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 تسوِ تقالي

 

 همذهِ .1

اّويت حفؼ ٍ حشاست اص اهَال دٍلت تِ حذي است كِ لاًَى گزاس تشاي جاتجايي آى لاًَى تِ تصَية سساًذُ 

است ٍ ٍصاست اهَس التصادي ٍ داسايي سا هكلف ًوَدُ است تشاي ًگْذاسي ٍ استفادُ دسست اص اهَال دس 

. دستگاّْا آئيي ًاهِ هٌاسة تْيِ ًوايذ 

تاسات سشهايِ اي لاتل تَجْي كِ صشف تْيِ اهَال هيگشدد هَضَؿ تذٍيي سٍضي تشاي ًگْذاسي  ٍ ثثت افت

. اتفالات سٍي اهَال سا تاكيذ هي ًوايذ 

آًچِ كِ تا چٌذ سال پيص هَسد فول لشاس هيگشفت ،  دستگاّْا صَست اهَال خشيذاسي خَد سا تِ صَست فشم 

اسايي اسسال هي كشدًذ  ايي فشم ّا كِ دس لالة كاغزّاي اًثاضتِ جوـ ّاي كاغزي تِ ٍصاست اهَس التصادي ٍ د

ايجاد ....  آٍسي هيطذ فوالً تشاي تشسسي هَاسد تقذي اص لثيل ًمل ٍ اًتمال، فشٍش ٍ اهَال حادثِ ديذُ ٍ 

. هطكالتي هيكشد كِ پيگيشي آى گاّاً غيش هوكي ٍ تا صشف ٍلت فشاٍاى تَد 

ا هوكي ٍ دس ًتيجِ  تشًاهِ سيضي تشاي ًؾاست تش اهَال همذٍس ًثَد ٍهْوتش ايٌكِ فوالً تْيِ اعالفات آهاسي ى

اهَال داساي حساتذاسي ًثَد ٍ گشدش اهَال دس دستگاُ ّا ًاّوگَى ٍ دس ًتيجِ تا سالئك هختلف ًسثت تِ ثثت 

. فول هيطذ 

پس اص تحَيل جٌس تِ دس اًثاس اعالفات جٌس خشيذاسي ضذُ تِ صَست هستمل ثثت هي گشديذ ، تشچسة هال 

ٍاحذ استفادُ كٌٌذُ تِ آى الصاق هي گشديذ ٍ ايي فاصلِ صهاًي ايجاد هطكالت هتقذد هيكشد ٍ اداسُ اهَال دس 

تشخي دستگاّْا هجذداً اعالفات هال سا اگش سيستن داضتٌذ تِ سيستن ٍاسد هي كشدًذ كِ احتوال هغايشت دس 

دگاسي دال تش جاتجايي اهَال هطاّذُ ًوي ضذ ٍ تا تشسسي ٍ ثثت اعالفات  ٍجَد داضت ٍ اغلة هستٌذات هاى

يافتِ ّاي تاصسسيي اداسُ كل اهَال دٍلتي تشاي تحمك ٍ اعويٌاى اص صَست ّاي اهَالي كِ تِ ٍصاست اهَس 

التصادي ٍ داسايي اسسال هيطذ  اداسُ كل اهَال دٍلتي تش آى ضذ ضوي تاصًگشي تِ آئيي ًاهِ هَجَد تا تَجِ تِ 

. طي سٍص ًسثت تِ ًؾاهي ًَ الذام ًوايذ تكٌَلَ

اصفصل پٌجن لاًَى هحاسثات فوَهي  106تشاي ًؾاست تش اهَال هٌمَل سيستوي  عشاحي ًوَد كِ هثتٌي تش هادُ 

هي تاضذ  ٍ تشاي اعويٌاى تيطش تِ ٍسٍديْاي ايي سيستن ٍ تاكيذ تش گشدش اهَال ّواٌّگ ٍ اعويٌاى تخص 

ّاي هطوَل هَؽف تاضٌذ تش اساس ايي ًؾام ًشم افضاس هٌاسة سا عشاحي كٌٌذ ًؾاهي تذٍيي گشديذ كِ دستگاُ

. ٍ اعالفات سا دس لالة فشهْاي الكتشًٍيكي تِ ٍصاست اهَس التصادي ٍ داسايي اسسال ًوايٌذ 

اصَلي كِ دس ايي ًؾام تِ هٌؾَس جلَگيشي اص هغايشت ٍ ثثت سٍيذادّا دس ًؾش گشفتِ ضذ يكپاسچگي سيستن اص 

ٍسٍد تِ اًثاس تا تحَيل تِ استفادُ كٌٌذُ ٍگشدش آى ٍ ًْايت خشٍج هال اص دستگاُ تا سفايت لَاًيي ٍ هشحلِ 

. همشسات هشتثظ تا اهَال هي تاضذ 

هشتَط تِ دستَسالقول حساتذاسي ، تخطٌاهِ  فوَهي كطَس ًؾام ياد ضذُ تش اساس فصل پٌجن لاًَى هحاسثات

. ٍصاست اهَس التصادي ٍ داسايي تذٍيي ضذُ است  24/10/1385هَسخ  46949/8854/54ضواسُ 

تِ   12/11/1387هَسخ  184002/21854/51ضواسُتِ هٌؾَس تحمك ايي ًؾام دستَسالقولي تْيِ ضذ كِ تِ 

. دستگاّْا اتالك گشديذ 

هَسخ  184002/21854/51ضواسُتا هغالقِ ًگاسضي كِ هغالقِ خَاّيذ كشد ضشح تيطتشي تش دستَسالقول 

. جْت استفادُ عشاحاى ًشم افضاس اسائِ ضذُ است   12/11/1387
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: اّذاف ًؾام ًَيي اهَال دٍلتي 

گزدش امًال در دستگاٌ َاي اجزايي تحت وظامي قزار بگيزد كٍ صحت در ثبت ي گزدش امًال  .1
را تضميه كىد ي فزآيىدَاي مشمًل حساب طبق دستًرالعمل حسابداري ابالغ شدٌ تًسط يسارت 

 .ي ي دارايي را اوجام دَد امًر اقتصاد

اطالعات صًرتحساب رسيدٌ ي فزستادٌ بٍ ادارٌ كل امًال ديلتي ي ساسمان امًر اقتصادي ي  .2
خارج ي بٍ صًرت الكتزيويكي مىطبق با ( كاغذي )دارايي استاوُا بزاي وظارت ، اس حالت سىتي 

 .د تاميه شًبز امًال مىقًل سزمايٍ اي وظارت ساماوٍ تكىًلًژي ريس بزاي 

 :تِ هٌؾَس تاهيي اّذاف فَق ًشم افضاس عشاحي ضذُ هي تايست تش هثٌاي اصَل صيش عشاحي ضَد 

 ًوبيس  پيطٍيلي ازاضُ كل اهَال زٍلتي ااظ كسيٌگ اهَ ًطم افعاض. 

  جٌس يب هبل ثِ ّط قطيك كِ ٍاضز زستگبُ هيطَز اظ هجطاي اًجبض ثبضس ٍ ثجت هطرػبت

 .ضچست الػبق ضَز زض اًجبض اًجبم ثگيطز ٍ ثِ هبل ة

  ثب تبييس فطايٌس لجلي هطتجف ثب ّط ػولي ضٍي اهَال هي ثبيست قجك يك هستٌس هبًسگبض ٍ

 .آى ثبضس 

 ضبهل اًجبض ، حسبثساضي  سيستن يكپبضچگي  ، تؿويي زض غحت ثجت اقالػبت ثِ هٌظَض

 .فطايٌسّبي زستَضالؼول اثالؿي ؾطٍضت زاضز تحمك ثطاي اهَال ٍ ػوليبت گطزش اهَال 

  اسٌبز حسبثساضي ثطاي فطايٌسّبي هَضز ًيبظ زستَضالؼول حسبثساضي اثالؽ ضسُ تبهيي

 .گطزز 

  ، ُثط ٍ غَضتحسبة فطستبزُ فطستبزُ كست هجَظ ثطاي ػوليبت اضسبل غَضتحسبة ضسيس

اسبس فطهْبي اػالم ضسُ ازاضُ كل اهَال زٍلتي ثِ غَضت الكتطًٍيكي ٍ يب لَح فططزُ 

   .اًجبم ضَز 
دس سيستن هي تايست لحاػ ًوَد تاهيي ٍؽايفي است كِ تا حفؼ  فَقتحمك اّذاف تشاي كِ اصَلي 

:  صيش هي تاضذيكپاسچگي سيستن تِ فْذُ ٍاحذّاي ساصهاًي 

  ، تذاسكات ٍ اًثاس اهَس پطتيثاًي. 

 ريحساتي اهَس هالي ٍ  . 

  ٍاحذّاي هتماضي هال. 
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ثِ ّط قطيك ٍاضز زستگبُ  جٌسيّط ٍظاضت اهَض التػبزي ٍزاضايي تَضالؼول زس 3ثط اسبس ثٌس 

. ثجت لجؽ ضسيس اًجبض ثبضس  ثط اسبسهيطَز هي ثبيست اظ هجطاي اًجبض ٍ 

: تِ عشق صيش هي تاضذ تِ دستگاُ  جٌس يا هالٍسٍد فشآيٌذ 

 .ذطيساضي  .1

 .اّسايي  .2

 .توليكي  .3

 .اًتمبل اظ زستگبُ يب هَسسِ زٍلتي  .4

 .هبًي ثطگطت ا .5

 .ضسيسُ اهبًي  .6

 .اًتمبل اظ ضطكت زٍلتي  .7

 

واحد ها ي استفاده كننده 

 از اموال

اداره پشتيباني 

 بارانتداركات و  

و  امور مالي

 ذيحسابي 

بانك اطالعاتي اموال 

 منقول



6 

 

فمف  ٍجَز ًساضز ثجتاهَال ذطيساضي ، اّسايي ٍ توليكي اظ ًظط ػوليبت زض ثجت اقالػبت تفبٍتي 

. هيطَز ٍ ثجت ًحَُ استحػبل هتٌبست ثب ّط يك اظ ايي سِ هَضز اًتربة 

:  (خشيذاسي ، اّذايي ، توليكي) فشآيٌذ صذٍس لثض سسيذ اًثاس

ثطضسي ٍ آى ضا تحَيل اًجبضزاض هيطَز تب ثط اسبس آئيي ًبهِ تحَيل جٌس  جٌسايي حبلت  زض

السام ثب هطرػبت هطثَقِ پس اظ تكجيك ثب اقالػبت فبكتَض فطٍش ًسجت ثِ ثجت زض سيستن 

. ًوبيس 

هتٌبست ثب فطم اػالم ضسُ تَسف ازاضُ كل اهَال زٍلتي كِ ضٍي سبيت ّط ًَع هبل هطرػبت 

. هيطَز  ٍاضز سيستنتَسف اًجبضزاض لطاضزاضز 

پس اظ اقويٌبى اظ غحت ػوليبت اًجبضزاض ثطاي ّط ًَع هبل ثب يك هجلؾ يك ضزيف ثجت هيطَز 

اهيي )پس اظ تبييس ثطچست تَسف سيستن اذتػبظ زازُ هيطَز ٍ اًجبضزاض ضا تبييس هيكٌس ٍ ضسيس 

. الػبق هي ًوبيس ثِ هبل ثطچست ضا ( اهَال

لجل اظ هكبًيعُ ضسى  ُ ثجت ضوبضُ كويسيَى اججبضي است ، چٌبًچِ اتَهجيلْبثطاي ٍسبئف ًملي

  .كفبيت هيكٌس  1382ضسُ است ثجت ػسز  ذطيساضي 2كويسيَى هبزُ 

لجؽ ضسيس اًجبض ثِ  فطماهكبى گطفتي غَضت ًيبظ زض ، پس اظ اًجبم هطاحل ثجت اقالػبت اهَال 

. خ الظم هي ثبيست فطاّن ضَز ستؼساز ى

.  غبزض گطززاظ ٍاحس هتمبؾي ض اًجبض ذَاّس هبًس تب ثطاي ذطٍج آى زضذَاستي اهَال ز

: فشآيٌذ صذٍس لثض سسيذ اًثاس اهَال اًتمالي اص سايش دستگاّْا 

اًتمبل ثالػَؼ اهَال ثيي زستگبّْب پس اظ اذص  ػوَهي لبًَى هحبسجبت 107ثط اسبس هبزُ 

اهكبى پصيط هي اهَض التػبزي ٍ زاضايي استبًْب  يب سبظهبىهجَظ اظ ٍظاضت اهَض التػبزي ٍ زاضايي 

. ثبضس 

زستگبُ اًتمبل زٌّسُ لجل اظ اضسبل ثب تَجِ ثِ ايٌكِ اًتمبل زٌّسُ ثطاي زضيبفت هبل اظ زستگبُ 

اهَال هي ثبيست اظ ٍظاضت اهَض التػبزي ٍ زاضايي يب سبظهبى اهَض التػبزي ٍ زاضايي استبًْب هجَظ 

هتفبٍت ًسجت ثِ اجٌبس ذطيساضي لصا ضٍش ثجت ايي لجيل اهَال اًتمبل ضا كست كطزُ ثبضس 

. ذَاّس ثَز 
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لجؽ ضسيس اهَال اًتمبل اظ سبيط زستگبّْب هي ثبيست ضبهل ضوبضُ هجَظ يب ضّگيطي كِ تَسف 

زازُ ضسُ ٍاضز گطزز ٍ ّوچٌيي ظهبى ثجت هطرػبت  لَل سطهبيِ ايىثط اهَال م سبهبًِ ًظبضت

 اهَالگطزز ثميِ هطاحل هطبثِ ثجت ٍ تبييس هيًتمبل زٌّسُ ٍاضز اگبُ اهَال ضوبضُ ثطچست زض زست

گطفتِ زض زستگبّْب ّن ظهبى غَضت ثب تَجِ ثِ ايٌكِ اجطاي ًظبم ٍاضز ضسُ ثِ زستگبُ هي ثبضس 

ٍ هوكي است اًتمبلي غَضت ثگيطز كِ زستگبُ اًتمبل زٌّسُ فبلس ًطم افعاض ثبضس ايي ضوبضُ  است

. ًوبييس  ٍاضز 1382ضّگيطي ضا 

: فشآيٌذ صذٍس لثض سسيذ اًثاس اهَال اًتمالي اص ضشكتْاي دٍلتي 

اًتمبل اهَال اظ ضطكتْبي زٍلتي كِ غس زض غس سْبم ػوَهي لبًَى هحبسجبت  109ثط اسبس هبزُ 

. ز شآى هتؼلك ثِ زٍلت هيجبضس ثِ زستگبّْبي زٍلتي پس اظ كست هَافمتْبي الظم هجبظ هي ثب

ضطكتْبي زٍلتي ظهبى ثجت لجؽ ضسيس اًجبض فمف شكط ضطكت زٍلتي اًتمبل ثطاي زضيبفت هبل اظ 

. كبالي ذطيساضي است زٌّسُ كفبيت هيكٌس ثميِ هطاحل هطبثِ 

: فشآيٌذ صذٍس لثض سسيذ اًثاس اهَال سسيذُ اهاًي 

اًتمبل اهَال ثِ غَضت اهبًي ثيي زستگبّْب ٍ  ػوَهي لبًَى هحبسجبت 110ثط اسبس هبزُ 

تي ٍ ًْبزّبي ػوَهي ؿيط زٍلتي ثب ضػبيت اغَل تػطيح ضسُ زض ايي هبزُ هجبظ هي ضطكتْبي زٍل

. ثبضس 

ثب تَجِ ثِ ايٌكِ زستگبُ اًتمبل زٌّسُ لجل اظ ّب اظ زستگبُ ثِ غَضت اهبًي ثطاي زضيبفت هبل 

ّب اضسبل اهَال هي ثبيست اظ ٍظاضت اهَض التػبزي ٍ زاضايي يب سبظهبى اهَض التػبزي ٍ زاضايي استبى

هتفبٍت ذَاّس ثب اهَال ذطيساضي هجَظ اًتمبل ضا كست كطزُ ثبضس لصا ضٍش ثجت ايي لجيل اهَال 

. ثَز 

اظ سبيط زستگبّْب هي ثبيست ضبهل ضوبضُ هجَظ يب ضّگيطي كِ تَسف  يلجؽ ضسيس اهَال اًتمبل

ايي  ،ٍاضز گطزز  پيص ثيٌي ضسُ زازُ ضسُ زض هحللَل سطهبيِ اي ىسبهبًِ ًظبضت ثط اهَال م

. لجيل اهَال زض ظهبى ثجت ضوبضُ ثطچست ًوي گيطز 
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: فشآيٌذ صذٍس لثض سسيذ اًثاس تشگطت اهَال سسيذُ اهاًت دادُ ضذُ 

ٍلتي زستگبّي هبل يب اهَالي ضا ثِ اهبًت هيسّس ثب تَجِ ثِ ايٌكِ لجالً هجَظ الظم ضا اظ ٍظاضت اهَض 

ا اهَال ضا ثِ اهبًت زازُ است لصا ظهبى هل كست كطزُ ٍ هبل يعالتػبزي ٍ زاضايي ثطاي ايي 

ٍ ثطاي ثجت  اهبًت زٌّسُ پس ثگيطزكِ ػيي هبل ضا  ًوَزثطگطت ثبيس ضٍضي ضا زض سيستن تؼجيِ 

، كٌتطل ايٌكِ  هي ثبضسلجؽ اًجبض ٍاضز ًوَزى ضوبضُ هجَظ ٍ زستگبُ اًتمبل زٌّسُ اظ ؾطٍضيبت 

. ثبيس زض سيستن پيص ثيٌي ضَز زاضز هطرػبت هبل ثطگطت زازُ ضسُ ثب هبل اضسبلي تكجيك 

: فشآيٌذ صذٍس اسٌاد حساتذاسي سسيذ اًثاس 

ٍظاضت اهَض  46949/8854/54پس اظ تبييس اًجبضزاض اهَض هبلي ثط اسبس ثرطٌبهِ ضوبضُ 

التػبزي ٍ زاضايي ًسجت ثِ غسٍض سٌس حسبثساضي ثطاي اهَال ٍاضز ضسُ ثِ زستگبُ السام هي 

. ًوبيس 

: اػالم ضسُ ثِ ضطح ظيط هي ثبضس سطفػلْبي حسبة 

  ُحسبة اهَال ضسيس. 

  هَجَز زض اًجبض حسبة اهَال. 

  حسبة اهَال تحَيلي ثِ ٍاحسّب. 

  حسبة اهَال اهبًي. 

  ُحسبة اهَال اهبًي ضسيس. 

  ُقطف حسبة اهَال اهبًي ضسيس. 

  حسبة اهَال اسمبـ. 

  ُحسبة اهَال حبزثِ زيس. 

  ُحسبة اهَال فطستبز. 

  زستگبُ اجطايي حسبة اهَال. 
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   :خشٍج هال اص اًثاس 

ذطٍج هبل اظ اًجبض ثط اسبس  ٍظاضت اهَض التػبزي ٍ زاضايي زستَضالؼول اثالؿي 8ثط اسبس ثٌس 

. گيطز ةغَضت  اظ هطاجغ شيطثفٍ اذص تبييس زضذَاست اظ ٍاحس هتمبؾي  تكويل فطم

: فشآيٌذ دسخَاست هال اص اًثاس

ًيبظ هتٌبست ثب هتمبؾي  ٍاحس، ضت اهَض التػبزي ٍ زاضايي ٍظازستَضالؼول  7ثط اسبس ثٌس 

  . كبضكٌبى فطم زضذَاست اهَال ضا اظ قطيك سيستن تكويل هيكٌس 

فطم زضذَاست ٍاحس هتمبؾي تَسف هطجؼي كِ زستگبُ هؼطفي هيكٌس هي ثبيست هَضز ثطضسي 

پس اظ تبييس ،  ٍ زض غَضت ػسم هَجَزي ًسجت ثِ ذطيس السام ضَزلطاض ثگيطز ٍ تبييس ضَز 

. ايي فطم ثطاي غسٍض حَالِ آهبزُ هيطَز زضذَاست ٍاحس هتمبؾي 

: فشآيٌذ صذٍس حَالِ 

زضذَاست تبييس ضسُ حَالِ ضا غبزض ٍ اهَال هَضز زضذَاست ضا ثب  ثِاز ىهسئَل غسٍض حَالِ ثب است

. ثطچست هؼيي ضسُ ثِ حَالِ اذتػبظ هيسّس 

زض اذتيبض (  زض غَضت لعٍم) ٍ اهؿبء سبيط افطاز هتمبؾي  اظ اذص اهؿبءپس ٍ  غبزضحَالِ ضا  فطم

تحَيل ضسُ اًجبض هطاجؼِ ٍ هبل ضا قجك هطرػبت ٍ ثطچست هطرع ثِ لطاض هيسّس تب هتمبؾي 

.  ثگيطز

: فشآيٌذ صذٍس اسٌاد حساتذاسي حَالِ 

ٍظاضت اهَض التػبزي ٍ زاضايي ًسجت  46949/8854/54اهَض هبلي ثط اسبس ثرطٌبهِ ضوبضُ 

. ثِ غسٍض سٌس حسبثساضي ثطاي اهَال ذبضج ضسُ اظ اًجبض هَضز استفبزُ ٍاحسّب السام هي ًوبيس 

: فشآيٌذ تحَيل هال تِ استفادُ كٌٌذُ 

زستَضالؼول ٍظاضت اهَض التػبزي ٍ زاضايي اهَال ثبيس زض اذتيبض استفبزُ كٌٌسُ  11ثط اسبس ثٌس 

. پيص ثيٌي ضَز ثط اسبس فطهي هبًسگبض لطاض ثگيطز كِ 
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: فشآيٌذ تشگطت هال تِ اًثاس 

ٍاحسّبي استفبزُ كٌٌسُ اهَال هبظاز يب اسمبـ ذَز ضا ثبيس ثِ اًجبض ثطگطزاًٌس كِ اهَال هبظاز ثِ 

. اًجبض ؿيط هػطفي ٍ اهَال اسمبـ ثِ اًجبض اسمبـ ثط ثطگطت زازُ هيطَز 

. يطَز فطم ثطگطت هبل ثِ اًجبض تكويل م ثطگطت زٌّسُ تَسف ٍاحس

. ثبيست تبييس ضَز هي  هيكٌستؼييي ّط زستگبُ ايي فطم پس اظ تبييس تَسف هطجؼي كِ 

. پس اظ تبييس هطجغ شيطثف اًجبضزاض هبل ضا تحَيل گطفتِ ٍ ضسيس غبزض هيكٌس 

هبل هبظاز ضسيس اًجبض ؿيط هػطفي هبظاز غبزض ثطاي هبل اسمبقي ضسيس اًجبض اسمبـ ٍ اًجبضزاض ثطاي 

. هيكٌس 

: ٍس اسٌاد حساتذاسي تشگطت هال تِ اًثاسصذ

ٍظاضت اهَض التػبزي ٍ زاضايي ًسجت  46949/8854/54اهَض هبلي ثط اسبس ثرطٌبهِ ضوبضُ 

ثِ غسٍض سٌس حسبثساضي ثطاي اهَال ثطگطت زازُ ضسُ ثِ اًجبض پس اظ تبييس تحَيل اًجبضزاض السام 

. هي ًوبيس 

: فشآيٌذ اهَال حادثِ ديذُ 

يسُ ثِ ايي هفَْم است كِ ثطاي هبل ثِ ّط زليلي اتفبلي هي افتس كِ هبل لبثل اهَال حبزثِ ز

.  هَجَزيت آى اظ ثيي هيطٍزاستفبزُ ًيست ٍ يب 

. تب اقالػبت اهَال حبزثِ زيسُ ٍاضز گطزز  ضَزثطاي ايي حبلت فطهي زض سيستن پيص ثيٌي 

سپس ز تبييس لطاض هيگيطز پس اظ تكويل اقالػبت هبل حبزثِ زيسُ هطاتت تَسف هطجغ ثبلث هَض

ثب ضػبيت اظ ٍظاضت اهَض التػبزي ٍ زاضايي الساهبت الظم جْت اذص هجَظ ثِ هٌظَض حصف هبل 

اًجبم هيگيطز  (غسٍض ضاي اظ هطاجغ شيػالح)هطاحل لبًًَي 

: فشآيٌذ صذٍس اسٌاد حساتذاسي اهَال حادثِ ديذُ 

ت اهَض التػبزي ٍ زاضايي ًسجت ٍظاض 46949/8854/54اهَض هبلي ثط اسبس ثرطٌبهِ ضوبضُ 

. السام هي ًوبيس  حبزثِ زيسُثِ غسٍض سٌس حسبثساضي ثطاي اهَال 
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: فشآيٌذ اًتمال اهَال تيي ٍاحذ ّا 

ّط ٍاحس ٍظاضت اهَض التػبزي ٍ زاضايي  46949/8854/54ضوبضُ ثط اسبس ثرطٌبهِ 

اض هيطَز لصا ثطاي اًتمبل اهَال ثيي زض لجبل زضيبفت اهَال اظ اًجبض اظ ًظط هبلي ثسّكاستفبزُ كٌٌسُ 

تكويل ضَز تَسف فطم تؼجيِ ضسُ زض سيستن هي ثبيست ايي ًمل ٍ اًتمبل ٍاحسّب ثجت سَاثك 

، فطم ًمل ٍ اتتمبل  كِ حبٍي ٍاحس اًتمبل زٌّسُ ، ٍاحس اًتمبل گيطًسُ ٍ هبل هَضز اًتمبل ثبضس

يب ضز تبييس  ثطضسي ٍ هَضز كِ تَسف ّط زستگبُ هؼيي هيطَزهسئَلي  تَسفثيي ٍاحسّب 

. تبييس هي كٌس ٍاحس تحَيل گيطًسُ هبل اًتمبلي ضا تحَيل ٍ  ، لطاضهيگيطز

: صذٍس اسٌاد حساتذاسي اهَال اًتمال يافتِ 

پس اظ تبييس تحَيل هبل تَسف اًتمبل گيطًسُ اهَض هبلي ثط اسبس ثرطٌبهِ ضوبضُ 

ثِ غسٍض سٌس حسبثساضي ثطاي ٍظاضت اهَض التػبزي ٍ زاضايي ًسجت  46949/8854/54

. اهَال السام هي ًوبيس 

: فشآيٌذ اصالح هطخصات اهَال 

ثِ ثجت هطرػبت كبال يب هبل زضيبفتي  ثطا يظهبى ثجت اقالػبت اهَال هي ثبيست زلت كبفي 

ٍظاضت اهَض التػبزي ٍ ػول آيس ظيطا اسٌبز حسبثساضي غبزض هيطَز ٍ هوكي است اقالػبت ثِ 

لصا زلت زض ثجت اقالػبت اظ ، اػالم ضسُ ثبضس  اهَض التػبزي ٍ زاضايي استبًْب زاضايي يب سبظهبى

اّويت فَق الؼبزُ اي ثطذَضزاض است اهب اهكبًي ثطاي اغالح هطرػبت ؿيط اظ هجلؾ پيص ثيٌي 

هطاتت ضا اظ قطيك لَح كِ ثب فطاّن ًوَزى آى هيتَاى هطرػبت اضتجبُ ضا اغالح ًوَز ٍ  ضَز

الم ضسُ ثِ ٍظاضت اهَض التػبزي ٍ زاضايي ٍ سبظهبى اهَض التػبزي ٍ زاضايي فططزُ قجك فطم اع

. استبًْب اقالع زاز 

فوليات فشستادُ  –ًمل ٍ اًتمال اهَال 

استفبزُ زستگبُ  اذتيبضهجوَػِ ػوليبتي است كِ هبل ثِ زاليل هرتلف اظ ػوليبت فطستبزُ 

. ذبضج هيگطزز كٌٌسُ 
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ت ضٍضْبي آى تػطيح ضسُ است زض لبًَى هحبسجباست كِ لبًًَي  ػوليبت فطستبزُ ثط اسبس هَاز

: ٍ ضاهل هَاسد صيش هي تاضذ 

: فشآيٌذ اًتمال 

، زستگبّْب هيتَاًٌس اهَالي ضا ثيي ذَز ثط اسبس  ػوَهي لبًَى هحبسجبت 107ثط اسبس هبزُ 

. ضٍضي كِ زض ايي هبزُ تػطيح ضسُ است اًتمبل ثالػَؼ زٌّس 

هَافمتْبي ثبالتطيي همبم زستگبُ اًتمبل زٌّسُ ٍ كست پس اظ زستگبُ زيگطي هبل ثِ ثطاي اًتمبل 

ٍ  ثبالتطيي همبم زستگبُ ضوبضُ هَافمتثب ثجت زستگبُ اًتمبل گيطًسُ غَضت اهَال هَضز اًتمبل 

ثط اسبس فطم اضائِ ضسُ تَسف ازاضُ كل اهَال زٍلتي اظ اقالػبت اهَال هَضز اًتمبل ثجت ٍآى تبضيد 

يب سبظهبًْبي  ثِ ٍظاضت اهَض التػبزي ٍ زاضاييٍ يب اظ قطيك ًطبًي الكتطًٍيكي فططزُ لَح قطيك 

. ضَز هياضسبل ٍ كست هجَظ  اهَض التػبزي ٍ زاضايي استبًْب

ثطاي غسٍض هجَظ اهَال پس اظ زضيبفت اقالػبت سطهبيِ اي سيستن سبهبًِ ًظبضت ثط اهَال هٌمَل 

ٍ ثِ ّوبٌّگي ثطچست ٍ ّوبٌّگي هطرػبت هبل  اظ لجيلكٌتطلْبيي ضا ثِ ػول هي آٍضز 

ايي هجَظ تطريع هويع هيتَاًس ثطاي كليِ اهَال ٍ يب تؼسازي اظ آًْب هجَظ اًتمبل غبزض ًوبيس 

 هٌسضج زضزاضاي ضوبضُ اي است كِ ثِ ػٌَاى ضوبضُ هجَظ يب ضوبضُ ضّگيطي ضٌبذتِ هيطَز كِ 

. ًبهِ اي ثِ زستگبُ هتمبؾي اػالم هيطَز 

: اًتمال  اهَال فشستادُ فشآيٌذ

پس اظ زضيبفت هجَظ ًسجت ثِ تكويل اقالػبت ثطاي اهَالي كِ هجَظ اًتمبل اًتمبل زٌّسُ زستگبُ 

لَح فططزُ اهَال تحت  ثب ثجت ضوبضُ هجَظ يب ضوبضُ ضّگيطي ضيبفت ًوَزُ اًس السام هيكٌس ٍزضا 

تْيِ ٍ ثِ ٍظاضت اهَض ال زٍلتي ثط اسبس فطم اضائِ ضسُ تَسف ازاضُ كل اهَاًتمبل فطستبزُ ضا 

. التػبزي ٍ زاضايي يب سبظهبًْبي اهَض التػبزي ٍ زاضايي استبًْب اضسبل هي ًوبيس 

: دسخَاست هجَص فشٍش 

زستگبّْب هيتَاًٌس اهَال اسمبـ يب هبظاز ذَز ضا كِ ػوَهي لبًَى هحبسجبت  112ثط اسبس هبزُ 

 هبزُ ٍ همطضات هطثَـ هؼبهالت زٍلتي ثِ فطٍشهَضز ًيبظ سبيط زستگبّْب ًجبضس ثب ضػبيت ايي 

.  ثطسبًٌس
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تب اگط الظم زاضًس اظ قطيك اقالع زازُ هيطَز  ّب ثِ سبيط زستگبُهطاتت لجالً  اهَالثطاي فطٍش 

پس اظ آى ثط اسبس فطهي  غَضت اهَال هَضز فطٍش ٍ ثب ثجت ضوبضُ هَافمت اًتمبل السام ضَز ، 

ثِ ى ضا ثط اسبس فطم اضائِ ضسُ تَسف ازاضُ كل اهَال زٍلتي آٍ تبضيد ثبالتطيي همبم زستگبُ 

غَضت لَح فططزُ ٍ يب اظ قطيك ًطبًي الكتطًٍيكي ثِ ٍظاضت اهَض التػبزي ٍ زاضايي يب سبظهبًْبي 

. اهَض التػبزي ٍ زاضايي استبًْب اضسبل ٍ كست هجَظ ضَز 

قالػبت ثطاي غسٍض هجَظ پس اظ زضيبفت اسطهبيِ اي  سيستن سبهبًِ ًظبضت ثط اهَال هٌمَل

كٌتطلْبيي ضا ثِ ػول هي آٍضز اظ لجيل ّوبٌّگي ثطچست ٍ ّوبٌّگي هطرػبت هبل ٍ ثِ 

تطريع هويع هيتَاًس ثطاي كليِ اهَال ٍ يب تؼسازي اظ آًْب هجَظ فطٍش غبزض ًوبيس ايي هجَظ 

ّوطاُ ًبهِ  زاضاي ضوبضُ اي است كِ ثِ ػٌَاى ضوبضُ هجَظ يب ضوبضُ ضّگيطي ضٌبذتِ هيطَز كِ

. اي ثِ زستگبُ هتمبؾي اػالم هيطَز 

: فشآيٌذ فشٍش 

زستگبُ پس اظ زضيبفت هجَظ ًسجت ثِ تكويل اقالػبت ثطاي اهَالي كِ هجَظ فطٍش ضا زضيبفت 

ثط اسبس فطم اضائِ ضسُ تَسف  ًوَزُ اًس السام هيكٌس ٍ ثب ثجت ضوبضُ هجَظ يب ضوبضُ ضّگيطي

ضبهل هجلؾ فطٍش ، ضوبضُ فيص زُ اهَال تحت فطٍش فطستبزُ ضا لَح فطط ازاضُ كل اهَال زٍلتي 

تْيِ ٍ ثِ ٍظاضت اهَض التػبزي ٍ زاضايي يب ٍاضيعي ثِ ذعاًِ ، تبضيد فيص ٍاضيعي ضا ثجت 

. سبظهبًْبي اهَض التػبزي ٍ زاضايي استبًْب اضسبل هي ًوبيس 

: اهَال حادثِ ديذُ  دسخَاست هجَص تشاي حزف فشآيٌذ 

، تسبهح ٍ يب ّط ػلت زيگطي اظ ى ًبهِ اهَال اهَالي كِ زض اثط سطلت ، آتص سَظي ثط اسبس آئي

يب سبظهبًْبي  ثيي ثطٍز ثطاي حصف اظ حسبة ًيبظ ثِ كست هجَظ اظ ٍظاضت اهَض التػبزي ٍ زاضايي

. اضز زضا پس اظ غسٍض ضاي اظ زيَاى هحبسجبت كطَض اهَض التػبزي ٍ زاضايي استبًْب 

ٍ ثب ثجت ضوبضُ هَافمت ثبالتطيي  حبزثِ زيسُثط اسبس فطهي  غَضت اهَال ال يل اهَةايي قثطاي 

ضا ثط اسبس فطم اضائِ ضسُ ٍ ضوبضُ ٍ تبضيد ًبهِ اضسبل ثِ زيَاى هحبسجبت همبم زستگبُ ٍ تبضيد 

ثِ غَضت لَح فططزُ ٍ يب اظ قطيك ًطبًي الكتطًٍيكي ثِ ٍظاضت اهَض تَسف ازاضُ كل اهَال زٍلتي 

. ضَز هيزاضايي يب سبظهبًْبي اهَض التػبزي ٍ زاضايي استبًْب اضسبل ٍ كست هجَظ  التػبزي ٍ

پس اظ زضيبفت اقالػبت ثطاي غسٍض هجَظ سطهبيِ اي سيستن سبهبًِ ًظبضت ثط اهَال هٌمَل 

 حصفكٌتطلْبيي ضا ثِ ػول هي آٍضز اظ لجيل ّوبٌّگي ثطچست ٍ ّوبٌّگي هطرػبت هبل هجَظ 
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زاضاي ضوبضُ اي است كِ ثِ ػٌَاى ضوبضُ هجَظ يب ضوبضُ ضّگيطي ضٌبذتِ غبزض ًوبيس ايي هجَظ 

. اي ثِ زستگبُ هتمبؾي اػالم هيطَز  هيطَز كِ ّوطاُ ًبهِ

:  حزف اهَال حادثِ ديذُفشآيٌذ 

ضا زضيبفت  حصفزستگبُ پس اظ زضيبفت هجَظ ًسجت ثِ تكويل اقالػبت ثطاي اهَال كِ هجَظ 

ضا ثط اسبس فطم اضائِ ضسُ تَسف ثجت ضوبضُ هجَظ يب ضوبضُ ضّگيطي ًوَزُ اًس السام هيكٌس ٍ ثب 

ضا تْيِ ٍ ثِ ٍظاضت اهَض حصف ضسُ اهَال فطستبزُ غَضتحسبة لَح فططزُ ازاضُ كل اهَال زٍلتي 

. التػبزي ٍ زاضايي يب سبظهبًْبي اهَض التػبزي ٍ زاضايي استبًْب اضسبل هي ًوبيس 

: فشآيٌذ دسخَاست هجَصاهاًي 

هبل ثِ زستگبُ زيگطي ثط اسبس ضٍضي كِ ايي هبزُ اًتمبل  ، لبًَى هحبسجبت 110اس هبزُ ثط اس

.  اهكبى پصيط هي ثبضساظ لبًَى هطرع ًوَزُ است ثِ غَضت اهبًي 

ثطاي اًتمبل اهبًي هبل ثِ زستگبُ زيگط پس اظ كست هَافمتْبي ثبالتطيي همبم زستگبُ اًتمبل 

ت اهَال هَضز اًتمبل اهبًي ثب ثجت ضوبضُ هَافمت ثبالتطيي زٌّسُ ٍ زستگبُ اًتمبل گيطًسُ غَض

ثط اسبس فطم ثب شكط هست اهبًت ثِ هبُ همبم زستگبُ ٍ تبضيد ٍ اقالػبت اهَال هَضز اًتمبل اهبًي 

ثِ غَضت لَح فططزُ ٍ يب اظ قطيك ًطبًي الكتطًٍيكي ثِ اضائِ ضسُ تَسف ازاضُ كل اهَال زٍلتي 

ايي يب سبظهبًْبي اهَض التػبزي ٍ زاضايي استبًْب اضسبل ٍ كست هجَظ ٍظاضت اهَض التػبزي ٍ زاض

. ضَز 

پس اظ زضيبفت اقالػبت ثطاي غسٍض هجَظ  سطهبيِ اي سيستن سبهبًِ ًظبضت ثط اهَال هٌمَل

كٌتطلْبيي ضا ثِ ػول هي آٍضز اظ لجيل ّوبٌّگي ثطچست ٍ ّوبٌّگي هطرػبت هبل ٍ ثِ 

غبزض ًوبيس ايي اهبًي هَال ٍ يب تؼسازي اظ آًْب هجَظ اًتمبل تطريع هويع هيتَاًس ثطاي كليِ ا

هجَظ زاضاي ضوبضُ اي است كِ ثِ ػٌَاى ضوبضُ هجَظ يب ضوبضُ ضّگيطي ضٌبذتِ هيطَز كِ 

. ّوطاُ ًبهِ اي ثِ زستگبُ هتمبؾي اػالم هيطَز 

:  اهبًيفشآيٌذ اًتمال 

اهَالي كِ هجَظ اًتمبل اهبًي ضا زستگبُ پس اظ زضيبفت هجَظ ًسجت ثِ تكويل اقالػبت ثطاي 

ثط اسبس فطم اضائِ ضسُ زضيبفت ًوَزُ اًس السام هيكٌس ٍ ثب ثجت ضوبضُ هجَظ يب ضوبضُ ضّگيطي 
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لَح فططزُ اهَال تحت اًتمبل فطستبزُ ضا تْيِ ٍ ثِ ٍظاضت اهَض تَسف ازاضُ كل اهَال زٍلتي 

. ستبًْب اضسبل هي ًوبيس التػبزي ٍ زاضايي يب سبظهبًْبي اهَض التػبزي ٍ زاضايي ا

: فشآيٌذ حزف اهَال غيش لاتل فشٍش  

ثِ ّط زليل ؿيط لبثل استفبزُ گطزز ٍ ثب تَجِ ثِ غطفِ ٍ غالح زٍلت فطٍش هوكي است اهَالي 

. آى همسٍض ًجبضس 

ثب اقالػبت غَضت اهَال  اضائِ ضسُ تَسف ازاضُ كل اهَال زٍلتي ثطاي ايي ليل اهَال ثط اسبس فطم 

ثِ غَضت لَح فططزُ ٍ يب اظ قطيك ًطبًي الكتطًٍيكي ثِ ٍظاضت اهَض التػبزي ٍ زاضايي اظ هَضز ًي

. ضَز هييب سبظهبًْبي اهَض التػبزي ٍ زاضايي استبًْب اضسبل ٍ كست هجَظ 

پس اظ زضيبفت اقالػبت ثطاي غسٍض هجَظ  سطهبيِ اي سيستن سبهبًِ ًظبضت ثط اهَال هٌمَل

 سپس ز اظ لجيل ّوبٌّگي ثطچست ٍ ّوبٌّگي هطرػبت هبلكٌتطلْبيي ضا ثِ ػول هي آٍض

ًوبيس ايي هجَظ زاضاي ضوبضُ اي است كِ ثِ ػٌَاى ضوبضُ هجَظ يب ضوبضُ هي هجَظ غبزض 

. ضّگيطي ضٌبذتِ هيطَز كِ ّوطاُ ًبهِ اي ثِ زستگبُ هتمبؾي اػالم هيطَز 

:  غيش لاتل فشٍشفشآيٌذ حزف اهَال 

كِ هجَظ حصف ضا زضيبفت  يثت ثِ تكويل اقالػبت ثطاي اهَالزستگبُ پس اظ زضيبفت هجَظ ًس

ًوَزُ اًس السام هيكٌس ٍ ثب ثجت ضوبضُ هجَظ يب ضوبضُ ضّگيطي لَح فططزُ غَضتحسبة اهَال 

تْيِ ٍ ثِ ٍظاضت اهَض ثط اسبس فطم اضائِ ضسُ تَسف ازاضُ كل اهَال زٍلتي فطستبزُ حصف ضسُ ضا 

. هَض التػبزي ٍ زاضايي استبًْب اضسبل هي ًوبيس التػبزي ٍ زاضايي يب سبظهبًْبي ا

:  فوليات فشستادُصذٍس سٌذ حساتذاسي اهَال 

پس اظ تبييس اذص هجَظثطاي فطايٌسّبي ػوليبت فطستبزُ اهَض هبلي ثط اسبس ثرطٌبهِ ضوبضُ 

ٍظاضت اهَض التػبزي ٍ زاضايي ًسجت ثِ غسٍض سٌس حسبثساضي السام هي  46949/8854/54

. ًوبيس 
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: تْيِ لَح فطشدُ 

يكي اظ اّساف ًظبم ًَيي اهَال زٍلتي اضسبل غَضتحسبة ضسيسُ ٍ زضذَاست هجَظ ثطاي اهَض 

ػوليبت فطستبزُ ٍ اضسبل غَضتحسبة فطستبزُ اظ قطيك لَح فططزُ ٍ يب ذكَـ الكتطًٍيكي است 

هطرع  قجك فطم ّبياهَال زض ثبًك اقالػبتي ثِ تٌبست ًَع غَضتحسبة پس اظ ثجت اقالػبت 

اقالػبت تكويل ٍ اظ قطيك هجبضي ضسُ كِ ضٍي سبيت ٍظاضت اهَض التػبزي ٍ زاضايي لطاضزاضز 

.   گطزز هي اضسبل اػالم ضسُ 

: ثثت اعالفات اهَال هَجَد 

اهَال هَجَز زستگبّْب ثط اسبس ثرطٌبهِ اػالم ضسُ هي ثبيست هَضز اضظيبثي لطاض گطفتِ ٍ ٍاضز 

. گبُ ثطَز ثبًك اقالػبتي اهَال ّط زست

ثسيي هٌظَض اهكبًي ثبيس ثطاي ثجت ايي لجيل اهَال فطاّن ضَز كِ ؾوي ثجت زاضاي حسبة ٍ زض 

. اذتيبض ٍاحس ٍ فطز استفبزُ كٌٌسُ لطاض ثگيطز كِ ثستگي ثِ ًحَُ ًگطش قطاحبى سيستن زاضز 

قالػبت ثسيي هٌظَض فطم هَلتي ثطاي ثجت ايي لجيل اهَال زض سيستن ثبيس پيص ثيٌي ضَز تب ا

. اهَال هَجَز اظ ايي قطيك ثجت ٍ اهكبى اًجبم هطاحل ثجت حسبة فطاّن ضَز 

: اعالفات پايِ 

ثطاي تحمك ثرطٌبهِ ٍظاضت اهَض التػبزي ٍ زاضايي اقالػبت كبضكٌبى ، سبذتوبًْب ٍ اتبق ّبي 

قالػبت ظهبى ثجت ا تب زضسبذتوبًْب ، ٍاحسّبي ازاضي ، اًجبضّب هي ثبيست زض سيستن تؼطيف ضَز 

. ، هستٌسات هطثَـ ثِ ّط فطآيٌس كبهالً هطرع ٍ لبثل ضّگيطي ثبضس اهَال 

: اهكاًات جاًثي  

  ِثطاي تحَيل ٍ تحَل اهٌبي اهَال هيتَاى اهكبًي ضا زض سيستن پيص ثيٌي ًوَز ك

هطاحل تحَيل ضفبفيت ثيطتطي  غَضت اهَال هَجَز زض زستگبُ ضا هطرع ٍ ثب سطػت ٍ

 . ٍ تحَل اًجبم ثگيطز

  هيتَاى ثطاي اهَال اهكبى ثجت ثيوِ اهَال ضا فطاّن ًوَز. 

  ثجت اقالػبت تؼويط ضٍي اهَال ٍ ًگِ زاضي سَاثك آى ثطاي ثطضسي هفيس ذَاّس ثَز.  

 


