ٍدستَسالعولّایاسٌادخضاًِقاًَىبَدجِسال۸۹۳۱با ۸۹۳۱

تفاٍتّاٍتشابْاتآییيًاهِّا

الف)تفاٍتّا 


 -۱اٍلیي ٍ ضبیس هْوتطیي تلبٍت ،هحسٍز ًطزى كطغت جصة اػتجبضات اسٌبز ذعاًِ زاًطگبُّاب ٍ هَسسابت
آهَظش ػبلی هَضَع هبزُ  ۱هبًَى احٌبم زایوی ثطًبهِّبی تَسؼِ ًطَض است .ثِ هَجت ثٌاس (چ) تجػاطُ ۲
آییي ًبهِ تجػطُ  ۵هبًَى ثَزجاِ ،۱۳۹۸

داًشگاُّاٍهَسساتآهَصشعالیًیضدسهَسدجزباعتباساتاسٌادخضاًِ،تااب 


فشصتّایهقشسدسقاًَىاصالحهَاد۳۶ٍ۳۹قاًَىهحاسباتعوَهیکشَسّستٌذ .


ثِ هَجت تجػطُ هصًَض ،آذطیي هْلت اضایِ هساضى ٍ هستٌسات

حذاکثشدٍّفتِقبلاصسشسسیذیادٍّفتِقبلاص

یباشذ .
هقذمتشاست)ه 

۹۸تیشّ(۸۹۳۳شکذامکِ

 -۲تلبٍت زٍم زض هٌبًیسن اثالؽ سْویِ ٍ ترػیع زستگبّبی اجطایی است .ثِ استٌبز هبزُ  ۲آییي ًبهِ تجػطُ
 ۵هبًَى ثَزجِ  ۱۳۹۸هػَة ّیبت ٍظیطاى ،سبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزجِ ًطَض هٌبثغ هاَضز ًیابظ ثَزجاِ ػواَهی
زٍلت اظ هحل اًتطبض اٍضام هبلی اسالهی ضا ثِ ٍظاضت اهتػبز اػالم ٍ ٍظاضت هصًَض ثِ ًوبیٌسگی اظ زٍلات ٍ
زض سوق ثٌس (ى) تجػطُ  ۵هبًَى ثَزجِ( زض سوق جسٍل  ۴هبزُ  ۷هبًَى ثطًبهِ ضطن) اٍضام هبلی ضا هٌتطاط ٍ
هطاتت ضا ثطای اثالؽ ٍ ترػیع اػتجبض ثِ سبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزجِ ًطَض اػالم های ًوبیاس .ساْن ّاط یاي اظ
زستگبُّبی اجطایی ٍ استبى ّب اظ اٍضام هبلی اسالهی هٌتططُ تَسط سابظهبى ثطًبهاِ ٍ ثَزجاِ ًطاَض تؼیایي
هیضَز.

دستگاُّاٍخضاًِهعیياستاىٍ

یکلبِ
خضاًِداس 

سالّایگزشتِسْویِاستاىاصطشف
باعٌایتبِهکاًیسنفَق،بشخالف 

یشَد،بلکِساصهاىبشًاهٍِبَدجِکشَسٍساصهاىهذیشیتٍ
دستگاُّایاجشاییهحلیابالغًو 

بِتب آىاصخضاًِهعیياستاىبِ
استاىّاهَق ابالغتخصیصاسٌادخضاًًِ،واداسٌاد،تاسیخاًتشاسٍتاسیخسشسسیذاسٌادخضاًِساباِدساتگاُّاای

بشًاهِسیضی
اجشاییابالغخَاٌّذًوَد .

 -۳تلبٍت سَم ،ثِ اهٌبى ٍاگصاضی اسٌبز ذعاًِ ثب سطضسیس حساًثط  ۱۳۹۸ثِ سبظهبى اهَض هبلیابتی ًطاَض ثاب
زضذَاست شیٌلغ هیثبضس (.هَضَع ثٌس (ظ) تجػطُ  ۸هبًَى ثَزجِ  .)۱۳۹۸هٌبًیسن ًبض ثِ ایي غَضت اسات
ًِ زستگبُّبی اجطایی هطوَل هَظلٌس ثب زضذَاست پیوبًٌبض ٍ زض هَاضزی ًِ غطكبً ثسّی ًبضكطهب ثِ پیوبًٌبض
ثِ غَضت اسٌبز ذعاًِ ثب سشسسیذتاپایاىسال ۸۹۳۱پطزاذت هیضَز ،هتٌبسات ثاب آى ٍ ثاط اساب
پیوبًٌبض اػالم هیضَز ٍ پیص اظ ایي تأییسیِ آى اظ سبظهبى هبلیبتی اذس ضسُ است،

هجلـای ًاِ

یّایهالیات
صشفاًدسقبالبذّ 

اسصشافضٍدٍُجشاین(بذٍىاحتسابعَاسضاسصشافضٍدُ)ساصهاىاهَسهالیاتیکشاَس ضا ثاِ ػٌاَاى شیٌلاغ ثاِ ػبهال
ٍاگصاضی هؼطكی ًوبیٌس .پس اظ غسٍض اسٌبز ثِ ًبم سبظهبى اهَض هبلیبتی ًطَض ،زستگبُ اجطایی هَظاق اسات
ضوي زضج ضوبضُ ٍ تبضید تأییسیِ ػبهل ٍاگصاضی ،فشمشواسُ(۳فشمجذیذ) ضا تٌویل ٍ پس اظ تأییاس ٍ اهضابی
شیحسبة یب هسیط هبلی ثِ اًضوبم اغل گَاّی غبزض ضسُ ثِ سبظهبى اهَض هبلیبتی
استاىّا) اضسبل ًوبیس .سبظهبى هصًَض هیثبیست ثط اسب


ًطَض(ًِاداساتکالهالیااتی

اطالػبت هٌسضج زض كطم ضوبضُ ً ۹سجت ثاِ تساَیِ

ثسّی هبلیبتی پیوبًٌبضاى هطثَطِ اهسام الظم ضا هؼوَل ٍ هطاتت ضا ثاِ ازاضات ًال اهَضهبلیابتی شیاطثط اػاالم
ًوبیٌسً .حَُ تٌویل كطم  ۲ثبثت سبظهبى هبلیبتی ًطَض زض زستَضالؼول ٍاگصاضی اسٌبز ذعاًِ هیس ضاسُ اسات.
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ّوچٌیي زض كطم  ۹الظم است اطالػبت هؤزی ،ضوبضُ اهتػبزی ،سبل ػولٌطز ،زٍضُ هبلیابتی ٍ ًابم ازاضُ ًال
هبلیبتی هطثاَ،،

هبلػاسٌادخضاًِصادسُبابتهالیاتبشاسصشافضٍدُ،هبلػاسٌاد خضاًِبابتحفا

قاذستخشیاذ ،ضاوبضُ

تأییسیِ ػبهل ٍاگصاضی ٍ تبضید تأییسیِ ػبهل ٍاگصاضی هیس ضَز.
تَجِ :ثبثت اسٌبز ذعاًِ تحَیلی ثِ سبظهبى اهَض هبلیبتی ًطَض هحبسجِ حلظ هسضت ذطیس تاب ظهابىتحَیالثاِ
سبظهبى هصًَض هحبسجِ هی ضَز( ًِ تبضید سطضسیس)
 -۴تلبٍت چْبضم ،ثِ تؼلن حلط هسضت ذطیس ثِ اسٌبز ذعاًِ ثٌس (ظ) تجػطُ  ۵ثطای ترػیعّبی اٍلَیت زاض
ثِ هٌظَض استوطاض پطزاذتّبی ذعاًِزاضیًل استً .ظط ثِ ایٌٌِ آییي ًبهِ تجػطُ  ۵هبًَى ثَزجِ  ۱۳۹۸ثاطای
توبهی اٍضام هبلی ثِ غَضت یٌجب تػَیت ضسُ است( ثطذالف سبلّبی گصضتِ ًِ آییي ًبهِ ثٌس (ظ) تجػاطُ
 ۵ثِ غَضت هجعا اظ سبیط ثٌسّبی تجػطُ  ۵تػَیت هیضس ٍ ثِ آى حلظ هسضت ذطیس تؼلن ًوی گطكت) هبزُ
 ۳آییي ًبهِ سبل  ،۱۳۹۸حلظ هسضت ذطیس ضا ثِ اسٌبز ذعاًِ هَضَع آییيًبهِ تسطی ًوَزُ است.
 - ۵زض آییي ًبهِ سبل۱۳۹۸،

باصُصهاًیحف قذستخشیذبشایکسَساتتأهیياجتواعی،اصتاسیخصذٍسحَالِتااتااسیخ

سشسسیذاسٌبز تؼیي ضسُ است.سبظهبى تأهیي اجتوبػی هٌلق است زض هجبل اسٌبز ذعاًِ اسالهی زضیبكتی ثب حلظ
هسضت ذطیس ،ثبثت هطبلجبت آى سبظهبى زض اسطع ٍهت ًسجت ثِ غسٍض هلبغب حسبة( ثسٍى غاسٍض جطیواِ)
اهسام ًوبیس.زض هَهغ هؼطكی سبظهبى تأهیي اجتوبػی جْت زضیبكت اسٌبز ذعاًِ اسالهی ثبثت ًسَضات هابًًَی
سبظهبى هصًَض ،الظم است زستگبُ اجطایی اطالػبت هطثَ ،ثِ سبظهبى هصًَض ضا زض هبلت كطم ضاوبضُ ،۲-۲
تفکیکاصلبذّیٍهبلػهحاسبِشذُبابتحف

بِ

قذستخشیذ ثطای ػبهل ٍاگصاضی اضسبل ًوبیٌس .اطالػبت ًحَُ تٌویل

زض زستَضالؼول ٍاگصاضی اسٌبز هَجَز است.
-۶تلبٍت ضطن زض هَضز ًحَُ ٍاگصاضی اسٌبز ذعاًِ اظ هحل اػتجبضات اثالؿی است.زساتگبُّابی اجطایای زض
غَضتی ًِ ثِ استٌبز هبزُ  ۷۵هبًَى هحبسجبت ػوَهیً ،سجت ثِ اثالؽ اػتجبض ترػیع یبكتاِ زض هبلات اساٌبز
ذعاًِ اهسام ًوبیٌس ،هیثبیس هساضى ٍ هستٌسات تٌویل ضسُ تَسط زستگبُ گیطًسُ اػتجبض ضا هٌضن ثِ كطم ضوبضُ
 ۸ثِ ازاضات ًل اهَض اهتػبزی ٍ زاضیی جْت اضسبل ثِ ػبهل ٍاگصاضی اضائِ ًوبیٌس.
 -۷تلبٍت ّلتن ،ثِ استٌبز ثٌس (ض) هبزُ  ۳آییي ًبهِ تجػطُ  ،۵اهٌبى ٍاگصاضی پایص پطزاذات اظ هحال اساٌبز
ذعاًِ ثٌس ( ة) ٍ ثٌس ( ف) تجػطُ  ۵هبًَى ثَزجِ سبل  ۱۳۹۸است (.زض سبل  ۱۳۹۷اهٌبى پایص پطزاذات اظ
هحل اسٌبز ذعاًِ ثٌس (ة) ٍجَز ًساضت) .ضوٌبً ،اهٌبى ٍاگصاضی پیص پطزاذت اظ هحل اسٌبز ذعاًِ ثٌاس (ظ)
ًیع هطبثِ پبضسبل ٍجَز زاضز.
-۸تلبٍت ّطتن ،هطثَ ،ثِ استطزاز اسٌبز ذعاًِ اسالهی ثبثت سپطزُ حسي اًجبم ًبض ٍ سپطزُ ثیوِ است .ػالٍُ
ثط تلبٍت زض كطم  ۷ثبثت استطزاز ،زستگبُ ّبی اجطایی هٌللٌس ثطای اسٌبز ذعاًِ اسالهی ًِ ثبثات ساپطزُ آظاز
هیضَز ،حلظ هسضت ذطیس اظ ظهبى آظازسبظی تب تبضید سطضسیس اسٌبز ثط هجٌبی ًطخ تؼییي ضسُ( )۱۵۱هحبسجِ
ٍ ًسجت ثِ تسَیِ آى اظ هحل اػتجبضات ترػیع یبكتِ سبل جبضی اػن اظ ًوسی ٍ یب اسٌبز ذعاًِ اسالهی اهسام
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ًوبیٌس .زض غَضت ػسم ٍجَز ترػیع اػتجبض ،زستگبُّبی اجطایی هَظلٌس هؼبزل هجلاؾ هحبساجِ ضاسُ ثبثات
حلظ هسضت ذطیس اسٌبز اضبضُ ضسُ ،زض زكبتط زستگبُ اجطایی ثسّی ضٌبسبیی ٍ ثجت ًوبیٌس.
الظم ثِ شًط است ّط گًَِ اسٌبز ذعاًِ هٌتطط ضسُ ّط سبل ،تبثغ آییي ًبهِ سبل هطثَ ،ثِ ذَز هی ثبضاس.
ثٌبثطایي ایي ثٌس ثطای اسٌبز ذعاًِای ًِ اظ هحل اػتجبضات سبل  ٍ ۱۳۹۷هجل اظ آى هٌتطط ضسُ غبزم ًویثبضس.
ّوچٌیي زض هَاضزی ًِ ثرطی اظ اسٌبز ذعاًِ ثبثت سپطزُ( ثب ًس هؼبهالتی حبى  )۵۵۵۵۵۵ثط هجٌابی ًبهاِ
هطًع ثسّیّب هٌضن ثِ زضذَاست زستگبُ اجطایی ٍ اغل گَاّی هطثَطِ اثطبل هیضَز ،غسٍض هجسز گاَاّی
اسٌبز ذعاًِ ثطای ثبهیوبًسُ سپطزُ یبز ضسُ ،هٌَ ،ثِ اضایِ ًبهِ هطًع ثسّیّب هٌضن ثِ ًبهِ ػبهل ٍاگصاضی هجٌای
ثط اثطبل اسٌبز یبز ضسُ ثِ ضؼجِ هطثَطِ تَسط زستگبُ اجطایی هیثبضس.
ّ -۹عیٌِ ًبضی اظ تٌعیل اٍضام ثْبزاض اسالهی اػن اظ اسٌبز ذعاًِ اسالهی ،اٍضام هطبضًت ٍ سبیط اٍضام هابلی
اسالهی ًِ تَسط زٍلت هٌتطط ضسُ ٍ تضویي غس زض غس ثبظپطزاذت آى ثط ػْاسُ زٍلات اسات ٍ زض هجابل
زضآهسّبی ؿیط هؼبف هبلیبتی ًظیط كؼبلیتّبی پیوبًٌبضی هستویوبً ثِ آىّب ٍاگصاض ضسُ است ،ثاِ اساتٌبز هابزُ
 ۱۴۷هبًَى هبلیبت ّب هستوین ،غطكبً ثطای اضربظ زضیبكت ًٌٌسُ اٍضام هصًَض اظ زٍلت ثِ ػٌَاى ّعیٌاِ هبثال
هجَل هبلیبتی هحسَة هیضَز.
زض اغالحیِ ثٌس (ُ) تجػطُ  ۵هبًَى ثَزجِ سبلّ ،۱۳۹۷عیٌِ تٌعیل حساًثط هؼبزل حساهل ساَز هاَضز اًتظابض
ػوَز هػَة ضَضی پَل ٍ اػتجبض ثِ ػٌَاى ّعیٌِ هبثل هجَل هحسَة هی ضس ًِ اهسبل ایي هحسٍزیت ثطزاضتِ
ضسُ است.
 -۱1اهٌبى ٍاگصاضی اسٌبز ذعاًِ ثِ اضربظ حویوی ذبضجی ٍجَز زاضزً .حَُ تٌویل كطمّب زض زساتَضالؼول
هطرع ضسُ است.
ب)تشابْات 

 -۱هطبثن ثٌس (ض) هبزُ  ۱آییي ًبهًِ ،طخ حلظ هسضت ذطیس هطبثِ اغالحیِ آییي ًبهِ ثٌس(ّاا) سابل  ۱۳۹۷زض
سوق ًطخ هػَة ضَضی پَل ٍ اػتجبض ،هؼبزل  ًِ ۱ ۱۵ثاِ اظای ّاط سابل تاأذیط ح زض پطزاذات طلات
طلجٌبضاى تب ظهبى سطضسیس اسٌبز ذعاًِ اسالهی ،ثِ هبلػبذّیهسجلاضافِ هایضاَز ،تؼیایي گطزیاسُ اسات .زض
غَضتی ًِ ثبظُ ظهبًی حلظ هسضت ذطیس ًوتط یب ثیطتط اظ یٌسبل ثبضس ،ثب ّوبى ًطخ هصًَض(  ) ۱۵۱هتٌبست ثب
زٍضُ ظهبًی ( ضٍظضوبض) ثِ هجلؾ ثسّی هسجل اضبكِ هیضَز.
 -۲هطبثن ثٌس الق هبزُ  ۳آییي ًبهِ سبل  ،۱۳۹۸ثبظُ ظهبًی حلظ هسضت ذطیس ،هتٌبست ثب ضطایط هطاضزاز كای
هبثیي ٍ اظ ظهبى اتوبم هْلت زضج ضسُ زض هطاضزازّب ثطای پطزاذت هطبلجبت ،ثب هسئَلیت ٍ تأییس ضییس زستگبُ
اجطایی یب هوبم هجبظ اظ جبًت ٍی آؿبظ ضسُ ٍ پبیبى آى تب تبضید سطضسیس اسٌبز ذعاًِ اساالهی هایثبضاس .زض
ذػَظ سبیط هَاضزی ًِ كبهس هطاضزاز ثَزُ ٍ یب زض هطاضزازّبیی ًِ ثبظُ ظهبًی هطرػی ثطای پطزاذت تؼییي
ًطسُ ثبضس ،اظ ظهبى غسٍض حَالِ ثطای ّط یي اظ غَضت ٍضؼیتّب ٍ یب غَضتحسابة تاب تابضید سطضسایس
هیثبضس.
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 -۳زض غَضتیٌِ هطاضزاز هطوَل ذسبضت تبذیط تأزیِ ضَز ،ذسبضت تبذیط تأزیاِ تاب ظهابى ٍاگاصاضی اساٌبز
پطزاذت ٍ اظ ظهبى ٍاگصاضی تب تبضید سطضسیس حلظ هسضت ذطیس تؼلن هیگیطز.
-۴اهٌبى ٍاگصاضی اسٌبز ذعاًِ اسالهی ثِ زستگبُّبی اجطایی ٍجَز زاضز ،لیٌي اسٌبز ذعاًِ ٍاگصاض ضاسُ ثاِ
زستگبّْبی اجطایی( ثِ استثٌبیی اسٌبز ذعاًِ ٍاگصاض ضسُ ثِ ًْبزّبیی ػوَهی ؿیط زٍلتی ٍ ػولیبت ثابظاض ثابظ
ثبًي هطًعی) اهٌبى هؼبهلِ زض ثبظاض ثبًَیِ ضا ًساضتِ ٍ غطكبً زض سطضسیس اسٌبز ،هؼبزل هجلؾ اسوی اسٌبز ذعاًِ
اسالهی ثِ حسبة هطثٍَ ،اضیع هی ضَز.

تْیٍِتٌظین:هحوذهحوذی 
سابطاسٌادخضاًِاستاىآرسبایجاىؼشبی
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