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 هبي مبلي گشارش نسبت به صورت
 مقدمه

( عاب  سُبمي ) گزاسي غىذيق ثبصوطستگي وطًسي سشمبيٍ ضشوت تلفيمي گشيٌ ي ُبي مبليغًست - 1
تلفيماي   خشيبن يخًٌ ومذ صيبن ي َبي سًد ي ي غًست 1397 اسفىذ 29تبسيخ ثٍ  َب ضبمل تشاصوبمٍ

مىتُي ثٍ تبسيخ مضثًس ي  سبل مبليثشاي  گشيٌ ي ضشوت ي َمچىيه غًست سًد ي صيبن خبمع گشيٌ
 تًسظ ايه سبصمبن، حسبثشسي ضذٌ است. 42تب  1َبي تًضيحي  يبدداضت

 
 هبي مبلي  مسئوليت هيئت مديزه در قببل صورت

ضاشوت  َبي مبلي يبد ضذٌ عجك استبوذاسدَبي حسبثذاسي، ثب َيئت مذيشٌ  مسئًليت تُيٍ غًست - 2
َابي   َبي داخلي مشثًط ثٍ تُيٍ غًست است. ايه مسئًليت ضبمل عشاحي، اعمبل ي حفظ وىتشل

 َب، عبسي اص تحشيف ثب اَميت وبضي اص تملت يب اضتجبٌ ثبضذ. اي وٍ ايه غًست مبلي است ثٍ گًوٍ
 

 و ببسرس قبنونيليت حسببزس مسئو
َبي مبلي يبد ضذٌ ثش اسبس حسبثشساي اوداب     مسئًليت ايه سبصمبن، اظُبس وظش وسجت ثٍ غًست - 3

وىذ ايه سبصمبن الضامبت  عجك استبوذاسدَبي حسبثشسي است. استبوذاسدَبي مضثًس ايدبة ميضذٌ 
سيضي ي اخشا وىذ وٍ اص وجًد تحشيف  اي ثشوبمٍ اي سا سعبيت ي حسبثشسي سا ثٍ گًوٍ آييه سفتبس حشفٍ

 َبي مبلي، اعميىبن معمًل وست ضًد. ثب اَميت دس غًست
َبيي ثشاي وست ضًاَذ حسبثشسي دسثبسٌ مجابل  ي ديگاش اعاعابت     حسبثشسي ضبمل اخشاي سيش

َبي حسبثشسي، ثٍ لضبيت حسبثشس، اص خملاٍ   َبي مبلي است. اوتخبة سيش افطب ضذٌ دس غًست
َابي مابلي، ثساتگي داسد.     تحشيف ثب اَميت وبضي اص تملت يب اضتجبٌ دس غاًست  اسصيبثي خغشَبي

َابي مابلي ثاٍ مىظاًس      َبي داخلي مشثًط ثٍ تُيٍ ي اسائٍ غًست ثشاي اسصيبثي ايه خغشَب، وىتشل
َبي حسبثشسي مىبست ضشايظ مًخًد، ي وٍ ثٍ لػذ اظُبس وظش وسجت ثٍ اثش ثخطاي   عشاحي سيش

ضًد. حسبثشسي َمچىيه ضبمل اسصيبثي مىبست ثًدن  دبسي، ثشسسي ميَبي داخلي ياحذ ت وىتشل
ًسظ َيئات  ن ثشآيسدَبي حسبثذاسي اودب  ضذٌ تَبي حسبثذاسي استفبدٌ ضذٌ ي معمًل ثًد سييٍ

 َبي مبلي است.  مذيشٌ ي ويض اسصيبثي وليت اسائٍ غًست
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طاشيط وساجت ثاٍ    ، ثاشاي اظُابسوظش م  ايه سبصمبن اعتمبد داسد وٍ ضًاَذ حسبثشسي وست ضاذٌ 
وبفي ي مىبست ي اظُبس وظش وسجت ثٍ غًستُبي مبلي ضشوت اغلي تلفيمي گشيٌ َبي مبلي  غًست
 است.

َمچىيه ايه سبصمبن مسئًليت داسد ضمه ايفبي يظبيف ثبصسس لبوًوي، مًاسد الص  ي وياض ماًاسد   
ت سا ثاٍ مدماع   عذ  سعبيت الضامبت لبوًوي ممشس دس اغاحيٍ لبوًن تدبست ي مفبد اسبسىبمٍ ضشو

 عمًمي عبدي غبحجبن سُب  گضاسش وىذ.
 

 گروه نسبت به صورتهبی مبلی تلفیقی مببنی اظهبرنظر مشروط
 ثبضذ: َبي تدبسي ي غيش تدبسي ثطشح ريل مي دسيبفتىي سشفػل اَم مًاسد لبثل روش دس خػًظ - 4

  3س651، مجلا   غاًستُبي مابلي   5-1-4ي  5-1-3-1 ثٍ ضشح يبدداضت َبي تًضيحي -1-4
سيابل تساعيش گشدياذٌ     34س247وٍ ثٍ واش    دالس106س595س174)معبدل  سيبل  ميليبسد
ضاشوت فشعاي    َبي تدبسي ي غيشتدبسي گاشيٌ ثبثات علات    اص سشفػل دسيبفتىي (است

وابسگضاس مابلي فاشيش محػاًالت غابدساتي،      ) اص ضشوت پيمًد پبسس سجب َىگ وىگ
  خبسخي ضشوت َبي ياثستٍ گشيٌيغًل مغبلجبت اسصي ي پشداخت َبي اسصي خشيذَبي 

ثبضذ وٍ ثٍ دليل عذ  وفبيت يثبيك ي تضبميه اخز  ( مي1393مشثًط ثٍ لجل اص سبل   –
ضذٌ اص ضشوت پيمًد، عليشغم الذامبت حمًلي اودب  ضذٌ)تًسظ غىذيق ثبصوطساتگي  

سُبمذاس اغلي( تبوىًن مغبلجبت مزوًس يغًل وطذٌ است. ثبتًخٍ ثٍ مشاتت  –وطًسي 
، سسيذگي َبي اودب  ضذٌ احتسبة رخيشٌ اص ثبثت مغبلجبت فًق ضاشيسي اسات  فًق ي 

ليىه ثذليل عذ  اسائٍ اعاعبت ي ضاًاَذ وابفي، تعيايه تعاذيات لغعاي ثاشاي اياه        
  سبصمبن ميسش وگشديذٌ است.

 تًضايحي    َابي تدابسي ي غياش تدابسي گاشيٌ ثاٍ ضاشح يبدداضات         دسيبفتىي  فػل سش - 2-4
عمذتبً مشثًط )ضشوتُبي فشعي الا  ساوذ ي سىًاتي ليبسد سيبلمي 540  لضبمل مج 1-5

ثٍ علت ضشوت پيص سبختٍ غجب آسمٍ ثته اص يىي اص اعضب َيبت مذيشٌ اسجك ثٍ مجلا   
ميليابسد سيابل اص    330ميليبسد سيبل ي ضشوت پبسس سجب َىگ وىاگ ثبثات مجلا      35

 ي خاابسخيحااذيس ساابصان غااشة ي ضااشوتُب ي ديي ايىتشوطااىبل داخلااي َاابي ضااشوت
َبي حمًلي ثشاي  عليشغم پيگيشي ثبضذ وٍ مي (الشضيذ، ويًديل خىشال مىش، ساضذسيخيپ

ميليبسد  77اص ايه ثبثت غشفبً مجل   تبسيخ ايه گضاسش يغًل وگشديذٌ ي تب،ثخطي اص آوُب 
َشچىاذ احتسابة   سيبل رخيشٌ مغبلجبت مطىًن الًغًل دس حسبثُب مىظًس ضذٌ است. 

ليىه ثذليل عذ  اسائٍ اعاعبت ي ضًاَذ  ،ضشيسي است مًاسد فًقاصثبثت  اضبفي رخيشٌ
 ثشاي ايه سبصمبن ميسش وگشديذٌ است. تعذيات لغعي تعييه ،وبفي
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ه، شيتا مابثيه ثاب ضاشوت اي    غًست تغجيك حسبثُبي في ،دس ضشوت فشعي غجب فًالد خليح فبسس - 5
تُياٍ وگشدياذٌ ي پبساخ     (ٍسابلٍ وبسخبوا   2مدشي عشح ي تبميه وىىذٌ لغعبت ياذوي  پيمبوىبس )

مىبتجابت   دس .غًستُبي مابلي(  12-1-2)يبدداضت تًضيحي تأييذيٍ اسسبلي ويض ياغل وطذٌ است
پيمبوىبس مغبلجبتي اص ضشوت ادعب ضاذٌ واٍ ماًسد لجاًل لاشاس       تًسظ دس سىًات لجل،اودب  ضذٌ 

يه استجبط ممشس ثاًدٌ  وگشفتٍ ي متمبثاً ضشوت َم ادعبَبيي سا اص ايه ثبثت مغشح ومًدٌ است. دس ا
 گيشي ومبيذ وٍ تب تبسيخ ايه گضاسش تعييه تىليف وبس گشيَي دسخػًظ مًضًعبت مضثًس تػميم

َمچىيه دس سىًات لجل لشاسدادي ثبثت عشاحي ي تىميل تدُياضات ي   .غًست وگشفتٍ است وُبئي
ً      8/13لغعبت يذوي سگمىت مبضيه ثشيىت سبصي ثٍ مجلا    ي ميلياًن ياًسي ثاب ضاشوت فشاوسا
لسمتي اص لغعبت  ضذٌ است. دس ايه خػًظسبًَت وبوشس مىعمذ ي عمذٌ مجل  مشثًعٍ پشداخت 

 15/12/1393ًيل لسمتي ديگش مغبثك غًستدلسٍ فيمبثيه مًس  حي ت ٌمضثًس تحًيل ضشوت ضذ
ميليًن يًسي پشداختي ثٍ ضاشوت   8/4ثٍ عُذٌ ضشوت ايشيته لشاس گشفتٍ است. اص ايه ثبثت مجل  

ثٍ اي ثب پيمبوىبس مضثًس  تًافمىبمٍ ، ليىهس حسبثُب ثٍ ثذَي ضشوت ايشيته مىظًس ضذٌد ،فشاوسًي
 دس غيابة  تحًيال وطاذٌ اسات.    ويض ايه گضاسش لغعبت آن تبسيخ وگشديذٌ ي تب ايه سبصمبن اسائٍ 

 تلفيماي  غًستُبي مابلي  ثش فًق مًضًعبتآثبس احتمبلي وبضي اص  مضثًس، تعييه مًاسددستشسي ثٍ 
 .پزيش وطذٌ است امىبن ي ايه سبصمبنثشا گشيٌ

 

 دسخػًظ ضشوت فشعي پتشيضيمي مسدذ سليمبن)سُبمي خبظ( مًاسد صيش لبثل روش است: - 6

 305غًستُبي مبلي ضبمل مجل   12يبدداضت تًضيحي ثطشح َبي ثبثت مطًُد  داسايي -1-6
سابثك   عشغٍ ي اعيبن ي امتيابصات سابختمبن دفتاش مشواضي    ميليبسد سيبل اسصش دفتشي 

اوتمبل سىذ مبلىيت سابختمبن   ثب عىبيت ثٍ عذ  ثبضذ وٍ مي ثب وبسثشي مسىًويضشوت 
َابي اوداب  ضاذٌ،     يخًد مطىات حمًلي ي مطخع وجًدن پيگيشي ،فًق ثىب  ضشوت

وگشدياذٌ  محاشص   اص ساًي ضاشوت   حػًل اعميىبن اص اعمبل حمًق مبلىبوٍ ثغًس وبمل
 .است

ميليابسد سيابل ثاذَي ثاٍ ضاشوت تًساعٍ        688عي سبل مابلي ماًسد گاضاسش مجلا       -2-6
ٍ  سااشمبيٍ ثااب آلاابي  فيماابثيه ضااشوت ماازوًس گاازاسي لااذس ثااٍ مًخاات مًافماات وبماا
ليىه ثب تًخٍ ثٍ تغجياك   ،ذٌمىتمل ض ثٍ حسبة آلبي دايدي ،)سُبمذاس ضشوت(دايدي

گزاسي لذس تبتبسيخ اياه گاضاسش تًافاك مازوًس دس      ثب ضشوت سشمبيٍ ضذٌ ودب حسبة ا
وطذٌ است. دس ايه ضشايظ، تعييه تعذيات احتمبلي وبضاي   اعمبل ضشوت ي آنحسبثُب

 ، امىبوپزيش وگشديذٌ است.ثشاي ايه سبصمبن اص مًاسد يبد ضذٌ
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 نسبت به صورتهبی مبلی تلفیقی گروهاظهبر نظز مشزوط 

حتمابلي  ا ي َمچىيه ثٍ استثىبي آثبس 4مًاسد مىذسج دس ثىذ ثٍ استثىبي آثبس وظش ايه سبصمبن،  ثٍ  - 7
َبي مبلي يبد ضذٌ دس ثبال، يضعيت مبلي گاشيٌ دس تابسيخ    غًست،  6 ي 5مًاسد مىذسج دس ثىذَبي 

سا ثاشاي سابل مابلي مىتُاي ثاٍ تابسيخ        آن َبي ومذي ي عملىشد مبلي ي خشيبن 1397 اسفىذ 29
 َذ.د َبي ثب اَميت، عجك استبوذاسدَبي حسبثذاسي، ثٍ وحً مغلًة وطبن مي مضثًس، اص تمب  خىجٍ

 
 اظهبرنظز نسبت به صورتهبي مبلي شزکت اصلي

گازاسي غاىذيق    غًستُبي مبلي يبدضذٌ دس ثبال، يضعيت مبلي ضشوت سشمبيٍ ثٍ وظش ايه سبصمبن - 8
َابي   ي عملىشد مابلي ي خشيابن   1397اسفىذمبٌ  29ثبصوطستگي وطًسي )سُبمي عب ( دس تبسيخ 

ٍ وماذي آن سا ثااشاي سابل ماابلي مىتُاي ثااٍ تابسيخ مضثااًس     َابي ثباَمياات، عجااك   ، اص تماب  خىجاا
  دَذ. استبوذاسدَبي حسبثذاسي، ثٍ وحً مغلًة وطبن مي

 
 تبکيد بز مطلب خبص

 مطريط وطذٌ است. زیر 11الی  9 َبیاظُبروظر ایه سبزمبن در اثر مفبد ثىذ
ثشاسبس آخشيه ثشآيسد اودب  ضذٌ دس مىعىس است،  12-1-1َمبوغًسيىٍ دس يبدداضت تًضيحي  - 9

 مجلا   ، ول مخبسج پشيطٌ ضشوت فشعي غىبيع پتشيضايمي مسادذ ساليمبن   1398مبٌ  يجُطتاسد
سيبل اودب  ي   ميليبسد 49س044 مجل  سيبل ثشآيسد ضذٌ است وٍ تب تبسيخ تشاصوبمٍ  ميليبسد 69س683

 14س353سيبل )ثبثت مجبل  اسصي اص لشاس َاش ياًان     ميليبسد 20س638مجل   ،مخبسج ثبليمبوذٌ پشيطٌ
شيطٌ ي ضاشي   ثيىاي ضاذٌ اسات. تىميال پا      پايص  1398مابٌ   ضاُشيًس ل( ي صمبن اتمب  پشيطٌ سيب

ثيىي ضذٌ، مىًط ثٍ تبميه مبثمي مىبثع مًسد ويابص اص محال    ثشداسي اص وبسخبوٍ دس تبسيخ پيص ثُشٌ
تسُيات مبلي اص ثبوىُب يب آيسدٌ سُبمذاسان ي اودب  عشح عجك خذيل صمبوجىاذي ثابصوگشي ضاذٌ    

تافابت  ثعلات اخ غاًستُبي مابلي،    9-3-1خًاَذ ثًد. لبثل روش است ثطشح يبدداضت تًضيحي 
دس خػًظ آصادسابصي يثابيك اسائاٍ ضاذٌ ثاٍ ثبواه غاىعت ي معاذن ثبثات           فيمبثيه سُبمذاسان

ميليابسد   4س650تسُيات اسصي عشح، ثجت مشحلٍ ايل افضايص سشمبيٍ مػًة ضاشوت ثاٍ مجلا     
 سيبل تبوىًن ثٍ وتيدٍ وشسيذٌ است.

 
وت فشعي غجب فًالد خليح فبسس اي( ضش مًخًدي مًاد ايليٍ ي لغعبت يذوي )ضبمل الا  سشمبيٍ - 10

 ثبضىذ. اي وبفي ثشخًسداس ومي غًستُبي مبلي( اص پًضص ثيمٍ 12ي  6َبي تًضيحي  )يبدداضت
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ياحذ آپبستمابن   115مىذسج است، دس سىًات لجل تعذاد  6-1َمبوگًوٍ وٍ دس يبدداضت تًضيحي  - 11

يليبسد سيبل اص ضاشوت اثاًظجي   م 110دس معبلي آثبد ضيشاص تًسظ ضشوت فشعي غجب آسمب ثٍ مجل  

 "المطبسيع خشيذاسي گشديذٌ است وٍ اسىبد مبلىيت آن تبوىًن ثىب  ضشوت وطاذٌ اسات. ضامىب   

 275عي مجبيعٍ وبمٍ ثٍ ضشوت آسمبن تذثيش آپبداوب ثٍ مجلا    1393ياحذَبي فًق الزوش دس سبل 

عذ  امىابن اوتمابل مبلىيات    . ليىه ثعلت ثبضذ ي دس اختيبس خشيذاس مي اگزاس گشديذيميليبسد سيبل 

  ميليبسد سيبل اسىبد دسيبفتىي اص خشيذاس يغًل وطذٌ است. 212ياحذَبي مزوًس تبوىًن مجل  

 

 اطالعبت يزمورد سب رگشارش د

ضبمل اطالعابت مًواًد   "سبیر اطالعبت"مذیرٌ ضرکت است.  ثب َیئت "سبیر اطالعبت"مسئًلیت  - 12

 در گسارش تفسیری مذیریت است.

سابیر  "ظر ایاه سابزمبن وساجت ثاٍ هاًرتُبی مابلیر در ثرگیرواذٌ اظُابروظر وساجت ثاٍ           اظُبرو 

 ضًد. ویست ي وسجت ثٍ آن َیچ وًع اطمیىبوی اظُبر ومی"اطالعبت

ثاٍ مىظاًر   "سبیر اطالعبت"درارتجبط ثب حسبثرسی هًرتُبی مبلیر مسئًلیت ایه سبزمبن مطبلعٍ  

بلی یاب ثاب اطالعابت کسات ضاذٌ در درآیىاذ       َبی ثب اَمیت آن ثب هاًرتُبی ما   ضىبسبیی مغبیرت

َبی ثباَمیت است. در هًرتی کٍ ایه سبزمبن ثاٍ ایاه وجی اٍ ثرساذ کاٍ       حسبثرسی ي یب تحریف

 يوًد داردر ثبیذ ایه مًضًع را گسارش کىذ. "سبیر اطالعبت"تحریف ثباَمیجی در 

ثبثات   ثبیاذ ضارکت  َمبوطًرکٍ در ثخص مجبوی اظُبروظر مطريط در ثبال تًضیح دادٌ ضذٌ استر  

 ثبثات  الًهاً    احجسبة رخیرٌ مطبلجبت مطکًک ایه گسارش در خصًظ 4مًارد مىذرج در ثىذ 

اطالعبت)گسارش تفسیری مذیریت( را تعذیل  ي الالم راکذ ي سىًاتیر سبیر یمًدطلت از ضرکت پ

سارش مسثاًر  در گثٍ ایه وجی ٍ رسیذٌ کٍ مجبلغر یب سبیر الالم  ثٍ َمیه دلیل ایه سبزمبن رومبیذ

ف ضاذٌ اسات. َمیىایه ایاه سابزمبن ثاٍ دلیال عاذم         ثٍ طًر ثب اَمیجی تحری از ثبثت ثىذ دًق

دسجرسی ثٍ اطالعبت الزم وجًاوسجٍ است ضًاَذ حسبثرسی کبدی ي مىبست در خصًظ ثىاذَبی  

حسبثُبی دیمابثیه ضارکت درعای هاجب داًالد       تعذیالت احجمبلی ایه گسارش در خصًظ 6 ي 5

ي احراز مبلکیت ثر سبخجمبن مجعلك ثٍ ضرکت پجريضایمی مسا ذ    ضرکت ایریجکخلیج دبرس ثب 

ایاه سابزمبن    ثذست آيرد از ایه رير سلیمبن ي لطعیت حسبثُبی مرتجط ثب سُبمذاران آن ضرکت

گیری کىذ کٍ سبیر اطالعبت در ارتجبط ثب مًضًعبت دًق حبيی تحریف ثباَمیات   تًاوذ وجی ٍ ومی

 است یب خیر.



 گشارش حسابزس مستقل و باسرس قانونی)ادامه(

 ذاري صندوق باسنشستگی كشوري )سهامی عام(شزكت سزمايه گ

 (6) 

 گذاري صندوق ببسنشستگي کشوري ) سهبمي عبم ( رد سبيز الشامبت قبنوني و مقزراتي شزکت سزمبيهگشارش در مو

 گشارش در مورد سبيز وظبيف ببسرس قبنوني

تًخٍ مدمع عمًمي غبحجبن سُب  سا ثٍ َىگب  تػميم گيشي دس خػًظ تمسيم ساًد ثاٍ آثابس     - 13
 ومبيذ. ايه گضاسش خلت مي 6الي  4 َبيمبلي ثىذ

 

ٍ  عمليبت ضاشوتُبي فشعاي پايص    - 14  ،غاجب آسماٍ ثاته، وبسخبودابت تًلياذي تُاشان       سابصان  سابخت
ي ضشوت گشوذليىه دي ا  سي ساي دس سابل    ثبضذ( سجبايىتشوطىبل تشديىگ)وٍ فبلذ فعبليت مي

مبلي مًسد گضاسش مىدش ثٍ صيبن گشديذٌ ي صيبن اوجبضتٍ ضشوتُبي مزوًس دس پبيابن سابل خمعابً    
دسغاذ داساي   40سبصي اًَاص ثب مبلىيات   ثبضذ. َمچىيه ضشوت لًلٍ سيبل مي ميليبسد 872معبدل 

ضاشوت   ميليابسد سيابل مغبلجابت    735تب تبسيخ ايه گضاسش مجل  َمچىيه  .ثبضذ صيبن اوجبضتٍ مي
 5-1-1اص ضشوتُبي فشعاي ثبثات ساًد ساُب  ساىًات لجال ثطاشح يبدداضات تًضايحي           اغلي 

ثٍ  غىبيع ضيش ايشاني  ميليبسد سيبل 325اًَاص ثٍ مجل   يضشوت لًلٍ سبص ") عمذتبغًستُبي مبلي
پشداخات افاضايص ساشمبيٍ ثطاشح      وگشديذٌ است. َمچىيه پايص  يغًل ميليبسد سيبل( 295 مجل 

ميليبسد سيبل الا  ساىًاتي مشثاًط ثاٍ     364ضبمل مجل  غًستُبي مبلي  9-3يبدداضت تًضيحي 
  ثبضذ وٍ تبوىًن تعييه تىليف وطذٌ است. پزيش مي ضشوتُبي ياثستٍ ي سبيشضشوتُبي سشمبيٍ

 
مىعىس است، ضشوت پبسس سجب غًستُبي مبلي  9-4 َمبوغًسيىٍ دس يبدداضت تًضيحي - 15

ياثستٍ فعبليت تسُيل امًس ثبصسگبوي ي وبسگضاس مبلي ضشوتُبي  وىگ دس ساستبي ومه ثٍ َىگ
ثبضذ ي تمبمي  ج اص وطًس ميمزوًس فبلذ َش گًوٍ حسبة ثبوىي دس داخل ي خبسومبيذ. ضشوت  مي

تًخٍ مدمع خػًظ  ومل ي اوتمبالت اسصي ضشوت اص عشيك غشافي غًست پزيشفتٍ است. دس ايه
ثٍ سيسه وبضي اص وحًٌ معبمات ي مشايدات تدبسي، يخًٌ اسصي حبغلٍ  سا  عمًمي غبحجبن سُب 
دالس(  4س698س231 ميليبسد سيبل )معبدل 469. َمچىيه مجل  ومبيذ خلت ميي وحًٌ وگُذاسي آن 

دسغذ سبليبوٍ ثٍ ضشوت ا  اوذ اي خىشال  16تًسظ ضشوت مزوًس دس لبلت لشاسداد مضبسثٍ ثب وش  
الذامي خُت يغًل علت اص محل تضبميه مًخًد ي فشيش ( پشداخت ضذٌ وٍ M&Eتشيذيىگ )

 لبثل روش .غًستُبي مبلي( 5-1-3است.)يبدداضت تًضيحي  مله مًسد يثيمٍ غًست وپزيشفتٍ
 ايه گضاسش ي  4-1دس ثىذ  مغبلجبت سىًاتي مىذسجاست ثب تًخٍ ثٍ 

فًق الزوش، گضاسش حسبثشسي ضشوت مزوًس ثشاي سبل مبلي مًسد گضاسش ثػًست عذ  مًاسد 
 اظُبس وظش ثًدٌ است.
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 31/4/1397َبي ضشوت خُت اوداب  تىابليف مماشس دس مدماع عماًمي عابدي ماًس          پيگيشي - 16

ايه گاضاسش   19ي  15، 14، 11، 10، 5، 4-1ثىذَبي  ثٍ مًاسد مىذسج دسثب تًخٍ غبحجبن سُب ، 

 ثٍ وتيدٍ لغعي وشسيذٌ است:  صيشمًاسد ي 

ضاشوت اغالي اص حاًصٌ      1381الاي   1378اخز مفبغب حسبة مبليبتي ثشاي عملىشد سبلُبي  -

 مبليبتي ثغًس وبمل. 

ن ساواذ ضاشوتُبي فشعاي غاجب     ثُشٌ ثشداسي ثُيىٍ التػبدي ي يب ياگزاسي ي فشيش وبمل اما -

 آسمٍ ي سجب ايىتشوطىبل.

 

اغاحيٍ  129، ثعىًان وليٍ معبمات مطمًل مبدٌ 40-2معبمات مىذسج دس يبدداضت تًضيحي  - 17

لبوًن تدبست وٍ عي سبل مبلي مًسد گضاسش اودب  ضذٌ ي تًسظ َيئات ماذيشٌ ثاٍ اعاا  اياه      

مًسد معبمات مزوًس، مفبد مبدٌ فًق مجىي ثاش   سبصمبن سسيذٌ، مًسد ثشسسي لشاس گشفتٍ است. دس

مضبفبً وظش گيشي سعبيت ضذٌ است.  وست مدًص اص َيئت مذيشٌ ي عذ  ضشوت مذيش ريىفع دس ساي

ايه سبصمبن ثٍ ضًاَذي حبوي اص ايىىٍ معبمات مضثًس ثب ضشايظ مىبست تدبسي ي دس سيال عابدي  

 است. وطذٌ خلتعمليبت ضشوت اودب  وگشفتٍ ثبضذ، 

 

اغااحيٍ لابوًن    232مذيشٌ دس ثبسٌ فعبليت ي يضع عمًمي ضشوت، مًضاً  مابدٌ    گضاسش َيئت - 18

عمًمي عبدي غبحجبن سُب  تىظيم گشديذٌ ، مًسد ثشسساي   تدبست، وٍ ثٍ مىظًس تمذيم ثٍ مدمع

َبي اودب  ضذٌ ي دس وظش داضته مًاسد مىاذسج   ايه سبصمبن لشاس گشفتٍ است. ثب تًخٍ ثٍ سسيذگي

، وظش ايه سبصمبن ثٍ مًاسد ثب اَميتي واٍ حابوي اص ميابيشت اعاعابت مىاذسج دس      ايه گضاسشدس 

 مذيشٌ ثبضذ، خلت وطذٌ است. گضاسش مزوًس ثب اسىبد ي مذاسن اسائٍ ضذٌ اص خبوت َيئت

 

 هبی قبنونی و مقرراتی حسببرس گزارش در مورد سبیر مسئولیت

 سس ايساق ثُبداس، ثٍ ضشح صيش سعبيت وطذٌ است:ضًاثظ ي ممشسات يضع ضذٌ تًسظ سبصمبن ثً - 19

مبَاٍ حسبثشساي ضاذٌ )تلفيماي ي      6اي  ميبواذيسٌ  ي گضاسش تفسايشي  افطبي غًستُبي مبلي -

َابي تحات وىتاشل دس     اي حسبثشسي ضاذٌ ضاشوت   ديسٌ غًستُبي مبلي ميبن يضشوت اغلي( 

 .ت(دستًس العمل اخشايي افطبي اعاعب 7مبدٌ  10 ي4)ثىذَبي  مُلت ممشس
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دساتًسالعمل   10سبليبوٍ دس مشخع ثجت ضاشوتُب)مبدٌ  غًستدلسٍ مدمع عمًمي  افطبي ثجت -

 .اخشايي افطبي اعاعبت(

دسغذ اص سُب  ضشوت. )تًضيح ايىىٍ سُب  ضاىبيس ضاشوت دس    20سعبيت ضىبيس ثًدن حذالل  -
 ثبضذ(. دسغذ مي 88/14تبسيخ تشاصوبمٍ دس حذيد 

حبوميت ضاشوتي ضاشوتُبي پزيشفتاٍ ضاذٌ دس ثاًسس ايساق       سعبيت وبمل مفبد دستًسالعمل -
 سدي مبوىذ تطىيل وميتٍ اوتػابثبت، سبصمبن دس مًا 1397آثبن  12ثُبداس تُشان اثاغي مًس  

مشثًط ثاٍ   اعاعبت دسج ي مىطًس َيئت مذيشٌايدبد دثيشخبوٍ مستمل َيئت مذيشٌ، تػًيت 
 دس پبيگبٌ ايىتشوتي ضشوت. يَبي مبل ي گضاسش َيئت مذيشٌ ي مذيشان اغلي اعضبي

 

دستًسالعمل اخشايي مجبسصٌ ثب پًلطًيي تًسظ حسبثشسبن، سعبيت مفبد لابوًن   33دس اخشاي مبدٌ  - 20

ليساتُبي   دستًسالعملُبي اخشاياي ماشتجظ، دس چابسچًة چاه    َب ي  وبمٍ مجبسصٌ ثب پًلطًيي ي آئيه

مبن ماًسد اسصيابثي لاشاس گشفتاٍ     اثاغي مشخع ريشثظ ي استبوذاسدَبي حسبثشسي، تًسظ ايه سابص 

است. دس ايه خػًظ ايه سبصمبن ثٍ مًاسد ثب اَميتي حبوي اص عذ  سعبيت لًاويه ي ممشسات يابد  

 ضذٌ ثشخًسد وىشدٌ است.
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