«دستَرالؼول تْیِ ٍ تٌظین سٌد اجزایی تَدجِ دستگاُ ّای هجزی»
هادُ  -1دس ایي دػتَسالؼول اكطالحبت ٍ ػجبسات ثِ وبس سفتِ ثِ ؿشح صیش تؼشیف هی ؿَد:
 -1-1ساسهاى :ػبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدخِ وـَس
 -2-1دستگاُ سیاستگذار :دػتگبّی اػت طشف تَافك ػابصهبى ثشًبهاِ ٍ ثَدخاِ وـاَس واِ تٌظامن
ثشًبهِّبی ثخـی ،ساّجشیّ ،وبٌّگیً ،ظبست ٍ پبػخگَیی ثِ هشاخغ ری كالح سا ثش ػْذُ داسد.
 -3-1دستگاُ هجزی :دػتگبُ اخشایی اػت وِ ثش اػبع لبًَى ٍظمفِ اخشای ثشًبهِ ّابی هاَسد تَافاك
ػبصهبى ٍ دػتگبُ ػمبػتگزاس سا ثش ػْذُ داسد.
 -4-1تزًاهِ اجزایی :هدوَػِای اص خشٍخیّبی حبكل اص یه یب چٌذ فؼبلمت یب طشح اػت وِ ثشای
تحمك اّذاف ووی ثشگشفتِ اص ؿشح ٍظبیف هلَة دػتگبُّبی هدشی ٍ یب ٍظبیف هحَلِ دس اػٌبد ثبالدػتی
(ػمبػتّبی ولی اثالغی همبم هؼظن سّجشی ،ثشًبهِّبی پٌح ػبلِ تَػؼِ ٍ  )...اػتخشاج هیؿَد .ثشًبهِ
اخشایی ثبیذ لبثل ّذف گزاسی ٍ اسصیبثی ثشاػبع اّذاف تؼشیف ؿذُ دس اػٌبد ثبالدػتی ثبؿذ.
 -5-1خزٍجی :هحلَل یب خذهت حبكل اص اًدبم یه یب چٌذ فؼبلمت یب یه طشح اػت وِ تَػط
دػتگبُ هدشی ثب ٍیظگیّبی صیش اسایِ هیگشدد:
 وومت پزیش ٍ لبثل اًذاصُگمشی ٍ لبثل ؿوبسؽ اػت.
ً تمدِ هؼتممن فؼبلمتّبی اًدبم ؿذُ دس ػبختبس ػبصهبًی دػتگبُ هدشی یب طشح ّب اػت.
 ثش اػبع ؿشح ٍظبیف ٍ اّذاف دػتگبُ هدشی ٍ یب ٍظبیف هحَلِ دس اػٌبد ثبالدػتی تؼشیف
هیگشدد.
 تحَیل ریٌفؼبى خبسج اص دػتگبُ هدشی هی گشدد.
 -6-1سٌد اجزایی :سٌذ اجشایی بَدجِ سٌذی است حاٍی عٌاٍیي بشًاهِّای اجشایی ،دسآهذّا،
اعتباسات ّضیٌِای ٍ تولک داسایی سشهایِای ،خشٍجیّا(حاصل اص فعالیت یا طشح) ،سٌجِ عولکشد
ٍ پیشبیٌی قیوت توامشذُ خشٍجیّا بشهبٌای بَدجِسیضی هبتٌی بش عولکشدکِ دس صهاى تْیِ ٍ
تذٍیي لَایح بَدجِ سٌَاتی ،با تفاّن سِ جاًبِ هابیي ساصهاى بشًاهِ ٍ بَدجِ کشَس ،دستگاُ
سیاستگزاس ٍ دستگاُ هجشی تٌظین ٍ بِ تصَیب ّیات ٍصیشاى هی سسذ.
هادُ  -2پس اص تصَیب بَدجِ ،سٌذ اجشایی بَدجِ با ّواٌّگی دستگاُ ّای سیاستگزاس ٍ هجشی ،تَسط
ساصهاى بشًاهِ ٍ بَدجِ حذاکثش تا  13فشٍسدیي هاُ ،بِ عٌَاى هَافقتٌاهِ ابالغ هیشَد ٍ هبٌای هٌابع ٍ
هصاسف بَدجِ ٍ ًظاست دستگاُّای ریصالح خَاّذ بَد.
ساصهاى بشًاهِ ٍ بَدجِ ،پس اص دسیافت گضاسشات عولکشدی دستگاُ هجشی ٍ تاییذ دستگاُ سیاستگزاس
ًسبت بِ تخصیص اعتباس بِ دستگاُ هجشی اقذام خَاّذ ًوَد.
سٌذ اجشایی بَدجِ استاًی هابیي شَسای بشًاهِ سیضی ٍ تَسعِ استاى ٍ ساصهاى بشًاهِ ٍ بَدجِ کشَس تٌظین
هی گشدد.

هادُ  -3تؼییي سقف اػتثار تزًاهِ ّای اجزایی
ػمف پمـٌْبدی اػتجبس ثشًبهِ ّبی اخشایی (ّضیٌِای ٍ توله داساییّبی ػشهبیِای) ،پغ اص دسیبفت ثشًبهِ ػولمبتی
دػتگبُ ٍ دس ػمف والى هٌبثغ ،تَػط ػبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدخِ تؼممي هیگشدد.
هادُ  -4تؼییي سقف اػتثار دستگاُ ّای هجزی
 هدوَع اػتجبسات دػتگبُ ّبی هدشی تبثؼِ یه ػمبػتگزاس تَػط ػبصهبى ثِ دػتگبُ ػمبػتگزاس هشثَطِ
اػالم هی گشدد.
 دػتگبُ ػمبػتگزاس ،ػمف اػالهی سا ثب تفبّن ٍ تأیمذ ػبصهبى ،ثمي دػتگبُ ّبی هدشی تبثؼِ ،ثِ تفىمه
ثشًبهِ تَصیغ هی وٌذ.
 دػتگبُ هدشی تبثؼِ ،اػتجبس ثشًبهِ اخشایی اػالم ؿذُ سا دس لبلت خشٍخی ّب ثب تفبّن دػتگبُ ػمبػتگزاس ٍ
تبیمذ ػبصهبى تَصیغ هی وٌذ.
 دسكَست ػذم تفبّن ػبصهبى ثب دػتگبُ ػمبػتگزاس یب دػتگبُ هدشیً ،ظش ػبصهبى الصم االتجبع اػت.
هادُ  -5تؼییي سقف اػتثار دستگاُ ّای هجزی ّوکار یک دستگاُ سیاستگذار

 ػمف اػتجبسات ثشًبهِ ّبی اخشایی دػتگبُ ّبی هدشی ّوىبس یه دػتگبُ ػمبػتگزاس ،تَػط اهَس ثخـی
هشثَطِ دس ػبصهبى ،ثشسػی ٍ تؼممي هی گشدد.
 ػمف تؼممي ؿذُ ،ثِ تفىمه ثشًبهِ ّبی اخشایی ،ثِ دػتگبُ ػمبػتگزاس هشثَطِ ٍ دػتگبُ هدشی ّوىبس
تَػط ػبصهبى اػالم هی گشدد .دػتگبُ ػمبػتگزاس اخبصُ تغممش دس ػمف اػالم ؿذُ ثشای دػتگبُ هدشی
ّوىبس سا ًخَاّذ داؿت.
 دػتگبُ هدشی ّوىبس ،اػتجبس ثشًبهِ اخشایی اػالم ؿذُ سا ثشاػبع ػمبػتّبی اػالهی دػتگبُ ػمبػتگزاس
آى ثشًبهِ ،دس لبلت خشٍخی ّب تَصیغ ٍ تأیمذ دػتگبُ ػمبػتگزاس آى ثشًبهِ سا اخز هیوٌذ.
 دسكَست ػذم تفبّن دػتگبُ هدشی ّوىبس ثب دػتگبُ ػمبػتگزاس ثشًبهِ اخشاییً ،ظش ػبصهبى الصم االتجبع
اػت.

هادُ  -6تٌظین سٌد اجزایی تَدجِ

 ػٌذ اخشایی ثَدخِ تَػط ّشیه اص دػتگبُّبی هدشی (تبثؼِّ/وىبس) تٌظمن ٍ پغ اص تأیمذ دػتگبُ/دػتگبُ
ّبی ػمبػتگزاس ،خْت تأیمذ ًْبیی ثِ اهَس ثخـی هشثَطِ دس ػبصهبى ،اسػبل هیًوبیذ.
 ػٌذ اخشایی ثَدخِ ،پغ اص تلَیت ثَدخِ ،حذاوثش تب  31فشٍسدیي هبُ ،ثِ ػٌَاى هَافمتٌبهِ تَػط ػبصهبى
اثالؽ هی گشدد.

ًحَُ تکویل فزم ّای سٌد اجزایی تَدجِ ( هحَریت دستگاُ هجزی )
فشم ّبی ػٌذ اخشایی ثَدخِ ثب هحَسیت دػتگبُ هدشی ٍ تؼممي ثشًبهِّبی اخشایی ٍ خشٍخیّبیی وِ آى دػتگبُ
هَظف ثِ اًدبم آًْب اػت ،تىومل هیگشدد .دس ایي فشمّب خالكِ ثَدخِ ؿشح تىبلمف ٍ هأهَسیتّبی لبًًَی ،خالكِ
دسآهذّب ،اػتجبسات ّضیٌِای ٍ توله داساییّبی ػشهبیِای دػتگبُّبی هدشی دسج هیگشددّ .ش یه اص ثشًبهِّبی
اخشایی دػتگبُ هدشی اص ثشًبهِّبی اخشایی ریل دػتگبُّبی ػمبػتگزاس اخز هیگشدد .ثٌبثشایي یه دػتگبُ هدشی

هیتَاًذ داسای ثمؾ اص یه دػتگبُ ػمبػتگزاس ثبؿذ ٍ ثشًبهِ اخشایی ٍ خشٍخیّبی هشثَطِ ثِ دػتگبُ ػمبػتگزاس تَػط
آى دػتگبُ تأیمذ هیگشدد.

فزم :1خالصِ تَدجِ دستگاُ هجزی
ػٌَاى ٍ شوارُ طثقِ تٌدی دستگاُ هجزی
هطبثك ثب اطالػبت پبیِ هَخَد دس ػبهبًِ خبهغ ثَدخِ دسج هیگشدد.
2-1

هٌاتغ

دسآهذّبی ػوَهیٍ ،اگزاسی داساییّبی ػشهبیِایٍ ،اگزاسی داساییّبی هبلی ٍ دسآهذ اختلبكی دػتگبُ هدشی ثِ
تفىمه لطؼی ػبل  ٍ 1397هلَة ػبل  1398اص پمَػت ؿوبسُ ( )2لبًَى ثَدخِ ػبل  1398اػتخشاج ٍ پمؾ
ثمٌی ػبلّبی  1400 ٍ 1399ثَدخِ دس لؼوت هشثَطِ دسج هی گشدد.
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هصارف

هدوَع هلبسف دػتگبُ هدشی اص هحل هٌبثغ ػوَهی(ّضیٌِای ،توله داساییّبی ػشهبیِای) دسآهذ اختلبكی،
ػبیش هٌبثغ ٍ هٌبثغ ّذفوٌذی ثِ تفىمه ػولىشد ػبل  ٍ 1397هلَة ػبل  1398اص لبًَى ثَدخِ ػبل 1398
اػتخشاج ٍ ثشآٍسد ػبل ّبی  1400ٍ1399ثش اػبع ػمفّبی اػالهی تَػط ػبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدخِ وـَس ،دس
ػمف هٌبثغ ٍ هلبسف دسج هیگشدد.
هٌظَس اص هلبسف اص هحل هٌبثغ ّذفوٌذی اػتجبساتی اػت وِ اص هحل اخشای لبًَى ّذفوٌذ وشدى یبساًِّب هلَة
 1388حبكل هی گشدد ثب ّذف وبّؾ فمش هطلك ،تَػؼِ ثْذاؿت ٍ ػالهت هشدم ٍ ّوچٌمٌپشداخت یبساًِ ثِ
هلشف هی سػذ .ایي اسلبم هـبثِ ػمف هٌبثغ ػوَهی تَػط ػبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدخِ وـَس ثِ دػتگبُ اخشایی اػالم
هی گشدد.
تَخِ :هٌبثغ ػوَهی ؿبهل سدیفّبی اكلی ٍ هتفشلِ اػت وِ دس اطالػبت پبیِ ػبهبًِ خبهغ ثَدخِ ثِ تفىمه دسج
ٍ دس ػٌذ اخشایی دس ػتَى هٌبثغ ػوَهی تدومغ هی گشدد.
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تَضیحات ضزٍری

دس ایي لؼوت هَاسد ولی ٍ ضشٍسی دس تٌظمن ػٌذ اخشایی دسج هی گشدد.

فزم  :2هاهَریتّای قاًًَی ٍ تکالیف دستگاُ هجزی در سالّای 1400 ٍ 1399
دس ایي فشم اّذاف هٌذسج دس هبهَسیتّب ٍ تىبلمف دػتگبُ ػمبػتگزاس وِ هیثبیؼت تَػط دػتگبُ هدشی هحمك
ؿَد ،ثشًبهِّبی اخشایی ٍ خشٍخیّبی هشثَط ثِ آى دػتگبُ هدشی ( ؿبهل هحلَل یب خذهت یب طشح ) ،تؼشیف
هیگشدد .ثشًبهِّبی دػتگبُ هدشی ثشاػبع اّذاف هٌذسج دس هبهَسیتّب ٍ تىبلمف دػتگبُ ػمبػتگزاس وِ ثشگشفتِ
اص اػٌبد فشادػتی ٍ لَاًمي خبف اػت ،تَػط دػتگبُ ػمبػتگزاس تؼشیف هیگشدد.
ثٌبثشایيّ ،ش دػتگبُ هدشی هوىي اػت داسای چٌذیي ثشًبهِ اخشایی ثبؿذ ٍ ّشیه اص ایي ثشًبهِّبی اخشایی
هشثَط ثِ یه دػتگبُ ػمبػتگزاس ٍ دس ًتمدِ یه دػتگبُ هدشی هیتَاًذ داسای چٌذیي دػتگبُ ػمبػتگزاس ثبؿذ.
همذاس ّذف ووی ثشًبهِ اخشایی اص هؼتٌذات لبًًَی ،اػٌبد ثبال دػتی یب اّذاف هٌذسج دس تىبلمف ٍ هبهَسیتّب اخز
هیگشدد .هوىي اػت یه ثشًبهِ اخشایی فبلذ ّذف ووی هلَة ثبؿذ وِ دس ایيكَست ثبیؼتی پمبهذ اخشای آى
ثشًبهِ هـخق ٍ دسج گشدد.
یه ثشًبهِ اخشایی هیتَاًذ داسای یه یب چٌذ خشٍخی ثبؿذ ٍ ثِ كَست هحلَل یب خذهت ٍ یب ثِ كَست طشح
توله داساییّبی ػشهبیِای تؼشیف گشدد .خشٍخی داسای ؿوبسُ طجمِثٌذی ،ػٌَاىّ ،ذفووی (ػٌَاى ،ػٌدِ
ػولىشدٍ/احذ) ٍ همذاس پمؾ ثمٌی ؿذُ ثشای ػبلْبی 1400 ٍ 1399هیثبؿذ.
فزم شوارُ  :3خالصِ اػتثارات دستگاُ هجزی تِ تفکیک تزًاهِّای اجزایی
دس ایي فشم خالكِ اػتجبسات دػتگبُ هدشی ثِ تفىمه ثشًبهِّبی اخشایی ریل دػتگبُ ػمبػتگزاس ثشای ػبلْبی
 1400 ٍ 1399پمؾثمٌی هیؿَد .دس ٍالغ فشم ؿوبسُ ( )3خالكِای اص ثشًبهِّبی اخشایی دػتگبُ هدشی اػت وِ
ریل یه یب چٌذ دػتگبُ ػمبػتگزاس لشاس داسد .ثشًبهِّبی اخشایی دػتگبُ هدشی ثِ تفىمه اػتجبسات ّضیٌِای ٍ
اػتجبسات توله داساییّبی ػشهبیِای تٌظمن هیگشدد .دػتگبُ هدشی هَظف اػت ثشًبهِّبی اخشایی خَد سا
اٍلَیتثٌذی ًوبیذ .اٍلمتثٌذی ثشًبهِّبی اخشایی ثب تَخِ ّوضهبى ثِ همضاى كشفِخَیی ٍ لبثلمت اخشای آى اًدبم
هیگمشد .ایي اٍلَیتثٌذی ثِ تشتمت ثب ؿوبسًذُّبی  .... ٍ 3 ،2 ،1هـخق هیگشدد.
دػتگبُ هدشی هَظف اػت ،اػتجبسات ّضیٌِای ٍ توله داساییّبی ػشهبیِای هٌذسج دس ایي فشم سا ثِ تفىمه
ػولىشد ػبل  ،1397هلَة ػبل  ٍ 1398ثشآٍسد ػبل  1399ثِ تفىمه ػوَهی ٍ اختلبكی ٍ هدوَع ثشآٍسد
ػبل  1400دسج ًوبیذ.
دس كَست ّشگًَِ تغممش دس ثشًبهِّبی ػبل ً 1398ؼجت ثِ ػبل  1399اػن اص تفىمه ،حزف یب ادغبم الصم اػت
ّضیٌِّبی اًدبمؿذُ دس آى ثشًبهِّب ،ثب ثشًبهِّبی اخشایی ػبل ّ 1399وؼبىػبصی گشدد.

فزم شوارُ  :4خالصِ درآهد دستگاُ هجزی در سالّای 1400 ٍ 1399
دس ایي فشم اطالػبت هشثَط ثِ دسآهذّبٍ ،اگزاسی داساییّبی ػشهبیِای ٍ هبلی دػتگبُ هدشی ثشای لطؼی ػبل
 ،1397هلَة ػبل  ٍ 1398پمؾثمٌی ػبلّبی  1400 ٍ 1399ثِ تفىمه ػوَهی ٍ اختلبكی دسج هیگشدد.
فزم شوارُ  :5تَسیغ اػتثارات ردیفّای درآهدّ-شیٌِ (ّشیٌِای ٍ تولک داراییّاای سازهایِای)
در سالّای 1400 ٍ 1399

دس ایي فشم ؿوبسُ طجمِثٌذی ،ػٌَاى سدیف (دسآهذّ-ضیٌاِ) ٍ سدیف دسآهذی هاشتجط دس ػابل ( 1399ؿاوبسُ طجماِثٌاذی ٍ

ػٌَاى) دسج هی گشدد .اػتجبسات سدیفّبی دسآهذّ-ضیٌِای ثِ تفىمه ّضیٌِای ٍ توله داسایایّابی ػاشهبیِای ثاشای
ػولىشد ػبل  ،1397هلَة ػبل  ٍ 1398ثشآٍسد ػبلّبی  1400 ٍ 1399دس ػتَىّبی هتٌبظش ثب آى دسج هیگشدد.
فزم شوارُ  :1-6اػتثارات ّشیٌِای دستگاُ هجزی تزحسة تزًاهِ ٍ خزٍجی در سالّاای 1399
ٍ 1400
دس ایي فشم اػتجبسات ّضیٌِای دػتگبُ هدشی ثِ تفىمه ثشًبهِ اخشایی ٍ خشٍخیّبی ریل آى ثشًبهِ دسج هیگشدد.
ّوچٌمي همذاس ٍ لموت توبم ؿذُ ثشًبهِّب ٍ خشٍخیّب ثِ تفىمه ػولىشد ػبل  ،1397هلَة ػبل  ٍ 1398ثشآٍسد
ػبل  1399دسج هیؿَد.
ضشٍسی اػت ثشآٍسد اػتجبسات ّضیٌِای ػبل  1399ثِ تفىمه ّضیٌِّبی پشػٌلی ،اختٌبة ًبپزیش ،ػبیش ّضیٌِّب ٍ
پشداختّبی اًتمبلی هطبثك تؼبسیف صیش هـخق گشدد.
 ّضیٌِّبی پشػٌلی  :ؿبهل حمَق ٍ هضایب ،ػمذی ،اضبفِوبس ،سفبّی ٍ ػبیش پشداختّبی پشػٌلی اػت. ّضیٌِّبی اختٌبة ًبپزیش ّ :ضیٌِّبیی اػت وِ ػذم تأهمي آًْب هٌدش ثِ وبّؾ خذهبت سػبًی ثِ خبهؼِ ثَدُ ٍتجؼبت اختوبػی ثِ ّوشاُ داسد .هبًٌذ ثموِّبی اختوبػی ،طشح تحَل ػالهت ،ػشاًِّبی داًؾ آهَصی ٍ
داًـدَیی ٍ غزا ٍ ثْذاؿت صًذاًمبى ٍ . ...
 پشداختّبی اًتمبلی  :پشداختّبیی اػت وِ هٌدش ثِ اسائِ خذهبت تَػط دػتگبُ هدشی ًمؼت .ثلىِ دػتگبُهدشی كشفبً ثِػٌَاى یه ٍاػطِ اًتمبل اػتجبس اص هٌبثغ ػوَهی دٍلت ثِ ٍاحذ خذهت سػبًی اػت.

فزم شوارُ  :2-6اػتثارات ّشیٌِای دستگاُ هجزی تزحسة تزًاهِ /فصل در سال 1399
دس ایي فشم ،اػتجبسات ّضیٌِای ثشًبهِّبی اخشایی ثِ تفىمه هٌجغ تأهمي اػتجبس اص هحل هٌبثغ ػوَهی(ّضیٌِای ،توله
داساییّبی ػشهبیِای) دسآهذ اختلبكی ،ػبیش هٌبثغ ٍ هٌبثغ ّذفوٌذی ٍ فلَل ّضیٌِ ثشای هلَة ػبل  ٍ 1398ثشآٍسد
ػبل  1399دسج هیگشدد .فلَل ّضیٌِ ثِ ؿشح صیش اػت.
فصل اٍل  -خجشاى خذهت وبسوٌبى
فصل دٍم  -اػتفبدُ اص وبالّب ٍ خذهبت
فصل سَم – ّضیٌِّبی اهَال ٍ داسایی
فصل چْارم  -یبساًِ
فصل پٌجن  -ووه ّبی ثالػَم
فصل ششن  -سفبُ اختوبػی
فصل ّفتن  -ػبیش ّضیٌِ ّب
فصل ّشتن  -هلشف ػشهبیِ ّبی ثبثت (اػتْالن)

فزم شوارُ  :3-6اػتثارات ّشیٌِای دستگاُ هجزی تزحسة اقالم ٍ فصَل ّشیٌِ در سال 1399
دس ایي فشم ،اػتجبسات ّضیٌِای ثِ تفىمه الالم ّضیٌِ دػتگبُ هدشی ثشای ػولىاشد ػابل  ،1397هلاَة ػابل
 ٍ 1398ثشآٍسد ػبل  ٍ 1399ثِ تفىمه هٌبثغ ػوَهی(ّضیٌِای ،توله داساییّبی ػشهبیِای) ،اختلبكای ،ػابیش
هٌبثغ ٍ هٌبثغ ّذفوٌذی دسج هیگشدد.
تَجِ  :الالم ّضیٌِ دس ثخؾ طجمِثٌذی ّضیٌِّب دسج ؿذُ اػت.

فزم شوارُ  :4-6تَسیغ استاًی اػتثارات ّشیٌِای دستگاُ هجزی در سال 1399
ایي فشم كشفبً ثشای دػتگبُّبیی تىومل هیؿَد وِ ثخـی اص اػتجبسات خَد سا ثِ اداسات ول یب ٍاحذّبی اػاتبًی خاَد
اًتمبل هیدٌّذ ٍ تىومل آى ثشای توبهی دػتگبُ ّبی اخشایی الضاهی ًمؼت .اػتجبسات ّش هَضَع ثِ تفىمه هحل هٌبثغ
ػوَهی(ّضیٌِای ،توله داساییّبی ػشهبیِای) ،اختلبكی ،ػبیش هٌبثغ ٍ هٌبثغ ّذفوٌذی تىومل ؿَد.
دس كَست ػذم تىومل ایي فشم ،دػتگبُ هدشی هدبص ثِ تَصیغ اػتبًی اػتجبسات خَد ًمؼت.
تَجِ :ضشٍسی اػت هَضَػبت ّضیٌِوشد اػتجبسات تَصیغ ؿذُ دس اداسات ول یب ٍاحذّبی اػتبًی دس ػتَىّبی هٌذسج دس
ایي فشم (هَضَع ،1هَضَع  )... ٍ 2تَضمح دادُ ؿَد.

فزم شوارُ  1-7خالصِ طزح تولک دارایی سزهایِای دستگاُ هجزی در سالْای 1400 ٍ 1399
 ػٌَاى ٍ شوارُ طزح ّ :وبًٌذ ػٌَاى دسج ؿذُ دس پمَػت ؿوبسُ یه لبًَى ثَدخِ ػبل  1398ول وـَس تؼمميهیؿَد .ثب تَخِ ثِ ثبصثمٌی ثشًبهِّبی دػتگبُّبی هدشی اهىبى تغممش ؿوبسُ طشح ٍخَد داسد وِ دس آى كَست ؿوبسُ
طشح خذیذ دسج هیگشدد.
 ػٌَاى ٍ شوارُ طثقِتٌدی دستگاُ هجزی :هطبثك ثب اطالػبت پبیِ هَخَد دس ػبهبًِ خبهغ ثَدخِ دسج هیگشدد. ػٌَاى ٍ شوارُ طثقِتٌدی دستگاُ تْزُتزدار :دػتگبُ ثْشُثشداس طشح وِ هؼئَلمت اػتفبدُ ،ثْشُثشداسی ًٍگْذاسی اص ػبختوبًْب ٍ تأػمؼبت طشح سا ثِ ػْذُ داسد وِ ػٌَاى ٍ ؿوبسُ طجمِثٌذی دػتگبُ ثْشُثشداس هشثَطِ دس ایي
لؼوت دسج هیگشدد.
 ًَع طزح  :ثِ دٍ ًَع اًتفبػی ٍ غمشاًتفبػی تمؼمن هیؿَد وِ دس ایي خذٍل هـخق هیؿَد. تؼداد کل پزٍصُّای طزح :ؿبهل طشحّبی خبتوِ یبفتِ ٍ دس دػت اخشا هیثبؿذ. تاریخ شزٍع اٍلیي پزٍصُ ٍ پیشتیٌی تاریخ خاتوِ آخزیي پزٍصُ :ایي تبسیخ ثمبًگش ؿشٍع ٍ خبتوِ طشح اػتوِ ثشاػبع ػبل ٍ دس هحل تؼممي ؿذُ دسج هیؿَد.
 اػتثارات طزح  :ػشخوغ اػتجبسات توبم پشٍطُّبی طشح طی ػبلْبی هختلف ثشحؼت ػولىشد ٍ پشداختی ػبلْبیگزؿتِ (ثشًبهِ چْبسم ٍ هبلجل آى ٍ ثشًبهِ پٌدن ) ّوچٌمي ػولىشد ػبلْبی  ،1397 ،1396اثالغی ػبل  ٍ 1398ثشآٍسد
ػبلْبی  1400 ٍ 1399دس هحل تؼممي ؿذُ دسج هیؿَد.
 اّداف کوی طزحّ :وبًٌذ ػٌبٍیي دسج ؿذُ دس پمَػت ؿوبسُ یه لبًَى ثَدخِ ػبل  1398ػمٌبً دس ایي هحل دسجهیؿَد.
 هقدارٍ ،احد ٍ ّشیٌِ ٍاحد طزح ّ :وبًٌذ همبدیش هٌذسج دس پمَػت ؿوبسُ یه لبًَى ثَدخِ ػبل  1398ول وـَسػمٌبً دس ایي هحل دسج هیؿَد.
 هیاًگیي ٍسًی پیشزفت فیشیکی طزح (درصد)  :دس ایي لؼوت ،همبًگمي ٍصًی پمـشفت فمضیىی طشح دس ثشًبهاِچْبسم ٍ هبلجل آى ،دٍساى ثشًبهِ پٌدن ٍ همضاى تحمك ٍ ّوچٌمي ،پمؾثمٌی ًمل ثِ اّذاف تؼممي ؿذُ دس دٍساى ثشًبهِ
ؿـن ٍ ػبلّبی ثؼذ ،وِ لؼوتی اص همذاس ول سا تـىمل خَاّذ داد ،هطبثك ثب اطالػبت پبیِ هَخاَد دس ػابهبًِ خابهغ
ثَدخِ دسج هیگشدد .ثذیْی اػت وِ خوغ سدیفی ػتًَْبی ػبلْبی ثشًبهِ چْبسم ٍ هبلجل آى ،ثشًبهِ پٌدن ٍ پمؾ ثمٌی
تحمك دس دٍساى ثشًبهِ ؿـن ٍ ػبلّبی ثؼذ ثبیذ ثشاثش كذ ( )100ثبؿذ.

فزم شوارُ  2-7خالصِ پزٍصُ تولک دارایی سزهایِای دستگاُ هجزی در سالْای 1400 ٍ 1399
ػٌَاى ٍ شوارُ طزح  :ػمٌبً هـبثِ فشم ؿوبسُ  1-7دسج هیؿَد. ػٌَاى ٍ شوارُ طثقِتٌدی دستگاُ هجزی :هطبثك ثب اطالػبت پبیِ هَخَد دس ػبهبًِ خبهغ ثَدخِ دسج هیگشدد.ػٌبٍیي ٍ ؿوبسُ پشٍطُّبی طشحّبی دس دػت اخشا هیثبیؼت دس ػتَى هشثَطِ دسج گشدد. تبسیخ ؿشٍع ٍ خبتوِ پشٍطُ ّوبًٌذ دػتَسالؼول فشم  1-7دس لبلت پشٍطُ دسج هیؿَد.ػبیش ػتًَْبی هشثَط دس فشم ؿوبسُ ً 2-7مض ّوبًٌذ فشم هـبثِ خَد (فشم ؿوبسُ  )1-7دس لبلت پشٍطُ تىومل

هیگشدد.

فزم شوارُ  3-7شزح ػولیات خالصِ پزٍصُ تولک دارایی سزهایِای دستگاُ هجزی در سالْای
1400 ٍ 1399

ایي فشم وِ ثِ ػِ ثخؾ تمؼمن ؿذُ اطالػبت ّش پشٍطُ دس :
الف  :پمؾثمٌی ػولمبت لبثل اخشا ؿذُ تب پبیبى ػبل 1398
ة  :ػولمبت هَسد ًظش ثشای ػبل 1399
ج  :ػولمبت هَسد ًظش ثشای ػبل 1400
تَػط دػتگبُ هدشی ثشای ّش یه اص ثخؾّب تىومل هیگشدد.
یبدآٍس هیؿَد هؼئَلمت كحت اطالػبت ػولمبت اًدبم ؿذُ ثِ ػْذُ دػتگبُ هدشی طشح هیثبؿذ.
فزم شوارُ  4-7فصَل سزهایِگذاری طزح تولک دارایی سزهایِای دستگاُ هجزی در سالْای
1400 ٍ 1399
دس ایي فشم دػتگبُ هدشی هَظف اػت فلَل ػشهبیِگزاسی طشح توله داسایی ػشهبیِای سا ثشاػبع ػولىشد ٍ
پشداختی ػبلْبی گزؿتِ ثِ تفىمه ثشًبهِ خْبسم ٍ هبلجل آى ٍ ثشًبهِ پٌدن ( ّ ، )1390-95وچٌمي ػولىشد ػبلْبی
 ٍ 96 -97اثالغی ػبل  ٍ 1398ثشآٍسد ػبلْبی  1399-1400دس ػبهبًِ خبهغ ثَدخِ ثِ تفىمه هٌبثغ ػوَهی ٍ ػبیش
هٌبثغ دسج ًوبیذ.

فزم شوارُ -5-7سزهایِگذاری در طزحّا تِ تفکیک تأهیي هٌاتغ (ػوَهی ٍ داخلی) شزکتْای دٍلتی ٍ هؤسسات اًتفاػی ٍاتستِ تِ دٍلت
ػٌَاى طزح:
ػٌَاى شزکت:
کد شزکت:

شوارُ طزح:
شوارُ طثقِتٌدی شزکت اجزایی:

ػٌَاى شزکت تْزُتزدار:
کد شزکت تْزُتزدار:

شوارُ طثقِتٌدی شزکت تْزُتزدار:

ًَع طزح:

اًتفاػی

تؼداد کل پزٍصُّای طزح:

غیزاًتفاػی

پیشتیٌی تاریخ خاتوِ آخزیي پزٍصُ:

تاریخ شزٍع اٍلیي پزٍصُ:

دٍراى تااااااازًاهااااِ ششن (سال)

ػولکزد ٍ پزداختی سالْای گذشتِ
سالْای اجزا

هٌاتغ تأهیي اػتثار
هٌبثغ ػوَهی دٍلت
رخبیش ٍ اًذٍختِّبی ػبل
تؼْمالت دسیبفتی اص ػمؼتن ثبًىی
اٍساق هـبسوت

هبدُ  63لبًَى تٌظمن ثخـی اص همشسات هبلی دٍلت
ٍام داخلی ا ػبیش
ٍام خبسخی
اّذایی ٍ دسیبفتی اص هـتشومي
حك اًـؼبة
ٍدیؼِ هـتشومي
دسیبفتی اص ؿشوت هبدستخللی
دسیبفتی اص ؿشوتْبی صیشهدوَػِ
ػبیش دسیبفتمْب
ػبیش هٌبثغ
هٌبثغ ّذفوٌذی
ػبیش داسایمْبی خبسی
جواااااااااااااااغ

تزًاهِ چْارم ٍ ها
قثل آى

تزًاهِ پٌجن
ػولکزد -95
1390

ػولکزد 1396

پزداختی
1397

هصَب
1398

پیشتیٌی
1399

1400

جوغ

پیشتیٌی
سالْای تؼد

جوغ کل

