ضوابط مالی انظر رب میظنت بودهج سال 7931
الف-بودجه هزینه ای

 -1اػتخذام سػوي ٍ پيواًي دس ّليِ دػتگاُّاي اخشايي كشىاً تا سفايت ٍَاًيي ٍ هَشسات هشتَعِ پيؾ تيٌي هي ؿَد .اخز تاييذيِ ػاصهاى
تشًاهِ ٍ تَدخِ هثٌي تش تاهيي تاس هالي ٍثل اص كذٍس ؿواسُ اػتخذاهي ضشٍسي اػت.
-2دػتگاُّاي اخشايي هلي ٍ اػتاًي :
الو -اىضايؾ حًََ سا پٌح()5دسكذ پيؾتيٌي ًوايٌذ ضوٌا تا هقادل پٌح()5دسكذ اص هحل كشىِ خَيي ٍ اخشاي تَدخِ سيضي هثتٌي تشفولْشد
تِ فٌَاى ػايش پشداختْا پيؾ تيٌي ؿَد.هثلل ٍغقي ضشية تِ تلَية ّيأت ٍصيشاى خَاّذ سػيذ .اىضايؾ حًََ ٍ دػتوضد هـوَليي ٍاًَى ّاس ٍ
هؼتوشي ّا پٌح( )5دسكذ تا سفايت هياد پيؾ گيتِ تقييي هي گشدد  .سٍن ٍغقي اىضايؾ تِ تلَية ؿَساي فالي ّاس خَاّذ سػيذ.
ب -ػَو افتثاس هشتَط تِ ػشاًِ اضاىِ ّاس ّاسٌّاى سا دس تَدخِ ػال  1397حذاّثش هقادل افتثاس اضاىِ ّاس دس ػال ( 1396هثتٌي تش هَاىَتٌاهِ
هتثادلِ ػال  )1396پيؾتيٌي ًوايٌذ .
ج -هثلل پاداؽ پاياى ػال(فيذي) سا دس تَدخِ ػال  1397هقادل  9/322/500سيال پيؾ تيٌي ًوايٌذ .هثلل ٍغقي پاداؽ پاياى ػال تِ تلَية
ّيأت ٍصيشاى خَاّذ سػيذ
د -افتثاس هأهَسيت (داخلي ٍ خاسخي) ّاسٌّاى سا حذاّثش هقادل پيؾتيٌي فولْشد ػشاًِ افتثاس ػال ( 1396هثتٌي تش هَاىَتٌاهِ هتثادلِ ػال
)1396پيؾ تيٌي ًوايٌذ.
ّ -دػتگاُ ّاي اخشايي هداصًذ ػشاًِ ّوْْاي سىاّي هؼتَين ٍ ميشهؼتَين ّاسٌّاى سا ،حذاّثش هقادل افتثاس ػال ( 1396هثتٌي تش هَاىَتٌاهِ
هتثادلِ ػال  ٍ )1396پاداؽ يِ هاِّ هقادل يِ هاُ حًََ ٍ هضاياي ّاسٌّاى سا پيؾتيٌي ًوايٌذ.
ٍ-افتثاس پاداؽ پاياى خذهت ٍ هاًذُ هشخلي پشداخت ًـذُ تاصًـؼتگاى دس ػال  ٍ 1397هغالثات تاصًـؼتگاى ػٌَات ٍثل سا دس ػَو افتثاس
خَدپيؾ تيٌي ًوايٌذ.
ص-تواهي هَػؼات،ؿشّتْاي دٍلتي ٍدػتگاُ ّاي اخشايي اصخولِ ؿشّتْاي دٍلتي هؼتلضم رّش ًام هاًٌذ ؿشّتْاي تاتقِ ٍصاست ًيت ٍ،ؿشّتْاي
تاتقِ ػايش ٍصاست خاًِّا،تاًِّا،تيوِ ّا،كذا ٍ ػيوا ٍػايش ؿشّتْاي ِّ تِ ًحَي داساي ٍَاًيي ٍهَشسات خاف پشداخت حًََ ٍهضايا ّؼتٌذ
هَؽيٌذ تا اػتٌاد تِ هادُ (ٍ )75اًَى الحاً هَادي تِ ٍاًَى تٌؾين تخـي اص هَشسات هالي دٍلت ( )2اىضايؾ افتثاس حًََ،دػتوضد ٍهضاياي
ّاسٌّاى خَدسا دستَدخِ پيـٌْادي ػال  1397هغاتٌ اىضايؾ هٌذسج دس خضء الوٍ ،تا سفايت تخـٌاهِ ّاي ؿَساي حًََ ٍ دػتوضد ٍ هَشسات
تقييي ؿذُ دس تَدخِ ػال پيؾ تيٌي ًوايٌذ.
 -3دػتگاُّاي اخشايي تِ اػتثٌاي داًـگاُّا ٍ هَػؼات آهَصؽ فالي ٍ پظٍّـي هَؽيٌذ افتثاس الصم تشاي ىقاليتّاي پظٍّـي ٍ ىٌاٍسي خَد
سا دس ٍالة "تشًاهِ پظٍّؾّاي ّاستشدي" لحاػ ًوَدُ ٍ اص دسج افتثاس دس ػايش تشًاهِّا اختٌاب ًوايٌذ.

-4پيؾتيٌي ػشاًِ افتثاس تشاي ٍشاسداد تا اؿخاف حَيَي تشاي اًدام ّاسهقيي(هـخق) ،تا سفايت ٍَاًيي ٍ هَشسات ،حذاّثش دس ػَو تقذاد ػال
(1396هثتٌي تش هَاىَتٌاهِ هتثادلِ ػال  ، )1396تا لحاػ اىضايؾ حًََ ٍ هضاياي ّاسٌّاى هٌذسج دس تٌذ (الو)ىًَ الزّش ٍ تا سفايت تٌذ(ب)هادُ
(ٍ )28اًَى تشًاهِ ؿـن تَػقِ ّـَس دس ػال  1397هداص هيتاؿذ.
 -5افتثاس هشتَط تِ اًقَاد ٍشاسداد تا ؿشّتّاي خذهاتي عشه ٍشاسداد تا دػتگاُّاي اخشايي ،حذاّثش دس حذ پيؾ تيٌي فولْشد ػال (1396تش
اػاع هَاىَتٌاهِ هتثادلِ ػال  ٍ )1396تا لحاػ اىضايؾ هٌذسج دس تٌذ الو ىًَ الزّش دس خلَف ًيشٍّاي ؿشّتي پيؾ تيٌي گشدد.
 -6پيؾتيٌي افتثاس تشاي اًدام ىقاليتّايي ِّ دس حيغِ ٍؽايو ٍ هأهَسيتّاي ٍاًًَي ٍ هلَب دػتگاُ اخشايي ًوي تاؿذ هوٌَؿ اػت.
-7پيؾتيٌي افتثاس تشاي اخشاي تلَيثٌاهِ ،تخـٌاهِ ،دػتَسالقولّا ،تنييش تـْيالت ،تنييش ضشاية ،خذاٍل حٍََي ٍ عثَِ تٌذي هـامل ٍ
اىضايؾ هثٌاي حٍََيّ،شگًَِ اػتخذام ٍ تْاسگيشي ًيشٍي اًؼاًي ٍ هلَتات ّيات اهٌا كشىا تا سفايت هياد هادُ(ث) ٍ (ج) هادُ (ٍ)7اًَى تشًاهِ
ؿـن تَػقِ ّـَس ٍ دس كَست تاييذ ػاصهاى تشًاهِ ٍ تَدخِ ّـَس هداص اػت.
-8دػتگاُّاي اخشايي هَؽواًذ ضوي اسػال فولْشد پشٍطُ ّاي اٍتلاد هَاٍهتي ّوشاُ تا تَدخِ پيـٌْادي،افتثاس الصم تشاي اًدام هاهَسيتّا
ٍ ٍؽايو هشتثظ تا ػياػتّاي اٍتلاد هَاٍهتي يا هياد تشًاهِ ؿـن تَػقِ سا دس ػَو افتثاسات ٍ اص هحل كشىِ خَيي افتثاسات پيؾتيٌي
ًوايٌذ.
 -9پيـٌْاد ايداد دػتگاُ اخشايي خذيذ هـشٍط تِ سفايت تثلشُ هادُ  ٍ 115هادُ ٍ 123اًَى هذيشيت خذهات ّـَسي هي تاؿذ .دس اخشاي
تَدخِ سيضي هثتٌي تش فولْشد دػتگاُ ّاي اخشايي هَؽيٌذ پيـٌْادات خَد سا تِ هٌؾَس تدويـ سديو ّاي افتثاسي اسايِ ًوايٌذ.
-10دػتگاُ ّاي اخشايي تِ هٌؾَس پيؾ تيٌي افتثاسات خَد هَؽيٌذ تش هثٌاي تَدخِ سيضي هثتٌي تش فولْشد ضوي تقييي اّذاه ٍ ٍؽايو
ٍاًًَي خَد ًؼثت تِ هحاػثِ ٍيوت توام ؿذُّ/ضيٌِ ٍاحذ ىقاليتْا اٍذام ًوايٌذ ٍ تش اػاع ضَاتظ ٍ دػتَسالقولْاي كادسُ ًتايح سا تش اػاع
تشًاهِ صهاًثذي تذٍيي اليحِ تشاي ػاصهاى تشًاهِ ٍ تَدخِ اسػال ًوايٌذ.
-11دػتگاُ ّاي اخشايي دس پيؾ تيٌي افتثاسات هَؽيٌذ هياد هادُ (ٍ)28اًَى تشًاهِ ؿـن تَػقِ ّـَس هثٌي تش ّاّؾ حدن،اًذاصُ ٍ ػاختاس اص
عشيٌ ٍاگزاسي ٍاحذّاي فولياتي،خشيذ خذهات ٍ هـاسّت تا تخؾ ميشدٍلتي ،حزه ٍاحذّاي ميشضشٍسّ،اّؾ ػغَح هذيشيت ٍ پؼت ّاي
ػاصهاًي سا سفايت ٍ ًتيدِ اٍذاهات سا تِ ػاصهاى تشًاهِ ٍ تَدخِ اسايِ ًوايٌذ.
ب -بودجه تملک داراییهای سرمایهای

-12پيؾ تيٌي افتثاس تشاي خشيذ خَدسٍّاي ػَاسي داخلي(تِ اػتثٌاء دػتگاُ ّاي خذيذالتاػيغ-تا سفايت هياد تٌذ ٍ -9ياخايگضيٌي تا
خَدسٍّاي ىشػَدُ)ٍ خَدسٍّاي خاسخي هوٌَؿ هي تاؿذ.
-13فالٍُ تش هوٌَفيت هَضَؿ هادُ(ٍ )23اًَى هذيشيت خذهات ّـَسيّ ،شگًَِ پيؾ تيٌي افتثاس تشاي احذاث ٍ خشيذ ػاختواىّاي خذيذ
اداسي تَػظ دػتگاُّاي اخشايي هَضَؿ هادُ(ٍ )5اًَى هزَّس ٍ داسًذگاى سديو هوٌَؿ هيتاؿذ .دس هَاسد اػتثٌاء( ؿاهل هَاسد ريل) ،سفايت هياد
هادُ(ٍ )23اًَى الحاً هَادي تِ ٍاًَى تٌؾين تخـي اص هَشسات هالي دٍلت( )2الضاهيؼت.
-هَاسد هشتَط تِ تنييشات ػغح تَؼيوات ّـَسي

تدويـ ػاختواىّاي اداسي هَخَد ،تذٍى تاس هالي خذيذتوشّضصدايي ٍ خشٍج اص ّالىؿْشّا ،تذٍى تاس هالي خذيذتثذيل تِ احؼي ًوَدى ،تذٍى تاس هالي خذيذايداد ٍاحذّاي فولياتي ٍ خذهت سػاًي ؿشّتْاي دٍلتيخشيذ تشاي خايگضيٌي تا ػاختواًْاي اػتيداسي-14دػتگاُّاي اخشايي هَؽيٌذ دس تَصيـ افتثاسات تولِ داساييّاي ػشهايِاي خَد،ضوي مشتالگشي ٍ ػاهاًذّي عشح ّا ٍ پشٍطُ ّاي ريشتظ،
افتثاس هَسد ًياص عشحّاي ًيوِتواهي ِّ ػال خاتوِ آًْا تِ لحاػ پيـشىت ىيضيْي ،ػال  1397هيتاؿذ سا دس اٍلَيت ٍشاس دادُ ٍ تغَس ّاهل
پيؾتيٌي ًوايٌذ.
-15دػتگاُّاي اخشايي هَؽيٌذ تا دس ًؾش گشىتي تقْذات خَد دس ساتغِ تا عشحْاي ػيشّاي هَام هقؾن سّثشي (هذؽلِ القالي) ٍسياػت
خوَْسي افتثاس الصم خْت اخشاي عشحْاي هزَّس سا تا سفايت هادُ(ٍ )23اًَى الحاً هَادي تِ ٍاًَى تٌؾين تخـي اص هَشسات هالي دٍلت(،)2
پيؾتيٌي ًوايٌذ.
 -16دػتگاُّاي اخشايي هْليٌذ افتثاس هَسد ًياص تاتت ػْن هلي عشحّاي ٍاهي(اص هحل تؼْيالت تاًِ خْاًي يا تاًِ تَػقِ اػالهي،تاًِ
تَػقِ ٍ تداست اَّ) سا هَذم تش ػايش هَاسد دسػَو افتثاس پيؾتيٌي ًوايٌذ.
ً-17ؾش تِ اّويت حيؼ ٍ ًگْذاسي داساييّاي ػشهايِاي دٍلت ،دػتگاُّاي اخشايي هَؽيٌذ دس تَصيـ افتثاسات تولِ داساييّاي ػشهايِاي
خَد ،افتثاس الصم تشاي تقويش ،تدْيض ٍ تاصػاصي ػاختواًْا ٍ تأػيؼات دٍلتي سا دس ػَو افتثاس پيؾتيٌي ٍ هٌؾَس ًوايٌذ.
-18پيـٌْاد عشح تولِ داسايي ّاي ػشهايِاي خذيذ ،تِ اػتثٌاء هَاسد هٌذسج دس هادُ ( ،)13عشح ّاي تَاصى هٌغَِاي ،هٌاعٌ ّوتش تَػقِ
ياىتِ ،تأهيي آب ؿشب ،حيؼ ٍ احياي هحيظ صيؼت ٍ هٌاتـ عثيقي ٍ عشح ّاي ٍاػظ عشحّاي تضسٓ هوٌَؿ اػت.
-19پيؾتيٌي افتثاس تشاي عشحّاي تا پيـشىت ىيضيْي ّوتش اص ()20دسكذ تِ اػتثٌاء هَاسد ىَ ً الزّش هوٌَؿ اػت .
-20دػتگاُّاي اخشايي هْليٌذ دس اخشاي هادُ(ٍ )27اًَى الحاً هَادي تِ ٍاًَى تٌؾين تخـي اص هَشسات هالي دٍلت( ،)2هثٌي تش ٍاگزاسي عشح
ّاي تولِ ػشهايِاي ًيوِتوام تِ تخؾ ميشدٍلتي ٍ هادُ(ٍ )56اًَى الحاً هَادي تِ ٍاًَى تٌؾين تخـي اص هَشسات هالي دٍلت( ،)1هغاتٌ
هلَتِّاي ؿواسُ  586206هَسخ  1342590 ٍ 1395/4/5هَسخ  1396/5/25ؿَساي اٍتلاد،عشحّاي ٍ پشٍطُّاي ٍاتل اخشا تا هـاسّت تخؾ
ميشدٍلتي سا تِ ػاصهاى تشًاهِ ٍ تَدخِ ّـَس هقشىي ًوايذ.
-21دػتگاُّاي اخشايي هداصًذ تشاي اػتيادُ اص ػاصٍّاس تٌذ(ل) هادُ(ٍ )28اًَى الحاً هَادي تِ ٍاًَى تٌؾين تخـي اص هَشسات هالي دٍلت(،)2
تخـي اص افتثاسات تولِ داساييّاي ػشهايِاي خَد سا تِ كَست ّوِّاي ىٌي ٍ افتثاسي تِ تخؾ ميشدٍلتي پيؾ تيٌي ًوايٌذ.
-22دػتگاُّاي اخشايي هَؽيٌذ ًؼثت تِ تذٍيٌ فولْشد ػالْاي ٍثل ٍ تٌْگام ّشدى تشآٍسد افتثاس ّل عشحّاي تولِ داساييّاي ػشهايِاي
خَد دس چاسچَب هادُ ( )7دػتَسالقول هادُ ( )23الحاً هَادي تِ ٍاًَى تٌؾين تخـي اص هَشسات هالي دٍلت( )2اٍذام ًوايٌذ.

ج -بودجه تملک دارایی های مالی

-23توام دػتگاُّاي اخشايي ِّ تاٌَّى تا اػتيادُ اص هادُ(ٍ )62اًَى هحاػثات فوَهي اٍذام تِ اىتتاح افتثاس اػٌادي ًضد تاًِ هشّضي ًوَدُاًذ،
هَؽيٌذ هقادل سيالي اسص تقْذ ؿذُ تشاي پشداخت دس ػال (1397هٌغثٌ تا ىشم تقْذ اػتيادُ اص هادُ (ٍ )62اًَى هحاػثات فوَهي) سا تا تَخِ تِ
هحل تأهيي افتثاس آى ،هَذم تش ػايش هَاسد پيؾتيٌي ٍ پغ اص ّؼش اص ىلل هشتَعِ دس ٍالة سديوّاي تولِ داساييّاي هالي پيـٌْاد ًوايٌذ.
دػتگاُّاي اخشايي هْليٌذ تِ تيْيِ تاصپشداخت اكل ٍ ػَد اٍساً هـاسّت عشحّا ،اػٌاد خضاًِ اػالهي ،اٍساً كَُْ اخاسُ ٍ ،ىايٌاًؼْاي
خَد سا هَذم تش ػايش هَاسد دس ػَو افتثاس خَد ،پيؾتيٌي ًوايٌذ.
-24دػتگاُّاي اخشايي ِّ تشاي تؼشيـ دس فوليات عشحّاي تولِ داساييّاي ػشهايِاي خَد ًؼثت تِ اًقَاد ٍشاس داد تؼْيالت هالي تا تَخِ
تِ ؿشايظ هٌذسج دس ٍاًَى اكالح هادُ(ٍ )56اًَى الحاٍي هَادي تِ ٍاًَى تٌؾين تخـي اص هَشسات هالي دٍلت( )1اٍذام ًوَدُ اًذ هَؽيٌذ
تاصپشداخت تؼْيالت هَسد اػتيادُ دس ػالّاي ٍثل سا پيؾ تيٌي ًوايٌذ.
-25ػاصهاى ػشهايِگزاسي ٍ ّوِّاي اٍتلادي ٍ ىٌي ايشاى ٍ دػتگاُّاي اخشايي هْليٌذ هثالل اٍؼاط ٍامّاي اخز ؿذُ تشاي تْويل
عشحْاي تولِ داساييّاي ػشهايِاي اص هحل هٌاتـ هؤػؼات ،تاًْْا ٍ هشاّض افتثاسي خاسخي سا هغاتٌ ىشم ريل پيؾتيٌي ٍ تِ ػاصهاى تشًاهِ
ٍ تَدخِ ّـَساسايِ ًوايٌذ

ردیف

مؤسسه
/بانک

شماره طبقهبندی طرح
مندرج در پیوست یک
قانون بودجه

عنوان طرح/
موضوع وام

دستگاه
اجرایی
ذیربط

اقساط سهماهه اول اقساط سه ماهه دوم اقساط سهماهه سوم اقساط سهماهه چهارم
اصل وام سود و کارمسد

اصل وام

سود و کارمسد

اصل وام سود و کارمسد اصل وام

سود و کارمسد

جمع کل
اصل وام سود و کارمسد

نرخ محاسباتی ارز قید گردد.

د -بودجه شرکتهای دولتی

-26ؿشّتّاي دٍلتي ٍ هؤػؼات اًتيافي ٍاتؼتِ تِ دٍلت هَؽيٌذ توام تقْذات ػشسػيذ ؿذُ خَد اص خولِ تقْذات هادُ(ٍ )62اًَى هحاػثات
فوَهي ،تاصپشداخت ٍامّاي داخلي ٍ خاسخي ٍ اٍساً هـاسّت(اكل ٍ ىشؿ) هشتَط تِ ػال  ٍ 1397تقْذات هشتَط تِ هادُ(ٍ )32اًَى تشًاهِ ٍ
تَدخِ سا دس تَدخِ پيـٌْادي هٌؾَس ًوايٌذ.
-27ؿشّتّاي دٍلتي هداصًذ حذاّثش تِ هيضاى يِ هاُ حًََ ٍ هضاياي هٌذسج دس احْام ّاسگضيٌي تشاي ّاسٌّاى پاداؽ پيؾتيٌي ًوايٌذ.

-28تِ هٌؾَس ؿياهػاصي افتثاسات هٌذسج دس تٌذ ػايش دسياىتّا ٍ پشداختّا ،ؿشّتّاي دٍلتي هَؽيٌذ هؼتٌذات ٍاًًَي ريشتظ دس خلَف
هثالل هزَّس سا تِ ػاصهاى تشًاهِ ٍ تَدخِ ّـَس اسائِ ًوايٌذ.
 -29دس خلَف ّضيٌِّاي ؿشّتْاي دٍلتي:
اىضايؾ ضشية حًََ ،هضايا ٍ ىًَالقادُّاي ّاسٌّاى ؿشّتْاي دٍلتي( هٌذسج دس احْام اػتخذاهي هشتَط) هغاتٌ اىضايؾ حًََ ّاسٌّاىدػتگاُّاي اخشايي خَاّذ تَد.
حًََ ٍ هضاياّ ،وِّاي سىاّي ٍ ػايش پشداختيّا تِ ّش ًحَ ٍ تِ ّش ؿْل اص هحل ّشگًَِ هٌاتـ كشىاٌ دس چاسچَب هَشسات ،ضَاتظ ٍ
دػتَسالقولّاي هلَب هشاخـ ٍاًًَي اص خولِ هلَتات ؿَساي حًََ ٍ دػتوضد پيؾتيٌي ؿَد.
اثشات تْشٍُسي تش ّضيٌِ ّاي هؼتَين تَليذ هتٌاػة تاهيضاى ٍ ػغح تَليذ تقييي ٍ هـخق ؿَد .
-30ػْن دٍلت اص ػَد پيؾتيٌي ؿذُ هَضَؿ تٌذ(ج) هادُ(ٍ )28اًَى الحاً هَادي تِ ٍاًَى تٌؾين تخـي اص هَشسات هالي دٍلت( )2تِ هيضاى
پٌداُ دسكذ( )%50هحاػثِ گشدد.
-31ؿشّتْاي دٍلتي داساي دس هشحلِ ٍاگزاسي تا تأييذ ػاصهاى خلَكيػاصي هَؽيٌذ آخشيي تشّية ػْام ؿشّت سا تِ ّوشاُ تَدخِ پيـٌْادي
خَد اسائِ ًوايٌذ.
-32ؿشّتْاي دٍلتي هَؽيٌذ افتثاس الصم تشاي اًدام اهَس پظٍّـي ٍ تَػقِ ىٌاٍسي دس صهيٌِ ّاي هشتثظ تِ ٍؽييِ اكلي خَد سا تا سفايت هياد
تٌذ (ج) هادُ  64تشًاهِ ؿـن تَػقِ ّـَس پيؾ تيٌي ًوايٌذ.
-33ؿشّتّاي دٍلتي هَؽيٌذ گضاسؽ فولْشد تَدخِ ػال  1395خَد سا تا سفايت الگَي تَدخِ تيليلي هلَب تا اهضاء ريحؼاب ٍ هوَْس تِ
هْش ؿشّت ،تِ ّوشاُ ليؼت ّاهل اعالفات ًيشٍي اًؼاًي افن اص سػوي ،پيواًيٍ ،شاسداد ّاس هقيي ٍ هـخق ٍ پيؾتيٌي تنييشات آى تِ ّوشاُ
تَدخِ پيـٌْادي ػال  1397تِ ػاصهاى تشًاهِ ٍ تَدخِ ّـَس اسائِ ًوايٌذ.
 -34ؿشّتْاي دٍلتي هَؽيٌذ دس تٌؾين تَدخِ پيـٌْادي ػال  1397فالٍُ تش تٌذّاي ىًَ الزّشػايش تٌذّاي هشتثظ دس ايي ضَاتظ اص خولِ
هياد تٌذّاي 14ٍ13-12-8-5-1سا سفايت ًوايٌذ.
 -35دس ساػتاي اػتَشاس ًؾام تَدخِسيضي هثتٌي تش فولْشد ٍ اسائِ فولْشد تَدخِ ػال  ٍ 1395تَدخِ پيـٌْادي ػال  ،1397ؿشّتّاي هادس
تخللي هَؽيٌذ ضوي تذٍيي تشًاهِ ٍ ىقاليت ػاالًِ خَدً ،ؼثت تِ اتالك تشًاهِ ػاالًِ ؿشّتّاي صيشهدوَؿ دس چاسچَب اّذاه ٍ ٍؽايو

هٌذسج دس اػاػٌاهِ آىّا اٍذام ٍ ؿشّتّاي صيشهدوَفِ ًيض ًؼثت تِ اسائِ ىقاليتّا دس چاسچَب تشًاهِّاي هزَّس اٍذام ٌٌّذ.
-36دػتگاُ ّاي اخشايي هَؽيٌذ ًؼثت تِ افالم اػاهي ؿشّتّاي ٍاگزاس ؿذُ ِّ ػْن دٍلت دس آًْا تِ ّوتش اص 50دسكذ سػيذُ اػتّ ،وشاُ
تا اػٌاد ٍ هذاسُ هثثتِ هاًٌذ كَستدلؼِ هدوـ فوَهي هثٌي تش تشّية ػْامداساى ٍ ٍشاسداد ٍاگزاسي تا تاييذ تاالتشيي هَام دػتگاُ اخشايي تِ
ػاصهاى تشًاهِ ٍ تَدخِ تا پاياى هْشهاُ ػال خاسي اٍذام ًوايٌذ.

هـ -موارد عمومی

-37توام دػتگاُّاي اخشايي هَؽيٌذ ًؼثت تِ احلاء ىقاليتّاي خَد تشاػاع ٍاًَى اخشاي ػياػتْاي ّلي اكل(ٍ )44اًَى اػاػي اٍذام الصم
سا تِ فول آٍسدًذ تا ًؼثت تِ ٍاگزاسي هَاسد هشتَعِ دس چاسچَب ٍاًَى ىًَ ٍ تشًاهِ سيضي تشاي اسايِ خذهات تِ هشدم اص عشيٌ خشيذ خذهات ٍ
تشٍى ػپاسي اٍذام ًوايٌذ ٍ كشىاً تشاي اداهِ ىقاليتّايي پيؾتيٌي افتثاس ًوايٌذ ِّ دس چاسچَب ايي ٍاًَى هداص تِ اًدام آى هيتاؿٌذ.
-38دػتگاُّاي اخشايي هْليٌذ تذّي خَد تاتت ّضيٌِّاي آب ،دىـ ىاضالب ،تشً ،گاص ٍ ػَخت هلشىي ،هخاتشات ،ىشّاًغ ساديَيي ٍ فَاسم
ؿْشداسي تِ دػتگاُّاي ريستظ سا دس تَدخِ پيـٌْادي خَد لحاػ ًوايٌذ.

