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رویذادهای پس از تاریخ گسارشگری

1

هدف

:ي العاهبت ظیط استّسف ایي استبًساضز تؼیی . 1

اظ تـبضید   پـس هبلی ذَز ضا ثبثت ضٍیسازّبی  یْبغَضتکِ ٍاحس گعاضضگط ثبیس  هَاضزی الف .

 ٍ ؛تؼسیل کٌسگعاضضگطی 

اظ  پسضٍیسازّبی هبلی ٍ  یْبغَضت تأییس تبضیدزضثبضُ  کِ ٍاحس گعاضضگط ثبیس اعالػبتی ة.

 افطب ًوبیس. گعاضضگطیتبضید 

فطؼ ثکبضگیطی  ًبهٌبست ثَزىثیبًگط  گعاضضگطیاظ تبضید  پسضٍیسازّبی  ِعجك ایي استبًساضز، چٌبًچ

هبلی ذَز ضا ثطهجٌبی تساٍم فؼبلیت تْیِ کٌس. یْبغَضتًجبیس  ٍاحس گعاضضگطثبضس، تساٍم فؼبلیت 

 دامنه کاربرد

شوز.ثبیس ثطای حسبثساضی و افشبی ضویسازهبی پس اظ تبضید گعاضشگطی ثه کبض گطفته این استبنساضز  .2

 تعاریف

:اططالحبت شیل زض این استبنساضز ثب معبنی مشرض ظیط ثکبض ضفته است . 3

  ضویدسازهبی مطودوة و ندبمطووثی اسدت کده ثدین تدبضیدگعاضشگطی اظ تبضید پسضویسازهبی :

گدطو تدوا  ثده زو       مدی زهس. ایدن ضویدسازهب ضا       میمبلی ضخ  یهبطوضت تأییسو تبضید  گعاضشگطی

 :ثنسی کطز طجقه

مدوضز شدطایم موددوز زض       : ضویسازهبیی که شواهسی زض گعاضشگطیتبضید اظ  پسضویسازهبی تعسیوی   الف.

و ؛کنس    میفطاهم  گعاضشگطیتبضید 

اظ  پدس : ضویسازهبیی که ثیدبنگط شدطایم ایددبز شدس      گعاضشگطیاظ تبضید  پسضویسازهبی غیطتعسیوی  . ة

است.گعاضشگطی تبضید 

 مدبلی ثده آ  زوض  مطثدو  یهبطدوضت ین ضوظ زوض  گعاضشگطی است کده  تبضید گعاضشگطی: آذط

شوز.    می

  مقبم یدب مقبمدبتی  توسم  مبلی زض آ  تبضید، یهبطوضتمبلی: تبضیری است که  یهبطوضت تأییستبضید 

.شوز می تأییسمبلی ثطای انتشبض است،  یهبطوضتکه مسئول نهبیی کطز  آ  
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مالی   یهاصورت تأیید

ضا احـطاظ   گعاضضـگطی اظ تـبضید   تؼییي ایٌکِ کسام ضٍیسازّب تؼطیف ضٍیـسازّبی پـس   هٌظَض ثِ .4

گعاضضـگطی   تـبضید  تؼطیف ضـَز. هبلی  یْبغَضت تأییسگعاضضگطی ٍ تبضید  ثبیس تبضید ،کٌس    هی

 تأییـس تـبضید   ضَز.    هیهبلی ثِ آى زٍضُ هطثَط  یْبغَضتآذطیي ضٍظ زٍضُ گعاضضگطی است کِ 

ًْبیی کطزى آى کِ هسئَل همبم یب همبهبتی  تَسظ ،آى تبضید زضهبلی  یْبَضتغتبضیری است کِ 

 یْبغـَضت ثـِ ایـي    ًسجت اظْبض ًظط حسبثطس .ضَز هی تأییسهبلی ثطای اًتطبض است،  یْبغَضت

توبم ضٍیسازّبی هغلـَة ٍ  گعاضضگطیاظ تبضید  پسضٍیسازّبی  ضَز.    هی اضایِ ،هبلی ًْبیی ضسُ

 .زّس هبلی ثطای اًتطبض ضخ هی یْبغَضت تأییسگعاضضگطی ٍ تبضید  تبضید ًبهغلَثی است کِ ثیي

 هتفبٍت ثبضس. ،هرتلف ٍاحسّبی گعاضضگطثطای  است هوکيهبلی  یْبغَضت تأییسفطایٌس تْیِ ٍ  .5

 ثـب  هطتجظ، العاهبت لبًًَی ضاّجطی ٍاحس گعاضضگط، سبذتبض گعاضضگط ایي هغلت ثِ هبّیت ٍاحس

هسـئَلیت  هبلی ثستگی زاضز.  یْبغَضت کطزىًْبیی  هطثَط ثِ تْیِ ٍی ّب ٍ ضٍیِ گعاضضگط ٍاحس

هبلی ثب ثبالتطیي همبم زستگبُ اخطایی هطثَط ٍ یب همبم هدبظ اظ عـطف اٍ ٍ همـبم    یْبغَضت تأییس

هبلی تلفیمی زٍلت ثِ ػٌَاى یک هدوَػِ ثـط   یْبغَضت تْیِهبلی لبًًَی هطثَط است. هسئَلیت 

.ثبضس  ضئیس لَُ هدطیِ هیآى ثب  تأییسٍ بزی ٍ زاضایی ػْسُ ٍظاضت اهَض التػ

گیری شناخت و اندازه

 اسـت  هوکـي هـبلی، همبهـبت زٍلتـی     یْبغـَضت  تأییسگعاضضگطی ٍ تبضید  تبضید ثیيزض زٍضُ  . 6

اػالم ضسُ زٍلت ثـِ  هػَثبتگًَِ  تلمی ایيس. ٌاػالم کٌ زض اضتجبط ثب هَاضز ذبغی ضا هػَثبتی

 ثستگی زاضز:ثِ هَضَػبت ظیط ؼسیلی ػٌَاى ضٍیسازّبی ت

گعاضضـگطی فـطاّن    زضثبضُ ضطایظ هَخـَز زض تـبضید  ضا ثیطتطی  عالػبتا ،آیب ایي هَاضز الف .

ٍ ؛کٌس یب ذیط هی

 ضَاّس کبفی ٍخَز زاضز یب ذیط.ذػَظ تحمك ایي هَاضز  آیب زض ة.

ثِ اغلت ثلکِ ،ضَز ًوی ثِ ضٌبسبیی ضٍیسازّبی تؼسیلی مبغس زٍلت هٌدطهزض ثیطتط هَاضز اػالم 

 ضَز.  ، افطب هیػٌَاى ضٍیسازّبی غیطتؼسیلی
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گسارشگریاز تاریخ  رویدادهای تعدیلی پس

مجبلغ شنبسبیی شس  ،گعاضشگطی اظ تبضید پسمنظوض انعکبس ضویسازهبی تعسیوی  ثبیس ثه گعاضشگطواحس  . 7

 .مبلی ذوز ضا تعسیل کنس یهبطوضتزض 

ضا  گعاضضگطاست کِ ٍاحس  گعاضضگطیاظ تبضید  پساظ ضٍیسازّبی تؼسیلی  ییّب هَاضز ظیط ًوًَِ . 8

هبلی ضا تؼسیل یب الالهی ضا ضٌبسبیی کٌـس کـِ  یْبغَضتکٌس تب هجبلغ ضٌبسبیی ضسُ زض  هلعم هی

 لجالً ضٌبسبیی ًطسُ است:

کِ ٍخـَز تؼْـس فؼلـی ٍاحـس       گعاضضگطی اظ تبضید پسحل ٍ فػل یک زػَای حمَلی  . الف

شذیـطُ ضٌبسـبیی   ًَع  ّطٍاحس گعاضضگط  کٌس. هی تأییسضا  گعاضضگطیزض تبضید  طگعاضضگ

شذدبیط،ثـب ػٌـَاى    8ضـوبضُ  ثرص ػوَهی عجك استبًساضز حسبثساضی ضا هطثَط ضسُ لجلی 

 کٌـس.   کطزُ ٍ یب شذیطُ خسیسی ضا ضٌبسبیی هـی تؼسیل  ی احتمبلیزاضاییهبی احتمبلی و هبثسهی

اظ حل ٍ فػل زػـَای حمـَلی    افطبی ثسّی احتوبلی ًبضی تٌْب ثًِجبیس ٍاحس گعاضضگط 

شذیطُ  تؼسیل ثط لعٍم فَق اکتفب کٌس، ظیطا حل ٍ فػل زػَای یبز ضسُ ضَاّس اضبفی هجٌی

 ؛کٌس هی تأییس گعاضضگطیتبضید ضا زض 

ثیبًگط آى ثبضس کِ اضظش یک زاضایی زض تبضید  گعاضضگطیاظ تبضید  پساعالػبت زضیبفتی   ة.

کبّص اضظش ضٌبسبیی ضسُ لجلـی ثـطای آى زاضایـی      هجلغ ظیبى  یب  کبّص یبفتِ گعاضضگطی

ًیبظهٌس تؼسیل است، ثطای هثبل:

َ   ضخ هـی  گعاضضگطیاظ تبضید  پسکِ  ثسّکبضٍضضکستگی یک  .1 یـس  زّـس، هؼوـَال ه

ٍاحـس  اسـت ٍ   گعاضضـگطی یـک حسـبة زضیـبفتٌی زض تـبضید      هَضز زضٍخَز ظیبى 

ٍ ؛تطی حسبثْبی زضیبفتٌی ضا تؼسیل کٌسالظم است هجلغ زف گعاضضگط

 هوکي است ضَاّسی زضثـبضُ ذـبلع اضظش   گعاضضگطیاظ تبضید  پس ْبفطٍش هَخَزی .2

؛فطاّن کٌس گعاضضگطیفطٍش آًْب زض تبضید 

 ْبزاضاییی ذطیساضی ضسُ یب ػَایس حبغل اظ فطٍش ْبزاضاییهطرع ضسى ثْبی توبم ضسُ   .ح

؛اًدبم ضسُ ثبضس گعاضضگطیهؼبهالت لجل اظ تبضید چٌبًچِ  ،گعاضضگطیاظ تبضید  پس

اظ  پـس  ،ضـَز  سـْین تزیگطی ٍاحس ثب کِ ثبیس  ،زٍضُ گعاضضگطی عی یزضآهس ٍغَل هجلغ  .ت

؛زٍضُ گعاضضگطی هطرع ضَز
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 زض ،گعاضضـگطی اظ تبضید  پسثِ کبضکٌبى  پبزاش ػولکطزهطثَط ثِ ی ْبطزاذتپتؼییي هجلغ   .ث

تؼْس فؼلی لبًًَی یب ػطفی ثـطای چٌـیي    گعاضضگطیتبضید زض  گعاضضگطغَضتی کِ ٍاحس 

ٍ ؛زضًتیدِ ضٍیسازّبی لجل اظ تبضید هصکَض زاضتِ ثبضس ،ییْبپطزاذت

هبلی است. یْبغَضتملت یب اضتجبّی کِ حبکی اظ ًبزضست ثَزى تهَاضز کطف   .ج

گسارشگریاز تاریخ  پسرویدادهای غیرتعدیلی 

، مجبلغ شنبسدبیی  گعاضشگطیاظ تبضید  پسانعکبس ضویسازهبی غیطتعسیوی  منظوض گعاضشگط نجبیس ثه واحس . 9

.مبلی ذوز ضا تعسیل کنس یهبطوضتشس  زض 

است:  گعاضضگطیهَاضز ظیط ًوًَِ ّبیی اظ ضٍیسازّبی غیط تؼسیلی پس اظ تبضید  . 11

هـبلی،   یْبغـَضت  تأییـس ثیي تبضید گعاضضـگطی ٍ تـبضید    زاضایی هٌػفبًِکبّص اضظش  الف.

 ی ثبثـت هطـَْز  ْـب زاضاییزض هَضز تدسیس اضظیبثی ضا  ضٍشٍاحس گعاضضگط  کِ زضغَضتی

ِ  هؼوَال هٌػفبًِکبّص اضظش پصیطفتِ ثبضس.   گعاضضـگطی زض تـبضید   زاضایـی ٍضـؼیت   ثـ

ایدـبز ضـسُ اسـت.     آى تبضیداظ پس کِ است  ضطایغیکٌٌسُ  ، ثلکِ هٌؼکسضَز هطثَط ًوی

ثبثـت   هجبلغ ضٌبسبیی ضسُ ،تدسیس اضظیبثی ضٍش اظ فبزُثب ٍخَز است گعاضضگطٍاحس  ثٌبثطایي

هجبلغ افطب  گعاضضگطّوچٌیي، ٍاحس کٌس.  هبلی ذَز تؼسیل ًوی یْبغَضتزض ضا آى زاضایی 

، اگطچـِ هوکـي اسـت    کٌـس  ضٍظ ًوـی  ثِ گعاضضگطیضا زض تبضید  آى زاضاییهَضز  ضسُ زض

کٌس؛ ٍ بافطاعالػبت ثیطتطی ضا  23ثطاسبس العاهبت هٌسضج زض ثٌس 

اظ  پساست،  ػوَهی ذبظذسهبت اضائِ ّبی  ٍاحس گعاضضگطی کِ هتػسی ثطًبهِ ٌبًچِچ .ة

هبلی، تػوین ثِ تَظیغ هستمین یب غیط  یْبغَضت تأییساظ تبضید  پیص اهبتبضید گعاضضگطی 

ّب ثگیطز. ایي ٍاحس گعاضضگط ّعیٌِ ّبی  ایي ثطًبهِ هطوَلیيهستمین هعایبی اضبفی ثطای 

، ثلکِ ثط اسبس ثٌس کٌس  ًویهبلی زٍضُ خبضی ذَز ضا تؼسیل  یْبغَضتضسُ زض ضٌبسبیی 

.زضَ  افطب  ،ثِ ػٌَاى ضٍیسازّبی غیط تؼسیلیهوکي است ایي هعایبی اضبفی  23

تداوم فعالیت

اسـت.  ّط ٍاحس گعاضضگط  هستلعم اضظیبثی تَسظتؼییي هٌبست ثَزى کبضثطز فطؼ تساٍم فؼبلیت  . 11

زٍلتـی   ٍاحـس هثبل، یک  ػٌَاى ثِ .ضَز ّط چٌس کِ ایي اضظیبثی ثطای کل زٍلت هطثَط تلمی ًوی

����ما�یا��صادی��ت�از

https://hemattaraz.ir/ 
https://www.instagram.com/hemattaraz/



 

5 

 ،گیـطز  آى ثِ ٍاحس زٍلتی زیگطی هی یْبفؼبلیتتػوین ثِ اًتمبل ثِ ػلت ایٌکِ زٍلت  است هوکي

 تـساٍم فؼبلیـت  اثطی ثط اضظیبثی  سیس سبذتبضایي تد ثب ایي حبل زیگط تساٍم فؼبلیت ًساضتِ ثبضس.

 ًساضز.زٍلت ذَز 

 طدالحیتساض آ  توسم اضکدب    یهبفعبلیتیب توقف  گعاضشگطاظ تبضید گعاضشگطی، انحالل واحس  پسچنبنچه  . 22

مدبلی نجبیدس ثطمجندبی     یهبطدوضت نبگعیط ثه اندبم این امط گطزز،  شوز، یب اینکه واحس گعاضشگط عمالًاعالم 

 تساوم فعبلیت تهیه شوز.

اضربظ هسئَل تْیِ ، گعاضضگط ٍاحـسفطؼ تساٍم فؼبلیت ثطای  کبضثطززى زض اضظیبثی هٌبست ثَ . 13

 ایـي ػَاهـل ضـبهل    ثگیطًس. ًظط زضثبیس ػَاهل ظیبزی ضا  ازاضُ کٌٌسُ اضکبى یبٍ هبلی  یْبغَضت

 تدسیس سـبذتبض اػـالم   گًَِاًتظبض آى ٍاحس، ّط ػولکطز خبضی ٍ هَضز لَاًیي ٍ همطضات خسیس،

 ،غـَضت لـعٍم   ٍ زض زٍلت تَسظهبلی  هیيأت استوطاض ، احتوبلیظهبًضسُ ٍ ثبلمَُ ٍاحسّبی سب

 است. هبلی خبیگعیي تبهیيغ ثهٌب

ـ عطیك ثَزخِ  اظ ٍاحسّبیی کِ ػولیبت آًْب اسبسبً هَضز زضثِ عَض کلی  . 14 ضـَز،   هـی هـبلی   هیيأت

تَلـف  ثـطای   ضا کِ زٍلت لػس ذَز گیطز  هَضز تطزیس لطاض هیهَضَع تساٍم فؼبلیت تٌْب ظهبًی 

 هبلی آى ٍاحس اػالم کٌس. تبهیي

ٍ  ثَزُذَز  ُتَخْی اظ ٍخَ ثرص لبثل یب هبلی توبم هیيأت اظ طیعًبگ ،گعاضضگطٍاحسّبی ثطذی  . 15

ثـطای چٌـیي    .ثبظیبفـت کٌٌـس  عطیك استفبزُ کٌٌـسگبى  اظ کبال ٍ ذسهبت ضا  ضسُ توبم ثْبی ثبیس

هوکي اسـت   ،گعاضضگطی تبضید اظ پسهبلی  ٍاحسّبیی ضًٍس ًبهغلَة ًتبیح ػولیبت ٍ ٍضؼیت

 هٌبست ثَزى فطؼ تساٍم فؼبلیت ثبضس.اضظیبثی لعٍم  ثیبًگط

ضا زض  هَضـَع ایي ثبیس  گعاضضگط هٌبست ًجبضس، ٍاحسزیگط فطؼ تساٍم فؼبلیت  کبضثطز چٌبًچِ . 16

ثسـتگی   گعاضضـگط  ثِ ضطایظ ذـبظ ٍاحـس   تغییطیکٌس. اثط چٌیي  ٌؼکسهبلی ذَز ه یْبغَضت

 هٌحل ضسُ استآى ٍاحس یب  ُ، فطٍذتِ ضسُیٌکِ آیب ػولیبت آى ثِ ٍاحس زیگطی هٌتمل ضسا .زاضز

هبّیت، ًَع ٍ  زضلعٍم تغییط تؼییي زض ایي ضطایظ،  .ی اظ ایي ضطایظ ذبظ استیبّ ، ًوًَِیب ذیط

 هستلعم اػوبل لضبٍت است. ْبثسّیٍ  ْبزاضاییزفتطی  هجلغ
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کِ آیب تغییط ضـطایظ   گطززثطضسی ثبیس  ،ت زیگط هٌبست ًجبضسفطؼ تساٍم فؼبلی کبضثطزکِ  ظهبًی . 17

ضَز کِ سجت تغییط زض  ی اضبفی یب اػوبل ضطٍعی زض لطاضزازّبی ثسّی هیْبایدبز ثسّی ثِ هٌدط

ضَز یب ذیط. ی خبضی ْبثسّیعجمِ ثٌسی ثسّی ذبظ ثِ ػٌَاى 

زض ضطایظ ظیط، افطب العاهی است: .18

ثِ ّوطاُ ثبضس. زض ایي غَضت ایي هغلت  ًطسُتساٍم فؼبلیت تْیِ  ی هبلی ثط هجٌبیْبغَضت الف(

یک ٍاحـس زاضای  ثِ ػٌَاى کِ چطا ٍاحس گعاضضگط،  ی هبلی ٍ زلیل ایيْبهجٌبی تْیِ غَضت

طسُ است، ثبیس افطب ضَز.ًتساٍم فؼبلیت زض ًظط گطفتِ 

کـِ ًسـجت ثـِ     آگبُ ثبضـٌس  ی هبلی اظ ضٍیسازّب یب ضطایغیْباضربظ هسئَل تْیِ غَضت ة(

تَاًبیی ٍاحس گعاضضگط ثطای تساٍم فؼبلیت تطزیس اسبسی ایدبز هی کٌس. ایي ضٍیسازّب یـب  

 ثبیس افطب گطزز. تطزیسّبییضطایظ هوکي است پس اظ تبضید گعاضضگطی ایدبز ضَز. چٌیي 

تجدید ساختار

تؼسیلی ضا احطاظ ضٍیساز غیط تؼطیف اػالم ضسُ پس اظ تبضید گعاضضگطی، تدسیس سبذتبض چٌبًچِ . 19

زض غیـط ایٌػـَضت،   اًدبم ضَز.  ی زض اضتجبط ثب آىثطاسبس ایي استبًساضز ثبیس افطبی هٌبسج کٌس،

اسـتبًساضز حسـبثساضی ثرـص    زض  ،ضٌّوَز زض ذػَظ ضٌبذت شذبیط هطتجظ ثب تدسیس سبذتبض

اظ  لسـوتی  ٍاگـصاضی  هسـتلعم تدسیس سـبذتبض   کِ زض غَضتیاست.  زضج ضسُ 8ضوبضُ ػوَهی 

ثـطای ازاهـِ    گعاضضگط تَاًبیی ٍاحس زضثبضُ یتطزیسایي هَضَع ثِ تٌْبیی ، ثبضس گعاضضگط احسٍ

تدسیس سـبذتبض اػـالم ضـسُ پـس اظ تـبضید      کِ   ٌّگبهی ،ثب ایي حبل ز.ٍضآ  ثِ ٍخَز ًویفؼبلیت 

غـَضت   ایـي  زیگط تـساٍم فؼبلیـت ًـساضز، زض    گعاضضگط بضس کِ ٍاحسثایي هؼٌب ثِ  گعاضضگطی

تغییط کٌس. هوکي استضسُ  ی ضٌبسبییْبثسّیٍ  ْبزاضاییٍ هیعاى  ع، ًَهبّیت

افشا

 صورتهای مالی تأییدافشای تاریخ 

 کننس  ضا افشب کنس. تأییسمبلی و اشربص  یهبطوضت تأییستبضید ثبیس  گعاضشگط واحس .02

آگبّی اظ ایي  ضَز، گعاضش ًوی هبلی یْبغَضتزض  تأییستبضید  اظ پسکِ ضٍیسازّبی  خبیی آى اظ . 21

 حبئع اّویت است.ثطای استفبزُ کٌٌسگبى  تبضید
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گسارشگری تاریخ در موجود شرایط درباره افشا کردن روز به

شطایم زضثبض  ،مبلی یهبطوضت تأییساظ تبضید  پیشولی گعاضشگطی  تبضید اظ پس گعاضشگط واحس چنبنچه .00

ثه ثبتوده ضا شطایم این ثه مطثو  افشبی ضزموا ثبیس کنس، اطالعبتی کست گعاضشگطی تبضید زض مودوز

.سکن ضوظ ثه دسیس اطالعبت

 تبضید اظ پس زضیبفتی اعالػبت ثطاسبس گعاضضگط ٍاحس کِ زاضز ضطٍضت هَاضز ثطذی زض .23

ضٍظ ثِ ضا ذَز هبلی یْبغَضت زض افطب هَاضز ،هبلی یْبغَضت تأییساهب پیص اظ تبضید  گعاضضگطی

تبثیط گعاضضگط ٍاحس هبلی یْبغَضت زض ضسُ ضٌبسبیی هجبلغ ثط ثَضهع اعالػبت اگط حتی کٌس،

احتوبلی ثسّی زضذػَظ ضَاّسی گعاضضگطی تبضید اظ پس چٌبًچِ هثبل، ػٌَاى ثِ. ثبضس ًساضتِ

یب  ضٌبسبیی لعٍم ثطضسی ثط ػالٍُ ٍاحس گعاضضگط ثبیس ضَز، فطاّن گعاضضگطی تبضید زض هَخَز

 .کٌس ضٍظ ثِ هصکَض، ضَاّس ثِ ثبتَخِ ضا احتوبلی ثسّی ُزضثبض افطب هَاضز، شذیطُ تؼسیل

از تاریخ گسارشگری پس رویدادهای غیر تعدیلیی افشا

تواندس   یت ثبشس، عدسم افشدبی آنهدب مدی    اهم ثب گعاضشگطیاظ تبضید  پسضویسازهبی غیطتعسیوی  چنبنچه . 24

گعاضشدگط  واحدس   ثیط ثگصاضز.بت شوز، مبلی اتربش می یهبطوضتی ثطمجنبکننسگب  که  ثطتظمیمبت استفبز 

افشدب   گعاضشدگطی اظ تبضید  پساهمیت اظ ضویسازهبی غیطتعسیوی  ثبیس اطالعبت ظیط ضا ثطای هط گطو  ثب

 کنس:

 مبهیت ضویساز، و الف .

پصیط نیست. وضزی امکب آوضزی اظ اثط مبلی آ ، یب ثیب  اینکه اندبم چنین ثطآثط . ة

هٌدط ثِ  ػوَهبًکِ  است گعاضضگطی تبضید اظ پس یسازّبی غیطتؼسیلاظ ضٍی ّبیی ًوًَِهَاضز ظیط  . 25

 ضَز:   هیافطب 

ِ کِ ثِ اضظش  ییْبزاضاییزض اضظش ػوسُ کبّص غیطػبزی  (الف ضـَز،    ًطـبى زازُ هـی   هٌػـفبً

زض تبضید گعاضضگطی هطثَط ًجَزُ، ثلکِ ثِ ضطایظ  ْبزاضاییکِ ایي کبّص ثِ ضطایظ  ظهبًی

؛ستبضید هطتجظ ثبضایدبز ضسُ پس اظ آى 

یب تَظیغ هستمین یب غیط هستمین  اضایِهَضز  ضگط پس اظ تبضید گعاضضگطی زضٍاحس گعاض ة(

تػوین گیطی کٌس  ػوَهی ذبظی ذسهبت ّب ثطًبهِ هطوَلیيثِ  هعایبی اضبفی لبثل تَخِ

؛اثط ػوسُ زاضتِ ثبضس ٍاحس گعاضضگطٍ ایي هعایبی اضبفی ثط 
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لبثـل تَخـِ    یـب ثرـص   توبمتحت کٌتطل ػوسُ یب ثطٍى سپبضی گصاضی ٍاحس ٍاتحػیل یب  ح(

پـس اظ تـبضید    ،تَسظ ٍاحـس گعاضضـگط اًدـبم هـی ضـَز      زض حبل حبضطی کِ یْبفؼبلیت

؛گعاضضگطی

ی هطثَط ثِْبثسّی سَیِیب ت ْبزاضایی ٍاگصاضی، اغلییب ثطًبهِ  عطح تَلف ػولیبتاػالم  ت(

؛ی هطثَطْبثسّیتسَیِ  ٍ یب ْبزاضاییای فطٍش لطاضزاز ثط اًؼمبزآى ػولیبت یب ثطًبهِ، یب 

؛ْبزاضاییػوسُ  ٍاگصاضی یبذطیس  ث(

اظ  پس سَظی آتص اثط ثط ٍاحس گعاضضگط یْبسبذتوبً ی اظیک ثِػوسُ  ذسبضت ضسى ٍاضز ج(

؛گعاضضگطی تبضید

ضـوبضُ استبًساضز حسبثساضی ثرص ػوَهی ثِ ) ػوسُ سبذتبض تدسیس اخطای ضطٍع یب اػالم ذ(

؛(اخؼِ ضَزهط 8

ٍاحسّبی گعاضضگط یب افطاز ثِ ػٌَاى  تسْیالت َزگیٍضغ لبًًَی خسیس زض اضتجبط ثب ثرط ح(

؛ثرطی اظ یک ثطًبهِ

؛گعاضضگطی تبضید اظ پس اضظهجبزلِ  ًطخ یب ْبزاضایی لیوت زض غیطهتؼبضف ػوسُ تغییطات خ(

ِ  ضوبًت ٍضغس عطیك اظ هثبل ثطای ػوسُ، احتوبلی ثسّیْبی یب تؼْسات ایدبز (ز پـس اظ   ًبهـ

ٍ ؛تبضید گعاضضگطی

.ثبضس گعاضضگطی تبضید اظ پس ضٍیسازّبی اظ ًبضی غطفبً کِ ػوسُ حمَلی زػَای (ظ

اجراتاریخ 

آنهب اظ تبضید اول فدطوضزین  مبلی مبلی که زوض   یهبطوضتالعامبت این استبنساضز زض موضز کویه  .26

است.شوز، الظم االدط    میاظ آ  شطوع  پسو  2397
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