٸ ٢بث٭ تٹجٻ، يبزآٸضي تب٦يسات ٢بٶٹٶي، ٖٯت نسٸض انالحيٻ ٲٹا٣ٞتٷبٲٻ، تَضيحبت ضطٍضي عطح: 

 ثبيؿت زض اجطاي َطح ٲٹضز تٹجٻ ٢طاض زټس.  يزؾت٫بٺ اجطايي ٲثبقس ٦ٻ  ي.. ٲ.ت٧ٟي٥ ٲٷبثٕ اٖتجبضي َطح ٸ 

.. ثطاؾبؼ اَالٖبت ت٧ٳيٯي زض .ؾبيط اَالٖبت ٞطٰ ي٥ ٶٓيط تٗساز پطٸغٺ، تبضيد قطٸٔ اٸٮيٵ پطٸغٺ، ټعيٷٻ ٸاحس ٸ 

 َطح تٹؾٍ ؾبٲبٶٻ ت٧ٳي٭ ذٹاټس قس.ثٗسي  يټب ٞطٰ

عطح گعاضـ تَخيْي2فطم

اي اظ ٲُبٮٗبت ٸ  ٦ٻ قبٲ٭ چ٧يسٺ ٪طزز ٲي ت٧ٳي٭ قسٺ ٲجبزٮٻ ٲٹا٣ٞتٷبٲٻ اٸٮيٵ زض ي٧جبض تٷٽب َطح ټط ثطاي ٞطٰ ايٵ

ثبقس. يطح ٸ ٶتبيج ٲٹضز اٶتٓبض ٲيطٸضت اجطاي َ

 پطٍغُ  ذالن3ِفطم

شي٭  يټب ٦ٻ قبٲ٭ ؾطٞه٭ قٹز ي٪طزز ت٧ٳي٭ ٲ يٲٹا٣ٞتٷبٲٻ ثٻ تٗساز پطٸغٺ ٦ٻ زض اٸٮيٵ ٲٹا٣ٞتٷبٲٻ تٗييٵ ٲ 3ٞطٰ 

ثبقس: يٲ

ضيعي قٽطؾتبٴ ٸ يب قٹضاي  ثبقس ٦ٻ ٲُبث١ ثب ٲهٹثبت ٦ٳيتٻ ثطٶبٲٻ يتطيٵ ٖٳٯيبت پطٸغٺ ٲ ثيبٶ٫ط انٯيػٌَاى پطٍغُ: -

 ٪طزز. يتٗييٵ ٲؾبظٲبٴ ضيعي ٸ تٹؾٗٻ اؾتبٴ ٸ يب اثالٚي تٹؾٍ  ثطٶبٲٻ

٦ٻ ثطاؾبؼ ثبقس  ياٶتربة ٲ ٢بث٭ ٢ؿٳت ايٵ زض قسٺ ٲٷسضر زض ؾبٲبٶٻ ي٥ ټسٜ : ثطاؾبؼ اټساٜ اؾتبٶساضز ّسف پطٍغُ -

 اٲٹضثسٸٴ ټٳبټٷ٫ي ثب  4-زض ؾبٲبٶٻ ٶٓبضتزضر اټساٜ جسيس ٪طزز.  يٸاحس ټسٜ پطٸغٺ ٲ٣ساض ٦ٳي آٴ زضر ٲ

 ثبقس. جبظ ٶٳيٲ ظيؿت ؾبظٲبٴ ،آٲبيف ٸ ٲحيٍيضيع ثطٶبٲٻ

تجٽيع، ٲُبٮٗٻ َطاحي، ٲُبٮٗٻ ثب تٹجٻ ثٻ ٲبټيت ٸ ٸيٗيت پطٸغٺ، ي٧ي اظ ا٢ؿبٰ : احساثي، تٹؾٗٻ، تٗٳيط، ًَع پطٍغُ:  -

٪طزز. يضت، ذسٲبت ٸ تٗٽسات زضر ٲثٷيبزي، َطاحي تٟهيٯي، ٶٓب

ټب ثب ضٖبيت زؾتٹضاٮٗٳ٭ اثالٚي  ذٹاټسقس.  اجطاي اٲبٶي پطٸغٺ زضر پيٳبٶي اٲبٶي يب ٸ اٲبٶي،پيٳبٶي زض٢بٮت ًحَُ اخطا: -

ثبقس. يؾبظٲبٴ ٲجبظ ٲ 2/6/1388خ ٲٹض 50509/100قٳبضٺ 

 قٹز.  زضر پطٸغٺ اجطاي ثرف، زټؿتبٴ ٸ ٶ٣ُٻ جٛطاٞيبيي، قٽطؾتبٴ، اؾتبٴ ٶبٰ :اخطا هحل -

٪طزز. ياي زضر ٲ : ثب تٹجٻ ثٻ ٲح٭ اجطاي پطٸغٺ ي٧ي اظ ا٢ؿبٰ: قٽطي، ضٸؾتبيي ٸ ٲٷ٣ُٻًَع هحل اخطا -

 ٢ؿٳت زضايٵالظٰ ثسٸٴ ٲحسٸزيت زض تٗساز  ثطاؾبؼ ٖٳٯيبت اؾتبٶساضز قسٺ ٲٷسضر زض ؾبٲبٶٻ ٖٳٯيبتػوليبت:  قطح -

 ٪طزز. يزضر ٲ ٢بث٭

 ٪طزز. يتٹجٻ ثٻ اٖتجبض ٲهٹة پطٸغٺ، اض٢بٰ اٖتجبضي پطٸغٺ ثٻ ت٧ٟي٥ ٲٷجٕ زضر ٲ ثباػتجبضات:  -
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ضيعي نٹضت ٪طٞتٻ ثطاي  ت٣ٹيٱ ظٲبٶي پيكطٞت ٞيعي٧ي پطٸغٺ ثب تٹجٻ ثٻ ؾٹاث١ پطٸغٺ، ثطٶبٲٻفيعيىي:  پيكطفت -

٪طزز. يثٻ ت٧ٟي٥ ٖٳٯيبت ت٧ٳي٭ ٲت٧ٳي٭ پطٸغٺ 

ٲكرهبت ٞٷي پطٸغٺ، تكطيح ٸ تٗييٵ احجبٰ ٖٳٯيبت انٯي پطٸغٺ ثٻ ٲٷٓٹض : فٌي هكرهبت ٍ ضطٍضي تَضيحبت -

ؾبظي اٲ٧بٴ ٶٓبضت، تٗييٵ ثطذي اظ ا٢الٰ ٸ ٲهبٮح ٦ٯي ٸ ٲٹثط زض ٲيعاٴ ټعيٷٻ پطٸغٺ، ت٧ٟي٥ ٖٳٯيبت اٲبٶي ٸ  ٞطاټٱ

اٖتجبضي پطٸغٺ زض نٹضت تٗسز ٲٷبثٕ اٖتجبضي پطٸغٺ، زضر ٖٳٯ٧طز پيٳبٶي، ت٧ٟي٥ ٲٷبثٕ  –اٲبٶي يټب پيٳبٶي ثطاي پطٸغٺ

 قٹز. يٸ ... زض ايٵ ٢ؿٳت زضر ٲ٪صقتٻ حؿت ٶيبظ  يټب ٞيعي٧ي ٸ ضيبٮي پطٸغٺ زض ؾب٬

پطٍغُ ذالنِ تَضيحبتالف3فطم

 قٹز. زض يٲٽٱ ٸ انٯي اؾتبٴ ٸ زض نٹضت ٶيبظ ثٻ قٟبٞيت ثيكتط اَالٖبت پطٸغٺ ايٵ ٞطٰ ت٧ٳي٭ ٲ يټب ثطاي پطٸغٺ

ؾب٬  پبيبٴ تب ٪صقتٻ يؾبٮٽب قسٺ اجطا ٖٳٯيبت : اٮٝ ثرف زض پطٸغٺ ټط اَالٖبت قسٺ ت٣ؿيٱ ثرف زٸ ثٻ ٦ٻ ٞطٰ ايٵ

قٹز يٲ زضر يؾبٮجبض يثطا ياجطاي ٖٳٯيبت يثيٷ پيفة:  ثرف زض ٪صقتٻ ٸ

گصاضي ؾطهبيِ فهَل ثطحؿت اػتجبضات4فطم

 ټبي زاضايي تٳٯ٥ ا٢تهبزي اٖتجبضات ثٷسي َج٣ٻ زؾتٹضاٮٗٳ٭ اؾبؼ ثط ٪صاضي ؾطٲبيٻ ٞهٹ٬ ثطحؿت اٖتجبضات ٹظيٕت

قٹز ٲي اٶجبٰ )ٲٷسضر زض ثرف يٳبئٱ زؾتٹضاٮٗٳ٭(1382ؾب٬ ثٹزجٻ ثركٷبٲٻ )ظ(  پيٹؾت ٲٹيٹٔ اي ؾطٲبيٻ

 اجطا،ٶجبيس زؾت زض ټبي َطح ثطاي اٖتجبض ټٟتٱ(،ايٵ )ٞه٭ َطح ٦بض٦ٷبٴ اٮعحٳٻ ح١ ٢ؿٳت زض اٖتجبض زضر زضنٹضت

  ٶكسٺ تٹٮيس ټبي زاضايي ؾبيط ٢ؿٳت زض اٖتجبض زضر نٹضت زضثبقس ٢ج٭ زاقتٻ ؾب٬ ٖٳٯ٧طز ثٻ ٶؿجت ٚيطٲتٗبضٞي ضقس

قٹز اضائٻ تٹييحبت ٢ؿٳت زض ثبيس اٖتجبض ايٵ ٲهبضٜ قطح ٸ ٦طز  ټعيٷٻ ٶحٹٺ ټٟتٱ( )ٞه٭

 هْن تصوطات

زؾت٫بٺ  ٲ٣بٰ ثبالتطيٵ ٸ اؾتبٴ اجطايي زؾت٫بٺ ٲ٣بٰ ثبالتطيٵ اٲًبء ثٻ ثبيس ياؾتبٶ يټبٲٹا٣ٞتٷبٲٻ يټب ٦ٯيٻ ٞطٰ –1

 ثبقسيٵ ٲٹضز ٲجبظ ٶٳيبض زض ايى اذتيثطؾس تٟٹاٲًب٦ٷٷس٪بٴ  ذبٶٹاز٪ي ٶبٰ ٸ ٶبٰ زضر ثب اؾتبٴضئيؽ ؾبظٲبٴ  ٸ ثطزاض ثٽطٺ

ٶبْط ثط اٖتجبضات  "، ٖٷٹاٴ ٦ٳ٥ ٲٷحهطا٢1366بٶٹٴ ٲحبؾجبت ٖٳٹٲي ٦كٹض ٲهٹة ؾب٬  67ثٻ اؾتٷبز ٲبزٺ  – 2

 زض ٖٷٹاٴ پطٸغٺ اجتٷبة قٹز. "ٳ٥ ٦ "اي اؾت.  ثٷبثطايٵ اظ ث٧بض٪يطي ٦ٯٳٻ  ټعيٷٻ
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 لبلت لطاضزاز ؾٌس ثَزخِ( 7

 اؾتبى 1396لطاضزاز ؾٌس ثَزخِ ؾبل 

٦كٹض ٦ٻ اظ ايٵ پؽ  ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزجٻثيٵ ؾبظٲبٴ (2)( ٢بٶٹٴ اٮحب44٠) ٲبزٺ« ح» ثٷس ياجطازض ٢طاضزاز زض اجطاي  ايٵ

ضيعي ٸ تٹؾٗٻ اؾتبٴ ثٻ ٶٳبيٷس٪ي اؾتبٶساض)ضئيؽ قٹضا( ٦ٻ اظ ايٵ پؽ قٹضا ٶبٲيسٺ  قٹز ٸ قٹضاي ثطٶبٲٻ يؾبظٲبٴ ٶبٲيسٺ ٲ

 ٪طزز. يقٹز ٲٷ٣ٗس ٲ يٲ

 هبزُ يه : هَضَع

ٲٷسضر زض ٢بٶٹٴ ثٹزجٻ  10-1ٸ  10اؾتبٴ ٲٹيٹٔ جساٸ٬  1396تٗٽسات ثٻ ٲٷٓٹض اجطاي ثٹزجٻ ٲهٹة ؾب٬  تجييٵ

تٹؾٗٻ اؾتبٴ ثٻ قطح جساٸ٬ ٸ  قكٱ٦٭ ٦كٹض ٸ ؾبيط اٖتجبضات اثالٚي ثٻ اؾتبٴ ثطاي تح١٣ اټساٜ ثطٶبٲٻ  1396ؾب٬ 

 .٪بٶٻ ايٵ ٢طاضزاز ټٟت يټب پيٹؾت

 : هٌبثغ ٍ ههبضف 2هبزُ 

 زضيبفتْبالف : 

 .ضيب٬ ثٻ قطح جسٸ٬ قٳبضٺ ي٥ پيٹؾت زضآٲس اؾتبٶي ثٻ ٲجٯٙ ............................ ٲيٯيٹٴ -1

 قبٲ٭: يٲٯ يزضآٲسټب -2

بٞتٻ ي تٹؾٗٻع ٸ ٲٷب١َ ٦ٳتطيذ ٥ ٲٷب١َ ٶٟتيثٻ ت٧ٟ اؾتبٶي يٗيَجذبٰ ٸ ٪بظ ؾٻ زضنس زضآٲسحبن٭ اظ نبزضات ٶٟت

 ضيب٬ ثٻ قطح جسٸ٬ قٳبضٺ ي٥ پيٹؾت. ......................... ٸ ...................... ٲيٯيٹٴت  ثٻ ٲجٯٙ يثٻ تطت

ثٻ قطح جسٸ٬ قٳبضٺ ي٥ ضيب٬ زض حسٸز ٸنٹٮي زضآٲسټب  ٲيٯيٹٴ ...............ؾٽٱ اظ زضآٲسټبي ٲٯي ثٻ ٲجٯٙ ... -3

 پيٹؾت.

 .قطح جسٸ٬ قٳبضٺ ي٥ پيٹؾت ضيب٬ ثٻ ٲس اذتهبني اؾتبٴ ثٻ ٲجٯٙ ............. ٲيٯيٹٴآزض -4

 .اي ثب ضٖبيت ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ٲطثٹٌ ټبي ؾطٲبيٻ ييزضآٲس حبن٭ اظ ٸا٪صاضي زاضا -5

 .ټبي ٲبٮي ثب ضٖبيت ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ٲطثٹٌ ييزضآٲس حبن٭ اظ ٸا٪صاضي زاضا -6

 ة: پطزاذت ّب

٢بٶٹٴ  10ٟٽب ٸ ٲبزٺ ي، ٲح٭ ضزيط اظ اٖتجبضات اذتهبنيٸ ثٻ ٚ ياظ ٲح٭ اؾتبٶ "اي اؾتبٴ )نطٞب اٖتجبضات ټعيٷٻ -1

ثٻ ٲجٯٙ   ت ٸ ثحطاٴ ٦كٹض(يطي٭ ؾبظٲبٴ ٲسي٢بٶٹٴ تك٧ 12ٸ ٲبزٺ  زٸٮت ياظ ٲ٣طضات ٲبٮ يٱ ثركيتٷٓ

 .٥يقٳبضٺ  قطح جسٸ٬ قٳبضٺ ي٥ پيٹؾتثٻ ضيب٬  ................... ٲيٯيٹٴ....

، ٲح٭ يط اظ اٖتجبضات اذتهبنيٸ ثٻ ٚ ياظ ٲح٭ اؾتبٶ ")نطٞباي اؾتبٴ  ؾطٲبيٻ اٖتجبضات تٳٯ٥ زاضائيٽبي -2

ت ٸ ثحطاٴ يطي٭ ؾبظٲبٴ ٲسي٢بٶٹٴ تك٧ 12ٸ ٲبزٺ  زٸٮت ياظ ٲ٣طضات ٲبٮ يٱ ثركي٢بٶٹٴ تٷٓ 10ٟٽب ٸ ٲبزٺيضز

 ٥.يقٳبضٺ  ضيب٬ ثٻ قطح جسٸ٬ قٳبضٺ ي٥ پيٹؾت ............ ٲيٯيٹٴثٻ ٲجٯٙ....... ٦كٹض(
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 .ضٖبيت ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ٲطثٹٌاٖتجبضات تٳٯ٥ زاضائيٽبي ٲبٮي اؾتبٴ ثب  -3

ؾبيط اٖتجبضات اثالٚي ٲطثٹَٻ ٦ٻ اظ ضزيٟٽبي ٲتٟط٢ٻ زض َي ؾب٬ ثٻ ؾطجٳٕ اٖتجبضات اؾتبٴ ايبٞٻ  تجهطُ:

 قٹز، زض اجطاي ٖٳٯيبت شيطثٍ ثب ضٖبيت ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ٲطثٹَٻ ٢بث٭ ټعيٷٻ اؾت. يٲ

 : تؼْسات ٍ اذتيبضات    3هبزُ 

تٹؾٗٻ، ٢بٶٹٴ ثٹزجٻ  قكٱقٹضا ٲٹْٝ اؾت يٳٵ ضٖبيت ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ٲطثٹَٻ ثٻ ٸيػٺ ٢بٶٹٴ ثطٶبٲٻ   -1

اثالٚي ؾبظٲبٴ، اٖتجبضات زضيبٞتي ضا جٽت اجطاي ٲٟبز ايٵ ٢طاضزاز ٸ  يټب ،يٹاثٍ اجطايي ٸ زؾتٹضاٮٗٳ٭

 ٲٷسضجبت جساٸ٬ پيٹؾت اذتهبل زټس.

ضيعي ٸ پي٫يطي  ثطٶبٲٻ( 2( ٢بٶٹٴ اٮحب٠ )44ٲبزٺ)« ح»ثٷس يجطاؾتبز تجٽيع زضآٲس اؾتبٴ ٲٹْٝ اؾت زض ا  -2

ٖٳ٭ آٸضز ٸ ٲٹاٶٕ  (پيٹؾت ثٻ٢1بٶٹٶي الظٰ ضا جٽت تح١٣ زضآٲسټبي ٲهٹة اثالٚي ٲٷسضر زض جسٸ٬ قٳبضٺ)

 ٖسٰ تح١٣ زضآٲسټبي اثالٚي ضا زض ٲ٣بَٕ ؾٻ ٲبټٻ ثٻ ؾبظٲبٴ اٖالٰ ٶٳبيس.

ا ٢بٶٹٴ ثطٶبٲٻ ض 7ٲبزٺ  "ر"ٸ  "ث"، "ت"ٲٟبز ثٷسټبيذٹز  قٹضا ٲٹْٝ اؾت زض ٦ٯيٻ ٲهٹثبت ٸ تٗٽسات -3

 ضٖبيت ٶٳبيس. 

يٽبي ي% اظ اٖتجبضات تٳٯ٥ زاضا10قٹضا ٲجبظ اؾت حسا٦ثط ٸ تجهطٺ آٴ،  ييٹاثٍ اجطائ 18ثٻ اؾتٷبز ٲبزٺ  -4

ٲهٹثبت ؾٟط  ٶٳبيس.) (2)اٮحب٠  ٢بٶٹٴ 23جسيس ثب ضٖبيت ٲٟبز ٲبزٺ  يټب اي اؾتبٴ ضا نطٜ قطٸٔ پطٸغٺ  ٻؾطٲبي

 ټؿتٷس.( يٲبټيت تٗٳيط ٸ تجٽيع ٲؿتثٷ يٲؿتٳط ٸ زاضا يټب ،پطٸغٺيٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجط

% اٖتجبضات ؾٽٱ ٞهٹ٬ ٸ 10ضيعي حسا٦ثط  قٹضا ٲجبظ اؾت ثٻ ٲٷٓٹض ٲسيطيت اٖتجبضات ٸ اٶُٗبٜ زض ثطٶبٲٻ -5

ؾبيط ٞهٹ٬ ٸ  ضا اظ ٲح٭ ٦بټف٥ يٹؾت قٳبضٺ ي(پ 1396)ٲهٹة ؾب٬  6ٸ  4قٽطؾتبٶٽب ٲٷسضر زض جساٸ٬ 

 قٽطؾتبٶٽب اٞعايف زټس.

 يټب زؾت٫بٺ يا ا٢ساٰ ٶٳبيس ٦ٻ زض ٲهطٜ اٖتجبضات ټعيٷٻ يا قٹضا ٲٹْٝ اؾت ثب اتربش تٳٽيسات الظٰ ثٻ ٪ٹٶٻ -6

ٲؿتٳط ٸ ٖيسي پبيبٴ ؾب٬ ٦ٯيٻ  يټب اٮٗبزٺ اجطائي ٲكٳٹ٬ ٶٓبٰ ثٹزجٻ اؾتبٶي، تبٲيٵ ح٣ٹ٠ ٸ ٲعايب ٸ ٞٹ٠

  پطؾٷ٭ زض اٸٮٹيت ٢طاض ٪يطز.

اي ٸ  % اظ اٖتجبضات ټعيٷٻ0.5،قٹضا ٲجبظ اؾت حسا٦ثط (2) ٢بٶٹٴ اٮحب٠ (28)ٲبزٺ  «ٌ»ثٷس  3زض اجطاي جعء   -7

٦طز  يبٞتٻ ثٻ اؾتبٴ ضا ثب ضٖبيت ٢بٶٹٴ ٶحٹٺ ټعيٷٻ اي ترهيم ټبي ؾطٲبيٻ يي% اظ اٖتجبضات تٳٯ٥ زاضا1حسا٦ثط 

اٖتجبضاتي ٦ٻ ثٻ ٲٹجت ٢بٶٹٴ اظ ضٖبيت ٢بٶٹٴ ٲحبؾجبت ٖٳٹٲي ٸ ؾبيط ٲ٣طضات ٖٳٹٲي زٸٮت ٲؿتثٷي ټؿتٷس 

 اجطايي تٹظيٕ ٶٳبيس.ټبي  ضا ثيٵ زؾت٫بٺ

ټب ضا  ٦كٹض ؾطجٳٕ ترهيم اثالٚي ثٻ اؾتبٴ يٖٳٹٲ يزضآٲسټب يٲٹْٝ اؾت زض حسٸز ٸنٹٮ ؾبظٲبٴ -8

 ٲتٷبؾت ثب ٲيعاٴ تح١٣ زضآٲسټبي ٲهٹة اثالٚي ثٻ اؾتبٴ تبٲيٵ ٶٳبيس.
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ٸ پطزاذت اظ  ٹة ٶٓبٰ ثٹزجٻ اؾتبٶي نٹضت پصيطزټط٪ٹٶٻ پطزاذت اظ ٲح٭ اٖتجبضات اؾتبٴ ثبيؿتي زض چبضچ  -9

اي زؾت٫بټٽبي  ؾطٲبيٻ يټب تٳٯ٥ زاضايي يټب جبضي ٸ يب َطح يټب ٲح٭ اٖتجبضات اؾتبٴ ثطاي اٶجبٰ ٞٗبٮيت

 ثبقس. اجطايي ٲٯي ٲجبظ ٶٳي

ټبي اؾتبٴ  اي ثيٵ قٽطؾتبٴ ټبي ؾطٲبيٻ يياؾبؾي، تٹظيٕ اٖتجبضات تٳٯ٥ زاضا٢بٶٹٴ  48زض اجطاي ان٭  -11

ټب ضا ثٻ َٹض ټٳبټٷ٩ ٸ  ثبيؿتي ٲتٷبؾت ثب ٶيبظټبٸاؾتٗساز ضقس ټط قٽطؾتبٴ ثٹزٺ ٸ ظٲيٷٻ تٹؾٗٻ قٽطؾتبٴ

 .ز٬ ٞطاټٱ ؾبظزٲتٗب

ٲبټٻ ٲٷٹٌ ثٻ ٣ٖس ايٵ ٢طاضزاز ٸ ضٖبيت ٲٟبز آٴ اظ ؾٹي قٹضا ٸ اضائٻ  اثال٘ ترهيم اٖتجبضات زض ٲ٣بَٕ ؾٻ -11

 ثبقس  يالظٰ ثٻ ؾبظٲبٴ ٲ ي٪عاضقٽب

، ترهيم اٖتجبضات اؾتبٶي پيٹؾت ٢بٶٹٴ ثٻ نٹضت ؾطجٳٕ زض (2( ٢بٶٹٴ اٮحب٠ )44) ٲبزٺ« ٸ»ثٷس زض اجطاي  -12

٪يطز تب ثب ضٖبيت ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ٲطثٹٌ ٸ اٸٮٹيتٽبي اؾتبٴ ا٢ساٰ  يترهيم اٖتجبض اؾتبٴ ٢طاض ٲاذتيبض ٦ٳيتٻ 

 ٶٳبيس. 

 : ًظبضت  4هبزُ 

ؾبظٲبٴ ٲٹْٝ اؾت زؾتٹضاٮٗٳ٭ ٸ جساٸ٬ الظٰ ثطاي تٽيٻ ٸ تسٸيٵ ٪عاضـ چ٫ٹٶ٫ي پيكطٞت ٲٟبز ايٵ ٢طاضزاز  -1

 ضا تٽيٻ ٸ زض اذتيبض قٹضا ٢طاضزټس. 

ؾت اظ َطي١ زثيطذبٶٻ قٹضا، چ٫ٹٶ٫ي پيكطٞت ٖٳٯيبت، ٞٗبٮيتٽب ٸ اجطاي تٗٽسات ٲٷسضر زض ايٵ قٹضا ٲ٧ٯٝ ا  -2

ٲبټٻ ٸ ٖٳٯ٧طز ؾب٬ ٪صقتٻ ضا تب پبيبٴ قٽطيٹضٲبٺ زض چبضچٹة پيف ثيٷي قسٺ زض ثٷس  ٢6طاضزاز ضا زض ٲ٣بَٕ 

 ٞٹ٠ ثٻ ؾبظٲبٴ ٪عاضـ ٶٳبيس.

 : ضوبئن لطاضزاز  5هبزُ 

 ٹزجٻ اؾتبٴ ذالنٻ ث – 1جسٸ٬ قٳبضٺ  -

 يبٞتياي ثٻ ت٧ٟي٥ زؾت٫بٺ، ؾٽٱ ضزيٝ ٸ ؾبيط ٲٷُج١ ثب اَالٖبت زض تٹظيٕ اٖتجبضات ټعيٷٻ -2جسٸ٬ قٳبضٺ  -

 اظ ؾبٲبٶٻ ؾجب

ٲجبزٮٻ  يټب اؾتبٴ ثط اؾبؼ ٲٹا٣ٞتٷبٲٻ ياجطاي يټب ٸيٗيت پطؾٷ٭ تبٲيٵ اٖتجبض قسٺ زؾت٫بٺ -3جسٸ٬ قٳبضٺ  -

 قسٺ

-1اي ثٻ ت٧ٟي٥ قٽطؾتبٴ ٲٷسضر زض جسٸ٬ قٳبضٺ  ټبي ؾطٲبيٻ ييزاضا تٹظيٕ اٖتجبضات تٳٯ٥ -4جسٸ٬ قٳبضٺ  -

 ي٢بٶٹٴ ثٹزجٻ ؾبٮجبض 10

ثط اؾبؼ ؾبٲبٶٻ  يت٧ٟي٥ ٞهٹ٬ ٖٳٯيبتاي ثٻ  ټبي ؾطٲبيٻ ييتٹظيٕ اٖتجبضات تٳٯ٥ زاضا  6ٸ  5جسٸ٬ قٳبضٺ  -

 4ٶٓبضت 

 1396ؾب٬ پبيبٴ زض اؾتبٴ اي تٹؾٗٻ اټساٜ يثيٷ پيف -7جسٸ٬ قٳبضٺ  -
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 ٭ قٹز.يثٹزجٻ ت٧ٳ يٲطثٹٌ ثٻ ؾب٬ اجطا طاتييثب اٖٳب٬ تٛ 1396ؾب٬ *جساٸ٬ ٲُبث١ جساٸ٬ زؾتٹضاٮٗٳ٭ 

 : ؾبيطهَاضز 6هبزُ 

 يټٳبټٷ٫ ٸ يا٢تهبز )ٲٗبٸٶت پؽ اظ اثال٘ ايٵ ٢طاضزاز تٹؾٍ ؾبظٲبٴ(، 2)( ٢بٶٹٴ اٮحب44٠ٲبزٺ )زضاجطاي ٲٟبز  -1

 .ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزجٻ(، ثٹزجٻ ؾبالٶٻ اؾتبٴ ثٻ ٲطحٯٻ اجطا زض ذٹاټس آٲس

 

 
………………… ....................................... ..................................... 

هؼبٍى ضئيؽ خوَْض ٍ ضئيؽ ؾبظهبى 

 وكَض ثطًبهِ ٍ ثَزخِ
ضيعي ٍ تَؾؼِ  اؾتبًساض ٍ ضئيؽ قَضاي ثطًبهِ

 اؾتبى

ٍ  يضيع هسيطضيت ٍ ثطًبهِؽ ؾبظهبى يضئ

 ضيعي ٍ تَؾؼِ اؾتبى ط قَضاي ثطًبهِيزث
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 ( ًحَُ فطآيٌس هجبزلِ ؾٌس ثَزخِ اؾتبى8

 budget@mporg.irټبي اٸٮيٻ ثٻ آزضؼ ايٳي٭  جساٸ٬ ؾٷس پؽ اظ ت٧ٳي٭ تٹؾٍ اؾتبٴ اثتسا ثطاي ثطضؾي -1

 .ثبقس ٲي 31/4/1396تبضيد ٪طزز. ٲٽٯت اضؾب٬ اٮ٧تطٸٶي٧ي جساٸ٬ تب  اضؾب٬ ٲي

ټبي اٸٮيٻ ٸ زض نٹضت ٮعٸٰ تٳبؼ ثب اؾتبٴ ثطاي اٶجبٰ انالحبت الظٰ ٸ زض ٶٽبيت تبييس ٶٽبيي تٹؾٍ  پؽ اظ ثطضؾي -2

 ٪طزز. ثٻ اؾتبٴ ٖٹزت ٲي ٴ، جساٸ٬ؾبظٲب

ؽ ؾبظٲبٴ اؾتبٴ، اٲًبء ٸ يتٹؾٍ اؾتبٶساض ٸ ضئ ي٧يعيٞ تٹؾٍ ايٵ ؾبظٲبٴ، ٶؿرٻ پؽ اظ تبييس ٶٽبيي ؾٷس ٸ جساٸ٬ -3

 31/5/1396 ٲٽٯت اضؾب٬ ٢طاضزاز اٲًبء قسٺ ٲٹضخ. ٪طزز ثٻ ايٵ ؾبظٲبٴ اضؾب٬ ٲي يثطاي اٶجبٰ ا٢ساٲبت ثٗس

 .ثبقس ٲي

ؾطظٲيٵ ، آٲبيف يضيع ثطٶبٲٻ اظ َطي١ اٲٹض، ٢طاضزاز ثٻ ټٳطاٺ جساٸ٬ ٦بٲ٭ ٢طاضزاز ؾٷس ثٹزجٻ اؾتبٴپؽ اظ اٲًبي  -4

 ٪طزز. ثٻ اؾتبٴ اثال٘ ٲيظيؿت  ٸ ٲحيٍ

 

 تىويل خساٍل ؾٌس يضاٌّوب

 

 1396ذالنِ ثَزخِ اؾتبى زض ؾبل  -1خسٍل  

ثطاؾبؼ اض٢بٰ  1396اي ثطاي ؾب٬  ټبي ؾطٲبيٻ اي ٸ تٳٯ٥ زاضايي اض٢بٰ ضزيٝ زضآٲسټبي ٖٳٹٲي ، اٖتجبضات ټعيٷٻ -1

قٹز . ټٳچٷيٵ  ٲٷٓٹض ٸ پطزاذتي ثطاثط اض٢بٰ ٖٳٯ٧طز 1395ٸ  1394ٸ ثطاي ؾبٮٽبي  10-1ٸ  10ٲٷسضر زض جساٸ٬ 

اؾتبٶي پيٹؾت ٢بٶٹٴ ثٻ ايبٞٻ ضزيٟٽب( ثٹزٺ ٸ اظ ٲطثٹٌ ثٻ اٖتجبضات ٖٳٹٲي) "زضر ٖٳٯ٧طز ؾٷٹات ٢ج٭ نطٞب

 ٦طزٴ ؾبيط ٲٷبثٕ ذٹززاضي قٹز . ايبٞٻ

 ٲٷٓٹض قٹز . 10ٸ ٪بظ ٲٷسضر زض جسٸ٬  % ٶٟت3ثطاثط اي  ټبي ؾطٲبيٻ اض٢بٰ ضزيٝ ٸا٪صاضي زاضايي -2

 

ؾبيط -ضزيف –اي اؾتبى ثِ تفىيه زؾتگبُ تَظيغ اػتجبضات ّعيٌِ -2خسٍل 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:budget@mporg.ir
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ٍضؼيت پطؾٌل تبهيي اػتجبض قسُ زؾتگبّْبي اخطايي اؾتبى  -3خسٍل 

  

  

  

 

اي ثِ تفىيه قْطؾتبى ٍ العاهبت لبًَى ّبي ؾطهبيِ تَظيغ اػتجبضات توله زاضايي -4خسٍل 

اي ثِ تفىيه ّبي ؾطهبيِ تَظيغ اػتجبضات توله زاضايي -6ٍ  5خسٍل 

1- 

 

2- 

 

 

1396اي اؾتبى زض پبيبى ؾبل  پيف ثيٌي اّساف تَؾؼِ -7خسٍل 
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1- 

2- 

3- 
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4- 

5- 

6- 

7- 

 

8- 

 

9- 
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- 
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ول   ویپست دستورالعمل  جدا
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 -(1پيَؾت قوبضُ)

 نام و كد استان :   
   

 
     

 مبالغ به ميليون ريال

 مصارف مىاتع

 49مصًب  49پزداختي  49عملكزد   عىًان 49مصًب  49دريافتي 49عملكزد    عىًان 

       استاوي يسزمايٍ ا يَا يداراي يدرآمذَاي عمًمي ي ياگذار

 اي  اعتثارات َشيىٍ

       اس محل اعتثارات استاوي

 يسٍ درصذ درآمذ حاصل اس صادرات وفت خام ي گاس طثيع
       ک سًمي

       َا اس محل رديف       دي سًم

       11ي  11اس محل مادٌ     دريافت اس  درآمذَاي عمًمي ملي 

    اس محل درآمذَاي اختصاصي    درآمذَاي اختصاصي استان

    اي جمع َشيىٍ       سايز مىاتع

        

اعتثارات تملک 

َاي  دارايي

 اي  سزمايٍ

       اس محل اعتثارات استاوي

       َاي استاوي ييضٌ مصًب قاوًن اس محل طزح        

       َا اس محل رديف        

       11ي  11اس محل مادٌ         

       اس محل درآمذَاي اختصاصي        

       َاي استاوي وامٍ اس محل سايز مىاتع مىذرج در مًافقت        

       جمع          

       ياماو          

       يماويپ          

    (يماويي پ يجمع)اماو        

         

    جمع کل مصارف    جمع کل مىاتع  

      
  

   

     
 استان  يريش مذيزيت ي تزوامٍس يرئ                     

 
 صفح7ٍاس  1صفحٍ 
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 مثالغ تٍ ميليًن ريال      وام ي کذ استان:    

قوبضُ عجمِ 

 ثٌسي
 ػٌَاى زؾتگبُ

 96ههَة  95پطزاذتي  94ػولىطز

 ّب ضزيف اؾتبًي
ٍ  10هبزُ 

12 
 ّب ضزيف اؾتبًي خوغ اذتهبني

ٍ  10هبزُ 

12 
 خوغ اذتهبني اؾتبًي خوغ اذتهبني
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قوبضُ عجمِ 

 ثٌسي
 ػٌَاى زؾتگبُ

 96ههَة  95پطزاذتي  94ػولىطز

 ّب ضزيف اؾتبًي
ٍ  10هبزُ 

12 
 ّب ضزيف اؾتبًي خوغ اذتهبني

ٍ  10هبزُ 

12 
 خوغ اذتهبني اؾتبًي خوغ اذتهبني
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قوبضُ عجمِ 

 ثٌسي
 ػٌَاى زؾتگبُ

 96ههَة  95پطزاذتي  94ػولىطز

 ّب ضزيف اؾتبًي
ٍ  10هبزُ 

12 
 ّب ضزيف اؾتبًي خوغ اذتهبني

ٍ  10هبزُ 

12 
 خوغ اذتهبني اؾتبًي خوغ اذتهبني

                           

 
 

                          

 

 

                          

              جــمع کل

      
 استان يضيع هسيطيت ٍ ثطًبهِس ساسمان يرئ

 
صفحٍ 7اس  1صفحٍ   
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 ٶبٰ ٸ ٦س اؾتبٴ :
                

قوبضُ 

 ثٌسي عجمِ
 ػٌَاى

 1396ثيٌي اًتْبي ؾبل  پيف 1396عاى تغييطات عي ؾبل يه 1396ؾبل  ياثتسا 1395اثتساي ؾبل 

ي
وبً

 پي
ٍ 

ي
ؾو

ض
 

ي
از

ضز
طا

ل
 

يط
ؾب

 

وغ
خ

 

ي
وبً

 پي
ٍ 

ي
ؾو

ض
 

ي
از

ضز
طا

ل
 

يط
ؾب

 

وغ
خ

 

ي
وبً

 پي
ٍ 

ي
ؾو

ض
 

ي
از

ضز
طا

ل
 

يط
ؾب

 

وغ
خ

 

ي
وبً

 پي
ٍ 

ي
ؾو

ض
 

ي
از

ضز
طا

ل
 

يط
ؾب

 

وغ
خ

 

                                 اؾتبٶساضي 105000

105500 
ازاضٺ ٦٭ ثجت 

 احٹا٬
                                

108200 
ازاضٺ ٦٭ ظٶساٴ 

ټب ٸ ا٢ساٲبت 

 تبٲيٷي ٸ تطثيتي

                                

                                 ازاضٺ ٦٭ ثبظضؾي 108300

108400 
ازاضٺ ٦٭ پعق٧ي 

 ٢بٶٹٶي
                                

108500 
ازاضٺ ٦٭ ثجت 

 اؾٷبز ٸ اٲال٤
                                

109500 
ازاضٺ ٦٭ اٸ٢بٜ ٸ 

 اٲٹض ذيطيٻ
                                

110000 
ازاضٺ ٦٭ اٲٹض 

ا٢تهبزي ٸ 

 زاضايي

                                

113000 
ازاضٺ ٦٭ 

 ټٹاقٷبؾي
                                

113700 

ازاضٺ ٦٭ ٲيطاث 

ٞطټٷ٫ي ،نٷبيٕ 

زؾتي ٸ 

 ٪طزق٫طي

                                

114000 
ازاضٺ ٦٭ ٞطټٷ٩ 

 ٸ اضقبز اؾالٲي
                                

114301 
ازاضٺ ٦٭ تجٯيٛبت 

 اؾالٲي
                                

114301 
حٹظٺ ټٷطي ازاضٺ 

٦٭ تجٯيٛبت 

 اؾالٲي

                                

127600 
ازاضٺ ٦٭ ٶٹؾبظي 

، تٹؾٗٻ ٸ تجٽيع 

 ٲساضؼ

                                

128500 
ازاضٺ ٦٭ ٸضظـ 

 ٸ جٹاٶبٴ
                                

129500 
ازاضٺ ٦٭ اٶت٣ب٬ 

 ذٹٴ
                                

131500 
ازاضٺ ٦٭ 

 ثٽعيؿتي
                                

135500 
ازاضٺ ٦٭ 

 زاٲپعق٧ي
                                

139000 
ازاضٺ ٦٭ ٲٷبثٕ 

 َجيٗي
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 ٶبٰ ٸ ٦س اؾتبٴ :
                

قوبضُ 

 ثٌسي عجمِ
 ػٌَاى

 1396ثيٌي اًتْبي ؾبل  پيف 1396عاى تغييطات عي ؾبل يه 1396ؾبل  ياثتسا 1395اثتساي ؾبل 

ي
وبً

 پي
ٍ 

ي
ؾو

ض
 

ي
از

ضز
طا

ل
 

يط
ؾب

 

وغ
خ

 

ي
وبً

 پي
ٍ 

ي
ؾو

ض
 

ي
از

ضز
طا

ل
 

يط
ؾب

 

وغ
خ

 

ي
وبً

 پي
ٍ 

ي
ؾو

ض
 

ي
از

ضز
طا

ل
 

يط
ؾب

 

وغ
خ

 

ي
وبً

 پي
ٍ 

ي
ؾو

ض
 

ي
از

ضز
طا

ل
 

يط
ؾب

 

وغ
خ

 

140000 
ازاضٺ ٦٭ حٟبْت 

 ٲحيٍ ظيؿت
                                

146000 
ازاضٺ ٦٭ 

اؾتبٶساضز ٸ 

 تح٣ي٣بت نٷٗتي

                                

149600 
ازاضٺ ٦٭ اٲٹض 

 ٖكبيط
                                

151000 
ازاضٺ ٦٭ جٽبز 

 ٦كبٸضظي
                                

153061 
ازاضٺ ٦٭ اٲٹض ضاٺ 

 ٸ قٽطؾبظي
                                

154061 
ازاضٺ ٦٭ تٗبٸٴ، 

٦بض ٸ ضٞبٺ 

 اجتٳبٖي

                                

155061 
ازاضٺ ٦٭ نٷٗت، 

 ٲٗسٴ ٸ تجبضت
                                

                 خـــــوغ ول

   
اؾتبى يضيع هسيطيت ٍ ثطًبهِؽ ؾبظهبى يضئ  نفحِ 7اظ  3نفحِ  
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  نام و كد استان :  

   

 

 

 

 ياضتمبء قبذهْب 

 يتَؾؼِ التهبز

 27هَضَع 

نسم زضنس 

ثط اضظـ  بتيهبل

 افعٍزُ

توله 

ّبي  زاضايي

اي  ؾطهبيِ

 اؾتبًي

% زضآهس 3

حبنل اظ 

نبزضات ًفت 

ذبم ٍ گبظ 

 يعجيؼ

لبًَى 

اؾتفبزُ 

هتَاظى اظ 

اهىبًبت 

 وكَض

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      سطح استان

هاي فني و  كمك

 اعتباري 
     

        جــمع

  
 استان يضيع هسيطيت ٍ ثطًبهِس ساسمان يرئ                     

 

 صفحٍ 7اس  9صفحٍ 
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 تَظيغ اػتجبضات توله زاضائيْبي ؾطهبيِ اي ثِ تفىيه فهَل - 5خسٍل قوبضُ 

 نام و كد استان :
         

 مبالغ به ميليون ريال

  

 

       

              

  
 

 
            

  
              

  
              

  
              

  
              

  
              

  
              

  
              

  
              

  
              

  
              

  
              

  
              

  
              

  
              

  
              

  
              

  
              

  
              

  
              

 
              

     
 صفحٍ 7اس  9صفحٍ  اؾتبى يضيع ؾبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِسيرئ
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   نام و كد استان :            
              

 مبالغ به ميليون ريال

 
 

 

        

              

                               فصل ادارٌ امًرعمًمي 1011101110111

                               فصل خذمات مالي يمالياتي 1011001110111

                               فصل تحقيق يتًسعٍ در امًر خذمات عمًمي 1011901110111

                               فصل دفاع 1011101110111

                               فصل ادارٌ امًر قضايي 1011101110111

                               فصل تحقيق يتًسعٍ درامًرقضايي 1011101110111

                               فصل اوزصي 1001101110111

                               فصل حمل ي وقل 1001001110111

                               فصل صىعت يمعذن 1001901110111

                               فصل تاسرگاوي 1001901110111

                               فصل کطايرسي يمىاتع طثيعي 1001901110111

                               فصل مىاتع آب 1001701110111

                               فصل تحقيق يتًسعٍ درامًراقتصادي 1001101110111

                               فصل مذيزيت پسماوذ 1091101110111

                               فصل کاَص آلًدگي 1091001110111

                               َاي سيستي فصل حفاظت اس گًوٍ 1091901110111

                               فصل تحقيق ي تًسعٍ در امًر محيط سيست 1091901110111
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   نام و كد استان :            
              

 مبالغ به ميليون ريال

 
 

 

        

              

                               فصل مسكه 1091101110111

                               فصل تًسعٍ يخذمات ضُزي، ريستايي يعطايزي 1091101110111

                               ي فاضالب فصل آب 1091001110111

1091901110111 
فصل تحقيق يتًسعٍ در امًر مسكه،عمزان ضُزي ي 

 ريستايي
                              

                               فصل تُذاضت 1091101110111

                               فصل درمان 1091101110111

                               فصل ديه ي مذَة 1071101110111

                               فصل يرسش يتفزيحات 1071101110111

                               فصل فزَىگ ي َىز 1071001110111

                               فصل ميزاث فزَىگي 1071901110111

                               فصل رساوٍ 1071901110111

                               فصل گزدضگزي 1071901110111

                               فصل صىايع دستي 1071701110111

1071001110111 
فصل تحقيق يتًسعٍ در امًر فزَىگ، تزتيت تذوي 

 يگزدضگزي
                              

                               فصل آمًسش ي پزيرش عمًمي 1001101110111
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   نام و كد استان :            
              

 مبالغ به ميليون ريال

 
 

 

        

              

                               فصل آمًسش فىي ي حزفٍ اي يمُارت آمًسي 1001101110111

                               فصل تحقيق يتًسعٍ در امًر آمًسش ي پضيَص 1001901110111

                               فصل امذاد ي وجات 1041101110111

                               فصل حمايتي 1041001110111

                               فصل تًاوثخطي 1041901110111

                               فصل تحقيق يتًسعٍ در امًر رفاٌ اجتماعي 1041901110111

                               تًسيع وطذٌ  

                               کمكُاي فىي ي اعتثاري  

                               جمع

                 

 

 صفحٍ 7اس  9صفحٍ  ريشي استان ساسمان مذيزيت ي تزوامٍ رئيس 
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 1396اي اؾتبى زض پبيبى ؾبل  اّساف تَؾؼِ يپيف ثيٌ- 7خسٍل قوبضُ 

   وام ي کذ استان : 

 حبتيتَض 96 يزض اًتْب يٌيف ثيپ 95بى يپب    

 

 

         

           

           

           

           

           

 *          

 **          
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   وام ي کذ استان : 

 حبتيتَض 96 يزض اًتْب يٌيف ثيپ 95بى يپب    

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

  (فطٌّگؿطا، هدتوغ فطٌّگي،وبًًَْبي پطٍضـ فىطي وَزوبى ٍ ًَخَاًبى، وبًًَْبي فطٌّگي ٍ ٌّطي قْطزاضي ّب، ؾپبُ، وويتِ اهساز ٍ هدتوؼْبي زؾتگبّْبي زٍلتي ٍ  ًْبزّبي غيط زٍلتي) *    

 ِ ّبيٌيهؿبخس ٍ حؿ **

     
 

 صفحٍ 7اس  7صفحٍ  استان يريش مذيزيت ي تزوامٍس ساسمان يرئ
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 (7تب1لبًَى اؾتفبزُ هتَاظى )خساٍل هَضَعخساٍل  -(2پيَؾت قوبضُ)

  قْطؾتبى ّب زض فؼبليت ؾْن زضتؼييي ػول هَضز ّبي هتَؾظ وكَضي قبذم-1خسٍل قوبضُ 

 قبذم فيضز
هتَؾظ 

 وكَضي
 اثؼبز ٍ تؼطيف قبذم ٍاحس

 100× ؾب٬  10ي٧بض ثٻ جٳٗيت ٞٗب٬ ثباليت ثيجٳٗ زضنس 12.4 (95)ؾب٬  ٶطخ ثي٧بضي 1

 100× ؾب٬  6يؾب٬ ثٻ جٳٗيت ثبال 6يثبؾٹاز ثبال جٳٗيت زضنس 87.6 (95)ؾب٬ ٶطخ ثبؾٹازي 2

3 
ٲ٣بَٕ ٽبي ٚيطاؾتبٶساضز زض ٦ٯيٻ زضنس ٦الؾ

 (90)ؾب٬ 
 زضنس 38

طٲ٣بٸٰ يٚ يټب% ٦الؼ33ٸ  يجيترط يټبٲجٳٹٔ تٗساز ٦الؼ

 100× ٲٹجٹز  يټبثٻ ٦٭ ٦الؼ

4 
 تطا٦ٱ ٦الؼ زاٶف آٲٹظي زض ٦ٯيٻ ٲ٣بَٕ

 (93)ؾب٬ 
 ټبي ٦بٮجسي ٲٹجٹزٶؿجت تٗساز ٦٭ زاٶف آٲٹظاٴ ثٻ ٦الؼ ٶٟط٦الؼ 22

5 
اظ ضاٺ  يطيٖكب يذبٶٹاضټب يعاٴ ثطذٹضزاضيٲ

 (93)ؾب٬ 
 زضنس 47

ٯٹٲتط( ثٻ ٦٭ ذبٶٹاض يثطذٹضزاض اظ ضاٺ )٦ يطيٖكب يت ذبٶٹاضټبيجٳٗ

 100×  يطيٖكب

6 
اظ آة  يطيٖكب يذبٶٹاضټب يعاٴ ثطذٹضزاضيٲ

 (93)ؾب٬  يسٶيآقبٲ
 زضنس 43

ٻ( ثٻ يتط ثط ثبٶي)ٮ يسٶياظ آة آقبٲ ثطذٹضزاض يطيٖكب يت ذبٶٹاضټبيجٳٗ

 100×  يطي٦٭ ذبٶٹاض ٖكب

7 
ټعاض ٶٟط  10ثٻ اظاء  يؾطاٶٻ پعق٥ ٖٳٹٲ

 (92ت )ؾب٬ يجٳٗ
 10000( × 90)ؾب٬ ت يثٻ جٳٗ يپعق٥ ٖٳٹٲتٗساز  تٗساز 5

8 
ت يجٳٗ ٶٟط ء ټعاضثٻ اظا ؾطاٶٻ ذبٶٻ ثٽساقت

 (92)ؾب٬  ضٸؾتبيي
 1000×( 90)ؾب٬ ثٻ جٳٗيت ضٸؾتبيي  يٲٯ٧ثٽساقت  يټب تٗساز ذبٶٻ تٗساز 0.83

9 
ټعاض  10ءثٻ اظا يقٽط ثٽساقتؾطاٶٻ ٲط٦ع 

 (90ت )ؾب٬ يجٳٗ ٶٟط
 ٲط٦ع 0.8

ي قٽطثٻ جٳٗيت  يٲٯ٧ يقٽط يٸ زضٲبٶ يثٽساقت ٲطا٦عتٗساز 

×10000 

10 
 ټعاض 10ء ثٻ اظا ييضٸؾتب ثٽساقتؾطاٶٻ ٲط٦ع 

 (90ت )ؾب٬ يجٳٗ ٶٟط
 ٲط٦ع 0.8

ثٻ جٳٗيت ضٸؾتبيي  يٲٯ٧ ييضٸؾتب يٸ زضٲبٶ يثٽساقت ٲطا٦عتٗساز 

×10000 

11 
ثطذٹضزاض اظ ٪بظ ثٻ  ييضٸؾتب ذبٶٹاضټبيٶؿجت 

 (95)ؾب٬ يي ت ضٸؾتبي٦٭ جٳٗ
 زضنس 63.9

 يثٻ ٦٭ ذبٶٹاضټب ثطذٹضزاض اظ ٪بظ ييضٸؾتب يذبٶٹاضټبتٗساز 

 100×  (95)ؾب٬ يي ضٸؾتب

12 
ټب ٸ ٶٹاحي نٷٗتي ٲهٹة زضنس قٽط٤

 (94)ؾب٬  زاضاي قج٧ٻ ٪بظ
 زضنس 43.7

ټب ٸ ٶٹاحي نٷٗتي ٲهٹة زاضاي ٪بظ ثٻ ٦٭ تٗساز قٽط٤

 100×ټب ٸ ٶٹاحي نٷٗتي ٲهٹة قٽط٤

13 
ٲهٹة ټب ٸ ٶٹاحي نٷٗتي زضنس قٽط٤

 (94)ؾب٬  زاضاي قج٧ٻ ثط٠
 زضنس 50.8

ټب ٸ ٶٹاحي نٷٗتي ٲهٹة زاضاي قج٧ٻ ثط٠ ثٻ ٦٭ تٗساز قٽط٤

 100×ټب ٸ ٶٹاحي نٷٗتي ٲهٹةقٽط٤

14 
ټب ٸ ٶٹاحي نٷٗتي ٲهٹة زضنس قٽط٤

 (94)ؾب٬ آة زاضاي قج٧ٻ 
 زضنس 58.4

ثٻ ٦٭  آةټب ٸ ٶٹاحي نٷٗتي ٲهٹة زاضاي قج٧ٻ تٗساز قٽط٤

 100×ٶٹاحي نٷٗتي ٲهٹة ټب ٸ قٽط٤
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 قبذم فيضز
هتَؾظ 

 وكَضي
 اثؼبز ٍ تؼطيف قبذم ٍاحس

15 
ټب ٸ ٶٹاحي نٷٗتي ٲهٹة زضنس قٽط٤

 (94)ؾب٬ ټبي ٲربثطاتي طؾبذتيظ زاضاي
 زضنس 36.1

 يټبطؾبذتيظټب ٸ ٶٹاحي نٷٗتي ٲهٹة زاضاي تٗساز قٽط٤

 100×ټب ٸ ٶٹاحي نٷٗتي ٲهٹة ثٻ ٦٭ قٽط٤ يٲربثطات

16 
ثٻ ٦٭      ټبي ضٸؾتبيي آؾٟبٮتٻضاٺ زضنس

 (93)ؾب٬ ذبٶٹاض  20ټبي ضٸؾتبيي ثبالي ضاٺ
 زضنس 53

 ضٸؾتبيي ٲٹجٹز يټب ضٸؾتبيي آؾٟبٮتٻ ثٻ ٦٭ ضاٺ يټب َٹ٬ ضاٺ

 100× ذبٶٹاض  20 يثبال

17 
 ذبٶٹاض تحت20زضنس جٳٗيت ضٸؾتبيي ثبالي

 (94)ؾب٬  آقبٲيسٶي ؾبٮٱپٹقف قج٧ٻ آة
 زضنس 71.3

آة  ٲٷس اظذبٶٹاض ثٽطٺ20تٗساز جٳٗيت ضٸؾتبټبي ثبالي

 100× ذبٶٹاض  20آقبٲيسٶي ؾبٮٱ ثٻ ٦٭ جٳٗيت ضٸؾتبيي ثبالي 

18 
ذبٶٹاض  20 يثبال يضٸؾتبټب يزضنس ثطذٹضزاض

 (93)ؾب٬ يَطح ټبز ياظ اجطا
 زضنس 19

َطح  يټبذبٶٹاض ٦ٻ ي٧ي اظ پطٸغٺ 20تٗساز ضٸؾتبټبي ثبالي 

 100× ذبٶٹاض 20سٺ ثٻ ٦٭ ضٸؾتبټبي ثباليټبزي زض آٶٽب اجطا ق

19 
ضٸثبظ ثٻ اظاء ټعاض ٶٟط  يٸضظق يؾطاٶٻ ًٞبټب

 (94)ؾب٬ ت يجٳٗ
 ٲتطٲطثٕ 590

 (95)ؾب٬ ت يضٸثبظ )ٲتطٲطثٕ( ثٻ جٳٗ يٸضظق يٲؿبحت ًٞبټب

 ×1000 

20 
سٺ ثٻ اظاء ټعاض يؾطپٹق يٸضظق يؾطاٶٻ ًٞبټب

 (94)ؾب٬ ت يٶٟط جٳٗ
 ٲتطٲطثٕ 170

ت يسٺ )ٲتطٲطثٕ( زض ثٻ جٳٗيؾطپٹق يٸضظق يٲؿبحت ًٞبټب

 1000×  (95)ؾب٬ 

21 
ثٻ اظاء ټعاض ٶٟط  يؾطاٶٻ ٦تبثربٶٻ ٖٳٹٲ

 (90ت )ؾب٬ يجٳٗ
 1000× ت يثٻ جٳٗ يٖٳٹٲ يټبٲؿبحت ٦تبثربٶٻ ٲتطٲطثٕ 25

23 
ت يٷٳب ثٻ اظاء ټعاض ٶٟط جٳٗيؾ يؾطاٶٻ نٷسٮ

 (93)ؾب٬ 
 1000( × 90ت )ؾب٬ يٷٳب ثٻ جٳٗيؾ يتٗساز نٷسٮ تٗساز 1.4

22 
ثٻ اظاء ټعاض ٶٟط  يٞطټٷ٫ يؾطاٶٻ ًٞبټب

 (95)ؾب٬ ت يجٳٗ
 ٲتطٲطثٕ 13.2

، ي، ټٷطي)ٲجتٳٕ ٞطټٷ٫يټٷط يٲطا٦ع ٞطټٷ٫ يطثٷبيؾُح ظ

 ٸ تئبتط(ٷ٩ ٸ ټٷط، تبالضقٽط، ٲٹظٺ ټٷط ٞطټٷ٫ؿطا، ٶ٫بضذبٶٻ، ذبٶٻ ٞطټ

 1000×  (95)ؾب٬ ت يثٻ جٳٗ

24 
ټعاض ٶٟط  10ٻ ٸ ٲؿجس ثٻ اظاء يٷيتٗساز حؿ

 (93ت )ؾب٬ يجٳٗ
 10000( × 90ت )ؾب٬ يټب ثٻ جٳٗٻيٷيتٗساز ٲؿبجس ٸ حؿ تٗساز 10

25 
ٶٟط ٦بض٦ٵ  50ف اظ يٞٗب٬ ث يټبتٗساز ٦بض٪بٺ

 (93)ؾب٬ ټعاض ٶٟط جٳٗيت  100اظاء ثٻ 
 تٗساز 1

ت )ؾب٬ يٶٟط ٦بض٦ٵ ثٻ جٳٗ 50ف اظ يٞٗب٬ ث يټبتٗساز ٦بض٪بٺ

90 × )100000 

26 
ټعاض  100ٞٗب٬ ثٻ اظاء  يټبتٗساز ٦٭ ٦بض٪بٺ

 (93ت )ؾب٬ يٶٟط جٳٗ
 100000( × 90ت )ؾب٬ يٞٗب٬ ثٻ جٳٗ يټبتٗساز ٦٭ ٦بض٪بٺ تٗساز 6

27 
 يقٽطټب يټبقٽطزاضي يزضآٲس ؾطاٶٻ ٦ٹقك

 (92ؾب٬ ) ٦كٹض
 ټعاضضيب٬ 2845

ط اظ ي٦كٹض )ثٛ يت قٽطټبيټبثٻ جٳٗ يقٽطزاض ٦ٹقكيزضآٲس 

 (٦90الٶكٽطټب( )ؾب٬ 
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 1396اػتجبضات هَضَع لبًَى اؾتفبزُ هتَاظى اظ اهىبًبت وكَض زض ؾبل  -2قوبضُ خسٍل 

ف
زي

ض
 

 ًبم اؾتبى
اػتجبضات اؾتبًي 

 ( 10-1)خسٍل 

اػتجبضات اؾتبًي هَضَع 

 550000-48ضزيف 
 خوغ ول

 8109940000 7409940000 700000000 ول وكَض

 103540000 1,238,000 116,000 ٲط٦عي 1
 301880000 2,915,000 273,000 ٪يالٴ 2

 306770000 3,362,000 315,000 ٲبظٶسضاٴ 3

 300370000 2,777,000 260,000 قط٢ي آشضثبيجبٴ 4

 306200000 3,310,000 310,000 ٚطثي آشضثبيجبٴ 5

 208610000 2,616,000 245,000 ٦طٲبٶكبٺ 6

 406540000 4,262,000 392,000 ذٹظؾتبٴ 7

 503130000 4,858,000 455,000 ٞبضؼ 8

 503150000 4,860,000 455,000 ٦طٲبٴ 9

 309240000 3,588,000 336,000 ضيٹي ذطاؾبٴ 10

 208620000 2,617,000 245,000 انٟٽبٴ 11

 304340000 3,140,000 294,000 ټطٲع٪بٴ 12

 609480000 6,353,000 595,000 ثٯٹچؿتبٴ ٸ ؾيؿتبٴ 13

 301880000 2,915,000 273,000 ٦طزؾتبٴ 14

 107280000 1,580,000 148,000 ټٳساٴ 15

 306200000 3,310,000 310,000 ٮطؾتبٴ 16

 104020000 1,282,000 120,000 ايالٰ 17

 101680000 1,068,000 100,000 ظٶجبٴ 18

 102840000 1,174,000 110,000 ثرتيبضي ٸ چٽبضٲحب٬ 19

 109610000 1,793,000 168,000 ثٹيطاحٳس ٸ ٦ٽ٫يٯٹيٻ 20

 9930000 908,000 85,000 ؾٳٷبٴ 21

 103070000 1,195,000 112,000 يعز 22

 105400000 1,423,000 117,000 ثٹقٽط 23

 202180000 2,028,000 190,000 تٽطاٴ 24

 105770000 1,442,000 135,000 اضزثي٭ 25

 7600000 695,000 65,000 ٢ٱ 26

 101440000 1,046,000 98,000 ٢عٸيٵ 27

 204530000 2,243,000 210,000 ٪ٯؿتبٴ 28

 109270000 1,762,000 165,000 قٳبٮي ذطاؾبٴ 29

 109610000 1,793,000 168,000 جٷٹثي ذطاؾبٴ 30

 105760000 1,441,000 135,000 اٮجطظ 31
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 1396اؾتفبزُ هتَاظى زض ؾبل ّبي لبًَى ّطيه اهَض ٍ ظيطثرف ياػتجبض قْطؾتبً -3خسٍل قوبضُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1396ّبي لبًَى اؾتفبزُ هتَاظى زض ؾبل ّطيه اهَض ٍ ظيطثرف ياػتجبض قْطؾتبً -2خسٍل قوبضُ 

 

 

 قْطؾتبى:

 
( ضيب٬ ٲيٯيٹٴ ) 

 اػتجبض ّبي هطتجظ قبذم اهَض ضزيف

 اهَض التهبزي
 

1 

ي
اختوبػ

 آٲٹظـ ٸ پطٸضـ 
 

 ثٽساقت ٸ زضٲبٴ 2
 

 ٸضظقي 3
 

 ٲصټجي -ٞطټٷ٫ي 4
 

 خوغ اهَض اختوبػي
 

5 

ي
ظيطثٌبي

 

 آة قطة قٽطي ٸ ضٸؾتبيي
 

 اي ضاٺ ٸ ظيطؾبذتٽبي جبزٺ 6
 

 ضٸؾتبټب يثٽؿبظ 7
 

 قٽطي ټبي ٖٳطاٴ ؾطاٶٻ 8
 

 ضاٺ( -)آة قطة اٲٹض ٖكبيط 9
 

 خوغ اهَض ظيطثٌبيي
 

 خـــوغ ول قـــْطؾتبى
 

 

لبًَى اؾتفبزُ هتَاظى اظ اهىبًبت وكَض هَضَع  ياػتجبضات اؾتبً يقْطؾتبًتَظيغ  -4خسٍل قوبضُ 

 ًبم اؾتبى: 1396لبًَى ثَزخِ ؾبل  10-1خسٍل 9ٍ  5 يّب ؾتَى
  

( ضيب٬ ٲيٯيٹٴ ) 

 (5)ؾتَى ياؾتبً ًبم قْطؾتبى ضزيف
هَضَع ضزيف  ياؾتبً

 (9)ؾتَى  550000-54
 خوغ

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

 خــــوغ ول
   

 ظيؿت ؾبظٲبٴ اضؾب٬ ٪طزز. ،آٲبيف ٸ ٲحيٍيضيع ټب ثٻ اٲٹض ثطٶبٲٻ اؾت ايٵ ٞطٰ پؽ اظ اثال٘ اٖتجبض ثٻ قٽطؾتبٴ يتص٦ط: يطٸض
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 1395اؾتبى تب پبيبى ؾبل  يّب قْطؾتبى ييطثٌبي، ظي، اختوبػيالتهبز يّب ت قبذميٍضؼ -5خسٍل قوبضُ  اؾتبى:ًبم 

 خوؼيت قبذم
تؼساز 

 ؾىًَتگبّْب
 يآهَظ تطاون زاًف والؾْبي غيط اؾتبًساضز

 يٍضظق يؾطاًِ فضب

 سُيؾطپَق
 ضٍثبظ يٍضظق يؾطاًِ فضب

 ضٍؾتبيي قْطي قْطؾتبى

تؼساز 

ضٍؾتبّبي 

 20ثبالي 

 ذبًَاض

تؼساز 

والؼ 

وبلجسي 

 هَخَز

تؼساز 

والؼ 

 ترطيجي

تؼساز 

والؼ 

 غيطهمبٍم

ول 

والؾْبي 

غيط 

 اؾتبًساضز

زضنس 

والؾْبي 

غيط 

 اؾتبًساضز

تؼساز 

زاًف 

آهَظ 

هَخَز 

زض 

وليِ 

 همبعغ

تؼساز 

والؼ 

وبلجسي 

 هَخَز

تطاون 

زاًف 

آهَظ 

زض 

 والؼ 

 يفضبهؿبحت 

سُ يؾطپَق يٍضظق

ٍ  يزٍلت

 )هتطهطثغ(يزٍلتطيغ

ؾطاًِ 

 يفضب

 يٍضظق

سُ يؾطپَق

)ثِ اظاء 

ّعاض ًفط 

 ت(يخوؼ

هؿبحت 

ضٍثبظ  يَضظقيفضب

ٍ  يزٍلت

 )هتطهطثغ(يزٍلتطيغ

ؾطاًِ 

 يفضب

 يٍضظق

ضٍثبظ 

)ثِ اظاء 

ّعاض ًفط 

 ت(يخوؼ

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                اؾــــتبى
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 1395اؾتبى تب پبيبى ؾبل  يّب قْطؾتبى ييطثٌبي، ظي، اختوبػيالتهبز يّب ت قبذميٍضؼ -5خسٍل قوبضُ  ًبم اؾتبى:

 يپعقه ػوَه يفطٌّگ يؾطاًِ فضب ِ ٍ هؿدسيٌيحؿ يؾطاًِ وتبثربًِ ػوَه قبذم
ثْساقت ذبًِ 

 ضٍؾتبيي

هطاوع ثْساقتي 

 قْطي

هطاوع ثْساقتي 

 ضٍؾتبيي

 قْطؾتبى

هؿبحت 

 يّب وتبثربًِ

 يػوَه

ٍ  يزٍلت

 يطزٍلتيغ

 )هتطهطثغ(

ؾطاًِ 

 يّب وتبثربًِ

 يػوَه

ٍ  يزٍلت

 يطزٍلتيغ

)ثِ اظاء ّعاض 

 ت(يًفط خوؼ

تؼساز 

ِ يٌيحؿ

 ٍ

 هؿدس

تؼساز 

ّب ِ يٌيحؿ

ٍ هؿبخس 

)ثِ اظاء 

ّعاض  10

ًفط 

 ت(يخوؼ

 يطثٌبيؾغح ظ

 يهطاوع فطٌّگ

)هدتوغ  يٌّط

، يٌّط يفطٌّگ

 يهدتوغ فطٌّگ

،فطٌّگؿطا، تجليغبت

ًگبضذبًِ، ذبًِ 

فطٌّگ ٍ ٌّط، تبالض 

قْط، هَظُ ٌّط، 

وبًَى تئبتط،

 يپطٍضـ فىط

وَزوبى ٍ 

( ًَخَاًبى

 )هتطهطثغ(

ؾطاًِ 

 يفضب

 يفطٌّگ

)ثِ اظاء 

ّعاض ًفط 

 ت(يخوؼ

تؼساز  

پعقه 

 يػوَه

ؾطاًِ 

پعقه 

 يػوَه

)ثِ اظاء 

ّعاض  10

ًفط 

 ت(يخوؼ

تؼساز 

ذبًِ 

ّبي 

ثْساقت 

 ضٍؾتبيي

ؾطاًِ 

ذبًِ 

ثْساقت 

ضٍؾتبيي 

)ثِ اظاء 

ّعاض ًفط 

 ت(يخوؼ

تؼساز 

هطاوع 

ثْساقت 

 قْطي

ؾطاًِ 

هطاوع 

ثْساقتي 

قْطي 

)ثِ اظاء 

ّعاض  10

ًفط 

 ت(يخوؼ

تؼساز 

هطاوع 

ثْساقت 

 ضٍؾتبيي

ؾطاًِ 

هطاوع 

ثْساقتي 

ضٍؾتبيي 

)ثِ اظاء 

ّعاض  10

ًفط 

 ت(يخوؼ

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

               اؾــــتبى
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 1395اؾتبى تب پبيبى ؾبل  يّب قْطؾتبى ييطثٌبي، ظي، اختوبػيالتهبز يّب ت قبذميٍضؼ -5خسٍل قوبضُ  ًبم اؾتبى:

 قبذم
 يؾطاًِ نٌسل

 ٌوبيؾ

ف يفؼبل ث يّب وبضگبُ

 ًفط وبضوي 50اظ 
 ًطخ ثيىبضي فؼبل يّب وبضگبُ

 يؾطاًِ وَقكزضآهس 

 ّب يقْطزاض
 يًطخ ثبؾَاز

 قْطؾتبى

تؼساز 

 ينٌسل

 ٌوبيؾ

 ؾطاًِ

 ينٌسل

 ٌوبيؾ

)ثِ اظاء 

ّعاض ًفط 

 ت(يخوؼ

تؼساز 

 يّب وبضگبُ

ف يفؼبل ث

ًفط  50اظ 

 وبضوي

تؼساز 

 يّب وبضگبُ

ف يفؼبل ث

ًفط  50اظ 

وبضوي )ثِ 

 100اظاء 

ّعاض ًفط 

 ت(يخوؼ

تؼساز ول 

 يّب وبضگبُ

 فؼبل

تؼساز ول 

 يّب وبضگبُ

فؼبل )ثِ 

 100اظاء 

ّعاض ًفط 

 ت(يخوؼ

خوؼيت 

ثيىبض ٍ 

خَيبي 

 وبض

خوؼيت 

فؼبل 

 10ثبالي 

 ؾبل

ًطخ 

 ثيىبضي

زضآهس 

 يوَقك

ّب  يقْطزاض

 بل(ي)ّعاضض

زضآهس 

 يوَقك

ب ّ يقْطزاض

 تيثِ خوؼ

 يقْطّب

ط يوكَض )ثغ

 والًكْطّب(اظ

ت يخوؼ

ثبؾَاز 

 6 يثبال

 ؾبل

ت يخوؼ

 6 يثبال

 ؾبل

ًطخ 

 يثبؾَاز

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

               اؾــــتبى
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 1395اؾتبى تب پبيبى ؾبل  يّب قْطؾتبى ييطثٌبي، ظي، اختوبػيالتهبز يّب ت قبذميٍضؼ -5خسٍل قوبضُ  ًبم اؾتبى:

 ّب ٍ ًَاحي نٌؼتي ههَةٍضؼيت ذسهبت ظيطثٌبيي قْطن قبذم
ضٍؾتبّبي زاضاي عطح ّبزي 

 اخطاقسُ

ّبي ضٍؾتبيي زاضاي ضٍوف ضاُ

 آؾفبلتِ

 قْطؾتبى

تؼساز 

قْطوْب 

ٍ ًَاحي 

نٌؼتي 

 ههَة

تؼساز 

قْطوْب 

ٍ ًَاحي 

نٌؼتي 

ههَة 

زاضاي 

 گبظ

زضنس 

قْطوْب 

ٍ ًَاحي 

نٌؼتي 

ههَة 

زاضاي 

 گبظ

تؼساز 

قْطوْب 

ٍ ًَاحي 

نٌؼتي 

ههَة 

زاضاي 

 ثطق

زضنس 

قْطوْب 

ٍ ًَاحي 

نٌؼتي 

ههَة 

زاضاي 

 ثطق

تؼساز 

قْطوْب 

ًَاحي ٍ 

نٌؼتي 

ههَة 

زاضاي 

قجىِ 

 آة

زضنس 

قْطوْب 

ٍ ًَاحي 

نٌؼتي 

ههَة 

زاضاي 

قجىِ 

 آة

تؼساز 

قْطوْب ٍ 

ًَاحي 

نٌؼتي 

ههَة 

زاضاي 

 يطؾبذتْبيظ

 يهربثطات

زضنس 

قْطوْب ٍ 

ًَاحي 

نٌؼتي 

ههَة 

زاضاي 

 يطؾبذتْبيظ

 يهربثطات

تؼساز 

ضٍؾتبّبي 

 20 يثبال

ذبًَاض 

زاضاي 

عطح 

 ّبزي

تؼساز 

ضٍؾتبّبي 

 20 يثبال

ذبًَاض 

زاضاي 

عطح 

ّبزي 

 اخطا قسُ

زضنس 

ضٍؾتبّبي 

زاضاي 

عطح 

ّبزي 

 اخطا قسُ

عَل 

ضاّْبي 

ضٍؾتبيي 

هَخَز 

 يثبال

20 

 ذبًَاض

عَل 

ضاّْبي 

ضٍؾتبيي 

 آؾفبلتِ

زضنس 

ضاّْبي 

ضٍؾتبيي 

 آؾفبلتِ

                                

                              
 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                اؾــــتبى
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 1395اؾتبى تب پبيبى ؾبل  يّب قْطؾتبى ييطثٌبي، ظي، اختوبػيالتهبز يّب ت قبذميٍضؼ -5خسٍل قوبضُ  ًبم اؾتبى:

 قبذم
ذبًَاض تحت  20خوؼيت ضٍؾتبيي ثبالي 

 پَقف قجىِ آة آقبهيسًي ؾبلن

 ييضٍؾتب يذبًَاضّب

 ثطذَضزاض اظ گبظ
 هٌس اظ ضاُ ثْطُ يطيػكب يذبًَاضّب

 يهٌس اظ آة آقبهيسً ثْطُ يطيػكب يذبًَاضّب

 ؾبلن 

 قْطؾتبى

خوؼيت 

ضٍؾتبّبي 

 20ثبالي 

 ذبًَاض

خوؼيت 

ضٍؾتبّبي 

 20ثبالي 

ذبًَاض 

هٌس اظ  ثْطُ

آة 

آقبهيسًي 

 ؾبلن

زضنس خوؼيت 

ضٍؾتبيي 

 20ثبالي 

ذبًَاضزاضاي 

قجىِ آة 

آقبهيسًي 

 ؾبلن

تؼساز 

 يذبًَاضّب

 ييضٍؾتب

ثطذَضزاض اظ 

 گبظ

زضنس 

 يثطذَضزاض

 يذبًَاضّب

اظ  ييضٍؾتب

 گبظ

ت يخوؼ

ذبًَاض 

 يطيػكب

ت يخوؼ

ذبًَاض 

 يػكبيط

ثطذَضزاض اظ 

 لَهتط(يضاُ )و

زضنس ذبًَاض 

 يػكبيط

ثطذَضزاض اظ 

 ضاُ

ت يخوؼ

ذبًَاض 

 يطيػكب

ت يخوؼ

ذبًَاض 

 يػكبيط

هٌس اظ  ثْطُ

 يآة آقبهيسً

تط ثط يؾبلن )ل

 ِ(يثبً

زضنس ذبًَاض 

 يػكبيط

هٌس اظ آة  ثْطُ

 يآقبهيسً

 ؾبلن

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

            اؾــــتبى
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 ًبم اؾتبى:
بت  يػول –ه قْطؾتبى يثِ تفى 1396اػتجبضات لبًَى اؾتفبزُ هتَاظى اظ اهىبًبت زض ؾبل  يكٌْبزيغ پيتَظ -6خسٍل قوبضُ 

 بل(يض َىيلي)هجبلغ ثِ ه

 قبذم ّسف هطتجظ

وبّف تطاون 

زاًف آهَظ زض 

 والؼ

افعايف ؾطاًِ 

 يفطٌّگ يفضب

افعايف ؾطاًِ 

 يهصّج يفضب

افعايف ؾطاًِ 

 يٍضظق يفضب

افعايف ؾطاًِ 

فضبي ثْساقتي 

 ٍ زضهبًي

افعايف خوؼيت 

تحت  يضٍؾتبي

پَقف قجىِ 

آة آقبهيسًي 

 ؾبلن

افعايف 

 يذبًَاضّب

 يضٍؾتبي

 ثطذَضزاض اظ گبظ

 *بتيقْطؾتبى    ػول
احساث ٍ تىويل 

 هساضؼ

تىويل هطاوع 

 يفطٌّگ

احساث ٍ تىويل 

هؿبخس ٍ 

 ّبِ يٌيحؿ

 يتىويل فضبّب

 يٍضظق

احساث ٍ تىويل 

هطاوع ثْساقتي 

 ٍ زضهبًي

هيي آة تأ

آقبهيسًي 

 ضٍؾتبّب

ثِ  يگبظضؾبً

 ضٍؾتبّب

                

                

                

                

                

                

                

                

                

        اؾــــتبى

 ضثٍ(زض شي٭ ټسٜ ٲطتجٍ زض ؾتٹٴ جسا٪بٶٻ زضر قٹز.)ٖٳٯيبت ٲٷسضر زض زؾتٹضاٮٗٳ٭ شييؾبيط ٖٳٯيبت ٲكبثٻ احتٳبٮ*
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 ًبم اؾتبى:
 –ه قْطؾتبى يثِ تفى 1396اػتجبضات لبًَى اؾتفبزُ هتَاظى اظ اهىبًبت زض ؾبل  يكٌْبزيغ پيتَظ -6خسٍل قوبضُ 

 بل(يض َىيلي)هجبلغ ثِ هبتيػول

قبذم ّسف 

 هطتجظ

 يثْؿبظ

 ضٍؾتبّب

ّبي تَؾؼِ ضاُ

 ضٍؾتبيي

ف تؼساز يافعا

فؼبل  يّبوبضگبُ

ٍ وبّف ًطخ 

 يىبضيث

تَؾؼِ ثرف 

نٌؼت ٍ وبّف 

 ًطخ ثيىبضي

ووه ثِ 

 اػتجبضات ػوطاى

 يقْط

ون  يقْطّب

 زضآهس

ّبي تَؾؼِ ضاُ

 يػكبيط

افعايف 

 يذبًَاضّب

تحت  يػكبيط

پَقف آة 

 آقبهيسًي ؾبلن

*بتيػولقْطؾتبى 
 

اخطاي عطح 

 ّبزي ضٍؾتبيي

احساث ٍ ضٍوف 

ّبي ضاُ

 ضٍؾتبيي

ٍ  يفٌ يّبووه

 ياػتجبض

هيي تأ

ظيطؾبذت 

ّب ٍ قْطن

 ًَاحي نٌؼتي

ي يتأه

ّب ٍ  طؾبذتيظ

ذسهبت ػوطاى 

 يقْط

 يّب احساث ضاُ

 يػكبيط

هيي آة تأ

آقبهيسًي 

 يذبًَاضّب

 يػكبيط

               

               

               

               

               

               

               

               

               

   اؾــــتبى
 

    

 ضثٍ(زض شي٭ ټسٜ ٲطتجٍ زض ؾتٹٴ جسا٪بٶٻ زضر قٹز.ٲٷسضر زض زؾتٹضاٮٗٳ٭ شي)ٖٳٯيبت يؾبيط ٖٳٯيبت ٲكبثٻ احتٳبٮ*
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 ًبم اؾتبى:
قْطؾتبى اظ هحل اػتجبضات لبًَى اؾتفبزُ هتَاظى  يعيض تِ ثطًبهِيههَة وو ياؾتبً يّب فْطؾت پطٍغُ  -7خسٍل قوبضُ 

 لبًَى ثَزخِ( ثِ تفىيه قْطؾتبى 10-1)خسٍل  1396اظ اهىبًبت زض ؾبل 

 ػٌَاى پطٍغُ ًبم قْطؾتبى
زؾتگبُ 

 يياخطا

ؾبل 

 قطٍع

پيكطفت 

 يفيعيى

 )زضنس(

 اػتجبضات)هيليَى ضيبل(

ػولىطز تب 

پبيبى 

1395 

اػتجبض ؾبل 

1396 

 يپيكٌْبزاػتجبض 

اظ هحل اػتجبض 

لبًَى اؾتفبزُ 

 1396هتَاظى 

 خوغ ول

 الف

  
 

            

  
 

            

  
 

            

     قْطؾتبى الف

 ة

  
 

            

  
 

            

  
 

            

     قْطؾتبى ة

 ج

  
 

            

  
 

            

  
 

            

     جقْطؾتبى 

     اؾـــــتبى
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وله ــت اػتجبضات تيخساٍل اهَض/ فهل/ ثطًبهِ/ ػوليبت/ فؼبل -(3َؾت قوبضُ)يپ

 (1ٍ2)خساٍليا ٍ ّعيٌِ ياؾتبً يا ؾطهبيِ يزاضائيْب
 

 ياي اؾتبً ّبي ؾطهبيِ ّب ٍ ػوليبت انلي اػتجبضات توله زاضايي ػٌبٍيي ثطًبهِ -1خسٍل قوبضُ

 96ؾبل  ي/ػوليبت اؾتبًاهَض/ثطًبهِ/ فهل 

 96ػوليبت  ثطًبهِ وس ثطًبهِ فهل وس فهل اهَض وس اهَض

1000000000 
اهَض ذسهبت 

 ػوَهي
1002000000 

فهل ازاضُ 

 اهَضػوَهي
1002006000 

ثطٶبٲٻ اضائٻ ذسٲبت ٶ٣كٻ ثطزاضي ٸ 
 اَالٖبت ٲ٧بٶي

ټبي آٲبضي ٸ  ټبي ٖٳٯيبتي اجطاي َطح ؾبظي ٶ٣كٻ تٽيٻ ٸ ثٽٷ٫بٰ 
 ٸ تٽيٻ ثبٶ٧ٽبي اَالٖبت ٲ٧بٶي GISټبي  اليٻ

1000000000 
اهَض ذسهبت 

 ػوَهي
1002000000 

فهل ازاضُ 

 اهَضػوَهي
1002037000 

ؾبٲبٶسټي ٸ٢بيٕ ټٹيتي  ثطٶبٲٻ ثجت ٸ
 ايطاٶيبٴ

 ازاضات ثجت احٹا٬ټبي  احساث، ت٧ٳي٭،تٗٳيط ٸ تجٽيع ؾبذتٳبٴ

1000000000 
اهَض ذسهبت 

 ػوَهي
1002000000 

فهل ازاضُ 

 اهَضػوَهي
1002054000 

ثطٶبٲٻ 
ؾبظي،تٗٳيط،تجٽيع  تبٲيٵ،تٹؾٗٻ،ٲ٣بٸٰ

ٸ ٶ٫ٽساضي ًٞبټب، ؾبذتٳبٶٽب ،اٲب٦ٵ 
 آالت ٸ ٲبقيٵ

ذطيس ټب ،تٗٳيط ، تجٽيع ، احساث،تٹؾٗٻ،ت٧ٳي٭ ٸ تٗٳيط ؾبذتٳبٴ
 ي٦٭ زؾت٫بټٽب ٸ تجٽيعات ازاضي ازاضات آالت، ، تبؾيؿبت ٲبقيٵ

زؾت٫بټٽبيي ٦ٻ زاضاي اٖتجبضات )قٽطؾتبٶي ٸ ياؾتبٶ ياجطائ
      ثبقٷس( اي اؾتبٶي ٲي ټعيٷٻ

1000000000 
اهَض ذسهبت 

 ػوَهي
1002000000 

فهل ازاضُ 

 اهَضػوَهي
 ٖٳٯيبت آضقيٹ اٮ٧تطٸٶي٧ي اؾٷبز  ثطٶبٲٻ تٹؾٗٻ زٸٮت اٮ٧تطٸٶي٥ 1002057000

1000000000 
اهَض ذسهبت 

 ػوَهي
1003000000 

فهل ذسهبت 

 هبلي ٍ هبليبتي
1003011000 

ثطٶبٲٻ 
ؾبظي،تٗٳيط،تجٽيع  تبٲيٵ،تٹؾٗٻ،ٲ٣بٸٰ

ٸ ٶ٫ٽساضي ًٞبټب، ؾبذتٳبٶٽب ،اٲب٦ٵ 
 آالت ٸ ٲبقيٵ

آالت، تبؾيؿبت ٸ تجٽيعات ازاضي  تٗٳيطات اؾبؾي، ذطيس ٲبقيٵ
 ازاضٺ اٲٹض ا٢تهبزي ٸ زاضايي

1000000000 
اهَض ذسهبت 

 ػوَهي
1004000000 

فهل تحميك ٍ 

تَؾؼِ زض اهَض 

 ذسهبت ػوَهي

 اي ٸ اؾتبٶي  پػٸټكٽبي ٦بضثطزي ٸ ٲٹضزي ٲٷ٣ُٻ  ثطٶبٲٻ پػٸټكٽبي ٦بضثطزي 1004002000

1100000000 
اهَض زفبػي ٍ 

 اهٌيتي
 1101001000 فهل زفبع 1101000000

ثطٶبٲٻ آٲبيف ؾطظٲيٷي ٸ اَالٖبت 
 ٲ٧بٶي

ٲُبٮٗبت تسٸيٵ  -ؾبٲبٶسټي ا٢ساٲبت اجطايي ؾٷس آٲبيف ؾطظٲيٵ 
 ټبي تٹؾٗٻ زض ؾُح اؾتبٴ ٸ تٽيٻ اؾٷبز ثطٶبٲٻ

1100000000 
اهَض زفبػي ٍ 

 اهٌيتي
 1101025000 فهل زفبع 1101000000

ټبي  ټب ٸ حٹظٺ ثطٶبٲٻ ٦ٳ٥ ثٻ پبي٫بٺ
 ٲ٣بٸٲت

قٽطي ٸ ټبي  ټب ٸ پبي٫بٺ احساث، تٹؾٗٻ، تٗٳيط ٸ تجٽيع حٹظٺ
 ضٸؾتبيي حٹظٺ ٲ٣بٸٲت ثؿيج

 1201000000 اهَض لضبيي 1200000000
فهل ازاضُ اهَض 

 لضبيي
 ي٢بٶٹٶ يټبي پعق٧ تٗٳيط ٸ تجٽيع ؾبذتٳبٴ ي٢بٶٹٶ يثطٶبٲٻ اْٽبض ٶٓط پعق٧ 1201004000

 1201000000 اهَض لضبيي 1200000000
فهل ازاضُ اهَض 

 لضبيي
1201005000 

ٲسيطيت  ثطٶبٲٻ ا٢ساٲبت تبٲيٷي ٸ
 ثحطاٴ

احساث،تٹؾٗٻ،تٗٳيط،تجٽيع ٸ ت٧ٳي٭ ظٶساٶٽب، ٶساٲت٫بټٽب، ٦بٶٹٶٽبي 
 ټبي ازاضات ٦٭ ظٶساٶٽب تٗٳيط ٸ تجٽيع ؾبذتٳبٴ -انالح ٸ تطثيت

 1201000000 اهَض لضبيي 1200000000
فهل ازاضُ اهَض 

 لضبيي
 ټبي ازاضات ثجت اؾٷبز  احساث،تٗٳيط ٸ تجٽيع ؾبذتٳبٴ ثطٶبٲٻ ثجت اؾٷبز ضؾٳي 1201009000

 1201000000 اهَض لضبيي 1200000000
فهل ازاضُ اهَض 

 لضبيي
 يټبي ؾبظٲبٴ ثبظضؾ تٗٳيط ٸ تجٽيع ؾبذتٳبٴ ټب زؾت٫بٺ يثطٶبٲٻ ٶٓبضت ٸ ثبظضؾ 1201020000

 1202000000 اهَض لضبيي 1200000000

فهل تحميك ٍ 

تَؾؼِ زض اهَض 

 لضبيي

 اي ٸ اؾتبٶي  پػٸټكٽبي ٦بضثطزي ٸ ٲٹضزي ٲٷ٣ُٻ ثطٶبٲٻ پػٸټكٽبي ٦بضثطزي 1202001000

 تبٲيٵ ثط٠ ٲؿ٧ٵ ٲٽط -ؾبظي ثط٠ ضٸؾتبيي احساث،تٹؾٗٻ ٸ ثٽيٷٻ ثطٶبٲٻ تٹؾٗٻ اٲٹض ثط٠ 1301015000 فهل اًطغي 1301000000 اهَض التهبزي 1300000000

 1303000000 اهَض التهبزي 1300000000
حول ٍ فهل 

 ًمل
1303004000 

ټٹاقٷبؾي ٸ  ثطٶبٲٻ تٹؾٗٻ ٖٯٹٰ
 قٷبؾي ا٢ٯيٱ

ثٽؿبظي ٸ ٶٹؾبظي قج٧ٻ  -احساث ٸ تٹؾٗٻ قج٧ٻ ټٹاقٷبؾي 
 ټٹاقٷبؾي
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 96ؾبل  ي/ػوليبت اؾتبًاهَض/ثطًبهِ/ فهل 

 96ػوليبت  ثطًبهِ وس ثطًبهِ فهل وس فهل اهَض وس اهَض

 1303000000 اهَض التهبزي 1300000000
فهل حول ٍ 

 ًمل
 ثطٶبٲٻ اضائٻ ذسٲبت ټٹاقٷبؾي 1303005000

ټب،تبؾيؿبت ٸ  ؾبذتٳبٴآالت، تٹؾٗٻ  تٗٳيطات اؾبؾي ، ذطيس ٲبقيٵ
 تجٽيعات ازاضي ازاضات قٽطؾتبٶي ټٹاقٷبؾي

 1303000000 اهَض التهبزي 1300000000
فهل حول ٍ 

 ًمل
 اي ثطٶبٲٻ تٹؾٗٻ حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ جبزٺ 1303016000

ټب  ٶ٫ٽساضي ضاٺ -يټبي ٞطٖي ٸ ضٸؾتبي ٲُبٮٗٻ،احساث ٸ ثٽؿبظي ضاٺ
احساث  -ضاټساضي ٖٳٯيبت  -(يبٶيقط يټب ٸ ضاټٽب )ثٻ جع آظازضاٺ

تٗٳيطات اؾبؾي  -ٲساضؼ حبقيٻ ضاټٽب يؾبظ ايٳٵ -ټبي جٷ٫ٯي ضاٺ
تٹؾٗٻ ٸ تٗٳيط ؾبذتٳبٶٽب ٸ  -ضاټٽب يآالت ٶ٫ٽساض ٸ ذطيس ٲبقيٵ

ٸ ضاٺ ٸ قٽطؾبظي ٸ  يتبؾيؿبت ٸ تجٽيعات ازاضي ازاضات ضاټساض
- اي ٸ اؾتبٶي ټبي ٦بضثطزي ٸ ٲٹضزي ٲٷ٣ُٻ پػٸټف-ټب ضاټساضذبٶٻ

  ٞٷي ٸ اٖتجبضي ټبي ٦ٳ٥

 1304000000 اهَض التهبزي 1300000000
فهل نٌؼت ٍ 

 هؼسى
 ثطٶبٲٻ ا٦تكبٜ ٲٷبثٕ ٲٗسٶي 1304001000

قٷبؾبيي شذبيط پي جٹيي، ا٦تكبٜ ٲ٣سٲبتي ٲٹاز ٲٗسٶي زض ؾُح 
 اي ٲحٯي ٸ ٲٷ٣ُٻ

 1304000000 اهَض التهبزي 1300000000
فهل نٌؼت ٍ 

 هؼسى
1304011000 

تٹؾٗٻ نٷبيٕ،ٲٗبزٴ ٸ  ثطٶبٲٻ ايجبز ٸ
 ټبي نٷٗتي ٸ ٲٗسٶي ظيطؾبذت

تبٲيٵ آة, ثط٠, ٪بظ, ٲربثطات ٸ ضاٺ زؾتطؾي تب ٸضٸزي ٸاحسټبي 
 -ټب ، ٶٹاحي نٷٗتي ٸ ٲٷب١َ ٸيػٺ ا٢تهبزي ٲؿت٣ط زض قٽط٤

 -ټب ٸ ٶٹاحي نٷٗتي ذبٶٻ ٞبيالة قٽط٤ احساث ٸ تٹؾٗٻ تهٟيٻ
ٯي ثرف ٸ نٷبيٕ تجسيٯي ٸ ت٧ٳي ايجبز ظيطؾبذتٽبي ٲٗبزٴ

 يټب ٦ٳ٥ -ٲربثطات(-ثط٠ -زؾتطؾي جبزٺ -)آثطؾبٶي ٦كبٸضظي
 يٸ اٖتجبض يٞٷ

 1304000000 اهَض التهبزي 1300000000
فهل نٌؼت ٍ 

 هؼسى
1304012000 

ثطٶبٲٻ تبٲيٵ،تٹؾٗٻ،ٲ٣بٸٰ 
ؾبظي،تٗٳيط،تجٽيع ٸ ٶ٫ٽساضي 

ًٞبټب، ؾبذتٳبٶٽب ،اٲب٦ٵ ٸ 
 آالت ٲبقيٵ

آالت ،تبؾيؿبت ٸ تجٽيعات ازاضات  ٲبقيٵتٗٳيطات اؾبؾي ، ذطيس 
 نٷٗت ٲٗسٴ ٸ تجبضت ٸ اؾتبٶساضز

 ثطٶبٲٻ تٷٓيٱ ثبظاض زاذٯي 1305004000 فهل ثبظضگبًي 1305000000 اهَض التهبزي 1300000000

ټب ٸ  اجطاي ظيطؾبذتٽبي ٶٳبيك٫بٺ -ټبي ٲطظي  ظيطؾبذت ثبظاضچٻ
قٽط٦ٽبي  اٮٳٯٯي اجطاي ظيطؾبذتٽبي ټبي نبزضاتي ثيٵ پبيبٶٻ

ټبي ٞٷي ٸ  ٦ٳ٥ -تٗٳيط ٸ تجٽيع ؾبذتٳبٶٽبي ٪ٳط٤ -نٷٟي
 اٖتجبضي

 1306000000 اهَض التهبزي 1300000000
فهل وكبٍضظي 

 ٍ هٌبثغ عجيؼي
 ٸ حٟبْت ذب٤ يعزاضيآثر 1306001000

ٲُبٮٗٻ ٸ اجطاي ٖٳٯيبت حٟبْت ثيٹٮٹغي٥ ٸ ثيٹٲ٧بٶي٥ ذبضر اظ 
ثطزاضي  ٸ پرف ٸ ثٽطٺ حٹظٺ آثريع ؾسټب ـ پيك٫يطي ٸ ٲٽبض ؾي٭

ټبي ٲطظي ٸ ٲكتط٤ ٦كٹض  اظ ؾيالة ـ آثريعزاضي حٹظٺ ضٸزذبٶٻ
 ٖٳٯيبت آة ٸ ذب٤ ياجطا -

 1306000000 اهَض التهبزي 1300000000
فهل وكبٍضظي 

 ٍ هٌبثغ عجيؼي
1306002000 

ثطزاضي  ثطٶبٲٻ احيبء، تٹؾٗٻ ٸ ثٽطٺ
 انٹٮي اظ جٷ٫ٯٽبي ٦كٹض

٦ٷتط٬ ٸ ٶٓبضت ثط  -ټب جٷ٫٭ټبي  ٦ٷتط٬ آٞبت ٸ ثيٳبضي
ټبي  اٞعايف تٹٮيس چٹة ثب ٪ٹٶٻ -ټب ثطزاضي اظ جٷ٫٭ ثٽطٺ

تٹؾٗٻ ٸ ٶ٫ٽساضي جٷ٫ٯٽبي زؾت ٦بقت ٸ پبض٦ٽبي  -اٮطقس ؾطيٕ
تبٲيٵ ٶٽب٬ ٸ تجٽيع  -جٷ٫ٯي ٸ ٖٳٯيبت پطٸضـ جٷ٫ٯٽب

تبٲيٵ ٸ تجٽيع ٶيطٸټبي حٟبْتي، ث٧بض٪يطي  -ٶٽبٮؿتبٶٽبي زٸٮتي
ايجبز  -يجبز قج٧ٻ ضازيٹيي ٪كت ٸ ٲطا٢جت ٶيطٸي اٶتٓبٲي ،ا

٦ٳطثٷسي حٟبْت ٸ احساث ٸ ت٧ٳي٭ ؾبذتٳبٶٽبي حٟبْتي، اَٟب 
ٶ٫ٽساضي ٸ تٹؾٗٻ  -٦بضي ؾٷٹاتي حطي١ ٲطا٢جت اظ جٷ٫٭

ټبي ٞٷي ٸ  ٦ٳ٥ -ټبي جٷ٫ٯي ٸ ٲحبٸٌ ثصض٪يطي شذيط٪بٺ
 اٖتجبضي

 1306000000 اهَض التهبزي 1300000000
فهل وكبٍضظي 

 عجيؼيٍ هٌبثغ 
1306003000 

ثطزاضي  ثطٶبٲٻ احيبء، تٹؾٗٻ ٸ ثٽطٺ
 انٹٮي اظ ٲطاتٕ ٦كٹض

 -ثطزاضي اظ ٲطاتٕ  ٲسيطيت ثٽطٺ -ټبي ٲطاتٕ  ٦ٷتط٬ آٞبت ٸ ثيٳبضي
 -ټبي تٹٮيس ثصض ٲسيطيت ٸ ٶ٫ٽساضي ايؿت٫بٺ -انالح ٸ احيب ٲطاتٕ 

 اجطاي ٖٳٯيبت ثيٹٲ٧بٶي٥ -اجطاي ٖٳٯيبت ثيٹٮٹغي٥



58 

 

 96ؾبل  ي/ػوليبت اؾتبًاهَض/ثطًبهِ/ فهل 

 96ػوليبت  ثطًبهِ وس ثطًبهِ فهل وس فهل اهَض وس اهَض

 1306000000 التهبزي اهَض 1300000000
فهل وكبٍضظي 

 ٍ هٌبثغ عجيؼي
1306004000 

جٹاٲٕ  يثطٶبٲٻ تطٸيج ٸ تٹاٶٳٷسؾبظ
 ثطزاضاٴ ٸ ثٽطٺ يٲحٯ

تٹؾٗٻ ٞٗبٮيتٽبي آٲٹظقي ٸ تطٸيجي ٸ ٲٽبضتي تٹٮيس٦ٷٷس٪بٴ ٸ 
ثطزاضاٴ ثرف ٦كبٸضظي اٖٱ اظ ظضاٖي، ثبٚي، قيالتي، زاٰ ٸ  ثٽطٺ

تطٸيج -،ثٽساقت زاٰ ٸ ٖكبيطي َيٹض، ٲٷبثٕ َجيٗي ٸ آثريعزاضي 
تطٸيج ثٽجٹز ٸ  -تٹؾٗٻ اقتٛب٬ ذبٶ٫ي -ٞٗبٮيتٽبي جٷجي ٦كبٸضظي 

ٶٹؾبظي ٸ تجٽيع ٲطا٦ع تطٸيج  -تٛصيٻ ثٽساقت زاٰ ٸ َيٹض آثعيبٴ
آٲٹظـ ٸ تطٸيج تٹٮيس ٲحهٹ٬  -ټب ذسٲبت ٦كبٸضظي زض زټؿتبٴ

 يٸ اٖتجبض يٞٷ يټب ٦ٳ٥-ؾبٮٱ ٸ اض٪بٶي٥ ٸ ٦كبٸضظي حٟبْتي

 1306000000 اهَض التهبزي 1300000000
فهل وكبٍضظي 

 ٍ هٌبثغ عجيؼي
 ثطٶبٲٻ اٞعايف تٹٮيس آثعيبٴ پطٸضقي 1306008000

،اليطٸثي،ٲطٲت ٸ احيبء ٦بٶبٮٽبي آثطؾبٴ ٸ ٲُبٮٗٻ ٸ ايجبز ظيطثٷبټب
ټبي  تٹؾٗٻ ٸ ؾبٲبٶسټي ٞٗبٮيت -پطٸضي  آثعي ټبي ٲجتٳٕ ثط آة

ثٽجٹز ٸ اٞعايف تٹٮيسات  -ټبي ؾبحٯي ٸ زاذٯي  نيبزي زض آة
 يٸ اٖتجبض يٞٷ يټب ٦ٳ٥-ثٽجٹز تٛصيٻ آثعيبٴ -آثعيبٴ 

 1306000000 اهَض التهبزي 1300000000
فهل وكبٍضظي 

 ٍ هٌبثغ عجيؼي
 ثطٶبٲٻ اٞعايف تٹٮيس ٲحهٹالت ثبٚي 1306009000

تٹؾٗٻ ٲ٧بٶيعاؾيٹٴ)اٞعايف يطيت ٲ٧بٶيعاؾيٹٴ( ٲحهٹالت 
آة ٲُٳئٵ  ياضايي ٲؿتٗس قيجساض ٸ زاضاتٹؾٗٻ ثبٚبت زض  -ثبٚي

ټبي  ټب ٸ ظيطؾبذت ٲجتٳٕ ؾبٲبٶسټي ٪ٯربٶٻ -ثٻ جع ظيتٹٴ 
تٹؾٗٻ ثبٚبت ٲتحٳ٭ ثٻ  -انالح ٸ ٶٹؾبظي ثبٚبت  -اي  ٪ٯربٶٻ

حٳبيت اظ اجطايي  -ټبي اض٪بٶي٥ تٹؾٗٻ اؾتٟبزٺ اظ ٶٽبزٺ -٦ٱ آثي

تٹؾٗٻ ٦كبٸضظي حٟبْتي  -( GAPقسٴ ٖٳٯيبت ذٹة ٦كبٸضظي )
 –اجطاي اٮ٫ٹي ٦كت ٲٷبؾت ثب قطايٍ ا٦ٹٮٹغي٧ي ٸ ا٢ٯيٳي –

ثٽجٹز ٸ اٞعايف تٹٮيسات ثبٚي )ٲحهٹالت  -تٹؾٗٻ ٦كت ٶكبيي 
ؾبٲبٶسټي ثبٚبت اٮ٫ٹيي ثب ټسٜ تبٲيٵ آة ثبٚبت  -نبزضاتي( 

-ټبي زؾتطؾي زض ثبٚبت ثٽؿبظي ٸ ايجبز جبزٺ -اٮ٫ٹيي ټ٧تبضي 
 يټب ٦ٳ٥ -ٶٓبضت ٸ اضظيبثي -زاضاٴ بٴ ٸ ٪ٯربٶٻآٲٹظـ ٲت٣بيي

 يٸ اٖتجبض يٞٷ

 1306000000 اهَض التهبزي 1300000000
فهل وكبٍضظي 

 ٍهٌبثغ عجيؼي
1306010000 

ثطٶبٲٻ اٞعايف تٹٮيس ٲحهٹالت زاٰ ٸ 
 َيٹض

ثٽجٹز ٸ اٞعايف  -ٲُبٮٗٻ ٸ ايجبز ظيطثٷبټبي ٲجتٳٕ ټبي زاٲپطٸضي
ثٽجٹز تٛصيٻ زاٰ ٸ  -تٹٮيسات زاٰ ٸ َيٹض ٸ تٹؾٗٻ ذسٲبت زاٲپطٸضي

پكتيجبٶي ت٧ٳي٭ ٸ تجٽيع ٸ ثٽطٺ ثطزاضي اظ ايؿت٫بټٽبي  -َيٹض 
 يٸ اٖتجبض يٞٷ يټب ٦ٳ٥ -زاٰ ٸ َيٹض ٸ ظٶجٹض ٖؿ٭

 1306000000 اهَض التهبزي 1300000000
فهل وكبٍضظي 

 ٍ هٌبثغ عجيؼي
1306011000 

ثطٶبٲٻ اٞعايف تٹٮيس ٲحهٹالت 
 ظضاٖي

 -تبٲيٵ ثصٸض انالح قسٺ  -تٹؾٗٻ ٲ٧بٶيعاؾيٹٴ ٲحهٹالت ظضاٖي
 - تٹؾٗٻ ؾُح ظيط٦كت اضايي آثي) اؾتٟبزٺ اظ ْطٞيت ټبي جسيس(

ثٽجٹز ٸ اٞعايف تٹٮيسات ظضاٖي  -اضت٣بء ٦يٟيت ٲحهٹالت نبزضاتي
ظٲيٷي، پيبظ، ؾجعي، نيٟي، حجٹثبت ٸ  اٞعايف تٹٮيس ؾيت) 

ټبي  احساث جبزٺ -اضت٣ب ضاٶسٲبٴ تٹٮيس -ٲحهٹالت نبزضاتي(
 يٸ اٖتجبض يٞٷ يټب ٦ٳ٥ -زؾتطؾي ثيٵ ٲعاضٔ

 1306000000 اهَض التهبزي 1300000000
فهل وكبٍضظي 

 ٍ هٌبثغ عجيؼي
1306012000 

ٸضي آة زض ٖطنٻ  ثطٶبٲٻ ثٽجٹز ثٽطٺ
 ٦كبٸضظي

 -احساث ، ثٽؿبظي ٸ ت٧ٳي٭ ٦بٶبٮٽب ٸ ٶٽطټبي آثيبضي ٖٳٹٲي
ؾبظي ٲهطٜ  اٶت٣ب٬ آة ثٹؾيٯٻ ٮٹٮٻ ٸ ثٽيٷٻ -يپٹقف اٶٽبض ؾٷت

ؾبظي، تجٽيع ٸ  ي٧پبضچٻ -آة ٦كبٸضظي ثب ضٸقٽبي ٶٹيٵ آثيبضي
 ٶٹؾبظي اضايي ٦كبٸضظي ؾٷتي

 1306000000 اهَض التهبزي 1300000000
فهل وكبٍضظي 

 عجيؼي ٍ هٌبثغ
1306015000 

ثطٶبٲٻ پيك٫يطي ٸ ٲجبضظٺ ثب 
 ثيٳبضيٽبي زاٰ، َيٹض ٸ آثعيبٴ

ٲجبضظٺ ثب ثيٳبضيٽبي ٸا٪يط ٸ اٶ٫ٯي زاٰ، َيٹض، آثعيبٴ ٸ ظٶجٹض 
پٹقف ٸ  -اي( ٖؿ٭)ثٻ اؾتثٷبي اپيسٲٽب ٸ ثيٳبضيٽبي ٢طٶُيٷٻ

احساث ٸ  -ټبي ذبٰ زاٲي ٦ٷتط٬ ثٽساقتي قيالت، زاٰ ٸ ٞطآٸضزٺ
ټبي ٸاحسټبي ٞٷي زاٲپعق٧ي )ثٻ جع  ٽيع تٹؾٗٻتٗٳيط ٸ تج

 ټب( ټبي ٸ ٲطا٦ع ثطضؾي آظٲبيك٫بٺ
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 96ؾبل  ي/ػوليبت اؾتبًاهَض/ثطًبهِ/ فهل 

 96ػوليبت  ثطًبهِ وس ثطًبهِ فهل وس فهل اهَض وس اهَض

 1306000000 اهَض التهبزي 1300000000
فهل وكبٍضظي 

 ٍ هٌبثغ عجيؼي
1306029000 

ثطٶبٲٻ ؾبٲبٶسټي ٲبٮ٧يت ٸ نسٸض 
 ؾٷس اضايي ٦كبٸضظي

ټبي اضايي ٦كبٸضظي)٦بزاؾتط(،نسٸض ؾٷس  ثطزاضي،تٽيٻ ٶ٣كٻ ٶ٣كٻ
ٲبٮ٧يت اضايي ٦كبٸضظي ٸ ضٕٞ تساذالت ٸ تثجيت ٲبٮ٧يت اضايي 

 ٦كبٸضظي

 1306000000 اهَض التهبزي 1300000000
فهل وكبٍضظي 

 ٍ هٌبثغ عجيؼي
1306031000 

ثطٶبٲٻ ٦ٷتط٬ ٸ ٲجبضظٺ ثب آٞبت ٸ 
 ثيٳبضيٽب ي ٪يبټي ٸ ٖٯٟٽبي ټطظ

ٲجبضظٺ  -اي  ٶٓبضت ٸ ٦ٷتط٬ آٞبت ٖٳٹٲي ٸ ټٳ٫بٶي ٸ ٢طٶُيٷٻ
ٶٓبضت ثط ٲهطٜ ٸ تٹظيٕ  -تٯٟي٣ي ٸ ييٹٮٹغي٥ ٖٯيٻ آٞبت ٶجبتي

 ؾٳٹٰ زٕٞ آٞبت ٶجبتي

 1306000000 اهَض التهبزي 1300000000
فهل وكبٍضظي 

 ٍ هٌبثغ عجيؼي
1306033000 

ټبي ضٸاٴ ٸ ٲ٣بثٯٻ  ثطٶبٲٻ تثجيت قٵ
 ظايي ثبثيبثبٴ

ټبي  ٦بٶٹٴټبي ضٸاٴ زض  ظزايي ٸ تثجيت قٵ ٖٳٯيبت اجطايي ثيبثبٴ
حٟبْت ٸ  -ٲسيطيت ټطظآة ٸ ؾيالة زض ٲٷب١َ ثيبثبٶي  -ثحطاٴ

اجطاي ٖٳٯيبت ثيٹٮٹغي٥ ٸ  -ټب تٹؾٗٻ پٹقف ٪يبټي ثيبثبٴ
حٟبْت ٸ ٢ط٠ ٸ  -احساث ثبزق٧ٵ ظٶسٺ ٸ ٚيطظٶسٺ -ثيٹٲ٧بٶي٥
 ټبي ٞٷي ٸ اٖتجبضي ٦ٳ٥ -ٲبٮج پبقي

 1306000000 اهَض التهبزي 1300000000
فهل وكبٍضظي 

 هٌبثغ عجيؼيٍ 
1306040000 

ثطٶبٲٻ تبٲيٵ،تٹؾٗٻ،ٲ٣بٸٰ 
ؾبظي،تٗٳيط،تجٽيع ٸ ٶ٫ٽساضي 

ًٞبټب، ؾبذتٳبٶٽب ،اٲب٦ٵ ٸ 
 آالت ٲبقيٵ

آالت ،تٹؾٗٻ ٸ تٗٳيط ؾبذتٳبٶٽب،  تٗٳيطات اؾبؾي ٸ ذطيس ٲبقيٵ
تبؾيؿبت ٸ تجٽيعات ازاضي ازاضات جٽبز ٦كبٸضظي، ٲٷبثٕ َجيٗي، 

 قي ٸ ٦ٳ٥ آٲٹظقي ٲطتجٍزاٲپعق٧ي، قيالت ٸ ٲطا٦ع آٲٹظ

 ثطٶبٲٻ ٖطيٻ آة 1307002000 فهل هٌبثغ آة 1307000000 اهَض التهبزي 1300000000
آثطؾبٶي ثٻ قٽطټب )ٲٷجٕ تبٲيٵ آة زاذ٭ اؾتبٴ ٸ زاضاي ٲجٹظ 

 ثٷسټبي اٶحطاٞي -ترهيم آة(

 ثطٶبٲٻ تبٲيٵ آة 1307003000 فهل هٌبثغ آة 1307000000 اهَض التهبزي 1300000000

ايؿت٫بٺ پٳپبغ آة ٸ -َطح ټبي ٦ٹچ٥ تبٲيٵ ٸ اٶت٣ب٬ آة 
اؾترطټبي شذيطٺ آة  -تبؾيؿبت ٸاثؿتٻ زض ٲ٣يبؼ ٦ٹچ٥ 

احيب ٸ  -ؾسټبي ذب٦ي ٦ٹتبٺ زاضاي ٲجٹظ ترهيم -٦كبٸضظي 
ټب  ټب زض اؾتبٴ احساث اليطٸثي ٸ احيبي آة ثٷساٴ -ٲطٲت ٢ٷٹات

 ټبي ٞٷي ٸ اٖتجبضي ٦ٳ٥ -قٳبٮي

 ټب ٸ ؾٹاح٭ ثطٶبٲٻ ٲٽٷسؾي ضٸزذبٶٻ 1307005000 فهل هٌبثغ آة 1307000000 التهبزياهَض  1300000000

ټبي ٲحٯي زض ذبضر اظ ٲحسٸزٺ  ٲُبٮٗٻ ٸ اجطاي ؾبٲبٶسټي ضٸزذبٶٻ
ٲُبٮٗٻ ٸ  -ؾبظي  ؾبح٭ -ٖٳٯيبت پب٦ؿبظي ٸ اليطٸثي -قٽطټب

 ټب ثٷسي ؾي٭ ٸ حطيٱ ثؿتط ضٸزذبٶٻ اجطاي پٽٷٻ

 1307006000 فهل هٌبثغ آة 1307000000 اهَض التهبزي 1300000000
ثطزاضي ٸ حٟبْت اظ  ثطٶبٲٻ ثٽجٹز ثٽطٺ

 ٲٷبثٕ آة

ٸ  -ټبي ظيطظٲيٷي ټبي تٛصيٻ ٲهٷٹٖي آة ٲُبٮٗٻ ٸ اجطاي َطح
 -پرف ؾيالة آثرٹاٴ ٸ اجطاي ٖٳٯيبت آثريعزاضي ٸ آثرٹاٶساضي

تٛصيٻ  -تٗبز٬ ثركي ٸ جٯٹ٪يطي اظ ٦بټف ؾُح آة ظيطظٲيٷي
ايجبز ٸ ت٧ٳي٭ قج٧ٻ ضٞتبضؾٷجي  -ټبي ظيطظٲيٷي آةټبي  ؾٟطٺ

تٽيٻ ٲس٬  -ثبظؾبظي تبؾيؿبت آثي -ټبي ؾُحي ٸ ظيطظٲيٷي آة
 -ټب ثطزاضي ثٽيٷٻ ٸ حّٟ قطايٍ ٦ٳي ٸ ٦يٟي ضٸزذبٶٻ ثٽطٺ

 ټبي ٞٷي ٸ اٖتجبضي ٦ٳ٥

 1310000000 اهَض التهبزي 1300000000

فهل تحميك ٍ 

تَؾؼِ زض اهَض 

 التهبزي

 اي ٸ اؾتبٶي  ټبي ٦بضثطزي ٸ ٲٹضزي ٲٷ٣ُٻ پػٸټف ثطٶبٲٻ پػٸټكٽبي ٦بضثطزي 1310004000

1400000000 
اهَض 

 ظيؿت هحيظ
1401000000 

فهل هسيطيت 

 پؿوبًس
 ٶٓبضت ثط پؿٳبٶسټب ثطٶبٲٻ ٲسيطيت ٸ 1401001000

ٲسيطيت پؿٳبٶسټبي قٽطي )ٲٹاز ظايس جبٲس، ٞبيالة قٽطي، 
نٷٗتي )پؿبة، ٲٹاز ظايس، جبٲس، ٲسيطيت پؿٳبٶسټبي  -آٮٹز٪ي ټٹا(
ټبي ٞٷي ٸ  ٦ٳ٥ -ٲسيطيت پؿٳبٶسټبي ٦كبٸضظي -آٮٹز٪ي ټٹا(

 اٖتجبضي

1400000000 
اهَض 

 ظيؿت هحيظ
1403000000 

فهل وبّف 

 آلَزگي
 ټب ثطٶبٲٻ پبيف ٸ ٲسيطيت آاليٷسٺ 1403001000

 -ټبي ٦بټف آٮٹز٪ي ټٹا زض قٽطټبي آٮٹزٺ اؾتبٴ اجطاي ثطٶبٲٻ
ټبي آة، ټٹا ٸ  ټبي ؾٷجف ٸ پبيف آٮٹز٪ي ايجبز ٸ تجٽيع ايؿت٫بٺ

ټبي  اجطاي ٲسيطيت پب٦ؿبظي، احيبء ٸ ٦ٷتط٬ آٮٹز٪ي آة -ذب٤
جٯٹ٪يطي ٸ  -ټبي آة ٸ ذب٤ پصيطٶسٺ ذب٤ ٸ پيك٫يطي اظ آٮٹز٪ي
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 96ؾبل  ي/ػوليبت اؾتبًاهَض/ثطًبهِ/ فهل 

 96ػوليبت  ثطًبهِ وس ثطًبهِ فهل وس فهل اهَض وس اهَض

 ټبي ٲٽٱ ٦بټف آٮٹز٪ي ضٸزذبٶٻ

1400000000 
اهَض 

 ظيؿت هحيظ
1404000000 

فهل حفبظت اظ 

ّبي  گًَِ

 ظيؿتي

1404001000 
ثطزاضي پبيساض اظ  ثطٶبٲٻ حٟبْت ٸ ثٽطٺ

 ټبي آثي ظيؿت ثٹٰ
 ټبي آثٽبي زاذٯي ټب ٸ ظيؿت ثٹٰ احيبء ظيؿت٫بٺ

1400000000 
اهَض 

 ظيؿت هحيظ
1404000000 

فهل حفبظت اظ 

ّبي  گًَِ

 ظيؿتي

1404002000 
ثطٶبٲٻ حٟبْت، احيبء ٸ ثٽؿبظي 

 ذك٧ي يټب ثٹٰ  ظيؿت

 يؿبت ٸ تجٽيعات ازاضيآالت،تبؾ ٵي،ذطيس ٲبقيتٗٳيطات اؾبؾ
ټب ٸ  احساث، تٗٳيط ٸ تجٽيع ٲحيٍ ثبٶي -ؿتيظ ازاضات ٲحيٍ

ټب ٸ ظيؿت  احيبء ظيؿت٫بٺ -ټبي ٲٷب١َ تحت ٲسيطيت پبؾ٫بٺ
ٲٷب١َ  ټبي اضتجبَي زض تٹؾٗٻ ٸ تجٽيع قج٧ٻ -ټبي ذك٧ي ثٹٰ

تٗييٵ حسٸز ٸ ثٛٹض ٲٷب١َ تحت  -ؾيٱ( تحت ٲسيطيت )ثي
ټبي  ؾبظي ٸ تٹؾٗٻ قج٧ٻ ايٳٵ -٦كي، ٦ٳطثٷس ؾجع( ٲسيطيت)ٞٷؽ

ټبي جبٲٕ ٸ  اجطاي َطح -اَٟبء حطي١ زض ٲٷب١َ تحت ٲسيطيت
 تًٟيٯي ٲسيطيت ٲٷب١َ

1400000000 
اهَض 

 ظيؿت هحيظ
1405000000 

فهل تحميك ٍ 

تَؾؼِ زض اهَض 

 ظيؿت هحيظ

 اي ٸ اؾتبٶي  ټبي ٦بضثطزي ٸ ٲٹضزي ٲٷ٣ُٻ پػٸټف ثطٶبٲٻ پػٸټكٽبي ٦بضثطزي 1405002000

1500000000 

اهَض هؿىي 

،ػوطاى 

قْطي ٍ 

 ضٍؾتبيي

1502000000 

فهل تَؾؼِ ٍ 

ذسهبت قْطي، 

ضٍؾتبيي ٍ 

 ػكبيطي

1502001000 
ثطٶبٲٻ اضائٻ ذسٲبت قٽطي ٸ 

 ضٸؾتبيي

ټبي  ايجبز ؾبٲبٶٻ -پبض٦ٽبي ٖٳٹٲي ايجبزٸ تٹؾٗٻ ًٞبټبي ؾجع ٸ
ټبي قٽطي ٸ ضٸؾتبيي، تبؾيؿبت ٸ  آٸضي ٸ زٕٞ ظثبٮٻ جٳٕ

ؾبٲبٶسټي ثؿتط ٸ حطيٱ  -ٖٳٹٲي قٽطټب ٸ ضٸؾتبټب تؿٽيالت
 ټب زض ٲحسٸزٺ قٽطټب ٸ ضٸؾتبټب ټب ٸ ٲؿي٭ ضٸزذبٶٻ

1500000000 

اهَض هؿىي 

،ػوطاى 

قْطي ٍ 

 ضٍؾتبيي

1502000000 

فهل تَؾؼِ ٍ 

قْطي، ذسهبت 

ضٍؾتبيي ٍ 

 ػكبيطي

 ثطٶبٲٻ حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ قٽطي ٸ ضٸؾتبيي 1502004000

ټبي ثٽجٹز ٖجٹض ٸ ٲطٸض زضٸٴ قٽطي ٸ  ٲُبٮٗٻ ٸ اجطاي َطح
تبٲيٵ تجٽيعات  -ايجبز، تٹؾٗٻ ٸ انالح قج٧ٻ ٲٗبثط -يضٸؾتبي

 ٦ٷتط٬ تطاٞي٥، ٖاليٱ ضاټٷٳبيي ٸ ضاٶٷس٪ي

1500000000 

اهَض هؿىي 

،ػوطاى 

قْطي ٍ 

 ضٍؾتبيي

1502000000 

فهل تَؾؼِ ٍ 

ذسهبت قْطي، 

ضٍؾتبيي ٍ 

 ػكبيطي

 ثطٶبٲٻ ؾبٲبٶسټي ٖكبيط 1502005000

اضايٻ ذسٲبت پكتيجبٶي ثٻ  -ټبي اؾ٧بٴ ٖكبيط يبثي ٦بٶٹٴ ٲ٧بٴ
ٖٳٯيبت اجطايي  -ٖكبيط )ضاٺ، آة ، ؾٹذت ٸ آٲٹظـ ٸ تطٸيج(

پكتيجبٶي ثٻ اضايٻ ذسٲبت  -اؾ٧بٴ ٖكبيط )تبٲيٵ آة ٸ ثط٠ ٦بٶٹٶٽب(
 -ٶٳبيٷس ٦ٹچٷس٪بٴ زض ٦بٶٹٶٽبي ٦ٻ اظ اٖتجبضات ٲٯي اؾتٟبزٺ ٶٳي

آالت  تٗٳيطات اؾبؾي ذطيس ٲبقيٵ -َطح جبي٫عيٷي ؾٹذت ٞؿيٯي
 تبؾيؿبت ٸ تجٽيعات ازاضي ازاضات اٲٹض ٖكبيط

1500000000 

اهَض هؿىي 

،ػوطاى 

قْطي ٍ 

 ضٍؾتبيي

1502000000 

فهل تَؾؼِ ٍ 

ذسهبت قْطي، 

ٍ ضٍؾتبيي 

 ػكبيطي

 ذبل يٶٹاح يثطٶبٲٻ ؾبٲبٶسټ 1502006000
ٲُبٮٗٻ ٸ  -يبٞتٻ ټبي ٲٷب١َ ٦ٳتطتٹؾٗٻ ٲُبٮٗٻ ٸ اجطاي َطح

 ټبي تٹؾٗٻ ٶٹاحي ذبل )َطح ټبي اؾتبٶي( اجطاي َطح

1500000000 

اهَض هؿىي 

،ػوطاى 

قْطي ٍ 

 ضٍؾتبيي

1502000000 

فهل تَؾؼِ ٍ 

ذسهبت قْطي، 

ضٍؾتبيي ٍ 

 ػكبيطي

1502012000 
ثطٶبٲٻ ؾبٲبٶسټي ٦بٮجسي قٽطي ٸ 

 ضٸؾتبيي

تٽيٻ،  -ټبي جبٲٕ، تًٟيٯي ٸ ټبزي قٽطي تٽيٻ ٸ ثبظٶ٫طي َطح
جبثجبيي ضٸؾتبټب زض  -ټبي ټبزي ضٸؾتبيي ثبظٶ٫طي ٸ اجطاي َطح

ؾبظي ٸ احساث ظيط  ٲٗطو ؾٹاٶح َجيٗي) اجطاي ٖٳٯيبت آٲبزٺ
 تٗييٵ ٲحسٸزٺ ضٸؾتبټب ٞب٢س َطح ټبزي -ټب( ؾبذت
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 96ؾبل  ي/ػوليبت اؾتبًاهَض/ثطًبهِ/ فهل 

 96ػوليبت  ثطًبهِ وس ثطًبهِ فهل وس فهل اهَض وس اهَض

1500000000 

اهَض هؿىي 

،ػوطاى 

قْطي ٍ 

 ضٍؾتبيي

1503000000 
فهل آة ٍ 

 فبضالة
1503002000 

ثطٶبٲٻ تٹؾٗٻ تبؾيؿبت ٞبيالة ٸ 
 ثبظچطذبٶي آة

آٸضي ٞبيالة  ذبٶٻ ٸ قج٧ٻ جٳٕ جبز تهٟيٻيٲُبٮٗٻ ، َطاحي ٸ ا
آٸضي ٸ اٶت٣ب٬  احساث ٸ تٹؾٗٻ قج٧ٻ جٳٕ -ضٸؾتبيي ٸ ٲؿ٧ٵ ٲٽط

ٲُبٮٗٻ ٸ اجطاي ظټ٧كي اضايي قٽطي ٸ  -ټبي ؾُحي آة
 ضٸؾتبيي

1500000000 

اهَض هؿىي 

،ػوطاى 

قْطي ٍ 

 ضٍؾتبيي

1503000000 
فهل آة ٍ 

 فبضالة
1503003000 

ثطٶبٲٻ اضائٻ ذسٲبت آة قٽطي ٸ 
 ضٸؾتبيي

اجطاي ذٍ  -حٟط چبٺ ٸ تجٽيع چبٺ ٸ چكٳٻ آة آقبٲيسٶي ضٸؾتبټب
احساث  -ؾيبض ثٻ ضٸؾتبټبآثطؾبٶي -اٶت٣ب٬ آة آقبٲيسٶي ضٸؾتبټب

ټبي  ذبٶٻ آة ٸ احساث پ٧يج احساث تهٟيٻ -ايؿت٫بٺ پٳپبغ ٸ ثبالثط
احساث ذُٹٌ اٶت٣ب٬ ثيٵ  -حصٜ ٖٷبنط ٲًط ٸ اضت٣بي ٦يٟي آة

احساث ٲربظٴ شذيطٺ آة قٽط ٸ ضٸؾتب ٸ ذُٹٌ  -ٲٷبثٕ تأٲيٵ آة
ٸ  يايجبز ٸ انالح قج٧ٻ تٹظيٕ آة آقبٲيسٶي قٽط -ثيٵ ضٸؾتبټب

ټبي ٲسيطيت ٸ ٲهطٜ ٦بټف ټسض  ٲُبٮٗٻ ٸ اجطاي َطح -ييضٸؾتب
 ٲؿ٧ٵ ٲٽط يتبٲيٵ آة آقبٲيسٶ -ضٞت آة

1500000000 

اهَض هؿىي 

،ػوطاى 

قْطي ٍ 

 ضٍؾتبيي

1504000000 

فهل تحميك ٍ 

تَؾؼِ زض اهَض 

هؿىي،ػوطاى 

قْطي ٍ 

 ضٍؾتبيي

 اي ٸ اؾتبٶي پػٸټكٽبي ٦بضثطزي ٸ ٲٹضزي ٲٷ٣ُٻ  ثطٶبٲٻ پػٸټكٽبي ٦بضثطزي 1504001000

 ثطٶبٲٻ اضائٻ ذسٲبت ثٽساقت ضٸؾتبيي 1601002000 فهل ثْساقت 1601000000 اهَض ؾالهت 1600000000
ټبي ثٽساقت ٸ  احساث ، ت٧ٳي٭، تجٽيع ،تٗٳيط ٸ ثٽؿبظي ذبٶٻ

 ٲطا٦ع ثٽساقتي ٸ زضٲبٶي ضٸؾتبيي

 ثطٶبٲٻ اضائٻ ذسٲبت ثٽساقت قٽطي 1601003000 فهل ثْساقت 1601000000 اهَض ؾالهت 1600000000
احساث ، ت٧ٳي٭، تجٽيع ،تٗٳيط ٸ ثٽؿبظي ٲطا٦ع ثٽساقتي ٸ زضٲبٶي 

 قٽطي

 يثطٶبٲٻ اضائٻ ذسٲبت زضٲبٶ 1602001000 فهل زضهبى 1602000000 اهَض ؾالهت 1600000000
 -احساث، تٹؾٗٻ، تٗٳيط ٸ تجٽيع ؾبذتٳبٶٽبي قج٧ٻ ثٽساقت 

 ثٽساقت ٲحيٍ

 1602002000 فهل زضهبى 1602000000 اهَض ؾالهت 1600000000
ټبي  ثطٶبٲٻ اضائٻ ذسٲبت ٞٹضيت

 پعق٧ي پيف ثيٳبضؾتبٶي

ټبي پعق٧ي  تٹؾٗٻ ، تٗٳيط ٸ تجٽيع ٲط٦ع ٲسيطيت حٹازث ٸ ٞٹضيت
 ټبي اٸضغاٶؽ پبي٫بٺاحساث ، تٹؾٗٻ ٸ تٗٳيط  -

 1602003000 فهل زضهبى 1602000000 اهَض ؾالهت 1600000000
ٸ  ثطٶبٲٻ اضت٣بء ؾالٲت ذٹٴ

 يذٹٶ يټب ٞطآٸضزٺ

ټبي اٶت٣ب٬ ذٹٴ، ذطيس  احساث، ت٧ٳي٭ ، تٗٳيط ٸ تجٽيع پبي٫بٺ
 تجٽيعات ٚيطٖٳسٺ آظٲبيك٫بټي  

1700000000 

اهَض فطٌّگ، 

ثسًي ٍ  تطثيت

 گطزقگطي

1701000000 
فهل زيي ٍ 

 هصّت
1701010000 

ټبي  ثطٶبٲٻ حّٟ ٸ اضت٣بء ٞٗبٮيت
 زيٷي ٲؿبجس -ٞطټٷ٫ي

ټٷطي  -ټبي ٞطټٷ٫ي ط ٸ تجٽيع ٦بٶٹٴياحساث ، ت٧ٳي٭ ، تٗٳ
 ٲؿبجس 

1700000000 

اهَض فطٌّگ، 

ثسًي ٍ  تطثيت

 گطزقگطي

1701000000 
فهل زيي ٍ 

 هصّت
1701014000 

ٖٯٳيٻ ٸ  يټب ثطٶبٲٻ حٳبيت اظ حٹظٺ
 يٲساضؼ ٖٯٹٰ زيٷ

 ٻيٻ ٸ ٲط٦ع ذسٲبت حٹظٺ ٖٯٳياحساث ، ت٧ٳي٭ ٸ تجٽيع  حٹظٺ ٖٯٳ

1700000000 

اهَض فطٌّگ، 

ثسًي ٍ  تطثيت

 گطزقگطي

1701000000 
فهل زيي ٍ 

 هصّت
1701031000 

ثطٶبٲٻ ټسايت ، اَالٔ ضؾبٶي ٸ 
 تجٯيٛبت زيٷي

ٸ  يٷيز يًٞبټب ټبي ٖبٮٱ ٸ ط  ٸ تجٽيع ذبٶٻياحساث ، ت٧ٳي٭ ، تٗٳ
 يٲصټج

1700000000 

اهَض فطٌّگ، 

ثسًي ٍ  تطثيت

 گطزقگطي

1701000000 
فهل زيي ٍ 

 هصّت
1701033000 

ثطٶبٲٻ تبٲيٵ،تٹؾٗٻ،ٲ٣بٸٰ 
ؾبظي،تٗٳيط،تجٽيع ٸ ٶ٫ٽساضي 

ًٞبټب، ؾبذتٳبٶٽب ،اٲب٦ٵ ٸ 
 آالت ٲبقيٵ

آالت، تٹؾٗٻ ؾبذتٳبٶٽب،  تٗٳيطات اؾبؾي ٸ جعئي ،ذطيس ٲبقيٵ 
تبؾيؿبت ٸ تجٽيعات ازاضي ازاضات تجٯيٛبت اؾالٲي ٸ اٸ٢بٜ ٸ اٲٹض 

 ذيطيٻ

1700000000 

اهَض فطٌّگ، 

ثسًي ٍ  تطثيت

 گطزقگطي

1702000000 
فهل ٍضظـ ٍ 

 تفطيحبت
 ثطٶبٲٻ ٪ؿتطـ ٸضظـ ثبٶٹاٴ 1702001000

احساث ،تٹؾٗٻ ،تٗٳيط ،ثٽؿبظي ،ٶٹؾبظي ٸ تجٽيع اٲب٦ٵ ٸ  
 ٦ٳ٧ٽبي ٞٷي ٸ اٖتجبضي-ًٞبټبي ٸضظقي ثبٶٹاٴ
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 96ؾبل  ي/ػوليبت اؾتبًاهَض/ثطًبهِ/ فهل 

 96ػوليبت  ثطًبهِ وس ثطًبهِ فهل وس فهل اهَض وس اهَض

1700000000 

اهَض فطٌّگ، 

ثسًي ٍ  تطثيت

 گطزقگطي

1702000000 
فهل ٍضظـ ٍ 

 تفطيحبت
 ثطٶبٲٻ ٪ؿتطـ ٸضظـ ټٳ٫بٶي 1702004000

احساث، تٹؾٗٻ، ت٧ٳي٭، تٗٳيط، ثٽؿبظي، ٶٹؾبظي ٸ تجٽيع ؾبٮٷٽبي  
ٶٟط تٳبقبچي ظٲيٷٽبي ٸضظقي ضٸثبظ  2500ٸضظقي چٷس ٲٷٓٹضٺ ظيط 

٦ٳ٧ٽبي ٞٷي ٸ -احساث اؾترطټبي قٷب ضٸثبظ ٸ ؾطپٹقيسٺ تٳطيٷي-
 اٖتجبضي

1700000000 

اهَض فطٌّگ، 

ثسًي ٍ  تطثيت

 گطزقگطي

1702000000 
فهل ٍضظـ ٍ 

 تفطيحبت
 ثطٶبٲٻ ٸضظـ ٸ ؾالٲت زاٶف آٲٹظاٴ 1702005000

احساث ،تٹؾٗٻ ،تٗٳيط ،ثٽؿبظي ،ٶٹؾبظي ٸ تجٽيع اٲب٦ٵ ٸ  
 ټبي ٞٷي ٸ اٖتجبضي ٦ٳ٥ -آٲٹظي ًٞبټبي ٸضظقي زاٶف

1700000000 

اهَض فطٌّگ، 

ثسًي ٍ  تطثيت

 گطزقگطي

1702000000 
فهل ٍضظـ ٍ 

 تفطيحبت
1702006000 

ثطٶبٲٻ 
ؾبظي،تٗٳيط،تجٽيع  تبٲيٵ،تٹؾٗٻ،ٲ٣بٸٰ

ٸ ٶ٫ٽساضي ًٞبټب، ؾبذتٳبٶٽب ،اٲب٦ٵ 
 آالت ٸ ٲبقيٵ

آالت ،تٹؾٗٻ ؾبذتٳبٶٽب ،تبؾيؿبت ٸ  تٗٳيطات اؾبؾي، ذطيس ٲبقيٵ
 تجٽيعات ازاضي ازاضات ٸضظـ ٸ جٹاٶبٴ

1700000000 

اهَض فطٌّگ، 

ثسًي ٍ  تطثيت

 گطزقگطي

1703000000 
فهل فطٌّگ ٍ 

 ٌّط
1703022000 

ټبي  ثطٶبٲٻ حٳبيت اظ ٞٗبٮيت
 ٞطټٷ٫ي، ټٷطي ٸ زيٷي اؾتبٶٽب

احساث ،تٹؾٗٻ، تٗٳيط ٸ تجٽيع ًٞبټبي ٞطټٷ٫ي ټٷطي قبٲ٭: 
ټٷطي  -ټبي ٞطټٷ٫ي ٸ ټٷطي، ٦بٶٹٶٽبي ٞطټٷ٫ي ٲطا٦ع ٸ ٲجتٳٕ

ټبي  ٦ٳ٥ -٦ٹز٦بٴ ٸ ٶٹجٹاٶبٴ يٸ اضزٸ٪بټي ،٦بٶٹٴ پطٸضـ ٧ٞط
 ٞٷي ٸ اٖتجبضي

1700000000 

اهَض فطٌّگ، 

ثسًي ٍ  تطثيت

 گطزقگطي

1703000000 
فهل فطٌّگ ٍ 

 ٌّط
1703034000 

ثطٶبٲٻ ٪ؿتطـ ٸ ثٽؿبظي 
 ټبي ٖٳٹٲي ٦تبثربٶٻ

 ټبي ٖٳٹٲي  احساث ،تٹؾٗٻ، تٗٳيط ٸ تجٽيع ٦تبثربٶٻ

1700000000 

اهَض فطٌّگ، 

ثسًي ٍ  تطثيت

 گطزقگطي

1703000000 
فهل فطٌّگ ٍ 

 ٌّط
1703041000 

تبٲيٵ،تٹؾٗٻ،ٲ٣بٸٰ ثطٶبٲٻ 
ؾبظي،تٗٳيط،تجٽيع ٸ ٶ٫ٽساضي 

ًٞبټب، ؾبذتٳبٶٽب ،اٲب٦ٵ ٸ 
 آالت ٲبقيٵ

آالت، تٹؾٗٻ ؾبذتٳبٶٽب، تبؾيؿبت ٸ  تٗٳيطات اؾبؾي،ذطيس ٲبقيٵ 
 تجٽيعات ازاضي ازاضات ٞطټٷ٩ ٸ اضقبز اؾالٲي، حٹظٺ ټٷطي

1700000000 

اهَض فطٌّگ، 

ثسًي ٍ  تطثيت

 گطزقگطي

1704000000 
هيطاث فهل 

 فطٌّگي
1704001000 

قٷبذتي ٸ  ثطٶبٲٻ ا٦تكبٜ ثبؾتبٴ
 تبضيري

 پػٸټف ٸ ا٦تكبٜ ٲٷب١َ تبضيري ٸ ثبؾتبٶي

1700000000 

اهَض فطٌّگ، 

ثسًي ٍ  تطثيت

 گطزقگطي

1704000000 
فهل هيطاث 

 فطٌّگي
1704002000 

ثطٶبٲٻ تأٲيٵ، حٟبْت، ٲطٲت ٸ 
 ٲيطاث ٚيطٲٷ٣ٹ٬ ٞطټٷ٫ي يٲٗطٞ

ټبي تبضيري   احيبء، ٶ٫ٽساضي ٸ ٲٗطٞي اٲب٦ٵ ٸ جبشثٻٲطٲت ، حّٟ، 
ثٽؿبظي ٸ تٛييط  -ټبي تبضيري  ٸ ٞطټٷ٫ي ، ٲيطاث ٞطټٷ٫ي ٸ ثب٘
 ټبي ٞٷي ٸ اٖتجبضي ٦ٳ٥ -٦بضثطي ٦بضٸاٶؿطاټب ٸ اثٷيٻ ٢سيٳي

1700000000 

اهَض فطٌّگ، 

ثسًي ٍ  تطثيت

 گطزقگطي

1704000000 
فهل هيطاث 

 فطٌّگي
 اي ٪ؿتطـ ذسٲبت ٲٹظٺثطٶبٲٻ  1704005000

 -ټبي ٲحٯي ٸ اؾتبٶي احساث، ت٧ٳي٭، تجٽيع ٸ ٲطٲت ٲٹظٺ
 ټبي ٞٷي ٸ اٖتجبضي ٦ٳ٥

1700000000 

اهَض فطٌّگ، 

ثسًي ٍ  تطثيت

 گطزقگطي

 1705007000 فهل ضؾبًِ 1705000000
ټبي قٷيساضي ٸ  ثطٶبٲٻ تٹؾٗٻ ضؾبٶٻ

 زيساضي

ټبي زؾتطؾي ثٻ ٲطٲت ٸ ثبظؾبظي ضاٺ تٳبٰ:  ټبي ٶيٳٻ ت٧ٳي٭ پطٸغٺ
اٞعايف پٹقف تٯٹيعيٹٶي  -ټبي اذتهبني نسا ٸ ؾيٳب  ؾبيت

ټبي ضازيٹيي ٸ  ٸ تٗٳيط ايؿت٫بٺ احساث ، ت٧ٳي٭ ،تجٽيع -ضٸؾتبيي 
 تٯٹيعيٹٶي آٶبٮٹ٨ ٸ زيجيتب٬ اٖٱ اظ ٲبټٹاضٺ اي ٸ ٚيطٲبټٹاضي

1700000000 

اهَض فطٌّگ، 

ثسًي ٍ  تطثيت

 گطزقگطي

 1705019000 فهل ضؾبًِ 1705000000

ثطٶبٲٻ تبٲيٵ،تٹؾٗٻ،ٲ٣بٸٰ 
ؾبظي،تٗٳيط،تجٽيع ٸ ٶ٫ٽساضي 

ًٞبټب، ؾبذتٳبٶٽب ،اٲب٦ٵ ٸ 
 آالت ٲبقيٵ

ټبي تٹٮيس ٸ  تٗٳيط ٸ تجٽيع ؾبذتٳبٴتٳبٰ:  ټبي ٶيٳٻ ت٧ٳي٭ پطٸغٺ
 ياٶساظ تٗٳيط ٸ ضاٺ "پرف)ٲٷٓٹض اظ تجٽيع زض ايٵ ثطٶبٲٻ نطٞب

 ثبقس( يتٹٮيس ٸ پرف ٲ يٲجسز ٸاحسټب

1700000000 

اهَض فطٌّگ، 

ثسًي ٍ  تطثيت

 گطزقگطي

1706000000 
فهل 

 گطزقگطي
1706002000 

ثطٶبٲٻ ضاټجطي تٹؾٗٻ ٪طزق٫طي 
 زاذٯي

تجٽيع اٲ٧بٶبت ٸ ظيطثٷبټبي الظٰ ثطاي زؾتطؾي آؾبٴ ثٻ 
ټبي َجيٗي ٸ تبضيري، اجطاي َطح زضيب زض اؾتبٶٽبي ؾبحٯي  جبشثٻ

ضاټي،  ذسٲبت ضٞبټي ثيٵټبي  ټبي ٲجتٳٕ ٦ٳ٥ ثٻ ظيطؾبذت -
ټبي  زؾتطؾي ثٻ جبشثٻ-ټبي ٪طزق٫طي ٸ ظائطاٴ احساث ٦ٳپ

 يٸ اٖتجبض يٞٷ يټب ٦ٳ٥ -ټبي ٪طزق٫طي ٲٗطٞي جبشثٻ -ٲصټجي 
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 96ؾبل  ي/ػوليبت اؾتبًاهَض/ثطًبهِ/ فهل 

 96ػوليبت  ثطًبهِ وس ثطًبهِ فهل وس فهل اهَض وس اهَض

1700000000 

اهَض فطٌّگ، 

ثسًي ٍ  تطثيت

 گطزقگطي

1706000000 
فهل 

 گطزقگطي
1706003000 

ثطٶبٲٻ تبٲيٵ،تٹؾٗٻ،ٲ٣بٸٰ 
ٶ٫ٽساضي ؾبظي،تٗٳيط،تجٽيع ٸ 

ًٞبټب، ؾبذتٳبٶٽب ،اٲب٦ٵ ٸ 
 آالت ٲبقيٵ

آالت تٹؾٗٻ ؾبذتٳبٶٽب تبؾيؿبت ٸ  تٗٳيطات اؾبؾي ذطيس ٲبقيٵ 
 تجٽيعات ازاضي ازاضات ٲيطاث ٞطټٷ٫ي

1700000000 

اهَض فطٌّگ، 

ثسًي ٍ  تطثيت

 گطزقگطي

1707000000 
فهل نٌبيغ 

 زؾتي
 ٸتطٸيج نٷبيٕ زؾتي يثطٶبٲٻ َطاح 1707002000

 -احساث، تٗٳيط ٸ تجٽيع ٲطا٦ع نٷبيٕ زؾتي -تطٸيج  آٲٹظـ ٸ
 يٸ اٖتجبض يٞٷ يټب ٦ٳ٥ -ټبي ټٷطټبي نٷبيٕ زؾتي ايجبز ٦بض٪بٺ

1700000000 

اهَض فطٌّگ، 

ثسًي ٍ  تطثيت

 گطزقگطي

1708000000 

فهل تحميك ٍ 

تَؾؼِ زض اهَض 

فطٌّگ، 

ثسًي ٍ  تطثيت

 گطزقگطي

 اي ٸ اؾتبٶي  پػٸټكٽبي ٦بضثطزي ٸ ٲٹضزي ٲٷ٣ُٻ  ثطٶبٲٻ پػٸټكٽبي ٦بضثطزي 1708001000

1800000000 
اهَض آهَظـ 

 ٍ پػٍّف
1801000000 

فهل آهَظـ ٍ 

 پطٍضـ ػوَهي
 ثطٶبٲٻ آٲٹظـ اثتسائي 1801001000

ثٽؿبظي ٸ ٶٹؾبظي  -احساث،تٹؾٗٻ،ذطيس،تٗٳيط ٸ تجٽيع ٲساضؼ
ټٹقٳٷسؾبظي -تٗٳيط تجٽيعات آٲٹظقي ٸ ٦ٳ٥ آٲٹظقي-ٲساضؼ

ت٧ٳي٭ ٲساضؼ ذيطي، اؾتبٶساضزؾبظي ؾيؿتٳٽبي ٲساضؼ، 
 ٦ٳ٧ٽبي ٞٷي ٸ اٖتجبضي-ؾطٲبيف ٸ ٪طٲبيف

1800000000 
اهَض آهَظـ 

 ٍ پػٍّف
1801000000 

فهل آهَظـ ٍ 

 پطٍضـ ػوَهي
 ثطٶبٲٻ آٲٹظـ اؾتثٷبئي 1801002000

احساث، تٹؾٗٻ، تٗٳيط ٸ تجٽيع ٲساضؼ اؾتثٷبيي ٸ اؾتٗسازټبي 
 ٶٹؾبظي ٲساضؼثٽؿبظي ٸ  -زضذكبٴ 

1800000000 
اهَض آهَظـ 

 ٍ پػٍّف
1801000000 

فهل آهَظـ ٍ 

 پطٍضـ ػوَهي
 ثطٶبٲٻ آٲٹظـ زٸضٺ اٸ٬ ٲتٹؾُٻ 1801005000

ثٽؿبظي ٸ ٶٹؾبظي  -احساث،تٹؾٗٻ،ذطيس،تٗٳيط ٸ تجٽيع ٲساضؼ
ټٹقٳٷسؾبظي -تٗٳيط تجٽيعات آٲٹظقي ٸ ٦ٳ٥ آٲٹظقي  -ٲساضؼ

اؾتبٶساضزؾبظي ؾيؿتٳٽبي ٲساضؼ، ت٧ٳي٭ ٲساضؼ ذيطي، 
 ٦ٳ٧ٽبي ٞٷي ٸ اٖتجبضي-ؾطٲبيف ٸ ٪طٲبيف

1800000000 
اهَض آهَظـ 

 ٍ پػٍّف
1801000000 

فهل آهَظـ ٍ 

 پطٍضـ ػوَهي
1801006000 

ثطٶبٲٻ آٲٹظـ زٸضٺ زٸٰ ٲتٹؾُٻ 
 ٶٓطي

تٗٳيط تجٽيعات  -احساث،تٹؾٗٻ،ذطيس،تٗٳيط ٸ تجٽيع ٲساضؼ
 -ٶٹؾبظي ٲساضؼثٽؿبظي ٸ -آٲٹظقي ٸ ٦ٳ٥ آٲٹظقي

ټٹقٳٷسؾبظي ٲساضؼ، ت٧ٳي٭ ٲساضؼ ذيطي، اؾتبٶساضزؾبظي 
 ٦ٳ٧ٽبي ٞٷي ٸ اٖتجبضي-ؾيؿتٳٽبي ؾطٲبيف ٸ ٪طٲبيف

1800000000 
اهَض آهَظـ 

 ٍ پػٍّف
1801000000 

فهل آهَظـ ٍ 

 پطٍضـ ػوَهي
1801011000 

ثطٶبٲٻ ضاټجطي ٶٹؾبظي، تٹؾٗٻ ٸ 
 تجٽيع ٲساضؼ ٦كٹض

 ؾبظي ٲساضؼ  ٲُبٮٗٻ ٸ اجطاي ٲ٣بٸٰ

1800000000 
اهَض آهَظـ 

 ٍ پػٍّف
1801000000 

فهل آهَظـ ٍ 

 پطٍضـ ػوَهي
1801015000 

ثطٶبٲٻ تبٲيٵ،تٹؾٗٻ،ٲ٣بٸٰ 
ؾبظي،تٗٳيط،تجٽيع ٸ ٶ٫ٽساضي 

ًٞبټب، ؾبذتٳبٶٽب ،اٲب٦ٵ ٸ 
 آالت ٲبقيٵ

ټب ،تبؾيؿبت ٸ  آالت، تٹؾٗٻ ؾبذتٳبٴ تٗٳيطات اؾبؾي،ذطيس ٲبقيٵ
 تجٽيعات ازاضي ازاضات آٲٹظـ ٸ پطٸضـ ٸ ٶٹؾبظي ٲساضؼ 

1800000000 
اهَض آهَظـ 

 ٍ پػٍّف
1802000000 

فهل آهَظـ 

اي  فٌي ٍ حطفِ

 ٍ هْبضت آهَظي

1802001000 
ثطٶبٲٻ آٲٹظـ زٸضٺ زٸٰ ٲتٹؾُٻ 

 اي ٞٷي ٸ حطٞٻ

ثٽؿبظي ٸ ٶٹؾبظي  -احساث،تٹؾٗٻ،ذطيس،تٗٳيط ٸ تجٽيع ٲساضؼ
ټٹقٳٷسؾبظي ٲساضؼ،  -اي(  ټبي ٞٷي ٸ حطٞٻ ٲساضؼ )ټٷطؾتبٴ

ت٧ٳي٭ ٲساضؼ ذيطي، اؾتبٶساضزؾبظي ؾيؿتٳٽبي ؾطٲبيف ٸ 
 ٦ٳ٧ٽبي ٞٷي ٸ اٖتجبضي-٪طٲبيف

1800000000 
اهَض آهَظـ 

 ٍ پػٍّف
1802000000 

فهل آهَظـ 

اي  فٌي ٍ حطفِ

 هْبضت آهَظيٍ 

1802002000 
ثطٶبٲٻ آٲٹظـ زٸضٺ زٸٰ ٲتٹؾُٻ ٦بض 

 ٸ زاٶف

ثٽؿبظي ٸ ٶٹؾبظي  -احساث،تٹؾٗٻ،ذطيس،تٗٳيط ٸ تجٽيع ٲساضؼ
ټٹقٳٷسؾبظي ٲساضؼ، ت٧ٳي٭ ٲساضؼ  -ٲساضؼ )٦بض ٸ زاٶف( 

٦ٳ٧ٽبي -ذيطي، اؾتبٶساضزؾبظي ؾيؿتٳٽبي ؾطٲبيف ٸ ٪طٲبيف
 ٞٷي ٸ اٖتجبضي

1800000000 
 اهَض آهَظـ

 ٍ پػٍّف
1802000000 

فهل آهَظـ 

اي  فٌي ٍ حطفِ

 ٍ هْبضت آهَظي

1802005000 
ثطٶبٲٻ آٲٹظـ ٚيطضؾٳي ٞٷي ٸ 

 اي ٸ ٲٽبضتي حطٞٻ

ٲطا٦ع آٲٹظـ ٞٷي  يعات ازاضي،تٗٳيط ٸ تجٽياحساث، تٹؾٗٻ ،ثٽؿبظ
 اي ٸ حطٞٻ
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 96ؾبل  ي/ػوليبت اؾتبًاهَض/ثطًبهِ/ فهل 

 96ػوليبت  ثطًبهِ وس ثطًبهِ فهل وس فهل اهَض وس اهَض

1800000000 
اهَض آهَظـ 

 ٍ پػٍّف
1806000000 

فهل تحميك ٍ 

تَؾؼِ زض اهَض 

ٍ آهَظـ 

 پػٍّف

 اي ٸ اؾتبٶي  پػٸټكٽبي ٦بضثطزي ٸ ٲٹضزي ٲٷ٣ُٻ  ثطٶبٲٻ پػٸټكٽبي ٦بضثطزي 1806002000

1900000000 
اهَض ضفبُ 

 اختوبػي
1901000000 

فهل اهساز ٍ 

 ًدبت
1901002000 

ثطٶبٲٻ اضائٻ ذسٲبت اٲساز ٸ ٶجبت ثٻ 
 آؾيت زيس٪بٴ حٹازث ٸ ؾٹاٶح

ؾبظي  ٶٹؾبظي ٸ ايٳٵاحساث، تٹؾٗٻ ،تٗٳيط،تجٽيع، ثٽؿبظي ، 
 ټب ٸ ؾبٮٷٽبي چٷسٲٷٓٹضٺ پبي٫بټٽبي اٲساز جبزٺ

1900000000 
اهَض ضفبُ 

 اختوبػي
 1903002000 فهل حوبيتي 1903000000

ثطٶبٲٻ اضائٻ ذسٲبت اجتٳبٖي، 
 ٞطټٷ٫ي، ٸضظقي ثٻ ايثبض٪طاٴ

آالت ،تٹؾٗٻ ؾبذتٳبٶٽب، تبؾيؿبت ٸ  تٗٳيطات اؾبؾي، ذطيس ٲبقيٵ 
ثٽؿبظي ٸ ٲطٲت ٪ٯعاض  -تجٽيعات ازاضي ازاضات ثٷيبز قٽيس

ټبي ٞطټٷ٫ي، ٸضظقي ٸ  ت٧ٳي٭ ٸ تجٽيع ٲجتٳٕ -قٽيساٴ
 تٹاٶجركي ايثبض٪طاٴ )تٗٽسات ؾٟطټبي اؾتبٶي(

1900000000 
اهَض ضفبُ 

 اختوبػي
 1903003000 فهل حوبيتي 1903000000

ثطٶبٲٻ پيك٫يطي اظ ؾٹء ٲهطٜ ٲٹاز 
 ٲرسض ٸ ضٸاٶ٫طزاٴ

 ت٧ٳي٭، تٗٳيط ٸ تجٽيع اضزٸ٪بټٽبي ٶ٫ٽساضي ٲجطٲيٵ ٲٹاز ٲرسض

1900000000 
اهَض ضفبُ 

 اختوبػي
 ٲؿ٧ٵ ايثبض٪طاٴ تبٲيٵ تؿٽي٭ زض  ثطٶبٲٻ تبٲيٵ ٲؿ٧ٵ ايثبض٪طاٴ 1903005000 فهل حوبيتي 1903000000

1900000000 
ضفبُ اهَض 

 اختوبػي
 1903009000 فهل حوبيتي 1903000000

ٸ  يثطٶبٲٻ تٹؾٗٻ ذسٲبت ٞطټٷ٫
 ٦بض يٶيطٸ ياجتٳبٖ

ازاضات تٗبٸٴ،٦بض ٸ ضٞبٺ  ياحساث،تٹؾٗٻ ،تٗٳيط ٸ تجٽيع ؾبذتٳبٶٽب
 ياجتٳبٖ

1900000000 
اهَض ضفبُ 

 اختوبػي
 1903019000 فهل حوبيتي 1903000000

ثطٶبٲٻ حٳبيت اظذبٶٹازٺ ٸ ظٶبٴ 
 ؾطپطؾت ذبٶٹاض

 -ٲطا٦ع حٳبيتي يٸ ٶٹؾبظ ياحساث،تٹؾٗٻ ،تٗٳيط ، تجٽيع ،ثٽؿبظ
 ټبي ٞٷي ٸ اٖتجبضي ٦ٳ٥

1900000000 
اهَض ضفبُ 

 اختوبػي
1904000000 

فهل 

 تَاًجركي
1904003000 

ثطٶبٲٻ اضائٻ ذسٲبت تٹاٶجركي ثٻ 
 ٶيبظٲٷساٴ

آالت ،تٹؾٗٻ ؾبذتٳبٶٽب، تبؾيؿبت ٸ  تٗٳيطات اؾبؾي، ذطيس ٲبقيٵ 
تجٽيع، تٗٳيط، ثٽؿبظي ٸ  -تجٽيعات ازاضي ازاضات ثٽعيؿتي

 -تبٲيٵ ٲؿ٧ٵ ٲٗٯٹٮيٵ تؿٽي٭ زض -ٶٹؾبظي ًٞبټبي تٹاٶجركي
 ټبي ٞٷي ٸ اٖتجبضي ٦ٳ٥

1900000000 
اهَض ضفبُ 

 اختوبػي
1905000000 

فهل تحميك ٍ 

تَؾؼِ زض اهَض 

 ضفبُ اختوبػي

 اي ٸ اؾتبٶي پػٸټكٽبي ٦بضثطزي ٸ ٲٹضزي ٲٷ٣ُٻ ثطٶبٲٻ پػٸټكٽبي ٦بضثطزي 1905001000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 ياؾتبً يا ٌِيانلي اػتجبضات ّع ّبي فؼبيتّب ٍ  ػٌبٍيي ثطًبهِ - 2خسٍل 

 ػٌَاى زؾتگبُ
وس 

 زؾتگبُ
 ؾٌدِ 96ػٌَاى ثطًبهِ / فؼبليت ؾبل  وس ثطًبهِ

ازاضُ ول 

 اؾتبًساضز ٍ

تحميمبت 

 نٌؼتي

146000 

 هَضز فطٌّگ ؾبظي ػوَهي اؾتبًساضز ثطًبهِ تطٍيح ٍ 1304003

  
 ّبي تطٍيدي ثب تْيِ ٍتَظيغ اًَاع لَح فكطزُ،وتت،ًكطيبت ٍثؿتِ

 هضبهيي اؾتبًساضز
 ثؿتِ

  
 هطاوع اؾتبًساضز، نالحيت وبضقٌبؾبى توسيسپطٍاًِ تبييس -نسٍض

 ي هكبٍضّب قطوت  ٍ  آهَظقي ّوىبض
 پطٍاًِ

 هَضز ثطگعاضي ّوبيف اًدبم تجليغبت ٍ اؾتبًساضزّبي اخجبضي ٍ ًكط  

 تؼساز ثطًبهِ ًظبضت ثطاخطاي اؾتبًساضز 1304009

 گَاّيٌبهِ ي تبييسنالحيتّب توسيس گَاّيٌبهِ-نسٍض  

  
 ػالهت ،پطٍاًِ وبضثطزّب اثغبل اًَاع گَاّيٌبهِ نسٍض،توسيس،تؼليك ٍ

 ّبي ًَػي تبييسيِ ٍ اؾتبًساضز
 هسضن

  
 ّبي ؾٌدف، توسيس گَاّيٌبهِ وبليجطاؾيَى زؾتگبُ-نسٍض

 ّب گيطي آظهبيكگبُ تدْيعات اًساظُ
 گَاّيٌبهِ

 تؼساز ثبظضؾي ٍ ذسهبت اؾتبًساضز وبالّب ثبظزيس فٌي  ثوٌظَض اخطاي  

 ًوًَِ اؾتبًساضزثوٌظَض اخطا ي  اًدبم آظهَى ٍ ذطيس ًوًَِ ٍ ثبظضؾي  

 هْبضت آهَظ هْبضتي ثطًبهِ آهَظـ غيطضؾوي فٌي،حطفِ اي ٍ 1802006

 ؾبػت -ًفط ّبي آهَظقي ثطگعاضي زٍضُ  

 پطٍغُ ػوليبتي قسُ ثطًبهِ پػٍّكْبي وبضثطزي 1310004

 هَضز اًدبم پػٍّف ٍ هغبلؼبت وبضثطزي  

 ذسهت ثطًبهِ تَؾؼِ زٍلت الىتطًٍيه 1002057

 ذسهت تَؾؼِ ذسهبت الىتطًٍيىي  

 105000 اؾتبًساضي

 هَضز هكي زض حَظُ اختوبػي ثطًبهِ ثطضؾي، هغبلؼِ، تحميك ٍ اضايِ ذظ  1002012

 فؼبليت اًدبم فؼبليتْبي هطثَط ثِ اهَض ظًبى  

 هَضز ّوبٌّگي ٍ ًظبضت ثط هؿبئل اختوبػي  

 اؾتبى ثطًبهِ تمَيت ٍتحىين ؾيبؾت زاذلي 1002013

 هَضز ضاّجطي ٍ ّوبٌّگي اهَض ؾيبؾي  

  
ّبي  تكىل ي ؾيبؾي ٍّب ،اًدويّب تَاًوٌسؾبظي احعاة،خوؼيت

 نٌفي
 تكىل

 هيعاى لَهي ّبي زيٌي،هصّجي ٍ هكبضوت هلي الليت تمَيت ّوگطايي ٍ  
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 ػٌَاى زؾتگبُ
وس 

 زؾتگبُ
 ؾٌدِ 96ػٌَاى ثطًبهِ / فؼبليت ؾبل  وس ثطًبهِ

 هيعاى ؾبهبًسّي ثطًبهِ ؾبهبًسّي تمؿيوبت وكَضي 1002036

 پطًٍسُ پيكٌْبزات هطثَط ثِ تمؿيوبت وكَضيثطضؾي همسهبتي   

 تؼساز ًظبضت قَضاّبي اؾالهي ًظبضت ثط ثطًبهِ ضاّجطي ٍ 1002044

 ههَثِ ضاّجطي اهَضٍثطضؾي ههَثبت قَضاّبي اؾالهي  

 ترلف ضؾيسگي ثِ ترلفبت قَضاّبي اؾالهي  

 هَضز ّبي اؾتبى ّب ٍ زّيبضي قْطزاضي ّوبٌّگي اهَض  

 حبزثِ هسيطيت قسُ ثطًبهِ ضاّجطي حَازث غيط هتطلجِ 1002032

 هَضز همبثلِ ثبحَازث غيطهتطلجِ ّوبٌّگي آهبزگي ٍ ؾبظهبًسّي ٍ  

  
 زيسُ زض ثبظؾبظي هٌبعك آؾيت ّوبٌّگي ثبظتَاًي ٍ ؾبظهبًسّي ٍ

 حَازث غيطهتطلجِ
 هَضز

 هَضز غيطهتطلجِ حَازث پيكگيطي اظ ّوبٌّگي پيف ثيٌي ٍ ؾبظهبًسّي ٍ  

1102001 
اهٌيت  ًظن ػوَهي ٍ اؾتمطاض ًظبضت ثط ٍ ثطًبهِ ؾيبؾتگصاضي

 زاذلي
 هبُ -ًفط

 هيعاى ضضبيتوٌسي اًضجبط اختوبػي اهٌيت زاذلي ٍ اؾتمطاضًظن ٍ ضاّجطي ٍ  

 قؼجِ ثطًبهِ ثطگعاضي اًتربثبت 1002014

 قؼجِ ضيعي، ّوبٌّگي ٍ ثطگعاضي اًتربثبت ثطًبهِ  

 ًفط هْبخطيي ذبضخي ؾبهبًسّي اتجبع ٍ ٍ ثطًبهِ ؾيبؾتگصاضي 1002038

 تجؼِ -ًفط  اتجبع غيطهدبظ عطز ًگْساضي اتجبع ذبضخي ٍ ؾبهبًسّي،ًظبضت ٍ  

 پطٍغُ ػوليبتي قسُ ثطًبهِ پػٍّكْبي وبضثطزي 1004002

 هَضز اًدبم پػٍّف ٍ هغبلؼبت وبضثطزي  

 ذسهت الىتطًٍيىي تَؾؼِ زٍلت الىتطًٍيهثطًبهِ  1002057

 ذسهت تَؾؼِ ذسهبت الىتطًٍيىي اؾتبًساضي  

 تؼسازالساهبت ّوبٌّگي ي التهبزي اؾتبىّب ثطًبهِ ّوبٌّگي فؼبليت 1002020

 ثبظاضچِ ي هطظيّب ّوبٌّگي ًٍظبضت ثبظاضچِ  

 اؾتبى ّوبٌّگي ًٍظبضت ثط فؼبليتْبي التهبزي اؾتبى  

 هيعاى ؾالهت اضتمبي ؾالهت اختوبػي خبهؼِ ثطًبهِ حفظ ٍ 1002001

 هيعاى ي اختوبػيّب اضتمبي ؾطهبيِ  

 هيعاى ضضبيتوٌسي حمَق قْطًٍساى نيبًت اظ حفظ ٍ  

 ؾوي ي هطزم ًْبزّب تمَيت ؾبظهبى ؾبهبًسّي ٍ  
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 ػٌَاى زؾتگبُ
وس 

 زؾتگبُ
 ؾٌدِ 96ػٌَاى ثطًبهِ / فؼبليت ؾبل  وس ثطًبهِ

 هيعاى ضضبيتوٌسي ؾبهبًسّي ؾالهت اختوبػي خبهؼِ ٍ ضنس  

 هيعاى ي اختوبػي ظًبىّب ؾبهبًسّي هكبضوت  

 تؼسازالساهبت ّوبٌّگي ثطًبهِ ّوبٌّگي تَؾؼِ ػوطاًي قْطي ٍضٍؾتبيي 1002019

 السام ضٍؾتبيي ّوبٌّگي تَؾؼِ ػوطاى قْطي ٍ  

 ّعاض ًفط ًمل ٍ تطافيه قْطي حول ٍ ضاّجطي ٍ ّوبٌّگي اهَض  

ازاضُ ول 

 ظًساًْب ٍ

الساهبت 

 ٍتبهيٌي 

 تطثيتي

108200 

 پطًٍسُ ثطضؾي قسُ ثطًبهِ اخطاي احىبم لضبيي 1201001

 ًفط اخطاي احىبم ظًساًيبى ثٌسي ٍ عجمِ  

 ًفط ًظبضت ثط حمَق قْطًٍسي  

 ًفط ظًساًي ثبظگكتي ثطًبهِ انالح ٍ تطثيت ظًساًيبى 1201003

 ًفط آهَظي ظًساًيبى حطفِ اقتغبل ٍ هسيطيت اهَض  

 ًفط آهَظقي ظًساًيبى فطٌّگي ٍ هسيطيت اهَض  

 ًفط ذسهبت اختوبػي ظًساًيبى هسزوبضي ٍ هسيطيت اهَض  

 ٍالؼِ هسيطيت قسُ هسيطيت ثحطاى ثطًبهِ الساهبت تبهيٌي ٍ 1201005

 ًفط اًتظبهي ظًساًيبى ذسهبت پكتيجبًي ٍ هسيطيت اهَضحفبظتي ٍ  

 هطوع ّب ظًساى غيطهتطلجِ زضحَازث  هسيطيت ثحطاى ٍ  

 اقتغبل خسيس ثطًبهِ حوبيت اظ اقتغبل الكبض ذبل 1903033

  
اػغبي تؿْيالت اقتغبل ثِ ظًساًيبى  اهَض هطالجت ثؼس اظ ذطٍج ٍ

 آظازقسُ
 ًفط

 هَضز وبضثطزي ثطًبهِ پػٍّكْبي 1004002

 هَضز اًدبم پػٍّف ٍ هغبلؼبت وبضثطزي  

 ذسهت تَؾؼِ زٍلت الىتطًٍيه ثطًبهِ 1002057

 ؾبهبًِ تَؾؼِ ذسهبت الىتطًٍيىي  

ازاضُ ول 

 ثبظضؾي
108300 

 قىبيبت ثطًبهِ ضؾيسگي ثِ قىبيبت 1201019

 اػالم هطزم ضؾيسگي ثطاؾبؼ اػالم هطزهي  

 خطم ٍترلف وكف قسُ ثبظضؾي اظزؾتگبّْب ثطًبهِ ًظبضت ٍ 1201020

 پطًٍسُ ي تَليسيّب ًظبضت ٍ ثبظضؾي اظ حَظُ  

 پطًٍسُ ي التهبزيّب ثبظضؾي اظ حَظُ ًظبضت ٍ  

 پطًٍسُ ي ؾيبؾي ٍ لضبييّب ثبظضؾي اظ حَظُ ًظبضت ٍ  

 پطًٍسُ ي فطٌّگي  ٍاختوبػيّب ثبظضؾي اظ حَظُ ًظبضت ٍ  
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 ػٌَاى زؾتگبُ
وس 

 زؾتگبُ
 ؾٌدِ 96ػٌَاى ثطًبهِ / فؼبليت ؾبل  وس ثطًبهِ

 پطٍغُ ػوليبتي قسُ ثطًبهِ پػٍّكْبي وبضثطزي 1004002

 پطٍغُ وبضثطزياًدبم پػٍّف ٍ هغبلؼبت   

 ذسهت الىتطًٍيىي ثطًبهِ تَؾؼِ زٍلت الىتطًٍيه 1002057

 ؾبهبًِ تَؾؼِ ذسهبت الىتطًٍيىي  

ازاضُ ول 

پعقىي 

 لبًًَي

108400 

 پطًٍسُ ثطًبهِ اظْبضًظطپعقىي لبًًَي 1201004

 پطًٍسُ اًدبم اهَض آظهبيكگبّي  

 پطًٍسُ اًدبم اهَض هؼبيٌبت ؾبلي تكطيح  

 پطًٍسُ ّبي پعقىي اًدبم اهَض وويؿيَى  

 هؼبيٌِ هؼبيٌبت ؾطپبيي  

 گَاّيٌبهِ ي قغليّب ثطًبهِ آهَظـ 1802007

 زٍضُ -ًفط  آهَظقي اًدبم اهَض  

 هَضز ثطًبهِ پػٍّكْبي وبضثطزي 1004002

 پطٍغُ اًدبم پػٍّف ٍ هغبلؼبت وبضثطزي  

 ذسهت الىتطًٍيىي الىتطًٍيهثطًبهِ تَؾؼِ زٍلت  1002057

 ؾبهبًِ تَؾؼِ ذسهبت الىتطًٍيىي  

ازاضُ ول 

اهَض  اٍلبف ٍ

 ذيطيِ

109500 

 هَضز ثطًبهِ ثطگعاضي هؿبثمبت لطآًي ٍ زيٌي 1701004

 ًفط ثطگعاضي هؿبثمبت لطآًي  

 ًفط ثطگعاضي هؿبثمبت زيٌي  

 ثمؼِ اهبوي هصّجي ثمبع ٍ ازاضُ اهَض ثطًبهِ ضاّجطي،ًظبضت ٍ 1701021

 ثمؼِ ًظبضت ثطثمبع هتجطوِ ٍاهبوي هصّجي  

 هَضز اهبوي هصّجي ازاضُ اهَض ، ّسايت ٍ ضاّجطي ثط ثمبع هتجطوِ ٍ  

 هَلَفِ ازاضُ هَلَفبت وكَض ثطًبهِ ضاّجطي،ًظبضت ٍ 1701022

 هَلَفِ ضلجبت هَلَفبت ٍ ًظبضت ثط  

 هَضز تجليغ ؾٌت حؿٌِ ٍلف تطٍيح ٍ  

 هَضز قٌبؾبيي ٍ ًظبضت ثط هَؾؿبت ذيطيِ  

 هَلَفِ ًظبضت ثط هَلَفبت هسيطيت ضاّجطي ٍ  

 هَضز ثطًبهِ پػٍّكْبي وبضثطزي 1708001

 هَضز اًدبم پػٍّف ٍ هغبلؼبت وبضثطزي  

 ذسهت الىتطًٍيىي ثطًبهِ تَؾؼِ زٍلت الىتطًٍيه 1002057
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 ػٌَاى زؾتگبُ
وس 

 زؾتگبُ
 ؾٌدِ 96ػٌَاى ثطًبهِ / فؼبليت ؾبل  وس ثطًبهِ

 ؾبهبًِ تَؾؼِ ذسهبت الىتطًٍيىي  

ازاضُ ول اهَض 

 التهبزي ٍ

 زاضايي

110000 

 زؾتگبُ ثطًبهِ ًظبضت هبلي ٍ ذعاًِ زاضي 1003008

 زؾتگبُ ي اخطاييّب ًظبضت هبلي زؾتگبُ  

 زؾتگبُ ي زٍلتّب پطزاذت ّعيٌِ ذعاًِ زاضي ٍ  

 اٍضاق ثْبزاض هسيطيت اٍضاق ثْبزاض  

 زؾتگبُ ضؾيسگي ثِ اهَال زٍلتي  

 گعاضـ ي والى التهبزي ٍهبليّب ثطًبهِ تٌظين ؾيبؾت 1003012

  
ي ّب ًظبضت ثطاخطاي ؾيبؾت ٍ وبض هحيظ وؿت ٍ ثْجَز پبيف ٍ

 لبًَى اؾبؾي 44ولي انل 
 گعاضـ

 گصاضي ذبضخي ثطًبهِ تكَيك ٍ حوبيت ؾطهبيِ 1304004
اضظـ تدْيعؾطهبيِ 

 گصاضي ذبضخي)هيليَى زالض(

 عطح گصاضي ذبضخي ؾطهبيِ ضاّجطي ّسايت ٍ  

 پطٍغُ ػوليبتي قسُ ثطًبهِ پػٍّكْبي وبضثطزي 1004002

 پطٍغُ اًدبم پػٍّف ٍ هغبلؼبت وبضثطزي  

 ذسهت الىتطًٍيىي ثطًبهِ تَؾؼِ زٍلت الىتطًٍيه 1002057

 ؾبهبًِ تَؾؼِ ذسهبت الىتطًٍيىي  

ازاضُ ول 

 َّاقٌبؾي
113000 

 ضبثغِ ذسهبت َّاقٌبؾي ٍاللين قٌبؾيثطًبهِ اضايِ  1303001

 گعاضـ اللين قٌبؾي قٌبؾي ذكىؿبلي ٍ اضايِ ذسهبت اللين  

 گعاضـ اليبًَؼ قٌبؾي ػلَم خَي ٍقٌبؾي  الليناضايِ ذسهبت   

 گعاضـ وكبٍضظيقٌبؾي  الليناضايِ ذسهبت   

 گعاضـ ثيٌي َّاقٌبؾي آة قٌبؾي اضايِ ذسهبت پيف  

 گعاضـ َّاقٌبؾي آلَزگي َّاٍگطزٍذبنثيٌي  پيفاضايِ ذسهبت   

 گعاضـ َّاقٌبؾي زضيبييثيٌي  پيفاضايِ ذسهبت   

 گعاضـ َّاقٌبؾي َّاًَضزيثيٌي  پيفاضايِ ذسهبت   

 گعاضـ َّاقٌبؾي وكبٍضظيثيٌي  پيفاضايِ ذسهبت   

 گعاضـ َّاقٌبؾياعالػبت  آٍضي،پطزاظـ،زازُ ٍ اضايِ ذسهبت خوغ  

 گعاضـ ي خَيّب پسيسُ ظيبًجبض وبّف آثبض اضايِ ذسهبت ػبهِ ٍ  

 گعاضـ اضايِ ذسهبت َّاقٌبؾي خبزُ اي  

 هبُ -ًفط ثطًبهِ آهَظـ غيطضؾوي وَتبُ هست 1802006
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 ػٌَاى زؾتگبُ
وس 

 زؾتگبُ
 ؾٌدِ 96ػٌَاى ثطًبهِ / فؼبليت ؾبل  وس ثطًبهِ

 ؾبػت -ًفط آهَظـ وَتبُ هست هْبضتي  

 هَضز ثطًبهِ پػٍّكْبي وبضثطزي 1504001

 هَضز پػٍّف ٍ هغبلؼبت وبضثطزي اًدبم  

 ذسهت ثطًبهِ تَؾؼِ زٍلت الىتطًٍيه 1002057

 ذسهت تَؾؼِ ذسهبت الىتطًٍيىي  

ازاضُ ول 

هيطاث 

 فطٌّگي

113700 

 اوتكبف ثطًبهِ اوتكبف ثبؾتبى قٌبذتي ٍتبضيري 1704001

 اثط ّبي ثبؾتبًي ٍ تبضيري ظًي ٍ اوتكبف هحَعِ گوبًِ  

 هحَعِ ي تبضيريّب هؿتٌسؾبظي هحَعِ قٌبؾبيي ٍ ثطضؾي ٍ  

 تؼسا هيطاث ثطًبهِ تأهيي،حفبظت،هطهت ٍهؼطفي هيطاث غيطهٌمَل فطٌّگي 1704002

 هحَعِ -ثٌب فطٌّگي ي تبضيري ٍّب هحَعِ ٍ ثٌبّب حفبظت فيعيىي اظ  

 اثط عجيؼي تؼييي حطين آثبضتبضيري ٍ  

 اثط تبضيري فطٌّگي ٍاضظـ  هطهت هيطاث غيطهٌمَل ثب  

 اثط هٌمَلازاضُ ٍ ًگْساضي هيطاث غيط  

 اقيبء اضيري ثطًبهِ تأهيي،حفبظت،هطهت ٍهؼطفي اقيبء فطٌّگي ٍ 1704003

 ؾبػت -ًفط فطٌّگي ثباضظـ تبضيري ٍ اقيبء  حفبظت فيعيىي اظ  

 للن تبضيري هطهت اقيبء ثباضظـ فطٌّگي ٍ  

 ثبظزيس وٌٌسُ اي ذسهبت هَظُ ثطًبهِ گؿتطـ 1704005

 ّعاض ًفط ّب هَظُ ػوَهي ثِ ثبظزيسوٌٌسگبى اظ اضايِ ذسهبت ضفبّي ٍ  

 هَضز اي فٌي هَظُ اضايِ ذسهبت پكتيجبًي ٍ  

 اثط هطهت حفبظت ٍ هؿتٌسًگبضي ٍ  

 هحَعِ -اثط  ثٌبّبي تبضيري ٍ ؾبظي آثبض آهبزُ ثطًبهِ تدْيع،هطهت ٍ 1704007

 اثط هؼطو ذغط زض ًدبت ثركي آثبض ؾبظي،همبٍم ؾبظي ٍ آهبزُ  

 هَضز حفبظت ي وٌتطل ٍّب تبهيي لَاظم حفبظتي ٍ پكتيجبًي اظ ؾيؿتن  

 اثط اقيبء ٍ آثبض حفبظت اظ هطهت ٍ  

 گطزقگط ثطًبهِ خصة گطزقگطاى ٍضٍزي ثِ وكَض 1706001

  
ضٍيسازّبي  ٍّب  ،خكٌَاضُّب ًوبيكگبُ قطوت زض ثطگعاضي ٍ

 ترههي هطتجظ
 ضٍيساز

 ثؿتِ ذبضخي هحيغي زاذلي ٍ اي ٍ تجليغبت ضؾبًِ  

 للن تَظيغ الالم تجليغبتي تْيِ ٍ  



71 

 

 ػٌَاى زؾتگبُ
وس 

 زؾتگبُ
 ؾٌدِ 96ػٌَاى ثطًبهِ / فؼبليت ؾبل  وس ثطًبهِ

 گطزقگط ثطًبهِ تَؾؼِ گطزقگطي زاذلي 1706002

 ضٍيساز ي هطتجظّب خكٌَاضُ ٍّب  ًوبيكگبُ قطوت زض ثطگعاضي ٍ  

 ثؿتِ ذسهبت گطزقگطي ٍّب  ضؾبًي خبشثِاعالع  تجليغ،هؼطفي ٍ  

 هبُ -ًفط  ّب ٍ تبؾيؿبت گطزقگطي هسيطيت ٍ ًظبضت ثطفؼبليت  

  
 گؿتطُ خغطافيبيي هٌبعك هَضز افعايف گطزقگطاى ٍ حوبيت اظ

 ثبظزيس
 تَض

 تؼساز تَليس ضقستَليسات نٌبيغ زؾتي ثطًبهِ احيبء ٍ 1707001

 هَضز ي نٌبيغ زؾتيّب ٍوبضگبُاؾتبًساضزؾبظي تَليسات   

 هحهَل الگَؾبظي ٍحوبيت اظثؿتِ ثٌسي هحهَالت نٌبيغ زؾتي  

 ضٍيساز ي هطتجظّب خكٌَاضُ ٍ ّب ًوبيكگبُ قطوت زض ثطگعاضي ٍ  

  
ي ّب ذبًِ ي نٌفي تَليسوٌٌسُ ٍّب تمَيت تكىل ٍ ووه ثِ ايدبز

 هطاوعذالق نٌبيغ زؾتي نٌبيغ زؾتي ٍ
 هطوع

 تؼساز تَليس ثطًبهِ عطاحي ٍتطٍيح نٌبيغ زؾتي 1707002

 هَضز ّب ضؾبًِ زض وبضثطز آهَظـ نٌبيغ زؾتي ثب تطٍيح،تجليغ ٍ  

 ًوًَِ ًوًَِ ؾبظي نٌبيغ زؾتي عطاحي ٍ  

 تكىل آهَظـ نٌبيغ زؾتي ي تطٍيح ٍّب تكىل ٍ ّب ووه ثِ ذَقِ  

 حدن نبزضات نٌبيغ زؾتينبزضات  تَؾؼِ ثطًبهِ حوبيت اظ 1707003

 ضٍيساز ي هطتجظّب خكٌَاضُ ٍ ّب قطوت زضًوبيكگبُ ثطگعاضي ٍ  

 ؾبيت تَؾؼِ تدبضت الىتطًٍيه زضنٌبيغ زؾتي حوبيت اظ  

 ثبظاضچِ اهىبى ؾٌدي ثبظاضّبي ّسف ي نٌبيغ زؾتي ٍّب ؾبهبًسّي ثبظاضچِ  

 تكىل زؾتي فؼبليي غيطزٍلتي نٌبيغ ٍ ّب تمَيت تكىل ووه ٍ  

 هْبضت آهَظ اي ٍ هْبضتي ثطًبهِ آهَظـ غيطضؾوي فٌي ٍ حطفِ 1802005

 زٍضُ ي آهَظـ ترههي نٌبيغ زؾتيّب ثطگعاضي زٍضُ  

 زٍضُ ي آهَظـ ترههي گطزقگطيّب ثطگعاضي زٍضُ  

 زٍضُ ي آهَظـ ترههي هيطاث فطٌّگيّب ثطگعاضي زٍضُ  

 زٍضُ آهَظقي وَتبُ هستي ّب ضاّجطي زٍضُ حوبيت ٍ  

 پطٍغُ ػوليبتي قسُ ثطًبهِ پػٍّكْبي وبضثطزي 1708001

 پطٍغُ اًدبم پػٍّف ٍ هغبلؼبت وبضثطزي  

 ذسهت الىتطًٍيىي ثطًبهِ تَؾؼِ زٍلت الىتطًٍيه 1002057
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 ػٌَاى زؾتگبُ
وس 

 زؾتگبُ
 ؾٌدِ 96ػٌَاى ثطًبهِ / فؼبليت ؾبل  وس ثطًبهِ

 ؾبهبًِ تَؾؼِ ذسهبت الىتطًٍيىي  

ازاضُ ول 

 فطٌّگ ٍ

 اضقبز اؾالهي

114000 

 وبًَى ي فطٌّگي زض هؿبخسّب ثطًبهِ گؿتطـ فؼبليت 1701029

 ثبة ي هؿبخسّب ضاُ اًساظي وتبثربًِ ٍ تدْيع  

 وبًَى ي هؿبخسّب ٌّطي وبًَى ي فطٌّگي ٍّب فؼبليت اظ  حوبيت  

 فؼبليت ّب ي فطٌّگي،ٌّطي ٍزيٌي اؾتبىّب فؼبليت ثطًبهِ حوبيت اظ 1703022

  
هٌبعك  ٍ ضٍؾتبّب زيٌي زض فطٌّگي،ٌّطي ٍحوبيت اظهحهَالت 

 ػكبيطي
 هَضز

 هَضز ٌّطي ي فطٌّگي ٍّب ووه ثِ فؼبليت  

  
ّبي  ًوبيكگبّْب ٍ خكٌَاضُحوبيت اظ ثطگعاضي ٍ قطوت زض 

 ٌّطي -فطٌّگي
 ضٍيساز

 ٌّطآهَظزضگطٍُ ؾٌي شيطثظ اي ثطًبهِ آهَظـ زٍضُ زٍم هتَؾغِ فٌي ٍ حطفِ 1802001

  
 زض اضتمبي ويفي آهَظـ ٌّط ثِ ازاضُ ٌّطؾتبى  ٍووه 

 ي ٌّطيّب ٌّطؾتبى
 ٌّطؾتبى

 هْبضت آهَظ ثطًبهِ آهَظـ غيطضؾوي فٌي،حطفِ اي ٍهْبضتي 1802005

 زٍضُ اي ضؾبًِ ي زيٌي،فطٌّگي،ٌّطي ٍّب گؿتطـ آهَظـ تَؾؼِ ٍ  

 پطٍغُ ػوليبتي قسُ ثطًبهِ پػٍّكْبي وبضثطزي 1708001

 پطٍغُ اًدبم پػٍّف ٍ هغبلؼبت وبضثطزي  

 ذسهت الىتطًٍيىي ثطًبهِ تَؾؼِ زٍلت الىتطًٍيه 1002057

 ؾبهبًِ تَؾؼِ ذسهبت الىتطًٍيىي  

ازاضُ ول 

تجليغبت 

 اؾالهي

114300 

 لطآى آهَظ ثطًبهِ تطٍيح ٍتكَيك لطآى آهَظي 1701006

 ّعاضًفط ترههي ي لطآًي ػوَهي ٍّب ثطگعاضي آهَظـ حوبيت اظ  

  
 ي لطآًي هطزهي ٍّب فؼبليت  پكتيجبًي اظ ضاّجطي،ؾبهبًسّي ٍ

 ي لطآًيّب تكىل
 تكىل

1701007 
 -حوبيت اظفؼبليتْبي الكبضتأثيطگصاضفطٌّگي ثطًبهِ تَاًوٌسؾبظي ٍ

 زيٌي
 الكبضتَاًوٌسؾبظي قسُ

 ًفطتحت آهَظـ حَظُ فطٌّگ زيٌي زض آهَظـ الكبضتأثيطگصاض  

  

اًمالثي  تكىلْبي زيٌي ٍ ٍ هَؾؿبت حوبيت اظفؼبليتْبي الكبض ٍ

فطٌّگي  ّبي اؾالهي، وبًًَْبي تجليغي، هَؾؿبت )ّيبت، اًدوي

 زيٌي ٍ...(

 هَضز

  
تبثيطگصاض، هَؾؿبت  ي تجليغي الكبضّب فؼبليت پكتيجبًي اظ ّسايت ٍ

 اًمالثي ي زيٌي ٍّب تكىل ٍ
 هَضز
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 ػٌَاى زؾتگبُ
وس 

 زؾتگبُ
 ؾٌدِ 96ػٌَاى ثطًبهِ / فؼبليت ؾبل  وس ثطًبهِ

 هطاؾن هصّجي زضوكَض ؾبظهبًسّي اخطاي هطاؾن هلي ٍ ثطًبهِ حوبيت ٍ 1701016

  

 اًمالثي ٍ ثطگعاضي هطاؾن زضهٌبؾجتْبي زيٌي ٍ حوبيت اظ

عطيك  ي هطٍج اضظقْبي اؾالهي اظّب يبزٍاضُ ٍّب  خكٌَاضُ

 ي زيٌيّب تكىل

 ضٍيساز

 هجلغ ثطًبهِ ؾبظهبًسّي ٍپكتيجبًي اظاػعام ضٍحبًيَى ٍهجلغبى زيٌي 1701023

  
ي ّب حَظُ ٍّب  ي زيٌي)هساضؼ،هؿبخس،زاًكگبُّب ثطگعاضي گفتوبى

 ػلويِ(
 ًفط اػعام

 ضٍظ-ًفط هجلغِ اػعام هجلغ ٍ قٌبؾبيي،خصة ٍ  

 ًفط ًيبظ هٌبعك هَضز ووه ثِ اؾتمطاضضٍحبًي زض  

 هؿدس ي فطٌّگي زضهؿبخسّب فؼبليت ثطًبهِ حوبيت اظ 1701026

 ثبة فطٌّگي زيٌي هؿبخسي ّب فؼبليت حوبيت اظ  

 تكىل تكىلْبي زيٌي حوبيت اظ ثطًبهِ تَاًوٌسؾبظي ٍ 1701002

 تكىل ي زيٌيّب ي تكىلّب فؼبليت پكتيجبًي اظ ّسايت ٍ  

 عطح ثطًبهِ ؾبهبًسّي اهَضخَاًبى 1703031

 وٌٌسُقطوت  ّعاضًفط زيٌي زاًف آهَظاى هٌترت ثطگعاضي اضزٍّبي فطٌّگي ٍ حوبيت اظ  

 پطٍغُ ػوليبتي قسُ ثطًبهِ پػٍّكْبي وبضثطزي 1708001

 پػٍّف اًدبم پػٍّف ٍ هغبلؼبت وبضثطزي  

 ذسهت الىتطًٍيىي ثطًبهِ تَؾؼِ زٍلت الىتطًٍيه 1002057

 ؾبهبًِ تَؾؼِ ذسهبت الىتطًٍيىي  

حَظُ ٌّطي 

ؾبظهبى 

تجليغبت 

 اؾالهي

115600 

 اثط تَؾؼِ ٌّطزيٌي ثطًبهِ تؼويك ٍ 1703001

 وبضگبُ -ًوبيكگبُ ي ػىبؾيّب ٍوبضگبُّب ثطگعاضي ًوبيكگبُ  

  
خوغ آٍضي آثبضهؼوبضي ايطاًي  ٍ ًوبزّب ًوبيكگبُ ٍ حوبيت اظ

 اؾالهي
 اثط

 خكٌَاضُ ي ٌّطيّب ثطگعاضي خكٌَاضُ حوبيت ٍ  

 ًوبيكگبُ تدؿوي ي آثبضّب ثطگعاضي ًوبيكگبُ حوبيت ٍ  

 اثط اؾالهي زيٌي ٍ ثطاي تطٍيح ٌّط هحتَا تَليس حوبيت ٍ  

 اثط هَؾيميبيي اخطاي آثبض ٍ تَليس حوبيت ٍ  

 ثطًبهِ ي ًوبيكيّب اخطاي ثطًبهِ ٍ تَليس حوبيت ٍ  

 اثط تدؿوي ذلك آثبض حوبيت ٍ  

 تؼساز تَليس گؿتطـ ؾيٌوبي زيٌي ثطًبهِ تَؾؼِ ٍ 1703020
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 ػٌَاى زؾتگبُ
وس 

 زؾتگبُ
 ؾٌدِ 96ػٌَاى ثطًبهِ / فؼبليت ؾبل  وس ثطًبهِ

 اثط پَيبًوبيي)اًيويكي( آثبض تَليس  

 اثط ي هؿتٌسّب فيلن تَليس  

 هحفل -خكٌَاضُ هحبفل ؾيٌوبيي ٍّب  ثطگعاضي خكٌَاضُ حوبيت ٍ  

 اثط ي ؾيٌوبي زيٌيّب فيلن ًبهِ ٍ آثبض تَليس حوبيت ٍ  

  
قٌيساضي زضحَظُ ؾجه ظًسگي  هحتَاي زيساضي ٍ تَليس حوبيت ٍ

 اًمالثي اؾالهي ٍ
 اثط

 اثط ي ازثيّب گؿتطـ آفطيٌف ثطًبهِ حوبيت ٍ 1703026

 اثط ازثي تطخوِ آثبضفطٌّگي ٍ  

 ثطًبهِ ي ازثيّب حوبيت ٍثطگعاضي ثطًبهِ  

 خكٌَاضُ ي( ازثيّب ي)خكٌَاضُّب ثطگعاضي هْطٍاضُ حوبيت ٍ  

 اثط ًَخَاى ٍ ازثيبت وَزن آثبض تَليس تأليف ٍ حوبيت ٍ  

 اثط ي عٌعّب آثبضٍاخطاي ثطًبهِ تَليس حوبيت،تأليف ٍ  

  
هحهَالت فطٌّگي اًمالة  ًكطيبت ٍ ووه ثِ تَليسٍتَظيغ وتت ٍ

 اؾالهي
 اثط -هَضز

 پطٍغُ ػوليبتي قسُ ي وبضثطزيّب ثطًبهِ پػٍّف 1708001

 هَضز اًدبم پػٍّف ٍ هغبلؼبت وبضثطزي  

 ذسهت الىتطًٍيىي الىتطًٍيهثطًبهِ تَؾؼِ زٍلت  1002057

 ذسهت تَؾؼِ ذسهبت الىتطًٍيىي  

ازاضُ ول 

 ثْعيؿتي
131500 

 ًيبظهٌس ثطًبهِ اضايِ ذسهبت اختوبػي ٍفطٌّگي ثِ ًيبظهٌساى 1903001

 ثطًبهِ ي فطٌّگي،ٌّطي ٍٍضظقيّب اخطاي ثطًبهِ  

 ّوبيف ّب ٍّوبيفّب ثطگعاضي ًوبيكگبُ  

 ًيبظهٌس تبهيي هؿىي ًيبظهٌساىثطًبهِ  1903006

 ًفط ووه ثِ تبهيي هؿىي ًيبظهٌساى ٍهؼلَالى  

 ًيبظهٌس ثطًبهِ تبهيي ووه هؼيكت ًيبظهٌساى 1903007

 ًفط پطزاذت حوبيتْبي هَضزي ثِ هسزخَيبى  

 ًفط ي ًيبظهٌسّب پطزاذت هؿتوطي ثِ ذبًَازُ  

 ًفط ٍثيوبضاى ضٍاًي هعهيپطزاذت هؿتوطي ثِ هؼلَليي،ؾبلوٌساى   

 ؾبلوٌس ثطًبهِ حوبيت اظؾبلوٌساى 1903016

 ًفط ضاّجطي اهَضؾبلوٌساى  



75 

 

 ػٌَاى زؾتگبُ
وس 

 زؾتگبُ
 ؾٌدِ 96ػٌَاى ثطًبهِ / فؼبليت ؾبل  وس ثطًبهِ

 ًفط ضاّجطي ٍاضتمبي تَاًوٌسي ؾبلوٌساى  

 ًفط ووه ثِ اهَضضفبّي ٍتىطين ؾبلوٌساى  

 ًفط ووه ثِ ًگْساضي ؾبلوٌساى زضذبًَازُ  

 ًَخَاى -وَزن ًٍَخَاًبىثطًبهِ حوبيت اظوَزوبى  1903018

  
اضتمبي تَاى ػلوي،آهَظقي ٍتطثيتي وَزوبى ًٍَخَاًبى تحت 

 ؾطپطؾتي
 ًفط

 ًفط ووه ثِ اهَضهسزوبضي فطظًساى تحت ؾطپطؾتي  

 ًفط ي هتبثَليهّب ووه ثِ ثْجَزتغصيِ وَزوبى هجتالثِ ثيوبضي  

 ًفط ؾطپطؾتيووه ثِ تبهيي پَقبن ٍّعيٌِ ضٍظاًِ فطظًساى تحت   

 ًفط ي ون زضآهسّب ووه ثِ تبهيي قْطيِ هْسوَزن وَزوبى ذبًَازُ  

 ًفط ي زاضاي فطظًسچٌسللَّب ووه ثِ تغصيِ وَزوبى ذبًَازُ  

 ًفط ووه ثِ ًگْساضي فطظًساى زضهطاوعٍهَؾؿبت غيطزٍلتي  

 ًفط ووه ثِ ًگْساضي وَزوبى ًٍَخَاًبى زضذبًَازُ  

 ذبًَاض ثطًبهِ حوبيت اظذبًَازُ ٍظًبى ؾطپطؾت ذبًَاض 1903019

 ًفط اضتمبي تَاى ػلوي ٍتطثيتي فطظًساى تحت پَقف  

 ًفط اضتمبي ذسهبت هبلي ذطز  

 ًفط پطزاذت ؾطهبيِ وبضٍآهبزُ ؾبظي قغلي ظًبى ؾطپطؾت ذبًَاض  

 زاًكدَ پطزاذت قْطيِ زاًكدَيبى تحت پَقف  

 ًفط ضطٍضي هسزخَيبى تحت پَقفتبهيي لَاظم   

 ًفط حوبيت اظزاًف آهَظاى تحت پَقف  

 ًفط ووه ثِ اهَضهسزوبضي ظًبى ؾطپطؾت ذبًَاض  

 ًفط ووه ثِ تبهيي خْيعيِ هسزخَيبى تحت پَقف  

 ًفط ووه ثِ تبهيي ٍزيؼِ هؿىي ظًبى ؾطپطؾت ذبًَاض  

 ًفط ي ّويبضظًبىّب ووه ثِ تمَيت ٍتَؾؼِ گطٍُ  

 ًفط ي زاضاي فطظًسچٌسللَّب ووه ثِ ذبًَازُ  

 ًفط ي ًيبظهٌسّب ووه ثِ ؾالهت خؿوي ٍضٍاًي ظًبى ذبًَازُ  

 ي اختوبػيّب ثطًبهِ پيكگيطي اظآؾيت 1903028
هيعاى وبّف ثطٍظآؾيت 

 زيسگي

 ًفط ي ظًسگيّب آگبُ ؾبظي ٍآهَظـ هْبضت  

 ًفط ي اختوبػيّب اضايِ ذسهبت پيكگيطي اظآؾيت  



76 

 

 ػٌَاى زؾتگبُ
وس 

 زؾتگبُ
 ؾٌدِ 96ػٌَاى ثطًبهِ / فؼبليت ؾبل  وس ثطًبهِ

 ًفط اضايِ ذسهبت هكبٍضُ ٍضاٌّوبيي  

 هيعاى وبّف ثطٍظهؼلَليت ثطًبهِ پيكگيطي اظهؼلَليتْب 1903029

 ًفط ي ظًسگيّب آگبُ ؾبظي ٍآهَظـ هْبضت  

 ًفط اضائِ ذسهبت هكبٍضُ غًتيه  

 ًفط ؾبل 20تب 15غطثبلگطي غًتيه افطاز   

 ًفط ًبثيٌبييغطثبلگطي ًبقٌَايي ٍ   

 آؾيت زيسُ زيسگبى اختوبػي ثطًبهِ حوبيت اظ آؾيت 1903031

 ًفط حوبيت هبزي ٍ هؼٌَي اظ آؾيت زيسگبى اختوبػي  

 ًفط ؾبهبًسّي وَزوبى ذيبثبًي  

 ًفط ي فطزي ٍ ذبًَازگيّب هساذلِ زض ثحطاى  

 اقتغبل خسيس ثطًبهِ حوبيت اظ اقتغبل ًيبظهٌساى 1903034

 ًفط پطزاذت تؿْيالت ثِ هسزخَيبى تحت پَقف  

 يبظهٌس ثطًبهِ اضائِ ذسهبت تَاًجركي ثِ ًيبظهٌساى 1904003

 ًفط اضائِ ذسهبت تَاًجركي حطفِ اي  

 ًفط اضائِ ذسهبت تَاًجركي هجتٌي ثط خبهؼِ  

 ًفط اضائِ ذسهبت تَاًجركي هجتٌي ثط ذبًَازُ  

 ًفط تَاًجركي ٍ زضهبى اذتالالت  زّبًي ثلغ ٍ تغصيِاضائِ ذسهبت   

 ًفط اضائِ ذسهبت تَاًپعقىي ٍ ووه ثِ زضهبى هؼلَليي  

 ًفط اضائِ ذسهبت هسزوبضي ثِ هؼلَليي  

 ًفط اضتمبء تَاًوٌسي هؼلَليي ٍ ثيوبضاى ضٍاًي هعهي  

 ًفط اضتمبء ٍ گؿتطـ اهَض ٌّط زضهبًي هؼلَليي  

 ًفط ووه ّعيٌِ ظًسگي ثِ زاًف آهَظاى ٍ زاًكدَيبى پطزاذت  

 ًفط پطزاذت ووه ّعيٌِ ثِ زاًف آهَظاى ٍ زاًف خَيبى هؼلَل ًيبظهٌس  

 ًفط تأهيي حك پطؾتبضي هؼلَليي ضبيؼِ ًربػي  

 ًفط تأهيي ٍؾبيل تَاًجركي  

  
تكريم ًَع ٍ قست هؼلَليت ٍ ؾٌدف ؾغح تَاًوٌسي افطاز 

 هؼلَل
 ًفط

 ًفط خجطاى ػسم وبضايي هؼلَليي قبغل قسُ زض ثرف غيط زٍلتي  

 ًفط ي ٍيػُ هؼلَلييّب ضاُ اًساظي وليٌيه  



77 

 

 ػٌَاى زؾتگبُ
وس 

 زؾتگبُ
 ؾٌدِ 96ػٌَاى ثطًبهِ / فؼبليت ؾبل  وس ثطًبهِ

 ًفط قٌبؾبيي هؼلَالى  

 ًفط هٌبؾت ؾبظي هحيظ ظًسگي ٍ ٍؾبيل ًمليِ هؼلَليي  

 ًفط ووه ثِ ايبة شّبة هؼلَليي  

 ًفط هطاوع غيط زٍلتي ضٍظاًِ ووه ثِ تَاًجركي ٍ آهَظـ هؼلَليي زض  

  
ي قغلي حوبيت قسُ هؼلَليي ٍ ووه ثِ ّب ووه ثِ ضاُ اًساظي ٍاحس

 ي تَليسي حوبيتيّب وبضگبُ
 ًفط

 ًفط ووه ثِ ًگْساضي هؼلَالى ٍ ثيوبضاى ضٍاًي هعهي زض ذبًَازُ  

  
ووه ثِ ًگْساضي ٍ تَاًجركي هؼلَالى ، ؾبلوٌساى، ٍ ثيوبضاى 

 زض هطاوع غيط زٍلتي ضٍاًي هعهي
 ًفط

 ًفط ووه ثِ وَزوبى ًبقٌَا خْت وبقت حلعٍى  

 ًفط ي هتبثَليهّب ووه ّعيٌِ زضهبى ٍ تَاًجركي افطاز هجتال ثِ ثيوبضي  

 ثيوِ قسُ ثطًبهِ پَقف ثيوِ پبيِ اختوبػي هسزخَيبى ثْعيؿتي 1902005

 ًفط اضائِ ذسهبت ثيوِ هؼلَليي  

 ًفط ذسهبت ثيوِ فطظًساى ثي ؾطپطؾتاضائِ   

 هؼتبز زضهبى ثطًبهِ اضايِ ذسهبت زضهبًي،ثبظتَاًي ٍوبّف آؾيت هؼتبزاى 1904005

 ًفط اضائِ ذسهبت ثبظتَاًي هؼتبزاى  

 ًفط اضائِ ذسهبت زضهبًي هؼتبزاى  

 پطٍغُ ػوليبتي قسُ ثطًبهِ پػٍّكْبي وبضثطزي 1905001

 هَضز هغبلؼبت وبضثطزياًدبم پػٍّف ٍ   

 ذسهت الىتطًٍيىي ثطًبهِ تَؾؼِ زٍلت الىتطًٍيه 1002057

 ؾبهبًِ تَؾؼِ ذسهبت الىتطًٍيىي  

ازاضُ ول 

 زاهپعقىي
135500 

 هيعاى ثطٍظ ثيوبضي ثطًبهِ پيكگيطي ٍهجبضظُ ثبثيوبضيْبي زام،عيَضٍآثعيبى 1306015

  
زام،عيَضٍآثعيبى ٍتْيِ ي ّب ثطضؾي ٍهطالجت ٍقٌبؾبيي ثيوبضي

 هَازٍلَاظم ههطفي
 ّعاضًوًَِ آظهبيف

 ّعاض ًَثت ؾطٍاحسزاهي ي اپيسهيه ٍٍاگيطّب هجبضظُ ثبثيوبضي  

 تؼساز ػوليبت تكريم ثطًبهِ ًظبضت ثطزاضٍ،زضهبى ٍتكريم ثيوبضيْب 1306034

  
،پبيف ٍوٌتطل ثْساقتي ّب اًدبم آظهبيف خْت تكريم ثيوبضي

 ي ذبم زاهي ٍزاضٍٍهَاز ثيَلَغيهّب فطآٍضزُ
 ّعاضهَضزآظهبيف

 هطوع ثطًبهِ ضيعي ًٍظبضت ثطاهَضزاضٍ،زضهبى ٍتكريم  

 ثيوبضي هسيطيت قسُ ثطًبهِ پيكگيطي ٍ هجبضظُ ثب ثيوبضيْبي هكتطن اًؿبى ٍ زام 1601007



78 

 

 ػٌَاى زؾتگبُ
وس 

 زؾتگبُ
 ؾٌدِ 96ػٌَاى ثطًبهِ / فؼبليت ؾبل  وس ثطًبهِ

 ًَثت ؾطٍاحسزاهيهيليَى  ي هكتطن اًؿبى ٍزام ٍتْيِ هَازٍلَاظم ههطفيّب وٌتطل ثيوبضي  

 ضاؼ ي آلَزُّب قٌبؾبيي ٍحصف زام  

1306042 
ثطًبهِ وٌتطل ويفي ٍثْساقتي تَليسات ذبم زاهي ٍقيالتي ٍذَضان 

 زام

ٍاحس زاضاي ؾبهبًِ 

 ثْساقتي

 ّعاض ًَثت ي ذبم زاهي ٍذَضان زامّب اخطاي ثطًبهِ تضويي ويفيت فطاٍضزُ  

  
ي ذبم زاهي ٍاػوبل ضَاثظ ّب ٍفطاٍضزُوٌتطل ًمل ٍاًتمبل زام 

 لطًغيٌِ اي
 ّعاضهَضزگَاّي

 ذسهت ثطًبهِ تَؾؼِ زٍلت الىتطًٍيه 1002057

 ذسهت تَؾؼِ ذسهبت الىتطًٍيىي  

 پطٍغُ ػوليبتي قسُ ثطًبهِ پػٍّكْبي وبضثطزي 1310004

 هَضز اًدبم پػٍّف ٍ هغبلؼبت وبضثطزي  

ازاضُ ول هٌبثغ 

 عجيؼي
139000 

 ّعاضّىتبض ثطًبهِ آثريعزاضي ٍ حفبظت ذبن 1306001

 ّعاض ّىتبض آثريعزاضي، آثرَاًساضي  

 ّعاضّىتبض ثطًبهِ احيبء، تَؾؼِ ٍ ثْطُ ثطزاضي انَلي اظخٌگلْبي وكَض 1306002

 ّعاض ّىتبض ّب حفظ،احيبٍتَؾؼِ خٌگل  

 ّعاضّىتبض انَلي اظ هطاتغ وكَضثطزاضي  ثطًبهِ احيبء، تَؾؼِ ٍ ثْطُ 1306003

 ّعاض ّىتبض هسيطيت هطتغ  

 ثْطُ ثطزاضتحت پَقف ثطًبهِ تطٍيح ٍتَاًوٌسؾبظي خَاهغ هحلي ٍثْطُ ثطزاضاى 1306004

  
ضاّجطي ٍتَاًوٌسؾبظي خَاهغ هحلي زضحفظ هٌبثغ عجيؼي 

 ي هطزم ًْبزّب ثبضٍيىطزهكبضوت هطزم ٍؾبظهبى
 ضٍظ -ًفط

1306006 
ثطًبهِ اضتمبء ؾغح پَقف حفبظتي ٍ حوبيت اظ خٌگلْب ٍ هطاتغ 

 وكَض
 ّعاضّىتبض

 ّعاض ّىتبض ٍهطاتغ وكَضّب الساهبت حفبظت ٍحوبيت اظخٌگل  

 پطًٍسُ ٍ هطاتغ وكَض ّب پيگيطي زػبٍي حمَلي زض هطاخغ لضبيي خٌگل  

 اضاضي ؾٌسزاضقسُ ثطًبهِ ؾبهبًسّي هبلىيت اضاضي هلي 1306028

  
ي لضبيي ثطاي تثجيت هبلىيت ّب پيگيطي حمَلي ٍوبضقٌبؾي پطًٍسُ

 زٍلت
 فمطُ پطًٍسُ

 ّعاض ّىتبض اؾتؼسازيبثي ػطنِ هٌبثغ هلي ٍزٍلتي  

 ّعاضّىتبض حسًگبضي)وبزاؾتط( ٍاذصؾٌسهبلىيت اضاضي هلي ٍزٍلتي  

 ّعاضّىتبض هويعي اضاضي هلي ٍتفىيه هؿتثٌيبت  

 ّىتبضتثجيت قسُ ي ضٍاىّب ثطًبهِ همبثلِ ثب ثيبثبى ظايي ٍ تثجيت قي 1306033



79 

 

 ػٌَاى زؾتگبُ
وس 

 زؾتگبُ
 ؾٌدِ 96ػٌَاى ثطًبهِ / فؼبليت ؾبل  وس ثطًبهِ

 ّعاض ّىتبض ي ثيبثبى ظاّب همبثلِ ثبثيبثبى ظايي ٍوبًَى  

 پطٍغُ ػوليبتي قسُ ثطًبهِ پػٍّكْبي وبضثطزي 1310004

 هَضز اًدبم پػٍّف ٍ هغبلؼبت وبضثطزي  

 ذسهت ثطًبهِ تَؾؼِ زٍلت الىتطًٍيه 1002057

 ذسهت تَؾؼِ ذسهبت الىتطًٍيىي  

ازاضُ ول 

حفبظت هحيظ 

 ظيؿت

140000 

 ثبظيبفت قسُ ثطًبهِ هسيطيت ًٍظبضت ثط پؿوبًسّب 1401001

 پطٍغُ-گعاضـ ًظبضت ثطهسيطيت پؿوبًسّب  

 گعاضـ ثطًبهِ پبيف پؿأة قْطي،ضٍؾتبئي ٍنٌؼتي 1402001

 گعاضـ ضٍؾتبئي ٍنٌؼتيي قْطي، ّب قٌبؾبيي ٍاضظيبثي پؿأة  

 هتغيطهسيطيت قسُ ّب ثطًبهِ پبيف ٍ هسيطيت آاليٌسُ 1403001

 گعاضـ اضظيبثي ٍپبيف اثطات تَؾؼِ ٍتَليسثطهحيظ ظيؿت  

 ًوًَِ پبيف ػَاهل آاليٌسُ َّا، آة ٍ ذبن ٍتغييطات اللين  

  
ي هٌبثغ ّب پبيف هتغيطّبي فيعيىي،قيويبيي،ثيَلَغيىي ٍآلَزگي

 ظيؿتي
 ًوًَِ

 ّعاض ّىتبض ثطًبهِ حفبظت ٍثْطُ ثطزاضي پبيساضاظظيؿت ثَهْبي آثي 1404001

 ّعاض ّىتبض ي ؾبحليّب حفبظت ٍپبيف هحيظ ظيؿت زضيبيي،ؾَاحل ٍتبالة  

 ظيؿت ثَم هسيطيت قسُ ي ذكىيّب ثطًبهِ حفبظت،احيبء ٍثْؿبظي ظيؿت ثَم 1404002

 ّعاض ّىتبض ّب پبيف ٍحفبظت اظظيؿت ثَم  

 هدَظ اخطاي اهَضقىبضٍنيس  

 پطٍغُ ّب ي حفبظت اظتٌَع ظيؿتي ٍاحيبي گًَِّب ضاّجطي ثطًبهِ  

 هتط هطثغ ي غىّب ي تبضيد عجيؼي ٍ ثبًهّب هسيطيت هَظُ  

 ثطًبهِ ي آهَظقي ٍفطٌّگي ظيؿت هحيغيّب ًيبظؾٌدي ٍاخطاي ثطًبهِ  

 هَضز خطاين ظيؿت هحيغي خجطاى ذؿبضت زيِ ٍ تؼميت  

1405001 
ثطًبهِ فطٌّگ ؾبظي ٍاضتمبي هكبضوتْبي هطزهي زضثْؿبظي هحيظ 

 ظيؿت
 هيعاى هكبضوت

 گعاضـ ي آهبضيّب قٌبؾبيي،خوغ آٍضي،تحليل ٍثجت زازُ  

 ثطًبهِ ي تَؾؼِ پبيساضٍالتهبزؾجعّب تسٍيي ٍاخطاي ثطًبهِ  

  
تٌَيط افىبض ػوَهي زض ظهيٌِ حفظ تطٍيح ٍ آهَظـ ّوگبًي زض خْت 

 ٍ ثْؿبظي هحيظ ظيؿت
 ؾبل -ًفط

 هْبضت آهَظ ثطًبهِ آهَظـ غيطضؾوي فٌي،حطفِ اي ٍهْبضتي 1802005



80 

 

 ػٌَاى زؾتگبُ
وس 

 زؾتگبُ
 ؾٌدِ 96ػٌَاى ثطًبهِ / فؼبليت ؾبل  وس ثطًبهِ

 ؾبػت-ًفط آهَظـ وَتبُ هست هْبضتي  

 ؾبػت-ًفط آهَظـ وبضوٌبى  

 پطٍغُ ػوليبتي قسُ ثطًبهِ پػٍّكْبي وبضثطزي 1310004

 هَضز ٍ هغبلؼبت وبضثطزي اًدبم پػٍّف  

 ذسهت ثطًبهِ تَؾؼِ زٍلت الىتطًٍيه 1002057

 ذسهت تَؾؼِ ذسهبت الىتطًٍيىي  

 قطوت آة ٍ

فبضالة 

 ضٍؾتبيي

  

 هيليَى هتطهىؼت ثطًبهِ ػطضِ آة 1307002

 
 هيليَى هتطهىؼت ػطضِ آة

ازاضُ ول خْبز 

 وكبٍضظي
151000 

 هبُ -ًفط ٍتَاًوٌسؾبظي خَاهغ هحلي ٍثْطُ ثطزاضاىثطًبهِ تطٍيح  1306004

  
ّبي تكَيمي ثطاي اؾتفبزُ ثْيٌِ اظ ًْبزُ ٍ ػَاهل  تطٍيح ؾيبؾت

 تَليس ثرف وكبٍضظي
 هبُ -ًفط

 ًفط ي تطٍيدي ػبهليي ٍ ثْطُ ثطزاضاى ثرف وكبٍضظيّب آهَظـ  

 ثطًبهِ ّبي ضازيَيي ٍ تلَيعيًَي وكبٍضظي تْيِ ٍ تَليس ثطًبهِ  

 ًفط آهَظـ ظًبى ضٍؾتبيي ٍ تَؾؼِ اقتغبل ذبًگي  

 ًفط ثِ وبضگيطي ؾطثبظاى ؾبظًسگي  

 ضطيت هىبًيعاؾيَى ثطًبهِ اضتمبء ضطيت هىبًيعاؾيَى وكبٍضظي 1306007

 ّىتبض هىبًيعاؾيَى ثرف وكبٍضظي  

 هيعاى تَليس ثطًبهِ افعايف هحهَالت ثبغي 1306009

  
ٍثطًبهِ ضيعي ثطاي افعايف ّب ،ؾيبؾتّب قبذمتسٍيي 

 تَليسهحهَالت ثبغي
 زؾتَضالؼول

 تي زض ّىتبض افعايف ػولىطززضٍاحسؾغح هحهَالت ثبغي  

 ّعاض تي تَليسهحهَالت ثبغي  

 هيعاى تَليس ثطًبهِ افعايف تَليسهحهَالت زام ٍعيَض 1306010

 ّعاض ضاؼ انالح ًػاززام  

 ّعاض لغؼِ ًػازعيَضانالح   

  
ٍثطًبهِ ضيعي ثطاي افعايف ّب ،ؾيبؾتّب تسٍيي قبذم

 تَليسهحهَالت زام ٍعيَض
 زؾتَضالؼول

 ويلَگطم افعايف ػولىطززضّطٍاحسزاهي  

 ّعاضتي تَليسات هحهَالت زاهي  



81 

 

 ػٌَاى زؾتگبُ
وس 

 زؾتگبُ
 ؾٌدِ 96ػٌَاى ثطًبهِ / فؼبليت ؾبل  وس ثطًبهِ

 تي تَؾؼِ ًَغبًساضي  

 هيعاى تَليس ثطًبهِ افعايف هحهَالت ظضاػي 1306011

  
ٍثطًبهِ ضيعي ثطاي افعايف ّب ،ؾيبؾتّب تسٍيي قبذم

 تَليسهحهَالت ظضاػي
 زؾتَضالؼول

 تي ّىتبض افعايف ػولىطززضٍاحسؾغح هحهَالت ظضاػي  

 ّعاضتي تَليسهحهَالت ظضاػي  

 ّىتبض ؾبهبًسّي ٍ تَليس وكت گلربًِ  

 ظيط ثرف ثطًبهِ تْيِ اعالػبت ٍآهبضثرف وكبٍضظي 1306021

 ظيط ثرف تْيِ آهبضثرف وكبٍضظي  

 اضاضي ؾٌسزاضقسُ ثطًبهِ ؾبهبًسّي هبلىيت ٍ نسٍض ؾٌس اضاضي وكبٍضظي 1306029

 ّىتبض تْيِ ًمكِ ٍحسًگبضي اضاضي وكبٍضظي  

 ّىتبض تْيِ ثبًه اعالػبت اضاضي  

 ّىتبض ؾبهبًسّي ٍ تؼييي تىليف اضاضي  

 ّىتبض ٍاگصاضي ٍ تَؾؼِ اضاضي  

 هَضز ًظبضت ثط اضظيبثي عطحْبي ٍاگصاضي ٍ حفظ وبضثطي  

 هيعاى حفظ وبضثطي ثطًبهِ حفظ وبضثطي اضاضي ظضاػي ٍ ثبغي 1306024

 ّىتبض پبيف اضاضي وكبٍضظي  

 ّىتبض خلَگيطي اظتغييطوبضثطي اضاضي وكبٍضظي  

 هتطهىؼت ثطًبهِ ثْجَزثْطُ ٍضي آة زضػطنِ وكبٍضظي 1306012

 تكىل ي آة ثطاى ثِ هٌظَضاؾتفبزُ ثْيٌِ اظهٌبثغ آثيّب ايدبزتكىل  

 ّعاض ّىتبض تدْيعًٍَؾبظي اضاضي وكبٍضظي  

 ّعاضّىتبض ي آثيبضي ًَييّب تَؾؼِ ؾيؿتن  

 ويلَهتط ي آثيبضيّب هطهت ٍثبظؾبظي لٌَات ٍقجىِ  

 هحهَالت وكبٍضظيثطًبهِ ثْجَزفطآٍضي ٍوبّف ضبيؼبت  1306013
هيعاى تَليسهحهَالت 

 فطآٍضي قسُ

 ٍاحس تَليسي حوبيت اظنٌبيغ تجسيلي ٍتىويلي ثرف وكبٍضظي  

  
وبّف هيعاى ضبيؼبت ٍ افعايف ضطيت فطآٍضي هحهَالت 

 وكبٍضظي
 زضنس

 هيعاى شذيطُ ؾبظي ثطًبهِ تٌظين ثبظاض زاذلي هحهَالت وكبٍضظي 1306017



82 

 

 ػٌَاى زؾتگبُ
وس 

 زؾتگبُ
 ؾٌدِ 96ػٌَاى ثطًبهِ / فؼبليت ؾبل  وس ثطًبهِ

  
ي تَظيغ وبالّبٍذسهبت ّب تَليسٍتَظيغ ًٍظبضت ثطقجىِثْجَزًظبم 

 وكبٍضظي
 ّعاض تي

 آفت)ثيوبضي(وٌتطل قسُ ثطًبهِ وٌتطل ٍ هجبضظُ ثب آفبت ٍ ثيوبضيْب ي گيبّي ٍ ػلفْبي ّطظ 1306031

  
ي ؾيؿتن پيف آگبّي ٍقجىِ هطالجت ٍهجبضظُ ّب اخطاي ثطًبهِ

 ثبآفبت ػوَهي ٍّوگبًي
 هَضز

  
ثطتساضن،تَليس،تَظيغ،ههطف، وٌتطل ويفي ًظبضت 

 ي گيبّيّب ٍنسٍضهدَظٍضٍزٍتطذيم آفت وف
 فمطُ

 هَضز ثطًبهِ پػٍّكْبي وبضثطزي 1310004

 هَضز اًدبم پػٍّف ٍ هغبلؼبت وبضثطزي  

 ذسهت ثطًبهِ تَؾؼِ زٍلت الىتطًٍيه 1002057

 ذسهت تَؾؼِ ذسهبت الىتطًٍيىي  

ازاضُ ول اهَض 

 ػكبيطي
149600 

 ذبًَاض ثطًبهِ ؾبهبًسّي ػكبيط 1502005

 ذبًَاض اضايِ ذسهبت حيي وَذ ثِ ػكبيط  

 ذبًَاض ي ػكبيطيّب اضايِ ذسهبت ظيطثٌبيي ثِ خَاهغ ٍتكىل  

 هتطهىؼت تبهيي ٍاًتمبل آة قطة ػكبي  

 ذبًَاض ي اؾىبى ػكبيطّب هسيطيت اؾىبى زضوبًَى  

 هْبضت آهَظ آهَظـ غيطضؾوي فٌي،حطفِ اي ٍهْبضتي ثطًبهِ 1802005

 ؾبػت -ًفط  آهَظـ ٍ تطٍيح ػكبيط  

 هَضز ثطًبهِ پػٍّكْبي وبضثطزي 1310004

 هَضز اًدبم پػٍّف ٍ هغبلؼبت وبضثطزي  

 ذسهت ثطًبهِ تَؾؼِ زٍلت الىتطًٍيه 1002057

 ذسهت تَؾؼِ ذسهبت الىتطًٍيىي  

 ٍازاضُ ول ضاُ 

 قْطؾبظي
153000 

 هبُ -ًفط ثطًبهِ تَؾؼِ حول ٍ ًمل خبزُ اي 1303016

 هبُ -ًفط ي تَؾؼِ حول ٍ ًمل خبزُ ايّب اخطاي عطح  

 هَضز ثطًبهِ ووه ثِ ؾبظهبًْبي ًظبم هٌْسؾي 1502008

  
نسٍضپطٍاًِ ذسهبت آظهبيكگبّي وٌتطل ٍثبظضؾي ٍپبيِ اضقساًجَُ 

 ؾبظّب
 تؼساز

 هَضز ثطضػبيت ضَاثظ ٍهمطضات هطتجظ ثبهؿىي ٍؾبذتوبىًظبضت    

 هَضز ي ًظبم وبضزاًيّب ي ًظبم هٌْسؾي،ؾبظهبىّب ًظبضت ثط ؾبظهبى  

 ٍاحسهؿىًَي تَليسقسُ ثطًبهِ ضاّجطي ًظبم فٌي ٍالتهبزي هؿىي ٍؾبذتوبى 1501001



83 

 

 ػٌَاى زؾتگبُ
وس 

 زؾتگبُ
 ؾٌدِ 96ػٌَاى ثطًبهِ / فؼبليت ؾبل  وس ثطًبهِ

 ثبًه -ؾبهبًِ ٍثبًىْبي اعالػبتيّب ايدبزٍثطٍظآٍضي ؾبهبًِ  

 هَضز تَؾؼِ ثرف هؿىي  

  
ًظبضت ثط اهط ًيبظثِ ؾبذتوبًْبي ازاضي ، ترههي ٍ ػوَهي 

 ؾبظهبًْبي زٍلتي هؿتمط زض اؾتبى
 هَضز

 هَضز اخطا ٍ ضفغ هغبيطتْبي ًحَُ اؾتفبزُ اظ اضاضي زض عطحْب  

 عطح ي پبيِ عطحْبي تَؾؼِ ٍ ػوطاىّب اخطاي آهبزُ ؾبظي ًمكِ  

 هَضز ؾبهبًسّي وبلجسي قْطي ٍ ضٍؾتبييثطًبهِ  1502012

 عطح ي تَؾؼِ ٍ ػوطاىّب اخطاي عطح  

 ؾبػت-ًفط ثطگعاضي خلؿبت ٍ وبضگبّْبي فٌي ٍ ترههي  

 هَضز اخطاي ؾيبؾتْب ٍ ضاّجطزّبي فضبيي هحلي ، هٌغمِ اي ٍ هلي  

  
اضظيبثي ػولىطز هٌْسؾبى هكبٍض عطف لطاضزاز اؾتبًْب ٍ اًتربة 

 هكبٍض
 هَضز

 هَضز ثطضؾي  قطح ذسهبت عطحْب  

 هَضز ثطًبهِ پػٍّكْبي وبضثطزي 1504001

 هَضز اًدبم پػٍّف ٍ هغبلؼبت وبضثطزي  

 ذسهت ثطًبهِ تَؾؼِ زٍلت الىتطًٍيه 1310005

 ذسهت تَؾؼِ ذسهبت الىتطًٍيىي  

ازاضُ ول 

 تؼبٍى،وبض ٍ

 ضفبُ اختوبػي

154000 

 ثٌگبُ تٌظين ٍ ًظبضت ثط ضٍاثظ وبض ثطًبهِ 1308001

 هَضز ثبظضؾي هحيظ وبضاظًظطايوٌي ٍثْساقت وبض  

 تكىل ي وبضگطي ٍوبضفطهبييّب ًظبضت ٍووه ثِ تكىل  

 هَضز اقتغبل هدسزهمطضي ثگيطاى ثيوِ ثيىبضي اظعطيك تَاًوٌسؾبظي  

 پطًٍسُ -هَضز ضؾيسگي ثِ پطًٍسُ هتمبضيبى هكبغل ؾرت ٍظيبى آٍض  

 پطًٍسُ -هَضز ي اذتالفبت وبضگطي ٍوبضفطهبييّب ضؾيسگي ثِ پطًٍسُ  

 پطًٍسُ -هَضز ي هتمبضيبى ثيوِ ثيىبضيّب ضؾيسگي ثِ پطًٍسُ  

 هَضز آهَظـ ايوٌي ٍثْساقت وبضثِ وبضگطاى ٍوبضفطهبيبى  

 وبضگبُ ي هكوَل لبًَى وبضّب ثبظضؾي اظوبضگبُ  

 هَضز تَؾؼِ وبضآفطيٌي ٍاقتغبلثطًبهِ  1308002

 ؾبهبًِ عطاحي ٍاؾتمطاضؾبهبًِ خبهغ آهبضٍاعالػبت ثبظاضوبض  

 ًفط ي التهبزي وَچه ٍهتَؾظّب ضتمبي ؾطهبيِ اًؿبًي زضثٌگبُ  



84 

 

 ػٌَاى زؾتگبُ
وس 

 زؾتگبُ
 ؾٌدِ 96ػٌَاى ثطًبهِ / فؼبليت ؾبل  وس ثطًبهِ

 اقتغبل -ًفط  حوبيت اظتَؾؼِ اقتغبل ػوَهي  

 ًفط حوبيت اظتَؾؼِ هكبغل ذبًگي  

 هَضز وبضآفطيٌيحوبيت اظتَؾؼِ   

 ًفط حوبيت اظعطح وبضٍضظي زاًف آهَذتگبى  

 هَضز ًظبضت ًظبضت ثطػولىطززفبتطوبضيبثي غيطزٍلتي  

  
ووه ثِ وؿت ٍوبضّبي التهبزي ذطز،وَچه ٍهتَؾظ)وليٌيىْبي 

 وؿت ٍوبض(
 هَضز

 پطٍاًِ وبض ثطًبهِ ؾبهبًسّي اقتغبل اتجبع ذبضخي 1308003

 ًفط ثطاقتغبل اتجبع ذبضخيًظبضت   

 تؼبًٍي ّب ؾبظي تؼبًٍي ثطًبهِ تَؾؼِ ٍ تَاًوٌس 1309001

 هَضز ي تطٍيح،تحميك ٍآهَظـ تؼبٍىّب اخطاي عطح  

 تؼبًٍي ي ؾْبهي ػبم ٍفطاگيطهليّب حوبيت اظتكىيل ٍتَؾؼِ تؼبًٍي  

 تؼبًٍي ّب حوبيت اظتَؾؼِ ثبظاضّبي زاذلي ٍذبضخي تؼبًٍي  

 تؼبًٍي ّب ًظبضت ٍحؿبثطؾي تؼبًٍي  

 هَضز ّب ثطٍظضؾبًي ثبًه اعالػبت تؼبًٍي ووه ثِ تكىيل ٍ  

 هَضز ّب آهَظـ تؼبًٍي  

 هَضز ّب اهَضتكىيل تؼبًٍي  

 هَضز ّبي غيطفؼبل هطثَط ثِ ضاُ اًساظي تؼبًٍي ضاّجطي اهَض  

 هَضز ّب اؾتبًساضزؾبظي تؼبًٍي ٍ ثْجَز  

 هَضز ثطًبهِ تَؾؼِ ذسهبت ضفبُ اختوبػي 1903008

 هَضز اضتمبي ذسهبت ضفبُ اختوبػي ثِ زّىْبي پبييي زضآهسي خبهغ  

 هَضز اضظيبثي ذسهبت ًظبم خبهغ تبهيي اختوبػي ؾبهبًسّي،پبيف ٍ  

 هَضز ثطًبهِ تَؾؼِ ذسهبت فطٌّگي ٍ اختوبػي ًيطٍي وبض 1903009

 هَضز ي فطٌّگي ٍضفبّي وبضگطاىّب حوبيت اظفؼبليت  

 هَضز ّبي ٍضظقي وبضگطاى فؼبليت حوبيت اظ  

 هَضز وبضفطهبيبى وبضگطاى ٍ اظ ّبي تمسيط ثطگعاضي خكٌَاضُ  

 هَضز تؼبٍى ٍ تطٍيح فطٌّگ وبض  

 هبُ -ًفط ثطًبهِ آهَظـ غيطضؾوي وَتبُ هست 1802006

 ؾبػت -ًفط آهَظـ قبغالى  



85 

 

 ػٌَاى زؾتگبُ
وس 

 زؾتگبُ
 ؾٌدِ 96ػٌَاى ثطًبهِ / فؼبليت ؾبل  وس ثطًبهِ

 ؾبػت -ًفط آهَظـ وبضگطاى ٍ وبضفطهبيبى  

 هَضز ثطًبهِ پػٍّكْبي وبضثطزي 1905001

 هَضز اًدبم پػٍّف ٍ هغبلؼبت وبضثطزي  

 ذسهت الىتطًٍيىي ثطًبهِ تَؾؼِ زٍلت الىتطًٍيه 1002057

 ذسهت-ًفط اضائِ ذسهبت الىتطًٍيىي  

 نٌؼت ٍ

 هؼسى ٍ

 تدبضت

155000 

 حَظُ نٌؼت ثطًبهِ ضاّجطي 1304006
هيعاى ؾطهبيِ 

 1گصاضي)هيليبضز ضيبل(

  
ّبي  ظيطؾبذت ايدبز ٍ تَؾغ ّسايت ٍحوبيت اظتَليسات نٌؼتي ٍ

 ثرف نٌبيغ غيطفلعي نٌؼتي زض
 پطٍاًِ

  
ي ّب حوبيت اظتَليسات نٌؼتي ٍتَؾؼِ ٍايدبزظيطؾبذت ّسايت ٍ

 ثرف نٌبيغ فلعي نٌؼتي زض
 پطٍاًِ

 حَظُ هؼسىثطًبهِ ضاّجطي  1304007
هيعاى ؾطهبيِ 

 1گصاضي)هيليبضز ضيبل(

 پطٍاًِ تَؾؼِ اوتكبف حوبيت اظ ّسايت ٍ  

  
تَؾؼِ  ثطزاضي اظهؼبزى ٍ ثْطُ حوبيت اظتَليسات هؼسًي ٍ ّسايت ٍ

 ّب ظيطؾبذت
 پطٍاًِ

 هدَظ ثطًبهِ ضاّجطي حَظُ تدبضت 1305021

 هدَظ ي تدبضيّب تَؾؼِ ؾيبؾت ضاّجطي اهَضالتهبزي ٍ ّسايت ٍ  

 تؼساز ثطًبهِ تٌظين ثبظضگبًي ذبضخي 1305025

 ضٍيساز ّبي ذبضخي نسٍض هدَظ ٍ ًظبضت ثط ثطگعاضي ًوبيكگبُ  

 ؾبػت -ًفط ّسايت ٍضاّجطي تَؾؼِ نبزضات  

 ثبظزيس -ًَثت  ثطًبهِ تٌظين ثبظاض زاذلي 1305024

  
تَليسات ٍ هحهَالت  تٌظين ثبظاض اؾتبى اظ عطيك ثطآٍضز هيعاى

 ٍاحسّبي تَليسي
 گعاضـ

  
اي ثِ هٌظَض تَؾؼِ  ثطگعاضي ًوبيكگبّْبي هرتلف اؾتبًي ٍ هٌغمِ

 هجبزالت  ثبظضگبًي ٍ هؼطفي تَليسات ّط اؾتبى
 ًوبيكگبُ

 ثبظزيس -ًَثت  ثبظضؾي ٍ ًظبضت ثط ليوت وبال ٍ ذسهبت  

 ثبظزيس -ًَثت  ًظبضت ثط انٌبف  

 ضٍيساز ّبي زاذلي هدَظ ٍ ًظبضت ثط ثطگعاضي ًوبيكگبُنسٍض   

 هَضز ثطًبهِ پػٍّكْبي وبضثطزي 1310004
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 ػٌَاى زؾتگبُ
وس 

 زؾتگبُ
 ؾٌدِ 96ػٌَاى ثطًبهِ / فؼبليت ؾبل  وس ثطًبهِ

 هَضز اًدبم پػٍّف ٍ هغبلؼبت وبضثطزي  

 ذسهت الىتطًٍيىي ثطًبهِ تَؾؼِ زٍلت الىتطًٍيه 1002057

 ذسهت اضائِ ذسهبت الىتطًٍيىي  

 ٍضظـ ٍ

 خَاًبى
128500 

 ٍضظقىبض گؿتطـ ٍضظـ ثبًَاىثطًبهِ  1702001

 فسضاؾيَى/ ّيبت ّبي ٍضظقي ّيبت ٍ ووه ثِ فسضاؾيًَْب  

 هسال ثطًبهِ گؿتطـ ٍضظـ لْطهبًي 1702003

 ّيبت ّبي ٍضظقي ّيبت ٍ ووه ثِ فسضاؾيًَْب  

 اضزٍ ثطگعاضي اضزٍّبي ٍضظقي  

 ؾطاًِ ثطًبهِ گؿتطـ ٍضظـ ّوگبًي 1702004

 اضزٍ اضزٍّبي ٍضظقيثطگعاضي   

 خكٌَاضُ ّب خكٌَاضُ ٍ ثطگعاضي ؾويٌبضّب  

 هؿبثمِ ثطگعاضي هؿبثمبت ٍضظقي  

 ّيبت ّبي ٍضظقي ّوگبًي ّيبت ٍ ووه ثِ فسضاؾيًَْب  

 خَاى تطثيتي خَاًبى فطٌّگي ٍ ّسايت اهَض ثطًبهِ حوبيت ٍ 1703029

  
خَاًبى  خكٌَاضُ اهَض ٍ ّب ّب،ًوبيكگبُ ووه ثِ ثطگعاضي ّوبيف

 اظزٍاج زضاهط
 خكٌَاضُ

  
ّبي آهَظقي ٍيػُ خَاًبى  وبضگبُ ٍ ّب ثطگعاضي زٍضُ حوبيت اظ

 ظٍخيي خَاى زضآؾتبًِ اظزٍاج ٍ
 وبضگبُ-زٍضُ

 ضٍيساز ّبي ترههي ػلوي هطتجظ ّوبيف ٍ ثطگعاضي ًكؿتْب حوبيت اظ  

 هطوع تحىين ذبًَازُ ثطًبهِ هكبٍضُ ٍ حوبيت اظ  

 هَضز هَضَع اظزٍاج خَاًبى تَليسات فطٌّگي،ٌّطي زض حوبيت اظ  

 اضزٍ حوبيت اظ ثطگعاضي اضزٍّبي خَاًبى  

 عطح ثطًبهِ ؾبهبًسّي اهَض خَاًبى 1703031

 خكٌَاضُ ثطتط ّبي هطزم ًْبز ّب،ؾبظهبى ثطگعاضي خكٌَاضُ  

 عطح ثطًبهِ ذاللبًِ خَاًبى ٍ ّب عطح حوبيت اظ  

  
فؼبل زضحَظُ  ّبي هطزم ًْبز قجىِ ترههي ؾبظهبى حوبيت اظ

 خَاًبى
 قجىِ

 ثطًبهِ ّبي اٍلبت فطاغت خَاًبى ؾبهبًسّي فؼبليت  

 تكىل ّبي خَاًبى ووه ثِ تكىل  
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 ػٌَاى زؾتگبُ
وس 

 زؾتگبُ
 ؾٌدِ 96ػٌَاى ثطًبهِ / فؼبليت ؾبل  وس ثطًبهِ

 هْبضت آهَظ هْبضتي اي ٍ ثطًبهِ آهَظـ غيطضؾوي فٌي،حطفِ 1802005

 ؾبػت -ًفط ٍ هطثيگطيووه ثِ ثطگعاضي والؾْبي زاٍضي   

 پطٍغُ ػوليبتي قسُ ثطًبهِ پػٍّكْبي وبضثطزي 1708001

 هَضز اًدبم پػٍّف ٍ هغبلؼبت وبضثطزي  

 ذسهت الىتطًٍيىي ثطًبهِ تَؾؼِ زٍلت الىتطًٍيه 1002057

 ذسهت تَؾؼِ ذسهبت الىتطًٍيىي  

 129500 اًتمبل ذَى

 ًوًَِ تؼساز ّبي ذًَي فطآٍضزُ ثطًبهِ اضتمبي ؾالهت ذَى ٍ 1602006

 ٍاحس اضتمبي پطٍؾِ ظًديطُ ؾطزعجك اؾتبًساضزّبي هَخَز  

 ٍاحس اضتمبي ويفيت پالؾوب  

 زٍضُ ّبي آهَظقي وبضوٌبى ثطگعاضي زٍضُ  

 ويؿِ ثيوِ هحهَالت ذًَي تَليسقسُ  

 ٍاحس خْت تْيِ پالؾوب ًيبظ تساضن هلعٍهبت هَضز تبهيي ٍ  

 هَضز فطٌّگ ؾبظي ػوَهي تجليغبت،آگبُ ؾبظي ٍ  

 ويؿِ ذًَگيطي ًيبظ تبهيي هلعٍهبت هَضز تساضن ٍ  

 تؿت ذَى تؿت هَلىَلي  

 هَضز ثطًبهِ پػٍّكْبي وبضثطزي 1603003

 هَضز اًدبم پػٍّف ٍ هغبلؼبت وبضثطزي  

 ذسهت الىتطًٍيىي ثطًبهِ تَؾؼِ زٍلت الىتطًٍيه 1002057

 ذسهت تَؾؼِ ذسهبت الىتطًٍيىي  

ًَؾبظي 

 هساضؼ
127600 

 عطح ثطًبهِ ضاّجطي ًَؾبظي، تَؾؼِ ٍ تدْيع هساضؼ وكَض 1801011

 خكٌَاضُ ؾبظ اخطاي خكٌَاضُ ذيطيي هسضؾِ  

 ّعاض هتط هطثغ هساضؼ تدْيع ًَؾبظي،تَؾؼِ ٍ  

 پطٍغُ ػوليبتي قسُ ثطًبهِ پػٍّكْبي وبضثطزي 1806001

 هَضز اًدبم پػٍّف ٍ هغبلؼبت وبضثطزي  

 ذسهت الىتطًٍيىي ثطًبهِ تَؾؼِ زٍلت الىتطًٍيه 1002057

 ؾبهبًِ اضائِ ذسهبت الىتطًٍيىي  

ازاضُ ول 

 قيالت
151200 

 ويلَهتط آثعي هٌبثغ ٍ شذبيط نيبًت اظ طًبهِ اضتمبي ؾغح پَقف حفبظتي ٍث 1306005

 ويلَهتط ّبي آثعيبى ظيؿتگبُ حوبيتي اظ اضتمبي ؾغح پَقف حفبظتي ٍ  

 هيعاى تَليس ثطًبهِ افعايف تَليس آثعيبى پطٍضقي 1306008



88 

 

 ػٌَاى زؾتگبُ
وس 

 زؾتگبُ
 ؾٌدِ 96ػٌَاى ثطًبهِ / فؼبليت ؾبل  وس ثطًبهِ

 ّعاضتي آثْبي قيطيي افعايف تَليسآثعيبى زض  

 ّعاضتي آثعيبى آة قَض ؾبيط ٍ افعايف تَليسآثعيبى هيگَ  

 هَضز ًظبضت ثط فؼبليتْبي تىثيط ٍ پطٍضـ آثعيبى  

 آثعيبى تَؾؼِ ثبظاض ٍ ثطًبهِ ثْجَز 1306014

هيعاى افعايف اًَاع 

هحهَالت فطآٍضي قسُ 

 آثعيبى

  
ثِ  ّبي خسيس گًَِ ٍ ّب هسيطيت فٌي،آهَظـ ٍتطٍيح ضٍـ

 ثطزاضاى ثْطُ
 ضٍظ -ًفط

 هَضز آثعيبى ثبظاض آٍضي ٍ ػول نيبزي ٍ ٍ ًظبضت ثط نيس  

 ّعاضتي افعايف نبزضات هحهَالت قيالتي  

 هيليَى لغؼِ ثطًبهِ تىثيط ٍ ثبظؾبظي شذبيط آثعيبى 1306016

  
ثِ  ّبي خسيس گًَِ ٍ ّب هسيطيت فٌي،آهَظـ ٍتطٍيح ضٍـ

 ثطزاضاى ثْطُ
 هيليَى لغؼِ

 هيعاى تَليس ثطًبهِ ؾبهبًسّي نيس ٍ نيبزي آثعيبى 1306026

 زؾتَضالؼول نيبزي ٍ ّبي نيس ضٍـ ثْجَز ؾبظي ٍ ثْيٌِ  

 ّعاضتي نيبزي آثعيبى ٍ ًظبضت ثط نيس  

 هَضز ثطًبهِ پػٍّكْبي وبضثطزي 1310004

 هَضز اًدبم پػٍّف ٍ هغبلؼبت وبضثطزي  

 ذسهت ثطًبهِ تَؾؼِ زٍلت الىتطًٍيه 1002057

 ذسهت تَؾؼِ ذسهبت الىتطًٍيىي  

 

 ثطٶبٲٻ»تحت ٖٷٹاٴ  1306005ټبي ٲطثٹٌ ثٻ زؾت٫بٺ اجطايي ازاضٺ ٦٭ قيالت ثب ٦س  ثطٶبٲٻ
 ثطٶبٲٻ»تحت ٖٷٹاٴ  1306008ٸ « آثعي اظ شذبيط ٸ ٲٷبثٕ ٸ نيبٶت حٟبْتي پٹقف ؾُح اضت٣بي

ٸ « ثبظاض آثعيبٴ ثٽجٹز ٸ تٹؾٗٻ ثطٶبٲٻ» تحت ٖٷٹاٴ 1306014ٸ« پطٸضقي آثعيبٴ تٹٮيس اٞعايف
تحت ٖٷٹاٴ  1306026ٸ « آثعيبٴ شذبيط ثبظؾبظي ٸ ت٧ثيط ثطٶبٲٻ»ٹاٴ تحت ٖٷ  1306016

 ازاضٺ ثٻ ثبقٷس ٞب٢س ازاضٺ ٲص٦ٹض ٲي ٦ٻ اؾتبٶٽبيي زض« آثعيبٴ نيبزي ٸ نيس ؾبٲبٶسټي ثطٶبٲٻ»
 ٪طزز. ٲي ٸا٪صاض ٦كبٸضظي جٽبز ٦٭
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 ضممئم
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بادي اقتصمدي اعنبمرات  دستورالعمل طبقه

 اي استمني اهي سرممهي تملک دارائي
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  ح٣ٹ٠يطيت ٲهٹثٻ  ،يياجطا يٹاثٍ

 ضوابط اجرايي، مصوهب ضريب حقوق



107 

 

  



108 

 

  



109 

 

  



110 

 

  



111 

 

 



112 

 

 



113 

 

  



114 

 

  



115 

 

  



116 

 

 




