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  ِهقذه 

ثْجوَد   ،بیرؼذ پَ يیتأه یاهتلاد ٗواٝٗت یًٔ ی١ا اػتیػ ١ذف

ثوِ اّوذاس ظوٌذ     یبثیدظوت ٝ  یهقبٍهوت اقتصوبد   یّوب  ؼبخص

تٞػظ س١ثش  29/11/1392 خیدس تاس ١ا ایٚ ػیاػت .تاؿذ یٗ اًذاز چؽن
 . اتالؽ ؿذت٠ هٟٞ ٗزشی٠، ٗو٠ٜٜ ٝ هضائی٠ ٗؼظٖ اٛوالب 

 یاریشا  یػیاٗاٛذ١  یتیشا  ٠یی دس هیٟٞ ٗزش  ییی ارشا ی١ا اهذإا١ٖ 
 ْیی س١ثش ٗؼظٖ اٛوالب ت٠ ؿیش  ر  یاتالؿ یاهتلاد ٗواٝٗت ی١ا اػتیػ
 :تاؿذ یٗ

 179062ٛاٗی٠ ؿی٘اسٟ   یعی  شاٙیی ا یر٢٘یٞسی اػیالٗ   سیاػت -1
 یسا ٗؼییلّٞ ػییاٗاٛذ١ ر٢٘ییٞس غیییی، ٗؼییاٝٙ اّٝ س1/12/1392ٗییٞس 

 ٛ٘ٞدٛذ.  یاهتلاد ٗواٝٗت یًٔ ی١ا اػتیدس ساتغ٠ تا ػ ؼت٠یاهذاٗات تا
  اتالؽ 15 یع 10/12/1392دس ٗٞس   ر٢٘ٞس غییٗؼاٝٙ اّٝ س  -2

١ش دػتِاٟ سا  قیتٌآ ،یٗٔ تیاٜٗ یػآ یٗشتثظ ٝ ؿٞسا ی١ا ت٠ دػتِاٟ
سا ٗؼیلّٞ   ٞسر٢٘ غیسئ یٝ ٛظاست سا١ثشد یضیس ٝ ٗؼاٝٛت تشٛا٠ٗ ٚییتؼ
 ٛ٘ٞدٛذ.  ییارشا ی١ا تشٛا٠ٗ ٠یٝ ت٢ نیتٔل

ت٠ ػٜٞاٙ ٗشریغ   «ؿٞسای اهتلاد» 1393ػاّ  كشٝسدیٚ ٗاٟدس  -3
ؿیٞسای  ٗلیٞتات   .١ای اهتلاد ٗویاٝٗتی تؼیییٚ ُشدییذ    تلٞیة تشٛا٠ٗ

ٝ  ١یا  اػیت یٗز٘ٞػی٠ ا١یذاف، ػ  »تحت ػٜٞاٙ   ای دس ٗز٘ٞػ٠اهتلاد 
)ٗتٚ  ٜٗتـش ُشدیذ 1393تاتؼتاٙ ػاّ دس  «یاهتلاد ٗواٝٗت ی١ا تشٛا٠ٗ

سیضی ًـیٞس   ًاْٗ ًتاب ٗضتٞس اص عشین ٝتِاٟ ػاصٗاٙ ٗذیشیت ٝ تشٛا٠ٗ
  .هاتْ دػتشػی اػت(

س١ثیش   ٜٗٞیاتػتاد كشٗاٛذ١ی اهتلاد ٗواٝٗتی دس ر٢ت ارشای  -4
١یی ٗیٞس    52442/ت85001ؿی٘اسٟ   ٗؼظٖ اٛوالب تیش اػیاع ٗلیٞت٠   

ٗؼاٝٙ اّٝ سییغ ر٢٘ٞس تـیٌیْ  ٝصیشاٙ ت٠ سیاػت  ١یلت 31/6/1394
 تشُضاس ٛ٘ٞدٟ اػت ٝ اص ر٠ٔ٘ رٔؼات ٗتؼذدیتاًٜٞٙ ػتاد ٗضتٞس  .ُشدیذ

اهتلیاد  ١یای   ١یا ٝ ریشٝطٟ   ، عیش  یٗٔی  ی١ا تشٛا٠ٗآٙ تلٞیة  ٗلٞتات
 اػت. یٗواٝٗت



 

 

 

ایٚ ٗز٘ٞػی٠ تیا ١یذف دػتشػیی آػیاٙ تی٠ ٗؼیتٜذات ارشاییی         
تٞػیظ  ٗزٔیذ ریثیی   یي ١ای ًٔی اهتلاد ٗواٝٗتی ت٠ كٞست  ػیاػت

 تذٝیٚ ُشدیذ. دتیشخا٠ٛ ػتاد كشٗاٛذ١ی اهتلاد ٗواٝٗتی 
ًٔی٠ ١ٌ٘اساٙ ػاصٗاٙ ٗذیشیت ٝ ػپاع ٝ توذیش اص ض٘ٚ دس رایاٙ 

١ای ؿایؼت٠ ت٠  تالؽت٠ خاعش ١ای ارشایی  دػتِاٟٝ سیضی ًـٞس  تشٛا٠ٗ
 ١ای ًٔی اهتلاد ٗویاٝٗتی،  دس ساػتای تحون ا١ذاف ػیاػتػْ٘ آٗذٟ 

ٙ ، كاحثٜظشاٙ، اػاتیذ داٛـِاٟ اص ًٔی٠ ٝ ػیایش ػضیضاٛیی ًی٠     ًاسآكشیٜیا
ٛوغی٠  تواضیا داسد   دؿذؿ٠ ریـشكت ٝ اػتالی اییشاٙ اػیالٗی سا داسٛیذ،   

 ی١یا  تشٛاٗی٠ ارشای ١شچ٠ ت٢تش  ٛظشات ٝ ریـ٢ٜادات خٞد سا دس ساتغ٠ تا
اٗٞس ؿیٞسای اهتلیاد ٝ   »ت٠ ، یاهتلاد ٗواٝٗت١ای  ١ا ٝ رشٝطٟ ، عش یٗٔ

 .سیضی ًـٞس ٜٗؼٌغ ٛ٘ایٜذ ػاصٗاٙ ٗذیشیت ٝ تشٛا٠ٗ «ٗواٝٗتیاهتلاد 
                                           

 فرّبد دشپعٌذ           

 ٍ ثَدجِ ٍ  هؼبٍى ّوبٌّگی ثرًبهِ                 

 دثیر ظتبد فرهبًذّی اقتصبد هقبٍهتی                            

1395 ثْبر               



 1ی             هاي كلی اقتصاد مقاومت سياست مستندات اجرایی

 

 1 تجبرت ٍ هؼذى صٌؼت، ٍزارت 

 16/01/1395در جلعِ هَرخ  «ظتبد فرهبًذّی اقتصبد هقبٍهتی»

١ی  ٗٞس   52442/ت85001ت٠ اػتٜاد ٗلاد ٗلٞت٠ ؿ٘اسٟ )ّجذّویي جلعِ( 

 1395ٗؼظٖ س١ثشی دس ػاّ ١یلت ٝصیشاٙ، دس ساػتای ارشای ٜٗٞیات ٗوإ  31/6/1394

ٛاِٗزاسی ؿذٟ اػت، « اهتلاد ٗواٝٗتی، اهذإ ٝ ػْ٘»٠ٓ ت٠ ػٜٞاٙ ػاّ  ٠ً تٞػظ ٗؼظٖ

ّبی پیؽٌْبدی کبرگرٍُ ّبی ثرًبهِ  پرٍشُ رغ اص تحج ٝ تشسػی دس خلٞف

 ، تصَیت ًوَد: 1395ّبی هلی اقتصبد هقبٍهتی ثرای اجرا در ظبل 

هعئَل اجرای « دظتگبُ هجری»ِ ػٌَاى ث« ٍزارت صٌؼت، هؼذى ٍ تجبرت»الف( 

 گردد: تؼییي هی 1395دار ثِ ؼرح ریل ثرای اجرا در ظبل  ّبی اٍلَیت پرٍشُ

 ػٌَاى ثرًبهِ هلی ػٌَاى پرٍشُ ردیف

1 
ٝاحذ تٞٓیذی  7500سٝٛن تٞٓیذ ٝ تؼییٚ تٌٔیق 

 تا ١ذف كؼاّ ٛ٘ٞدٙ آ٢ٛاٗـٌْ داس ٝ 

استوای تٞاٙ تٞٓیذ 
 اقتصاد(زایی  ) درونٗٔی 

2 
ایزاد تٞاصٙ صٛزیشٟ ٗٞاد اٝٓی٠ ٗٞسدٛیاص ٝ تٞػؼ٠ 
 كٜؼت كٞالد ٝ ٗغ ًـٞس تشای تٞٓیذ رایذاس

استوای تٞاٙ تٞٓیذ 
صایی  ٗٔی ) دسٝٙ
 اهتلاد(

3 
استوای سهاتت رزیشی ٝاحذ١ای تٞٓیذی ًٞچي ٝ 

 ٗتٞػظ تا ١ذف اكضایؾ كادسات

استوای تٞاٙ تٞٓیذ 
صایی  ٗٔی ) دسٝٙ
 اهتلاد(

                                                      
 اتالؿی ٗؼاٝٙ اّٝ سئیغ ر٢٘ٞس 6/2/1395ٗٞس   12868ٛا٠ٗ ؿ٘اسٟ  -1

 



  یهاي كلی اقتصاد مقاومت سياست مستندات اجرایی            2

 

 

 

 ػٌَاى ثرًبهِ هلی ػٌَاى پرٍشُ ردیف

4 
ٗذیشیت ١ذكٜ٘ذ ٝاسدات دس ساػتای حلظ تشاص 

 ٗخثت تزاسی

ُشایی  تشد تشٝٙ ریؾ
اهتلاد )تٞػؼ٠ 
 كادسات ؿیش ٛلتی(

5 

كادسات ًاال ٝ خذٗات ؿیشٛلتی ت٠  اكضایؾ
ٛؼثت ت٠ ػاّ  95ٗیٔیاسد دالس دس ػاّ  10ٗیضاٙ 

94 

ُشایی  تشد تشٝٙ ریؾ
اهتلاد )تٞػؼ٠ 
 كادسات ؿیش ٛلتی(

6 
تٌ٘یْ عش  ١ای كٜؼتی تا ریـشكت كیضیٌی 

 دسكذ 60تاالی 

استوای تٞاٙ تٞٓیذ 
صایی  ٗٔی ) دسٝٙ
 اهتلاد(

 ٗٔی ٝ ٢ٖٗ  عش  33 اٛذاصی ساٟ ٝ تٌ٘یْ 7

 تٞٓیذ تٞاٙ استوای
 صایی دسٝٙ)  ٗٔی

 (اهتلاد

ثرای ػولیبتی ًوَدى « دظتگبُ هجری»ة( اجرای هَارد زیر تَظظ 

 )الف( ضرٍری اظت:ّبی هٌذرج در ثٌذ  پرٍشُ

تایؼت تٞػظ  ٗی ١1395ای ٗلٞب تشای ارشا دس ػاّ  رشٝطٟ (1

ٛظإ یٌپاسچ٠ ریـثشد »تا اٝٓٞیت ٝ دس چاسچٞب « دػتِاٟ ٗزشی»

 ًٔی٠ اػت ارشا ٝ تٌ٘یْ ؿٞٛذ. تذی٢ی« ٝ رایؾ اهتلاد ٗواٝٗتی

 دػتِاٟ» ػ٢ذٟ تش رشٝطٟ ات٘إ تا اتالؽ صٗاٙ اص ١ا ٗؼلٞٓیت

 .تٞد خٞا١ذ «ٗزشی

، تا هیذ كٞسیت حذاًخش ظشف ٗذت دٝ سٝص تشای «دػتِاٟ ٗزشی» (2

تؼشیغ دس ارشای ١ش یي اص آ٢ٛا ٛؼثت ت٠ كذٝس حٌٖ تشای 

ٗؼاٝٙ ٝ یا ٗؼاٝٛیٚ ریشتظ خٞد ت٠ ػٜٞاٙ ٗزشی اهذإ ٝ ت٠ 

 دتیشخا٠ٛ ػتاد ٗؼشكی ٛ٘ایذ.
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، «دػتِاٟ ٗزشی»ٗزشی ٜٗلٞب اص ػٞی ٝصیش یا تاالتشیٚ ٗوإ  (3

ذت یي ١لت٠ رغ اص اتالؽ ایٚ ٗلٞت٠ تشای ٗٞظق اػت ظشف ٗ

ٛظإ »١ا دس چاسچٞب ٜٗـٞس رشٝطٟ ٜٗذسد دس  ١ش یي اص رشٝطٟ

« تشٛا٠ٗ ػ٘ٔیاتی»، «یٌپاسچ٠ ریـثشد ٝ رایؾ اهتلاد ٗواٝٗتی

ت٢ی٠ ٝ رغ اص تاییذ سئیغ دػتِاٟ ارشایی ت٠ دتیشخا٠ٛ ػتاد اسائ٠ 

 ٛ٘ایذ. 

١ای ٗلٞب  اص رشٝطٟ تاٗیٚ ٜٗاتغ ٗآی الصٕ تشای ارشای ١ش یي (4

تایؼت دس  تاؿذ ٝ ٗزشی ٗی ٗی« دػتِاٟ ٗزشی»تش ػ٢ذٟ 

چاسچٞب اػتثاسات، ٝظایق ٝ اختیاسات دػتِاٟ ٗزشی، ًٔی٠ 

اهذاٗات الصٕ سا تشای تاٗیٚ ٗآی رشٝطٟ ت٠ ٛحٞی ت٠ ػْ٘ آٝسد 

 ٠ً رشٝطٟ عثن صٗاٛثٜذی ٗلٞب ارشا ؿٞد.

٠ عٞس ٗؼت٘ش، ت ّفتِ یکجبر ّر دٍٗٞظق اػت « دػتِاٟ ٗزشی» (5

١ا ٝ  آٗذٟ تشای ارشای ١ش یي اص رشٝطٟ ػْ٘ ُضاسؽ اهذاٗات ت٠

ٛظإ یٌپاسچ٠ ریـثشد ٝ رایؾ اهتلاد »ػٌ٘ٔشد سا دس چاسچٞب 

١ای ٗلٞب ػتاد ت٠ دتیشخا٠ٛ ػتاد ُضاسؽ  ٝ ؿاخق« ٗواٝٗتی

 ٛ٘ایذ. 

هَظف ثِ اًجبم  ثبالخص ًظبم ثبًکی کؽَر ّبی اجرایی ج( کلیِ دظتگبُ

ثرای اجرای پرٍشُ ّبی اٍلَیت « هجری دظتگبُ»الزم ثب  ّبی ّوکبری

 1395ثرای اجرا در ظبل « هصَة ظتبد فرهبًذّی اقتصبد هقبٍهتی»دار 

ّبی هؽترک ثب  هی ثبؼٌذ. عراحی ظبزٍکبر الزم ثرای تحقق ّوکبری

 اظت.« دظتگبُ هجری»ّب ثر ػْذُ  ظبیر دظتگبُ

ًظبم یکپبرچِ پیؽجرد ٍ پبیػ »پرٍشُ ّب ثر اظبض  د( اجرای ّر یک از

ٍ هصَثبت ظتبد، تَظظ دثیرخبًِ ظتبد هَرد پبیػ « اقتصبد هقبٍهتی
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قرار هی گیرد. ثرای ًظبرت ثر اجرا ٍ حصَل اعویٌبى از پیؽرفت 

صَرت اتفبقی حعت هَرد  ّبی هیذاًی ثِ ّبی هصَة، ثبزدیذ پرٍشُ

از ارزیبثی ػولکرد، تؽَیق ٍ یب تَظظ دثیرخبًِ اًجبم خَاّذ ؼذ ٍ پط 

 گیرد. تٌجیِ هجری در دظتَر کبر ظتبد قرار هی

دظتگبُ »ّبی ٍاصلِ از  ّو( دثیرخبًِ ظتبد پط از ثررظی گسارغ

،  ٍ هعتٌذات هرثَط، هَضَع را جْت پیگیری اجرای پرٍشُ« هجری

رظیذگی ثِ ًحَُ اجرا ٍ ثررظی هؽکالت ٍ اتخبر تصویوبت هقتضی 

ًؽعت ظِ جبًجِ رئیط ظتبد، »پرٍشُ، در دظتَر کبر ثرای پیؽجرد 

کِ ثصَرت ّفتگی تؽکیل هی ؼَد، « دظتگبُ هجری ٍ دثیرخبًِ ظتبد

 قرارهی دّذ. 

* الزم اظت ًتیجِ اقذاهبت اًجبم یبفتِ در ارتجبط ثب هصَثبت اثالغی ثِ 

 ایٌجبًت گسارغ ؼَد.
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 1ًفت ٍزارت 

 16/01/1395در جلعِ هَرخ  «ظتبد فرهبًذّی اقتصبد هقبٍهتی»

١ی  ٗٞس   52442/ت85001ت٠ اػتٜاد ٗلاد ٗلٞت٠ ؿ٘اسٟ )ّجذّویي جلعِ( 

 ١1395یلت ٝصیشاٙ، دس ساػتای ارشای ٜٗٞیات ٗوإ ٗؼظٖ س١ثشی دس ػاّ  31/6/1394

ٛاِٗزاسی ؿذٟ اػت، « اهتلاد ٗواٝٗتی، اهذإ ٝ ػْ٘»٠ٓ ت٠ ػٜٞاٙ ػاّ  ٠ً تٞػظ ٗؼظٖ

ّبی پیؽٌْبدی کبرگرٍُ ّبی ثرًبهِ  پرٍشُ دس خلٞف رغ اص تحج ٝ تشسػی

 ، تصَیت ًوَد: 1395ّبی هلی اقتصبد هقبٍهتی ثرای اجرا در ظبل 

ّبی  هعئَل اجرای پرٍشُ« دظتگبُ هجری»ثِ ػٌَاى « ًفت ٍزارت»الف( 

 گردد: تؼییي هی 1395دار ثِ ؼرح ریل ثرای اجرا در ظبل  اٍلَیت

 هلی ػٌَاى ثرًبهِ ػٌَاى پرٍشُ ردیف

1 

١ای  ساٟ اٛذاصی اٝٓیٚ خظ تٞٓیذ كشآٝسدٟ
)ٛلت ٝ ُاص ٝ تٜضیٚ( ٗزت٘غ راالیـِا١ی 
ؿیشدٝٓتی ٗیؼاٛات ُاصی ػتاسٟ خٔیذ كاسع 

١ضاس  120تا خٞساى  5تا اػتاٛذاسد یٞسٝ 
 تـ٠ٌ دس سٝص 

تٞػؼ٠ ظشكیت 
تٞٓیذ ٛلت ٝ ُاص ٝ 
تٌ٘یْ صٛزیشٟ 

دػتی ٝ  راییٚ
 تٞػؼ٠ تاصاس 

2 

اٛذاصی دٝاصدٟ ٗزت٘غ تضسٍ رتشٝؿی٘ی  ساٟ 
ُزاسی ؿیشدٝٓتی دس ٓشػتاٙ  تا ػشٗای٠

آتاد(، ًشدػتاٙ )ػٜٜذد(، ٢ٗاتاد،  )خشٕ

تٞػؼ٠ ظشكیت 
تٞٓیذ ٛلت ٝ ُاص ٝ 
تٌ٘یْ صٛزیشٟ 
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 هلی ػٌَاى ثرًبهِ ػٌَاى پرٍشُ ردیف

ؿ٢ذای ٗشٝدؿت )ؿیشاص(، ًاسٝٙ 
، رشدیغ 2)ٗا١ـ٢ش(، ًاٟٝ )دیش(، ٝ ًاٝیاٙ 

ٗشٝاسیذ، اٛتخاب، تخت ر٘ـیذ، داال١ٞ،  ،3
 دس ػؼٔٞی٠

دػتی ٝ  راییٚ
 تٞػؼ٠ تاصاس 

3 

احذاث خظ ٠ٓٞٓ ٝ ایزاد اٌٗاٙ كادسات  
ٗیٔیٞٙ  5ُاص ت٠ ًـٞس ػشام ت٠ ظشكیت 
 ٗتش ٌٗؼة دس سٝص

تٞػؼ٠ ظشكیت 
تٞٓیذ ٛلت ٝ ُاص ٝ 
تٌ٘یْ صٛزیشٟ 

دػتی ٝ  راییٚ
 تٞػؼ٠ تاصاس 

4 
ُاص ت٠ احذاث خظ ٠ٓٞٓ ٝ كادسات 

 راًؼتاٙ)ادا٠ٗ خظ ٠ٓٞٓ ١لتٖ ػشاػشی(

تٞػؼ٠ ظشكیت 
تٞٓیذ ٛلت ٝ ُاص ٝ 
تٌ٘یْ صٛزیشٟ 

دػتی ٝ  راییٚ
 تٞػؼ٠ تاصاس 

5 

اٛتواّ ٝ تٞػؼ٠ كٜاٝسی تخؾ تاالدػت  
ؿاْٗ ت٢ثٞد تٞٓیذ ٝ اصدیاد تشداؿت 

(EOR/IOR)ٗیذاٙ ٛلتی ٝ ُاصی  20دس
داٛـِاٟ ٝ ٗشًض 9ٗخضٙ تا  52ؿاْٗ

١ذف ایزاد تؼتش داٛؾ تٜیادی  تحویواتی تا
١ای  كٜاٝسی اص عشین استثاط تا ؿشًت

P&E  دس ساػتای اٛتواّ ٝ تٞػؼ٠ كٜاٝسی 

تٞػؼ٠ ظشكیت 
تٞٓیذ ٛلت ٝ ُاص ٝ 
تٌ٘یْ صٛزیشٟ 

دػتی ٝ  راییٚ
 تٞػؼ٠ تاصاس 

6 

اكال  ػاختاس هشاسداد١ای ٛلتی رذیذ  
(IPC تشای اٛتواّ كٜاٝسی تا ١ذف ارشای )

١ای  ٗؼاٝض٠ تاصاس ًـٞس دس حٞصٟسا١ثشد 
ٛلتی ٝ ُاصی تا داٛؾ كٜی ػ٘ٔیاتی ٝ 

١ای اًتـاف ٝ  تٜیادیٚ اص عشین ؿشًت

تاالدػت ٝ  ( تشای تخؾP&Eتٞٓیذ )
( تشای ١GCای ری٘اٌٛاس ػ٘ٞٗی ) ؿشًت

تٞػؼ٠ ظشكیت 
تٞٓیذ ٛلت ٝ ُاص ٝ 
تٌ٘یْ صٛزیشٟ 

دػتی ٝ  راییٚ
 تٞػؼ٠ تاصاس 
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 هلی ػٌَاى ثرًبهِ ػٌَاى پرٍشُ ردیف

ٛلت ٝ اٛؼواد  دػت كٜؼت  تخؾ رائیٚ
 ؿؾ هشاسداد ٢ٖٗ ٛلتی ٝ ُاصی

7 

تیغ ٗتواتْ اكضایؾ ظشكیت تٞٓیذ ٛلت خإ 
 90ٗیادیٚ ٗـتشى ؿشب ًاسٝٙ ت٠ ٗیضاٙ 

 ١ضاس تـ٠ٌ دس سٝص

تٞػؼ٠ ظشكیت 
تٞٓیذ ٛلت ٝ ُاص ٝ 
تٌ٘یْ صٛزیشٟ 

دػتی ٝ  راییٚ
 تٞػؼ٠ تاصاس 

8 

تیغ ٗتواتْ اكضایؾ ػغح تٞٓیذ ُاص دس  
 567ٗیذاٙ ٗـتشى راسع رٜٞتی ت٠ 
 ٗیٔیٞٙ ٗتش ٌٗؼة دس سٝص

تٞػؼ٠ ظشكیت 
تٞٓیذ ٛلت ٝ ُاص ٝ 
تٌ٘یْ صٛزیشٟ 

دػتی ٝ  راییٚ
 تٞػؼ٠ تاصاس 

9 

تیغ ٗتواتْ ُاص سػاٛی ت٠  
ٗـتشى رذیذ سٝػتایی ٝ 1200000

 ؿ٢ش١ای ًٞچي ٝ ٗشصی

تٞػؼ٠ ظشكیت 
ُاص ٝ  تٞٓیذ ٛلت ٝ

تٌ٘یْ صٛزیشٟ 
دػتی ٝ  راییٚ

 تٞػؼ٠ تاصاس 

10 

١ای  ٗیٔیاسد سیاّ ً٘ي ت٠ رشٝطٟ 3400
آٜ٘لؼ٠ دس ٜٗاعن ٛلت خیض ٝ ُاصخیش ٝ  ػإ

 ٗحشٕٝ ًـٞس

تٞػؼ٠ ظشكیت 
تٞٓیذ ٛلت ٝ ُاص ٝ 
تٌ٘یْ صٛزیشٟ 

دػتی ٝ  راییٚ
 تٞػؼ٠ تاصاس 

11 
ًا١ؾ ٛیٖ ٝاحذ دسكذ ١ذسسكت ُاص 

 سؽ ؿذٟعثیؼی اص ُاص كشآٝ

تٞػؼ٠ ظشكیت 
تٞٓیذ ٛلت ٝ ُاص ٝ 
تٌ٘یْ صٛزیشٟ 

دػتی ٝ  راییٚ
 تٞػؼ٠ تاصاس 
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ثرای ػولیبتی ًوَدى « دظتگبُ هجری»ة( اجرای هَارد زیر تَظظ 

 ّبی هٌذرج در ثٌذ )الف( ضرٍری اظت: پرٍشُ

تایؼت تٞػظ  ٗی ١1395ای ٗلٞب تشای ارشا دس ػاّ  رشٝطٟ (1
ٛظإ یٌپاسچ٠ ریـثشد »چاسچٞب تا اٝٓٞیت ٝ دس « دػتِاٟ ٗزشی»

 ًٔی٠ اػت ارشا ٝ تٌ٘یْ ؿٞٛذ. تذی٢ی« ٝ رایؾ اهتلاد ٗواٝٗتی
 دػتِاٟ» ػ٢ذٟ تش رشٝطٟ ات٘إ تا اتالؽ صٗاٙ اص ١ا ٗؼلٞٓیت
 .تٞد خٞا١ذ «ٗزشی

، تا هیذ كٞسیت حذاًخش ظشف ٗذت دٝ سٝص تشای «دػتِاٟ ٗزشی» (2
ٌٖ تشای تؼشیغ دس ارشای ١ش یي اص آ٢ٛا ٛؼثت ت٠ كذٝس ح

ٗؼاٝٙ ٝ یا ٗؼاٝٛیٚ ریشتظ خٞد ت٠ ػٜٞاٙ ٗزشی اهذإ ٝ ت٠ 
 دتیشخا٠ٛ ػتاد ٗؼشكی ٛ٘ایذ.

، «دػتِاٟ ٗزشی»ٗزشی ٜٗلٞب اص ػٞی ٝصیش یا تاالتشیٚ ٗوإ  (3
ٗٞظق اػت ظشف ٗذت یي ١لت٠ رغ اص اتالؽ ایٚ ٗلٞت٠ تشای 

ٛظإ »١ا دس چاسچٞب ٜٗـٞس رشٝطٟ ٜٗذسد دس  ١ش یي اص رشٝطٟ
« تشٛا٠ٗ ػ٘ٔیاتی»، «چ٠ ریـثشد ٝ رایؾ اهتلاد ٗواٝٗتییٌپاس

ت٢ی٠ ٝ رغ اص تاییذ سئیغ دػتِاٟ ارشایی ت٠ دتیشخا٠ٛ ػتاد اسائ٠ 
 ٛ٘ایذ. 

١ای ٗلٞب  تاٗیٚ ٜٗاتغ ٗآی الصٕ تشای ارشای ١ش یي اص رشٝطٟ (4
تایؼت دس  تاؿذ ٝ ٗزشی ٗی ٗی« دػتِاٟ ٗزشی»تش ػ٢ذٟ 

سات دػتِاٟ ٗزشی، ًٔی٠ چاسچٞب اػتثاسات، ٝظایق ٝ اختیا
اهذاٗات الصٕ سا تشای تاٗیٚ ٗآی رشٝطٟ ت٠ ٛحٞی ت٠ ػْ٘ آٝسد 

 ٠ً رشٝطٟ عثن صٗاٛثٜذی ٗلٞب ارشا ؿٞد.

ت٠ عٞس ٗؼت٘ش، ١لت٠ یٌثاس  ١ش دٝٗٞظق اػت « دػتِاٟ ٗزشی» (5
١ا ٝ  آٗذٟ تشای ارشای ١ش یي اص رشٝطٟ ػْ٘ ُضاسؽ اهذاٗات ت٠

ٛظإ یٌپاسچ٠ ریـثشد ٝ رایؾ اهتلاد »ػٌ٘ٔشد سا دس چاسچٞب 
١ای ٗلٞب ػتاد ت٠ دتیشخا٠ٛ ػتاد ُضاسؽ  ٝ ؿاخق« ٗواٝٗتی
 ٛ٘ایذ. 
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الزم ثب  ّبی ّبی اجرایی هَظف ثِ اًجبم ّوکبری ج( کلیِ دظتگبُ

هصَة ظتبد »ثرای اجرای پرٍشُ ّبی اٍلَیت دار « هجری دظتگبُ»

هی ثبؼٌذ. عراحی  1395ثرای اجرا در ظبل « فرهبًذّی اقتصبد هقبٍهتی

ّب ثر  ّبی هؽترک ثب ظبیر دظتگبُ ظبزٍکبر الزم ثرای تحقق ّوکبری

 اظت.« دظتگبُ هجری»ػْذُ 

بیػ ًظبم یکپبرچِ پیؽجرد ٍ پ»د( اجرای ّر یک از پرٍشُ ّب ثر اظبض 

ٍ هصَثبت ظتبد، تَظظ دثیرخبًِ ظتبد هَرد پبیػ « اقتصبد هقبٍهتی

قرار هی گیرد. ثرای ًظبرت ثر اجرا ٍ حصَل اعویٌبى از پیؽرفت 

صَرت اتفبقی حعت هَرد  ّبی هیذاًی ثِ ّبی هصَة، ثبزدیذ پرٍشُ

تَظظ دثیرخبًِ اًجبم خَاّذ ؼذ ٍ پط از ارزیبثی ػولکرد، تؽَیق ٍ یب 

 گیرد. ر دظتَر کبر ظتبد قرار هیتٌجیِ هجری د

دظتگبُ »ّبی ٍاصلِ از  ّو( دثیرخبًِ ظتبد پط از ثررظی گسارغ

،  ٍ هعتٌذات هرثَط، هَضَع را جْت پیگیری اجرای پرٍشُ« هجری

رظیذگی ثِ ًحَُ اجرا ٍ ثررظی هؽکالت ٍ اتخبر تصویوبت هقتضی 

بد، ًؽعت ظِ جبًجِ رئیط ظت»ثرای پیؽجرد پرٍشُ، در دظتَر کبر 

کِ ثصَرت ّفتگی تؽکیل هی ؼَد، « دظتگبُ هجری ٍ دثیرخبًِ ظتبد

 قرارهی دّذ. 

* الزم اظت ًتیجِ اقذاهبت اًجبم یبفتِ در ارتجبط ثب هصَثبت اثالغی ثِ 

 ایٌجبًت گسارغ ؼَد.
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 1کؽَر ریسی ثرًبهِ ٍ هذیریت ظبزهبى 

 16/01/1395در جلعِ هَرخ  «ظتبد فرهبًذّی اقتصبد هقبٍهتی»

١ی  ٗٞس   52442/ت85001ت٠ اػتٜاد ٗلاد ٗلٞت٠ ؿ٘اسٟ )ّجذّویي جلعِ( 

 ١1395یلت ٝصیشاٙ، دس ساػتای ارشای ٜٗٞیات ٗوإ ٗؼظٖ س١ثشی دس ػاّ  31/6/1394

ٛاِٗزاسی ؿذٟ اػت، « اهتلاد ٗواٝٗتی، اهذإ ٝ ػْ٘»٠ٓ ت٠ ػٜٞاٙ ػاّ  ٠ً تٞػظ ٗؼظٖ

ّبی  ّبی پیؽٌْبدی کبرگرٍُ پرٍشُ دس خلٞف رغ اص تحج ٝ تشسػی

 ، تصَیت ًوَد: 1395ّبی هلی اقتصبد هقبٍهتی ثرای اجرا در ظبل  ثرًبهِ

« دظتگبُ هجری»ثِ ػٌَاى « کؽَر ریسی ثرًبهِ ٍ هذیریت ظبزهبى»الف( 

دار ثِ ؼرح ریل ثرای اجرا در ظبل  ّبی اٍلَیت هعئَل اجرای پرٍشُ

 گردد: تؼییي هی 1395

 ػٌَاى ثرًبهِ هلی ػٌَاى پرٍشُ ردیف

1 
عشاحی ٗذّ راٗغ اػتوشاس ٛظإ تٞدر٠ 

 سیضی ٗثتٜی تش ػٌ٘ٔشد

تشهشاسی اٛضثاط ٗآی دس 
تخؾ ػ٘ٞٗی ٝ هغغ 
 ٝاتؼتِی تٞدر٠ ت٠ ٛلت

 

 اكال  ػاختاس ًالٙ دٝٓت 2

تشهشاسی اٛضثاط ٗآی دس 
تخؾ ػ٘ٞٗی ٝ هغغ 
 ٝاتؼتِی تٞدر٠ ت٠ ٛلت

3 
اػتوشاس دٝٓت اكال  ٛظإ اداسی ٝ 
 آٌتشٝٛیي

تشهشاسی اٛضثاط ٗآی دس 
تخؾ ػ٘ٞٗی ٝ هغغ 
 ٝاتؼتِی تٞدر٠ ت٠ ٛلت

                                                      
 اتالؿی ٗؼاٝٙ اّٝ سئیغ ر٢٘ٞس 29/1/1395ٗٞس   7895ٛا٠ٗ ؿ٘اسٟ  -1
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 ػٌَاى ثرًبهِ هلی ػٌَاى پرٍشُ ردیف

 ١ضی٠ٜ اػتاٙ ١ا -اكال  ٛظإ دسآٗذ 4

تشهشاسی اٛضثاط ٗآی دس 
تخؾ ػ٘ٞٗی ٝ هغغ 
 ٝاتؼتِی تٞدر٠ ت٠ ٛلت

5 
عش  ٗٔی ٝ اػتاٛی ٛی٠٘  2500ٝاُزاسی

 ت٘إ ػ٘شاٛی ت٠ تخؾ ؿیش دٝٓتی
 اهتلاد ٗشدٗی ًشدٙ 

ثرای ػولیبتی ًوَدى « دظتگبُ هجری»ة( اجرای هَارد زیر تَظظ 

 ّبی هٌذرج در ثٌذ )الف( ضرٍری اظت: پرٍشُ

تایؼت تٞػظ  ٗی ١1395ای ٗلٞب تشای ارشا دس ػاّ  رشٝطٟ (1
ٛظإ یٌپاسچ٠ ریـثشد »تا اٝٓٞیت ٝ دس چاسچٞب « دػتِاٟ ٗزشی»

 ًٔی٠ اػت تذی٢یارشا ٝ تٌ٘یْ ؿٞٛذ. « ٝ رایؾ اهتلاد ٗواٝٗتی
 دػتِاٟ» ػ٢ذٟ تش رشٝطٟ ات٘إ تا اتالؽ صٗاٙ اص ١ا ٗؼلٞٓیت
 .تٞد خٞا١ذ «ٗزشی

، تا هیذ كٞسیت حذاًخش ظشف ٗذت دٝ سٝص تشای «دػتِاٟ ٗزشی» (2
تؼشیغ دس ارشای ١ش یي اص آ٢ٛا ٛؼثت ت٠ كذٝس حٌٖ تشای 
ٗؼاٝٙ ٝ یا ٗؼاٝٛیٚ ریشتظ خٞد ت٠ ػٜٞاٙ ٗزشی اهذإ ٝ ت٠ 

 ػتاد ٗؼشكی ٛ٘ایذ. دتیشخا٠ٛ

، «دػتِاٟ ٗزشی»ٗزشی ٜٗلٞب اص ػٞی ٝصیش یا تاالتشیٚ ٗوإ  (3
ٗٞظق اػت ظشف ٗذت یي ١لت٠ رغ اص اتالؽ ایٚ ٗلٞت٠ تشای 

ٛظإ »١ا دس چاسچٞب ٜٗـٞس رشٝطٟ ٜٗذسد دس  ١ش یي اص رشٝطٟ
« تشٛا٠ٗ ػ٘ٔیاتی»، «یٌپاسچ٠ ریـثشد ٝ رایؾ اهتلاد ٗواٝٗتی

سئیغ دػتِاٟ ارشایی ت٠ دتیشخا٠ٛ ػتاد اسائ٠ ت٢ی٠ ٝ رغ اص تاییذ 
 ٛ٘ایذ. 

١ای ٗلٞب  تاٗیٚ ٜٗاتغ ٗآی الصٕ تشای ارشای ١ش یي اص رشٝطٟ (4
تایؼت دس  تاؿذ ٝ ٗزشی ٗی ٗی« دػتِاٟ ٗزشی»تش ػ٢ذٟ 

چاسچٞب اػتثاسات، ٝظایق ٝ اختیاسات دػتِاٟ ٗزشی، ًٔی٠ 
ػْ٘ آٝسد  اهذاٗات الصٕ سا تشای تاٗیٚ ٗآی رشٝطٟ ت٠ ٛحٞی ت٠

 ٠ً رشٝطٟ عثن صٗاٛثٜذی ٗلٞب ارشا ؿٞد.
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ت٠ عٞس ٗؼت٘ش، ١لت٠ یٌثاس  ١ش دٝٗٞظق اػت « دػتِاٟ ٗزشی» (5
١ا ٝ  آٗذٟ تشای ارشای ١ش یي اص رشٝطٟ ػْ٘ ُضاسؽ اهذاٗات ت٠

ٛظإ یٌپاسچ٠ ریـثشد ٝ رایؾ اهتلاد »ػٌ٘ٔشد سا دس چاسچٞب 
تاد ُضاسؽ ١ای ٗلٞب ػتاد ت٠ دتیشخا٠ٛ ػ ٝ ؿاخق« ٗواٝٗتی
 ٛ٘ایذ. 

الزم ثب  ّبی ّبی اجرایی هَظف ثِ اًجبم ّوکبری ج( کلیِ دظتگبُ

هصَة ظتبد »ثرای اجرای پرٍشُ ّبی اٍلَیت دار « هجری دظتگبُ»

هی ثبؼٌذ. عراحی  1395ثرای اجرا در ظبل « فرهبًذّی اقتصبد هقبٍهتی

ثر ّب  ّبی هؽترک ثب ظبیر دظتگبُ ظبزٍکبر الزم ثرای تحقق ّوکبری

 اظت.« دظتگبُ هجری»ػْذُ 

ًظبم یکپبرچِ پیؽجرد ٍ پبیػ »د( اجرای ّر یک از پرٍشُ ّب ثر اظبض 

ٍ هصَثبت ظتبد، تَظظ دثیرخبًِ ظتبد هَرد پبیػ « اقتصبد هقبٍهتی

قرار هی گیرد. ثرای ًظبرت ثر اجرا ٍ حصَل اعویٌبى از پیؽرفت 

حعت هَرد  صَرت اتفبقی ّبی هیذاًی ثِ ّبی هصَة، ثبزدیذ پرٍشُ

تَظظ دثیرخبًِ اًجبم خَاّذ ؼذ ٍ پط از ارزیبثی ػولکرد، تؽَیق ٍ یب 

 گیرد. تٌجیِ هجری در دظتَر کبر ظتبد قرار هی

دظتگبُ »ّبی ٍاصلِ از  ّو( دثیرخبًِ ظتبد پط از ثررظی گسارغ

،  ٍ هعتٌذات هرثَط، هَضَع را جْت پیگیری اجرای پرٍشُ« هجری

ظی هؽکالت ٍ اتخبر تصویوبت هقتضی رظیذگی ثِ ًحَُ اجرا ٍ ثرر
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ًؽعت ظِ جبًجِ رئیط ظتبد، »ثرای پیؽجرد پرٍشُ، در دظتَر کبر 

کِ ثصَرت ّفتگی تؽکیل هی ؼَد، « دظتگبُ هجری ٍ دثیرخبًِ ظتبد

 قرارهی دّذ. 

* الزم اظت ًتیجِ اقذاهبت اًجبم یبفتِ در ارتجبط ثب هصَثبت اثالغی ثِ 

 ایٌجبًت گسارغ ؼَد.
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 1کؽبٍرزی جْبد ٍزارت 

 16/01/1395در جلعِ هَرخ  «ظتبد فرهبًذّی اقتصبد هقبٍهتی»

١ی  ٗٞس   52442/ت85001ت٠ اػتٜاد ٗلاد ٗلٞت٠ ؿ٘اسٟ )ّجذّویي جلعِ( 

 ١1395یلت ٝصیشاٙ، دس ساػتای ارشای ٜٗٞیات ٗوإ ٗؼظٖ س١ثشی دس ػاّ  31/6/1394

ٛاِٗزاسی ؿذٟ اػت، « ٗواٝٗتی، اهذإ ٝ ػْ٘اهتلاد »٠ٓ ت٠ ػٜٞاٙ ػاّ  ٠ً تٞػظ ٗؼظٖ

ّبی پیؽٌْبدی کبرگرٍُ ّبی ثرًبهِ  پرٍشُ رغ اص تحج ٝ تشسػی دس خلٞف

 ، تصَیت ًوَد: 1395ّبی هلی اقتصبد هقبٍهتی ثرای اجرا در ظبل 

هعئَل اجرای « دظتگبُ هجری»ثِ ػٌَاى « کؽبٍرزی جْبد ٍزارت»الف( 

تؼییي  1395ثرای اجرا در ظبل دار ثِ ؼرح ریل  ّبی اٍلَیت پرٍشُ

 گردد: هی

 ػٌَاى ثرًبهِ هلی ػٌَاى پرٍشُ ردیف

1 

اكضایؾ ضشیة خٞداتٌایی ٗحلٞالت 
 11800ُٜذٕ  -1سا١ثشدی اػاػی ؿاْٗ:

 -١3ضاس تٚ  2949ؿٔتٞى  -١2ضاس تٚ، 
 -١4ضاس تٚ،  ١497ای سٝؿٜی  دا٠ٛ
حثٞتات -5ٗیٔیٞٙ تٚ،  5.06صٗیٜی  ػیة
 -١7ضاس تٚ،  206رٜث٠  -١6ضاس تٚ، 700

استوای تٞاٙ تٞٓیذ 
صایی  دسٝٙٗٔی )

 (اهتلاد

                                                      
 اتالؿی ٗؼاٝٙ اّٝ سئیغ ر٢٘ٞس 29/1/1395ٗٞس   8021ٛا٠ٗ ؿ٘اسٟ  -1
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 ػٌَاى ثرًبهِ هلی ػٌَاى پرٍشُ ردیف

ُٞؿت هشٗض  -١8ضاستٚ  9652ؿیش خإ
١ضاس  2179ُٞؿت عیٞس  -١9ضاستٚ،  819
چـٜذس  -١11ضاستٚ  951ٗشؽ  تخٖ-10تٚ 
١ضاس تٚ  3100رٞ  -١12ضاس تٚ  5830هٜذ 

 ١ضاس تٚ 2200رست دا٠ٛ ای  -13

2 
١ای كشػی آتیاسی ٝ  احذاث ٝ تٌ٘یْ ؿث٠ٌ
 ١ضاس ١ٌتاس 150ص١ٌـی ت٠ ٗیضاٙ 

استوای تٞاٙ تٞٓیذ 
صایی  دسٝٙٗٔی )

 (هتلادا

3 
تـٌْ ت٢شٟ تشداساٙ  180ایزاد ٝ ػاٗاٛذ١ی 

 آب ٝ صٗیٚ

استوای تٞاٙ تٞٓیذ 
صایی  دسٝٙٗٔی )

 (اهتلاد

4 
تز٢یض ٝ ٛٞػاصی ٛاُٝاٙ ٗاؿیٜی تخؾ 

 اػة تخاس تش ١ٌتاس 1.62ًـاٝسصی ت٠ ٗیضاٙ 

استوای تٞاٙ تٞٓیذ 
صایی  دسٝٙٗٔی )

 (اهتلاد

5 

١ای ٗٞسد ٛیاص تخؾ  تاٗیٚ داخٔی ٢ٛادٟ
تٚ، تشٛذ  406000ًـاٝسصی: تزس )ُٜذٕ 

یٞٛیت، ػیة  17500تٚ، چـٜذسهٜذ  4725
١ٌتاس، دا٠ٛ  3000صٗیٜی تزسی )دس ػغح( 

تٚ،  3607تٚ، حثٞتات  ١8360ای سٝؿٜی 
تٚ، رٞ  16200تٚ، رست  4147رٜث٠ 

 تٚ( 53000

استوای تٞاٙ تٞٓیذ 
صایی  دسٝٙٗٔی )

 (اهتلاد

6 

اص تخؾ ١ای ٗٞسد ٛی تاٗیٚ داخٔی ٢ٛادٟ
 ١18.6ای اكال  ؿذٟ ) ًـاٝسصی: ٢ٛاّ

 ٗیٔیٞٙ اك٠ٔ(

استوای تٞاٙ تٞٓیذ 
صایی  دسٝٙٗٔی )

 (اهتلاد

7 

١ای ٗٞسد ٛیاص تخؾ  تاٗیٚ داخٔی ٢ٛادٟ
١ٌتاس(، ًٞد  735000ًـاٝسصی: ػٖ )

 ١ضاس ١ٌتاس( 3295)

استوای تٞاٙ تٞٓیذ 
صایی  دسٝٙٗٔی )

 (اهتلاد

استوای تٞاٙ تٞٓیذ تٞػؼ٠ تٞٓیذ ٝ اكال ، تاصػاصی ٝ ٛٞػاصی  8
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 ػٌَاى ثرًبهِ هلی ػٌَاى پرٍشُ ردیف

صایی  دسٝٙٗٔی ) ١ٌتاس اص ٝاحذ١ای ُٔخا٠ٛ ای  1777

 (اهتلاد

9 

ارشای ػ٘ٔیات آتخیضداسی ٝ حلاظت خاى 
دس حٞصٟ آتخیض ػذ١ا ٝ حٞصٟ ١ای ػایش 

١ضاس ١ٌتاس ٝ ت٢ی٠ ٝ  650ٜٗاعن ت٠ ٗیضاٙ 
 ارشای عش  ًٜتشّ ًا٢ٛٞٛای تحشاٛی،

كشػایؾ تادی ٝ ٗوات٠ٔ تا تیایاٙ صایی ٝ 
 ١ضاس ١ٌتاس 90سیضُشد١ا ت٠ ٗیضاٙ 

استوای تٞاٙ تٞٓیذ 
صایی  دسٝٙٗٔی )

 (اهتلاد

10 

تٞػؼ٠ آتضی رشٝسی ٝ رشٝسؽ ٗا١ی دس هلغ ت٠ 
تٚ دس آت٢ای ؿ٘اّ ٝ رٜٞب  20000ٗیضاٙ 

 ًـٞس

استوای تٞاٙ تٞٓیذ 
صایی  دسٝٙٗٔی )

 (اهتلاد

 تٚ  197000ًا١ؾ ضایؼات اص عشین كشاٝسی  11

استوای تٞاٙ تٞٓیذ 
صایی  دسٝٙٗٔی )

 (اهتلاد

12 
اكضایؾ رزب ٗادٟ خإ ًـاٝسصی ت٠ ٗیضاٙ 

 تٚ 1972000

استوای تٞاٙ تٞٓیذ 
صایی  دسٝٙٗٔی )

 (اهتلاد

13 
 ١250ای ٛٞیٚ آتیاسی دس  تٞػؼ٠ ػاٗا٠ٛ

 ١ضاس ١ٌتاس
 ٝسی استوای ت٢شٟ

14 

ػاصی ٗحلٞالت سا١ثشدی ٗذیشیت رخیشٟ 
ًـاٝسصی )ُٜذٕ، تشٛذ، ؿٌش، ُٞؿت، سٝؿٚ 

)... ٝ 

استوای تٞاٙ تٞٓیذ 
صایی  دسٝٙٗٔی )

 (اهتلاد

ثرای ػولیبتی ًوَدى « دظتگبُ هجری»ة( اجرای هَارد زیر تَظظ 

 ّبی هٌذرج در ثٌذ )الف( ضرٍری اظت: پرٍشُ

تایؼت تٞػظ  ٗی ١1395ای ٗلٞب تشای ارشا دس ػاّ  رشٝطٟ (1
ٛظإ یٌپاسچ٠ ریـثشد »تا اٝٓٞیت ٝ دس چاسچٞب « دػتِاٟ ٗزشی»
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 ًٔی٠ اػت ارشا ٝ تٌ٘یْ ؿٞٛذ. تذی٢ی« ٝ رایؾ اهتلاد ٗواٝٗتی
 دػتِاٟ» ػ٢ذٟ تش رشٝطٟ ات٘إ تا اتالؽ صٗاٙ اص ١ا ٗؼلٞٓیت
 .تٞد خٞا١ذ «ٗزشی

هیذ كٞسیت حذاًخش ظشف ٗذت دٝ سٝص تشای ، تا «دػتِاٟ ٗزشی» (2
تؼشیغ دس ارشای ١ش یي اص آ٢ٛا ٛؼثت ت٠ كذٝس حٌٖ تشای 
ٗؼاٝٙ ٝ یا ٗؼاٝٛیٚ ریشتظ خٞد ت٠ ػٜٞاٙ ٗزشی اهذإ ٝ ت٠ 

 دتیشخا٠ٛ ػتاد ٗؼشكی ٛ٘ایذ.

، «دػتِاٟ ٗزشی»ٗزشی ٜٗلٞب اص ػٞی ٝصیش یا تاالتشیٚ ٗوإ  (3
ٗٞظق اػت ظشف ٗذت یي ١لت٠ رغ اص اتالؽ ایٚ ٗلٞت٠ تشای 

ٛظإ »١ا دس چاسچٞب ٜٗـٞس رشٝطٟ ٜٗذسد دس  ١ش یي اص رشٝطٟ
« تشٛا٠ٗ ػ٘ٔیاتی»، «یٌپاسچ٠ ریـثشد ٝ رایؾ اهتلاد ٗواٝٗتی
ت٠ دتیشخا٠ٛ ػتاد اسائ٠ ت٢ی٠ ٝ رغ اص تاییذ سئیغ دػتِاٟ ارشایی 

 ٛ٘ایذ. 

١ای ٗلٞب  تاٗیٚ ٜٗاتغ ٗآی الصٕ تشای ارشای ١ش یي اص رشٝطٟ (4
تایؼت دس  تاؿذ ٝ ٗزشی ٗی ٗی« دػتِاٟ ٗزشی»تش ػ٢ذٟ 

چاسچٞب اػتثاسات، ٝظایق ٝ اختیاسات دػتِاٟ ٗزشی، ًٔی٠ 
اهذاٗات الصٕ سا تشای تاٗیٚ ٗآی رشٝطٟ ت٠ ٛحٞی ت٠ ػْ٘ آٝسد 

 عثن صٗاٛثٜذی ٗلٞب ارشا ؿٞد.٠ً رشٝطٟ 

ت٠ عٞس ٗؼت٘ش، ١لت٠ یٌثاس  ١ش دٝٗٞظق اػت « دػتِاٟ ٗزشی» (5
١ا ٝ  آٗذٟ تشای ارشای ١ش یي اص رشٝطٟ ػْ٘ ُضاسؽ اهذاٗات ت٠

ٛظإ یٌپاسچ٠ ریـثشد ٝ رایؾ اهتلاد »ػٌ٘ٔشد سا دس چاسچٞب 
١ای ٗلٞب ػتاد ت٠ دتیشخا٠ٛ ػتاد ُضاسؽ  ٝ ؿاخق« ٗواٝٗتی
 ٛ٘ایذ. 

الزم ثب  ّبی ّبی اجرایی هَظف ثِ اًجبم ّوکبری ج( کلیِ دظتگبُ

هصَة ظتبد »ثرای اجرای پرٍشُ ّبی اٍلَیت دار « هجری دظتگبُ»

هی ثبؼٌذ. عراحی  1395ثرای اجرا در ظبل « فرهبًذّی اقتصبد هقبٍهتی
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ّب ثر  ّبی هؽترک ثب ظبیر دظتگبُ ظبزٍکبر الزم ثرای تحقق ّوکبری

 اظت.« یدظتگبُ هجر»ػْذُ 

ًظبم یکپبرچِ پیؽجرد ٍ پبیػ »د( اجرای ّر یک از پرٍشُ ّب ثر اظبض 

ٍ هصَثبت ظتبد، تَظظ دثیرخبًِ ظتبد هَرد پبیػ « اقتصبد هقبٍهتی

قرار هی گیرد. ثرای ًظبرت ثر اجرا ٍ حصَل اعویٌبى از پیؽرفت 

صَرت اتفبقی حعت هَرد  ّبی هیذاًی ثِ ّبی هصَة، ثبزدیذ پرٍشُ

خبًِ اًجبم خَاّذ ؼذ ٍ پط از ارزیبثی ػولکرد، تؽَیق ٍ یب تَظظ دثیر

 گیرد. تٌجیِ هجری در دظتَر کبر ظتبد قرار هی

دظتگبُ »ّبی ٍاصلِ از  ّو( دثیرخبًِ ظتبد پط از ثررظی گسارغ

،  ٍ هعتٌذات هرثَط، هَضَع را جْت پیگیری اجرای پرٍشُ« هجری

صویوبت هقتضی رظیذگی ثِ ًحَُ اجرا ٍ ثررظی هؽکالت ٍ اتخبر ت

ًؽعت ظِ جبًجِ رئیط ظتبد، »ثرای پیؽجرد پرٍشُ، در دظتَر کبر 

کِ ثصَرت ّفتگی تؽکیل هی ؼَد، « دظتگبُ هجری ٍ دثیرخبًِ ظتبد

 قرارهی دّذ. 

* الزم اظت ًتیجِ اقذاهبت اًجبم یبفتِ در ارتجبط ثب هصَثبت اثالغی ثِ 

 ایٌجبًت گسارغ ؼَد.
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 1دارایی ٍ اقتصبدی اهَر ٍزارت 

 16/01/1395در جلعِ هَرخ  «ظتبد فرهبًذّی اقتصبد هقبٍهتی»

١ی  ٗٞس   52442/ت85001ت٠ اػتٜاد ٗلاد ٗلٞت٠ ؿ٘اسٟ )ّجذّویي جلعِ( 

 ١1395یلت ٝصیشاٙ، دس ساػتای ارشای ٜٗٞیات ٗوإ ٗؼظٖ س١ثشی دس ػاّ  31/6/1394

ٛاِٗزاسی ؿذٟ اػت، « ػْ٘اهتلاد ٗواٝٗتی، اهذإ ٝ »٠ٓ ت٠ ػٜٞاٙ ػاّ  ٠ً تٞػظ ٗؼظٖ

ّبی پیؽٌْبدی کبرگرٍُ ّبی ثرًبهِ  پرٍشُ رغ اص تحج ٝ تشسػی دس خلٞف

 ، تصَیت ًوَد: 1395ّبی هلی اقتصبد هقبٍهتی ثرای اجرا در ظبل 

« دظتگبُ هجری»ثِ ػٌَاى « دارایی ٍ اقتصبدی اهَر ٍزارت»الف( 

ا در ظبل دار ثِ ؼرح ریل ثرای اجر ّبی اٍلَیت هعئَل اجرای پرٍشُ

 گردد: تؼییي هی 1395

 ػٌَاى ثرًبهِ هلی ػٌَاى پرٍشُ ردیف

1 
ای  ر٠ٔ 8ػ٘ٔیاتی ًشدٙ ٗوشسات ٝ ت٢ثٞد 

 ستث٠ ًـٞس دس ػ٢ٞٓت ًؼة ٝ ًاس

استوای تٞاٙ تٞٓیذ 
صایی  ٗٔی )دسٝٙ
 اهتلاد(

2 
توٞیت ٛوؾ تاصاس ػشٗای٠ دس تاٗیٚ ػشٗای٠ 

 ١ا تِٜاٟ

استوای تٞاٙ تٞٓیذ 
 صایی ٗٔی )دسٝٙ
 اهتلاد(

 ُزاسی خاسری ٗیٔیاسد دالس ػشٗای٠ 7رزب  3

ُشایی  تشد تشٝٙ ریؾ
اهتلاد )تٞػؼ٠ 
 كادسات ؿیشٛلتی(

                                                      
 اتالؿی ٗؼاٝٙ اّٝ سئیغ ر٢٘ٞس 29/1/1395ٗٞس   8009ٛا٠ٗ ؿ٘اسٟ  -1
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 ػٌَاى ثرًبهِ هلی ػٌَاى پرٍشُ ردیف

4 

تذٝیٚ تشٛا٠ٗ ُؼتشؽ تؼاٗالت اهتلادی  
آ٘ٔٔی ٝ ارشای آٙ )تا ١٘ا١ِٜی  تیٚ

 ٝصاست اٗٞس خاسر٠( 

ُشایی  تشد تشٝٙ ریؾ
اهتلاد )تٞػؼ٠ 
 كادسات ؿیشٛلتی(

 اػتوشاس خضا٠ٛ داسی آٌتشٝٛیٌیعشاحی ٝ  5

تشهشاسی اٛضثاط ٗآی 
دس تخؾ ػ٘ٞٗی ٝ 
هغغ ٝاتؼتِی تٞدر٠ 

 ت٠ ٛلت

6 

١ای  تٌ٘یْ كشآیٜذ ٝاُزاسی ػ٢إ تِٜاٟ
ٗاٛذٟ  ١ای تاهی ٗـّ٘ٞ ٝاُزاسی )تِٜاٟ

 (2ٝ 1ُشٟٝ 

 ٗشدٗی ًشدٙ اهتلاد 

 ریادٟ ػاصی ًاْٗ ٗآیات تش اسصؽ اكضٝدٟ  7

 تشهشاسی اٛضثاط ٗآی
دس تخؾ ػ٘ٞٗی ٝ 
هغغ ٝاتؼتِی تٞدر٠ 

 ت٠ ٛلت

 ریادٟ ػاصی عش  راٗغ ٗآیاتی 8

تشهشاسی اٛضثاط ٗآی 
دس تخؾ ػ٘ٞٗی ٝ 
هغغ ٝاتؼتِی تٞدر٠ 

 ت٠ ٛلت

ثرای ػولیبتی ًوَدى « دظتگبُ هجری»ة( اجرای هَارد زیر تَظظ 

 ّبی هٌذرج در ثٌذ )الف( ضرٍری اظت: پرٍشُ

تایؼت تٞػظ  ٗی 1395دس ػاّ ١ای ٗلٞب تشای ارشا  رشٝطٟ (1
ٛظإ یٌپاسچ٠ ریـثشد »تا اٝٓٞیت ٝ دس چاسچٞب « دػتِاٟ ٗزشی»

 ًٔی٠ اػت ارشا ٝ تٌ٘یْ ؿٞٛذ. تذی٢ی« ٝ رایؾ اهتلاد ٗواٝٗتی
 دػتِاٟ» ػ٢ذٟ تش رشٝطٟ ات٘إ تا اتالؽ صٗاٙ اص ١ا ٗؼلٞٓیت
 .تٞد خٞا١ذ «ٗزشی
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دٝ سٝص تشای ، تا هیذ كٞسیت حذاًخش ظشف ٗذت «دػتِاٟ ٗزشی» (2
تؼشیغ دس ارشای ١ش یي اص آ٢ٛا ٛؼثت ت٠ كذٝس حٌٖ تشای 
ٗؼاٝٙ ٝ یا ٗؼاٝٛیٚ ریشتظ خٞد ت٠ ػٜٞاٙ ٗزشی اهذإ ٝ ت٠ 

 دتیشخا٠ٛ ػتاد ٗؼشكی ٛ٘ایذ.

، «دػتِاٟ ٗزشی»ٗزشی ٜٗلٞب اص ػٞی ٝصیش یا تاالتشیٚ ٗوإ  (3
ٗٞظق اػت ظشف ٗذت یي ١لت٠ رغ اص اتالؽ ایٚ ٗلٞت٠ تشای 

ٛظإ »١ا دس چاسچٞب ٜٗـٞس رشٝطٟ ٜٗذسد دس  اص رشٝطٟ ١ش یي
« تشٛا٠ٗ ػ٘ٔیاتی»، «یٌپاسچ٠ ریـثشد ٝ رایؾ اهتلاد ٗواٝٗتی

ت٢ی٠ ٝ رغ اص تاییذ سئیغ دػتِاٟ ارشایی ت٠ دتیشخا٠ٛ ػتاد اسائ٠ 
 ٛ٘ایذ. 

١ای ٗلٞب  تاٗیٚ ٜٗاتغ ٗآی الصٕ تشای ارشای ١ش یي اص رشٝطٟ (4
تایؼت دس  تاؿذ ٝ ٗزشی ٗی ٗی« دػتِاٟ ٗزشی»تش ػ٢ذٟ 

چاسچٞب اػتثاسات، ٝظایق ٝ اختیاسات دػتِاٟ ٗزشی، ًٔی٠ 
اهذاٗات الصٕ سا تشای تاٗیٚ ٗآی رشٝطٟ ت٠ ٛحٞی ت٠ ػْ٘ آٝسد 

 ٠ً رشٝطٟ عثن صٗاٛثٜذی ٗلٞب ارشا ؿٞد.

ت٠ عٞس ٗؼت٘ش، ١لت٠ یٌثاس  ١ش دٝٗٞظق اػت « دػتِاٟ ٗزشی» (5
١ا ٝ  ارشای ١ش یي اص رشٝطٟ آٗذٟ تشای ػْ٘ ُضاسؽ اهذاٗات ت٠

ٛظإ یٌپاسچ٠ ریـثشد ٝ رایؾ اهتلاد »ػٌ٘ٔشد سا دس چاسچٞب 
١ای ٗلٞب ػتاد ت٠ دتیشخا٠ٛ ػتاد ُضاسؽ  ٝ ؿاخق« ٗواٝٗتی
 ٛ٘ایذ. 

الزم ثب  ّبی ّبی اجرایی هَظف ثِ اًجبم ّوکبری ج( کلیِ دظتگبُ

ظتبد هصَة »ثرای اجرای پرٍشُ ّبی اٍلَیت دار « هجری دظتگبُ»

هی ثبؼٌذ. عراحی  1395ثرای اجرا در ظبل « فرهبًذّی اقتصبد هقبٍهتی

ّب ثر  ّبی هؽترک ثب ظبیر دظتگبُ ظبزٍکبر الزم ثرای تحقق ّوکبری

 اظت.« دظتگبُ هجری»ػْذُ 
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ًظبم یکپبرچِ پیؽجرد ٍ پبیػ »د( اجرای ّر یک از پرٍشُ ّب ثر اظبض 

خبًِ ظتبد هَرد پبیػ ٍ هصَثبت ظتبد، تَظظ دثیر« اقتصبد هقبٍهتی

قرار هی گیرد. ثرای ًظبرت ثر اجرا ٍ حصَل اعویٌبى از پیؽرفت 

صَرت اتفبقی حعت هَرد  ّبی هیذاًی ثِ ّبی هصَة، ثبزدیذ پرٍشُ

تَظظ دثیرخبًِ اًجبم خَاّذ ؼذ ٍ پط از ارزیبثی ػولکرد، تؽَیق ٍ یب 

 گیرد. تٌجیِ هجری در دظتَر کبر ظتبد قرار هی

دظتگبُ »ّبی ٍاصلِ از  ظتبد پط از ثررظی گسارغّو( دثیرخبًِ 

،  ٍ هعتٌذات هرثَط، هَضَع را جْت پیگیری اجرای پرٍشُ« هجری

رظیذگی ثِ ًحَُ اجرا ٍ ثررظی هؽکالت ٍ اتخبر تصویوبت هقتضی 

ًؽعت ظِ جبًجِ رئیط ظتبد، »ثرای پیؽجرد پرٍشُ، در دظتَر کبر 

تگی تؽکیل هی ؼَد، کِ ثصَرت ّف« دظتگبُ هجری ٍ دثیرخبًِ ظتبد

 قرارهی دّذ. 

* الزم اظت ًتیجِ اقذاهبت اًجبم یبفتِ در ارتجبط ثب هصَثبت اثالغی ثِ 

 ایٌجبًت گسارغ ؼَد.

 

 



 23ی             هاي كلی اقتصاد مقاومت سياست مستندات اجرایی

 

 1ؼْرظبزی ٍ راُ ٍزارت 

 16/01/1395در جلعِ هَرخ  «ظتبد فرهبًذّی اقتصبد هقبٍهتی»

ٗٞس  ١ی   52442/ت85001ت٠ اػتٜاد ٗلاد ٗلٞت٠ ؿ٘اسٟ )ّجذّویي جلعِ( 

 ١1395یلت ٝصیشاٙ، دس ساػتای ارشای ٜٗٞیات ٗوإ ٗؼظٖ س١ثشی دس ػاّ  31/6/1394

ٛاِٗزاسی ؿذٟ اػت، « اهتلاد ٗواٝٗتی، اهذإ ٝ ػْ٘»٠ٓ ت٠ ػٜٞاٙ ػاّ  ٠ً تٞػظ ٗؼظٖ

ّبی پیؽٌْبدی کبرگرٍُ ّبی ثرًبهِ  پرٍشُ رغ اص تحج ٝ تشسػی دس خلٞف

 ، تصَیت ًوَد: 1395ظبل ّبی هلی اقتصبد هقبٍهتی ثرای اجرا در 

هعئَل « دظتگبُ هجری»ثِ ػٌَاى « ؼْرظبزی ٍ ٍزارت راُ»الف( 

 1395دار ثِ ؼرح ریل ثرای اجرا در ظبل  ّبی اٍلَیت اجرای پرٍشُ

 گردد: تؼییي هی

 ػٌَاى ثرًبهِ هلی ػٌَاى پرٍشُ ردیف

1 

ًیٔٞٗتش خظ  591تٌ٘یْ ٝ ت٢شٟ تشداسی 
رٜٞتی ٝ -ؿ٘آیساٟ آ١ٚ دس ًشیذٝس١ای 

 ؿشتی-ؿشهی

ُشایی  تشد تشٝٙ ریؾ
اهتلاد )تٞػؼ٠ 
 كادسات ؿیشٛلتی(

2 

ًیٔٞٗتش آصادساٟ  120تٌ٘یْ ٝ ت٢شٟ تشداسی 
-رٜٞتی ٝ ؿشهی-دس ًشیذٝس١ای ؿ٘آی
 ؿشتی

ُشایی  تشد تشٝٙ ریؾ
اهتلاد )تٞػؼ٠ 
 كادسات ؿیشٛلتی(

ُشایی  تشد تشٝٙ ریؾًیٔٞٗتش  1070تٌ٘یْ ٝ ت٢شٟ تشداسی  3
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 ػٌَاى ثرًبهِ هلی ػٌَاى پرٍشُ ردیف

رٜٞتی ٝ -ًشیذٝس١ای ؿ٘آیتضسُشاٟ دس 
 ؿشتی-ؿشهی

اهتلاد )تٞػؼ٠ 
 كادسات ؿیشٛلتی(

4 

ًیٔٞٗتش ساٟ  45تٌ٘یْ ٝ ت٢شٟ تشداسی 
رٜٞتی ٝ -اكٔی دس ًشیذٝس١ای ؿ٘آی

 ؿشتی-ؿشهی

ُشایی  تشد تشٝٙ ریؾ
اهتلاد )تٞػؼ٠ 
 كادسات ؿیشٛلتی(

 سٝٛن تخؾ ٗؼٌٚ 5

استوای تٞاٙ تٞٓیذ 
صایی ٙ ٗٔی ) دسٝ

 اهتلاد(

6 
ت٢ؼاصی حاؿی٠ ًالٛـ٢ش١ا ٝ تاكت٢ای 

 كشػٞدٟ

ػذآت تٜیاٙ ًشدٙ 
اهتلاد ٝ تٞػؼ٠ 
   ػذآت ارت٘اػی

ثرای ػولیبتی ًوَدى « دظتگبُ هجری»ة( اجرای هَارد زیر تَظظ 

 ّبی هٌذرج در ثٌذ )الف( ضرٍری اظت: پرٍشُ

تایؼت تٞػظ  ٗی ١1395ای ٗلٞب تشای ارشا دس ػاّ  رشٝطٟ (1
ٛظإ یٌپاسچ٠ ریـثشد »تا اٝٓٞیت ٝ دس چاسچٞب « دػتِاٟ ٗزشی»

 ًٔی٠ اػت ارشا ٝ تٌ٘یْ ؿٞٛذ. تذی٢ی« ٝ رایؾ اهتلاد ٗواٝٗتی
 دػتِاٟ» ػ٢ذٟ تش رشٝطٟ ات٘إ تا اتالؽ صٗاٙ اص ١ا ٗؼلٞٓیت
 .تٞد خٞا١ذ «ٗزشی

، تا هیذ كٞسیت حذاًخش ظشف ٗذت دٝ سٝص تشای «دػتِاٟ ٗزشی» (2
١ش یي اص آ٢ٛا ٛؼثت ت٠ كذٝس حٌٖ تشای  تؼشیغ دس ارشای

ٗؼاٝٙ ٝ یا ٗؼاٝٛیٚ ریشتظ خٞد ت٠ ػٜٞاٙ ٗزشی اهذإ ٝ ت٠ 
 دتیشخا٠ٛ ػتاد ٗؼشكی ٛ٘ایذ.

، «دػتِاٟ ٗزشی»ٗزشی ٜٗلٞب اص ػٞی ٝصیش یا تاالتشیٚ ٗوإ  (3
ٗٞظق اػت ظشف ٗذت یي ١لت٠ رغ اص اتالؽ ایٚ ٗلٞت٠ تشای 

ٛظإ »ٞس رشٝطٟ ٜٗذسد دس ١ا دس چاسچٞب ٜٗـ ١ش یي اص رشٝطٟ
« تشٛا٠ٗ ػ٘ٔیاتی»، «یٌپاسچ٠ ریـثشد ٝ رایؾ اهتلاد ٗواٝٗتی
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ت٢ی٠ ٝ رغ اص تاییذ سئیغ دػتِاٟ ارشایی ت٠ دتیشخا٠ٛ ػتاد اسائ٠ 
 ٛ٘ایذ. 

١ای ٗلٞب  تاٗیٚ ٜٗاتغ ٗآی الصٕ تشای ارشای ١ش یي اص رشٝطٟ (4
تایؼت دس  تاؿذ ٝ ٗزشی ٗی ٗی« دػتِاٟ ٗزشی»تش ػ٢ذٟ 

اسچٞب اػتثاسات، ٝظایق ٝ اختیاسات دػتِاٟ ٗزشی، ًٔی٠ چ
اهذاٗات الصٕ سا تشای تاٗیٚ ٗآی رشٝطٟ ت٠ ٛحٞی ت٠ ػْ٘ آٝسد 

 ٠ً رشٝطٟ عثن صٗاٛثٜذی ٗلٞب ارشا ؿٞد.

ت٠ عٞس ٗؼت٘ش، ١لت٠ یٌثاس  ١ش دٝٗٞظق اػت « دػتِاٟ ٗزشی» (5
١ا ٝ  آٗذٟ تشای ارشای ١ش یي اص رشٝطٟ ػْ٘ ُضاسؽ اهذاٗات ت٠

ٛظإ یٌپاسچ٠ ریـثشد ٝ رایؾ اهتلاد »ػٌ٘ٔشد سا دس چاسچٞب 
١ای ٗلٞب ػتاد ت٠ دتیشخا٠ٛ ػتاد ُضاسؽ  ٝ ؿاخق« ٗواٝٗتی
 ٛ٘ایذ. 

الزم ثب  ّبی ّبی اجرایی هَظف ثِ اًجبم ّوکبری ج( کلیِ دظتگبُ

هصَة ظتبد »ثرای اجرای پرٍشُ ّبی اٍلَیت دار « ریهج دظتگبُ»

هی ثبؼٌذ. عراحی  1395ثرای اجرا در ظبل « فرهبًذّی اقتصبد هقبٍهتی

ّب ثر  ّبی هؽترک ثب ظبیر دظتگبُ ظبزٍکبر الزم ثرای تحقق ّوکبری

 اظت.« دظتگبُ هجری»ػْذُ 

پبیػ ًظبم یکپبرچِ پیؽجرد ٍ »د( اجرای ّر یک از پرٍشُ ّب ثر اظبض 

ٍ هصَثبت ظتبد، تَظظ دثیرخبًِ ظتبد هَرد پبیػ « اقتصبد هقبٍهتی

قرار هی گیرد. ثرای ًظبرت ثر اجرا ٍ حصَل اعویٌبى از پیؽرفت 

صَرت اتفبقی حعت هَرد  ّبی هیذاًی ثِ ّبی هصَة، ثبزدیذ پرٍشُ

تَظظ دثیرخبًِ اًجبم خَاّذ ؼذ ٍ پط از ارزیبثی ػولکرد، تؽَیق ٍ یب 

 گیرد. در دظتَر کبر ظتبد قرار هیتٌجیِ هجری 



  یهاي كلی اقتصاد مقاومت سياست مستندات اجرایی            26

 

 

 

دظتگبُ »ّبی ٍاصلِ از  ّو( دثیرخبًِ ظتبد پط از ثررظی گسارغ

،  ٍ هعتٌذات هرثَط، هَضَع را جْت پیگیری اجرای پرٍشُ« هجری

رظیذگی ثِ ًحَُ اجرا ٍ ثررظی هؽکالت ٍ اتخبر تصویوبت هقتضی 

تبد، ًؽعت ظِ جبًجِ رئیط ظ»ثرای پیؽجرد پرٍشُ، در دظتَر کبر 

کِ ثصَرت ّفتگی تؽکیل هی ؼَد، « دظتگبُ هجری ٍ دثیرخبًِ ظتبد

 قرارهی دّذ. 

* الزم اظت ًتیجِ اقذاهبت اًجبم یبفتِ در ارتجبط ثب هصَثبت اثالغی ثِ 

 ایٌجبًت گسارغ ؼَد.
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 1ًیرٍ ٍزارت 

 16/01/1395در جلعِ هَرخ  «ظتبد فرهبًذّی اقتصبد هقبٍهتی»

١ی  ٗٞس   52442/ت85001اػتٜاد ٗلاد ٗلٞت٠ ؿ٘اسٟ ت٠ )ّجذّویي جلعِ( 

 ١1395یلت ٝصیشاٙ، دس ساػتای ارشای ٜٗٞیات ٗوإ ٗؼظٖ س١ثشی دس ػاّ  31/6/1394

ٛاِٗزاسی ؿذٟ اػت، « اهتلاد ٗواٝٗتی، اهذإ ٝ ػْ٘»٠ٓ ت٠ ػٜٞاٙ ػاّ  ٠ً تٞػظ ٗؼظٖ

ًبهِ ّبی پیؽٌْبدی کبرگرٍُ ّبی ثر پرٍشُ رغ اص تحج ٝ تشسػی دس خلٞف

 ، تصَیت ًوَد: 1395ّبی هلی اقتصبد هقبٍهتی ثرای اجرا در ظبل 

ّبی  هعئَل اجرای پرٍشُ« دظتگبُ هجری»ثِ ػٌَاى « ًیرٍ ٍزارت»الف( 

 گردد: تؼییي هی 1395دار ثِ ؼرح ریل ثرای اجرا در ظبل  اٍلَیت

 ػٌَاى ثرًبهِ هلی ػٌَاى پرٍشُ ردیف

1 

اص  ًا١ؾ تٔلات ؿث٠ٌ تٞصیغ تشم ت٠ ً٘تش
% ٝ تي سه٘ی ؿذٙ آٙ تشای اٝٓیٚ تاس 10

 دس كٜؼت تشم ًـٞس

 ٝسی استوای ت٢شٟ

2 

١ا  ٛلة ًٜتٞس١ای ١ٞؿٜ٘ذ تش سٝی چاٟ
 7000ًٜتٞس ك٢إ ٝ   دػتِاٟ 50000)

ًٜتٞس حز٘ی ٌْٗ٘ آٙ( ٝ ٛلة   دػتِاٟ
ُیشی ٜٗاػة دس ٜٗاتغ  اتضاس١ای اٛذاصٟ

 ایؼتِاٟ ١1000ای ػغحی تش سٝی  آب

 ٝسی ت٢شٟاستوای 

                                                      
 اتالؿی ٗؼاٝٙ اّٝ سئیغ ر٢٘ٞس 29/1/1395ٗٞس   7894ٛا٠ٗ ؿ٘اسٟ  -1
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 ػٌَاى ثرًبهِ هلی ػٌَاى پرٍشُ ردیف

3 
حٔو٠  20000رش ٝ ٗؼٔٞب آٜ٘لؼ٠ ٛ٘ٞدٙ 

 كاهذ رشٝا٠ٛ ٝ ٗضش ت٠ ٗلآح ػ٘ٞٗی  چاٟ
 ٝسی استوای ت٢شٟ

4 

احذاث تخؾ تخاس ٛیشُٝاٟ ١ای ُاصی ت٠ 
ِٗاٝات )ؿشٝع ػ٘ٔیات  7000ظشكیت 

 (95ارشایی ػاّ 

 ٝسی استوای ت٢شٟ

 تٌ٘یْ ٝ ت٢شٟ تشداسی اص ٛیشُٝاٟ رشٛذ 5
استوای تٞاٙ تٞٓیذ 

 زایی اقتصاد( ) درونٗٔی 

6 

 2500تٌ٘یْ ٝ ت٢شٟ تشداسی تیؾ اص 
ِٗاٝات ٛیشُٝاٟ رذیذ ؿاْٗ )حشاستی، آتی، 

D.G ١ای تزذیذرزیش( ٝ اٛشطی 

استوای تٞاٙ تٞٓیذ 
 زایی اقتصاد( ) درونٗٔی 

7 

ِٗاٝات ظشكیت اػ٘ی  10000احذاث 
تٞٓیذ تشم تٞػظ تخؾ خلٞكی)ؿشٝع 

 (95ارشایی ػاّ ػ٘ٔیات 

استوای تٞاٙ تٞٓیذ 
 زایی اقتصاد( ) درونٗٔی 

8 

ٝ ؿشٝع   AMIارشای ػیؼتٖ 
١ضاس  ١400ٞؿٜ٘ذػاصی ؿث٠ٌ تا ٛلة 

 1395ًٜتٞس ١ٞؿٜ٘ذ )عش  ك٢إ( دس ػاّ 
)تا اٝٓٞیت ٗـتشًیٚ دی٘اٛذی، كٜؼتی ٝ 

 ًـاٝسصی(

 ٝسی استوای ت٢شٟ

9 
ات٘إ ػ٘ٔیات تشم سػاٛی ت٠ ًٔی٠ 

 داسای دٟ تا تیؼت خاٛٞاسسٝػتا١ای 

ػذآت تٜیاٙ ًشدٙ 
اهتلاد ٝ تٞػؼ٠ 
 ػذآت ارت٘اػی  

10 
ػذ تا ظشكیت تٜظیٖ  10آتِیشی ٝ یا اكتتا  

 ٗیٔیٞٙ ٗتشٌٗؼة )آت٢ای ٗشصی( 1565آب 

استوای تٞاٙ تٞٓیذ 
 زایی اقتصاد( ) درونٗٔی 

11 
١ای  ١ٌتاس ؿث٠ٌ 50.000تشداسی اص  ت٢شٟ

 آت٢ای ٗشصی(آتیاسی ٝ ص١ٌـی اكٔی )

استوای تٞاٙ تٞٓیذ 
 زایی اقتصاد( ) درونٗٔی 

12 

  ػذ تا ظشكیت تٜظیٖ 4آتِیشی ٝ یا اكتتا  
ٗیٔیٞٙ ٗتشٌٗؼة)ػ٘ذتاً تا ١ذف  500آب 

 ١ای ٗشصی( تاٗیٚ آب ؿشب()ؿیش عش 

استوای تٞاٙ تٞٓیذ 
 زایی اقتصاد( ) درونٗٔی 
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 ػٌَاى ثرًبهِ هلی ػٌَاى پرٍشُ ردیف

13 

١ای  ١ٌتاس ؿث٠ٌ 5000تشداسی اص  ت٢شٟ
١ای  ص١ٌـی اكٔی )ؿیش عش آتیاسی ٝ 

 ٗشصی(

استوای تٞاٙ تٞٓیذ 
 زایی اقتصاد( ) درونٗٔی 

14 
سٝػتا تا  2000تاٗیٚ آب ؿشب تیؾ اص 

 ٗیٔیٞٙ ٛلش  2.1ر٘ؼیتی تآؾ تش 

ػذآت تٜیاٙ ًشدٙ 
اهتلاد ٝ تٞػؼ٠ 
 ػذآت ارت٘اػی  

15 

خا٠ٛ  تللی٠ 26تٌ٘یْ ٝ ت٢شٟ تشداسی 
ٗتشٌٗؼة دس  420.000كاضالب ت٠ ظشكیت 

 سٝص ؿثا٠ٛ

استوای تٞاٙ تٞٓیذ 
 زایی اقتصاد( ) درونٗٔی 

16 

رشٝطٟ آب ٝ كاضالب ت٠ تخؾ  23ٝاُزاسی 

ٝ  ١BOO ،BOTای  خلٞكی ت٠ سٝؽ
 ٗیٔیاسد تٞٗاٙ 1700ٗتواتْ تا اسصؽ  تیغ

ٗشدٗی ًشدٙ 
 اهتلاد 

17 

آب دس تخؾ ؿشب   اكال  آِٞی ٗلشف
 )ًا١ؾ دسكذ تؼذاد ٝاحذ١ای تا ٗلشف

ٗتش ٌٗؼة دس ػغح ًـٞس ت٠  20تاالی 
 دسكذ( 22.5

 ٝسی استوای ت٢شٟ

ثرای ػولیبتی ًوَدى « دظتگبُ هجری»ة( اجرای هَارد زیر تَظظ 

 ّبی هٌذرج در ثٌذ )الف( ضرٍری اظت: پرٍشُ

تایؼت تٞػظ  ٗی ١1395ای ٗلٞب تشای ارشا دس ػاّ  رشٝطٟ (1
یٌپاسچ٠ ریـثشد ٛظإ »تا اٝٓٞیت ٝ دس چاسچٞب « دػتِاٟ ٗزشی»

 ًٔی٠ اػت ارشا ٝ تٌ٘یْ ؿٞٛذ. تذی٢ی« ٝ رایؾ اهتلاد ٗواٝٗتی
 دػتِاٟ» ػ٢ذٟ تش رشٝطٟ ات٘إ تا اتالؽ صٗاٙ اص ١ا ٗؼلٞٓیت
 .تٞد خٞا١ذ «ٗزشی

، تا هیذ كٞسیت حذاًخش ظشف ٗذت دٝ سٝص تشای «دػتِاٟ ٗزشی» (2
تؼشیغ دس ارشای ١ش یي اص آ٢ٛا ٛؼثت ت٠ كذٝس حٌٖ تشای 
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ٝ یا ٗؼاٝٛیٚ ریشتظ خٞد ت٠ ػٜٞاٙ ٗزشی اهذإ ٝ ت٠  ٗؼاٝٙ
 دتیشخا٠ٛ ػتاد ٗؼشكی ٛ٘ایذ.

، «دػتِاٟ ٗزشی»ٗزشی ٜٗلٞب اص ػٞی ٝصیش یا تاالتشیٚ ٗوإ  (3
ٗٞظق اػت ظشف ٗذت یي ١لت٠ رغ اص اتالؽ ایٚ ٗلٞت٠ تشای 

ٛظإ »١ا دس چاسچٞب ٜٗـٞس رشٝطٟ ٜٗذسد دس  ١ش یي اص رشٝطٟ
« تشٛا٠ٗ ػ٘ٔیاتی»، «ایؾ اهتلاد ٗواٝٗتییٌپاسچ٠ ریـثشد ٝ ر

ت٢ی٠ ٝ رغ اص تاییذ سئیغ دػتِاٟ ارشایی ت٠ دتیشخا٠ٛ ػتاد اسائ٠ 
 ٛ٘ایذ. 

١ای ٗلٞب  تاٗیٚ ٜٗاتغ ٗآی الصٕ تشای ارشای ١ش یي اص رشٝطٟ (4
تایؼت دس  تاؿذ ٝ ٗزشی ٗی ٗی« دػتِاٟ ٗزشی»تش ػ٢ذٟ 

شی، ًٔی٠ چاسچٞب اػتثاسات، ٝظایق ٝ اختیاسات دػتِاٟ ٗز
اهذاٗات الصٕ سا تشای تاٗیٚ ٗآی رشٝطٟ ت٠ ٛحٞی ت٠ ػْ٘ آٝسد 

 ٠ً رشٝطٟ عثن صٗاٛثٜذی ٗلٞب ارشا ؿٞد.

ت٠ عٞس ٗؼت٘ش، ١لت٠ یٌثاس  ١ش دٝٗٞظق اػت « دػتِاٟ ٗزشی» (5
١ا ٝ  آٗذٟ تشای ارشای ١ش یي اص رشٝطٟ ػْ٘ ُضاسؽ اهذاٗات ت٠

ٛظإ یٌپاسچ٠ ریـثشد ٝ رایؾ اهتلاد »ػٌ٘ٔشد سا دس چاسچٞب 
١ای ٗلٞب ػتاد ت٠ دتیشخا٠ٛ ػتاد ُضاسؽ  ٝ ؿاخق« ٗواٝٗتی
 ٛ٘ایذ. 

الزم ثب  ّبی ّبی اجرایی هَظف ثِ اًجبم ّوکبری ج( کلیِ دظتگبُ

هصَة ظتبد »ثرای اجرای پرٍشُ ّبی اٍلَیت دار « ریهج دظتگبُ»

هی ثبؼٌذ. عراحی  1395ثرای اجرا در ظبل « فرهبًذّی اقتصبد هقبٍهتی

ّب ثر  ّبی هؽترک ثب ظبیر دظتگبُ ظبزٍکبر الزم ثرای تحقق ّوکبری

 اظت.« دظتگبُ هجری»ػْذُ 

ػ ًظبم یکپبرچِ پیؽجرد ٍ پبی»د( اجرای ّر یک از پرٍشُ ّب ثر اظبض 

ٍ هصَثبت ظتبد، تَظظ دثیرخبًِ ظتبد هَرد پبیػ « اقتصبد هقبٍهتی
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قرار هی گیرد. ثرای ًظبرت ثر اجرا ٍ حصَل اعویٌبى از پیؽرفت 

صَرت اتفبقی حعت هَرد  ّبی هیذاًی ثِ ّبی هصَة، ثبزدیذ پرٍشُ

تَظظ دثیرخبًِ اًجبم خَاّذ ؼذ ٍ پط از ارزیبثی ػولکرد، تؽَیق ٍ یب 

 گیرد. دظتَر کبر ظتبد قرار هیتٌجیِ هجری در 

دظتگبُ »ّبی ٍاصلِ از  ّو( دثیرخبًِ ظتبد پط از ثررظی گسارغ

،  ٍ هعتٌذات هرثَط، هَضَع را جْت پیگیری اجرای پرٍشُ« هجری

رظیذگی ثِ ًحَُ اجرا ٍ ثررظی هؽکالت ٍ اتخبر تصویوبت هقتضی 

، ًؽعت ظِ جبًجِ رئیط ظتبد»ثرای پیؽجرد پرٍشُ، در دظتَر کبر 

کِ ثصَرت ّفتگی تؽکیل هی ؼَد، « دظتگبُ هجری ٍ دثیرخبًِ ظتبد

 قرارهی دّذ. 

* الزم اظت ًتیجِ اقذاهبت اًجبم یبفتِ در ارتجبط ثب هصَثبت اثالغی ثِ 

 ایٌجبًت گسارغ ؼَد.
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 1اعالػبت فٌبٍری ٍ ارتجبعبت ٍزارت 

 16/01/1395در جلعِ هَرخ  «ظتبد فرهبًذّی اقتصبد هقبٍهتی»

١ی  ٗٞس   52442/ت85001ت٠ اػتٜاد ٗلاد ٗلٞت٠ ؿ٘اسٟ )ّجذّویي جلعِ( 

 ١1395یلت ٝصیشاٙ، دس ساػتای ارشای ٜٗٞیات ٗوإ ٗؼظٖ س١ثشی دس ػاّ  31/6/1394

ٛاِٗزاسی ؿذٟ اػت، « اهتلاد ٗواٝٗتی، اهذإ ٝ ػْ٘»٠ٓ ت٠ ػٜٞاٙ ػاّ  ٠ً تٞػظ ٗؼظٖ

ّبی پیؽٌْبدی کبرگرٍُ ّبی ثرًبهِ  پرٍشُ دس خلٞف رغ اص تحج ٝ تشسػی

 ، تصَیت ًوَد: 1395ّبی هلی اقتصبد هقبٍهتی ثرای اجرا در ظبل 

« دظتگبُ هجری»ثِ ػٌَاى « اعالػبت فٌبٍری ٍ ارتجبعبت ٍزارت»الف( 

دار ثِ ؼرح ریل ثرای اجرا در ظبل  ّبی اٍلَیت هعئَل اجرای پرٍشُ

 گردد: تؼییي هی 1395

 ػٌَاى پرٍشُ ردیف
ػٌَاى ثرًبهِ 

 هلی

1 
ػاخت ٗا١ٞاسٟ ػٜزؾ اص ساٟ دٝس ٝ ٗا١ٞاسٟ 

 ٗخاتشاتی تٞٗی

استوای تٞاٙ تٞٓیذ 
 زایی اقتصاد( ) درونٗٔی 

 ایزاد یي ًشیذٝس كٜاٝسی اعالػات ٝ استثاعات 2
استوای تٞاٙ تٞٓیذ 

 زایی اقتصاد( ) درونٗٔی 

3 

دٝ تشاتش ًشدٙ تٞٓیذ ٗحتٞای داخٔی تا سٝیٌشد 
ًؼة ٝ ًاس دیزیتاّ تا ٗـاسًت حذاًخشی 

 تخؾ خلٞكی 

تٞػؼ٠ اهتلاد داٛؾ 
 تٜیاٙ 

                                                      
 اتالؿی ٗؼاٝٙ اّٝ سئیغ ر٢٘ٞس 29/1/1395ٗٞس   8035ٛا٠ٗ ؿ٘اسٟ  -1
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 ػٌَاى پرٍشُ ردیف
ػٌَاى ثرًبهِ 

 هلی

4 
اكضایؾ ػغح دػتشػی ًاستشاٙ ٢ٛایی ت٠ ؿث٠ٌ 

ِٗاتیت دس حاٛی٠ ٝ ح٘ایت  20ٗٔی اعالػات ت٠ 
 اص تٞػؼ٠ ٗشاًض دادٟ ٝ ؿث٠ٌ تٞصیغ ٗحتٞا

 تٞػؼ٠ اهتلاد داٛؾ
 تٜیاٙ

 دٝٓت آٌتشٝٛیي ٝ ١٘شاٟ 5
ػاصی ٝ  ؿلاف
 ػاصی اهتلاد ػآٖ

6 
ػاٗاٛذ١ی ٜٗاتغ ً٘یاب ٗٔی اص هثیْ عیق 

 كشًاٛغ ٝ ؿ٘اسٟ

تٞػؼ٠ اهتلاد داٛؾ 
 تٜیاٙ

ثرای ػولیبتی ًوَدى « دظتگبُ هجری»ة( اجرای هَارد زیر تَظظ 

 ّبی هٌذرج در ثٌذ )الف( ضرٍری اظت: پرٍشُ

تایؼت تٞػظ  ٗی 1395تشای ارشا دس ػاّ ١ای ٗلٞب  رشٝطٟ (1
ٛظإ یٌپاسچ٠ ریـثشد »تا اٝٓٞیت ٝ دس چاسچٞب « دػتِاٟ ٗزشی»

 ًٔی٠ اػت ارشا ٝ تٌ٘یْ ؿٞٛذ. تذی٢ی« ٝ رایؾ اهتلاد ٗواٝٗتی
 دػتِاٟ» ػ٢ذٟ تش رشٝطٟ ات٘إ تا اتالؽ صٗاٙ اص ١ا ٗؼلٞٓیت
 .تٞد خٞا١ذ «ٗزشی

ش ظشف ٗذت دٝ سٝص تشای ، تا هیذ كٞسیت حذاًخ«دػتِاٟ ٗزشی» (2
تؼشیغ دس ارشای ١ش یي اص آ٢ٛا ٛؼثت ت٠ كذٝس حٌٖ تشای 
ٗؼاٝٙ ٝ یا ٗؼاٝٛیٚ ریشتظ خٞد ت٠ ػٜٞاٙ ٗزشی اهذإ ٝ ت٠ 

 دتیشخا٠ٛ ػتاد ٗؼشكی ٛ٘ایذ.

، «دػتِاٟ ٗزشی»ٗزشی ٜٗلٞب اص ػٞی ٝصیش یا تاالتشیٚ ٗوإ  (3
تشای ٗٞظق اػت ظشف ٗذت یي ١لت٠ رغ اص اتالؽ ایٚ ٗلٞت٠ 

ٛظإ »١ا دس چاسچٞب ٜٗـٞس رشٝطٟ ٜٗذسد دس  ١ش یي اص رشٝطٟ
« تشٛا٠ٗ ػ٘ٔیاتی»، «یٌپاسچ٠ ریـثشد ٝ رایؾ اهتلاد ٗواٝٗتی

ت٢ی٠ ٝ رغ اص تاییذ سئیغ دػتِاٟ ارشایی ت٠ دتیشخا٠ٛ ػتاد اسائ٠ 
 ٛ٘ایذ. 

١ای ٗلٞب  تاٗیٚ ٜٗاتغ ٗآی الصٕ تشای ارشای ١ش یي اص رشٝطٟ (4
تایؼت دس  تاؿذ ٝ ٗزشی ٗی ٗی« ٟ ٗزشیدػتِا»تش ػ٢ذٟ 
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چاسچٞب اػتثاسات، ٝظایق ٝ اختیاسات دػتِاٟ ٗزشی، ًٔی٠ 
اهذاٗات الصٕ سا تشای تاٗیٚ ٗآی رشٝطٟ ت٠ ٛحٞی ت٠ ػْ٘ آٝسد 

 ٠ً رشٝطٟ عثن صٗاٛثٜذی ٗلٞب ارشا ؿٞد.

ت٠ عٞس ٗؼت٘ش، ١لت٠ یٌثاس  ١ش دٝٗٞظق اػت « دػتِاٟ ٗزشی» (5
١ا ٝ  آٗذٟ تشای ارشای ١ش یي اص رشٝطٟ ػْ٘ ُضاسؽ اهذاٗات ت٠

ٛظإ یٌپاسچ٠ ریـثشد ٝ رایؾ اهتلاد »ػٌ٘ٔشد سا دس چاسچٞب 
١ای ٗلٞب ػتاد ت٠ دتیشخا٠ٛ ػتاد ُضاسؽ  ٝ ؿاخق« ٗواٝٗتی
 ٛ٘ایذ. 

الزم ثب  ّبی ّبی اجرایی هَظف ثِ اًجبم ّوکبری ج( کلیِ دظتگبُ

هصَة ظتبد »ثرای اجرای پرٍشُ ّبی اٍلَیت دار « هجری دظتگبُ»

هی ثبؼٌذ. عراحی  1395ثرای اجرا در ظبل « فرهبًذّی اقتصبد هقبٍهتی

ّب ثر  ّبی هؽترک ثب ظبیر دظتگبُ ظبزٍکبر الزم ثرای تحقق ّوکبری

 اظت.« دظتگبُ هجری»ػْذُ 

بیػ ًظبم یکپبرچِ پیؽجرد ٍ پ»د( اجرای ّر یک از پرٍشُ ّب ثر اظبض 

ٍ هصَثبت ظتبد، تَظظ دثیرخبًِ ظتبد هَرد پبیػ « اقتصبد هقبٍهتی

قرار هی گیرد. ثرای ًظبرت ثر اجرا ٍ حصَل اعویٌبى از پیؽرفت 

صَرت اتفبقی حعت هَرد  ّبی هیذاًی ثِ ّبی هصَة، ثبزدیذ پرٍشُ

تَظظ دثیرخبًِ اًجبم خَاّذ ؼذ ٍ پط از ارزیبثی ػولکرد، تؽَیق ٍ یب 

 گیرد. ر دظتَر کبر ظتبد قرار هیتٌجیِ هجری د

دظتگبُ »ّبی ٍاصلِ از  ّو( دثیرخبًِ ظتبد پط از ثررظی گسارغ

،  ٍ هعتٌذات هرثَط، هَضَع را جْت پیگیری اجرای پرٍشُ« هجری
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رظیذگی ثِ ًحَُ اجرا ٍ ثررظی هؽکالت ٍ اتخبر تصویوبت هقتضی 

بد، ًؽعت ظِ جبًجِ رئیط ظت»ثرای پیؽجرد پرٍشُ، در دظتَر کبر 

کِ ثصَرت ّفتگی تؽکیل هی ؼَد، « دظتگبُ هجری ٍ دثیرخبًِ ظتبد

 قرارهی دّذ. 

* الزم اظت ًتیجِ اقذاهبت اًجبم یبفتِ در ارتجبط ثب هصَثبت اثالغی ثِ 

 ایٌجبًت گسارغ ؼَد.
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 1اظالهی ارؼبد ٍ فرٌّگ ٍزارت
 

 16/01/1395در جلعِ هَرخ  «ظتبد فرهبًذّی اقتصبد هقبٍهتی»

١ی  ٗٞس   52442/ت85001ت٠ اػتٜاد ٗلاد ٗلٞت٠ ؿ٘اسٟ )ّجذّویي جلعِ( 

 ١1395یلت ٝصیشاٙ، دس ساػتای ارشای ٜٗٞیات ٗوإ ٗؼظٖ س١ثشی دس ػاّ  31/6/1394

ٛاِٗزاسی ؿذٟ اػت، « اهتلاد ٗواٝٗتی، اهذإ ٝ ػْ٘»٠ٓ ت٠ ػٜٞاٙ ػاّ  ٠ً تٞػظ ٗؼظٖ

ّبی پیؽٌْبدی کبرگرٍُ ّبی ثرًبهِ  پرٍشُ دس خلٞف رغ اص تحج ٝ تشسػی

 ، تصَیت ًوَد: 1395ّبی هلی اقتصبد هقبٍهتی ثرای اجرا در ظبل 

« دظتگبُ هجری»ثِ ػٌَاى « اظالهی ارؼبد ٍ فرٌّگ ٍزارت»الف( 

دار ثِ ؼرح ریل ثرای اجرا در ظبل  ّبی اٍلَیت هعئَل اجرای پرٍشُ

 گردد: تؼییي هی 1395

 پرٍشُػٌَاى  ردیف
ػٌَاى ثرًبهِ 

 هلی

1 
عشاحی آِٞ ٝ ٛظإ اػغای ٛـاٙ اهتلاد 

 ٗواٝٗتی

ػاصی ٝ  ُلت٘اٙ
ػاصی  كش١َٜ

  اهتلاد ٗواٝٗتی

2 
ت٢شٟ ُیشی اص ظشكیت سٝیذاد١ا ٝ آحاس 

كش١ِٜی، ١ٜشی ٝ سػا٠ٛ ای تشای اكضایؾ 
ػاصی ٝ  ُلت٘اٙ
ػاصی  كش١َٜ
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 پرٍشُػٌَاى  ردیف
ػٌَاى ثرًبهِ 

 هلی

ٝ رٔة ٗـاسًت ١ِ٘اٛی دس ح٘ایت اص 
 تٞٓیذ ٗٔی ٝ اكال  آِٞی ٗلشف

  اهتلاد ٗواٝٗتی

ثرای ػولیبتی ًوَدى « دظتگبُ هجری»ة( اجرای هَارد زیر تَظظ 

 ّبی هٌذرج در ثٌذ )الف( ضرٍری اظت: پرٍشُ

تایؼت تٞػظ  ٗی ١1395ای ٗلٞب تشای ارشا دس ػاّ  رشٝطٟ (1
ٛظإ یٌپاسچ٠ ریـثشد »تا اٝٓٞیت ٝ دس چاسچٞب « دػتِاٟ ٗزشی»

 ًٔی٠ اػت ارشا ٝ تٌ٘یْ ؿٞٛذ. تذی٢ی« اهتلاد ٗواٝٗتیٝ رایؾ 
 دػتِاٟ» ػ٢ذٟ تش رشٝطٟ ات٘إ تا اتالؽ صٗاٙ اص ١ا ٗؼلٞٓیت
 .تٞد خٞا١ذ «ٗزشی

، تا هیذ كٞسیت حذاًخش ظشف ٗذت دٝ سٝص تشای «دػتِاٟ ٗزشی» (2
تؼشیغ دس ارشای ١ش یي اص آ٢ٛا ٛؼثت ت٠ كذٝس حٌٖ تشای 

د ت٠ ػٜٞاٙ ٗزشی اهذإ ٝ ت٠ ٗؼاٝٙ ٝ یا ٗؼاٝٛیٚ ریشتظ خٞ
 دتیشخا٠ٛ ػتاد ٗؼشكی ٛ٘ایذ.

، «دػتِاٟ ٗزشی»ٗزشی ٜٗلٞب اص ػٞی ٝصیش یا تاالتشیٚ ٗوإ  (3
ٗٞظق اػت ظشف ٗذت یي ١لت٠ رغ اص اتالؽ ایٚ ٗلٞت٠ تشای 

ٛظإ »١ا دس چاسچٞب ٜٗـٞس رشٝطٟ ٜٗذسد دس  ١ش یي اص رشٝطٟ
« تشٛا٠ٗ ػ٘ٔیاتی»، «یٌپاسچ٠ ریـثشد ٝ رایؾ اهتلاد ٗواٝٗتی

ت٢ی٠ ٝ رغ اص تاییذ سئیغ دػتِاٟ ارشایی ت٠ دتیشخا٠ٛ ػتاد اسائ٠ 
 ٛ٘ایذ. 

١ای ٗلٞب  تاٗیٚ ٜٗاتغ ٗآی الصٕ تشای ارشای ١ش یي اص رشٝطٟ (4
تایؼت دس  تاؿذ ٝ ٗزشی ٗی ٗی« دػتِاٟ ٗزشی»تش ػ٢ذٟ 

چاسچٞب اػتثاسات، ٝظایق ٝ اختیاسات دػتِاٟ ٗزشی، ًٔی٠ 
سا تشای تاٗیٚ ٗآی رشٝطٟ ت٠ ٛحٞی ت٠ ػْ٘ آٝسد اهذاٗات الصٕ 

 ٠ً رشٝطٟ عثن صٗاٛثٜذی ٗلٞب ارشا ؿٞد.
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ت٠ عٞس ٗؼت٘ش، ١لت٠ یٌثاس  ١ش دٝٗٞظق اػت « دػتِاٟ ٗزشی» (5
١ا ٝ  آٗذٟ تشای ارشای ١ش یي اص رشٝطٟ ػْ٘ ُضاسؽ اهذاٗات ت٠

ٛظإ یٌپاسچ٠ ریـثشد ٝ رایؾ اهتلاد »ػٌ٘ٔشد سا دس چاسچٞب 
١ای ٗلٞب ػتاد ت٠ دتیشخا٠ٛ ػتاد ُضاسؽ  ٝ ؿاخق« ٗواٝٗتی
 ٛ٘ایذ. 

الزم ثب  ّبی ّبی اجرایی هَظف ثِ اًجبم ّوکبری ج( کلیِ دظتگبُ

هصَة ظتبد »ثرای اجرای پرٍشُ ّبی اٍلَیت دار « ریهج دظتگبُ»

هی ثبؼٌذ. عراحی  1395ثرای اجرا در ظبل « فرهبًذّی اقتصبد هقبٍهتی

ّب ثر  ّبی هؽترک ثب ظبیر دظتگبُ ظبزٍکبر الزم ثرای تحقق ّوکبری

 اظت.« دظتگبُ هجری»ػْذُ 

ػ ًظبم یکپبرچِ پیؽجرد ٍ پبی»د( اجرای ّر یک از پرٍشُ ّب ثر اظبض 

ٍ هصَثبت ظتبد، تَظظ دثیرخبًِ ظتبد هَرد پبیػ « اقتصبد هقبٍهتی

قرار هی گیرد. ثرای ًظبرت ثر اجرا ٍ حصَل اعویٌبى از پیؽرفت 

صَرت اتفبقی حعت هَرد  ّبی هیذاًی ثِ ّبی هصَة، ثبزدیذ پرٍشُ

تَظظ دثیرخبًِ اًجبم خَاّذ ؼذ ٍ پط از ارزیبثی ػولکرد، تؽَیق ٍ یب 

 گیرد. دظتَر کبر ظتبد قرار هیتٌجیِ هجری در 

دظتگبُ »ّبی ٍاصلِ از  ّو( دثیرخبًِ ظتبد پط از ثررظی گسارغ

،  ٍ هعتٌذات هرثَط، هَضَع را جْت پیگیری اجرای پرٍشُ« هجری

رظیذگی ثِ ًحَُ اجرا ٍ ثررظی هؽکالت ٍ اتخبر تصویوبت هقتضی 
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، ًؽعت ظِ جبًجِ رئیط ظتبد»ثرای پیؽجرد پرٍشُ، در دظتَر کبر 

کِ ثصَرت ّفتگی تؽکیل هی ؼَد، « دظتگبُ هجری ٍ دثیرخبًِ ظتبد

 قرارهی دّذ. 

* الزم اظت ًتیجِ اقذاهبت اًجبم یبفتِ در ارتجبط ثب هصَثبت اثالغی ثِ 

 ایٌجبًت گسارغ ؼَد.
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 1ایراى اظالهی جوَْری هرکسی ثبًک 

در جلعِ هَرخ  «ظتبد فرهبًذّی اقتصبد هقبٍهتی»

ت٠ اػتٜاد ٗلاد ٗلٞت٠ ؿ٘اسٟ )ّجذّویي جلعِ(  16/01/1395

١یلت ٝصیشاٙ، دس ساػتای ارشای ٜٗٞیات  ١31/6/1394ی  ٗٞس   52442/ت85001

اهتلاد ٗواٝٗتی، »٠ٓ ت٠ ػٜٞاٙ ػاّ  ٠ً تٞػظ ٗؼظٖ 1395ٗوإ ٗؼظٖ س١ثشی دس ػاّ 

ّبی  پرٍشُ دس خلٞف ٛاِٗزاسی ؿذٟ اػت، رغ اص تحج ٝ تشسػی« اهذإ ٝ ػْ٘

پیؽٌْبدی کبرگرٍُ ّبی ثرًبهِ ّبی هلی اقتصبد هقبٍهتی ثرای اجرا در 

 ، تصَیت ًوَد: 1395ظبل 

« دظتگبُ هجری»ثِ ػٌَاى « ایراى اظالهی جوَْری هرکسی ثبًک»الف( 

دار ثِ ؼرح ریل ثرای اجرا در ظبل  ّبی اٍلَیت هعئَل اجرای پرٍشُ

 گردد: تؼییي هی 1395

 ػٌَاى ثرًبهِ هلی ػٌَاى پرٍشُ ردیف

 اػتثاسی )ٌٜٗا(  ٗشًض ًٜتشّ ٛظاست 1
١ای رٞٓی ٝ  ػیاػت

 اسصی

2 
اٛتظإ تخـی تاصاس رّٞ تا ػاٗاٛذ١ی 

 ٗٞػؼات ؿیشٗزاص

١ای رٞٓی ٝ  ػیاػت
 اسصی

 یٌؼاٙ ػاصی ٛش  اسص  3
١ای رٞٓی ٝ  ػیاػت

 اسصی

 اكال  ٛظإ تاٌٛی ٝ رٞٓی 4
١ای رٞٓی ٝ  ػیاػت

 اسصی
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 ػٌَاى ثرًبهِ هلی ػٌَاى پرٍشُ ردیف

5 
ٗیٔیاسد دالس ٜٗاتغ ٗآی خاسری  10رزب 

 )كایٜاٛغ(

ُشایی  تشد تشٝٙ ریؾ
اهتلاد )تٞػؼ٠ 
 كادسات ؿیشٛلتی(

ثرای ػولیبتی ًوَدى « دظتگبُ هجری»ة( اجرای هَارد زیر تَظظ 

 ّبی هٌذرج در ثٌذ )الف( ضرٍری اظت: پرٍشُ

تایؼت تٞػظ  ٗی ١1395ای ٗلٞب تشای ارشا دس ػاّ  رشٝطٟ (1

ٛظإ یٌپاسچ٠ ریـثشد »تا اٝٓٞیت ٝ دس چاسچٞب « ٗزشیدػتِاٟ »

 ًٔی٠ اػت ارشا ٝ تٌ٘یْ ؿٞٛذ. تذی٢ی« ٝ رایؾ اهتلاد ٗواٝٗتی

 دػتِاٟ» ػ٢ذٟ تش رشٝطٟ ات٘إ تا اتالؽ صٗاٙ اص ١ا ٗؼلٞٓیت

 .تٞد خٞا١ذ «ٗزشی

، تا هیذ كٞسیت حذاًخش ظشف ٗذت دٝ سٝص تشای «دػتِاٟ ٗزشی» (2

اص آ٢ٛا ٛؼثت ت٠ كذٝس حٌٖ تشای تؼشیغ دس ارشای ١ش یي 

ٗؼاٝٙ ٝ یا ٗؼاٝٛیٚ ریشتظ خٞد ت٠ ػٜٞاٙ ٗزشی اهذإ ٝ ت٠ 

 دتیشخا٠ٛ ػتاد ٗؼشكی ٛ٘ایذ.

، «دػتِاٟ ٗزشی»ٗزشی ٜٗلٞب اص ػٞی ٝصیش یا تاالتشیٚ ٗوإ  (3

ٗٞظق اػت ظشف ٗذت یي ١لت٠ رغ اص اتالؽ ایٚ ٗلٞت٠ تشای 

ٛظإ »ٟ ٜٗذسد دس ١ا دس چاسچٞب ٜٗـٞس رشٝط ١ش یي اص رشٝطٟ

« تشٛا٠ٗ ػ٘ٔیاتی»، «یٌپاسچ٠ ریـثشد ٝ رایؾ اهتلاد ٗواٝٗتی

ت٢ی٠ ٝ رغ اص تاییذ سئیغ دػتِاٟ ارشایی ت٠ دتیشخا٠ٛ ػتاد اسائ٠ 

 ٛ٘ایذ. 

١ای ٗلٞب  تاٗیٚ ٜٗاتغ ٗآی الصٕ تشای ارشای ١ش یي اص رشٝطٟ (4

تایؼت دس  تاؿذ ٝ ٗزشی ٗی ٗی« دػتِاٟ ٗزشی»تش ػ٢ذٟ 

ػتثاسات، ٝظایق ٝ اختیاسات دػتِاٟ ٗزشی، ًٔی٠ چاسچٞب ا

اهذاٗات الصٕ سا تشای تاٗیٚ ٗآی رشٝطٟ ت٠ ٛحٞی ت٠ ػْ٘ آٝسد 

 ٠ً رشٝطٟ عثن صٗاٛثٜذی ٗلٞب ارشا ؿٞد.
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ت٠ عٞس ٗؼت٘ش،  ّفتِ یکجبر ّر دٍٗٞظق اػت « دػتِاٟ ٗزشی» (5

١ا ٝ  آٗذٟ تشای ارشای ١ش یي اص رشٝطٟ ػْ٘ ُضاسؽ اهذاٗات ت٠

ٛظإ یٌپاسچ٠ ریـثشد ٝ رایؾ اهتلاد »سا دس چاسچٞب  ػٌ٘ٔشد

١ای ٗلٞب ػتاد ت٠ دتیشخا٠ٛ ػتاد ُضاسؽ  ٝ ؿاخق« ٗواٝٗتی

 ٛ٘ایذ. 

الزم ثب  ّبی ّبی اجرایی هَظف ثِ اًجبم ّوکبری ج( کلیِ دظتگبُ

هصَة ظتبد »ثرای اجرای پرٍشُ ّبی اٍلَیت دار « هجری دظتگبُ»

هی ثبؼٌذ. عراحی  1395اجرا در ظبل ثرای « فرهبًذّی اقتصبد هقبٍهتی

ّب ثر  ّبی هؽترک ثب ظبیر دظتگبُ ظبزٍکبر الزم ثرای تحقق ّوکبری

 اظت.« دظتگبُ هجری»ػْذُ 

ًظبم یکپبرچِ پیؽجرد ٍ پبیػ »د( اجرای ّر یک از پرٍشُ ّب ثر اظبض 

ٍ هصَثبت ظتبد، تَظظ دثیرخبًِ ظتبد هَرد پبیػ « اقتصبد هقبٍهتی

رای ًظبرت ثر اجرا ٍ حصَل اعویٌبى از پیؽرفت قرار هی گیرد. ث

صَرت اتفبقی حعت هَرد  ّبی هیذاًی ثِ ّبی هصَة، ثبزدیذ پرٍشُ

تَظظ دثیرخبًِ اًجبم خَاّذ ؼذ ٍ پط از ارزیبثی ػولکرد، تؽَیق ٍ یب 

 گیرد. تٌجیِ هجری در دظتَر کبر ظتبد قرار هی

دظتگبُ » ّبی ٍاصلِ از ّو( دثیرخبًِ ظتبد پط از ثررظی گسارغ

،  ٍ هعتٌذات هرثَط، هَضَع را جْت پیگیری اجرای پرٍشُ« هجری

رظیذگی ثِ ًحَُ اجرا ٍ ثررظی هؽکالت ٍ اتخبر تصویوبت هقتضی 
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ًؽعت ظِ جبًجِ رئیط ظتبد، »ثرای پیؽجرد پرٍشُ، در دظتَر کبر 

کِ ثصَرت ّفتگی تؽکیل هی ؼَد، « دظتگبُ هجری ٍ دثیرخبًِ ظتبد

 قرارهی دّذ. 

زم اظت ًتیجِ اقذاهبت اًجبم یبفتِ در ارتجبط ثب هصَثبت اثالغی ثِ * ال

 ایٌجبًت گسارغ ؼَد.
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 1جوَْر رئیط اجرایی هؼبًٍت 

 16/01/1395در جلعِ هَرخ  «ظتبد فرهبًذّی اقتصبد هقبٍهتی»

١ی  ٗٞس   52442/ت85001ت٠ اػتٜاد ٗلاد ٗلٞت٠ ؿ٘اسٟ )ّجذّویي جلعِ( 

 1395ٝصیشاٙ، دس ساػتای ارشای ٜٗٞیات ٗوإ ٗؼظٖ س١ثشی دس ػاّ ١یلت  31/6/1394

ٛاِٗزاسی ؿذٟ اػت، « اهتلاد ٗواٝٗتی، اهذإ ٝ ػْ٘»٠ٓ ت٠ ػٜٞاٙ ػاّ  ٠ً تٞػظ ٗؼظٖ

ّبی پیؽٌْبدی کبرگرٍُ ّبی ثرًبهِ  پرٍشُ رغ اص تحج ٝ تشسػی دس خلٞف

 : ، تصَیت ًوَد1395ّبی هلی اقتصبد هقبٍهتی ثرای اجرا در ظبل 

هعئَل اجرای « دظتگبُ هجری»ثِ ػٌَاى « جوَْر رئیط اجرایی هؼبًٍت»الف( 

 گردد: تؼییي هی 1395دار ثِ ؼرح ریل ثرای اجرا در ظبل  ّبی اٍلَیت پرٍشُ

 ػٌَاى ثرًبهِ هلی ػٌَاى پرٍشُ ردیف

1 

١ضاس دػتِاٟ   7000تیغ ٗتواتْ رایِضیٜی 
 -اتٞتٞع كشػٞدٟ تا اتٞتٞع رای٠ ُاصػٞص 

 هاٛٞٙ سكغ ٗٞاٛغ تٞٓیذ12ٗٞضٞع ٗادٟ 

تٞػؼ٠ ظشكیت تٞٓیذ 
ٛلت ٝ ُاص ٝ تٌ٘یْ 

دػتی ٝ  صٛزیشٟ راییٚ
 تٞػؼ٠ تاصاس 

2 

دػتِاٟ ًاٗیٞٙ ٝ  20000تیغ ٗتواتْ ٛٞػاصی
ٗٞضٞع ٗادٟ  -تٚ 10ًـٜذٟ كشػٞدٟ تاالی 

 هاٛٞٙ سكغ ٗٞاٛغ تٞٓیذ12

تٞػؼ٠ ظشكیت تٞٓیذ 
ٛلت ٝ ُاص ٝ تٌ٘یْ 

دػتی ٝ  صٛزیشٟ راییٚ
 تٞػؼ٠ تاصاس 

تٞػؼ٠ ظشكیت تٞٓیذ تاًؼی ٝ ٝٙ  40000تیغ ٗتواتْ رایِضیٜی 3
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 ػٌَاى ثرًبهِ هلی ػٌَاى پرٍشُ ردیف

 -كشػٞدٟ تا تاًؼی رای٠ ُاصػٞص تا ری٘ایؾ تاال
 ( هاٛٞٙ سكغ ٗٞاٛغ تٞٓیذ12ٗٞضٞع ٗادٟ )

ٛلت ٝ ُاص ٝ تٌ٘یْ 
دػتی ٝ  صٛزیشٟ راییٚ

 تٞػؼ٠ تاصاس 

4 

ٗٞتٞسخا٠ٛ ٝ  30000تیغ ٗتواتْ اكضایؾ ًاسایی 
ٗٞضٞع  -١ای ًـٞس ػاٗا٠ٛ ُشٗایـی ػاخت٘اٙ

 ( هاٛٞٙ سكغ ٗٞاٛغ تٞٓیذ12ٗادٟ )

تٞػؼ٠ ظشكیت تٞٓیذ 
ٛلت ٝ ُاص ٝ تٌ٘یْ 

دػتی ٝ  صٛزیشٟ راییٚ
 تٞػؼ٠ تاصاس 

5 

حٔو٠ چاٟ ٝ  30000تیغ ٗتواتْ تشم داس ًشدٙ 
( هاٛٞٙ 12ٗٞضٞع ٗادٟ ) -آب ًـاٝسصی  تٔ٘ث٠

 سكغ ٗٞاٛغ تٞٓیذ

تٞػؼ٠ ظشكیت تٞٓیذ 
ٛلت ٝ ُاص ٝ تٌ٘یْ 

دػتی ٝ  صٛزیشٟ راییٚ
 تٞػؼ٠ تاصاس 

ثرای ػولیبتی ًوَدى « دظتگبُ هجری»ة( اجرای هَارد زیر تَظظ 

 ّبی هٌذرج در ثٌذ )الف( ضرٍری اظت: پرٍشُ

تایؼت تٞػظ  ٗی ١1395ای ٗلٞب تشای ارشا دس ػاّ  رشٝطٟ (1

ظإ یٌپاسچ٠ ریـثشد ٛ»تا اٝٓٞیت ٝ دس چاسچٞب « دػتِاٟ ٗزشی»

 ًٔی٠ اػت ارشا ٝ تٌ٘یْ ؿٞٛذ. تذی٢ی« ٝ رایؾ اهتلاد ٗواٝٗتی

 دػتِاٟ» ػ٢ذٟ تش رشٝطٟ ات٘إ تا اتالؽ صٗاٙ اص ١ا ٗؼلٞٓیت

 .تٞد خٞا١ذ «ٗزشی

، تا هیذ كٞسیت حذاًخش ظشف ٗذت دٝ سٝص تشای «دػتِاٟ ٗزشی» (2

تؼشیغ دس ارشای ١ش یي اص آ٢ٛا ٛؼثت ت٠ كذٝس حٌٖ تشای 

ٗؼاٝٙ ٝ یا ٗؼاٝٛیٚ ریشتظ خٞد ت٠ ػٜٞاٙ ٗزشی اهذإ ٝ ت٠ 

 دتیشخا٠ٛ ػتاد ٗؼشكی ٛ٘ایذ.

، «دػتِاٟ ٗزشی»ٗزشی ٜٗلٞب اص ػٞی ٝصیش یا تاالتشیٚ ٗوإ  (3

ٗٞظق اػت ظشف ٗذت یي ١لت٠ رغ اص اتالؽ ایٚ ٗلٞت٠ تشای 

ٛظإ »١ا دس چاسچٞب ٜٗـٞس رشٝطٟ ٜٗذسد دس  ١ش یي اص رشٝطٟ

« تشٛا٠ٗ ػ٘ٔیاتی»، «یٌپاسچ٠ ریـثشد ٝ رایؾ اهتلاد ٗواٝٗتی
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ت٠ دتیشخا٠ٛ ػتاد اسائ٠ ت٢ی٠ ٝ رغ اص تاییذ سئیغ دػتِاٟ ارشایی 

 ٛ٘ایذ. 

١ای ٗلٞب  تاٗیٚ ٜٗاتغ ٗآی الصٕ تشای ارشای ١ش یي اص رشٝطٟ (4

تایؼت دس  تاؿذ ٝ ٗزشی ٗی ٗی« دػتِاٟ ٗزشی»تش ػ٢ذٟ 

چاسچٞب اػتثاسات، ٝظایق ٝ اختیاسات دػتِاٟ ٗزشی، ًٔی٠ 

اهذاٗات الصٕ سا تشای تاٗیٚ ٗآی رشٝطٟ ت٠ ٛحٞی ت٠ ػْ٘ آٝسد 

 عثن صٗاٛثٜذی ٗلٞب ارشا ؿٞد.٠ً رشٝطٟ 

ت٠ عٞس ٗؼت٘ش،  ّفتِ یکجبر ّر دٍٗٞظق اػت « دػتِاٟ ٗزشی» (5

١ا ٝ  آٗذٟ تشای ارشای ١ش یي اص رشٝطٟ ػْ٘ ُضاسؽ اهذاٗات ت٠

ٛظإ یٌپاسچ٠ ریـثشد ٝ رایؾ اهتلاد »ػٌ٘ٔشد سا دس چاسچٞب 

١ای ٗلٞب ػتاد ت٠ دتیشخا٠ٛ ػتاد ُضاسؽ  ٝ ؿاخق« ٗواٝٗتی

 ٛ٘ایذ. 

الزم ثب  ّبی ّبی اجرایی هَظف ثِ اًجبم ّوکبری ج( کلیِ دظتگبُ

هصَة ظتبد »ثرای اجرای پرٍشُ ّبی اٍلَیت دار « هجری دظتگبُ»

هی ثبؼٌذ. عراحی  1395ثرای اجرا در ظبل « فرهبًذّی اقتصبد هقبٍهتی

ّب ثر  ّبی هؽترک ثب ظبیر دظتگبُ ظبزٍکبر الزم ثرای تحقق ّوکبری

 اظت.« یدظتگبُ هجر»ػْذُ 

ًظبم یکپبرچِ پیؽجرد ٍ پبیػ »د( اجرای ّر یک از پرٍشُ ّب ثر اظبض 

ٍ هصَثبت ظتبد، تَظظ دثیرخبًِ ظتبد هَرد پبیػ « اقتصبد هقبٍهتی

قرار هی گیرد. ثرای ًظبرت ثر اجرا ٍ حصَل اعویٌبى از پیؽرفت 

صَرت اتفبقی حعت هَرد  ّبی هیذاًی ثِ ّبی هصَة، ثبزدیذ پرٍشُ
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خبًِ اًجبم خَاّذ ؼذ ٍ پط از ارزیبثی ػولکرد، تؽَیق ٍ یب تَظظ دثیر

 گیرد. تٌجیِ هجری در دظتَر کبر ظتبد قرار هی

دظتگبُ »ّبی ٍاصلِ از  ّو( دثیرخبًِ ظتبد پط از ثررظی گسارغ

،  ٍ هعتٌذات هرثَط، هَضَع را جْت پیگیری اجرای پرٍشُ« هجری

صویوبت هقتضی رظیذگی ثِ ًحَُ اجرا ٍ ثررظی هؽکالت ٍ اتخبر ت

ًؽعت ظِ جبًجِ رئیط ظتبد، »ثرای پیؽجرد پرٍشُ، در دظتَر کبر 

کِ ثصَرت ّفتگی تؽکیل هی ؼَد، « دظتگبُ هجری ٍ دثیرخبًِ ظتبد

 قرارهی دّذ. 

* الزم اظت ًتیجِ اقذاهبت اًجبم یبفتِ در ارتجبط ثب هصَثبت اثالغی ثِ 

 ایٌجبًت گسارغ ؼَد.
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 1جوَْر رئیط فٌبٍری ٍ ػلوی هؼبًٍت
 

 16/01/1395در جلعِ هَرخ  «ظتبد فرهبًذّی اقتصبد هقبٍهتی»

١ی  ٗٞس   52442/ت85001ت٠ اػتٜاد ٗلاد ٗلٞت٠ ؿ٘اسٟ )ّجذّویي جلعِ( 

 ١1395یلت ٝصیشاٙ، دس ساػتای ارشای ٜٗٞیات ٗوإ ٗؼظٖ س١ثشی دس ػاّ  31/6/1394

ٛاِٗزاسی ؿذٟ اػت، « ٝ ػْ٘ اهتلاد ٗواٝٗتی، اهذإ»٠ٓ ت٠ ػٜٞاٙ ػاّ  ٠ً تٞػظ ٗؼظٖ

ّبی پیؽٌْبدی کبرگرٍُ ّبی ثرًبهِ  پرٍشُ رغ اص تحج ٝ تشسػی دس خلٞف

 ، تصَیت ًوَد: 1395ّبی هلی اقتصبد هقبٍهتی ثرای اجرا در ظبل 

دظتگبُ »ثِ ػٌَاى « جوَْر رئیط فٌبٍری ٍ ػلوی هؼبًٍت»الف( 

رای اجرا در دار ثِ ؼرح ریل ث ّبی اٍلَیت هعئَل اجرای پرٍشُ« هجری

 گردد: تؼییي هی 1395ظبل 

 ػٌَاى ثرًبهِ هلی ػٌَاى پرٍشُ ردیف

1 
  ؿشًت 3000ػاصی ٛظإ ح٘ایت اص  ریادٟ

 تٜیاٙ  داٛؾ

تٞػؼ٠ اهتلاد داٛؾ 
 تٜیاٙ 

2 

ػاصی ٛظإ كیاٛت اص تاصاس  عشاحی ٝ ریادٟ
تٜیاٙ اص عشین ت٢ی٠  ٗٔی دس حٞصٟ داٛؾ

دػتِاٟ ارشایی  4ریٞػت كٜاٝسی تخـی دس 

تٞػؼ٠ اهتلاد داٛؾ 
 تٜیاٙ 
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 ػٌَاى ثرًبهِ هلی ػٌَاى پرٍشُ ردیف

)ٝصاستخا٠ٛ ١ای ٛیشٝ، ت٢ذاؿت، ًـاٝسصی ٝ 
 استثاعات(

ثرای ػولیبتی ًوَدى « دظتگبُ هجری»ة( اجرای هَارد زیر تَظظ 

 هٌذرج در ثٌذ )الف( ضرٍری اظت:ّبی  پرٍشُ

تایؼت تٞػظ  ٗی ١1395ای ٗلٞب تشای ارشا دس ػاّ  رشٝطٟ (1
ٛظإ یٌپاسچ٠ ریـثشد »تا اٝٓٞیت ٝ دس چاسچٞب « دػتِاٟ ٗزشی»

 ًٔی٠ اػت ارشا ٝ تٌ٘یْ ؿٞٛذ. تذی٢ی« ٝ رایؾ اهتلاد ٗواٝٗتی
 دػتِاٟ» ػ٢ذٟ تش رشٝطٟ ات٘إ تا اتالؽ صٗاٙ اص ١ا ٗؼلٞٓیت
 .تٞد خٞا١ذ «ٗزشی

، تا هیذ كٞسیت حذاًخش ظشف ٗذت دٝ سٝص تشای «دػتِاٟ ٗزشی» (2
تؼشیغ دس ارشای ١ش یي اص آ٢ٛا ٛؼثت ت٠ كذٝس حٌٖ تشای 
ٗؼاٝٙ ٝ یا ٗؼاٝٛیٚ ریشتظ خٞد ت٠ ػٜٞاٙ ٗزشی اهذإ ٝ ت٠ 

 دتیشخا٠ٛ ػتاد ٗؼشكی ٛ٘ایذ.

، «دػتِاٟ ٗزشی»ٗزشی ٜٗلٞب اص ػٞی ٝصیش یا تاالتشیٚ ٗوإ  (3
ظق اػت ظشف ٗذت یي ١لت٠ رغ اص اتالؽ ایٚ ٗلٞت٠ تشای ٗٞ

ٛظإ »١ا دس چاسچٞب ٜٗـٞس رشٝطٟ ٜٗذسد دس  ١ش یي اص رشٝطٟ
« تشٛا٠ٗ ػ٘ٔیاتی»، «یٌپاسچ٠ ریـثشد ٝ رایؾ اهتلاد ٗواٝٗتی

ت٢ی٠ ٝ رغ اص تاییذ سئیغ دػتِاٟ ارشایی ت٠ دتیشخا٠ٛ ػتاد اسائ٠ 
 ٛ٘ایذ. 

١ای ٗلٞب  ارشای ١ش یي اص رشٝطٟ تاٗیٚ ٜٗاتغ ٗآی الصٕ تشای (4
تایؼت دس  تاؿذ ٝ ٗزشی ٗی ٗی« دػتِاٟ ٗزشی»تش ػ٢ذٟ 

چاسچٞب اػتثاسات، ٝظایق ٝ اختیاسات دػتِاٟ ٗزشی، ًٔی٠ 
اهذاٗات الصٕ سا تشای تاٗیٚ ٗآی رشٝطٟ ت٠ ٛحٞی ت٠ ػْ٘ آٝسد 

 ٠ً رشٝطٟ عثن صٗاٛثٜذی ٗلٞب ارشا ؿٞد.

ت٠ عٞس ٗؼت٘ش، ١لت٠ یٌثاس  ١ش دٝٗٞظق اػت « دػتِاٟ ٗزشی» (5
١ا ٝ  آٗذٟ تشای ارشای ١ش یي اص رشٝطٟ ػْ٘ ُضاسؽ اهذاٗات ت٠

ٛظإ یٌپاسچ٠ ریـثشد ٝ رایؾ اهتلاد »ػٌ٘ٔشد سا دس چاسچٞب 
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١ای ٗلٞب ػتاد ت٠ دتیشخا٠ٛ ػتاد ُضاسؽ  ٝ ؿاخق« ٗواٝٗتی
 ٛ٘ایذ. 

 الزم ثب ّبی ّبی اجرایی هَظف ثِ اًجبم ّوکبری ج( کلیِ دظتگبُ

هصَة ظتبد »ثرای اجرای پرٍشُ ّبی اٍلَیت دار « هجری دظتگبُ»

هی ثبؼٌذ. عراحی  1395ثرای اجرا در ظبل « فرهبًذّی اقتصبد هقبٍهتی

ّب ثر  ّبی هؽترک ثب ظبیر دظتگبُ ظبزٍکبر الزم ثرای تحقق ّوکبری

 اظت.« دظتگبُ هجری»ػْذُ 

یؽجرد ٍ پبیػ ًظبم یکپبرچِ پ»د( اجرای ّر یک از پرٍشُ ّب ثر اظبض 

ٍ هصَثبت ظتبد، تَظظ دثیرخبًِ ظتبد هَرد پبیػ « اقتصبد هقبٍهتی

قرار هی گیرد. ثرای ًظبرت ثر اجرا ٍ حصَل اعویٌبى از پیؽرفت 

صَرت اتفبقی حعت هَرد  ّبی هیذاًی ثِ ّبی هصَة، ثبزدیذ پرٍشُ

تَظظ دثیرخبًِ اًجبم خَاّذ ؼذ ٍ پط از ارزیبثی ػولکرد، تؽَیق ٍ یب 

 گیرد. یِ هجری در دظتَر کبر ظتبد قرار هیتٌج

دظتگبُ »ّبی ٍاصلِ از  ّو( دثیرخبًِ ظتبد پط از ثررظی گسارغ

،  ٍ هعتٌذات هرثَط، هَضَع را جْت پیگیری اجرای پرٍشُ« هجری

رظیذگی ثِ ًحَُ اجرا ٍ ثررظی هؽکالت ٍ اتخبر تصویوبت هقتضی 

ِ رئیط ظتبد، ًؽعت ظِ جبًج»ثرای پیؽجرد پرٍشُ، در دظتَر کبر 

کِ ثصَرت ّفتگی تؽکیل هی ؼَد، « دظتگبُ هجری ٍ دثیرخبًِ ظتبد

 قرارهی دّذ. 

* الزم اظت ًتیجِ اقذاهبت اًجبم یبفتِ در ارتجبط ثب هصَثبت اثالغی ثِ 

 ایٌجبًت گسارغ ؼَد.
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 1جوَْر رئیط حقَقی هؼبًٍت 

 16/01/1395در جلعِ هَرخ  «ظتبد فرهبًذّی اقتصبد هقبٍهتی»

١ی  ٗٞس   52442/ت85001ت٠ اػتٜاد ٗلاد ٗلٞت٠ ؿ٘اسٟ )ّجذّویي جلعِ( 

 ١1395یلت ٝصیشاٙ، دس ساػتای ارشای ٜٗٞیات ٗوإ ٗؼظٖ س١ثشی دس ػاّ  31/6/1394

ٛاِٗزاسی ؿذٟ اػت، « اهتلاد ٗواٝٗتی، اهذإ ٝ ػْ٘»٠ٓ ت٠ ػٜٞاٙ ػاّ  ٠ً تٞػظ ٗؼظٖ

ّبی پیؽٌْبدی کبرگرٍُ ّبی ثرًبهِ  پرٍشُ دس خلٞف رغ اص تحج ٝ تشسػی

 ، تصَیت ًوَد: 1395ّبی هلی اقتصبد هقبٍهتی ثرای اجرا در ظبل 

هعئَل « دظتگبُ هجری»ثِ ػٌَاى « جوَْر رئیط حقَقی هؼبًٍت»الف( 

 1395دار ثِ ؼرح ریل ثرای اجرا در ظبل  ّبی اٍلَیت اجرای پرٍشُ

 گردد: تؼییي هی

 ػٌَاى ثرًبهِ هلی پرٍشُػٌَاى  ردیف

1 
 ٗضاحٖؿٜاػایی ٝ حزف هٞاٛیٚ ٝ ٗوشسات ٗآی 

 تشای ارشای ػیاػت٢ای اهتلاد ٗواٝٗتی

تشهشاسی اٛضثاط ٗآی 
دس تخؾ ػ٘ٞٗی ٝ 

تٞدر٠  ٝاتؼتِیهغغ 

 ت٠ ٛلت

                                                      
 اتالؿی ٗؼاٝٙ اّٝ سئیغ ر٢٘ٞس 29/1/1395ٗٞس   8005ٛا٠ٗ  ؿ٘اسٟ -1
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ثرای ػولیبتی ًوَدى « دظتگبُ هجری»ة( اجرای هَارد زیر تَظظ 

 اظت:ّبی هٌذرج در ثٌذ )الف( ضرٍری  پرٍشُ

تایؼت تٞػظ  ٗی ١1395ای ٗلٞب تشای ارشا دس ػاّ  رشٝطٟ (1
ٛظإ یٌپاسچ٠ ریـثشد »تا اٝٓٞیت ٝ دس چاسچٞب « دػتِاٟ ٗزشی»

 ًٔی٠ اػت ارشا ٝ تٌ٘یْ ؿٞٛذ. تذی٢ی« ٝ رایؾ اهتلاد ٗواٝٗتی
 دػتِاٟ» ػ٢ذٟ تش رشٝطٟ ات٘إ تا اتالؽ صٗاٙ اص ١ا ٗؼلٞٓیت
 .تٞد خٞا١ذ «ٗزشی

، تا هیذ كٞسیت حذاًخش ظشف ٗذت دٝ سٝص تشای «ٗزشیدػتِاٟ » (2
تؼشیغ دس ارشای ١ش یي اص آ٢ٛا ٛؼثت ت٠ كذٝس حٌٖ تشای 
ٗؼاٝٙ ٝ یا ٗؼاٝٛیٚ ریشتظ خٞد ت٠ ػٜٞاٙ ٗزشی اهذإ ٝ ت٠ 

 دتیشخا٠ٛ ػتاد ٗؼشكی ٛ٘ایذ.

، «دػتِاٟ ٗزشی»ٗزشی ٜٗلٞب اص ػٞی ٝصیش یا تاالتشیٚ ٗوإ  (3
ت٠ رغ اص اتالؽ ایٚ ٗلٞت٠ تشای ٗٞظق اػت ظشف ٗذت یي ١ل

ٛظإ »١ا دس چاسچٞب ٜٗـٞس رشٝطٟ ٜٗذسد دس  ١ش یي اص رشٝطٟ
« تشٛا٠ٗ ػ٘ٔیاتی»، «یٌپاسچ٠ ریـثشد ٝ رایؾ اهتلاد ٗواٝٗتی

ت٢ی٠ ٝ رغ اص تاییذ سئیغ دػتِاٟ ارشایی ت٠ دتیشخا٠ٛ ػتاد اسائ٠ 
 ٛ٘ایذ. 

١ای ٗلٞب ٟ تاٗیٚ ٜٗاتغ ٗآی الصٕ تشای ارشای ١ش یي اص رشٝط (4
تایؼت دس  تاؿذ ٝ ٗزشی ٗی ٗی« دػتِاٟ ٗزشی»تش ػ٢ذٟ 

چاسچٞب اػتثاسات، ٝظایق ٝ اختیاسات دػتِاٟ ٗزشی، ًٔی٠ 
اهذاٗات الصٕ سا تشای تاٗیٚ ٗآی رشٝطٟ ت٠ ٛحٞی ت٠ ػْ٘ آٝسد 

 ٠ً رشٝطٟ عثن صٗاٛثٜذی ٗلٞب ارشا ؿٞد.

ت٘ش، ت٠ عٞس ٗؼ١لت٠ یٌثاس  ١ش دٝٗٞظق اػت « دػتِاٟ ٗزشی» (5
١ا ٝ  آٗذٟ تشای ارشای ١ش یي اص رشٝطٟ ػْ٘ ُضاسؽ اهذاٗات ت٠

ٛظإ یٌپاسچ٠ ریـثشد ٝ رایؾ اهتلاد »ػٌ٘ٔشد سا دس چاسچٞب 
١ای ٗلٞب ػتاد ت٠ دتیشخا٠ٛ ػتاد ُضاسؽ  ٝ ؿاخق« ٗواٝٗتی
 ٛ٘ایذ. 
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الزم ثب  ّبی ّبی اجرایی هَظف ثِ اًجبم ّوکبری ج( کلیِ دظتگبُ

هصَة ظتبد »اجرای پرٍشُ ّبی اٍلَیت دار ثرای « هجری دظتگبُ»

هی ثبؼٌذ. عراحی  1395ثرای اجرا در ظبل « فرهبًذّی اقتصبد هقبٍهتی

ّب ثر  ّبی هؽترک ثب ظبیر دظتگبُ ظبزٍکبر الزم ثرای تحقق ّوکبری

 اظت.« دظتگبُ هجری»ػْذُ 

ًظبم یکپبرچِ پیؽجرد ٍ پبیػ »د( اجرای ّر یک از پرٍشُ ّب ثر اظبض 

ٍ هصَثبت ظتبد، تَظظ دثیرخبًِ ظتبد هَرد پبیػ « هقبٍهتیاقتصبد 

قرار هی گیرد. ثرای ًظبرت ثر اجرا ٍ حصَل اعویٌبى از پیؽرفت 

صَرت اتفبقی حعت هَرد  ّبی هیذاًی ثِ ّبی هصَة، ثبزدیذ پرٍشُ

تَظظ دثیرخبًِ اًجبم خَاّذ ؼذ ٍ پط از ارزیبثی ػولکرد، تؽَیق ٍ یب 

 گیرد. ظتبد قرار هی تٌجیِ هجری در دظتَر کبر

دظتگبُ »ّبی ٍاصلِ از  ّو( دثیرخبًِ ظتبد پط از ثررظی گسارغ

،  ٍ هعتٌذات هرثَط، هَضَع را جْت پیگیری اجرای پرٍشُ« هجری

رظیذگی ثِ ًحَُ اجرا ٍ ثررظی هؽکالت ٍ اتخبر تصویوبت هقتضی 

ًؽعت ظِ جبًجِ رئیط ظتبد، »ثرای پیؽجرد پرٍشُ، در دظتَر کبر 

کِ ثصَرت ّفتگی تؽکیل هی ؼَد، « هجری ٍ دثیرخبًِ ظتبددظتگبُ 

 قرارهی دّذ. 

* الزم اظت ًتیجِ اقذاهبت اًجبم یبفتِ در ارتجبط ثب هصَثبت اثالغی ثِ 

 ایٌجبًت گسارغ ؼَد.
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 1ایراى اظالهی جوَْری ظیوبی ٍ صذا ظبزهبى
 

 16/01/1395در جلعِ هَرخ  «ظتبد فرهبًذّی اقتصبد هقبٍهتی»

١ی  ٗٞس   52442/ت85001ت٠ اػتٜاد ٗلاد ٗلٞت٠ ؿ٘اسٟ )ّجذّویي جلعِ( 

 ١1395یلت ٝصیشاٙ، دس ساػتای ارشای ٜٗٞیات ٗوإ ٗؼظٖ س١ثشی دس ػاّ  31/6/1394

ٛاِٗزاسی ؿذٟ اػت، « اهتلاد ٗواٝٗتی، اهذإ ٝ ػْ٘»٠ٓ ت٠ ػٜٞاٙ ػاّ  ٠ً تٞػظ ٗؼظٖ

ّبی پیؽٌْبدی کبرگرٍُ ّبی ثرًبهِ  پرٍشُ دس خلٞف رغ اص تحج ٝ تشسػی

 ، تصَیت ًوَد: 1395ّبی هلی اقتصبد هقبٍهتی ثرای اجرا در ظبل 

ثِ ػٌَاى « ایراى اظالهی جوَْری ظیوبی ٍ صذا ظبزهبى»الف( 

دار ثِ ؼرح ریل ثرای  ّبی اٍلَیت هعئَل اجرای پرٍشُ« دظتگبُ هجری»

 گردد: تؼییي هی 1395اجرا در ظبل 

 ػٌَاى ثرًبهِ هلی ػٌَاى پرٍشُ ردیف

1 

ای تـٞین ٗـاسًت  عشاحی آِٞی سػا٠ٛ
ػ٘ٞٗی دس تٞٓیذ ٗٔی ٝ اكال  آِٞی 

 ٗلشف ٝ ارشای آٙ

ػاصی ٝ  ُلت٘اٙ
ػاصی  كش١َٜ

  اهتلاد ٗواٝٗتی

2 
عشاحی ٝ ارشای آِٞی سػا٠ٛ ای تشٝیذ ٝ 
توٞیت سكتاس١ای اهتلادی تایؼت٠ دس 

ػاصی ٝ  ُلت٘اٙ
ػاصی  كش١َٜ

                                                      
 اتالؿی ٗؼاٝٙ اّٝ سئیغ ر٢٘ٞس 29/1/1395ٗٞس   7992ٛا٠ٗ ؿ٘اسٟ  -1
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 ػٌَاى ثرًبهِ هلی ػٌَاى پرٍشُ ردیف

  اهتلاد ٗواٝٗتی اهتلادیخاٛٞاس١ا ٝ كؼاالٙ 

ثرای ػولیبتی ًوَدى « دظتگبُ هجری»ة( اجرای هَارد زیر تَظظ 

 ّبی هٌذرج در ثٌذ )الف( ضرٍری اظت: پرٍشُ

تایؼت تٞػظ  ٗی ١1395ای ٗلٞب تشای ارشا دس ػاّ  رشٝطٟ (1
ٛظإ یٌپاسچ٠ ریـثشد »تا اٝٓٞیت ٝ دس چاسچٞب « دػتِاٟ ٗزشی»
 ًٔی٠ اػت ارشا ٝ تٌ٘یْ ؿٞٛذ. تذی٢ی« رایؾ اهتلاد ٗواٝٗتی ٝ

 دػتِاٟ» ػ٢ذٟ تش رشٝطٟ ات٘إ تا اتالؽ صٗاٙ اص ١ا ٗؼلٞٓیت
 .تٞد خٞا١ذ «ٗزشی

، تا هیذ كٞسیت حذاًخش ظشف ٗذت دٝ سٝص تشای «دػتِاٟ ٗزشی» (2
تؼشیغ دس ارشای ١ش یي اص آ٢ٛا ٛؼثت ت٠ كذٝس حٌٖ تشای 

شتظ خٞد ت٠ ػٜٞاٙ ٗزشی اهذإ ٝ ت٠ ٗؼاٝٙ ٝ یا ٗؼاٝٛیٚ ری
 دتیشخا٠ٛ ػتاد ٗؼشكی ٛ٘ایذ.

، «دػتِاٟ ٗزشی»ٗزشی ٜٗلٞب اص ػٞی ٝصیش یا تاالتشیٚ ٗوإ  (3
ٗٞظق اػت ظشف ٗذت یي ١لت٠ رغ اص اتالؽ ایٚ ٗلٞت٠ تشای 

ٛظإ »١ا دس چاسچٞب ٜٗـٞس رشٝطٟ ٜٗذسد دس  ١ش یي اص رشٝطٟ
« تشٛا٠ٗ ػ٘ٔیاتی»، «تییٌپاسچ٠ ریـثشد ٝ رایؾ اهتلاد ٗواٝٗ

ت٢ی٠ ٝ رغ اص تاییذ سئیغ دػتِاٟ ارشایی ت٠ دتیشخا٠ٛ ػتاد اسائ٠ 
 ٛ٘ایذ. 

١ای ٗلٞب  تاٗیٚ ٜٗاتغ ٗآی الصٕ تشای ارشای ١ش یي اص رشٝطٟ (4
تایؼت دس  تاؿذ ٝ ٗزشی ٗی ٗی« دػتِاٟ ٗزشی»تش ػ٢ذٟ 

چاسچٞب اػتثاسات، ٝظایق ٝ اختیاسات دػتِاٟ ٗزشی، ًٔی٠ 
الصٕ سا تشای تاٗیٚ ٗآی رشٝطٟ ت٠ ٛحٞی ت٠ ػْ٘ آٝسد  اهذاٗات

 ٠ً رشٝطٟ عثن صٗاٛثٜذی ٗلٞب ارشا ؿٞد.

ت٠ عٞس ٗؼت٘ش، ١لت٠ یٌثاس  ١ش دٝٗٞظق اػت « دػتِاٟ ٗزشی» (5
١ا ٝ  آٗذٟ تشای ارشای ١ش یي اص رشٝطٟ ػْ٘ ُضاسؽ اهذاٗات ت٠

ٛظإ یٌپاسچ٠ ریـثشد ٝ رایؾ اهتلاد »ػٌ٘ٔشد سا دس چاسچٞب 
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١ای ٗلٞب ػتاد ت٠ دتیشخا٠ٛ ػتاد ُضاسؽ  ٝ ؿاخق« اٝٗتیٗو
 ٛ٘ایذ. 

الزم ثب  ّبی ّبی اجرایی هَظف ثِ اًجبم ّوکبری ج( کلیِ دظتگبُ

هصَة ظتبد »ثرای اجرای پرٍشُ ّبی اٍلَیت دار « هجری دظتگبُ»

هی ثبؼٌذ. عراحی  1395ثرای اجرا در ظبل « فرهبًذّی اقتصبد هقبٍهتی

ّب ثر  ّبی هؽترک ثب ظبیر دظتگبُ تحقق ّوکبریظبزٍکبر الزم ثرای 

 اظت.« دظتگبُ هجری»ػْذُ 

ًظبم یکپبرچِ پیؽجرد ٍ پبیػ »د( اجرای ّر یک از پرٍشُ ّب ثر اظبض 

ٍ هصَثبت ظتبد، تَظظ دثیرخبًِ ظتبد هَرد پبیػ « اقتصبد هقبٍهتی

قرار هی گیرد. ثرای ًظبرت ثر اجرا ٍ حصَل اعویٌبى از پیؽرفت 

صَرت اتفبقی حعت هَرد  ّبی هیذاًی ثِ ی هصَة، ثبزدیذّب پرٍشُ

تَظظ دثیرخبًِ اًجبم خَاّذ ؼذ ٍ پط از ارزیبثی ػولکرد، تؽَیق ٍ یب 

 گیرد. تٌجیِ هجری در دظتَر کبر ظتبد قرار هی

دظتگبُ »ّبی ٍاصلِ از  ّو( دثیرخبًِ ظتبد پط از ثررظی گسارغ

،  اجرای پرٍشُ ٍ هعتٌذات هرثَط، هَضَع را جْت پیگیری« هجری

رظیذگی ثِ ًحَُ اجرا ٍ ثررظی هؽکالت ٍ اتخبر تصویوبت هقتضی 

ًؽعت ظِ جبًجِ رئیط ظتبد، »ثرای پیؽجرد پرٍشُ، در دظتَر کبر 

کِ ثصَرت ّفتگی تؽکیل هی ؼَد، « دظتگبُ هجری ٍ دثیرخبًِ ظتبد

 قرارهی دّذ. 

ت اثالغی ثِ * الزم اظت ًتیجِ اقذاهبت اًجبم یبفتِ در ارتجبط ثب هصَثب

 ایٌجبًت گسارغ ؼَد.
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 ًٍِیصُ ٍ صٌؼتی -تجبری آزاد هٌبعق ػبلی ؼَرای دثیرخب 

1اقتصبدی
 

 16/01/1395در جلعِ هَرخ  «ظتبد فرهبًذّی اقتصبد هقبٍهتی»

١ی  ٗٞس   52442/ت85001ت٠ اػتٜاد ٗلاد ٗلٞت٠ ؿ٘اسٟ )ّجذّویي جلعِ( 

 1395ٜٗٞیات ٗوإ ٗؼظٖ س١ثشی دس ػاّ ١یلت ٝصیشاٙ، دس ساػتای ارشای  31/6/1394

ٛاِٗزاسی ؿذٟ اػت، « اهتلاد ٗواٝٗتی، اهذإ ٝ ػْ٘»٠ٓ ت٠ ػٜٞاٙ ػاّ  ٠ً تٞػظ ٗؼظٖ

ّبی پیؽٌْبدی کبرگرٍُ ّبی ثرًبهِ  پرٍشُ رغ اص تحج ٝ تشسػی دس خلٞف

 ، تصَیت ًوَد: 1395ّبی هلی اقتصبد هقبٍهتی ثرای اجرا در ظبل 

 ٍیصُ ٍ صٌؼتی -تجبری آزاد هٌبعق ػبلی ؼَرای دثیرخبًِ»الف( 

ّبی  هعئَل اجرای پرٍشُ« دظتگبُ هجری»ثِ ػٌَاى « اقتصبدی

 گردد: تؼییي هی 1395دار ثِ ؼرح ریل ثرای اجرا در ظبل  اٍلَیت

 ػٌَاى ثرًبهِ هلی ػٌَاى پرٍشُ ردیف

1 
آٝسی ریـشكت٠ دس ایزاد ٗشاًض استواء ٝ اٛتواّ كٚ

 كٜؼتی ٝ ٝیظٟ اهتلادی  -ٜٗاعن آصاد تزاسی

تشد  ریؾ
ُشایی اهتلاد  تشٝٙ

)تٞػؼ٠ كادسات 
 ؿیش ٛلتی(

تشد  ریؾدسكذ اكضایؾ ٗیضاٙ كادسات ٗزذد دس ٜٗاعن  30 2
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 ػٌَاى ثرًبهِ هلی ػٌَاى پرٍشُ ردیف
ُشایی اهتلاد  تشٝٙ كٜؼتی ٝ ٝیظٟ اهتلادی  -آصاد تزاسی

)تٞػؼ٠ كادسات 
 ؿیش ٛلتی(

3 
دسكذ اكضایؾ كادسات اص عشین تشاٛضیت دس  30

 كٜؼتی ٝ ٝیظٟ اهتلادی  -ٜٗاعن آصاد تزاسی

تشد  ریؾ
ُشایی اهتلاد  تشٝٙ

)تٞػؼ٠ كادسات 
 ؿیش ٛلتی(

ثرای ػولیبتی ًوَدى « دظتگبُ هجری»ة( اجرای هَارد زیر تَظظ 

 ّبی هٌذرج در ثٌذ )الف( ضرٍری اظت: پرٍشُ

تایؼت تٞػظ  ٗی 1395ػاّ  ١ای ٗلٞب تشای ارشا دس رشٝطٟ (1
ٛظإ یٌپاسچ٠ ریـثشد »تا اٝٓٞیت ٝ دس چاسچٞب « دػتِاٟ ٗزشی»

 ًٔی٠ اػت ارشا ٝ تٌ٘یْ ؿٞٛذ. تذی٢ی« ٝ رایؾ اهتلاد ٗواٝٗتی
 دػتِاٟ» ػ٢ذٟ تش رشٝطٟ ات٘إ تا اتالؽ صٗاٙ اص ١ا ٗؼلٞٓیت
 .تٞد خٞا١ذ «ٗزشی

سٝص تشای  ، تا هیذ كٞسیت حذاًخش ظشف ٗذت دٝ«دػتِاٟ ٗزشی» (2
تؼشیغ دس ارشای ١ش یي اص آ٢ٛا ٛؼثت ت٠ كذٝس حٌٖ تشای 
ٗؼاٝٙ ٝ یا ٗؼاٝٛیٚ ریشتظ خٞد ت٠ ػٜٞاٙ ٗزشی اهذإ ٝ ت٠ 

 دتیشخا٠ٛ ػتاد ٗؼشكی ٛ٘ایذ.

، «دػتِاٟ ٗزشی»ٗزشی ٜٗلٞب اص ػٞی ٝصیش یا تاالتشیٚ ٗوإ  (3
ٗٞظق اػت ظشف ٗذت یي ١لت٠ رغ اص اتالؽ ایٚ ٗلٞت٠ تشای 

ٛظإ »١ا دس چاسچٞب ٜٗـٞس رشٝطٟ ٜٗذسد دس  ص رشٝط١ٟش یي ا
« تشٛا٠ٗ ػ٘ٔیاتی»، «یٌپاسچ٠ ریـثشد ٝ رایؾ اهتلاد ٗواٝٗتی

ت٢ی٠ ٝ رغ اص تاییذ سئیغ دػتِاٟ ارشایی ت٠ دتیشخا٠ٛ ػتاد اسائ٠ 
 ٛ٘ایذ. 

١ای ٗلٞب  تاٗیٚ ٜٗاتغ ٗآی الصٕ تشای ارشای ١ش یي اص رشٝطٟ (4
تایؼت دس  اؿذ ٝ ٗزشی ٗیت ٗی« دػتِاٟ ٗزشی»تش ػ٢ذٟ 
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چاسچٞب اػتثاسات، ٝظایق ٝ اختیاسات دػتِاٟ ٗزشی، ًٔی٠ 
اهذاٗات الصٕ سا تشای تاٗیٚ ٗآی رشٝطٟ ت٠ ٛحٞی ت٠ ػْ٘ آٝسد 

 ٠ً رشٝطٟ عثن صٗاٛثٜذی ٗلٞب ارشا ؿٞد.

ت٠ عٞس ٗؼت٘ش، ١لت٠ یٌثاس  ١ش دٝٗٞظق اػت « دػتِاٟ ٗزشی» (5
١ا ٝ  رشای ١ش یي اص رشٝطٟآٗذٟ تشای ا ػْ٘ ُضاسؽ اهذاٗات ت٠

ٛظإ یٌپاسچ٠ ریـثشد ٝ رایؾ اهتلاد »ػٌ٘ٔشد سا دس چاسچٞب 
١ای ٗلٞب ػتاد ت٠ دتیشخا٠ٛ ػتاد ُضاسؽ  ٝ ؿاخق« ٗواٝٗتی
 ٛ٘ایذ. 

الزم ثب  ّبی ّبی اجرایی هَظف ثِ اًجبم ّوکبری ج( کلیِ دظتگبُ

 هصَة ظتبد»ثرای اجرای پرٍشُ ّبی اٍلَیت دار « هجری دظتگبُ»

هی ثبؼٌذ. عراحی  1395ثرای اجرا در ظبل « فرهبًذّی اقتصبد هقبٍهتی

ّب ثر  ّبی هؽترک ثب ظبیر دظتگبُ ظبزٍکبر الزم ثرای تحقق ّوکبری

 اظت.« دظتگبُ هجری»ػْذُ 

ًظبم یکپبرچِ پیؽجرد ٍ پبیػ »د( اجرای ّر یک از پرٍشُ ّب ثر اظبض 

ظتبد هَرد پبیػ  ٍ هصَثبت ظتبد، تَظظ دثیرخبًِ« اقتصبد هقبٍهتی

قرار هی گیرد. ثرای ًظبرت ثر اجرا ٍ حصَل اعویٌبى از پیؽرفت 

صَرت اتفبقی حعت هَرد  ّبی هیذاًی ثِ ّبی هصَة، ثبزدیذ پرٍشُ

تَظظ دثیرخبًِ اًجبم خَاّذ ؼذ ٍ پط از ارزیبثی ػولکرد، تؽَیق ٍ یب 

 گیرد. تٌجیِ هجری در دظتَر کبر ظتبد قرار هی

دظتگبُ »ّبی ٍاصلِ از  پط از ثررظی گسارغ ّو( دثیرخبًِ ظتبد

،  ٍ هعتٌذات هرثَط، هَضَع را جْت پیگیری اجرای پرٍشُ« هجری
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رظیذگی ثِ ًحَُ اجرا ٍ ثررظی هؽکالت ٍ اتخبر تصویوبت هقتضی 

ًؽعت ظِ جبًجِ رئیط ظتبد، »ثرای پیؽجرد پرٍشُ، در دظتَر کبر 

تؽکیل هی ؼَد، کِ ثصَرت ّفتگی « دظتگبُ هجری ٍ دثیرخبًِ ظتبد

 قرارهی دّذ. 

* الزم اظت ًتیجِ اقذاهبت اًجبم یبفتِ در ارتجبط ثب هصَثبت اثالغی ثِ 

 ایٌجبًت گسارغ ؼَد.
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 1 یٍ گردؼگر یدظت غیصٌب ،یفرٌّگ راثیظبزهبى ه 

 16/01/1395در جلعِ هَرخ  «ظتبد فرهبًذّی اقتصبد هقبٍهتی»

١ی  ٗٞس   52442/ت85001ت٠ اػتٜاد ٗلاد ٗلٞت٠ ؿ٘اسٟ )ّجذّویي جلعِ( 

 1395ٗؼظٖ س١ثشی دس ػاّ ١یلت ٝصیشاٙ، دس ساػتای ارشای ٜٗٞیات ٗوإ  31/6/1394

ٛاِٗزاسی ؿذٟ اػت، « اهتلاد ٗواٝٗتی، اهذإ ٝ ػْ٘»٠ٓ ت٠ ػٜٞاٙ ػاّ  ٠ً تٞػظ ٗؼظٖ

ّبی ثرًبهِ  ّبی پیؽٌْبدی کبرگرٍُ پرٍشُ رغ اص تحج ٝ تشسػی دس خلٞف

 ، تصَیت ًوَد: 1395ّبی هلی اقتصبد هقبٍهتی ثرای اجرا در ظبل 

هعئَل اجرای « دظتگبُ هجری»ثِ ػٌَاى « گردؼگری ٍ دظتی صٌبیغ فرٌّگی، هیراث ظبزهبى»الف( 

 گردد: تؼییي هی 1395دار ثِ ؼرح ریل ثرای اجرا در ظبل  ّبی اٍلَیت پرٍشُ

 ػٌَاى ثرًبهِ هلی ػٌَاى پرٍشُ ردیف

1 
١ای تٞٓیذی كٜایغ  تذٝیٚ تؼت٠ ح٘ایت اص ًاسُاٟ

 دػتی ٝ كشؽ ٝ ارشای آٙ

استوای تٞاٙ تٞٓیذ ٗٔی 
 اهتلاد(صایی  )دسٝٙ

 ١ای رذیذ دس ١تٔیَٜ ایزاد ظشكیت 2
استوای تٞاٙ تٞٓیذ ٗٔی 

 صایی اهتلاد( )دسٝٙ

 تذٝیٚ تؼت٠ ح٘ایت اص ُشدؿِشی ٝ ارشای آٙ 3
استوای تٞاٙ تٞٓیذ ٗٔی 

 صایی اهتلاد( )دسٝٙ
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ثرای ػولیبتی ًوَدى « دظتگبُ هجری»ة( اجرای هَارد زیر تَظظ 

 ضرٍری اظت:ّبی هٌذرج در ثٌذ )الف(  پرٍشُ

تا « دػتِاٟ ٗزشی»تایؼت تٞػظ  ٗی ١1395ای ٗلٞب تشای ارشا دس ػاّ  رشٝطٟ (1

ارشا ٝ « ٛظإ یٌپاسچ٠ ریـثشد ٝ رایؾ اهتلاد ٗواٝٗتی»اٝٓٞیت ٝ دس چاسچٞب 

 ػ٢ذٟ تش رشٝطٟ ات٘إ تا اتالؽ صٗاٙ اص ١ا ٗؼلٞٓیت ًٔی٠ اػت تٌ٘یْ ؿٞٛذ. تذی٢ی

 .تٞد خٞا١ذ «ٗزشی دػتِاٟ»

، تا هیذ كٞسیت حذاًخش ظشف ٗذت دٝ سٝص تشای تؼشیغ دس ارشای «ٗزشی دػتِاٟ» (2

١ش یي اص آ٢ٛا ٛؼثت ت٠ كذٝس حٌٖ تشای ٗؼاٝٙ ٝ یا ٗؼاٝٛیٚ ریشتظ خٞد ت٠ 

 ػٜٞاٙ ٗزشی اهذإ ٝ ت٠ دتیشخا٠ٛ ػتاد ٗؼشكی ٛ٘ایذ.

، ٗٞظق اػت «دػتِاٟ ٗزشی»ٗزشی ٜٗلٞب اص ػٞی ٝصیش یا تاالتشیٚ ٗوإ  (3

١ا دس  لت٠ رغ اص اتالؽ ایٚ ٗلٞت٠ تشای ١ش یي اص رشٝطٟظشف ٗذت یي ١

ٛظإ یٌپاسچ٠ ریـثشد ٝ رایؾ اهتلاد »چاسچٞب ٜٗـٞس رشٝطٟ ٜٗذسد دس 

ت٢ی٠ ٝ رغ اص تاییذ سئیغ دػتِاٟ ارشایی ت٠ « تشٛا٠ٗ ػ٘ٔیاتی»، «ٗواٝٗتی

 دتیشخا٠ٛ ػتاد اسائ٠ ٛ٘ایذ. 

١ای ٗلٞب تش ػ٢ذٟ  طٟتاٗیٚ ٜٗاتغ ٗآی الصٕ تشای ارشای ١ش یي اص رشٝ (4

تایؼت دس چاسچٞب اػتثاسات، ٝظایق ٝ  تاؿذ ٝ ٗزشی ٗی ٗی« دػتِاٟ ٗزشی»

اختیاسات دػتِاٟ ٗزشی، ًٔی٠ اهذاٗات الصٕ سا تشای تاٗیٚ ٗآی رشٝطٟ ت٠ ٛحٞی 

 ت٠ ػْ٘ آٝسد ٠ً رشٝطٟ عثن صٗاٛثٜذی ٗلٞب ارشا ؿٞد.

ؼت٘ش، ُضاسؽ ت٠ عٞس ٗ ّفتِ یکجبر ّر دٍٗٞظق اػت « دػتِاٟ ٗزشی» (5

١ا ٝ ػٌ٘ٔشد سا دس چاسچٞب  آٗذٟ تشای ارشای ١ش یي اص رشٝطٟ ػْ٘ اهذاٗات ت٠

١ای ٗلٞب ػتاد ت٠  ٝ ؿاخق« ٛظإ یٌپاسچ٠ ریـثشد ٝ رایؾ اهتلاد ٗواٝٗتی»

 دتیشخا٠ٛ ػتاد ُضاسؽ ٛ٘ایذ. 

ّبی اجرایی ثبالخص ًظبم ثبًکی کؽَر هَظف ثِ اًجبم  ج( کلیِ دظتگبُ

ثرای اجرای پرٍشُ ّبی اٍلَیت « هجری دظتگبُ»الزم ثب  ّبی ّوکبری

 1395ثرای اجرا در ظبل « هصَة ظتبد فرهبًذّی اقتصبد هقبٍهتی»دار 
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ّبی هؽترک ثب  هی ثبؼٌذ. عراحی ظبزٍکبر الزم ثرای تحقق ّوکبری

 اظت.« دظتگبُ هجری»ّب ثر ػْذُ  ظبیر دظتگبُ

پبرچِ پیؽجرد ٍ پبیػ ًظبم یک»د( اجرای ّر یک از پرٍشُ ّب ثر اظبض 

ٍ هصَثبت ظتبد، تَظظ دثیرخبًِ ظتبد هَرد پبیػ « اقتصبد هقبٍهتی

قرار هی گیرد. ثرای ًظبرت ثر اجرا ٍ حصَل اعویٌبى از پیؽرفت 

صَرت اتفبقی حعت هَرد  ّبی هیذاًی ثِ ّبی هصَة، ثبزدیذ پرٍشُ

یب  تَظظ دثیرخبًِ اًجبم خَاّذ ؼذ ٍ پط از ارزیبثی ػولکرد، تؽَیق ٍ

 گیرد. تٌجیِ هجری در دظتَر کبر ظتبد قرار هی

« دظتگبُ هجری»ّبی ٍاصلِ از  ٍ( دثیرخبًِ ظتبد پط از ثررظی گسارغ

، رظیذگی ثِ  ٍ هعتٌذات هرثَط، هَضَع را جْت پیگیری اجرای پرٍشُ

ًحَُ اجرا ٍ ثررظی هؽکالت ٍ اتخبر تصویوبت هقتضی ثرای پیؽجرد 

ِ جبًجِ رئیط ظتبد، دظتگبُ هجری ٍ ًؽعت ظ»پرٍشُ، در دظتَر کبر 

 کِ ثصَرت ّفتگی تؽکیل هی ؼَد، قرارهی دّذ. « دثیرخبًِ ظتبد

* الزم اظت ًتیجِ اقذاهبت اًجبم یبفتِ در ارتجبط ثب هصَثبت اثالغی ثِ 

 ایٌجبًت گسارغ ؼَد.


