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مقذمٍاي بش استاوذاسدَاي حسابذاسي

ٍ . 3احسّبي تزبضي ذبضد اظ وكَض وِ هبلىيت آًْب هتقلك ثِ ٍاحسّبي تزبضي ايطاًي اؾت
زض نَضتيوِ زض تْيِ ٍ اضائِ نَضتْبي هبلي ذَز تبثـ همطضات ٍ اؾتبًساضزّبي حؿبثساضي هحلي
ثبقٌس ،هلعم ثِ ضفبيت العاهبت اؾتبًساضزّبي حؿبثساضي ايطاى ًيؿتٌس .ثب ايي حبل زض هَاضزي وِ
ٍاحس تزبضيٍ ،احس فطفي يه ٍاحس ؾطهبيِگصاض ايطاًي ثبقس ،تْيِ نَضتْبي هبلي ٍاحس فطفي
ثطاؾبؼ اؾتبًساضزّبي حؿبثساضي ايطاى ًيع رْت اؾتفبزُ زض تْيِ نَضتْبي هبلي تلفيمي
ضطٍضي اؾت.
 . 4هؿئَليت تْيِ ٍ اضائِ نَضتْبي هبلي ثِ فْسُ هسيطيت ٍاحس تزبضي اؾت .هسيطيت ٍاحس
تزبضي هَؽف ثِ تْيِ ٍ اضائِ نَضتْبي هبلي ثِگًَِاي اؾت وِ تهَيطي هغلَة اظ ٍضقيت
هبلي ،فولىطز هبلي ٍ اًقغبفپصيطي هبلي ٍاحس تزبضي اضائِ وٌس .هسيطيت ٍاحس تزبضي هوىي
اؾت نَضتْب ٍ گعاضقْبي زيگطي ضا رْت اؾتفبزُ زاذلي ثِ ضٍقْبي هرتلف وِ هقغَف ثِ
اّساف هسيطيت زاذلي اؾت ،تْيِ وٌسّ .طگبُ نَضتْبي هبلي رْت اضائِ ثِ زيگط
اؾتفبزُوٌٌسگبى (ؾْبهساضاى ،ثؿتبًىبضاى ،زٍلت ،وبضوٌبى ٍ غيطُ) تْيِ قَز ،ضفبيت
اؾتبًساضزّبي حؿبثساضي زض تْيِ ٍ اضائِ آى العاهي اؾت.
 . 7زض هَضز هَضَفبتي وِ اؾتبًساضز حؿبثساضي هطثَط ثِ آى نبزض ًكسُ اؾت ،نَضتْبي هبلي
ثبيس ثطهجٌبي يىي اظ ضٍيِّبي هتساٍل حؿبثساضي تْيِ ٍ اضائِ گطزز وِ ثب هقيبضّبي ولي اضائِ
گشارشگزيهاليًعزيهتطيي اًغجبق ضا زاضز ٍ فطاّنوٌٌسُ تهَيط هغلَثي اظ

ًظزي

هفاّين

قسُ زض
ٍضقيت هبلي ،فولىطز هبلي ٍ اًقغبفپصيطي هبلي ٍاحس تزبضي اؾت.
 . 01هغبلجي وِ زض ّط اؾتبًساضز حؿبثساضي ثب حطٍف پط ضًگ هكرم قسُ اؾت العاهبت اؾتبًساضز
ضا تكىيل هيزّس .ايي العاهبت ثبيس ثب تَرِ ثِ ؾبيط هغبلت هٌسضد زض اؾتبًساضز وِ رٌجِ
تَضيحي ،تىويلي ٍ پكتيجبى زاضز هغبلقِ ،تفؿيط ٍ ثىبض گطفتِ قَز.
 . 00اظ آًزب وِ قطط اٍليِ هفيس ثَزى اعالفبت اضائِ قسُ زض نَضتْبي هبلي اّويت آًْبؾت ،لصا
العاهبت اؾتبًساضزّبي حؿبثساضي زض هَاضز ون اّويت وبضثطز ًساضز.
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 .1استاوذاسد حسابذاسي ضماسٌ 1
وحًٌ اسائٍ صًستُاي مالي

.0

ّسف ايي اؾتبًساضز تزَيع هجٌبيي ثطاي اضائِ نَضتْبي هبلي ثب همبنس فوَهي يه ٍاحس تزبضي
ثِ هٌؾَض حهَل اعويٌبى اظ لبثليت همبيؿِ ثب نَضتْبي هابلي زٍضُ ّابي لجال آى ٍاحاس ٍ ثاب
نَضتْبي هبلي ؾبيط ٍاحسّبي تزبضي هيثبقس .ثطاي زؾتيبثي ثِ ايي ّسف ،زض اياي اؾاتبًساضز
هالحؾبت ولي زضذهَل ًحَُ اضائِ نَضتْبي هابلي ،ضٌّوَزّابيي زضثابضُ ؾابذتبض آًْاب ٍ
حسالل العاهبت زضذهَل هحتَاي نَضتْبي هابلي اضائاِ قاسُ اؾات .چگاًَگي قاٌبذت،
اًساظُ گيطي ٍ افكبي هقبهالت ٍ ؾبيط ضٍيسازّبي ذبل زض ؾبيط اؾتبًساضزّبي حؿبثساضي اضائِ
هيقَز.

.2

العاهبت ايي اؾتبًساضز ثبيس زض اضائِ وليِ ”نَضتْبي هبلي ثب همبنس ٖوَهي“ وِ ثطاؾبؼ اؾتبًساضزّبي
حؿبثساضي تْيِ ٍ اضائِ هيقَز ،ثىبض گطفتِ قَز.

.5

ّسف نَضتْبي هبلي ،اضائِ اعالفبتي تلريم ٍ عجمِثٌسي قسُ زضثبضُ ٍضقيت هابلي ،فولىاطز
هبلي ٍ اًقغبفپصيطي هبلي ٍاحس تزبضي اؾت واِ ثاطاي عيفاي گؿاتطزُ اظ اؾاتفبزُوٌٌاسگبى
نَضتْبي هبلي زض اتربش تهويوبت التهبزي هفيس ٍالـ قَز .نَضتْبي هابلي ّوچٌايي ًتابيذ
ايفبي ٍؽيفِ هجبقطت هسيطيت يب حؿبثسّي آًْب ضا زض لجبل هٌبثقي وِ زض اذتيبضقبى لطاض گطفتاِ
اؾتً ،كبى هيزّس .ثِ هٌؾَض زؾتيبثي ثِ ايي ّسف ،زض ناَضتْبي هابلي ياه ٍاحاس تزابضي
اعالفبتي زضثبضُ هَاضز ظيط اضائِ هيقَز 9

الف .زاضاییْب،
ة.

ثسّیْب،

د.

حمَق نبحجبى ؾطهبیِ،

ز.

زضآهسّب،

ّ.

ّعیٌِّبٍ ،

ٍ.

رطیبًْبی ًمسی.
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ایي اطالػبتّ ،وطاُ ثب ؾبیط اطالػبت هٌسضد زض یبززاقتْبی تَضیحی ،اؾتفبزُوٌٌسگبى
نَضتْبی هبلی ضا زض پیفثیٌی رطیبًْبی ًمسی آتی ٍاحس تزبضی ٍ ذهَنبً زض ظهبًجٌسی ٍ
اطویٌبى اظ تَاًبیی آى زض ایزبز ٍرِ ًمس ووه هیوٌس.
.6

هؿئَليت تْيِ ٍ اضائِ نَضتْبي هبلي ثب ّيأتهسيطُ يب ؾبيط اضوبى ازاضُوٌٌسُ ٍاحس تزبضي اؾت.

.8

هزوَِٖ وبهل نَضتْبي هبلي قبهل ارعاي ظيط اؾت :

الف .نَضتْبي هبلي اؾبؾي :
.1

تطاظًبهِ،

.2

نَضت ؾَز ٍ ظيبى،

.3

نَضت ؾَز ٍ ظيبى ربهٍٕ ،

.4

نَضت رطيبى ٍرَُ ًمس .

ة.

يبززاقتْبي تَييحي.

. 10

ّط ٍاحس تزبضي وِ نَضتْبي هبلي آى َجك اؾتبًساضزّبي حؿبثساضي تْيِ ٍ اضائِ هييقيَز ثبييس اييي
ٍالٗيت ضا افكب وٌس .زض نَضتْبي هبلي ًجبيس شوط وطز وِ ايي نَضتْب َجك اؾيتبًساضزّبي حؿيبثساضي
تْيِ قسُ اؾت ،هگطايٌىِ زض تْيِ نَضتْبي هعثَض هفبز توبم العاهبت هٌسضد زض اؾتبًساضزّبي هطثٌَ
ضٖبيت قسُ ثبقس.

. 11

ثىبضگيطي ًبهٌبؾت اؾتبًساضزّبي حؿبثساضي ،اظ َطيك افكب زض يبززاقتْبي تَييحي ،رجطاى ًويقَز.

. 12

زض هَاضز ثؿيبض ًبزض ،چٌبًچِ هسيطيت ٍاحستزبضي ثِ ايي ًتيزِ ثطؾس وِ ضٖبيت يىي اظ العاهبت اؾتبًساضزّبي
حؿبثساضي ،نَضتْبي هبلي ضا گوطاُوٌٌسُ هيؾبظز ٍ ثٌبثطايي اًحطاف اظ آى ثِ هٌَٓض زؾتيبثي ثِ اضائِ نَضتْبي
هبلي ثِ ًحَ هُلَة يطٍضي اؾت ،ثبيس هَاضز ظيط ضا افكب وٌس :

الف .ايي هُلت وِ ثٌب ثِ اٖتمبز هسيطيت ٍاحس تزبضي ،نيَضتْبي هيبليٍ ،ييٗيت هيبليٖ ،ولىيطز هيبلي ٍ
رطيبًْبي ًمسي ٍاحس تزبضي ضا ثِ ًحَ هُلَة هٌٗىؽ هيوٌس،
ة.

تهطيح ايٌىِ نَضتْبي هبلي اظ توبم رٌجِ ّبي ثب اّويت هُبثك ثب اؾتبًساضزّبي حؿبثساضي هييثبقيس،
ثِ اؾتخٌبي اًحطاف اظ العاهبت يه اؾتبًساضز حؿبثساضي وِ ثِ هٌَٓض اضائيِ هُليَة نيَضتْبي هيبلي
اًزبم گطفتِ اؾت،

د.

اؾتبًساضزي وِ العاهبت آى ضٖبيت ًكسُ اؾت ،هبّيت اًحيطاف قيبهل قييَُ حؿيبثساضي هميطض زض
اؾتبًساضز ،ايٌىِ چطا وبضثطز قيَُ همطض زض اؾتبًساضز نَضتْبي هبلي ضا گوطاُوٌٌسُ هيؾيبظز ٍ قييَُ
حؿبثساضي ثىبض گطفتِ قسٍُ ،
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ز.

احط هبلي اًحطاف ثط ؾَز يب ظيبى ذبلم ،زاضاييْب ،ثسّيْب ٍ حمَق نبحجبى ؾطهبيِ زض ّط يه اظ زٍضُّبي
هَضز گعاضـ.

 . 13ثطای اضائِ نَضتْبی هبلی ثِ ًحَ هطلَة ،ضػبیت هَاضز ظیط العاهی اؾت:
الف .اًتربة ٍ اػوبل ضٍیِّبی حؿبثساضی طجك هفبز ثٌس ،17
ة.

اضائِ اطالػبت قبهل ضٍیِّبی حؿبثساضی ،ثِ گًَِای وِ اطالػبت ،هطثوَ  ،لبثول اتىوب ،لبثول
همبیؿِ ٍ لبثل فْن ثبقسٍ ،

د.

اضائِ اطالػبت اضبفی زض هَاضزی وِ ضػبیت العاهبت همطض زض اؾوتبًساضزّبی حؿوبثساضی ثوطای
زضن احط هؼبهالت یب ؾبیط ضٍیسازّبی ذبل ثط ٍضؼیت هبلی ٍ ػولىطز هوبلی ٍاحوس تزوبضی
تَؾط اؾتفبزُوٌٌسگبى نَضتْبی هبلی وبفی ًجبقس.

 . 15ثطای اضظیبثی ضطٍضت اًحطاف اظ العاهبت یه اؾتبًساضز حؿبثساضی ،هالحظبت هٌسضد زض نفحِ
ثؼس هسًظط لطاض هیگیطز :
الفّ .سف اظ العام همطض ٍ ایٌىِ چطا زض قطایط ذبل هَضز ًظطّ ،وسف هعثوَض ًوبهطثَ یوب زؾوت
ًیبفتٌی اؾت.
ة.

تفبٍت قطایط ٍاحس تزبضی ثب قطایط ؾبیط ٍاحسّبی تزبضی ووِ الوعام هوَضز ًظوط ضا ضػبیوت
هیوٌٌس.

. 17

هسيطيت ٍاحس تزبضي ثبيس ضٍيِّبي حؿبثساضي ضا ثِ گًَِاي اًتربة ٍ اٖوبل وٌس وِ نَضتْبي هبلي ثب
توبم العاهبت اؾتبًساضزّبي حؿبثساضي هطثٌَ هُبثمت زاقتِ ثبقس .زض نَضت ًجَز اؾتبًساضز ذبل،
هسيطيت ثبيس ضٍيِّب ضا ثِ گًَِاي تٗييي وٌس تب اَويٌبى يبثس نَضتْبي هبلي اَالٖبتي ضا فطاّن
هيآٍضز وِ :

الف .ثِ ًيبظّبي تهوينگيطي اؾتفبزُوٌٌسگبى هطثٌَ اؾتٍ ،
ة.

لبثل اتىبؾت ثِ گًَِاي وِ :

.1

ٍيٗيت هبلي ٍ ٖولىطز هبلي ٍاحس تزبضي ضا نبزلبًِ ثيبى هيوٌس،

.2

هٌٗىؽ وٌٌسُ هحتَاي التهبزي ٍ ًِ فمٍ قىل حمَلي هٗبهالت ٍ ؾبيط ضٍيسازّبؾت،

.3

ثيُطفبًِ يٌٗي ٖبضي اظ توبيالت ربًجساضاًِ اؾت،
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.4

هحتبَبًِ اؾتٍ ،

.5

اظ توبم رٌجِّبي ثب اّويت ،وبهل اؾت.

 . 18ضٍیِّبی حؿبثساضی ضاُوبضّبی ٍیػُای اؾت وِ ٍاحس تزبضی ثطای تْیِ ٍ اضائِ نَضتْبی هبلی
اًتربة هیوٌس .ضاُوبضّبی هعثَض وِ زض اؾتبًساضزّبی حؿبثساضی هكرم قسُاًس ثطای اػووبل
انَل هٌسضد زض هفبّين ًٓطي گعاضقگطي هبلي زض هَضز الالم ،هؼبهالت ٍ ؾبیط ضٍیسازّبی هبلی
ٍ ثَیػُ هَاضز ظیط ایزبز قسُ اؾت :
الف .اًساظُگیطی ٍ تزسیس اًساظُگیطی زاضاییْب ٍ ثسّیْب زض هَاضزی وِ هجبلغ هطثَ اظ اّویوت ًؿوجی
ثطذَضزاض اؾتٍ ،
ة.

ًحَُ ٍ ظهبى قٌبذت تغییطات زض زاضاییْب ٍ ثسّیْب زض نَضتْبی ػولىطز هبلی.

 . 08زض نَضت ًجَز اؾتبًساضز حؿبثساضي ذبل ،هسيطيت ضٍيِّبيي ضا ثىبض هايثاطز واِ ثاِ اضائاِ
هفيستطيي اعالفبت زض نَضتْبي هبلي هٌزط قَز .ايي اهط هؿتلعم ثىابضگيطي لضابٍت تَؾاظ
هسيطيت ٍاحس تزبضي ثب هسًؾط لطاض زازى هالحؾبت ظيط اؾت 9
الف .العاهبت اؾتبًساضزّبی حؿبثساضی ثطای هَضَػبت هكبثِ ٍ هطثَ ،
ة.

تؼبضیف  ،هؼیبضّبی قٌبذت ٍ اًساظُگیطی زاضاییْب ،ثسّیْب ،زضآهسّب ٍ ّعیٌِّب هٌسضد زض

هفبّين

ًٓطي گعاضقگطي هبليٍ ،
د.

اؾتبًساضزّبی نبزضُ تَؾط ؾبیط هطارغ حطفِای هؼتجط ٍ ضٍیِّبی پصیطفتِ قسُ نٌؼت تب هیعاًی
وِ ثب هَاضز الف ٍ ة ایي ثٌس ؾبظگبض ثبقس.

. 20

هسيطيت زض ظهبى تْيِ نَضتْبي هبلي ،ثبيس تَاى ازاهِ فٗبليت ٍاحس تزبضي ضا اضظيبثي وٌيس .نيَضتْبي
هبلي ثبيس ثطهجٌبي تساٍم فٗبليت تْيِ قَز هگط ايٌىِ هسيطيت لهس اًحالل ييب تَليف ٖولييبت ٍاحيس
تزبضي ضا زاقتِ ثبقس ،يب ٖوالً ًبچبض ثِ اًزبم ايي اهط قَز  .زض هيَاضزي ويِ هيسيطيت اظ ضٍييسازّب ٍ
قطايُي آگبّي يبثس وِ هوىي اؾت اثْبم اؾبؾي ًؿجت ثِ تَاًبيي تساٍم فٗبليت ٍاحس تزيبضي ايزيبز
وٌس ،ايي اثْبم ثبيس افكب قَز  .چٌبًچِ نَضتْبي هبلي ثطهجٌبي تساٍم فٗبليت تْيِ ًكَز ،اييي ٍالٗييت
ثبيس ّوطاُ ثب هجٌبي تْيِ نَضتْبي هبلي ٍ ايٌىِ چطا ٍاحس تزبضي فبلس تساٍم فٗبليت تلمي قيسُ اؾيت،
افكب قَز.
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 . 10تساٍم فقبليت ثِ هقٌبي ازاهِ فوليبت ٍاحس تزبضي زض آيٌسُ لبثل پيفثيٌي اؾت .يقٌي زض تْيِ ٍ
اضائِ نَضتْبي هبليّ ،يچ لهس يب العاهي ثِ اًحالل ٍاحس تزبضي يب وبّف لبثل تَرِ زض حزن
فوليبت ٍاحس تزبضي فطو ًويقَز.
 . 11هسيطيت ثطاي اضظيبثي تساٍم فقبليت ،توبم اعالفبت هَرَز زض ذهَل آيٌسُ لبثال پايفثيٌاي
(حسالل  01هبُ پؽ اظ تبضيد تطاظًبهِ ) ضا ثطضؾي هيوٌس .هيعاى ايي ثطضؾي ثِ ٍالقيبت هَراَز
زض ّط هَضز ثؿتگي زاضز .زض هَاضزي وِ ٍاحس تزبضي زاضاي ؾبثمِ ؾَزآٍضي اؾت ٍ ثِ آؾابًي
ثِ هٌبثـ هبلي زؾتطؾي زاضزً ،تيزِگيطي زضثبضُ هٌبؾت ثَزى وبضثطز هجٌبي تساٍم فقبليات ثاطاي
ٍاحس تزبضي هيتَاًس ثسٍى تزعيِ ٍ تحليل تفهيلي ،اهىبىپصيط ثبقس .زضغيط ايي نَضت ،ثطاي
اضظيبثي تساٍم فقبليت هوىي اؾت ثطضؾي هَاضزي اظ لجيل فَاهل هؤحط ثط ؾاَزآٍضي رابضي ٍ
هَضز اًتؾبض ،رساٍل ظهبًي ثبظپطزاذت ثسّيْب ٍ هٌبثـ ثبلمَُ تأهيي هبلي ضطٍضي ثبقس.
 . 23ثِ اؾتخٌبي اَالٖبت هطثٌَ ثِ رطيبًْبي ًمسيٍ ،احس تزبضي ثبيس نَضتْبي هبلي ذَز ضا ثطهجٌبي تْٗسي
تْيِ وٌس.

 . 13زض هجٌبي تقْسي ،هقبهالت ٍ ؾبيط ضٍيسازّب زض ظهبى ٍلَؿ (ٍ ًِ زض ظهبى زضيبفت ياب پطزاذات
ٍرِ ًمس) قٌبؾبيي ٍ زض اؾٌبز ٍ هساضن حؿبثساضي حجت هيقَز ٍ زض نَضتْبي هبلي زٍضُّبي
هطثَط اًقىبؼ هييبثس .ثؿيبضي اظ ّعيٌِ ّب ثط هجٌابي ضاثغاِ هؿاتمين هرابضد تحوالقاسُ ثاب
زضآهسّبي تحهيلقسُ زض نَضت ؾَز ٍ ظيبى قٌبؾبيي هيقَز (تغابثك ّعيٌاِ ٍ زضآهاس) .زض
ّط نَضت ،وبضثطز هفَْم تغبثك ،قٌبذت الالهي ضا زض تطاظًبهِ وِ ثب تقطيف زاضاييْب يب ثاسّيْب
اًغجبق ًساضز ،هزبظ ًويقوطز.
ً . 25حَُ اضائِ ٍ َجمِثٌسي الالم زض نَضتْبي هبلي اظ يه زٍضُ ثِ زٍضُ ثٗس ًجبيس تغييط وٌس هگط
زض هَاضزي وِ :
الف .تغييطي ٖوسُ زض هبّيت ٖوليبت ٍاحس تزبضي يب تزسيس ًٓط زض ًحَُ اضائِ نَضتْبي هبلي حبوي اظ اييي
ثبقس وِ تغييط هعثَض ثِ اضائِ هٌبؾجتط هٗبهالت يب ؾبيط ضٍيسازّب هٌزط قَز ،يب
ة.

تغييطي زض ًحَُ اضائِ ،ثِ هَرت يه اؾتبًساضز حؿبثساضي العاهي قَز.

 . 15تحهيل يب ٍاگصاضي زاضاييْبي فوسُ يب تزسيسًؾط زض ًحَُ اضائِ نَضتْبي هابلي هوىاي اؾات
هؿتلعم اضائِ نَضتْبي هبلي ثِ قىلي هتفبٍت ثبقس .تٌْب زض قطايغي وِ ازاهِ اضائاِ ناَضتْبي
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هبلي ثِ قىل رسيس هحتول ثبقس يب ايٌىِ هٌبفـ اضائِ نَضتْبي هبلي ثِ قىل رسيس ثِ ضٍقاٌي
هكرم ثبقسٍ ،احس تزبضي ثبيس ًحَُ اضائِ نَضتْبي هبلي ذَز ضا تغييط زّس .زض نَضت ايزبز
تغييط زض ًحَُ اضائِ نَضتْبي هبليٍ ،احس تزبضي اعالفبت همبيؿِاي ضا عجك هٌسضربت ثٌاس 28
ايي اؾتبًساضز تزسيس عجمِثٌسي هيوٌس.
 . 27توبم الالم ثب اّويت ثبيس ثِ ََض رساگبًِ زض نَضتْبي هبلي اضائِ قَز .هجبلغ ون اّويت ثبيس ثيب هجيبلغ
زاضاي هبّيت يب وبضوطز هكبثِ روٕ قَز ٍ ًيبظي ثِ اضائِ رساگبًِ آًْب ًيؿت.

 . 17نَضتْبي هبلي حبنل پطزاظـ تقساز ظيبزي هقبهالت ٍ ؾبيط ضٍيسازّبؾت وِ ثب تزويـ آًْب زض
گطٍّْبي هرتلف ثطاؾبؼ هبّيت يب وابضوطز ،ؾابظهبى هاييبثاس .اضائاِ اعالفابت تلرايم ٍ
عجمِثٌسي قسُاي وِ تكىيل زٌّسُ الاالم انالي هٌاسضد زض ناَضتْبي هابلي اؾبؾاي ياب زض
يبززاقتْبي تَضيحي اؾت ،آذطيي هطحلِ اظ فطايٌس تزويـ ٍ عجمِثٌسي اؾت .چٌبًچِ يه للان
انلي ثِ تٌْبيي ثب اّويت ًجبقس زض نَضتْبي هبلي اؾبؾي يب زض يبززاقتْبي تَضيحي ،ثب الاالم
انلي زيگط روـ هيقَز .اّويت يه للن هوىي اؾت ثِ اًساظُاي ًجبقس وِ اضائِ رساگبًِ آى ضا
زض نَضتْبي هبلي اؾبؾي تَريِ وٌس ،اهب افكبي رساگبًِ آى ضا زض يبززاقتْبي تَضيحي ايزبة
وٌس.
 . 18زض ايي اؾتبًساضز ،اعالفبتي ثب اّويت تلمي هيقَز وِ فسم افكبي آى ثط تهاويوبت التهابزي
اؾتفبزُوٌٌسگبى وِ ثط هجٌبي نَضتْبي هبلي اتربش هيقَز ،هؤحط ٍالـ قَز .اّويت ثاِ اًاساظُ ٍ
هبّيت للوي ثؿتگي زاضز وِ زض قطايظ ذبل زض هَضز حصف آى لضبٍت هيقَز .ثطاي اترابش
تهوين زضثبضُ اّويت يه للن يب روـ الالمّ ،ن اًساظُ ٍ ّن هبّيت آى للان ياب الاالم اضظيابثي
هيقَز .هتٌبؾت ثب قطايظ ،هوىي اؾت يىي اظ زٍ فبهل يبزقسُ تقييي وٌٌسُ ثبقس .ثطاي هخابل،
زاضاييْبيي وِ هبّيت ٍ وبضوطز هكبثِ زاضًس ثب يىسيگط روـ هيقَز ،حتي اگط هجبلغ تاه تاه
آًْب لبثل تَرِ ثبقس .ثب ٍرَز ايي ،الالم فوسُ وِ اظ لحبػ هبّيت يب وبضوطز ثب يىسيگط هتفبٍت
اؾت رساگبًِ اضائِ هيقَز.
 . 21چٌبًچِ ارطاي العاهبت افكبي هٌسضد زض اؾتبًساضزّبي حؿبثساضي ثِ اعالفبت ثي اّويت هٌزاط
قَزً ،يبظي ثِ ضفبيت آى ًيؿت.
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. 31

زاضاييْب ٍ ثسّيْب ًجبيس ثب يىسيگط تْبتط قَز هگط ايٌىِ تْبتط آًْب َجيك اؾيتبًساضز حؿيبثساضي زيگيطي
العاهي يب هزبظ ثبقس.

 . 32الالم زضآهس ٍ ّعيٌِ ثبيس تٌْب ظهبًي تْبتط قَز وِ :
الف  .يه اؾتبًساضز حؿبثساضي تْبتط هعثَض ضا العاهي يب هزبظ وطزُ ثبقس ،يب
ة.

زضآهسّب ٍ ّعيٌِ ّبي غيطٖوليبتي وِ اظ هٗبهالت ٍ ضٍييسازّبي ٍاحيس ييب هكيبثِ حبنيل هييقيَز،
ثب اّويت ًجبقس .چٌيي هجبلغي ثبيس َجك هفبز ثٌس  27ايي اؾتبًساضز ثب يىسيگط روٕ قَز.

 . 22گعاضـ رساگبًِ ّط زٍ گطٍُ زاضاييْب ٍ ثسّيْب ٍ ،زضآهسّب ٍ ّعيٌِّبي ثب اّويت ،ضطٍضي اؾت.
تْبتط الالم زض تطاظًبهِ يب نَضت ؾَز ٍ ظيبى هَرت وبّف تَاى زضن هقبهالت اًزبم قاسُ ٍ
اضظيبثي رطيبًْبي ًمسي آتي ٍاحس تزبضي تَؾظ اؾتفبزُوٌٌسگبى هيقَز هگط زض هاَاضزي واِ
تْبتط هٌقىؽوٌٌسُ هحتَاي هقبهلِ يب ضٍيساز هطثَط ثبقس .گعاضـ ذبلم زاضاييْب يقٌي زاضاييْاب
پؽ اظ وؿط الالم وبٌّسُ هطثَط اظ لجيل شذيطُ وبّف اضظـ هَرَزيْبي هَاز ٍ واب ،،شذياطُ
هغبلجبت هكىَنالَنَل ٍ اؾتْالن اًجبقتِ زاضاييْبي حبثت هكَْز ،تْبتط ًيؿت.
 . 23تْبتط زٍ يب چٌس للن زضيبفتٌي ٍ پطزاذتٌي تٌْب ظهبًي هٌبؾت اؾت وِ تَاى ٍاحس تزابضي ثاطاي
تؿَيِ حؿبة اظ عطيك پطزاذت هجلغ ذبلم يب فسم پطزاذت ٍ العام زيگطي ثِ پطزاذات هجلاغ
ذبلم ،تضويي قسُ ثبقس .ايي تضويي هؿتلعم ٍرَز حك لبًًَي تْبتط اؾت ٍ ايٌىِ چٌيي حمي
زض نَضت ًبتَاًي زيگطي زض ايفبي تقْس ّوچٌبى ثطلطاض ثبقس .زض غيط ايي نَضت هقوَ ً،اياي
اهىبى ٍرَز زاضز وِ ٍاحس تزبضي ثِ ايفبي تقْس هلعم قَز ،ثسٍى آًىِ ثتَاًس ثِ هٌبفـ التهبزي
آتي زاضايي زؾت يبثس.
 . 24عجك اؾتبًساضز حؿبثساضي قوبضُ  ،2زضآهس فوليبتي ثاِ اضظـ هٌهافبًِ هبثاِاظاي زضيابفتي ياب
زضيبفتٌي اًساظُگيطي هيقَزّ .ط ٍاحس تزبضي ،زض ضٍال فقبليتْبي فبزي ذَز هقبهالت زيگاطي
ضا ًيع اًزبم هيزّس وِ هَلس زضآهس فوليبتي ًيؿت ،اهب ثطاي اًزبم فقبليتْبي هَلس زضآهس فوليبتي
آى ضطٍضي اؾتً .تبيذ ايي گًَِ هقبهالت اظ عطيك تْبتط زضآهسّب ٍ ّعيٌِّابي هطثاَط ثاِ آى
اضائِ هيقَز ،ثِ قطط ايي وِ تْبتط يبز قسُ هحتَاي هقبهلِ ضا هٌقىؽ وٌس .ثطاي هخبل 9
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الف .زضآهسّب ٍ ّعیٌِّبی غیطػولیبتی حبنل اظ فطٍـ زاضاییْبی غیطربضی (هبًٌس ؾطهبیِگوصاضیْب ٍ
زاضاییْبی حبثت هكَْز) ،ثِ هجلغ ػَایس حبنل اظ فطٍـ زاضایی پوؽ اظ وؿوط هجلوغ زفتوطی ٍ
ّعیٌِّبی فطٍـ آى گعاضـ هیقَز.
ة.

هربضد لبثل اؾتطزاز هطثَ ثِ لطاضزاز ثب یه قرم حبلج ثب هجبلغ زضیبفتی ٍ زضیوبفتٌی زض ایوي
ضاثطِ ،تْبتط ٍ ثِ نَضت ذبلم گعاضـ هیقَز.

 . 25ثِ فالٍُ ،زضآهسّب ٍ ّعيٌِّبي غيطفوليبتي حبنل گطٍّي اظ هقبهالت هكبثِ (اظ لجيل ؾاَزّب ٍ
ظيبًْبي حبنل اظ تؿقيط الالم اضظي يب فطٍـ زاضاييْبي حبثات هكاَْز) ثاِ ناَضت ذابلم
گعاضـ هي قَز ،اهب اًساظُ ،هبّيت يب ٍلَؿ اييگًَِ زضآهسّب ٍ ّعيٌِّب هوىي اؾت ثِ گًَاِاي
ثبقس وِ افكبي رساگبًِ آًْب عجك اؾتبًساضز حؿبثساضي قوبضُ  5ثب فٌَاى

گعاضـ ٖولىيطز هيبلي

ضطٍضت يبثس.
 . 37نَضتْبي هبلي ثبيس زض ثطگيطًسُ الالم همبيؿِ اي زٍضُ لجل ثبقس ثِ رع زض هَاضزي وِ يه اؾتبًساضز
حؿبثساضي ًحَُ ٖول زيگطي ضا هزبظ يب العاهي وطزُ ثبقس .اَالٖبت همبيؿِاي تكطيحي تب ريبيي ثبييس
افكب قَز وِ رْت زضن نَضتْبي هبلي زٍضُ ربضي هطثٌَ تلمي گطزز.

 . 27زضهَاضزي  ،اعالفبت تكطيحي اضائِ قسُ زض نَضتْبي هبلي زٍضُ (ّابي) لجال ثاِ زٍضُ هابلي
ربضي ًيع هطثَط اؾت .ثطاي ًوًَِ ،رعئيبت يه زفَاي حمَلي وِ ًتيزِ آى زض تبضيد تطاظًبهاِ
لجلي هكرم ًجَزُ ٍ تبوٌَى حل ٍ فهل ًكسُ اؾت ،زض زٍضُ رابضي افكاب هايقاَز .اضائاِ
اعالفبت هطثَط ثِ اثْبهبت هَرَز زض تبضيد تطاظًبهِ لجلي ٍ الاساهبت اًزابم قاسُ عاي زٍضُ
ربضي رْت ضفـ اثْبم آًْب ،ثطاي اؾتفبزُوٌٌسگبى نَضتْبي هبلي هفيس اؾت.
 . 39زضهَاضزي وِ ًحَُ اضائِ يب َجمِثٌسي الالم زض نَضتْبي هبلي انالح هيقَز ،ثيِ هٌٓيَض اَويٌيبى اظ
لبثليت همبيؿِ الالم نَضتْبي هبلي  ،هجبلغ همبيؿِاي ثبيس تزسيس َجمِثٌسي قَز هگط ايٌىِ اييي اهيط
هوىي ًجبقسّ .وچٌيي هبّيت ،هجلغ ٍ زليل تزسييس َجميِثٌيسي ثبييس افكيب قيَز ّ .طگيبُ تزسييس
َجمِثٌسي هجبلغ همبيؿِاي ٖولي ًجبقسٍ ،احس تزبضي ثبيس زليل ٖيسم تزسييس َجميِثٌيسي ٍ هبّييت
تغييطاتي ضا وِ زض نَضت تزسيس َجمِثٌسي ايزبز هيقس ،افكب وٌس.

 . 31زض ثطذي قطايظ هوىي اؾت تزسيس عجمِثٌسي اعالفبت همبيؿِاي فولي ًجبقاس .ثاطاي ًوًَاِ
هوىي اؾت زازُ ّب زض زٍضُ (ّبي) لجلي ثِ گًَِاي گطزآٍضي قسُ ثبقس وِ تزسيس عجماِثٌاسي
اهىبىپصيط ًجبقس .زض چٌيي قطايغي ،هبّيت تقسيالت هطثاَط ،افكاب هايقاَز .عجاك العاهابت
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اؾتبًساضز حؿبثساضي قوبضُ  5ثب فٌَاى گعاضـ ٖولىطز هبلي ،چٌبًچِ زض ضٍيِ حؿبثساضي تغييطي
نَضت گيطز اضلبم همبيؿِاي زٍضُ(ّبي) لجل ثبيس ثطهجٌبي ضٍيِ رسيس اضائِ هزسز قَز.
 . 31زض ايي اؾتبًساضز ٍاغُ افكب ثِ هقٌبي ٍؾيـ آى ثِ وبض ضفتِ وِ زضثطگيطًاسُ اضائاِ زض ناَضتْبي
هبلي اؾبؾي يب زض يبززاقتْبي تَضيحي اؾت .هَاضز افكبي همطض قسُ زض ؾابيط اؾاتبًساضزّبي
حؿبثساضي ثطاؾبؼ العاهبت آى اؾتبًساضزّب نَضت هيگيطز.
 . 43نَضتْبي هبلي ثبيس ثِ ٍيَح اظ ؾيبيط اَالٖيبتي ويِ ّويطاُ آى زض ييه هزوَٖيِ اًتكيبض هيييبثيس
لبثل تكريم ٍ هتوبيع ثبقس.

 . 33العاهبت اؾتبًساضزّبي حؿبثساضي تٌْب زض هَضز نَضتْبي هبلي وبضثطز زاضز ٍ زضذهَل ؾابيط
اعالفبتي وِ زض گعاضـ ؾب ًِ،يب ؾبيط هساضن يب گعاضقْبيي اظ ايي لجيل اضائِ هيقَز ،وابضثطز
ًساضز .ثٌبثطايي ،ايي هَضَؿ اّويت زاضز وِ اؾاتفبزُوٌٌاسگبى ثتَاًٌاس اعالفابتي واِ ثطهجٌابي
اؾتبًساضزّبي حؿبثساضي تْيِ هيقَز ضا اظ ؾبيط اعالفبت تويع زٌّس.
ّ . 45ط يه اظ ارعاي نَضتْبي هبلي ثبيس ثِ ٍيَح هكرم قَز .ثِ ٖالٍُ ،اَالٖبت ظيط ثبيس ثِ گًَِاي
ثبضظ ًكبى زازُ قَز ٍ زض نَضت لعٍم ثطاي زضن نحيح اَالٖبت اضائِ قسُ ،تىطاض قَز :
الفً .بم ٍاحس گعاضقگط ٍ قىل حمَلي آى،
ة.

ايٌىِ نَضتْبي هبلي هطثٌَ ثِ يه ٍاحس تزبضي يب هطثٌَ ثِ گطٍُ ٍاحسّبي تزبضي اؾت،

د.

تبضيد تطاظًبهِ يب زٍضُ هبلي ّط وسام وِ ثب ارعاي نَضتْبي هبلي هٌبؾجت زاقتِ ثبقس،

ز.

ٍاحس پَل گعاضقگطيٍ ،

ّ.

ؾُح زلت ثِ وبض ضفتِ زض اضائِ اضلبم نَضتْبي هبلي.

 . 35العاهبت ثٌس  34هقوَ ً،اظ عطيك اضائِ فٌبٍيي ثطاي نفحبت ٍ فٌبٍيي هرتهط ثاطاي ؾاتًَْب زض
توبم نفحبت نَضتْبي هبلي تأهيي هيقَز.
 . 36زض اغلت هَاضز ،اضائِ اعالفبت ثِ نَضت ّعاض ضيبل يب هيليَى ضيبل لبثليت زضن نَضتْبي هبلي
ضا افعايف هيزّس .ايي اهط تب آًزبيي لبثل لجَل اؾت وِ ؾغح زلت اضائِ اعالفبت افكب قاَز ٍ
هٌزط ثِ حصف اعالفبت هطثَط ًگطزز.
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 . 48نَضتْبي هبلي ثبيس حسالل ثِ ََض ؾبالًِ اضائِ قَز .زض قطايٍ اؾيتخٌبيي ويِ تيبضيد تطاظًبهيِ ٍاحيس
تزبضي تغييط هيوٌس ٍ نَضتْبي هبلي ثطاي زٍضُاي وَتبُتط اظ يىؿبل اضائِ هيقَزٍ ،احس تزيبضي ثبييس
ٖالٍُ ثط زٍضُ ظهبًي تحت پَقف نَضتْبي هبلي ،هَاضز ظيط ضا افكب وٌس :
الف  .زليل ثىبض گطفتي زٍضُ ووتط اظ يىؿبلٍ ،
ة.

ايي ٍالٗيت وِ هجبلغ همبيؿِاي هطثٌَ ثِ نَضت ؾَز ٍ ظيبى ،نيَضت ؾيَز ٍ ظييبى ريبهٕ ،نيَضت
رطيبى ٍرَُ ًمس ٍ يبززاقتْبي تَييحي هطثٌَ لبثل همبيؿِ ًيؿت.

 . 38چٌبًچِ نَضتْبي هبلي ؽطف هست هقمَلي ثقس اظ تبضيد تطاظًبهِ زض اذتيبض اؾتفبزُوٌٌسگبى لطاض
ًگيطز ،هفيس ثَزى آى وبّف هييبثسٍ .احس تزبضي ثبيس نَضتْبي هبلي ذَز ضا حاساوخط ؽاطف
هْلت همطض زض لَاًيي ٍ همطضات هطثَط هٌتكط وٌاس .فاَاهلي ًؾياط پيچياسگي فوليابت ٍاحاس
تزبضي ،زليل وبفي ثطاي ذَززاضي اظ گعاضقگطي ثِ هَلـ هحؿَة ًويقَز.
. 50

تطاظًبهِ ثبيس حسالل حبٍي الالم انلي ظيط ثبقس :

الف .زاضاييْبي حبثت هكَْز،
ة.

زاضاييْبي ًبهكَْز،

د.

ؾطهبيِگصاضيْب،

ز.

هَرَزي هَاز ٍ وبال،

ّ.

حؿبثْب ٍ اؾٌبز زضيبفتٌي تزبضي ٍ ؾبيط حؿبثْبٍ اؾٌبز زضيبفتٌي،

ٍ.

هَرَزي ًمس،

ظ.

حؿبثْب ٍ اؾٌبز پطزاذتٌي تزبضي ٍ ؾبيط حؿبثْب ٍ اؾٌبز پطزاذتٌي،

ح.

شذيطُ هبليبت،

ٌ.

شذيطُ هعايبي پبيبى ذسهت وبضوٌبى،

ي.

ثسّيْبي ثلٌسهست،

ن.

ؾْن الليتٍ ،

ل.

ؾطهبيِ ٍ اًسٍذتِّب.

. 51

ٖالٍُ ثط هَاضز هٌسضد زض ثٌس  ،50هوىي اؾت ثِ هَرت ؾبيط اؾتبًساضزّبي حؿيبثساضي ،اضائيِ اليالم
انلي ٍ روْٗبي فطٖي زيگطي زض تطاظًبهِ العاهي ثبقس يب ثطاي اضائِ ٍيٗيت هبلي ٍاحس تزبضي ثِ ًحيَ
هُلَة يطٍضت زاقتِ ثبقس.
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 . 52ایي اؾتبًساضز تطتیت یب قىل اضائِ الالم ضا تؼییي ًویوٌس .ثٌس  50تٌْب فْطؾت آى گطٍُ اظ الوالم
انلی ضا اضائِ هیوٌس وِ ثِ لحبظ هبّیت یب وبضوطز ثِ اًساظُای ثب یىوسیرط هتفبٍتٌوس ووِ اضائوِ
رساگبًِ آًْب زض تطاظًبهِ ضطٍضت هییبثسً .وًَِّبی هطثَ زض پیَؾت ایي اؾتبًساضز زضد قسُ
اؾت .زض هَاضز ظیط الالم انلی یبزقسُ تؼسیل هیقَز :
الفّ .طگبُ اؾتبًساضز حؿبثساضی زیرطی اضائِ رساگبًِ یه للن ضا زض تطاظًبهِ العاهی وٌس ،یب ظهبًی وِ
هجلغ ،هبّیت یب وبضوطز یه للن ثِ گًَِای ثبقس وِ اضائِ رساگبًِ آى ثِ اضائِ هطلوَة ٍضوؼیت
هبلی ٍاحس تزبضی ووه وٌس ،آى للن ثِ الالم انلی اضبفِ هیقَزٍ ،
ة.

قطح یب تطتیت زضد الالم هوىي اؾت ثب تَرِ ثِ هبّیت ٍاحس تزبضی ٍ هبّیت هؼوبهالت آى ٍ
ثِ هٌظَض فطاّن آٍضزى اطالػبت الظم رْت زضن ولی ٍضؼیت هبلی ٍاحس تزبضی تؼسیل قَز.

 . 42الالم انلي هٌسضد زض ثٌس  41ثِ لحبػ هبّيت رٌجِ فبم زاضز .ثطاي هخبل ،الالهي اظ لجيل ؾطلفلي
(افن اظ ؾطلفلي هحل وؿت ٍ ؾطلفلي ًبقي اظ تطويت ٍاحسّبي تزبضي ) ٍ زاضاييْبي ًبقي اظ
هربضد تَؾقِ وِ زض اؾتبًساضزّبي رساگبًِاي هَضز ثحج لطاض گطفتِاًس ضا هيتَاى زض تطاظًبهاِ
تحت للن انلي زاضاييْبي ًبهكَْز عجمِثٌسي وطز.
 . 54لضبٍت ًؿجت ثِ اضائوِ رساگبًوِ الالم انلی زیرط ،ػالٍُ ثووط هوَاضز هٌووسضد زض ثٌووس ،50
هجتٌی ثط اضظیبثی هَاضز ظیط اؾت :
الف .هبّیت ٍ لبثلیت تجسیل ثِ ٍرِ ًمس زاضاییْب ٍ اّویت آًْب زض اغلوت هوَاضز ثوِ اضائوِ رساگبًوِ
ؾطلفلی ٍ زاضاییْبی ًبقی اظ هربضد تَؾؼِ ،زاضاییْبی پَلی ٍ غیطپَلی ٍ زاضاییْوبی روبضی ٍ
غیطربضی هٌزط هیقَز،
ة.

وبضوطز زاضاییْب زض ٍاحس تزبضی ثطای هخبل ثِ اضائِ رساگبًِ زاضاییْبی ػولیبتی ،هَرَزی هَاز ٍ
وبال ،حؿبثْبی زضیبفتٌی ٍ ٍرَُ ًمس هٌزط هیقَزٍ ،

د.

هجبلغ ،هبّیت ٍ ظهبًجٌسی پطزاذت ثسّیْب ثطای هخبل ثِ اضائِ رساگبًوِ ثوسّیْبی هتضووي ؾوَز
تضویيقسُ ٍ ثسٍى ؾَز تضویيقسُ هٌزط ٍ حؿت هَضز تحت ػٌَاى ثسّی ربضی یب غیطربضی
طجمِثٌسی هیقَز.

ٍ . 55احس تزبضي ثبيس َجمبت فطٖي الالم انلي ضا وِ هتٌبؾت ثب ٖوليبت ٍاحس تزيبضي َجميِثٌيسي قيسُ
اؾت ،زض تطاظًبهِ يب زض يبززاقتْبي تَييحي افكب وٌس .زض نَضت لعٍمّ ،ط للن فطٖي ثبيس ثطحؿيت
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هبّيت ثِ الالم فطٖيتطي َجمِثٌسي قَز ٍ هجبلغ پطزاذتٌي ثِ  /زضيبفتٌي اظ ٍاحس تزبضي انلي ،ؾيبيط
ٍاحسّبي تزبضي گطٍُ ٍ ؾبيط اقربل ٍاثؿتِ ثبيس رساگبًِ افكب قَز.

 . 56تؼییي طجمبت فطػی یبز قسُ ثِ العاهبت اؾتبًساضزّبی حؿبثساضی ،اًساظُ ،هبّیت ٍ وبضوطز الالم
هَضز ًظط ثؿتری زاضز .زض اتربش تهوین ًؿجت ثِ هجٌبی طجمِثٌسی فطػی الالم ،ػَاهل هٌسضد زض
ثٌس ً 54یع هَضز اؾتفبزُ لطاض هیگیطز .هَاضز افكب زض ذهَل ّط للن ثوب الوالم زیروط هتفوبٍت
اؾت ،ثطای هخبل :
الف .زاضاییْبی حبثت هكَْز ثطحؿت طجمبت هٌسضد زض اؾتبًساضز حؿبثساضی قووبضُ  11طجموِثٌوسی
هیقَز.
ة.

الالم زضیبفتٌی ثِ ؾطفهلْبی حؿبثْب ٍ اؾٌبز زضیبفتٌی تزبضی ،ؾبیط حؿبثْب ٍ اؾوٌبز زضیوبفتٌی،
طلت اظ اػضبی گطٍُ ٍ طلت اظ ؾبیط اقربل ٍاثؿتِ ٍ غیطُ تفىیه هیقَز.

د.

هَرَزی هَاز ٍ وبال طجك اؾتبًساضز حؿبثساضی قوبضُ  8ثب ػٌَاى حؿبثساضي هَرَزي هَاز ٍ ويبال،
ثِ طجمبت فطػی اظ لجیل هَاز اٍلیِ ،ووبالی زض رطیوبى ؾوبذت ،ووبالی ؾوبذتِ قوسُ ،ووبالی
ذطیساضی قسُ ثطای فطٍـ ،هَاز ٍ وبالی زض ضاُ ٍ ؾبیط هَرَزیْب تفىیه هیقَز.

ز.

شذبیط ثِ ًحَی تفىیه هیقَز وِ شذبیط هطتجط ثب هعایبی وبضوٌبى ٍ ؾبیط الالم ضا هتٌبؾوت ثوب
ػولیبت ٍاحس تزبضی ،ثِ طَض رساگبًِ ًكبى زّس.

ّ.

ؾطهبیِ ٍ اًسٍذتِّب ثِ گًَِای تفىیه هیقَز وِ ًوبیبًرط طجمبت هرتلف ؾطهبیِ پطزاذت قسُ
ٍ اًسٍذتِّب ثبقس.

ٍ . 57احس تزبضي ثبيس هَاضز ظيط ضا زض تطاظًبهِ يب زض يبززاقتْبي تَييحي افكب وٌس :
الف  .ثطاي ّط يه اظ َجمبت ؾْبم :
.1

تٗساز ؾْبم ههَة،

.2

تٗساز ؾْبم هٌتكط قسُ ٍ هيعاى ؾطهبيِ پطزاذت قسُ،

.3

اضظـ اؾوي ّط ؾْن،

.4

حمَق ،هعايب ٍ هحسٍزيتْبي هطثٌٍَ ،

.5

ؾْبم ٍاحس تزبضي وِ زض هبلىيت ٍاحسّبي تزبضي فطٖي ٍ ٍاثؿتِ اؾت.

ة.

هجبلغ زضيبفتي ثبثت افعايف ؾطهبيِ لجل اظ حجت لبًًَي آى،

د.

نطف ؾْبم،

ز.

هبّيت ٍ هَئَ ّط يه اظ اًسٍذتِّبٍ ،
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ّ.

هجبلغ هٌَٓض قسُ زض نَضتْبي هبلي ثبثت ؾَز ؾْبم .
ٍاحسّبي تزبضي وِ ثِ قىلي غيط اظ قطوت ؾْبهي تكىيل قسُاًس ،ثبيس اَالٖيبتي هٗيبزل ثيب هيَاضز
پيكگفتِ ضا وِ ًوبيبًگط تغييطات ّط َجمِ اظ حمَق هبلىبًِ َي زٍضُ ثَزُ ٍ حمَق ،هعايب ٍ هحسٍزيتْبي
هًٌن ثِ ّط َجمِ اظ حمَق هبلىبًِ ضا افكب وٌس.

 . 58نَضت ؾَز ٍ ظيبى ثبيس حسالل حبٍي الالم انلي ظيط ثبقس :
الف  .زضآهسّبي ٖوليبتي،
ة.

ّعيٌِّبي ٖوليبتي،

د.

ؾَز يب ظيبى ٖوليبتي،

ز.

ّعيٌِّبي هبلي،

ّ.

ؾبيط زضآهسّب ٍ ّعيٌِّبي غيطٖوليبتي،

ٍ.

ؾَز يب ظيبى ٖوليبت زض حبل تساٍم لجل اظ هبليبت،

ظ.

هبليبت ثطزضآهس،

ح.

ؾَز يب ظيبى ذبلم ٖوليبت زض حبل تساٍم،

ٌ.

ؾَز يب ظيبى ٖوليبت هتَلف قسُ،

ي.

ؾْن الليتٍ ،

ن.

ؾَز يب ظيبى ذبلم.
ٖالٍُ ثط هَاضز ثبال ،هوىي اؾت ثِ هَرت ؾبيط اؾتبًساضزّبي حؿبثساضي ،اضائِ الالم انلي ٍ روْٗيبي
فطٖي زيگطي زض نَضت ؾَز ٍ ظيبى العاهي ثبقس يب ثطاي اضائِ ٖولىطز هيبلي ٍاحيس تزيبضي ثيِ ًحيَ
هُلَة يطٍضت زاقتِ ثبقس.

 . 48آحبض ًبقي اظ فقبليتْب ،هقبهالت ٍ ضٍيسازّبي هرتلف ٍاحس تزابضي اظ ًؾاط حجابت ،هرابعطُ ٍ
لبثليت پيفثيٌي هتفبٍت اؾت ٍ افكبي فٌبنط فولىطز ثِ زضن فولىطز هابلي زٍضُ ٍ اضظيابثي
ًتبيذ آتي ووه هيوٌس .ثطايي اؾبؼ نَضت ؾَز ٍ ظيبى حسالل زضثطگيطًسُ الالم انلي هٌسضد
زض ثٌس  47اؾت .ثب ايي حبل زض نَضت ًيبظ ثِ تكطيح ثيكاتط فٌبناط فولىاطز ياب زض ضفبيات
العاهبت هٌسضد زض ؾبيط اؾتبًساضزّبي حؿبثساضي هيتَاى الالم انالي زيگاطي ضا زض ناَضت
ؾَز ٍ ظيبى اضائِ يب قطح الالم ٍ تطتيت اضائِ آًْب ضا انالح وطز .ثطاي ايي هٌؾَض فَاهلي هبًٌاس
اّويت ،هبّيت ٍ وبضوطز ارعاي هرتلف تكىيل زٌّسُ زضآهسّب ٍ ّعيٌِّب هسًؾط لطاض هيگيطز.
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. 60

ّعيٌِ ّبي ٖوليبتي ثبيس ثطحؿت وبضوطز ّعيٌِ ّب زض ٍاحس تزبضي ٍ زض هَاضز ذبل وِ اًزبم ايي اهيط
هفيس ًجبقس ثطحؿت هبّيت ّعيٌِّبَ ،جمِثٌسي ٍ زض نَضت ؾَز ٍ ظيبى هٌٗىؽ قَز.

 . 50ثِهٌؾَض ثطرؿتِ وطزى ارعاي فولىطز هبلي وِ هوىي اؾت اظ ًؾط حجابت ٍ لبثليات پايفثيٌاي
ثب يىسيگط هتفبٍت ثبقس ،الالم ّعيٌِ فوليبتي ثِ عجمبت فطفيتط تفىيه هيقَز .ايي اعالفبت ثِ
عطيك هٌسضد زض ثٌس ( 51ثطاؾبؼ وبضوطز ّعيٌِ) ٍ زض هَاضز ذبل وِ اًزبم آى فولي يب هفياس
ًجبقس ثِ عطيك هٌسضد زض ثٌس ( 52ثطحؿت هبّيت ّعيٌِ) اضائِ هيقَز.
 . 51زض ضٍـ عجمِثٌسي ثطهجٌبي وبضوطز ّعيٌِ وِ ثقضبً ضٍـ ثْبي توبم قسُ فطٍـ ًبهيسُ هيقَز،
ّعيٌِّب ثطحؿت وبضوطز ثِ فٌَاى ثركي اظ ثْبي توبمقسُ فطٍـ ،تَظيـ ياب ازاضي عجماِثٌاسي
هيقَز .ايي ًحَُ اضائِ زض همبيؿِ ثب ضٍـ عجمِثٌاسي ّعيٌاِّاب ثطحؿات هبّيات ،اعالفابت
هطثَطتطي ضا زض زؾتطؼ اؾتفبزُوٌٌسگبى لطاض هيزّس ،ليىي زض ايي ضٍـ ترهيم هربضد ثاِ
وبضوطزّب هيتَاًس اذتيبضي ٍ ًيبظهٌس افوبل لضبٍت لبثل تَرْي ثبقس.
 . 52زض ضٍـ عجمِثٌسي ثطاؾبؼ هبّيت ّعيٌِ ،الالم ّعيٌِ ثطحؿت هبّيت (ًؾياط اؾاتْالن ،هاَاز
ههطفي ،وطايِ حول ،حمَق ٍ زؾتوعز ،تجليغبت) ثب يىسيگط روـ قاسُ ٍ زض ناَضت ؾاَز ٍ
ظيبى هٌقىؽ هيقَز.
ّ . 64ط ٍاحس تزبضي وِ ّعيٌِّبي ٖوليبتي ضا ثط حؿت وبضوطز َجمِثٌسي وٌيس ثبييس اَالٖيبت اييبفي ضا
زضثبضُ هبّيت ّعيٌِّب قبهل ّعيٌِ اؾتْالن ٍ ّعيٌِّبي پطؾٌلي ،افكب وٌس.

 . 54اظ آًزب وِ اعالفبت هطثَط ثِ هبّيت ّعيٌِّب زض پيفثيٌي رطيبًْبي ًماسي آتاي هفياس اؾات،
چٌبًچِ اظ ضٍـ عجمِثٌسي ثط هجٌبي وبضوطز ّعيٌِ اؾتفبزُ قَز ،الالم تكىيل زٌّاسُ ّعيٌاِّاب
ثطحؿت هبّيت ًيع افكب هيقَز.
 . 57العاهبت هطثَط ثِ ًحَُ اضائِ نَضت ؾَز ٍ ظيبى ربهـ ٍ تغييطات حماَق نابحجبى ؾاطهبيِ ٍ
هَاضز افكبي هطثَط زض اؾتبًساضز حؿبثساضي قوبضُ  5ثب فٌَاى گعاضـ ٖولىطز هبلي تكطيح قسُ
اؾت.
 . 58العاهبت هطثَط ثِ ًحَُ اضائِ نَضت رطيبى ٍرَُ ًمس ٍ هاَاضز افكابي هطثاَط ،زض اؾاتبًساضز
حؿبثساضي قوبضُ  1ثب فٌَاى نَضت رطيبى ٍرَُ ًمس تكطيح قسُ اؾت .عجك اؾتبًساضز هاصوَض،
اعالفبت هطثَط ثِ رطيبًْبي ًمسي ،هجٌبيي ضا ثطاي اضظيبثي تَاى ٍاحس تزبضي زض ايزابز ٍراِ
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ًمس ٍ ًيبظ ٍاحاس تزابضي زض اؾاتفبزُ ثْيٌاِ اظ رطيبًْابي ًماسي فاطاّن هايآٍضز واِ ثاطاي
اؾتفبزُوٌٌسگبى نَضتْبي هبلي هفيس اؾت.
. 70

اَالٖبت ظيط ثبيس زض يبززاقتْبي تَييحي ٍاحس تزبضي افكب قَز :

الف  .تهطيح ايٌىِ نَضتْبي هبلي ثطاؾبؼ اؾتبًساضزّبي حؿبثساضي تْيِ قسُ اؾت،
ة.

ضٍيِّبي حؿبثساضي اٖوبل قسُ زضذهَل هٗبهالت ٍ ضٍيسازّبي ثب اّويت،

د.

هَاضزي وِ افكبي آًْب َجك اؾتبًساضزّبي حؿبثساضي العاهي قيسُ ٍ زض ثريف زيگيطي اظ نيَضتْبي
هبلي اضائِ ًكسُ اؾتٍ ،

ز.

هَاضز زيگطي وِ زض نَضتْبي هبلي اؾبؾي اضائِ ًكسُ اؾت ،ليىي افكبي آًْيب ثيطاي اضائيِ هُليَة
يطٍضت زاضز.

 . 71يبززاقتْبي تَييحي ثبيس ثِ ًحَي هٌٓن اضائِ قَزّ .ط للن هٌسضد زض تطاظًبهِ ،نَضت ؾَز ٍ ظييبى،
نَضت ؾَز ٍ ظيبى ربهٕ ٍ نَضت رطيبى ٍرَُ ًمس ثبيس ثِ يبززاقتْبي تَييحي هطثيٌَ ُٖيف زازُ
قَز.

 . 61يبززاقتْبي تَضيحي قبهل اعالفبت تكطيحي ٍ رعئيبت ثيكاتطي اظ الاالم هاٌقىؽ قاسُ زض
نَضتْبي هبلي اؾبؾي اؾت ضوي ايٌىِ اعالفبت زيگطي اظ لجيل ثسّيْبي احتوبلي ٍ تقْاسات
ضا اضائِ هيوٌس .ايي يبززاقتْب قبهل هَاضز افكبي العاهي يب تَنيِ قسُ ثطاؾابؼ اؾاتبًساضزّبي
حؿبثساضي يب ؾبيط هَاضز افكبؾت وِ ثطاي زؾتيبثي ثِ اضائِ هغلَة ضطٍضت زاضز.
 . 73ثطای ووه ثِ زضن نَضتْبی هبلی ٍ همبیؿِ آى ثب نَضتْبی هبلی ٍاحوسّبی تزوبضی زیروط،
یبززاقتْبی تَضیحی ػوَهبً ثِ تطتیت ظیط اضائِ هیقَز :
الف .تهطیح ایٌىِ نَضتْبی هبلی طجك اؾتبًساضزّبی حؿبثساضی تْیِقسُ اؾت،
ة.

هجٌب یب هجبًی اًساظُگیطی ٍ ضٍیِّبی حؿبثساضی هَضز اؾتفبزُ،

د.

اطالػبت تىویلی زضثبضُ الالم اضائِ قسُ زض نَضتْبی هبلی اؾبؾی ثِ تطتیت نَضتْبی هوبلی ٍ
ثِ تطتیت الالم انلی اضائِ قسُ زض آًْبٍ ،

ز.

ؾبیط هَاضز افكب ،قبهل :
 . 1ثسّیْبی احتوبلی ،تؼْسات ٍ ؾبیط اطالػبت هبلیٍ ،
 . 2اطالػبت غیطهبلی.
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 . 74هَاضز ظيط ثبيس زض ثرف اّن ضٍيِّبي حؿبثساضي يبززاقتْبي تَييحي تكطيح قَز :
الف .هجٌب يب هجبًي اًساظُگيطي هَضز اؾتفبزُ زض تْيِ نَضتْبي هبليٍ ،
ة.

وليِ ضٍيِّبي حؿبثساضي الظم ثطاي زضن هٌبؾت نَضتْبي هبلي.

 . 64فالٍُ ثط ضٍيِّبي حؿبثساضي ذبل ثىبض ضفتِ زض تْيِ نَضتْبي هبلي ،آگبّي اظ هجٌب يب هجبًي
اًساظُگيطي هَضز اؾتفبزُ زض تْيِ ايي نَضتْب (ثْبي توبم قسُ يب اضظـ ربضي) ثطاي
اؾتفبزُوٌٌسگبى هْن اؾت .چٌبًچِ زض تْيِ نَضتْبي هبلي ثيف اظ يه هجٌبي اًساظُگيطي ثىبض
گطفتِ قَز (ثطاي هخبل زض هَاضزي وِ ثطذي اظ زاضاييْبي حبثت هكَْز تزسيس اضظيبثي هيقَز)
هكرم وطزى آى زؾتِ اظ زاضاييْب ٍ ثسّيْبيي وِ ّط يه اظ هجبًي اًساظُگيطي زض هَضز آًْب ثىبض
ضفتِ اؾت ،وفبيت هيوٌس.
 . 76افكبی یه ضٍیِ حؿبثساضی ،ثؿتری ثِ ایي زاضز وِ آیب افكبی آى ثِ اؾتفبزُوٌٌسگبى رْت زضن
ًحَُ اًؼىبؼ هؼبهالت ٍ ؾبیط ضٍیسازّب زض ػولىطز هبلی ٍ ٍضؼیت هبلی ووه هیوٌس یب ذیط.
ضٍیِّبی حؿبثساضی وِ هوىي اؾت ٍاحس تزبضی اضائِ آًْب ضا هس ًظط لطاض زّس ،قوبهل هوَاضز
هٌسضد زض ظیط اؾت ،اهب هحسٍز ثِ آًْب ًیؿت :
الف .قٌبذت زضآهس ػولیبتی،
ة.

انَل تلفیك نَضتْبی هبلی ،قبهل ٍاحسّبی تزبضی فطػی ٍ ٍاثؿتِ،

د.

تطویت ٍاحسّبی تزبضی،

ز.

هكبضوتْبی ذبل،

ّ.

زاضاییْبی حبثت هكَْز ٍ زاضاییْبی ًبهكَْز،

ٍ.

احتؿبة هربضد تأهیي هبلی ٍ ؾبیط هربضد ثِ ػٌَاى ثْبی توبمقسُ زاضایی،

ظ.

پیوبًْبی ثلٌسهست،

ح.

ؾطهبیِگصاضی زض اهالن،

.

ؾطهبیِگصاضیْب،

ی.

اربضُّب،

ن.

هربضد تحمیك ٍ تَؾؼِ،

ل.

هَرَزی هَاز ٍ وبال،

م.

هبلیبتْب،
نفحِ  21اظ 168

ى.

شذبیط،

ؼ .هعایبی پبیبى ذسهت وبضوٌبى،
ع.

تؿؼیط اضظٍ ،

ف.

ووىْبی ثالػَو زٍلت.
ؾبیط اؾتبًساضزّبی حؿبثساضی ،افكبی ضٍیِّبی حؿبثساضی ثؿیبضی اظ ایي هَضَػبت ضا العاهی
وطزُ اؾت.

 . 66حتي اگط هجبلغ هٌقىؽ قسُ زض نَضتْبي هبلي زٍضُ ربضي ٍ زٍضُ(ّبي) لجل زض ضاثغِ ثب افوبل
يه ضٍيِ حؿبثساضي ذبل فبلس اّويت وبفي ثبقس ،هوىي اؾت افكبي ضٍيِ حؿبثساضي هطثَط
اظ اّويت ثطذَزاض ثبقسّ .وچٌيي ،ظم اؾت زض هَاضزي وِ زض ضاثغِ ثب يه هَضاَؿ ،ضاُ وابض
ذبني زض اؾتبًساضزّبي حؿبثساضي اضائِ ًكسُ ليىي ثط اؾبؼ هفبز ثٌس  08يه ضٍيِ حؿبثساضي
اًتربة ٍ ثىبض گطفتِ قسُ اؾت ،ضٍيِ هعثَض افكب قَز.
ٍ . 78احس تزبضي ثبيس هَاضز ظيط ضا ًيع زض يبززاقتْبي تَييحي افكب وٌس :
الف .البهتگبُ ٍ قىل حمَلي ٍاحس تزبضي ،وكَض هحل فٗبليت آى ٍ ًكبًي هطوع حجت قسُ (ييب هحيل انيلي
فٗبليت چٌبًچِ هتفبٍت اظ وكَض هحل حجت ثبقس)،
ة.

قطحي اظ هبّيت ٖوليبت ٍاحس تزبضي ٍ فٗبليتْبي انلي آى،

د.

ًبم ٍاحس تزبضي انلي ٍ ٍاحس تزبضي انلي ًْبيي گطٍٍُ ،

ز.

تٗساز وبضوٌبى زض پبيبى زٍضُ يب هيبًگيي تٗساز آًْب َي زٍضُ.

 . 79العاهبت ايي اؾتبًساضز زض هَضز وليِ نَضتْبي هبلي وِ زٍضُ هبلي آًْب اظ تيبضيد  ٍ 1380/1/1ثٗيس اظ آى
قطٍٔ هيقَز ،الظم االرطاؾت.
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 .2استاوذاسد حسابذاسي ضماسٌ 2
صًست جشيان يجًٌ وقذ

.2

اگطچِ نَضت رطيبى ٍرَُ ًمس اعالفبتي ضا زضثبضُ رطيبًْبي ٍراِ ًماس ٍاحاس تزابضي عاي
زٍضُ هبلي هَضز گعاضـ اضائِ هي وٌس ،ليىي اعالفبت هعثاَض رْات اضظيابثي رطيبًْابي آتاي
ٍراِ ًماس وفبيت ًوي وٌاس .ثطذي رطيبًْابي ٍراِ ًماس ًبقاي اظ هقبهالتي اؾت وااِ زض
زٍضُّبي هبلي لجل ضخ زازُ ٍ ثقضبً اًتؾبض هيضٍز هٌزط ثِ رطيبًْبي ٍرِ ًمس زيگطي زض يىي
اظ زٍضُ ّبيآتي گطزز .ثسيي لحبػ ثطاي اضظيبثي رطيبًْبي ٍراِ ًماس آتاي ،ناَضت رطيابى
ٍرَُ ًمس هقوَ ً،ثبيس تَأم ثب نَضتْبي فولىطز هبلي ٍ تطاظًبهِ هَضز اؾتفبزُ لطاض گيطز.

.3

اظ آًزب وِ نَضت رطيبى ٍرَُ ًمس تحت تأحيط ثطذَضزّبي هتفابٍت حؿابثساضي زضذهاَل
هقبهالت ٍ ضٍيسازّبي يىؿبى زض ؾغح ٍاحسّبي تزبضي هرتلاف ًيؿات ،اضائااِ آى لبثليات
همبيؿِ رٌجِ فوليبتي فولىطز هبلي ٍاحسّبي تزبضي هرتلف ضا افعايف هيزّس.

.6

وليِ ٍاحسّبي تزبضي ثبيس نَضت رطييبى ٍريَُ ًميس ضا َجيك العاهيبت هٌيسضد زض اييي اؾيتبًساضز
تْيِ ٍ آى ضا ثِ ٌَٖاى يه نَضت هبلي هؿتمل ثِ ّوطاُ ؾبيط نَضتْبي هبلي اضائِ وٌٌس.

.7

هوىي اؾت اؾتس،ل قَز وِ زض هَضز ثبًىْبٍ ،رِ ًمس حىن هَرَزي وب ،ضا زاضز ٍ ثاِ رابي
اضائاِ نَضت رطيبى ٍرَُ ًمس ،اضائاِ اعالفبتي زض ظهيٌِ هٌبثـ ؾطهبيِاي ثبًه هفياستط ذَاّاس
ثَز .گطچِ هٌبثـ ؾطهبيِاي قبذهي هْن ثطاي اضظيبثي تساٍم فوليابت ٍ اًقغابفپاصيطي هابلي
ثبًىْبؾت ،ثب اييحبل افتمبز ثط ايي اؾت وِ نَضت رطيبى ٍرَُ ًمس اعالفبت هفيسي زض هَضز
هٌبثـ ٍرِ ًمس ٍ ًحَُ اؾتفبزُ اظ آى زض اذتيبض اؾتفبزُوٌٌسگبى نَضتْبي هبلي لطاض هيزّاس .ثاب
ايي حبل اضائاِ اعالفبت زضثبضُ رطيبًْبي ٍرِ ًماس ًبذابلم فوليابتي تَؾاظ ثبًىْاب ثاطاي
اؾتفبزُوٌٌسگبى نَضتْبي هبلي هفيس ًرَاّس ثَز ،چطا وِ رطيبًْبي ٍرِ ًمس ًبذبلم فوليابتي
اغلت ًبقي اظ تهويوبت اقربل حبلج اظ لجيل ؾپطزُ گصاضاى ٍ زضيبفت وٌٌسگبى تؿْيالت هبلي
اؾت ٍ ايي رطيبًْبي ٍرِ ًمس ذبضد اظ وٌتطل ضٍظهاطُ هاسيطيت ثبًاه اؾات .ثاسيي لحابػ
زض اضتجبط ثب ثبًىْب افتمبز ثط ايي اؾت وِ گعاضـ ذبلم رطيبى ٍرَُ ًمس فوليابتي ّواطاُ ثاب
اضائاِ اعالفبتي زض هَضز رطيبى ٍرَُ ًمس ًبقي اظ فقبليتْبي ؾطهبيِگصاضي ٍ تأهيي هبلي ثبًاه
هيتَاًس ثطاي اؾتفبزُوٌٌسگبى نَضتْبي هبلي ثبًىْب هفيس ٍالـ قَز .ثسيي لحبػ ثبًىْاب ًياع زض
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زاهٌِ وبضثطز ايي اؾتبًساضز ٍالـ هيقَزً .وًَِاي اظ نَضت رطيبى ٍرَُ ًماس ثبًىْاب ثطهجٌابي
هَضز اقبضُ ،زض پيَؾت قوبضُ  2ايي اؾتبًساضز اضائِ قسُ اؾت.
.8

زض هَضز قطوتْبي ثيوِ ًيع هوىي اؾت اؾتس،ل قَز وِ نَضت رطيبى ٍرَُ ًمس ،اعالفابت هفياسي
اضائِ ًويوٌس ،چطا وِ ثطذالف قطوتْبي تَليسي ،رطيبًْبي ٍضٍزي ٍرِ ًمسقطوتْبي ثيوِ ،هطثَط ثاِ
حك ثيوِّبي زضيبفتي اؾتوِ ثٌبثط هبّيت ،همسم ثط رطيبًْبي ذطٍري ٍرِ ًمس هطثَط ثاِ ذؿابضتْبي
پطزاذتي اؾت ٍ ايي تمسم ٍ تأذط گبُ زض حسي اؾت وِ رطيبًْبي ٍضٍزي ٍ ذطٍري اظ لحبػ ظهابًي
اظ يىسيگط فبنلِ ظيبزي زاضًس ٍ لصا نَضت رطيبى ٍرَُ ًمس ًويتَاًاس اعالفابت هفياسي زض هاَضز
ًمسيٌگي ،تساٍم فوليبت ٍ اًقغبفپصيطي هبلي قطوتْبي ثيوِ اضائِ وٌس .فليضغن تَريْبت ثب ،،افتمابز
ثط ايي اؾت وِ نَضت رطيبى ٍرَُ ًمس ّطگبُ تَأم ثب نَضتْبي فولىاطز هابلي ٍ تطاظًبهاِ ثاِ وابض
گطفتِ قَز ،تهَيطي ربهـ اظ فولىطز هبليٍ ،ضقيت هبلي ٍ اًقغبفپصيطي هبلي قطوتْبي ثيواِ اضائاِ
هيوٌس .ثب ايي حبل ّطگبُ رطيبًْبي ٍرَُ ًمس ًبقي اظ ثيوِّبي ثلٌسهست اظ لجيال ثيواِ فواط ٍ ثيواِ
ثبظًكؿتگي ثِ گًَِاي اتىب پصيط لبثل تفىيه اظ رطيبًْبي ًمسي هطثَط ثِ ؾبيط فقبليتْبي قطوت ثبقاس
(هخالً اظ عطيك ًگْساضي حؿبثْبي هؿتمل رْت فقبليتْبي هطثَط) ،اًقىبؼ آًْب زض هتي نَضت رطيبى
ٍرَُ ًمس تَنيِ ًويقَز ،هگطآًىِ ايي رطيبًْبي ًمسي هطثَط ثِ ذَز قطوت ثيوِ ثبقاس ٍ هاَاضزي
اظ لجيل ثطزاقت ٍرِ ًمس اظ ٍرَُ هطثَط ثِ حؿبثْبي هؿتمل ثلٌسهست تَؾظ قطوت ضا قبهل قَز.

 . 01حصف ثطذي رطيبًْبي ًمسي اظ نَضت رطيبى ٍرَُ ًمس قاطوتْبي ثيواِ ثاِ قاطح ثٌاس،8
ثِ زليل فسم اضتجبط هؿتمين ثب اضظيبثي اًقغبفپصيطي هبلي ٍاحس تزبضي نَضت هاي پاصيطز.
ثب ايي حبل هوىي اؾت اؾتفبزُ وٌٌسگبى نَضتْبي هبلي قطوتْبي ثيواِ ًيابظ ثاِ اعالفابتي
زض هَضز ول زاضاييْبي ًمسگًَِ ايي قطوتْب رْت تهوينگيطي زض هَضز ًمسيٌگي ثلٌسهست ٍ
تساٍم فوليبت آًْب زاقتِ ثبقٌس .زض چٌيي قطايغي هيتَاى اعالفبت اضبفي ضا زضهَضز گطزـ
آى زؾتِ اظ زاضاييْبي ًمسگًَِ وِ رطيبى ًمسي هطتجظ ثب آًْب زض نَضت رطيابى ٍراَُ ًماس
اضائِ ًكسُ اؾت ،زض اذتيبض اؾتفبزُوٌٌسگبى نَضتْبي هبلي لطاض زاز.
. 11

انُالحبت شيل زض ايي اؾتبًساضز ثب هٗبًي هكرم ظيط ثىبض ضفتِ اؾت:
ٍرِ ًمسٖ :جبضت اؾت اظ هَرَزي ًمس ٍ ؾپطزُّبي زيساضي ًعز ثبًىْب ٍ هؤؾؿبت هبلي اٖن اظ ضييبلي
ٍ اضظي (قبهل ؾپطزُ ّبي ؾطهبيِ گصاضي وَتبُهست ثسٍى ؾطضؾيس) ثِ وؿط ايبفِ ثطزاقتْبيي
وِ ثسٍى اَالٔ لجلي هَضز هُبلجِ لطاض هيگيطز.
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رطييبى ٍرِ ًمسٖ :جبضت اؾت اظ افعايف ييب وبّف زض هجليغ ٍرِ ًمس ًبقي اظ هٗبهالت ثيب اقيربل
حميمي يب حمَلي هؿتمل اظ قرهيت حمَلي ٍاحيس تزيبضي ٍ ًبقي اظ ؾبييط ضٍيسازّب.
فٗبليتْبي ٖوليبتيٖ :جبضت اظ فٗبليتْبي انلي ٍ هؿتوط هَلس زضآهس ٖوليبتي ٍاحس تزبضي اؾت.
فٗبليتْبي ؾطهبيِگصاضيٖ :جبضت اؾت اظ تحهيل يب ٍاگصاضي ؾطهبيِگصاضيْبي وَتبُهست ٍ ثلٌسهست،
زاضاييْبي حبثت هكَْز ٍ زاضاييْبي ًبهكَْز ٍ ًيع پطزاذت ٍ ٍنَل تؿْيالت اُٖبيي ثيِ اقيربل
هؿتمل اظ ٍاحس تزبضي غيط اظ وبضوٌبى .
فٗبليتْبي تأهيي هبليٖ :جبضت اظ فٗبليتْبيي اؾت وِ هٌزط ثِ تغيييطات زض هييعاى ٍ تطوييت ؾيطهبيِ ٍ
اؾتمطايْبي ٍاحس تزبضي (ثزع ايبفِ ثطزاقتْبي هٌَٓض قسُ زض هحبؾجِ ٍرِ ًمس) ،گطزز.
رطيبًْبي ٍرِ ًمس ًبقي اظ فٗبليتْبي ٖولييبتي :زض اييي اؾيتبًساضز قيبهل رطيبًْيبي ًميسي ٍضٍزي ٍ
ذطٍري ًبقي اظ فٗبليتْبي ٖوليبتي ثِ قطح تٗطيف هٌسضد زض ّويي ثٌس ٍ ًيع آى زؾتِ اظ رطيبًْبي
ًمسي اؾت وِ هبّيتبً ثِ ََض هؿتمين لبثل اضتجبٌ ثب ؾبيط َجمبت رطيبًْبي ًمسي نيَضت رطييبى
ٍرَُ ًمس ًجبقس .
رطيبًْبي ًمسي اؾتخٌبيي :ثِ آى زؾتِ اظ رطيبًْبي ٍضٍزي ٍ ذطٍري ٍرِ ًمس اَالق هيقَز ويِ زاضاي
اّويت ًؿجي اؾت ،اظ ٖوليبت زض حبل تساٍم ٍاحس تزبضي ًبقي هيقَز ٍ الالهي ضا زض ثط هيگيطز
وِ ثِ هٌَٓض اضائيِ تهَيطي هُلَة اظ اًُٗبف پصيطي ٍاحس تزبضي ،افكبي رساگبًِ آًْب ثِ لحيبِ
اؾتخٌبيي ثَزى هبّيت يب ٍلَٔ يطٍضت هييبثس .ايي الالم لعٍهبً ثب الالم اؾتخٌبيي هٌسضد زض نَضت
ؾَز ٍ ظيبى اضتجبٌ ًساضز.

ٍ . 01رِ ًمس زض ايي اؾتبًساضز تٌْب ثِ هَرَزي ًمس ٍ ؾپطزُّبي زيساضي ًعز ثبًىْب ٍ هؤؾؿابت
هبلي افن اظ ضيبلي ٍ اضظي (قبهل ؾپطزُّبي ؾطهبيِگصاضي وَتبُهست ثسٍى ؾطضؾيس) اعالق
هي گطزز .زض هَاضزي وِ اضبفِ ثطزاقت زض حؿبةربضي هزبظ ثبقس (هخالً اضبفِ ثطزاقت زض
حؿبثْبي ثبًىي ذبضد اظ وكَض تَؾظ ٍاحس تزبضي)،هبًسُ اضبفِثطزاقتْبيي وِ ثسٍى اعالؿ
لجلي هَضز هغبلجِ لطاض گيطز ثبيس اظ هجلغ هصوَض وؿط گطززٍ .يػگي زيساضي ثاَزى زض هاَضز
الالم تكىيلزٌّسُ ٍرِ ًمس ثسيي هقٌي اؾت وِ ايي الالم ثسٍى اعالؿ لجلي لبثل ثطزاقت ياب
هغبلجِ ثبقس .ؾپطزُ ّبي ؾطهبيِ گصاضي ثلٌسهست ٍرِ ًمس تلماي ًواي قاَز ،ظياطا ّاسف اظ
ًگْساضي آًْب تحهيل ؾَز اؾتّ .طگبُ ثطاي تؿَيِ اضبفِ ثطزاقتْبي ثابًىي هْلتاي تقيايي
قسُ ثبقس زضنَضتي هيتَاى آًْب ضا زض هحبؾجِ ٍرِ ًمس هٌؾَض وطز وِ هْلت هعثَض اظ يه
ضٍظ وبضي تزبٍظ ًىٌس.
. 14

نَضت رطيبى ٍرَُ ًمس ثبيس هٌٗىؽ وٌٌيسُ رطيبًْيبي ًميسي َيي زٍضُ تحيت ؾطفهيلْبي انيلي
ظيط ثبقس:
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ي

فٗبليتْبي ٖوليبتي،

ي

ثبظزُ ؾطهبيِگصاضيْب ٍ ؾَز پطزاذتي ثبثت تأهيي هبلي،

ي

هبليبت ثط زضآهس،

ي

فٗبليتْبي ؾطهبيِگصاضيٍ ،

ي

فٗبليتْبي تأهيي هبلي.

زض اضائيِ رطيبًْبي ًمسي ،ضٖبيت تطتيت ؾطفهلْب ثِ قطح ثيبال ٍ ًييع اضائييِ رويٕ رطيبًْيبي ًميسي
هٌٗىؽ قسُ زض ّط ؾطفهل ٍ روٕ ول رطيبًْبي ًمسي لجل اظ ؾطفهل فٗبليتْبي تأهيي هبلي يطٍضت
زاضز.
. 15

نَضت رطيبى ٍرَُ ًمس ّوچٌيي ثبيس قبهل نَضت تُجيك هبًيسُ اٍل زٍضُ ٍ پبييبى زٍضُ ٍريِ ًميس
ثبقس .نَضت تُجيك هعثَض ثبيس ّطگًَِ تفبٍتْبي اضظي ًبقي اظ هبًسُّبي ٍرِ ًمس اضظيوِ ثِ ؾَز ٍ
ظيبى هٌَٓض قسُ اؾت هٌزولِ تفبٍتْبي اضظي ًبقي اظ تؿٗيط رطيبًْبي ًمسي ٍاحسّبي تزبضي فطٖيي
ذبضري ثِ ًطذْبيي غيط اظ ًطخ تبضيد تطاظًبهِ ٍ ؾبيط گطزقْبي هطثٌَ ضا ًكبى زّس .

 . 19فؼبلیتْبی ػولیبتی ػجبضت اظ فؼبلیتْبی انلی هَلس زضآهس ػولیبتی ٍاحس تزبضی اؾت .فؼبلیتْبی
هعثَض هتضوي تَلیس ٍ فطٍـ وبال ٍ اضائوِ ذسهبت اؾت ٍ ّعیٌِّب ٍ زضآهسّبی هطتجط ثب آى زض
تؼییي ؾَز یب ظیبى ػولیبتی زضنَضت ؾَز ٍ ظیبى هٌظَض هیقوَز .رطیبًْوبی ًموسی ًبقوی اظ
فؼبلیتْبی ػولیبتی اؾبؾبً زضثطگیطًسُ رطیبًْبی ٍضٍزی ٍ ذطٍری ًموسی هوطتجط ثوب فؼبلیتْوبی
هعثَض اؾت .هخبلْبیی اظ رطیبًْبی ًمسی ًبقی اظ فؼبلیتْبی ػولیبتی ثِ قطح ظیط اؾت:
الف .زضیبفتْبی ًمسی حبنل اظ فطٍـ وبال ٍ اضائوِ ذسهبت.
ة .زضیبفتْبی ًمسی حبنل اظ حك اهتیبظ ،حكالعحوِ ،وبضهعز ٍ ؾبیط زضآهسّبی ػولیبتی.
د .پطزاذتْبی ًمسی ثِ فطٍقٌسگبى وبال ٍ ذسهبت.
ز .پطزاذتْبی ًمسی ثِ وبضوٌبى ٍاحس تزبضی یب اظ ربًت آًْب.
ّ .زضیبفتْب ٍ پطزاذتْبی ًمسی یه قطوت ثیوِ ثبثت حك ثیوِّب ،ذؿبضات ،هؿتوطیْب ٍ ؾوبیط
پطزاذتْبی ثیوِای.
ٍ .زضیبفتْب ٍ پطزاذتْبی هطتجط ثب لطاضزازّبی هٌؼمس قسُ ثب اّساف تزبضی ٍ ػولیبتی.
ظ .پطزاذتْبی ًمسی ثبثت هعایبی پبیبى ذسهت وبضوٌبى ٍ ّعیٌِ ؾبظهبًسّی هزسز.
 . 11اظ آًزب وِ عجمِثٌسي رطيبًْبي ًمسي زض نَضت رطيبى ٍرَُ ًماس ثاِ ؾطفهالْبي هكرهاي
هحسٍز قسُ اؾتّ ،وَاضُ ايي احتوبل ٍرَز زاضز وِ ثطذي رطيبًْابي ًماسي هبّيتابً ثاِعاَض
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هؿتمين لبثل اضتجبط ثب ّيچ يه اظ ؾطفهلْبي انلي ًجبقس .ثسييلحبػ  ،ثِ هَرت ايي اؾتبًساضز
زضنَضت ٍرَز چٌيي الالهي ،رطيبًْبي ًمسي هطثاَط ثاِ فٌاَاى رطيبًْابي ًماسي ًبقاي اظ
فقبليتْبي فوليبتي عجمِثٌسي هيقَزً .وًَِ ايي الالم ،رطيبًْبي ًمسي هطتجظ ثب فطٍـ هَاز اٍليِ
زض ٍاحسّبي تزبضي تَليسي ٍ رطيبًْبي ًمسي ًبقي اظ ذسهبت رٌجي فقبليتْبي انلي اظ لجيال
حول هَضزي وب،ي فطٍـ ضفتِ اؾت.
. 21

ٍاحسّبي تزبضي ثبيس رطيبًْبي ًمسي ًبقي اظ فٗبليتْبي ٖوليبتي ضا ثب ثىيبضگيطي يىيي اظ ضٍقيْبي ظييط
گعاضـ وٌٌس:
الف .ضٍـ هؿتمين وِ ثِ هَرت آى ًبذبلم ٍرَُ ًمس زضيبفتي ٍ پطزاذتي ثط حؿت َجميبت ٖويسُ
افكب هي قَز ،هگط زض هَضز رطيبًْبي ًمسي ٖولييبتي هيَضز اقيبضُ زض ثٌيسّبي  38 ٍ 36ويِ
ثطهجٌبي ذبلم گعاضـ هيقَز ،يب
ة .ضٍـ غيطهؿتمين وِ ثِ هَرت آى ؾَز يب ظيبى ٖوليبتي ثب اًزبم تٗسيالت ظيط ثِ ذبلم رطيبًْيبي
ًمسي ًبقي اظ فٗبليتْبي ٖوليبتي تجسيل هيقَز:
ي

ا

احط هٗبهالت ٍ ضٍيسازّبيي وِ زاضاي هبّيت غيط ًمسي اؾتٍ ،

احط الالهي وِ زض هحبؾجِ ؾَز يب ظيبى فوليبتي زٍضُ ربضي هٌؾَض قسُ ثبقس ،لايىي رطيبًْابي
ًمسي هطتجظ ثب آًْب زض زٍضُّبي لجل حبزث قسُ يب زض زٍضُّبي آيٌاسُ حابزث ذَاّاس قاس ٍ
ثبلقىؽ

 . 22ثطایگعاضـ ذبلم رطیبى ٍرَُ ًمس ًبقی اظ فؼبلیتْبی ػولیبتی زض ضٍـ هؿتمین ،زضیبفتْووب ٍ
پطزاذتْبی ًموسی ػولیوبتی (اظ لجیول زضیبفتْوبی ًموسی اظ هكوتطیبى ،پطزاذتْوبی ًمووسی ثوِ
فطٍقٌسگبى ٍ پطزاذتْبی ًمسی ثِ وبضوٌبى یب اظ ربًت وبضوٌبى) وِ تكىیل زٌّسُ ذبلم رطیوبى
ٍرَُ ًمس ًبقی اظ فؼبلیتْبی ػولیبتی اؾت  ،ثِ طَض رساگبًِ زض نَضت رطیبى ٍرَُ ًمس اضائوِ
هیقَز .زض گعاضقرطی ثِ ضٍـ غیط هؿتمین ،ثب اًزوبم تؼوسیالتی زض ؾوَز یوب ظیوبى ػولیوبتی
زض ضاثطِ ثب هَاضز هٌسضد زض نفحِ ثؼس ،رطیبى ذبلم ٍرِ ًمس ًبقوی اظ فؼبلیتْوبی ػولیوبتی
هحبؾجِ هیقَز:
الف  .الالم ثب هبّیت غیطًمسی اظ لجیل ّعیٌِ اؾتْالن ٍ ّعیٌِ هعایبی پبیبى ذسهت وبضوٌبى.
ة  .الالهیوِ زض هحبؾجِ ؾَز یب ظیبى ػولیبتی زٍضُ ربضی هٌظَض قسُ ،لیىي رطیبًْبی ًمسی
هطتجط ثب آى ثِ تطتیت زض زٍضُّبی لجل حبزث قسُ اؾت یب زض زٍضُّوبی آیٌوسُ حوبزث
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ذَاّس قس ٍ ثبلؼىؽ ،اظ لجیل افعایف یب وبّف هبًسُ هَرَزی هَاز ٍ وبال ٍ حؿوبثْبی
زضیبفتٌی ٍ پطزاذتٌی ػولیبتی ًؿجت ثِ هبًسُ پبیبى زٍضُ لجل ٍ ًیع افعایف یب وبّف هبًسُ
پیفپطزاذت ّعیٌِ ٍ ذطیس وبال ٍ پیفزضیبفت زضآهس ٍ فطٍـ وبال ًؿجت ثِ هبًسُ پبیبى
زٍضُ لجل.
الظم ثِ شوط اؾت وِ زض هحبؾجِ رطیبى ذبلم ٍرِ ًمس ًبقی اظ فؼبلیتْبی ػولیبتی ،الالم هَضز
اقبضُ زض ثٌس  ،20زضنَضت ٍرَزً ،یع ثبیس هسًظط لطاض گیطز.
 . 12هعيت انلي ضٍـ هؿتمين ايي اؾت وِ زضيبفتْب ٍ پطزاذتْبي ًمسي فوليبتي ضا ًكبى هايزّاس.
اعالؿ اظ هٌبثـ هكرم زضيبفتْبي ًمسي ٍ همبنس هطثَط ثِ پطزاذتْابي ًماسي اًزابم قاسُ زض
زٍضُّبي گصقتِ هيتَاًس زض ثطاٍضز رطيبًْبي ًمسي آتي هفيس ٍالـ قَز ،ليىي هوىي اؾات زض
ثطذي هَاضز ،هٌبفـ حبنل اظ اضائاِ اعالفبت ثِ اؾتفبزُوٌٌسگبى ثسيي قيَُ ،ثط ّعيٌِّبي تْيِ ٍ
اضائاِ ايي اعالفبت تَؾظ ٍاحس تزبضي فعًٍي ًساقتِ ثبقس ،لصا اياي اؾاتبًساضز وابضثطز ضٍـ
هؿتمين ضا العاهي ًويزاًس .ثب اييحبل زض قطايغيوِ هعايبي اعالفبت اضائِ قسُ زض ضٍـ هؿتمين
ثط ّعيٌِّبي تْيِ ايي اعالفبت فعًٍي زاقتِ ثبقس ،ثِ هٌؾَض اضائاِ اعالفابت هفياس ،اؾاتفبزُ اظ
ضٍـ هؿتمين تَنيِ هيقَز.
 . 13هعيت انلي ضٍـ غيطهؿتمين ايي اؾت وِ تفبٍت ثيي ؾَز فوليبتي ٍ رطيبى ٍرِ ًمس ًبقي اظ
فقبليتْبي فوليبتي ثِ گًَِ ثطرؿتِاي ًكبى زازُ هيقَز .ثؿيبضي اظ اؾتفبزُوٌٌاسگبى ناَضتْبي
هبلي هقتمسًس وِ چٌيي نَضتي زض اضائاِ تهَيطي اظ ويفيت ؾَز ٍاحس تزبضي ،حابئع اّويات
اؾبؾي اؾت .ثطذي ؾطهبيِگصاضاى ٍ ثؿتبًىبضاى ،رطيبًْبي ًمسي آتي ضا اظ عطيك ترويي ؾاَز
آتي ٍ اًزبم تقسيالتي زض ضاثغِ ثب الالم ثب هبّيت غيطًمسي ٍ ًيع الالم هجتٌيثط تقْسي فول وطزى
زضآهس ٍ ّعيٌِ ثطاٍضز هيوٌٌس ٍ اظ ايي ضٍ ،اعالفبت هطثَط ثِ تقاسيالت هعثاَض زض زٍضُّابي
گصقتِ هيتَاًس زض ثطآٍضز تقسيالت آتي هفيس ٍالـ قَز.
. 25

زض اضائيِ رطيبًْبي ًمسي ًبقي اظ فٗبليتْبي ٖوليبتي ،تجٗيت اظ الگَّبي ظيط يطٍضي اؾت:
الف  .زض نَضت وبضثطز ضٍـ هؿتمين ،ارعاي تكىيل زٌّسُ ذبلم رطيبًْبي ًمسي ًبقي اظ فٗبليتْبي
ٖوليبتي زض نَضت رطيبى ٍرَُ ًمس اضائِ قَز ٍ نَضت تُجيك ذبلم رطيبًْبي ًمسي ًبقيي اظ
فٗبليتْبي ٖوليبتي ثب ؾَز يب ظيبى ٖوليبتي اظ َطيك يبززاقتْبي تَييحي اضائِ قَز.
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ة  .زض نَضت وبضثطز ضٍـ غيطهؿتمين ،ذبلم رطيبًْيبي ًميسي ًبقيي اظ فٗبليتْيبي ٖولييبتي زض
نَضت رطيبى ٍرَُ ًمس ًوبيف يبثس ٍ نَضت تُجيك آى ثيب ؾيَز ييب ظييبى ٖولييبتي اظ َطييك
يبززاقتْبي تَييحي اضائِ قَز.

 . 15ثِهٌؾَض فطاّن وطزى لبثليت همبيؿِ، ،ظم اؾت ٍاحسّبي تزبضي هرتلف زض تْيِ نَضت رطيبى
ٍرَُ ًمس اظ قىل ٍاحسي تجقيت وٌٌس .زض ايي ضاثغاِ ضاطٍضي اؾات ذابلم رطيابى ًماسي
ًبقي اظ فقبليتْبي فوليبتي زض نَضت رطيبى ٍرَُ ًمس اًقىبؼ يبفتِ ٍ ناَضت تغجياك آى ثاب
ؾَز يب ظيبى فوليبتي زٍضُ زض يبززاقتْبي تَضيحي افكب قَز .اًقىبؼ نَضت تغجيك هعثَض زض
يبززاقتْبي تَضيحي ثِ ايي زليل اؾت وِ ايي نَضت ،ثركي اظ ناَضت رطيابى ٍراَُ ًماس
هحؿَة ًويقَز ،چطا وِ اعالفبت اضائِ قسُ زضآى زض چبضچَة ٍؽبيف انلي نَضت اذياط
يقٌي اضائاِ اعالفبت زض هَضز هٌبثـ ٍ ههبضف ٍرِ ًمس ٍ تغييطات ًمسيٌگي ٍاحس تزبضي لاطاض
ًويگيطز ،ثلىِ اضائاِ آى انَ ً،ثِ هٌؾَض ايزبز اضتجبط ثيي اعالفبت هٌسضد زض ناَضت رطيابى
ٍرَُ ًمس ٍ اعالفبت اضائِ قسُ زض ؾبيط نَضتْبي هبلي اؾبؾي نَضت هيگياطز .ثبتَراِ ثاِ
هغبلت يبز قسُ ،زض نَضت ثىبضگيطي ضٍـ هؿتمين ،ضوي زضد زضيبفتْب ٍ پطزاذتْابي ًماسي
فوليبتي زض نَضت رطيبى ٍرَُ ًمس ،نَضت تغجيك يبزقسُ ًيع زض يبززاقتْبي تَضيحي اضائاِ
هيقَز.
 . 27وليِ رطيبًْبي ٖوسُ ٍضٍزي ٍ ذطٍري ًمسي هطتجٍ ثب ّطيه اظ ؾطفهلْبي ” ثبظزُ ؾطهبيِگيصاضيْب ٍ
ؾَز پطزاذتي ثبثت تأهيي هبلي “ ” ،هبليبت ثط زضآهس “  ” ،فٗبليتْبي ؾطهبيِگصاضي “ ٍ ” فٗبليتْبي تأهيي
هبلي “ ثبيس ثطهجٌبي ًبذبلم ٍ ثِ ََض رساگبًِ زض نَضت رطيبى ٍرَُ ًمس اًٗىبؼ يبثس ،هگط زض هيَضز
رطيبًْبي ًمسي هكطٍحِ زض ثٌسّبي  38 ٍ 36وِ ثطهجٌبي ذبلم گعاضـ هيقَز .

 . 17ثِ هَرت ايي اؾتبًساضز ،اضائاِ ذبلم رطيبى ًمسي ًبقي اظ فقبليتْبي فوليبتي ًجبيس تحت تأحيط
ؾبذتبض ؾطهبيِ ٍاحس تزبضي لطاض گيطز ٍ ثسيي تطتيت پطزاذتْبي هطتجظ ثب ؾَز ٍ وبضهعز تأهيي
هبلي ثبيس رساگبًِ ًكبى زازُ قَز ٍ ًيع ًحَُ اضائاِ نَضت رطيبى ٍرَُ ًمس ثبيس تب حس اهىابى
ثب ؾبيط نَضتْبي هبلي اؾبؾي اظ رولِ نَضت ؾَز ٍ ظيبى ّوبٌّگي زاقتِ ثبقس .ثطايي اؾبؼ،
ثِ اؾتخٌبي هَضز هٌسضد زض ثٌس  ، 21وليِ هجبلغ زضيبفتي ٍ پطزاذتي زض ضاثغِ ثب ؾَز ؾْبم ،زضآهس
ؾطهبيِ گصاضي ٍ ؾَز ٍ وبضهعز تأهيي هبلي هقوَ ً،زض ؾطفهل رساگبًاِاي ثاب فٌاَاى ” ثابظزُ
ؾطهبيِگصاضيْب ٍ ؾَز پطزاذتي ثبثت تأهيي هبلي“ عجمِثٌسي هيقَز.
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 . 29ثبظزُ ؾطهبیِگصاضیْب ٍ ؾَز پطزاذتی ثبثت تأهیي هبلی زضثطگیطًسُ زضیبفتْبی حبنل اظ هبلىیوت
ؾطهبیِگصاضیْب ٍ ؾَز زضیبفتی اظ ثبثت ؾپطزُّبی ؾطهبیِگصاضی ثلٌسهست ٍ وَتبُهست ثبًىی ٍ
ًیع پطزاذتْبی اًزبم قسُ ثِ تأهیي وٌٌسگبى هٌبثغ هبلی اؾت ثزع هَاضز هٌوسضد زض ثٌوسّبی ،19
 35 ٍ 33ایي اؾتبًساضز وِ تحت ؾطفهلْبی ” فؼبلیتْبی ػولیبتی“ ” ،فؼبلیتْبی ؾطهبیِگصاضی“ ٍ
” فؼبلیتْبی تأهیي هبلی“ طجمِثٌسی هیقَزً .وًَِ الالهی وِ تحت ؾطفهل ”ثبظزُ ؾطهبیِگصاضیْب
ٍ ؾَز پطزاذتی ثبثت تأهیي هبلی“ اضائِ هیقَز ،ثِ قطح ظیط اؾت:
الف .رطیبًْبی ًمسی ٍضٍزی:
 ؾَز ٍ وبضهعز زضیبفتیٍ ، ؾووَز ؾووْبم زضیووبفتی قووبهل ؾَزؾووْبم زضیووبفتی اظ قووطوتْبیؾووطهبیِپووصیطیوووِؾطهبیِگصاضی زض آًْب ثِ ضٍـ اضظـ ٍیػُ زض حؿبثْب اًؼىبؼ یبفتِ اؾت.
ة  .رطیبًْبی ًمسی ذطٍری:
 ؾَز ٍ وبضهعز پطزاذتی (اػن اظ ایٌىِ ثِ حؿبة زاضایی تحهیل قسُ یب ثِ ّعیٌِ زٍضُهٌظَض قسُ ثبقس)،
 ؾَز ؾْبم پطزاذتیٍ ، حهِای اظ الؿب اربضُ ثِ قط تولیه پطزاذتی وِ ّعیٌِ تأهیي هبلی هحؿَة هیقَز. . 21زض هَضز ثطذي ٍاحسّبي تزبضي اظ لجيل ثبًىْب ،هؤؾؿبت هابلي ،قاطوتْبي ؾاطهبيِگاصاضي ٍ
قطوتْبي ثيوِ ّطگبُ الالهي اظ لجيل ؾَز ؾْبم ،ؾَز تؿْيالت زضيبفتي ٍ پطزاذتي ،ؾَز پطزاذتاي ثاِ
نبحجبى ؾپطزُّبي ؾطهبيِگصاضي ،زضآهس ؾطهبيِگصاضيْب ٍ ًؾبيط آى زض هحبؾاجِ ؾاَز (ظيابى)
فوليبتي زض نَضت ؾَز ٍ ظيبى هٌؾَض قَز ،وليِ هجبلغ زضيبفتي ٍ پطزاذتي زض ضاثغِ ثاب الاالم
هعثاَض ثِ فٌَاى رطيابى ٍرَُ ًمس ًبقي اظ فقبليتْابي فوليبتي زض نَضت رطيبى ٍرَُ ًمس ايي
ٍاحسّبي تزبضي اًقىبؼ هييبثس.
 . 31رطیبًْبی ًمسی هطتجط ثب هبلیبت ثط زضآهس ثطای اغلت اؾتفبزُوٌٌوسگبى نوَضتْبی هوبلی زاضای
اّویتی ٍیػُ اؾت .ثبتَرِ ثِ زالیل ظیط ثِ هَرت ایي اؾتبًساضز ،هزوَع رطیبًْبی ًمسی هطتجط
ثب هبلیبت ثط زضآهس تحت ؾطفهل رساگبًِای زضنَضت رطیبى ٍرَُ ًمس اًؼىبؼ هییبثس :
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الف  .تفىیه رطیبًْبی ًمسی هطثَ ثِ هبلیبت ثط زضآهس ثطحؿت فؼبلیتْبی ثِ ٍرَز آٍضًسُ آى
(ػولیبتی ،ؾطهبیِگصاضی ٍ تأهیي هبلی) اغلت ثطهجٌبیی اذتیبضی اهىبىپصیط اؾت ووِ ایوي
ًحَُ ترهیم اطالػبت هفیسی اضائِ ًویوٌس.
ة  .رطیبًْبی هطتجط ثب هبلیبت ثط زضآهس هؼوَالً زض یه رطیبى هٌفطز تجلَض هییبثس ٍ رطیبًْبی
ٍضٍزی ٍ ذطٍری رساگبًِای تكىیل ًویزّس .ثوسیي لحوبظ ترهویم آًْوب ثوِ ؾوبیط
ؾطفهلْبی انلی نَضت رطیبى ٍرَُ ًمس ،لعٍهبً اطالػوبت هوَضز اًتظوبض ضا زض هوَضز
رطیبًْبی ًمسی ٍالؼی ٍاحس تزبضی فطاّن ًویآٍضز.
 . 21رطيبًْبي ًمسي هَضز اقبضُ زض ثٌس  20تٌْب هٌحهط ثِ پطزاذتْب يب فلايالحؿابثْبي پطزاذتاي اظ
ثبثت هبليبت ثط زضآهس ٍ يب اؾتطزاز هجبلغ پطزاذتي اظ ّويي ثبثت اؾت ٍ زض ثطگيطًسُ رطيبًْابي
ًمسي هطثَط ثِ ؾبيط اًَاؿ هبليبتْب وِ زضآهس هطثَط رعء زضآهس هكوَل هبليبت تلمي ًوايقاَز
(اظ لجيل هبليبتْبي تىليفي ٍ هبليبتْبي هؿتمين ٍضـ قسُ ثط تَليس يب فطٍـ) ًيؿات .رطيبًْابي
ًمسي هطثَط ثِ هبليبتْبي اذيطالصوط ثطحؿت هَضز تحتؾابيط ؾطفهالْبي انالي زض ناَضت
رطيبى ٍرَُ ًمس اضائِ هيقَز.
 . 33رطیبًْبی ًمسی هٌظَض قسُ تحت ؾطفهل ” فؼبلیتْبی ؾطهبیِگصاضی“ هكتولثط رطیبًْبی هطتجط
ثب تحهیل ٍ فطٍـ ؾطهبیِگصاضیْبی وَتبُهست ،ؾطهبیِگصاضیْبی ثلٌسهست ٍ زاضاییْوبی حبثوت
هكَْز ٍ زاضاییْبی ًبهكَْز ٍ ًیع پطزاذت ٍ ٍنَل تؿْیالت اػطبیی ثوِ اقوربل هؿوتمل اظ
ٍاحس تزبضی ثزع وبضوٌبى هی ثبقوسً .وًَوِ ّوبیی اظ رطیبًْوبی ًموسی هوطتجط ثوب فؼبلیتْوبی
ؾطهبیِگصاضی ثِ قطح ظیط اؾت:
الف  .رطیبًْبی ًمسی ٍضٍزی :
 زضیبفتْبی ًمسی حبنل اظ فطٍـ ؾطهبیِگصاضی زض ؾْبم یوب اٍضاق هكوبضوت ؾوبیطٍاحسّبی تزبضی.
 زضیبفتْبی ًمسی حبنل اظ فطٍـ زاضاییْبی حبثت هكَْز ٍ زاضاییْبی ًبهكَْز. زضیبفتْبی ًمسی هطتجط ثب انل ؾپطزُّبی ؾطهبیِگصاضی ثلٌسهست ثبًىی. زضیبفتْبی ًمسی حبنل اظ ٍنَل انل ٍاهْبی پطزاذتی ثوِ ؾوبیط اقوربل قوبهلٍنَل لطوالحؿٌِ پطزاذتی.
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ة  .رطیبًْبی ًمسی ذطٍری :
 پطزاذتْبی ًمسی رْت تحهیل ؾطهبیِگوصاضی زض ؾوْبم یوب اٍضاق هكوبضوت ؾوبیطٍاحسّبی تزبضی.
 پطزاذتْبی ًمسی رْت تحهیل زاضاییْبی حبثت هكوَْز ٍ زاضاییْوبی ًبهكوَْز .ایويپطزاذتْب قبهل پطزاذتْبی هطتجط ثب هربضد تَؾؼِ هٌظَض قسُ ثِ زاضایی ٍ ًیع ؾبذت
زاضایی حبثت هكَْز تَؾط ٍاحس تزبضی اؾت.
 ؾپطزُگصاضی ًعز ثبًىْب زض لبلت ؾپطزُّبی ؾطهبیِگصاضی ثلٌس هست. ٍاهْبی ًمسی پطزاذتی ثِ ؾبیط اقربل قبهل لطوالحؿٌِ. . 23فقبليتْبي ؾطهبيِگصاضي گبُ رْت حفؼ ؾغح رابضي فوليابت ٍاحاس تزابضي ٍ گابُ رْات ثؿاظ ياب
هحسٍز وطزى حزن فوليبت اًزبم هيقَز .فالٍُ ثط ايي ،فقبليتْبي ؾطهبيِگصاضي هوىي اؾت زاضاي احاطات
تجقي ثط فقبليتْبي فوليبتي هخالً اظ عطيك ايزبز ًيبظ ثِ ؾطهبيِ زض گطزـ ثيكتط ثبقس .افتمبز ثط اياي اؾات واِ
هقيبضّبي تكريم هربضري وِ ثِ هٌؾَض ثؿظ حزن فوليبت ٍاحس تزبضي اًزبم قسُ اظ هربضري وِ رْت
ًگْساقت ؾغح فوليبت نَضت گطفتِ ،زض ؾغح ٍاحسّبي تزبضي هرتلف هتفبٍت اؾت ٍايي اهط لبثليات
همبيؿِ حبنل اظ اضائِ اعالفبت تحت ؾطفهلْبي انلي ضا وبّف هيزّس .تَنيِ هايقاَز ،آى زؾاتِ اظ
ٍاحسّبي تزبضي وِ چٌيي توبيعّبيي ضا هفيس هيقوبضًس ،آًْب ضا اظ عطياك اًقىابؼ زض لبلات ؾطفهالْبي
انلي ٍ يب يبززاقتْبي تَضيحي فولي ؾبظًس.
 . 35رطیبًْبی ًمسی ًبقی اظ فؼبلیتْبی تأهیي هبلی قبهل زضیبفتْبی ًمسی اظ توأهیي وٌٌوسگبى هٌوبثغ
هبلی ذبضد اظ ٍاحس تزبضی (قبهل نبحجبى ؾوطهبیِ) ٍ ثبظپطزاذوت انول آى اؾوت .افكوبی
رساگبًِ رطیبًْبی ًمسی هعثَض رْت پیفثیٌی رطیبًْوبی ًموسی آتوی الظم ثوِ هٌظوَض ایفوبی
تؼْسات ثِ تأهیي وٌٌسگبى هٌبثغ هبلی ٍاحس تزبضی هفیس اؾتً .وًَِّوبیی اظ رطیبًْوبی ًموسی
ًبقی اظ فؼبلیتْبی تأهیي هبلی ثِ قطح ظیط اؾت:
الف  .رطیبًْبی ًمسی ٍضٍزی :
 زضیبفتْوبی ًموسی حبنل اظ نوسٍض ؾْوبم. زضیبفتْوبی ًموسی حبنل اظ نوسٍض اٍضاق هكبضوتٍ ،اهْوب ٍ ؾبیط تؿْیالت وَتبُ هست ٍثلٌس هست.
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ة  .رطیبًْبی ًمسی ذطٍری :
 ثبظپطزاذت انل اٍضاق هكبضوتٍ ،اهْب ٍ ؾبیط تؿْیالت زضیبفتی. پطزاذت حهِ انل الؿب اربضُ ثِ قط تولیه. پطزاذت ّطگًَِ هربضد (ثزع ؾَز تضویيقسُ ٍ وبضهعز پطزاذتی ثبثت تأهیي هبلی) زض ضاثطِثب اذص تؿْیالت هبلی ،نسٍض ؾْبم ٍ اٍضاق هكبضوت ٍ ؾبیط ضاّْبی تأهیي هبلی.
زضیبفتْب ٍ پطزاذتْبی ًمسی ثب هبّیت تأهیي هبلی اظ یب ثِ ٍاحسّبی ؾطهبیِپصیطی وِ
ؾطهبیِگصاضی زض آًْب ثِ ضٍـ اضظـ ٍیػُ زض حؿبثْب اًؼىبؼ یبفتِ اؾت ثِ طَض رساگبًِ تحت
ّویي ؾطفهل انلی ًوبیف هییبثس.
 . 36رطيبًْبي ًمسي ًبقي اظ فٗبليتْبي ٖوليبتي ،ؾطهبيِگصاضي ٍ تأهيي هبلي ظيط ضا هيتَاى ثطهجٌبي ذيبلم
گعاضـ وطز :
الف  .زضيبفتْب ٍ پطزاذتْبي ًمسي اظ ربًت هكتطيبىٌّ ،گبهي وِ رطيبًْبي ًمسي ٖوالً ثيبًگط فٗبليتْيبي
هكتطي ثبقس ٍ ًِ ٍاحس تزبضي .
ة  .زضيبفتْب ٍ پطزاذتْبي ًمسي زض ضاثُِ ثب الالهي وِ گطزـ آًْب ؾطيٕ  ،هجلغ آًْب لبثل هالحٓيِ ٍ
ؾط ضؾيس اٍليِ آًْب حساوخط ؾِ هبُ ثبقس .

 . 37زض ثطذی هَاضز ،گعاضـ رطیبًْبی ًمسی اػن اظ ػولیبتی ،ؾطهبیِگصاضی ٍ تأهیي هبلی ثوِ طوَض
ًبذبلم هوىي اؾت اطالػبت هفیسی زضاذتیبض اؾتفبزُوٌٌسگبى نَضتْبی هبلی لوطاض ًسّوس .زض
ایي هَاضز رطیبًْبی ًمسی ثطهجٌبی ذبلم گعاضـ هی قَزً .وًَِّبیی اظ رطیبًْبی ًموسی یوبز
قسُ ثِ قطح ظیط اؾت :
 ٍنَل هبلیبتْبی غیطهؿتمین ٍ ػَاضو اظ هكتطیبى ٍ پطزاذت آى ثِ هطارغ شیطثط. پطزاذتْب ٍ زضیبفتْبی ًبقی اظ ذطیس ٍ فطٍـ ؾطهبیِگوصاضی ثوِ قوط آًىوِ ثوِ زفؼوبتنَضت گطفتِ ثبقس ،هجبلغ هطثَ لبثل هالحظِ ثبقس ٍ ؾطهبیِگصاضیْب زاضای ؾطضؾیس ؾِ هبُ
یب ووتط ثبقس.
 زضیبفتْب ٍ پطزاذتْبی هطثَ ثِ اؾتمطاضْبی وَتبُ هستی وِ ؾطضؾیس آًْب اظ ؾِ هبُ تزوبٍظًىٌس.
ٖ . 38الٍُ ثط هَاضز هصوَض زض ثٌس  ،36رطيبًْبي ًمسي ًبقي اظ فٗبليتْبي ٖوليبتي ظيط ضا زض ثبًىْيب ٍ ؾيبيط
هؤؾؿبت هبلي هيتَاى ثطهجٌبي ذبلم گعاضـ وطز:
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الف .زضيبفتْب ٍ پطزاذتْبي ًمسي هطتجٍ ثب لجَل ٍ ثبظپطزاذت اًَأ ؾيپطزُّيب (ؾيپطزُّيبي ريبضي
لطوالحؿٌِ ،پؽاًساظ ٍ ؾپطزُّبي هستزاض) .
ة .ؾپطزُگصاضي ًعز ؾبيط ثبًىْب ٍ هؤؾؿبت هبلي ٍ ثطزاقت اظ ؾپطزُّبي هصوَض .
د .تؿْيالت ٍ اٖتجبضات پطزاذتي ثِ هكتطيبى ٍ ٍنَل انل آًْب.

 . 28گعاضـ رطيبًْبي ًمسي فوليبتي ثِ عَض ًبذبلم تَؾظ ثبًىْب ٍ هؤؾؿبت هبلي لعٍهبً اعالفبت
هفيسي زضاذتيبض اؾتفبزُوٌٌسگبى نَضتْبي هبلي آًْب لاطاض ًوايزّاس ،ظياطا رطيبًْابي ًماسي
ًبذبلم فوليبتي زض ايي گًَِ ٍاحسّبي تزبضي اؾبؾبً رطيبًْبيي اؾات واِ زضًتيزاِ تهاوين
اقربل حبلج هجٌيثط ؾپطزُگصاضي يب اذص ٍام ايزبز قسُ اؾت ٍ رطيبًْابي ًماسي هاطتجظ ثاب
ٍاضيع يب ثطزاقت اظ حؿبثْبي ؾپطزُ ًعز ثبًىْب ذابضد اظ تهاوين هاسيطيت ثبًاه هايثبقاس.
ثسيي لحبػ ،ثِ هَرت ايي اؾتبًساضز ،ثبًىْب ٍ ؾبيط هؤؾؿبت هبلي هيتَاًٌاس رطيبًْابي ًماسي
فوليبتي ضا ثِ عَض ذبلم گعاضـ وٌٌس .افتمبز ثط ايي اؾت وِ ايي ًحَُ اضائِ رطيبًْبي ًماسي
فوليبتي زض وٌبض گعاضـ رطيبًْبي ًمسي ًبقي اظ ؾبيط فقبليتْابي ثبًىْاب ٍ هؤؾؿابت هابلي ،
اعالفبت هفيسي زض اذتيبض اؾتفبزُوٌٌسگبى نَضتْبي هبلي لطاض هيزّس.
ّ . 31طگبُ زض حؿبثساضي ؾطهبيِگصاضي زض ٍاحسّبي تزبضي فطفي ٍ ٍاثؿتِ اظ ضٍـ اضظـ ٍيػُ يب
ضٍـ ثْبي توبم قسُ اؾتفبزُ قَز ،زض نَضت رطيبى ٍرَُ ًمس ٍاحس تزبضي ؾطهبيِگصاض تٌْاب
رطيبًْبي ًمسي ثيي ٍاحس تزبضي ٍ ٍاحس تزبضي ؾطهبيِ پصيط گعاضـ هيقَز.
 . 30نَضت رطيبى ٍرَُ ًمس تلفيمي تٌْاب زض ثطگيطًاسُ رطيبًْابي ًماسي ذابضد اظ گاطٍُ اؾات.
ثسيي تطتيت ،رطيبًْبي ًمسي زاذل گطٍُ ثبيس زض تْيِ نَضت رطيبى ٍرَُ ًمس تلفيماي حاصف
قَز .ؾَز ؾْبم پطزاذتي ثِ ؾْبهساضاى الليت تحت ؾطفهل انلي ” ثابظزُ ؾاطهبيِگاصاضيْب ٍ
ؾَز پطزاذتي ثبثت تأهيي هبلي“ ثِ عَض رساگبًِ اًقىبؼ هييبثس .زضهَاضزي وِ ثاطاي اًقىابؼ
ؾطهبيِگصاضي ٍاحسّبي تزبضي فطفي زض نَضتْبي هبلي تلفيمي اظ ضٍـ اضظـ ٍياػُ اؾاتفبزُ
هيقَز ،نَضت رطيبى ٍرَُ ًمس تلفيميتٌْب زض ثطگيطًسُ رطيبًْبي ًمسي ٍالقاي ثايي گاطٍُ ٍ
ٍاحس تزبضي ؾطهبيِ پصيط اؾت.
. 42

هجبلغ رطيبًْبي ًمسي ذطٍري ًبقي اظ تحهيل يب رطيبًْبي ًمسي ٍضٍزي حبنل اظ فطٍـ ٍاحسّبي تزبضي
فطٖي ثبيس ثِ ََض رساگبًِ تحت ؾطفهل فٗبليتْبي ؾطهبيِگصاضي زض نَضت رطيبى ٍرَُ ًمس تلفيمي
گعاضـ قَز .هجبلغ هعثَض ثبيس ثِ ََض ذبلم ٍ پؽ اظ وؿط هبًسُّبي ٍريِ ًميس اًتميبلي زض فطآيٌيس
تحهيل يب فطٍـ هحبؾجِ قَز.
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ٍاحس تزبضي انلي ثبيس زضاضتجيبٌ ثيب تحهييل ٍ فيطٍـ ٍاحيسّبي تزيبضي فطٖيي هيَاضز ظييط ضا زض
يبززاقتْبي تَييحي افكب وٌس:
الف .ذبلم اضظـ زاضاييْبي ٍاحس تزبضي فطٖي تحهيل قسُ يب فطٍـ ضفتِ ثط حؿت َجمبت ٖويسُ
زاضايي ٍ ثسّي.
ة .هبثِاظاي پطزاذتي يب زضيبفتي ثِ تفىيه حهِ ًمسي ٍ غيط ًمسي.
دً .حَُ هحبؾجِ ذبلم هبًسُ ٍرِ ًمس پطزاذتي يب زضيبفتي هٌسضد زض هتي نَضت رطيبى ٍرَُ ًمس.

پیَؾت قوبضُ  2ایي اؾتبًساضزً ،وًَِای اظ ًحَُ افكبی هَاضز ثبال ضا ًكبى هیزّس.
ّ . 33طگبُ عي زٍضُ هبلي ،يه ٍاحاس تزابضي فطفاي ثاِ گطٍّاي ثپيًَاسز ياب اظ آى راسا قاَز،
نَضت رطيبى ٍرَُ ًمس تلفيمي زض ثطگيطًسُ رطيبًْبي ًمسي ٍاحس تزبضي فطفي هطثاَط ثاطاي
زٍضُ ثقس اظ توله يب لجل اظ فطٍـ ٍاحس تزبضي فطفي يقٌي ّوابى زٍضُاي ذَاّاس ثاَز واِ
نَضت ؾَز ٍ ظيبى تلفيمي ًتبيذ فوليبت ٍاحس تزبضي فطفي ضا هٌقىؽ هيؾبظز.
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رطيبًْبي ًمسي ًبقي اظ هٗبهالت اضظي ثبيس ثب اٖوبل ًطخ اضظ ضاييذ زض تيبضيد تؿيَيِ ًميسي (ييب ًيطخ
لطاضزازي) ثِ ضيبل تؿٗيط قسُ ٍ زض نَضت رطيبى ٍرَُ ًمس اضائِ قَز.

. 46

رطيبًْبي ًمسي ٍاحسّبي تزبضي فطٖي ذبضري ثبيس ثط ّوبى هجٌبيي وِ ثطاي تؿيٗيط ٖولىيطز هيبلي آى
ثىبض گطفتِ هيقَز ثِ ضيبل تؿٗيط قسُ ٍ زض نَضت رطيبى ٍرَُ ًمس تلفيمي اضائِ قَز.

 . 47زض هَاضزی وِ ٍاحس تزبضی هؼبهالتی ضا ثِ اضظ اًزبم زّس ،توب ظهوبًی ووِ زض اضتجوب ثوب ایوي
هؼبهالت ٍرِ ًمس اضظی زضیبفت یب پطزاذت ًكسُ ثبقس ،ایي هؼبهالت تأحیطی ثطذوبلم رطیوبى
ٍرَُ ًمس ًرَاّس زاقت  .زض ظهبى تؿَیِ ًمسی الالم زضیبفتٌی ٍ پطزاذتٌی هطثوَ  ،زضیبفتْوب ٍ
پطزاذتْبی اضظی ثِ ًطخ ضایذ زض تبضید تؿَیِ ًمسی (یب ثِ ًطخ لطاضزازی ) زض حؿبثْب اًؼىوبؼ
هییبثس ٍ هجلغ ضیبلی حبنل ،هجلغی اؾت وِ زض نَضت رطیبى ٍرَُ ًمس اًؼىبؼ ذَاّس یبفت.
ثٌبثطایي ّطگبُ ؾَز یب ظیبى ًبقی اظ تؿؼیط هؼبهالت تؿَیِ قسُ ثِ ؾَز ٍ ظیبى زٍضُ هٌظَض قسُ
ثبقس ٍ ایي ؾَز یب ظیبى هبّیت ػولیبتی زاقتِ ثبقس ،زض نَضت وبضثطز ضٍـ غیطهؿتمین ثوطای
هحبؾجِ ذبلم رطیبى ٍرِ ًمس حبنل اظ فؼبلیتْبی ػولیبتی ،تؼسیل زیرطی زض ؾوَز ػولیوبتی
ضطٍضت ًرَاّس زاقت .ثِ گًَوِ هكبثِّ ،طگبُ ؾَز یب ظیبى ًبقی اظ تؿؼیط هبًسُّبی ػولیوبتی
تؿَیِ ًكسُ ثِ ؾَز ٍ ظیبى هٌظَض قَزً ،حَُ ػول ثِ تطتیت فَق ذَاّس ثوَز ،چوطا ووِ هوخالً
افعایف حؿبثْبی زضیبفتٌی زض لبلت گطزـ ایي حؿوبثْب ،زض تؼوسیالت ؾوَز ػولیوبتی هٌظوَض
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هی قَز ٍ ایي افعایفوِ زضثطگیطًسُ ؾَز یب ظیبى ًبقی اظ تؿؼیط هبًسُ حؿبثْبی زضیبفتٌی اؾت،
هجبلغ هٌظَض قسُ ثِ ؾَز ٍ ظیبى اظ ثبثت ایي تؿؼیط ضا ذٌخی هیوٌوس .زضنوَضت ووبضثطز ضٍـ
غیطهؿتمین رْت هحبؾجِ ذبلم رطیبى ٍرِ ًمس ًبقی اظ فؼبلیتْبی ػولیبتی  ،زض هَاضز هٌوسضد
زض نفحِ ثؼس ،تؼسیل ؾَز ػولیبتی اظ ثبثت ؾَز یب ظیبًْبی ًبقی اظ تؿؼیط هؼبهالت تؿَیِ قسُ
ٍ هبًسُّبی تؿَیِ ًكسُ ضطٍضت هییبثس:
الف ّ .طگبُ ثركی اظ ؾَز یب ظیبى ًبقی اظ تؿؼیط هؼبهالت ػولیبتی تؿَیِ قوسُ ٍ هبًوسُّوبی
ػولیبتی تؿَیِ ًكسُ ثِ هَرت اؾتبًساضزّبی حؿبثساضی یب لَاًیي آهطُ ثِ ؾوَز ٍ ظیوبى
زٍضُ هٌظَض ًكسُ ثبقس.
ةّ .طگبُ ؾَز یب ظیبى ًبقی اظ تؿؼیط هؼبهالت غیطػولیبتی تؿَیِ قسُ یب هبًسُّبی غیطػولیبتی
تؿَیِ ًكسُ زض هحبؾجِ ؾَز ػولیبتی زٍضُ هٌظَض قسُ ثبقس.
دّ .طگبُ ؾَز یب ظیبى ًبقی اظ تؿؼیط ٍرِ ًمس زض هحبؾجِ ؾَز یب ظیبى ػولیوبتی زٍضُ هٌظوَض
قسُ ثبقس.
الظم ثِ شوط اؾت وِ زض هَاضز الف ٍ ة  ،تؼسیالت اًزبم قسُ زض هحبؾجِ رطیبًْبی ًمسی زض
ؾطفهلْبی انلی هطثَ هٌظَض هیقَز .زضاضتجب ثب ثٌس د ،تؼسیالت اًزبم قسُ ثِ ػٌوَاى یىی
اظ ػَاهل تطجیك ثیوي هوبًوسُ اٍل زٍضُ ٍ پوبیوبى زٍضُ ٍروِ ًموس زض نَضت رطیبى ٍرَُ ًمس
اضائِ هیقَز.
ّ . 37طگبُ ثركي اظ فقبليت ٍاحس تزبضي تَؾظ يه ٍاحس تزبضي ؾطهبيِپصيطذبضري اًزابم قاَز،
رطيبًْبي ًمسي ٍاحس تزبضي ذبضري ثطّوبى هجٌبيي وِ ثطاي تؿقيط فولىطز هبلي آى ثىبض گطفتاِ
قسُ ،ثِ ضيبل تؿقيط ٍ زض نَضت رطيبى ٍرَُ ًمس تلفيمي اًقىبؼ هييبثسّ .طگبُ ًطخ اضظ هَضز
اؾتفاااابزُ رْااات تؿقيااااط فولىاااطز هااابلي ٍاحااااس تزاااابضيً ،اااطخ ٍالقاااي
(ًطخ تبضيد هقبهلِ) ثبقس ،رطيبًْبي ًمسي ثيي ٍاحسّبي تزبضي گطٍُ ،ثِ عَض وبهل زض نَضت
رطيبى ٍرَُ ًمس تلفيمي حصف هي قَز .زض هَاضزي وِ ًطخ هَضز اؾتفبزُ رْت تؿقيط ثاب ًاطخ
ٍالقي تفبٍت زاقتِ ثبقس (هخالً ًطخ هيبًگيي اضظ عي زٍضُ) ،حصف وبهل رطيبًْبي ًماسي ثايي
ٍاحسّبي تزبضي گطٍُ اهىبىپصيط ًرَاّس ثَز .ضاُ حل فولي رْت ثطذَضز ثب هغابيطت ايزابز
قسُ ،تْبتط آى ثب ذبلم گطزـ حؿبثْبي زضيبفتٌي يب پطزاذتٌي زضنَضت تغجيك ؾاَز (ظيابى)
فوليبتي ثب ذبلم رطيبى ٍرَُ ًمس ًبقي اظ فقبليتْبي فوليبتي اؾت.
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رطيبًْبي ًمسي اؾتخٌبيي ٖوليبتي ثبيس زض نَضت رطيبى ٍرَُ ًمس ثيِ َيَض رساگبًيِ اًٗىيبؼ يبثيس ٍ
افكبي وبفي زض هَضز هبّيت آًْب زض يبززاقتْبي تَييحي نَضت گيطز.

 . 41رطيبًْبي ًمسي اؾتخٌبيي ثِ آى زؾتِ اظ رطيبًْبي ٍضٍزي ٍ ذطٍري ٍرِ ًمس اعالق هايقاَز واِ
زاضاي اّويت ثَزُ ،اظ فوليبت زض حبل تساٍم ٍاحس تزبضي ًبقي قسُ ٍ الالهي ضا زض ثط هيگيطز وِ
ثِ هٌؾَض اضائاِ تهَيطي هغلَة اظ اًقغبف پصيطي هبلي ٍاحس تزبضي ،افكبي رساگبًِ آًْب ثِ لحبػ
اؾتخٌبيي ثَزى هبّيت يب ٍلَؿ ضطٍضت هييبثس .رطيبًْبي ًماسي اؾاتخٌبيي واِ زضناَضت رطيابى
ٍرَُ ًمس ثِ عَض رساگبًِ اًقىبؼ هييبثس ثب ” الالم اؾتخٌبيي“ وِ ثِ هَرت اؾاتبًساضز حؿابثساضي
قوبضُ  5ثب فٌَاى گعاضـ ٖولىطز هبلي زض نَضت ؾَز ٍ ظيبى ثِ عَض رساگبًِ افكب هاي قاَز،
لعٍهبً اضتجبعي ًساقتِ ٍ هؿتلعم لضبٍت هؿتمل اؾت .ثطذي رطيبًْبي ًمسي فوليبتي واِ عجاك
تقطيف فَق اؾتخٌبيي تلمي هيگطزز ،هوىي اؾت تأحيطي زض ؾَز ٍ ظيبى فوليابتي زٍضُ ًساقاتِ
ثبقس ،ثطاي ًوًَِ پيفزضيبفت فوسُ اظ ذطيساضاى زض هَاضزي وِ زضيبفت آى هقوَل ًجَزُ اؾت.
 . 40ثبتَرِ ثِ هطاتت هٌسضد زض ثٌس  ، 41تقييي ٍ اًقىبؼ رطيبًْبي ًمسي ثِ فٌَاى رطيبًْبي ًماسي
اؾتخٌبيي زض نَضت رطيبى ٍرَُ ًمس هؿتلعم لضبٍت هؿتمل زضثبضُ ايي رطيبًْبؾات ٍ لعٍهابً
ًجبيس اظ ًحَُ ثطذَضز ثب الالم هطتجظ ثب ايي رطيبًْب زضنَضت ؾَز ٍ ظيبى تأحيط پصيطز .لضابٍت
هؿتمل زض هَضز رطيبًْبي ًمسي اؾتخٌبيي ّوچٌيي هتضوي هالحؾبت گًَبگًَي اؾت واِ توبهابً
ثبيس هجتٌيثط ذهَنيبت ويفي اعالفبت رْت تهوينگيطي التهبزي اؾتفبزُوٌٌسگبى ناَضتْبي
هبلي ثبقس .اًقىبؼ ثطذي رطيبًْبي ًمسي تحت فٌَاى رطيبًْبي ًمسي اؾتخٌبيي انَ ً،ثسيي زليل
نَضت هيگيطز وِ تَرِ اؾتفبزُوٌٌسُ ثِ ايي هغلت رلت قَز وِ رطيابى ًماسي هاَضز اقابضُ
اؾتخٌبئبً ،زض ؾبل ربضي ايزبز قسُ اؾت ٍ لصا زض پيفثيٌي رطيبًْبي ًمسي آتيٍ ،راَز ياب فاسم
ٍرَز ايي رطيبى ًيع ثبيس هَضز هالحؾِ لطاض گيطز تب احيبًبً ثب تؿطي غيط هقماَل رطيبًْابي ًماسي
ؾبل ربضي ثِ ؾٌَات آيٌسُ ،تهَيطي ًبزضؾت اظ اًقغبفپاصيطي هابلي ٍاحاس تزابضي زض شّاي
اؾتفبزُوٌٌسگبى نَضتْبي هبلي قىل ًگيطز .اًقىابؼ رساگبًاِ رطيبًْابي ٍراِ ًماس اؾاتخٌبيي
زض لبلت ؾطفهلْبي فطفيً ،ؾط اؾتفبزُوٌٌسگبى نَضتْبي هبلي ضا اظ لحبػ زؾتطؾي ثِ اعالفابت
هفيس تأهيي هيوٌس ٍ لصا لعٍهي ثِ اعالق فٌَاى اؾتخٌبيي ثِ ايي الاالم تحات ؾطفهالْبي انالي
ًيؿت ،هگط زض هَضز رطيبًْبي ٍرِ ًمس اؾتخٌبيي فوليبتي وِ ثِ لحابػ اّويات اعالفابتي آًْاب،
اًقىبؼ رساگبًِ ايي رطيبًْب تحت فٌَاى رطيبًْبي ًمسي اؾتخٌبيي ضطٍضت هييبثس.
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ّ . 43وبى گًَِ وِ زض ثٌس  ( 11ة ) اقبضُ گطزيس ،زض ضٍـ غيطهؿتمين ،افعايف يب وبّف حؿابثْب ٍ
اؾٌبز زضيبفتٌي ٍ پطزاذتٌي فوليبتي زض ظهطُ الالم تقسيلوٌٌسُ ؾَز فوليبتي ثاطاي هحبؾاجِ ذابلم
رطيبى ٍرِ ًمس ًبقي اظ فقبليتْبي فوليبتي اؾت .ايي ثساى هقٌبؾت وِ هؿألِ هحَضي زض ثطذَضز ثاب
حؿبثْبي زضيبفتٌي ٍ پطزاذتٌي افن اظ وَتبُ هست ٍ ثلٌس هست ،فوليبتي ثَزى ياب ًجاَزى آى اؾات.
ثط ايي اؾبؼ تغييطات زض الالم فوليبتي اظ لجيال هغبلجابت تزابضي ثلٌاس هاست ،ثاسّيْبي تزابضي
ثلٌس هست ،هغبلجبت ٍ ثسّيْبي غيطتزبضي ثلٌس هست (هبًٌس ٍام وبضوٌبى ٍ هبليبتْبي تىليفاي تمؿايظ
قسُ) ،ثِ فٌَاى الالم تقسيل وٌٌسُ ؾاَز فوليابتي رْات هحبؾاجِ ٍراِ ًماس ًبقاي اظ فقبليتْابي
فوليبتيهٌؾَض هيقَز .ثسيْي اؾت زضنَضت وبضثطز ضٍـ هؿتمين ثطاي هحبؾجِ رطيبى ٍرِ ًماس
ًبقي اظ فقبليتْبي فوليبتي ،رطيبًْبي ًمسي هطتجظ ثب حؿبثْبي فَق زض ؾطفهل فقبليتْبي فوليبتي
زض نَضت هعثَض هٌقىؽ هيقَز.يىي اظ حؿبثْبي ثلٌسهست غيطتزبضي فوليبتي وِ زض ناَضتْبي
هبلي ٍاحسّبي تزبضي اًقىبؼ زاقتِ ٍ ًحَُ ثطذَضز ثب رطيبًْبي ًمسي هطثَط زچبض اثْابم اؾات،
شذيطُ هعايبي پبيبى ذسهت وبضوٌبى اؾت .اظ آًزب وِ حؿبة هعثَض يه ثسّي ثلٌس هاست فوليابتي
اؾت ،زض ضٍـ غيط هؿتمين ،تغييطات هبًسُ ايي حؿبة عي زٍضُ ،زض تقسيل ؾاَز فوليابتي هاسًؾط
لطاض هيگيطز .زض ضٍـ هؿتمينّ ،طگًَِ پطزاذت اظ ثبثت هعايبي پبيابى ذاسهت وبضوٌابى زض ظهاطُ
رطيبًْبي ًمسي فوليبتي هٌؾَض هيقَز.
 . 55هٗبهالتي وِ هؿتلعم اؾتفبزُ اظ ٍرِ ًمس ًيؿت ًجبيس زض نَضت رطيبى ٍرَُ ًمس اًٗىيبؼ يبثيس .اييي
هٗبهالت ،ثِ اؾتخٌبي هٗبهالت هطثٌَ ثِ فٗبليتْيبي ٖولييبتي ،زض نيَضت ثيب اّوييت ثيَزى ثبييس زض
يبززاقتْبي تَييحي ثِ ًحَي هٌبؾت افكب قَز.

 . 45نَضت رطيبى ٍرَُ ًمس تٌْب هٌقىؽ وٌٌسُ احطات ًماسي هقابهالت ٍ ؾابيط ضٍياسازّب اؾات.
ايي اهط هَرت هيقَز وِ هقبهالت غيط ًمسي وِ زض ثطذي هَالـ زض هزوَفِ هقبهالت ٍ ؾابيط
ضٍيسازّبي ٍاحس تزبضي زاضاي اّويت اؾت ،اظ ًؾط اؾتفبزُوٌٌسُ نَضتْبي هابلي زٍض ثوبًاس.
ثسيي لحبػ رْت اضتمبي ويفيت اعالفبت هٌسضد زض نَضت رطيبى ٍرَُ ًمس ٍ فاطاّن آٍضزى
ظهيٌِّبي ،ظم رْت پيفثيٌي ثْتط رطيبًْبي ًمسي آتي ،افكبي اعالفابت زض هاَضز هقابهالت
غيط ًمسي ثب اّويت زض يبززاقتْبي تَضيحي ضطٍضي اؾت  .اظ آًزب وِ احط هقبهالت غيط ًماسي
هوىي اؾت زض ّطيه اظ عجمِ ثٌسيْبي نَضت رطيبى ٍرَُ ًمس لطاض گيطز ،اضائاِ ايي اعالفبت
زضنَضت تقسز هَاضز ثِ تفىيه ؾطفهلْبي انلي نَضت رطيابى ٍراَُ ًماس هوىاي اؾات
ضطٍضت يبثس .اظ ًوًَِّبي هقبهالت غيط ًمسي هيتَاى ثاِ تحهايل زاضاييْابي حبثات هكاَْز
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زض لجبل تؿْيالت هبلي يب نسٍض ؾْبم ،هجبزلِ هَرَزي هَاز اٍليِ يب هَرَزي وب،ي ؾبذتِ قسُ
ثب زاضايي حبثت هكَْز ،افعايف ؾطهبيِ اظ هحل هغبلجبت حابل قاسُ ثؿاتبًىبضاى ٍ رابيگعيٌي
ٍاهْبي ثلٌس هست ثب ٍاهْبي ثلٌس هست زيگط اقبضُ وطز .تغييطات زض چبضچَة حمَق نابحجبى
ؾطهبيِ وِ هجيي عجمِثٌسي هزسز حؿبثْبي تكىيل زٌّسُ حمَق نبحجبى ؾطهبيِ اؾات اظ لجيال
افعايف ؾطهبيِ اظ هحل اًسٍذتِّب ٍ ترهيم اًسٍذتِ اظ هحل ؾَز اًجبقتِ ،زض ظهطُ هقابهالت
غيط ًمسي هؿتلعم افكب تلمي ًويقَز.
 . 46ثِ هَرت اؾتبًساضز حؿبثساضي قوبضُ  5ثب فٌَاى گعاضـ ٖولىطز هبلي ،تقسيالت ؾٌَاتي هؿتلعم
اضائاِ هزسز اضلبم ؾٌَات لجل اؾت .لصا زض هَاضزي وِ ايي تقسيالت هتضوي رطيبى ٍراِ ًماس
زض زٍضُ ربضي ًجبقس ،زضنَضت رطيبى ٍرَُ ًمس زٍضُ ربضي اًقىبؼ ًوييبثس ،ثلىاِ حؿات
هَضز اضلبم همبيؿِاي نَضت رطيبى ٍرَُ ًمس ٍ يبززاقتْبي تَضيحي هطثَط انالح هيقاَز.
اظ ؾَي زيگط ،آى ثرف اظ تقسيالت ؾٌَاتي وِ هتضوي رطيابى ٍراِ ًماس عاي زٍضُ اؾات،
ثطحؿت هبّيت زض ؾطفهلْبي انلي هطثَط زضنَضت رطيبى ٍرَُ ًماس (ثاسٍى شواط فٌاَاى
تقسيالت ؾٌَاتي) هٌؾَض هيقَزً .وًَِ تقسيالت ًَؿ اٍل ،تقسيل شذياطُ اؾاتْالن زاضاييْابي
حبثت هكَْز ،انالح آحبض اًجبقتِ ًبقي اظ تغييط زض ضٍيِّابي حؿابثساضي ٍ اناالح اقاتجبّبت
ًبقي اظ فسم حجت فطٍقْبي ًمسي زض ؾٌَات لجل ًٍوًَِ تقسيالت ًَؿ زٍم ،پطزاذت ّعيٌِّبي
فوليبتي ٍ هبليبت ؾٌَات لجل زض زٍضُ ربضي اؾت وِ زضاضتجبط ثب آًْب شذيطُاي زض زٍضُ هابلي
لجل زض ًؾط گطفتِ ًكسُ اؾت.
ٍ . 58احس تزبضي ثبيس هجبلغ ثب اّويت ٍرِ ًمس ضا وِ اؾتفبزُ اظ آى تَؾٍ گطٍُ ٍاحسّبي تزبضي هَاريِ ثيب
هحسٍزيت اؾت زض يبززاقتْبي تَييحي افكب ٍ زض نَضت لعٍم تَييحبت وبفي زض ايي هيَضز اضائيِ
وٌس .

 . 48زض هَاضزي وِ اؾتفبزُ اظ هجبلغ ثب اّويت ٍرِ ًمس يه ٍاحس تزبضي فطفي تَؾظ گطٍُ زاضاي هحسٍزيت
اؾت ،هَضَؿ ثب شوط هجبلغ هطثَط ّوطاُ ثب تَضيحبت ،ظم زض يبززاقتْبي تَضيحي ٍاحس تزبضي فطفي
افكب هيقَز .يىي اظ ًوًَِّبي ٍرَز هحسٍزيت زض اؾتفبزُ اظ هجبلغ ٍرِ ًمس ،الالهي اؾت وِ زضاذتيبض
يه ٍاحس تزبضي فطفي هؿتمط زض يه وكَض ذبضري ثبقس اهب ثِ فلت ؾيبؾاتْبي اضظي ياب هماطضات
لبًًَي ،لبثل اًتمبل ثِ ؾبيط وكَضّب رْت اؾتفبزُ ٍاحس تزبضي انلي يب ؾبيط ٍاحسّبي تزبضي فطفاي
گطٍُ ًيؿت.
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 -59هىطضٍ .احس تزبضی ثبیس ذبلم رطیبًْبی ًمسی ػولیوبت هتَلوف قوسُ ضا ثوِ تفىیوه فؼبلیتْوبی
ػولیبتی ،ثبظزُ ؾطهبیِگصاضیْب ٍ ؾَز پطزاذتی ثبثت تأهیي هبلی ،هبلیبت ثط زضآهوس ،فؼبلیتْوبی
ؾطهبیِگصاضی ٍ فؼبلیتْبی تأهیي هبلی زض هتي نَضت رطیبى ٍروَُ ًموس یوب زض یبززاقوتْبی
تَضیحی افكب ًوبیس .زض ذهَل ٍاحسّبی فطػی اذیطاً تحهیل قسُ وِ قطایط طجموِثٌوسی
ثِ ػٌَاى ًرْساضی قسُ ثطای فطٍـ ضا زض ظهبى تحهیل احطاظ هیوٌٌس (ثِ ثٌوس  12اؾوتبًساضز
حؿبثساضی قوبضُ

 31ثب ػٌَاى زاضاييْبي غيطربضي ًگْساضي قسُ ثطاي فيطٍـ ٍ ٖولييبت هتَليف

قسُ هطارؼِ قَز) ،ایي افكب ضطٍضت ًساضز.
 . 51افكبي ثطذي اعالفبت وِ رْت زضن اؾتفبزُوٌٌاسگبى ناَضتْبي هابلي اظ ٍضاقيت هابلي ٍ
ًمسيٌگي ٍاحس تزبضي ،هطثَط تلمي هيقَز ،زض يبززاقتْبي تَضيحي تَنايِ هايقاَز .ثاطاي
ًوًَِ افكبي هبًسُ اؾتفبزُ ًكسُ تؿْيالت هبلي وِ هايتَاًاس زض فقبليتْابي فوليابتي آتاي ياب
تؿَيِ تقْسات ؾطهبيِاي ثىبض گطفتِ قَز ّوطاُ ثب شوط ّطگًَِ هحاسٍزيت زض اؾاتفبزُ اظ اياي
تؿْيالت ،اعالفبت هفيسي فطاّن هيوٌس.
. 61

العاهبت ايي اؾتبًساضز زض هَضز وليِ نَضتْبي هبلي وِ زٍضُ هبلي آًْب اظ تيبضيد  ٍ 1380/1/1ثٗيس اظ آى
قطٍٔ هيقَز ،الظماالرطاؾت.
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 .3استاوذاسد حسابذاسي ضماسٌ 3
دسآمذ عملياتي

.1

هجحج انلي زض حؿبثساضي زضآهس فوليبتي فوستبً هقغاَف ثاِ تقيايي ظهابى قاٌبذت زضآهاس
فوليبتي اؾت .زضآهس فوليبتي ظهبًي قٌبؾبيي هيقَز وِ قَاّس وبفي هجٌيثط ٍلَؿ يه رطيبى
آتي ٍضٍزي هٌبفـ التهبزي ٍرَز زاقتِ ثبقس (يقٌي رطيبى هٌبفـ التهابزي هاطتجظ ثاب زضآهاس
فوليبتي ثِ زضٍى ٍاحس تزبضي هحتول ثبقس) ٍ ايي هٌبفـ ضا ثتَاى ثِگًَِاي اتىبپصيط اًساظُگيطي
وطز.

.3

ايي اؾتبًساضز ثبيس ثطاي حؿبثساضي زضآهس ٖوليبتي حبنل اظ هٗبهالت ٍ ضٍيسازّبي ظييط ثىيبض گطفتيِ
قَز:
الف  .فطٍـ وبال،
ة  .اضائيِ ذسهبتٍ ،
د  .اؾتفبزُ زيگطاى اظ زاضاييْبي ٍاحس تزبضي وِ هَلس ؾَز تًويي قسُ ،زضآهس حك اهتيبظ ٍ ؾيَز
ؾْبم اؾت.

.3

وب ،قبهل وب،ي تَليس قسُ تَؾظ ٍاحس تزبضي ثطاي فطٍـ ٍ ّوچٌيي وب،ي ذطيساضي قاسُ
رْت فطٍـ هزسز اظ لجيل وب،ي ذطيساضي قسُ تَؾظ يه ٍاحس ثبظضگبًي ياب ظهايي ٍ ؾابيط
اهالن ًگْساضي قسُ ثطاي فطٍـ هزسز اؾت.

.4

اضائاِ ذسهابت ،هقوَ ،هتضوي اراطاي ٍؽيفاِاي هَضز تَافك عي هستي هقياي تَؾظ ٍاحس
تزبضي اؾت .ذسهبت هوىي اؾت عي يه يب چٌس زٍضُ هبلي اضائاِ قاَز .ثطذاي اظ پيوبًْابي
اضائاِ ذسهبت هبّيتبً اظ ًَؿ پيوبًْبي ثلٌسهست اؾت .زضآهس فوليبتي حبنل اظ چٌيي پيوبًْبيي،
عجك اؾتبًساضز حؿبثساضي قوبضُ  8ثب فٌَاى حؿبثساضي پيوبًْبي ثلٌسهست قٌبؾبيي هيقَز.

.6

اؾتفبزُ زیرطاى اظ زاضاییْبی ٍاحس تزبضی هٌزط ثِ تحهیل زضآهسّبی ػولیبتی ظیط هیقَز:
الف .ؾيَز تًويي قييسُ :هجبلغی ووِ ثبثت اؾتفوبزُ اظ ٍرووَُ ًمووس یوب هؼوبزل ٍروِ ًموس
ٍاحس تزبضی هطبلجِ هیقَز،
ة .زضآهس حك اهتيبظ  :هجبلغی وِ ثبثت اؾتفبزُ اظ زاضاییْبی غیطربضی ٍاحس تزبضی ًظیوط اهتیوبظ
ؾبذت ،ػالین تزبضی ،حك اًتكبض ٍ ًطمافعاض ضایبًِای هطبلجِ هیقَزٍ ،
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د .ؾَز ؾْبم :هجبلغی اظ ؾَز تَظیغ قسُ ٍاحس ؾطهبیِپصیط وِ هتٌبؾت ثب ؾوْنالكوطوِ ٍاحوس
تزبضی ػبیس آى هیقَز.
.7

زض ایي اؾتبًساضز ،زضآهوس ػولیبتی حبنل اظ هَاضز ظیط هططح ًویقَز:
الف  .ؾَز ؾْبم حبنل اظ ؾطهبیِگصاضیْبیی وِ ثِ ضٍـ اضظـ ٍیػُ ثِ حؿبة گطفتِ هیقَز،
ة .پیوبًْبی ثلٌسهست (ضرَع قَز ثِ اؾتبًساضز حؿبثساضی قوبضُ  9ثب ػٌَاى

حؿبثساضي پيوبًْبي

ثلٌسهست)،
د .لطاضزازّبی اربضُ،
ز .ووىْبی ثالػَو ٍ ؾبیط ووىْبی هكبثِ زٍلتی (ضروَع قوَز ثوِ اؾوتبًساضز حؿوبثساضی
قوبضُ  10ثب ػٌَاى حؿبثساضي ووىْبي ثالَٖو زٍلت)،
ّ .لطاضزازّبی ثیوِ زض قطوتْبی ثیوِ،
ٍ .قٌبذت اٍلیِ تَلیس وكبٍضظی ٍ قٌبذت اٍلیِ ٍ تغییطات اضظـ هٌهفبًِ زاضاییْوبی ظیؿوتی
غیطهَلس هطثَ ثِ فؼبلیت وكبٍضظی (ضرَع قَز ثوِ اؾوتبًساضز حؿوبثساضی قووبضُ 26
ثب ػٌَاى فٗبليتْبي وكبٍضظي)،
ظ .اؾترطاد هَاز هؼسًیٍ ،
ح .تغییط اضظـ ؾوبیط زاضاییْوبی روبضی اظ لجیول ؾوطهبیِگوصاضیْب (زض هسؾؿوبت ترههوی
ؾطهبیِگصاضی ) یب ؾطهبیِگصاضی زض اهالن زض ٍاحسّبی تزبضی وِ ثوِ ذطیوس ٍ فوطٍـ
اهالن اقتغبل زاضًس.
 .زضآهس ًبقی اظ فؼبلیتْبی ؾبذت اهالن.
.8

انُالحبت شيل زض ايي اؾتبًساضز ثب هٗبًي هكرم ظيط ثىبض ضفتِ اؾت:
زضآهس ٖوليبتيٖ :جبضت اؾت اظ افعايف زض حمَق نبحجبى ؾطهبيِ ،ثزع هَاضز هطتجٍ ثب آٍضزُ نبحجبى
ؾطهبيِ ،وِ اظ فٗبليتْبي انلي ٍ هؿتوط ٍاحس تزبضي ًبقي قسُ ثبقس.
اضظـ هٌهفبًِ :هجلغي اؾت وِ ذطيساضي هُلٕ ٍ هبيل ٍ فطٍقيٌسُاي هُليٕ ٍ هبييل هييتَاًٌيس زض
هٗبهلِاي حميمي ٍ زض قطايٍ ٖبزي ،يه زاضايي ضا زض اظاي هجلغ هعثَض ثب يىسيگط هجبزلِ وٌٌس.

.8

هجبلغي وِ ثِ ًوبيٌسگي اظ عطف اقربل حبلج (اظ لجيل ثطذي هبليبتْاب) ٍناَل هايقاَز ،ثاِ
افعايف حمَق نبحجبى ؾطهبيِ هٌزط ًويگطزز ٍ لصا زضآهس فوليبتي هحؿَة ًويقَز .ثِگًَاِ
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هكبثِ ،زض هَضز وبضگعاضاى ،هجبلغ ًبذبلم زضيبفتي يب زضيبفتٌي ثِ افعايف حمَق نبحجبى ؾطهبيِ
هٌزط ًويگطزز ٍ لصا تٌْب هجلغ حكالقول يب وبضهعز ،زضآهس فوليبتي هحؿَة هيقَز.
. 10

زضآهس ٖوليبتي ثبيس ثِ اضظـ هٌهفبًِ هبثِاظاي زضيبفتي يب زضيبفتٌي اًساظُگيطي قَز.

 . 00هجلغ زضآهس فوليبتي حبنل اظ يه هقبهلِ هقوَ ً،عجك تَافمي وِ ثيي ٍاحس تزبضي ٍ ذطيساض يب
اؾتفبزُوٌٌسُ اظ زاضايي ثِ فول هيآيس ،تقييي هيقَز .اياي هجلاغ ثاِ اضظـ هٌهافبًِ هبثاِاظاي
زضيبفتي ٍ زضيبفتٌي ثب احتؿبة ترفيفبت تزبضي اًساظُگيطي هيقَز.
 . 01زض ثؿيبضي حب،ت ،هبثِاظاي هطثَط ،ثِ قىل ٍرِ ًمس يب هقابزل آى هايثبقاس ٍ هجلاغ زضآهاس
فوليبتي ّوبى هجلغ ٍرِ ًمس زضيبفتي اؾت .ثب ايي حبلّ ،طگبُ رطيبى ٍضٍزي ٍرِ ًمس ثِ آيٌاسُ
هَوَل قَز ،ثِ گًَِاي وِ عجك لطاضزاز هٌقمسُ ثيي فطٍقٌسُ ٍ ذطياساض ٍ ياب ضاَاثظ هقواَل
فطٍقٌسُ  ،هجلغي اضبفِ ثط ثْبي فطٍـ ًمسي وب ،يب ذسهبت زضيبفت قَز ،زض ايي حبلت اضظـ
هٌهفبًِ هبثِاظاي هطثَط ،ثْبي فطٍـ ًمسي اؾت ٍ هجلغ اضبفِ زضيبفتي زضآهس فوليبتي فطٍقٌسُ
هحؿَة ًويقَز ،ثلىِ ثبيس ثبتَرِ ثِ هحتَاي تزبضي هقبهلِ تحت فٌَاى ” زضآهس تأهيي هبلي“
ثِ عَض رساگبًِ ًوبيف يبثس.
ّ . 02طگبُ وبّ،ب يب ذسهبت زض لجبل وبّ،ب يب ذسهبت زيگطي وِ اظ لحبػ هبّيات ٍ اضظـ هكابثِ
ثبقس هجبزلِ گطزز ،ايي هجبزلِ ثِ فٌَاى هقبهلِاي زضآهسظا تلمي ًويقَز .ثطاي هخابل هايتاَاى اظ
هجبزلِ قيط تَؾظ زٍ قطوت تَليسوٌٌسُ هحهَ،ت لجٌي رْت تأهيي ثِ هَلـ تمبضبي هكاتطيبى
زض حَظُ تَظيـ هحهَ،تكبى اقبضُ وطز .چٌبًچِ وب ،يب ذسهبت غيط هكبثِ هجبزلاِ قاَز ،اياي
هجبزلِ ثِ فٌَاى هقبهلِاي زضآهسظا تلمي هيگطزز .زض ايي حبلت زضآهس فوليبتي ثِ اضظـ هٌهفبًِ
وبّ،ب يب ذسهبت زضيبفتي پؽ اظ تقسيل اظ ثبثت ؾطن ًمسي اًساظُگيطي هيقَزّ .طگابُ اضظـ
هٌهفبًِ وبّ،ب يب ذسهبت زضيبفتي ضا ًتَاى ثِگًَِاي اتىبپصيط اًساظُگيطي وطز ،زضآهس فوليابتي
ثِ اضظـ هٌهفبًِ وبّ،ب يب ذسهبت ٍاگصاض قسُ پؽ اظ تقسيل اظ ثبثت ؾطن ًمسي ،اًساظُگيطي
هيقَز.
 . 03هقيبضّبي قٌبذت هٌسضد زض ايي اؾتبًساضز هقوَ ً،ثِ عَض رساگبًِ زض هَضز ّط هقبهلاِ افوابل
هيقَز .ثب ايي حبل ،زض ثطذي قطايظ ،رْت اًقىابؼ هحتاَاي هقبهلاِ ،ظم اؾات هقيبضّابي
قٌبذت زض هَضز ارعاي لبثل تفىيه يه هقبهلِ هٌفطز ثىبض گطفتِ قَز .ثطاي هخبلّ ،طگبُ ليوت
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فطٍـ هحهَل قبهل يه هجلغ لبثل تفىيه رساگبًِ زضاضتجبط ثب ذسهبت ثقسي ثبقس ،ايي هجلاغ
ثِ زٍضُ ّبي آتي هٌتمل ٍ ثِ فٌَاى زضآهس فوليبتي عي زٍضُ ارطاي ذسهبت هَضز قٌبذت لاطاض
هيگيطز .ثبلقىؽّ ،طگبُ زٍ يب چٌس هقبهلِ ثِگًَِاي ثِّن پيَؾتِ ثبقاس واِ احاط تزابضي آى ضا
ًتَاى ثسٍى تَرِ ثِ وليت آى زضن وطز ،هقيبضّبي قٌبذت زض هَضز آى ثِ عاَض يىزاب افوابل
هيقَز .ثطاي هخبل ،يه ٍاحس تزبضي هوىي اؾت وبّ،ابيي ضا ثاِ فاطٍـ ضؾابًس ٍ ّوعهابى
لطاضزازي رساگبًِ ثطاي ثبظذطيس ّوبى وبّ،ب زضآيٌسُ هٌقمس وٌاس .اياي اهاط هَرات ًفاي احاط
هحتَايي هقبهلِ فطٍـ هيقَز ٍ لصا زض چٌيي حبلتي ثبيس زٍ هقبهلِ فطٍـ ٍ ثبظذطيس ّوبى وب،
ضا يىزب قٌبؾبيي وطز.
. 15

زضآهس ٖوليبتي حبنل اظ فطٍـ وبال ثبيس ظهبًي قٌبؾبيي قَز وِ وليِ قطايٍ ظيط تحمك يبفتِ ثبقس:
الفٍ .احس تزبضي هربَطات ٍ هعايبي ٖوسُ هبلىيت وبالي هَضز هٗبهلِ ضا ثِ ذطييساض هٌتميل ويطزُ
ثبقس،
ةٍ .احس تزبضي ّيچ زذبلت هسيطيتي هؿتوط زضحسي وِ هٗوَالً ثب هبلىييت ّويطاُ اؾيت ييب وٌتيطل
هؤحطي ًؿجت ثِ وبالي فطٍـ ضفتِ اٖوبل ًىٌس،
د .هجلغ زضآهس ٖوليبتي ضا ثتَاى ثِ گًَِاي اتىبپصيط اًساظُگيطي وطز،
ز .رطيبى هٌبفٕ التهبزي هطتجٍ ثب هٗبهلِ فطٍـ ثِ زضٍى ٍاحس تزبضي هحتول ثبقسٍ ،
ّ .هربضري ضا وِ زضاضتجبٌ ثب وبالي فطٍـ ضفتِ تحول قسُ يب ذَاّس قس ثتَاى ثِ گًَيِاي اتىبپيصيط
اًساظُگيطي وطز.

 . 17اگط ٍاحس تزبضی ثرف ػوسُای اظ هربططات ٍ هعایبی هبلىیت ضا حفع وٌوس ،هؼبهلوِ هطثوَ ،
فطٍـ تلمی ًویگطزز ٍ لصا زضآهسی اظ ثبثت آى قٌبؾبیی ًویقَز .ایوي اهوط هوىوي اؾوت زض
حبالت هرتلفی اتفبق ثیفتسً .وًَِّبیی اظ هَاضزی وِ ٍاحس تزبضی هوىوي اؾوت هروبططات ٍ
هعایبی ػوسُ هبلىیت ضا حفع وٌس ثِ قطح ظیط اؾت:
الف .ظهبًی وِ ٍاحس تزبضی تؼْساتی ضا زضاضتجب ثب ػولىطز غیط هطلوَة هوَضز هؼبهلوِ ووِ
تَؾط هفبز ضوبًتًبهِ وبالی فطٍـ ضفتِ پَقف ًیبفتِ ثبقس ،ثِ ػْسُ ثریطز،
ة .ظهبًی وِ زضیبفت زضآهس ػولیبتی هطثَ ثِ یه فطٍـ ذبل ،هكطٍ ثِ تحهویل زضآهوس
تَؾط ذطیساض اظ هحل فطٍـ وبالی هَضز هؼبهلِ ثبقس،
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د .ظهبًی وِ اضؾبل وبالی هَضز هؼبهلِ هتضوي ذسهبت ًهت ثبقس ،لیىي ذسهبت ًهوت ووِ
ثرف ػوسُای اظ هجلغ لطاضزاز ضا تكىیل هیزّس ،تَؾط ٍاحس تزبضی ثِطَض وبهل اًزوبم
ًكسُ ثبقسٍ ،
ز .ظهبًی وِ ذطیساض حك فؿد هؼبهلِ ضا ثطاؾبؼ هفبز لطاضزاز زاقوتِ ثبقوس ٍ ٍاحوس تزوبضی
زض هَضز احتوبل ثطگكت وبالی فطٍـ ضفتِ هطوئي ًجبقس.
 . 07چٌبًچٍِ ،احس تزبضي تٌْب ثرف وناّويتي اظ هربعطات هبلىيت ضا ثطاي ذَز ًگِ زاضز ،هقبهلاِ
هَضز ًؾط ،فطٍـ تلمي ٍ زضآهس فوليبتي قٌبؾبيي هيقَز .ثطاي هخبل ،فطٍقٌسُ هوىي اؾت تٌْب
ثِ ذبعط تضويي لبثليت ٍنَل هغبلجبت ،هبلىيت لبًًَي وب ،ضا ثطاي ذَز حفؼ وٌس .زض چٌايي
حبلتي ،اگط ٍاحس تزبضي هربعطات ٍ هعايبي فوسُ هبلىيت ضا هٌتمل وطزُ ثبقاس ،اياي هقبهلاِ،
فطٍـ تلمي ٍ زضآهس فوليبتي آى قٌبؾبيي هيگطزز .هخبل زيگط اظ حفؼ ثراف وان اّويتاي اظ
هربعطات هبلىيتٍ ،رَز قطعي زض ذطزُ فطٍقي وب،ؾت ثاِ گًَاِاي واِ زضناَضت فاسم
ضضبيت هكتطي ،ثطگكت وب ٍ ،اؾتطزاز هبثِاظا ثِ هكتطي هيؿط ثبقس .زض چٌيي حبلتي ،ثِ قاطط
آًىِ فطٍقٌسُ ثتَاًس هجبلغ ثطگكتي آتي ضا ثِگًَِاي اتىب پصيط ثاطاٍضز وٌاس ٍ ثاسّي ًبقاي اظ
ثطگكت وب ،ضا ثبتَرِ ثِ تزطثيبت گصقتِ ٍ ؾبيط فَاهل هطثَط قٌبؾبيي وٌس ،زضآهس فوليابتي
زض ظهبى فطٍـ هَضز قٌبذت لطاض هيگيطز.
. 21

ّطگبُ هبحهل هٗبهلِاي ضا وِ هتًوي اضائيِ ذسهبت اؾت ثتَاى ثيِگًَيِاي اتىبپيصيط ثيطاٍضز ويطز،
زضآهس ٖوليبتي هطثٌَ ثبيس ثب تَرِ ثِ هيعاى تىويل آى هٗبهلِ قٌبؾبيي قَز .هبحهل هٗبهليِ ،ظهيبًي
ثِگًَِاي اتىبپصيط لبثل ثطآٍضز اؾت وِ ّوِ قطايٍ ظيط احطاظ قسُ ثبقس:
الف .رطيبى هٌبفٕ التهبزي هطتجٍ ثب هٗبهلِ ثِ زضٍى ٍاحس تزبضي هحتول ثبقس،
ة .هجلغ زضآهس ٖوليبتي ضا ثتَاى ثِ گًَِاي اتىبپصيط اًساظُگيطي وطز،
د .هيعاى تىويل هٗبهلِ ثِ گًَِاي اتىبپصيط لبثل اًساظُگيطي ثبقسٍ ،
ز .هربضري وِ زضاضتجبٌ ثب اضائيِ ذسهبت تحول قيسُ ييب ذَاّيس قيس ،ثيِگًَيِاي اتىبپيصيط لبثيل
اًساظُگيطي ثبقس .

. 26

ّطگبُ هبحهل هٗبهلِاي ضا وِ هتًوي اضائيِ ذسهبت اؾت ًتَاى ثِ گًَيِاي اتىبپيصيط ثيطاٍضز ويطز،
زضآهس ٖوليبتي ضا ثبيس تٌْب تب هيعاى هربضد تحولقسُ لبثل ثبظيبفت هَضز قٌبذت لطاض زاز.
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. 29

زضآهييسّبي ٖوليييبتي ًبقييي اظ اؾييتفبزُ زيگييطاى اظ زاضاييْييبي ٍاحييس تزييبضي وييِ هتًييوي ؾييَز
تًويي قسُ ،زضآهس حك اهتيبظ ٍ ؾَز ؾْبم اؾت ثبيس ثطاؾبؼ هٗيبضّبي هٌسضد زض ثٌس  30ثِ قطٌ
تحمك قطايٍ ظيط قٌبؾبيي قَز:
الف .رطيبى هٌبفٕ التهبزي هطتجٍ ثب هٗبهلِ ثِ زضٍى ٍاحس تزبضي هحتول ثبقسٍ ،
ة .هجلغ زضآهس ٖوليبتي ضا ثتَاى ثِ گًَِاي اتىبپصيط اًساظُگيطي وطز.

. 30

زضآهس ٖوليبتي هصوَض زض ثٌس  29ثبيس ثب تَرِ ثِ هجبًي ظيط قٌبؾبيي قَز:
الف .ؾَز تًويي قسُ ثطاؾبؼ هست ظهبى ٍ ثبتَرِ ثِ هبًسُ انل َلت ٍ ًطخ هطثٌَ،
ة .زضآهس حك اهتيبظ َجك هحتَاي لطاضزاز هطثٌٍَ ،
د .ؾَز ؾْبم حبنل اظ ؾطهبيِگصاضيْبيي وِ ثِ ضٍـ اضظـ ٍيػُ حجت ًكسُ اؾت ،زض ظهيبى احيطاظ
حك زضيبفت تَؾٍ ؾْبهساض ،ثِ اؾتخٌبي ؾَز ؾْبم حبنل اظ ؾطهبيِگصاضي زض ٍاحسّبي تزيبضي
فطٖي ٍ ٍاثؿتِ.

. 34

ٍاحس تزبضي ثبيس هَاضز ظيط ضا زض يبززاقتْبي تَييحي افكب وٌس:
الف .ضٍيِ ّبي حؿبثساضي هَضز اؾتفبزُ ثطاي قٌبذت زضآهس ٖوليبتي ثبتَرِ ثِ العاهبت اؾيتبًساضز
حؿبثساضي قوبضُ  1ثب ٌَٖاى " ًحَُ اضائِ نَضتْبي هبلي“ٍ ،
ة .هجلغ ّط يه اظ َجمبت ٖوسُ زضآهس ٖوليبتي قٌبؾبيي قسُ َي زٍضُ ًبقي اظ هَاضز ظيط:
ي

فطٍـ وبال،

ي

اضائِ ذسهبت،

ي

ؾَز تًويي قسُ،

ي

زضآهس حك اهتيبظ،

ي

ؾَز ؾْبمٍ ،

د .هجلغ زضآهس ٖوليبتي حبنل اظ هجبزليِ وبال يب ذسهبت ويِ زض ّيط ييه اظ َجميبت ٖويسُ زضآهيس
ٖوليبتي هٌَٓض قسُ اؾت.

ٍ . 24احس تزبضي ثبيس ّطگًَِ ؾَز يب ظيبى احتوبلي ضا عجك اؾتبًساضز حؿبثساضي قوبضُ  3ثب فٌاَاى
شذبئط ،ثسّيْبي احتوبلي ٍ زاضاييْبي احتوبلي افكب وٌس .اييگًَِ ؾَزّب يب ظيبًْب هوىي اؾت ًبقي اظ
الالهي اظ لجيل هربضد تضويي ،ازفبّب ،رطيوِّب يب ظيبًْبي احتوبلي ثبقس.
 . 36العاهبت ايي اؾتبًساضز زض هَضز وليِ نَضتْبي هبلي وِ زٍضُ هبلي آًْب اظ تيبضيد  ٍ 1380/1/1ثٗيس اظ آى
قطٍٔ هيقَز ،الظماالرطاؾت.
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 .4استاوذاسد حسابذاسي ضماسٌ 4
رخايش ،بذَيُاي احتمالي ي داساييُاي احتمالي
.2

ايي اؾتبًساضز ثبيس تَؾٍ وليِ ٍاحسّبي تزبضي ثطاي حؿبثساضي شذبيط ،ثسّيْبي احتويبلي ٍ زاضاييْيبي
احتوبلي ،ثِ اؾتخٌبي هَاضز ظيط ،ثىبض ضٍز:
الف .لطاضزازّبيي وِ ثِ هَرت آى ّيچ يه اظ َطفيي ثِ تْٗسات ذَز ٖول ًىيطزُاًيس ييب ّيط زٍ
َطف َجك لطاضزاز ثركي اظ تْٗساتكبى ضا هتٌبؾجبً اًزبم زازُاًس ،هگط زض هَاضزي وِ ليطاضزاز
ظيبًجبض ثبقسٍ ،
ة .آًچِ وِ هكوَل ؾبيط اؾتبًساضزّبي حؿبثساضي اؾت.

.7

انُالحبت شيل زض ايي اؾتبًساضز ثب هٗبًي هكرم ظيط ثىبض ضفتِ اؾت :
شذيطُ ًَٖ :ي ثسّي اؾت وِ ظهبى تؿَيِ ٍ يب تٗييي هجلغ آى تَأم ثب اثْبم ًؿجتبً لبثل تَرِ اؾت.
ثسّي ٖ :جبضت اظ تْٗس اًتمبل هٌبفٕ التهبزي تَؾٍ ٍاحس تزبضيً ،بقي اظ هٗبهالت يب ؾبيط ضٍييسازّبي
گصقتِ اؾت.
ضٍيساز تْٗس آٍض  :ضٍيسازي اؾت وِ تْٗسي لبًًَي يب ٖطفي ايزبز هيوٌس ثِگًَِاي وِ ٍاحيس تزيبضي
هلعم ثِ تؿَيِ آى ثبقس.
تْٗس لبًًَي  :تْٗسي اؾت وِ اظ لطاضزاز يب العاهبت لبًًَي ًبقي هيقَز.
تْٗس ٖطفي  :تْٗسي اؾت ًبقي اظ الساهبت ٍاحس تزبضي زض هَاضزي وِ ٍاحس تزبضي ثب تَرِ ثيِ ًحيَُ
ٖول ذَز زض گصقتِ ،ؾيبؾتْبي اٖالم قسُ يب آئييًبهِّبي ربضي وبهالً هكرم ،ثِ ؾبيط اقربل
ًكبى زازُ اؾت وِ هؿئَليتْبي ذبني ضا ذَاّس پصيطفت ٍ ،زض ًتيزٍِ ،احس تزبضي اًتٓبضي ثزيب
ثطاي آًْب ايزبز وطزُ اؾت وِ هؿئَليتْبي ذَز ضا ايفب ذَاّس وطز.
ثسّي احتوبلي :
الف .تْٗسي غيطلُٗي اؾت وِ اظ ضٍيسازّبي گصقتِ ًبقي هيقَز ٍ ٍريَز آى تٌْيب اظَطييك
ٍلَٔ يب ٖسم ٍلَٔ يه يب چٌس ضٍيساز ًبهكرم آتي وِ ثَُض وبهل زض وٌتطل ٍاحس تزبضي
ًيؿت،تأييس ذَاّس قس ،يب
ة.

تْٗسي فٗلي اؾت وِ اظ ضٍيسازّبي گصقتِ ًبقي هيي قيَز اهيب ثيساليل ظييط قٌبؾيبيي
ًويقَز:
 . 1ذطٍد هٌبفٕ التهبزي ثطاي تؿَيِ تْٗس هحتول ًيؿت.
 . 2هجلغ تْٗس ضا ًويتَاى ثب لبثليت اتىبي وبفي اًساظُگيطي وطز.

زاضايي احتوبلي  :يه زاضايي غيطلُٗي اؾت وِ اظ ضٍيسازّبي گصقتِ ًبقي هيقَز ٍ ٍرَز آى تٌْيب اظ
َطيك ٍلَٔ يب ٖسم ٍلَٔ يه يب چٌس ضٍيساز ًبهكرم آتي وِ ثُيَض وبهيل تحيت وٌتيطل ٍاحيس
تزبضي ًيؿت ،تأييس ذَاّس قس.
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لطاضزاز ظيبًجبض  :لطاضزازي اؾت وِ هربضد غيطلبثل ارتٌبة آى ثطاي ايفبي تْٗسات ًبقيي اظ ليطاضزاز،
ثيف اظ هٌبفٕ التهبزي هَضز اًتٓبض آى لطاضزاز اؾت.
تزسيس ؾبذتبض  :ثطًبهِاي اؾت وِ تَؾٍ هسيطيت َطاحي ٍ وٌتطل هيقَز ٍ زض زاهٌِ فٗبليت ٍاحيس
تزبضي ٍ يب قيَُ اًزبم آى فٗبليت ،تغييطات ثب اّويتي ايزبز هيوٌس.
 . 10ايي اؾتبًساضز هَاضز ظيط ضا اظ ّن هتوبيع هيوٌس:
الف .رخايـش  :ثٌَٗاى ثسّي قٌبؾبيي هيقَز (ثب فطو ايٌىِ ثطآٍضز اتىبپصيط لبثل اًزيبم ثبقيس) ،ظييطا
تْٗسات فٗلي اؾت ٍ يطٍضت ذطٍد هٌبفٕ التهبزي ثطاي تؿَيِ ايي تْٗسات هحتول اؾت.
ة .بذَيُاي احتمالي  :ثٌَٗاى ثسّي قٌبؾبيي ًويقَز ،ظيطا:
. 1تْٗسات احتوبلي اؾت ٍ ٍرَز تْٗس فٗلي ٍاحس تزبضي وِ هٌزط ثِ ذطٍد هٌبفٕ التهيبزي هييقيَز،
ثبيس تأييس گطزز ،يب
. 2تْٗسات فٗلي اؾت وِ هٗيبضّبي قٌبذت هٌسضد زض ايي اؾتبًساضز ضا ًساضًيس (ظييطا ذيطٍد هٌيبفٕ
التهبزي ثطاي تؿَيِ تْٗس ،هحتول ًيؿت يب ثطآٍضز اتىبپصيط هجلغ تْٗس اهىبىپصيط ًويثبقس).
. 11شذيطُ ثبيس زض نَضت احطاظ هٗيبضّبي ظيط قٌبؾبيي قَز:
الف .

ٍاحس تزبضي تْٗسي فٗلي (لبًًَي يب ٖطفي) زاضز وِ زض ًتيزِ ضٍييسازي زض گصقيتِ ايزيبز

قسُ اؾت،
ة .ذطٍد هٌبفٕ التهبزي ثطاي تؿَيِ تْٗس هحتول ثبقس ٍ ،
د .هجلغ تْٗس ثِگًَِاي اتىبپصيط لبثل ثطآٍضز ثبقس.
اگط ايي قطايٍ احطاظ ًگطززّ ،يچ شذيطُاي ًجبيس قٌبؾبيي قَز.
تْٗس فٗلي
 . 12زض هَاضز ثؿيبض ًبزضٍ ،رَز تْٗس فٗلي ضٍقي ًيؿت .زض ايي هَاضز ،چٌبًچِ ثب زض ًٓط گطفتي تويبم
قَاّس زض زؾتطؼ ،احتوبل ٍرَز تْٗس فٗلي زض تبضيد تطاظًبهِ ثيكتط ثبقس ،چٌيي فطو هيقَز ويِ
يه ضٍيساز گصقتِ تْٗس فٗلي ضا ثَرَز آٍضزُ اؾت.

ٍ . 24احس تزبضي ًجبيس ثسّي احتوبلي ضا قٌبؾبيي وٌس.
 . 25ثسّي احتوبلي افكب هيقَز ،هگط ايٌىِ اهىبى ذطٍد هٌبفٕ التهبزي ثٗيس ثبقس.
ٍ . 28احس تزبضي ًجبيس زاضايي احتوبلي ضا قٌبؾبيي وٌس.
 . 33هجلغ قٌبؾبيي قسُ ثٌَٗاى شذيطُ ثبيس ثْتطيي ثطآٍضز اظ هربضري ثبقس وِ ثطاي تؿَيِ تْٗس فٗليي زض
تبضيد تطاظًبهِ الظم اؾت.

ً . 36حَُ ثطذَضز ثب اثْبم حبون ثط قٌبؾبیی شذیطُ ،ثِ قطایط هوطتجط ثوب آى ثؿوتری زاضز .چٌبً وِ
شذیطُای وِ اًساظُگیطی هی قَز هطثَ ثِ الالم هتؼسزی ثبقس ،تؼْس اظ ططیك تؼییي ٍظى ّط یه
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اظ پیبهسّبی هوىي ثب تَرِ ثِ احتوبل ٍلَع آًْب ثطآٍضز هویقوَز .ایوي ضٍـ آهوبضی ثوطآٍضز،
” اضظـ هَضز اًتظبض “ ًبهیسُ هیقَز .ثٌبثطایي ،هجلغ شذیطُ ثِ تٌبؾت هیعاى احتووبل ظیوبى ،ثؼٌوَاى
هخبل  60زضنس یب  90زضنس ،هتفبٍت ذَاّس ثَزٌّ .ربهی وِ پیبهسّبی احتوبلی زاضای یه زاهٌوِ
پیَؾتِ اؾت ٍ احتوبل ٍلَع ّط ضٍیساز زض ایي زاهٌِ هكبثِ ؾبیط ضٍیسازّبؾتً ،مطوِ هیوبًی ایوي
زاهٌِ ثؼٌَاى شذیطُ ثطآٍضزی هسًظط لطاض هیگیطز.
مثال ٍ :احس تزبضی هحهَالت ذَز ضا ّوطاُ ثب ضوبًت قف هبِّ ثبثت ضفغ ّطگًَوِ ػیوت ٍ
ًمم ًبقی اظ تَلیس ثِ فطٍـ هویضؾوبًس .چٌبً وِ ػیوت ٍ ًموم وكوف قوسُ زض تووبم
هحهَالت فطٍـ ضفتِ رعئی ثبقسّ ،عیٌِ ضفغ آى هؼبزل یه هیلیَى ضیبل ذَاّس ثَز ٍ اگوط
ػیت ٍ ًمم وكف قسُ زض توبم هحهَالت فطٍـ ضفتِ ػوسُ ثبقسّ ،عیٌِ ضفغ آى هؼبزل
چْبض هیلیَى ضیبل ذَاّس ثَز .تزطثیبت گصقتِ ٍ اًتظبضات آتی ٍاحس تزبضی حوبوی اظ آى
اؾت وِ زض ؾبل آیٌسُ 75 ،زضنس هحهَالت فطٍـ ضفتِ فبلس ػیت ٍ ًموم 20 ،زضنوس
زاضای ػیت ٍ ًمم رعئی ٍ  5زضنس ًیع زاضای ػیت ٍ ًمم ػوسُ ذَاّس ثَز .ثطاؾوبؼ
العاهبت ثٌس  ،21ربضی احتوبل ذطٍد هٌبفغ التهبزی ثبثت تؼْوسات هطثوَ ثوِ ضووبًت
هحهَالت ضا ثِ طَض ولی اضظیبثی هیوٌس.
اضظـ هَضز اًتظبض ّعیٌِ ضفغ ػیت ٍ ًمم هحهَالت ثِ قطح ظیط اؾت:
 4( ; 0/4هیلیَى  1( + )%5 هیلیَى ( + )%20 نفط )%75 
 . 37ضيؿه ٍ اثْبم حبون ثط ثؿيبضي اظ ضٍيسازّب ٍ قطايٍ ثبيس زض زؾتيبثي ثِ ثْتطيي ثطآٍضز شذيطُ زضًٓط
گطفتِ قَز.
. 39

ٌّگبهي وِ احط اضظـ ظهبًي پَل ثب اّويت اؾت ،هجلغ شذيطُ ثبيس هٗيبزل اضظـ فٗليي هريبضد هيَضز
اًتٓبض الظم ثطاي تؿَيِ تْٗس ثبقس.

. 41

اگط قَاّس ٖيٌي وبفي ٍرَز زاقتِ ثبقيس وِ ضٍيسازّبي آتي هؤحيط ثطهجلغ هَضز ًيبظ ثطاي تؿَيييِ
تْٗس ،ضخ ذَاّس زاز ،ايي ضٍيسازّب ثبيس زض تٗييي هجلغ شذيطُ زض ًٓطگطفتِ قَز.

. 43

ؾَز ًبقي اظ ٍاگصاضي هَضز اًتٓبض زاضاييْب ًجبيس زض اًساظُگيطي شذيطُ زض ًٓط گطفتِ قَز.

. 45

چٌبًچِ اًتٓبض ضٍز توبم يب ثركي اظ هربضد هَضز ًيبظ ثطاي تؿَيِ شذيطُ تَؾٍ قرم زيگيطي رجيطاى
قَز ،ايي هجلغ تٌْب ظهبًي ثٌَٗاى يه زاضايي رساگبًِ قٌبؾبيي هيقَز ويِ رجيطاى آى پيؽ اظ تؿيَيِ
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تْٗس تَؾٍ ٍاحس تزبضي تمطيجبً لُٗي ثبقس .هجلغ قٌبؾبيي قسُ ثطاي رجطاى هربضد ًجبيس ثيف اظ هجليغ
شذيطُ ثبقس.
. 46

زض نَضت ؾَز ٍ ظيبى هيتَاى ّعيٌِ هطتجٍ ثب يه شذيطُ ضا پؽ اظ وؿط هجلغ قٌبؾيبيي قيسُ ثيطاي
رجطاى هربضد اضائِ وطز.

. 50

شذبيط ثبيس زض پبيبى ّطزٍضُ هبلي ثطضؾي ٍ ثطاي ًكبىزازى ثْتطيي ثطآٍضز ربضي تٗسيل قَزّ .طگيبُ
ذطٍد هٌبفٕ التهبزي ثطاي تؿَيِ تْٗس ،زيگط هحتول ًجبقس ،شذيطُ ثبيس ثطگكت زازُ قَز.

. 52

شذيطُ ثبيس تٌْب ثطاي هربضري اؾتفبزُ قَز وِ زض انل ثطاي آى قٌبؾبيي قسُ اؾت.

. 54

ثبثت ظيبًْبي ٖوليبتي آتي ًجبيس شذيطُاي قٌبؾبيي قَز.

 . 57زض نَضتي وِ ٍاحس تزبضي لطاضزاز ظيبًجبض زاقتِ ثبقس ،تْٗس فٗليي هطثيٌَ ثيِ ظييبى ليطاضزاز ثبييس
ثِ ٌَٖاى شذيطُ قٌبؾبيي قَز.
 . 63تْٗس ٖطفي زض هَضز تزسيس ؾبذتبض تٌْب ظهبًي ضخ هيزّس وِ ٍاحس تزبضي:
الفَ .طح تفهيلي ههَة ثطاي تزسيس ؾبذتبض زاقتِ ثبقس وِ حسالل هيَاضز ظييط زض آى هكيرم
قسُ ثبقس:
 . 1فٗبليت تزبضي هَضزًٓط،
 . 2هىبىّبي انلي هتبحط اظ تزسيس ؾبذتبض،
 . 3هىبى ،وبضوطز ٍ تٗساز تمطيجي وبضوٌبًي وِ ثطاي ذبتوِ ذسهت آًْب هعايبيي پطزاذت ذَاّس
قس،
 . 4هربضري وِ تحول ذَاّس قسٍ ،
 . 5ظهبى ارطاي َطحٍ ،
ة .ثب قطٍٔ ارطاي َطح يب اٖالم ٍيػگيْبي انلي آى ثِ اقربني وِ اظ آى هتيبحط هييقيًَس ،زض آًْيب
اًتٓبضي ثزب ايزبز وٌس وِ تزسيس ؾبذتبض اًزبم ذَاّس قس.
 . 68زض ضاثُِ ثب فطٍـ توبم يب ثركي اظ فٗبليت تزبضيّ ،يچگًَِ تْٗسي ايزبز ًويقَز هگط ايٌىِ ٍاحيس
تزبضي ثِ هَرت يه لطاضزاز فطٍـ هلعم ثِ فطٍـ ثبقس.
. 70

شذيطُ تزسيس ؾبذتبض ثبيس تٌْب قبهل هربضد هؿتمين ًبقي اظ تزسيس ؾبذتبض ثبقس يٌٗي آى هربضري وِ
ّن ثطاي تزسيس ؾبذتبض يطٍضي اؾت ٍ ّن ثِ فٗبليتْبي ربضي ٍاحس تزبضي هطثٌَ ًجبقس.

. 74

ٍاحس تزبضي ثبيس گطزـ ّط َجمِ اظ شذبيط ضا ثِقطح ظيط افكب وٌس:

الف.

هجلغ زفتطي اثتسا ٍ پبيبى زٍضُ،

ة .شذبيط ايزبز قسُ َي زٍضُ ،قبهل افعايف شذبيط هَرَز،
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د .هجبلغ اؾتفبزُ قسُ (هربضد تأهيي قسُ اظ هحل شذيطُ) َي زٍضُ،
ز .هجبلغ اؾتفبزُ ًكسُ ثطگكتي َي زٍضٍُ ،
ّ  .افعايف هجبلغ تٌعيل قسُ َي زٍضُ ًبقي اظ گصقت ظهبى ٍ احط ّطگًَِ تغييط زض ًطخ تٌعيل.
اضائِ اَالٖبت همبيؿِاي العاهي ًيؿت.
ٍ . 75احس تزبضي ثبيس ثطاي ّط َجمِ اظ شذبيط هَاضز ظيط ضا افكب وٌس:
الف .قطح هرتهطي اظ هبّيت تْٗس ٍ ظهبىثٌسي هَضز اًتٓبض ثطاي ذطٍد هٌبفٕ التهبزي،
ة .هَاضز اثْبم هطثٌَ ثِ هجلغ يب ظهبىثٌسي ذطٍد هٌبفٕ التهبزي ٍ زضنَضت يطٍضت ،افكبي ويبفي
زضهَضز هفطٍيبت انلي هطثٌَ ثِ ضٍيسازّبي آتيٍ ،
د .هجلغ هربضد لبثل رجطاى ٍ زاضايي قٌبؾبيي قسُ ثبثت رجطاى ايي هربضد.
ٍ . 76احس تزبضي ثبيس ثطاي ّط َجمِ اظ ثسّيْبي احتوبلي زض تبضيد تطاظًبهِ ،قطح هرتهطي اظ هبّيت ثسّي
احتوبلي ٍ هَاضز ظيط ضا زض نَضت اهىبى افكب وٌس ،هگط ايٌىِ اهىبى ّطگًَِ ذطٍد هٌبفٕ التهبزي ثطاي
تؿَيِ ثٗيس ثبقس :
الف .ثطآٍضز احط هبلي آى وِ َجك ثٌسّبي  33تب  44اًساظُگيطي قسُ اؾت،
ة  .هَاضز اثْبم هطثٌَ ثِ هجلغ يب ظهبىثٌسي ذطٍد هٌبفٕ التهبزيٍ ،
د  .اهىبى ّطگًَِ رجطاى هربضد.
. 79

چٌبًچِ ٍضٍز هٌبفٕ التهبزي هحتول ثبقسٍ ،احس تزيبضي ثبييس قيطح هرتهيطي اظ هبّييت زاضاييْيبي
احتوبلي زض تبضيد تطاظًبهِ ٍ زضنَضت اهىبى ،ثطآٍضزي اظ احط هبلي آًْب وِ ثب اؾتفبزُ اظ انَل هطثٌَ ثِ
شذبيط هُبثك ثٌسّبي  33تب  44اًساظُگيطي قسُاًس ضا افكب ًوبيس.

. 81

چٌبًچِ افكبي اَالٖبت همطض زض ثٌسّبي ٖ 79 ٍ 76ولي ًجبقس ،ايي ٍالٗيت ثبيس ثيبى قَز.

. 82

زض هَاضز ثؿيبض ًبزض ،افكبي توبم يب ثركي اظ اَالٖبت همطض زض ثٌسّبي  74تب  79زضذهيَل شذييطُ،
ثسّي احتوبلي يب زاضايي احتوبلي هطثٌَ ثِ زٖبٍي لِ يب ٖليِ ٍاحس تزبضي هوىي اؾت ثِ هَلٗيت ٍاحس
تزبضي لُوِاي رسي ٍاضز وٌس .زض چٌيي هَاضزي ،الظم ًيؿت ٍاحس تزبضي اَالٖبت يبز قيسُ ضا افكيب
وٌس ،اهب ثبيس هبّيت ولي ايي زٖبٍي ضا ّوطاُ ثب زليل ٖسم افكبي اَالٖبت ثيبى وٌس.

تاسيخ اجشا
 . 83العاهبت اييي اؾيتبًساضز حؿيبثساضي زض هيَضز ولييِ نيَضتْبي هيبليويِ زٍضُ هيبلي آًْيب اظ تيبضيد
 ٍ 1385/1/1ثٗس اظ آى قطٍٔ هيقَز ،الظم االرطاؾت.
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 .5استاوذاسد حسابذاسي ضماسٌ 5
سييذادَاي بعذ اص تاسيخ تشاصوامٍ
.2

ايي اؾتبًساضز ثبيس ثطاي گعاضقگطي هبلي ضٍيسازّبي ثٗس اظ تبضيد تطاظًبهِ ثىبض گطفتِ قَز.

.3

انُالحبت شيل زض ايي اؾتبًساضز ثب هٗبًي هكرم ظيط ثىبض ضفتِ اؾت :
ضٍيسازّبي ثٗس اظ تبضيد تطاظًبهِ  :ضٍيسازّبي هُلَة ٍ ًبهُلَثي اؾت وِ ثيي تبضيد تطاظًبهِ ٍ تبضيد
تأييس نَضتْبي هبلي ضخ هيزّس .ايي ضٍيسازّب ضا هيتَاى ثِ زٍ گطٍُ َجمِثٌسي وطز :
الف.ضٍيسازّبي تٗسيلي ثٗس اظ تبضيد تطاظًبهِ  :ضٍيسازّبيي وِ قَاّسي زض هَضز قيطايٍ هَريَز زض
تبضيد تطاظًبهِ فطاّن هيوٌسٍ ،
ة .ضٍيسازّبي غيطتٗسيلي ثٗس اظ تبضيد تطاظًبهِ :ضٍيسازّبيي وِ ثيبًگط قيطايٍ ايزيبز قيسُ ثٗيس اظ
تبضيد تطاظًبهِ اؾت.
تبضيد تأييس نَضتْبي هبلي :تبضيري اؾت وِ هسيطيت ،نَضتْبي هبلي ضا ثََِض ضؾوي ٍ ثيطاي آذيطيي
ثبض ثِهٌَٓض اًتكبض ،تأييس هيوٌس .تبضيد تأييس نَضتْبي هبلي تلفيمي ،تبضيري اؾت وِ نيَضتْبي هيبلي
يبز قسُ تَؾٍ هسيطيت ٍاحس تزبضي انلي ثِهٌَٓض اًتكبض تأييس هيقَز.

.6

ٍاحس تزبضي ثبيس ثِهٌَٓض اًٗىبؼ ضٍيسازّبي تٗسيلي ثٗس اظ تبضيد تطاظًبهِ ،هجبلغ قٌبؾيبيي قيسُ زض
نَضتْبي هبلي ذَز ضا تٗسيل وٌس.

.8

ٍاحس تزبضي ًجبيس ثِهٌَٓض اًٗىبؼ ضٍيسازّبي غيطتٗسيلي ثٗس اظ تبضيد تطاظًبهِ ،هجبلغ قٌبؾبيي قيسُ
زض نَضتْبي هبلي ذَز ضا تٗسيل وٌس.

. 10

ٍاحس تزبضي ًجبيس ؾَز ؾْبم ههَة ثٗس اظ تبضيد تطاظًبهِ يب ؾَز ؾْبم پيكٌْبزي ضا ثٌِٖيَاى ثيسّي
زض تبضيد تطاظًبهِ قٌبؾبيي وٌس.

. 12

چٌبًچِ ثٗس اظ تبضيد تطاظًبهِ ،اًحالل ٍاحس تزبضي يب تَلف فٗبليتْبي آى تَؾٍ اضوبى نيالحيتساض اٖيالم
قَز ،يب ايٌىِ ٍاحس تزبضي ٖوالً ًبگعيط ثِ اًزبم ايي اهط گطزز ،نيَضتْبي هيبلي ًجبييس ثطهجٌيبي تيساٍم
فٗبليت تْيِ قَز.

. 14

ٍاحس تزبضي ثبيس تبضيد تأييس نَضتْبي هبلي ٍ اؾبهي تأييسوٌٌسگبى آى ضا افكب وٌس.

. 16

چٌبًچِ ٍاحس تزبضي ثٗس اظ تبضيد تطاظًبهِ اَالٖبتي زضثبضُ قطايٍ هَريَز زض تيبضيد تطاظًبهيِ وؿيت
وٌس ،ثبيس هَاضز افكبي هطثٌَ ثِ ايي قطايٍ ضا ثبتَرِ ثِ اَالٖبت رسيس ثِ ضٍظ وٌس.
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. 18

ٍاحس تزبضي ثبيس اَالٖبت ظيط ضا ثطاي ّط گطٍُ ثيب اّوييت اظ ضٍييسازّبي غيطتٗيسيلي ثٗيس اظ تيبضيد
تطاظًبهِ افكب وٌس :
الف .

هبّيت ضٍيسازٍ ،

ة  .ثطاٍضزي اظ احط هبلي آى ،يب ثيبى ايٌىِ اًزبم چٌيي ثطاٍضزي اهىبى پصيط ًيؿت.

 . 19چٌبً ِ ضٍیسازّبی غیطتؼسیلی ثؼس اظ تبضید تطاظًبهِ ثب اّویت ثبقس ،ػسم افكبی آًْب هویتَاًوس
ثطتهویوبت التهبزی اؾتفبزُوٌٌسگبى وِ ثطهجٌبی نَضتْبی هبلی اتربش هیقَز ،توأحیط ثروصاضز.
هَاضز ظیط ًوًَِ ّبیی اظ ضٍیسازّبی غیطتؼسیلی ثؼس اظ تبضید تطاظًبهِ اؾت وِ ػوَهبً هٌزوط ثوِ
افكب هیقَز :
الف .هَاضز ػوسُ تطویت تزبضی ثؼوس اظ توبضید تطاظًبهوِ (اؾوتبًساضز حؿوبثساضی قووبضُ 19
ثب ػٌَاى تطويجْبي تزبضي افكبی هَاضز ذبنی ضا العاهی هیوٌس) یب ٍاگوصاضی یوه ٍاحوس
فطػی،
ة  .اػالم ثطًبهِای ثطای تَلف ػولیبت،
د  .هَاضز ػوسُ ذطیس زاضاییْوب ،طجمِثٌسی زاضاییْوب طجوك اؾوتبًساضز حؿوبثساضی قووبضُ 31
ثب ػٌَاى زاضاييْبي غيطربضي ًگْساضي قسُ ثطاي فطٍـ ٍ ٖولييبت هتَليف قيسُ ثوِ ػٌوَاى
ًرْساضی قسُ ثوطای فوطٍـ ٍ ،ؾوبیط هوَاضز ٍاگوصاضی زاضاییْوب یوب ههوبزضُ زاضاییْوب
تَؾط زٍلت،
ز ٍ .اضز قسى ذؿبضت ثِ تأؾیؿبت ٍ تزْیعات انلی تَلیس ثطاحط آتفؾَظی ثؼوس اظ توبضید
تطاظًبهِ،
ّ  .اػالم یب قطٍع ارطای تزسیس ؾبذتبض ػوسُ (ثِ اؾتبًساضز حؿبثساضی قوبضُ  4ثوب ػٌوَاى
شذبيط ،ثسّيْبي احتوبلي ٍ زاضاييْبي احتوبلي هطارؼِ قَز)،
ٍ  .تغییطات ػوسُ زض ؾطهبیِ ٍ تطویت ؾْبهساضاى ٍاحس تزبضی ثؼس اظ تبضید تطاظًبهِ،
ظ  .تغییطات ػوسُ غیطهتؼبضف زض لیوت زاضاییْب یب ًطخ اضظ ثؼس اظ تبضید تطاظًبهِ،
ح  .تغییطات زض ًطذْبی هبلیبتی یب لَاًیي هبلیبتی ٍضغ قسُ یوب اػوالم قوسُ ثؼوس اظ توبضید
تطاظًبهِ ،زض نَضتی وِ ثِ زٍضُّبی هبلی گصقتِ تؿطی ًساقتِ ثبقس،
 .ایزبز تؼْسات یب ثسّیْبی احتوبلی ػوسُ ،ثطای هخبل اظ ططیك نسٍض ضوبًتًبهٍِ ،
ی  .زػَای حمَلی ػوسُ وِ نطفبً ًبقی اظ ضٍیسازّبی ثؼس اظ تبضید تطاظًبهِ ثبقس.
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. 20

العاهبت ايي اؾتبًساضز زضهَضز نَضتْبي هبلي وِ زٍضُ هبلي آًْب اظ تبضيد  ٍ 1385/1/1ثٗس اظ آى قطٍٔ
هيقَز ،الظماالرطا ؾت.
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 .6استاوذاسد حسابذاسي ضماسٌ 6
گضاسش عملكشد مالي
.2

انُالحبت شيل زض ايي اؾتبًساضز ثب هٗبًي هكرم ظيط ثىبض ضفتِ اؾت:
ٖوليبت هتَلف قسُ  :يه ثرف اظ ٍاحس تزبضي اؾت وِ ٍاگصاض يب ثطوٌبض قسُ يب ثِ ٌٖيَاى ًگْيساضي
قسُ ثطاي فطٍـ َجمِ ثٌسي قسُ اؾت: ٍ ،
الف  .ثيبًگط يه فٗبليت تزبضي يب حَظُ رغطافيبيي ٖوسُ ٍ رساگبًِ اظ ٖوليبت اؾت،
ة  .لؿوتي اظ يه ثطًبهِ ّوبٌّگ ثطاي ٍاگصاضي يب ثطوٌبضي يه فٗبليت تزبضي يب حَظُ رغطافييبيي
ٖوسُ ٍ رساگبًِ اظ ٖوليبت اؾت ٍ ،يب
د  .يه ٍاحس فطٖي اؾت وِ نطفبً ثب لهس فطٍـ هزسز ذطيساضي قسُ اؾت.
ٖوليبت زض حبل تساٍم :وليِ ٖوليبت ٍاحس تزبضي ثِ اؾتخٌبي ٖوليبت هتَلف قسُ.
الالم اؾتخٌبيي :الالهي ثب اّويت اؾت وِ هٌكأ آى ضٍيسازّب يب هٗيبهالتي هييثبقيس ويِ زض چيبضچَة
ٖوليبت زض حبل تساٍم قطوت ٍالٕ هي گطزز ٍ ثِ هٌَٓض اضائيِ تهَيطي هُلَة ،افكبي رساگبًيِ
آًْب ،هٌفطزاً يب زض نَضت تكبثِ ًَٔ ،زض هزؤَ ،ثِ لحبِ اؾتخٌبيي ثَزى هبّيت يب ٍلئَ ييطٍضت
هييبثس.
تٗسيالت ؾٌَاتي :تٗسيالتي ثب اّويت اؾت وِ ثِ ؾٌَات لجيل هطثيٌَ هييقيَز ٍ اظ تغيييط زض ضٍييِ
حؿبثساضي يب انالح اقتجبُ ًبقي هي گطزز .تٗسيالت ؾيٌَاتي ،انيالحبت تىيطاض قيًَسُ هٗويَل ٍ
تٗسيل ثطاٍضزّبي اًزبم قسُ زض ؾٌَات لجل ضا قبهل ًويقَز.

يه ثرف اظ ٍاحس تزبضي :رعئي اظ ٖوليبت ٍ رطيبًْبي ًمسي ٍاحس تزبضي اؾت ويِ اظ لحيبِ ٖولييبتي ٍ
اّساف گعاضقگطي هبلي ،ثِ ٍيَح اظ ؾبيط فٗبليتْبي ٍاحس تزبضي هتوبيع ثبقس.
.3

وليِ زضآهسّب ٍ ّعيٌِّبي قٌبؾبيي قسُ ثبيس زض نَضت ؾَز ٍ ظيبى ييب نيَضت ؾيَز ٍ ظييبى ريبهٕ
هٌٗىؽ قَز .زضآهسّب ٍ ّعيٌِّب تٌْب زض هَاضزي زضنَضت ؾَز ٍ ظيبى زٍضُ اًٗىيبؼ ًويييبثيس ويِ
ثِ هَرت اؾتبًساضزّبي حؿبثساضي هؿتميوبً ثِ حمَق نبحجبى ؾطهبيِ هٌَٓض هيقَز.

.5

نَضت ؾَز ٍ ظيبى ربهٕ ثِ ٌَٖاى يه نَضت هبلي اؾبؾي ،ثبيس ول زضآهسّب ٍ ّعيٌِّيبي قٌبؾيبيي
قسُ َي زٍضُ ضا وِ لبثل اًتؿبة ثِنبحجبى ؾطهبيِ اؾت ،ثِ تفىيه ارعاي تكىيلزٌّسُ آًْب ًكيبى
زّس.

.8

نَضت ؾَز ٍ ظيبى ربهٕ ثبيس هَاضز ظيط ضا ثِ تطتيت ًكبى زّس:
الف  .ؾَز يب ظيبى ذبلم زٍضُ َجك نَضت ؾَز ٍ ظيبى.
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ة  .ؾبيط زضآهسّب ٍ ّعيٌِّبي قٌبؾبيي قسُ ثِ تفىيه.
د
. 13

 .تٗسيالت ؾٌَاتي.

ّطگبُ ارعاي نَضت ؾَز ٍ ظيبى ربهٕ هحسٍز ثِ ؾَز يب ظيبى ذبلم زٍضُ ٍ تٗسيالت ؾيٌَاتي ثبقيس،
اضائيِ نَضت ؾَز ٍ ظيبى ربهٕ يطٍضتي ًساضز .زض چٌيي حبلتي ثبيس زض يبززاقتي شيل نَضت ؾيَز ٍ
ظيبى زٍضُٖ ،سم لعٍم اضائيِ نَضت ؾَز ٍ ظيبى ربهٕ افكب قَز.

. 16

الالم اؾتخٌبيي ثبيس زض هحبؾجِ ؾَز يب ظيبى ٖوليبت زض حبل تساٍم هٌَٓض قَز .هجلغ ّط للن اؾيتخٌبيي
(هٌفطزاً يب زض نَضت تكبثِ ًَٔ ،زض هزؤَ) ثبيس ثِ ََض رساگبًِ ٍ تطريحبً زض هتي نَضت ؾَز ٍ ظيبى
تحت ؾطفهل زضآهس يب ّعيٌِ هطثٌَ هٌٗىؽ گطزز  .اٖن اظ ايٌىِ اًٗىبؼ ايي الالم زض هيتي نيَضت
ؾَز ٍ ظيبى يب زض يبززاقتْبي تَييحي نَضت گيطز ،ايي الالم ثبييس ثيٌِٖيَاى اليالم اؾيتخٌبيي لبثيل
تكريم ثبقس ٍ اييگًَِ تهطيح گطزز  .قطح هٌبؾجي زض هَضز ّط يه اظ الالم اؾتخٌبيي رْيت زضن
هبّيت ايي الالم يطٍضي اؾت.

. 31

آحبض تغييط زض ثطاٍضزّبي حؿبثساضي ثبيس زض تٗييي ؾَز يب ظيبى ذبلم زٍضُاي هٌَٓض قَز ويِ زض آى،
تغييط نَضت گطفتِ اؾت .ثسيْي اؾت چٌبًچِ تغييط هعثَض ثط زٍضُّبي ثٗسي ًيع احط گصاضز ،آحبض چٌيي
تغييطي ثبيس زض تٗييي ؾَز يب ظيبى ذبلم زٍضُّبي ثٗسي هٌَٓض قَز.

. 34

آحبض تغييط زض ثطاٍضزّبي حؿبثساضي ثبيس تحت ّوبى ؾطفهلْبيي ويِ ليجالً زض نيَضت ؾيَز ٍ ظييبى
اًٗىبؼ هييبفت َجمِثٌسي قَز.

 . 36هبّيت ٍ هجلغ تغييط زض ثطاٍضز حؿبثساضي وِ زاضاي احط ثب اّويتي زض زٍضُ ربضي اؾت يب اًتٓبض هيضٍز
احط ثب اّويتي زض زٍضُّبي ثٗس زاقتِ ثبقس ،ثبيس افكب گطزز .زض نَضتي وِ تٗييي هجليغ تغيييط ٖوليي
ًجبقس ،هَئَ ثبيس زض يبززاقتْبي تَييحي افكب قَز.
 . 38احط تٗسيالت ؾٌَاتي ثبيس اظ َطيك انالح هبًسُ ؾَز (ظيبى) اًجبقتِ اثتيساي زٍضُ زض نيَضتْبي هيبلي
هٌٗىؽ گطزز .الالم همبيؿِاي نَضتْبي هبلي ًيع ثبيس اضائِ هزسز قَز ،هگيط آًىيِ اييي اهيط ٖوليي
ًجبقس .زض چٌيي قطايُي هَئَ ثبيس زض يبززاقتْبي تَييحي افكب قَزّ .وچٌييي هييعاى ٍ هبّييت
الالم تكىيلزٌّسُ تٗسيالت ؾٌَاتي ٍ زاليل تَريْي تغييط زض ضٍيِ حؿبثساضي ٍ ّوچٌيي ايي اهيط ويِ
الالم همبيؿِاي نَضتْبي هبلي اضائِ هزيسز قيسُ اؾيت (ييب ٖوليي ًجيَزى اضائيِ هزيسز) ثبييس زض
يبززاقتْبي تَييحي افكب گطزز.

 . 41هوىي اؾت زض زٍضُ ربضی اقتجبّبتی هطثَ ثِ نَضتْبی هبلی یه یب چٌس زٍضُ هوبلی گصقوتِ
وكف گطزز .ایي اقتجبّبت هیتَاًس اظرولًِ ،بقی اظ هَاضز ظیط ثبقس:
الف  .اقتجبّبت ضیبضی،
ة  .اقتجبُ زض ثىبضگیطی ضٍیِّبی حؿبثساضی،
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د  .تؼجیط ًبزضؾت یب ًبزیسُ گطفتي ٍالؼیتْبی هَرَز زض ظهبى تْیِ نَضتْبی هبلی،
ز  .تغییط اظ یه ضٍیِ غیط اؾتبًساضز حؿبثساضی ثِ یه ضٍیِ اؾتبًساضز حؿبثساضیٍ ،
ّ  .هَاضز تملت.
انالح ایي اقتجبّبت زض نَضتی وِ ثب اّویت ًجبقس ،زض ؾَز یب ظیبى ذبلم زٍضُ ربضی هٌظَض
هیگطزز.
. 44

نَضتْبي هبلي ثبيس تغييطات حمَق نبحجبى ؾطهبيِ ضا هٌٗىؽ وٌس .ثركي اظ ايي تغييطات زض گيطزـ حؿيبة
ؾَز ٍ ظيبى اًجبقتِ هؿتميوبً زض شيل نَضت ؾَز ٍ ظيبى زٍضُ اًٗىبؼ هييبثس .ؾبيط تغييطات اظرولِ گيطزـ
حؿبة اًسٍذتِ لبًًَي ،حؿبة اًسٍذتِ اذتيبضي ٍ حؿبثْبي هطثٌَ ثِ الالهي وِ َجك اؾتبًساضزّبي حؿبثساضي
هؿتميوبً ثِ حمَق نبحجبى ؾطهبيِ هٌَٓض هيگطزز ٍ ّوچٌيي تغييطات ًبقي اظ افعايف ييب ويبّف ؾيطهبيِ
ثبيس زض يبززاقتْبي تَييحي هطثٌَ افكب قَز.

. 47

العاهبت ايي اؾتبًساضز زض هَضز وليِ نَضتْبي هبلي وِ زٍضُ هيبلي آًْيب اظ تيبضيد  ٍ 1380/1/1ثٗيس اظ آى
قطٍٔ هيقَز ،الظماالرطاؾت.
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 .7استاوذاسد حسابذاسي ضماسٌ 8
حسابذاسي مًجًدي مًاد ي کاال
.2

ايي اؾتبًساضزً ،حَُ اضظقيبثي ٍ اًٗىبؼ هَرَزي هَاز ٍ وبال زض نَضتْبي هبلي ضا تكيطيح هييوٌيس ٍ
هَاضز ظيط ضا زضثط ًويگيطز:
الف  .وبض زض رطيبى پيكطفت پيوبًْبي ثلٌسهست (ضرَٔ قَز ثِ اؾتبًساضز حؿيبثساضي قيوبضُ  9ثيب ٌٖيَاى
” حؿبثساضي پيوبًْبي ثلٌسهست“ ).
ة  .اثعاضّبي هبلي پيچيسُ.
د  .هَرَزي هحهَالت رٌگلي ٍ هٗسًي زض هَاضزي وِ ايي الالم زض نٌبيٕ هطثٌَ ثِ ذيبلم اضظـ
فطٍـ اًساظُگيطي هيقَزٍ ،
ز  .تَليسات وكبٍضظي زض ظهبى ثطزاقت ٍ زاضاييْبي ظيؿتي غيطهَلس هطثٌَ ثِ فٗبلييت وكيبٍظي
(ضرَٔ قَز ثِ اؾتبًساضز حؿبثساضي قوبضُ  26ثب ٌَٖاى ”فٗبليتْبي وكبٍضظي“).

.3

انُالحبت شيل زض ايي اؾتبًساضز ثب هٗبًي هكرم ظيط ثىبض ضفتِ اؾت:
هَرَزي هَاز ٍ وبال :ثِ زاضاييْبيي اَالق هيقَز وِ:
الف  .ثطاي فطٍـ زض ضٍال ٖبزي ٖوليبت ٍاحس تزبضي ًگْساضي هيقَز،
ة .

ثِ هٌَٓض ؾبذت هحهَل يب اضائيِ ذسهبت زض فطايٌس تَليس لطاض زاضز،

د .

ثِ هٌَٓض ؾبذت هحهَل يب اضائيِ ذسهبت ،ذطيساضي قسُ ٍ ًگْساضي هيقَزٍ ،

ز .

هبّيت ههطفي زاضز ٍ ثِ ََض غيطهؿتمين زض رْت فٗبليت ٍاحس تزبضي ههطف هيقَز.

ذبلم اضظـ فطٍـٖ :جبضت اؾت اظ ثْبي فطٍـ (ثٗس اظ وؿط ترفيفبت تزبضي ٍلي لجيل اظ ترفيفيبت
هطثٌَ ثِ تؿَيِ حؿبة) پؽ اظ وؿط:
الف .

هربضد ثطاٍضزي تىويلٍ ،

ة .

هربضد ثطاٍضزي ثبظاضيبثي ،فطٍـ ٍ تَظيٕ.

ثْبي ربيگعيٌيٖ :جبضت اؾت اظ هربضري وِ ثبيس ثطاي ذطيس يب ؾبذت يه للن هَريَزي ويبهالً هكيبثِ
تحول قَز.

 . 3هَرَزي هَاز ٍ وب ،ثبيس ثطهجٌبي ” الل ثْبي توبم قسُ ٍ ذبلم اضظـ فاطٍـ“ تاه تاه
الالم يب گطٍّْبي الالم هكبثِ ،اًساظُگيطي قَز.
 . 22ثطای هحبؾجِ ثْبی توبم قسُ هَرَزی هَاز ٍ وبال ضٍقْبی هرتلفی ثب آحبض هتفبٍت ثِ وبض گطفتِ
هیقَز .ایي ضٍقْب اظ رولِ قبهل هَاضز ظیط اؾت:
الف  .اٍلیي نبزضُ اظ اٍلیي ٍاضزُ،
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ة  .هیبًریي هَظٍى،
د  .قٌبؾبیی ٍیػُ،
ز  .اٍلیي نبزضُ اظ آذطیي ٍاضزُ،
ّ  .هَرَزی پبیٍِ ،
ٍ  .ذطزُ فطٍقی.
. 29

ثْبي توبم قسُ هَرَزي هَاز ٍ وبال ثبيس ثب اؾتفبزُ اظ ضٍقْبي ” قٌبؾيبيي ٍييػُ“ ” ،اٍلييي نيبزضُ اظ
اٍليي ٍاضزُ“ يب ” هيبًگيي هَظٍى“ هحبؾجِ قَز.

. 46

هجلغ زفتطي هَرَزي هَاز ٍ ويبالي فطٍذتيِ قيسُ ثبييس زض زٍضُاي ويِ زضآهيس هطثيٌَ قٌبؾيبيي
هيگطزز ،ثِ ٌَٖاى ّعيٌِ قٌبؾبيي قَز .هجلغ وبّف اضظـ هَرَزي هَاز ٍ وبال ًبقي اظ اٖوبل لبٖسُ
” الل ثْبي توبم قسُ ٍ ذبلم اضظـ فطٍـ“ ٍ وليِ ظيبًْبي هطتجٍ ثب هَرَزي هَاز ٍ ويبال ضا ثبييس زض
زٍضُ وبّف اضظـ يب ٍلَٔ ظيبًْبي هطثٌَ ثِ ٌَٖاى ّعيٌِ قٌبؾبيي وطز .زض هَضز هَرَزيْبيي وِ زض
زٍضُ لجل ثِ هجلغي ووتط اظ ثْبي توبم قسُ اضظيبثي قسُ اؾت ٍ زض زٍضُ ربضي ثيِزلييل افيعايف زض
ذبلم اضظـ فطٍـ ،ثِهجلغ ثيكتطي اضظيبثي گطززّ ،طگًَِ افعايكي اظ ايي ثبثت زض زٍضُ ربضي ثبييس
ثِ ٌَٖاى زضآهس يب وبّف ّعيٌِ زٍضُ ربضي (حساوخط تب حس رجطاى وبّف لجلي) قٌبؾبيي قَز.

. 48

ضٍيِّبي حؿبثساضي هطثٌَ ثِ هَرَزي هَاز ٍ وبال ثبيس ثب تَريِ ثيِ العاهيبت اؾيتبًساضز حؿيبثساضي
قوبضُ  1ثب ٌَٖاى ” ًحَُ اضائِ نَضتْبي هبلي“ ،زض يبززاقتْبي تَييحي تكطيح قَز.

. 50

هجلغ هٌسضد زض تطاظًبهِ ثبثت هَرَزي هَاز ٍ وبال ثبيس زض يبززاقتْبي تَييحي ثِ گًَِاي َجمِثٌسي
قَز وِ هتٌبؾت ثب هبّيت فٗبليت ٍاحس تزبضي ثبقس ٍ ايي َجمِثٌسي ،هجلغ ّط يه اظ گطٍّْبي ٖوسُ
هَرَزيْب ضا ًكبى زّس.

. 52

هَاضز ظيط ًيع ثبيس افكب قَز :
الف  .هجلغ ّعيٌِ وبّف اضظـ هَرَزيْب ًبقي اظ اٖوبل لبٖسُ الل ثْبي توبم قيسُ ٍ ذيبلم اضظـ
فطٍـ پؽ اظ وؿط ّطگًَِ افعايف ًبقي اظ اٖوبل لبٖسُ فَق زض هَضز هَرَزيْبي اًتميبلي اظ
زٍضُ لجل،
ة  .ثْبي توبم قسُ هَرَزيْبي فطٍـ ضفتِ َي زٍضٍُ ،
د  .هجلغ هَرَزيْبي هَاز ٍ وبال وِ زض ٍحيمِ ثسّيْبي ٍاحس تزبضي اؾت .

 . 53العاهبت ايي اؾتبًساضز زض هَضز وليِ نَضتْبي هبلي وِ زٍضُ هبلي آًْب اظ تيبضيد  ٍ 1380/1/1ثٗيس اظ آى
قطٍٔ هيقَز ،الظماالرطاؾت.
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 .8استاوذاسد حسابذاسي ضماسٌ 9
حسابذاسي پيماوُاي بلىذمذت
.2

ايي اؾتبًساضز ثبيس ثطاي حؿبثساضي پيوبًْبي ثلٌسهست زض نَضتْبي هبلي پيوبًىبض ثىبض گطفتِ قَز.

.3

انُالحبت شيل زض ايي اؾتبًساضز ثب هٗبًي هكرم ظيط ثىبض ضفتِ اؾت:
 پيوبى ثلٌسهست :پيوبًي اؾت وِ ثطاي َطاحي ،تَليس يب ؾبذت يه زاضايي هٌفطز لبثيل هالحٓيِ ييب
اضائيِ ذسهبت (يب تطويجي اظ زاضاييْب يب ذسهبت وِ تَاهبً يه پطٍغُ ضا تكىيل زّس) هٌٗمس هيقَز ٍ
هست ظهبى الظم ثطاي تىويل پيوبى ٖوستبً چٌبى اؾت وِ فٗبليت پيوبى زض زٍضُّبي هيبلي هتفيبٍت
لطاض هي گيطز  .پيوبًي وِ َجك ايي اؾتبًساضز ،ثلٌسهست تلمي هيگيطزز ،هٗويَالً زض َيَل هيستي
ثيف اظ يىؿبل اًزبم ذَاّس قس  .ثب ايي حبل ،هست ثييف اظ يىؿيبل ،هكرهيِ انيلي ييه پيويبى
ثلٌسهست ًيؿت  .ثطذي پيوبًْبي ثب هست ووتط اظ يىؿبلّ ،طگبُ اظ ًٓط فٗبليت زٍضُ ،زاضاي چٌيبى
اّويت ًؿجي ثبقس وِ ٖسم اًٗىبؼ زضآهس ٍ ّعيٌيِ ٖولييبتي ٍ ؾيَز هطثيٌَ ثيِ آى هٌزيط ثيِ
هرسٍـ قسى زضآهس ٍ ّعيٌِ ٖوليبتي ٍ ًتيبيذ زٍضُ ٍ ٖيسم اضائييِ تهيَيطي هُليَة تَؾيٍ
نَضتْبي هبلي گطزز ،ثبيس ثِ ٌَٖاى پيوبى ثلٌسهست هحؿَة قَز ،هكطٌٍ ثط ايٌىِ ضٍييِ هترصُ
زض ٍاحس تزبضي اظ ؾبلي ثِ ؾبل زيگط ثِ ََض يىٌَاذت اٖوبل گطزز.
 پيوبى همَُٔ  :پيوبى ثلٌس هستي اؾت وِ ثِ هَرت آى پيوبًىبض ثب يه هجلغ همَُٔ ثطاي ول پيوبى يب
يه ًطخ حبثت ثطاي ّط ٍاحس هَئَ پيوبى وِ زض ثطذي اظ هَاضز هوىي اؾت ثطاؾبؼ هَازي ذبل
هكوَل تٗسيل لطاض گيطز ،تَافك هيوٌس.
 پيوبى اهبًي (پيوبى ثب حكالعحوِ هجتٌيثط هربضد)  :پيوبى ثلٌس هستي اؾت وِ ثِ هَرت آى هريبضد
لبثل لجَل يب هكرم قسُ زض هتي پيوبى ثِ پيوبًىبض تأزيِ ٍ زضنيس هٗيٌيي اظ هريبضد هعثيَض ييب
حكالعحوِ حبثتي ًيع ثِ پيوبًىبض پطزاذت قَز .
 پيفزضيبفت پيوبى  :ثركي اظ هجبلغ زضيبفتي تَؾٍ پيوبًىبض اؾت وِ وبض هطثيٌَ ثيِ آى تيب تيبضيد
تطاظًبهِ اًزبم ًكسُ اؾت.
 هجبلغ زضيبفتي ثبثت پيكطفت وبض ٖ :جبضت اؾت اظ :
الف.

ٖليالحؿبثْيب  :هجبلغي اؾت وِ ثِ ََض هَلت زض لجبل نَضت حؿبثْبي نبزضُ زض زؾت
ثطضؾي زضيبفت هيقَز .

ة .

ؾبيط زضيبفتْيب ٖ :جبضت اؾت اظ الالهي ويِ هبّييت ٖلييالحؿيبة ًساقيتِ ،لييىي زض لجيبل
پيكطفت وبض زضيبفت هيقَز ٍ ًيع زضثطگيطًسُ آى ثرف اظ هجبلغ پيف زضيبفت پيوبى اؾيت
وِ وبض هطثٌَ ثِ آى تب تبضيد تطاظًبهِ اًزبم قسُ اؾت .

 هجبلغ زضيبفتٌي ثبثت پيكطفت وبض ٖ :جبضت اؾت اظ هجبلغ لبثل زضيبفت وِ ثبثت نيَضت حؿيبثْبي
نبزضُ زض حؿبثْب هٌَٓض قسُ اؾت.
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 ظيبًْبي لبثل پيفثيٌي  :ظيبًْبيي اؾيت ويِ اًتٓيبض هييضٍز زض َيَل هيست پيويبى ايزيبز قيَز
(ثب احتؿبة هجبلغ ثطاٍضزي ّعيٌِ وبضّبي انالحي ٍ تًويٌي ٍ ّطگًَِ ّعيٌِّبي هكبثْي وِ تحت
قطايٍ پيوبى لبثل ثبظيبفت ًيؿت)  .هجلغ ظيبى هصوَض ثسٍى تَرِ ثِ هَاضز ظيط ثطاٍضز هيقَز:
الف  .قطٍٔ يب ٖسم قطٍٔ وبض پيوبى.
ة .

حهِاي اظ وبض وِ تب تبضيد تطاظًبهِ اًزبم قسُ اؾت.

د .

هيعاى ؾَزي وِ اًتٓبض هيضٍز اظ پيوبًْبي زيگط (ثِ اؾتخٌبي پيوبًْبيي وِ َجك ثٌس  6پيوبى
ٍاحس تلمي هيقَز) حبنل قَز.

.4

العاهبت ايي اؾتبًساضز ثبيس ثطاي ّط پيوبى ثِ ََض رساگبًِ ثىبض گطفتِ قَز ،هگط زض هَاضز هٌيسضد زض
ثٌسّبي  6 ٍ 5وِ ثطاي اًٗىبؼ هحتَا ،ايي العاهبت ثطاي ثركْبي لبثل قٌبؾيبيي ييه پيويبى ييب ثيطاي
گطٍّي اظ پيوبًْب ثِ ٌَٖاى يه هزوَِٖ ٍاحس ،اٖوبل هيقَز .

.5

ّط گبُ پيوبى ثلٌسهست اظ چٌس ثرف رساگبًِ تكىيل قسُ ثبقس ،زضنَضت تحمك قطايٍ ظيطٖ ،ولىطز
ّط ثرف ثبيس ثِ هخبثِ پيوبًي رساگبًِ زض ًٓط گطفتِ قَز:
الف  .زض هَضز ّط ثرف پيكٌْبز ليوت رساگبًِاي اضائِ قسُ ثبقس،
ة  .هصاوطات ّط ثرف ثِ ََض رساگبًِ نَضت گطفتِ ٍ َطفيي پيوبى حك لجَل يب ضز آى ثريف ضا
زاقتِ ثبقٌسٍ ،
د  .زضآهسّب ٍ ّعيٌِّبي ّط ثرف ثِ ََض رساگبًِ لبثل تكريم ثبقس .

.6

زض نَضت تحمك قطايٍ ظييط ،گيطٍُ پيوبًْيب ضا اٖن اظ ايٌىيِ زاضاي يه يب چٌيس وبضفطهيب ثبقيس ،ثبييس
ثِ ٌَٖاى يه پيوبى ٍاحس تلمي وطز:
الف  .گطٍُ پيوبًْب ثِ ٌَٖاى يه هزوَِٖ هَضز هصاوطُ لطاض گطفتِ ثبقس،
ة ٍ .اثؿتگي پيوبًْب ثِ يىسيگط ثِ گًَِاي ثبقس وِ زض ٖول ثركي اظ يه پطٍغُ ؾَزآٍض ضا تكيىيل
زّسٍ ،
د  .پيوبًْب ثِ ََض ّوعهبى يب هتَالي ارطا قَز .

.7

زضآهس پيوبى ثبيس زضثط گيطًسُ هَاضز ظيط ثبقس:
الف  .هجلغ اٍليِ زضآهس وِ زض پيوبى هَضز تَافك لطاض گطفتِ اؾت،
ة  .تغييط زض هيعاى وبض پيوبى ،ازٖب ٍ ؾبيط زضيبفتْبي تكَيمي زض اضتجبٌ ثب ٖوليبت پيوبى:
.1

تب هيعاًي وِ احتوبل ضٍز ايي هَاضز هٌزط ثِ زضآهس گطززٍ ،
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.2
. 12

ايي هَاضز ضا ثتَاى ثِگًَِاي لبثل اتىب اًساظُگيطي وطز.

هربضد پيوبى ثبيس هكتولثط هَاضز ظيط ثبقس:
الف  .هربضري وِ هؿتميوبً ثب يه پيوبى هكرم هطتجٍ اؾت،
ة  .هربضري وِ ثيي پيوبًْب هكتطن ثَزُ ٍ تؿْين آى ثِ پيوبًْبي رساگبًِ اهىبىپصيط اؾتٍ ،
د  .ؾبيط هربضري وِ ثِ هَرت هفبز پيوبى هكرهبً لبثل هُبلجِ اظ وبضفطهب اؾت.

. 19

ّطگبُ ثتَاى هبحهل يه پيوبى ثلٌسهست ضا ثِ گًَِاي لبثل اتىب ثيطاٍضز ويطز ،ثبييس ؾيْن هٌبؾيجي اظ
زضآهس ٍ هربضد ول پيوبى (ثب تَرِ ثِ هيعاى تىويل پيوبى زض تبضيد تطاظًبهِ ٍ هتٌبؾت ثب ًَٔ ٖوليبت ٍ
نٌٗت هَضز فٗبليت) ثِ تطتيت ثِ ٌَٖاى زضآهس ٍ ّعيٌِ قٌبؾبيي قَز.

. 21

ّطگبُ هبحهل يه پيوبى ثلٌسهست ضا ًتَاى ثِگًَِاي لبثل اتىب ثطاٍضز وطز:
الف  .زضآهس ثبيس تب هيعاى هربضد تحول قسُاي وِ احتوبل ثبظيبفت آى ٍرَز زاضز قٌبؾبيي قَزٍ ،
ة  .هربضد پيوبى ثبيس زض زٍضُ ٍلَٔ ثِ ٌَٖاى ّعيٌِ قٌبؾبيي قَز.

. 23

زض نَضت ضفٕ اثْبهبتي وِ هَرت گطزيسُ اؾت تب هبحهل پيوبى ثِگًَِاي اتىيب پيصيط لبثيل ثيطاٍضز
ًجبقس ،زضآهس ٍ ّعيٌِ پيوبى ثلٌسهست ،ثبيس ثِ ربي ثٌس َ 21جك ثٌس  19قٌبؾبيي قَز.

. 24

ّطگبُ اًتٓبض ضٍز وِ پيوبى هٌزط ثِ ظيبى گطزز (ول هربضد پيوبى اظ ول زضآهس پيوبى تزبٍظ وٌس) ،ثبيس
ظيبى هطثٌَ ،فَضاً ثِ ٌَٖاى ّعيٌِ زٍضُ قٌبؾبيي قَز.

 . 28زض پيوبًْبي همَُٔ ،هبحهل پيوبى ثلٌسهست ضا ظهبًي هيتَاى ثِگًَِاي لبثل اتىب اًساظُگيطي وطز وِ
توبهي قطايٍ ظيط ثطلطاض ثبقس:
الف  .زضآهس پيوبى ضا ثتَاى ثِگًَِاي لبثل اتىب اًساظُگيطي وطز،
ة  .رطيبى ٍضٍزي هٌبفٕ التهبزي هطتجٍ ثب پيوبى ثِ ٍاحس تزبضي هحتول ثبقس،
د  .هربضد پيوبى تب ظهبى تىويل پيوبى ٍ ّوچٌيي زضنس تىويل پيويبى زض تيبضيد تطاظًبهيِ ضا ثتيَاى
ثِگًَِاي لبثل اتىب اًساظُگيطي وطزٍ ،
ز  .هربضد هطثٌَ ثِ پيوبى ضا ثتَاى ثِ ٍيَح تكريم زاز ٍ ثِگًَِاي لبثل اتىب اًساظُگيطي وطز تب
همبيؿِ هربضد ٍالٗي تحولقسُ پيوبى ثب ثطاٍضزّبي لجلي آًْب هيؿط گطزز.
. 29

زض پيوبًْبي اهبًي ،هبحهل پيوبى ثلٌسهست ضا ظهبًي هيتَاى ثِگًَِاي لبثل اتىب اًساظُگيطي ويطز ويِ
وليِ قطايٍ ظيط ثطلطاض ثبقس :
الف .رطيبى ٍضٍزي هٌبفٕ التهبزي هطتجٍ ثب پيوبى ثِ ٍاحس تزبضي هحتول ثبقسٍ ،
ة  .هربضد هطثٌَ ثِ پيوبى ضا اٖن اظ ايٌىِ َجك هفبز پيوبى هكرهبً لبثل ثبظيبفت ثبقيس ييب ًجبقيس،
ثتَاى ثِ ٍيَح تكريم زاز ٍ ثِگًَِاي لبثل اتىب اًساظُگيطي وطز.

 . 35پيوبًْبي ثلٌسهست ضا ثبيس ثِ قطح ظيط زض تطاظًبهِ افكب وطز :
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الف  .هبظاز زضآهس قٌبؾبيي قسُ اًجبقتِ پيوبى ثط هجبلغ زضيبفتي ٍ زضيبفتٌي ثبثت پيكيطفت ويبض تيب
تبضيد تطاظًبهِ ثبيس ثِ ٌَٖاى هجلغ لبثل ثبظيبفت پيوبى َجمِ ثٌسي گطزز ٍ ثِ ََض رساگبًِ تحت
ؾطفهل حؿبثْبي زضيبفتٌي هٌٗىؽ قَز.
ة  .پيفزضيبفت پيوبى (يٌٗي ثركي اظ هجبلغ زضيبفتي تَؾٍ پيوبًىبض وِ وبض هطثيٌَ ثيِ آى تيب تيبضيد
تطاظًبهِ اًزبم ًكسُ اؾت) ثبيس زض ؾطفهل پيفزضيبفتْب زض تطاظًبهِ هٌَٓض قَز.
د  .هربضد تحول قسُ اًجبقتِ پؽ اظ وؿط هجبلغ ّعيٌِ قٌبؾبيي قسُ اًجبقتِ (ذيبلم ثْيبي تويبم
قسُ) ٍ ثِ وؿط ظيبًْبي لبثل پيفثيٌي ،ثِ ٌَٖاى هبًسُ پيوبًْبي ثلٌسهست َجمِثٌسي ٍ ثِ ََض
رساگبًييييِ تحييييت ؾطفهييييل پيوبًْييييبي زضرطيييييبى پيكييييطفت زض تطاظًبهييييِ
هٌٗىؽ گطزز.
ز  .هبظاز شذيطُ ظيبًْبي لبثل پيفثيٌي ثط هربضد تحولقسُ اًجبقتِ (پيؽ اظ وؿيط هجيبلغ ّعيٌيِ
قٌبؾبيي قسُ اًجبقتِ) ثبيس ثِ ٌَٖاى شذيطُ ظيبًْبي لبثل پيفثيٌي َجمِثٌسي ٍ تحت ؾطفهل
شذبييط زض تطاظًبهِ هٌٗىؽ قَز.
ّ  .هجلغ ؾپطزُّبي وؿط قسُ لبثل اؾتطزاز اظ لجيل ؾپطزُ حؿي اًزبم وبض ٍ ؾيپطزُ ثيويِ ثبييس
تحت ؾطفهل حؿبثْبي زضيبفتٌي زض تطاظًبهِ هٌٗىؽ قَز.
. 39

نَضت ؾَز ٍ ظيبى ثبيس الالم ظيط ضا ثِ ََض رساگبًِ هٌٗىؽ وٌس:
الف  .زضآهس قٌبؾبيي قسُ زٍضُ (زضآهس پيوبى).
ة ّ .عيٌِ قٌبؾبيي قسُ زٍضُ (ثْبي توبمقسُ پيوبى) قبهل ّعيٌِ قٌبؾبيي قسُ پيوبى َي زٍضُ
ٍ ظيبى لبثل پيفثيٌي قٌبؾبيي قسُ َي زٍضُ.

. 40

ٍاحس تزبضي ثبيس ثب تَرِ ثِ العاهبت اؾيتبًساضز حؿيبثساضي قيوبضُ  1هيَاضز ظييط ضا زض يبززاقيتْبي
تَييحي افكب وٌس:
الف  .ضٍقْبي تٗييي زضآهس قٌبؾبيي قسُ زٍضُ.
ة  .ضٍقْبي تٗييي هطحلِ تىويل پيوبى زضرطيبى پيكطفت.

. 41

العاهبت ايي اؾتبًساضز زض هَضز وليِ نَضتْبي هبلي وِ زٍضُ هبلي آًْب اظتيبضيد  ٍ 1380/1/1ثٗيس اظ آى
قطٍٔ هيقَز ،الظماالرطاؾت.
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 .9استاوذاسد حسابذاسي ضماسٌ 11
حسابذاسي کمكُاي بالعًض ديلت
.1

ايي اؾتبًساضز ثبيس ثطاي حؿبثساضي ووىْبي ثالَٖو زٍلت ٍ ؾبيط اقىبل ووىْبي زٍلتي ثىيبض گطفتيِ
قَز.

.3

انُالحبت شيل زض ايي اؾتبًساضز ثب هٗبًي هكرم ظيط ثىبض ضفتِ اؾت:
زٍلت  :هتكىل اؾت اظ ٍظاضتربًِّب ،هؤؾؿبت زٍلتيًْ ،بزّب ٍ اضگبًْبي زٍلتي ،قطوتْبيي وِ ثييف اظ
 %50ؾطهبيِ آًْب هتٗلك ثِ زٍلت اؾت ٍ ؾبيط هؤؾؿبتي وِ ثِ هَريت ليَاًيي هَييَِٖ ،زٍلتيي
قٌبذتِ هيقَز.
زضآهس ٖوليبتيٖ :جبضت اؾت اظ افعايف زض حمَق نبحجبى ؾطهبيِ ،ثزع هَاضز هطتجٍ ثب آٍضزُ نبحجبى
ؾطهبيِ ،وِ اظ فٗبليتْبي انلي ٍ هؿتوط ٍاحس تزبضي ًبقي قسُ ثبقس.
ووه زٍلت ٖ :جبضت اظ ٖوليبتي اؾت وِ تَؾٍ زٍلت ثِ هٌَٓض فطاّن وطزى هعيتْبي التهبزي ثطاي
يه ٍاحس تزبضي يب گطٍّي هكرم اظ ٍاحسّبي تزبضي زض چبضچَة لَاًيي ٍ همطضات هٗييي اًزيبم
هيقَز .اظ لحبِ همبنس ايي اؾتبًساضز ،هعيتْبيي وِ تٌْب ثيِ َيَض غيطهؿيتمين ٍ اظ َطييك اًزيبم
ٖوليبت هؤحط ثط قطايٍ ٖوَهي تزبضي فطاّن هيقَز ،هبًٌس تساضن اهىبًبت ظيطثٌيبيي زض هٌيبَك
زض حبل تَؾٗيِ يب تحوييل هحسٍزيتْبي تزيبضي ثط ضلجيب ،رعء ووىْبي زٍلت هحؿَة ًويگطزز.
ووىْبي ثالَٖو زٍلت ٖ :جبضت اؾت اظ ووىْبي زٍلت ثِ قيىل اًتميبل زاضاييي ثيِ ٍاحيس تزيبضي ييب
رلَگيطي اظ ذطٍد آى اظ ٍاحس تزبضي زض لجبل ضٖبيت ثطذي قطايٍ ،زضگصقتِ يب آيٌسُ ،هطثٌَ ثيِ
فٗبليتْبي ٍاحس تزبضي .آى گطٍُ اظ ووىْبي زٍلت وِ تٗييي اضظـ آًْب ثِ ًحَ هٗمَلي اهىيبىپيصيط
ًيؿت ٍ ّوچٌيي هٗبهالت ٍاحس تزبضي ثب زٍلت وِ ًتَاى آًْيب ضا اظ فٗبليتْبي ٖبزي ٍاحس تويع زاز،
رعء ووىْبي ثالَٖو زٍلت هحؿَة ًويقَز.
اضظـ هٌهفبًِ  :هجلغي اؾت وِ ذطيساضي هُلٕ ٍ هبيل ٍ فطٍقيٌسُاي هُليٕ ٍ هبييل هييتَاًٌيس زض
هٗبهلِاي حميمي ٍ زض قطايٍ ٖبزي ،يه زاضايي ضا زض اظاي هجلغ هعثَض ثب يىسيگط هجبزلِ وٌٌس.

.8

ووىْبي ثالَٖو زٍلت زضنَضت احطاظ قطايٍ ظيط قٌبؾبيي هيقَز:
الف .رطيبى هٌبفٕ التهبزي آتي هطتجٍ ثب ووه ثالَٖو ثِ زضٍى ٍاحس تزبضي يب وبّف رطيبى ذطٍريي
هٌبفٕ التهبزي آتي اظ ٍاحس تزبضي هحتول ثبقس،
ة .هجلغ ووه ثالَٖو ثِگًَِاي اتىب پصيط لبثل اًساظُگيطي ثبقس،
د .هربضد هطتجٍ ثب ووه ثالَٖو زضيبفتي ثِگًَِاي اتىب پصيط لبثل اًساظُگيطي ثبقسٍ ،
ز .اَويٌبى هٗمَلي زض ضاثُِ ثب ارطاي قطايٍ هطثٌَ ثِ ههطف ووه ثالَٖو ٍرَز زاقتِ ثبقس.
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.9

ّطگبُ ًحَُ ٖول حؿبثساضي ووىْبي ثالَٖو زٍلت زض لَاًيي آهطُ پيفثيٌي قسُ ثبقس ،ثبيس يوي
ضٖبيت هٗيبضّبي قٌبذت هٌسضد زض ثٌس  ،8اظ ًحَُ ٖول حؿبثساضي هٌسضد زض هيتي ليَاًيي هطثيٌَ
تجٗيت وطز.

. 13

زضنَضت ٖسم تهطيح ًحَُ حؿبثساضي زض لَاًيي آهطُ ،اًَأ ووىْبي ثالٖيَو زٍليت هكيطٌٍ ثيِ
ضٖبيت هٗيبضّبي قٌبذت هٌسضد زض ثٌس  8ثِ قطح ظيط زضنَضت ؾَز ٍ ظيبى قٌبؾبيي هيگطزز:
الف .زض هَاضزي وِ ووه ثالَٖو ثِ هٌَٓض رجطاى ظيبىّ ،عيٌِّب يب وبّف زضآهيس ٍاحيس تزيبضي ثيب
پيفثيٌي لجلي يب ثطاي حوبيت هبلي ٍاحس تزبضي زض قطايٍ ايُطاضي ٍ رجطاى هربضد تحولقسُ لجليي
آى اُٖب هيقَز ،ايي ووىْب ضا ثبييس زض نيَضت ؾيَز ٍ ظييبى زٍضُاي ويِ زض آى زٍضُ لبثيل ٍنيَل
هيگطزز ،قٌبؾبيي وطز.
ة.ووه ثالَٖيي وِ رْت تأهيي هبلي فٗبليتْيبي ٖويَهي ٍاحيس تزيبضي َيي ييه زٍضُ ثلٌسهيست
هكرم يب ثِ هٌَٓض رجطاى وبّف زضآهس ربضي ٍ يب آتي ٍاحس تزبضي اُٖب هيقَز ،ثبيس زض نَضت
ؾَز ٍ ظيبى زٍضُاي وِ زضاضتجبٌ ثب آى زٍضُ زضيبفت هيگطزز ٍ زض نَضت هكرم ًجيَزى زٍضُ
هطثٌَ ،زض نَضت ؾَز ٍ ظيبى زٍضُاي وِ زض آى لبثل ٍنَل هيقَز ،قٌبؾبيي گطزز.
دّ.طگبُ  ،ووه ثالَٖو ثِ هٌَٓض تأهيي هربضد ايزبز يب تحهيل زاضاييْبي غيطربضي اُٖب گيطزز ،اييي
ووىْب ضا ثبيس ثِ هَاظات ايفبي تْٗسات هؿتتط زض ووه ثالَٖو وِ ٖوَهبً هتٌبؾت ثيب ٖويط هفييس
التهبزي زاضاييْبي هطثٌَ اؾت ،زض نَضت ؾَز ٍ ظيبى قٌبؾبيي وطز .ووىْبيي وِ ثِ ٌَٖاى رجطاى
ذؿبضات ٍاضزُ لجلي ثِ زاضاييْبي حبثت ثِ ٍاحس تزبضي اُٖب هيگطزز ٍ ًيع ووىْيبيي ويِ تْٗيسات
هطثٌَ ثِ آًْب ايفب قسُ يب زيگط ٍرَز ًساقتِ ثبقس ،زض چبضچَة ًحَُ ٖول حؿبثساضي هٌيسضد زض
ثٌس (الف) لطاض هيگيطز.

. 18

ووىْبي ثالَٖو زٍلت وِ ثِ ٖلت ٖسم ضٖبيت پبضُاي اظ قطايٍ آى ،لبثل اؾيتطزاز ثيِ اُٖيب وٌٌيسُ
هي قَز ،ثبيس َجك اؾتبًساضز حؿبثساضي قوبضُ  6ثب ٌَٖاى ” گعاضـ ٖولىطز هبلي” ،تغيييط زض ثيطاٍضز
حؿبثساضي هحؿَة قَز .اؾتطزاز ووه ثالَٖو زضيبفتي ثبيس ثِ قطح ظيط قٌبؾبيي قَز:
الف .زضذهَل ووىْبي زضيبفتي رْت تحهيل زاضاييْبي غيطربضي وِ َجك ضٍييِ هٌيسضد زض ليَاًيي
آهطُ زض حمَق نبحجبى ؾْبم اًٗىبؼ يبفتِ اؾت ،ثبظپطزاذت آى ًيع تبثٕ ًحَُ ٖول حؿيبثساضي هميطض
زض لَاًيي آهطُ ذَاّس ثَز.
ةً.حييَُ ٖوييل حؿييبثساضي اؾييتطزاز ووييه ثالٖييَو زضيييبفتي زض ؾييبيط هييَاضز ثييِ قييطح ظيييط
ذَاّس ثَز:
 . 1ة ّ.طگبُ ٖيي زاضايي غيطريبضي هيطتجٍ ثيب وويه ثالٖيَو تَؾيٍ اُٖبوٌٌيسُ هُبلجيِ ًگيطزز،
ثبظپطزاذت ووه تب هييعاى ثسّيي هَرَز (حهيِ ترهيم ًيبفتيِ وويه ثالَٖو) هَرت حيصف
ثسّي هيگطززّ .طگًَيِ هيبظاز لبثيل پطزاذت زض ايي ضاثُيِ ،زضنيَضت اًُجيبق ثيب هٗيبضّيبي
قٌبذت زاضاييْبي حبثت هكَْز ،هَرت افعايف زض هجلغ حجت قسُ زاضايي هطثٌَ ذَاّس قيس ٍ زض
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غيط ايي نَضت فَضاً ثِ ٌَٖاى ّعيٌِ قٌبؾبيي هي قَز .اؾتْالن اًجبقتِ ايبفي وِ زضنَضت ًجَز
ووه تب آى تبضيد هحبؾجِ هيقس ،تٗييي قسُ ٍ فَضاً ثِ ٌَٖاى ّعيٌِ قٌبؾبيي هيگطزز.
 . 2ة .چٌبًچِ اؾتطزاز ووه ثالَٖو هتًوي ثطگكت ٖيي زاضايي غيطربضي هطتجٍ ثيب وويه ثبقيس،
يوي حصف اضظـ زفتطي زاضايي ثلٌسهست ٍ ثسّي هطثٌَ (هبًسُ ترهيم ًيبفتِ ووه ثالَٖو)
اظ حؿبثْبّ ،طگًَِ تفبٍت هَرَز ثيي حؿبثْبي هعثَض ٍ ًيع هجيبلغ اييبفي احتويبلي هيَضز هُبلجيِ
اُٖبوٌٌسُ زض نَضت ؾَز ٍ ظيبى قٌبؾبيي هيگطزز.
 . 19چٌبًچِ ووه ثالَٖو زٍلت ثِ قىل زاضاييْبي غيط پَلي (هبًٌس ظهيي ،ؾبذتوبى ٍ ؾْبم قطوتْب) ثِ ٍاحس
تزبضي اُٖب قَز ،ووه ثالَٖو ثبيس ثِ اضظـ هٌهفبًِ زاضايي زضيبفتي حجيت قيَز .زض هيَاضزي ويِ
هجٌبي اضظقيبثي زاضاييْبي غيطپَلي زضيبفتي زض هتي لَاًيي آهطُ هطثٌَ هكرم قسُ ثبقيس ،ويبضثطز
ايي هجبًي ثِ قطٌ آًىِ هَرت اًٗىبؼ زاضاييْبي اّسايي ثِ اضظقْبي ثيف اظ اضظـ هٌهفبًِ زض ظهبى
اًتمبل ًگطزز ،لبثل پصيطـ ذَاّس ثَز.
. 20ثزع هَاضزي وِ ًحَُ اًٗىبؼ ووىْبي ثالَٖو هطثيٌَ ثيِ زاضاييْيبي حبثيت هكيَْز زض ليَاًيي آهيطُ
پيفثيٌي قسُ اؾت ،زض ؾبيط هَاضز وِ اٖوبل العاهبت ايي اؾتبًساضز هؿتلعم قٌبذت ووه ثالٖيَو
ثِ ٌَٖاى ثسّي اؾت  ،هبًسُ ايي ثسّي ثبيس تحت ٌَٖاى ” هبًسُ تْٗسات هطتجٍ ثب ووه ثال َٖو“ زض
نَضتْبي هبلي اًٗىبؼ يبثس.
. 23هَاضز ظيط زضاضتجبٌ ثب ووىْبي ثالَٖو زٍلت ثبيس زض نَضتْبي هبلي افكب قَز :
الف .ضٍيِ حؿبثساضي هطثٌَ ثِ ووه ثالَٖو قبهل ًحَُ اضائيِ آى.
ة.احط ووىْبي ثالَٖو ثطًتبيذ زٍضُ ربضي ٍ زٍضُّبي آتي ٍ ٍيٗيت هبلي ٍاحس تزبضي.
د.زض هَاضزي وِ ووه زٍلت ثِ قىلي غيط اظ ووىْبي ثالَٖو ثَزُ ٍ احطات ثب اّويتي ثط ًتيبيذ زٍضُ
زاقتِ ثبقس ،هبّيت ٍ زضنَضت لبثليت اًساظُگيطي ،ثطاٍضزي اظ احطات اييگًَِ ووىْب.
ز.ثسّيْبي احتوبلي هطثٌَ ثِ ووىْبي ثالَٖو لبثل اؾتطزاز.
. 27العاهبت ايي اؾتبًساضز زض هَضز وليِ نَضتْبي هبلي وِ زٍضُ هيبلي آًْيب اظ تيبضيد  ٍ 1380/1/1ثٗيس اظ آى
قطٍٔ هيقَز ،الظماالرطاؾت.
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 .11استاوذاسد حسابذاسي ضماسٌ 11
داساييُاي ثابت مطًُد
.2

ايي اؾتبًساضز ثبيس ثطاي حؿبثساضي توبم زاضاييْبي حبثيت هكيَْز ثىيبض گطفتيِ قيَز ،هگيط اييي ويِ
ثِ هَرت اؾتبًساضزي زيگطً ،حَُ حؿبثساضي هتفبٍتي هزبظ يب العاهي قسُ ثبقس.

.5

انُالحبت شيل زض ايي اؾتبًساضز ثب هٗبًي هكرم ظيط ثىبض ضفتِ اؾت :



اضظـ ثبليوبًسُ  :هجلغ ثطآٍضزي وِ ٍاحس تزبضي زض حبل حبيط هيتَاًس اظ ٍاگصاضي زاضايي پيؽ اظ
وؿط هربضد ثطآٍضزي ٍاگصاضي ثسؾت آٍضز ،ثب ايي فطو وِ زاضايي زض ٍيٗيت هتهَض زض پبييبى
ٖوط هفيس ثبقس.



اضظـ هٌهفبًِ  :هجلغي اؾت وِ ذطيساضي هُلٕ ٍ هبيل ٍ فطٍقٌسُاي هُلٕ ٍ هبيل هيتَاًٌس زض هٗبهلِاي
حميمي ٍ زض قطايٍ ٖبزي ،يه زاضايي ضا زض اظاي هجلغ هعثَض ثب يىسيگط هجبزلِ وٌٌس.



اضظـ التهبزي  :اضظـ فٗلي ذبلم رطيبًْبي ًمسي آتي ًبقي اظ وبضثطز هؿيتوط زاضاييي اظروليِ
رطيبًْبي ًمسي ًبقي اظ ٍاگصاضي ًْبيي آى.



اؾتْالن  :ترهيم ؾيؿتوبتيه هجلغ اؾتْالن پصيط يه زاضايي َي ٖوط هفيس آى.



ثْبي ربيگعيٌي هؿتْله قسُ ٖ :جبضت اؾت اظ ثْبي ًبذبلم ربيگعيٌي يه زاضايي (يٌٗي ثْبي ربضي
ربيگعيٌي يه زاضايي ًَ ثب تَاى ذسهتزّي هكبثِ) پؽ اظ وؿط اؾتْالن هجتٌي ثط ثْيبي هعثيَض ٍ
هست اؾتفبزُ قسُ اظ آى زاضايي.



ثْبي توبم قسُ  :هجلغ ٍرِ ًمس يب هٗبزل ًمس پطزاذتي ٍ يب اضظـ هٌهفبًِ ؾيبيط هبثيِاظاّيبيي ويِ
رْت تحهيل يه زاضايي زض ظهبى تحهيل يب ؾبذت آى ٍاگصاض قسُ اؾت ٍ زض نيَضت ههيساق،
هجلغي وِ ثطاؾبؼ العاهبت ذبل ؾبيط اؾتبًساضزّبي حؿبثساضي (هبًٌس هربضد تأهيي هبلي) ثِ آى
زاضايي ترهيم يبفتِ اؾت.



ذبلم اضظـ فطٍـ  :هجلغ ٍرِ ًمس يب هٗبزل آى وِ اظ َطيك فطٍـ زاضاييي زض قيطايٍ ٖيبزي ٍ
پؽ اظ وؿط وليِ ّعيٌِّبي هطتجٍ ثب فطٍـ حبنل هيقَز.



ظيبى وبّف اضظـ  :هبظاز هجلغ زفتطي يه زاضايي ًؿجت ثِ هجلغ ثبظيبفتٌي آى.



ظيبى وبّف اضظـ  :هبظاز هجلغ زفتطي يه زاضايي ًؿجت ثِ هجلغ ثبظيبفتٌي آى.

زاضايي حبثت هكَْز :ثِ زاضايي هكَْزي اَالق هيقَز وِ:
الف .ثِ هٌَٓض اؾتفبزُ زض تَليس يب ٖطيِ وبالّب يب ذسهبت ،اربضُ ثِ زيگطاى ييب ثيطاي همبنيس ازاضي
تَؾٍ ٍاحس تزبضي ًگْساضي هيقَزٍ ،
ة  .اًتٓبض هيضٍز ثيف اظ يه زٍضُ هبلي هَضز اؾتفبزُ لطاض گيطز.
ٖوط هفيسٖ :جبضت اؾت اظ :
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الف .هست ظهبًيوِ اًتٓبض هيضٍز زاضايي هَضز اؾتفبزُ ٍاحس تزبضي لطاض گيطز ،يب
ة  .تٗساز تَليس يب ٍاحسّبي همساضي هكبثِ وِ اًتٓبض هي ضٍز زض فطايٌس اؾتفبزُ اظ زاضاييي تَؾيٍ
ٍاحس تزبضي تحهيل قَز.



هجلغ اؾتْالنپصيط  :ثْبي توبم قسُ زاضايي يب ؾبيط هجبلغ ربيگعيي ثْبي تويبم قيسُ پيؽ اظ وؿيط
اضظـ ثبليوبًسُ آى.



هجلغ ثبظيبفتٌي  :ذبلم اضظـ فطٍـ يب اضظـ التهبزي يه زاضاييّ ،طوسام وِ ثيكتط اؾت.



هجلغ زفتطي  :هجلغي وِ زاضايي پؽ اظ وؿط اؾتْالن اًجبقتِ ٍ ظيبى وبّف اضظـ اًجبقتِ هطثٌَ ،
ثِ آى هجلغ زض تطاظًبهِ هٌٗىؽ هيقَز.


.6

ًبذبلم هجلغ زفتطي  :ثْبي توبم قسُ زاضايي يب ؾبيط هجبلغ ربيگعيي ثْبي توبم قسُ.

هربضد هطتجٍ ثب يه للن زاضايي حبثت هكَْز ،تٌْب ظهبًي ثِ ٌَٖاى زاضايي قٌبؾبيي هيقَز وِ:
الف .رطيبى هٌبفٕ التهبزي آتي هطتجٍ ثب زاضايي ثِ زضٍى ٍاحس تزبضي هحتول ثبقسٍ ،
ة  .ثْبي توبم قسُ زاضايي ثِ گًَِاي اتىبپصيط لبثل اًساظُگيطي ثبقس.

. 15

يه للن زاضايي حبثت هكَْز وِ ٍارس قطايٍ قٌبذت ثِ ٌَٖاى زاضايي ثبقس ،ثبيس ثِ ثْبي تويبم قيسُ
اًساظُگيطي قَز.

 . 17هَاضز ظیط ًوًَِّبیی اظ هربضری اؾت وِ ثطَض هؿتمین یب غیطهؿتمین لبثل اًتؿبة ثِ زاضایی اؾت:
الفّ .عیٌِ حمَق ٍ هعایبی وبضوٌبًی وِ ثطَض هؿتمین زض ؾبذت زاضایی حبثت هكَْز هكبضوت
زاقتِاًس.
ة  .هربضد آهبزُؾبظی هحل ًهت،
د  .هربضد حول ٍ ًمل اٍلیِ،
ز  .هربضد ًهت ٍ هًَتبغ،
ّ  .هربضد تَلیس آظهبیكی زاضایی ،پؽ اظ وؿطذبلم ػَایس حبنل اظ فوطٍـ الوالم تَلیوس
قسُ (ًظیطًوًَِّبی تَلیس قسُ ٌّربم آظهبیف تزْیعات)،
ٍ  .حكالعحوِ ذسهبت فٌی ٍ حطفِایٍ ،
ظ  .هربضد ؾطثبض ػوَهی هطتجط ثب ضؾبًسى زاضایی ثِ ٍضؼیت لبثل ثْطُثطزاضی هبًٌوس حموَق
هسیط پطٍغُّبی ؾطهبیِای.
 . 18هَاضز ظیط ًوًَِ هربضری اؾت وِ زض ثْبی توبم قسُ زاضاییْبی حبثت هكَْز هٌظَض ًویقَز:
الف .هربضد افتتبح تأؾیؿبت رسیس،
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ة  .هربضد هؼطفی وبال یب ذسهبت رسیس(قبهل هربضد تجلیغبت ٍ آگْی)،
د  .هربضد ثطلطاضی فؼبلیتْبی تزبضی زض هىبًْبی رسیس یب ثب هكتطیبى رسیس (قبهل هروبضد
آهَظـ وبضوٌبى)،
ز  .هربضد ازاضی ثِ اؾتخٌبی هَاضز هطتجط ثب زاضاییْبی ایزوبز قوسُ هَضوَع ثٌوس  ” 6الوف“
اؾتبًساضز حؿبثساضی قوبضُ  24ثب ػٌَاى ”

گعاضقگطي هبلي ٍاحسّبي تزبضي زض هطحلِ لجل اظ

ثْطُثطزاضي“ٍ ،
ّ  .ؾبیط هربضد ؾطثبض ػوَهی غیطهطتجط ثب ضؾبًسى زاضایی ثِ ٍضؼیت لبثل ثْطُثطزاضی.
ٍ . 27احس تزبضي ثبيس يىي اظ زٍ ضٍـ ” ثْبي توبم قسُ“ يب ” تزسيس اضظيبثي“ ضا ثِ ٌَٖاى ضٍييِ حؿيبثساضي ذيَز
اًتربة وٌس ٍ آى ضا زض هَضز توبم الالم يه َجمِ زاضاييْبي حبثت هكَْز ثِ وبض گيطز.
 . 28زاضايي حبثت هكَْز پؽ اظ قٌبذت ثبيس ثِ هجلغ زفتطي يٌٗي ثْبي توبم قسُ پيؽ اظ وؿيط ّطگًَيِ
اؾتْالن اًجبقتِ ٍ وبّف اضظـ اًجبقتِ ،هٌٗىؽ قَز.
. 29

پؽ اظ قٌبذت زاضايي حبثت هكَْز ،چٌبًچِ اضظـ هٌهفبًِ ثِگًَِاي اتىبپصيط لبثل اًساظُگيطي ثبقس،
ثبيس آى ضا ثِ هجلغ تزسيس اضظيبثي يٌٗي اضظـ هٌهفبًِ زض تبضيد تزسيس اضظيبثي پؽ اظ وؿط اؾيتْالن
اًجبقتِ ٍ وبّف اضظـ اًجبقتِ ثٗس اظ تزسيس اضظيبثي ،اضائِ وطز .تزسيس اضظيبثي ثبيس زض فَانل ظهبًي
هٌٓن اًزبم قَز تب اَويٌبى حبنل گطزز هجلغ زفتطي زاضايي تفبٍت ثب اّويتي ثب اضظـ هٌهفبًِ آى زض
تبضيد تطاظًبهِ ًساضز .پؽ اظ اًزبم تزسيس اضظيبثي ،اؾتْالن اًجبقتِ لجلي حصف ٍ هجلغ تزسيس اضظيبثي،
اظ ّط ًٓط ربيگعيي ًبذبلم هجلغ زفتطي لجلي آى زاضايي ذَاّس قس.

. 34

ّطگبُ يه للن اظ زاضاييْبي حبثت هكَْز تزسيس اضظيبثي قَز  ،تزسيس اضظيبثي توبم الالم َجميِاي ويِ
زاضايي هعثَض ثِ آى تٗلك زاضز ،العاهي اؾت .

 . 37تزسيس اضظيبثي زاضاييْبي حبثت هكَْز ،ثبيس تَؾٍ اضظيبثبى هؿتمل ٍ زاضاي نالحيت حطفيِاي ،اًزيبم
قَز.
. 39

افعايف هجلغ زفتطي يه زاضايي حبثت هكَْز زضًتيزِ تزسيس اضظيبثي آى (زضآهس غيطٖوليبتي تحمك
ًيبفتِ ًبقي اظ تزسيس اضظيبثي) هؿتميوبً تحت ٌٖيَاى هيبظاز تزسييس اضظييبثي حجيت ٍ زض تطاظًبهيِ
ثِ ٌَٖاى ثركي اظ حمَق نبحجبى ؾطهبيِ َجمِ ثٌسي هي قَز ٍ زض نَضت ؾَز ٍ ظيبى ربهٕ اًٗىبؼ
هي يبثسّ .طگبُ افعايف هعثَض ٖىؽ يه وبّف لجلي ًبقي اظ تزسيس اضظيبثي ثبقيس ويِ ثيِ ٌٖيَاى
ّعيٌِ قٌبؾبيي گطزيسُ اؾت  ،زضايي نَضت ،ايي افعايف تب هيعاى ّعيٌِ لجلي قٌبؾيبيي قيسُ زض
ضاثُِ ثب ّوبى زاضايي ثبيس ثٌَِٖاى زضآهس ثِ ؾَز ٍ ظيبى زٍضُ هٌَٓض قَز.
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. 40

وبّف هجلغ زفتطي يه زاضايي حبثت هكَْز زضًتيزيِ تزسييس اضظييبثي آى ثيِ ٌٖيَاى ّعيٌيِ
قٌبؾبيي هي قَزّ .طگبُ وبّف هعثَض ٖىؽ يه افعايف لجلي ًبقي اظ تزسيس اضظيبثي ثبقيس
وِ ثِ حؿبة هبظاز تزسيس اضظيبثي هٌَٓض قسُ اؾت  ،زضايي نَضت ،ايي وبّف ثبيس تب هييعاى
هبظاز تزسيس اضظيبثي هطثٌَ ثِ ّوبى زاضايي ثِ ثسّىبض حؿبة هبظاز تزسييس اضظييبثي هٌٓيَض
گطزز ٍ زض نَضت ؾَز ٍ ظيبى ربهٕ اًٗىبؼ يبثس ٍ ثبليوبًسُ ثِ ٌَٖاى ّعيٌِ قٌبؾبيي قَز.

. 41

هبظاز تزسيس اضظيبثي هٌٗىؽ قسُ زض ؾطفهل حمَق نبحجبى ؾطهبيِ ،ثِ اؾتخٌبي هَاضزي وِ ًحَُ
ٖول حؿبثساضي آى ثِ هَرت لبًَى هكرم قسُ اؾت ،ثبيس زض ظهبى ثطوٌبضي يب ٍاگصاضي زاضاييي
هطثٌَ يب ثِ هَاظات اؾتفبزُ اظ آى تَؾٍ ٍاحس تزبضي ،هؿتميوبً ثيِ حؿيبة ؾيَز (ظييبى) اًجبقيتِ
هٌَٓض قَز.

 . 42هبظاز تزسیس اضظیبثی ثِ ػٌَاى یه زضآهس غیطػولیبتی تحمك ًیبفتِ زض ؾطفهل حموَق نوبحجبى
ؾطهبیِ هٌؼىؽ هیگطزز .اظ آًزب وِ هبظاز هعثَض زضآهس تحمك ًیبفتِ اؾت ،لصا افعایف ؾطهبیِ ثِ
طَض هؿتمین ،اظ هحل آى هزبظ ًیؿت ،هرط زض هَاضزی وِ ثِهَرت لبًَى تزَیع قسُ ثبقوس .زض
هَاضزی وِ هبظاز تزسیس اضظیبثی ثِ هَاظات اؾتفبزُ اظ زاضایی تَؾط ٍاحس تزوبضی ثوِ حؿوبة
ؾَز (ظیبى) اًجبقتِ هٌظَض هیقَز ،هجلغ هبظاز لبثل اًتمبل هؼبزل تفبٍت ثیي اؾتْالن هجتٌوی ثوط
هجلغ تزسیس اضظیبثی زاضایی ٍ اؾتْالن هجتٌی ثط ثْبی توبم قسُ تبضیری آى اؾت.
. 43

چٌبًچِ ثْبي توبم قسُ ّط رعء يه زاضايي حبثت هكَْز زض همبيؿِ ثب ول ثْبي توبم قيسُ آى زاضاييي
ثب اّويت ٍ ٖوط هفيس يب الگَي وؿت هٌبفٕ التهبزي اظ آى هتفبٍت اظ ؾبيط ارعاي ثب اّويت ثبقيس ،آى
رعء ثبيس ثَُض رساگبًِ هؿتْله قَز.

. 45

هجلغ اؾتْالن ّط زٍضُ ثبيس زض نَضت ؾَز ٍ ظيبى هٌٗىؽ قَز هگط ايٌىِ زض هجليغ زفتيطي زاضاييي
زيگطي هٌَٓض گطزز.

. 47

هجلغ اؾتْالنپصيط يه زاضايي ثبيس ثط هجٌبيي ؾيؿتوبتيه َي ٖوط هفيس آى ترهيم يبثس.

. 48

ٖوط هفيس يه زاضايي ثبيس حسالل زض پبيبى ّط زٍضُ هبلي ثبظًگطي قَز .چٌبًچِ تفبٍت لبثل هالحِٓاي
ثيي پيفثيٌيْبي فٗلي ٍ ثطآٍضزّبي لجلي ٍرَز زاقيتِ ثبقيس ،اييي تغيييطات ثبييس ثيِ ٌٖيَاى تغيييط

زضثطآٍضز حؿبثساضي هحؿَة ٍ َجك اؾتبًساضز حؿبثساضي قوبضُ  6ثب ٌَٖاى ” گعاضـ ٖولىطز هبلي“
قٌبؾبيي قَز.
. 56

ضٍـ اؾتْالن هَضز اؾتفبزُ ،ثبيس هٌٗىؽوٌٌسُ الگَي ههطف هٌيبفٕ التهيبزي آتيي هيَضز اًتٓيبض
زاضايي تَؾٍ ٍاحس تزبضي ثبقس.
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 . 57ضٍـ اؾتْالن هَضز اؾتفبزُ ثطاي زاضاييي ثبييس حيسالل زض پبييبى ّيط زٍضُ هيبلي ثيبظًگطي قيَز.
زض نَضت تغييط لبثل هالحِٓ زض الگَي ههطف هٌبفٕ التهبزي آتي هَضز اًتٓبض زاضايي هطثٌَ  ،رْيت
اًٗىبؼ الگَي رسيس ،ضٍـ اؾتْالن ثبيس تغييط يبثس .چٌيي تغييطي ثبييس ثيِ ٌٖيَاى تغيييط زض ثيطآٍضز
حؿبثساضي هحؿَة ٍ َجك اؾتبًساضز قوبضُ  6ثب ٌَٖاى ” گعاضـ ٖولىطز هبلي“ قٌبؾبيي قَز.
. 59

هجلغ زفتطي يه للن يب گطٍّي اظ الالم يىؿبى زاضاييْبي حبثت هكَْز ثبيس ثِ ََض ازٍاضي ثطضؾي قَز.
ّطگبُ وبّكي زائوي زض اضظـ يه زاضايي يب گطٍّي اظ الالم يىؿبى زاضايي هكبّسُ قَز ٍ ثبظيبفيت
ثركي اظ هجلغ زفتطي آى غيطهوىي ثِ ًٓط ضؾس ،هجلغ وبّف ثبيس ثِ ٌٖيَاى ّعيٌيِ زٍضُ قٌبؾيبيي ٍ
هجلغ زفتطي زاضايي اظ َطيك ايزبز يه حؿبة وبٌّسُ ،ثِهجلغ ثبظيبفتٌي ثطآٍضزي ويبّف زازُ قيَز،
هگط آًىِ وبّف هعثَض ٖىؽ يه افعايف لجلي ًبقي اظ تزسيس اضظيبثي ثبقس وِ زض اييي نيَضت اييي
وبّف ثبيس ثطاؾبؼ ثٌس  40ثِ حؿبة هبظاز تزسيس اضظيبثي هٌَٓض ٍ زض نَضت ؾَز ٍ ظيبى ربهٕ ًييع
هٌٗىؽ قَز.

 . 67افعايف ثٗسي زض هجلغ ثبظيبفتٌي يه زاضايي حبثت هكَْز وِ ثطاؾبؼ هٌسضربت ثٌيس  ،59ثيِ ووتيط اظ
ثْبي توبمقسُ قٌبؾبيي قسُ اؾت ،ثِقطٌ آًىِ قطايٍ ٍ ضٍيسازّبيي وِ هٌزط ثِ وبّف ييب حيصف
هجلغ زفتطيآى زاضايي قيسُ  ،ثطَيطف گيطزز ٍ قيَاّس هتمبٖسوٌٌيسُ اي حيبوي اظ ازاهيِ قيطايٍ ٍ
ضٍيسازّبي رسيس زضآيٌسُ لبثل پيفثيٌي ٍرَززاقتِ ثبقس ،ثبييس اظ َطييك ثطگكيت ويبّف لجليي
قٌبؾبيي قَز .هجلغ ثطگكت قسُ ثبيس ثِ هيعاى اؾتْالوي وِ ثب فطو ٖسم ٍلئَ ويبّف ييب حيصف ،
ثٌَِٖاى اؾتْالن قٌبؾبيي هيقس  ،وبّف زازُ قَز .
. 69

رجطاى ذؿبضت ٍاضزُ ثِ زاضاييْبي حبثت هكَْز تَؾٍ اقربل حبلج ثبيس زض ؾيَز ٍ ظييبى زٍضُاي ويِ
ٍنَل آى هحتول ٍ هجلغ آى ثِگًَِاي اتىبپصيط لبثل اًساظُگيطي هيقَز ،قٌبؾبيي گطزز.

. 70

يه للن زاضايي حبثت هكَْز زض ظهبى ٍاگصاضي يب ٌّگبهي وِ ثِ ََض زائوي ثال اؾتفبزُ هي قَز ٍ ّييچ
هٌبفٕ التهبزي آتي اظ ٍاگصاضي آى اًتٓبض ًويضٍز ،ثبيس اظ تطاظًبهِ حصف قَز.

. 71

ؾَز يب ظيبى ًبقي اظ ثطوٌبضي يب ٍاگصاضي زاضايي حبثت هكَْز ثبيس زض ظهبى حصف زض نيَضت ؾيَز ٍ
ظيبى هٌَٓض قَز .هگط زض ضاثُِ ثب فطٍـ ٍ اربضُ هزسز وِ ضٖبيت اؾيتبًساضز حؿيبثساضي قيوبضُ 21
ثب ٌَٖاى ”حؿبثساضي اربضُّب“ العاهي هيثبقس .ؾَز يب ظيبى ًبقي اظ ٍاگصاضي ٍ ثطوٌبضي ًجبيس ثِ ٌٖيَاى
زضآهس يب ّعيٌِ ٖوليبتي َجمِثٌسي قَز.

. 74

ؾَز يب ظيبى ًبقي اظ حصف يه زاضايي حبثت هكَْز ثبيس هٗبزل تفيبٍت ثييي َٖاييس ذيبلم ًبقيي اظ
ٍاگصاضي زاضايي ٍ هجلغ زفتطي آى تٗييي قَز.

 . 77هَاضز ظيط ثبيس ثطاي ّطَجمِ اظ زاضاييْبي حبثت هكَْز زض نَضتْبي هبلي افكب قَز:
الف .هجبًي اًساظُگيطي هَضز اؾتفبزُ رْت تٗييي ًبذبلم هجلغ زفتطي ،
ة  .ضٍقْبي اؾتْالن هَضز اؾتفبزُ،
د ٖ .وط هفيس يب ًطذْبي اؾتْالن هَضز اؾتفبزُ،
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ز ً .بذبلم هجلغ زفتطي  ،وبّف اضظـ اًجبقتِ ٍ اؾتْالن اًجبقتِ زض اثتسا ٍ اًتْبي زٍضٍُ ،
ّ  .نَضت تُجيك هجلغ زفتطي زض اثتسا ٍ اًتْبي زٍضُ ثِ گًَِاي وِ هَاضز ظيط ضا ًكبى زّس:
 ايبفبت،-

فطٍـ ،ؾبيط ٍاگصاضيْب ،زاضاييْبي ثطوٌبض قسُ ٍ زاضاييْبيي وِ َجيك اؾيتبًساضز حؿيبثساضي
قوبضُ  31ثب ٌَٖاى ”زاضاييْبي غيطربضي ًگْساضي قسُ ثطاي فطٍـ ٍ ٖوليبت هتَلف قسُ“
ثِ ََض هؿتمل يب زض لبلت يه هزوَِٖ ٍاحيس ،ثيِ ٌٖيَاى ًگْيساضي قيسُ ثيطاي فيطٍـ
َجمِثٌسي قسُ اؾت،

 تحهيل زاضايي اظ َطيك تطويت ٍاحسّبي تزبضي، افعايف يب وبّف ًبقي اظ تزسيس اضظيبثي هُبثك ثٌسّبي ،40 ٍ 39 وبّف هجلغ زفتطي ثِ هجلغ ثبظيبفتٌي هُبثك ثٌس ،59 ثطگكت توبم يب ثركي اظ وبّف لجلي زض هجلغ زفتطي هُبثك ثٌس ،67 اؾتْالن زٍضُ، ذبلمتفبٍتْبي اضظي ًبقي اظ تؿٗيط نَضتْبي هبلي يه ٍاحس هؿتمل ذبضريٍ، ؾبيط تغييطات. . 78زض نَضتْبي هبلي ّوچٌيي ثبيس هَاضز ظيط افكب گطزز:
الفٍ .رَز ٍ هيعاى هحسٍزيت زض ضاثُِ ثب هبلىيت زاضاييْب ٍ ًيع زاضاييْبيي وِ ٍحيمِ ثسّيْبؾت،
ة  .هربضد هٌَٓض قسُ ثِ حؿبة زاضاييْبي زض رطيبى ؾبذت َي زٍضُ،
د  .هجلغ تْٗسات لطاضزازي هطثٌَ ثِ تحهيل زاضاييْبي حبثت هكَْزٍ ،
ز  .هجلغ رجطاى قسُ تَؾٍ اقربل حبلج ثبثت ذؿبضتْبي ٍاضزُ ثِ زاضاييْبي حبثت هكيَْز ويِ زض
ؾَز ٍ ظيبى هٌَٓض گطزيسُ اهب ثَُض رساگبًِ زض هتي نَضت ؾَز ٍ ظيبى افكب ًكسُ اؾت.
ّ  .هبًيييسُ زاضاييْييبي حبثييت هكييَْز زض رطيييبى ؾييبذت زض ضاًُ ،گْييساضي قيسُ زض اًجييبض ٍ ًيييع
پيف پطزاذتْبي ؾطهبيِاي زض اًتْب ٍ اثتساي زٍضُ.
 79هىطض .ؾبيط اَالٖبت هطثٌَ ثِ زاضاييْبي ظيؿتي هَلس هطثٌَ ثِ فٗبليتْبي وكبٍضظي ثبيس َجك اؾتبًساضز
حؿبثساضي قوبضُ  26ثب ٌَٖاى ”فٗبليتْبي وكبٍضظي“ افكب قَز.
. 81

چٌبًچِ زاضايي حبثت هكَْز ثِ هجلغ تزسيس اضظيبثي اًٗىبؼ يبثس ،هَاضز ظيط ثبيس افكب قَز:
الف .تبضيد هؤحط تزسيس اضظيبثي،
ة  .اؾتفبزُ اظ اضظيبة هؿتمل يب اضظيبة زاذلي ٍاحس تزبضي،
د  .ضٍقْب ٍ هفطٍيبت ثب اّويت ثىبض ضفتِ زض ثطآٍضز اضظـ هٌهفبًِ،
ز  .هيعاى اؾتفبزُ اظ ليوتْب زض ثبظاض فٗبل يب هٗبهالت حميمي اذيط ،يب اًزبم ثطآٍضز يب ثىبضگيطي ؾيبيط
ضٍقْبي اضظـگصاضي ثطاي تٗييي اضظـ هٌهفبًِ،
ّ  .هجلغ زفتطي ّط َجمِ اظ زاضاييْب ثطاؾبؼ ضٍـ ثْبي توبم قسُ ثب فطو ٖسم تزسيس اضظيبثي،
ٍ

 .هبظاز تزسيس اضظيبثي قبهل تغييطات َي زٍضُ ٍ شوط هحسٍزيت تمؿين آى ثيي نبحجبى ؾطهبيِ،
ٍ
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ظ

 .زٍضُ تٌبٍة تزسيس اضظيبثي ثِ تفىيه ّطَجمِ اظ زاضاييْب.

 . 83العاهبت ايي اؾتبًساضز زض هَضز وليِ نَضتْبي هبلي وِ زٍضُ هبلي آًْب اظ تبضيد  ٍ 1386/1/1ثٗيس اظ آى
قطٍٔ هيقَز ،الظماالرطاؾت.
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افطاي اطالعات اضخاظ يابستٍ
.2

ايي اؾتبًساضز ثبيس زض هَاضز ظيط ثىبض گطفتِ قَز:
الف .تكريم ضٍاثٍ ٍ هٗبهالت ثب اقربل ٍاثؿتِ،

.3

ة.

تكريم هبًسُ حؿبثْبي فيوبثيي ٍاحس تزبضي ٍ اقربل ٍاثؿتِ آى،

د .

تكريم قطايُي وِ افكبي هَاضز هٌسضد زض ثٌسّبي ” الف“ ٍ ” ة“ العاهي هيقَزٍ ،

ز .

تٗييي افكبي الظم زضثبضُ هَاضز هٌسضد زض ثٌسّبي ” الف“ ٍ ” ة“.

ٍاحسّبي تزبضي تحت وٌتطل زٍلت ،زضذهَل هٗبهالت ثب ؾبيط ٍاحسّبي تزبضي ويِ هؿيتميوبً ٍ ًيِ
اظ َطيك ٍاحس تزبضي گعاضقگط تحت وٌتطل زٍلت هيثبقٌس ،زض زاهٌِ ويبضثطز اييي اؾيتبًساضز ليطاض
ًويگيطز ،هگط ايٌىِ اٍضاق ؾْبم يب اٍضاق هكبضوت ٍاحس تزبضي گعاضقگط ثيِ ٖويَم ٖطييِ قيسُ ييب
زض رطيبى ٖطيِ ٖوَهي ثبقس.

.4

َجك ايي اؾتبًساضز ،هٗبهالت ثب اقربل ٍاثؿتيِ ٍ هبًسُ حؿبثْبي فيوبثيي ثبيس زض نَضتْبي هيبلي
وليِ ٍاحسّبي تزبضي اظرولِ نيَضتْبي هيبلي رساگبًيِ ٍاحيس تزيبضي انيلي ،قيطيه ذيبل ييب
ؾطهبيِگصاض وِ َجك اؾتبًساضزّبي حؿبثساضي قوبضُ  23 ٍ 20 ،18اضائِ هيقَز افكب گطزز.

.6

انُالحبت شيل زض ايي اؾتبًساضز ثب هٗبًي هكرم ظيط ثىبض ضفتِ اؾت :
 قرم ٍاثؿتِ  :يه قرم زض نَضتي ٍاثؿتِ ثِ ٍاحس تزبضي اؾت وِ :
الف .ثََِض هؿتمين ،يب غيطهؿتمين اظ َطيك يه يب چٌس ٍاؾُِ :
.1

ٍاحس تزبضي ضا وٌتطل وٌس ،يب تَؾٍ ٍاحس تزبضي وٌتطل قَز ،يب ثب آى تحت وٌتطل ٍاحس
لطاض زاقتِ ثبقس (قبهل ٍاحسّبي تزبضي انليٍ ،احسّبي تزيبضي فطٖيي ٍ ٍاحيسّبي
تزبضي فطٖي ّنگطٍُ) ،

ة.

.2

زض ٍاحس تزبضي ًفَش لبثل هالحِٓ زاقتِ ثبقس ،يب

.3

ثط ٍاحس تزبضي وٌتطل هكتطن زاقتِ ثبقس .

ٍاحييس تزييبضي ٍاثؿييتِ آى ٍاحييس ثبقييس (َجييك تٗطيييف اؾييتبًساضز حؿييبثساضي قييوبضُ 20
ثب ٌَٖاى ” حؿبثساضي ؾطهبيِگصاضي زض ٍاحسّبي تزبضي ٍاثؿتِ“ ) ،

د .

هكبضوت ذبل آى ٍاحس ثبقيس (َجيك تٗطييف اؾيتبًساضز حؿيبثساضي قيوبضُ  23ثيب ٌٖيَاى
” حؿبثساضي هكبضوتْبي ذبل“) ،
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ز .

اظ هسيطاى انلي ٍاحس تزبضي يب ٍاحس تزبضي انلي آى ثبقس،

ّ .

ذَيكبًٍس ًعزيه اقربل اقبضُ قسُ زض ثٌسّبي ” الف“ يب ” ز“ ثبقس،

ٍ .

تَؾٍ اقربل اقبضُ قسُ زض ثٌسّبي ” ز“ يب ” ّ “ وٌتطل هيقَز ،تحت وٌتطل هكيتطن ييب
ًفَش لبثل هالحِٓ آًبى اؾت ٍ يب ايٌىِ ؾْن لبثل هالحِٓاي اظ حك ضأي آى ثِ ََض هؿيتمين
يب غيطهؿتمين زض اذتيبض ايكبى ثبقسٍ ،

ظ .

َطح ثبظًكؿتگي ذبل وبضوٌبى ٍاحس تزبضي يب َطح ثبظًكؿت گي ذبل وبضوٌيبى اقيربل
ٍاثؿتِ ثِ آى ٍ ّوچٌيي ٍاحسّبي تزبضي تحت وٌتطل ايي گًَِ َطحْب ثبقس.

 هٗبهلِ ثب قرم ٍاثؿتِ  :اًتمبل هٌبثٕ ،ذسهبت يب تْٗسات ثيي اقربل ٍاثؿتِ نطف ًٓط اظ هُبلجيِ
يب ٖسم هُبلجِ ثْبي آى اؾت.
 ذَيكبًٍساى ًعزيه  :ذَيكبًٍس ًؿجي ٍ ؾججي فطز وِ اًتٓبض هي ضٍز زض هٗبهلِ ثب ٍاحس تزبضيٍ ،ي
ضا تحت ًفَش لطاض زّس يب تحت ًفَش ٍي ٍالٕ قَز وِ هٗوَالً قبهل ذَيكيبًٍساى ًؿيجي ٍ ؾيججي
َجمِاٍل تب ؾَم اؾت.
 وٌتطل  :تَاًبيي ضاّجطي ؾيبؾتْبي هبلي ٍ ٖوليبتي يه ٍاحس تزبضي ثِهٌَٓض وؿت هٌبفٕ التهيبزي
اظ فٗبليتْبي آى.
 هسيطاى انلي  :اقربني وِ ثََِض هَْف يب غيط هَْف اذتيبض ٍ هؿئَليت ثطًبهِضيعيّ ،يسايت ٍ
وٌتطل فٗبليتْبي ٍاحس تزبضي ضا ثََِض هؿتمين يب غيطهؿتمين ثطْٖسُ زاضًس ،اظ رولِ قبهل اًٖيبي
ّيئت هسيطُ ،هسيطٖبهل ٍ هسيطاى اضقس ارطايي.
 وٌتطل هكتطن  :هكبضوت زض وٌتطل يه فٗبليت التهبزي ثِ هَرت يه تَافك لطاضزازي.
ً فَش لبثل هالحِٓ  :تَاًبيي هكبضوت زض تهوين گيطيْبي هطثٌَ ثِ ؾيبؾتْبي هبلي ٍ ٖوليبتي ٍاحيس
تزبضيٍ ،لي ًِ زض حس وٌتطل ؾيبؾتْبي هعثَض.
.15

ضٍاثٍ ثيي ٍاحسّبي تزبضي انلي ٍ فطٖي ثبيس نطف ًٓط اظ اًزبم يب ٖسم اًزبم هٗبهلِ ثيي آًْيب افكيب
قيَزٍ .احس تزبضي ثبيس ًبم ٍاحس تزبضي انلي ٍ زض نَضت هتفبٍت ثَزى ،وٌتطل وٌٌسُ ًْبيي ضا افكب وٌس.
چٌبًچِ ّيچ يه اظ ٍاحسّبي تزبضي انلي ٍ وٌتطل وٌٌسُ ًْبيي ،نَضتْبي هبلي ثطاي اؾتفبزُ ٖوَهي تْييِ
ًىٌٌسً ،بم ٍاحس تزبضي انلي ثٗسي وِ ايي وبض ضا اًزبم هيزّس ثبيس افكب قَز.

. 18

زض نَضت اًزبم هٗبهالت ثيي اقربل ٍاثؿتِ ،ثِ هٌَٓض زضن احط ثبلمَُ ضاثُِ ثيب قيرم ٍاثؿيتِ ثيط
نَضتْبي هبليٍ ،احس تزبضي ثبيس هبّيت ايي ضاثُيِ ضا ّويطاُ ثيب اَالٖيبتي زضثيبضُ هٗيبهالت ٍ هبًيسُ
حؿبثْبي فيوبثيي افكب وٌس .حسالل افكب ثبيس قبهل هَاضز ظيط ثبقس:
الف .هجلغ هٗبهالت،
ة.

هبًسُ حؿبثْبي فيوبثييً ،حَُ تؿَيِ ٍ ًطخ ؾَز تًويي قسُ،
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. 19

د .

رعئيبت ّطگًَِ تًويي اضائِ قسُ يب زضيبفت قسُ،

ز .

شذيطُ هُبلجبت هكىَنالَنَل هطثٌَ ثِ هبًسُ حؿبثْبي فيوبثييٍ ،

ّ .

ّعيٌِ هُبلجبت ؾَذت قسُ ٍ هكىَنالَنَل َي زٍضُ ًبقي اظ هٗبهالت ثب اقربل ٍاثؿتِ.

العاهبت افكبي ثٌس  18ثبيس ثطاي ّطيه اظ َجمبت ظيط اًزبم قَز:
الفٍ .احس تزبضي انلي،
ة.

ٍاحسّبي تزبضي زاضاي وٌتطل هكتطن يب ًفَش لبثل هالحِٓ ثط ٍاحس تزبضي،

د .

ٍاحسّبي تزبضي فطٖي،

ز .

ٍاحسّبي تزبضي ٍاثؿتِ،

ّ .

هكبضوتْبي ذبني وِ ٍاحس تزبضي زض آى قطيه ذبل اؾت،

ٍ .

هسيطاى انلي ٍاحس تزبضي يب ٍاحس تزبضي انلي آىٍ ،

ظ .

ؾبيط اقربل ٍاثؿتِ.

 . 21هَاضز ظیط ًوًَِّبیی اظ هؼبهالتی اؾتوِ اگط ثب اقربل ٍاثؿتِ اًزبم قَز افكب هیگطزز:
الف .ذطیس یب فطٍـ وبال،
ة  .ذطیس یب فطٍـ زاضاییْبی غیطربضی،
د  .اضائِ یب زضیبفت ذسهبت،
ز  .اربضُّب،
ّ  .اًتمبل پطٍغُّبی تحمیك ٍ تَؾؼِ،
ٍ  .اًتمبالت ًبقی اظ لطاضزاز حك اهتیبظ،
ظ  .تأهیي هٌبثغ هبلی اػن اظ وَتبُ هست ٍ ثلٌس هست،
ح  .تأهیي تضویيّب ٍ ٍحبیكٍ ،
 .تؿَیِ ثسّیْب اظ ططف ٍاحس تزبضی یب تَؾط ٍاحس تزبضی اظ ططف قرم زیرط.
. 23

افكبي ايٌىِ قطايٍ هٗبهالت ثب اقربل ٍاثؿتِ ثب قطايٍ حبون ثط ؾبيط هٗبهالت اًزيبم قيسُ زض ضٍال
ٖبزي زاز ٍ ؾتسّبي ٍاحس تزبضي (هٗبهالت حميمي) يىؿبى اؾت ثبيس تٌْب ظهبًي نَضت گيطز وِ اييي
اهط لبثل احجبت ثبقس .زض نَضت ٍرَز تفبٍت ثب اّويت ثيي قيطايٍ هٗيبهالت ثيب اقيربل ٍاثؿيتِ ٍ
قطايٍ حبون ثط هٗبهالت حميمي ،هَاضز افتطاق ثبيس افكب قَز.

. 24

الالم ثب هبّيت هكبثِ ثبيس ثِ نَضت هزؤَ افكب قَز ،هگط ايٌىِ زضن احطات هٗيبهالت ثيب اقيربل
ٍاثؿتِ ثط نَضتْبي هبلي ٍاحس تزبضي هؿتلعم افكبي آًْب ثِنَضت رساگبًِ ثبقس.
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. 25

العاهبت ايي اؾتبًساضز زض هَضز وليِ نَضتْبي هبلي وِ زٍضُ هبلي آًْب اظ تبضيد  ٍ 1386/1/1ثٗيس اظ آى
قطٍٔ هيقَز ،الظماالرطاؾت.
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 .12استاوذاسد حسابذاسي ضماسٌ 13
حسابذاسي مخاسج تأميه مالي
.2

ايي اؾتبًساضز ثبيس ثطاي حؿبثساضي هربضد تبهيي هبلي ثىبض گطفتِ قَز.

.4

انُالحبت شيل زض ايي اؾتبًساضز ثب هٗبًي هكرم ظيط ثىبض ضفتِ اؾت:

•

هربضد تأهيي هبلي ٖ :جبضت اؾت اظ ؾَز تًويي قسُ ،وبضهعز ٍ ؾبيط هربضري وِ ٍاحس تزبضي ثطاي
تأهيي هٌبثٕ هبلي هتحول هيقَز.

•

زاضايي ٍارس قطايٍ  :يه زاضايي اؾت وِ آهبزُ ؾبظي آى رْت اؾتفبزُ هَضز اًتٓبض يب فطٍـ العاهيبً
هست ظيبزي ََل هيوكس.

.7

هربضد تأهيي هبلي ثبيس زض زٍضُ ٍلَٔ ثِ ٌَٖاى ّعيٌِ قٌبؾبيي قَز ثِ اؾتخٌبي هَاضزي وِ ثطاؾبؼ
ثٌس  8ثِ ثْبي توبمقسُ زاضايي هٌَٓض هيقَز.

.8

آى ثرف اظ هربضد تأهيي هبلي وِ هؿتميوبً لبثل اًتؿبة ثِ تحهيل يه زاضايي ٍارس قطايٍ اؾت ثبيس
ثِ ٌَٖاى ثركي اظ ثْبي توبم قسُ زاضايي هحؿَة قَز .هجلغ هربضد تيأهيي هيبلي لبثيل احتؿيبة زض
ثْبي توبم قسُ زاضايي ،ثبيس َجك ايي اؾتبًساضز تٗييي قَز.

. 12

زض هَاضزي وِ تؿْيالت هبلي هكرهبً ثِ هٌَٓض تحهيل يه زاضايي ٍارس قطايٍ اذص هيگيطزز ،هجليغ
هربضد تأهيي هبلي لبثل احتؿبة زض ثْبي توبم قسُ آى زاضايي ثبيس قبهل هربضد ٍالٗي تؿْيالت َيي
زٍضُ پؽ اظ وؿط ّطگًَِ زضآهس حبنل اظ ؾطهبيِگيصاضي هَليت ٍريَُ حبنيل اظ تؿيْيالت هيبلي
زضيبفتي ثبقس.

. 14

چٌبًچِ فٗبليت تأهيي هبلي ٍاحس تزبضي ثِ نَضت هتوطوع اًزبم قَز ٍ ثركي اظ ٍرَُ هطثيٌَ رْيت
تحهيل يه زاضايي ٍارس قطايٍ ثِ ههطف ثطؾس ،هربضد تأهيي هبلي لبثل احتؿبة زض ثْبي توبم قسُ
زاضايي ضا ثبيس ثب اٖوبل ًطخ رصة ًؿجت ثِ هربضد اًزبم قسُ رْت آى زاضايي ،تٗييي وطزً .طخ رصة
هَضز ًٓط ثبيس ثطاثط ثب هيبًگيي هَظٍى هربضد تأهيي هبلي ثطاي تؿْيالت هبلي َيي زٍضُ ،ثيِ اؾيتخٌبي
تؿْيالتي ثبقس وِ هكرهبً ثِ هٌَٓض تحهيل يه زاضايي ٍارس قطايٍ اذص گطزيسُ اؾت .هجلغ هريبضد
تبهيي هبلي وِ َي زٍضُ ثِ ثْبي توبمقسُ زاضايي هٌَٓض هيقَز ًجبيس اظ هجليغ هريبضد تيبهيي هيبلي
تحولقسُ َي آى زٍضُ ثيكتط ثبقس.

. 17

احتؿبة هربضد تأهيي هبلي زض ثْبي توبم قسُ زاضايي ٍارس قطايٍ ثبيس ظهبًي قطٍٔ قَز وِ:

الف  .ثطاي زاضايي هطثٌَ هربضري زض حبل اًزبم ثبقس،
ة

 .هربضد تأهيي هبلي زض حبل ٍلَٔ ثبقسٍ ،
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د

 .فٗبليتْبي الظم ثطاي آهبزُ ؾبظي زاضايي هطثٌَ رْت اؾتفبزُ هَضز ًٓط يب فطٍـ زض رطيبى ثبقس.

. 20

چٌبًچِ ٖوليبت ؾبذت فٗبالًِ زاضايي ثطاي هست ََالًي هتَلف قَز ،ثبيس اظ احتؿبة هريبضد تيأهيي
هبلي َي هست هعثَض زض ثْبي توبم قسُ زاضايي ذَززاضي وطز.

. 22

اظ ظهبًي وِ وليِ فٗبليتْبي الظم ثطاي آهبزُ ؾبظي زاضايي ٍارس قطايٍ ثيطاي اؾيتفبزُ هيَضز ًٓيط ييب
فطٍـ ثِ ََض اؾبؾي تىويل قَز ،ثبيس احتؿبة هربضد تأهيي هبلي ضا زض ثْبي توبم قيسُ آى زاضاييي
هتَلف وطز.

. 24

چٌبًچِ ؾبذت ثركْبيي اظ يه زاضايي ٍارس قطايٍ ثِ ََض اؾبؾيي تىوييل قيسُ ثبقيس ٍ ّطييه اظ
ثركْبي تىويل قسُ ّوعهبى ثب ازاهِ ؾبذت ؾبيط ثركْب لبثل اؾتفبزُ هَضز ًٓط ييب فيطٍـ ثبقيس،
ثبيس احتؿبة هربضد تأهيي هبلي زض ثْبي توبم قسُ ثركْبي تىويل قسُ ضا هتَلف وطز.

. 26

هَاضز ظيط ثبيس ثطحؿت هَضز زض نَضتْبي هبلي افكب قَز:
الف  .هجلغ هربضد تأهيي هبلي وِ َي زٍضُ ثِ ثْبي توبمقسُ زاضايي هٌَٓض قسُ اؾتٍ ،
ة ً .طخ رصة اؾتفبزُ قسُ ثطاي تٗييي هجلغ هربضد تأهيي هبلي لبثل احتؿبة زض ثْبي تويبم قيسُ
زاضايي ٍارس قطايٍ.

 . 27العاهبت ايي اؾتبًساضز زض هَضز وليِ نَضتْبي هبلي وِ زٍضُ هبلي آًْب اظ تيبضيد  ٍ 1380/1/1ثٗيس اظ آى
قطٍٔ هيقَز ،الظماالرطاؾت.
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 .13استاوذاسد حسابذاسي ضماسٌ 14
وحًٌ اسائٍ داساييُاي جاسي ي بذَيُاي جاسي

.2

ايي اؾتبًساضز ثبيس ثطاي اضائيِ زاضاييْبي ربضي ٍ ثسّيْبي ربضي زض تطاظًبهِ ثىبض گطفتِ قَز.

.6

وليِ ٍاحسّبي تزبضي  ،ثِ اؾتخٌبي هَاضز هصوَض زض ثٌس  ،7ثبيس ثب ضٖبيت العاهبت هٌسضد زض ثٌسّبي 11
الي  ،18زاضاييْبي ربضي ٍ ثسّيْبي ربضي ضا ثِ ٌَٖاى َجمبتي رساگبًِ زض تطاظًبهِ هٌٗىؽ وٌٌس.

.7

َجمِثٌسي ثطذي الالم زاضايي ٍ ثسّي ثِ ٌَٖاى زاضاييْبي ربضي ٍ ثسّيْبي ربضي زض هَضز آى زؾيتِ اظ
ٍاحسّبي تزبضي وِ زضاضتجبٌ ثب ًحَُ َجمِثٌسي ٍ اضائييِ زاضاييْيب ٍ ثيسّيْب هكيوَل اؾيتبًساضزّبي
حؿبثساضي ذبل يب هفبز لَاًيي آهطُ هكرم اؾت ٍ ًيع آى زؾيتِ اظ ٍاحيسّبي تزيبضي ويِ چطذيِ
ٖوليبتي آًْب ًبهكرم يب ذيلي ََالًي ثبقس ،العاهي ًيؿت .ايي ٍاحسّبي تزبضي ثبيس اظ اضائيِ روْٗبي
فطٖي ثطاي زاضاييْب ٍ ثسّيْب وِ زض شّي اؾتفبزُوٌٌسگبى نَضتْبي هبلي َجمِثٌسي هَنَف ضا تساٖي
وٌس ،پطّيع وٌٌس.

. 11

يه زاضايي ظهبًي ثبيس ثِ ٌَٖاى زاضايي ربضي َجمِثٌسي قَز وِ:
الف  .اًتٓبض ضٍز َي چطذِ ٖوليبتي هٗوَل ٍاحس تزبضي يب ْطف يىؿبل اظ تبضيد تطاظًبهِّ ،يط ويسام
ََالًيتط اؾت ،ههطف يب فطٍذتِ قَز ،يب ثِ ٍرِ ًمس يب زاضايي زيگطي وِ ًمس قسى آى لطيت
ثِ يميي اؾت ،تجسيل قَز ،يب
ة ٍ .رِ ًمس يب هٗبزل ٍرِ ًمسي ثبقس وِ اؾتفبزُ اظ آى هحسٍز ًكسُ اؾت.
ؾبيط زاضاييْب ثبيس ثِ ٌَٖاى زاضاييْبي غيطربضي َجمِثٌسي قَز.

. 13

يه ثسّي ظهبًي ثبيس ثِ ٌَٖاى ثسّي ربضي َجمِثٌسي قَز وِ اًتٓبض ضٍز َي چطذِ ٖوليبتي هٗويَل
ٍاحس تزبضي يب ْطف يىؿبل اظ تبضيد تطاظًبهِّ ،ط وسام ََالًيتط اؾت ،تؿَيِ قَز .ؾبيط ثسّيْب ثبيس
ثِ ٌَٖاى ثسّيْبي غيطربضي َجمِثٌسي قَز.

. 17

روٕ ول زاضاييْبي ربضي ٍ روٕ ول ثسّيْبي ربضي ثبيس زض تطاظًبهِ ًكبى زازُ قَز.

. 18

هجلغ يه زاضايي ربضي يب ثسّي ربضي ًجبيس اظ ثسّي ربضي يب زاضايي ربضي زيگط وؿط قيَز ،هگيط آًىيِ
قطايٍ تْبتط زاضاييْب ٍ ثسّيْب هٌسضد زض اؾتبًساضز حؿبثساضي قوبضُ  1ثب ٌَٖاى ” ًحَُ اضائِ نَضتْبي
هبلي“ ثطلطاض ثبقس.

. 19

العاهبت ايي اؾتبًساضز زض هَضز وليِ نَضتْبي هبلي وِ زٍضُ هبلي آًْب اظ تيبضيد  ٍ 1380/1/1ثٗيس اظ آى
قطٍٔ هيقَز ،الظماالرطاؾت.
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 .14استاوذاسد حسابذاسي ضماسٌ 15
حسابذاسي سشمايٍگزاسيُا
.1

ايي اؾتبًساضز ثِ ًحَُ حؿبثساضي ؾطهبيِگصاضيْب ٍ العاهبت افكبي اَالٖبت هطثٌَ هيپطزاظز.

.2

حؿبثساضي ؾطهبيِگصاضي زض وليِ ٍاحسّبي تزبضي ثبيس َجك العاهبت ايي اؾيتبًساضز اًزيبم قيَز .اييي
اؾتبًساضز ًحَُ حؿبثساضي ؾطهبيِگصاضي زض ٍاحسّبي تزبضي فطٖي ٍ ٍاثؿتِ زض نَضتْبي هبلي تلفيميي
ضا تٗييي ًويوٌس ليىي زضذهَل ًحَُ حؿبثساضي ؾطهبيِگصاضيْبي پيكگفتِ زض نيَضتْبي هيبلي ٍاحيس
تزبضي انلي وبضثطز زاضز هگط زض هَاضزي وِ زض اؾتبًساضزّبي حؿبثساضي هطثٌَ ثِ ؾطهبيِگيصاضي زض
ٍاحسّبي تزبضي فطٖي ٍ ٍاثؿتِ ًحَُ ٖول زيگطي تزَيع قسُ ثبقس.

.5

انُالحبت شيل زض ايي اؾتبًساضز ثب هٗبًي هكرم ظيط ثىبض ضفتِ اؾت:
ؾطهبيِگصاضي ًَٖ :ي زاضايي اؾت وِ ٍاحس ؾطهبيِگصاض ثطاي افعايف هٌبفٕ التهبزي اظ َطيك تَظييٕ
هٌبفٕ (ثِ قىل ؾَز ؾْبم ،ؾَز تًويي قسُ ٍ اربضُ) ،افعايف اضظـ يب ؾبيط هعايب (هبًٌس هعاييبي
ًبقي اظ هٌبؾجبت تزبضي) ًگْساضي هيوٌس.
ؾطهبيِ گصاضي ثلٌسهست  :ثِ َجمِاي اظ ؾطهبيِگصاضيْب گفتِ هيقَز وِ ثِ لهس اؾتفبزُ هؿتوط زض
فٗبليتْبي ٍاحس تزبضي ًگْساضي قَز .يه ؾيطهبيِگيصاضي ٌّگيبهي ثيِ ٌٖيَاى زاضاييي غيطريبضي
َجمِ ثٌسي هي قَز وِ لهس ًگْساضي آى ثطاي هست ََالًي ثِ ٍيَح لبثل احجبت ثبقس يب تَاًيبيي
ٍاگصاضي آى تَؾٍ ؾطهبيِگصاض هكوَل هحسٍزيتْبيي ثبقس.
ؾطهبيِگصاضي ربضي  :ثِ َجمِاي اظ ؾطهبيِگصاضيْب گفتِ هيقَز وِ ؾطهبيِگصاضي ثلٌسهست ًجبقس.
ؾطهبيِ گصاضي ؾطيٕ الوٗبهلِ زض ثبظاض ًَٖ :ي ؾطهبيِگصاضي اؾت وِ ثطاي آى ثبظاض فٗيبلي ويِ آظاز ٍ
زض زؾتطؼ اؾت ٍرَز زاضز ثََِضي وِ اظ َطيك آى ثتَاى ثِ اضظـ ثبظاض يب قبذهي لبثل اتىب وِ
هحبؾجِ اضظـ ثبظاض ضا اهىبىپصيط ؾبظز ،زؾت يبفت.
ؾَز ؾْوي (يب ؾْبم ربيعُ) ٖ :جبضت اؾت اظ تَظيٕ ؾَز ثِ قىل ؾْن ثيي نيبحجبى ؾيْبم ييه ٍاحيس
تزبضي اظ هحل ؾَز تمؿين ًكسُ يب اًسٍذتِّب وِ ثب تَرِ ثِ انيالحيِ ليبًَى تزيبضت هَويَل ثيِ
تهَيت هزوٕ ٖوَهي فَقالٗبزُ اؾت.
حك تمسم  :ثِ هَرت هبزُ  166انالحيِ لبًَى تزبضت ،حمي اؾت لبثل ًمل ٍ اًتمبل وِ زض ظهبى ذطييس
ؾْبم رسيس تَؾٍ نبحجبى ؾْبم ٍاحس تزبضي ثِ ًؿجت ؾْبهي وِ هبلىٌس ثِ ايكبى تٗلك هيگيطز.
ؾطهبيِگصاضي زض اهالن ٖ :جبضت اظ ؾطهبيِگصاضي زض ظهيي يب ؾبذتوبًي اؾت وِ ٖولييبت ؾيبذت ٍ
تَؾِٗ آى ثِ اتوبم ضؾيسُ ٍ ثِ رْت اضظـ ثبلمَُاي وِ اظًٓط ؾطهبيِگصاضي زاضز ٍ ًِ ثِ لهيس
اؾتفبزُ تَؾٍ ٍاحس تزبضي ؾطهبيِگصاض يب قطوتْبي ّوگطٍُ آىً ،گْساضي هيقَز.

. 13

آى گييطٍُ اظ ٍاحييسّبي تزييبضي وييِ َجييك العاهييبت اؾييتبًساضز حؿييبثساضي قوييبضُ  14ثييب ٌٖييَاى
” ًحَُ اضائِ زاضاييْبي ربضي ٍ ثسّيْبي ربضي” ،زاضاييْبي ربضي ٍ غيطربضي ضا زض نيَضتْبي هيبلي ذيَز
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تفىيه هيوٌٌس ثبيس ؾطهبيِگصاضيْبي ربضي ضا ثِ ٌَٖاى زاضايي ربضي ٍ ؾطهبيِگصاضيْبي ثلٌسهيست ضا
ثِ ٌَٖاى زاضايي غيطربضي هٌٗىؽ وٌٌس.
. 14

آى گطٍُ اظ ٍاحسّبي تزبضي وِ َجك اؾتبًساضزّبي حؿبثساضي ذبل يب هفبز ليَاًيي آهيطُ زاضاييْيبي
ربضي ٍ غيطربضي ضا زض تطاظًبهِ تفىيه ًويوٌٌس ثبيس ثِ هٌَٓض تٗييي هجلغ زفتطي ؾطهبيِگصاضيْب ،ثيي
آًْب توبيع لبئل قًَس ٍ هجلغ زفتطي ؾطهبيِگصاضيْب ضا هُبثك ثب ثٌسّبي  29تب  38تٗييي وٌٌس.

 . 23چٌبًچِ ؾطهبيِگصاضي تحهيل قسُ زضثطگيطًسُ حسالل ؾَز تًويي قسُ يب ؾَز ؾْبم تٗلك گطفتِ ٍ
زضيبفت ًكسُ ثبقس ،ثْبي توبم قسُ ؾطهبيِگصاضي ٖجبضت اظ ثْبي ذطيس ثٗس اظ وؿط ّطگًَيِ ؾيَز
تٗلك گطفتِ ٍ زضيبفت ًكسُ ذَاّس ثَز.
. 29

ؾطهبيِگصاضي ؾطيٕالوٗبهلِ زض ثبظاض ّطگبُ ثِ ٌَٖاى زاضايي ربضي ًگْساضي قَز ثبيس زض تطاظًبهِ ثيِ
يىي اظ زٍ ضٍـ ظيط هٌٗىؽ قَز:

الف  .اضظـ ثبظاض ،يب
ة

 .الل ثْبي توبمقسُ ٍ ذبلم اضظـ فطٍـ.

. 30

چٌبًچِ هبّيت ٍ هيعاى ؾطهبيِگصاضي ثِ گًَِاي ثبقس وِ رصة آى تَؾٍ ثبظاض ،ثسٍى تأحيط ثب اّويت
زض ًطخ ثبظاض آى ،هوىي ًجبقس ،ليوت ربضي ثبظاض ثبيس ََضي تٗسيل قَز وِ هيٌٗىؽوٌٌيسُ َٖاييسي
ثبقس وِ ٍاحس تزبضي ثِ ََض ٍالٕ ثيٌبًِ ،اًتٓبض وؿت آى ضا زضنَضت ٍاگيصاضي ؾيطهبيِگيصاضي زض
ضٍال ٖبزي فٗبليت تزبضي زاقتِ ثبقس.

. 31

ؾبيط ؾطهبيِگصاضيْبيي وِ تحت ٌَٖاى زاضايي ربضي َجمِثٌسي هيقَز ،ثبيس زض تطاظًبهِ ثِ يىي اظ زٍ
ضٍـ ظيط هٌٗىؽ قَز:

الف .الل ثْبي توبم قسُ ٍ ذبلم اضظـ فطٍـ ،يب
ة.

ذبلم اضظـ فطٍـ.

. 34

ؾطهبيِ گصاضيْبيي وِ تحت ٌَٖاى زاضايي غيطربضي َجمِثٌسي هيقَز ثبييس زض تطاظًبهيِ ثيِ يىيي اظ
ضٍقْبي ظيط هٌٗىؽ قَز:

الف.

ثْبي توبم قسُ پؽ اظ وؿط ّطگًَِ شذيطُ وبّف زائوي زض اضظـ.

ة.

هجلغ تزسيس اضظيبثي ثِ ٌَٖاى يه ًحَُ ٖول هزبظ ربيگعيي.

زضنَضت اًٗىبؼ ثِ هجلغ تزسيس اضظيبثي  ،هُبثك اؾتبًساضز حؿبثساضي قوبضُ  11ثب ٌَٖاى ” زاضاييْيبي حبثيت
هكَْز“ ٖول هيقَز ثب ايي تفبٍت وِ زٍضُ تٌبٍة تزسيس اضظيبثي يه ؾبل ذَاّس ثَز.
 . 38هجلغ ول ؾطهبيِگصاضيْبي ؾطيٕالوٗبهلِ وِ ثِ ٌَٖاى زاضايي ربضي ًگْساضي هيقيَز ثبييس ثيط هجٌيبي
هزوَِٖ (پطتفَي) ؾطهبيِگصاضيْبي هعثَض تٗييي قَز .هجلغ ول ؾطهبيِگصاضيْبي ثلٌسهيست ٍ ؾيبيط
ؾطهبيِگصاضيْبي ربضيٖ ،جبضت اظروٕ هجلغ زفتطي ته ته ؾطهبيِگصاضيْبي هطثٌَ اؾت وِ رساگبًِ
تٗييي هيقَز.

نفحِ  82اظ 168

. 39

ّطگبُ ؾطهبيِ گصاضيْبي ؾطيٕالوٗبهلِاي وِ ثِ ٌَٖاى زاضايي ربضي ًگْساضي قيسُ اؾيت ،ثيِ اضظـ
ثبظاض هٌٗىؽ قَزّ ،ط گًَِ افعايف يب وبّف زض هجلغ زفتطي ؾطهبيِگصاضي ثبيس ثِ ٌَٖاى زضآهس ييب
ّعيٌِ قٌبؾبيي قَز.

. 40

ّطگبُ ؾبيط ؾطهبيِگصاضيْبي ربضي (يٌٗي غيط اظ ؾطيٕالوٗبهليِ زض ثيبظاض) ثيِ ذيبلم اضظـ فيطٍـ
هٌٗىؽ قَزّ ،طگًَِ افعايف ٍ وبّف هجلغ زفتطي ؾطهبيِگصاضي ثبيس ثٌِٖيَاى زضآهيس ييب ّعيٌيِ
قٌبؾبيي قَز.

. 41

ّطگبُ ؾطهبيِگصاضي ثلٌسهست ثِ هجلغ تزسيس اضظيبثي حجت قيَزً ،حيَُ حؿيبثساضي آى ثبييس َجيك
اؾتبًساضز حؿبثساضي قوبضُ  11ثيب ٌٖيَاى ”زاضاييْيبي حبثيت هكيَْز“ ثبقيس .افيعايف هجليغ زفتيطي
ؾطهبيِگصاضي ثلٌسهست زضًتيزِ تزسيس اضظيبثي ثبيس ثيِ ٌٖيَاى هيبظاز تزسييس اضظييبثي حجيت ٍ زض
تطاظًبهِ ثِ ٌَٖاى ثركي اظ حمَق نبحجبى ؾطهبيِ هٌٗىؽ قَزّ .طگبُ افيعايف هعثيَض ٖىيؽ ييه
وبّف لجلي ًبقي اظ تزسيس اضظيبثي ثبقس وِ ثِ ٌَٖاى ّعيٌِ قٌبؾبيي قسُ اؾت ،ايي افعايف ثبيس تب
هيعاى ّعيٌِ قٌبؾبيي قسُ زض ضاثُِ ثب ّوبى زاضايي ثِ ٌَٖاى زضآهس قٌبؾيبيي قيَز .ويبّف هجليغ
زفتطي يه للن ؾطهبيِگصاضي ثلٌسهست زض ًتيزِ تزسيس اضظيبثي ثبيس ثِ ٌَٖاى ّعيٌِ قٌبؾبيي قَز.
چٌبًچِ وبّف هعثَض ٖىؽ يه افعايف لجلي ًبقي اظ تزسيس اضظيبثي ثبقس وِ ثِ حؿبة هبظاز تزسيس
اضظيبثي هٌَٓض قسُ اؾت ،زضايينَضت ايي وبّف ثبيس تب هيعاى هبظاز تزسيس اضظيبثي هطثٌَ ثِ ّوبى
ؾطهبيِ گصاضي ثِ حؿبة هبظاز تزسيس اضظيبثي ثسّىبض گطزز ٍ ثبليوبًسُ ثِ ٌٖيَاى ّعيٌيِ قٌبؾيبيي
قَز.

. 42

ثبتَرِ ثِ هفَْم تحمك وِ ٖجبضت اؾت اظ العام ثِ ايٌىِ زضآهس هؿتٌس ثِ زضيبفت ٍرِ ًمس (يب زاضاييي
زيگطي وِ ثب لُٗيت هٗمَل اًتٓبض تجسيل آى ثِ ٍرِ ًمس ٍرَز زاضز) قسُ ثبقس ٍ يب ثب اًتٓبض لطيت ثِ
يميي هؿتٌس قَز ،هبظاز تزسيس اضظيبثي هصوَض زض ثٌس  ،41زضآهس تحمك ًيبفتِ تلمي هيگطزز .ثٌبثطايي
افعايف ؾطهبيِ ثََِض هؿتمين اظ هحل هبظاز هعثَض هزبظًيؿت ٍ تٌْب زض ظهبى تحمكَ ،جك ثٌس  45ثيِ
حؿبة ؾَز ٍ ظيبى اًجبقتِ هٌتمل هيقَز.

. 43

زضيبفت ؾَز ؾْوي (يب ؾْبم ربيعُ) هَرت تغييط زض هجلغ زفتيطي ؾيطهبيِگيصاضي ًوييقيَز ثلىيِ
ثِ هٌَٓض تٗييي هجلغ زفتطي ّط ؾْن ،هجلغ زفتطي ؾطهبيِگصاضي ثبيس ثِ تٗساز ول ؾْبم هَرَز ثٗيس
اظ زضيبفت ؾَز ؾْوي تمؿين قَز.

. 45

ّطگبُ يه ؾطهبيِگصاضي ٍاگصاض قَز ،تفبٍت َٖايس حبنل اظ ٍاگصاضي ٍ هجلغ زفتطي ثبييس ثيِ ٌٖيَاى
زضآهس يب ّعيٌِ قٌبؾبيي قَز .زض هَضز ؾطهبيِگصاضيْبي ربضي وِ ثِ ذبلم اضظـ فطٍـ ييب اضظـ
ثبظاض حجت قسُ ٍ ؾطهبيِگصاضيْبي ثلٌسهستي وِ ثِ هجلغ تزسيس اضظيبثي اًٗىبؼ يبفتِ اؾت ،ؾيَز ييب
ظيبى ٍاگصاضي ثبيس ًؿجت ثِ آذطيي هجلغ زفتطي ٍ زض هَضز ؾطهبيِگصاضيْبي ربضي ؾطيٕالوٗبهلِ ويِ
ثطاؾبؼ پطتفَي ؾطهبيِ گصاضي ثِ الل ثْبي توبمقسُ ٍ ذبلم اضظـ فطٍـ ًكيبى زازُ هييقيَز،
ؾَز يب ظيبى ٍاگصاضي ثبيس ًؿجت ثِ ثْبي توبمقسُ تٗيييي قيَز .زض هيَضز ؾيطهبيِگيصاضيْبيي ويِ
ثِ ٌَٖاى زاضايي ربضي ًگْساضي قسُ اؾت ،تفبٍت ًبقي اظ ٍاگصاضي ثبيس ثِ ٌَٖاى زضآهيس ييب ّعيٌيِ
ؾطهبيِگصاضي ٍ زض هَضز ؾطهبيِگصاضيْبي ثلٌسهست ،تفبٍت هصوَض ثبيس ثيِ ٌٖيَاى ؾيَز ييب ظييبى
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ٍاگصاضي قٌبؾبيي قَزّ .ط گًَِ ذبلم هبظاز ًبقي اظ تزسيس اضظيبثي يه ؾطهبيِگصاضي ويِ ليجالً زض
حؿبة هبظاز تزسيس اضظيبثي هٌَٓض ٍ زض آى ًگْساضي قسُ اؾت ،ثبيس ثِ ٌَٖاى تغييط زض ارعاي حميَق
نبحجبى ؾطهبيِ ،ثِ ثؿتبًىبض حؿبة ؾَز ٍ ظيبى اًجبقتِ هٌَٓض قَز.
. 46

ّطگبُ تٌْب ثركي اظ هزؤَ يه ؾطهبيِگصاضي ذبل ٍاحس تزبضي وِ ثِ ثْبي توبم قسُ هٌٗىؽ قسُ
اؾت ٍ ،اگصاض قَز ،هجلغ زفتطي ثطهجٌبي هيبًگيي ثْبي توبم قيسُ هزوئَ ؾيطهبيِگيصاضي هحبؾيجِ
ذَاّس قس.

. 49

تغييط َجمِثٌسي ؾطهبيِگصاضيْبي ثلٌسهست ثِ ربضي ثبيس ثطاؾبؼ يىي اظ زٍ هجٌبي ظيط نَضت گيطز:

الف  .ثِ الل ثْبي توبمقسُ ٍ هجلغ زفتطي ،چٌبًچِ ؾطهبيِگصاضيْبي ربضي ثِ ضٍـ الل ثْيبي تويبمقيسُ ٍ
ذبلم اضظـ فطٍـ هٌٗىؽ هيقَز .اگط ؾطهبيِگصاضيْبي هعثَض لجالً تزسييس اضظييبثي قيسُ اؾيت
ّط گًَِ ثبليوبًسُ هبظاز تزسيس اضظيبثي هطثٌَ ثبيس ٌّگبم تغييط َجمِثٌسي اظ حؿبة ؾطهبيِگيصاضي
ثطگكت زازُ قَز ،يب
ة

 .ثِ هجلغ زفتطي ،چٌبًچِ ؾطهبيِگصاضيْبي ربضي ثيِ اضظـ ثيبظاض ييب ذيبلم اضظـ فيطٍـ هيٌٗىؽ
هيقَز .زض هَاضزي وِ تغييطات زض اضظـ ثبظاض ؾطهبيِگصاضيْبي ربضي ثِ ؾَز ٍ ظيبى هٌَٓض هيقَز
ثبيس ّط گًَِ ثبليوبًسُ هبظاز تزسيس اضظيبثي هطثٌَ ضا ثِ حؿبة ؾَز ٍ ظيبى اًجبقتِ هٌتمل وطز.

. 50

تغييط َجمِثٌسي ؾطهبيِگصاضيْبي ربضي ثِ ثلٌسهست ثبيس ثِ اليل ثْيبي تويبمقيسُ ٍ ذيبلم اضظـ
فطٍـ ،يب چٌبًچِ لجالً ثِ اضظـ ثبظاض (يب ذبلم اضظـ فطٍـ) حجت قسُ اؾيت ثيِ اييي اضظـ اًتميبل
يبثس.

ٖ . 53الٍُ ثط هَاضز شوط قسُ زض ثٌسّبي ثبال ،الالم ظيط ثبيس ثِ ؾَز ٍ ظيبى هٌَٓض قَز:
الف ّ .طگًَِ ّعيٌِ ًبقي اظ وبّف ذبلم اضظـ فطٍـ ؾطهبيِگصاضيْبي وَتبُهستي وِ ثِ الل ثْبي توبم
قسُ ٍ ذبلم اضظـ فطٍـ اضظيبثي هيقَز،
ة

ّ .طگًَِ ّعيٌِ وبّف زائوي زض اضظـ ؾطهبيِ گصاضيْبي ثلٌسهستي وِ ثِ ضٍـ ثْيبي تويبم قيسُ
اضظيبثي هيقَزٍ ،

د

.

ّطگًَِ ثطگكت وبّكْبي لجلي هَاضز ” الف “ ٍ ” ة “ ثب تَرِ ثِ تغييط زض قطايٍ.

 . 58اَالٖبت ظيط ثبيس زض نَضتْبي هبلي افكب قَز:
الف  .ضٍيِّبي حؿبثساضي هَضز اؾتفبزُ ثطاي ؾطهبيِگصاضيْب هكتول ثط ًحيَُ حؿيبثساضي تغيييطات هجليغ
زفتطي،
ة

 .هجلغ ؾطهبيِگصاضيْبي ؾطيٕالوٗبهلِ زض ثبظاض وِ ثِ ٌَٖاى زاضايي ربضي ًگْساضي قسُ اؾت،

د

 .هجلغ زضآهس حبنل اظ ؾطهبيِگصاضيْبي ؾطيٕالوٗبهلِ زض ثبظاض وِ ثِ ٌَٖاى زاضايي ريبضي ًگْيساضي ٍ
ثِ ضٍـ اضظـ ثبظاض اضظيبثي قسُ اؾت ،قبهل زضآهس حبنل اظ تغييط زض اضظـ ثبظاض ٍ تفىيه رساگبًِ
ؾَز ٍ ظيبى ًبقي اظ اًتمبل ؾطهبيِگصاضي ثيي ربضي ٍ ثلٌسهست،
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ز

 .اضظـ ثبظاض ؾطهبيِ گصاضيْبي ؾطيٕ الوٗبهلِ زض ثبظاض وِ ثِ ٌَٖاى زاضايي ربضي ًگْساضي قيسُ ٍ ثيِ
ضٍـ الل ثْبي توبمقسُ ٍ ذبلم اضظـ فطٍـ اضظيبثي قسُ اؾت،

ّ

 .اضظـ ثبظاض ؾطهبيِ گصاضيْبي ؾطيٕالوٗبهلِ زض ثبظاض وِ ثِ ٌَٖاى زاضايي غيطريبضي ًگْيساضي قيسُ
اؾت،

ٍ

 .هجلغ ّط گًَِ ؾَز يب ظيبى ًبقي اظ ٍاگصاضي ؾطهبيِگصاضيْبي ثلٌسهست،

ظ

 .هجلغ ّطگًَِ شذيطُ ثطاي وبّف زائوي زض اضظـ ؾطهبيِگصاضيْبي ثلٌسهست،

ح

 .هحسٍزيتْبي لبثل تَرِ زض ضاثُِ ثب اهىبى تجسيل ؾطهبيِگصاضيْب ثِ ًمس يب ٍنيَل زضآهيس ٍ َٖاييس
ٍاگصاضي آًْبٍ ،

ٌ

 .زض هَضز هؤؾؿبتي وِ فٗبليت ٖوسُ آًْب ؾطهبيِگيصاضي زض اٍضاق ثْيبزاض اؾيت ،نيَضت تحليليي
پطتفَي ؾطهبيِگصاضي.

. 61

العاهبت ايي اؾتبًساضز زض هَضز وليِ نَضتْبي هبلي وِ زٍضُ هبلي آًْب اظ تيبضيد  ٍ 1380/1/1ثٗيس اظ آى
قطٍٔ هيقَز ،الظماالرطاؾت.
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تسعيش اسص
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العاهبت ايي اؾتبًساضز ثبيس زض هَاضز ظيط ثىبض گطفتِ قَز:
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الف .تؿٗيط هٗبهالت اضظيٍ ،
ة  .تؿٗيط نَضتْبي هبلي ٖوليبت ذبضري وِ اظ َطيك تلفيك يب ضٍـ اضظـ ٍيػُ زض

نييييَضتْبي

هبلي ٍاحس تزبضي هٌٗىؽ هي قَز.
.7

انُالحبت شيل زض ايي اؾتبًساضز ثب هٗبًي هكرم ظيط ثىبض ضفتِ اؾت:
ٖوليبت ذبضري ٖ :جبضت اؾت اظ يه ٍاحس تزبضي فطٖيٍ ،احس تزبضي ٍاثؿتِ ،هكبضوت ذبل ييب قيٗجِ
ٍاحس تزبضي گعاضقگط وِ فٗبليتْبي آى زض ذبضد اظ ايطاى اؾتمطاض يبفتِ يب ازاضُ هي قَز.
ٍاحس هؿتمل ذبضري  :ثِ آى زؾتِ اظ ٖوليبت ذبضري اَالق هي قَز وِ فٗبليتْيبي آى ثريف اليٌفيه
ٍاحس تزبضي گعاضقگط ضا تكىيل ًويزّس.
()1

ٍاحس پَل گعاضقگطي ٖ :جبضت اؾت اظ ٍاحس پَل هَضز اؾتفبزُ زض اضائِ نَضتْبي هبلي .
اضظ ٖ :جبضت اؾت اظ ّط ٍاحس پَلي ثِ غيط اظ ٍاحس پَل گعاضقگطي.
تؿٗيط  :فطايٌسي اؾت وِ اظ َطيك آى ،اَالٖبت هبلي هجتٌي ثط اضظ ،ثطحؿت ٍاحس پَل گعاضقگطي ثيبى
قَزٍ .اغُ تؿٗيط ،گعاضـ هٗبهالت هٌفطز اضظي ثطحؿت ٍاحس پَل گعاضقگطي ٍ ّوچٌيي ثطگطزاى
يه هزوَِٖ وبهل نَضتْبي هبلي تْيِ قسُ ثيط حؿيت اضظ ثيِ ٍاحيس پيَل گعاضقيگطي ضا زض ثيط
هيگيطز.
ًطخ تؿٗيط ٖ :جبضت اؾت اظ ًطخ تجسيل زٍ ٍاحس پَلي ثِ يىسيگط (قبهل اًَأ ًطذْبي ثطاثيطي ضؾيوي،
لطاضزازي ٍ غيطُ) وِ زض فطايٌس تؿٗيط ثىبض گطفتِ هي قَز.
تفبٍت تؿٗيط ٖ :جبضت اؾت اظ تفبٍت ًبقي اظ تؿٗيط هيعاى هٗيٌي اظ يه اضظ ثِ ٍاحس پَل گعاضقگطي ثب
ًطذْبيتؿٗيط هتفبٍت.
ذبلم ؾطهبيِگصاضي زض يه ٍاحس هؿتمل ذبضري ٖ :جبضت اؾت اظ ؾيْن ٍاحيس تزيبضي گعاضقيگط زض
ذبلم زاضاييْبي آى ٍاحس هؿتمل ذبضري.
الالم پَلي ٖ :جبضت اؾت اظ ٍرِ ًمس ٍ زاضاييْب ٍ ثسّيْبيي وِ لطاض اؾت ثِ هجلغ حبثت يب لبثل تٗييٌيي اظ
ٍرِ ًمس زضيبفت يب پطزاذت قَز.
اضظـ هٌهفبًِ  :هجلغي اؾت وِ ذطيساضي هُلٕ ٍ هبيل ٍ فطٍقيٌسُاي هُليٕ ٍ هبييل هيي تَاًٌيس زض
هٗبهلِاي حميمي ٍ زض قطايٍ ٖبزي ،يه زاضايي ضا زض اظاي هجلغ هعثَض ثب يىسيگط هجبزلِ وٌٌس.
ٖوليبت حفبْي  :ثِ الساهبتي اَالق هي قَز وِ ثِ هٌَٓض وبّف يب رجطاى ضيؿيه ًبقيي اظ تغيييطات
ليوت ثبظاضً ،طخ ؾَز تًويي قسُ يب ًطخ اضظ نَضت هيگيطز .اؾتمطاو ذبضري ثِ هٌَٓض پَقف
ضيؿه تغييطات ًطخ اضظ ًبقي اظ ؾطهبيِ گصاضي زض يه ٍاحيس هؿيتمل ذيبضري اظ روليِ ٖولييبت
حفبْي اؾت.
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هٗبهلِ اضظي زض ظهبى قٌبذت اٍليِ ثبيس ثطاؾبؼ ًطخ تؿٗيط زض تبضيد اًزبم هٗبهلِ ثِ ضيبل حجت قَز.

( )1زض ایطاى ٍاحس پَل گعاضقرطی ضیبل هیثبقس ٍ ثسیي لحبظ زض هتي اؾتبًساضز ثِ ربی ٍاحس پَل گعاضقرطی اظ ضیوبل اؾوتفبزُ
قسُ اؾت.
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زض تبضيد تطاظًبهِ:

الف .الالم پَلي اضظي ثبيس ثب اؾتفبزُ اظ ًطخ تؿٗيط زض تبضيد تطاظًبهِ تؿٗيط قَز،
ة

 .الالم غيط پَلي وِ ثِ ثْبي توبم قسُ تبضيري ثطحؿت اضظ حجت قسُ اؾت ثبيس ثيب اؾيتفبزُ اظ ًيطخ
تؿٗيط زض تبضيد اًزبم هٗبهلِ تؿٗيط قَزٍ ،

د

 .الالم غيطپَلي وِ ثِاضظـ هٌهفبًِ ثطحؿت اضظ حجت قسُ اؾت ثبيس ثب اؾتفبزُ اظ ًطخ تؿييييٗيط زض
تبضيد تٗييي اضظـ هٌهفبًِ تؿٗيط قَز.
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تفبٍتْبي ًبقي اظ تؿَيِ يب تؿٗيط الالم پَلي اضظي ٍاحس تزبضي ثِ ًطذْبيي هتفبٍت ثب ًطذْيبيي ويِ زض
حجت اٍليِ ايي الالم يب زض تؿٗيط ايي الالم زض نَضتْبي هبلي زٍضُ لجل ثىبض ضفتِ اؾت ،ثبيس ثيِ ٌٖيَاى
زضآهس يب ّعيٌِ زٍضُ ٍلَٔ قٌبؾبيي قَز .قٌبذت تفبٍتْبي تؿٗيط هُطح قسُ زض ثٌسّبي  19الي 23
ٍ ّوچٌيي تفبٍت تؿٗيط اضظي وِ َجك اؾتبًساضز حؿبثساضي قوبضُ  13زض لبلت هريبضد تيأهيي هيبلي
لبثل احتؿبة زض ثْبي توبمقسُ زاضايي ٍارس قطايٍ هيثبقس ،اظ ايي لبٖسُ هؿتخٌي اؾت.
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تفبٍتْبي تؿٗيط زاضاييْب ٍ ثيسّيْبي اضظي قيطوتْبي زٍلتيي ثبييس زض اريطاي هفيبز هيبزُ  136ليبًَى
هحبؾجبت ٖوَهي وكَض ههَة قْطيَض هبُ  ،1366ثِ حؿبة اًسٍذتِ تؿٗيط زاضاييْب ٍ ثسّيْبي اضظي
هٌَٓض ٍ زض ؾطفهل حمَق نبحجبى ؾطهبيِ َجمِثٌسي قَز .چٌبًچِ زض پبيبى زٍضُ هبلي ،هبًسُ حؿبة
اًسٍذتِ هعثَض ثسّىبض ثبقس ،ايي هجلغ ثِ ؾَز ٍ ظيبى ّوبى زٍضُ هٌَٓض هيي قيَزّ .وچٌييي ذيبلم
تفبٍتْبي تؿٗيطي وِ ثِ تطتيت فَق هَرت تغييط اًسٍذتيِ تؿيٗيط َيي زٍضُ گطزييسُ اؾيت ،ثبييس
زض نَضت ؾَز ٍ ظيبى ربهٕ زٍضُ هٌٗىؽ قَز.

. 20

هبزُ  136لبًَى هحبؾجبت ٖوَهي وكَض ههَة قْطيَض هبُ  1366همطض هيزاضز:

” ؾَز ٍ ظيبى حبنل اظ تؿٗيط زاضاييْب ٍ ثسّيْبي اضظي قطوتْبي زٍلتي ،زضآهس يب ّعيٌيِ تلميي ًويي گيطزز.
هبثِالتفبٍت حبنل اظ تؿٗيط زاضاييْب ٍ ثسّيْبي هصوَض ثبيس زض حؿبة شذيطُ تؿٗيط زاضاييْب ٍ ثسّيْبي
اضظي هٌَٓض قَز .زض نَضتي وِ زض پبيبى ؾبل هبلي ،هبًسُ حؿبة شذيطُ ثسّىبض ثبقس ،ايي هجليغ ثيِ
حؿبة ؾَز ٍ ظيبى ّوبى ؾبل هٌَٓض ذَاّس قس.
تجهطُ  :زض نَضتي وِ هبًسُ حؿبة شذيطُ تؿٗيط زاضاييْيب ٍ ثيسّيْبي اضظي زض پبييبى ؾيبل هيبلي اظ هجليغ
ؾطهبيِ حجت قسُ قطوت تزبٍظ ًوبيس ،هجلغ هبظاز پؽ اظ َي هطاحل لبًًَي لبثيل اًتميبل ثيِ حؿيبة
ؾطهبيِ قطوت هيثبقس“.
ثب تَرِ ثِ يطٍضت ضٖبيت هفبز هبزُ فَق تَؾٍ قطوتْبي زٍلتي ،ثِ هَرت اييي اؾيتبًساضز ،آى لؿيوت اظ
تفبٍتْبي حبنل اظ تؿٗيط زاضاييْب ٍ ثسّيْبي اضظي قطوتْبي زٍلتي وِ ثب اؾتٌجبٌ اظ تجهطُ هيبزُ فيَق
هؿتميوبً زض حؿبة اًسٍذتِ تؿٗيط اضظ تحت ؾطفهل حمَق نبحجبى ؾيطهبيِ هٌٓيَض هييگيطزز ،زض
رْت اًُجبق ثب العاهبت اؾتبًساضز حؿبثساضي قوبضُ  6ثب ٌَٖاى گعاضـ ٖولىطز هبلي زض نَضت ؾيَز
ٍ ظيبى ربهٕ زٍضُ هٌٗىؽ هي قَز.
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تفبٍتْبي تؿٗيط آى گطٍُ اظ الالم پَلي وِ هبّيتبً ثركي اظ ذبلم ؾطهبيِگصاضي زض يه ٍاحيس هؿيتمل
ذبضري ضا تكىيل هي زّس ،ثبيس تب ظهبى ٍاگصاضي ذبلم ؾيطهبيِگيصاضي ثيِ ٌٖيَاى حميَق نبحجييبى
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ؾطهبييييِ زض تطاظًبهيييِ َجمييِثٌييسي قيييَز ٍ زض نييَضت ؾييَز ٍ ظيييبى رييبهٕ اًٗىييبؼ يبثييس.
ايي تفبٍتْب ثبيس زض ظهبى ٍاگصاضي ؾطهبيِگصاضيَ ،جك ثٌس  41ثِ حؿبة ؾَز ٍ ظييبى اًجبقيتِ هٌٓيَض
قَز.
 . 23تفبٍتْبي تؿٗيط يه ثسّي اضظي وِ ثِ ٌَٖاى حفبِ ذبلم ؾطهبيِگصاضي ٍاحس تزيبضي زض ييه ٍاحيس
هؿتمل ذبضري هحؿَة هي قَز ثبيس تب ظهبى ٍاگصاضي ذبلم ؾطهبيِگصاضي ثِ ٌَٖاى حمَق نيبحجبى
ؾطهبيِ زض تطاظًبهِ َجمِثٌسي قَز ٍ زض نَضت ؾَز ٍ ظيبى ربهٕ اًٗىبؼ يبثس .ايي تفبٍتْيب ثبييس زض
ظهبى ٍاگصاضي ذبلم ؾطهبيِگصاضي َجك ثٌس  41ثِ حؿبة ؾَز ٍ ظيبى اًجبقتِ هٌَٓض قَز.
. 25

تفبٍتْبي تؿٗيط الالم اضظي هوىي اؾت زض ًتيزِ وبّف قسيس يب افت لبثل هالحِٓ زض اضظـ ضؾيوي
ضيبل ثبقس ثِ ًحَي وِ ٖوالً زضهمبثل آى حفبْي ٍرَز ًساقتِ ثبقس ٍ وبّف يب افت هعثَض ثيسّيْبيي
ضا تحت تأحيط لطاض زّس وِ اذيطاً ٍ ثِ ََض هؿتمين زض اضتجبٌ ثب تحهيل زاضاييْبي اضظي ايزبز قسُاؾت
ٍ ٍاحس تزبضي لبزض ثِ تؿَيِ آًْب ًيؿت .ايي تفبٍتْبي تؿٗيط ثبيس ثِ هجليغ زفتييطي زاضاييي هطثيٌَ
هٌٓيَض قيَز ،ثِ قطٌ آًىيِ هجلغ زفتيطي پؽ اظ تٗسيل،اظ الل ثْبي ربيگعيٌي ٍ هجلغ لبثيل ثبظيبفيت
ًبقي اظ فطٍـ يب وبضثطز آى زاضايي تزبٍظ ًىٌس.
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نَضتْبي هبلي آى زؾتِ اظ ٖوليبت ذبضري وِ رعء اليٌفه ٖوليبت ٍاحس تزبضي گعاضقگط اؾت ثبيس ثيب
اٖوبل العاهبت هٌسضد زض ثٌسّبي  8تيب  26اييي اؾيتبًساضز ثيِ ضييبل تؿيٗيط قيَزٖ .ولييبت تؿيٗيط
هجتٌي ثطايي فطو اؾت وِ هٗبهالت اًزبم قسُ ٖوالً تَؾٍ ٍاحس تزيبضي گعاضقيگط نيَضت گطفتيِ
اؾت.

. 34

ٍاحس تزبضي گعاضقگط ،ثطاي تؿٗيط نَضتْبي هبلي يه ٍاحس هؿيتمل ذيبضري ثيِ هٌٓيَض اًٗىيبؼ آى
زض نَضتْبي هبلي ذَز ثبيس ضٍقْبي ظيط ضا ثىبض گيطز:

الف .زاضاييْب ٍ ثسّيْبي ٍاحس هؿتمل ذبضري ،اٖن اظ پَلي ٍ غيط پَلي ،ثبيس ثب ًطخ تؿيٗيط زضتيبضيد تطاظًبهيِ
تؿٗيط قَز،
ة

 .الالم زضآهس ٍ ّعيٌِ ٍاحس هؿتمل ذبضري ثبيس ثبًطخ تؿٗيط زض تبضيد اًزبم هٗبهالت

تؿٗيط قَز،

ثِ اؾتخٌبي هَاضزي وِ نَضتْبي هبلي ٍاحس هؿتمل ذبضري ثطحؿت ٍاحسپَل يه التهبز ثب تيَضم حيبز
اضائِ قسُاؾت وِ زض ايي نَضت الالم زضآهس ٍ ّعيٌِ ثبيس ثب ًطخ تؿٗيط زض تبضيد تطاظًبهيِ تؿيٗيط
قَزٍ ،
د.

توبهي تفبٍتْبي تؿٗيط حبنل قسُ ثبيس تب ظهبى فطٍـ ذبلم ؾطهبيِگصاضي تحت

ؾطفهييييل

حمَق نبحجبى ؾطهبيِ َجمِثٌسي قَز ٍ زض نَضت ؾَز ٍ ظيبى ربهٕ اًٗىبؼ يبثس.
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نَضتْبي هبلي يه ٍاحس هؿتمل ذبضري وِ ثِ ٍاحس پَل التهبزي ثب تَضم حبز گعاضـ هيي قيَز ثبييس
لجل اظ ايٌىِ ثِ ضيبل تؿٗيط قَز ثب تَرِ ثِ انَل حبون ثط ” گعاضقگطي هيبلي زض التهيبزّبي ثيب تيَضم
حبز“ اضائِ هزسز قَز .ظهبًي وِ اٍيبٔ التهبزي اظ حبلت تَضم حبز ذبضد هيي قيَز ٍ ٍاحيس هؿيتمل
ذبضري تْيِ ٍ اضائِ نَضتْبي هبلي هجتٌي ثط التهبز ثيب تيَضم حيبز ضا هتَليف هييوٌيس ،ثبييس اظ هجيبلغ

نفحِ  88اظ 168

اْْبضقسُ زض تبضيد ذطٍد اظ زٍضاى تَضم حبز ،ثِ ٌَٖاى ثْبي توبم قسُ تبضيري رْت تؿٗيط ثيِ ضييبل
اؾتفبزُ قَز.
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زض ظهبى ٍاگصاضي يه ٍاحس هؿتمل ذبضري ،هجلغ اًجبقتِ تفبٍتْبي تؿٗيط الالم اضظي هطثٌَ ثِ آى ٍاحس
هؿتمل ذبضري وِ تب پبيبى زٍضُ هبلي لجل زض ؾط فهل حمَق نبحجبى ؾطهبيِ هٌٗىؽ قسُ اؾت ثبيس
زض زٍضُ ٍاگصاضي ثِ حؿبة ؾَز ٍ ظيبى اًجبقتِ هٌَٓض قَز.

تغييط َجمِثٌسي ٖوليبت ذبضري
. 43

ظهبًي وِ َجمِثٌسي يه ٖوليبت ذبضري تغييط هي يبثس ،ضٍقْبي تؿٗيط لبثل اٖوبل ثِ َجمِثٌسي رسيس
ثبيس اظ تبضيد تغييط َجمِثٌسي ثىبض گطفتِ قَز.
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ٍاحس تزبضي ثبيس هَاضز ظيط ضا افكب وٌس:

الف .هجلغ تفبٍتْبي تؿٗيط قٌبؾبيي قسُ زض ؾَز ٍ ظيبى زٍضُ،
ة

 .ذبلم تفبٍتْبي تؿٗيط َجمِثٌسي قسُ ثِ ٌَٖاى يه للن رساگبًِ زض ؾطفهل حمَقنبحجبى ؾطهبيِ
ٍ نَضت تُجيك هبًسُ آى زض آغبظ ٍ پبيبى زٍضٍُ ،

د

 .هجلييغ تفبٍتْييبي تؿييٗيطي وييِ َييي زٍضُ ثييِ هَرييت ًحييَُ ٖوييل هزييبظ رييبيگعيي هٌييسضد زض
ثٌس 25

. 46

ثِ ٌَٖاى ثركي اظ هجلغ زفتطي يه زاضايي هٌَٓض قسُ اؾت.

زض هَالٗي وِ َجمِثٌسي يه ٖوليبت ذبضري ثب اّويت تغييط زازُ هي قَزٍ ،احس تزبضي ثبييس هيَاضز
ظيط ضا افكب وٌس:

الف  .هبّيت ٍزليل تغييط َجمِثٌسي،
ة

 .آحبض تغييط َجمِثٌسي ثطحمَق نبحجبى ؾطهبيٍِ ،

د

 .آحبض تغييط َجمِثٌسي ثط ذبلم ؾَز يب ظيبى زٍضُ هبلي لجل ثب ايي فطو وِ تغييطَجمِثٌسي زض اثتساي
آى زٍضُ ضخ زازُ اؾت.

. 47

ٍاحس تزبضي ثبيس ضٍيِ اًتربة قسُ َجك ثٌس  37زض ذهَل ًحَُ تؿٗيط ؾيطلفلي ٍ تٗيسيالت اضظـ
هٌهفبًِ ًبقي اظ تحهيل يه ٍاحس هؿتمل ذبضري ضا افكب وٌس.

. 49

العاهبت ايي اؾتبًساضز زض هَضز وليِ نَضتْبي هبلي وِ زٍضُ هبلي آًْب اظ تيبضيد  ٍ 1380 / 1 / 1ثٗيس اظ
آى قطٍٔ هي قَز ،الظم االرطاؾت.

 .16استاوذاسد حسابذاسي ضماسٌ 17
داساييُاي وامطًُد
.2

العاهبت ايي اؾتبًساضز ثبيس زض هَضز حؿبثساضي توبم زاضاييْبي ًبهكَْز ثىبض گطفتِ قيَز هگيط ايٌىيِ
ثِ هَرت اؾتبًساضزي زيگطً ،حَُ حؿبثساضي هتفبٍتي ،العاهي قسُ ثبقس.
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.5

انُالحبت شيل زض ايي اؾتبًساضز ثب هٗبًي هكرم ظيط ثىبض ضفتِ اؾت :
 اضظـ التهبزي  :ذبلم اضظـ فٗلي رطيبًْبي ًمسي آتي ًبقي اظ وبضثطز هؿيتوط زاضاييي اظ روليِ
رطيبًْبي ًمسي ًبقي اظ ٍاگصاضي ًْبيي آى.
 اضظـ ثبليوبًسُ  :هجلغ ثطآٍضزي وِ ٍاحس تزبضي زض حبل حبيط هيتَاًس اظ ٍاگصاضي زاضايي پيؽ اظ
وؿط هربضد ثطآٍضزي ٍاگصاضي ثسؾت آٍضز ثب ايي فطو وِ زاضايي زض ٍيٗيت هتهيَض زض پبييبى
ٖوط هفيس ثبقس.
 اضظـ هٌهفبًِ  :هجلغي اؾت وِ ذطيساضي هُلٕ ٍ هبيل ٍ فطٍقٌسُاي هُليٕ ٍ هبييل هييتَاًٌيس زض
هٗبهلِاي حميمي ٍ زض قطايٍ ٖبزي ،يه زاضايي ضا زض اظاي هجلغ هعثَض ثب يىسيگط هجبزلِ وٌٌس.
 اؾتْالن  :ترهيم ؾيؿتوبتيه هجلغ اؾتْالن پصيط يه زاضايي َي ٖوط هفيس آى.
 ثْبي توبم قسُ  :هجلغ ٍرِ ًمس يب هٗبزل ًمس پطزاذتي يب اضظـ هٌهفبًِ ؾبيط هبثِاظاّبيي وِ رْيت
تحهيل يه زاضايي زض ظهبى تحهيل يب ايزبز آىٍ ،اگصاض قسُ اؾت ،يب حؿت هَضز ،هجلغيي ويِ زض
ظهيييبى قيييٌبذت اٍلييييِ ثطاؾيييبؼ العاهيييبت ذيييبل ؾيييبيط اؾيييتبًساضزّبي حؿيييبثساضي،
ثِ آى زاضايي ترهيم يبفتِ اؾت (هبًٌس هربضد تأهيي هبلي).
 تحميك  :پػٍّكي ًَ ٍ ثطًبهِضيعي قسُ اؾت وِ ثب ّسف وؿت زاًف ٖلوي يب فٌي رسييس اًزيبم
هيقَز.
 تَؾِٗ  :ثىبضگيطي زؾتبٍضزّبي تحميمبتي يب ؾبيط زاًكْب زض لبلت يه ثطًبهِ يب َطح ثطاي تَلييس هيَاز،
تزْيعات ،هحهَالت ،فطايٌسّب ،ؾيؿتوْب يب ذسهبت رسيس ،يب ثْؿبظي اؾبؾي هَاضزي وِ لجالً تَلييس ييب
اضائِ گطزيسُ ٍ يب اؾتمطاض يبفتِ اؾت ،پيف اظ آغبظ تَليس يب وبضثطز تزبضي.
 ذبلم اضظـ فطٍـ :هجلغ ٍرِ ًمس يب هٗبزل ًمس وِ اظ َطيك فطٍـ زاضاييي زض قيطايٍ ٖيبزي ٍ
پؽ اظ وؿط وليِ ّعيٌِّبي هطتجٍ ثب فطٍـ حبنل هيقَز.
 زاضايي  :حمَق ًؿجت ثِ هٌبفٕالتهبزي آتي يب ؾبيط ضاّْيبي زؾيتيبثي هكيطٍٔ ثيِ آى هٌيبفٕ ويِ
زضًتيزِ هٗبهالت يب ؾبيط ضٍيسازّبي گصقتِ ثِ وٌتطل ٍاحستزبضي زضآهسُ اؾت.
 زاضايي ًبهكَْز  :يه زاضايي لبثل تكريم غيطپَلي ٍ فبلس هبّيتٖيٌي.
 زاضاييْبي پَلي ٍ :رِ ًمس ٍ زاضاييْبيي وِ لطاض اؾت ثِ هجلغ حبثت يب لبثل تٗييٌي اظ ٍرِ ًمس زضيبفت
قَز.
 ظيبى وبّف اضظـ  :هبظاز هجلغ زفتطي يه زاضايي ًؿجت ثِ هجلغ ثبظيبفتٌي آى.
ٖ وط هفيس ٖ :جبضت اؾت اظ :
الف .هست ظهبًيوِ اًتٓبض هيضٍز يه زاضايي ،هَضز اؾتفبزُ ٍاحس تزبضي لطاض گيطز ،يب
ة.

تٗساز تَليس يب ؾبيط ٍاحسّبي همساضي هكبثِ وِ اًتٓبض هي ضٍز زض فطايٌس اؾتفبزُ اظ زاضايي
تَؾٍ ٍاحس تزبضي تحهيل قَز.

 هجلغ اؾتْالنپصيط  :ثْبي توبم قسُ زاضايي يب ؾبيط هجبلغ ربيگعيي ثْبي توبم قسُ زض نَضتْبي هبلي
 ،ثِ وؿط اضظـ ثبليوبًسُ آى.
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 هجلغ زفتطي  :هجلغي وِ زاضايي پؽ اظ وؿط اؾتْالن اًجبقتِ ٍ وبّف اضظـ اًجبقتِ هطثٌَ ،ثِ آى
هجلغ زض تطاظًبهِ هٌٗىؽ هيقَز .
 هجلغ ثبظيبفتٌي  :ذبلم اضظـ فطٍـ يب اضظـ التهبزي يه زاضاييّ ،طوسام وِ ثيكتط اؾت.
يه زاضايي ٌّگبهي هٗيبض لبثليت تكريم ضا زض تٗطيف زاضايي ًبهكَْز احطاظ هي وٌس وِ يىي اظ

. 10

قطايٍ ظيط ضا زاقتِ ثبقس:
الف .رسا قسًي ثبقس ،يٌٗي ثتَاى آى ضا ثِ هٌَٓض فطٍـ ،اًتمبل ،اُٖبي حك اهتيبظ ،اربضُ يب هجبزليِ (ثِ
نَضت رساگبًِ يب ّوطاُ ثب يه لطاضزاز ،زاضايي يب ثسّي هطتجٍ) اظ ٍاحس تزبضي رسا وطز ،يب
ة .اظ حمَق لطاضزازي يب ؾبيط حمَق لبًًَي ًبقي قَز ،نطفٌٓط اظ ايٌىِ آيب چٌيي حمَلي لبثل اًتمبل يب
رسا قسًي اظ ٍاحس تزبضي يب ؾبيط حمَق ٍ تْٗسات ثبقس يب ذيط.
. 12

يه للن زاضايي ًبهكَْز ثبيس تٌْب ظهبًي قٌبؾبيي قَز وِ :
الف .رطيبى هٌبفٕ التهبزي آتي زاضايي ثِ زضٍى ٍاحس تزبضي هحتول ثبقسٍ ،
ة.

. 13

ثْبي توبم قسُ زاضايي ثِ گًَِاي اتىبپصيط لبثل اًساظُگيطي ثبقس.

رطيبى هٌبفٕ التهبزي آتي هطتجٍ ثب زاضايي ًبهكَْز ثِ زضٍى ٍاحس تزبضي تٌْب ٌّگبهي هحتول اؾت وِ
ٍاحس تزبضي ثتَاًس ثب زاليل وبفي ًكبى زّس:
الف .زؾتيبثي ثِ ذبلم رطيبى ٍضٍزي هٌبفٕ التهبزي آتي زاضايي ثِ زضٍى ٍاحس تزبضي اهىيبىپيصيط
اؾت،

. 14

ة.

تَاًبيي ٍ لهس اؾتفبزُ اظ زاضايي ًبهكَْز ضا زاضزٍ ،

د .

ثِ هٌبثٕ فٌي ٍ هبلي وبفي ثطاي وؿت هٌبفٕ التهبزي آتي زاضايي زؾتطؾي زاضز.

هحتول ثَزى هٌبفٕ التهبزي آتي ثبيس ثب اؾتفبزُ اظ هفطٍييبت هٗميَل ٍ زاضاي پكيتَاًِ ويِ هٗيطف
ثْتطيي ثطآٍضز هسيطيت اظ ٍلَٔ يه ؾطي قطايٍ التهبزي هحتول زض ََل ٖوط هفيس زاضايي اؾيت،
تَؾٍ ٍاحس تزبضي اضظيبثي قَز.اضظيبثي هعثَض هؿتلعم ثىبضگيطي لًبٍت ثط هجٌبي قَاّس هَريَز زض
ظهبى قٌبذت اٍليِ اؾت .زض ايي هَضز اّويت ثيكتط ثبيس ثِ قَاّسي زازُ قَز وِ ثِ ََض ثيُطفبًِ
لبثل تأييس ثبقس.

. 20

يه زاضايي ًبهكَْز ثِ ٌّگبم قٌبذت اٍليِ ثبيس ثِ ثْبي توبم قسُ اًساظُ گيطي قَز.

. 32

هربضد تحميك يب تَؾِٗاي وِ حبئع قطايٍ هٌيسضد زض ظييط ثبقيس ثبييس ثيط اؾيبؼ ثٌيسّبي  41تيب 50
ثِ حؿبة گطفتِ قَز:
الف  .هطثٌَ ثِ يه پطٍغُ تحميك يب تَؾِٗ زض رطيبى ثبقس وِ ثِ نَضت رساگبًِ يب اظ َطييك
تطويت تزبضي تحهيل ٍ ثِ ٌَٖاى يه زاضايي ًبهكَْز قٌبؾبيي قسُ اؾتٍ ،
ة  .ثٗس اظ تحهيل آى پطٍغُ ٍالٕ قَز.
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. 41

هربضد تحميك يب هربضري وِ زض هطحلِ تحميمبتي ييه پيطٍغُ زاذليي ٍاليٕ هيي قيَز ًجبييس
ثِ ٌَٖاى زاضايي ًبهكَْز قٌبؾبيي قَز .ايي هربضد زض ٌّگبم ٍلَٔ ثبييس ثيِ ٌٖيَاى ّعيٌيِ
قٌبؾبيي گطزز.

. 44

هربضد تَؾِٗ يب هربضري وِ زض هطحلِ تَؾِٗ يه پطٍغُ زاذلي ٍالٕ هي گطزز تٌْب زضنيَضت احجيبت
توبم قطايٍ ظيط ثِ ٌَٖاى زاضايي ًبهكَْز قٌبؾبيي هيقَز:
الف  .اهىبًپصيطي تىويل زاضايي ًبهكَْز اظ ًٓط فٌي ،ثِ گًَِ اي وِ ثطاي اؾتفبزُ ييب فيطٍـ آهيبزُ
قَز.
ة.

لهس ٍاحس تزبضي ثطاي تىويل زاضايي ًبهكَْز ٍ اؾتفبزُ يب فطٍـ آى.

د .

تَاًبيي ٍاحس تزبضي ثطاي اؾتفبزُ يب فطٍـ زاضايي ًبهكَْز.

ز .

ايزبز هٌبفٕ التهبزي آتي تَؾٍ زاضايي ًبهكَْز .اظرولٍِ ،احس تزبضي ثتَاًس ٍرَز ثبظاض ثطاي زاضاييي
ًبهكَْز يب هحهَل آى ٍ ؾَزهٌسي آى زض نَضت اؾتفبزُ زاذلي ضا احجبت وٌس.

ّ .

زؾتطؾي ثِ هٌبثٕ وبفي فٌي ،هبلي ٍ ؾبيط هٌبثٕ ثطاي تىويل ،تَؾِٗ ٍ اؾتفبزُ يب فطٍـ زاضاييي
ًبهكَْز.

ٍ .

تَاًبيي ٍاحس تزبضي ثطاي اًساظُگيطي هربضد لبثيل اًتؿيبة ثيِ زاضاييي ًبهكيَْز ثيِگًَيِاي
اتىبپصيط َي زٍضُ تَؾِٗ.

. 49

ٖالين تزبضي ،حك ًكط ٍ الالم زاضاي هبّيت هكبثِ ايزبز قسُ زض زاذل ٍاحس تزبضي ًجبييس ثيِ ٌٖيَاى
زاضاييْبي ًبهكَْز قٌبؾبيي قًَس.

. 54

هربضد تحولقسُ ثطاي زاضاييْبي ًبهكَْز ثبيس زض ظهبى ٍلَٔ ثٌَِٖاى ّعيٌِ قٌبؾبيي قَز هگط آًىِ :
الف .ثركي اظ هربضد يه زاضايي ًبهكَْز (َجك ثٌس  )5ضا تكىيل زّس وِ حيبئع هٗيبضّيبي قيٌبذت
ثبقس (ثِ ثٌسّبي  12الي  53هطارِٗ قَز) ،يب
ة.

آى للن زض يه تطويت تزبضي تحهيل قسُ ثبقيس ٍ ًتيَاى آى ضا ثيِ ٌٖيَاى زاضاييي ًبهكيَْز
قٌبؾبيي وطز .زض ايي هَاضز ،هربضد هعثَض ثبيس ثركي اظ هجلغ لبثيل اًتؿيبة ثيِ ؾيطلفلي زض
تبضيد تحهيل ضا تكىيل زّس.

 . 57هربضد هطثٌَ ثِ تحهيل يب ايزبز الالم ًبهكَْز وِ زض نَضتْبي هبلي لجلي ثِ ٌَٖاى ّعيٌِ قٌبؾيبيي
قسُ اؾتً ،جبيس ثٗساً ثِ ٌَٖاى ثركي اظ ثْبي توبم قسُ يه زاضايي ًبهكَْز قٌبؾبيي قَز.
ٍ . 58احس تزبضي ثبيس يىي اظ زٍ ضٍـ ” ثْبي توبمقسُ“ ثِ قطح ثٌس  59يب ” تزسيس اضظيبثي“ ثِ قطح ثٌس 60
ضا ثِ ٌَٖاى ضٍيِ حؿبثساضي ذَز اًتربة وٌس ٍ آى ضا زض هَضز توبم الالم يه َجميِ زاضاييي ًبهكيَْز
ثىبض گيطز.
. 59

زاضايي ًبهكَْز پؽ اظ قٌبذت اٍليِ ثبيس ثِ ثْبي توبم قسُ پؽ اظ وؿط اؾتْالن اًجبقتِ ٍ ّطگًَيِ
وبّف اضظـ اًجبقتِ هٌٗىؽ قَز.
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. 60

پؽ اظ قٌبذت اٍليِ زاضايي ًبهكَْز ،چٌبًچِ اضظـ هٌهفبًِ ثِ گًَِ اي اتىبپصيط لبثل اًساظُ گييطي
ثبقس ثبيس آى ضا ثِ هجلغ تزسيس اضظيبثي (اضظـ هٌهفبًِ زض تيبضيد تزسييس اضظييبثي) پيؽ اظ وؿيط
اؾتْالن اًجبقتِ ٍ وبّف اضظـ اًجبقتِ ثٗسي ،اضائِ وطز .تزسيس اضظيبثي ثبيس ثِ ََض هٌٓن اًزيبم
قَز تب اَويٌبى حبنل گطزز هجلغ زفتطي ،تفبٍت ثب اّويتي ثيب اضظـ هٌهيفبًِ زض تيبضيد تطاظًبهيِ
ًساضز .قطايٍ اضظيبثي ٍ ًحَُ اًٗىبؼ زض نَضتْبي هبلي تبثٕ هفبز اؾتبًساضز حؿيبثساضي قيوبضُ 11
ثب ٌَٖاى ” زاضاييْبي حبثت هكَْز“ ٍ ثٌسّبي  61تب  64ظيط اؾت.

. 64

چٌبًچِ زض يه َجمِ اظ زاضاييْبي ًبهكَْز تزسيس اضظيبثي قسُ ،ثيِ زلييل لبثيل اتىيب ًجيَزى اضظـ
هٌهفبًِ ،تزسيس اضظيبثي يه للن زاضايي ًبهكَْز اهىبى پصيط ًجبقس ،آى زاضايي ثبيس ثيِ ثْيبي تويبم
قسُ پؽ اظ وؿط اؾتْالن اًجبقتِ ٍ وبّف اضظـ اًجبقتِ هٌٗىؽ قَز.

. 65

ٍاحس تزبضي ثبيس هٗيي يب ًبهٗيي ثَزى ٖوط هفيس يه زاضايي ًبهكَْز ضا اضظييبثي وٌيس ٍ زضنيَضت
هٗيي ثَزى ،هست آى ،يب تٗساز تَليس يب ؾبيط هٗيبضّبي هكرم وٌٌسُ ٖويط هفييس ضا تٗيييي ًوبييس.
ٍاحس تزبضي زض نَضتي ثبيس ٖوط هفيس زاضايي ًبهكَْز ضا ًبهٗيي تلمي وٌس وِ ثطهجٌبي تحليل ولييِ
َٖاهل هطثًٌَ ،تَاًس ثطاي زٍضُ اي وِ اًتٓبض هي ضٍز زاضاييي ،رطييبى ًميسي ٍضٍزي ايزيبز ًوبييس،
هحسٍزُاي پيف ثيٌي وٌس.

. 71

ٖوط هفيس زاضايي ًبهكَْز ًبقي اظ حمَق لطاضزازي يب ؾبيط حمَق لبًًَي ًجبيس ثيكيتط اظ زٍضُ حميَق
هصوَض ثبقس ،اهب هوىي اؾت ثب تَرِ ثِ زٍضُ هَضز اًتٓبض اؾيتفبزُ اظ زاضاييي تَؾيٍ ٍاحيس تزيبضي،
وَتبّتط ثبقس .اگط حمَق لطاضزازي يب ؾبيط حمَق لبًًَي ثطاي زٍضُ هحسٍزي ثبقس وِ لبثيل توسييس
اؾتٖ ،وط هفيس زاضايي ًبهكَْز تٌْب زض نَضتي قبهل زٍضُ (ّبي) لبثل توسيس ذَاّس ثَز وِ قَاّس
پكتيجبًيوٌٌسُ توسيس زٍضُ ،ثسٍى نطف هربضد ٖوسُ تَؾٍ ٍاحس تزبضيٍ ،رَز زاقتِ ثبقس.

. 74

هجلغ اؾتْالن پصيط زاضايي ًبهكَْ ز ثب ٖوط هفيس هٗيي ثبيس ثطهجٌبيي ؾيؿتوبتيه َي ٖوط هفييس آى
هؿتْله قَز .هحبؾجِ اؾتْالن ثبيس اظ ظهبًي قطٍٔ قَز وِ زاضايي ثطاي اؾيتفبزُ آهيبزُ ثبقيس،
يٌٗي ظهبًي وِ زاضايي زض هَلٗيت ٍ قيطايٍ الظم ثيطاي اؾيتفبزُ هيَضزًٓط هيسيطيت ليطاض زاضز.
هحبؾجِ اؾتْالن اظ ظهبًي وِ زاضايي َجك اؾيتبًساضز حؿيبثساضي قيوبضُ  31ثيب ٌٖيَاى ”زاضاييْيبي
غيطربضي ًگْساضي قسُ ثطاي فطٍـ ٍ ٖوليبت هتَلف قسُ“ ،ثِ ََض هؿتمل يب زض لبلت يه هزوَِٖ
ٍاحس ،ثِ ٌَٖاى ًگْساضي قسُ ثطاي فطٍـ َجمِثٌسي هيقَز ٍ يب تبضيد لُٕ قيٌبذت ،ثبييس هتَليف
قَز .ضٍـ اؾتْالن ثبيس الگَي ههطف هٌبفٕ التهبزي آتي هَضز اًتٓبض زاضايي تَؾٍ ٍاحس تزيبضي ضا
هٌٗىؽ وٌس .چٌبًچِ آى الگَ ثِ ًحَ اتىبپصيط لبثل تٗييي ًجبقس ثبيس اظ ضٍـ ذٍ هؿتمين اؾتفبزُ قَز.
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ّعيٌِ اؾتْالن ّط زٍضُ ثبيس ثِ ٌَٖاى ّعيٌِ زٍضُ قٌبؾبيي قَز ،هگط ايٌىِ ثِ هَرت ايي اؾتبًساضز
يب ؾبيط اؾتبًساضزّبي حؿبثساضي زض هجلغ زفتطي زاضايي زيگط هٌَٓض قَز.
 . 77اضظـ ثبليوبًسُ يه زاضايي ًبهكَْز ثب ٖوط هفيس هٗيي ثبيس نفط فطو قَز هگط ايٌىِ:
الف .قرم حبلخي ذطيس زاضايي ضا ثب ليوت هكرم زض پبيبى ٖوط هفيس آى تْٗس وطزُ ثبقس ،يب
ة.
. 80

اضظـ ثبليوبًسُ ضا ثتَاى ثِگًَِاي اتىبپصيط اًساظُگيطي وطز.

زٍضُ ٍ ضٍـ اؾتْالن يه زاضايي ًبهكَْز ثب ٖوط هفيس هٗيي ثبيس حيسالل زض پبييبى ّيط ؾيبل هيبلي
ثبظًگطي قَز .چٌبًچِ تفبٍت لبثل هالحِٓاي ثيي ٖوط هفيس ثطآٍضزي رسيس ٍ ثطآٍضزّبي لجلي ٍريَز
زاقتِثبقس ،زٍضُ اؾتْالن ثبيس تغييط يبثس .زض نَضتي وِ تغييط لبثل هالحِٓاي زض الگَي رطيبى هٌبفٕ
التهبزي آتي هَضز اًتٓبض زاضايي هطثٌَ نَضت پصيطز ،ضٍـ اؾتْالن ثبيس تغيييط وٌيس تيب هيٌٗىؽ
وٌٌسُ الگَي رسيس ثبقس .ايي تغييطات ثبيس َجك اؾتبًساضز حؿيبثساضي قيوبضُ  6ثيب ٌٖيَاى ”گيعاضـ
ٖولىطز هبلي“ ثٌَِٖاى تغييط زض ثطآٍضزّبي حؿبثساضي هحؿَة قَز.

 . 83زاضايي ًبهكَْز ثب ٖوط هفيس ًبهٗيي ًجبيس هؿتْله قَز.
. 84

ٍاحس تزبضي ثبيس آظهَى وبّف اضظـ زاضايي ًبهكَْز ثب ٖوط هفيس ًبهٗيي ضا اظ َطيك همبيؿيِ هجليغ
ثبظيبفتٌي ثب هجلغ زفتطي آى زض همبَٕ ظيط اًزبم زّس:
الف  .ثِ نَضت ؾبالًٍِ ،
ة ٌّ .گبهي وِ قَاّسي زض ذهَل وبّف اضظـ زاضايي ًبهكَْز ٍرَز زاقتِ ثبقس.

ٖ . 85وط هفيس زاضايي ًبهكَْزي وِ هؿتْله ًوي قَز ثبيس زض ّط زٍضُ ثطضؾي قَز تب اَويٌبى حبنيل
گطزز ضٍيسازّب ٍ قطايٍ ّوچٌبى اظ ًبهٗيي ثَزى ٖوط هفيس آى زاضايي پكتيجبًي هيوٌٌس .زض غيط اييي
نَضت ،تغييط زض اضظيبثي ٖوط هفيس اظ ًبهٗيي ثِ هٗيي ثبيس َجيك اؾيتبًساضز حؿيبثساضي قيوبضُ 6
ثب ٌَٖاى ” گعاضـ ٖولىطز هبلي“ ثِ ٌَٖاى تغييط زض ثطآٍضز حؿبثساضي هحؿَة قَز.
ٍ . 87احس تزبضي ثبيس زض تبضيد گعاضقگطي هبلي ،ايي هَئَ ضا ثطضؾي وٌس وِ آيب قَاّسي زال ثط ويبّف
زض اضظـ زاضايي ًبهكَْز ٍرَز زاضز يب ذيط .زض نَضت ٍرَز چٌيي قيَاّسي ،ثبييس هجليغ ثبظييبفتٌي
زاضايي ثطآٍضز قَز .چٌبًچِ هجلغ ثبظيبفتٌي زاضايي ووتط اظ هجلغ زفتطي ثبقس ،هجلغ زفتطي ثبيس اظ َطيك
ايزبز شذيطُ زض حؿبثْب ثِ هجلغ ثبظيبفتٌي وبّف زازُ قَز هگط ايٌىِ قَاّسي زض هَضز هَلتي ثيَزى
ايي وبّف ٍرَز زاقتِ ثبقس .ثطضؾي هعثَض زض هَضز زاضاييْبيي وِ آهيبزُ ثْيطُ ثيطزاضي ًيؿيت ٍ
زاضاييْبيي وِ ٖوط هفيس آًْب ًبهٗيي هيثبقس ،اظ اّويت ثيكتطي ثطذَضزاض اؾت.
 . 89زاضايي ًبهكَْز ثبيس زض ظهبى ٍاگصاضي يب ٌّگبهي وِ ّيچگًَِ هٌيبفٕ التهيبزي آتيي اظ ثىيبضگيطي ييب
ٍاگصاضي آى اًتٓبض ًويضٍز ،اظ تطاظًبهِ حصف قَز.
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. 90

ؾَز يب ظيبى ًبقي اظ حصف يه زاضايي ًبهكَْز وِ هٗبزل تفبٍت َٖايس ذبلم حبنل اظ ٍاگصاضي ٍ هجلغ
زفتطي زاضايي اؾت ثبيس ثٌَِٖاى زضآهس يب ّعيٌِ غيط ٖوليبتي زض ؾَز ٍ ظيبى قٌبؾبيي قَز.

. 96

ٍاحس تزبضي ثبيس هَاضز هٌسضد زض نفحِ ثٗس ضا ثِ تفىيه زاضاييْبي ًبهكيَْز ايزيبز قيسُ زض ٍاحيس
تزبضي ٍ ؾبيط زاضاييْبي ًبهكَْز زض نَضتْبي هبلي افكب وٌس :
الف .هٗيي يب ًبهٗيي ثَزى ٖوط هفيس ٍ زض نَضت هٗيي ثَزىٖ ،وط هفيس ييب ًطذْيبي اؾيتْالن ثىيبض
ضفتِ،
ة  .ضٍـ اؾتْالن زاضاييْبي ًبهكَْز ثب ٖوط هفيس هٗيي،
د  .نَضت تُجيك ًبذبلم هجلغ زفتطي ،اؾتْالن اًجبقتِ ٍ وبّف اضظـ اًجبقتِ زض اثتيسا ٍ اًتْيبي
زٍضُ وِ ثط حؿت هَضز ًكبىزٌّسُ هَاضز ظيط ثبقس :
ي

ايبفبت ،

ي

زاضاييْبيي وِ َجك اؾتبًساضز حؿبثساضي قوبضُ  31ثبٌَٖاى ”زاضاييْيبي غيطريبضي ًگْيساضي
قسُ ثطاي فطٍـ ٍ ٖوليبت هتَلف قسُ“ ،ثِ ََض هؿتمل يب زض لبلت يه هزوَِٖ ٍاحيس،
ثِ ٌَٖاى ًگْساضي قسُ ثطاي فطٍـ َجمِثٌسي قسُ اؾت ،ثطوٌبضيْب ٍ ؾبيط ٍاگصاضيْب ،

ي

ظيبى وبّف اضظـ قٌبؾبيي قسُ زض نَضت ؾَز ٍ ظيبى ،

ي

ثطگكت ظيبًْبي وبّف اضظـ لجلي زض نَضت ؾَز ٍ ظيبى ،

ي

افعايف ٍ وبّف ًبقي اظ تزسيس اضظيبثي ،

ي

اؾتْالن زٍضُ ،

ي

ذبلم تفبٍتْبي اضظي ًبقي اظ تؿٗيط نَضتْبي هبلي يه ٍاحس هؿتمل ذبضري ،

ي

ؾبيط تغييطات زض هجلغ زفتطي َي زٍضُ.

زض هَضز ضزيف ” د“  ،اضائِ اضلبم همبيؿِاي العاهي ًيؿت .

ّ . 97ططجمِ اظ زاضاییْبی ًبهكَْز قبهل گطٍّی اظ زاضاییْب ثب هبّیت ٍ ووبضثطز هكوبثِ زض ػولیوبت
ٍاحس تزبضی اؾتً .وًَِ ایي طجمبت رساگبًِ ثِ لطاض ظیط اؾت:
الف .حك اذتطاع،
ة  .حك تبلیف ٍ حك تىخیط،
د  .ؾطلفلی هحل وؿت (حك وؿت ،پیكِ یب تزبضت)،
ز  .ػالهت تزبضی ٍ ًبم تزبضی،
ّ  .حك اهتیبظ ٍ فطاًكیع،
ٍ ً .طمافعاض ضایبًِای،
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ظ  .حك اؾتفبزُ اظ ذسهبت ػوَهی،
ح  .فطهَلْب ،هسلْب ٍ ططحْبٍ ،
 .زاضاییْبی ًبهكَْز زض رطیبى ایزبز.
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ٍاحس تزبضي ثبيس هَاضز ظيط ضا ًيع افكب وٌس:
الف .ثطاي زاضايي ًبهكَْز ثب ٖوط هفيس ًبهٗيي ،هجلغ زفتطي آى زاضايي ٍ زالييل ًيبهٗيي ثيَزى ٖويط
هفيسٍ .احس تزبضي ثبيس هْوتطيي َٖاهل هؤحط زض تٗييي ايٌىِ زاضايي ًبهكَْز هعثَض ٖويط هفييس
ًبهٗيي زاضز ضا افكب وٌس.
ة  .قطحي اظ زاضاييْبي ًبهكَْز ٖوسُ ثِ ّوطاُ هجلغ زفتطي ٍ ٖوط هفيس ثبليوب ًسُ آى.
د  .هجلغ زفتطي زاضاييْبي ًبهكَْزي وِ هبلىيت آًْب هحسٍز قسُ ٍ ًييع هجليغ زفتيطي زاضاييْيبي
ًبهكَْزي وِ زض ٍحيمِ ثسّيْبؾت.
ز  .هجلغ تْٗسات هطثٌَ ثِ تحهيل زاضاييْبي ًبهكَْز.
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چٌبًچِ زاضاييْبي ًبهكَْز ثِ هجلغ تزسيس اضظيبثي اًٗىبؼ يبثسٍ ،احس تزبضي ثبيس هيَاضز ظييط ضا افكيب
وٌس:
الف  .ثطاي ّط َجمِ اظ زاضاييْبي ًبهكَْز:
 تبضيد تزسيس اضظيبثي، هجلغ زفتطي زاضاييْبي تزسيس اضظيبثي قسٍُ، هجلغ زفتطي زاضاييْب ثطاؾبؼ ضٍـ ثْبي توبم قسُ ثب فطو ٖسم تزسيس اضظيبثي،ة  .هجلغ هبظاز تزسيس اضظيبثي زاضاييْب زض آغبظ ٍ پبيبى زٍضُ ثِ گًَِ اي ويِ تغيييطات َيي زٍضُ ٍ
ّطگًَِ هحسٍزيت زض تَظيٕ هبًسُ آى ثيي نبحجبى ؾطهبيِ ضا ًكبى زّس،
د  .ضٍقْب ٍ هفطٍيبت ٖوسُ ثىبض گطفتِ قسُ زض ثطآٍضز اضظـ هٌهفبًِ زاضاييْبٍ ،
ز  .زٍضُ تٌبٍة تزسيس اضظيبثي.

ٍ . 102احس تزبضي ثبيس هربضد تحميك ٍ تَؾِٗاي ضا وِ َي زٍضُ ثِ ٌَٖاى ّعيٌِ قٌبؾبيي قسُ اؾت ،افكيب
وٌس.
 . 103اَالٖبت ظيط ثبيس تَؾٍ ٍاحس تزبضي افكب قَز:
الف  .قطح زاضاييْبي ًبهكَْزي وِ وبهالً هؿتْله قسُ اؾت ٍلي ٌَّظ اؾتفبزُ هيقَزٍ ،
ة  .قطح هرتهطي اظ زاضاييْبي ًبهكَْزي وِ تحت وٌتطل ٍاحس تزبضي اؾت اهب ثِ زليل ٖسم احطاظ
هٗيبضّبي قٌبذت زاضاييْبي ًبهكَْز قٌبؾبيي ًكسُ اؾت.
. 104

العاهبت ايي اؾتبًساضز زض هَضز وليِ نَضتْبي هبلي وِ زٍضُ هبلي آًْب اظ تبضيد  ٍ 1386/1/1ثٗيس اظ آى
قطٍٔ هيقَز ،الظماالرطاؾت.
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صًستُاي مالي تلفيقي ي حسابذاسي سشمايٍگزاسي دس ياحذَاي تجاسي فشعي
.2

ايي اؾتبًساضز ثبيس زض تْيِ ٍ اضائيِ نيَضتْبي هيبلي تلفيميي گيطٍُ ٍ ّوچٌييي حؿيبثساضي
ؾطهبيِگصاضي زض ٍاحسّبي تزبضي فطٖي ثِ هٌَٓض اًٗىبؼ زض نَضتْبي هبلي رساگبًِ ثىبض ضٍز.

.4

انُالحبت شيل زض ايي اؾتبًساضز ثب هٗبًي هكرم ظيط ثىبض ضفتِ اؾت :
 تلفيك  :فطايٌس تٗسيل ٍ تطويت اَالٖبت نَضتْبي هبلي رساگبًِ يه ٍاحس تزبضي انلي ٍ نيَضتْبي
هبلي ٍاحسّبي تزبضي فطٖي آى ثِ هٌَٓض تْيِ نَضتْبي هبلي تلفيمي اؾت وِ اَالٖبت هبلي گيطٍُ
ضا ثِ ٌَٖاى قرهيت التهبزي ٍاحس اضائِ هيوٌس.
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 ؾْن الليت  :آى ثرف اظ ؾَز يب ظيبى ٍ ذبلم زاضاييْبي يه ٍاحس تزبضي فطٖي ،ثب زضًٓيط گيطفتي
تٗسيالت تلفيمي ،وِ لبثل اًتؿبة ثِ ؾْبهي اؾت وِ ثِ َيَض هؿيتمين ييب غيطهؿيتمين اظ َطييك
ٍاحسّبي تزبضي فطٖي زيگط ،ثِ ٍاحس تزبضي انلي تٗلك ًساضز.
 نَضتْبي هبلي تلفيمي  :نَضتْبي هبلي يه گطٍُ اؾيت ويِ آى گيطٍُ ثيِ ٌٖيَاى ييه قرهييت
التهبزي ٍاحس هحؿَة هيقَز.
 نَضتْبي هبلي رساگبًِ  :نَضتْبي هبلي وِ تَؾيٍ ٍاحيس تزيبضي انيلي اضائيِ هييقيَز ٍ زض آى
ؾطهبيِگصاضيْب ثطاؾبؼ هٌبفٕ هبلىبًِ هؿتمين ٍ ًِ ثطهجٌبي ًتبيذ ٖوليبت ٍذبلم زاضاييْيبي ٍاحيس
ؾطهبيِپصيط ثِ حؿبة گطفتِ هيقَز.
 وٌتطل  :تَاًبيي ضاّجطي ؾيبؾتْبي هبلي ٍ ٖوليبتي ييه ٍاحيس تزيبضي ثيِ هٌٓيَض وؿيت هٌيبفٕ اظ
فٗبليتْبي آى .
 گطٍُ ٍ :احس تزبضي انلي ٍ وليِ ٍاحسّبي تزبضي فطٖي آى.
ٍ احس تزبضي انلي  :يه ٍاحس تزبضي وِ زاضاي يه يب چٌس ٍاحس تزبضي فطٖي اؾت.
ٍ احس تزبضي فطٖي  :يه ٍاحس تزبضي وِ تحت وٌتطل ٍاحس تزيبضي زيگيطي ( ٍاحيس تزيبضي انيلي)
اؾت.
.5

ّط ٍاحس تزبضي انلي ،غيط اظ ٍاحسّبي تزبضي انلي يبز قسُ زض ثٌس  ،6ثبيس نَضتْبي هيبلي تلفيميي ضا
تْيِ ٍ نَضتْبي هبلي رساگبًِ ذَز ضا ّوطاُ آى اضائِ وٌس.

.6

يه ٍاحس تزبضي انلي تٌْب زض نَضت ٍرَز توبم قطايٍ ظيط ،هلعم ثيِ اضائيِ نيَضتْبي هيبلي تلفيميي
ًيؿت :
الف ٍ .احس هعثَض ،ذَز ٍاحس تزبضي فطٖي ٍ توبهبً هتٗلك ثِ ٍاحس تزبضي انلي زيگيط ثبقيس ييب ٍاحيس
تزبضي فطٖي يه ٍاحس زيگط ثب هبلىيت ووتط اظ  100زضنس ؾْبم ثبقس اهب ؾيبيط نيبحجبى ؾيْبم،
ٖليطغن آگبّي اظ لهس ٍاحس تزبضي انلي ثطاي ٖسم اضائِ نَضتْبي هبلي تلفيمي ،هربلفت ذيَز
ضا اٖالم ًىطزُ ثبقٌس.
ة  .ؾْبم يب ؾبيط اٍضاق ثْبزاض آى ٍاحس زض ثَضؼ اٍضاق ثْبزاض يب ؾبيط ثبظاضّبي زض زؾتطؼ ٖويَم،
هٗبهلِ ًكَز.
د ٍ .احس هعثَض ثطاي ٖطيِ ّطگًَِ اٍضاق ثْبزاض ثِ ٖوَم ،نَضتْبي هبلي ذَز ضا ثِ ّيئت پصيطـ
ثَضؼ اٍضاق ثْبزاض يب ؾبيط هطارٕ لبًًَي تحَيل ًسازُ يب زضرطيبى تحَيل آى ًجبقس.
ز ٍ .احس تزبضي انلي ًْبيي يب هيبًي آى ٍاحس ،نَضتْبي هبلي تلفيمي لبثل زؾتطؼ ثيطاي اؾيتفبزُ
ٖوَهي ضا ثطاؾبؼ اؾتبًساضزّبي حؿبثساضي تْيِ وٌس.

. 9

نَضتْبي هبلي تلفيمي ثبيس ٍاحس تزبضي انلي ٍ وليِ ٍاحسّبي تزبضي فطٖي آى ضا زضثط گيطز،
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. 13

ؾطهبيِگصاضي زض يه ٍاحس تزبضي فطٖي اظ تبضيري وِ اظ قوَل نَضتْبي هبلي تلفيمي ذبضد هيقَز ٍ
زض ظهطُ ٍاحسّبي تزبضي ٍاثؿتِ لطاض ًوي گيطز ثبيس َجك اؾتبًساضز حؿبثساضي قوبضُ  15ثب ٌَٖاى
” حؿبثساضي ؾطهبيِگصاضيْب “ ثب آى ثطذَضز قَز.

. 15

ؾَزّبي تحمك ًيبفتِ ًبقي اظ هٗبهالت زضٍى گطٍّي وِ زض هجلغ زفتطي زاضاييْب هٌَٓض قيسُ اؾيت
ثبيس ثِ ََض وبهل حصف قَز .

. 16

ظيبًْبي تحمك ًيبفتِ ًبقي اظ هٗبهالت زضٍى گطٍّي وِ ثطاي ضؾيسى ثِ هجلغ زفتيطي زاضاييْيب اظ
اضظـ آًْب وؿط قسُ اؾت ًيع ثبيس حصف قَز هگط تب حسي وِ هجلغ زفتطي زاضايي هجبزلِ قسُ ضا
ًتَاى ثبظيبفت وطز.

. 18

هبًسُ حؿبثْب ٍ هٗبهالت فيوبثيي ٍاحسّبي تزبضي هكوَل تلفيك (قبهل فطٍـّ ،عيٌِّب ٍ ؾَز ؾْبم)
ثبيس حصف قَز.

. 20

هجلغ زفتطي ؾطهبيِگصاضي ٍاحس تزبضي انلي زض ّط يه اظ ٍاحسّبي تزبضي فطٖي ٍ ؾْن ٍاحس تزبضي
انلي اظ حمَق نبحجبى ؾطهبيِ ّط يه اظ آًْب حصف هيقَز (ًحَُ ثطذَضز ثب ؾيطلفلي زض اؾيتبًساضز
حؿبثساضي قوبضُ  19هُطح قسُ اؾت) .

. 21

ذبلم زاضاييْبي لبثل اًتؿبة ثِ الليت زض تبضيد تطاظًبهِ ثبييس ثيِ ٌٖيَاى ؾيْن اللييت زض تطاظًبهيِ
تلفيمي ،زض ثرف حمَق نبحجبى ؾْبم ،رسا اظ حمَق نبحجبى ؾْبم ٍاحس تزبضي انلي اضائِ قَز.

. 22

ؾَز يب ظيبى ذبلم ٖوليبت زض حبل تساٍم َي زٍضُ وِ لبثل اًتؿبة ثِ الليت اؾت ثبيس تحت ٌٖيَاى
ؾْن الليت ثِ ََض رساگبًِ شيل نَضت ؾَز ٍ ظيبى تلفيمي اضائِ قَز.

. 23

ؾَزّب ٍ ظيبًْبي ٍاحسّبي تزبضي فطٖي ثبيس ثِ ًؿجت هيعاى هبلىيت ٍاحس تزبضي انلي ٍ الليت ثييي
آًْب تؿْين قَز.

. 24

ؾْن لبثل اًتؿبة ثِ الليت اظ ذبلم زاضاييْبي ٍاحسّبي تزبضي فطٖي ثبيس هتٌبؾت ثيب ؾيْن آًيبى اظ
اضظـ هٌهفبًِ ذبلم زاضاييْبي لبثل تكريم ٍاحس تزبضي فطٖي زض تبضيد تحهيل ثِ ٖالٍُ ؾْن آًيبى
اظ تغييطات زض حمَق نبحجبى ؾطهبيِ اظ تبضيد تحهيل ٍاحس تزبضي ثيِ ثٗيس هحبؾيجِ قيَزّ .وچٌييي
ؾطلفلي ًبقي اظ تحهيل ٍاحس تزبضي فطٖي تٌْب ثبيس زض هَضز آى ثرف ويِ لبثيل اًتؿيبة ثيِ ٍاحيس
تزبضي انلي اؾت قٌبؾبيي قَز.

 . 28نَضتْبي هبلي تلفيمي ثبيس ثب اؾتفبزُ اظ ضٍييِ ّيبي حؿيبثساضي يىؿيبى زض هيَضز هٗيبهالت ٍ ؾيبيط
ضٍيسازّبي هكبثْي وِ تحت قطايٍ يىؿبى ضخ زازُاًس  ،تْيِ قَز  .چٌبًچيِ ضٍييِّيبي حؿيبثساضي
هَضز اؾتفبزُ يىي اظ ٍاحسّبي تزبضي ًَٖ گطٍُ ثب ضٍيِ ثىبض ضفتِ زض تْيِ نَضتْبي هبلي تلفيمي ثطاي
هٗبهالت ٍ ؾبيط ضٍيسازّبي هكبثْي وِ تحت قيطايٍ يىؿييبى ضخ زازُاًيس ،تفيبٍت زاقيتِ ثبقيس،
نَضتْبي هبلي ٍاحس هعثَض ٌّگبم اؾتفبزُ اظ آى ثطاي تْيِ نَضتْبي هبلي تلفيمي ثبيس ثِ ًحيَ هٌبؾيجي
تٗسيل قَز.
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. 29

ثطاي تْيِ نَضتْبي هبلي تلفيمي  ،نَضتْبي هبلي ٍاحس تزبضي انلي ٍ وليِ ٍاحسّبي تزبضي فطٖي
ثبيس ثِ تبضيد گعاضقگطي يىؿبى تْيِ قَزٌّ .گبهي وِ تبضيرْبي گعاضقگطي يىؿبى ًيؿت ٍ ،احس
تزبضي فطٖي ثطاي همبنس تلفيك ثبيس نَضتْبي هبلي ثِ تبضيد نَضتْبي هبلي ٍاحس تزبضي انيلي
تْيِ وٌس ،هگط ايٌىِ ايي اهط همسٍض ًجبقس  .زض چٌيي هَاضزي نَضتْبي هبلي ٍاحس تزيبضي فطٖيي
ثطاي آذطيي ؾبل هبلي آى ثبيس هَضز اؾتفبزُ لطاض گيطز هكطٌٍ ثط ايٌىِ پبيبى ؾبل هبلي ٍاحيس
تزبضي فطٖي ثيكتط اظ ؾِ هبُ لجل اظ پبيبى ؾبل هبلي ٍاحس تزبضي انلي ًجبقيس .زض اييي حبليت ،
ٍلَٔ ّطگًَِ ضٍيسازي زض فبنلِ ظهبًي هصوَض وِ تأحيط ٖويسُ اي ثيط ولييت نيَضتْبي هيبلي
تلفيمي زاقتِ ثبقس ثبيس اظ َطيك اٖوبل تٗسيالت الظم زض تْيِ ايي نيَضتْب ثيِ حؿيبة گطفتيِ
قَز .ثِ ّط حبلََ ،ل زٍضُ گعاضقگطي ٍ فبنلِ ثيي تبضيرْبي گعاضقيگطي ثبييس زض زٍضُ ّيبي
هرتلف گعاضقگطي ثبّن يىؿبى ثبقس.

. 30

ًتبيذ ٖوليبت ٍاحس تزبضي فطٖي ثبيس اظ تبضيري وِ وٌتطل آى ثِ ََض هؤحط ثِ ٍاحس تزبضي انلي
هٌتمل قسُ اؾت  ،زض نَضتْبي هبلي تلفيمي هٌَٓض قَزّ .وچٌيي ًتبيذ ٖولييبت ٍاحيس تزيبضي
فطٖي ٍاگصاض قسُ ثبيس تب ظهبى ٍاگصاضي  ،زض نَضت ؾَز ٍ ظيبى تلفيمي هٌَٓض گيطزز .تفيبٍت
ثيي هجلغ حبنل اظ ٍاگصاضي ٍاحس تزبضي فطٖي ٍ هجلغ زفتطي زاضاييْب پؽ اظ وؿيط ثيسّيْبي آى
زض تبضيد ٍاگصاضي  ،ثبيس زض نَضت ؾَز ٍ ظيبى تلفيمي تحت ٌٖيَاى ” ؾيَز ييب ظييبى حبنيل اظ
ٍاگصاضي ٍاحس تزبضي فطٖي “ هٌٗىؽ قَز.

. 31

چٌبًچِ ثركي اظ ؾْبم ٍاحس تزبضي انلي زض هبلىيت ٍاحس تزبضي فطٖي ثبقس اييي ؾيْبم ثبييس
ثِ ثْبي توبم قسُ تحت ٌَٖاى ؾْبم ٍاحس تزبضي انلي زض هبلىيت ٍاحس تزبضي فطٖي ثيِ قيىل
يه ضلن وبٌّسُ  ،رعء حمَق نبحجبى ؾْبم ٍاحس تزبضي انلي زض تطاظًبهِ تلفيمي هٌَٓض قَز.

. 32

زض نَضتْبي هبلي رساگبًِ  ،ؾطهبيِ گصاضي زض ٍاحسّبي تزبضي فطٖي وِ َجك اؾيتبًساضز حؿيبثساضي
قوبضُ  31ثب ٌَٖاى ” زاضاييْبي غيطربضي ًگْساضي قسُ ثطاي فطٍـ ٍ ٖوليبت هتَلف قسُ“ ،ثيِ َيَض
هؿتمل يب زض لبلت يه هزوَِٖ ٍاحس ،ثِ ٌَٖاى ًگْساضي قسُ ثطاي فطٍـ َجمِثٌسي ًكيسُ اؾيت
ثبيس ثِ ثْبي توبمقسُ پؽ اظ وؿط شذيطُ وبّف زائوي زض اضظـ يب هجبلغ تزسيس اضظيبثي ٍ هٌُجك ثيب
ضٍيِ حؿبثساضي ٍاحس ؾطهبيِگصاض زض هَضز ؾطهبيِگصاضيْبي ثلٌسهستَجيك اؾيتبًساضز حؿيبثساضي
قوبضُ  15ثب ٌَٖاى ” حؿبثساضي ؾطهبيِگصاضيْب “ هٌٗىؽ قَز .ثب ؾطهبيِگصاضي زض ٍاحيسّبي تزيبضي
فطٖي وِ َجك اؾتبًساضز حؿبثساضي قوبضُ  31ثب ٌَٖاى ” زاضاييْيبي غيطريبضي ًگْيساضي قيسُ ثيطاي
فطٍـ ٍ ٖوليبت هتَلف قسُ“ ،ثِ ََض هؿتمل يب زض لبلت يه هزوَِٖ ٍاحيس ،ثيِ ٌٖيَاى ًگْيساضي
قسُ ثطاي فطٍـ َجمِثٌسي قسُ اؾت ثبيس َجك اؾتبًساضز يبز قسُ ثطذَضز قَز.

 . 35هَاضز ظيط ثبيس زض نَضتْبي هبلي تلفيمي افكب قَز:
الف  .فْطؾتي اظ ٍاحسّبي تزبضي فطٖي ٖوسُ قبهل ًبم  ،هحل حجت يب البهتگبُ لبًًَي ٍاحيس تزيبضي
فطٖييي ً ،ؿييجت حمييَق هبلىيييت يييب هيييعاى ؾييْبم ثييب حييك ضأي (چٌبًچييِ هتفييبٍت ثبقييس)
زض ٍاحس تزبضي فطٖي،
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ة  .اَالٖبت ظيط چٌبًچِ هَضز زاقتِ ثبقس :
.1

زاليل ٖسم تلفيك يه ٍاحس تزبضي فطٖي،

.2

ًَٔ ٍ هبّيت ضاثُِ ثيي ٍاحس تزبضي انلي ٍ آى گطٍُ اظ ٍاحسّبي تزبضي فطٖي وِ ثيف
اظ ًهف ؾْبم ثب حك ضأي آًْب ثِ ََض هؿتمين يب غيطهؿتمين ،زض هبلىييت ٍاحيس تزيبضي
انلي ًيؿت،

.3

زليل ًساقتي وٌتطل ثط آى گطٍُ اظ ٍاحسّبي ؾطهبيِ پصيط وِ ثيف اظ ًهيف ؾيْبم ثيب
حك ضأي آًْب ثِ ََض هؿتمين يب غيطهؿتمين زض هبلىيت ٍاحس تزبضي انلي اؾت،

د  .هبّيت ٍ هيعاى ّطگًَِ هحسٍزيت ٖوسُ (ثيطاي هخيبل زضًتيزيِ لطاضزازّيبي اؾيتمطاو ييب
العاهبت لبًًَي) زض تَاى ٍاحسّبي تزبضي فطٖي ثطاي اًتمبل هٌبثٕ ثِ ٍاحس تزبضي انلي زض لبلت
ؾَز ؾْبم ًمسي يب ثبظپطزاذت ٍاهْب يب پيف پطزاذتْبٍ ،
ز ً .بم  ،تبضيد تطاظًبهِ ٍ زٍضُ هبلي ٍاحس تزبضي فطٖي زض هَاضزي وِ تبضيد گعاضقگطي آى ثب تبضيد
گعاضقگطي ٍاحس تزبضي انلي هتفبٍت اؾت ٍ زاليل اؾتفبزُ اظ نَضتْبي هبلي ثب تبضيد هتفبٍت.
 . 36زض نَضتْبي هبلي رساگبًِ  ،ثبيس ضٍـ حؿبثساضي ثىبض ضفتِ زض هيَضز ؾيطهبيِ گيصاضي زض ٍاحيسّبي
تزبضي فطٖي افكب قَز .
 . 37زض هَاضزي وِ ٍاحس تزبضي انلي وِ َجك ثٌس  6اظ تْيِ نَضتْبي هبلي تلفيمي هؿتخٌي اؾت ،نَضتْبي
هبلي رساگبًِ تْيِ هي وٌس ،اَالٖبت ظيط ثبيس زض آى افكب قَز:
الف .تهطيح ايٌىِ نَضتْبي هبلي ،نَضتْبي هبلي رساگبًِ اؾت،
ة  .تهطيح ايٌىِ اظ هٗبفيت تلفيك اؾتفبزُ قسُ اؾت،
د ً .بم ٍ البهتگبُ لبًًَي ٍاحس تز بضي ًْبيي يب هييبًي ويِ نيَضتْبي هيبلي تلفيميي آى ثيطاي ٖويَم
ثطاؾبؼ اؾتبًساضزّبي حؿبثساضي تْيِ ٍ هٌتكط قسُ اؾت،
ز  .فْطؾت ؾطهبيِ گصاضيْبي ٖوسُ زض ٍاحسّبي تزبضي فطٖي ،قبهل ًبم ،هحل حجت ييب البهتگيبُ
لبًًَي آًْب ،زضنس هبلىيت ٍ زضنس حك ضأي زضنَضت هتفبٍت ثَزىٍ ،
ّ  .ضٍـ حؿبثساضي هَضز اؾتفبزُ ثطاي ؾطهبيِگصاضيْبي فْطؾت قسُ َجك ثٌس (ز).
 . 38العاهبت ايي اؾتبًساضز زض هَضز وليِ نَضتْبي هبلي وِ زٍضُ هبلي آًْب اظ تبضيد  ٍ 1385/1/1ثٗيس اظ آى
قطٍٔ هيقَز ،الظماالرطاؾت .
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 .18استاوذاسد حسابذاسي ضماسٌ 19
تشکيبُاي تجاسي
.2

ايي اؾيتبًساضز ثبييس ثيطاي حؿيبثساضي تطويجْيبي تزيبضي ثزيع هيَاضز هُيطح قيسُ زض ثٌيس ،3
ثىبض گطفتِ قَز.

.3

ایي اؾتبًساضز زض هَاضز ظیط وبضثطز ًساضز :
الف  .تطویجْبی تزبضی وِ زض آى ٍاحسّب یب فؼبلیتْبی تزبضی رساگبًِ ثطای ایزبز یه هكبضوت
ذبل روغ قًَسٍ ،
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ة  .تطویجْبی تزبضی ٍاحسّب یب فؼبلیتْبی تزبضی تحت وٌتطل هكتطن.
.9

انُالحبت شيل زض ايي اؾتبًساضز ثب هٗبًي هكرم ظيط ثىبض ضفتِ اؾت :



اضظـ هٌهفبًِ  :هجلغي اؾت وِ ذطيساضي هُلٕ ٍ هبيل ٍ فطٍقٌسُ اي هُلٕ ٍ هبيل هيي تَاًٌيس زض
هٗبهلِاي حميمي ٍ زض قطايٍ ٖبزي ،يه زاضايي ضا زض اظاي هجلغ هعثَض ،ثب يىسيگط هجبزلِ وٌٌس .



تبضيد تحهيل  :تبضيري اؾت وِ زض آى ،وٌتطل ذبلم زاضاييْب ٍ ٖوليبت ٍاحس تحهيل قسُ ثِ َيَض
هؤحط ثِ ٍاحس تحهيلوٌٌسُ اًتمبل هييبثس.



تطويت تزبضي  :تزويٕ ٍاحسّب يب فٗبليتْبي تزبضي رساگبًِ زض لبلت يه قرهيت التهبزي اؾيت
وِ ثطاحط وؿت وٌتطل ذبلم زاضاييْب ٍ ٖوليبت ٍاحس زيگط پسيس هيآيس.



زاضاييْبي پَلي ٍ :رِ ًمس ٍ زاضاييْبيي وِ لطاض اؾت ثِ هجليغ حبثيت ييب لبثيل تٗييٌيي اظ ٍريِ ًميس
زضيبفت قَز .



ؾْن الليت  :آى ثرف اظ ؾَز ٍ ظيبى ٍ ذبلم زاضاييْبي يه ٍاحس تزبضي فطٖي ،ثيب زض ًٓيط گيطفتي
تٗسيالت تلفيمي ،وِ لبثل اًتؿبة ثِ ؾْبهي اؾت ويِ ثيِ َيَض هؿيتمين ييب غيطهؿيتمين اظ َطييك
ٍاحسّبي تزبضي فطٖي زيگط ،ثِ ٍاحس تزبضي انلي تٗلك ًساضز .



فٗبليت تزبضي  :هزوَِٖاي يىپبضچِ اظ فٗبليتْب ٍ زاضاييْبيي اؾت وِ ثطاي زؾتيبثي ثِ اّيساف ظييط
ازاضُ هيقًَس:
الف  .وؿت ثبظزّي ثطاي ؾطهبيِگصاضاى ،يب
ة .

وؿت هٌبفٕ التهبزي اظ َطيك وبّف ّعيٌِ ّب يب ؾبيط ضاّْب ثهَضت هؿتمين ٍ ثِ تٌبؾيت
ثطاي قطوبي آى.



وٌتطل  :تَاًبيي ضاّجطي ؾيبؾتْبي هبلي ٍ ٖوليبتي يه ٍاحس يب فٗبليت تزبضي ثِ هٌَٓض وؿت هٌبفٕ
التهبزي اظ آى .



ٍاحس تزبضي انلي  :يه ٍاحستزبضي وِ زاضاي يه يب چٌس ٍاحس تزبضي فطٖي اؾت.



ٍاحس تزبضي فطٖي  :يه ٍاحس تزبضي وِ تحت وٌتطل ٍاحس تزبضي زيگيطي (ٍاحيس تزيبضي انيلي)
اؾت.

. 10

حؿبثساضي تطويجْبي تزبضي ثبيس ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ ذطيس ،اًزبم قَز.

. 12

زض وليِ تطويجْبي تزبضي ثبيس ٍاحس تحهيلوٌٌسُ هكرم قَزٍ .احس تحهيلوٌٌسٍُ ،احس تزبضي زضحيبل
تطويجي اؾت وِ وٌتطل ؾبيط ٍاحسّب يب فٗبليتْبي تزبضي زضحبل تطويت ضا ثِزؾت هيآٍضز.

. 23

چٌبًچيِ َجك هَافمتٌبهِ تطويت تزيبضي ،تٗيسيل ثْييبي تويبم قييسُ تطوييت هكيطٌٍ ثيِ ٍليئَ
ضٍيسازّبي آتي ثبقسٍ ،احس تحهيلوٌٌسُ ثبيس هجلغ تٗسيل ضا زض تبضيد تحهييل زض ثْيبي تويبم قيسُ
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تطويت هٌَٓض وٌس ،ثِ قطَي وِ ٍلئَ ضٍييساز آتيي هحتويل ٍ احيطآى ثيِگًَيِاي اتىبپيصيط لبثيل
اًساظُگيطي ثبقس.
. 25

ٍاحس تحهيل وٌٌسُ ثبيس زض تبضيد تحهيل ،ثْبي توبم قسُ تطويت تزبضي ضا ثطاؾيبؼ اضظـ هٌهيفبًِ
زاضاييْب ٍ ثسّيْبي لبثل تكريم ٍاحيس تحهييل قيسُ (زض هيَضز زاضاييْيبيي ويِ َجيك اؾيتبًساضز
حؿبثساضي قوبضُ  31ثب ٌَٖاى ”زاضاييْبي غيطربضي ًگْساضي قسُ ثطاي فطٍـ ٍ ٖوليبت هتَلف قسُ“
 ،ثِ ََض هؿتمل يب زض لبلت يه هزوَِٖ ٍاحس ،ثِ ٌَٖاى ًگْساضي قسُ ثطاي فطٍـ َجمِثٌسي قيسُ
اؾت ثطاؾبؼ ذبلم اضظـ فطٍـ) وِ هٗيبضّبي قٌبذت هُطح قسُ زض ثٌس  26ضا احطاظ هييوٌٌيس،
ترهيم زّسّ .طگًَِ هبثِالتفبٍت ثيي ثْبي توبم قسُ تطويت تزبضي ٍ ؾْن ٍاحس تحهييلوٌٌيسُ اظ
ذبلم اضظـ هٌهفبًِ (ذبلم اضظـ فطٍـ زض هَضز زاضاييْبي َجمِثٌسي قسُ ثيِ ٌٖيَاى ًگْيساضي
قسُ ثطاي فطٍـ) زاضاييْب ٍ ثسّيْبي لبثل تكريم ،ثبيس هُبثك ثٌسّبي  35تب  51 ٍ 50 ،37ثِ حؿبة
گطفتِ قَز.

. 26

ٍاحس تحهيلوٌٌسُ ثبيس زاضاييْب ٍ ثسّيْبي لبثل تكيريم ٍاحيس تحهييلقيسُ ضا زض نيَضت احيطاظ
هٗيبضّبي ظيط زض تبضيد تحهيل ثِنَضت رساگبًِ قٌبؾبيي وٌس :
الف  .زضهَضز زاضاييْب ٍ ،ضٍز هٌبفٕ التهبزي آتي هطتجٍ ثيب زاضاييي ثيِ زضٍى ٍاحيس تحهييلوٌٌيسُ،
هحتول ثبقس ٍ اضظـ هٌهفبًِ آى ضا ثتَاى ثِگًَِاي اتىب پصيط اًساظُگيطي وطز.
ة.

زض هَضز ثسّيْب ،ذطٍد هٌبفٕ التهبزي الظم ثطاي تؿَيِ تْٗسات ،اظ ٍاحس تزبضي هحتول ثبقس ٍ
اضظـ هٌهفبًِ آى ضا ثتَاى ثِگًَِاي اتىب پصيط اًساظُگيطي وطز.

ّ . 35ط گًَِ هبظاز ثْبي توبمقسُ تطويت تزبضي ًؿجت ثِ ؾْن ٍاحيس تحهييلوٌٌيسُ اظ اضظـ هٌهيفبًِ
زاضاييْب ٍ ثسّيْبي لبثل تكريم زض تبضيد اًزبم هٗبهلِ ثبيس ثِ ٌٖيَاى ييه زاضاييي ثيب ًيبم ؾيطلفلي
قٌبؾبيي قَز.
 . 37پؽ اظ قٌبذت اٍليِ ،ؾطلفلي ثبيس ثِ ثْبي توبم قسُ پؽ اظ وؿط اؾيتْالن اًجبقيتِ ٍ ظييبى ويبّف

اضظـ اًجبقتِ هٌٗىؽ قَز.
 . 38ؾطلفلي ثبيس ثطهجٌبيي ؾيؿتوبتيه َي ٖوط هفييس آى هؿيتْله قيَز .زٍضُ اؾيتْالن ثبييس ثييبًگط
ثْتطيي ثطآٍضز اظ زٍضُ ظهبًي وؿت هٌبفٕ التهبزي آتي تَؾٍ ٍاحس تزبضي ثبقس .ايي فطو لبثيل ضز
ٍرَز زاضز وِ ٖوط هفيس ؾطلفلي اظ تبضيد قٌبؾبيي اٍليِ حساوخط ثيؿت ؾبل اؾت.
. 39

ضٍـ اؾتْالن ثبيس ًكبى زٌّسُ الگَي ههطف هٌبفٕ التهبزي آتي ؾيطلفلي ثبقيس .ثيطاي هؿيتْله
وطزى ؾطلفلي ثبيس اظ ضٍـ ذٍ هؿتمين اؾتفبزُ قَز هگط اييي ويِ قيَاّس هتمبٖسوٌٌيسُ اي زال ثيط
هٌبؾت ثَزى ضٍـ زيگط ٍرَز زاقتِ ثبقس.

. 40

اؾتْالن ؾطلفلي ثبيس ثِ ٌَٖاى ّعيٌِ زٍضُ قٌبؾبيي قَز.
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. 48

زٍضُ اؾتْالن ٍ ضٍـ اؾتْالن ثبيس حسالل زض پبيبى ّط ؾبل هيبلي ثطضؾيي قييَز .اگيط ثيطآٍضز
رسييس ٖوط هفييس ؾيطلفلي ثيب ثطآٍضزّيبي لجليي تفييبٍت لبثيل هالحٓييِ اي زاقتييِ ثبقييس،
زٍضُ اؾتْالن ثبيس هتٌبؾت ثب آى تغييط وٌس .چٌبًچِ تغييط لبثل هالحِٓ اي زض الگيَي رطييبى هٌيبفٕ
التهبزي هَضز اًتٓبض ؾطلفلي ضخ زازُ ثبقس ،ضٍـ اؾتْالن ثبيس ثطاي اًٗىبؼ الگَي رسيس تغيييط
وٌس .ايي تغييطات َجك اؾتبًساضز حؿبثساضي قوبضُ  6ثب ٌَٖاى ” گعاضـ ٖولىيطز هيبلي“ ،تغيييط زض
ثطآٍضز حؿبثساضي تلمي هيقَز.

. 49

چٌبًچِ ضٍيسازّب يب تغييط قطايٍ حبوي اظ لبثل ثبظيبفت ًجَزى هجلغ زفتطي ؾطلفلي ثبقسٍ ،احس تزبضي
ثبيس هجلغ لبثل ثبظيبفت ؾطلفلي ضا ثِ هٌَٓض قٌبؾبيي ظيبى وبّف اضظـ ثيطآٍضز وٌيسّ .وچٌييي زض
هَاضزي وِ ٖوط هفيس ؾطلفلي ثيف اظ ثيؿت ؾبل ثيطآٍضز قيسُ اؾيت ثبييس هجليغ لبثيل ثبظيبفيت
ؾطلفلي حسالل زض پبيبى ّط ؾبل هبلي ثطضؾي قَز.

. 50

زضنَضتيوِ ؾْن ٍاحس تحهيلوٌٌسُ اظ ذبلم اضظـ هٌهفبًِ زاضاييْب ٍ ثسّيْبي لبثل تكريم ثيكتط
اظ ثْبي توبم قسُ تطويت ثبقس ،ذطيساض ثبيس :
الف  .تكريم ٍ اًساظُگيطي زاضاييْب ٍ ثسّيْبي لبثل تكريم ٍاحس تحهيلقسُ ٍ ًيع اًيساظُگييطي
ثْبي توبم قسُ تطويت ضا هَضز اضظيبثي هزسز لطاض زّسٍ ،
ة

.

ّطگًَِ هبظاز ثبليوبًسُ پؽ اظ اضظيبثي هزسز ضا ثُيَض هتٌبؾيت اظ اضظـ هٌهيفبًِ تٗيييي

قسُ ثطاي زاضاييْبي غيطپَلي لبثل تكريم وؿط وٌس.
. 54

ٍاحس تحهيلوٌٌسُ ثبيس اَالٖبتي ضا افكب ًوبيس وِ ثطهجٌبي آى اؾتفبزُوٌٌسگبى نَضتْبي هبلي ثتَاًٌيس
هبّيت ٍ احط هبلي تطويجْبي تزبضي اًزبم قسُ َي زٍضُ ٍ يب ثٗس اظ تبضيد تطاظًبهيِ اهيب لجيل اظ تأيييس
نَضتْبي هبلي ضا اضظيبثي وٌٌس.

. 59

ٍاحس تحهيلوٌٌسُ ثبيس اَالٖبتي ضا افكب وٌس وِ ثطهجٌبي آى اؾتفبزُوٌٌسگبى نَضتْبي هيبلي ثتَاًٌيس
تغييطات هجبلغ زفتطي ؾطلفلي َي زٍضُ ضا اضظيبثي وٌٌس.

. 61

العاهبت ايي اؾتبًساضز زض هَضز وليِ نَضتْبي هبلي وِ زٍضُ هبلي آًْب اظ تبضيد  ٍ 1385/1/1ثٗيس اظ
آ ى قطٍٔ هي قَز ،الظم االرطاؾت.

نفحِ  105اظ 168

 .19استاوذاسد حسابذاسي ضماسٌ 21
حسابذاسي سشمايٍگزاسي دس ياحذَاي تجاسي يابستٍ
.1

ايي اؾتبًساضز ثبيس ثطاي حؿبثساضي ؾطهبيِگصاضي زض ٍاحيسّبي تزيبضي ٍاثؿيتِ ثىيبض گطفتيِ قيَز.
ثب ايي حبل ،ايي اؾتبًساضز زض ضاثُِ ثب ؾيطهبيِگيصاضي زض ٍاحيس تزيبضي ٍاثؿيتِ تَؾيٍ نيٌسٍلْبي
ؾطهبيِ گصاضي ٍ ٍاحسّبي تزبضي هكبثِ وبضثطز ًساضز .ايي لجييل ؾيطهبيِگيصاضيْب َجيك اؾيتبًساضز
حؿبثساضي قوبضُ  15ثب ٌَٖاى ”حؿبثساضي ؾطهبيِگصاضيْب“ ثيِ اضظـ ثيبظاض اًيساظُگييطي هييقيَز.
زض يييوي ،ضٖبيييت العاهييبت افكييبي لؿييوت (ٍ) ثٌييس  35ثييطاي نييٌسٍلْبي ؾييطهبيِگييصاضي ٍ
ٍاحسّبي تزبضي هكبثِ العاهي اؾت.

.2

انُالحبت شيل زض ايي اؾتبًساضز ثب هٗبًي هكرم ظيط ثىبض ضفتِ اؾت:

نفحِ  106اظ 168



ضٍـ اضظـ ٍيػُ :يه ضٍـ حؿبثساضي اؾت وِ ثطاؾبؼ آى ،ؾطهبيِ گصاضي زض تيبضيد تحهييل
ثِ ثْبي توبم قسُ حجت هيقَز ٍ پؽ اظ آى ثبثت تغييط زض ؾيْن ٍاحيس ؾيطهبيِگيصاض اظ ذيبلم
زاضاييْبي ٍاحس ؾطهبيِپصيط پؽ اظ تبضيد تحهيل ،تٗسيل هيقَز .ؾْن ٍاحس ؾطهبيِگصاض اظ ًتبيذ
ٖولىطز ٍاحس ؾطهبيِپصيط ،حؿت هَضز زض نَضتْبي ؾَز ٍ ظيبى ٍ ؾيَز ٍ ظييبى ريبهٕ هيٌٗىؽ
هيقَز.



نٌسٍق ؾطهبيِ گصاضيًْ :بز هبلي اؾت وِ هٌبثٕ هبلي حبنل اظ اًتكبض گَاّي ؾطهبيِگصاضي ضا زض
هَئَ فٗبليت ههَة ذَز ؾطهبيِگصاضي هيوٌس.



نَضتْبي هبلي تلفيمي :نَضتْبي هبلي يه گطٍُ اؾت وِ زض آى ،گطٍُ ثيِ ٌٖيَاى ييه قرهييت
التهبزي ٍاحس هحؿَة هيقَز.



نَضتْبي هبلي رساگبًِ :نَضتْبي هبلي وِ تَؾٍ ٍاحيس تزيبضي انيليٍ ،احيس ؾيطهبيِ گيصاض زض
ٍاحس تزبضي ٍاثؿتِ ،يب قطيه ذبل زض ٍاحس تزبضي تحت وٌتطل هكتطن ،اضائِ هيقيَز ٍ زض آى،
ؾطهبيِ گصاضيْب ثط هجٌبي هٌبفٕ هبلىبًِ هؿتمين ٍ ًِ ثط هجٌبي ًتبيذ ٖوليبت ٍ ذبلم زاضاييْبي ٍاحس
ؾطهبيِپصيط ،ثِ حؿبة گطفتِ هيقَز.



وٌتطل :تَاًبيي ضاّجطي ؾيبؾتْبي هبلي ٍ ٖوليبتي يه ٍاحيس تزيبضي ثيِ هٌٓيَض وؿيت هٌيبفٕ اظ
فٗبليتْبي آى.



وٌتطل هكتطن :هكبضوت زض وٌتطل يه فٗبليت التهبزي ثِ هَرت يه تَافك لطاضزازي اؾيت ٍ
تٌْب ٌّگبهي ٍرَز زاضز وِ تهوينگيطيْبي هبلي ٍ ٖوليبتي ضاّجطزي هطثٌَ ثِ آى فٗبليت ،هؿتلعم
اتفبق آضاي اقربل زاضاي وٌتطل هكتطن (قطوبي ذبل) ثبقس.



ًفَش لبثل هالحِٓ :تَاًبيي هكبضوت زض تهوينگيطيْبي هطثٌَ ثِ ؾيبؾتْبي هبلي ٍ ٖولييبتي ييه
ٍاحس تزبضيٍ ،لي ًِ زض حس وٌتطل يب وٌتطل هكتطن ؾيبؾتْبي هعثَض.



ٍاحس تزبضي فطٖي :يه ٍاحس تزبضي وِ تحت وٌتطل ٍاحس تزبضي زيگطي (ٍاحس تزبضي انلي) اؾت.



ٍاحس تزبضي ٍاثؿتِ :يه ٍاحس ؾطهبيِپصيط وِ ٍاحس ؾطهبيِگصاض زض آى ًفَش لبثل هالحٓيِ زاضز،
اهب ٍاحس تزبضي فطٖي يب هكبضوت ذبل ٍاحس ؾطهبيِگصاض هحؿَة ًويقَز.

.13

حؿبثساضي ؾطهبيِگصاضي زض ٍاحس تزبضي ٍاثؿتِ ثبيس ثِ ضٍـ اضظـ ٍيػُ اًزبم قَز ،هگط ٌّگبهي
وِ:

الف .ثب تَرِ ثِ هٗبفيت ثٌس  6اؾتبًساضز حؿبثساضي قوبضُ  18ثب ٌَٖاى ”نَضتْبي هبلي تلفيمي ٍ حؿبثساضي
ؾطهبيِگصاضي زض ٍاحسّبي تزبضي فطٖي“ٍ ،احس تزبضي انلي وِ زاضاي ؾطهبيِگصاضي زض ٍاحس تزبضي
ٍاثؿتِ ًيع هيثبقس ،هلعم ثِ اضائِ نَضتْبي هبلي تلفيمي ًجبقس ،يب
ة.

توبهي هَاضز ظيط نسق وٌس:
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.1

ٍاحس ؾطهبيِگصاض ،ذَز ٍاحس تزبضي فطٖي ٍ توبهبً هتٗلك ثِ ٍاحس تزبضي زيگط ثبقس يب ٍاحس تزبضي
فطٖي يه ٍاحس زيگط ثب هبلىيت ووتط اظ  100زضنس ؾْبم ثبقس ٍ ؾبيط نبحجبى ؾْبم ٖليضغن آگبّي اظ
لهس ٍاحس ؾطهبيِگصاض ثطاي ٖسم ثىبضگيطي ضٍـ اضظـ ٍيػُ ثب آى هربلفت ًساقتِ ثبقٌس.

.2

ؾْبم يب ؾبيط اٍضاق ثْبزاض ٍاحس ؾطهبيِگصاض زض ثَضؼ اٍضاق ثْبزاض يب ؾبيط ثبظاضّبي زض زؾتطؼ
ٖوَم ،هٗبهلِ ًكَز.

.3

ٍاحس ؾطهبيِگصاض ثطاي ٖطيِ ّطگًَِ اٍضاق ثْبزاض ثِ ٖوَم ،نَضتْبي هبلي ذَز ضا ثِ ّيئت پصيطـ
ثَضؼ اٍضاق ثْبزاض يب ؾبيط هطارٕ ًٓبضتي تحَيل ًسازُ ثبقس يب زض رطيبى تحَيل آى ًجبقس.

.4

ٍاحس تزبضي انلي ًْبيي يب هيبًي ٍاحس ؾطهبيِگصاض ،نَضتْبي هبلي تلفيمي لبثل زؾتطؼ ثطاي اؾتفبزُ
ٖوَهي ضا َجك اؾتبًساضزّبي حؿبثساضي تْيِ وٌس.

.14

پؽ اظ اٖوبل ضٍـ اضظـ ٍيػُ ،ؾطهبيِگصاضي زض ٍاحس تزبضي ٍاثؿتِ وِ َجك اؾتبًساضز حؿبثساضي
قوبضُ  31ثب ٌَٖاى ”زاضاييْبي غيطربضي ًگْساضي قسُ ثطاي فطٍـ ٍ ٖوليبت هتَلف قسُ“ ثِ ٌَٖاى
ًگْساضي قسُ ثطاي فطٍـ َجمِثٌسي قسُ اؾت ،ثبيس ثطهجٌبي الل هجلغ زفتطي هجتٌي ثط اضظـ ٍيػُ
ٍ ذبلم اضظـ فطٍـ اضظيبثي قَز.

.16

ٍاحس ؾطهبيِگصاض ثبيس اظ ظهبًي وِ ًفَش لبثل هالحِٓ ثط ٍاحس تزبضي ٍاثؿتِ ضا اظ زؾت هيزّس
اؾتفبزُ اظ ضٍـ اضظـ ٍيػُ ضا هتَلف وٌس .ثٗس اظ آى تبضيد ،حؿبثساضي ؾطهبيِگصاضي تبثٕ اؾتبًساضز
حؿبثساضي قوبضُ  15ثب ٌَٖاى ”حؿبثساضي ؾطهبيِگصاضيْب“ ذَاّس ثَز .هجلغ زفتطي ؾطهبيِگصاضي
ثبيس اظ تبضيد تَلف ثىبضگيطي ضٍـ اضظـ ٍيػُ ثِ ثٗس ثِ ٌَٖاى ثْبي توبم قسُ ؾطهبيِگصاضي
هحؿَة قَز .زض نَضتي وِ زض زٍضُّبي آتيٍ ،احس ؾطهبيِگصاض هجبلغي ثبثت ؾَز اظ هحل ؾَز
اًجبقتِ ٍ اًسٍذتِّبي لجل اظ تبضيد تغييط ضٍـ زضيبفت وٌس ،ايي هجبلغ ثبيس اظ هجلغ زفتطي
ؾطهبيِگصاضي وؿط قَز.

.23

ٍاحس ؾطهبيِگصاض زض ثىبضگيطي ضٍـ اضظـ ٍيػُ اظ آذطيي نَضتْبي هبلي ٍاحس تزبضي ٍاثؿتِ
اؾتفبزُ هيوٌسٌّ .گبهي وِ ثيي تبضيرْبي گعاضقگطي ٍاحس ؾطهبيِگصاض ٍ ٍاحس تزبضي ٍاثؿتِ تفبٍت
ٍرَز زاضزٍ ،احس تزبضي ٍاثؿتِ ثِ هٌَٓض اؾتفبزُ ٍاحس ؾطهبيِگصاض ،نَضتْبي هبلي ذَز ضا ثط اؾبؼ
تبضيد نَضتْبي هبلي ٍاحس ؾطهبيِگصاض تْيِ هيوٌس ،هگط ايٌىِ اًزبم ايي وبض ٖولي ًجبقس.

.24

اگط زض ثىبضگيطي ضٍـ اضظـ ٍيػُ ،تبضيد گعاضقگطي نَضتْبي هبلي ٍاحس تزبضي ٍاثؿتِ هتفبٍت اظ
تبضيد گعاضقگطي نَضتْبي هبلي ٍاحس ؾطهبيِگصاض ثبقس ،زض اضتجبٌ ثب آحبض هٗبهالت ٍ ؾبيط
ضٍيسازّبي ٖوسُ وِ زض فبنلِ ظهبًي ثيي تبضيد نَضتْبي هبلي ٍاحس تزبضي ٍاثؿتِ ٍ تبضيد نَضتْبي
هبلي ٍاحس ؾطهبيِگصاض ضخ زازُ اؾت ،تٗسيالت الظم اًزبم هيقَز .زض ّط حبل ،پبيبى زٍضُ هبلي ٍاحس
تزبضي ٍاثؿتِ ًجبيس ثيف اظ ؾِ هبُ لجل اظ پبيبى زٍضُ هبلي ٍاحس ؾطهبيِگصاض ثبقسََ .ل زٍضُّبي
گعاضقگطي ٍ تفبٍت ثيي پبيبى زٍضُّبي گعاضقگطي ثبيس زض توبم زٍضُّب يىؿبى ثبقس.

.25

زض تْيِ نَضتْبي هبليٍ ،احس ؾطهبيِگصاض ثبيس ثطاي هٗبهالت ٍ ضٍيسازّبي هكبثْي وِ زض قطايٍ
يىؿبى ضخ زازُاًس ،اظ ضٍيِّبي حؿبثساضي يىؿبى اؾتفبزُ وٌس.
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.33

ّط ٍاحس ؾطهبيِگصاض وِ تٌْب زاضاي ٍاحس(ّبي) تزبضي ٍاثؿتِ اؾت ،غيط اظ ٍاحسّبي تزبضي يبز قسُ
زض ثٌس  ،13ثبيس نَضتْبي هبلي ضا ثطاؾبؼ ضٍـ اضظـ ٍيػُ تْيِ ٍ نَضتْبي هبلي رساگبًِ ذَز ضا
ّوطاُ آى اضائِ وٌس.

.34

حؿبثساضي ؾطهبيِگصاضي زض ٍاحسّبي تزبضي ٍاثؿتِ وِ َجك اؾتبًساضز حؿبثساضي قوبضُ 31
ثب ٌَٖاى ”زاضاييْبي غيطربضي ًگْساضي قسُ ثطاي فطٍـ ٍ ٖوليبت هتَلف قسُ“ ،ثِ ََض هؿتمل يب
زض لبلت يه هزوَِٖ ٍاحس ،ثِ ٌَٖاى ًگْساضي قسُ ثطاي فطٍـ َجمِثٌسي ًكسُ اؾت ثبيس زض
نَضتْبي هبلي رساگبًِ ٍاحس ؾطهبيِگصاض هٌُجك ثب ضٍيِ حؿبثساضي ٍاحس ؾطهبيِگصاض زض هَضز
ؾطهبيِگصاضيْبي ثلٌسهست َجك اؾتبًساضز حؿبثساضي قوبضُ  15ثب ٌَٖاى ”حؿبثساضي ؾطهبيِگصاضيْب“
اًزبم قَز .ثب ؾطهبيِگصاضي زض ٍاحس تزبضي ٍاثؿتِ وِ َجك اؾتبًساضز حؿبثساضي قوبضُ  31ثب ٌَٖاى
”زاضاييْبي غيطربضي ًگْساضي قسُ ثطاي فطٍـ ٍ ٖوليبت هتَلف قسُ“ ،ثِ ََض هؿتمل يب زض لبلت
يه هزوَِٖ ٍاحس ثِ ٌَٖاى ًگْساضي قسُ ثطاي فطٍـ َجمِ ثٌسي قسُ اؾت ثبيس َجك اؾتبًساضز
يبز قسُ ثطذَضز قَز.

.35

هَاضز ظيط ثبيس افكب قَز:

الف .اضظـ ثبظاض ؾطهبيِگصاضي زض ٍاحسّبي تزبضي ٍاثؿتِاي وِ ثطاي آًْب ليوت ثبظاض ٍرَز زاضز،
ة

 .ذالنِ اَالٖبت هبلي ّط يه اظ ٍاحسّبي تزبضي ٍاثؿتِ قبهل هزؤَ زاضاييْب ،ثسّيْب ،زضآهسّب ٍ
ؾَز يب ظيبى،

د

 .زاليل تَريْي ٍرَز ًفَش لبثل هالحِٓ ،زض نَضتي وِ ٍاحس ؾطهبيِگصاض ثِ نَضت هؿتمين يب
غيط هؿتمين (اظ َطيك ٍاحسّبي تزبضي فطٖي ذَز) ،ووتط اظ  20زضنس حك ضأي ثبلفٗل يب ثبلمَُ ٍاحس
ؾطهبيِپصيط ضا زض اذتيبض زاقتِ ثبقس،

ز

 .زاليل تَريْي ًجَز ًفَش لبثل هالحِٓ ،زض نَضتي وِ ٍاحس ؾطهبيِگصاض ثِ نَضت هؿتمين يب
غيط هؿتمين (اظ َطيك ٍاحسّبي تزبضي فطٖي ذَز) ،حسالل  20زضنس حك ضأي ثبلفٗل يب ثبلمَُ ٍاحس
ؾطهبيِپصيط ضا زض اذتيبض زاقتِ ثبقس،

ّ

 .پبيبى زٍضُ گعاضقگطي نَضتْبي هبلي ٍاحس تزبضي ٍاثؿتٌِّ ،گبهي وِ ايي نَضتْبي هبلي ثب اؾتفبزُ
اظ ضٍـ اضظـ ٍيػُ تْيِ هيقَز ٍ تبضيد يب زٍضُ آًْب ثب نَضتْبي هبلي ٍاحس ؾطهبيِگصاض هتفبٍت
اؾت ٍ زليل اؾتفبزُ اظ تبضيد يب زٍضُ هتفبٍت،

ٍ

 .هبّيت ٍ هيعاى ّطگًَِ هحسٍزيت ثب اّويت (ثطاي هخبلً ،بقي اظ قطايٍ اؾتمطاو يب العاهبت
لبًًَي) زض تَاًبيي ٍاحس تزبضي ٍاثؿتِ ثطاي اًتمبل ٍرَُ ثِ ٍاحس ؾطهبيِگصاض زض لبلت ؾَز ؾْبم
ًمسي يب ثبظپطزاذت تؿْيالت زضيبفتي يب پيفپطزاذتْب،

ظ

 .ؾْن قٌبؾبيي ًكسُ اظ ظيبًْبي ٍاحس تزبضي ٍاثؿتِّ ،ن ثطاي زٍضُ هَضز گعاضـ ٍ ّن ثِ نَضت
تزويٗي ،اگط ٍاحس ؾطهبيِگصاض قٌبؾبيي ؾْن ذَز اظ ظيبًْبي ٍاحس تزبضي ٍاثؿتِ ضا هتَلف وطزُ
ثبقس،

ح

 .ايي ٍالٗيت وِ َجك ثٌس  ،13حؿبثساضي ٍاحس تزبضي ٍاثؿتِ ثِ ضٍـ اضظـ ٍيػُ اًزبم ًويقَزٍ ،
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ٌ

 .ذالنِ اَالٖبت هبلي ،ثِ ََض رساگبًِ يب گطٍّي ،ثطاي ٍاحسّبي تزبضي ٍاثؿتِاي وِ حؿبثساضي آًْب
ثِ ضٍـ اضظـ ٍيػُ اًزبم ًويقَز ،قبهل هجبلغ هزؤَ زاضاييْب ،ثسّيْب ،زضآهسّب ٍ ،ؾَز يب ظيبى.

.36

ؾطهبيِگصاضي زض ٍاحسّبي تزبضي ٍاثؿتِاي وِ حؿبثساضي آًْب ثِ ضٍـ اضظـ ٍيػُ اًزبم هيگيطز،
ثِ اؾتخٌبي ؾطهبيِگصاضيْبي َجمِثٌسي قسُ ثِ ٌَٖاى ًگْساضي قسُ ثطاي فطٍـ ،ثبيس ثِ ٌَٖاى
زاضاييْبي غيط ربضي َجمِثٌسي قَز .ؾْن ٍاحس ؾطهبيِگصاض اظ ؾَز ذبلم يب ظيبى زٍضُ ايي ٍاحسّبي
تزبضي ٍاثؿتِ ٍ هجلغ زفتطي ايي ؾطهبيِگصاضيْب ثبيس ثِ نَضت رساگبًِ افكب قَز .ؾْن ٍاحس
ؾطهبيِگصاض اظ ًتبيذ ٖوليبت هتَلف قسُ ايي ٍاحسّبي تزبضي ٍاثؿتِ ًيع ثبيس ثِ نَضت رساگبًِ
افكب قَز.

.37

ؾْن ٍاحس ؾطهبيِگصاض اظ تغييطات قٌبؾبيي قسُ زض نَضت ؾَز ٍ ظيبى ربهٕ ٍاحس تزبضي ٍاثؿتِ
ثبيس زض نَضت ؾَز ٍ ظيبى ربهٕ ٍاحس ؾطهبيِگصاض اضائِ قَز.

.38

َجك اؾتبًساضز حؿبثساضي قوبضُ  4ثب ٌَٖاى ”شذبيط ،ثسّيْبي احتوبلي ٍ زاضاييْبي احتوبلي“،
ٍاحس ؾطهبيِگصاض ثبيس هَاضز ظيط ضا افكب وٌس:

الف .ؾْن ذَز اظ ثسّيْبي احتوبلي ٍاحس تزبضي ٍاثؿتِ وِ ثِ نَضت هكتطن ثب ؾبيط ؾطهبيِگصاضاى هتْٗس
قسُ اؾتٍ ،
ة.

ثسّيْبي احتوبلي وِ ثِ زليل تْٗس رساگبًِ ٍاحس ؾطهبيِگصاض ًؿجت ثِ توبم يب ثركي اظ ثسّيْبي
ٍاحس تزبضي ٍاثؿتِ ايزبز قسُ اؾت.

.39

العاهبت ايي اؾتبًساضز زض هَضز وليِ نَضتْبي هبلي وِ زٍضُ هبلي آًْب اظ تبضيد  ٍ 1390/1/1ثٗس اظ آى
قطٍٔ هيقَز ،الظماالرطا اؾت.

 .21استاوذاسد حسابذاسي ضماسٌ 21
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.3

العاهبت ايي اؾتبًساضز ثبيس ثطاي حؿبثساضي وليِ اربضُّب ثِ اؾتخٌبي هَاضز ظيط ثىبض گطفتِ قَز :
الف .لطاضزازّبي اربضُ ثطاي اوتكبف يب ثْطُثطزاضي اظ هٌبثٕ َجيٗي هبًٌس ًفت ،گبظ ،رٌگل ،فليعات ٍ
ؾبيط حمَق هطثٌَ ثِ هٗبزىٍ ،
ة .لطاضزازّبي اُٖبي هزَظ زضذهَل اؾيتفبزُ اظ هيَاضزي ًٓييط فيلوْيبي ؾييٌوبيي ٍ ٍييسيَيي،
ًوبيكٌبهِ ،حك اذتطأ ،حك تأليف ٍ ًطمافعاضّبي ضايبًِاي.

.5

انُالحبت شيل زض ايي اؾتبًساضز ثب هٗبًي هكرم ظيط ثىبض ضفتِ اؾت:
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اربضُ  :هَافمتٌبهِاي اؾت وِ ثِ هَرت آى ،اربضُزٌّسُ زض لجبل زضيبفت هجلغ يب هجبلغ هكرهي حك اؾتفبزُ
اظ زاضايي ضا ثطاي هست هَضز تَافك ثِ اربضُوٌٌسُ ٍاگصاض هيوٌس.
اربضُ ؾطهبيِاي ٖ :جبضت اؾت اظ اربضُاي وِ ثِ هَرت آى تمطيجبً توبم هربَطات ٍ هعايبي ًبقي اظ هبلىيت
زاضايي ثِ اربضُوٌٌسُ هٌتمل هيقَز .هبلىيت زاضايي هوىي اؾت ًْبيتبً اًتمبل يبثس يب اًتمبل ًيبثس.
اربضُ ٖوليبتي  :ثِ اربضُاي غيط اظ اربضُ ؾطهبيِاي اَالق هيقَز.
اربضُ غيط لبثل فؿد ًَٖ :ي اربضُ اؾت وِ تٌْب زض هَاضز ظيط لبثل فؿد اؾت:
الف ٍ .لَٔ ثطذي پيكبهسّبي احتوبلي ثٗيس،
ة

 .ثب هزَظ اربضُزٌّسُ،
اًٗمبز لطاضزاز رسيس اربضُ ثطاي ّوبى زاضايي يب زاضايي هكبثِ ،ثيي ّوبى اربضُوٌٌسُ ٍ اربضُزٌّسُ،

د.
يب
ز.

پطزاذت هجلغ ايبفي تَؾٍ اربضُوٌٌسُ ،ثِ گًَِاي وِ زض آغبظ اربضُ زض ضاثُِ ثب اؾتوطاض اربضُ
اَويٌبًي هٗمَل ٍرَز زاقتِ ثبقس.

آغبظ اربضُ ٖ :جبضت اؾت اظ تبضيد زض اذتيبض گطفتي زاضايي يب آغبظ تٗلك گطفتي اربضُثْبّ ،ط وسام همسم اؾت.
زٍضُ اربضُ ٖ :جبضت اظ زٍضُ غيطلبثل فؿري اؾت وِ اربضُوٌٌسُ ،زاضايي هَضز ًٓط ضا ثطاي آى زٍضُ اربضُ
وطزُ اؾت ثِ ايبفِ ّط هست ظهبى زيگطي وِ اربضُوٌٌسُ اذتيبض زاضز اربضُ آى زاضايي ضا ثب پطزاذت
يب ثيسٍى پطزاذت هجلغ ايبفيي ازاهِ زّس ٍ زض آغبظ اربضُ اَويٌبى هٗمَلي ٍرَز زاقتِ ثبقس وِ
اربضُوٌٌسُ اظ ايي اذتيبض اؾتفبزُ ذَاّس وطز.
حسالل هجبلغ اربضُ ٖ :جبضت اؾت اظ هجبلغي وِ اربضُوٌٌسُ ثبيس زض ََل زٍضُ اربضُ ثپطزاظز يب اظ ٍي اًتٓبض
هيضٍز وِ پطزاذت وٌس (ثِ اؾتخٌبي هربضد هبليبتً ،گْساضي زاضايي ٍ ذسهبت وِ ثِ ْٖسُ
اربضُزٌّسُ اؾت) ثِ ايبفِ:
الف  .زض اضتجبٌ ثب اربضُوٌٌسُّ ،ط هجلغي وِ تَؾٍ ٍي يب ّط قرم ٍاثؿتِ ثِ ٍي تًويي قسُ اؾت ،يب
ة.

زض اضتجبٌ ثب اربضُزٌّسُّ ،ط گًَِ اضظـ ثبليوبًسُ وِ پطزاذت آى تَؾٍ اربضُوٌٌسُ يب قرم حبلخي
ثِ اربضُزٌّسُ تًويي قسُ ثبقس.

ثب ايي حبل ،چٌبًچِ اربضُوٌٌسُ اذتيبض زاقتِ ثبقس زاضايي هَضز اربضُ ضا ثِ ليوتي ذطيساضي وٌس وِ اًتٓبض ضٍز
ثِ هطاتت ووتط اظ اضظـ هٌهفبًِ آى زض ظهبى لبثل اؾتفبزُ ثَزى اذتيبض ذطيس ثبقس ٍ زض آغبظ لطاضزاز
ًيع اَويٌبى هٗمَلي زضثبضُ اؾتفبزُ اظ ايي اذتيبض ٍرَز زاقتِ ثبقس ،حسالل هجلغ اربضُ ٖجبضت اظ حسالل
اربضُ ثْبي لبثل پطزاذت زض ََل زٍضُ اربضُ ثِ ايبفِ هجلغ هَضز ًيبظ ثطاي اؾتفبزُ اظ اذتيبض ذطيس
هعثَض اؾت.
اضظـ هٌهفبًِ  :هجلغي اؾت وِ ذطيساضي هُلٕ ٍ هبيل ٍ فطٍقٌسُاي هُلٕ ٍ هبيل هيتَاًٌس زض هٗبهلِاي
حميمي ٍ زض قطايٍ ٖبزي ،يه زاضايي ضا زض اظاي هجلغ هعثَض ثب يىسيگط هجبزلِ وٌٌس.
ٖوط التهبزي ٖ :جبضت اؾت اظ :
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الف .هست ظهبًي وِ اًتٓبض هيضٍز يه زاضايي اظ لحبِ التهبزي تَؾٍ يه يب چٌس وبضثط لبثل اؾتفبزُ
ثبقس ،يب
ة.

تٗساز تَليس يب ٍاحسّبي هكبثْي وِ اًتٓبض هيضٍز زض فطايٌس اؾتفبزُ اظ زاضايي تَؾٍ يه يب چٌس
اؾتفبزُوٌٌسُ وؿت قَز.

ٖوط هفيس ٖ :جبضت اؾت اظ هست ظهبًي وِ اًتٓبض هيضٍز هٌبفٕ التهبزي زاضايي هَضز اربضُ تَؾٍ ٍاحس
تزبضي ههطف قَز .ايي زٍضُ اظ اثتساي زٍضُ اربضُ قطٍٔ هيقَز ٍ هتأحط اظ هحسٍزيتْبي ظهبًي
هٌسضد زض لطاضزاز اربضُ ًيؿت.
اضظـ ثبليوبًسُ تًويي قسُ ٖ :جبضت اؾت اظ:
الف .زض هَضز اربضُوٌٌسُ ،آى ثرف اظ اضظـ ثبليوبًسُ زاضايي وِ تَؾٍ اربضُوٌٌسُ يب قرم ٍاثؿتِ ثِ
ٍي تًويي گطزيسُ اؾت (هجلغ تًويي قسُ حساوخط هجلغي اؾت وِ هيتَاًس تحت ّط قطايُي لبثل
پطزاذت ثبقس)ٍ ،
ة.

زض هَضز اربضُزٌّسُ ،آى ثرف اظ اضظـ ثبليوبًسُ زاضايي وِ تَؾٍ اربضُوٌٌسُ يب قرم حبلخي
تًويي قسُ اؾت.

اضظـ ثبليوبًسُ تًويي ًكسُ ٖ :جبضت اؾت اظ آى ثرف اظ اضظـ ثبليوبًسُ زاضايي وِ اربضُزٌّسُ ًؿجت
ثِ تحمك آى اَويٌبى وبفي ًساضز يب تٌْب تَؾٍ قرم ٍاثؿتِ ثِ اربضُزٌّسُ تًويي قسُ اؾت.
ؾطهبيِگصاضي ًبذبلم زض اربضُ ٖ :جبضت اؾت اظ هزؤَ حسالل هجبلغ اربضُ هطثٌَ ثِ اربضُ ؾطهبيِاي اظ زيس
اربضُزٌّسُ ٍ ّط گًَِ اضظـ ثبليوبًسُ تًويي ًكسُاي وِ ثِ ٍي تٗلك هيگيطز.
زضآهس هبلي وؿت ًكسُ ٖ :جبضت اؾت اظ تفبٍت ثيي:
الف .هزؤَ حسالل هجبلغ اربضُ هطثٌَ ثِ لطاضزاز اربضُ ؾطهبيِاي اظ زيس اربضُزٌّسُ ٍ ّط گًَِ اضظـ
ثبليوبًسُ تًويي ًكسُاي وِ ثِ ٍي تٗلك هيگيطزٍ ،
ة.

اضظـ فٗلي هجلغ يبز قسُ زض ثٌس “ الف“ ثب ًطخ يوٌي ؾَز تًوييقسُ اربضُ.
خالصدراجارُٖ:جبضت اؾت اظ ؾطهبيِگيصاضي ًبذيبلم زض اريبضُ پيؽ اظ وؿيط

گذاري

 سزهايِ
زضآهس هبلي وؿت ًكسُ.
شذُاجارُٖ:جبضت اؾت اظ ًطخ تٌعيلي وِ زض آغيبظ اريبضُ ،ؾيجت قيَز

ضوٌيسَدتضويي

ًزخ


هزؤَ اضظـ فٗلي حسالل هجبلغ اربضُ ٍ اضظـ ثبليوبًسُ تًويي ًكسُ زاضايي ثب اضظـ هٌهيفبًِ
زاضايي هَضز اربضُ ثطاثط قَز.
كٌٌذًُ:طخ ؾَز تًويي قسُاي اؾت وِ اربضُوٌٌيسُ ًيب گعييط

بزاياجارُ

استقزاض

فزضي

ًزخ


هي ثَز ثطاي يه اربضُ هكبثِ پطزاذيت وٌيس ييب زض نيَضت ٖيسم اهىيبى تٗيييي آىً ،طذيي ويِ
اربضُوٌٌسُ ًب گعيط هيثَز زض آغبظ اربضُ ثطاي زضيبفت ٍاهي ثب قطايٍ ثبظپطزاذت ٍ تًويي هكبثِ
رْت اؾتمطاو هَضز ًيبظ ثطاي ذطيس زاضايي هَضز ًٓط هتحول قَز.

.8

ًَٔ اربضُ (يٌٗي ؾطهبيِاي يب ٖوليبتي) ثِ هحتَاي هٗبهلِ ٍ ًِ قىل لطاضزاز ثؿتگي زاضزً .وًَِّبيي اظ
قطايُي وِ زض آى ،يه اربضُ هٗوَالً ثِ ٌَٖاى اربضُ ؾطهبيِاي َجمِثٌسي هيقَز ،ثِ قطح ظيط اؾت:
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الفَ .جك لطاضزاز اربضُ ،هبلىيت زاضايي زض پبيبى زٍضُ اربضُ ثِ اربضُوٌٌسُ هٌتمل قَز (اربضُ ثِ قطٌ
توليه)،
ة.

اربضُوٌٌسُ اذتيبض زاقتِ ثبقس وِ زاضايي هَضز اربضُ ضا زض تبضيد اٖوبل اذتيبض ذطيس ثِ ليوتي وِ اًتٓبض
هيضٍز ثِ هطاتت ووتط اظ اضظـ هٌهفبًِ زاضايي زض آى تبضيد ثبقس ذطيساضي وٌس ٍ زض آغبظ اربضُ،
اًتٓبض هٗمَلي ٍرَز زاقتِ ثبقس وِ اربضُوٌٌسُ اظ ايي اذتيبض اؾتفبزُ ذَاّس وطز،

د.

زٍضُ اربضُ حسالل  75زضنس ٖوط التهبزي زاضايي ضا زضثط گيطز ،حتي اگط هبلىيت زاضايي ًْبيتبً هٌتمل
ًكَز.

ز.

اضظـ فٗلي حسالل هجبلغ اربضُ زض آغبظ اربضُ حسالل ثطاثط ثب  90زضنس اضظـ هٌهفبًِ زاضايي هَضز
اربضُ ثبقسٍ ،

ّ.

زاضايي هَضز اربضُ زاضاي هبّيت ذبني ثبقس ثِ گًَِاي وِ تٌْب اربضُوٌٌسُ ثتَاًس ثسٍى اًزبم تغييطات
لبثل هالحِٓ ،اظ آى اؾتفبزُ وٌس

. 11

اربضُّبي ؾطهبيِاي ثبيس تحت ٌَٖاى زاضايي ٍ ثسّي ٍ ثِ هجلغي هٗبزل اضظـ هٌهفبًِ زاضاييي هيَضز
اربضُ زض آغبظ اربضُ يب ثِ اضظـ فٗلي حسالل هجبلغ اربضُّ ،ط وسام ووتط اؾت ،زض تطاظًبهِ اربضُوٌٌسُ
هٌٗىؽ قَز .ثطاي هحبؾجِ اضظـ فٗلي حسالل هجبلغ اربضُ ،اظ ًطخ يوٌي ؾَز تًيوييقيسُ اريبضُ ٍ
زض نَضتي وِ تٗييي ًطخ يوٌي ؾَز تًوييقسُ اربضُ اهىبىپصيط ًجبقس اظ ًيطخ فطييي اؾيتمطاو
ثطاي اربضُوٌٌسُ اؾتفبزُ هيقَز.

. 16

هجبلغ اربضُ ثبيس ثيي ّعيٌِّبي هبلي ٍ وبّف هبًسُ ثسّي تؿْين قَزّ .عيٌِ هبلي ثبيس ثِگًَِاي ثيِ
زٍضُّبي هبلي زض ََل زٍضُ اربضُ تؿْين قَز وِ يه ًطخ ؾَز تًويي قسُ ازٍاضي حبثت ًؿجت ثِ
هبًسُ ثسّي ثطاي ّط زٍضُ ايزبز وٌس .زض ٖول ثطاي ؾَْلت هحبؾجِ هيتَاى اظ ًطخ تمطيجي ثطاي اييي
هٌَٓض اؾتفبزُ وطز.

. 17

زض ّط زٍضُ هبلي اربضُ ؾطهبيِاي ،ؾجت ايزبز ّعيٌِ اؾتْالن زاضايي ٍ ّعيٌِّبي هبلي هيقَز .ضٍيِ
اؾتْالن زاضايي هَضز اربضُ ثبيس ثب ضٍيِ هَضز اؾتفبزُ ثطاي زاضاييْبي اؾتْالنپصيط تحت توله ٍاحس
تزبضي يىؿبى ثبقسّ .عيٌِ اؾتْالن ثبيس َجك اؾتبًساضز حؿبثساضي قيوبضُ  11ثيب ٌٖيَاى ” زاضاييْيبي
حبثت هكَْز“ هحبؾجِ ٍ قٌبؾبيي قَز .اگط ًؿجت ثيِ توليه زاضاييي زض پبييبى زٍضُ اريبضُ تَؾيٍ
اربضُوٌٌسُ ،اَويٌبى هٗمَلي ٍرَز ًساضز ،زاضايي اربضُقسُ ثبيس زض ََل زٍضُ اربضُ يب ٖوط هفييس آى
ّط وسام وَتبُتط اؾت ،هؿتْله قَز.

. 21

اربضُوٌٌسُ ثبيس زض ضاثُِ ثب اربضُّبي ؾطهبيِاي هَاضز ظيط ضا افكب وٌس:
الف  .ضٍيِ حؿبثساضي هَضز اؾتفبزُ رْت قٌبؾبيي اربضُّبي ؾطهبيِاي،
ة  .ضٍقْبي هَضز اؾتفبزُ رْت هحبؾجِ اؾتْالن ٍ ٖوط هفيس يب ًطذْبي اؾتْالن هَضز اؾتفبزُ،
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د  .نَضت تُجيك ًبذبلم هجلغ زفتطي ،شذيطُ وبّف زائوي زض اضظـ زاضايي ٍ اؾيتْالن اًجبقيتِ
زض اثتسا ٍ اًتْبي زٍضُ وِ ايبفبت ،وبّف ،اؾتْالن زٍضُ ٍ ؾبيط الالم گطزـ زاضاييْبي هيَضز
اربضُ ضا ًكبى زّس،
ز  .هزؤَ ّعيٌِّبي هبلي وِ ثبثت لطاضزازّبي اربضُ ؾطهبيِاي ثِ زٍضُ ريبضي ترهييم يبفتيِ
اؾت،
ّ  .هجبلغ تْٗسات ًبقي اظ لطاضزازّبي اربضُ ؾطهبيِاي پؽ اظ وؿط ّعيٌِّبي هبلي ترهيم يبفتِ ثِ
زٍضُّبي آتي ٍ تفىيه ذبلم ثسّيْبي هطثٌَ ثِ زٍ َجمِ ربضي ٍ غيطربضي.
ٍ

 .قطح ولي اظ اّن قطايٍ لطاضزاز اربضُ ثطاي اربضُوٌٌسُ اظ روليِ هيست ،هجليغ اريبضُ ؾيبالًِ،
قطايٍ تزسيس لطاضزاز ،اذتيبض ذطيس ٍ هحسٍزيتْبي پيفثيٌي قيسُ زض ليطاضزاز اريبضُ قيبهل
هحسٍزيت زض تمؿين ؾَز ،اؾتمطايْبي رسيس يب لطاضزازّبي اربضُ رسيس.

. 22

زض اربضُ ّبي ٖوليبتي  ،هجبلغ اربضُ ثبيس ثطهجٌبي ذٍ هؿتمين َي زٍضُ اريبضُ ثيِ ٌٖيَاى ّعيٌيِ زٍضُ
قٌبؾبيي قَز هگط ايٌىِ هجٌبي ؾيؿتوبتيه زيگطي ثيبًگط الگَي ظهبًي وؿت هٌبفٕ التهيبزي تَؾيٍ
اؾتفبزُوٌٌسُ ثبقس.

. 24

اربضُوٌٌسُ ثبيس زض ضاثُِ ثب اربضُّبي ٖوليبتي هَاضز ظيط ضا افكب وٌس:
الف .حسالل هجبلغ اربضُ آتي ثطاي اربضُّبي ٖوليبتي غيطلبثل فؿد ّوطاُ ثب اَالٖبت هطثٌَ ثِ هست
ٍ هجلغ اربضُ ؾبليبًِ،
ة  .هجبلغ اربضُ وِ ثِ ٌَٖاى ّعيٌِ زٍضُ قٌبؾبيي قسُ اؾتٍ ،
د  .قطح ولي اظ اّن قطايٍ اربضُ زض هَضز اربضُوٌٌسُ اظ رولِ هحسٍزيتْبي پييفثيٌيي قيسُ زض
لطاضزاز اربضُ ،قبهل هحسٍزيت زض تمؿين ؾَز ،اؾتمطايْبي رسيس ٍ اًٗمبز لطاضزازّبي اربضُ
رسيس.

. 25

اربضُزٌّسُ ثبيس زاضايي هطتجٍ ثب اربضُ ؾيطهبيِاي ضا زض تطاظًبهيِ ثيِ ٌٖيَاى ييه ضلين زضييبفتٌي ٍ
ثِ هجلغي هٗبزل ؾطهبيِگصاضي ذبلم زض اربضُ هٌٗىؽ وٌس.

. 31

اربضُ زٌّسُاي وِ تَليسوٌٌسُ يب فطٍقٌسُ اؾت ،ثبيس ؾَز يب ظييبى فيطٍـ ضا ّوبًٌيس ضٍييِ هيَضز
اؾتفبزُ ثطاي فطٍقْبي لُٗي زض نَضت ؾَز ٍ ظييبى قٌبؾيبيي وٌيس .چٌبًچيِ ٖويساً اظ ًيطخ ؾيَز
تًوييقسُ ووتطي اؾتفبزُ قَز ،ؾَز حبنل اظ فطٍـ ثبيس ثب اٖوبل ًطخ ؾَز تًوييقيسُ تزيبضي
ضايذ قٌبؾبيي قَز .افعٍى ثطايي  ،هربضد هؿتمين اٍليِ ثبيس زض قطٍٔ زٍضُ اريبضُ ثيِ ٌٖيَاى ّعيٌيِ
زض نَضت ؾَز ٍ ظيبى قٌبؾبيي قَز.

 . 36اربضُزٌّسُ ثبيس زض ضاثُِ ثب اربضُّبي ؾطهبيِاي هَاضز ظيط ضا افكب وٌس :
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الف .ؾطهبيِگصاضي ًبذبلم زض اربضُّب ،زضآهس هيبلي وؿيت ًكيسُ ٍ ؾيطهبيِگيصاضي ذيبلم زض
اربضُّب زض تبضيد تطاظًبهِ ٍ ّوچٌيي تفىيه ذبلم هُبلجبت هطثٌَ (ؾطهبيِگيصاضي ذيبلم زض
اربضُ) ثِ زٍ َجمِ ربضي ٍ غيطربضي،
ة  .شذيطُ اًجبقتِ ثطاي حسالل هجبلغ اربضُ غيطلبثل ٍنَلٍ ،
د  .قطح ولي اظ اّن قطايٍ لطاضزاز اربضُ ثلٌسهست زض هَضز اربضُزٌّسُ .
 . 37اربضُ زٌّسُ ثبيس زاضاييْبي هَئَ اربضُ ٖوليبتي ضا ثطاؾبؼ هبّيت تحت ؾطفهل زاضاييْيبي حبثيت
هكَْز يب زاضاييْبي ًبهكَْز زض تطاظًبهِ اضائِ وٌس
. 39

زضآهس اربضُ ًبقي اظ اربضُ ٖوليبتي ثبيس ثِ ضٍـ ذٍ هؿتمين زض ََل زٍضُ اربضُ قٌبؾبيي قَز ،هگط
ايٌىِ هجٌبي هٌٓن زيگطي ،الگَي ظهبًي وؿت هٌبفٕ ًبقي اظ زاضايي ضا ثِگًَِ هٌبؾجتطي ًكبى زّس .

. 42

اؾتْالن زاضاييْبي اربضُ زازُ قسُ ثبيس هٌُجك ثب ضٍيِ هٗوَل اربضُزٌّيسُ ثيطاي زاضاييْيبي هكيبثِ
ثبقس ٍ ّعيٌِ اؾتْالن ثبيس َجك اؾتبًساضز حؿبثساضي قوبضُ  11ثب ٌَٖاى ” زاضاييْبي حبثيت هكيَْز “
هحبؾجِ ٍ قٌبؾبيي قَز .

. 44

اربضُزٌّسُ ثبيس زض ضاثُِ ثب اربضُّبي ٖوليبتي هَاضز ظيط ضا افكب وٌس:
الف .نَضت تُجيك ًبذبلم هجلغ زفتطي  ،اؾتْالن اًجبقتِ ٍ شذيطُ ويبّف زائويي زض اضظـ ثيطاي
ّط گطٍُ انلي اظ زاضاييْبي هَضز اربضُ زض اثتسا ٍ اًتْبي زٍضُ وِ حؿيت هيَضز ًكيبىزٌّيسُ
هَاضز ظيط ثبقس:
ي ّعيٌِ اؾتْالن زٍضُ،
ي ظيبى وبّف زائوي زض اضظـ قٌبؾبيي قسُ زض نَضت ؾَز ٍ ظيبىٍ ،
ي

ثطگكت ظيبًْبي وبّف زائوي زض اضظـ زاضاييْب َي زٍضُ،

ة  .حسالل هجبلغ اربضُ آتي هطثٌَ ثِ اربضُّبي ٖوليبتي غيطلبثل فؿد ّوطاُ ثب اَالٖبت هطثٌَ ثيِ
هست ٍ هجلغ اربضُ ؾبليبًٍِ ،
د  .قطح ولي اظ اّن قطايٍ اربضُّب زض هَضز اربضُزٌّسُ.
. 46

چٌبًچِ هٗبهلِ فطٍـ ٍ اربضُ هزسز اظ ًَٔ اربضُ ؾطهبيِاي ثبقس هبظاز َٖايس فطٍـ ًؿيجت ثيِ هجليغ
زفتطي زاضايي ًجبيس ثيزضًگ ثِ ٌَٖاى زضآهس زض نَضتْبي هبلي فطٍقٌسُ (اربضُوٌٌسُ) هٌٗىؽ قيَز.
ايي هبظاز ثبيس زض ََل زٍضُ اربضُ ثِ ٌَٖاى زضآهس قٌبؾبيي قَز .

. 48

چٌبًچِ هٗبهلِ فطٍـ ٍ اربضُ هزسز اظ ًَٔ اربضُ ٖوليبتي ثبقس ٍ هكرم گطزز وِ هٗبهليِ ثطهجٌيبي
اضظـ هٌهفبًِ اًزبم قسُ اؾت ،ؾَز يب ظيبى ثبيس ثيزضًگ قٌبؾبيي قيَز .زض نيَضتي ويِ ليويت
فطٍـ ووتط اظ اضظـ هٌهفبًِ زاضايي ثبقس ،ظيبى ثبيس ثيزضًگ قٌبؾبيي قَز ،هگط ايٌىِ ظيبى حبنل،
ثب هجبلغ اربضُاي ووتط اظ ًطخ ثبظاض ،زض آيٌسُ رجطاى قَز .زض ايي حبلت ،ظيبى يبزقسُ ثبيس هتٌبؾيت ثيب
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هجبلغ اربضُ َي زٍضُاي وِ اًتٓبض هيضٍز اظ زاضايي هَضز ًٓط اؾتفبزُ قَز ،هؿتْله گيطزز .چٌبًچيِ
ليوت فطٍـ ثيف اظ اضظـ هٌهفبًِ ثبقس ،هجلغ هبظاز ثبيس َي زٍضُاي وِ اًتٓبض هييضٍز اظ زاضاييي
هَضز اربضُ اؾتفبزُ قَز ،هؿتْله گطزز.
. 50

زض اربضُّبي ٖوليبتي ،چٌبًچِ اضظـ هٌهفبًِ زاضايي زض ظهبى فيطٍـ ٍ اريبضُ هزيسز ووتيط اظ هجليغ
زفتطي زاضايي ثبقس ثبيس ثيزضًگ ظيبًي هٗبزل تفبٍت هجلغ زفتطي ٍ اضظـ هٌهفبًِ قٌبؾبيي قَز .

. 52

العاهبت ايي اؾتبًساضز ثطاي وليِ نَضتْبي هبلي ويِ زٍضُ هيبلي آًْيب اظ تيبضيد  ٍ 1380/1/1ثٗيس اظ آى
قطٍٔ هيقَز ،الظماالرطاؾت .

 .21استاوذاسد حسابذاسي ضماسٌ 22
گضاسضگشي مالي ميانديسٌاي
.3

انُالحبت شيل زض ايي اؾتبًساضز ثب هٗبًي هكرم ظيط ثىبض ضفتِ اؾت:
دٍرُهياًي  :زٍضُ هبلي گعاضقگطي وَتبُتط اظ يه ؾبل هبلي اؾت.

دٍرُاي  :گعاضقي ثطاي يه زٍضُ هيبًي اؾت وِ قيبهل هزوَٖيِ وبهيل نيَضتْبي

هاليهياى
گشارش 

هبلي (َجك اؾتبًساضز حؿبثساضي قوبضُ  1ثب ٌَٖاى ” ًحَُ اضائِ نَضتْبي هبلي“) يب نيَضتْبي هيبلي
فكطزُ (َجك ايي اؾتبًساضز) اؾت.
فشزدُ  :حسالل قبهل نَضتْبي هيبلي اؾبؾيي ٍ گعييسُ اي اظ يبززاقيتْبي تَيييحي

هالي 
صَرتْاي  

هُبثك العاهبت ايي اؾتبًساضز اؾت.
نفحِ  116اظ 168

.8

هزوَِٖ وبهل نَضتْبي هبلي َجك اؾتبًساضز حؿبثساضي قوبضُ  1ثب ٌَٖاى ًحَُ اضائِ نيَضتْبي هيبلي
قبهل ارعاي ظيط اؾت:

الف  .تطاظًبهِ،
ة

 .نَضت ؾَز ٍ ظيبى،

د

 .نَضت ؾَز ٍ ظيبى ربهٕ،

ز

 .نَضت رطيبى ٍرَُ ًمسٍ ،

ّ

 .يبززاقتْبي تَييحي.

. 12

گعاضـ هبلي هيبىزٍضُاي حسالل ثبيس قبهل ارعاي ظيط ثبقس:

الف  .تطاظًبهِ،
ة

 .نَضت ؾَز ٍ ظيبى،

د

 .نَضت ؾَز ٍ ظيبى ربهٕ،

ز

 .نَضت رطيبى ٍرَُ ًمسٍ ،

ّ

 .گعيسُاي اظ يبززاقتْبي تَييحي.

. 13

چٌبًچِ ٍاحس تزبضي زض گعاضـ هبلي هيبىزٍضُاي ،هزوَِٖ وبهل نَضتْبي هبلي ضا هٌتكط وٌس ،قىل ٍ
هحتييَاي ايييي نييَضتْبي هييبلي ثبيييس ثييب العاهييبت هٌييسضد زض اؾييتبًساضز حؿييبثساضي قييوبضُ 1
ثب ٌَٖاى ” ًحَُ اضائِ نَضتْبي هبلي“ هٌُجك ثبقس.

. 14

چٌبًچِ ٍاحس تزبضي زض گعاضـ هبلي هيبىزٍضُاي ،هزوَِٖ نَضتْبي هبلي ثِ قىل فكيطزُ ضا هٌتكيط
وٌس ،ايي نَضتْب ثبيس قبهل نَضتْبي هبلي اؾبؾي َجك العاهبت اؾتبًساضز حؿبثساضي قوبضُ  1ثب ٌَٖاى
” ًحَُ اضائِ نَضتْبي هبلي “ ٍ گعيسُاي اظ يبززاقتْبي تَييحي َجك العاهبت اؾتبًساضز حبييط ثبقيس.
يبززاقتْبي ايبفي زض نَضتي وِ ٖسم اًٗىبؼ آًْب ،نَضتْبي هبلي هيبىزٍضُاي ضا گوطاُ وٌٌسُ ؾبظز،
ثبيس زض ايي نَضتْب گٌزبًسُ قَز.

. 16

ٖجبضت ” گعاضـ هبلي هيبىزٍضُاي “ ثبيس زض ٌٖبٍيي وليِ نفحبت گعاضـ زضد قَز.

. 19

ٍاحس تزبضي ثبيس اَالٖبت ظيط ضا ،ثِ ٌَٖاى حيسالل اَالٖيبت الظم ،زض نيَضت ثيب اّوييت ثيَزى زض
يبززاقتْبي تَييحي نَضتْبي هبلي هيبىزٍضُاي افكب وٌس .اييي اَالٖيبت ثبييس ثيطاي زٍضُاي ويِ اظ
اثتساي ؾبل هبلي قطٍٔ ٍ ثِ پبيبى زٍضُ هيبًي ذتن هيقَز ،گعاضـ گطززّ .وچٌييٍ ،احس تزبضي ثبييس
هٗبهالت ٍ ؾبيط ضٍيسازّبيي ضا وِ ثطاي زضن ثْتط ٍيٗيت هبلي ٍ ٖولىطز هبلي ٍاحس تزيبضي زض زٍضُ
هيبًي ثب اّويت اؾت ،افكب وٌس :

الف  .افكبي يىٌَاذتي ضٍيِّبي حؿبثساضي ٍ ضٍقْبي هحبؾيجبتي هيَضز اؾيتفبزُ زض تْييِ نيَضتْبي هيبلي
هيبىزٍضُاي ثب آذطيي نَضتْبي هبلي ؾبالًِ ٍ زض نَضت تغييط ضٍيِ ّب ٍ ضٍقْب افكبي هبّيت ٍ احطات
تغييط،
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ة

 .تكطيح ٖوليبت فهلي يب چطذِاي زض زٍضُ هيبًي،

د

 .هبّيت ٍ هجلغ الالم هؤحط ثط زاضاييْب ،ثسّيْب ،حمَق نبحجبى ؾطهبيِ ،ؾَز (ظيبى) ذبلم ييب رطيبًْيبي
ًمسي وِ اظ ًٓط هبّيت ،اًساظُ يب ٍلَٔ غيطهٗوَل اؾت،

ز

 .هبّيت ٍ هجلغ تغييط زض ثطاٍضز هجبلغ گعاضـ قسُ زض زٍضُ(ّبي) هيبًي لجلي ؾبل هبلي ربضي يب تغييط
زض ثطاٍضز هجبلغ گعاضـ قسُ زض ؾبلْبي هبلي گصقتِ ،هكطٌٍ ثط ايٌىِ تغييطات يبز قسُ آحيبض هْويي
ثط الالم زٍضُ هيبًي ربضي زاقتِ ثبقس،

ّ

 .افعايف يب وبّف ؾطهبيِ ٍ اًتكبض يب ثبظذطيس اٍضاق هكبضوت،

ٍ

 .ضٍيسازّبي ثباّويت پؽ اظ پبيبى زٍضُ هيبًي وِ زض نيَضتْبي هيبلي هييبىزٍضُاي هيٌٗىؽ ًكيسُ
اؾت،

ظ

 .احط تغييطات ؾبذتبضي ٍاحس تزبضي َي زٍضُ هيبًي اظ روليِ تطوييت ٍاحيسّبي تزيبضي ،تحهييل ييب
ٍاگصاضي ٍاحسّبي تزبضي فطٖي ٍ ؾطهبيِگصاضيْبي ثلٌسهست ،تزسيس ؾبذتبض ٍ ٖوليبت هتَلف قسُ،

ح.

تغييط زض ثسّيْبي احتوبلي يب زاضاييْبي احتوبلي اظ تبضيد آذطيي تطاظًبهِ ؾبالًٍِ ،

ٌ.

اَالٖبت الظم زضثبضُ َطحْبي تَؾِٗ ،ربيگعيٌي ٍ غيطُ.

 . 23چٌبًچِ گعاضـ هبلي هيبىزٍضُاي ٍاحس تزبضي ثب العاهبت ايي اؾتبًساضز حؿبثساضي اًُجبق زاقتِ ثبقس
ايي ٍالٗيت ثبيس افكب قَز.
. 24

گعاضـ هبلي هيبىزٍضُاي ثبيس قبهل نَضتْبي هبلي هيبىزٍضُاي ثطاي زٍضُّبي ظيط ثبقس:

الف  .تطاظًبهِ ثِ تبضيد پبيبى زٍضُ هيبًي ربضيّ ،وطاُ ثب الالم همبيؿِاي ثِ تبضيد پبيبى ؾبل هبلي لجلٍ ،
ة

 .نَضتْبي ؾَز ٍ ظيبى ،ؾَز ٍ ظيبى ربهٕ ٍ رطيبى ٍرَُ ًمس ثطاي زٍضُ هيبًي ريبضي ّويطاُ ثيب اليالم
همبيؿِاي ثطاي زٍضُ هيبًي هكبثِ ؾبل هبلي لجل ٍ ًيع الالم همبيؿِاي ؾبل هبلي لجل.

. 26

زض تهوينگيطي ثطاي قٌبؾبيي ،اًساظُگيطيَ ،جمِثٌسي يب افكبي يه للن رْيت همبنيس گعاضقيگطي
هبلي هيبىزٍضُاي ،اّويت ثبيس ثب تَرِ ثِ اَالٖبت هبلي هيبىزٍضُاي اضظيبثي قَز .زض اضظيبثي اّوييت
ثبيس ثِ ايي ًىتِ تَرِ زاقت وِ اًساظُگيطي الالم زض زٍضُ هيبًي زض همبيؿِ ثب اًساظُگيطي زازُّيبي
هبلي ؾبالًِ ،ثيكتط هتىي ثِ ثطاٍضز اؾت.

ٍ . 28احس تزبضي ثبيس ثطاي تْيِ نَضتْبي هبلي هيبىزٍضُاي اظ ضٍيِّبي يىؿبى ثب ضٍيِّبي هيَضز اؾيتفبزُ
زض تْيِ نَضتْبي هبلي ؾبالًِ اؾتفبزُ وٌس .تغييط زض ضٍيِّبي حؿبثساضي ثٗس اظ تبضيد آذطيي نَضتْبي
هبلي ؾبالًِ وِ زض نَضتْبي هبلي ؾيبالًِ ثٗيسي هيٌٗىؽ هييقيَز اظ اييي لبٖيسُ هؿيتخٌي اؾيت.
ثِ ّط حبل  ،تٌبٍة گعاضقگطي ٍاحس تزبضي (ؾبالًِ ،قف هبِّ يب فهلي ) ًجبيس ثط اًيساظُگييطي ًتيبيذ
ؾبالًِ احط زاقتِ ثبقس .ثطاي زؾتيبثي ثِ ايي ّيسف ،اًيساظُگييطي ثيطاي همبنيس گعاضقيگطي هيبلي
هيبىزٍضُاي ،ثبيس آى زٍضُ ظهبًي ضا زضثط گيطز وِ اظ اثتساي ؾبل هبلي قطٍٔ ٍ ثيِ پبييبى زٍضُ هييبًي
ذتن هيقَز.
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 . 35زضآهسّبي ٖوليبتي وِ ثِ نَضت فهلي ،چطذِاي يب هَضزي َي ؾبل هبلي تحهييل هييگيطزز ٍ ًييع
هربضري وِ ثِ نَضت ًبهٌٓن َي ؾبل هبلي ٍالٕ هيقَز ثبيس زض ّوبى زٍضُ هيبًي ثِ ٌَٖاى زضآهيس
يب ّعيٌِ قٌبؾبيي قَز وِ هٗيبضّبي قٌبذت ثىبض گطفتِ قسُ ثطاي تْيِ نَضتْبي هبلي ؾبالًِ ،زض آى
زٍضُ احطاظ گطزز.
 . 38ثِ هٌَٓض اضائِ اَالٖبت لبثل اتىب ٍ ّوچٌيي افكبي هٌبؾت وليِ اَالٖيبت ثباّوييت ٍ هطثيٌَ ثيطاي
زضن ٍيٗيت هبلي ٍ ٖولىطز هبلي ٍاحس تزبضي ،زض تْيِ گعاضـ هبلي هييبىزٍضُاي ثبييس اظ ضٍقيْبي
اًساظُگيطي هٌبؾت اؾتفبزُ قَز .اگطچِ اًساظُگيطيْب ّن زض گيعاضـ هيبلي هييبىزٍضُاي ٍ ّين زض
گعاضـ هبلي ؾبالًِ هجتٌي ثط ثطاٍضزّبي هٗمَل اؾت ،اهب ثطاي تْييِ گعاضقيْبي هيبلي هييبىزٍضُاي،
ثطاٍضزّب وبضثطز گؿتطزُتطي زاضز.
. 40

زض نَضت تغييط زض ضٍيِ حؿبثساضي ،هجبلغ زٍضُ هيبًي ربضي ٍ زٍضُّبي لجل وِ ثيِقيىل همبيؿيِاي
اضائِ هي گطزز ثبيس ثطهجٌبي ضٍيِ رسيس هحبؾيجِ قيَزّ .وچٌييي زض نيَضت انيالح اقيتجبُ ،اضليبم
همبيؿِاي ًيع ثبيس اضائِ هزسز قَز .ثب آحبض اًجبقتِ تغييط زض ضٍيِ حؿبثساضي ٍ ًيع انالح اقيتجبُ ثبييس
َجك اؾتبًساضز حؿبثساضي قوبضُ  6ثب ٌَٖاى ” گعاضـ ٖولىطز هبلي“ ثطذَضز قَز.

. 41

العاهبت ايي اؾتبًساضز ثطاي وليِ نَضتْبي هبلي وِ زٍضُ هبلي آًْب اظ تبضيد  ٍ 1380/1/1ثٗس اظ آى قطٍٔ
هيقَز ،الظماالرطاؾت.

 .22استاوذاسد حسابذاسي ضماسٌ 23
حسابذاسي مطاسکتُاي خاظ
.1

ايي اؾتبًساضز ثبيس ثطاي حؿبثساضي هكبضوتْبي ذبل قبهل ًحيَُ اضائيِ زاضاييْيب ،ثيسّيْب ،زضآهيسّب ٍ
ّعيٌِّبي هكبضوت ذبل زض نَضتْبي هبلي ّط يه اظ قطوبي ذبل ٍ ؾطهبيِگصاضاى ،نيطفًٓيط اظ
ًَٔ هكبضوت ذبل ،ثىبض ضٍز.

.2

انُالحبت شيل زض ايي اؾتبًساضز ثب هٗبًي هكرم ظيط ثىبض ضفتِ اؾت:



هكبضوت ذبل ٖ :جبضت اؾت اظ تَافمي لطاضزازي ويِ ثيِ هَريت آى زٍ ييب چٌيس َيطف،
يه فٗبليت التهبزي تحت وٌتطل هكتطن ضا ثِ ْٖسُ هيگيطًس.



وٌتطل ٖ :جبضت اؾت اظ تَاًبيي ّسايت ؾيبؾتْبي هيبلي ٍ ٖولييبتي ييه فٗبلييت التهيبزي
ثِ هٌَٓض وؿت هٌبفٕ .
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وٌتطل هكتطن ٖ :جبضت اؾت اظ هكبضوت زض وٌتيطل ييه فٗبلييت التهيبزي ثيِ هَريت
يه تَافك لطاضزازي .



ًفَش لبثل هالحِٓ ٖ :جيبضت اؾيت اظ تَاًيبيي هكيبضوت زض تهيوينگيطيْيبي هطثيٌَ ثيِ
ؾيبؾتْبي هبلي ٍ ٖوليبتي يه فٗبليت التهبزي ٍلي ًِ زض حس وٌتطل يب وٌتطل هكتطن آى ؾيبؾتْب .



قطيه ذبل  :يىي اظ َطفْبي هكبضوت ذبل اؾت وِ ثط آى وٌتطل هكتطن زاضز .



ؾطهبيِگصاض  :زض هكبضوت ذبل يىي اظ َطفْبي هكبضوت ذبل اؾيت ويِ ثيط آى وٌتيطل
هكتطن ًساضز.



ٍاحس تزبضي ٖ :جبضت اؾت اظ تكىلي لبًًَي يب لطاضزازي ،اٖن اظ حجتقسُ يب حجتًكيسُ ،ييب
ّط قرم يب تكىلي وِ يه فٗبليت التهبزي ضا اظ ربًت ذَز ثطاي زؾتيبثي ثِ اّساف ذيبل ازاضُ
هيوٌس .



ضٍـ اضظـ ٍيػُ  :يه ضٍـ حؿبثساضي اؾت وِ ثطاؾبؼ آى ؾْن قطيه ذبل زض ٍاحيس
تزبضي تحت وٌتطل هكتطن اثتسا ثِ ثْبي توبمقسُ حجت هيقَز ٍ پؽ اظ آى ثبثت تغيييط زضؾيْن
ٍي اظ ذبلم زاضاييْبي ٍاحس تزبضي تحت وٌتطل هكتطن تٗسيل هيگطزز .ؾيْن قيطيه ذيبل اظ
ًتبيذ ٖولىطز ٍاحس تزبضي تحت وٌتطل هكتطن زض نَضت ؾَز ٍ ظيبى هٌٗىؽ هيقَز.



ضٍـ اضظـ ٍيػُ ًبذبلم ًَٖ :ي ضٍـ اضظـ ٍيػُ اؾت وِ ثِ هَريت آى ؾيْن قيطيه
ذبل ثِ تفىيه هزؤَ زاضاييْب ٍ هزؤَ ثسّيْبي هكبضوت ذبل وِ تكىيل زٌّسُ هجليغ ذيبلم
ؾطهبيِگصاضي ٍي اؾت زض تطاظًبهِ ٍ ؾْن ٍي اظ زضآهسّبي ٖوليبتي هكبضوت ذبل زض نيَضت
ؾَز ٍ ظيبى هٌٗىؽ هيقَز .

. 11

قطيه ذبل ثبيس زض ضاثُِ ثب ؾْن ذَز زض ٖوليبت تحت وٌتطل هكتطن ،اليالم ظييط ضا زض نيَضتْبي
هبلي رساگبًِ ٍ زض ًتيزِ زض نَضتْبي هبلي تلفيمي ذَز قٌبؾبيي وٌس:

الف  .زاضاييْبي تحت وٌتطل ذَز ٍ ثسّيْبي تحولقسُ تَؾٍ ٍيٍ ،
ة

ّ .عيٌِّبي تحولقسُ تَؾٍ ذَز ٍ ؾْن ٍي اظ زضآهس فطٍـ وبال ييب ذيسهبت حبنيل اظ هكيبضوت
ذبل.

. 17

ّط يه اظ قطوبي ذبل ثبيس زض ضاثُِ ثب ؾْن ذَز زض زاضاييْبي تحت وٌتطل هكتطن ،الالم ظييط ضا زض
نَضتْبي هبلي رساگبًِ ٍ زض ًتيزِ زض نَضتْبي هبلي تلفيمي ذَز قٌبؾبيي وٌس:

الف  .ؾْن ذَز اظ زاضاييْبي تحت وٌتطل هكتطن ٍ َجمِثٌسي آًْب ثطحؿت هبّيت زاضاييْب،
ة

 .ثسّيْبي تحولقسُ تَؾٍ ٍي،

د

 .ؾْن ذَز اظ ثسّيْبي تحول قسُ ثِ ََض هكتطن ثب ؾبيط قطوبي ذبل،

ز

 .ؾْن ذَز اظ زضآهس فطٍـ يب اؾتفبزُ اظ هحهَل هكبضوت ذبل ٍ ًييع ؾيْن ذيَز اظ ّعيٌيِّيبي
تحولقسُ ثِ ٍؾيلِ هكبضوت ذبلٍ ،

ّ

ّ .عيٌِّبيي وِ زض ضاثُِ ثب ؾْن ذَز زض هكبضوت ذبل تحول وطزُ اؾت .
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. 23

ٍاحس تزبضي تحت وٌتطل هكتطن ،ثبيس ؾَاثك حؿبثساضي ذَز ضا ثِ گًَِاي ًگْساضي وٌيس ويِ اريطاي
العاهبت ايي اؾتبًساضز ثطاي قطوبي ذبل ٍ ؾطهبيِگصاضاى هيؿط قَز.

. 26

هكبضوت ذبل زض ٍاحسّبي تزبضي تحت وٌتطل هكتطن ،زض نَضتْبي هبلي تلفيمي قطيه ذبل ثبيس
ثطاؾبؼ ضٍـ اضظـ ٍيػُ ًبذبلم هٌٗىؽ قَز.

 . 27زض ضٍـ اضظـ ٍيػُ ًبذبلم ،قطوبي ذبل ثبيس ٖالٍُ ثط تجٗيت اظ ّوبى لَاٖيسي ويِ زض ضاثُيِ ثيب
ٍاحسّبي تزبضي ٍاثؿتِ زض ثٌسّبي  25تب  28اؾتبًساضز حؿبثساضي قيوبضُ  20ثيب ٌٖيَاى ” حؿيبثساضي
ؾطهبيِگصاضي زض ٍاحسّبي تزبضي ٍاثؿتِ“ العاهي قسُ اؾت ،هَاضز ظيط ضا زض نَضتْبي هبلي تلفيميي
اضائِ وٌٌس:
الف .ؾْن قطيه ذبل اظ زضآهس ٖوليبتي ٍاحس تزبضي تحت وٌتطل هكتطن ًيع ثبيس زض نَضت ؾَز ٍ ظيبى
تلفيمي هزعا اظ زضآهس ٖوليبتي گطٍُ هٌٗىؽ قَز .زض گعاضقگطي ثطحؿت لؿوتْبي هرتلف ًيع ،ؾْن
قطيه ذبل اظ زضآهس ٖوليبتي ٍاحس تزبضي تحت وٌتطل هكتطن ثبيس ثِ ضٍقٌي اظ زضآهيس ٖولييبتي
گطٍُ هتوبيع قَز.
ة

 .ؾْن قطيه ذبل ثِ تفىيه هزؤَ زاضاييْب ٍ هزؤَ ثسّيْبي ٍاحس تزبضي تحت وٌتطل هكتطن وِ
تكىيلزٌّسُ هجلغ ذبلم ؾطهبيِگصاضي ٍي اؾت ثبيس زض تطاظًبهِ تلفيمي هٌٗىؽ قَز.

. 30

قطيه ذبل اظ تبضيري وِ وٌتطل هكتطن ذَز ثط ٍاحس تزيبضي تحيت وٌتيطل هكيتطن ضا اظ زؾيت
هيزّس ثبيس اؾتفبزُ اظ ضٍـ اضظـ ٍيػُ ًبذبلم ضا هتَلف وٌس.

. 31

ؾْن قطيه ذبل زض ٍاحسّبي تزبضي تحت وٌتطل هكتطوي وِ تحت هحسٍزيتْبي قسيس ثلٌسهيست
فٗبليت هي وٌس ٍ ايي هحسٍزيتْب تَاًبيي ٍاحس تزبضي ضا ثطاي اًتمبل ٍريَُ ثيِ قيطيه ذيبل ويبّف
هي زّس ،ثبيس ثطاؾبؼ اؾتبًساضز حؿبثساضي قوبضُ  15ثب ٌٖيَاى ” حؿيبثساضي ؾيطهبيِ گيصاضيْب“ ثيِ
حؿبة گطفتِ قَز.

 . 32قطيه ذبل ثبيس اظ تبضيري وِ ٍاحس تزبضي تحت وٌتطل هكتطن ثِ ٍاحس فطٖي آى تجسيل هييقيَز،
ؾْن ذَز ضا َجك اؾتبًساضز حؿبثساضي قوبضُ  18ثيب ٌٖيَاى ” نيَضتْبي هيبلي تلفيميي ٍ حؿيبثساضي
ؾطهبيِگصاضي زض ٍاحسّبي تزبضي فطٖي“ ،ثِ حؿبة هٌَٓض وٌس.
 . 33ؾطهبيِ گصاضي زض ٍاحسّبي تزبضي تحت وٌتطل هكتطن زض نَضتْبي هبلي رساگبًِ قطيه ذبني ويِ
نَضتْبي هبلي تلفيمي تْيِ هيوٌس ٍ َجك اؾتبًساضز حؿبثساضي قوبضُ  31ثب ٌَٖاى ” زاضاييْبي غيطربضي
ًگْساضي قسُ ثطاي فطٍـ ٍ ٖوليبت هتَلف قسُ“ ،ثِ ََض هؿتمل يب زض لبلت يه هزوَٖيِ ٍاحيس،
ثِ ٌَٖاى ًگْساضي قسُ ثطاي فطٍـ َجمِثٌسي ًكسُ اؾت ثبيس ثِ ثْيبي تويبم قيسُ پيؽ اظ وؿيط
شذيطُ وبّف زائوي زض اضظـ يب هجلغ تزسيس اضظيبثي ثِ ٌَٖاى يه ًحَُ ٖول هزبظ ربيگعيي هيٌٗىؽ
قَز .ثب ؾطهبيِگصاضي زض ٍاحس تزبضي تحت وٌتطل هكتطوي وِ َجك اؾتبًساضز حؿبثساضي قيوبضُ 31
ثب ٌَٖاى ”زاضاييْبي غيطربضي ًگْساضي قسُ ثطاي فطٍـ ٍ ٖوليبت هتَلف قسُ“ ،ثِ َيَض هؿيتمل ييب
زض لبلت يه هزوَِٖ ٍاحس ،ثِ ٌَٖاى ًگْساضي قسُ ثطاي فطٍـ َجمِ ثٌسي قسُ اؾيت ثبييس َجيك
اؾتبًساضز يبز قسُ ثطذَضز قَز.
نفحِ  121اظ 168

. 34

زض هَاضزي وِ قطيه ذبل نَضتْبي هبلي تلفيمي هٌتكط ًويوٌس ثبيس هجبلغ هطثيٌَ ثيِ هكيبضوتْبي
ذبل زض ٍاحسّبي تزبضي تحت وٌتطل هكتطن ضا ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ اضظـ ٍيػُ ًبذبلم ٍ ثكطح ظيط
اضائِ وٌس:

الف  .تْيِ ٍ اضائِ هزوَِٖ نَضتْبي هبلي رساگبًٍِ ،
ة

 .افكيبي اَالٖبت هىول زضثيبضُ آحيبض ثىبضگييطي اضظـ ٍييػُ ًبذيبلم ،زض يبززاقتْييبي تَيييحي
نَضتْبي هبلي.

 -34هىطض  .ظهبًي وِ ؾْن قطيه ذبل زض ٍاحسّبي تزبضي تحت وٌتطل هكتطوي وِ ليجالً َجيك اؾيتبًساضز
حؿبثساضي قوبضُ  31ثب ٌَٖاى ” زاضاييْبي غيطربضي ًگْساضي قيسُ ثيطاي فيطٍـ ٍ ٖولييبت هتَليف
قسُ“ ،ثِ ََض هؿتمل يب زض لبلت يه هزوَِٖ ٍاحس ،ثِ ٌَٖاى ًگْساضي قسُ ثطاي فطٍـ َجمِثٌسي
قسُ اؾت ،هٗيبضّبي چٌيي َجمِ ثٌسي ضا زيگط احطاظ ًىٌس ،ضٍـ اضظـ ٍيػُ ًبذبلم ثبيس ثيِ گًَيِاي
اٖوبل قَز وِ گَيي اظ ظهبى َجمِثٌسي اٍليِ آى ثِ ٌَٖاى ًگْساضي قسُ ثطاي فطٍـ ،ثىبض ضفتِ اؾت.
نَضتْبي هبلي ثطاي زٍضُّبي هبلي پؽ اظ تبضيد َجمِثٌسي ثِ ٌَٖاى ًگْساضي قسُ ثطاي فيطٍـ ًييع
ثبيس تزسيس اضائِ قَز.
 . 35ظهبًي وِ قطيه ذبل ،زاضاييْبيي ضا ثِ هكبضوت ذبل هيفطٍقس ،يب ثِ ٌَٖاى آٍضزُ هٌتمل هيوٌيس،
ؾَز يب ظيبى هطثٌَ ثبيس ثطاؾبؼ هحتَاي هٗبهلِ قٌبؾبيي قَز .تب ظهبًي وِ ايي زاضاييْب ًعز هكبضوت
ذبل ثبلي ثوبًس ٍ ثِ قطٌ ايي وِ هربَطات ٍ هعايبي ٖوسُ هبلىبًِ اًتمبل يبفتِ ثبقس ،قيطيه ذيبل
ثبيس فمٍ آى ثرف اظ ؾَز ضا قٌبؾبيي وٌس وِ لبثل اًتؿبة ثِ ؾْن ؾبيط قطوبي ذبل اؾت .ظهيبًي
وِ فطٍـ يب آٍضزُ هصوَض ،قَاّسي هجٌي ثط ويبّف زض ذيبلم اضظـ فيطٍـ زاضاييْيبي ريبضي ييب
وبّف زائوي زض هجلغ زفتطي يه زاضايي غيطربضي فطاّن آٍضز ،زض ايي نَضت قطيه ذبل ثبيس توبم
هجلغ ظيبى هطثٌَ ضا قٌبؾبيي وٌس.
 . 36زض هَاضزي وِ قطيه ذبل ،زاضاييْبيي ضا اظ هكبضوت ذبل ذطيساضي هيوٌس تب ظهبًي وِ ايي زاضاييْيب
ثِ قرم هؿتملي فطٍذتِ ًكسُ اؾت ًجبيس ؾْن ذَز ضا اظ ؾيَز هكيبضوت ذيبل زض اييي هٗبهليِ
قٌبؾبيي وٌس .قطيه ذبل ثبيس ثِ ضٍقي هكبثِ ؾْن ذَز ضا اظ ظيبى قٌبؾبيي وٌس ،ثب ايي تفيبٍت ويِ
ظيبى ضا ثبيس زض نَضتي ثيزضًگ قٌبؾبيي وطز وِ ثيبًگط وبّف زض ذيبلم اضظـ فيطٍـ زاضاييْيبي
ربضي يب وبّف زائوي زض هجلغ زفتطي زاضاييْبي غيطربضي ثبقس.
 . 37ؾطهبيِ گصاضي وِ ثط هكبضوت ذبل وٌتطل هكتطن ًساضز ،ثبيس ؾيْن ذيَز ضا ثطاؾيبؼ اؾيتبًساضز
حؿبثساضي قوبضُ  15ثب ٌَٖاى ” حؿبثساضي ؾطهبيِگصاضيْب“ گعاضـ وٌس ٍ چٌبًچيِ زض ييه هكيبضوت
ذبل ًفَش لبثل هالحِٓ زاضز ثبيس ؾيْن ذيَز ضا َجيك اؾيتبًساضز حؿيبثساضي قيوبضُ  20ثيب ٌٖيَاى
” حؿبثساضي ؾطهبيِگصاضي زض ٍاحسّبي تزبضي ٍاثؿتِ“ گعاضـ وٌس.
 . 38هزطيبى يب هسيطاى هكبضوت ذبل ثبيس حكالعحوِ ذَز ضا ثطاؾيبؼ اؾيتبًساضز حؿيبثساضي قيوبضُ 3
ثب ٌَٖاى ” زضآهس ٖوليبتي“ ثِ حؿبة هٌَٓض وٌٌس.
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. 40

قطيه ذبل ثبيس هزؤَ ثيسّيْبي احتويبلي ظييط ضا ويِ ثطاؾيبؼ اؾيتبًساضز حؿيبثساضي قيوبضُ 4
ثب ٌَٖاى ” شذبيط ،ثسّيْبي احتوبلي ٍ زاضاييْبي احتوبلي“ ،هكوَل افكب هيگطزز ،رساي اظ ؾبيط ثسّيْبي
احتوبلي افكب وٌس:

الف ّ .ط ثسّي احتوبلي وِ قطيه ذبل زض ضاثُِ ثب ؾْن ذَز زض هكبضوتْبي ذبل تحول هيوٌيس ٍ ؾيْن
ٍي اظ ّط ثسّي احتوبلي وِ ثِ ََض هكتطن ثب ؾبيط قطوبي ذبل تحول هيوٌس،
ة

 .ؾْن قطيه ذبل اظ ثسّيْبي احتوبلي هكبضوتْبي ذبل وِ هتًوي ثسّي احتوبلي ثطاي ٍي اؾتٍ ،

د.

آى زؾتِ اظ ثسّيْبي احتوبلي وِ ًبقي اظ ثسّي احتوبلي قطيه ذبل ثبثيت ثيسّيْبي ؾيبيط قيطوبي
ذبل اؾت.

. 41

قطيه ذبل ثبيس هزؤَ تْٗسات ظيط ضا زض ضاثُِ ثب ؾْن ذَز زض هكبضوت ذيبل ثيِ َيَض هزيعا اظ
ؾبيط تْٗسات افكب وٌس:

الف  .تْٗسات ؾطهبيِاي قطيه ذبل زض ضاثُِ ثب ؾْن ذَز زض هكيبضوتْبي ذيبل ٍ ؾيْن ٍي اظ تْٗيسات
ؾطهبيِاي وِ ثِ ََض هكتطن ثب ؾبيط قطوبي ذبل تحولقسُ اؾتٍ ،
ة

 .ؾْن ذَز اظ تْٗسات ؾطهبيِاي هكبضوتْبي ذبل.

. 42

ٖالٍُ ثط هَاضز پيكگفتِ  ،اَالٖبت ظيط ثبيس زض ضاثُِ ثب هكبضوتْبي ذبل زض نيَضتْبي هيبلي قيطيه
ذبل افكب قَز:

الف  .فْطؾتي اظ هكبضوتْبي ذبل ٖوسُ قبهل ًبم ٍ هبّيت فٗبليت آًْب،
ة

ً .ؿجت حمَق هبلىيت زض ٍاحسّبي تزبضي تحت وٌتطل هكتطن ٍ ًؿيجت حيك ضأي ،زض نيَضتي ويِ
هتفبٍت اظ ًؿجت حمَق هبلىيت ثبقس،

د

 .زٍضُ هبلي يب تبضيد تطاظًبهِ ٍاحس تزبضي تحت وٌتطل هكتطن ،زض هَاضزي وِ تبضيد گعاضقيگطي آى
ثب تبضيد گعاضقگطي قطيه ذبل هتفبٍت اؾتٍ ،

ز

 .هزؤَ هجلغ ّط يه اظ ؾطفهلْبي زاضاييْبي ربضي ،زاضاييْبي غيطريبضي ،ثيسّيْبي ريبضي ،ثيسّيْبي
غيطربضي ،زضآهسّب ٍ ّعيٌِّب هتٌبؾت ثب ؾْن قطيه ذبل اظ هكبضوتْبي ذبل.

. 43

قطيه ذبني وِ ثِ زليل ًساقتي ٍاحس فطٖي ،نَضتْبي هبلي تلفيمي هٌتكط ًويوٌيس ،ثبييس اَالٖيبت
ذَاؾتِقسُ زض ثٌسّبي  42 ٍ 41 ،40ضا افكب وٌس.

. 44

العاهييبت ايييي اؾييتبًساضز زض هييَضز وليييِ نييَضتْبي هييبلي وييِ زٍضُ هييبلي آًْييب اظ تييبضيد 1381/1/1
ٍ ثٗس اظ آى قطٍٔ هيقَز ،الظماالرطاؾت.
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 .23استاوذاسد حسابذاسي ضماسٌ 24
گضاسضگشي مالي ياحذَاي تجاسي دس مشحلٍ قبل اص بُشٌبشداسي
.3

زض ايي اؾتبًساضز انُالح ٍاحس تزبضي زض هطحلِ لجل اظ ثْطُثطزاضي ثب هٌٗي هكرم ظيط ثىيبض ضفتيِ
اؾت:

ٍاحس تزبضي زض هطحلِ لجل اظ ثْطُثطزاضي  :يه ٍاحس تزبضي اؾت وِ ثرف ٖوسُ وَقكيْبي ذيَز ضا ثيطاي
ايزبز يه فٗبليت رسيس ثىبض ثطز ٍ يىي اظ قطايٍ ظيط زض هَضز آى نسق وٌس:
الفٖ .وليبت انلي ثطًبهِضيعي قسُ ،قطٍٔ ًكسُ ثبقس ،يب
ة.

ٖوليبت انلي ثطًبهِضيعيقسُ ،قطٍٔ قسُ ٍلي زضآهس ٖوليبتي لبثل تَرْي اظ آى حبنل ًكسُ ثبقس.

.4

ٍاحس تزبضي زض هطحلِ لجل اظ ثْطُثطزاضيٖ ،وستبً وَقكْبي ذَز ضا ثطاي اهَضي هبًٌيس ثطًبهيِضييعي
هبلي ،تأهيي ؾطهبيِ ،اوتكبف ٍ گؿتطـ هٌبثٕ َجيٗي ،تحميك ٍ تَؾِٗ ،قٌبؾبيي هٌبثٕ تبهيي هَاز اٍليِ،
تحهيل زاضاييْبي حبثت هكَْز يب ؾبيط زاضاييْبي ٖوليبتي هبًٌس حكاهتيبظ ثْطُثطزاضي اظ هٗيبزى ٍ ًييع
اؾترسام ٍ آهَظـ وبضوٌبى ،ثبظاضيبثي ٍ ضاُاًساظي ٖوليبت تَليسي نطف هيوٌس .اظ ًٓط همبنيس اييي
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اؾتبًساضز ،ثطاي ايزبز يىٌَاذتي فطو ثط ايي اؾت ّط ٍاحس تزبضي ويِ زضآهيس ٖولييبتي آى ووتيطاظ
حسٍز  %20زضآهس ٖوليبتي ثطًبهِ ضيعي قسُ ثبقسٍ ،احس تزبضي زض هطحلِ لجل اظ ثْطُ ثيطزاضي تلميي
هيقَز.
.8

زضآهس زض ٍاحسّبي تزبضي زض هطحلِ لجل اظ ثْطُثطزاضي ثطاؾبؼ اؾتبًساضزّبي حؿيبثساضي ويِ زض
ٍاحسّبي تزبضي زض حبل ثْطُثطزاضي اؾتفبزُ هيقَز ،قٌبؾبيي هيگطزز.

. 11

نَضتْبي هبلي ٍاحس تزبضي زض هطحلِ لجل اظ ثْطُثطزاضي ثبيس قبهل اَالٖبت ايبفي ظيط ثبقس:
الف  .زضد ٖجبضت ” لجل اظ هطحلِ ثْطُثطزاضي“ زض وليِ نفحبت نَضتْبي هبلي،
ة  .اًٗىبؼ هجبلغ اًجبقتِ رطيبًْبي ٍضٍزي ٍ ذطٍري ًمسي اظ اثتساي قيطٍٔ فٗبلييت ٍاحيس تزيبضي
زض هطحلِ لجل اظ ثْطُثطزاضي زض نَضت رطيبى ٍرَُ ًمس،
د  .اضائِ اَالٖبت زض هَضز ًَٔ ،هبّيت ٍ هطاحل فٗبليتْبي اًزبم قسُ (اظ روليِ زضنيس پيكيطفت
پطٍغُ)،
ز  .اضائِ رسٍل ظهبًجٌسي ارطاي پطٍغُ ٍ زاليل تأذيط زض ارطا زض نَضت ٍرَز،
ّ  .اضائِ رسٍل همبيؿِاي ٖولىطز پطٍغُ ثب ثطآٍضزّبي اٍليِ (اٖن اظ ضيبلي ٍ اضظي)ٍ ،
ٍ

 .اضائِ اَالٖبت هطثٌَ ثِ هجبلغ اًجبقتِ زضآهس ٍ ّعيٌِ اظ اثتساي فٗبليت ٍاحس تزبضي زض هطحليِ
لجل اظ ثْطُثطزاضي ثِ تفىيه الالم ٖوسُ .

. 13

زض نَضتْبي هبلي اٍليي زٍضُ هبلي پؽ اظ قطٍٔ ثْطُثطزاضي ثبيس افكب قَز وِ ٍاحس تزيبضي زض زٍضُ
هبلي گصقتِ ،زض هطحلِ لجل اظ ثْطُثطزاضي ثَزُ اؾت ٍ چٌبًچِ نَضتْبي هبلي ؾبل( ّبي) گصقتِ وِ
ٍاحس تزبضي زض هطحلِ لجل اظ ثْطُثطزاضي ثَزُ ثطاي اّساف همبيؿِاي اضائِ هيقَز ،افكبي اَالٖبت
ايبفي َجك ثٌس  11يطٍضت ًساضز .

. 14

العاهييبت ايييي اؾييتبًساضز زض هييَضز وليييِ نييَضتْبي هييبلي وييِ زٍضُ هييبلي آًْييب اظ تييبضيد 1381/1/1
ٍ ثٗس اظ آى قطٍٔ هيقَز ،الظماالرطاؾت.
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 .24استاوذاسد حسابذاسي ضماسٌ 25
گضاسضگشي بش حسب قسمتُاي مختلف
.3

وليِ ٍاحسّبي تزبضي وِ اٍضاق ؾْبم آًْب ثِ ٖوَم ٖطيِ هيقَز يب زض رطيبى اًتكيبض ٖويَهي اؾيت
ثبيس العاهبت ايي اؾتبًساضز ضا ضٖبيت وٌس.

.4

ؾبيط ٍاحسّبي تزبضي چٌبًچيِ زاٍَلجبًيِ زض نيَضتْبي هيبلي تْييِ قيسُ ثطاؾيبؼ اؾيتبًساضزّبي
حؿبثساضي ،اَالٖبت ثط حؿت لؿوتْبي هرتلف ضا افكب ًوبيٌس ،ثبيس العاهبت ايي اؾتبًساضز ضا ثِ َيَض
وبهل ضٖبيت وٌٌس.

.6

انُالحبت شيل زض ايي اؾتبًساضز ثب هٗبًي هكرم ظيط ثىبض ضفتِ اؾت :

لؿوت تزبضي  :رعئي لبثل تفىيه اظ ٍاحس تزبضي اؾت وِ يه هحهَل يب ذسهت يب گطٍّي اظ هحهيَالت ييب
ذسهبت هطتجٍ ضا اضائِ هيوٌس ٍ زاضاي هربَطُ ٍ ثبظزُاي هتفيبٍت اظ ؾيبيط لؿيوتْبي ٍاحيس تزيبضي
اؾتَٖ .اهل ظيط ثبيس زض تٗييي هحهَالت ٍ ذسهبت هطتجٍ زض ًٓط گطفتِ قَز :
الف  .هبّيت هحهَالت يب ذسهبت،
ة

 .هبّيت فطآيٌسّبي تَليس،

د

 ًَٔ .يب َجمِ هكتطيبى ثطاي هحهَالت يب ذسهبت،

ز

 .ضٍقْبي تَظيٕ هحهَالت يب اضائِ ذسهبتٍ ،
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ّ

 .هبّيت همطضات هطثٌَ ،ثطاي هخبل ،همطضات ثبًىي ٍ ثيوِاي.

لؿوت رغطافيبيي  :رعيي لبثل تفىيه اظ ٍاحس تزبضي اؾت وِ ثِ اضائيِ هحهيَالت ييب ذيسهبت زض هٌُميِ
رغطافيبيي هكرهي هكتول ثط يه وكَض يب گطٍّي اظ وكَضّب اقتغبل زاضز ٍ زاضاي هربَطُ ٍ ثبظزُاي
هتفبٍت اظ ارعايي اؾت وِ زض ؾبيط هٌبَك رغطافيبيي فٗبليت هيوٌٌسَٖ .اهل ظييط ثبييس زض تكيريم
لؿوتْبي رغطافيبيي زض ًٓط گطفتِ قَز:
الف  .تكبثِ قطايٍ التهبزي ٍ ؾيبؾي،
ة

 .ضٍاثٍ ثيي ٖوليبت زض هٌبَك رغطافيبيي هرتلف،

د

 .هزبٍضت ٖوليبت،

ز

 .هربَطات ذبل ًبقي اظ ٖوليبت زض هٌبَك هكرم،

ّ

 .همطضات وٌتطل اضظٍ ،

ٍ

 .هربَطات ًَؾبًبت اضظي.
 لؿوت لبثل گعاضـ  :لؿوتي تزبضي يب رغطافيبيي اؾت وِ ثط هجٌبي تٗبضيف پيكگفتِ هكرم هيقَز ٍ
ثطاؾبؼ ايي اؾتبًساضز ،افكبي اَالٖبت لؿوت زض هَضز آى يطٍضت زاضز.
 زضآهس ٖوليبتي لؿوت ٖ :جبضت اؾت اظ زضآهس حبنل اظ فٗبليتْبي انلي ٍ هؿيتوط ويِ هؿيتميوبً
لبثل اًتؿبة يب ثطهجٌبيي هٌُمي ،لبثل ترهيم ثِ لؿوت اؾت اٖن اظ ايٌىِ اظ فطٍـ ثِ هكيتطيبى
ثطٍى ؾبظهبًي يب هٗبهالت ثب ؾبيط لؿوتْبي ّوبى ٍاحس تزبضي ًبقي قسُ ثبقس.
ّ عيٌِ ٖوليبتي لؿوت ٖ :جبضت اؾت اظ ّعيٌِّبي هطتجٍ ثب فٗبليتْبي انلي ٍ هؿتوط وِ هؿيتميوبً
لبثل اًتؿبة يب ثط هجٌبيي هٌُمي لبثل ترهيم ثِ لؿوت اؾت اٖن اظ ايٌىِ هطتجٍ ثيب فيطٍـ ثيِ
هكتطيبى ثطٍى ؾبظهبًي يب هٗبهالت ثب ؾبيط لؿوتْبي ّوبى ٍاحس تزبضي ثبقس.
ً تيزِ ٖوليبت لؿوت ٖ :جبضت اظ زضآهس ٖوليبتي لؿوت پؽ اظ وؿط ّعيٌِ ٖوليبتي آى اؾت.
 زاضاييْبي لؿوت ٖ :جبضت اؾت اظ زاضاييْبيي وِ ثِ ََض هؿتمين لبثل اًتؿبة يب ثط هجٌبيي هٌُميي
لبثل ترهيم ثِ فٗبليتْبي ٖوليبتي لؿوت ثبقس.
 ثسّيْبي لؿوت ٖ :جبضت اؾت اظ ثسّيْبيي وِ هؿتميوبً لبثل اًتؿبة ٍ يب ثط هجٌبيي هٌُميي لبثيل
ترهيم ثِ فٗبليتْبي ٖوليبتي لؿوت ثبقس.

. 14

لؿوت تزبضي يب لؿوت رغطافيبيي زض نَضتي ثبيس ثِ ٌَٖاى لؿوت لبثل گعاضـ هكرم قيَز ويِ
اوخط زضآهس ٖوليبتي آى اظ فطٍـ ثِ هكتطيبى ثطٍى ؾبظهبًي ٖبيس گطززٍ ،

الف  .زضآهس ٖوليبتي حبنل اظ فطٍـ ثِ هكتطيبى ثطٍى ؾبظهبًي ٍ هٗيبهالت ثيب ؾيبيط لؿيوتْب ،حيسالل 10
زضنس روٕ زضآهس توبم لؿوتّب اٖن اظ ثطٍى ؾبظهبًي يب زاذلي ثبقس ،يب
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ة.

ًتيزِ ٖوليبت لؿوت اٖن اظ ؾَز يب ظيبى حسالل  10زضنس هزؤَ ؾَز ٖوليبتي لؿوتْبي ؾَز زُ ييب
هزؤَ ظيبى ٖوليبتي لؿوتْبي ظيبى زُّ ،ط وسام وِ لسض هُلك آى ثعضگتط اؾت ،ثبقس ،يب

د.

زاضاييْبي آى حسالل  10زضنس روٕ زاضاييْبي توبم لؿوتْب ثبقس.

. 15

اگط روٕ زضآهس ٖوليبتي اظ فطٍـ ثِ هكتطيبى ثطٍىؾبظهبًي وِ لبثيل اًتؿيبة ثيِ لؿيوتْبي لبثيل
گعاضـ اؾت ووتط اظ  75زضنس روٕ زضآهس ٖوليبتي تلفيمي يب زضآهس ٖوليبتي ٍاحيس تزيبضي ثبقيس،
ثبيس لؿوتْبي زيگطي ثِ ٌَٖاى لؿوتْبي لبثل گيعاضـ هكيرم قيَز ،حتيي اگيط آى لؿيوتْب ظييط
آؾتبًِّبي  10زضنس ثٌس  14ثبقس .ايي ٖول تب آًزب ازاهِ هييبثس وِ هزؤَ زضآهس ٖوليبتي لؿيوتْبي
لبثل گعاضـ حسالل  75زضنس روٕ زضآهس ٖوليبتي تلفيمي يب زضآهس ٖوليبتي ٍاحس تزبضي ثبقس.

. 16

لؿوت يب لؿوتْبيي وِ ظيط توبم آؾتبًِّبي اّويت َجك ثٌيس  14ليطاض هييگييطز ٍ هكيوَل ثٌيس 15
ًويقَز ثبيس ثِ ََض رساگبًِ تحت ٌَٖاى ؾبيط (لؿوتْبي ترهيم ًيبفتِ) گعاضـ گطزز.

. 18

لؿوتي وِ زض زٍضُ لجل ثِ زليل احطاظ يىي اظ آؾتبًِّبي  10زضنس هطثٌَ ثيِ ٌٖيَاى لؿيوت لبثيل
گعاضـ تٗييي قسُ اؾت ،چٌبًچِ ثطهجٌبي لًبٍت هسيطيت ٍاحس تزبضي ّوچٌبى زاضاي اّويت ثبقيس
ثبيس ثطاي زٍضُ ربضي ًيع ثِ ٌَٖاى لؿوت لبثل گعاضـ تلمي قَز حتي اگيط زضآهيس ٖولييبتيً ،تيزيِ
ٖوليبت ٍ زاضاييْبي آى ثيف اظ آؾتبًِّبي  10زضنس ًجبقس.

. 19

چٌبًچِ لؿوتي ثِ زليل احطاظ يىي اظ آؾتبًِ ّبي  10زضنس ،زض زٍضُ ريبضي ثيِ ٌٖيَاى لؿيوت لبثيل
گعاضـ تٗييي قَز ،اَالٖبت همبيؿِاي زٍضُ لجل آى ثبيس اضائِ هزسز قَز ،ثِ اؾتخٌبي هيَاضزي ويِ
اًزبم ايي وبض ٖولي ًجبقس.

. 20

اَالٖبت لؿوت ثبيس ثطاؾبؼ ّوبى ضٍيِّبي حؿبثساضي تْيِ قَز وِ ثطاي تْييِ ٍ اضائيِ نيَضتْبي
هبلي تلفيمي يب نَضتْبي هبلي ٍاحس تزبضي ،ثىبض گطفتِ قسُ اؾت.

. 22

زاضاييْبيي وِ ثِ ََض هكتطن تَؾٍ زٍ يب چٌس لؿوت اؾتفبزُ هيقَز فمٍ زض نَضتي ثبييس ثيِ آى
لؿوتْب ترهيم يبثس وِ زضآهسّب ٍ ّعيٌِّبي ٖوليبتي هطثٌَ ثِ آى زاضاييْب ًيع ثيِ ّويبى لؿيوتْب
ترهيم زازُ قَز.

. 24

ٍاحس تزبضي ثبيس هَاضز ظيط ضا ثطاي ّط لؿوت لبثل گعاضـ تزبضي يب رغطافيبيي هجتٌي ثط هىبى اؾتمطاض
زاضاييْب افكب وٌس :

الف  .زضآهس ٖوليبتي لؿوت ًبقي اظ فطٍـ ثِ هكتطيبى ثطٍى ؾبظهبًي ٍ هٗبهالت ثب ؾبيط لؿوتْب ،ثِ ََض
رساگبًِ،
ة

ً .تيزِ ٖوليبت لؿوت،

د

 .روٕ هجلغ زفتطي زاضاييْبي لؿوت،

ز

 .ثسّيْبي لؿوت،

ّ

 .روٕ ايبفبت زاضاييْبي حبثت هكَْز ٍ زاضاييْبي ًبهكَْز ّط لؿوت َي زٍضُ،
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ٍ

 .روٕ هجلغ ّعيٌِ اؾتْالن زاضاييْبي حبثت هكَْز ٍ زاضاييْبي ًبهكَْز ّط زٍضُ لؿوت وِ زض ًتيزِ
ٖوليبت آى لؿوت هٌَٓض قسُ اؾتٍ ،

ظ

 .روٕ هجلغ ؾبيط ّعيٌِّبي غيطًمسي ٖوسُ ّط زٍضُ لؿوت وِ زض ّعيٌِّبي ٖولييبتي آى لؿيوت
هٌَٓض قسُ اؾت.

زض هَضز لؿوت رغطافيبيي هجتٌي ثط هىبى ثبظاضّب ٍ هكتطيبى چٌبًچِ ثب هىبى اؾتمطاض زاضاييْب هتفبٍت ثبقيس ٍ
زضآهيييس ٖولييييبتي آى اظ فيييطٍـ ثيييِ هكيييتطيبى ثيييطٍى ؾيييبظهبًي ثطاثيييط ثيييب حيييسالل
 10زضنس روٕ زضآهس ٖوليبتي ٍاحس تزبضي اظ فطٍـ ثِ توبم هكتطيبى ثيطٍى ؾيبظهبًي ثبقيسٍ ،احيس
تزبضي ثبيس زضآهس ٖوليبتي چٌيي لؿوتْبيي ضا ثِ ََض رساگبًِ افكب وٌس.
. 25

ٍاحس تزبضي ثبيس نَضت تُجيك اَالٖبت افكب قسُ ثطاي لؿوتْبي لبثل گعاضـ ٍ اَالٖبت تزويٗي زض
نَضتْبي هبلي تلفيمي يب نَضتْبي هبلي ٍاحس تزبضي ضا اضائِ وٌس .ثطاي ايي هٌَٓض ثبيس زضآهس ٖولييبتي
لؿوت ثب زضآهس ٖوليبتي ٍاحس تزبضي اظ هكتطيبى ثطٍى ؾبظهبًي (قبهل افكبي هجلغ زضآهس ٖولييبتي
ٍاحس تزبضي اظ هكتطيبى ثطٍى ؾبظهبًي وِ زض زضآهس ٖوليبتي ّيچيه اظ لؿوتْب هٌَٓض ًكسُ اؾيت)،
ًتيزِ ٖوليبت لؿوت ثب ؾَز يب ظيبى ٖوليبتي ٍاحس تزبضي ،زاضاييْبي لؿوت ثب زاضاييْبي ٍاحس تزبضي ٍ
ثسّيْبي لؿوت ثب ثسّيْبي ٍاحس تزبضي تُجيك زازُ قَز.

. 26

زض اًساظُگيطي ٍ گعاضقگطي زضآهس ٖوليبتي لؿوت ًبقي اظ هٗبهالت ثب ؾبيط لؿوتْب ،اًتميبالت ثييي
لؿوتْب ثبيس ثطهجٌبيي اًساظُگيطي قَز وِ ٍاحس تزبضي زض ٖول ثطاي ليوتگصاضي اًتميبالت اؾيتفبزُ
هيوٌس .هجٌبي ليوتگصاضي اًتمبالت ثيي لؿوتْب ٍ ّط تغييط هطثٌَ ثبيس زض نَضتْبي هبلي افكب قَز.

 . 27تغييطات زض ضٍيِّبي حؿبثساضي ثىبض گطفتِ قسُ ثطاي گعاضقيگطي لؿيوت ويِ تيأحيط ٖويسُاي ثيط
اَالٖبت لؿوت زاضز ،ثبيس افكب قَزّ .وچٌيي اَالٖبت زٍضُ گصقتِ لؿوت ثطاي همبنس همبيؿِاي
ثبيس اضائِ هزسز قَز ،هگط آًىِ اًزبم ايي وبض ٖولي ًجبقس .ايي افكب ثبيس قطحي اظ هبّيت تغييط ،زاليل
تغييط ،ايٌىِ اَالٖبت همبيؿِاي اضائِ هزسز قسُ يب ايٌىِ اًزبم ايي وبض غيطٖولي اؾت ٍ احط هبلي تغيييط
ضا ،زض نَضتي وِ ثِ ََض هٌُمي لبثل تٗييي ثبقس ،زضثطگيطز .چٌبًچيِ ٍاحيس تزيبضي ًحيَُ تكيريم
لؿوتْبي ذَز ضا تغييط زّس ٍ اَالٖبت زٍضُ گصقتِ لؿوت ضا ثِ زليل ٖولي ًجَزى ثطهجٌيبي رسييس
اضائِ هزسز ًىٌس ،ثِ هٌَٓض همبيؿٍِ ،احس تزبضي ثبيس اَالٖبت لؿوت ضا زض ؾبلي وِ ًحَُ تكيريم
لؿوتْب ضا تغييط زازُ اؾت ،ثط هجٌبي لؿوتْبي لسين ٍ رسيس گعاضـ وٌس.
. 31

ٍاحس تزبضي ثبيس اًَأ هحهَالت ٍ ذسهبت هٌَٓض قسُ زض ّط لؿوت تزبضي گيعاضـ قيسُ ٍ ًييع
تطويت ّط لؿوت رغطافيبيي گعاضـ قسُ ضا افكب وٌس.

. 34

العاهييبت ايييي اؾييتبًساضز زض هييَضز وليييِ نييَضتْبي هييبلي وييِ زٍضُ هييبلي آًْييب اظ تييبضيد 1381/1/1
ٍ ثٗس اظ آى قطٍٔ هيقَز ،الظماالرطاؾت .
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 .25استاوذاسد حسابذاسي ضماسٌ 26
فعاليتُاي کطايسصي
.1

وبضثطز ايي اؾتبًساضز زض حؿبثساضي هَاضز ظيط العاهي اؾت ،هكطٌٍ ثط ايٌىِ ثيِ فٗبلييت وكيبٍضظي
هطثٌَ ثبقس :
الف  .زاضاييْبي ظيؿتيٍ ،
ة  .تَليس وكبٍضظي زض ظهبى ثطزاقت.

.4

رسٍل ظیط ًكبى زٌّسُ ًوًَِّبیی اظ زاضاییْبی ظیؿتی ،تَلیسات وكبٍضظی ٍ هحهَالتی اؾوت
وِ اظ فطاٍضی پؽ اظ ثطزاقت حبنل هیقَز :

كشاورزي
توليدات



بعدازبرداشت
شده
فراوري 

محصوالت


داراييهايزيستي

گوسفنذ

پشم

نخ  ،فزش

گله شيزي

شيز

پنيز

گوساله

گوشت

سوسيس

مزغ تخمگذار

تخم مزغ

محصوالت غذايي

ماهي

گوشت

كنسزو ماهي
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تاكستان

انگور

سزكـه

درخت سيب

سيب

كمپوت

پٌجوِ

نخ  ،پارچه

گياهان

.5

نيشكز

شكز

بوته چاي

بزگ چاي

چاي خشك

درختان جنگل مصنوعي

تنه درخت

الوار

انُالحبت شيل زض ايي اؾتبًساضز ثب هٗبًي هكرم قسُ ظيط ثِ وبض ضفتِ اؾت :



فٗبليت وكبٍضظي ٖ :جبضت اؾت اظ هسيطيت ثط زگطزيؿي زاضاييْبي ظيؿتي ثطاي فيطٍـ ،تجيسيل
ثِ تَليس وكبٍضظي يب افعايف زاضاييْبي ظيؿتي.



زگطزيؿي  :قبهل فطايٌسّبي ضقس ،تحليل ،تَليس ٍ تَليس هخل اؾت وِ ثِ تغييطات ويفي ييب ووييي
زاضايي ظيؿتي هياًزبهس.



زاضايي ظيؿتي ٖ :جبضت اؾت اظ حيَاى يب گيبُ ظًسُ.



تَليس وكبٍضظي ٖ :جبضت اؾت اظ هحهَل ثطزاقت قسُ اظ زاضاييْبي ظيؿتي ٍاحس تزبضي.



گطٍّي اظ زاضاييْبي ظيؿتي ٖ :جبضت اؾت اظ هزوَِٖ حيَاًبت يب گيبّبى ظًسُ هكبثِ.



ثطزاقت ٖ :جبضت اؾت اظ رساؾبظي تَليس وكبٍضظي اظ زاضايي ظيؿتي ييب پبييبى زازى ثيِ فطايٌيس
ظًسگي زاضايي ظيؿتي.



زاضايي ظيؿتي هَلس ٖ :جبضت اؾت اظ يه زاضايي وِ ثِلهس تَليس هخيل ،انيالح ًيػاز ٍ ييب تَلييس
وكبٍضظي  ،ثب حفّ حيبت زاضايي ظيؿتي ً ،گْساضي هيقَز ٍ لبثليت ثطزاقت زض ثيف اظ يه ؾبل
ضا زاضز.



زاضايي ظيؿتي غيط هَلس  :ثِ َجمِاي اظ زاضاييْبي ظيؿتي گفتِ هيقَز وِ ٍارس قطايٍ تٗييي قسُ
ثطاي زاضاييْبي ظيؿتي هَلس ًيؿت.

.9

انُالحبت شيل زض ايي اؾتبًساضز ثب هٗبًي هكرم ظيط ثِ وبض ضفتِ اؾت:

•

ثبظاض فٗبل ٖ :جبضت اؾت اظ ثبظاضي وِ وليِ قطايٍ ظيط ضا زاضز:

الف  .الالم هجبزلِ قسُ زض ثبظاض هتزبًؽ ّؿتٌس،
ة.

هٗوَالً ذطيساضاى ٍ فطٍقٌسگبى هبيل زض ّط ظهبى ٍرَز زاضًسٍ ،
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د.

ليوتْب ثطاي ٖوَم لبثل زؾتطؾي اؾت.

•

هجلغ زفتطي  :هجلغي اؾت وِ زاضايي ثِ آى هجلغ زض تطاظًبهِ هٌٗىؽ هيقَز.

•

اضظـ هٌهفبًِ  :هجلغي اؾت وِ ذطيساضي هُلٕ ٍ هبيل ٍ فطٍقيٌسُ اي هُليٕ ٍ هبييل هيي تَاًٌيس زض
هٗبهلِ اي حميمي ٍ زض قطايٍ ٖبزي  ،يه زاضايي ضا زض اظاي هجلغ هعثَض ثب يىسيگط هجبزلِ يب يه ثسّي ضا
تؿَيِ وٌٌس.

. 12

ٍاحس تزبضي ثبيس زاضايي ظيؿتي يب تَليس وكبٍضظي ضا فمٍ ظهبًي قٌبؾبيي وٌس وِ :
الف  .وٌتطل زاضايي ضا زض ًتيزِ ضٍيسازّبي گصقتِ ثسؾت آٍضزُ ثبقس ،
ة  .رطيبى هٌبفٕ التهبزي آتي هطتجٍ ثِ زاضايي ثِ زضٍى ٍاحس تزبضي هحتول ثبقسٍ ،
د  .اضظـ هٌهفبًِ يب ثْبي توبم قسُ زاضايي ثِگًَِاي اتىبپصيط لبثل اًساظُگيطي ثبقس.

. 13

زاضايي ظيؿتي هَلس ثبيس ثطهجٌبي ثْبي توبم قسُ پؽ اظ وؿط اؾتْالن اًجبقتِ ٍ وبّف اضظـ اًجبقتِ
يب هجلغ تزسيس اضظيبثي  ،ثِ ٌَٖاى ًحَُ ٖول هزبظ ربيگعيي  ،هٌُجك ثب العاهيبت اؾيتبًساضز حؿيبثساضي
قوبضُ  11ثب ٌَٖاى ” زاضاييْبي حبثت هكَْز“ قٌبؾبيي ٍ گعاضـ قَز.

. 14

ثِ اؾتخٌبي زاضايي ظيؿتي غيط هَلس ذطيساضي قسُ وِ تٌْب زض ظهبى قٌبذت اٍليِ ثيِ ثْيبي تويبم قيسُ
قٌبؾبيي هيقَز  ،زاضاييْبي ظيؿتي غيط هَلس ثبييس زض قيٌبذت اٍلييِ ٍ زض تيبضيد تطاظًبهيِ ثيِ اضظـ
هٌهفبًِ پؽ اظ وؿط هربضد ثطاٍضزي ظهبى فطٍـ اًساظُگيطي قَز ثزع زض هَضز تَييح زازُ قسُ زض
ثٌس  26وِ ًويتَاى اضظـ هٌهفبًِ ضا ثِ گًَِاي اتىب پصيط اًساظُگيطي وطز.

. 15

تَليس وكبٍضظي ثبيس زض ظهبى ثطزاقت ثِ اضظـ هٌهفبًِ پؽ اظ وؿط هربضد ثطاٍضزي ظهبى فيطٍـ
اًساظُگيطي قَز .اضظـ تٗييي قسُ هعثَض ٌّگبم ثِوبضگيطي اؾتبًساضز حؿبثساضي قوبضُ  8ثب ٌٖيَاى
” حؿبثساضي هَرَزي هَاز ٍ وبال “ يب اؾتبًساضز حؿيبثساضي زيگيطي  ،ثْيبي تويبم قيسُ آى هحهيَل
هحؿَة هيقَز.

. 23

زضآهس ًبقي اظ قٌبذت اٍليِ زاضايي ظيؿتي غيط هَلس ثِ اضظـ هٌهفبًِ پؽ اظ وؿط هربضد ثطاٍضزي
ظهبى فطٍـ ٍ ًيع زضآهس يب ّعيٌِ ًبقي اظ تغييط زض اضظـ هٌهفبًِ پؽ اظ وؿط هربضد ثطاٍضزي ظهبى
فطٍـ زاضايي ظيؿتي غيطهَلس  ،ثبيس زض ؾَز ٍ ظيبى زٍضُ ٍلَٔ هٌَٓض قَز.

. 25

زض آهس يب ّعيٌِ ًبقي اظ قٌبذت اٍليِ تَلييس وكيبٍضظي ثيِ اضظـ هٌهيفبًِ پيؽ اظ وؿيط هريبضد
ثطاٍضزي ظهبى فطٍـ ،ثبيس زض ؾَز يب ظيبى زٍضُ ٍلَٔ هٌَٓض قَز.

. 26

ايي پيف فطو ٍرَز زاضز وِ اضظـ هٌهفبًِ زاضايي ظيؿتي غيط هَلس ضا هيتَاى ثِ گًَِاي اتىب پيصيط
اًساظُ گيطي وطز .ثِ ّط حبل پيف فطو يبز قسُ تٌْب زض قٌبذت اٍليِ زاضايي ظيؿتي غيط هَلسي ويِ
ليوت يب اضظـ ثبظاض آى زض زؾتطؼ ًيؿت ٍ ؾبيط ثطاٍضزّبي اضظـ هٌهفبًِ آى ثِ ٍيَح غيطلبثيل
اتىب اؾت  ،هي تَاًس ههساق ًساقتِ ثبقس .زض ايي هَاضز  ،زاضايي ظيؿتي غيط هَلس ثبيس ثِ ثْيبي تويبم
قسُ پؽ اظ وؿط ّطگًَِ وبّف اضظـ  ،اًساظُ گيطي قَز .زض ّط ظهبى ويِ ثتيَاى اضظـ هٌهيفبًِ
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چٌيي زاضايي ضا ثِ گًَِ اي اتىب پصيط اًساظُگيطي وطزٍ ،احس تزبضي ثبيس آى ضا ثِ اضظـ هٌهفبًِ پؽ اظ
وؿط هربضد ثطاٍضزي ظهبى فطٍـ اًساظُگيطي وٌس.
. 31

ٍاحس تزبضي ثبيس هجلغ زفتطي زاضاييْبي ظيؿتي هَلس ٍ غيط هَلس ذَز ضا ثِنَضت رساگبًِ زض تطاظًبهِ
اضائِ وٌيس.

. 32

ٍاحس تزبضي ثبيس هَاضز ظيط ضا وِ زض زٍضُ ربضي ايزبز قسُ اؾت زض نَضت ؾَز ٍ ظيبى افكب وٌس :
الف  .روٕ زضآهسّب يب ّعيٌِّبي ًبقي اظ قٌبذت اٍليِ تَليس وكبٍضظي ،
ة  .روٕ زضآهسّب يب ّعيٌِّبي ًبقي اظ قٌبذت اٍليِ ٍ تغييطات زض اضظـ هٌهيفبًِ پيؽ اظ وؿيط
هربضد ثطاٍضزي ظهبى فطٍـ زاضاييْبي ظيؿتي غيطهَلس ٍ ،
د  .ؾَز يب ظيبى ًبقي اظ فطٍـ تَليس وكبٍضظي ٍ زاضاييْبي ظيؿتي غيطهَلس ثب اضائِ فطٍـ ٍ ثْيبي
توبم قسُ اًتؿبثي آى .

ٍ . 33احس تزبضي ثبيس اَالٖبت تكطيحي يب ووي ظيط ضا زض نَضتْبي هبلي افكب وٌس :
الف .هبّيت فٗبليتْبي هطتجٍ ثب ّط گطٍُ اظ زاضاييْبي ظيؿتي ،
ة  .همبزيط ّط گطٍُ اظ زاضاييْبي ظيؿتي غيط هَلس زض پبيبى زٍضُ هبلي ٍ ،
د  .هجبلغ زفتطي ٍ همبزيط زاضاييْبي ظيؿتي هَلس ثِتفىيه زض رطيبى ضقس (هيخالً ًبثيبلغ) ٍ زض حيبل
ثْطُثطزاضي (هخالً ثبلغ) .
. 34

ٍاحس تزبضي ثبيس ضٍقْب ٍ هفطٍيبت ٖوسُ ثِوبض گطفتِ قسُ زض تٗييي اضظـ هٌهيفبًِ ّيط گيطٍُ اظ
تَليس وكبٍضظي زض ظهبى ثطزاقت ٍ ّط گطٍُ اظ زاضاييْبي ظيؿتي غيط هَلس ضا افكب وٌس.

ٍ . 35احس تزبضي ثبيس همساض ٍ اضظـ هٌهفبًِ پؽ اظ وؿط هربضد ثطاٍضزي ظهبى فطٍـ تَلييس وكيبٍضظي
ثطزاقت قسُ َي زٍضُ وِ زض ظهبى ثطزاقت تٗييي گطزيسُ اؾت ضا افكب وٌس.
ٍ . 36احس تزبضي ثبيس هَاضز ظيط ضا افكب وٌس :
الف  .هجبلغ زفتطي زاضاييْبي ظيؿتي وِ زض ضاثُِ ثب هبلىيت آًْب هحسٍزيت ٍرَز زاضز ٍ يب زض ٍحيميِ
ثسّيْب لطاض گطفتِ اؾت ٍ ،
ة  .تْٗسات هطثٌَ ثِ تَؾِٗ يب تحهيل زاضاييْبي ظيؿتي هَلس.
ٍ . 37احس تزبضي ثبيس نَضت تُجيمي اظ تغييطات هجبلغ زفتطي زاضاييْبي ظيؿتي غيط هَلس زض اثتسا ٍ اًتْيبي
زٍضُ ضا اضائِ وٌس .زضد اَالٖبت همبيؿِاي يطٍضي ًيؿت .ايي نَضت تُجيك ثبيس قبهل هيَاضز ظييط
ثبقس:
الف  .زضآهسّب يب ّعيٌِ ّبي ًبقي اظ تغييطات زض اضظـ هٌهفبًِ پؽ اظ وؿط هربضد ثطاٍضزي ظهيبى
فطٍـ،
ة  .افعايكْبي ًبقي اظ ذطيس،
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د .

وبّكْبي ًبقي اظ فيطٍـ ٍ َجميِ ثٌيسي زاضاييْيبي ظيؿيتي غيطهَليس ويِ َجيك اؾيتبًساضز
حؿبثساضي قوبضُ  31ثب ٌَٖاى ”زاضاييْبي غيطريبضي ًگْيساضي قيسُ ثيطاي فيطٍـ ٍ ٖولييبت
هتَلف قسُ“ ،ثِ ََض هؿتمل يب زض لبلت يه هزوَِٖ ٍاحس ،ثِ ٌَٖاى ًگْيساضي قيسُ ثيطاي
فطٍـ َجمِثٌسي قسُ اؾت ،

ز  .وبّكْبي ًبقي اظ ثطزاقتٍ ،
ّ  .ؾبيط تغييطات.
. 40

زض هَاضزي وِ اًساظُ گيطي اضظـ هٌهفبًِ زاضاييْبي ظيؿتي غيط هَلس ثِ گًَيِ اي اتىيب پيصيط هيؿيط
ًجبقس (ضرَٔ قَز ثِ ثٌس ٍ )26احس تزبضي زض پبيبى زٍضُ هبلي ثبيس زضذهَل ايي زاضاييْب هَاضز ظيط ضا
افكب وٌس :
الف  .قطحي اظ زاضاييْبي ظيؿتي غيط هَلس ،
ة  .تكطيح زاليل ٖسم اهىبى اًساظُگيطي ثِ اضظـ هٌهفبًِ ثِگًَِاي اتىب پصيط ،
د  .زضنَضت اهىبى ،زاهٌِ ثطاٍضزّبيي وِ ثِ احتوبلظيبز اضظـ هٌهفبًِ زض آى لطاض هيگيطزٍ ،
ز  .هجلغ زفتطي ًبذبلم ٍ وبّف اضظـ اًجبقتِ زض اثتسا ٍ پبيبى زٍضُ.

. 41

زضنَضتي وِ اضظـ هٌهفبًِ زاضاييْبي ظيؿتي غيط هَلس وِ لجالً ثِ ثْيبي تويبم قيسُ پيؽ اظ وؿيط
وبّف اضظـ اًجبقتِ اًساظُگيطي قسُ اؾت َي زٍضُ ربضي ثِ گًَِاي اتىب پصيط لبثل اًيساظُگييطي
ثبقسٍ ،احس تزبضي ثبيس هَاضز ظيط ضا زضذهَل ايي زاضاييْب افكب وٌس :
الف  .قطحي اظ زاضاييْبي ظيؿتي غيط هَلس ،
ة  .تكطيح ايي وِ چطا اضظـ هٌهفبًِ ثِ گًَِاي اتىب پصيط لبثل اًساظُگيطي قسُ اؾت ٍ ،
د  .آحبض تغييط هجٌبي اًساظُگيطي.

. 42

اليعاهيبت اييي اؾتيبًيساضز حؿبثيساضي زض هَضز ولييِ نيَضتْيبي هبلي ويِ زٍضُ هبليي آى هٌتْيي
ثييِ  30اؾفٌس  1383يب پؽ اظ آى هيثبقس ،الظماالرطاؾت.
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طشحُاي مضاياي باصوطستگي
.5

انُالحبت شيل زض ايي اؾتبًساضز ثب هٗبًي هكرم ظيط ثىبض ضفتِ اؾت:
َ طحْبي هعايبي ثبظًكؿتگي  :ثطًبهِّبيي اؾت وِ ثِ هَرت آى ثيطاي اًٖيب پيؽ اظ ذبتويِ ذيسهت،
هعايبيي زض لبلت حمَق ثبظًكؿتگي يب هؿتوطي فطاّن هيقَز ،ثِقطَي وِ ثتَاى ايي هعاييب ضا لجيل اظ
ذبتوِ ذسهت ثطاؾبؼ قطايٍ ههَة يب ضٍيِ هَضز ٖول تٗييي يب ثطاٍضز وطز.
 هعايبي ثبظًكؿتگي ٖ :جبضت اؾت اظ حمَق ثبظًكؿتگي ٍ ؾبيط هؿتوطيْبيي وِ ثِهَريت هميطضات
َطح اًتٓبض هيضٍز ثبتَرِ ثِ ؾٌَات ذسهت گصقتِ اًٖب ثِ آًبى پطزاذت قَز.
 اًٖيب  :قبهل وليِ افطاز اٖن اظ قبغليي ،ثبظًكؿتگبى ٍ هؿتوطيثگيطاًي اؾت وِ اظ هعاييبي َيطح
ثبظًكؿتگي ثْطُهٌس هيقًَس.
 نٌسٍق ثبظًكؿتگي  :قرهيت حمَلي هؿتملي اؾت وِ تحت ٌٖبٍيٌي هبًٌيس نيٌسٍق ،ؾيبظهبى،
هؤؾؿِ ٍ غيطُ ثطاؾبؼ لبًَى ،اؾبؾٌبهِ يب زؾتَضالٗول ذبل ،زض حَظُ تأهيي هعايبي ثبظًكؿتگي
اًٖب ،فٗبليت هيوٌس.
 اضظـ فٗلي هعايبي ثبظًكؿتگي هجتٌيثط ا وچَئطي ٖ :جبضت اؾت اظ اضظـ فٗلي پطزاذتْيبي هيَضز
اًتٓبض ثِ اًٖبي َطح ثبثت ؾٌَات ذسهت گصقتِ آًبى وِ ثطهجٌبي هفطٍيبت ا وچَئطي هحبؾجِ
هيقَز .ذبلم زاضاييْبي َطح (اضظـ ٍيػُ َطح) ٖجبضت اؾت اظ زاضاييْبي َطح هٌْبي ثيسّيْبي
آى غيط اظ اضظـ فٗلي هعايبي ثبظًكؿتگي هجتٌيثط ا وچَئطي.
 . 9اضظـ فٗلي هعايبي ثبظًكؿتگي هجتٌي ثط ا وچَئطي ثبيس ثطاؾيبؼ پطزاذتْيبي هيَضز اًتٓيبض َجيك
قطايٍ َطح  ،ثبتَرِ ثِ ؾٌَات ذسهت اًٖب تب تبضيد هَضز ًٓط ٍ ؾُح حمَق ٍ هعايبي ربضي اًٖيب
هحبؾجِ قَز.

. 14

اضظيبثي هجتٌيثط اوچَئطي ثبيس حسالل ّط ؾِ ؾبل يىجبض اًزبم قَز.
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. 16

ؾييطهبيِگييصاضيْبي َييطح ثبيييس ثطاؾييبؼ هفييبز اؾييتبًساضزّبي قييوبضُ  15ثييب ٌٖييَاى ” حؿييبثساضي
ؾطهبيِگصاضيْب “  ،قوبضُ  18ثب ٌَٖاى ” نَضتْبي هبلي تلفيمي ٍ حؿبثساضي ؾطهبيِگصاضي زض ٍاحسّبي
تزبضي فطٖي“  ،قيوبضُ  19ثيب ٌٖيَاى ” تطوييت ٍاحيسّبي تزيبضي“ ،قيوبضُ  20ثيبٌَٖاى ” حؿيبثساضي
ؾطهبيِگصاضي زض ٍاحسّبي تزبضي ٍاثؿتِ “ ٍ قيوبضُ  23ثيبٌَٖاى ” حؿيبثساضي هكيبضوتْبي ذيبل “
اًساظُگيطي ٍ گعاضـ قَز.

. 17

نَضتْبي هبلي تلفيمي َطح ثبيس ثطهجٌبي ؾبذتبض پيف ثيٌي قسُ زض ايي اؾتبًساضز ثطاي نيَضتْبي هيبلي
َطحْبي هعايبي ثبظًكؿتگي تْيِ ٍ اضائِ قَز.

. 18

حك ثيوِّبي زضيبفتٌي ثبيس ثِ هجبلغ لبثل زضيبفت اًساظُگيطي ٍ گعاضـ قَز هكطٌٍ ثِ ايٌىِ رطييبى
هٌبفٕ التهبزي هطتجٍ ثب حك ثيوِ ثِ زضٍى َطح هحتول ثبقس.

. 20

زاضاييْبي حبثت هكَْز هَضز اؾتفبزُ ثطاي ازاضُ ٖوليبت َطح ،ثبيس ثِ ثْبي توبم قسُ يب هجلغ تزسييس
اضظيبثي (ثِ وؿط اؾتْالن اًجبقتِ) اًساظُگيطي ٍ گعاضـ قَز.

. 21

ثطاي تأهيي ًيبظّبي اَالٖبتي اؾتفبزُوٌٌسگبى ،نَضتْبي هبلي َطح ثبيس قبهل هَاضز ظيط ثبقس:
الف  .تطاظًبهِ،

. 23

ة

.

نَضت تغييطات زض ذبلم زاضاييْب،

د

.

نَضت زضآهس ٍ ّعيٌٍِ ،

ز

.

يبززاقتْبي تَييحي نَضتْبي هبلي.

زض يبززاقتْبي تَييحي نَضتْبي هبلي ثبيس اضتجبٌ ثييي اضظـ فٗليي هعاييبي ثبظًكؿيتگي هجتٌييثيط
اوچَئطي ٍ اضظـ هٌهفبًِ ذبلم زاضاييْبي َطح (ثِاؾتخٌبي زاضاييْبي حبثت هكَْز) ٍ ذٍ هكي تأهيي
هبلي هعايبي ثبظًكؿتگي تجييي قَز.

. 25

تطاظًبهِ َطح هعايبي ثبظًكؿتگي ثبيس حسالل حبٍي الالم انلي ظيط ثبقس :
الف  .ؾطهبيِگصاضيْب ثِ تفىيه :
ي

ؾطهبيِگصاضي زض قطوتْبي فطٖي،

ي

ؾطهبيِگصاضي زض قطوتْبي ٍاثؿتِ،

ي

ؾطهبيِگصاضي زض هكبضوتْبي ذبل،

ي

ؾطهبيِگصاضي زض ؾبيط قطوتْب،

ي

اهالن،

ي

اٍضاق هكبضوت،

ي

تؿْيالت اُٖبيي،
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ي

. 26

ؾپطزُّبي ثبًىي،

ة

.

هَرَزي ًمس،

د

.

حك ثيوِّبي زضيبفتٌي،

ز

.

ؾبيط حؿبثْب ٍ اؾٌبز زضيبفتٌي،

ّ

.

زاضاييْبي حبثت هكَْز،

ٍ

.

حؿبثْب ٍ اؾٌبز پطزاذتٌي،

ظ

.

تؿْيالت زضيبفتي،

ح

.

شذيطُ هعايبي پبيبى ذسهت وبضوٌبى،

ٌ

.

ذبلم زاضاييْبي َطح ٍ ،

ي

.

اضظـ ٍيػُ َطح .

اضظـ فٗلي هعايبي ثبظًكؿتگي هجتٌيثط اوچَئطي ثبيس ظيط تطاظًبهِ افكب قَز.

 . 27نَضت تغييطات زض ذبلم زاضاييْب ثبيس حسالل حبٍي الالم انلي ظيط ثبقس:
الف  .حك ثيوِّبي ثبظًكؿتگي،
ة

.

ووىْبي ثالَٖو،

د

.

حك ثيوِ اًتمبلي اظ ؾبيط َطحْب،

ز

.

حمَق ٍ ؾبيط هعايبي ثبظًكؿتگي اًٖب،

ّ

.

حك ثيوِ اًتمبلي ثِ ؾبيط َطحْب،

ٍ

.

ّعيٌِّبي ازاضُ َطح،

ظ

.

هبظاز (وؿطي) زضآهس ًؿجت ثِ ّعيٌِ.

 . 28نَضت زضآهس ٍ ّعيٌِ ثبيس حسالل حبٍي الالم انلي هٌسضد زض ثٌس  58اؾتبًساضز حؿبثساضي قوبضُ 1
ثب ٌَٖاى ” ًحَُ اضائِ نَضتْبي هبلي“ ثبقس.
. 29

زض يبززاقتْبي تَييحي نَضتْبي هبلي ٖالٍُثط العاهبت افكبي ؾبيط اؾتبًساضزّبي حؿبثساضي هطثٌَ،
ثبيس حسالل هَاضز ظيط افكب قَز :
الف  .ضٍيِّب ٍ هفطٍيبت هَضز اؾتفبزُ ثطاي تٗييي اضظـ هٌهفبًِ ؾطهبيِگصاضيْب،
ة

.

ضٍيِ ّب ٍ هفطٍيبتي وِ زض هحبؾجِ اضظـ فٗلي هعايبي ثبظًكؿتگي هجتٌيثط اوچَئطي ثىيبض

ضفتِ اؾت ٍ ّطگًَِ تغييط زض ضٍيِّب ٍ هفطٍيبت زض فبنلِ ثيي زٍ تبضيد اًزبم اوچَئطي،
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د

.

تبضيد اًزبم آذطيي اضظيبثي هجتٌيثط اوچَئطي،

ز

.

اَالٖبت هرتهط زض هَضز گطٍّْبي وبضوٌبى تحت پَقف ٍ وبضفطهبيبى،

ّ

.

اَالٖبت آهبضي زضذهَل تٗساز ثبظًكؿتگبى ،هؿتوطي ثگيطاى ٍ اًٖبي قبغل،

ٍ

.

اَالٖبت هرتهط زض هَضز َطحْبي ثبظًكؿتگي ٍ اضائِ اَالٖيبت وليي زضذهيَل قيطايٍ

ّطوسام (ًٓيط قطايٍ اؾتحمبق ،هجبلغ ٍ زضنسّبي لبثل پطزاذت)،
ظ

.

قطح تغييطات َي ؾبل هبلي زض قطايٍ پطزاذت هعايبي ثبظًكؿتگي ،حك ثيويِّيب ،قيطايٍ

ًَٖيت َطح ٍ لَاًيي ٍ همطضات هطتجٍ ثب َيطح ٍ ايٌىيِ تغيييطات ييبز قيسُ زض هحبؾيجبت
اوچَئطي هٌَٓض قسُ اؾت يب ذيط،
ح

.

ذٍ هكي تأهيي هٌبثٕ ٍ ّطگًَِ تغييط زض آى َي ؾبل هبلي،

ٌ

.

ٍيٗيت هبليبتي َطح،

ي

.

هٗبهالت َطح ثب ٍاحسّبي تزبضي تحت وٌتطل يب تحت ًفَش لبثل هالحِٓ تويبم ييب ثطذيي اظ

اًٖب  ،وبضفطهبيبى ثب ًفَش لبثل هالحِٓ زض َطح ،وبًًَْبي ثبظًكؿيتگي ٍ ؾيبظهبًْب ٍ تكيىلْبي
هطتجٍ ثب اًٖب ٍ يب َطح ،
ن

.

ؾيبؾتْبي ؾطهبيِگصاضي هٌبثٕ َطح ،

ل

.

ؾطهبيِگصاضي َطح زض ؾْبم وبضفطهبيبًي وِ ثط َطح ًفَش لبثل هالحِٓ زاضًسٍ ،

م

.

رسٍل رعئيبت اضظـ هٌهفبًِ ذبلم زاضاييْبي َطح ،ثِاؾتخٌبي زاضاييْبي حبثت هكَْز ويِ

ثِ ثْبي توبم قسُ يب هجلغ تزسيس اضظيبثي ثِ وؿط اؾتْالن اًجبقتِ هٌٗىؽ هيقيَز ٍ همبيؿيِ
آى ثب اضظـ فٗلي هعايبي ثبظًكؿتگي هجتٌيثط اوچَئطي ٍ تكطيح ؾيبؾتْبي تأهيي هجبلغ وؿطي.
. 30

العاهبت ايي اؾتبًساضز زض هَضز وليِ نَضتْبي هبلي َطحْبي هعايبي ثبظًكؿتگي وِ زٍضُ هبلي آًْيب اظ
تبضيد اٍل فطٍضزيي  1384يب ثٗس اظ آى قطٍٔ هيقَز الظماالرطاؾت.
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 .27استاوذاسد حسابذاسى ضماسٌ 28
فعاليتُاى بيمٍ عمًمى
.3

انُالحبت شيل زض ايي اؾتبًساضز ثب هٗبًى هكرم ظيط ثىبض ضفتِ اؾت:
لطاضزاز ثيوِ (ثيوِ ًبهِ) ٖ :مسي اؾت وِ ثِ هَرت آى يه َطف (ثيوِگيط) هتْٗيس هييقيَز زض اظاى
زضيبفت حك ثيوِ اظ َطف زيگط (ثيوِگصاض) ،زض نَضت ٍلَٔ حبزحِ ،ذؿبضت ٍاضزُ ثِ اٍ ييب قيرم
شيٌفٕ ضا رجطاى وٌس يب هجلغ هٗيٌي ضا ثِ ٍى يب قرم شيٌفٕ ثپطزاظز.
ثيوِ ظًسگي ًَٖ :ي ثيوِ هطتجٍ ثب حيبت يب فَت اًؿبى اؾت وِ ثيوِگط ًؿجت ثِ پطزاذت ٍرَّي هٗييي
ثطاؾبؼ ضٍيساز هكرهي ،اَويٌبى هيزّس.
ثيوِ ٖوَهى  :ثِ ثيوِّبي غيط اظ ثيوِ ظًسگي اَالق هيقَز.
حك ثيوِ  :هجلغي اؾت وِ ثيوِگط زض اظاي پصيطـ ذُط َجك لطاضزاز ثيوِ اظ ثيوِگصاض هُبلجِ هيوٌس.
تبضيد قطٍٔ پَقف ثيوِ اي ٖ :جبضت اؾت اظ تبضيد قطٍٔ پصيطـ ذُط تَؾٍ ثيوِگط َجك لطاضزاز ثيوِ.
ثيوِ اتىبيي  :ثيوِ اي اؾت وِ ثِ هَرت آى يه َطف (ثيوِگط اتىيبيي) زض اظاى زضيبفيت حيك ثيويِ،
رجطاى توبم يب ثركى اظ ذؿبضت ٍاضزُ ثِ َطف زيگط (ثيوِگط ٍاگصاضًيسُ) ضا ثبثيت ثيويًِبهيِ ييب
ثيوًِبهِّبي نبزضُ ٍ يب لجَلى تَؾٍ ٍى ،تْٗس هيوٌس.
ثيوِ اتىبيى ًؿجى ًَٖ :ى ثيوِ اتىبيي اؾت وِ ثِ هَرت آى ثيوِ گط اتىبيي زض لجبل زضيبفت ًؿيجتى اظ
حك ثيوِ لطاضزاز ثيوِ اٍليِ ،تْٗس هيوٌس ثِّوبى ًؿجت ذؿبضت ٍاضزُ ثِ ثيوِگيط ٍاگصاضًيسُ ضا
رجطاى وٌس.
ثيوِاتىبيى غيطًؿجى ًَٖ :ى ثيوِاتىبيى اؾت وِ زض آى ثيوِگط اتىبيي زض لجيبل زضيبفيت حيك ثيويِ ،تْٗيس
هيوٌس توبم يب ثركى اظ ذؿبضت هبظاز ثط ؾمف اظ پيف تٗييي قسُ ضا رجطاى وٌس.
ذؿبضت ٖ :جبضت اؾت اظ هجلغ لبثل پطزاذت زض احط ٍلَٔ حَازث تحت پَقف لطاضزاز ثيوِ.

.4

زضآهس حك ثيوِ ثبيس اظ تبضيد قطٍٔ پَقف ثيوِاي ٍ ثِهحى ايٌىِ حك ثيوِ ثِگًَِاى اتىبپصيط لبثيل
اًساظُگيطى ثبقس ،قٌبؾبيى قَز.

.7

زضآهس حك ثيوِ ثبيس ثِ ََض يىٌَاذت زض ََل زٍضُ ثيوِ ًبهِ (ثطاى ثيوِّبي هؿيتمين) ييب زض َيَل
زٍضُ پصيطـ غطاهت (ثطاى ثيوِّبي اتىبيى) قٌبؾبيى قَز هگط ايٌىِ الگَى ٍلَٔ ذُط زض ََل زٍضُ
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ثيوِ ًبهِ يىٌَاذت ًجبقس وِ زض ايينَضت زضآهس حك ثيوِ هتٌبؾت ثب الگَى ٍلئَ ذُيط ثيطآٍضزي،
قٌبؾبيى هيقَز.
. 11

زض هَاضزى وِ َجك ثيوِ ًبهِ  ،هجلغ حك ثيوِ زض آيٌسُ هكوَل تٗسيل هيثبقس ،حك ثيوِ تٗسيل قسُ
ثبيس زض هَاضز هوىي ثِ ٌَٖاى هجٌبى قٌبؾبيى زضآهس حك ثيوِ هَضز اؾتفبزُ لطاض گيطز .اگط ًتَاى هجلغ
تٗسيل ضا ثِگًَِاي اتىبپصيط ثطاٍضز وطز ،هجلغ اٍليِ حك ثيوِ وِ ثبتَرِ ثِ ؾبيط اَالٖبت هطثٌَ تٗسيل
هيقَز ثبيس ثِ ٌَٖاى هجٌبي قٌبؾبيي زضآهس حك ثيوِ اؾتفبزُ قَز.

. 13

زضآهس حك ثيوِ هطثٌَ ثِ ثيوِ ًبهِ ّبي ثيي ضاّى ثبيس ثطاؾبؼ العاهبت ثٌسّبى  15 ٍ 7 ،4قٌبؾيبيى
قَز.

. 15

ثركي اظ حك ثيوِ هطتجٍ ثب ثيوًِبهِ ّبي نبزضُ َي زٍضُ هبلي وِ لبثل اًتؿبة ثِ پَقف ذُط ثٗيس
اظ پبيبى زٍضُ هبلي اؾت ثٌَِٖاى حك ثيوِ ٖبيس ًكسُ قٌبؾبيي هيقَز.

. 16

ضٍقْبي ثطآٍضز حك ثيوِ ٖبيس ًكسُ ثبيس ثِگًَِاي اًتربة قَز وِ هجلغ ثطآٍضزي تفبٍت ثب اّويتي ثب
ثسّي ٍالٗي زض تبضيد تطاظًبهِ ًساقتِ ثبقس.

. 18

زض هَاضزى وِ حك ثيوِ هتٌبؾت ثب گصقت ظهبى ثِ ٌَٖاى زضآهيس قٌبؾيبيى هييقيَز ،ضٍـ تٌبؾيت
ظهييبًي ثبيييس ثييِگًَييِاي اًترييبة ٍ ثىييبض گطفتييِ قييَز ويِ زلييت آى اظ ضٍـ فهييلى (يييب ضٍـ )1/8
ووتط ًجبقس.

. 20

ثسّى ثبثت ذؿبضت هَٗق ثبيس ثطاى ثيوِّبي هؿتمين ٍ اتىبيى قٌبؾبيى قَز .هجلغ ذؿبضت هَٗق ثبيس
ثيبًگط ثطاٍضز هٗمَلي اظ هربضد الظم ثطاى تؿَيِ تْٗس فٗلى زض تبضيد تطاظًبهِ ثبقس.

. 21

ثسّى ثبثت ذؿبضت هَٗق ثبيس قبهل هجبلغ ظيط ثبقس:
الف  .ذؿبضت ٍالٕ قسُاي وِ گعاضـ ًكسُ اؾت،
ة  .ذؿبضت گعاضـ قسُاي وِ پطزاذت ًكسُ اؾت،
د

 .ذؿبضتي وِ ثِ ََض وبهل گعاضـ ًكسُ اؾت ٍ

ز  .هربضد ثطاٍضزى تؿَيِ ذؿبضت.
 . 28هجبلغ زضيبفتٌي اظ ثيوِگط اتىبيي ثبثت ذؿبضت ٍالٕ قسُ  ،اٖن اظ گعاضـ قسُ ٍ گعاضـ ًكيسُ ،ثبييس
زض زٍضُ ٍلَٔ اظ يه َطف ثِ ٌَٖاى زاضايي ٍ اظ َطف زيگط ثيٌِٖيَاى زضآهيس ثيويِگيط ٍاگصاضًيسُ
قٌبؾبيي قَز ٍ ًجبيس حؿت هَضز ثب ثسّي يب ّعيٌِ هطثٌَ تْبتط قَز.
. 29

چٌبًچِ حك ثيوِ ّبي ٖبيس ًكسُ ثطاى پَقف ذؿبضت هَضز اًتٓبض هطثٌَ ثِ ثيوًِبهيِّيبي هٌمًيي
ًكسُ زض تبضيد تطاظًبهِ وبفي ًجبقس ثبيس شذيطُ تىويلي الظم ثطاي آى قٌبؾبيي قَز.
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. 31

حك ثيوِ اتىبيي ٍاگصاضي ثِ ثيوِگطاى اتىبيي ثبيس تَؾٍ ثيوِگط ٍاگصاضًيسُ اظ تيبضيد قيطٍٔ پَقيف
ثيوِ اي ٍ َي زٍضُ تأهيي ذؿبضت لطاضزاز ثيوِ اتىبيي ،ثِ ََض يىٌَاذت َي زٍضُ پَقف ثيويِاي ييب
هتٌبؾت ثب الگَي ٍلَٔ ذُط ،ثٌَِٖاى ّعيٌِ ثيوِ اتىبيي ٍاگصاضي زض نيَضت ؾيَز ٍ ظييبى قٌبؾيبيي
قَز.

. 39

ثبتَرِ ثِ ايٌىِ هؿئَليت هطتجٍ ثب ذؿبضت ثيوِ اًتمبلي اظ ثيوِگط اًتمبل زٌّسُ ثِ ثيوِگط لجَل وٌٌسُ
هٌتمل هيقَز ،اًتمبل پطتفَي ثبيس تَؾٍ ثيوِگط اًتمبلزٌّسُ ثِ ٌَٖاى حصف پطتفَي ٍ تَؾٍ ثيوِگط
لجَلوٌٌسُ ثٌَِٖاى لجَل پطتفَي ثِحؿبة گطفتِ قَز.

. 40

حصف پطتفَي ثبيس تَؾٍ ثيوِگط اًتمبل زٌّسُ اظَطيك حصف ثيسّيْب ٍ زاضاييْيبي هيطتجٍ ثيب ذُيطات
هٌتمل قسُ ،ثِ حؿبة گطفتِ قَز .لجَل پطتفَي ثبيس تَؾٍ ثيوِگيط لجيَلوٌٌيسُ اظ َطييك قٌبؾيبيي
زضآهس حك ثيوِ ٖبيس ًكسُ ٍ ذؿبضت هَٗق پصيطفتِ قسُ ،ثِحؿبة گطفتِ قَز.

. 41

فٗبليتْبي ثيوِ اي وِ اظ َطيك لطاضزازّبي ثيوِ هكتطن ثب ثيوِ گيصاض اًزيبم هييقيَز ثبييس تَؾيٍ
ثيوِگطاى لجَلوٌٌسُ ّوبًٌس ثيوِ هؿتمين ثِحؿبة گطفتِ قَز.

. 43

ثيوِ ًبهِّبيى وِ ثِ ََض هؿتمين تَؾٍ يىي اظ اًٖبى گطٍُ ثيوِگطاى هكتطن نبزض هيقيَز ثبييس
تَؾٍ آى ًَٖ ثِ ٌَٖاى ثيوِ هؿتمين ثِ حؿبة گطفتِ قَز ٍ ثركيى اظ ذُيطات ويِ تَؾيٍ ؾيبيط
اًٖبى گطٍُ پصيطفتِ هيقَز ثبيس ّوبًٌس ثيوِ اتىبيي ٍاگصاضى هحؿَة گطزز .ثيوِگطاًيى ويِ اييي
ذُطات ضا هىپصيطًس ثبيس ثب آى ّوبًٌس ثيوِ اتىبيي لجَلى ثطذَضز وٌٌس.

. 44

هربضد تحهيل ثيوِ ًبهِّب ثبيس زض ظهبى ٍلَٔ ثٌَِٖاى ّعيٌِ زٍضُ قٌبؾبيي قَز.

. 46

اَالٖبت ظيط ثبيس زض يبززاقتْبي تَييحي نَضتْبي هبلي افكب قَز :
الف  .ضٍيِ قٌبؾبيى زضآهس حك ثيوِ ٍ حك ثيوِ ٖبيس ًكسُ ( اٖن اظ ثيوِّبي هؿتمين ٍ ثيوِّبي اتىبيي)،
ة  .ضٍيِ قٌبؾبيي ّعيٌِ حك ثيوِ ثيوِ ّبي اتىبيي ٍاگصاضيٍ ،
د ً .حَُ هحبؾجِ شذيطُ ذؿبضت هَٗق ٍ شذيطُ تىويلي.

. 47

الالم ظيط ثبيس زض هتي تطاظًبهِ افكب قَز:
الف  .هُبلجبت اظ ثيوِگصاضاى ٍ ًوبيٌسگبى،
ة  .هُبلجبت اظ ثيوِگطاى اتىبيي،
د  .ثسّى ذؿبضت هَٗق،
ز  .ثسّى ثِ ثيوِگطاى اتىبيى،
ّ  .حك ثيوِ ٖبيس ًكسٍُ ،
ٍ

. 48

 .شذيطُ تىويلي.

الالم ظيط ثبيس زض هتي نَضت ؾَز ٍ ظيبى افكب قَز:
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الف  .زضآهس حك ثيوِ (هؿتمين ٍ اتىبيي لجَلي)،
ة  .زضآهس ثبظيبفت ذؿبضت اظ ثيوِگطاى اتىبيى،
د ّ .عيٌِ ذؿبضت ثيوِّبي هؿتمين ٍ اتىبيي لجَليٍ ،
ز ّ .عيٌِ حك ثيوِ اتىبيي ٍاگصاضى.
. 50

العاهبت ايي اؾتبًساضز زضهَضز وليِ نَضتْبي هبلي وِ زٍضُ هبلي آًْب اظ تيبضيد  ٍ 1386/1/1ثٗيس اظ آى
قطٍٔ هي قَز ،الظماالرطاؾت.
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 .28استاوذاسد حسابذاسي ضماسٌ 29
فعاليتُاي ساخت امالک
.6

انُالحبت شيل زض ايي اؾتبًساضز ثب هٗبًي هكرم ظيط ثىبض ضفتِ اؾت:
 اضظـ ًؿجي فطٍـ ً :ؿجت اضظـ فطٍـ ّط ٍاحس ؾبذتوبًي ثِ اضظـ فطٍـ هزؤَ ٍاحيسّبي
ؾبذتوبًي يه پطٍغُ يب ًؿجت اضظـ فطٍـ ّط پطٍغُ ثِ اضظـ فطٍـ هزؤَ پطٍغُّب.
 اضظـ فطٍـ  :ثْبي فطٍـ ثطآٍضزي ربضي يه ٍاحس ؾبذتوبًي زض ٍيٗيت ًْبيي لبثل فطٍـ آى،
زض ّط همُٕ ظهبًي.
 پطٍغُ  :توبم يب ثركي اظ ٍاحسّبي ؾبذتوبًي هَضز ارطا زض يه هىبى رغطافييبيي هكيرم ويِ ييه
هطوع اًجبقت هربضد ضا تكىيل هيزّس.
 فٗبليتْبي ؾبذت اهالن  :هزوَِٖ فٗبليتْبيي اؾت وِ ثطاي َطاحي ٍ احساث اهيالن ثيطاي فيطٍـ
يطٍضي اؾت .تحهيل ظهيي ثطاي احساث ٍ فطٍـ ؾبذتوبى ٍ ييب آهيبزُ ؾيبظي ٍ فيطٍـ ظهييي،
ثِ ََض ولي يب رعئي ،ثركي اظ ايي فٗبليت اؾت.
ٍ احس ؾبذتوبًي  :يه ٍاحس هؿىًَي ،تزبضي يب نٌٗتي ،يب ظهيٌي وِ ثطاي فطٍـ ،احيساث ييب آهيبزُ
هيقَز.

. 12

ظهيي ًگْساضي قسُ ثطاي فٗبليتْبي ؾبذت اهالن ،چٌبًچِ ّيچ ًَٔ فٗبليت ؾبذت ثط ضٍي آى اًزبم
ًكسُ ثبقس ٍ اًتٓبض ًويضٍز فٗبليتْبي ؾبذت َي چطذِ ٖوليبتي هٗوَل ٍاحس تزبضي تىويل قَز ،ثبيس
ثِ ٌَٖاى زاضايي غيطربضي َجمِثٌسي قَز ،هكطٌٍ ثط ايٌىِ ثب تَرِ ثِ اؾتبًساضز حؿبثساضي قوبضُ 14
ثب ٌَٖاى ”ًحَُ اضائِ زاضاييْبي ربضي ٍ ثسّيْبي ربضي“ نَضتْبي هبلي ٍاحس تزبضي ،هكوَل َجمِثٌسي
زاضاييْب ٍ ثسّيْب ثِ ربضي ٍ غيطربضي ثبقس.

. 13

ظهيي ًگْساضي قسُ ثطاي ؾبذت اهالن ثبيس ثِ ثْبي توبم قسُ پؽ اظ وؿط ّط گًَِ وبّف اضظـ
اًجبقتِ اًٗىبؼ يبثس .تٗييي ظيبى وبّف اضظـ ايي گًَِ ظهيٌْب تبثٕ ثٌسّبي  59الي  63اؾتبًساضز
حؿبثساضي قوبضُ  11ثب ٌَٖاى ” زاضاييْبي حبثت هكَْز“ اؾت.

. 14

هربضد ؾبذت اهالن ثبيس زضثطگيطًسُ توبم هربضري ثبقس وِ ثِ ََض هؿتمين ثِ فٗبليتْبي ؾبذت
لبثل اًتؿبة اؾت يب ثتَاى آى ضا ثط هجٌبيي هٌُمي ثِ چٌيي فٗبليتْبيي ترهيم زاز.

. 15

هربضد فٗبليتْبي ؾبذت اهالن ثبيس قبهل هَاضز ظيط ثبقس:

الف .هربضد تحهيل ظهيي،
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ة

 .هربضد هؿتمين فٗبليتْبي ؾبذت اهالنٍ ،

د

 .هربضد هكتطن لبثل اًتؿبة ثِ فٗبليتْبي ؾبذت اهالن.

. 22

هربضد ؾبذت ثبيس ثطاؾبؼ ضٍقْبي ظيط ثِ ّط يه اظ ٍاحسّبي ؾبذتوبًي يب پطٍغُّب ترهيم يبثس:
الف .ضٍـ قٌبؾبيي ٍيػُ (اظ لجيل هربضد هؿتمين ؾبذت)،
ة  .ضٍـ اضظـ ًؿجي فطٍـ زض نَضتي وِ قٌبؾبيي ٍيػُ اهىبىپصيط ًجبقس ،يب
د

 .ؾبيط ضٍقْبي هٌبؾت زض نَضتي وِ اضظـ ًؿجي فطٍـ ٖولي ًجبقس .ضٍـ اًتربة قسُ ثطاي
ترهيم ثبيس ثِ ََض يىٌَاذت ثىبض گطفتِ قَز.

. 23

زضآهس ؾبذت اهالن ثبيس قبهل هَاضز ظيط ثبقس:
الف .ثْبي فطٍـ هَضز تَافك زض لطاضزازٍ ،
ة ّ .طگًَِ هجلغ ًبقي اظ تغييط زض زاهٌِ وبض تٗطيف قسُ زض لطاضزاز.

. 25

زضآهس ؾبذت اهالن ثبيس تٌْب ثطاي ٍاحسّبي ؾبذتوبًي فطٍذتِ قسُ ،زض نَضت احطاظ هٗيبضّبي ثٌيس
 ،26قٌبؾبيي قَز.

. 26

قٌبؾبيي زضآهس ثبيس اظ ظهبًي آغبظ قَز وِ توبم هٗيبضّبي ظيط احطاظ گطزز:
الف .فطٍـ ٍاحس ؾبذتوبًي ثب اًزبم الساهبتي اظ لجيل اهًبي لطاضزاز هحطظ قسُ ثبقس،
ة  .فٗبليتْبي ؾبذتوبًي آغبظ قسُ ثبقس،
د  .هبحهل پطٍغُ ضا ثتَاى ثِ گًَِاي اتىبپصيط ثطآٍضز وطزٍ ،
ز  .حسالل  20زضنس اظ ثْبي فطٍـ ٍنَل قسُ ثبقس.

 . 27هبحهل پطٍغُ ضا هيتَاى زض نَضت احطاظ توبم قطايٍ ظيط ثِگًَِاي اتىبپصيط ثطآٍضز وطز:
الف .هزؤَ زضآهس حبنل اظ پطٍغُ ضا ثتَاى ثِگًَِاي اتىبپصيط اًساظُگيطي وطز،
ة  .رطيبى ٍضٍزي هٌبفٕ التهبزي آتي هطتجٍ ثب پطٍغُ ثِ ٍاحس تزبضي هحتول ثبقس،
د  .هربضد الظم ثطاي تىويل پطٍغُ ٍ ّوچٌيي زضنيس تىوييل پيطٍغُ زض تيبضيد تطاظًبهيِ ضا ثتيَاى
ثِگًَِاي اتىبپصيط اًساظُگيطي وطزٍ ،
ز  .هربضد لبثل اًتؿبة ثِ پطٍغُ ضا ثتَاى ثِ ضٍقٌي تٗييي ٍ ثِگًَِاي اتىبپصيط اًساظُگيطي وطز.
ّ . 28طگبُ هبحهل پطٍغُ ضا ًتَاى ثِ گًَِاي اتىبپصيط ثطآٍضز وطز:
الف .زضآهس ٍاحسّبي ؾبذتوبًي فطٍذتِ قسُ ثبيس تٌْب تب هيعاى هربضد تحول قسُ ثطاي ؾيبذت آى
ٍاحسّب وِ ثبظيبفت آى هحتول اؾت ،قٌبؾبيي گطززٍ ،
ة  .هربضد ؾبذت ٍاحسّبي ؾبذتوبًي فطٍذتِ قسُ ثبيس زض زٍضُ ٍلَٔ ثِ ٌَٖاى ّعيٌِ قٌبؾيبيي
قَز.
نفحِ  144اظ 168

. 29

ّطگًَِ ظيبى هَضز اًتٓبض پطٍغُ (قبهل هربضد ضفٕ ًمم) ثبيس ثالفبنلِ ثِ ؾَز ٍ ظيبى زٍضُ هٌَٓض
قَز.

. 31

هربضد ؾبذت لبثل اًتؿبة ثِ ٍاحسّبي ؾبذتوبًي فطٍذتِ قيسُ ثبييس زض زٍضُ قيٌبذت زضآهيس
ٍاحسّبي يبز قسُ ،ثِ ٌَٖاى ّعيٌِ قٌبؾبيي قَز.

 . 33هجلغ زضآهسّب ٍ ّعيٌِ ّب ي ؾبذت اهالن زض نَضت احطاظ هٗيبضّبي ثٌيس  26ثبييس ثبتَريِ ثيِ
زضنس تىويل پطٍغُ زض تبضيد تطاظًبهِ تٗييي قَز.
 . 37زض نَضت ضفٕ اثْبهبتي وِ هبًٕ اظ ثطآٍضز هبحهل پطٍغُ ثِگًَِاي اتىبپصيط قسُ اؾيت ،زضآهيسّب ٍ
ّعيٌِّبي پطٍغُ ثبيس َجك ثٌس  33قٌبؾبيي قَز.
 . 38هربضد ؾبذت اهالن وِ ثِ ّعيٌِ هٌَٓض ًكسُ اؾت ثبيس ثِ ٌَٖاى زاضايي قٌبؾبيي ٍ ثيِ اليل ثْيبي
توبم قسُ ٍ ذبلم اضظـ فطٍـ اًساظُگيطي قَز.
. 39

ثطآٍضز زضآهسّب ٍ هربضد ٍ ّوچٌيي ترهيم هربضد ثبيس زض پبيبى ّط زٍضُ هبلي ثبظًگطي قَز .آحيبض
تغييط زض ثطآٍضزّبي حؿبثساضي ثبيس ثطاؾبؼ اؾيتبًساضز حؿيبثساضي قيوبضُ  6ثيب ٌٖيَاى ” گيعاضـ
ٖولىطز هبلي“ ثِ حؿبة هٌَٓض گطزز.

. 41

زضآهسّب ٍ ّعيٌِ ّبي قٌبؾبيي قسُ هطثٌَ ثِ ٍاحسّبي ؾبذتوبًي فطٍذتِ قسُ ثبيس زض ظهبى اثُبل
يب فؿد هٗبهلِ فطٍـ ،ثيزضًگ ثطگكت زازُ قَز.

. 42

ذؿبضات زضيبفتٌي اظ پيوبًىبضاى (ثِ زل يل تأذيط زض تىويل) ٍ ذؿيبضات پطزاذتٌيي ثيِ هكيتطيبى
(ثِ زليل تأذيط زض تحَيل) ثبيس ثِ نَضت رساگبًِ زض نَضت ؾَز ٍ ظيبى اضائِ قَز.

. 45

هَرَزي ٍاحسّبي ؾبذتوبًي تىويل قسُ آهبزُ ثطاي فطٍـ ثبيس ثِ الل ثْيبي تويبم قيسُ ٍ ذيبلم
اضظـ فطٍـ هٌٗىؽ قَز.

. 47

ٍاحس تزبضي ثبيس هَاضز ظيط ضا افكب وٌس:
الف .ضٍـ تٗييي زضنس تىويل پطٍغُ،
ة  .زضآهس ٍ ّعيٌِّبي قٌبؾبيي قسُ ؾبذت اهالن زض نَضت ؾَز ٍ ظيبى،
د  .ثطآٍضز هجلغ هربضد الظم ثطاي تىويل پطٍغُّبي زض رطيبىٍ ،
ز  .نَضت تُجيك هجلغ زفتطي هربضد قٌبؾبيي قسُ ثِ ٌَٖاى زاضايي زض اثتيسا ٍ اًتْيبي زٍضُ ويِ
هَاضز ظيط ضا ًكبى زّس:
.1

هربضد اًجبقتِ ؾبذت اهالن زض اٍل زٍضُ ،ثب تفىيه هجلغ زفتطي ظهيي،

 . 2هربضد تحول قسُ ؾبذت اهالن َي زٍضُ ،ثب تفىيه هجلغ زفتطي ظهيي،
 . 3هربضد اًجبقتِ ؾبذت اهالن وِ زض نَضت ؾَز ٍ ظيبى ثِ ٌَٖاى ّعيٌيِ قٌبؾيبيي قيسُ
اؾت ،ثِ تفىيه زٍضُ ربضي ٍ زٍضُّبي گصقتٍِ ،
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ٍ . 4اگصاضي يب اًتمبل ثِ َجمِ زيگطي اظ زاضاييْب يب ؾبيط تغييطات زض هجلغ زفتطي َي زٍضُ.

. 48

زض هَضز ظهيي ًگْساضي قسُ ثطاي ؾبذت اهالن ثبيس هَاضز ظيط افكب قَز:
الف .ثْبي توبم قسُ ٍ وبّف اضظـ اًجبقتِ (زض نَضت ٍرَز) زض اثتسا ٍ اًتْبي زٍضُ،
ة  .نَضت تُجيك هجلغ زفتطي زض اثتسا ٍ اًتْبي زٍضُ وِ هَاضز ظيط ضا ًكبى زّس:
.1

ايبفبت،

ٍ . 2اگصاضي،
 . 3اًتمبل ثِ زاضاييْبي ربضي ثِ ٌَٖاى هربضد ؾبذت اهالن،
 . 4ظيبى وبّف اضظـ قٌبؾبيي قسُ يب ثطگكت قيسُ زض نيَضت ؾيَز ٍ ظييبى َيي زٍضُ
(زض نَضت ٍرَز)ٍ ،
 . 5ؾبيط تغييطات.
. 49

هَاضز ظيط ًيع ثبيس زض نَضتْبي هبلي افكب قَز:
الفّ .ط گًَِ هحسٍزيت زض ضاثُِ ثب هبلىيت ظهيي ٍ هيعاى آىٍ ،
ة  .ظهيٌْب ٍ پطٍغُّبي ؾبذت اهالن وِ ٍحيمِ ثسّيْبؾت.

. 50

العاهبت ايي اؾتبًساضز زض هَضز وليِ نَضتْبي هبلي وِ زٍضُ هبلي آًْب اظ تبضيد  ٍ 1386/1/1ثٗيس اظ آى
قطٍٔ هيقَز الظماالرطا اؾت.
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سًد َش سُم
.2

ايي اؾتبًساضز ثبيس تَؾٍ ٍاحسّبي تزبضي وِ ؾْبم ٖبزي يب ؾْبم ٖبزي ثبلمَُ آًْب ثِ ٖوَم ٖطيِ
قسُ يب زض رطيبى ٖطيِ ٖوَهي اؾت ،ثىبض گطفتِ قَز.

.3

زض هَضز ٍاحس تزبضي انلي وِ نَضتْبي هبلي تلفيمي ٍ نَضتْبي هبلي رساگبًِ ضا ثب ّن اضائِ هيوٌس،
العاهبت افكبي ايي اؾتبًساضز تٌْب ثبيس ثطهجٌبي اَالٖبت تلفيمي اٖوبل قَز .چٌبًچِ ٍاحس تزبضي ٖالٍُ
ثط افكبي ؾَز ّط ؾْن ثط هجٌبي اَالٖبت تلفيمي ،ثرَاّس ؾَز ّط ؾْن ضا ثطهجٌبي نَضتْبي هبلي
رساگبًِ ًيع افكب وٌس ،ثبيس آى ضا تٌْب زض هتي نَضت ؾَز ٍ ظيبى رساگبًِ اضائِ ًوبيس ٍ چٌيي اَالٖبتي
ًجبيس زض نَضتْبي هبلي تلفيمي اضائِ قَز.

.4

ؾبيط ٍاحسّبي تزبضي ،زض نَضت افكبي ؾَز ّط ؾْن ،ثبيس هجلغ آى ضا ثطاؾبؼ ايي اؾتبًساضز
هحبؾجِ ٍ افكب وٌٌس.

.5

انُالحبت شيل زض ايي اؾتبًساضز ثب هٗبًي هكرم ظيط ثىبض ضفتِ اؾت:

•

اثعاض هبلىبًِ ّ :ط لطاضزازي وِ هٗطف ٍرَز حمَق ثبليوبًسُ ًؿجت ثِ زاضاييْبي ٍاحس تزبضي پؽ اظ
وؿط وليِ ثسّيْبي آى اؾت.

•

تمليل  :وبّف زض ؾَز ّط ؾْن يب افعايف زض ظيبى ّط ؾْن ثب فطو تجسيل ؾْبم ٖبزي ثبلمَُ ثِ ؾْبم
ٖبزي هيثبقس.

•

ؾْبم ٖبزي  :اثعاض هبلىبًِاي اؾت وِ حمَق هتطتت ثط آى هؤذط ثط ؾبيط اثعاضّبي هبلىبًِ اؾت.

•

ؾْبم ٖبزي ثبلمَُ  :لطاضزازي وِ زاضًسُ آى اظ حك توله ؾْن ٖبزي ثطذَضزاض اؾت.

•

نبحجبى ؾْبم ٖبزي  :زاضًسگبى ؾْبم ٖبزي ٍاحس تزبضي يب ٍاحس تزبضي انلي زض گطٍُ.

•

يستمليل  :افعايف زض ؾَز ّط ؾْن يب وبّف زض ظيبى ّط ؾْن ثب فطو تجسيل ؾْبم ٖبزي ثبلمَُ ثِ
ؾْبم ٖبزي هيثبقس.

.8

ٍاحس تزبضي ثبيس هجبلغ ؾَز پبيِ ّط ؾْن ضا ثط اؾبؼ ؾَز ذبلم يب ظيبى لبثل اًتؿبة ثِ نبحجبى ؾْبم
ٖبزي هحبؾجِ ًوبيس.

.9

ؾَز پبيِ ّط ؾْن ثبيس ثب تمؿين ؾَز ذبلم يب ظيبى لبثل اًتؿبة ثِ نبحجبى ؾْبم ٖبزي ثط هيبًگيي
هَظٍى تٗساز ؾْبم ٖبزي َي زٍضُ هحبؾجِ قَز.
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. 16

زض هَاضزي وِ تٗساز ؾْبم ٖبزي ثسٍى تغييط زض هٌبثٕ يب تْٗسات افعايف يب وبّف هييبثس ،هيبًگيي
هَظٍى تٗساز ؾْبم ٖبزي ثطاي وليِ زٍضُّبيي وِ اَالٖبت آى اضائِ هيقَز ثبيس تٗسيل گطزز.

.17

ًوًَِّبيي اظ هَاضزي وِ تٗساز ؾْبم ٖبزي ثسٍى تغييط زض هٌبثٕ يب تْٗسات وبّف يب افعايف هييبثس
ثِ قطح ظيط اؾت:

الف .ؾَز ؾْوي (افعايف ؾطهبيِ اظ هحل ؾَز تمؿين ًكسُ يب اًسٍذتِّب)،
ة.

تزعيِ ؾْبمٍ ،

د.

وبّف ارجبضي ؾطهبيِ زض ارطاي هبزُ  141انالحيِ لبًَى تزبضت.

ّوچٌيي زض هَاضزي وِ حك تمسم ثب هجلغي ووتط اظ اضظـ ثبظاض ؾْبم ،نبزض هيقَز ،تٌْب هٗبزل هجلغ اٖوبل حك
تمسم ،هٌبثٕ يب تْٗسات تغييط هيوٌس ليىي اظ ثبثت تفبٍت هجلغ اٖوبل حك تمسم ثب اضظـ ثبظاض ؾْبم زض
ظهبى تهَيت افعايف ؾطهبيِ وِ ”ٌٖهط ربيعُ زض حك تمسم“ ًبهيسُ هيقَز ،تغييطي زض هٌبثٕ يب
تْٗسات ايزبز ًويقَز.
.19

ٍاحس تزبضي ثبيس هجبلغ ؾَز تمليل يبفتِ ّط ؾْن ضا ثط اؾبؼ ؾَز ذبلم يب ظيبى لبثل اًتؿبة ثِ
نبحجبى ؾْبم ٖبزي هحبؾجِ وٌس.

.20

ٍاحس تزبضي ثطاي هحبؾجِ ؾَز تمليل يبفتِ ّط ؾْن ،ثبيس ؾَز ذبلم يب ظيبى لبثل اًتؿبة ثِ نبحجبى
ؾْبم ٖبزي ٍ هيبًگيي هَظٍى تٗساز ؾْبم ٖبزي ضا ثب فطو تجسيل ؾْبم ٖبزي ثبلمَُ تمليلزٌّسُ،
تٗسيل وٌس.

.22

ٍاحس تزبضي ثبيس ثطاي هحبؾجِ ؾَز تمليليبفتِ ّط ؾْن ،الساهبت ظيط ضا اًزبم زّس:

الف .ؾَز ذبلم يب ظيبى لبثل اًتؿبة ثِ نبحجبى ؾْبم ٖبزي ضا ثِ هيعاى ّعيٌِّبي هبلي هطثٌَ ثِ ؾْبم
ٖبزي ثبلمَُ تمليلزٌّسُ َي زٍضُ ٍ ّوچٌيي ّط گًَِ زضآهس يب ّعيٌِ ًبقي اظ تجسيل ؾْبم ٖبزي
ثبلمَُ تمليلزٌّسُ ،ثب زضًٓط زاقتي آحبض هبليبتي هطثٌَ ،تٗسيل وٌسٍ ،
ة.

هيبًگيي هَظٍى تٗساز ؾْبم ٖبزي ضا ثب ايي فطو وِ وليِ ؾْبم ٖبزي ثبلمَُ تمليلزٌّسُ ثِ ؾْبم
ٖبزي تجسيل قسُ اؾت ،تٗسيل ًوبيس.

.23

ثطاي هحبؾجِ ؾَز تمليل يبفتِ ّط ؾْن ثبيس فطو قَز ؾْبم ٖبزي ثبلمَُ تمليلزٌّسُ ،زض اثتساي
زٍضُ ثِ ؾْبم ٖبزي تجسيل قسُ اؾت ،هگط ايٌىِ تبضيد نسٍض آى زض َي زٍضُ ثبقس ،وِ زض ايي
نَضت تبضيد نسٍض هالن ٖول اؾت.
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.26

ؾْبم ٖبزي ثبلمَُ تٌْب زض نَضتي ثبيس ثِ ٌَٖاى تمليلزٌّسُ زضًٓط گطفتِ قَز وِ تجسيل آى ثِ ؾْبم
ٖبزي ،ؾَز ّط ؾْن ًبقي اظ ٖوليبت زض حبل تساٍم ضا وبّف يب ظيبى ّط ؾْن ًبقي اظ ٖوليبت زض حبل
تساٍم ضا افعايف زّس.

.29

چٌبًچِ تٗساز ؾْبم ٖبزي يب ؾْبم ٖبزي ثبلمَُ ثسٍى تغييط زض هٌبثٕ يب تْٗسات ،اظ َطيك هَاضزي هبًٌس
ؾَز ؾْوي ٍ تزعيِ ؾْبم ٍ ٌٖهط ربيعُ زض حك تمسم ،افعايف يب زض احط وبّف ارجبضي ؾطهبيِ زض
ارطاي هبزُ  141انالحيِ لبًَى تزبضت وبّف يبثس ،ؾَز پبيِ ٍ تمليليبفتِ ّط ؾْن ثطاي وليِ
زٍضُّبيي وِ اَالٖبت آى گعاضـ هيقَز ،ثبيس ثط هجٌبي تٗساز رسيس ؾْبم تٗسيل گطزز .چٌبًچِ ايي
تغييطات ثٗس اظ تبضيد تطاظًبهِ اهب لجل اظ تأييس نَضتْبي هبلي ضٍي زّس ،هحبؾجِ ؾَز ّط ؾْن ثطاي
آى زٍضُ ٍ الالم همبيؿِاي ،ثبيس ثطهجٌبي تٗساز رسيس ؾْبم ثبقس .زض نَضت اًٗىبؼ چٌيي تغييطاتي زض
هحبؾجِ تٗساز ؾْبم ،ايي هَئَ ثبيس افكب قَز .ثِ ٖالٍُ ثِ هٌَٓض اًٗىبؼ آحبض انالح اقتجبُ ٍ تغييط
زض ضٍيِّبي حؿبثساضي ،ؾَز پبيِ ٍ تمليل يبفتِ ّط ؾْن ثبيس ثطاي وليِ زٍضُّبيي وِ اَالٖبت آى
اضائِ هيقَز ،تزسيس اضائِ گطزز.

.31

ٍاحس تزبضي ثبيس ؾَز پبيِ ٍ تمليل يبفتِ ّط ؾْن ضا ثطاي ؾَز ذبلم يب ظيبى ًبقي اظ ٖوليبت زض حبل
تساٍم (ثِ تفىيه ٖوليبتي ٍ غيطٖوليبتي) ٍ ؾَز ذبلم يب ظيبى لبثل اًتؿبة ثِ نبحجبى ؾْبم ٖبزي زض
هتي نَضت ؾَز ٍ ظيبى اضائِ وٌسٍ .احس تزبضي ثبيس ؾَز پبيِ ٍ تمليليبفتِ ّط ؾْن ضا ثطاي توبم
زٍضُّبيي وِ اَالٖبت آى گعاضـ هيقَز اضائِ وٌس.

.33

ٍاحس تزبضي وِ ٖوليبت هتَلف قسُ ضا گعاضـ هيوٌس ،ثبيس ؾَز پبيِ ٍ تمليليبفتِ ّط ؾْن ٖوليبت
هتَلف قسُ ضا زض هتي نَضت ؾَز ٍ ظيبى اضائِ وٌس.

.34

ٍاحس تزبضي ثبيس ؾَز پبيِ ٍ تمليليبفتِ ّط ؾْن ضا اضائِ وٌس حتي اگط هجلغ آًْب هٌفي (ظيبى ّط ؾْن)
ثبقس.

.35

ٍاحس تزبضي ثبيس هَاضز ظيط ضا افكب وٌس:

الف .هجبلغ اؾتفبزُ قسُ زض نَضت وؿط هحبؾجِ ؾَز پبيِ ٍ تمليليبفتِ ّط ؾْن ٍ تُجيك ايي هجبلغ ثب ؾَز
ذبلم يب ظيبى لبثل اًتؿبة ثِ نبحجبى ؾْبم ٖبزي.
ة.

هيبًگيي هَظٍى تٗساز ؾْبم ٖبزي اؾتفبزُ قسُ زض هرطد وؿط هحبؾجِ ؾَز پبيِ ٍ تمليليبفتِ
ّط ؾْن ٍ تُجيك هيبًگيي هَظٍى تٗساز ؾْبم ّط وسام ثب يىسيگط.

د.

تَنيف تغييطات ٖوسُ زض تٗساز ؾْبم ٖبزي يب ؾْبم ٖبزي ثبلمَُٖ ،الٍُ ثط هَاضز شوط قسُ زض ثٌس
 ،29وِ ثٗس اظ تبضيد تطاظًبهِ اًزبم هيقَز.
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.36

هجبلغ ؾَز ّط ؾْن ثبثت ٍلَٔ تغييطات يبز قسُ زض ثٌس ( 35د) ثٗس اظ تبضيد تطاظًبهِ تٗسيل ًويقَز
ظيطا ايي گًَِ تغييطات ثط هجلغ ؾطهبيِ ثىبض ضفتِ ثطاي ايزبز ؾَز يب ظيبى زٍضُ ،تأحيط ًويگصاضز.
افعايف ؾطهبيِ اظ هحل آٍضزُ ًمسي ٍ يب هُبلجبت ٍ ،تجسيل يب اٖوبل حمَق هطثٌَ ثِ ؾْبم ٖبزي
ثبلمَُ زض تبضيد تطاظًبهِ ثِ ؾْبم ٖبزيً ،وًَِّبيي اظ تغييطات يبز قسُ اؾت.

.37

ايي اؾتبًساضز ثطاي وليِ نَضتْبي هبلي وِ زٍضُ هبلي آًْب اظ تبضيد  ٍ 1389/1/1ثٗس اظ آى قطٍٔ
هيقَز ،الظماالرطاؾت.
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 .31استاوذاسد حسابذاسي ضماسٌ 31
داساييُاي غيشجاسي وگُذاسي ضذٌ بشاي فشيش ي عمليات متًقف ضذٌ
 . 6انُالحبت شيل زض ايي اؾتبًساضز ثب هٗبًي هكرم ظيط ثىبض ضفتِ اؾت:
يه ثرف اظ ٍاحس تزبضي  :رعئي اظ ٖوليبت ٍ رطيبًْبي ًمسي ٍاحس تزبضي اؾت وِ اظ لحبِ ٖولييبتي ٍ
اّساف گعاضقگطي هبلي ،ثِ ٍيَح اظ ؾبيط فٗبليتْبي ٍاحس تزبضي هتوبيع ثبقس.
ٍاحس هَلس ٍرِ ًمس  :وَچىتطيي هزوَِٖ زاضاييْبي لبثل قٌبؾبيي ايزبزوٌٌسُ رطيبى ٍضٍزي ٍرِ ًمسي
وِ ثِ هيعاى ٖوسُ اي هؿتمل اظ رطيبًْبي ٍضٍزي ٍرِ ًمس ؾبيط زاضاييْب يب هزوَٖيِاي اظ زاضاييييْب
هيثبقس.
هربضد فطٍـ  :هربضد تجٗي وِ ثِ ََض هؿتمين زض ضاثُيِ ثيب فيطٍـ زاضاييي (ييب هزوَٖيِ ٍاحيس)،
ثِ اؾتخٌبي هربضد تأهيي هبليٍ ،الٕ هيقَز.
زاضايي ربضي  :يه زاضايي ظهبًي ثِ ٌَٖاى زاضايي ربضي َجمِثٌسي هيقَز وِ :
الف  .اًتٓبض ضٍز َي چطذِ ٖوليبتي هٗ وَل ٍاحيس تزيبضي ييب ْيطف يىؿيبل اظ تيبضيد تطاظًبهيِ،
ّط وسام ََالًي تط اؾت ،ههطف يب فطٍذتِ قَز ،يب ثِ ٍرِ ًمس يب زاضايي زيگطي ويِ ًميس
قسى آى لطيت ثِ يميي اؾت ،تجسيل قَز ،يب
ب.

ٍجًِقذياهعادلٍجًِقذيباشذكِاستفادُاسآىهحذٍدًشذُاست.

هزوَِٖ ٍاحس  :گطٍّي اظ زاضايييْب ٍ ثسّيْبي ٍاثؿتِ ثِ آى وِ ثِ ٌَٖاى يه هزوَِٖ ٍاحس ٍاگصاض ييب
ثطوٌبض ذَاّس قس.
ٖوليبت هتَلف قسُ  :يه ثرف اظ ٍاحس تزبضي اؾت وِ ٍاگصاض يب ثطوٌبض قسُ يب ثِ ٌَٖاى ًگْيساضي
قسُ ثطاي فطٍـ َجمِثٌسي قسُ اؾت: ٍ ،
الف .بياًگزيکفعاليتتجاريياحَسُجغزافياييعوذٍُجذاگاًِاسعولياتاست ،
ب  .قسوتياسيکبزًاهِّواٌّگبزايٍاگذاريياابزكٌااريياکفعالياتتجاارييااحاَسُ
جغزافياييعوذٍُجذاگاًِاسعولياتاستٍ،يا 
ج  .يکٍاحذفزعياستكِصزفاًباقصذفزٍشهجذدخزيذاريشذُاست.
اضظـ هٌهفبًِ  :هجلغي اؾت وِ ذطيساضي هُلٕ ٍ هبيل ٍ فطٍقيٌسُاي هُليٕ ٍ هبييل هييتَاًٌيس زض
هٗبهلِاي حميمي ٍ زض قطايٍ ٖبزي ،يه زاضايي ضا زض اظاي هجلغ هعثَض ثب يىسيگط هجبزلِ وٌٌس.
خالصاضظـفزٍش :هبلغٍجًِقذياهعادلآىكِاس طزيقفزٍشداراييدرشزايطعاديٍپا

 اس

هيشَد.
كسزكليِهخارجفزٍشحاصل 
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هبلغثبظيبفتٌي:خالصارسشفزٍشياارسشاقتصادييکداراييّ،ز كذامكِبيشتزاست.
اضظـ اقتصادي:ارسشفعليخالصجزياًْايًقذيآتايًاشاياسكااربزدهساتوزداراياياس جولاِ
جزياًْايًقذيًاشياسٍاگذاريًْاييآىاست.
تْٗس لُٗي ذطيس  :تَافمي ثب يه قرم غيطٍاثؿتِ ،العامآٍض ثطاي ّط زٍ َطف ٍ هٗوَالً زاضاي يوبًت
ارطاي لبًًَي ،وِ:
الف  .توبم قطايٍ ثباّويت ،قبهل ليوت ٍ ظهبًجٌسي هٗبهلِ ضا هكرم هيوٌسٍ ،
استكِهيتَاًذاجزايآىرابسيارهحتولكٌذ .

ب  .شاهلعاهلثبظزاضًسُاي
. 7

ٍاحس تزبضي ثبيس زاضايي غيطربضي (يب هزوَِٖ اي ٍاحس) ضا وِ هجلغ زفتطي آىٖ ،وستبً اظ َطيك فطٍـ ٍ
ًِ اؾتفبزُ هؿتوط ثبظيبفت هيگطزز ،ثِ ٌَٖاى ” ًگْساضي قسُ ثطاي فطٍـ“ َجمِثٌسي وٌس.

ٍ . 15احس تزبضی ًجبیس زاضایی غیطربضی وِ ثِ طَض هَلت اؾتفبزُ ًویقَز ضا ثِ ػٌَاى ثطوٌبض قوسُ
هحؿَة وٌس.
هايواحد)طبقهبنديشدهبه عنواننگهداريشدهبرايفروش 


مجموعه
اندازهگيريداراييهايغيرجاري(يا

. 16

ٍاحس تزبضي ثبيس زاضايي غيطربضي (يب هزوَِٖ ٍاحس) َجمِثٌسي قسُ ثِ ٌَٖاى ًگْيساضي قيسُ ثيطاي
فطٍـ ضا ثِ الل هجلغ زفتطي ٍ ذبلم اضظـ فطٍـ اًساظُگيطي ًوبيس.

. 31

ٍاحس تزبضي ثبيس اَالٖبتي ضا اضائِ ٍ افكب وٌيس ويِ اؾيتفبزُوٌٌيسگبى نيَضتْبي هيبلي ضا زض اضظييبثي
آحبض هبلي ٖوليبت هتَلف قسُ ٍ ٍاگصاضي زاضاييْبي غيطربضي (يب هزوَِّٖبي ٍاحس) ووه ًوبيس.

. 42

العاهبت ايي اؾتبًساضز ثطاي وليِ نَضتْبي هبلي وِ زٍضُ هبلي آى اظ تبضيد  ٍ 1389/1/1ثٗس اظ آى قطٍٔ
هيقَز ،الظماالرطاؾت.
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 .31استاوذاسد حسابذاسي ضماسٌ 32
کاَص اسصش داساييُا
. 2

ايي اؾتبًساضز ثبيس ثطاي حؿبثساضي وبّف اضظـ وليِ زاضاييْب ،ثِاؾتخٌبي هَاضز ظيط ،ثىبضگطفتِ قَز:

الف .هَرَزي هَاز ٍ وبال (ثِ اؾتبًساضز حؿبثساضي قوبضُ  8ثب ٌَٖاى ” حؿبثساضي هَرَزي هَاز ٍ وبال“
هطارِٗ قَز).
ة

 .زاضاييْبي ايزبز قسُ اظ َطيك پيوبًْبي ثلٌسهست (ثِ اؾتبًساضز حؿبثساضي قوبضُ  9ثب ٌَٖاى
”حؿبثساضي پيوبًْبي ثلٌسهست“ هطارِٗ قَز).

د

 .ؾطهبيِگصاضيْبي ربضي (ثِ اؾتبًساضز حؿبثساضي قوبضُ  15ثب ٌَٖاى ” حؿبثساضي ؾطهبيِگصاضيْب“
هطارِٗ قَز).

ز

 .زاضاييْبي ظيؿتي غيط هَلس وِ ثِ اضظـ هٌهفبًِ پؽ اظ وؿط هربضد ثطآٍضزي ظهبى فطٍـ
اًساظُگيطي هيقًَس (ثِ اؾتبًساضز حؿبثساضي قوبضُ  26ثب ٌَٖاى ” فٗبليتْبي وكبٍضظي“ هطارِٗ
قَز).

ّ

 .زاضاييْبي غيطربضي (يب هزوَِٖ ّبي ٍاحسي) وِ َجيك اؾيتبًساضز حؿيبثساضي قيوبضُ  31ثيب ٌٖيَاى
”زاضاييْبي غيطربضي ًگْساضي قسُ ثطاي فطٍـ ٍ ٖوليبت هتَلف قسُ“ ثِ ٌَٖاى ًگْساضي قسُ ثطاي
فطٍـ َجمِثٌسي هيقَز.

.4

انُالحبت شيل زض ايي اؾتبًساضز ثب هٗبًي هكرم ظيط ثىبض ضفتِ اؾت:
 اضظـ التهبزي  :اضظـ فٗلي ذبلم رطيبًْبي ًمسي آتي هيَضز اًتٓيبض ًبقيي اظ ويبضثطز هؿيتوط
زاضايي يب ٍاحس هَلس ٍرِ ًمس ،اظ رولِ رطيبًْبي ًمسي ًبقي اظ ٍاگصاضي ًْبيي آى اؾت.
 اضظـ ثبليوبًسُ :هجلغ ثطآٍضزي وِ ٍاحس تزبضي زض حبل حبيط هيتَاًس اظ ٍاگصاضي زاضايي پيؽ اظ
وؿط هربضد ثطآٍضزي ٍاگصاضي ثسؾت آٍضز ،ثب ايي فطو وِ زاضايي زض ٍيٗيت هتهيَض زض پبييبى
ٖوط هفيس ثبقس.
 اؾتْالن  :ترهيم ؾيؿتوبتيه هجلغ اؾتْالنپصيط يه زاضايي َي ٖوط هفيس آى.
 ثبظاض فٗبل ٖ :جبضت اؾت اظ ثبظاضي وِ وليِ قطايٍ ظيط ضا زاضز :
الف  .الالم هجبزلِ قسُ زض ثبظاض هتزبًؽ ّؿتٌس،
ة  .هٗوَالً ذطيساضاى ٍ فطٍقٌسگبى هبيل زض ّط ظهبى ٍرَز زاضًسٍ ،
د

 .ليوتْب ثطاي ٖوَم لبثل زؾتطؼ اؾت.
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 ذبلم اضظـ فطٍـ :هجلغ ٍرِ ًمس يب هٗبزل آى وِ اظ َطيك فطٍـ ييه زاضاييي ييب ٍاحيس هَليس
ٍرِ ًمس زض قطايٍ ٖبزي ٍ پؽ اظ وؿط وليِ هربضد فطٍـ حبنل هيقَز.
 زاضاييْبي هكتطن  :زاضاييْبيي ثزع ؾطلفلي اؾت وِ زض ايزبز رطيبًْبي ًميسي آتيي ٍاحيس هَليس
ٍرِ ًمس هَضز ثطضؾي ٍ ًيع ؾبيط ٍاحسّبي هَلس ٍرِ ًمس ًمف زاضز.
 ظيبى وبّف اضظـ  :هبظاز هجلغ زفتطي يه زاضايي يب ٍاحس هَلس ٍرِ ًمس ًؿجت ثِ هجلغ ثبظييبفتٌي
آى اؾت.
ٖ وط هفيس ٖجبضت اؾت اظ :
الف  .هست ظهبًي وِ اًتٓبض هيضٍز زاضايي ،هَضز اؾتفبزُ ٍاحس تزبضي لطاض گيطز ،يب
ة  .تٗساز تَليس يب ٍاحسّبي همساضي هكبثِ وِ اًتٓبض هيضٍز زض فطايٌس اؾتفبزُ اظ زاضايي
تَؾٍ ٍاحس تزبضي تحهيل قَز.
 هجلغ اؾتْالنپصيط  :ثْبي توبم قسُ زاضايي يب ؾبيط هجبلغ ربيگعيي ثْبي تويبم قيسُ پيؽ اظ وؿيط
اضظـ ثبليوبًسُ آى.
 هجلغ ثبظيبفتٌي :ذبلم اضظـ فطٍـ يب اضظـ التهبزي يه زاضايي يب ٍاحس هَلس ٍرِ ًمسّ ،ط وسام
وِ ثيكتط اؾت.
 هجلغ زفتطي :هجلغي وِ زاضايي پؽ اظ وؿط اؾتْالن اًجبقتِ ٍ وبّف اضظـ اًجبقتِ هطثٌَ ،ثِ آى
هجلغ زض تطاظًبهِ هٌٗىؽ هيقَز.
 هربضد فطٍـ :وليِ هربضد تجٗي وِ ثِ ََض هؿتمين زض ضاثُِ ثب فيطٍـ زاضاييي ييب ٍاحيس هَليس
ٍرِ ًمس ،ثِ اؾتخٌبي هربضد تأهيي هبليٍ ،الٕ هيقَز.
ٍ احس هَلس ٍرِ ًمس :وَچىتطيي هزوَِٖ زاضاييْبي لبثل قٌبؾبيي ايزيبز وٌٌيسُ رطيبًْيبي ٍضٍزي
ٍرِ ًمسي وِ ثِ هيعاى ٖوسُ اي هؿتمل اظ رطيبًْبي ٍضٍزي ٍرِ ًمس ؾبيط زاضاييْب يب هزوَِٖاي اظ
زاضاييْب ثبقس.
. 7

ٍاحس تزبضي ثبيس زض پبيبى ّط زٍضُ گعاضقگطي ،زض نَضت ٍرَز ّطگًَِ ًكبًِاي زال ثط اهىبى وبّف
اضظـ يه زاضايي ،هجلغ ثبظيبفتٌي زاضايي ضا ثطآٍضز وٌس.

. 8

ٍاحس تزبضي ّوچٌيي ثبيس ثسٍى تَرِ ثِ ٍرَز يب ٖسم ٍرَز ّطگًَِ ًكبًِاي زال ثط وبّف اضظـ
العاهبت ظيط ضا ضٖبيت ًوبيس:

الف .آظهَى ؾبالًِ وبّف اضظـ يه زاضايي ًبهكَْز ثب ٖوط هفيس ًبهٗيي ٍ يب زاضايي ًبهكَْزي وِ زض حبل
حبيط آهبزُ اؾتفبزُ ًيؿت .ايي آظهَى ثب همبيؿِ هجلغ زفتطي ٍ هجلغ ثبظيبفتٌي آى زاضايي اًزبم
هيپصيطز .آظهَى وبّف اضظـ هيتَاًس زض ّط ظهبًي َي زٍضُ ؾبليبًِ نَضت گيطز ،هكطٌٍ ثط
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ايٌىِ ّط ؾبل زض ّوبى ظهبى اًزبم قَز .اًَأ زاضاييْبي ًبهكَْز ضا هيتَاى زض ظهبًْبي هتفبٍتي هَضز
آظهَى وبّف اضظـ لطاض زاز.
ة

 .آظهَى ؾبالًِ وبّف اضظـ ؾطلفلي تحهيل قسُ زض تطويت تزبضي ثطاؾبؼ ثٌسّبي  76تب .86

. 10

ثطاي اضظيبثي ٍرَز ًكبًِاي زال ثط اهىبى وبّف اضظـ زاضاييٍ ،احس تزبضي ثبيس حسالل ،هَاضز ظيط ضا
هسًٓط لطاض زّس:

هٌبثٕ اَالٖبتي ثطٍىؾبظهبًي
الف .اضظـ ثبظاض زاضايي َي يه زٍضُ ،ثِهيعاى لبثل هالحِٓاي ثيف اظ آًچِ وِ زض احط گصقت ظهبى يب
وبضثطز ٖبزي زاضايي اًتٓبض هيضفت ،وبّف يبفتِ ثبقس.
ة

 .تغييطات لبثل هالحِٓ ثب آحبض ًبهؿبٖس ثط ٍاحس تزبضي زض هحيٍ فٌبٍضي ،ثبظاض ،التهبزي يب لبًًَي
حَظُ فٗبليت ٍاحس تزبضي يب زض ثبظاض اذتهبني زاضايي َي زٍضُ ضخ زازُ ثبقس يب اًتٓبض ضٍز زض آيٌسُ
ًعزيه ضخ زّس.

د

ً .طذْبي ؾَز يب ؾبيط ًطذْبي ثبظزُ ؾطهبيِگصاضي ثبظاض َي زٍضُ افعايف يبفتِ ثبقس ٍ ايي افعايف
احتوبالً ثط ًطخ تٌعيل هَضز اؾتفبزُ زض هحبؾجِ اضظـ التهبزي زاضايي تأحيط گصاقتِ ٍ هجلغ ثبظيبفتٌي
زاضايي ضا ثِ هيعاى لبثل هالحِٓاي وبّف زازُ ثبقس.

ز

 .هجلغ زفتطي ذبلم زاضاييْبي ٍاحس تزبضي ،ثيكتط اظ اضظـ ثبظاض آى ثبقس.

هٌبثٕ اَالٖبتي زضٍى ؾبظهبًي
ّ

 .قَاّسي حبوي اظ ًبثبثي يب ذؿبضت فيعيىي زاضايي ٍرَز زاقتِ ثبقس.

ٍ

 .تغييطات لبثل هالحِٓاي ثب آحبض ًبهؿبٖس ثط ٍاحس تزبضي زض هيعاى يب چگًَگي اؾتفبزُ اظ زاضايي َي
زٍضُ ضخ زازُ ثبقس يب اًتٓبض ضٍز زض آيٌسُ ًعزيه ضخ زّس .ايي تغييطات قبهل ثال اؾتفبزُ قسى
زاضايي ،ثطًبهِّبي تَلف يب تزسيس ؾبذتبض ٖوليبتي وِ زاضايي ثِ آى تٗلك زاضز يب ثطًبهِّبي ٍاگصاضي
زاضايي پيف اظ تبضيد هَضز اًتٓبض لجلي ٍ اضظيبثي هزسز ٖوط هفيس يه زاضايي ًبهكَْز اظ ًبهٗيي ثِ
هٗيي هيثبقس.

ظ

 .قَاّسي اظ گعاضقگطي زاذلي ٍرَز زاقتِ ثبقس وِ ًكبى زّس ٖولىطز التهبزي زاضايي اظ حس هَضز
اًتٓبض پبيييتط اؾت ٍ يب پبيييتط ذَاّس ثَز.

 . 28ثطاي هحبؾجِ اضظـ التهبزي يه زاضايي ثبيس َٖاهل ظيط زض ًٓط گطفتِ قَز:
الف .ثطآٍضز رطيبًْبي ًمسي آتي ًبقي اظ زاضايي،
ة  .تغييطات هَضز اًتٓبض ،زض هجلغ يب ظهبىثٌسي رطيبًْبي ًمسي آتي يبز قسُ،
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د  .اضظـ ظهبًي پَل ثطاؾبؼ ًطخ ثبظزُ ثسٍى ضيؿه ربضي ثبظاض،
ز  .نطف ضيؿه هطثٌَ ثِ اثْبم شاتي زاضاييٍ ،
ّ  .ؾبيط َٖاهلًٓ ،يط لبثليت ًمس قًَسگي زاضايي وِ فٗبالى ثبظاض زض تٗسيل رطيبًْبي ًميسي آتيي
هَضز اًتٓبض زاضايي زض ًٓط هيگيطًس.
. 31

ٍاحس تزبضي ثبيس ثطاي اًساظُگيطي اضظـ التهبزي الساهبت ظيط ضا اًزبم زّس:
الف .پيفثيٌي رطيبًْبي ًمسي ثط هجٌبي هفطٍيبت هٌُمي ٍ لبثل زفبٔ ٍ ثيبًگط ثْتطيي ثيطآٍضز هيسيطيت
اظ هزوَِٖ قطايٍ التهبزي َي ٖوطهفيس ثبليوبًسُ زاضايي ثبقس .زض ايي ذهَل ثبيس ثيِ قيَاّس
ثطٍى ؾبظهبًي اّويت ثيكتطي زازُ قَز.
ة  .پيفثيٌي رطيبًْبي ًمسي ثط هجٌبي آذطيي ثَزرِّب ٍ يب پيفثيٌيّبي هبلي هَضز تأييس هسيطيت.
ثطاي ايي هٌَٓض ثبيس ّطگًَِ رطيبًْبي ًمسي ٍضٍزي يب ذطٍري آتي ثطآٍضزي ًبقيي اظ تزسييس
ؾبذتبض آتي ٍ ثْجَز ٖولىطز زاضايي هؿتخٌي قَز .پيف ثيٌيّبي يبز قسُ ثبيس ثيطاي ييه زٍضُ
حساوخط پٌذ ؾبلِ نَضت گيطز ،هگط آًىِ زٍضُ ََالًيتط لبثل تَرييِ ثبقس.
د  .ثطآٍضز رطيبًْبي ًمسي ثطاي زٍضُّبي فطاتط اظ زٍضُ آذطيي ثَزرِّب ٍ يب پيفثيٌيّيبي هيبلي،
اظ َطيك تٗوين ايي پيفثيٌيّب ثِ زٍضُّبي آتي ثطاؾبؼ ثَزرِّب ٍ ثب اؾيتفبزُ اظ ًيطخ ضقيس
حبثت يب ًعٍلي ثطاي ؾبلْبي آيٌسُ  ،هگط آًىِ ثتَاى ًطخ نَٗزي ضا تَريِ ًوَز .ايي ًيطخ ضقيس
ًجبيس اظ هتَؾٍ ًطخ ضقس ثلٌسهست ثطاي هحهَالت ،نٌبيٕ ،وكَض يب وكَضّبي هحيل فٗبلييت
ٍاحس تزبضي يب ثبظاضي وِ زاضايي زض آى اؾتفبزُ هيقَز ،ثيكتط ثبقس ،هگط آًىِ ثتَاى ًطخ ثبالتط
ضا تَريِ وطز.

. 26

ثطآٍضز رطيبًْبي ًمسي آتي ثبيس قبهل هَاضز ظيط ثبقس :
الف .پيفثيٌي رطيبًْبي ًمسي ٍضٍزي حبنل اظ وبضثطز هؿتوط زاضايي،
ة  .پيفثيٌي رطيبًْبي ًمسي ذطٍري وِ ثطاي ايزبز رطيبًْبي ًمسي ٍضٍزي حبنل اظ وبضثطز هؿتوط
زاضايي (قبهل رطيبًْبي ًمسي ذطٍري رْت آهبزُ ؾبظي زاضايي ثطاي اؾتفبزُ) ييطٍضت زاضز ٍ
ثِ ََض هؿتمين لبثل اًتؿبة ثِ زاضايي اؾت يب ثيط هجٌيبيي هٌُميي ٍ يىٌَاذيت ثيِ زاضاييي لبثيل
ترهيم هيثبقسٍ ،
د  .ذبلم رطيبًْبي ًمسي لبثل زضيبفت يب پطزاذتٌّ ،گبم ٍاگصاضي زاضايي زض پبيبى ٖوطهفيس آى.

. 42

رطيبًْبي ًمسي آتي ثبيس ثب تَرِ ثِ ٍيٗيت فٗلي زاضايي ثطآٍضز قَز .ثطآٍضز رطيبًْبي ًمسي آتي ًجبييس
قبهل رطيبًْبي ًمسي ٍضٍزي يب ذطٍري آتي ثبقس وِ اًتٓبض هيضٍز اظ هَاضز ظيط ًبقي قَز:
الف .تزسيس ؾبذتبض آتي وِ ٍاحس تزبضي ٌَّظ ًؿجت ثِ اًزبم آى تْٗسي ًساضز.
ة  .ثْجَز يب اضتمبي ٖولىطز زاضايي.

. 48

ثطآٍضز رطيبًْبي ًمسي آتي ًجبيس هَاضز ظيط ضا قبهل قَز :
الف .رطيبًْبي ًمسي ٍضٍزي يب ذطٍري ًبقي اظ فٗبليتْبي تأهيي هبلي (قبهل هربضد هبلي هطثٌَ)ٍ ،
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ة  .پطزاذت يب زضيبفت هبليبت ثطزضآهس.
. 50

ثطآٍضز ذبلم رطيبًْبي ًمسي لبثل زضيبفت (يب لبثيل پطزاذيت) ًبقيي اظ ٍاگيصاضي زاضاييي زض پبييبى
ٖوطهفيس آى  ،ثبيس هٗبزل هجلغي ثبقس وِ ٍاحس تزبضي اًتٓبض زاضز اظ ٍاگصاضي آى زض هٗبهليِ حميميي ٍ
زض قطايٍ ٖبزي ثيي َطفيي هبيل ٍ آگبُ  ،پؽ اظ وؿط هربضد ثطآٍضزي فطٍـ آى  ،ثسؾيت آٍضز (ييب
ثپطزاظز).

ً . 53طخ (ًطذْبي) تٌعيل ثبيس ًطخ (ًطذْبي) لجل اظ هبليبت ثبقس وِ هٌٗىؽوٌٌسُ اضظيبثيْبي ربضي ثيبظاض اظ
هَاضز ظيط اؾت:
الف .اضظـ ظهبًي پَلٍ ،
ة  .ضيؿىْبي هرتم زاضايي وِ رطيبًْبي ًمسي آتي ثطآٍضزي ثبثت آى تٗسيل ًكسُ اؾت.

 . 57تٌْب زض نَضتي وِ هجلغ ثبظيبفتٌي يه زاضايي اظ هجلغ زفتطي آى ووتط ثبقس ،هجلغ زفتطي زاضايي ثبيس تيب
هجلغ ثبظيبفتٌي آى وبّف يبثس .ايي تفبٍت ثِ ٌَٖاى ظيبى وبّف اضظـ قٌبؾبيي هيقَز.
 . 58ظيبى وبّف اضظـ ثبيس ثالفبنلِ زض ؾَز ٍ ظيبى قٌبؾبيي گطزز ،هگط ايٌىِ َجك اؾتبًساضز حؿبثساضي
زيگطي (ثطاي هخبل ،هُبثك ضٍيِ هزبظ ربيگعيي زض اؾتبًساضز حؿبثساضي قوبضُ  11ثب ٌٖيَاى ”زاضاييْيبي
حبثت هكَْز“) ،زاضايي ثِ هجلغ تزسيس اضظيبثي اضائِ قسُ ثبقس .ثب ّطگًَيِ ظييبى ويبّف اضظـ ييه
زاضايي تزسيس اضظيبثي قسُ ،ثبيس َجك اؾتبًساضز يبز قسُ ثِ ٌَٖاى وبّف ًبقيي اظ تزسييس اضظييبثي
ثطذَضز قَز.
. 60

پؽ اظ قٌبؾبيي ظيبى وبّف اضظـ  ،اؾتْالن زاضايي زض زٍضُ ّبي آتي ثبيس ثب تَرِ ثيِ هجليغ زفتيطي
رسيس هٌْبي اضظـ ثبليوبًسُ آى (زض نَضت ٍرَز) ،ثط هجٌبيي ؾيؿتوبتيه ٍ َي ٖوطهفيس ثبليوبًيسُ
آى هحبؾجِ گطزز.

. 62

زض نَضت ٍرَز قَاّسي حبوي اظ احتوبل وبّف اضظـ يه زاضايي ،ثبيس هجلغ ثبظيبفتٌي آى زاضايي ثيِ
ََض رساگبًِ ثطآٍضز گطزز .اگط ثطآٍضز هجلغ ثبظيبفتٌي يه زاضايي هٌفطز هوىي ًجبقيسٍ ،احيس تزيبضي
ثبيس هجلغ ثبظيبفتٌي ٍاحس هَلس ٍرِ ًمسي ضا وِ زاضايي هتٗلك ثِ آى اؾت ،تٗييي وٌس.

 . 63زض نَضت ٍرَز ّط زٍ قطٌ ظيط ،هجلغ ثبظيبفتٌي يه زاضايي هٌفطز لبثل تٗييي ًيؿت:
الف .اضظـ التهبزي زاضايي ثبتَرِ ثيِ ثطآٍضزّيب ثييف اظ ذيبلم اضظـ فيطٍـ آى ثبقيس (ثيطاي هخيبل
زض نَضتي وِ رطيبًْبي ًمسي آتي ًبقي اظ وبضثطز هؿتوط زاضايي ثبتَرِ ثِ ثطآٍضزّبً ،بچيع ًجبقس)ٍ ،
ة.

رطيبًْبي ًمسي ٍضٍزي ًبقي اظ زاضايي ،اؾبؾبً هؿتمل اظ رطيبًْبي ًمسي ؾبيط زاضاييْب ًجبقس.

زض چٌيي هَاضزي ،اضظـ التهبزي ٍ زض ًتيزِ هجلغ ثبظيبفتٌي ضا تٌْيب هييتيَاى ثيطاي ٍاحيس هَليس ٍريِ ًميس
زضثطگيطًسُ آى زاضايي تٗييي ًوَز.
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مثـال

یه قطوت هؼسًی هبله یه ضاُآّي اذتهبنی ثطای پكتیجبًی اظ فؼبلیتْبی هؼوسًی اؾوت.
ضاُآّي اذتهبنی هصوَض ضا تٌْب هیتَاى ثِ ثْوبیی هؼوبزل اضظـ اؾومب آى ،فطٍذوت ٍ
رطیبًْبی ًمسی ٍضٍزی حبنل اظ آى هؿتمل اظ رطیبًْبی ًموسی ٍضٍزی ؾوبیط زاضاییْوبی
هؼسى ًیؿت.

ثطآٍضز هجلغ ثبظیبفتٌی ایي ضاُآّي اذتهبنوی هوىوي ًیؿوت ،ظیوطا اضظـ التهوبزی آى ضا
ًویتَاى تؼییي ًوَز ٍ احتوبالً هتفبٍت اظ اضظـ ثبلیوبًسُ آى اؾت .ثٌبثطایي ،قوطوت هجلوغ
ثبظیبفتٌی ٍاحس هَلس ٍرِ ًمس (یؼٌی هؼسى) ضا وِ ضاُآّي اذتهبنی هتؼلوك ثوِ آى اؾوت،
زض ول ثطآٍضز هیوٌس.
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َجك تٗطيف هٌسضد زض ثٌس ٍ ، 4احس هَلس ٍرِ ًميس زضثطگيطًيسُ ييه زاضاييي ،ويَچىتطيي هزوَٖيِ
زاضاييْبيي هي ثبقس وِ زضثطگيطًسُ زاضايي هَضز ًٓط اؾت ٍ رطيبًْبي ًمسي ٍضٍزي حبنيل اظ آى تيب
حس ظيبزي هؿتمل اظ رطيبًْبي ًمسي ٍضٍزي ًبقيي اظ ؾيبيط زاضاييْيب ييب هزوَٖيِاي اظ زاضاييْبؾيت.
تكريم ٍاحس هَلس ٍرِ ًمس زضثطگيطًسُ يه زاضايي هؿتلعم اٖوبل لًبٍت اؾت .اگط هجلغ ثبظيبفتٌي
يه زاضايي هٌفطز ضا ًتَاى تٗييي ًوَزٍ ،احس تزبضي وَچىتطيي هزوَِٖ زاضاييْبيي ضا هكرم هييوٌيس
وِ رطيبًْبي ًمسي ٍضٍزي هؿتمل ايزبز وٌس.


مثـال
یک شرکت اتىبىسراوی طبق قراردادی با شهرداری مىظف است خدماتی را در  5خط به طىر مجسا برای
شهرداری ارائه دهد .داراییهای اختصاص یافته و جریاوهای وقدی مربىط به هر کدام از ایه خطىط را میتىان
به صىرت جداگاوه تعییه ومىد .یکی از ایه خطىط با زیان قابل تىجهی فعالیت میکىد.

اظ آًزب وِ قطوت یبز قسُ ًویتَاًس تٌْب یىی اظ ذطَ ضا تؼطیل وٌس ،ووَچىتطیي ؾوطح
رطیبًْبی ًمسی ٍضٍزی لبثل تكریم وِ تب حس ظیبزی هؿتمل اظ رطیبًْوبی ًموسی ٍضٍزی
حبنل اظ ؾبیط زاضاییْب یب هزوَػِای اظ زاضاییْب ثبقوس ،هزووَع رطیبًْوبی ًموسی ٍضٍزی
ایزبز قسُ ثِ ٍؾیلِ پٌذ ذط اتَثَؾطاًی اؾت .ثٌبثطایي ثوطای ّطیوه اظ ذطوَ ؛ قوطوت
اتَثَؾطاًی ثِ ػٌَاى ٍاحس هَلس ٍرِ ًمس هحؿَة هیقَز.
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 . 66زض نَضت ٍرَز ثبظاض فٗبلي ثطاي هحهَل تَليس قسُ تَؾٍ يه زاضايي يب هزوَٖيِاي اظ زاضاييْيب ،آى
زاضايي يب هزوَِٖ زاضاييْب ثبيس ثِ ٌَٖاى يه ٍاحس هَلس ٍرِ ًمس هحؿَة قَز ،حتي اگط توبم يب ثركي
اظ هحهَالت ٍاحس تزبضي ثِ ههطف زاذلي ثطؾس .چٌبًچِ رطيبًْبي ًمسي ٍضٍزي حبنل اظ زاضاييي ييب
ٍاحس هَلس ٍرِ ًمس تحت تأحيط ليوتگصاضي اًتمبلي زاذلي ليطاض گييطزٍ ،احيس تزيبضي ثبييس ثْتيطيي
ثطآٍضز هسيطيت اظ ليوتْبي آتي هجتٌي ثط هٗبهالت حميمي ضا ،زض ثطآٍضز هَاضز ظيط ثىبض گيطز:
الف .رطيبًْبي ًمسي ٍضٍزي آتي هَضز اؾتفبزُ ثطاي تٗييي اضظـ التهبزي زاضاييي ييب ٍاحيس هَليس
ٍرِ ًمسٍ ،
ة  .رطيبًْبي ًمسي ذطٍري آتي هَضز اؾتفبزُ ثطاي تٗييي اضظـ التهبزي ؾبيط زاضاييْب يب ٍاحسّبي
هَلس ٍرِ ًمسي وِ تحت تأحيط ليوتگصاضي اًتمبلي زاذلي لطاض هيگيطًس.
 . 68زض تكريم ٍاحسّبي هَلس ٍرِ ًمس ثطاي يه زاضايي يب هزوَِٖ اي اظ زاضاييْب ،ثبيس حجبت ضٍييِ ٍريَز
زاقتِ ثبقس ،هگط ايٌىِ اٖوبل تغييط لبثل تَريِ ثبقس.
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هجٌبي تٗييي هجلغ زفتطي ٍاحس هَلس ٍرِ ًمس ثبيس ثب هجٌبي تٗييي هجلغ ثبظيبفتٌي آى ّوبٌّگ ثبقس.

.76

ثِ هٌَٓض آظهَى وبّف اضظـ ،ؾطلفلي تحهيل قسُ زض يه تطويت تزيبضي ثبييس اظ تيبضيد تحهييل
ثِ ّطيه اظ ٍاحسّبي هَلس ٍرِ ًمس يب گطٍّْبي هَلس ٍرِ ًمس ٍاحس تزبضي تحهيلوٌٌيسُ ترهييم
يبثس وِ اًتٓبض هيضٍز اظ ّنافعايي ًبقي اظ تطويت هٌتفٕ قًَس .ايي وبض ثيسٍى تَريِ ثيِ اًتؿيبة ييب
ٖسم اًتؿبة ؾبيط زاضاييْب يب ثسّيْبي ٍاحس تحهيلقًَسُ ثِ آى ٍاحسّب يب گطٍّْيب اًزيبم هييقيَز.
ّط ٍاحس يب گطٍّي وِ ؾطلفلي ثِ آى ترهيم زازُ هيقَز:
الف .ثبيس ثيبًگط پبيييتطيي ؾُحي زض ٍاحس تزبضي ثبقس وِ ؾطلفلي ثطاي اّساف هيسيطيت زاذليي
تحت ًٓبضت لطاض هيگيطز.

ة

ً .جبيس ثعضگتط اظ لؿوتي ثبقس وِ َجيك اؾيتبًساضز حؿيبثساضي قيوبضُ  ،25ثيب ٌٖيَاى ” گعاضقيگطي
ثطحؿت لؿوتْبي هرتلف“ تٗييي قسُ اؾت.

 . 78چٌبًچِ ؾطلفلي ثِ يه ٍاحس هَلس ٍرِ ًمس ترهيم يبفتِ ثبقس ٍ ٍاحيس تزيبضي اليسام ثيِ ٍاگيصاضي
ثركي اظ ٖوليبت آى ٍاحس وٌس ،ؾطلفلي هطثٌَ ثِ ثرف ٍاگصاض قسُ ثبيس:
الفٌّ .گبم هحبؾجِ ؾَز يب ظيبى ٍاگصاضي ،زض هجلغ زفتطي آى ثرف هٌَٓض قَز.
ة

 .ثطاؾبؼ اضظقْبي ًؿجي ثرف ٍاگصاض قسُ ٍ ثرف ًگْساضي قسُ ٍاحس هَلس ٍرِ ًمس اًساظُ گييطي
قَز ،هگط ايٌىِ ٍاحس تزبضي ثتَاًس اظ ضٍـ ثْتطي ثطاي اًٗىبؼ ؾطلفلي هطثٌَ ثِ ثرف ٍاگصاض قسُ
اؾتفبزُ وٌس.

هخيبل
يه ٍاحس تزبضي ثركي اظ ٍاحس هَلس ٍرِ ًمسي ضا وِ ؾطلفلي ثِ آى ترهيم يبفتِ اؾت ،ثِ هجليغ 100
هيليَى ضيبل هي فطٍقس .ؾطلفلي ترهيم يبفتِ ثِ آى ٍاحس ضا ًوي تيَاى ثيِ گًَيِ اي هٌُميي ثيِ
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ؾُحي پبييٌتط زض آى ٍاحس ترهيم زاز .هجلغ ثبظيبفتٌي ثرف ًگْساضي قسُ ٍاحس هَلس ٍريِ ًميس
 300هيليَى ضيبل اؾت.
اظ آًزب وِ ؾطلفلي ترهيم يبفتِ ثِ ٍاحس هَلس ٍرِ ًمس ضا ًوي تَاى ثِ گًَِ اي هٌُميي ثيِ ؾيُحي
پبييٌتط زض آى ٍاحس ترهيم زاز ،ؾطلفلي هطثٌَ ثِ ثرف فطٍذتِ قسُ ثطهجٌبي اضظقيْبي ًؿيجي
ثرف فطٍذتِ قسُ ٍ ثرف ًگْساضي قسُ ٍاحس هَلس ٍرِ ًمس اًساظُ گيطي هي قيَز .ثٌيبثطايي 25
زضنس اظ ؾطلفلي ترهيم زازُ قسُ ثِ ٍاحس هَلس ٍرِ ًمس ،زض هجلغ زفتطي ثرف فطٍـ ضفتيِ
هٌَٓض هيگطزز.
 . 79چٌبًچِ يه ٍاحس تزبضي ؾبذتبض گعاضقگطي ذَز ضا ثِ گًَِاي تغييط زّس وِ تطويت يه ييب چٌيس ٍاحيس
هَلس ٍرِ ًمسي وِ ؾطلفلي ثِ آى ترهيم زازُ قسُ اؾت تغييط وٌيس ،ؾيطلفلي ثبييس هزيسزاً ثيِ
ٍاحسّبيي ترهيم يبثس وِ تحت تأحيط ٍالٕ قسُ اًس .ايي وبض ثبيس ثطاؾيبؼ اضظقيْبي ًؿيجي هكيبثِ
هَاضزي وِ ٍاحس تزبضي ثركي اظ يه ٍاحس هَلس ٍرِ ًمس ضا ٍاگصاض هيوٌس ،اًزبم قَز ،هگط ايٌىِ ٍاحس
تزبضي ثتَاًس اظ ضٍـ ثْتطي ثطاي اًٗىبؼ ؾطلفلي هطثٌَ ثِ ٍاحسّبي تزسيس ؾبذتبض قسُ اؾيتفبزُ
وٌس.
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چٌبًچِ ثب تَرِ ثِ ثٌس  ،77ؾطلفلي هطثٌَ ثِ يه ٍاحس هَلس ٍرِ ًمس ثبقس ،اهب ثِ آى ٍاحس ترهييم
ًيبفتِ ثبقس ،زض نَضت ٍرَز ًكبًِ اي هجٌي ثط اهىبى ٍلَٔ وبّف اضظـٍ ،احس هصوَض ثبييس اظ َطييك
همبيؿِ هجلغ زفتطي آى ٍاحس ،ثسٍى زض ًٓط گطفتي ؾطلفلي ،ثب هجلغ ثبظيبفتٌي آى هَضز آظهَى وبّف
اضظـ لطاض گيطزّ .طگًَِ ظيبى وبّف اضظـ ثبيس َجك ثٌس  91قٌبؾبيي قَز.
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چٌبًچِ هجلغ زفتطي يه ٍاحس هَلس ٍرِ ًمس (تَنيف قسُ زض ثٌس  )80قبهل ييه زاضاييي ًبهكيَْزي
اؾت وِ ٖوط هفيس آى ًبهٗيي ٍ يب ٌَّظ ثطاي اؾتفبزُ آهبزُ ًكسُ ثبقس ٍ آظهيَى ويبّف اضظـ آى
زاضايي ضا ثتَاى تٌْب ثِ ٌَٖاى ثركي اظ ٍاحس هَلس ٍرِ ًمس اًزبم زاز ،ثطاؾبؼ ثٌس  ، 8آظهيَى ويبّف
اضظـ ثطاي آى ٍاحس ثِ نَضت ؾبالًِ ًيع العاهي اؾت.

 . 82آظهَى وبّف اضظـ ٍاحس هَلس ٍرِ ًمسي وِ ؾطلفلي ثِ آى ترهيم يبفتيِ اؾيت ،ثبييس ثيِ َيَض
ؾبالًِ يب ّط ظهبًي وِ ًكبًِ اي اظ احتوبل وبّف اضظـ ٍرَز زاقيتِ ثبقيس ،اظ َطييك همبيؿيِ هجليغ
زفتطي (قبهل ؾطلفلي) ثب هجلغ ثبظيبفتٌي آى ٍاحس ،اًزبم قيَز .چٌبًچيِ هجليغ زفتيطي ٍاحيس (قيبهل
ؾطلفلي) ثيف اظ هجلغ ثبظيبفتٌي آى ثبقسٍ ،احس تزبضي ثبيس ظيبى وبّف اضظـ ضا َجك ثٌس  91قٌبؾبيي
وٌس.
 . 83آظهَى ؾبالًِ وبّف اضظـ زض هَضز ٍاحس هَلس ٍرِ ًمسي وِ ؾطلفلي ثِ آى ترهيم يبفتيِ اؾيت،
هي تَاًس زض ّط ظهبى َي زٍضُ ؾبالًِ اًزبم قَز هكطٌٍ ثط ايٌىِ ايي آظهَىّ ،ط ؾبل زض ّوبى ظهبى
اًزبم قَز .آظهَى وبّف اضظـ زض ٍاحسّبي هَلس ٍرِ ًمس هرتلف ،هوىي اؾت زض ظهبًْبي هتفبٍتي
اًزبم قَز .اهب ،چٌبًچِ توبم يب ثركي اظ ؾطلفلي ترهيم يبفتِ ثِ ٍاحس هَلس ٍرِ ًمس زض احط تطوييت
تزبضي َي زٍضُ ربضي تحهيل قسُ ثبقس ،آى ٍاحس ثبيس پيف اظ پبيبى زٍضُ هبلي ربضي هيَضز آظهيَى
وبّف اضظـ لطاض گيطز.
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چٌبًچِ زاضاييْبي تكىيلزٌّسُ ٍاحس هَلس ٍرِ ًمسي وِ ؾطلفلي ثِ آى ترهيم يبفتِ اؾتّ ،وعهبى
ثب ٍاحس يبز قسُ ،هَضز آظهَى وبّف اضظـ لطاض گيطًس ،ايي وبض ثبيس پييف اظ اًزيبم آظهيَى ويبّف
اضظـ ٍاحس هَلس ٍرِ ًمس ،اًزبم قَزّ .وچٌيي اگط ٍاحسّبي هَلس ٍرِ ًمس تكىيل زٌّسُ گطٍّيي اظ
ٍاحسّبي هَلس ٍرِ ًمسي وِ ؾطلفلي ثِ آًْب ترهيم يبفتِ اؾت ّوعهبى ثيب گيطٍُ ٍاحيسّب هيَضز
آظهَى وبّف اضظـ لطاض گيطز ،ايي وبض ثبيس پيف اظ اًزبم آظهَى وبّف اضظـ گطٍُ ٍاحسّبي هَليس
ٍرِ ًمس نَضت گيطز.

 . 86زض نَضت احطاظ توبم قطايٍ ظيط هي تَاى اظ آذطيي هحبؾجبت تفهيلي هجلغ ثبظيبفتٌي هطثٌَ ثيِ زٍضُ
لجل (زض هَضز يه ٍاحس هَلس ٍرِ ًمسي وِ ؾطلفلي ثِ آى ترهيم يبفتِ اؾت) زض آظهيَى ويبّف
اضظـ آى ٍاحس زض زٍضُ ربضي اؾتفبزُ وطز:
الف .زاضاييْب ٍ ثسّيْبي تكىيلزٌّسُ آى ٍاحس اظ ظهبى آذطيي هحبؾجِ هجلغ ثبظيبفتٌي تغييط ثب اّويتي
ًىطزُ ثبقس،
ة  .هجلغ ثبظيبفتٌي ٍاحس هَلس ٍرِ ًمس َجك آذطيي هحبؾجبت ثِ هيعاى ثيب اّويتيي ثيكيتط اظ هجليغ
زفتطي آى ٍاحس ثبقسٍ ،
د

 .ثطاؾبؼ تزعيِ ٍ تحليل ضٍيسازّبي ٍالٕ قسُ ٍ تغييط زض قطايٍ اظ ظهبى آذطيي هحبؾجبت هجلغ
ثبظيبفتٌي ،احتوبل ايي وِ هجلغ ثبظيبفتٌي فٗلي ووتط اظ هجلغ زفتطي ريبضي آى ٍاحيس ثبقيس ثٗييس
ثِ ًٓط ضؾس.

ٍ . 89احس تزبضي ثبيس ثطاي آظهَى وبّف اضظـ يه ٍاحس هَلس ٍرِ ًمس وليِ زاضاييْبي هكتطن هطثٌَ ثِ
آى ٍاحس ضا قٌبؾبيي وٌس .چٌبًچِ ثركي اظ هجلغ زفتطي زاضايي هكتطن ضا :
الف .ثتَاى ثطهجٌبيي هٌُمي ٍ يىٌَاذت ثِ آى ٍاحس ترهيم زازٍ ،احس تزبضي ثبيس هجليغ زفتيطي آى
ٍاحس (قبهل ثركي اظ هجلغ زفتطي زاضاييْبي هكتطن ترهيم يبفتِ ثِ آى) ضا ثب هجلغ ثبظييبفتٌي
همبيؿِ وٌسّ .طگًَِ ظيبى وبّف اضظـ ثبيس َجك ثٌس  91قٌبؾبيي قَز.
ة ً .تَاى ثطهجٌبيي هٌُمي ٍ يىٌَاذت ثِ آى ٍاحس ترهيم زازٍ ،احس تزبضي ثبيس:
.1

هجلغ زفتطي آى ٍاحس ضا ثسٍى زضًٓط گطفتي زاضاييْبي هكتطن ثب هجلغ ثبظيبفتٌي همبيؿِ ٍ
ّطگًَِ ظيبى وبّف اضظـ ضا َجك ثٌس  91قٌبؾبيي وٌس،

 . 2وَچىتطيي گطٍُ ٍاحسّبي هَلس ٍرِ ًمسي وِ زضثطگيطًسُ ٍاحس هَليس ٍريِ ًميس هيَضز
ثطضؾي ثبقس ٍ ثتَاى ثركي اظ هجلغ زفتطي زاضاييْبي هكتطن ضا ثط هجٌبيي هٌُمي ٍ ثِ ََض
يىٌَاذت ثِ آى ترهيم زاز ،قٌبؾبيي ًوبيسٍ ،
 . 3هجلغ زفتطي آى گطٍُ اظ ٍاحسّبي هَلس ٍرِ ًمس ،قيبهل ثركيي اظ هجليغ ترهييم يبفتيِ
زاضاييْبي هكتطن ثِ آى ضا ثب هجلغ ثبظيبفتٌي همبيؿِ ًوبيسّ .طگًَِ ظيبى وبّف اضظـ ثبيس
َجك ثٌس  91قٌبؾبيي قَز.
. 91

ظيبى وبّف اضظـ يه ٍاحس هَلس ٍرِ ًمس (وَچىتطيي گطٍُ ٍاحسّبي هَلس ٍرِ ًمسي وِ ؾطلفلي يب
زاضاييْبي هكتطن ثِ آى ترهيم يبفتِ اؾت) ،تٌْب زض نَضتي قٌبؾبيي هيگطزز وِ هجليغ ثبظييبفتٌي
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ٍاحس يب گطٍُ ٍاحسّب ووتط اظ هجلغ زفتطي آى ثبقس .ظيبى وبّف اضظـ ثبييس ثيِ تطتييت ظييط رْيت
وبّف هجلغ زفتطي زاضاييْبي ٍاحس يب گطٍُ ٍاحسّب ترهيم يبثس:
الف .اثتسا ،نطف وبّف هجلغ زفتطي ؾطلفلي ترهيم يبفتِ ثِ ٍاحس هَلس ٍرِ ًمس يب گطٍُ ٍاحسّب
قَزٍ ،
ة  .ؾپؽ ثب ضٖبيت ثٌس  ،92هتٌبؾت ثب هجلغ زفتطي ثيِ ؾيبيط زاضاييْيبي ٍاحيس ييب گيطٍُ ٍاحيسّب،
ترهيم يبثس.
وبّف زض هجلغ زفتطي ثبيس ثِ ٌَٖاى ظيبى وبّف اضظـ ّط يه اظ زاضاييْبي هٌفطز زضًٓط گطفتِ قَز
ٍ َجك ثٌس  58قٌبؾبيي گطزز.
ٍ . 92احس تزبضي زض ترهيم ظيبى وبّف اضظـ َجك ثٌس ً 91جبيس هجلغ زفتطي يه زاضاييي ضا ثيِ ووتيط اظ
ثبالتطيي هجلغ اظ ثيي هجبلغ ظيط ،وبّف زّس:
الف .ذبلم اضظـ فطٍـ (اگط لبثل تٗييي ثبقس)،
ة  .اضظـ التهبزي (اگط لبثل تٗييي ثبقس)ٍ ،
د  .نفط.
هجلغ ظيبى وبّف اضظـ ترهيم ًيبفتِ ثب اٖوبل العاهبت فَق ثبيس ثِ تٌبؾت ثِ ؾبيط زاضاييْبي ٍاحس يب
گطٍُ ٍاحسّب ترهيم يبثس.
. 96

ٍاحس تزبضي ثبيس زض پبيبى ّط زٍضُ گعاضقگطيٍ ،رَز قَاّسي حبوي اظ ثطگكت توبم يب ثركي اظ ظيبى
وبّف اضظـ قٌبؾبيي قسُ زض زٍضُ ّبي لجل ثطاي يه زاضايي (ثِ رع ؾيطلفلي) ضا اضظييبثي وٌيس .زض
نَضت ٍرَز چٌيي قَاّسيٍ ،احس تزبضي ثبيس هجلغ ثبظيبفتٌي زاضايي يبز قسُ ضا ثطآٍضز وٌس .ثطاي ايي
اضظيبثيٍ ،احس تزبضي ثبيس حسالل ،قَاّس ظيط ضا هَضز تَرِ لطاض زّس:

هٌبثٕ اَالٖبتي ثطٍىؾبظهبًي
الف .اضظـ ثبظاض زاضايي ثِ هيعاى لبثل هالحِٓاي َي زٍضُ افعايف يبفتِ ثبقس.
ة

 .تغييطات لبثل هالحِٓ اي ثب آحبض هؿبٖس ثط ٍاحس تزبضي زض هحيٍ فٌبٍضي  ،ثبظاض ،التهيبزي ييب ليبًًَي
حَظُ فٗبليت ٍاحس تزبضي يب زض ثبظاض اذتهبني زاضايي َي زٍضُ ضخ زازُ ثبقس يب اًتٓبض ضٍز زض آيٌسُ
ًعزيه ضخ زّس.

د

ً .طذْبي ؾَز يب ؾبيط ًطذْبي ثبظزُ ؾطهبيِ گصاضي ثبظاض َي زٍضُ وبّف يبفتِ ثبقس ٍ اييي ويبّف
احتوبالً ثط ًطخ تٌعيل هَضز اؾتفبزُ زض هحبؾجِ اضظـ التهبزي زاضايي احط گصاقيتِ ٍ هجليغ ثبظييبفتٌي
زاضايي ضا ثِ هيعاى ثباّويتي افعايف زازُ ثبقس.
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هٌبثٕ اَالٖبتي زضٍى ؾبظهبًي
ز

 .تغييطات لبثل هالحِٓ اي ثب آحبض هؿبٖس ثط ٍاحس تزبضي زض هيعاى يب چگًَگي اؾيتفبزُ اظ زاضاييي َيي
زٍضُ ضخ زازُ ثبقس يب اًتٓبض ضٍز زض آيٌسُ ًعزيه ضخ زّس .ايي تغييطات قبهل هريبضد اًزيبم قيسُ
َي زٍضُ رْت ثْجَز يب اضتمبي ٖولىطز زاضايي ثِ ؾُحي ثبالتط اظ اؾيتبًساضز ٖولىيطز اضظييبثي قيسُ
اٍليِ آى يب العام ثِ تَلف يب تزسيس ؾبذتبض ٖوليبتي هيثبقس وِ زاضايي هتٗلك ثِ آى اؾت.

ّ

 .قَاّسي اظ گعاضقگطي زاذلي ٍرَز زاقتِ ثبقس وِ ًكبى زّس ٖولىيطز التهيبزي زاضاييي  ،اظ حيس
هَضز اًتٓبض ثْتط اؾت يب ثْتط ذَاّس قس.

 . 98ظيبى وبّف اضظـ قٌبؾبيي قسُ زض زٍضُّيبي لجيل ثيطاي ييه زاضاييي (ثيِ ريع ؾيطلفلي) تٌْيب
زض نَضتي ثطگكت زازُ هي قَز وِ هجلغ ثبظيبفتٌي زاضايي ،اظ ظهبى قٌبؾبيي آذطيي ظييبى ويبّف
اضظـ ،افعايف يبفتِ ثبقس .زض ايي نَضت ،هجلغ زفتطي زاضايي (ثِ اؾتخٌبي هَضز تَنيف قيسُ زض
ثٌس  )101ثبيس تب هجلغ ثبظيبفتٌي آى افعايف يبثس .ايي افعايف هٗطف ثطگكت ظيبى وبّف اضظـ اؾت.
. 101

افعايف هجلغ زفتطي يه زاضايي (ثِ رع ؾطلفلي) ًبقي اظ ثطگكت ظيبى وبّف اضظـ ً ،جبيس هَرت
قَز هجلغ زفتطي رسيس اظ هجلغ زفتطي هحبؾجِ قسُ ثب فطو ٖسم قٌبؾبيي ظيبى وبّف اضظـ زض
ؾبلْبي لجل ،ثيكتط قَز.

 . 103ثطگكت ظيبى وبّف اضظـ يه زاضايي (ثِ رع ؾطلفلي) ،ثبيس ثالفبنلِ زض ؾيَز ٍ ظييبى قٌبؾيبيي
گطزز ،هگط ايٌىِ زاضايي َجك اؾتبًساضز حؿبثساضي زيگطي (ثطاي هخبلَ ،جك ضٍيِ تزسيس اضظيبثي زض
اؾتبًساضز حؿبثساضي قوبضُ  11ثب ٌَٖاى ” زاضاييْبي حبثت هكَْز“) ،ثِ هجليغ تزسييس اضظييبثي اضائيِ
قسُ ثبقسّ .ط گًَِ ثطگكت ظيبى وبّف اضظـ يه زاضايي تزسيس اضظيبثي قسُ ثبييس ثيِ ٌٖيَاى
افعايف ًبقي اظ تزسيس اضظيبثي َجك ّوبى اؾتبًساضز زض ًٓط گطفتِ قَز.
.104

ثطگكت ظيبى وبّف اضظـ زاضايي تزسيس اضظيبثي قسُ  ،هؿتميوبً ثِ حؿبة هبظاز تزسييس اضظييبثي
ثؿتبًىبض هي قَز .اهب ثطگكت ظيبى تب هيعاى ظيبى وبّف اضظـ قٌبؾبيي قسُ لجلي هطثٌَ ثِ ّوبى
زاضايي وِ ثِ ٌَٖاى ّعيٌِ قٌبؾبيي قسُ اؾت ،ثِ ٌَٖاى زضآهس زض ؾَز ٍ ظيبى قٌبؾبيي هيگطزز.

 . 105پؽ اظ قٌبؾبيي ثطگكت ظيبى وبّف اضظـ  ،اؾتْالن زاضايي ثبيس زض زٍضُ ّبي آتي تٗسيل قَز تب
هجلغ زفتطي رسيس زاضايي پؽ اظ وؿط اضظـ ثبليوبًسُ آى (زض نَضت ٍرَز) ثط هجٌبيي ؾيؿتوبتيه
َي ؾبلْبي ثبليوبًسُ ٖوطهفيس زاضايي ،ترهيم يبثس.
 . 106ثطگكت ظيبى وبّف اضظـ يه ٍاحس هَلس ٍرِ ًمس ثبيس ثِ تٌبؾت هجبلغ زفتطي زاضاييْبي آى ٍاحس
(ثِ رع ؾطلفلي) ،ترهيم يبثس .ايي افعايف زض هجبلغ زفتطي ثبيس ثِ ٌَٖاى ثطگكيت ظييبى ويبّف
اضظـ زاضاييْبي هٌفطز تلمي ٍ َجك ثٌس  103قٌبؾبيي قَز.
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 . 107زض ترهيم ثطگكت ظيبى وبّف اضظـ يه ٍاحس هَلس ٍرِ ًمس َجك ثٌس  ،106هجلغ زفتطي زاضاييي
ًجبيس اظ الل هجبلغ ظيط ،ثيكتط قَز:
الف .هجلغ ثبظيبفتٌي آى (اگط لبثل تٗييي ثبقس)ٍ ،
ة.

هجلغ زفتطي زاضايي ثب فطو ٖسم قٌبؾبيي ظيبى وبّف اضظـ ثطاي زاضايي زض ؾبلْبي لجل.

هجلغ ثطگكت ظيبى وبّف اضظـ غيطلبثل ترهيم ثِ يه زاضايي ثب اٖوبل العاهبت فَق ،ثبيس ثِ تٌبؾت ثِ
ؾبيط زاضاييْبي ٍاحس هَلس ٍرِ ًمس (ثِرع ؾطلفلي) ،ترهيم يبثس.
 . 108ظيبى وبّف اضظـ قٌبؾبيي قسُ ثطاي ؾطلفلي ًجبيس زض زٍضُّبي ثٗس ثطگكت قَز.
. 110

ٍاحس تزبضي ثبيس ثطاي ّط يه اظ َجمبت زاضايي ،هَاضز ظيط ضا افكب وٌس :

الف .هجلغ ظيبًْبي وبّف اضظـ قٌبؾبيي قسُ ثٌَِٖاى ّعيٌِ َي زٍضُ.
ة

 .هجلغ ثطگكت ظيبًْبي وبّف اضظـ قٌبؾبيي قسُ ثٌَِٖاى زضآهس َي زٍضُ.

د

 .هجلغ ظيبًْبي وبّف اضظـ قٌبؾبيي قسُ َي زٍضُ وِ ثِ حؿبة هبظاز تزسييس اضظييبثي هٌٓيَض
قسُ اؾتٍ ،

ز

 .هجلغ ثطگكت ظيبًْبي وبّف اضظـ قٌبؾبيي قسُ َي زٍضُ وِ ثِ حؿبة هبظاز تزسيس اضظييبثي
هٌَٓض قسُ اؾت.

.111

ٍاحس تزبضي ثبيس هجبلغ هٌَٓض قسُ زض ّطيه اظ ؾطفهلْبي نيَضت ؾيَز ٍ ظييبى ثبثيت ظيبًْيبي
وبّف اضظـ يب ثطگكت آى ضا ثِ تفىيه َجميبت انيلي زاضاييْيب َجيك تطاظًبهيِ ،زض يبززاقيتْبي
تَييحي افكب وٌس.

.112

يه َجمِ اظ زاضاييْب ،گطٍّي اظ زاضاييْبؾت وِ زاضاي هبّيت ٍ ويبضثطز هكيبثِ زض ٖولييبت ٍاحيس
تزبضي هيثبقس.

.113

اَالٖبت ذَاؾتِ قسُ زض ثٌس  110ضا هي تَاى ّوطاُ ثب ؾبيط اَالٖبت افكيب قيسُ ثيطاي َجميِ اي اظ
زاضاييْب اضائِ وطز .ثطاي هخبل  ،ايي اَالٖبت ضا هي تَاى زض لبلت نَضت تُجيك هجلغ زفتطي زاضاييْبي
حبثت هكَْز زض اثتسا ٍ پبيبى زٍضُ َ ،جك اؾتبًساضز حؿبثساضي قوبضُ  11ثب ٌٖيَاى زاضاييْيبي حبثيت
هكَْز اضائِ وطز.
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 . 114يه ٍاحس تزبضي وِ اَالٖبت لؿوتْبي هرتلف ضا ثطاؾبؼ اؾتبًساضز حؿبثساضي قوبضُ  25ثب ٌَٖاى
”گعاضقگطي ثطحؿت لؿوتْبي هرتلف“ گعاضـ هي وٌس ،ثبيس هَاضز ظيط ضا ثطاي ّط يه اظ لؿوتْبي
لبثل گعاضـ افكب وٌس:
الف .هجلغ ظيبى وبّف اضظـ وِ زض نَضت ؾَز ٍ ظيبى ٍ يب نَضت ؾيَز ٍ ظييبى ريبهٕ زٍضُ قٌبؾيبيي
قسُ اؾت.
ة  .هجلغ ثطگكت ظيبى وبّف اضظـ وِ زض نَضت ؾَز ٍ ظيبى ٍ يب زض نَضت ؾَز ٍ ظيبى ريبهٕ زٍضُ
قٌبؾبيي قسُ اؾت.
ٍ . 115احس تزبضي ثبيس هَاضز ظيط ضا ثطاي ظيبًْبي وبّف اضظـ قٌبؾبيي قسُ يب ثطگكت قسُ ثب اّويت
َي زٍضُ ،هطثٌَ ثِ يه زاضايي هٌفطز ،اظرولِ ؾطلفلي ٍ يب يه ٍاحس هَلس ٍرِ ًمس ،افكب وٌس:
الف .ضٍيسازّب ٍ قطايُي وِ هٌزط ثِ قٌبؾبيي يب ثطگكت ظيبى وبّف اضظـ قسُ اؾت.
ة

 .هجلغ ظيبى وبّف اضظـ قٌبؾبيي يب ثطگكت قسُ.

د

 .ثطاي يه زاضايي هٌفطز:

.1

هبّيت زاضاييٍ ،

.2

چٌبًچِ ٍاحس تزبضي اَالٖبت لؿوتْب ضا ثطَجك اؾتبًساضز حؿبثساضي قوبضُ  25ثب ٌَٖاى ”گعاضقگطي
ثطحؿت لؿوتْبي هرتلف“ گعاضـ هيوٌس ،لؿوت لبثل گعاضقي وِ زاضايي هتٗلك ثِ آى اؾت.

ز

 .ثطاي يه ٍاحس هَلس ٍرِ ًمس:

. 1

قطحي اظ ٍاحس هَلس ٍرِ ًمس (هخالً ذٍ تَليس ،وبضذبًِٖ ،وليبت تزيبضي  ،حيَظُ رغطافييبيي  ،ييب ييه
لؿوت لبثل گعاضـ َجك اؾتبًساضز حؿبثساضي قوبضُ .)25

. 2

هجلغ ظيبًْبي وبّف اضظـ قٌبؾبيي يب ثطگكت قسُ ثط حؿت َجمبت انلي زاضاييْب ٍ ،چٌبًچِ ٍاحس
تزبضي اَالٖبت لؿوتْب ضا َجك اؾتبًساضز حؿبثساضي قوبضُ  25ثيب ٌٖيَاى ” گعاضقيگطي ثطحؿيت
لؿوتْبي هرتلف“ گعاضـ وٌس ،ثطحؿت لؿوتْبي لبثل گعاضـ ٍ ،

. 3

زض نَضتي وِ ضٍـ تزويٕ زاضاييْب ثطاي تكريم ٍاحس هَلس ٍرِ ًمس ،اظ ظهبى ثطآٍضز لجليي هجليغ
ثبظيبفتٌي آى ٍاحس (زض نَضت ٍرَز) تغييط يبفتِ ثبقسٍ ،احس تزبضي ثبيس ضٍـ ربضي ٍ لجلي تزوييٕ
زاضاييْب ٍ زاليل تغييط ضٍيِ قٌبؾبيي ٍاحس هَلس ٍرِ ًمس ضا تكطيح وٌس.
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ّ

 .هجٌبي تٗييي هجلغ ثبظيبفتٌي يه زاضايي يب يه ٍاحس هَلس ٍرِ ًمس ،يٌٗي ايٌىِ اظ ذبلم اضظـ فطٍـ
اؾتفبزُ قسُ اؾت يب اضظـ التهبزي.

ٍ

 .چٌبًچِ هجلغ ثبظيبفتٌي ،ذبلم اضظـ فطٍـ ثبقس ،هجٌبي اؾتفبزُ قسُ ثطاي تٗيييي ذيبلم اضظـ
فطٍـ (ايٌىِ اضظـ فطٍـ زض يه ثبظاض فٗبل يب ثِ ضٍـ زيگط تٗييي قسُ اؾت).

ظ

 .چٌبًچِ هجلغ ثبظيبفتٌي ،اضظـ التهبزي ثبقسً ،طخ (ًطذْبي) تٌعيل هَضز اؾتفبزُ زض ثطآٍضز ربضي
ٍ ثطآٍضز لجلي (زض نَضت ٍرَز) اضظـ التهبزي.

ٍ . 116احس تزبضي ثبيس زض هَضز ٍاحسّبي هَلس ٍرِ ًمس يب گطٍُ ٍاحسّبيي وِ هجلغ زفتيطي ؾيطلفلي ييب
زاضاييْبي ًبهكَْز ثب ٖوط هفيس ًبهٗيي ترهيم زازُ قسُ ثِ آى ،زض همبيؿِ ثب ول هجلغ زفتطي آى
ثب اّويت اؾت  ،اَالٖبت ظيط ضا افكب وٌس:
الف  .هجلغ زفتطي ؾطلفلي ترهيم يبفتِ ثِ ٍاحس يب گطٍُ ٍاحسّب.
ة

 .هجلغ زفتطي زاضاييْبي ًبهكَْز ثب ٖوط هفيس ًبهٗيي ترهيم يبفتِ ثِ ٍاحس يب گطٍُ ٍاحسّب.

د

 .هجٌبي تٗييي هجلغ ثبظيبفتٌي ٍاحس هَلس ٍرِ ًمس يب گطٍُ ٍاحسّب (ايٌىِ اظ اضظـ التهبزي يب ذيبلم
اضظـ فطٍـ اؾتفبزُ قسُ اؾت).

ز

 .چٌبًچِ هجلغ زفتطي ٍاحس يب گطٍُ ٍاحسّب هجتٌي ثط اضظـ التهبزي ثبقس:

.1

قطحي زضثبضُ ّطيه اظ هفطٍيبت انلي هَضز اؾتفبزُ زض ثطآٍضز رطيبًْبي ًمسي َي زٍضُ تحيت
پَقف آذطيي ثَزرِ ّب ٍ يب پيف ثيٌي ّبي هبلي .هفطٍيبت انلي ،هَاضزي اؾت وِ هجليغ ثبظييبفتٌي
ٍاحس يب گطٍُ ٍاحسّب ًؿجت ثِ آى ،ثؿيبض حؿبؼ اؾت.

. 2

قطحي زضثبضُ ضٍيىطز هسيطيت زض تٗييي اضظـ (ّبي) ترهيم يبفتِ ثِ ّطيه اظ هفطٍيبت انلي،
ٍ ايٌىِ آيب آى اضظـ (ّب) هٌٗىؽ وٌٌسُ تزطثِ گصقتِ يب زض هَاضز همتًي ؾبظگبض ثب هٌبثٕ اَالٖيبتي
ثطٍى ؾبظهبًي اؾت ٍ زض غيط ايي نَضت ،زاليل ٍ ًحَُ تفبٍت آًْيب ثيب تزيبضة گصقيتِ ييب هٌيبثٕ
اَالٖبتي ثطٍى ؾبظهبًي.

.3

زٍضُ اي وِ هسيطيت ثطاي آى ،رطيبًْبي ًمسي ضا ثطاؾبؼ ثَزرِ ّب ٍ يب پيف ثيٌي ّبي هبلي تهيَيت
قسُ ،ثطآٍضز ًوَزُ اؾت ٍ زض نَضت اؾتفبزُ اظ زٍضُ ثيف اظ  5ؾبل تَييح ٖلت ثىبضگيطي زٍضُ
ََالًيتط.
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. 4

ًطخ ضقس اؾتفبزُ قسُ ثِ هٌَٓض تٗوين ثطآٍضز رطيبًْبي ًميسي ثيطاي زٍضُ ّيبي ثٗيسي ٍ تَرييِ
اؾتفبزُ اظ ًطخ ضقس ثيف اظ هيبًگيي ًطخ ضقس ثلٌسهست تَليسات ،نٌبيٕ ،وكَض يب وكَضّبي هحل
فٗبليت ٍاحس تزبضي يب ثبظاضي وِ ٍاحس هَلس ٍرِ ًمس يب گطٍُ ٍاحسّب زض آى فٗبليت هيوٌس.

.5

ًطخ (ًطذْبي) تٌعيل اؾتفبزُ قسُ زض پيفثيٌي رطيبًْبي ًمسي.

ّ

 .ضٍـ هَضز اؾتفبزُ زض تٗييي ذبلم اضظـ فطٍـ ،چٌبًچِ هجلغ ثبظيبفتٌي ٍاحس ييب گيطٍُ ٍاحيسّب
هجتٌي ثط ذبلم اضظـ فطٍـ ثبقس .زض نَضتي وِ ذبلم اضظـ فطٍـ ثب اؾتفبزُ اظ ليويت لبثيل
هكبّسُ زض ثبظاض ثطاي آى ٍاحس يب گطٍُ ٍاحسّب تٗييي ًكسُ ثبقس ،اَالٖبت ظيط ًيع ثبيس افكب قَز:

. 1

قطحي زضثبضُ ّطيه اظ هفطٍيبت انلي وِ هسيطيت هجٌبي تٗييي ذبلم اضظـ فيطٍـ ليطاض زازُ
اؾت .هفطٍيبت انلي ،هَاضزي اؾت وِ هجلغ ثبظيبفتٌي ٍاحس يب گطٍُ ٍاحسّب ًؿجت ثيِ آى ،ثؿييبض
حؿبؼ اؾت.

. 2

قطحي زضثبضُ ضٍيىطز هسيطيت زض تٗييي اضظـ(ّبي) ترهيم يبفتِ ثِ ّطيه اظ هفطٍيبت انليٍ ،
ايٌىِ آيب آى اضظـ(ّب) هٌٗىؽ وٌٌسُ تزطثِ گصقتِ يب زض هَاضز همتًي ؾبظگبض ثيب هٌيبثٕ اَالٖيبتي
ثطٍى ؾبظهبًي اؾت ٍ ،زض غيط ايي نَضت ،زاليل ٍ ًحَُ تفبٍت آًْيب ثيب تزيبضة گصقيتِ ييب هٌيبثٕ
اَالٖبتي ثطٍى ؾبظهبًي.

ٍ

 .چٌبًچِ اًتٓبض ضٍز تغييط زض يىي اظ هفطٍييبت انيلي هيَضز اؾيتفبزُ هيسيطيت زض تٗيييي هجليغ
ثبظيبفتٌي هَرت قَز هجلغ زفتطي ٍاحس هَلس ٍرِ ًمس يب گطٍُ ٍاحسّب اظ هجلغ ثبظييبفتٌي آى ثيكيتط
قَز ،هَاضز ظيط ثبيس افكب گطزز :

.1

هبظاز هجلغ ثبظيبفتٌي ٍاحس هَلس ٍرِ ًمس يب گطٍُ ٍاحسّب ًؿجت ثِ هجلغ زفتطي آى.

.2

اضظـ ترهيم يبفتِ ثِ آى فطو.

.3

هجلغي وِ اضظـ(ّبي) ترهيم يبفتِ ثِ آى فطو انلي (پؽ اظ لحبِ ًوَزى ّطگًَِ آحبض تجٗيي آى
تغييط ثط ؾبيط هتغيطّبي اؾتفبزُ قسُ زض اًساظُ گيطي هجلغ ثبظيبفتٌي) ،ثبييس تغيييط ًوبييس تيب هجليغ
ثبظيبفتٌي ٍاحس يب گطٍُ ٍاحسّبي هَلس ٍرِ ًمس ،ثب هجلغ زفتطي ثطاثط قَز.

 . 118العاهبت ايي اؾتبًساضز زض هَضز وليِ نَضتْبي هبلي وِ زٍضُ هبلي آًْب اظ تبضيد  ٍ 1390/1/1ثٗس اظ آى
قطٍٔ هيقَز ،الظماالرطاؾت.
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