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تػَیة ًاهِ دس خػَظ تطکیل ٍاحذ ساصهاًی جذاگاًِ ای دس هؼاًٍت هشتَط ٍصاست اهَس اقتػادی ٍ 

 داسایی تِ هٌظَس ثثت ٍ ًگْذاسی هتوشکض حساب تذّی ّا ٍ تؼْذات قاًًَی دٍلت

 

 ٍصاست اهَس اقتػادی ٍ داسایی ـ هؼاًٍت تشًاهِ سیضی ٍ ًظاست ساّثشدی سئیس جوَْس

 سشهایِ اًساًی سئیس جوَْسهؼاًٍت تَسؼِ هذیشیت ٍ 

 تاًک هشکضی جوَْسی اسالهی ایشاى

تِ پیطٌْاد ٍصاست اهَس اقتػادی ٍ داسایی ٍ تِ استٌاد اغل یکػذ  2۸/2/13۹3ّیأت ٍصیشاى دس جلسِ 

 :ٍ سی ٍ ّطتن قاًَى اساسی جوَْسی اسالهی ایشاى تػَیة کشد

ٍصاستخاًِ ّا، هؤسسات )قاًًَی دٍلت ـ تِ هٌظَس ثثت ٍ ًگْذاسی هتوشکض حساب تذّی ّا ٍ تؼْذات 1

دٍلتی، طشح ّای ػوشاًی کِ اػتثاسات آًْا اص هحل تَدجِ ػوَهی دٍلت تأهیي هی ضَد ٍ تذّی ّا ٍ 

ٍاحذ ساصهاًی جذاگاًِ ای دس هؼاًٍت هشتَط ( تؼْذاتی کِ هشتَط تِ دستگاُ اجشایی خاغی ًوی تاضذ

ٍاحذ هَظف است ًسثت تِ احػاء ٍ ثثت خالغِ  ایي. ٍصاست اهَس اقتػادی ٍ داسایی ایجاد هی ضَد

تذّی ّا ٍ تؼْذات دٍلت ٍ ًگْذاسی هتوشکض حساب آًْا اقذام ٍ گضاسش ّای هذیشیتی الصم سا حذاقل 

ساالًِ یک تاس تِ ّیأت ٍصیشاى، هؼاًٍت تشًاهِ سیضی ٍ ًظاست ساّثشدی سئیس جوَْس ٍ سایش هشاجغ تِ 

 .سسال ًوایذتطخیع ٍصیش اهَس اقتػادی ٍ داسایی ا

ـ هؼاًٍت تَسؼِ هذیشیت ٍ سشهایِ اًساًی سئیس جوَْس هَظف است تا پیطٌْاد ٍصاست اهَس اقتػادی 2

ٍ داسایی ظشف دٍ هاُ پس اص تاسیخ اتالؽ ایي تػَیة ًاهِ، ًسثت تِ اغالح ساختاس ساصهاًی ٍصاست اهَس 

ضشح ٍظایف ٍاحذ . هشتَط اقذام ًوایذتا سػایت قَاًیي ٍ هقشسات ( 1)اقتػادی ٍ داسایی تشای اجشای تٌذ 

یاد ضذُ هطتشکاً تَسط ٍصاست اهَس اقتػادی ٍ داسایی ٍ هؼاًٍت تَسؼِ هذیشیت ٍ سشهایِ اًساًی 

هؼاًٍت تشًاهِ سیضی ٍ ًظاست ساّثشدی سئیس جوَْس هَظف است . سئیس جوَْس تْیِ ٍ اتالؽ هی گشدد

تشًاهِ تٌظین غَست ػولکشد ساالًِ )ُ هػَب هشتَط اػتثاس هَسد ًیاص ٍاحذ هزکَس اص هحل اػتثاس تشًام

 .سا تأهیي ًوایذ( تَدجِ کل کطَس



ـ دستَسالؼول ًگْذاسی حساب تذّی ّا ٍ تؼْذات هَضَع ایي تػَیة ًاهِ دس دستگاُ ّای اجشایی 3

( 12۸)، تا سػایت هادُ (1)ری ستط ٍ چگًَگی ًگْذاسی ٍ توشکض حساب آًْا دس ٍاحذ هَضَع تٌذ 

اسثات ػوَهی کطَس ٍ استاًذاسدّای حساتذاسی تخص ػوَهی کطَس تَسط ٍصاست اهَس قاًَى هح

 .اقتػادی ٍ داسایی تْیِ ٍ پس اص تأییذ دیَاى هحاسثات کطَس تَسط ٍصاستخاًِ یاد ضذُ اتالؽ هی ضَد

ًاد ٍ ـ ٍصاست اهَس اقتػادی ٍ داسایی هی تَاًذ سأساً تا اػضام هأهَس ٍ یا اص طشیق ساصهاى حساتشسی، اس4

 .هذاسک هشتَط سا دس هحل دستگاُ ّای اجشایی هَسد سسیذگی قشاس دّذ

ـ دستَسالؼول ّای اجشایی ایي تػَیة ًاهِ حسة ضشٍست تا سػایت هقشسات قاًًَی هشتَط تَسط  5

ٍصاست اهَس اقتػادی ٍ داسایی تا ّوکاسی تاًک هشکضی جوَْسی اسالهی ایشاى ٍ هؼاًٍت تشًاهِ سیضی ٍ 

 .دی سئیس جوَْس تْیِ ٍ اتالؽ هی ضَدًظاست ساّثش

 

 جوَْس ـ اسحاق جْاًگیشی  هؼاٍى اٍل سئیس

 


