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 صنعت و معدن و الزامات اجرایی آنها بخش اهم مواد مرتبط با 

 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشوردر 

 

 مقدمه

 

به  1/2/1931قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، پس از طی مراحل مختلف باالخره در تاریخ 

شده، قوانین اصالح شده، نظامات پیش بینی شده، فراگیری بخشهای مختلف تصویب نهایی رسید. محورهای طرح 

اقتصادی، آثار مالی اجرای طرحهای مختلف در این قوانین بگونه ای است که آثار و تبعات آن در صورت اجرا با قانونی مثل 

آیین نامه پیش بینی شده  ماده تنظیم شده و برای اجرای آن 06قابل قیاس است. این قانون در  11قانون اجرای اصل 

غ اصالح قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون حمایت از آزادگان، ااست. این قانون با پیش بینی واحدهای اجرایی به سر

و نهادهای جدید، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون محاسبات  هاابزار قانون کار، قانون برنامه پنجم توسعه، قانون توسعه 

ون ثبت، قانون مالیاتهای مستقیم، قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی، قانون معادن، قانون امور عمومی، قان

بیکاری، قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان، قانون افزایش بهره گمرکی، قانون تامین اجتماعی، قانون بیمه 

قانون مادر رفته است و اجرای این قانون به تهیه و تصویب  11ل یعنی حداق 11وری بخش کشاورزی و قانون اجرای اصل 

 آیین نامه اجرایی، اساسنامه و دستورالعمل اجرای مشروط شده است. 99

 در جهت شناخت بهتر نکات اصلی این قانون، محورهای کلیدی آن در جدول زیر ارائه شده است. 
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شماره  موضوعات کلیدی ردیف

 ماده

 مرتبط دستگاه های  الزامات اجرایی

 الیحه بودجهارائه این جداول همزمان با ارائه  1 تهیه جدول بدهی و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی 1

 ایجاد واحد جداگانه در وزارت اقتصاد و دارایی

هاد وزارت امور به پیشن، نامه اجرائی این ماده ظرف مدت دوماه  آیین
 اقتصادی و دارایی

 وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 کشور

منظور تسویه بدهی  به صدور اوراق تسویه خزانه 2
و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و اشخاص حقیقی 

 متقابالً بدهکار به دولت

 درج در بودجه های سنواتی 2
تصویب آیین نامه اجرائی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت 
سود و تضمین آن ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ این قانون، به 

اقتصادی و  پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور
 دارایی و بانک مرکزی

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

متوقف کردن ممنوع الخروجی کارفرمایان تا پایان سال  9
 توسط سازمان تامین اجتماعی 39

 سازمان تامین اجتماعی  9

 96استفاده از بودجه های تحقیقاتی سنواتی تا سقف  1
حق درصد برای تحقیقات که منجر به ثبت اختراع و 

 امتیاز تولید در مراجع بین المللی شود

ماه از تاریخ ابالغ این  نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه آیینتصویب  1
های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن  پیشنهاد وزارتخانه  قانون به

 تجارت و جهاد کشاورزیو 

های امور اقتصادی و  وزارتخانه
دارایی، صنعت، معدن و تجارت 

 هاد کشاورزیو ج

به  یمادر تخصص هایانتقال بدهی تایید شده شرکت 9
 دولت

کمیسیون برنامه و بودجه و ارسال گزارش اجرا هر شش ماه یکبار به  0
 محاسبات مجلس شورای اسالمی و دیوان محاسبات کشور

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

امکان واگذاری کاالها و خدمات ناشی از اجرای پروژه  0
به قیمت تمام شده به مجریان توسط سازمان  ها

 مدیریت

نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت  آیینتصویب  1
ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت دو ماه  و برنامه

 پس از ابالغ این قانون 

ریزی  سازمان مدیریت و برنامه
کشور و وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

تدوین آئین نامه ساماندهی تبلیغات کاالها و خدمت به  1
 منظور تقویت برندسازی کاالهای داخلی صادراتی

8   

اجازه به دستگاه های دولتی جهت پرداخت معادل نرخ  8
سود تسهیالت به طلبکاران بخش خصوصی در صورت 

های امور  ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه نامه آیینتصویب  3
اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و 

های امور اقتصادی و  وزارتخانه
دارایی، صنعت، معدن و تجارت 
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شماره  موضوعات کلیدی ردیف

 ماده

 مرتبط دستگاه های  الزامات اجرایی

و سازمان مدیریت و  نونریزی کشور حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابالغ این قا برنامه معوقه نشدن مطالبات آنها
 رریزی کشو برنامه

 9اعطای اختیار کامل به دستگاه های موضوع ماده  3
قانون مدیریت خدمات کشوری برای لغو، تغییر، توقف یا 
عطف به ماسبق نبودن تعهدات، توافقات، واگذاریها، 

 مجوزها، قراردادها

16   

اجازه به دستگاه های اجرایی برای خرید کاالهای مورد  16
اعتبار مصوب به عنوان درصد  96نیاز طرح ها تا سقف 

 سهم کارفرما

نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و  آیینتصویب  11
 ماه پس از تصویب این قانون  ریزی کشور تا سه برنامه

 ریزی سازمان مدیریت و برنامه

میلیارد دالر  166تا سقف جازه به وزارتخانه ها هر ساله ا 11
با توجه به نرخ تورم سال قبل هزار میلیارد تومان  96و 

جهت سرمایه گذاری تولید، ارتقای کیفیت، صرفه جویی 
 و کاهش هزینه تولید، ارتقاء محیط زیست

دولت به خرید کاال و خدمات تولید شده این ماده و یا صرفه جویی شده  12
 آن مکلف شده است. 

ریزی،  آئین نامه این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهتصویب 
 وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت و نیرو 

کلیه وزارتخانه ها، شرکتهای 
تابعه آنها، سازمانها، موسسات 

دولتی و دارندگان عنوان و 
 ردیف در قانون بودجه

در صورتی که پاالیشگاهها به پرداخت و تسویه وجوه  12
نفت خام و میعانات گازی مطابق مکانیسم در نظر 
گرفته شده در ماده اقدام کنند به صادرات فرآورده های 

 نفتی مازاد بر نیاز داخلی مجاز هستند.

وزارت نفت و وزارت امور  ساز و کار بورس 19
 اقتصادی و دارایی

مستثنی شدن معامالت، دریافتها و پرداختهای موضوع  19
انتشار اوراق بهادار دستگاههای اجرایی از رعایت 

در قانون محاسبات عمومی کشور و  تشریفات مندرج
 قوانین مربوط به مناقصات و مزایده ها

وزارت امور اقتصادی و دارایی  آئین نامه اجرایی آن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و داراییتصویب  11
و سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی کشور

معافیت مالیاتی صندوق سرمایه گذاری کوچک صندوق  11
حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع دریایی، صندوق 

  قانون مالیات بر ارزش افزوده 12اصالح ماده  19
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شماره  موضوعات کلیدی ردیف

 ماده

 مرتبط دستگاه های  الزامات اجرایی

حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و 
مالیات  بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی  از پرداخت

 ارزش افزوده بر

درصد از اموال مازاد بانکها و  99واگذاری ساالنه  19
 درصدی 96شرکتهای تابعه با سهام باالی 

اختصاص وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و  10
 های مشمول واگذاری افزایش سرمایه بانکهای دولتی بیمه

 در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف
تصویب مجمع عمومی بانکها   سال مطابق دستورالعملی که به مدت سه

رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در  می

 .بانکهای دولتی اقدام کند

شورای پول و اعتبار و بانک 
 مرکزی

درصد منابع  96افزایش سرمایه بانکهای عامل تا سقف  10
ز محل تسهیالت حساب ا 1931وصولی تا پایان سال 

 ذخیره ارزی

نامه اجرائی است که ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد وزارت  آیینتصویب  18
 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران امور اقتصادی و دارایی و

 بانکهای دولتی

تبدیل وثایق واحدهای تولیدی بدهکار متناسب با  11
 توسط بانکهابازپرداخت هر بخش از تسهیالت 

 بانک مرکزی همکاری بین بانکها و واحدهای تولیدی 13

عزل از تسهیالت گیرندگان ممنوعیت دریافت وکالت بال 18
 نکها و موسسات اعتباریتوسط با

 بانک مرکزی همکاری بین بانکها و واحدهای تولیدی 13

قیمت گذاری کلیه اموال و دارایی واحدهای تولیدی  13
کارشناس رسمی بدهکار توسط فرابورس و یا 

دادگستری برای تعیین افراد ثالث برای پرداخت بدهی 
واحدها با کمتر سهام دریافتی به درخواست واحد 

 تولیدی بدهکار

بانکها و موسسات مالی  همکاری بین بانکها و موسسات مالی اعتباری 13
اعتباری، بازار فرابورس، 

کارشناس رسمی دادگستری، 
 بورس کاال

نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از تعیین تکلیف  26
 محل حساب ذخیره ارزی ظرف مدت شش ماه

 نامه پوشش نوسانات نرخ ارز آیینتهیه  26
پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک  نامه اجرائی به آیینتهیه 

 تسهیالتدولت، گیرندگان، 
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شماره  موضوعات کلیدی ردیف

 ماده

 مرتبط دستگاه های  الزامات اجرایی

 ریزی کشور مرکزی جمهوری اسالمی ایران و سازمان مدیریت و برنامه 

تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از  21
 محل حساب ذخیره ارزی ظرف مدت شش ماه

 نامه پوشش نوسانات نرخ ارز آیینتهیه  26
پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک  نامه اجرائی به آیینتهیه 

 کشور ریزی مرکزی جمهوری اسالمی ایران و سازمان مدیریت و برنامه

 

افتتاح حساب ویژه تامین سرمایه در گردش واحدهای  22
 تولیدی به منظور تامین سرمایه در گردش پایدار

ابالغ دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه تامین سرمایه در گردش  21
 توسط بانک مرکزی

بانک مرکزی، شبکه بانکی 
کشور، واحدهای صنعتی، 

معدنی، کشاورزی، حمل و نقل 
 و...

پرداخت حد اعتباری به واحدهای تولیدی حداکثر تا  29
درصد میانگین فروش سه ساله آخر جهت  06سقف 

 تامین سرمایه در گردش

ابالغ دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه تامین سرمایه در گردش  21
 توسط بانک مرکزی

 بانک مرکزی

امکان استفاده از تمهیدات استهمال و امهال بدهی  21
برای  83-39واحدهای تولیدی به دلیل شرایط سال 

 یکبار و دوره تنفس شش ماهه

کلیه بانکها، موسسات مالی و  مکلف شدن کلیه بانکها، موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی 29
اعتباری دولتی و خصوصی و 

 دستگاه های تولیدی

ساله  96الزام دستگاه های اجرایی جهت عقد قرارداد  29
خرید کاالها و خدمات طرحها و پروژه های بخش  برای

 غیردولتی خصوصی و تعاونی

آئین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی  21
کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، صندوق توسعه ملی و بانک 

 مرکزی دو ماه پس از ابالغ قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

ت، بانک دولتی، صندو دول
توسعه ملی، متقاضیان خرید 

 طرحها

الزام دولت به پرداخت کمک زیان به طرح های عمرانی  20
 فاقد توجیه اقتصادی قابل واگذاری

تصویب آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه  21
ملی و ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، صندوق توسعه 

 بانک مرکزی ظرف دو ماه

سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور، وزارت امور اقتصادی و 
دارایی، صندوق توسعه ملی و 

 بانک مرکزی

راه اندازی شرکت رتبه بندی اعتباری توسط سازمان  21
 بورس

آئین نامه اجرایی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب  29
 از ابالغ قانون پساوراق بهادار حداکثر سه ماه سازمان بورس و 

 سازمان بورس و اوراق بهادار



6 
 

شماره  موضوعات کلیدی ردیف

 ماده

 مرتبط دستگاه های  الزامات اجرایی

اعطای مجوز انتشار اوراق مشارکت به شرکتهای دارای  28
 اعتبار

انجام معامالت ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسالمی از  20
 طریق بورس و بازار خارج از بورس

 بورس و بازار خارج از بورس

معافیت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و یا  23
قانون  18مطالبات حال شده سهامداران از ماده 

 مالیاتهای مستقیم

قانون مالیاتهای  189موضوع ماده  -معاف شدن از پرداخت حق تمبر 21
 مستقیم

وزارت امور اقتصادی و 
 سازمان امور مالیاتی-دارایی

سرمایه جهت کاهش ایجاد صندوق تثبیت بازار  96
 مخاطرات بازار سرمایه

تهیه اساسنامه توسط هیات امنایی که متشکل از وزیر امور اقتصادی و  28
دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و 

سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار، بخشی از صنایع داخلی 
 صندوق توسعه برای سپرده گذاری در صندوق

 

آورده نقدی برای تامین مالی پروژه، طرح یا سرمایه در  91
گردش بنگاه ها از معافیت مالیاتی برخوردار و سود 
پرداختی هم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی 

 شود

96   

فعالیتهای تولیدی، معدنی، اعمال نرخ صفر مالیاتی  92
سال و در  9هتلداری، خدمات بیمارستانی به مدت 

درصدی  96سال که به ازای افزایش  16مناطق محروم 
در استخدام نیروی انسانی یک سال به زمانهای فوق 

 اضافه میشود

آئین نامه اجرایی قانون توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و تصویب  91
 دن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتیدارایی و صنعت، مع

وزارت امور اقتصادی و دارایی، 
بخش خدمات کشور، مناطق 

 کمتر و ...

استرداد مالیات بر ارزش افزوده اخذشده از صادرکنندگان  99
 حداکثر تا یکماه

 مالیاتیسازمان امور  ارائه اسناد و مدارک مثبته و همکاری سازمان امور مالیاتی و گمرک 91
 گمرک

و تجارت آئین نامه اجرایی توسط وزارتخانه های صنعت، معدن تصویب  99 عدم معافیت مالیاتی صادرات مواد خام معدنی 91
 ظرف مدت سه ماه و وزارت علوم، تحقیقات 

 سازمان امور مالیاتی
 گمرک
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شماره  موضوعات کلیدی ردیف

 ماده

 مرتبط دستگاه های  الزامات اجرایی

واگذاری، فروش و استخراج معادن متعلق به وزارت  99
طریق مزایده عمومی به صنعت، معدن و تجارت از 

 بخش خصوصی و تعاونی

مکلف شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت به اجرای آن از طریق  99
 در بورس کاال برگزاری مزایده عمومی

وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و برخی از شرکتهای تابعه آن 

 و بورس کاال

فروش مواد معدنی صرفا از طریق بورس کاال و یا  90
 مزایده

مکلف شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت به اجرای آن از طریق  99
 برگزاری مزایده عمومی در بورس کاال

 

تخصیص عوارض اخذ شده از مواد معدنی صادراتی به  91
تشویق صادراتی با ارزش افزوده باال در بودجه های 

 سنواتی

و تصویب آئین نامه اجرایی با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی  91
دارائی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت 
وبرنامه ریزی و اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و 

 ماه  2معادن مرکزی ایران ظرف مدت 

نهادهایی که به تهیه آئین نامه 
 مکلف شدند.

ترخیص کاالهای متعلق به واحدهای تولید یا اخذ  98
برابر حقوق ورودی به صورت تضمین جهت حداکثر یک 

 انتقال به انبار تحت نظارت بانک

تصویب دستورالعمل اجرایی با پیشنهاد گمرک و بانک مرکزی تا یکماه  98
 پس از ابالغ قانون 

واحدهای تولیدی، گمرک، 
بانک مرکزی، وزیر امور 

 اقتصادی و دارایی

برای  عدم اخذ مجوز مجدد از سازمان ملی استاندارد 93
 کاالهایی که قبال اخذ شده است

دریافت ضمانت نامه های بانکی، بیمه نامه و هرگونه اوراق بهادار. آئین  98
نامه اجرایی با پیشنهاد گمرک و بانک مرکزی تا یکماه پس از ابالغ 

 قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

 

ترخیص کاال توسط گمرک با حداقل اسناد ظرف مدت  16
 ماهسه 

98 
 

دریافت ضمانت نامه های بانکی، بیمه نامه و هرگونه اوراق بهادار. آئین 
نامه اجرایی با پیشنهاد گمرک و بانک مرکزی تا یکماه پس از ابالغ 

 قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

گمرک، واحدهای تولیدی، 
 سازمان ملی استاندارد

تولید به آزادی ورود ماشین آالت مورد نیاز خط  11
 تشخیص وزارت صنعت

98 
 

وزارت صنعت، معدن و تجارت،  
گمرک و واحدهای صنعتی و 

 معدنی

الزام سازمان تامین اجتماعی جهت انتقال جهت انتقال  12
بر خطر اطالعات کارفرمایان دارای بدهی قطعی به 

93   
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شماره  موضوعات کلیدی ردیف

 ماده

 مرتبط دستگاه های  الزامات اجرایی

 نهادهای مرتبط

 مبنای مطالعه حق بیمه پیمانهایی که دارای کارگاههای 19
ثابت بودند بر اساس فهرست ارسالی بازرسی کارگاه 

 است و از اعمال ضرایب حق بیمه معاف هستند

16   

پوشش بیمه ای شش ماهه یا دوازده ماهه کارگران  11
توسط وزارت رفاه به هنگام اصالح ساختار واحدهای 

 تولیدی

11 
 

وزارت تعاون، کار و رفاه  اصالح قانون کار
 کارفرمایان، کارگراناجتماعی، 

تدوین برنامه توسعه تولید محصوالت دانش بنیان  19
 حداکثر شش ماه پس از تصویب 

دولت، کلیه دستگاه های  تدوین این برنامه 19
قانون مدیریت  9موضوع ماده 

 9خدمات کشوری و ماده 
 قانون محاسبات عمومی 

امکان مشارکت دولت سرمایه گذاری صندوق های  10
 غیردولتی پژوهشی 

تهیه اساسنامه صندوق و آئین نامه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی  11
و بخش غیردولتی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ظرف مدت یکسال

دولت، نظام بانکی و بخش 
 یغیردولت

تخصیص سهم تسهیالت کشاورزی توسط بانکهای  11
عامل غیرتخصصی متناسب با سهم بخش کشاورزی در 

 اقتصاد

شورای پول و اعتبار مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه  11
 دستورالعمل این قانون را ابالغ کند.

کلیه بانکهای غیرتخصصی و 
 بانک مرکزی

تولیدی محصوالت ایجادسامانه داده های واحدهای  18
کشاورزی و میزان تولید هرکدام از محصوالت جهت 

 پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی

دولت، واحدهای تولیدی،  مکلف شدن دولت به فراهم کردن اقدامان مربوط به ایجاد سامانه 18
 محصوالت کشاورزی 

استمرار فعالیت واحدهای صنعتی غیر آالینده )بنا به  13
یط زیست( به اطراف کالنشهرها و تشخیص سازمان مح

 محدوده روستاها

99   
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شماره  موضوعات کلیدی ردیف

 ماده

 مرتبط دستگاه های  الزامات اجرایی

مقررات مربوط به عوارض آالینده ها در سرزمین اصلی  96
 مشمول مناطق آزاد نیز خواهد شد

90   

کلیه مراجع صادرکننده با مجوز کسب و کار ظرف  91
یکماه پس از تصویب این قانون اعالم آنها به هیات 

 مقررات زدایی

91 
 

کلیه مراجع صدور مجوز کسب  جلسات هیات حداقل یک بار در هر ماهبرگزاری 
و کار، وزارت امور اقتصادی و 

دارائی، مجلس شورای 
 اسالمی، اتاقها

 



یتلود یاهتکرش و تلود تابلاطم و یهدب لودج هیهت

 یقیقح صاخشا یهدب هیوست روظنمهب هنازخ هیوست قاروا رودص
تلود هب راکهدب ًالباقتم و راکبلط ینواعت و یصوصخ یقوقح و

 طسوت 95 لاس نایاپ ات نایامرفراک یجورخلا عونمم ندرک فقوتم
یعامتجا نیمات نامزاس

دصرد 50 فقس ات یتاونس یتاقیقحت یاه هجدوب زا هدافتسا
 رد دیلوت زایتما قح و عارتخا تبث هب رجنم هک تاقیقحت یارب 
دوش یللملا نیب عجارم

تلود هب یصصخت ردام یاهتکرش هدش دییات یهدب لاقتنا

 تمیق هب اه هژورپ یارجا زا یشان تامدخ و اهالاک یراذگاو ناکما
تیریدم نامزاس طسوت نایرجم هب هدش مامت

 دوس خرن لداعم تخادرپ تهج یتلود یاه هاگتسد هب هزاجا
 ندشن هقوعم تروص رد یصوصخ شخب ناراکبلط هب تالیهست

اهنآ تابلاطم

 زاین دروم یاهالاک دیرخ یارب ییارجا یاه هاگتسد هب هزاجا
امرفراک مهس ناونع هب بوصم رابتعا دصرد 30 فقس ات اه حرط

 50 و رالد درایلیم 100 فقس ات هلاس ره اه هناخترازو هب هزاجا
 هیامرس تهج لبق لاس مروت خرن هب هجوت اب ناموت درایلیم رازه
 هنیزه شهاک و ییوج هفرص ،تیفیک یاقترا ،دیلوت یراذگ
تسیز طیحم ءاقترا ،دیلوت

 قباطم یزاگ تاناعیم و ماخ تفن هوجو هیوست و تخادرپ هب اههاگشیالاپ هک یتروص رد
 رب دازام یتفن یاه هدروآرف تارداص هب دننک مادقا هدام رد هدش هتفرگ رظن رد مسیناکم
.دنتسه زاجم یلخاد زاین

 یاههاگتسد راداهب قاروا راشتنا عوضوم یاهتخادرپ و اهتفایرد ،تالماعم ندش ینثتسم
 هب طوبرم نیناوق و روشک یمومع تابساحم نوناق رد جردنم تافیرشت تیاعر زا ییارجا
اه هدیازم و تاصقانم

 هعسوت و تاقیقحت زا تیامح قودنص کچوک یراذگ هیامرس قودنص یتایلام تیفاعم
 همیب و یزرواشک شخب رد یراذگ هیامرس هعسوت زا تیامح قودنص ،ییایرد عیانص
هدوزفا شزرا رب تایلام تخادرپ زا  یندعم یاهتیلاعف یراذگ هیامرس

 و اهکناب دازام لاوما زا دصرد 33 هنالاس یراذگاو
یدصرد 50 یالاب ماهس اب هعبات یاهتکرش

 لاس نایاپ ات یلوصو عبانم دصرد 50 فقس ات لماع یاهکناب هیامرس شیازفا
یزرا هریخذ باسح تالیهست لحم زا 1394

اهکناب طسوت تالیهست زا شخب ره تخادرپزاب اب بسانتم راکهدب یدیلوت یاهدحاو قیاثو لیدبت

یرابتعا تاسسوم و اهکناب طسوت ناگدنریگ تالیهست زا لزعالب تلاکو تفایرد تیعونمم

 یرتسگداد یمسر سانشراک ای و سروبارف طسوت راکهدب یدیلوت یاهدحاو ییاراد و لاوما هیلک یراذگ تمیق
راکهدب یدیلوت دحاو تساوخرد هب یتفایرد ماهس رتمک اب اهدحاو یهدب تخادرپ یارب ثلاث دارفا نییعت یارب

هام شش تدم فرظ یزرا هریخذ باسح لحم زا یزرا ناراکهدب هیوست دنیآرف و خرن فیلکت نییعت

رادیاپ شدرگ رد هیامرس نیمات روظنم هب یدیلوت یاهدحاو شدرگ رد هیامرس نیمات هژیو باسح حاتتفا

رخآ هلاس هس دصرد 60 فقس ات دیلوت یاهدحاو هب یرابتعا تخادرپ

 و رابکی یارب 89-93 لاس طیارش لیلد هب یدیلوت یاهدحاو یهدب لاهما و لامهتسا تادیهمت زا هدافتسا ناکما
ههام شش سفنت هرود

 و اهالاک دیرخ یارب هلاس 50 دادرارق دقع تهج ییارجا یاه هاگتسد مازلا
ینواعت و یصوصخ یتلودریغ شخب یاه هژورپ و اهحرط تامدخ

یراذگاو لباق یداصتقا هیجوت دقاف ینارمع یاه حرط هب نایز کمک تخادرپ هب تلود مازلا

 یدنب هبتر یاهتکرش یزادنا هار
سروب نامزاس طسوت یرابتعا

 قاروا راشتنا زوجم یاطعا
رابتعا یاراد یاهتکرش هب تکراشم

 یدقن هدروآ لحم زا هیامرس شیازفا تیفاعم
 هدام زا نارادماهس هدش لاح تابلاطم ای و

میقتسم یاهتایلام نوناق 48

 هیامرس رازاب تیبثت قودنص داجیا
هیامرس رازاب تارطاخم شهاک تهج

 ،یرادلته ،یندعم ،یدیلوت یاهتیلاعف یتایلام رفص خرن لامعا
 هک لاس 10 مورحم قطانم رد و لاس 5 تدم هب یناتسرامیب تامدخ
 لاس کی یناسنا یورین مادختسا رد یدصرد 50 شیازفا یازا هب
دوشیم هفاضا قوف یاهنامز هب

 ناگدننکرداص زا هدشذخا هدوزفا شزرا رب تایلام دادرتسا
هامکی ات رثکادح

یندعم ماخ داوم تارداص یتایلام تیفاعم مدع

 ندعم ،تعنص ترازو هب قلعتم نداعم جارختسا و شورف ،یراذگاو
ینواعت و یصوصخ شخب هب یمومع هدیازم قیرط زا تراجت و

 هب یتارداص یندعم داوم زا هدش ذخا ضراوع صیصخت
یتاونس یاه هجدوب رد الاب هدوزفا شزرا اب یتارداص قیوشت

 قوقح ربارب کی رثکادح ذخا ای دیلوت یاهدحاو هب قلعتم یاهالاک صیخرت
کناب تراظن تحت رابنا هب لاقتنا تهج نیمضت تروص هب یدورو

 ییاهالاک یارب درادناتسا یلم نامزاس زا ددجم زوجم ذخا مدع
.تسا هدش ذخا ًالبق هک

هام هس تدم فرظ دانسا لقادح اب کرمگ طسوت الاک صیخرت

تعنص ترازو صیخشت هب دیلوت طخ زاین دروم تالآ نیشام دورو یدازآ

 نارگراک ههام هدزاود ای ههام شش یا همیب ششوپ
 یاهدحاو راتخاس حالصا ماگنه هب هافر ترازو طسوت
یدیلوت

یودت
مانرب ن

م دیلوت هعسوت ه
ناد تالوصح

 ش

اینب
ثکادح ن

ام شش ر
پ ه

 زا س
 بیوصت

م ناکما
کراش

لود ت
یامرس ت

راذگ ه
 ی

لودریغ یاه قودنص
 یشهوژپ یت

یصخت
ت مهس ص

 تالیهس

رواشک
ناب طسوت یز

ماع یاهک
 ل

نتم یصصختریغ
 اب بسا

 مهس

ک شخب
رواش

رد یز
تقا 

داص

یا
داج

ماس
هنا

اد 
 هد

اه
و ی

حا
هد

ا
 ی

لوت
دی

م ی
ح

وص
ال

ک ت
واش

زر
و ی

یم 
از

 ن

لوت
دی

ه 
کر

اد
ا م

م ز
ح

وص
ال

 ت
هج

 ت

رپ
اد

خ
ی ت

ارا
هن

قن 
د

و ی
غ 

نری
دق

ی

یلک
م ه

ار
عج

ص 
دا

نکر
دن

ب ه
م ا

وج
ک ز

س
و ب

 

راک
ظ 

ر
ی ف

م ک
 ها

پ
ا س

ت ز
وص

ی
ا ب

ی
 ن

ناق
نو

عا 
مال

نآ 
 اه

هب
ه 

ای
م ت

رق
ار

ز ت
یاد

ی

1

2

3

4

6

یتارداص یلخاد یاهالاک یزاسدنرب تیوقت روظنم هب تمدخ و اهالاک تاغیلبت یهدناماس همان نیئآ نیودت 8

7

9

11

12

13

14

15

16

18

 ندوبن قبسام هب فطع ای فقوت ،رییغت ،وغل یارب یروشک تامدخ تیریدم نوناق )5( هدام عوضوم یاه هاگتسد هب لماک رایتخا یاطعا
10 اهدادرارق ،اهزوجم ،اهیراذگاو ،تاقفاوت ،تادهعت

19

19

19

هام شش تدم فرظ یزرا هریخذ باسح لحم زا یزرا ناراکهدب هیوست دنیآرف و خرن فیلکت نییعت 20

20

21

21
23

24

24

25

26

27

28

31

 و رادروخرب یتایلام تیفاعم زا اه هاگنب شدرگ رد هیامرس ای حرط ،هزورپ یلام نیمات یارب یدقن هدروآ
.دوش یم یقلت یتایلام لوبق لباق هیزه ناونع هب مه یتخادرپ دوس

30

34

35

35

37

38

38

38

 نایامرفراک تاعالطا رطخ رب لاقتنا تهج یعامتجا نیمات نامزاس مازلا
39طبترم یاهداهن هب یعطق یهدب یاراد

 یاههاگراک یاراد هک ییاهنامیپ همیب قح هبلاطم یانبم
 هاگراک یسرزاب یلاسرا تسرهف ساسا رب دندوب تباث
.دنتسه فاعم همیب قح بیارض لامعا زا و تسا

40

41 43

44 47
48

سا
مت

رار
ف 

لاع
ی

و ت
حا

هد
ا

 ی
عنص

یت
 

یغ
آر

نیال
 هد

نب(
ب ا

ت ه
خش

ی
 ص

زاس
ام

 ن

حم
ی

ز ط
ی

س
د)ت

ا ر
ارط

ک ف
نال

ش 
ره

 اه
 و

حم
ود

 هد
ور

اتس
اه

5755

قم
ارر

م ت
بر

و
ب ط

 ه
وع

را
 ض

الآ
نی

هد
ه 

دا
 ر

رس
مز

ی
 ن

ا
لص

م ی
مش

لو
م 

ان
ط

آ ق
داز

 
ین

 ز
وخ

ها
 د

دش
.

56

 یدیلک یاهروحم
ییارجا تامازلا و

عیانص ناریدم نمجنا
 هام ریت
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هدیازم ای و الاک سروب قیرط زا افرص یندعم داوم شورف

38
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هجدوب هحیال هئارا اب نامزمه لوادج نیا هئارا -
ییاراد و داصتقا ترازو رد هناگادج دحاو داجیا -
 روما ترازو داهنشیپ هب ،هامود تدم فرظ یئارجا همان نییآ بیوصت-
 ییاراد و یداصتقا

یتاونس یاه هجدوب رد جرد
 نآ نیمضت و دوس تخادرپزاب ،هراجا کوکص قاروا راشتنا هوحن یئارجا همان نییآبیوصت
 یزیر همانرب و تیریدم نامزاس داهنشیپ هب ،نوناق نیا غالبا خیرات زا هام هس تدم فرظ
 یزکرم کناب و ییاراد و یداصتقا روما ترازو ،روشک

 هب نوناق نیا غالبا خیرات زا هام هس تدم فرظ هدام نیا یئارجا همان نییآ بیوصت
 داهج و تراجت و ندعم ،تعنص ،ییاراد و یداصتقا روما یاه هناخترازو داهنشیپ
 یزرواشک

 و هجدوب و همانرب نویسیمک هب رابکی هام شش ره ارجا شرازگ لاسرا
روشک تابساحم ناوید و یمالسا یاروش سلجم تابساحم

 و تیریدم نامزاس کرتشم داهنشیپ اب هدام نیا یئارجا همان نییآ بیوصت
 سپ هام ود تدم فرظ ییاراد و یداصتقا روما ترازو و روشک یزیر همانرب
 نوناق نیا غالبا زا

 ،ییاراد و یداصتقا روما یاه هناخترازو کرتشم داهنشیپ اب هک یا همان نییآبیوصت
 هام ود تدم ات رثکادح روشک یزیر همانرب و تیریدم نامزاس و تراجت و ندعم ،تعنص
 نوناق نیا غالبا زا سپ

 ات روشک یزیر همانرب و تیریدم نامزاس داهنشیپ هب هدام نیا یئارجا همان نییآبیوصت
 نوناق نیا بیوصت زا سپ هام هس

 هدش فلکم نآ هدش ییوج هفرص ای و هدام نیا هدش دیلوت تامدخ و الاک دیرخ هب تلود
 هناخترازو ،یزیر همانرب و تیریدم نامزاس داهنشیپ هب هدام نیا همان نیئآ بیوصت .تسا

.دسرب ناریزو تایه بیوصت هب و هیهت ورین و تفن و ییاراد و یداصتقا روما یاه

سروب راک و زاس

 ترازو داهنشیپ هب دیاب نآ ییارجا همان نیئآ بیوصت
 ییاراد و یداصتقا روما

هدوزفا شزرا رب تایلام نوناق 12 هدام حالصا

یتلود یاهکناب هیامرس شیازفا یراذگاو لومشم یاه همیب و اهکناب رد تلود ماهس هدنامیقاب یراذگاو زا لصاح هوجو صاصتخا

 عمجم بیوصت هب هک یلمعلاروتسد قباطم لاس هس تدم فرظ تسا فظوم ییاراد و یداصتقا روما ترازو هدام نیا یارجا رد
.دنک مادقا یتلود یاهکناب رد تکرش تیمکاح رارقتسا و یلام راتخاس یزاسزاب هب تبسن ،دسریم اهکناب یمومع

 هب هام هس تدم فرظ هک یئارجا همان نییآ بیوصت
یزکرم کناب و ییاراد و یداصتقا روما ترازو داهنشیپ

 و اهکناب نیب یراکمه
یدیلوت یاهدحاو

 و اهکناب نیب یراکمه
یرابتعا یلام تاسسوم

زرا خرن تاناسون ششوپ همان نییآ هیهت

 داهنشیپ هب یئارجا همان نییآ هیهت بیوصت
 یزکرم کناب ،ییاراد و یداصتقا روما ترازو
 و تیریدم نامزاس و ناریا یمالسا یروهمج
 روشک یزیر همانرب

 ییارجا لمعلاروتسد غالبا
 نیمات هژیو باسح حاتتفا

 طسوت شدرگ رد هیامرس
یزکرم کناب

 ،اهکناب هیلک ندش فلکم
 یرابتعا و یلام تاسسوم

یصوصخ و یتلود

 داهنشیپ اب هدام نیا ییارجا همان نیئآ بیوصت
 ترازو ،روشک یزیر همانرب و تیریدم نامزاس
 و یلم هعسوت قودنص ،ییاراد و یداصتقا روما
 هام ود فرظ یزکرم کناب

 یداصتقا روما ترازو داهنشیپ اب ییارجا همان نیئآ بیوصت
 هام هس رثکادح راداهب قاروا و سروب نامزاس و یئاراد و
 نوناق غالبا زا سپ

 و تکراشم قاروا هیوناث تالماعم ماجنا
 قیرط زا یمالسا راداهب قاروا ریاس
سروب زا جراخ رازاب و سروب

 عوضوم -ربمت قح تخادرپ زا ندش فاعم
میقتسم یاهتایلام نوناق 485 هدام

 و یداصتقا روما ریزو زا لکشتم هک ییانما تایه طسوت همانساسا هیهت
 همانرب و تیریدم نامزاس سیئر ،یزکرم کناب لک سیئر ،ییاراد
 نامزاس سیئر و یلم هعسوت قودنص لماع تایه سیئر ،روشک یزیر
 قاروا و سروب نامزاس یلخاد عیانص زا یشخب ،راداهب قاروا و سروب
قودنص رد یراذگ هدرپس یارب هعسوت قودنص و راداهب

 هناخترازو طسوت نوناق ییارجا همان نیئآ بیوصت
 و ندعم ،تعنص و ییاراد و یداصتقا روما یاه
 یتایلام روما نامزاس یراکمه اب تراجت

 روما نامزاس یراکمه و هتبثم کرادم و دانسا هئارا
کرمگ و یتایلام

 ،تعنص یاه هناخترازو طسوت ییارجا همان نیئآ بیوصت
 فرظ یروانف و تاقیقحت ،مولع ترازو و تراجت و ندعم
 هام هس تدم

 هب تراجت و ندعم ،تعنص ترازو ندش فلکم
 رد یمومع هدیازم یرازگرب قیرط زا نآ یارجا
الاک سروب

 روما یاه هناخترازو داهنشیپ اب ییارجا همان نیئآ بیوصت
 و یزرواشک داهج ،تراجت و ندعم ،تعنص ،یئاراد و یداصتقا

 ،عیانص ،یناگرزاب یاه قاتا و یزیر همانربو تیریدم نامزاس
 2 تدم فرظ ناریا یزکرم نداعم و ناریا یزرواشک و نداعم
 هام

 و کرمگ داهنشیپ اب ییارجا لمعلاروتسد بیوصت
 نوناق غالبا زا سپ هام کی ات یزکرم کناب

 همان همیب ،یکناب یاه همان تنامض تفایرد
 همان نیئآ بیوصت .راداهب قاروا هنوگره و
 ات یزکرم کناب و کرمگ داهنشیپ اب ییارجا
 نوناق غالبا زا سپ هامکی

راک نوناق حالصا
 همانرب نیا نیودت

 همانساسا هیهت
 و قودنص

 همان نیئآ
 تکراشم

خب
 ،یتلود ش

 و یکناب ماظن

خب
 هب یتلودریغ ش

 نامزاس داهنشیپ
 و تیریدم

 یزیر همانرب

 ،مولع ترازو و روشک

 و تاقیقحت
 فرظ یروانف

 لاسکی تدم

معلاروتسد هام هس تدم فرظ رثکادح تسا فلکم رابتعا و لوپ یاروش .دنک غالبا ار نوناق نیا ل

 هب تلود ندش فلکم
 ندرک مهارف
 هب طوبرم نامادقا

هناماس داجیا

 یرازگرب
 تاسلج

 تایه
 لقادح
 راب کی

 ره رد
هام
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