هتي ًاهل هاًَى ّسكوٌسًطزى یاضاًِ ّا (زی هاُ )1388
هازُ  -1زٍلت هٌلق است تا ضػایت ایي هاًَى هیوت حاهل ّای اًطغی ضا اغالح ًٌس:
الق -هیوت كطٍش زاذلی تٌعیيً ،لت گاظً ،لت ًَضًُ ،لت سلیس ٍ گاظ هایغ ٍ سایط هطتوات ًلت ،تا لحاظ ًیلیت حاهلْا
ٍ تا احتساب ّعیٌِّای هتطتة (ضاهل حولًٍول ،تَظیغ ،هالیات ٍ ػَاضؼ هاًًَی) تِ تسضیح تا پایاى تطًاهِ پٌدسالِ پنٌدن
تَسؼِ اهتػازی ،اختواػی ٍ كطٌّگی خوَْضی اسالهی ایطاى ًوتط اظ ًَز زضغس ( ٍ )%90تیطنتط اظ هیونت تحَینل ضٍی
ًطتی (كَب) زضذلیح كاضس ًثاضس.
تثػطُ -هیوت كطٍش ًلت ذام ٍ هیؼاًات گاظی تِ پاالیطگاُّای زاذلی ًنَزٍپٌح زضغنس (%) 95هیونت تحَینل ضٍی
ًطتی (كَب) ذلیح كاضس تؼییي هیضَز ٍ هیوت ذطیس كطآٍضزُ ّا هتٌاسة تا هیوت هصًَض تؼییي هیگطزز.
ب -هیاًگیي هیوت كطٍش زاذلی گاظ عثیؼی تِ گًَِ ای تؼییي ضَز ًِ تِ تسضیح تا پایاى تطًاهِ پنٌدن تَسنؼِ اهتػنازی،
اختواػی ٍ كطٌّگی خوَْضی اسالهی ایطاى  ،هؼازل حساهل ّلتاز ٍ پٌح زضغس ( ٍ )%75حساًثط هؼنازل هتَسنظ هیونت
گاظ عثیؼی غازضاتی پس اظ ًسط ّعیٌِّای اًتوال ،هالیات ٍ ػَاضؼ ضَز.
تثػطُ -خْت تطَین سطهایِ گصاضی ،هیوت ذَضاى گاظ ٍ هایغ ٍاحسّای غنٌؼتی ،پاالیطنی ٍ پتطٍضنیوی تنطای هنست
حساهل زُ سال پس اظ تػَیة ایي هاًَى ّط هتطهٌؼة حساًثط ضػت ٍ پٌح زضغس( )%65هیوت سثس غنازضاتی زض هثنس
ذلیح كاضس(تسٍى ّعیٌِ اًتوال) تؼییي هیگطزز.
ج -هیاًگیي هیوت كطٍش زاذلی تطم تِ گًَِ ای تؼینیي ضنَز ًنِ تنِ تنسضیح تنا پایناى تطًاهنِ پٌدسنالِ پنٌدن تَسنؼِ
اهتػازی،اختواػی ٍ كطٌّگی خوَْضی اسالهی ایطاى هؼازل هیوت توام ضسُ آى تاضس.
تثػطُ  -هیوت توام ضسُ تطم ،هدوَع ّعیٌِّای تثسیل اًطغی ،اًتوال ٍ تَظیغ ٍ ّعیٌِ سَذت تا تناظزُ حنساهل سنی ٍ
ّطت زضغس )ً (38%یطٍگاُ ّای ًطَض ٍ ضػایت استاًساضزّا هحاسثِ هی ضَز ٍ ّط سالِ حساهل یي زضغس )(1%
تِ تاظزُ ًیطٍگاُ ّای ًطَض اكعٍزُ ضَز تِ عَضی ًِ تا پٌح سنال اظ ظهناى اخنطا

ایني هناًَى تنِ تناظزُ هْنل ٍ پنٌح

زضغس( )%45تطسنس ٍ ّونٌنیي تللنات ضنثٌِ ّنای اًتونال ٍتَظینغ تنا پایناى تطًاهنِ پٌدسنالِ پنٌدن تَسنؼِ اهتػنازی،
اختواػیٍكطٌّگی خوَْضیاسالهیایطاى تِ هْاضزُ زضغس(ً )%14اّصیاتس.
زٍلت هٌلق است تا تطٌیل ًاض گطٍّی هطًة اظ ًاضضٌاساى زٍلتی ٍ ؿیط زٍلتی ًسثت تِ ضتثِ تٌسی تَلیسًٌٌسگاى تطم
اظ ًظط تاظزُ ٍ تَظیغ ًٌٌسگاى آى اظ ًظط هیعاى تللات ،اهسام ًوَزُ ٍ سیاست ّای تطَیوی ٍ حوایتی هٌاسنة ضا اترناش
ًوایس.
تثػطُ  - 1زضذػَظ هیوتْای تطم ٍ گاظ عثیؼی ،زٍلت هداظ است تا لحناظ هٌناعن خـطاكیناییً ،نَع ،هینعاى ٍ ظهناى
هػطف هیوت ّای تطخیحی ضا اػوال ًٌس.
ضطًت ّای آب ،تطم ٍ گاظ هَظلٌس زضهَاضزی ًِ اظ یي اًطؼاب هٌسیي ذاًَازُ یا هطنتطى تْنطُتنطزاضی هنیًٌٌنس،
زضغَضتی ًِ اهٌاى اضاكِ ًطزى ًٌتَض تاضس ،تٌْا تا اذص ّعیٌِ ًٌتَض ٍ ًػة آى ًسثت تِ اكعایص تؼساز ًٌتَضّا اهنسام
ًوایٌس ٍ زضغَضتی ًِ اهٌاى اضاكًِطزى ًٌتَض ًثاضس هطتطًیي ضا تِ تؼساز تْطُتطزاضاى اكعایص زٌّس.
تثػطُ  - 2هیوت حاهل ّای اًطغی تطای پس اظ سال پایِ تطاساس هیوت اضظ هٌظَضضسُ زض تَزخِ ساالًِ تؼییي هی
گطزز.

تثػطُ  -3هیوت ّای سال پایِ اخطا ایي هاًَى تِ گًَِ ای تؼییي گطزز ًِ تطای هست یٌسال حساهل هثلؾ یٌػس ّعاض
هیلیاضز ) (100.000.000.000.000ضیال ٍ حساًثط هثلؾ زٍیست ّعاض هیلیناضز )(200.000.000.000.000
ضیال زضآهس تِ زست آیس.
هازُ  -2زٍلت هداظ است تطای هسیطیت آثاض ًَساى هیوت ّای حاهل ّای اًطغی تط اهتػاز هلی هیونت ایني حاهلْنا ضا
زض غَضتی ًِ تا تیست ٍ پٌح زضغس ( )%25هیوت تحَیل زض ضٍی ًطتی (كَب) ذلیح كناضس ًَسناى ًٌنس تنسٍى تـیینط
هیوت تطای هػطف ًٌٌسُ اظ عطین ذص هاتِ التلاٍت ٍ یا پطزاذت یاضاًِ اهسام ًوایس ٍ هثالؾ هصًَض ضا زض حسناب تٌظنین
تاظاض حاهل ّای اًطغی زض تَزخِ سٌَاتی هٌظَض ًٌس.
زض غَضتی ًِ ًَساى هیوت ّا تیص اظ تیست ٍ پٌح زضغس ( )%25ضَز ،زض هیوت تدسیس ًظط ذَاّس ًوَز.
هازُ  - 3زٍلت هداظ است ،تا ضػایت ایي هاًَى هیوت آب ٍ ًاضهعز خوغ آٍضی ٍ زكغ كاضالب ضا تؼییي ًٌس.
الق -هیاًگیي هیوت آب تطای هػاضف هرتلق تا تَخِ تِ ًیلیت ٍ ًحَُ استحػال آى زض ًطَض تِ گًَِ ای تؼینیي ضنَز
ًِ تِ تسضیح تا پایاى تطًاهِ پٌدسالِ پٌدن تَسؼِ اهتػازی ،اختواػی ٍ كطٌّگی خوَْضی اسالهی ایطاى هؼازل هیوت توام
ضسُ آى تاضس.
تثػطُ  -1زٍلت هٌلق است هیوت توام ضسُ آب ضا تا زض ًظط گطكتي ّعیٌِّای تأهیي ،اًتوال ٍ تَظیغ تنا ضػاینت تناظزُ
تؼییي ًٌس.
تثػطُ  -2تؼییي هیوت تطخیحی ٍ پلٌاًی تطای هػاضف هرتلق آب تا لحاظ هٌاعن خـطاكیاییًَ ،ع ٍ هیعاى هػطف هدناظ
ذَاّس تَز.
ب ً -اضهعز ذسهات خوغ آٍضی ٍ زكغ كاضالب تطاساس هدوَع ّعیٌِّای ًگْساضی ٍ تْطُ تطزاضی ضثٌِ پنس اظ ًسنط
اضظش شاتی كاضالب تحَیلی ٍ ًوي ّای زٍلت زض تَزخِ سٌَاتی (هطتَط تِ سیاست ّای تطَیوی) تؼییي هی گطزز.
هازُ  -4زٍلت هَظق است تِ تسضیح تا پایاى تطًاهِ پٌدسنالِ پنٌدن تَسنؼِ اهتػنازی ،اختوناػی ٍ كطٌّگنی خوْنَضی
اسالهی ایطاىً ،سثت تِ ّسكوٌس ًطزى یاضاًِ گٌسم ،تطًح ،ضٍؿي ،ضیط ،ضٌط ،ذسهات پستی ،ذسهات َّاپیوایی ٍ ذنسهات
ضیلی (هساكطی) اهسام ًوایس.
تثػطُ -یاضاًِ پطزاذتی تِ تَلیس ًٌٌسگاى ترص ًطاٍضظی ًثایس زض ّط سال ًوتط اظ سال هثل تاضس.
هازُ  -5زٍلت هَظق است یاضاًِ آضز ٍ ًاى ضا تِ هیعاًی ًِ زض الیحِ تَزخِ سالیاًِ هطرع هی ضَز تا ضٍش ّای
هٌاسة زض اذتیاض هػطف ًٌٌسگاى هتواضی هطاض زّس.
تثػطُ -سطاًِ یاضاًِ ًاى ضٍستاییاى ٍ ضْطّای ظیط تیست ّعاض ًلط خوؼیت ٍ اهطاض آسیةپصیط زض سایط ضْطّا تِتطریع
زٍلت حساهل پٌداُ زضغس( )%50تیطتط اظ هتَسظ یاضاًِ سطاًِ ذَاّس تَز.
هازُ  -6زٍلت هَظق است سیاست ّای تطَیوی ٍ حوایتی الظم ضا تطای ایداز ٍ گستطش ٍاحسّای تَلیس ًاى غنٌؼتی ٍ
ًیع ًوي تِ خثطاى ذساضت ٍاحسّای تَلیس آضز ٍ ًاى ًِ زض اخطا ایي هاًَى ازاهِ كؼالیت آًْا تا هطٌل هَاخنِ هیطنَز
اتراش ًوایس.
آئیي ًاهِ اخطائی ایي هازُ تَسظ ٍظاضت تاظضگاًی ٍ تا ّوٌاضی زستگاُ ّای شیطتظ تْیِ ٍ حساًثط ظطف سِ هناُ پنس اظ
تػَیة ایي هاًَى تِ تػَیة ّیأت ٍظیطاى هیطسس.

هازُ  -7زٍلت هداظ است حساًثط تا پٌداُ زضغس ( )%50ذالع ٍخَُ حاغل اظ اخطا ایي هناًَى ضا زض هالنة تٌنسّای
ظیط ّعیٌِ ًوایس:
الق -یاضاًِ زض هالة پطزاذت ًوسی ٍ ؿیط ًوسی تا لحاظ هیعاى زضآهنس ذناًَاض ًسنثت تنِ ًلینِ ذاًَاضّنای ًطنَض تنِ
سطپطست ذاًَاض پطزاذت ضَز.
ب  -اخطا ًظام خاهغ تأهیي اختواػی تطای خاهؼِ ّسف اظ هثیل:
1گستطش ٍ تأهیي تیوِ ّای اختواػی ،ذسهات زضهاًی ،تأهیي ٍ اضتوا سالهت خاهؼِ ٍ پَضص زاضٍیی ٍ زضهاًیتیواضاى ذاظ ٍ غؼة الؼالج.
ً2وي تِ تأهیي ّعیٌِ هسٌي ،هواٍم ساظی هسٌي ٍ اضتـال.3تَاًوٌسساظی ٍ اخطا تطًاهِّای حوایت اختواػی .تثػطُ  - 1آئیٌٌاهِ اخطائی ایي هازُ ضاهل هگًَگی ضٌاسایی خاهؼِ ّسف ،تطٌیل ٍ تِ ٌّگام ساظی پایگاُ ّای اعالػاتی
هَضز ًیاظً ،حَُ پطزاذت تِ خاهؼِ ّسف ٍ پطزاذت ّای هَضَع ایي هازُ حساًثط سِ هاُ پس اظ تػَیة ایي هاًَى تا
پیطٌْاز ٍظضا اهَض اهتػازی ٍ زاضایی ،ضكاُ ٍ تأهیي اختواػی ٍ ضئیس ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِضیعی ًطَض تِ تػَیة
ّیأت ٍظیطاى ذَاّس ضسیس.
تثػطُ 2ن زٍلت هیتَاًس حساب ّسكوٌسساظی یاضاًِ ّا ضا تٌام سطپطست ذاًَازُ ّای هطوَل یا كطز ٍاخس ضطایظ زیگطی
ًِ تَسظ زٍلت تؼییي هی ضَز اكتتاح ًوایس .اػوال هسیطیت زٍلت زض ًحَُ ّعیٌِ ًطز ٍخَُ هَضَع ایي حساب اظ
خولِ ظهاى هداظًَ ،ع تطزاضت ّعیٌِ ّا ٍ تطگطت ٍخَّی ًِ تِ اضتثاُ ٍاضیع ضسُ اًس هداظ است.
هازُ  -8زٍلت هٌلق است سی زضغس (% ) 30ذالع ٍخَُ حاغل اظ اخطا ایي هاًَى ضا تطای پطزاذت ًوي ّنای
تالػَؼ ،یا یاضاًِ سَز تسْیالت ٍ یا ٍخَُ ازاضُ ضسُ تطای اخطا هَاضز ظیط ّعیٌِ ًٌس:
الق -تْیٌِساظی هػطف اًطغی زض ٍاحسّای تَلیسی ،ذسهاتی ٍ هسًٌَی ٍ تطنَین تنِ غنطكِخنَیی ٍ ضػاینت الگنَی
هػطف ًِ تَسظ زستگاُ اخطائی شیطتظ هؼطكی هی ضَز.
ب -اغالح ساذتاض كٌاٍضی ٍاحسّای تَلیسی زض خْت اكعایص تْنطُ ٍضی اًنطغی ،آب ٍ تَسنؼِ تَلینس تنطم اظ هٌناتغ
تدسیسپصیط.
ج -خثطاى ترطی اظ ظیاى ضطًت ّای اضائِ زٌّسُ ذسهات آب ٍ كاضالب ،تطم ،گناظ عثیؼنی ٍ كنطآٍضزُ ّنای ًلتنی ٍ
ضْطزاضی ّا ٍ زّیاضی ّا ًاضی اظ اخطا ایي هاًَى .
ز -گستطش ٍ تْثَز حول ٍ ًول ػوَهی زض هْاضهَب هاًَى تَسؼِ حول ٍ ًول ػونَهی ٍ هنسیطیت هػنطف سنَذت ٍ
پطزاذت حساًثط تا سوق اػتثاضات هازُ ( )9هاًَى هصًَض.
ّن  -حوایت اظ تَلیسًٌٌسگاى ترص ًطاٍضظی ٍ غٌؼتی.
ٍ  -حوایت اظ تَلیس ًاى غٌؼتی.
ظ  -حوایت اظ تَسؼِ غازضات ؿیطًلتی.
ح -تَسؼِ ذسهات الٌتطًٍیٌی تؼاهلی تا ّسف حصف ٍ یا ًاّص ضكت ٍآهسّای ؿیط ضطٍض.

تثػطُ  -آئیٌٌاهِ اخطائی ایي هازُ ضاهل هگًَگی حوایت اظ غٌایغً ،طاٍضظی ٍ ذسهات ٍ ًحَُ پطزاذتْای هَضَع ایي
هازُ حس اًثط سِ هاُ پس اظ تػَیة ایي هاًَى تا پیطٌْاز ٍظضا اهَض اهتػازی ٍ زاضایی ،غٌایغ ٍ هؼازى ،خْازًطاٍضظی،
تاظضگاًیً ،لتً ،یطًٍ ،طَض ،اتام تاظضگاًی ٍ غٌایغ ٍ هؼازى ایطاى ،اتام تؼاٍى ٍ ضئیس ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِضیعی
ًطَض تِ تػَیة ّیأت ٍظیطاى هی ضسس.
هازُ  -9هٌاتغ هَضَع هَاز () 8( ٍ )7ایي هاًَى اػن اظ ًوي ّا ،تسْیالت ٍ ٍخَُ ازاضُ ضسُ اظ عطین تاًي ّا ٍ
هؤسسات هالی ٍ اػتثاضی زٍلتی ٍ ؿیط زٍلتی زض اذتیاض اضراظ هصًَض هطاض ذَاّس گطكت.
هازُ  -10زضیاكت ًوي ّا ٍ یاضاًِ ّای هَضَع هَاز ( )8( ٍ )7ایي هاًَى هٌَط تِ اضائِ اعالػات غحیح هی تاضس.
زضغَضت احطاظ ػسم غحت اعالػات اضائِ ضسُ ،زٍلت هٌلق است ضوي خلَگیطی اظ ازاهِ پطزاذت ،زضذػَظ
استطزاز ٍخَُ پطزاذتی اهساهات هاًًَی الظم ضا تِ ػول آٍضز.
اضراظ زض غَضتی ًِ ذَز ضا تطای زضیاكت یاضاًِ ّا ٍ ًوي ّای هَضَع هَاز ( )8( ٍ )7ایي هاًَى هحن تساًٌس هی
تَاًٌس اػتطاؼ ذَز ضا تِ ًویسیًَی ًِ زض آئیي ًاهِ اخطائی ایي هازُ پیص تیٌی هی ضَز اضائِ ًوایٌس.
آئیٌٌاهِ اخطائی ایي هازُ حساًثط سِ هاُ پس اظ اتالؽ ایي هاًَى تَسظ ٍظضا زازگستطی ،اهَض اهتػازی ٍ زاضایی ،ضكاُ
ٍ تأهیي اختواػی ٍ ضئیس ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِضیعی ًطَض پیطٌْاز ٍ تِ تػَیة ّیأت ٍظیطاى هیطسس .
هازُ  -11زٍلت هداظ است تا تیست زضغس ) (20%ذالع ٍخَُ حاغل اظ اخطا ایي هاًَى ضا تِ هٌظنَض خثنطاى آثناض
آى تط اػتثاضات ّعیٌِ ای ٍ تولي زاضایی ّای سطهایِ ای ّعیٌِ ًٌس.
هازُ  -12زٍلت هٌلق است توام هٌاتغ حاغل اظ اخطای ایي هاًَى ضا تِ حساب ذاغی تًِام ّسكوٌسساظی یاضاًِ ّا ًنعز
ذعاًِ زاضی ًل ٍاضیع ًٌس .غسزضغس(ٍ )%100خَُ ٍاضیعی زض هالة هَاًیي تَزخِ سٌَاتی تطای هنَاضز پیطنثیٌی ضنسُ
زض هَاز ( )11( ٍ )8( ، )7ایي هاًَى اذتػاظ ذَاّس یاكت.
تثػطُ  -1زٍلت هٌلق است اػتثاضات هٌاتغ ٍ هػاضف هَضَع هَاز هصًَض ضا زض هْاض ضزیق هستول زض الیحِ تَزخِ
سٌَاتی زضج ًٌس.
تثػطُ ً -2وي ّای ًوسی ٍ ؿیطًوسی ًاضی اظ اخطا ایي هاًَى تِ اضراظ حویونی ٍ حونَهی اظ پطزاذنت هالینات تنط
زضآهس هَضَع هاًَى هالیات ّای هستوین هػَب اسلٌسهاُ  ٍ 1366اغالحیِّای تؼسی آى هؼاف استً .وي ّای هعتَض
تِ اضراظ هصًَض تاتت خثطاى توام یا هسوتیاظ هیوتًاال یا ذسهات ػطضِضسُ تَسنظ آًْنا هطنوَل حٌنن اینيتثػنطُ
ًرَاّستَز.
تثػطُ  -3زٍلت هٌلق است گعاضش تلػیلی ایي هازُ ضا ّط ضص هاُ تِ زیَاى هحاسثات ًطَض ٍ هدلس ضَضای اسالهی
اضائِ ًوایس.
هازُ  -13تٌرَاُ هَضز ًیاظ اخطا ایي هاًَى زض تٌرَاُ تَزخِ سٌَاتی هٌظَض ٍ اظ هحل هٌاتغ حاغل اظ اخطا ایي هاًَى
زض عَل سال هستْلي هی ضَز.
هازُ  -14خا تِ خایی اػتثاضات هَضَع ایي هاًَى زض هَاز ( )11( ٍ )8( ،)7حساًثط زُ ٍاحس زضغس زض تَزخِ سٌَاتی
هداظ است ،تِ عَضی ًِ ًل ٍخَُ حاغل زض هَاضز پیص تیٌی ضسُ زض ایي هاًَى هػطف ضَز.
هازُ  -15تِزٍلت اخاظُ زازُ هیضَز ظطف هست یي هاُ پس اظ الظم االخنطا ضنسى ایني هناًَى ،سناظهاًی تنا هاّینت
ضطًت زٍلتی تًِام ساظهاى ّسكوٌسساظی یاضاًِّا تا استلازُ اظ هٌاتغ (اهٌاًاتً ،یطٍی اًساًی ٍ اػتثاضات) هَخَز ،خْنت
اخطا ایي هاًَى تا لحاظ هاًَى تطًاهِ ایداز ًطزُ یا تا اغالح ساذتاض ٍ ازؿام ضطًت ّای هَخَز تأسیس ًوایس.

زٍلت هداظ است ٍخَُ حاغل اظ اخطا ایي هاًَى ضا ًِ تِ ذعاًِ ٍاضیع هیضَز ،ػیٌاً پس اظ ٍغَل ٍ ًسنط سنْن زٍلنت
هَضَع هازُ( )11تِعَض هستوط تطزاضت ٍ تِػٌَاى ًوي غطكاً خْت اخطا اّساف ٍ تٌالیق هوطض زض هَاز ( )8( ٍ )7ایي
هاًَى زضاذتیاض ساظهاى هطاض زّس تا تطاتط آى ّعیٌِ ًٌس.
ساظهاى تِغَضت هتوطًع ازاضُ هیضَز ٍ غطكاً هداظ تِ زاضتي ٍاحسّای ستازی ،تطًاهِضیعی ٍ ًظاضت زض هطًع هیتاضس.
ٍظضا ضكاُ ٍ تأهیي اختواػی ،اهَض اهتػازی ٍ زاضایی ،تاظضگاًی ،ضاُ ٍ تطاتطی،خْاز ًطناٍضظی ،غنٌایغ ٍ هؼنازىً ،لنت،
ًیطٍ ٍ ضئیس ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِضیعی ًطَض ػضَ هدوغ ػوَهی ساظهاى هیتاضٌس.
اساسٌاهِ ضطًت ضناهل اضًناىٍ ،ظنایق ٍ اذتیناضات ،تَسنظ ٍظاضت اهنَض اهتػنازی ٍ زاضاینی ٍ سناظهاى هنسیطیت ٍ
تطًاهِضیعی ًطَض تْیِ ٍ تِتػَیة ّیأتٍظیطاى هیضسس.
ٍخَُ ٍ اػتثاضات هَضَع ایي هاًَى اظ خولِ هَاز ( )15( ٍ )12هاًٌس سایط ضطًت ّای زٍلتی زض تَزخِ ًل ًطَض
هٌؼٌس هیضَز ٍ تِ خع اذتیاضات ٍ هدَظّای هَضَع ایي هاًَى اظ خولِ هَاز ( )14( ٍ )2تـییط زض سوق اػتثاضات
ضطًت زض عَل سال تا پیطٌْاز زٍلت ٍ تػَیة هدلس هداظ هیتاضس.
ٍخَُ هاًسُ ساظهاى اظ ّطسال زض سال تؼس هاتل هػطف است ٍ ساظهاى زض ّطسال هیتَاًس تطای سٌَات تؼس زض
هْاضهَب ایي هاًَى تؼْس ایداز ًوایس.
اػتثاضات هَضَع ایي هاًَى هطوَل هاًَى ًحَُ ّعیٌِ ًطزى اػتثاضاتی ًِ تِ هَخة هاًَى اظ ضػایت هاًَى هحاسثات
ػوَهی ٍ سایط هوطضات ػوَهی زٍلت هستثٌی ّستٌس -هػَب  -1364/11/6هیتاضس.
ساظهاى هٌلق است گعاضش ػولٌطز ،زضیاكت ٍ پطزاذت هٌاتغ حاغل اظ ّسكوٌسساظی یاضاًِّا ضا تِتلٌیي هَاز()8(ٍ)7
زض پایاى ّط ضص هاُ زضاذتیاض ًویسیَى تطًاهِ ٍ تَزخِ ٍهحاسثات ٍ سایط ًویسیَى ّای شیضتظ هدلس ضَضای اسالهی
هطاض زّس.
زیَاى هحاسثات ًطَض هٌلق است زض هواعغ ضصهاِّ گعاضش ػولیات اًدامضسُ تَسظ ساظهاى ضا تطاساس اّساف
پیصتیٌی ضسُ زض ایي هاًَى تِ هدلس ضَضای اسالهی اضائِ ًوایس.
هازُ  -16زٍلت هداظ است اظ اتتسای سال 1389هؼاكیت هالیاتی هَضَع هازُ ( )84هاًَى هالیاتْای هستوین ضا ػالٍُ تط
اكعایص ساالًِ آى ،هتٌاسة تا تـییط ٍ اغالح هیوتْای هَضَع ایي هاًَى تا پیطٌْاز ٍظاضت اهَضاهتػازی ٍ زاضایی عی
پٌدسال حساًثط تا زٍ تطاتط اكعایص زّس.
هاًَى كَم هطتولتط ضاًعزُ هازُ ٍ ضاًعزُ تثػطُ زضخلسِ ػلٌی ضٍظ سِضٌثِ هَضخ پاًعزّن زیهاُ یي ّعاض ٍ سیػس ٍ
ّطتاز ٍ ّطت هدلس ضَضای اسالهی تػَیة ٍ زض تاضید  1388/10/23تِ تأییس ضَضای ًگْثاى ضسیس.

