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 الطحينثؿن اهلل الطحوي 
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 :. پيطگفتار1

ّبي هَضخ انالحيٍِ  03/05/1386ّبي طجز قسُ ًعز ؾبظهبى ههَة زؾشَضالٗول اػطايي اٞكبي اَالٖبر قط٦ز 7زض اػطاي هٟبز هبزُ 

هَضخ  29386/122هسيطُ ؾبظهبى ثَضؼ ٍ اٍضا٠ ثْبزاض ) اثالٚيِ قوبضُ  زئّي 14/09/1396 ٍ 28/04/1396، 27/06/1389، 06/04/1388

زض ؾبهبًِ ٦سال ( قط٦ز دباليف ًٟز قيطاظ ٍ زيگط ًبقطاى دصيطٞشِ قسُ زض ثَضؼ ٍ ٞطاثَضؼ  399946ِ قوبضُ ديگيطي ث 29/09/1396

 . ثبقٌسهي ؾبالًٌِيي ه٣ُٕ ّوچهبِّ ٍ  9، 6، 3اي ه٧لٝ ثِ اٞكبي گعاضـ سٟؿيطي هسيطيز زض ه٣بَٕ هيبى زٍضُ

ّسٜ ايي يَاثٍ، ثْجَز ؾَزهٌسي اَالٖبر اضائهِ قهسُ زض گهعاضـ     ، هُبث١ يَاثٍ سْيِ گعاضـ سٟؿيطي هسيطيز سْيِ قسُ گعاضـ حبيط

٦ٌٌهسگبى  اؾشٟبزُگيطي ثْشط اضائِ آى ّوطاُ ثب نَضسْبي هبلي هٌؼط ثِ سهوين سالـ ثط آى اؾز ٦ِ ثبقس ٍسٟؿيطي هسيطيز ٍاحس سؼبضي هي

   گطزز.زضثبضُ سبهيي هٌبثٕ ثطاي ٍاحس سؼبضي 

اضائهِ  هشون ٍ ه٧ول نَضسْبي ههبلي  ثِ ٌَٖاى  ثَزُ ٍ 29/12/1398گعاضـ حبيط هجشٌي ثط اَالٖبر اضائِ قسُ زض نَضسْبي هبلي هٌشْي ثِ 

ٍ  گطزآٍضي گعاضـ سٟؿيطي هسيطيز ْيِس  قط٦ز دباليف ًٟز قيطاظ ) ؾْبهي ٖبم ( َج١ يَاثٍ گعاضـ سٟؿيطي هسيطيز .گطززهي  قهسُ 

   ضؾيسُ اؾز . قط٦ز ز هسيطُئثِ سبييس ّي

 

ّيات هديرُء اعضا  اهضاء سوت ًوايٌدُ 

 ٖعيع هحوس ا٦جطي ( ٖبمّبهَى ؾذبّبى )ؾْبهي  گصاضيؾطهبيِقط٦ز 
 - هسيطُ ّيبر ضئيؽ

 هَْٝٚيط 
 

گصاضي ؾْبم ٖسالز اؾشبى آشضثبيؼبى قط٦ز ؾطهبيِ

 )ؾْبهي ٖبم( قط٢ي
 ثبث٥ َبٍؾي

ت يهسيط ٖبهل ٍ ًب

 –ّيبر هسيطُ  ضئيؽ

  هَْٝ

 ٖلي دب٦ساهي قط٦ز گطٍُ گؿشطـ ًٟز ٍ گبظ دبضؾيبى )ؾْبهي ٖبم(
 –ًَٖ ّيبر هسيطُ 

 ٚيط هَْٝ
 

 دؽ ٍ ي٦بضاٞشبزگ اظ ، ِٟيٍْ ، يثبظًكؿشگ نٌس٠ٍ

 )هَؾؿِ( قسُ ازٚبم ٍ يهل يثب٧ًْب ٦بض٦ٌبى اًساظ
 قوؽ السيٌيٖجسالطحين 

 –ًَٖ ّيبر هسيطُ 

 ٚيط هَْٝ
 

 ظازُثْعاز هل٥ ( ذبلّبهَى ؾذبّبى )ؾْبهي  ذسهبر هسيطيزقط٦ز 
–ّيبر هسيطُ  ًَٖ

  هَْٝ
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 قط٦ز دباليف ًٟز قيطاظ

 ) ؾْبهي ٖبم (

 

 :ًگر در گسارش تفسيری هديريتتياًيِ هديريت در ذػَظ اطالعات آيٌدُ. 2

ًگهطي اؾهز   ّبي ّوطاُ آى هُبلِٗ قَز. ايي گعاضـ قبهل ػوالر آيٌهسُ هبلي ٍيبززاقزّبي گعاضـ سٟؿيطي هسيطيز ثبيس ّوطاُ ثب نَضر

" ، "اًشٓههبض"، "ثههطآٍضز"، "ثههبٍض"، "ثيٌههيدههيف" طثبقههس. ٦لوههبسي ًٓيههزض اضسجههبٌ هههي٦ههِ ثههب ضٍيههسازّبي آسههي يههب ٖول٧ههطز آسههي قههط٦ز 

زٌّهسُ  ًگط ًكبىًگط اؾز. ػوالر آيٌسُثيبًگط ػوالر آيٌسُ، ٍ انُالحبر هكبثْي ٦ِ ثِ قط٦ز هطثٌَ اؾز "احشوبال"، "ذَاؾشِ"،"سوبيل

ّهب ٍ هٟطٍيهبر   ّب، ٖسم ٢ُٗيهز ّبي ػبضي اظ ضٍيسازّب ٍ ٖو٧طز هبلي آسي اؾز. ايي ػوالر زض هٗطو ضيؿ٥ثيٌياًشٓبضار، ثبٍضّب يب ديف

 ثبقٌس.ٚيط ٢ُٗي ٢طاض زاضًس. ثٌبثطايي ًشبيغ ٍا٢ٗي هو٧ي اؾز هشٟبٍر اظ ًشبيغ هَضز اًشٓبض 

 هاّيت وسة ٍ وار: . 3

ٞههل زٍم اؾبؾهٌبهِ  7هبزُ  ٢4بًهَى اؾبؾٌهبهِ قهط٦ز هلي ًٟهز ايطاى ٍ ثٌس  5هبزُ  "الٝ"قط٦ز دباليف ًٟز قيطاظ ثطاؾهبؼ ثٌس 

 1377هْط  26 زض سبضيد  144514سبؾيهؽ ٍ سحهز قوبضُ  "ؾْبهي ذبل"نَضر  ّبي ًٟشي ايطاى ثِ قط٦ز هلي دباليف ٍ درف ٞطآٍضزُ

ثِ هَػت نَضسؼلؿِ هؼوٕ  1388اؾٌٟس  22ّب ٍ هبل٧يز نٌٗشي سْطاى ثِ طجز ضؾيسُ اؾز. قط٦ز زض سبضيد  زض ازاضُ طجهز قط٦ز

 ًوبز ثب ًعز ؾبظهبى ثَضؼ ٍ اٍضا٠ ثْبزاض 1390زي  10ثِ قط٦ز ؾْبهي ٖبم سجسيل ٍ زض سبضيد  1388سيط  30ٖوَهي ٠َٞ الٗبزُ هَضخ 

ثطاؾبؼ ههَثِ هؼوٕ ٖوَهي  يي. ّوچٌگطٞز هَضز هٗبهلِ ٢طاض طاىيزض ٞطاثَضؼ اؾْبم قط٦ز  1391 طيس 14 ديطجز ٍ اظ سبض "قطاظ"

 "قط٦ز"هط٦ع انلي قط٦ز اظ سْطاى ثِ قيطاظ اًش٣بل يبٞز ٦ِ ثب سَػِ ثِ ايي هَئَ  1392سيط  30الٗبزُ نبحجبى ؾْبم ثِ سبضيد  ٠َٞ

 ثِ طجز ضؾيسُ اؾز. طاظيسؼبضي قّب ٍ هَؾؿبر ٚيط زض ازاضُ طجز قط٦ز 41148سحز قوبضُ  1393ثْوي  26هشٗب٢جبً زض سبضيد 

 زض حبل حبيط قط٦ز دباليف ًٟز قيطاظ ػعٍ ٍاحسّبي سؼبضي ٞطٖي قط٦ز گطٍُ گؿشطـ ًٟز ٍ گبظ دبضؾيبى )ؾْبهي ٖبم( اؾز.  

 ثبقس.انْٟبى هي -ػبزُ قيطاظ 22قيطاظ، ٦يلَهشط  هط٦ع انلي قط٦ز )٦بضذبًِ(

 فعاليت اغلي ضروت : .  3.1

 هَضَعات اغلي -الف 

هٌَٓض سَليس، ثبظاضيبثي، ٞطٍـ، نسٍض اًَأ هرشلٝ هحهَالر ًٟشي، قيويبيي ٍ ِ ثطزاضي اظ ٦بضذبًؼبر نٌٗشي ثاًساظي ٍ ثْطُ( احساص، ضا1ُ

 هكبثِ

ٍ هحهَالر ػبًجي دشطٍقيوي ( اظ قط٦ز  ( زضيبٞز، هٗبٍيِ ) ؾَآح ( ٍ ذطيس ذَضا٤ دباليكگبُ ) ًٟز ذبم، هبيٗبر گبظي، گبظ َجيٗي2

 ٦ٌٌسُ زاذلي ٍ ذبضػي زيگط ّبي ًٟشي ايطاى، قط٦ز هلي گبظ ايطاى ٍ يب ّط ٖطيِهلي ًٟز ايطاى، قط٦ز هلي دباليف ٍ درف ٞطآٍضزُ

ز ؾٟيس، ًٟز گبظ، ًٟز ّبي ًٟشي اظ ٢جيل ثٌعيي، ًٟ( اًؼبم ٖوليبر دباليف ٍ ٞطآٍضـ ًٟز ذبم ٍ ؾبيط ّيسض٦ٍطثَضّب، ؾبذشي ٞطآٍضز3ُ

 ػبًجيّبي ٦َضُ، ؾَذز َّاديوب ٍ ؾبيط هكش٣بر ٍ ٞطآٍضزُ

 ( اًؼبم ّط گًَِ ٖوليبر ثِ هٌَٓض ٖطيِ هَاز هٌسضع زض اؾبؾٌبه4ِ

 هَضَعات فرعي  - ب

 ّب ٍ هكبض٦ز ثب اقربل ح٣ي٣ي ٍ ح٢َ٣ي زاذلي ٍ ذبضػي ( سك٧يل اًَأ قط٦ز1
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 قط٦ز دباليف ًٟز قيطاظ

 ) ؾْبهي ٖبم (

 ذبضػي، نبزضار ٍ اًؼبم اًَأ هٗبهالر ثبظضگبًي زاذلي ٍ ذبضػي هطسجٍ ثب ٖوليبر قط٦ز( ذطيس ٍ ٞطٍـ ٦بالّبي زاذلي ٍ 2

 اؾبؾٌبهِ 2هبزُ “ ة”( ؾبيط هَاضز ثِ قطح ثٌس 3

 وٌد:غٌعت يا غٌايعي وِ ضروت در آى فعاليت هي.  3.2

ثٌسي قسُ اؾز. ثب احشؿبة ٞطاثَضؼ َج٣ِزض ثبظاض ” اي ّبي ًٟشي، ٥٦ ٍ ؾَذز ّؿشِٞطآٍضزُ” قط٦ز دباليف ًٟز قيطاظ زض گطٍُ 

ًوبيٌس ٦ِ ثطاؾبؼ   قط٦ز دباليكي ٦كَض زض حَظُ دباليف ًٟز ذبم ٞٗبليز هي 10قط٦ز دباليف ًٟز ؾشبضُ ذليغ ٞبضؼ، زض حبل حبيط 

ضيعي سيطيز ثطًبهِ)هبًذص: ػساٍل ذَضا٤ ٍ سَليس ه قط٦ز دباليف ًٟز قيطاظ زض ه٣بم ّكشن ٢طاض گطٞشِ اؾز. ْطٞيز دباليف ًٟز ذبم،

 ّبي ًٟشي ايطاى(سلٟي٣ي قط٦ز هلي دباليف ٍ درف ٞطاٍضزُ

-

 

390 

370 
360 

320 

250 250 

110 

60 60 

25 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450
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 قط٦ز دباليف ًٟز قيطاظ

 ) ؾْبهي ٖبم (

 

 ادارُ ضروت ساذتار. 3.3

ّبي ًٟشي، ٥٦ ّبي طجز قسُ ًعز ثَضؼ اٍضا٠ ثْبزاض زض گطٍُ ٞطآٍضزُزض ْٞطؾز قط٦ز 10972ب قوبضُ ث  10/10/1390قط٦ز زض سبضيد 

 هَضز هٗبهلِ ٢طاض گطٞشِ اؾز. 14/04/1391اي ثب ًوبز قطاظ زضع گطزيس ٍ ؾْبم آى ثطاي اٍليي ثبض زض سبضيد ٍ ؾَذز ّؿشِ

 س: ثبق زض حبل حبيط َج١ ػسٍل شيل هي ؾْبهساضاى
 

زضنس ؾْبمسٗساز ؾْبمزضنس ؾْبمسٗساز ؾْبم

ز ٍ گبظ دبضؾيبى ) ؾْبهي ٖبم ( 555,547,69454.06555,409,76554.05قط٦ز گطٍُ گؿشطـ ًٟ

__205,508,72020.0نٌس٠ٍ ثبظًكؿشگي ، ٍْيِٟ ، اظ ٦بضاٞشبزگي ٍ دؽ اًساظ ٦بض٦ٌبى ثب٧ًْبي هلي ٍ ازٚبم قسُ

205,509,72020.0205,509,72020.00قط٦ز ّبي ؾطهبِي گصاضي اؾشبًي ؾْبم ٖسالز ) ؾْبهي ٖبم (

4,329,9930.422,661,2760.26قط٦ز ؾطهبِي گصاضي ّبهَى ؾذبّبى ) ؾْبهي ٖبم (

708,7260.07708,7260.07قط٦ز ثبظضگبًي ٍ سؼبضر ّبهَى ؾذبّبى ) ؾْبهي ذبل (

501,0000.05501,0000.05قط٦ز ذسهبر هسيطيز ّبهَى ؾذبّبى ) ؾْبهي ذبل (

55,442,7475.4057,248,3935.57ؾبيط اقربل ٍ قط٦شْب

شي ايطاى )ؾْبهي ذبل ( 20550972020--قط٦ز هلي دباليف ٍ درف ٞطاٍضزُ ّبي ًٟ

1,027,548,6001001,027,548,600100

1398/12/291397/12/29

  

 

54.06 

20 

20 

0.42 

0.07 
0.05 

5.4 

 گظتزع نفت ً گاسپارطیان

صنذًق باسنؼظتگی ، ًظیفو ، اس کار 
افتادگی ً پض انذاس کارکنان بانکيای مهی 

 ً ادغاو ػذه

 طزمایو گذاریيای اطتانی طياو عذانت

 ػزکت طزمایو گذاری ىامٌن طپاىان

ػزکت باسرگانی ً تجارت ىامٌن  
 طپاىان

 ػزکت خذمات مذیزیت ىامٌن طپاىان

 طایز اػخاؽ ً ػزکتيا
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 ) ؾْبهي ٖبم (

 

  

 ضئيؽ زٞشط 

 هسيط ٖبهل
 ضئيؽ ضٍاثٍ ٖوَهي

 ضئيؽ 

 ثبظاضيبثي ٍ ٞطٍـ

 ّيبر هسيطُ

 هسيط ٖبهل

ضئيؽ اؾش٣طاض سَؾِٗ 

 ؾبهبًِ ّبي هسيطيشي

ضئيؽ ثْساقز , 

 ايوٌي ٍ هحيٍ ظيؿز
ضئيؽ اهَض ديوبًْب ٍ  ضئيؽ حطاؾز

 ح٢َ٣ي

ضئيؽ حؿبثطؾي 

 زاذلي

 هسيطيز ٖوليبر

 ٦بضزاى اهَض زٞشطي

 ضئيؽ 

 ًَثش٧بضي ٖوليبر

 هسيط هٌبثٕ اًؿبًي هسيط هبلي هسيط ثبظضگبًي

ضئيؽ ٦ل هٌْسؾي 

 دباليف

ضئيؽ ٦ل ًگْساضي 

 ٍ سٗويطار
 ضئيؽ ٦ل ضئيؽ آظهبيكگبُ

ثْطُ ثطزاضي   

ضئيؽ ثطًبهِ ضيعي 
سَليس ٍ اذشالٌ هَاز 

 ًٟشي

ضئيؽ ثبظضؾي ٌٞي ٍ 
حٟبْز اظ ذَضزگي 

 ٞلعار

 ضئيؽ

هٌْسؾي ٖوَهي   

 ٦بضقٌبؼ اضقس
ثطًبهِ ضيعي سَليس ٍ  

 اذشالٌ هَاز ًٟشي

 .سبختبر سبزهبًي 3.4
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 هديراى ضروت 3.5

ًوبيٌسُ هَْٝ ٍ چْبض ًوبيٌسُ  زٍ اًس ٍ  ثبقس ٦ِ ًوبيٌسگبى آًبى زض ّيأر هسيطُ هٗطٞي قسُ ًَٖ ح٢َ٣ي هي 5ّيأر هسيطُ قط٦ز زاضاي 

  :ثبقس اًس. اَالٖبر هطثٌَ ثِ اًٖبي ّيأر هسيطُ ٍ هسيطٖبهل قط٦ز ثِ قطح شيل هي هَْٝزيگط ٚيط

اعضای ّيات هديرُ  /    غيرهَظف هَظف سوت ًوايٌدُ   
 تحػيالت /

هدرن حرفِ ای    
ّای سَاتك واری زهيٌِ  

گصاضي قط٦ز ؾطهبيِ

ّبهَى ؾذبّبى )ؾْبهي 

 ٖبم(

 ليؿبًؽ هسيطيز زٍلشي ٚيط هَْٝ ضئيؽ ّيبر هسيطُ ٖعيع هحوس ا٦جطي

هٗبًٍز ّبي َطح ٍ ثطًبهِ  -قط٦ز نبايطاى: هٗبٍى ازاضي ٍ هٌبثٕ اًؿبًي

 ٍ ثَزػِ، ّوبٌّگ ٦ٌٌسُ نبقيطاظ ٍ هسيط ٦ل ذسهبر ثبظضگبًي 

هسيط ٖبهل هَؾؿِ ضٞبُ  -قط٦ز اضسجبَبر ؾيبض ايطاى: هكبٍض هسيط ٖبهل

ضئيؽ ٦ويشِ  -ضئيؽ ّيبر هسيطُ قط٦ز ؾطهبيِ گصاضي آضهبى -اٍل

ياًًجبَي ٍ ٞطٌّگ -ضٞبّي –٦ز ّبي ًٓبم هكبض  

گصاضي ؾْبم قط٦ز ؾطهبيِ

ٖسالز اؾشبى آشضثبيؼبى 

 قط٢ي)ؾْبهي ٖبم(

 بث٥ َبٍؾيث

ت ضئيؽ بيهسيط ٖبهل ٍ ً

 ّيبر هسيطُ

 ليؿبًؽ هٌْسؾي قيوي هَْٝ

ضئيؽ  -هٌْسؼ اضقس ٞطآيٌس ٍاحسّبي س٣ُيط ٍ آيعٍهب٦ؽ

 CRUهٌب١َ دباليكي آيعٍهب٦ؽ ٍ

هسيط -ضئيؽ ازاضُ ثْطُ ثطزاضي –ضئيؽ ازاضُ دباليف   

  -ٖوليبر

قط٦ز گطٍُ گؿشطـ ًٟز 

ٍ گبظ دبضؾيبى )ؾْبهي 

 ٖبم(

هَْٝ ٚيط ًَٖ ّيبر هسيطُ ٖلي دب٦ساهي  

هٌْسؾي ليؿبًؽ  ٠َٞ

 قيوي ٍ دشطٍقيوي

هكبٍض هَؾؿِ -ّوبٌّگ ٦ٌٌسُ سطاظ ّيسض٦ٍطثَضي ٦كَض

ثطًبهِ هٗبٍى ٍ ٢بئن ه٣بم هسيط -هُبلٗبر ثيي الوللي اًطغي

ضئيؽ اهَضسَليس، -ضيعي سلٟي٣ي قط٦ز دباليف ٍ درف

٦بضقٌبؼ اضقس اهَض سَليس ٍ ههطٜ هسيطيز ثطًبهِ  -ههطٜ

هكبض٦ز زض سين َطاحي ٍ -ضيعي سلٟي٣ي قط٦ز هلي ًٟز

اضا٤ كگبّْبي يؾبذز ٦بضذبًؼبر ضٌٍٚؿبظي انْٟبى ٍ دبال

 -ٍ ثٌسضٖجبؼ

نٌس٠ٍ ثبظًكؿشگي ، 

 ٍْيِٟ ، اظ ٦بضاٞشبزگي ٍ

دؽ اًساظ ٦بض٦ٌبى ثب٧ًْبي 

 هلي ٍ ازٚبم قسُ )هَؾؿِ(

ٖجسالطحين قوؽ 

 السيٌي

 ٚيط هَْٝ ًَٖ ّيبر هسيطُ

٠َٞ ليؿبًؽ هٌْسؾي 

 قيوي

ؽ آة ثط٠ ثربض ، ضئيؽ ثطًبهِ ضيعي ٍ ٣ًبل ٍ اًش٣بل ًٟشي ضئي

، ضئيؽ دباليف ، هسيط ٖبهل ٍ ًَٖ ّيئز هسيطُ قط٦ز 

 دباليف ًٟز قيطاظ

قط٦ز ذسهبر هسيطيز 

 ّبهَى ؾذبّبى 

 )ؾْبهي ذبل(

 هَْٝ ًَٖ ّيبر هسيطُ ظازُثْعاز هل٥

ليؿبًؽ هٌْسؾي 

ثط٠)گطايف ؾيؿشوْبي 

 ٦ٌشطل ٍ اثعاضز٢ي١(

ضئيؽ -دشطٍقيوي ضاظي: هٌْسؼ سٗويطار اثعاضز٢ي١

 -ضئيؽ هٌْسؾي ٖوَهي-ثْطُ ثطزاضي يَسيليشي

 ؾطدطؾز ذسهبر ٌٞي

 اػطاييدشطٍقيوي ٞؼط: هسيط 
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 ) ؾْبهي ٖبم (

 ضروتي اجرای الساهات حاوويت 3.6

قَز ٦ِ حب٦ويز قط٦شي ثِ هؼؤَ ضٍاثٍ ٍ س٣ؿين ٢سضر هيبى هسيطيز اػطايي، ّيبر هسيطُ، ؾْبهساضاى ٍ زيگط شيٌٟٗبى قط٦ز اَال٠ هي

دبؾرگَيي چگًَگي  ّبي ًٓبضر ّيبر هسيطُ ثط ًحَُ ازاضُ قط٦ز سَؾٍ هسيطيز اػطايي ثَزُ ٍ اظ ؾَي زيگط ثِاظ ي٥ ؾَ قبهل ضٍـ

قَز. زض ايي ضاؾشب انَل حب٦ويز قط٦شي زض ؾُح ػْبى ثِ قطح ظيط سٗييي گطزيسُ اًٖبي ّيبر هسيطُ ثِ ؾْبهساضاى ٍ قط٦ز، هطثٌَ هي

 اؾز:

 

 

ههَة  "ايطاىّبي دصيطٞشِ قسُ زض ثَضؼ اٍضا٠ ثْبزاض سْطاى ٍ ٞطاثَضؼ زؾشَضالٗول حب٦ويز قط٦شي قط٦ز"ؾبظهبى ثَضؼ ٍ اٍضا٠ ثْبزاض 

٦ليِ ًبقطاى دصيطٞشِ قسُ زض ثَضؼ اٍضا٠ ثْبزاض ٍ ٞطاثَضؼ  ثِ 12/08/1397هَضخ  97/ة/037/440آى ؾبظهبى ضا َي ًبهِ  27/04/1397

 سْطاى اثال٘ ًوَز.

 

 

 اصَل 

 حبكویت ضركتي

: اصل ضطن 

هطخص كردى  

دلیك هسئَلیت 

ّبی ّیبت 

 هذیرُ

: اصل اٍل 

ایجبد زیربٌبی 

الزم برای 

اجرای كبرآهذ 

اصَل حبكویت 

 ضركتي

: اصل دٍم 

حوبیت از 

حمَق 

سْبهذاراى 

 عوذُ ٍ جسء
: اصل سَم 

رفتبر یكسبى بب 

 سْبهذاراى

: اصل چْبرم 

تَجِ ٍ بِ 

رسویت ضٌبختي 

ًمص كبرهٌذاى 

در حبكویت 

 ضركتي

: اصل پٌجن 

ضفبفیت در  

افطبی 

 اطالعبت
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 گرفته است: صورت، اقدامات زير ؾبظي العاهبر هعثَضزض ضاؾشبي ديبزُ

 سك٧يل ٦ويشِ حؿبثطؾي: 3.6.1

 ٦ويشِ حؿبثطؾي، ٦و٥ ثِ ايٟبي هؿئَليز ًٓبضسي ّيبر هسيطُ ٍ ثْجَز آى ػْز ٦ؿت اَويٌبى ه٣َٗل اظ هَاضز ظيطّسٜ اظ سك٧يل 

 ثبقس:هي 

 اططثركي ٞطآيٌسّبي ًٓبم ضاّجطي، هسيطيز ضيؿ٥ ٍ اططثركي حؿبثطؾي هؿش٣ل -1

 ؾالهز گعاضقگطي هبلي -2

 اططثركي حؿبثطؾي زاذلي -3

 ي هؿش٣لاؾش٣الل حؿبثطؼ هؿش٣ل ٍ اططثركي حؿبثطؾ -4

 ضٖبيز ٢َاًيي، ه٣طضار ٍ العاهبر -5

 اًٖبي ٦ويشِ حؿبثطؾي قط٦ز ٖجبضسٌس اظ:

 

 سوت ًام ٍ ًام ذاًَادگي

عضَ  غير 

هَظف 

ّيات 

 هديرُ

 ًَٖ

 هؿش٣ل

 

َ عض

 هالي

 

 

رضتِ 

 تحػيلي

 

 همطع تحػيلي

 

تاريد عضَيت 

در وويتِ 

 حساترسي

ّای سَاتك واری زهيٌِ  

 ثلِ ثلِ ًَٖ ٦ويشِ ا٦جط لُٟي

 

 ثلِ

 

 

هسيطيز 

 هبلي

 

٦بضقٌبؾي 

 اضقس

24/09/1395  

هٗبٍى هبلي قط٦ز  -ؾبل 10هسيط هبلي دشطٍقيوي انْٟبى، 

هسيط هبلي قط٦ز هلي نٌبيٕ  -ؾبل 8هلي نٌبيٕ دشطٍقيوي، 

ؾبل 1دشطٍقيوي،   

 حؿبثساضي ثلِ ثلِ ثلِ ًَٖ ٦ويشِ هحوس ًوبظي

 ز٦شطاي

ايحطِٞ  
31/01/1392  

ّب زاذل ٍ ذبضع اظ ٦كَض، زاًكگبُؾبث٣ِ سسضيؽ ٍ سح٣ي١ زض 

ّبي هبلي ٍ نٌٗشي ٍ اًؼبم ٖوليبر َطاحي ؾيؿشن -ؾبل 30

هٗبًٍز هبلي ٍ ازاضي زاًكگبُ  -حؿبثساض ضؾوي -حؿبثطؾي

 قيطاظ  زض ؾِ ًَثز

 ٖعيع هحوس ا٦جطي

ضئيؽ 

 ٦ويشِ

 ثلِ ثلِ ثلِ

هسيطيز 

 زٍلشي

27/11/1397 ٦بضقٌبؾي  

هٗبًٍز ّبي َطح  -قط٦ز نبايطاى: هٗبٍى ازاضي ٍ هٌبثٕ اًؿبًي

ٍ ثطًبهِ ٍ ثَزػِ، ّوبٌّگ ٦ٌٌسُ نبقيطاظ ٍ هسيط ٦ل ذسهبر 

 ثبظضگبًي 

هسيط ٖبهل  -قط٦ز اضسجبَبر ؾيبض ايطاى: هكبٍض هسيط ٖبهل

ضئيؽ ّيبر هسيطُ قط٦ز ؾطهبيِ گصاضي  -هَؾؿِ ضٞبُ اٍل

اًًجبَي ٍ  -ضٞبّي –٦ز ضئيؽ ٦ويشِ ّبي ًٓبم هكبض -آضهبى

 ٞطٌّگي
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 هحػَالت اغلي ضروت 3.7

 ٌس ٍ ٦ّبي ًٟشي ايطاى سَليس هي ٞطآٍضزُ قط٦ز دباليف ًٟز قيطاظ هحهَالر ذَز ضا سحز اؾشبًساضزّبي قط٦ز هلي دباليف ٍ درف

سطيي هحهَالر  ثبقس. هْن  هي زض نَضر نالحسيس هؿئَليي شيطثٍ زض قط٦ز هص٦َض ٢بزض ثِ نسٍض ثطذي اظ هحهَالر ثِ ذبضع اظ ٦كَض

 قط٦ز ٍ ٦بضثطز ّط ي٥ ثِ قطح شيل اضائِ قسُ اؾز.

 ٦بضثطز ٞطآٍضزُ

 ثِ ٌَٖاى ؾَذز زض ٍؾبيل گبظ ؾَظ ذبًگي ٍ نٌبيٕ هرشلٝ، ثِ ٌَٖاى ػبيگعيي زض ذَزضٍّب  گبظ هبيٕ 

 ٌَٖاى ؾَذز زض اًَأ هَسَضّبي ثٌعيٌي زضٍى ؾَظِ ث ثٌعيي هَسَض هٗوَلي

 ثِ ٌَٖاى ؾَذز زض لَاظم ًٟز ؾَظ ذبًگي ٍ نٌٗشي ٍ ًيع زض چطاْٚبي ضٍقٌبيي ؾٟيسًٟز 

 ّبي ذبًگي ٍ نٌٗشيثِ ٌَٖاى ؾَذز زض هَسَضّبي زضٍى ؾَظ زيعلي ٍ اًَأ هكٗل ًٟز گبظ

 ًٟز ٦َضُ ؾج٥
ّبي طبثز ٍ هشحط٤ ٍ نٌبيٗي ٦ِ هكٗل َطاحي قسُ ػْز ؾيؿشن احشطا٠ ثِ ٌَٖاى ؾَذز زض زيعل

 آًبى ٢بثليز ههطٜ ايي ٞطآٍضزُ ضا زاقشِ ثبقس.

 ًٟز ٦َضُ ؾٌگيي
ّبيي ٦ِ زض ؾيؿشن ؾَذشي آًْب ؾَذز هبيٕ ؾٌگيي ديكٌْبز قسُ ثِ ٌَٖاى ؾَذز زض نٌبيٕ ٍ ًيطٍگبُ

 اؾز.

 اًَأ حالل
ّب، ؾبذز سيٌط حالل زض ّب، ضًگْب، ػالزٌّسُ ٍ هط٦ت چبح، ؾبذز چؿت ض٢ي١ ٦ٌٌسُ زض ال٤ ال٧ل

 …ّب، ي٧ي اظ هَاز هشك٧لِ سبيط، حالل الؾشي٥ ٍ دبضچِ، ٍا٦ؽچبح 

ّبي دشطٍقيوي سجطيع، اضا٤ ٍ اهيط٦جيط ػْز سجسيل ثِ اسيلي ٍ ذَضا٤ ٍاحس الٟيي ٍ آضٍهبسي٥ زض قط٦ز ًٟشبي ؾج٥

 ًٟشبي ؾٌگيي دطٍديلي ٍ...

 ههبضٜ ذبًگيقيويبيي، نٌبيٕ ًٓبهي،   ّبي ٦كبٍضظي،٦فاؾشٟبزُ زض سَليس آٞز گَگطز 

 ؾبظي ٍ ايعٍگبمذَضا٤ ٍاحسّبي ٢يطؾبظي، آؾٟبلز ٦ٍيَم ثبسَم

 ؾَذز ههطٞي َّاديوب ٍ ػز ؾَذز ػز

 ؾبظيذَضا٤ ٦بضذبًؼبر ضٍٚي آيعٍضيؿبي٧ل

 ؾبظيذَضا٤ ٦بضذبًؼبر ضٍٚي آيعٍٞيس

 ؾبظي ٍ ايعٍگبمؾبظي، آؾٟبلزػْز اؾشٟبزُ زض ضاُ اًَأ ٢يط

 

 فرٍش ّای تَزيع ٍ رٍش 3.8

ايي قط٦ز قبهل گبظ هبيٕ، ثٌعيي، ًٟز ؾٟيس، ًٟز گبظ ، ًٟز  َّايي ّبيٖالٍُ ؾَذزِث زض حبل حبيط ٦بًبل سَظيٕ دٌغ ٞطآٍضزُ انلي

ّبي ٞطٖي ٍ ٍاثؿشِ  ٦ِ ي٧ي اظ قط٦ز يطزگينَضر هّبي ًٟشي  قط٦ز هلي درف ٞطآٍضزَُضُ ٍ ّوچٌيي ؾَذز ؾج٥ ٍ ؾٌگيي سَؾٍ ٦

ّبي ٍيػُ اظ َطي١ ثَضؼ ٦بال ٍ  ثبقس ٍ ؾبيط هحهَالر قط٦ز سحز ٌَٖاى ٞطآٍضزُ ّبي ًٟشي هي ثِ قط٦ز هلي دباليف ٍ درف ٞطآٍضزُ

 گطزز .ثَضؼ اًطغي ٖطيِ هي
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 ٍضعيت رلاتتي ضروت 3.9

ّبي دباليف ًٟز آثبزاى، انْٟبى،  ّبي دباليكي هَػَز زض٦كَض قبهل قط٦ززض حبل حبيط ض٢جبي انلي ايي قط٦ز ٖجبضسٌس اظ قط٦ز

ّبي ًٟشي  ٦ٌٌسُ ٞطآٍضزُ سأهييسْطاى، ثٌسضٖجبؼ، اضا٤، الٍاى، ٦طهبًكبُ ، سجطيع ٍ ؾشبضُ ذليغ ٞبضؼ ٦ِ ّط ٦سام اظ ض٢جبي هص٦َض ٖوسسبً 

ضيعي سلٟي٣ي  هطثٌَ ثِ حَظٓ ذَز ثَزُ ٍ ثِ ؾجت ضقس ضٍظاٞعٍى س٣بيب ًؿجز ثِ ٖطيِ زض هَاضز ثؿيبض هٗسٍزي ثطحؿت ثطًبهِ ازاضُ ثطًبهِ

ّبي  طـ ٞٗبليزّبي ا٢شهبزي ٦كَض، ؾيبؾز ٦لي ًٓبم ثط گؿش اًساظ ٍ ثطًبهِقًَس. زض ؾٌس چكن زض ثبظاضّبي ههطٜ ي٧سيگط ٍاضز هي

هسر قبّس َْْض ّبي ٦كَض زض ثلٌس ّبي نٌبيٕ ًٟز، گبظ ٍ دشطٍقيوي ثِ نَضر ٍيػُ سب٦يس زاضز ٦ِ ثب سَؾِٗ دباليكگبُ ا٢شهبزي زض ظهيٌِ

 ض٢جبي ػسيسي ذَاّين ثَز.

ي ٍ هبث٣ي آى سَؾٍ ؾبيط ض٢جبي ّبي ًٟشي ٦ل ٦كَض ضا سأهي زضنس اظ ٦ل ًيبظ ٞطآٍضزُ 3/3ََض هيبًگيي حسٍز قط٦ز دباليف ًٟز قيطاظ ثِ

 ّبي سَليس ٍ ههطٜ ٍ ثِ لحبِ ؾيبؾز ثِ لحبِ اؾشطاسػي٥ ٍ اًحهبضي ثَزى هحهَالر سَليسي ايي قط٦ز زض حَظُ. گطزز هَػَز سأهيي هي

سَليسي سبثٕ  ّبي ّبي ًٟشي زض ٦كَض ًٞبي ض٢بثشي زض ايي نٌٗز حب٦ن ًجَزُ ٍ ٢يوز ٞطآٍضزُ ّبي ٦الى سَليس ٍ سَظيٕ ٞطآٍضزُ گصاضي

 ثبقس. ه٣طضار ثبظاض آظاز ًوي

 :هحيط لاًًَي ٍ ًظارتي ضروت  3.10
 

 لَاًيي ٍ همررات ٍ ساير عَاهل ترٍى سازهاًي 3.10.1
 

 ٢بًَى سؼبضر، ٢بًَى هسًي، ٢بًَى ثَزػِ ؾٌَاسي ٦كَض، ٢َاًيي ٦بض ٍ سبهيي اػشوبٖي  

 ّبي هؿش٣ين ٍ ٢بًَى هبليبر ثط اضظـ اٞعٍز٢ُبًَى هبليبر 

 ّبي ٍاگصاض قسُ زض نٌٗز ًٟزههَثبر ّيبر هحشطم ٍظيطاى زض ضاثُِ ثب قط٦ز 

 ّبي قط٦ز هلي ًٟز ايطاى هطسجٍ ثب ٞٗبليز قط٦زيَاثٍ ٍ زؾشَضالٗول 

 ه٣طضار نٌس٠ٍ ثبظًكؿشگي نٌٗز ًٟز 

 ٢َاًيي ٍ ه٣طضار هطسجٍ ثب ؾبظهبى ثَضؼ اٍضا٠ ثْبزاض 

 ٢َاًيي ٍ ه٣طضار ثَضؼ ٦بال ٍ اًطغي 

 ٍ ه٣طضار زٍلشي هطسجٍ ثب ٦ؿت ٍ ٦بض ا٢شهبزي٢َاًيي  

 (.٢2بًَى الحب٠ ثطذي هَاز ثِ ٢بًَى ثركي اظ ه٣طضار هبلي زٍلز ) 
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 لَاًيي ٍ همررات ٍ ساير عَاهل درٍى سازهاًي   3.10.2
 

 اؾبؾٌبهِ قط٦ز 

 ههَثبر هؼبهٕ 

 ههَثبر ّيبر هسيطُ 

 هٗبهالرًبهِ ّبي زاذلي قط٦ز قبهل آيييآييي ًبهِ 

 ذيٌفعاى : 3.11
 

 اًس، ٦ِ ٖجبضسٌس اظ:ؾبلِ قط٦ز زض ًٓط گطٞشِ قسُ ضيعي دٌغ ٌَٖاى شيٌٟٗبى قط٦ز زض ا١ٞ ثطًبهِ دٌغ گطٍُ انلي ٦ِ ثِ

ٌَٖاى ي٥ قط٦ز ؾْبهي ٖبم زاضاي ؾْبهساضاى ٦الى ٍ ذطز ح٣ي٣ي ٍ ح٢َ٣ي ّؿز ٦ِ ثبّسٜ  قط٦ز دباليف ًٟز قيطاظ ثِسْاهداراى: 

 اًس. اظ هٌبٕٞ ايي قط٦ز ا٢سام ثِ ذطيس ؾْن ًوَزُ هٌسي ثْطُ

ّبي َّايي(، قط٦ز هلي ًٟز ايطاى ّبي ًٟشي ايطاى) دٌغ ٞطآٍضزُ انلي ٍ ؾَذزقبهل قط٦ز هلي دباليف ٍ درف ٞطآٍضزُهطترياى: 

 ٍقيوي ٍ ؾبيط هكشطيبى ٖوسُّبي دشط)٢يط ٍ هبلچ سْبسطي(، قط٦ز ًٟز دبؾبضگبز، قط٦ز دشطٍقيوي قبظًس، قط٦ز هٗوبضاى سؼبضر، قط٦ز

٦ٌٌسگبى هَاز ًٟشي،  ّبي ًٟشي ايطاى، ذٌَُ لَلِ ٍ هربثطار، سأهييقبهل قط٦ز هلي دباليف ٍ درف ٞطآٍضزُوٌٌدگاى:  تأهيي

 ٦ٌٌسگبى ٦بال ٍ ذسهبر سأهيي

 ّبي ًٟشي ايطاىقط٦ز هلي دباليف ٍ درف ٞطآٍضزُتَزيع وٌٌدگاى: 

 ّبي زٍلشي ٍ ٚيطزٍلشي قْطؾشبى ظض٢بى( ، ؾب٦ٌيي قْط قيطاظ، اضگبى قبهل ؾب٦ٌيي هؼبٍض قط٦ز )جاهعِ: 

 قبهل ضؾوي، ٢طاضزازي، ديوب٧ًبضيواروٌاى: 

 ضروت از هٌظر تَرض اٍراق تْادار 3.12

ٍ ّبي ًٟشي، ٥٦ ّبي طجز قسُ ًعز ثَضؼ اٍضا٠ ثْبزاض زض گطٍُ ٞطآٍضزُزض ْٞطؾز قط٦ز 10972ثب قوبضُ  10/10/1390قط٦ز زض سبضيد 

 هَضز هٗبهلِ ٢طاض گطٞشِ اؾز. 14/04/1391اي ثب ًوبز قطاظ زضع گطزيس ٍ ؾْبم آى ثطاي اٍليي ثبض زض سبضيد ؾَذز ّؿشِ

آذطيي ٢يوز ـ ثبظاض اضظ سٗساز ضٍظّبي ثبظ ثَزى ًوبز سٗساز ؾْبم هٗبهلِ قسُ زٍضُ هبلي

6,475 6,653,380 80 21,058,831 1393/12/29

8,190 8,415,626 201 63,442,566 1394/12/29

15,794 16,229,103 223 76,846,498 1395/12/30

12,418 12,760,099 243 62,742,946 1396/12/29

26,538 27,269,085 231 195,182,491 1397/12/29

49,758 51,128,763 231 352,768,912 1398/12/29
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 اهتياز ضفافيت اطالعاتي ضروت   3.13

گطزز،  ؾَي ٍظاضر ًٟز سسٍيي ٍ ثِ قط٦ز اثال٘ هيّبي ًٟشي اظ زض اضسجبٌ ثب اهشيبظ قٟبٞيز اَالٖبسي قط٦ز ثب سَػِ ثِ اي٧ٌِ ًطخ ٞطآٍضزُ

ّبي هبلي ذهَنبً زض ثرف ٞطٍـ ٍ ثْبي سوبم قسُ ّب ٖوال اه٧بى سْيِ ثِ ه٢َٕ نَضرلصا زض نَضر ثطٍظ سبذيط زض اثال٘ ًطخ ّبي ٞطاٍضزُ

ضزُ ثبضگصاضي اَالٖبر زض ؾبيز ٦سال ثب قَز ٦ِ زض ا٦ظط هَاضز ثِ زليل سبذيط اثال٘ ًطخ ٞطآٍگطزز. ثِ ّويي زليل هكبّسُ هيهيؿط ًوي

ّب اظ ّبي حَظُ دباليف ًٟز ثَزُ ٍ ايي قط٦زگيط سوبم قط٦زقَز. ايي زض حبلي اؾز ٦ِ ايي هك٧ل گطيجبىضٍ هيسبذيطّبي ه٧طضي ضٍثِ

 اهشيبظ قٟبٞيز اَالٖبسي هُلَثي ثطذَضزاض ًيؿشٌس.

 . اّداف ٍ راّثرد ّا :  4

 هأهَريت ضروت 4.1

سبهيي ًيبظّبي هٌب١َ هط٦عي ٍ ػٌَة ٦كَض ٍ سالـ  "ّبي ًٟشي هَضز ًيبظ ٦كَض ذهَنبدباليف ًٟز ذبم ٍ سَليس اًَأ ٞطآٍضزُ زضيبٞز ٍ

 ّبي شيٌٟٕ.ثطاي سَليس هحهَالسي ثب ٦يٟيز ثبالسط ٍ ػلت ضيبيز هكشطيبى ٍ ؾبيطَطٜ

 ضروت چطن اًداز 4.2

( اظ ػولِ اّن اّساٜ  5ٍ  4ثب اؾشبًساضزّبي ثِ ضٍظ ػْبًي ) اظ ػولِ اؾشبًساضزّبي يَضٍ ّبي ًٟشي ثب ٦يٟيز هٌبؾت ٍ هُبث١ سَليس ٞطآٍضزُ

 ثبقس.ايي قط٦ز دباليكي هي

 استراتصی والى ضروت 4.3

 ّبي اػشوبٖي.  آٞطيٌي ٍ هؿئَليز ٍ ٦بض ثب سأ٦يس ثط اضظـ ثْجَز ٍ سَؾِٗ دبيساض ٦ؿت 

 اّداف استراتصيه ضروت 4.4

 ،ّبي شيٌٟٕشطيبى، ٦بض٦ٌبى ٍ ؾبيط َطٜثْجَز ضيبيشوٌسي هك  

 ّب،ّب ٍ هربَطار ًبقي اظ ٞٗبليزحصٜ يب ٦بّف ضيؿ٥ 

 ،ؾبظي ٍ انالح ٞطآيٌسّباضس٣بي ٦وي ٍ ٦يٟي هحهَالر، ثْيٌِ  

 ،ّبي ظيؿز هحيُيديكگيطي اظ آلَزگي  

  .ٍضيسح١٣ اّساٜ ؾبظهبًي ٍ اٞعايف ثْطُگطٍّي زض ضاؾشبي  هسيطيز اضس٣بي زاًف ٌٞي ٦بض٦ٌبى، سطٍيغ ٞطٌّگ هكبض٦ز ٍ ٦بض  

 گيطي ٖول٧طز، سؼعيِ ٍ سحليل ًشبيغ ٍ ثْجَز هؿشوط هٗيبضّبي اطط ثركي ٞطآيٌسّب،دبيف ٍ اًساظُ 
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 ّبي هرشلٝ، اًَأ حالل ٍ سٌَٔ زض اضائِ هحهَالر ثط اؾبؼ ًيبظ ثبظاضّبي ّسٜ ٍ ٦يٟيز آًْب، هبًٌس سَليس ثٌعيي ثب ا٦شبى  

 ،اًَأ ٢يط

 ضؾبًس سب هكشطي٦ٌٌسگبى هيْجَز اثعاضّبيي ٦ِ قط٦ز اظ َطي١ آًْب اضظـ ٍ هُلَثيز هحهَالر ذَز ضا ثِ اَالٔ ههطٜث  

 ّبي اظ ثيي سَليسار هرشلٝ دباليكي هحهَل اضائِ قسُ قط٦ز دباليف ًٟز قيطاظ ضا ذطيساضي ٦ٌس، هبًٌس سطٍيغ هعيز 

 ،هَاز ًٟشي ٢يوز ،٦يٟيز ٍ حول ًؿجز ثِ ؾبيط سَظيٕ ٦ٌٌسگبى

 

 ذط هطي 4.5

اٖش٣بز ثِ انَل هسيطيز ٦يٟيز ػبهٕ ٍ سالـ زضػْز ديبزُ ؾبظي آى زض هحيٍ ٦بض ثب سَليس هؿشوط ٍ ثب ٦يٟيز هحهَالر  

 هُبث١ ثب العاهبر سٗييي قسُ ػْز هكشطي،

س٧ليٝ ٍ ديكگيطي اظ ثطٍظ  ٍ اؾش٣طاض آى زض ّوِ اثٗبز ٦بضي قبهل قٌبؾبئي، ٦ٌشطل، سٗييي HSEاٖش٣بز ٍ سْٗس ضاؾد ثِ اهط   

گيطي آًْب هُبث١ ثب ّبي ظيؿز هحيُي ٍ دبيف ٍ اًساظُّب ( ٍ آاليٌسُّب ٍ ثيوبضيثبض قٛلي ) ًٓيط ههسٍهيزذُطار، َٖاضو ظيبى

 ّبي قط٦ز،آذطيي العاهبر ٢بًًَي ٍ ه٣طضار هطسجٍ ثب ٞٗبليز

 ،اٖش٣بز ثِ هٌكَض اذال٢ي ؾبظهبى ٍ ضٖبيز هَاضز آى زض هحيٍ ٦بض  

 ،ّب ٍ ثبظًگطي ؾبالًِ آًْب زض ؾيؿشن هسيطيز ي٧ذبضچِثطًبهِ ضيعي ٍ سٗييي س٧ليٝ اّساٜ ٦الى ٍ ذطز، ضٍي٧طزّب، اؾشطاسػي  

 ط٦ز،ّب ٍ ٞطآيٌسّبي قٍضي ٍ سْٗس ثِ ثْجَز هؿشوط زض ٦ليِ ٞٗبليزسالـ زض ػْز اٞعايف ثْطُ 

 ،ّبي ػسيسآٍضيّبي يبزگيطي ٍ ٞطاّن آٍضزى ٞطنز هٌبؾت ػْز اهط دػٍّف ٍ اؾشٟبزُ اظ ٞيحوبيز اظ اهط سح٣ي٣بر ٍ ٞٗبليز  

گيطي هؿشوط ًٓطار هكشطيبى ٍ شيٌٟٗبى ٍ ديگيطي ًٓطار س٣َيز ٞطٌّگ اضسجبَبر زضٍى ٍ ثطٍى ؾبظهبًي ٍ ؾٌؼف ٍ اًساظُ  

 ،آًبى

 ،قي، اًگيعقي، ٍٞبزاضي، ٞطٌّگي ٍ هسيطيشي هٌبثٕ اًؿبًي قط٦ز ٍ ث٧بضگيطي ّويبضي ٍ هكبض٦ز آًبىسَؾِٗ ٍ اضس٣بء ؾُح آهَظ  

 ،٦ٌٌسگبى ٍ ديوب٧ًبضاى نبحت نالحيزاًشربة ٍ ث٧بضگيطي ٖطيِ  
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 استراتصی ٍ اتسارّای اغلي تازارياتي 4.6

آهيعز سب دبؾرگَي ثبظاض ّسٜ ثبقس ٍ  ثبظاضيبثي ّؿشٌس ٦ِ قط٦ز آًْب ضا زض ّن هياي اظ اثعاضّبي ٢بثل ٦ٌشطل  اؾشطاسػي ٍ اثعاضّبي ثبظاضيبثي هؼوَِٖ

سَاًس اًؼبم زّس سب ثط هيعاى س٣بيبي هحهَالسف اطط ثگصاضز. اؾشطاسػي ٍ اثعاضّبي انلي ثبظاضيبثي  ّبيي اؾز ٦ِ قط٦ز هي زضثطگيطًسُ سوبم ٞٗبليز

 قًَس. ي هيقط٦ز دباليف ًٟز قيطاظ ثِ چْبضگطٍُ انلي َج٣ِ ثٌس

ّبي هرشلٝ يب ًٟز  ثبقس، هبًٌس سَظيٕ ثٌعيي ثب ا٦شبى قبهل سٌَٔ زض اضائِ هحهَالر ثط اؾبؼ ًيبظ زض ثبظاضّبي ّسٜ ٍ ٦يٟيز آًْب هيهحػَالت: 

 گبظ ثب هكرهبر هرشلٝ ثط حؿت ًيبظ ثبظاض.

گطزز ٍ ثرف آٖن هحهَالر سَليسي اظ ايي ٦بًبل ثِ  هيّبي ًٟشي ايطاى ضا قبهل  ّبي انلي ٍ سرههي قط٦ز هلي درف ٞطآٍضزُ ٞٗبليزتَزيع: 

 گطزز.ضؾس ٍ هبث٣ي هحهَالر اظ َطي١ ثَضؼ ٦بال ٍ اًطغي ٖطيِ هي زؾز ههطٜ ٦ٌٌسگبى هي

ّبي زاذلي سَؾٍ ايي ثرف اًؼبم  ّبي هطثٌَ ثِ سٗييي ٢يوز گصاضي ّبي ًٟشي، ٦ليِ ؾيبؾز ّبي ذبل زٍلز اظ ٞطآٍضزُ ثِ لحبِ حوبيز  ليوت:

ّبي  سٟبٍر ٢يوزذليغ ٞبضؼ ثَزُ ٍ هبثِ FOBّبي  ؾبظي سبثٕ ٢يوز گصاضي هحهَالر ايي قط٦ز دؽ اظ ذهَني گيطز لي٧ي هجٌبي ٢يوز يه

 ّبي زيگط ٢بثل ػجطاى ذَاّس ثَز. زاذلي ٍ َٞة ذليغ ٞبضؼ زض ؾجس حوبيشي زٍلز ثِ نَضر ؾَثؿيس يب دطزاذز

٦ٌٌسگبى ضؾبًسُ سب هكشطي اظ ثيي  َطي١ آًْب اضظـ ٍ هُلَثيز هحهَالر ذَز ضا ثِ اَالٔ ههطٜثبقس ٦ِ قط٦ز اظ  قبهل اثعاضّبيي هيترٍيج: 

٦ٌٌسگبى  ّبي ٢يوز، ٦يٟيز ٍ حول ًؿجز ثِ ؾبيط سَظيٕ سَليسار هرشلٝ دباليكي هحهَل اضائِ قسُ قط٦ز ضا ذطيساضي ًوبيس هبًٌس سطٍيغ هعيز

ثبقٌس لي٧ي چَى ثرف ٖوسُ ا٢شهبز  ط هجٌبي ٖطيِ ٍ س٣بيبي ثبظاض زاضاي ضٍي٧طزّبي ذبل هيهَاز ًٟشي. اثعاضّبي هُطٍحِ زض ا٢شهبز آظاز ٍ ث

زّس، ّط ٢سض هيعاى زذبلز زٍلز زض حَظُ ا٢شهبز، سَليس ٍ سَظيٕ ثيكشط ثبقس ا٢شهبز آى ٦كَض ثِ  ايطاى ضا ا٢شهبز اًحهبضي ٍ زٍلشي سك٧يل هي

حب٦ن ًرَاّس ثَز ٍ ايي ًٞب اؾشٟبزُ اظ اثعاضّبي هْن ثبظاضيبثي ضا حسا٢ل زض ثبظاضّبي زاذلي  ؾوز ا٢شهبز ثؿشِ حط٦ز ٦طزُ ٍ ًٞبي ض٢بثشي ثط آى

 ًيبظ ذَاّس ًوَز. اي اظ هَاضز ثي هحسٍز ٍ زض دبضُ

 ای ضروت ّای تَسعِ طرح.4.7

يي ٦بّف اططار ٍ ديبهسّبي قط٦ز دباليف ًٟز قيطاظ زض ضاؾشبي اّساٜ اؾشطاسػي٥ ذَز، اضس٣بء ٦يٟيز سَليس ًٟز گبظ ٍ ثٌعيي ٍ ّوچٌ

 ضا هس ًٓط ٢طاض زازُ اؾز. ثطاي زؾشيبثي ثِ ايي هْن، احساص ٍاحسّبي سهٟيِ ًٟشبي ؾج٥ 5ٍ  4ز هحيُي ثط اؾبؼ اؾشبًساضز يَضٍظيؿ

ثك٧ِ زض ضٍظ زض  26000ثك٧ِ زض ضٍظ ٍ ٍاحس سهٟيِ ّيسضٍغًي ًٟز گبظ ثِ ْطٞيز  5000ٍ ايعٍهطيعاؾيَى ثِ ْطٞيز  6500ثِ ْطٞيز 

ٍ  91ثِ  87)ٖسز ا٦شبى( ثٌعيي ًْبيي سَليسي دباليكگبُ اظ ؾَظيّب ، اضس٣بء زضػِ آضامثبقس. ّسٜ ٦لي ايي َطححبل ديگيطي هي

ّبي هَضز اقبضُ ثِ يي ذهَل گعاضقي اظ ٍيٗيز  دطٍغُا ثبقس. زضّوچٌيي اٞعايف هطَٚثيز ًٟز گبظ ثب ٦بّف سط٦يجبر گَگطزي هي

 گطزز.قطح شيل ايٟبز هي
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 تػفيِ ًفتای سثهٍاحد  4.7.1

ّبي هَػَز قبهل سهٟيِ ٍ آهبزُ ؾبظي ذَضا٤ ٍاحس ايعٍهطيعاؾيَى َطاحي قسُ اؾز. زض ايي ٞطآيٌس، آاليٌسٍُاحس ٠َٞ ثِ هٌَٓض ديف

يبثس. َطاحي ثٌيبزي ٍ زض هؼبٍضر ٦بسبليؿز ٍ گبظ ّيسضٍغى ثِ نَضر چكوگيطي ٦بّف هيگَگطز، ًيشطٍغى، الٟيي ٍ ٞلعار ؾٌگيي 

 سٟهيلي ٍاحس ٠َٞ سَؾٍ ذسهبر ٌٞي هٌْسؾي قط٦ز دباليف ًٟز قيطاظ اًؼبم قسُ ٍ هشٗب٢ت آى ٖوليبر هٌْسؾي ذطيس آٚبظ ٍ 

 ٞي َّايي، ْطٍٜ ٍ اػعاء دبيذيٌگ ذطيساضي قسُ ٍ  ّب، ٦وذطؾَض، ٦َضُ، هجسل حطاضسي،زض حبل حبيط سؼْيعار انلي َطح قبهل دوخ

 هي ثبقس  هيليَى زالض 15زض هطحلِ ًهت سؼْيعار اؾز. ثطآٍضز ّعيٌِ ٦ل ايي دطٍغُ ثبلٙ ثط 

 ثبقس:ثٌسي ثِ قطح ظيط هيديكطٞز ٍا٢ٗي دطٍغُ هُبث١ ثب ثطًبهِ ظهبى

 

 ٍا٢ٗي قطح ضزيٝ

 100%  َطاحي ثٌيبزي 1

 97.17% َطاحي سٟهيلي 2

 80.14% سساض٦بر 3

 60.3%   اػطا 4

 83.22%   ٦ل

 

 ٍاحد ايسٍهريساسيَى 4.7.2

ؾَظي )ٖسز ا٦شبى( ًٟشبي ؾج٥ َطاحي قسُ اؾز. ايي ٞطآيٌس ٦ِ زض هؼبٍضر ٦بسبليؿز ٍ گبظ ايي ٍاحس ثِ هٌَٓض اٞعايف زضػِ آضام

زض ؾبذشبض هَل٧َلي ّيسض٦ٍطثَضّبي ذُي ) زضػِ آضام ؾَظي دبييي( سط ثِ ٍاؾُِ سٛييط قَز، اه٧بى سَليس ثٌعيي هطَٚةّيسضٍغى اًؼبم هي

زاض ) ايعٍ دبضاٞيٌي( ثط ًوبيس. ثٌعيي سَليسي زض ايي َطح ثب سط٦يجبر قبذِؾَظي ثبال( ضا ٞطاّن هيثِ ّيسض٦ٍطثَضّبي قبذِ زاض ) زضػِ آضام

قَز. ّب هحؿَة هيسطيي ثٌعيي سَليسي دباليكگبٌَُٖاى هطَٚة ذالٜ ؾبيط هٌبثٕ سَليسي ثٌعيي دباليكگبُ ثب سط٦يجبر حل٣َي ظيبز، ثِ

 ثبقس. ٍيػگي قبذم ثٌعيي سَليسي َطح، ٖبضي ثَزى اظ سط٦يجبر الٟيي، آضٍهبسي٥، سَلَئي ٍ ثٌعى هي

بً ٢طاضزاز ذطيس ًْبيشه٧بسجبر ٞطاٍاًي نَضر دصيطٞز ٍ  ّبي ذبضػيثِ هٌَٓض اذص ليؿبًؽ، َطاحي ثٌيبزي ٍ ذطيس ٦بسبليؿز ًيع ثب قط٦ز

 ثبقس.هيليَى زالض هي 45ثطآٍضز ّعيٌِ ٦ل ايي دطٍغُ ثبلٙ ثط  ليؿبًؽ ٍ َطاحي ثٌيبزي ه٣ٌٗس گطزيس.
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 :ٍاحدگَگردزدايي از هحػَالت هياى تمطير. 4.7.3

ًٟز گبظ  زض ايي قط٦ز دباليكي احساص ٍاحس سهٟيِ ّيسضٍغًي ًٟز گبظ ٍ ٍاحسّبي ػبًجي هَضز ًيبظ ثِ هٌَٓض اضس٣بء ٦يٟي سَليس     

( ٍ ّوچٌيي ٦بّف اططار ٍ ديبهسّبي ظيؿز هحيُي هس ًٓط ٢طاض گطٞشِ ام ٍظًيديدي 10)حسا٦ظط گَگطز 5هُبث١ اؾشبًساضز يَضٍ 

ثبقس. زض ايي ٞطآيٌس ٖالٍُ ثط ٦بّف هيعاى ٠َٞ، اٞعايف هطَٚثيز ًٟز گبظ ثب ٦بّف سط٦يجبر گَگطزي هي اؾز. ّسٜ اظ احساص ٍاحس

 يبثس. ٍاحس اٞعايف هي 5سب  2گَگطز، ٖسز ؾشبى ًٟز گبظ سهٟيِ قسُ ًيع ثيي 

ثك٧ِ زض ضٍظ ثَزُ ٦ِ هيعاى  26ض000ثك٧ِ زض ضٍظ( ثِ هيعاى  60ض000ثب ذَضا٤ يبسي ٞٗلي، ٦ل ًٟز گبظ دباليكگبُ)زض قطايٍ ٖول    

دي دي ام ٍظًي هشٛيط اؾز ٦ِ ثب اػطايي قسى َطح هَضز اقبضُ، حسا٦ظط هيعاى  8500سب  6000گَگطز ًٟز گبظ ًْبيي آى زض هحسٍزُ 

 بريٍ ٖول يبزيٌث يَطاح ؿز،ي٦بسبل ييسبه ،ليؿبًؽ٢طاضزاز اذص يبثس. ام ٍظًي ٦بّف هيديدي 10گَگطز ًٟز گبظ  سَليسي ثِ ٦وشط اظ 

ّبي ػبًجي قبهل ٍاحس احساص ٍ َطاحي ٍاحس“ يوٌب .ثبقس يزالض ه َىيليه 191.4َطح هجلٙ  ياؾز ٍ ثطآٍضز هبل قسُه٣ٌٗس  يياػطا

ٍاحس سهٟيِ دؿبة نٌٗشي، هكٗل ػسيس ٍ ٚيطُ ًيع اظ  ،سبهيي ا٢الم يَسيليشي سطـ، ٍاحس سهٟيِ گبظ ثب آهيي، ٍاحس ثبظيبٞز گَگطز، آة

 ثبقس. ٍهبر ايي دطٍغُ هيهلع

 . واّص ٍ ويفي سازی ًفت وَرُ:4.7.4

 ثهِ ٌٖهَاى هكهبٍض    ODCCقهط٦ز  ثبقهس ٍ  سط هظل گبظٍئيهل ههي  ايي َطح ثِ هٌَٓض ٦بّف ًٟز ٦َضُ ٍ اٞعايف هحهَالر ثب اضظـ    

 .ثبقس يزالض ه َىيليه 35َطح هجلٙ  يثطآٍضز هبل .اًشربة گطزيسُ اؾزهُبلِٗ َطاحي هَْٟهي 

 . ٍاحد ّيدرٍشى سازی:4.7.5

زض ايي ذهَل طجز  ثبقس.هيزض زؾز ا٢سام  TGTايي َطح ثِ هٌَٓض سبهيي ّيسضٍغى هَضز ًيبظ ٍاحس سهٟيِ ّيسضٍغًي ًٟز گبظ ٍ 

 ثبقس.هيليَى زالض هي 28.7ذسهبر) اًشربة ٍ ذطيس اليؿٌؽ( اًؼبم قسُ اؾز. ثطآٍضز هبلي َطح 

 ويلَ ٍلت: 230.احداث ذط اًتمال ترق 4.7.6

ثبقس. ٍ زض حبل اًؼبم هُبلٗبر اٍليِ هي ثبقسهيزض زؾز ا٢سام  اي ػسيسّبي سَؾِٗثط٠ هَضز ًيبظ َطحايي َطح ثِ هٌَٓض سبهيي 

 ثبقس.هيليَى زالض هي 12ثطآٍضز هبلي َطح 
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 :ّا ٍ رٍاتط.هٌاتع، ريسه5

 . هٌاتع هالي در اذتيار ضروت:5.1

هسر هٗبزل ٦َسبُّبي گصاضيهيليَى ضيبل، ؾطهبيِ 512ض429، قط٦ز ٍػَُ ٣ًسي هٗبزل29/12/1398هٌشْي ثِ  ؾبل هبلي زض دبيبى 

ّبي ػبضي هٗبزل هيليَى ضيبل، هؼؤَ زاضايي 1ض687ض561ّبي سؼبضي ٍ ٚيط سؼبضي هٗبزل هيليَى ضيبل، زضيبٞشٌي 10ض478ض270

ثبقس. هٌبثٕ هبلي زض زؾشطؼ قط٦ز ثَاؾُِ هيهيليَى ضيبل  2ض607ض659ٍ ؾَز ؾذطزُ ثب٧ًي هٗبزل  هيليَى ضيبل 20ض610ض715

 گطزز.ّبي ٍيػُ سبهيي هيسبهيي ذَضا٤ ثطذي نٌبيٕ ّوؼَاض ٍ ٞطٍـ ثَضؾي ٞطآٍضزُ

 

  :هالي ريسه هديريت .5.2

 ثِ هطثٌَ هبلي ّبي ضيؿ٥ هسيطيز ٍ ًٓبضر ٍ الوللي ثيي ٍ زاذلي هبلي ثبظاضّبي ثِ ّوبٌّگ زؾشطؾي ثطاي قط٦ز، هسيطيز

 ايي. ٦ٌس هي سحليل ٍ سؼعيِ ّب ضيؿ٥ اًساظُ ٍ زضػِ حؿت ثط ضا دصيطي آؾيت زاذلي، ضيؿ٥ ّبي گعاضـ َطي١ اظ قط٦ز ٖوليبر

 هسيطيز. ثبقس هي ٣ًسيٌگي ضيؿ٥ ٍ اٖشجبضي ضيؿ٥ ،(ّب ٢يوز ؾبيط ضيؿ٥ ٍ اضظ ًطخ ضيؿ٥ قبهل) ثبظاض ضيؿ٥ قبهل ّب ضيؿ٥

 زًجبل ثِ قط٦ز هسيطيز  .زّس ٦بّف ضا ّب ضيؿ٥ اظ دصيطي آؾيت سب ٦ٌس هي ًٓبضر قسُ اػطا ّبي ؾيبؾز ٍ ّب ضيؿ٥ ثط قط٦ز

 هٗشجط ّبيًبهِيوبًز اذص ٍ ٣ًسيٌگي ضيؿ٥ ٦بّف ػْز ؾْبم ؾَز هٌبؾت سَظيٕ َطي١ اظ ّب ضيؿ٥ ايي اططار ٦طزى حسا٢ل

 .ثبقسهي ض٢جب ؾبيط ثب قط٦ز ٞٗلي ه٢َٗيز اضظيبثي ّوچٌيي ٍ سَليس ٞطآيٌس زض ثبظًگطي ٍ اٖشجبضي هكشطيبى اظ ثب٧ًي

 :تازار ريسه .5.2.1

 ثب ثبظاض ضيؿ٥ اظ دصيطي ؾيتآ. زّس هي ٢طاض اضظي هجبزلِ ّبي ًطخ زض سٛييطار ضيؿ٥ هٗطو زض ضا آى اٍل ٍّلِ زض قط٦ز ّبي ٗبليزٞ

 اضظ ّبي ًطخ زض هحشول ه٣ٌُي سٛييط ي٥ سبطيط حؿبؾيز، سحليل ٍ سؼعيِ. قَز هي گيطي اًساظُ حؿبؾيز، سحليل ٍ سؼعيِ اظ اؾشٟبزُ

 ثِ ٍ ٦ٌس هي س٧ويل ضا ضيؿ٥ هٗطو زض اضظـ حؿبؾيز، سحليل ٍ سؼعيِ ثطاي سط ََالًي ظهبًي زٍضُ. ٦ٌس هي اضظيبثي ضا ؾبل َي زض

 يب ثبظاض ّبي ضيؿ٥ اظ قط٦ز دصيطي آؾيت زض سٛييطي ّيچگًَِ .٦ٌس هي ٦و٥ ثبظاض، ّبي ضيؿ٥ اظ دصيطي آؾيت اضظيبثي زض قط٦ز

 ضا ظيط هَاضز  اضظ، ضيؿ٥ اظ دصيطي آؾيت ٦طزى هسيطيز هٌَٓض ثِ قط٦ز .اؾز ًسازُ ضخ ّب، ضيؿ٥ آى گيطي اًساظُ ٍ هسيطيز ًحَُ

 :گيطز هي ث٧بض

 :ارز ريسه هديريت .5.2.1.1

 زض اضظ سؿٗيط ًطخ اؾبؼ ثط َّايي ؾَذز ٍ انلي ّبيٞطآٍضزُ دٌغ ٞطٍـ ّوچٌيي ٍ ذبم ًٟز ذطيس ذهَل زض قط٦ز هٗبهالر

 هي ذبم ًٟز ػْبًي ّبيًطخ اظ هشبطط ّبٞطآٍضزُ ٍ ذبم ًٟز ّبي٢يوز اي٧ٌِ ثِ سَػِ ثب ٍ. قَزهي گصاضي٢يوز ٍ سٗييي ًيوب ؾبهبًِ

 ًَؾبًبر ثٌبثطايي. قَزهي زازُ دَقف ّب ٞطآٍضزُ ٞطٍـ ًطخ اٞعايف َطي١ اظ ذبم ًٟز ذطيس ثْبي سؿٗيط ًطخ اٞعايف لصا ثبقٌس،

 .اؾز ًساقشِ قط٦ز ٖول٧طز زض اي هالحِٓ ٢بثل سبطيط اضظ ًطخ
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 ّا:ساير ليوتريسه  .5.2.1.2

 زض هكشط٤ گصاضيؾطهبيِ ّبينٌس٠ٍ گصاضيؾطهبيِ ٍاحسّبي ذطيس نطٜ ؾَزآٍضي اٞعايف ػْز قط٦ز ٣ًسي هٌبثٕ اظ ثركي

 ٍ ّبنٌس٠ٍ ًَٔ ايي ٞٗبليز هبّيز ثِ سَػِ ثب. اؾز قسُ( ثْبزاض اٍضا٠ ٍ ثَضؼ ؾبظهبى ًٓبضر سحز) طبثز زضآهس ثب ثْبزاض اٍضا٠

. زاقز ذَاّس قط٦ز هبلي ٍيٗيز ثط ًبچيعي سبطيط ثْبزاض اٍضا٠ ٢يوز ًَؾبى قط٦ز، ايي زض ّبنٌس٠ٍ ايي زض گصاضيؾطهبيِ هجلٙ

 .اؾز ًكسُ اضائِ ّبزاضايي گًَِ ايي ٢يوز ًَؾبى ثِ ًؿجز حؿبؾيز سحليل ٍ سؼعيِ لصا

 :اعتثاری ريسه هديريت .5.2.2

 ثطاي هبلي ظيبى ثِ هٌؼط ٦ِ ثبقس ًبسَاى ذَز ٢طاضزازي سْٗسار ايٟبي زض ٢طاضزاز َطٜ ٦ِ زاضز اقبضُ ضيؿ٧ي ثِ اٖشجبضي ضيؿ٥

 ٦طزُ اسربش ضا ه٣شًي هَاضز زض ٦بٞي، ٍطي٣ِ اذص ٍ هٗشجط ٢طاضزاز ّبي َطٜ ثب سٌْب هٗبهلِ ثط هجٌي ؾيبؾشي قط٦ز. قَز قط٦ز

 قسُ ًٓبضر هؿشوط ََض ثِ هكشطيبى اٖشجبض. زّس ٦بّف ضا هكشطيبى سَؾٍ سْٗسار ايٟبي زض ًبسَاًي اظ ًبقي اٖشجبضي ضيؿ٥ سب اؾز،

 ٞطٍـ ثِ العام ٍ ّب هحسٍزيز َطي١ اظ اٖشجبضي دصيطي آؾيت. يبثس هي گؿشطـ سبييسقسُ ٢طاضزازّبي َطٜ ثب هٗبهالر ٦ل اضظـ ٍ

 هلي قط٦ز اظ َلت قبهل سؼبضي ّبي زضيبٞشٌي .يبثسهي ٦بّف ٍ ٦ٌشطل ايطاى ٦بالي ثَضؼ ٍ اًطغي ثَضؼ قط٦شْبي زض ّبٞطآٍضزُ

 ّوچٌيي. قَز هي اًؼبم زضيبٞشٌي ّبي حؿبة هبلي ٍيٗيز اؾبؼ ثط هؿشوط اٖشجبضي اضظيبثي. ثبقسهي ايطاى ًٟشي ّبيٞطآٍضزُ درف

 ايطاى ٦بالي ثَضؼ ٍ اًطغي ثَضؼ قط٦شْبي َطي١ اظ يب هؿش٣ين نَضر ثِ ٦بٞي ٍ الظم ٍطي٣ِ اٖشجبضي ّبيٞطٍـ ذهَل زض قط٦ز

 .ًوبيس هي اذص

 :ًمديٌگي ريسه هديريت. 5.2.3

 سبهيي ثلٌسهسر ٍ هسر هيبى هسر، ٦َسبُ هسيطيز ثطاي هٌبؾت ٣ًسيٌگي ضيؿ٥ چبضچَة ي٥ ٣ًسيٌگي، ضيؿ٥ هسيطيز ثطاي قط٦ز

 ًٓبضر َطي١ اظ ٦بٞي، ؾذطزُ ًگْساضي َطي١ اظ ضا ٣ًسيٌگي ضيؿ٥ قط٦ز. اؾز ٦طزُ سٗييي ٣ًسيٌگي هسيطيز العاهبر ٍ ٍػَُ

 .٦ٌس هي هسيطيز هبلي، ّبي ثسّي ٍ ّب زاضايي ؾطضؾيس ه٣بَٕ سُجي١ َطي١ اظ ٍ ٍا٢ٗي، ٍ قسُ ثيٌي ديف ٣ًسي ّبي ػطيبى ثط هؿشوط
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 .ًشبيغ ٖوليبر ٍ چكن اًساظ ّب : 6

  :قط٦ز هبليز ٖول٧ط ثطضؾي 6.1

1398/12/291397/12/291396/12/29دارايي ّا

دارايي ّای غير جاری:

        824,448      1,443,311      3,180,295زاضايي ّبي طبثز هكَْز

               192         291,057         381,888زاضايي ّبي ًبهكَْز

        120,000      1,293,394      2,870,349ؾطهبيِ گصاضي ّبي ثلٌس هسر

           24,656         221,116         108,432زضيبٞشٌي ّبي ثلٌس هسر

          15,000           15,150           17,650ؾبيط زاضايي ّب

         984,296      3,264,028       6,558,614جوع دارايي ّای غير جاری

دارايي ّای جاری:

        830,238         130,581         761,153ديف دطزاذز ّب

     3,515,201      9,232,751      7,171,302هَػَزي هَاز ٍ ٦بال

        509,837         357,246       1,687,561زضيبٞشٌي ّبي سؼبضي ٍ ؾبيط زضيبٞشٌي ّب

     8,557,530      8,133,884    10,478,270ؾطهبيِ گصاضي ّبي ٦َسبُ هسر

        547,250         558,859         512,429هَػَزي ٣ًس

    13,960,056     18,413,321      20,610,715جوع دارايي ّای جاری

   14,944,352   21,677,349    27,169,329جوع دارايي ّا

حمَق هالىاًِ ٍ تدّي ّا

حمَق هالىاًِ

     1,027,549      1,027,549      1,027,549ؾطهبيِ 

        102,755         102,755         102,755اًسٍذشِ ٢بًًَي

        949,375      2,559,348       2,861,541ؾبيط اًسٍذشِ ّب

            6,802      3,757,239      1,893,487ؾَز)ظيبى( اًجبقشِ

      2,086,481      7,446,891     5,885,332جوع حمَق هالىاًِ

تدّي ّا

تدّي ّای غيرجاری

     1,437,250      1,926,836       2,663,685دطزاذشٌي ّبي ثلٌس هسر

        539,263         523,698         672,971شذيطُ هعايبي دبيبى ذسهز ٦بض٦ٌبى

      1,976,513      2,450,534      3,336,656جوع تدّي ّای غيرجاری

تدّي ّای جاری:

      6,846,448       6,661,301     14,080,906دطزاذشٌي ّبي سؼبضي ٍ ؾبيط دطزاذشٌي ّب

        443,743      1,214,294                -هبليبر دطزاذشٌي

          40,673           40,244           55,917ؾَز ؾْبم دطزاذشٌي

     3,075,021      3,128,753       2,816,865شذبيط

        475,473         735,332         993,653ديف زضيبٞز ّب

   10,881,358    11,779,924    17,947,342ػوٕ ثسّي ّبي ػبضي

   12,857,871    14,230,458    21,283,997جوع تدّي ّا

   14,944,352   21,677,349    27,169,329ػوٕ ح٠َ٣ هبل٧بًِ ٍ ثسّي ّب

6.1.1.نَضر ٍيٗيز هبلي
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شرح

سال مالي منتهي به 

1398/12/29

سال مالي منتهي به 

1397/12/29

سال مالي منتهي به 

1396/12/29

ميليون ريالميليون ريالميليون ريال

130,179,45975,952,69539,095,093زضآهسّبي ٖوليبسي

)36,477,606()68,007,012()123,525,029(ثْبي سوبم قسُ زضآهسّبي ٖوليبسي

6,654,4307,945,6832,617,487سَد ًاذالع

ِ ّبي ٞطٍـ، ازاضي ٍ ٖوَهي )1,216,585()1,997,512()1,870,378(ّعيٌ

)81,366(1,040,686)5,426,846( ؾبيط ا٢الم ٖوليبسي

)7,297,224()956,826()1,297,951(

6,988,8571,319,536)642,794(سَد عولياتي

)11,875()12,026()24,068(ّعيٌِ ّبي هبلي

502,377)574,642(1,674,174ؾبيط زضآهسّب ٍ ّعيٌِ ّبي ٚيطٖوليبسي

1,007,3126,402,1891,810,038ؾَز ٖوليبر زض حبل سساٍم ٢جل اظ هبليبر 

0)1,035,614(0هبليبر ثط زضآهس 

1,007,3125,366,5751,810,038سَد ذالع

سَد پايِ ّر سْن:

5,2711,284)626( ٖوليبسي- ضيبل

478)48(1,606 ٚيطٖوليبسي- ضيبل

9805,2231,762ؾَز دبيِ ّط ؾْن - ضيبل

6.1.2 .گسارش همايسِ ای غَرت سَد ٍ زياى 
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1398/12/291397/12/291396/12/29واحد اندازه گيرينام محصول

39,53263,392140,241متر مكعبحالل

93,27980,94392,987متر مكعبسوخت سبك و سنگين جت

565,971526,443416,516متر مكعببنسين معمولي

57,68576,17588,485متر مكعبنفت سفيد

1,191,1911,061,7811,099,344متر مكعبنفت گاز

543,490578,167641,307متر مكعبنفت كوره

2,0611,5031,846متر مكعبگوگرد

335,499283,381320,869متر مكعبوكيوم باتوم و انواع قير

71,99571,99674,570متر مكعبگاز مايع

15,20426,0533,230متر مكعبآيسوفيد

32,02943,06235,697متر مكعبآيسوريسايكل

181,44275,491214,868متر مكعبنفتا

3,129,3782,888,3873,129,960جمع

6.1.3.گسارش همايسِ ای همدار  تَليد
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ُ گيریًام هحػَل 1398/12/291397/12/291396/12/29ٍاحد اًداز

30,34855,006146,388هشط ه٧ٗتحالل

JP4 17,62812,65515,155هشط ه٧ٗتؾَذز ؾج٥

ATK 74,95372,72979,612هشط ه٧ٗتؾَذز ؾٌگيي

538,592532,346413,078هشط ه٧ٗتثٌعيي هٗوَلي

54,22850,36660,119هشط ه٧ٗتًٟز ؾٟيس

1,249,0891,053,2871,096,149هشط ه٧ٗتًٟز گبظ

565,928499,975645,305هشط ه٧ٗتًٟز ٦َضُ ٍ هبلچ

2,1738781,770هشط ه٧ٗتگَگطز

332,428276,783317,041هشط ه٧ٗت٦ٍيَم ثبسَم ٍ اًَأ ٢يط

72,22971,98274,574هشط ه٧ٗتگبظ هبيٕ

15,20426,0533,230هشط ه٧ٗتآيعٍٞيس

26,41539,70836,859هشط ه٧ٗتآيعٍضيؿبي٧ل

181,44075,491214,868هشط ه٧ٗتًٟشب

3,160,6552,767,2593,104,148ػوٕ

6.1.4.گسارش همايسِ ای همدار فرٍش
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1398/12/291397/12/291396/12/29ٍاحد ًام هحػَل

1,377,9901,591,6882,044,395هيليَى ضيبلحالل

JP4 888,478372,701206,458هيليَى ضيبلؾَذز ؾج٥

ATK 3,726,0352,088,7121,152,904هيليَى ضيبلؾَذز ؾٌگيي

23,520,47913,819,0775,812,855هيليَى ضيبلثٌعيي 

2,635,6161,838,430977,641هيليَى ضيبلًٟز ؾٟيس

61,079,89032,497,99415,800,000هيليَى ضيبلًٟز گبظ

18,345,50812,144,4006,995,774هيليَى ضيبلًٟز ٦َضُ 

22,2109,8758,731هيليَى ضيبلگَگطز

8,687,7696,044,3782,560,576هيليَى ضيبل٦ٍيَم ثبسَم ٍ اًَأ ٢يط

1,886,0991,277,267701,765هيليَى ضيبلگبظ هبيٕ

615,911936,24838,389هيليَى ضيبلآيعٍٞيس

1,095,1221,011,864446,739هيليَى ضيبلآيعٍضيؿبي٧ل

6,298,3522,320,0612,348,866هيليَى ضيبلًٟشب

75,952,69539,095,093  130,179,459ػوٕ

6.1.5.گسارش همايسِ ای هثلغ  فرٍش
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 اذيط ّبيلؾبضًٍس ٞطٍـ ٍ ثْبي سوبم قسُ  6.1.6

 

 سَد ) زياى ( ٍالعي 6.1.7

سرهايِ 

) هيليَى ريال (

سَد ) زياى ( 

) هيليَى ريال (

سَد ) زياى ( ّر 

سْن 

) ريال (

سال هالي

1,027,549374,5593641393

1,027,549282,8582751394

1,027,5491,767,4711,7201395

1,027,5491,810,0381,7621396

1,027,5495,366,5755,2231397

1,027,5491,007,3129801398
 

 تحليل سَد ذالع 6.1.8

 هَاػِ قسُ اين  ٦ِّعيٌِ ّبي ٖوليبسي اٞعايف ؾبيط  ثب  ؾبل گصقشًِؿجي هيعاى سَليس ٍ ٞطٍـ ًؿجز ثِ  اٞعايف ضٚنيٖلزض زٍضُ هعثَض 

ٖوسُ ٖلز آى ثِ ثحض ّعيٌِ ٦بّف اضظـ هَػَزي ّب هطثٌَ هي ثبقس . ّوچٌيٌي ؾَز ذبلم قط٦ز زض ؾبل ػبضي ًؿجز ثِ ؾبل 

َز زضنس ٦بّف زاقشِ اؾز. اهب ثب سساثيط ذبل هسيطيز ؾَز ؾذطزُ ّبي ثب٧ًي ٦ِ قبهل هبليبر ًوي ثبقس هَػت سح١٣ ؾ  75   گصقشِ

 ًْبيي قسُ اؾز .

 سَد تمسيوي 6.1.9

 

1392139313941395139613971398ضرح

57,635,02946,067,07729,513,94332,030,64539,095,09375,952,695130,179,459هجلٙ ٞطٍـ
هجلٙ ثْبي 

53,248,56545,287,55329,434,98729,863,71836,477,60668,007,012123,525,029سوبم قسُ

سال سَد ًمدی ّر سْن )ريال(سَد ّر سْن )ريال(

364501393

275301394

1,720751395

1,76261396

5,2232,5001397
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 فرٍش تحليل 6.1.10

زضنس ضقس زاقشِ اؾز،   71 قَز ٦ِ اضظـ ٞطٍـ ٍا٢ٗي قط٦ز زض زٍضُ ػبضي زض ٢يبؼ ثب ٖول٧طز زٍضُ هكبثِ ؾبل گصقشِهكبّسُ هي

ّبي ضٚن ٦بّف ًطخ ٞطآٍضزُّب ٖلياٞعايف ه٣ساض ٞطٍـ ٍ ّوچٌيي سبطيط ًطخ سؿٗيط اضظ)ؾبهبًِ ًيوب( ثط ًطخ ٞطآٍضزُ ٖوسسب ثبثز٦ِ ايي اهط 

 انلي زض ثبظاضّبي ػْبًي ثَزُ اؾز.

 :َٖاهل ظيط اظ هْوشطيي زاليل اٞعايف زضآهس ٖوليبسي قط٦ز ثَزُ اؾز 

هيعاى زضآهسّبي ٖوليبسي  اٞعايف ّب سبطيط هؿش٣ين ٍ ثب اّويشي ثطٞطآٍضزُ ه٣ساض ٞطٍـ: ّبي سَليسيٞطآٍضزُ ه٣ساض ٞطٍـ اٞعايف (1

 قط٦ز زاضز.

 55872/ر 99965ٍههَثِ قوبضُ اؾبؼ اٖالم ثب٥ً هط٦عي ثط ،اضظ سؿٗيط : ًوَزاض ظيط ضًٍس سٛييطار ًطخارز تسعير افسايص ًرخ (2

ًطخ سؿٗيط اضظ ثطاي هحبؾجِ ٢يوز  1397آثبى هبُ اظ اثشساي  ٦ِ ه٣طض هي زاضز ّيبر هحشطم ٍظيطاى 22/7/1397ّه هَضخ 

ّب ثِ قط٦ز هلي دباليف ٍ اظ دباليكگبُ ّبي سحَيليّب )ًٟز ذبم ٍ هيٗبًبر گبظي( ٍ ٞطآٍضزُذَضا٤ دباليكگبُ

ّبي ًٟشي ايطاى )دٌغ ٞطآٍضزُ انلي ٍ ؾَذز َّايي(، ثطاثط ثب هشَؾٍ هبّبًِ ًطخ اضظ زض ؾبهبًِ ًيوب درف ٞطآٍضزُ

 زّس. ًكبى هي  1398ؾبل  زضس ثَز، ضا ذَاّ

 ضٍز بضؼ، اًشٓبض هيّبي سَليسي ثِ ًطخ َٞة ذليغ ٞٞطآٍضزُ ٞطٍـثب سَػِ ثِ ٢َاًيي سسٍيي قسُ ػْز ذطيس ًٟز ذبم ٍ ّوچٌيي 

ٞطٍـ سَاهب سحز  ّبيًَؾبًبر ًطخ اضظ ثط ؾَزآٍضي قط٦ز سبطيط ٢بثل سَػْي زاقشِ ثبقس. ثب سَػِ ثِ اي٧ٌِ ثْبي سوبم قسُ ٍ زضآهس

 دَقبًي هَئَ ٠َٞ سب حسٍزي ًَؾبًبر ًطخ اضظي ضا سٗسيل ذَاّس ًوَز.ّن، لصا گيطًس٢طاض هيًطخ اضظ ًَؾبى سبطيط 

 زاقشِ اؾز.   ضًٍس اٞعايكي 1398ؾبل ًوَزاض هكرم اؾز، ًطخ اضظ زض ََض ٦ِ اظ ضًٍسّوبى
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 ًمديٌگيتحليل  6.1.11

ّبي ٣ًسيٌگي، قطايٍ ٣ًسيٌگي ثب زض ًٓط گطٞشي ٍيٗيز هٌبؾت ًؿجز زض ًوَزاض ظيط ًوبيف زازُ قسُ اؾز.ضًٍس سٛييطار ٍػِ ٣ًس   

ّبي ثِ زليل اٞعايف ٣ًسيٌگي ًبقي اظ اٞعايف ؾَز ؾذطزُ 1397. ضًٍس اٞعايكي ؾبل هي ثبقس  ًيبظهٌس سَػِثطاي آسي اهب  قط٦ز هُلَة

ّبي ثب٧ًي ػْز ّبي اذيط ثِ زليل اًش٣بل ٍػِ ٣ًس ثِ ؾذطزُضًٍس ٦بّكي ٍػِ ٣ًس َي ؾبلثبقس ٍ هي ّبي ٍيػُٞطاٍضزُ ثب٧ًي ٍ ٞطٍـ

ّبي دطٍغُثوٌَٓض ثركي اظ هسيطيز قط٦ز  ػْز اؾشٟبزُِ ث 1398قطٍٔ ضًٍس ٦بّكي زض ؾبل  .اؾشٟبزُ ثْيٌِ اظ هٌبثٕ ٣ًسي ثَزُ اؾز

 ّبي سؼبضي هي ثبقس .هي ثبقس ٍ ّوچٌيي اٞعايف زضيبٞشٌي ، اي زض زؾز اػطاؾطهبيِ

 
 

 تحليل تْای توام ضدُ 6.1.12

 :ثبقسهي ثِ قطح ظيط  1398زض ؾبل قط٦ز ّبي سَليس اَالٖبر ّعيٌِ

ًؿجز اظ ٦ل هجلٙ ًَٔ ّعيٌِ

0.968  122,909,052 هَاز

0.001  186,680 زؾشوعز

0.031  3,913,310 ؾطثبض

1.00  127,009,042  ػوٕ

 زّس.  ّبي ًٟشي ضا سك٧يل هيثرف آٖن ثْبي سوبم قسُ سَليس ٞطآٍضزُ ٦ِاؾز  هَاز اٍليِ ٖوسسب قبهل ًٟز ذبم

سؿٗيط ثرف ٖوسُ ايي اٞعايف ًبقي اظ اٞعايف ًطخ اٞعايف زاقشِ اؾز ٍ زضنس  82ًؿجز ثِ ؾبل ٢جل  98ؾبل  قط٦ز زضثْبي سوبم قسُ 

٦ِ ايي اهط ثبٖض اٞعايف ثْبي  ،اؾز ًؿجز ثِ ؾبل گصقشِ ٖلي ضٚن ٦بّف ًؿجي ًطخ ًٟز ذبم ٍ هيٗبًبر زض ثبظاض ّبي ػْبًي ثَزُ اضظ

 ٢جل قسُ اؾزبل ػبضي ًؿجز ثِ ؾبل سوبم قسُ زض ؾ
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 ًسثت ّای هالي ضروتاّن  6.1.13

قطح اًَأ ًؿجز ًَٔ ًؿجز

ًؿجز زاضايي ّبي ػبضي ثِ ثسّي ّبي ػبضي ًؿجز ػبضي

ًؿجز  آًي ) زاضايي ػبضي ثِ ٚيط اظ هَػَزي ٦بال ، 

ديف دطزاذز ٍ ؾذطزُ ؾٟبضقبر( ثِ ثسّي ّبي  ػبضي
ًؿجز آًي

ًؿجز ؾطهبيِ گصاضي ٦َسبُ هسر  ثِ ايبِٞ هَػَزي ٣ًس 

ثِ ثسّي ّبي ػبضي
ًؿجز ٍػِ ٣ًس

ًؿجز ؾَز ذبلم قط٦ز ثِ ػوٕ زاضايي ّب )ROA( ثبظزُ زاضايي

ًؿجز ؾَز ذبلم قط٦ز ثِ  ح٠َ٣ نبحجبى ؾْبم )ROE( ثبظزُ ح٠َ٣ نبحجبى ؾْبم

ًؿجز ؾَز ذبلم قط٦ز ثِ ٞطٍـ قط٦ز ثبظزُ ٞطٍـ

ًؿجز ٦ل ثسّي ثِ ٦ل زاضايي ًؿجز ثسّي ًؿجز ثسّي

ًؿجز 

٣ًسيٌگي

ًؿجز 

ؾَز آٍضي

 

ؾبل 96 ؾبل 97 ؾبل 98

1.28 1.56 1.15

0.88 0.77 0.75

0.84 0.74 0.61

0.12 0.25 0.04

0.87 0.72 0.17

0.05 0.07 0.01

0.86 0.66 0.78

)ROA( ثبظزُ زاضايي

)ROE( ثبظزُ ح٠َ٣ نبحجبى ؾْبم

ثبظزُ ٞطٍـ)حبقيِ ؾَز ذبلم(

ًؿجز ثسّي

ػسٍل ه٣بيؿِ اي اّن ًؿجشْبي هبلي 

قطح

ًؿجز ػبضي

ًؿجز آًي

ًؿجز ٍػِ ٣ًس
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 تحليل ًسثت ّای ًمديٌگي 6.1.14

ّبي ٣ًسيٌگي قط٦ز زض سوبهي ثبقس. ًؿجزّبي ٣ًسيٌگي ًكبى زٌّسُ سَاًبيي قط٦ز ثطاي دبؾرگَيي ثِ سْٗسار ٦َسبُ هسر هيًؿجز

ثبقس ٦ِ قط٦ز اظ ًٓط دطزاذز سْٗسار ٦َسبُ هسر زض ٍيٗيز زٌّسُ ايي اهط هيٍيٗيز هٌبؾجي زاقشِ ٍ ًكبىّبي گصقشِ ٍ ػبضي زٍضُ

ٖسز حبنل قسُ  ،اًسسكريم زازُ "ي٥ " گطاى ٦ِ ٖسز هٌبؾت ثطاي ًؿجز ػبضي ضاثب سَػِ ثِ ًٓط ثؿيبضي اظ سحليل ثبقس.هُلَثي هي

  .ثب ضيؿ٥ ؾَذز هُبلجبسكبى هَاػِ ًرَاٌّس قس يب اٖشجبضزٌّسگبى ثبل٣َُ هطثٌَ ثِ قط٦ز هٌبؾت اؾز ٍ هي سَاى گٟز ثؿشب٧ًبضاى
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 سَدآٍریّای تحليل ًسثت 6.1.15

ؾَز ذبلم ًؿجز ثِ هؼؤَ زاضايي  ًبقي اظ ٦بّفًؿجز ثِ ؾبل ٢جل ّب زض ؾبل ػبضي اي ًؿجز ثبظزُ هؼؤَ زاضاييثطضؾي ه٣بيؿِ    

  ّب ثَزُ اؾز .

 ،دؽ اظ ثطضؾي ايي ًؿجز .٦ٌسهيعاى ٦بضايي ي٥ قط٦ز زض ذل١ ؾَز ذبلم ثطاي ؾْبهساضاى ضا ثطضؾي هي ؾْبم ثبظزُ ح٠َ٣ نبحجبى    

 ثبقس . ؾْبم هيح٠َ٣ نبحجبى ًؿجز ثِ ؾبل گصقشِ زض ه٣بيؿِ ثب ثسليل ٦بّف ؾَز  ذبلم 

 تدّيتحليل ًسثت  6.1.16

ثَزى  "ي٥"ّبي قط٦ز اؾز. ثب سَػِ ثِ ٦وشط اظ ّبي قط٦ز زض سبهيي ٍ سحهيل ػوٕ زاضاييايي ًؿجز ًكبى زٌّسُ اّويز ٍ ٣ًف ثسّي

ثبقس ٍ ثيبًگط اَويٌبًي اؾز ّبي آى اؾز، ٍيٗيز قط٦ز هُلَة هيّبي قط٦ز ثيكشط اظ ثسّي٦ِ زاضاييايي ًؿجز زض قط٦ز ٍ ثيبى ايي

 سَاًٌس زاقشِ ثبقٌس.ثؿشب٧ًبضاى قط٦ز ثطاي ٍنَل هُبلجبر ذَز هي٦ِ 

 ّای هاليتحليل ّسيٌِ 6.1.17

ّبي ؾَذز اظ ؾبظهبى هطثٌَ ثِ ّعيٌِ ثْطُ ذطيس ا٢ؿبَي ػبيگبُٖوسسب ضيبل،  هيليَى 24ض068ػبضي ثِ هجلٙ  زٍضُ ّعيٌِ هص٦َض زض

 ثبقس.هيهطثََِ ؾبظي ٦ٍبضهعزّبي ثب٧ًي ذهَني
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 ّای آيٌدُ ضروتترًاهِ 6.3

 ّای اغليٍ فرآٍردُ، هيعاًات گازی ًرخ ًفت ذام 6.3.1

/ر 99965زالض ثِ اظاي ّط ثك٧ِ ثَزُ اؾز. ثِ هَػت سهَيت ًبهِ قوبضُ   56.94، 1398زض ؾبل ٍ هيٗبًبر گبظي هشَؾٍ ٢يوز ًٟز ذبم 

ّب )ًٟز ًطخ سؿٗيط اضظ ثطاي هحبؾجِ ٢يوز ذَضا٤ دباليكگبُ 1397ّيبر هحشطم ٍظيطاى، اظ اثشساي آثبى هبُ  22/7/1397ّه هَضخ  55872

ّبي ًٟشي ايطاى )دٌغ ٞطآٍضزُ انلي ٍ ّبي سحَيلي اظ دباليكگبُ ّب ثِ قط٦ز هلي دباليف ٍ درف ٞطآٍضزُذبم ٍ هيٗبًبر گبظي( ٍ ٞطآٍضزُ

ٍ ًطخ ٞطٍـ   اٍليِ هَاز ٍ ذبم ًٟز ذطيس ًطخ قَز هي ثيٌيفيز. دؾَذز َّايي(، ثطاثط ثب هشَؾٍ هبّبًِ ًطخ اضظ زض ؾبهبًِ ًيوب ذَاّس ثَ

  زاقشِ ثبقس. ٦بّكي آيٌسُ ضًٍس ؾبل زضّبي انلي ٞطاٍضزُ

 

 ّای ٍيصُ ًرخ فرآٍردُ 6.3.2

هَضخ ضؾس. ثِ هَػت اَالٖيِ هسيطيز ٖوليبر ثبظاض قط٦ز ثَضؼ ٦بالي ايطاى ّبي ٍيػُ قط٦ز زض ثَضؼ ٦بال ٍ اًطغي ثِ ٞطٍـ هيٞطآٍضزُ

گطزز، ثِ هَػت سهَيت ًبهِ قوبضُ ثب ؾ٣ٝ ًَؾبى ٢يوز ثبظ هٗبهلِ هي 12/6/1397ّبي ًٟشي اظ ضٍظ ، ٦ليِ هحهَالر ٞطآٍضز11/6/1397ُ

ّبي ٍيػُ ذَز اًس ٞطآٍضزُ ُّب هؼبظ قسدباليكگبُ 1397ّيبر هحشطم ٍظيطاى، اظ اثشساي آثبى هبُ  22/7/1397ّه هَضخ  55872/ر 99965

ي ههبضٜ زاذلي ثط هجٌبي هشَؾٍ هبّبًِ ًطخ سؿٗيط هَضز ٖول زض ؾبهبًِ ًيوب )ثِ ٌَٖاى ًطخ دبيِ( هحبؾجِ يب هؿش٣يوبً نبزض ٦ٌٌس. ثِ ضا ثطا

 ايي سطسيت ثِ ًٓط هي ضؾس ًطخ ٞطٍـ ٞطآٍضزُ ّبي ٍيػُ زض ؾبل آيٌسُ ًؿجز ثِ ؾبل ػبضي ٦بّف زاقشِ ثبقس. 
 

 تَليد 6.3.3

سَليس  ،آيٌسُ ؾبلزض  قَزثيٌي هيهشطه٧ٗت ثَزُ اؾز. ديف 3ض129ض378 ،  ضٍظ ٦بضي 365 ثط هجٌبي ػبضي ؾبل زضّب هيعاى سَليس ٞطآٍضزُ

 زض ؾُح ْطٞيز ٖولي هح١٣ گطزز.
 

 همدار فرٍش 6.3.4

زضنس ضقس ضا ًكبى هي زّس . ٍ ديف ثيٌي هي قَز زض ؾبل آسي  13زض ه٣بيؿِ ثب ؾبل گصقشِ  1398زض ذهَل هيعاى ٞطٍـ زض ؾبل 

 ه٣ساض ٞطٍـ ًؿجز ثِ ؾبل گصقشِ اٞعايف ًؿجي زاقشِ ثبقس .
 

 استورار تَليد ٍ حفظ ضرايط تْيٌِ 6.3.5

 دباليف ًٟز ذبم ٍ هيٗبًبر ٍ سَليس هُبث١ ثطًبهِ 

 ٦بّف ؾَذز ٍ يبيٗبر 

 ّبي ثب اضظـاٞعايف سَليس ٞطآٍضزُ 

 هؿشوط ٍ ٦بّف ظهبى ثؿشِ قسى ٍاحسّبسَليس  

 ايثْساقز حطِٞ ايوٌي ٍ ،ظيؿز هحيُي ؾيؿشن ٦يٟيز، ّبي زاذليّبي هويعياػطاي ثطًبهِ 
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 واّص هػرف اًرشی 6.3.6

 ّبهبًيشَضيٌگ ٍ ٦بّف َّاي ايبٞي ٦َضُ 

 ّبي ثربضّب ٍ زيگگيطي هبّبًِ ضاًسهبى حطاضسي ٦َضُاًساظُ 

 ّبي ثربضهسيطيز سلِ اٞعايف آة ه٣ُط ثطگكشي ٍ 

 ٦ٌٌسُ اظ ذٍ ثطگكشيسرليِ ظيط آة زائن ثطع ذ٥ٌ 

 ّطسع 50/5ثِ   ّطسع ٦51/5بّف ٞط٦بًؽ ثط٠ سَليسي اظ  

 ثب س٧ٌَلَغي ػسيس 202ٍ  ٦401بضي ٦َضُ سَٗيى ٖبي١ 

 سب هربظى هَاز ؾٌگيي  MP ٦بضي ذٌَُ ثربضسطهين ٖبي١ 

 يَسيليشي سب ٍاحسّب اظ HP ثربض ٦بضي ذٌَُسطهين ٖبي١ 

 هسيطيز ههطٜ اًطغي 

 50001اؾش٣طاض ٍ اػطاي ؾيؿشن هسيطيز اًطغي ايعٍ  

 ترداری ايوي ٍ پانتْرُ 6.3.7

 اٞعايف ٖول٧طز ثسٍى حبزطِ ٍ حّٟ ؾالهز ٦بض٦ٌبى 

 هحيُي ٦بّف اططار هرطة ظيؿز 

 ديوب٧ًبضاى ٍ دطؾٌل ضؾوي HSEآهَظـ  

 افسايص رضايت هطتری ٍ ذيٌفعاى 6.3.8

 ّبي هكشطيبى ٍ شيٌٟٗبىگَيي ثِ زضذَاؾزؾبظي اًشٓبضار ٍ دبؾدثطآٍضزُ 

 ٦بض٦ٌبى، ؾْبهساضاى ٍ ... ()ػلت ضيبيز شيٌٟٗبى 

 افسايص سَد سْاهداراى 6.3.9

 آٍضياٞعايف ًطخ ؾَز 

 ّبي قط٦زهسيطيز ّعيٌِ 

 

 ّاتْيٌِ سازی ويفي فرآٍردُ 6.3.10

 سَليس هُبث١ اؾشبًساضز ٍظاضر ًٟز 

ى ٍ سهٟيِ ذالء ، ايعٍهطيعاؾيَزض اػطاي دطٍغُ ّبي احساص ٍاحس س٣ُيط ثْجَز ٦يٟي ؾبظي هحهَالر ٍ ٞطآٍضزُ ّبي ًٟشي اظ َطي١  

 ّيسضٍغًي ًٟز گبظ

 اٞعايف سٗساز هحهَالر ٍ ٞطآٍضزُ ّبي ًٟشي 
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 تَاًوٌد سازی واروٌاى 6.3.11

 اضس٣بء ؾُح آهَظـ، سرهم ٍ سْٗس ٦بض٦ٌبى 

 ٦بض٦ٌبىػلت هكبض٦ز  

 

 ّاهديريت ذريد ٍ هَجَدی 6.3.12

 اًؼبم ذطيسّبي ثِ ه٢َٕ ٍ ثب ٦يٟيز هُلَة 

 ّبؾبهبًسّي اًجبضّب ٍ هَػَزي 

 آالر ؾبذز زاذلاٞعايف ذطيس سؼْيعار ٍ هبقيي 

 

 در دست الدام یتسريع در تىويل پرٍشُ ّا 6.3.13

 

 ّب ٍ زضذَاؾشْبي ٌٞيسؿطيٕ زض اػطاي دطٍغُ 

 ّبي سح٣ي٣بسيسٗطيٝ ٍ اػطاي َطح 

 

 ّاتْثَد رٍش 6.3.14

 ايثْساقز حطِٞ ايوٌي ٍ ظيؿز هحيُي، ّبي زاذلي ؾيؿشن ٦يٟيز،ّبي هويعياػطاي ثطًبهِ 
 (( (MIS) ّبي اؾش٣طاض ؾيؿشن اَالٖبر هسيطيزسساٍم ثطًبهِ 
 (( (MASTERPLANؾيؿشن ػبهٕ اًَٟضهبسي٥ ) ّبي اؾش٣طاضديگيطي ثطًبهِ 
 هسيطيشي هٌْسؾي ٍ ّبي ٖوليبسي،٦بضثطزي هَضز ًيبظ ثرفاٞعاضّبي سساض٤ ًطم 

 (( (ISMSؾبظي ؾيؿشن هسيطيز اهٌيز اَالٖبر )ديبزُ 
 ؾبظي ؾيؿشن هسيطيز اًطغيػبضي 

 اي ٦بضگطٍُ سرههي اًطغيثطگعاضي ػلؿبر زٍضُ 

 ّبي شيٌَٟٕطٜ ؾبيط ٦بض٦ٌبى ٍ هٌسي هكشطيبى،ثْجَز ضيبيز 

 يبيٗبر ٚيطهؼبظ٦ٌشطل هساٍم هيعاى  ثطضؾي ٍ 
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 طالعات تواض تا ضروتا.  7
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