
متن حکمبندتبصره

ظ2

 هبليبت ثط اضظـ اٞعٍزُ ٍ َٖاضو آة، ثط٠ ٍ گبظ ثب تَخِ ثِ هبليبت ٍ َٖاضو هٌسضج 

ٜ ٦ٌٌسگبى ٍ قط٦تْبي تبثِٗ شي ضثٍ ٍظاضت ًيطٍ ٍ قط٦ت ّبي  (٢جَو)زضنَضتحؿبة ههط

هبليبت هعثَض . تَظيٕ آة ٍ ثط٠ اؾتبًي ثط هجٌبي ٢يوت ٞطٍـ زاذلي هحبؾجِ ٍ زضيبٞت هي قَز

ِ زاضي ٦ل ٦كَض ٍاضيع ٍ َٖاضو َج١ هبزُ  ٢بًَى هبليبت  (39)ثِ حؿبة زضآهس ٖوَهي ًعز ذعاً

ّوچٌيي .  تَؾٍ ؾبظهبى اهَض هبليبتي ٦كَض ٍاضيع هي گطزز1387/2/17ثط اضظـ اٞعٍزُ ههَة 

٢بًَى هبليبت  (38)هبزُ  (1)هجٌبي ٢يوت ٞطٍـ ثطاي هحبؾجِ َٖاضو آاليٌسگي هَئَ تجهطُ 

ٜ ٦ٌٌسُ ًْبئي زض زاذل ٦كَض اؾت .ثط اضظـ اٞعٍزُ، ٢يوت ٞطٍـ ٞطآٍضزُ ثِ ههط
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٢بًَى اٞعايف ثْطُ ٍضي ثرف ٦كبٍضظي ٍ  (24)ٍظاضت ًٟت ه٧لٝ اؾت زض ضاؾتبي اخطاي هبزُ

 (%20) ًؿجت ثِ تأهيي اٖتجبض ثط٠ زاض ٦طزى حسا٢ل ثيؿت زضنس 1389/4/23هٌبثٕ َجيٗي ههَة 

ٍظاضت ًيطٍ ٍ قط٦تْبي تَظيٕ ثط٠ اؾتبًي هٌَْٟس ثب . اظ چبّْبي ٦كبٍضظي ا٢سام ًوبيس

.زضذَاؾت ؾبظهبى خْبز٦كبٍضظي قْطؾتبى ّب، ثط٠ چبّْب ضا تأهيي ًوبيٌس

ؼ2

هٌبثٕ حبنل اظ ٞطٍـ اًكٗبثبت ثط٠،  گبظ، آة ٍ ٞبيالة تَؾٍ قط٦تْبي شي ضثٍ ثِ حؿبة 

ِ زاضي ٦ل ٦كَض تٗييي هي قَز ٍاضيع هي گطزز ٍ نس زضنس  آى پؽ  (%100)ذبني ٦ِ تَؾٍ ذعاً

ِ ههطٜ هي ضؾس ِ اي ايي قط٦تْب ث .اظ زضيبٞت اظ حؿبة هص٦َض ثطاي َطحْبي تَؾٗ

2ٔ

ٍ ح١ اًكٗبة ثط٠،  (هتٌبؾت ثب هؿبحت ًٞبّبي انلي)ّعيٌِ ههطٜ ثب ضٖبيت الگَي ههطٜ 

ِ ّب ٍ اهب٦ي زيٌي ا٢ليت ّبي زيٌي  آة ٍ گبظ ثطاي حَظُ ّبي ٖلويِ، هؿبخس، زاضال٣طآى ّب،  حؿيٌي

.ههطح زض ٢بًَى اؾبؾي ضايگبى اؾت

قط٦ت ّبي زٍلتي تبثِٗ ٍظاضتربًِ ّبي ًٟت، ًيطٍ ه٧لٌٟس ٦ليِ زضآهسّبي ضيبلي ٍ اضظي ذَز ضا 

ِ زاضي ٦ل ٦كَض ثِ ًبم آًْب ًعز ثب٥ً  ثِ حؿبة ّبي هتوط٦ع ٍخَُ ضيبلي ٍ اضظي ٦ِ اظ َطي١ ذعاً

ِ زاضي ٦ل ٦كَض ه٧لٝ اؾت . هط٦عي خوَْضي اؾالهي ايطاى اٞتتبح هي قَز، ٍاضيع ًوبيٌس ذعاً

هتٌبؾت ثب ٍنَل، هبّبًِ ٍ ثِ نَضت ي٥ زٍاظزّن ثَزخِ ههَة ٍخَُ هص٦َض، ؾْن 

ِ اي ثِ آًْب پطزاذت ٦ٌس .قط٦ت ّبي هص٦َض ضا ثطاي ههبضٜ خبضي ٍ تول٥ زاضايي ّبي ؾطهبي
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ايي ٢بًَى ثب ضٖبيت ٢َاًيي ٍ ه٣طضات شي ضثٍ ٢بثل اخطاء هي ثبقس ٍ ٍنَل هٌبثٕ ٍ تْٗس ٍ 

، (ٍ)نطٞبً ثب ضٖبيت هٟبز ثٌسّبي  (زض حسٍز ٍنَلي هٌبثٕ)پطزاذت اظ هحل ههبضٜ ايي ٢بًَى 

٢بًَى ثطًبهِ پٌدؿبلِ پٌدن تَؾِٗ خوَْضي  (179) ٍ هبزُ 224هبزُ  (خ)ٍ  (ت)، (٤)، (ظ)

٦ليِ زؾتگبُ ّبي اخطايي ٦ِ ت٧بليٟي ثطاي .  الظم الطٖبيِ هي ثبقس1389/10/15اؾالهي ايطاى ههَة 

آًْب زض ايي ٢بًَى هٌَٓض قسُ اؾت هٌَْٟس گعاضـ ٖول٧طز ذَز ضا زض هَٖس ٢بًًَي ه٣طض ثِ 

ِ ضيعي ٍ ًٓبضت ضاّجطزي ضئيؽ خوَْض اضائِ ًوبيٌس هٗبًٍت هص٦َض هَْٝ اؾت . هٗبًٍت ثطًبه

گعاضـ ٦بهل ّط ي٥ اظ تجهطُ ّب ٍ اخعاء ٍ خساٍل ٍ پيَؾت ّبي ايي ٢بًَى ضا ٦ِ اظ زؾتگبُ ّب 

زضيبٞت هي ٦ٌس، حسا٦ثط ْطٜ هست ي٥ هبُ پؽ اظ پبيبى ّط قف هبُ ثطاي ٦ويؿيَى ثطًبهِ ٍ 

ثَزخِ ٍ هحبؾجبت ٍ ؾبيط ٦ويؿيَى ّبي شي ضثٍ هدلؽ قَضاي اؾالهي ثِ نَضت ٦تجي ٍ 

.ضؾوي اضؾبل ًوبيٌس
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٢بًَى اخطاي ؾيبؾت ّبي ٦لي انل  (3)هبزُ  (ة)ٍ  (الٝ)ثٌسّبي  (1)زض ضاؾتبي اخطاي تجهطُ 

 ٍظاضت اهَض ا٢تهبزي ٍ زاضايي هدبظ ٢1389/12/11بًَى اؾبؾي، ههَة  (44)چْل ٍ چْبضم 

 ٦ليِ ؾْبم، ؾْن الكط٦ِ، ح١ ت٣سم 1393اؾت اظ َطي١ ؾبظهبى ذهَني ؾبظي تب پبيبى ؾبل 

ًبقي اظ ؾْبم ٍ ؾْن الكط٦ِ، ح٠َ٣ هبل٧بًِ، ح١  ثْطُ ثطزاضي ٍ هسيطيت زٍلت ضا زض ثٌگبّْبي 

ذليح ٞبضؼ ٍ  (ّلسيٌگ)٢بًَى هص٦َض ٍ قط٦ت هبزض ترههي  (2)گطٍّْبي ي٥ ٍ زٍ هبزُ 

ح٠َ٣ هبل٧بًِ ٍح١ ثْطُ ثطزاضي اظ ٦ليِ هٗبزى زض حبل ثْطُ ثطزاضي ٞٗبل ٍ ٚيطٞٗبل ٍ ًيع 

ِ ّبي ٢بثل ٞطٍـ هَخَز زض هٗبزى هتٗل١ ثِ زٍلت ٍ قط٦تْب ٍ ؾبظهبى ّبي زٍلتي اظ خولِ  ثبَل

ؾبظهبى تَؾِٗ ٍ ًَؾبظي هٗبزى ٍ نٌبيٕ هٗسًي ايطاى ٍ قط٦تْبي تبثِٗ ٍ ٍاثؿتِ ثِ آى ؾبظهبى ثِ 

ثركْبي ذهَني ٍ تٗبًٍي ثب اٍلَيت تٗبًٍي ٍاگصاض ٍ هٌبثٕ حبنل ضا ثِ ضزيٝ قوبضُ 

.ايي ٢بًَى ٍاضيع ًوبيس (5) خسٍل قوبضُ 310502

ثِ زٍلت اخبظُ زازُ هي قَز ثسّيْبي ذَز ثِ ثركْبي ذهَني ٍ تٗبًٍي، قْطزاضي ّب ٍ 

ضا ثب اٍلَيت پطزاذت هُبلجبت ٍ زيَى ايثبضگطاى، خبًجبظاى، آظازگبى ٍ  (18)ههبضٜ خسٍل 

 اظ ٢1389/12/4بًَى حوبيت اظ آظازگبى ههَة  (13)ذبًَازُ قْسا ٍ هٟبز ٢بًَى تٟؿيط هبزُ 

هحل هٌبثٕ حبنل اظ ٍاگصاضي ؾْبم، ؾْن الكط٦ِ، ح١ ثْطُ ثطزاضي ٍ ثْطُ هبل٧بًِ هَئَ ايي 

ِ ضيعي  (8) خسٍل قوبضُ 101000-9تجهطُ ٍ ضزيٝ قوبضُ  ايي ٢بًَى پؽ اظ تأييس هٗبًٍت ثطًبه

ٍ ًٓبضت ضاّجطزي ضئيؽ خوَْض ثب اٖـالم ؾبظهبى حؿبثطؾي ٍ يب شي حؿبة زؾتگبّْبي اخطائي 

٢بًَى اخطاي ؾيبؾت ّبي ٦لي انل چْل ٍ  (29)شي ضثٍ حؿت هَضز ثسٍى العام ثِ ضٖبيت هبزُ 

.٢بًَى اؾبؾي پطزاذت ٍ يب تؿَيِ ٍ ؾپؽ تْبتط ًوبيس (44)چْبضم
اًدبم قَز  (گطزـ ذعاًِ)٢بًَى اؾبؾي  (53)ٍاگصاضي تْبتطي ثبيس ثب ضٖبيت انل پٌدبُ ٍؾَم 

.ٍ ٢يوت ؾْبم تْبتطقسُ ًجبيس اظ ٢يوت پبيِ ثَضؼ ٍ يب پبيِ هعايسُ ٦وتط ثبقس
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ّعيٌِ ٦بضقٌبؾي اظ هحل هٌبثٕ حبنل اظ ٍاگصاضي ّب تَؾٍ ؾبظهبى ذهَني ؾبظي ٢بثل تأهيي 

.ٍ پطزاذت اؾت

 ٢1386/7/8بًَى هسيطيت ذسهبت ٦كَضي ههَة  (5)ٍ  (4)٦ليِ قط٦تْبي زٍلتي هَئَ هَاز 

٢بًَى اخطاي ؾيبؾت ّبي ٦لي انل چْل   (18)هبزُ  (3)ٍ ّوچٌيي قط٦تْبي زٍلتي هَئَ ثٌس 

ِ ّبي زٍلتي، هكوَل ه٣طضات هَاز  (44)ٍ چْبضم  ، (31)٢بًَى اؾبؾي، ثِ اؾتثٌبي ثب٧ًْب ٍ ثيو

٢بًَى هحبؾجبت ٖوَهي ٦كَض هي ثبقٌس ٍ توبهي زضآهسّبي حبنل اظ ٞطٍـ ٦بال ٍ  (76)ٍ  (39)

ِ زاضي ٦ل ٦كَض ٍاضيع هي قَز تب حؿت هَضز  ذسهبت آًْب ثِ حؿبثْبي هٗطٞي قسُ اظ ؾَي ذعاً

.َج١ اح٧بم ٍ ه٣طضات ٢بًًَي هطثٌَ ّعيٌِ قَز
٢بًَى هحبؾجبت ٖوَهي ٦كَض زض هَضز حؿبثْبيي ٦ِ ذالٜ ه٣طضات  (76)ٖسم ضٖبيت هٟبز هبزُ 

ثب٥ً هط٦عي . هص٦َض گكبيف يبٞتِ اؾت، تهطٜ ٚيط٢بًًَي زض اهَال ٖوَهي هحؿَة هي قَز

ِ زاضي ٦ل ٦كَض هٌَْٟس اظ َطي١ ثب٧ًْبي ٖبهل ًؿجت ثِ ثؿتي  خوَْضي اؾالهي ايطاى ٍ ذعاً

.حؿبثْبيي ٦ِ ثطذالٜ ايي ضٍيِ ٢بًًَي اٞتتبح قسُ اًس، ا٢سام ًوبيٌس
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قط٦ت ّبي زٍلتي هَْٝ ثِ ٍاضيع هبليبت ٖلي الحؿبة ٍ ؾَز ؾْبم زض هبُ ثِ نَضت ي٥ 

زٍاظزّن هي ثبقس

ك3

ِ زاضي ٦ل ٦كَض اخبظُ زازُ هي قَز زض نَضت ٖسم ٍاضيع ؾَز ؾْبم زٍلت ٍ هبليبت ثِ  ثِ ذعاً

نَضت ٖلي  الحؿبة ٍ ي٥ زٍاظزّن ٍ َٖاضو ٍ هبليبت ثطاضظـ اٞعٍزُ تَؾٍ ّط ي٥ اظ 

ِ زاضي ٦ل  (ثطاؾبؼ اٖالم ؾبظهبى اهَض هبليبتي )قط٦ت ّبي هص٦َض  اظ هَخَزي حؿبة آًْب ذعاً

.٦كَض ثطزاقت ٍ ثِ حؿبة شيطثٍ ٍاضيع ًوبيٌس

م3

ٕ ّبي ٞطٌّگي، ٌّطي ٍ ٍضظقي اظ  ثِ زٍلت اخبظُ زازُ هي قَز ٍاحسّبي ذسهبت، ضٞبّي ، هدتو

َطي١ هعايسُ ثِ اقربل نبحت نالحيت ثرف ّبي ذهَني، تٗبًٍي ، قْطزاضي ّب ٍ 

زّيبضي ّب ثب اٍلَيت ثرف تٗبًٍي ثِ نَضت اخبضُ ٍاگصاض ًوبيس ٍخَُ حبنلِ پؽ اظ ٍاضيع ثِ 

. حؿبة زٍلت ثب تهَيت زٍلت نطٜ َطح ّب ٍ پطٍغُ ّبي هكبض٦ت ثب ثرف ذهَني هي گطزز

ِ ضيعي ضئيؽ خوَْض ثِ  آييي ًبهِ اخطائي ايي ثٌس ثب پيكٌْبز ٍظاضت ا٢تهبز ٍ هٗبًٍت ثطًبه

.تهَيت ّيئت ٍظيطاى هي ضؾس

ثِ زؾتگبّْبي اخطائي ٍ ٦ليِ زاضًسگبى ضزيٝ زض ايي ٢بًَى ٍ پيَؾت ّبي آى اخبظُ زازُ هي قَز 

ِ اي ذَز زضحَظُ ّبي ٞطٌّگي، آهَظقي، زضهبًي، ٍضظقي ٍ  َطحْبي تول٥ زاضايي ّبي ؾطهبي

ِ اًس ثِ ثركْبي  (%50)ذسهبتي ٍ ؾبيط هَاضز هكبثِ ضا ٦ِ ٦وتط اظ پٌدبُ زضنس  پيكطٞت زاقت

ذهَني يب تٗبًٍي ثِ نَضت ٞطٍـ يب اخبضُ ثلٌسهست حسا٢ل زُ ؾبلِ اظ َطي١ هعايسُ ٖوَهي 

زض . ٍاگصاض ًوبيٌس تب ثب حّٟ ٦بضثطي هَخَز ًؿجت ثِ ت٧ويل ٍ ثْطُ ثطزاضي اظ آًْب ا٢سام ٦ٌٌس

قطايٍ هؿبٍي ٍ حسا٦ثط تب زُ ٍاحس زضنس ترٟيٝ، اٍلَيت ثب تك٧لْبي تٗبًٍي ٦بض٦ٌبى يب 

.٦بضگطاى يب ثبظًكؿتگبى ّوبى زؾتگبُ اؾت

هٌبثٕ حبنل اظ ٍاگصاضي ايي َطحْب ٍ پطٍغُ ّب پؽ اظ ٍاضيع ثِ حؿبة زضآهسّبي ٖوَهي زٍلت 

ايي ٢بًَى حؿت هَضز اظ هحل اٖتجبضات ضزيٝ  (5) خسٍل قوبضُ 210301هَئَ ضزيٝ 

ِ هٌَٓض  (9) خسٍل قوبضُ 530000-95هتوط٦ع  ايي ٢بًَى ثِ زؾتگبُ شي ضثٍ اذتهبل هي يبثس تب ث

.٦و٧ْبي ٌٞي ٍ اٖتجبضي ٍ يب ت٧ويل پطٍغُ ّبي زض زؾت اخطاء ّعيٌِ قَز

ثِ توبهي زؾتگبّْبي اخطائي اخبظُ زازُ هي قَز ًؿجت ثِ ٍاگصاضي ٍاحسّبي ذسهت ضؾبًي ذَز 

ثِ ثرف ٚيطزٍلتي نبحت نالحيت ثِ ٍيػُ ذيّطيي ا٢سام ٦طزُ ٍ زض ه٣بثل آى ثِ خبي زضيبٞت 

.ٍخِ، ًؿجت ثِ زضيبٞت ذسهبت اظ ٍاحسّبي هص٦َض ا٢سام ٦ٌٌس

ِ  اخطائي هكتول ثط ضٍـ ٦كٝ ٍ تٗييي ٢يوت ٍ اُٖبي  اخطاي ايي ثٌس ثِ هَخت آييي ًبه

ٔ ضؾبًي ٍاگصاضي ّب، اًتربة  ترٟيٟبت ٍ تؿْيالت، ت٣ؿيٍ تْٗسات هت٣بييبى،  ًحَُ اَال

هت٣بييبى،  هست ظهبى ثِ ثْطُ ثطزاضي ضؾبًسى پطٍغُ ّبي ٍاگصاضقسُ،  ًٓبضت ثط ٦بضثطي ٍ 

اؾتبًساضزّبي ثْطُ ثطزاضي ٍ ذسهبت ضؾبًي پطٍغُ ّب ثٗس اظ ثْطُ ثطزاضي ٍ ّوچٌيي ضٖبيت ح٠َ٣ 

ِ ضيعي ٍ ًٓبضت ضاّجطزي ضئيؽ خوَْض  ٜ ٦ٌٌسگبى ذَاّس ثَز ٦ِ ثٌب ثِ پيكٌْبز هٗبًٍت ثطًبه ههط

.ثِ تهَيت ّيأت ٍظيطاى هي ضؾس

ؼ 3
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ض3

ثِ زٍلت اخبظُ هي قَزثسّيْبي ٢بًًَي قط٦ت ّبي تبثِٗ ٍ ٍاثؿتِ ٍظاضتربًِ ّبي ًٟت، ًيطٍ، ضاُ 

ٍ قْطؾبظي، نٌٗت ، هٗسى ٍ تدبضت ، ثِ ا قربل ح٣ي٣ي ٍ ح٢َ٣ي ذهَني ٍ تٗبًٍي ضا تب 

ثب اٖالم ٍظيط هطثََِ ثِ تأييس ٍظاضت ا٢تهبز  (50/000/000/000/000/)ؾ٣ٝ پٌدبُ ّعاض هيليبضز 

ٝ ّبي  ثب ثسّي ّبي اقربل ثبيؿت ا٢ؿبٌ ٍاگصاضي ثِ نَضت خوٗي ٍ ذطٍخي اظ هحل ضزي

. ايي ٢بًَى تؿَيِ ًوبيس8 خسٍل قوبضُ 101000 ٍ 5 خسٍل قوبضُ 310503

اؾتٟبزُ زؾتگبّْبي اخطائي ٍ ثركْبي ذهَني ٍ تٗبًٍي ثب ؾپطزى تًويي ّبي الظم ثِ ثب٧ًْبي 

 ٖالٍُ ثط ثب٢ي هبًسُ ؾْويِ ؾبلْبي 1393زض ؾبل  (ٞبيٌبًؽ)ٖبهل اظ تؿْيالت تأهيي هبلي ذبضخي 

زالض تٗييي هي گطزز تب تَؾٍ قَضاي  (35.000.000.000)٢جل هٗبزل ضيبلي ؾي ٍ پٌح هيليبضز 

٢بًَى ثطًبهِ پٌدؿبلِ پٌدن تَؾِٗ خوَْضي اؾالهي ايطاى ثِ  (82)ا٢تهبز ثطاؾبؼ هٟبز هبزُ 

.َطحْبي زاضاي تَخيِ ٌٞي، ا٢تهبزي، هبلي ٍ ظيؿت هحيُي اذتهبل يبثس

هَئَ ايي تجهطُ ثِ تٌبؾت قبذهْبي خوٗيت،  (ٞبيٌبًؽ)تؿْيالت تأهيي هبلي ذبضخي 

هحطٍهيت ٍ قبذهْبي هٌب١َ ٚيطثطذَضزاض، ثيي اؾتبًْب ثب اٍلَيت ت٧ويل ٍ اتوبم پطٍغُ ّبي 

ِ توبم تَظيٕ هي قَز  ٦ليِ هطاحل ازاضي ٍ ثب٧ًي آًْب 1393زضنَضتي ٦ِ تب پبيبى آثبًوبُ ؾبل . ًيو

ِ ضيعي ٍ ًٓبضت ضاّجطزي ضئيؽ خوَْض هي تَاًس ضاؾبً  تَؾٍ اؾتبًْب اًدبم ًكَز هٗبًٍت ثطًبه

ِ خبيي ٍ اذتهبل آى ثِ پطٍغُ ّبيي ٦ِ هطاحل ازاضي ٍ ثب٧ًي آًْب ثِ اًدبم ضؾيسُ،  ًؿجت ثِ خبث

.ا٢سام ٦ٌس
تأهيي  (ٞبيٌبًؽ)٦ليِ َطحْبي ههَة ٦ِ هٌبثٕ آًْب اظ هحل تؿْيالت تأهيي هبلي ذبضخي 

هي گطزز ثبيس ثب تأييس زؾتگبُ اخطائي شي ضثٍ ٍ ٍظاضت اهَض ا٢تهبزي ٍ زاضايي ٍثب٥ً هط٦عي 

ِ ضيعي ٍ ًٓبضت ضاّجطزي ضئيؽ خوَْض زاضاي تَخيِ ٌٞي،  خوَْضي اؾالهي ايطاى ٍ هٗبًٍت ثطًبه

ا٢تهبزي، هبلي ٍ ظيؿت هحيُي ثبقس ٍ ثبظپطزاذت انل ٍ ؾَز هٌبثٕ َطح نطٞبً اظ هحل ٖبيسات 

َطح زض زٍضاى ثْطُ ثطزاضي ٍ يب هٌبثٕ پيف ثيٌي قسُ َطح زض ٢بًَى ثَزخِ زض ظهبى تهَيت َطح 

ٍ زضنَضت ٖسم ٦ٟبيت اظ ؾْن اٖتجبضات آتي اؾتبى هحل اخطاي َطح ٢بثل پطزاذت ثبقس ٍ اظ 

ثطزاقت ٍ  (ٞبيٌبًؽ)هحل هٌبثٕ هَخَز خوَْضي اؾالهي ايطاى ًعز ٦كَض تأهيي ٦ٌٌسُ هبلي 

.پطزاذت ًكَز

ة4

ِ ضيعي ٍ ًٓبضت ضاّجطزي ضئيؽ خوَْض اخبظُ زازُ هي قَز ثِ هٌَٓض تأهيي  ثِ هٗبًٍت ثطًبه

اؾتٟبزُ  (ٞبيٌبًؽ)پيف پطزاذت ضيبلي َطحْبيي ٦ِ اظ هٌبثٕ تؿْيالت تأهيي هبلي ذبضخي 

ِ اي زض ّط زؾتگبُ ٍ زض  ِ خبيي اٖتجبضات َطحْبي تول٥ زاضايي ّبي ؾطهبي هي ٦ٌٌس، ًؿجت ثِ خبث

.٢بلت ٞهل شي ضثٍ ا٢سام ًوبيس

ز5

 خْت پطزاذت تؿْيالت 1393اظ هٌبثٕ ٍضٍزي ثِ نٌس٠ٍ تَؾِٗ هلي زض ؾبل   (%10)زُ زضنس 

ثِ ثركْبي ذهَني، تٗبًٍي ٍ ثٌگبّْبي ا٢تهبزي هتٗل١ ثِ هؤؾؿبت ٖوَهي ٚيطزٍلتي ثِ 

ِ نَضت پطزاذت ٍ  َطحْبي زاضاي تَخيِ ٌٞي ،  ا٢تهبزي، ظيؿت هحيُي، هبلي ٍ اّليت هت٣بيي ث

ثبظپطزاذت ضيبلي زض ثرف آة ٍ ٦كبٍضظي، نٌبيٕ تجسيلي ٍ تجسيلي ت٧ويلي، هٌبثٕ َجيٗي ٍ 

ٍ ظيؿت ترهيم هي يبثس تجسيل اضظ ثِ ضيبل هَئَ ايي ثٌس زض هط٦ع هجبزالت اضظي ظيط . هحي

.ًٓط ثب٥ً هط٦عي نَضت هي گيطز

الٝ 4
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5ٜ

هسيطاى ٖبهل ثب٥ً ّب ي زٍلتي ٍ ٚيط زٍلتي هٌَْٟس حس ا٦ثط َي ي٥ ّٟتِ پؽ اظ تبضيد 

زضذَاؾت تؿْيالت ، ٦ليِ هساض٤ هَضز ًيبظ ضا ثِ نَضت ٦تجي ثِ اَالٔ هت٣بيي ثطؾبًٌس ٍ پؽ 

اظ تحَيل ٦ليِ هساض٤ هٌَْٟس َي زٍ هبُ ثِ ثطضؾي تَخيِ ٌٞي ، ا٢تهبزي ٍ هبلي َطح ٍ اّليت 

ضئيؽ ّيئت ٖبهل نٌس٠ٍ . هت٣بيي ا٢سام ٍ زض نَضت تأييس ثِ نٌس٠ٍ تَؾِٗ هلي اضؾبل ًوبيٌس

 ضٍظ ًؿجت ثِ اٖالم ًٓط زض ضاثُِ ثب پطزاذت تؿْيالت زض ٢بلت 15تَؾِٗ هلي حسا٦ثط ْطٜ 

ثب٥ً ٖبهل حسا٦ثط َي ي٥ هبُ ًؿجت ثِ ٣ٖس . ٢طاض زاز ٖبهليت ثب ثب٥ً شيطثٍ ا٢سام هي ٦ٌس

.٢طاضزاز تؿْيالت ثِ هت٣بيي ا٢سام ٍ ْطٜ زٍ ّٟتِ آى ضا پطزاذت هي ٦ٌس

ال6ٝ

ِ ّبي ًيطٍ، ًٟت، ضاُ ٍ قْطؾبظي، زٞبٔ ٍ پكتيجبًي ًيطٍّبي  ثِ قط٦تْبي ٍاثؿتِ ٍ تبثِٗ ٍظاضتربً

هؿلح، اضتجبَبت ٍ ٌٞبٍضي اَالٖبت، نٌٗت، هٗسى ٍ تدبضت ٍ خْبز٦كبٍضظي اخبظُ زازُ 

 تب ؾ٣ٝ ي٧هس ٍ پٌدبُ 1376/6/30هي قَز ثب ضٖبيت ٢بًَى ًحَُ اًتكبض اٍضا٠ هكبض٦ت ههَة 

ضيبل ثطاي اخطاي َطحْبي اًتٟبٖي زاضاي تَخيِ ٌٞي،  (150.000.000.000.000)ّعاض هيليبضز 

ا٢تهبزي ٍ هبلي ذَز ثب اٍلَيت اخطاي پطٍغُ ّب ٍ َطحْبي هيبزيي ًٟت ٍ گبظ هكتط٤ ثب 

ّوؿبيگبى ٍ هْبض آثْبي هطظي، َطحْبي حول ٍ ٣ًل، َطحْبي آثطؾبًي ٍ تأهيي آة، احساث ٍ 

ِ ّبي آة ٍ ٞبيالة، ًيطٍگبّْبي ثط٠ ٍ ّوچٌيي  ِ ذبً ت٧ويل َطحْبي آة قيطيي ٦ي، تهٟي

 (88)هٌب١َ هحطٍم ٍ ٦وتط تَؾِٗ يبٞتِ، اٍضا٠ هكبض٦ت ضيبلي ٍ يب ن٤َ٧ ٍ ثب ضٖبيت هبزُ 

 ٍ ثطاي َطحْبيي ٦ِ ثِ  تهَيت ٢1380/11/27بًَى تٌٓين ثركي اظ ه٣طضات هبلي زٍلت ههَة 

.قَضاي ا٢تهبز هي ضؾس، ثب تًويي ذَز زض ذهَل انل ٍ ؾَز، هٌتكط ًوبيٌس

ة6

ضيبل اٍضا٠  (30.000.000.000.000)ثِ زٍلت اخبظُ زازُ هي قَز تب هجلٙ ؾي ّعاض هيليبضز 

ِ هٌَٓض اخطاي َطحْبي اًتٟبٖي  هكبض٦ت ضيبلي ثب تًويي ذَز ثب ثبظپطزاذت انل ٍ ؾَز آى ث

زاضاي تَخيِ ٌٞي، ا٢تهبزي ٍ هبلي ٍ َج١ ٢بًَى ًحَُ اًتكبض اٍضا٠ هكبض٦ت هٌتكط ٍ ٍخَُ أذص 

هٌبثٕ ٍاضيعي ثِ . ايي ٢بًَى ٍاضيع ًوبيس (5) خسٍل قوبض310102ُقسُ ضا ثِ ضزيٝ قوبضُ 

ِ توبم هٌسضج زض پيَؾت قوبضُ  ِ اي ًيو ايي ٢بًَى اذتهبل  (1)َطحْبي تول٥ زاضايي ّبي ؾطهبي

ِ ضيعي ٍ ًٓبضت ضاّجطزي ضئيؽ خوَْض ّعيٌِ  هي يبثس تب ثطاؾبؼ هجبزلِ هَا٣ٞتٌبهِ ثب هٗبًٍت ثطًبه

ٍاگصاضي ايي اٍضا٠ ثِ ثرف زٍلتي اٖن اظ قط٦تْب، ثب٧ًْب ٍ ؾبيط زؾتگبّْب زض ثبظاض پَل ٍ . قَز

.٢جل اظ ؾطضؾيس هؤٌَ اؾت

ج6

ـ ًطٞتِ َطحْبي ثٌسّبي ايي تجهطُ، ٢بثل ٍاگصاضي ثِ  (ة)ٍ  (الٝ)اٍضا٠ هكبض٦ت ٞـطٍ

پيوب٧ًبضاى، هكبٍضاى ٍ تأهيي ٦ٌٌسگبى تدْيعات ّوبى َطح زض ؾ٣ٝ هُبلجبت ه٠َٗ َطح ثب تأييس 

ِ ضيعي ٍ ًٓبضت ضاّجطزي  ضئيؽ زؾتگبُ اخطائي ٍ شي حؿبة شي ضثٍ ٍ هٗبًٍت ثطًبه

.اٍضا٠ ٍاگصاضقسُ، ٢بثل ثبظذطيس، ٢جل اظ ؾطضؾيس تَؾٍ ثب٥ً ٖبهل ًيؿت. ضئيؽ خوَْض اؾت

6ٍ

ِ  هحى ٞطٍـ اٍضا٠ هكبض٦ت ٍ ن٤َ٧  ثب٥ً هط٦عي خوَْضي اؾالهي ايطاى هَْٝ اؾت ث

اؾالهي اضظي ٍ ضيبلي اظ ؾَي زؾتگبّْبي اخطائي ٍ قْطزاضي ّب، گعاضـ آى ضا ثِ هٗبًٍت 

ِ ضيعي ٍ ًٓبضت ضاّجطزي ضئيؽ خوَْض ٍ ٍظاضت اهَض ا٢تهبزي ٍ زاضايي  ِ زاضي ٦ل )ثطًبه ذعاً

.اٖالم ًوبيس (٦كَض
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آييي ًبهِ اخطائي ًحَُ ٍاگصاضي، ثبظذطيس ٍ ثبظپطزاذت انل ٍ ؾَز اٍضا٠ هكبض٦ت هَئَ 

ايي تجهطُ ثب ّو٧بضي  (الٝ)ٍ ؾْن ّطي٥ اظ قط٦تْب اظ اٍضا٠ هٌتكطُ ثٌس (ٍ)تب  (الٝ)ثٌسّبي

ِ ضيعي ٍ ًٓبضت ضاّجطزي ضئيؽ خوَْض ٍ  ثب٥ً هط٦عي خوَْضي اؾالهي ايطاى، هٗبًٍت ثطًبه

ٍظاضت اهَض ا٢تهبزي ٍ زاضايي حسا٦ثط تب زٍهبُ پؽ اظ اثال٘ ايي ٢بًَى تْيِ هي قَز ٍ ثِ  تهَيت 

.ّيأت ٍظيطاى هي ضؾس

ح6
.اٍضا٠ هكبض٦ت ٍ ن٤َ٧ هٌتكطقسُ هَئَ ايي ٢بًَى اظ پطزاذت هبليبت هٗبٜ اؾت

ِ ؾبل  زٍلت هدبظ اؾت اؾٌبز ذعاًِ اؾالهي ثب حّٟ ٢سضت ذطيس ضا ثب ؾطضؾيس ي٥ تب ؾ

ِ هٌَٓض تؿَيِ ثسّي هؿدل ذَز ثبثت َطحْبي تول٥  ِ نَضت ثي ًبم ٍ يب ثبًبم، نبزض ٦ٌس ٍ ث ث

ِ اي هُبث١ هبزُ  ٢بًَى هحبؾجبت ٖوَهي ٦كَض ثِ ٢يوت اؾوي تب ؾ٣ٝ ؾي  (20)زاضايي ّبي ؾطهبي

اؾٌبز هعثَض اظ . ضيبل ثِ َلج٧بضاى ٚيطزٍلتي ٍاگصاض ًوبيس (30.000.000.000.000)ّعاض هيليبضز 

پطزاذت ّطگًَِ هبليبت هٗبٜ ثَزُ ٍ ثِ  ٌَٖاى اثعاض هبلي هَئَ ٢بًَى ثبظاض اٍضا٠ ثْبزاض 

. هحؿَة قسُ ٍ ثب اهًبي ٍظيط اهَض ا٢تهبزي ٍ زاضايي نبزض هي قَز1384/9/1ههَة 
زٍلت ثـِ هٌَٓض تأهيي اٖتجبض اؾٌبز هعثَض زض ظهبى ؾطضؾيس، ضزيٝ ذبني ضا زض اليحِ ثَزخِ - 1

زض نَضت ٖسم ٍخَز يب ت٧بَٞي اٖتجبض ههَة زض ثَزخِ ٖوَهي . ؾٌَاتي پيف ثيٌي هي ًوبيس

زٍلت، اؾٌبز ذعاًِ اؾالهي زض ؾطضؾيس، تَؾٍ ٍظاضت اهَض ا٢تهبزي ٍ زاضايي اظ هحل زضآهس 

ايي ح٧ن تب ظهبى تؿَيِ اؾٌبز يبزقسُ ثِ ٢َت . ٖوَهي ّوبى ؾبل ٢بثل تأهيي ٍ پطزاذت اؾت

.ذَز ثب٢ي اؾت
اؾٌبز ذعاًِ اؾالهي اظ ٢بثليت زاز ٍ ؾتس زض ثبظاض ثبًَيِ ثطذَضزاض اؾت ٍ ؾبظهبى ثَضؼ ٍ - 2

.اٍضا٠ ثْبزاض ثبيس تطتيجبت اًدبم هٗبهلِ ثبًَيِ آًْب ضا زض ثبظاض ثَضؼ يب ٞطاثَضؼ ٞطاّن ٦ٌس

تٗييي ثب٧ًْبي ٖبهل ثطاي تَظيٕ ٍ ثبظپطزاذت اؾٌبز ذعاًِ اؾالهي پؽ اظ ؾطضؾيس تَؾٍ - 3

.ثب٥ً هط٦عي خوَْضي اؾالهي ايطاى ٍ ٍظاضت اهَض ا٢تهبزي ٍ زاضايي نَضت هي پصيطز

.ذطيس ٍ ٞطٍـ ايي اٍضا٠ تَؾٍ ثب٥ً هط٦عي خوَْضي اؾالهي ايطاى هؤٌَ اؾت- 4

ِ ضيعي - 5 آييي ًبهِ اخطائي ايي ثٌس ْطٜ ؾِ  هبُ اظ ظهبى تهَيت ايـي ٢بًَى تَؾٍ هٗبًٍت ثطًبه

ٍ ًٓبضت ضاّجطزي ضئيؽ خوَْض، ٍظاضت اهَض ا٢تهبزي ٍ زاضايي ٍ ثب٥ً هط٦عي خوَْضي 

اؾالهي ايطاى تْيِ هي قَز ٍ ثِ تهَيت ّيأت ٍظيطاى هي ضؾس

ل6

ضيبل (12/000/000/000/000)ٍظاضت ًيطٍ ه٧لٝ اؾت ًؿجت ثِ تأهيي هجلٙ زٍاظزُ ّعاض هيليبضز 

خْت ٦ٌتطل ٍ ثْطُ ثطزاضي ّط چِ ؾطيٗتط اظ آة ّبي هطظي اظ َطي١ ٞطٍـ اهَال ٍ ؾْن الكط٦ِ

ِ زاضي ٦ل ٦كَض ٍاضيع ٍ يب اٍضا٠ هكبض٦ت ثب تًويي زٍلت ا٢سام ٍ ثِ حؿبة ذبل ًعز ذعاً

.ًوبيس

ٌ 6
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ال9ٝ

٢بًَى ثطًبهِ پٌدن تَؾِٗ خوَْضي اؾالهي ايطاى ثطاي  (52)ؾ٣ٝ هٗبٞيت هبليبتي هَئَ هبزُ 

ضيبل زض ؾبل تٗييي هي قَز ٍ هبظاز آى  (120/000/000) ، هجلٙ ي٧هسٍ ثيؿت هيليَى 1393ؾبل 

ثطاي ثرف  (%20)ٍ هبظاز ثط ايي ثِ ًطخ ثيؿت زضنس  (%10)تب ّٟت ثطاثط ثِ ًطخ زُ زضنس 

٢بًَى هسيطيت ذسهبت ٦كَضي  (5)ذهَني ٍ زٍلتي ٍ ؾبيط زؾتگبُ ّبي اخطايي هَئَ هبزُ 

٢بًَى هحبؾجبت ٖوَهي ٦كَض تٗييي هي گطزز (5)ٍ هبزُ 

. توسيس هي گطزز1393هست اخطاي آظهبيكي ٢بًَى هبليبت ثط اضظـ اٞعٍزُ تب پبيبى ؾبل ة9

ّـ9

ٍظاضت ًيطٍ اظ َطي١ قط٦تْبي آثٟبي قْطي ؾطاؾط ٦كَض ه٧لٝ اؾت ٖالٍُ ثط زضيبٞت ًطخ 

 ضيبل اظ هكتط٦يي آة  (100)آة ثْبي  قْطي، ثِ اظاي ّط هتطه٧ٗت ٞطٍـ آة قطة هجلٙ ي٧هس

ِ زاضي ٦ل ٦كَض ٍاضيع ًوبيس ٍخَُ زضيبٞتي تب ؾ٣ٝ ؾيهس  (%100)نسزضنس. زضيبٞت ٍ ثِ ذعاً

ضيبل اظ هحل حؿبة هص٦َض نطٞبً خْت آثطؾبًي قطة  (390.000.000.000)ٍ ًَز هيليبضز 

اٖتجبض هص٦َض ثطاؾبؼ قبذم ٦وجَز آة قطة ؾبلن ثيي اؾتبًْبي . ضٍؾتبيي اذتهبل هي يبثس

ِ هبِّ اظ َطي١ قط٦ت هٌْسؾي آة ٍ ٞبيالة ٦كَض تَظيٕ هي قَز تب پؽ اظ  ٦كَض زض ه٣بَٕ ؾ

ِ ضيعي اؾتبًساضي  ّب ٍ قط٦تْبي آة ٍ ٞبيالة ضٍؾتبيي اؾتبًْب  هجبزلِ هَا٣ٞتٌبهِ ثيي هٗبًٍت ثطًبه

ترهيم يبٞتِ اؾت ٍ ٍخَُ ٠َٞ  (%100)اٖتجبض هص٦َض حؿت ٍنَلي ّب نسزضنس. ّعيٌِ گطزز

ِ ٌَٖاى زضآهس قط٦ت شي ضثٍ هحؿَة ًوي گطزز ٍ هكوَل هبليبت ًوي قَز .ث

9ٌ
ٖالٍُ ثط اٞعايف ًطخ هبليبت ثط اضظـ اٞعٍزُ، ي٥ ٍاحس زض نس ثِ ٌَٖاى1393اظاثتساي ؾبل 

..هبليبت ؾالهت ثِ ًطخ هبليبت ثط اضظـ اٞعٍزُ ؾْن زٍلت ايبِٞ هي گطزز

ظ11

تؿْيالت  (%25)ثب٥ً هط٦عي خوَْضي اؾالهي ايطاى ه٧لٝ اؾت حسا٢ل ثيؿت ٍ پٌح زضنس 

ؾْبم آى هتٗل١  (%40)اُٖبيي ٦ليِ ثب٥ً ّبي زٍلتي ٍ ثب٧ًْبي ٚيطزٍلتي ٦ِ حسا٢ل چْل زضنس 

ثِ زٍلت هي ثبقس ضا ثب ّوبٌّگي زؾتگبُ ّبي اخطايي شيطثٍ ثِ ثرف آة ٍ ٦كبٍضظي اذتهبل 

.زّس

ِ گصاضاى ح٣ي٣ي ٍ ح٢َ٣ي ثرف ٚيطزٍلتي ٍ تٗبًٍي ّبي تَليسي  ثِ هٌَٓض تكَي١ ٍ خلت ؾطهبي

ٍ تك٧ل ّبي آة ثطاى ٍ قط٦ت ّبي ؾْبهي ظضاٖي ٍ قْط٤ ّبي ٦كبٍضظي زض اهط احساث 

ِ ّبي ٞطٖي آثيبضي ٍ ظ٧ّكي،  آة ثٌساى ّب، تؿطيٕ زض احساث، ت٧ويل ٍ تدْيع َطح ّبي قج٧

ِ ؾبظي ههطٜ آة ٍ  ـ ّبي ًَيي آثيبضي ٍ ثْيٌ اخطاي ٖوليبت آة ٍ ذب٤ ٦كبٍضظي ٍ ضٍ

ِ اي  اًطغي، زؾتگبُ ّبي اخطايي هلي ٍ اؾتبًي اظ هحل اٖتجبضات َطح ّبي تول٥ زاضايي ّبي ؾطهبي

ِ ّبي   اٖتجبضات هَضز ًيبظ احساث ٍ ت٧ويل َطح ّبي هَنَٜ 40201 ٍ 40152هطثٌَ شيل ثطًبه

ثِ ٌَٖاى ؾْن زٍلت ثِ نَضت ثالَٖو ٍ پبًعزُ زضنس  (%85)ضا ثِ هيعاى ّكتبز ٍ پٌح زضنس 

ثِ ٌَٖاى ؾْن ثْطُ ثطزاضاى ثِ نَضت ٣ًسي يب تأهيي ٦بضگط يب تْبتط ظهيي يب ٦بالي هَضز  (15%)

ِ ّبي . ًيبظ زض اخطاي َطح َطح پطزاذت ًوبيٌس هٌب١َ هحطٍم ٍ ثْطُ ثطزاضاًي ٦ِ زض احساث قج٧

انلي آثيبضي ٍ ظ٧ّكي هكبض٦ت ًوَزُ ثبقٌس اظ پطزاذت ؾْن ٣ًسي هكبض٦ت زض احساث 

ِ ّبي ٞطٖي آثيبضي ٍ ظ٧ّكي هٗبٌٞس .قج٧

ال11ٝ
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ظ15

ح١ ثيوِ ؾْن هؿترسم ٍ ٦بضٞطهب ثطاي هؿترسهيي ضؾوي زٍلت ٦ِ زض زٍضاى پيوبًي ٍ يب

٢طاضزازي تَؾٍ نٌس٠ٍ تأهيي اختوبٖي ٍنَل قسُ اؾت ثط اؾبؼ زؾتَضالٗولي ٦ِ تَؾٍ ٍظيط

تٗبٍى، ٦بض ٍ ضٞبُ اختوبٖي تْيِ ٍ اثال٘ هي قَز ثِ ضٍظ ضؾبًي قسُ ٍ ثسٍى اي٧ٌِ ثبضايبٞي ثط

.هؿترسم تحويل ٦ٌس اظ ايي نٌس٠ٍ ثِ نٌس٠ٍ ثبظًكؿتگي هٌت٣ل هي گطزز

ال19ٝ

اٞعايف ح٠َ٣ گطٍّْبي هرتلٝ ح٠َ٣ ثگيط اظ ٢جيل ّيأت ٖلوي، ٦بض٦ٌبى ٦كَضي ٍ لك٧طي ٍ 

ِ ََض خساگبًِ تَؾٍ زٍلت ثِ ًحَي ٦ِ تٟبٍت تُجي١ هَئَ هَاز ٢بًَى  (78)ٍ  (71)٢ًبت ث

.هسيطيت ذسهبت ٦كَضي زض ح٧ن ح٠َ٣، ثبثت ثب٢ي ثوبًس اًدبم هي پصيطز

ة19

 ٍ 6500زض توبهي زؾتگبُ ّبي اخطايي، اهتيبظ ٦و٥ ّعيٌِ َٞت ثطاي ثبظهبًسگبى هتَٞي ٍ اظزٍاج 

. تٗييي ٍ پطزاذت هي قَز150 (ؾْن زٍلت)اهتيبظ حؿبة پؽ اًساظ ٦بض٦ٌبى زٍلت 

ج19

٢بًَى هسيطيت ذسهبت ٦كَضي هٌحهط ثِ اهَض ذسهبت ازاضي زؾتگبّْبي اخطائي  (17)هبزُ 

ِ اي ًوي قَز ّوچٌيي اذتيبضات ّيأت . اؾت ٍ قبهل اخطاي َطحْبي تول٥ زاضايي ّبي ؾطهبي

 ثِ 1383/11/3 ٍظيطاى زض هَضز تٗييي ًهبة هٗبهالت هَئَ ٢بًَى ثطگعاضي هٌب٢هبت ههَة 

ِ نَضت هعايسُ اًدبم هي قَز ًيع تؿطي هي يبثس .هَاضزي ٦ِ هٗبهلِ ث

ز19

ثبظًكؿتگي پيف اظ هَٖس ٦ليِ هكوَالى ٢بًَى ثبظًكؿتگي پيف اظ هَٖس ٦بض٦ٌبى زٍلت ههَة 

 ٍ ٢بًَى توسيس آى زض زؾتگبُ ّبي اخطايي زٍلتي ثب هَا٣ٞت  ثبالتطيي ه٣بم اخطايي 1386/6/5

٢بًَى هحبؾجبت ٖوَهي ٦كَض ٍ ثسٍى ؾٌَات  (53)ٍ  (52)زؾتگبُ يب ه٣بم هدبظ هَئَ هَاز 

ِ خَيي ًبقي اظ . اضٞب٢ي هدبظ اؾت ِ اي زؾتگبُ ّب ثب نطٞ اخطاي ايي ح٧ن اظ هحل اٖتجبضات ّعيٌ

ِ ضيعي ٍ ًٓبضت ضاّجطزي ضئيؽ خوَْض هي ضؾس،  ٦بّف ًيطٍّب ٦ِ هيعاى آى ثِ تأييس هٗبًٍت ثطًبه

.٢بثل تأهيي ٍ پطزاذت اؾت

ّـ19

ؾ٣ٝ اٞعايف ح٠َ٣ ٍ هعايب ٍ ؾبيط پطزاذتي ّبي ٣ًسي ٍ ٚيط٣ًسي قط٦تْبي زٍلتي، هؤؾؿبت 

ِ ّب هَئَ هبزُ   (5)اًتٟبٖي ٍاثؿتِ ثِ زٍلت، ًْبزّب ٍ هؤؾؿبت ٖوَهي ٚيطزٍلتي، ثب٧ًْب ٍ ثيو

 تَؾٍ ّيأت ٍظيطاى ٢1393بًَى هسيطيت ذسهبت ٦كَضي ثِ ٦بض٦ٌبى ٍ هسيطاى ذَز زض ؾبل 

. اظ اثتساي ؾبل، اخطاي ثَزخِ قط٦تْبي هص٦َض زض ؾ٣ٝ يبزقسُ اه٧بًپصيط اؾت. تٗييي هي گطزز

 ٌٖبٍيي هص٦َض، اٞعايف پطزاذت ٣ًسي ٍ ٚيط٣ًسي اظ ٢جيل ح٠َ٣ 1393زض انالحيِ ثَزخِ ؾبل 

ٍ هعايب، پبزاـ تحت ّط ٌَٖاى، ٖيسي ٍ ًٓبيط آى ٍ ّوچٌيي ٦و٧ْبي ٣ًسي ٍ ٚيط٣ًسي ثِ 

٦بض٦ٌبى ٍ هسيطاى ٍ اًٖبي ّيأت هسيطُ ًْبزّب ٍ هؤؾؿبت ٖوَهي ٚيطزٍلتي ٍ قط٦تْبي زٍلتي 

ٍ قط٦تْبيي ٦ِ قوَل ٢بًَى زض هَضز آًْب هؿتلعم ش٦ط يب تهطيح ًبم اؾت، ٖالٍُ ثط پطزاذت ّبي 

. زؾتگبّْبي هص٦َض هؤٌَ اؾت٢1393بًًَي هٌَٓضقسُ زض ثَزخِ ههَة ؾبل 

19ٍ

ّطگًَِ پطزاذت ح٠َ٣، ح١ حًَض زض خلؿبت ٍ پبزاـ ٣ًسي ٍ ٚيط٣ًسي ثِ ٦بض٦ٌبى زٍلت 

اٖن اظ قبٚل ٍ ثبظًكؿتِ ٦ِ ثِ ٌَٖاى ًَٖ ّيأت هسيطُ ٚيطهَْٝ قط٦ت ّبي زٍلتي ٍ قط٦ت 

 ّبي ٍاثؿتِ ثِ ًْبزّبي ٖوَهي ٚيطزٍلتي، ثِ ٍيػُ ثِ ٌَٖاى ًوبيٌسگبى اقربل ح٢َ٣ي زض 

.هي آيٌس، هؤٌَ اؾت

11از8 صفحه
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ظ19

٢بًَى هحبؾجبت  (5)٢بًَى هسيطيت ذسهبت ٦كَضي ٍ هبزُ  (5)٦ليِ زؾتگبّْبي هَئَ هبزُ 

ٖوَهي ٦كَض ٍ زاضًسگبى ضزيٝ زض ايي ٢بًَى ه٧لٌٟس زض نَضت زضذَاؾت هت٣بيي ثرف 

ذهَني يب تٗبًٍي ٍخَُ ٣ًس هَضز هُبلجِ زض ٢جبل ٞطٍـ هحهَل يب اضائِ ذسهت يب نسٍض 

ِ  گصاضاى، تَليس ٦ٌٌسگبى ٍ نبزض٦ٌٌسگبى ٍ ٍاضز٦ٌٌسگبى  هدَظ ثيف اظ ي٥ هيليبضز ضيبل اظ ؾطهبي

ِ ّبي اهَض ا٢تهبزي ٍ زاضايي ٍ نٌٗت،  ِ اي ٦ِ ثب پيكٌْبز هكتط٤ ٍظاضتربً ايطاًي ضا َج١ آييي ًبه

ِ ضيعي ٍ ًٓبضت ضاّجطزي ضئيؽ خوَْض حسا٦ثط تب ي٥ هبُ پؽ  هٗسى ٍ تدبضت ٍ هٗبًٍت ثطًبه

ِ نَضت ًؿيِ ٍنَل ًوبيس ٍ زض نَضت  اظ اثال٘ ايي ٢بًَى ثِ تهَيت ّيأت ٍظيطاى هي ضؾس ث

ا٣ًٗبز ٢طاضزاز زضيبٞت ا٢ؿبَي يب زضيبٞت ي٧دب، زؾتگبّْبي هص٦َض هٌَْٟس ثب زضيبٞت 

ثِ ٦ل هجلٙ ٣ًسي هَضز  (%24)تًويي ّبي الظم ثِ تكريم ذَز ثب اٞعايف ثيؿت ٍ چْبضزضنس 

هُبلجِ ثط هجٌبي آى، ٢طاضزاز ه٣ٌٗس ًوبيٌس يب هدَظ نبزض ٍ زض هَاضز هطثٌَ ثِ زضآهسّبي ٖوَهي 

.تًويي الظم ثطاي ٍنَل ٍخَُ تب پبيبى ثْوي هبُ ا٢سام ًوبيٌس

ال20ٝ

 ٦ليِ اقربل ح٢َ٣ي ٦ِ توبم ٍ يب ٢ؿوتي اظ اٖتجبضات آًْب اظ هحل هٌبثٕ ثَزخِ ٖوَهي تأهيي 

٢بًَى هحبؾجبت  (5)ٍ  (4)، (3)، (2)هي قَز ٍ ق٧ل ح٢َ٣ي آًْب هٌُج١ ثب تٗبضيٝ هص٦َض زض هَاز

ٖوَهي ٦كَض ًيؿت، زض ههطٜ اٖتجبضات هص٦َض اظ لحبِ اخطاي ه٣طضات ٢بًَى يبزقسُ زض ح٧ن 

.هؤؾؿبت ٍ ًْبزّبي ٖوَهي ٚيطزٍلتي ثِ قوبض هي آيٌس

ة20

ِ ّب ٍ هؤؾؿبت زٍلتي ٍ قط٦تْبي هَئَ هبزُ   (5)پطزاذت ّطگًَِ ٍخْي تَؾٍ ٍظاضتربً

٢بًَى هسيطيت ذسهبت ٦كَضي ثِ زؾتگبّْبي اخطائي ثِ ٌَٖاى ٦و٥ يب ّسيِ ثِ نَضت ٣ًسي ٍ 

ِ  خع زض هَاضزي ٦ِ زض ه٣طضات ٢بًًَي هطثٌَ تٗييي قسُ يب هي قَز ٍ هجبلٛي ٦ِ ثِ  ٚيط٣ًسي ث

زاًكگبّْبي زٍلتي ٍ احساث ذَاثگبّْبي زاًكدَيي زٍلتي، هؤؾؿبت آهَظـ ٖبلي زٍلتي، 

هؿبخس، حَظُ ّبي ٖلويِ، آهَظـ ٍ پطٍضـ، ٍضظـ ٍ خَاًبى، ؾبظهبى ثْعيؿتي ٦كَض، 

ٍَطحْبي ٍضظقي ٍ ثْساقتي ٍ ضٍؾتبيي  (ضُ)اهَضهيطاث ٞطٌّگي، ٦ويتِ اهسازاهبم ذويٌي

.پطزاذت هي گطزز، هؤٌَ اؾت

ج20

ِ اي هٗبزل زُ زضنس اظ هحل  (%10) اٞعايف اٖتجبض ّط ي٥ اظ َطحْبي تول٥ زاضايي ّبي ؾطهبي

ِ اي ّط زؾتگبُ هدبظ اؾت ِ خَيي زض ؾبيط اٖتجبضات ّعيٌ اٖوبل ايي ح٧ن زض هَضز اٖتجبضات . نطٞ

ِ ضيعي ٍ  ِ پيكٌْبز زؾتگبّْبي شي ضثٍ ٍ تأييس هٗبًٍت ثطًبه زؾتگبّْب ٍ زاضًسگبى ضزيٝ هٌٌَ ث

.ًٓبضت ضاّجطزي ضئيؽ خوَْض زض ؾ٣ٝ ٦ل اٖتجبضات َطح اؾت

ز20

 اخطاي َطحْبي هطثٌَ ثِ هُبلِٗ ٍ اخطاء هٌسضج زض خساٍل ايي ٢بًَى هٌٌَ ثِ ذبتوِ ٖوليبت 

٢بًَى ثطًبهِ پٌدؿبلِ پٌدن تَؾِٗ خوَْضي اؾالهي  (215)هُبلِٗ ٍ ضٖبيت اح٧بم ٍ ت٧بليٝ هبزُ

.ايطاى اؾت

ّـ20
ِ اي   ؾ٣ٝ ضيبلي زض اذتيبض قَضاي ٌٞي اؾتبى ّب زض هَضز َطحْبي تول٥ زاضايي ّبي ؾطهبي

.اؾتبًي ثطاثط ًهبة هٗبهالت هتَؾٍ انالح هي قَز
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ِ اي، ثِ  ِ هٌَٓض تكَي١ ذيّطيي ثطاي قط٦ت زض اخطاي َطحْبي تول٥ زاضايي ّبي ؾطهبي  ث

ِ اي هٌسضج زض پيَؾت قوبضُ  (1)زؾتگبّْبي اخطائي هدطي َطحْبي تول٥ زاضايي ّبي ؾطهبي

ِ ضيعي ٍ  ِ اي اؾتبًي ههَة قَضاي ثطًبه ايي ٢بًَى، ّوچٌيي َطحـْبي تول٥ زاضايي ّبي ؾطهبي

ِ اي ّط  تَؾِٗ اؾتبى ّب اخبظُ زازُ هي قَز توبم يب ثركي اظ اٖتجبضات تول٥ زاضايي ّبي ؾطهبي

َطح ضا ثطاي تأهيي ؾَز ٍ ٦بضهعز تؿْيالت زضيبٞتي ذيّطيي اظ قج٧ِ ثب٧ًي ٍ هؤؾؿبت هبلي ٍ 

ِ هٌَٓض اخطاي ّوبى َطح زض اذتيبض زؾتگبُ اخطائي شي ضثٍ ٢طاض هي گيطز پطزاذت ٍ  اٖتجبضي، ٦ِ ث

.ثِ ّعيٌِ ٢ُٗي هٌَٓض ًوبيٌس

ِ ضيعي ٍ ًٓبضت ضاّجطزي  تؿْيالت اُٖبئي، تَؾٍ ذيّطيي تًويي هي گطزز ٍ هٗبًٍت ثطًبه

ضئيؽ خوَْض هَْٝ اؾت ثطاي ثبظپطزاذت ؾَز ٍ ٦بضهعز تؿْيالت ثب٢ي هبًسُ َطحْبي ذبتوِ 

.يبٞتِ هَئَ ايي ٢بًَى، ضزيٝ اٖتجبضي هكرهي ضا زض لَايح ثَزخِ ؾٌَاتي پيف ثيٌي ًوبيس

ٔ ضؾبًي زؾتگبُ اخطائي زض هَضز َطحْب،  آييي ًبهِ اخطائي ايي ثٌس هكتول ثط چگًَگي اَال

پصيطـ ذيّطيي هت٣بيي هكبض٦ت، ؾبظ٦ٍبضّبي ٍاضيع تؿْيالت زضيبٞتي تَؾٍ ذيّطيي ٍ ههطٜ 

ِ ضيعي ٍ  آًْب تَؾٍ زؾتگبُ اخطائي ثطاي پطزاذت ثِ پيوب٧ًبضاى، ثٌب ثِ پيكٌْبز هٗبًٍت ثطًبه

ِ تهَيت ّيأت ٍظيطاى هي ضؾس .ًٓبضت ضاّجطزي ضئيؽ خوَْض ث

20ٌ

 هٗبًٍت ّبي اهَض ظًـبى ٍ ذبًَازُ ٍ ٖلوي ٍ ٌٞبٍضي ضئيؽ خوَْض هدبظًس تب ٞٗبليت ّبي اخطائي 

ذَز ضا زض ضاؾتبي تح١٣ اّساٜ ٍ ؾيبؾت ّبي هَضز ًٓط اظ َطي١ زؾتگبّْبي اخطائي زض 

چْبضچَة تٟبّن ًبهِ ٞي هبثيي اظ هحل اٖتجبضات پيف ثيٌي قسُ هطثٌَ ثِ ذَز زض ايي ٢بًَى ثِ 

.اًدبم ضؾبًٌس

20٤

ِ ضيعي ٍ ًٓبضت ضاّجطزي ضئيؽ خوَْض ه٧لٝ اؾت ترهيم اٖتجبض ثط پطٍغُ ّبيي  هٗبًٍت ثطًبه

٢بًَى ثطًبهِ پٌدؿبلِ پٌدن تَؾِٗ خوَْضي اؾالهي ايطاى ّؿتٌس  (215)٦ِ زاضاي هدَظ هبزُ 

ٍ زض ؾبذت آًْب، ؾبيط قط٦ت ّب اظ هحل اٖتجبضات ؾبيط هٌبثٕ  ( 20 ٍ 19خسٍل قوبضُ )

.هكبض٦ت هي ًوبيٌس ضا زض اٍلَيت ٢طاض زّس

21
ه٣سهِ ٍ 

ثٌس ّب

ِ ّب زض ؾبل   زض ايي تجهطُ ٍ ثٌسّبي آى تَييح زازُ 1393ًحَُ اٖوبل ٢بًَى ّسٞوٌس ٦طزى يبضاً

قسُ اؾت

٢بًَى ثطًبهِ پٌدؿبلِ پٌدن تَؾِٗ خوَْضي اؾالهي ايطاى زٍلت  (180)زض اخطاي ح٧ن هبزُ

ِ اي، تول٥ زاضايي ّبي  (%2)ه٧لٝ اؾت هبّبًِ هٗبزل زٍزضنس  اظ ي٥ زٍاظزّن اٖتجبضات ّعيٌ

ِ اي، تول٥ زاضايي ّبي هبلي ٍ زضآهسّبي اذتهبني ثِ اؾتثٌبي اٖتجبضات هٌسضج زض خسٍل  ؾطهبي

. ايي ٢بًَى هٌَٓض ًوبيس(9) خسٍل قوبض550000ُ– 65ايي ٢بًَى ضا ٦ؿط ٍ زض ضزيٝ  (10)قوبضُ

هٗبزل هجلٙ هٌَٓضقسُ زض ضزيٝ هص٦َض تب ؾ٣ٝ ؾي ٍ ّٟت ّعاض ٍ ّٟتهس ٍ قهت هيليبضز 

.ضيبل هُبث١ خسٍل هطثٌَ ثيي اؾتبًْبي ٦كَض تَظيٕ هي قَز (37.760.000.000.000)

22

ح 20
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ِ ضيعي ٍ ًٓبضت ضاّجطزي ضئيؽ خوَْض هَْٝ اؾت ثبًٓبضت ٦ويؿيَى ثطًبهِ ٍ  هٗبًٍت ثطًبه

ثَزخِ ٍ هحبؾجبت هدلؽ قَضاي اؾالهي ٍ ثطاؾبؼ قبذهْبي هطثََِ ًؿجت ثِ تَظيٕ 

قْطؾتبًي آى ا٢سام ٍ اٖتجبض ايي خسٍل زض ه٣بَٕ اثال٘ ترهيم ضا حسا٢ل ثطاثط هيبًگيي 

ِ اي ٦كَض ترهيم زّس اٖتجبضات ايي خسٍل تب . ترهيم اٖتجبضات تول٥ زاضايي ّبي ؾطهبي

ِ ضيعي ٍ ًٓبضت 1393پبيبى اضزيجْكت هبُ ؾبل   ثِ ٍؾيلِ ٦بضگطٍّي ٦ِ تَؾٍ هٗبًٍت ثطًبه

ضاّجطزي ضئيؽ خوَْض ٍ ثب حًَض ضئيؽ ٍ ًَاة ضئيؽ ٦ويؿيَى ثطًبهِ ٍ ثَزخِ ٍ هحبؾجبت 

ِ ٌَٖاى ًبْط تك٧يل هي قَز، خْت ت٧ويل َطحْب ٍ پطٍغُ ّبي هلي  هدلؽ قَضاي اؾالهي ث

هٌسضج زض ايي ٢بًَى ٍ اؾتبًي ههَة ٍ يب احساث پطٍغُ ّبي ٦َچ٥ تب ؾ٣ٝ اٖتجبض زُ هيليبضز 

.ضيبل ٦ِ حسا٦ثط َي زٍ ؾبل ثِ ثْطُ ثطزاضي هي ضؾس، تَظيٕ هي قَز (10 000 000 000)

ال22ٝ
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