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مقذمٍ

.1

ّذف اسبسي گضاسضگشي هبلي دس ثخص ػوَهي ،کوک ثِ ايي ثخص ثشاي ايفابي ٍیيفاِ
پبسخگَيي دس هقبثل هلت است .دس قبًَى اسبسي جوَْسي اسالهي ايشاى ،حق حبکويات
هلت اص جبيگبُ ٍيژُ اي ثشخَسداس است .قجق اغل  56قبًَى اسبسي” ،حبکويت هكلق ثاش
جْبى ٍ اًسبى اص آى خذاست ٍ ّن اٍ ،اًسبى سا ثش سشًَضات اجتوابػي خاَيص حابکن
سبختِ است “.اضخبغي کِ ثِ هَجت قبًَى تَسف هشدم ثِ ػٌَاى ٍکيل ثشاي اداسُ جبهؼاِ
اًتخبة هي ضًَذ ثبيذ دس ثشاثش آًبى پبسخگَ ثبضٌذ .اص جولِ قجق اغل  111قبًَى اسبسي،
”سئيس جوَْس دس حذٍد اختيبسات ٍ ٍیبيفي کِ ثِ هَجت قبًَى اسبسي ٍ يب قَاًيي ػبدي
ثِ ػْذُ داسد دس ثشاثش هلت ٍ سّجش ٍ هجلس ضَساي اسالهي هسئَل اسات“ .گضاسضاگشي
هبلي اص هْن تشيي اثضاسّبيي است کِ ثِ هسئَليي ثخص ػوَهي ثِ خػَظ سئيس جوْاَس
کوک هيکٌذ تب ثتَاًذ ًحَُ ايفبي ٍیبيف خَد سا ثِ ٍيژُ دس صهيٌِ تأهيي هٌبثغ ػواَهي ٍ
هػبسف آى ثشاي خذهتسسبًي ثِ گًَِاي کبسا ،اثشثخص ٍ ثب سػبيت غشفِ اقتػبدي ًطبى دّذ.

.1

هٌبثغ ػوَهي اص جولِ دسآهذ ًفت ٍ هبليبت اص قشياق دساتگبّْبي اجشاياي ثاشاي اسائاِ
خذهبت ػوَهي هبًٌذ آهَصش ،ثْذاضت ،صيشسابختْب ٍ اهٌيات هلاي هػاشف هايضاَد.
هسئَليي دستگبّْبي اجشايي ثِ قَس هستقين يب غيشهستقين ثاِ ػٌاَاى ٍکيال هاشدم ػوال
هيکٌٌذ ٍ ثبيذ دس قجبل هػشف ثْيٌِ ايي هٌبثغ ثِ هشدم پبساخگَ ثبضاٌذ .دس حابل حبؾاش
ثخص هحذٍدي اص ايي پبسخگَيي اص قشيق اسائِ غَستحسبة ػولکشد ثَدجِ سبالًِ کال
کطَس ٍ تْيِ گضاسش تفشيغ ثَدجِ غَست هيگيشد ،لزا الصم است گضاسضْبي هبلي ديگشي
ثشاي اًؼکبس ٍؾؼيت هبلي ٍ ًتبيج ػولکشد دستگبّْبي اجشايي ثاشاي اسائاِ ثاِ هاشدم ٍ
ًوبيٌذگبى آًْب تْيِ ضَدّ .وبى گًَِ کِ قجق اغل  55قبًَى اسبسي ،گضاسش تفشيغ ثَدجِ
ثبيذ دس دستشس ػوَم گزاضتِ ضَد ،سبيش گضاسضْبي هبلي ًيض ثبيذ ثشاي ػوَم هٌتطش ضَد.
اًتطبس گضاسضْبي هبلي ثشاي ػوَم هي تَاًذ ثِ ايجبد ضفبفيت ٍ افاضايص اػتوابد ػواَهي
ثِ دٍلت کوک کٌذ.
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.1

توشکض اغلي هفبّين ًظشي گضاسضاگشي هابلي ثخاص ػواَهي ثاش گضاسضاْبي هابلي ثاب
هقبغذ ػوَهي است .ثِ ػالٍُ ،ايي هفبّين هي تَاًذ دس تْيِ گضاسضْبي هابلي ثاب هقبغاذ
خبظ ًيض هفيذ ثبضذ.

.1

ّذف گضاسضگشي هبلي ،اًتقبل اقالػبت ثِ استفبدُکٌٌذگبى است .گضاسضْبي هابلي ضابهل
کليِ گضاسضْبيي است کِ حبٍي اقالػبت هبلي ثبضذ .ػليسغن ٍجَد اقالػابت صيابد دس
گضاسضْبي هبلي ،ايي گضاسضْب تٌْب هٌجغ اقالػبتي دسخػَظ ٍاحاذّبي ثخاص ػواَهي
ًيست ٍ دس ثسيبسي اص هَاسد استفبدُکٌٌذگبى جْت تأهيي ًيبصّبي اقالػبتي خَد اص سابيش
هٌبثغ ًيض استفبدُ هيکٌٌذ.

.5

اگش چِ گضاسضْبي هبلي اسبسبً ثب ّذف اسائِ اقالػبت هبلي تْيِ هي ضاَد اهاب گابُ ثاشاي
افضايص سَدهٌذي ايي گضاسضْب اسائِ اقالػبت غيشهبلي ًيض ّوشاُ ثاب اقالػابت هابلي الصم
هيثبضذ.

دامىٍ کبربزد

.6

ايي ثيبًيِ ثشاي گضاسضگشي هبلي ٍاحذّبي غيشاًتفبػي ثخص ػوَهي تذٍيي ضذُ است .ايي
ٍاحذّب ضبهل ٍصاستخبًِ ّب ،هؤسسبت دٍلتي ٍ سابيش ٍاحاذّبيي اسات کاِ اساتفبدُ اص
گضاسضگشي هبلي ٍاحذّبي اًتفبػي ثشاي آًْب هٌبست ًيست.

تعبریف

.7

اغكالحبت ريل دس ايي ثيبًيِ ،ثب هؼبًي هطخع صيش ثکبس سفتِ است:

گزارش مالی :گضاسضي است کِ دسثشگيشًذُ اقالػبت هبلي هجتٌي ثش دادُّابي تْياِ ضاذُ تَساف
سيستن حسبثذاسي هبلي هيثبضذ .گضاسش هبلي ػالٍُ ثش غَستْبي هبلي ضبهل اقالػابت هکوال
هيثبضذ.
گزارش مالی با مقاصد عمومی :گضاسضي است کِ ّذف آى تأهيي ًيبصّبي اقالػبتي هطتشک قياف
ٍسيؼي اص استفبدُکٌٌذگبى است.
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صورتهای مالی :گضاسش هبلي ثب هقبغذ ػواَهي اسات کاِ ثاشاي اسائاِ اقالػابت دسخػاَظ
ٍؾؼيت هبلي ٍ ػولکشد هبلي ٍاحذ گضاسضگش تْيِ هيضَد.
يیژگیُبی محیط گشارشگزی مبلی

.8

تفبٍت اسبسي ثخص ػوَهي ثب خػَغي هشثَـ ثِ اّذاف اياي دٍ ثخاص اساتّ .اذف
اسبسي ثخص خػَغي دس فؼبليتْبي اقتػبدي ،دستيبثي ثِ سَد است ٍ ثاِ ّوايي دليال
ضبخػْبي ػولکشد هبًٌذ سَد خبلع ٍ سَد ّش سْن ًتيجِ ػولکشد سا تب حذ صيبدي ًطبى
هي دّذ .اهب دس ثخص ػوَهيّ ،اذف اغالي ،اسائاِ خاذهبت ػواَهي ثاِ هاشدم اسات.
ثِ ّويي دليل تؼييي ضبخػْبي کوي ػولکشد دس ثخص ػوَهي هطکل هيثبضذ.

.9

دس تؼييي اّذاف گضاسضگشي هبلي دسک هبّيت ٍ ٍيژگيْبي هحيف گضاسضاگشي ،ؾاشٍسي
است .هْوتشيي ٍيژگيْبي هحيف فؼبليت کِ ثش گضاسضگشي هبلي اثش هيگزاسد ٍ الصم اسات
دس تؼييي اّذاف گضاسضگشي هبلي ٍاحذّبي ثخص ػوَهي هاَسد تَجاِ قاشاس گياشد ،دس
ثٌذّبي  11تب  17تطشيح ضذُ است.

تفکیک قًا

 . 11دس ًظبم جوَْسي اسالهي ،ضْشًٍذاى اختيابس خاَد سا اص قشياق ثشگاضاسي اًتخبثابت ثاِ
ًوبيٌذگبى سسوي خَد تفَيؽ هيکٌٌذ .ثِ ػالٍُ دس کٌبس ايي تفَيؽ اختيابس ،ثاِ هٌظاَس
جلَگيشي اص سَء استفبدُ احتوبلي اص قذست ،قجق اغل  57قبًَى اسبسي قَاي حابکن ثاِ
قَُ هجشيِ ،قَُ قؿبئيِ ٍ قَُ هقٌٌِ صيش ًظش ٍاليت هكلقِ اهش ٍ اهبهت اهت تفکياک ضاذُ
است .ايي تفکيک اسبسبً ًيبص ثِ پبسخگَيي سا افضايص هيدّذ.
مسئًلیت تأمیه امىیت ي رفبٌ عمًمی

 . 11تأهيي اهٌيت ٍ سفابُ ػواَهي ضاْشًٍذاى ،هْانتاشيي هسائَليت دٍلات اسات ٍ دٍلات
دس ايااي خػااَظ داساي ٍیيفااِاي هٌحػااش ثااِ فااشد هاايثبضااذ .اص ايااي سٍ ،ثااشخالف
ثخص خػَغي ،دس ثخص ػوَهي ثشاي دستيبثي ثِ ايي اّذاف ،اتخابر تػاويوبت غاشفبً
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ثشهجٌبي تحليل ّضيٌِ -فبيذُ هبلي ًيست .ثشاي هثبل ،کطَس هوکي است ثشاي دفبع اص هٌبفغ
هلي ٍاسد جٌگ ضَد ثِ سغن ايٌکِ جٌگ ،کسشي ثَدجِ سا افضايص هيدّذ.
مبَیت فزآیىذ سیبسی

 . 11ثب تَجِ ثِ حجن ٍ هبّيت ثشًبهِ ّبي دٍلتي ،اسصيبثي سيبساتْبي اػوابل ضاذُ دٍلات ياب
تأثيشگزاسي ثش آى تَسف ّش يک اص ضْشًٍذاى دضَاس است .ثِ ّويي دليل ،ضْشًٍذاى ثشاي
دستيبثي ثِ ايي ّذف ثِ تطکيالت گشٍّي سٍي هيآٍسًذ .قجؼبً گشٍّْبي ثاضس

تَاًابيي

تأثيشگزاسي ثيطتشي داسًذّ ،ش چٌذ پشاکٌذگي هٌبفغ ،سبصهبًذّي آًْب سا دضَاس هيسبصد.
سبختبر تأمیه مىببع مبلی

 . 11قجق اغل  15قبًَى اسبسي اًفبل ٍ ثشٍتْبي ػوَهي دس اختيابس حکَهات اسات .ػاالٍُ
ثشايي ،دٍلت داساي قذست هٌحػش ثِ فشد ثشاي دستشسي ثِ سبيش هٌبثغ هبلي ٍ تأهيي ٍجَُ
است ٍ هيتَاًذ هبليبت اخز کٌذٍ ،ام ثگيشد ٍ پَل هٌتطش کٌذ .ايي اختيابسات ثاِ دٍلات،
اهکبى دخل ٍ تػشف دس ثشٍت کطَس سا هيدّذ کِ رخيشُاي اًجَُ اهب هحذٍد است.
سزمبیٍگذاریُبی سیزبىبیی

 . 11دٍلت ثِ هٌظَس دستيبثي ثِ اّذاف ثشًبهاِّابي تَساؼِ ،ساشهبيِگازاسيْبي صيشثٌابيي دس
حَصُ ّبيي هبًٌذ فٌبٍسي استجبقبت ،صيشسبختْبي حول ٍ ًقل ،سذّب ٍ اهکبًبت آهَصضي ٍ
ثْذاضتي اًجبم هيدّذ.
 . 15دس ثخص ػوَهي ّوبًٌذ ثخص خػَغي ،اًتظبس هيسٍد کِ هٌبفغ داساييْب ثيص اص هخابس
آى ثبضااذ .دس ثخااص خػَغااي ،هٌاابفغ اقتػاابدي داسايااي هطااخع اساات ٍ دس قبلاات
جشيبًْبي ًقذي ٍسٍدي اًذاصُگيشي هي ضَدّ .وچٌيي داساييْب تحػيل ًويضَد هگش آًکاِ
اًتظبس سٍد اسصش فؼلي جشيبًْابي ًقاذي ٍسٍدي آتاي آى ثايص اص هخابس تحػايل ٍ
ًگْذاسي آى ثبضذ .دس ثخص ػوَهي هؼوَالً ايي تشتيت ٍجَد ًذاسد ٍ هٌبفغ هاَسد اًتظابس
اغلت ًِ اص قشيق جشيبًْبي ًقذي ٍسٍدي ،ثلکِ اص قشيق اسائِ خذهبت هحقق هيضَد.
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مسئًلیت در بزابز رسبوٍَبی عمًمی

 . 16ثب تَجِ ثِ اغل  11قبًَى اسبسي هجٌي ثش آصادي ًطشيبت ٍ هكجَػابت دس ثيابى هكبلات،
سسبًِّبي ػوَهي هيتَاًٌذ ثش فؼبليتْبي دٍلت ًظبست داضتِ ثبضٌذ ٍ دٍلت ثبياذ هطاَ
چٌيي ًظبستي ثبضذ ،صيشا سسبًِ ّبي ػوَهي اثضاس هؤثشي ثشاي ايفابي ٍیيفاِ پبساخگَيي
هيثبضٌذ.
اَمیت بًدجٍ

 . 17ثَدجِ ضٌبختِ ضذُ تشيي ثشًبهِ هبلي دٍلت است کِ ثِ غَست ثسيبس گستشدُ هَسد استفبدُ
قشاس هي گيشد .ثَدجِ ،اثضاسي هْن ثاشاي تَافاق دسثابسُ اّاذاف ٍ تخػايع هٌابثغ ثايي
اٍلَيتْبي گًَبگَى است ٍ سيستوي ثشاي کٌتشل هخبس فشاّن هيآٍسد .ثَدجاِ ّوچٌايي
اقالػبت هَسد ًيبص ثشاي اسصيبثي آثبس اقتػبدي سيبستْبي هبلي دٍلت سا اسائِ هيکٌذ.
استفبدٌکىىذگبن اصلی گشارشُبی مبلی بخش عمًمی
شُزيوذان

 . 18قجق اغل  6قبًَى اسبسي” ،دس جوَْسي اساالهي اياشاى اهاَس کطاَس ثبياذ ثاِ اتکابي
آساي ػوَهي اداسُ ضَد “...ثٌبثشايي ضْشًٍذاى ثِ هٌظَس اسصيابثي ػولکاشد هسائَليٌي کاِ
ثِ اتکبي ايي آسا اداسُ اهَس کطَس سا ثِ ػْاذُ هايگيشًاذ ًيبصهٌاذ اقالػابت هايثبضاٌذ.
سساابًِّاابي ػوااَهي ،ساابصهبًْبي هااشدم ًْاابد ٍ هشاکااض پژٍّطااي جااضء ايااي گااشٍُ اص
استفبدُکٌٌذگبى هحسَة هيضًَذ.
 . 19ضْشًٍذاى اص اثؼبد هختلف ثِ ػولکشد دٍلت تَجِ داسًذ .ضْشًٍذاى ،دسيبفتکٌٌذُ خذهبت
ػوَهي تأهيي ضذُ اص هحل هبليبت ٍ سبيش هٌبثغ ػوَهي ّستٌذ ٍ ثٌبثشايي ساتبًذُ ٍ پيبهاذ
آى سا هَسد اسصيبثي قشاس هيدٌّذ .ضْشًٍذاى ًگشاى هؼيطت خابًَادُ ٍ ّوچٌايي ًسالْبي
آيٌذُ ّستٌذ .ضْشًٍذاى اغلت ٍقت ٍ تَاًبيي هحذٍدي ثشاي تجضيِ ٍ تحليال گضاسضاْبي
دٍلت داسًذ .آًبى هيخَاٌّذ اقويٌبى يبثٌذ کِ دٍلت ثب سػبيت غشفِ اقتػبدي ،کابسآيي ٍ
اثشثخطي ٍیبيف خَد سا اًجبم هيدّاذ .اص آًجاب کاِ سسابًِّابي خجاشي ٍ گشٍّْابي
8
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حبفظ هٌبفغ ػوَهي ،ثِ ًَػي ًوبيٌاذُ ضاْشًٍذاى ٍ سابصهبى دٌّاذُ ايطابى هايثبضاٌذ،
ثٌبثشايي ضْشًٍذاى خَاّبى اقالػبت ثيطتشي اص آًبى دسثبسُ فؼبليتْبي دٍلت ّستٌذ.
شًراَب

 . 11پبسخگَيي صهبًي ثْجَد هي يبثذ کِ ايي ٍیيفِ دس سكَح هختلف تقسيوبت کطاَسي ًياض
غَست گيشد .ضَساّبي ضْشستبى ٍ استبى (هَؾَع اغل  111قبًَى اسبسي) اص اسکبى هْن
پبسخگَيي ّستٌذ ٍ ثبيذ ثِ ػٌَاى استفبدُکٌٌذُ ثِ ًيبصّبي اقالػبتي آًبى تَجِ ضَد.
مجلس شًرای اسالمی

 . 11هجلس ضَساي اسالهي هتطکل اص ًوبيٌذگبى هشدم است کِ ثب سأي هساتقين آًْاب اًتخابة
هيضًَذ ٍ ثِ هَجت اغل  76قبًَى اسبسي ،حق تحقيق ٍ تفحع دس توبم اهَس کطَس سا
داسًذ .قَاًيي ثشًبهِ  5سبلِ ٍ ثَدجِ سبالًِ کل کطَس تَسف هجلس تػَيت هايضاَد ٍ
ثِ ػٌَاى هْنتشيي اسٌبد هبلي کطَس ،اجشاي آى تَسف هجلس تحت ًظبست قشاس هيگياشد.
سئيس جوَْس ثبيذ گضاسش پيطشفت ثشًبهِّبي  5سبلِ ٍ ػولکشد سبالًِ دٍلت سا ثِ هجلس
اسائِ دّذ .ػالٍُ ثش اياي ،هجلاس دسثابسُ ػاَاسؼ ٍ هبليبتْاب ٍ ًحاَُ اًجابم هخابس
تػوينگيشي هيکٌذ.
 . 11هجلس دس اتخبر تػويوبت اسبسي ًسجت ثِ اّذاف دٍلت ثِ گًَِ اي گساتشدُ هطابسکت
هيکٌذ .ايي تػويوبت هٌجش ثِ تػَيت قَاًيي دس پبسخ ثِ ًيبصّبي ضْشًٍذاى ٍ تخػيع
هٌبثغ ثِ ثشًبهِّبي گًَبگًَي هيضَد کاِ ثاش ٍؾاؼيت اقتػابدي ،اجتوابػي ٍ فشٌّگاي
ضْشًٍذاى تأثيش داسد .ايي تػويوبت هؼوَالً ثب تَجِ ثاِ ًتابيج تحليال ّضيٌاِ -فبياذُ ٍ
آثبس هبلي آى ثش اقتػبد کطَس ،اتخبر هيضَد .هجلس ضَساي اسالهي ثب تَجِ ثاِ ٍیابيف
هْوي کِ ثِ ػْذُ داسد اص استفبدُکٌٌذگبى اغلي گضاسضْبي هبلي است.
رَبز

 . 11قجق ثٌذ  1اغل  111قبًَى اسبسي ،سّجش هسئَل ًظبست ثش حسي اجشاي سيبساتْبي کلاي
ًظبم است .اقالػبت هَسد ًيبص ثشاي اًجبم ايي هسئَليت ،اسبسبً دس هَسد هجوَػاِ دٍلات
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است .سئيس جوَْس دس ثشاثش سّجش هسئَل است ٍ ثبيذ اقالػبت الصم دسثبسُ ػولکشد دٍلت
سا ثِ ايطبى اسائِ کٌذ.
مقبمبت اجزایی

 . 11ايي گشٍُ هتطکل اص سئيس جوَْس ٍ سبيش هقبهبت هسئَل ،ثِ خػَظ ٍصيش اهَس اقتػبدي
ٍ داسايي ٍ هؼبٍى ثشًبهِسيضي ٍ ًظبست ساّجشدي سئيس جوَْسي است.
 . 15هقبهبت اجشايي ،ثب اّذاف ثشًبهِ ّبي ثلٌذ هاذت ،هيابى هاذت ٍ کَتابُ هاذت کطاَس ٍ
سيبستْبي هشثَـ ثِ تحقق ايي اّذاف سش ٍ کبس داسًذ .ايي هقبهبت ،هسئَل اجشاي قشحْب
ٍ فؼبليتْب دس چبسچَة قبًَى ثَدجِ هيثبضٌذ .آًْب ّوچٌيي هذيشيت ثشًبهِ ّب سا ثِ ػْاذُ
داسًذ ثِ گًَِاي کِ ػوليبت ثب سػبيت غشفِ اقتػبدي ،کبسآيي ٍ اثشثخطاي اًجابم ضاَد.
هقبهبت اجشايي ثِ هٌظَس ايفبي ثْتش ٍیبيف خَد ،اص گضاسضْبي هبلي استفبدُ هيکٌٌذ.
ویبسَبی اطالعبتی استفبدٌکىىذگبن گشارشُبی مبلی بب مقبصذ عمًمی
رعبیت بًدجٍ

 . 16قجق اغل  55قبًَى اسبسيّ ،اي ّضيٌاِاي ًجبياذ اص اػتجابسات هػاَة تجابٍص کٌاذ ٍ
ّش ٍجْي ثبيذ دس هحل خَد ثِ هػشف ثشسذ .اقالػابت هشثاَـ ثاِ اجاشاي اياي اغال
اص قشيق گضاسضْبي هبلي دستگبّْبي اجشايي ٍ ًْبيتبً گضاسش تفشيغ ثَدجِ اسائِ هيگاشدد.
اقالػاابت هشثااَـ ثااِ ػولکااشد ثَدجااِ ،اسااتفبدُکٌٌااذگبى سا کوااک هاايکٌااذ تااب دس
سيبستگزاسيْبي آيٌذُ ٍ تخػيع هٌبثغ ثب آگبّي کبفي ػول کٌٌذ.
 . 17استفبدُکٌٌذگبى گضاسضْبي هبلي ثِ اقالػبت ثَدجِ ٍ ًحَُ اجشاي آى ًيابص داسًاذ .ثاشاي
هثبل ،ثِ هٌظَس اسصيبثي پبسخگَيي ،ضْشًٍذاى ٍ ًوبيٌذگبى آًْب خَاستبس کست اقويٌبى اص
هػشف هٌبثغ ،قجق الضاهبت ثَدجِاي ّستٌذ .فضًٍي هػبسف ثش هجبلغ ثَدجِاي هوکي است
ثيبًگش ؾؼف هذيشيت ،ثَدجِسيضي ًبکبسآهذ ،يب ضشايف غيش قبثل پيص ثيٌي ثبضذ .ثابلؼکس
کوتش ثَدى هػبسف اص هجبلغ ثَدجِاي هوکي است ثيبًگش کٌتشل هاؤثش ّضيٌاِّاب ،کابّص
کويت ٍ کيفيت خذهبت ٍ يب تخػيع ًبهٌبست هٌبثغ ثبضذ.
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 . 18گضاسضگشي هبلي ثِ دٍلت ثشاي پبسخگَيي ًسجت ثِ ٍجَُ دسيبفتي اص هحل فشٍش ًفات،
اخز هبليبت ٍ ػَاسؼ ٍ سبيش هٌبثغ ٍ ًحَُ هػشف آى دس چبسچَة قبًَى ثَدجِ ٍ سبيش
قَاًيي ٍ هقشسات هشثَـ ،کوک هي کٌذ .دستگبّْبي اجشايي ثشاي ايفبي اياي هسائَليت،
ػالٍُ ثش اسائِ اقالػبت ؾشٍسي ثشاي تْيِ گضاسش تفشياغ ثَدجاِ ،الصم اسات گضاسضاي
ضبهل ثَدجِ هػَة ٍ اسقبم ٍاقؼي ،اًحشافابت آى ٍ تَجياِ اًحشافابت ،تْياِ ٍ ّواشاُ
غَستْبي هبلي خَد اسائِ کٌٌذ.
ارسیببی يضعیت مبلی ي عملکزد مبلی

 . 19گضاسضْبي هبلي ،ثِ هٌظَس اسصيبثي ٍؾؼيت هبلي ٍ ػولکاشد هابلي هاَسد اساتفبدُ ٍاقاغ
هيضَد .ايي گضاسضْب ثِ اسصيبثي تَاًبيي دٍلت دس اسائِ خذهبت ٍ ايفبي ثِ هَقغ تؼْاذات
کوک هيکٌذ .اسصيبثي ًتبيج ػوليبت دٍسُ جبسي ٍ هقبيسِ آى ثب دٍسُّبي قجل ،اقالػابت
سَدهٌذي سا ثشاي استفبدُکٌٌذگبى فشاّن هيسبصد.
 . 11استفبدُکٌٌذگبى ثِ اقالػبتي ساجغ ثِ هٌبثغ هبلي ٍ ثذّيْبي ٍاقؼي ٍ احتوبلي دٍلات ًيابص
داسًذ تب ثش ايي اسبس تَاًبيي دٍلت دس فشاّن سبختي هٌبثغ ثشاي تسَيِ ثذّيْب سا اسصيبثي
کٌٌذ .آًْب اقالػبت هشثَـ ثِ ًتبيج ػوليبت ٍ جشيبًْبي ًقاذي سا ثشسساي هايکٌٌاذ تاب
سًٍذّبيي سا ثيبثٌذ کِ هوکي است ًطبًگش هيضاى تَاًبيي يب ًبتَاًي دٍلات دس ثبصپشداخات
ثذّيْبيص ثبضذّ .وچٌيي ،تحليل سًٍذّبي هزکَس ثِ استفبدُکٌٌذگبى کواک هايکٌاذ تاب
دسآهذّبي آتي ٍ تخػيع آى دسآهذّب سا پيصثيٌي کٌٌذ.
 . 11ضْشًٍذاى دس اسصيبثي احتوبل افضايص هبليبتْب يب ثْبي خذهبتٍ ،ؾاؼيت هابلي دٍلات سا
هذًظش قشاس هيدٌّذ .آًْب ثِ هٌطبء هٌبثغ ٍ هحل هػشف آى ًيض تَجِ هيکٌٌذ.
ً . 11وبيٌذگبى هشدم دس ثشسسي ٍ تػَيت ثَدجِ سابالًِ ٍ قاَاًيي ثشًبهاًِ ،يبصهٌاذ اسصيابثي
ٍؾؼيت هبلي دٍلت ،اص جولِ سبختبس ثذّي ٍ هٌبثغ دس دستشس هيثبضٌذ .آًْاب ثاش ًتابيج
ػوليبت ًظبست هيکٌٌذ تب اص تحقق اّاذاف ثشًبهاِّاب اقويٌابى حبغال کٌٌاذ .هقبهابت
قبًًَگزاس ،هيضاى ٍ هٌطبء هٌبثغ ٍ هيضاى ٍ ًَع هػبسف سا ًيض ثشسسي هيکٌٌذ .ايي اقالػبت
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ثِ آًْب دس تػوين گيشي دس هَسد هؼقَل ثَدى ثْبي خذهبتً ،يبص ثاِ افاضايص ياب کابّص
هبليبت ٍ ،تَاًبيي تأهيي هبلي هخبس جبسي ٍ سشهبيِاي کوک هيکٌذ.
 . 11ثِ هٌظَس اسائِ تػَيشي ضفبف اص ٍؾؼيت هبلي ٍ ػولکشد هبلي دٍلت ،اساتفبدُ اص هجٌابي
تؼْذي اجتٌبة ًبپزيش است .ايي هجٌب کوک هيکٌذ کِ توبم داساييْب ٍ ثاذّيْب دس غاَست
ٍؾؼيت هبلي هٌؼکس ضَد ٍ ّوِ دسآهذّب ٍ ّضيٌِّب دس دٍسُاي کاِ هحقاق ياب تحوال
هيضَد ٍ ًِ غشفبً دس صهبى ٍغَل يب پشداخت ٍجِ ًقذ گضاسش ضَد.
رعبیت سبیز قًاویه ي مقزرات

 . 11اقالػبت اسائِ ضذُ دس گضاسضْبي هبلي هيتَاًذ ثاِ اساتفبدُکٌٌاذگبى دس اسصيابثي هياضاى
پبيجٌذي دستگبّْبي دٍلتي ثِ سػبيت سبيش قَاًيي ٍ هقشسات ،ػالٍُ ثاش قاَاًيي ثشًبهاِ ٍ
ثَدجًِ ،يض کوک کٌذ.
ارسیببی کبرآیی ،اثزبخشی ي صزفٍ اقتصبدی

 . 15استفبدُ کٌٌذگبى ثِ ٍيژُ هشاجغ قبًًَگزاسي ،ثِ اقالػبتي دسخػاَظ کيفيات ،کويات ٍ
ثْبي اسائِ خذهبت تَسف ٍاحذّبي ثخص ػوَهي ًيبص داسًذ .ايي اقالػبتّ ،وشاُ ثب سبيش
اقالػبت ثِ دست آهذُ ،ثاِ اساتفبدُکٌٌاذگبى دس اسصيابثي کابسآيي ،اثشثخطاي ٍ غاشفِ
اقتػبدي فؼبليتْبي ثخص ػوَهي کوک هيکٌذ ٍ هيتَاًذ هجٌبيي ثشاي تػاويوبت تاأهيي
هبلي ٍ سأي دّي فشاّن کٌذً .حَُ اسائِ چٌيي اقالػبتي ثبيذ ثِگًَِاي ثبضذ کاِ ًاِ تٌْاب
هقبيسِ اقالػبت سبلْبي هختلف ثب يکذيگش ،ثلکِ ثب ديگش کطَسّب سا ًيض اهکبى پزيش سبصد.
سبیز اطالعبت

 . 16اقالػبت هَسد ًيبص استفبدُکٌٌذگبى دس ثخص ػوَهي ثسيبس هتٌاَع اسات ٍ هوکاي اسات
فشاتش اص اقالػبتي ثبضذ کِ اص قشيق گضاسضْبي هبلي ثب هقبغاذ ػواَهي اسائاِ هايضاَد.
تطشيح ايي گًَِ اقالػبت دس هفبّين ًظشي گضاسضگشي هبلي اهکبى پزيش ًيست ٍلاي ثبياذ
ايي هَؾَع هَسد تَجِ قشاس گيشد.
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ویبسَبی اطالعبتی مشتزک استفبدٌکىىذگبن

 . 17اگش چِ ّش يک اص گشٍّْبي استفبدُکٌٌذُ ثشاي تحقق فشآيٌذ پبسخگَيي ،تخػيع هٌبثغ ٍ
تػوينگيشيْبي اجتوبػي ٍ سيبسي ًيبصهٌذ اقالػبت خابظ خاَد ّساتٌذ اهاب هايتاَاى
ًيبصّبي هطتشک اقالػبتي ايي گشٍّْب سا ثِ قَس کلي هطخع کشد .ايي ًيبصّبي اقالػبتي
هيتَاًذ ضبهل هَاسد صيش ثبضذ:


اًَاع ٍ هيضاى هٌبثغ دس دستشس ثشاي اسائِ خذهبت دس دٍسُّبي آتي؛



هيضاى ،هٌطبء ٍ ًحَُ استفبدُ اص هٌبثغ تحػيل ضذُ قي دٍسُ گضاسضگشي؛



ثْبي توبم ضذُ خذهبت اسائِ ضذُ قي دٍسُ ٍ هحل تأهيي هٌبثغ آى اص قشيق فشٍش
هٌبثغ قجيؼي ،هبليبت ٍ استقشاؼ؛



کبسآيي ،اثشثخطي ٍ غشفِ اقتػبدي هػشف هٌبثغ ٍ اًكجب آى ثب ثَدجِّبي هػَة؛



خذهبت آتي پيصثيٌي ضذُ اص جولِ اقالػبت ساجغ ثِ پيصثيٌي ثْبي توبم ضذُ ٍ هيضاى
ٍ هٌطبء هٌبثغ هَسد ًيبص ثشاي آى؛ ٍ



اقالػبت هبلي ٍ سبيش اقالػبت هفيذ دس اسصيبثي پبيذاسي ػوليبت ٍ ثشًبهِّبي دٍلت.

محتًای عمًمی گشارشگزی مبلی

 . 18گضاسضگشي هبلي ثبيذ اص يک سَ ثِ دٍلت کوک کٌذ تاب هسائَليت پبساخگَيي ػواَهي
خَد سا ايفب کٌذ ٍ اص سَي ديگش استفبدُکٌٌذگبى سا قبدس سبصد تب ًحاَُ اًجابم هسائَليت
هزکَس سا اسصيبثي ًوبيٌذ ٍ دس تػوينگيشي ثِ آًْب کوک کٌذ .اسائِ اقالػابت صياش ثاشاي
دستيبثي ثِ ايي ّذف ؾشٍست داسد:
الف .اقالػبتي دسخػَظ کفبيت هٌبثغ ّش سبل ثشاي هػبسف ّوبى سبل؛
ة  .اقالػبتي دسخػَظ ايٌکِ آيب کست هٌبثغ هبلي ٍ ّوچٌيي هػشف آى قجق ثَدجاِ
هػَة سبالًِ ٍ سبيش قَاًيي ٍ هقشسات هشثَـ غَست گشفتِ است يب خيش؛
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ح  .اقالػبت الصم ثشاي اسصيبثي ًتبيج حبغل اص ػوليبت سبالًِ ٍاحذ گضاسضاگش ضابهل
ًحَُ تأهيي هٌبثغ ٍ ًقذيٌگي ٍ هػبسف آى ثشاي فؼبليتْبي هختلف؛ ٍ
ت  .اقالػبت الصم ثشاي اسصيبثي تَاًبيي ٍاحذ گضاسضگش دس تأهيي کبالّب ٍ اسائِ خذهبت
ٍ ّوچٌيي قذست ايفبي تؼْذات دس سشسسايذ .جضئيابت اياي ّاذف گضاسضاگشي
ثِ ضشح صيش است:
 .1اقالػبت الصم دس هَسد ٍؾؼيت هبلي ٍاحذ گضاسضگش ضبهل اقالػبت هشثَـ ثاِ
داساييْب ٍ ثذّيْب ،اػن اص جبسي ٍ غيشجبسي؛ ٍ
 .1افطبي هحذٍديتْبي قبًًَي ٍ قشاسدادي حبکن ثش هٌبثغ ٍ سيسکْبي هشثَـ ثاِ آى
هٌبثغ.
محذيدیتُبی گشارشگزی مبلی

 . 19گضاسضْبي هبلي ثب هقبغذ ػوَهي فشاّن کٌٌذُ توبم اقالػبت الصم ثشاي اساتفبدُکٌٌاذگبى
ًيست .استفبدُ کٌٌذگبى گضاسضْبي هبلي ثب هقبغذ ػواَهي هوکاي اسات اص سابيش هٌابثغ
اقالػبتي (هبًٌذ گضاسضْبي ٍؾؼيت اقتػبدي ٍ ًظبست ثش ثَدجِ ٍ )...ثشاي اسصيبثي ًحَُ
ايفبي هسئَليت پبسخگَيي دٍلت استفبدُ کٌٌذ.
 . 11استفبدُ کٌٌذگبى گضاسضْبي هبلي ثخص ػوَهي ،هتٌاَع هايثبضاٌذ ٍ ًيبصّابي اقالػابتي
هتفبٍتي داسًذ .دس ًتيجِ تْيِ گضاسضْبيي کِ توبم ًيبصّبي اقالػابتي اساتفبدُکٌٌاذگبى سا
تااأهيي ًوبيااذ ،غيااشهوکي اساات .اص ايااي سًٍ ،ااَع ٍ هيااضاى اقالػاابت اسائااِ ضااذُ
دس گضاسضْبي هبلي ثب هقبغذ ػوَهي ثبيذ ثشهجٌبي ًيبصّبي هطتشک استفبدُکٌٌذگبى ثبضذ.
 . 11غَستْبي هبلي ثب هقبغذ ػوَهي ػوَهابً هاٌؼکس کٌٌاذُ اقالػابت هابلي دسخػاَظ
آثبس هبلي هؼبهالت ٍ سبيش سٍيذادّبي گزضتِ است .ثِ ػالٍُ اقالػبت يابد ضاذُ ،اغلات
ثش هجٌبي ثشآٍسدّب ٍ قؿبٍتْبي ًبضي اص ثکبسگيشي قَاػذ خبظ هيثبضذ .ؾوٌبً اقالػابت
هٌذس دس گضاسضْبي هبلي اسبسبً هحذٍد ثِ اقالػبت کوي است.
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 . 11دس فشايٌذ گضاسضگشي هبلي ،تجضيِ ٍ تحليل ّضيٌِ -فبيذُ ثبيذ هذًظش قشاس گيشد.
 . 11ػذُاي هؼتقذًذ کِ ثِ هٌظَس پبسخگَيي ،اسائِ اقالػابت ثبياذ ثاذٍى هحاذٍديت ثبضاذ.
اهب اسائِ اقالػبت هفػل ثِ جبي ايٌکِ کوک کٌٌذُ ثبضذ ،هيتَاًذ استفبدُکٌٌذُ سا گواشاُ
سبصد.

05

