ٖاًَى هحاسثات يوَهي ٚطَض
ْػل اٍل
تًاضيّ
هازُ  – 1تَزرِ ٚل ٚطَض تطًاهِ هالي زٍلت است  ِٚتطاي يٛسال هالي تْيِ ٍ حاٍي پيص تيٌي زضآهسّا ٍ سايط هٌاتى تاهيي ايتثاض
ٍ تطآٍضز ّعيٌِ ّا تطاي اًزام يولياتي  ِٚهٌزط تِ ًيل سياستْا ٍ تِ ّسْْاي ٖاًًَي ٚطَض  ،تَزُ ٍ اظ سِ ٖسوت تططح ظيط تطٛيل
هيطَز :
 -1تَزرِ يوَهي زٍلت  ِٚضاهل ارعاء ظيط است:
الّ – پيص تيٌي زضياْتْا ٍ هٌاتى تاهيي ايتثاض  ِٚتكَض هستٗين ٍ يا َيط هستٗين زض سال هالي ٖاًَى تَزرِ تَسيلِ زستگاّْا اظ قطيٕ
حساتْاي ذعاًِ زاضي ٚل اذص هيگطزز .
ب – پيص پطزاذتْاي  ِٚاظ محل زضآهس يوَهي ٍ يا اذتػاغي تطاي ايتثاضات راضي ٍ يوطاًي ٍ اذتػاغي زستگاّْاي ارطائي
هي تَاًس زض سال هالي هطتَـ اًزام زّس .
 -2تَزرِ ضطٚتْاي زٍلتي ٍ تاًْٛا ضاهل پيص تيٌي زضآهسّا ٍ سايط هٌاتى تاهيي ايتثاض .
 -3تَزرِ هَسساتي  ِٚتحت يٌَاًي َيط اظ يٌاٍيي َْٔ زض تَزرِ ٚل ٚطَض هٌهَض هيطَز .
هازُ ٍ – 2ظاضتراًِ ٍاحس ساظهاًي هطرػي است  ِٚتوَرة ٖاًَى تِ ايي يٌَاى ضٌاذتِ ضسُ ٍ يا تطَز .
هازُ  -3هَسسِ زٍلتي ٍاحس ساظهاًي هطرػي است  ِٚتوَرة ٖاًَى ايزاز ٍ ظيط ًهط يٛي اظ َٖاي سِ گاًِ ازاضُ هيطَز ٍ يٌَاى
ٍظاضتراًِ ًساضز .
هازُ  -4ضطٚت زٍلتي ٍاحس ساظهاًي هطرػي است  ِٚتا اراظُ ٖاًَى تػَضت ضطٚت ايزاز ضَز ٍ يا تحٛن ٖاًَى ٍ يا زازگاُ
غالح هلي ضسُ ٍ يا هػازضُ ضسُ ٍ تًٌَاى ضطٚت زٍلتي ضٌاذتِ ضسُ تاضس ٍ تيص اظ  50زضغس سطهايِ آى هتًلٕ تِ زٍلت تاضسّ .ط
ضطٚت تزاضي  ِٚاظ قطيٕ سطهايِ گصاضي ضطٚتْاي زٍلتي ايزاز ضَز  ،هازام  ِٚپٌزاُ زضغس سْام آى هتًلٕ تِ ضطٚتْاي زٍلتي
است  ،ضطٚت زٍلتي تلٗي هيطَز .
تثػطُ ضطٚتْائي  ِٚاظ قطيٕ هؿاضتِ ٍ هعاضيِ ٍ اهخال ايٌْا توٌهَض تٛاض اًساذتي سپطزُ ّاي اضراظ ًعز تاًْٛا ٍ هَسسات ايتثاضي
ٍ ضطٚتْاي تيوِ ايزاز ضسُ يا ميطًَس اظ ًهط ايي ٖاًَى ضطٚت زٍلتي ضٌاذتِ ًويطًَس .
هازُ  -5هَسسات ٍ ًْازّاي يوَهي َيط زٍلتي اظ ًهط ايي ٖاًَى ٍاحسّاي ساظهاًي هطرػي ّستٌس  ِٚتا اراظُ ٖاًَى توٌهَض
اًزام ٍنايّ ٍ ذسهاتي  ِٚرٌثِ يوَهي زاضز  ،تطٛيل ضسُ ٍ يا هيطَز .
تثػطُ – ْْطست ايي ٖثيل هَسسات ٍ ًْازّا تا تَرِ تِ َٖاًيي ٍ هٗطضات هطتَـ اظ قطِ زٍلت پيطٌْاز ٍ تتػَية هزلس
ضَضاي اسالهي ذَاّس ضسيس .
هازُ  -6سال هالي يٛسال ّزطي ضوسي است  ِٚاظ اٍل ْطٍضزيي هاُ آَاظ ٍ تِ پاياى اسٌٓسهاُ ذتن هيطَز .
هازُ  -7ايتثاض يثاضت اظ هثلُي است  ِٚتطاي هػطِ يا هػاضِ مييي تِ هٌهَض ًيل تِ اّساِ ٍ ارطاي تطًاهِ ّاي زٍلت تتػَية
هزلس ضَضاي اسالهي هيطسس .
هازُ  -8زيَى تالهحل يثاضتست اظ تسّيْاي ٖاتل پطزاذت سٌَات گصضتِ  ِٚزض تَزرِ هطتَـ ايتثاضي تطاي آًْا هٌهَض ًطسُ ٍ يا
ظائس تط ايتثاض هػَب ٍ زض ّط زٍ غَضت تِ يٛي اظ قطٔ ظيط تسٍى اذتياض زستگاُ ايزاز ضسُ تاضس .
الّ – احٛام ٖكًي غازضُ اظ قطِ هطارى غالحِ .
ب – اًَاو تسّي تِ ٍظاضتراًِ ّا ٍ هَسسات زٍلتي ٍ ضطٚتْاي زٍلتي ًاضي اظ ذسهات اًزام ضسُ هاًٌس حٕ اضتطا٘ تطٔ  ،آب ،

ّعيٌِ ّاي هراتطاتي  ،پست ٍ ّعيٌِ ّاي هطاتِ  ِٚذاضد اظاذتياض زستگاُ ارطائي ايزاز ضسُ تاضس .
د – سايط تسّيْائي  ِٚذاضد اظ اذتياض زستگاُ ايزاز ضسُ تاضس  .اًَاو زيَى تالهاًى هَؾَو ايي تٌس اظ قطِ ٍظاضت اهَض
اٖتػازي ٍ زاضائي تًييي ٍ ايالم ذَاّس ضس .
هازُ  -9هَاز ّعيٌِ ًَ ،و ّعيٌِ ضا زض زاذل تَزرِ ٍ يا ٖسوتي اظ ًْاليت يٍ ٙظاضتراًِ يا هَسسِ زٍلتي هطرع هيٌٛس .
هازُ  – 10زضآهس يوَهي يثاضت است اظ زضآهسّاي ٍظاضتراًِ ّا ٍ هَسسات زٍلتي ٍ هاليات ٍ سَز سْام ضطٚتْاي زٍلتي ٍ
زضآهس حاغل اظ اًحػاضات ٍ هالٛيت ٍ سايط زضآهسّائي  ِٚزض ٖاًَى تَزرِ ٚل ٚطَض تحت يٌَاى زضآهس يوَهي هٌهَض هيطَز.
هازُ  -11زضياْتْاي زٍلت يثاضت است اظ ٚليِ ٍرَّي  ِٚتحت يٌَاى زضآهس يوَهي ٍ زضآهس اذتػاغي ٍ زضآهس ضطٚتْاي
زٍلتي ٍ سايط هٌاتى تاهيي ايتثاض ٍ سپطزُ ّا ٍ ّسايا تِ استخٌاء ّسايائي  ِٚتطاي هػاضِ ذاغي اّساء هيگطزز ٍ هاًٌس ايٌْا ٍ سايط
ٍرَّي  ِٚتوَرة ٖاًَى تايس زض حساتْاي ذعاًِ زاض ي ٚل هتوطٚع ضَز .
هازُ  – 12سايط هٌاتى تاهيي ايتثاض يثاضتٌس اظ هٌاتًي  ِٚتحت يٌَاى ٍام  ،اًتطاض اٍضأ ٖطؾِ  ،تطگطتي اظ پطزاذتْاي سالْاي ٖثل ٍ
يٌاٍيي هطاتِ زض ٖاًَى تَزرِ ٚل ٚطَض پيص تيٌي هيطَز ٍ هاّيت زضآهس ًساضًس .
هازُ ٍ – 13رَُ يوَهي يثاضت ا ست اظ ًٗسيٌِ ّاي هطتَـ تِ ٍظاضتراًِ ّا ٍ هَسسات زٍلتي ٍ ضطٚتْاي زٍلتي ٍ ًْازّا ٍ
هَسسات يوَهي َيط زٍلتي ٍ هَسسات ٍاتستِ تِ ساظهاًْاي هصَٚض  ِٚهتًلٕ حٕ اْطاز ٍ هَسسات ذػَغي ًيست ٍ غطٌْهط اظ
ًحَُ ٍ هٌطاء تحػيل آى هٌحػطا تطاي هػاضِ يوَهي توَرة ٖاًَى ٖاتل زذل ٍ تػطِ هيثاضس .
تثػطُ ٍ -1رَّي ًهيط سپطزُ ٍ ،رِ الؿواى ٍ هاًٌس آًْا  ِٚتكَض هَٖت زض اذتياض زستگاّْاي هصَٚض زض ايي هازُ ٖطاض
هيگيطز ٍ پس اظ اًٗؿاء هست هًيي ٍ يا حػَل ضطايف ذاظ ٖاتل استطزاز است هازام  ِٚزضاذتياض زستگاّْاي هعتَض
هيثاضس تػطِ زضآًْا تسٍى ضؾايت غاحة ٍرِ يا احطاظ ايطاؼ غاحة آى زض حٛن تػطِ َيط ٖاًًَي زض ٍرَُ يوَهي
تلٗي هيگطزز .
هازُ  – 14زضآهس اذتػاغي يثاضت است اظ زضآهسّائي  ِٚتوَرة ٖاًَى تطاي هػطِ يا هػاضِ ذاظ زض تَزرِ ٚل ٚطَض
تحت يٌَاى زضآهساذتػاغي هٌهَض هيگطزز ٍ زٍلت هَنّ است حساٚخط تا سِ سال پس اظ تػَية ايي ٖاًَى  ،تَزرِ
اذتػاغي ضا حصِ ًوايس .
هازُ  – 15زضآهس ضطٚتْاي زٍلتي يثاضت است اظ زضآهسّائي  ِٚزض ٖثال اضائِ ذسهت ٍ يا ْطٍش ٚاال ٍ سايط ًْاليتْائي ِٚ
ضطٚتْاي هصَٚض توَرة َٖاًيي ٍ هٗطضات هزاظ آًْا ّستٌس يايس آى ضطٚتْا هيگطزز .
هازُ  – 16سايط هٌا تى تاهيي ايتثاض ضطٚتْاي زٍلتي يثاضت است اظ هٌاتًي  ِٚضطٚتْاي هعتَض تحت يٌَاى ٚو ٙزٍلت ٍ ،ام ،
استٓازُ اظ شذائط ٚ ،اّص سطهايِ زض گطزش ٍ يا يٌاٍيي هطاتِ توَرة ٖاًَى هزاظ تِ هٌهَض ٚطزى آى زض تَزرِ ّاي هطتَـ
ّستٌس .
هازُ  – 17تطريع  ،يثاضت است اظ تًييي ٍ اًتراب ٚاال ٍ ذسهات ٍ سايط پطزاذتْائي  ِٚتحػيل يا اًزام آًْا تطاي ًيل تِ ارطاي
تطًاهِ ّاي زستگاّْاي ارطائي ؾطٍضي است .
هازُ  – 18تاهيي ايتثاض يثاضت است اظ اذتػاظ زازى توام يا ٖسوتي اظ ايتثاض هػَب تطاي ّعيٌِ هًيي .
راز زيي تطشهِ زٍلت ًاضي اظ :
هازُ  – 19تًْس اظ ًهط ايي ٖاًَى يثاضت است اظ اي
الّ – تحَيل ٚاال يا اًزام زازى ذسهت .
ب – ارطاي ٖطاضزازّائي  ِٚتا ضيايت هٗطضات هًٌٗس ضسُ تاضس .

د – احٛام غازض ضسُ اظ هطارى ٖاًًَي ٍ شيػالح .
ز – پيَستي تِ ٖطاضزازّاي تيي الوللي ٍ يؿَيت زض ساظهاًْا يا هطارى تيي الوللي تا اراظُ ٖاًَى .
هازُ  – 20تسزيل يثاضت است اظ تًييي هيعاى تسّي ٖاتل پطزاذت تِ هَرة اسٌاز ٍ هساض٘ احثات ٌٌٚسُ تسّي .
هازُ  – 21حَالِ اراظُ اي است ٚ ِٚتثاً ٍسيلِ هٗاهات هزاظ ٍظاضتراًِ يا هاسسِ زٍلتي ٍ يا ضطٚت زٍلتي ٍ يا زستگاُ ارطائي
هحلي ٍ يا ًْازّاي يوَهي َيط زٍلتي ٍ يا سايط زستگاّْاي ارطائي تطاي تإزيِ تًْسات ٍ تسّيْاي ٖاتل پطزاذت اظ هحل ايتثاضات
هطتَـ يْسُ شيحساب زض ٍرِ شيٌٓى غازض هيطَز .
هازُ  – 22زضذَاست ٍرِ سٌسي است  ِٚشيحساب تطاي زضياْت ٍرِ توٌهَض پطزاذت حَالِ ّاي غازض ضسُ هَؾَو هازُ 21
ايي ٖاًَى ٍ سايط پطزاذتِائي  ِٚتوَرة ٖاًَى اظ هحل ٍرَُ هتوطٚع ضسُ زض ذعاًِ هزاظ هيثاضس حسة هَضز اظ هحل ايتثاضات ٍ
يا ٍرَُ هطتَـ يْسُ ذعاًِ زض هطٚع ٍ يا يْسُ ًوايٌسگي ذعاًِ زض استاى زض ٍرِ حساب تاًٛي پطزاذت زستگاُ ارطائي شيطتف
غازض هيٌٛس .
٘ تكَض ٖكًي تِ شيٌٓى زض ٖثال تًْس يا تحت يٌَاى ٚو ٙيا يٌاٍيي هطاتِ تا ضيايت
هازُ ّ – 23عيٌِ يثاضت اظ پطزاذتْائي است ُ
َٖاًيي ٍ هٗطضات هطتَـ غَضت هيگيطز .
هازُ  – 24تٌرَاُ گطزاى ذعاًِ يثاضت است اظ ايتثاض تاًٛي زض حساب زضآهس يوَهي ًعز تاً ٙهطٚعي روَْضي اسالهي ايطاى
 ِٚتوَرة ٖاًَى اراظُ استٓازُ اظ آى تِ هيعاى هًيي زض ّط سال هالي تطاي ضْى احتيارات ًٗسي ذعاًِ زض ّواى سال تِ ٍظاضت
اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي زازُ هيطَز ٍ هٌتْا تا پاياى سال ٍاضيع هيگطزز .
ًِ
هازُ  – 25تٌرَاُ گطزاى استاى يثاضت است اظ ٍرْي  ِٚهحل ايتثاضات هػَب توٌهَض ايزاز تسْيالت الظم زض پطزاذت ّعي
ّاي راضي ٍ يوطاًي زستگاّْاي ارطائي هحلي تاتى ًهام تَزرِ استاًي زض اذتياض ًوايٌسگيْاي ذعاًِ زض هطٚع ّط استاى ٖطاض
هيسّس .
هازُ  -26تٌرَاُ گطزاى حساتساضي يثاضت است اظ ٍرْي  ِٚذعاًِ ٍ يا ًوايٌسگي ذعاًِ زض استاى اظ هحل ايتثاضات هػَب تطاي
اًزام تًؿي اظ ّعيٌِ ّاي سال راضي ٍ تًْسات ٖاتل پطزاذت سالْاي ٖثل زض اذتياض شيحساب ٖطاض هيسّس تا زض ٖثال حَالِ ّاي
غازض ضسُ ٍاضيع ٍ تا غسٍض زضذَاست ٍرِ هزسزا زضياْت گطزز .
هازُ  – 27تٌرَاُ گطزاى پطزاذت يثاضت است اظ ٍرْي  ِٚاظ هحل تٌرَاُ گطزاى حساتساضي اظ قطِ شيحساب تا تإييس ٍظيط يا
ضئيس هاسسِ ٍ يا هٗاهات هزاظ اظ قطِ آًْا تطذي اظ ّعيٌِ ّا زض اذتياض ٍاحسّا ٍ يا هإهَضيٌي  ِٚتوَرة ايي ٖاًَى ٍ آئيٌٌاهِ
ّاي ارطائي آى هزاظ تسضياْت تٌرَاُ گطزاى ّستٌس ٖطاض هيگيطز تا تِ تسضيذ ّ ِٚعيٌِ ّاي هطتَـ اًزام هيطَز اسٌاز ّعيٌِ
تحَيل ٍ هزسزاً ٍرِ زضياْت زاضًس .
هازُ  – 28پيص پطزاذت يثاضت است اظ پطزاذتي  ِٚهحل ايتثاضات هطتَـ تط اساس احٛام ٍ ٖطاضزازّا قثٕ هٗطضات پيص اظ
اًزام تًْس غَضت هيگيطز .
هازُ  – 29يلي الحساب يثاضت است اظ پطزاذتي  ِٚتوٌهَض ازاي ٖسوتي اظ تًْس تا ضيايت هٗطضات غَضت هيگيطز .
هازُ  – 30سپطزُ اظ ًهط ايي ٖاًَى يثاضت است اظ :
الّ – هزَّي  ِٚقثٕ َٖاًيي ٍ هٗطضات توٌهَض تإهيي ٍ يا رلَگيطي اظ تؿييى حَٗٔ زٍلت زضياْت هيگطزز ٍ استطزاز ٍ يا ؾثف
آى تاتى ضطايف هٗطض زض َٖاًيي ٍ هٗطضات ٍٖطاضزازّاي هطتَـ است .
ب – ٍرَّي  ِٚتوٌهَض ٖطاضّا ٍ يا احٛام ظازضُ اظ قطِ هطارى ٖؿائي اظ اضراظ حٗيٗي ٍ يا حَٖٗي زضياْت هيگطزز ٍ
توَرة ٖطاضّا ٍ احٛام هطارى هصَٚض ٚال يا تًؿاً ٖاتل استطزاز هيثاضس .

د – هزَّي  ِٚتط اساس هٗطضات ٖاًًَي تَسف اضراظ ًعز زستاگاّْاي زٍلتي تِ ًٓى اضراظ حالج تَزيى هيگطزز تا تا ضيايت
هٗطضات هطتَـ تِ شيٌٓى پطزاذت ضَز .
تثػطُ – ٍرَّي  ِٚتَسف زستگاّْاي زٍلتي توَرة هٗطضات تحت يٌَاى ٍزيًِ ٍ يا حٕ اضتطا٘ آب ٍ تطٔ  ،تلٓي ،
تلٛس  ،گاظ ٍ ًهائي آًْا اظ اضراظ زضياْت هيطَز اظ ًهط ايي ٖاًَى سپطزُ تلٗي ًويگطزز ٍ اظ ّط ًهط هطوَل هٗطضات
هطتَـ تِ ذَز هيثاضس .
هازُ  – 31شيحساب هإهَضي است  ِٚتوَرة حٛن ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي اظ تيي هسترسهيي ضسوي ٍارس غالحيت تِ
هٌهَض ايوال ًهاضت ٍ تإهيي ّواٌّگي الظم زض احطاي هٗطضات هالي ٍ هحاسثاتي زض ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات ٍ ضطٚتْاي زٍلتي ٍ
زستگاّْاي ارطائي هحلي ٍهاسسات ٍ ًْازّاي وهَهي َيط زٍاتي تِ ايي سوت هٌػَب هيطَز ٍ اًزام سايط ٍنايّ هططٍحِ ظيط
ضا تًْسُ ذَاّس زاضت :
ً -1هاضت تط اهَض هالي ٍ هحاسثاتي ٍ ًگاّساضي ٍ تٌهين حساتْا تط قثٕ ٖاًَى ٍ ؾَاتف ٍ هٗطضات هطتَـ ٍ غحت ٍ سالهت آًْا .
ً -2هاضت تط حٓم اسٌاز ٍ زْاتط هالي .
ً -3گاّساضي ٍ تحَيل ٍ تحَل ٍرَُ ٍ ًٗسيٌِ ّا ٍ سپطزُ ّا ٍ اٍضأ تْازاض .
ً -4گاّساضي حساب اهَال زٍلتي ٍ ًهاضت تط اهَال هصَٚض .
تثػطُ  -1شيحساب ظيط ًهط ضئيس زستگاُ ارطائي ٍنايّ ذَز ضا اًزام هيسّس .
تثػطُ  -2شيحساب هاسسات ٍ ًْازّاي يوَهي َيط زٍلتي هَؾَو هازُ  5ايي ٖاًَى زض هَضز ٍرَّي  ِٚاظ هحل زضآهس
يوَهي زضياْت هيساضًس  ،تا حٛن ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي ٍتا هَاْٗت آى زستگاُ هٌػَب ذَاٌّس ضس .
هازُ  – 32هًاٍى شيحساب هإهَضيست  ِٚتا حٛن ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي اظ تيي ٚاضٌٚاى ضسوي ٍارس غالحيت تِ ايي
سوت هٌػَب هيطَز .
هازُ ً – 33وايٌسگي ذعاًِ زض استاى ٍاحس ساظهاًي هطرػي است  ِٚزض هطٚع ّط استاى اهَض هطتَـ تِ زضياْت تٌرَاُ گطزاى
استاى ٍ ٍاگصاضي تٌرَاُ گطزاى حساتساضي تِ شيحساتاى زستگاّْاي ارطائي تاتى تَزرِ استاًي ٍ اتالٌ ايتثاض تَزرِ ّاي استاًي
ٍ اْتتاح حساتْاي راضي زٍلتي زض سكح استاى ٍ سائط ٍنايٓي ضا  ِٚتوَرة ايي ٖاًَى ٍ آئيٌٌاهِ ّاي ارطائي آى تط يْسُ ٍاحس
هعتَض هحَل هيطَز تِ ًوايٌسگي ذعاًِ زض استاى هطتَـ ظيط ًهط هسيط ٚل اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي هحل اًزام ذَاّس زاز .
هازُ  -34اهيي اهَال هإهَضي است  ِٚاظ تيي هسترسهيي ضسوي ٍارس غالحيت ٍ اهاًتساض تا هَاْٗت شيحساب ٍ توَرة حٛن
ٍظاضتراًِ يا هاسسِ شيطتف تِ ايي سوت هٌػَب ٍ هسٍَليت حطاست ٍ تحَيل ٍ تحَل ٍ تٌهين حساتْاي اهَال ٍ اٍضاٖي  ِٚزض
حٛن ٍرِ ًٗس است ٍ ٚاالّاي تحت اتَاتزوًي  ،تًْسُ اٍ ٍاگصاض هيطَز  .آئيٌٌاهِ هطتَـ تِ ضطايف ٍ قطظ اًتراب ٍ حسٍز ٍنايّ
ٍ هسٍَايتْاي اهيي اهَال زض هَضز اهَال هٌَٗل ٍ َيط هٌَٗل تا ضيايت هٗطضات ايي ٖاًَى اظ قطِ ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي
تْيِ ٍ تِ تػَية ّيإت ٍظيطاى هيطسس .
هت هٌػَب هيطَز ٍ
هازُ ٚ – 35اض پطزاظ هإهَضي است  ِٚاظ تيي هسترسهيي ضسوي ٍارس غالحيت زستگاُ شيطتف تِ ايي س
ًسثت تِ ذطيس ٍ تساض٘ ٚاالّا ٍ ذسهات هَضز ًياظ قثٕ زستَض هٗاهات هزاظ تا ضيايت هٗطضات اٖسام هي ًوايس .
هازُ  – 36ياهل شيحساب هإهَضي است  ِٚتا هَاْٗت شيحساب ٍ تِ هَرة حٛن زستگاُ ارطائي هطتَـ اظ تيي هسترسهيي ضسوي
ٍارس غالحيت زض هَاضزي  ِٚتوَرة آئيٌٌاهِ ارطائي ايي هازُ هًيي ذَاّس ضس تِ ايي سوت هٌػَب ٍ اًزام ٖسوتي اظ ٍنايّ
ٍ هسٍَليتْاي هَؾَو هازُ  31ايي ٖاًَى تَسف شيحساب تِ اٍ ٍحَل هيطَز ٚ .اض پطزاظاى ٍ ٍاحسّاي تساضٚاتي ٍ سايط هإهَضاى
ٍ ٍاحسّاي زٍلتي هازاُ  ِٚتِ اٖتؿاي قثى ٍ هاّيت ٍنايّ ٖاًًَي ذَز ٍ يا هإهَضيتْاي هحَلِ هزاظ تِ زضياْت تٌحَاُ گطزاى
پطزاذت اظ شيحساب هيثاضس اظ لحال هٗطضات هطتَـ تِ ٍاضيع تٌرَاُ گطزاى زضياْتي زض حٛن ياهل شيحساب هحسَب هيطَز .

ْػل زٍم – ارطاي تَزرِ
ترص -1زضآهسّا ٍ سايط هٌاتى تاهيي ايتثاض
هازُ  – 37پيص تيٌي زضآهس ٍ يا سايط هٌاتى تإهيي ايتثاض زض تَزرِ ٚل ٚطَض هزَظي تطاي ٍغَل اظ اضراظ تلٗي ًوي گطزز ٍ
زض ّط هَضز احتياد تِ هزَظ ٖاًًَي زاضز هسٍَليت حػَل غحيح ٍ توَٖى زضآهسّا تًْسُ ضئساي زستگاّْاي ارطائي هطتَـ
هيثاضس .
هازُ ٍ – 38غَل زضآهسّائي  ِٚزض تَزرِ ٚل ٚطَض هٌهَض ًطسُ تاضس ـتٕ َٖاًيي ٍ هٗطضات هطتَـ تِ ذَز هزاظ است .
هازُ ٍ – 39رَّي  ِٚاظ هحل زضآهسّا ٍ سايط هٌاتى تإهيي ايتثاض هٌهَض زض تَزرِ ٚل ٚطَض ٍغَل هيطَز ٍ ّوچٌيي
زضآهسّاي ضطٚتْاي زٍلتي تِ استخٌاي تاًْٛا ٍ هاسسات ايتثاضي ٍ ضطٚتْاي تيوِ تايس تِ حساتْاي ذعاًِ  ِٚزض تاً ٙهطٚعي
روَْضي اسالهي ايطاى اْتتاح هيگطزز تحَيل ضَز  .ذعاًِ هٛلّ است تطتية الظم ضا تسّس  ِٚضطٚتْاي زٍلتي تتَاًٌس زض حسٍز
تَزرِ هػَب اظ ٍرَُ ذَز استٓازُ ًوايس .
ٍضتي
تثػطُ – زضهَضز ضطٚتْاي زٍلتي ٖ ِٚسوتي اظ سْام آًْا تِ ترص َيط زٍلتي ( ذػَغي ٍ تًاًٍي ) هتًلٕ تاضس زض ظ
 ِٚاساسٌاهِ آًْا تا ّط ي ٙاظ هَاز ايي ٖاًَى هُايط تاضس تا هَاْٗت غاحثاى سْام هصَٚض ٖاتل ارطاء هيثاضس ٍ زض َيط
ايٌػَضت هَاز ايي ٖاًَى ًسثت تِ سْام هطتَـ تِ ترص زٍلتي الظم االرطاء است .
هازُ ً – 40حَُ يول ٍ ضٍضْاي ارطائي زض هَضز ٍغَل زضآهسّاي ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي ٍ ًوًَِ ْطهْاي هَضز استٓازُ
تطاي ايي هٌهَض تط اساس زستَضالًولْائي ذَاّس تَز  ِٚاظ قطِ ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي تْيِ ٍ اتالٌ ذَاّس ضس .
تثػطُ – ضطٚتْاي زٍلتي تِ استخٌاء تاًْٛا ٍ هاسسات ايتثاضي ٍ ضطٚتْي تيوِ هٛلٌٓس ضٍضْاي ارطائي ٍغَل زضآهسّاي
ذَز ضا تِ تإييس ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي تطساًٌس .
هازُ ٍ – 41رَّي ٍ ِٚسيلِ ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي ٍ ضطٚتْاي زٍلتي ( تاستخٌاء تاًْٛا ٍ ضطٚتْاي تيوِ ٍهاسسات ايتثاضي
بحساتْاي هرػَغي  ِٚاظ قطِ ذعاًِ زض تاًٙ
) تًٌَاى سپطزُ ٍ يا ٍرِ الؿواى ٍ يا ٍحيِٗ ٍ يا ًهائط آًْا زضياْت هيگطزز تايس ُ
هطٚعي روَْضي اسالهي ايطاى ٍ يا ضًة سايط تاًْٛاي زٍلتي  ِٚاظ قطِ تاً ٙهطٚعي روَْضي اسالهي ايطاى ًوايٌسگي زاضتِ
تاضٌس اْتتاح هيگطزز ٍاضيع ضسُ تِ حساتْاي هصَٚض  ِٚتسٍى حٕ تطزاضت ذَاّس تَز زض آذط ّط هاُ تِ حساب هرػَظ تنضٚع
ٍرَُ سپطزُ زض ذعاًِ هٌتٗل ضَز .
تثػطُ – ضز ٍرَُ سپطزُ قثٕ هٗطضات تًول هيأيس ٍ ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي هٛلّ است اظ قطيٕ ٍاگصاضي
تٌرَاُ گطزاى ضز سپطزُ اظ حساب توطٚع ٍرَُ سپطزُ ٍ يا تكطيٕ هٗتؿي زيگط هَرثات تسطيى ٍ تسْيل زض ضز ٚليِ سپطزُ
ّاي هَؾَو ايي هازُ ضا ْطاّن ًوايس .
هازُ ٚ – 42ليِ ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي ٍ ضطٚتْاي زٍلتي هٛلٌٓس حساٚخط نطِ هست سِ هاُ اظ تاضيد ارطاي ايي ٖاًَى
ٚليِ ٍرَُ سپطزُ ّائي ضا  ِٚتا تاضيد هصَٚض زضياْت گطزيسُ ٍ ًسثت تِ ضز آى تِ شيٌٓى اٖسام ًطسُ است تِ حساب توطٚع ٍرَُ
سپطزُ ذعاًِ ًعز تاً ٙهطٚعي روَْضي اسالهي ايطاى هٌتٗل ٍ ْْطست هطرػات ٚاهل سپطزُ ّاي هصَٚض ضا تِ ذعاًِ ايالم ًوايس
.
هازُ  -43آئيٌٌاهِ ًحَُ ارطاي هَاز  42 ٍ 41 ٍ 39تَسف ٍظيط اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي تػَية ٍ اتالٌ ذَاّس ضس ٍ هترلّ اظ
ارطاي ايي هَاز تِ هَرة ضؤي ّيإتْاي هستطاضي زيَاى هحاسثات ٚطَض تِ هزاظاتْاي هٗطض زض ٖاًَى زيَاى هحاسثات ٚطَض
هحَٛم ذَاٌّس ضس .

هازُ  -44ضطٚتْاي زٍلتي هٛلٌٓس پس اظ تػَية تطاظًاهِ ٍ حساب سَز ٍ ظياى ضطٚت تَسف هزاهى يوَهي هطتَـ حساٚخط نطِ
يٛواُ تطتية پطزاذت هثالٍ هاليات ٍ ّوچٌيي سَز سْام زٍلت ضا زض ٍرِ ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي تسٌّس  .ترلّ اظ
ارطاي ايي هازُ زض حٛن تػطِ َيط هزاظ زض ٍرَُ يوَهي هحسَب هيطَز .
تثػطُ – ضطٚتْاي زٍلتي هٛلٌٓس زض غَضتي  ِٚتا پاياى ضْطيَض هاُ ّط سال تطاظًاهِ ٍ حساب سَز ٍظياى سال ٖثل آًْا تِ
تػَية هزاهى يوَهي هطتَـ ًطسيسُ تاضس  ،تط هثٌاي اضٖام تطاظًاهِ ٍ حساب سَز ٍظياًي  ِٚتط حساتطس هٌترة ٍظاضت
اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي اضائِ زازُ اًس هاليات هتًلِٗ ضا قثٕ َٖاًيي هالياتي هطتَـ ٍ يا هًازل  80زضغس هثلُي ضا  ِٚتًٌَاى
هاليات زٍضُ هالي هَضز ًهط زض اليحِ تَزرِ ٚل ٚطَض تطاي آًْا پيص تيٌي ضسُ است تِ تطتية هٗطض زضايي هازُ زض ٍرِ
ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي تكَض يلي الحساب پطزاذت ًوايٌس .
هازُ  – 45هزاهى يوَهي ضطٚتْاي زٍاتي هزاظ ًيستٌس زض هَٖى تػَية پيطٌْاز تٗسين سَز  ،اًسٍذتِ ّاي سطهايِ اي ٍ راضي
ضطٚت ضا  ِٚزض هٓاز اساسٌاهِ آًْا پيص تييي ضسُ است قَضي تًييي ٌٌٚس  ِٚهَرة ٚاّص سَز سْام زٍلت زض تَزرِ ٚل
ٚطَض گطزز .
هازُ  – 46اًَاو توثط ٍ اٍضاٖي  ِٚتطاي ٍغَل زضآهسّاي يوَهي هٌهَض زض تَزرِ ٚل ٚطَض هَضز استٓازُ ٖطاض هي گيطًس ٍ
اًَاو گصضًاهِ  ،ضٌاسٌاهِ  ،سٌس هالٛيت ٍ ّوچٌيي سايط اٍضأ ٍ اسٌاز ضسني زٍلتي زض ضطٚت سْاهي چاپراًِ زٍلتي ايطاى تحت
ًهاضت ّيإتي هطٚة اظ زٍ ًٓط ًوايٌسُ ٍظيط اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي  ،يٌٓٛط ًوايٌسُ زازستاى ٚل ٚطَض ٍ يٌٓٛط ًوايٌسُ زيَاى
گطزز .
هحاسثات ٚطَض ٍ يٌٓٛط تِ اًتراب هزلس ضَضاي اسالهي چاج ٍ تحَيل ٍظاضتراًِ يا هاسسِ زٍلتي شيطتف هي
تثػطُ  -1تطريع اٍضأ ٍ اسٌاز هطوَل ايي هازُ تا ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي است .
تثػطُ ّ -2يإت ٍظيطاى هزاظ است زضغَضت اٖتؿاء چاج ٍ تحَيل توام ٍ يا ٖسوتي اظ توثط ٍ اٍضأ ٍ اسٌاز هَؾَو ايي
هازُ ضا تِ چاپراًِ اسٌٛاس تاً ٙهطٚعي روَْضي اسالهي ايطاى ٍ يا چاپراًِ اسالهي ايطاى ٍ يا چاپراًِ يٛي زيگط اظ
تاًْٛاي زٍلتي هحَل ًوايس تا تحت ًهاضت ّيإت هصَٚض اًزام ضَز ٍ زض ايي غَضت يٌٓٛط اظ هٗاهات تاً ٙهطتَـ ًيع تِ
اًتراب ضئيس تاً ٙتِ راي يٌٓٛط اظ ًوايٌسگاى ٍظيط اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي زض ّيإت هعتَض يؿَيت ذَاّس زاضت .
تثػطُ  -3تطتية ارطاي ايي هازُ ٍ ّوچٌيي ًحَُ ًهاضت ّيإت هصَٚض تاتى آئيٌٌاهِ اي است  ِٚتٌا تِ پيطٌْاز ٍظاضت اهَض
اٖتػازي ٍ زاضائي تِ تػَية ّيإت ٍظيطاى ذَاّس ضسيس .
هازُ  – 47زض هَاضزي  ِٚتطاي تٗسيف تسّي اضراظ تِ ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي ٍ يا زازى هْلت تِ تسّٛاضاى هعتَض ٍ ًيع
رطيوِ ّاي ًٗسي ًاضي اظ استٌٛاِ ٍ يا يسم پطزاذت تِ هَٖى تسّي توَرة هٗطضات ذاظ ٍ يا هٗطضات يوَهي تًييي تٛليّ
ًطسُ تاضس ًحَُ يول تط قثٕ آئيٌٌاهِ اي است  ِٚتَسف ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي تْيِ ٍ پس اظ تػَية ّيإت ٍظيطاى تِ
هَٖى ارطاء گصاضزُ هيطَز .
تثػطُ – چٌاًچِ تسّيْاي هَؾَو ايي هازُ اظ اضتٛاب رطائن ٍ يا ترلٓاتي ًاضي ضسُ تاضس استيٓاي قلة زٍلت اظ قطيٕ
تٗسيف تسّي ٍ يا زازى هْلت هاًى اظ تًٗية ٖاًًَي هترلٓيي ٍيا هزطهيي شيطتف تَسف زستگاّْاي ارطائي هطتَـ يا سايط
هطارى شيػالح ًرَاّس تَز .
هازُ  – 48هكالثات ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي اظ اضراغي  ِٚتوَرة احٛام ٍ اسٌاز الظم االرطاء تِ هطحلِ ٖكًيت ضسيسُ
است تط قثٕ هٗطضات ارطائي هالياتْاي هستٗين ٖاتل ٍغَل ذَاّس تَز .
هازُ ٍ – 49رَّي  ِٚتسٍى هزَظ ٍ يا ظائس تط هيعاى هٗطض ٍغَل ضَز اين اظ ايٌ ِٛهٌطاء ايي زضياْت اؾاْي اضتثاُ پطزاذت
ٌٌٚسُ يا هإهَض ٍغَل ٍ يا يسم اًكثأ هثلٍ ٍغَلي تا هَضز تاضس ٍ يا ايٌ ِٛتحٕٗ اؾاِْ زضياْتي تط احط ضسيسگي زستگاُ شيطتف ٍ يا
هٗاهات ٖؿائي حاغل ضَز تايس اظ هحل زضآهس يوَهي تٌحَي ِٛزض ازاء حٕ شيٌٓى تإذيطي غَضت ًگيطز ضز ضَز .

تثػطُ  -1زضهَضز اؾاِْ زضياْتي اظ غاحثاى ٚاال تًٌَاى حَٗٔ ٍ يَاضؼ گوطٚي هٗطضات هطتَـ ارطاء هيطَز .
تثػطُ  -2تِ هكالثات اضراظ تاتت اؾاِْ پطزاذتي آًاى ذساضت تإذيط تإزيِ تًلٕ ًوي گيطز .

ترصّ -2عيٌِ ّا ٍ سايط پطزاذتْا
ضاي اضراظ اين اظ حٗيٗي يا حَٖٗي ايزاز حٕ ًوي ٌٚس ٍ استٓازُ
هازُ ٍ – 50رَز ايتثاض زض تَزرِ ٚل ٚطَض تِ ذَزي ذَز ب
اظ ايتثاضات تايس تا ضيايت هٗطضات هطتَـ تِ ذَز تًول آيس .
هازُ  -51زض هَضز آى ٖسوت اظ ّعيٌِ ّاي راضي هستوط ًَ ِٚياً اًزام آى اظ يٛسال هالي تزاٍظ هي ٌٚس ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات
زٍلتي هيتَاًٌس تطاي هست هتٌاسة ٖطاضزازّائي  ِٚهست ارطاي آى اظ سال هالي تزاٍظ هي ٌٚس هًٌٗس ًوايٌس ٍ .ظاضتراًِ ّا ٍ
هاسسات هصَٚض هٛلٌٓس زض تَزرِ ساالًِ ذَز ايتثاضات الظم تطاي پطزاذت تًْسات هطتَـ ضا هٗسم تط سايط ايتثاضات هٌهَض ًوايٌس
.
تثػطُ – اًَاو ّعيٌِ ّاي هَؾَو ايي هازُ ٍ ضطايف آى اظ قطِ ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي ٍ ساظهاى تطًاهِ ٍ تَزرِ
تًييي ٍ اتالٌ ذَاّس ضس .
هازُ  – 52پطزاذت ّعيٌِ ّا تِ تطتية پس اظ قي هطاحل تطريع ٍ تإهيي ايتثاض ٍ تًْس ٍ تسزيل ٍ حَالِ ٍ تا ايوال ًهاضت هالي
تًول ذَاّس آهس .
هازُ  – 53اذتياض ٍ هسٍَليت تطرثع ٍ اًزام تًْس ٍ تسزيل ٍحَالِ تِ يْسُ ٍظيط يا ضئيس هاسسِ ٍ هسٍَليت تإهيي ايتثاض ٍ
تكثيٕ پطزاذت تا َٖاًيي ٍ هٗطضات تًْسُ شيحساب هيثاضس .
تثػطُ  -1اذتياضات ٍ هسٍَليتْاي هَؾَو ايي هازُ حسة هَضز هستٗيواً ٍ تسٍى ٍاسكِ اظ قطِ هٗاهات َْٔ تِ سايط
٘ يا تًؿاً ٖاتل تَٓيؽ ذَاّس تَز لٛي زض ّيچ هَضز تَٓيؽ اذتياض ٍ هسٍَليت سلة اذتياض ٍ
هٗاهات هستگاُ هطتَقِ ال
هسٍَليت اظ تَٓيؽ ٌٌٚسُ ًرَاّس ٚطز .
تثػطُ  -2زض ارطاي ايي هازُ تَٓيؽ اذتياضات ٍ هسٍَليتْاي هطتَـ تِ ٍظيط يا ضئيس هاسسِ ٍ شيحساب تِ ضرع ٍاحس ٍ
ًيع تَٓيؽ اذتياض ٍ هسٍَليتْاي ٍظيط يا ضئيس هاسسِ ٍ يا ٚاضٌٚاى تحت ًهط اٍ هزاظ ًرَاٌّس تَز .
هازُ  – 54تِ هٌهَضايزاز تسْيل زض پطزاذت ّعيٌِ ّاي ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي ٍ ٍاحسّاي تاتًِ آًْا زض هطٚع ٍ
ضْطستاًْا ٍ ذاضد اظ ٚطَض ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي ٍرَُ الظم تًٌَاى تٌرَاُ گطزاى زض اذتياض شيحساتاى هطتَـ ٍ
ًوايٌسگيْاي ذعاًِ زض استاًْا ٖطاض ذَاّس زاز  .آئيٌٌاهِ ًحَُ ٍاگصاضي ذعاًِ زض استاًْا ٖطاض ذَاّس زاز  .آئيٌٌاهِ ًحَُ ٍاگصاضي
ٍ هيعاى ٍ هَاضز استٓازُ اظ اًَاو تٌرَاُ گطزاًْائي ٍ ِٚاگصاضي آًْا تط حسة ايي هازُ ٍ سايط هَاز ايي ٖاًَى ؾطٍضت پيسا هي
ٌٚس ٍ ّوچٌيي تطتية ٍاضيع آًْا اظ قطِ ٍظيط اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي تػَية ٍ اتالٌ ذَاّْس گطزيس .
تثػطُ – حَالِ ٍ زضذَاست ٍرِ ايتثاض هَؾَو ايي هازُ تا ضيايت هٓاز ايي ٖاًَى تَسف هٗاهات هزاظ زستگاُ ارطائي
هطتَـ ٍ زض سايط زستگاّْا ْ ِٚاٖس شيحساب هيثاضس  ،تَسف هٗاهات هزاظ ًرست ٍظيطي غازض ذَاّس ضس .
هازُ  – 55ايتثاضي  ِٚتحت يٌَاى ّعيٌِ ّاي پيص تيٌي ًطسُ زض ٖاًَى تَزرِ ٚل ٚطَض هٌهَض هيطَز  ،تٌا تِ پيطٌْاز ٍظضاي
هيثاش ٍ ّيإت ٍظيطاى
ز
شيطتف ٍ تإييس ساظهاى تطًاهِ ٍ تَزرِ ٍ تػَية ّيإت ٍظيطاى ٍ سايط هٗطضات يوَهي زٍلت ٖاتل هػطِ
هزاظ است زض هَضز زستگاّْاي ارطائي  ِٚزاضاي هٗطضات ٖاًًَي ذاظ هيثاضٌس اراظُ زّس  ِٚايتثاض ٍاگصاضي اظ هحل ايتثاضات
هَؾَو ايي هازُ هٗطضات ذاظ زستگاُ هطتَـ هػطِ ضَز .
ـ هٗاهات هزاظ زستگاُ ارطائي
تثػطُ – حَالِ ٍ زضذَاست ٍرِ ايتثاض هَؾَو ايي هازُ تا ضيايت هٓاز ايي ٖاًَى تَس
هطتَـ ٍ زض سايط زستگاّْا ْ ِٚاٖس شيحساب هيثاضس  ،تَسف هٗاهات هزاظ ًرست ٍظيطي غازض ذَاّس ضس .

هازُ  – 56هطرى غسٍض حَالِ ٍ زضذَاست ٍرِ اظ هحل ايتثاضاتي  ِٚتكَض رساگاًِ زض تَزرِ ٚل ٚطَض هٌهَض هيطَز ٍ هستٗيواً
گاُ ارطائي ذاغي ًويثاضس رع زض هَاضزي  ِٚزض ايي ٖاًَى تطاي آًْا تًييي تٛليّ ضسُ است تَسف
هطتَـ تِ ّعيٌِ ّاي زست
ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي تًييي هيطَز .
هازُ  -57هٌهَض ٚطزى ايتثاض تحت يٌَاى ( سطي ) زض تَزرِ ٚل ٚطَض رع زض هَضز ٍظاضت اقاليات ٍ زستگاّْاي ًهاهي ٍ
اًتهاهي هوٌَو است  .هػطِ ايتثاضاتي  ِٚتحت ايي يٌَاى تتػَية هيطسس تاتى هٗطضات ايي ٖاًَى ٍ سايط َٖاًيي ًيست ٍ زض
هَضز اقاليات تا هَاْٗت ًرست ٍظيط ٍ غسٍض حَالِ اظ قطِ ٍظيط اقاليات ٍ زض هَضز زستگاّْاي ًهاهي ٍ اًتهاهي تا تإييس
ضَضايًالي زْاو ٍ غسٍض حَالِ اظ قطِ ٍظيط هطتَـ پطزاذت ٍ تِ تطتية تا گَاّي هػطِ ًرست ٍظيط ٍ ضَضايًالي زْاو تِ ّعيٌِ
ٖكًي هٌهَض هيگطزز  .گعاضش ايي ٖثيل ّعيٌِ ّا تايس حساٚخط نطِ ضص هاُ اظ قطيٕ ًرست ٍظيط تِ هزلس ضَضاي اسالهي
تٗسين ضَز .
هازُ  – 58ايتثاضات هٌسضد زض تَزرِ ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي تحت يٌَاى « زيَى تالهحل » زض هَضز ايتثاضات راضي تا
هَاْٗت ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي ٍ زض هَضز ايتثاضات يوطاًي ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي ٍ سايط زستگاّْاي ارطائي تا
تإييس ساظهاى تطًاهِ ٍ تَزرِ ٖاتل هػطِ است .
هازُ  – 59زض هَاضزي  ِٚالظم است ٖثل اظ اًزام تًْس تط اساس ضطايف هٌسضد زض احٛام يا ٖطاض زازّا قثٕ هٗطضات ٍرْي
پطزاذت ضَز هيتَاى تِ تطريع هٗاهات هزاظ هثالُي تًٌَاى پيص پطزاذت تإزيِ ًوَز .
هازُ  – 60زض هَاضزي  ِٚتٌا تِ يللي تسزيل ٍ يا تْيِ اسٌاز ٍهساض٘ الظم تطاي تإزيِ توام زيي هٗسٍض ًثَزُ ٍ يا پطزاذت توام
ٍرِ هَضز تًِز هيسط ًثاضس هيتَاى ٖسوتي اظ ٍرِ تًْس اًزام ضسُ ضا تحت يٌَاى يلي الحساب تِ تطريع هٗاهات هزاظ پطزاذت
ًوَز .
هازُ  – 61هيعاى ٍ هَاضز تإزيِ پيص پطزاذت ٍ يلي الحساب ٍ ّوچٌيي ًحَُ ٍاضيع ٍ احتساب آًْا تِ ّعيٌِ ٖكًي قثٕ آئيٌٌاهِ
اي است  ِٚاظ قطِ ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي تْيِ ٍ تِ تػَية ّيإت ٍظيطاى ذَاّس ضسيس .
هازُ ٍ -1 - 62ظاضتراًِ ّا ٍهاسسات زٍلتي ٍ ضطٚتْاي زٍلتي زض غَضتي هي تَاًٌس تطاي ذسهات ٍ ٚاالّاي ٍاضزاتي هَضز ًياظ
ذَز اٖسام تِ اْتتاح ايتثاض اسٌازي ًوايٌس  ِٚهًازل ٚل هثلٍ آى ٍ حَٗٔ ٍ يَاضؼ گوطٚي ٍ سَز تاظضگاًي ٍ سايط ّعيٌِ ّاي
شيطتف  ،ايتثاض تإهيي ٚطزُ تاضٌس .
 -2زض هَضز آى ٖسوت اظ ٚاالّا ٍ ذسهات هَؾَو ايي هازُ  ِٚتوَرة ٖطاضزازّاي هًٌٗسُ تْاي آًْا تايس تسضيزاً ٍ يا تكَض يٛزا
زض سالْاي تًس تِ ْطٍضٌسُ پطزاذت ضَز اْتتاح ايتثاض اسٌازي تَسف تاً ٙهطٚعي ايطاى تسٍى پيص زضياْت تْاي ٚاالّا ٍ
ذسهات هعتَض تا تًْس ساظهاى تطًاهِ ٍ تَزرِ هطًط تط پيص تيٌي ايتثاض الظم زض تَزرِ سالْاي هطتَـ هزاظ ذَاّس تَز .
 -3آئيٌٌاهِ ارطائي ايي هازُ ضاهل هثالُي  ِٚاظ تاتت اْتتاح ايتثاض اسٌازي ٖثل اظ حػَل تًْس تًٌَاى پيص پطزاذت ٖاتل تإزيِ
هيثاضس اظ قطِ ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي ٍ ٍظاضت تطًاهِ ٍ تَزرِ ٍ تاً ٙهطٚعي روَْضي اسالهي ايطاى تْيِ ٍ تِ تػَية
ّيإت ٍظيطاى ذَاّس ضسيس .
هازُ ٚ – 63ليِ ايتثاضات راضي ٍ يوطاًي ( سطهايِ گصاضي حاتت ) هٌهَض زض ٖاًَى تَزرِ ٚل ٚطَض تا آذط سال هالي ٖاتل تًْس ٍ
پطزاذت است ٍ هاًسُ ٍرَُ ايتثاضات هػطِ ًطسُ ّط سال تايس حساٚخط تا پاياى ْطٍضزيي هاُ سال تًس تِ ذعاًِ تطگطت زازُ ضَز
 .تًْساتي  ِٚتا آذط سال هالي هطتَـ تا ضيايت هٗطضات زض حسٍز ايتثاض هػَب ايزاز ضسُ ٍ پطزاذت ًطسُ تاضس زض سالْاي تًس
تططح ظيط ٖاتل پطزاذت ذَاّس تَز .
 -1تًْسات هطتَـ تِ ايتثاضات راضي اظ هحل ايتثاض ذاغي  ِٚتحت يٌَاى ( تًْسات پطزاذت ًطسُ تَزرِ هػَب سالْاي ٖثل )
زض تَزرِ سالْاي تًس هٌهَض هيطَز .
 -2تًْسات هطتَـ تِ سالْاي  1352تِ تًس قطحْاي يوطاًي پس اظ ضسيسگي ٍ تإييس هٗاهات هزاظ زستگاّْاي ارطائي زض ظهاى
تإزيِ تًْس اظ هحل ايتثاضي  ِٚزض سالْاي تًس ؾوي هَاْٗتٌاهِ قطحْاي هطتَـ هٌهَض هيطَز .

 -3تًْسات سٌَات هصَٚض زض تٌس ( ) 2زض هَضز قطحْائي  ِٚيوليات آًْا ذاتوِ ياْتِ ٍ يا ٚال هتَّٖ گطزيسُ است پس اظ
ضسيسگي ٍ تإييس هٗاهات هزاظ زستگاّْاي ارطائي زض ظهاى تإزيِ تًْس ٍ تا هَاْٗت ساظهاى تطًاهِ ٍ تَزرِ زض ٖالة قطحي  ِٚاظ
هحل تطًاهِ هطتَـ ٍيا اظ هحل ضزيّ ذاغي  ِٚتِ ّويي هٌهَض زض تَزرِ ّط سال پيص تيٌي هيطَز .
تثػطُ  -1تْاي ٚاال يا ذسهات هَؾَو ٖطاضزازّائي  ِٚزض ّط سال هالي تطاي تإهيي احتيارات ّواى سال قثٕ هٗطضات
هًٌٗس ٍ اظ هحل ايتثاضات راضي ٍيا يوطاًي هػَب تإهيي ضسُ است هططٍـ تط آً ِٛپاياى هست ٖطاضزاز حساٚخط آذط
ّواى سال هالي تَزُ ٍلي تِ يللي  ِٚذاضد اظ اذتياض قطْيي ٖطاضزاز ٍ يا يٛي اظ آًْا است ٚال ٍ يا تًؿاً زض سال هالي تًس
تِ هطحلِ تًْس هيطسس تا تإييس ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي حسة هَضز اظ هحل ايتثاضات هصَٚض زض تٌسّاي (  ٍ ) 1يا ( 2
) ايي هازُ ٖاتل پطزاذت است .
تثػطُ ٍ -2ظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي هزاظ است تطتيثي اتراش ًوايس  ِٚزض غَضت لعٍم هاًسُ ٍرَُ هػطِ ًطسُ
سات زٍلتي زض پاياى ّط سال هالي تا ضيايت هٓاز آئيٌٌاهِ
هطتَـ تِ ايتثاضات ٍاحسّاي ذاضد اظ ٚطَض ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاس
هَؾَو هازُ  54ايي ٖاًَى تِ پاي تٌرَاُ گطزاى سال تًس ٍاحسّاي هصَٚض هحسَب گطزز.
تثػطُ  -3چْٛائي  ِٚتا پاياى ّط سال يْسُ حساتْاي ذعاًِ غازض هيطَز پطزاذت آى سال هحسَب هيطَز .
هازُ  – 64ايتثاضات هػَب اظ هحل زضآهسّاي اذتػاغي تا آذط سال هالي زض حسٍز ٍغَلي زضآهسّاي هطتَـ ٖاتل تًْس ٍ
پطزاذت هيثاضس ٍ هاًسُ ٍرَُ ايتثاضات اظ هحل زضآهس اذتػاغي هػطِ ًطسُ ّط سال تايس تا پاياى ْطٍضزيي هاُ سال تًس تِ
٘ تا آذط سال هالي تا ضيايت هٗطضات زض حسٍز
ذعاًِ تطگطت زازُ ضَز تا تِ حساب زضآهس يوَهي ٚطَض هٌهَض گطزز  .تًْساتي ُ
ايتثاض هػَب ٍ زضآهسّاي ٍغَلي هطتَـ ايزاز ضسُ ٍ پطزاذت ًطسُ تاضس زض سالْاي تًس اظ هحل ايتثاض هَؾَو تٌس ي ٙهازُ 63
ايي ٖاًَى ٖاتل پطزاذت تَز .
تثػطُ ّ -1ط هثلٍ اظ زضآهسّاي اذتػاغي هَؾَو ايي هازُ  ِٚظائس تط هيعاى پيص تيٌي ضسُ زض تَزرِ ّاي هػَب
هطتَـ ٍغَل ضَز ٖ ،اتل هػطِ ًثَزُ ٍ تايس تِ حساب زضآهس يوَهي ٚطَض ٍاضيع گطزز .
تثػطُ  – 2ساظهاى تإهيي ارتوايي اظ ضوَل هٗطضات ايي هازُ هستخٌي است ٍ هطوَل هٗطضات هطتَـ تِ ذَز هيثاضس .
هازُ ٚ – 65ليِ زستگاّْاي ارطائي هٛلٌٓسرع زض هَاض زي  ِٚتوَرة ايي ٖاًَى ٍ سايط َٖاًيي ٍ هٗطضات تطتية زيگطي هٗطض
ضسُ تاضس پطزاذتْاي ذَز ضا هٌحػطاً اظ قطيٕ حساتْاي تاًٛي هزاظ اًزام زٌّس ٍ گَاّي تاً ٙزائط تط :
 -1اًتٗال ٍرِ تِ حساب شيٌٓى .
 -2پطزاذت ٍرِ تِ شيٌٓى يا ٖائن هٗام ٖاًًَي اٍ .
 -3حَالِ زض ٍرِ شيٌٓى يا ٖائن هٗام ٖاًًَي اٍ پطزاذت هحسَب هيگطزز .
هازُ  -66زض هَضز تَزرِ ضَضاي ًگْثاى ٍ هزلس ضَضاي اسالهي ضيايت هٗطضات ايي ٖاًَى العاهي ًيست ٍ هػطِ ايتثاضات ّط
زتي ضَضاي ًگْثاى
ي ٙاظ آًْا تاتى آئيٌٌاهِ زاذلي ذاظ ّط ٚسام ذَاّس تَز ٍ ايتثاضات هعتَض تط اساس زضذَاست ٍرِ اظ قطِ ض
ٍ ضئيس هزلس ضَضاي اسالهي ٍ يا هٗاهاتي  ِٚاظ قطِ ايطاى هزاظ ّستٌس تَسف ذعاًِ ٖاتل پطزاذت هيثاضس .
هازُ  – 67يٌاٍيي ٚو ٙهٌسضد زض تَزرِ ٚل ٚطَض هٌحػطاً ًانط تط ايتثاضات راضي است .
هازُ  – 68تَزرِ ّط ي ٙاظ ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي ٍ ٍاحسّاي ٍاتستِ تِ آًْا تايس تكَض ٚاهل ٍ رساگاًِ زض تَزرِ ٚل
ٚطَض زضد ضَز ٍ هٌهَض ٚطزى ايتثاض تحت يٌَاى ٚو ٙؾوي تَزرِ ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي تطاي پطزاذت تِ ٍاحسّاي
تاتًِ ٍ ٍاتستِ ّواى ٍظاضتراًِ يا هاسسِ زضلتي ٍ يا تِ ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي زيگط ٍ ّوچٌيي پطزاذت ّط ًَو ٍرِ اظ ايي
تاتت هوٌَو است .
هازُ  – 69ايتثاضاتي  ِٚزض ٖاًَى تَزرِ ٚل ٚطَض تًٌَاى ٚو ٙتطاي يوليات راضي ضطٚتْاي زٍلتي هٌهَض هيطَز توَرة
حَالِ ٍ زضذَاست ٍرِ هٗاهات هزاظ ضطٚتْاي هصَٚض تا ضيايت هٗطضات هطتَـ تَسف ذعاًِ ٖاتل پطزاذت ذَاّس تَز ّ .طگاُ

س اظ پاياى سال هالي ظياى ضطٚت تط اساس تطاظ ًاهِ ٍ حساب سَز ٍظياى هػَب هزوى يوَهي اظ هثلٍ پيص تيٌي ضسُ زض تَزرِ
ج
هػَب هطتَـ ٚوتط تاضس ضطٚت هٛلّ است اتتسا ظياى حاغلِ ضا اظ هحل هٌاتى زاذلي پيص تيٌي ضسُ زض تَزرِ هػَب ذَز
تإهيي ٍ اظ ٚو ٙزٍلت ْٗف تطاي رثطاى تاٖيناًسُ ظياى استٓازُ ًوايس ٍ هاظاز ٚو ٙزضياْتي اظ زٍلت ًاضي اظ تٗليل ظياى پيص
تيٌي ضسُ ضا تِ حساب ذعاًِ ٍاضيع ًوايس .
تثػطُ – ضطٚتْاي زٍلتي هٛلٌٓس حساٚخط نطِ هست يٛواُ پس اظ تػَية تطاظًاهِ ٍ حساب سَز ٍظياى تَسف هزوى
يوَهي ٍرَُ ٖاتل تطگطت هَؾَو ايي هازُ ضا تِ ذعاًِ هستطز ًوايٌس .
هازُ ٚ – 70ليِ ٍرَّي  ِٚذاضد اظ هٌاتى زاذلي ضطٚتْاي زٍلتي ٍ ايتثاضات زستگاّْاي ارطائي تاتت ذطيس ٍ تساض٘ هَاز
َصائي ٍ ٚاالّاي اساسي هَضز ًياظ ياهِ اذتػاظ زازُ هيطَز تايس هٌحػطاً تِ هػطِ تساض٘ ّواى هَاز ٍ ٚاالّا تطسس ٍ .رَُ
حاغل اظ ْطٍش هَاز ٍ ٚاالّاي هعتَض تايس هستٗيواً توٌهَض ٍاضيع ٍرَُ زضياْتي اظ ايي تاتت تِ حساب ّاي تاًٛي هطتَـ تَزيى
ضَز  .ظياى احتوالي حاغل اظ ذطيس ٍ ْطٍش ايي ٖثيل هَاز ٍ ٚاالّا تط اساس َٖاًيي ٍ هٗطضات هطتَـ ٍ زض حسٍز ايتثاضات
هػَب پس اظ ضسيسگي ٍ تإييس حساتطس هٌترة ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي ٖاتل پطزاذت ٍ احتساب تِ ّعيٌِ ٖكًي هيثاضس .
تثػطُ  -1حساب ذطيس ٍ ْطٍش هَاز ٍ ٚاالّاي هعتَض تايس تكَض هزعا اظ يوليات هالي زستگاُ ارطائي هطتَـ ًگْساضي
ضَز تِ تطتيثي  ِٚضسيسگي حساتْاي هصَٚض تكَض هستٗل اهٛاى پصيط تاضس .
تثػطُ  – 2زض هَ اضز لعٍم تٌا تِ پيطٌْاز زستگاُ ارطائي هطتَـ ٍ هَاْٗت ساظهاى تطًاهِ ٍ تَزرِ ٖثل اظ ضسيسگي حساتطس
هٌترة ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي حساٚخط تا هًازل  70زضغس هثلٍ ظياى پيص تيٌي ضسُ هطتَـ تِ ذطيس ٍْطٍش
ٚاالّاي هَؾَو ايي هازُ تكَض يلي الحساب ٖاتل پطزاذت هيثاضس .
تثػطُ ّ -3ط ًَو ترلّ اظ هٗطضات ايي هازُ زض حٛن تػطِ َيط ٖاًًَي زض ٍرَُ ٍ اهَال زٍلتي هحسَب ذَاّس ضس .
هازُ  – 71پطزاذت ٚو ٍ ٙيا اياًِ تِ اْطاز ٍ هاسسات َيط زٍلتي اظ هحل تَزرِ ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي ٍ ضطٚتْاي
زٍلتي رع زض هَاضزي  ِٚتِ اٖتؿاي ٍنايّ ٖاًًَي هطتَـ ًاگعيط اظ تإزيِ چٌيي ٍرَّي هيثاضٌس هوٌَو است  .ؾَاتف پطزاذت
ايي ٖثيل ٚوّ ٙا ٍ اياًات تتػَية هزلس ضَضاي اسالهي ذَاّس ضسيس ٍ ٍرَُ پطزاذتي اظ ايي تاتت تَسف شيحساتاى
زستگاّْاي پطزاذت ٌٌٚسُ تا اذص ضسيس اظ زضياْت ٌٌٚسُ تِ حساب ّعيٌِ ٖكًي هٌهَض ذَاّس ضس هگط آً ِٛزض ؾَاتف هصَٚض
تطتية زيگطي هٗطض ضسُ تاضس .
تثػطُ – زٍلت هٛلّ است تط هػطِ ايتثاضاتي  ِٚتًٌَاى ٚو ٙاظ هحل تَزرِ ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي ٍ
ضطٚتْاي زٍلتي ٍ يا اظ هحل ايتثاضات هٌهَض زض سايط ضزيْٓاي تَزرِ ٚل ٚطَض تِ هاسسات َيط زٍلتي پطزاذت هيطَز
ًهاضت هالي ايوال ٌٚس ً .حَُ ًهاضت هصَٚض تاتى آئيٌٌاهِ اي است  ِٚتٌا تِ پيطٌْاز ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي ٍ
ٍظاضت تطًاهِ ٍ تَزرِ تتػَية ّيإت ٍظيطاى ذَاّس ضسيس .
هازُ  – 72هػطِ ايتثاضات راضي ٍ يوطاًي هٌهَض زض تَزرِ ٚل ٚطَض تاتى هٗطضات ايي ٖاًَى ٍ سايط َٖاًيي ٍ هٗطضات يوَهي
زٍلت هيثاضس .
تثػطُ  -1هػطِ ايتثاضات اظ هحل زضآهسّاي اذتػاغي تطاساس تَزرِ ّاي هػَب رع زض هَاضزي  ِٚزض ايي ٖاًَى
تطاي تطاي آًْا تًييي تٛليّ ضسُ است تاتى هٗطضات ٖاًًَي هطتَـ هيثاضس ٍ زض غَضتي ِٛزستگاّْاي ارطائي شيطتف زاضاي
هٗطضات ٖاًًَي ذاظ تط اي ايي هَؾَو ًثاضس ايتثاضات هصَٚض تط اساس َٖاًيي ٍ هٗطضات يوَهي زٍلتي ٖاتل هػطِ
ذَاّس تَز .
تثػطُ  -2هػطِ زضاهسّا ٍ سايط هٌاتى تإهيي ايتثاض ضطٚتْاي زٍلتي تط اساس تَزرِ ّاي هػَب رع زض هَاضزي  ِٚزض
ايي ٖاًَى تطاي آًْا تًييي تٛليّ ضسُ است تاتى هٗطضات ٖاًًَي مضتَـ هيثاضس لٛي ارطاي قطحْاي يوطاًي ضطٚتْاي
هصَٚض اظ ًهط هٗطضات هالي ٍ هًاهالتي تاتى هٓاز ايي ٖاًَى ٍ سايط َٖاًيي ٍ هٗطضات يوَهي زٍلت ذَاّس تَز  .ضطٚتْا ٍ
ساظهاًْاي زٍلتي  ِٚضوَل هٗطضات يوَهي تِ آًْا هستلعم شٚط ًام است ًيع هطوَل هٓاز ايي هازُ ذَاٌّس تَز .

تثػطُ  -3زض غَضتي ِٛهاسسات ٍ ًْازّاي يوَهي َيط زٍاتي زاضاي هٗطضات ٖاًًَي ذاغي تطاي هػطِ ايتثاضات ذَز
تاضٌس هيتَاًٌس ايتثاضات راضي ضا  ِٚاظ هحل ايتثاضات هٌهَض زض ٖاًَى تَزرِ ٚل ٚطَض زض اذتياض آًْا گصاضزُ هيطَز رعء
زض هَاضزي ِٛزض ايي ٖاًَى غطاحتاً تطاي آى تىييي تٛليّ ضسُ است قثٕ هٗطضات هطتَـ تِ ذَز تِ هػطِ تطساًٌس  .زض
هَاضزي  ِٚايتثاضات هَؾَو ايي تثػطُ اظ هحل ايتثاضات ًتهَض زض تَزرِ ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي تًٌَاى ٚوٙ
زض اذتياض هاسسات ٍ ًْازّاي يوَهي َيط زٍلتي گصاضزُ هيطَز شيحساب زستگاُ پطزاذت ٌٌٚسُ ٚو ٍ ٙرَُ پطزاذتي اظ
ايي تاتت ضا تا اذص ضسيس هاسسِ زضياْت ٌٌٚسُ تِ ّعيٌِ ٖكًي هٌهَض ذَاّس ًوَز .
تثػطُ  -4ايتثاضات قطحْاي يوطاًي هاسسات ٍ ًْازّاي يوَهي َيط زٍلتي تاتى ايي ٖاًَى ٍ سايط َٖاًيي ٍ هٗطضات
يوَهي زٍلت هيثاضس .
اضات راضي ٍ قطحْاي يوطاًي ( سطهايِ گصاضي حاتت ) هاسسات ٍ ًْازّاي
تثػطُ  – 5حساب ٍ اسٌاز ّعيٌِ هطتَـ تِ ايتة
يوَهي َيط زٍلتي تايس ٖثل اظ تػَية هطارى ٖاًًَي شيطتف ٍسيلِ حساتطساى هٌترة ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي
ضسيسگي ضَز ٍ حساب ساالًِ آًْا تطاي حساتطسي تِ زيَاى هحاسثات ٚطَض تحَيل گطزز .
يٌٌاهِ ّاي هالي ٍ هًاهالتي هطتَـ تِ ايتثاضات راضي آى زستِ اظ هاسسات ٍ ًْازّاي يوَهي َيط زٍلتي ِٚ
تثػطُ  -6آئ
توَرة ٖاًَى اظ ضوَل هٗطضات يوَهي هستخٌي ضسُ ٍ يا تطًَس تا ضيايت ٖاًَى زيَاى هحاسثات ٚطَض تَسف ٍظاضت اهَض
يس .
اٖتػازي ٍ زاضائي تٌهين ٍ تِ تػَية ّيإت ٍظيطاى ذَاّس ضس
هازُ ًٗ – 73ػاى ٍ تٓطيف حاغل زضاتَاتزوًي هإهَضيي ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي  ِٚتوَرة هٗطضات هزاظ تِ اذص ٍ
ًگْساضي ٍرِ ًٗس ٍ يا اٍضاٖي  ِٚزض حٛن ٍرِ ًٗس است هيثاضٌس ًسثت تِ ٍرَُ ٍ يا اٍضأ هصَٚض تا ايالم زستگاُ ارطائي هطتَـ
تا ضؤي زيَاى هحاسثات ٚطَض اظ هحل ايتثاض ّعيٌِ ّاي پيص تيٌي ًطسُ هٌهَض زض تَزرِ ٚل ٚطَض تإهيي هيطَز  .ايي اٖسام هاًى
تًٗية ٖاًًَي هسٍَالى اهط ًرَاّس تَز .
تثػطُ – ٍرَّي  ِٚتط احط تًٗية هسٍَالى اهط اظ ايي تاتت ٍغَل ذَاّس ضس تِ حساب زضآهس يوَهي هٌهَض هيگطزز .
هازُ ً – 74حَُ اًزام ٍ حسٍز ٍنايّ ٍ هسٍَليتْاي ًوايٌسگيْاي ذعاًِ زض استاًْا ٍ چگًَگي اضتثاـ آًْا تا ذعاًِ زاضي ٚل ٍ
زستگاّْاي ارطائي هستٗط زض ضْطستاًْاي تاتًِ ّط استاى توَرة آئيٌٌاهِ اي  ِٚتا ضيايت هٓاز ايي ٖاًَى تتػَية ٍظيط اهَض
اٖتػازي ٍ زاضائي هيطسس هًيي ذَاّس ضس .
هازُ  – 75هٗط ضات هطتَـ تِ ًحَُ زضذَاست ٍرِ تطاي ّعيٌِ ّاي زستگاّْاي ارطائي زض هطٚع ٍ ضْطستاًْا ٍ ًيع هٗطضات هطتَـ
تِ اتالٌ ايتثاض ٍ حَالِ ّاي ًٗسي توَرة زستَضالًولي ذَاّس تَز  ِٚاظ قطِ ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي تْيِ ٍ تِ هَٖى
ارطاء گصاضزُ ذَاّس ضس .
تثػطُ – حساٚخط تا اٍل اضزيثْطت هاُ ّط سال تايس تَزرِ يوطاًي هػَب آى سال ٍ ايتثاضات ٚليِ زستگاّْا ٍ هَاْٗتٌاهِ
ّا تِ آًْا اتالٌ ٍ هٗساضي اظ ايتثاضات قثٕ ٖاًَى تِ زستگاّْاي هزطي ترػيع زازُ ضَز .
هازُ  -76تطاي ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي ٍ ضطٚتْاي زٍلتي ( تاستخٌاء تاًْٛا ٍ ضطٚتْاي تيوِ ٍ هاسسات ايتثاضي ) ٍ
ٍاحسّاي تاتًِ آًْا زض هطٚع ٍ ضْطستاًْا حسة هَضز اظ قطِ ذعاًِ ٍ يا ًوايٌسگي ذعاًِ زض استاًْا زض تاً ٙهطٚعي روَْضي
اسالهي ايطاى ٍ سايط تاًْٛاي زٍلتي  ِٚاظ قطِ تاً ٙهطٚعي روَْضي اسالهي ايطاى ًوايٌسگي زاضتِ تاضٌس  ،تِ تًساز هَضز ًياظ
حساتْاي تاًٛي تطاي پطزاذتْاي هطتَـ اْتتاح ذَاّس ضس  .استٓازُ اظ حساتْاي هعتَض زض هَضز ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي تا
اهؿاء هطتط٘ زيحساب ٍ يا هٗام هزاظ اظ قطِ اٍ ٍ الاٖل يٌٓٛط زيگط اظ هٗاهات هسٍَل ٍ هزاظ زستگاُ هطتَـ تِ هًطْي ذعاًِ ٍ يا
ًوايٌسگي ذعاًِ زض استاى تًول ذَاّس آهس ٍ ٚليِ پطزاذتْاي زستگاّْاي ًاهثطزُ هٌحػطاً اظ قطيٕ حساتْاي هزاظ ذَاّس تَز .
استٓازُ اظ حساتْاي تاًٛي ضطٚتْاي زٍلتي تا اهؿاء هطتط٘ هٗاهات هصَٚض زض اساسٌاهِ آًْا ٍ شيحساب ضطٚت يا هٗام هزاظ اظ
قطِ اٍ هوٛي ذَاّس تَز .

تثػطُ – هاسسات ٍىّازّاي يوَهي َيط زٍلتي هَؾَو هازُ  5ايي ٖاًَى هازاهي  ِٚاظ هحل زضآهس يوَهي ٍرْي
زضياْت هيساضًس زض هَضز ٍرَُ هصَٚض هطوَل هٗطضات ايي هازُ ذَاٌّس تَز ٍ ٍرَُ ايتثاضاتي  ِٚزض ٖاًَى تَزرِ ٚل
ٚطَض تطاي ايي ٖثيل زستگاّْا تِ تػَية هيطسس  ،تَسف ذعاًِ ٍ يا ًوايٌسگي خظاًِ زض استاى هٌحػطاً اظ قطيٕ حساتْاي
تاًٛي هصَٚض ٖاتل پطزاذت هيثاضس .
هازُ ٍ – 77ظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي هيتَاًٌس تطاي ضْى احتيارات سال تًس زض هَاضزي  ِٚهَؾَيي رٌثِ َْضي ٍ َْتي
زاًستِ ٍ تإذيط زض اًزام آى هٌزط تِ ظياى ٍ ذساضت زٍلت ٚطزز تِ پيطٌْاز تاالتطيي هٗام ارطائي زستگاُ هطتَـ ٍ تإييس ساظهاى
تطًاهِ ٍتَزرِ تا هَاْٗت ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي ٖطاضزازّاي الظم تطاي ذطيس ٚاال يا ذسهات هَضز ًياظ تا ضيايت هٗطضات
هًٌٗس ًوايٌس هططٍـ تط ايٌ ِٛهثلٍ ايٌگًَِ ٖطاضزازّا تِ تطريع ٍظاضت تطًاهِ ٍ تَزرِ زض ّط هَضز حساٚخط تيص اظ ايتثاض هػَب
ٍهطاتِ آى زض آى سال ٍ يا زض غَضت رسيس تَزى هَؾَو هزوَياً زض هَضز ّط زستگاُ ارطائي حساٚخط تيص اظ زُ زضغس هزوَو
ايتثاضات َيط پطسٌلي هػَب ٍاحسهطتَـ ًثاضس  .چٌاًچِ زض ارطاي ٖطاضزز هًٌٗسُ ٍ تط اساس هٗطضات هطتَـ پطزاذت ٍرَّي
تًٌَاى پيص پطز اذت ؾطٍضت پيسا ٌٚس ٍ يا ٖطاضزازّاي هعتَض ٖثل اظ پاياى سال هالي تِ هطحلِ تًْس تطسس ٍ ،ظاضت اهَضاٖتػازي
ٍ زاضائي هيتَاًس ٍرَُ الظم ضا تًٌَاى پيص پطزاذت ( اظ هحل ايتثاض ذاغي  ِٚزض ارطاي ايي هازُ زض تَزرِ ّط سال پيص تيٌي
هيطَز ) تإزيِ ًوايس ٍ زض سال تًس پس اظ تػَية تَزرِ ضؤساً اظ ايتثاضات زستگاُ هطتَـ ٍاضيع ًوايس .
هازُ  – 78زض هَضز هراضد هطتَـ تِ حَازث هْن ٍ ًاگْاًي هولٛتي اظ ٖثيل رٌگ  ،آتص سَظي  ،ظلعلِ  ،سيل  ،تيواضيْاي ّوِ
گيط ٍ تيواضيْاي هطتَـ تِ حَازث َْٔ  ،حػط اٖتػازي ٍ ّوچٌيي هَاضز هطاتِ  ِٚتِ ْطهاى ضّثط يا ضَضاي ضّثطي تًٌَاى
ؾطٍضتْاي اسالهي ٍ يا هولٛتي ايالم گطزز  ،ضيايت هٗطضات ايي ٖاًَى العاهي ًيست ٍ تاتى ( ٖاًَى ًحَُ ّعيٌِ ٚطزى ايتثاضاتي
 ِٚتوَرة ٖاًَى اظ ضوَل ٖاًَى هحاسثات يوَهي ٍ سايط هٗطضات يوَهي زٍلت هستختي ّستٌس )  ،هيثاضس  .گعاضش اهط تايس زض
اٍليى رلسِ هزلس ضَضاي اسالهي تَسف ًرست ٍظيط تٗسين گطزز .
هازُ  – 79هًاهالت ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي اين اظ ذطيس ٍ ْطٍش ٍ اراضُ ٍ استزاضُ ٍ پيواًٛاضي ٍ ارطت ٚاض ٍ َيطُ (
تاستخٌاء هَاضزي  ِٚهطوَل هٗطضات استرساهي هيطَز ) تايس تطحسة هَضز اظ قطيٕ هٌاٖػِ يا هعايسُ اًزام ضَز هگط زض هَاضز ظيط
:
 -1زض هَضز هًاهالتي  ِٚقطِ هًاهلِ ٍظاضتراًِ يا هاسسِ زٍلتي ٍ يا ضطٚت زٍلتي تاضس .
 -2زض هَضز هًاهالتي  ِٚاًزام آًْا تِ تطريع ٍ هسٍَليت تاالتطيي هٗام زستگاُ ارطائي زض هطٚع ٍ يا استاى ٍ يا هٗاهات هزاظ اظ
قطِ آًْا تا ًْازّا ٍ هاسسات ٍ ضطٚتْاي هططٍحِ ظيط :
الّ – هاسسات ٍ ًْازّاي يوَهي َيط زٍلتي ٍ هاسسات تاتًِ  ِٚتيص اظ پٌزاُ زضغس سْام ٍ يا سطهايِ ٍ يا هالٛيت آًْا هتًلٕ تِ
هاسسات ٍ ًْازّاي هصَٚض تاضس .
تي  ِٚتط اساس َٖاًيي ٍ هٗطضات
ب -ضطٚتْاي تًاًٍي هػطِ ٍ تَظيى ٚاضٌٚاى ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي ٍ ضطٚتْاي زٍل
ًانط تط ضطٚتْاي تًاًٍي تطٛيل ٍ ازاضُ هيطًَس .
د – ضطٚتْا ٍ هاسسات تًاًٍي تَليس ٍ تَظيى  ِٚتحت ًهاضت هستٗين زٍلت تطٛيل ٍ ازاضُ هيگطزًس .
 ِٚهٗطٍى تِ غطِْ ٍ غالح زٍلت تاضس .
ٍٍليت ٍظيط ٍ يا تاالتطيي هٗام زستگاُ ارطائي زض هطٚع ٍ يا استاى
 -3زض هَضز ذطيس اهَال ٍ ذسهات ٍ حَٖٗي  ِٚتِ تطريع ٍ هس
ٍ يا هٗاهات هزاظ اظ قطِ آًْا هٌحػط تٓطز تَزُ ٍ زاضاي اًَاو هطاتِ ًثاضس .
 -4زضهَضز ذطيس يا استيزاضُ اهَال َيط هٌَٗل  ِٚتِ تطريع ٍ هسٍَليت ٍظيط ٍ يا تاالتطيي هٗام زستگاُ ارطائي زض هطٚع ٍ يا
استا ى ٍ يا هٗاهات هزاظ اظ قطِ آًْا تا ٚسة ًهط ٚاضضٌاس ضسوي زازگستطي ٍ يا ٚاضضٌاس ذثطُ ٍ هتًْس ضضتِ هطتَقِ اًزام
ذَاّس ضس .
 -5زض هَضز ذطيس ذسهات ٌّطي تا ضيايت هَاظيي اسالهي ٍ غٌايى هستهطِْ ٍ ذسهات ٚاضضٌاسي
 -6زض هَضز ذطيس ٚاالّاي اًحػاضي زٍلتي ٍ يا سايط ٚاالّا ئي  ِٚزاضاي ْطٍضٌسُ اًحػاضي تَزُ ٍ تطاي آًْا اظ قطِ
زستگاّْاي شيطتف زٍلتي ًطذْاي هًيٌي تًييي ٍ ايالم ضسُ تاضس .
 -7زض هَضز ذطيس ٚاالّاي هَضز هػطِ ضٍظاًِ  ِٚزض هحل اظ قطِ زستگاّْاي شيطتف زٍلتي ٍ يا ضْطزاضيْا تطاي آًْا ًطخ حاتتي

تًييي ضسُ تاضس .
 -8زضهَضز ٚا الّاي ساذت ٚاضذاًِ ّاي زاذلي ٍ ٚطايِ حول ًٍٗل تاض اظ قطيٕ ظهيٌي  ِٚاظ قطِ زستگاّْاي زٍلتي شيطتف
تطاي آًْا ًطخ تًييي ضسُ تاضس .
 -9زض هَضز ٚطايِ حول ًٍٗل َّائي – زضيائي – ّعيٌِ هساْطت ٍ ًهائط آى زض غَضت ٍرَز ًطخ حاتت ٍ هٗكَو .
 – 10زض هَضز تًويط هاضيي آالت حاتت ٍ هتحط٘ تِ تطريع ٍ هسٍَليت ٍظيط يا تاالتطيي هٗام زستگاُ ارطائي زض هطٚع ٍ يا استاى
ٍ يا هٗاهات هزاظ اظ قطِ آًْا .
 -11زض هَضز ذطيس ٖكًات يسٚي تطاي تًَيؽ يا تٛويل لَاظم ٍ تزْيعات هاضيي آالت حاتت ٍ هتحط٘ هَرَز ٍ ّوچٌيي ازٍات
ٍ اتعاض ٍ ٍسايل اًساظُ گيطي زٖيٕ ٍ لَاظم آظهايطگاّْاي يلوي ٍ ٌْي ٍ ًهائط آى تا تًييي تْاي هَضز هًاهلِ حساٖل ٍسيلِ يٌٓٛط
ٚاضضٌاس ذثطُ ٍ هتًْس ضضتِ هطتَـ  ِٚحسة هَضز تَسف ٍظيط يا تاالتطيي هٗام زستگاُ ارطائي زض هطٚع ٍ يا استاى ٍ يا هٗاهات
هزاظ اظ قطِ آًْا اًتراب ذَاّس ضس  ،پس اظ تإييس هٕاهات هصَٚض زض ايي ضزيّ .
 – 12زض هَضز هًاهالتي  ِٚتِ تطريع ّيإت ٍظيطاى تِ هالحهِ غطِْ ٍ غالح زٍلت تايس هستَض تواًس .
 – 13زض هَضز چاج ٍ غحاْي  ِٚتوَرة آئيٌٌاهِ ذاغي  ِٚتٌا تِ پيطٌْاز ٍظاضت اضضاز اسالهي ٍ تإييس ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ
زاضائي تِ تػَية ّيإت ٍظيطاى هيطسس  ،اًزام ذَاّس ضس .
 – 14زض هَضز ْطٍش ٚاالّا ٍ ذسهاتي  ِٚهستٗيواً تَسف ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي تَليس ٍ اضائِ هيطَز ٍ ًطخ ْطٍش آًْا
تَسف هطارى ٖاًًَي هطتَـ تًييي هيگطزز .
هٌاٖع ٍ يا هعايسُ هطَـ تط آى است ِٚ
ُ
تثػطُ – اًزام هًاهالت هَؾَو ضزيْٓاي  2ٍ 1ايي هازُ تسٍى ضيايت تططيٓات
زستگاُ ْطٍضٌسُ  ،هَضز هًاهلِ ضا زض اذتياض زاضتِ يا تَليس ٌٌٚسُ يا اًزام زٌّسُ آى تاضس يا ايٌٍ ِٛنيِٓ تْيِ ٍ تَظيى ٍ
ْطٍش هَضز هًاهلِ ضا تًْسُ زاضتِ تاضس .
هازُ  – 80هًاهالت زٍلتي تِ سِ زستِ رعئي  ،هتَسف ٍ يوسُ تططح ظيط تٗسين هيطَز  :الّ – هًاهالت رعئي  .هًاهالتي است ِٚ
هثلٍ آى اظ سيػس ّعاض ضيال تزاٍظ ًٌٛس  .ب -هًاهالت هتَسف  .هًاهالتي است  ِٚهثلٍ آى اظ سيػس ّعاض ضيال تيطتط تاضس ٍ اظ زٍ
هيليَى ضيال تزاٍظ ًٌوايس  .د – هًاهالت يوسُ هًاهالتي است  ِٚهثلٍ آى اظزٍ هيليَى ضيال تيطتط تاضس .
تثػطُ  -1هثٌاي ًػاب زض ذطيس تطاي هًاهالت رعئي ٍ هتَسف هثلٍ هَضز هًاهلِ ٍ زض هَضز هًاهالت يوسُ هثلٍ تطآٍضز
است .
تثػطُ  -2هثٌاي ًػاب زض ْطٍش هثلٍ اضظياتي ٚاضزاى ذثطُ ٍ هتًْس ضضتِ هطتَـ  ِٚتَسف زستگاُ ارطائي شيطتف اًتراب
هيطَز ذَاّس تَز .
هازُ  – 81هياٖػِ زض هًاهالت تكطيٕ ظيط اًزام هي پصيطز  :الّ – زض هَضز هًاهالت رعئي تِ ٚوتطيي تْاي هوٛي تِ تطريع ٍ
هسٍَليت ٚاضپطزاظ  .ب – زض هَضز هًاهالت هتَـ تِ ٚوتطيي تْاي هوٛي تِ تطريع ٍ هسٍَليت ٚاضپطزاظ ٍ هسٍَل ٍاحس
تساضٚاتي هطتَـ ٍ تإييس ٍظيط يا تاالتطيي هٗام زستگاُ ارطائي زض هطٚع ٍ يا استاى ٍ يا هٗاهات هزاظ اظ قطِ آًْا  .د – زض هَضز
هًاهالت يوسُ تا اًتطاض آگْي هٌاٖػِ يوَهي ٍ يا اضسال زيَتٌاهِ ( هٌاٖػِ هحسٍز ) تِ تطريع ٍظيط يا تاالتطيي هٗام زستگاُ
ارطائي ٍٍ يا هٗاهات هزاظ اظ قطِ آًْا .
هازُ  – 82هعايسُ زض هًلوالت تِ قطٔ ظيط اًزام هي پصيطز  :الّ – زض هَضز هًاهالت رعئي تِ تيطتطيي تْاي هوٛي تِ تطريع ٍ
هسٍَليت هإهَض ْطٍش  .ب – زض هَضز هًاهالت يوسُ تا اًتطاض آگْي هعايسُ يوَهي .
هازُ  – 83زض هَاضزي  ِٚاًزام هٌاٖػِ يا هعايسُ تط اساس گعاضش تَريْي زستگاُ ارطائي هطتَـ تِ تطريع يّ ٙيإت سِ ًٓطُ
هطٚة اظ هٗاهات هصَٚض زض هازُ  84ايي ٖاًَى هيسط يا تِ هػلحت ًثاضس  ،هيتَاى هًاهلِ ضا تِ قطيٕ زيگطي اًزام ٍ زض ايي غَضت
ّيإت هعتَض تا ضيايت غطِْ ٍ غالح زٍلت تطتية اًزام ايٌگًَِ هًاهالت ضا تا ضيايت سايط هٗطضات هطتَـ زضّط هَضز يا تكَض ٚلي
تطاي يًَ ٙو ٚاال يا ذسهات تًييي ٍ ايالم ذَاّس ًوَز .

هازُ  - 84تطٚية ّيإت تط٘ هٌاٖػِ ٍ هعايسُ هَؾَو هازُ  83ايي ٖاًَى زضهَضز زستگاّْاي ارطائي زض هطٚع ٍ استاًْا تططح
ظيط ذَاّس تَز :
الّ – زض هَضز ايتثاضات راضي ٍ يوطاًي ٍاحسّاي هطٚعي ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي ٍ ّوچٌيي زض هَضز هاسسات زٍلتي
هستٗط زض ذاضد اظ هطٚع  ،هًاٍى هالي ٍ ازاضاي ٍ يا هٗام هطاتِ ٍظاضتراًِ يا هاسسِ زٍلتي حسة هَضز ٍ شيحساب هطتَـ ٍ يٌٓٛط
زيگط اظ ٚاضٌٚاى ذثطُ ٍ هتًْس زٍلت تِ اًتراب ٍظيط يا تاالتطيي هٗام زستگاُ ارطائي شيطتف .
ب – زض هَضز ايتثاضات راضي ٍ يوطاًي َيط استاًي ٍاحسّاي ذاضد اظ هطٚع ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي  ،استاًساض يا ًوايٌسُ
اٍ ٍ تاالتطيي هٗام زستگاُ ارطائي زض هحل ٍ ياهل شيحساب هطتَقِ زض هطٚع استاى .
د – زض هَضز ايتثاضات راضي ٍ يوطاًي زازگستطي روَْضي اسالهي ايطاى ٍ غسا ٍسيواي روَْضي اسالهي ايطاى ٍ زيَاى
هحاسثات ٚطَض ٍ سايط هاسسات زٍلتي  ِٚتػَضت هستٗل ازاضُ هيطًَس ٍ تاتى ّيچ ي ٙاظ ٍظاضتراًِ ّا ًويثاضٌس تزاي ًوايٌسُ
ضَضايًالي ٖؿائي ٍ ًوايٌسُ ضَضاي سطپطستي غسا ٍ سيواي روَْضي اسالهي ايطاى ٍ ًوايٌسُ ضئيس زيَاى هحاسثات ٚطَض ٍ
ضيي هٗام زستگاُ ارطائي شيطتف زض ّيإت هَؾَو ايي هازُ ضطٚت ذَاّس ًوَز .
ًوايٌسُ تاالت
ز – زض هَضز ايتثاضات راضي ٍ يوطاًي استاًي  ،استاًساض يا ًوايٌسُ اٍ ٍ تاالتطيي هٗام زستگاُ ارطائي هحلي شيطتف ٍ شيحساب
هطتَـ .
ُ – زض هَضز يوليات راضي ٍ قطحْاي يوطاًي ضطٚتْاي زٍلتي  ،هسيط ياهل ٍ يا تاالتطيي هٗام ارطائي ٍ شيحساب هطتَـ ٍ يٌٓٛط
تِ اًتراب هزوى يوَهي .
ٍ – زض هَضز هاسسات ٍ ًْازّاي يوَهي َيط زٍلتي هازام  ِٚاظ هحل زضآهس يوَهي ٍرْي زضياْت هيساضًس زض غَضتي ِٚ
توَرة هٗطضات هطتَـ ظيط ًهط ضَضا ٍ يا اضگاى هطاتِ ازاضُ هيطًَس  ،شيحساب ٍ زٍ ًٓط تِ اًتراب ضَضا يا اضگاى هطتَـ ٍ زض
غَضتيْ ِٛاٖس ضَضا يا اضگاى هطاتِ هيثاضٌس  ،شيحساب ٍ زٍ ًٓط تِ اًتراب تاالتطيي هٗام ارطائي هاسسِ يا ًْاز هطتَقِ .
ظ – زض هَضز هًاهالت هطتَـ تِ ًيطٍّاي سِ گاًِ اضتص روَْضي اسالهي ايطاى زض هطٚع ْ ،طهاًسُ ًيطٍي هطتَـ ٍ يٌٓٛط تِ اًتراب
ضئيس ستاز هطتط٘ اضتص روَْضي اسالهي ايطاى ٍ زض ذاضد اظ هطٚع تِ تطتية ًوايٌسُ ْطهاًسُ ًيطٍي هطتَـ ٍ ياهل شيحساب زض
هحل ٍ ًوايٌسُ ضئيس ستاز هطتط٘ اضتص روَْضي اسالهي ايطاى  .ح – زض هَضز هًاهالت ٍظاضت زْاو تِ تطتية هٗطض زض تٌس (
الّ ) ايي هازُ ٍ زض هَضز هًاهالت هطتَـ تِ ستاز هطتط٘ اضتص روَْضي اسالهي ايطاى  ،شيحساب هطتَـ ٍ زٍ ًٓط تِ اًتراب
ضئيس ستاز هطتط٘ اضتص روَْضي اسالهي ايطاى .
هازُ ّ – 85يإت هَؾَو هَاز  84 ٍ 83ايي ٖاًَى  ِٚزض ّط هَضز تٌا تِ زيَت ٍظيط يا تاالتطيي هٗام زستگاُ ارطائي ٍ يا هٗاهات
هزاظ اظ قطِ آًْا تطٛيل هيطَز تا حؿَض ّط سِ ًٓط ايؿاء هطتَـ ضسويت زاضز ٍ ٚليِ ايؿاء هٛلّ تِ حؿَض زض رلسات ّيإت ٍ
اتطاظ ًهط ذَز ًسثت تِ گعاضش تَريْي زستگاُ ارطائي هطتَـ زض هَضز تٗاؾاي تط٘ يا هٌاٖػِ يا هعايسُ ٍ ّوچٌيي ًحَُ اًزام
هًاهلِ هَضز ًهط ّستٌس لٛي تػنيوات ّيإت تا ضؤي اٚخطيت ايؿاء هًتثط ذَاّس تَز .
هازُ  – 86زض ارطاي هازُ  83ايي ٖاًَى زض غَضتي ِٛهثلٍ هًاهلِ تيص اظ  20هيليَى ضيال تاضس اًزام هًاهلِ پس اظ تػَية ّيإت
سِ ًٓطي هَؾَو هازُ  84ايي ٖاًَى حسة هَضز تا تاييس هٗاهات ظيط هزاظ ذَاّس تَز :
الّ – زض هَضز ٍاحسّاي هطٚعي ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي ٍ ضطٚتْاي زٍلتي ٍ ،ظيط هطتَقِ .
ب – زض هَضز زستگاّْاي ارطائي هحلي تاتى ًهام تَزرِ استاًي ٍ سايط ٍاحسّاي تاتًِ ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي زض ذاضد
اظ هطٚع ٍ ّوچٌيي زض هَضز هاسسات زٍلتي هستٗط زض ذاضد اظ هطٚع  ،استاىزاض استاى هطتَـ .
د – زض هَضز هًاهالت هطتَـ تِ ًيطٍّاي سِ گاًِ اضتص روَْضي اسالهي ايطاى ٍ ستاز هطتط٘ اضتص روَْضي اسالهي ايطاى ،
ضئيس ستاز هطتط٘ اضتص روَْضي اسالهي ايطاى ٍ زض هَضز هًاهالت هطتَـ تِ ٍظاضت زْاو ٍ ،ظيط زْاو .
ز -زض هَضز هًاهالت هطتَـ تِ زازگستطي روَْضي اسالهي ايطاى  ،غسا ٍ سيواي روَْضي اسالهي ايطاى ٍ زيَاى هحاسثات
ٚطَض ٍ سايط هاسسات زٍلتي  ِٚتػَضت هستٗل ازاضُ هيطًَس ٍ تاتى ّيچ ي ٙاظ ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي ًيستٌس تِ تطتية
ٍاى هحاسثات ٚطَض ٍ تاالتطيي هٗام زستگاُ ارطائي شيطتف .
ضَضاي يالي ٖؿائي  ،ضَضاي سطپطستي ضئيس زي
ُ – زض هَضز هًاهالت هطتَـ تِ هاسسات ٍ ًْازّاي يوَهي َيط زٍلتي زض غَضتي  ِٚتوَرة هٗطضات هطتَـ ظيط ًهط ضَضا ٍ يا

تاضٌس  ،تاالتطيي هٗام ارطائي
اضگاى هطاتِ ازاضُ هيطًَس  ،ضَضا ٍ يا ضٚي هطتَـ ٍ زض غَضتي ْ ِٚاٖس ضَضا ٍ يا اضگاى هطاتِ هي
هاسسِ يا ًْاز هطتَـ .
هازُ  – 87زض ارطاي هازُ  83زض غَضتي  ِٚهثلٍ هًاهلِ تيص اظ زٍيست هيليَى ضيال تاضس اًزام هًاهلِ پس اظ تػَية ّيإت سِ
ًٓطي هَؾَو هازُ  84هََٚل تِ پيطٌْاز هٗاهات ٍ هطارى هصَٚض زض تٌس ّاي شيل هازُ  ٍ 86تإييس ضَضاي اٖتػاز ذَاّس تَز .
هازُ  -88زض هَاضزي  ِٚضيايت تطذي اظ هٗطضات ايي ٖاًَى ٍ آئيٌٌاهِ هًاهالت زٍلتي زض هَضز هًاهالت هطتَـ تِ ٚاالّا ٍ
ذسهاتي  ِٚزض هحل هَضز ًياظ ٍاحسّاي ذاضد اظ ٚطَض ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي ٍاٖى هيطَز تِ تطريع ٍ هسٍَليت سٓيط
زٍلت روَْضي اسالهي ايطاى زض ٚطَض هطتَـ ٍ يا تاالتطيي هٗام سياسي  ِٚزض َياب سٓيط يْسُ زاض اًزام ٍنايّ اٍ هيثاضس ،
هٗسٍض ًثاضس  ،هًاهلِ تِ تطتيثي  ِٚتَسف سٓيط ٍ يا هٗام هصَٚض تا ضيايت غطِْ ٍ غالح زٍلت زض ّط هَضز يا تكَض ٚلي تطاي يٙ
ًَو ٚاال يا ذسهات تًييي هيطَز اًزام خٍاّس ضس .
هازُ ً – 89حَُ اًزام هًاهالت ٍ تططيٓات هٌاٖػِ ٍ هعايسُ ٍسايط هٗطضات ارطائي هَاز  79الي  88ايي ٖاًَى توَرة ٖاًًَي
ذَاّس تَز  ِٚتِ تػَب هزلس ضَضاي اسالهي ذَاّس ضسيس .

ترص -3هًاهالت زٍلتي
هازُ ٍ – 50رَز ايتثاض زض تَزرِ ٚل ٚطَض تِ ذَزي ذَز تطاي اضراظ اين اظ حٗيٗي يا حَٖٗي ايزاز حٕ ًوي ٌٚس ٍ استٓازُ
اظ ايتثاضات تايس تا ضيايت هٗطضات هطتَـ تِ ذَز تًول آيس .
هازُ  -51زض هَضز آى ٖسوت اظ ّعيٌِ ّاي راضي هستوط ًَ ِٚياً اًزام آى اظ يٛسال هالي تزاٍظ هي ٌٚس ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات
زٍلتي هيتَاًٌس تطاي هست هتٌاسة ٖطاضزازّائي  ِٚهست ارطاي آى اظ سال هالي تزاٍظ هي ٌٚس هًٌٗس ًوايٌس ٍ .ظاضتراًِ ّا ٍ
هاسسات هصَٚض هٛلٌٓس زض تَزرِ ساالًِ ذَز ايتثاضات الظم تطاي پطزاذت تًْسات هطتَـ ضا هٗسم تط سايط ايتثاضات هٌهَض ًوايٌس
.
تثػطُ – اًَاو ّعيٌِ ّاي هَؾَو ايي هازُ ٍ ضطايف آى اظ قطِ ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي ٍ ساظهاى تطًاهِ ٍ تَزرِ
تًييي ٍ اتالٌ ذَاّس ضس .
هازُ  – 52پطزاذت ّعيٌِ ّا تِ تطتية پس اظ قي هطاحل تطريع ٍ تإهيي ايتثاض ٍ تًْس ٍ تسزيل ٍ حَالِ ٍ تا ايوال ًهاضت هالي
تًول ذَاّس آهس .
هازُ  – 53اذتياض ٍ هسٍَليت تطرثع ٍ اًزام تًْس ٍ تسزيل ٍحَالِ تِ يْسُ ٍظيط يا ضئيس هاسسِ ٍ هسٍَليت تإهيي ايتثاض ٍ
تكثيٕ پطزاذت تا َٖاًيي ٍ هٗطضات تًْسُ شيحساب هيثاضس .
تثػطُ  -1اذتياضات ٍ هسٍَليتْاي هَؾَو ايي هازُ حسة هَضز هستٗيواً ٍ تسٍى ٍاسكِ اظ قطِ هٗاهات َْٔ تِ سايط
تًؽٖاتل تَٓيؽ ذَاّس تَز لٛي زض ّيچ هَضز تَٓيؽ اذتياض ٍ هسٍَليت سلة اذتياض ٍ
هٗاهات هستگاُ هطتَقِ ٚال يا اً
هسٍَليت اظ تَٓيؽ ٌٌٚسُ ًرَاّس ٚطز .
تثػطُ  -2زض ارطاي ايي هازُ تَٓيؽ اذتياضات ٍ هسٍَليتْاي هطتَـ تِ ٍظيط يا ضئيس هاسسِ ٍ شيحساب تِ ضرع ٍاحس ٍ
ًيع تَٓيؽ اذتياض ٍ هسٍَليتْاي ٍظيط يا ضئيس هاسسِ ٍ يا ٚاضٌٚاى تحت ًهط اٍ هزاظ ًرَاٌّس تَز .
هازُ  – 54تِ هٌهَضايزاز تسْيل زض پطزاذت ّعيٌِ ّاي ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي ٍ ٍاحسّاي تاتًِ آًْا زض هطٚع ٍ
ضْطستاًْا ٍ ذاضد اظ ٚطَض ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي ٍرَُ الظم تًٌَاى تٌرَاُ گطزاى زض اذتياض شيحساتاى هطتَـ ٍ
ًوايٌسگيْاي ذعاًِ زض استاًْا ٖطاض ذَاّس زاز  .آئيٌٌاهِ ًحَُ ٍاگصاضي ذعاًِ زض استاًْا ٖطاض ذَاّس زاز  .آئيٌٌاهِ ًحَُ ٍاگصاضي

ٍ هيعاى ٍ هَاضز استٓازُ اظ اًَاو تٌرَاُ گطزاًْائي ٍ ِٚاگصاضي آًْا تط حسة ايي هازُ ٍ سايط هَاز ايي ٖاًَى ؾطٍضت پيسا هي
ٌٚس ٍ ّوچٌيي تطتية ٍاضيع آًْا اظ قطِ ٍظيط اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي تػَية ٍ اتالٌ ذَاّْس گطزيس .
تثػطُ – حَالِ ٍ زضذَاست ٍرِ ايتثاض هَؾَو ايي هازُ تا ضيايت هٓاز ايي ٖاًَى تَسف هٗاهات هزاظ زستگاُ ارطائي
هطتَـ ٍ زض سايط زستگاّْا ْ ِٚاٖس شيحساب هيثاضس  ،تَسف مٖاهات هزاظ ًرست ٍظيطي غازض ذَاّس ضس .
هازُ  – 55ايتثاضي  ِٚتحت يٌَاى ّعيٌِ ّاي پيص تيٌي ًطسُ زض ٖاًَى تَزرِ ٚل ٚطَض هٌهَض هيطَز  ،تٌا تِ پيطٌْاز ٍظضاي
شيطتف ٍ تإييس ساظهاى تطًاهِ ٍ تَزرِ ٍ تػَية ّيإت ٍظيطاى ٍ سايط هٗطضات يوَهي زٍلت ٖاتل هػطِ هيثاضس ٍ ّيإت ٍظيطاى
هزاظ است زض هَضز زستگاّْاي ارطائي  ِٚزاضاي هٗطضات ٖاًًَي ذاظ هيثاضٌس اراظُ زّس  ِٚايتثاض ٍاگصاضي اظ هحل ايتثاضات
هَؾَو ايي هازُ هٗطضات ذاظ زستگاُ هطتَـ هػطِ ضَز .
تثػطُ – حَالِ ٍ زضذَاست ٍرِ ايتثاض هَؾَو ايي هازُ تا ضيايت هٓاز ايي ٖاًَى تَسف هٗاهات هزاظ زستگاُ ارطائي
هطتَـ ٍ زض سايط زستگاّْا ْ ِٚاٖس شيحساب هيثاضس  ،تَسف هٗاهات هزاظ ًرست ٍظيطي غازض ذَاّس ضس .
هازُ  – 56هطرى غسٍض حَالِ ٍ زضذَاست ٍرِ اظ هحل ايتثاضاتي  ِٚتكَض رساگاًِ زض تَزرِ ٚل ٚطَض هٌهَض هيطَز ٍ هستٗيواً
ي ذاغي ًويثاضس رع زض هَاضزي  ِٚزض ايي ٖاًَى تطاي آًْا تًييي تٛليّ ضسُ است تَسف
هطتَـ تِ ّعيٌِ ّاي زستگاُ ارطائ
ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي تًييي هيطَز .
هازُ  -57هٌهَض ٚطزى ايتثاض تحت يٌَاى ( سطي ) زض تَزرِ ٚل ٚطَض رع زض هَضز ٍظاضت اقاليات ٍ زستگاّْاي ًهاهي ٍ
تاضاتي  ِٚتحت ايي يٌَاى تتػَية هيطسس تاتى هٗطضات ايي ٖاًَى ٍ سايط َٖاًيي ًيست ٍ زض
اًتهاهي هوٌَو است  .هػطِ ايت
هَضز اقاليات تا هَاْٗت ًرست ٍظيط ٍ غسٍض حَالِ اظ قطِ ٍظيط اقاليات ٍ زض هَضز زستگاّْاي ًهاهي ٍ اًتهاهي تا تإييس
ب تا گَاّي هػطِ ًرست ٍظيط ٍ ضَضايًالي زْاو تِ ّعيٌِ
ضَضايًالي زْاو ٍ غسٍض حَالِ اظ قطِ ٍظيط هطتَـ پطزاذت ٍ تِ تطتي
ٖكًي هٌهَض هيگطزز  .گعاضش ايي ٖثيل ّعيٌِ ّا تايس حساٚخط نطِ ضص هاُ اظ قطيٕ ًرست ٍظيط تِ هزلس ضَضاي اسالهي
تٗسين ضَز .
هازُ  – 58ايتثاضات هٌسضد زض تَزرِ ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي تحت يٌَاى « زيَى تالهحل » زض هَضز ايتثاضات راضي تا
هَاْٗت ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي ٍ زض هَضز ايتثاضات يوطاًي ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي ٍ سايط زستگاّْاي ارطائي تا
تإييس ساظهاى تطًاهِ ٍ تَزرِ ٖاتل هػطِ است .
هازُ  – 59زض هَاضزي  ِٚالظم است ٖثل اظ اًزام تًْس تط اساس ضطايف هٌسضد زض احٛام يا ٖطاض زازّا قثٕ هٗطضات ٍرْي
پطزاذت ضَز هيتَاى تِ تطريع هٗاهات هزاظ هثالُي تًٌَاى پيص پطزاذت تإزيِ ًوَز .
هازُ  – 60زض هَاضزي  ِٚتٌا تِ يللي تسزيل ٍ يا تْيِ اسٌاز ٍهساض٘ الظم تطاي تإزيِ توام زيي هٗسٍض ًثَزُ ٍ يا پطزاذت توام
اضس هيتَاى ٖسوتي اظ ٍرِ تًْس اًزام ضسُ ضا تحت يٌَاى يلي الحساب تِ تطريع هٗاهات هزاظ پطزاذت
ٍرِ هَضز تًْس هيسط ًة
ًوَز .
هازُ  – 61هيعاى ٍ هَاضز تإزيِ پيص پطزاذت ٍ يلي الحساب ٍ ّوچٌيي ًحَُ ٍاضيع ٍ احتساب آًْا تِ ّعيٌِ ٖكًي قثٕ آئيٌٌاهِ
ي تْيِ ٍ تِ تػَية ّيإت ٍظيطاى ذَاّس ضسيس .
اي است  ِٚاظ قطِ ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائ
هازُ – 62
ٍ -1ظاضتراًِ ّا ٍهاسسات زٍلتي ٍ ضطٚتْاي زٍلتي زض غَضتي هي تَاًٌس تطاي ذسهات ٍ ٚاالّاي ٍاضزاتي هَضز ًياظ ذَز اٖسام
تِ اْتتاح ايتثاض اسٌازي ًوايٌس  ِٚهًازل ٚل هثلٍ آى ٍ حَٗٔ ٍ يَاضؼ گوطٚي ٍ سَز تاظضگاًي ٍ سايط ّعيٌِ ّاي شيطتف ،
ايتثاض تإهيي ٚطزُ تاضٌس .
 -2زض هَضز آى ٖسوت اظ ٚاالّا ٍ ذسهات هَؾَو ايي هازُ  ِٚتوَرة ٖطاضزازّاي هًٌٗسُ تْاي آًْا تايس تسضيزاً ٍ يا تكَض يٛزا

زض سالْاي تًس تِ ْطٍضٌسُ پطزاذت ضَز اْتتاح ايتثاض اسٌازي تَسف تاً ٙهطٚعي ايطاى تسٍى پيص زضياْت تْاي ٚاالّا ٍ
ذسهات هعتَض تا تًْس ساظهاى تطًاهِ ٍ تَزرِ هطًط تط پيص تيٌي ايتثاض الظم زض تَزرِ سالْاي هطتَـ هزاظ ذَاّس تَز .
 -3آئيٌٌاهِ ارطائي ايي هازُ ضاهل هثالُي  ِٚاظ تاتت اْتتاح ايتثاض اسٌازي ٖثل اظ حػَل تًْس تًٌَاى پيص پطزاذت ٖاتل تإزيِ
هيثاضس اظ قطِ ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي ٍ ٍظاضت تطًاهِ ٍ تَزرِ ٍ تاً ٙهطٚعي روَْضي اسالهي ايطاى تْيِ ٍ تِ تػَية
ّيإت ٍظيطاى ذَاّس ضسيس .
هازُ ٚ – 63ليِ ايتثاضات راضي ٍ يوطاًي ( سطهايِ گصاضي حاتت ) هٌهَض زض ٖاًَى تَزرِ ٚل ٚطَض تا آذط سال هالي ٖاتل تًْس ٍ
پطزاذت است ٍ هاًسُ ٍرَُ ايتثاضات هػطِ ًطسُ ّط سال تايس حساٚخط تا پاياى ْطٍضزيي هاُ سال تًس تِ ذعاًِ تطگطت زازُ ضَز
 .تًْساتي  ِٚتا آذط سال هالي هطتَـ تا ضيايت هٗطضات زض حسٍز ايتثاض هػَب ايزاز ضسُ ٍ پطزاذت ًطسُ تاضس زض سالْاي تًس
تططح ظيط ٖاتل پطزاذت ذَاّس تَز .
 -1تًْسات هطتَـ تِ ايتثاضات راضي اظ هحل ايتثاض ذاغي  ِٚتحت يٌَاى ( تًْسات پطزاذت ًطسُ تَزرِ هػَب سالْاي ٖثل )
زض تَزرِ سالْاي تًس هٌهَض هيطَز .
 -2تًْسات هطتَـ تِ سالْاي  1352تِ تًس قطحْاي يوطاًي پس اظ ضسيسگي ٍ تإييس هٗاهات هزاظ زستگاّْاي ارطائي زض ظهاى
تإزيِ تًْس اظ هحل ايتثاضي  ِٚزض سالْاي تًس ؾوي هَاْٗتٌاهِ قطحْاي هطتَـ هٌهَض هيطَز .
 -3تًْسات سٌَات هصَٚض زض تٌس ( ) 2زض هَضز قطحْائي  ِٚيوليات آًْا ذاتوِ ياْتِ ٍ يا ٚال هتَّٖ گطزيسُ است پس اظ
ضسيسگي ٍ تإييس هٗاهات هزاظ زستگاّْاي ارطائي زض ظهاى تإزيِ تًْس ٍ تا هَاْٗت ساظهاى تطًاهِ ٍ تَزرِ زض ٖالة قطحي  ِٚاظ
هحل تطًاهِ هطتَـ ٍيا اظ هحل ضزيّ ذاغي  ِٚتِ ّويي هٌهَض زض تَزرِ ّط سال پيص تيٌي هيطَز .
تثػطُ  -1تْاي ٚاال يا ذسهات هَؾَو ٖطاضزازّائي  ِٚزض ّط سال هالي تطاي تإهيي احتيارات ّواى سال قثٕ هٗطضات
هًٌٗس ٍ اظ هحل ايتثاضات راضي ٍيا يوطاًي هػَب تإهيي ضسُ است هططٍـ تط آً ِٛپاياى هست ٖطاضزاز حساٚخط آذط
ّواى سال هالي تَزُ ٍلي تِ يللي  ِٚذاضد اظ اذتياض قطْيي ٖطاضزاز ٍ يا يٛي اظ آًْا است ٚال ٍ يا تًؿاً زض سال هالي تًس
تِ هطحلِ تًْس هيطسس تا تإييس ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي حسة هَضز اظ هحل ايتثاضات هصَٚض زض تٌسّاي (  ٍ ) 1يا ( 2
) ايي هازُ ٖاتل پطزاذت است .
تثػطُ ٍ -2ظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي هزاظ است تطتيثي اتراش ًوايس  ِٚزض غَضت لعٍم هاًسُ ٍرَُ هػطِ ًطسُ
هطتَـ تِ ايتثاضات ٍاحسّاي ذاضد اظ ٚطَض ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي زض پاياى ّط سال هالي تا ضيايت هٓاز آئيٌٌاهِ
هَؾَو هازُ  54ايي ٖاًَى تِ پاي تٌرَاُ گطزاى سال تًس ٍاحسّاي هصَٚض هحسَب گطزز.
تثػطُ  -3چْٛائي  ِٚتا پاياى ّط سال يْسُ حساتْاي ذعاًِ غازض هيطَز پطزاذت آى سال هحسَب هيطَز .
هازُ  – 64ايتثاضات هػَب اظ هحل زضآهسّاي اذتػاغي تا آذط سال هالي زض حسٍز ٍغَلي زضآهسّاي هطتَـ ٖاتل تًْس ٍ
پطزاذت هيثاضس ٍ هاًسُ ٍرَُ ايتثاضات اظ هحل زضآهس اذتػاغي هػطِ ًطسُ ّط سال تايس تا پاياى ْطٍضزيي هاُ سال تًس تِ
ذعاًِ تطگطت زازُ ضَز تا تِ حساب زضآهس يوَهي ٚطَض هٌهَض گطزز  .تًْساتي  ِٚتا آذط سال هالي تا ضيايت هٗطضات زض حسٍز
ايتثاض هػَب ٍ زضآهسّاي ٍغَلي هطتَـ ايزاز ضسُ ٍ پطزاذت ًطسُ تاضس زض سالْاي تًس اظ هحل ايتثاض هَؾَو تٌس ي ٙهازُ 63
ايي ٖاًَى ٖاتل پطزاذت تَز .
تثػطُ ّ -1ط هثلٍ اظ زضآهسّاي اذتػاغي هَؾَو ايي هازُ  ِٚظائس تط هيعاى پيص تيٌي ضسُ زض تَزرِ ّاي هػَب
هطتَـ ٍغَل ضَز ٖ ،اتل هػطِ ًثَزُ ٍ تايس تِ حساب زضآهس يوَهي ٚطَض ٍاضيع گطزز .
تثػطُ  – 2ساظهاى تإهيي ارتوايي اظ ضوَل هٗطضات ايي هازُ هستخٌي است ٍ هطوَل هٗطضات هطتَـ تِ ذَز هيثاضس .
هازُ ٚ – 65ليِ زستگاّْاي ارطائي هٛلٌٓسرع زض هَاضزي  ِٚتوَرة ايي ٖاًَى ٍ سايط َٖاًيي ٍ هٗطضات تطتية زيگطي هٗطض
ضسُ تاضس پطزاذتْاي ذَز ضا هٌحػطاً اظ قطيٕ حساتْاي تاًٛي هزاظ اًزام زٌّس ٍ گَاّي تاً ٙزائط تط :
 -1اًتٗال ٍرِ تِ حساب شيٌٓى .

 -2پطزاذت ٍرِ تِ شيٌٓى يا ٖائن هٗام ٖاًًَي اٍ .
 -3حَالِ زض ٍرِ شيٌٓى يا ٖائن هٗام ٖاًًَي اٍ پطزاذت هحسَب هيگطزز .
هازُ  -66زض هَضز تَزرِ ضَضاي ًگْثاى ٍ هزلس ضَضاي اسالهي ضيايت هٗطضات ايي ٖاًَى العاهي ًيست ٍ هػطِ ايتثاضات ّط
گْثاى
ي ٙاظ آًْا تاتى آئيٌٌاهِ زاذلي ذاظ ّط ٚسام ذَاّس تَز ٍ ايتثاضات هعتَض تط اساس زضذَاست ٍرِ اظ قطِ زتيط ضَضاي ى
ٍ ضئيس هزلس ضَضاي اسالهي ٍ يا هٗاهاتي  ِٚاظ قطِ ايطاى هزاظ ّستٌس تَسف ذعاًِ ٖاتل پطزاذت هيثاضس .
هازُ  – 67يٌاٍيي ٚو ٙهٌسضد زض تَزرِ ٚل ٚطَض هٌحػطاً ًانط تط ايتثاضات راضي است .
هازُ  – 68تَزرِ ّط ي ٙاظ ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي ٍ ٍاحسّاي ٍاتستِ تِ آًْا تايس تكَض ٚاهل ٍ رساگاًِ زض تَزرِ ٚل
ٚطَض زضد ضَز ٍ هٌهَض ٚطزى ايتثاض تحت يٌَاى ٚو ٙؾوي تَزرِ ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي تطاي پطزاذت تِ ٍاحسّاي
ٍو ٍرِ اظ ايي
تاتًِ ٍ ٍاتستِ ّواى ٍظاضتراًِ يا هاسسِ زضلتي ٍ يا تِ ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي زيگط ٍ ّوچٌيي پطزاذت ّط ى
تاتت هوٌَو است .
هازُ  – 69ايتثاضاتي  ِٚزض ٖاًَى تَزرِ ٚل ٚطَض تًٌَاى ٚو ٙتطاي يوليات راضي ضطٚتْاي زٍلتي هٌهَض هيطَز توَرة
حَالِ ٍ زضذَاست ٍرِ هٗاهات هزاظ ضطٚتْاي هصَٚض تا ضيايت هٗطضات هطتَـ تَسف ذعاًِ ٖاتل پطزاذت ذَاّس تَز ّ .طگاُ
پس اظ پايا ى سال هالي ظياى ضطٚت تط اساس تطاظ ًاهِ ٍ حساب سَز ٍظياى هػَب هزوى يوَهي اظ هثلٍ پيص تيٌي ضسُ زض تَزرِ
هػَب هطتَـ ٚوتط تاضس ضطٚت هٛلّ است اتتسا ظياى حاغلِ ضا اظ هحل هٌاتى زاذلي پيص تيٌي ضسُ زض تَزرِ هػَب ذَز
تإهيي ٍ اظ ٚو ٙزٍلت ْٗف تطاي رثطاى تاٖيواًسُ ظياى استٓازُ ًوايس ٍ هاظاز ٚو ٙزضياْتي اظ زٍلت ًاضي اظ تٗليل ظياى پيص
تيٌي ضسُ ضا تِ حساب ذعاًِ ٍاضيع ًوايس .
تثػطُ – ضطٚتْاي زٍلتي هٛلٌٓس حساٚخط نطِ هست يٛواُ پس اظ تػَية تطاظًاهِ ٍ حساب سَز ٍظياى تَسف هزوى
ضز ًوايٌس .
يوَهي ٍرَُ ٖاتل تطگطت هَؾَو ايي هازُ ضا تِ ذعاًِ هست
هازُ ٚ – 70ليِ ٍرَّي  ِٚذاضد اظ هٌاتى زاذلي ضطٚتْاي زٍلتي ٍ ايتثاضات زستگاّْاي ارطائي تاتت ذطيس ٍ تساض٘ هَاز
َصائي ٍ ٚاالّاي اساسي هَضز ًياظ ياهِ اذتػاظ زازُ هيطَز تايس هٌحػطاً تِ هػطِ تساض٘ ّواى هَاز ٍ ٚاالّا تطسس ٍ .رَُ
حاغل اظ ْطٍش هَاز ٍ ٚا الّاي هعتَض تايس هستٗيواً توٌهَض ٍاضيع ٍرَُ زضياْتي اظ ايي تاتت تِ حساب ّاي تاًٛي هطتَـ تَزيى
ضَز  .ظياى احتوالي حاغل اظ ذطيس ٍ ْطٍش ايي ٖثيل هَاز ٍ ٚاالّا تط اساس َٖاًيي ٍ هٗطضات هطتَـ ٍ زض حسٍز ايتثاضات
هػَب پس اظ ضسيسگي ٍ تإييس حساتطس هٌترة ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي ٖاتل پطزاذت ٍ احتساب تِ ّعيٌِ ٖكًي هيثاضس .
تثػطُ  -1حساب ذطيس ٍ ْطٍش هَاز ٍ ٚاالّاي هعتَض تايس تكَض هزعا اظ يوليات هالي زستگاُ ارطائي هطتَـ ًگْساضي
ضَز تِ تطتيثي  ِٚضسيسگي حساتْاي هصَٚض تكَض هستٗل اهٛاى پصيط تاضس .
تثػطُ  – 2زض هَاضز لعٍم تٌا تِ پيطٌْاز زستگاُ ارطائي هطتَـ ٍ هَاْٗت ساظهاى تطًاهِ ٍ تَزرِ ٖثل اظ ضسيسگي حساتطس
هٌترة ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي حساٚخط تا هًازل  70زضغس هثلٍ ظياى پيص تيٌي ضسُ هطتَـ تِ ذطيس ٍْطٍش
ٚاالّاي هَؾَو ايي هازُ تكَض يلي الحساب ٖاتل پطزاذت هيثاضس .
تثػطُ ّ -3ط ًَو ترلّ اظ هٗطضات ايي هازُ زض حٛن تػطِ َيط ٖاًًَي زض ٍرَُ ٍ اهَال زٍلتي هحسَب ذَاّس ضس .
هازُ  – 71پطزاذت ٚو ٍ ٙيا اياًِ تِ اْطاز ٍ هاسسات َيط زٍلتي اظ هحل تَزرِ ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي ٍ ضطٚتْاي
زٍلتي رع زض هَاضزي  ِٚتِ اٖتؿاي ٍنايّ ٖاًًَي هطتَـ ًاگعيط اظ تإزيِ چٌيي ٍرَّي هيثاضٌس هوٌَو است  .ؾَاتف پطزاذت
ايي ٖثيل ٚوّ ٙا ٍ اياًات تتػَية هزلس ضَضاي اسالهي ذَاّس ضسيس ٍ ٍرَُ پطزاذتي اظ ايي تاتت تَسف شيحساتاى
زستگاّْاي پطزاذت ٌٌٚسُ تا اذص ضسيس اظ زضياْت ٌٌٚسُ تِ حساب ّعيٌِ ٖكًي هٌهَض ذَاّس ضس هگط آً ِٛزض ؾَاتف هصَٚض
تطتية زيگطي هٗطض ضسُ تاضس .

تثػطُ – زٍلت هٛلّ است تط هػطِ ايتثاضاتي  ِٚتًٌَاى ٚو ٙاظ هحل تَزرِ ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي ٍ
ضطٚتْاي زٍلتي ٍ يا اظ هحل ايتثاضات هٌهَض زض سايط ضزيْٓاي تَزرِ ٚل ٚطَض تِ هاسسات َيط زٍلتي پطزاذت هيطَز
ًهاضت هالي ايوال ٌٚس ً .حَُ ًهاضت هصَٚض تاتى آئيٌٌاهِ اي است  ِٚتٌا تِ پيطٌْاز ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي ٍ
ٍظاضت تطًاهِ ٍ تَزرِ تتػَية ّيإت ٍظيطاى ذَاّس ضسيس .
هازُ  – 72هػطِ ايتثاضات راضي ٍ يوطاًي هٌهَض زض تَزرِ ٚل ٚطَض تاتى هٗطضات ايي ٖاًَى ٍ سايط َٖاًيي ٍ هٗطضات يوَهي
زٍلت هيثاضس .
تثػطُ  -1هػطِ ايتثاضات اظ هحل زضآهسّاي اذتػاغي تطاساس تَزرِ ّاي هػَب رع زض هَاضزي  ِٚزض ايي ٖاًَى
تطاي تطاي آًْا تًييي تٛليّ ضسُ است تاتى هٗطضات ٖاًًَي هطتَـ هيثاضس ٍ زض غَضتي ِٛزستگاّْاي ارطائي شيطتف زاضاي
هٗطضات ٖاًًَي ذاظ تطاي ايي هَؾَو ًثاضس ايتثاضات هصَٚض تط اساس َٖاًيي ٍ هٗطضات يوَهي زٍلتي ٖاتل هػطِ
ذَاّس تَز .
تثػطُ  -2هػطِ زضاهسّا ٍ سايط هٌاتى تإهيي ايتثاض ضطٚتْاي زٍلتي تط اساس تَزرِ ّاي هػَب رع زض هَاضزي  ِٚزض
ايي ٖاًَى تطاي آًْا تًييي تٛليّ ضسُ است تاتى هٗطضات ٖاًًَي هطتَـ هيثاضس لٛي ارطاي قطحْاي يوطاًي ضطٚتْاي
هصَٚض اظ ًهط هٗطضات هالي ٍ هًاهالتي تاتى هٓاز ايي ٖاًَى ٍ سايط َٖاًيي ٍ هٗطضات يوَهي زٍلت ذَاّس تَز  .ضطٚتْا ٍ
ساظهاًْاي زٍلتي  ِٚضوَل هٗطضات يوَهي تِ آًْا هستلعم شٚط ًام است ًيع هطوَل هٓاز ايي هازُ ذَاٌّس تَز .
تثػطُ  -3زض غَضتي ِٛهاسسات ٍ ًْازّاي يوَهي َيط زٍاتي زاضاي هٗطضات ٖاًًَي ذاغي تطاي هػطِ ايتثاضات ذَز
تاضٌس هيتَاًٌس ايتثاضات راضي ضا  ِٚاظ هحل ايتثاضات هٌهَض زض ٖاًَى تَزرِ ٚل ٚطَض زض اذتياض آًْا گصاضزُ هيطَز رعء
زض هَاضزي ِٛزض ايي ٖاًَى غطاحتاً تطاي آى تًييي تٛليّ ضسُ است قثٕ هٗطضات هطتَـ تِ ذَز تِ هػطِ تطساًٌس  .زض
هَاضزي  ِٚايتثاضات هَؾَو ايي تثػطُ اظ هحل ايتثاضات ًتهَض زض تَزرِ ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي تًٌَاى ٚوٙ
زض اذتياض هاسسات ٍ ًْازّاي يوَهي َيط زٍلتي گصاضزُ هيطَز شيحساب زستگاُ پطزاذت ٌٌٚسُ ٚوٍ ٙرَُ پطزاختي اظ
ايي تاتت ضا تا اذص ضسيس هاسسِ زضياْت ٌٌٚسُ تِ ّعيٌِ ٖكًي هٌهَض ذَاّس ًوَز .
تثػطُ  -4ايتثاضات قطحْاي يوطاًي هاسسات ٍ ًْازّاي يوَهي َيط زٍلتي تاتى ايي ٖاًَى ٍ سايط َٖاًيي ٍ هٗطضات
يوَهي زٍلت هيثاضس .
تثػطُ  – 5حساب ٍ اسٌاز ّعيٌِ هطتَـ تِ ايتثاضات راضي ٍ قطحْاي يوطاًي ( سطهايِ گصاضي حاتت ) هاسسات ٍ ًْازّاي
يوَهي َيط زٍلتي تايس ٖثل اظ تػَية هطارى ٖاًًَي شيطتف ٍسيلِ حساتطساى هٌترة ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي
ضسيسگي ضَز ٍ حساب ساالًِ آًْا تطاي حساتطسي تِ زيَاى هحاسثات ٚطَض تحَيل گطزز .
تثػطُ  -6آئيٌٌاهِ ّا ي هالي ٍ هًاهالتي هطتَـ تِ ايتثاضات راضي آى زستِ اظ هاسسات ٍ ًْازّاي يوَهي َيط زٍلتي ِٚ
توَرة ٖاًَى اظ ضوَل هٗطضات يوَهي هستخٌي ضسُ ٍ يا تطًَس تا ضيايت ٖاًَى زيَاى هحاسثات ٚطَض تَسف ٍظاضت اهَض
اٖتػازي ٍ زاضائي تٌهين ٍ تِ تػَية ّيإت ٍظيطاى ذَاّس ضسيس .
هازُ ًٗ – 73ػاى ٍ تٓطيف حاغل زضاتَاتزوًي هإهَضيي ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي  ِٚتوَرة هٗطضات هزاظ تِ اذص ٍ
ًگْساضي ٍرِ ًٗس ٍ يا اٍضاٖي  ِٚزض حٛن ٍرِ ًٗس است هيثاضٌس ًسثت تِ ٍرَُ ٍ يا اٍضأ هصَٚض تا ايالم زستگاُ ارطائي هطتَـ
تاض ّعيٌِ ّاي پيص تيٌي ًطسُ هٌهَض زض تَزرِ ٚل ٚطَض تإهيي هيطَز  .ايي اٖسام هاًى
تا ضؤي زيَاى هحاسثات ٚطَض اظ هحل ايت
تًٗية ٖاًًَي هسٍَالى اهط ًرَاّس تَز .
تثػطُ – ٍرَّي  ِٚتط احط تًٗية هسٍَالى اهط اظ ايي تاتت ٍغَل ذَاّس ضس تِ حساب زضآهس يوَهي هٌهَض هيگطزز .
هازُ ً – 74حَُ اًزام ٍ حسٍز ٍنايّ ٍ هسٍَليتْاي ًوايٌسگيْاي ذعاًِ زض استاًْا ٍ چگًَگي اضتثاـ آًْا تا ذعاًِ زاضي ٚل ٍ
زستگاّْاي ارطائي هستٗط زض ضْطستاًْاي تاتًِ ّط استاى توَرة آئيٌٌاهِ اي  ِٚتا ضيايت هٓاز ايي ٖاًَى تتػَية ٍظيط اهَض
اٖتػازي ٍ زاضائي هيطسس هًيي ذَاّس ضس .

هازُ  – 75هٗطضات هطتَـ تِ ًحَُ زضذَاست ٍرِ تطاي ّعيٌِ ّاي زستگاّْاي ارطائي زض هطٚع ٍ ضْطستاًْا ٍ ًيع هٗطضات هطتَـ
تِ اتالٌ ايتثاض ٍ حَالِ ّاي ًٗسي توَرة زستَضالًولي ذَاّس تَز  ِٚاظ قطِ ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي تْيِ ٍ تِ هَٖى
ارطاء گصاضزُ ذَاّس ضس .
تْطت هاُ ّط سال تايس تَزرِ يوطاًي هػَب آى سال ٍ ايتثاضات ٚليِ زستگاّْا ٍ هَاْٗتٌاهِ
تثػطُ – حساٚخط تا اٍل اضزي
ّا تِ آًْا اتالٌ ٍ هٗساضي اظ ايتثاضات قثٕ ٖاًَى تِ زستگاّْاي هزطي ترػيع زازُ ضَز .
هازُ  -76تطاي ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي ٍ ضطٚتْاي زٍلتي ( تاستخٌاء تاًْٛا ٍ ضطٚتْاي تينُ ٍ هاسسات ايتثاضي ) ٍ
ٍاحسّاي تاتًِ آًْا زض هطٚع ٍ ضْطستاًْا حسة هَضز اظ قطِ ذعاًِ ٍ يا ًوايٌسگي ذعاًِ زض استاًْا زض تاً ٙهطٚعي روَْضي
اسالهي ايطاى ٍ سايط تاًْٛاي زٍلتي  ِٚاظ قطِ تاً ٙهطٚعي روَْضي اسالهي ايطاى ًوايٌسگي زاضتِ تاضٌس  ،تِ تًساز هَضز ًياظ
حساتْاي تاًٛي تطاي پطزاذتْاي هطتَـ اْتتاح ذَاّس ضس  .استٓازُ اظ حساتْاي هعتَض زض هَضز ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي تا
اهؿاء هطتط٘ زيحساب ٍ يا هٗام هزاظ اظ قطِ اٍ ٍ الاٖل يٌٓٛط زيگط اظ هٗاهات هسٍَل ٍ هزاظ زستگاُ هطتَـ تِ هًطْي ذعاًِ ٍ يا
ًوايٌسگي ذعاًِ زض استاى تًول ذَاّس آهس ٍ ٚليِ پطزاذتْاي زستگاّْاي ًاهثطزُ هٌحػطاً اظ قطيٕ حساتْاي هزاظ ذَاّس تَز .
استٓازُ اظ حساتْاي تاًٛي ضطٚتْاي زٍلتي تا اهؿاء هطتط٘ هٗاهات هصَٚض زض اساسٌاهِ آًْا ٍ شيحساب ضطٚت يا هٗام هزاظ اظ
قطِ اٍ هوٛي ذَاّس تَز .
تثػطُ – هاسسات ًٍْازّاي ينٍهي َيط زٍلتي هَؾَو هازُ  5ايي ٖاًَى هازاهي  ِٚاظ هحل زضآهس يوَهي ٍرْي
زضياْت هيساضًس زض هَضز ٍرَُ هصَٚض هطوَل هٗطضات ايي هازُ ذَاٌّس تَز ٍ ٍرَُ ايتثاضاتي  ِٚزض ٖاًَى تَزرِ ٚل
ٚطَض تطاي ايي ٖثيل زستگاّْا تِ تػَية هيطسس  ،تَسف ذعاًِ ٍ يا ًوايٌسگي ذعاًِ زض استاى هٌحػطاً اظ قطيٕ حساتْاي
تاًٛي هصَٚض ٖاتل پطزاذت هيثاضس .
هازُ ٍ – 77ظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي هيتَاًٌس تطاي ضْى احتيارات سال تًس زض هَاضزي  ِٚهَؾَيي رٌثِ َْضي ٍ َْتي
زاًستِ ٍ تإذيط زض اًزام آى هٌزط تِ ظياى ٍ ذساضت زٍلت ٚطزز تِ پيطٌْاز تاالتطيي هٗام ا رطائي زستگاُ هطتَـ ٍ تإييس ساظهاى
تطًاهِ ٍتَزرِ تا هَاْٗت ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي ٖطاضزازّاي الظم تطاي ذطيس ٚاال يا ذسهات هَضز ًياظ تا ضيايت هٗطضات
هًٌٗس ًوايٌس هططٍـ تط ايٌ ِٛهثلٍ ايٌگًَِ ٖطاضزازّا تِ تطريع ٍظاضت تطًاهِ ٍ تَزرِ زض ّط هَضز حساٚخط تيص اظ ايتثاض هػَب
ٍهطاتِ آى زض آى سال ٍ يا زض غَضت رسيس تَزى هَؾَو هزوَياً زض هَضز ّط زستگاُ ارطائي حساٚخط تيص اظ زُ زضغس هزوَو
ايتثاضات َيط پطسٌلي هػَب ٍاحسهطتَـ ًثاضس  .چٌاًچِ زض ارطاي ٖطاضزز هًٌٗسُ ٍ تط اساس هٗطضات هطتَـ پطزاذت ٍرَّي
تًٌَاى پيص پطزاذت ؾطٍضت پيسا ٌٚس ٍ يا ٖطاضزازّاي هعتَض ٖثل اظ پاياى سال هالي تِ هطحلِ تًْس تطسس ٍ ،ظاضت اهَضاٖتػازي
ٍ زاضائي هيتَاًس ٍرَُ الظم ضا تًٌَاى پيص پطزاذت ( اظ هحل ايتثاض ذاغي  ِٚزض ارطاي ايي هازُ زض تَزرِ ّط سال پيص تيٌي
هيطَز ) تإزيِ ًوايس ٍ زض سال تًس پس اظ تػَية تَزرِ ضؤساً اظ ايتثاضات زستگاُ هطتَـ ٍاضيع ًوايس .
هازُ  – 78زض هَضز هراضد هطتَـ تِ حَازث هْن ٍ ًاگْاًي هولٛتي اظ ٖثيل رٌگ  ،آتص سَظي  ،ظلعلِ  ،سيل  ،تيواضيْاي ّوِ
گيط ٍ تيواضيْاي هطتَـ تِ حَازث َْٔ  ،حػط اٖتػازي ٍ ّوچٌيي هَاضز هطاتِ  ِٚتِ ْطهاى ضّثط يا ضَضاي ضّثطي تًٌَاى
ؾطٍضتْاي اسالهي ٍ يا هولٛتي ايالم گطزز  ،ضيايت هٗطضات ايي ٖاًَى العاهي ًيست ٍ تاتى ( ٖاًَى ًحَُ ّعيٌِ ٚطزى ايتثاضاتي
 ِٚتوَرة ٖاًَى اظ ضوَل ٖاًَى هحاسثات يوَهي ٍ سايط هٗطضات يوَهي زٍلت هستختي ّستٌس )  ،هيثاضس  .گعاضش اهط تايس زض
اٍليي رلسِ هذلس ضَضاي اسالهي تَسف ًرست ٍظيط تٗسين گطزز .

ْػل سَم
ْػل سَمً -هلطت هالي
هازُ  – 90ايوال ًهاضت هالي تط هراضد ٍظضتراًِ ّا ٍ هاسسات ٍ ضطٚتْاي زٍلتي اظ ًهط اًكثأ پطزاذتْا تا هٗطضات ايي ٖاًَى ٍ
سايط َٖاًيي ٍهٗطضات ضارى تِ ّط ًَو ذطد  ،تًْسُ اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي است .

تثػطُ – ًهاضت يوالتي زٍلت تط ارطاي ًْاليتْا ٍ قطحْاي يوطاًي ّ ِٚعيٌِ آًْا اظ هحل ايتثاضات راضي ٍ يوطاًي زض
ٖاًَى تَزرِ ٚل ٚطَض تأهيي هيطَز  ،توٌهَض اضظضياتي ٍ اظ ًهط هكاتٗت يوليات ٍ ًتايذ حاغلِ تا ّسْْا ٍ سياستْاي تًييي
ضسُ زض َٖاًيي تطًاهِ يوطاًي ٍ َٖاًيي تَزرِ ٚل ٚطَض ٍ هٗايسِ پيططْت ٚاض تا رسٍلْاي ظهاًثٌسي تِ تطتيثي  ِٚزض ٖاًَى
تطًاهِ ٍ تَزرِ ٚطَض هٗطض ضسُ ٍ يا ذَاّس ضس ٚواٚاى تًْسُ تطًاهِ ٍ تَزرِ هيثاضس .
هازُ  – 91زض غَضتي  ِٚشيحساب اًزام ذطري ضا تط ذالِ ٖاًَى ٍ هٗطضات تطريع زّس  ،هطاتة ضا تا شٚط هستٌس ٖاًًَي هطتَـ
ٚتثا ً تِ هٗام غازض ٌٌٚسُ زستَض ذطد ايالم هي ٌٚس  .هٗام غازض ٌٌٚسُ زستَض پس اظ ٍغَل گعاضش شيحساب چٌاًچِ زستَض ذَز
ضا هٌكثٕ تا َٖاًيي ٍ هٗطضات تطريع زازُ ٍ هسٍَليت ٖاًًَي تَزى زستَض ذَز ضا ٚتثاً تا شٚط هستٌس ٖاًًَي تِ يْسُ تگيطز ٍ
هطاتة ضا تِ شيحساب ايالم ًوايس  .شيحساب هٛلّ است ٍرِ سٌس ّعيٌِ هطتَـ ضا پس اظ ؾويوِ ًوَزى زستَض ٚتثي هتؿوي ٖثَل
هسٍَليت هصَٚض پطزاذت ٍ هطاتة ضا تا شٚط هستٌسات ٖاًًَي هطتَـ تِ ٍظاضت اهَض لٗتػازي ٍ زاضائي ٍ ضًٍَضت آًطا تا شٚط
هستٌسات ٖاًًَي هطتَـ تِ ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي ٍ ضًٍَضت آًطا رْت اقالو تِ زيَاى هحاسثات ٚطَض گعاضش ًوايس .
ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي زض غَضتي  ِٚهَضز ضا ذالِ تطريع زاز هطاتة ضا تطاي اٖساهات ٖاًًَي الظم تِ زيَاى هحاسثات
ٚطَض ايالم ذَاّس زاز .
هازُ  – 92زض هَاضزي  ِٚتط احط تًْس ظائس تط ايتثاض يا يسم ضيايت هٗطضات ايي ٖاًَى ذسهتي اًزام ضَز يا هالي تِ تػَية زٍلت
زضآيس  ،زستگاُ ارطايي شيطتف هٛلّ تِ ضز هًاهلِ هطتَقِ هيثاضس  ٍ .زض غَضتي  ِٚضز ييي آى هيسط ًثَزُ ٍ يا ْطٍضٌسُ اظ ٖثَل
اهتٌاو زاضتِ تاضس ٍ ّوچٌيي زض هَضز ذسهات اًزام ضسُ هٛلّ تِ ٖثَل ٍ ٍرِ هَضز هًاهلِ زض حسٍز ايتثاضات هَرَز يا
ايتثاضات سال تًس زستگاُ ارطايي هطتَـ ٖاتل پطزاذت است ٍ اٖساهات َْٔ هاًى تًٗية ٖاًًَي هترلّ ًرَاّس تَز .
هازُ  – 93زض غَضتي ِٛتط اساس گَاّي ذالِ ٍاٖى شيحساب ًسثت تِ تإهيي ايتثاض ٍ يا اٖسام يا زستَض ٍظيط يا ضئيس هاسسِ زٍلتي
يا هٗاهات هزاظ اظ قطِ آًْا ظائس تط ايتثاض هػَب ٍ يا تط ذالِ ٖاًَى ٍرْي پطزاذت يا تًْسي يليِ زٍلت اهؿاء ضَز ّط ي ٙاظ
ايي ترلٓات زض حٛن تػطِ َيط ٖاًًَي زض ٍرَُ ٍ اهَال زٍلتي هحسَب ذَاّس ضس .
هازُ ٍ – 94ظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي هٛلّ است تا ضيايت َٖاًيي ٍ هٗطضات ًسثت تِ ايزاز ٍحست ضٍيِ زض هَضز ايوال
ًهاضت ٖثل اظ ذطد اٖسام ًوايس .

ْػل چْاضم
ْػل چْاضم-تٌهين حساب ٍ تٓطيٍ تَزرِ
هازُ ٚ – 95ليِ شيحساتاى ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي هٛلٌٓس ًسرِ اٍل غَضتحساب زضياْت ٍ پطزاذت ّط هاُ ضا ّوطاُ تا
اغل اسٌاز ٍ مزاض٘ هطتَـ هٌتْي تا آذط هاُ تًس ٍ حساب ًْائي ّط سال ضا حساٚخط تا پاياى ذطزازهاُ سال تًس تِ تطتيثي  ِٚزض
ارطاي هازُ ٖ 39اًَى زيَاى هحاسثات ٚطَض هٗطض هيطَز تِ زيَاى هصَٚض تحَيل ٍ ًسرِ زٍم غَضتحساتْاي هصَٚض ضا تسٍى
ؾويوِ ٚطزى اسٌاز ٍ هساض٘ تِ ًحَي ٍ ِٚظاضت امٍض اٖتػازي ٍ زاضائي هًيي هي ٌٚس تِ ٍظاضت ًاهثطزُ اضسال ًوايٌس
تثػطُ  -1غَضتحساتْاي َْٔ تايس تِ اهؿاء تاالتطيي هٗام زستگاُ ارطائي هطتَـ ٍ يا هٗام هزاظ اظ قطِ اٍ ٍ شيحساب ٍ
گَاّي ًوايٌسُ زيَاى هحاسثات ٚطَض ضسيسُ تاضس
تثػطُ  – 2هَايس تٌهين ٍ اضسال غَضتحساتْاي هَؾَو ايي هازُ تَسف زيَاى هحاسثات ٚطَض تا ّواٌّگي ٍظاضت اهَض
اٖتػازي ٍ زاضائي ٖاتل تُييط هيثاضس .
تثػطُ ً -3حَُ حساتطسي يا ضسيسگي زيَاى هحاسثات ٚطَض هًيي ذَاّس ضس .
هازُ  – 96زستگاّْاي ارطائي هٛلٌٓس تِ تطتيثي ّ ِٚيإت ٍظيطاى هًيي ذَاّس ًوَز حساٚخط نطِ هست ضص هاُ پس اظ پاياى ّط
سال هالي گعاضش يوليات اًزام ضسُ قي آى سال ضا تط اساس اّساِ پيص تيٌي ضسُ زض تَزرِ هػَب تِ زيَاى هحاسثات ٚطَض
ٍ ٍظاضت تطًاهِ ٍ تَزرِ ٍ ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي اضسال زاضًس .

هازُ  -97زض هَاًٖي  ِٚسوت شيحساب تُييط ٌٚس ٍ يا تِ ّط يٌَاى سوت شيحساتي اظ ٍي سلة ضَز شيحساتاى ٖثلي ٍ تًسي
هٛلٌٓس حساٚخط نطِ يٛواُ اظ تاضيد اضتُال شيحساب رسيس تط اساس زستَض الًولي  ِٚتَسف ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي تْيِ
هيطَز سَاتٕ شيحساتي ضا تا تٌهين غَضت هزلس  ،تحَيل ٍ تحَل ًوايٌس  .ايي غَضت هزلس تايس تِ اهؿاء تحَيل زٌّسُ ٍ
تحَيل گيطًسُ ضسيسُ ٍ ًسرِ اٍل آى تِ ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي اضسال گطزز .
تثػطُ – زض هَاضزي ِٛشيحساب اظ تحَيل اتَاتزوًي ذَز استٌٛاِ ًوايس يا تِ ّط يلتي ضطٚت اٍ زض اهط تحَيل ٍ تحَل
هيسط ًثاضس  ،اتَاتزوًي ٍي تا حؿَض ًوايٌسُ زيَاى هحاسثات ٚطَض ٍ ًوايٌسُ ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي تا تٌهين
غَضت هزلس تِ شيحساب رسيس تحَيل ذَاّس ضس .
هازُ  – 98ضطٚتْاي زٍلتي هٛلٌٓس تطاظًاهِ ٍ حساب سَز ٍظياى ذَز ضا تالْاغلِ پس اظ تػَية هزوى يوَهي هطتَـ تطاي زضد
زض غَضتحساب يولٛطز ساالًِ تَزرِ ٚل ٚطَض تِ ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي اضسال ًوايٌس .
هازُ  -99ضطٚتْاي زٍلتي هٛلٌٓس غَضت حساب زضياْت ٍ پطزاذت قطحْاي يوطاًي (ايتثاضات سطهايِ گصاضي حاتت ) ذَز ضا
قثٕ زستَض الًولي  ِٚاظ قطِ ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي تٌهين ذَاّس ضس تْيِ ٍ پس اظ تػَية هزوى يوَهي هطتَـ
تالْاغلِ رِت زضد زض غَضتحساب يولٛطز ساالًِ تَزرِ ٚل ٚطَض تِ ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي اضسال ًوايٌس  .هاسسات
اًتٓايي ٍاتستِ تِ زٍلت هَؾَو هازُ  130ايي ٖاًَى ًيع هطوَل حٛن ايي هازُ هيثاضٌس .
ًس غَضتحساب زضياْت ٍ پطزاذت ساالًِ
هازُ ٚ – 100ليِ هاسسات ٍ ًْازّاي يوَهي َيط زٍلتي هَؾَو هازُ  5ايي ٖاًَى هٛلّ
ذَز اين اظ ايتثاضات راضي ٍ يا قطحْاي يوطاًي ( ايتثاضات سطهايِ گصاضي حاتت ) ضا هكاتٕ زستَض الًولي  ِٚاظ قطِ ٍظاضت
يس رْت
اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي تْيِ ٍ اتالٌ ذَاّس ضس تٌهين ٍ پس اظ تػَية هطارى شيطتف حساٚخط تا پاياى ضْطيَض هاُ سال ب
زضد زض غَضت حساب يولٛطز ساالًِ تَزرِ ٚل ٚطَض تِ ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي اضسال زاضًس .
تثػطُ – ًْازّا ٍ هاسسات هطوَل ايي هازُ پس اظ تِ تػَية ضسيسى آئيٌٌاهِ هالي هطتَـ زض ارطاي تثػطُ  6هازُ  72ايي
ٖاًَى زض هَضز تٌهين ٍ اضسال غَضت حساتْاي َْٔ زض هَيس ٍ تِ تطتية هٗطض زض آئيٌٌاهِ هصَٚض يول ذَاٌّس ٚطز .
هازُ  – 101ذعاًِ هٛلّ است غَضتحساب زضياْتْا ٍ پطزاذتْاي هاّاًِ حساتْاي زضآهس هتوطٚع زض ذعاًِ ضا تِ تٓٛي ٙاًَاو
حساتْا حساٚخط نطِ هست زٍ هاُ تْيِ ٍ تِ زيَاى هحاسثات ٚطَض تحَيل ًوايس  .قثِٗ تٌسي اًَاو حساتْاي هصَٚض زض ايي هازُ تا
زض ًهط گطْتي قثِٗ تٌسي زضآهسّا ٍ ايتثاضات زضٖاًَى تَزرِ ٚل ٚطَض تَسف ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي تًييي ٍ ايالم
ذَاّس ضس .
هازُ  – 102پيص پطزاذتْا زض سالي  ِٚتِ هطحلِ تًْس هيطسس ٍ يلي الحساتْا زض سالي  ِٚتػٓيِ هيطَز تِ حساب ٖكًي ّناى سال
هحسَب ٍ زض غَضت حساب يولٛطز ساالًِ تَزرِ ٚل ٚطَض روًاُ ٍ ذطراُ هٌهَض هيطَز .
هازُ ٍ – 103ظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي هٛلّ است غَضتحساب يولٛطز ّط سال هالي ضا حساٚخطتا پاياى آشض هاُ سال تًس
قثٕ تٗسيوات ٍ يٌاٍيي زضآهس ٍ سايط هٌاتى تإهيي ايتثاض ٍ ايتثاضات هٌسضد زض ٖاًَى تَزرِ سال هطتَـ تْيِ ٍ ّوطاُ تا غَضت
گطزش ًٗسي ذعاًِ حاٍي اقاليات ظيط :
الّ – غَضتحساب زض ياْتْاي ذعاًِ ضاهل :
 -1هَرَزي اٍل سال ذعاًِ
 -2زضآهسّاي اٍل سال ذعاًِ
 -3سايط هٌاتى تإهيي ايتثاض
ٍ -4اضيع پيص پطزاذتْاي سالْاي ٖثل
ب -غَضتحساب پطزاذتْاي ذعاًِ ضاهل :
 -1پطزاذتي اظ هحل ايتثاضات ٍ سايط هٌاتى تإهيي ايتثاض هٌهَض زض ٖاًَى تَزرِ سال هطتَـ .

 -2پيص پطزاذتْا .
 -3پيص پطزاذتْاي سالْاي ٖثل  ِٚتِ پاي ايتثاضات هػَب سال هالي هٌهَض ضسُ است .
 -4هَرَزي آذط سال .
تكَض ّوعهاى يً ٙسرِ تِ زيَاى هحاسثات ٚطَض ٍ يً ٙسرِ تِ ّيإت ٍظيطاى تسلين ًوايس .
هازُ  – 104زيَاى هحاسثات ٚطَض هٛلّ است ( هكاتٕ اغل ٖ 55اًَى اساسي ) تا تطضسي حساتْا ٍ اسٌاز ٍ هساض٘ ٍ تكثيٕ تا
غَضت حساب يولٛطز ساالًِ تَزرِ ٚل ٚطَض ًسثت تِ تْيِ تٓطيٍ تَزرِ ساالًِ اٖسام ٍ ّط سال گعاضش تٓطيٍ تَزرِ سال ٖثل ضا
تِ اًؿوام ًهطات ذَز تِ هزلس ضَضاي اسالهي تسلين ٍ ّط ًَو ترلّ اظ هٗطضات ايي ٖاًَى ضا ضسيسگي ٍتِ ّيإتْاي هستطاضي
اضراو ًوايس .
هازُ  – 105شيحساتاى ٍ سايط هإهَضاى هالي زض ارطاي تٛاليّ ٍ هسٍَليتْائي  ِٚتَسف ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي تِ آًْا
هحَ ل هيطَز  ،هَنٌٓس تِ تٛاليّ ٍ هسٍَليتْاي هحَلِ يول ًوايٌس ٍ ٚليِ هسٍَالى زستگاّْاي ارطائي ٍ ٚاضٌٚاى شيحساتيْا هٛلّ
تِ ّوٛاضي ٍ تططي ٙهسايي زض ايي هَضز ذَاٌّس تَز .
هترلٓيي تا ايالم ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي ٍ يا زازستاى زيَاى هحاسثات ٚطَض توَرة ضؤي ّيإتْاي هستطاضي زيَاى هعتَض
حسة َٚضز تِ هزاظاتْاي ظيط هحَٛم ذَاٌّس ضس :
 -1اذكاض ٚتثي تسٍى زضد زض پطًٍسُ استرساهي .
 -2تَتيد ٚتثي تسٍى زضد زض پطًٍسُ استرساهي .
ٚ -3سط حَٗٔ ٍ هعايا تا حساٚخط ي ٙسَم اظ يٛواُ تا سِ هاُ .
 -4آًػال هَٖت اظ سِ هاُ تا يٛسال

ْػل پٌزن
ْػل پٌزن-اهَال زٍلتي
هازُ  – 106هسٍَليت حٓم ٍ حطاست ٍ ًگْساضي حساب اهَال هٌَٗل زٍلتي زض اذتياض ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي تا
ٍظاضتراًِ ّا يا هاسسِ زٍلتي لستٓازُ ٌٌٚسُ ٍ ًهاضت ٍ توطٚع حساب اهَال هعتَض تا ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي هي تاضس  .زض
ارطاي ايي مازُ ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي هزاظ است زض هَاضزي  ِٚالظم تطريع زّس تِ حساب ٍ هَرَزي اهَال
ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي تِ قطيٕ هٗتؿي ضسيسگي ًوايس ٍ زستگاّْاي هعتَض هٛلّ تِ ّوٛاضي ٍ ايزاز تسْيالت الظم زض
ايي ظهيٌِ ذَاٌّس تَز ٍ زض ّط حال ضسيسگي ٍ ًهاضت ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي ضاْى هسٍَليت زستگاّْاي زٍلتي هطتَـ
ًرَاّس تَز .
تثػطُ – اسلحِ ٍ هْوات ٍ سايط تزْيعات ًيطٍّاي هسلح روَْضي اسالهي ايطاى اين اظ ًهاهي ٍ اًتهاهي اظ لحال ضسيسگي
ٍ ًهاضت ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي اظ ضوَل حٛن ايي هازُ هستخٌي است ٍ تاتى مٖطضات هطتَـ تِ ذَز هيثاضس .
ْْطست سايط تزْيعات هَؾَو ايي تثػطُ تِ پيطٌْاز ٍظيطاى زْاو ٍ سپاُ ٍ تػَية ضَضايًالي تًييي ذَاّس ضس .
هازُ  – 107اًتٗال تاليَؼ اهَال هٌَٗل زٍلت اظ يٍ ٙظاضتراًِ يا هاسسِ زٍلتي تِ ٍظاضتراًِ يا هاسسِ زٍلتي زيگط زض غَضتي
اهٛاى پصيط ذَ اّس تَز  ِٚيالٍُ تط هَاْٗت ٍظاضتراًِ يا هاسسِ اي  ِٚهال ضا زض اذتياض زاضز هَاْٗت ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ
زاضائي ٖثال تحػيل ضسُ تاضس .
هازُ  – 108اًتٗال تاليَؼ اهَال هٌَٗل ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي تِ ضطٚتْاي زٍلتي  ِٚغس زض غس سْام آًْا هتًلٕ تِ
تيتِ تٗاؾاي ضطٚت زٍلتي شيطتف ٍ هَاْٗت ٍظيط يا تاالتطيي هٗام ارطائي ٍظاضتراًِ يا هاسسِ زٍلتي اًتٗال زٌّسُ
زٍلت تاضس ا
هال تا تإييس ٖثلي ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي هزاظ هي تاضس  .زض غَضتي ِٛاضظش اهَال هٌَٗلي  ِٚزض ارطاي ايي هازُ زض ّط
سال تِ ضطٚت زٍلتي هٌتٗل هيطَز تطاساس اضظياتي ٚاضضٌاس هٌترة ضطٚت روًاً تيص اظ ي ٙهيليَى ضيال زض پاياى ّط سال تايس

سطهايِ هًازل هثلٍ اضظياتي ضسُ اْعايص ياتس ٍ زض ّط حال ضطٚت اًتٗال گيطًسُ هٛلّ است اضظش هال هٌتٗل ضسُ ضا تِ حساتْاي
هطتَـ هٌهَض ًوايس .
هازُ  – 109اًتٗال تاليَؼ اهَال هٌَٗل ضطٚتِاي زٍلتي  ِٚغس زض غس سْام آًْا هتًلٕ تِ زٍلت هيثاضس تِ ٍظاضتراًِ ّا ٍ
هاسسات زٍلتي تٌا تِ تٗاؾاي ٍظيط يا ضئيس هاسسِ زٍلتي هطتَـ ٍ هَاْٗت هزوى يوَهي ضطٚت ٍ اقالو ٖثلي ٍظاضت اهَض
اٖتػازي ٍ زاضائي هططٍـ تط آً ِٛاضظش زْتطي ( ٖيوت توام ضسُ هٌْاي تزوى شذيطُ استِال٘ ) اهَالي  ِٚزض ارطاي ايي هازُ
اًتٗال زازُ هيطَز روًاُ اظ  % 50سطهايِ پطزاذت ضسُ ضطٚت تزاٍظ ًٌٛس  ،هزاظ هيثاضس  .ضطٚت اًتٗال زٌّسُ هال هٛلّ است زض
غَضتي  ِٚاضظش زْتطي اهَال هٌَٗل ضطٚت  ِٚزض ارطاي ايي هازُ تِ ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي هٌتٗل هيطَز تا يٙ
هيليَى ضيال تاضس هًازل هثلٍ هعتَض تِ حساب ّعيٌِ ّواى سال هٌهَض ٍ زض غَضت تزاٍظ ايي هثلٍ اظ ي ٙهيليَى ضيال هًازل
اضظش زْتطي اهَال هٌتٗل ضسُ سطهايِ ضطٚت ضا ٚاّص زّس .
هازُ ٍ – 110ظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي ٍ ضطٚتْاي زٍلتي هيتَاًٌس اهَال هٌَٗل ذَز ضا تكَض اماًي زض اذتياض سايط ٍظاضتراًِ
ّا ٍ هاسسات زٍلتي ٍ ضطٚتْاي زٍلتي ٍهاسسات ٍ ًْازّاي يوَهي َيط زٍلتي ٖطاض زٌّس  .زض ايي غَضت ٍظاضتراًِ ّا ٍ
هاسسات ٍ ًْازّاي يوَهي َيط زٍلتي تحَيل گيطًسُ تسٍى ايٌ ِٛحٕ تػطْات هالٛاًِ ًسثت تِ اهَال اهاًي هصَٚض زاضتِ تاضٌس
هسٍَل حْم ٍ حطاست ٍ ًگْساضي حساب ايي اهَال ذَاٌّس تَز ٍ تايس ْْطست اهَال هعتَض ضا تِ ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي
اضسال ٍ ييي اهَال ضا پس اظ ضْى ًياظ تِ ٍظاضتراًِ يا هاسسِ زٍلتي ٍ يا ضطٚت زٍلتي شيطتف ايازُ ٍ هطاتة ضا تِ ٍظاضت اهَض
اٖتػازي ٍ زاضائي اقالو زٌّس .
هازُ  -111هٌهَض اظ اهَال هٌَٗل هصَٚض زض ْػل پٌزن ايي ٖاًَى اهَال هٌَٗل َيط هػطْي است  ِٚتطتية ًگْساضي حساب ًٗل
ٍ اًتٗال اهَال هٌَٗل هػطْي ٍ زض حٛن هػطْي زض ائيي ًاهِ هَؾَو هازُ  122ايي ٖاًَى تًييي ذَاّس گطزيس .
هازُ ْ -112طٍش اهَال هٌَٗل ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي  ِٚاسٗاـ ضسُ ٍ يا هاظاز تط ًياظ تطريع زازُ ضَز ٍ هَضز ًياظ
سايط ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي ًثاضس  ،تا اقالو ٖثلي ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي ٍ اراظُ تاالتطيي هٗام زستگاُ ارطائي
شيطتف تا ضيايت هٗطضات هطتَـ تِ هًاهالت زٍلتي هزاظ هيثاضس ٍ .رَُ حاغل اظ ْطٍش ايي ٖثيل اهَال تايس تِ حساب زضآهس
يوَهي ٍاضيع ضَز .
تثػطُ – اهَال هٌَٗلي ْ ِٚطٍش آًْا توَرة ٖاًَى هوٌَو هي تاضس  ،اظ ضوَل ايي هازُ هستخٌي هي تاضس .
هازُ ٚ -113ليِ اهَال ٍ زاضائيْاي هٌَٗل ٍ َيط هٌَٗلي  ِٚاظ هحل ايتثاضات قطحْاي يوطاًي ( سطهايِ گصاضي حاتت ) تطاي
ارطاي قطحْاي هعتَض ذطيساضي ٍ يا تط احط ارطاي ايي قطحْا ايزاز ٍ يا تول ٙهيطَز اين اظ ايٌ ِٛزستگاُ ارطائي قطح ،
ٍظاضتراًِ يا هاسسِ زٍلتي يا ضطٚت زٍلتي ٍ يا هاسسِ ٍ ًْاز يوَهي َيط زٍلتي تاضس تا ظهاًي  ِٚارطاي قطحْاي هطتَـ ذاتوِ
ًياْتِ است هتًلٕ تِ ز ٍلت است ٍ حٓم ٍ حطاست آًْا تا زستگاّْاي ارطائي شيطتف هي تاضس ٍ زض غَضتي ِٛاظ اهَال هصَٚض تطاي
ازاهِ يوليات قطح ضْى ًياظ ضَز ٍاگصاضي ييي ٍ يا حٕ استٓازُ اظ آًْا تِ سايط زستگاّْاي زٍلتي ٍ ّوچٌيي ْطٍش آًْا تاتى
هٗطضات ْػل پٌزن ايي ٖاًَى ذَاّس تَز ٍ ٍرَُ ذاغل اظ ْطٍش تايس تِ حساب زضآهس يوَهي ٚطَض ٍاضيع گطزز .
تثػطُ  -1اهَال هٌَٗل ٍ َيط هٌَٗل هَؾَو ايي هازُ پس اظ ذاتوِ ارطاي قطحْاي هطتَـ زض هَضز قطحْائي  ِٚتَسف
ٍظاتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي ارطاء هيطَز ٚواٚاى هتًلٕ تِ زٍلت ذَاّس تَز ٍ زض هَضز قطحْائي  ِٚهزطي آًْا
شضٚتْاي زٍلتي يا ًْازّا ٍ هاسسات يوَهي َيط زٍلتي ّستٌس تِ حساب اهَال ٍ زاضائي ّاي زستگاُ تْطُ تطزاضي قطح
هٌهَض ذَاّس ضس .
تثػطُ  -2زضآهسّاي ًاضي اظ تْطُ تطزاضي اظ ايي ًَو اهَال ٍ زاضائيْا زض هَضز قطحْاي يوطاًي  ِٚتَسف ٍظاضتراًِ ّا ٍ
هاسسات زٍلتي ارطاء هيطَز ٖثل ٍ تًس اظ ذاتوِ ارطاي قطح تِ حساب زضآهس يوَهي ٚطَض ٍ زض هَضز قطحْاي هَضز
ارطاي ضطٚتْاي زٍلتي ٍ هاسسات ٍ ًْازّاي يوَهي َيط زٍلتي زض غَضتيّ ِٛعيٌِ تْطُ تطزاضي اظ هٌاتى ضطٚت ٍ يا هٌاتى

زاذلي هاسسِ ٍ ًْاز يوَهي َيط زٍلتي هطتَـ تإهيي ضَز تِ حساب زضآهس زستگاُ هسٍَل تْطُ تطزاضي قطح ٍ زض َيط ايي
غَضت تِ حساب زضآهس يوَهي ٚطَض هٌهَض ذَاّس گطزيس .
هازُ ٚ – 114ليِ اهَال َيط هٌَٗل ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي هتًلٕ تِ زٍلت است ٍ حٓم ٍ حطاست آًْا تا ٍظاضتراًِ يا
هاسسِ زٍلتي است  ِٚهال ضا زض اذتياض زاضز ٍ .ظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي هيتَاًٌس تا تػَية ّيإت ٍظيطاى حٕ استٓازُ اظ
اهَال هعتَض ضا  ِٚزض اذتياض زاضًس تِ يٛسيگط ٍاگصاض ٌٌٚس .
هازُ ْ – 115طٍش اهَال َيط هٌَٗل ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي  ِٚهاظاز تط ًياظ تطريع زازُ ضَز تاستخٌاء اهَال َيط هٌَٗل
هططٍحِ ظيط :
 -1اهَال َيط هٌَٗلي  ِٚاظ ًٓايس هلي تاضس .
 -2تإسيسات ٍ استحٛاهات ًهاهي ٍ ٚاضذاًزات اسلحِ ٍ هْوات ساظي .
 -3آحاض ٍ تٌاّاي تاضيري .
 -4اهَال َيط هٌَٗل  ِٚزض ضاتكِ تا هػالح ٍ هٌاْى هلي زض تػطِ زٍلت تاضس ْ ِٚطٍش آًْا هوٌَو هيثاضس تٌا تِ پيطٌْاز ٍظيط
هطتَـ تا تػَية ّيؤت ٍظيطاى ٍ تا ضيايت سايط هٗطضات هطتَـ هزاظ هي تاضس ٍرَُ حاغل اظ ْطٍش ايي ٖثيل اهَال تايس تِ
حساب زضآهس يوَهي ٚطَض ٍاضيع ضَز .
تثػطُ  -1زض هَضز هاسسات زٍلتي  ِٚظيط ًهط ّيچي ٙاظ ٍظاضتراًِ ّا ًيستٌس ٍ تكَض هستٗل ازاضُ هيطًَس پيطٌْاز ْطٍش
اهَال َيط هٌَٗل هطتَـ زض ارطاي ايي هازُ اظ قطِ تاالتطيي هٗام ارطائي هاسسات هصَٚض تًول ذَاّس آهس .
تيػطُ ْ -2طٍش اهَال َيط هٌَٗل ضطٚتْاي زٍلتي تزع اهَال َيط هٌَٗل هستخٌي ضسُ زض ايي هازُ تا تػَية هزوى
يوَهي آًْا هزاظ هيثاضس .
هازُ ٍ – 116ظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي هٛلّ است اهَال َيط هٌَٗلي ضا  ِٚزض ٖثال هكالثات زٍلت ٍ يا زض ارطاي َٖاًيي ٍ
هٗطضات ذاظ ٍ يا احٛام زازگاّْا تِ تول ٙزٍلت زضآهسُ ٍ يا زضآيس چٌاًچِ اظ هستخٌيات هَؾَو هازُ  115ايي ٖاًَى ًثاضس تا
ضيايت هٗطضات هطتَـ تِ ْطٍش ضساًيسُ ٍ حاغل ْطٍش ضا تِ زضاهس يوَهي ٚطَض ٍاضيع ًنايس .
تثػطُ – هازام  ِٚاهَال هَؾَو ايي هازُ تٓطٍش ًطسيسُ ًگْساضي ٍ ازاضُ ٍ تْطُ تطزاضي اظ آى تًْسُ ٍظاضت اهَض
اٖتػازي ٍ زاضائي هيثاضس .
هازُ  – 117اهَال َيط هٌَٗل ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي تِ پيطٌْاز ٍظيط يا ضئيس هاسسِ هطتَـ ٍ تا تػَية ّيإت ٍظيطاى
ٖاتل ا ًتٗال تِ ضطٚتْائي  ِٚغس زض غس سْام آًْا هتًلٕ تِ زٍلت است هي تاضس اهَال هعتَض تَسف ٚاضضٌاس يا ٚاضضٌاساى
هٌترة هزوى يوَهي ضطٚت تِ ٖيوت ضٍظ اضظياتي ٍ پس اظ تإييس هزوى يوَهي ضطٚت هًازل ٖيوت هصَٚض اْعايص هي ياتس .
تي  ِٚغس زض غس سطهايِ ٍ سْام آًْا هتًلٕ تِ زٍلت است تا تػَية ّيإت
هازُ  -118اهَال َيط هٌَٗل هتًلٕ تِ ضطٚتْاي زٍل
ٍظيطاى ٖاتل اًتٗال تِ ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي هيثاضس  ،هططٍـ تط ايٌٖ ِٛيوت زْتطي ايٌگًَِ اهَال اًتٗالي  ،هزوَياً اظ
پٌزاُ زضغس سطهايِ پطزاذت ضسُ ضطٚت تزاٍظ ًٌوايس  .هًازل ٖيوت زْتطي اهَال هعتَض اظ سطهايِ ضطٚت ٚسط هي ضَز .
هازُ  – 119اهَال َيط هٌَٗل هتًلٕ تِ ضطٚتْائي  ِٚغس زض غس سْام آًْا هتًلٕ تِ زٍلت است تا تػَية هزاهى يوَهي آًْا ٖاتل
اًتٗال تِ يٛسيگط هيثاضس  .تْاي ايٌگًَِ اهَال تا تَإْ هزاهى يوَهي هطتَـ تًييي ٍ هًازل آى اظ سطهايِ ضطٚت اًتٗال زٌّسُ
ٚسط ٍ تِ سطهايِ ضطٚت اًتٗال گيطًسُ اْعٍزُ هيگطزز .
هازُ ٍ – 120ظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي هي تَاًٌس پس اظ تػَية ّيإت ٍظيطاى حٕ استٓازُ اظ اهَال َيط هٌَٗل زٍلتي هاظاز
تط احتياد ذَز ضا تكَض هَٖت تِ هاسسات ٍ ًْازّاي يوَهي َيط زٍلتي ٍاگصاض ًوايس  .زض ايي غَضت هاسسات ٍ ًْازّاي يوَهي

َيط زٍلتي اًتٗال گيطًسُ تسٍى ايٌ ِٛحٕ تػطِ هالٛاًِ زاضتِ تاضٌس هسٍَل حٓم ٍ حطاست اهَال هصَٚض تَزُ ٍ تايس پس اظ ضْى
ًياظ ييي هال تِ ٍظاضتراًِ يا هاسسِ زٍلتي شيطتف ايازُ ٍ هطاتة ضا تِ ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي اقالو زٌّس .
هازُ ًٗ -121ل ٍاًتٗال اهَال ٍ َيط هٌَٗل ضَضاي ًگْثاى ٍ هزلس ضَضاي اسالهي تاتى هٗطضات ايي ْػل ًثَزُ ٍ تاتى آئيي ًاهِ
ذاظ ذَز ذَاّس تَز .
هازُ  – 122آئيي ًاهِ هطتَـ تِ ًحَُ ارطاي ْػل پٌزن ايي ٖاًَى ٍ چگًَگي ضسيسگي ٍ ًهاضت ٍ توطٚع حساب اهَال هٌَٗل ٍ
َيط هيَٖل زٍلت اظ قطِ ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي تْيِ ٍ تتػَية ّيإت ٍظيطاى ذَاّس ضسيس .

ْػل ضطن
ْػل ضطن-هٗطضات هتٓطِٖ
هازُ  -123سْام ٍ اسٌاز هالٛيت اهَال َيط هٌَٗل ٍ تؿويي ًاهِ ّا ٍ سايط اٍضأ تْازاض هتًلٕ تِ ٍظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي ٍ
ّوچٌيي سْام هتًلٕ تِ ز ٍلت زض ضطٚتْا تايس تِ تطتية ٍ زض هحل يا هحل ّائي  ِٚاظ قطِ ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي تًييي
هي ضَز ًگْساضي ضَز  .ذعاًِ زاضي ٚل ٚطَض هٛلّ است تط ًگْساضي غحيح سْام ٍ اسٌاز ٍ اٍضأ هصَٚض ًهاضت ًوايس سْام ٍ
تؿويي ًاهِ ّا ٍ سايط اٍضأ تْازاض هطوَل ايي هازُ تِ هَرة زستَضالًول ارطائي هطتَـ  ِٚتَسف ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ
زاضائي تْيِ ٍ اتالٌ ذَاّس گطزيس هًيي هيطَز .
هازُ  -124حساتْاي ذعاًِ زض تاً ٙهطٚعي روَْضي اسالهي ايطاى ٍ يا ضًة سايط تاًْٛاي زٍلتي  ِٚاظ قطِ تاً ٙهطٚعي
روَْضي اسالهي ايطاى ًوايٌسگي زاضتِ تاضٌس تِ زضذَاست ذعاًِ زاض ٚل ٚطَض ٍ يا هٗام هزاظ اظ قطِ اٍ اْتتاح ٍ يا هسسٍز
هيگطزز ٍ استٓازُ اظ حساتْاي هعتَض تا حساٖل اهؿاء هطتط٘ زٍ ًٓط اظ هٗاهات ذعاًِ زاضي ٚل ٚ ِٚاضهٌس ضسوي زٍلت تاضٌس تِ
هًطْي ذعاًِ زاض ٚل ٚطَض ٍ زض َياب اٍ هٗاهي  ِٚقثٕ حٛن ٍظيط اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي هَٖتاً يْسُ زاض ٍنايّ اٍ هي تاضس
ذَاّس تَز ٚليِ هٛاتثاتي  ِٚهَرة ًٗل ٍ اًتٗال هَرَزي حساتْاي ذعاًِ گطزز تايس حساٖل تا زٍ اهؿاء هٗاهات هزاظ هصَٚض زض
ايي هازُ غازض ضَز .
هازُ  -125ذعاًِ هزاظ است تطاي ضْى احتيارات ذَز اظ هَرَزي حساتْاي اذتػاغي اظ رولِ حساب توطٚع زضآهس ضطٚتْاي
زٍلتي ٍ سپطزُ هَٖتاً استٓازُ ًوايس هططٍـ تط ايٌ ِٛتالْاغلِ پس اظ زضذَاست ساظهاى شيطتف ٍرَُ استٓازُ ضسُ ضا هستطز زاضز .
هازُ  -126حَٖٗي  ِٚتط احط ترلّ اظ ضطايف هٌسضد زض ٖطاضزازّا تطاي زٍلت ايزاز هيطَز رع زض هَضز احٛام ٖكًي هحاٚن
زاز گستطي  ِٚالظم االرطاء ذَاّس تَز ٚال يا تًؿاً ٖاتل ترطَزى ًيست .
هازُ ٚ – 127ليِ لَايح  ِٚرٌثِ هالي زاضز تايس يالٍُ تط اهؿاي ًرست ٍظيط ٍ ٍظيط هسٍَل اهؿاي ٍظيط اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي ضا
ي زاضز زض غَضتي ٖاتل قطح زض ّيإت ٍظيطاى
ًيع زاضتِ تاضس ٚ .ليِ تػَيثٌاهِ ّاي پيطٌْازي زستگاّْاي ارطائي  ِٚرٌثِ هال
است ٖ ِٚثال تِ ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي اضسال ٍ ًهط ٍظاضت هعتَض ٚسة ضسُ تاضس .
هازُ ً – 128وًَِ اسٌازي  ِٚتطاي پطزاذت ّعيٌِ ّاي هَضز ٖثَل ٍاٖى هيطَز ٍ ّوچٌيي هساض٘ ٍ زْاتط ٍ ضٍش ًگْساضي
حساب تا هَاْٗت ٍظاضت زاضائي ٍ تإييس زيَاى هحاسثات ٚطَض تًييي هيطَز ٍ زستَضالًول ّاي ارطائي ايي ٖاًَى اظ قطِ ٍظاضت
هعتَض اتالٌ ذَاّس ضس .
هازُ  – 129زض هَضز زضياْت زضآهس ٍ پطزاذت زضآهس ٍ پطزاذت ّعيٌِ ٚسَض ضيال زضياْت ٍ پطزاذت ًويطَز .
هازُ  – 130اظ تاضيد تػَية ايي ٖاًَى ايزاز يا تطٛيل ساظهاى زٍلتي تا تَرِ تِ هَاز  4ٍ 3ٍ 2ايي ٖاًَى هٌحػطاً تػَضت
ٍظاضتراًِ يا هاسسِ زٍلتي يا ضطٚت زٍلتي هزاظ ذَاّس تَز ٚ .ليِ هاسسات اًتٓايي ٍ تاظضگاًي ٍاتستِ تِ زٍلت ٍ سايط زستگاّْاي

زٍلتي  ِٚتِ غَضتي َيط اظ ٍظاضتراًِ يا هاسسِ زٍلتي يا ضطٚت زٍلتي ايزاز ضسُ ٍ ازاضُ هيطًَس هٛلٌٓس حساٚخط نطِ هست
يٛسال اظ تاضيد ارطاي ايي ٖاًَى تا ضيايت هٗطضات هطتَـ ٍؾى ذَز ضا تا يٛي اظ سِ ٍؾى حَٖٗي َْٔ تكثيٕ زٌّس ٍاال تا اًٗؿاء
ايي ْطغت هاسسِ زٍلتي ٍحسَب ٍ تاتى هٗطضات ايي ٖاًَى زض هَضز هاسسات زٍلتي ذَاٌّس تَز .
تثػطُ – ًْازّا ٍ هاسساتي  ِٚزض رطياى تحٕٗ اًٗالب اسالهي ٍ يا پس اظ آى تٌا تِ ؾطٍضتْاي اًٗالب اسالهي تَرَز آهسُ
اًس ٍ توام يا ٖسوتي اظ ايتثاضات هَضز ًياظ ذَز ضا اظ هحل ايتثاضات هٌهَض زض ٖاًَى تَزرِ ٚل ٚطَض هستٗيواً اظ ذعاًِ
زضياْت هي ًوايٌس  ،زض غَضتيٍ ِٛؾًيت حَٖٗي آًْا توَرة ٖاًَى هًيي ًطسُ تاضس  ،هٛلٌٓس نطِ هست هصَٚض زض ايي
هازُ ٍؾى حَٖٗي ذَز ضا تا يٛي اظ هَاز  5 ٍ 4 ، 3 ، 2ايي ٖاًَى تكثيٕ زٌّس .
هازُ  -131زض هَاضزي  ِٚتايس ٍرَّي قثٕ هٗطضات تًٌَاى حٕ توثط ٍ يا اظ قطيٕ الػأ ٍ اتكال توثط ٍغَل ضَز ٍظاضت اهَض
اٖتػازي ٍ زاضائي هيتَاًس ضٍضْاي هٌاسة زيگطي ضا تطاي ٍغَل ايٌگًَِ زضآهسّا تًييي ًوايس  .هَاضز ٍ ًحَُ يول ٍ ضٍش ّاي
رايگعيٌي توَرة آئيي ًاهِ اي ذَاّس تَز  ِٚاظ قطِ ٍظاضت اهَض اٖتػاز ٍ زاضائ تْيِ ذَاّس ضس .
ال هالي تطاظًاهِ ٍ حساب سَز ٍظياى ( ضاهل
هازُ  – 132هزاهى يوَهي ضطٚتْاي زٍلتي هٛلٌٓس نطِ ضص هاُ پس اظ پاياى س
يوليات راضي ٍ قطحْاي يوطاًي ) ضطٚت ضا ضسسگي ٍ تػَية ًواًس .
تثػطُ  -1تطاظًاهِ ٍ حساب سَز ٍظاى ( ضاهل يوالت راض ٍ قطحْا يوطاى ) زض غَضت ٖاتل قطح ٍ تػَب زض هزوى يوَم
ذَاّس تَز  ِٚاظ قطِ حساتطس هٌترة ٍظاضت اهَض اٖتػاز ٍ زاضائي هَضز ضسيسگي ٖطاض گطْتِ ٍ گعاضش حساتطسي ضا
ّوطاُ زاضتِ تاضس .
تثػطُ ّ -2يإت هسيطُ ٍ يا ّيإت ياهل حسة هَضز زض ضطٚت ّاي زٍلتي هٛلّ است پس اظ پاياى سال هالي حساٚخط تا
پاياى حطزازهاُ تطاظًاهِ ٍ حساب سَز ٍظياى ٍ ؾوائن هطتَـ ض رْت ضسيسگي تِ حساتطس هٌترة ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ
زاضائي تسلين ًوايس  .حساتطس هٌترة ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي هٛلّ است پس اظ ٍغَل تطاظًاهِ ٍ حساب سَز
ٍظياى ٍؾوائن هطتَـ حساٚخط نطِ هست زٍ هاُ ضسيسگيْاي الظم ضا اًزام زازُ ٍ گعاضش حساتطسي ضا تِ هٗاهات ٍ هطارى
شيطتف تسلين ًوايس .
تثػطُ  -3هَيس هٗطض تطاي تسلين تطاظًاهِ ٍ حساب سَز ٍظياى ٍ ؾوائن هطتَـ اظ قطِ ّيإت هسيطُ ٍ يا ّيإت ياهل تِ
حساتطس هٌترة ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي حساٚخط تا زٍ هاُ ٍهْلت ضسيسگي حساتطس هٌترة ٍظاضت اهَض اٖتػازي
ٍ زاضائي حساٚخط تا سِ هاُ تا اضائِ زالئل ٖاتل تَريْي  ِٚتِ تإييس ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي تطسس ٖاتل توسيس است .
هازُ  -133زض غَضتي ِٛپس اظ تطٛيل هزاهى يوَهي تطاظًاهِ ٍ حساب سَز ٍظياى ضطٚتْاي زٍلتي تِ زالئل هَرْي ٖاتل تػَية
ًثاضس  ،هزاهى يوَهي هٛلٌٓس ّيإت ياهل ضطٚت ضا حسة هَضز هَنّ ًوايٌس زض هْلتي  ِٚتًييي هيطَز ًسثت تِ ضْى ايطازات ٍ
اضٛاالت اٖسام ًوايٌس ٍ هزسزاً تطتية هزوى يوَهي ضا تطاي تػَية تطاظًاهِ ٍ حساب سَز ٍظياى تسٌّس  ،زض ّط حال تطاظًاهِ ٍ
حساب سَز ٍظياى ّط سال هالي ضطٚت ّاي زٍلتي تايس حساٚخط تا حاياى آشض هاُ سال تًس تتػَية هزاهى يوَهي آًْا ضسيسُ
تاضس .
تثػطُ – تػَية تطاظ ًاهِ ٍ حساب سَز ٍظياى ضطٚتْاي زٍلتي اظ قطِ هزاهى يوَهي هطتَـ هاًى اظ تًٗية ٖاًًَي
ترلٓات احتوالي هسٍَالى اهط زض ضاتكِ تا يولٛطز ضطٚت ًرَاّس تَز .
هازُ  -134اًحالل ضطٚتْاي زٍلتي هٌحػطاً تا اراظُ ٖاًَى هزاظ هيثاضس هگط آً ِٛزض اساسٌاهِ ّاي هطتَـ تطتيثات زيگطي هٗطض
تاضس .
هازُ  – 135ضطٚتْاي زٍلتي هٛلٌٓس ّط سال هًازل زُ زضغس سَز ٍيژُ ضطٚت ضا  ِٚتوٌهَض اْعايص تٌيِ هالي ضطٚت زٍلتي
تًٌَاى اًسٍذتِ ٖاًًَي هَؾَو ًوايٌس تا ٍٖتي  ِٚاًسٍذتِ هعتَض هًازل سطهايِ حثت ضسُ ضطٚت تطَز .

تثػطُ – اْعايص سطمايِ ضطٚت اظ هحل اًسٍذتِ ٖاًًَي هزاظ ًوي تاضس .
هازُ  -136سَز ٍظياى حاغل اظ تسًيط زاضائيْا ٍ تسّيْاي اضظي ضطٚتْاي زٍلتي زضآهس يا ّعيٌِ تلٗي ًوي گطزز  .هاتِ التٓاٍت
حاغل اظ تسًيط زاضائيْا ٍ تسّيْاي هصَٚض تايس زض حساب « شذيطُ تسًيط زاضائيْا ٍ تسّيْاي اضظي » مًهَض ضَز  .زض غَضتي ِٛزض
پاياى سال هالي هاًسُ حساب شذيطُ هعتَض تسّٛاض تاضس ايي هثلٍ تِ حساب سَز ٍظياى ّواى سال هٌهَض ذَاّس ضس .
تثػطُ – زض غَضتي ِٛهاًسُ حساب شذيطُ تسًيط زاضائيْا ٍ تسّيْاي اضظي زض پاياى سال هالي اظ هثلٍ سطهايِ حثت ضسُ
ضطٚت تزاٍظ ًوايس هثلٍ هاظاز پس اظ قي هطاحل ٖاًًَي ٖاتل اًتٗال تِ حساب سطهايِ ضطٚت هي تاضس .
هازُ ٍ – 137ظاضتراًِ ّا ٍ هاسسات زٍلتي ٍ ضطٚتْاي زٍلتي ٍ هاسسات ٍ ًْازّاي يوَهي َيط زٍلتي هٛلٌٓس ٚليِ اقاليات هالي
هَضز زضذَاست ٍظاضت اهَض اٖتػازي ٍ زاضائي ضا  ِٚزض ارطاي ايي ٖاًَى تطاي اًزام ٍنايّ ذَز الظم تساًس هستٗيواً زض اذتياض
ٍظاضتراًِ هصَٚض ٖطاض زٌّس .
هازُ  – 138غسا ٍسيواي روَْضي اسالهي ايطاى تا ضيايت ٖاًَى ازاضُ غسا ٍسيواي روَْضي اسالهي ايطاى هػَب 1359 /10 /8
هزلس ضَضاي اسالهي اظ ًهط ضوَل ايي ٖاًَى زض حٛن ضطٚت زٍلتي هحسَب هيگطزز .
هازُ ٍ -139ظاضت اٍض اٖتػازي ٍ زاضائي هٛلّ است تِ هٌهَض ْطاّن آٍضزى هَرثات ًهاضت هالي ْطاگيط تط ّعيٌِ ّاي
زستگاّْاي زلتي ٍ ًيع تزْيع ٚازض هالياتي ٍ حساتطسي قثٕ اساسٌاهِ اي  ِٚتِ پيطٌْاز ٍظاضت هصَٚض تِ تػَية ّيإت ٍظيطاى
ذَاّس ضسيس ً ،سثت تِ تإسيس آهَظضگاُ ٖ 65اًَى تَزرِ سال  1360تإهيي هيطَز .
هازُ  – 140ايي ٖاًَى اظ تاضيد تػَية توَضز ارطاء گصلطزُ هيطَز ٍ اظ تاضيد هصَٚض ٖاًَى هحاسثات يوَهي هػَب
 ٍ 1349/10/15اغالحات تًسي آى ٍ ٚليِ َٖاًيي ٍ هٗطضات يوَهي زض هَاضزي  ِٚتا ايي ٖاًَى هُايطت زاضز هلُي است .
تثػطُ – آئيي ًاهِ ّاي ارطائي ٖاًَى هحاسثات يوَهي هػَب  1349/10/15تا ظهاًي ِٛآئيي ًاهِ ّاي ارطائي ايي ٖاًَى
تػَية ٍ اتالٌ ًطسُ است رع زض هَاضزي  ِٚتا هتي ايي ٖاًَى هُايطت زاضز تِ َٖت ذَز تاٖي است ٖ .اًَى َْٔ هطتول
ٍض هاُ يْٛعاض ٍسيػس ٍضػت ٍ ضص هزلس ضَضاي اسالهي تػَية
تط  140هازُ ٍ  67تثػطُ زض رلسِ ضٍظ يٛطٌثِ اٍل ضْطي
ٍ زض تاضيد  1366/6/10تِ تإييس ضَضاي ًگْثاى ضسيسُ است .

