اهداف راهبردی سازمان حسابرسی تهیه شده بر اساس اولویت های تعیین شده وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
ضشی
سدیف اٍلَیتّبیساّجشدی

ّذفساّجشدی

ة

ٍاحذ
فشهَلهحبسجِ

ٍصًی

اًذاصُگیش

### ### ### ### 1392

هٌطبّذف

ی

تٌبٍة
سٌجص

سٍشجوغ
آٍسی

هٌجغجوغآٍسیاعالػبت

اعالػبت

اسایِغَستّبیهبلیهٌغجكثب
گستششپیبدُسبصی
استبًذاسدّبیثیيالوللی

1
افضایصتَاىثشٍت

تؼذاداستبًذاسدّبی
90%

گضاسشهبلی

ثیيالوللیپیبدُسبصی
ضذُ

تؼذاد
استبًذاسد

استبًذاسدّبیثیيالوللیثشای
0

5

10

15

20

هغلَثیتثشایسشهبیِگزاساى

گستششثشٍىسپبسیخذهبت
حسبثشسی

تؼذادوبسضشوتّبی
 10%ثشٍىسپبسیضذُثِول

3

دٍلتٍوبّصاتىبی
ثَدجِدٍلتثِدسآهذ
ًفتی
4

خضاًِداسیول(هَاسدػذم
سػبیتلَاًیيٍهمشسات

هیضاىسضبیتهؼبًٍت
30%

ًظبستهبلیٍ

دسغذ

100

100 100 100 100

خضاًِداسیول

هشتجظثبخضاًِ)

تمَیتاػضبیجبهؼِحسبثذاسى
سسوی

سػبیتتىبلیفهمشسدسلَاًیي
ثَدجِ

سبالًِ

سبالًِ

استؼالم

استؼالم

جبهؼِحسبثذاساىسسوی

هؼبًٍتخضاًِداسیول

تؼذادضشوتّبی

اسایِگضاسشحسبثشسی
هبلیبتّبیػولىشد،اسصش

دسغذ

6

8

10

*

*

ضشوتحسبثشسیضذُ

اسایِگضاسشّبیهَسدًیبص
تبهیيهبلیپبیذاس

ی

حسبثذاسی

خبسجی

آفشیٌیوطَس
2

ضفبفسبصیفضبٍافضایص

سبالًِ

گضاسشگیش ّیبتاستبًذاسدّبیثیيالوللی

70%

افضٍدٍُتىلیفی

حسبثشسیضذُثِول
ضشوتّبیدسخَاست

دسغذ

100

100 100 100 100

تغجیكػولىشدٍهبلیبتّبی
اثشاصیثبلَاًیيٍهمشساتهشثَعِ

سبالًِ

گضاسشگیش
ی

گشٍُّبیحسبثشسی

ضذُ

پَضصوبهلضشوتّبی
دسخَاستٍیبٍاگزاسضذُثِ
سبصهبى(غذٍسگضاسشًسجت
ثِغَستّبیهبلی،اعالػبت

5

هبلیآتیثشاسبس

تؼذادضشوتّبیهَسد
30%

استبًذاسدّبیحسبثشسیٍ

سسیذگیثِتؼذاد
ضشوتّبیدسخَاستٍ

دسغذ

100

100 100 100 100

سػبیتاستبًذاسدّبیحسبثذاسی،

ضص

لَاًیيٍهمشسات

هبِّ

یبٍاگزاسضذُثِسبصهبى

اسٌبدٍ
هذاسن

گشٍُّبیحسبثشسی

ضشوتّب

گضاسشهَاسدػذمسػبیت
تمَیتاًضجبط،
6

لَاًیيٍهمشسات)

سالهتٍضفبفیت

گستششفشٌّگحسبثذّیٍ

هبلی،اداسی

حسبثخَاّی

20%

هیبًگیيٍصًیپیطشفت
الذاهبت

دسغذ

100

100 100 100 100

الٌتمبلفشٌّگحسبثذّیثباسایِ
ػولىشدسبصهبى

سبالًِ

گضاسشگیش
ی

ٍاحذتذٍیياستبًذاسدّبی
حسبثذاسیٍحسبثشسیٍ
هذیشاىفٌی

تمَیتاًضجبط،
سالهتٍضفبفیت
ّبیساّجشدی
سدیف اٍلَیت
هبلی،اداسی

ضشی
ّذفساّجشدی

ة

ٍاحذ
فشهَلهحبسجِ

ٍصًی

ی

تَسؼٍِتذٍیيهفبّینًظشی
ٍاستبًذاسدّبیحسبثذاسی

7

30%

تؼذاداستبًذاسد

ثخصػوَهی
سٍصآهذسبصیٍتذٍیي
استبًذاسدّبیحسبثذاسیٍ

8

20%

تؼذاداستبًذاسد

حسبثشسی
ایجبدٍ
9

یهپبسچِسبصی

استمشاسسبهبًِحسبثشسی

سبهبًِّبیاعالػبت

سایبًِایACL

تَسؼِّذفوٌذ
 10سشهبیِّبیاًسبًیٍ

100%

سبصهبًی

اداسیٍدٍلتالىتشًٍیه)

استبًذاسد

تؼذاد
استبًذاسد

ضذُثِّScriptبی

اًتمبلسیستنحسبثذاسیدٍلتاص
ًمذیثِتؼْذی

2

9

12

16

20

گضاسضگشیثبضشایظسٍصهسبیل

25%

 ### ### 85% 55%فيآٍسیاعالػبتٍافضایصحجن
هؼبهالتدسجبهؼِالتػبدیٍهبلی

آٍسی

سبالًِ

اسٌبدٍ
هذاسن
ثشسسی

سبالًِ

اسٌبدٍ
هذاسن

ضص

گضاسشگیش

هبِّ

ی

هجوَعاهتیبصاتاػالم
100%

تَسؼِهذیشیتٍ
سشهبیِاًسبًیسییس
جوَْس

اهتیبص

15

### 900 850 800

اغالحًظبماداسیٍدٍلت
الىتشًٍیه

ٍاحذتذٍیياستبًذاسدّبی
حسبثذاسیٍحسبثشسی

ٍاحذتذٍیياستبًذاسدّبی
حسبثذاسیٍحسبثشسی

ٍاحذفيآٍسیاعالػبت

هؼبًٍتتَسؼِهذیشیتٍهٌبثغ

اثالؽسییسجوَْسهجٌیثشاجشای

ضذُتَسظهؼبًٍت

هٌجغجوغآٍسیاعالػبت

اعالػبت
ثشسسی

التػبدیٍحشفِای
تغجیكثبگستششثِوبسگیشی

دسغذ

سٌجص

افضایصضفبفیتاعالػبتهبلیٍ

پیصثیٌیضذُ

ثْجَداهتیبصضبخعّبی
(اجشایوبهلاغالحًظبم

تؼذاد

3

7

11

15

19

تؼذادّScriptبیتْیِ

هذیشیتیٍػولیبتی

ػوَهیاسصیبثیػولىشد

اًذاصُگیش

### ### ### ### 1392

هٌطبّذف

تٌبٍة

سٍشجوغ

سبلیبًِ

استؼالم

ػَاهلاهتیبصآٍسدسجذٍل
پیَستضوبسُ()1دسجضذُ
است

اقدامات راهبردی و عملیاتی سازمان حسابرسی تهیه شده بر اساس اولویت های تعیین شده وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
وذ

ّذفساّجشدی

الذاهبتساّجشدیٍػولیبتی

1

گستششپیبدُسبصی

تػَیتتشجوِاستبًذاسددسوویتِ

ضشیت
ٍصًی
20%

2

4

تْیِپیصًَیستشجوِضذُاستبًذاسدّبی
ثیيالوللیگضاسشهبلی
جوغآٍسیاعالػبتوبسّبیلبثلٍاگزاسیاصگشٍُ

3

ّبیحسبثشسی
تخػیعوبسّبثِاضخبظ

استبًذاسد
80%

5

حسبثشسیٍپیصًَیسگضاسش

6

اٍساقثْبداس

10%

10%

ًَسبصیٍتحَلاداسی
تَسظّیبتػبلی

اػضبیجبهؼِ

ًظبستعجكلبًَى

حسبثذاساى

اسبسٌبهِسبصهبى
اًؼمبدلشاسداداًجبموبسٍدسیبفتپشًٍذُ

اػوبلوٌتشلویفیتٍغذٍسگضاسش

سبصهبىثَسس

1393/1/15

1396/12/28

*

1392/1/15

1394/12/28

*

1392/1/15

1394/12/28

*

7

سػبیتلَاًیيٍهمشسات

دسگضاسشحسبثشسیدسجضذُاست.

اسایِگضاسشحسبثشسی

8

افضٍدٍُتىلیفی

پَضصوبهلضشوتّبی

ثشسسیولیِاسٌبدٍهذاسن،اعالػبتٍػولىشد

دسخَاستٍیبٍاگزاسضذُ

هذیشیتضشوتّبٍتغجیكآىّبثباستبًذاسدّب

سسوی

70%

گشٍُحسبثشسیهشثَعِ

1392/1/15

1394/12/28

*

1392/1/15

1394/12/28

*

اػضبیجبهؼِحسبثذاساى
سسوی)

10%

گشٍُحسبثشسیهشثَعِ
ٍاهَسهبلی

گضاسشثِهجوغػوَهی
100%

هذیشیتفٌبٍسیاعالػبت

هستوش

هستوش

*

ضشوتّبٍخضاًِداسیول
(دسغَستدسخَاست)

100%

*

گشٍُّبیحسبثشسی

غذٍسگضاسشحسبثشسی
هبلیبتیثشاسبسهفبدهبدُ

هستوش

هستوش

هستوش

هستوش

272لبًَىهبلیبتّبی
هستمین
گضاسشحسبثشسٍثبصسس

9

70%

*

لبًًَی(تغجیكثب
استبًذاسدّبیحسبثذاسی،

ثِسبصهبى(اظْبسًظش،

لَاًیيٍهمشساتهبًٌذ

ثشسسیاجوبلی،غذٍس

هجبسصُثبپَلطَیی،استمبی

گضاسشًسجتثِ
غَستّبیهبلییب

خذهبتحسبثشسی(ثِدٍ
یبثِغَستثِوبسگیشی

هبلیبتّبیػولىشد،اسصش لبًَىهبلیبتّب،ثخطٌبهِّب،آییيًبهِّبٍ...هشتجظ
ثباظْبسًبهِّبیهبلیبتی

گضاسشحسبثشسی

گستششثشٍىسپبسی
غَستػذمپزیششوبسٍ

هشتجظثبخضاًِ)
ثشسسیولیِاسٌبدٍهذاسنٍاعالػبتهشتجظثب

هتَسظ3.4گضاسشثِاصای
ّشضشوت

اسایِگضاسشّبیهَسدًیبص
خضاًِداسیول(هَاسدػذم استخشاجػذمسػبیتلَاًیيٍهمشساتهشثَعِوِ

استبًذاسدّبیتشجوِضذُ
وبّصگضاسشّبیغبدسُ

گستششثشٍىسپبسی
خذهبتحسبثشسی

1393/1/15

1396/12/28

*

دسیبفتهجَص

هذیشیتتذٍیي

استبًذاسدّبیثیيالوللی
گضاسشهبلی

هسئَل

ّوىبس

صهبىآغبص

صهبىپبیبى

ّضیٌِ

خشٍجیهلوَس

تَضیحبتٍپیَست

گشٍُّبیحسبثشسی

سالهتاداسی،اغالحیِ
لبًَىتجبست،هحبسجبت

اعالػبتهبلیثشاسبس

ػوَهی،ثَدجِولوطَس،

استبًذاسدّبیحسبثشسیٍ

هبلیبتّبیهستمین،هبلیبت

گضاسشحسبثشسٍثبصسس
پَضصوبهلضشوتّبی

وذ

دسخَاستٍیبٍاگزاسضذُ

ّذفساّجشدی

ثِسبصهبى(اظْبسًظش،

لبًًَی(تغجیكثب

الذاهبتساّجشدیٍػولیبتی

ضشیت
ٍصًی

هسئَل

ّوىبس

صهبىآغبص

صهبىپبیبى

ّضیٌِ

ثشسسیاجوبلی،غذٍس

10

11

استبًذاسدّبیحسبثذاسی،

خشٍجیهلوَس

لَاًیيٍهمشساتهبًٌذ
هجبسصُثبپَلطَیی،استمبی

گضاسشًسجتثِ

استخشاجولیِهَاسدهْندساًغجبقثباستبًذاسدّبی

غَستّبیهبلییب

حسبثذاسی

15%

گشٍُّبیحسبثشسی

هستوش

هستوش

*

سالهتاداسی،اغالحیِ
لبًَىتجبست،هحبسجبت

اعالػبتهبلیثشاسبس

ػوَهی،ثَدجِولوطَس،

استبًذاسدّبیحسبثشسیٍ

هبلیبتّبیهستمین،هبلیبت

گضاسشهَاسدػذمسػبیت
لَاًیيٍهمشسات)

استخشاجهَاسدػذمسػبیتلَاًیيٍهمشسات

15%

هستوش

هستوش

هستوش

هستوش

*

ثشاسصشافضٍدُ،ضَاثظ
اًضجبعیثَسساٍساق
ثْبداس،ثشًبهِپٌجن،ثبًه

تؼبهلثبسیبستگضاساىضشوتّبیتحتپَضص

12

دسساستبیهؼشفیولیِخذهبتسبصهبىثشایولیِ

20%

گشٍُّبیحسبثشسی

ضشوتّبیعشفلشاسداد

تؼبهلٍّوىبسیثبداًطگبُّباصعشیكپزیشش

13

وبسآهَص

تبلیف،تشجوٍِیبتجذیذًظشوتتهَسدًیبصحشفِ

14

ٍآضٌبییثیطتشجبهؼِثبحشفِ

20%

15%

گشٍُّبیحسبثشسی

هذیشیتآهَصشٍ
تحمیمبت

1393/1/15

1394/12/28

وبصآهَصاىپزیششضذُ

هستوش

هستوش

وتبةّبیتبلیفضذُ

گستششفشٌّگ
حسبثذّیٍحسبثخَاّی

15

16

17

چبحٍاًتطبسدٍهبٌّبهٍِتَصیغّذفوٌذآىثب
گشایصضٌبسبًذىاثؼبدهختلفخذهبتحشفِای

ثشگضاسییبپطتیجبًیاصحذاللیهسویٌبسدسسبل
ثِهحَسیتهؼشفیحشفِ

اسایِاعالػبتثِسٍصسبصهبىاصعشیكسبیت
سبصهبىحسبثشسیٍهجلِحسبثشس

15%

15%

15%

ضَسایهذیشیتهجلِ

هذیشیتآهَصشٍ
تحمیمبت

هذیشیتفٌبٍسیاعالػبت

هستوش

هستوش

دٍهبٌّبهِهٌتطشضذُ

هستوش

هستوش

سویٌبسثشگضاسضذُ

هستوش

هستوش

اعالػبتسٍصآهذضذُدس
سبیتسبصهبىٍهجلِ

تَضیحبتٍپیَست

وذ

ّذفساّجشدی

الذاهبتساّجشدیٍػولیبتی

ضشیت

صهبىآغبص

صهبىپبیبى

ّضیٌِ

18

ثشسسیٍضؼیتًیبصّبیجبهؼِهبلیٍالتػبدی

10%

1392/1/15

1396/12/28

*

19

تذٍیيٍتشجوِاستبًذاسدٍتْیِپیصًَیس

60%

1392/1/15

1396/12/28

*

ٍصًی

هذیشیتتذٍیياستبًذاسد

سٍصآهذسبصیٍتذٍیي

20

هسئَل

ّوىبس

استبًذاسدّبیحسبثذاسیٍ تػَیتپیصًَیسٍتَصیغآىدسهحبفلحشفِای

1392/1/15

10%

خشٍجیهلوَس
گضاسشًیبصّبیجبهؼِهبلی
ٍالتػبدی
پیصًَیستَصیغضذُدس
هحبفلحشفِای

1396/12/28

حسبثشسی
دسیبفتًمغًِظشاتٍتؼذیلاستبًذاسددسغَست

21

لضٍم

10%

22

تػَیتاستبًذاسد

10%

23

تذٍیيٍتشجوِاستبًذاسدٍتْیِپیصًَیس

50%

تػَیتپیصًَیسٍتَصیغآىدسهحبفلحشفِای

30%

24
25

تَسؼٍِتذٍیيهفبّینًظشی
ٍاستبًذاسدّبیحسبثذاسی
ثخصػوَهی

دسیبفتًمغًِظشاتٍتؼذیلاستبًذاسددسغَست
لضٍم

وویتِفٌیّ،یبتػبهلٍ
هجوغػوَهیسبصهبى
خضاًِداسیولٍ
دیَاىهحبسجبت
خضاًِداسیول

هذیشیتتذٍیياستبًذاسد
10%

26

تػَیتاستبًذاسد

10%

27

ثشگضاسیدٍسُّبیآهَصضیثشایACL

10%

وویتِفٌیّ،یبتػبهلٍ
هجوغػوَهیسبصهبى

تْیِچشخِّبیوبسی(سیستنّبیحسبثذاسیٍ
وٌتشلّبیداخلی)دسفشایٌذّبیفشٍش،دسآهذّبٍ

28

دسیبفتّبّ،ضیٌِّبٍپشداختّب،هَجَدیهَادٍوبال،
استمشاسسبهبًِحسبثشسی

25%

وویتِحسبثشسیوبهپیَتشی حسبثشسیهفیذ

29

30

تْیِگضاسشّبیآصهبیطیخشٍجی

1392/1/15

1396/12/28

*

استبًذاسدّبیتذٍیيضذُ

1392/1/15

1396/12/28

*

دستَسالؼولّبتذٍیيضذُ

1392/1/15

1396/12/28

*

افشادآهَصشدیذُ

1392/1/15

1396/12/28

*

هستوش

هستوش

000س4

1392/6/1

1394/12/28

*

55%

10%

سسیذگیدساستجبطثبخغش
وٌتشل(سیستنّبیحسبثذاسی
ثشًبهِّبیحسبثشسیوبهپیَتش

1393/1/15

1396/12/28

*

ساّجش

گشٍُّبیحسبثشسی

ضشوتّبیدٍلتی

ٍوٌتشلداخلی)

هَسسِ
هذیشیتفٌبٍسیاعالػبت حسبثشسیهفیذ

ضفبفیتغَستّبیهبلی

پَضصوبهلجبهؼِهَسد

ساّجش

سایبًِایACL
سسیذگی

1392/1/15

1396/12/28

*

استبًذاسدّبیهػَة

هَسسِ

داسای یّبیثبثت،حمَقٍدستوضد
تذٍیيّScriptبیهشتجظثبفؼبلیتّبیهبلیٍاحذهَسد

1392/1/15

1396/12/28

*

گضاسشًظشاتدسیبفتی

اختػبغیثشاییهضشوت
هٌغجكثبوٌتشلّبیداخلیآى
ضشوت
گضاسشحسبثشسیًٍبهِ

هستوش

هستوش

*

هذیشیت(گضاسشضؼف
وٌتشلّبیداخلی)

تَضیحبتٍپیَست

وذ

ّذفساّجشدی

31

ثْجَداهتیبصضبخعّبی

الذاهبتساّجشدیٍػولیبتی
پیبدُسبصیوبهلثستِاجشاییًمطِساُاغالح
ًظبماداسی

ضشیت
ٍصًی

هسئَل

ّوىبس

صهبىآغبص

صهبىپبیبى

1393/1/15

1393/12/28

ّضیٌِ

32

اداسیٍدٍلتالىتشًٍیه)

33

الذامهستمل

50%

هؼبًٍتتَسؼِهذیشیت

ّبیػوَهی

پیبدُسبصیوبهلثستِاجشاییًمطِساُدٍلت
الىتشًٍیه

وستاهتیبصاتهٌظَسضذُ
50%

هؼبًٍتتَسؼِهذیشیت

1393/1/15

1393/12/28

10%

سیبستسبصهبى

1393/1/15

1394/12/28

5%

سیبستسبصهبى

1393/8/1

1393/12/28

تجویغسبختوبىّبیهَجَددستْشاى

ثبحضَستوبمهذیشاىاسضذهشوضهسٍَلیتسشاسش

اعالعسسبًیاٍلَیتساّجشدیٍصاستٍاّذافووی
ٍاحذهتجَعدسسبلياغلیسبصهبىٍٍسٍدیسبصهبى

36

5%

هؼبًٍتتَسؼِهذیشیت

1393/1/15

اسایِاعالػبتسٍصآهذدس
5%

هؼبًٍتتَسؼِهذیشیت

1393/1/15

1393/12/28

37

38

39

الذاهبتهستمل(ثستِ
هفبّوِسٌذساّجشدی)

دسجهبّبًِیههغلتاتَهبسیَىداخلیهبّبًِدس
هَسدهذیشیتساّجشدیهشوضهسٍَلیت

عشاحیٍاجشایاتػبلپبداشثِػولىشد

هَسداّذافٍالذاهبتٍ
ػولىشدٍالؼی
ثبصخَسداصاجشا

ثشگضاسیجلسبتسِهبّبًِثبحضَسٍهحَسیت
ساّجشدی

وبسوٌبىٍریٌفؼبىٍایجبد

دثیشخبًِسوب

1393/12/28

ٍةسبیت)

هذیشیتاسضذثشایاسصیبثیػولىشدثشاسبسسٌذ

سبصهبىٍافضایصآگبّی

ّوشاُثبدػَتاصًوبیٌذُ

حسبسیترٌّی

ایجبدیهثخصهشتجظثبهذیشیتساّجشدیدس
سبیتهشوضهسٍَلیت(لیٌهدسغفحِاٍل

*

ثْجَدفضبیفیضیىی

ایجبدّوشاستبییثیياسوبى

وطَس(200هذیشٍّوىبساسضذ)

35

دساسصیبثیػولىشدضبخع

جذٍلضوبسُ()3پیَست

ّبیػوَهی

ثشگضاسییهّوبیصسشاسشیتجییيسٌذساّجشدی

34

دساسصیبثیػولىشدضبخع

جذٍلضوبسُ()2پیَست

وستاهتیبصاتهٌظَسضذُ

ػوَهیاسصیبثیػولىشد
(اجشایوبهلاغالحًظبم

خشٍجیهلوَس

تَضیحبتٍپیَست

ضٌبسبییضىبفّبی
10%

سیبستسبصهبى

هستوش

هستوش

ػولیبتی
دستیبثیثِایذُّبییثشای
سٍصآهذسبصیسٌذ
افضایصآگبّیوبسوٌبىٍ

5%

هؼبًٍتتَسؼِهذیشیت

هستوش

هستوش

20%

سیبستسبصهبى

1392/1/15

1396/12/28

ریٌفؼبىٍایجبدحسبسیت
رٌّی
گشُصدىهٌبفغوبسوٌبىٍ
هذیشاىثباجشایسٌذ
ساّجشدی

ثشاسبساستبًذاسدسوب

وذ

ّذفساّجشدی

الذاهبتساّجشدیٍػولیبتی
فؼبلسبصیوویسیَى/ضَسایتحَلاداسیدس

40

جْتپیطجشدهذیشیتاستشاتژیه
تؼییيًوبیٌذٍُیژُسییسهشوضهسٍَلیتدسحَصُ

41

هذیشیتاستشاتژیهٍاثالؽثِسشاسشسبصهبى

ضشیت

صهبىآغبص

صهبىپبیبى

5%

هؼبًٍتتَسؼِهذیشیت

1393/8/1

1393/12/28

5%

سیبستسبصهبى

1393/8/1

1393/12/28

ٍصًی

هسئَل

ّوىبس

ایجبدسبصٍوبسیثشای

42

ّوَاسسبصیهسیشاجشای
سٌذساّجشدی
ّوبٌّگوشدىتوبماهَس
هشتجظثبسٌذساّجشدی
ٍجَدثشًبهِّبیػولیبتی

تخػیعاّذافٍالذاهبتساّجشدیثٍِاحذّبی
سبصهبًیهطخع(تشجوِسٌذساّجشدیثِ

ّضیٌِ

خشٍجیهلوَس

تَضیحبتٍپیَست

10%

هؼبًٍتتَسؼِهذیشیت

1393/1/15

1393/12/28

ػولیبتی)

ّشٍاحذ/هؼبًٍت/هذیشیت
هٌغجكثباّذافٍالذاهبت
هٌذسجدسسٌذساّجشدی
اتػبلثیياّذافٍالذاهبت

عشاحیٍاجشایثَدجِسیضیهشتجظثباّذافووی

43

ٍالذاهبتساّجشدی

10%

هؼبًٍتتَسؼِهذیشیت

1393/1/15

1393/12/28

5%

سیبستسبصهبى

1393/2/1

1394/6/31

5%

سیبستسبصهبى

1393/8/1

1393/12/28

10%

هؼبًٍتتَسؼِهذیشیت

1393/8/1

1393/12/28

ساّجشدیٍثَدجٍِافضایص
هطبسوتٍاًگیضُهذیشاىٍ
وبسوٌبى

44
45

46

الذاهبتهستمل(ثستِ

اجشایپیوبیصسٌجصآگبّی،ػاللِهٌذیٍثبٍس

هفبّوِسٌذساّجشدی)

ثِسٌذساّجشدی
ثشگضاسییههػبحجِخجشیدسهَسدسٌذساّجشدی
ثبیىیاصسٍصًبهِّبیوثیشاالًتطبسهؼتجش

اجشایًظبمپیطٌْبداتساّجشدی

ضٌبختٍضؼیتسبصهبىدس

ثشاسبسپشسطٌبهِ

لجبلسٌذساّجشدی

تٌظیویتَسظسوب

ایجبدتؼْذثیشًٍیٍایجبد
حسبسیترٌّیدسریٌفؼبى
افضایصآگبّیوبسوٌبىٍ

ثِگًَِایّوىبساى(

ایجبدحسبسیترٌّیدس

ثتَاًٌذاّذافٍالذاهبت

آًبى

ساّجشدیجذیذ/هَجَدسا

دستیبثیثِایذُّبییثشای

عشحً/مذوٌٌذٍ.جبیضُ

سٍصآهذسبصیسٌذ

)ثگیشًذ

